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Νικολάου I. Ζαγανιαρη

Συγκινητική είναι ή ιστορία τής Δρυόπης, την όποιαν ό θάνατος 
ήρπασεν αίφνιδίως, εν ω έθήλαζε το τέκνον αυτής. Ή ποίησις κα'ι εδώ 
έξιδανικεύει την φρικτήν εικόνα του θανάτου διά τής μεταμορφώσε- 
ως. Ή λύπη βεβαίως δεν είναι μικρότερα διά τον χωρισμόν. Την 
απαλύνει όμως ή σκέψις ότι ή ζωή συνεχίζεται υπό άλλην ύπόστα- 
σιν. Ή Δρυόπη ήτο κόρη μονογενής τή έαυτής μητρί, fuit unica mairi 
(Ον., Met. IX 329). Είς τήν σκηνήν τής μεταμορφώσεως είκονίζε- 
ται ό τραγικός πατήρ πίνων το πικρόν ποτήριον του θανάτου τής 
κόρης αύτοϋ. Ή Δρυόπη μετά περισσής στοργής κρατεί τον υιόν είς 
τήν άγκάλην κα'ι τρέφει αυτόν διά του θερμού αυτής γάλακτος, τού 
ρέοντος εκ των ζείδωρων μαζών αυτής. Τρυφερόν σύμπλεγμα μη
τρικής αγάπης, τό όποιον καθίσταται έτι συμπαθέστερον, αν άνα- 
λογισθή τις ότι ή νεαρά μήτηρ μετέβαινεν είς τό άλσος, ινα προσ- 
ενέγκη στεφάνους είς τάς νύμφας. Άλλ’ αυτό ακριβώς τό γεγονός 
μαρτυρούν ευσέβειαν είς τάς άγαπώσας αυτήν Άμαδρυάδας δημι
ουργεί ερωτηματικά διά τήν σκληράν κα'ι άδικον, κατ’ άνθρωπον, 
τιμωρίαν αυτής. Παρά τήν λίμνην θαυμάσια άνθη υδροχαρούς φυ
τού έμιμούντο τήν λάμψιν τής πορφύρας τής Τύρου. Ή μήτηρ δρέπει 
δύο τρία, ινα προσενέγκη αυτά προς τέρψιν είς τό προσφιλές αυτής 
τέκνον. Άλλ’ εκείνη ή πορφύρα, ήτις εστεφε τό άνθος τού λωτού, 
γίνεται σταγόνες αίματος, εν ω φρίσσουν έκ τού άλγους οί κλάδοι. 
Ύπό τό δένδρον εκείνο εκρύπτετο ή νύμφη Λωτίς, μεταμορφωσθεϊσά 
ποτέ είς τό ομώνυμον φυτόν, ινα άποφύγη τήν αίσχράν έπίθεσιν τού
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Πριάπου. Δεν έγνώριζε τοϋτο ή τραγική μήτηρ· ήθέλησεν άπλώς ολίγα 
άνθη να συλλέξη διά το άθώον βρέφος της, το όποιον έπέπρωτο να 
αίσθανθη τον αίφνίδιον θάνατον τής μητρδς αύτοϋ. Καθώς ή στορ
γική μήτηρ έθήλαζεν αυτό κα'ι το βρέφος έπινεν άπληστος το γάλα 
αυτής, ήσθάνθη αίφνης τους μαστούς τής μητρδς νά σκληρΰνωνται εκ 
τής παγερός πνοής του θανάτου κα'ι άποτόμως νά διακόπτεται ή ροή 
του γάλακτος.

Ή Δρυόπη άκολουθεί την οδόν τοϋ πεπρωμένου, το όποιον είχε 
σημαδεΰση αυτήν άπό μικρός ηλικίας, ότε άμέριμνος έπαιζεν εις 
το δάσος μετά των Άμαδρυάδων. ’Ήδη μεταμορφοϋται εις νύμφην 
τοϋ δάσους κα'ι το ώραΧον αυτής σώμα καλύπτεται βαθμηδόν υπό 
τοϋ κορμού κα'ι των φύλλων δένδρου. Μόνη ή κεφαλή παραμένει 
δι’ όλίγας στιγμάς είσέτι έξωθεν τοϋ θανάσιμου κλοιοϋ. Ή Δρυόπη 
άπευθΰνει το ύστατον χαΧρε εις τον σϋζυγον, τον πατέρα, την 
άδελφήν. Κρατεί είσέτι τον μικρόν αυτής υιόν εις τάς χεϊρας, αϊτι- 
νες, άλλοίμονον, έχουν μετασχηματισθή εις κλάδους. Διά τής άσθε- 
νοϋς αυτής φωνής, ήτις μόλις άκοϋεται άναμέσον τών φυλλοφόρων 
κλάδων, καλει τους οικείους αυτής νά άρωσι τον παΧδα υπό τών μη
τρικών κλώνων κα'ι νά παραδώσωσιν αυτόν εις την φροντίδα τής 
τροφοϋ. ’Εκείνη έν τοσοϋτω, δεν θά παϋη νά δεικνΰη εις αυτό άμέρι- 
στον την στοργήν της κα'ι άπό τον άλλον κόσμον, όταν θά φέρωσιν 
αυτό νά πίνη συχνάκις τό γάλα υπό τό βαθύ μητρικόν φύλλωμα κα'ι 
όταν θά παίζη υπό τό θαλερόν δένδρον. Κα'ι όταν θά μεγαλώση κα'ι 
θά δΰναται νά όμιλή, θά στοχάζεται σιωπηλός υπό τό δένδρον κα'ι 
θά στέλλη τρυφερόν χαιρετισμόν εις την μανοϋλα του κα'ι με την 
θλιμμένην μελαγχολίαν τοϋ όρφανοϋ θά ψιθυρίζη: latet hoc in stipite 
mater (Met. IX 379).

Αυτά οραματίζεται είς την έπιθανάτιον αυτής αγωνίαν ή μήτηρ, 
προσπαθοϋσα διά τής φαντασίας νά άναπλάση τό μέλλον τοϋ τέ
κνου, τό όποΧον δεν θά έπανέβλεπε πλέον, καθώς τής τό έστέρει ό 
άποιχόμενος βίος. Κα'ι διά μίαν στιγμήν άναλογιζομένη την τραγικήν 
αυτής μοΧραν αισθάνεται φρικίασιν εις την σκέψιν μήπως κα'ι ό μο
νογενής αυτής υιός εύρεθή ποτέ είς παρόμοιον κίνδυνον. Αφήνει 
υποθήκην είς τους οικείους αυτής νά μάθουν αυτό νά άποφεϋγη τάς 
ελώδεις περιοχάς, νά μη κόπτη άνθη κα'ι κλώνας, μήπως εύρίσκεται 
είς στοιχειωμένον δάσος. Τά τελευταία λόγια τής μάνας, που φεύγει 
άπό τόν μάταιον τοΰτον κόσμον, είναι λόγια διά τό τέκνον της, τό
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όποιον ποθεί, έν ώ ήδη έγγίζει εις τα χείλη της το πικρόν του θανάτου 
ποτήριον, να Γδη ευτυχές, υγιές κα'ι εΰχαρι εις την ζωήν. Ή άχλύς του 
θανάτου θαμβώνει τό φώς των οφθαλμών της κα'ι εκείνη διά των 
Οφθαλμών τής ψυχής προσπαθεί νά προδράμη κα'ι αύτοΰ του παν- 
δαμάτορος χρόνου κα'ι νά ίδη τό μέλλον του γλυκυτάτου τέκνου 
της. Άλλ’ ήδη, καθώς ό σκληρός φλοιός του δένδρου ανέρχεται κα'ι 
έτοιμάζεται νά κάλυψη τό ώραιόν της πρόσωπον, άνταλλάσσει, 
όσον δΰναται είσέτι, τον τελευταϊον ασπασμόν μετά των τριών 
προσώπων, τά όποια τοσούτον ήγάπα κα'ι τά όποια παρίστανται 
εις τάς τελευταίας στιγμάς αυτής. Ώς τελευταίαν έπιθανάτιον χάριν 
ζητεί νά υψώσουν ολίγον τον μικρόν υιόν της, διά νά τον Γδη δι’ 
ύστάτην φοράν, pammque attollite natum (IX 387). Κα'ι ή είκών αυτή 
του άθώου νηπίου συνοδεύει την άποιχομένην μητέρα είς την χλο
ερόν, κατά κυριολεξίαν, κατοικίαν αυτής.35

Ή Δηιάνειρα, ή σύζυγος τού Ήρακλέους, άπερχομένη προς τον 
θάνατον, ον παρασκευάζεται μετά τό ακούσιον έγκλημα, ο άπειργά- 
σατο κατά τού άνδρός αυτής υπό τό κράτος τής ζηλοτυπίας, άποχαι- 
ρετά νοερώς τούς στενούς αυτής συγγενείς. Είναι κα'ι εδώ, όπως κα'ι 
είς την προηγουμένην περίπτωσιν τής Δρυόπης, αδελφής σημειωτέον 
τής αντιζήλου αυτής ’Ιόλης, ό γέρων πατήρ, ή άδελφή, ό σύζυγος κα'ι 
ό υιός, έπ'ι πλέον δε κα'ι ό άπών εκ τής πατρίδος άδελφός αυτής Τυ- 
δεύς. Ό αποχαιρετισμός vale ενέχει μίαν τραγικήν ειρωνείαν διά τον 
θνήσκοντα, άν μη κα'ι θανόντα ήδη, σύζυγον (sed. ο possisi) κα'ι έπα- 
ναλαμβάνεται μετ’ έμφάσεως διά τον υιόν αυτής 'Ύλλον, όστις υπό 
τόσον τραγικάς περιστάσεις αποστερείται άμφοτέρων τών γονέων. 
Et puer Hylle, vale είναι τό ύστατον χαίρε τής μητρός, ή τελευταία 
ευχή πρός τον υιόν, πρ'ιν κατέλθη είς τά ζοφερά δώματα τού Άδου.36

Ό ποιητής περιγράφει μετ’ ιδιαιτέρας συγκινήσεως τήν έξοδον 
τής μητρός έκ τού κόσμου τούτου, καθ’ όσον κα'ι αυτός έδοκίμασε 
τήν άμετρον ταύτην πικρίαν, ότε ώδήγει είς τό μνήμα τήν προσφιλή 
αυτού μητέρα. Άν άλλως ήτύχησεν είς τον βίον, ώς υιός τούλάχι-

35. Ον., Met. IX 324-393, ed. V. Loers, p. 323-326, Fasti I 415-440, Άντωνίνου Λι- 
βεράλι, Μεταμορφώσεων Συναγωγή XXXII, éd. Μ. Papathomopoulos, Paris, Les 
Belles Lettres, 1968, pp. 54-55, 142-143, P. Grimai, Diet. Myth., pp. 129, 265, s.v. 
Dryopé, Lotis.

