
Ιλιάδα, ραψωδία Α, ςτίχοι 430-610 - κηνζσ από τον Όλυμπο: 

α) Μετάφραςη Θεόδωρου Μαυρόπουλου (εκδ. Ζήτροσ) & β) χόλια 

α) Μετάφραςη Μαυρόπουλου 

430 Ωςτόςο ο Οδυςςζασ 
πιγε ςτθ Χρφςα φζρνοντασ άγια τρανι κυςία. 
Σαν μπικαν ςτο πολφβακο λιμάνι εκείνοι τότε, 
μάηεψαν όλα τα πανιά, τ’ απόκεςαν ςτο πλοίο, 
ζλυςαν ξάρτια, πλάγιαςαν ςτθ κικθ το κατάρτι 
435 γριγορα, κωπθλατϊντασ ςτ’ αραξοβόλι πιγαν. 
Ζριξαν αγκυρόπετρεσ, ζδεςαν τθν πρυμάτςα 
και βγικαν ζξω ςτθ ςτεριά οι ίδιοι από το πλοίο. 
Ζβγαλαν και τθν προςφορά ςτο μακρορίχτθ Φοίβο. 
Και απ’ το καλαςςόδρομο το πλοίο βγικε θ κόρθ. 
440 Ο Οδυςςζασ ο ςοφόσ προσ το βωμό τθν πιγε, 
ςτα χζρια του πατζρα τθσ τθν ζδωςε και είπε: 
«Χρφςθ, ς’ εςζνα μ’ ζςτειλε ο άρχοντασ Ατρείδθσ 
να φζρω εδϊ τθν κόρθ ςου, ςτο Φοίβο να προςφζρω 
κυςία για τουσ Δαναοφσ, μιπωσ και μαλακϊςει, 
445 γιατί ςε πολυςτζναχτεσ μασ ζχει ρίξει πίκρεσ». 

Ζτςι είπε και τθν ζδωςε· τθ δζχτθκε εκείνοσ 
όλο χαρά· τότε γοργά άγια τρανι κυςία 
κει ςτον καλόχτιςτο βωμό ζςτθςαν ςτθν αράδα. 
Καλόπλυναν τα χζρια τουσ και πιραν τα κρικάρια. 
Ζτςι είπε και τθν ζδωςε· τθ δζχτθκε εκείνοσ 
όλο χαρά· τότε γοργά άγια τρανι κυςία 
κει ςτον καλόχτιςτο βωμό ζςτθςαν ςτθν αράδα. 
Καλόπλυναν τα χζρια τουσ και πιραν τα κρικάρια. 
450 Ψθλά τα χζρια ςικωςε κι ευχικθκε ο Χρφςθσ: 
«Άκου με, αργυρότοξε, που κυβερνάσ τθ Χρφςα, 
που αφεντεφεισ δυνατά Τζνεδο κι άγια Κίλλα, 
λίγο πιο πριν τιμϊντασ με άκουςεσ τθν ευχι μου 
και το ςτρατό των Αχαιϊν πολφ ζχεισ παιδζψει· 
455 και τϊρα πάλι άκουςε αυτι τθν πεκυμιά μου: 
γλίτωςε πια τουσ Δαναοφσ απ’ τον κακό χαμό τουσ.» 
Ζκαμε τζτοια δζθςθ· τον άκουςε ο Φοίβοσ. 
Σαν ζκαμαν τισ προςευχζσ κι ζριξαν τα κρικάρια, 
ζςτρεψαν λαιμοφσ, ζςφαξαν κι ζγδαραν τα ςφαχτά τουσ 
460 και τα μεριά τουσ χϊριςαν, τα ςκζπαςαν με λίποσ, 
τα δίπλωςαν και ζβαλαν κομμάτια κρζασ πάνω. 
Τα ζκαιγε ο γζροντασ ςε ςκίηεσ και φλογάτο 
ζριχνε κραςί· δίπλα νιοι πεντόςουβλεσ κρατοφςαν. 
Αφοφ κάθκαν τα μεριά και γεφτθκαν τα ςπλάχνα, 
465 λιάνιςαν τα υπόλοιπα, τα πζραςαν ςτισ ςοφβλεσ, 
τα ζψθςαν περίτεχνα κι απ’ τθ φωτιά τα πιραν. 
Ζτςι είπε και τθν ζδωςε· τθ δζχτθκε εκείνοσ 
όλο χαρά· τότε γοργά άγια τρανι κυςία 
κει ςτον καλόχτιςτο βωμό ζςτθςαν ςτθν αράδα. 



