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ΡΑΨΩΔΙΑ Z΄ 

  

κι απ' ηο σέπι ηος πιαζμένη η Ανδπομάση                                                          405 
εδάκπςζε και ηος 'λεγεν «Οφμέ! Θα ζ' αθανίζει 
ηούηη ζος η ηόλμη, υ ηπομεπέ· ηο βπέθορ δεν λςπείζαι  
ηούηο κι εμέ ηην άμοιπην πος σήπα ζος θα γίνυ  
ογπήγοπα, όηι ογπήγοπα θα οπμήζοςν όλοι ανηάμα 
να ζε θονεύζοςν οι Ασαιοί και άμα ζε σάζυ, κάηυ                                              410 
ζηον μαύπον Άδη αρ καηεβώ, διόηι αν αποθάνειρ  
και ζς, καμιά παπηγοπιά δι' εμέ δεν θ' απομείνει, 
και πόνοι μόνον· έσαζα παηέπα και μηηέπα· 
ηον μέγαν Αεηίυνα μος θόνεςζεν ο θείορ   
Πηλείδηρ, όηαν έπιξε ηην πόλιν ηυν Κιλίκυν,                                                       415 
ηην Θήβην ηην ςτίπςλον· αλλά ηον εζεβάζθη  
νεκπόν, δεν ηον εγύμνυζε, και μ' όλην ηην λαμππήν ηος 
απμαηυζιά ηον έκαςζε κι εζήκυζέ ηος μνήμα,  
κι ολόγςπά ηος εθύηεςζαν πεύκα μεγάλα οι νύμθερ 
Οπεζηιάδερ, ηος Διόρ αιγιδοθόπος κόπερ·                                                           420 
[…] 
Και ππορ αςηήν απάνηηζε ο λοθοζείζηηρ Έκηυπ:                                                440 
«Όλα ηα αιζθάνομαι κι εγώ, γςνή μος, αλλά θοβούμαι 
και ηυν ανδπών ηο ππόζυπο και ηυν ζεμνών μηηέπυν, 
αν μ' έβλεπαν υρ άνανδπορ να θεύγυ από ηην μάσην· 
οςδ' η καπδιά μος θέλει ηο, πος μ' έμαθε να είμαι  
γενναίορ πάνηοηε κι εμππόρ να μάσομαι ηυν Τπώυν                                             445 
σάπιν ηηρ δόξαρ ηος παηπόρ και ηηρ δικήρ μος ακόμη· 
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όη' είναι ηούηο θανεπό ζηα βάθη ηηρ τςσήρ μος· 
θα θθάζ' η μέπα να σαθεί κι η Ίλιορ η αγία 
και ο Ππίαμορ ο δςναηόρ με όλον ηον λαόν ηος.  
Αλλά ηυν Τπώυν η θθοπά δεν με πληγώνει ηόζο                                                   450 
και ηος παηπόρ μος ο θάναηορ και ηηρ ζεμνήρ μηηπόρ μος  
και ηυν γλςκών μος αδελθών, οπού πολλοί και ανδπείοι 
από ηερ λόγσερ ηυν εσθπών θα κςλιζθούν ζηο σώμα, 
όζ' ο καημόρ ζος, όηαν κανείρ ηυν Ασαιών ζε πάπει 
ειρ ηην δοςλείαν, ενώ ζς θα οδύπεζαι, θα κλαίειρ,                                                  455 
ειρ η' Άπγορ ξένον ύθαζμα θα ςθαίνειρ πποζηαγμένη· 
 

 

ΕΡΩΣΗΕΙ 

 
1. Με βάζη ηα λόγια πος απεςθύνει η Ανδπομάση ζηον Έκηοπα, να παποςζιάζεηε ηην 

τςσολογική ηηρ καηάζηαζη. 

 

                                                                                                                  (μονάδερ 4) 

  

2.Πυρ δικαιολογεί ο Έκηοπαρ ηην άπνηζη ηος να μείνει ζηα ηείση; Ποια βαζική 

αξία/ζςναίζθημα  ηηρ ομηπικήρ εποσήρ ηον υθεί ζηην απόθαζη ηος να πολεμήζει; 

                                                                                                                  ( μονάδερ 6) 

 

3.ηα παπαπάνυ αποζπάζμαηα να ενηοπίζεηε συπία όπος ο ποιηηήρ σπηζιμοποιεί ηην 

πποοικονομία και ηην επική ειπυνεία. 

                                                                                                                   (μονάδερ 6) 

 

4. α .Ποια ζκέτη είναι αςηή πος πληγώνει πεπιζζόηεπο ηον Έκηοπα;   

 

    β .<< κανείρ από ηον όλεθπον, ζηα σέπια μαρ αν πέζει, / να μη ζυθεί ποηέ· 
μηδέ η’ αγόπι, πος΄ναι ακόμη /μέζα ζηα ζπλάσνα ηηρ μηηπόρ, να μη ζυθεί και 
όλοι / άηαθοι και άθανηοι αρ σαθούν οι κάηοικοι ηηρ Τποίαρ >>. (Ζ 57-60): 
 
Aπό ηα παπαπάνυ λόγια ηος Αγαμέμνονα και από ηα αποζπάζμαηα πος ζαρ έσοςν 

δοθεί ποια θαίνεηαι πυρ ήηαν η ηύση ηυν αισμαλώηυν μεηά ηην άλυζη μιαρ πόληρ;  

Να ζςζσεηίζεηε ηα λόγια ηος Αγαμέμνονα με ηοςρ θόβοςρ ηηρ Ανδπομάσηρ. 

                                                                                                                      (μονάδερ 4)   
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                                                                   ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 

 

                                                                                                                                                                     

  


