ΙΕ΄ ΤΜΠΟΙΟ ΑΡΥΑΙΑ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΗ
Οι Ομηρικοί Ύμνοι εις Αθροδίηην
και ζτεηικές παραδόζεις1 ποσ επιβιώνοσν μέτρι ζήμερα ζηην Κύπρο
Δξ Εηξήλε Ρνδνζζέλνπο
Από ηα παλάξραηα ρξόληα ε Κύπξνο απνηέιεζε θνηηίδα πνιηηηζκνύ. Μηα πηπρή
ηνπ πνιηηηζκνύ απηνύ ήηαλ ε κεγάιε ζξεζθεπηηθόηεηα ησλ Κππξίσλ. Καηά ηε καθξά
πεξίνδν ηεο αξραηόηεηαο ππήξμαλ ζηελ Κύπξν πνιιέο ζξεζθείεο θαη ιαηξεύηεθαλ
ζεόηεηεο ειιεληθέο, θνηληθηθέο, αηγππηηαθέο. Η ζεόηεηα όκσο πνπ ηαπηίζηεθε κε ηελ ίδηα
ηελ Κύπξν - ήδε από ηα Οκεξηθά ρξόληα - ήηαλ ε Αθξνδίηε. Η ιαηξεία ηεο ζηελ πην
ραξαθηεξηζηηθή ηεο κνξθή παξνπζηάδεηαη ζηελ Κύπξν θαηά ηε 2ε ρηιηεηία π.Υ. θαη,
όπσο απνδεηθλύεηαη, νη ηεξνηειεζηίεο πξνο ηηκή ηεο ήηαλ αθόκε δεκνθηιείο κέρξη ηνλ 5ν
κ.Υ. αηώλα. Η Αθξνδίηε, επεηδή θαηαγόηαλ από ηελ Κύπξν, είρε ηελ πξώηε ζέζε ζην
θππξηαθό πάλζενλ, πξάγκα πνπ απνδεηθλύεηαη, κεηαμύ άιισλ, από ηελ πνιύπιεπξε θαη
καθξόρξνλε ιαηξεία ηεο, ην κεγάιν, γηα έλα ηόζν κηθξό λεζί, αξηζκό ηεξώλ θαη ηόπσλ
αθηεξσκέλσλ ζε απηήλ θαη από ηελ ηεξάζηηα πνζόηεηα αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηε ιαηξεία.
Σν όλνκα ηεο Αθξνδίηεο ζπλδεόηαλ ζε θάπνηεο ρξνληθέο πεξηόδνπο κε αξλεηηθέο
θήκεο, όηη δειαδή ε ζεά γελλά ζηηο θαξδηέο ησλ αλζξώπσλ αθάζαξηνπο έξσηεο θαη
άλνκα πάζε, δεκηνπξγεί ζθάλδαια θαη πξνθαιεί ην θαθό. Αξραίεο πεγέο, σζηόζν,
δεκηνπξγνύλ θαη κηαλ άιιε εηθόλα γηα ηελ Αθξνδίηε, ηελ εηθόλα κηαο πάλαγλεο
ζεόηεηαο. Σελ θαζαξόηεηα ζηνλ ζετθό ραξαθηήξα ηεο Κύπξηδνο Αθξνδίηεο
ππνδειώλνπλ ζαθέζηαηα νη κύζνη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηε γέλλεζή ηεο. Καηά ηνλ
Ηζίνδν, παηέξαο ηεο ζεάο ήηαλ ν Οπξαλόο θαη κεηέξα ηεο ε Θάιαζζα, δειαδή ηα δύν
αγλά θαη ακόιπληα ζηνηρεία ηνπ νξαηνύ θόζκνπ.
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Κάπνηεο από ηηο παξαδόζεηο απηέο αλαδήηεζαλ θαη παξνπζίαζαλ καζήηξηεο ηνπ Λπθείνπ Ληβαδηώλ κε
ηελ θαζνδήγεζε ηεο θ. Μάξσο Μειαλίδνπ, θηινιόγνπ.
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δηαθνξνπνηήζεηο από ηόπν ζε ηόπν. ην κεγαιύηεξν θέληξν
ιαηξείαο ηεο, ηελ Παιαίπαθν, δελ ππήξραλ αγάικαηα, γπκλά
ή όρη, νύηε άιιεο απεηθνλίζεηο ηεο ζεάο. Τπήξρε κόλν έλαο
κεγάινο ιίζηλνο θώλνο, πνπ απνηππώλεηαη θαη ζε λνκίζκαηα
ηεο Ρσκατθήο επνρήο. Η ιαηξεία ηεο ήηαλ αλεηθνληθή. Η
απνθπγή

