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Ὁμήρου, Ἰλιάς 

ραψωδία Α, στ. 1-7 (ΠΡΟΟΙΜΙΟ) 

Προοίμιο = ο πρόλογος, η εισαγωγή του έπους 

 

 

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΑΣ 

1. Η επίκληση (στ. 1) Ψάλλε, θεά, … 

Ο ποιητής, όπως και στην Ὀδύσσεια (Τον άντρα τον πολύτροπο πες μου, θεά, …) επικαλείται 

τη Μούσα Καλλιόπη, προστάτιδα της ηρωικής επικής ποίησης, για να τον φωτίσει, να τον 

εμπνεύσει, να τον καθοδηγήσει στο δύσκολο έργο του. Και επειδή η Μούσα, ως κόρη του Δία 

και της Μνημοσύνης, της θεάς της μνήμης, θεωρείται παντογνώστρια, όταν ο ποιητής 

περιγράψει αργότερα σκηνές από τον Όλυμπο, δε θα προκαλέσει την απορία των ακροατών 

του πώς είναι δυνατόν αυτός, ένας θνητός, να γνωρίζει τι γίνεται στην κατοικία των θεών, 

γιατί είναι η Μούσα που μιλάει με το δικό του στόμα. Τη βοήθεια της Μούσας θα επικαλεστεί 

και σε άλλα σημεία του έπους κι έτσι οι ακροατές του συνειδητοποιούν καλύτερα ότι το έργο 

του είναι θεόπνευστο, έχει κύρος και αλήθεια που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. 

2. Η διήγηση (στ. 2-5) 

Δίνεται με συντομία η υπόθεση του έργου: οι ολέθριες συνέπειες του θυμού (μῆνις) του 

Αχιλλέα. 

Δομή ενός επικού 
προοιμίου

επίκληση του 
ποιητή στη Μούσα

διήγηση με πολύ 
λίγα λόγια της 
υπόθεσης του 

έπους

παράκληση στη 
Μούσα να αρχίσει 

το ποίημα (την 
αφήγηση) από 

κάποια 
συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή
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3. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ. Το προοίμιο κλείνει με τους στίχους 6 και 7, όπου ορίζεται η 

αφετηρία, το χρονικό σημείο από το οποίο θα αρχίσει η αφήγηση (απ’ ότ’ εφιλονίκησαν κι 

εχωριστήκαν…). 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ 

1) Δηλώνεται το κύριο θέμα, ο πυρήνας γύρω από τον οποίο ο ποιητής θα οργανώσει την 

πλοκή του έπους του: η μῆνις = ο τρομερός θυμός, η οργή του Αχιλλέα μετά τη σύγκρουσή του 

με τον Αγαμέμνονα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρωτότυπο η λέξη μῆνις είναι η πρώτη 

λέξη του πρώτου στίχου του έπους ���� σηκώνει όλο το «βάρος» του ποιήματος, είναι η λέξη-

κλειδί στο ιλιαδικό έπος. 

2) Έχουμε να κάνουμε με μια μοναδική καινοτομία του Ομήρου. Δεν αφηγείται τα γεγονότα 

του Τρωικού πολέμου με χρονολογική σειρά, αλλά παίρνοντας ως κεντρικό πυρήνα ένα 

γεγονός από το 10ο έτος του πολέμου (το θυμό του Αχιλλέα μετά τη σύγκρουσή του με τον 

Αγαμέμνονα), μας παρουσιάζει όλο τον πόλεμο μέσα από το πρίσμα αυτού του γεγονότος. 

3) Δηλώνεται ο πρωταγωνιστής του έπους από τον πρώτο κιόλας στίχο (Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος) 

και με το όνομά του πάλι κλείνει το προοίμιο (δῖος Ἀχιλλεύς). Εδώ έχουμε το σχήμα του 

κύκλου, με το οποίο υπογραμμίζεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Αχιλλέα στο έπος. Το 

επίθετο δῖος = θείος, υποδηλώνει τη θεϊκή καταγωγή του Αχιλλέα (μητέρα του ήταν η 

Νηρηίδα Θέτιδα) και βοηθάει τον ακροατή να καταλάβει ποιος θα είναι ο τελικός νικητής της 

διένεξης. Στον τελευταίο στίχο του προοιμίου δηλώνεται και το όνομα του 

συμπρωταγωνιστή: ο Ατρείδης, ο γιος δηλ. του Ατρέα, ο Αγαμέμνονας, ο βασιλιάς του 

ισχυρότερου ελληνικού κράτους της εποχής των πολύχρυσων Μυκήνων. Είναι ο ἄρχων τῶν 

ἀνδρῶν, ο αρχιστράτηγος των Αχαιών (η φράση δηλώνει την εξουσία του). 

4) Οι ολέθριες συνέπειες του θυμού του Αχιλλέα δίνονται από τον ποιητή κάπως αόριστα: 

[α] ο θυμός αυτός υπήρξε αρχή πολλών δακρύων 

[β] ανδράγαθες ροβόλησε πολλές ψυχές στον Άδη ηρώων = οδήγησε, έστειλε τις ψυχές πολλών 

ηρώων στον Άδη = ο θάνατος, ο αφανισμός πολλών γενναίων στρατιωτών. Στους στίχους 4-5 

κι έδωκεν αυτούς αρπάγματα των σκύλων και των ορνέων έχουμε ρεαλιστική περιγραφή του 

μαζικού αφανισμού των στρατιωτών με τη μακάβρια και φρικιαστική εικόνα των άταφων 

πτωμάτων, που κατασπαράζονταν από τα σκυλιά και τα όρνια (οι νεκροί ήταν τόσοι πολλοί 

που δεν προλάβαιναν να τους θάψουν).  

