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Ι. Ραψωδία Ζ 369-529 

Ο Έκτορας στην Τροία 

 

1. Όπως μάθαμε σε προηγούμενο μάθημα (σελ. 65), κριτήρια προσδιορισμού 

μιας «σκηνής» είναι η αλλαγή α) τόπου, β) προσώπων ή γ) τόπου και 

προσώπων. Με τη βοήθεια αυτών των στοιχείων να μελετήσετε την ενότητα 

και: α) Να τη χωρίσετε σε σκηνές δίνοντας έναν τίτλο σε καθεμιά, β) Να 

προσδιορίσετε τον χώρο (σκηνικό), όπου εκτυλίσσεται κάθε σκηνή, και τα 

πρόσωπα που διαλέγονται σ’  αυτήν. Ποια πρόσωπα παρευρίσκονται χωρίς να 

παίρνουν τον λόγο («βουβά πρόσωπα»); θεωρείτε την παρουσία τους 

απαραίτητη ή όχι, και γιατί; 

 

Στην συγκεκριμένη ραψωδία, οι νοηματικοί άξονες είναι ευδιάκριτοι και 

συγκεκριμένοι. Οι σκηνές διακρίνονται ανάλογα με τα πρόσωπα και τον  τόπο: 

α) 1η σκηνή (στ. 369-389): Ο Έκτορας μεταβαίνει στο παλάτι και ψάχνει 

μάταια την Ανδρομάχη. 

Η σκηνή πραγματώνεται στο παλάτι, όπου αναστατωμένος ο Έκτορας 

αναζητά να βρει την Ανδρομάχη. Η οικονόμος και ο Έκτορας, οι οποίοι 

διαλέγονται είναι τα βασικά πρόσωπα της σκηνής, ενώ παράλληλα υπάρχουν στο 

παλάτι και άλλες δούλες, που αν και παρούσες δεν μιλούν (βουβά πρόσωπα). Μ’ 

αυτό τον τρόπο, αποδίδεται πληρέστερα η συναισθηματική ένταση και η 

ρεαλιστικότητα της απουσίας της Ανδρομάχης. 

β) 2η σκηνή (στ. 390-494): Συνάντηση ζευγαριού στις Σκαιές πύλες. 

Η σκηνή διαδραματίζεται στις Σκαιές 

πύλες. Παρουσιάζονται ο Έκτορας και η 

Ανδρομάχη, ενώ γίνεται αναφορά στον 

Εκτορίδη - Αστυάνακτα και στην 

παραμάνα που δεν μιλούν. Η παρουσία 

του μικρού Αστυάνακτα κρίνεται 

απαραίτητη, καθώς εντείνει την 

συναισθηματική φόρτιση. Ο Έκτορας 

παρουσιάζεται τρυφερός να αποχαιρετά 

την οικογένειά του, καθώς εμείς γνωρίζουμε ότι είναι η τελευταία φορά που θα 

τους δει. Όσον αφορά την παραμάνα, η παρουσία της, αν και βουβό πρόσωπο 

κρίνεται σκόπιμη, καθώς επιβάλλεται μια βασιλική οικογένεια να διαθέτει 

παραμάνα προσδίδοντας κύρος στη σκηνή. 
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γ) 3η σκηνή (στ. 495-502): Θρηνητικός λόγος και επιχειρηματολογία της 

Ανδρομάχης. 

Σκηνικό αποτελεί και εδώ το παλάτι. Πρωταγωνιστεί η Ανδρομάχη η οποία 

βρίσκεται σε τραγική θέση. Ωστόσο, στην σκηνή ως βουβά πρόσωπα βρίσκονται 

και οι γυναίκες του παλατιού, οι οποίες θρηνούν μαζί της. 

δ) 4η σκηνή (στ. 503-529): Συνάντηση Πάρη- Έκτορα  

Το σκηνικό επανέρχεται στις Σκαιές Πύλες και τα μόνα πρόσωπα είναι τα δύο 

αδέλφια Πάρης και Έκτορας. 

