
 

 

 

Αρχαία ελληνικά από μετάφραση 

Ομηρικά έπη:  Ιλιάδα 

Β΄ Γυμνασίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Τα ομηρικά έπη, αποτελούν τα αρχαιότερα λογοτεχνικά 

είδη, όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής 

λογοτεχνίας:  

• Η Ιλιάδα συντάχθηκε          α) από τον Όμηρο 

                                                β) το 750 π.Χ. περίπου 

• Η Οδύσσεια συντάχθηκε λίγο αργότερα, όταν ο Όμηρος 

βρισκόταν σε μεγαλύτερη ηλικία. 

 

 Έκταση Ιλιάδας: είναι κατά 3.500 στίχους μεγαλύτερη    

από την Οδύσσεια. 

 

     15. 693 στίχοι 

 

 Χωρίζεται σε 24 ραψωδίες, όπως και η Οδύσσεια,  και κάθε ραψωδία αντιστοιχεί σε ένα 

κεφαλαίο γράμμα της αλφαβήτου. 

 

 

Ιλιάδα και ιστορία 

 Αναφέρεται:   α) στο ένδοξο παρελθόν, γεμάτο με ηρωικές πράξεις. 

                   β) στην Μυκηναϊκή εποχή, στο τέλος της οποίας έγινε και ο 

Τρωικός  Πόλεμος (12ος π.Χ. αιώνας)    

 Ποιητής:  α) αγνοεί  πολλές από τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας της 

εποχής εκείνης.  

 

Ο Όμηρος έζησε τον 8ο αιώνα και για αυτό παρουσιάζει έναν κόσμο πιο 

πρόσφατο σε εκείνον. 

                   β) Προσθέτει στοιχεία εντελώς φανταστικά και εξωπραγματικά. 

Η πραγματικότητα στην Ιλιάδα, όπως και στην Οδύσσεια, είναι μια πλαστή 

πραγματικότητα 

                     γ) Συνδυάζει στοιχεία ιστορικά και φανταστικά, τα όποια 

οφείλονται στη δημιουργική φαντασία του ποιητή. 



 

Δεν πρέπει να θεωρήσουμε το έπος ιστορική πηγή, αλλά ποιητική 

δημιουργία με επεξεργασμένη ιστορία, το οποίο πιθανόν ήθελε να τέρψη (= να 

ευχαριστήσει) το κοινό του και όχι να πληροφορήσει για ιστορικά και κοινωνικά 

γεγονότα της εποχής εκείνης 

 

 

 

Επομένως:  είναι πηγή έμπνευσης  η ιστορία, και για αυτό δεν είναι ιστορικό 

σύγγραμμα.  

Αντίθετα γνωρίζουμε αρκετά, λόγω των αναχρονισμών, για την εποχή που συντέθηκαν 

 

 

 

Περιεχόμενο, θέμα και δομή της Ιλιάδας 

 Το κύριο θέμα της  Ιλιάδας είναι:          η οργή (μῆνις) του Αχιλλέα εναντίον 

του βασιλιά Αγαμέμνονα, επειδή του πήρε αυθαίρετα το δικό του γέρας 

(λάφυρο), την Βρισηίδα, και η απόφασή του να αποχωρήσει με τους 

στρατιώτες του από τη μάχη.  

 Το περιεχόμενο της  Ιλιάδας είναι       πολύ ευρύτερο και αφορά τους 

πολεμικούς αγώνες των Ελλήνων και των Τρώων γύρω από την Τροία(Ίλιον) 

κατά τον δέκατο χρόνο του Τρωικού πολέμου, και πιο συγκεκριμένα 51 

ημέρες αυτού του χρόνου.  

 

Ο Όμηρος, όμως, έχει καταφέρει να συνδέσει το γεγονός της οργής του Αχιλλέα με 

τα γενικότερα πολεμικά γεγονότα του Τρωικού πολέμου, καθώς η απουσία του 

Αχιλλέα μάς αναγκάζει να στρέψουμε το βλέμμα μας στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στο πεδίο της μάχης και στις προσπάθειες άλλων ηρώων 

να τον αντικαταστήσουν. Έτσι, παρότι το κεντρικό γεγονός της Ιλιάδας είναι η οργή 

του Αχιλλέα, δεν αφιερώνεται όλο το έπος σε αυτό, αλλά την ίδια στιγμή η απουσία ή 

η παρουσία του Αχιλλέα καθορίζει συνέχεια τις εξελίξεις.  

 

 



Διαφορές Ιλιάδας και Οδύσσειας 

Α) Ως προς το ύφος: η Ιλιάδα παρουσιάζει δραματική πυκνότητα και ένταση ενώ η 

Οδύσσεια διακρίνεται για τον ήπιο και σταθερό αφηγηματικό της τόνο.  

Β) Ως προς το θέμα: η δράση στην Ιλιάδα εντοπίζεται σε έναν πραγματικό κόσμο 

χωρίς παραμυθικά και φανταστικά στοιχεία, όπως αυτά που υπάρχουν στην 

Οδύσσεια, η οποία μοιάζει περισσότερο με ναυτικό παραμύθι. Ακόμα και οι θεοί 

είναι περισσότερο ανθρώπινοι στην Ιλιάδα σε σχέση με την Οδύσσεια.  

Γ) Ως προς τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες: η Ιλιάδα αντικατοπτρίζει μια 

παλαιότερη κοινωνική και πολιτική κατάσταση, στην οποία η βασιλική εξουσία είναι 

ακόμα ισχυρή και κυρίαρχη στην κοινωνία. Αντίθετα η Οδύσσεια παρουσιάζει μια 

νεότερη εποχή, στην οποία ο βασιλικός θεσμός παρακμάζει και αναδύονται νέα 

πολιτικά σώματα και νέες πολιτικές και κοινωνικές ομάδες που έχουν δικαίωμα 

λόγου και συμμετοχής στα κοινά.  

 

Γενικά η Ιλιάδα εστιάζει το ενδιαφέρον της μόνο στην αριστοκρατική τάξη 

ενώ η Οδύσσεια ενδιαφέρεται και για τους πιο απλοϊκούς και καθημερινούς 

ανθρώπους της κοινωνίας 
.  

Δ) Ως προς την παρουσίαση των θεών και των ανθρώπων: στην Ιλιάδα οι θεοί και 

οι κεντρικοί ήρωες είναι γεμάτοι πάθη και ελαττώματα. Στην Οδύσσεια αντίθετα 

έχουν πιο μετριοπαθή συμπεριφορά και οι πράξεις τους κατευθύνονται κατά κύριο 

λόγο από τη λογική και όχι από το συναίσθημα και τα ένστικτα. 