36. Ον., Her. IX 146-168, P. Grimal, Diet. Myth., pp. 119, 202, 465, s.v. Déjanire, 
Héraclès, Tydée.
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στον ύπήρξεν ευτυχής, εφ’ όσον οί γονείς αύτοϋ έζησαν επί, μακρά 
έτη. Ό ίδιος παρέχει την πληροφορίαν ότι ό πατήρ αύτοϋ άπέθανεν 
εις ηλικίαν ένενήκοντα ετών, novemque addiderat lustris altera lustra 
novem (Ον., Tr. IV 10, 77-78). Ή γραία μήτηρ ήκολοΰθησε συντόμως 
τον σύντροφον τού βίου αυτής, άφ’ ου ήξιώθη να δεχθή παρά τού 
υιού τάς ύστάτας φροντίδας. Άμφότεροι έτρεφον βαθεΐαν αγάπην 
προς τον υιόν αυτών καί, διά τούτο εκείνος καλοτυχίζει κα'ι εκείνους 
καί εαυτόν, διότι άπήλθον τού κόσμου τούτου ευτυχείς, πριν Γδωσι 
την πίκραν τιμωρίαν τού υιού αυτών. Θά ήτο άβάστακτον μαρτύρι- 
ον διά τούς γέροντας γονείς νά βλέπουν τον υιόν αυτών λαμβάνον- 
τα την πικράν οδόν τής εξορίας. Ό φιλόστοργος υιός, όστις τρέφει 
προς τούς γονείς άνάλογον αγάπην, δεν θέλει νά πικράνη ούτε εις 
τον Άδην τάς Ιεράς σκιάς αυτών καί, παρέχει εις αυτούς την διαβε- 
βαίωσιν ότι ή πλάνη κα'ι ούχ'ι το έγκλημα είναι το αίτιον τής οδυ
νηρός εξορίας. Στίχοι, εις τούς όποιους διαφαίνεται ή βαθεΐα άγάπη 
κα'ι ή λεπτότης τών συναισθημάτων τής ο’ικογενείας τού ποιητοϋ.37

ΕΓδομεν μετά πόσου λυρισμού εκφράζει την συγκίνησιν κα'ι τήν 
λύπην τής μητρός άποχωριζομένης το τέκνον αυτής. Άσυγκρίτως βα- 
ρυτέρα είναι ή θλίψις τής μητρός ήτις στερείται τού τέκνου αυτής, όταν 
προώρως άρπάση τούτο ό θάνατος. Ασφαλώς ό ’Οβίδιος ή μάλλον 
οί γονείς αυτού ήσαν ευτυχέστεροι τής μητρός τού Τιβούλλου, ήτις 
έδοκίμασε το πικρότατον άλγος νά όδηγήση εις τήν τελευταίαν κα
τοικίαν τον προσφιλέστατον αυτής υιόν. Μετά βαθύτατης θλίψεως 
ό ποιητής τών ’Ερώτων θρηνεί τον θάνατον τού έκλεκτοΰ φίλου κα'ι 
συναδέλφου αύτοϋ. ΚαλεΤ τήν Έλεγείαν, τήν όποιαν προσωποποι
εί, νά θρηνήση έχουσα λελυμένην κα'ι άτακτον τήν κόμην εις ένδει- 
ξιν πένθους τον ύπ’ αύτής έμπνευσθέντα ποιητήν, όστις, φεϋ, άψυχον 
σώμα φλέγεται έπ'ι τής πυράς, ήτις κατεσθίει τάς σάρκας αύτοϋ.38 Έξ 
άφορμής τού προώρου θανάτου τού Τιβούλλου ό ποιητής μιμνήσκε- 
ται τού επ’ ίσης προώρου θανάτου καί άλλων ομοτέχνων αύτοϋ καί 
μάλιστα έκ θείου γένους καταγομένων. Οί μνημονευόμενοι ενταύθα 
ποιηταί είναι ό Όρφεύς, υιός τού Απόλλωνος καί τής Κασσιόπης καί 
ό Λίνος, υιός τού αύτοϋ πατρός.39 Καί όμως ούτε οί θείοι γονείς τού

37. Ον., Tristia, IV 10, 77-92, éd. J. André, Paris, Les Belles Lettres, 1968, p. 125-126.
38. Ov., Amores, III 9 (8).
39. Κατ’ ακρίβειαν ô Λίνος, ό υίός του Απόλλωνος, κατεσπαράχθη βρέφος ύπο 

κυνών. Ό ποιητής καί μουσικός, συνώνυμος αύτοϋ, ήτο υιός τοΰ Άμφιμάρου,
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Ίσμαρίου Όρφέως οΰτε ή θεία αύτοϋ μολπή, διά τής οποίας υπέτασ
σε καί, έξεθάμβου τα άγρια θηρία του δάσους, κατέστησαν Ικανοί, να 
άνακόψουν την μοιραίαν πορείαν του θανάτου:

Quid pater Ismario, quid mater profuit Orpheo?
Carmine quid vicias obstipuisse feras?40

Tò έτερον παράδειγμα είναι ό Λίνος, υίδς καί, οΰτος του Απόλλω
νος. Βαρυαλγής εκ του θανάτου του υίοϋ αύτοϋ ό θεός τής μουσικής εις 
το βάθος τοϋ δάσους τή συνοδείρ τής λύρας ήδε τον αϊλινον, θρηνώδες 
άσμα όνομασθέν εκ τής έπικλήσεως τοϋ τραγικοΰ υίοϋ αύτοϋ al Λένε.41

Έξόχως δραματική είναι ή είκών τής δυστήνου μητρδς τοϋ ποιητοϋ 
παρεχοΰσης εν τή τεθλιμμένη αύτής στοργή τάς ύστάτας φροντίδας 
εις τον θανόντα υιόν αύτής. Εις την μητέρα έλαχεν ό θλιβερός κλήρος 
νά κλείση τούς ύγροϋς οφθαλμούς τοϋ άποιχομένου υίοϋ αύτής καί 
μετ’ όλίγην ώραν νά προσενέγκη τά τελευταία δώρα εις την τέφραν 
αύτοϋ. Παραστάτις τής δυστυχούς μητρδς εις το βαρύτατον αύτής

κατ’ άλλους δε τού Απόλλωνος κα'ι μιας τών Μουσών, κατά τινας τής Ουρανίας. 
Ον., Am. Ill 9,3 sq., Ibis 480, 573-576, éd. J. André, p. 24, 28, 48, 54, Met. X 1-105, 
XI 1-66, ed. V. Loers, p. 348-354, 389-393, Verg, Bue. IV 54-58, ed. A. Forbiger, 
pars I, pag. 77 et Servius ad 1., Georg. IV 454-527, ed. A. Forbiger, pars I, pag. 
524-534, Hor., Carmina I 12, 5-12, Senecae, Hercules Oetensis 1031-1101, éd. L. 
Hermann, t. II, Paris, 1926, p. 173-176, M. T. Ciceronis, De Natura deorum III 18, 
45, P. Papini Statii, Thebais, I 570 sq., VIII 59-60 et scholia ad IL, Hygini, Fabulae 
14.161, Astronomica II 6-7, éd. André Le Boeuffle, Paris, Les Belles Lettres, 1983, p. 
31-36, 159-160, Scriptores rerum mythicarum Latini I 76, II 44, ed. G. H. Bode, vol. 
I, p.26, 90. Αισχύλου, Αγαμέμνων 1629 κ.έ., Εύριπίδου, Άλκηστις 357 κ.έ., Βάκχαι 
560 κ.έ., Πινδάρου, Πνθ. IV 177 (313), Θεόκριτου, Ειδύλλια XXIV 105-106, éd. 
Ph. -Ε. Legrand, p. 174, n.2, Καλλιμάχου, Αποσπάσματα 26-28, ed. C. A. Trypanis, 
London (1958) 1968 p. 24-29, Απολλώνιου 'Ροδίου, Άργοναντικα I 23-24 κα'ι 
σχόλια, Σχόλια εις Ορφέως Άργοναυτικά 76-77, Περί Όμηρου καί Ησιόδου κα'ι 
τού γένους κα'ι άγώνος αυτών (Contest of Homer and Hesiod), ed. Evelyn-White, 
Loeb Classical Library, p. 570, Άπολλοδ., Βιβλ. I 3,2 (ed. J. G. Frazer, voi. I, p. 16- 
18), II 4, 9, Διοδ., Ίστ. Βιβλ. Ill 67, 2, IV 25, 2-4, Πανσ., I 43, 7-8, II 19, 8, VI 20, 18, 
IX 17, 7. 27, 2. 29, 6-9. 30, 4-12, Κλήμεντος Άλεξανδρέως, Προτρεπτικός VII 63- 
64 Ρ, Άλεξ. Ραγκαβή, Λεξικόν Ελληνικής Αρχαιολογίας, I 589-590, λ. Αίνος, Ρ. 
Grimal, Diet. Myth., ρ. 100, 105, 263-264, s. νν. Coroebus, Crotopos, Linos, Orphée.

40. Ov. Am. III 9, 21-22.
41. Ov., Am. III 9, 23-24, Όμ., Σ 570, ΑΙσχ., Ay. 123, 138, 159, Σοφ., Αίας 627, Εύρ„ 

Φοίν. 1519, Πανσ. IX 29,6-9, Άλ. Ραγκαβή, Λεξικόν τήςέλληνικής αρχαιολογίας, 
τ. Α', σελ. 589-590, λ. Λίνος.
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άλγος ή κόρη αυτής, ή αδελφή του ποιητοϋ προσέρχεται εις την νε
κρικήν πυράν έχουσα τετιλμένην καί ατακτον την κόμην λόγω τής 
άδοκήτου συμφοράς.42

Είναι άφατος ή όδΰνη τής μητρός, εις την όποιαν σκληρά κα'ι 
άνηλεής μοίρα επιβάλλει να όδηγήση εις την νεκρικήν πυράν το 
προσφιλές τέκνον αυτής το άρπασθέν εις τρυφερόν ήλικίαν υπό 
του θανάτου. Ό ποιητής έκφράζει το βαρΰτατον άλγος, τον σπα
ραγμόν των σπλάγχνων τής τραγικής μητρός, ώς κα'ι τάς εξωτερικός 
εκδηλώσεις του πένθους, τός γνωστός εκ τός αρχαίας φιλολογίας κα'ι 
τέχνης, ήτοι τήν λελυμένην κα'ι άτημέλητον κόμην, άλλα κα'ι μάλλον 
σπαραξικάρδιους σκηνάς, ώς τής βαρυαλγοΰσης μητρός τυπτοΰσης τό 
στήθος, τιλλοΰσης τός τρίχας τής κεφαλής κα'ι όλολυζοΰσης γοερως. 
Ό ποιητής λαμβάνει τον μέγιστον βαθμόν του άνθρωπίνου πόνου, 
τήν βαθείαν θλΐψιν τής μητρός διό τήν απώλειαν του τέκνου αυτής, 
διό νό παραβάλη προς αυτήν τήν βαθυτάτην πικρίαν κα'ι οδύνην 
δυο τραγικών θυμάτων τοϋ έρωτος, τής περίφημου εκ Λέσβου ποι- 
ητρίας Σαπφοϋς κα'ι τής σεμνής κα'ι έναρέτου Ρωμαίας δεσποίνης 
Λουκρητίας. Άμφότεραι θρηνούν ή μεν πρώτη τήν έγκατάλειψιν υπό 
του έραστοΰ, ή δε δευτέρα, πιστή κα'ι ενάρετος σΰζυγος, τήν βάναυ- 
σον προσβολήν τής τιμής αυτής υπό ακολάστου άρχοντος, ώς θρη
νεί ή μήτηρ ή συνοδεΰουσα τό τέκνον αυτής εις τήν νεκρικήν πυράν. 
Χαρακτηριστική ή όμοιότης των εικόνων κα'ι των στίχων διό τός 
δυο τραγικός γυναίκας, αϊτινες εδοκίμασαν άφατον θλΐψιν, τήν 
όποιαν ό ποιητής δεν διστάζει νό παραβάλη προς τήν όδυνηροτέραν 
στιγμήν διό μίαν γυναίκα, τήν άπώλειαν τοϋ τέκνου αυτής. Βιαι- 
οτέρα ή σκηνή τής οδύνης διό τήν πολϋπλαγκτον εκ Λέσβου ποιήτρι- 
αν, κατάθλιψις μέχρι θανάτου διό τήν βαναΰσως καί άναιτίως άτιμα- 
σθεΐσαν άφαντάστου άρετής Ρωμαίαν δέσποιναν.

