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Μειεηώληαο ηελ αξραία θππξηαθή πνίεζε δηαπηζηώλνπκε όηη ζην ζύλνιό ηεο απνηειεί
κηαλ πνιύ αμηόινγε πλεπκαηηθή παξαγσγή. Οη αξραηνινγηθέο ελδείμεηο θαη νη γξαπηέο
καξηπξίεο νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ήδε από ηνλ 8ν αηώλα π.Υ. ε επηθή πνίεζε
άθκαδε ζηελ Κύπξν, όπσο θαη ην ηξαγνύδη κέζα από ηνπο ύκλνπο ησλ Κππξίσλ.
Δπηβεβαηώλεηαη, έηζη, αδηάςεπζηα ε ειιεληθή πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ηεο Κύπξνπ θαη ε
επηκεημία ηνπ ειιεληθνύ ζηνηρείνπ κε ηνλ απηόρζνλα πιεζπζκό θπξίσο κέζα από ηε
κύεζε ζηε ιαηξεία ηεο Αθξνδίηεο.
Απνηέιεζε γηα καο πξόθιεζε ε δπλαηόηεηα πνπ καο δόζεθε, ζην πιαίζην ησλ εξγαζηώλ
απηνύ ηνπ πκπνζίνπ, λα αλαδεηήζνπκε θαη λα εηζεγεζνύκε ηξόπνπο αμηνπνίεζεο ησλ
Οκεξηθώλ Ύκλωλ ζηελ Αθξνδίηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ.
Θειήζακε λα εληάμνπκε ηε κειέηε ησλ Ύκλωλ απηώλ όζν θαη ησλ Κππξίωλ Επώλ
(Βνζθόο, 2008) ζηελ εηζήγεζε ηνπ Νένπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ησλ
Αξραίσλ Διιεληθώλ ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, πνπ αθνξά ζηε δηδαζθαιία απνζπαζκάησλ από
ην έξγν ηνπ Κιεάξρνπ ηνπ νιέα (Σατθάθνο, 2008). Δπηρεηξήζεθε ε γλσξηκία ησλ
καζεηώλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη νινθιεξώζεθε ε
πξνζπάζεηα ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Οκίισλ, επηδηώθνληαο λα αμηνπνηήζνπκε
γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ καο ζηελ απαγγειία, ζηε κνπζηθή θαη ηνλ ρνξό. Με
ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη ε θαιιηέξγεηα ελδηαθέξνληνο από ηα παηδηά γηα ηελ
«αλαθάιπςε» ησλ κπζηηθώλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο, ησλ θεηκέλσλ, ηεο
ινγνηερλίαο, ηνπ αξραίνπ θόζκνπ, ησλ ηδεώλ πνπ αλέπηπμε, θαη ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ
νπνίνλ ε αξραηόηεηα «δεη» κέζα ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν.
Με δεδνκέλν όηη ε κάζεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία νηθνδόκεζεο πξνζσπηθνύ λνήκαηνο,
βάζεη ηνπ ηη θνπβαιά θάζε καζεηήο, επηδηώρζεθε, θαηά ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζηόρσλ θαη
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ηνλ ζρεδηαζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ, λα αληαπνθξηζνύκε ζηελ εηνηκόηεηα, ηα
ελδηαθέξνληα θαη ην καζεζηαθό πξνθίι ησλ παηδηώλ, επηηπγράλνληαο ηε δηαθνξνπνίεζε
ηεο δηδαζθαιίαο ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλόηεηαο.
Έλα δεκηνπξγηθό ηξόπν αμηνπνίεζεο ηεο ζεκεξηλήο καο εηζήγεζεο ζα έρνπκε ηελ
επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπκε ζηε ζπλέρεηα. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ηόζν ε
Γηεπζύληξηα ηνπ Γπκλαζίνπ Κνθθηλνηξηκηζηάο, θα Μαξία Σνπνύδε, όζν θαη ε θηιόινγνο
θα Μαξία Αθαζηώηε θαη ε κνπζηθόο θα Απγή Κνδάθε, αγθάιηαζαλ κε ηδηαίηεξε δέζε ηελ
πξόηαζή καο θαη ελεπιάθεζαλ ελεξγά ζηελ πινπνίεζή ηεο.
Η πξνζπάζεηα απηή ζηόρεπε:
Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηέο καο:
Να γλσξίζνπλ ηελ αξραία θππξηαθή πνίεζε θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε
ινγνηερληθή ηεο αμία, ηνλ ιπξηζκό θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο νκνξθηά.
Να αζθεζνύλ ζηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζηε ιαηξεία ηεο
Αθξνδίηεο.
Να αζθεζνύλ ζηε ζπλαλάγλσζε θεηκέλσλ κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ησλ θνηλώλ
ζεκαηηθώλ αμόλσλ:
-

