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Η Οδύσσεια µέσα από σύγχρονα πολιτισµικά «κείµενα» και η εκπαιδευτική τους 
αξιοποίηση. Κινηµατογράφος και κόµικς στην υπηρεσία της κριτικής 
πρόσληψης του Οµήρου αλλά και της εποχής µας. 
 

∆ρ. Μουλά Ευαγγελία 
Φιλόλογος στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

 
Η θέση του Οµήρου στην εκπαίδευση ως στρέβλωση του εγγενούς 
µετασχηµατιστικού δυναµικού του 
Οι Έλληνες κλασικοί αποτελούν τον ακρογωνιαίο- θεµέλιο λίθο του δυτικού 
πολιτισµού, ένα πολιτισµικό κεφάλαιο απαραγνώριστης βαρύτητας, και είναι 
αδιάλειπτα παρόντες σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα. Το πιο πολυδιαβασµένο 
κείµενο στον κόσµο- µετά τη Βίβλο- είναι ο Όµηρος.  «Όποιος σήµερα ξέρει να 
γράφει και να διαβάζει στο δυτικό κόσµο, ανεξάρτητα από τη φυλετική του 
προέλευση, το φύλο  ή το ιδεολογικό στρατόπεδο που ανήκει είναι ακόµα γιος ή κόρη 
του Οµήρου» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Harold Bloom (1975: 33). ∆υστυχώς όµως, 
ο Όµηρος στην εκπαίδευση χρησιµοποιήθηκε ως άψυχο απολίθωµα, καθώς 
προσαρµόστηκε στις προδιαγραφές ενός συστήµατος που επεδίωκε δια του Οµήρου, 
σχεδόν αποκλειστικά τη διδασκαλία της αρχαίας γλώσσας. Μια διδασκαλία που 
ακολουθούσε έναν τρόπο παθητικό, µηχανικό και άγονο, που στηριζόταν στην 
αποστήθιση και τη µονότονη επανάληψη χωρίς ίχνος φαντασίας και ενθουσιασµού 
(Highet 1985: 490-500/ Stray 1998: 187), ενώ άλλοτε επιστράτευε τον Όµηρο στην 
υπηρεσία της ηθικής διαπαιδαγώγησης (Stray 1998: 63).   
Η αρχαιολατρία βέβαια και η κατάκτηση ενός υψηλού γλωσσικού αισθητηρίου είναι 
στοιχεία άρρηκτα συνδεδεµένα µε την κοινωνική διαστρωµάτωση. Όπως αναφέρει 
και ο Bennet (1982: 230) για τις αντίστοιχες εξελίξεις στην αγγλική εκπαίδευση: 
 
"Η ελίτ των σχολείων που απευθυνόταν στα παιδιά της αστικής τάξης προσπαθούσε να 
ενσταλάξει την ιδέα της υπεροχής διά της γλώσσας µέσα από την προνοµιακή µεταχείριση που 
το σύστηµα επεφύλασσε σε ορισµένα λογοτεχνικά κείµενα…. Ο στόχος ήταν να δώσει 
κοινωνικό προβάδισµα στη χρήση εκείνη της γλώσσας που υπερέβαινε τις απαιτήσεις της απλής 
επικοινωνιακής πρακτικής". 

 
Στην ελληνική εκπαίδευση δυστυχώς (άρθρο 1, νόµος 6/18-2-1834) από ιδρύσεως 
του ελληνικού κράτους η προγονολατρία µε όλα τις τα παρεπόµενα µαινόταν µέχρι τη 
µεταπολίτευση (Βαρµάζης 1992: 85). 
Η εκπαίδευση εν ολίγοις επέβαλε και καθιέρωσε µια ανάγνωση των Οµηρικών επών, 
που κάθε άλλο παρά αναδείκνυε το ενδιάθετο δυναµικό τους και την διαδικασία 
δηµιουργίας τους. Ο Όµηρος, έχοντας κληρονοµήσει µια πλούσια προφορική µυθική 
παράδοση, τη µορφοποίησε κατά βούληση και εν τέλει έπλασε µια καινούρια 
δηµιουργία παίζοντας το «παιχνίδι της συνενοχής και της αµοιβαιότητας» (Ζερβού 
2003:135-157) µε το ενηµερωµένο κοινό του. Έχοντας συνάψει ένα άτυπο συµβόλαιο 
µε το εννοούµενο αποδέκτη του, πειραµατιζόταν πάνω στο µυθικό γενο- κείµενο, 
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βασιζόµενος στην πλαστικότητα και την ευελιξία (Dundes 1984: 207- 224) της 
µυθικής πρώτης ύλης. Καθώς τα έπη συνιστούσαν µέρος της προφορικής 
κουλτούρας, οι αντιδράσεις του κοινού απορροφούνταν, επηρέαζαν την επόµενη κάθε 
φορά εκτέλεσή τους και τα διαφοροποιούσαν: «το να είναι κανείς κοινό δεν σήµαινε 
ότι ήταν απλά ένα νήµα στον κοινωνικό ιστό της πόλης, αλλά αποτελούσε µια 
θεµελιώδη πολιτική πράξη» (Goldhill 1997: 54). 
 
