Πρόλογος

5

Πρόλογος

Το βιβλίο αυτό χαιρετίζει την ειστροφή της αρχαίας λυρικής οίησης στη Μέση
Εκαίδευση λειτουργώντας βοηθητικά ρος το σχολικό ανθολόγιο.
Γνωρίζουμε ότι το είδος του λόγου αυτού αοτελεί το σύνδεσμο μεταξύ των δύο
άλλων σημαντικών οιητικών ροϊόντων του αρχαίου ελληνικού νεύματος, του
έους και της τραγωδίας. Γι’ αυτό και θεωρούμε ααραίτητη την αρουσία του
στη Μέση Εκαίδευση.
Και για έναν άλλο ακόμη λόγο. Γιατί για ρώτη φορά με τους λυρικούς οιητές
γίνεται η μεγάλη στροφή αό το αρελθόν στο αρόν, αό τις καθολικές αξίες
στο ροσωικό βίωμα, αό τον ήρωα αριστοκράτη, στον άνθρωο της καθημερινότητας. Έτσι μορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την αρχαϊκή λυρική οίηση
μόνο σε αντιδιαστολή με το έος και τον κόσμο του, αλλά ταυτόχρονα και σε συσχέτιση με τις συνθήκες της σύγχρονης ζωής. Γιατί μόνο με κριτήριο τη σύγχρονή μας ραγματικότητα, ου την κατανοούμε μέσα αό ροσωικά μας βιώματα και εμειρίες, μορούμε να εισδύσουμε βαθύτερα στον κόσμο ου μας αοκαλύτεται μέσα –έστω– αό τα σαράγματα των αρχαϊκών λυρικών οιητών,
ου έχουν διασωθεί, και να διαιστώσουμε όσο – αρά τις διαφορετικές συνθήκες της σύγχρονης εοχής – τα θέματα και τα ροβλήματα, οι αγωνίες και οι χαρές του ανθρώου μένουν στο βάθος τους ίδιες.
Σ’ αυτό ακριβώς το τελευταίο στοιχείο βρίσκεται και η αιδευτική αξία της αρχαϊκής λυρικής οίησης. Κι αυτό φιλοδοξεί να ροσφέρει –εκτός των άλλων και
ως ένα βαθμό– η αρούσα ροσάθεια.
Για την αοτελεσματικότερη, λοιόν, ροσέλαση του κάθε οιητικού κειμένου,
αλλά και τη σύνδεσή του με την ρογενέστερη και μεταγενέστερη λογοτεχνική
αραγωγή, θεωρήσαμε σκόιμη τη συγγραφή δύο τευχών. Στο ρώτο τεύχος με
τίτλο «Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης», ου αευθύνεται κυρίως
στους μαθητές, εριλαμβάνονται:

• Η εισαγωγή του σχολικού βιβλίου σε σχεδιαγράμματα μαζί με ερωτήσεις και
τις ααντήσεις τους

•
•
•
•

•

Συμληρωματικά εισαγωγικά σχόλια της συγγραφέως
Βιογραφικά στοιχεία για τον κάθε οιητή
Μετάφραση του κάθε οιήματος στη νεοελληνική
Γλωσσική του εεξεργασία, δηλαδή:
 Σημασιολογικά και ετυμολογικά σχόλια, αράγωγα, συνώνυμα, αντώνυμα
 Παρουσίαση της διαλέκτου στην οοία έχει γραφεί το κάθε οίημα
 Γραμματικές εισημάνσεις
 Συντακτική ροσέγγιση
Μέτρο οιήματος
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• Ερμηνευτική αόδοση και αισθητική αοτίμησή του, ου εριλαμβάνει:

 Ένταξη του οιήματος σε ένα αό τα είδη και υοείδη της αρχαίας λυρικής οίησης
 Στόχο του οιητή
 Θεματικό κέντρο
 Αόδοση εριεχομένου
 Πραγματολογικά και ολιτισμικά στοιχεία
 Ανάλυση εριεχομένου
 Εκφραστικά μέσα και στοιχεία τεχνικής
• Ααντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
• Πρόσθετες ερωτήσεις με τις ααντήσεις τους
• Κριτήρια αξιολόγησης
Όλα τα αραάνω ιστεύουμε ως θα αοτελέσουν ένα χρήσιμο οδηγό για το μαθητή στην ροσάθειά του να κατανοήσει το κείμενο και να εμεδώσει τη διδακτέα ύλη.
Στο δεύτερο τεύχος με τίτλο «Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρικής οίησης και
ελληνική λογοτεχνία. Λυρικές διαδρομές αό τον Αρχίλοχο και τη
Σαφώ στον Όμηρο και τον Ελύτη (αραθέματα – αράλληλα κείμενα)», ου αευθύνεται κυρίως στους συναδέλφους εκαιδευτικούς, και στο οοίο
αραέμουμε μέσα αό τις σελίδες του ρώτου τεύχους με τη βοήθεια δεικτών
με αραβικούς χαρακτήρες δίλα αό τις λέξεις, εριέχονται:

♦ Εισαγωγή (σχέση αρχαίας και νεοελληνικής λυρικής οίησης, στοιχεία διαλέκτων και αρχαίας ελληνικής μετρικής)

♦ Εκτενείς βιογραφίες των αρχαϊκών λυρικών οιητών
♦ Πληροφορίες και αραομές σε έργα της αρχαίας και της νέας ελληνικής λογοτεχνίας για τις γενικές και ειδικές ενότητες του ρώτου τεύχους

♦ Παραθέματα
♦ Παράλληλα κείμενα
Το δεύτερο τεύχος αευθύνεται είσης και στους μαθητές εκείνους ου θα θελήσουν να αοκτήσουν μια ευρύτερη και ιο ολοκληρωμένη αντίληψη της αρχαϊκής λυρικής οίησης και να λουτίσουν εραιτέρω τις γνώσεις τους, ικανοοιώντας αράλληλα βαθύτερες νευματικές τους ανησυχίες.
Πιστεύουμε όμως ότι στο εν λόγω τεύχος θα βρει ο εκαιδευτικός κυρίως χρήσιμες ληροφορίες και υοστηρικτικό 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 συμαραστάθηκαν σ’ αυτή μου
την ροσάθεια.
Αύγουστος 2003

Ειρήνη Δ. Ρούγγου
Φιλόλογος
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Η εισαγωγή του σχολικού βιβλίου σε σχεδιαγράμματα –
Ερωτήσεις /Ααντήσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
(650 – 450 . Χ.)
(Σελ. σχολικού βιβλίου: 9, 12 – 14, 16 – 20)

ΙΙ. Βασικές έννοιες.
Οι απαρχές και οι πηγές της Λυρικής Ποίησης
♦ Ένταξη της λυρικής οίησης στην τριάδα των γενών* της οίησης
1. Έος

ΓΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗΣ:

2. Λυρική Ποίηση
3. Δράμα

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά – Διαφορές τους:
Έος

Λυρική Ποίηση

Δράμα

1.

