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Α. Εισαγωγικά στοιχεία :  
 

 Δημοτικό  τραγούδι της κατηγορίας του Κάτω Κόσμου (=κόσμος θανάτου). Δη-

μοσιεύτηκε από τον Ν. Πολίτη το 1914 στη συλλογή του “Εκλογαί από τα τραγούδια 

του ελληνικού λαού”. 

 Εκφράζει τη νοσταλγία της χαράς που περιέχει η ζωή, τον ανεκπλήρωτο πόθο της 

επιστροφής στον απάνω Κόσμο. Ο κόσμος χωρίζεται σε “Επάνω” και “Κάτω” και η με-

τάβαση από τον έναν στον άλλον δικαιολογεί το θρήνο, αλλά και ασκεί λυτρωτική επί-

δραση. 

 Αρχαιοελληνική προέλευση του θέματος  κάτω Κόσμος, 

 σχετίζεται με το μύθο της  Δήμητρας                         

και της Περσεφόνης 

                                                                                         
όταν η Δήμητρα έχασε       ο Ήλιος της δίνει                                      

την κόρη της έκανε            την πληροφορία ότι 

ικεσία στον Ήλιο               την κόρη της την άρ-     

παξε ο Πλούτωνας. 

 Κυρίως θέμα  Εξοικείωση ανθρώπου με το φαινόμενο του θανάτου τον οποίο 

θεωρεί ως μια άλλη μορφή ζωής, με σκλαβιά, θλίψη, οδύνη, έλλειψη χαράς. 

 Ενότητες : α) στ. 1-11  επίκληση του ήλιου από τη μάνα και ο διάλογός τους.  

                      β) στ. 12-19  διάλογος κόρης - Χάρου, παρουσιασμένος από τον  

                                               ήλιο (= αφηγηματική φωνή).  

 Μέτρο : Ιαμβικός 15σύλλαβος, ανομοιοκατάληκτοι στίχοι. 

 Διαλογική μορφή τραγουδιού. 

      

 

 

Β. Ανάλυση 
 

 Στ. 1  ικεσία μάνας στον Ήλιο. Παρακλητικός τόνος, 

               δεν έχει νοηματική αυτοτέλεια, όπως συνήθως έχουν οι στίχοι των                     

δημοτικών τραγουδιών, 

               απουσία ρήματος που δίνει την αίσθηση της ακινησίας, 

               δεν αποκαλύπτεται το πρόσωπο που απευθύνεται στον Ήλιο, 

               τρεις κλητικές προσφωνήσεις που δίνουν οικειότητα στην παράκληση 

της μάνας  μαζί με τα κτητικά “μου” και κλιμακώνουν την ένταση της ικεσίας (3, 4, 

6 συλλαβές)  αποβλέποντας στο να κολακεύσει κατά κάποιο τρόπο, και να συγκινή-

σει τον Ήλιο. Αυτή η αύξηση της έντασης υποβάλλει ταυτόχρονα το αίσθημα του 

ύψους και της απόστασης.  
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Στ. 2-3  Αιτιολόγηση ικεσίας και συγκεκριμενοποίηση της παράκλησης. 

 Συσσώρευση ρημάτων σε διαφορετικά πρόσωπα (α΄& β΄) που αί-                   

     ρουν την ακινησία του πρώτου στίχου. 

                 Τρυφερός τόνος που ταιριάζει στη μάνα. 

                 “έχασα”  υποψία για εκδοχή θανάτου. 

                     “λυγερή”   ωραία γυναίκα. 

                 “μία-μία”  δε δίνει συγκεκριμένο όνομα. Η αόριστη αυτή έκφραση 

                      συνδυασμένη με την έννοια του ρήματος “έχασα” τονίζει την ιδιαί-        

                          τερη αυτή συναισθηματική κατάσταση κάθε γονιού, που  δημιουρ-     

                          γείται μπροστά στο φοβερό γεγονός του θανάτου του παιδιού του. 

                  Οι ιδιότητες που δίνουν τα ρήματα του στ. 3 στον Ήλιο καθορίζονται          

                          από το μυθολογικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η λαϊκή φαντα-  

                          σία.   

Στ. 4      Ανταπόκριση Ήλιου. 

 Εντοπίζεται ο χώρος που βρίσκεται η κόρη. 

 Λογική υπέρβαση να βλέπει ο ήλιος στο σκοτεινό βασίλειο του Χάρου 

που αποδίδεται :  

α) στη μνήμη ότι στη Δήμητρα την απάντηση την έδωσε ο  Ήλιος – 

Απόλλωνας, ο οποίος είδε τον Πλούτωνα να την αρπάζει από τον πάνω 

κόσμο, και χάρη στις μαντικές του ικανότητες ήξερε πως ο εξουσια-

στής του Άδη την προορίζει για γυναίκα του. 

