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Περίληψη: Στην Ιλιάδα επιδιώκουµε να ασκήσουµε τους µαθητές σε ανάγνωση ολιστι-
κή. Εστιάζουµε στο κείµενο και κατόπιν, ως µετακειµενική δραστηριότητα, προτείνοντα 
διάφορα σχέδια εργασίας µε τα οποία διερευνώνται παράµετρο σχετικές µε τις διάφορες 
επιστήµες και την καθηµερινή ζωή. Έτσι, ευνοείται η µεταφορά της νέας µάθησης σε νέ-
ες καταστάσεις. Η διδακτική µεθοδολογία που προσφέρεται είναι η ερµηνευτική κειµε-
νοκεντρική που προσανατολίζεται σε διδακτικές τεχνικές οι οποίες αποσκοπούν στη συ-
νέρευνα των µαθητών και στην εφαρµογή της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Κατά 
την επεξεργασία της συγκεκριµένης ενότητας επιδιώκουµε να ολοκληρώσουν οι µαθητές 
τις γνώσεις τους για το τυπικό σχήµα της µονοµαχίας, να αντλήσουν αρετές και αξίες 
που χαρακτήριζαν τους πολεµιστές της εποχής, να εκτιµήσουν την ηθογραφική ικανότη-
τα του ποιητή και να απολαύσουν την αφηγητική του δεινότητα. Στο πλαίσιο της επε-
ξεργασίας της ενότητας επιδιώκουµε ακόµη να προβληµατίσουµε τους µαθητές ως προς 
την αµεροληψία του ποιητή απέναντι στους δύο µονοµάχους και ως προς την έννοια του 
ηρωϊσµού που προβάλλει. 
 

 

1. Εισαγωγή 
Στην Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία από µετάφραση επιδιώκουµε να ασκήσουµε τους 
µαθητές στη δική τους ολιστική ανάγνωση. Εστιάζουµε την προσοχή τους στο ίδιο το 
κείµενο και στον κόσµο που παρουσιάζει. Κατόπιν, ως µετακειµενική δραστηριότη-
τα, προτείνονται διάφορα σχέδια εργασίας / project µε τα οποία διερευνώνται και άλ-
λες παράµετροι σε σχέση µε διάφορες επιστήµες και την καθηµερινή ζωή. Προέχει, 
όµως, πάντα ο κόσµος των κειµένων, όπου ο Όµηρος διαπλέκει τα κεντρικά στοιχεία 
της ποιητικής του αφήγησης µε πολλά άλλα π.χ. (οργάνωση της τότε κοινωνίας, υλι-
κός πολιτισµός, ήθη, έθιµα, αξίες). 

Η διδακτική µεθοδολογία που προσφέρεται είναι η ερµηνευτική κειµενοκε-
ντρική. Η συγκεκριµένη µέθοδος προσανατολίζεται σε διδακτικές τεχνικές που απο-
σκοπούν στη συµµετοχή των µαθητών, στη συνέρευνα και την εφαρµογή της οµαδο-
συνεργατικής διδασκαλίας. Τον πρώτο ρόλο τον έχουν οι µαθητές, οι οποίοι µαθαί-
νουν πώς να εργάζονται και να επιλέγουν την έγκυρη πληροφόρηση και κυρίως πώς 
να κάνουν τη δική τους ολιστική ανάγνωση αξιοποιώντας δεξιότητες από όλα τα µα-
θήµατα και αφυπνίζοντας κρυµµένες “εν δυνάµει” ικανότητες. 

Ο τελικός στόχος είναι ο µαθητής να συνδυάσει τη µνήµη (παρατήρηση, ανα-
γνώριση, ανάκληση) µε τη σκέψη (συλλογισµοί, γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιό-
τητες). Η ενεργοποίηση όλων των λειτουργιών της σκέψης είναι απαραίτητη καθώς 
από το µαθητή δε ζητείται απλά η “ερµηνευτική κατανόηση”, αλλά η “λειτουργική 
κατανόηση” που θα επιτρέψει τη µεταφορά της νέας µάθησης σε νέες καταστάσεις. 

