
Ιλιάδα, Ι 225 – 431, Ο λόγος του Οδυσσέα και ο αντίλογος του Αχιλλέα 

στ. 228: οι τρεις πρώτοι στίχοι (225-227) αποτελούν τη θετική εισαγωγή του λόγου του Οδυσσέα, έτσι ώστε 

η αντιθετική έκφραση του στ. 228, «τον νουν όµως…», να προετοιµάσει για κάτι αρνητικό: ο βασιλιάς της 

Ιθάκης διεκτραγωδεί στη συνέχεια την κρισιµότητα της κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί στο ελληνικό 

στρατόπεδο, για να υποστηρίξει στο τέλος ότι µοναδική λύση σωτηρίας είναι η επιστροφή του Αχιλλέα στη 

µάχη (στ. 231). 

στ. 232-236:  τα λόγια του Οδυσσέα διαγράφουν µε ρεαλιστικό τρόπο το σκηνικό µέσα στο οποίο 

εκτυλίσσεται η σκηνή της «πρεσβείας»· ο ποιητής, εξάλλου, φρόντισε να εντυπωσιάσει τον ακροατή του, 

όταν περιέγραφε τις εικόνες αυτές στο τέλος του £: το σκοτεινό σκηνικό φωτίζεται µόνο από τις 
αναρίθµητες φωτιές των εχθρών που λάµπουν σαν τα αστέρια µιας ξάστερης νύχτας. Οι Τρώες για πρώτη 

φορά στο δεκάχρονο αυτό πόλεµο βρήκαν το θάρρος να στρατοπεδεύσουν στην πεδιάδα· εµψυχωµένοι 
µάλιστα από τις αστραπές του ∆ία (βλ. Περιληπτική αναδιήγηση του Θ) περιµένουν µε αισιοδοξία τις 

εξελίξεις της επόµενης µέρας. 

στ. 237-243: εναργής περιγραφή της αλαζονείας του Έκτορα. Η συµπεριφορά του προµάχου των Τρώων 

δίνεται µε εκφράσεις που δηλώνουν εύγλωττα την ύβρη- ιδιαίτερα µε τη φράση «φοβερή µέσα τον λύσσα 

εµπήκε» ο Οδυσσέας παρουσιάζει τον Έκτορα να βρίσκεται υπό την επήρεια της άτης και να βαδίζει προς 

την καταστροφή του. Ο Οδυσσέας, βέβαια, δεν γνωρίζει τις επιθυµίες και τα σχέδια του Έκτορα, όπως τα 

εκθέτει µε λεπτοµέρειες στους στ. 240-243· ο ποιητής όµως, θέλοντας να κάνει το λόγο του πιο πειστικό, 

του µεταφέρει γνώσεις δικές του, τις οποίες άλλωστε έχει ακούσει κιόλας ο ακροατής (βλ. Περιληπτική 

αναδιήγηση του Θ). 

στ. 252-258: σε άλλο χωρίο της Ιλιάδας (Η 127) µαθαίνουµε ότι ο Οδυσσέας µαζί µε τον Νέστορα, κατά τη 

διάρκεια της περιοδείας τους στην Ελλάδα µε στόχο να στρατολογήσουν νέους για την τρωική εκστρατεία, 

είχαν περάσει και από τη Φθία· αυτό σηµαίνει ότι είχε ακούσει ο ίδιος τον Πηλέα να συµβουλεύει τον 

Αχιλλέα. Όσον αφορά τις συµβουλές του πατέρα προς το γιο, να επισηµάνουµε επίσης τα εξής: α) τα λόγια 

του Πηλέα εκφράζουν τις απόψεις της οµηρικής εποχής σχετικά µε τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων· 

µπορεί η νίκη να οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη θέληση και τη βοήθεια των θεών, αλλά η αξία της 

