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Σοφοκλέους, Αίας: Ύβρις – Τιμή 

Η στάση ζωής του τραγικού ήρωα 

 
Μαριαλένα Συροπούλου, Ανδριάνα Τσόκου, Νάσια Χασακού, Χαρά Χρήστου, 

Γ6  

Στάση ζωής ονομάζεται η συνειδητή επιλογή τρόπου αντιμετώπισης ενός 

ζητήματος ή μιας κατάστασης σχετικά με τη ζωή. Βασίζεται στις ιδέες, τις 

απόψεις και τα πιστεύω που έχει κάποιος σχετικά με τις ενέργειες/πράξεις  

που πρέπει να κάνει. Οι ιδέες αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το 

κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Συγκεκριμένα για το έργο: 

Ο Αίαντας είναι άκαμπτος, αυστηρός, χωρίς ανοχή στην ματαίωση ή την 

προσβολή. Έχει υπεροπτική αυτοεκτίμηση των ικανοτήτων του και του 

ηρωισμού του σε βαθμό αναίδειας. Θέλει να αναγνωρίζεται από τους άλλους 

και οι άλλοι να υποτάσσονται στη θέλησή του. Ο Αίαντας είναι ασεβής 

απέναντι στους θεούς, νιώθει άτρωτος, ενεργεί ως θεός και όχι ως θνητός και 

δεν αναγνωρίζει τους ανθρώπινους περιορισμούς. Είναι ένας άνθρωπος που 

νιώθει ότι έχει χάσει την τιμή του, με αποτέλεσμα να δρα ανεξέλεγκτα, 

εκφράζοντας έντονα η μεταβλητότητα της ανθρώπινης φύσης. Αισθάνεται 

μόνος και χωρίς ελπίδα παρουσιάζοντας έτσι μια καταστροφική εικόνα. Η 

μοναξιά του αυτή σχετίζεται με την πράξη του, αφού νιώθει πως έχει 

ταπεινωθεί και μοναδική του λύση είναι η αυτοκτονία, ενώ ταυτόχρονα δεν 

δέχεται να ακούσει κανέναν.  

Ο Αίαντας είναι ευάλωτος και αυτοαποκαλύπτεται: 

1. στο αίσθημα της ντροπής που τον κατακλύζει καθώς νιώθει βαθιά 

ταπεινωμένος από τον Οδυσσέα που κέρδισε τα όπλα του Αχιλλέα 

2. στην επακόλουθη οργή και εκδικητικότητά του εναντίον των ζώων που τα 

περνάει για εχθρούς 

3. στην αποτυχία του να επεξεργαστεί την τροπή των πραγμάτων/της ζωής 

του 

4. στη συνειδητοποίηση των ελαττωμάτων του χαρακτήρα του και στην 

ανικανότητά του να ζήσει σε έναν κόσμο που απαιτεί ευελιξία και 

συνεργασία και 
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5. στο φόβο του να αντικρίσει τον πατέρα του ατιμασμένος.  

Μέσα απ' το έργο εκφράζεται μια ματαιόδοξη αλλά την ίδια στιγμή 

θαρραλέα στάση ζωής, αφού στη συνέχεια ο Αίαντας αποδέχεται την μοίρα 

του αρνούμενος να την αλλάξει και να την δημιουργήσει ο ίδιος, παρ' όλα τα 

δεινά που πέρασε.  

 