Καλόπλυναν τα χζρια τουσ και πιραν τα κρικάρια. 
450 Ψθλά τα χζρια ςικωςε κι ευχικθκε ο Χρφςθσ: 
«Άκου με, αργυρότοξε, που κυβερνάσ τθ Χρφςα, 
που αφεντεφεισ δυνατά Τζνεδο κι άγια Κίλλα, 
λίγο πιο πριν τιμϊντασ με άκουςεσ τθν ευχι μου 
και το ςτρατό των Αχαιϊν πολφ ζχεισ παιδζψει· 
455 και τϊρα πάλι άκουςε αυτι τθν πεκυμιά μου: 
γλίτωςε πια τουσ Δαναοφσ απ’ τον κακό χαμό τουσ.» 
Ζκαμε τζτοια δζθςθ· τον άκουςε ο Φοίβοσ. 
Σαν ζκαμαν τισ προςευχζσ κι ζριξαν τα κρικάρια, 
ζςτρεψαν λαιμοφσ, ζςφαξαν κι ζγδαραν τα ςφαχτά τουσ 
460 και τα μεριά τουσ χϊριςαν, τα ςκζπαςαν με λίποσ, 
τα δίπλωςαν και ζβαλαν κομμάτια κρζασ πάνω. 
Τα ζκαιγε ο γζροντασ ςε ςκίηεσ και φλογάτο 
ζριχνε κραςί· δίπλα νιοι πεντόςουβλεσ κρατοφςαν. 
Αφοφ κάθκαν τα μεριά και γεφτθκαν τα ςπλάχνα, 
465 λιάνιςαν τα υπόλοιπα, τα πζραςαν ςτισ ςοφβλεσ, 
τα ζψθςαν περίτεχνα κι απ’ τθ φωτιά τα πιραν. 
Σαν τζλειωςαν τον κόπο τουσ κι ετοίμαςαν το γεφμα, 
ζτρωγαν και δεν ζλειπε μερίδα ςτον κακζνα. 
Σαν χόρταςαν του φαγθτοφ και το ποτοφ τον πόκο, 
470 νιοι γζμιςαν με το κραςί κροντιρια ωσ επάνω 
και ς’ όλουσ τα εμοίραςαν, να κάνουν τθ ςπονδι τουσ. 
Χορεφοντασ ολθμερίσ κι ομορφοτραγουδϊντασ 
να μαλακϊςουν το κεό πάςχιηαν με παιάνα· 
κι ο μακρορίχτθσ ςτθν ψυχι χαιρόταν να ακοφει. 
475 Ο ιλιοσ ςαν βαςίλεψε και ιρκε το ςκοτάδι, 
ςτου πλοίου τισ πρυμάτςεσ πλάι το ζςτρωςαν                                                      
για φπνο. 
Η ροδοδάχτυλθ Αυγι θ πρωινι ςαν βγικε, 
προσ το πλατφ ςτρατόπεδο των Αχαιϊν κινοφςαν· 
495 κι ο Δίασ μπροσ. Η Θζτιδα δεν ξζχαςε του γιου τθσ 
τθν παράκλθςθ· αμζςωσ από το κφμα βγικε 
κι ανζβθκε χαράματα ςτον Πλυμπο, ςτα φψθ. 
Μόνοσ βρικε να κάκεται ο βροντολάλοσ  Δίασ 
ςτου πολφκορφου Πλυμπου τθν πιο ψθλι ραχοφλα. 
500 Μπροςτά του πιγε, κάκιςε, με το αριςτερό τθσ    1 
τα γόνατά του ζπιαςε, με το δεξί τα γζνια, 
κι είπε, παρακαλϊντασ τον, ςτο γιο του Κρόνου Δία: 
«Δία πατζρα, αν ποτζ με ζργο ι με λόγο 
ς’ ωφζλθςα μεσ ςτουσ κεοφσ, κάμε μου αυτι τθ χάρθ: 
505 το γιο μου το λιγόχρονο εςφ να τον τιμιςεισ· 
αυτόν ο Αγαμζμνονασ ζχει περιφρονιςει· 
ο ίδιοσ πιγε, άρπαξε το δϊρο το δικό 
του. 
Βακφγνωμε Ολφμπιε Δία, ςυ τίμθςζ τον· 
ςτουσ Τρϊεσ δίνε δφναμθ, οι Αχαιοί ωςότου 
510 πλθρϊςουν ό,τι ζκαμαν, τιμιςουν το παιδί μου.» 
Ζτςι είπε· δεν απάντθςε ο νεφελοςτοιβάχτθσ, 
αλλά κακόταν ςιωπθλόσ· θ Θζτιδα ακόμθ 
τα γόνατά του ζπιανε και του ηθτοφςε πάλι: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82


