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Προλογικό σημείωμα

Με το βιβλίο σας «ομηρικά Έπη - Ιλιάδα» θα συνεχίσετε το ταξίδι σας στον ομηρικό κόσμο για 
να μελετήσετε καλύτερα τους ομηρικούς ήρωες που συναντήσατε στην οδύσσεια και θα γνωρί-
σετε νέους ήρωες, πλουτίζοντας παράλληλα τις γνώσεις σας για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και 
πολιτισμό.

ας δούμε, όμως, από πιο κοντά το περιεχόμενο του νέου σας βιβλίου. στην αρχή υπάρχει μια 
«Εισαγωγή» με πληροφορίες οι οποίες συμπληρώνουν τις γνώσεις που αποκτήσατε ήδη με τη 
διδασκαλία της Οδύσσειας για τα ομηρικά έπη. Μετά την «Εισαγωγή» θα βρείτε ένα «Ημερολό-
γιο», όπου έχουν καταχωριστεί τα κύρια γεγονότα της Ιλιάδας στις 51 ημέρες που εξελίσσεται το 
χρονικό παρόν του έπους. στη συνέχεια ακολουθούν οι ραψωδίες σε μορφή περιληπτικών ανα-
διηγήσεων και αποσπασματικά. Κάτω από το μεταφρασμένο ομηρικό κείμενο θα βρείτε σχόλια 
που θα σας βοηθήσουν στην κατανόησή του. Κάθε ενότητα συμπληρώνεται από μικρό αριθμό 
παράλληλων κειμένων, από κάποιους στίχους σε πρωτότυπη μορφή, στη γλώσσα δηλαδή και τη 
μορφή που μας παραδόθηκαν από την αρχαιότητα, από τις «Ερωτήσεις-θέματα για συζήτηση ή 
εργασία» και από «Διαθεματικές δραστηριότητες - σχέδια εργασίας». Τόσο το κείμενο όσο και οι 
περιληπτικές αναδιηγήσεις συνοδεύονται από εικόνες που αναπαριστούν ομηρικές σκηνές κάθε 
ενότητας. Όλο αυτό το υλικό έχει σκοπό να φωτίσει διάφορες πλευρές του κειμένου και να σας 
βοηθήσει στην κατανόησή του. οι εικόνες και τα παράλληλα κείμενα θα σας βοηθήσουν, επίσης, 
να δείτε πώς επηρεάστηκαν αρχαίοι ή νεότεροι δημιουργοί από το ιλιαδικό έπος και πώς ο Όμη-
ρος γονιμοποίησε και συνεχίζει να γονιμοποιεί τη σύγχρονη τέχνη και σκέψη.

Ευχόμαστε το βιβλίο αυτό να σας φανεί χρήσιμο και να αποτελέσει αφορμή κάποια στιγμή να 
θελήσετε να διαβάσετε ολόκληρο το έργο του ομήρου.
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Εισαγωγή

Η Ιλιάδα μαζί με την Οδύσσεια αποτελούν τα αρχαιότερα 
έπη, όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής λο-
γοτεχνίας, που μας παραδόθηκαν ολόκληρα και τοποθετού-
νται χρονικά στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ. Η σύνθε-
ση της Ιλιάδας προηγείται της Οδύσσειας και τοποθετείται 
γύρω στο 750 π.Χ. Έπειτα από τη μελέτη και της Οδύσσει-
ας, η Ιλιάδα θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε το ταξίδι μας 
στον ομηρικό κόσμο και να ολοκληρώσουμε τη γνωριμία 
μας με τους ομηρικούς ήρωες. Η έκταση της Ιλιάδας είναι 
κατά 3.500 στίχους περίπου μεγαλύτερη από την Οδύσσεια, 
15.693 στίχοι, και χωρίζεται, όπως και εκείνη, σε 24 ραψω-
δίες, όσα και τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου. οι 
ιλιαδικές ραψωδίες δηλώνονται με ένα κεφαλαίο γράμμα 
και το περιεχόμενο της καθεμιάς αποδίδεται από έναν τίτλο 
τον οποίο θα βρείτε στην αρχή της αντίστοιχης περιληπτικής 
αναδιήγησης.

