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ΘΤΡΑ 4: Ο  Όμηροσ-Σα Ομηρικά Έπη 

Ο  Όμηροσ.  

 

τον πζμπτο  τόμο τθσ ζκδοςθσ των Ομθρικϊν Επϊν από τουσ D.B. Morno και  Σ.W. Αllen 

(1912) περιλαμβάνονται εκτόσ από τουσ Oμθρικοφσ  Ύμνουσ, τα αποςπάςματα του Κφκλου 

και τθν Βατραχομυομαχία, διάφοροι Βίοι του Ποιθτι. Κανείσ δεν μάσ αναφζρει 

ςυγκεκριμζνα τον τόπο και τον χρόνο γεννιςεωσ τοφ Ποιθτι και τουσ γονείσ του. Μερικοί 

αναφζρουν πατζρα του τον Μαίονα και μθτζρα του τθν Κρθκθίδα. Ανάμεςα ςτισ πόλεισ, 

που τον διεκδικοφν είναι θ Κφμθ, θ μφρνθ, θ Χίοσ, θ Κολοφϊνα, ακόμθ θ αλαμίνα τθσ 

Κφπρου, θ Ρόδοσ, το Αργόσ, θ Ακινα κ.λπ. 

 

Αναφζρεται ότι ο  Όμθροσ  ςυναγωνίςκθκε με τον Ηςίοδο ςτουσ επιτάφιουσ αγϊνεσ για τον 

βαςιλιά τθσ Χαλκίδασ Αμφιδάμαντα, ςτουσ οποίουσ νίκθςε ο Ηςίοδοσ, γιατί φμνθςε τα ζργα 

τθσ ειρινθσ και ανζκεςε ζναν τρίποδα ςτο Ιερό των Μουςων ςτον Ελικϊνα με το 

επίγραμμα: 

 

«Ηςίοδοσ Μοφςαισ Ελιχωνίςι τόνδ' ανζκθκεν 

φμνω νικιςασ εν Χαλκίδι δίον Όμθρον». 

 

υχνά γράφεται ότι ο  Όμθροσ  ιταν τυφλόσ, μάλιςτα ο Θουκυδίδθσ (3. 104) βάηει τον Ιδιο 

τον ποιθτι να λζγει: 

 

«τυφλόσ ανιρ, ναίει δζ Χίω ενί  παιπαλοζςςθ». 

 

 

Για το κάνατο του Ποιθτι το πιο βζβαιο είναι ότι πζκανε ςτθν Κο, πθγαίνοντασ για τθν 

Ακινα, τάχα από ςτενοχϊρια, γιατί δεν μπόρεςε να λφςει το αίνιγμα, με το οποίο  τοφ 

απάντθςαν ψαράδεσ τθσ Κου, όταν τουσ ρϊτθςε αν επιαςαν κανζνα ψάρι του είπαν: 

«ζλομεν  λιπόμεςκ' όςα  δ' ουχ ζλομεν φερόμεςκα». 

* μτφρ. «όςα πιάςαμε μάσ λείπουν  κι όςα δεν πιάςαμε τα μεταφζρουμε», 



(θ λφςθ είναι: «όςα ψάρια ζπιαςαν, τα άφθςαν, όςα όχι, τα κουβαλοφν μαηί τουσ)]. 

 

 

φμφωνα με μια άποψθ ό Όμθροσ ιταν ςφγχρονοσ με τα Σρωικά (1193- 1184 π.Χ), 

ςφμφωνα με άλλθ ιταν νεϊτεροσ κατά 60-80 χρόνια από τα Σρωικά και τζλοσ ςφμφωνα με 

άλλθ ζηθςε 500 χρόνια πριν τον Ηρόδοτο, που άκμαςε το 450 π.Χ., και είναι ςφγχρονοσ του 

Ηςιόδου. 

 

Ωσ ζργα του Ομιρου αναφζρουν οι Βίοι χωρίσ αμφιςβιτθςθ τθν «Ιλιάδα», τθν «Οδφςςεια», 

τθ «Θθβαΐδα» και με πικανότθτα τουσ «Ύμνουσ», τθ «Βατραχομυομαχία», τθν «Οιχαλίασ 

Άλωςιν» και τα «Κφπρια». Επίςθσ του απζδιδαν μερικά παίγνια, όπωσ τον «Μαργίτθ», τουσ 

«Κζκροπεσ» κ.α. 

