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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. 

 