Ιλιάδα και Ιστορία

Η Ιλιάδα, ακολουθώντας το κύριο γνώρισμα της επικής ποίησης, που είναι ο ηρωικός χαρακτήρας 
στο περιεχόμενό της, αναφέρεται σε ένα ένδοξο παρελθόν γεμάτο ηρωικές πράξεις. Έτσι, αν και 
το έπος συντέθηκε τον 8ο αιώνα, αναφέρεται σε αναμνήσεις μιας άλλης εποχής, της μυκηναϊκής, 
στο τέλος της οποίας έγινε ο Τρωικός πόλεμος (12ος αιώνας π.Χ.). Επειδή, λοιπόν, ο ποιητής 
αναπαριστά μιαν εποχή πολύ πιο μακρινή από τη δική του και αγνοεί πολλές λεπτομέρειες της κα-
θημερινότητάς της, απεικονίζει μέσα στο έργο του έναν κόσμο που του είναι πιο πρόσφατος και 
οικείος. Γι’ αυτό θα δούμε ότι οι συνήθειες, οι αντιλήψεις, οι θεσμοί και τα υλικά που χρησιμο-
ποιούν οι ιλιαδικοί ήρωες ήταν γνωστά στην εποχή του ποιητή αλλά όχι και στον μυκηναϊκό άν-
θρωπο. από την άλλη, δεν είναι λίγες οι φορές που ο ποιητής προσθέτει σ' αυτά και στοιχεία εντε-
λώς φανταστικά και εξωπραγματικά. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η ιλιαδική πραγματικότητα, όπως 
και αυτή που γνωρίσαμε στην Οδύσσεια, είναι μια πλαστή πραγματικότητα και αποτελεί σύνθε-
ση στοιχείων που επισώρευσαν οι αιώνες στο πεδίο της ιστορίας και στοιχείων φανταστικών, τα 
οποία οφείλονται στη δημιουργική φαντασία του ποιητή. Γι’ αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε 
την Ιλιάδα ως ιστορική πηγή για τον αιώνα στον οποίο αναφέρεται. αντίθετα, λόγω των πολλών 
αναχρονισμών, δίνει περισσότερες πληροφορίες για την εποχή κατά την οποία συντέθηκε. Και σ' 
αυτή την περίπτωση όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Ιλιάδα μπορεί να χρησιμοποιεί ως 
πρώτη ύλη την ιστορία, αλλά είναι πρωτίστως ποίηση και αυτό το ιστορικό υλικό έχει υποστεί 
ποιητική επεξεργασία από έναν δημιουργό που ήθελε με το έργο του μάλλον να τέρψει το ακρο-

Εικόνα 1. Προτομή του ομήρου. Ρωμαϊκό 
αντίγραφο έργου του 2ου αι. π.Χ. Παρίσι, 
Μουσείο Λούβρου (αντίγραφο).
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ατήριό του, παρά να το πληροφορήσει για τα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα της εποχής στην 
οποία αναφέρεται. Επομένως, το ιλιαδικό έπος χρησιμοποιεί την ιστορία ως πηγή έμπνευσης και 
ταυτόχρονα ως χρονικό πλαίσιο, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιστορικό σύγγραμμα.

Περιεχόμενο, θέμα και δομή της Ιλιάδας

στην Ιλιάδα το θέμα αποκαλύπτεται στον ακροατή του έπους από τους πρώτους κιόλας στίχους. 
στο πρωτότυπο, μάλιστα, κείμενο η πρώτη λέξη είναι µῆνις (= θυμός, οργή). αυτό είναι και το 
θέμα του έπους, η οργή δηλαδή του αχιλλέα μετά τη σύγκρουσή του με τον αρχιστράτηγο των 
αχαιών, τον ατρείδη αγαμέμνονα. ο θυμός του αχιλλέα προκλήθηκε με αφορμή τη μοιρασιά 
των λαφύρων. συγκεκριμένα, ο αγαμέμνονας είχε πάρει ως γέρας (= πολεμικό λάφυρο) τη Χρυ-
σηίδα, κόρη του ιερέα του απόλλωνα Χρύση. Έπειτα από παράκληση του Χρύση, ο απόλλωνας 
έστειλε λοιμό στο στρατόπεδο των αχαιών, για να τους τιμωρήσει για την αρπαγή της Χρυσηί-
δας. Έτσι ο αγαμέμνονας υποχρεώθηκε να επιστρέψει τη Χρυσηίδα στον πατέρα της. απαίτησε 
όμως να πάρει αυθαίρετα ως λάφυρο τη Βρισηίδα, που ήταν το γέρας του αχιλλέα. Το γεγονός 
αυτό προσέβαλε τον αχιλλέα, που σε μια έκρηξη θυμού και ύστερα από μια έντονη σύγκρουση 
αποφασίζει να αποχωρήσει από τον πόλεμο μαζί με τους Μυρμιδόνες.