 

Η «Βατραχομυομαχία» είναι το μόνο από τα «παίγνια» του Ομιρου, που ςϊηεται ςε πολλά 

χειρόγραφα και αποτελείται από 450 ςτίχουσ. 

Οι  «Ύμνοι» (ι «Προοίμια»), 34 τον αρικμό, είναι γραμμζνοι ςε εξάμετρο και κάκε ζνασ 

υμνεί και ζναν κεό (Διμθτρα, Αφροδίτθ, Ερμι, Απόλλωνα κ.α.). 

 

ιμερα θ Φιλολογικι Επιςτιμθ τοποκετεί τον Όμθρο ανάμεςα ςτον  9ο και 7ο π.Χ. αιϊνα  

και του αμφιςβθτεί τθν «πατρότθτα» των « Ύμνων». 

 

Η αξία των Ομηρικϊν Επϊν.  

 

Θα περίμενε κανζνασ, τα Ομθρικά Ζπθ ωσ τα πρϊτα γνωςτά δθμιουργιματα τοφ Ελλθνικου 

Λόγου, να χαρακτθρίηονται από αφζλεια και να υςτεροφν από τα μεγαλόπνοα ζργα τθσ 

λαμπρισ κλαςςικισ περιόδου τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ.  

 

Όμωσ, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, τα ποιιματα του Ομιρου, αποτελουν το κορφφωμα μιασ 

ςπουδαίασ εποχισ, τθσ μυκθναϊκισ και μ' αυτά αρχίηει θ αρχαϊκι εποχι, πουκαί οι  δυο 

ζχουν να επιδείξουν ιδιαίτερα αναπτυγμζνθ αιςκθτικι ςτον  χϊρο  τθσ Σζχνθσ. 'Ετςι τα 

Ομθρικά Ζπθ ςτθ δομι, τθ ςφλλθψθ και τθν εκτζλεςθ διακρίνονται για τθν αρτιότθτα και 

τθν υψθλι τουσ ποιότθτα, ϊςτε ο Όμθροσ δίκαια να κεωρείται όχι μόνο από τουσ 

μεγαλφτερουσ ποιθτζσ τθσ αρχαιότθτασ, αλλά να ςτζκει πάνω από τουσ κορυφαίουσ 

εκπρόςωπουσ και των κατοπινϊν εποχϊν. 



 

Σα ζπθ του Όμθρου δουλεφκθκαν με τζτοιο τρόπο ςτο ςφνολο και ςτισ λεπτομζρειεσ τουσ, 

ϊςτε  μπορουμε άφοβα να ποφμε πωσ ο ποιθτισ γνωρίηει τι πρζπει να ειπωκεί, τι να 

παραλειφκεί, τι  να εξαρκεί ιδιαίτερα και τινα υπαινιχκεί, κακϊσ και τα απαραίτθτα εκείνα 

ςτοιχεία τα οποία προςδίδουν ςε ζνα ζργο τον χαρακτιρα τθσ Σζχνθσ. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παραςιάηουν όςα ο Όμθροσ  αναφζρει για τθν ςτρατιωτικι τακτικι 

καί τον οπλιςμό των μυκθναϊκϊν χρόνων. Είναι δφςκολο όμωσ να διακρίνουμε με ακρίβεια 

τουσ νεωτεριςμοφσ που ειςάγει ο ποιθτισ. 

 

Κςωσ δεν κα μπορζςουμε ποτζ να μάκουμε ποιο ιςτορικό γεγονόσ κρφβεται πίςω από τθν 

Σρωικι Εκςτρατεία. Πάντωσ οι αρχαίοι δεν αμφζβαλλαν για τθν ιςτορικότθτά τθσ. Μάλιςτα 

ο Θουκυδίδθσ με τθν βαρφτθτα τθσ ιςτορικισ του αυςτθρότθτασ υποψιάηεται μόνο ότι ο 

Όμθροσ μεγαλοποίθςε κάπωσ, ςαν ποιθτισ που ιταν, τα πράγματα. φμφωνα με τα 

νεϊτερα αρχαιολογικά δεδομζνα θ Σροία του Όμθρου δζν είναι θ  Σροία VI, όπωσ πίςτευαν 

ο Schlieman και o Dorpheld, αλλά θ Σροία VII b2 (1190 -1100 π.Χ,), που καταςτράφθκε για 

να γίνθ ελλθνικι αποικία αργά, τον 8ο αι. π.Χ.  Σο «Πάριο Χρονικό» τοποκετεί τθν άλωςθ 

τθσ Σροίασ ςτο 1209, ενϊ ο Ερατοςκζνθσ (πικανϊτερθ χρονολόγθςθ) 20 χρόνια αργότερα, 

ςτο 1189. Όπωσ βλζπει κανείσ θ χρονολόγθςθ με βάςθ τα αρχαιολογικά ευριματα 

ςυμπίπτει εκπλθκτικά με τισ αρχαίεσ πθγζσ. 