Η πρόσληψη των Κλασικών στην τέχνη 
Η πρόσληψη των Κλασικών έξω από το χώρο της εκπαίδευσης σηµείωσε µια τελείως 
διαφορετική και πιο ενδιαφέρουσα τροχιά. Το 17ο αι. η «µάχη των βιβλίων» 
εγκαινίασε ένα γόνιµο διάλογο µε την αρχαιότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη µέχρι 
σήµερα. Η ερώτηση που απασχολούσε τους λόγιους ήταν αν θα όφειλε ένας νέος 
δηµιουργός να µιµείται τους µεγάλους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς ή αν τα 
κλασικά ιδεώδη είχαν πλέον ατονήσει και δεν µπορούσαν να εκφράσουν τη νέα 
εποχή. Ακόµα παραπέρα τίθετο το ερώτηµα αν θα έπρεπε κανείς να προσπαθεί στην 
καλύτερη περίπτωση να αποδειχθεί ισάξιος των κλασικών ή αν επιτρεπόταν να 
προσπαθήσει να τους ξεπεράσει παρακάµπτοντάς τους (Highet 1985: 262). 
Το πόρισµα ήταν θετικό, στο βαθµό που έγινε κατανοητό ότι δεν πρέπει να 
επιχειρείται η δουλική µίµηση της παράδοσης, ή η αναπαραγωγή «κινέζικων» 
αντίγραφων και κυρίως, ότι δεν συνιστά αρετή η αντιγραφή, ούτε και αµαρτία η 
αυθεντική επινόηση (Highet 1985:288). 
Αυτή η ιδεολογική πόλωση εκφράστηκε σε όλη την ιστορία της πρόσληψης του 
Οµήρου, άλλοτε εκβάλλοντας σε καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα που υιοθετούσαν την 
αρχή της πιστότητας στο πρωτότυπο και άλλοτε σε καλλιτεχνήµατα που 
διεκδικούσαν πνευµατική αυτοδυναµία και πρωτοτυπία. 
Φτάνοντας στις µέρες µας έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι, όπως το θέτει και ο 
Eagleton(1983:12): 
 
«…αντιλαµβανόµαστε πάντα ένα λογοτεχνικό έργο, σε κάποιο βαθµό µέσα από το πρίσµα των 
δικών µας ανησυχιών. Ο Όµηρος σήµερα δεν είναι ταυτόσηµος µε τον Όµηρο του Μεσαίωνα, 
ούτε ο "δικός µας" Σαίξπηρ µε αυτόν των συγχρόνων του. Οι διαφορετικές ιστορικές περίοδοι, 
κατασκευάζουν ένα "διαφορετικό" Όµηρο και Σαίξπηρ για τους δικούς τους σκοπούς…Όλα τα 
λογοτεχνικά έργα, µε άλλα λόγια, «ξαναγράφονται» ασυνείδητα από τις κοινωνίες που τα 
διαβάζουν». 

 
Έτσι ο Όµηρος τροφοδοτεί πληθώρα νέων πολιτισµικών προϊόντων, µε αποτέλεσµα ο 
αρχικός µυθικός πυρήνας του να εµπλουτίζεται και να επιβεβαιώνει η ρήση του Levi 
Strauss (1967: 242) ότι «κάθε µύθος αποτελείται από το σύνολο των παραλλαγών 
του». Έτσι στο συνθετικό µόρφωµα του νέου οµηρικού µύθου1, συµµετέχει κάθε 
καινούρια δηµιουργία και αναλόγως επηρεάζει την αντίληψή µας τόσο για το 
οµηρικό έργο όσο και για την αρχαιότητα συνολικότερα. Αυτό το πεδίο απασχολεί 
έναν νεότευκτο µεν, αλλά  γοργά αναπτυσσόµενο επιστηµονικό κλάδο, τις σπουδές 
πρόσληψης της αρχαιότητας2.  
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Οι µεταγραφές, διασκευές και γενικότερα οι µετουσιώσεις του Οµηρικού υλικού είναι 
τόσες και τέτοιες που δεν επιδέχονται ούτε καταγραφή ούτε ταξινόµηση. Με 
δεδοµένη την αναγνωρισιµότητα, την  απήχηση και δηµοτικότητά του από τη µία, 
αλλά και την αδιαµφισβήτητη υπεροχή του ως πολιτισµικού κεφαλαίου κύρους από 
την άλλη, ο Όµηρος µεταµορφώνεται σε ποικίλα πολιτισµικά «κείµενα», που άλλοτε 
ισχυρίζονται ακρίβεια και πιστότητα προς το αρχικείµενό τους και άλλοτε η 
δυσδιάκριτη παρουσία των οµηρικών µοτίβων τα µετατρέπει σε υπαινικτικές 
αναλογίες. 
Αυτή η ετερογενής πολιτισµική παραγωγή, που διαχέεται σε όλα τα δυνατά 
καλλιτεχνικά µέσα, αποδεικνύει ότι -όπως υποστηρίζουν οι θεωρητικοί της 
κουλτούρας Guy Debord και Gil Wolman (1981: 8-14)- “οποιοδήποτε σηµείο είναι 
επιδεκτικό αλλαγής και µπορεί να µετατραπεί ακόµα και στο αντίθετό του», καθώς 
και ότι: «η διαφορετική µας τοποθέτηση στον κόσµο µας οδηγεί στο να 
αντιλαµβανόµαστε τα πράγµατα µε διαφορετικό τρόπο» (Crossley, 1996). Συνεπώς, 
κάθε καλλιτεχνική µορφή προσδιορίζεται ιστορικά και η διαδοχή των ειδών δεν είναι 
παρά µια διαδικασία συνεχούς αλλαγής του ορίζοντα προσδοκιών του κοινού (Jauss, 
2000: 131) . 
 