Ε) Ως προς το γενικότερο χαρακτήρα: η Ιλιάδα είναι ένα έργο πολεμικό και 

δυναμικό και γι ́ αυτό μερικές φορές σκληρό. Η  

Οδύσσεια είναι ένα έργο ειρηνικό και ήρεμο. Η Ιλιάδα μοιάζει με ένα έργο νεανικό, 

ενώ η Οδύσσεια με ένα έργο ώριμης ηλικίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ και το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ της ΙΛΙΑΔΑΣ  

Ημέρα  Σκηνή – Γεγονός Ραψωδία στίχοι  

1η ημέρα Προοίμιο 

Ικεσία του Χρύση. Οργή του Φοίβου 

– λοιμός. 

Α 1-11  

Α 12-53 

1η–9η ημέρα Λοιμός Α 54 

10η ημέρα Συνέλευση των Αχαιών. Φιλονικία 

Αγαμέμνονα και Αχιλλέα. Η 

Χρυσηίδα αποστέλλεται στον πατέρα 

της και κήρυκες οδηγούν τη 

Βρισηίδα από τη σκηνή του Αχιλλέα 

στον Αγαμέμνονα. Συνάντηση 

Αχιλλέα και Θέτιδας. Η πρεσβεία με 

επικεφαλής τον Οδυσσέα φτάνει στη 

Χρύσα. 

Α 55-477 

11η ημέρα Επιστροφή της πρεσβείας από τη 

Χρύσα. Η μῆνις του Αχιλλέα. 

Α 478-493 

Από τη 10η (συνάντηση Αχιλλέα- 

Θέτιδας) μέχρι την 21η ημέρα 

12 ημέρες απουσίας των θεών στη 

χώρα των Αιθιόπων. 

  

21η ημέρα Συνάντηση Θέτιδας και Δία. Ικεσία 

της Θέτιδας και υπόσχεση του Δία. 

Φιλονικία Ήρας και Δία. Συμπόσιο 

των θεών. 

Α 494-605 

Νύχτα προς την 22η ημέρα Βραδινή ανάπαυση. Ο Δίας στέλνει 

όνειρο στον Αγαμέμνονα. 

Α 606-612  

Β 1-47 

22η ημέρα (πρώτη ημέρα μάχης) Συνέλευση των Αχαιών. Ετοιμασία 

για μάχη. Κατάλογος των πλοίων. 

Κατάλογος των Τρώων. 

Μονομαχία Μενέλαου-Πάρη. 

Ανακωχή. Η Ελένη στα τείχη της 

Τροίας. Η έκβαση της μονομαχίας. 

Παραβίαση της ανακωχής από τον 

Πάνδαρο. Τραυματισμός του 

Μενέλαου. Επιθεώρηση του στρατού 

από τον Αγαμέμνονα. Μάχη με 

παρουσία θεών στο πλευρό των δύο 

αντιπάλων. 

Αριστεία του Διομήδη. Έντονη η 

παρουσία των θεών στο πεδίο της 

μάχης. Ο Διομήδης τραυματίζει την 

Αφροδίτη και τον Άρη. Επιστροφή 

Β 48-877 
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E 
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των θεών στον Όλυμπο. 

Οι Τρώες κινδυνεύουν και ο Έλενος 

στέλνει τον Έκτορα στην Τροία με 

την εντολή οι Τρωαδίτισσες να 

δεηθούν στην Αθηνά. Γλαύκος και 

Διομήδης. 

Οι συναντήσεις του Έκτορα στην 

πόλη και η επιστροφή του στο πεδίο 

της μάχης μαζί με τον Πάρη. 

Άκαρπη μονομαχία Αίαντα και 

Έκτορα. Τέλος της 1ης ημέρας 

μάχης. 

  

Η 1-320 

Βράδυ της 22ης ημέρας Συνελεύσεις στα δύο στρατόπεδα. 

Αποφάσεις για ανακωχή, ώστε να 

θάψουν τους νεκρούς τους. Οι Αχαιοί 

αποφασίζουν την ανέγερση τείχους. 

Η 321-380 

23η ημέρα Ανακωχή, ταφή νεκρών. Η 381-432 

24η ημέρα Ανέγερση του τείχους των Αχαιών. Η 433-482 

25η ημέρα (δεύτερη ημέρα μάχης) Συνέλευση των θεών. Το σχέδιο του 

Δία εφαρμόζεται. Ο Δίας 

παρακολουθεί τη μάχη από την Ίδη-

Κηροστασία. Η νύχτα διακόπτει τη 

μάχη. Οι Τρώες στρατοπεδεύουν 

στην πεδιάδα. Οι Αχαιοί βρίσκονται 

σε δύσκολη θέση. 

Θ 

Νύχτα προς την 26η ημέρα Οι Αχαιοί αποφασίζουν να στείλουν 

πρεσβεία στον Αχιλλέα. Αποστολή 

της πρεσβείας και αποτυχία της. 

Ανακοίνωση της άρνησης του 

Αχιλλέα και αντίδραση των Αχαιών. 

Κατασκοπευτικές επιχειρήσεις των 

δύο αντιπάλων στη διάρκεια της 

νύχτας. Τα κατορθώματα του 

Διομήδη και του Οδυσσέα. 

Ι 

  

Κ 

26η ημέρα (τρίτη ημέρα μάχης) Τα κατορθώματα του Αγαμέμνονα 

(αριστεία). Επιτυχίες του Έκτορα με 

τη βοήθεια του Δία. Οι Έλληνες 

αρχηγοί εγκαταλείπουν τη μάχη 

τραυματισμένοι. Ο Αχιλλέας στέλνει 

τον Πάτροκλο στη σκηνή του 

Νέστορα και ο γέροντας της Πύλου 

παρακινεί τον Πάτροκλο να 

  

Λ 

  



οδηγήσει αυτός τους Μυρμιδόνες 

στη μάχη. 

Οι μάχες γύρω από το τείχος των 

Αχαιών. Παρά την αντίσταση των 

Αχαιών, ο Έκτορας γκρεμίζει μια 

πύλη του τείχους, οι Τρώες 

εισβάλλουν και οι Αχαιοί υποχωρούν 

προς τα πλοία τους. 

Σφοδρές μάχες δίπλα στα πλοία. 

Τους Έλληνες στηρίζει ο 

Ποσειδώνας. Πρωτοστατούν ο 

Έκτορας και ο Αίαντας ο 

Τελαμώνιος. Οι Αχαιοί 

αντιστέκονται. 

Οι τραυματισμένοι αρχηγοί 

επιστρέφουν. Η Ήρα εξαπατά τον 

Δία και δίνεται στον Ποσειδώνα η 

ευκαιρία να βοηθήσει ανενόχλητος 

τους Αχαιούς, για να απωθήσουν 

τους Τρώες πέρα από την τάφρο του 

αχαϊκού τείχους. 

Ο Δίας ξυπνά, επιτίθεται στην Ήρα 

και απομακρύνει τον Ποσειδώνα από 

τη μάχη. Οι Τρώες με την 

καθοδήγηση του Απόλλωνα 

πλησιάζουν και πάλι στα πλοία. Ο 

Πάτροκλος επιστρέφει στον Αχιλλέα. 

