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στ. 375: αξίζει να παρατηρήσουµε ότι ο ποιητής τονίζει το σηµείο που «εστάθηκε» ο ήρωας («εις το 

κατώφλι») ο πολεµιστής νιώθει άβολα σ’ ένα χώρο που δεν του ταιριάζει και βιάζεται (αντίθετα µε τον 

αδερφό του, τον Πάρη, βλ. Σ στ. 320 κ.εξ.) να επιστρέψει στο δικό του χώρο, στο πεδίο της µάχης. Ο 

ποιητής επιµένει να προβάλλει την ταχύτητα των κινήσεων του Έκτορα από τη στιγµή που ξεκίνησε από το 

στρατόπεδο για την πόλη (στ. 116-117, 237, 242, 313, 370, 375, 390) δίνεται έτσι στον ακροατή η 

εντύπωση ότι ο πρόµαχος της Τροίας νιώθει άσχηµα µακριά από το χώρο στον οποίο τον καλεί το καθήκον. 

στ. 378-380:  χρήση της τεχνικής των «άστοχων ερωτηµάτων». Στη συνέχεια η «έξυπνη οικονόµα» θα 

απορρίψει (στ. 383-385) τις λογικές δυνατότητες που πρόβαλε ο Έκτορας σχετικά µε την έξοδο της 
Ανδροµάχης και θα δώσει τη σωστή απάντηση τοποθετώντας την εµφαντικά στο τέλος (στ. 386-389). 

«Το θέµα [των άστοχων ερωτηµάτων] […] είναι καθαρά οργανωµένο: ανάµεσα σε δύο πρόσωπα το πρώτο 

απορεί για κάτι και προτείνει, το ίδιο πρώτα, µε τη µορφή διαζευκτικών ερωτηµάτων, κάποιες, οπωσδήποτε 

εύλογες λύσεις· επειδή όµως καµιά από αυτές δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, έρχεται η σειρά 

του δεύτερου προσώπου να δώσει τη σωστή απάντηση, αφού όµως πρώτα αναιρέσει µια-µια και όσο γίνεται 

µε τα ίδια λόγια τις λύσεις που πρότεινε ο άλλος. Από λογική άποψη, η διεξοδική αναίρεση των άστοχων 

ερωτηµάτων του πρώτου είναι φλυαρία περιττή. Το πιο φυσικό θα ήταν τα άστοχα ερωτήµατα να 

αγνοηθούν και η απάντηση να είναι χωρίς πολλά λόγια: Αυτό που ρωτάς έγινε γι’ αυτόν και γι’ αυτόν το 

λόγο — όπως κάνει ο Αυτοµέδοντας στο ω (στ. 125-127). Ό,τι όµως από λογική άποψη είναι περιττό, 

µπορεί πολύ ωραία από ποιητική άποψη να είναι απόλυτα δικαιωµένο. Έτσι στην περίπτωση των άστοχων 
ερωτηµάτων, η σωστή λύση του προβλήµατος κρατιέται σκόπιµα για το τέλος, για ν’ ακουστεί γεµάτη 

βάρος και δύναµη, αφού πρώτα η φαντασία µας παρασύρθηκε σε σφαλερούς δρόµους, δύο φορές µάλιστα: 

Μήπως είναι αυτό, µήπως είναι εκείνο; — Ούτε αυτό είναι ούτε εκείνο, µόνο αυτό! Αντίθετα, µε την κοφτή 

από την αρχή λύση —αυτό είναι το σωστό— θα αδυνάτιζε κάθε κίνηση της φαντασίας.» (Κακριδή Ε.Ι., Η 

διδασκαλία, σελ. 64-65). 

στ. 388: η υπόθεση της οικονόµου για την κατάσταση της Ανδροµάχης βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την 

πληροφορία που µας έχει δώσει κιόλας ο ποιητής (στ. 373) και βοηθάει τον ακροατή να πλάσει µε τη 

φαντασία του την εικόνα. Η ενέργεια της Ανδροµάχης να τρέξει στα τείχη, για να µάθει νέα του Έκτορα, 

την εξισώνει µε τις άλλες Τρωαδίτικες που περικύκλωσαν τον Έκτορα κατά την είσοδό του στην πόλη, 

αγωνιώντας να µάθουν νέα για τους δικούς τους (στ. 237-241) ταυτόχρονα, ωστόσο, τη διακρίνει από τις 