πξνζσπνπνίεζεο
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καξηπξνύκελε αληίιεςε όηη ζηελ Κύπξν ε Αθξνδίηε εθπξνζσπνύζε όια ηα δσληαλά
πιάζκαηα πάλσ ζηε γε, αλζξώπνπο, θπηά, δώα, πνπιηά, ςάξηα, ζπλεπώο δελ ήηαλ δπλαηό
λα είρε κία ζπγθεθξηκέλε κνξθή, όπσο ραξαθηεξηζηηθά δειώλεηαη παξαθάησ:
Καὶ η’ ἐ δαμάζζαηο θῦλα καηαθνηηῶν ἀνθρώπων
Οἰ ωνούς ηε διιπεηέας καὶ θηρία πάνηα,

ἠμὲ ν ὅζ’ ἤπειρος πολλὰ ηρέθει ἠδ’ ὅζα πόνηος
Τ1 Εἰ ς Αφροδίτην
Ο γεσγξάθνο ηξάβσλ γξάθεη όηη θάζε ρξόλν, ζηε κεγάιε εηήζηα γηνξηή ηεο
ζεάο, ηελ άλνημε, ζπλέξξεαλ εθεί πιήζε από όιεο ηηο πόιεηο θαη από ην εμσηεξηθό.
Μεγάιεο ζεκαζίαο είλαη θαη ην γεγνλόο, ζύκθσλα κε άιιεο πεγέο, όηη νη πξνζθνξέο
πξνο ηε ζεά δελ πεξηιάκβαλαλ ζθάγηα, όπσο ζπλεζηδόηαλ λα γίλεηαη ζε άιιεο
πεξηπηώζεηο, αιιά θαξπνύο, θπηά, ινπινύδηα, βόηαλα θαη αξώκαηα. (θξόθνο
Αθξνδίηεο). Αθόκα πην ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε απζηεξή απαγόξεπζε λα κελ ρπζεί
έζησ θαη κία ζηαγόλα αίκα ζην βσκό ηεο ζεάο. Ωο «έθορος γενέζεως πάζης», ε ζεά ήηαλ
ππεύζπλε γηα θάζε κνξθή δσήο θαη δελ ήηαλ επηηξεπηό λα ράλνληαλ δσέο, έζησ δώσλ,
γηα λα ηηκεζεί ε πξνζηάηηδα ηνπο.
Κσπρογενῆ Κσθέρειαν ἀείζομαι, ἥ ηε βροηοῖ ζι
μείλιτα δῶρα δίδωζιν, ...
Υ3 (Χ) Εἰ ς Ἀφροδίτην
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Έλα πιήζνο επηζέησλ ηεο ζεάο, πνπ καξηπξνύληαη ηόζν από επηγξαθέο όζν θαη
από θηινινγηθέο πεγέο, θαλεξώλεη ηηο δηάθνξεο ηδηόηεηέο ηεο. Επηγξαθή από ηνπο
Γόιγνπο νλνκάδεη ηε ζεά Μσκηρόδον, κάιινλ από ηε ιέμε ‘κύθεξνο’ πνπ ζεκαίλεη
ακύγδαιν, (αθόκε ζήκεξα ε Πάθνο παξάγεη πάξα πνιιά ακύγδαια) άξα ζεά ησλ
ακπγδαιηώλ. Από ηα δηάθνξα κέξε ηεο ιαηξείαο ηεο, ε ζεά απνθαιείην Παθία, Γνιγία,
Ακαζνπζία, Ζεθπξίηηο, Θδαιία, Θεπνθεπία, Οξεία, αιακηλία, Αθξαία θ.α. Ο Ηζύρηνο
γξάθεη όηη ζηελ Κύπξν ε ζεά νλνκαδόηαλ Ελεήμων, απηό δε είλαη επίζεην ηδηαίηεξα
εθθξαζηηθό γηα ηε ζρέζε ηεο κε ην λεζί. Είλαη εληππσζηαθή ε επηβίσζε ηνπ επηζέηνπ
κέρξη ηηο κέξεο καο. «Ειενύζα» ζα νλνκαζηεί ε ζαπκαηνπξγηθή εηθόλα ηεο Παλαγίαο ηνπ
Κύθθνπ.
Ωο ζαιαζζηλή, επίζεο, ζεόηεηα ε Αθξνδίηε είρε ζηελ Κύπξν ηηο ηδηόηεηεο ηνπ
Πνζεηδώλνο θαη κεηαμύ άιισλ ηα επίζεηα Λιμενία (πξνζηάηηδα ησλ ιηκαληώλ), Εναλία
(ζαιαζζηλή), θαηά ην Κύπροσ εἰ ναλίης (ἥ πάζης

