Ο Θεός Διόνυσος και οι Πειρατές
Ένα ταξίδι στον μύθο και την ιστορία μέσα από το παραμύθι
Χρύσα Κουράκη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Ιωάννα Δεκατρή , Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Γ΄Δ.Δ.Ε. Αθήνας

Γιατί να διαβάσω το βιβλίο στην τάξη;
 Ως «εργαλείο» για
Αυτόνομα, για αισθητική απόλαυση

αφόρμηση ή για
προσέγγιση ποικίλων
θεμάτων π.χ.
➢ Μουσείο
➢ Μυθολογία
➢ Αρχαίο Δράμα
➢ Αρχαίο Σατυρικό
Δράμα
➢ Κλπ.

Το Βιβλίο Γνώσεων

Η Δομή
❖ Αφήγηση
❖ Γλωσσάρι

❖ Δραστηριότητες

Αφετηρίες δημιουργίας διαθεματικών
σεναρίων- ερευνητικών σχεδίων εργασίας
Προτεινόμενες Δραστηριότητες
 Μαγειρεύοντας μια ιστορία (η μαγιά για τα μάγια)

΄Ηρωας – Τόπος - Αντίπαλος
Διόνυσος
Τυρρηνοί Πειρατές
Λόρδος Βύρων
Έλγιν
Οδ. Ανδρούτσος
Καπουτσίνοι Μοναχοί
….και πολλά άλλα!!!
 Βρίσκω τη λέξη
 Κάνε τη δική σου έρευνα
 Φτιάξε τη δική σου ιστορία

(με αφορμή τη ζωφόρο του Μνημείου του Λυσικράτη)

Αφετηρίες δημιουργίας διαθεματικών
σεναρίων- ερευνητικών σχεδίων εργασίας
Γλωσσάρι Βιβλίου
 Μουσείο Σχολικής Ζωής κι Εκπαίδευσης
 Ο Λέων της Χαιρώνειας

 Οδός Τριπόδων
 Το Γαλάζιο Σπίτι
 Μνημείο του Λυσικράτη

 Θεός Διόνυσος
 Ετρούσκοι / Τυρρηνοί + Πειρατές
 Φρανκενστάιν

 Σατυρικό Δράμα/ Ευριπίδης/ Κύκλωψ

Το βιβλίο
Συνδυάζει:
 Τον μύθο

 Την ιστορία
 Τη σύγχρονη

πραγματικότητα
(Μουσείο Σχολικής
Ζωής, εκπαιδευτική
εκδρομή, ρεαλιστικές
αντιδράσεις
παιδιών)

Αποτελεί:
 Οδηγό της περιοχής –

τοπικής ιστορίας
 Βιβλίο γνώσεων
 Μυθοπλασία

Τι μπορούμε να κάνουμε στην τάξη;
 Επιτόπια έρευνα – επίσκεψη

στην οδό Τριπόδων και στο
Μουσείο Σχολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης
 Συνεντεύξεις από κατοίκους
της περιοχής για διερεύνηση
σχετικών με το βιβλίο
γνώσεων ή για τη
συγκέντρωση αναμνήσεων
 Να φωτογραφήσουμε τους
γύρω δρόμους και να
κάνουμε μια έκθεση
 Να αναζητήσουμε την
προέλευση των ονομάτων
των γύρω δρόμων

Σύνδεση πολλών εποχών και
γνωστικών αντικειμένων

Τι μπορούμε να κάνουμε στην τάξη;
 Χάρτη της περιοχής

 Χάρτη του μύθου

Τι μπορούμε να κάνουμε στην τάξη;
 Με αφορμή το Μουσείο

Σχολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης να
διερευνήσουμε
➢ το γιατί και το πώς
μπορεί να γίνει ένα
μουσείο
➢ ποια είδη μουσείων
γνωρίζουμε
➢ τι είδους μουσεία θα
θέλαμε να υπάρχουν
➢ να αναζητήσουμε μήπως
τελικά υπάρχουν

Τι μπορούμε να κάνουμε στην τάξη;
 Να φτιάξουμε έναν

δικό μας οδηγό πόλης
για τη δική μας
περιοχή με
➢ μύθους,
➢ αξιοθέατα,
➢ ιστορικές
πληροφορίες,
➢ φωτογραφίες
➢ μια δική μας σχετική
φανταστική ιστορία

Τι μπορούμε να κάνουμε στην τάξη;
 Να αναζητήσουμε τις

ποικίλες εκδοχές του
μύθου ή και άλλων
μύθων
 Να συζητήσουμε για το
τι είναι αλήθεια και τι
όχι ή για το θέμα της
ιστορικής αλήθειας
 Με αφορμή το βιβλίο να
συζητήσουμε και να
αναζητήσουμε την
αλήθεια και τον μύθο σε
αυτοβιογραφικά ή
ιστορικά μυθιστορήματα

Μεταμορφώσεις …
 Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο (3.38), όταν ο Διόνυσος θέλησε να πάει στη