ο αχιλλέας επανέρχεται στη μάχη μόνο προς το τέλος του πολέμου (στη ραψωδία Τ), όταν ο 
Έκτορας σκότωσε τον φίλο του Πάτροκλο και αυτός, διψασμένος για εκδίκηση, θέλει να σκο-
τώσει το πρωτοπαλίκαρο των Τρώων. Η µῆνις, λοιπόν, του αχιλλέα αποτελεί την αφετηρία και 
το κύριο θέμα της Ιλιάδας. Η πρωτοτυπία του ομήρου είναι ότι γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο 
αποτελεί μόνο ένα επεισόδιο του δέκατου χρόνου της πολιορκίας της Τροίας, καταφέρνει να πα-
ρουσιάσει τους αγώνες των Ελλήνων γύρω από το Ίλιον (άλλη ονομασία της Τροίας), στη διάρ-
κεια της δεκάχρονης πολιορκίας, γεγονός που δικαιολογεί και την ονομασία του έπους, Ιλιάς και 
όχι Αχιλληίς! Πρέπει, λοιπόν, να γίνεται διάκριση ανάμεσα στο θέμα και στο περιεχόμενο της 
Ιλιάδας: το θέμα, που είναι η µῆνις του αχιλλέα, δίνει αφορμή στον ποιητή να μας παρουσιάσει 
έναν πόλεμο που διήρκεσε δέκα χρόνια στην πεδιάδα της Τροίας. αυτός ο πόλεμος αποτελεί και 
το περιεχόμενο του έπους. ο ποιητής δεν τον περιγράφει από την αρχή του, αλλά αποσπά από τα 
δέκα χρόνια μια μικρή χρονική περίοδο που καλύπτει 51 ημέρες, πριν από την άλωση της πόλης. 
ακριβέστερα, το έπος τελειώνει με τον θάνατο και τον ενταφιασμό του Έκτορα, του βασικού υπε-
ρασπιστή της Τροίας. Η συνέχεια (άλωση και καταστροφή της Τροίας, αιχμαλωσία των μελών 
της βασιλικής οικογένειας κτλ.) παρουσιάζεται σε άλλα έπη. οι 51 αυτές ημέρες είναι το χρονικό 
παρόν του έπους. Μέσα σ' αυτό βέβαια γίνονται αναφορές στο παρελθόν με χρονικές συντμήσεις, 
αναδρομές στα περασμένα και ένθετες διηγήσεις (εγκιβωτισμούς) παλαιών γεγονότων, όπως και 
προαναγγελίες για το μέλλον. αυτές οι προβολές στο μέλλον θα αποτελούσαν το θέμα άλλων 
έργων (π.χ. όταν ο ποιητής φαντάζεται το τέλος του αστυάνακτα, του γιου του Έκτορα, Ω 728 
κ.εξ.).

Η µῆνις λοιπόν του αχιλλέα, σε συνδυασμό με την απόφαση του Δία να ικανοποιήσει τον ήρωα 
βοηθώντας τους Τρώες (Διὸς	βουλή), έπειτα από παράκληση της μητέρας του Θέτιδας, υπήρξε 
γενεσιουργός αιτία πολλών δεινών για τους αχαιούς. Η αποχή του ισχυρότερου αχαιού από τη 
μάχη είχε ως συνέπεια οι Τρώες, με τη βοήθεια μάλιστα του Δία, να προβάλουν αποφασιστική 
αντίσταση και να σημειώσουν σημαντικές νίκες, που οδήγησαν στην επιμήκυνση του πολέμου. 
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Έτσι το θέμα της μήνιδος του αχιλλέα αποκτά μεγάλη σημασία για τη σύνθεση της Ιλιάδας και 
την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η μεγάλη σημασία της οργής του ήρωα φαίνεται και 
από τη συχνότητα με την οποία εμφανίζεται το θέμα αυτό στο έπος τόσο σε σχέση με τους θνη-
τούς, καθώς οι ήρωες πολλές φορές θα θυμηθούν τον αχιλλέα και θα αναφερθούν στην απουσία 
του, όσο και σε σχέση με τους θεούς, των οποίων οι συζητήσεις και οι ενέργειες βρίσκονται σε 
στενή συνάρτηση με τη µῆνιν του Πηλείδη. Βέβαια, υπήρχαν και άλλοι σημαντικοί ήρωες, ιδίως 
ο Διομήδης που πήρε τη θέση του απόντος αχιλλέα. Πολλοί μάλιστα από τους αχαιούς αρχηγούς, 
όπως ο Διομήδης, ο αγαμέμνονας, ο Πάτροκλος κ.ά., πραγματοποιούν σπουδαία κατορθώματα 
(αριστείες) στο πεδίο της μάχης όσο λείπει ο αχιλλέας. Παρ’ όλες όμως τις παροδικές επιτυχίες 
των αχαιών, οι Τρώες με τον ισχυρό πολέμαρχό τους, τον Έκτορα, είχαν την πρωτοβουλία στον 
πόλεμο, γιατί αυτό τον τελευταίο μόνο ο αχιλλέας μπορούσε να τον αντιμετωπίσει. Όταν όμως ο 
ήρωας, μετά τον φόνο του Πάτροκλου από τον Έκτορα, συμφιλιώνεται με τον αγαμέμνονα και 
παίρνει και πάλι μέρος στον πόλεμο, σκοτώνει το πρωτοπαλίκαρο των Τρώων, οπότε η ζυγαριά 
γέρνει και πάλι προς το μέρος των αχαιών και η άλωση της Τροίας φαίνεται να πλησιάζει. αυτήν 
όμως δε θα τη διηγηθεί ο Όμηρος στην Ιλιάδα.

