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Το βιβλίο αυτό, μαζί με το �ρώτο βιβλίο με τίτλο «Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρι-

κής �οίησης», χαιρετίζει την ε�ιστροφή της αρχαίας λυρικής �οίησης στη Μέ-

ση Εκ�αίδευση. 

Γνωρίζουμε ότι το είδος του λόγου αυτού α�οτελεί το σύνδεσμο μεταξύ των δύο 

άλλων σημαντικών �οιητικών �ροϊόντων του αρχαίου ελληνικού �νεύματος, του 

έ�ους και της τραγωδίας. Γι’ αυτό και θεωρούμε α�αραίτητη την �αρουσία του 

στη Μέση Εκ�αίδευση. 

Και για έναν άλλο ακόμη λόγο. Γιατί για �ρώτη φορά με τους λυρικούς �οιητές 

γίνεται η μεγάλη στροφή α�ό το �αρελθόν στο �αρόν, α�ό τις καθολικές αξίες 

στο �ροσω�ικό βίωμα, α�ό τον ήρωα αριστοκράτη, στον άνθρω�ο της καθημερινό-

τητας. Έτσι, μ�ορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την αρχαϊκή λυρική �οίηση 

μόνο σε αντιδιαστολή με το έ�ος και τον κόσμο του, αλλά ταυτόχρονα και σε συ-

σχέτιση με τις συνθήκες της σύγχρονης ζωής. Γιατί μόνο με κριτήριο τη σύγ-

χρονή μας �ραγματικότητα, �ου την κατανοούμε μέσα α�ό �ροσω�ικά μας βιώ-

ματα και εμ�ειρίες, μ�ορούμε να εισδύσουμε βαθύτερα στον κόσμο �ου μας α�ο-

καλύ�τεται μέσα –έστω– α�ό τα σ�αράγματα των αρχαϊκών λυρικών �οιητών, 

�ου έχουν διασωθεί, και να δια�ιστώσουμε �όσο –�αρά τις διαφορετικές συνθή-

κες της σύγχρονης ε�οχής– τα θέματα και τα �ροβλήματα, οι αγωνίες και οι χα-

ρές του ανθρώ�ου μένουν στο βάθος τους ίδιες. Σ’ αυτό ακριβώς το τελευταίο 

στοιχείο βρίσκεται και η �αιδευτική αξία της αρχαϊκής λυρικής �οίησης.  

Στο βιβλίο λοι�όν αυτό, �ου λειτουργεί συμ�ληρωτικά ως ένα βαθμό �ρος το 

�ρώτο σύγγραμμα, ε�ιχειρείται μια διακειμενική �ροσέγγιση του φαινομένου 

της αρχαϊκής λυρικής �οίησης μέσα α�ό τη σύνδεσή της με άλλα είδη του �οιη-

τικού, αλλά και του �εζού λόγου (έ�ος, τραγωδία, ιστοριογραφία, ρητορεία, φιλο-

σοφία, δημοτικό τραγούδι, νεότερη ελληνική �οίηση) με τη βοήθεια γλωσσικών 

και ερμηνευτικών �ροσεγγίσεων και συσχετισμών.  

Εξάλλου, η ε�ικοινωνία με την αρχαϊκή λυρική �οίηση και τον κόσμο της ε�ι-

τυγχάνεται μέσα α�ό τη γνωριμία με τους φορείς της, �ου δεν είναι άλλοι α�ό 

τους λυρικούς �οιητές, των ο�οίων �αρέχονται εκτενή σχόλια και �ληροφορίες 

για τη ζωή, το χαρακτήρα, το έργο και τη γλώσσα στην ο�οία εκφράστηκαν.  

Τέλος, η σύγκριση της αρχαίας και νεοελληνικής λυρικής �οίησης, είτε ως �ρο-

σω�ικής, είτε ως συλλογικής δημιουργίας (και εδώ εννοούμε το δημοτικό τραγού-

δι), �ου ε�ιχειρείται στην εκτενή εισαγωγή του �αρόντος βιβλίου, α�οτελεί το 

έναυσμα για αξιολογικές κρίσεις και α�οτιμήσεις.  
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Πιο συγκεκριμένα, στο βιβλίο αυτό με τίτλο «Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρικής 

�οίησης και ελληνική λογοτεχνία. Λυρικές διαδρομές α�ό τον Αρχίλο-

χο και τη Σα�φώ στον Όμηρο και τον Ελύτη (�αραθέματα – �αράλληλα 

κείμενα)», �ου α�ευθύνεται κυρίως στους συναδέλφους εκ�αιδευτικούς, και στο 

ο�οίο �αρα�έμ�ουμε μέσα α�ό τις σελίδες του �ρώτου βιβλίου με τη βοήθεια δει-

κτών με αραβικούς χαρακτήρες δί�λα α�ό τις λέξεις, �εριέχονται: 

♦ Εισαγωγή (σχέση αρχαίας και νεοελληνικής λυρικής �οίησης, στοιχεία διαλέ-

κτων και αρχαίας ελληνικής μετρικής) 

♦ Εκτενείς βιογραφίες των αρχαϊκών λυρικών �οιητών  

♦ Πληροφορίες και �αρα�ομ�ές σε έργα της αρχαίας και της νέας ελληνικής λο-

γοτεχνίας για τις γενικές και ειδικές ενότητες του �ρώτου τεύχους 

♦ Παραθέματα 

♦ Παράλληλα κείμενα 

Α�ευθύνεται στους μαθητές εκείνους �ου θα θελήσουν να α�οκτήσουν μια ευρύ-

τερη και �ιο ολοκληρωμένη αντίληψη της αρχαϊκής λυρικής �οίησης και να 

�λουτίσουν �εραιτέρω τις γνώσεις τους, ικανο�οιώντας �αράλληλα βαθύτερες 

�νευματικές τους ανησυχίες. 

Πιστεύουμε όμως ότι κυρίως ο εκ�αιδευτικός θα βρει σ’ αυτό χρήσιμες �ληροφο-

ρίες και υ�οστηρικτικό υλικό για το διδακτικό του έργο. 

Ευχαριστώ την αδελφή μου Βασιλική, για την εικονογράφηση των βιβλίων και 

τους γονείς μου Δημήτρη και Φανούλα, �ου μου συμ�αραστάθηκαν σ’ αυτή μου 

την �ροσ�άθεια. 

 

Μάιος 2004 Ειρήνη Δ. Ρούγγου 

 Φιλόλογος 
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