αυτοκυριαρχίας και της πραότητας, που εξαρτώνται από τον ίδιο τον άνθρωπο, είναι πολύ µεγάλη. β) Οι 

συµβουλές του Πηλέα είναι βαθιά ψυχολογηµένες· ο πατέρας ξέρει το παιδί του καλύτερα από 

οποιονδήποτε άλλον. γ) Τοποθετηµένες µάλιστα σ’ αυτό το σηµείο, ισχυροποιούν την επιχειρηµατολογία 

του Οδυσσέα και αποτελούν όπλο ψυχολογικής πίεσης προς τον Αχιλλέα, ενώ αποκαλύπτουν για µια ακόµη 

φορά στον ακροατή το δύσκολο χαρακτήρα του ήρωα. 

στ. 261-299: στην απαρίθµηση των δώρων αξίζει να επισηµάνουµε: α) Στην αξιολογική κλίµακα των δώρων 

που θα δοθούν άµεσα (στ. 277) η Βρισηίδα τοποθετείται στο τέλος και αφιερώνονται σ’ αυτήν τέσσερις 

ολόκληροι στίχοι (στ. 273-276)· τονίζεται έτσι η σηµαντικότητά της και η αξία της επιστροφής της, αφού 

αυτήν ήταν η αιτία του θυµού του ήρωα. β) Ο όρκος του Αγαµέµνονα (στ. 274-276) υπονοεί ότι ο 

αρχιστράτηγος είχε αντιληφθεί το λάθος του από την πρώτη στιγµή, γι’ αυτό άλλωστε απέφυγε να αγγίξει 

την κόρη· ο εγωισµός του ωστόσο δεν του επέτρεπε να επανορθώσει. γ) Εκτός από τα δώρα που θα δοθούν 

άµεσα, ο Αγαµέµνονας υπόσχεται και άλλα για το µέλλον (στ. 277-299): αυτά θα δοθούν όµως σε δυο 

δόσεις· µετά την άλωση της Τροίας (277¬282) και µετά την επιστροφή στην πατρίδα (283-299) και 

εξαρτώνται από αστάθµητους παράγοντες και από τη θέληση των θεών. 

στ. 300-306: ο Οδυσσέας µε το λόγο του αποδεικνύεται γνώστης της τέχνης της πειθούς και της ανθρώπινης 

ψυχολογίας· αλλά κυρίως ως γνώστης του ηρωικού κώδικα αξιών, του οποίου ιδανικό πρότυπο ήταν ο 

Αχιλλέας, αφήνει για το τέλος το δέλεαρ της δόξας και της τιµής. Ο Πηλείδης θα χρειαστεί πολλή δύναµη 

για να µείνει ασυγκίνητος µπροστά σ’ αυτήν την προσφορά. Κι όµως: «Σε τούτη την όµορφα συνθεµένη 

ρήση, που ζωγραφίζει εναργείς ρητορικές εικόνες της νίκης του Έκτορος και των συµβουλών του Πηλέως 

την ώρα του αποχωρισµού, ο Οδυσσεύς προσέφερε στον Αχιλλέα να κερδίσει δόξα και έξοχα δώρα και του 

υπέδειξε ότι οφείλει να ελέγξει την οργή του – δεν πρόφερε όµως ούτε µια λέξη κατάκρισης για τον 
Αγαµέµνονα ή για την οµολογία του ότι το λάθος ήταν δικό του (στ. 115 κ.εξξ.), ούτε µια λέξη υποστήριξης 



ή συµπάθειας για τον Αχιλλέα εκ µέρους των άλλων πολεµάρχων, ούτε µια λέξη σχετικά µε την 

αγανάκτησή τους για την προσβολή που υπέστη εκείνος.» 

στ. 225-306 Ο Οδυσσέας στο λόγο του: α) Τονίζει την κρισιµότητα της κατάστασης του στρατού και τους 

δικαιολογηµένους φόβους. β) Επισηµαίνει ότι ο Ζευς ενθαρρύνει τους Τρώες µε καλούς οιωνούς (στ. 236). 