Αλλαγές στο εκπαιδευτικό τοπίο: διεύρυνση του γραµµατισµού- άνοιγµα σε 
ποικίλα πολιτισµικά κείµενα  
Το ευρύτερο συγκείµενο του µεταµοντερνισµού (Foucault, 1979/ Derrida 1980) 
κατάργησε την κουλτούρα ως προνόµιο µιας ελίτ µειονότητας και µαζί µε αυτήν τη 
διάκριση υψηλής και χαµηλής τέχνης και καταδίκασε την αποµάκρυνση της τέχνης 
από την καθηµερινή πρακτική. Απόρροια αυτού του κλίµατος ήταν η ανάπτυξη της 
κοινωνικής σηµειωτικής, που διακήρυξε την ισότιµη συµβολή όλων των σηµειωτικών 
πόρων στη νοηµατοδότηση καθώς και των πολιτισµικών σπουδών, που  αρνήθηκαν 
την υπεροχή των κειµένων του κανόνα και της γραπτής µορφικής αποτύπωσής τους. 
Έτσι, από τη µία εξισώθηκε η αξία της λογοτεχνίας µε όλους τους διαθέσιµους 
σηµειωτικούς- πολιτισµικούς πόρους και από την άλλη ήλθαν στο προσκήνιο κείµενα 
της µαζικής κουλτούρας (Easthope, 1991).   
Αυτές οι τάσεις εκφράστηκαν στην παιδαγωγική µε το πέρασµα από το ζητούµενο 
του απλού αναγνωριστικού γραµµατισµού (Hasan, 1996) και την αντίληψη της 
σχολικής εµπειρίας ως αθροίσµατος γνώσεων στη νέα εκπαιδευτική και 
επικοινωνιακή τάξη πραγµάτων, όπου διευρύνονται τα προαπαιτούµενα της 
επάρκειας (Χαραλαµπόπουλος 2006). Η θεωρία των Πολυγραµµατισµών αποδεικνύει 
ανεπαρκή την απλή ανάγνωση και την εκ του σύνεγγυς νοηµατική ανάλυση των 
γραπτών κειµένων µε βάση κλειστού τύπου ερωτήσεις, και προκρίνει την κατανόηση 
και αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων συµβολικών- σηµειωτικών πόρων (λόγος, 
εικόνα, ήχος. µουσική, κίνηση) που δυνητικά συνδιαµορφώνουν το νόηµα στη ζωή 
µας. 
 
Η Οδύσσεια στον κινηµατογράφο και τα κόµικς: µεθοδολογία προσέγγισης και 
σκοποί 
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Καθώς ο Όµηρος εξακολουθεί να εµπνέει τους σύγχρονους δηµιουργούς, 
αποτυπώνεται και σε νέα πολυτροπικά µέσα, όπως ο κινηµατογράφος και τα κόµικς. 
Αυτά, λόγω της φύσης τους, -ως προϊόντων της µαζικής κουλτούρας- έχουν µεγάλη 
απήχηση και διάδοση στις νεαρές ηλικίες. Η εισαγωγή και εξέταση τέτοιων 
«κειµένων» στην τάξη, όχι µόνο δεν είναι εκ του περισσού, αλλά αντιθέτως 
επιβάλλεται, τόσο για την κατάκτηση από µέρους των µαθητών του επιδιωκόµενου 
γραµµατισµού στα νέα µέσα (Carter 2008: 52-55), όσο και για την καλλιέργεια της 
κριτικής τους ικανότητας3, του προβληµατισµού τους πάνω στη µετασχηµατιστική 
δύναµη της τέχνης αλλά και πάνω σε ζητήµατα διαχείρισης του παρελθόντος. 
Στην παρούσα εισήγηση θα εξετάσουµε 3 διασκευές της Οδύσσειας σε κόµικς και 3 
κινηµατογραφικές της αποδόσεις και θα επιχειρήσουµε να τις ταξινοµήσουµε βάσει 
κριτηρίων, αλλά κυρίως να εντοπίσουµε τις οµοιότητες και τις διαφορές τους από το 
κείµενο – πηγή τους. Έτσι θα ανασυνθέσουµε το λόγο (Gee, 1990) που τις διατρέχει 
και θα κατανοήσουµε την πολιτισµική τους λειτουργικότητα. 
Ο Gennette (1982) µας παραδίδει µια αναλυτική ταξινοµία µε όλες τις πιθανές 
διακειµενικές σχέσεις που µπορούν να λάβουν χώρα µεταξύ δύο κειµένων. Από την 
ευθεία παράθεση και τον πλαγιαρισµό, το σχόλιο, την παρωδία, την ειρωνεία, το 
παστίς, την παράφραση µέχρι τον υπαινιγµό, τα κείµενα συγκοινωνούν µεταξύ τους, 
τόσο στον κάθετο άξονα του χρόνου, όσο στον οριζόντιο του χώρου και διαλέγονται. 
Από την άλλη, θεωρητικοί του κινηµατογράφου προτείνουν τη δική τους ταξινοµία 
µέσω της οποίας πιο συγκεκριµένα ορίζεται η σχέση λογοτεχνικού κειµένου- ταινίας. 
Έτσι ο Wagner ορίζει τρεις βασικές µορφές διασκευής: τη µεταφορά, το σχόλιο και 
την αναλογία (Wagner 1975:222-27). 
Στα υπό εξέταση «κείµενα», η Οδύσσεια φανερώνεται άλλοτε απερίφραστα και 
άλλοτε υπαινικτικά. Αξίζει να προσεχθεί ότι στα κείµενα που διατείνονται πιστότητα 
και τήρηση της Οµηρικής παράδοσης, πάντα εντοπίζονται αποκλίσεις, µερικές φορές 
µάλιστα, σηµασιακά σηµαντικές. Οι µακρινές αναλογίες, από την άλλη, που 
αποµακρύνονται εµφανώς από την ιστορική αφετηρία τους, προσφέρονται για µια 
περισσότερο στοχαστική ανάγνωση της εποχής µας και για άσκηση των κριτικών µας 
ικανοτήτων.  
 
Τα οφέλη από τη χρήση πολιτισµικών κειµένων στη διδασκαλία των Κλασικών 
Το κέρδος από την εισαγωγή των κόµικς και του κινηµατογράφου  κατά τη 
διδασκαλία των κλασικών έγκειται στα εξής: 

• στην άρση των προκαταλήψεων περί πρωτοκαθεδρίας του γραπτού κειµένου 
ή περί αυθεντίας της σχολικής γνώσης 

• στην κατανόηση των διαφορών- αλλαγών που επισυµβαίνουν κατά τη 
µεταφορά ενός κειµένου στη γλώσσα ενός άλλου µέσου και στην κριτική 
πρόσληψη αµφοτέρων 

