
Σχόλια στην Εισαγωγή (στον Όμηρο και στην Οδύσσεια) από το βιβλίο 

«Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Α΄ Γυμνασίου.  
 

Α. Κόκκου 

 

 

Ας εξετάσουμε ένα ακόμα κείμενο: την «Εισαγωγή» (στον Όμηρο και στην Οδύσσεια), 

που υπάρχει στο βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά: Ομηρικά Έπη – Οδύσσεια» της Α’ Γυμνασίου 

(αυτούσια η «Εισαγωγή» παρουσιάζεται μετά τα παρακάτω σχόλια).  

 

Σχόλια 

Η «Εισαγωγή»,  σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, θα πρέπει να διδαχθεί μέσα σε 

δύο σαρανταπεντάλεπτα. Στο περιεχόμενό της συναντούμε τα ίδια χαρακτηριστικά που 

είδαμε ότι υπάρχουν στο βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού, δηλαδή ασύνδετες και ελλιπείς ιδέες 

και πληροφορίες, καθώς και πολλά μέρη που είναι ανούσια ή/και υπερβαίνουν τις 

αντιληπτικές δυνατότητες των μαθητών. Συγκεκριμένα:  

 

 Ανάμεσα στους βασικούς στόχους της «Εισαγωγής» είναι, όπως ορθά αναφέρει 

το Βιβλίο Καθηγητή, με το οποίο το Υπουργείο Παιδείας παρέχει διδακτικές 

οδηγίες στους καθηγητές (βλ. 

www.ebooks.edu.gr/2013/classcoursespdf.php?classcode=DSQYM-A), αφ’ ενός 

να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια και τα βασικά γνωρίσματα του έπους 

και συγκεκριμένα της Οδύσσειας, αφ΄ ετέρου να αντιληφθούν την αξία του 

Ομήρου ούτως ώστε να υποκινηθεί η διάθεσή τους να ασχοληθούν με το έργο 

του. Ας εξετάσουμε ωστόσο τι περιέχει το κείμενο της «Εισαγωγής» σε σχέση με 

τον δεύτερο στόχο. Στην 6η ενότητα (σελ. 11-12) με τίτλο «Βασικές ενδείξεις για 

την αξία των ομηρικών επών» διαβάζουμε: «(Τα έπη) για πολλούς αιώνες 

ψυχαγωγούσαν και δίδασκαν τους αρχαίους Έλληνες στις γιορτές τους και 

αποτελούσαν μάθημα για τα παιδιά τους στο σχολείο· από αυτά μικροί και 

μεγάλοι μάθαιναν την ιστορία και τη θρησκεία τους, γνώριζαν τον άνθρωπο 

από την καλή και από την κακή πλευρά του, και έπαιρναν διδάγματα ζωής.» Και 

παρακάτω, στην 8η ενότητα (σ. 12) διαβάζουμε την εξής φράση, η οποία κατά 

τη γνώμη μας θα έπρεπε να υπάρχει στην ενότητα για την αξία των επών, γιατί 

σχετίζεται με τα «διδάγματα ζωής» που αναφέρονται εκεί: «Ο ηρωισμός της 

Οδύσσειας δεν είναι κυρίως πολεμικός αλλά αγώνας καρτερικός, για να 

επιβιώσει κανείς και να επιτύχει τους στόχους του». 

 

Οι ιδέες αυτές, αν και παρουσιάζονται διάσπαρτες μέσα στην «Εισαγωγή», είναι 



σημαντικές. Όμως, είναι πάρα πολύ συνοπτικά διατυπωμένες, ενώ, επίσης, στην 

«Ανακεφαλαίωση» (σελ. 16) δεν γίνεται κάποια αναφορά σε αυτές. Το πιο πιθανό 

αποτέλεσμα είναι ότι οι μαθητές δεν θα μπορέσουν με βάση το κείμενο να 

κατανοήσουν και εμπεδώσουν αυτές τις ιδέες ούτε να τις «εγγράψουν» στη 

συνείδησή τους. Πράγματι, πώς μπορεί μαθητές 12 ετών να αντιληφθούν 

συγκροτημένα τι σημαίνουν η «καλή και κακή πλευρά του ανθρώπου», τα 

«διδάγματα ζωής», ο «καρτερικός αγώνας», αν δεν υπάρχουν αναγκαίες 

επεξηγήσεις, καθώς και παραδείγματα μέσα στο κείμενο; Επιπλέον, αν ανατρέξουμε 

στα «Θέματα για συζήτηση – Εργασίες» (σ. 15) δεν θα βρούμε στοιχεία που θα 

μπορούσαν να υποκινήσουν τους μαθητές να επεξεργαστούν τις παραπάνω ιδέες.  

