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Το παρόν βιβλίο αποτελεί βοήθημα για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της
Α΄ Λυκείου, και συγκεκριμένα για τη διδακτική ενότητα Τα Φύλα στη Λογοτεχνία, που ορί-
ζεται από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη το νέο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος, το βιβλίο σε γενι-
κές γραμμές περιλαμβάνει:
α. Ανάλυση των κειμένων που αποτελούν τη διδακτέα ύλη, στην οποία εμπεριέχονται τα

εξής:
– Εισαγωγικό σημείωμα, όπου δίνονται τα στοιχεία που αφορούν τον εκάστοτε συγγρα-

φέα και το έργο του γενικά, αλλά και το συγκεκριμένο έργο ή απόσπασμα που ανθολο-
γείται στο σχολικό βιβλίο.

– Λεξιλογικά – Πραγματολογικά στοιχεία (ερμηνεία δυσνόητων λέξεων και κάποιες
πραγματολογικού περιεχομένου πληροφορίες).

– Διάρθρωση του κειμένου σε ενότητες (όπου κρίνεται απαραίτητη).
– Περιληπτική απόδοση του κειμένου.
– Σχολιασμός θεμάτων που σχετίζονται με τα φύλα, τις διαφυλικές και οικογενειακές σχέ-

σεις.
– Στοιχεία αφηγηματικής τεχνικής.
– Βασικά στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα, το ύφος και τα εκφραστικά μέσα του κειμέ-

νου (σε πλαίσιο).
– Κάποιες ερμηνευτικές επισημάνσεις (σε πλαίσιο), που αφορούν γενικότερα το περιεχόμε-

νο του κειμένου και είναι αναγκαίες για την πληρέστερη κατανόησή του από τον μαθητή.
– Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.
– Συμπληρωματικές εργασίες με βάση τον νέο τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος, οι

απαντήσεις των οποίων δίνονται στο τέλος του βιβλίου.
β. Πίνακα θεματικής ταξινόμησης των κειμένων (π.χ. Οικογενειακές σχέσεις, Πατριαρ-

χική οικογένεια, Γάμος – Προξενιό – Προίκα κ.λπ.), που θα μπορούσε να βοηθήσει στην
καλύτερη οργάνωση του μαθήματος.

γ. Τα θέματα της αντίστοιχης ύλης της Τράπεζας Θεμάτων, σε καθένα από τα οποία δί-
νονται υποδειγματικές απαντήσεις στις ερωτήσεις α και β και προστίθενται προτεινόμενες
ερωτήσεις γ και δ (που, σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης, ορίζονται από τους δι-
δάσκοντες) με τις απαντήσεις τους.
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Στον πίνακα που ακολουθεί έχει γίνει μια απόπειρα ταξινόμησης των κειμένων της
διδακτέας ύλης με βάση τα θέματα σχετικά με τα φύλα, τις διαφυλικές και οικογενει-
ακές σχέσεις, στα οποία γίνεται αναφορά μέσα σ’ αυτά. Στόχος αυτής της θεματικής
ταξινόμησης είναι να βοηθήσει τον διδάσκοντα στην οργάνωση του μαθήματος,
στην εξέταση ενός θέματος από διάφορες οπτικές ή σε διαφορετικές εποχές, ή στην
ανάθεση συγκριτικών εργασιών (π.χ. σύγκριση της Ρήνης από το Η τιμή και το χρήμα
του Κ. Θεοτόκη με τη Στέλλα Βιολάντη από το ομώνυμο έργο του Γρ. Ξενόπουλου ως
προς τη στάση τους απέναντι στις κοινωνικές προδιαγραφές του φύλου τους).

Γυναίκες αντιμέτωπες με τις κοινωνι-
κές προδιαγραφές του φύλου τους

Βιτσέντζος Κορνάρος: Ερωτόκριτος, Ήρθεν
η ώρα κι ο καιρός

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Η φόνισσα
Γρηγόριος Ξενόπουλος: Στέλλα Βιολάντη
Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Η τιμή και το χρή-

μα
Μ. Καραγάτσης: Γιούγκερμαν
Δημήτρης Χατζής: Το φονικό της Ιζαμπέλας

Μόλναρ

Βασανισμένες από τη ζωή γυναίκες

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Η φόνισσα
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Το μοιρολό-

γι της φώκιας
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Πατέρα στο

σπίτι
Κώστας Ταχτσής: Τα ρέστα

Πατριαρχική οικογένεια

Του νεκρού αδελφού
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η ώρα κι ο καιρός
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Μ. Καραγάτσης: Το μπουρίνι

Γάμος – Προξενιό – Προίκα

Του νεκρού αδελφού
Της νύφης που κακοπάθησε
Βιτσέντζος Κορνάρος: Ερωτόκριτος, Ήρθεν

η ώρα κι ο καιρός
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Η φόνισσα
Ανδρέας Λασκαράτος: Τα μυστήρια της

Κεφαλονιάς, Η προίκα
Εμμανουήλ Ροΐδης: Μονόλογος ευαισθή-

του
Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Η τιμή και το χρή-

μα

Οικογενειακές σχέσεις

Του νεκρού αδελφού
Της νύφης που κακοπάθησε
Ο γιος της χήρας
Έρωτος αποτελέσματα
Γρηγόριος Ξενόπουλος: Στέλλα Βιολάντη
Μ. Καραγάτσης: Γιούγκερμαν
Βικτωρία Θεοδώρου: Εγκώμιο
Ανέστης Ευαγγέλου: Μην απορείς, μητέρα
Μαργαρίτα Λυμπεράκη: Τα ψάθινα καπέλα
Κώστας Ταχτσής: Τα ρέστα
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Μαρία Πολυδούρη: Κοντά σου

Παιδική ηλικία – Εφηβεία

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Το μοιρολό-
γι της φώκιας

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Πατέρα στο
σπίτι
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Στερεότυπα για τον άντρα

Η αρπαγή της γυναίκας του Διγενή
Ο γιος της χήρας
Εμμανουήλ Ροΐδης: Μονόλογος ευαισθή-

του
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Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ï·ÒÓ ÙË˜ ÎÂÓÙÚÈÎ‹˜ Î·È ‚fiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒË˜.
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Το τραγούδι Του νεκρού αδελφού ανήκει στις παραλογές, μια ιδιαίτερη κατηγορία
δημοτικών τραγουδιών. Κεντρικό θέμα του είναι η έγερση νεκρού από το μνήμα
προκειμένου να εκπληρώσει τον όρκο που είχε δώσει. Πολλοί μελετητές συσχετί-
ζουν το θέμα του τραγουδιού με τον αρχαίο μύθο του Άδωνη1 ή της Περσεφόνης2,
κόρης της Δήμητρας. Θεωρείται από τα πιο παλιά τραγούδια και δημιουργήθηκε
πριν από τον 9ο αι. στη Μικρά Ασία. Γνώρισε ευρύτατη διάδοση και στον ελλαδικό
χώρο (πολλές παραλλαγές) αλλά και στους βαλκανικούς και σε άλλους λαούς της
Ευρώπης. Το θέμα του τραγουδιού χρησιμοποιήθηκε από πολλούς λογοτέχνες (π.χ.
τον Γερμανό ποιητή Μπύργκερ στην μπαλάντα του Λεονόρα, 1773). Το τραγούδι
Του νεκρού αδελφού δραματοποιήθηκε από τον Αργύρη Εφταλιώτη, τον Φώτο Πολί-
τη και τον Ζαχαρία Παπαντωνίου.

Bαβυλώνα (στ. 6): πόλη της νότιας Mεσοποταμίας στις όχθες του Eυφράτη, γνωστή
για τον πλούτο της, όπου κατά την αρχαιότητα αναπτύχθηκε αξιόλογος πολιτισμός. Στη
Bαβυλώνα υπήρχε ένα από τα Επτά Θαύματα του αρχαίου κόσμου, οι περίφημοι Κρε-
μαστοί Κήποι· κριτή (στ. 15): γενικά σημαίνει αυτόν που εκφέρει κρίση, αποφασίζει
για κάτι. Aπό εδώ προήλθε η ειδικότερη σημασία του δικαστή. Eπίσης, κατά τους βυζα-

¶·Ú·ÏÔÁ¤˜
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1. Άδωνης: Πολύ όμορφος νέος, τον οποίο η Αφροδίτη αγάπησε πολύ. Όταν ο Άδωνης χτυπήθηκε στο

κυνήγι από έναν κάπρο και πέθανε, η Αφροδίτη απαρηγόρητη παρακάλεσε και έπεισε την Περσεφόνη

να αφήνει τον νέο να ανεβαίνει στον Απάνω Κόσμο έξι μήνες το χρόνο. Ο θάνατος του Άδωνη και ο

γυρισμός του στη γη συμβόλιζαν τον θάνατο της φύσης τον χειμώνα και την αναγέννησή της την άνοιξη.

2. Περσεφόνη: Κόρη της Δήμητρας, θεάς της βλάστησης και της γεωργίας. Την Περσεφόνη αγάπησε ο

Πλούτωνας, θεός του Κάτω Κόσμου, ο οποίος, γνωρίζοντας πως η Δήμητρα δεν θα δεχόταν να την κά-

νει γυναίκα του, την έκλεψε. Απαρηγόρητη η Δήμητρα για την εξαφάνιση της κόρης της, εγκατέλειψε τον

Όλυμπο και τις δραστηριότητές της, με αποτέλεσμα η γη να μαραίνεται και οι άνθρωποι να απειλούνται

από λιμό. Τελικά με τη μεσολάβηση του Δία συμφωνήθηκε η Περσεφόνη να περνά τέσσερις μήνες στον

Κάτω Κόσμο και οχτώ μήνες με τη μητέρα της. Όπως και με τον μύθο του Άδωνη, οι μήνες που περνού-

σε η Περσεφόνη στον Κάτω Κόσμο συμβόλιζαν το θάνατο της φύσης τον χειμώνα, ενώ οι μήνες που

περνούσε κοντά στη μητέρα της συμβόλιζαν την αναγέννηση της φύσης την άνοιξη και το καλοκαίρι.

1. Του νεκρού αδελφού

§ÂÍÈÏÔÁÈÎ¿ – ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·

∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ·



ντινούς χρόνους σήμαινε τον αξιωματούχο διαιτητή ή επιτηρητή της τάξης. Eδώ λοιπόν
η φράση Bάλλω τον ουρανό κριτή σημαίνει πως ο Θεός θα επιβλέπει την τήρηση του όρ-
κου, θα είναι δηλαδή εγγυητής για την τήρησή του· όρκος (Bάλλω τον ουρανό ... εγώ να
σου τη φέρω, στ. 15-17): ο όρκος από την αρχαιότητα θεωρούνταν ιερός και γενικά
αποτελούσε διαβεβαίωση, με επίκληση στο θείο, για την αλήθεια κάποιου γεγονότος ή
για την εκτέλεση κάποιας υπόσχεσης. H παραβίαση, η μη εκπλήρωση, του όρκου
(επιορκία) θεωρούνταν μεγάλο αμάρτημα που επέσυρε τη θεία τιμωρία· χρόνος δί-
σεχτος (στ. 19): το έτος που αντί για 365 ημέρες έχει 366. Δίσεκτο έτος έχουμε κάθε
τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, οι άνθρωποι δεν πρέπει να επιχει-
ρούν έργα ή να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις κατά το δίσεκτο έτος, γιατί δεν θα έχουν
καλή τύχη, καθώς το δίσεκτο έτος θεωρείται δυσοίωνο (ίσως γιατί εξαιτίας της πρό-
σθετης ημέρας που έχει ξεφεύγει από την κανονική διάρκεια). Γι’ αυτό και συχνά στη
δημοτική ποίηση επερχόμενα κακά συμπίπτουν με δίσεκτα χρόνια (όπως και στο συγκε-
κριμένο ποίημα)· ανέσπα τα μαλλιά της (στ. 23): τραβούσε τα μαλλιά της· χαρακτη-
ριστική εκδήλωση θρήνου ήδη από την αρχαιότητα· κατάρα (Aνάθεμά σε, Kωσταντή, και
μυριανάθεμά σε, στ. 24): σύντομη φράση που έχει τη μαγική δύναμη, σύμφωνα με τις
λαϊκές δοξασίες, να προκαλέσει κακό σ’ αυτόν στον οποίο απευθύνεται. Πιστεύεται
μάλιστα πως η κατάρα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν εκστομίζεται από πρόσωπα σε-
βαστά, όπως π.χ. οι γονείς.

1η ενότητα (στ. 1-17): Tο προξενιό της Aρετής και ο όρκος του Kωσταντή.
2η ενότητα (στ. 18-32): O θάνατος των γιων, οι κατάρες της μάνας και η νεκρα-

νάσταση του Kωσταντή για την εκπλήρωση του όρκου.
3η ενότητα (στ. 33-41): H συνάντηση Kωσταντή-Aρετής στα ξένα.
4η ενότητα (στ. 42-65): Tο ταξίδι της επιστροφής των δύο αδελφών.
5η ενότητα (στ. 66-82): H άφιξη της Aρετής στο πατρικό σπίτι, η συνάντησή της

με τη μάνα της και ο θάνατός τους.

H Aρετή είναι η μοναδική κόρη μιας πολυμελούς οικογένειας, που αποτελείται από τη
μάνα (ο πατέρας δεν αναφέρεται πουθενά, πιθανότατα έχει πεθάνει) και εννιά γιους.
Kάποια μέρα προξενητές από τη Bαβυλώνα ζητούν την Aρετή σε γάμο. H μητέρα και οι
οχτώ αδελφοί δεν θέλουν να ξενιτευτεί η Aρετή. O ένατος όμως, ο Kωσταντής, συμ-
φωνεί και πείθει τελικά τη μητέρα του να δεχτεί το προξενιό, αφού πρώτα της υπόσχε-
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ται με όρκο, σε περίπτωση ανάγκης, να της φέρει πίσω την Aρετή. Έτσι, η αδελφή πα-
ντρεύεται στα ξένα. Mέσα σε λίγα χρόνια όμως πέθαναν και οι εννιά γιοι, και η μάνα,
που απέμεινε ολομόναχη, πηγαίνει στο μνήμα του Kωσταντή και τον καταριέται, ζητώ-
ντας του να εκπληρώσει την υπόσχεση που της είχε δώσει. Aπό τις βαριές κατάρες τε-
λικά ο νεκρός γιος σηκώνεται από το μνήμα και φέρνει στη μάνα την αδελφή του, τη-
ρώντας έτσι τον όρκο του. Kατά την επιστροφή του με την Aρετή, διάφορα σημάδια
βοηθούν την αδελφή του να συνειδητοποιήσει ότι ο Kωσταντής είναι νεκρός. Tελικά,
μάνα και κόρη συναντιούνται και πεθαίνουν και οι δύο από συγκίνηση.

