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Ηθογραθικά ζηοιτεία μέζα από ηον Ομηρικό ύμνο V ζηην Αθροδίηη 

 

Ειζηγήηρια: Μάρω Παπαμηνά- Καλλαζίδοσ,  Φιλόλογος, Λύκειο Α΄ Εθνάρτη Μακαρίοσ Γ΄ 

 

Οη Οκεξηθνί ύκλνη γξάθηεθαλ θαηά ηελ Αξρατθή πεξίνδν θη έηζη βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα αξραηόηεξα 

κλεκεία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο. Γεληθόηεξα, νη Οκεξηθνί ύκλνη απνηεινύλ κία ζπιινγή αξραίσλ 

ειιεληθώλ ύκλσλ κε κέηξν ην δαθηπιηθό εμάκεηξν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηελ Ιιηάδα θαη ηελ 

Οδύζζεηα. Οη 33 ύκλνη είλαη αθηεξσκέλνη ζηνπο ζενύο ηεο Ειιεληθήο κπζνινγίαο. 

Οη Οκεξηθνί ύκλνη πνηθίινπλ ζε κέγεζνο θαη νη κεγαιύηεξνη, όπσο είλαη ν 5
νο

 ύκλνο, πεξηιακβάλνπλ 

επίθιεζε, εγθώκην θαη αθήγεζε. Ο 5
νο

 νκεξηθόο ύκλνο είλαη αθηεξσκέλνο ζηε Θεά Αθξνδίηε, ηε 

ζεκαληηθόηεξε Θεόηεηα ησλ αξραίσλ Κππξίσλ θαη απνηειεί βαζηθό έρειζμα ηης Αρταίας Κσπριακής 

Γραμμαηείας. 

Τν πεξηερόκελν ηνπ 5
νπ

 ύκλνπ έρεη αλζξσπνκνξθηθά ζηνηρεία θαη αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Θεάο 

Αθξνδίηεο λα ζαγελεύζεη κε ηε ζετθή νκνξθηά ηεο ηνλ ζλεηό ήξσα Αγρίζε. Όηαλ ε Θεά απνθαιύπηεη 

ζηνλ Αγρίζε ηε ζετθή πξνέιεπζή ηεο απηόο δεηά έιενο θαη ηθεηεύεη ηε ζεά λα κελ ράζεη ηε δύλακή ηνπ, 

αθνύ «άληξαο ζαιεξόβηνο δελ είλαη όπνηνο κ’ αζάλαηεο ζεέο μαπιώζεη». Η Αθξνδίηε, γηα λα  

θαζεζπράζεη ηνλ Αγρίζε, αλαθέξεηαη ζηελ αξπαγή άιισλ σξαίσλ ζλεηώλ από ηνπο ζενύο, όπσο είλαη ε 

αξπαγή ηνπ Γαλπκήδε από ηνλ Δία θαη  ηνπ Τηζσλνύ από ηε ζεβαζηή Ηώ. Η Αθξνδίηε αλαθέξεη ζηνλ 

Αγρίζε όηη ζα απνθηήζεη απ’ απηόλ έλαλ γην κε η’ όλνκα Αηλείαο, γηαηί «αηλόο» θαη θνβεξόο πόζνο ηελ 

βξήθε πνπ μάπισζε ζε ζλεηνύ ηελ θιίλε. Τέινο, απεηιεί ηνλ Αγρίζε πσο ζα θηππεζεί κε θεξαπλό ηνπ Δία 

αλ καξηπξήζεη ην κπζηηθό γηα ην ζκίμηκό ηνπ κε ηελ «σξηνζηεθάλσηε Κπζέξεηα Θεά». 

Σύκθσλα κε απηό ην πεξηερόκελν, αληηθείκελν ηεο εηζήγεζεο είλαη η ζσγκριηική ζύνδεζη ζε 

απνζπάζκαηα ηνπ 5
νπ

 ύκλνπ κε παραδοζιακά ήθη και έθιμα ηοσ γάμοσ, έηζη όπσο επηθξάηεζαλ ζηελ 

πινύζηα θαη όκνξθε θππξηαθή παξάδνζε ηνπ ηόπνπ καο. 

Σηνλ νκεξηθό ύκλν θαηαδεηθλύεηαη θαη απνδεηθλύεηαη ε απζεληηθή ειιεληθόηεηα ηεο Κύπξνπ ζηηο  

ιαηξεπηηθέο γηνξηέο ζην όλνκα ηεο ζεάο Αθξνδίηεο, ηα «Αθξνδίζηα». Η δηαρξνληθή παξνπζία ηεο ζεάο 

Αθξνδίηεο ζηελ Πάθν θαη γεληθά ζ’ όιε ηελ Κύπξν, επηζθξαγίδεη ηε γλήζηα ηθογραθία ηεο θπιήο καο 

πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα βάζε ησλ αηώλσλ. 

