
EIΣAΓΩΓH ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

by tranoueducation



Η Ιλιάδα & η Οδύσσεια
γράφτηκαν

από τον Όμηρο
& ανήκουν στο ηρωικό έπος

Αφηγηματικό ποίημα με
περιεχόμενο μυθολογικό,

διδακτικό, ηρωικό

EIΣAΓΩΓH ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Τι είναι " Έπος "
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Παρουσιάζουν μυθοποιημένα γεγονότα 1.

σαν να είναι αληθινά.

 

2.  Έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα, 

δηλαδή δεν παρουσιάζονται οι προσωπικές

απόψεις του ίδιου του ποιητή.

Αφηγούνται κατορθώματα ηρώων
 και θεών που συνυπάρχουν με 

τους ανθρώπους.
 

Τα ηρωικά έπη

Τα χαρακτηριστικά τους
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Τα έπη που αρχίζουν από τη
δημιουργία του κόσμου μέχρι
και το θάνατο του Οδυσσέα.
Σε αυτά ανήκουν και η Ιλιάδα και η

Οδύσσεια.

Επικός κύκλος

Τρωικός κύκλος

Τα έπη που σχετίζονται με
τον τρωικό πόλεμο ανήκουν

στον κύκλο αυτό. 
Βλ. Σελ.9
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Εξιστορεί τον δεκαετή αγώνα 
του Οδυσσέα να επιστρέψει 

στην πατρίδα του (νόστος) την Ιθάκη . 
Ο ποιητής παρουσιάζει τις περιπέτειες της επιστροφής 

μέσα σε 41 ημέρες

Το περιεχόμενο 
της Οδύσσειας

Το περιεχόμενο 
της Ιλιάδας

Ο θυμός του Αχιλλέα.
Ο ποιητής τον εξιστορεί μέσα 

σε 51 ημέρες μαζί 
με τον δεκαετή πόλεμο της Τροίας 

(του Ιλίου).
Τρωικός πόλεμος - Μυκηναϊκή Εποχή περίπου τον 12 αιώνα.
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Μπορούν τα Ομηρικά έπη
να αποτελέσουν ιστορική πηγή;

γιατί: 
- Τα έπη αναφέρονται στην Μυκηναϊκή
(12ος αι.) εποχή αλλά γράφτηκαν την

Γεωμετρική (8ος αι.), με αποτέλεσμα ο
ποιητής να μην γνωρίζει τόσο καλά εκείνη

την εποχή και να παρουσιάζει κάποια
στοιχεία της εποχής τους ως στοιχεία της

εποχής εκείνης (αναχρονισμοί).
- Μπορεί να παρουσιάζονται πολλές

πληροφορίες για την εποχή εκείνη, ωστόσο
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο
μέρος αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας.
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Αοιδοί - Ραψωδοί

Tραγουδούσαν

με συνοδεία κιθάρας ή

φόρμιγγας.

Αυτοσχεδίαζαν προφορικά

(έμφυτο ταλέντο).

 

Εκπαιδεύονταν για 

το πώς θα συνθέτουν με τα

τυποποιημένα στοιχεία

που 

απομνημόνευαν, στίχους

και ολόκληρες σκηνές με

θρύλους.

Έμεναν συνήθως σε

ανάκτορα και

τραγουδούσαν σε

συμπόσια και γιορτές.

Εμφανίστηκαν 

 μετά τους αοιδούς.

Δεν αυτοσχεδίαζαν.

Ένωναν ποιήματα μεταξύ

τους.

Κρατούσαν ραβδί ως 

σύμβολο εξουσίας 

δοσμένης από τους θεούς.

Απήγγειλαν ρυθμικά τα 

καταγεγραμμένα έπη.

Δεν ζούσαν σε ανάκτορα.

Άνηκαν σε επαγγελματικά

σωματεία.

Ταξίδευαν από τόπο σε

τόπο

και έπαιρναν μέρος στους 

ραψωδικούς αγώνες.
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Όμηρος & Ομηρικός ζήτημα

Όμηρος 
Ήταν ο πρώτος που κράτησε ραβδί. Αυτό σημαίνει

πως ήταν ο πρώτος ραψωδός. 
Ταξίδευε και απήγγειλε δικά του

ποιήματα που συνέθεσε και κατέγραψε.
Λένε πως έζησε κατά τον 8ο αιώνα στην Ιωνία.

Διεκδικούν 7 πόλεις την καταγωγή του.
Πιο πιθανές θεωρούνται η Σμύρνη και η Χίος.

Έλεγαν πως ήταν τυφλός (απίθανο αν κρίνουμε πως
κατέγραψε τα ποιήματά του)

Ομηρικό ζήτημα με λίγα λόγια
Το γεγονός ότι δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες για τον

Όμηρο κάνει πολλούς να αναρωτιούνται:
-Υπήρξε πραγματικά;

- Αυτός έγραψε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια;
-Τα 2 αυτά έπη γράφτηκαν μόνο από έναν ή από πολλούς

και έπειτα ενώθηκαν;
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Αξία ομηρικών Επών

-Διασώθηκαν ολόκληρα
 

-Αξιοποιήθηκαν για την ψυχαγωγία αλλά και
τη διαδασκαλία των αρχαίων Ελλήνων

προσφέροντας διδάγματα ζωής.
 

-Αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης.
Άσκησαν μεγάλη επίδραση στην ελληνική και

ρωμαϊκή λογοτεχνία και τέχνη.
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Καταγράφηκαν επίσημα στην Αθήνα
κατά τον 6ο αι. π.Χ. 

( κυβερνούσε ο τύραννος Πεισίστρατος 
ή ο γιος του Ίππαρχος).

Ο λόγος που καταγράφηκαν ήταν για να
απαγγέλνουν τα έπη οι ραψωδοί αυτούσια,

χωρίς παρεμβολές, στη γιορτή των
Παναθηναίων.

*Προσοχή!! Από τον Όμηρο
δημιουργήθηκαν την Γεωμετρική εποχή

(8ος αιώνας)

Επίσημη καταγραφή ομηρικών επών

Στίχοι και Ραψωδίες
 

Η Οδύσσεια
αποτελείται από 12.110

στίχους και είναι
χωρισμένη σε 24
ραψωδίες (μικρά
γράμματα α-ω_)

Η Ιλιάδα αποτελείται
από 15.693 στίχους και
είναι χωρισμένη σε 24
ραψωδίες (κεφαλαία

γράμματα Α-Ω)

Ο χωρισμός σε ραψωδίες πραγματοποιήθηκε
πιθανότατα μετά τον 3ο αιώνα π.Χ.
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