β) στην επαναβίωση του περιστατικού της αρπαγής και της εγκατά-

στασης της κόρης στ’ ανάκτορα του Άδη στις συνθήκες της Τουρκο-

κρατίας. Ο Πλούτωνας εδώ έχει ταυτιστεί με τον Χάρο, ο Χάρος με 

τον άρπαγα πασά, και το ανάκτορο του Άδη με το πολύ γνωστό σαράι, 

όπου κρατείται η κόρη, σαν σκλάβα, χωρίς ελπίδα απελευθέρωσης. 

Εκεί υπηρετεί και θρηνεί τη χαμένη της λευτεριά.  

 Συνηθισμένο μοτίβο δημοτικής ποίησης  προσωποποίηση των στοι-

χείων της φύσης. 

 Το περιεχόμενο του στίχου μας ξαφνιάζει, γιατί ναι μέν στους προ-

ηγούμενους στίχους δίνεται η αγωνία της μάνας, όμως δεν υπάρχουν 

εκδηλώσεις που να προσδιορίζουν φανερά αυτό που δηλώνει ο στ. 

αυτός. 

 Οι υπόλοιποι στίχοι θα δώσουν τις λεπτομέρειες εκείνου που προσ-

διόρισε επιγραμματικά ο 4ος
 στ. 

Στ. 5-11 Πληροφοριακά στοιχεία 

                  Εξανθρωπισμένη μορφή Χάρου. Με τις παραστάσεις αυτές του Χάρου 

αναιρείται ο τρομακτικός του χαρακτήρας και ο άνθρωπος εξοικειώνεται 

με την ιδέα του θανάτου. 

                  Σχέση  Χάρου       –        κόρης 
                                 απόλυτος                     δούλα 

                                          άρχοντας 

                 Δυστυχία, οδύνη, θρήνος κόρης.  
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                Υπερβολή που δίνεται παραστατικά με τις δύο παρομοιώσεις (στ.6-7), 

οι οποίες απεικονίζουν ανάγλυφα τη βαθιά θλίψη της κόρης. 

                Ράγισμα ποτηριού  ποιητικό εύρημα και στοιχείο πλοκής. 

                Η μετάβαση στο δεύτερο μέρος του ποιήματος στοιχειοθετείται με την 

ανθρώπινη εικόνα του συχνοκεράσματος (έκφραση υπηρετικής σχέσης) 

και το σπάσιμο του ποτηριού στην πέτρινη ποδιά του Χάρου (έκφραση  

που προοικονομεί τη σκληρότητα των επομένων στίχων).   

Στ.12-13  Πρώτο γενικό ερώτημα χάρου στην κόρη. 

                    Υποκρίνεται τον ανθρώπινο, τον πατρικό, σχεδόν τον τρυφερό. 

                    Ο τρόπος που μιλάει τονίζει την ηγεμονική του εξουσία, αντίστοιχη 

μ’ αυτήν του πασά στους σκλάβους την εποχή της τουρκοκρατίας. 

                    Επανάληψη του 6ου στίχου που τονίζει την τραγική κατάσταση της 

κόρης. 

Στ.14-19  Η συλλογιστική των ερωτήσεων εκφράζει και θλίψη, αλλά και 

απειλή. 

                    Ανθρώπινο στοιχείο Χάρου  ενδιαφέρον που δείχνει για τη θλίψη 

της κόρης / Απάνθρωπο στοιχείο Χάρου  σκληρότητα άρνησης για την 

επιστροφή της κόρης, αλλά και η απειλή να φέρει κοντά του, όσους πονά 

η κόρη. Αδυσώπητος δυνάστης της  ζωής  και του θανάτου. 

                   Έμμεση παρηγοριά του Χάρου με τη μορφή απειλής.         

                   Απόλυτα ευεξήγητη η άρνηση της κόρης για την προθυμία – απειλή  

                του Χάρου. 

                   Στ. 19  ρεαλιστικά δίνει τη σκληρή πραγματικότητα. Επιδιώκεται να 

συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος το τραγικό γεγονός, αφού αυτή είναι η μοί-

ρα του καθενός. 

 

              

 

 

 

      Γ΄Γενικές παρατηρήσεις 
 Λυτρωτικός ο χαρακτήρας του τραγουδιού (ο θάνατος είναι αναπόφευκτη βε-

βαιότητα). 

 Έντονα συγκινησιακή γλώσσα (προσφωνήσεις/ παινέματα/ συσσώρευση ρημά-

των ή απουσία ρήματος/ διάλογος με το Χάρο/ σύνθετα/ περομοιώσεις/ επαναλή-

ψεις/ ερωταπαντήσεις ). 

 Ιδιωματισμοί  “ψες” / “απαντήσες” / “είδηκα” / “μάιτε” / “καλντιρίμι” /    

“χλίβεσαι” / “οχ”. 

 Συσσώρευση πολλών επιθέτων, στοιχείο που δε χαρακτηρίζει συνήθως τα δημο-

τικά τραγούδια. Δίνουν δύναμη και ενάργεια στο λόγο. 

 Μέτρο : Ανομοιοκατάληκτοι, παροξύτονοι στίχοι σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο. 

  
 