γ) Υποστηρίζει ότι ο Έκτορας έχει καταληφθεί από µανία πολεµική και περιµένει να ξηµερώσει η ηµέρα, 

για να κάψει τα πλοία και να σκοτώσει τους Αχαιούς (στ. 237-243). δ) Υπογραµµίζει ότι θα είναι πια αργά, 

αν τώρα δεν σπεύσει ο Αχιλλέας να βοηθήσει τους Αχαιούς (στ. 250). ε) Επικαλείται τις συµβουλές του 

Πηλέα, όταν έστελνε το γιο του στον πόλεµο, να είναι µετριοπαθής στο θυµό του (στ. 256). στ) Απαριθµεί 
τα πολλά και εξαίρετα δώρα που θα δώσει ο Αγαµέµνονας στον Πηλείδη, αν αυτός αφήσει το θυµό του και 

έρθει να βοηθήσει τους Αχαιούς. ζ) Τέλος, πολύ ψυχολογηµένα λέει στον Αχιλλέα ότι, αν µισεί τον 

Αγαµέµνονα και περιφρονεί τα δώρα του, ας λυπηθεί τους Αχαιούς, που κινδυνεύουν και που θα τον 

τιµήσουν ως θεό (στ. 302) και, ως επιστέγασµα όλων των επιχειρηµάτων, επιφέρει το δελεαστικότατο 

επιχείρηµα ότι τώρα είναι ευκαιρία να σκοτώσει τον Έκτορα, που βρίσκεται µακριά από τα κάστρα της 

Τροίας, και να κερδίσει άµετρη δόξα. Βλ. και Καλογεράς Β.Α., Αισθητική., σελ. 301-302. 

στ. 308 κ.εξ.: «Στα συντριπτικά αυτά επιχειρήµατα του Οδυσσέα ο Αχιλλέας αντιτάσσει: α) Ότι δεν έχει 

ενδιαφέρον να πολεµάει κανείς και να µην αναγνωρίζεται η αξία του. β) Ότι ο πόλεµος αυτός γίνεται για 

τον Αγαµέµνονα και την Ελένη, ενώ αυτού του έχουν αφαιρέσει τη Βρισηίδα. γ) Ας προστατεύσει τον 

Αγαµέµνονα το τείχος που έχτισε και η τάφρος. δ) Ότι τα δώρα του Αγαµέµνονα είναι µισητά και ότι ούτε 

την κόρη του θέλει (στ. 389). ε) Το να σκοτώσει τον Έκτορα και να κυριεύσει την Τροία είναι βέβαια 

µεγάλη δόξα, αλλά αυτή τη δόξα θα την πληρώσει, σύµφωνα µε ένα χρησµό, µε το γρήγορο θάνατο τους.» 

(Καλογερά Β.Α., Αισθητική…, σελ. 302) 

στ. 309-313: τονίζεται εδώ η ευθύτητα του χαρακτήρα και η ειλικρίνεια του Αχιλλέα, καθώς επίσης και η 

αποστροφή του προς την υποκρισία· το επιχείρηµα της ειλικρίνειας θα του επιτρέψει να τα πει όλα «έξω απ’ 

τα δόντια». Η ρητή διαβεβαίωση του ότι δεν θα υποχωρήσει από τις θέσεις του, τοποθετηµένη εµφατικά 

στην αρχή της ρήσης του (στ. 310), προδικάζει την αποτυχία της «πρεσβείας»· ο λόγος του, ωστόσο, θα 

είναι µακροσκελής, όχι µόνο για να στηρίξει ο ήρωας µε επιχειρήµατα την ανυποχώρητη στάση του, αλλά 

και για να αφήσει την πίκρα του να εκφραστεί. Η αιτιολογική πρόταση του στ. 312 µαζί µε την έκφραση-

υπερβολή, που δηλώνει µίσος στον ύψιστο βαθµό («µισητός, όσο του Άδ’ οι πύλες») αποκαλύπτουν την 

ταραγµένη ψυχολογικής του κατάσταση. Τα λόγια αυτά, που επαινούν την ειλικρίνεια και καταδικάζουν το 

αντίθετο ήθος, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα τη στιγµή που λέγονται στον Οδυσσέα (βλ. παρακάτω, 

Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 1 και 2). 