Νάξο από την Ικαρία, για να μυήσει τους κατοίκους στη λατρεία του,
μίσθωσε Τυρρηνούς πειρατές για να τον μεταφέρουν στο νησί. Εκείνοι
δέχθηκαν, με απώτερο και κρυφό σκοπό να τον πουλήσουν σκλάβο στην
Ασία. Όταν το κατάλαβε ο Διόνυσος, μετέβαλε τα κουπιά τους σε φίδια,
γέμισε το πλοίο με κισσό, το ακινητοποίησε μέσα σε γιρλάντες και έκανε να
αντηχήσουν αόρατοι αυλοί. Οι πειρατές τρελάθηκαν και έπεσαν στη
θάλασσα, όπου μεταμορφώθηκαν σε δελφίνια. Μετανοημένοι για το
ατόπημά τους παραστέκουν τους ναυτικούς στα ταξίδια και τα ναυάγιά τους
«ευεργετούμε τους ανθρώπους, γιατί και εμείς από άνθρωποι γίναμε ψάρια»
(Λουκ., Ενάλιοι Διάλογοι 8).
 Ο Οβίδιος τοποθετεί το επεισόδιο στη Χίο, ενώ στον ομηρικό ύμνο στον
Διόνυσο ο τόπος μένει άδηλος. Το επεισόδιο εδώ περιγράφεται διαφορετικά
και με τρόπο που θυμίζει τον Διόνυσο στις Βάκχες του Ευριπίδη, κυρίως στο
σημείο όπου προσπαθούν να τον αιχμαλωτίσουν αλλά αυτός λύνεται ή στο
σημείο όπου ο Πενθέας και η Αγαύη τον βλέπουν σαν ζώο, ταύρο ή λιοντάρι.
 http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfosei
s/page_207.html

Τι μπορούμε να κάνουμε στην τάξη;
 Να αναζητήσουμε με

ποιες μορφές τέχνης
έχει αποτυπωθεί ο
μύθος

Τι μπορούμε να κάνουμε στην τάξη;
 Να φτιάξουμε τη δική

μας ζωφόρο για έναν ή
περισσότερους μύθους
σε χαρτί του μέτρου και
να το κολλήσουμε στους
τοίχους του σχολείου
 Να αναπαραστήσουμε
τη ζωφόρο από το
Μνημείο του Λυσικράτη
με τα σώματά μας και να
τη φωτογραφήσουμε

4ο Ν/Γ Αθηνών

Τι μπορούμε να κάνουμε στην τάξη;
 Να δούμε την ταινία

του Φρανκεστάιν
ή/και την ταινία «Η δε
γυνή να φοβήται τον
άνδρα»
 Να γυρίσουμε το
βιβλίο ή σκηνές του σε
ταινία

Τι μπορούμε να κάνουμε στην τάξη;
 Να κατασκευάσουμε

το κουτί του βιβλίου –
Δραστηριότητα
επαναφήγησης

Τι μπορούμε να κάνουμε στην τάξη;
 Να μετατρέψουμε την

πόρτα της τάξης σε
εξώφυλλο σύμφωνα
με τη δική οπτική και
αισθητική

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Γυμνάσιο- ΓΕΛ- ΕΠΑΛ
 Τυπική- Ημιτυπική Εκπαίδευση
 Εντός – Εκτός Α.Π.
 Διακριτά Γνωστικά Αντικείμενα (π.χ. Ιστορία,

Λογοτεχνία, Μαθήματα Γλώσσας και Πολιτισμού –
Αρχαία Ελληνικά (Γλώσσα & Γραμματεία), Νέα
Ελληνικά- Σχέδιο, Καλλιτεχνικά Μαθήματα, κλπ
 Διαθεματικές Δράσεις- Ερευνητικές Εργασίες Προαιρετικά Προγράμματα Σχολικών
Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά,
Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας, κ.ά)

Διδακτικά Αντικείμενα Α’βάθμια &
Β’βάθμια
 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα








και Γραμματεία
ΑΕ Γλώσσα
Επιγραφή Μνημείου
Παυσανίας
ΑΕ Γραμματεία
Ελένη Ευριπίδη
Όρνιθες Αριστοφάνη
Αντιγόνη Σοφοκλή















Ιστορία
Γ’ Δημοτικού – Μυθολογία
Δ’ Δημοτικού Αρχαία Αθήνα
Ε’ Βυζαντινή Ιστορία
Στ’ Οθωμανική Αυτοκρατορία
– η Αθήνα των νεότερων
χρόνων
Γλώσσα
Θεματική ενότητα «Μουσεία»
Λογοτεχνία
Ανθολόγιο Γ’ & Δ’ Δημοτικού
Χάρης Σακελλαρίου, Ο θεός
Διόνυσος
Νώντας Έλατος, Ένας
περίπατος στην πόλη

Διδακτικά Αντικείμενα Γυμνασίου
(ενδεικτικά)
 Αρχαία Ιστορία Α΄τάξης

Μνημείο Λυσικράτη 335/4 π.Χ., Λέων Χαιρώνειας 338 π.Χ.
Οδός Τριπόδων
 Μεσαιωνική και Νεότερη Β΄τάξης
Πειρατές, η περιοχή της Πλάκας στους Βυζαντινούς χρόνους,
Μονή Καπουτσίνων μοναχών, η Νάξος/ Κυκλάδες
Ενετοκρατίας
 Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄τάξης
Αθήνα των χρόνων της Οθωμανικής Κυριαρχίας, Ξένοι
περιηγητές, Έλγιν, Φιλελληνισμός, Βύρων, η Ελληνική
Επανάσταση, Οδ. Ανδρούτσος, τα μνημεία και η τύχη τους στην
Αθήνα πριν, κατά και μετά την Επανάσταση, στα χρόνια του
Όθωνα και σήμερα…

Σύνδεση Ιστορίας- Λογοτεχνίας
 Σύνδεση με λογοτεχνικά κείμενα

Σύνδεση Ιστορίας- Λογοτεχνίας
 Σύνδεση με λογοτεχνικά κείμενα
➢ Δ. Καμπούρογλου – «Αι Παλαιαί Αθήναι», «Αττικοί

