Pensum Klassieke Olympiaden Grieks Ifigeneia in Aulis
LIJST VAN EIGENNAMEN
Achaiers

Oorspronkelijk bewoners van Achaia, later een naam van de Grieken.

Achilles

zoon van Peleus, koning van Thessalië, en Thetis, een zeegodin. Hij is de dapperste
held van Grieken.

Agamemnon

Mythische koning van Mykene (en Argos?), zoon van Atreus, broer van Menelaos,
Nadat hij Atreus door zijn broer Thyestes en diens zoon Aigisthos vermoord was,
vluchten Agamemnon en Menelaos naar Sparta, waar zij trouwden met de dochters
van koning Tyndareos, nl. Klytaimestra en Helena. Agamemnon verdreef Thyestes uit
Mycene en werd koning van Mycene; Menelaos werd koning van Sparta. Uit het
huwelijk van Agamemnon en Klytaimestra werden drie dochters geboren, nl.

Ifigeneia, Chrysothemis en Elektra en één zoon, Orestes. Na de ontvoering van Helena
door de Trojaanse prins Paris verzamelden Menelaos en Agamemnon een Griekse
leger en vloot in Aulis. Door een windstilte, die door Artemis veroorzaakt was, kon de
vloot niet naar Troje varen. De ziener Calchas verklaarde dat Agamemnon aan

Artemis het dierbaarste moest offeren. In de tragedie Ifigeneia in Aulis lezen wat het
dierbaarste voor Agamemnon was.
Aigeïsche Zee De zee tussen Griekenland en Klein-Azië. Aulis ligt aan Aigeïsche Zee.
Alexander

Een andere naam voor de Trojaanse prins Paris.

Ares

zoon van Zeus en Hera; god van de oorlog.

Argivers

Oorspronkelijk de naam van de bewoners van Argos, later een naam voor alle
Grieken.

Artemis

Dochter van Zeus en Leto, tweelingzus van Apollo. Maagdelijke godin van de jacht,
godin van vruchtbaarheid en voorspoedige bevalling. Aan haar brachten de Griekse
meisjes offers, voordat ze gingen trouwen. Ze had een heiligdom in Aulis.

Atriden

zonen van Atreus, namelijk Agamemnon en Menelaos.

Atreus

Zoon van Pelops, vader van Agamemnon en Menelaos.

Aulis

Havenplaats aan de oostkust van Boiotië, gelegen tegenover Chalkis. Hier lag een
tempel van Artemis. Verzamelplaats van het Griekse leger en de Griekse vloot.

Cheiron

Een wijze en vriendelijke Kentaur, zoon van Kronos. Hij werd door Artemis en Apollo
onderwezen en gaf les aan onder andere Achillies

Foibe

Dochter van Leda, zus van Klytaimestra en Helena.

Frygië

Landstreek in noordwesten van Klein-Azië; met de naam Phrygiërs worden de
Trojanen bedoeld.

Hefaistos

Zoon van Zeus en Hera. God van het vuur en de smeedkunst. Hij smeedde op verzoek
van Thetis voor Achilles een wapenrusting.

Helena

Dochter van Zeus en Leda, zus van Klytaemestra, van Phoebe en van de Dioskouren,
Kastor en Polydeukes. Over de afkomst van Helena waren verschillende verhalen in
omloop. Volgens sommigen verleidde Zeus, in de gedaante van een zwaan, Leda, die
één of twee eieren uitbroedde op de berg Taygetos. Daar kwamen Helena en
Polydeukes uit. Helena gold als de mooiste vrouw op aarde. Toen zij een meisje van
zeven jaar was, werd zij door Theseus ontvoerd en door haar broers Kastor en
Polydeukes na enige jaren bevrijd. Later koos zij uit de Griekse prinsen die met haar
wilden trouwen Menelaos. Menelaos en Helena werden koning en koningin van

Sparta. Van Menelaos kreeg zij een dochter, Hermione. Helena’s ontvoering door de
Trojaanse prins Paris was de aanleiding van de Trojaanse Oorlog. Na de inname van
Troje kwamen Menelaus en Helena na lange omzwervingen naar Sparta terug en
werden opnieuw koning en koningin van Sparta.
Hellas

Griekenland

Ifigeneia

Dochter van Agamemnon, koning van Mykene, en Klytaimestra. De hoofdpersoon van
de tragedie Ifigeneia in Aulis.

Kalchas

De ziener die het Griekse leger vergezelt naar Troje.