Η ερµηνευτική διαδικασία στηρίζεται στην αντίληψη ότι το κείµενο αποτελεί 
οργανικό σύνολο, του οποίου τα µέρη φωτίζονται και ερµηνεύονται. Έτσι, ξεκινάει 
από µία συνολική θεώρηση του κειµένου, επισηµαίνει τα θεµατικά κέντρα και τη δο-
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µή τους, προχωρεί αναλυτικά στη διευρεύνηση του περιεχοµένου και της µορφής του 
και κλείνει µε συνολική συνθετική εκτίµηση των ουσιωδών στοιχείων του. (Oµηρικά 
έπη: Ιλιάδα Β΄ Γ/σίου, βιβλίο εκπαιδευτικού σελ. 11). 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία σηµασία έχει η στάση του εκπαιδευτικού, η πα-
ιδαγωγική ατµόσφαιρα που θα δηµιουργήσει κατά τη διδασκαλία και η προετοιµασία 
που έχει προηγηθεί για το µάθηµα. Το σχέδιο µαθήµατος που θα ετοιµάσει µε τους 
στόχους, τα κύρια σηµεία σχολιασµού, τις ερωτήσεις, τη σύνδεση µε τα προηγούµενα 
και τα επόµενα είναι µια σηµαντική παράµετρος για την επιτυχία της διδακτικής πρά-
ξης. Το σχέδιο αυτό θα τον βοηθήσει να αξιοποιήσει στο συγκεκριµένο διδακτικό 
χρόνο τα βασικά στοιχεία του κειµένου (συνδυάζοντας το πώς µε το τι), να κινητο-
ποιήσει το ενδιαφέρον των µαθητών και να τους αφήσει να εκφραστούν (ό,τι µπο-
ρούν να πουν οι µαθητές δεν το λέει ο εκπαιδευτικός). Έτσι, γίνονται σταδιακά δηµι-
ουργικοί αναγνώστες, συνταξιδιώτες, που επικοινωνούν µε το κείµενο και τον οµηρι-
κό κόσµο. Η σύνοψη των κύριων σηµείων, η αξιοποίηση των παράλληλων κειµένων 
και οι διαθεµατικές δραστηριότητες έχουν στόχο να προεκτείνουν την αναγνωστική 
εµπειρία των µαθητών σε δηµιουργική γραφή και ίσως σε φιλαναγνωσία δια βίου. Το 
σχέδιο λειτουργεί ως πυξίδα για να µην “ξεστρατίσει” το µάθηµα, δε σηµαίνει όµως 
ότι αυτό θα είναι άκαµπτο. 

Η συγκεκριµένη ενότητα στο Η της Ιλιάδας µπορεί να παρουσιαστεί οµαδο-
συνεργατικά, αφού βρισκόµαστε στο µέσο των ραψωδιών. Έτσι, κάθε οµάδα µελετά 
και επεξεργάζεται λεπτοµερώς τις διάφορες φάσεις της µονοµαχίας υπογραµµίζοντας 
φράσεις-κλειδιά, εντοπίζοντας εικόνες και εκφραστικά µέσα. Η διερεύνηση αυτή 
µπορεί να γίνει από µικρές ανοµοιογενείς οµάδες µαθητών µε ερωτήσεις που έχουν 
δοθεί από τον καθηγητή, ή, εναλλακτικά, µπορεί η κάθε οµάδα να µελετήσει από µια 
υποενότητα µε το περιεχόµενό της, τις φράσεις – κλειδιά, τις αξίες και τις τεχνικές 
του λόγου. Στη συνέχεια κάθε οµάδα παρουσιάζει στην τάξη ό,τι εντόπισε και ακο-
λουθεί συζήτηση µε τη συµµετοχή όλων. Μπορεί ακόµη να ακολουθηθεί η συνερευ-
νητική µέθοδος µε τη διακριτική παρέµβαση του καθηγητή. Οι τεχνικές αυτές µπο-
ρούν να εναλλάσσονται ανάλογα µε το επίπεδο της τάξης και το περιεχόµενο του κει-
µένου. 