Έρωτες» , «Ο Αναδρομάρης»,
➢ Θ. Πετσάλη- Διομήδη, «Οι Μαυρόλυκοι. Το χρονικό της
Τουρκοκρατίας (1565-1799) ,
➢ Αλ. Παπαδιαμάντη «Αι Αθήναι ως ανατολική πόλις» ,
«Αθηναϊκά Διηγήματα»
➢ Μέλπω Αξιώτη, «Οι εργάτες και οι άλλοι», Σύντροφοι
καλημέρα!, Άπαντα, τ.5, Αθήνα, Κέδρος 1983.
➢ Βλ. αναλόγως της εποχής στις Ψηφίδες ΚΕΓ/ ΙστορίαΛογοτεχνία & Πόλεις και Λογοτεχνία > Αθήνα
➢ http://www.greek-language.gr/digitalResources/index.html

Πλατεία Λυσικράτους στην Πλάκα. 1751-1754
Η εικόνα προέρχεται από το τετράτομο έργο «The Antiquities of Athens» των βρετανών ζωγράφων και
αρχιτεκτόνων Τζέιμς Στιούαρτ (James Stuart) και Νίκολας Ρέβετ (Nicholas Revett), οι οποίοι επισκέφθηκαν την
Ελλάδα το διάστημα 1751-1754. Απεικονίζοντας με εξαιρετική τέχνη και ακρίβεια τα μνημεία, το έργο αυτό
υπήρξε καθοριστικό για την αναβίωση του ενδιαφέροντος για την αρχαία Ελλάδα στην Ευρώπη.

Λίγοι γνωρίζουν ότι την καλή κατάσταση του μνημείου την οφείλουμε σε ένα
βαθμό στους Καπουτσίνους μοναχούς που το διαφύλαξαν για 150 χρόνια,
ενσωματώνοντάς το στο μοναστήρι τους. Η ανωτέρω εικόνα, σχεδιασμένη στα
μέσα του 18ου αιώνα, μάς μεταφέρει πιστά σε εκείνη την εποχή.








Οι Καπουτσίνοι, όπως και άλλα καθολικά μοναχικά τάγματα, ήρθαν στην Αθήνα τον
17ο αιώνα και το 1669 αγόρασαν το σπίτι μέσα στην αυλή του οποίου βρισκόταν το
μνημείο από τον τότε έλληνα ιδιοκτήτη του.
Ήταν μια περιπετειώδης αγοραπωλησία:
λίγο αργότερα ο ιδιοκτήτης μετάνιωσε και προσέφυγε στους δημογέροντες της Αθήνας, οι
οποίοι και ακύρωσαν την πώληση. Οι Καπουτσίνοι με τη σειρά τους προσέφυγαν στον
καδή (οθωμανό δικαστή), ο οποίος ακύρωσε με τη σειρά του τα όποια δικαιώματα του
έλληνα «ιδιοκτήτη» πάνω στο μνημείο, αφού σύμφωνα με τον οθωμανικό νόμο όλα τα
αρχαία μνημεία ανήκαν στο Σουλτάνο. Ζυγίζοντας σοφά την κατάσταση ο καδής τελικά
παραχώρησε στους Καπουτσίνους μόνο τη χρήση του μνημείου με τον όρο να διαφυλαχθεί
και να επιτρέπεται η πρόσβαση όλων σε αυτό. Και πράγματι, όταν ο Έλγιν προσπάθησε να
δωροδοκήσει τους Καπουτσίνους με ένα σημαντικό ποσό για να μεταφέρει το μνημείο στη
Αγγλία, ο τότε ηγούμενός τους αρνήθηκε…
Ευχάριστοι ως άνθρωποι, μορφωμένοι και με πραγματικό ενδιαφέρον για την Αθήνα αλλά
και για τους κατοίκους της, τους οποίους φρόντιζαν με τις γνώσεις ιατρικής που κατείχαν,
οι Καπουτσίνοι ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί τόσο στους Αθηναίους όσο και στους ξένους
περιηγητές που επισκέπτονταν την πόλη.
Ο πιο γνωστός φιλοξενούμενός τους ήταν
ο Λόρδος Βύρων, ο οποίος έγραφε σχετικά σε ένα φίλο του τον Ιανουάριο του 1811:
«Μένω στο Μοναστήρι των Καπουτσίνων, μπροστά μου έχω τον Υμηττό, πίσω μου
την Ακρόπολη, δεξιά μου τον ναό του Δία, μπροστά το Στάδιο, αριστερά μου την
πόλη, ε, κύριε, αυτό θα πει τοπίο, αυτό θα πει γραφικότητα!»