 

τα Ομθρικά Ζπθ, παράλλθλα με τουσ κεοφσ του Ολφμπου, υπάρχουν και άλλεσ κεότθτεσ, 

που ίςωσ αποτελοφν παλαιότερεσ μορφζσ. Η Ομθρικι Θρθςκεία δεν γνωρίηει 

ηωομορφιςμό. Οι κεοί λατρεφονται ςτουσ ναοφσ και θ υπεροχι τοφ Δία ζναντι των  άλλων 

κεϊν είναι αναμφιςβιτθτθ. Ο Όμθροσ πιςτεφει ςτθν φπαρξθ τισ ψυχισ, που μετά τον 

αποχωριςμό από το ςϊμα εγκακίςταται ςτον Άδθ.  

 

Θυςίεσ και λατρευτικοί βωμοί αναφζρονται ςυχνά ςτα Ομθρικά Ζπθ. Ιερείσ και μάντεισ 

είναι ςεβαςτά πρόςωπα με μεγάλθ δφναμθ.Η μαντικι είναι ςυνθκιςμζνθ.Οι Θεοί ζχουν 

ανκρωπινζσ ςυνικειεσ, τρϊνε και πίνουν και γίνονται αντικείμενο καυμαςμοφ και 

ευςζβειασ των ανκρϊπων. 

 

 

Αν ο «Χρυςοφσ Αιϊν» δίδαξε ςτην Ανθρωπότητα το Σζλειο και το Αληθινό, αν ο 

πολιτιςμόσ ςτην περίοδο αυτή ζφθαςε ςτην πιο υψηλή πνευματική του ςτάθμη, αν η 

λογοτεχνία του δόξαςε την Ελλάδα ςτα πζρατα τησ Οικουμζνησ και ςυνταφτιςε την 

ζννοια του κλαςςικοφ με την ζννοια του ελληνικοφ, τον δρόμο άνοιξαν και τισ 



προχποθζςεισ δημιοφργηςαν οι αρχαϊκοί λεγόμενοι χρόνοι, με τον ςπουδαίο πολιτιςμό 

και τα αθάνατα ζπη τουσ, την «Ιλιάδα» και την «Οδφςςεια», που καταξιϊθηκαν ωσ τα 

κορυφαία δείγματα τησ παγκόςμιασ λογοτεχνίασ.  

 

Γιατί, ζωσ τισ ημζρεσ μασ, κανζνα ζργο του Λόγου δεν μπόρεςε να επιςκίαςει  την αξία 

τουσ, από άποψη πνοήσ, ποιητικήσ τζχνησ και δομήσ. Χιλιάδεσ μελζτεσ ζχουν γραφεί 

γφρω από τον Όμηρο και τα ζργα του. Αλλεπάλληλεσ εκδόςεισ των επικϊν κειμζνων 

γίνονται από τον καιρό του Πειςιςτράτου και η αναγραφή μόνο τήσ ςχετικήσ 

βιβλιογραφίασ καταλαμβάνει τόμουσ ολόκληρουσ. Σα πανεπιςτήμια όλου του κόςμου 

διδάςκουν τα ομηρικά αριςτουργήματα και από την κυκλοφοριακή πλευρά ακολουθοφν 

τα κείμενα τησ Αγίασ Γραφήσ, που όμωσ ζχουν θρηςκευτικό και όχι λογοτεχνικό 

χαρακτήρα. 