 

 Οι ελλιπείς πληροφορίες αλλά και οι αμετροεπείς στόχοι φαίνονται επίσης στην 

6η Ενότητα, της «Εισαγωγής», όπου συναντούμε τα εξής: «Θα έχετε διαβάσει 

σίγουρα κάποιο βιβλίο με θέματα από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια και θα έχετε 

δει σχετικές ταινίες (του V. Petersen, π.χ., του F. Coppola κ.ά).».  Σε ό,τι αφορά 

στις ταινίες, μάταια τις αναζητήσαμε σε βιντεολέσχες, συνεπώς εικάζουμε ότι 

είναι αδύνατον να έχουν πρόσβαση σε αυτές οι μαθητές. Σε ότι αφορά στα 

βιβλία που αναφέρονται στα δύο έπη, ανατρέξαμε στο Βιβλίο Καθηγητή για να 

βρούμε τις σχετικές βιβλιογραφικές πηγές με τις οποίες εφοδιάζονται οι 

εκπαιδευτικοί ώστε να μπορούν να συμβουλεύουν τους μαθητές και να τους 

υποκινούν να διαβάσουν κάτι σχετικό. Όμως, σχεδόν όλες οι σχετικές αναφορές 

που βρήκαμε και παραθέτουμε παρακάτω θα μπορούσαν να αφορούν και να 

ενδιαφέρουν εξειδικευμένους φιλολόγους – ερευνητές και όχι μαθητές που 

μόλις εισήλθαν στο Γυμνάσιο:     

 «Χρειάζεται οι μαθητές να γνωρίσουν τις πηγές [Σημείωση: βλ. Bonard, σσ. 

69-85, Α’· Ελληνική Μυθολογία, σ. 302, Α’· Κομνηνού, σσ. 16-9, Γ’· Latacz, σσ. 

197-8, Β’· Leskg, σσ. 79-81, Α’· Μαρωνίτης – Πόλκας, σσ. 21-3, Β’] από τις 

οποίες αντλεί στοιχεία ο ποιητής για τη σύνθεση της Οδύσσειας και να 

κατανοήσουν ότι τα στοιχεία αυτά δεν τα χρησιμοποιεί αυτούσια αλλά τα 

μετασχηματίζει». 

 «Η επίδραση των ομηρικών επών στη λογοτεχνία και στην τέχνη 

[Σημείωση: βλ. Companion, σσ. 1-20, Β’· Ιστορία Ε.’Ε., σ. 172, Α’·  Latacz, σ. 

34, Β’· Τρυπάνης, σσ. 170-8, Β’. (Σχετικό είναι το αποσπ. Δ)] από την αρχαία 

εποχή μέχρι σήμερα γίνεται αντιληπτή από τους μαθητές με αναφορές σε 

παραδείγματα: Ο Αισχύλος, λ.χ. θεωρεί τις τραγωδίες του τεμάχη των 

Ομήρου μεγάλων δείπνων· η Αινειάδα, το εθνικό έπος των Ρωμαίων, 

αναπαράγει δημιουργικά την Ιλιάδα και την Οδύσσεια μαζί· ο Καζαντζάκης 



συνέχισε την Οδύσσεια του Ομήρου με μια δική του Οδύσσεια 

αποτελούμενη από 33.333 στίχους, κτλ· αξιοποιούμε εικόνες εμπνευσμένες 

από την Οδύσσεια που είναι διάσπαρτες στο βιβλίο τους (και άλλες, που 

μπορεί να προσκομίσουν και οι μαθητές, αν παρακινηθούν)». 

 «Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επίσημη καταγραφή των επών 

και το έργο των Αλεξανδρινών φιλολόγων βρίσκει κανείς στις παραπομπές 

της σημείωσης: [Companion, σσ. 265-78, Β’· Finley, σσ. 44-5, Β’· Lesky, σσ. 

126-9, Α’· Τρυπάνης, σσ. 96-100, Β’· Τσοπανάκης, σσ. 114-21, Β’.]».    

