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Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία  

για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! 
 

 

Μελέτη όπου, όποτε και όσο εσύ θες! 

 

 

Διδάσκουμε μεθοδικά σε βίντεο τη θεωρία του σχολικού 

βιβλίου και λύνουμε όλες τις ασκήσεις  

 

Δημιουργούμε συνεχώς νέα βίντεο με διδασκαλία               

για τις εκπαιδευτικές σου απαιτήσεις  

 

 

Παίζουμε και μαθαίνουμε με on line test αξιολόγησης     

& SOS διαγωνίσματα προσομοίωσης για τις εξετάσεις 

 

Λύνουμε απορίες ζωντανά on line καθημερινά 3 μ.μ. - 8 μ.μ. 
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Ι. Ραψωδία Ο  1-79 

 

Η αφύπνιση του Δία πάνω στην Ίδη επαναφέρει τον μύθο στην 

κοίτη του 

1. α) Ποια κατάσταση επικρατεί στο πεδίο της μάχης μόλις ξυπνά ο Δίας; Να την 

περιγράψετε λεπτομερώς με στοιχεία από το κείμενο, β) Ποιοι θεοί συνέβαλαν 

και με ποιες ενέργειες τους σ’ αυτή την κατάσταση; (Στην απάντηση σας θα σας 

βοηθήσουν και οι Περιληπτικές αναδιηγήσεις των ραψωδιών Ν και Ξ). 

 

α) Ξαφνιασμένος και έκπληκτος ο Δίας, όταν ξυπνά παρατηρεί πως η 

κατάστασηπου επικρατεί στο πεδίο μάχης, δεν είναι αυτή που είχε υπολογίσει. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Αχαιοί κυνηγούν τους Τρώες και τους πολιορκούν από πολύ 

κοντά («καταποδα»). Ο Ποσειδώναςβρίσκεται ανάμεσά τους και ενθαρρύνει τους 

Αχαιούς («κι εκεί μέσα στον πόλεμον τον μέγα Ποσειδώνα»), ενώ ο Έκτορας 

είναι πολύ τραυματισμένος σχεδόν ετοιμοθάνατος («με στυμμένη την ψυχήν 

λαχάνιαζε κι εξέρνα αίμα»). 

β) Οι Θεοί που συνέβαλαν στην παραπάνω 

κατάσταση ήταν ο Ποσειδώνας και η Ήρα. Ο 

Ποσειδώνας, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια του Δία, 

βρίσκει την ευκαιρία να αφυπνίσει, να στηρίξει 

ψυχολογικά τους Αχαιούς και να αναπτερώσει το ηθικό 

τους, ώστε να επιτεθούν σθεναρά εναντίον των Τρώων. Ο 

Ποσειδώναςλοιπόνπηγαίνει κοντά στο πλοίο και βοηθά τους Αχαιούς να 

ανακόψουν την προέλαση των Τρώων. Φωνάζει δυνατά και ενθαρρύνει τον 

Αχαϊκό στρατό. 

Από την άλλη πλευρά, καίρια είναι και η συμβολή της Ήρας. Η Ήρα, 

δανείζεται από την Αφροδίτη την ερωτική της ζώνη και παρασύρει τον Δία σε 

ερωτικές περιπτύξεις, όπου ύστερα από αυτές, ο Δίας περιέρχεται σε βαθύ ύπνο. 

Μ’ αυτό τον τρόπο, αποσπάται η προσοχή του Δία και ο Ποσειδώνας δρα 

ανεμπόδιστα σε ό,τι αφορά την προστασία των Αχαιών. Ο Θεός Ύπνος, εν ολίγοις, 

συνηγορεί στην έκβαση των γεγονότων, η οποία όμως άμεσα θα ανατραπεί. 

 

2. θυμηθείτε ποιον είχε εκσφενδονίσει κάποτε ο Δίας από τον Όλυμπο και 

αφηγηθείτε το γεγονός. Λαμβάνοντας υπόψη σας αυτό, πώς κρίνετε τον φόβο 

των θεών μπροστά στην οργή του Δία (στ. 21-24); 
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Ο Όμηρος, στην ραψωδία Α, έχει ξανακάνει λόγο για την οξύθυμη 

συμπεριφορά του Δία και τις ανεξέλεγκτες αντιδράσεις που φέρει ο εκνευρισμός  

του. Κάποτε, ο Δίας είχε αρπάξει τον γιό του, τον Ήφαιστο και τον είχε πετάξει 

από τον Όλυμπο. 

Ο Ήφαιστος, ύστερα από μια ολόκληρη ημέρα πτώσης, κατέληξε στη Λήμνο 

πεσμένος και κουτσός. Ο ίδιος είχε συμβουλέψει την μητέρα του, την Ήρα να μην 

εξωθεί τον Δία, γιατί η οργή του είναι ανεξέλεγκτη. 

