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Ι. Ραψωδία Χ  247-394 
 

Η μονομαχία Έκτορα και Αχιλλέα 

 

1. Ποιες είναι οι προτάσεις του Έκτορα προς τον Αχιλλέα πριν από την έναρξη της 

σύγκρουσης και τι επικαλείται για να στηρίξει τις προτάσεις του; Πώς εξηγείτε 

ψυχολογικά τόσο τις προτάσεις του Έκτορα όσο και την άρνηση του Αχιλλέα να 

τις δεχτεί; 

 

Ο Έκτορας στέκεται σε θέση μάχης απέναντι στον 

Αχιλλέα και του απευθύνει λόγο (αγώνας λόγων). Δηλώνει 

πως είναι αποφασισμένος να τον αντιμετωπίσει, ωστόσο 

του ζητά να τηρήσουν μια συμφωνία. Προτείνει δηλαδή, 

όποιος νικήσει να δώσει τον ηττημένο νεκρό στους δικούς 

του για ταφή, ώστε να ταφεί με τις πρέπουσες 

θρησκευτικές τιμές. 

Η πρόταση αυτή του Έκτορα, είναι δικαιολογημένη, αν αναλογιστούμε πως 

για να μπορέσει η ψυχή του αποθανόντος να ηρεμήσει, έπρεπε να ταφεί 

σύμφωνα με τις θρησκευτικές αντιλήψεις. 

Άλλωστε, η σκύλευση του νεκρού σώματος αποτελούσε την ύψιστη ατίμωση 

για τον ίδιο και τους συμπατριώτες του, ενώ το νεκρό σώμα θα κατέληγε τροφή 

για τα όρνια και τα αγρίμια. Ο Έκτορας, ζητά να διασφαλίσει με αυτό τον τρόπο 

την τιμή του, καθώς φοβάται πως ο ίδιος θα είναι ο νικημένος στην μονομαχία 

αυτή. Άλλωστε γνώριζε πως η οργή του Αχιλλέα, θα είναι ανεξέλεγκτη και θα την 

εκτονώσει επάνω στο σώμα του. Βέβαια, ο Έκτορας διαθέτει κώδικα τιμής και 

είναι πιστός σε θρησκευτικές αντιλήψεις.  

Ωστόσο, ο Αχιλλέας διακατεχόμενος από εκδικητική μανία, αρνείται την 

πρόταση του Έκτορα και ξεκινά αμέσως την επίθεση. Λειτουργεί παρορμητικά, 

παράφορα και αψηφά τις θρησκευτικές αντιλήψεις. Διαθέτει ήδη την σιγουριά 

της νίκης του, ενώ το πάθος για εκδίκηση τον έχει καταλάβει. Επιθυμεί να 

αποκαταστήσει την τιμή του φίλου του. 

 

http://www.arnos.gr/gymnasio/iliada-b-gymnasioy
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2. Αφού χωρίσετε σε ενότητες τη σκηνή της μονομαχίας με κριτήριο τη γνώση (ή 

την άγνοια) του Έκτορα, να περιγράψετε με λεπτομέρειες κάθε φάση χωριστά, 

προσέχοντας τους λόγους και τις κινήσεις των αντιπάλων, τα όπλα που 

χρησιμοποιούνται, τα χτυπήματα κτλ. Ποιο σημάδι οδηγεί τελικά τον Έκτορα 

στη συνειδητοποίηση της κατάστασης του; 

 

Η σκηνή της μονομαχίας μπορεί να διακριθεί σε δύο φάσεις – ενότητες. 

Κριτήριο της διάκρισης αυτής, αποτελούν τα επίπεδα της γνώσης και της άγνοιας  

στα οποία κινείται ο Έκτορας. 

Στην πρώτη φάση λοιπόν (στ. 273-295), ο Έκτορας αγνοεί την 

πραγματικότητα και έχει την πεποίθηση πως στη μονομαχία θα έχει την 

συμπαράσταση του Δηιφόβου. Πριν από την σύγκρουση, ομολογεί ο Έκτορας, ότι 

είχε φοβηθεί τον Αχιλλέα, τώρα όμως είναι έτοιμος να τον αντιμετωπίσει. 