Ελευθερία  Σφενδουράκη, Γ6  

     Ο Αίαντας έχει τη στάση ζωής που έχουν και οι ομηρικοί ήρωες. Πιστεύει 

πως η τιμή είναι πάνω απ’ όλα, ακόμα και από την ίδια του τη ζωή. Αυτή η 

στάση εκφράζεται στο εξής γνωμικό που αναφέρει ο κεντρικός ήρωας: « Ή 

τιμημένος ο ακέραιος άνθρωπος να ζει ή και πάλι να πεθαίνει». Με αυτό 

καταλαβαίνουμε πως άποψη του ήρωα είναι ότι όποιος δεν έχει τιμηθεί δεν 

αξίζει να ζει. Από τη στιγμή που καταλαβαίνει ότι δεν ήταν οι Αχαιοί αυτοί 

που βασάνιζε και σκότωνε αλλά πρόβατα, ρεζιλεύεται και χάνει την 

υπόληψή του. Νιώθει ντροπή (στίχους 433-437: «Με βλέπεις τον αντρειωμένο 

με την αδείλιαστη καρδιά, τον άφοβο στις άγριες μάχες, να δείχνω χέρι 

τρομερό στα άγρια ζώα; Αλίμονο, με περιγελούν, ντρόπιασμα για μένα!»), 

θέλει να πάει στον Άδη (στίχους 470-477) και δε θέλει να αντικρίσει τον 

πατέρα του (στίχους 549-553). Έτσι, αποφασίζει ότι η καλύτερη επιλογή που 

έχει είναι να αυτοκτονήσει. 

Η «ύβρις» τον Αίαντα του Σοφοκλή 
 

Βαγγέλης Στούνος, Γ6  

Ο ορισμός της ύβρεως 

«Αφού καταλαβαίνεις, φρόντισε να μην άρεις το λόγο σου ποτέ στο ύψος των 

θεών ούτε να ισχυριστείς την ύπαρξή σου ανώτερη από την ύπαρξη άλλου 

ανθρώπου, όσο ψηλά κι αν στέκεσαι, όσο βαθύς κι αν είναι ο πλούτος σου. 

Φτάνει μια μέρα κι έρχονται τα πάνω-κάτω στη ζωή. Τους σώφρονες τους 

εκτιμούν και τους κακούς τους απεχθάνονται οι θεοί.» 

 (Σοφοκλέους Αίας, στ. 127-133) 
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Αρχικά, ο Αίαντας διαπράττει ύβριν στους στ. 111-113, όταν αντιτίθεται στην 

εντολή της Αθηνάς και λέει συγκεκριμένα: «Αθηνά, το θέλημά σου είναι για 

μένα διαταγή. Όμως αυτός θα δικαστεί και θα πληρώσει.» Επιπλέον, 

διαπράττει ύβριν και στους στ. 433-435, όπου αποδίδει την ευθύνη για τις 

απάνθρωπες και αποτρόπαιες πράξεις του στην Αθηνά. Πιο συγκεκριμένα, 

λέει τα εξής: «Μα εγώ άπλωσα το χέρι να συντρίψω ανθρώπους ενόχους και η 

κόρη, η αρπακτική, του Δία έλυσε καταπάνω μου τη λύσσα της.» Μία από τις 

πιο χειρότερες περιπτώσεις ύβρεως που διαπράττει ο Αίας, βρίσκεται στους 

στ. 573-574, όπου λέει συγκεκριμένα στην Τέκμησσα: «Μη με ζαλίζεις άλλο. 

Δεν έχεις καταλάβει πως δεν οφείλω τίποτα στους θεούς;» και αργότερα, 

όπου λέει στον πατέρα του, όπως μαθαίνουμε απ’ τον άγγελο στους στ. 735-

739, τα εξής χαρακτηριστικά λόγια, φεύγοντας για την Τροία: «Με τη βοήθεια 

των θεών και τα σκουπίδια ακόμα μπορούν να γίνουν ένδοξοι κατακτητές, 

πατέρα. Εγώ όμως δεν τους χρειάζομαι. Το λέω και το πιστεύω πως είμαι 

ικανός να θριαμβεύσω μόνος μου.» Τέλος, όπως πάλι μαθαίνουμε απ’ τον 

άγγελο στους στ. 743-745, λέει στην Αθηνά, η οποία στεκόταν δίπλα του στη 

μάχη και τον εμψύχωνε: «Ε, θεά, δεν πας να βοηθήσεις κανέναν άλλο; Εδώ 

φυλάω εγώ. Δεν πρόκειται να σπάσουν οι γραμμές.» Όλες αυτές λοιπόν είναι 

οι περιπτώσεις που διαπράττει ύβριν ο Αίας, οι οποίες έχουν βέβαια και τις 

ανάλογες συνέπειες, καθώς οι θεοί ποτέ δεν τις αφήνουν ατιμώρητες. 

