
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ  

 

 Ιλιάδα και Οδύσσεια: τα αρχαιότερα έπη της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας . 

8
ος

 αι. Σύνθεση πρώτα της Ιλιάδας και έπειτα της Οδύσσειας. Κατά 

3500 στ. μεγαλύτερη η Ιλιάδα. 24 ραψωδίες → κεφαλαίο γράμμα. 

 

 Συντέθηκε τον 8
ο
 αι. αναφέρεται όμως σε αναμνήσεις της μυκηναϊκής 

εποχής (τρωικός πόλεμος – 12
ος

 αι.). Οι συνήθειες, οι αντιλήψεις, οι 

θεσμοί, οι ιδέες, τα υλικά που χρησιμοποιούν στην Ιλιάδα ήταν 

γνωστά στην εποχή του ποιητή όχι όμως στον μυκηναϊκό άνθρωπο. 

 Ο ποιητής προσθέτει φανταστικά στοιχεία → Η Ιλιάδα πλαστή 

πραγματικότητα. 

 Η Ιλιάδα δεν αποτελεί ιστορική πηγή για τον 12
ο
 αι. αλλά δίνει 

πληροφορίες για τον 8
ο
 αι. Αλλά και πάλι η Ιλιάδα είναι πρώτα απ’ 

όλα ποιητικό έργο και όχι ιστορικό σύγγραμμα. Σκοπός της να 

ψυχαγωγήσει, να τέρψει το ακροατήριο και όχι να το πληροφορήσει 

για τα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα του 12
ου

 αι. 

 

 Θέμα Ιλιάδας: η οργή (μήνις) του Αχιλλέα μετά τη σύγκρουσή του με 

τον Αγαμέμνονα. 

 

 Περιεχόμενο Ιλιάδας: οι αγώνες των Ελλήνων γύρω από το Ίλιον 

κατά τα δέκα χρόνια της πολιορκίας του. Ο ποιητής δεν περιγράφει 

τον πόλεμο από την αρχή του αλλά καλύπτει μια μικρή χρονική 

περίοδο (51 μέρες πριν την άλωση της Τροίας). 

 

 51 μέρες → το χρονικό παρόν του έπους. Μέσα σ’ αυτές γίνονται 

αναφορές στο παρελθόν, αναδρομές στα περασμένα, ένθετες διηγήσεις 

παλαιών γεγονότων, προαναγγελίες για το μέλλον. 

 

 Το θέμα της μήνιδος (οργής) του Αχιλλέα → σημαντικότατο για τη 

σύνθεση του έπους και την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων 

(εμφανίζεται συχνότατα στο έπος – σε ενέργειες και αναφορές τόσο 

των θνητών όσο και των θεών). 



 Διαφορές Ιλιάδας – Οδύσσειας 

 Δραματική πυκνότητα Ιλιάδας – αφηγηματικό ύφος Οδ. 

 → διαφορετικό θέμα του κάθε έργου 

 Η Οδύσσεια μοιάζει με ναυτικό παραμύθι (παράξενοι τόποι, 

εξωπραγματικά όντα – Κύκλωπες, Σειρήνες κ.τ.λ.) ≠ Από την 

Ιλιάδα λείπει το παραμυθικό στοιχείο (μύθος με ηρωικό 

περιεχόμενο, δράση σε πραγματικό κόσμο) 

 Οι θεοί στην Ιλιάδα  έχουν ανθρώπινες διαστάσεις ≈ 

συμπεριφορά ανθρώπων σχεδόν. ◙ 

 Η Οδύσσεια καθρεφτίζει μια νεότερη εποχή (ο θεσμός της 

βασιλείας παρακμάζει ενώ στην Ιλιάδα βρίσκεται στην ακμή 

του. Η Οδύσσεια περιγράφει τη γέννηση της πόλης με πολιτικά 

σώματα που έχουν σημαντικό ρόλο δίπλα στο βασιλιά → 

Φαίακες, συνέλευση γερόντων, Ιθάκη → άτυπη συνέλευση 

λαού). ▬► Μεταβατική περίοδος. Από τη βασιλεία σε εποχή  

όπου δημιουργούνται αντιπροσωπευτικά πολιτικά σώματα. 

 Στην Ιλιάδα ταυτίζεται μια κλειστή αριστοκρατική τάξη ≠ 

Οδύσσεια: οι ήρωες ανήκουν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα 

και εκφράζονται οι πεποιθήσεις τους. 

 ◙ Ιλιάδα: εγωιστές και άδικοι οι θεοί ≠ Οδύσσεια: ηθικές αρχές 

έχουν οι θεοί. 

 Ο χαρακτήρας της Ιλιάδας είναι πολεμικός ενώ της Οδύσσειας 

ειρηνικός και ήρεμος.  

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: 

Μαγαλιού Λαμπρινή 



ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ – Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ 
 

Ερωτήσεις & Απαντήσεις  

 

1) Τι γνωρίζετε για τη χρονολογία σύνθεσης της Ιλιάδας και για τη χρονική 

σειρά με την οποία συνέθεσε ο Όμηρος τα δύο έπη του;  

Η Ιλιάδα συντέθηκε από τον Όμηρο γύρω στο 750 π.Χ. Η Οδύσσεια πιθανότατα 

συντέθηκε αργότερα, όταν ο Όμηρος βρισκόταν σε μεγαλύτερη ηλικία.  

 

2) Πώς ονομάζονται οι ενότητες στις οποίες χωρίζεται η Ιλιάδα, πόσες είναι 

και πώς δηλώνονται;  

Η Ιλιάδα χωρίζεται σε 24 ραψωδίες οι οποίες δηλώνονται με τα κεφαλαία γράμ-

ματα του αλφάβητου.  