Κύπροσ

κρήδεμνα λέλογτεν

εἰ ναλίης Τ2 (VI) Εἰ ς Ἀθροδίηην), Αναδσομένη, Ποηνία, Εύπλοια. Η ζεά ππήξμε αθόκε
πξνζηάηηδα ησλ λαπηηθώλ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ ηαμηδηνύ, όπσο ζηελ Οξζόδνμε εθθιεζία ν
Άγηνο Νηθόιανο ζεσξείηαη ν θαη’ εμνρήλ πξνζηάηεο ησλ λαπηηθώλ2.
ε θηινινγηθέο πεγέο ε Αθξνδίηε απνθαιείηαη Άναζζα, βαζίιηζζα δειαδή,
αιιά θαη Δέζπνηλα ηεο Κύπξνπ (ην «Δέζπνηλα» θαζηεξώζεθε αξγόηεξα

σο ε

ζπλεζέζηεξε ζηε Κύπξν επίθιεζε ηεο Παλαγίαο, ελώ ζηελ Πάθν ε Παλαγία απεθιήζε
θαη κε ην ραξαθηεξηζηηθό επίζεην Αθροδίηιζζα). Αιιά θαη ην επίζεην Κοσροηρόθος
ππνδειώλεη ηελ Αθξνδίηε σο πξνζηάδηδα θαη ηεο κεηξόηεηαο. Ωο ζεά ηεο θύζεο πάιη,
ηεο αλζνθνξίαο θαη ηεο θάξπηζεο, ε Αθξνδίηε απαληάηαη θαη κε ιαηξεπηηθά επίζεηα
όπσο Άνθεια, Ιοζηέθανος, Εϋζηέθανος (Πᾶζιν δ’ ἔ ργα μέμηλεν ἐ ϋζηεθάνοσ Κσθερείης.
Υ1 (V) Εἰ ς Ἀθροδίηην). Σν επίζεην Επήκοος πάιη, δειώλεη ην αδηάπησην ελδηαθέξνλ ηεο
ζεάο γηα ηνπο αλζξώπνπο.
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Η καζήηξηα ηνπ Λπθείνπ Ληβαδηώλ Φιώξα Αλησλίνπ δηάβαζε κηα ζρεηηθή παξάδνζε, ζύκθσλα κε ηελ
νπνία ε Αθξνδίηε παξνπζηάδεηαη σο ζηνηρείν ηνπ λεξνύ. Η γηαγηά ηεο ζπρλά ηεο δηεγείηαη όηη, όηαλ
ζπλέβαηλε έλα λαπάγην, νη λαύηεο έιεγαλ πσο ε ζεά εκθαληδόηαλ ζηα λεξά, πνιύ θνληά ζην λαπάγην. Απηή
ε δηήγεζε επηβεβαηώζεθε από θάπνηνλ θάηνηθν ηεο πεξηνρήο ηνπ κνλαζηεξηνύ ηνπ Απ. Αλδξέα θαη έλδεημε
γηα απηό είλαη ε θηγνύξα κηαο γπλαηθείαο κνξθήο πνπ πιέεη δίπια από έλα βπζηζκέλν θαξάβη
δσγξαθηζκέλεο ζε έλα βξάρν ηεο πεξηνρήο.
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Iεξό ζύκβνιν ηεο Αθξνδίηεο ήηαλ θαη ην
πεξηζηέξη «πνπιί εξσηηθό ηνπ γάκνπ ηνπ ηζόβηνπ»,
ηνπ ζηέξενπ δειαδή γάκνπ, ηνπ δίρσο ρσξηζκό. Ο
Κνξλνύηνο («Πεξί ηεο ησλ Θεώλ Φύζεσο»,1.24)