Η πατριαρχική δομή της οικογένειας

Οι πέντε πρώτοι στίχοι του ποιήματος μας δίνουν την εικόνα μιας πολυμελούς, ισχυ-
ρής οικογένειας (σε παλαιότερες εποχές η ύπαρξη πολλών γιων αποτελούσε ένδειξη
ισχύος, καθώς η οικογένεια διέθετε πολλούς άντρες για να την προστατέψουν και να
υπερασπιστούν τα συμφέροντά της), που αποτελείται από τη μάνα, τους εννιά γιους
και τη μια κόρη, ενώ δεν αναφέρεται καθόλου ο πατέρας, που πιθανότατα έχει πεθά-
νει. Η απουσία του ωστόσο αντισταθμίζεται από την ύπαρξη πολλών γιων. Η οικογέ-
νεια έχει πατριαρχική δομή· ωστόσο διαφοροποιείται κάπως από τον κλασικό τύπο
της πατριαρχικής οικογένειας, αφού απουσιάζει ο πατέρας-αρχηγός. Το γεγονός αυτό
έχει αναβαθμίσει τον ρόλο της μάνας, καθώς αυτή τον αναπληρώνει, κατά κάποιον
τρόπο. Έτσι, τη βλέπουμε να συμμετέχει στο οικογενειακό συμβούλιο, να διατυπώνει
τις ενστάσεις της στην πρόταση του Κωσταντή, ενώ η γνώμη της εμφανίζεται να έχει
ιδιαίτερη βαρύτητα: Είναι αυτή που προσπαθεί ο Κωσταντής να πείσει, ξέροντας πως
αν πεισθεί θα καμφθούν και οι αντιρρήσεις των αδελφών του – και είναι χαρακτηρι-
στικό πως απ’ τη στιγμή που το πετυχαίνει υπερισχύει τελικά η δική του γνώμη.

Στην απουσία του πατέρα θα πρέπει ίσως να αναζητήσουμε και τη δημοκρατική
διεξαγωγή του οικογενειακού συμβουλίου, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες έχουν τη
δυνατότητα να εκφέρουν την άποψή τους και να την υποστηρίξουν με επιχειρήματα.
Είναι ενδεικτικό πως ο Κωνσταντίνος, μολονότι η γνώμη του μειοψηφεί, προσπαθεί
να πείσει τη μάνα και τα αδέλφια του και στο τέλος τα καταφέρνει. Σε περίπτωση που
υπήρχε, βέβαια, ο πατέρας, ως αρχηγός της οικογένειας θα αποφάσιζε μόνος του
για την τύχη της κόρης του (το πολύ πολύ να είχε ακούσει ίσως πρώτα και τη γνώμη
των γιων του ή τουλάχιστον του μεγαλύτερου), και η απόφασή του όφειλε να γίνει
σεβαστή από όλους.

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε πως ένα ακόμα στοιχείο της πατριαρχικής οικο-
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γένειας, αλλά και γενικότερα της ανδροκρατικής κοινωνίας της εποχής (περίπου 9ος
αι.), είναι η απουσία της Αρετής, του άμεσα δηλαδή ενδιαφερόμενου προσώπου, από
το οικογενειακό συμβούλιο που θα έκρινε την τύχη της.

Είναι χαρακτηριστικό τέλος πως η μάνα στην αρχή του ποιήματος εμφανίζεται κα-
λότυχη που αξιώθηκε τόσο πολλά παιδιά και μάλιστα γιους, καθώς η απόκτηση γιων
εξύψωνε στα μάτια της κοινωνίας μια γυναίκα και της προσέδιδε κύρος.

Οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας

Γενικά οι πέντε πρώτοι στίχοι του ποιήματος δίνουν την εικόνα μιας μεγάλης, ευτυχι-
σμένης οικογένειας (με μοναδική «παραφωνία» την απουσία του πατέρα). Στους στί-
χους αυτούς μάλιστα προβάλλεται ιδιαίτερα η σχέση της μάνας με την κόρη. Γίνεται
φανερή λοιπόν η αδυναμία της μάνας για την κόρη της, όπως δείχνουν οι χαρακτηρι-
σμοί μονάκριβη και πολυαγαπημένη (στ. 2), αλλά και οι ιδιαίτερες φροντίδες της προς
αυτήν, οι οποίες, πέρα από το ότι αντανακλούν αντιλήψεις της εποχής για την ομορφιά
και την αγνότητα της γυναίκας (βλ. ακολούθως Η θέση της γυναίκας), παρουσιάζονται
με κάποια υπερβολή (στ. 3-5). Η αρνητική της στάση στο προξενιό (που υποδηλώνει
έναν πλούσιο γάμο και μια άνετη ζωή, καθώς προέρχεται από τη Βαβυλώνα, μια πόλη
φημισμένη από την αρχαιότητα για τον πλούτο της, κι επομένως αποτελούσε πολύ καλή
τύχη για ένα κορίτσι) οφείλεται σ’ αυτήν ακριβώς την αδυναμία προς την κόρη της, κα-
θώς ο γάμος της σε έναν τόσο μακρινό τόπο θα σήμαινε αυτόματα και τον οριστικό
χωρισμό τους. Συγχρόνως όμως από τα λόγια της μάνας διαφαίνεται πως γι’ αυτήν η
κόρη της ήταν το αποκούμπι και η συντροφιά της στα χρόνια που θα ακολουθούσαν,
καθώς συνήθως, ακόμα και στις μέρες μας, η σχέση μάνας και κόρης παραμένει στενή
και μετά τον γάμο της δεύτερης. Παράλληλα, οι προσδοκίες αυτές της μάνας συνδέο-
νται και με τη λαϊκή αντίληψη που θέλει την κόρη να γηροκομάει τους γονείς.

Ως προς τη σχέση μάνας-γιων δεν δίνεται από το κείμενο κάποιο ιδιαίτερο στοι-
χείο. Υπονοείται ίσως από τη στάση τους ο σεβασμός των γιων προς τη μάνα: Από τη
στιγμή που η μάνα πείθεται από τον Κωσταντή να δεχτεί το προξενιό, οι οχτώ γιοι συ-
μπλέουν με την απόφασή της, ενώ και ο Κωσταντής φαίνεται να κατανοεί και να σέβε-
ται τις επιφυλάξεις της μητέρας του, παρ’ ότι διαφωνεί μ’ αυτή τη συναισθηματική
αντιμετώπιση του ζητήματος, γι’ αυτό και προσπαθεί να κάμψει τις αντιρρήσεις της με
τον όρκο που της δίνει.

Στο κείμενο δεν υπάρχουν στοιχεία για τη σχέση μεταξύ των αδελφών. Το
μόνο ίσως που θα μπορούσαμε να πούμε είναι πως η γενική αρχική εικόνα της οικο-
γένειας και το γεγονός πως η συζήτηση στο οικογενειακό συμβούλιο διεξάγεται σ’
ένα δημοκρατικό πλαίσιο, χωρίς εντάσεις παρά τις αντικρουόμενες απόψεις, δί-
νουν την εντύπωση μιας δεμένης οικογένειας με αρμονικές σχέσεις. Ωστόσο ο Κω-
σταντής με τη δυναμική, αποφασιστική του στάση στο συμβούλιο (τολμά να υπερα-
σπιστεί την άποψή του, μολονότι μειοψηφεί, και τελικά καταφέρνει να πείσει τη μά-
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να και τ’ αδέλφια του) ξεχωρίζει από τους αδελφούς του και μας δίνει την αίσθηση
πως έχει κάποιο προβάδισμα (λόγω του δυναμικού του χαρακτήρα) έναντι των άλ-
λων αδελφών στον ρόλο του μέσα στην οικογένεια.

Ως προς τη σχέση της Αρετής με τους αδελφούς της, αυτή εντάσσεται στο γενι-
κότερο πλαίσιο της δεμένης οικογένειας. Ειδικότερα όμως στο θέμα του προξενιού
παρατηρούμε ότι:
– Οι οχτώ αδελφοί δεν θέλουν να παντρευτεί η Αρετή στα ξένα. Οι λόγοι της άρνησής

τους δεν δίνονται. Θα μπορούσαν αυτοί να είναι συναισθηματικοί, να μη θέλουν δη-
λαδή να αποχωριστούν την αδελφή τους, ή πιθανόν η στάση τους να υπαγορεύεται
από τη γενικότερη συνήθεια της εποχής να μη δίνουν οι γονείς τις κόρες τους σε άν-
δρες από άλλες πόλεις, πολύ περισσότερο αν αυτές δεν ήταν ελληνικές.

– Ο Κωνσταντίνος προτείνει να δεχτούν το προξενιό. Το κύριο σκεπτικό του, σύμ-
φωνα με όσα λέει (στ. 9-11), είναι ότι ο γάμος αυτός μπορεί να φανεί χρήσιμος
και στον ίδιο προσωπικά ή και γενικότερα στην οικογένειά τους (η αναφορά του
Κωσταντή ότι συχνά βρίσκεται στα ξένα μάς οδηγεί στην υπόθεση πως μπορεί να
είναι έμπορος, κι αν ισχύει κάτι τέτοιο, υποκρύπτεται ίσως εδώ η ανάγκη των
εμπόρων της εποχής να διατηρούν κάποιους φιλικούς ή συγγενικούς δεσμούς σε
ξένες χώρες). Η στάση του επομένως στο προξενιό υπαγορεύεται κυρίως από το
προσωπικό ή οικογενειακό συμφέρον, χωρίς όμως να αποκλείεται συγχρόνως το
ότι πιθανόν να θεωρεί τον γάμο αυτό πολύ καλή τύχη για την Αρετή, που θα της
προσφέρει μια άνετη ζωή (σ’ αυτή την περίπτωση το προσωπικό ή οικογενειακό
συμφέρον συνδυάζεται με το τι θα ήταν καλύτερο για την Αρετή).

Η θέση της γυναίκας

Στο πρόσωπο της Αρετής γίνεται αντιληπτή η υποβαθμισμένη θέση της γυναίκας την
εποχή εκείνη (9ος αι.). Η Αρετή μεγαλώνει περιορισμένη στο σπίτι, απομονωμένη (στ.
3-5), όχι μόνο λόγω της ιδιαίτερης αγάπης της μάνας (που πιθανόν θέλει να την προ-
φυλάξει από το «κακό μάτι») αλλά και της αντίληψης πως η αγνότητα ενός κοριτσιού
μπορεί να προσβληθεί ακόμα και από το «βέβηλο», αδιάκριτο βλέμμα κάποιου ξένου
άντρα, καθώς σε παλαιότερες εποχές η αγνότητα θεωρούνταν η βασική αρετή για μια
κοπέλα. Χαρακτηριστικό επίσης της υποδεέστερης θέσης της γυναίκας είναι και το γε-
γονός πως η Αρετή, αν και είναι το άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο, δεν λαμβάνει μέ-
ρος στο οικογενειακό συμβούλιο, ούτε καν ζητείται η γνώμη της. Οι δικές της ανάγκες
και επιθυμίες δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη.

Δείγμα επίσης της ανδροκρατικής κοινωνίας της εποχής είναι και η στάση της Αρε-
τής στην ξαφνική επίσκεψη του Κωσταντή μες στη νύχτα.Τον ακολουθεί χωρίς να ζητή-
σει εξηγήσεις, όχι μόνο γιατί ο αποφασιστικός τόνος του αδελφού της δεν αφήνει πε-
ριθώρια, αλλά και γιατί γενικά οι γυναίκες όφειλαν να σέβονται και να υπακούν όχι μό-
νο τον πατέρα και τον σύζυγο αλλά και τα υπόλοιπα άρρενα μέλη της οικογένειας.
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Γάμος – Προξενιό

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η Αρετή παντρεύεται στην ηλικία των δώδεκα ετών.
Η τέλεση γάμου σε τόσο μικρή ηλικία, που στις σύγχρονες, ανεπτυγμένες κοινωνίες
απαγορεύεται, συνηθιζόταν σε παλαιότερες εποχές, ενώ είθισται ακόμα στις μέρες μας
σε διάφορες χώρες (π.χ. αραβικές, της νοτιοανατολικής Ασίας κ.λπ.).

Οι περιποιήσεις της μάνας προς την κόρη, που έχουν να κάνουν με την εξωτερική
της εμφάνιση, και η απομόνωσή της υποδηλώνουν την ιδιαίτερη ομορφιά της και την
αγνότητά της. Η φήμη για τις χάρες της φαίνεται πως διαδόθηκε, κι ήταν αυτή που πι-
θανότατα προσέλκυσε τους προξενητές από τη Βαβυλώνα.

Ο γάμος από προξενιό ήταν πολύ συνηθισμένη πρακτική σε παλαιότερες εποχές, σε
αντίθεση με τη σύγχρονη εποχή, όπου ο γάμος συνήθως αποτελεί κατάληξη της γνωρι-
μίας δύο νέων και του αμοιβαίου ερωτικού αισθήματος που αναπτύσσεται ανάμεσά
τους. Στα βυζαντινά χρόνια μάλιστα (εποχή όπου πλάστηκε το τραγούδι Του νεκρού αδελ-
φού) υπήρχαν επαγγελματίες προξενητές που έπαιρναν αμοιβή για τη μεσολάβησή τους).

(Για το προξενιό βλ. περισσότερα στο Ερωτόκριτος, Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός, σελ.
74-76.)

Αντιλήψεις σχετικές με τον άντρα και τη γυναίκα

Μέσα από το κείμενο μπορούμε να ανιχνεύσουμε και κάποιες αντιλήψεις για τον
άντρα και αντίστοιχα για τη γυναίκα. Βλέπουμε τον Κωσταντή να ξεχωρίζει με τον δυ-
ναμισμό και την αποφασιστικότητά του και να παίρνει θέση στο θέμα του προξενιού
στηριγμένος στη λογική και στο συμφέρον. Αντίθετα, η στάση της μάνας στο προξενιό
υπαγορεύεται από το συναίσθημα (η αδυναμία προς την κόρη της, την οποία θεωρεί
και το αποκούμπι της για τα χρόνια που θα ’ρθουν, ο πόνος του αποχωρισμού). Η κυ-
ριαρχία της λογικής και ο δυναμισμός είναι χαρακτηριστικά που παραδοσιακά αποδί-
δονται στον άντρα, ενώ αντίστοιχα στη γυναίκα αποδίδεται ο έντονος συναισθηματι-
σμός.

Επίσης, η προφύλαξη της Αρετής από τον ήλιο σχετίζεται και με το πρότυπο της γυναι-
κείας ομορφιάς της εποχής, ένα από τα στοιχεία του οποίου ήταν η λευκότητα του δέρ-
ματος, η οποία συγχρόνως υποδήλωνε ευγενική καταγωγή, αφού αυτό σήμαινε πως η
γυναίκα δεν απασχολούνταν σε εργασίες εκτός σπιτιού (όπως συνέβαινε με τις γυναίκες
των λαϊκών στρωμάτων). Επιπλέον, η απομόνωση της Αρετής παραπέμπει στην αντίλη-
ψη πως η τιμή και η αγνότητα είναι οι βασικές αρετές μιας γυναίκας, γι’ αυτό και θα πρέ-
πει να διαφυλάσσονται, καθώς μάλιστα αυτό επηρεάζει καθοριστικά τη μελλοντική της
αποκατάσταση. (Βλ. σχετικά την περίπτωση της Ρήνης στο «Η τιμή και το χρήμα» του
Κωνσταντίνου Θεοτόκη, ΚΝΛ Β΄ Λυκείου, σελ. 136, και στο παρόν βιβλίο, στην παρά-
γραφο «Οι κοινωνικές αντιλήψεις … ή για κατηγορία», σελ. 179.)
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Στους στίχους 13-14 τέλος είναι φανερό πως η μάνα θεωρεί την Αρετή τη συ-
ντροφιά και το στήριγμά της για τα μελλοντικά χρόνια (στις ευχάριστες αλλά και στις
δυσάρεστες περιστάσεις), στοιχείο που υποδηλώνει την αντίληψη παλαιότερων επο-
χών πως το κορίτσι είναι αυτό που αναλαμβάνει τη φροντίδα των γονιών όταν αυτοί
γεράσουν.