 

Θα περίμενε κανείσ τα Ομθρικά Ζπθ, ωσ τα πρϊτα γνωςτά δθμιουργιματα του ελλθνικοφ 

λόγου, να χαρακτθρίηονται από αφζλεια και να υςτεροφν από τα μεγαλόπνοα ζργα τθσ 

λαμπρισ κλαςςικισ περιόδου τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ. Όμωσ τα ποιιματα του Όμθρου 

αποτελοφν το κορφφωμα μιασ ςπουδαίασ εποχισ, τθσ μυκθναϊκισ, και μ' αυτά αρχίηει θ 

αρχαϊκι εποχι, που και οι δφο ζχουν να επιδείξουν ιδιαίτερα αναπτυγμζνθ αιςκθτικι ςτον 

χϊρο τθσ Σζχνθσ.  

 

Ζτςι τα Ομθρικά Ζπθ ςτθ δομι, τθ ςφλλθψθ και τθν ανάπτυξθ, διακρίνονται για τθν υψθλι 

τουσ ποιότθτα, ϊςτε ο  Όμθροσ δίκαια να κεωρείται όχι μόνο ο μεγαλφτεροσ ποιθτισ τθσ 

αρχαιότθτασ, αλλά να υπερζχει και από τουσ κορυφαίουσ εκπροςϊπουσ των κατοπινϊν 

εποχϊν. Σα ζπθ του Όμθρου δουλεφκθκαν με τζτοιον τρόπο ςτο ςφνολο και τισ 

λεπτομζρειεσ τουσ, που μποροφμε άφοβα να ποφμε ότι ο ποιθτισ γνωρίηει άριςτα τι πρζπει 

να ειπωκεί, τι να παραλειφκεί, τι ιδιαίτερα να εξαρκεί και τι να γίνει αντικείμενο 

υπαινιγμοφ, κακϊσ και τα απαραίτθτα εκείνα ςτοιχεία, τα όποια προςδίνουν ςε ζνα ζργο 

τον χαρακτιρα τθσ Σζχνθσ. 

 

Παράλλθλα με τθν υψθλι τουσ λογοτεχνικι αξία, τα Ομθρικά ποιιματα παρουςιάηουν 

ιδιαίτερο, ενδιαφζρον για τισ άφκονεσ πλθροφορίεσ, τισ οποίεσ μάσ παρζχουν για τα 

γεγονότα και τον Πολιτιςμό (Θρθςκεία, Ήκθ, Ζκιμα, Σζχνθ κ.λπ.) των χρόνων που 

περιγράφουν, δθλαδι τθσ μυκθναϊκισ εποχισ. Μαηί με τισ πινακίδεσ τθσ Πφλου είναι οι πιο 

ζγκυροι πλθροφοριοδότεσ μασ γι'αυτιν. Βζβαια, όπωσ είναι φυςικό, τα ζπθ του Όμθρου, 

δθμιουργιματα μεταγενζςτερθσ εποχισ, ζχουν περιλάβει και ςφγχρονα ςτοιχεία, δθλαδι 

τθσ μεταμυκθναϊκισ και τθσ πρϊιμθσ γεωμετρικισ περιόδου. Ζτςι π.χ. με το να τονίηει ο 

ποιθτισ τθν πολιτικι δφναμθ του βαςιλιά των Μυκθνϊν και να προβάλει τθν επιρροι, που 

αςκοφν οι μικρότεροι ιρωεσ ςτθν «Βουλι» και ο λαόσ ςτισ ςυνελεφςεισ, δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι επθρεάηεται χωρίσ να το κζλει από τθ ςφγχρονι του εποχι.  



 

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν όςα ό Όμθροσ αναφζρει για τθν ςτρατιωτικι τακτικι 

και τον οπλιςμό των μυκθναϊκϊν χρόνων. Είναι δφςκολο όμωσ να διακρίνουμε με ακρίβεια 

τουσ νεωτεριςμοφσ, που ειςαγάγει ο ποιθτισ. Βζβαιο είναι ότι κατά τθν μυκθναϊκι εποχι 

γινόταν ενταφιαςμόσ των νεκρϊν, ενϊ ςτθν μεταμυκθναϊακι και ςτθν πρϊιμθ γεωμετρικι 

ζκαιγαν τουσ νεκροφσ. τα Ομθρικά Ζπθ ςυνικωσ οι ιρωεσ καίγονται ςτθν πυρά, αφοφ 

προθγουμζνωσ κακαριςκοφν και τουσ κρθνιςουν. Βλζπουμε και εδϊ ότι ο ποιθτισ 

αποδίδει ςφγχρονζσ του ςυνικειεσ ςε παλαιότερθ από τον ίδιον εποχι. 