ανώνυµες αυτές συζύγους και αδελφές των πολεµιστών και την βάζει στο χώρο των Σκαιών πυλών σε µια 

άλλη χρονική στιγµή, ώστε αυτή η συνάντηση να αποµακρύνεται συνεχώς και να µοιάζει αδύνατη, ως την 

τελευταία στιγµή που οι δυο σύζυγοι θα συναντηθούν σαν από σύµπτωση. Ο ποιητής µε αριστοτεχνικό 

τρόπο προετοίµασε τον ακροατή να δεχτεί αυτόν το χώρο συνάντησης πολύ φυσικά, αλλά και 

δηµιουργώντας του µεγάλη αγωνία, µήπως και αυτή η συνάντηση δεν πραγµατοποιηθεί ποτέ. Η ανησυχία 

της Ανδροµάχης την σπρώχνει έξω και τρέχει να αναζητήσει τον άντρα της στο χώρο του· η επιθυµία επίσης 

του Έκτορα να δει τους δικούς του για τελευταία ίσως φορά, µε την ευκαιρία του ερχοµού του στην πόλη, 

τον ωθεί να ψάξει τη γυναίκα του στο δικό της χώρο, στο παλάτι. ∆εν τη βρίσκει όµως και η βιασύνη του να 

γυρίσει στη µάχη τον οδηγεί στις πύλες που βγάζουν στο στρατόπεδο. Η συνάντηση µοιάζει να 

µαταιώνεται, ο ποιητής παίζει µε την αγωνία του ακροατή του και να που σαν από σύµπτωση η συνάντηση 

πραγµατοποιείται ακριβώς στον µεταίχµιο χώρο, στο σηµείο όπου χώρος του µάχιµου στρατιώτη (Έκτορα) 

και χώρος του άµαχου πληθυσµού (Ανδροµάχη και Αστυάνακτας) εγγίζονται (δηλαδή στις δυσώνυµες 

Σκαιές πύλες). Το χωρίο Σ 386-389 παραπέµπει στο Χ 460 κ.εξ., όταν η Ανδροµάχη θα ορµήσει σαν τρελή 

στα τείχη, έχοντας συνειδητοποιήσει ήδη ότι ο Έκτορας είναι νεκρός. «Η παραποµπή είναι ολοφάνερη και 

προοικονοµία διακριτική και συγκινητική» σηµειώνει ο  G.S. Kirk  στα σχόλιά του. 

στ. 404-405: να τονίσουµε την κινηµατογραφική περιγραφή της εικόνας· ο ποιητής, αφού ξεκινάει από την 

παρουσίαση του σκηνικού, προχωράει στους πρωταγωνιστές (στ. 392 κ.εξ.) και εστιάζει στις κινήσεις πριν 
καταλήξει στο βλέµµα και την έκφραση του προσώπου (στ. 404-406). Το πρόσωπο του σκληρού πολεµιστή 

γλυκαίνει στη θέα του γιου του και ένα χαµόγελο ηρεµίας αποδίδει τα αισθήµατα του πατέρα. Να 

σηµειώσουµε επίσης ότι την ανέλπιστη συνάντηση των δύο συζύγων ο ποιητής τη δίνει µε απαράµιλλη 

διακριτικότητα και άριστα ψυχολογηµένο τρόπο. Λείπουν οι συναισθηµατικές εξάρσεις και οι αισθησιακές 



λεπτοµέρειες· µε λιτό τρόπο απεικονίζονται οι συγκρατηµένες κινήσεις. Ο πατέρας πλησιάζει χωρίς να πει 

τίποτα· το τρυφερό χαµόγελο που ζωγραφίζεται στο πρόσωπο του τα λέει όλα. Το ίδιο συµβαίνει και µε τη 

µητέρα και σύζυγο· η ανέλπιστη χαρά της εκφράζεται από τα δακρυσµένα µάτια της και από την αυθόρµητη 

κίνηση της να αγγίξει το χέρι του συντρόφου της. 