Οι Τρώες απειλούν να πυρπολήσουν 

το πλοίο του Πρωτεσίλαου, το οποίο 

υπερασπίζεται ο Αίαντας. 

Ο Πάτροκλος πείθει τον Αχιλλέα να 

οδηγήσει αυτός τους Μυρμιδόνες 

στη μάχη. Τα κατορθώματα του 

Πάτροκλου. Οι Τρώες υποχωρούν. Ο 

Πάτροκλος σκοτώνει τον Σαρπηδόνα 

και τον ηνίοχο του Έκτορα 

Κεβριόνη. Τα τελευταία 

κατορθώματα του Πάτροκλου και ο 

θάνατός του. 

Μάχη και μονομαχίες γύρω από το 

νεκρό Πάτροκλο. Η αριστεία του 

Μενέλαου. Οι Αχαιοί επιστρέφουν με 
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Σ 1-238 



το πτώμα του Πάτροκλου. 

Ο Αχιλλέας πληροφορείται το 

θάνατο του φίλου του και αποφασίζει 

να πάρει εκδίκηση. Η εμφάνιση του 

Αχιλλέα στην τάφρο σώζει τους 

Αχαιούς που υποχωρούν με το πτώμα 

του Πάτροκλου. 

Νύχτα προς την 27η ημέρα Τα δύο στρατόπεδα στη διάρκεια της 

νύχτας. Η Θέτιδα ζητάει από τον 

Ήφαιστο καινούρια όπλα για το γιο 

της και ο θεός τα κατασκευάζει. 

Περιγραφή της ασπίδας. 

Σ 239-616 

27η ημέρα (τέταρτη ημέρα μάχης) Η Θέτιδα παραδίδει στο γιο της τη 

νέα του πανοπλία. Ο Αχιλλέας και ο 

Αγαμέμνονας συμφιλιώνονται. Μετά 

τον κοινό θρήνο για τον Πάτροκλο, ο 

Αχιλλέας φοράει την πανοπλία του 

και ετοιμάζεται για τη μάχη της 

εκδίκησης. 

Οι θεοί συνεδριάζουν και 

αποφασίζουν να συμμετάσχουν στη 

μάχη. Ο Αχιλλέας μονομαχεί με τον 

Αινεία, ο οποίος σώζεται από τον 

Ποσειδώνα. Ο Αχιλλέας σκοτώνει 

πολλούς Τρώες, ενώ οι τελευταίοι 

τρέπονται σε άτακτη φυγή. 

Ο Αχιλλέας, εκτός από τους Τρώες, 

αντιμετωπίζει και τον ποταμό 

Σκάμανδρο, που ορμάει εναντίον του. 

Μάχες μεταξύ των θεών. Οι Τρώες 

βρίσκουν τελικά καταφύγιο μέσα 

στα τείχη της πόλης τους. 

Μονομαχία Αχιλλέα και Έκτορα. 

Θάνατος του Έκτορα και 

κακοποίηση του σώματός του από 

τον Αχιλλέα. Θρήνοι για το 

πρωτοπαλίκαρο της Τροίας. 

Νεκρώσιμες τελετές και 

νεκρόδειπνος για τον Πάτροκλο. 
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Χ 

Ψ 1-58 

Νύχτα προς την 28η ημέρα Ο Αχιλλέας συνομιλεί στον ύπνο του 

με τον Πάτροκλο. 

Ψ 59-109 

28η ημέρα Καύση του νεκρού σώματος του Ψ 110-226 



 

Πάτροκλου. 

29η ημέρα Ταφή των οστών του Πάτροκλου και 

αγώνες προς τιμήν του. 

Δεύτερη κακοποίηση του πτώματος 

του Έκτορα από τον Αχιλλέα. 

Ψ 227-897 

Ω 1-21 

29η έως 40ή ημέρα Ένδεκα ημέρες βεβήλωσης του 

νεκρού Έκτορα. Οι θεοί λυπούνται 

το νεκρό ήρωα. 

Ω 22-30 

41η ημέρα Συνέλευση των θεών. Ο Δίας 

ειδοποιεί με την Ίριδα τον Πρίαμο να 

πάει να ικετεύσει τον Αχιλλέα. 

Ω 31-187 

Νύχτα προς την 42η ημέρα Ο Πρίαμος ετοιμάζεται. Η 

συνάντηση του Πρίαμου και του 

Αχιλλέα. Η ικεσία του Πρίαμου. Ο 

Αχιλλέας λυτρώνει τον Έκτορα και 

υπόσχεται ενδεκαήμερη ανακωχή. 

Ω 188-677 

42η ημέρα Ο νεκρώσιμος νόστος του Έκτορα. 

Θρήνοι για τον ήρωα. 

Ω 678-777 

42η έως 50ή ημέρα Εννέα ημέρες θρήνου και ετοιμασιών 

για τη νεκρική πυρά του Έκτορα. 

Ω 778-785 

51η ημέρα Η ταφή του Έκτορα. Ο 

νεκρόδειπνος. 

Ω 786-805 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ραψωδία Α  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το προοίμιο – Η σκηνή με το Χρύση 

(«Το προοίμιο – Η ικεσία του Χρύση») 

[1 – 53 ] 

[1 – 7] 

 

 Το προοίμιο μιας επικής διήγησης και η δομή του: 

- Οι πρώτοι στίχοι κάθε επικής διήγησης αποτελούν το προοίμιο, δηλαδή την εισαγωγή, 

τον πρόλογό της. 

Ένα προοίμιο αποτελείται από το ακόλουθα στοιχεία: 

α. Η τυπική επίκληση του ποιητή στη Μούσα = για να του δώσει έμπνευση και τον καθοδηγήσει 

στο δύσκολο αυτό έργο. 

β. Η διήγηση = ο ποιητής παρουσιάζει σύντομα την υπόθεση του έπους. 

γ. Η παράκληση = ο ποιητής ζητά από τη Μούσα να του ορίσει το χρονικό σημείο από το οποίο 

θα αρχίσει η αφήγηση. 

 

➢ Δομή:  

- Τα παραπάνω στοιχεία επισημαίνονται στους στίχους 1 – 7:  

α. επίκληση = στίχος 1 [από τον πρώτο στίχο μας δίνει το θέμα του έργου και το όνομα του 

πρωταγωνιστή]. 

β. Διήγηση = στίχος 2 – 5 [οι ολέθριες συνέπειες του θυμού του Αχιλλέα]. 

γ. το προοίμιο της Ιλιάδας δεν κλείνει τυπικά με παράκληση. Ο ποιητής σε κάποιες δύσκολες 

στιγμές, της ποιητικής δημιουργίας, θα ανανεώνει την επίκλησή του, ζητώντας τη συνδρομή της 

Μούσας. Έτσι ο ακροατής καταλαβαίνει καλύτερα ότι το έργο είναι θεόπνευστο. 