 

Δεν παραγνωρίζουμε ότι μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό παράθεσης πηγών υπάρχουν 

ορισμένες που, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, θα ήταν σκόπιμο να 

αξιοποιηθούν. Ωστόσο στο Βιβλίο Καθηγητή δεν υπάρχουν σχετικές διδακτικές οδηγίες 

ενώ, ταυτόχρονα, ο χρονικός περιορισμός (90’) που επιβάλει το αναλυτικό πρόγραμμα 

για τη διδασκαλία της «Εισαγωγής»  καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την επεξεργασία 

άλλων πηγών πέρα από το ίδιο το σχολικό εγχειρίδιο. 

 

 Ένα ακόμα παράδειγμα των αντιφάσεων που υπάρχουν στην «Εισαγωγή» είναι 

το ακόλουθο. Από τη μία, στη σελ. 10 αναφέρεται ότι οι ραψωδοί «αρχικά 

φαίνεται πως συνέραπταν/συναρμολογούσαν ποιήματα, κατέληξαν όμως να 

απομνημονεύουν και να απαγγέλλουν ρυθμικά έτοιμα καταγραμμένα έπη 

(άλλων ή δικά τους)». Από την άλλη, στον διάλογο του Σωκράτη με τον Ίωνα 

που παρατίθεται στις σελ. 15-16, η αντίληψη για τη λειτουργία των ραψωδών 

είναι εντελώς διαφορετική: εμβαθύνουν σε αυτά που λέει ο ποιητής και 

ερμηνεύουν τη σκέψη του για τους ακροατές. 

 

 Η παραπάνω παράθεση του αποσπάσματος του διαλόγου του Σωκράτη με τον 

Ίωνα αποτελεί εξάλλου ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα διδακτέας ύλης 

που υπερβαίνει τις αντιληπτικές δυνατότητες των μαθητών. Αυτό το 

απόσπασμα, σύμφωνα με το Βιβλίο Καθηγητή (σ. 18) «χρειάζεται να διαβαστεί 

στην τάξη, να ακολουθήσουν δε προφορικές απαντήσεις στα δύο ερωτήματα: 

[α. Πώς παρουσιάζεται ο ραψωδός και ποια επίδραση ασκεί στους ακροατές 

του; β. Τι ανάλογο μπορείτε να αναφέρετε σήμερα;]». Ωστόσο πρόκειται για ένα 

κείμενο που είναι μεν έξοχο καθεαυτό, αλλά τα σύνθετα και λεπτοφυή νοήματα 

που περιέχει, όπως είναι η σχέση λογικής και συναισθήματος όταν ερχόμαστε 

επαφή με την τέχνη, η ταύτιση ή η αποστασιοποίηση του ερμηνευτή σε σχέση 

με το κείμενο, τα ηθικά διλήμματα του ερμηνευτή, η πολυδιάστατη σχέση του με 

το κοινό, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσεγγιστούν από προέφηβους 



μαθητές. Σε κάθε περίπτωση, και μόνο η ενασχόληση με το ανωτέρω 

απόσπασμα και τα δύο συναφή ερωτήματα είναι αδύνατον να γίνει με επάρκεια 

σε διάστημα μικρότερο της διδακτικής ώρας. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν από 

τη μία το Βιβλίο Καθηγητή να αναφέρει ότι «χρειάζεται» να γίνει όλη αυτή η 

δραστηριότητα και από την άλλη το αναλυτικό πρόγραμμα να προβλέπει μόνο 

90’ για την Εισαγωγή στον Όμηρο, η οποία περιλαμβάνει διδασκαλία με βάση 

πυκνό κείμενο 8 σελίδων, το οποίο περιέχει επιπλέον πέντε «θέματα για 

συζήτηση - εργασίες», καθώς και μια «ανακεφαλαιωτική άσκηση», η οποία 

«καλό είναι να γίνει μέσα στην τάξη» (σ. 18); 

 

 Ας δούμε μερικά ακόμα παραδείγματα υπερφόρτωσης του κειμένου με 

εξειδικευμένες πληροφορίες που μπορεί να λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς 

την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών. Η μισή πρώτη σελίδα της 

«Εισαγωγής» αναφέρεται σε διάφορα έπη, πέρα από την Ιλιάδα και την 

Οδύσσεια, τα οποία μάλλον θα ήταν ενδιαφέροντα για εξειδικευμένους 

φιλολόγους: Τα Κύπρια, η Αιθιοπίς, η Μικρά Ιλιάς, η Ιλίου Πέρσις, οι Νόστος, και η 