Ωστόσο, τον προτρέπει να δεσμευτούν πως θα αποδώσουν τις πρέπουσες 

νεκρικές τιμές στον ηττημένο. Ο Αχιλλέας, αρνείται και ύστερα από τον αγώνα 

λόγου, ξεκινά η κονταρομαχία (στ. 273). Πρώτος ρίχνει ο Αχιλλέας, αλλά αστοχεί, 

πράγμα που ενεθάρρυνε τον Έκτορα, ο οποίος όμως δεν πρόσεξε πως η Αθηνά 

επέστρεψε το κοντάρι στον Αχιλλέα. Στη συνέχεια ρίχνει ο Έκτορας, αλλά με την 

παρέμβαση της Αθηνάς το κοντάρι χτυπά στην ασπίδα του Αχιλλέα και τινάζεται 

μακριά. Αναστατωμένος ο Έκτορας, αναζητά τον Διήφοβο, για του δώσει άλλο 

κοντάρι, αλλά συνειδητοποιεί πως είναι ανυπεράσπιστος και μόνος του. 

Στη δεύτερη φάση (στ. 295-336), ο Έκτορας 

αντιλαμβάνεται την  παραπλάνηση της Αθηνάς και 

συνειδητοποιεί την τραγική του μοίρα. Ωστόσο, 

αποφασίζει γενναία και παλικαρίσια να συνεχίσει να 

πολεμά μόνος του. Έτσι ορμά με το ξίφος του εναντίον 

του Αχιλλέα, όμως ο Αχιλλέας προλαβαίνει και τον 

λογχίζει στον τράχηλο. Βέβαια δεν πεθαίνει ακαριαία. 

Έτσι παρακαλά πάλι να δοθεί το σώμα του για ταφή, ενώ 

προφητεύει τον θάνατο του Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας, 

πεισματικά αρνείται, ενώ καυχιέται υπεροπτικά, γεμάτος εκδικητική μανία. Εν 

ολίγοις, ο Έκτορας συνειδητοποίησε την τραγική του μοίρα, τη στιγμή που 

αναζητούσε μάταια την υποστήριξη του Δηιφόβου. Τότε κατάλαβε πως η Αθηνά 

πήρε τη μορφή του Δηιφόβου και τον παραπλάνησε προκειμένου να νικήσει ο 

Αχιλλέας. 
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Αντιλήφθηκε, πως οι θεοί που τον προστάτευαν τον είχαν εγκαταλείψει και 

αποφάσισε να πολεμήσει μόνος του μέχρι τέλους, για να τον θυμούνται ένδοξα 

οι επόμενες γενιές – υστεροφημία. 

 

 
 

3. Με ποιον τρόπο ο ποιητής μας πληροφορεί για τον θάνατο του Αχιλλέα, αν και 

αυτός δεν συμβαίνει στη διάρκεια του ιλιαδικού έπους (πρβ. και Τ 415-417, Φ 

277); 

 

Ο θάνατος του Αχιλλέα και η μοίρα του πρόωρου θανάτου του, προμηνύεται 

σε αρκετά σημεία των ραψωδιών, παρόλο που δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του 

Ιλιαδικού έπους. 

Στη ραψωδία Χ και στους στίχους 358-360, ο 

ετοιμοθάνατος Έκτορας προφητεύει τον χαμό του 

Αχιλλέα, ο οποίος θα επέλθει από τον Πάρη και τον 

Απόλλωνα στις Σκαιές Πύλες («έμπροσθεν των 

Σκαιών Πυλών ο Αλέξανδρος και ο Φοίβος / θενά 

σου πάρουν τη ζωή, εξαίσιες πολέμαρχε»). Βέβαια 

στη συγκεκριμένη ραψωδία (στ. 365-366) και ο ίδιος 

ο Αχιλλέας με σιγουριά δηλώνει, πως είναι έτοιμος 

να πεθάνει όταν οι θεοί το αποφασίσουν («πήγαινε κι εγώ καρτερώ την ώραν 

του θανάτου/που ο Ζευς κι οι άλλοι αθάνατοι για με θ’ αποφασίσουν»). 

Συνάμα, σε προηγούμενη ραψωδία στη Τ 415-417, παρατηρείται ένα από τα 

άλογα του Αχιλλέα, ο Ξάνθος να προοικονομεί στον ίδιο τον Αχιλλέα, πως είναι 

της μοίρας του γραφτό να χάσει τη ζωή του, από την σύμπραξη ενός θνητού και 

ενός θεού. 