Το θέμα επομένως του θυμού του αχιλλέα διατρέχει όλη την Ιλιάδα. Παράλληλα, γύρω από 
αυτό ο ποιητής πλέκει το περιεχόμενο του έπους, που είναι πολύ ευρύτερο, και χρονικά και θεμα-
τολογικά, από το θέμα της μήνιδος, δηλαδή τους δεκάχρονους αγώνες των αχαιών γύρω από την 
Τροία (Ίλιον).

Διαφορές Ιλιάδας και Οδύσσειας

ανάμεσα στα δύο ομηρικά έπη θα παρατηρήσουμε σημαντικές διαφορές τόσο στο ύφος όσο και 
στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο κόσμος. από τα αρχαία κιόλας χρόνια η δραματική πυ-
κνότητα της Ιλιάδας είχε αποδοθεί στο νεαρό της ηλικίας του ποιητή, ενώ το αφηγηματικό ύφος 
της Οδύσσειας ταίριαζε καλύτερα σε ένα έργο των γηρατειών. Η διαφορά όμως του ύφους δε θα 
πρέπει να αναζητηθεί μόνο στη χρονολόγηση, αλλά και στο διαφορετικό θέμα κάθε έργου.

Η Οδύσσεια, όπως είδαμε, μοιάζει με ναυτικό παραμύθι σε παράξενους τόπους με εξωπραγμα-
τικά όντα (Κύκλωπες, σειρήνες κτλ.). αντίθετα, το παραμυθικό στοιχείο λείπει από την Ιλιάδα. 
οι μύθοι της έχουν ηρωικό περιεχόμενο, αλλά η δράση εντοπίζεται σε έναν πραγματικό κόσμο, 
απαλλαγμένο από τέρατα και φανταστικές περιπέτειες. ακόμη και οι θεοί της έχουν ανθρώπινες 
διαστάσεις και η συμπεριφορά τους συχνά ελάχιστα διαφέρει από αυτήν των ανθρώπων.

Η Οδύσσεια, παρ’ όλη την πληθώρα φανταστικών και παραμυθικών στοιχείων, καθρεφτίζει 
κοινωνικά μια νεότερη εποχή, όταν ο θεσμός της βασιλείας πλέον παρακμάζει, ενώ στην Ιλιάδα 
βρίσκεται στην ακμή του. Η Οδύσσεια περιγράφει τη γέννηση της πόλης με πολιτικά σώματα που 
έχουν αποφασιστικό ρόλο δίπλα στον βασιλιά. στο βασίλειο των Φαιάκων, παρ’ όλο που υπάρχει 
μόνο στο πλαίσιο του μύθου, λειτουργεί μια συνέλευση γερόντων, όπως αντίστοιχα στην Ιθάκη 
υπάρχει μια άτυπη συνέλευση του λαού, έστω και χωρίς δυνατότητα παρέμβασης στο θέμα των 
απαιτήσεων των μνηστήρων. Ωστόσο, από αυτήν πρέπει ο Τηλέμαχος να ζητήσει βοήθεια για να 
αρχίσει να ψάχνει για τον πατέρα του. Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μετάβασης 
από τη βασιλεία με την απόλυτη εξουσία σε μια νεότερη εποχή με τη δημιουργία αντιπροσωπευ-
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τικών πολιτικών σωμάτων. Στην Ιλιάδα καθρεφτίζεται η αντίληψη μιας κλειστής αριστοκρατικής 
τάξης, ενώ στην Οδύσσεια οι ήρωες ανήκουν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και ακούγονται οι 
πεποιθήσεις και οι πόθοι των κατώτερων τάξεων. Στις στρατιωτικές συνελεύσεις της Ιλιάδας, 
όπου αποφασίζονται τα διάφορα ζητήματα, οι απλοί στρατιώτες ακούνε, αλλά αρκούνται στο να 
επευφημήσουν. Ο Θερσίτης, που τόλμησε να διαφωνήσει με τον Αγαμέμνονα και να υψώσει το 
ανάστημά του, βρήκε την ανάλογη τιμωρία από τον Οδυσσέα (Β 225-270).