 

Σα Ομθρικά Ζπθ παρουςιάηουν μια ανάμικτθ εικόνα του τι ςυμβαίνει ςε κάποιον αφοφ 

πεκάνει, αλλά οι ειδικοί είχαν εςτιάςει ς’ ζνα από τα ςτοιχεία τθσ, όπωσ θ 

ςυμβατικι κεϊρθςθ τθσ ηωισ μετά κάνατον, όχι μόνο ςτον Όμθρο αλλά ςτο ευρφτερο 

κρθςκειολογικό πλαίςιο των Ελλινων. Η υποτικζμενθ αυτι τυπικι άποψθ είναι ότι από τισ 

ψυχζσ απουςιάηει κάκε ίχνοσ νόθςθσ ι δφναμθσ· εφόςον κάποιοσ ιρωσ κλείςει τα μάτια 

του για πάντα ςτο φϊσ του ιλιου, το μόνο που τον περιμζνει είναι μια ηοφερι, 

άβουλθ, περίλυπθ και κουραςτικι φπαρξθ, δίχωσ ιδιαίτερα βάςανα αλλά οφτε κι 

ευχαρίςτθςθ. Σζτοια οπτικι υποςτθρίηεται από λιγοςτά αποςπάςματα-κλειδιά ςτα ζπθ, 

όπωσ θ ςυνάντθςθ του Αχιλλζα με το φάνταςμα του Πατρόκλου ςτθν Ιλιάδα και θ 

αντάμωςθ του Οδυςςζα με τθν μθτζρα του, κάτοικο του Κάτω Κόςμου, ςτθν Οδφςςεια. 

                                    

 

Ο θάνατοσ του αρπηδόνοσ. 

Λεπτομζρεια ερυκρόμορφθσ υδρίασ από τθν Ηράκλεια τθσ Μεγάλθσ Ελλάδασ, 

περ.400 π.Χ. Wikipedia 

 

 

Χαρακτθριςτικά είναι όςα παρατθρεί  ο W. Christ (Ιςτορία τησ ελληνικήσ λογοτεχνίασ, 

μτφρ. Λ.Γ.Χ. Κϊνςτα, τόμ. α', Ακιναι 1900, ςς. 110 Ι 11): « Ο Όμθροσ ιτο ο υπό 



πάντων των Ελλινων ανεγνωριςμζνοσ εκνικόσ ποιθτισ, διότι, εν τοισ ιρωςι τθσ Ιλιάδοσ και 

Οδυςςείασ εφριςκαν πάντεσ ενςϊματουσ τασ αρίςτασ ιδιότθτασ του ζκνουσ, τθν θρωικιν 

ανδρείαν και τθν εξευρετικιν ςφνεςιν. Ότε δ' ιρξαντο διαδιδόμενα διά τθσ γραφισ τα 

ποιιματα απανταχοφ τθσ Ελλάδοσ, θφξθςε και θ δφναμισ αυτϊν επί πάςαν τθν πνευματικιν 

ηωιν του ζκνουσ. Οφτωσ, αι περί των κεϊν κεωρίαι τοφ Ομιρου ωσ και αι του Ηςιόδου 

διετζλεςαν ζχουςαι πολφ το αξίωμα εν τθ των πολλϊν πίςτει, ϊςτε ο Ηρόδοτοσ θδφνατο ν' 

αναφζρει εισ αυτοφσ ςφμπαςαν τθν ελλθνικιν κεολογίαν. Ωςαφτωσ τθν αρίςτθν τροφιν 

εκιλαηεν εκ των μφκων αυτοφ θ χορικι λυρικι ποίθςισ και δθ και θ τραγωδία, εξ ου και ο 

Αιςχφλοσ απεκάλει τα εαυτοφ ζργα τεμάχθ  εκ  των πλουςίων δείπνων του Όμθρου.  

 

 Ζπειτα δ' οι υπ' αυτοφ χαραχκζντεσ τφποι των κεϊν και θρϊων παρίςταντο εισ τθν 

φανταςίαν των δθμιουργοφντων καλλιτεχνϊν ωσ πρότυπα, ωσ ο Φειδίασ, ίνα εκφραςει τθν 

μεγαλοπρζπειαν του Ολυμπίου Διόσ, είχε προ οφκαλμϊν τουσ ςτίχουσ τθσ πρϊτθσ 

ραψωδίασ. Οφτω διελφκθςαν προ του φωτεινοφ βλζμματοσ των ομθρικϊν ιδανικϊν 

μορφϊν αι δυςειδείσ και δειςιδαιμονικαί παραςτάςεισ των παλαιοτζρων χρόνων και υπό 

την θερμότητα του ομηρικοφ ηλίου κατζλαβε ςφμπαν το ζθνοσ υψιπετζσ τι ιδανικόν 

φρόνημα.  