«Αλάνκαςτθ υπόςχεςθ δϊςε με ζνα νεφμα 
515 ι αρνιςου μου -κανζνα δε φοβάςαι- να ξζρω 
πόςο είμαι χωρίσ τιμι ανάμεςα ςε όλουσ.»    2 
Μίλθςε, ςυγχυςμζνοσ πια, ο νεφελοςτοιβάχτθσ: 
«Ροπό κακό! Να τα βάλω με κάνεισ με τθν Ήρα, 
κακϊσ με τα χροντρόλογα αυτι κα μ’ ερεκίηει· 
520 κι αλλιϊσ μεσ ςτουσ κεοφσ αυτι μαηί μου όλο κυμϊνει 
και λζει πωσ τάχα βοθκϊ ςτον πόλεμο τουσ Τρϊεσ. 
Μα τϊρα φφγε ςυ ευκφσ, θ Ήρα μθ ςε νιϊςει· 
και για χάρθ ςου κα νοιαςτϊ, να γίνουν όπωσ κζλεισ. 
Και να, με το κεφάλι μου κα γνζψω, να πιςτζψεισ· 
525 αυτό μεσ ςτουσ ακάνατουσ το πιο μεγάλο είναι 
ςθμάδι μου· όποιο νεφμα με το κεφάλι 
κάνω 

πίςω δεν πάει, δεν ξεγελά, δεν είναι να μθ γίνει.» 
Είπε, τα μαφρα φρφδια του χαμιλωςε ο Δίασ· 
οι χαίτεσ οι ακάνατεσ ταράχτθκαν του αφζντθ 
530 απ’ το κεφάλι· τράνταξε τον Πλυμπο το μζγα. 
Ζτςι τα ςκζφτθκαν οι δυο και χϊριςαν· εκείνθ 
απ’ το λαμπρό τον Πλυμπο ςτθ κάλαςςα πθδοφςε 
κι ο Δίασ ςτο παλάτι του πιγε· οι κεοί όλοι 
μπροςτά του προςθκϊκθκαν δεν τόλμθςε κανείσ τουσ   3 
535 να μείνει κακιςτόσ· όλοι ςτάκθκαν αντίκρυ του. 