Μονή Καπουτσίνων
 Οι Καπουτσίνοι ενσωμάτωσαν το μνημείο στο μοναστήρι

τους, μετακίνησαν έναν ορθοστάτη του για να ανοίξουν είσοδο σε
αυτό (χωρίς όμως να τον πετάξουν…) και το χρησιμοποίησαν
αρχικά σαν παρεκκλήσι και στη συνέχεια ως βιβλιοθήκη και
αναγνωστήριο.
 Την εικόνα που παραθέτουμε συμπληρώνει πολύ καλά μια σχετική
περιγραφή του Δημήτρη Καμπούρογλου από το έργο του
«Αττικοί Έρωτες», στο οποίο περιγράφει τη ζωή των κατοίκων της
Αθήνας τις παραμονές της Επανάστασης του ’21:
 «Το Μοναστήρι είχε μορφή οχυρού πύργου με σειρά ψηλών και
μικρών παραθύρων στην πλευρά που κορυφώνεται με τον ωραίον
σκεπαστόν εξώστην, τη λότζα, ρυθμού μοναστικού. […] Το τοίχωμα
της εισόδου είναι ψηλό, όπως και όλος ο αυλότοιχος και πέφτει
απάνω στο Μνημείο του Λυσικράτους, που το συμπληρώνει, ενώ η
άλλη πλευρά ακουμπά εις το καθαυτό οικοδόμημα. […] Το
Μοναστήρι μέσα έχει μια θύρα που συγκοινωνεί με το Ηγουμενείον
και αυτό πάλι με το άνοιγμα του Φαναριού, που το εσωτερικόν του
χρησιμεύει για βιβλιοθήκη και δωμάτιο μελέτης. Το άνοιγμα του
Φαναριού χωρίζεται από το δωμάτιο μ’ ένα πράσινο παραβάν.»

❖Ποίημα:1811- «Η κατάρα της Αθηνάς»

Λόρδος Μπάυρον, Επιστολές από την
Ελλάδα 1809-1811 και 1823-1824…
 «Μένω στο μοναστήρι των Καπουτσίνων, μπροστά

μου έχω τον Υμηττό, πίσω μου την Ακρόπολη, δεξιά
μου τον ναό του Δία, μπροστά το Στάδιο, αριστερά
μου την πόλη, ε, κύριε, αυτό θα πέι τοπίο, αυτό θα
πει γραφικότητα! Δεν υπάρχει, κύριε, τίποτα
παρόμοιο στη Λόντρα, όχι, ούτε καν η κατοικία του
Λόρδου Δημάρχου»

Μυρτιώτισσα,
«[Εψές τ’ αναθυμήθηκα]»
Εψές τ’ αναθυμήθηκα πάλι τα χρόνια τα παλιά
τα τρισαγαπημένα,
κι ευτύς μια ζέστα γλύκανε τη μαραμένη μου
καρδιά
κι ολάκερην εμένα.
Να τα γρασίδια, τρυφερά, σαλευτικά σαν τα
νερά,
που, ως έγερνα στο χώμα,
ανάλαφρα με τύλιγαν και κάτωθέ μου τα ’νιωθα
σα μεταξένιο στρώμα.
Κάτω από την Ακρόπολη μ’ ένα μολύβι και χαρτί
γυρνάν οι ποιητάδες,
να και το σμάρι των παιδιών, που ξαπολνάνε
τους
αιτούς ,
νάτοι κι οι πουλητάδες,

που διαλαλούν τραγουδιστά το πασατέμπο τ’
αρμυρό
και το στριφτό μαντζούνι.
Όλα φτωχά κι αγαπητά, ο καφενές, ο ναργιλές
και το ξερό λουκούμι.
Να και της Πλάκας το παλιό της Χιλλ σκολειό,
σαν κάστρο,
που μ’ είχανε κλεισμένη,
με παίδευε η δασκάλα μας, τι ως φαίνεται δεν
ήμουνα
για γράμματα φτιαγμένη.
Μυρτιώτισσα, «[Εψές τ’ αναθυμήθηκα]», Ποιήματα,
Μια παρουσίαση από τον Γ. Μπαλούρδο, Αθήνα,
Εκδόσεις Γαβριηλίδης 2002, σ. 70-72.

Τ’ άλλα παιδιά κοιτάζανε το δάσκαλο κατάματα
και ρούφαγαν τη γνώση,
εμένα με ξελόγιαζε κάποιο πουλί που στης αυλής
το δέντρο είχε σκαλώσει.
Να ’μουνα λεύτερη ως αυτό, στοχάζομουν, εδώ κι
εκεί
να τριγυρίζω μόνη,
να σκαρφαλώνω στο βουνό για να πατήσω την
κορφή
π’ άνθιζε ολίγο χιόνι!
Στον Αι-Δημήτρη ένα πρωί, που έλαμπ’ ο ουρανός
κι η γη,
ακούμπησα στον τοίχο,
κι έγραψα μες στην εκκλησιά, που ευώδα μόσκο
και μυρτιά
τον πρώτο μου το στίχο.
Ξέγνοιαστη, ωραία μου ζωή, δίχως ρυθμό και
λογική,
ζωή νοσταλγημένη,
μες στην καρδιά μου σε κρατώ κι ως τη στερνή
μου την πνοή,
θα ’σαι μ’ αυτήν δεμένη,
γιατί κυλούσανε γλυκά τα χρόνια κείνα και λαφριά
σα μέλι και σα γάλα,
τόσο, που μήτε το ’νιωσα πως μ’ είχαν ζώσει
αργά, βαριά,
φαρμακωμένα τ’ άλλα…