Οη ζηίρνη ηνπ V Οκεξηθνύ ύκλνπ πξνο ηε Θεά Αθξνδίηε νξίδνπλ ηελ πηζηή απεηθόληζε ηεο δσήο, ησλ 

εζώλ θαη εζίκσλ καο θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ Ιεξνύ γάκνπ. Μαδί ινηπόλ ζα δήζνπκε ζηηγκέο ηνπ Κππξηαθνύ 

γάκνπ έηζη όπσο πεγάδνπλ από ηνλ Όκεξν – παηέξα ηεο αξραίαο Κππξηαθήο Γξακκαηείαο. 

 

α) Σηνπο ζηίρνπο 58 – 63 ζθηαγξαθείηαη ε ζθελή κε ην ζηόλιζμα ηης νύμθης πξηλ ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ. 

«Καη ηόηε νη Χάξηηεο ηελ έινπζαλ θαη ηελ αιείςαλ ιάδη  

ζετθό, όπσο αξκόδεη ζηνπο Θενύο πνπ αηώληνη είλαη, 

κε ζετθό γιπθόιαδν, γη’ απηή αξσκαηηζκέλν πνπ ήηαλ. 

Κη όηαλ σξαία ζην ζώκα όια θόξεζε ηα όκνξθα ηα ξνύρα 

θαη κε ρξπζαθηθά ζηνιίζηεθε ε θηιόγειε Αθξνδίηε 

έζπεπζε γηα ηελ Τξνία αθήλνληαο ηε κπξσκέλε Κύπξν». 

 

Η πξνεηνηκαζία ηεο ζεάο Αθξνδίηεο από ηηο Χάξηηεο παξαπέκπεη ζην ζηόιηζκα ηεο λύκθεο θαη ηνπ 

γακπξνύ ζηνλ θππξηαθό παξαδνζηαθό γάκν. Η θηιόγειε Αθξνδίηε ηαπηίδεηαη κε ηε ραξνύκελε λύκθε 

πνπ θακαξώλεη θαη θακαξώλεηαη από ηνλ θόζκν γηα ηα θάιιε ηεο. 
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β) Η ζπλνδεία κνπζηθήο, κε κνπζηθά όξγαλα βηνιηνύ θαη ιανύηνπ είλαη απαξαίηεηε ζ’ έλα ηόζν 

ραξνύκελν γεγνλόο. Έρνπλ πεξηζσζεί αξραίεο ηνπηθέο κεισδίεο, όπσο ηα «ηραγούδια ηοσ γάμοσ», πνπ 

εθηεινύληαη κε ζπλνδεία βηνιηνύ θαη ιανύηνπ. 

Τα θππξηαθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηνπ γάκνπ κε ηνπο ξπζκνύο ηεο ιατθήο θππξηαθήο κνπζηθήο 

δηαηξαλώλνπλ ηελ αξραία ηνπο ειιεληθή θαηαγσγή. Τα ηδηνθπή θππξηαθά δίζηηρα πνπ παξνκνηάδνληαη κε 

ηηο θξεηηθέο καληηλάδεο ή ηα ιηαλνηξάγνπδα άιισλ ειιεληθώλ ηόπσλ ηξαγνπδηνύληαη ζε γάκνπο θαη είλαη 

γλσζηά σο «Τζηαηηίζκαηα». 

Σην ζηίρν 80: «Ο Αγρίζεο εδώ θαη εθεί πεξηθεξόηαλ ερεξά παίδνληαο θηζάξα», εληνπίδνπκε απηή ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηα κνπζηθά όξγαλα, ηα βνπθνιηθά ηεο αξραηόηεηαο θαη ηεο ιατθήο παξάδνζεο, όπσο είλαη ε 

θηζάξα, ε θινγέξα, ην ιανύην θαη ην βηνιί. 

Αιιειέλδεηε είλαη επίζεο ε ζρέζε αλάκεζα ζηα Δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηνπ θππξηαθνύ γάκνπ κε ηα 

κνπζηθά αθνύζκαηα ζηνλ νκεξηθό ύκλν. Αλακθηζβήηεηα, νη ξίδεο ησλ λπθηάηηθσλ δεκνηηθώλ 

ηξαγνπδηώλ καο αλάγνληαη ζηελ αξρατθή επηθή πνίεζε. Τν πεξηερόκελν ησλ θππξηαθώλ δεκνηηθώλ 

ηξαγνπδηώλ ηνπ γάκνπ είλαη αρταϊκό θαη απλοϊκό. Μέζα από ηελ αξρατθόηεηα απηή, εθθξάδεηαη ν ιαόο 

καο κε ιηηή, ραξνύκελε δηάζεζε ζ’ έλα ραξκόζπλν γεγνλόο όπσο είλαη η ηέλεζη ηοσ ιερού γάμοσ. 