Τέλος, στη ραψωδία Φ στο στίχο 277, όταν ο Αχιλλέας κινδύνευσε στον 

ποταμό Σκάμανδρο, ο ήρωας νόμιζε πως θα πεθάνει σ’ αυτό το σημείο, όμως η 

μητέρα του, η Θέτιδα τον προειδοποιεί πως θα σκοτωθεί κάτω από τα τείχη της 

Τροίας με θέληση του Απόλλωνα. 

Βέβαια, αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί πως και στην Α ραψωδία, ο 

Όμηρος αναφέρει την προφητεία της Θέτιδας στον Αχιλλέα για τα δύο τινά της 

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


  

  www.arnos.gr                …Πράξεις Παιδείας! 

 

 

 

 

 

   Σολωμού  29  Αθήνα       210.38.22.157         210.38.22.495 

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

5 

 

μοίρας του. Δηλαδή, ή θα πεθάνει νωρίς και ένδοξα στη μάχη ή θα ζήσει 

μακροχρόνια αλλά θα χαθεί με άδοξο τρόπο. 

 

 

4. Να συγκρίνετε τον τρόπο με τον οποίο ο ποιητής παρουσίασε τον θάνατο του 

Πάτροκλου και τον θάνατο του Έκτορα, επισημαίνοντας ομοιότητες και 

διαφορές, αλλά και συνδέονται τα δύο αυτά γεγονότα με τον θάνατο του 

Αχιλλέα. Να δικαιολογήσετε με λίγα λόγια τις παρατηρήσεις και τα 

συμπεράσματα σας. 

 

Η σκηνή του θανάτου του Πατρόκλου με αυτή του θανάτου του Έκτορα, 

παρουσιάζει ομοιότητες αλλά και διαφορές, ενώ οι σκηνές είναι συνυφασμένες 

με τον Αχιλλέα. 

Όσον αφορά τις ομοιότητες των δύο σκηνών θανάτου, παρατηρείται πως η 

επέμβαση ενός θεού στη μονομαχία είναι καθοριστική. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Απόλλωνας είναι αυτός  που υποκινεί και ενθαρρύνει τον Έκτορα, ώστε με δόλιο 

τρόπο να κατατροπωθεί ο Πάτροκλος. Ενώ, αντίστοιχα,  η θεά Αθηνά παραπλανεί 

τον Έκτορα παίρνοντας τη μορφή του Δηίφοβου και του υπόσχεται 

συμπαράσταση, ενώ αντίθετα με ύπουλο τρόπο ο Αχιλλέας, βοηθούμενος από 

την Αθηνά σκοτώνει τον Έκτορα. Μ’ αυτό τον τρόπο ο Όμηρος εξυψώνει την 

αντρεία των θυμάτων. 

Στη συνέχεια, οι νικητές, ο Έκτορας και ο Αχιλλέας, καυχώνται και επαίρονται 

για την νίκη τους, σαν να αποτελεί αποκλειστικά δικό τους κατόρθωμα (ύβρις), 

ενώ ταυτόχρονα διαβεβαιώνουν πως δεν θα σεβαστούν το σώμα του αντιπάλου 

τους. Οι δύο νικημένοι ακούν ότι δεν θα ταφούν και θα γίνουν βορά άγριων 

ζώων. Επιπλέον ομοιότητα ανάμεσα στις δύο σκηνές αποτελεί το γεγονός της 

δυσοίωνης προφητείας του θανάτου των νικητών από τους ηττημένους 

ετοιμοθάνατους. 

Συνάμα, τα θύματα φορούν την ίδια πανοπλία αυτή δηλαδή του Αχιλλέα. 

Τέλος, ο Όμηρος παρουσιάζει την εικόνα της προσωποποιημένης ψυχής των δύο 

νεκρών, να κατεβαίνει στον Άδη θλιμμένη. 