Οι µονοµαχίες αποτελούν τυπικές σκηνές στην Ιλιάδα. Σταµατά µε αυτές η 
γενικευµένη µάχη, οι αντίπαλοι στρατοί αποθέτουν τα όπλα τους και γίνονται θεατές 
την ώρα που δύο εξέχοντες ήρωες (ένας από κάθε στρατόπεδο) µονοµαχούν µέχρι 
θανάτου. Στην Ιλιάδα έχουµε αρκετές σκηνές αυτού του τύπου: τη µονοµαχία Μενέ-
λαου-Πάρι (Γ 310-382), ∆ιοµήδη-Αινεία (Ε 166-318), Αίαντα – Έκτορα (Η 161-322 
και Ξ 402-439) και Αχιλλέα-Έκτορα στο Χ. Οι µαθητές µπορούν ακόµα να θυµηθούν 
τη µονοµαχία ∆αβίδ-Γολιάθ αλλά και µονοµαχίες στον ακριτικό και κλέφτικο κύκλο. 
(Σπυρόπουλος, Η.Σ. Έκτορος και Αίαντος µονοµαχία, Η 161-322. Φιλόλογος τ. 25, 
σελ. 394). 

Κατά την επεξεργασία της ενότητας είµαστε υποχρεωµένοι να επιµένουµε 
στην πραγµάτευση των χαρακτηριστικών λεπτοµερειών που αφορούν την τέχνη του 
πολεµιστή εφόσον έχουµε να κάνουµε µε ένα πολεµικό έπος (έπος Άρεως µεστόν). 
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Στο συγκεκριµένο επεισόδιο ο ποιητής µας παρουσιάζει ένα πλήθος επιµέρους στοι-
χείων που µας εισάγουν στην πολεµική ατµόσφαιρα, στον κόσµο του πολέµου και 
µας βοηθούν να ανιχνεύσουµε το ήθος του ιδανικού πολεµιστή. Έτσι θα οδηγήσουµε 
τους µαθητές µας να διακρίνουν καθαρά πολεµικές αρετές όπως: αυτοπεποίθηση, 
τόλµη, δύναµη, πολεµική τέχνη και ακόµα τη µεγαλοψυχία, την ιπποτική εκτίµηση 
του αντιπάλου.  

Με το επεισόδιο αυτό τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν την 
καλλιτεχνική δεινότητα του Οµήρου, τον πνευµατικό, ψυχικό και ηθικό του κόσµο. 
Είναι ήδη εξοικειωµένα να εκτιµούν τη µεγάλη τέχνη του ποιητή (τις αφηγηµατικές 
και δραµατικές του αρετές, την ψυχογραφική του ικανότητα, τις εικόνες, τις παρο-
µοιώσεις, τις αντιθέσεις, τις επιβραδύνσεις). Έτσι, το µόνο που χρειάζεται είναι στα 
κατάλληλα σηµεία να καλούµε την τάξη να επιβεβαιώνει τις αρετές αυτές. 

α)  ∆ιδακτικοί στόχοι:  

• Να γνωρίσουν οι µαθητές το τυπικό σχήµα της µονοµαχίας συµπληρώνοντας τις 
γνώσεις τους για το επικό θέµα του πολέµου.  

• Να κατανοήσουν την ηθογραφική ικανότητα του ποιητή, µέσα από την παρουσί-
αση των δύο ηρώων, διερευνώντας παράλληλα την έννοια του ηρωισµού.  

• Να αντλήσουν µέσα από το απόσπασµα τις αρετές και τις αξίες που χαρακτήριζαν 
τους πολεµιστές της εποχής.  

• Να προβληµατιστούν αν ο ποιητής κρατά στάση ουδετερότητας απέναντι στους 
δύο µονοµάχους, ή µεροληπτεί υπέρ των Αχαιών.  