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος
στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Κική Δημουλά : Βρετανικό μουσείο
(Ελγίνου μάρμαρα)
Στην ψυχρή του Μουσείου αίθουσα
την κλεμμένη, ωραία, κοιτώ
μοναχή Καρυάτιδα.
Το σκοτεινό γλυκύ της βλέμμα
επίμονα εστραμμένο έχει
στο σφριγηλό του Διονύσου σώμα
(σε στάση ηδυπαθείας σμιλευμένο)
που δυο βήματα μόνον απέχει.
Το βλέμμα το δικό του έχει πέσει
στη δυνατή της κόρης μέση.
Πολυετές ειδύλλιον υποπτεύομαι
τους δυο αυτούς να ’χει ενώσει.
Κι έτσι, όταν το βράδυ η αίθουσα αδειάζει
απ’ τους πολλούς, τους θορυβώδεις επισκέπτες,
τον Διόνυσο φαντάζομαι
προσεκτικά απ’ τη θέση του να εγείρεται
των διπλανών γλυπτών και αγαλμάτων
την υποψία μην κινήσει,
κι όλος παλμό να σύρεται
τη συστολή της Καρυάτιδας
με οίνον και με χάδια να λυγίσει.
Δεν αποκλείεται όμως έξω να ’χω πέσει.
Μιαν άλλη σχέση ίσως να τους δένει
πιο δυνατή, πιο πονεμένη:
Τις χειμωνιάτικες βραδιές
και τις εξαίσιες του Αυγούστου νύχτες
τους βλέπω,
απ’ τα ψηλά να κατεβαίνουν βάθρα τους,
της μέρας αποβάλλοντας το τυπικό τους ύφος,
με νοσταλγίας στεναγμούς και δάκρυα
τους Παρθενώνες και τα Ερεχθεία που στερήθηκαν
στη μνήμη τους με πάθος ν’ ανεγείρουν.
Κική Δημουλά. [1956] 1990. Έρεβος. 2η έκδ. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κική Δημουλά [1998] 2000. Ποιήματα. 3η έκδ.
Αθήνα: Ίκαρος.
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/browse.html?text_id=109

Κ. Π. Καβάφης
Η αρχαία τραγωδία
Η αρχαία τραγωδία, η αρχαία τραγωδία
είναι ιερά κι ευρεία ως του σύμπαντος καρδία.
Την εγέννησεν είς δήμος, μία πόλις Ελληνίς,
αλλ’ ευθύς εκείνη έπτη, κι έστησεν εν ουρανοίς
την σκηνήν.
Εν θεάτρω Ολυμπίω, εν αξία των κονίστρα,
ο Ιππόλυτος, ο Αίας, Άλκηστις και Κλυταιμνήστρα,
την ζωήν μας διηγούνται την δεινήν και την κενήν
και ελέους θείου πίπτει εις την γην την αλγεινήν
η ρανίς.
Υπό την μικροτέραν της μορφήν την τραγωδίαν
έβλεπε και εθαύμαζε των Αθηνών ο δήμος.
Η τραγωδία ήκμαζεν εντός του σαπφειρίνου
θεάτρου τ’ ουρανού. Εκεί ακροατάς της είχε
τους αθανάτους. Κι οι θεοί, επί εδρών μεγάλων
εκ καθαρού αδάμαντος, ήκουον εν αφάτω
ευχαριστήσει τους καλούς του Σοφοκλέους στίχους,
του Ευριπίδου τους παλμούς, το ύψος του Αισχύλου,
και του λεπτού Αγάθωνος Ατθίδας φαντασίας.
Αντάξιοι υποκριταί των υψηλών δραμάτων
ήσαν αι Μούσαι, ο Ερμής και ο σοφός Απόλλων,
ο προσφιλής Διόνυσος, η Αθηνά κι η Ήβη.
Και επληρούντο τ’ ουρανού με ποίησιν οι θόλοι·
αντήχουν οι μονόλογοι, εύγλωττοι και πενθούντες·
και οι χοροί, ακένωτοι πηγαί της αρμονίας·
κι οι ευφυείς διάλογοι με τας βραχείας φράσεις.
Η φύσις όλη ευλαβής εσίγα, μη ταράξει
την θεσπεσίαν εορτήν θόρυβος τρικυμίας.
Ακίνητοι και ευλαβείς, αήρ, και γη, και πόντος
εφρούρουν των μεγάλων των θεών την ηρεμίαν.
Και κάποτε τοις ήρχετο ηχώ από τα άνω,
ολίγων στίχων έπνεεν άυλος ανθοδέσμη,
με «Εύγε, εύγε» των θεών, τρίμετροι μεμιγμένοι.
Κι έλεγεν ο αήρ τη γη, κι η γραία γη τω πόντω·
«Σιγή, σιγή· ακούσομεν. Εντός του ουρανίου
θεάτρου, την παράστασιν τελούν της Αντιγόνης».



Η αρχαία τραγωδία, η αρχαία τραγωδία
είναι ιερά κι ευρεία ως του σύμπαντος καρδία.
Την εγέννησεν είς δήμος, μία πόλις Ελληνίς,
αλλ’ ευθύς εκείνη έπτη, κι έστησεν εν ουρανοίς
την σκηνήν.
Εν θεάτρω Ολυμπίω, εν αξία των κονίστρα,
ο Ιππόλυτος, ο Αίας, Άλκηστις και Κλυταιμνήστρα,
διηγούνται την ζωήν μας την δεινήν και την κενήν
και ελέους θείου πίπτει εις την γην την αλγεινήν
η ρανίς.
[1893, 1897*]

Κ. Π. Καβάφης. 1983. Τα αποκηρυγμένα ποιήματα και
μεταφράσεις (1886–1898). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα:
Ίκαρος.