θάιινο/ζηνιηζκόο – δσή

-

ράξεο/νκνξθηά – θύζε

-

αηζζεηηθέο αμίεο – εζηθέο αμίεο

Να γλσξίζνπλ ηνλ πινύην ηεο Αξραίαο Κππξηαθήο Γξακκαηείαο θαη λα
θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε ηεο κε έξγα ηεο επξύηεξεο Διιεληθήο Γξακκαηείαο, λα
δηαπηζηώζνπλ ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη

ηε

δηαρξνληθόηεηα ησλ εζώλ ζρεηηθά κε ηελ νκνξθηά θαη ηνλ ζηνιηζκό.
Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη
Να αλαπηύμνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο.
ηε λενειιεληθή ινγνηερλία ππάξρεη έλαο ζεκαζηαθόο θώδηθαο ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ε
ζπλάξηεζε ηνπ θάιινπο κε ην αγαζό εκθαλίδεηαη ζηαζεξά σο ζρέζε ηζνδπλακίαο ή
ηαπηόηεηαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε πνιιά επίπεδα θαη παίξλεη δηάθνξεο ηζόηηκεο
εθθξάζεηο: θάιινο=αγαζό, νκνξθηά=θαινζύλε, εζηθέο αμίεο=αηζζεηηθέο αμίεο.
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O θώδηθαο απηόο αληρλεύεηαη ηόζν ζηελ πνίεζε όζν θαη ζηελ πεδνγξαθία, ηζρύεη ηόζν
γηα ηε γξαπηή όζν θαη γηα ηελ πξνθνξηθή ινγνηερλία θαη εθηείλεηαη όρη κόλν ζηε
λενειιεληθή αιιά θαη ζηε βπδαληηλή ινγνηερλία,

ζηα αξραία ειιεληθά ή ιαηηληθά

θείκελα. Tηο αθεηεξίεο ηνπ θώδηθα απηνύ αλαγλσξίδνπκε ζην θιαζηθό αλζξσπηζηηθό
ηδεώδεο ηνπ “θαινύ θαγαζνύ”,

πνπ νη εθθξάζεηο ηνπ ππεξβαίλνπλ ηα όξηα ηεο

ινγνηερλίαο. ηνηρεία ηνπ αλαγλσξίδνπκε αθόκε θαη ζηε βπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή
πκλνγξαθία, όπνπ, όπσο ζα δνύκε, ην αγαζό αιιά θαη ην ζείν εγθσκηάδνληαη σο
εθθξάζεηο ηνπ σξαίνπ.
Τηνζεηείηαη ε ηερληθή ηεο ζπλαλάγλσζεο θεηκέλσλ, ε νπνία ζηνρεύεη ζην λα αζθήζεη
ηνπο καζεηέο ζηελ αλαδήηεζε θαη αλεύξεζε ησλ θνηλώλ ζεκαηηθώλ αμόλσλ, όπσο είλαη
ην ζέκα ηνπ θπζηθνύ θάιινπο ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηνπ αλεθηίκεηνπ ήζνπο.
Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη ζηηο νκάδεο ηνπο, γηα λα επεμεξγαζηνύλ ην θνηλό θύιιν
εξγαζίαο πνπ ηνπο δίλεηαη. Έρνπλ λα αζρνιεζνύλ κε ηξεηο Γξαζηεξηόηεηεο:
Η πρώηη

αθνξά ζε κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ Αξραία

Κππξηαθή Γξακκαηεία θαη ζπγθεθξηκέλα κε απνζπάζκαηα από
ην έξγν ηνπ Κιεάξρνπ ηνπ νιέα. Οη καζεηέο θαινύληαη λα
εληνπίζνπλ

ην

ζεκαηηθό

κνηίβν

ηνπ

θάιινπο

θαη

λα

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ε αλαθνξά ζε απηό ηζνδπλακεί κε έπαηλν
ζε ππεξζεηηθό βαζκό, θαζώο ε θύζε απνηειεί ην κέγηζην κέηξν
πνπ δίλεη ζην αληηθείκελν ηνπ ζαπκαζκνύ θαη ηνπ επαίλνπ
ζπκπαληηθή αμία. Η κηα ινηπόλ πκλνύκελε αμία, πνπ παίξλεη
κέζα απ’ απηήλ ηελ εηθνλνπιαζία θνζκηθέο δηαζηάζεηο, είλαη ην
θπζηθό θάιινο, ελώ ε άιιε είλαη ε εζηθή ππόζηαζε ησλ πξνζώπσλ.
«Διὰ