Κάκιςε αυτόσ ςτο κρόνο του. Μα είχε δει θ Ήρα 
ότι μαηί του μίλθςε θ Θζτιδα, θ κόρθ 
θ αςθμοποδαράτθ του γζρου του πελάγου· 
και με λόγια πειραχτικά ςτο γιο του Κρόνου είπε: 
540 «Θεόσ ποιοσ πάλι, δολερζ, τα ταίριαξε μαηί ςου; 
Σου αρζςει πάντα μακριά από εμζνα όντασ 
να διαλογίηεςαι κρυφά κι απόφαςθ να παίρνεισ· 
δε κζλεισ πρόκυμα ποτζ ό,τι ςκεφτείσ να ξζρω.» 
Κι είπε ο πατζρασ των κεϊν και των ανκρϊπων όλων: 
545 «Ήρα, όλεσ τισ ςκζψεισ μου να μάκεισ μθν ελπίηεισ· 
για ςζνα κα είναι δφςκολο, γυναίκα μου κι ασ είςαι· 
ό,τι ταιριάηει ν’ ακουςτεί κανείσ πριν από ςζνα 
ακάνατοσ ι και κνθτόσ ςίγουρα δε κα μάκει· 
μα ό,τι χϊρια απ’ τουσ κεοφσ ςτο νου να βάλω κζλω, 
550 γι’ αυτά μθ με ψιλορωτάσ και μθ ηθτάσ να μάκεισ.» 
Η μεγαλόματθ κεά, αφζντρα Ήρα, είπε: 
«Σκλθρότατε του Κρόνου γιε, τι είναι αυτόσ ο λόγοσ;   4 
Οφτε ποτζ ψιλορωτϊ οφτε ηθτϊ να μάκω, 
μα ςκζφτεςαι ανζγνοιαςτοσ ό,τι εςφ κελιςεισ. 
555 Μα τρζμω μθ ςε ξεγελά θ Θζτιδα, θ κόρθ 
θ αςθμοποδαράτθ του γζρου του πελάγου· 
χαράματα ιρκε κοντά, ςου ζπιαςε τα πόδια· 
νομίηω πωσ τθσ ζταξεσ τιμι ςτον Αχιλλζα   5 
να δϊςεισ κι απ’ τουσ Αχαιοφσ πολλοφσ να αφανίςεισ.» 
560 Γφριςε και τθσ μίλθςε ο νεφελοςτοιβάχτθσ: 



«Ράντα με υποπτεφεςαι, άκλια, δεν ξεφεφγω!   6 
Δεν κάνεισ τίποτε μ’ αυτά και μόνο που μακραίνεισ 
απ’ τθν καρδιά μου· κι είναι αυτό χειρότερο για ςζνα. 
Αν ζτςι είναι όπωσ λεσ, ζτςι ς’ εμζνα αρζςει! 
565 Να κάκεςαι ςιωπθλι, τα λόγια μου ν’ ακοφεισ, 
μθ δε ςε ςϊςουν οι κεοί, οι κάτοικοι του Ολφμπου, 
αν ζρκω, ρίξω πάνω ςου τ’ ανίκθτα μου χζρια.» 
Είπε· και τρόμαξε θ κεά, θ μεγαλόματθ Ήρα· 
κάκιςε κει ςιωπθλι ςφίγγοντασ τθν καρδιά τθσ. 
570 Πλοι οι κεοί πικράκθκαν ςτου Δία το παλάτι. 

Τότε ο τεχνίτθσ Ήφαιςτοσ άρχιςε να μιλάει   7 
για χάρθ τθσ μθτζρασ του, τθσ αςπροχζρασ Ήρασ: 
«Ροπό, κακό κα ζχουμε κι αβάςταχτο κα είναι, 
αν για κνθτοφσ κα πιάνεςτε οι δυο ςασ εδϊ πζρα, 
575 αν ταραχι ςθκϊνετε μεσ ςτουσ κεοφσ· κα φφγει 
θ νοςτιμιά του φαγθτοφ, αν το κακό κερδίηει. 
Στθ μάνα μου κα ζλεγα, αν και το νιϊκει μόνθ, 
το Δία να καλόπιανε, τον πατζρα μασ, μιπωσ 
δε ςταματιςει το κυμό, το φαγθτό χαλάςει. 
580 Αν κζλει ο Ολφμπιοσ που κεραυνοφσ πετάει 
να μασ πετάξει απ’ εδϊ… Τρανότερόσ μασ είναι. 
Μα ζλα γλυκομιλϊντασ καλόπιαςζ τον τϊρα· 
κι ο Ολφμπιοσ καλόβολοσ με μασ κα είναι τότε.» 
Ζτςι είπε· πιδθςε μεμιάσ και δίκουπο ποτιρι   8 
585 ςτα χζρια τθσ μθτζρασ του ζβαλε και τθσ είπε: 
«Κάμε, μθτζρα, υπομονι· αν κι ζχεισ πίκρα, βάςτα, 
μιπωσ, μόλο που ς’ αγαπϊ, να δζρνεςαι μπροςτά μου 
δω και δεν μπορζςω διόλου, κι ασ ςε πονεί θ ψυχι μου, 
να ςε ςυντρζξω· δφςκολο με Δία να τα βάλεισ! 
590 Άλλθ φορά που κζλθςα βοικεια να ςου δϊςω, 
από το πόδι μ’ άρπαξε κι απ’ το κείο κατϊφλι   9 
με πζταξε· ολθμερίσ, ϊςπου να δφςει ο ιλιοσ, 
γυρνϊντασ τζλοσ ζπεςα ςτθ Λιμνο πεκαμζνοσ 
ςχεδόν· οι Σίντιεσ τότε με φρόντιςαν πεςμζνο   10 

