
ΟΜΗΡΟΥ  ΙΛΙΑΔΑ 

Ραψωδία Α,  στ. 1-53 

 

Διδακτικοί στόχοι 

1. Το προοίμιο ενός επικού ποιήματος : κατανόησή του , σύγκριση προοιμίου Ιλιάδας 

με προοίμια Οδύσσειας και άλλων επικών ποιημάτων. 

2. Γνωριμία μας με το θέμα, το περιεχόμενο, την αιτία του έπους και τους  

πρωταγωνιστές του. 

3. Οι  ομηρικοί θεοί: κατά πόσο επεμβαίνουν και επηρεάζουν τις εξελίξεις 

Ο ανθρωπομορφισμός 

4. Το πρόβλημα της ευθύνης των επικών ηρώων. 

5. Επισήμανση των πρώτων στοιχείων επικής αφηγηματικής τεχνικής. 

 

« ψάλλε»: η παράκληση του πιστού που έχει επίγνωση της αδυναμίας του να ψάλλει 

κάτι τόσο σημαντικό – προετοιμάζεται κι ο ακροατής πως θ’ ακούσει κάτι υψηλό κι 

θεόπνευστο 

 

«μῆνις»: στο πρωτότυπο η λέξη βρίσκεται στην αρχή του πρώτου στίχου. Βασικό 

στοιχείο της εξέλιξης της πλοκής και αιτία όλων των δεινών. 

     

Τυπική δομή Προοιμίου 

Επίκληση (στ. 1) 

Διήγηση (στ. 2-5): Συνοπτικά η υπόθεση του έργου 

               (στ. 6-7): Η αφετηρία της αφήγησης, το όνομα του πρωταγωνιστή 

Οι ήρωες: 

Το θέμα: 

Το χρονικό σημείο: ξεκινά με τη διένεξη των δυο ηρώων. 

Ο ρόλος των θεών: στ. 5: «Διός βουλή» - η ευθύνη των θεών 

 

Αιτία της έριδας: στ. 8 

Παράκληση :Στη Μούσα να αρχίσει το ποίημα από κάποια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή.  

 

Μοναδική καινοτομία του Ομήρου: δεν δίνει τα γεγονότα στη χρονολογική τους 

σειρά, αλλά παίρνει ως κέντρο της πλοκής ένα γεγονός – τη σύγκρουση Αχιλλέα κι 

Αγαμέμνονα- και παρουσιάζει όλο τον πόλεμο μέσα απ’ αυτό.  

 

Στ. 8-53: η σκηνή του Χρύση με τρεις λόγους. 

Από τις πιο εντυπωσιακές της Ιλιάδας_(το θανατικό στο στρατόπεδο - η κινητήρια 

δύναμη της πλοκής της) 

 

Το αίτημα του Χρύση στ. 16…: προσφώνηση- ευχή – αίτημα –προσφορά λύτρων- 

συγκεκαλυμμένη  απειλή 

 

Η προσευχή του Χρύση στ. 38…: επίκληση- προσφώνηση- υπενθύμιση προσφορών 

– παρουσίαση αιτήματος ως ανταπόδοση προσφορών – αίτημα 

 

Πολιτικές διαδικασίες: το αίτημα σε συνάθροιση του στρατού – γνώμη πλειοψηφίας 

«διά βοής» - δεν δεσμεύει τον αρχιστράτηγο 

 



Το «θαυμαστό»: ό,τι γίνεται και υπερβαίνει τους φυσικούς και λογικούς νόμους. 

Προκαλεί  κατάπληξη και δέος. Δεν είναι απλό  στοιχείο τεχνικής στον Όμηρο αλλά 

συνδέεται άμεσα  με τις αντιλήψεις και το περιεχόμενο του ομηρικού κόσμου. 

Στ.45… 

 

Χαρακτηρισμοί  

Χρύσης : 

 

 

Αγαμέμνονας: 

  

Σύγκριση λόγων Χρύση κι Αγαμέμνονα 

Χρύσης: Χρησιμοποιεί ήπιους τόνους και ευγενικές εκφράσεις 

Αξιοπρεπής, χωρίς θρήνους και παρακάλια 

Ο λόγος του σύντομος, λιτός, περιεκτικός 

Ψυχολογικά εύστοχος και διπλωματικός(διπλή ευχή) 

Στο τέλος υπάρχει μια έμμεση απειλή 

Αγαμέμνονας: Ο λόγος του προκλητικός, απειλητικός, υβριστικός και αλαζονικός 

 

Στοιχεία τεχνικής 
Αφηγητής: 

 

Αφηγηματικοί τρόποι  

Διάλογος; 

Περιγραφή: 

 

Προοικονομία: 

 

Κλιμακωτό σχήμα της αυξανόμενης δραματικότητας: βασίζεται  στο νόμο των τριών 

(στ. 51, 52) 

Παρομοιώσεις: 

Αναχρονισμοί: 

Μεταφορές: 

 

Υπερβολές:  

 

Αντιθέσεις: 

 

 