Postquam se dolor invenit, nec pectora piangi 
nec puduit scissis exululare comis, 

non aliter quam si nati pia mater adempii
portet ad exstructos corpus inane rogos.43

42. Ov, Am. Ili 9,49-52.
43. Ov., Her. XV 113-116, A.-A. Maravelia, Sappho’s Poetry and ancient agyptian 
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Συνεδρίου Κλασσικών Σπουδών. Καβάλα 24-30 Αύγουστου 1999”, τ. Α', 
Άθήναι, 2001, σελ. 533.
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...passis sedei illa capillis,
ut solet ad nati mater itura rogum.44

Δεν είχε την τραγικήν τύχην να άπολέση την θυγατέρα αυτής ή 
αρχαία Σαπφώ. Υπενθυμίζει τοΰτο μετά χαιρεκακίας ό Χάραξος, ό 
άσωτος αδελφός αυτής, δια να ύπαινιχθή ότι το αίτιον τής θλίψεως 
δεν είναι άπηλλαγμένον ονείδους:

Utque pudenda mei videatur causa dolorisi
“Quid dolet haec? certe filia vivit, ait”.45

Παρά ταϋτα ό ύμνήσας περιπαθώς τον έρωτα καί, τα πάθη αυτού, 
κατανοών το βαρΰτατον άλγος, το όποιον προκαλεΐ εις τά θύματα 
αυτού ό πτερωτός θεός, παραβάλλει καί αύθις τοΰτο προς τον πόνον 
τής μητρδς θρηνοΰσης το τέκνον αυτής. Είκονίζει την τεθλιμμένην 
ποιήτριαν, συμφώνως προς την μεταγενεστέραν παράδοσιν, νά περι- 
πλανάται εις το έρημον δάσος, το όποιο τοσάκις ύπήρξεν ό άφωνος 
μάρτυς τού κρυφίου αυτής έρωτος. Περίλυπος την ψυχήν περιφέρε
ται άνά την τρυφερόν χλόην υπό την δροσερόν των δένδρων σκιάν. 
Πόσον έρημον φαίνεται τώρα! Καί οί καλλικέλαδοι πτερωτού άοιδο'ι 
έχουν σιγήσει καί οί κλάδοι των δένδρων έρημοι φαίνεται ώς νό θρη
νούν μετό τής έγκαταλειφθείσης υπό τού έραστού αυτής γυναικός. 
Μόνη ακούεται ή θρηνητική φωνή τού πτηνού, το όποιον ύπήρξέ 
ποτέ άπάνθρωπος μήτηρ, ήτις διό νό έκδικηθή τήν άπιστίαν και τό 
έγκλημα τού άνδρδς αυτής, δεν έδίστασε νό φονεύση κα'ι δή υπό τός 
γνωστός τραγικός συνθήκας τον μονογενή αυτής υιόν. ’Ήδη άπαλ- 
λαγεΐσα τών δεσμών τού άνθρωπείου σώματος κα'ι κούφη προς τον 
άέρα άναπτάσα πικρώς μεταμεληθεΐσα διό τό κακούργημα, υπό τήν 
μορφήν τής άηδόνος κινύρεται τον οίκτρδν Ητυν. Προς τον γοερδν 
κλαυθμηρισμόν τής Δαυλιάδος όρνιθος παρομοιάζει ό ποιητής τόν 
θρήνον τής Σαπφοΰς:

Sola virum non ulta pie maestissima mater 
concimi Ismarium Daulias ales Ityn.

Ales Ityn, Sappho desertos cantai amores.

44. Ov., Fasti II 813-814.
45. Ov., Her. XV 119-120, A.-A. Maravelia, Sappho’ s Poetry and ancient egyptian 

love poems: A field of comparative Interpretation, 1, “Πρακτικά ΙΑ' Διεθνούς 
Συνεδρίου Κλασσικών Σπουδών. Καβάλα 24-30 Αύγουστου 1999”, τ. Α', Άθηναι 
2001, σελ. 529, 533.
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ΕΙς τους στίχους τοΰτους ό πόνος καί ή άπογοήτευσις τής τε
θλιμμένης ποιητρίας είναι τόσον βαθεΐς, ώστε παραβάλλονται προς 
τον θρήνον τής άηδόνος διά τόν θανόντα νεοσσόν αυτής.46

Την εικόνα του πτηνού θρηνούντος το τέκνον αυτού ζωγράφε! ο 
Όμηρος εις την ’Οδύσσειαν. Παρουσιάζει την χλωρψδα άηδόνα νά 
διαχέη άναμέσον των θαλερών κλάδων την γλυκεΐαν άμα κα'ι μελαγ
χολικήν φωνήν της, καθώς κλαίει απαρηγόρητος μεν, άλλ’ άνωφελώς 
πλέον, τον άγαπητδν αυτής ’Ττυλον, ον εφόνευσεν έξ άμελείας, εκ 
θείας δίκης λαθοΰσα τού φονικού αυτής στόχου.

Ώς δ’ δτε Πανδαρέου κονρη, χλωρψ'ς άηδών, 
καλόν άείδμσιν εαρος νέον ίσταμένοιο, 
δενδρέων εν πετάλοισι καθεζομένη πνκινοισιν, 
μ τε θαμα τροπώσα χέει πολυτιχέα φωνήν, 
παΐδ’ όλοφυρομένιι Ίτνλον φίλον, δν ποτέ χαλκώ 
κτεΐνε δC άφραδίας, κοϋρον Ζήθοιο άνακτος.

Προς την δυστυχή άηδόνα παρομοιάζει έαυτήν ή τάλαινα κα'ι καρ
τερική Πηνελόπη, δεινά πάσχουσα διά τήν απουσίαν τού προσφιλούς 
αυτής συζύγου, τού άφανούς κα'ι ώς άπολεσθέντος ήδη θεωρουμένου. 
Κατά τήν εύστοχον παρατήρησιν τού Ευσταθίου ξενίζει μεν ή παρο- 
μοίωσις, καθ’ όσον ή Πηνελόπη πενθούσα τήν απώλειαν τού άνδράς πα
ραβάλλεται προς τήν θρηνούσαν το τέκνον αυτής άηδόνα, τά μέγεθος 
όμως τής θλίψεως εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις άρμόζει εις τήν ποιότη
τα τού θρήνου, παρά τήν διαφοράν εις τά θρηνούμενα πρόσωπα.47

Τά βαρύτατον άλγος διά τήν άπώλειαν τών τέκνων διακρίνει κα'ι τον 
πτερωτόν κόσμον, όστις προσφέρει ώραια παραδείγματα προς σύγκρι- 
σιν, ώς κα'ι άνωτέρω ε’ίδομεν. Ό πόνος τής μητράς παρίσταται έναργώς 
εις τήν περιγραφήν τού άλληγορικοΰ σημείου, το όποιον ειδον οί Άχαι-

46. Ον., Her. XV 153-155· cf. Met. VI 421-676, Am. Ill 12, 32, Έρρ. Σκάσση, Έπί τή 
δισχιλιετηρίδι τοϋ Όβιδίου, Πλάτων 10, 1958, 29, N. Zaganiaris, Le mythe de 
Térée dans la littérature grecque et latine, Πλάτων 25, 1973, 223-224, Ή μυθολογική 
παράδοσι στη ζωγραφική τοϋ Φώτη Κόντογλου, “Φώτης Κόντυγλον σημεΐον 
άντιλεγόμενον”, σελ. 180-183, είκ. 3, Ν. Ζία, Φώτης Κόντογλου, σελ. 88, είκ. 231, 
233, Μ. C. Alvarez- R. Μ. Iglesias, l.c., p. 50, n.30, A. A. Maravelia, Sappho’s Poetry 
and ancient Egyptian love Poetry: Afield of comparative Interpretation, l.c., p. 533.

47. Όμ., 0(5. τ (508 κ.έ.) 518-523 κα'ι Ευστάθιος ad L, N. Zaganiaris, Le mythe de Térée 
dans la littérature grecque et latine, l.c., p. 214-216, Ή μυθολογική παράδοσι στη 
ζωγραφική τοϋ Φώτη Κόντογλου, ενθ’ άνωτ., σελ. 180-183, ε’ικ. 3, Μ. C. Alvarez 
- R. Μ. Iglesias, Le., p. 50, n. 30.
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οϊ εις την Αύλίδα κατά την ώραν τής θυσίας, τοϋ όφεως συλλαμβάνον- 
τος κα'ι μετά βουλιμίας καταβροχθίζοντος έννέα νεοσσούς μετά τής 
μητρός αυτών. Εις τον στίχον: ...matrem circum sua damna volantem 
κρύπτεται δλη ή όδΰνη τής δυστήνου μητρός τής κύκλω ιπτάμενης περ'ι 
την κενήν φωλεόν, πρϊν άρπασθή κα'ι αυτή υπό του άδηφάγου δράκον- 
τος κα'ι συμμερισθή την τύχην των τέκνων αυτής.48

Ό πόνος τής Δήμητρος οίκτρώς γοώσης διό την άπώλειαν τής 
φιλτάτης Κόρης, ήν μάτην άναζητεϊ περιπλανωμένη, παρομοιάζεται 
προς τον οίκτρδν έλεγον τοϋ πτηνού διό τον τραγικώς άπολεσθέντα 
’Ίτυν:

quacumque ingreditur, miseris loca cuncta querellis 
implet, ut amissum cum gémit ales Itynd9

Προσφιλές θέμα τής αρχαίας λογοτεχνίας κα'ι καλλιτεχνίας είναι ή 
είκών τής Δήμητρος κρατοΰσης άνημμένας δάδας κα'ι περιερχομένης 
την οίκουμένην, ινα άνευρη την άπολεσθεϊσαν θυγατέρα. Ό ποιητής 
ημών διεξοδικώς άναπτύσσει το θέμα τόσον εις τάς Μεταμορφώσεις 
όσον κα'ι είς τους Fastos. Ό μϋθος τής αρπαγής τής Κόρης υπό τοϋ 
Πλούτωνος κα'ι αί περιπλανήσεις τής Δήμητρος προς άνεύρεσιν 
αυτής διεξοδικώς αναπτύσσονται είς τον ομηρικόν "Υμνον είς Δήμη
τρα, προς τον όποιον ή άφήγησις τοϋ ’Οβιδίου παρουσιάζει ικανήν 
ομοιότητα, άλλα κα'ι ώρισμένας διαφοράς. Δεν άπέφυγε τήν κοινήν 
μοίραν πολλών μητέρων, θεά περ οΰσα ή Ceres. Ό μϋθος μόνον 
ήπάλυνέ πως τήν τραγικήν εικόνα τής φθοράς τοϋ θανάτου διά τής 
άρπαγής τής Περσεφόνης υπό τοϋ Πλούτωνος, όστις ζώσαν άπήγα- 
γεν αυτήν είς τούς ζοφερούς κευθμώνας τοϋ Αδου. Εντεύθεν το κε- 
λαινδν πένθος τής δυστυχούς μητρός. Περιέρχεται κατ’ άρχάς τήν 
εύφορον νήσον άναζητοϋσα τήν άπολεσθεϊσαν κόρην.50 Ή τρυφερά

48. Ον., Met. XII 11 κ.έ., ίδίρ στ. 16, ed. V. Loers, p. 437, Όμ. Ίλ. Β. 299-332. Α. 
Severyns, Les dieux d'Homère, p. 57, 81, 86.

49. Ov., F. IV 481-482, ed. J. G. Frazer, London, 1959, 224-225, N. Zaganiaris, Le 
mythe de Térée dans la littérature grecque et latine, Le., p. 224, M. C. Alvarez- R. 
M. Iglesias, Le., p.50, n.30.