 

Και εν τοισ ςχολείοισ δε κρθπίσ τθσ διδαςκαλίασ ιτο ο Όμθροσ και πρωίμωσ ανεγίγνωςκον 

αυτόν οι μακθταί και απεμνθμόνευον και θρμινευον και υπιρχον πολλοί, οίτινεσ ςφμπαςαν 

τθν Ιλιάδα απεμάνκανον. Κακ' όλα δ' ειπείν ειςζδυςεν ο Όμθροσ, ο κατ' εξοχιν ποιθτισ 

πανταχι εισ τθν εκνικιν ςυνείδθςιν των Ελλινων τοςοφτον, ϊςτε και αυτόσ ο Πλάτων, οσ 

ήκιςτα ευνοικϊσ διζκειτο προσ τουσ ποιητάσ, απροκαλφπτωσ απεκάλεςε τον Όμηρον 

παιδευτή τησ Ελλάδοσ». 

 

 

 Σα Κφκλια Έπη 

 

Σα Ζπθ του Όμθρου παρουςιάηουν τζτοιαν αιςκθτικι τελειότθτα και τόςο μεγάλθ τεχνικι 

επεξεργαςία, ϊςτε  μάσ γεννοφν τθν βάςιμθ υπόκεςθ ότι είναι το κορφφωμα μιασ 

αξιόλογθσ πνευματικισ παραγωγισ, θ οποία δυςτυχϊσ χάκθκε. Η «Ιλιάδα» και θ 

«Οδφςςεια» αποτελοφν μζρθ τθσ ςειράσ των ποιθμάτων του Επικοφ Κφκλου, για τον οποίο 

μάσ δίνει πλθροφορίεσ ο Νεοπλατωνικόσ Πρόκλοσ ςτισ περιλιψεισ του τθσ «Χρθςτομάκειασ 

Γραμματικισ».  

 

Από τισ πλθροφορίεσ αυτζσ και από άλλεσ πθγζσ προιλκαν οι τίτλοι και το περιεχόμενο των 

ποιθμάτων του Επικοφ Κφκλου (Κυκλίων Επϊν)ωσ εξισ: 



 

1. « Σιτανομαχία»: Ποιθτισ τθσ φζρεται ο Αρκτίνοσ ο Μιλιςιοσ ι ο Εφμθλοσ ο 
Κορίνκιοσ. Περιεχόμενό τθσ θ Θεογονία και θ ςφγκρουςθ των κεϊν ζωσ τθν 
εγκατάςταςθ του Δία, ο οποίοσ ζχει άμεςθ ςχζςθ με τουσ Σιτάνεσ. 
 

2. « Η Οιδιπόδεια »: Ποιθτισ τθσ φζρεται ο Κιναίκωνασ ο Λακεδαιμόνιοσ. 
Περιεχόμενό τθσ θ τραγικι περιπζτεια του Οιδίποδα, ο όποιοσ φόνευςε τον 
πατζρα του και πιρε ςφηυγο τθ μθτζρα του, χωρίσ να το ξζρει. 
 

3. « Θ η β α ΐδ α »: Σθν απζδιδαν ςτον Όμθρο. Περιεχόμενό τθσ θ ςυνζχεια τοφ 
μφκου του Οιδίποδα. Ο μικρότεροσ γιοσ του, Ετεοκλισ, γίνεται βαςιλιάσ τισ 
Θιβασ. Ο μεγαλφτεροσ, ο Πολυνείκθσ, καταφεφγει ςτο Άργοσ, όπου 
νυμφεφεται τθν κόρθ του Άδραςτου και μαηεφει ςτρατό, με τον οποίο 
βαδίηει κατά τθσ Θιβασ. Η εκςτρατεία αυτι δεν πετυχαίνει. Φονεφονται οι 
επτά αρχθγοί τθσ, κακϊσ και τα δφο αδζλφια. 
 