Οι θεοί που γνωρίσαμε στην Οδύσσεια δεν είναι το ίδιο εγωιστές και άδικοι, όπως στην Ιλιάδα: 
στο νεότερο έπος έχει αρχίσει να καθιερώνεται στον Όλυμπο κάποια ηθική τάξη. Είναι βέβαια και 
οι θεοί της Οδύσσειας γεμάτοι πάθη, μα δεν έχουν την πρωτογονική εκρηκτικότητα που θα συ-
ναντήσουμε στους θεούς της Ιλιάδας. Ανάλογες αντιθέσεις θα παρατηρήσουμε και στους δύο κε-
ντρικούς ήρωες των επών. Ο Οδυσσέας δεν έχει την ορμητικότητα του Αχιλλέα ούτε την έλλειψη 
του μέτρου, μα άλλες, πιο πολύτιμες στην καθημερινή ζωή, αρετές, όπως η εξυπνάδα, η επιμονή 
και η καρτερικότητα. Για να πετύχει τον σκοπό του στηρίζεται περισσότερο στην εφευρετικότητα 
του νου του, παρά στη μυϊκή του δύναμη. Με λίγα λόγια ο χαρακτήρας της Ιλιάδας είναι πολεμι-
κός, και γι' αυτό μερικές φορές σκληρός, ενώ της Οδύσσειας είναι πιο ήρεμος και ειρηνικός. Αν ο 
δεύτερος ταιριάζει σε έναν ώριμο ποιητή, οπλισμένο με την πείρα της ζωής, τότε ο πρώτος απο-
καλύπτει σίγουρα έναν δημιουργό στην ακμή της νεανικής ηλικίας του.

Χάρτης 1. Το Αιγαίο των μυκηναϊκών χρόνων και η τρωική εκστρατεία.

Τρώες και σύμμαχοι

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΧΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΤΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΤΗΣ

Άλλες
εκστρατείες

Παίονες

Κίκονες

Θράκες

ΦρύγεςΤρώες

Δάρδανοι

Πελασγοί
Μαίονες

Αυλίς

Λευκάς

Κεφαλληνία

Ζάκυνθος Κάρες

Λύκιοι

Κάρπαθος

Ρόδος

Σύμη

Αρίοβη

Κίλλα

Θήβα

Ζέλεια

Λυρνησσός

Ορ. Σίπυλος

Κως

Χρύσα

ΤένεδοςΛήμνος

ΙΩΛΚΟΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ

Α
ΙΓΑ

ΙΟ
 Π

ΕΛ
Α

ΓΟ
ΣΤΙΡΥΝΣ

ΠΥΛΟΣ

ΜΥΚΗΝΑΙ

Περκώτη

Μυσοί

Προς Αυλίδα Μυκηναϊκά Ανάκτορα

ΑχαίοιΠρος Τροία
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Τα ΚυΡΙα ΓΕΓονοΤα και το ΗΜΕΡοΛοΓΙο της ΙΛΙΑΔΑΣ

Ημέρα Σκηνή – Γεγονός Ραψωδία - στίχοι

1η ημέρα
Προοίμιο
Ικεσία του Χρύση. οργή του Φοίβου - λοιμός.

Α 1-11
Α 12-53

1η-9η ημέρα Λοιμός Α 54
10η ημέρα συνέλευση των αχαιών. Φιλονικία αγαμέμνονα 

και αχιλλέα. Η Χρυσηίδα αποστέλλεται στον πα-
τέρα της και κήρυκες οδηγούν τη Βρισηίδα από 
τη σκηνή του αχιλλέα στον αγαμέμνονα. συνά-
ντηση αχιλλέα και Θέτιδας. Η πρεσβεία με επι-
κεφαλής τον οδυσσέα φτάνει στη Χρύσα.