• Να απολαύσουν την τέχνη του ποιητή που καταφέρνει να περιγράφει «κινηµατο-
γραφικά», ζωντανά, τη σκηνή της µονοµαχίας.  

β) Αφόρµηση: 
Η αφόρµηση γίνεται από το προηγούµενο µάθηµα. Ζητούνται πληροφορίες 

από τους µαθητές (τις οποίες ανακαλούν στη µνήµη τους από την αναλυτική παρου-
σίαση προηγούµενων ενοτήτων ή την ανάγνωση περιληπτικών αναδιηγήσεων). Οι 
πληροφορίες αυτές αφορούν τις εχθροπραξίες της µεγάλης αυτής ηµέρας (22ης), η 
οποία άρχισε από την ραψωδία Β.  

γ) Παρουσίαση του θέµατος της εξεταζόµενης ενότητας  
Γίνεται ανάγνωση του αποσπάσµατος από τον καθηγητή ή από κάποιο µαθητή 

(εφόσον ο δεύτερος έχει την ικανότητα να αποδίδει το κείµενο µε τις απαραίτητες 
παύσεις και τις συναισθηµατικές µεταπτώσεις). Ακολουθεί ολιγόλεπτη σιωπηρή µε-
λέτη του κειµένου καθώς και των σηµειώσεων του βιβλίου. Αποδίδεται συνοπτικά το 
νόηµα µε υποβοηθητικές ερωτήσεις από το διδάσκοντα. Καθορίζεται το θέµα (επι-
γραφικά) από τους µαθητές (Η µονοµαχία του Έκτορα µε τον Αίαντα και η λήξη της).  

δ) ∆οµή – Υποενότητες 
(1) - Τα προ της µονοµαχίας (στ. 206 – 243) 

α) Ο Αίαντας, ετοιµοπόλεµος, τροµοκρατεί τον Έκτορα και τους Τρώες (στ. 206 – 
224).  
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β) Η «λογοµαχία» Αίαντα & Έκτορα (στ. 225 – 243).  
(2) - Η κυρίως µονοµαχία και η λήξη της (στ. 244 – 315).  

α) α΄ φάση: (µε κοντάρια, από απόσταση) (στ. 244 – 254).  
β) β΄ φάση: (µε κοντάρια, από κοντά) (στ. 255 – 263).  
γ) γ΄ φάση: (µε πέτρες) (στ. 264 – 272).  
δ) Η συµφωνία για λήξη της µονοµαχίας µε την παρέµβαση των κηρύκων   (στ. 273 – 

298).  
ε) Η ανταλλαγή δώρων (στ. 299 – 705) 
στ) Η υποδοχή των αντιπάλων στα δύο στρατόπεδα (στ. 306 – 315).  

ε) Επεξεργασία (σε διάλογο µε τους µαθητές και µε συνεχείς αναφορές στο κείµε-
νο).  

1.α) Παρατηρούµε τον τρόπο µε τον οποίο ο ποιητής παρουσιάζει τον Αίαντα, 
ο οποίος µε αυτοπεποίθηση προσέρχεται στη µονοµαχία. Εντοπίζουµε δυο παρο-
µοιώσεις: (στ. 208, κινούνταν ως θεόρατος ο Άρης) και (στ. 211, παρόµοιος θεόρατος 
των Αχαιών ο πύργος, ο Αίας). Στην πρώτη ανιχνεύονται το αναφορικό και το δεικτι-
κό µέρος καθώς και ο κοινός όρος. Εντοπίζουµε ακόµη δύο αντιθέσεις (στ. 212) και 
(στ. 214 – 216) που τονίζουν την αποφασιστικότητα του Αίαντα. Στους στίχους 216 – 
218 (του Έκτορα εσπάραξε η καρδία…..) προκαλούµε τους µαθητές να προβληµατι-
στούν αν είναι τελικά ήρωας ο Έκτορας, όπως µέχρι τώρα τον έχουµε γνωρίσει, ή αν 
η εικόνα του αυτή ανατρέπεται από το τελευταίο στοιχείο. Με το µεταξύ τους διάλο-
γο και µε την καθοδήγηση του διδάσκοντα τα παιδιά συµπεραίνουν πως ήρωας δεν 
είναι όποιος δεν αισθάνεται φόβο (ένα αναγκαίο ανθρώπινο συναίσθηµα), αλλά ό-
ποιος τον υπερβαίνει προκειµένου να υπερασπιστεί αξίες και ιδανικά. Εξαίρουµε, στο 
σηµείο αυτό, την ψυχογνωσία του ποιητή την οποία αναδεικνύει και η επιβράδυνση 
που ακολουθεί (στ. 219 – 223). Η τελευταία έχει στόχο να µας εξάψει το ενδιαφέρον 
και την αγωνία για τη µονοµαχία που θα ακολουθήσει καθώς και να προβάλει το δέ-
σιµο του πολεµιστή µε τα όπλα του.  