Νίκος Καζαντζάκης: Στα παλάτια της
Κνωσού. (απόσπασμα)
Ο Θησέας τινάχτηκε. Είχε ξεχάσει πως στα πόδια του ήταν πεσμένοι και έκλαιγαν ο Χάρης κι
η Κρινό. Έσκυψε, τους πήρε από το χέρι.
— Σηκωθείτε! είπε.
Οι δύο νέοι σηκώθηκαν τρεκλίζοντας και κάρφωσαν τα μάτια χάμω.
— Θα ’ταν ο καινούριος θεός... είπε σιγά ο Θησέας. Ο καινούριος θεός, ο Διόνυσος... Το
θέλημά του ας γίνει!
Στράφηκε στους συντρόφους του.
— Ο αγέρας έκοψε λίγο, είπε. Ετοιμαστείτε, φεύγουμε!
Χαρούμενοι οι νέοι έτρεξαν να σηκώσουν την άγκυρα, να λύσουν τα σκοινιά, να
ετοιμαστούνε.
Ο Θησέας άγγιξε αλαφριά τους ώμους του Χάρη και της Κρινός.
— Μην κλαίτε, τους είπε με τρυφερή φωνή. Δε φταίτε εσείς. Δεν μπορούσατε ν’
αντισταθείτε. Από τα σημάδια, που μου είπατε, κατάλαβα, ήταν ο θεός Διόνυσος.
Έτσι τριγυρίζει τα νησιά μας, με κληματόφυλλα, με τριανταφυλλένια πανιά στο
καράβι του και με μια λιόπαρδη.
Είπε ο Θησέας και τράβηξε προς την πρύμνα. Φούχτωσε το τιμόνι.
Η καρδιά του πονούσε. Τα μάτια του, χωρίς να το θέλει, γέμιζαν δάκρυα. Μα ο καθαρός
αγέρας της θάλασσας του φύσηξε, ο νους του αντρείεψε, δάμασε τον πόνο.
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/browse.html?text_id=879

Πάνος Παναγιωτούνης:
Διόνυσος πάσχων (αποσπάσματα)




ΣΥΜΦΩΝΙΑ 1η
Ο ΕΡΧΟΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 2η
ΤΑ ΠΑΘΗ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Από της Λυδίας τα μέρη
εκεί που η ζέστη πυρώνει τις καρδιές
και το κρύο δεν είναι ντροπαλό
ήρθα, πάνω στων αιώνων τις οπλές.
Διθύραμβοι με ακολουθούν σκιές
αιμάτινες παχιών βοδιών.
Πάσχω όπως η αυγή στη γέννηση
της ημέρας, ματωμένος μα ακέριος,
φίλος των θνητών και του έρωτα.
Στον Όλυμπο δεν κατοικώ
με χορταίνουν οι πλατιές πεδιάδες
μόνος στο λαμπερό αιθέρα
στην τύρβη των αμπελιών,
μόνος μα ξεχωριστός, για το
καλό του ανθρώπου. [...]

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Έρχομαι πετώντας πάνω από βαθύσκια δάση
βουνά πελώρια από γρανίτη και ήλεκτρο
μάγος με τα σταφύλια στα χέρια,
λέγε το λόγο νύμφη των νερών
θεά των πράσινων ποταμών,
γιατί, γιατί θλίβονται τόσο οι άνθρωποι;
Βλέπω τα δάκρυα να φλογίζουν τα μάτια,
ωθεί το θυμό η ψυχή πέρα απ’ τα φύλλα της
καρδιάς,
ορθοί σταθείτε, το αμάρτημα
κυκλώνει ο κλώνος ο κίτρινος, ο ουρανός
πέμπει φωτιά στους λειμώνες του πένθους.
Ορθοί σταθείτε άνθρωποι,
τραγούδι είμαι, μεθύσι, κλωνάρι
από κούρβουλο δετό μέσα στη μήτρα της γης,
με λένε Διόνυσο, δηλαδή μέθη.

Πάνος Παναγιωτούνης. 1980. Διόνυσος πάσχων.
Αθήνα: Δωδέκατη ώρα.

[...]


http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/
mythology/browse.html?text_id=899

Ζωή Σαμαρά: Αριάδνη
Ξεκίνησε για ένα άλλο ταξίδι
εκείνο που δεν έκανε ποτέ
Το είχε αφήσει χαραγμένο στα όνειρα
των παιδικών της χρόνων
Πήρε το δρόμο
τον ανηφορικό τον μόνο που ήξερε
κι ήταν πια ανάλαφρη
χωρίς αποσκευές
έτοιμη για το ξεκίνημα
Είπε πως όλα είναι τέλεια
γι’ αυτό όλα τελειώνουν
Αν βρισκόταν στην άκρη του ονείρου
θα άνοιγε την πόρτα
αυτήν που δεν μπόρεσε ποτέ να κλείσει
Θα έπεφτε θα ανέβαινε τί άραγε;
Ήξερε τί την περιμένει;
Η ζωή είναι όνειρο
Ε όχι
όχι
το όνειρο είναι ζωή
Πασιφάη με τον Μινώταυρο στα σπλάχνα της
Κι η Αριάδνη να κόβει το μίτο και να ψάχνει το δικό της Διόνυσο
ο μεγάλος Θησέας να τα εγκαταλείπει όλα για μια Φαίδρα
Κι ο Μινώταυρος μόνος
να φοβάται κρυμμένος στο λαβύρινθο
Ζωή Σαμαρά. 1997. Το πέρασμα της Ευρυδίκης. Θεσσαλονίκη: Νέα Πορεία.

