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Όνομα μαθητή:…………………………………………………………………. 

1. Ποια είναι τα αρχαιότερα έργα της Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας που παραδόθηκαν ολόκληρα; 

 

 

2. Πότε γίνεται η σύνθεση των Ομηρικών επών και ποια η έκταση της Ιλιάδας σε σχέση με την 

Οδύσσεια; 
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3. Να συμπληρώσετε τα κενά: 

Η Ιλιάδα, ακολουθώντας το κύριο γνώρισμα της επικής ποίησης, που είναι ο ………………   ………………………. 

στο περιεχόμενό της, αναφέρεται σε ένα ένδοξο ……………………… γεμάτο ηρωικές πράξεις. Έτσι, αν και το έπος 

συντέθηκε τον  …….. αιώνα, αναφέρεται σε αναμνήσεις μια άλλης εποχής, της …………………., στο τέλος της 

οποίας έγινε ο ………………………….. πόλεμος (12ος αι. π.Χ). Επειδή ο ποιητής αναπαριστά μια άλλη εποχή πολύ 

πιο μακρινή από τη δική του …………………….. πολλές λεπτομέρειες της καθημερινότητάς της και απεικονίζει 

μέσα στο έργο του έναν κόσμο που είναι πιο ……………………….  και πιο …………………. . Γι’ αυτό οι 

συνήθειες, οι αντιλήψεις, οι θεσμοί και τα υλικά που χρησιμοποιούν οι  ……………………… ήρωες, ήταν γνωστά 

στην εποχή του ποιητή αλλά ………….. και στον μυκηναϊκό άνθρωπο. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ποιητής 

προσθέτει στοιχεία …………………………….  και ………………………….. .Η ιλιαδική πραγματικότητα όπως και 

της Οδύσσειας είναι πλαστή και αποτελεί σύνθεση στοιχείων ………………………….. που οφείλονται στη 

δημιουργική φαντασία του ποιητή.  Γι’ αυτό ………….. πρέπει να αντιμετωπίζουμε την Ιλιάδα ως ιστορική πηγή για 

τον αιώνα στον οποίο αναφέρεται. Αντίθετα, λόγω των πολλών ………………………., δίνει περισσότερες 

πληροφορίες για την εποχή στην οποία γράφτηκε. Το έπος αν και χρησιμοποιεί ως βάση του την ιστορία, έχει υποστεί 

…………………….. επεξεργασία από τον δημιουργό  του, ο οποίος ήθελε να τέρψει (=ευχαριστήσει) το ακροατήριό 

του, παρά να το πληροφορήσει για τα ………………………… και …………………… δεδομένα της εποχής στην 

οποία αναφέρεται. Επομένως, το ιλιαδικό έπος χρησιμοποιεί την …………………. ως πηγή έμπνευσης και 

ταυτόχρονα ως ……………………… πλαίσιο για την εξέλιξη των γεγονότων, όμως ………….. πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως …………………… σύγγραμμα.    

 


