
2ο Γυμνάσιο Πειραιά 

Περιεχόμενο του έπους και εικαστική απόδοσή 
του 



 Λοιμός στο στρατόπεδο των Ελλήνων. 

 Συνέλευση με πρωτοβουλία του Αχιλλέα. 

 Αίτιος του λοιμού ο Αγαμέμνονας. Φιλονικία Αχιλλέα- Αγαμέμνονα. 

 Απόφαση επιστροφής Χρυσηίδας στον πατέρα της. Απαγωγή Βρισηίδας 
απ’ τον Αχιλλέα. 

 Παράπονο Αχιλλέα στη Θέτιδα. Συνάντηση Δία- Θέτιδας. Υπόσχεση Δία 
για αποκατάσταση του Αχιλλέα. 



Κάτοψη του κάστρου της Τροίας Πολεμική τριήρης 

Στιγμή ανάπαυλας της 
μάχης. Αχιλλέας και 
Αίαντας παίζουν 
πεσσούς. 



.. Τότε ο Πηλείδης έκλαιγε και στ’ ακρογιάλι μόνος  
καθήμενος εκοίταζε τ’ απέραντα πελάγη                   

και θερμοευχήθη της μητρός απλώνοντας τα χέρια.. 
Α 350- 352 



Επίσκεψη ονείρου στον Αγαμέμνονα που 
τον ωθεί να ετοιμάσει τον στρατό του. 

Δοκιμασία στρατού. 

Ο κατάλογος των πλοίων Ελλήνων- Τρώων 
και των αρχηγών τους 



Η Ελλάδα και το Αιγαίο των Μυκηναϊκών χρόνων  



 Πρόκληση Πάρη στον Μενέλαο για μονομαχία. Όρκοι αντιπάλων. 

 

 Η Ελένη στα τείχη παρατηρεί τους Έλληνες αρχηγούς. ( 
τειχοσκοπία) 

 

Θυσίες και όρκοι στο πεδίο μάχης. 

 

Μονομαχία Πάρη- Μενέλαου. Νίκη Μενέλαου στα σημεία αλλά 
σωτηρία Πάρη με βοήθεια της Αφροδίτης. 



Παράβαση των 
συμφωνιών από τους 
Τρώες. 

 

Ο Πάνδαρος τοξεύει τον 
Μενέλαο. (επιορκία) 

 

Ο Αγαμέμνονας επιθεωρεί 
το στράτευμα. Θα αρχίσει 
μάχη. 

 



Η αριστεία του ήρωα Διομήδη.  

Ο Διομήδης τιμωρεί τον Πάνδαρο, 
συγκρούεται με τον Αινεία, τραυματίζει 
στο χέρι την Αφροδίτη και τον ίδιο τον Άρη.  



Οι Αχαιοί επικρατούν και ο Έκτορας, γιος 
του Πρίαμου, έρχεται στο κάστρο της 
Τροίας  να ζητήσει από τις γυναίκες να 
προβούν σε παράκληση της Αθηνάς για 
σωτηρία. 
Αντιπολεμικό επεισόδιο Γλαύκου- Διομήδη 

στη μάχη. 
Συνάντηση Έκτορα- Ανδρομάχης στις 

Σκαιές Πύλες. 
Αναχώρηση Έκτορα- Πάρη για το πεδίο 

μάχης. 





Μονομαχία Αίαντα- Έκτορα. Ισόπαλο 
αποτέλεσμα. 

Τέλος πρώτης μέρας μάχης 

Ο Νέστορας το βράδυ εισηγείται 
ανακωχή για περισυλλογή των νεκρών 
και χτίσιμο αμυντικού τείχους. 

Ταφή νεκρών και των δυο στρατών. 

Οι Έλληνες φτιάχνουν τείχος για να 
προστατεύσουν τα καράβια τους. 





25η ΜΕΡΑ:Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΓΕΙΡΕΙ 
ΤΗΝ ΖΥΓΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΡΙΑ ΤΩΝ 
ΤΡΩΩΝ,ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΑΝ ΤΟΝ ΑΧΙΛΛΕΑ. 

 

ΟΙ ΤΡΩΕΣ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΝ ΕΚΤΟΡΑ ΓΕΜΙΖΟΥΝ 
ΘΑΡΡΟΣ,ΕΝΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ. 





Ο Νέστορας προτείνει να στείλουν 
πρεσβεία με δώρα στην σκηνή του Αχιλλέα 
και να του ζητήσουν να γυρίσει πίσω στην 
μάχη. 