595 Ζτςι είπε· γζλαςε θ κεά, θ αςπροχζρα Ήρα 
κι απ’ το παιδί τθσ δζχτθκε ςτα χζρια τθσ τθν κοφπα· 
αρχίηοντασ από δεξιά νζκταρ γλυκό κερνοφςε 
από κροντιρι παίρνοντασ ς’ όλουσ εκείνοσ τότε. 
Γζλιο άςβθςτο ςθκϊκθκε ςτουσ ακάνατουσ όλουσ,   11 
600 που ζβλεπαν τον Ήφαιςτο τα πόδια του να ςζρνει.    12 
Ζτςι ζτρωγαν ολθμερίσ, ϊςπου να δφςει ο ιλιοσ· 
κανζνασ δε ςτερικθκε του φαγθτοφ μερίδιο 
οφτε και του Απόλλωνα τθν όμορφθ κικάρα 
οφτε τισ Μοφςεσ· με ςειρά όμορφα τραγουδοφςαν. 
605 Μα όταν πια βαςίλεψε το λαμπρό φωσ του ιλιου, 
ξεκίνθςε να κοιμθκεί ςτο ςπίτι του κακζνασ, 
που είχε χτίςει ο Ήφαιςτοσ χϊρια για τον κακζνα, 
ο κουτςοπόδαροσ κεόσ, με τθ ςοφι του τζχνθ. 



Ριγαινε κι ο Ολφμπιοσ που κεραυνοφσ πετάει 
610 ςτθν κλίνθ του, όπωσ και πριν, ο φπνοσ ςαν ερχόταν· 
κι θ Ήρα θ χρυςόκρονθ δίπλα του κει κοιμόταν. 