Α 55-477

11η ημέρα Επιστροφή της πρεσβείας από τη Χρύσα. 
Η µῆνις του αχιλλέα. Α 478-493

από τη 10η (συ-
νάντηση αχιλλέα-
Θέτιδας) μέχρι την 
21η ημέρα

12 ημέρες απουσίας των θεών στη χώρα των αι-
θιόπων.

21η ημέρα συνάντηση Θέτιδας και Δία. Ικεσία της Θέτιδας 
και υπόσχεση του Δία. Φιλονικία Ήρας και Δία. 
συμπόσιο των θεών.

Α 494-605

νύχτα προς την 22η 
ημέρα

Βραδινή ανάπαυση. ο Δίας στέλνει όνειρο στον 
αγαμέμνονα.

Α 606-612 
Β 1-47

22η ημέρα (πρώτη 
ημέρα μάχης)

συνέλευση των αχαιών. Ετοιμασία για μάχη. 
Κατάλογος των πλοίων. Κατάλογος των Τρώων.

Μονομαχία Μενέλαου-Πάρη. ανακωχή. Η Ελένη 
στα τείχη της Τροίας. Η έκβαση της μονομαχίας.

Παραβίαση της ανακωχής από τον Πάνδαρο. 
Τραυματισμός του Μενέλαου. Επιθεώρηση του 
στρατού από τον αγαμέμνονα. Μάχη με παρου-
σία θεών στο πλευρό των δύο αντιπάλων.

αριστεία του Διομήδη. Έντονη η παρουσία των 
θεών στο πεδίο της μάχης. ο Διομήδης τραυμα-
τίζει την αφροδίτη και τον Άρη. Επιστροφή των 
θεών στον Όλυμπο.

οι Τρώες κινδυνεύουν και ο Έλενος στέλνει τον 
Έκτορα στην Τροία με την εντολή οι Τρωαδίτισ-
σες να δεηθούν στην αθηνά. Γλαύκος και Διομή-
δης.

Β 48-877

Γ

Δ

Ε
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Τα ΚυΡΙα ΓΕΓονοΤα και το ΗΜΕΡοΛοΓΙο της ΙΛΙΑΔΑΣ	(συνέχεια)

Ημέρα Σκηνή – Γεγονός Ραψωδία - στίχοι

οι συναντήσεις του Έκτορα στην πόλη και η επι-
στροφή του στο πεδίο της μάχης μαζί με τον Πά-
ρη.

Άκαρπη μονομαχία αίαντα και Έκτορα. Τέλος 
της 1ης ημέρας μάχης.

Ζ

Η 1-320

Βράδυ της 22ης 
ημέρας

συνελεύσεις στα δύο στρατόπεδα. αποφάσεις για 
ανακωχή, ώστε να θάψουν τους νεκρούς τους. οι 
αχαιοί αποφασίζουν την ανέγερση τείχους.

Η 321-380

23η ημέρα ανακωχή, ταφή νεκρών. Η 381-432
24η ημέρα ανέγερση του τείχους των αχαιών. Η 433-482

25η ημέρα (δεύτερη 
ημέρα μάχης)

συνέλευση των θεών. Το σχέδιο του Δία εφαρ-
μόζεται. ο Δίας παρακολουθεί τη μάχη από την 
Ίδη-Κηροστασία. Η νύχτα διακόπτει τη μάχη. οι 
Τρώες στρατοπεδεύουν στην πεδιάδα. οι αχαιοί 
βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Θ

νύχτα προς την 26η 
ημέρα

οι αχαιοί αποφασίζουν να στείλουν πρεσβεία 
στον αχιλλέα. αποστολή της πρεσβείας και απο-
τυχία της. ανακοίνωση της άρνησης του αχιλλέα 
και αντίδραση των αχαιών.

Κατασκοπευτικές επιχειρήσεις των δύο αντιπά-
λων στη διάρκεια της νύχτας. Τα κατορθώματα 
του Διομήδη και του οδυσσέα.

Ι 

Κ

26η ημέρα (τρίτη 
ημέρα μάχης)

Τα κατορθώματα του αγαμέμνονα (αριστεία). 
Επιτυχίες του Έκτορα με τη βοήθεια του Δία. οι 
Έλληνες αρχηγοί εγκαταλείπουν τη μάχη τραυ-
ματισμένοι. ο αχιλλέας στέλνει τον Πάτροκλο 
στη σκηνή του νέστορα και ο γέροντας της Πύ-
λου παρακινεί τον Πάτροκλο να οδηγήσει αυτός 
τους Μυρμιδόνες στη μάχη.

