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ΚΕΙΜΕΝΟ   

Και ο Έκτωρ απ' τεσ φϊλαγγεσ, ϊμ' εύδε τον γενναύον 

Πϊτροκλον ν' αποςύρεται κονταροπληγωμϋνοσ,  

 προχώρηςε, του εςτόθη εμπρόσ, και μϋςα εισ το λαγγόνι        820 

την λόγχην όλην ϋμπηξε κι η ϊκρη εβγόκε πϋρα. 

Έπεςε και κατόφεια ςτουσ Αχαιούσ εχύθη. 

Και ωσ λϋοντασ και αδεύλιαςτοσ αγριόχοιροσ ςτο όροσ 

μϊχονται μεγαλόψυχα για μια μικρό βρυςούλα, 

 ότι να πιουν θϋλουν και οι δυο με λύςςαν, ώςπου ο χούροσ      825 

αςκομαχώντασ ξεψυχϊ ςτον λϋοντ' αποκϊτω· 

ομούωσ τον ανδρϊγαθον υιόν του Μενοιτύου,  

πολλών φονϋα μαχητών ο Πριαμύδησ Έκτωρ 

με λόγχην εθανϊτωςε κι επϊνω του εκαυχόθη:  

 «Την πόλιν μασ, ω Πϊτροκλε, θαρρούςεσ ν' αφανύςεισ,               830 

και δούλεσ ςτην πατρύδα ςου να πϊρεισ τεσ γυναύκεσ,  

ανόητε! Και ακούραςτα γι' αυτϋσ ετρικυμύζαν  

τ' ϊλογα τα φτερόποδα του Έκτοροσ, κι εκεύνοσ, — 

που εύμαι πρώτοσ μαχητόσ των φιλομϊχων Τρώων,  

 και δεν θα ιδούν, ενόςω ζω, την δουλικόν ημϋρα·                            835 

και τώρα ςε τα όρνεα θα φϊγουν εισ την Τρούαν. 

Άθλιε! Δεν ςε ωφϋληςεν ο ανδρεύοσ Αχιλλϋασ·  

θα ςου παρϊγγελνε πολλϊ την ώραν που εκινούςεσ:  

"Να μη γυρύςεισ Πϊτροκλε ιππόμαχε, ςτα πλούα 

πριν ςχύςεισ εισ του Έκτοροσ τα ςτόθη τον χιτώνα                            840 

βαμμϋνον εισ το αύμα του"· αυτϊ θα εύπ' εκεύνοσ 
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και αυτϊ τα λόγια ς' ϊρεςαν, ανόητοσ ωσ εύςαι». 

Και, Πϊτροκλε, του απϊντηςεσ με την ψυχόν ςτο ςτόμα: 

«Έκτορ, καυχόςου όςο ημπορεύσ, τώρα που ο Ζευσ και ο Φούβοσ  

την νύκην ςού εχϊριςαν — και αυτού με καταβϊλλουν                       845 

εύκολ', αφού μου αφαύρεςαν τα όπλ' από τουσ ώμουσ. 

Κι εύκοςιν όμοιοι με ςε να εύχαν ϋλθει εμπρόσ μου    

 όλοι νεκρού θα ϋπεφταν ςτην λόγχην μου αποκϊτω.  

Εμϋνα η μούρα εφόνευςεν η μαύρη με τον Φούβον  

και απ' τουσ θνητούσ ο Εύφορβοσ· τρύτοσ εςύ με γδύνεισ.                  850 

Και ϊκουςε ακόμα τι θα ειπώ και βϊλε το ςτον νου ςου· 

ολύγεσ ειν οι μϋρεσ ςου· και ιδού ςε παραςτϋκει 

η μούρα η παντοδύναμη κι η ώρα του θανϊτου, 

οπού απ' το χϋρι αδϊμαςτο θα πϋςεισ του Αχιλλϋωσ».  

 Με αυτϊ τα λόγι' απϋθανε·                                                                                 855       

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ      

1.Να αναθέρεηε επιγραμμαηικά ηις διαθορές ηης Ιλιάδας και ηης Οδύζζειας.                                                                       

( μον 3.) 

 

2.Σηο παραπάνω απόζπαζμα περιγράθεηαι ο θάναηος ηοσ Πάηροκλοσ. Ο ίδιος ο 

ήρωας είναι σπεύθσνος γι΄ ασηόν; Δικαιολογήζεηε ηην απάνηηζη ζας.                                                                                   

(μον 3.) 

 

3.α.  Γιαηί ο Έκηορας διαπράηηει ύβρη ζηοσς ζσγκεκριμένοσς ζηίτοσς;  

   β. Με ποια λόγια ο Πάηροκλος μειώνει ηη νίκη ηοσ Έκηορα απένανηι ηοσ;                                                                                   

(μον 6) 

 

4. « η μοίρα η πανηοδύναμη κι η ώρα ηοσ θανάηοσ, 

οπού απ' ηο τέρι αδάμαζηο θα πέζεις ηοσ Ατιλλέως».Τι προθηηεύει ο Πάηροκλος 
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ζηον Έκηορα; Αναθερθείηε με ζσνηομία ζηον ρόλο ηης μοίρας ζηο Ιλιαδικό έπος.                                                

(μον 4) 

 

5.Να ενηοπίζεηε ηα ζημεία  ποσ έτοσμε προζήμανζη(προειδοποίηζη) ζηοσς 

παραπάνω ζηίτοσς και δύο ζημεία ποσ έτοσμε επική(ηραγική) ειρωνεία.                                                                            

(μον 4) 

                                  

                                  Καλή επιηστία και καλό καλοκαίρι!!! 

 

     

 

                                                             

 

 

 

                                                                 

              

           

 

 

 

 