ηί,

θηζί,

μεηὰ

σεῖ παρ

θέπομεν; Πόηεπον, ὅηι καὶ

ἄνθη

καὶ

μῆλα

καὶ

ηοιαῦηα

διὰ ηῆρ ηούηυν ἀγαπήζευρ ἡ θύζιρ

μηνύει ηοὺρ ηῆρ ὥπαρ ἔ σονηαρ ηὴν ἐ πιθςμίαν; Διὰ ηοῦη’ οὖν
οἱ ονεὶ

δεῖ γμα ηῆρ ὄτευρ ηὰ ὡπαῖ α μεηὰ σεῖ παρ ἔ σοςζιν καὶ

σαίποςζιν αὐηοῖ ρ; [...] εἰ

μὴ ἄπα ηοῦ πεπὶ

αὑηοὺρ κόζμος

σάπιν, καθάπεπ ἄλλο ηι ηῶν ππὸρ καλλυπιζμὸν ζςνηεινόνηυν,
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ἔ σοςζί

ηαῦηα

ηε

καὶ

σαίποςζιν

αὐηοῖ ρ.

οὐ

ζηεθανοςμένυν ηοῖ ρ ὡπαίοιρ ἄνθεζιν, ἀλλὰ καὶ

γὰπ

μόνον

μεηὰ σεῖ παρ

ἐ σόνηυν, ηὸ πᾶν εἶ δορ ἐ πικοζμεῖ ηαι. Τάσα δ’ ἴ ζυρ θιλικάλοςρ
εἶ ναι. δηλοῖ δὲ ηὸ ηῶν καλῶν ἐ πᾶν καὶ ππὸρ ηὰ ὡπαῖ α θιλικῶρ

ἔ σειν.»
ηε ζπλέρεηα, δίλεηαη ζηνπο καζεηέο νη επθαηξία λα αζρνιεζνύλ κε ηελ Αξραία
Κππξηαθή Δπηθή πνίεζε θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο Οκεξηθνύο Ύκλνπο θαη ηα Κύπξηα
Έπε. Αλαδεηνύλ θαη πάιη ην κνηίβν ηνπ θάιινπο ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ ζηνιηζκνύ
ηεο Αθξνδίηεο απηή ηε θνξά.

Y2 (VI)

Εἰ ρ Ἀθποδίηην

Αἰ δοίην σπςζοζηέθανον καλὴν Ἀθποδίηην

ἄιζομαι, ἣ πάζηρ Κύππος κπήδεμνα λέλογσεν
εἰ ναλίηρ, ὅθι μιν Ζεθύπος μένορ ὑγπὸν

ἀένηορ
ἤνεικεν καηὰ κῦμα πολςθλοίζβοιο θαλάζζηρ
ἀθπῶι ἔνι μαλακῶι˙ ηὴν δὲ σπςζάμπςκερ Ὧπαι
δέξανη’ ἀζπαζίυρ, πεπὶ δ’ ἄμβποηα εἴ μαηα

ἔζζαν,
κπαηὶ δ’ ἐπ’

ἀθανάηυι ζηεθάνην εὔηςκηον

ἔθηκαν
καλὴν σπςζείην, ἐν δὲ ηπηηοῖ ζι λαβοῖ ζιν

ἄνθεμ’ ὀπεισάλκος σπςζοῖ ό ηε ηιμήενηορ,
δειπῆι δ’ ἀμθ’ ἁπαλῆι καὶ ζηήθεζιν

ἀπγςθέοιζιν
ὅπμοιζι σπςζέοιζιν ἐκόζμεον οἷ ζί πεπ αὐηαὶ
Ὧπαι κοζμείζθην σπςζάμπςκερ ὁππόη’ ἴ οιεν
ἐρ σοπὸν ἱ μεπόενηα θεῶν καὶ δώμαηα παηπόρ.
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Κύπρια Έπη
Εἵ μαηα μὲ ν σποΐ ἕ ζηο ηὰ οἱ Χάπιηέρ ηε καιὯπαι
Ποίηζαν καὶ ἔ βαταν ἐ ν ἄνθεζιν εἰ απινοῖ ζιν,
οἷ α θοποῦζ’ Ὧπαι, ἔ ν ηε κπόκυι ἔ ν ὑακίνθυι