5) Η φράση Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλὴ = και η βουλή (=θέληση) γενόνταν του Κρονίδη, δηλώνει ότι 

τα γεγονότα θα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο και την επιθυμία του Δία, δηλ. η θεϊκή 

βουλή αποτελεί το μοχλό που θα καθορίσει τις εξελίξεις στην Ἰλιάδα. Εδώ ο ποιητής εννοεί 

την υπόσχεση του Δία στη Θέτιδα, τη μητέρα του Αχιλλέα, ότι θα δώσει νίκες στους Τρώες, 
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ώστε να εκτιμήσουν οι Αχαιοί την αξία του γιου της και να τον αποζημιώσουν. Έτσι θα 

αποκατασταθεί και η τιμή του Αχιλλέα μετά την προσβολή που δέχτηκε από τον 

Αγαμέμνονα. Ακόμη με τη φράση αυτή υπονοείται ότι οι άνθρωποι δεν έχουν προσωπική 

ευθύνη για τις πράξεις τους, αντίθετα με το προοίμιο της Ὀδύσσειας, όπου δηλώνεται ότι οι 

σύντροφοι του Οδυσσέα χάθηκαν από τα δικά τους μεγάλα σφάλματα ���� στην Ὀδύσσεια οι 

άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους, οι ένοχοι τιμωρούνται. 

6) Η χρονική αφετηρία της δράσης και της αφήγησης (στ. 6, ο καβγάς και η διάσταση 

Αγαμέμνονα και Αχιλλέα) δίνεται αόριστα από τον ποιητή, δε μας πληροφορεί για το πότε 

ακριβώς έγινε (στην αρχή, στα μέσα ή προς το τέλος του πολέμου). Θεωρεί περιττό να το 

κάνει, γιατί απευθύνεται σε ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τον τρωικό μύθο. 

7) Σε όλο το προοίμιο της Ἰλιάδος έχουμε την τεχνική της προοικονομίας. Ο ποιητής μας 

προϊδεάζει: 

[α] για τον τρομερό θυμό του Αχιλλέα και τις ολέθριες συνέπειές του (το θάνατο πολλών 

Αχαιών στρατιωτών). 

[β] για το ότι τα γεγονότα θα εξελιχθούν σύμφωνα με τη βούληση του Δία. 

[γ] για τη φιλονικία-διάσταση ανάμεσα στον Αχιλλέα και στον Αγαμέμνονα.  

Ὁμήρου, Ἰλιάς, Α, στ. 8-53 

Η σκηνή με το Χρύση 

Δομή – Ενότητες 

1η 

ενότητα 

στ. 8-11 ο ρόλος του Απόλλωνα στη φιλονικία Αχιλλέα - 

Αγαμέμνονα 

2η 

ενότητα 

στ. 12-22 ο Χρύσης στο στρατόπεδο των Αχαιών – η ικεσία του για 

την απελευθέρωση της κόρης του 

3η 

ενότητα 

στ. 23-33 η θετική αντίδραση όλων των άλλων Αχαιών, η 

απάνθρωπη απάντηση του Αγαμέμνονα και η αποπομπή 

του Χρύση από αυτόν 

4η 

ενότητα 

στ. 34-43 η προσευχή του Χρύση στον Απόλλωνα για τιμωρία των 

Αχαιών 

5η 

ενότητα 

στ. 44-53 η σκληρή τιμωρία των Αχαιών από τον Απόλλωνα 

(λοιμός) 

 

Ανάλυση βασικών σημείων 

1. Οι στίχοι 8-11 συνδέουν το προοίμιο (όπου και δηλώθηκε το θέμα του έπους, η οργή του Αχιλλέα) με 

την κύρια αφήγηση. Σε αυτούς τους τέσσερις στίχους αναφέρεται ποιος πυροδότησε αυτήν την οργή: 

δεν είναι άλλος από τον Απόλλωνα, που κι αυτός με τη σειρά του οργίστηκε με τη στάση του 

Αγαμέμνονα προς τον ιερέα του Χρύση. Άρα η διαμάχη Αχιλλέα – Αγαμέμνονα έχει θεϊκή 

προέλευση και αυτή η διαπίστωση μας προϊδεάζει για τις φοβερές συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει. 
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2. Η ερώτηση που θέτει ο ποιητής στο στίχο 8 και στην οποία απαντάει ο ίδιος αμέσως μετά, δίνει 

ζωηρότητα στο λόγο και κινεί το ενδιαφέρον των ακροατών. Ακόμη με αυτή την ερώτηση ο ποιητής 

θέτει τη θεμελιώδη αρχή της Ιλιάδας: πίσω από κάθε πράξη των ανθρώπων κρύβεται κάποιος θεός. 

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν ευθύνονται για τις πράξεις τους, γιατί οι θεοί 

επεμβαίνουν μετά από τις αποφάσεις ή τις ενέργειες των ανθρώπων. Εδώ, πίσω από τη φιλονικία 

Αχιλλέα – Αγαμέμνονα βρίσκεται μεν ο θεός Απόλλωνας, που οργισμένος φέρνει συμφορές στους 

Αχαιούς, όμως η αρχική ευθύνη ανήκει στον Αγαμέμνονα που προσέβαλε τον ιερέα του Χρύση. Το 

λοιμό τον στέλνει ο θεός, αλλά υπεύθυνος για αυτή τη συμφορά είναι ο άνθρωπος Αγαμέμνονας. 

3. Η δομή του ικετευτικού λόγου του Χρύση. 

[α] η προσφώνηση πρώτα όλων των Αχαιών Ω γενναιόκαρδοι Αχαιοί και μετά των δύο γιων του 

Ατρέα, του Αγαμέμνονα και του Μενελάου ω βασιλείς Ατρείδες που είναι μεγαλόπρεπη και 

κολακευτική. 

[β] η διττή ευχή σε όλους να κυριεύσουν την Τροία και να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Η ευχή είναι 

πολύ εύστοχη, «αγγίζει» τους Αχαιούς που λείπουν δέκα χρόνια από την πατρίδα τους και είναι 

έντονη η νοσταλγία τους. Κανονικά, έπρεπε να ειπωθεί στο τέλος του λόγου μετά το αίτημα. Εδώ 

συμβαίνει το αντίστροφο: προτάσσεται η ευχή, για να θυμίσει στους Αχαιούς το σκοπό της 

εκστρατείας και κυρίως το όραμα για επιστροφή. Τέλος η ευχή προβάλλει την τραγική θέση στην 

οποία βρίσκεται ο δύστυχος πατέρας: εύχεται κάτι αντίθετο με τα συμφέροντα της πατρίδας του, 

προκειμένου να ελευθερώσει την κόρη του. 

[γ] το αίτημα για απόδοση της κόρης του. 

[δ] η προσφορά λύτρων για την εξαγορά της. 

[ε] η προτροπή να δείξουν οι Αχαιοί ευλάβεια στον Απόλλωνα. 