 

Αθηνά Χειλάκου, Γ6  

Ο Αίαντας έχει διαπράξει ύβριν και έχει επιδείξει αλαζονεία πολλές φορές. 

Στους στίχους 910-923 και 134-135 δηλώνει αλαζονικά ότι αυτός δεν έχει 

ανάγκη την βοήθεια των θεών γιατί λόγω της μεγάλης  σωματικής του 

δύναμης και της ανδρείας του είναι ανίκητος. Μάλιστα δε διστάζει να το πει 

καταπρόσωπο και στην ίδια τη Θεά Αθηνά, το οποίο αποτελεί μέγιστη ύβρη. 

Στους στίχους 705-708 ακόμη και μετά την τιμωρία του από τους Θεούς 

φαίνεται αμετανόητος  («Δεν το ξέρεις πως δεν χρωστάω σους Θεούς τίποτα 

τώρα;»). Βέβαια, ο Αίαντας δεν είναι ο μόνο που διαπράτει ύβριν στην 

Τραγωδία. Ο Μενέλαος, απογορεύοντας την ταφή του νεκρού Αίαντα δείχνει 

ασέβεια προς τους νεκρούς διαπράτοντας ύβριν με τη σειρά του. Το ίδιο και ο 

Αγαμέμνονας, ο οποίος επίσης μιλά προσβλητικά για τον Τεύκρο. 
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 Ελευθερία Σφενδουράκη , Γ6  

  Υπάρχουν διάφορα σημεία στα οποία ο Αίαντας διαπράττει ύβρη. Το πρώτο 

σημείο που τη συναντάμε είναι αφού είχε συνειδητοποιήσει ότι η Αθηνά 

κρυβόταν πίσω από την τύφλωσή του. Στους στίχους 450-455 χαρακτηρίζει 

τον Οδυσσέα, τον προστατευόμενο της θεάς, «δουλευτή στα σκοτεινά έργα» 

και « το πιο σιχαμερό ξέπλυμα στο στρατό».  Λίγο πιο κάτω, στους στίχους 

461-465, προσβάλλει το ίδιο πρόσωπο αποκαλώντας τον «πανάθλιο», 

«τρισπανούργο» και λέγοντας την επόμενη στιγμή πως θέλει να το σκοτώσει. 

Ύστερα για μια ακόμη φορά γίνεται υβριστή, μόλις λέει στην Τέκμησσα, 

στους στίχους 707-708, πως δεν χρωστάει τίποτα στους θεούς. Η ύβρις  όμως 

που εξόργισε την θεά, βρίσκεται στα λόγια του αγγελιοφόρου, στους στίχους 

910-914, όπου μεταφέρεται η συνομιλία του Αίαντα με τον πατέρα του. Ο 

πρώτος λέει: «Πατέρα, κι ο αδύναμος θα μπόραε να νικήσει με τη βοήθεια των 

θεών. Μα εγώ πιστεύω δίχως αυτούς, μονάχος μου, τη δόξα πως θα κερδίσω», 

και στους στίχους 920-922 όπου μεταφέρονται τα λόγια που είπε ο κεντρικός 

ήρωας στη θεά: «Βασίλισσα, στους άλλους τους Αργείους να σταθείς 

παραστάτης. Η δικιά μας η μεριά εδώ ποτέ δε θα λυγίσει». Στις δύο τελευταίες 

φράσεις του Αίαντα αυτός υποβαθμίζει τους θεούς λέγοντας με έμμεσο 

τρόπο πως αυτός είναι ισοδύναμός τους. 

