ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΟΜΗΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : ΙΛΙΑΔΑ ραψωδία Π ( στίχοι 822-850)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.

Βασική διαφορά ανάμεσα στα δυο έπη αποτελεί η συμπεριφορά των
θεών απέναντι στους ανθρώπους. Πώς αποδεικνύεται αυτό στο
συγκεκριμένο απόσπασμα ;
μον.4

2.

Τι προσπαθεί να επιτύχει ο Πάτροκλος με τα τελευταία του λόγια (στίχοι
844-850) ;
μον.4

3.
i. Να

χωρίσετε το απόσπασμα σε επιμέρους ενότητες και να
δώσετε έναν πλαγιότιτλο σε καθεμιά από αυτές .
μον.3

ii. Να εντοπίσετε το χωρίο της ενότητας, όπου ο ποιητής χρησιμοποιεί

μια πλατιά παρομοίωση και να την αναλύσετε.
μον.3
4.
i. « και τώρα σε τα όρνεα θα φάγουν εις την Τροίαν» (στίχος

836). Συμφωνούν ή αντιτίθενται οι απειλές του Έκτορα με τις
επικρατούσες ομηρικές αντιλήψεις για το θάνατο ;
μον.3
ii. Να χαρακτηρίσετε τον Έκτορα από τα τελευταία του λόγια πάνω

από τον ημιθανή Πάτροκλο .
μον.3
ΟΜΗΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ ραψωδία Π ( στίχοι 822-850)
Έπεσε και κατήφεια στους Αχαιούς εχύθη.

822

Και ως λέοντας και αδείλιαστος αγριόχοιρος στο όρος
μάχονται μεγαλόψυχα για μία μικρή βρυσούλα,
Ότι να πιούν θέλουν και οι δύο με λύσσαν, ώσπου ο χοίρος

825

ασκομαχώντας ξεψυχά στον λέοντα αποκάτω·
ομοίως τον ανδράγαθον υιόν του Μενοιτίου,
πολλών φονέα μαχητών ο Πριαμίδης Έκτωρ

1

με λόγχην εθανάτωσε κι επάνω του εκαυχηθεί:
«Την πόλιν μας, ω Πάτροκλε, θαρρούσες να αφανίσεις,

830

και δούλες στην πατρίδα σου να πάρεις τες γυναίκες,
ανόητε! Και ακούραστα γι’ αυτές ετρικυμίζαν
τ’ άλογα τα φτερόποδα του Έκτορος, κι εκείνος, που είμαι πρώτος μαχητής των φιλομάχων Τρώων,
και δεν θα ιδούν, ενόσω ζω, την δουλικήν ημέραν·

835

και τώρα σε τα όρνεα θα φάγουν εις την Τροίαν.
Άθλιε! Δεν σε ωφέλησεν ο ανδρείος Αχιλλέας·
θα σου παράγγελνε πολλά την ώρα που εκινούσες:
“Να μη γυρίσεις Πάτροκλε ιππόμαχε, στα πλοία
πριν σχίσεις εις του Έκτορος τα στήθη τον χιτώνα

840

βαμμένον εις στο αίμα του” · αυτά θα ειπ’ εκείνος
και αυτά τα λόγια σ’ άρεσαν, ανόητος ως είσαι» .
Και Πάτροκλε του απάντησες με την ψυχήν στο στόμα :
«Έκτορ, καυχήσου όσο ημπορείς, τώρα που ο Ζεύς και ο Φοίβος
την νίκην σού εχαρίσαν - κι αυτοί να καταβάλλουν

845

εύκολ’, αφού μου αφαίρεσαν τα όπλ’ από τους ώμους.
και είκοσιν όμοιοι με σε να είχαν έλθει εμπρός μου
όλοι νεκροί θα έπεφταν στη λόγχην μου αποκάτω.
Εμένα η μοίρα εφόνευσεν η μαύρη με τον Φοίβον
και απ’ τους θνητούς ο Εύφορβος· τρίτος εσύ με γδύνεις.
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