 

 Η Μούσα  

Η Μούσα την οποία επικαλείται ο ποιητής, είναι η πρώτη και πιο σπουδαία από τις εννέα κόρες 

του Δία και της Μνημοσύνης (θεά της μνήμης), το όνομά της είναι Καλλιόπη = προστάτιδα της 

ηρωικής επικής ποίησης  

Κλειώ = της ιστορίας  

Μελπομένη = της τραγωδίας  

Ευτέρπη = της μουσικής  



Ερατώ = της λυρικής ερωτικής ποίησης 

Τερψιχόρη = του χορού 

Ουρανία = της αστρονομίας  

Θάλεια = της κωμωδίας 

Πολύμνια = της θρησκευτικής ποίησης  

 

 Η ανάγκη για βοήθεια της Μούσας  

1. Όσο και αν νιώθει ασφαλής για τις ικανότητες που του έχουν δώσει οι θεοί, επειδή το 

έργο του είναι δύσκολο, χρειάζεται τη συμπαράσταση της Μούσας. Θα του δώσει 

δύναμη στη φαντασία του, θα τον εμπνεύσει. Είναι παντογνώστρια (η Καλλιόπη) και 

έτσι ο ποιητής θα τα γνωρίζει όλα: και από την πλευρά των ανθρώπων και από την 

πλευρά των θεών. Εκείνα που συμβαίνουν στο παρόν όσο και στο παρελθόν. 

2. Το έργο του γίνεται θεόπνευστο, επομένως σοβαρό και αληθινό και κανένας δεν θα το 

αμφισβητήσει. 

 

 

Θα παρακολουθούμε τον ποιητή να μιλάει με το ταλέντο που του έδωσαν οι θεοί και 

με την έμπνευση και γνώση που χαρίζει η Μούσα. 

 

➢ Το περιεχόμενο του προοιμίου της Ιλιάδας  

Α. Πρωταγωνιστής  = Αχιλλέας (θείος Αχιλλέας = θεϊκή καταγωγή. Ήταν γιος της Νηρηίδας 

Θέτιδας και του Πηλέα, γιος του Αιακού, που ήταν γιος του Δία).  

    Συμπρωταγωνιστής = ο Ατρείδης, ο αρχιστράτηγος Αγαμέμνονας, γιος του Ατρέα. 

 

ο χαρακτηρισμός θειος αποδίδεται και στους άλλους βασιλείς , καθώς υπήρχε η αντίληψη ότι 

αυτοί κατάγονταν από το Δία. 

 

Β. το θέμα = είναι ο ολέθριος και τρομερός θυμός του Αχιλλέα.  

  Ο θυμός αυτός: 

✓ Υπήρξε αρχή πολλών δακρύων 

✓ Έγινε η αιτία να αφανιστούν άδικα πολλοί αντρειωμένοι στρατιώτες 

Ο θυμός του Αχιλλέα είναι ο άξονα του έπους  και γύρω από αυτόν δημιουργείται ολόκληρη η 

εικόνα του Τρωικού πολέμου. 

Γ. το χρονικό σημείο = από τη διαμάχη Αγαμέμνονα – Αχιλλέα, ξεκινούν όλα. 



Δ. ο ποιητής δηλώνει ξεκάθαρα ότι όλα συμβαίνουν και θα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο 

και την επιθυμία του Δία. 

Ε. η αφετηρία  = των συμφορών των Αχαιών ο καβγάς των δυο μεγάλων ανδρών 

 

 

➢ Ο ρεαλισμός των στίχων 4 – 5  

Έχουμε μια φρικιαστική και μακάβρια εικόνα άταφων πτωμάτων, που κατασπαράζονται από τα 

σκυλιά και τα όρνια. Ο λόγος αυτής επιλογής είναι διπλός: 

Α. εξαιτίας της στάσης του Αχιλλέα: οι νεκροί ήταν τόσοι πολλοί που δεν προλάβαιναν να του 

προσφέρουν τις αρμόζουσες ταφικές τιμές και έτσι τους έτρωγαν τα όρνια = ασέβεια προς τους 

νεκρούς. 

Β. κεντρίζει το ενδιαφέρον του ακροατή για την πορεία της υπόθεσης και τον προετοιμάζει τι θα 

ακολουθήσει. 

 

➢ Ο χρόνος, ο χώρος, η ατμόσφαιρα των γεγονότων της Ιλιάδας.  

Η φράση «απ΄ότ΄εφιλονίκησαν κι εχωρίστηκαν» = χρονος  

αοριστία. Απευθύνεται σε ανθρώπους που ξέρουν καλά για τον τρωικό πόλεμο, του ήρωες του 

πολέμου, τον τόπο και τη χρονική διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων. Απλώς επιλέγει ένα 

επεισόδιο από το δέκατο χρόνο και γύρω από αυτή πλέκει την υπόθεση του έπους. 

 

• Στοιχεία τεχνικής  

Α. προσήμανση 

Μαθαίνουμε από το προοίμιο ότι θα ξεσπάσει φοβερή φιλονικία ανάμεσα στον Αχιλλέα και 

στον Αγαμέμνονα. Ότι ο Αχιλλέας θα θυμώσει και ότι αυτός ο θυμός θα έχει φοβερά 

επακόλουθα  για τους Αχαιούς. Κατά κάποιο τρόπο προαναγγέλλεται ότι σημαντικό ρόλο θα 

διαδραματίσει και ο Δίας, μέσω της Θέτιδας (θα το δούμε αργότερα) και στην εξέλιξη των 

γεγονότων της Ιλιάδας. 

Β. το σήμα του κύκλου 

Αρχίζει και κλείνει ο ποιητής με το όνομα του Αχιλλέα = υπογραμμίζεται ο πρωταγωνιστικός 

ρόλος του Αχιλλέα. 

 

 

 



[8-53]              Η σκηνή με το Χρύση 

 

➢ Δομή της σκηνής με το Χρύση: 

• Ο ρόλος του Απόλλωνα (στ. 8-11) 

• Ο ερχομός του Χρύση με τα λύτρα και η ικεσία του για την απελευθέρωσης τη κόρης 

του (στ. 12-22) 

• Η θετική αντίδραση όλων των άλλων Αχαιών, η απάνθρωπη απάντηση του Αγαμέμνονα 

και η αποπομπή του Χρύση από αυτόν (στ. 23-33) 

• Η αποχωρηση του Χρύση και η προσευχή του στον Απόλλωνα για τιμωρία των Αχαιών 

(στ. 34-43) 

• Η σκληρή τιμωρία των Αχαιών από τον Απόλλωνα (στ. 44-53) 

 

➢ Η ευθύνη των ανθρώπων και ο ρόλος των θεών (στ. 8-11): 

- Πίσω από κάθε πράξη των ανθρώπων κρύβεται κάποιος θεός. Αυτό όμως δεν σημαίνει 

ότι την ευθύνη για τις πράξεις την έχουν οι θεοί και όχι οι άνθρωποι. Οι θεοί 

αναμειγνύονται στα ανθρώπινα ύστερα από τις ενέργειες των ανθρώπων, είτε για να 

καθοδηγήσουν είτε για να ενεργήσουν απαντητικά στη συμπεριφορά τους. 