Τηλεγόνεια ή Τηλεγονία. Επιπλέον, στις 8 σελίδες της «Εισαγωγής» υπάρχουν 10 

σημειώσεις που περιέχουν εξειδικευμένες πληροφορίες. Υπάρχει ακόμα μια 

σελίδα, που περιέχει μια ιδιαίτερα πυκνογραμμένη αναδιήγηση των γεγονότων 

της Οδύσσειας με χρονολογική σειρά, η οποία είναι περιττή, γιατί: πρώτον, είναι 

αδύνατον να διδαχθεί και αυτή μέσα στα 90’· δεύτερον, τα γεγονότα 

παρουσιάζονται μόνο χρονολογικά και απογυμνώνονται από την ουσία τους, 

έτσι ώστε γίνεται αδύνατον να κατανοηθούν και να συγκρατηθούν στη μνήμη 

παρά μόνο με αποστήθιση. Για ποιο λόγο λοιπόν παρατίθεται αυτή η σελίδα, 

εφόσον οι μαθητές ούτως ή άλλως θα επεξεργαστούν τα γεγονότα στα επόμενα 

μαθήματα;  

 

 Αντίθετα, στην «Εισαγωγή» αναφέρονται μόνο επιγραμματικά και δεν 

αναπτύσσονται όσο θα χρειαζόταν ορισμένες – πολύ καλές καθεαυτές –  ιδέες, 

οι οποίες σχετίζονται με την Οδύσσεια και θα ήταν δυνατόν να ενεργοποιήσουν 

το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους υποκινήσουν να απολαύσουν το έπος 

σαν ένα φανταστικό ταξίδι του νόστου, που σχετίζεται με και τις καταστάσεις 

του σημερινού ανθρώπου. Τέτοιες ιδέες είναι η λαϊκή μυθιστορία του γυρισμού 

του ξενιτεμένου, οι περιπέτειες των ναυτικών που ταξίδευαν για να πλουτίσουν 

και να γνωρίσουν νέους τόπους και πολιτισμούς, η μυθιστορία της κόρης που 

δοκιμάζει σε αγώνα όσους ζητούν να την παντρευτούν, τα διδάγματα ζωής που 

προσφέρει το ταξίδι με την πραγματική και συμβολική του έννοια. 



 

 Τέλος, ας αναφερθούμε στα έργα τέχνης που περιέχονται στην «Εισαγωγή». Από 

τη μία, είναι θετικό ότι το κείμενο διανθίζεται με έργα τέχνης. Όπως έχουν 

επισημάνει κορυφαίοι παιδαγωγοί (λ.χ. Dewey, 1934/1980· Gardner, 1990· 

Perkins, 1994· Broudy, 1987), η επαφή των μαθητών με την τέχνη μπορεί να 

τους προσφέρει εναύσματα που ενεργοποιούν τόσο τις γνωστικές όσο και τις 

συναισθηματικές ικανότητες και τους υποκινούν να εξετάσουν με περισσότερο 

ενδιαφέρον και πιο προσεκτικά ένα θέμα που σχετίζεται με το περιεχόμενο των 

έργων τέχνης τα οποία το αναπαριστούν, το περιγράφουν και το σχολιάζουν. 

Από την άλλη όμως, στην Εισαγωγή που εξετάζουμε (αλλά και, ευρύτερα, σε όλο 

το βιβλίο) η χρήση της τέχνης δεν γίνεται με δημιουργικό τρόπο. Συγκεκριμένα, 

στο παράδειγμά μας:  

 Σε ότι αφορά στα εικαστικά έργα, εκείνα που αφορούν στον Όμηρο είναι 

τρεις προτομές, που απλώς απεικονίζουν έναν άνδρα με γενειάδα, όπως 

είναι τόσοι άλλοι. Υπάρχει ακόμα ένα γλυπτό που απεικονίζει το 

αυτονόητο: την απόδοση τιμών στον ποιητή. Δεν υπάρχει με άλλα λόγια 

ένα έργο, όπως, για παράδειγμα, είναι αυτό του Rembrandt, που θα 

μπορούσε να υποκινήσει το συναίσθημα και τη σκέψη των μαθητών – 

συνεπώς το ενδιαφέρον τους – σχετικά με τη διαχρονική αξία των 

ομηρικών έργων. 