Τριμελής η πρεσβεία, με τον Οδυσσέα, 
Φοίνικα και Αίαντα, προσπαθεί να 
μεταπείσει τον ήρωα. Άκαρπη η 
προσπάθεια αφού ο Αχιλλέας εμμένει στον 
θυμό του. 

 



ΟΔΥΣΣΕΑΣ:Αλλά πραΰνου‧ τον θυμόν, πληγήν φαρμακωμένην,    
παύσε όσο ακόμα είναι καιρός και ο Ατρείδης θα σου δώσει 
αντάξια δώρ’ αν προτιμάς της έχθρας την φιλίαν.. Ι 260-262 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Δεν κρίνω θησαυρόν αντάξιον της ψυχής μου 
Ι 401 



Την νύχτα οι Αχαιοί στέλνουν 
κατασκοπευτική ομάδα στο στρατόπεδο 
των Τρώων με μέλη αυτής τους Διομήδη 
και Οδυσσέα. 

Οι Έλληνες κατάσκοποι συλλαμβάνουν τον 
Ρήσο, κατάσκοπο των Τρώων. 

Η επιχείρηση συνεχίζεται. Ο Διομήδης 
σκοτώνει τον Ρήσο και ο Οδυσσέας κλέβει 
τα άλογά του. 

 



Στη μάχη διακρίνεται ο Αγαμέμνονας αλλά 
τραυματίζεται, όπως και άλλοι Έλληνες 
αρχηγοί. Το ηθικό των Ελλήνων υποχωρεί, μόνο 
ο Αίαντας ανθίσταται. 

 

Ο Αχιλλέας ανήσυχα παρακολουθεί από μακριά 
την μάχη. Ο Πάτροκλος στην σκηνή του Νέστορα 
μαθαίνει την κατάσταση‧ η μόνη λύση είναι, 
κατά τον Νέστορα, να μπει ο Πάτροκλος στη 
μάχη με τα όπλα του Αχιλλέα. 

 



Οι Τρώες προσπαθούν να περάσουν την 
τάφρο και να παραβιάσουν το ελληνικό 
τείχος. 

Οι δύο Αίαντες αμύνονται σθεναρά, ενώ ο 
Σαρπηδόνας και ο Έκτορας πιέζουν. 

Ο Έκτορας με μεγάλη πέτρα γκρεμίζει μια 
πύλη του τείχους. Οι Τρώες ορμούν 
απειλητικά προς τα καράβια των Ελλήνων. 
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Φονικές μάχες μέσα στο τείχος των 
Αχαιών. Η μάχη απλώνεται και από τις δυο 
μεριές συμμετέχουν  πολλοί ήρωες με 
κεντρικούς  τον Αίαντα τον Τελαμώνιο και 
τον Έκτορα. 



Συνέδριο των Ελλήνων, φόβοι για την 
εξέλιξη της μάχης. Απόφαση συμμετοχής 
όλων, ακόμα και των τραυματισμένων. 

  

Η Ήρα εξαπατά τον Δία για να δώσει 
ευκαιρία στον Ποσειδώνα να μπει στην 
μάχη βοηθώντας τους Έλληνες. 

 

Ο Έκτορας τραυματίζεται από τον Αίαντα. 
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Ο Δίας ξυπνά και μαλώνει την Ήρα που 
τον ξεγέλασε. Της φανερώνει ποιο είναι το 
σχέδιό του. 

Η Ίριδα ανακαλεί τον Ποσειδώνα και ο 
Απόλλωνας συνεφέρει  τον Έκτορα. 

Οργή των Ελλήνων από τα τείχη και 
έφοδος Τρώων στα καράβια. Ο Αίαντας 
αντιστέκεται σθεναρά. 

Ο Πάτροκλος πανικόβλητος σπεύδει να 
συναντήσει τον Αχιλλέα. 

 



Ο Πάτροκλος παρακαλεί τον Αχιλλέα να μπει στον πόλεμο 
με τα όπλα του και εκείνος υποχωρεί αλλά θέτοντας τους 
δικούς του όρους. 

Οι Μυρμιδόνες μπαίνουν στην μάχη. Ο Πάτροκλος 
αριστεύει.  

   Οι Τρώες υποχωρούν. 
Ο Πάτροκλος παρασύρεται και φτάνει σε ύβρη. 
Μεσολάβηση του Απόλλωνα. Αφοπλισμός Πατρόκλου και 

τραυματισμός του από τον Εύφορβο. Μονομαχία 
Πατρόκλου και Έκτορα. Θάνατος Πατρόκλου. 