Η τελευταία λέξη του λόγου του Χρύση είναι το ρήμα εὐλαβοῦμαι, που σημαίνει «δείχνω ευλάβεια, 

σέβομαι» αλλά και «φοβάμαι». Η προτροπή του είναι πολύ έξυπνη, γιατί θυμίζει ότι πίσω του 

βρίσκεται ως σύμμαχός του ο θεός Απόλλωνας, επομένως αν εκπληρωθεί το αίτημά του οι Αχαιοί θα 

έχουν την εύνοια του θεού, ενώ αν ο Χρύσης δεν εισακουστεί, οι Αχαιοί θα αντιμετωπίσουν τη 

δυσαρέσκεια ή και την οργή του θεού (έμμεση απειλή). 

4. Σύγκριση του ικετευτικού λόγου του Χρύση με τον απαντητικό λόγο του Αγαμέμνονα. 

Υπάρχει αντίθεση στο ύφος των δύο λόγων που δηλώνει και την αντίθεση στο ήθος των δύο αντρών. 

Στο λόγο του Χρύση ο τόνος είναι ήπιος και οι εκφράσεις ευγενικές, γιατί ο ιερέας είναι ευπρεπής και 

αξιοπρεπής και τηρεί το μέτρο αποφεύγοντας τους θρήνους και τα παρακάλια, αν και στο τέλος 

αφήνει και την έμμεση καλυμμένη απειλή τον μακροβόλον τοξευτήν Απόλλωνα ευλαβείσθε. 

Ο λόγος του Αγαμέμνονα αντίθετα είναι προκλητικός και απειλητικός, γιατί και ο ίδιος ο άνθρωπος 

που τον εκστομίζει είναι αλαζόνας και ασεβής. Τα ρήματα που χρησιμοποιεί βρίσκονται στην 

προστακτική, γιατί ο Αγαμέμνονας προστάζει, απαγορεύει, επιβάλλει τη θέλησή του ή σε οριστική 
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μέλλοντα (δε θ’ απολύσω, το γήρας θα την έβρει), γιατί θέλει με αυτόν τον τρόπο να δηλώσει μια 

πραγματικότητα που δε θα αλλάξει. 

5. Η προσευχή – κατάρα του Χρύση στον Απόλλωνα 

Έχει την τυπική δομή της αρχαίας ελληνικής προσευχής: 

[α] επίκληση του θεού (άκουσέ με) 

[β] προσφώνηση του θεού με τα επίθετα αργυρότοξε (= είναι αυτός που θα χτυπήσει με τα βέλη του 

ασημένιου τόξου του τους Αχαιούς � προϊδεασμός) και Σμινθεύς (από τη λέξη σμίνθος = ποντικός), 

που δηλώνει ότι ο Απόλλωνας θα στείλει στους Αχαιούς το λοιμό, την πανούκλα που μεταδίδεται με 

τους ποντικούς καθώς και με φράσεις που δηλώνουν τη σχέση του θεού με το συγκεκριμένο τόπο (της 

Χρύσης και της θείας Κίλλας προστάτη, κύριε στην Τένεδο). 

[γ] υπενθύμιση των προσφορών του θνητού στο θεό: ο Χρύσης του έχτισε ναό και του προσέφερε 

πολλές και μεγάλες θυσίες, άρα περιμένει ανταπόδοση (σχήμα δόσης –ανταπόδοσης). 

[δ] το αίτημα – κατάρα: τα βέλη σου στους Δαναούς τα δάκρυά μου ας πλερώσουν. 

Την ώρα της προσευχής προς το θεό, ο Χρύσης δεν είναι πια ο πράος και αδύναμος πατέρας αλλά ο 

δυνατός ιερέας του θεού Απόλλωνα. Έχοντας το δίκιο με το μέρος του και το θεό στο πλευρό του, 

καταριέται τους ανθρώπους που τον ταπείνωσαν και ζητά να τιμωρηθούν για να αποδοθεί 

δικαιοσύνη. 

Ὁμήρου, Ἰλιάς, Α, στ. 54-105 

Δομή-Ενότητες 

1η 

ενότητα 

στ. 54-59 ο Αχιλλέας συγκαλεί συνέλευση του στρατού 

2η 

ενότητα 

στ. 60-68 προτάσεις του Αχιλλέα για την εύρεση της αιτίας του κακού 

3η 

ενότητα 

στ. 69-84 ο μάντης Κάλχας και οι δισταγμοί του 

4η 

ενότητα 

στ. 85-92 ο Αχιλλέας ορκίζεται ότι θα προστατεύσει το μάντη 

5η 

ενότητα 

στ. 93-101 ο Κάλχας αποκαλύπτει ότι ο Αγαμέμνονας είναι ο αίτιος του 

κακού – οι προτάσεις του Κάλχα για απαλλαγή από το κακό 

αυτό 

6η 

ενότητα 

στ. 102-105 περιγραφή της οργής του Αγαμέμνονα 

 

Παρατηρήσεις 

1. Στο στ. 54 έχουμε συστολή του χρόνου: σε ένα μόνο στίχο ο ποιητής δίνει τη χρονική διάρκεια της συμφοράς 

(λοιμός), που αποδεκατίζει τους στρατιώτες και έχει οδηγήσει τα πράγματα σε απελπιστικό αδιέξοδο. 

Παράλληλα με τον τρόπο αυτό ο ποιητής μας προϊδεάζει για την πρωτοβουλία του Αχιλλέα (προοικονομία) για 

να σταματήσει το κακό. 

2. Ο ποιητής βάζει τον Αχιλλέα να συγκαλέσει σε συνέλευση τους Αχαιούς, ενώ κανονικά η πρωτοβουλία αυτή 

ανήκει στον αρχιστράτηγο (δηλ. τον Αγαμέμνονα), επειδή θέλει να προβάλει τον Αχιλλέα όχι μόνο ως πρώτο 
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πολεμιστή αλλά και ως άτομο με υπευθυνότητα και κύρος, ικανό να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία για τη 

σωτηρία του στρατού. 

3. Στο στ. 66 ο ποιητής χρησιμοποιεί την τεχνική των άστοχων ερωτημάτων. Λέγονται άστοχα , γιατί δεν 

στοχεύουν στο να αποκαλυφθεί η αλήθεια, δεν περιμένουμε δηλ. καταφατική ή αρνητική απάντηση, αλλά 

απορρίπτονται ένα-ένα για να φωτιστεί στο τέλος έντονα η αλήθεια. 

4. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που επιβραδύνουν την εξέλιξη των γεγονότων (επική επιβράδυνση) και οδηγούν 

σιγά-σιγά στο κεντρικό θέμα της ενότητας που είναι η αποκάλυψη της αιτίας του κακού. Με τον τρόπο αυτό 

παρατείνεται η αγωνία και το ενδιαφέρον των ακροατών για τη σύγκρουση που θα επακολουθήσει και 

δημιουργείται η κατάλληλη ατμόσφαιρα για την έκρηξη του Αγαμέμνονα. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

[α] ο αναλυτικός λόγος του Αχιλλέα προς τους Αχαιούς (9 στίχοι) και τα άστοχα ερωτήματα – υποθέσεις που 

κάνει. 

[β] η πλατιά, επίσημη, μεγαλοπρεπής παρουσίαση του Κάλχα (5 στίχοι). 

[γ] ο δισταγμός του Κάλχα (10 στίχοι). 

[δ] η αναλυτική δέσμευση του Αχιλλέα με όρκο στον Απόλλωνα (7 στίχοι).  

Ομήρου, Ἰλιάς, Α στ. 106-188 

1. στ. 113-116: ο Αγαμέμνονας τολμάει να συγκρίνει τη Χρυσηίδα με τη νόμιμη σύζυγό του, την 

Κλυταιμνήστρα, που επιπλέον είναι και βασίλισσα. Δηλώνει ευθαρσώς ότι η Χρυσηίδα δεν είναι 

καθόλου κατώτερη από την Κλυταιμνήστρα ούτε στο κορμί (κλάση), ούτε στην εξωτερική εμφάνιση 

ούτε στο μυαλό ούτε στα έργα και ότι την προτιμάει από τη γυναίκα του.  

Άρα, ο ιδανικός τύπος της γυναίκας της εποχής του Ομήρου είναι: όμορφη (με καλοφτιαγμένο σώμα, 

ωραίο παράστημα), έξυπνη, και χρυσοχέρα (= επιδέξια στα έργα). 

2. πρώτος λόγος Αχιλλέα (στ. 122-130): στην επίθεση του Αγαμέμνονα προς τον Κάλχα δεν απαντά ο 

ίδιος ο μάντης, γιατί: (α) ο ποιητής δε θέλει να τον εμπλέξει σε φιλονικίες, γιατί είναι ιερό πρόσωπο 

που μεταφέρει το θέλημα των θεών (β) ο Αχιλλέας υποσχέθηκε με όρκο ότι θα τον προστατέψει (γ) 

την επέμβαση του Αχιλλέα την επιβάλλει η ποιητική οικονομία: έτσι θα προκύψει η σύγκρουσή του με 

τον Αγαμέμνονα. 

Εδώ το ύφος του λόγου του Αχιλλέα δεν είναι εριστικό, μιλάει ήρεμα και με λογικά επιχειρήματα (δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα λάφυρα). Χρησιμοποιεί α’ πληθυντικό πρόσωπο (γνωρίζομε, πήραμε, να τα 

ξανακάμομε, να πάρομε), για να δείξει ότι η αντιπαράθεση δεν είναι προσωπική με τον ίδιο, αλλά ότι ο 

Αγαμέμνονας με τη στάση του αντιτίθεται σε όλο το στράτευμα. Τέλος, η αόριστη υπόσχεση ότι ο 

Αγαμέμνονας θα ανταμειφθεί στο τετραπλάσιο, αν ποτέ πάρουν την Τροία, είναι ένας έξυπνος 

ελιγμός του Αχιλλέα, για να πάψει ο Αγαμέμνονας να απαιτεί άμεσα άλλο γέρας. 

Η έννοια της «τιμής» 

Για τον Αχιλλέα η τιμή συνδέεται με την παλικαριά που δείχνει κανείς στη μάχη, το γέρας ήταν η 

αναγνώριση της αξίας του ως πολεμιστή. Η αφαίρεσή του σήμαινε προσβολή της τιμής του. Για τον 
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Αγαμέμνονα, αντίθετα, η τιμή συνδέεται με το κύρος που του δίνει η εξουσία, το γέρας ήταν η 

αναγνώριση της εξουσίας του έναντι των υπολοίπων. 

Ωστόσο, η λέξη τιμή ήδη από την εποχή του Ομήρου σήμαινε (α) και το αξίωμα (β) και την αγοραστική 

αξία ενός αγαθού. 

Στην κοινωνία της Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ. εκτός από τις παραπάνω σημασίες, αποκτά και 

πολιτική – δημοκρατική διάσταση. Έτσι ἄτιμος ήταν ο πολίτης που του είχαν αφαιρέσει τα πολιτικά 

του δικαιώματα. 

 

Ο χαρακτήρας των δύο ανδρών 

Αγαμέμνονας: είναι ο πανίσχυρος αρχιστράτηγος που έχει την ανώτατη εξουσία. Ασεβής (επιτίθεται 

στο μάντη), συμφεροντολόγος, εγωιστής (δε δέχεται να μείνει χωρίς τιμητικό δώρο), αυταρχικός (όταν 

απαιτεί το δώρο κάποιου άλλου αρχηγού) και αχάριστος (οι άλλοι βασιλείς ήρθαν στην Τροία για να 

αποκατασταθεί η τιμή των Ατρειδών, δηλ. της δικής του οικογένειας). παραμένει μέχρι το τέλος 

αδιάλλακτος (δε συμβιβάζεται), όμως δεν εκστομίζει ύβρεις. 

Αχιλλέας: στην αρχή παρουσιάζεται ήπιος και συγκρατημένος, προσπαθεί με διπλωματία να 

εξισορροπήσει τα πράγματα. Μετά όμως επαναστατεί με τη στάση του Αγαμέμνονα και 

παρεκτρέπεται εκστομίζοντας ύβρεις και βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Είναι παρορμητικός και 

ευέξαπτος. Είναι ο μόνος που τολμά να αντικρούσει τον Αγαμέμνονα, επειδή είναι τολμηρός και 

δυναμικός. Ιδιαίτερα ευαίσθητος όταν θίγουν την τιμή του και δεν τον υπολογίζουν αποφασίζει να 

αποχωρήσει από τη μάχη.  