1.β) Στη συνέχεια οι µαθητές αναγνωρίζουν το τυπικό µιας οµηρικής µονοµα-
χίας, η οποία ξεκινά µε τον «αγώνα λόγων» µεταξύ των αντιπάλων (στ. 225 – 243). 
Επιδιώκουµε να προβληµατίσουµε τα παιδιά για το λόγο ύπαρξης της «λογοµαχίας» 
στο τυπικό της οµηρικής µονοµαχίας. Τα παιδιά συµπεραίνουν πως µε τον τρόπο αυ-
τό αφ’ ενός εκφοβίζεται ο αντίπαλος, αφετέρου τονώνεται η αυτοπεποίθηση του οµι-
λητή. ∆ιαπιστώνουν όµως πως οι δύο συγκεκριµένοι αντίπαλοι όχι µόνο δεν µειώ-
νουν την αξία ο ένας του άλλου, αλλά αντίθετα, αλληλοπροσφωνούνται µε ιδιαίτερα 
εγκωµιαστικούς χαρακτηρισµούς, γιατί επισηµαίνοντας την αξία του αντιπάλου παίρ-
νει µεγαλύτερη αξία και η δική τους, ενδεχόµενη, νίκη. Στο σηµείο αυτό δίνεται η 
ευκαιρία να τονιστεί και το ιπποτικό πνεύµα που διέπει µια οµηρική µονοµαχία. Το 
ίδιο πνεύµα αναδεικνύεται και στη συνέχεια, όταν ο Αίας παραχωρεί το πρώτο χτύ-
πηµα στον Έκτορα και ο τελευταίος δηλώνει πως µόνο φανερά έχει την πρόθεση να 
τον χτυπήσει (στ. 242 – 43). ∆εν αφήνουµε ασχολίαστη την αντίδραση του Έκτορα 
στην παραχώρηση της πρωτιάς. Αισθάνεται την ανάγκη να πλέξει το εγκώµιο του ε-
αυτού του για να µην φανεί άπειρος στα θέµατα του πολέµου.  
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2.α-β-γ) Στις δύο πρώτες φάσεις της «κυρίως» µονοµαχίας µας δίνεται η ευ-
καιρία να γνωρίσουµε τα όπλα της εποχής (επιθετικά και αµυντικά) και να απολαύ-
σουµε τη λεπτοµερή, ολοζώντανη, κινηµατογραφική περιγραφή µιας οµηρικής µονο-
µαχίας. Στην γ΄ φάση τα παιδιά αντιλαµβάνονται πως θέση όπλων σε µια µονοµαχία 
µπορούν να έχουν ακόµη και οι πέτρες.  

Με το τέλος και της τρίτης φάσης καλούµε τους µαθητές να δηλώσουν σε πο-
ιον αντίπαλο αναγνωρίζουν µέχρι ώρας την υπεροχή. Τα παιδιά συµφωνούν πως, αν 
και η µονοµαχία δεν έχει ακόµα λήξει, ο Αίας φαίνεται να έχει σαφή υπεροχή.  