Με βάση αυτό το γεγονός ο φόβος των άλλων θεών είναι δικαιολογημένος 

απόλυτα. Οι θεοί, γνωρίζουν πως δεν μπορούν να εναντιωθούν στον πατέρα των 

θεών, στον παντοδύναμο Δία, καθώς δεν δύναται να ελέγχει τις αντιδράσεις του, 

ξεσπά την οργή, τον θυμό, και το μένος του με κάθε τρόπο, αψηφώντας 

συγγενικά πρόσωπα και επιπτώσεις. Έτσι, οι θεοί υποχρεώνονται από φόβο και 

τρόμο να υπακούουν πιστά στις εντολές του Δία. 

 

 
 

3. Να καταγράψετε με λεπτομέρειες το σχέδιο (βουλή) του Δία, όπως 

παρουσιάζεται από τον ίδιο τον θεό στην ενότητα, και να απαντήσετε στα εξής 

ερωτήματα: α) Ποια σχέση έχει η βουλή του Δία με τη μήνιδα του Αχιλλέα; β) 

Ποια γεγονότα του σχεδίου περιλαμβάνονται στα χρονικά όρια της Ιλιάδας και 

ποια όχι; 

 

Στη συγκεκριμένη σκηνή, ο Όμηρος παρουσιάζει τη βουλή, το σχέδιο του 

Δία, προκειμένου να στηρίξει και να αποκαταστήσει την τιμή του Αχιλλέα, όπως 

έχει υποσχεθεί στη Θέτιδα.  

Ο Δίας εκμυστηρεύεται στην Ήρα, πως έχει οργανώσει οι Αχαιοί να 

νικιούνται, ύστερα από αλλεπάλληλες μάχες, ώσπου να πιεστούν στα πλοία 

τους. Στην συνέχεια, ο Δίας αναφέρει πως ο Αχιλλέας κάνοντας το πρώτο βήμα 

υποχώρησης, θα στείλει τον φίλο του τον Πάτροκλο να πολεμήσει. Ο Πάτροκλος 

ωστόσο, θα σκοτώσει μεν πολλούς Τρώες, όπως και τον Σαρπηδόνα (γιο του Δία), 

αλλά ο ίδιος θα σκοτωθεί από τον Έκτορα. 

http://www.arnos.gr/gymnasio/iliada-b-gymnasioy
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Σ’ αυτό το σημείο, ο Αχιλλέας βαθιά πληγωμένος, θα 

αναγκαστεί να επιστρέψει στο πεδίο μάχης, προκειμένου να 

εκδικηθεί για τον θάνατο του επιστήθιου φίλου. Συνάμα, ο 

Δίας δηλώνει πως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν θεό να 

αναμειχθεί και να επηρεάσει την έκβαση της μάχης. Αντίθετα, 

ο ίδιος ο Δίας θα κατευθύνει την πορεία της μάχης, ώστε από 

εδώ και πέρα, με την επιστροφή του Αχιλλέα, οι Αχαιοί θα νικούν, ώσπου να 

καταλάβουν την Τροία. 

Ο Δίας, κατηγορηματικά δηλώνει, πως μόνο όταν αποκατασταθεί η τιμή του 

πληγωμένου Αχιλλέα και καταλαγιάσει η οργή του, θα παύσει και ο ίδιος να είναι 

θυμωμένος. Ο Δίας, λοιπόν, συσχετίζει την οργή του με αυτή του ήρωα και 

παρουσιάζονται αλληλοεξαρτώμενες. Η βουλή του Δία θα εξαρτηθεί ανάλογα με 

την οργή του Αχιλλέα. «Ουτ’ εγώ πάνω τον θυμόν»αναφέρει ο Δίας. 

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί πως ο Δίας, εν ολίγοις, στο σχέδιό 

του περιλαμβάνει τα χρονικά όρια της Ιλιάδας. Ωστόσο στο σημείο που κάνει 

λόγο για την πτώση της Τροίας από τους Αχαιούς με την βοήθεια της Αθηνάς, 

ξεπερνά τα όρια του έπους και δεν αναφέρεται καθόλου στο περιστατικό αυτό ο 

Όμηρος. 

 

4. Ο Δίας προφητεύει ότι οι Αχαιοί θα καταλάβουν την Τροία «με βουλήν της 

Αθηνάς» (στ. 71). θυμάστε από την Οδύσσεια ποιος ήταν ο ρόλος της Αθηνάς 

στην κατάληψη της πόλης και στην κατασκευή του δούρειου ίππου; θα σας 

βοηθήσουν οι στίχοι της ραψωδίας Θ 590-629 (μτφρ. Δ.Ν. Μαρωνίτης). 