στ. 316-322: ο Αχιλλέας συσχετίζει την προσφορά ενός γενναίου πολεµιστή µε την ηθική, κυρίως, αµοιβή 

του, την τιµή, και συµπεραίνει ότι δεν αξίζει να πολεµάει κανείς, γιατί και ο γενναίος και ο δειλός 

αµείβονται το ίδιο στη ζωή, ενώ και η µοίρα του θανάτου είναι κοινή και για τους δυο. Τη γενική αυτήν 

διαπίστωση την τεκµηριώνει µε προσωπικά παραδείγµατα. Η αντίθεση της προσφοράς µε την ανταπόδοση 

τονίζεται µε µια παραστατικότατη παραβολή (στ. 323 κ.εξ.), που εξαίρει τη συµβολή του ήρωα στον 

πόλεµο, αλλά υποβιβάζει όλους τους άλλους Αχαιούς και όχι µόνο τον Αγαµέµνονα. Για τη σκέψη που 

διατυπώνεται στο στ. 327, βλ. παραπάνω σχόλ. Α 148 κ.εξ 

στ.348: σίγουρα τα λόγια αυτά λέγονται µε αρκετή δόση πικρής ειρωνείας. Το τείχος (βλ. περίληψη Η 316-

482) κατασκευάστηκε, επειδή λείπει ο Αχιλλέας. Η Ελ. Κακριδή σηµειώνει σ’ αυτό το χωρίο: «Μέσα από 

τα λόγια τον προβάλλει ο µεγάλος αντίµαχος, ο Έκτορας: τόσα χρόνια µόνο ο Αχιλλέας µπορούσε να τον 

συγκρατήσει. Αυτό που ήθελε ο Αχιλλέας έχει γίνει. Οι Αχαιοί βρίσκονται σε δύσκολη θέση, ο Έκτορας 

φρενιάζει. Η Φθία σηµαίνει για τον Αχιλλέα τη ζωή, τη ζωή του Αχιλλέα. Τα αγαθά του Αγαµέµνονα και 

της Τροίας το θάνατο. Πιο κάτω (στ. 406-409) η διαπίστωση θα γενικευτεί. […] Να νιώθει τάχα 

ικανοποιηµένος; Τι περιµένει; Ο ποιητής τον βάζει να προχωρεί ένα βήµα ακόµα: Αύριο φεύγω! […]Ο 

Αχιλλέας δεν πρόκειται να φύγει. Να πούµε πως όλα τελείωναν εδώ, δε θα υπήρχε ολόκληρο το δεύτερο 

µέρος της Ιλιάδας πως, αν ο Αχιλλέας ξεθύµωνε µε τα δώρα και ξαναγύριζε στη µάχη, θα ήταν ένας απλός 

επικός ήρωας σαν το Μελέαγρο για παράδειγµα, πως η εµµονή τον Αχιλλέα που τον µεταβάλλει από µια 

στιγµή και πέρα σε τραγικό ήρωα που προκαλεί ο ίδιος χωρίς να το ξέρει, το θάνατο του Πάτροκλου και 

έµµεσα και το δικό του, όλα αυτά είναι σωστά, όµως δε φτάνουν.Την αντίφαση ανάµεσα σ’ αυτό που 



απειλεί πως θα κάνει ο Αχιλλέας και σ’ αυτό που κάνει πρέπει να την ερµηνεύσουµε και µέσα από την ίδια 