Klytaimestra

Mythische dochter van Tyndareos en Leda, zuster van Helena, van Foibe en van de
Dioskouren, Kastor en Polydeukes, vrouw van Agamemnon. De kinderen van
Agamemnon en Klytaimestra waren Ifigeneia, Chrysothemis, Elektra en Orestes.
Tijdens Agamemnon’s veldtocht tegen Troje liet Klytaimestra zich door Aigisthos
verleiden. Na de thuiskomst van Agamemnon vermoordden Klytaimestra en Aigisthos
hem en regeerden zeven jaar lang over Mykene en Argos. Tenslotte namen Elektra en
Orestes wraak door hun moeder en stiefvader te doden.

Leda

Dochter van Thestios en echtgenote Tyndareus, moeder van Klytaimestra, Helena en
de tweelingbroers Kastor en Polydeukes. Van dezen golden Helena en Polydeukes
algemeen als kinderen van Zeus, die in de gedaante van een zwaan Leda verleid zou
hebben; daarna zou Leda één, volgens anderen twee eieren gelegd en uitgebroed
hebben, waaruit Helena en Polydeukes te voorschijn kwamen. Volgens een andere
traditie bezocht Zeus, in de gedaante van een zwaan, de wraakgodin Nemesis, die de
gedaante van een gans had aangenomen. Nemesis legde een ei, dat naar Leda werd
gebracht. Daaruit werd Helena geboren.

Menelaos

Koning van |Sparta; zoon van Atreus; broer van Agamemnon. Echtgenoot van Helena,
vader van Hermione. Hij zette de expeditie tegen Troje in gang.

Orestes

Zoon van Agememnon en Klytaimestra. Na de moord van Klytaimestra op haar man
vluchtte hij met behulp van zijn zus Elektra naar Phokis. Na tien jaar keerde hij naar
Mykene terug om zijn moeder te vermoorden.

Orpheus

Zoon van Kalliope, koning van Thracië; hij kon wilde dieren temmen en de rivieren
doen ophouden met stromen met zijn muziek. Hij trouwde met Eurydike, door de
slangenbeet stierf. Orpheus ging naar de Onderwereld en overreedde Hades met zijn
muziek om Eurydike terug naar de aarde te laten gaan op voorwaarde dat hij niet naar
haar zou omkijken voor ze de Onderwereld uit waren. Orpheus keek om en Eurydike
keerde terug in Onderwereld.

Paris

Zoon van de Trojaanse koning Priamos. Voordat Paris geboren, had zijn moeder
Hekabe een droom. Zij droomde dat zij een fakkel baarde. Droomuitleggers
verklaarden Priamos dat zijn zoon de ondergang van Troje zou zijn. Priamos legde de
baby Paris te vondeling in het Idagebergte. Een herder vond hem en nam hem mee
naar zijn huis. Paris groeide tussen de herders op onder de naam Alexandros. Op een
dag verschenen Aphrodite, Pallas Athene en Hera voor hem. Hermes beval dat Paris
moest kiezen wie de mooiste godin was. Afrodite beloofde Paris de mooiste vrouw
van Griekenland. Paris bezweek voor Afrodites belofte en hij koos Afrodite als de
mooiste godin. Afrodite maakte de belofte waar: Helena, de vrouw van Menelaos en
de koningin van Sparta. Paris ontvoerde Helena, toen Menelaos niet thuis was.
Menelaos riep de hulp van zijn broer Agamemnon. Zij brachten het Griekse leger in
Aulis samen om Helena terug uit Troje te brengen.

Peleus

Vader van Achilles; getrouwd met Thetis.

Pelops

Zoon van Tantalos. Hij was koning van Lydië of Phrygië en werd verdreven uit zijn
land door de Trojaanse koning Ilos. Hij gaan naar Elis (op de Peloponnesos) en werd
de vader van Atreus en Thyestes en de opa van Agamemnon en Menelaos.

Talthybios

Heraut van het Griekse leger, speciaal van Agamemnon.

Thestios

Mythische koning van Pleuron in Aitolië, zoon van Ares, vader van Leda.

Troje

Stad aan de noordwestkust van Klein-Azië.

Tyndareos

Mythische koning van Sparta, echtgenoot van Leda en vader van Klytaimestra en
Kastor. Voedstervader van Helena en Polydeukes. Toen vele prinsen van Griekenland
met Helena wilden trouwen, stelde Tyndareos (op advies van Odysseus) voor dat
Helena een man mocht kiezen en dat alle prinsen moesten zweren dat zij de keus van
Helena respecteerden. Als iemand dat niet deed en Helena lastig viel moesten zij hem
straffen.

Tyndaris

Helena, de dochter van Tyndareos.

Zeus

De Griekse oppergod; de vader van Helena bij Leda. Ook god van de donder en
bliksem.