2.δ) Στη συγκεκριµένη υποενότητα διαπιστώνουµε πως η µονοµαχία λήγει 
χωρίς (τυπική) αναγόρευση νικητή. Τα παιδιά καλούνται να ανακαλέσουν στη µνήµη 
τους µονοµαχία µε παρόµοιο τρόπο λήξης (στο Γ, µεταξύ Μενελάου και Πάρι).  

Μας δίνεται η ευκαιρία να σχολιάσουµε γενικά το ρόλο των κηρύκων, οι ο-
ποίοι στη συγκεκριµένη περίπτωση κάνουν µια έµµεση ανακοίνωση ισοπαλίας (στ. 
280).  

Σχολιάζουµε επίσης και το λόγο ανακωχής που προβάλλει ο κήρυκας Ιδαίος 
(την έλευση της νύχτας, στ. 282). Πέρα από τις πρακτικές δυσκολίες που υπήρχαν για 
τη συνέχιση των εχθροπραξιών κατά τη διάρκειά της και την ένδειξη ασέβειας που 
δήλωνε η ανυπακοή προς την επιταγή της νύχτας που απαιτεί όλα τα όντα να ησυχά-
ζουν, τα παιδιά, καθοδηγούµενα από το διδάσκοντα, διαπιστώνουν πως για λόγους 
οικονοµίας του έπους ο Έκτορας δεν πρέπει να σκοτωθεί από τον Αίαντα, αλλά από 
τον Αχιλλέα.  

Στη διάρκεια της υποενότητας αυτής µας δίνεται ακόµη η δυνατότητα να επι-
σηµάνουµε πάλι το ιπποτικό πνεύµα στα λόγια του Αίαντα προς τον Έκτορα (στ. 285, 
«και ό,τ’ ειπεί θέλει κι εγώ το στέρξω») καθώς και στα λόγια του Έκτορα προς τον 
Αίαντα (στ. 288, «ω Αία, σου δωσε ο Θεός και ανάστηµα και ανδρείαν»). Συνεχίζου-
µε µε την ηθογράφηση του ήρωα Έκτορα από τα τελευταία του λόγια (στ. 287 – 298) 
που εκδηλώνουν την πρόθεσή του να αγωνιστεί µέχρις εσχάτων από την επόµενη µέ-
ρα (στ. 290 και 292 – 293).  

2.ε) Στην υποενότητα αυτή, η ανταλλαγή δώρων είναι άλλη µία εκδήλωση του 
ιπποτικού πνεύµατος. Μια µονοµαχία που ξεκινά µε µένος, κλείνει µε φιλοφρονήσεις 
και µε δώρα που επισφραγίζουν το ισόπαλο αποτέλεσµα και δηλώνουν έµπρακτα το 
σεβασµό στην αξία του αντιπάλου. Στρέφουµε τη µνήµη των παιδιών προς µια άλλη 
µονοµαχία που πριν ξεκινήσει, όταν διαπιστώθηκε πατρογονική φιλία από φιλοξενία, 
σταµάτησε και αυτή µε ανταλλαγή δώρων (στο Ζ 119 – 236, µε το Γλαύκο και το ∆ι-
οµήδη). Οι µαθητές διαπιστώνουν για άλλη µια φορά το φιλειρηνικό προσανατολισµό 
του ποιητή ο οποίος σε ένα κατεξοχήν πολεµικό έπος υµνεί τη συναδέλφωση των λα-
ών. ∆εν είναι άσκοπο στο σηµείο αυτό να προσελκύσουµε το ενδιαφέρον των παιδιών 
αναφερόµενοι στην τραγικότητα των δώρων που αντάλλαξαν οι δύο αντίπαλοι. Με το 
σπαθί – δώρο του Έκτορα ο Αίας θα αυτοκτονήσει (µνεία του τραγικού γεγονότος 
έχει γίνει στην προηγούµενη τάξη, στην Οδύσσεια), ενώ µε την ζώνη – δώρο του Αί-
αντα ο Αχιλλέας θα προσδέσει στο άρµα του το σώµα του Έκτορα και θα το περιφέ-
ρει στην Τροία. 
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2.στ) Στην υποενότητα αυτή, από τον τρόπο υποδοχής των δύο αντιπάλων στα 
στρατόπεδά τους, επιβεβαιώνεται η αίσθηση των µαθητών πως νικητής άτυπος της 
µονοµαχίας (που τόσο παράδοξα έληξε) είναι ο Αίαντας. Οι Τρώες χαίρονται που ε-
πιστρέφει ο Έκτορας ζωντανός ανέλπιστα (στ. 307 – 310), ενώ οι Αχαιοί υποδέχονται 
τον Αίαντα φαιδρόν από την νίκην και θυσιάζουν στους θεούς.  