• στη συνειδητοποίηση ότι κάθε  µεταφορά ενός κειµένου σε άλλο µέσο 
(transmediality) αποτελεί διασκευή επί του αρχικού κειµένου και είναι εξίσου 
νόµιµη ηθικά και αισθητικά µε το αρχικό κείµενο. 
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• στη γνωριµία µε τα είδη των διασκευών που προκύπτουν ανάλογα µε τις 
παρεµβάσεις των διασκευαστών 

• στην καλλιέργεια διερευνητικής, συγκριτικής και κριτικής ικανότητας  
• στην ενεργητικότερη και προθυµότερη εµπλοκή των µαθητών στη µαθησιακή 

διαδικασία 

• στην εκδίπλωση των δηµιουργικών τους δυνατοτήτων και στην άσκηση της 
φαντασίας τους, στο βαθµό που ζητηθεί από τα παιδιά να δηµιουργήσουν τα 
δικά τους κόµικς, µε αφορµή το κείµενο ή να αποδώσουν κινηµατογραφικά 
µια σκηνή περιγράφοντάς την ή δηµιουργώντας ένα δικό τους φιλµ µε χρήση 
νέων τεχνολογιών (είτε τρέιλερ µε σκηνές από τις ταινίες, είτε µια δική τους 
σύνθεση από ποικίλο υλικό). 
 

Ανάλυση περιπτώσεων 
Αν σε γενικές γραµµές ορίζουµε τη διακειµενικότητα ως την αλληλεπίδραση µεταξύ 
δύο κειµένων στο ίδιο µέσο, τότε στη διαµεσικότητα αποφασιστικός παράγοντας 
είναι η αλλαγή του µέσου (Kukkonen, 2010: 151) , µε άλλα λόγια η µεταφορά µιας 
αφήγησης από µια εκφραστική «γλώσσα» σε µια άλλη (Klastrup & Tosca, 2004). Η 
διηγησιµότητα µιας ιστορίας και η προσαρµογή της σε διάφορα µέσα αποτελεί και 
δείκτη της πολιτισµικής της απήχησης αλλά και της ελαστικότητάς της. To 
αφηγηµατικό δυναµικό (Ryan, 2005: 1-24) υλοποιείται µε διαφορετικούς τρόπους σε 
διαφορετικά µέσα, των οποίων οι πόροι και οι δυνατότητες καθορίζουν και τη φύση 
της αφηγηµατικής απόδοσης.  
Η Οδύσσεια αποτελεί ένα χρυσωρυχείο από το οποίο οι σύγχρονοι διασκευαστές 
εξορύσσουν επιλεκτικά τους θησαυρούς τους και τους αναπλάθουν σε νέες 
αφηγήσεις- κείµενα, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του εκάστοτε κοινού 
τους

1.  
Κάθε φορά που το κοινό, χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις και ερευνητική µατιά, βλέπει 
µια εκδοχή της Οδύσσειας, την εκλαµβάνει ως πιστή, εφόσον λίγο ως πολύ, η µέση 
κοινή αντίληψη του νόστου, όπως έχει οικοδοµηθεί από ένα δίκτυο µέσων και 
προσλήψεων, συµφωνεί σε γενικές γραµµές µε τη φόρµουλα της περιπέτειας (Butts, 
1992: 64-83) του ταξιδιού της επιστροφής. Αναθέτοντας στους µαθητές την εξέταση 
ορισµένων σκηνών και τον εντοπισµό αποκλίσεων από το πρωτότυπο, αλλά και  
κατευθύνοντάς τους µέσω καθοδηγούµενης ανακάλυψης (έρευνα στο διαδίκτυο ή 
άλλες πηγές) να διερευνήσουν το πολιτιστικό συγκείµενο που παρήγαγε τα υπό 
εξέταση «κείµενα», τους βοηθάµε να αναπτύξουν παρατηρητικότητα, κριτική και 
ερµηνευτική ικανότητα, αλλά κυρίως να γίνουν υποψιασµένοι καταναλωτές των 
πολιτισµικών προϊόντων και των νέων µέσων. 
 