Mάνα: Είναι το κεντρικό πρόσωπο μιας πολυμελούς οικογένειας, που αποτελείται από
εννιά γιους και μία κόρη (ο πατέρας δεν αναφέρεται πουθενά, πιθανότατα έχει πεθά-
νει). Aπό την αρχή δηλώνεται η αδυναμία της στη μονάκριβη και πολυαγαπημένη κό-
ρη της, την Aρετή. Ένας γάμος στα ξένα θα σήμαινε ουσιαστικά τον οριστικό χωρι-
σμό τους, γι’ αυτό και η μάνα αρνείται το προξενιό από τη Bαβυλώνα. Ωστόσο, τελι-
κά υποχωρεί και δίνει τη συγκατάθεσή της μετά την ένορκη διαβεβαίωση του γιου της
Kωνσταντίνου ότι σε περίπτωση ανάγκης αυτός θα της τη φέρει πίσω. Στο οικογενει-
ακό συμβούλιο που γίνεται για να αποφασιστεί η τύχη της Aρετής είναι φανερό πως η
γνώμη της μάνας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα (είναι λογικό λόγω της έλλειψης πατέρα να
έχει αναλάβει αυτή, με μια έννοια, τον ρόλο του)· είναι χαρακτηριστικό πως, μολονό-
τι και οι οχτώ αδελφοί δεν θέλουν το προξενιό, από τη στιγμή που θα πειστεί η μάνα,
θα υπερισχύσει η γνώμη του Kωνσταντίνου. Eπίσης, διακρίνουμε κάποιον εγωκε-
ντρισμό στους λόγους που την οδηγούν να αρνηθεί το προξενιό, καθώς θεωρεί την
Aρετή στήριγμα και συμπαραστάτριά της στις λύπες και στις χαρές των χρόνων που
θα ’ρθουν.

Mετά τη συμφορά που βρίσκει την οικογένειά της η μάνα μένει ολομόναχη και
το μόνο που της απομένει είναι να θρηνεί στα μνήματα των γιων της. Στο μνήμα
όμως του Kωνσταντίνου ξεσπά με βαριές κατάρες, καθώς τον θεωρεί υπεύθυνο
που έχει απομείνει ολομόναχη, αφού αυτός επέμενε να παντρευτεί η Aρετή στα ξέ-
να και αφού, μετά τον θάνατό του, δεν πρόκειται να εκπληρώσει ποτέ την υπόσχε-
σή του να της τη φέρει πίσω. Tο να φτάσει, βέβαια, η μάνα να καταριέται το νεκρό
παιδί της δείχνει το μέγεθος του πόνου της αλλά και της μοναξιάς της. Δεν ελπίζει
πια σε τίποτε. H Aρετή, το μοναδικό παιδί που της απέμεινε, είναι στα ξένα και ο
Kωνσταντίνος, που θα της την έφερνε πίσω, είναι πλέον νεκρός. Xωρίς κανένα πια
ενδιαφέρον για τη ζωή, κλείνεται στο σπίτι της περιμένοντας απλώς να έρθει κά-
ποια στιγμή και το δικό της τέλος. Γι’ αυτό και στην τελευταία σκηνή η έκπληξή της
είναι τέτοια, που δεν μπορεί να πιστέψει πως αυτή που της χτυπά την πόρτα και της
μιλάει είναι η μονάκριβη κόρη της, η Aρετή. H συγκίνησή της από το ανέλπιστο ξα-
νασμίξιμο είναι τόση, που αγκαλιάζοντας την κόρη της πεθαίνει.
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Kωνσταντίνος: Δίνει την εντύπωση δυναμικού νέου, καθώς τολμά να έρθει σε αντιπα-
ράθεση με τη μάνα και τα οχτώ αδέλφια του και να υποστηρίξει με σθένος την άποψή
του. Bέβαια, η θέση του υπέρ του προξενιού δείχνει να υπαγορεύεται περισσότερο
από ιδιοτελή κίνητρα (να έχει έναν δικό του άνθρωπο στα ξένα), χωρίς να αποκλείε-
ται, βέβαια, και το ότι πιθανόν να θεωρεί τον γάμο αυτό πολύ καλή τύχη για την Aρε-
τή, που θα της προσφέρει μια άνετη ζωή. Mετά τον θάνατό του, οι κατάρες της μάνας
και ο ανεκπλήρωτος όρκος που έδωσε δεν αφήνουν την ψυχή του να ησυχάσει και
οδηγούν στην προσωρινή νεκρανάστασή του προκειμένου να πραγματοποιήσει την
υπόσχεσή του, να φέρει πίσω την Aρετή. Kατά τη συνάντησή του με την Aρετή είναι
φανερή η βιασύνη και η αποφασιστικότητά του, καθώς τα χρονικά περιθώρια για την
εκπλήρωση της υπόσχεσής του είναι περιορισμένα: Πριν ξημερώσει πρέπει να επι-
στρέψει στο μνήμα. Γι’ αυτό και αποφεύγει να δώσει εξηγήσεις στην Aρετή (ώστε να
μην την τρομάξει και να μην καθυστερήσει), ενώ δείχνει να ενοχλείται από τις κουβέ-
ντες των πουλιών που βάζουν την αδελφή του σε υποψίες. Έτσι, επιχειρεί να την κα-
θησυχάσει με παραπλανητικές απαντήσεις, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα
το ταξίδι του γυρισμού. Kοντά στην εκκλησία εξαφανίζεται, επιστρέφοντας ξανά στο
μνήμα. O όρκος έχει πια εκπληρωθεί και ο ίδιος μπορεί επιτέλους να βρει γαλήνη.

Aρετή: Είναι πρόσωπο παθητικό. Mπορεί να απολαμβάνει τις ιδιαίτερες περιποιήσεις
της μάνας, να είναι η μονάκριβη και η πολυαγαπημένη, αλλά η θέση της είναι ουσια-
στικά υποβαθμισμένη. Θύμα των αντιλήψεων της εποχής, αλλά και της ιδιαίτερης
αδυναμίας της μάνας της, ζει απομονωμένη, δεν συμμετέχει στο οικογενειακό συμ-
βούλιο και ούτε καν ζητείται η γνώμη της, μολονότι το θέμα που συζητείται την αφο-
ρά άμεσα και είναι καθοριστικό για τη μετέπειτα ζωή της. Παθητικά δέχεται και τον
γάμο στα ξένα. Το γεγονός πως ο Κωσταντής τη βρίσκει να χτενίζεται στο φως του
φεγγαριού υποδηλώνει ίσως πως η Αρετή διατηρεί και στην καινούρια της ζωή τις
συνήθειες που είχε στο σπίτι της. Αυτό, βέβαια, θα μπορούσε να σημαίνει πως μ’
αυτό τον τρόπο κρατά ζωντανή την ανάμνηση των δικών της και της ζωής της κοντά
στη μάνα της, υποδηλώνοντας συγχρόνως τη νοσταλγία της. H απροσδόκητη νυ-
χτερινή επίσκεψη του αδελφού της την ξαφνιάζει και τη γεμίζει ανησυχία (Aλίμονο,
στ. 37). H αποφασιστικότητά του όμως δεν της αφήνει περιθώρια για απορίες· μα-
θημένη εξάλλου να υπακούει στα άρρενα μέλη της οικογένειας, τον ακολουθεί χω-
ρίς εξηγήσεις. Στο ταξίδι του γυρισμού τα λόγια των πουλιών σε συνδυασμό με κά-
ποια άλλα στοιχεία (μυρωδιά λιβανιού, όψη Kωνσταντίνου) τη βάζουν σε υποψίες,
που οι παραπλανητικές εξηγήσεις του Kωνσταντίνου δεν μπορούν να σβήσουν. H
θαυμαστή εξαφάνιση του αδελφού της μπροστά στα μάτια της θα τις επιβεβαιώ-
σουν με τον πιο αδιάψευστο τρόπο. H εικόνα ολοκληρωτικής εγκατάλειψης που πα-
ρουσιάζει το πατρικό της εντείνει την αγωνία της για την τύχη της οικογένειάς της και
τα κακά της προαισθήματα. Mπορούμε να φανταστούμε τον πόνο της όταν από την
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απάντηση της μάνας της πληροφορείται την τραγική μοίρα της οικογένειάς της. H
συγκίνησή της κατά τη συνάντηση με τη μάνα της είναι τέτοια, που αγκαλιάζοντάς την
πεθαίνει κι αυτή.

Tο τραγούδι Του νεκρού αδελφού, όπως κάθε παραλογή, έχει αφηγηματικό χαρακτήρα.
Στους τρεις πρώτους στίχους η αφήγηση γίνεται σε β′ πρόσωπο (ο ανώνυμος ποιητής
απευθύνεται στη μάνα), ενώ από τον τέταρτο στίχο κι έπειτα σε γ′ πρόσωπο. O αφηγητής
δεν μετέχει στη δράση, έχει τον ρόλο του παντογνώστη αφηγητή και η αφήγηση γίνε-
ται χωρίς εστίαση (ο αφηγητής γνωρίζει περισσότερα από τα αφηγηματικά πρόσωπα).

H πλοκή αρχίζει με το προξενιό, κορυφώνεται με τη νεκρανάσταση του Kωνστα-
ντίνου για την εκπλήρωση του όρκου και η λύση επέρχεται με τη συνάντηση και τον
θάνατο μάνας και κόρης.

Mεταξύ των στίχων 17-18 υπάρχει αφηγηματικό κενό, καθώς μετά τον όρκο του
Kωνσταντίνου δεν δίνονται η συνέχεια και η έκβαση του οικογενειακού συμβουλίου.
Aυτή όμως εύκολα εννοείται από τον στίχο 18 (Kαι σαν την επαντρέψανε την Aρετή στα ξέ-
να). Eδώ εντοπίζουμε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του δημοτικού τραγουδιού,
την εμμονή στο ουσιώδες και την παράλειψη των λεπτομερειών. Tο σημαντικό στοιχείο
για την εξέλιξη της υπόθεσης είναι ο όρκος του Kωνσταντίνου, που κάμπτει την άρνηση
της μάνας, επιτρέποντας έτσι τον γάμο της Aρετής στα ξένα.

H αφήγηση (πυκνή και ζωηρή) εναλλάσσεται με την περιγραφή (ο θρήνος της
μάνας στα μνήματα των γιων της, η νεκρανάσταση του Kωνσταντίνου, η εικόνα του
πατρικού σπιτιού κ.λπ.) και τον διάλογο (διάλογος μάνας-Kωνσταντίνου στο οικογε-
νειακό συμβούλιο, στ. 9-17· Aρετής-Kωνσταντίνου, στ. 36-40, 46-47, 51-56, 61-
65· Aρετής-μάνας, στ. 76-81). Tα περιγραφικά μέρη προσδίδουν στο κείμενο παρα-
στατικότητα, ενώ ο διάλογος δίνει ζωντάνια, αμεσότητα, δραματικότητα.

Στο τραγούδι παρατηρείται επίσης η χρήση των τεχνικών της επιτάχυνσης και της
επιβράδυνσης. H επιτάχυνση (π.χ. στον στ. 33 το ταξίδι στη Bαβυλώνα συμπυκνώ-
νεται σ’ έναν στίχο: Παίρνει τα όρη πίσω του και τα βουνά μπροστά του) χαρίζει στην αφή-
γηση πυκνότητα και γοργό ρυθμό, καθώς δίνονται τα σημαντικά, ουσιώδη στοιχεία
και παραλείπονται οι περιττές λεπτομέρειες, που θα κούραζαν ίσως και θα χαλάρω-
ναν τη δραματική ένταση. Aπό την άλλη, η εύστοχη επιβράδυνση, που παρατηρείται
στο ταξίδι του γυρισμού (συζητήσεις πουλιών, διάλογος Aρετής-Kωνσταντίνου),
εντείνει τη δραματικότητα της αφήγησης, τονίζει την τραγικότητα της Aρετής (τα που-
λιά και οι αναγνώστες γνωρίζουν την αλήθεια – όχι όμως η Aρετή) και συμβάλλει κα-
θοριστικά στη σταδιακή συνειδητοποίηση της αλήθειας από την Aρετή.

¶·Ú·ÏÔÁ¤˜

18

∞ÊËÁËÌ·ÙÈÎ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹



1.ΔÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡

19

Ερμηνευτικές επισημάνσεις

ñ ™ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÙË˜ Ì¿Ó·˜ ÌÂ ÙÔÓ ∫ˆÛÙ·ÓÙ‹ ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ,

·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Ë ÚÔÓÔËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë Â›Ú· ̇ ˆ‹˜ ÌÂ ÙÔÓ ·ÚÔÚÌËÙÈÛÌfi Î·È

ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. √È ÛÙ›¯ÔÈ 13-14, ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë Ì¿Ó· ··ÓÙ¿ ÛÙ·

ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ·ÓÙ‹, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‚·ıÈ¿ Â›Ú· ̇ ˆ‹˜Ø Ë Ì¿Ó· ¤ÌÌÂÛ· ̆ ÂÓı˘-

Ì›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÁÈÔ ÙË˜ ˆ˜ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ̇ ˆ‹ ̆ fiÎÂÈÙ·È ÛÂ ÌÈ· ·¤Ó·Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ˆ˜

ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ÎÈ ·‚¤‚·ÈÔ (Ù· ÏfiÁÈ· ÙË˜ ÚÔÔÈÎÔÓÔÌÔ‡Ó ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿ Ô˘

ı· ̄ Ù˘‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ∫ˆÛÙ·ÓÙ‹˜, Ó¤Ô˜ Î·È ·ÚÔÚÌËÙÈÎfi˜ Î·-

ıÒ˜ Â›Ó·È, ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ıÂˆÚÂ› ˆ˜ ı· ’Ó·È ¿ÓÙ· ̆ ÁÈ‹˜ Î·È ‰˘Ó·Ùfi˜,

ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÔÚÎÈÛÙÂ› ÛÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘ ˆ˜, fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ Ì¤Ï-

ÏÔÓ, ·˘Ùfi˜ ı· ÙË˜ Ê¤ÚÂÈ ›Ûˆ ÙËÓ ∞ÚÂÙ‹.

ñ √ fiÚÎÔ˜ – ∏ Î·Ù¿Ú·: √ fiÚÎÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ·ÓÙ‹ ·ÔÙÂÏÂ› ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ·

ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ̆ fiıÂÛË˜, Î·ıÒ˜:

·. Î¿ÌÙÂÈ ÙÈ˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Ì¿Ó·˜.

‚. Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿Ú· ÙË˜ Ì¿Ó·˜, Ô‰ËÁÂ›

ÛÙË ÓÂÎÚ·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ·ÓÙ‹. O fiÚÎÔ˜ ÁÂÓÈÎ¿, È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ·

¯ÚfiÓÈ·, Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÈÂÚfi˜ Î·È Ë ÂÈÔÚÎ›· ÌÂÁ¿ÏÔ ËıÈ-

Îfi ·Ì¿ÚÙËÌ·, Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ ÙË ıÂ˚Î‹ ÙÈÌˆÚ›·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Ú·, Û‡ÌÊˆÓ·

ÌÂ ÙÈ˜ Ï·˚Î¤˜ ‰ÔÍ·Û›Â˜, ¤¯ÂÈ ÙË Ì·ÁÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË Ó· ÚÔÎ·ÏÂ› Î·Îfi ÛÂ ÂÎÂ›ÓÔÓ ÛÙÔÓ

ÔÔ›Ô ·Â˘ı‡ÓÂÙ·ÈØ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù¿ÚÂ˜ Ô˘ ÂÎÛÙÔÌ›-

˙ÔÓÙ·È ·fi ÚfiÛˆ· ÛÂ‚·ÛÙ¿, fiˆ˜ ÔÈ ÁÔÓÂ›˜. ¶ÔÈ· ÙÈÌˆÚ›· fiÌˆ˜ Î·È ÔÈÔ Î·Îfi

ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÓÂÎÚfi˜; K·Ù¿ ÙÈ˜ Ï·˚Î¤˜ ‰Ô-

Í·Û›Â˜, Ô ÓÂÎÚfi˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· ̇ ÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ K¿Ùˆ KfiÛÌÔ.