Η έννοια της «τιμής» στην τραγωδία Αίας του Σοφοκλή 
 

Για τον Αίαντα η τιμή αποτελεί το ύψιστο αγαθό στη ζωή. Έτσι το γεγονός 

ότι τα όπλα του Αχιλλέα δε δίνονται στον ίδιο αποτελεί τεράστια προσβολή, 

καθώς δείχνει ότι οι σύντροφοί του στη μάχη δεν αναγνωρίζουν την αξία και 

συνεπώς την τιμή του. Τυφλωμένος από τους Θεούς ξεσπά στα ζώα του 

στρατοπέδου, νομίζοντας ότι πρόκειται για τους συντρόφους του. Όταν 

συνειδητοποιεί την πράξη του αποφασίζει να αυτοκτονήσει, καθώς η τιμή 

του έχει σπιλωθεί ανεπανόρθωτα. Κανένας δεν είναι ικανός να τον 

μεταπείσει . Καθοδηγείται από έναν προσωπικό κώδικα τιμής και αυτοκτονεί 

όπως ένας μεγάλος πολεμιστής –πέφτοντας πάνω στο ίδιο του το όπλο. 

Αθηνά Χειλάκου, Γ6 
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Η έννοια της τιμής είναι πρωταρχική στη ζωή του Αίαντα, όπως φυσικά είναι 

και για όλους τους ήρωες. Για τον ίδιο όμως, έχει ύψιστη σημασία και αυτό 

είναι έκδηλο σε όλες τις εκφάνσεις της συμπεριφοράς του. Η τιμή ως αξία, 

καθορίζει τη στάση του απέναντι στη ζωή, τις αντιλήψεις, την κοσμοθεωρία, 

ακόμη και τις πράξεις του. Ο ίδιος ο Αίαντας εκτιμά και ερμηνεύει τα 

γεγονότα με άξονα την τιμή. 

Η σπουδαιότητα της έννοιας της τιμής, όπως ο Αίαντας την ερμηνεύει, 

προβάλλεται έντονα, όταν δεν του απονέμονται, όπως ο ίδιος περίμενε, τα 

όπλα του Αχιλλέα, τα οποία προορίζονταν ως έπαθλο για τον καλύτερο 

πολεμιστή. Αποτελεί λοιπόν για τον ίδιο, όχι μόνο μεγάλη τιμή να του 

δοθούν τα όπλα, ως ένδειξη εκτίμησης και εμπιστοσύνης από τους Αχαιούς 

προς αυτόν, αλλά και κάτι επιβεβλημένο και αυτονόητο, καθώς ο ίδιος 

θεωρεί πως δεν υπάρχει κανένας καλύτερος από αυτόν. Αντιθέτως, οι 

βέβαιες προσδοκίες του ματαιώνονται και ο ίδιος προσβάλλεται, καθώς 

θεωρεί άδικο να απονεμηθούν τα όπλα του καλύτερου πολεμιστή στον 

Οδυσσέα αντί γι’ αυτόν. Θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο οι Αχαιοί 

προσβάλλουν την τιμή του και ισοπεδώνουν την αξία του στον πόλεμο. Γι’ 

αυτό, όχι απλά θυμώνει, αλλά εξοργίζεται. Νιώθει ότι η συμπεριφορά τους 

αποτελεί ανυπέρβλητη προσβολή της τιμής του. Εξάλλου, ο πατέρας του 

στον ίδιο τόπο είχε γνωρίσει μεγάλες επιτυχίες και δόξες και ήταν 

φημισμένος και ξακουστός πολεμιστής και πιστεύει πως θα ήταν ντροπή να 

γυρίσει στην πατρίδα του ηττημένος από τους ίδιους του τους συμμάχους, 

αφού κι ο ίδιος δεν ήταν λιγότερο ανδρειωμένος και δεν είχε κάνει λιγότερα 

έργα. 

 Το μυαλό και η σκέψη του θολώνουν, δεν μπορεί να αντικρίσει τα πράγματα 

από άλλη σκοπιά και αδυνατεί να δικαιολογήσει την απόφαση των Αχαιών. 