 

Σκηνή Σκηνικό Τίτλος 

1η: στ. 369-389 
Ανάκτορο Έκτορα Αναζήτηση Ανδρομάχης από τον 

Έκτορα 

2η: στ. 390-494 
Σκαιές Πύλες Συνάντηση – συνομιλία Έκτορα και 

Ανδρομάχης 

3η: στ. 495-502 Ανάκτορο Έκτορα Λόγος Ανδρομάχης 

4η: στ. 503-529 
Από τις Σκαιές Πύλες προς 
την τρωική πεδιάδα 

Συνάντηση Πάρη - Έκτορα 

 

2. Στην Οδύσσεια έχετε γνωρίσει τον τυπικό εκφραστικό τρόπο των άστοχων 

ερωτημάτων. Οι ερωτήσεις αυτές χαρακτηρίζονται έτσι, γιατί παρά το πιθανό 

και εύλογο περιεχόμενο τους, αστοχούν στην επισήμανση της αλήθειας, που 

ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το πρόσωπο, επομένως, που 

απαντά πρέπει πρώτα να αναιρέσει μία μία τις δυνατότητες που πρόβαλε 

αυτός που ρωτάει, δίνοντας στο τέλος τη σωστή απάντηση. 

Να επισημάνετε τα άστοχα ερωτήματα της ενότητας και να σημειώσετε: α) 

Ποιος θέτει τις ερωτήσεις, τι ρωτά και ποιες δυνατότητες προβάλλει ως 

απάντηση; β) Ποιος απαντά και με ποιον τρόπο; γ) Τι πετυχαίνει ο ποιητής με 

τη χρήση των άστοχων ερωτημάτων; 

 

Ο Έκτορας διατυπώνει ερωτήματα αβάσιμα και ανυπόστατα, τα οποία δεν 

στοχεύουν άμεσα στη διερεύνηση της αλήθειας, αλλά απορρίπτονται ένα-ένα - 

άρση, ώστε να διατυπωθεί στο τέλος με έμφαση η αλήθεια-θέση. Ο Έκτορας ζητά 

να μάθει, αν η Ανδρομάχη πήγε σε κάποια συννυφάδα της, ή κουνιάδα της ή 

ακόμη αν πήγε μαζί με τις άλλες αρχόντισσες στο ναό της Αθηνάς. Δεν 

διατυπώνει δηλαδή ευθέως την ανησυχία του για την παρουσία της Ανδρομάχης. 

Στα ερωτήματα του, απαντά η παραμάνα απορρίπτοντας τις άστοχες 

υποθέσεις με την ίδια σειρά και με τις ίδιες λέξεις που διατυπώνονται (στ. 383-

385). Βέβαια, η παραμάνα καταλήγει στην τελική αποκάλυψη της αλήθειας (στ. 
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386-385) «στον πύργον έτρεξε της πόλεως». Η παραμάνα, πληροφορεί τον 

Έκτορα για τον λόγο της εξόδου της, τα συναισθήματά της και το γεγονός πως η 

Ανδρομάχη έφυγε μαζί με τον γιό της και την παραμάνα της.  

Ο Όμηρος εντείνει την αγωνία των ακροατών και η σκηνή λειτουργεί 

επιβραδυντικά, καθώς καθυστερεί η αποκάλυψη της παρουσίας της 

Ανδρομάχης. Στο τέλος, οι ακροατές χαλαρώνουν και εκτονώνονται ακούγοντας 

την ορθή απάντηση στα άστοχα ερωτήματα. Άλλωστε, ολόκληρη η σκηνή 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα συγκινητική και τρυφερή. 

 

 
 

3. Ακόμα και σ’ αυτή την ειρηνική και ιδιωτική σκηνή ο ποιητής δε μας αφήνει να 

ξεχάσουμε τον πρωταγωνιστή του έπους, τον Αχιλλέα. Με ποια αφορμή 

αναφέρεται ο Πηλείδης στην ενότητα και ποια εικόνα σχηματίζει ο ακροατής 

για το ήθος του; 

 

Η Ανδρομάχη αγωνιά για την ζωή του Έκτορα και προσπαθεί να τον πείσει να 

μην επιτρέψει στη μάχη. Του υπενθυμίζει, πως είναι το μοναδικό στήριγμα της  

και είναι εξαρτημένη από αυτόν, καθώς έχει χάσει ολόκληρη την οικογένειά της. 

Μ’ αυτό τον τρόπο, γίνεται αναφορά στον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας σκότωσε τον 

πατέρα της Ανδρομάχης και τα αδέλφια της, ενώ αιχμαλώτισε την μητέρα της, 

όταν ο ίδιος κυρίεψε την πόλη. 

Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί πως ο Αχιλλέας επέδειξε μεγαλοψυχία και 

ήθος, καθώς δεν ατίμωσε τον νεκρό πατέρα της Ανδρομάχης, αλλά αντίθετα τον 

σεβάστηκε δεν του πήρε τα όπλα, αλλά τον έκαψε αποδίδοντάς του νεκρικές 

τιμές. Συνάμα και την μητέρα της Ανδρομάχης, την ελευθέρωσε. Όλα τα 

παραπάνω,αποδεικνύουν περίτρανα την ευαίσθητη και ανθρώπινη πλευρά του 

ατρόμητου ήρωα. 

Τέλος, η αναφορά του Αχιλλέα από την Ανδρομάχη μας προοικονομεί πως οι 

φόβοι της θα επιβεβαιωθούν, καθώς η συνάντηση του Αχιλλέα και του Έκτορα 

θα αποβεί μοιραία για τον δεύτερο (επική ειρωνεία). 

 

http://www.arnos.gr/gymnasio/iliada-b-gymnasioy
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4. Ειρωνεία (τραγική, επική κτλ.) λέγεται η τεχνική αφήγησης ή πλοκής, η οποία 

παρουσιάζει τους ήρωες να αγνοούν μιαν αλήθεια που γνωρίζει ο ακροατής ή 

ο θεατής (βλ. και παραπάνω, σελ. 54). Να επισημάνετε τα σημεία της 

ενότητας, όπου ο ποιητής χρησιμοποιεί την τεχνική αυτή και να 

δικαιολογήσετε την άποψη σας. (Στην απάντηση σας να λάβετε υπόψη σας και 

το Παράλληλο κείμενο 2.) 

 

Η επική ειρωνεία κυριαρχεί στα Ομηρικά έπη. Ωστόσο και στη συγκεκριμένη 

σκηνή σε πολλά σημεία, οι ήρωες αγνοούν ενώ οι ακροατές γνωρίζουν. 

Στους στίχους 369-398, οι ακροατές γνωρίζουν ότι η Ανδρομάχη βρίσκεται 

στις Σκαιές Πύλες, ενώ ο Έκτορας την αναζητά διατυπώνοντας αλλεπάλληλα 

ερωτήματα. Στην συνέχεια, επική ειρωνεία συναντάται και στους στίχους 413-

418 καθώς οι ακροατές συμπονούν την τραγικότητα της Ανδρομάχης, εφόσον 

γνωρίζουν πως ο Αχιλλέας θα σκοτώσει τον Έκτορα, ενώ η ίδια δεν το γνωρίζει. 

Επίσης , η τεχνική της επικής ειρωνείας υπάρχει και στους στίχους 475-481, 

γιατί ο Έκτορας αγνοεί αυτό που εμείς ξέρουμε. Δηλαδή ότι ο Αστυάνακτας θα 

σκοτωθεί και δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ευχή του. Ο ακροατής-

αναγνώστης συνωμοτεί  με τον ποιητή και αγωνιά για την πλάνη του ήρωα. 

Τέλος, στους στίχους 526-529 ο Έκτορας πλανάται, αγνοεί την πτώση της 

Τροίας και ελπίζει σε νίκη, κάτι που για μας είναι προδιαγεγραμμένο πως δεν θα 

συμβεί. 

Στο παράλληλο κείμενο αντίθετα ο Ταλθύμβιος ευθέως αποκαλύπτει και 

προϊδεάζει την Ανδρομάχη για το τι θα επακολουθήσει. 

 

 
 

5. Αφού μελετήσετε τους στ. 454-463 και 475-481, να γράψετε α) πώς φαντάζεται 

ο Έκτορας στο πρώτο χωρίο τη ζωή της Ανδρομάχης μετά την πτώση της Τροίας 

και τον δικό του θάνατο, β) ποιες αισιόδοξες προβλέψεις κάνει στο δεύτερο 

χωρίο για την τύχη της πόλης, το μέλλον του γιου του και της γυναίκας του, και 

γ) πώς εξηγείτε την ύπαρξη αντιθέσεων μεταξύ των δύο χωρίων; 

