
 

Οδός Ομήρου 

Μεγάλος επικός ποιητής της αρχαίας Ελλάδας. Η Χίος, η Σμύρνη και πέντε ακόμα 
ελληνικές πόλεις υποστήριζαν ότι ήταν οι γενέτειρές του. ο τυφλός, σύμφωνα με 
την παράδοση, ραψωδός είναι ο δημιουργός των επικών ποιημάτων Ιλιάδα και 
Οδύσσεια. Ο Όμηρος δημιούργησε και άλλα έργα.  

Αρχαίος Έλληνας επικός ποιητής, ο μεγαλύτερος από τους ποιητές όλων των 
αιώνων, με τον οποίο αρχίζει η έντεχνη 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 δια 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 Καϊστρου 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 Αδραμυτινού 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.  
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