 

3) Ποια είναι η σχέση της Ιλιάδας με την ιστορία;  

Η Ιλιάδα βασίζεται στην παράδοση ενός πραγματικού ιστορικού γεγονότος (του 

Τρωικού πολέμου), το οποίο συνέβη τον 12ο αιώνα π.Χ. Επειδή, όμως, συντέθηκε 

τέσσερις αιώνες αργότερα, δεν παρουσιάζει με ακρίβεια και εγκυρότητα τα 

πολιτιστικά, κοινωνικά, πολιτικά κ.ά. δεδομένα εκείνης της εποχής. Ο Όμη-

ρος περισσότερο προβάλλει τις συνθήκες της δικής του εποχής σαν να ανή-

κουν στη μυκηναϊκή εποχή, πραγματοποιώντας συνεχείς αναχρονισμούς. Γι΄ 

αυτό το λόγο δεν μπορούμε να θεωρήσουμε την Ιλιάδα σαν ένα ιστορικό 

σύγγραμμα. Αντίθετα παρουσιάζει, όπως κάθε άλλο λογοτεχνικό έργο, έναν 

κόσμο φανταστικό και πλαστό, στον οποίο η ιστορική αλήθεια έχει αναμιχθεί 

με τη δημιουργική φαντασία και τις εμπειρίες του ποιητή.  

 

4) Ποιο είναι το κύριο θέμα, ποιο το περιεχόμενο της Ιλιάδας και πώς συν-

δέονται μεταξύ τους;  

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

λιά 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 πολεμι-

κούς 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 κεντρι-

κό 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.  



5) Ποιες είναι οι διαφορές της Ιλιάδας και της 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 Ο-

δύσσεια, 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 παρου-

σιάζει μια νεότερη εποχή, στην οποία ο βασιλικός θεσμός παρακμάζει και ανα-

δύονται νέα πολιτικά σώματα και νέες πολιτικές και κοινωνικές ομάδες που έ-

χουν δικαίωμα λόγου και συμμετοχής στα κοινά. Γενικά η Ιλιάδα εστιάζει το εν-

διαφέρον 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 και δεν μπορούν να 

συγκρατήσουν την ορμητικότητα και την πρωτόγονη μερικές φορές εκρηκτικό-

τητα και βιαιότητά τους. Στην Οδύσσεια αντίθετα έχουν πιο μετριοπαθή συμπε-

ριφορά και οι πράξεις τους κατευθύνονται κατά κύριο λόγο από τη λογική και 

όχι από το συναίσθημα και τα ένστικτα, όπως στην Ιλιάδα.  

 

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

ναμικό 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 ηλικί-

ας. 



ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ, ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Δομή 
1. Στίχος 1: Επίκληση: Ο ποιητής επικαλείται τιη βοήθεια της Μούσας για να 
πραγματοποιήσει το έργο του. Ο ποιητής ξέρει ότι αναλαμβάνει έργο δύσκολο για αυτό 
χρειάζεται τη Μούσα για τον ενθαρρύνει, να τον εμπνεύσει και να τον καθοδηγήσει. Με τη 
βοήθεια της θεάς το έργο του γίνεται θεόπνευστο και επομένως σοβαρό και αξιόπιστο. 
2. Στίχοι 2-7: Διήγηση: Παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές η υπόθεση του έργου και 
ορίζεται η αφετηρία της διήγησης. Το προοίμιο δεν κλείνει τυπικά με την παράκληση. Το 
προοίμιο ανοίγει και κλείνει με το όνομα του Αχιλλέα (σχήμα κύκλου). 
 
Πληροφορίες που παρουσιάζονται στο προοίμιο 

 Ο πρωταγωνιστής του έργου, ο Αχιλλέας και ο συμπρωταγωνιστής του, ο 
Αγαμέμνονας.  

 Το θέμα του έργου, που είναι ο τρομερός θυμός του Αχιλλέα και οι τραγικές 
συνέπειες για τους Αχαιούς. Οι τραγικές αυτές συνέπειες δίνονται ατό τον ποιητή 
με ρεαλιστικές εικόνες στους στίχους 4 και 5 που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των 
ακροατών. 

 Το χρονικό σημείο από το οποίο θα αρχίσει η εξιστόρηση των γεγονότων. 

 Η δήλωση του ποιητή ότι γινόταν το θέλημα του Δία: πίσω από όλα όσα 
συμβαίνουν στους ανθρώπους υπάρχει η θέληση των θεών. 

 
Στίχοι 8-11 
Οι στίχοι αυτοί συνδέουν το προοίμιο με την κύρια αφήγηση. Πίσω ατό τη φιλονικία του 
Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα βρίσκεται η οργή του θεού Απόλλωνα. Οι θεοί καθορίζουν τις 
πράξεις των ανθρώπων, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και οι άνθρωποι δεν έχουν την ευθύνη 
των όσων κάνουν. 

 
Η εμφάνιση τον Χρύση 
Ο ποιητής μας μεταφέρει στο στρατόπεδο των Αχαιών όπου εμφανίζεται ο Χρύσης ως 
πατέρας ικέτης που προσφέρει λύτρα για την απελευθέρωση της κόρης του αλλά και ως 
ιερέας του Απόλλωνα. Στο σκήπτρο που κρατάει ο Χρύσης υπάρχει το σύμβολο του 
Απόλλωνα για να φανεί με αυτόν τον τρόπο ότι ο Χρύσης είναι φορέας θεϊκής εξουσίας 
και θα πρέπει να του συμπεριφερθούν με σεβασμό. 

 
Ο λόγος του Χρύση 
 
Η δομή του λόγου 
1. Προσφώνηση των Αχαιών, που είναι μεγαλόπρεπη και κολακευτική. Ο Χρύσης 
απευθύνεται ειδικά στου δύο Ατρείδες γιατί αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί ατό τους 
βασιλιάδες. 
2. Ευχή προς τους Αχαιούς να καταλάβουν την Τροία και να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Η 
ευχή είναι πολύ εύστοχη, γιατί οι Αχαιοί λείπουν 10 χρόνια από το σπίτι τους. 
3. Το αίτημα για την απόδοση της κόρης του 
4. Προσφορά λύτρων 



5. Προτροπή για ευλάβεια στον Απόλλωνα. Στα λόγια του Χρύση υπάρχει η κρυμμένη 
απειλή ότι αν οι Αχαιοί δεν κάνουν δεκτό το αίτημα του θα έχουν να αντιμετωπίσουν την 
οργή του θεού. 