αφήγηση

εριγραφή

αράσταση εί
σκηνής

2.

σε γ΄ ρόσωο

σε α΄ ρόσωο

σε β΄ ρόσωο

3.

θέμα: ιστορία

θέμα: εικόνα ή κατάσταση

θέμα: υόθεση

4.

αντλημένη αό
το μύθο

α) αοφεύγει (συχνότερα)

αντλημένη αό
το μύθο

β) χρησιμοοιεί (σανιότερα)
το μύθο
Στόχος:

*

να αραδειγματίσει φρονηματίσει

«Γένος είναι η κατηγορία ταξινομήσεως ου συγκεντρώνει τα κοινά χαρακτηριστικά
των υοκατηγοριών (ειδών) ου υάγονται σ’ αυτήν». (Μαμινιώτης Γ., Λεξικό της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα, 1998, σελ. 414).
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Ερωτήσεις:
1. Ποια είναι τα τρία γένη της οίησης και οια τα κύρια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους;
 «Τα τρία γένη … και να φρονηματίσει». (σελ. 9)
2. Να αναφέρετε τις διαφορές των τριών γενών της οίησης ως ρος τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους.
 «Γενικά … να φρονηματίσει». (σελ. 9)

♦ Οι ααρχές της λυρικής οίησης
Μονάδα της ΛΠ = το ανώνυμο ή δημώδες ρολογοτεχνικό τραγούδι στις:

α) λαϊκές θρησκευτικές τελετές

β) οικιακές εργασίες

γ) αγροτικές εργασίες

Ίχνη «λυρικών» τραγουδιών μέσα στα ομηρικά έη:
.χ. Ιλιάδα:

• (Α 472) Παιάνας (στον οργισμένο Αόλλωνα)
• (Σ 493) Υμέναιος (= τραγούδι του γάμου)
• (Σ 50, Ω 720) «θρήνοι» (= μοιρολόγια) για τον Πάτροκλο
και για τον Έκτορα

• (Σ 570) «λίνος» (= τραγούδι για τον τρύγο)
Οδύσσεια:

• (ε 61) Η Κίρκη τραγουδά στον αργαλειό της
→ 1. Διαμορφωμένη σε είδη
→ 2. Μετρική σύσταση
7ος αι. .Χ.=αιώνας της λυρικής οίησης

→ 3. Διαλεκτική σύσταση
→ 4. Συγκεκριμένη θεματολογία
→ 5. Διαμορφωμένη τεχνοτροία

Εισαγωγή
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Ερωτήσεις:
1. Πού βρίσκονται οι ααρχές της λυρικής οίησης και τι γνωρίζετε γι’ αυτές;
 «Μονάδα της λυρικής οίησης … Κίρκη (ε 61)». (σελ. 12)

♦ Οι τρεις ηγές της λυρικής οίησης
Α) Δημώδης οίηση
(.χ. ροδιακό χελιδόνισμα)
Εηρέασε, τους λυρικούς οιητές, όως τη Σαφώ (.χ. γαμήλια τραγούδια)
B) Μουσική
• Έχει χαθεί (τα χειρόγραφα και οι άυροι δεν είναι δυνατό να τη διασώζουν)
• 7ος αι. .Χ.: Πλούσια μουσική ζωή
Μουσικές ανακαλύψεις – νεωτερισμοί ως ρος:
± σχεδιασμό λύρας
± τέχνη κιθαρωδίας
Ειδράσεις αό Ανατολή (Αίγυτος, Βαβυλώνα, Παλαιστίνη) σε:
± μουσικά ερεθίσματα
± θεωρία
± όργανα
± ρυθμούς
Οι αοικίες και τα σουδαία ολιτιστικά κέντρα (.χ. Λέσβος)* συντέλεσαν στη διαεραίωσή τους στην κυρίως Ελλάδα.
Γ) Έος
• Το αρχαϊκό έος ειδρά καίρια στη λυρική οίηση, γιατί:
• Προσφέρει:
± ρότυα εεξεργασμένου μύθου (αό την ελληνική αράδοση)
± τα ρότυα μύθου διαθέτουν:
x υψηλή τεχνική αρτιότητα
y δελεαστικές – είμαχες ιδεολογικές ροτάσεις

*

Σάρτη (7ος αι. .Χ.): Ιδρύονται μουσικές σχολές («καταστάσεις»):
1η μουσική σχολή:
 Ιδρυτής ο Τέρανδρος αό τη Λέσβο
 Έδωσε τις ετά χορδές στη λύρα
 Διαμόρφωσε τη βαθύφωνη κιθάρα σε όργανο συναυλίας
 Οργάνωσε καλλιτεχνικούς αγώνες των Καρνείων (ρος τιμήν του Αόλλωνα)
2η μουσική σχολή:
 Δραστηριοοιείται γύρω αό τους καλλιτεχνικούς αγώνες των Γυμνοαιδιών
(ρος τιμήν του Αόλλωνα)
Γενικά: → Διάσαρτοι μουσικοί αγώνες σ’ όλο τον ελληνικό χώρο έδιναν την ευκαιρία
να συντεθούν, εκτελεστούν και κριθούν όλα τα είδη της οίησης.
→ Συμόσια: Αοτέλεσαν το καίριο εριβάλλον για την ανάτυξη της λυρικής και ιδιαίτερα της ελεγειακής οίησης.
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Έτσι:
Η οίηση την εοχή αυτή («εοχή του μύθου») στοχάζεται με ρώτη ύλη το
μύθο.
Δηλαδή:
x

Ειλέγει μια αό τις αραλλαγές του μύθου

y
z
{

Χειρίζεται την λοκή
Αναλάθει τους χαρακτήρες
Ερμηνεύει το μύθο δίνοντάς του κάθε φορά διαφορετικό νόημα

Εομένως:


Οι οιητές/ καλλιτέχνες είναι και φιλόσοφοι



Η οίηση είναι και φιλοσοφία ρο της φιλοσοφίας

Ειδικότερα:
Λυρική οίηση: ° άλλοτε συντονίζεται με την εική αράδοση
(ομηρική – ησιόδεια)
¯ άλλοτε ανταγωνίζεται την εική αράδοση
(ομηρική – ησιόδεια)
¯ διαλέγεται όμως συνεχώς μαζί της
Ερωτήσεις:
1.

