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440 Και προς αυτήν απάντησε ο λοφοσείστης Έκτωρ :
441 «Όλα τα αισθάνομαι κι εγώ, γυνή μου, αλλά φοβούμαι
442 και των ανδρών το πρόσωπο και των σεμνών μητέρων,
443 αν μ΄ έβλεπαν ως άνανδρος να φεύγω από την μάχην.
444 ουδ΄ η καρδιά μου θέλει το, που μ΄ έμαθε να είμαι
445 γενναίος πάντοτε κι΄ εμπρός να μάχομαι των Τρώων
446 χάριν της δόξας του πατρός και της δικής μου ακόμη.
447 οτ΄ είναι τούτο φανερό στα βάθη της ψυχής μου.
448 θα φθασ΄ η μέρα να χαθεί κι΄ η Ίλιος η αγία
449 και ο Πρίαμος ο δυνατός με όλον τον λαόν του.
450 Αλλά των Τρώων φθορά δεν με πληγώνει τόσο
451 και του πατρός μου ο θάνατος και της σεμνής μητρός μου
452 και των γλυκών μου αδελφών, όπου πολλοί και ανδρείοι
453 από τες λόγχες των εχθρών θα κυλιστούν στο χώμα,
454 οσ΄ ο καημός σου, όταν κανείς των Αχαιών σε πάρει
455 εις την δουλείαν, ενώ συ θα οδύρεσαι, θα κλαίεις,
456 εις τ΄ Άργος ξένον ύφασμα θα υφαίνεις προσταγμένη.
457 απ΄ την Υπέρειαν πηγήν ή από την Μεσσηίδα
458 νερό θα φέρνεις στανικώς, από σκληρήν ανάγκην.
459 κι΄ενώ συ κλαίεις θενά ειπούν: «Ιδέτε την συμβίαν
460 του Έκτορος που πρώτευε των ιπποδάμων Τρώων
461 στον πόλεμον, που ολόγυρα στην Ίλιον πολεμούσαν».
462 Αυτά θα ειπούν και μέσα σου θα ξαναζήσει ο πόνος
463 του ανδρός εκείνου, οπού δεν ζει διά να σε ελευθερώσει.
464 Αλλά παρά τον θρήνο σου και τ΄ όνειδος ν΄ ακούσω,
465 βαθιά στην γην καλύτερα να με σκεπάσει ο τάφος».
466 Και ο μέγας Έκτωρ άπλωσε τα χέρια στο παιδί του.
467 έσκουξ΄ εκείνο κι έγειρε στο στήθος της βυζάστρας.
468 φοβήθη τον πατέρα του καθώς είδε ν΄ αστράφτουν
469 τ΄ άρματα και απ΄ την κόρυθα της περικεφαλαίας
470 την χαίτην που τρομακτικώς επάνω του εσειόνταν.
471 εγέλασε ο πατέρας του και η σεβαστή μητέρα
472 και ο μέγας Έκτωρ έβγαλε την περικεφάλαιαν
473 και καταγής την έθεσεν, όπου λαμποκοπούσε.

Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Πώς παρουσιάζονται οι θεοί στην Οδύσσεια και στην Ιλιάδα;
(4 μονάδες)

2. Να αφηγηθείτε περιληπτικά το περιεχόμενο της ενότητας.
(4 μονάδες)
3α. Να χωρίσετε το απόσπασμα σε επιμέρους ενότητες και να τις τιτλοφορήσετε.
(3 μονάδες)
3β. Να εντοπίσετε στοιχεία αφηγηματικής τεχνικής στην ενότητα (προοικονομία,
παρομοίωση κ.τλ.)
(3 μονάδες)
4α. Ο Έκτορας δεν πείθεται στις εκκλήσεις της Ανδρομάχης να μην επιστρέψει στο
πεδίο της μάχης. Να ερμηνεύσετε τη συμπεριφορά του. Ποιες οι σκέψεις και τα
συναισθήματά του;
(3 μονάδες)
4β. Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε τα ιδεολογικά στοιχεία της ενότητας που
αποκαλύπτουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων της εποχής εκείνης σχετικά με το χρέος
των πολεμιστών.
(3 μονάδες)