στ. 406 κ.εξ.:  το επιφώνηµα που πρώτο ακούγεται από τα χείλη της Ανδροµάχης («Οϊµέ!») είναι η 

απαραίτητη εισαγωγή ενός λόγου συναισθηµατικά φορτισµένου, που µόλις αρχίζει, και ανταποκρίνεται 
στην εικόνα που έχουµε σχηµατίσει για την ψυχολογική της κατάσταση από τα λόγια του ίδιου του ποιητή 

(στ. 373, 394 και 406) και της «έξυπνης οικονόµας» (στ. 386 και 388). Τα επιχειρήµατα της γυναίκας του 
Έκτορα, συναισθηµατικού κυρίως χαρακτήρα, αποκτούν και έντονο υποκειµενικό χρώµα, όταν εκτός από 

την ορφάνια του παιδιού τους, προβάλλουν σαν όπλο και τη δική της χηρεία. Η επιχειρηµατολογία της 
κινείται σε τρία χρονικά επίπεδα: α) πρώτα αναπτύσσει ό,τι φοβάται για το µέλλον και θέλει να το αποφύγει 

(στ. 406-413α), β) ύστερα κάνει µια αναδροµή στο παρελθόν: τι είχε και τι έχασε (στ. 413β-428), και γ) 
επανέρχεται στο παρόν: τι έχει τώρα (στ. 429-430). Το νόηµα: αν στις απώλειες του παρελθόντος προστεθεί 

στο µέλλον η απώλεια του µοναδικού προσώπου που έχει τώρα, τότε ο πόνος γι’ αυτήν θα είναι αβάσταχτος 
και καλύτερα να πεθάνει. 

στ. 414 κ.εξ.:  µε επική άνεση δίνεται η ιστορία της πατρικής οικογένειας της Ανδροµάχης. Έτσι όµως ο 

ποιητής έχει την ευκαιρία να αναφερθεί πλατιά στον Αχιλλέα, στον ιπποτισµό και τη γενναιότητά του (σε 

15 στίχους!), ώστε να µην ξεχνάει ο ακροατής τον κεντρικό ήρωα του έπους, αλλά και να µας υποβάλει την 

εντύπωση ότι η Ανδροµάχη δεν θα καταφέρει να ξεφύγει από την τραγικότητα της γενιάς της· λεπτή 

τραγική ειρωνεία κρύβεται σ’ αυτά τα λόγια της γυναίκας του Έκτορα: αυτός που ξεκλήρισε την πατρικής 

της οικογένεια θα της στερήσει αργότερα και τη µοναδική παρηγοριά που της έµεινε, τον άντρα της. Να 

θυµίσουµε επίσης ότι στην οµηρική µάχη ο νικητής πρέπει να γίνει κύριος του νεκρού σώµατος και των 

όπλων του αντιπάλου, για να θεωρηθεί ολοκληρωµένη η νίκη του. Γι’ αυτό πολλές φορές η µάχη 

συνεχίζεται γύρω από ένα νεκρό πολεµιστή: ο αντίπαλος προσπαθεί να του αφαιρέσει τα όπλα του, ενώ οι 

συµπολεµιστές του τα υπερασπίζονται. Ο Αχιλλέας, όπως βλέπουµε, προτιµάει να στερηθεί αυτήν την 

ικανοποίηση, που θα σήµαινε ατίµωση για το γέροντα βασιλιά των Κιλίκων. Η αναφορά στην ιπποτική 

συµπεριφορά του ήρωα απέναντι στο νεκρό Αετίωνα δείχνει την αγάπη του ποιητή για τον Πηλείδη. 

στ. 421 κ.εξ.:  η µητέρα της Ανδροµάχης είχε την τύχη που είχαν όλες οι γυναίκες της οµηρικής εποχής 

στον πόλεµο, οδηγήθηκε δηλαδή σκλάβα στο στρατόπεδο των Ελλήνων στην Τροία και στη συνέχεια 

εξαγοράστηκε από τον πατέρα της, τον παππού της Ανδροµάχης (η µετάφραση του στ. Σ 428 από τον I. 

Πολυλά δεν αποδίδει σωστά το πρωτότυπο· καλύτερα: «στο σπίτι του πατρός της»). Ο ποιητής χειρίζεται µε 

τέτοιο τρόπο την προσωπική ιστορία της Ανδροµάχης, ώστε µε τον ξαφνικό θάνατο της µητέρας της να 

χάνει και το τελευταίο της στήριγµα από την πατρικής της οικογένεια και η µοναδική της παρηγοριά και 

ελπίδα πλέον να είναι ο Έκτορας. (Για την Άρτεµη ως αιτία ξαφνικού θανάτου γυναίκας, βλ. και Τ 59 και Ω 

606.) 