Έτσι, παίρνει την απόφαση να εκδικηθεί, σκοτώνοντας τους Αχαιούς 

βασιλιάδες και τον Οδυσσέα, καθώς θεωρεί πως μόνον έτσι θα μπορούσε να 

αποκαταστήσει την τιμή του. Η Αθηνά όμως έχει άλλα σχέδια. Τον 

τυφλώνει, ως τιμωρία για τις ύβρεις που έχει διαπράξει. Έτσι, ο Αίαντας 

παραφρονεί και παραλογίζεται. Σκοτώνει, αντί για τους βασιλιάδες και τον 

Οδυσσέα, ένα κοπάδι αιγοπρόβατα μαζί με τους κτηνοτρόφους. Μάλιστα, 

κουβαλά στη σκηνή του δυο κριάρια για να τα βασανίσει, νομίζοντας πως 
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είναι ο Οδυσσέας κι ο Αγαμέμνονας. Όταν συνέρχεται και αποκαθίσταται η 

ψυχική του ανισορροπία, είναι πια αργά. Η τιμή του έχει ισοπεδωθεί από τον 

ίδιο του τον εαυτό. Ο γενναιότερος των Αχαιών ντροπιάζεται για δεύτερη 

φορά. Με αυτόν τον τρόπο βάλλεται η ηρωική ηθική που ενσαρκώνει ο Αίας 

και επιλέγει τον θάνατο, ώστε να μπορέσει να σώσει όση τιμή και 

αξιοπρέπεια του είχαν απομείνει. Απομονωμένος και ξεκομμένος, 

αυτοκτονεί, αναζητώντας λύτρωση στον άλλο κόσμο. 

 

Ευάγγελος Στούνος, Ευαγγελία Σταμούλου, Ερμής Σύριος, Τζέσικα 

Τζεμάι, Ελεονώρα Τσουλούκα, Στυλιανός Φαλτσέτας, Γ6   

Η έννοια της τιμής για τον Αίαντα έχει διάσταση ιερή, αδιαπραγμάτευτη, 

αδιαμφισβήτητη και δεν μπορεί να μπει σε κανενός είδους δοκιμασία ή 

άρνηση. Δεν κρίνεται και δεν ταπεινώνεται από κανέναν. Η τιμή είναι 

συνώνυμη με την υπεροχή, την ανδρεία και την ηρωικότητά του. Ο Αίαντας 

είναι άκαμπτος και αυστηρός και δεν έχει καμία ανοχή στις προσβολές. 

Γίνεται αναιδής και αλαζόνας. Η υπερεκτίμηση του εαυτού του δεν του 

επιτρέπει να αντιληφθεί τις απόψεις, τις αποφάσεις και τις εκτιμήσεις των 

συνανθρώπων του. Είναι ανίκανος να ζήσει με ευελιξία και συνεργασία. Τον 

κυριεύει το αίσθημα της ντροπής και αμύνεται με μια ατιμωτική πράξη, όταν 

κατακλύζεται από μανία και παραφροσύνη. Η αναγνώριση των όποιων 

ελαττωμάτων του χαρακτήρα του δεν υπάρχει ούτε σαν σκέψη. Με την 

απόφαση όμως των Αχαιών, καταρρίπτεται το εγώ του, η ανυπέρβλητη 

εικόνα του εαυτού του. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα γεγονότα είναι 

μηδενιστικός. Διαταράσσονται η σκέψη και η συνείδησή του και ζητά 

εκδίκηση για την ατίμωσή του, διότι δε χωρά ο νους του ότι δεν 

αναγνωρίζεται ως ο πιο γενναίος ήρωας, που αξίζει δόξα και αιώνια 

αναγνώριση.  

Πιο συγκεκριμένα, στους στίχους 433-437, ο Αίαντας παραδέχεται πως ο ίδιος 

ντροπιάστηκε που έδειξε τέτοια αγριότητα σκοτώνοντας τα ζώα, τα οποία 

δεν είχαν τρόπο να αμυνθούν, καθώς ήταν ήμερα. Και τώρα, όλοι τον 

περιγελούν και η τιμή του έχει κλονιστεί. 
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«Με βλέπεις τον αντρειωμένο 

με την αδείλιαστη καρδιά, 

τον άφοβο στις άγριες μάχες 

να δείχνω χέρι τρομερό 

στα ήμερα ζώα; Αλίμονο, 

με περιγελούν, τι ντρόπιασμα για μένα!» 