 

http://www.arnos.gr/gymnasio/iliada-b-gymnasioy
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α) Ο Έκτορας, στους στίχους 454-463 μιλά σε προσωπικό επίπεδο ως 

σύζυγος που αγαπά πολύ την γυναίκα του. Φαντάζεται πως ύστερα από την 

άλωση της Τροίας η Ανδρομάχη θα βρεθεί αιχμάλωτη δούλη σε ξένη γη. Θα 

οδύρεται θα θλίβεται, που ενώ κατάγεται από αρχοντική οικογένεια θα 

καταντήσει να υποτάσσεται σε κάποιον Αχαιό και να είναι ατιμωμένη ενώ ο ίδιος 

ο Έκτορας δεν θα μπορεί να την γλιτώσει καθώς θα είναι ήδη νεκρός. 

β) Ωστόσο, στους στίχους 475-481, ο 

Έκτορας κρατά στα χέρια του τον μικρό γιό του 

τον Αστυάνακτα εύχεται στο Δία και προβλέπει 

πως θα γίνει λαμπρός και τρανός βασιλιάς της 

Τροίας, πολύφημος και ανώτερος από τον ίδιο 

γ) Παρόλα αυτά υπάρχει κάποια αντίφαση 

και αντίθεση μεταξύ των δύο χωρίων, στα 

λεγόμενα του Έκτορα. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Έκτορας στην Ανδρομάχη μιλά με απαισιοδοξία 

για την μοίρα της καθώς ξέρει πως θα επέλθει η πτώση της Τροίας και η έκβαση 

του πολέμου θα αποβεί μοιραία για τον ίδιο. 

Ωστόσο, στο δεύτερο χωρίο αισιοδοξεί και φαντάζεται τον γιο του τιμημένο 

και ένδοξο ήρωα, ξεχνά τον πόλεμο και ονειρεύεται την μελλοντική ευτυχία.   

 

6. Όπως μάθατε σε προηγούμενο μάθημα (σελ. 54), για την ηθογράφηση ενός 

προσώπου παίρνουμε υπόψη μας τόσο τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τα 

λόγια και τις πράξεις του ίδιου όσο και τις κρίσεις ή σκέψεις άλλων προσώπων 

του έργου ή του αφηγητή/ποιητή γι' αυτό. Με βάση αυτά τα κριτήρια, να 

ηθογραφήσετε σε ένα μικρό αλλά περιεκτικό κείμενο τον Έκτορα και την 

Ανδρομάχη, όπως τους γνωρίσατε στους στ. 370-529. 

 

Στη συγκεκριμένη ραψωδία, η προσωπικότητα της Ανδρομάχης και του 

Έκτορα αποτυπώνονται πολύπλευρα, μέσα από τις πράξεις τα λόγια τους, τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά τους. 

Η Ανδρομάχη, ηθογραφείται ως αφοσιωμένη σύζυγος και δεμένη τόσο με 

τον ισχυρό δεσμό της αγάπης, όσο και με τον ιερό θεσμό της οικογένειας. Αγωνιά 

για τη ζωή του Έκτορα, αλλά είναι και εξαρτημένη απ’ αυτόν, μια και είναι το 

μοναδικό της στήριγμα. Άρα, νιώθει ανησυχία αλλά και έλλειψη 

αυτοπεποίθησης. Είναι διακριτικά τρυφερή και συναισθηματική, δεν διστάζει να 

εκφράσει τον πόνο της για τη συμφορά της. Παρουσιάζεται στοργική και 

αφοσιωμένη μητέρα, αφού νοιάζεται για το μέλλον του παιδιού της. 
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Ταυτόχρονα, είναι εύστροφη και επινοητική γιατί αν και γυναίκα αναμειγνύεται 

σε ζητήματα ανδρικά. Μάλιστα, επινοεί και δεν διστάζει να προτείνει αμυντικό 

σχέδιο στους Τρώες. Επομένως, ο κόσμος της Ανδρομάχης περιορίζεται αυστηρά 

και μόνο στα πλαίσια της οικογένειάς της, επισκιάζοντας όλους τους υπόλοιπους 

ρόλους που πρεσβεύει, δηλαδή δεν συμπεριφέρεται σαν αγέρωχη βασίλισσα, 

αλλά σαν απεγνωσμένη σύζυγος. Τέλος, καθίσταται τραγικό πρόσωπο καθώς έχει 

χάσει όλη την οικογένειά της και θα χάσει και τον άνδρα της.       