Ραψωδία Α 494-612: κηνζσ από τον Όλυμπο – β)χόλια 

 
1. Ο Δίασ ωσ φυςικι δφναμθ και ωσ θκικι προςωπικότθτα (ςτίχ. 495-498, 529-530, 

518 κ.κ.) 
Ο Δίασ  προθγείται ςτο ταξίδι τθσ επιςτροφισ των κεϊν ςτον Πλυμπο από τθ χϊρα των 
Αικιόπων. Η απομόνωςθ του Δία ςτθν ψθλότερθ κορυφι του Ολφμπου τονίηει ακόμθ 
περιςςότερο τθν επιβλθτικότθτα του κεοφ (ςτίχ. 498). Κι αυτό γιατί οι άνκρωποι τθσ αρχαίασ 
εποχισ βλζπουν με δζοσ τισ κορυφζσ του Ολφμπου να χάνονται μζςα ςτα ςφννεφα. Ακόμα 
μεγαλφτερο είναι το δζοσ τουσ για τον πατζρα των κεϊν, που διαλζγει να κακίςει «ςτθν άκρα 
κορυφιν του πολυλόφου Ολφμπου». Ο Πμθροσ φαίνεται ότι κζλει ςτθν ενότθτα αυτι 
να ιεραρχιςει τθν τάξθ των κεϊν, δίνοντασ ςαφι υπεροχι ςαφι υπεροχι ςτο Δία. Ζτςι 
προδικάηει ότι κα ςυμβοφν όςα ανζφερε ςτο προοίμιο· θ κζλθςθ του Δία κα πραγματοποιθκεί. 
Αυτό είναι ζνα ςτοιχείο προοικονομίασ (ιδεολογικό ςτοιχείο – ςτοιχείο τεχνικήσ). 
Στοιχείο δζςθσ τθσ ραψωδίασ Α, αλλά και όλου του ζπουσ τθσ Ιλιάδασ, αποτελεί το ςτοιχείο 
τθσ φυςικισ δύναμθσ, θ οποία επιβάλλεται με τρόπο καταναγκαςτικό πάνω ςτουσ ανίςχυρουσ 
(ανκρϊπουσ ι κεοφσ). 
Σε πρϊτο πλάνο ο Πμθροσ παρουςιάηει τθ φυςικι δφναμθ του πατζρα των κεϊν, που επιβάλλει 
τθ κζλθςι του (και τθ δφναμι του) από το προοίμιο τθσ Ιλιάδασ. Οι κνθτοί δζχονται τθν επιβολι 
τθσ δφναμθσ αυτισ είτε ωσ όλεκρο (Αχαιοί) είτε ωσ κρίαμβο, ζςτω και επιφανειακό 
(Αγαμζμνονασ). 

Για 1θ φορά ο Πμθροσ μασ δίνει το πορτρζτο του Δία ςτουσ ςτίχουσ 529-531. Από το πορτρζτο 
αυτό λζγεται ότι ο γλφπτθσ Φειδίασ ζπλαςε τθ μορφι του κεοφ ςτο χρυςελεφάντινο άγαλμα 
που τοποκετικθκε ςτο ναό του κεοφ αυτοφ ςτθν Ολυμπία. 
Ο Δίασ παρουςιάηεται ωσ θκικι προςωπικότθτα που ζχει ανκρώπινεσ αδυναμίεσ. Η παράκλθςθ 
τθσ Θζτιδασ του δθμιουργεί δυςκολίεσ. Άλλωςτε ζχει θκικι υποχρζωςθ να εξυπθρετιςει τθ 
Θζτιδα, που κάποτε τον ευεργζτθςε. Δε κζλει όμωσ να μπλζξει ςεμπελάδεσ με τθν Ήρα (ςτίχ. 
519). 
Ο όρκοσ είναι αξεπζραςτθ θκικι δζςμευςθ για το Δία (ςτίχ. 525-528). Ο όρκοσ ι ο λόγοσ που 
δίνει κεόσ (ι άνκρωποσ) δεν παίρνεται πίςω. Γνζφοντασ με τα φρφδια του ο κεόσ δίνει μια 
αδιάψευςτθ υπόςχεςθ. Είναι τόςο φοβερζσ οι ςυνζπειεσ, αν θ υπόςχεςι του δεν τθρθκεί, ϊςτε 
ο Όλυμποσ τραντάχτθκε ςυκζμελα. Το τράνταγμα του ιεροφ βουνοφ (θ αναταραχι του φυςικοφ 



κόςμου) δθλϊνει τθ διατάραξθ των θκικϊν αξιϊν αν ο Δίασ πάρει πίςω το λόγο του. Ράνω ςτο 
φυςικό κόςμο ο Δίασ επιδρά ωσ φυςικι δφναμθ (ςτίχ. 561, 569). Οπωςδιποτε είναι αρχθγόσ 
που κρφβει τουσ ςτοχαςμοφσ του (ςτίχ. 546). Διευκφνει μια μεγάλθ οικογζνεια που τον 
υπακοφει από φόβο. Η ηωι ςτον Πλυμπο είναι ςχεδιαςμζνθ με τα μζτρα τθσ ανκρϊπινθσ 
κοινωνίασ (ιδεολογικό ςτοιχείο). 

 
2. Η ειρινθ και ο πόλεμοσ 

Στοιχείο τθσ ομθρικισ τεχνικισ είναι θ εναλλαγι αντίκετων καταςτάςεων (ι ςυναιςκθμάτων). Με 
τον τρόπο αυτό ο ποιθτισ αποδεικνφει ότι θ ηωι είναι μια ςφηευξθ αντικζςεων, ότι κακετί 
ςυνυπάρχει αρμονικά με το αντίκετό του. Ζτςι και ο πόλεμοσ εναλλάςςεται με τθν ειρινθ. 