Κινηµατογραφικές διασκευές της Οδύσσειας 
Ο κινηµατογράφος δεν επηρεάστηκε µόνο από τη λογοτεχνία, αλλά άλλαξε και τον 
τρόπο που την αντιλαµβανόµαστε. Εξ ου και η συνεξέταση γραπτών κειµένων µε 
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κινηµατογραφικά τους παράγωγα είναι σηµαίνουσα για το σύγχρονο πολιτισµικό 
πλαίσιο. 
Συχνά ερευνητές εντοπίζουν παραλληλισµούς ανάµεσα σε αρχαία κείµενα και 
σύγχρονα κινηµατογραφικά έργα στη βάση της αφηγηµατικής δοµής και της 
θεµατικής τους σύγκλισης. Η Hanna Roisman π.χ. (20011) τόλµησε µια σύγκριση 
ανάµεσα στην Οδύσσεια και στο Usual Suspects, εκτείνοντας τη δυνατότητα της 
αναλογίας στο έπακρο.  
Εµείς προτείνουµε αρχικά την προβολή δύο ταινιών που ανήκουν στην κατηγορία της 
µεταφοράς: την ταινία Odyssey (1955) του Mario Camerini µε πρωταγωνιστή τον 
Kirk Douglas και την ταινία Ulysses (1997) του Andrei Kοnchalowski  µε 
πρωταγωνιστή τον Armand Assante. Στη  συνέχεια επισηµαίνουµε διαφορές και 
οµοιότητες. Και στις δύο ταινίες παρατηρούµε την εξής µείζονος σηµασίας, αλλά 
παραγνωρισµένη από το µέσο κοινό δοµική διαφορά. Οι περιπέτειες του Οδυσσέα 
δεν εγκιβωτίζονται στην πλαισιωµένη αναδροµική αφήγηση του ιδίου στο παλάτι των 
Φαιάκων, πράγµα που στο πρωτότυπο τους προσδίδει έναν άκρως µυθοπλαστικό 
χαρακτήρα, µε πολλαπλές σηµάνσεις. Στην ταινία του 1955 αποτελούν  µέρος του 
flash back του Οδυσσέα, µε το που φτάνει στην ακτή των Φαιάκων, ενώ στην ταινία 
του 1997, ο Οδυσσέας αναλαµβάνει να αφηγηθεί  απευθείας στο εξωτερικό κοινό - 
αποδέκτη της ταινίας τις περιπέτειές του χρονολογικά- γραµµικά. Η επινόηση του 
Όµηρου να καταστήσει τον Οδυσσέα αφηγητή- παραµυθά, όµως έχει ουσιαστική 
σηµασία, που δεν λαµβάνεται εδώ υπόψη. Απευθυνόµενος σε ένα λαό, επιεικώς 
ευφάνταστο. ηµι- µυθικό, µε µια ιδιαίτερη προσωπική σχέση µε τα θεία, τους 
Φαίακες, ο Οδυσσέας δεν είχε άλλη επιλογή από το να προσαρµόσει την αφήγησή 
του στα µέτρα των προσδοκιών τους, υπερθεµατίζοντας και εντυπωσιοθηρεύοντας  
σε βαθµό υπερβολής. Ταυτόχρονα όµως στοχεύει και σε δύο άλλα επίπεδα: 
προειδοποιεί έµµεσα τους οικοδεσπότες του για τις χαρισµατικές του ικανότητες, τις 
οποίες αν ένιωθε ότι απειλείται θα τις επιστράτευε εναντίον τους, ώστε να του 
εξασφαλίσουν υποστήριξη, αλλά και µέσα από τη σύγκρουση βαρβαρότητας- 
πολιτισµού που απορρέει από το σύνολο των περιπετειών του, εξαίρει  τη δική τους 
προσφερόµενη φιλοξενία και κουλτούρα. 
Όσο για το κοµβικό επεισόδιο µε τον Κύκλωπα µπορούµε επιπλέον να 
παρατηρήσουµε τα εξής: σε καµία ταινία δεν παρουσιάζεται το αυθεντικό κίνητρο 
του Οδυσσέα, που ήταν η φυσική του περιέργεια της εξερεύνησης, εξ αιτίας της 
οποίας ενεπλάκησαν ο ίδιος και οι σύντροφοί του στην περιπέτεια και εκτέθηκαν 
στον κίνδυνο, αλλά αντικαθίσταται από την υποτιθέµενη ανάγκη εύρεσης τροφής, 
που θα δικαιολογούσε στο σύγχρονο κοινό την αποκοτιά του. Η τελετουργική τριπλή 
ανθρωποφαγία του Κύκλωπα εκλείπει για λόγους οικονοµίας του µέσου και µαζί µ’ 
αυτήν χάνεται και η παραµυθιακή διάσταση του περιστατικού. Ο χαρακτήρας του 
Οδυσσέα επίσης παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις. Στην ταινία του 1955 ο ήρωας 
είναι άξεστος, χοντροκοµµένος και αγενής απέναντι στους συντρόφους του, στο 
µοντέλο του σκληροτράχηλου παλληκαρά της αντίστοιχης δεκαετίας, ενώ σε αυτήν 
του 1997 είναι δίκαιος και διπλωµάτης, ανταποκρινόµενος στα γούστα του 
διαφοροποιηµένου, πιο εκλεπτυσµένου κοινού του τέλους του 20ου αι..  
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Σε καµία ταινία επίσης δεν φέρει µαζί του το κρασί από την αρχή, προβλέποντας ότι 
ίσως του χρειαστεί σε περίπτωση κακής τροπής των πραγµάτων, ενώ αντιθέτως στην 