ἔ ν ηε ἴ υι θαλέθονηι ῥόδος η’ ἐ νὶ ἄνθει καλῶι
ἡδέφ νεκηεπέυι, ἐ ν η’ ἀμβποζίαιρ καλύκεζζιν,
ἄνθεζι ναπκίζζος καλλιπόος˙ ηοῖ ’ Ἀθποδίηη
ὥπαιρ πανηοίαιρ ηεθςυμένα εἴ μαηα ἔ ζηο.
Μέζα ζηε ινγνηερληθή παξάδνζε, ε ππέξηαηε έθθξαζε ηηκήο θαη αλαγλώξηζεο
πξνέξρεηαη από ηε θύζε. Η έθθξαζε απηή ηζνδπλακεί κε έπαηλν ζε ππεξζεηηθό βαζκό,
θαζώο ε θύζε απνηειεί ην κέγηζην κέηξν πνπ δίλεη ζην αληηθείκελν ηνπ ζαπκαζκνύ θαη
ηνπ επαίλνπ ζπκπαληηθή αμία.
Μέζα από ηη δεύηερη δραζηηριόηηηα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα
δηαβάζνπλ θείκελα ηεο ιαηηληθήο ινγνηερλίαο. ην ζεκείν απηό ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε
όηη ζην Νέν αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ σο ζεκαληηθή
θαηλνηνκία εηζάγεηαη ε ζπκπεξίιεςε ζε επίκεηξν ησλ Αλζνινγίσλ Παξαιιήισλ
Κεηκέλσλ (γηα ην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην) θεηκέλσλ ηεο Λαηηληθήο Γξακκαηείαο από
κεηάθξαζε. Η πξνζπάζεηα απηή ζηνρεύεη ζην λα θαηαδεηρζεί ε ζπλέρεηα ηεο Κιαζηθήο
παξάδνζεο θαη ε νξγαληθή ζρέζε ηνπ Ρσκατθνύ θόζκνπ κε ηνλ Διιεληθό, θαη λα
κειεηεζεί ε πξόζιεςε θαη επίδξαζε ηεο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο ζηε Λαηηληθή, θαη
δηακέζνπ απηήο ζηελ Δπξσπατθή.
Η