Ο λόγος του Αγαμέμνονα και η συμπεριφορά του 
Ο Αγαμέμνονας μιλάει στο Χρύση περιφρονητικά και προσβλητικά, με σκληρότητα και με 
φανερές απειλές. Δεν σέβεται τον πονεμένο πατέρα αλλά ούτε και τον ιερέα του 
Απόλλωνα δείχνοντας έτσι ασέβεια στο θεό. Σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και δηλώνει 
κατηγορηματικά ότι θα κρατήσει την κόρη του Χρύση. 
Ο Αγαμέμνονας παρουσιάζεται σκληρός, απάνθρωπος, εγωιστής και ως άνθρωπος που 
σκέφτεται συμφεροντολογικά και εγωκεντρικά αδιαφορώντας για τους άλλους. Ξεπερνά τα 
όρια και με την ασεβή συμπεριφορά του προς τον Απόλλωνα διαπράττει ύβρη. Είναι ένας 
αυταρχικός αρχηγός που επιβάλλει τη θέληση του με τρόπο απόλυτο αγνοώντας τη γνώμη 
του υπολοίπου στρατεύματος. 
 

Προσευχή του Χρύση 
Τυπικό της προσευχής 
1. Επίκληση (Άκουσέ με....) 
2. Προσφώνηση: προσφωνεί τον Απόλλωνα με συγκεκριμένες ιδιότητες. Με αυτές τις 
ιδιότητες ο Χρύσης θα κερδίσει την εύνοια του θεού. 
3. Υπενθύμιση των προσφορών τον θνητών στο θεό, ώστε ο θεός με τη σειρά του να 
βοηθήσει το θνητό. (σχέση ανταπόδοσης) 
4. Το αίτημα 
 

Χαρακτηρισμός του Χρύση 
Είναι αξιοπρεπής, περήφανος και ευγενικός. Φέρεται με σοβαρότητα και με μέτρο και τα 
λόγια του είναι προσεγμένα, καθώς ξέρει ότι η θέση του είναι δύσκολη. Κολακεύει τους 
Αχαιούς και τους προσφέρει πλούσια λύτρα για να πετύχει το στόχο του παρά το γεγονός 
ότι αυτό έρχεται σε σύγκρουση με το καλό της πατρίδας του. Είναι ένας πληγωμένος και 
πονεμένος πατέρας που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και όταν ο Αγαμέμνονας τον 
διώχνει άπρακτο αναγκάζεται να υποχωρήσει καθώς είναι ανυπεράσπιστος. Όμως ο 
Χρύσης δεν είναι μόνος, στο πλευρό του βρίσκεται ο Απόλλων για αυτό και ο Χρύσης ζητάει 
από το θεό την τιμωρία των Αχαιών ως απόδοση της δικαιοσύνης. 
 
Οι Αχαιοί συμφώνησαν να κάνουν δεκτό το αίτημα του Χρύση, όμως Ο Αγαμέμνονας 
αγνόησε τους πολλούς και επέβαλε τη θέληση του διώχνοντας το Χρύση με σκληρό τρόπο. 
 

Η ανταπόκριση τον Απόλλωνα 
Η αντίδραση του Απόλλωνα είναι άμεση. Οι εικόνες που παρουσιάζουν τον 

Απόλλωνα είναι οπτικές και ακουστικές και είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές. 
Αξιοσημείωτη είναι η παρομοίωση που παρουσιάζει το θεό ως θεό του σκοταδιού 

και του θανάτου.  
Nόμος των τριών: ο θεός χτυπάει πρώτα τα μουλάρια, ύστερα τα σκυλιά και τέλος 

τους ανθρώπους. Το τελευταίο στοιχείο είναι και το πιο σημαντικό (κλιμάκωση από το πιο 
ασήμαντο στο πιο σημαντικό). 

Πυρές: αναχρονισμός: Η καύση των νεκρών γινόταν την εποχή του ποιητή ενώ στη 
Μυκηναϊκή εποχή συνήθιζαν να θάβουν τους νεκρούς. 



Ραψωδία Α (στ.1-53) σημειώσεις – ΙΛΙΑΔΑ, ΡΑΨΩΔΙΑ Α (1-53) 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

· 1-7 Προοίμιο 

· 8-22 Ικεσία Χρύση 

· 23-33 Η άρνηση του Αγαμέμνονα 

· 34-43 Η προσευχή του Χρύση στον Απόλλωνα 

· 43-54 Η τιμωρία του Απόλλωνα στους Αχαιούς (λοιμός) 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

1) Επίκληση στη Μούσα- Καλλιόπη (θεόπνευστο έργο, συνδρομή θείου για ένα δύσκολο 

εγχείρημα) 2) Επιγραμματική παρουσίαση θέματος (μηνις) 3) Χρονική αφετηρία (φιλονικία 

Αγαμέμνονα- Αχιλλέα) 4) Θέληση κάποιου θεού (Δίας) 5) Παρουσίαση πρωταγωνιστών 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

1.Επίκληση στη Μούσα 

2.Εξαρχής επισημαίνεται το θέμα (μῆνιν-ἄνδρα). 

3.Υποδηλώνεται η θέληση κάποιου θεού.(Δίας-

Ήλιος) 

4.Γίνεται λόγος για την τύχη ανώνυμων 

ανθρώπων 

5.Ο Όμηρος εκφράζει κάποιο προσωπικό σχόλιο 

ή συναίσθημα. 

 

1.Στην Ιλιάδα θεματικός άξονας είναι η οργή, 

ενώ στην Οδύσσεια ο άνθρωπος. 

