
ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ: Ραψωδία Α   ςτιχ.1-53 ( ΧΖΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ) 
 

Ενότθτεσ 
Α) Α 1-7:προοίμιο 
Β)Α 8-53:ικετευτικόσ λόγοσ Χρφςθ,αποπομπι του με υβριςτικό τρόπο, 
τιμωρία Απόλλωνα 
 
Θζματα που πρζπει να κατανοθκοφν ςτθν ενότθτα 

 Αφθγθματικι τεχνικι Ομιρου 

 Ομθρικόσ πολιτιςμόσ 
 

             ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 

Καταςκευι προοιμίου με τυπικό τρόπο: 

 Επίκληςη Μοφςασ(κεόπνευςτο ζργο/ δικαιολογείται θ γνϊςθ 
άγνωςτων πτυχϊν τθσ ιςτορίασ  Π.χ. ο ποιθτισ φαίνεται γνϊςτθσ 
τθσ ςτάςθσ των κεϊν) 

 Παρουςιάηεται το θζμα (Μινιν Αχιλθοσ) 

 Γνωςτοποιοφνται οι πρωταγωνιςτζσ και βαρφνουςα ςθμαςία 
δίνεται ςτον Αχιλλζα (αρχι και τζλοσ του προοιμίου -ςχήμα 
κφκλου )  

 
Αφιγθςθ γεγονότων όχι με χρονολογική ςειρά αλλά in mediaσ res: 
Ξεκινά με ζνα επειςόδιο που μασ βάηει κατευκείαν ςτθ ηωι του 
ςτρατοπζδου, με αφορμι μια ερϊτθςθ (ςτιχ.8).Μασ λζει για  
την αιτία τησ φιλονικίασ - λοιμόσ , τιμωρία  Απόλλωνα και  
την αιτία του λοιμοφ     - ικεςία Χρφςη 
κλιμάκωςθ δραματικότθτασ : 

 ικεςία-μεγαλοπρζπεια Α12-21 

 βάναυςθ αποπομπι του ικζτθ Α24-32 

 κατάρα-πάκοσ  Α33-42 

 τιμωρία –τρόμοσ Α43-52 
χιματα: 

 αιτίου – αποτελζςματοσ (ικεςία- αποπομπι από Αγαμζμνoνα, 
προςευχι / κατάρα – τιμωρία) 

 ακουςτικζσ εικόνεσ 

 αντιθζςεισ (ςτάςθ Αχαιϊν – Αγαμζμνoνα, ςιωπθλόσ γζροσ  -
θχερι κάλαςςα, ςτίχοσ 48)    

 «νόμοσ  των τριϊν»  

 λιτότητα ( ςτιχ. 53)                                                                 
 



 

ΟΜΗΡΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 
 

 Θρηςκεία:    Αντιλήψεισ :  
 εβαςμόσ ςτουσ υπθρζτεσ των κεϊν 

                                  Κατάρα (νομιμοποιείται) ανκρϊπου που αναξιοπακεί 
Σιμωρία (όςων με υβριςτικι ςυμπεριφορά 
ανζτρεψαν τθν θκικι τάξθ) 
Λατρευτικζσ ςυνήθειεσ: ναοί , καφςθ νεκρϊν      
(αναχρονιςμοί) 

 Εθνογραφικά: χαρακτήρασ  Ελλήνων 
                               Φιλόνικθ διάκεςθ (οργι Αχιλλζα)   
                              Ατομιςμόσ (Αγαμζμνων)                                       

 Πολιτική :Η άςκηςη πολιτικήσ εξουςίασ ςτθ Μυκθναϊκι εποχι         
              υνζλευςθ 

                         Έκφραςθ γνϊμθσ / βουλι Αχαιϊν  
                         Σελικι απόφαςθ του θγεμόνοσ 
 
 
Αςκήςεισ 
 

1.ε ποια ψυχικι κατάςταςθ βρζκθκε ο Χρφςθσ φεφγοντασ από το 
Ελλθνικό ςτρατόπεδο; 
2.Να εντοπίςετε τισ ακουςτικζσ ι οπτικζσ εικόνεσ του κειμζνου και να 
τισ αναλφςετε. 
3.χολιάςτε τα χαρακτθριςτικά τθσ  Ελλθνικισ φυλισ που 
παρουςιάηονται ςτο κείμενο  
4.Για ποιο λόγο ο Απόλλωνασ τοξεφει με κυμό τα ηϊα και τουσ 
ανκρϊπουσ ςτα Αργίτικα καράβια; 