4.  «Επ ί γ ο ν ο ι »: Κατά τον Ηρόδοτο ποιθτισ τουσ είναι ο Όμθροσ. Ο 
χολιαςτισ τθσ «Ειρινθσ» του Αριςτοφάνθ απζδιδε το ζργο ςτον Αντίμαχο 
τον Κολοφϊνιο. Εδϊ ςυνεχίηεται  ο  μφκοσ των Επτά επί Θιβασ. 0ι γιοι των 
επτά αρχθγϊν εκςτρατεφουν πάλι εναντίον των Θθβϊν. Κυριεφουν και 
λεθλατοφν τθν πόλθ. 
 

5. «Κφπρια Έπη»: Ποιθτισ τουσ φζρεται ο ταςίνοσ ι ο Ηγθςίασ (ι Ηγθςίνοσ). 
Πικανϊτεροσ φαίνεται ο πρϊτοσ. Καλφπτουν τον χρόνο πριν από τθν Σρωικι 
εκςτρατεία, τθν ίδια τθν εκςτρατεία και τα εννιά χρόνια του πολζμου ζωσ 
τθν αρχι τθσ «Ιλιάδασ». Αρχίηουν με τον γάμο του Πθλζα, βαςιλιά τισ 
Θεςςαλικισ Φκίασ, με τθν Θζτιδα, κόρθ του καλαςςινοφ δαίμονα Νθρζα. 
Ακολουκεί θ αντιδικία τθσ Ήρασ, τθσ Αφροδίτθσ και τθσ Ακθνάσ για τα 
πρωτεία τθσ ομορφιάσ. Ο Πάρθσ, ο οποίοσ  καλείται ωσ κριτισ, δίνει τθ νίκθ 
ςτθν Αφροδίτθ και παίρνει ωσ ανταμοιβι τθν Ελζνθ, βαςίλιςςα τθσ πάρτθσ, 
τθν «πιο όμορφθ γυναίκα». Κατεβαίνει γι' αυτό ςτθν Ελλάδα και κλζβει τθν 
Ελζνθ, γυναίκα του βαςιλιά Μενελάου, που λείπει ςτθν Κριτθ. τθν Σροία θ 
Ελζνθ παντρεφεται τον Πάρθ. Ενϊ ο Ηρόδοτοσ με βάςθ τα ομθρικά ζπθ 
αναφζρει ότι ό Πάρθσ χρειάςκθκε τρεισ ιμερεσ με οφριο άνεμο και γαλινια 
κάλαςςα, για να φκάςει ςτθν Σροία, θ περίλθψθ του Πρόκλου αναφζρει μια  
τρικυμία, που οδθγεί τον Πάρθ ςτθ ιδϊνα τθσ Φοινίκθσ, τθν οποία κυριεφει 
και λεθλατεί. Γι' αυτό ό Ηρόδοτοσ υποςτθρίηει ότι δεν είναι δυνατό ό 
Όμθροσ να ζγραψε τα «Κφπρια ζπθ». Και μάλλον φαίνεται ότι ο Πρόκλοσ 
χρθςιμοποίθςε μιαν άλλθ παραλλαγι αυτϊν, ι, μθ ζχοντασ το τμιμα αυτό 
του ποιιματοσ, του ζδωςε δικι του μορφι. τθ ςυνζχεια περιγράφεται θ 
προετοιμαςία για τθν Σρωικι Εκςτρατεία, θ κυςία ςτθν Αυλίδα, θ δεφτερθ 
ςυγκζντρωςθ των Αχαιϊν, θ απόβαςθ ςτθν Σροία. 
 

6.  «Ι λ ι ά δ α » 
 