Ομήρου, Ἰλιάς, Α, στ. 189-245 

Ενότητες 

1η 

ενότητα 

στ. 189-193 το δίλημμα του Αχιλλέα 

2η 

ενότητα 

στ. 194-199 η επιφάνεια της θεάς Αθηνάς 

3η 

ενότητα 

στ. 200-206 η αντίδραση και ο λόγος του Αχιλλέα 

4η 

ενότητα 

στ. 207-215 η συμβουλή και οι υποσχέσεις της Αθηνάς 

5η 

ενότητα 

στ. 216-223 ο Αχιλλέας υπακούει και η Αθηνά αποχωρεί 

6η 

ενότητα 

στ. 224-233 ο Αχιλλέας εκτοξεύει νέες ύβρεις εναντίον του Αγαμέμνονα 

7η 

ενότητα 

στ. 234-245 ο όρκος του Αχιλλέα και οι προβλέψεις του 

 

Το δίλημμα του Αχιλλέα 
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Η οργή (μῆνις) του Αχιλλέα έχει πια κορυφωθεί. Η βαριά προσβολή του Αγαμέμνονα μπορεί να 

ξεπλυθεί μόνο με αίμα. Ωστόσο, ο Αχιλλέας αμφιταλαντεύεται, παλεύει ανάμεσα στο συναίσθημα 

και τη λογική. Αν επικρατήσει το συναίσθημα, η οργή, θα γίνει φονιάς, αλλά θα έχει σώσει το κύρος 

και την αξιοπρέπειά του και θα έχει λειτουργήσει σαν πραγματικός ήρωας. Αν επικρατήσει η λογική, 

θα μείνει ταπεινωμένος αλλά θα δείξει ανωτερότητα και ψυχικό μεγαλείο. Προς στιγμήν ο Αχιλλέας 

αποφασίζει να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα (και από την θήκην το μέγα ξίφος έσερνε). Επειδή όμως δεν 

πρέπει να σκοτωθεί ένας από τους βασικούς ήρωες του έπους, ο Αγαμέμνονας, ο Όμηρος επιλέγει τη 

μέθοδο του «ἀπὸ μηχανῆς θεοῦ» (= ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε αργότερα, τον 5ο αιώνα, και δήλωνε 

το θεό που παρουσιαζόταν με ειδικό μηχάνημα στο αρχαίο θέατρο και με την παρέμβασή του έδινε τη 

λύση σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της πλοκής, όταν τα πράγματα είχαν φτάσει σε αδιέξοδο). 

Στο σημείο αυτό έχουμε επιφάνεια του θεού (= η Αθηνά εμφανίζεται με τη θεϊκή της μορφή και τη 

θεϊκή της ιδιότητα και είναι ορατή μόνο από τον Αχιλλέα). Αντιθέτως στην ενανθρώπιση οι θεοί 

εμφανίζονται με μορφή ανθρώπου και χωρίς να γίνεται αντιληπτή η θεϊκή τους ιδιότητα (π.χ. στη 

ραψωδία α της Οδύσσειας έχουμε την ενανθρώπιση της Αθηνάς: η Αθηνά παρουσιάζεται ως Αθηνά – 

Μέντης.) 

Η επιφάνεια της θεάς Αθηνάς: [α] εξυπηρετεί την πλοκή του έργου, γιατί με τον τρόπο αυτό 

εμποδίζεται ο φόνος του Αγαμέμνονα [β] αποτελεί μια θαυμάσια οπτική και κινητική εικόνα (στ. 198-

201) που σπάει τη μονοτονία της συνέλευσης των Αχαιών. 

Γιατί όμως μετά την αποχώρηση της θεάς Αθηνάς ο Αχιλλέας εκστομίζει νέες, βαρύτατες βρισιές και 

κατηγορίες εναντίον του Αγαμέμνονα; 

[α] αυτό ακριβώς του υπέδειξε η θεά να κάνει (στ. 212) και 

[β] προσπαθεί να περισώσει το γόητρο και την τιμή του, αφού για τους άλλους Αχαιούς που δεν είδαν 

τη θεά ούτε άκουσαν το διάλογό της με τον Αχιλλέα ο ήρωας φαίνεται ότι υποχώρησε και υποτάχτηκε 

στον ανώτερό του Αγαμέμνονα, άρα ο Αχιλλέας στα μάτια των συμπολεμιστών του δείχνει 

ηττημένος στη σύγκρουσή του με τον Αγαμέμνονα. 

Οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί μέθυσε, σκυλόματε, με καρδιάν ελάφου και λαοφάγε μειώνουν τον 

αρχιστράτηγο και τον διασύρουν δημόσια μπροστά στους στρατιώτες του. 

Το παράπονο του Αχιλλέα για τη στάση των άλλων Αχαιών στη σύγκρουσή του με τον 

Αγαμέμνονα 

Στη σύγκρουση Αχιλλέα – Αγαμέμνονα κανείς από τους Αχαιούς βασιλιάδες δεν τόλμησε να ορθώσει 

το ανάστημά του απέναντι στον Αγαμέμνονα και να υποστηρίξει τον Αχιλλέα ούτε προσπάθησε να 

ηρεμήσει τον Αχιλλέα ή να τον παρηγορήσει για την αδικία που του έγινε. Οι Αχαιοί έδειξαν 

παθητικότητα και αδράνεια, έτσι λοιπόν κι ο Αχιλλέας τους χαρακτηρίζει υποτιμητικά αχρείους (= 

ελεεινούς, τιποτένιους) και αιτιολογεί το χαρακτηρισμό του λέγοντας ότι αν δεν ήταν αχρείοι θα 

ξεσηκώνονταν εναντίον του Αγαμέμνονα, ώστε η αδικία που διαπράττει τώρα σε βάρος του Αχιλλέα 

να ήταν η τελευταία του. Όσον αφορά τον Αχιλλέα, οι Αχαιοί βασιλιάδες είναι συνένοχοι και 

συνυπεύθυνοι με τον Αγαμέμνονα για την ταπείνωσή του. Έτσι ο ποιητής μας προετοιμάζει 
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(προοικονομία) για την αδιαφορία που θα δείξει ο Αχιλλέας για την τύχη τους αργότερα, όταν θα 

χάνουν στη μάχη και θα πέφτουν νεκροί από τον Έκτορα.  