Σρίηη

δραζηηριόηηηα

νδεγεί

ηνπο

καζεηέο

ζηε

ζπλαλάγλσζε θεηκέλσλ ηεο βπδαληηλήο πκλνγξαθίαο θαη ηεο
λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Γηαπηζηώλνπλ όηη ζηα θείκελα απηά
πξνβάιιεηαη ε κνξθή ηεο Παλαγίαο σο πξόηππν αγηόηεηαο θαη
αξεηήο, πλεπκαηηθνύ θάιινπο. πγθεληξώλεη ζην πξόζσπό ηεο
ηελ ππέξηαηε πλεπκαηηθή νκνξθηά. Καινύκε θαη πάιη ηα παηδηά
λα δηαθξίλνπλ ηνλ ξόιν ηεο θύζεο ζηελ εμύκλεζε ηεο Παλαγίαο
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θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ην θάιινο ηαπηίδεηαη κε ην αγαζό αιιά θαη ην ζείν θαη
εγθσκηάδεηαη σο έθθξαζε ηνπ σξαίνπ.
ηε ζπλέρεηα επηιέγνληαη θείκελα από ηε λενειιεληθή ινγνηερλία θαη ηδηαίηεξα από ην
έξγν ηνπ Γηνλύζηνπ νισκνύ, ην πνίεκα «Δηο Φξαγθίζθα Φξαίδεξ» πνπ είλαη έλαο ύκλνο
ζε κηα ηδαληθή θόξε.
Εις Φραγκίσκα Φραίζερ
Μηθξόο πξνθήηεο έξημε ζε θνξαζηά ηα κάηηα
θαη ζηνπο θξπθνύο ηνπ ινγηζκνύο, ραξά γηνκάηνπο, είπε:
Κη αλ γηα ηα πόδηα ζνπ, Καιή, θη αλ γηα ηελ θεθαιή ζνπ
θξίλνπο ν ιίζνο έβγαλε, ρξπζό ζηεθάλη ν ήιηνο,
δώξν δελ έρνπλε γηα ζε θαη γηα ην κέζα πινύηνο.
Όκνξθνο θόζκνο, εζηθόο, αγγειηθά πιαζκέλνο!
(Σολωμού Απηόγξαθα Έξγα [:ΑΕ] 504.13-18)
Αλαδεηνύληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην ηδεώδεο πνπ γίλεηαη αληηθείκελν ζαπκαζκνύ
θαη ύκλνπ από ηνλ πνηεηή; «αλ γηα ηα πόδηα ζνπ», «θξίλνπο ν ιίζνο έβγαλε», «αλ γηα ηελ
θεθαιή ζνπ» «ν ήιηνο (έβγαλε, ελλνείηαη) ρξπζό ζηεθάλη». Σα ζηνηρεία παξαπέκπνπλ
ζην θπζηθό θάιινο, πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη επηβξαβεύνπλ ν ιίζνο (κεησλπκία ηεο γεο)
θαη ν ήιηνο, κε θξίλνπο θαη ρξπζό θσηνζηέθαλν. Ο πξνζδηνξηζκόο «αγγειηθά
πιαζκέλνο» πξνζζέηεη έλα αθόκε νπζηαζηηθό ζηνηρείν ζ’ απηή ηε ζεκαζηνδόηεζε.
Έρνκε ινηπόλ κηα θιηκάθσζε ππεξζεηηθώλ εθθξάζεσλ, πνπ νξίδνπλ ηα ζπζηαηηθά
ζηνηρεία ηεο ηδαληθήο θόξεο, ην θάιινο θαη ην αγαζό.
Απνζπάζκαηα από ηνπο Ειεύζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο θαη ηνλ Πόξθπξα κειεηήζεθαλ
από ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη δηαπηζηώζεθε ε ζνισκηθή αλζξσπνινγία θαη
θνζκνινγία, όηη δει. ην θάιινο θαη ην αγαζό δελ είλαη κόλν ηδηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ θαη
ηνπ ζενύ. Δίλαη πξώηα απ’ όια ηδηόηεηεο ηεο θύζεο: Άξα ε θύζε είλαη ζεία, ν άλζξσπνο
είλαη ζείνο. Έρνκε ινηπόλ έλαλ ζεκαζηαθό θώδηθα όπνπ νη ηδηόηεηεο ηνπ θάιινπο θαη ηνπ
αγαζνύ απνηεινύλ κηαλ εμίζσζε. Όπνπ ππάξρεη ην θάιινο, ππάξρεη θαη ην αγαζό θαη
αληίζηξνθα. Γε λνείηαη νκνξθηά ρσξίο θαινζύλε θαη θαινζύλε δίρσο νκνξθηά.
Γόζεθε ε δπλαηόηεηα λα αλαδεηεζεί, επίζεο, ην ζηνηρείν ηεο θύζεο θαη ε νκνξθηάο ηεο
θόξεο κέζα από ηνλ πινύην ησλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ ηεο Κύπξνπ:
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Άζπξα είλαη ηα ξνύρα ζνπ, άζπξε ηδ’ ε θνξεζηά ζνπ,
άζπξα ινπινύδηα ππέθηνπζηλ πνπ ηελ πεξπαηεζηάλ ζνπ.
Κηελίζηε ηελ, βξνπιιίζηε ηελ, πάξηε ηα πνθηελλίδθηα,
ηδαη δώζηε ηα ζηνλ ρξπζνρόλ, λα θάκεη δαθηπιίδθηα.
Σέινο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα πξσηνηππήζνπλ,
αμηνπνηώληαο ηηο γλώζεηο πνπ ζηαδηαθά απέθηεζαλ από ηελ αλαδήηεζή ηνπο. Έληπζαλ κε
κνπζηθή ηα θείκελα πνπ κειέηεζαλ: κεινπνίεζαλ απνζπάζκαηα από ηνπο Οκεξηθνύο
Ύκλνπο ζηελ Αθξνδίηε, έςαιιαλ από ηε Βπδαληηλή Τκλνγξαθία ην ηξνπάξην «Σελ
σξαηόηεηα ηεο παξζελίαο ζνπ», ηξαγνύδεζαλ θαη ρόξεςαλ, αλαπαξηζηώληαο ηνλ
ζηνιηζκό ηεο λύθεο, θαηά ηνλ παξαδνζηαθό θππξηαθό γάκν.
Η όιε πξνζπάζεηα νινθιεξώλεηαη ζήκεξα εδώ κε ηε κνξθή ελόο δξσκέλνπ, κηαο
κνπζηθήο παλδαηζίαο. Αο απνιαύζνπκε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο καο.
αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.
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