Από την άλλη πλευρά, ο Έκτορας παρουσιάζεται αρχικά ανήσυχος και 

αναζητά την γυναίκα του και το παιδί του για να τους αποχαιρετήσει, πριν 

αποχωρήσει για την μάχη. Ωστόσο, ο Έκτορας είναι ήρεμος, ψύχραιμος, διαθέτει 

νηφαλιότητα και λογική. 

Είναι γενναίος και αποφασιστικός. Ταυτόχρονα είναι συνεπής, 

προσηλωμένος στα ηρωικά ιδεώδη. Αισθάνεται το χρέος προς της πατρίδα, 

φοβάται την ατίμωση, ενώ διεκδικεί την υστεροφημία και η συμπεριφορά του 

ρυθμίζεται από τον σεβασμό και την αιδώ στην κοινή γνώμη. Είναι διορατικός 

καθώς προβλέπει τον χαμό της οικογένειάς του. Βέβαια, και ο ίδιος είναι 

αφοσιωμένος σύζυγος, διακριτικά τρυφερός, στοργικός πατέρας αφού νοιάζεται 

για το μέλλον του γιού του και εύχεται τα καλλίτερα. Τέλος είναι αισιόδοξος και 

στοχαστικός. 

 

 
 

7. Στους στ. 407 κ. εξ. και 431 κ. εξ. η Ανδρομάχη εκφράζει τους φόβους της για 

την τύχη της ίδιας και του παιδιού της μετά τον θάνατο του Έκτορα: α) Ποιοι 

είναι ακριβώς οι φόβοι της; β) Αφού λάβετε υπόψη σας πώς αντιμετωπίζονταν 

συνήθως οι γυναίκες και οι άντρες μετά την άλωση μιας πόλης στην ομηρική 

εποχή καθώς και τις αποφάσεις των Αχαιών μετά την πτώση της Τροίας, όπως 

παρουσιάζονται στην τραγωδία του Ευριπίδη Τρωάδες (βλ. Παράλληλο 

κείμενο 2), να κρίνετε αν είναι βάσιμοι οι φόβοι αυτοί. 

 

Η Ανδρομάχη φοβάται και ανησυχεί έντονα για την ζωή του Έκτορα και για 

την έκβαση του πολέμου. Πιο συγκεκριμένα στους στίχους 406-413, κινδυνολογεί 

http://www.arnos.gr/gymnasio/iliada-b-gymnasioy


  

  www.arnos.gr                …Πράξεις Παιδείας! 

 

8 

 

 

 

 

   Σολωμού  29  Αθήνα       210.38.22.157         210.38.22.495 

   On-line Φροντιστήριο         www.arnos.gr              info@arnos.gr 

 

ασκώντας ψυχολογική βία και συγκινεί τονίζοντας τι πρόκειται να συμβεί στον 

Έκτορα  («θα σ’αφανίσει τούτη σου η τόλμη  «…θα σε φονεύσουν οι Αχαιοί») . 

Επισημαίνει, πως οι Αχαιοί μόλις δουν τον Έκτορα θα ορμήσουν πάνω του 

και θα τον σκοτώσουν. Το μένος των Αχαιών για τους Τρώες και ιδίως για τον 

Έκτορα που είναι ο πιο μεγάλος υπερασπιστής της Τροίας, θα αφανίσουν τον 

Έκτορα. 

Συνάμα, η Ανδρομάχη τονίζει την τραγικότητα τόσο της δικής της μοίρας, 

όσο και του γιού τους ύστερα από τον χαμό του Έκτορα. (στ. 410-413) 

Ο Έκτορας αποτελεί το μοναδικό 

στήριγμα για εκείνη, καθώς έχει χάσει  

ολόκληρη την οικογένειά της. Οι 

φόβοι της Ανδρομάχης είναι βάσιμοι 

και προμηνύουν την αλήθεια καθώς  

οι ανησυχίες της θα επιβεβαιωθούν. 

Βέβαια οι Αχαιοί με την κατάκτηση της 

Τροίας, όχι μόνο θα σκοτώσουν τον 

Έκτορα, αλλά με την άλωση αυτής θα αιχμαλωτίσουν τους κατοίκους της Τροίας 

καθώς και την ίδια και τον γιό τους ή θα τους πουλήσουν ως δούλους. 