Ο όρκος του Αχιλλέα (στ. 241-245) 

Πιο πολύ εδώ έχουμε πρόβλεψη, προφητεία του Αχιλλέα για τα μελλούμενα (προοικονομία της 

τιμωρίας των Αχαιών και του Αγαμέμνονα). Οι Αχαιοί θα πέφτουν νεκροί από το χέρι του 

μανιασμένου Έκτορα και ο Αγαμέμνονας θα πονάει, γιατί δε θα μπορεί να τους βοηθήσει και θα 

υποφέρει για τις απώλειες του στρατού του.  

Ο όρκος υποδηλώνεται με τη φράση:  θα αποζητήσουν οι Αχαιοί μια μέρα τον Πηλείδη όλοι και συ 

περίλυπος την δύναμιν δε θα ‘χεις να τους βοηθείς.  

= ο Αχιλλέας εδώ ορκίζεται ότι δε θα βοηθήσει τους Αχαιούς, όταν θα τους αποδεκατίζει ο Έκτορας, 

αν και είναι ο μόνος που θα μπορεί να τους σώσει. 

Το σκήπτρο του Αχιλλέα και το «σχήμα του αδυνάτου»  

Ο Αχιλλέας ορκίζεται στο σκήπτρο (ραβδί) που κρατά. Το σκήπτρο γενικά ήταν σύμβολο εξουσίας 

(βασιλικής ή δικαστικής ή ιερατικής). Εδώ ο Αχιλλέας αναφέρεται στους δικαιοκρίτες Αχαιούς, γιατί 

νιώθει αδικημένος και τη δικαστική εξουσία την ασκούσαν οι βασιλείς την εποχή του Ομήρου. Ακόμη, 

ορκιζόμενος στο σκήπτρο που κρατά, δίνει βαρύτητα και επισημότητα στον όρκο του.  

Στον όρκο του Αχιλλέα αναγνωρίζουμε το σχήμα του αδυνάτου (=  δηλώνει αυτό που είναι 

αδύνατον να πραγματοποιηθεί), το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο και στα δημοτικά μας τραγούδια. Ο 

ποιητής το χρησιμοποιεί, για να τονίσει ότι η απόφαση του Αχιλλέα να αποσυρθεί από τη μάχη 

είναι οριστική και αμετάκλητη.  

Ομήρου, Ἰλιάς, Α 246-306 

Ενότητες 

1η ενότητα: στ. 246-254 � η ψυχολογική κατάσταση του Αχιλλέα και του Αγαμέμνονα, ο ποιητής 

παρουσιάζει το Νέστορα 

2η ενότητα: στ. 255-285 � ο λόγος του Νέστορα 

 

στ. 255-274 :επιχειρήματα για                                 στ. 275-285: νουθεσίες(συμβουλές)  

την ανάγκη συμβιβασμού                                             προς τους δύο αντιμαχόμενους  

των δύο αντρών                                                                            για τη συμφιλίωσή τους 

3η ενότητα: στ. 286-292 � η απάντηση του Αγαμέμνονα 

4η ενότητα: στ. 293-304 � η απάντηση του Αχιλλέα 

5η ενότητα: στ.  305-306 � η διάλυση της συνέλευσης  
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1. Στους στίχους 246-247 ο Αχιλλέας αποχωρεί από το βήμα πετώντας με οργή το σκήπτρο του στη γη (νέα 

κορύφωση της έντασης).  Η πράξη αυτή είναι συμβολική και δηλώνει: (α) ότι από αυτή τη στιγμή 

διαχωρίζει τη θέση του και παραιτείται από τις τάξεις του αχαϊκού στρατού (β) περιφρόνηση του θεσμού 

της δικαιοσύνης, αφού αισθάνεται αδικημένος (το σκήπτρο το κρατούσαν οι βασιλείς που δίκαζαν) (γ) 

περιφρόνηση προς τη συνέλευση των Αχαιών, επειδή κανένας δεν τόλμησε να εναντιωθεί στον 

Αγαμέμνονα (δ) περιφρόνηση προς τον ίδιο τον Αγαμέμνονα, προς το βασιλικό του αξίωμα και τον 

αρχηγικό του ρόλο. 

Πάντως αυτή η κίνηση του Αχιλλέα (πετάει το σκήπτρο και κάθεται) δείχνει παραίτηση και παθητική 

στάση, σε αντίθεση με την προηγούμενη απόπειρά του να τραβήξει το σπαθί από τη θήκη του. Γι’ αυτό 

τώρα δε χρειάζεται η επέμβαση μιας θεάς. Είναι αρκετή η παρέμβαση ενός φρόνιμου, συνετού ανθρώπου, 

του Νέστορα, για να οδηγήσει στην ύφεση (=εκτόνωση της κατάστασης). 

2. Ο λόγος του Νέστορα είναι παραινετικός (= συμβουλευτικός, καθοδηγητικός). Στόχος του είναι να 

συμβιβάσει, να συμφιλιώσει τους δύο αντιμαχόμενους και να ηρεμήσει τα πνεύματα που έχουν οξυνθεί. 

Για να το πετύχει αυτό, χρησιμοποιεί επιχειρήματα και νουθεσίες (= συμβουλές, υποδείξεις) καθώς και το 

παράδειγμα ως μέσο πειθούς (αναφέρει ένα περιστατικό από τη μυθική παράδοση, την Κενταυρομαχία, 

στην οποία είχε πάρει μέρος και ο ίδιος). 

Επιχειρήματα Νέστορα (γιατί πρέπει οι δύο άντρες να συμφιλιωθούν)  

• 1ο επιχείρημα (στ. 255-259 � η σύγκρουση Αχιλλέα-Αγαμέμνονα δεν είναι απλώς μια προσωπική 

αντιπαράθεση, αλλά επηρεάζει τα δύο στρατόπεδα, τους Αχαιούς αρνητικά (τους φέρνει θλίψη) και τους 

Τρώες θετικά (θα νιώσουν μεγάλη χαρά όταν πληροφορηθούν αυτή τη σύγκρουση). Ο Νέστορας στο 

σημείο αυτό παρουσιάζεται διορατικός (= μπορεί να προβλέπει τι θα γίνει στο μέλλον, να βλέπει πέρα 

από τα συγκεκριμένα γεγονότα). Ακόμη με τη φράση οι δυο σεις που είστε οι κορυφές των Δαναών στη 

γνώση και στα όπλα κολακεύει και τους δύο αντιπάλους, προσέχοντας να μην πάρει το μέρος κανενός � ο 

Νέστορας είναι δίκαιος και αντικειμενικός. Έτσι, προβάλλοντας την ανδρεία τους στο πεδίο της μάχης, 

αλλά και τη φρόνησή τους προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους (ο Νέστορας έχει και τη 

δυνατότητα να ψυχολογεί τους δύο αντιπάλους). 