στ. 433 κ.εξ.:  οι αιτίες που έκαναν το λόγο της Ανδροµάχης έντονα συναισθηµατικό (αγάπη για τον άντρα 

της και φόβοι για το µέλλον του παιδιού της και το δικό της) την ωθούν στο τέλος να σκεφτεί και να 

προτείνει ένα αµυντικό σχέδιο που και λογικό και ρεαλιστικό είναι (πρβ. στ. 435-439). Αν και οι στ. 433-

439 αθετήθηκαν από τους αρχαίους σχολιαστές, επειδή δεν άρµοζε σε µια γυναίκα να µιλάει σαν 

στρατηγός, η σύγχρονη έρευνα µάλλον αποδέχεται την αυθεντικότητά τους. 

στ. 441 κ.εξ.:  ο λόγος του Έκτορα είναι γεµάτος κατανόηση, αισθάνεται τους ίδιους φόβους µε τη γυναίκα 

του, αλλά δεν είναι µόνο σύζυγος και πατέρας· βαραίνουν πάνω του οι ευθύνες που έχει απέναντι στο λαό 

του και το χρέος προς τη γενιά του. Ο Έκτορας είναι πολεµιστής· όσο και αν νιώθει τη γυναίκα του, δεν 

µπορεί να αφεθεί στο συναίσθηµα, πρέπει να λειτουργήσει µε γνώµονα τη λογική. Ο πρώτος πολέµαρχος 

της Τροίας νιώθει βαρύ πάνω του το βλέµµα των Τρώων συµπολεµιστών του και των γυναικών της Τροίας, 

που έχουν παιδιά στην πρώτη γραµµή. Γίνεται λόγος εδώ για την οµηρική «αιδώ», ένα ανάµεικτο 

συναίσθηµα ντροπής για το τι θα πουν οι άλλοι, αλλά και σεβασµού αυτής της κοινής γνώµης. Αυτός «ο 

φόβος της ατίµωσης» ήταν το πλέον διαδεδοµένο συναίσθηµα της οµηρικής κοινωνίας. Σ’ αυτήν την 
εξωτερική πίεση προστίθεται και µια εσωτερική: ούτε ο ίδιος του ο εαυτός του επιτρέπει να κάνει πίσω 

(«ουδ’ η καρδιά µου θέλει το»), θα είναι σαν να προδίδει τη φύση του («να είµαι γενναίος πάντοτε κι 



εµπρός να µάχοµαι των Τρώων»). Ο πολεµιστής αγωνίζεται για την πατρίδα του, αλλά και για τη διαφύλαξη 

της τιµής και της δόξας του πατέρα και της γενιάς του. Με τον αγώνα του και τη στάση του κερδίζει την 

εκτίµηση των συµπολιτών του, που έχει µεγάλη σηµασία για τον οµηρικό άνθρωπο και εξασφαλίζει την 

τιµή και την υστεροφηµία του. Η τιµή και η δόξα της οικογένειας είναι αξίες που η µια γενιά κληρονοµεί 

από την άλλη· το χρέος της είναι να τις διατηρήσει και να τις επαυξήσει (γι’ αυτό ο γιος έπρεπε να δειχθεί 

πιο άξιος από τον πατέρα), ώστε να τις κληροδοτήσει στις επόµενες γενιές. Αυτό άλλωστε το ιδεώδες 

εκφράζεται στην ευχή του Έκτορα προς τους θεούς για το γιο του. Για τους λόγους αυτούς βλέπουµε τον 
Έκτορα να πολεµάει, ακόµα και όταν είναι πεπεισµένος ότι η Τροία θα χαθεί και ο ίδιος θα σκοτωθεί: ο 

οµηρικός ήρωας δεν µάχεται για τη νίκη, αλλά για την τιµή και τη δόξα της γενιάς του, αξίες διαχρονικές 
και αιώνιες που δεν εξαρτώνται από τη νίκη η από την ήττα. Η στάση αυτή εξισώνει τον πρόµαχο των 

Τρώων µε τους µαχητές των Θερµοπυλών. 

στ. 450-455:  στην κορυφή της πυραµίδας των αγαπηµένων προσώπων ο Έκτορας τοποθετεί την 
Ανδροµάχη· το ίδιο είχε κάνει και η σύζυγός του µ’ αυτόν (στ. 429-430), όµως στην περίπτωση της 

Ανδροµάχης αυτό ήταν αναµενόµενη λογική απόληξη, αφού έχει ήδη χάσει όλους τους αγαπηµένους της 
πατρικής της οικογένειας. 