Ωστόσο, εντοπίζονται και κάποιες διαφορές στους θανάτους του Πατρόκλου 

και του Έκτορα. Αρχικά, στο θάνατο του Πατρόκλου συμμετέχει και ένας θνητός ο 

Εύμορβος. Δηλαδή, ο Πάτροκλος σταδιακά οδηγείται στο θάνατο, καθώς ο 

Απόλλωνας τον χτυπά ύπουλα πισώπλατα και τον αφοπλίζει, ο Εύμορβος τον  

τραυματίζει, ενώ το τελειωτικό μοιραίο χτύπημα, πραγματώνεται από τον 

Έκτορα. Αντίθετα, για τον Έκτορα, που ο θάνατος προκύπτει ακαριαία. Συνάμα 
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διαφορά αποτελεί το γεγονός πως ο Πάτροκλος γυμνώνεται από όπλα, όσο είναι 

ζωντανός, ενώ ο Έκτορας σκυλεύεται πεθαμένος. 

Επιπρόσθετα, ο Έκτορας ικετεύει για σεβασμό του νεκρού του σώματος και 

την απόδοση της νεκρικής ταφής και των τιμών, ενώ ο Πάτροκλος δεν αποζητά 

κάτι τέτοιο. Το σώμα του Πατρόκλου, ωστόσο, σώζεται αμέσως από τους 

Αχαιούς, ενώ αντίθετα το σώμα του Έκτορα κακοποιείται για έντεκα ολόκληρες 

μέρες. Τέλος, ο Πάτροκλος τιμωρείται με το θάνατό του, λόγω της ύβρεως που 

διέπραξε καθώς ξεπέρασε τα όρια που του είχε θέσει ο Αχιλλέας και αψήφησε 

την προειδοποίηση του Απόλλωνα. Αντίθετα, ο Έκτορας, οδηγείται στο θάνατο, 

γιατί πέφτει θύμα της εκδικητικής μανίας του Αχιλλέα. 

Ωστόσο και οι δύο αυτές σκηνές θανάτου των ηρώων, συνδέονται πάραυτα 

με τον θάνατο του Αχιλλέα. Η πανοπλία του Αχιλλέα αποτελεί συνδετικό κρίκο. Ο 

Αχιλλέας την δάνεισε στον Πάτροκλο, με αποτέλεσμα να αριστεύσει αρχικά, ενώ 

έπειτα οδηγήθηκε στο θάνατο. Ύστερα, ο Έκτορας αφαιρώντας την πανοπλία από 

τον νεκρό Πάτροκλο, την φορά και μονομαχεί με τον Αχιλλέα, όπου τελικά 

νικιέται. Έτσι η πανοπλία επιστρέφει πάλι στον Έκτορα. 

Συνάμα, πέραν της πανοπλίας, οι θάνατοι των δυο ηρώων είναι 

συνυφασμένοι με τον θάνατο του Αχιλλέα. Ο ετοιμοθάνατος Πάτροκλος, 

προφητεύει στον νικητή Έκτορα πως και ο ίδιος θα σκοτωθεί από τον Αχιλλέα, 

ενώ στην μονομαχία του Έκτορα και του Αχιλλέα, ο πρώτος προοικονομεί τον 

θάνατο του Αχιλλέα από τον Πάτροκλο και τον Απόλλωνα. 

 

 
 

5. Αφού λάβετε υπόψη σας όλη τη ραψωδία Χ (βλ. και Περιληπτική αναδιήγηση), 

να γράψετε ποιες σκηνές της ραψωδίας αναγνωρίζετε στο ποίημα του Κ.Π. 

Καβάφη «Τρώες» (βλ. Παράλληλο κείμενο). Ποιος παίζει τον ρόλο του Έκτορα 

στο ποίημα του Καβάφη; Τι πετυχαίνει μ' αυτή την αλλαγή ο Αλεξανδρινός 

ποιητής; Να δικαιολογήσετε τις απόψεις σας με στοιχεία από τα δύο κείμενα. 

 

Στο ποίημα του Καβάφη εντοπίζονται σκηνές και εικόνες από την Ραψωδία Χ 

του Ιλιαδικού έπους. Αρχικά, παρατηρείται η σκηνή με τον Έκτορα να τρέχει στα 

http://www.arnos.gr/gymnasio/iliada-b-gymnasioy
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τείχη της Τροίας, για να μονομαχήσει με τον Αχιλλέα, καθώς και η φυγή στην 

οποία τρέπονται οι δύο ήρωες. 