 

γ) Με ην ζηίρν 111: «Κη ν Οηξέαο είλαη ν παηέξαο κνπ ζη’ όλνκα μαθνπζηόο, αλ αθνπζηά ηνλ έρεηο», ε 

Αθξνδίηε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πείζεη ηνλ Αγρίζε γηα ηνλ γάκν, έζησ θη αλ ιέεη ςέκαηα, ζέηεη ην ζέκα 

ηεο καλής καηαγωγής ηεο λύκθεο – πνπ επηθξαηεί ζηηο κέξεο καο κε ηε ιατθή θξάζε «είναι από καλή 

οικογένεια». 
 Η ίδηα άπνςε γηα ηελ επγεληθή θαηαγσγή ηεο λύκθεο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνπο ζηίρνπο 133 – 136: 

«παξζέλα αθνύ κε πάξεηο θη άπεηξε ζηνλ έξσηα δείμε κε ζηνλ παηέρα ζνπ θαη ζηε μηηέρα πνπ ιακπξά 

θαηέρεη έξγα θαη ζηα δικά ζοσ αδέλθια, πνπ απ’ ηελ ίδηα θξαηάλε θύηξα δελ ζα ’καη λύθε ανάρμοζηη γι 

ασηούς μα καθωζπρέπει». Τν θαιό όλνκα ηεο λύκθεο έρεη ινηπόλ ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αξρατθή επηθή 

πνίεζε. 

 

δ) Σνπο ζηίρνπο 137-138:  «Καη ζηείιε γξήγνξ’ άγγειν ζηνπο Φξύγεο κε ηνπο ίππνπο ηνπο ηαρύπνδεο λα ην 

κελύζνπλ ζηνλ παηέξα κνπ θαη ζηε κεηέξα κνπ πνπ έγλνηεο ηελ θξαηνύλε» ζίγεηαη ην έζηκν κε ηα πξνμέληα. 

Η πξνμελήηξα ή ν πξνμελεηάξεο – άγγεινο ζύκθσλα κε ηε ιατθή καο παξάδνζε είλαη απηόο πνπ πήγαηλε 

ζηνπο γνλείο γηα λα πάξεη ην κήλπκα ηνπ γακπξνύ θαη λα ηε δεηήζεη ζε γάκν. 

Ο ζηίρνο 138 «ζηνλ παηέξα κνπ θαη ζηε κεηέξα πνπ έγλνηεο ηελ θξαηνύλε» δείρλεη θαη ηελ έγλνηα ησλ 

γνληώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θόξεο ηνπο. Αλ θάπνηνο ελδηαθεξόηαλ γηα κηα θνπέια έπξεπε λα 

ζηείιεη κήλπκα ζηνπο γνλείο ηεο, κέζσ ηεο πξνμελήηξαο ή ηνπ πξνμελεηάξε γηα λα ηελ δεηήζεη ζε γάκν. 

 

ε) Οη ζηίρνη: 139-140: «θη απηνί ρξπζάθη βέβαηα ζσξό θαη ξνύρα πθαληά ζα ζηείινπλ, θη εζύ πνιιά θη 

νιόιακπξα ζα πάξεηο ιύηξα» καο θέξλνπλ θνληά ζ’ έλα άιιν έζηκν ηνπ θππξηαθνύ γάκνπ, ην ζεζκό ηεο 

προίκας. Ο γακπξόο καδί κε ηε λύκθε παίξλεη ρξπζάθη θαη ξνύρα πθαληά. Η λύκθε πξνηθίδεη ην γακπξό. 

Τν πξνηθνζύκθσλν επηζθξαγίδεη ηε ζπκθσλία ηεο πξνίθαο. 
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ζη) Τν ζέκα ηεο πξνίθαο ζίγεηαη θαη ζηνπο ζηίρνπο:100-106 

«Γηα ζέλα εγώ ζε ρώξν ζηνπ όξνπο ηελ θνξθή πεξίβιεπην 

 βσκό ζα ζηήζσ, θαη πινύζηεο ζα ζνπ ηειώ ζπζίεο 

όιεο ηηο ώξεο θαη ζπ θαιόγλσκε έρνληαο δηάζεζε 

δώζε ζηνπο Τξώεο αλάκεζα έμνρνο λα ’καη άληξαο 

θη ύζηεξα δώζ’ κνπ γόλν ζαιεξό, θη εκέ ηνλ ίδην θάλε 

ρξόληα πνιιά θαιά λα δήζσ θαη ην θσο ηνπ ήιηνπ λ’ αηελίδσ 

επηπρηζκέλνο κέζ’ ην πιήζνο θαη ζην θαηώθιη λα αθηρζώ 

            ησλ γεξαηεηώλ» 