Ο Πάτροκλος, πριν πεθάνει, προφητεύει το τέλος του 
Έκτορα. 
 
 



Όμως και έτσι, Πάτροκλε ρίξου τους με δύναμη, διώχνοντας τον 
χαμό από τα καράβια, μήπως και μας κάψουν τα καράβια με 
φωτιά που καίει και δεν μας αφήσουν πια να γυρίσουμε. Και 
άκουσέ με και κάνε όπως εγώ θα βάλω στο μυαλό σου, άμα τους 
διώξεις από τα καράβια γύρισε πάλι πίσω. Π 80- 90 



Αριστεία του Μενέλαου .Τιμωρεί με θάνατο 
τον Εύφορβο. 

Ο Έκτορας παίρνει τα όπλα του 
Πατρόκλου, που είναι  αυτά του Αχιλλέα. 

Οι Αχαιοί μετά από αγώνα διασώζουν το 
πτώμα του Πάτροκλου. 

Ο Αντίλοχος  φέρνει την είδηση του 
θανάτου του Πάτροκλου στον Αχιλλέα. 
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Ο Αχιλλέας θρηνεί για τον φίλο του. 
Συνάντηση  Αχιλλέα-Θέτιδας. Απόφαση 
ήρωα να εκδικηθεί. 
Η Θέτιδα παρακαλεί τον Ήφαιστο να 

κατασκευάσει νέα όπλα. 
Περιγραφή της ασπίδας του Αχιλλέα 

(Σ478-616). Η ασπίδα περιέχει όλο το 
σύμπαν και όλες τις κοινωνικές 
δραστηριότητες των ανθρώπων. 
Η Θέτιδα παίρνει τα νέα όπλα και σπεύδει 

να τα δώσει στον Αχιλλέα. 
 
 
 



Κι έπλασε πρώτα δυνατήν ασπίδα και μεγάλην, όλην με 
τέχνην και τριπλόν λαμπρόν τριγύρω κύκλον‧  
με πέντε δίπλες έγινεν η ασπίδα και σ’ εκείνην  
λογιών εικόνες έπλαθε με την σοφήν του γνώσιν. Σ 478-481 



Συνάντηση Αχιλλέα – Θέτιδας. Απόδοση 
των νέων όπλων . Η Θέτιδα συμβουλεύει το 
γιο της να συμφιλιωθεί με τον Αγαμέμνονα. 

Αγορά Αχαιών. Δημόσια αποκήρυξη του 
θυμού από τους δυο ήρωες . Απόδοση 
δώρων στον Αχιλλέα. 

Ο ήρωας προετοιμάζεται και μπαίνει  στη 
μάχη. 

Το άλογο του Αχιλλέα προμηνύει τον χαμό 
του.  



Συνέλευση των θεών. Αίρεται η 
απαγόρευση συμμετοχής τους. 
Οι θεοί μπαίνουν στη μάχη χωρισμένοι 

σε δυο ομάδες . 
Μονομαχία Αχιλλέα-Αινεία. Ο 

Ποσειδώνας σώζει τον Αινεία. 
Γενίκευση μάχης. Αριστεία του 

Αχιλλέα. Ο Έκτορας κινδυνεύει από τον 
Αχιλλέα αλλά τον διασώζει ο 
Απόλλωνας.  



Ύβρις του Αχιλλέα στον  
ποταμό Σκάμανδρο.  
Τιμωρία ποταμού  
προς τον ήρωα. 
 

Ο Ήφαιστος τιμωρεί  
τον ποταμό με φωτιά  
και ο ποταμός  
υποχωρεί τα νερά του. 
 

Θεομαχία.  
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 Ο Έκτορας στην πεδιάδα μόνος αντιμετωπίζει τον 
Αχιλλέα . Όλοι οι Τρώες φοβισμένοι έχουν κλειστεί 
στα τείχη. Ο Αχιλλέας καταδιώκει τον Έκτορα. 

Ψυχοστασία Διός. Είναι μοιραίο ο Έκτορας να 
πεθάνει. Η Αθηνά μεσολαβεί και βοηθά κρυφά στην 
μονομαχία τον Αχιλλέα.  

 Ο Έκτορας πεθαίνει. Προφητεία ετοιμοθάνατου. 
Φτάνει και η ώρα θανάτου  για τον Αχιλλέα.  

 Κακοποίηση  πτώματος από τον νικητή  για 
εκδίκηση. 

