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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

 
 Το έργο ξεκινά με το διάλογο Αθηνάς και Ποσειδώνα όπου 
αναζητούν τρόπους  με τους οποίους θα τιμωρήσουν τον 
Ελληνικό στρατό, για την απαγωγή της Κασσάνδρας. 

      Τα γεγονότα που ακολουθούν δείχνουν τις τύχες των 
γυναικών  της Τροίας. Έπειτα, ο Έλληνας Ταλθύβιος φτάνει για 
να πει στην εκθρονισμένη βασίλισσα Εκάβη τι περιμένει αυτή 
και τα παιδιά της. Την Εκάβη θα την πάρει ο Οδυσσέας και την 
κόρη της, Κασσάνδρα, ο Αγαμέμνονας. Ακόμα, η Κασσάνδρα 
προβλέπει την δυσμενή μοίρα του Αγαμέμνονα που τον 
περιμένει αφού νοστήσει. Έπειτα φθάνει η χήρα 
του Ανδρομάχη και η Εκάβη μαθαίνει από αυτήν ότι η νεότερη 
κόρη της Πολυξένη έχει σκοτωθεί θυσιαζόμενη στον τάφο 
του Αχιλλέα. Η μοίρα της Ανδρομάχης ήταν να γίνει δούλα του 
Νεοπτολέμου. Έπειτα ο Ταλθύβιος την πληροφορεί ότι το 
βρέφος της, ο Αστυάνακτας, έχει καταδικασθεί σε θάνατο. 

       Το έργο κλείνει με την ταφή του βρέφους Αστυάνακτα και την 
ολοκληρωτική καταστροφή της Τροίας. 

 



ΣΚΗΝΙΚΑ 

    Σύμφωνα με το κείμενο , 

   είναι η ακρογιαλιά της Τροίας, στην οποία 
βρισκόντουσαν οι καλύβες των Αχαιών. 
Στο βάθος φαίνονται τα τείχη της Τροίας , 
όπου από πίσω βρίσκεται η πόλη ,η οποία 
είναι ζωσμένη στις φλόγες. 
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ΤΡΑΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Τραγικό πρόσωπο είναι η Εκάβη           

ΔΙΟΤΙ: 

Μεταπίπτει από την ευτυχία στην δυστυχία 
(ενώ ζούσε μια  βασιλική ζωή, καταντάει 
σκλάβα) 

Είναι αντιμέτωπη με υπέρτερες δυνάμεις 

 (οι Αχαιοί θέλουν να την πάρουν ως σκλάβα) 

 



ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ 

• ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ είναι ο αγγελιαφόρος ,ο 

οποίος είναι σταλμένος από τον ελληνικό 
στρατό και πληροφορεί την Εκάβη για το 
που θα πηγαίνει η κάθε γυναίκα (ο στόχος 
του ποιητή είναι να μεταφέρει σημαντικές 
ειδήσεις, έτσι ώστε να υπάρχει εξέλιξη του 
μύθου) 

 



ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ 

    Σε όλη την τραγωδία κυριαρχεί ο έλεος και ο 
φόβος. 

     οι Τρωαδίτισσες έχουν χάσει τις οικογένειες 
τους.  

 η πόλη τους έχει καταστραφεί. Επίσης, οι 
Τρωαδίτισσες πρόκειται να γίνουν δούλες 

 Τέλος, ένα στοιχειό που εντείνει τον έλεο και 
το φόβο που νιώθουν οι θεατές είναι η 
ευκολία με την οποία αλλάζει η ζωή των 
ηρώων προς το χειρότερο. 



ΚΑΘΑΡΣΗ 
► Ο Ποσειδώνας, ο θεός που μαζί με τον Απόλλωνα είχε χτίσει τα 

τείχη της Τροίας και ποτέ δεν έπαψε να την υπερασπίζεται, 
θρηνεί την καταστροφή της. Σε λίγο έρχεται και η Αθηνά, η 
οποία μέχρι τώρα υποστήριζε τους Έλληνες. Τώρα όμως είναι 
οργισμένη μαζί τους, για τη βίαιη αρπαγή της από το ναό. Γι` 
αυτό ορκίζεται να τιμωρήσει τους Έλληνες κατά το ταξίδι της 
επιστροφής.                                      http://fw2.gr/neu 

 

Αθηνά : Να κάμω των Αχαιών πικρό το γυρισμό 

            …Τρελός αυτός που πολιτείες ρημάζει 

              ναούς και τάφους, των νεκρών τα ιερά∙ 

              τα ρίχνει αυτά, μα τότε πέφτει και ο ίδιος.  

   

http://fw2.gr/neu


ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΘΙΓΕΙ Ο 
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  

► Η θέση της γυναίκας την εποχή εκείνη ήταν υποβαθμισμένη 

    (η γυναίκα μετά από τον πόλεμο γινόταν σκλάβα των στρατιωτών) 

► Η δυσκολία του αποχωρισμού από την πατρίδα  

   (η Εκάβη δεν μπορεί να αποχωριστεί τον τόπο στον οποίο μεγάλωσε) 

► Η συμπεριφορά προς τα παιδιά ήταν βίαιη 

    (σκοτώνουν τον Αστυάνακτα) 

► Κυριαρχεί η σύγκρουση συναισθήματος-λογικής 

    (η Ανδρομάχη δεν θέλει να αφήσει τον γιο της να τον σκοτώσουν,  

     αλλά πρέπει, γιατί δεν θα τον θάψουν, αν αρνηθεί) 

► Ο όλεθρος που προκαλεί ο πόλεμος 

   (σε όλη την τραγωδία τονίζεται η καταστροφή την οποία υπέστη η Τροία) 

► Η ευμετάβλητη μοίρα του ανθρώπου 

   (οι Τρωαδίτισσες από γυναίκες βασιλιάδων και γενναίων πολεμιστών έγιναν 
δούλες των Ελλήνων) 

 



ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ 
• Κι οι συμφορές η μια πάνω στην άλλη 

• Του συγγενή το αντάμωμα είναι χαρά μεγάλη της ψυχής μας 

• Λίγο τους νοιάζει τους νεκρούς αν πλούσια θα τους προσφέρουν 
δώρα 

• Όποιος την ευτυχία του καμαρώνει σαν κάτι απαρασάλευτο,είναι 
ανόητος,σαν τον τρελό τον άνθρωπο  

• Η τύχη ιδιότροπη πηδά από την μια στην άλλη , δεν μένει πάντα 
σε έναν η ευτυχία 

• Η αγάπη,σαν αγαπήσεις μια φορά, δεν σβήνει 

• Μα οι πεθαμένοι λησμονούν τις πίκρες και δεν κλαίνε 

• Θάνατος και ζωή δεν είναι το ιδιο,αυτος μηδέν μα η άλλη κρύβει 
ελπίδες 

• Φροντίδα ανεπιθύμητη,φροντίδα δεν λογιέται 

• Ο φρόνιμος τον πόλεμο αποφεύγει 

• Ο πιο καλός για μένα θάνατος, να καώ με την πατρίδα 

• Μεγαλεία των προγόνων πεσμένα λοιπόν μια σκιά τίποτε άλλο δεν 
είστε 

 

 



http://fw2.gr/nev 

http://fw2.gr/nev


http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=159524 



Σκηνές από "ΤΡΩΑΔΕΣ" 2006 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ab6mZ4z
yRs8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ab6mZ4zyRs8
https://www.youtube.com/watch?v=Ab6mZ4zyRs8


Τέλος 