ταινία του 1955 βάζει τους συντρόφους του να πατούν ασταµάτητα σταφύλια για να 
παράγουν κρασί µε σκοπό να µεθύσουν τον Κύκλωπα, σα να µη γνωρίζει το 
κινηµατογραφικό κοινό ότι το κρασί χρειάζεται ζύµωση.  
Ένα ακόµα ενδιαφέρον θέµα προς διερεύνηση είναι αυτό του θυµού του Ποσειδώνα. 
Γνωρίζουµε ήδη από το α της Οδύσσειας ότι ο θυµός του θεού ήταν απόρροια της 
τύφλωσης του γιου του, Πολύφηµου, που όµως ήταν πράξη αυτοάµυνας εκ µέρους 
του Οδυσσέα και όχι κοινής βίας. Έτσι στο έπος ο Οδυσσέας βρίσκεται στη δίνη των 
γεγονότων, χωρίς να ευθύνεται ηθικά και υφίσταται άδικα τη θεϊκή τιµωρία Μια 
τέτοια εκδικητική λογική όµως, από πλευράς του Ποσειδώνα, µολονότι σύµφωνη µε 
τον ανθρωποµορφισµό της αρχαιοελληνικής θρησκείας, δεν θα µπορούσε να είχε 
απήχηση σε σύγχρονα θρησκευόµενα κοινά που αντιλαµβάνονται το θείο ως ηθικά 
ανώτερο. Έτσι ο θυµός αποκολλάται από το επίµαχο επεισόδιο και σχετίζεται µε 
υβριστικές πράξεις του Οδυσσέα. Στη µία περίπτωση υποτίθεται ότι κατέστρεψε το 
ναό του Ποσειδώνα, ο οποίος παρουσιάζεται ως προστάτης των ηττηµένων Τρώων 
αλλά και αµφισβήτησε την ύπαρξή του, αρνούµενος να θυσιάσει σε αυτόν και 
απαξιώνοντάς τον επανειληµµένα, ενώ στην άλλη, ύβρισε φραστικά, κοµπάζοντας για 
την δύναµη και την υπεροχή του, προκαλώντας το θεό, αµέσως µετά την κατάκτηση 
της Τροίας. Έτσι η στάση του θεού αιτιολογείται και υπάγεται σε µια χριστιανική 
ερµηνευτική. Οι θεοί είναι φιλεύσπλαχνοι και τιµωρούν µόνο για να διορθώσουν την 
ασέβεια και να δώσουν στους ανθρώπους ένα µάθηµα ηθικής τάξης. 
Τέλος αξίζει να σχολιάσουµε την ταινία: «Oh brother, where are thou?” (Αδελφοί 
Cohen, 2000)4 που συνιστά µια υπαινικτική αναλογία της Οδύσσειας. Στην ταινία 
δηλώνεται προκαταρκτικά η σχέση της µε το οµηρικό κείµενο καθώς συστήνεται ως 
διασκευή του. Αν και πρόκειται για µια µοντέρνα σάτιρα, παραπέµπει στην 
Οδύσσεια, ήδη µε την εισαγωγική φράση- προµετωπίδα, που αποσπάται από το 
πρωτότυπο. Η σύγχρονη αυτή Οδύσσεια τοποθετείται στα µέσα της δεκαετίας του 30, 
όπου ο πρωταγωνιστής Ulysses Everett McGill και κατάδικος, αποδρά µε δύο φίλους 
του, για να επιστρέψει στη γυναίκα του Penny και τις κόρες του, επινοώντας την 
ύπαρξη ενός θησαυρού, για να δελεάσει τους συνεργάτες του. Οι συνδέσεις µε το 
οµηρικό κείµενο λαµβάνουν χώρα σε πολλαπλά επίπεδα, από το ευρύτερο της 
αφηγηµατικής δοµής, ενός ταξιδιού επιστροφής στην οικογένεια µε εµπόδια, µέχρι 
αυτό των επιµέρους χαρακτηριστικών των προσώπων και των εµπλεκόµενων 
καταστάσεων. Φυσικά το να γίνουν αντιληπτοί οι ανεπαίσθητοι µερικές φορές 
συσχετισµοί ανάγεται στην επάρκεια του κοινού να τους αναγνωρίσει (Staiger, 2005). 
Ο Daniel "Big Dan" Teague, πωλητής τόµων της Βίβλου, ως µονόφθαλµος διώκτης 
τους, βρίσκει το οµόλογό του στον Πολύφηµο. Ο "Pappy" O' Daniel, κυβερνήτης του 
Μισσισσιππή, αποτελεί ανάλογο του Μενέλαου και της φιλοσοφίας ο σκοπός αγιάζει 
τα µέσα. Ο  Mr. Lund, ο τυφλός ραδιοφωνικός παραγωγός συµβολίζει τον ίδιο τον 
Όµηρο, ενώ ο τυφλός προφήτης, που επανέρχεται σε διάφορες σκηνές, δεν είναι 
άλλος από τον Τειρεσία. ∆εν λείπει βέβαια και η συνάντηση µε τις µυθικές 
«Σειρήνες» που τους παρασύρουν και τους ναρκώνουν, µε τραγελαφικές συνέπειες σε 
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όλο το υπόλοιπο της ιστορίας. Η επιστροφή και η επανένωση είναι ανατρεπτική. Η 
Πηνελόπη έχει επαναστατήσει και έχει  πάρει τη ζωή της στα χέρια της µε άλλον 
άντρα. Η δικαίωση του συζύγου µετά από περιπέτειες και η αποδοχή του από την 
Πηνελόπη, δίνουν µια εικόνα του γάµου, κάθε άλλο παρά ειδυλλιακή. Η σύζυγος 
έχεις παράλογες απαιτήσεις, είναι δεσποτική και καθόλου συναισθηµατική, ενώ ο 
Οδυσσέας υποµένει αγόγγυστα… την οικογενειακή «ευτυχία».  
 
