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Αρχαίος Έλληνας επικός ποιητής, ο μεγαλύτερος από 

τους ποιητές όλων των αιώνων, με τον οποίο αρχίζει η 

έντεχνη ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία.  

Οι πληροφορίες που έχουμε για τον Όμηρο είναι 

ελάχιστες και αυτές ασαφείς. Τον τόπο γέννησής του 

διεκδικούν πολλές πόλεις όπως μας πληροφορούν οι δύο 

αυτοί εξάμετροι:  

"Επτά πόλεις μάρνανται σοφήν διά ρίζαν Ομήρου, Κύμη, 

Χίος, Κολοφών, Σμύρνη, Πύλος, Άργος, Αθήνη". Πιο 

πιθανή πατρίδα του όμως θεωρείται η Σμύρνη, αιολική 

αποικία, που αργότερα προστέθηκε στην ιωνική 

συμπολιτεία. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το ότι ο 

ποιητής γνώριζε πολύ καλά την περιοχή της, όπως 

αποδεικνύουν οι παρομοιώσεις που δανείζεται από την 

κλαγγή των κύκνων και των χηνών του Καΐστρου 

ποταμού, από την ορμή του Βορά και του Ζέφυρου που 

φυσούν από τη Θράκη, από τον ταύρο που θυσιάζεται στο 

Πανιώνιο. Γνώριζε ακόμα καλά τις ακτές του 

Αδραμυτηνού κόλπου, το όρος Ίδη, την πεδιάδα του 

Σκάμανδρου κ.λ.π., τα οποία είδε ο ποιητής με τα μάτια 

του και έγιναν θέατρα των αγώνων των ηρώων του. 

Άγνωστο είναι το πότε έζησε ο Όμηρος. Ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί στα ποιήματά 

του ότι έζησε πολύ αργότερα από τα τρωικά. Γιατί συχνά λέει ότι οι ήρωες των 

τρωικών ήταν κατά πολύ ανώτεροι από τους σύγχρονούς του στην ανδρεία και τη 

ρώμη. Κατά τον Ηρόδοτο, ο Όμηρος έζησε 400 χρόνια νωρίτερα απ' αυτόν και, 

σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, πρέπει να έζησε κατά τα μέσα του 9ου αι. π.Χ. Τέλος 

η παράδοση ότι ο Όμηρος ήταν τυφλός, ίσως πρέπει να απορριφθεί, γιατί είναι 

ασυμβίβαστη με τη λεπτή παρατήρηση της φύσης που υπάρχει στο έργο του.  

Ο Όμηρος. έγραψε: την Ιλιάδα της οποίας η υπόθεση εκτυλίσσεται σε 51 ημέρες και 

15.700 στίχους. Θέμα της είναι η "μήνις του Αχιλλέως" εναντίον του Αγαμέμνονα 

και οι συμφορές που επακολούθησαν. Κανονικά λοιπόν έπρεπε να ονομαστεί 

Αχιλληίδα, επειδή όμως ο ποιητής παρεμβάλλει σ' αυτήν πολλά γεγονότα του πολέμου 

που έγιναν γύρω από το Ίλιο ( Τροία), γι' αυτό πήρε το όνομα Ιλιάς. Έγραψε επίσης 

την Οδύσσεια της οποίας τα περιστατικά διαρκούν 41 ημέρες και αναπτύσσονται σε 

12.100 στίχους. Θέμα της είναι ο νόστος (επιστροφή) του Οδυσσέα από την Τροία 

στην Ιθάκη. Άλλα έργα που αποδίδονται στον Όμηρο είναι: οι Ομηρικοί ύμνοι, η 

Βατραχομυομαχία, ο Μαργίτης.  

Χαρακτηριστικό της τέχνης του Όμηρου. είναι ότι τα έπη του έχουν αρχή, μέση και 

τέλος και ότι με τα αλλεπάλληλα επεισόδια κρατά αδιάπτωτο το ενδιαφέρον του 

ακροατή μέχρι το τέλος. Η διήγησή του είναι ήρεμη και ευγενής. Απεικονίζει και τις 

πιο οικτρές σκηνές, αλλά ο ρεαλισμός του ποτέ δε γίνεται χυδαίος. Τα πρόσωπα που 

παρουσιάζει ενεργούν με συνέπεια προς το "ήθος" τους. Κανένα πρόσωπο δε μένει 



"ανηθοποίητο" μέσα στο έργο του. Γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι η ιωνική 

διάλεκτος, ανάμεικτη με μερικούς αιολικούς τύπους. Όπως η ζωή των ηρώων του 

είναι απλοϊκή και ανεπιτήδευτη, κατά τον ίδιο τρόπο και η γλώσσα του ποιητή είναι 

απλή και αφελής, με ιδιαίτερη προτίμηση προς την παρατακτική σύνδεση των 

προτάσεων. Ο αφελής όμως αυτός ποιητής έχει τόσο λεκτικό πλούτο στο έργο του, 

όσο κανένα άλλο ποίημα ή πεζό σύγγραμμα. Και αποδεικνύεται βαθύς γνώστης της 

ανθρώπινης ψυχής και ασύγκριτος παρατηρητής της φύσης και του κόσμου. Ο 

ομηρικός στίχος είναι ο "δακτυλικός εξάμετρος", τον οποίο ο ποιητής βρήκε 

προετοιμασμένο από τους παλιούς αοιδούς, αλλά τον χρησιμοποίησε με 

αναμφισβήτητη δεξιοτεχνία και τον αξιοποίησε όσο κανένας άλλος.  

Ο θαυμασμός για τα έπη του Όμηρου διατηρήθηκε αμείωτος από την αρχαιότητα 

μέχρι τις ημέρες μας, γι' αυτό και διδάσκεται σ' όλα τα σχολεία της Ευρώπης, ως ο 

μεγαλύτερος ποιητής και παιδαγωγός των αιώνων. Τα ομηρικά έπη έχουν 

μεταφραστεί σ' όλες τις γλώσσες του κόσμου.  

 