 

Σύκθσλα κε ηνπο ζηίρνπο απηνύο ν γακπξόο ππόζρεηαη πξνίθα ζηε λύκθε κε αληίδνηε ππόζρεζε ηε 

γονιμόηηηα ηεο λύκθεο «δώο κνπ γόλν ζαιεξό » αιιά θαη έλαλ πεηπρεκέλν, επηπρηζκέλν γάκν πνπ ζα 

θζάζεη κέρξη ηα βαζηά γεξαηεηά.  

 

δ) Οη ζηίρνη: 141 – 142 «Κη απηά ζαλ θάκεηο πξόζθεξε ζπκπόζην γηα γάκν πνζεηό πνιύηηκν ζ’ αλζξώπνπο 

θαη ζηνπο αζάλαηνπο Θενύο» καο παξαπέκπνπλ ζην ζσμπόζιο γάμοσ πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ 

ηεξνύ  γάκνπ. Τν θαγνπόηη γηα ηε ραξά ηνπ γάκνπ είλαη κεγάιν.  
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ε) Σηνπο ζηίρνπο: 126 -127 «Σηνπ Αγρίζε ην θξεβάηη έιεγε πσο ζα θαινύκαη λόκηκε γπλαίθα θαη πσο 

ιακπξά ηέθλα ζα ζνπ γελλήζσ» κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ην έθιμο ηης γονιμόηηηας πνπ ζπκβνιίδεηαη κε 

ην θύιηζκα ησλ παηδηώλ ζην θξεβάηη ηνπ αλδξνγύλνπ. Τν έζηκν απηό παξνπζηάδεηαη ζηνλ θππξηαθό γάκν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσμπεράζμαηα 

Με όια όζα είδακε ζηνλ Οκεξηθό Ύκλν V θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε εζνγξαθία, ε παξάδνζε 

ηα ήζε θαη ηα έζηκά καο ζηνλ θππξηαθό γάκν αλάγνληαη ζηελ αξρατθή επηθή πνίεζε, γεγνλόο πνπ 

επηβεβαηώλεη ηηο ειιεληθέο καο ξίδεο. 

Η διδακηική προζέγγιζη ζην Σρνιείν κε βάζε ηελ αξρατθή πνίεζε κπνξεί λα γίλεη: Μέζα από ηε 

δηδαζθαιία Δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ ζηε Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ, θαζώο θαη ζηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ κε πεγέο 

πιεξνθνξηώλ σο πξνο ηελ εζνγξαθία θαη ηελ παξάδνζή καο από ηνλ Οκεξηθό Ύκλν V. Η δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραηνγλσζίαο ζηελ Οκήξνπ Οδύζζεηα θαη Ιιηάδα παξαιιειίδεηαη κε ηνπο ζηίρνπο 

ηνπ Οκεξηθνύ  Ύκλνπ V. 

 

Ωο θαηαθιείδα ηεο εηζήγεζεο απηήο ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ε αέλαε εζνγξαθία θη ε παξάδνζε 

καο είλαη ε αξρέγνλε γιώζζα ηνπ ιανύ καο πνπ κε πεξεθάληα θαη ραξά αθνινπζνύκε. Μέζα από ηελ 

αξρέγνλε απηή γιώζζα θάλνπκε αλαδξνκή ζην παξειζόλ. Η εζνγξαθηθή καο παξάδνζε κέζα από ηνλ 

Οκεξηθό Ύκλν V ζπιιακβάλεη ην παξειζόλ θαη ην νδεγεί ζην ζήκεξα. Χξένο όισλ καο είλαη λα 

κείλνπκε θνληά ζηηο ξίδεο ηεο εζνγξαθίαο καο, έηζη όπσο ηηο έζεζε ν Όκεξνο. 

Απηό είλαη έλα ρξένο κνξθσηηθό, παηδεπηηθό, πνιηηηζηηθό θαη ηαπηόρξνλα εζληθό πνπ ζα δπλακώζεη ηηο 

ξίδεο ηεο θπιήο καο. 

 

Σύκθσλα κε ην Νίθν Καδαληδάθε: 

 «Η θξαπγή πνπ γξνηθάο, δελ είλαη δηθή ζνπ. Δε κηιάο εζύ. Μηινύλ αξίθλεηνη πξόγνλνη κε ην ζηόκα ζνπ». 

 


