
ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ   Ραψ. Α, στ. 54-306 
 
Διδακτικοί στόχοι 
1. Ποιος ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται το επεισόδιο του Χρύση κι ο λοιμός με τη 
φιλονικία Αγαμέμνονα κι Αχιλλέα και το θέμα του έπους. 
2. Ποιοι οι βασικοί πρωταγωνιστές του έπους και το ήθος τους – πώς η 
συμπεριφορά τους προετοιμάζει την εξέλιξη της πλοκής. 
3. Η οργάνωση του ελληνικού στρατοπέδου στην Τροία. 
4. Η θεολογία της Ιλιάδας (ανθρωπομορφισμός θεών, επιφάνεια Αθηνάς, θεϊκές 
επεμβάσεις,…) 
5. Η ευθύνη των ομηρικών ηρώων και τα όρια της ελευθερίας τους. 
6. Ο αγώνας λόγων και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ο ποιητής. 
     
    ΔΟΜΗ 
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.54-68: Ο Αχιλλέας συγκαλεί συνέλευση και προτείνει 
να  συμβουλευτούν μάντη 
2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ. 69-84: Ο μάντης Κάλχας εκφράζει το φόβο του να μιλήσει και 
ζητεί προστασία από τον Αχιλλέα 
3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.85-101: Ο Αχιλλέας διαβεβαιώνει το μάντη πως δεν κινδυνεύει κι 
εκείνος αποκαλύπτει την αιτία του κακού 
4Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.102-129: ο Αγαμέμνονας κατηγορεί το μάντη 
5Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ. 130-187: Η σύγκρουση του Αγαμέμνονα με τον Αχιλλέα 
6Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.188-244: Ο εξοργισμένος Αχιλλέας σκέφτεται να σκοτώσει τον 
Αγαμέμνονα – Παρεμβαίνει η Αθηνά και τον συγκρατεί 
7Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.245-303: Η προσπάθεια του Νέστορα να συμφιλιώσει τους δυο 
ήρωες 
 
Ο πρώτος λόγος του αρχιστράτηγου:(ο λόγος ενός ενόχου- έχει απολογητικό 
ύφος) 
  α. αποκαλύπτει τις ψυχολογικές του διακυμάνσεις 
 β. δημιουργεί ανάλογες εντάσεις ή υφέσεις στη συνέλευση. 
 
Στ. 121…: αγώνας λόγων 
Λόγος Αχιλλέα: ήρεμος (δεν είναι εριστικό το ύφος του), με αντικειμενικά 
επιχειρήματα. 
Λόγος Αγαμέμνονα: Αποπνέει αισθήματα υπεροχής και ανωτερότητας, είναι λόγος 
ψυχρός και αυταρχικός (Α 186-7). Φανερώνει τον βασιλιά που αντιδρά βίαια 
προκειμένου να προστατεύσει την εξουσία του, γιατί ουσιαστικά ο Αχιλλέας 
αμφισβητεί αυτήν την εξουσία. Οδηγεί την αντιπαράθεση σε προσωπικό επίπεδο 
 
Λόγος Νέστορα: (με παραδείγματα ) 
 επιβραδύνει τις εξελίξεις χωρίς να ενοχλεί 
 
 
Στ. 150…- οξύνονται τα πράγματα 
Στ. 195…- α΄ κορύφωση της σύγκρουσης 



Χαρακτηρισμοί 
Ο Αχιλλέας είναι μια εξέχουσα μορφή στην Ιλιάδα. Τρία είναι τα χαρακτηριστικά που 
αποκαλύπτονται σταδιακά στο έπος και τον καθιστούν μοναδικό: είναι ο πιο γενναίος 
απ’ τους Αχαιούς, είναι γιος μιας θεάς η οποία έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Δία και, 
τέλος, είναι ο μόνος που γνωρίζει το μέλλον του (πρόκειται να πεθάνει νέος). Η  
μοναδική και ημιθεϊκή πλευρά του Αχιλλέα κάνει πιο έντονη και οδυνηρή τη 
θνητότητά του (Schein ). 
Ανήσυχος όταν....................................................................................................... 
Στ. 59-67:μιλά απρόσωπα με σύνεση και ξεκάθαρη λογική. Δείχνει σεβασμό στον 
Αγαμέμνονα. 
προστατεύει τον Κ………….  
……………………………………………………….................................................... 
τολ…………. .......................................................................................................... 
Ήπια και χωρίς να προκαλεί τοποθετεί τα πράγματα στις πραγματικές (και 
πρακτικές) τους διαστάσεις: τα λάφυρα έχουν μοιραστεί και δεν μπορούν να 
ανακληθούν. Ο Αγαμέμνονας θα πάρει αμοιβή όταν πέσει η Τροία. 
Χάνει την ψυχραιμία του όταν 
………………………………………........................................................................... 
ευσ………επειδή…………………………………………………………........................ 
νιώθει αδικ…………..   
………………………………………………………………........................................... 
Διεκδικεί τη Βρισηίδα για δύο λόγους: μόχθησε να την κερδίσει και την κέρδισε με 
τον πλέον επίσημο τρόπο, του την έδωσαν οι Αχαιοί . 

Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) Η οργή του Αχιλλέα 
και η επέμβαση της Αθηνάς 

 
Ο Αγαμέμνονας :Κανένας άλλος μεγάλος ήρωας στον Όμηρο δεν περιφρονεί τη 
νόμιμη σύζυγό του για χάρη της ερωμένης του, όπως εδώ ο Αγαμέμνονας (Α 30-31, 
113-116). 
Αλ…………., εγ……….  
επειδή……………………………………................................................................... 
Περιφρονεί τους συμμάχους του (π. χ. τον 
Αχιλλέα)………………………………….................................................................. 
……………………….χάνει την αυτοκ………….. του όταν 
…………………………………………………........................................................... 
αυτ……………. επειδή 
………………………………………………………………......................................... 



Συγκρούεται με τον Αχιλλέα και με τη δύναμη που αντλεί από την εξουσία του 
αποφασίζει να του αρπάξει το γέρας. Η Αθηνά χαρακτηρίζει ὕβριν αυτή του τη 
συμπεριφορά (Α 213). 
Η αδυναμία του Αγαμέμνονα εκδηλώνεται και στο διοικητικό και στρατιωτικό πεδίο. 
Αφήνει το στράτευμα να ταλαιπωρείται από τον λοιμό 
 
Κάλχας: αδ………….. ,  φο……………. επειδή 
……………………………………......................................................................... 
……………………….Γνώστης των κοινωνικών διαφορών................................. 
........................................................................................................................... 
Νέστορας: συν……….., δί…………., πει………… επειδή 
...........…………………………............................................................................ 
………………………………………………………………….................................. 
 
    
 
   ΑΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Η έννοια της τιμής στη σκέψη του Αχιλλέα αλλά και του Αγαμέμνονα. 

Πώς δικαιολογείται η υπερβολική αντίδραση του Αχιλλέα; 
Έχει πληγωθεί η τιμή του. Στην ηρωική κοινωνία η τιμή ταυτίζεται με την κοινωνική 

θέση και καταξίωση του ατόμου. Επιβεβαιώνεται και κατοχυρώνεται μέσω δύο 
εξωτερικών χαρακτηριστικών: το πρώτο είναι η ανδρεία στο πεδίο της μάχης και το 

δεύτερο τα υλικά αγαθά που έχει στην κατοχή του. Συνεπώς, για τον Αχιλλέα η 
απώλεια της Βρισηίδας δεν είναι απλά η απώλεια μιας γυναίκας. Το γέρας του 

στρατιώτη συνδέεται με την τιμήν του στρατιώτη και η στέρησή του σημαίνει στέρηση 
της τιμής. Και πάλι, όσο μεγαλύτερο είναι το γέρας, τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή. Η 
πληγωμένη τιμή του Αχιλλέα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα σε συνδυασμό με 

τη σύντομη ζωή του. Ο Αχιλλέας ξέρει ότι θα πεθάνει νέος και γι’ αυτό απαιτεί 
ικανοποίηση της τιμής, στην οποία αφιέρωσε τη ζωή του (Owen) 

 
Ο Αγαμέμνονας αισθάνεται ότι η απώλεια (παρόλο που γίνεται για σοβαρότατους 
λόγους), της Χρυσηίδας σημαίνει απώλεια της τιμής του και διεκδικεί ισάξιο γέρας.Η 
τιμή είναι ο βασικός λόγος σύγκρουσης των δύο ανδρών, γιατί αυτή συνδέεται με τη 
θέση και την αναγνώριση που έχουν στην κοινωνία. 
 
 
 
Η ανθρωπομορφική αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων για τους θεούς. 
 
Επιφάνεια της Αθηνάς (για να δικαιολογηθεί η υποχώρηση και να διαφυλαχθεί η 
τιμή του)  
 
ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΣ 
-          Η Αθηνά λειτουργεί ως «από μηχανής θεός» αφού παρεμβαίνει στη φιλονικία 
Αγαμέμνονα – Αχιλλέα, τη στιγμή που ο Αχιλλέας σκέφτεται να σκοτώσει τον 



αρχιστράτηγο, δίνει δηλαδή λύση σε κρίσιμες στιγμές της πλοκής, τη λύση που δεν 
μπορούν να δώσουν με αληθοφάνεια οι πρωταγωνιστές του έργου 
 
 Η επέμβαση της Αθηνάς μειώνει την ανθρώπινη ευθύνη; 
Στον Όμηρο, το παν προέρχεται από τους θεούς. Ένας θεός εμπνέει το φόβο ή το 
θυμό·  ωθεί σε δράση  ή συγκρατεί. Και όμως έχουμε τη συναίσθηση ότι οι ήρωες 
είναι μεγάλοι και υπεύθυνοι, και ότι η βούλησή τους έχει αξία. Οι θεοί  φέρουν και  
άγουν τον άνθρωπο, χωρίς όμως  ποτέ να περιορίζουν το μερίδιό του· αντίθετα, 
όλες αυτές οι δοκιμασίες τον κάνουν να εξέρχεται πάλι ακμαίος. 
 
 
 
 
Αφηγηματικές τεχνικές – εκφραστικά μέσα 
Αφήγηση: περιγραφική σε πολλά σημεία(στ. 194-201, 220-223, 225, 248, …) 
Διάλογος: 
Τυπικές φράσεις: στ. 74,85… 
Άστοχα ερωτήματα: στ. 66( →επιβράδυνση) 
Δραματική ειρωνεία: στ. 55 
Προοικονομία: στ. 212-14, 299-300 … 
Σχήμα αδύνατου: στ. 235…(υπάρχει και στα δημοτικά μας τραγούδια) 
Παρομοιώσεις:  
Μεταφορές: 
Προσωποποιήσεις: 
Υπερβολές: 
Εικόνες: 
Αντιθέσεις: 
Ασύνδετο: 
 