οι μάχες γύρω από το τείχος των αχαιών. Παρά 
την αντίσταση των αχαιών, ο Έκτορας γκρεμίζει 
μια πύλη του τείχους, οι Τρώες εισβάλλουν και οι 
αχαιοί υποχωρούν προς τα πλοία τους.

σφοδρές μάχες δίπλα στα πλοία. Τους Έλληνες 
στηρίζει ο Ποσειδώνας. Πρωτοστατούν ο Έκτο-
ρας και ο αίαντας ο Τελαμώνιος. οι αχαιοί αντι-
στέκονται.

Λ

Μ

Ν
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Τα ΚυΡΙα ΓΕΓονοΤα και το ΗΜΕΡοΛοΓΙο της ΙΛΙΑΔΑΣ	(συνέχεια)

Ημέρα Σκηνή – Γεγονός Ραψωδία - στίχοι

οι τραυματισμένοι αρχηγοί επιστρέφουν. Η Ήρα 
εξαπατά τον Δία και δίνεται στον Ποσειδώνα η 
ευκαιρία να βοηθήσει ανενόχλητος τους αχαιούς, 
για να απωθήσουν τους Τρώες πέρα από την τά-
φρο του αχαϊκού τείχους.

ο Δίας ξυπνά, επιτίθεται στην Ήρα και απομα-
κρύνει τον Ποσειδώνα από τη μάχη. οι Τρώες με 
την καθοδήγηση του απόλλωνα πλησιάζουν και 
πάλι στα πλοία. ο Πάτροκλος επιστρέφει στον 
αχιλλέα. οι Τρώες απειλούν να πυρπολήσουν το 
πλοίο του Πρωτεσίλαου, το οποίο υπερασπίζεται 
ο αίαντας.

ο Πάτροκλος πείθει τον αχιλλέα να οδηγήσει αυ-
τός τους Μυρμιδόνες στη μάχη. Τα κατορθώματα 
του Πάτροκλου. οι Τρώες υποχωρούν. ο Πάτρο-
κλος σκοτώνει τον σαρπηδόνα και τον ηνίοχο του 
Έκτορα Κεβριόνη. Τα τελευταία κατορθώματα του 
Πάτροκλου και ο θάνατός του.
Μάχη και μονομαχίες γύρω από τον νεκρό Πάτρο-
κλο. Η αριστεία του Μενέλαου. οι αχαιοί επιστρέ-
φουν με το πτώμα του Πάτροκλου.

ο αχιλλέας πληροφορείται τον θάνατο του φίλου 
του και αποφασίζει να πάρει εκδίκηση. Η εμφάνι-
ση του αχιλλέα στην τάφρο σώζει τους αχαιούς 
που υποχωρούν με το πτώμα του Πάτροκλου.

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ	1-238

νύχτα προς την 27η 
ημέρα

Τα δύο στρατόπεδα στη διάρκεια της νύχτας. Η 
Θέτιδα ζητάει από τον Ήφαιστο καινούρια όπλα 
για τον γιο της και ο θεός τα κατασκευάζει. Περι-
γραφή της ασπίδας.

Σ	239-616

27η ημέρα (τέταρτη 
ημέρα μάχης)

Η Θέτιδα παραδίδει στον γιο της τη νέα του πανο-
πλία. ο αχιλλέας και ο αγαμέμνονας συμφιλιώ-
νονται. Μετά τον κοινό θρήνο για τον Πάτροκλο, 
ο αχιλλέας φοράει την πανοπλία του και ετοιμά-
ζεται για τη μάχη της εκδίκησης.

οι θεοί συνεδριάζουν και αποφασίζουν να συμ-
μετάσχουν στη μάχη. ο αχιλλέας μονομαχεί με 
τον αινεία, ο οποίος σώζεται από τον Ποσειδώ-
να. ο αχιλλέας σκοτώνει πολλούς Τρώες, ενώ οι 
τελευταίοι τρέπονται σε άτακτη φυγή.