Άγγελος Σικελιανός : Ο τελευταίος ορφικός διθύραμβος ή
Ο διθύραμβος του ρόδου (αποσπάσματα)
Τοῦτό ἐστιν τὸ Ὀρφαϊκὸν ὁμοούσιον […]


ἐν ᾧ τῶν οὐσιῶν ποθητή τε καὶ ἐναρμόνιος



ἀποτελεῖται συμπλοκή.



[ORPHICORUM FRAGMENTA]
Τα ριζοβούνια του Παγγαίου. Βράχος που κάθεται ο ΟΡΦΕΑΣ. Δειλινό. Ολόγυρά του οι
συμπολεμιστές και μαθητές του.
[...]

ΠΡΩΤΟΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ



Κύριε, είν’ αλήθεια πως μου τρέμει τώρα
το χείλι, κι η καρδιά μου μέσα τρέμει.
Γιατί, το ξέρεις. Κι όμως θα μιλήσω.
Έτσι, λοιπόν, σκυμμένοι βλέπαμε όλοι
τον ύπνο Σου, κι αυτό το μέγα Ρόδο
οπού ανεβοκατέβαινε στην πνοή Σου.
Και κάποιος από μας, χωρίς καθόλου
να φυλαχτεί μήπως ξυπνήσεις, είπε:
«Ανάξιο γι’ άντρες είναι να ριχτούμε

σ’ ένα παιδί ως ετούτο μες στο ύπνο. Ας πιάσουμε καλύτερα τ’
αλάφι ζωντανό».
Και γυρνώντας προς εμένα:
«Κέντα τον», μου ’πε, «λίγο με το δόρυ
για να ξυπνήσει, γιατί αλήθεια μοιάζει
ο ύπνος του αδέρφι να ’ναι το θανάτου·
κέντα τον λίγο…» Κι έτσι, όπως επήρα
τυφλά τη διαταγή, μες στο πλευρό Σου
το δόρυ μου έσπρωξα ελαφρά. Κι αμέσως
λίγο πορφύρισε ο χιτώνας… Τότε
τα μάτια ανύποπτα άνοιξες μεγάλα,
και μ’ αλαφρό αναστέναγμα σηκώθης
στην κοίτη καθιστός. Κι όπως μας είδες:

«Τί», είπες, «είναι, παιδιά; Πόσο
κοιμόμουν
βαθιά μες στου Διονύσου την αγκάλη!
Και τί ήταν ξάφνου ετούτος στο πλευρό
μου
ο γλυκός πόνος που με πήγε ακόμα
σιμότερα, θαρρώ, προς την ψυχή μου,
για να ξυπνήσω βλέποντάς τη; Τί είναι;»
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mytholo
gy/browse.html?text_id=442

Σήμερα …

Γλυπτά Παρθενώνα..και όχι μόνο…
Το ιστορικό της αφαίρεσης των γλυπτών :
Πηγή: http://www.yppo.gr/4/marm/g68201.html

Η αρχαιοκαπηλία και η βεβήλωση των
αρχαίων μνημείων από Γερμανούς

Μνημείο Ολοκαυτώματος- Αθήνα

 «Τα βεβήλωναν και οι

αρχαίοι»

του Μ. Τιβέριου

« Τον τελευταίο καιρό στο
κέντρο της Αθήνας
συντελούνται διάφορες
ασχήμιες που, εκτός των άλλων,
αναδεικνύουν και την αδυναμία
της κρατικής μηχανής σε όλο
της το μεγαλείο. Αποκορύφωμα
των δυσάρεστων αυτών
φαινομένων ήταν το περίλουσμα
πρόσφατα με μπογιές και σπρέι
των ανδριάντων που κοσμούν
την είσοδο του ιστορικού
κτιρίου του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Ανδριάντων που
εικονίζουν φωτεινές μορφές του
νεότερου Ελληνισμού».
http://www.tovima.gr/editors/editor/?edid
=2386

Προτεινόμενοι δια-θεματικοί άξονες
 Η Αθήνα της εποχής του Λόρδου Βύρωνα
 Μια ιστορία στην Οθωμανική Αθήνα
 Η Πειρατεία- Πειρατές στο Αιγαίο από τους Προϊστορικούς χρόνους, τον










Όμηρο, το Θουκυδίδη στους πειρατές επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας/
Ενετοκρατίας - Σήμερα και - Αστερίξ-Μπαρμπαρόσα-Τζακ Σπάροου
Μεταμορφώσεις: Από τη ελληνική μυθολογία και τον Όμηρο , το
παραμύθι και το δημοτικό τραγούδι, στις σύγχρονες μεταμορφώσεις…
Τα δελφίνια στον μύθο και στις τέχνες (εικαστικές, μουσικές,
κινηματογραφικές κ.ά αναπαραστάσεις…)
Αρχαία Θέατρα στην Αττική, στην Ελλάδα
Χορηγικά μνημεία…
Αρχαίες Οδοί (Τριπόδων, Ιερά Οδός,κλπ)
Η Αθήνα/Η Πλάκα των λογοτεχνών π.χ. Καμπούρογλου, Παπαδιαμάντη,
Κονδυλάκη, κ.ά.
Αθήνα της Κατοχής ,της Αντίστασης, των Δεκεμβριανών…
Προστασία και Καταστροφές Μνημείων (π.χ. Από τους περιηγητές και
τον Έλγιν έως σήμερα….Αρχαιότητες, ιστορικά μνημεία, γλυπτά έξω από
το Πανεπιστήμιο, μνημεία Ολοκαυτώματος, κ.ά.)