στ. 462-465: η ευχή του Έκτορα, να τον βρει ο θάνατος πριν δει την ατίµωση της γυναίκας του, βρίσκεται 

σε αντιστοιχία µε την ευχή της Ανδροµάχης (στ. 410-411) και τονίζει την αµοιβαιότητα των αισθηµάτων 

των δύο συζύγων. Να τονίσουµε ωστόσο ότι ο πόνος του άντρα δεν οφείλεται µόνο στον καηµό της 

γυναίκας του, αλλά και στις αρνητικές συνέπειες που θα έχει η δική της σκλαβιά στην υστεροφηµία και την 

τιµή του. Για τον κτηνώδη τρόπο µεταχείρισης των αιχµαλώτων γυναικών πρβ. Β 355. 

στ. 466 κ.εξ.:  η κίνηση του Έκτορα στρέφει την προσοχή του ακροατή σ’ ένα νέο πρόσωπο και η σκηνή 

διευρύνεται. Από στενά συζυγικής γίνεται οικογενειακή· µετά τον Έκτορα σύζυγο ο ποιητής µάς 

προετοιµάζει να δούµε τον Έκτορα πατέρα. Η γεµάτη παιδική αφέλεια αντίδραση του µικρού Αστυάνακτα 

γίνεται µε αριστοτεχνικό τρόπο µεγάλη ποίηση: οι γονείς ξεχνούν, έστω για λίγο, την απελπισία που τους 

ζώνει και τις απαισιόδοξες προβλέψεις των προηγούµενων λόγων τους και αφήνονται να γελάσουν. Η 

όµορφη πλαστική εικόνα των στίχων αυτών κάνει και τον ακροατή να ξεχάσει τη βαριά ατµόσφαιρα. 

Παρατηρούµε επίσης ότι η Ανδροµάχη µε το λόγο της επιδίωξε να κερδίσει τον Έκτορα σύζυγο και πατέρα 

εις βάρος του Έκτορα πολεµιστή και δεν το έτυχε. Αυτό το πετυχαίνει ο µικρός Αστυάνακτας µε τη δική 

του διαµαρτυρία: η εικόνα του Έκτορα που αφήνει το κράνος του καταγής είναι ένας έµπρακτος 

αφοπλισµός µπροστά στη δύναµη της παιδικής αθωότητας. Τέλος, σηµειώνουµε ότι η αλλαγή της 

ατµόσφαιρας, την οποία προκάλεσε η καταλυτική παρουσία του µικρού Αστυάνακτα, δικαιολογεί την 

αισιοδοξία και την ελπίδα των ευχών του πατέρα προς το γιο. Επίκεντρο τώρα της σκηνής είναι το παιδί, 

οπότε δεν θα µπορούσε να ακουστεί κάτι κακό. Εξάλλου, ο Έκτορας έχει αφήσει τον πολεµιστή καταγής, 

τώρα είναι µόνο πατέρας, και ως πατέρας µόνο αισιόδοξα µπορεί να σκεφτεί. Η ηρωικής ιδεολογία 

επιβεβαιώνεται και πάλι: ο γιος, αντάξιος του πατέρα, επιστρέφει φορτωµένος λάφυρα, πηγή χαράς για τη 

µητέρα του. 

στ. 482-485: η κίνηση του Έκτορα να δώσει το παιδί στη σύζυγό του, ενώ το πήρε από την παραµάνα, δίνει 

στον ποιητή την ευκαιρία να φέρει πιο κοντά τους αγαπηµένους συζύγους µέσω του παιδιού, που αποτελεί 
το συνδετικό κρίκο µεταξύ τους. Εκείνη το δέχεται «γελοκλαίγοντας» (στ. 484)· το όµορφο σύνθετο 

αποδίδει µε ψυχολογική αλήθεια τα ανάµεικτα συναισθήµατα της Ανδροµάχης. Η αισιοδοξία που γέννησε η 

προσευχή συγκρούεται µε τη θλίψη των προηγούµενων λόγων της. Να σηµειώσουµε επίσης ότι στην αρχή 

της σκηνής εκείνη του είχε αγγίξει το χέρι (στ. 405). Τώρα εκείνος µετά το πλησίασµα που προκάλεσε το 

παιδί την αγγίζει χαϊδευτικά (στ. 485). Η τρυφερότητα του πατέρα έφτασε µέχρι το φιλί (στ. 474), του 

συζύγου είναι πιο συγκρατηµένη. 