EÔÌ¤Óˆ˜ Ô ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙÔ˜ fiÚÎÔ˜ Î·È Ë Î·Ù¿Ú· ÙË˜ Ì¿Ó·˜ ‰ÂÓ ı· ¿ÊËÓ·Ó ÙËÓ

„˘¯‹ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂÈ. ™‡ÌÊˆÓ· ¿ÏÈ ÌÂ ÙÈ˜ Ï·˚Î¤˜ ‰ÂÈÛÈ-

‰·ÈÌÔÓ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚ÚÈÎfiÏ·ÎÂ˜, ÔÈ Î·Ù¿ÚÂ˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Ó·

ÏÈÒÛÂÈ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÛÂ ‚ÚÈÎfiÏ·Î·, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÚÂÈ Á·Ï‹ÓË.

ñ ΔÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ·ÓÙ‹: MÂ ̆ ÂÚÊ˘ÛÈÎ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ̄ È-

ÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì¤Û· ÛÂ Ï›ÁË ÒÚ·. H ‚È·Û‡ÓË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÌfiÓÔ

ÛÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È

ÛÙ· ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤Ó· ̄ ÚÔÓÈÎ¿ fiÚÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘: ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ï·˚Î¤˜

‰ÔÍ·Û›Â˜, ÔÈ ‚ÚÈÎfiÏ·ÎÂ˜ ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂¿Óˆ ∫fiÛÌÔ ÌfiÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘Ø Ì¤¯ÚÈ Ó·

ÍËÌÂÚÒÛÂÈ ÏÔÈfiÓ, Ô KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¤ÚÂÂ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ÌÓ‹Ì· ÙÔ˘.

ñ ∏ Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ∞ÚÂÙ‹ – √ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ: ™ÙÔ

Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Á˘ÚÈÛÌÔ‡ Ë AÚÂÙ‹ ı· Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈÎ‹ ·Ï‹ıÂÈ·. K·ıÔÚÈ-

ÛÙÈÎ‹ ̂ ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ, Ô˘ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÂ

˘Ô„›Â˜ ÙËÓ AÚÂÙ‹. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ·˘Ù¿ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹

ˆ˜ Ô ∫ˆÛÙ·ÓÙ‹˜ Â›Ó·È ÓÂÎÚfi˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙË Ï·˚Î‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ù· Ô˘-

ÏÈ¿ (fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏ· ˙Ò·) Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÍÂÊÂ‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ

Î·Ù’ ·›ÛıËÛË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‹ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎ¿ fiÓÙ·, fiˆ˜ ÓÂÚ¿È‰Â˜ ‹ ÙÔÓ
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ÓÂÎÚfi ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. H ÔÚÂ›· ÚÔ˜ ÙË Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ·Ï‹-

ıÂÈ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÌÈ· ÎÏÈÌ¿ÎˆÛË, Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ 66-68:

TËÓ ÎÏÈÌ¿ÎˆÛË ·˘Ù‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Ó· ÙË ‰Ô‡ÌÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÚÂ-

ıÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ AÚÂÙ‹ ÛÙË ÁÓÒÛË: ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿ (ÏfiÁÈ· Ô˘ÏÈÒÓ) →

fiÛÊÚËÛË˜ (Ì˘Úˆ‰È¿ ÏÈ‚·ÓÈÔ‡) → ÔÙÈÎ¿ (fi„Ë KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘) → ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ-

Î¿ (ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ‹¯Ô˜ ·fi ÙËÓ Ï¿Î· Ô˘ ‚ÚÔÓÙ¿ Î·È ÙÔ ‚Ô˘ËÙfi

ÙË˜ ÁË˜).
ñ √È ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ·ÓÙ‹ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÏfiÁÈ· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ: ™ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜

ÙÔ˘ Û˘ÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÂ ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi. O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÚÔÛ·ıÂ› Ó·

·ÔÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ fiÌˆ˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î¿ÔÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·,

ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÔÈ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ·ÏËıÔÊ·ÓÂ›˜. ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ·

ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ ÏÈ‚·ÓÈÔ‡ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ Ô ·¿˜ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ı˘ÌÈ·Ù›ÛÂÈ (·ÏÏ¿ ̂ ˜

ÓÂÎÚfi, Î¿ÙÈ Ô˘, ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ), ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·ÁÌ¤-

ÓË fi„Ë ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ Â›¯Â ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ ‚·ÚÈ¿ (·Ú·ÏÂ›ÂÈ ̂ ÛÙfiÛÔ ÙËÓ Î·-

Ù¿ÏËÍË ÙË˜ ·ÚÚÒÛÙÈ·˜).

ñ √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙ›¯Ô˜: O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙ›¯Ô˜ (ÛÙ. 82) ÌÂ ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÏÈÙfiÙË-

Ù·, fiÔ˘ Î˘ÚÈ·Ú¯Â› ÙÔ Ú‹Ì·, Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· Û˘Ì˘ÎÓÒÛÂÈ Ì¤Û· ÛÂ Ï›ÁÂ˜ ÌfiÓÔ Ï¤-

ÍÂÈ˜ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÂ ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ÎÔÚ‡ÊˆÛË Î·È

ÛÂ ·‚›·ÛÙÔ Û˘ÁÎÈÓËÛÈ·Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. O Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÎÏÂ›ÓÂÈ È· ÌÂ ÙÔÓ

ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.

ñ √ Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘: ™ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ΔÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ ¤Ó·Ó Î‡-

ÎÏÔ ı·Ó¿ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ÍÂÊ‡ÁÂÈ Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

∞Ú¯ÈÎ¿ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÓÓÈ¿ ÁÈÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù· ‰‡Ô ÂÓ·ÔÌÂ›Ó·ÓÙ·

¶Ô˘ÏÈ¿

– ¶ÔÈÔ˜ Â›‰Â ÎfiÚËÓ fiÌÔÚÊË
Ó· Û¤ÚÓÂÈ Ô Âı·Ì¤ÓÔ˜! (ÛÙ. 45)

– ¢ÂÓ Â›Ó·È ÎÚ›Ì· ... Ó· ÂÚ·ÙÔ‡Ó
ÔÈ ̇ ˆÓÙ·ÓÔ› ÌÂ ÙÔ˘˜ ·Âı·Ì¤ÓÔ˘˜!
(ÛÙ. 49-50)

– °È· È‰¤˜ ı¿Ì· ... Ù¤ÙÔÈ· ·ÓÒÚÈ·
Ï˘ÁÂÚ‹ Ó· Û¤ÚÓÂÈ Ô Âı·Ì¤ÓÔ˜!
(ÛÙ. 58-59)

– £·˘Ì·ÛÙ‹ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ KˆÓ-

ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·,

ÂÓÒ Ë Ï¿Î· ‚ÚÔÓÙ¿ Î·È Ë ÁË ‚Ô˘›-

˙ÂÈ (ÛÙ. 66-68).

AÚÂÙ‹

– T· ÏfiÁÈ· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÙË

‚¿˙Ô˘Ó ÛÂ ÛÎ¤„ÂÈ˜.

– ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙÂ˜ ˘Ô„›Â˜

ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Ì˘Úˆ‰È¿

ÏÈ‚·ÓÈÔ‡.

– OÈ ˘Ô„›Â˜ ÙË˜ AÚÂÙ‹˜ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È

Î·È ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‚Â‚·ÈfiÙËÙ· ÛÂ

Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏÔÈˆÌ¤ÓË fi„Ë

ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (Ì·Ú·ÛÌfi˜ ÔÌÔÚ-

ÊÈ¿˜/ÓÈfiÙË˜, ¤ÛÈÌÔ Ì·ÏÏÈÒÓ).

– √È ˘Ô„›Â˜ ÙË˜ ∞ÚÂÙ‹˜ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ-

ÓÙ·È Î·È Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÂ› Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ

·Ï‹ıÂÈ·.
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ÚfiÛˆ·, ÙË Ì¿Ó· Î·È ÙËÓ ÎfiÚË. MÈ· ÌÔÚÊ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ fiÌˆ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ıÂˆÚËıÂ›

Î·È Ô ÍÂÓÈÙÂÌfi˜ ÙË˜ AÚÂÙ‹˜ ·ÊÔ‡, ÁÈ· ÂÎÂ›Ó· Ù· ̄ ÚfiÓÈ·, Ô ÍÂÓÈÙÂÌfi˜ Û’ ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ

Ì·ÎÚÈÓfi ÙfiÔ Û‹Ì·ÈÓÂ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÔÚÈÛÙÈÎfi ̄ ˆÚÈÛÌfi Î·È ·ÊÔ‡ ÛÙË Û˘ÓÂ›‰ËÛË ÙÔ˘

Ï·Ô‡ ÍÂÓÈÙÈ¿ Î·È ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó: Ë ÍÂÓÈÙÈ¿ ÎÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ·‰¤ÚÊÈ· ÏÔÁÈÔ‡ÓÙ·È.
ñ ™˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›·: ™ÙÈ˜ ·Ú·ÏÔÁ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ, Û˘¯Ó¿, ÛÙÔÈ-

¯Â›· Ô˘ Ì·˜ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÓÔ˘ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›·. ŒÙÛÈ, Î·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È

ΔÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó: ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›· (.¯. Ë È‰È·›ÙÂÚË ·‰˘Ó·Ì›· ÙË˜ Ì¿-

Ó·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎfiÚË ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ì¿˜ ÚÔ˚‰Â¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ÛÙÔ

ÚÔÍÂÓÈfi ÙË˜ AÚÂÙ‹˜, Ô fiÚÎÔ˜ Ì¿˜ ÚÔ˚‰Â¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÔÈ-

ÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÁÈ· ÙË ÓÂÎÚ·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘), ÙÚ·ÁÈÎ‹ ÂÈÚˆÓÂ›· (.¯.

ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘-AÚÂÙ‹˜ Ë AÚÂÙ‹ ·ÁÓÔÂ› fiÙÈ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙË˜ Â›Ó·È ÓÂ-

ÎÚfi˜, ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Á˘ÚÈÛÌÔ‡ Ë AÚÂÙ‹ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· ·ÁÓÔÂ› ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, Ô˘

ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÌˆ˜ Ù· Ô˘ÏÈ¿ Î·È ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜-·ÎÚÔ·Ù¤˜), ÂÚÈ¤ÙÂÈ· (Ë ÔÈÎÔÁ¤-

ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÌÂÙ·›ÙÂÈ ·fi ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÛÙË ‰˘ÛÙ˘¯›·: ı¿Ó·ÙÔ˜ ÁÈˆÓ – Ë

Ì¿Ó· ÔÏÔÌfiÓ·¯Ë – Ë ÎfiÚË ÛÙ· Í¤Ó·), ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË (Ì¿Ó·˜ Î·È ÎfiÚË˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘

ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜), Ï‡ÛË (Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ì¿Ó·˜ Î·È ÎfiÚË˜Ø Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Â¤Ú¯ÂÙ·È

fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ·ÔÎÏÈÌ¿ÎˆÛË ÙË˜ ÙÚ·ÁÈÎ‹˜ ¤ÓÙ·ÛË˜), ÛÙÔÈ¯Â›· ÚÔÒıËÛË˜ ÙÔ˘
Ì‡ıÔ˘ (.¯. ÙÔ ÚÔÍÂÓÈfi, Ô fiÚÎÔ˜).

Στιχουργία

√ ÛÙ›¯Ô˜ Â›Ó·È È·Ì‚ÈÎfi˜ ‰ÂÎ·ÂÓÙ·Û‡ÏÏ·‚Ô˜, ·ÚÔÍ‡ÙÔÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÌÔÈÔÎ·Ù·ÏËÍ›·,

ÌÂ ÙÔÌ‹ ÛÙËÓ fiÁ‰ÔË Û˘ÏÏ·‚‹ (Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙ›¯Ô ÛÂ ‰‡Ô ËÌÈÛÙ›¯È·). ™Â Î¿ıÂ ÛÙ›¯Ô

(‹ ËÌÈÛÙ›¯ÈÔ) ̆ ¿Ú¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ ÓfiËÌ·.

.¯. ™Ù· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÙËÓ ¤ÏÔ˘˙Â, ÛÙ’ ¿ÊÂÁÁ· ÙË ̄ ÙÂÓ›˙ÂÈ.
— —′ — —′ — —′ — —′ — —′ — —′ ——′ —

Γλώσσα – Ύφος

∏ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ·Ï‹ ‰ËÌÔÙÈÎ‹. TÔ ‡ÊÔ˜ Â›Ó·È ÏÈÙfi, ˘ÎÓfi Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi

·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· (ÂÈÎfiÓÂ˜, ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜), ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ·ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·

(‰È¿ÏÔÁÔ˜, ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ Ì¿Ó·˜, ¯Ú‹ÛË ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡ ÂÓÂÛÙÒÙ·, ·Ê‹ÁËÛË ÛÂ ‚′ ÚfiÛˆÔ

ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜), ÂÓÒ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔ ÏfiÁÔ Ù· Ú‹Ì·Ù· Î·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ-

Î¿. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ Â›ÛË˜ Ì¤Û· ÛÙÔ Ô›ËÌ· Â›Ó·È Ë Û˘¯Ó‹ ̄ Ú‹ÛË ÙË˜ ·Ú·Ù·ÎÙÈÎ‹˜
Û‡Ó‰ÂÛË˜ (‚·ÛÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ

Î·È ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ‰ÈËÁ‹ÛÂˆÓ), ÂÓÒ Î˘ÚÈ·Ú¯Â› Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Î·È, Ô˘ fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔ-

ÔÈÂ›Ù·È ¿ÓÙ· ˆ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ ‹ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÛË-

Ì·Û›Â˜ (˘ÔÙ·ÎÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜, ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ Î.Ï.):

.¯. –  OÈ Ô¯ÙÒ ·‰ÂÚÊÔ› ‰Â ı¤ÏÔ˘ÓÂ ÎÈ (·ÏÏ¿) Ô KˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ı¤ÏÂÈ. (ÛÙ. 8)

–  ·Ó Ù‡¯ÂÈ ÎÈ (Ó·) ¤ÚÙÂÈ ı¿Ó·ÙÔ˜. (ÛÙ. 16)

–  BÚ›ÛÎÂÈ ÙËÓ ÎÈ (Ó·) Â¯ÙÂÓ›˙Ô˘ÓÙ·Ó. (ÛÙ. 34)
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–  ºÔ‚Ô‡Ì·È Û’, ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÌÔ˘, Î·È (ÂÂÈ‰‹, ÁÈ·Ù›) ÏÈ‚·ÓÈ¤˜ Ì˘Ú›˙ÂÈ˜. (ÛÙ. 54)

–  KÈ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙËÓ Ï¿Î· Î·È (Ó·) ‚ÚÔÓÙ¿, ÙÔ ̄ ÒÌ· Î·È (Ó·) ‚Ô˝˙ÂÈ. (ÛÙ. 68)

–  KÈÓ¿ÂÈ Î·È (Ó·) ¿ÂÈ Ë AÚÂÙ‹. (ÛÙ. 69)

Εκφραστικά μέσα

∂Ó·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ: ™Ù· ‰È·ÏÔÁÈÎ¿ Ì¤ÚË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô ÂÓÂÛÙÒÙ·˜, ÂÓÒ ÛÙ·

·ÊËÁËÌ·ÙÈÎ¿ Î˘Ú›ˆ˜ Ô ·fiÚÈÛÙÔ˜ Î·È Ô ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ô

ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ (‹ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi˜) ÂÓÂÛÙÒÙ·˜, Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È

‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·. K¿ÔÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ

ÛÙ›¯Ô: .¯. ™Ù· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÙËÓ ¤ÏÔ˘˙Â, ÛÙ’ ¿ÊÂÁÁ· ÙË ¯ÙÂÓ›˙ÂÈ (·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ – ÈÛÙÔÚÈ-

Îfi˜ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜) (ÛÙ. 4), B·ÚÈ¿ ¯Ù˘¿ Ù’ ·ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ÎÈ ·’ ÂÌÚÔÛÙ¿ ÙË˜ ¯¿ıË
(ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ – ·fiÚÈÛÙÔ˜) (ÛÙ. 67).

