ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α. Κείμενο, Ομήρου Ιλιάδα, ραψωδία Α στ. 189-223
Τα λόγια τούτα επλήγωσαν τα σπλάχνα του Αχιλλέως
κι έστρεψε δύο στοχασμούς μες τα δασιά του στήθη
ή θε να σύρει απ΄το πλευρό το ακονισμένο ξίφος
και αφού σκορπίσει όλους εκεί, να σφάξει τον Ατρείδην,
ή να σιγάσει την οργήν κρατώντας την ψυχήν του
κι αυτά ως διαλογίζονταν στον νουν και από την θήκην
το μέγα ξίφος έσερνε , κατέβηκεν ουρανόθεν
η Αθηνά, την έστελνεν η Ήρα η λευκοχέρα,
οπού αγαπούσε ολόψυχα παρόμοια και τους δύο
του εστήθη οπίσω κι έπιασε τα ολόξανθα μαλλιά του,
σ΄εκείνον μόνο φανερή και αθώρητη στους άλλους.
Ξιπάσθη αυτός , εστράφηκε κι εγνώρισεν αμέσως
την Αθηνά που φοβερήν στα μάτια λάμψιν είχε
και ομίλησε προς την θεάν με λόγια φτερωμένα:
«Τ΄ ήλθες κι εσύ ω του Διός του αιγιδοφόρου κόρη;
Του Ατρείδη Αγαμέμνονος να ιδείς την αδικίαν;
Αλλά σου λέγω καθαρά και πίστευσε με τούτες
τες έπαρσές του γρήγορα θα χάσει την ζωήν του».
Και η γλαυκόφθαλμη θεά σ΄ εκείνον απεκρίθη:
«Κατέβηκ΄απ΄ τον ουρανόν να παύσω την οργήν σου,
εάν μ΄ακούσεις μ΄ έστειλεν η Ήρα η λευκοχέρα,
που ολόψυχα σας αγαπά παρόμοια και τους δύο
έλα, την μάχην άφησε, το ξίφος σου μη σύρεις,
μόνο με λόγια τ΄ όνειδος που αυτός θα πάθει ειπέ του.
Ότι να γίνει θέλ΄ ιδείς αυτό που σου προλέγω
τρίδιπλα δώρ΄ ατίμητα θα λάβεις μιαν ημέρα
γι΄ αυτήν την ύβριν τώρα συ κρατήσου και άκουσέ μας».
Κι ο φτεροπόδης προς αυτήν Πηλείδης αποκρίθη:
«Πρέπει, ω θεά, των δύο σας να σεβασθώ τον λόγον,
αν κι είν΄ η οργή μου φοβερή και όμως αυτό συμφέρει,
όπου υπακούει στους θεούς κι αυτοί τον εισακούουν».
Είπε και από την αργυρήν λαβήν με το βαρύ του
χέρι στην θήκην άμπωσε πάλι το μέγα ξίφος
πειθόμενος στην Αθηνά κι εκείνη πάλι ανέβη
στον Όλυμπον μες στους θεούς, στα δώματα του Δία.
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Β. Ερωτήσεις
1. α. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Ιλιάδα ως ιστορική πηγή; Να
αιτιολογήσετε την άποψή σας.
β. Ποιο είναι το θέμα της Ιλιάδας;

(4 μονάδες)
2. Να αποδώσετε το περιεχόμενο του κειμένου που σας δίνεται με
συντομία ( 10 γραμμές).
( 4 μονάδες)
3. α. Να χωρίσετε το κείμενο σε ενότητες και να δώσετε πλαγιότιτλους σε
κάθε ενότητα .

(3 μονάδες)

β. Να βρείτε σε ποιους στίχους του κειμένου υπάρχει προοικονομία και
να

γράψετε ποια γεγονότα προοικονομούνται.

(3 μονάδες)

4.α. Να χαρακτηρίσετε τον Αχιλλέα από τα λόγια του και τη συμπεριφορά
του.

(3 μονάδες)

β. «…γι΄ αυτήν την ύβριν» (στ.215) Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι ο
Αγαμέμνονας διαπράττει ύβρη ;

(3 μονάδες)

