
Ιλιάδα, Π 684-867, Το κύκνειο άσµα και ο θάνατος του Πάτροκλου 

στ. 686: ποια τύφλωσις!: στο πρωτότυπο ο ποιητής αποκαλεί τον Πάτροκλο νήπιο, χαρακτηρισµός που 

προοιωνίζεται κάτι κακό. Είναι φανερό και από τα επόµενα ότι η άτη έχει χτυπήσει τον ήρωα και ξεχνάει τις 

εντολές του Αχιλλέα (στ. 87 κ.εξ.). Είναι λογικό µετά τις απανωτές επιτυχίες, µε αποκορύφωµα τη νίκη του 

επί του Σαρπηδόνα, η αυτοπεποίθηση του Πάτροκλου να έχει ενισχυθεί υπερβολικά. Ο ποιητής τονίζει 

πρώτα την προσωπική ευθύνη του ήρωα, που δεν υποχωρεί µετά τη διάσωση των πλοίων, όπως του είχε 
ζητήσει ο Αχιλλέας, αλλά δεν ξεχνάει και τη βουλή του ∆ία, που συµφωνεί απόλυτα µε το βιβλικό µωραίνει 

Κύριος ον βούλεται απολέσαι (στ. 688-691). 

στ. 692: Ποιον πρώτον…: ενώ η τυπική εισαγωγή σε καταλόγους πεσόντων απαιτεί ερώτηµα που απευθύνει 
ο ποιητής στη Μούσα η στον εαυτό του (πρβ. Ε 703, Ξ 508 κ.α.), εδώ το ερώτηµα δίνεται σε β’ πρόσωπο, 

σε µια συγκινητική αποστροφή του ποιητή προς τον ήρωα, όπως σε πολλά σηµεία αυτής της ενότητας (στ. 
744, 754, 787, 812-813, 843). Η αποστροφή αυτού του τύπου, εκτός των άλλων, εκφράζει τη συµπάθεια και 

τη συµπόνια του ποιητή για τον ήρωα. 

στ. 702-705: Και τρεις εσκάλωσε φορές… ο ήρως: ο αριθµός τρία είναι τυπικός, όχι µόνο στον Όµηρο, 

αλλά γενικά στις λαϊκές διηγήσεις µέχρι σήµερα (βλ. και σχόλ. Α 54). Τυπικό επικό σχήµα είναι και η 

τριπλή επίθεση ενός ήρωα που αποκρούεται την τέταρτη φορά.. (πρβλ. και παρακάτω στ. 784 κ.εξ.). 

στ. 702 κ.εξ.: το τυπικό σχήµα «τρεις… αλλά την τέταρτη φορά» δηµιουργεί αγωνία στο ακροατήριο, που 

θα περίµενε ότι η τέταρτη προσπάθεια θα απέβαινε µοιραία για τον Πάτροκλο σύµφωνα µε το παραδοσιακό 

µοτίβο. Ο ποιητής όµως τον «σώζει» αυτή τη φορά από τον Απόλλωνα και παρατείνει τη µάχη, αυξάνοντας 

έτσι και την αγωνία µας, µέχρι την εµφάνιση και πάλι του ίδιου τυπικού σχήµατος των τριών (στ. 784 κ.εξ.), 

που θα είναι πλέον µοιραίο. 

στ. 721-725: στα λόγια του θεού λανθάνει ειρωνεία, αφού αυτοπαρουσιάζεται κατώτερος του Έκτορα και 

υποθέτει ότι ίσως ο Φοίβος (ο ίδιος, δηλαδή) βοηθήσει τον Έκτορα να σκοτώσει τον Πάτροκλο, πράγµα που 

θα γίνει στη συνέχεια. 

στ. 744 κ.εξ.: είναι η τελευταία φορά που ο Πάτροκλος γελά µε τις νίκες του· σε λίγο η αριστοτελική 

περιπέτεια επέρχεται. Τα λόγια του ήρωα έχουν τον γνωστό κυνισµό των θριαµβολογιών αυτού που 

πλανάται και αγνοεί ότι και το δικό του τέλος πλησιάζει. Ανάλογη περίπτωση τραγικής άγνοιας θα επιδείξει 
σε λίγο και ο Έκτορας (στ. 829 κ.εξ.). 

στ. 757 κ.εξ.: η παροµοίωση («δνο λεοντάρια») δηλώνει ισότιµη µάχη. Σε άλλες περιπτώσεις το ισχυρότερο 

ζώο επικρατεί, όπως στους στ. 487-489, όπου ο Πάτροκλος είναι το λιοντάρι και ο Σαρπηδόνας ταύρος, η 

στους στ. 823-826, όπου λιοντάρι είναι ο Έκτορας και ο Πάτροκλος παραβάλλεται µε κάπρο. Παρ’ όλα 

αυτά ο στ. 753, όπου ο Πάτροκλος παροµοιάζεται µε λιοντάρι που δέχεται τραύµα στο στήθος, είναι µια 

ακόµη προσήµανση του θανάτου του ήρωα. 

στ. 780: χωρίς να θέλ’ η µοίρα: (στο πρωτότυπο υπέρ αίσαν) όταν κάποιος επιχειρεί πράγµατα που 

ξεπερνούν τη θέληση της µοίρας, θα πρέπει να περιµένει ανατροπές. Κι αυτές δεν θα αργήσουν να έρθουν 

στους επόµενους στίχους. 

 