2. Ανακεφαλαίωση  
Στο σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η αναδιήγηση. Με τον όρο αυτό δεν εν-
νοούµε τη συνηθισµένη απόδοση του “νοήµατος”, αλλά την απόδοση του περιεχοµέ-
νου που γίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να κατανοούν οι µαθητές ποια λεπτοµέρεια 
του κειµένου είναι βαρύνουσα και ουσιαστική και ποια διακοσµητική, ποια είναι η 
σηµασία µιας σκηνής, ή ποια τα υπονοούµενα ενός λόγου. Μια τέτοια αναδιήγηση 
είναι η πιο στέρεη βάση για την ερµηνεία της ενότητας που διδάξαµε. 

Στην ανακεφαλαίωση θέτουµε ένα πρόβληµα στους µαθητές µας µε την ερώ-
τηση αν κρίνουν ότι ο Όµηρος υπήρξε αµερόληπτος στην εξετασθείσα ενότητα. Στη 
µέχρι τώρα µελέτη του έπους τα παιδιά έχουν διαπιστώσει πως ο ποιητής δεν διακρί-
νεται από εθνικό φανατισµό και παραµένει ουδέτερος. Ανατρέχοντας όµως στους 
στίχους της εξετασθείσας ενότητας συγκεντρώνουν δεδοµένα µεροληψίας και τα α-
ναφέρουν: Ο Έκτορας (ο πρώτος υπερασπιστής των Τρώων) τροµάζει από τον Αία-
ντα (2ο υπερασπιστή των Αχαιών), οι Αχαιοί χαίρονται παρατηρώντας τον Αίαντα, οι 
Τρώες φοβούνται (στ. 211 – 216). Στη διάρκεια της µονοµαχίας έχει σαφή υπεροχή ο 
Αίαντας. Πληγώνει ελαφρά τον Έκτορα (στ. 261), σηκώνει πέτρα πιο βαριά απ’ αυτή 
που σήκωσε ο Έκτορας (στ. 268), καταφέρνει µ’ αυτή να ρίξει κάτω τον αντίπαλό του 
(στ. 271), (χρειάστηκε µάλιστα η βοήθεια του Απόλλωνα για να σηκωθεί ο Έκτορας). 
Γενικά σε όλη τη σκηνή της µονοµαχίας ο Αίαντας δεν αντιµετώπισε κίνδυνο. Τέλος, 
ο τρόπος υποδοχής των δύο αντιπάλων στα στρατόπεδά τους δείχνει την υπεροχή του 
Αίαντα.  