Συνάμα, το ποίημα αναφέρεται και στους θρήνους του Πριάμου και της 

Εκάβης πριν το θάνατο του Έκτορα, ενώ παρουσιάζεται και το τέλος για τους 

Τρώες, σύμφωνα με την εκπλήρωση του θελήματος του Δία. («Βουλή γενόνταν 

του Κρανίδη»). 

Ωστόσο, τον ρόλο του Έκτορα στο ποίημα παίζουν όλοι οι Τρώες όπως 

διαφαίνεται και στον τίτλο, αλλά και ο ίδιος ο Καβάφης. Ο ποιητής προσπαθεί 

μέσα από τους Τρώες να περιγράψει όλους εμάς τους ανθρώπους που 

κερδίζουμε, χάνουμε που κάποιες στιγμές αναθαρρήνουμε, ενώ άλλες 

απογοητευόμαστε, που παλεύουμε, που δειλιάζουμε, επιδιώκουμε να 

αλλάξουμε την μοίρα μας, που ρισκάρουμε, ενώ η συντριβή φαντάζει 

αναπόφευκτη. Μ’ αυτό τον τρόπο ο Καβάφης προσδίδει διαχρονικότητα και 

οικουμενικότητα στο ποίημα. Προσπαθεί να παρουσιάσει τις αντιδράσεις αλλά 

και το χρέος και τις αξίες που υπηρετούν οι άνθρωποι. 

 

 

6. Αφού μελετήσετε το εποπτικό υλικό που συνοδεύει την ενότητα: α) Να 

επισημάνετε τι ήθελε, κατά τη γνώμη σας, ο κάθε καλλιτέχνης να προβάλει, β) 

Να δημιουργήσετε το δικό σας εποπτικό υλικό τονίζοντας κάποια λεπτομέρεια 

του ομηρικού κειμένου που σας έκανε εντύπωση. 

 

Το εποπτικό υλικό της ραψωδίας όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο φωτίζει 

την μονομαχία των δύο ηρώων. Συγκεκριμένα. 

 Στην εικόνα 34, ο Δίας ζυγίζει την 

μοίρα των δύο ηρώων (ψυχοστασία). 

Μ’ αυτό τον τρόπο, ο καλλιτέχνης 

προβάλλει έντονα το ρόλο της μοίρας 

και του προδιαγεγραμμένου. Η 

ζυγαριά γέρνει προς το μέρος του 

Έκτορα πράγμα που φανερώνει την 

ήττα του, οπότε η θεϊκή βοήθεια για 

τον Έκτορα ήταν περιττή και ανώφελη. 

 Στην εικόνα 35, ο καλλιτέχνης 

αναδεικνύει την υπεροχή του Αχιλλέα 

στη σύγκρουσή του με τον Έκτορα, 
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καθώς επίσης αποδίδεται με ζωντάνια και η συμβολή της θεάς Αθηνάς 

σε όλο αυτό. 

 

 Στην εικόνα 36, απεικονίζεται η μονομαχία 

πάλι του Έκτορα και του Αχιλλέα, 

εκφράζοντας τον δυναμισμό και την 

ορμητικότητα του Αχιλλέα, αλλά και την 

προσπάθεια του Έκτορα να αμυνθεί. 

 

 Στην εικόνα 37, ο καλλιτέχνης προχωρά 

στην απεικόνιση τειχοσκοπίας. Δηλαδή, 

ενώ οι ήρωες μονομαχούν με σθένος, οι 

συγγενείς και οι σύντροφοι 

παρακολουθούν γεμάτοι αγωνία. 

 

 Στην εικόνα 38, αισθητοποιείται ο θάνατος 

του Έκτορα, και η ψυχή του που φεύγει από 

το σώμα του. Παράλληλα, εκφράζεται η 

περηφάνια και το γόητρο του Αχιλλέα για την 

επίτευξη του κατορθώματός του, 

συνοδευόμενος από την Αθηνά. 

 

 Στην εικόνα 39, εκφράζεται ο πόνος της 

Ανδρομάχη, που μαθαίνει για τον χαμό του 

Έκτορα και λιποθυμά. Ενώ στο βάθος 

διακρίνεται η κακοποίηση του Έκτορα και η 

ατίμωση του, που εντείνει την τραγικότητα της 

κατάστασης. 

 

 

 
 

Επιμέλεια: Αρετή  Βελή – Φιλόλογος 
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