∫ÏÈÌ¿ÎˆÛË: ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÔÚÂ›· Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ

AÚÂÙ‹ Î·È ÛÙÔÓ ıÚ‹ÓÔ ÙË˜ Ì¿Ó·˜: ™’ fiÏ· Ù· ÌÓ‹Ì·Ù· ¤ÎÏ·ÈÁÂ, Û’ fiÏ· ÌÔÈÚÔÏÔÁÈfi-
Ù·Ó, / ÛÙÔ˘ KˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ ÌÓËÌÂÈfi ·Ó¤Û· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙË˜ (ÛÙ. 22-23).

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜: ÎÈ ¤ÂÛÂ ÙÔ ı·Ó·ÙÈÎfi (ÛÙ. 20), ÙË ‚·ÚÈ¿ Î·Ù¿Ú· (ÛÙ. 29), ÎÈ ÂÚ¿ÁÈÛÂ Ë
Î·Ú‰È¿ ÙË˜ (ÛÙ. 60) Î.¿.

¶·ÚÔÌÔ›ˆÛË: Û·Ó Î·Ï·ÌÈ¿ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ (ÛÙ. 21).

¶ÚÔÛˆÔÔÈ‹ÛÂÈ˜: Î·È Ì‹ÓÂ˜ ÔÚÁÈÛÌ¤ÓÔÈ (ÛÙ. 19), Ù· Ô˘ÏÈ¿ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ·ÓıÚÒÈÓ·.

YÂÚ‚ÔÏ¤˜: ÎÈ ‹ÏÈÔ˜ ‰Â ÛÔ˘ ÙËÓ Â›‰Â (ÛÙ. 3), ™Ù· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÙËÓ ¤ÏÔ˘˙Â ... ̄ ÙÂÓ›˙ÂÈ (ÛÙ. 4).

MÂÙˆÓ˘Ì›· ‹ Û˘ÓÂÎ‰Ô¯‹: B¿ÏÏˆ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi (£Âfi) ÎÚÈÙ‹ (ÛÙ. 15), ÙÔ ¯ÒÌ· (ÙË ÁË)

Î·È ‚Ô˝˙ÂÈ (ÛÙ. 68).

AÓÙÈı¤ÛÂÈ˜: OÈ Ô¯ÙÒ ·‰ÂÚÊÔ› ‰Â ı¤ÏÔ˘ÓÂ ÎÈ Ô KˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ı¤ÏÂÈ (ÛÙ. 8), ºÚfiÓÈÌÔ˜ Â›-
Û·È, KˆÛÙ·ÓÙ‹, Ì’ ¿ÛÎËÌ· ·ÈÏÔÁ‹ıË˜ (ÛÙ. 12).

E·Ó·Ï‹„ÂÈ˜: ÎÈ ·˜ ÙË ‰ÒÛÔÌÂ ÙËÓ AÚÂÙ‹ ÛÙ· Í¤Ó·, / ÛÙ· Í¤Ó· ... , ÛÙ· Í¤Ó· Ô˘ Ë-
Á·›Óˆ (ÛÙ. 9-10), ÎÈ · ÌfiÚÙÂÈ … ÎÈ · ÌfiÚÙÂÈ (ÛÙ. 13), ÕÎÔ˘ÛÂ˜, KˆÛÙ·ÓÙ›ÓÂ ÌÔ˘, ÙÈ
Ï¤ÓÂ Ù· Ô˘Ï¿ÎÈ·; (ÛÙ. 46, 51, 61), BÏ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ Î‹Ô˘˜ ... ‚Ï¤ÂÈ ... ‚Ï¤ÂÈ (ÛÙ. 70-

72), ÕÓÔÈÍÂ, Ì¿Ó· ÌÔ˘, ¿ÓÔÈÍÂ (ÛÙ. 81).

¶·ÚË¯‹ÛÂÈ˜: M¿Ó· ÌÔ˘, ÎÈ ·˜ ÙË ‰ÒÛÔÌÂ ÙËÓ AÚÂÙ‹ ÛÙ· Í¤Ó·, / ÛÙ· Í¤Ó· …, ÛÙ· Í¤Ó·
Ô˘ ËÁ·›Óˆ, / ·Ó ¿Ì’ ÂÌÂ›˜ ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿, Í¤ÓÔÈ Ó· ÌËÓ ÂÚÓÔ‡ÌÂ (ÛÙ. 9-11), ÙÔ Ù¿-
ÍÈÌÔ Ô˘ ÌÔ˘ ’Ù·ÍÂ˜ (ÛÙ. 26).

¶ÔÏ˘Û‡Ó‰ÂÙÔ: ÎÈ ÂÌ‹ÎÂ ̄ ÚfiÓÔ˜ ‰›ÛÂ¯ÙÔ˜ ... ÎÈ ¤ÂÛÂ ÙÔ ı·Ó·ÙÈÎfi, ÎÈ ÔÈ ÂÓÓÈ¿ ·‰ÂÚÊÔ›
Âı¿Ó·Ó (ÛÙ. 19-20), AÓ Â›Û·È Ê›ÏÔ˜ ... ÎÈ ·Ó Â›Û·È Â¯ÙÚfi˜ ... , ÎÈ ·Ó Â›Û·È ... , ÎÈ Ë ‰fi-
ÏÈ· Ë AÚÂÙÔ‡Ï· ÌÔ˘ (ÛÙ. 76-78).

AÛ‡Ó‰ÂÙÔ: M¿Ó· ÌÔ˘, ÎÈ ·˜ ... ÛÙ· Í¤Ó·, / ÛÙ· Í¤Ó· ÎÂÈ Ô˘ ÂÚ·ÙÒ, ÛÙ· Í¤Ó· Ô˘ Ë-
Á·›Óˆ (ÛÙ. 9-10),  ™’ fiÏ· Ù· ÌÓ‹Ì·Ù· ¤ÎÏ·ÈÁÂ, Û’ fiÏ· ÌÔÈÚÔÏÔÁÈfiÙ·Ó, / ÛÙÔ˘ KˆÛÙ·ÓÙ›-
ÓÔ˘ ÙÔ ÌÓËÌÂÈfi ·Ó¤Û· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙË˜ (ÛÙ. 22-23), BÏ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ Î‹Ô˘˜ ... ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ
Ì¿ÏÛ·ÌÔ ÍÂÚfi, ÙÔ Î·Ú˘ÔÊ‡ÏÏÈ Ì·‡ÚÔ, ‚Ï¤ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ... Ê˘ÙÚˆÌ¤Ó· (ÛÙ. 70-72).



∞∞··ÓÓÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÛÛÙÙÈÈ˜̃  ÂÂÚÚˆ̂ÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÈÈÎÎÔÔ‡‡  ‚‚ÈÈ‚‚ÏÏ››ÔÔ˘̆

11.. Ποιες σκέψεις και διαθέσεις σάς υποβάλλουν οι επτά πρώτοι στίχοι;

Aρχικά μας δίνεται η εικόνα μιας ευτυχισμένης οικογένειας (αν και απουσιάζει ο πατέ-
ρας): Η μάνα, καλότυχη, πλαισιώνεται από πολλά παιδιά και συγκεκριμένα εννιά γιους
(η απόκτηση γιων ανεβάζει τη θέση της γυναίκας στις παραδοσιακές κοινωνίες, ενώ
τα πολλά αγόρια σημαίνουν ισχυρή οικογένεια) και μία κόρη (τα παλιά χρόνια η κόρη
ήταν αυτή που φρόντιζε τα αδέλφια της και κάποια στιγμή θα γηροκομούσε τους γο-
νείς). Aπό την αρχή δηλώνεται η ιδιαίτερη αδυναμία της μάνας προς την κόρη (τη μο-
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Στοιχεία τεχνικής κοινά στη δημοτική ποίηση

™ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È TÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ‚·ÛÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·

ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡:

– ΔÔÓ Ì·ÁÈÎfi-Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi 3 Î·È Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ¿ ÙÔ˘ (9, 12 Î.Ï.): ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÓ-
ÓÈ¿ ÛÔ˘ ÁÈÔ˘˜ (ÛÙ. 1), ÙËÓ Â›¯Â˜ ‰Ò‰ÂÎ· ̄ ÚÔÓÒ (ÛÙ. 3).

– ΔÔÓ ÓfiÌÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ (ÙÚÈ·‰ÈÎfi Û¯‹Ì·): ∫¿ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÁÓÂÊÔ ¿ÏÔÁÔ Î·È Ù’ ¿ÛÙÚÔ ¯·ÏÈ-
Ó¿ÚÈ, / Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ (ÛÙ. 31-32), BÚ›ÛÎÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ Î·È Ù·
ÎÏÂÈ‰È¿ ·ÚÌ¤Ó·, / Î·È Ù· ÛÈÙÔ·Ú¿ı˘Ú· ÛÊÈ¯Ù¿ Ì·ÓÙ·ÏˆÌ¤Ó· (ÛÙ. 73-74),  AÓ
Â›Û·È Ê›ÏÔ˜ ‰È¿‚·ÈÓÂ, ÎÈ ·Ó Â›Û·È Â¯ÙÚfi˜ ÌÔ˘ Ê‡ÁÂ, / ÎÈ ·Ó Â›Û·È Ô ¶ÈÎÚÔ¯¿ÚÔÓÙ·˜,
¿ÏÏ· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ¤¯ˆ (ÛÙ. 76-77).

– ΔËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ÈÛÔÌÂÙÚ›·˜: ∫¿ıÂ ÛÙ›¯Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ ÓfiËÌ·.

– ΔËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·′ ËÌÈÛÙÈ¯›Ô˘ ÛÙÔ ‚′: ÛÙ· Í¤Ó·
ÎÂÈ Ô˘ ÂÚ·ÙÒ, ÛÙ· Í¤Ó· Ô˘ ËÁ·›Óˆ (ÛÙ. 10), ¶Ô˘Ï¿ÎÈ· Â›Ó·È ÎÈ ·˜ ÎÈÏ·Ë‰Ô‡Ó,
Ô˘Ï¿ÎÈ· Â›Ó·È ÎÈ ·˜ Ï¤ÓÂ (ÛÙ. 47).

– ΔËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙ›¯ˆÓ: KÈ · ÌfiÚÙÂÈ, ÁÈÂ ÌÔ˘, ı¿Ó·ÙÔ˜, ÎÈ · ÌfiÚÙÂÈ, ÁÈÂ ÌÔ˘, ·ÚÚÒ-
ÛÙÈ· (ÛÙ. 13 Î·È 16), ·Ó Ù‡¯ÂÈ ›ÎÚ· Á‹ ¯·Ú¿, ÂÁÒ Ó· ÛÔ˘ ÙË Ê¤Úˆ (ÛÙ. 14, 17 Î·È

28), B¿ÏÏˆ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÎÚÈÙ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÈÔ‡˜ Ì·ÚÙ‡ÚÔ˘˜ (ÛÙ. 15 Î·È 27),  ÕÎÔ˘ÛÂ˜,
KˆÛÙ·ÓÙ›ÓÂ ÌÔ˘, ÙÈ Ï¤ÓÂ Ù· Ô˘Ï¿ÎÈ·; (ÛÙ. 46, 51 Î·È 61).

– ™ÙÂÚÂfiÙ˘Ô˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ‹ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜: ÎÈ ÂÌ‹ÎÂ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰›ÛÂ¯ÙÔ˜ Î·È Ì‹ÓÂ˜ ÔÚÁÈ-
ÛÌ¤ÓÔÈ (ÛÙ. 19), ¶·›ÚÓÂÈ Ù· fiÚË ›Ûˆ ÙÔ˘ Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ (ÛÙ. 33), Afi
Ì·ÎÚÈ¿ ÙË ̄ ·ÈÚÂÙ¿ ÎÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙË˜ Ï¤ÁÂÈ (ÛÙ. 35), KÔÓÙÔÏ˘Á›˙ÂÈ Ù’ ¿ÏÔÁÔ Î·È ›Ûˆ
ÙËÓ Î·ı›˙ÂÈ (ÛÙ. 41), ‰ÂÓ ÎÈÏ·Ë‰Ô‡Û·Ó Û·Ó Ô˘ÏÈ¿ ... ÎÈ ¤ÏÂÁ·Ó ·ÓıÚˆÈÓ‹ ÔÌÈÏ›·
(ÛÙ. 43-44). (√È ÛÙÂÚÂfiÙ˘Â˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜ ‹ ÛÙ›¯ÔÈ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÚÔÊÔ-

ÚÈÎ‹ Û‡ÓıÂÛË Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·È Ì·˜ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ

ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ Ù˘ÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ [ÊfiÚÌÔ˘ÏÂ˜] ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ¤Ô˘˜ Î·È ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙˆÓ

·ÔÈ‰ÒÓ Î·È ÙˆÓ Ú·„ˆ‰ÒÓ.)

– ΔËÓ ·ÓıÚˆÔÔ›ËÛË ÙË˜ Ê‡ÛË˜: Δ· Ô˘ÏÈ¿ ÌÈÏÔ‡Ó Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ.



νάκριβη την πολυαγαπημένη), που ζει απομονωμένη ως αποτέλεσμα όχι μόνο της ιδιαί-
τερης αγάπης της μάνας της, αλλά και των δοξασιών για το «κακό μάτι» και των αντι-
λήψεων παλαιότερων εποχών που ήθελαν η αγνότητα ενός κοριτσιού να προσβάλλε-
ται ακόμα και με το «βέβηλο» βλέμμα των ξένων. Παρά την απομόνωση όμως της
Aρετής, η φήμη για τις χάρες της (ομορφιά, αγνότητα) έχει φτάσει πολύ μακριά, όπως
δείχνει και το προξενιό από τη Bαβυλώνα. H αντίθεση που υποκρύπτεται ανάμεσα
στις ιδιαίτερες περιποιήσεις της μάνας (δηλωτικές της αδυναμίας της για την Aρετή)
και τους προξενητάδες που έρχονται να ζητήσουν την Aρετή και να την πάρουν μακριά
στα ξένα (κι επομένως μακριά από τη μάνα) μας προϊδεάζει για μια αναστάτωση ή
ακόμα και ανατροπή της ήρεμης και ευτυχισμένης ζωής της οικογένειας. Tα ευχάριστα
συναισθήματα που μας δημιουργεί η αρχική παρουσίαση της καλότυχης μάνας με τα
πολλά παιδιά (αν και νιώθουμε κάποια θλίψη για την Aρετή που μεγαλώνει τόσο πε-
ριορισμένη) δίνουν σιγά σιγά τη θέση τους σε άσχημα προαισθήματα με την εμφάνι-
ση του προξενιού.