- Επομένως η αρχική ευθύνη ανήκει στους ανθρώπους. ‘Έτσι πίσω από τη φιλονικία του 

Αχιλλέα – Αγαμέμνονα βρίσκεται ο Απόλλωνας, εξαιτίας της προσβλητικής 

συμπεριφοράς του δεύτερου στον Χρύση ιερά του. Επομένως ο θάνατος των Αχαιών, 

από το λοιμό του Απόλλωνα, οφείλεται στον Αγαμέμνονα και όχι στον Αχιλλέα.  

 

➢ Η παρουσία του Χρύση: 

 Από το στίχο 12, έχουμε το πρώτο σκηνικό της Ιλιάδας. 

 Στρατόπεδο Αχαιών – κοντά στη θάλασσα στα δεμένα πλοία τους 

 Χρύσης  = διττή ιδιότητα: α. πατέρα - ικέτης  (φέρνει μαζί του λύτρα για να ελευθερώσει 

την κόρη του) και β. ως ιερέας του Απόλλωνα, που κρατάει χρυσό σκήπτρο (πολιτιστικό 

στοιχείο). 

 

 Ο Χρύσης έχει θεϊκή εξουσία. Έτσι πρέπει να του συμπεριφερθούν με σεβασμό 

Αλλά και φόβο που εμπνέει ο θεός τον οποίο υπηρετεί. 

 

➢ Ο ικετευτικός λόγος του Χρύση 

Α. δομή του λόγου: 

 Η προσφώνηση από το Χρύση όλων των Αχαιών και ιδιαίτερα των δυο Ατρείδων. 

 Η διττή ευχή σε όλους: για την κατάληψη της Τροίας και για την επιστροφή στην 

πατρίδα. 



Β. το περιεχόμενο του λόγου: 

Σκοπός: να επηρεάσει ψυχολογικά αυτούς στους οποίους απευθύνεται 

❖ Ο Χρύσης απευθύνεται στους δυο Ατρείδες, επειδή είναι οι πιο σημαντικοί βασιλιάδες 

και κυρίως επειδή ο Αγαμέμνονας έχει την κόρη του Χρυσηίδα, σκλάβα. 

• Η ικεσία απευθύνεται σε όλους και όχι μόνο στους Ατρείδες 

❖ Η ευχή να καταλάβουν την Τροία και να γυρίσουν με το καλό στις πατρίδες τους, 

προβάλλει την τραγική εικόνα του πατέρα, ο οποίος εύχεται κάτι αντίθετο για τα 

συμφέροντα της πατρίδας του, μόνο και μόνο για να ελευθερωθεί η κόρη του. 

Η ευχή για επιστροφή στις πατρίδες τους θέλει να προκαλέσει νοσταλγία στους Αχαιούς καθώς 

λείπουν 10 χρόνια. 

• Τέλος προτείνει να δείξουν σεβασμό στον Απόλλωνα. Έτσι τους υπενθυμίζει ότι είναι 

ιερέας του, αν του δώσουν την κόρη πίσω ο θεός Απόλλωνας θα πάρει το μέρος των 

Ελλήνων, ενώ αν δεν του δώσουν πίσω την κόρη τότε θα αντιμετωπίσουν τη 

δυσαρέσκεια του θεού ή την οργή (απειλή). 

 

➢ Η αντίδραση των Αχαιών και η στάση του Αγαμέμνονα: 

 Αχαιοί = είτε επειδή τον λυπήθηκαν είτε επειδή φοβήθηκαν τον Απόλλωνα με χαρά και 

αυθόρμητα δέχτηκαν την προσφορά του Χρύση και να πάρουν έτσι τα λύτρα 

(πολιτιστικό στοιχείο). 

 Αγαμέμνονας = αρνείται να τη δώσει και διώχνει με άσχημο και απάνθρωπο τρόπο το 

Χρύση. Έτσι βρίσκεται αντιμέτωπος με το Χρύση και τον Απόλλωνα, αλλά και τους 

Αχαιούς, οι οποίο κράτησαν ουδέτερη στάση και δεν εναντιώθηκαν ξανά στον 

αρχιστράτηγο. 

Ωστόσο ο λοιμός θα πέσει πάνω στους Αχαιούς και όχι στον Αγαμέμνονα: α. γιατί δεν βρήκε τη 

δύναμη να του αντιταχθεί ή β. γιατί τιμωρείται έμμεσα μέσω της απώλειας ο ένοχος βασιλιάς. 

 

➢ Ο απαντητικός λόγος του Αγαμέμνονα  - χαρακτηρισμός του 

Μιλάει στο Χρύση περιφρονητικά και προσβλητικά: αρνείται να ακούσει το αίτημα του και τον 

διώχνει με απειλές. Δεν σέβεται το πρόσωπο του πατέρα ούτε του ιερέα ούτε του ικέτη (ιερά 

πρόσωπα και όλοι όφειλαν να τους αντιμετωπίζουν με σεβασμό). Μιλά με προσβλητικά λόγια 

για μέλλον της κόρης του. Δείχνοντας έτσι αλαζονεία, σκληρότητα, απανθρωπιά και απονιά. 

 Δεν θα ελευθερώσει την κόρη του, αλλά θα την κρατήσει ως σκλάβα μακριά από την 

πατρίδα της. Έτσι φαίνεται ότι σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αδιαφορώντας για τους 

άλλους. Αυτή η στάση δείχνει πνεύμα εγωκεντρισμού και συμφεροντολογίας. 

Ταπεινώνοντας το Χρύση δείχνει παράλληλα ασέβεια και στον ίδιο το θεό Απόλλωνα, ενώ στο 

στ. 29 δείχνει απροκάλυπτα περιφρόνηση στα σύμβολα του θεού. Έτσι ξεπερνά τα ανθρώπινα 

όρια και διαπράττει ύβρη. 

 



Αγνοεί τη γνώμη των άλλων Αχαιών, δείχνοντας ότι είναι αυταρχικός αρχηγός, που επιβάλλει τη 

δική του θέληση με τρόπο απόλυτο. 

 

Στόχος του ποιητή δεν είναι να παρουσιάσει τον Αγαμέμνονα αρνητικά, γιατί τέτοιο ήταν το 

πολίτευμά της εποχής εκείνης, τον πρώτο και τελευταίο λόγο τον είχε ο βασιλιάς – 

αρχιστράτηγος. 

 

➢ Συσχετισμός των δυο λόγων: 

✓ Στην ικεσία του Χρύση έχουμε ήπιους τόνος και ευγενικές  εκφράσεις. 

= 

✓ Στο λόγο του Αγαμέμνονα είναι προσβλητικός, απότομος, απειλητικός, αλαζονικός και 

ασεβής. 