 Θρήνος των συγγενών του Έκτορα πάνω στα 
τείχη.  



ΈΚΤΟΡΑΣ: Και η μοίρα τώρα μ’ έπιασεν.  
Αλλά χωρίς αγώνα άδοξα δεν θα πέσω εγώ 
και πρώτα κάτι μέγα θα πράξω και όσοι 
γεννηθούν κατόπιν να το μάθουν. Χ303-305  





Το θέαμα θανάτου του Έκτορα 
προκαλεί απέραντο θρήνο στους 
γονείς του νεκρού και στη 
γυναίκα του, την Ανδρομάχη. 



Τιμές για τον Πάτροκλο . Ετοιμασίες ταφής 
Πατρόκλου. Σπονδές ολονύχτιες στην πυρά 
του από τον φίλο του Αχιλλέα. 

Περισυλλογή των οστών του νεκρού σε 
αγγείο. Ύψωση τύμβου. 

Επιτύμβιοι αθλητικοί αγώνες για να 
τιμηθεί η ψυχή του Πατρόκλου.  
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Ο Έκτορας είναι ακόμα άταφος. Μετά από 
παραίνεση των θεών  ο Πρίαμος θα δώσει 
λύτρα για να εξαγοράσει το νεκρό παιδί 
του. Ο  Αχιλλέας  τα δέχεται. Συμφιλίωση 
Αχιλλέα – Πρίαμου.  
 Η σορός του Έκτορα στην Τροία. Θρήνοι 

των γυναικών ( Ανδρομάχης, Εκάβης και 
Ελένης) για τον Έκτορα.  
 Έθιμα ταφής για τον νεκρό Έκτορα. Η 

καύση και η ταφή των οστών του Έκτορα.  
Νεκρόδειπνος.  

 



Εμπήκε ο μέγας Πρίαμος χωρίς να 
τον νοήσει αυτού κανείς, και άμα 
έφθασε σημά στον Αχιλλέα, τα 
γόνατα του αγκάλιασε και τα 
ανδροφόνα χέρια εφίλησε, που 
του ’σφαξαν τόσα λαμπρά παιδιά 
του. Ω 476-479 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ: Γρήγορα τούτη θα πέσει η πόλις τώρα που εσύ εχάθηκες, ο 
στύλος της, η ασπίδα.. Για τούτο σήμερα ο λαός ολόκληρος σε κλαίει και 
λύπη θα ’σαι αμίλητη, ω Έκτορ, στους γονείς σου, μον’ άλλος είναι ο 
πόνος μου‧ στην κλίνην σου, ω γλυκέ μου, δεν πέθανες.. Ω 729-744 
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Και αφού τάφον εσήκωσαν με 
χώματα εκαθόνταν φύλακες, 
απ’ τους Αχαιούς το μνήμα να 
φρουρήσουν. Και αφού το 
μνήμα ετοίμασαν, 
συναθροισθήκαν όλοι με τάξιν 
και εκάθησαν στο θαυμαστό 
τραπέζι μέσα στα υψηλά 
δώματα του σεβαστού 
Πριάμου. 
Αυτός του ανδρείου Έκτορος ο 
ενταφιασμός εγίνη  Ω 800-805 



  Οι μαθητές της Β γυμνασίου του 2ου Πειραιά  
βασισμένοι σε ιδέες του βιβλίου τους αναπαρέστησαν 
σκηνές της Ιλιάδας. Ήρωες , μύθοι, πάθη αλλά και 
αλήθειες διαχρονικές ζωντανεύουν καλλιτεχνικά. Το 
εικαστικό υλικό των μαθητών συνοδεύουν περιληπτικές 
εισαγωγές όλων των ραψωδιών της Ιλιάδας. Είναι το 
αρχαιότερο και αρτιότερο έργο της παγκόσμιας 
λογοτεχνικής κληρονομιάς το έπος αυτό. 

  Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές για τη συμμετοχή 
τους και για την ηλεκτρονική επεξεργασία και την 
τελική παρουσίαση τους μαθητές Βασιλειάδη Παντελή, 
Πέτροβιτς Ραφαέλα, Σκούρα Παναγιώτα, Στραγαλάκη 
Εβελίνα, Μπρακούλι Μικαέλα, Σίλο Έλενα και Σελενίτσα  
Ιωάννα.  

  Την εργασία ενθάρρυνε και καθοδήγησε η φιλόλογος 
Παπαλεκάκου Αγγελική. 


