
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 
Α.-ΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ραψ. α στιχ. 385-415 
 
Της αντιμίλησε όμως ο γνωστικός Τηλέμαχος: 
«Μητέρα μου, πώς θέλεις ν΄ αρνηθείς στον τιμημένο μας αοιδό, 
χαρά να δίνει μ΄ ό,τι βάζει ο νούς του? Φταίχτες δεν είναι 
οι αοιδοί. ο Δίας ίσως είναι ο αίτιος, που δίνει στους φιλόπονους 
ανθρώπους, καταπώς θέλει εκείνος στον καθένα. 
Δεν πρέπει η αγανάκτηση σ΄ αυτόν να πέφτει, 
που ψάλλει την κακή μοίρα των Δαναών. Ξέρεις, 
οι άνθρωποι τιμούν και προτιμούν εκείνο το τραγούδι 
που τους φαντάζει, ακούγοντας, το τελευταίο. 
Θάρρος λοιπόν χρειάζεσαι και σφίξε την καρδιά σου να τα΄ ακούσεις. 
δεν ήταν μόνος ο Οδυσσέας που χωρίστηκε στην Τροία 
από του νόστου του τη μέρα. κι άλλοι πολλοί, γενναίοι άντρες 
χάθηκαν και πάνε. 
Αλλά καλύτερα να πάς στην κάμαρά σου, με τα δικά σου απασχολήσου 
έργα, 
τον αργαλειό, τη ρόκα. δίνε στις παρακόρες εντολές, για να δουλεύουν 
με φροντίδα. ΄Ο λόγος είναι μέλημα του αντρός, του καθενός, 
και περισσότερο δικό μου. σ΄αυτό το σπίτι είμαι εγώ ο κυβερνήτης» 
Κατάπληκτη η Πηνελόπη τότε τραβήχτηκε στην κάμαρή της, 
κρατώντας μέσα της τη συμβουλή του γιού της. 
Κι όταν ανέβηκε ψηλά στον θάλαμο, με τις ακόλουθες μαζί, 
έστησε θρήνο για τον Οδυσσέα, το ακριβό της ταίρι, ωσότου η Αθηνά, 
τα μάτια λάμποντας, κλείνει τα βλέφαρά της, 
ύπνο γλυκό σταλάζοντας. 
Την ίδια ώρα οι μνηστήρες, στον ίσκιο της μεγάλης αίθουσας, 
σήκωσαν ταραχή: όλοι τους κι ολοφάνερα κάνουν ευχή, μαζί της θέλουν 
να πλαγιάσουν στο κρεβάτι. 
Τότε λοιπόν τον λόγο ανέλαβε πρώτος ο συνετός Τηλέμαχος: 
«Μνηστήρες της μητέρας μου, που σας κατέχει υπεροψία και μέθη, 
προς το παρόν, στου δείπνου την απόλαυση ας δοθούμε, αλλά χωρίς 
φωνές. αλήθεια βρίσκω τόσο ωραίο να ακούει κανείς τον αοιδό μας, 
τέτοιος που είναι, θα΄λεγες η φωνή του μοιάζει με θεού. 
 
Β.-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1)Ποια τα γνωρίσματα της επικής ποίησης?                                     (μονάδες 4) 
 
2)Να αφηγηθείτε περιληπτικά σε γ΄πρόσωπο το περιεχόμενο 
   της ενότητας (σε 10 περίπου σειρές)                                                 (μονάδες 4) 
 
3)α.-Να χωρίσετε το κείμενο σε μικρότερες θεματικές ενότητες 
        και να δώσετε   πλαγιότιτλους σε αυτές                                       (μονάδες 4) 
   β)Στην ενότητα αυτή εναλλάσσεται η αφήγηση με το διάλογο.  
      Τι πετυχαίνει μ΄αυτόν τον τρόπο ο ποιητής?                                  (μονάδες 3) 
 
4)α.-Να περιγράψετε τη συμπεριφορά του Τηλέμαχου στην ενότητα 
   αυτή .                                                                                                     (μονάδες 3) 
 
β)Ποια στοιχεία αντλούμε για τη θέση της γυναίκας από το συγκεκριμένο  
   απόσπασμα?                                                                                           (μονάδες 3) 



 
 