Στους στίχους 513-522, λέει πως ο πατέρας του στον ίδιο τόπο είχε γνωρίσει 

μεγάλες δόξες και πως θα ήταν ντροπή να γυρίσει στην πατρίδα του 

ηττημένος απ’ τους Ατρείδες, αφού κι ο ίδιος δεν ήταν λιγότερο 

ανδρειωμένος και δεν είχε κάνει λιγότερα έργα. 

«…, εμένα που ο γονιός μου 

πήρε απ’ αυτήν εδώ τη γη της Ίδης,  

πρώτος μες σ’ όλο το στρατό, τα πρώτα 

βραβεία και φορτωμένος λαμπρή δόξα 

γύρισε στην πατρίδα του· κι ο γιος του 

εγώ, στον ίδιο τόπο της Τρωάδας 

φτασμένος ύστερα κι όχι πιο λίγη 

δείχνοντας απ’ αυτόν αντρεία κι έργα 

μικρότερα καθόλου, ντροπιασμένος 

χάνομαι απ’ τους Αργείους.» 

Στους στίχους 549-553 βλέπουμε ακριβώς το ίδιο. 

«Και με τι μάτια τον γονιό μου Τελαμώνα 

θα δω; Πώς η καρδιά του θα βαστάξει 

να μ’ αντικρίσει μπρος του μ’ άδεια χέρια 

δίχως βραβεία παλικαριάς, που εκείνος 

πήρε γι’ αυτά λαμπρό στεφάνι δόξας;» 

Στους στίχους 524-529, ο Αίαντας υποστηρίζει πως ο Αχιλλέας θα έδινε σε 

εκείνον τα όπλα, όμως τώρα που έχει πεθάνει δεν αναγνωρίζουν τη δική του 

αξία και γι’ αυτό δεν του έδωσαν τα όπλα, τα οποία ήταν πολύ σημαντικά, 

καθώς αποτελούσαν το γέρας του ήρωα. 
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«Αν ζούσ’ ο Αχιλλέας κι ήταν να κρίνει 

ποιος θ’ άξιζε για την παλικαριά του 

τα όπλα του να λάβει, κανείς άλλος 

εξόν εμένα δε θα τα ’παιρνε· μα τώρα 

σ’ έναν πανούργο τα ’δωσαν οι Ατρείδες, 

καταφρονώντας την δικιά μου αξία.» 

Στους στίχους 560-562, λέει πως πρέπει να βρει έναν τρόπο να αποδείξει στον 

πατέρα του, ο οποίος είχε πετύχει τόσα πράγματα, πως δεν είναι δειλός, 

δηλαδή προσπαθεί να σώσει την τιμή του. 

«Δε γίνεται, όχι. Πρέπει να ’βρω τρόπο 

και στο γέρο γονιό μου ν’ αποδείξω 

πως όντας γιος του εγώ, δειλός δεν είμαι.» 

Μετά, στους στίχους 563-572, αναφέρει πως κάποιος αξίζει μόνο με τιμή να 

ζει ή, αν δεν μπορεί, με τιμή να πεθάνει, χωρίς να εξευτελιστεί και να 

υποφέρει στα χέρια του εχθρού. 

«Είναι ντροπή στον άντρα να γυρεύει 

πολύν καιρό να ζήσει, όταν δε βλέπει 

καμιά αλλαγή στις πίκρες του. Ποια τάχα 

μπορεί χαρά να δώσει η κάθε μέρα, 

αφού κοντά στο θάνατο μας φέρνει, 

κι ας δείχνει πως τον αναβάλλει; Διόλου 

δε λογαριάζω εκείνον που με ζεσταίνουν 

κούφιες ελπίδες. Πρέπει ή τιμημένος 

ο ακέριος άνθρωπος να ζει ή και πάλι 

με τιμή να πεθάνει.» 