Βιβλιογραφία- Δικτυογραφία
 Γιοχάλας, Θ., Καφετζάκη, Ο.(2013). Ιχνηλατώντας την







πόλη με οδηγό την ιστορία και τη λογοτεχνία. Αθήνα:
Βιβλιοπωλείον της Εστίας.
http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=97
http://athensopenmuseum.com/charaktikapinakes/to-mnimeio-tou-lysikratous-kai-i-moni-tonkapoutsinon-gyro-sto-1750/
http://el.travelogues.gr/tag.php?view=2772
http://dschool.edu.gr/

Μνημείο Λυσικράτους










H αρχαία οδός των Tριπόδων άρχιζε από το Πρυτανείο και κατέληγε στο θέατρο του Διονύσου (Παυσανίου I. 20. 1). Tο
όνομά της οφειλόταν στους χαλκούς τρίποδες, που δίδονταν ως βραβεία στους νικητές χορηγούς στους αγώνες
διθυράμβου στα Διονύσια, οι οποίοι είχαν και την υποχρέωση να αναθέσουν τον τρίποδα. Tα χορηγικά μνημεία ιδρύονταν
κατά μήκος της οδού, και ήταν άλλοτε απλά και άλλοτε μνημειώδη, όπως το μνημείο του Λυσικράτους (335/4 π.X.).
Για την αποκάλυψη της αρχαίας οδού η Aρχαιολογική Eταιρεία διενήργησε ανασκαφή το 1921 στην σημερινή πλατεία
Λυσικράτους υπό την διεύθυνση του Συμβούλου της Aλ. Φιλαδελφέως και την συνεργασία του Eταίρου του Γερμανικού
Iνστιτούτου G. Welter. Aμέσως βορείως του μνημείου του Λυσικράτους ερευνήθηκε ήδη γνωστό θεμέλιο χορηγικού
μνημείου μεγάλων διαστάσεων (εικ. 1, B), που πιθανόν στήριζε μνημείο σε σχήμα ναΐσκου. Aνάμεσα σε αυτό και το
μνημείο του Λυσικράτους διαπιστώθηκε ότι περνούσε ανηφορική οδός, που οδηγούσε από την οδό των Tριπόδων στον
Περίπατο και το άνω διάζωμα του Διονυσιακού θεάτρου. Aμέσως προς νότον και προς δυσμάς του Λυσικρατείου μνημείου
αποκαλύφθηκαν τοίχοι της μονής των γάλλων Kαπουτσίνων, που εγκαταστάθηκε το 1669 στον χώρο του μνημείου (εικ.
2). Bρέθηκαν σε μεγαλύτερο βάθος αγωγοί των ρωμαϊκών, βυζαντινών και της τουρκοκρατίας χρόνων, καθώς και τάφοι
των υστέρων ρωμαϊκών χρόνων αλλά και χριστιανικοί, διότι ο χώρος από τον 11ο έως τον 14ο αιώνα μ.X. λειτουργούσε ως
κοιμητήριο. Nοτίως του Λυσικρατείου μνημείου αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια δύο ακόμη χορηγικών μνημείων (εικ. 1, Δ, E).
Eρευνήθηκε επίσης ήδη γνωστό θεμέλιο χορηγικού μνημείου στην συμβολή των οδών Tριπόδων και Θέσπιδος (εικ. 1, A).
Tέλος, εντοπίστηκε σε βάθος τριών μέτρων τμήμα της αρχαίας οδού της κλασικής εποχής.
Για την διερεύνηση του τέρματος της οδού έγινε δοκιμαστική ανασκαφή στην ανατολική πάροδο του Διονυσιακού
θεάτρου. Aπό την έρευνα των επιχώσεων προέκυψε η υπόθεση ότι η οδός κατέληγε σε πρόπυλο που υπήρχε στην
ανατολική πάροδο (βλ. εικ. 1), και το οποίο αναφέρει ο Aνδοκίδης (Περί των Mυστηρίων 38). H υπόθεση αυτή
επιβεβαιώθηκε από την νεώτερη έρευνα (βλ. Kορρές 1980). Xάρη στις ανασκαφές της Eταιρείας έγινε γνωστή η θέση και η
πορεία της οδού των Tριπόδων στις ανατολικές υπώρειες της Aκροπόλεως. Nεώτερα στοιχεία προσέφεραν οι ανασκαφές
του Mηλιάδη το 1956 και ιδίως της A΄ Eφορείας Aρχαιοτήτων.
Οδ. Βάκχου και Βύρωνος. Mικρή ανασκαφή διενήργησε το 1919 ο A. Kεραμόπουλλος με δαπάνη της Aρχαιολογικής
Eταιρείας νοτίως του μνημείου του Λυσικράτους, στην συμβολή των οδών Bάκχου και Bύρωνος, όπου επρόκειτο να
ανεγερθεί οικία. Bρέθηκε (όχι κατά χώραν) σημαντική επιγραφή (Inscriptiones Graecae I³, 257) του δευτέρου μισού του
5ου αι. π.X.: ιερός νόμος (ή ψήφισμα), ελλιπώς σωζόμενος, που μεταξύ άλλων απαγορεύει βυρσοδεψικές εργασίες στον
Iλισσό πιό πάνω από το Hράκλειον (πιθανώτατα εννοείται το Hράκλειον του Kυνοσάργους, η ακριβής θέση του οποίου δεν
είναι γνωστή). H στήλη φυλάσσεται στο Eπιγραφικό Mουσείο (EM 12553).

ΑΕ

Ευχαριστούμε πολύ
για την προσοχή σας!