Η Οδύσσεια σε κόµικς 
Ο µετασχηµατισµός των Κλασικών σε κόµικς αποδεικνύει ότι οι Κλασικοί 
εξακολουθούν να µας αφορούν και να µας ενθουσιάζουν (Finlayson, 2009: 189).Η 
παρατεινόµενη αρνητική αντιµετώπιση παρόµοιων διασκευών οφειλόταν σε ελλιπή 
κατανόηση και υποτίµηση της σειριακής τέχνης και σε µυωπικές απόψεις ως προς την 
εικονιστική γλώσσα. Σήµερα όµως, το κύρος της κόµικς, µολονότι εν µέσω 
αµφισβητήσεων εν εξελίξει, τείνει να αποκατασταθεί µε αποτέλεσµα να έχουν 
εισαχθεί πανηγυρικά στην εκπαίδευση. 
Ανάµεσα στα αξιόλογα κόµικς που πραγµατεύονται την Οδύσσεια ρητά ή 
υπονοούµενα, προτείνουµε τρία, τα οποία εκτείνονται και καλύπτουν όλη την 
κλίµακα της διασκευαστικής παρέµβασης.   
Αρχίζοντας από την πρόσφατη έκδοση της εξάτευχης Οδύσσειας των Αποστολίδη- 
Ακοκκαλίδη, που πρόκειται για µια υψηλού βαθµού πιστότητας µεταφορά του έπους, 
παρατηρούµε ότι η διασκευή δεν αποτελεί δουλική αντιγραφή αλλά δηµιουργική 
αναδιήγηση του έπους Το νέο κείµενο δεν είναι απλά αναγνώσιµο, αλλά εγγράψιµο, 
αν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε την ορολογία του Barthes (Barthes 1974:174). 
Εκτός από µερικές, δευτερεύουσας σηµασίας λεπτοµέρειες που παραλείπονται χάριν 
οικονοµίας, ο µύθος παρουσιάζεται σχεδόν ακέραιος, αλλά χωρίς προθέσεις 
παιδαγωγισµού. Επίσης, δεν επιδιώκεται η µίµηση του υψηλού ύφους, ούτε του 
γλωσσικού κώδικα του πρωτότυπου- όπως συναντάται σε άλλες διασκευές κλασικών- 
ενώ οι ήρωες σκιαγραφούνται οικείοι, µέσα από την αποκάλυψη των µύχιων 
σκέψεών τους, π.χ. ο Τηλέµαχος αντικρίζοντας την ωραία Ελένη θαυµάζει σιωπηρά 
την οµορφιά της και η Ναυσικά κάνει σκέψεις που προδίδουν την επιθυµία της για 
τον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας αντιδρά σύµφωνα µε την ανθρώπινη φύση του και δεν 
είναι αδιάφορος µπροστά στη γυναικεία οµορφιά, είτε της Καλυψώς είτε της 
Ναυσικάς, θολώνοντας έτσι την αψεγάδιαστη εικόνα του πιστού οικογενειάρχη. Οι 
κρυφές διαµαρτυρίες του δούλων που ετοιµάζουν το γλέντι υποδοχής στη Σχερία, 
προκαλούν ρωγµές στην αρραγή εικόνα αρµονίας των τάξεων, ενώ παρόµοιος 
υπαινιγµός είναι και το σχόλιο του µεταµφιεσµένου σε ζητιάνο Οδυσσέα, σχετικά µε 
την τσαπατσουλιά των δούλων στο παλάτι του.  Κάποιες φορές ο διάκοσµος 
ανακαλεί σύγχρονες παραστάσεις, όπως η εικόνα των λουτρών στη Σπάρτη που 
παραπέµπει σε πισίνα εσωτερικού χώρου, ενώ το τραγούδι της Κίρκης θυµίζει σουξέ 
της εποχής. ∆ευτερεύουσες προσθήκες, όπως οι αθλητικές δραστηριότητες των 
µνηστήρων, υποβάλλουν τη ζωτική ορµή και έξαψη του ανδροκρατούµενου χώρου. 
Πρόκειται γενικά για µια διασκευή που προσφέρεται για ποικίλη εκπαιδευτική 
αξιοποίηση, καθώς επιπλέον εµπλουτίζεται µε εισαγωγικά σηµειώµατα και γλωσσάρι. 
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Ο Odysseus the Rebel µοιάζει σε πρώτο επίπεδο ως πιστή διασκευή της Οδύσσειας, 
που όµως µε προσεκτικότερη παρατήρηση γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για µια 
τολµηρή ερµηνευτική µεταγραφή της. Σε µια ανθρωποκεντρική σχεδόν Jefferson- 
ιανή εκδοχή του µύθου, ο Οδυσσέας, κινούµενος από το ορµέµφυτο της αναζήτησης 
όπως και ο οµώνυµος ήρωας του Τέννυσον5,  υψώνεται στο σύµβολο του επαναστάτη 
απέναντι σε κάθε µορφή εξουσίας και συµβάσεων, ακόµα και της θεϊκής. Οι 
ψευδαισθήσεις περί ενδεχόµενης ανθρώπινης αθανασίας καταρρίπτονται από τον ίδιο 
τον Ποσειδώνα, όταν αυτός αποκαλύπτει ότι η φηµολογία περί ανάληψης του 
Ηρακλή στον Όλυµπο δεν είναι παρά µυθική κατασκευή. Με αδυσώπητη παρρησία, 
δεν τηρεί τα προσχήµατα ούτε για να παρηγορήσει το φάντασµα του Αχιλλέα στον 
Άδη, όταν αυτός τον ρωτάει αν η φήµη του εξακολουθεί να είναι ζωντανή. Μια 
ενδιαφέρουσα κριτική- µεταφορά του σύγχρονου κόσµου παρεισφρέει στη 
συνάντηση Οδυσσέα- Τειρεσία στον Άδη, που πραγµατοποιείται µε σκηνικό βάθος 
µια σηµερινή µεγαλούπολη. Στα µάτια των αρχαίων προγόνων µας οι σύγχρονοι 
άνθρωποι κινούνται αδιάκοπα και άσκοπα, χωρίς να κάνουν τίποτα ουσιαστικό και 
χωρίς να βλέπουν τους γύρω τους. Η εικονοκλαστική παρουσίαση της γηραιάς 
ωραίας Ελένης, η αλλοίωση της αλήθειας και η διαδικασία µυθοποίησης ενός 
προσώπου από τους επαγγελµατίες ποιητές, αλλά και η κυνική εκδοχή της µυθικής 
οµορφιάς ως µέσου συγκάλυψης υλικών συµφερόντων, εµπλέκουν περαιτέρω τον 
αναγνώστη σε ένα γόνιµο προβληµατισµό. Σφοδρή και κεντρική στην ερµηνεία της 
διασκευής είναι η σύγκρουση του ήρωα µε τον Ποσειδώνα, ο οποίος του καταλογίζει 
ευθέως την ευθύνη της κήρυξης του Τρωικού πολέµου εξαιτίας της ιδέας του όρκου 
των µνηστήρων της Ελένης στον Τυνδάρεω, ενώ ταυτόχρονα ο θεός δικαιολογεί 
απόλυτα την απιστία της Ελένης, αποκαλώντας το Μενέλαο τέρας και βραδύνου. Οι 
γυναίκες που δεν ανήκουν σε βασιλικές οικογένειες και αγνοούνται εντελώς από τον 
ηρωικό µύθο, αποκτούν φωνή και διαµαρτύρονται για την απαξίωση και τον 
παραγκωνισµό τους, βρίσκοντας την πιο µάχιµη εκπρόσωπό τους στο πρόσωπο της 
νεαρής δούλας- ερωµένης του Τηλέµαχου που τον κατηγορεί για υποκρισία, 
ρηχότητα και φαλλοκρατική στάση. Η εκ νέου αποχώρηση του Οδυσσέα µετά την 
επιστροφή του στην Ιθάκη, βρίσκει την Πηνελόπη να τον καταριέται για µαταιοδοξία 
και κοµπορρηµοσύνη, ενώ ο διάλογος των θεών που ακολουθεί αποδίδει στον 
Οδυσσέα την έναρξη της εποχής εκείνης, όπου οι άνθρωποι θα αποκαθηλώσουν τους 
θεούς. 
Στο Infinite Horizon (Gerry Dougan- Phil Noto) το σκηνικό φόντο της µεταµοντέρνας 
αυτής Οδύσσειας τοποθετείται σε ένα όχι πολύ µακρινό µέλλον – ίσως και ένα 
εναλλακτικό παρόν- στη Μέση Ανατολή. Ο Αµερικανός λοχαγός εγκαταλείπεται από 
τους ανώτερούς του, στην καρδιά της εχθρικής εξελισσόµενης επανάστασης χωρίς 
εφόδια και καύσιµα µε την εντολή να οδηγήσει την οµάδα του στην πατρίδα. Η 
επιστροφή του είναι σαν πέρασµα από την κόλαση. Οι επίγειοι θανάσιµοι εχθροί είναι 
απειλητικότεροι από τους Οµηρικούς θεούς. Πίσω στο σπίτι, η γυναίκα του και ο 
µικρός του γιός αντιµετωπίζουν τους «µνηστήρες» της πολύτιµης περιουσίας τους, 
του νερού. Ο πόλεµος για τη διαχείριση του αποτελεί µια άµεση επαπειλούµενη 
προοπτική για την ανθρωπότητα. Κοµβικός άξονας στην περιπλάνησή του και άµεση 
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αναφορά στην υπνωτική επενέργεια της προπαγάνδας και του µεσσιανισµού που 
υποστηρίζεται από τα Μέσα, είναι το κάλεσµα της άγνωστης προφητικής φωνής που 
παραπλανεί τους πολίτες, σε µια ένωση σωτήρια και λυτρωτική. Ως σύγχρονες 
Σειρήνες, οι εκµεταλλευτές της ανθρώπινης αφέλειας και απελπισίας παρασύρουν 
τους ανυποψίαστους στην εξυπηρέτηση των κερδοσκοπικών τους σχεδίων. Η 
συνάντησή του ήρωα µε το µονόφθαλµο µηχανικό τέρας και η τύφλωσή του, 
παραπέµπει ευθέως στον Πολύφηµο, ενώ η θεραπεία του από τη νεαρή γιατρό στις 
περιποιήσεις της Καλυψώς ή  της Κίρκης. Τέλος, η επεισοδιακή και αιµατηρή 
επιστροφή του, µε την εξόντωση των σφετεριστών επαναλαµβάνει το µοτίβο της 
δολοφονίας των µνηστήρων. Η ιστορία υιοθετεί µε το πνεύµα του οδυσσειακού 
νόστου. Η επιστροφή στο σπίτι και την οικογένεια είναι η Ιθάκη του ήρωα και η 
επιβράβευση για την υποµονή και τα βάσανα όλων τους. Το αίσιο τέλος 
αντισταθµίζει την προηγηθείσα βία. 
 