Στους στίχους 689-693, λέει πως είναι θέλημά του να ταφεί μαζί με όλα του 

τα όπλα, εκτός από την ασπίδα, την οποία έδωσε στον γιο του. Αυτό σημαίνει 

πως δε θα γίνονταν αγώνες για το ποιος θα τα έπαιρνε, καθώς τα όπλα ενός 

ήρωα αποτελούσαν το γέρας του, δηλαδή τα λάφυρα απ’ τους αγώνες που 

έδειχναν πόσο ικανός είναι στη μάχη. Οπότε, ήταν φυσικό να μη θέλει να 

μοιραστούν, πόσο μάλλον όταν πρόκειται να τα πάρουν εχθροί του. 
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«Μα εσύ, Ευρυσάκη γιε μου, που έχεις πάρει 

τα’ όνομα απ’ την εφτάδιπλη ετούτη 

και δυνατήν ασπίδα, κράτησέ την  

να τη στριφογυρνάς απ’ την λαβή της· 

τα’ άλλα μου όπλα να ταφούν μαζί μου.» 

Στους στίχους 630-631, ο Αίαντας εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι θα 

αφήσει με την αυτοκτονία του χήρα τη γυναίκα του και ορφανό το παιδί του.  

«…και λυπάμαι –ναι, λυπάμαι- που θα μείνει 

χήρα με τ’ ορφανό της στα χέρια των εχθρών» 

Στους στίχους 988-998, ο Τεύκρος συγκρίνει τον θάνατο του Έκτορα με τον 

θάνατο του αδελφού του. Πρωταγωνιστές στον θάνατο και των δύο είναι τα 

δώρα που έχουν ανταλλάξει στην έβδομη ραψωδία, τα οποία τελικά 

αποτελούν άλλον ένα παράγοντα που πλήττει την τιμή του ήρωα. 

«Για δες εκεί πώς ήρθανε τα πράγματα: ο Έκτορας  

σε αφάνισε ακόμα και νεκρός. Για δες!  Ο Έκτορας να σπείρει 

τις σάρκες του στη γη πριν ξεψυχήσει, δεμένος σ’ ένα άρμα 

 με τη ζώνη που του χάρισε ο Αίας. Και ο Αίας 

 να φυτέψει, να ποτίσει με το ίδιο αίμα του το δώρο 

του Έκτορα στην ίδια γη. Δεν χάλκευσε, λοιπόν, 

κάποια Ερινύα αυτό το ξίφος; 

Δεν είχε πάνω της την άγρια μαστοριά  

Του Άδη εκείνη η ζώνη; Μα ξέρετε τι λέω εγώ; 

Οι άνθρωποι θερίζουν ό,τι σπέρνουνε οι θεοί. 

Κι όποιος δε συμφωνεί, το ίδιο μου κάνει.» 

 

Και τέλος, στους στίχους 1659-1672, ο Τεύκρος, μιλώντας στον Οδυσσέα 

προκειμένου να τον επαινέσει που στάθηκε πλάι στον νεκρό αδερφό του, 

αναφέρει πως ο Αγαμέμνονας και ο Μενέλαος θα τιμωρούνταν απ’ τους 

θεούς που ήθελαν να ατιμάσουν τον Αίαντα, αφήνοντάς τον άταφο, καθώς 

θεωρούταν μεγάλη ντροπή και συμφορά για τον νεκρό να μην ταφεί και να 

μην τον θρηνήσουν οι δικοί του. 

«… όντας σε τούτον 

ο πιο τρανός εχθρός απ’ τους Αργείους, 
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εσύ του παραστάθηκες μονάχα 

κι ούτε το θράσος είχες να ’ρθεις, ζώντας 

εσύ, μπρος στον εχθρό και να τον βρίσεις, 

καθώς ο ανόητος στρατηλάτης που ’ρθε 

κι αυτός κι ο αδερφός του και γύρευαν  

να τον αφήσουν άταφο κι ατιμασμένο. 

Γι’ αυτό το λόγο του Όλυμπου ο μεγάλος  

πατέρας κι Ερινύα που δεν ξεχνάει, 

κι η Δίκη που τα φέρνει όλα σε τέλος, 

πανάθλια να τους αφανίσουν, όπως 

ήθελαν ν’ ατιμάσουν δίχως τάφο 

και δίχως να του αξίζει τον νεκρό μας.» 

 

 