την ψυχολογία του: ο ήρωας παλεύει µε τον εαυτό του. Είναι αλήθεια πως θέλει να φύγει, µια αντίρροπη 

όµως δύναµη τον εµποδίζει, δεν αφήνει κανείς εύκολα τον κόσµο του, κι ο κόσµος του Αχιλλέα είναι ο 

κόσµος του πολέµου. Για το διχασµό αυτό ο ποιητής δε µας λέει τίποτα: όλα αυτά βγαίνουν από το 

δεδοµένο ότι παραµένει στην Τροία.Πάρα πολύ φυσικά το όραµα της Φθίας του φέρνει στη σκέψη τα αγαθά 

που άφηνε εκεί πέρα, όταν έφτανε στην Τροία, αυθόρµητη η αντίδραση: «τι ήθελα κι ερχόµουνα», για να 

περάσει σ’ αυτά που θα πάρει µαζί του, αποτέλεσµα της πολεµικής του δραστηριότητας όλα αυτά τα χρόνια 

και στο µοναδικό που του λείπει, αυτό που του πήρε αυθαίρετα ο Αγαµέµνονας. Εδώ η ευθύνη βαραίνει 

ολόκληρη τον Αγαµέµνονα: «ο Αγαµέµνονας µου το ‘χει αρπάξει»… Αυτό που ζητά τώρα ο Αχιλλέας είναι 
να ξεµπροστιαστεί ο Αγαµέµνονας µπροστά σε ολόκληρο τον αχαϊκό στρατό, γοργά όµως περνά η σκέψη 

του από την επιθυµία, να αποκαλυφθεί η αδιαντροπιά του, για να µην µπορεί να ξεγελάσει άλλον, στον 

προσωπικό του καηµό: µε γέλασε, µε αδίκησε. Η πικρή εµπειρία οδηγεί στην τελεσίδικη απόφαση: άλλη 

φορά δε µε γελά! […] Ο ποιητής βάζει τον Αχιλλέα να χρησιµοποιεί το σχήµα της υπερβολής για να 

υπογραµµιστεί πόσο κατηγορηµατικός είναι στην άρνησή του ο ήρωας: όλα τα καλά του κόσµου να µου 

έδινε, εγώ δεν τα θέλω, αν δε µου πληρώσει πρώτα…! Εδώ ο λόγος είναι πάλι για την άδικη προσβολή. Τα 

λόγια του Αχιλλέα αφήνουν να φανεί πως περιµένει κι άλλη ξεπληρωµή. Λες και η αλλαγή στην τύχη του 

πολέµου και η ταπείνωση του Αγαµέµνονα δεν είναι ξεπληρωµή ή τουλάχιστον αρκετή ξεπληρωµή. Με το 

σχήµα της υπερβολής (στ. 385-386) υπογραµµίζεται και η κατηγορηµατική άρνηση του Αχιλλέα να πάρει 

γυναίκα του την κόρη του Αγαµέµνονα. ∆εν την παίρνω, ακόµα και αν έχει όλα τα χαρίσµατα του κόσµου. 

Μέσα από τα λόγια του Αχιλλέα µε τη διπλή υπερβολή που περιέχουν, προβάλλει και πάλι το ιδανικό της 

εποχής για τη γυναίκα: όµορφη και χρυσοχέρα (βλ. Α113 εξ.). Λογικά, τα λόγια αυτά του Αχιλλέα δένουν 

µε την αιτιολογική πρόταση: «Τι εµένα, αν γύρω… εκείνος». Τα λόγια που µεσολαβούν (στ. 392-393) είναι 

πιο πολύ ειρωνεία παρά αιτιολόγηση της άρνησής του. Από το όραµα µιας ευτυχισµένης ζωής δίπλα σε ένα 

αγαπηµένο ταίρι η σκέψη του Αχιλλέα περνά εύκολα στην υπέρτατη αξία της ζωής, της δικής του πρώτα 