Συµπεράσµατα 
Από το αρχικό, εγγεγραµµένο στο πρωτότυπο κείµενο νόηµα, µελετώντας διασκευές 
του, εκλύονται ποικίλες σηµασίες (Hirsch 1967)6  ως αποτέλεσµα της δηµιουργικής 
επεξεργασίας του αρχικού υλικού αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
διαφορετικών επικοινωνιακών µέσων (Frey N. & Fisher D., 2008: 1-2). Οι 
περιορισµοί και οι ιδιαιτερότητες του κάθε µέσου συχνά καθορίζουν την ερµηνευτική 
διαδικασία, µέσα από τα µορφικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της εκφραστικής 
τους γλώσσας. Η εµβριθής ανάγνωση των πολιτισµικών προϊόντων αποκαλύπτει τις 
λανθάνουσες στο νέο κείµενο ιδεολογικές θέσεις και γενικότερα το λόγο (Orr, 1984/ 
Fairclough, 2003: 215)) που το διατρέχει, ο οποίος κατασκευάζει τη δική του µετα- 
αφήγηση (Stephens- Mc Callum, 1998: 12). Το ότι τα οµηρικά κείµενα είναι 
κατεξοχήν διαπερατά από την κοινωνική και πολιτισµική πραγµατικότητα που τα 
υποδέχεται, έχει ως αποτέλεσµα η µυθική µορφή του Οδυσσέα και ο νόστος του να 
προσαρµόζονται σε νέα αντιληπτικά σχήµατα στους διαφορετικούς ιστορικούς 
χρονότοπους και προσφέρονται για ποικίλη εκπαιδευτική αξιοποίηση. 
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1
Για να κατασκευαστεί ένα καινούριος µύθος, το σηµείο χρησιµοποιείται ως σηµαίνον και ένα νέο 
νόηµα του αποδίδεται, που αποτελεί το νέο σηµαινόµενο Barthes, Roland (1957). Mythologies, Paris: 
Editions de Seuil. 
2Hardwick Lorna- Stray Cristopher (eds.) (2008). A companion to Classical Receptions, Blackwell 
Publishing. 
3
Ενδεικτικές προτάσεις αξιοποίησης των κόµικς για τη διδασκαλία των κλασικών: Μουλά Ε., 2009, 
Αρχαία ελληνικά σε κόµικς: Μια διαθεµατική πρόταση στα πλαίσια του οπτικού εγγραµµατισµού, 
Φιλόλογος, τεύχος 136, Καλοκαίρι 2009: 906-917./Moula E., 2001, Teaching classical texts through 
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comic books, Joint International Conference  of Graphic Novels, Bandes Dessinées and Comics, July 
5-6, 2011  Manchester Metropolitan University Manchester, UK 
4 Ο τίτλος είναι αναφορά στην ταινία του 1941 Sullivan's Travels, όπου ο πρωταγωνιστής και 
σκηνοθέτης στο επάγγελµα θέλει να γυρίσει µια ταινία µε θέµα την οικονοµική ύφεση και τίτλο : O 
Brother, Where Art Thou? 
5 “Though much is taken, much abides; and though We are not now that strength which in old days 
Moved earth and heaven; that which we are, we are; One equal temper of heroic hearts, Made weak by 
time and fate, but strong in will. To strive, to seek, to find, and not to yield”. 
6
Ο Hirsch καθιερώνει τη διάκριση ενυπάρχοντος νοήµατος και παράγωγης σηµασίας.  