7. «Α ι θ ι ο π ί δ α»:  Ποιθτισ τθσ κεωρείται ο Αρκτίνοσ ο Μιλιςιοσ. 
Αποτελείται από πζντε βιβλία και είναι ςυνζχεια τθσ « Ι λ ι ά δ α σ». Η 
Πενκεςίλεια φκάνει ςτθν Σροία, για να βοθκιςει τουσ κατοίκουσ τθσ, τθν 
ςκοτϊνει όμωσ ο Αχιλλζασ. Σον κατθγορεί τότε ο Θερςίτθσ ότι ερωτεφκθκε 
τθν Πενκεςίλεια και εκείνοσ πάνω ςτον κυμό του τον φονεφει. Για να 
«κακαριςκεί» ο Αχιλλζασ πθγαίνει ςτθ Λζςβο. Νζοσ ςφμμαχοσ των Σρϊων 
ζρχεται ο Μζμνονασ, βαςιλιάσ των Αικιόπων. Ο Μζμνονασ ςκοτϊνει τον 
φίλο του Αχιλλζα, Αντίλοχο, και ο Αχιλλζασ με τθ ςειρά του φονεφει τον 
Μζμνονα. Ύςτερα ο Πάρθσ ςκοτϊνει τον Αχιλλζα και γίνεται μεγάλθ μάχθ 
για το πτϊμα του, που το ςϊηουν ο Αίαντασ και ο Οδυςςζασ, κάβονται με 
τιμζσ ο Αντίλοχοσ και ο Αχιλλζασ, και το ποίθμα κλείνει με τθ φιλονεικία του 
Αίαντα και του Οδυςςζα για τα όπλα του Αχιλλζα. Οριςμζνοι μελετθτζσ 
πιςτεφουν ότι ό Όμθροσ χρθςιμοποίθςε ςτθν «Ιλιάδα» ςτοιχεία από τθν 
«Αικιοπίδα». 
 

8. «Μ ι κ ρ ά  Ι λ ι ά σ»: Ποιθτισ τθσ κεωρείται ο Λζςχθσ ο Μυτιλθναίοσ. 
Αποτελείται από τζςςερα βιβλία, ςτα όποια περιγράφεται θ «όπλων κρίςισ» 
(θ απόφαςθ ςχετικά με τα όπλα του Αχιλλζα, τα οποία επιδικάηονται κατά 
τθν επικυμία τθσ Ακθνάσ ςτον Οδυςςζα), θ αυτοκτονία του Αίαντα, 
ςυμπλοκζσ ανάμεςα ςε Αχαιοφσ και Σρϊεσ και θ καταςκευι του Δοφρειου 
Κππου, με τον όποιο οι Ζλλθνεσ μπαίνουν ςτθν Σροία. 

 

9. «Ιλίου Π ζ ρ ς ι σ »: Ποιθτισ τθσ κεωρείται ο Αρκτίνοσ ο Μιλιςιοσ. 
Αποτελείται από δφο βιβλία. Περιεχόμενό τθσ θ κατάλθψθ τθσ Σροίασ από 
τουσ Αχαιοφσ και θ μοιραςιά των λαφφρων. Οι Ζλλθνεσ ετοιμάηονται να 
γυρίςουν ςτθ χϊρα τουσ και θ Ακθνά τοφσ ετοιμάηει καταςτροφι. 

 

10. «Νόςτοι»: Ποιθτισ τουσ είναι ο Αγίασ ο Σροιηινιοσ. Αποτελοφνται από πζντε 
βιβλία, όπου περιγράφονται οι περιπζτειεσ των θρϊων κατά τθν επιςτροφι 
τουσ και θ μετζπειτα τφχθ τουσ. Η ςυμπεριφορά των Αχαιϊν ςτθν Σροία δεν 
ιταν θ πρζπουςα, γι' αυτό οι κεοί και ιδιαίτερα θ Ακθνά, τοφσ τιμϊρθςαν με 
διχόνοιεσ, τρικυμίεσ και άλλεσ περιπζτειεσ. Όταν ο Αγαμζμνονασ γφριςε ςτο 
ανάκτορο του, τον φόνευςαν θ  Κλυταιμιςτρα και ο Αίγιςκοσ και αυτοφσ 
μετά από χρόνια, ο Ορζςτθσ και ο Πυλάδθσ (λίγο πριν γυρίςει  ο Οδυςςζασ 
ςτθν Ικάκθ και  τθν ίδια ιμερα, που γφριςε ο Μενζλαοσ ςτθν πάρτθ).  
 

11. «Ο δ φ ς ς ε ι α ». 
  

12. «Σ η λ ε γ ό ν ε ι α» *ι «Σηλεγονία» ι «Θεςπρωτίδα»+ : Ποιθτισ τθσ είναι ο 
Ευγάμμωνασ ο Κυρθναίοσ ι ο Κιναίκωνασ ο Λακεδαιμόνιοσ. Αποτελείται από 
δυο βιβλία με κζμα τουσ μνθςτιρεσ τθσ Πθνελόπθσ και τισ κατοπινζσ 
περιπζτειεσ του Οδυςςζα. 
 

 

 