2.Ο Αχιλλέας δρα με εγωκεντρισμός, ενώ ο 

Οδυσσέας με συντροφικότητα (φιλέταιρος) 

3.Στην Ιλιάδα ο άνθρωπος υποκινείται από 

κάποια θεία βούληση, ενώ στην Οδύσσεια έχει 

ελεύθερη βούληση. 

4.Οι βασικοί ήρωες στο προοίμιο της Ιλιάδας 

είναι επώνυμοι, ενώ στην Οδύσσεια ανώνυμοι. 

5. Στην Ιλιάδα δεν υπάρχει η παράκληση στη 

Μούσα να ξεκινήσει απ’ όπου θέλει την ιστορία. 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ 

Η αφήγηση αρχίζει in medias res (στη μέση της ιστορίας) δηλαδή ο δημιουργός αρχίζει την 

ιστορία όχι από την αρχή, αλλά εντοπίζει το κυριότερο σημείο της ιστορίας και αφηγείται 

τα υπόλοιπα γεγονότα από ένα συγκεκριμένο πρίσμα (π.χ μέσα από το θυμό του Αχιλλέα). 

ΗΘΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ 

· Άτη: τύφλωση του ανθρώπινου νου 

· Ύβρη: ασέβεια, πράξη ενάντια στο θεό 

· Νέμεση : οργή των θεών 

· Τίση: τιμωρία των θεών   (O Απόλλωνας τιμωρεί τον Αγαμέμνονα για την ασεβή 

στάση του. 



ΙΚΕΣΙΕΣ 

ΙΚΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΙΚΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 

Γονυκλησία (πέφτει στα πόδια του) Επίκληση 

Προσφώνηση Προσφώνηση 

Ευχή Υπενθύμιση προσφορών 

Αίτημα Αίτημα ως ανταπόδοση προσφορών 

Συγκαλυμμένη απειλή Παράκληση τιμωρίας 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΕΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΗ 

Ο Αγαμέμνονας με πρωτοφανή σκληρότητα και αναλγησία: 

· Α) στ.27-29: φοβερίζει και απειλεί τον Χρύση να μην ξαναπατήσει στο ελληνικό 

στρατόπεδο. 

· Β) στ.30-32: υπονοεί ποια μοίρα επιφυλάσσεται στην Χρυσηίδα από τον ίδιο. 

· Γ) στ.33: επαναλαμβάνει την απειλή στο Χρύση με άμεση χειροδικία. 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Νόμος (σχήμα) των τριών: υπογραμμίζεται το τρίτο στοιχείο σαν πιο σημαντικό (στ. 

27-28, 31-31, 38-39, 51-52, ) 

· -Αντιθέσεις (στ.35), παρομοιώσεις (στ.48), τυπικά επίθετα (μακροβόλος, θείος, 

κοίλα, ασημένιο κ.λπ.), ζωηρές εικόνες, τραγική ειρωνεία (ο Αγαμέμνονας 

φαίνεται νικητής αλλά δεν ξέρει τι τιμωρία τον περιμένει), προοικονομία , 

αναχρονισμός (στα μυκηναϊκά χρόνια έθαβαν τους νεκρούς, ενώ στην ομηρική 

εποχή τους έκαιγαν), ρητορικές ερωτήσεις (στ. 8) . 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

· Συνδρομή θεού στην υλοποίηση δύσκολων έργων 

· Διχόνοια Ελλήνων = αιτία πολλών κακών 

· Ασέβεια στο θείο σημαίνει και τιμωρία 

· Πολλές φορές είμαστε πιόνια ανώτερων δυνάμεων 

· Οι γονείς κάνουν τα πάντα για να σώσουν τα παιδιά τους. 

· Η επιστροφή στην πατρίδα είναι μεγάλο ιδανικό για τους ξενιτεμένους 

· Σεβασμός στον ικέτη ιδίως όταν είναι ηλικιωμένος και άνθρωπος του θεού 

· Οι κατάρες των αδικημένων συνήθως πραγματοποιούνται 

 



Ραψωδία Α 54-306, Συνέλευση Αχαιών- σύγκρουση Αχιλλέα- Αγαμέμνονα   

Τόπος : Το στρατόπεδο των Αχαιών στην Τροία, Χρόνος : 10η μέρα της Ιλιάδας 

Αφηγηματικές τεχνικές - Εκφραστικά μέσα 

Τα άστοχα ερωτήματα (στ. 66) σε συνδυασμό με τους δισταγμούς του Κάλχαντα 

επιβραδύνουν (καθυστερούν) το χρόνο της αφήγησης. 

Επική ειρωνεία : όταν οι ακροατές γνωρίζουν κάτι που οι ήρωες του έπους το αγνοούν (στ. 55 κ.εξ.) 

Το σχήμα του αδυνάτου : όταν  ο ποιητής θέλει να τονίσει ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι, το 

παραλληλίζει με κάτι που είναι αντίθετο στους φυσικούς νόμους (ισχύει και στα δημοτικά 

τραγούδια)(στ. 235 κ.εξ.). 

Τα πρόσωπα και το ήθος τους 

Αχιλλέας:  

· Υπευθυνότητα, κύρος, αίσθημα ευθύνης απέναντι στο σύνολο (δραστηριοποιείται, αναλαμβάνει 

πρωτοβουλία συγκαλώντας συνέλευση), αυτοπεποίθηση - πρόκληση για τον Αγαμέμνονα 

(προσφέρει προστασία στον μάντη (στ. 55, 86-93). 

 

· Ηρεμία, αυτοκυριαρχία παρά το ξάφνιασμα, αναφορά στο κοινό καλό, πειθώ με έμφαση στα 

αντικειμενικά δεδομένα και υπόσχεση μελλοντικής / αβέβαιης αμοιβής (στ. 123-130).  

