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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ομήρου Ιλιάδα, ραψωδία Ζ, στίχοι 369 – 529 

Ο Έκτορας στην Τροία 

 

John Flaxman, Meeting of Hector & Adromache 

 

1. Να αντιςτοιχίςετε  τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με αυτά τθσ ςτιλθσ Β. 
Α Β 

1. Να εφρει ςυννυφάδα τθσ ι ανδράδελφθν 
επιγεν, ι ςτον ναόν τθσ Ακθνάσ όπου κι οι 
άλλεσ είναι δζςποινεσ και τθν τρομεριν κεάν 
εξιλεώνουν; 

α. επικι ειρωνεία 

2. τον μζγαν Αετίωνα μου φόνευςεν ο κείοσ 
Πθλείδθσ 

β. προοικονομία 

3. κα φκάς' θ μζρα να χακεί κι θ Ίλιοσ θ αγία 
και ο Πρίαμοσ ο δυνατόσ με όλον τον λαόν του. 

γ. αναχρονιςμόσ 

4. δώςετε εισ το παιδί μου τοφτο, ωσ εδώκατε 
εισ εμζ, ςτο γζνοσ του να λάμπει, ςτ' άρματα 
μζγασ, δυνατόσ ςτθν Ίλιον βαςιλζασ 

δ. προςιμανςθ 

5. Και ηωντανόν τον Έκτορα ςτο ςπίτι του 
εκρθνοφςαν, καρρώντασ που απ' τον πόλεμον 
κι απ' τ' ανδρειωμζνα χζρια των Αχαιών δεν κα 
ςωκεί και δεν κα γφρει πλζον. 

ε. άςτοχα ερωτιματα 

6. και μ' όλθν τθν λαμπριν του αρματωςιά τον 
ζκαυςε κι εςικωςζ του μνιμα 

 

 
2. Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω προτάςεισ : 
Α. Οι πλθροφορίεσ  που μασ δίνει ο ποιθτισ  για τθν Ανδρομάχθ και το μονάκριβο 
παιδί τθσ (ςτίχοι 395-403) λειτουργοφν ωσ …………………. 
Β. Οι γονείσ του ζδωςαν ςτο μικρό Εκτορίδθ το όνομα Σκαμάνδριοσ προσ τιμι 
του…………………………… Οι Σρϊεσ  πάλι τον αποκαλοφςαν Αςτυάνακτα, για να τιμιςουν 
………………………… 
Γ. Ο λόγοσ τθσ Ανδρομάχθσ προσ τον Έκτορα ςτθρίηεται περιςςότερο ςτο …..………………, 
ενϊ ςτθν απάντθςθ του Έκτορα  επικρατεί κυρίωσ θ …………………. 
Δ. τα λόγια του Έκτορα διακρίνουμε μια …………………., κακϊσ οι προβλζψεισ του για τθ 
ςφηυγό του είναι ………………………, ενϊ αντίκετα, όταν προςεφχεται για το γιο του, είναι 
πιο ……………………… για το μζλλον του. 
Ε. Ο Αςτυάνακτασ ζβαλε τα κλάματα μόλισ τον πιρε ςτα χζρια του ο πατζρασ του, 
επειδι ………………………….
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3. Να απαντιςετε με ςυντομία ςτισ ερωτιςεισ : 
Α.  Γιατί  ο  ποιθτισ επζλεξε ωσ  τόπο ςυνάντθςθσ  Έκτορα-Ανδρομάχθσ τισ καιζσ 
Πφλεσ; 
Β. Ποιεσ αξίεσ βάηει ο Έκτορασ πάνω ακόμα κι από τθν ευτυχία και τθ ςωτθρία τθσ 
οικογζνειάσ του; 
Γ. Σι ςυμβολίηει θ κίνθςθ του Έκτορα να βγάλει και αργότερα να ξαναφορζςει τθν 
περικεφαλαία του; 
Δ. Σι εφχεται ο Έκτορασ για το γιο του ςτθν προςευχι του προσ ςτουσ κεοφσ; 
Ε. Ποιεσ ςυμβουλζσ δίνει ο Έκτορασ ςτθν Ανδρομάχθ, πριν επιςτρζψει ςτο πεδίο τθσ 
μάχθσ; 
 
4. Με ποια επιχειριματα προςπακεί θ Ανδρομάχθ να πείςει τον Έκτορα να μθν 
επιςτρζψει ςτον πόλεμο; Πϊσ αιτιολογεί εκείνοσ τθ ςτάςθ που πρζπει να κρατιςει; 
 
5. Να θκογραφιςετε τθν Ανδρομάχθ   και   τον   Έκτορα (ωσ ςφηυγο, πατζρα, 
πολεμιςτι) λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ τισ ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα, τα λόγια και 
τισ πράξεισ τουσ κατά τθ ςυνάντθςι τουσ. 
 
6. Με ποια μζςα ο ποιθτισ αποκακιςτά τθν εικόνα του Πάρθ ςτθ ςκθνι αυτι;  Να 
παραπζμψετε ςτουσ ςχετικοφσ ςτίχουσ. 

 
7. Να ςχολιάςετε τα πολιτιςμικά ςτοιχεία που ςυναντάμε ςτουσ παρακάτω ςτίχουσ: 
Α. αλλά φοβοφμαι και των ανδρών το πρόςωπο και των ςεμνών μθτζρων, αν μ' ζβλεπαν  
ωσ άνανδροσ να φεφγω από τθν μάχθν· 

Β. όταν κανείσ των Αχαιών ςε πάρει εισ τθν δουλείαν, ενώ ςυ κα οδφρεςαι, κα κλαίεισ, εισ τ' 
Άργοσ ξζνον φφαςμα κα υφαίνεισ προςταγμζνθ· απ' τθν Υπζρειαν πθγιν ι από τθν Μεςςθίδα 
νερό κα φζρνεισ ςτανικώσ, από ςκλθριν ανάγκθν· 

Γ. ςτοχάςου ότι ςτον Άδθ δεν κα με ςτείλει άνκρωποσ θ ώρα μου πριν φκάςει· και άνκρωποσ 
άμα γεννθκεί, είτε γενναίοσ είναι είτε δειλόσ, δεν δφναται τθ μοίρα ν' αποφφγει. 

Δ. Αλλ' άμε ςπίτι, ζχε ςτον νουν τα ζργα τα δικά ςου, τθν θλακάτθν, τ' αργαλειό, και πρόςταηε 
τεσ κόρεσ να εργάηονται· ςτον πόλεμον κα καταγίνουν όλοι οι άνδρεσ που εγεννικθςαν ςτθν 
Τροίαν κι εγώ πρώτοσ. 
 
 

 
Έκτορασ, Ανδρομάχθ, Αςτυάνακτασ 

Ερυκρόμορφοσ κρατιρασ 370–360 π. Χ. 
 


