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Το ΙΣΤ΄ Συμπόσιο της Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας αποτελεί κομβικό σημείο 

για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων των Συμποσίων που διεξήχθησαν 

όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό συμβαίνει επειδή φέτος με την έκδοση του  

Ανθολογίου Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας πετυχαίνουμε το στόχο της πρώτης 

θεσμοθετημένης εισαγωγής ενός εγχειριδίου που μπορεί έγκυρα να γνωρίσει στους 

μαθητές την αρχαία Γραμματεία του τόπου μας και να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς να την εντάξουν στην διδακτική διαδικασία. Αυτό, υπήρξε στόχος 

και επιδίωξη όλων των προηγούμενων Συμποσίων και  μπορεί να θεωρηθεί ως η 

επιτυχής κατάληξη μιας μακρόχρονης και επίπονης προσπάθειας. 

 

Η επίτευξη βέβαια του πιο πάνω στόχου δεν μπορεί με κανένα τρόπο να θεωρηθεί 

ως η καταληκτική μας προσπάθεια. Αντίθετα ευελπιστούμε ότι  η έκδοση του 

Ανθολογίου θα αποτελέσει την αφετηρία για την επίτευξη των απώτερων στόχων  

των Συμποσίων που προηγήθηκαν και των παράλληλων με αυτά δράσεων.  

 

Βασικός, λοιπόν, σκοπός της έκδοσης του Ανθολογίου Αρχαίας Κυπριακής 

Γραμματείας είναι όχι μόνο να γνωρίσει στους/τις μαθητές/ τριες την αρχαία 

Γραμματεία του τόπου μας ως αξιόλογο μέρος της αρχαιοελληνικής πολιτισμικής 

κληρονομιάς αλλά και να τους βοηθήσει σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς να 



διερευνήσουν τη σύνδεσή της με τη σημερινή πολιτισμική μας παράδοση κατά 

τρόπο δημιουργικό, ώστε και ως κοινωνία, σταδιακά,  να την αναγνωρίσουμε και να 

την εντάξουμε συνειδητά  στο πολιτισμικό αξιακό μας σύστημα. 

 

Ο σκοπός αυτός δε θα μπορούσε, βέβαια,  να επιτευχθεί απλά με την προσθήκη 

ενός νέου εγχειριδίου στη διδασκαλία. Μόνο αν επιτευχθεί η πραγματική εμπλοκή 

εκπαιδευτικών και μαθητών σε μια διαδικασία διερεύνησης της αρχαίας 

Γραμματείας μπορεί το εγχείρημα αυτό να έχει συνέχεια και να αποδώσει καρπούς.  

 

Το Ανθολόγιο Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας μπορεί να βοηθήσει προς αυτήν 

την κατεύθυνση  και να αναδειχθεί σε καινοτόμο μαθησιακό εργαλείο, αν το 

εγχειρίδιο αυτό αξιοποιηθεί παράλληλα με  όλες τις δράσεις και τους 

ηλεκτρονικούς τόπους που σχεδιάστηκαν για να υποστηρίζουν την έντυπη έκδοση.  

 

Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι το Ανθολόγιο, τόσο στην έντυπη όσο και στην 

ηλεκτρονική του μορφή, βρίσκεται ήδη στη διάθεση των σχολείων και μπορεί να 

αξιοποιηθεί τόσο από τους φιλολόγούς όσο και από όλες τις άλλες ειδικότητες με 

τη χρήση των κειμένων του ως παράλληλων ή εναλλακτικών κειμένων που 

κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, εμπλουτίζουν τη μαθησιακή πράξη και 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διερεύνηση, ανακάλυψη και δημιουργική 

μάθηση.  

Για διευκόλυνση των εκπαιδευτικών και των μαθητών  στο Ανθολόγιο, παράλληλα 

με τα αρχαία κείμενα, κατατίθενται προτάσεις για την  αξιοποίησή τους ως 

αυτόνομων θεματικών ενοτήτων αλλά και για διαθεματική προσέγγιση, για 

ερευνητικές εργασίες-πρότζεκτ, ως παράλληλων κειμένων, ως ενισχυτικών πηγών 

για τη μουσειακή αγωγή κ.ά.  