Ποιες οι ηγές της λυρικής οίησης και τι γνωρίζετε για καθεμιά αό αυτές;
 «Η ροσωική … την Ελλάδα». (σελ. 12 – 13)

2.

Τι γνωρίζετε για τη μουσική ζωή του 7ου αι. .Χ.;


«Η λούσια μουσική ζωή … Λέσβο» (σελ. 13) και «Για να άρουμε …
οίησης» (σελ. 31)

3.

Με οιον τρόο εέδρασε η Ανατολή στη μουσική του 7ου αι. .Χ.;
 «Ο αιώνας αυτός … σαν τη Λέσβο». (σελ. 13)

4.

Ποια η είδραση του έους στη λυρική οίηση;
 «Την καίρια είδραση … εαίδευσε την Ελλάδα». (σελ. 13)

5.

Ποια η σχέση της λυρικής οίησης με το έος;
 «Την καίρια είδραση … την Ελλάδα». (σελ. 13)

6.

Πώς η λυρική οίηση χειρίζεται το μύθο;
 «Γενικά η οίηση …ερμηνεύει». και «Η λυρική οίηση, … ρος το
έος». (σελ. 13)
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ΙΙΙ. Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση:
Το όνομα και το πράγμα
♦ ΑΛΠ υό τη στενότερη και την ευρύτερη έννοια
Ετυμολογία: Λυρική (οίηση) < λυρικός < λύρα
Ορισμός:

Λυρική οίηση = οίηση αδόμενη με τη συνοδεία λύρας αρχικά
και, μετά, με οοιοδήοτε μουσικό όργανο.

Εμφάνιση των λέξεων «λυρικός», «μέλος», «μελικός», «μελοοιός»:

x

Φιλόδημος (= φιλόσοφος & ειγραμματοοιός 1ου αι. .Χ.)
«Περί οιημάτων» 1. Χρησιμοοιεί για 1η φορά τον όρο «λυρικός»
2. Τριχοτομεί την οίηση στα: ± κωμικά
± τραγικά
± λυρικά
Πολύ νωρίτερα:

y

Αρχίλοχος (7ος αι. .Χ.) Χρησιμοοιεί για το τραγούδι τη λέξη «μέλος»
(κατ’ εέκταση αό την αρχική σημασία «μέλος»
του σώματος).
«μέλος» < μελικός (ενν. οιητής)
Σημείωση: Πολλοί μελετητές συσχετίζουν ετυμολογικά και την ομηρική λέξη «μολή» < «μέλεσθαι» με το «μέλος».

z

5ος αι. .Χ.: Χρησιμοοιείται η σύνθετη λέξη «μελοοιός»

Γενικά: Σ’ όλη τη μεταγενέστερη αρχαιότητα χρησιμοοιούνται οι όροι «λυρικός»
και «μελικός» ως ισοδύναμα για το σκληρό υρήνα της «λυρικής οίησης».
Διάκριση της ευρύτερης λυρικής οίησης:
Κατά το μουσικό όργανο

Α)

Αδόμενη « Ελεγειακή οίηση
(συνοδεία αυλού (όμοε))

Β)

Μη αδόμενη « Ιαμβική οίηση
(Σοραδικά χρησιμοοιεί και τα έγχορδα
μουσικά όργανα: την ιαμβύκη και τον κλεψίαμβο).
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Ερωτήσεις:
1. Ποιος ο ορισμός της λυρικής οίησης;
 «Το είθετο λυρικός … μουσικό όργανο». (σελ. 13 – 14)
2. Τι γνωρίζετε για την αρουσία των λέξεων «λυρικός», «μέλος», «μελικός», «μελοοιός»;
 «Το είθετο … “λυρικής οίησης”». (σελ. 13 – 14)
3. Σε οιες κατηγορίες χωρίζεται η καθαυτό λυρική οίηση με κριτήριο τη χρήση ή μη μουσικού οργάνου;
 «Το είθετο λυρικός … μουσικό όργανο» (σελ. 13 – 14),
«Οι δύο όροι… ‘λυρικής οίησης’». (σελ. 14) και
«Με το ίδιο κριτήριο … κλεψίαμβο». (σελ. 14)

♦ Διαίρεση της αρχαϊκής λυρικής οίησης
Α. Διαίρεση 1ου βαθμού (κατά το μουσικό όργανο)
1. Καθαυτό λυρική οίηση
2. Ευρύτερη λυρική οίηση

α) ελεγειακή οίηση
β) ιαμβογραφία

Διαίρεση με βάση τη διάλεκτο
1. Ελεγεία « Ιωνική

2. Ίαμβος « Ιωνική
3. Χορική οίηση « Δωρική
4. Μονωδία (λεσβιακή) « Αιολική
Σημείωση: Εειδή στην αραάνω διάκριση αντιστοιχούσαν τρεις γεωγραφικές εριοχές του ελληνισμού και τα τρία γνωστά μας ελληνικά φύλα (Ίωνες,
Δωριείς, Αιολείς), οι αλαιότεροι φιλόλογοι υέθεταν ότι υήρχαν τρεις
ξεχωριστές σχολές* λυρικής οίησης:
α) Ιωνική
β) Αιολική
γ) Δωρική