22.. Τι φανερώνει η συζήτηση στο οικογενειακό συμβούλιο: α) για τον τύπο της οικογένει-
ας και β) για τις αντιλήψεις των μελών της οικογένειας;

α. Tο ότι η απόφαση για το προξενιό της Aρετής λαμβάνεται έπειτα από οικογενειακό
συμβούλιο δεν αναιρεί τον πατριαρχικό-ανδροκρατικό τύπο της οικογένειας.
Eπειδή ο πατέρας απουσιάζει (αν ζούσε, την απόφαση θα την έπαιρνε ο ίδιος), την
απόφαση καλούνται να πάρουν οι γιοι και η μάνα, η οποία, λόγω της απουσίας του
πατέρα, έχει κατά κάποιον τρόπο αναλάβει τον ρόλο του. Eίναι χαρακτηριστικό ότι
η ίδια η ενδιαφερόμενη, η Aρετή, δεν συμμετέχει στο συμβούλιο και ούτε καν ζη-
τείται η γνώμη της, γεγονός που δείχνει την υποβαθμισμένη θέση της στην οικογέ-
νεια. Ωστόσο στο πλαίσιο αυτής της πατριαρχικής-ανδροκρατικής δομής μπορού-
με να διακρίνουμε κάποια στοιχεία δημοκρατικότητας καθώς όλα τα αδέλφια
έχουν λόγο (και όχι ίσως ο μεγαλύτερος μόνο), ενώ ο Kωνσταντίνος έχει τη δυνα-
τότητα, μολονότι η γνώμη του μειοψηφεί, να υποστηρίξει τη θέση του και να επιχει-
ρήσει να πείσει τη μάνα και τα αδέλφια του να τη δεχτούν.

β. Στο οικογενειακό συμβούλιο οι οχτώ αδελφοί και η μάνα είναι αρνητικοί απέναντι
στο προξενιό από τη Bαβυλώνα, ενώ ο ένατος αδελφός, ο Kωσταντής, έχει θετική
άποψη.

Για τους οχτώ αδελφούς δεν δίνονται στο ποίημα περισσότερα στοιχεία πέρα
από την άρνησή τους, την οποία θα μπορούσαμε ίσως να αποδώσουμε στην πολύ
παλιά συνήθεια (ήδη από την αρχαιότητα) να μη δίνουν οι γονείς τις κόρες τους σε
άνδρες από άλλες πόλεις, ακόμα κι αν ήταν ελληνικές, πόσο μάλλον από άλλες χώ-
ρες.
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H άρνηση όμως της μάνας οφείλεται στην αδυναμία που τρέφει για την κόρη
της (όπως υποδηλώνουν οι στ. 2-5) αλλά και στη λαϊκή αντίληψη πως η κόρη είναι
αυτή που γηροκομάει τους γονείς· η Aρετή λοιπόν είναι το αποκούμπι της, το στή-
ριγμά της στο μέλλον (στις λύπες και στις χαρές), όπως αναφέρει και η ίδια (στ.
13-14). O Kωνσταντίνος όμως βλέπει το θέμα από άλλη σκοπιά. O ίδιος ταξιδεύει
συχνά στα ξένα· πιθανατότα ασχολείται με το εμπόριο. Θέλει λοιπόν να έχει στα
ξένα κάποιον δικό του άνθρωπο, για να μη νιώθει εκεί μόνος και ξένος. Bέβαια,
κάτι τέτοιο θα ίσχυε μόνο για τη Bαβυλώνα και όχι για τα «ξένα» γενικά. Ίσως εδώ
υποκρύπτεται και η ανάγκη του Kωνσταντίνου ως εμπόρου να διατηρεί κάποιους
φιλικούς ή συγγενικούς δεσμούς σε ξένες χώρες. Όπως και να ’χει όμως, η ουσία
είναι ότι και η θέση της μητέρας και η θέση του Kωνσταντίνου υπαγορεύονται κυ-
ρίως από ιδιοτελή κίνητρα, αφού και οι δύο σκέφτονται τον εαυτό τους, χωρίς να
λαμβάνουν υπόψη τι θέλει η ίδια η Aρετή ή, τουλάχιστον, τι θα ήταν καλύτερο για
την ίδια την Aρετή.

33.. Ποιος είναι ο ρόλος του όρκου μέσα στο τραγούδι;

O όρκος κατέχει κεντρική θέση μέσα στο τραγούδι, καθώς αποτελεί καθοριστικό
στοιχείο για την προώθηση του μύθου:
α. Πείθει τη μάνα να δώσει τη συγκατάθεσή της για τον γάμο.
β. Η ανάγκη εκπλήρωσής του προκαλεί τις κατάρες της μάνας και τη νεκρανάσταση

του Kωνσταντίνου.

44.. Ποια σημάδια βοηθούν την Αρετή να συνειδητοποιήσει σταδιακά ότι ο αδελφός της
είναι πεθαμένος;

Tα λόγια των πουλιών, που απορούν με το παράδοξο ζευγάρι ταξιδιωτών (τον πεθα-
μένο και τη ζωντανή «όμορφη κόρη»), βάζουν την Aρετή σε υποψίες, που ενισχύονται
σταδιακά όλο και περισσότερο: Αρχικά με την έντονη μυρωδιά του λιβανιού (στ. 54)
κι έπειτα με την αλλοιωμένη όψη του Kωνσταντίνου (στ. 63-64), για να επιβεβαιω-
θούν οριστικά πια με τη θαυμαστή εξαφάνισή του μπροστά στα μάτια της, η οποία συ-
νοδεύεται από υπερκόσμιους θορύβους (η πλάκα βροντά και η γη βουίζει).

55.. Το τραγούδι κινείται ανάμεσα σε δυο κόσμους: τον κόσμο του πραγματικού και τον
κόσμο του φανταστικού. Να βρείτε πώς συνυφαίνονται οι δυο αυτοί κόσμοι, αφού επι-
σημάνετε τα σχετικά χωρία.

Στους στίχους 1-28 το ποίημα κινείται στον κόσμο του πραγματικού (προξενιό, οικο-
γενειακό συμβούλιο, όρκος, θάνατος γιων, θρήνος και κατάρες μάνας). Aπό τον στί-
χο 29 όμως μέχρι και τον στίχο 68 περνά στον κόσμο του φανταστικού με τη νεκρα-
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νάσταση του Kωνσταντίνου, το ταξίδι του γυρισμού του με την Aρετή και την εξαφά-
νισή του, για να επιστρέψει πάλι από τον στίχο 69 μέχρι το τέλος στον κόσμο του
πραγματικού (άφιξη Aρετής στο πατρικό, συνάντηση και θάνατος μάνας και κόρης).
Στους στίχους 29-68 σε αρκετά σημεία οι δύο κόσμοι συνυφαίνονται:
– Στους στίχους 31-32 ο νεκραναστημένος Kωνσταντίνος ξεκινά για την εκπλήρωση

της υπόσχεσης με άλογο το σύννεφο, χαλινάρι το άστρο και σύντροφό του το φεγ-
γάρι (στοιχεία του πραγματικού κόσμου που εξυπηρετούν το ταξίδι του νεκρού).

– Τα πουλιά μιλούν με ανθρώπινη λαλιά και αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον Kων-
σταντίνο (στ. 45, 49-50, 58-59).

– Οι παραπλανητικές απαντήσεις του Kωνσταντίνου στις απορίες της Aρετής παρα-
πέμπουν στην πραγματικότητα για να αποκρύψουν την αλήθεια (στ. 55-56, 65).

66.. Από τα στοιχεία του τραγουδιού να βρείτε μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των
παραλογών, ως προς το θέμα και τη μορφολογία.

Tο τραγούδι Tου νεκρού αδελφού ανήκει στις παραλογές και επομένως περιλαμβάνει
τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του είδους των δημοτικών τραγουδιών τόσο ως
προς τη μορφή όσο και ως προς το θέμα:

Ως προς το θέμα:
– Εξιστορεί δραματικά περιστατικά της ζωής, όπου μπορεί να συμπλέκονται λαϊκές

δοξασίες (π.χ. βρικόλακες) ή αρχαίοι μύθοι (μύθος Άδωνη, Περσεφόνης).
– Είναι έντονο το παραμυθικό (εξωλογικό) στοιχείο.
– Έχει θλιβερή κατάληξη.

Ως προς τη μορφή:
– Είναι πολύστιχο.
– Έχει αφηγηματικό χαρακτήρα (ολοκληρωμένη υπόθεση, πλοκή, δρώντα πρόσωπα

κ.λπ.) και η αφήγηση είναι πυκνή και συνοπτική.
– Έχει δραματικότητα (συγκρούσεις, διάλογος, μονόλογος κ.λπ.), που καθιστά δυ-

νατή τη δραματοποίησή του.

77.. Ο τρόπος που καλούσαν τον νεκρό να βγει από τον τάφο για να βοηθήσει σε μια δύ-
σκολη κατάσταση είναι γνωστός ως «ανακάλεμα». Διαβάστε από τη μετάφραση του Ι.
Γρυπάρη τους στίχους του Αισχύλου (Πέρσες, 628-680). Βρίσκετε ομοιότητες με τους
στίχους 22-29 του τραγουδιού μας;

Στο απόσπασμα αυτό από τους Πέρσες του Aισχύλου ο χορός, μετά την πανωλεθρία
του περσικού στόλου στη Σαλαμίνα, επικαλείται, με προτροπή και της βασίλισσας
Άτοσσας, τον νεκρό βασιλιά Δαρείο (πατέρα του Ξέρξη) να βγει από τον τάφο για να
βοηθήσει στη δύσκολη κατάσταση.
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Όπως και στο τραγούδι Tου νεκρού αδελφού, έχουμε εδώ ανακάλεμα του νεκρού
που συνοδεύεται με θρήνο (του φωνάζω με κλάματα και μοιρολόγια και με θλιβερά ξεφω-
νητά, στ. 643-644). Πέρα απ’ αυτό όμως, δεν εντοπίζουμε άλλες ομοιότητες. Aντίθε-
τα, βρίσκουμε αρκετές διαφορές: Ο χορός παρακαλά τους θεούς του Kάτω Kόσμου
να επιτρέψουν την άνοδο του νεκρού και ζητούν από τον νεκρό βασιλιά να ανέβει από
τον τάφο του για να τους βοηθήσει στη δύσκολη στιγμή, ενώ η μάνα απαιτεί από τον
νεκρό γιο της την εκπλήρωση του όρκου που της έδωσε. Στους Πέρσες οι ικεσίες του
χορού είναι αυτές που θα προκαλέσουν την άνοδο του νεκρού, ενώ στο τραγούδι Tου
νεκρού αδελφού τη νεκρανάσταση του Kωσταντή προκαλούν οι κατάρες της μάνας.

11.. Πώς διαγράφεται το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το συγκε-
κριμένο ποίημα και ποια στοιχεία του ποιήματος το προσδιορίζουν;

22.. Να συγκρίνετε τη θέση της γυναίκας έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στο συγκεκρι-
μένο δημοτικό τραγούδι (9ος αι.) με τον τρόπο που αυτή παρουσιάζεται στα κείμε-
να Ερωτόκριτος, Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός (17ος αι.), Το μπουρίνι (που αναφέρεται
στα τέλη του 19ου αι.), Στέλλα Βιολάντη (αρχές 20ού αι.), Γιούγκερμαν (20ός αι.,
εποχή Μεσοπολέμου). Τι διαπιστώνετε; (Να λάβετε υπόψη σας ότι τα κείμενα αυτά
αναφέρονται σε διαφορετικές εποχές.)

33.. Σε παλαιότερες εποχές, αλλά και μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, το προξενιό
ήταν συνηθισμένος τρόπος για να παντρευτεί κανείς. Στις μέρες μας εξακολουθεί
να υπάρχει το προξενιό;

1.ΔÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡

27

™˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜*

* Οι απαντήσεις στις Συμπληρωματικές εργασίες βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.



H συγκεκριμένη παραλογή αφορά την οικογενειακή ζωή. Kυρίαρχο θέμα στο ποίημα
είναι η μεταβολή της τύχης, θέμα συχνό στην ποίηση και στο θέατρο από τα αρχαία
χρόνια, που εδώ παίρνει τη μορφή του οικονομικού και κοινωνικού ξεπεσμού μιας
πλούσιας οικογένειας. Kεντρικό πρόσωπο η πλούσια κόρη που παντρεύεται έναν
πλούσιο νέο. Kάποια στιγμή το ζευγάρι χάνει τα πλούτη του και η κόρη επιστρέφει στο
πατρικό της, όπου πιάνει δουλειά ως υπηρέτρια, μέχρι τη στιγμή της αναγνώρισης από
τη μάνα της.

αντιπροίκια: προγαμιαία δώρα (κινητά ή ακίνητα) του γαμπρού προς τη νύφη ως
αντάλλαγμα για την προίκα που έπαιρνε από αυτήν· κάτεργα: καράβια (πολεμικά ή πει-
ρατικά) με πανιά και με δύο ή τρεις σειρές κουπιά· δίσεφτοι: δίσεκτοι (ο δίσεκτος
χρόνος θεωρείται δυσοίωνος, κακοσημαδιακός)· πίσημον ημέρα: επίσημη ημέρα,
εννοείται δηλαδή μια μεγάλη γιορτή· τ’ ωριό το μονοπάτι: το ωραίο μονοπάτι· να
λευκαίνουν: να πλένουν· εσυνάκουσε: εισάκουσε· αμά: μετά· κοπέλια: υπηρέτες·
σικλί: κουβάς· φαίνω: υφαίνω· βλαντί: πολύτιμο ύφασμα, συνήθως πορφύρα· αρ-
κίνησε: αρχίνησε, άρχισε· γάγιο: ενέχυρο, ανταμοιβή, μισθός· όντες σ’ ανάσται-
να: όταν σε ύφαινα· μοτάζαν: μου έταζαν· εξεναλέθου: άλεθα σε ξένα σπίτια.

1η ενότητα (στ. 1-6): O γάμος της Eλένης και η πλούσια προίκα.
2η ενότητα (στ. 7-10): O οικονομικός ξεπεσμός του ζευγαριού.
3η ενότητα (στ. 11-15): H επιθυμία της Eλένης να επιστρέψει στο πατρικό της.
4η ενότητα (στ. 16-27): O δρόμος του γυρισμού και η συνάντηση στη βρύση με τις

δούλες του σπιτιού.
5η ενότητα (στ. 28-37): H άφιξη της Eλένης στο πατρικό ως ξένης και η δοκιμασία

της στον αργαλειό.
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6η ενότητα (στ. 38-53): Tο μοιρολόι της Eλένης και η αναγνώρισή της από τη μάνα
της.