Αφοφ κινδυνεφει θ ειρινθ ςτθ γθ, φυςικό είναι να κινδυνεφει και ςτον κόςμο των κεϊν. Η ειρινθ 
που βαςιλεφει ςτον Πλυμπο διαταράςςεται με τθν επίςκεψθ τθσ Θζτιδασ· ο ίδιοσ μάλιςτα ο Δίασ 
παρουςιάηεται διςτακτικόσ να μθν προκαλζςει τθν οργι τθσ Ήρασ· ο πόλεμοσ δεν αρζςει οφτε ςτον 
πατζρα των κεϊν (ςτίχ. 519-520). Εδϊ παρουςιάηεται ωσ ζνασ οικογενειάρχθσ, ςτο ςπίτι του οποίου 
κινδυνεφει να διαταραχτεί θ γαλινια ατμόςφαιρα.  

Με δφο τρόπουσ ο Δίασ αντιμετωπίηει τθν ανταρςία τθσ Ήρασ: με τθν πεικϊ (με τρόπο ειρθνικό) και 
με τθ φοβζρα (τρόπο βίαιο). Στουσ ςτίχουσ 548-549 δίνει υπόςχεςθ ςτθν Ήρα ότι αυτι, πριν από 
τουσ άλλουσ κεοφσ, κα πλθροφορθκεί όποιο μυςτικό «αρμόηει ν’ ακουςκεί». Η ειρινθ ανάμεςα 
ςτουσ δφο ςυηφγουσ (Δία – Ήρα) δε ςϊηεται (ςτίχ. 566-568) με τισ φοβζρεσ του Δία. Η Ήρα υποχωρεί, 
μετά τθν επζμβαςθ του Ήφαιςτου. Στθν ψυχι του όμωσ κοχλάηει θ πολεμικι διάκεςθ. Αυτι κα 
εκδθλωκεί παρακάτω (ραψωδίεσ Δ και Ξ), δθμιουργϊντασ ζνα ςτοιχείο δζςθσ – ςφνδεςθσ τθσ επικισ 
αφιγθςθσ. (τοιχείο τεχνικήσ) 

Με τθν ανάλαφρθ νότα του ςυμποςίου των κεϊν αιςιοδοξοφμε (ςτίχ. 596-605): ο Απόλλωνασ αντί να 
τοξεφει τουσ Ζλλθνεσ τραγουδάει, ο Δίασ και θ Ήρα ηουν ςαν αντρόγυνο μονοιαςμζνο. Τα ςφννεφα 
του πολζμου όμωσ διαγράφονται κακαρά, αφοφ ο Αχιλλζασ είναι ακόμα κυμωμζνοσ και θ Ήρα 
γελάει για χάρθ του Ήφαιςτου και για να μθν πάκει χειρότερα (ςτίχ. 587-588) (ιδεολογικό ςτοιχείο). 

 
3. Η ικεςία τθσ Θζτιδασ 

 

Η ικεςία τθσ Θζτιδασ είναι παρόμοια με τθν ικεςία που κα ζκανε ζνασ κνθτόσ. Γονατίηει και 
ακουμπάει με το αριςτερό χζρι τα γόνατα του ιςχυροφ προςϊπου. Αν το πρόςωπο αυτό 
είναι κακιςμζνο, τότε ο ικζτθσ «ψαφει» με το δεξί του χζρι τα γζνια του  (ακουμπάει, 
χαϊδεφει). Αν το αριςτερό χζρι του ικζτθ ακουμπάει ςτα γόνατα του ιςχυροφ, ςθμαίνει ότι 
ς’ αυτόν ςτθρίηει τθν ελπίδα του. (Πολιτιςτικό ςτοιχείο) 