*

Σχολή = «Σύνολο καλλιτεχνών ου ασάζονται τις ίδιες αρχές και αντιμετωίζουν το
αντικείμενό τους αό την ίδια οτική γωνία» (Μαμινιώτης Γ., Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, κέντρο λεξικολογίας, Αθήνα, 1998, σελ. 1748).
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Β. Διαίρεση 2ου βαθμού (κατά τον αριθμό εκτελεστών)
Διάκριση κυρίως λυρικής οίησης:
 Μονωδική οίηση. Χαρακτηριστικά της:
± Αιολική διάλεκτος
± Αλούστερη δομικά
± Προσωικότερος τόνος:
(έκφραση ροσωικότητας, μύχιων σκέψεων, αισθημάτων του
ατόμου).
± Σόλο εκτέλεση
Προσοχή: Δεν ρέει να ταυτίζεται με την αυτοβιογραφία ούτε με
την αόλυτη υοκειμενικότητα του λυρισμού των νεότερων χρόνων. Είναι δημόσιος λόγος (όως όλη η αρχαία
οίηση), γιατί:
• Αφορά τη ζωή (λατρευτική ή άλλη) της όλης.
• Αευθύνεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο κοινό.
• Δεν αευθύνεται στο μοναχικό άτομο για τη μοναχική του αόλαυση.
• Ειλέον, την εοχή αυτή ανατύσσεται ο νέος θεσμός της όλης – κράτους υό την αιγίδα του οοίου
τίθεται το σύνολο της οργανωμένης ολιτιστικής αραγωγής και των λειτουργών αυτής, των οιητών.
Αόδειξη αοτελούν τα ολιτιστικά ρογράμματα
των τυράννων.
 Χορική οίηση. Χαρακτηριστικά της:
± Δωρική διάλεκτος
± Συνθετότερη δομικά
± Έκφραση συλλογικής συνείδησης
± Ορχηστρική εκτέλεση
± Έχει μεγαλύτερη κλίμακα
± Έχει θεαματικότερο χαρακτήρα (.χ. με τη χρήση ολλών μέτρων).
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Γ. Διαίρεση 3ου βαθμού (με βάση τις λειτουργικές ανάγκες, στα λαίσια:
 της λατρείας
 της όλης
 της συντροφιάς)
(ανηγυρικού κώμου*,
ολιτικής εταιρείας†)

Διάκριση στο εσωτερικό της κυρίως λυρικής οίησης:
Για θεούς

Χορική λυρική οίηση

Για ειφανείς θνητούς

Χορική λυρική οίηση

Είδη και υ οείδη χορικής λυρικής

οίησης

Για θεούς
1. Ύμνος « Ι. Παρθένιον
± εκτελείται αό χορό νεανίδων
2. Νόμος
± ανήκει στην κατηγορία των ύμνων
± ρος τιμή του Αόλλωνα, της Αθηνάς
± εκτελείται ότε μονωδικά, ότε χορικά
Μορφές του:
Ι. Νόμος κιθαρωδικός (κιθάρα + ωδή)
ΙΙ. Νόμος κιθαριστικός (= με ψιλό όργανο)
ΙΙΙ. Νόμος αυλωδικός (με αυλό + ωδή)
ΙV. Νόμος αυλητικός (= με ψιλό όργανο)
3. Προσόδιον
± συνοδεύει ομές ρος τους βωμούς των θεών
4. Διθύραμβος
± ενθουσιαστικό άσμα ρος τιμή του Διόνυσου
5. Παιάν « Ι. Συμοτικός αιάν
± ρος τιμή του Αόλλωνα
*

†

Κώμος = «Λαϊκή και αγροτική γιορτή, αφιερωμένη στις αραγωγικές δυνάμεις της
φύσης ρος τιμήν του θεού Διονύσου και της ακολουθίας του. Κατ’ εέκταση κώμος
είναι η θορυβώδης έξοδος των συμοσιαστών αό το σίτι και η εύθυμη εριλάνησή
τους στους δρόμους, με τη συνοδεία λαμάδων, φανών και οργάνων (κυρίως αυλού). Οι
όμιλοι των νέων ανδρών φορούσαν ροσωίδες, διασκέδαζαν, τραγουδούσαν, αστεΐζονταν και κυρίως χόρευαν υό τους ήχους της μουσικής». (Μαμινιώτης Γ., Λεξικό της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ό. ., σελ. 985).
Εταιρεία = συντροφιά, ολιτικός σύλλογος για κομματικούς σκοούς (Σταματάκος Ι.,
Λεξικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, εκδ. οργαν. «Ο Φοίνιξ», Αθήναι, 1972, σελ.
397).

21

Εισαγωγή

Για ε ιφανείς θνητούς
1. Εγκώμιον
Ι. Εινίκιον
± ρος τιμή των νικητών στους αθλητικούς αγώνες
ΙΙ. Σκόλιον
± αδόμενο
± τραγουδιέται στα συμόσια
± εκτελείται αό ένα συμότη ή αό ολόκληρη συντροφιά
ΙΙΙ. Ερωτικόν
2. Υμέναιος
= τραγούδια του γάμου
3. Ειθαλάμιον
4. Θρήνος (= μοιρολόι)
± αρχικά : τελετουργικό συστατικό της κηδείας
± αργότερα : λήρως αεξαρτημένο α’ αυτήν

Ευρύτερη Λυρική Ποίηση
Για θνητούς
1. Ελεγεία

Ι. ολεμική
ΙΙ. ολιτική
ΙΙΙ. συμοτική
± Μέτρο: ελεγειακό δίστιχο
± Ετυμολογία: ἔλεγος > ἐλεγεῖον < elegn (= καλάμι, σύριγγα) (= αρμενική λέξη), ίσως φρυγικό γλωσσικό δάνειο.

Πράγματι: Η υόθεση αυτή είναι ιθανή, εφόσον κατά την αρχαία αράδοση, οι Έλληνες αρέλαβαν αό τους Φρύγες τον αυλό, το όργανο δηλαδή ου συνοδεύει την ελεγεία.
Αντίθετα: Η υόθεση ου ήθελε την ελεγεία να σχετίζεται με τη θρηνητική οίηση δεν στηρίζεται σε εαρκή τεκμήρια.
2. Είγραμμα Χαρακτηριστικά του:
± συγγενικό ρος την ελεγεία είδος
± Μέτρο:

ελεγειακό δίστιχο (κυρίως)
δακτυλικό εξάμετρο (λιγότερο συχνά)
άλλα μέτρα (σανίως)
ειτυχία του
± αεριόριστη θεματική ελευθερία
⇒
και αντοχή του
± ευρύ φάσμα ‘λυρικών’ διαθέσεων
στο χρόνο
± ευρηματική κατάληξη
x Εηρέασε: ¡ ρωμαϊκή οίηση
y Καλλιεργήθηκε: ¡ σ’ όλο το Βυζάντιο και την Αναγέννηση
z Αοτελεί ροσφιλή τρόο οιητικής έκφρασης των λογίων και
ελληνιστών: ¡ σήμερα
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Η συνεισφορά των Αλεξανδρινών φιλολόγων:
Αλεξανδρινοί φιλόλογοι: α)

Συλλέγουν
Αοκαθιστούν κριτικά
Μελετούν

β)

την αραγωγή της
λυρικής οίησης (άνω
αό 100.000 στίχους)

Συντάσσουν τον κανόνα των εννέα σουδαιότερων
λυρικών οιητών και κατατάσσουν ειδολογικά το
έργο τους.