Αλλά και οι δυο στο τέλος των λόγων τους είναι απειλητικοί: από τη μια ο Χρύσης με απειλή 

του Απόλλωνα (αλλά είναι κρυφή απειλή) και από την άλλη ο βασιλιάς απειλεί ότι θα τον 

σκοτώσει (δεν είναι κρυμμένη η απειλή). 

 

➢ Η προσευχή του Χρύση 

Ο Χρύσης ύστερα από τα παραπάνω φεύγει βαθιά πληγωμένος και βρίσκει καταφύγιο στο 

πρόσωπο του θεού του, τον οποίο και χρόνια τον υπηρετεί. Έτσι του προσεύχεται. 

Η δέηση που κάνει είναι κατάρα για τους Έλληνες γιατί τον ταπείνωσαν και περιφρόνησαν το 

δίκαιο αίτημά του. 

Απευθύνεται, ολομόναχος στην ακρογιαλιά για να μην τον ακούσει κανείς: 

✓ Επίκληση = Ακουσέ με….. 

✓ Προσφώνηση = αναφέρει τις ιδιότητες του θεού. Έτσι τον τιμά και κερδίζει την ευνοϊκή 

του διάθεση 

✓ Του υπενθυμίζει διακριτικά τις προσφορές που έχει κάνει για αυτόν 

✓ Το αίτημα = κατάρα: τα βέλη σου στους Δαναούς τα δάκρυά μου ας πληρώσουν. 

 

➢ Η άμεση ανταπόκριση του Απόλλωνα 

 Η ανταπόκριση του Θεού είναι ακαριαία.  

 Ο θεός είναι συναισθηματικά φορτισμένος και με απειλητική διάθεση προς τους 

Αχαιούς 

 Παρομοιάζεται με τη νύχτα 

 Οι κινήσεις του παρουσιάζονται με μεγαλοπρέπεια, οι οποίες συνοδεύονται με οπτικές 

(παίρνει θέση μάχης απέναντι στα πλοία των Αχαιών) και ακουστικές εικόνες (ο ήχος 

των βελών του). 



 

Η οπτική εικόνα και των νεκρών Ελλήνων, δίνει σε συντομία την έκταση της συμφοράς του 

θανατικού από τον Απόλλωνα. 

 Θαυμαστό στοιχείο: η επιφάνεια του θεού Απόλλωνα 

 Σχήμα της κλιμάκωσης: πρώτα χτυπά τα σκυλιά, ύστερα τα ζώα, τα μουλάρια, και στη 

συνέχεια τους ανθρώπους [αφήνει στο τέλος το πιο σημαντικό](νόμος των τριών). 

 

Η φράση: ροβόλησε πολλές ψυχές στον Άδη = απορρέει από την πίστη των ανθρώπων, ότι η 

ψυχή μετά το θάνατο του σώματος πηγαίνει στον Άδη και το σώμα, που παραμένει στη γη 

αποσυντίθεται. 

• Καύση νεκρών = αναχρονισμός, αφού η καύση των νεκρών γινόταν στην εποχή του 

ποιητή 

• Ένας θεός αναμετράται με έναν άνθρωπο = νικητής βγαίνει πάντα ο θεός  

 

 

➢ Τα πρόσωπα 

Ο Χρύσης 

- Ξεχωρίζει για την αξιοπρέπειά του, την περηφάνια του και το ευγενές ήθος του. 

- Κερδίζει τη συμπάθεια των Αχαιών 

- Ως ικέτης συμπεριφέρεται με σοβαρότητα, ευπρέπεια και κοσμιότητα, βρίσκεται 

ανάμεσα στους εχθρούς. 

- Τραγικός πρόσωπο ως πατέρας 

- Η προσευχή προς στον Απόλλωνα δείχνει πόσο απογοητευμένος και πληγωμένος είναι, 

αλλά και πόσο δυνατός ιερές . εκείνη τη στιγμή νιώθει αυτοπεποίθηση και ζητά 

απόδοση της δικαιοσύνης 

 

➢ Στοιχεία τεχνικής  

Η ερώτηση (στ. 8) = δίνει ζωηρότητα στο λόγο και προξενεί ενδιαφέρον στον ακροατή. 

Διάλογος = θεατρικότητα, ζωηρότητα 

Νόμος των τριών 

Τα τυπικά επίθετα: γρήγορα καράβια, γενναιόκαρδοι Αχαιοί, μακροβόλον Απόλλωνα, κοίλα 

πλοία, ηχερή θαλάσσης, αργυρότοξε (Απόλλωνα), ασημένιο τόξο. 

 

 

 



Σύγκληση των Αχαιών σε συνέλευση από τον Αχιλλέα – Αποκάλυψη από τον Κάλχα 

της αιτίας του κακού 

[54-105] 

 

Δομή – θεματικές ενότητες: 

• Σύγκληση του στρατού σε συνέλευση από τον Αχιλλέα (στ. 54-59) 

• Προτάσεις του Αχιλλέα για την εύρεση του αιτία του κακού (στ. 60-68) 

• Ο μάντης Κάλχας και οι δισταγμοί του (στ. 69-84) 

• Η ένορκη διαβεβαίωση του Αχιλλέα για την προστασία του Κάλχα (στ. 85-92) 

• Η αποκάλυψη από τον Κάλχα ότι ο Αγαμέμνονας είναι αίτιος του κακού και οι προτάσεις 

του για απαλλαγή από αυτό (στ. 93-101) 

• Περιγραφή της οργής του Αγαμέμνονα (στ. 102-105) 

 

➢ Η χρονικής συμπύκνωση του στ. 54 

Ο ποιητής συνοψίζει το χρόνο, ο οποίος διαρκεί 9 ημέρες (συμβολικός αριθμός, πολλαπλάσιο 

του 3), σε ένα στίχο σχετικά με θανατικό στο στρατόπεδο και ότι η κατάσταση είναι αδιέξοδη. 

Έτσι από άποψη πλοκής, προετοιμάζεται η πρωτοβουλία του Αχιλλέα (ΠΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ). 

 

➢ Σύγκληση των Αχαιών σε συνέλευση από τον Αχιλλέα: 

 Η δικαιοδοσία αυτή ανήκει στον αρχιστράτηγο Αγαμέμνονα 

 Ο ποιητής προβάλλει τον Αχιλλέα και όχι και τον Αγαμέμνονα γιατί εκτός από μεγάλος 

πολεμιστής είναι και άτομο με υπευθυνότητα και κύρος. 

Πίσω από την πρωτοβουλία του Αχιλλέα βρίσκεται η Ήρα. 

Είναι με το μέρος των Αχαιών 

 

➢ Στο λόγο του ο Αχιλλέας: 

 Προσφωνεί τον Αγαμέμνονα με το πατρώνυμό του: Ατρείδη = τιμά τον αρχιστράτηγό 

του και τον ξεχωρίζει από του άλλους. 

 Παρουσιάζει πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση = το κακό έφτασε στο απροχώρητο. 

