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1) Και τα δύο έργα κινούνται γύρω από το θέμα της τιμής. Στην Ιλιάδα για 

λόγους τιμής ο Αχιλλέας αποσύρεται από τον πόλεμο και στην τραγωδία ο 

Αίας για τον ίδιο λόγο τρελαίνεται. Συγκεκριμένα, όταν ο Αγαμέμνονας 

πήρε τη Βρισηίδα από τον Αχιλλέα εκείνος κλείστηκε στη σκηνή του διότι 

ατιμάστηκε όπως και ο Αίαντας όταν δεν του δόθηκαν τα όπλα. 

2) Η σκηνή Αίας-Τέκμησσα θυμίζει την σκηνή Έκτορα-Ανδρομάχη. Η 

Τέκμησσα και ο Χορός προσπαθούν να μεταπείσουν τον Αίαντα να μην 

αυτοκτονήσει, όπως και η Ανδρομάχη προσπαθεί να πείσει τον Έκτορα να 

μην πάει στον πόλεμο. 

3) Η Αθηνά σκοτώνει με δόλο τον Αίαντα, όπως έκανε και με τον Έκτορα, και 

ο Απόλλωνας με τον Αχιλλέα και με τον Πάτροκλο. 

4) Η Αθηνά είναι φιλικός προστάτης και σκληρός αντίπαλος όπως και στην 

Ιλιάδα. 

5) Η σκηνή Αία-Τέκμησσα-Ευρυσάκη θυμίζει την σκηνή Έκτορα-Ανδρομάχη-

Αστυάνακτα. 

6) Τίθεται το θέμα ταφής του Αίαντα, όπως έγινε και με τον Έκτορα. 

7) Οι προετοιμασίες για την ταφή του Αίαντα από τον Τεύκρο που 

διακόπτεται από το Μενέλαο, μας θυμίζει τη σκηνή της Ιλιάδας όπου ο 

Αχιλλέας εμποδίζει την ταφή του Έκτορα μέχρι να έρθει ο πατέρας του.  

8) Ο Αίας κλείνεται στη σκηνή του μέχρι να αναγγείλει την απόφαση του, 

όπως και ο Αχιλλέας  

9) Οι ήρωες Αίας και Αχιλλέας πηγαίνουν στην ακρογιαλιά, ο ένας για να 

αυτοκτονήσει και ο άλλος για να κλάψει στη μητέρα του. 

10) Όπως ο Αίαντας θέλει να σκοτώσει τους Αχαιούς, έτσι και ο Αχιλλέας 

στην Ιλιάδα αντί να τους βοηθήσει τους αφήνει να πολεμάνε μόνοι τους και 

να πεθαίνουν. 
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11) Η μεταφορά των δεμένων ζώων όπου ανάμεσα σε αυτά υπήρχε ένα 

μεγαλόσωμο κριάρι το οποίο έδεσε και μαστίγωσε ο Αίας μας θυμίζει τη 

σκηνή όπου ο Αχιλλέας έδεσε τον Έκτορα και ύστερα τον πήγε στη σκηνή 

του σέρνοντάς τον. 

12) Και στα δυο έργα από την αρχή ως το τέλος επικρατεί το δράμα και η βία.  

13) O Αχιλλέας και o Αίαντας είναι οι πιο γενναίοι των Ελλήνων.  

14) O Αίας και o Αχιλλέας αλλάζουν γνώμη μετά από τραγικά γεγονότα (ο 

Αίας μετά τη σφαγή των συντρόφων του και τη συνειδητοποίηση της πράξης 

του και ο Αχιλλέας μετά το θάνατο του Πατρόκλου) 

15) Πεθαίνουν και οι δύο τελικά, ο ένας στο πεδίο της μάχης και ο άλλος 

αυτοκτονεί. 

 