Ο «κανόνας των εννέα λυρικών»


Αλκμάν






Στησίχορος
΄Ιβυκος
Σιμωνίδης
Πίνδαρος
Βακχυλίδης





Αλκαίος
Σαφώ
Ανακρέων

Χορικοί οιητές

Μονωδικοί οιητές

Σήμερα: Σώζονται ελάχιστα σαράγματα.

Ερωτήσεις:
1.

Πώς διαιρείται η αρχαϊκή λυρική οίηση με βάση τη διάλεκτο;
 «Κατά το μουσικό όργανο …Τα οιητικά αυτά γένη … δωρικής». (σελ.
14)

2.

Ποιες οι διαιρέσεις της κυρίως λυρικής οίησης με βάση τον αριθμό των
εκτελεστών και τι γνωρίζετε γι’ αυτές;
 «Στο εσωτερικό … συνείδησης». (σελ. 16)

3.

Τι γνωρίζετε για τη μονωδία και τι για τη χορική οίηση;
 «Στο εσωτερικό …συνείδησης» (σελ. 16), «Η αρχαία μονωδία, …των
τυράννων.)» (σελ. 32), «Τα ειμέρους είδη …αό αυτήν» (σελ. 16)

4.

Ποια τα χαρακτηριστικά της μονωδικής και οια της χορικής οίησης;
 «Στο εσωτερικό … συνείδησης». (σελ. 16) και «Πρέει να ροσεχτεί …
τυράννων)». (σελ. 32)

Εισαγωγή
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5.

Ποιες διαφορές διακρίνουμε ανάμεσα στη μονωδική και τη χορική οίηση;
 «Στο εσωτερικό … συλλογικής συνείδησης». (σελ. 16)

6.

Ποια τα είδη και υοείδη της χορικής λυρικής οίησης ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες;
 «Στο εσωτερικό της κυρίως λυρικής οίησης: τα ειμέρους … αεξαρτημένο αό αυτήν». (σελ. 16)

7.

Ποια είδη της χορικής λυρικής οίησης αευθύνονται στους θεούς και τι
γνωρίζετε για το καθένα αό αυτά;
 «Για τους θεούς … όργανο)». (σελ. 16)

8.

Ποια είδη της χορικής λυρικής οίησης αευθύνονται σε ειφανείς θνητούς
και τι γνωρίζετε για το καθένα αό αυτά;
 «Για ειφανείς θνητούς … αεξαρτημένο αό αυτήν». (σελ. 16)

9.

Τι γνωρίζετε για την κατηγορία των Ύμνων;
 «Για τους θεούς … αό χορό νεανίδων)». (σελ. 16) και «Στην κατηγορία
των ύμνων … αυλητικός (= με ψιλό το όργανο)». (σελ. 16)

10.

Τι είναι ο νόμος και οιες οι μορφές του;
 «Στην κατηγορία των ύμνων … όργανο)». (σελ. 16)

11.

Ποια είναι τα υοείδη του εγκωμίου και τι γνωρίζετε για το καθένα α’ αυτά;
 «Για ειφανείς θνητούς … ερωτικόν)». (σελ. 16)

12.

Τι γνωρίζετε για την ελεγεία και το είγραμμα;
 «Με το κριτήριο του μουσικού οργάνου …(το όμοε)» (σελ. 14), «Η ελεγεία … και των ελληνιστών». (σελ. 16 – 17)

13.

Ποια η ετυμολογία της λέξης «ελεγεία» και οια τα είδη της;
 «Η ελεγεία …εαρκή τεκμήρια)». (σελ. 16 – 17)

14.

Τι είναι το είγραμμα και οια τα χαρακτηριστικά του;
 «Συγγενικό ρος, … και των ελληνιστών». (σελ. 17)

15.

Πού οφείλεται η ειτυχία του ειγράμματος και η αντοχή του στο χρόνο;
 «Χάρη στην αεριόριστη … και των ελληνιστών». (σελ. 17)

16.

Ποια είδραση άσκησε το είγραμμα σε κατοινές εριόδους;
 «Χάρη … ελληνιστών». (σελ. 17)
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17.

Ποιος ο ρόλος των αλεξανδρινών φιλολόγων στη διάσωση, κριτική αοκατάσταση και μελέτη της λυρικής οίησης;
 «Η αραγωγή … ειδολογικά». (σελ. 17)

18.

Ποιους λυρικούς οιητές εριλαμβάνει ο «κανόνας» ου συνέταξαν οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι;
 «Γραμματικοί συνέταξαν …ειδολογικά». (σελ. 17) και «Ο αλεξανδρινός
… Κόριννα». (σελ. 32)

19.

Τι μας έχει διασωθεί αό την αραγωγή της αρχαϊκής λυρικής οίησης;
 «Η αραγωγή … ακρωτηριασμένα λείψανα». (σελ. 17)

20.

