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Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. Η ενσωμάτωση μιας αφήγησης μέσα σε μια άλλη ονομάζεται 

εγκιβωτισμός. Η αφήγηση των περιπετειών του Οδυσσέα από τον ίδιο 

στο νησί των Φαιάκων  διακόπτει την εξέλιξη της κύριας αφήγησης του 

Ομήρου για αρκετές ραψωδίες, παρεμβάλλεται δηλαδή και 

ενσωματώνεται στο εσωτερικό της ομηρικής αφήγησης. Συνεπώς, έχουμε 

το φαινόμενο του εγκιβωτισμού και η αφήγηση του Οδυσσέα ονομάζεται 

εγκιβωτισμένη 

Με την προοικονομία ο ποιητής μας προϊδεάζει (μας δίνει μια ιδέα) για 

τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι 

για τα όσα θα γίνουν μελλοντικά στο έργο. 

 

Β. Τι ονομάζουμε ανθρωπομορφισμό; Να εξηγήσετε τον όρο με δικά σας 

λόγια. Τι σημαίνει ο όρος ενανθρώπιση; Να παρουσιάσετε ένα 

παράδειγμα μέσα από το έργο 

Ανθρωπομορφισμό ονομάζουμε την αντίληψη που είχαν οι αρχαίοι 

Έλληνες για τους θεούς, ότι δηλαδή έχουν ανθρώπινη όψη και 

συμπεριφέρονται, σκέφτονται  ή αισθάνονται όπως ακριβώς οι άνθρωποι. 

Ενανθρώπιση ονομάζεται η εμφάνιση των θεών στους ανθρώπους όχι με 

την θεϊκή τους μορφή, αλλά με τη μορφή ανθρώπου, χωρίς να γίνεται 

αντιληπτή η θεϊκή τους ιδιότητα (λόγου χάρη η εμφάνιση της Αθηνάς με 

τη μορφή του Μέντη στον Τηλέμαχο στη ραψωδία α) 

 

Γ. Υστεροφημία (ύστερος = τελευταίος + φήμη) ονομάζεται  η φροντίδα 

των ανθρώπων της ομηρικής εποχής (και όχι μόνο) να αφήσουν πίσω 

τους δοξασμένο το όνομά τους και μετά το θάνατό τους. Με τον τρόπο 

αυτό ευνοούσαν και τους απογόνους τους. Αποκτούσαν τη δόξα 

δείχνοντας γενναιότητα στη μάχη ή προσφέροντας τη ζωή τους για την 

πατρίδα τους. 



Αναγνώριση συμβαίνει όταν δυο άτομα συναντιούνται μετά από μεγάλο 

χρονικό διάστημα και σταδιακά το ένα αναγνωρίζει την ταυτότητα του 

άλλου (λόγου χάρη Οδυσσέας – Τηλέμαχος, Οδυσσέας – Πηνελόπη, 

Οδυσσέας – Λαέρτης) 

 

Δ. Ο διάλογος σε ένα κείμενο δίνει ζωντάνια και παραστατικότητα. 

Ο μονόλογος είναι ουσιαστικά διάλογος του ήρωα με τον εαυτό του σε 

κρίσιμες στιγμές της αφήγησης, όταν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 

και αναζητεί μόνος τη λύση τους. Αποκαλύπτει με αυτόν τον τρόπο τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά του, και ο ακροατής – αναγνώστης 

κατανοεί καλύτερα το χαρακτήρα του, τις ενέργειές του και τη ψυχολογία 

του. 

 