στ. 489 κ.εξ.:  η µοιρολατρία της σκέψης του Έκτορα είναι ανάλογη µε σηµερινές αντιλήψεις, όπως «ό,τι 

γράφει δεν ξεγράφει» κ.τ.ό. Η Ανδροµάχη θα υφαίνει στον αργαλειό της, όταν ο Έκτορας θα είναι νεκρός 
(Χ στ. 437 κ.εξ.). Τέλος, µε την κίνηση του Έκτορα να ξαναφορέσει την περικεφαλαία του (στ. 494), η 

οικογενειακή σκηνή τελειώνει ο σύζυγος και πατέρας ξαναγίνεται στρατιώτης. 



στ. 500-502:  τα δάκρυα παίζουν σηµαντικό ρόλο σ’ όλη τη διάρκεια της σκηνής: στην αρχή της (στ. 406) 

εκφράζουν χαρά και ευτυχία για την απρόσµενη συνάντηση (η Ανδροµάχη είχε έρθει στις Σκαιές πύλες να 

µάθει νέα του Έκτορα η έστω να τον δει από µακριά), µετά την αισιόδοξη ευχή στους θεούς τα αισθήµατα 

της συζύγου και µητέρας είναι ανάµεικτα και αυτό αποδίδει η µετοχή «γελοκλαίγοντας» («δακρυόεν 

γελάσασα», στ. 484), ενώ στο τέλος τα δάκρυά της (στ. 496) εκφράζουν εύγλωττα την πίκρα του 

αποχωρισµού. Όταν όµως τα δάκρυα γίνονται πρόωρος θρήνος στο παλάτι, ο ακροατής του έπους 

συνειδητοποιεί ότι το πρωτοπαλίκαρο της Τροίας γυρίζει στο πεδίο της µάχης έχοντας πάνω του το σηµάδι 
του θανάτου. Σ’ ολόκληρη τη σκηνή, εξάλλου, ήταν έντονο το φάσµα του θανάτου του Έκτορα. Έτσι η 

αισιοδοξία των τελευταίων λόγων του σ’ αυτή τη ραψωδία (στ. 526-529) έχει έντονη τη σφραγίδα της 
τραγικής ειρωνείας. Η προοικονοµία επίσης του στ. 502 πρέπει να µείνει καλά τυπωµένη στη µνήµη του 

ακροατή, γιατί από το σηµείο αυτό και µετά τίποτα δεν θα προµηνύει το θάνατο του Έκτορα, αντίθετα οι 
νίκες των Τρώων που θα ακολουθούσουν, σύµφωνες µε τη «βουλής» του ∆ία για τη δικαίωση του Αχιλλέα, 

θα µας κάνουν να περιµένουµε το αντίθετο. Οι νίκες όµως αυτές δεν θα παρασύρουν πλέον τον ακροατή σε 
λανθασµένα συµπεράσµατα: έχει ακούσει ακόµη και τον ίδιο τον υπερασπιστή της Τροίας να προφητεύει 

την πτώση της. Και το κυριότερο, ο ποιητής µάς έχει κιόλας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουµε πως το 

πρωτοπαλίκαρο των Τρώων γυρίζει στο πεδίο της µάχης έχοντας πάνω του το σηµάδι του θανάτου: σε 

ολόκληρη τη σκηνή η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το θάνατο του και στο τέλος ο πρόωρος θρήνος 

που στήνεται στο παλάτι θα θυµίζει από εδώ και πέρα ότι οι νίκες του Έκτορα θα είναι το αναγκαίο 

πέρασµα για το θάνατο. 

στ. 521-525 αυστηρός µε τον αδελφό του στις προηγούµενες σκηνές: µπροστά στη µητέρα τους Εκάβη (Σ 

στ. 280-285) και όταν συνάντησε τον ίδιο στο παλάτι του (Σ στ. 326-331). Εδώ όµως, που τον βλέπει έτοιµο 

να ορµήσει στη µάχη, του µιλάει πολύ φιλικά και αναγνωρίζει τη γενναιότητά του. Παρά το φιλικό ύφος του 

όµως, δεν παραλείπει να ψέξει την εκούσια οκνηρία του αδελφού του και να του θυµίσει για µια ακόµη 

φορά την ευθύνη που έχει γι’ αυτόν τον πόλεµο. Εξηγεί, επίσης, και τη δική του δύσκολη θέση και τη θλίψη 

του, όταν ακούει τους Τρώες δίκαια να κατηγορούν τον Πάρη. 

 