 



Επιπλέον, προτείνονται τρόποι με τους οποίους μπορούν οι αρχαίες πηγές να 

συνδεθούν με τα τοπικά μνημεία, την τοπική ιστορία, τη διάλεκτο αλλά και με 

σχετικές δραστηριότητες της κοινότητας, όπως επιβιώσεις ή αναβιώσεις εθίμων ή 

γιορτών. 

 

Παράλληλα, ( και αυτή είναι ,κυρίως, η πρωτοτυπία του εγχειρήματος)  η έντυπη 

έκδοση  υποστηρίζεται από μια σειρά δράσεις που έχουν στόχο να υποστηρίξουν τη 

μαθησιακή διαδικασία, να την καταστήσουν πιο δημιουργική και να εμπλέξουν 

μαθητές και εκπαιδευτικούς ως ισότιμους εταίρους στη διερεύνηση και τον 

εμπλουτισμό της γνώσης μας για την αρχαία μας κληρονομιά.  

 

Έτσι  το Ανθολόγιο που, όπως ήδη αναφέρθηκε,  διατίθεται στα σχολεία όχι μόνο 

σε έντυπη έκδοση αλλά  και σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου: 

 υποστηρίζεται από διαδικτυακό τόπο στον οποίο : 

o αναρτώνται προτάσεις αξιοποίησης του Ανθολογίου από 

λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

o  μπορούν να αναρτηθούν εργασίες εκπαιδευτικών και μαθητών 

ως δείγματα καλών πρακτικών 

o μπορούν να φιλοξενηθούν επώνυμα απόψεις , ιδέες , ευρήματα 

μαθητών και εκπαιδευτικών  

o μπορούν να δημιουργηθούν φόρα μαθητών και εκπαιδευτικών  

o παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή τα πρακτικά του ετήσιου 

Συμποσίου Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας και η έκδοση του 

Ιδρύματος Αναστάσιος Λεβέντης   «Αρχαία Κυπριακή 

Γραμματεία» 

o προτείνονται σύνδεσμοι με σχετικές πληροφορίες ή διαθέσιμες 

στο διαδίκτυο πηγές 



 επικουρείται από το ετήσιο Συμπόσιο Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας , 

του οποίου η δομή και το περιεχόμενο διαφοροποιείται ώστε από το 2012-

13 να στοχεύει σε σχετικές με την τεκμηρίωση και τη διδακτική πράξη 

επιστημονικές παρεμβάσεις.  

  

Όλα τα πιο πάνω, δυνητικά,  δημιουργούν τις προϋποθέσεις , ώστε το Ανθολόγιο 

Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας να αναδειχθεί πράγματι σε ένα καινοτόμο 

μαθησιακό εργαλείο.  

 

Αυτό όμως προϋποθέτει τη δική σας ενεργό εμπλοκή. Μόνο εσείς με ευφάνταστες 

διδακτικές δράσεις μπορείτε  να βοηθήσετε τους μαθητές να αξιοποιήσουν το 

μαθησιακό αυτό εργαλείο και να νιώσουν τη χαρά της μάθησης μέσα από την 

αναζήτηση, τη διερεύνηση και την ανακάλυψη και να αντιληφθούν ότι η αρχαία 

κληρονομιά μας είναι, ακόμα,  ζωντανή στα μνημεία μας, στην παράδοσή μας και 

κυρίως στη γλώσσα μας.  

 

Επιπλέον, το νέο αυτό μαθησιακό εργαλείο δίνει σε όλους μας την ευκαιρία να 

συμβάλουμε στην τεκμηρίωση και την ανάδειξη της ουσιαστικής συνδρομής της 

αρχαίας κυπριακής Γραμματείας στην ευρύτερη αρχαιοελληνική πολιτισμική 

παραγωγή.     
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