50. Ησιόδου, Θεογονία 912-914, Όμηρου, ’Οδύσσεια κ 490-491, λ 216-218, Ύμνος 
είς Δήμητρα passim, Διοδ. Σικ., V 6, Άπολλοδ., Βιβλ. I 5, Μ. Tulli Ciceronis, In 
Verrem, IV 106-108, Ov., Fasti IV 419-620, Met. V 341-571, S. Viarre, L’ image et 
la pensée dans les Métamorphoses d’Ovide, p. 268-269, A. Severyns, Les dieux d’ 
Homère, pp. 9, 11, N. I. Ζαγανιάρη, Ό μϋθος τοϋ Αλφειού καί τής Άρεθονσης, 
Έπετηρ'ις Εταιρείας Ήλειακών Μελετών, 3, 1984, 255, 257.
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αγάπη μητρός καί θυγατρός παρίσταται είς τάς κραυγάς άπογνώσε- 
ως, ας έκατέρα εκβάλλει, ή μεν καλοϋσα εις βοήθειαν την προσφιλή 
αυτής μητέρα, ή δέ μετ’ αγωνίας καλοϋσα την κόρην, χωρίς όμως να 
δΰναται να άκοϋη ή μία την άλλην. Καί ενταύθα έγκειται το τρα
γικόν στοιχεΐον τοϋ άνευ άνταποκρίσεως μακρόθεν διεξαγόμενου 
διαλόγου μεταξύ των δυο άμοιβαίως άγαπωμένων προσώπων διά 
τής τρυφερωτέρας καί ίερωτέρας αγάπης. Παγερά σιγή διαδέχεται 
τάς εκατέρωθεν έκπεμπομένας κραυγάς:

Sed neque Persephone Cererem nec filia matrem 
audit, et alternis nomen utrumque périt.51

Ή παράδοσις αναφέρει ότι ή Δημήτηρ έλαβε δυο δάδας έκ πεΰκης, 
άνήψεν αύτάς εκ των φλογών τοϋ κρατήρος τής Αίτνης καί φέρουσα 
άνά χεΐρας ταϋτας περιήγε κατ’ άρχάς μεν τήν Σικελίαν, ειτα δέ την 
Ελλάδα καί τον κόσμον όλον άπ’ άκρου ουρανού έως άκρου μετά 
πόνου άναζητοϋσα τήν θυγατέρα αυτής. Ή τέχνη παρέστησε τήν 
θεάν εις αυτήν τήν στάσιν καί τά καλλιτεχνικά μνημεία έπικυροϋν 
δι’ άλλην μίαν φοράν τήν γραπτήν παράδοσιν. Ελληνικά καί ρω
μαϊκά νομίσματα παριστάνουν τήν Δήμητρα φέρουσαν άνημμένας 
δάδας πεζή ή έφ’ άρματος συρομένου ύπδ δρακόντων, έστιν ότε καί 
ύφ’ ίππων, νά πορεύεται προς άναζήτησιν τής θυγατρός. Έν νόμι
σμα τής Κυζίκου εξ ορειχάλκου είκονίζει τήν θεάν πεζήν φέρουσαν 
άνημμένας λαμπάδας έν πορείςχ, ώς φαίνεται έκ τής κινήσεως των 
ποδών καί έκ των άνεμιζομένων πτυχών τοϋ ίματίου. Έτερον άργυ- 
ροΰν νόμισμα έξ Henna τοϋ Ε' αίώνος π.Χ. φέρει έπί τής μιάς όψεως 
τήν θεάν κρατοΰσαν τάς άνημμένας δάδας καί όχουμένην έφ’ άρμα
τος ίππων, έπί δέ τής έτέρας ορθίαν παρά το φρέαρ τής Έλευσϊνος. Ή 
παράστασις αϋτη τοϋ νομίσματος τής Henna παρουσιάζει ομοιότητα 
προς άττικδν άνάγλυφον είκονίζον τήν θεάν είς παρομοίαν στάσιν. 
Ό πόνος τής μητρός διά τήν στέρησιν τής θυγατρός άποτυποϋται 
εις το περίφημον άγαλμα τής θεάς, το όποιον εύρέθη είς Κνίδον. Ή 
Δημήτηρ κάθηται έπί θρόνου περιβεβλημένη δι’ εύρυχώρου ίματίου, 
το οποίον καλύπτει καί το όπίσω μέρος τής κεφαλής. Ή γλυκύτης τοϋ 
προσώπου είναι άνάμικτος μετά τής έκφράσεως τής θλίψεως, καθώς 
τά βλέμμα πλανάται μακράν, οίονεί άναπολοϋν τήν πικράν τής κόρης 
ιστορίαν (είκ. 2). Κατάκοπος ή άγωνιώσα μήτηρ περιέρχεται τάς 
χώρας πορευομένη άπά τής άνατολής μέχρι τής δύσεως τοϋ ήλιου. Ή

51. Ον., F. IV 485-486, A. Severyns, Les dieux d’Homère, pp. 9, 11.
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αίφνιδία άπώλεια τής πεφιλημένης θυγατρός τής σαλεύει τον νοΰν 
καί την κάμνει να όμοιάζη προς τάς έκ Θράκης Μαινάδας με την λε- 
λυμένην καί, ατακτον κόμην. Ό ποιητής άναψέρει λεπτομερώς τάς 
πόλεις κα'ι κώμας τής Σικελίας, ας διήλθεν ή θεά, την διάβασιν αυτής 
διά του υπό τών όφεων συρόμενου άρματος ύπεράνω τής Άδριατικής 
θαλάσσης κα'ι την αφιξιν αυτής εις Αττικήν.52 Ό Παυσανίας αναφέρει 
ότι έκάθισε παρά το φρέαρ τής Έλευσίνος, συμφώνως κα'ι προς τάς 
άναγλΰφους παραστάσεις. Συγκινεΐται ή γραί εικασμένη θεά, όταν ή 
νεαρά επιχώριος κόρη, ήτις συνήντησε ταΰτην καθημένην, προσφωνή 
αυτήν τιμητικώς mater. Δακρΰουσα προσφωνεί τον γηραιόν πατέρα 
τής κόρης εύχομένη εις αυτόν νά έχη διά παντός ο,τι εκείνη άπώλεσεν: 

Sospes eas semperque parens! mihi filia rapta est.
Heu, melior quanto sors tua sorte mea est!

Μετά πόσου πόνου προφέρει τάς λέξεις αύτάς ή τεθλιμμένη μήτηρ 
έξαγγέλλουσα τήν άρπαγήν τής κόρης!53

Μετά τήν ’Ελευσίνα συνεχίζει άδιαλείπτως τήν πορείαν. Έπι- 
βαίνουσα του πτηνού άρματος διέρχεται διά τών νεφελών ύπεράνω 
τού Πειραιώς, τού Σουνίου, τών Κυκλάδων, διέρχεται διά τού Ίονίου 
κα'ι τού Α’ιγαίου πελάγους, φθάνει εις τήν Μικράν Ασίαν, δια
βαίνει τον Ελλήσποντον. Κα'ι έκεΐθεν συνεχίζει τάς περιπλανήσεις 
άνά τήν έωαν κα'ι τήν έσπέραν κα'ι προς βορράν κα'ι λίβα έρευνώσα 
τά ’ίχνη ε’ις τήν ’Ινδίαν, Αραβίαν, Λιβύην, Γαλατίαν κα'ι πάσαν τήν 
ύπ’ ουρανόν.54 Κα'ι ότε ούδέν ίχνος ευρίσκει έπ'ι τής γής, ή πονεμένη 
μάνα δεν απελπίζεται- ανέρχεται εις τον ουράνιον άξονα κα'ι με σπα
ραγμόν ψυχής έρωτά τον αστερισμόν τής ’Άρκτου νά τής υπόδειξη 
πού είναι ή κόρη της:

Persephonem natam miserae monstrate parenti!55

52. Ον., F. IV 467-506, Χρ. Τσούντα, ένθ’ άνωτ., σελ. 412, είκ. 431, J. Bayet, “Les 
Cerialia’’. Altération d’un culte latin par le mythe grec. Revue Belge de Philologie 
et d’Histoire, 29,1951, 26, R. Hamann, Geschichte der Kunst von der Vorgeschichte 
bis zur Spätantike, Berlin (1960), 690-691, Abb. 716, S. Viarre, l.c., 268-269, N. I. 
Ζαγανιάρη, Ό μύθος τού Αλφειού καί τής Άρεθούσης, “Έπετηρίς Εταιρείας 
Ήλειακών Μελετών” 3, 1984, 255, 257.

53. Ον., F. IV 519-520, Όμ., Όδ. κ. 490-491, Παυσ., I 39, 1, A. Severyns, l.c., pp. 9, 11, 
N. I. Ζαγανιάρη, Ό μύθος τού Αλφειού κα'ι τής Άρεθούσης, ένθ’ άνωτ. 255, 257.

54. Ον., Met. V 438, sq. J. Bayet, Les “Cerialia”. Altération d’un culte latin par le mythe 
grec, RBPhH 29, 1951, 25, N. I. Ζαγανιάρη, ένθ’ άνωτ.

55. Ον., F. IV 579, N. I. Ζαγανιάρη, ένθ’ άνωτ.
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Ότε έπληροφορήθη παρά τοΰ Ήλιου, κατ’ άλλην δε εκδοχήν εκ 
των πηγών τής Κυανής κα'ι τής Άρεθούσης ότι ή Κόρη ήρπάσθη υπό 
του θεοΰ τοΰ 'Άδου, έζήτησε προσωπικώς την παρέμβασιν τοΰ Διός. 
Ή μητρική καρδία τής θεάς ήδυνήθη τέλος δια τής επιμονής, τής 
αύταπαρνήσεως, των άπειλών κα'ι των ικεσιών να άναλάβη τήν θυ
γατέρα δι’ έξ μήνας κατ’ έτος, εν ω κατά τους υπολοίπους εξ παρέμε- 
νεν υπό τήν γήν, βασίλισσα τοΰ Ερέβους.56 57 58 Τότε μόνον έπανεΰρε 
τήν χαράν ή θεά κα'ι ήκτινοβόλησεν έξ ευτυχίας το πρόσωπον αυτής, 
το όποιον είχε λάβει τήν κατήφειαν κα'ι τήν σκιάν τοΰ θανάτου. Ό 
ήλιος είχε προβάλει κα'ι πάλιν νικητής, διά μέσου τών όμβροφόρων 
νεφών, ατινα έπεσκίαζον αυτόν.

Nam modo quae poterai Diti quoque maestà videri 
laeta deae frons est, ut sol, qui tectus aquosis 
nubibus ante fuit, victis e nubibus exit.51

Διά νά τονίση τον πόνον τής βαρυαλγοΰσης μητρός, ό ποιητής πα
ραβάλλει τοΰτον, ώς είδομεν άνωτέρω εις τήν περίπτωσιν τής Σαπ- 
φοΰς, προς τον θρήνον τοΰ πτηνοΰ όδυρομένου τον ’Ττυν. Ένταΰθα ή 
παραβολή είναι έγγυτέρα, έφ’ όσον ή Ceres άπώλεσε το τέκνον αυτής: 

Quacumque ingreditur, miseris loca cuncta querellis 
implet, ut amissum cum gémit ales Ityn.5&

Ό θρήνος τής άηδόνος διά τον ’Ττυν, τον όποιον έν τή εκδικητική 
αυτής μανίςχ διά τήν ιδίαν αυτής συμφοράν άναιτίως έφόνευσεν, είναι 
εν τών προσφιλών θεμάτων τής ελληνικής καϊ τής λατινικής γραμμα

56. Ον., Met. V 409-571, Fasti IV 561-620, Όμ„ Οδ. κ. 490-491, Η. Herter, Ovids 
Persephone-Erzählungen und ihre hellenistischen Quellen, Rheinisches Museum 
fur Philogogie, 90, 1941, 236 sq. 245-250, J. Bayet, Les “Cerialia”. Altération d’ un 
culte latin par le mythe grec, Le., p. 25, A. Severyns, l.c., p. 9, 11, N. I. Ζαγανιάρη, 
ένθ’ άνωτ.

57. Ον., Met. V 569-571, ed. V. Loers, p. 165-166, Claudiani, De raptu Proserpinae I 81, 
Όμ., Όδ. κ 490-491, J. Bayet, Le., p. 25, A. Severyns, Le., p. 9, 11, N. I. Ζαγανιάρη, 
ένθ’ άνωτ.