 

 

Rembrandt, «Ο Αριστοτέλης 

μπροστά στην προτομή του Ομήρου» 

 

 Σε ό,τι αφορά στην Οδύσσεια, ανάμεσα στα 10 εικαστικά έργα της 

«Εισαγωγής» δεν υπάρχει κανένα που να απεικονίζει τις θαυμαστές 

περιπέτειες που διηγείται το έπος.  



 Σε ό,τι αφορά στα λογοτεχνικά έργα που περιέχει η «Εισαγωγή» υπάρχει 

ένα του Παλαμά, που εξυμνεί τον Όμηρο με μάλλον πομπώδη τρόπο 

(«Όμηρε θείε, των καιρών χαρά και δόξα!» κλπ), ο οποίος δεν αντιστοιχεί 

στον τρόπο σκέψης και έκφρασης των σημερινών μαθητών. Πολύ 

περισσότερο θα ταίριαζαν, λ.χ. μέρη από το παιδικό θεατρικό έργο 

Οδυσσεβάχ. Είναι δε απορίας άξιο ότι απουσιάζει κάποια αναφορά στην 

Ιθάκη του Καβάφη.  

 Τέλος, σε ότι, αφορά στα κινηματογραφικά έργα, ήδη μιλήσαμε για την 

άστοχη αναφορά σε δύο ταινίες. Αντίστροφα, θα μπορούσε το 

Υπουργείο Παιδείας να έχει ακολουθήσει το παράδειγμα των σχολείων 

της Αγγλίας και Γαλλίας, όπου υπάρχει στη διάθεση των φιλολόγων 

εκπαιδευτικών ένα αρχείο με κατάλληλα επιλεγμένες ταινίες, τις οποίες 

ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν στην ώρα της διδασκαλίας δείχνοντας 

στους μαθητές εκείνες (ή αποσπάσματά τους) που σχετίζονται 

θεματολογικά με το εκάστοτε διδασκόμενο μάθημα. Αν υπήρχε αυτό το 

αρχείο, θα μπορούσε μια από τις δραστηριότητες της «Εισαγωγής» να 

αφορά στην επεξεργασία ενός αποσπάσματος από ταινία σε χρόνο που 

θα ήταν εφικτό να βρεθεί, αν δεν χρειαζόταν να διδάσκεται όλος ο 

προαναφερθείς όγκος ύλης.   



Συμπεράσματα  

Το παράδειγμα που εξετάσαμε δείχνει, όπως και εκείνο από το βιβλίο του Δημοτικού, 

ότι πολλά χρειάζεται να αλλάξουν στο περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων προκειμένου 

να πραγματοποιείται μάθηση αποτελεσματική και δημιουργική και ταυτόχρονα να 

αναπτύσσονται οι οριζόντιες ικανότητες. Στο παράδειγμα της Εισαγωγής στον Όμηρο 

θα χρειαζόταν: α) να αφαιρεθούν αρκετά μέρη, β) να υπάρχει περισσότερη συγκρότηση 

και συνάφεια των εκφραζόμενων ιδεών, γ) να υπάρχουν θέματα για συζήτηση – 

εργασίες, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εμπέδωση των βασικών στόχων του 

μαθήματος, δ) η χρήση έργων τέχνης να γίνεται με ευδόκιμο τρόπο, ε) να διαφαίνεται 

μια ρεαλιστική πρόβλεψη των συγγραφέων του βιβλίου για το πόση/ποια ύλη είναι 

δυνατόν να διδαχθεί και πόσες/ποιες δραστηριότητες είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν μέσα στο χρόνο των 90΄, στ) να παρέχεται ρητά η δυνατότητα 

στους εκπαιδευτικούς να μπορούν να υπερβούν αυτό το χρονικό όριο εάν κρίνουν ότι 

δεν αρκεί για να ολοκληρωθούν οι τόσο σημαντικοί στόχοι της συγκεκριμένης 

Εισαγωγής, χωρίς την επίτευξη των οποίων δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν οι 

αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να επέλθουν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα, ζ) 

να εφοδιάζονται οι εκπαιδευτικοί με καλύτερες οδηγίες, που θα τους βοηθούν να 

ανταποκρίνονται στο έργο τους. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται το κείμενο του σχολικού βιβλίου που σχολιάστηκε. 

 



 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 



 

 
 
 



 

 