 

8. Κατά τη διάρκεια αυτών των ειρηνικών σκηνών ο ποιητής δεν αφήνει ούτε 

στιγμή τον ακροατή να ξεχάσει τον πόλεμο. Αφού μελετήσετε τους στ. 404-465, 

να γράψετε: α) Ποιες φραστικές αναφορές ή εικόνες θυμίζουν τον πόλεμο και 

τους πρωταγωνιστές του; β) Πού στοχεύει, κατά τη γνώμη σας, ο ποιητής μ' 

αυτές τις συνεχείς αναφορές και υπομνήσεις. 

 

Η σκηνή αυτή της συνάντησης του Έκτορα και της Ανδρομάχης, παρότι είναι 

μια τρυφερή και συγκινητική σκηνή εκφράζεται μέσα σε μια εμπόλεμη 

κατάσταση. Ο Όμηρος φροντίζει συνεχώς να αναφέρεται σε πολεμικές σκηνές 

και να μας υπενθυμίζει πολεμικά πρότυπα. 

Αρχικά, στους στίχους 409-410 η Ανδρομάχη εκφράζει τους φόβους της πως 

οι Αχαιοί θα ορμήσουν εναντίον του Έκτορα και θα την αφανίσουν. Ταυτόχρονα 

η Ανδρομάχη κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν αναφέρεται στον Αχιλλέα, ο 

οποίος σκότωσε ολόκληρη την οικογένειά της (στ. 418-428). Ωστόσο, αναφορά 

γίνεται και σε τρείς απόπειρες των Αχαιών για την άλωση της Τροίας (στ. 433-

437), ενώ τέλος ο Έκτορας προβλέπει την άλωση της Τροίας (στ. 448-453) και ο 

ίδιος επισημαίνει την κατάσταση δουλείας στην οποία θα περιέλθει η 

Ανδρομάχη (στ. 454-465). 
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Μ’ αυτές τις συνεχείς αναφορές, ο ποιητής παρουσιάζει τις ολέθριες 

συνέπειες του πολέμου τόσο στους ίδιους τους ήρωες (Έκτορας, Πάτροκλος) όσο 

και στον άμαχο πληθυσμό (Ανδρομάχη, Αστυάνακτας). Αλλά ταυτόχρονα μας 

κρατά σε εγρήγορση με αυτό τον τρόπο για τις αλλεπάλληλες μονομαχίες που 

ακολουθούν. Ο θάνατος, η επίθεση, η καταστροφή αλλά και η τιμή κυριαρχούν 

στο ηρωικό έπος της Ιλιάδας. 

 

9. Στους στ. 401 και 506-513 συναντάμε έναν εκφραστικό τρόπο που είναι από 

τους πιο χαρακτηριστικούς του έπους, την παρομοίωση. Να αναλύσετε τις 

παρομοιώσεις των στίχων αυτών και να γράψετε συγκεκριμένα: α) Τι 

παρομοιάζεται με τι. β) Ως προς τι συσχετίζονται τα δύο μέρη. γ) Τι πετυχαίνει 

ο ποιητής με τη χρήση της παρομοίωσης. Ποια διαφορά παρατηρείτε στον 

τρόπο με τον οποίο είναι φτιαγμένες (στη δομή τους) οι δύο παρομοιώσεις των 

στίχων αυτών; 

 

Ο εκφραστικός τρόπος της παρομοίωσης, χρησιμοποιείται συχνά στα 

ομηρικά έπη ξεδιπλώνοντας το ποιητικό ταλέντο του Ομήρου. 

Στο στίχο 401 ο Αστυάνακτας, ο μικρός γιός του Έκτορα παρομοιάζεται με 

ένα ωραίο αστέρι. Τα δύο αυτά μέρη της παρομοίωσης, ο Αστυάνακτας και το 

αστέρι συσχετίζονται ως προς την ομορφιά και την λαμπερότητα («όμοιο με 

ωραίο αστέρι»). 

