
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ – ΟΜΗΡΟΤ ΙΛΙΑΔΑ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΡΓΤΡΩ ΜΟΧΙΑΝΑΚΗ / e-filologos.weebly.com 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 
Ομήρου Ιλιάδα, ραψωδία Π, στίχοι 786 - 867 

Ο θάνατος του Πάτροκλου 
 

1. Να αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με αυτά τθσ ςτιλθσ Β. 

Α Β 

1. τότε ςου εφάνθ, Πάτροκλε, το τζλοσ τθσ 
ηωισ ςου 

α. αποςτροφι  

2. και τότε το 'δωκεν ο Ηευσ του Ζκτοροσ να 
ςκζπει τθν κεφαλιν του κι ζφκανε ς' αυτόν θ 
μαφρ' θμζρα. 

β. επικι ειρωνεία 

3. Αυτόσ πρϊτοσ ς' ελόγχιςεν, ω Πάτροκλε 
ιππομάχε, και δεν ςε φόνευςε 

4. και τϊρα ςε τα όρνεα κα φάγουν εισ τθν 
Τροίαν. 

γ. προςιμανςθ 
 
 
 
 
 

5. ολίγεσ ειν οι μζρεσ ςου· και ιδοφ ςε 
παραςτζκει θ μοίρα θ παντοδφναμθ κι θ ϊρα 
του κανάτου, οποφ απ' το χζρι αδάμαςτο κα 
πζςεισ του Αχιλλζωσ 

6. Ποιοσ ξζρει μιπωσ ο Αχιλλεφσ, τθσ Θζτιδοσ 
ο γόνοσ, χάςει αυτόσ πρϊτοσ τθν ηωιν ςτθν 
λόγχθ μου αποκάτω 

 
2. Να αναπτφξετε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ είναι ποιθτικά απαραίτθτοσ ο 
αφοπλιςμόσ του Πάτροκλου από τον Απόλλωνα. 
 
3. τουσ ςτίχουσ 786-855 παρουςιάηεται θ πτϊςθ και ο κάνατοσ του Πάτροκλου. 
Ποιοι ςυμπράττουν ςτθν ιττα του ιρωα και τι ακριβϊσ κάνει ο κακζνασ; 
 

4. Με ποιουσ τρόπουσ ο ποιθτισ προβάλλει τθν ανδρεία και τθ γενναιότθτα του 
Πάτροκλου; Να παραπζμψετε ςτα αντίςτοιχα χωρία. 
 

5. Ποια όπλα χρθςιμοποιοφν οι ιρωεσ των ομθρικϊν επϊν, όπωσ φαίνεται ςτο 
ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα; Να τα διακρίνετε ςε επικετικά και αμυντικά. 
 
6. Nα χαρακτθρίςετε τον Έκτορα με βάςθ τθ ςυμπεριφορά του και τα λόγια του 
προσ τον Πάτροκλο. 
 
7. Ποια αντίλθψθ είχαν οι άνκρωποι τθσ ομθρικισ εποχισ για τθ ηωι και το κάνατο, 
όπωσ προκφπτει από τουσ παρακάτω ςτίχουσ του κειμζνου; 
-προσ τουσ ςυντρόφουσ ζςτρεφε τθν μοίραν να αποφφγει  (817) 
-Και, Πάτροκλε, του απάντθςεσ με τθν ψυχιν ςτο ςτόμα  (843) 

-Εμζνα θ μοίρα εφόνευςεν θ μαφρθ  (849) 

-ολίγεσ ειν’ οι μζρεσ ςου· και ιδοφ ςε παραςτζκει θ μοίρα θ παντοδφναμθ κι θ ϊρα του 
κανάτου, οποφ απ' το χζρι αδάμαςτο κα πζςεισ του Αχιλλζωσ  (852-854) 

-και κλαίοντασ κλιμμζνθ τθν μοίραν, που νεότθτα και ανδρείαν τθσ επιρε, από τα μζλθ του 
θ ψυχι κατζβθκε ςτον Άδθ.  (855-857) 