 Κάνει πρόταση να καταφύγουν στη μαντική 

 Γνωρίζει ότι η αιτία του κακού είναι ο Απόλλωνας 

Αλλά προσπαθεί να μάθει την αιτία της οργής του θεού και ότι πρέπει να επανορθώσουν αν 

παρέλειψαν ποτέ κάποια θυσία και έτσι δεν ήταν συνεπείς απέναντί του. 

 



➢ Ο Κάλχας και η διακριτικότητά του 

Α. η παρουσία το μάντη 

- ο ποιητής παρουσιάζει τον μάντη πλατιά και με μεγαλοπρέπεια, γιατί είναι εκλεκτός των θεών: 

✓ Τον τιμάει με τον χαρακτηρισμό ορνεοσκόπος πρώτος. 

✓ Ότι έχει την ικανότητα να βλέπει όλα τα μέλλοντα, τα παρόντα, τα περασμένα. 

✓ Υπενθυμίζει ότι η εκστρατεία στην Τροία έγινε ύστερα από υπόδειξή του 

✓ Ο μάντης την ικανότητά του την οφείλει στον Απόλλωνα. 

✓ Θα μιλήσει καλοπροαίρετα, δηλαδή θα είναι ειλικρινής με καλές προθέσεις. 

Β. το αίτημα του Κάλχα για την εγγύηση της προσωπικής του ασφάλειας 

- πριν ξεκινήσει ο Κάλχας τη μαντεία του, ζητά από τον Αχιλλέα με όρκο ότι θα τον προστατεύσει 

και θα τον σώσει, γιατί αυτά που θα πει θα βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή του. 

 

 Αυτά που θα πει θα αναφέρονται για τον Αγαμέμνονα, ο οποίος θα αντιδράσει με βίαιο 

τρόπο, αλλά και γιατί είναι βασιλιάς και εκείνος ένας απλός άνθρωπος. 

 Ο Αγαμέμνονας δεν αντιδρά ακόμη για την οικονομία της υπόθεσης. 

 

➢ Η απάντηση – διαβεβαίωση του Αχιλλέα στον Κάλχα. 

 

Αχιλλέας = γεμάτος αυτοπεποίθηση, δεσμεύεται με όρκο στον Απόλλωνα ότι θα τον 

προστατεύσει, ακόμα και αν αντιμετωπίσει τον Αγαμέμνονα. 

Ακόμα ο Αγαμέμνονας δεν αντιδρά . δεν πρέπει να δημιουργηθεί ένταση πριν αποκαλύψει ο 

Κάλχας την αλήθεια. 

 

 Η αποκάλυψη από τον Κάλχα του αιτίου του κακού και προτάσεις του 

 Μετά τον όρκο του Αχιλλέα, ο Κάλχας μεθοδικά και εύστοχα αποκαλύπτει την αλήθεια. 

Έτσι αναιρεί τα άστοχα ερωτήματα του Αχιλλέα (στ. 66). 

 Στη συνέχεια αποκαλύπτει χωρίς κανένα δισταγμό τον αίτιο του κακού = Αγαμέμνονας 

 Ταυτόχρονα προτείνει και τη λύση: επιστροφή της Χρυσηίδας χωρίς να ζητήσουν λύτρα 

από τον πατέρα και κάποια άλλη εξαγορά. Ενώ ακόμη χρειάζεται να γίνει θυσία (μεγάλη 

εκατόμβην). 

 Τέλος γίνεται επιφυλακτικός, λέγοντας ότι η προσβολή προς τον ιερέα είναι πολύ 

μεγάλη και ταυτόχρονα έχει εξοργίσει και τον Απόλλωνα που δεν είναι βέβαιο αν θα 

τους λυπηθεί. 

Υπενθυμίζει ότι Χρύσης ήρθε ως ικέτης και την άσχημη συμπεριφορά το Αγαμόμνενα. 

 



➢ Η εικόνα του οργισμένα Αγαμέμνονα  

❖ Ο ένοχος αποκαλύφθηκε 

❖ Η αποκάλυψη δεν γίνεται ευθέως, αλλά έμμεσα: είναι ο ιερέας αφορμή, που αψήφης΄ ο 

Ατρείδης 

Ωστόσο προκαλεί την έκρηξη του Αγαμέμνονα, η ψυχική κατάσταση του οποίου περιγράφεται 

με μεταφορικές λέξεις: φαρμακωμένος – η χολή τα μαύρα σωθικά του πλημμυριζ΄ όλα – 

άστραφταν τα μάτια του ωσάν φλόγες (παρομοίωση). 

 

 Είναι συσσωρευμένη οργή 

 Η κατάσταση προβλέπεται εκρηκτική και ο ποιητής μας προετοιμάζει για όσα φοβερά 

θα ακολουθήσουν. 

 

➢ Η επιβράδυνση 

Ο ποιητής καθυστερεί να παρουσιάσει την αιτία του κακού, ώστε να προετοιμάσει τη 

σύγκρουση του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι αποφάσεις του Αγαμέμνονα – Οι αντιδράσεις του Αχιλλέα 

[106-188] 

Δομή – θεματικές ενότητες: 

• Η επίθεση του Αγαμέμνονα στο Κάλχα (στ. 106-121) 

• Προτροπή του Αχιλλέα στον Αγαμέμνονα για τη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του 

μάντη (στ. 122-130) 

• Συγκατάνευση του Αγαμέμνονα με προβολή απαιτήσεων (στ. 131-148) 

• Οργισμένη αντίδραση του Αχιλλέα και απειλή για αποχώρηση του από τον πόλεμο (στ. 

149-172) 

• Περιφρονητική και απειλητική ανταπάντηση του Αγαμέμνονα (στ. 173-188) 

 

➢ Ο πρώτος λόγος του Αγαμέμνονα  

Α. Ο Κάλχας, μάντης κακών για τον Αγαμέμνονα 

 Η αποκάλυψη αυτή εξοργίζει τον Αγαμέμνονα, ο οποίος σε ένα ξέσπασμα θυμάται τα 

γεγονότα της Αυλίδας  και της κόρης του Ιφιγένειας και εδώ πάλι ο μάντης του 

υποδεικνύει τι πρέπει να κάνει, κάτι που είναι αντίθετο προς το συμφέρον του και 

προσβλητικό για αυτόν. 

 Τον κατηγορεί για τις κακές προθέσεις του 

 Η αγανάκτηση του Αγαμέμνονα για τους δυο χρησμούς, δείχνει εκδικητικότητα, αλλά 

αντί να αναλογιστεί το μέγεθος της δικής του ευθύνης, κατηγορεί με ευκολία τον μάντη 

 Ο Αγαμέμνονας δεν αμφισβητεί το χρησμό, ούτε αρνείται να υπακούσει σε αυτόν, 

απλώς ξεσπά στο μάντη γιατί δεν μπορεί να τα βάλει με το θεό. 

 Εκθειάζει τις χάρες τις Χρυσηίδας είναι σαν να απολογείται γιατί δεν την έδωσε στον 

πατέρα της. 