Τα παιδιά καλούνται να σχολιάσουν τη “µεροληψία” του ποιητή. Τη δικαιο-
λογούν γιατί είναι Έλληνας που παρασύρεται από το συναίσθηµά του και απευθύνε-
ται σε ακροατήριο Ελλήνων το οποίο θέλει να τέρψει. Θεωρούν όµως πως µόνο ύ-
στερα από την επισήµανσή µας διακρίνουν την “µεροληψία” του και, µέχρι τώρα, µό-
νο στην ενότητα αυτή. ∆υσκολεύονται λοιπόν να χαρακτηρίσουν τον Όµηρο ως µε-
ροληπτικό ποιητή. Αντίθετα, του αναγνωρίζουν πως αντιµετωπίζει σε γενικές γραµ-
µές µε σεβασµό και αγάπη τους Τρώες, ισότιµα σχεδόν µε τους Έλληνες. Γνωρίζουν 
πως τον αθάνατο λόγο “Εις οιωνός άριστος αµύνεσθαι περί πάτρης” (Μ 243) ο ποιη-
τής επιλέγει να τον αρθρώσει ο Έκτορας. Επισηµαίνουν ακόµα πως αν ο Όµηρος δια-
κρινόταν από µικρόψυχο εθνικό φανατισµό δεν θα παρουσίαζε τον αρχιστράτη των 
Αχαιών να προτείνει στους δικούς του δύο φορές να γυρίσουν ντροπιασµένοι στην 
πατρίδα έχοντας λύσει προηγουµένως την πολιορκία (Ι 26, Ξ 74). Ο Όµηρος λοιπόν, 
συµπεραίνουν, κρατά σε γενικές γραµµές ουδετερότητα αξιοθαύµαστη, συµπαθεί 
τους δύο αντίµαχους λαούς και συµπονεί την κοινή µοίρα των ανθρώπων. Εξάλλου, η 
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τελική νίκη των Ελλήνων θα έχανε µεγάλο µέρος από την αξία της αν µειωνόταν η 
αρετή των Τρώων. 

3. Ασκήσεις 
Θα µπορούσαµε να προτείνουµε κάποιες από τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου ε-
φόσον αυτές εξυπηρετούν τους διδακτικούς µας στόχους και οι απαντήσεις τους προ-
κύπτουν από την επεξεργασία της διδακτικής ενότητας. Έχουµε επίσης τη δυνατότη-
τα να δώσουµε και άλλες ερωτήσεις, ανάλογα µε το επίπεδο των µαθητών µας, οι ο-
ποίες θα ανταποκρίνονται στους διδακτικούς στόχους και θα έχουν συζητηθεί µέσα 
στην τάξη.  

Στο συγκεκριµένο απόσπασµα θα µπορούσαµε να ζητήσουµε από τα παιδιά 
να εντοπίσουν τα εκφραστικά µέσα που χρησιµοποιεί ο ποιητής και µε τα οποία επι-
τυγχάνει να µας δώσει µια ζωντανή περιγραφή της µονοµαχίας και των µονοµάχων. 
Μια ακόµη ερώτηση θα µπορούσε να αφορά την ηθογράφηση των δύο ηρώων και τη 
διερεύνηση της έννοιας του ηρωισµού όπως αυτός παρουσιάζεται στην περίπτωση 
του Έκτορα. Τέλος, θα µπορούσαµε να ζητήσουµε το σχολιασµό του ιπποτικού πνεύ-
µατος όπως αυτό προκύπτει από τους λόγους και τις ενέργειες των δύο µονοµάχων.  

Ως µετακειµενική δραστηριότητα για εµπέδωση και προέκταση, θα µπορούσε 
να προταθεί η µελέτη παράλληλων κειµένων που αφορούν µονοµαχίες (π.χ. στον «Ε-
ρωτόκριτο» ή σε ∆ηµοτικά τραγούδια). Μια άλλη σκέψη θα ήταν, τα παιδιά να παρα-
κολουθήσουν τη σχετικά πρόσφατη κινηµατογραφική ταινία «Τροία» και να κατα-
γράψουν οµοιότητες ή διαφορές σε σχέση µε τις µονοµαχίες που έχουν µελετήσει στο 
οµηρικό έπος. Ακόµα, στο πλαίσιο των διαθεµατικών εργασιών, θα µπορούσαν, να 
παρουσιάσουν την εξέλιξη ενός αγώνα αντίπαλων αθλητικών οµάδων ή να προχωρή-
σουν σε µια εικαστική δηµιουργία µιας εικόνας της ενότητας που τα εµπνέει περισσό-
τερο.  
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