 

Ο ρόλος της θεάς Αθηνάς στην κατάληψη της Τροίας ήταν 

καταλυτικός. Η Αθηνά με τις συμβουλές και τις προτροπές της, 

καθοδήγησε τους Έλληνες στην κατασκευή του Δούρειου 

Ίππου. 

Ο Δούρειος Ίππος ήταν ένα ξύλινο άλογο το οποίο 

κατασκευάστηκε από τον Επειό από την Φωκίδα και συνέβαλε 

στην εκπόρθηση της Τροίας. Οι Έλληνες, άφησαν τον Δούρειο 

Ίππο έξω από την Τροία, ως αφιέρωμα στη θεά Αθηνά. Οι Τρώες το μετέφεραν 

στην ακρόπολή τους. 

Ύστερα από διάφορες εικασίες για τον τρόπο που θα το εκμεταλλευτούν οι 

Τρώες, κατέληξαν στην απόφαση να το αφήσουν άθικτο αφιέρωμα στους θεούς. 

Ωστόσο, ο Δούρειος Ίππος αποτέλεσε και την καταστροφή τους. Στην κοιλιά του 
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αλόγου ήταν κρυμμένα τα πιο ανδρεία και γενναία παλικάρια των Αχαιών, τα 

οποία ξεχύθηκαν την νύκτα και κυρίευσαν την πόλη ολοκληρωτικά. 

 

5. Αφού μελετήσετε τον όρκο της Ήρας (Ο 36-40), να τον συγκρίνετε με τον όρκο 

των Ιερολοχιτών (βλ. Παράλληλο κείμενο) κυρίως στα εξής σημεία: α) Ποιος 

είναι ο στόχος καθενός από τους δύο όρκους; β) Τι επικαλείται η Ήρα και τι οι 

Ιερολοχίτες; Να δικαιολογήσετε τις επικλήσεις του καθενός, γ) Ποια επίκληση 

κάνει καθέναν από τους δύο όρκους φοβερό; 

 

Ο όρκος αποτελεί πολιτιστικό στοιχείο της εποχής και εντοπίζεται στα 

ομηρικά έπη. Ωστόσο, ο όρκος της Ήρας και ο όρκος των Ιερολοχιτών εκφράζουν 

διαφορετικές σκοπιμότητες.  

Όσον αφορά τον στόχο του όρκου, η Ήρα, βεβαιώνει τον Δία πως δεν 

ευθύνεται η ίδια για την βοήθεια του Ποσειδώνα προς τους Αχαιούς. 

Αποποιείται τις ευθύνες και τρομοκρατημένη από την οργή του Δία, ορκίζεται 

ακόμη και στα νερά της Στύγας, προκειμένου να τον πείσει. Ο όρκος, δηλαδή 

εδώ, είναι βεβαιωτικός και αναφέρεται σε γεγονότα που έχουν προηγηθεί. 

Αντίθετα, ο στόχος του όρκου των Ιερολοχιτών είναι να προασπιστούν την 

θρησκεία και την πατρίδα. Ορκίζονται πως είναι ικανοί ακόμη και να πεθάνουν, 

προκειμένου να νικήσουν τους εχθρούς και να παλέψουν για τα ιδανικά και τις 

αξίες της πατρίδας. Εδώ, ο όρκος  είναι υποσχετικός και αναφέρεται στο μέλλον. 

Συνάμα, και στην επίκληση του όρκου, εντοπίζεται διαφορά. Η Ήρα 

επικαλείται τον Ουρανό, την Γή, τον Άδη, τα τρία επίπεδα του Σύμπαντος και 

ακόμη επικαλείται τον Δία το σύζυγό της, ότι δηλαδή θεωρεί εκείνη πιο ιερό. 

Αντίθετα, οι Ιερολοχίτες ορκίζονται και επικαλούνται το μυστήριο της θείας 

Μεταλήψεως και τον Χριστό, ό,τι πιο ιερό για αυτούς - καθαρά θρησκευτικού 

περιεχομένου όρκος. 

Τέλος, το στοιχείο του φοβερού στον όρκο εμπεριέχεται σε αυτόν της Ήρας, 

όταν επικαλείται τη Στύγα, ενώ στον όρκο των Ιερολοχιτών η επίκληση στο 

Μυστήριο της θείας Μεταλήψεως επιτυγχάνει το στοιχείο του «φοβερού». 

 
 

Επιμέλεια: Αρετή  Βελή – Φιλόλογος 

http://www.arnos.gr/gymnasio/iliada-b-gymnasioy
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