 

· Υπερβολικά ευαίσθητος στο θέμα της τιμής, εύθικτος, παρορμητικός και αψύς, με επίγνωση της 

αξίας του, δυναμικός, υψώνει μόνος αυτός το ανάστημά του, απαντά με οξύτητα, παρεκτρέπεται σε 

απειλές, δείχνοντας ασέβεια στον αρχιστράτηγο (στ. 150-172). 

 

· Αυτοκυριαρχία- αυτοσυγκράτηση, ευσέβεια καθώς υπακούει στην προτροπή της Αθηνάς, υπερβολή 

στο υβρεολόγιο που εκστομίζει εναντίον του Αγαμέμνονα, εκδικητικότητα – περιφρόνηση απέναντι 

στους Αχαιούς για τη συνένοχη σιωπή τους (στ. 217-245). 

 

 

Αγαμέμνονας 

· Οργή, μνησικακία, εκδικητικότητα, μετάθεση ευθυνών, ασέβεια στον μάντη, υποχωρεί με 

«μεγαλοψυχία» μπροστά στο κοινό συμφέρον, αλλά με εγωκεντρισμό και προβάλλοντας τον 

αρχηγικό του ρόλο διεκδικεί τιμητικό δώρο (στ.107-12). 

 

· Με αλαζονεία- αυθαιρεσία περιφρονεί τους άλλους αρχηγούς που πολεμούν για την τιμή των 

Ατρειδών, αχάριστος, αγνώμων, συμφεροντολόγος απειλεί, ειρωνεύεται (στ. 132-148). 

 

· Μειώνει τον Αχιλλέα, υποβαθμίζει τη γενναιότητά του, αδιάλλακτος, εγωκεντρικός και προκλητικός 

αν και δεν εκστομίζει ύβρεις σεβόμενος το αξίωμά του, προσπαθεί να επιβληθεί με το φόβο και να 

διασώσει το κύρος του (στ. 174-188) . 

 

Νέστορας:  

· Χαρισματικός ρήτορας, καλοπροαίρετος, συνετός, έμπειρος, νηφάλιος, διορατικός, αμερόληπτος, 

με διπλωματικότητα, μετριοπάθεια, ευελιξία, ικανότητα να ψυχολογεί τους αντιμαχόμενους 

προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα με ηπιότητα και πειστικότητα.  



Α 54-306, Συμπληρωματικά Σχόλια 
στ. 60: ο Αγαμέμνονας θα αργήσει να πάρει το λόγο (στ. 107)· η παρουσία του, ωστόσο, είναι έντονη σ’ αυτή την 

πρώτη σκηνή της ενότητας: σ’ αυτόν απευθύνεται ο Αχιλλέας (στ. 60), αυτόν υπαινίσσεται ο Κάλχας (στ. 79-80) 

και αυτόν θα αναφέρει ρητά ο Πηλείδης (στ. 91-92). 

στ. 66: τόσο τα άστοχα ερωτήματα του Αχιλλέα όσο και ο δισταγμός του Κάλχα που ακολουθεί καθυστερούν 

(επιβράδυνση) και μας οδηγούν σιγά σιγά στο κεντρικό θέμα της σκηνής: την αποκάλυψη της αιτίας του κακού 

στ. 106: πολλές φορές οι μάντεις αντιμετώπιζαν τη βία της εξουσίας, γιατί οι προβλέψεις τους δεν 

ικανοποιούσαν τις επιθυμίες των ηγετών. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ο Αγαμέμνονας δεν μας πείθει, όταν 

αμφισβητεί το χρησμό του μάντη· ούτε ο ίδιος πιστεύει αυτά που λέει, γι’ αυτό λίγους στίχους παρακάτω είναι 

έτοιμος να υποχωρήσει (στ. 117-118). Η αντίδρασή του θυμίζει ένοχο, ο οποίος προσπαθεί να αποκρούσει με 

κάθε μέσο την κατηγορία που διατυπώνεται εναντίον του. Γι’ αυτό ο λόγος του έχει απολογητικό ύφος: 

προσπαθεί να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του προς τον Χρύση, επαινώντας τα χαρίσματα της Χρυσηίδας. 

Όταν μάλιστα φτάνει να τη συγκρίνει με την Κλυταιμνήστρα (στ. 114-116), δε δικαιώνει μόνο τη στάση του 

απέναντι στον ιερέα του Απόλλωνα, αλλά και τονίζει το μέγεθος της θυσίας που είναι έτοιμος να κάνει 

επιστρέφοντάς την στον πατέρα της (στ. 117). Ο όρος που προσθέτει, ωστόσο, στη συνέχεια (στ. 119-121) 

δημιουργεί νέα ένταση στη σκηνή και εξυπηρετεί την οικονομία του έπους, γιατί δημιουργεί τις προϋποθέσεις 

για τη σύγκρουση Αγαμέμνονα – Αχιλλέα, που θα προκαλέσει το θυμό του δεύτερου, στοιχείο γύρω από το 

οποίο θα πλεχτεί όλος ο επικός μύθος. 

Να επισημάνουμε επίσης ότι ο λόγος του αρχιστράτηγου αποκαλύπτει τις ψυχολογικές του διακυμάνσεις (με 

κορυφώσεις και υφέσεις), χωρίς αυτές να περιγράφονται. Επιπλέον, ο λόγος του Αγαμέμνονα δημιουργεί 

ανάλογες εντάσεις ή υφέσεις στη συνέλευση, όπως άλλωστε και ο ποιητής στο ακροατήριο του: όταν ο 

Αγαμέμνονας υποχωρεί, δημιουργείται για λίγο ανακούφιση, την οποία διαδέχεται νέα ένταση, όταν προβάλλει 

το αίτημά του για νέο δώρο. 

στ. 121: αν και είναι φανερό ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός αγώνα λόγων, το ύφος της παρέμβασης του 

Αχιλλέα δεν μπορεί να θεωρηθεί εριστικό· αντίθετα, ο λόγος του ήρωα είναι ήρεμος και η επιχειρηματολογία 

του στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία (στ. 125-127). Με τη χρήση μάλιστα του α’ πληθυντικού προσώπου (στ. 