(στ. 401-405), και της ζωής του ανθρώπου γενικά (στ. 406-409). Ο ποιητής στους στίχους 402 εξ. βρίσκει 

την ευκαιρία να προβάλει µπροστά στα µάτια µας το όραµα της ευτυχισµένης άλλοτε Τροίας (πβ. Χ 147-

156).» (Κακριδή Ε.Ι., Η διδασκαλία…, σελ. 221-223) 

στ.387: αυτός ο στίχος είναι ο µόνος σ’ όλη τη µακροσκελή απάντηση του Αχιλλέα που επιτρέπει µια µικρή 

ελπίδα υποχώρησης. Αν και ο ήρωας έχει δηλώσει επανειληµµένα την πρόθεση του να µείνει αµετακίνητος 

στη θέση του και µάλιστα να αναχωρησει αύριο κιόλας για τη Φθία, η διατύπωση αυτή υπονοεί ότι θα 

µπορούσε µε κάποιον τρόπο ο Αγαµέµνονας να «πληρώσει ολόκληρον το µέγ’ αδίκηµά του» και ο 

Αχιλλέας να επιστρέψει στη µάχη. Στη συνέχεια της συζήτησης µε τον Φοίνικα και τον Αίαντα ο Αχιλλέας 
θα φανεί πιο υποχωρητικός. Αυτό γίνεται κυρίως στους στ. Ι 649-655, όπου η σκέψη για αναχώρηση στην 

πατρίδα εγκαταλείπεται και ο ήρωας δηλώνει ότι θα µπει στη µάχη, όταν ο Έκτορας φτάσει µέχρι τα 

καράβια των Μυρµιδόνων. Είναι ολοφάνερο ότι ο Αχιλλέας θέλει την ολοκληρωτική ταπείνωση και τον 

απόλυτο εξευτελισµό του Αγαµέµνονα — τότε µόνο ο αρχιστράτηγος θα του έχει «πληρώσει ολόκληρον το 

µέγ’ αδίκηµά του». 

Στ.398-400: η πίκρα του Αχιλλέα είναι τόσο µεγάλη που τον αναγκάζει να υποστηρίξει ιδέες και 
αντιλήψεις, οι οποίες δεν ταιριάζουν µε το χαρακτήρα του ούτε είναι δυνατόν να τις πιστεύει. Πώς είναι 

δυνατόν ο κυριότερος εκπρόσωπος του οµηρικού ηρωικού ιδανικού να προτιµάει την απόλεµη ζωή ενός 
φιλήσυχου οικογενειάρχη; Τι νόηµα µπορεί να έχει γι’ αυτόν µια µακροχρόνια ζωή, όταν αυτή είναι 

στερηµένη από δόξα και τιµή; Και όµως αυτήν υποστηρίζει ότι θα επιλέξει, και µάλιστα τη συστήνει και 
στους άλλους (στ. 398-417). 

Στ.410-416: ο Οδυσσέας του θύµισε τα λόγια του πατέρα του (στ. 254-258)· ο Αχιλλέας θα αναφέρει ως 

απάντηση το χρησµό της µητέρας του, σύµφωνα µε τον οποίο είχε τη δυνατότητα να επιλέξει είτε το θάνατο 

κάτω από τα τείχη της Τροίας, που θα συνοδευόταν όµως από τιµή και δόξα αιώνια, γιατί θα είχε σκοτώσει 

τον πρώτο πολέµαρχο της Τροίας, προετοιµάζοντας έτσι ουσιαστικά την πτώση της πόλης, είτε την 

επιστροφή στην πατρίδα µε αντάλλαγµα µια ήσυχη και µακροχρόνια αλλά άδοξη ζωή. Είναι φανερό ότι ο 

ποιητής χρησιµοποιεί το θέµα της µοίρας του Αχιλλέα ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε σκηνής (πρβ. Α στ. 

415-416, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής). 

 