Mια κόρη από πλούσια οικογένεια παντρεύεται στα ξένα μ’ έναν επίσης πλούσιο νέο.
Δεν περνά πολύς καιρός όμως και συμφορές βρίσκουν το ζευγάρι, που χάνει όλα του
τα πλούτη. Tόσο η κόρη και ο άντρας της όσο και τα πεθερικά της ξενοδουλεύουν για
να ζήσουν. Kάποιο Πάσχα η κόρη νοσταλγεί έντονα το πατρικό της και δηλώνει την
επιθυμία να επισκεφθεί τους γονείς της. Mετά την απροθυμία του άντρα της, που ντρέ-
πεται να την πάει πίσω έτσι φτωχή, η κόρη αποφασίζει να επιστρέψει μόνη της. Πριν
φτάσει στο πατρικό της, συναντάει στη βρύση τις δούλες του σπιτιού, που δεν την
αναγνωρίζουν, και τις παρακαλάει να μεσολαβήσουν για να την πάρει η κυρά τους στη
δούλεψή της. Δηλώνει πως ξέρει να υφαίνει το βλαντί και το βελούδο. H κυρά του
σπιτιού, που είναι και μάνα της, φαίνεται να διαισθάνεται κάτι και δίνει εντολή να τη
βάλουν να υφάνει δοκιμαστικά στον αργαλειό της κόρης της. Eκείνη υφαίνοντας τρα-
γουδά, μοιρολογώντας για τη δυστυχία που τη βρήκε. H μάνα της όμως που παραμό-
νευε, ακούγοντας το τραγούδι της, αναγνωρίζει την κόρη της και την αγκαλιάζει.

Γάμος – Προίκα

Η Ελένη, η ηρωίδα του συγκεκριμένου τραγουδιού, παντρεύεται στα ξένα (όπως και η
Αρετή από την παραλογή Του νεκρού αδελφού) με προξενιό και προικίζεται πλουσιοπά-
ροχα από την οικογένειά της. Εδώ όμως εκτός από την προίκα γίνεται λόγος και για τα
αντιπροίκια. Πρόκειται για τα δώρα (κινητά ή ακίνητα) που έστελνε ο γαμπρός προς τη
νύφη ως αντάλλαγμα για την προίκα που λάμβανε απ’ αυτήν. Το έθιμο αυτό είναι γνω-
στό από την ομηρική εποχή (τα δώρα αυτά ονομάζονταν έδνα).

(Γενικά για το προξενιό και την προίκα βλ. περισσότερα στο Ερωτόκριτος, Ήρθεν η
ώρα κι ο καιρός, σελ. 74-76 και στη Φόνισσα αντίστοιχα, σελ. 120-122.)

Η οικογένεια της Ελένης και η σχέση της ηρωίδας με τα άλλα μέλη της οικο-
γένειας

Η οικογένεια της Ελένης αποτελείται από τους γονείς της, τους αδελφούς της και την
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ίδια (θυμίζει την οικογένεια της Αρετής από το τραγούδι Του νεκρού αδελφού). Οι πρώ-
τοι στίχοι (1-6) δίνουν την εντύπωση μιας πολύ πλούσιας, ευτυχισμένης και δεμένης οι-
κογένειας. Ο πλούτος καταδεικνύεται από τον χρόνο που χρειάζεται για να ετοιμαστούν
τα προικιά, από την ποσότητα και την αξία τους (τα οποία παρουσιάζονται με υπερβολή,
στ. 2-6), αλλά και από το γεγονός πως όλα τα μέλη της οικογένειας συνεισφέρουν στην
προίκα. Συγχρόνως όμως το στοιχείο αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον και τη στοργή
όλων των μελών για την Ελένη (φαίνεται να είναι η «χαϊδεμένη» τους· αυτό, βέβαια, κά-
νει πιο έντονη και τη μεταβολή της τύχης της στη συνέχεια: η καλομαθημένη στις ανέσεις
και τις φροντίδες κόρη που θα καταντήσει να ξεναλέθει για να ζήσει). Παρατηρούμε επί-
σης πως, όπως και στου Νεκρού αδελφού, η μάνα φαίνεται να έχει αδυναμία στην κόρη.
Έτσι, της δίνει κρυφά κι άλλα προικιά (στ. 5-6), ενώ και αργότερα, μετά τον γάμο της,
την έχει πάντα στη σκέψη της. Γι’ αυτό και όταν μαθαίνει από τις υπηρέτριες για την ξένη
που συνάντησαν στη βρύση το μυαλό της πηγαίνει αμέσως στην Ελένη, γεγονός που
φανερώνει τον καημό της για την κόρη της που έχει φύγει στα ξένα.

Η σχέση της Ελένης με τον άντρα της

Για τη σχέση της Ελένης με τον άντρα της στον γάμο τους δεν δίνονται ιδιαίτερα στοι-
χεία από το τραγούδι. Ωστόσο παρουσιάζονται να αντιμετωπίζουν από κοινού με αξιο-
πρέπεια τη δυστυχία τους. Η Ελένη, αν και καλομαθημένη μέσα στις ανέσεις, τα πλούτη
και τις περιποιήσεις, δεν διστάζει να δουλέψει και η ίδια σκληρά για να μπορέσουν να
ζήσουν. Από τη στάση τους επίσης στο θέμα της επίσκεψης της Ελένης στο πατρικό της
μπορούμε να αντλήσουμε κάποια στοιχεία. Αν και το ποίημα έχει συντεθεί σε εποχή
όπου η κοινωνία ήταν ανδροκρατούμενη και η οικογένεια οργανωμένη πατριαρχικά, ο
άντρας της Ελένης δεν παρουσιάζεται να ανταποκρίνεται στο πρότυπο του άντρα-αφέ-
ντη που επιβάλλει με το έτσι θέλω τη βούλησή του. Παρ’ ότι λοιπόν ο ίδιος αρνείται να
πάει τη γυναίκα του στους δικούς της –από ντροπή για τον οικονομικό του ξεπεσμό–,
δεν αντιδρά στην απόφασή της να γυρίσει μόνη της, δεν προσπαθεί να της επιβληθεί.
Αυτή του η στάση δείχνει πως πρέπει να αισθανόταν κάπως μειονεκτικά απέναντί της,
γιατί δεν στάθηκε άξιος να της προσφέρει την άνετη ζωή στην οποία ήταν μαθημένη και
την οποία είχε υποσχεθεί στους γονείς της, όταν τη ζητούσε σε γάμο. Η Ελένη από την
άλλη, σε αντίθεση με την Αρετή του Νεκρού αδελφού, δεν είναι πρόσωπο παθητικό. Δυ-
ναμική και αποφασιστική, αψηφά την άρνηση του άντρα της (καθώς η νοσταλγία για
τους δικούς της και την προηγούμενη ευτυχισμένη ζωή της είναι έντονη) και κάνει αυτό
που η ίδια επιθυμεί. Διατηρεί τη δική της γνώμη και θέληση και δείχνει πως μπορεί να
παίρνει κάποιες αποφάσεις που αφορούν την ίδια. Αυτή η ανεξαρτησία της μπορεί να
οφείλεται στον χαρακτήρα της, στην καταγωγή της από αρχοντική, με μεγάλο κύρος οι-
κογένεια, αλλά και στη μειονεκτική απέναντί της θέση του άντρα της.
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Ελένη: Aν και μαθημένη να ζει μέσα στα πλούτη και στις ανέσεις, αντιμετωπίζει με
αξιοπρέπεια τη δυστυχία της και δεν αρνείται να εργαστεί, ακόμα και σκληρά, προ-
κειμένου να συνεισφέρει κι αυτή στον αγώνα για επιβίωση της νέας της οικογένει-
ας. H πίκρα και το παράπονό της για την τωρινή της ζωή, αλλά και η νοσταλγία για
τους δικούς της και το πατρικό της (κι επομένως νοσταλγία για την προηγούμενη
ευτυχισμένη ζωή της) είναι απόλυτα δικαιολογημένα. Tο γεγονός πως επισκέπτεται
το πατρικό της παρά την αντίθετη γνώμη του άντρα της δείχνει γυναίκα αποφασι-
στική και δυναμική, που μπορεί να έχει τη δική της γνώμη και να παίρνει αποφάσεις
που αφορούν την ίδια, κάτι βέβαια που δεν ταιριάζει με τη συνηθισμένη, υποβαθ-
μισμένη θέση των γυναικών εκείνης της εποχής. Ίσως, βέβαια, αυτή η ανεξαρτησία
που φαίνεται να έχει να οφείλεται και στο γεγονός πως ο άντρας της πιθανόν να
ένιωθε κάπως μειονεκτικά απέναντί της, θεωρώντας πως δεν στάθηκε άξιος να
της προσφέρει την άνετη ζωή στην οποία ήταν μαθημένη. Η Ελένη, μολονότι επι-
σκέπτεται το πατρικό της, από ντροπή και αμηχανία για τη φτώχεια της δεν αποκα-
λύπτει ποια είναι. Στη θέα όμως του αργαλειού της και του μισοτελειωμένου υφά-
σματος που ύφαινε λίγο πριν παντρευτεί, η συγκίνηση την κυριεύει και ξεσπά σ’ ένα
θρηνητικό τραγούδι για την τύχη της, που θα επιτρέψει όμως στη μάνα της να την
αναγνωρίσει.

Μάνα: Όπως φαίνεται από το ποίημα, η μάνα είχε αδυναμία στην κόρη της: Κρυφά
από τα άλλα μέλη της οικογένειας της δίνει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και άλλα
πολύτιμα δώρα· ο καημός να ξαναδεί την κόρη της, που είναι παντρεμένη στα ξένα,
την κάνει να ρωτήσει αμέσως τις δούλες της μήπως η ξένη που συνάντησαν ήταν η
Eλένη της και, παρά την αρνητική τους απάντηση, αυτή εξακολουθεί να υποψιάζε-
ται την άγνωστη. Θέλοντας μάλιστα να βεβαιωθεί για την ταυτότητα της ξένης, θα
τη δοκιμάσει βάζοντάς τη να υφάνει στον αργαλειό της κόρης της. Δοκιμασία που
θα οδηγήσει τελικά στην αναγνώριση.

Ο άντρας της Ελένης και οι γονείς του: Aντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια τη δυστυχία
τους και δεν διστάζουν να εργαστούν σκληρά για την επιβίωσή τους, αποφεύγο-
ντας άλλες ευκολότερες, και ίσως λιγότερο έντιμες ή αξιοπρεπείς λύσεις. Eιδικότε-
ρα ο άντρας της Eλένης, πρόσωπο κι αυτός τραγικό, φαίνεται φιλότιμος και υπεύ-
θυνος, καθώς ντρέπεται τους γονείς της γυναίκας του για τον οικονομικό του ξεπε-
σμό και τη ζωή που προσφέρει στην κόρη τους. Tο γεγονός πως δεν αντιδρά στην
απόφαση της γυναίκας του να πάει στο πατρικό της ακόμα και μόνη της δείχνει πως
πρέπει να ένιωθε κάπως μειονεκτικά απέναντί της, θεωρώντας πως δεν στάθηκε
ικανός να της προσφέρει μια άνετη ζωή.
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Tο ποίημα, όπως κάθε παραλογή, έχει αφηγηματικό χαρακτήρα. H αφήγηση γίνεται
σε γ′′ πρόσωπο, χωρίς εστίαση και ο αφηγητής δεν μετέχει στα γεγονότα, έχει τον
ρόλο του παντογνώστη αφηγητή. H αφήγηση εστιάζεται στο ουσιώδες παραλείπο-
ντας τις περιττές λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποια αφηγηματικά
κενά (π.χ. ανάμεσα στους στ. 1-6 και 7, όπου μετά την αναφορά στα προικιά δεν γί-
νεται καμιά αναφορά στον γάμο της Eλένης, αλλά κατευθείαν γίνεται λόγος για τον
ξεπεσμό της νέας οικογένειάς της· ανάμεσα στους στ. 25-27 και 28, όπου ακολου-
θούν τα λόγια της μάνας της Eλένης, χωρίς προηγουμένως να έχει αναφερθεί ότι επέ-
στρεψαν οι δούλες στο σπίτι μαζί με την ξένη). Στο ποίημα η αφήγηση συμπλέκεται με
τον διάλογο και τον μονόλογο (μοιρολόι Eλένης). Στη συγκεκριμένη παραλογή
όμως δεν συναντάμε το παραμυθικό στοιχείο.
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∞ÊËÁËÌ·ÙÈÎ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹

Ερμηνευτικές επισημάνσεις

ñ Δ· ÏÔ‡ÛÈ· ÚÔÈÎÈ¿: ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÚÔÈÎÈ¿ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Î¿ÔÈÂ˜ ̆ ÂÚ‚ÔÏ¤˜ (.¯.

ª‹ÓÂ˜ ÙÛË Ù¿˙Ô˘Ó Ù· ÚÔÈÎÈ¿, ÛÙ. 2Ø ΔÛË Ù¿˙ÂÈ ... Î¿ÙÂÚÁ’ ·ÚÌ·ÙˆÌ¤Ó·, ÛÙ. 3), Ô˘

ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙË˜ EÏ¤ÓË˜, ÒÛÙÂ

ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÙÔÓÈÛÙÂ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ Ù‡¯Ë˜ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜

ÍÂÂÛÌfi˜ ÙË˜ Ó¤·˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ

Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÓÙÈÚÔ›ÎÈ· (¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù’ ·ÓÙÈÚÔ›ÎÈ·, ÛÙ. 2Ø ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ‰Ë-

Ï·‰‹ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡).

ñ √ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÍÂÂÛÌfi˜: ™ÙÔ Ô›ËÌ· ‰ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ·

ÙÈ˜ ·ÈÙ›Â˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ÙˆÛË˜. øÛÙfiÛÔ Ô ÛÙ›¯Ô˜ M· ’ÚÙ·ÓÂ ÔÈ ̄ ÚfiÓÔÈ
‰›ÛÂÊÙÔÈ ÎÈ ÔÈ Ì‹ÓÂ˜ ÔÚÁÈÛÌ¤ÓÔÈ (ÛÙ. 7) Ì·˜ Ô‰ËÁÂ› Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ·ÈÙ›Â˜ ÛÂ

Î·ÎÔÙ˘¯›Â˜, ÛÂ ·ÛÙ¿ıÌËÙÔ˘˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ (.¯. Î·Î¤˜ ÛÔ‰ÂÈ¤˜, ·Ú-

ÚÒÛÙÈÂ˜ Î.Ï.) ‹ ›Ûˆ˜ ÛÂ Î·Î‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË (ÛÂ ¿ÏÏË ·Ú·ÏÏ·Á‹ ˆ˜ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ÍÂÂ-

ÛÌÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ̄ Ú¤Ë Î·È ÔÈ ·ÚÚÒÛÙÈÂ˜).

√ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÍÂÂÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘

ÚÔı¤Ì·ÙÔ˜ ÍÂÓÔ-: ∞˘ÙÔ› Ô˘ Î¿ÔÙÂ Â›¯·Ó ÛÙË ‰Ô‡ÏÂ„‹ ÙÔ˘˜ ˘ËÚ¤ÙÂ˜ Î·È ˘Ô-

Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÒÚ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ ̆ ÔÙ·ÎÙÈÎÔ› ¿ÏÏˆÓ. ¶·Ú¿ ÙÔÓ ÍÂÂÛÌfi ÙÔ˘˜ fiÌˆ˜,

‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó·

ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ·Ú¿ Ó· Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÂ ÈÔ Â‡ÎÔÏÂ˜ Î·È Èı·ÓfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¤ÓÙÈÌÂ˜ ‹

·ÍÈÔÚÂÂ›˜ Ï‡ÛÂÈ˜.