58. Ον., Fasti IV 481-482, hrsg. F. Börner, Heidelberg, Bd. I 1957, S. 200-201, Bd, II 
1958, S. 250, Q. Horatii Flacci, Carmina IV 12, 5 sq., ed. E. C. Wickam, Oxford, 
1912, p. 258. Cf. Ov., F. II 629-630, Am. III 12, 32, Σαπφοϋς, Απόσπασμα 42, 
Ερρίκου Σκάσση, Έπί τή δισχιλιετηρίδι τοϋ Όβιδίον, Πλάτων 10, 1958, 29, Ν. 
Zaganiaris, Le mythe de Térée dans la littérature grecque et latine, Le., p. 224, Ή 
μυθολογική παράδοσι στη ζωγραφική τοϋ Φώτη Κόντογλον, ένθ’ άνωτ., σελ. 
180-183, είκ. 3.
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τείας. Ό Αισχύλος παριστρ την άηδόνα θρηνούσαν διά τού μελαγ- 
χολικού άσματος τον ’Ίτυν κα'ι τα δεινά τού βίου αυτής. Ό Φαέθων 
είκονίζει το πτηνδν μέλπον την ύπέροχον αρμονίαν ε’ις τα φυλλώμα
τα τών δένδρων, καθώς κλαίει τον δυστυχή ’Ίτυν. Ό Όβίδιος εις τδ 
έλεγεΐον αυτού διά τον θάνατον τού ψιττακού ενθυμείται τον μύθον 
τής Πρόκνης κα'ι τής Φιλομήλας κα'ι καλεΐ τδ πτηνδν να διακόψη προς 
στιγμήν τον θρήνον αυτού διά την παλαιόν εκείνην ύπόθεσιν τού κα
κουργήματος τού Τηρέως κα'ι τδ πένθος τού ’Ίτυος κα'ι να αση διά 
τής μεγαγχολικής αυτού φωνής τδ πρόσφατον θλιβερόν γεγονός τού 
θανάτου τού πτηνού τής ανατολής. Τδ τεθλιμμένον άσμα τής άηδόνος 
είχε προκαλέσει βαθεΐαν έντΰπωσιν είς τούς αρχαίους, οϊτινες αφιέρω
σαν εις αυτό λυρικός περιγραφάς. “Γόος άηδόνιος” καλείται υπό τού 
Αισχύλου ή οδυνηρά κραυγή τού δυστυχούς πτηνού τού άπολέσαντος 
τδ τέκνον αύτου. Ή φιλομήλα άηδών άπαρηγόρητος διά τήν απώλει
αν τών νεοσσών αυτής κλαίει εντός τού φυλλώματος τών δένδρων κα'ι 
ή μολπή αυτής άντηχεΐ είς τδ βαθύ δάσος. Τδ παραπονεμένο της τρα
γούδι ομοιάζει προς τά δάκρυα τής συγγενούς της Νιόβης. Δύο τραγι
κοί μητέρες, πού κλαίουν άπαρηγόρητοι τά τέκνα των.59

Ή Πρόκνη βραδέως ήσθάνθη άφυπνιζομένην τήν μητρικήν 
στοργήν, ότε ήδη τδ ανοσιούργημα είχε συντελεσθή. Έδέησε νά 
μεταλλάξη τον βίον κα'ι νά μεταμορφωθή εις έν τών πετεινών τού 
ουρανού, τήν άηδόνα ή τήν χελιδόνα κατ’ άλλους, ϊνα αίσθανθή τάς 
τύψεις τής συνειδήσεως. Ή άλλως δικαία άγανάκτησις αυτής διά τδ

59. Όμ. Όδ., τ 518, Αίσχ., Άγ. 1143 κ.έ., Άπόσπ., 157, Άριστοφάνους, Βάτραχοι 684, 
Όρνιθες 209 κ.έ., Εύριπίδου, Ελένη 1107-1116, Πλάτωνος, Φαίδων 85α, Μόσχου, 
III 9, Κοΐντου Σμυρναίου, 7α με θ’ Όμηρον XII 489, Ανθολογία Παλατίνη, IX, 57,
70. V 237, Ον., Am. II 6, 7-10, III 12, 32, Tr. II 389-390, Verg., Georg., IV 511-515, 
L. Annaei Senecae, Agamemnon 670-677, éd. L. Herrmann (Sénèque, Tragédies, 
t. II), Paris, Les Belles Lettres, (1927) 1967, p. 72, Martialis, Epigrammata XIV 
75, ed. W.C.A.Ker, p. 466-467, Plin., N.H.X 83, Giraud de Cambrie, De mundi 
creatione, I 202-205, Alexandre Neckam, De laudibus sapientiae divinae II 753- 
758, Ronsard, Oeuvres de 1578, A. J. Hurault, v. 15-22 (texte de 1584), ed. Cohen, 
t. II, p. 50, Lamartine, Méditations, II 13-14, P. D’ Hérouville, À la campagne avec 
Virgile, 29-30, Ερρίκου Σκάσση, Έπί τη δισχιλιετηρίδι τον Όβιδίον, Πλάτων, 
10, 1958, 29, Η. Nais, Les animaux dans la poésie française de la renaissance, 
Paris, 1961, p. 461, S. Viarre, La survie d’Ovide dans la littérature scientifique 
du Xlle et XHIe siècles, Poitiers, 1966, p. 144, N. Zaganiaris, Le mythe de Térée 
dans la littérature grecque et latine, Πλάτων, 25, 1973, 212-218, Ή μυθολογική 
παράδοσι στη ζωγραφική τον Φώτη Κόντογλον, ενθ’ άνωτ., σελ. 180-183, είκ. 3.
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ειδεχθές έγκλημα τοΰ Τηρέως τής είχε σκοτίση τον νοΰν, τής είχε κα- 
ταπνίξη την ενστικτώδη μητρικήν στοργήν. Μόνον διά μίαν στιγμήν 
ήσθάνθη άφυπνιζόμενον το μητρικόν ένστικτον, ότε το μικρόν της 
παιδίον, άνΰποπτον διά τήν τραγικήν τύχην, ήτις άνέμενε τοϋτο, με 
τήν έμφυτον αγάπην τών τέκνων προς τήν μητέρα, τήν επλησίασε, 
τήν έχαιρέτησε, περιέβαλε διά τών τρυφερών του χειρών τον λαιμόν 
της, τήν ήσπάσθη, εν ω τής άπηΰθυνε θωπευτικά λόγια πλήρη υίικής 
στοργής. Τότε προς στιγμήν ή μήτηρ ήσθάνθη συγκίνησιν, ή οργή 
διακοπεϊσα εσταμάτησεν επ’ ολίγον κα'ι εκ τών οφθαλμών αυτής 
άκουσίως άνέβλυσαν δάκρυα:

Mota quidem est genetrix infractaque constitit ira 
invitique oculi lacrimis maduere coactis.60

Ή αιφνίδια όμως εκείνη κα'ι όρμέμφυτος συγκίνησις διεκόπη 
κα'ι ή μήτηρ έπανεϋρε τήν άκαμπτον σκληρότητα, ότε άπέστρεψε 
το βλέμμα άπδ τοϋ παιδός κα'ι κατηυθυνε τοϋτο προς τήν δεινώς 
ήκρωτηριασμένην κα'ι βαναΰσως κακοποιηθεΐσαν άδελφήν αυτής. Ή 
άδελφική άγάπη είχεν ύπερισχΰσει τής μητρικής στοργής, καίτοι βε
βαίως εις το προκείμενον παράδειγμα το τραγικόν δίλημμα ούδέν 
λογικόν έρεισμα είχεν, άλλ’ έστηρίζετο εις τον τάραχον τών παθών 
κα'ι τήν σΰγχυσιν φρενών τών δυο γυναικών, αιτινες ειχον μεν παν 
δίκαιον νά επιζητούν τήν έκδίκησιν τοϋ βδελυροϋ Τηρέως, ούχ'ι όμως 
διά τοϋ τρόπου εκείνου!61

Ή ιστορία τής Θεστιάδος Αλθαίας κα'ι τοϋ υίοϋ αυτής Μελεάγρου 
παρουσιάζει ώρισμένα κοινά χαρακτηριστικά προς τήν ιστορίαν 
τής Πρόκνης κα'ι τοϋ ’Ττυος. Ή Αλθαία ήτο μία σκληρά μήτηρ ώς 
ή Πρόκνη κα'ι έφθασε κα'ι έκείνη εις το άποτρόπαιον έγκλημα τής 
παιδοκτονίας, άν κα'ι διέπραξε τοϋτο μετ’ όλιγωτέρας ή ή Πρόκνη

60. Ον., Met. VI 627-628, ed. V. Loers, p. 203. Cf. Tr. II 389-390, N. Zaganiaris, Le 
mythe de Térée dans la littérature grecque et latine, l.c., p. 208-211, 223-225, 230- 
233, Ή μυθολογική παράδοοι στη ζωγραφική τον Φώτη Κόντογλου, ένθ’ άνωτ., 
σελ. 180-183, είκ. 3, Μ. C. Alvarez - R. Μ. Iglesias, l.c., ρ. 50, η. 30. Παυσ., I 5, 4. 24, 
3. 41, 8-9, X 4, 9, Χρ. Τσούντα, Ιστορία τής άρχαίας έλληνικής τέχνης, Άθήναι 
1928, σελ. 272-273, είκ. 306.

61. Ον., Met. VI 629 sq., N. Zaganiaris, Le mythe de Térée dans la littérature grecque et 
latine, l.c., p. 208-210, 223-224, 230-231, Ή μυθολογική παράδοσι στη ζωγραφική 
τοϋ Φώτη Κόντογλου, ενθ’ άνωτ., σελ. 180-183, είκ. 3, Μ. C. Âlvarez - R. Μ. 
Iglesias, Le., p. 50, n. 30.
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σκληρότητος καί, είχεν ώρισμένα έλαφρυντικά. Ό Μελέαγρος δεν ήτο 
άθώον κα'ι άκακον παιδίον, ώς ό Ίτυς αδίκως κρεουργηθε'ις διά το 
έγκλημα τοϋ πατρός αύτοΰ- ή Αλθαία θανατώσασα τον ’ίδιον αυτής 
υιόν έξεδικήθη τον θάνατον τών δυο άδελφών αυτής διαπραχθέντα 
υπό του Μελεάγρου κατά την διάρκειαν φιλονεικίας προς αύτοΰς. 
Καί, ενταύθα, ώς είς την προηγουμένην περίπτωσιν, ή μήτηρ άντι- 
μετωπίζει την τραγικήν σΰγκρουσιν καθηκόντων τής μητρικής και 
άδελφικής άγάπης. Καί, είς την περίπτωσιν αυτήν ή άδελφική αγάπη 
υπερισχύει τής μητρικής, όπερ παρετηρήθη καί ήρμηνεΰθη υπό τών 
έρευνητών τής άρχαιότητος. Το γεγονός τοΰτο συνδέεται προς τους 
ίσχυροΰς δεσμούς τής πατριαρχικής οικογένειας κατά την πολιάν 
άρχαιότητα, οϊτινες παραμένουν άμείωτοι κα'ι μετά την σΰναψιν 
γάμου τών νεωτέρων μελών αυτής κα'ι την δημιουργίαν νέων οικο
γενειών. Ή άδελφική άγάπη ύμνηθεισα έν τή άρχαίρ άλλά κα'ι τη νε- 
ωτέρρ λογοτεχνίρ κα'ι δη κα'ι έν τή δημώδει ελληνική ποιήσει πα
ραμένει βαθεϊα κα'ι άνεξάλειπτος άποδεικνυομένη ίσχυροτέρα κα'ι 
αυτής τής μητρικής στοργής. Ή άντίληψις αυτή σχετίζεται κα'ι προς 
το γεγονός ότι ή μήτηρ, έφ’ όσον είναι νέα είσέτι κα'ι ζή ο σΰζυγος 
αυτής, δΰναται νά άποκτήση άλλα τέκνα, έάν συμβή νά άπολέση 
τέκνον αυτής, δεν δΰναται όμως νά άποκτήση άλλους αδελφούς, 
καθ’ όσον, κα'ι αν ζώσιν είσέτι οι γονείς αυτής, κατά κανόνα θά είναι 
μεγάλης ηλικίας κα'ι ή μήτηρ αυτής ίδίρ δεν θά δΰναται πλέον νά τε
κνοποίηση.

Ή Αλθαία άρχικώς ήτο μία στοργική μήτηρ, ήτις άμα τή γεννήσει 
του τέκνου αυτής έσπευσε νά άρπάση έκ τής πυράς τήν δάδα, έξ 
ής έκρέματο, ώς αί ΜοΧραι άπεκάλυψαν, ή ζωή του άρτιγεννήτου 
βρέφους, νά σβέση αυτήν κα'ι φυλάξη έπιμελώς.62 Ή μήτηρ ένεθυ- 
μειτο πάντοτε τους λόγους τών Μοιρών ότι ή ζωή του τέκνου αυτής 
ήτο συνδεδεμένη μετά τής τΰχης τοϋ δαλοΰ έκείνου:

“Tempora dixerunt” eadem lignoque tibique, 
o modo nate, damns,63

62. Ον., Met. Vili 414-532, Όμ. Ίλ. I 529-599, Βακχυλίδου, Έπίνικοι V 93 κ.έ., Atoô. 
Σικ., IV 34, Άπολλοδ., Βιβλ., I 8, 2 κ.έ., έκδ. IG. Frazer, vol. I, p. 64-71, Παυσ., X 31, 
4, Άντωνίνου Λιβεράλι, Μεταμορφώσεων Συναγωγή 2, éd. Μ. Papathomopoulos, 
Paris, Les Belles Lettres, 1968, p. 3-4, 73-76, Ζηνοβίου, Έκατ., V 33, P. Grimal, 
Diet. Myth., s.v. Althée.