 

Β. η προβολή της αξίας της Χρυσηίδας  

Συγκρίνει τη Χρυσηίδα με την Κλυταιμνήστρα (σύζυγος και βασίλισσα)  

 

                 Κόρη ιερέα  

                  Νεότερη 

                 Όμορφη 

                  Έξυπνη 

Η περιγραφή της Χρυσηίδας μας παραπέμπει στον ιδανικό τύπο της γυναίκας της εποχής του 

ποιητή, η οποία είναι: α) όμορφη (καλοφτιαγμένο σώμα, ψηλή με ωραίο παράστημα, με 

επιβλητική εμφάνιση), β) έξυπνη και γ) χρυσοχέρα. 



Γ. η υποχώρηση του Αγαμέμνονα  

 Για μια στιγμή δηλώνει ότι θα την επιστρέψει, δείχνοντας ότι είναι μεγαλόψυχος, να 

αντιμετωπίσει την κατάσταση για το κοινό καλό. 

 Στη συνέχεια θέτει όρους με αυταρχικό ύφος: Απαιτεί αντάλλαγμα (έτσι περιπλέκει την 

κατάσταση) 

 Αυτό δείχνει εγωκεντρισμό, προοικονομεί ότι θα δημιουργεί ένταση (αν δεν γινόταν 

αυτό δεν θα προώθηση της πλοκής). 

 

➢ Ο απαντητικός λόγος του Αχιλλέα 

 Για τα σκληρά λόγια του Αγαμέμνονα στον Κάλχα, απαντά  ο Αχιλλέας, γιατί είχε πει ότι 

θα τον προστατεύσει,  αλλά δεν τον ενδιαφέρει τόσο αυτό όσο η απαίτησή του να του 

δοθεί τιμητικό δώρο (ξαφνιάζει τον Αχιλλέα αυτή η απαίτηση: τι λέγεις;) 

 Ο Αχιλλέας αγανακτεί για τη συμπεριφορά του Αγαμέμνονα, τον αποκαλεί περισσά 

φιλόπολουτε, αλλά του μιλά αρχικά με ήπιο τόνο. 

 Ο Αχιλλέας υπόσχεται στον Αγαμέμνονα μελλοντική ανταμοιβή στο τετραπλάσιο, όταν 

πραγματοποιηθεί η άλωση της Τροίας. Αν και αυτό δεν είναι βέβαιο ότι θα 

πραγματοποιηθεί. 

 Η χρήση του α΄ προσώπου δηλώνει ότι η σύγκρουση δεν έχει γίνει ακόμα προσωπική. 

 

➢ Ο δεύτερος λόγος του Αγαμέμνονα 

 Παρακάμπτει τον προσβλητικό χαρακτηρισμό: περισσά φιλόπλουτε 

 Τον προσφωνεί τιμητικά: ένδοξε, γενναίε και θείε. 

 Υπογραμμίζει ότι έχει αντιληφθεί τον ελιγμό του Αχιλλέα και δηλώνει ότι δεν θα 

εξαπατηθεί και ότι δεν θα μείνει χωρίς δώρο. (προσωπικό επίπεδο η αντιπαράθεση). 

 Επιμένει ότι ως αρχιστράτηγος δικαιούται δώρο. 

 Γίνεται πιο απαιτητικός, θέλει ίσης αξίας δώρο με αυτό που δίνει 

 Απειλεί ότι αν δεν ικανοποιηθεί η απαίτησή του θα πάρει το δώρο του Αχιλλέα ή 

κάποιου άλλου αρχηγού, αν και γνωρίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε 

έντονες αντιδράσεις. 

 Τυφλωμένος από την εξουσία παρεμβαίνει αυθαίρετα και δεν σέβεται κανέναν, τους 

περιφρονεί όλους. 

 Αλλάζει θέμα, απευθύνεται στη συνέλευση του στρατού, προγραμματίζοντας τη 

μεγαλοπρεπή επιστροφή της Χρυσηίδας 

 Ο Αχιλλέας θα τα κάνει όλα αυτά, αυτός διορίζεται υπεύθυνος. Τον ειρωνεύεται με αυτή 

την κίνηση και έτσι φορτίζει περισσότερο την ατμόσφαιρα. 

 

➢ Ο δεύτερος λόγος του Αχιλλέα 

 Αντιδρά μόνο ο Αχιλλέας, γιατί έτσι το επιβάλει η οικονομία του έπους. Έτσι 

προετοιμάζεται η σύγκρουση των ηρώων 

 Αντιδρά με οργή και ξεχνά ότι είναι ο αρχιστράτηγος. Του εκτοξεύει βαριούς και 

προσβλητικούς χαρακτηρισμούς 

 Με ρητορική ερώτηση (στ. 151-152) αρνείται να αναλάβει οποιαδήποτε ενέργεια 



αποφασίζει και ορίζει ο Αγαμέμνονας 

 Δηλώνει ότι δεν συμμετέχει στον Τρωικό πόλεμο  αυτός και οι άλλοι αρχηγοί για δικά 

τους συμφέροντα 

 Ουσιαστικά είναι η αποκατάσταση της τιμής των Ατρείδων 

 Κατηγορεί έμμεσα τον Αγαμέμνονα για αχαριστία και αγνωμοσύνη. 

 Εκφράζει την αγανάκτησή του γιατί θέλει να πάρει το δώρο κάποιου άλλου 

 Ότι η μοιρασιά των λαφύρων είναι άδικη γιατί πάντα παίρνει τα περισσότερα, ενώ ο 

Αχιλλέας είναι αυτός που κινδυνεύει τη ζωή του περισσότερο από τον Αγαμέμνονα. 

 Απειλεί με άμεση αποχώρηση από τον πόλεμο 

 Βγαίνει εκτός ορίων, γιατί όχι μόνο δεν τον τιμούν όσο θα έπρεπε, αλλά τον αδικούν. 

Επομένως δεν έχει νόημα να συνεχίζει άλλο τον πόλεμο, αυξάνοντας τα πλούτη του 

Αγαμέμνονα. 

 

➢ Διαφορές ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο λόγο του Αχιλλέα. 

 Πρώτος λόγος: μιλάει ως εκπρόσωπος των άλλων αρχηγών και του στρατού με ήρεμο 

τρόπο. Εκπλήσσεται με τις απαιτήσεις το Αγαμέμνονα για τιμητικό δώρο. Προσπαθεί να 

να το πείσει για μελλοντική ανταμοιβή 

 Δεύτερος λόγος: είναι προσωπικός, γίνεται οξύς, επιθετικός και απειλητικός. Τον βρίζει, 

τον κατηγορεί για αχαριστία και εκφράζει το παράπονό του για την αδικία εις βάρος 

του. Τέλος απειλεί ότι θα εγκαταλείψει τον πόλεμο γιατί δεν τον τιμούν για την 

παλληκαριά, αλλά τον αδικούν. 

 

 

 