Τ

Υ
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Τα ΚυΡΙα ΓΕΓονοΤα και το ΗΜΕΡοΛοΓΙο της ΙΛΙΑΔΑΣ	(συνέχεια)

Ημέρα Σκηνή – Γεγονός Ραψωδία - στίχοι

ο αχιλλέας, εκτός από τους Τρώες, αντιμετωπίζει 
και τον ποταμό σκάμανδρο, που ορμάει εναντίον 
του. Μάχες μεταξύ των θεών. οι Τρώες βρίσκουν 
τελικά καταφύγιο μέσα στα τείχη της πόλης τους.

Μονομαχία αχιλλέα και Έκτορα. Θάνατος του 
Έκτορα και κακοποίηση του σώματός του από 
τον αχιλλέα. Θρήνοι για το πρωτοπαλίκαρο της 
Τροίας.

νεκρώσιμες τελετές και νεκρόδειπνος για τον 
Πάτροκλο.

Φ

Χ

Ψ	1-58

νύχτα προς την 28η 
ημέρα

ο αχιλλέας συνομιλεί στον ύπνο του με τον Πά-
τροκλο. Ψ	59-109

28η ημέρα Καύση του νεκρού σώματος του Πάτροκλου. Ψ 110-226

29η ημέρα Ταφή των οστών του Πάτροκλου και αγώνες 
προς τιμήν του.

Δεύτερη κακοποίηση του πτώματος του Έκτορα 
από τον αχιλλέα.

Ψ	227-897 

Ω	1-21

29η έως 40ή ημέρα Ένδεκα ημέρες βεβήλωσης του νεκρού Έκτορα. 
οι θεοί λυπούνται τον νεκρό ήρωα. Ω 22-30

41η ημέρα συνέλευση των θεών. ο Δίας ειδοποιεί με την 
Ίριδα τον Πρίαμο να πάει να ικετεύσει τον αχιλ-
λέα.

Ω	31-187

νύχτα προς την 42η 
ημέρα

ο Πρίαμος ετοιμάζεται. Η συνάντηση του Πρία-
μου και του αχιλλέα. Η ικεσία του Πρίαμου. ο 
αχιλλέας λυτρώνει τον Έκτορα και υπόσχεται εν-
δεκαήμερη ανακωχή.

Ω 188-677

42η ημέρα ο νεκρώσιμος νόστος του Έκτορα. Θρήνοι για 
τον ήρωα.

Ω 678-777

42η έως 50ή ημέρα Εννέα ημέρες θρήνου και ετοιμασιών για τη νε-
κρική πυρά του Έκτορα.

Ω 778-785

51η ημέρα Η ταφή του Έκτορα. ο νεκρόδειπνος. Ω 786-805
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Χάρτης 2. Το αιγαίο και η Μ. ασία.

Εικόνα 2. αναπαράσταση της Tροίας.

ΚΙΚΟΝΕΣ

ΠΑΙΟΝΕΣ
αίνος Προποντίδα

Λ. ασκανία

Λ. Γυγαίη;Π. Έρμος

ορ. σίπυλος
σμύρνη

Π. Καΰστριος
Έφεσος

Π. σαγγάριος

Κύτηρος;

σήσαμος

Π. Παρθένιος

σινώπη

Βό
σπ

ορ
ος

Ρας σαμρά

Έγκωμη

Πάφος
Ρύτιον

Λύκτος
Μίλητος

Κάσος Κάρπαθος

Λίνδος
Κάμειρος

Ιαλυσός
σύμηνίσυρος

Κώς
νάξος

Δήλος

σάμος
ορ. Μυκάλη

ορ. Τμώλος

Π
. Ξ

αν
θό

ς

Π. Μαίανδρος
Ικαρία

Χίος

Λέσβος

Χρύση;Λάρισα
Τένεδος

Λήμνος
Ίμβρος

σηστός
απαισός

Περκώτη
αρίσβη

Άβυδος
Ίλιον

σαμοθράκη
Θάσος

Άργος

Π
. α

ξιός

ορ. Ίδη

σκύρος

ΜίλητοςΚαλύδνες ν.

ΚυΚΛαΔΕσ

αμνισός
Κνωσός

Γόρτυς
Φαιστός Κύπρος

Ρόδος

Κρήτη

ΘΡΑΚΕΣ

ΜΥΣΟΙ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΦΡΥΓΕΣ

ΚΑΡΕΣ
ΣΟΛΥΜΟΙ

Φ
Ο

ΙΝ
ΙΚ

Ε
Σ

Π Α Φ Λ Α Γ Ο Ν Ε Σ

Α Λ Ι Ζ Ω Ν Ε Σ ;

Μ Α Ι Ο Ν Ε Σ

ΛΥΚΙΟΙ
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