63. Ον., Met. Vili 454-455, ed. V. Loers, p. 280, ligno, h.e. stipite. Κατά τον 
Απολλόδωρον τότε τελευτήσει Μελέαγρος, όταν ό καιόμενος έπί τής εσχάρας
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Ότε ή Αλθαία έπληροφορήθη τον άδόκητον θάνατον τών άδελφών 
αυτής ύπδ τοΰ ίδιου αυτής υίοΰ, άπεφάσισε να τιμωρήση αυτόν. 
Άνέσυρε την δάδα εκ του άποκρΰφου μέρους, όπου επί σειράν ετών μυ- 
στικώς έφυλάσσετο και έτοιμάζεται νά ρίψη αυτήν εις την πυράν. Ή 
δυστυχής μήτηρ κα'ι άδελφή εύρίσκεται εις τραγικόν δίλημμα. Ό άδικος 
φόνος τών προσφιλών αυτής άδελφών δημιουργεί εις τήν ψυχήν αυτής 
μίσος άσβεστον κατά του φονέως αυτών, όστις συμβαίνει νά είναι ό 
υιός αυτής! Ή μητρική στοργή μάχεται άπεγνωσμένως προς τήν αδελ
φικήν αγάπην κα'ι προς τήν άπαίτησιν τής τιμωρίας κα'ι έκδικήσεως τοΰ 
δράστου-64 ο ποιητής άριστα είκονίζει το δράμα τής μητρικής καρδίας: 

Tum conata quater flammis imponere remum, 
coepta quater tenuit;pugnai materque sororque 
et diversa trahunt unum duo nomina pectus.64 65 66 67

Μία σειρά άντιθέτων εικόνων ζωγραφείται εις το αυτά πρόσωπον 
το έχον τήν διπλήν ιδιότητα τής μητρός κα'ι τής αδελφής τοΰ θΰτου 
κα'ι τών οίκτρών θυμάτων. Το πρόσωπον αυτής γίνεται κάτωχρον έπ'ι 
τή σκέψει τοΰ άνοσιουργήματος, το οποίον παρασκευάζει- κα'ι εύθΰς 
άμέσως ή ζέουσα οργή δίδει το χαρακτηριστικόν ερύθημα εις τήν όψιν. 
Ύπήρχεν είσέτι άπόθεμα μητρικής στοργής εις τήν έξηγριωμένην εκ τής 
βαθείας θλίψεως γυναίκα. Ή φλέγόμενη οργή ειχεν ήδη άποξηράνη τά 
δάκρυα τοΰ οίκτιρμοΰ κα'ι τοΰ μητρικοΰ φίλτρου. Κα'ι όμως ύπήρχον 
είσέτι δάκρυα άναβλΰζοντα εκ τοΰ βάθους τής πηγής. Το υπόλειμμα τής 
μητρικής άγάπης ήγωνίζετο άπεγνωσμένως νά νοτίση τήν αύχμηράν 
γήν 66 Καθώς ή δραματική πάλη συνεχίζεται εις τήν κλυδωνιζομένην 
δίκην νεώς ύπ’ εναντίων άνέμων καρδίαν, ή άδελφική άγάπη κερδίζει 
έδαφος έναντι τής μητρικής στοργής, incipit esse tarnen meliorgermana 
parente 61 Ό ποιητής είκονίζει τήν έντασιν τής μητρικής τραγωδίας εις 
τήν δραματικήν καί σπαραξικάρδιον κραυγήν τής Αλθαίας, καθώς 
προσεγγίζει τείνουσα τήν δάδα προς το πΰρ τής εστίας- rogus iste 
cremet mea viscera.68 Ό στίχος οΰτος ομοιάζει προς τον στίχον 720

δαλός κατακαή, Βιβλ., I 8, 2, ed. J. G. Frazer, vol. I, p. 64-65, Atοδ. IV 34, 6, Πανσ., 
X 31, 4, Ζηνοβ., Έκατ. V 33.

64. Ον., Met. Vili 455-461.
65. Ον., Met. Vili 462-464. Cf. 506 sq., ed. V. Loers, p. 280-282.
66. Ov„ Met. VIII 405-470, ed. V. Loers, p. 280.
67. Ov„ Met. Vili (470-) 475. Cf. 491. 509, XII 30, ed. V. Loers, p. 280-282, 438, Tr. I 

7, 17.
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του ποιήματος Remedia amoris, ardoris sit rogus iste mei, ένθα ευθύς 
άμέσως γίνεται συσχετισμός προς την όλεθρίαν δάδα τής Αλθαίας, δι’ 
ής έκαυσε τον ’ίδιον αυτής υιόν.68 69 70 71 Καί εν ω είναι έτοιμη νά έκδώση την 
καταδικαστικήν άπόφασιν κα'ι εν έπιγνώσει τής εγκληματικής εκείνης 
πράξεως κα'ι συγχρόνως έπιβαλλομένης εκδικήσεως κατά τοϋ φονέως 
καλεΐ τάς τιμωρούς θεότητας να άποστρέψωσι το πρόσωπον, ϊνα μη 
άντικρΰσωσι την άνόσιον τιμωρίαν, έπ'ι τή αναφωνήσει uteri mala 
pignora nostri10, ενθυμείται την μητέρα. Ενθυμείται ότι εκείνη έβάστα- 
σεν εις την μήτραν αυτής το κακόν άποδειχθέν, άλλα πάντως τέκνον 
αυτής κα'ι περίτρομος ανακράζει: Hei mihi, quo rapiorì71 Κα'ι είς το 
σημεΐον τοΰτο εισέρχεται είς την τελικήν άλλα κα'ι πλέον δραματικήν 
φάσιν ή τρομερά σΰγκρουσις είς τά μύχια τής μητρικής καρδίας. Ό 
νους υπαγορεύει είς αυτήν ότι ό ένοχος πρέπει να τιμωρηθή. Το μη
τρικόν φίλτρον άποτρέπει αυτήν τού έγκλήματος. Μήτηρ κα'ι άδελφή 
παλαίουν μεθ’ όλης τής έντάσεως εντός μιας κα'ι τής αυτής ψυχής. Άλλ’ 
ήδη ή φωνή τής μητρδς άκούεται όλονέν άσθενεστέρα.72 Μετά φρίκης 
άντιλαμβάνεται τήν ύποχώρησιν εκείνην κα'ι είς μίαν έσχάτην άπε- 
γνωσμένην προσπάθειαν άναφωνεΐ έκ τοϋ βάθους τής συνειδήσεως 
τήν σπαραξικάρδιον έρώτησιν:

Mens ubi materna est? ubi sunt pia vota parentum, 
et quos sustinui menses bis quinque labores?73

Ήτο ή τελευταία προσπάθεια. Τραγική Έρινϋς χωρεί προς τήν 
κάθαρσιν. Διά τρεμούσης χειρδς ρίπτει τον δαλδν είς τά πΰρ κα'ι δι’ 
αυτού παραδίδει είς τον θάνατον τον καρπόν των σπλάχνων αυτής. 
Άποστρέφει το πρόσωπον, ϊνα μή ϊδη μήτε αυτή τήν φρικτήν αυτής 
πράξιν. Δυστυχής! Μόνη παρηγοριά άπομένει είς αυτήν ότι κα'ι 
εκείνη θά άκολουθήση ταχέως τούς άδελφοϋς αυτής κα'ι αυτόν, τον 
όποιον προσφέρει ώς έξιλαστήριον θύμα προς αυτούς.74

68. Ον., Met. Vili 478. Cf. V 18-19, X 465, ed. V. Loers, p. 142, 281, 374.
69. Ov., Remedia Amoris, 721-722.
70. Ov., Met. Vili 490.
71. Ov., Vili 491.
72. Ov., Met. Vili 475 sq„ ed. V. Loers, p. 280-281.
73. Ov., Met. Vili 499-500, ed. V. Loers, p. 281-282. Ώρισμένοι κώδικες φε'ρουσι τήν 

γραφήν iura αντί vota. Τήν γραφήν ταϋτην άκολουθει ό G. Lafaye οστις αποδίδει 
τήν εκφρασιν pia iura δια τοϋ “les tendres soins”, t. II, p. 77.

74. Ov., Met. VIII 501-512. Cf. VII 618, X 371, XIV 215. 279, ed. V. Loers, p. 227, 242, 
282, 369, 543, Tr., V 7, 57-58, Πανσ., X 31, 3-4.
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Τραγική καί ή ιστορία τής Νιόβης, ήτις επιδεικνύει βαθειαν 
στοργήν προς τα τέκνα αυτής, Ιδίως κατά τάς θλιβερός στιγμάς 
τοϋ θανάτου αυτών, όφειλομένου όμως εις τήν θείαν δίκην διά τάς 
άμαρτίας τής μητρός αυτών. Ή θυγάτηρ τοϋ Ταντάλου καί σϋζυγος 
τοϋ Άμφίονος αποτελεί και εκείνη άρνητικάν παράδειγμα διά τάς 
μητέρας. Δεν υπήρξε βεβαίως βδελυρά παιδοκτόνος, ως αί δυο προ
ηγούμενοι μητέρες, θά ήτο όμως δυνατόν νά λεχθή ότι διά τής άσε- 
βείας αυτής κα'ι τοϋ άκράτου έγωισμοϋ έγένετο υπαίτιος τής οίκτράς 
τύχης τών τέκνων αυτής. Έξ έπιφανοϋς γενεάς ειλκον τήν κατα
γωγήν ό Αμφίων κα'ι ή Νιόβη, άμφότεροι δε έθεωροϋντο απόγονοι 
τοϋ Διός. Ή θεία αυτή κα'ι εύγενής καταγωγή άμφοτέρων, ή ίσχϋς 
τοϋ βασιλείου αυτών, ή άπαράμιλλος μουσική ίκανότης τοϋ συζΰγου 
αυτής, ήτις έθελγε κα'ι αύτοϋς τους λίθους, ώστε μόνοι νά κινώνται 
άρμονικώς κα'ι νά τοποθετώνται εις τά τείχη τών Θηβών, τά όποια 
δι’ αύτοϋ τοϋ ύπερφυσικοϋ τρόπου έκτίσθησαν, άπετέλουν άφορμάς 
καυχήσεως διά τήν Νιόβην.75 Περισσότερον όμως πάντων ύπερη- 
φανεϋετο διά τά τέκνα αυτής. Αξίζει νά προσέξωμεν τους σοφούς 
στίχους τοϋ ποιητοϋ:

Et felicissima matrum/dicta foret Niobe si non sibi visa fuisset, 
κα'ι θά έλέγετο ή εύτυχεστάτη τών μητέρων ή Νιόβη, εί μή έαυτή 
είχε φανή, ει μή ειχεν επαρθή δήλον ότι εκ τής ευτυχίας εκείνης. Ό 
υπέρμετρος εγωισμός κα'ι ή ύπερηφανία κατέστρεψαν έκ βάθρων τήν 
ευτυχίαν αυτής.76 Ειχεν ένα εξαίρετον σΰζυγον, μετά τοϋ οποίου έζη 
έν άρμονίρ κα'ι άπέλαυε τά άγαθά τής εύδαίμονος οικογενειακής 
ζωής μετά τών επτά υιών κα'ι τών επτά θυγατέρων αυτής. Όποια συ
νεπής, υποδειγματική, θά έλεγέ τις, οικογενειακή ζωή! Δυστυχώς κα'ι 
αί καλλίτεραι πράξεις κα'ι ό συνεπέστερος βίος άπόλλυσι τήν αξίαν 
αύτοϋ, άντιθέτως γίνεται αφορμή δυστυχίας, όταν άποκτήση κανε'ις 
μεγάλην ’ιδέαν, υπερβολικήν έκτίμησιν τής προσωπικής αύτοϋ αξίας. 
Άπόλλυσι τήν πνευματικήν αύτοϋ ισορροπίαν, διά τής νοσηρός 
αύτοϋ διανοίας θεωρεί εαυτόν τό κέντρον τοϋ περιβάλλοντος αύτόν, 
ενίοτε κα'ι τοϋ άνωτέρου, κόσμου, τήν ύπερτάτην τής ζωής άξίαν.