125, 126, 127, 130) και τη διπλή αναφορά των Αχαιών ως υποκειμένου (στ. 124, 130) ο Πηλείδης αφαιρεί από το 

λόγο του κάθε υποκειμενική χροιά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αντιπαράθεση δεν είναι προσωπική, αλλά ότι ο 

αρχιστράτηγος με τη στάση του και τις απαιτήσεις του αντιπαρατίθεται σε όλο το αχαϊκό στρατόπεδο. Παρ’ όλα 

αυτά ο Αχιλλέας με τη φράση «περισσά φιλόπλουτε» (στ. 123) δεν μειώνει απλώς τη θετική προσφώνηση του 

προς τον Αγαμέμνονα στον ίδιο στίχο, αλλά και αφήνει να διαφανεί ότι έχει προσωπικά ενοχληθεί από τη 

συμπεριφορά του αρχιστράτηγου. Η κατηγορία μάλιστα που μένει μετέωρη στο στ. 123 θα στηριχτεί στη 

συνέχεια (στ. 167) με στοιχεία που θα αποδεικνύουν την απληστία του Ατρείδη. - Άλλα στοιχεία του λόγου του 

Αχιλλέα: α) πληροφορίες για το πώς προμηθευόταν το στράτευμα τα αναγκαία για τη συντήρηση του στη 

διάρκεια ενός μακροχρόνιου πολέμου μακριά από την πατρίδα (στ. 126, πρβ. στ. 165), β) πώς μοιραζόταν η λεία 

των ληστρικών επιδρομών (στ. 127) και γ) αναφορά του στόχου της εκστρατείας και πρόωρη προοικονομία μιας 

επιτυχούς έκβασης (άλωση της Τροίας, στ. 130). 

στ. 131: Ο Αγαμέμνονας οδηγεί την αντιπαράθεση σε προσωπικό επίπεδο. Αν και ο Πηλείδης προσπάθησε να 

αποφύγει κάτι τέτοιο, τοποθετώντας απέναντι στον αρχιστράτηγο το σύνολο των Αχαιών, ο Αγαμέμνονας δεν 

βλέπει απέναντί του παρά μόνο τον Αχιλλέα. Δεν λείπουν, ωστόσο, κάποια στοιχεία που απομακρύνουν την 

κορύφωση της σύγκρουσης και αμβλύνουν για λίγο την προσωπική αντιδικία· τέτοια είναι: α) η αναγνώριση της 

γενναιότητας του Αχιλλέα (στ. 132), β) η υπογράμμιση της μοναδικότητας του ήρωα ανάμεσα στους ανθρώπους 

(στ. 147), γ) η αναφορά και άλλων ηρώων (στ. 139), ώστε να μη φανεί ότι η απειλή στρέφεται προσωπικά 

εναντίον του Αχιλλέα, και δ) η αναβολή της λύσης του προβλήματος για αργότερα (στ. 141 κ.εξ.). 

στ. 151: Να παρατηρήσουμε σ’ αυτό το σημείο ότι την εποχή των Τρωικών δεν υπήρχε ανεπτυγμένη εθνική 

συνείδηση, ώστε οι Έλληνες αρχηγοί να θεωρούν εθνική υπόθεση τον πόλεμο αυτό, με τη σκέψη ότι στο 

πρόσωπο του Μενέλαου είχε προσβληθεί ολόκληρη η Ελλάδα. Η πανελλήνια ιδέα θα σφυρηλατηθεί κατά τη 

διάρκεια των Περσικών, όταν οι Έλληνες για πρώτη φορά θα ενωθούν για να αποκρούσουν έναν ξένο εισβολέα. 

Η αχαριστία και η αναίδεια (στ. 160, και κυρίως η οπτική εικόνα του στ. 150 «μ’ αναίδειαν ενδυμένε» — η 

αναίδεια έχει καλύψει σαν ρούχο από πάνω ως κάτω το σώμα του Αγαμέμνονα!), αλλά κυρίως η προσβολή που 

υφίσταται η τιμή του («ατίμητος», στ. 172) οδηγούν τον Αχιλλέα να ξεστομίσει την απειλή της αναχώρησης του 

για τη Φθία (στ. 170). 



στ. 173: Ο Αγαμέμνονας με ιδιαίτερη μαεστρία προσπερνάει τις αιτίες στις οποίες ο Αχιλλέας στήριξε την απειλή 

του και: α) αρνείται έμμεσα την ευθύνη της σύγκρουσης, μεταφέροντάς την στον αντίπαλο του (στ. 174, 178, 

181), β) το θέμα της τιμής το αφαιρεί από τον Αχιλλέα και το ιδιοποιείται (στ. 175-176), γ) αναγνωρίζει και πάλι 

την ανδρεία του αντιπάλου του (στ. 179, πρβ. στ. 132, 147), αλλά σπεύδει στον ίδιο στίχο να μειώσει την αξία 

της αποδίδοντάς την στους θεούς, δ) με τη στάση του ίσως προσπαθεί να προλάβει οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση απειθαρχίας (στ. 187-188), και ε) η αναφορά του στον «Κρονίδη» (στ. 176) έχει στόχο να κρατήσει 

υψηλό το ηθικό του στρατού σε μια δύσκολη στιγμή, που το γενναιότερο στήριγμά του εγκαταλείπει τον αγώνα. 

στ. 189: σε μια σκηνή έντασης και δραματικότητας, όπως αυτή, επικρατεί φυσικά ο διάλογος, αλλά δεν λείπει 

και η περιγραφική αφήγηση, όταν χρειάζεται να αποδοθούν οι ψυχικές καταστάσεις των πρωταγωνιστών, όπως 

εδώ (πρβ. στ. 225, 248), ή οι φυσιογνωμικές τους εκδηλώσεις (στ. 149), όταν επίσης γίνεται μετάβαση από τον 

ένα ομιλητή στον άλλο (στ. 122, 131, 149 κτλ.) ή δίνονται πληροφορίες για την εξωτερική δράση που 

καθρεφτίζει και συμπληρώνει την εσωτερική (στ. 194-201, 220-223, 246-247). 