εμεγεί όηη κεηαμύ όισλ ησλ πνπιηώλ ην πεξηζηέξη
είλαη ην πην θαζαξό θαη θηινθξνλεηηθό. Ο Δηνγεληαλόο («Πεξί Παξνηκηώλ» 178) ιέγεη
όηη θαηά ηηο ηειεηέο πξνο ηηκή ηεο ζεάο, νη Κύπξηνη άθελαλ δσληαλά πεξηζηέξηα λα
πεηάμνπλ ειεύζεξα. Σν ίδην έζηκν εμαθνινπζεί λα ηζρύεη θαη ζήκεξα ζηελ Κύπξν,
θπξίσο ζε θππξηαθνύο γάκνπο πνπ ηεινύληαη ζηελ ύπαηζξν ζύκθσλα κε ηνλ
παξαδνζηαθό ηξόπν ηέιεζεο ηνπ κπζηήξηνπ ηνπ γάκνπ.
Νανί ηεο Αθξνδίηεο αλαθέξεηαη όηη ππήξραλ ζηνπο όινπο, ζην Μάξηνλ (Πόιε
Υξπζνρνύο), ζηε αιακίλα, ζε πεξηνρή ηεο Αγίαο Νάπαο, ζην αθξσηήξη Γθξέθν, ζηελ
θνξπθή ηνπ βνπλνύ όπνπ αξγόηεξα ηδξύζεθε ην κνλαζηήξη ηνπ ηαπξνβνπληνύ, ζην
Θδάιηνλ, ζηνπο γεηηνληθνύο Γόιγνπο (Αζεέλνπ), όπνπ εθεί ππήξρε ηεξό άιζνο θαη ζηελ
Σακαζό. ηελ ηειεπηαία, νη κύζνη αλαθέξνπλ έλα θήπν ζην κέζν ηνπ νπνίνπ θύηξσλε
έλα νιόρξπζν δέληξν, θαη από ην δέληξν απηό είρε θόςεη ε ζεά ηα ηξία ρξπζά κήια πνπ
ράξηζε ζηνλ Θππνκέλε γηα λα ληθήζεη ζε έλαλ αγώλα δξόκνπ θαη λα θεξδίζεη ηελ
Αηαιάληε3.
Η αγάπε ησλ Κππξίσλ γηα ηελ Αθξνδίηε είλαη δσληαλή κέρξη θαη ζήκεξα κέζα από ηε
ιατθή δεκνηηθή πνίεζε θαη κνπζηθή.
Είζαι αθθός ηων κοριηζιών ηης γειηονιάς καμάρι
κακόν αμμάηιμ πλάζηη μοσ ηην νύθθη μην και δει ηην
γιαηί η νύθθη εθ θεά κι ωζάν ηην Αθροδίηην
ποσ’ τεν ηοσ ήλιοσ πρόζωπον ποηηέ πο’ ν ιζοθθώννει
θωηίζει τρόνια και καιρούς με λείθκει με ηελειώννει.
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Η καζήηξηα Παλαγηώηα Κσλζηαληίλνπ δηάβαζε ηνλ ζρεηηθό θππξηαθό κύζν γηα ηνπο θήπνπο ηεο
Αθξνδίηεο ζηελ πεξηνρή ηεο αξραίαο Σακαζζνύ.
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Ω μια ζηέκει και ζηολίζεηαι
κι όποσ θανεί γνωρίζεηαι
ζηον κόζμον δεν είν’ άλλην.
Ω ηης Αθροδίηης ηης θεάς
επήρεν ηης ηα κάλλη.
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