ñ ΔÔ ˆÚÈfi ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ: √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ Á˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ˆÚÈfi
ÌÔÓÔ¿ÙÈ (ÛÙ. 17)Ø Â›Ó·È «ˆÚ·›Ô» ÁÈ·Ù› ÙËÓ Ô‰ËÁÂ› ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙË˜, ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙË˜

·ÏÏÔÙÈÓ‹˜ ÙË˜ Â˘Ù˘¯›·˜.
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ñ ΔÔ ‚Ï·ÓÙ› Î·È ÙÔ ‚ÂÏÔ‡‰Ô: √È ˘Ô„›Â˜ ÙË˜ Ì¿Ó·˜ ˆ˜ Ë Í¤ÓË Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÔÈ

˘ËÚ¤ÙÚÈÂ˜ ÛÙË ‚Ú‡ÛË ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë ∂Ï¤ÓË ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È fiÙ·Ó Ì·ı·›ÓÂÈ ·fi ÙÈ˜

‰Ô‡ÏÂ˜ ˆ˜ Ë ¿ÁÓˆÛÙË Í¤ÚÂÈ Ó· ˘Ê·›ÓÂÈ ÙÔ ‚Ï·ÓÙ› (ÔÚÊ‡Ú·) Î·È ÙÔ ‚ÂÏÔ‡‰Ô,

fiˆ˜ Î·È Ë ÎfiÚË ÙË˜. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ ‚Ï·ÓÙ› Î·È ÙÔ ‚ÂÏÔ‡‰Ô Â›Ó·È ̆ Ê¿ÛÌ·Ù· ·ÎÚÈ-

‚¿, ÔÏ˘ÙÂÏ‹, Î·È Ë ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË ÌÂ Ù¤ÙÔÈ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ·fi

·ÓÒÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Ù¿ÍË.

ñ ∏ Î·Ù¿ÏËÍË: TÔ Ô›ËÌ· ÎÏÂ›ÓÂÈ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È TÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡, ÌÂ ÙÔÓ

ÂÓ·ÁÎ·ÏÈÛÌfi Ì¿Ó·˜ Î·È ÎfiÚË˜ (¤ÂÈÙ· ·fi ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË), ÌÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÌˆ˜ ˆ˜

ÎÏÂ›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÂ ÎÏ›Ì· ̄ ·Ú¿˜ Î·È Â˘Ù˘¯›·˜ Î·È fi¯È ÌÂ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ‰‡Ô Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

ñ ™˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÌÂ ÙËÓ ·Ú·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÕÛˆÙÔ˘ ̆ ÈÔ‡: °ÂÓÈÎ¿ ¤¯ÂÈ ·-

Ú·ÙËÚËıÂ› ˆ˜ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ Ó‡ÊË˜ Ô˘ Î·ÎÔ¿ıËÛÂ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘

∞ÛÒÙÔ˘. K·È Ë EÏ¤ÓË Î·È Ô ÕÛˆÙÔ˜ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ (ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜,

‚¤‚·È·, ÏfiÁÔ˘˜ Ô Î·ı¤Ó·˜) ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ (Ë

EÏ¤ÓË ̂ ˜ ÚÔ›Î·, Ô ÕÛˆÙÔ˜ ̂ ˜ ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘), Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·

ÙÔ˘˜ (Ë EÏ¤ÓË ·fi Î·ÎÔÙ˘¯›Â˜, Ô ÕÛˆÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÙË˜ ¿ÛÙ·ÙË˜ ̇ ˆ‹˜ ÙÔ˘) Î·È ¤ÂÈÙ·

ÓÔÛÙ¿ÏÁËÛ·Ó ÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Û’ ·˘Ùfi. ∏ ∂Ï¤ÓË

˙ËÙ¿ ·fi ÙÈ˜ ‰Ô‡ÏÂ˜ ÙË˜ Ì¿Ó·˜ ÙË˜ Ó· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÔ˘Ó, ÒÛÙÂ Ó· ÙËÓ ¿ÚÂÈ Ë Î˘Ú¿

ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰Ô‡Ï·Ø ·ÚfiÌÔÈ· Î·È Ô ÕÛˆÙÔ˜, Ô˘ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ó· ̇ ËÙ‹-

ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ ‰Â¯ÙÂ› ̂ ˜ ÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÚfiÛˆ· Á›ÓÔÓÙ·È

‰ÂÎÙ¿ ÌÂ ̄ ·Ú¿, Ë ∂Ï¤ÓË ·fi ÙË Ì¿Ó· ÙË˜ Î·È Ô ÕÛˆÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘.

ñ ™ÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ÙÚ·ÁÈÎ‹˜ Ô›ËÛË˜: K·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú·ÏÔÁ‹ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈ-

ÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ÙÚ·ÁÈÎ‹˜ Ô›ËÛË˜: ÂÚÈ¤ÙÂÈ· (Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÛÙË

ÊÙÒ¯ÂÈ·, ·fi ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÛÙË ‰˘ÛÙ˘¯›·), ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›· (Ë ÚÔÛÂ˘¯‹ ÙË˜ EÏ¤ÓË˜,

ÛÙ. 19), ÙÚ·ÁÈÎ‹ ÂÈÚˆÓÂ›· (ÔÈ ‰Ô‡ÏÂ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ EÏ¤ÓË), ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË (Ë
ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÚÁ·ÏÂÈÔ‡Ø Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ

ÙÚ·ÁÈÎ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰ËÌÔÙÈÎ‹ Ô›ËÛË Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔÛÒˆÓ Ì¤Û· ·fi Î¿ÔÈ·

ÛËÌ¿‰È· ‹ ·fi Î¿ÔÈ· ‰ÔÎÈÌ·Û›·), ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· (‰È¿ÏÔÁÔ˜, ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜).

Στιχουργία

√ ÛÙ›¯Ô˜ Â›Ó·È È·Ì‚ÈÎfi˜ ‰ÂÎ·ÂÓÙ·Û‡ÏÏ·‚Ô˜, ·ÚÔÍ‡ÙÔÓÔ˜.

Γλώσσα – Ύφος

∏ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ·Ï‹ ‰ËÌÔÙÈÎ‹ ÌÂ Ï›Á· È‰ÈˆÌ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·, ÂÓÒ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÏÈÙfi, ˘-
ÎÓfiØ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ù· Ú‹Ì·Ù·, Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Î·È Ë ·Ú·Ù·ÎÙÈÎ‹ Û‡Ó‰ÂÛË, ÂÓÒ Ô ‰È¿ÏÔ-

ÁÔ˜ Î·È Ô ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ̇ ˆÓÙ¿ÓÈ·, ·ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·.

Εκφραστικά μέσα

°ÂÓÈÎ¿ ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó Ï›Á· Û¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘:

MÂÙ·ÊÔÚ¤˜: ÎÈ ¤Ê·Â Ô ÓÈÔ˜ Ù· ÏÔ‡ÙË ÙÔ˘ (ÛÙ. 8), ÙÚÒÁÂÈ ¿Ó‰Ú·˜ ÌÔ˘ Ù· ÏÔ‡ÙË ÌÔ˘
(ÛÙ. 48), ÁÏ˘Î¿ ÙËÓ ·ÁÎ·ÏÈ¿˙ÂÈ (ÛÙ. 52). 
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11.. Γιατί συγκίνησε τον λαϊκό ποιητή το θέμα αυτό;

Tον λαϊκό ποιητή τον συγκίνησε η απότομη μεταβολή της τύχης, που οδηγεί το ζευγάρι
του ποιήματος από μια ευτυχισμένη κι άνετη ζωή στην ανέχεια και τη δυστυχία. Aυτή η
μεταβολή καθιστά τα πρόσωπα τραγικά, ιδιαίτερα μάλιστα όταν δεν ευθύνονται τα
ίδια γι’ αυτή την αρνητική αλλαγή στη ζωή τους.

22.. Μπορείτε να δικαιολογήσετε γιατί «πήρε το παράπονο» τη νύφη «μία Κυριακή, μία πί-
σημον ημέρα»;

Eίναι απόλυτα δικαιολογημένο τη μέρα μιας μεγάλης γιορτής να πάρει το παράπονο την
ηρωίδα και να νιώσει πιο έντονα την πίκρα για τη δυστυχία της, καθώς η μέρα αυτή της
θυμίζει την ευτυχισμένη ζωή στο πατρικό της, το πώς τη γιόρταζαν εκεί (το πλουσιοπά-
ροχο γιορτινό τραπέζι, τα όμορφα επίσημα ρούχα κ.λπ.), γεγονός που προβάλλει ακό-
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¶ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË: ÎÈ ÔÈ Ì‹ÓÂ˜ ÔÚÁÈÛÌ¤ÓÔÈ (ÛÙ. 7). 

∂·Ó·Ï‹„ÂÈ˜: μÏ. ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ™ÙÔÈ¯Â›· ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ÎÔÈÓ¿ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈÎ‹ Ô›ËÛË.

ÀÂÚ‚ÔÏ¤˜: μÏ. ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ™ÙÔÈ¯Â›· ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ÎÔÈÓ¿ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈÎ‹ Ô›ËÛË. 

∞ÓÙÈı¤ÛÂÈ˜: M· ’ÚÙ·ÓÂ ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ ‰›ÛÂÊÙÔÈ (ÛÙ. 7), ÏÔ‡ÛÈ· Û’ ‹ÊÂÚ·, ÊÙˆ¯‹ Ô‡ Ó· ÛÂ
¿ˆ (ÛÙ. 14), KÈ ÂÎÂ›ÓË ‰ÂÓ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘ÛÂ (ÛÙ. 16). 

∞Û‡Ó‰ÂÙÔ: ÙÛË Ù¿˙Ô˘Ó Î·È Ù’ ·‰¤ÚÊÈ· ÙË˜ ... ÙÛË Ù¿˙ÂÈ ÎÈ Ë Ì·ÓÔ‡Ï· ÙË˜ ... ̄ Ú˘Ûfi ıÚÔÓ›
Ó· Î¿ıÂÙ·È, ̄ Ú˘Ûfi Ì‹ÏÔ Ó· ·›˙ÂÈ (ÛÙ. 4-6).

Στοιχεία τεχνικής κοινά στη δημοτική ποίηση

™ÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú·ÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ù·

·ÎfiÏÔ˘ı·:

– √ ÓfiÌÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ: TÛË Ù¿˙ÂÈ ÎÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙË˜ ... ÙÛË Ù¿˙Ô˘Ó Î·È Ù’ ·‰¤ÚÊÈ· ÙË˜ ...
ÙÛË Ù¿˙ÂÈ ÎÈ Ë Ì·ÓÔ‡Ï· ÙË˜ (ÛÙ. 3-5). 

– √È ˘ÂÚ‚ÔÏ¤˜: M‹ÓÂ˜ ÙÛË Ù¿˙Ô˘Ó Ù· ÚÔÈÎÈ¿ (ÛÙ. 2), TÛË Ù¿˙ÂÈ ÎÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙË˜
Î¿ÙÂÚÁ’ ·ÚÌ·ÙˆÌ¤Ó· (ÛÙ. 3). 

– Δ˘ÈÎÔ›, ÛÙÂÚÂfiÙ˘ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ: M· ’ÚÙ·ÓÂ ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ ‰›ÛÂÊÙÔÈ ÎÈ ÔÈ Ì‹ÓÂ˜ ÔÚÁÈÛÌ¤ÓÔÈ
(ÛÙ. 7). 

– ∏ ·Ú¯‹ ÙË˜ ÈÛÔÌÂÙÚ›·˜: ∫¿ıÂ ÛÙ›¯Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ ÓfiËÌ·.

– ∏ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·′ ËÌÈÛÙÈ¯›Ô˘ ÛÙÔ ‚′: ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë EÏ¤ÓË ÛÔ˘, ‰ÂÓ Â›-
Ó·È ÙÔ ·È‰› ÛÔ˘ (ÛÙ. 33). 

– √È Â·Ó·Ï‹„ÂÈ˜: ÙÛË Ù¿˙ÂÈ ... ÙÛË Ù¿˙Ô˘Ó ... ÙÛË Ù¿˙ÂÈ (ÛÙ. 3-5), Î·È Ê·›Óˆ ÛÙÔ ‚Ï·-
ÓÙ› Î·È Ê·›Óˆ ÛÙÔ ‚ÂÏÔ‡‰Ô (ÛÙ. 36), ÔÈ ÛÙ. 2-10 Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·-

Ú·ÏÏ·ÁÌ¤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ. 42-50.



μα πιο έντονα την τωρινή της κατάσταση (ανέχεια, δυστυχία) και τονίζει πολύ περισσό-
τερο την αντίθεση ανάμεσα στην προηγούμενη και την τωρινή ζωή της.

33.. Να επισημάνετε στοιχεία της τραγωδίας στο τραγούδι.

Bλ. Ερμηνευτικές επισημάνσεις, Στοιχεία της τραγικής ποίησης, σελ. 33.

44.. Με ποια διαδικασία γίνεται η αναγνώριση στην παραλογή μας; Να αναφέρετε άλλες
«αναγνωρίσεις» από γνωστά σας κείμενα.

H διαδικασία αναγνώρισης στη συγκεκριμένη παραλογή ακολουθεί την εξής πορεία:
– H Eλένη (το πρόσωπο που θα αναγνωριστεί) δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά του.
– H μάνα (το πρόσωπο που θα αναγνωρίσει) υποψιάζεται πως η άγνωστη ξένη είναι

η κόρη της. H αντίθετη διαβεβαίωση από τις δούλες δεν διαλύει τις υποψίες της,
που ενισχύονται από την πληροφορία πως η άγνωστη ξέρει να υφαίνει το βλαντί
και το βελούδο (όπως και η κόρη της).

– H μάνα υποβάλλει την Eλένη στη δοκιμασία του αργαλειού προκειμένου να βεβαι-
ωθεί για την αληθινή ταυτότητα της ξένης.

– H μάνα αναγνωρίζει την Eλένη, καθώς εκείνη υφαίνοντας αρχίζει να τραγουδά
θρηνώντας για την τύχη της και την τωρινή της δυστυχία.
Άλλα γνωστά κείμενα στα οποία έχουμε αναγνωρίσεις είναι το δημοτικό τραγούδι

O γυρισμός του ξενιτεμένου, η αναγνώριση του Oδυσσέα από τον Tηλέμαχο, τον Eύ-
μαιο, την Eυρύκλεια, τους μνηστήρες, τον Λαέρτη και την Πηνελόπη στην Οδύσσεια, η
αναγνώριση της Eλένης από τον Mενέλαο στην τραγωδία του Eυριπίδη Eλένη.

55.. Να συζητήσετε το ήθος των προσώπων.

Bλ. Ηθογράφηση προσώπων, σελ. 31.

�Στα κείμενα Του νεκρού αδελφού, Της νύφης που κακοπάθησε, Ο γιος της χήρας, Η τιμή
και το χρήμα παρατηρούμε πως, αν και αναφέρονται σε εποχές όπου η κοινωνία ήταν
ανδροκρατική και η οικογένεια οργανωμένη πατριαρχικά, εμφανίζονται γυναικεία
πρόσωπα δυναμικά, που έχουν τον δικό τους λόγο μέσα στην οικογένεια. Πώς εξηγεί-
ται αυτό και ποια γενικότερη διαπίστωση θα μπορούσαμε να κάνουμε; (Όσον αφορά
την Τιμή και το χρήμα, να εξεταστεί η περίπτωση μόνο της σιόρας Επιστήμης.)
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™˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›·*

* Η απάντηση στη Συμπληρωματική εργασία βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου.
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