Γιατί, αρά τα μικροσκοικά θραύσματα της λυρικής οίησης ου μας έχουν
διασωθεί, μορούμε να συνάγουμε ουσιώδη συμεράσματα για το οιητικό
αυτό είδος και την εοχή όου διαμορφώθηκε και ανατύχθηκε;
 «Τα κείμενα …όου ανατύχθηκε’». (σελ. 17)
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ΙV. Διάγραμμα της εξέλιξης της Λυρικής Ποίησης
♦ Η Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 650 – 450 .Χ.
Η Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση ετεροκαθορίζεται αό το ομηρικό έος.
Δηλαδή:

1. Αρχικό στάδιο αρχαϊκής λυρικής

οίησης

Γνωρίσματά της:
Α) Ακολουθεί τον Όμηρο:
• Οι οιητές μελοοιούν μυθικές αφηγήσεις εικού τύου, .χ.:
1. Τέρανδρος
2. Στησίχορος
Β) Ανατρέει το έος: σε είεδο:
α) θεματικό
β) μετρικό – τεχνικό
γ) ιδεολογικό
.χ. Αρχίλοχος ¡ ελεγεία & ίαμβος
Πιο συγκεκριμένα:
Αρχίλοχος:
α) Σε είεδο θεματικό:
± Αοστρέφεται το μύθο
β) Σε είεδο μετρικό – τεχνικό:
± Παρουσιάζει ευρηματικότητα σε μετρικά σχήματα και στροφικές ενότητες (σε αντίθεση με το μονότονα εαναλαμβανόμενο δακτυλικό εξάμετρο του έους)
± Εγκαινιάζει τις στρατηγικές και τον τρόο του βραχέος άσματος.
γ) Σε είεδο ιδεολογίας:
± Αορρίτει κατηγορηματικά τις αξίες του εικού κόσμου:
Έος

Λυρική οίηση

Ι.

Ι.

ΙΙ.

Κλέος (= η κεντρική αριστοκρατική αξία για τον άνδρα)
Ανδρεία (= η κατεξοχήν ανδρική συμεριφορά για την κατάκτηση του κλέους)

ΙΙ.

Εύθραυστη/ εφήμερη
ανθρώινη ύαρξη
Ανθρώινη αμηχανία
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2. Στάδιο ωρίμανσης της αρχαϊκής λυρικής

οίησης

Εκρόσωοί της:
1. Αλκαίος
2. Σαφώ

Λεσβιακή μονωδία

3. Ανακρέοντας
Γνωρίσματά της:
Δεύτερη ανατροή αραδοσιακών συντεταγμένων αλαιάς οίησης: ¡ Σαφώ
1. Σαφώ:

Προβάλλει το δόγμα ου δίνει το ροβάδισμα στην αολύτως ροσωική ειλογή του ατόμου έναντι των (εικής καταγωγής) σταθερών, κοινών και δεδομένων ροτιμήσεων
και αξιών του συλλογικού σώματος.

2. Αλκαίος:

Την οξύτητα των ολιτικών αγώνων τη μεταφράζει σε γνήσια οίηση.

3. Ανακρέων: Μετατρέει σε υψηλή τέχνη (δηλαδή σε τέχνη ου τέρει
και ροκαλεί σε στοχασμό) τα άθη του κρασιού και του
έρωτα.

3. Στάδιο χρυσής ε οχής της λυρικής

οίησης

Εκρόσωοί της:


Ίβυκος





Αλκμάν
Πίνδαρος
Βακχυλίδης
Σιμωνίδης







Καλλίνος
Τυρταίος
Σόλων
Θέογνης
Μίμνερμος

Χορική οίηση

Ελεγεία
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Χορική οίηση
Γνωρίσματά της:


Ίβυκος:

± Πολυείεδη μουσική σύνθεση με οργανική ενότητα και
συνοχή ροκλασικού τύου
± Αντιαραθέτει το τραγούδι στα έργα της ολεμικής ανδρείας, ως μέσο για την εξασφάλιση της υστεροφημίας.



Αλκμάν:

± Ανατύσσει γραμμικά και αρατακτικά το οίημα



Πίνδαρος:

± Αοκορύφωση αρχαιοελληνικού λυρισμού
± Είτευγμα μεστής αρχαϊκής τεχνικής
±
±
±
±

Ρωμαλαία εικονοοιϊα
«Πολυδαίδαλα ρήματα»
Βαθιά θρησκευτική εμνοή μαντείου Δελφών
Εαναφέρει ανανεωμένα τα δικαιώματα του μύθου στο
χώρο της λυρικής οίησης

Συμέρασμα: Συνθέτει ένα συνδυαστικό είδος «λυρικής αφήγησης»
Βακχυλίδης: ± Διακρίνεται για την τεχνική του αρτιότητα
± Υερτονίζει τη θεατρική δομή του χορικού άσματος


Σιμωνίδης:

± Στοχαστική, θρηνητική οίηση
± Οικουμενικός ανθρωισμός (‘εκφράζει τον οίκτο με άθος’ Διονύσιος)

Ελεγεία
Γνωρίσματά της:
Ä Θέμα της: οι σχέσεις ατόμου - όλης


Καλλίνος:

± αραινετικό ολεμιστήριο άσμα
± αλό ως ρος:



Τυρταίος:

γλώσσα
δομή
εριεχόμενο

± ολεμική αραίνεση
± συνθετότερο ως ρος ιδεολογική εεξεργασία
± εξάρτηση αό Όμηρο
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Σόλων:

± υψήγοροι στίχοι
± δίνει το θεωρητικό υόβαθρο της νομοθετικής του ράξης
για την Αθήνα μέσα αό μια βαθιά θεολογική ολιτική
ρόταση.
± εεξεργάζεται την αραδοσιακή έννοια της μοίρας
± εεξεργάζεται το σύμλεγμα «ενοχής και τιμωρίας» με
ευρηματικό κι εντυωσιακό τρόο
± Έτσι: άνοιξε διάλατα το δρόμο για την ανάτυξη του
κεντρικού ροβληματισμού των τραγωδιών του Αισχύλου



Θέογνης:

± γνωμική οίηση
± διαμαρτύρεται για την έκτωση των αξιών της αλιάς
αριστοκρατίας
± δεν κάνει καμιά ολιτική ρόταση



Μίμνερμος:

± μελαγχολικός τόνος στην οίησή του

Ίαμβος
Γνωρίσματα:
Παλαιά ιαμβογραφία:
± εζός μετρικός ρυθμός
± εζά θέματα
± ροσωικό σκώμμα
1.

Αρχίλοχος:
± βίαιες – ανελέητες ροσωικές ειθέσεις μέσω της οίησης

2.