 

• 2ο επιχείρημα (στ. 260-262) � οι δύο αντίπαλοι είναι πολύ πιο νέοι από αυτόν � με τον τρόπο αυτό 

προβάλλει έμμεσα τη σοφία και την πείρα ζωής που διαθέτει.  

 

• 3ο επιχείρημα (στ. 263-274) � εκείνοι οι παλιοί σπουδαίοι ήρωες, που δε γεννήθηκαν άλλοι σαν κι 

αυτούς, τον άκουγαν και υπολόγιζαν τη γνώμη του. Ο Νέστορας έχει γνωρίσει και συναναστραφεί 

ανθρώπους πολύ πιο σπουδαίους από τον Αγαμέμνονα και τον Αχιλλέα, επομένως πρέπει και αυτοί οι δύο 

να ακούσουν τις συμβουλές του. Εδώ έχουμε και χρήση παραδείγματος, για να πείσει τους δύο άντρες να 

συμφιλιωθούν �ο Νέστορας διαθέτει πειστικότητα, πειθώ.  

Όταν ο Νέστορας αναφέρεται στην Κενταυρομαχία έχουμε αναδρομική αφήγηση (= μεταφορά στο 

παρελθόν) και επική επιβράδυνση (= καθυστέρηση της εξέλιξης της υπόθεσης, για να χαλαρώσουν οι 

ακροατές από την ένταση των τελευταίων στιγμών) � έχουμε ύφεση, εκτόνωση της έντασης. 

Επιβράδυνση αποτελεί και η πλατιά παρουσίαση του Νέστορα από τον ποιητή, πριν εκείνος πάρει το λόγο 

(ο ποιητής αφιερώνει 7 στίχους). Έτσι ο ποιητής: (α) δείχνει πόσο συμπαθεί το Νέστορα αλλά και πόσο 
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σημαντικός είναι ο ρόλος του (β) δίνει πληροφορίες για την κύρια αρετή του (η γλυκύτητα των λόγων του) 

και το βασιλικό παρελθόν του (γ) βοηθάει στην εκτόνωση της προηγούμενης έντασης (ο Αχιλλέας έχει 

πετάξει στη γη το σκήπτρο του). 

Οι νουθεσίες του Νέστορα (στ. 275-285) 

Ο Νέστορας με αυτές αποδίδει στον καθένα από τους δύο αντιπάλους (Αχιλλέα – Αγαμέμνονα) το μερίδιο 

ευθύνης που έχει, του υποδεικνύει έμμεσα το σφάλμα του, τον συμβουλεύει τι πρέπει να κάνει και 

παράλληλα αναγνωρίζει την ξεχωριστή αξία του καθενός και έτσι τιμά και τους δύο � ο Νέστορας 

διακρίνεται για την ευελιξία και τη διπλωματικότητά του. 

Ομήρου, Ἰλιάς, Α στ. 350-431 

Δομή – Ενότητες 

1η 

ενότητα 

στ. 350-357 ο θρήνος και η δέηση του Αχιλλέα στη μητέρα του 

Θέτιδα 

2η 

ενότητα 

στ. 358-364 η άμεση εμφάνιση και το ενδιαφέρον της Θέτιδας 

3η 

ενότητα 

στ. 365-413 τα παράπονα και το αίτημα  του Αχιλλέα προς τη 

μητέρα του 

4η 

ενότητα 

στ. 414-431 η υπόσχεση της Θέτιδας 

 

1. Κεντρικό θέμα της ενότητας είναι η συνάντηση του στρατιώτη-ήρωα Αχιλλέα με τη μητέρα του, μια 

πολύ ανθρώπινη, τρυφερή, οικογενειακή σκηνή, που μας βγάζει για λίγο από τον ψυχρό χώρο του 

στρατοπέδου και την πολεμική ατμόσφαιρα και μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε μια άλλη 

πλευρά του χαρακτήρα του Αχιλλέα: εδώ δεν έχουμε το γενναίο πολεμιστή, τον υπεράνθρωπο ήρωα 

που πριν από λίγο ύψωσε με τόλμη το παράστημά του απέναντι στον αρχιστράτηγο, αλλά ένα 

παραπονεμένο παιδί που το πλήγωσαν και καταφεύγει για να βρει υποστήριξη και παρηγοριά στην 

αγκαλιά της μητέρας του. Το ότι κλαίει (στ. 350) δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Το κλάμα δεν είναι 

υποτιμητικό για τους ομηρικούς ήρωες, δε σημαίνει δειλία ή έλλειψη ανδρείας. Μπορεί τη μια στιγμή 

να μεγαλουργούν στη μάχη και να δίνουν την εντύπωση ότι είναι υπεράνθρωποι και την άλλη να 

δείχνουν τρωτοί και αδύναμοι και να μην ντρέπονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους ακόμη και 

με το κλάμα. 

2. Ο τόπος της δέησης-προσευχής του Αχιλλέα προς τη μητέρα του είναι το ακρογιάλι, γιατί: (α) 

απευθύνεται σε μια θαλάσσια θεότητα (η Θέτιδα ήταν Νηρηίδα και κατοικούσε στα βάθη της 

θάλασσας), (β) ο ήρωας θέλει να απομονωθεί από τους άλλους, θέλει να έχει απόλυτη ηρεμία για 

αυτοσυγκέντρωση την ώρα της προσευχής του. Εξάλλου, το αίτημά του θα προκαλέσει, αν 

ικανοποιηθεί, συμφορές στους Αχαιούς, έτσι η προσευχή πρέπει να γίνει κρυφά, να μην τον ακούσει 

κανείς (γ) ανέκαθεν οι Έλληνες είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα∙ στην ομηρική, μάλιστα, 

εποχή της απέδιδαν καθαρτικές ιδιότητες (= καθαρίζει, εξαγνίζει από κάθε κακό).  
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3. Η αξία της τιμής στην ομηρική κοινωνία 

Στην προσευχή του ο Αχιλλέας αναφέρεται 3 φορές στην έννοια της τιμής (τιμήν, τιμήσει, ατίμασεν). 