Τοιαύτη ύπήρξεν ή Νιόβη έπαρθεΧσα έπ'ι τη οικογενειακή αύτής

75. Ον., Met. VI 146 sq. 177-179, IV 458-459, ed. V. Loers, p. 125, 180-181, 189, Am. 
Ili 12,40, Q. Horatii Flacci, De arte poetica, 394-396, Propertii, 1, 9, 10, Παυσ., VI 
20, 18. Έρρ. Σκάσση, ’Em rf δισχιλιετηρίδι τον 'Οβιδίου, Πλάτων, 10, 1958, 29.

76. Ον., Met. VI 155-156, Έρρ. Σκάσση, ένθ’ άνωτ., Πλάτων, 10, 1958, 29.
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εύτυχίρ κα'ι μη δοϋσα δόξαν τφ θεφ, άντιθέτως περιεφρόνησε κα'ι 
ύβρισε την θεότητα κα'ι παρεμπόδισε τάς υπηκόους αυτής γυναίκας 
να προσφέρωσι την θείαν λατρείαν. Αισθάνεται άσφαλώς στοργήν 
κα'ι αγάπην διά τά τέκνα, άλλά τά συναισθήματα αυτά συμπνίγον- 
ται υπό τοϋ καπνού τής οίήσεως. Μία άλλη μήτηρ θά έχαιρε βε
βαίως διά τά τέκνα αυτής κα'ι θά ηΰχετο εις τον θεόν νά προστατεύη 
αυτά άπδ παντός κινδύνου. Άλλ’ ή άφρων μήτηρ προκαλεΐ ίταμώς 
το θειον. ΧολωθεΤσα διά την προσφερομένην εις την Λητώ λατρείαν 
υπό των ευλαβών γυναικών τής χώρας αισθάνεται φθόνον, όστις 
οδηγεί αυτήν εις την ύβριν κα'ι την άσέβειαν. ’Ονειδίζει την Λητώ, 
διότι έχει δύο μόνον τέκνα, τον Απόλλωνα κα'ι την Άρτεμιν, οϊτινες 
μόλις άποτελοΰν το έβδομον τών ίδικών τής τέκνων.77 Έν τή έωσφο- 
ρική αυτής έπάρσει θεωρεί ότι ή άφθονία τών τέκνων αυτής καθιστά 
έαυτήν άσφαλή έναντι τών μεταβολών τής Τύχης. Tutam me copia 
fecit,/maior sum, quam cui possit fortuna nocere\

’Έχει άπολέσει πλέον τον έλεγχον τών λόγων αυτής. Εις την μέθην 
τής μεγαλαυχίας αυτής δεν διστάζει νά χρησιμοποιή ως παράδειγ
μα την πληθύν τών τέκνων αυτής, populo natorum meorum, ως λέγει 
χαρακτηριστικώς.78 Χρησιμοποιεί μεγαλοφώνως κα'ι εις έπήκοον έν 
παράδειγμα άπαίσιον κα'ι δυσοίωνον, τά όποιον μία στοργική μήτηρ 
θά άπεδίωκεν, αν ήθελε σκέψις τις απαισιοδοξίας είσχωρήση είς την 
ψυχήν κα'ι την διάνοιαν αυτής. Υποθέσατε, λέγει προς τάς σεβομένας 
την Λητώ γυναίκας ότι δύναται (ή τύχη) νά μου άφαιρέση τι εκ τού 
όχλου τών τέκνων μου, όμως στερηθεϊσα δεν θά περιωριζόμην είς τον 
αριθμόν τών δύο! Μικρόψυχος υπαινιγμός κατά τής Λητούς, βλα
σφημία κατά τής θείας προνοίας κα'ι δυνάμεως, δυσθεώρητοι δια
στάσεις εγωκεντρισμού οίστρηλατουμένου υπό τής βαρυτάτης ψυ

77. Ον., Met. VI 111, 157-192, 332-334, ed. V. Loers, p. 177-178, 180-182, Pont. IV 
14, 57, Hor., Carm. I 28, 7, ed. E. C. Wickham, Oxford, 1912, p. 64, A. P., 394- 
396, Prop., I, 9, 10, III 2, 5-6, éd. D. Paganelli, p. 17, 90, Όμ„ Ω 602-617, λ 260- 
265, Αίσχ., Άπ. 148 Nauck2, Σοφοκλέους, Αντιγόνη, 1155, Απολλώνιου Ροδίου, 
Άργοναυηκά, I 735-741, éd. F. Vian- E. Delage, Paris, Les Belles Lettres, t. I, 
1976, p. 84, 258, Άπολλοδ., Ill 5, 6, ed. J. G. Frazer, vol. I, p. 340-342, Αιοδ., IV 
74, Παυσ., IX 5, 6-9. 8, 4. 16, 7. 17, 2. 4, X 32, 11, έκδ. N. Παπαχατζί], τ. 5, σελ. 
48-49, 52-54, 73-74, 108, 110, 423, 475-476, 479, 486-487, 551, είκ. 36-37, Plin., Ν. 
Η. VII 5, 5, Έρρ. Σκάσση, ένθ’ άνωτ., F. Vian, Les Origines de Thèbes. Cadmos et 
les Spartes, Paris, 1963, p. 69-75, A. Severyns, l.c., p. 11, 118.

78. Ov., Met. VI 194-198, Έρρ. Σκάσση, ενθ’ άνωτ.
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χικής νόσου, τής άθείας, ήτις παραμορφώνει τον άνθρωπον καί οδη
γεί αυτόν είς την πτώσιν κα'ι τον όλεθρον.

Κατά τούτο μόνον έδικαιώθη ή άπαισία πρόγνωσις τής άφρο- 
νος εκείνης γυναικός, ότι όντως δεν περιωρίσθη είς τον άριθμδν των 
δυο διά τής στερήσεως τέκνων αυτής, ήν δεν έδίστασε να ύποθέτη 
διά να μείωση την αντίζηλον αυτής -άντίζηλον λόγω του υπερτρο
φικού έγωισμοϋ αυτής καϊ μόνον, μηδεμιάς οΰσης αιτίας ζήλου κα'ι 
έριδος υπό ομαλός συνθήκας- δεν περιωρίσθη, λέγω, είς τον άριθμδν 
των δυο, ύπελείφθη τούτου, έφθασεν είς το μηδέν, γενομένη orba 
ορφανή, απαις, ως ειχεν όνειδίση έν τή αλαζονεία αυτής την Λητώ, 
quae quantum distai ab orba? αυτή πόσον άπέχει τής άτέκνου;79

Ήσκοΰντο είς την ιππασίαν τινές των υιών τού Άμφίονος κα'ι τής 
Νιόβης, ότε αίφνιδίως έπέστη ό όλεθρος. Δεν ήσαν άδιάφοροι γο
νείς, έπεμελοϋντο μετά προσοχής τής άγωγής των τέκνων αυτών. 
Έμερίμνων διά την άνάπτυξιν, την μόρφωσιν, τήν άθλησιν, την ψυχα
γωγίαν αυτών. Έν μόνον παρέλειπον, κυρίως ή μήτηρ, λόγω τού χα- 
ρακτήρος αυτής, το όποιον όμως ήτο το πρώτον κα'ι μέγιστον , εκ τού 
οποίου ώφειλε νά άρχίση τήν άγωγήν τής ψυχής διά τής πίστεως κα'ι 
τών καλών έργων. Είναι κατά τούτο ή Νιόβη το θλιβερόν πρότυπον 
πολλών συγχρόνων, ίδίςχ μητέρων, αϊτινες νομίζουν ότι εξαντλούν 
τήν στοργήν κα'ι τήν αγάπην προς τά τέκνα αυτών, όταν τρέφωσιν, 
ύπερτρέφωσι μάλιστα κα'ι παχύνωσι, πολλάκις έπ'ι ζημία τής υγείας 
αυτών, τά τέκνα αυτών, όταν φροντίζωσι διά τήν μόρφωσιν αυτών, 
τήν όποιαν κα'ι αυτήν πλημμελώς κα'ι δή κα'ι μονομερώς κα'ι χρησι- 
μοθηρικώς άντιλαμβάνονται, διά τήν ψυχαγωγίαν αυτών, συνήθως 
ευτελούς κα'ι έπιζημίου ποιότητος, διά τήν σωματικήν μόνον άθλη- 
σιν κα'ι λησμονουσι το έν, ούτινος χρείαν έχει ή ψυχή, διά νά άπο- 
λαΰση κα'ι είς αυτήν τήν ζωήν το πνευματικόν κα'ι άμήχανον κάλλος 
τού ουρανού. Τά τέκνα άποτελούσι διά τούς γονείς χαράν, τιμήν και 
στέφανον, καθ’ όσον διά τής τεκνοποιίας κα'ι ορθής άνατροφής τών 
τέκνων άξιούνται νά γίνωνται συνεργάται κα'ι βοηθο'ι τού Δημιουρ
γού. Αυτή είναι ή μεγάλη τιμή κα'ι καταξίωσις αυτών κα'ι όχι οί μα
ταιόδοξοι κομπασμοί, κα'ι ή μωρά άλαζονεία τού βίου. Ή Νιόβη θά 
ήδΰνατο νά άποτελέση πρότυπον διά τάς μητέρας, έφ’ όσον είχε το 
τιμητικόν προνόμιον τής πολυτεκνίας. Το λάθος αυτής ήτο ότι κα'ι ή

79. Ον., Met. VI 197-200, Έρρ. Σκάσση, ένθ’ άνωτ. Όμ., Ίλ. Ω 602-617, A. Severyns, 
Le., p. 11, 118.
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ιδία έθεώρησε τοΰτο ώς προνόμιον, ώς προσφυώς, ώς εΐδομεν, άνάλο- 
γον έκφρασιν χρησιμοποιεί ό ποιητής ημών, ώς άφορμήν έπάρσεως 
καί άλαζονείας, όχι ώς τιμήν καί χρέος. Ύπό τάς συνθήκας αυτός ή 
άγάπη προς τα τέκνα γίνεται μία νοσηρά προβολή κα'ι προέκτασις 
ενός ήδη υπερτροφικού εγωισμού κα'ι οδηγεί εις τήν καταστροφήν 
αυτών άνεπιγνώστως μεν, άλλ’ άφεΰκτως. Τί ώφελεΐ τήν τραγικήν 
μητέρα, εάν όψέ δεικνΰη τήν στοργήν αυτής, έκφρων διερχομένη διό 
τών άψυχων εκτάδην έρριμμένων σωμάτων τών υιών αυτής κατατο- 
ξευθέντων υπό τών βελών τών όλοθρευτών θεών; Τί ώφελεΐ έάν πε
ριέρχεται τήδε κάκεΐσε τά κρυερά εκ του θανάτου προσφιλή σώμα
τα, τήν σάρκα έκ τής σαρκδς αυτής διανέμουσα αύτοΐς τον τελευ- 
ταΐον άσπασμόν;

Πόσον άπότομος ύπήρξεν ή πτώσις άπδ τοΰ ΰψους τής ευδαι
μονίας, το όποιον έτι μάλλον ύπερήρεν ή νοσηρά αυτής φαντασία, 
εις το βάραθρον τοΰ ολέθρου! Ό Όβίδιος ζωγραφεΐ τήν άντίθεσιν 
μεταξύ τής προ ολίγων στιγμών είσέτι άγερώχου καί υπερφιάλου 
Νιόβης, ήτις έβάδιζεν εν μέσω τής πόλεως μετ’ έπηρμένης τής κεφαλής 
κα'ι άπεμάκρυνε τον λαόν άπδ τών βωμών τής Λητοΰς παρεμποδί- 
ζουσα αυτόν νά έκπληρώση τά θρησκευτικά αύτοϋ καθήκοντα, προς 
τήν νυν Νιόβην τήν τεθλιμμένην έκ τοΰ αιφνίδιου θανάτου καί τών 
έπτά υιών αυτής κα'ι ώς έκ τοΰτου ο’ικτράν κα'ι εις τον έχθρδν αυτής.80 81 
Θά άνέμενέ τις ότι υπό το βάρος τών έπτά θανάτων θά άπέβαλλε τήν 
ύψηλόφρονα γνώμην καί θά ένεδΰετο τήν ταπείνωσιν, θά έδιδάσκε- 
το έπΐ τέλους νά ύποχωρή εις τους ούρανίωνας καί νά χρησιμοποιή 
μετριωτέρας έκφράσεις, cedere caelitibus verbisque minoribus uti.sl 
Άντ’ αύτοΰ μαινομένη διά τον αίφνίδιον θάνατον τών υιών αυτής 
έκτρέπεται εις νέας ύβρεις κατά τής Λητοΰς καί ώς έάν μή έφθα
νε τοΰτο, τολμά νά καυχάται ότι καί τότε άκόμη, έν μέσω τής δυ
στυχίας αυτής, υπερισχύει τής εύτυχοΰς αυτής αντιπάλου, διότι καί 
πάλιν έχει περισσότερα τέκνα! Δεν είχε περατώση τους μεγαλαΰχους 
έκείνους καί δυσσεβεΐς λόγους καί ήχησεν ό άπαίσιος συριγμδς τής 
νευράς τοΰ τόξου τών τιμωρών θεοτήτων. Ό θάνατος εΰρε τάς θυ
γατέρας τής Νιόβης μελανειμονοΰσας καί πενθοΰσας παρά τά φέρε

80. Ον., Met. VI 218-278, 152-156, 165-202, ed. V. Loers, p. 180-186, Έρρ. Σκάσση, 
ενθ’ άνωτ., Όμ., Ίλ. Ω 602-617, A. Severyns, Le., p. 11, 118.