Σημωνίδης ο Αμοργίνος:
± έμμεση έκφραση κοινωνικής κριτικής
± ικρία – ααισιοδοξία
± αομάκρυνση αό τον Όμηρο
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Οι 16 κυριότεροι εκ ρόσω οι της Λυρικής Ποίησης κατά είδη
Ελεγειακοί
Ποιητές
Καλλίνος
Τυρταίος
Μίμνερμος
Σόλων
Θέογνης

Ιαμβογράφοι
και Ελεγειακοί
Αρχίλοχος
Σημωνίδης

Μονωδία

Χορικό Άσμα

Σαφώ
Αλκαίος

Αλκμάν
Στησίχορος

Ανακρέων

Ίβυκος
Σιμωνίδης Κείος
Πίνδαρος
Βακχυλίδης

Ερωτήσεις:
1.

Ποια στάση κρατά η αρχαϊκή λυρική οίηση στο αρχικό της στάδιο αέναντι
στο ομηρικό έος;
 «Η λυρική οίηση … ανθρώινης αμηχανίας». (σελ. 18)

2.

Σε οια είεδα διαφοροοιείται η αρχαϊκή λυρική οίηση αό το έος του
Ομήρου και οιος ο κυριότερος εκρόσωος αυτής της τάσης;
 «Το οιητικό ρόγραμμα … ανθρώινης αμηχανίας». (σελ. 18)

3.

Ποιες αξίες του έους αορρίτει η οίηση του Αρχίλοχου;
 «Σε είεδο ιδεολογίας … ανθρώινης αμηχανίας». (σελ. 18)

4.

Με οιον οιητή και με οιον τρόο ραγματοοιείται η δεύτερη ανατροή
του ομηρικού έους ως ρος το ιδεολογικό είεδο;
 «Μόνο μέσα αό την οίηση της Σαφώς … του συλλογικού σώματος».
(σελ. 18)

5.

Ποιο είναι το στάδιο ωρίμανσης της αρχαϊκής λυρικής οίησης, οιοι οι εκρόσωοί της και οια τα γνωρίσματά τους;
 «Με τους τρεις εκροσώους … ροκαλεί σε στοχασμό». (σελ. 18 – 19)

6.

Ποιοι είναι οι κυριότεροι εκρόσωοι της λεσβιακής μονωδίας και οια η
θεματολογία τους;
 «Με τους τρεις εκροσώους … στοχασμό». (σελ. 18 – 19)

7.

Τι γνωρίζετε για τη χρυσή εοχή της αρχαϊκής λυρικής οίησης;
 «Στη χρυσή εοχή … ολιτική ρόταση». (σελ. 19 – 20)
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Ποιο είδος δεσόζει στη χρυσή εοχή της αρχαϊκής λυρικής οίησης και
οιοι οι κυριότεροι εκρόσωοί του; Ανατύξτε.
 «Στη χρυσή εοχή … σημερινό αναγνώστη». (σελ. 19)

9.

Ποια τα χαρακτηριστικά της οίησης του Πίνδαρου;
 «Σύμφωνα με την κρίση των αρχαίων …του αρχαϊκού έους». (σελ. 19)

10.

Ποιοι οι κυριότεροι εκρόσωοι της ελεγείας και τι γνωρίζετε για τον καθένα α’ αυτούς;
 «Οι στοχαστικοί δρόμοι …ολιτική ρόταση». (σελ. 19 – 20)

11.

Τι γνωρίζετε για την ελεγειακή οίηση του Σόλωνα;
 «Ο νομοθέτης – οιητής Σόλων …αισχύλειας τραγωδίας». (σελ. 19)

12.

Ποια τα χαρακτηριστικά της ελεγείας του Σόλωνα και οια η γενικότερη
συμβολή της στην οίηση;
 «Ο νομοθέτης – οιητής Σόλων … τραγωδίας». (σελ. 19)

13.

Τι γνωρίζετε για τον ίαμβο και οιοι οι σημαντικότεροι εκρόσωοί του;
 «Η αλαιά ιαμβογραφία … στο βάθος». (σελ. 20)