στ. 196-7: Η Ήρα όχι μόνο συμπαθούσε ιδιαίτερα τον Αγαμέμνονα και τον Αχιλλέα (αυτή «φώτισε» τον 

τελευταίο να συγκαλέσει συνέλευση, για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα του λοιμού, Α 56-57), αλλά και 

προστατεύει σε όλο το έπος τους Αχαιούς, ενώ μισεί τους Τρώες και επιθυμεί την καταστροφή τους. Το μίσος 

της θεάς, όπως και της Αθηνάς, οφείλεται στη γνωστή «κρίση του Πάρη», όταν ο αδερφός του Έκτορα θεώρησε 

την Αφροδίτη ομορφότερη και της έδωσε το «μήλον της έριδος» (Ω 25 κ.εξ.). 

στ. 206: τονίζεται η ύβρη (έπαρση) του Αγαμέμνονα (πρβ. «την αδικίαν», στ. 204· «την ύβριν», στ. 215). Αυτό θα 

το πληρώσει αργότερα ο αρχιστράτηγος με τις απανωτές ήττες του στρατού του (έστω κι αν αυτές θα είναι 

πρόσκαιρες), που θα ακολουθήσουν σύμφωνα με το σχέδιο του Δία, για να δικαιωθεί ο Αχιλλέας. Και πάλι το 

σφάλμα του Αγαμέμνονα (η πρώτη φορά ήταν με το λοιμό που προκλήθηκε εξαιτίας του) θα το πληρώσουν όλοι 

οι Αχαιοί· ο Αχιλλέας, εξάλλου, θα τους θεωρήσει συνυπεύθυνους παρακάτω (στ. 232). 

στ. 215: τονίζεται η ύβρη (έπαρση) του Αγαμέμνονα (πρβ. «την αδικίαν», στ. 204· «την ύβριν», στ. 215). Αυτό θα 

το πληρώσει αργότερα ο αρχιστράτηγος με τις απανωτές ήττες του στρατού του (έστω κι αν αυτές θα είναι 

πρόσκαιρες), που θα ακολουθήσουν σύμφωνα με το σχέδιο του Δία, για να δικαιωθεί ο Αχιλλέας. Και πάλι το 

σφάλμα του Αγαμέμνονα (η πρώτη φορά ήταν με το λοιμό που προκλήθηκε εξαιτίας του) θα το πληρώσουν όλοι 

οι Αχαιοί· ο Αχιλλέας, εξάλλου, θα τους θεωρήσει συνυπεύθυνους παρακάτω (στ. 232). 

στ. 227-228: πληροφορίες για τη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων· εκτός από τον αγώνα στο πεδίο της 

μάχης, όπου συμμετέχει όλο το στράτευμα (στ. 227), υπήρχαν και ειδικές αποστολές (ενέδρα, επικίνδυνες 

επιχειρήσεις, όπως η κατασκοπία). Λόγω της επικινδυνότητας και της σοβαρότητάς τους, αυτές οι αποστολές 

απαιτούσαν πείρα, πνευματική ευστροφία και μεγάλη γενναιότητα, γι’ αυτό τις αναλάμβαναν πάντα οι 

καλύτεροι του στρατεύματος, οι πολέμαρχοι, ενώ κάποιος από αυτούς —ο άριστος— είχε το γενικό πρόσταγμα 

και την ευθύνη εφαρμογής του σχεδίου (στ. 228). 

στ. 246-247: πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτή η δεύτερη κορύφωση (στ. 246-247) δεν είναι τόσο κρίσιμη όσο 

η πρώτη· η κίνηση του Αχιλλέα να πετάξει το σκήπτρο και κυρίως το ρήμα «εκάθισε» δηλώνουν παραίτηση και 

παθητική στάση, σε αντίθεση με την ενεργητική και επιθετική πρόθεσή του να σύρει το σπαθί του. Γι’ αυτό 

εξάλλου τώρα δεν χρειάζεται η εμφάνιση μιας θεότητας· η παρέμβαση ενός φρόνιμου θνητού, του Νέστορα (στ. 

248 κ.εξ.), είναι αρκετή για να οδηγήσει στην ύφεση. 

στ. 255 κ.εξ.: Ο Νέστορας συνηθίζει να χρησιμοποιεί στους παραινετικούς λόγους του την πειστική δύναμη του 

παραδείγματος. Τέτοια παραδείγματα αντλούσε από τις εμπειρίες της μακρόχρονης ζωής του. Η συγκεκριμένη 

διήγηση του αναφέρεται στην Κενταυρομαχία (σύγκρουση Κενταύρων και  Λαπιθών. Η ιστορία πρέπει να ήταν 

γνωστή στους ακροατές του Ομήρου. Οι Λαπίθες ήταν φημισμένος λαός της Θεσσαλίας και οι Κένταυροι ήταν 

μυθικός ιππικός λαός που κατοικούσε στο Πήλιο και στην Οίτη· η λαϊκή φαντασία τούς παρίστανε από τη μέση 

και πάνω ανθρώπους και από τη μέση και κάτω άλογα (ιπποκένταυροι). Ανάμεσά τους ξεχωριστή ήταν η μορφή 

του Χείρωνα, του σοφού δασκάλου του Ιάσονα και του Αχιλλέα. Όταν ο βασιλιάς των Λαπιθών Πειρίθοος 

γιόρταζε τους γάμους του με την Ιπποδάμεια, προσκλήθηκαν και οι Κένταυροι, οι οποίοι όμως πάνω στο μεθύσι 

τους όρμησαν εναντίον των γυναικών των Λαπιθών και έτσι ξέσπασε άγρια σύγκρουση από την οποία βγήκαν 

νικητές οι Λαπίθες. Βοήθεια στον αγώνα αυτόν πρόσφερε στον Πειρίθοο, εκτός από τον Νέστορα, και ο 

Αθηναίος Θησέας. Η Κενταυρομαχία απεικονίζεται και στις μετόπες της νότιας πλευράς του Παρθενώνα κ.α. 