Επιπλέον στους στίχους 506-513 εντοπίζεται ακόμη μια πλατιά ομηρική 

παρομοίωση. Ο Πάρης παρομοιάζεται με ένα άλογο που σπάζει τα δεσμά του. Η 

πλατιά παρομοίωση διακρίνεται σε δυο μέρη: το αναφορικό μέρος (στ. 506-511) 

είναι ο ίππος ενώ το δεικτικό μέρος  (στ. 512-513) ο Πάρης. 

Κοινό στοιχείο των δύο μερών αποτελεί η ταχύτητα, η ορμή, η εντυπωσιακή 

εμφάνιση και η περηφάνια. Μ’ αυτό τον τρόπο ο ποιητής τονώνει δίνει έμφαση 

στην εξωτερική εμφάνιση του Πάρη, εξυψώνοντάς στα μάτια μας. 

Ο ποιητής με την χρήση των παρομοιώσεων διανθίζει τον ποιητικό λόγο του, 

προσδίδει με αυτό τον τρόπο παραστατικότητα στο λόγο, καθώς παρομοιάζει 

τους ανθρώπους με στοιχεία της φύσης και διεγείρει την φαντασία της. 

Όσον αφορά την δομή των παρομοιώσεων παρατηρείται πως η πρώτη είναι 

πιο σύντομη και άμεση χωρίς να διακρίνει το αναφορικό από το δεικτικό μέρος. 

Αντίθετα η δεύτερη παρομοίωση είναι πλατιά και εκφράζεται σε πολλούς 

στίχους. Είναι εμπνευσμένη από το ζωικό βασίλειο και αναπτύσσεται με 

αναλυτικές εικόνες. 
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10. Ο Σοφοκλής στην τραγωδία του Αίας δημιουργεί μία σκηνή που μοιάζει πολύ 

με τον αποχαιρετισμό του Έκτορα και της Ανδρομάχης· πρόκειται για τη στιγμή 

που ο Αίας παρουσιάζεται αμετακίνητα αποφασισμένος να αυτοκτονήσει και η 

Τέκμησσα, σύντροφος του ήρωα και μητέρα του παιδιού του, προσπαθεί να 

τον μεταπείσει. Να συγκρίνετε τον λόγο της Τέκμησσας (βλ. Παράλληλο 

κείμενο 1) με τον λόγο της Ανδρομάχης και να επισημάνετε ομοιότητες και 

διαφορές. 

 

Ο λόγος της Τέκμησσας και της Ανδρομάχης παρουσιάζουν ομοιότητες και 

διαφορές  μεταξύ τους. 

Αρχικά και οι δύο γυναίκες προσπαθούν να επηρεάσουν συναισθηματικά και 

να ανατρέψουν τις αποφάσεις των ανδρών τους, οι οποίες θα τους οδηγήσουν 

με βεβαιότητα στο θάνατο. Προβάλλουν συναισθηματικά επιχειρήματα, 

αναφέρουν στους άνδρες τους την υπάρχουσα τραγική οικογενειακής τους 

μοίρας και τους επισημαίνουν πως εκείνοι αποτελούν το μοναδικό στήριγμα για 

εκείνες και τα παιδιά τους. Εκφράζουν την αρχοντική καταγωγή τους αλλά 

δηλώνουν πως θα πεθάνουν αν χάσουν τους άνδρες τους. 

Ωστόσο η Ανδρομάχη στο τέλος του 

λόγου της προτείνει μια λογική λύση 

στον Έκτορα, ενώ η Τέκμησσα 

αναφέρεται μόνο στη μοίρα της. Επίσης, 

η Τέκμησσα υπενθυμίζει την προσφορά 

της στον Αίαντα και ζητά να μην της 

φερθεί αχάριστα. Ταυτόχρονα η 

Τέκμησσα αναφέρεται στο χρέος που 

χρωστά ο Αίαντας στους γονείς του προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να τον 

αποτρέψει από την αυτοκτονία. Τέλος, η Ανδρομάχη είναι σύζυγος του Έκτορα 

ενώ η Τέκμησσα είναι σύντροφος του Αίαντα. Άρα η οικογένεια για την 

Ανδρομάχη αποτελεί ο άνδρας και το παιδί της, ενώ ως οικογένεια του Αίαντα, η 

Τέκμησσα αναφέρει τους γονείς του και το παιδί τους. 

 
 

Επιμέλεια: Αρετή  Βελή – Φιλόλογος 

http://www.arnos.gr/gymnasio/iliada-b-gymnasioy
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