Θεωρεί ότι η τιμή είναι κάτι που του οφείλουν οι θεοί (ο Δίας) σαν αντιστάθμισμα για τον πρόωρο 

θάνατό του, την ολιγόχρονη ζωή του. Εκείνο που τον θλίβει δεν είναι η σύντομη ζωή του (κάνει μία 

μόνο αναφορά στο στ. 353), αλλά η ατίμωση, η προσβολή της τιμής του (το επαναλαμβάνει συνεχώς 

στους στ. 354-357), που υπέστη με τη βίαιη αφαίρεση του δώρου του. Το δώρο (γέρας) ήταν για τον 

ομηρικό ήρωα η αναγνώριση της ανδρείας και της προσφοράς του στη μάχη, η ανταμοιβή των κόπων 

του, η επιβράβευσή του. Η τιμή ήταν το αποτέλεσμα της ανδρείας του, δεν ήταν απλώς μια έννοια, 

μια ιδέα, αλλά είχε και υλικό αντίκρισμα: το γέρας, το δώρο πολέμου, το λάφυρο. Η αφαίρεση του 

δώρου αποτελούσε ατίμωση, μεγάλη προσβολή της τιμής του ήρωα. 

4. Γιατί η Θέτιδα είναι η πιο κατάλληλη θεότητα για να μεταφέρει το αίτημα του Αχιλλέα στο Δία;   

(α) είναι το πιο στενό αγαπημένο συγγενικό πρόσωπο του ήρωα και ως μάνα θα επικαλεστεί το δίκιο 

του αδικημένου γιου της. 

(β) είναι εκείνη που κάποτε έσωσε με τις ενέργειές της το Δία, τον πατέρα των θεών και των 

ανθρώπων από βέβαιο κίνδυνο. Θα επικαλεστεί λοιπόν και τη χάρη που της χρωστά ο Δίας και θα 

ζητήσει ανταπόδοση (σύμφωνα με το δίκαιο της δόσης-ανταπόδοσης). 

5. Η επική επιβράδυνση των στίχων 365-393: στους στίχους αυτούς ο Αχιλλέας αφηγείται συνοπτικά 

τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί από τη δική του οπτική γωνία (παρουσιάζει τον εαυτό του εντελώς 

αθώο, αδικημένο και ατιμασμένο και τον Αγαμέμνονα ασεβή, αυταρχικό και γενικά ως το μόνο 

υπεύθυνο για τη διαμάχη τους. Εδώ έχουμε καθυστέρηση της εξέλιξης της πλοκής και αυτό γίνεται 

για δύο λόγους:  

(α) ο ήρωας πρέπει να εκτονωθεί, ώστε οι ακροατές να νιώσουν το μέγεθος του πόνου του, αφού για 

πάρα πολλές ραψωδίες δε θα βρίσκεται στο προσκήνιο (θα αποχωρήσει από τον πόλεμο) 

(β) οι ακροατές, γνωρίζοντας όλα όσα αφηγείται ο Αχιλλέας, ανυπομονούν για όσα θα ακολουθήσουν 

και αυξάνεται το ενδιαφέρον τους. 

6. Ο Αχιλλέας 

(α) κατά τη σύγκρουσή του με τον Αγαμέμνονα: παρουσιάζεται στην αρχή διπλωμάτης, 

συγκρατημένος. Μετά επαναστατεί, εξοργίζεται και γίνεται υβριστικός, προσβλητικός. Είναι 

ευέξαπτος και παρορμητικός, ιδιαίτερα οξύθυμος όταν θίγουν την τιμή του. 

(β) στη συνάντησή του με τη Θέτιδα: παρουσιάζεται καθαρά «ανθρώπινος», νιώθει αδύναμος, 

ευαίσθητος, τον παίρνει το παράπονο και κλαίει. Παρουσιάζεται σαν ένα παιδί που το πλήγωσαν και 

ζητά παρηγοριά. όμως ο πληγωμένος του εγωισμός και η δίψα του για εκδίκηση τον κάνουν σκληρό 

και απάνθρωπο: τον ενδιαφέρει μόνο να αποκατασταθεί η τιμή του, ενώ του είναι αδιάφορο αν για να 

γίνει αυτό θα χάσουν τη ζωή τους πολλοί αθώοι συμπολεμιστές του. 
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7. Ανθρωπομορφισμός: οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν στους θεούς τους ανθρώπινα γνωρίσματα στη 

μορφή και στη συμπεριφορά. Έτσι και εδώ η Θέτιδα συνδυάζει ανθρώπινα γνωρίσματα και θεϊκές 

ιδιότητες:  

(α) η Θέτιδα ως κοινή θνητή μάνα: ανταποκρίνεται αμέσως στο κάλεσμα του παιδιού της και 

ταράζεται ακούγοντας το κλάμα του. Χαϊδεύει το γιο της  τρυφερά και του ζητά να της ανοίξει την 

καρδιά του, ακούγοντας όσα λέει με ενδιαφέρον. Θρηνεί και παραπονιέται για την άδικη μοίρα του 

παιδιού της: να χαθεί πρόωρα. Θυμάται τη γέννησή του (στο σπίτι σ’ εγεννούσα) και το μεγάλωμά του 

(τι σ’ ανάσταινα). Θα προτιμούσε ο γιος της να κάθεται άπρακτος στα πλοία παρά να διακινδυνεύει τη 

ζωή του στη μάχη, για να κερδίσει δόξα και τιμή. Θα βοηθήσει το παιδί της χωρίς να εξετάσει αν έχει 

δίκιο ή άδικο. 

(β) η Θέτιδα ως θεά: εμφανίζεται σαν ομίχλη από το βυθό της θάλασσας. Γνωρίζει όλα όσα έχουν 

συμβεί. Γνωρίζει την τραγική μοίρα του παιδιού της να πεθάνει πρόωρα. Μόνο μια θεά θα μπορούσε 

να σώσει το Δία από βέβαιο όλεθρο. Μόνο μια θεά θα μπορούσε να ανέβει στον Όλυμπο, στο παλάτι 

του Δία και να του ζητήσει μια τέτοια χάρη. 

 

 

«Η οργή του Αχιλλέα» του Giovanni Battista Tiepolo (1757) 

 