Η κεά επικαλείται τθν εφνοια του Δία, με το δικαιολογθτικό ότι αυτι τον «είχε ωφελιςει» 
κάποτε· ζτςι, τϊρα ο κεόσ πρζπει να τθν «ειςακούςει». Η ευεργεςία είναι αξεπζραςτθ 
θκικι δζςμευςθ και για τον ευεργζτθ και για τον ευεργετοφμενο. Ο ευεργζτθσ δεςμεφεται 
να ξαναευεργετιςει το πρόςωπο που είχε ευεργετιςει ςτο παρελκόν, αν το πρόςωπο αυτό 
του το ηθτιςει. Αλλά ο ευεργετθμζνοσ οφείλει να ξεπλθρϊςει τθν ευεργεςία που κάποτε 
δζχτθκε (ιδεολογικό ςτοιχείο). 
Ο Δίασ είναι και τοποτθρθτισ τθσ θκικισ, ωσ πατζρασ των κεϊν. Η Θζτιδα όμωσ δεν του 
ηθτάει να επζμβει και με τθν ιδιότθτά του αυτι. Ο κόςμοσ του Ομιρου είναι 
ανκρωποκεντρικόσ και θ θκικι των κεϊν όμοια με τθν ανκρϊπινθ θκικι (Πολιτιςτικό –
ιδεολογικό ςτοιχείο). 
 

4. Χαρακτιρεσ 

Θζτιδα: αξιοκαφμαςτθ μθτζρα, ακοφραςτθ και επίμονθ ςτουσ ςτόχουσ τθσ. Φζρεται με 
αξιοπρζπεια και δείχνει ανϊτερο ικοσ. Εκκζτει τθν ιςτορία του γιου τθσ με τρόπο που 
φανερϊνει εξυπνάδα και ιδιαίτερθ ευαιςκθςία. Οπωςδιποτε ο ακάνατοσ Δίασ πρζπει να 
ςυγκινείται που ο Αχιλλζασ ςε λίγο κα πεκάνει. Ο λόγοσ τθσ είναι ςφντομοσ και περιεκτικόσ 
ςε νοιματα. 
Δίασ: παρουςιάηεται ςε όλο του το μεγαλείο. Εκπροςωπεί τθν απόλυτθ φυςικι δφναμθ· 
επιβάλλει τθ κζλθςι του ςτουσ κεοφσ και ςτουσ ανκρϊπουσ με τθ φοβζρα. Υπακοφει ςε 
θκικζσ δεςμεφςεισ. Μετά το ςτίχο 529 παρουςιάηεται απόλυτοσ ςτισ απόψεισ του, βίαιοσ 
και βζβαιοσ για τθ (φυςικι του) ανωτερότθτα. 
Ήρα: παρουςιάηεται ςαν ηθλότυπθ και εριςτικι κνθτι. Η αξιοπρζπεια τθσ κεάσ δε ςϊηεται 
επειδι υποκφπτει μπροςτά ςτθ δφναμθ και τθν ανωτερότθτα του Δία. Αντίκετα από τθν 
ανωτερότθτα του ικουσ τθσ Θζτιδασ, θ Ήρα μιλάει υβριςτικά, μπροςτά ςε άλλα πρόςωπα 
μάλιςτα, προσ τον ανϊτερό τθσ κεό (και ςφηυγο). Είναι φίλαρχθ, εγωίςτρια και πρόςωπο 
χωρίσ λογικι· δεν εμπνζει κανζνα ςεβαςμό με τθ ςυμπεριφορά τθσ αυτι. 
Ήφαιςτοσ: κρατάει κφριο ρόλο ςτθ φιλονικία Δία – Ήρασ. Ραρουςιάηεται καλοπροαίρετοσ 
και ςυμβιβαςτικόσ. Ρροςπακεί με κάκε τρόπο (με λόγια ςυμβουλευτικά και με 
περιποιιςεισ) να θρεμιςει τθν ατμόςφαιρα. Και, για τθν ϊρα, το πετυχαίνει. Η ειρινθ ςτον 
Πλυμπο και θ τάξθ του κόςμου (ιδανικά ςτα οποία ο κεόσ πιςτεφει) ςϊηονται. 
 