Εισαγωγή
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Η προσφορά της αρχαίας λυρικής ποίησης
στο σύγχρονο άνθρωπο*
Ίσως σε ολλούς ρωτόειρους και γι’ αυτό ανυοψίαστους αναγνώστες των σαραγμάτων ου μας διασώθηκαν αό την αρχαϊκή λυρική οίηση εύλογα να γεννιέται η αορία για το οια είναι η ροσφορά της αρχαίας λυρικής νευματικής
δημιουργίας στο σύγχρονο άνθρωο.
Πολλά θα ήταν αυτά ου θα μορούσαν να λεχθούν ως αάντηση στο κρίσιμο αυτό ερώτημα, ου αονέει ίσως κάοια δυσιστία ως ρος τη «χρησιμότητα» της
λυρικής οίησης μιας «αρωχημένης εοχής» στις σύγχρονες συνθήκες της
κοινωνίας και του ολιτισμού ου βιώνει ο σημερινός άνθρωος.
Για να μορέσουμε όμως ν’ αοτιμήσουμε οιοτικά και να κατανοήσουμε την
αιδευτική αξία, ου ρώτιστα χαρίζει ως δώρο στους μεταγενέστερους η ακτινοβολία και το ελεύθερο νεύμα φωτισμένων ανθρώων της αρχαϊκής ελληνικής
αρχαιότητας, θα ρέει να δεχτούμε ως η αξία της ζωής δε μετριέται σε χρήμα,
ούτε στις θαυμαστές ειδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά στην οιότητα,
τον λούτο και τη δύναμη της ψυχής.
Μόνο τότε μορούμε να δούμε βαθιά, έρα αό τον οιητικό χορό της λέξης, και
ν’ αναγνωρίσουμε στα κινήματα της ψυχής του αρχαϊκού λυρικού οιητή, της δικής μας ψυχής τα σκιρτήματα και τους φόβους και να συνειδητοοιήσουμε έτσι
ως, όσα χρόνια κι αν εράσουν, όσα κι αν αλλάξουν άνω στη γη, η ψυχή του
ανθρώου μένει αναλλοίωτη. Εδώ είναι ο χώρος όου ο αρχαϊκός λυρικός μορεί
να συναγωνιστεί το σύγχρονο και να τον ξεεράσει: στα ράγματα ου δεν εξαρτώνται αό τη γνώση, την ειστήμη, την τεχνολογία, ου δεν ροοδεύουν, αλλά
ου έχουν μέσα τους μιαν αιώνια αξία κι ομορφιά, όως η ομορφιά της αυγής, η
αγάη, ο όνος της εγκατάλειψης, η φιλία ου ροδίδεται αλλά και η ευφρόσυνη
διάθεση αό το φαγητό ή το κρασί. Αν σ’ όλα αυτά τα καθημερινά, τα κοινά, στη
σύγχρονη ολυάσχολη ζωή μας, ου τα ροσερνάμε χωρίς να τους δίνουμε σημασία, σταθούμε –με αφορμή τους αρχαϊκούς λυρικούς οιητές–, θα συνειδητοοιήσουμε την ανθρώινη ουσία μας, αυτή ου μας δένει με το διλανό μας, με
τον αλλόγλωσσο, με τον αλλόθρησκο, με το τότε, με το τώρα, με τον Άνθρωο. Κι
αυτή η ουσία βρίσκεται στο βάθος της ανθρώινης ψυχής, ου μένει αναλλοίωτη
και ου με τόση αμεσότητα, εντιμότητα και ειλικρίνεια εκφράστηκε μέσα αό
την αρχαϊκή λυρική οιητική τέχνη.
Καθώς οι λυρικοί οιητές αρουσίασαν άμεσα την εοχή και το δικό τους κόσμο,
μένουν είκαιροι σε μιαν εοχή σαν τη δική μας ου αρουσιάζει ολλές αναλογίες και ομοιότητες με τη μακρινή εκείνη εοχή. Και ο αρχαϊκός λυρικός, όως
και ο σύγχρονος, ζει και δημιουργεί μέσα σε μια εοχή ου ένιωσε βαθιά στο
* Εισαγωγικά σχόλια της συγγραφέως.
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ετσί της τη φθορά και την εξαφάνιση ενός ολόκληρου κόσμου, με συνακόλουθες
αλλαγές στις κοινωνικές, οικονομικές και ολιτικές δομές και στην ψυχοσύνθεση, την ιδεολογία και την καθημερινή ζωή του ανθρώου, καταστάσεις ου δεν
είναι ξένες ρος τη δική μας εοχή.
Η αρχαία λυρική οίηση λοιόν καταφέρνει να διατηρεί και σήμερα την ακτινοβολία της, μένοντας σταθερά είκαιρη μέσα στην αστάθεια του κόσμου και την
ιδεολογική σύγχυση του σύγχρονου ανθρώου, γιατί διαθέτει μια δυναμική μοναδική: καταφέρνει να ανάγεται κάθε φορά, αό το συγκεκριμένο βίωμα, αό την
ροσωική σκέψη ή το συναίσθημα, στο γενικό και το ανανθρώινο, αγγίζοντας
τις λετές χορδές της ανθρώινης καρδιάς.
Εδώ βρίσκει ο σύγχρονος άνθρωος ένα στήριγμα ψυχής στον καθημερινό αγώνα
ου δίνει στη ζωή, μέσα αό τον αγώνα ου αγωνίστηκαν οι αρχαϊκοί λυρικοί
οιητές και ο αρχαϊκός άνθρωος γενικότερα, για να φτάσουν στη γνώση του βαθύτερου εαυτού τους. Αυτή τη γνώση τού την ροσφέρουν ως δώρα, ως ααύγασμα και σοφία ζωής, μαζί με το κουράγιο ου τους ροσφέρει η σκέψη ως αό
τις ίδιες συμληγάδες έρασαν αλιότερα και άλλοι και τις αντιμετώισαν με
εντιμότητα και αξιορέεια.
Έτσι, ο σύγχρονος άνθρωος, ο αελιστικά στραμμένος στην υλική ευμάρεια, ο
θλιβερά αοστραγγισμένος αό κάθε ψυχική ρώμη και νευματικό μεγαλείο, ο
τραγικά ανήμορος στο τέλος για έντιμο αγώνα στη ζωή, αφυνίζεται και ξυνούν μέσα του δυνάμεις ψυχής αό καιρό ξεχασμένες. Γιατί ο αρχαϊκός λυρικός
οιητής του ανοίγει μροστά του έναν άλλο κόσμο. Με το αίσθημα, τη σκέψη και
τον έντεχνο λόγο, ροσαθεί να τον βοηθήσει θεωρητικά και ρακτικά, ώστε να
κατανοήσει και, κατανοώντας, ν’ αντιμετωίσει με αξιορέεια την ραγματικότητα ου τον εριβάλλει.
Του διδάσκει ως, για να μορέσει ν’ ανταεξέλθει στις αότομες εναλλαγές ου
συμβαίνουν στη ζωή του, ρέει ν’ ακολουθεί σ’ όλα το μέτρο, ν’ αοφεύγει την
ύβρη, γνωρίζοντας το «ρυθμό» της ανθρώινης μοίρας και συνειδητοοιώντας αράλληλα την ανθρώινη «αμηχανία», την αδυναμία μροστά στις εναλλαγές της
τύχης και της θέλησης του θεού. Ακόμη όμως κι αν όλα χαθούν, ένα ράγμα δεν
μορεί να το αφαιρέσει κανείς αό τον άνθρωο –και είναι αυτό ου θα τον στηρίξει σε κάθε δυσκολία– τη δύναμη της καρδιάς, την καρτερία και την υομονή,
την κρατερή «τλημοσύνη».
Και κάτι ακόμα του ροσφέρει: τη βαθύτερη και χαμένη αό καιρό ανθρωιά μαζί με την ομορφιά της φύσης, των ανθρώων, των αισθημάτων, ου ξεδιλώνεται
μροστά στα μάτια του και του ροσφέρεται λιτή, αέριττη, αληθινή.
Όλα αυτά τα εριβάλλει ο αρχαϊκός οιητής με μιαν ευθύτητα, αλότητα και
φρεσκάδα, γι’ αυτό και ειδρά άμεσα στην ψυχή του νέου κυρίως ανθρώου,
χαρίζοντάς της αισθητική καλλιέργεια κι ευαισθησία.
Τελικά, η αρχαϊκή λυρική οίηση καταλήγει να γίνεται το ιο διδακτικό, το ιο
αληθινό, το ιο ευχάριστο μα και το ιο είκαιρο μάθημα ζωής σ’ εμάς τους σύγχρονους ου ξεχάσαμε ώς να σκεφτόμαστε, ώς να νιώθουμε, ώς να «ζούμε».

