
Ο Όμηρος έγραψε πάρα πολλές ιστορίες, εκ των οποίων οι πιο γνωστές 
είναι η Ιλιάδα και η Οδύσσεια. Σήμερα θα δούμε την Ιλιάδα, που 
αναφέρεται σε έναν πόλεμο που ξεκίνησαν οι Έλληνες κατά της Τροίας.

Η αφορμή
Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΉΛΙΟ
Ο βασιλιάς της Θεσσαλίας Πηλέας και η θεότητα Θέτιδα παντρεύτηκαν 
στο Πήλιο. Η Έριδα, θεά της διχόνοιας, θύμωσε που δεν την κάλεσαν 
και άφησε κάπου στον γάμο ένα χρυσό μήλο με την επιγραφή: "Στην 
ομορφότερη". Η Ήρα, η Αθηνά και η Αφροδίτη τσακώθηκαν άσχημα για
το ποια είναι η ομορφότερη, επομένως πήγαν στο όρος Ίδη όπου 
καθόταν ο πρίγκιπας της Τροίας, Πάρης. Οι τρεις θεές του έταξαν δώρα
αν έδινε το μήλο στην εκάστοτε θεά. Η Ήρα του έταξε ότι θα γινόταν 
μεγάλος βασιλιάς και η Αθηνά ότι θα τον έκανε σοφό πολεμιστή. Όμως 
τελικά νίκησε η Αφροδίτη, η οποία του έδωσε την ομορφότερη γυναίκα 
του κόσμου, την Ελένη, βασίλισσα της Σπάρτης!
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΕΣ
Ο Μενέλαος, άντρας της Ελένης, οργίστηκε όταν το έμαθε. Θέλησε να 
τιμωρήσει την Τροία. Έτσι πήγε στον αδερφό του Αγαμέμνονα που 
βασίλευε στις Μυκήνες και ζήτησε βοήθεια. Ο Αγαμέμνονας ήθελε από 
καιρό να κατακτήσει την Τροία, οπότε προσφέρθηκε και ζήτησε βοήθεια
και από άλλους βασιλείς. Στην Αυλίδα συγκεντρώθηκαν οι Αχαιοί 
βασιλιάδες με τα πλοία τους. Πήγαν:
•Ο Νέστορας, βασιλιάς της Πύλου.
•Ο Αγαμέμνονας
•Μενέλαος
•Αίαντας, Σαλαμίνα
•Αχιλλέας, γιος του Πηλέα, ατρόμητος
•Αίαντας, Λοκρίδα
•Οδυσσέας, Ιθάκη
•Πάτροκλος, φίλος του Αχιλλέα
•Ιδομενέας, Κρήτη
•Διομήδης, Άργος
•Φιλοκτήτης, Μαγνησία
Αρχηγός εκλέχτηκε ο Αγαμέμνονας.
Η ΘΥΣΊΑ ΤΗΣ ΙΦΙΓΈΝΕΙΑΣ
Οι άνεμοι δε φυσούσαν. Οι Αχαιοί δεν μπορούσαν να πάνε στην Τροία. 
Η Άρτεμη είχε θυμώσει με τον Αγαμέμνονα, όπως είπε ο μάντης Κάλχας,
επειδή σκότωσε το ιερό της ελάφι. Έπρεπε να θυσιάσει την Ιφιγένεια. 



Την κόρη του.
Η Κλυταιμνήστρα (γυναίκα του Αγαμέμνονα) έφερε στην Αυλίδα την 
Ιφιγένεια τάχα για να παντρευτεί με τον Αχιλλέα.  Αγαμέμνονας 
φανέρωσε την αλήθεια και η Ιφιγένεια αποφάσισε να θυσιαστεί. Η 
Άρτεμη όμως την πήρε στη χώρα των Ταύρων αντί να τη σκοτώσει, 
μακριά. Οι Αχαιοί κίνησαν για την Τροία.

Ο πόλεμος
Οι Αχαιοί πέρασαν από τη Δήλο. Ο μάντης Άνιος τους φανέρωσε ότι η 
Τροία θα έπεφτε σε δέκα χρόνια. Όταν έφτασαν στην Τροία, έμειναν 
στο καράβι λόγω της μαντεψιάς της Θέτιδας, ότι ο πρώτος που θα 
πατούσε την άμμο θα πέθαινε ακαριαία. Ο Πρωτεσίλαος πάτησε και 
έπεσε νεκρός. Οι Τρώες επιτέθηκαν στα πλοία με τον αρχηγό τους, τον 
πρίγκιπα Έκτορα. Ύστερα, οι Αχαιοί κατέλαβαν την παραλία και οι 
Τρώες κλείστηκαν.
Ο Πρίαμος (βασιλιάς της Τροίας) είχε προστατευτεί καλά. Εννιά χρόνια 
μάχης οδήγησαν στο τίποτα. Τον δέκατο χρόνος ο Αχιλλέας και ο 
Αγαμέμνονας μάλωσαν άσχημα εξαιτίας 2 σκλάβων, τη Χρυσηίδα και τη
Βρισηίδα. Ο Αγαμέμνονας πήρε τη Βρισηίδα, τη σκλάβα του Αχιλλέα. 
Εκείνος οργίστηκε και δεν ξαναπολέμησε.
Ο Πάτροκλος προσποιήθηκε πως ήταν ο Αχιλλέας φορώντας την 
πανοπλία του και οδήγησε τους Μυρμιδόνες- τους στρατιώτες του 
Αχιλλέα- στη μάχη. Εκεί όμως πάλεψε με τον Έκτορα, ο οποίος 
κατάφερε να τον σκοτώσει. Τότε όλοι έμαθαν πως δεν ήταν ο Αχιλλέας. 
Όταν ο Αχιλλέας έμαθε τα μαντάτα, μίσησε τόσο την Τροία που 
σκότωσε τον Έκτορα κυνηγώντας τον κατά μήκος όλων των τειχών. Ο 
Πρίαμος και η γυναίκα του Εκάβη ήξεραν ότι όλα χάθηκαν.
Η ΑΧΊΛΛΕΙΟΣ ΦΤΈΡΝΑ
Ο Απόλλωνας συμβούλεψε τον Πάρη να χτυπήσει με το τόξο του τον 
Αχιλλέα στη δεξιά φτέρνα. Η Θέτιδα, όταν έλουζε τον Αχιλλέα με τα 
αθάνατα νερά του ποταμού Στύγα, τον κράταγε από τη φτέρνα, που 
ποτέ δε βράχηκε!
Ο Πάρης τα κατάφερε και ο Αχιλλέας πέθανε. Οι Αχαιοί και οι Νηρηίδες 
(οι αδερφές της Θέτιδας) θρήνησαν απίστευτα. Ο Φιλοκτήτης κατάφερε 
να σκοτώσει τον Πάρη με τα δηλητηριασμένα βέλη του Ηρακλή.
Ο ΔΟΎΡΕΙΟΣ ΊΠΠΟΣ
Ο Οδυσσέας σκέφτηκε ένα πονηρό σχέδιο. Οι Αχαιοί έφτιαξαν ένα 
τεράστιο άλογο και έφυγαν. Οι Τρώες το έβαλαν μέσα στην πόλη τους. 
Μέσα υπήρχαν Αχαιοί. Το βράδυ, οι Αχαιοί έκαψαν την Τροία.
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