στ. 286 κ.εξ.:  Οι δύο αντίπαλοι μένουν ανυποχώρητοι και υποστηρίζουν τις θέσεις τους με επιχειρήματα που 

χρησιμοποίησαν και πρωτύτερα. Ο Αγαμέμνονας αρνείται να υποχωρήσει (στ. 290) και προσπαθεί για μια 

ακόμη φορά να μειώσει την ανδρεία του Αχιλλέα (στ. 291, πρβ. στ. 179)· ο Αχιλλέας με τη σειρά του δεν δέχεται 

να υποταχθεί (στ. 294-295) και θεωρεί συνυπεύθυνους όλους τους Αχαιούς (στ. 300, πρβ. στ. 232) για την 

αδικία που υφίσταται. Παρ’ όλα αυτά ο ήρωας καθησυχάζει και το στρατόπεδο και τον ακροατή υποσχόμενος 

την παράδοση της Βρισηίδας (στ. 299-300: προοικονομία). 



ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ 

ΡΑΨΩΔΙΑ Α, ΣΤΙΧΟΙ 190-248 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις 5, 6 και 7 της σελ. 32 του βιβλίου 

5. και 6. 

Στους στίχους 235 και κάτω ο Αχιλλέας διατυπώνει με τυπική επισημότητα τον όρκο που είχε 
κάνει στους στίχους 86 και κάτω. Ο δεύτερος όρκος του Αχιλλέα θίγει άμεσα τον αρχιστράτηγο 
Αγαμέμνονα, μετά τη φιλονικία τους· ο όρκος αυτός αποτελεί ένα στοιχείο πλοκής, αφού προειδοποιεί 
ότι ο ήρωας θα απέχει από τη μάχη (ραψωδίες Α-Τ).   

Είναι ένας όρκος τυπικός, αφού αναφέρεται στο σκήπτρο – ραβδί, σύμβολο εξουσίας, και 
εντυπωσιακός, μια και δεν είναι δυνατόν να καρπίσει το ξερό κλαδί· έτσι συναρπάζει τους ακροατές. 
Αντί ο Αχιλλέας να πει στον όρκο του «δεν πρόκειται να ξαναγυρίσω στη μάχη για κανένα λόγο», λέει 
«θα ξαναβγώ στον πόλεμο μόνον όταν βγάλει το ραβδί αυτό φύλλα και κλαδιά», δηλαδή ποτέ. 

Η χρησιμοποίηση του μοτίβου του όρκου αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα σε καίριες στιγμές 
ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Ο Όμηρος παραλληλίζει τα αδύνατα στη φύση με τα αδύνατα της ζωής και έτσι εκφράζει, μέσα 
από εικόνες παραστατικές, συναισθήματα, ιδέες, καταστάσεις και τελεσίδικες αποφάσεις. 

Ο όρκος είναι ένα μοτίβο που παρουσιάζεται συχνά και στη νεότερη ελληνική λαϊκή ποίηση. 
Αποτελεί (για το πρόσωπο που ορκίζεται) αξεπέραστη ηθική δέσμευση. Το περιεχόμενο του όρκου 
πρέπει να τηρηθεί, ακόμα κι αν υπάρχουν αξεπέραστες δυσκολίες. Παράβαλε το δημοτικό τραγούδι 
«Του νεκρού αδελφού», όπου ο ήρωας, ακόμα και νεκρός, πραγματοποιεί τις ένορκες υποσχέσεις που 
είχε δώσει, όταν ζούσε. Όπως ο Αχιλλέας με τον όρκο του τονίζει ότι δεν πρόκειται να επανέλθει στη 
μάχη, έτσι και ο νεκρός του δημοτικού τραγουδιού είναι αδύνατο να επανέλθει στη ζωή. Στο άλλο 
δημοτικό τραγούδι η Βλαχοπούλα με έναν παραστατικό τρόπο αρνείται να παντρευτεί τσοπάνη. Όπως 
ο νέος δεν μπορεί να στήσει αλώνι στη μέση του πελάγους χωρίς να βραχεί το άχυρο και το σιτάρι και 
να δεματιάσει τα αυγά με μια κλωστή, έτσι και η κόρη είναι αδύνατο να τον παντρευτεί. 

7. Προοικονομία υπάρχει σε δύο σημεία της ενότητάς μας:  

 στους  στίχους 214-215 και  

 στο  στίχο 241. 
α) Στίχοι 214-215: Η Αθηνά φανερώνει ότι οι Έλληνες (κυρίως ο Αγαμέμνονας) θα προσφέρουν 

τρίδιπλα δώρα στον Αχιλλέα. Αυτό θα συμβεί στη ραψωδία Ι, με την αποστολή πρεσβείας από τον 
Αγαμέμνονα στον Αχιλλέα. 

β) Στίχος 241: Οι Αχαιοί θα βρεθούν στην εξέλιξη της πλοκής σε δύσκολη θέση μετά την 
αποχώρηση του Αχιλλέα από τις πολεμικές επιχειρήσεις. Καθώς λοιπόν θα είναι εγκαταλελειμμένοι στο 
έλεος του Έκτορα, θα αποζητήσουν τον ήρωα που έχει προσβληθεί. Από τη στιγμή που ο Αγαμέμνονας 
έχει προσβάλει την τιμή του Αχιλλέα, σαν να επισείεται η φοβέρα ότι η δικαίωσή του δεν θα αργήσει 
να έρθει και μάλιστα θα είναι αδυσώπητη για (=θα στοιχίσει πολύ στους) Αχαιούς. 

 