81. Ον., Met. VI 151. Cf. 368, ed. V. Loers, p. 180, 190, Prop., IV 9, 32, Έρρ. Σκάσση, 
ένθ’ άνωτ., Όμ., Ίλ. Ω 602-617, A. Severyns, Le., p. 11, 118.
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τρα τών αδελφών, έν ω προσεπάθουν να παρηγορήσωσι την δυ
στυχή αυτών μητέρα. Έξ εκ τών επτά θυγατέρων έπεσαν ήδη υπό 
τα θανατηφόρα πλήγματα τών τόξων τών τιμωρών θεών. Ύπελείπε- 
το ή έβδομη κα'ι νεωτέρα.82 Ή κλασσική τέχνη παρέστησε τον τρα
γικόν θάνατον τών τέκνων τής Νιόβης. Εις τους πόδας τοϋ θρόνου 
του περιφήμου χρυσελεφάντινου άγάλματος τοϋ Διός εν Όλυμπίρ 
παρίσταντο ό Απόλλων κα'ι ή ’Άρτεμις κατατοξεύοντες τους παΐδας 
τής Νιόβης.83 Εις τών αρίστων ζωγράφων τής κλασσικής άρχαιότη- 
τος ήτο κα'ι ό άπεικονίσας έν όλη αύτοΰ τή δραματικότητι τον φόνον 
τών Νιοβιδών υπό τών Δηλίων θεών. Περίφημον είναι το γλυπτόν 
σύνταγμα τοϋ Μουσείου τής Φλωρεντίας με την παράστασιν τής 
Νιόβης κα'ι τών κατατοξευομένων τέκνων αυτής. Ή δυστυχής μήτηρ 
προσπαθεί νά κάλυψη διά τοϋ ίματίου κα'ι τών χειρών αυτής την 
νεωτάτην τών θυγατέρων αυτής, ήτις περιδεής προσκολλάται εις 
το σώμα τής μητρδς αυτής μάτην ζητοϋσα την σωτηρίαν. Ή Νιόβη 
στρέφει μετ’ άπογνώσεως την ώραίαν, άλλα κα'ι πλήρη οδύνης κε
φαλήν αυτής προς τους άοράτους θεούς, τους τοξεϋσαντας τά τέκνα 
αυτής (εικ. 3).84 85 Ό ποιητής τών Μεταμορφώσεων φαίνεται ότι 
έμπνέεται έκ τοϋ μαρμάρινου έκείνου συμπλέγματος, το όποιον μετά 
τών άλλων αγαλμάτων τών Νιοβιδών ειχεν άπαχθή εις τήν Ρώμην 
κατά τους αρχαίους ήδη χρόνους. Εμφανίζει τήν δυστυχή μητέρα 
άλλόφρονα νά καλΰπτη δι’ όλου τοϋ σώματος αυτής, δι’ όλου τοϋ 
ίματίου, τήν νεωτάτην αυτής θυγατέρα, τήν ύστάτην αυτής ελπίδα, 
κα'ι νά έκβάλλη άπελπιν κραυγήν προς τήν Λητώ, ίκετεΰουσα νά 
φεισθή έκ τών πολλών αυτής τέκνων κάν τής μιας κα'ι νεωτάτης ύπο- 
λειφθείσης:

Unam minimamque relinque. De multis minimam, posco,
clamavit et unam}5

82. Ov., Mei. VI 279-297, ed. V. Loers, p. 186-187, Έρρ. Σκάσση, ένθ’ άνωτ., Όμ., Ίλ. 
Ω 602-617, A. Severyns, Le., p. 11, 118.

83. Παυσ, V 11, 2, έκδ. Ν. Παπαχατζη, τ. III, σελ. 258, 479, Χρ. Τσοΰντα, ένθ’ άνωτ., 
σελ. 268. Όμ., Ίλ. Ω 602-617, A. Severyns, l.c., p. 11, 118.

84. Χρ. Τσοΰντα, ένθ’ άνωτ., σελ. 423-424, είκ. 442-444, R. Hamann, Geschichte der 
Kunst von der Vorgerschichte bis zur Spätantike, Berlin (1960), S. 874-877, Abb. 
928-929, J. Boardman, Greek Sculpture. The Classical Period, (London 1985, 
1995), p. 175, 177-178, 204, fig. 133.Όμ„ Ίλ. Ω 602-617, A. Severyns, l.c, p. 11, 118.

85. Ov, Met. VI 297-300, Χρ. Τσούντα, ένθ’ άνωτ, σελ. 423, είκ. 442-443.
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Και δτε μόνη αυτή μετά τον θάνατον κα'ι τής νεωτάτης αυτής 
κόρης άπέμεινε, έμψυχος νεκρά μετά τοσοΰτων νεκρών σωμάτων, 
των προσφιλών αυτής τέκνων κα'ι του συζΰγου αυτής Άμφίονος μη 
ύπομείναντος το μαρτΰριον τής θλίψεως, άλλά πλήξαντος έαυτάν 
διά του ξίφους κα'ι θέντος τέρμα είς την ζωήν αύτοϋ, ήσθάνθη τήν 
παγεράν πνοήν τοϋ θανάτου νά διαπερά το σώμα αυτής κα'ι νά ψυχή 
το αίμα είς τάς φλέβας. Ή αύρα δεν κινεί πλέον τους βοστρύχους τής 
κεφαλής, οί όφθαλμο'ι αυτής ϊστανται άκίνητοι είς τάς τεθλιμμένος 
κόγχας. Ούδέν το ζών υπάρχει είς τήν μορφήν αυτής. Μετεβλήθη είς 
βράχον κα'ι το μόνον, το όποιον άπέμεινεν εκ του άνθρωπίνου βίου 
είναι αί πηγα'ι τών δακρύων. Ή ύπερηφανία κα'ι ό άκρατος εγωισμός 
ειχον καταστήσει λιθίνην τήν καρδίαν της, εν όσω έζη εν εύδαιμονίςτ 
κα'ι τώρα ή άμετρος όδΰνη κοιλαίνει κα'ι αυτήν τήν άψυχον πέτραν 
κα'ι αί σταγόνες πίπτουν ώς δάκρυα, διά νά ενθυμίζουν είς το διη
νεκές τον πόνον τής μάνας διά τους προώρως μαρανθέντας βλαστούς 
αυτής. Ισχυρός ανεμοστρόβιλος αρπάζει τον λίθον εκείνον άπδ τών 
Θηβών, όπου έξετυλίχθη ή σκηνή τοϋ δράματος, είς τήν πατρίδα της, 
το Σίπυλον τής Φρυγίας, είς τήν κορυφήν τοϋ όρους.86 87 88 Ό πέτρινος 
όγκος τήκεται μετά βραδυτάτου ρυθμοϋ κα'ι άκόμη κα'ι σήμερον, 
λέγει ό ποιητής, δάκρυα ρέουν έκ τοϋ βράχου:

...Ubi fixa cacumine mentis 
liquitur et lacrimis etiam nunc marmora manantf1

Ό κλαίων βράχος τοϋ Σιπϋλου προξενεί βαθειαν έντϋπωσιν κα'ι συγ- 
κινεϊ τάς λεπτάς χορδάς τής ποιητικής λύρας, ήτις ρδει τον στονόεν- 
τα έλεγον τής βαρυαλγοϋς μητρός. Ό Σενέκας είς τον Άγαμέμνονα 
ύφίσταται τήν επίδρασιν τοϋ ’Οβιδίου, όταν περιγράφη τον βράχον 
τοϋ Σιπϋλου κα'ι τά άρχαια μάρμαρα διαχέοντα νέα δάκρυα:

Stai nunc Sipyli vertice summo flebile saxum, et adhuc 
lacrimas marmora fundunt antiqua novas.™

Κα'ι ό Προπέρτιος φέρει ώς παράδειγμα τοϋ θρήνου κα'ι τής θλίψε
ως τά δάκρυα δυο δυστυχών μητέρων, τής τεθλιμμένης άηδόνος, τής

86. Ον., Met. VI 271-272, 301-311, ed. V. Loers, p. 186-188, Am. Ill 12, 31, Σοφ. Ήλ.
150-152, Έρρ. Σκάσση, ενθ’ άνωτ., “Πλάτων”, 10, 1958, 29.

87. Ον., Met. VI149. 311-312, ed. V. Loers, p. 180,188, L. Annaei Senecae, Agamemnon
374 sq., L. Winniczuk, Le metamorfosi nelle Metamorfosi, “Eos” 57, 1967-1968,
120, Έρρ. Σκάσση, ένθ’ άνωτ., Όμ., Ίλ. Ω 602-617, A. Severyns, Le., p. 11, 118.

88. Sen., Ag. 374 sq.
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μελπούσης το θρηνώδες νυκτερινόν ασμα εις τους αττικούς κήπους 
του Κέκροπος κα'ι τής υπερήφανου Νιόβης, ήτις διαχέει τα δάκρυα 
άπδ τής κορυφής του Σιπΰλου έπ'ι τά μνήματα τών δώδεκα (κατά την 
ομηρικήν παράδοσιν) τέκνων αυτής:

Non tarn nocturna volucris funesta querela 
Attica Cecropiis obstrepit in foliis 

nec tantum Niobe bis sex ad busta superba 
sollicite lacrimas defluii a SipyloN

Ό ποιητής τής Ίλιάδος διασώζει άρχαιοτάτην του μΰθου παράδο- 
σιν, καθ’ ήν ή Νιόβη ύπέστη τήν τιμωρίαν νά άπολέση πάντα τά 
τέκνα αυτής, έξ υίους καί, έξ θυγατέρας, τών μεν κατατοξευθέντων 
υπό του Απόλλωνος, τών δε υπό τής Άρτέμιδος διά τήν έπιδει- 
χθεΐσαν άσέβειαν τής μητρδς αυτών Νιόβης προς τήν Λητώ. Εκείνο, 
το όποιον προσθέτει ό ποιητής, είναι ότι τά δυστυχή κα'ι αθώα τέκνα, 
πληρώ-σαντα όμως τάς αμαρτίας τής μητρδς αυτών, έμειναν άταφα 
έπ'ι εννέα ημέρας. Ούτε εις εκ τών κατοίκων τής πόλεως ήσθάνθη τήν 
ύποχρέωσιν νά θάψη τά άδοκήτως θανόντα τέκνα, διά δε τήν αναλ
γησίαν αυτών ταΰτην άπελιθώθησαν υπό τοϋ Διός. Οί θεο'ι άνέλα- 
βον τήν ταφήν τών άθώων παιδιών κα'ι τότε μόνον ή δυστυχής μήτηρ, 
ήτις ήρνειτο νά λάβη οίανδήποτε τροφήν, ένεθυμήθη νά φάγη, άφ’ 
ου είχον στειρεΰσει πλέον αί τών δακρύων πηγαί. Ό Άχιλλευς άφη- 
γεΤται είς τάς γενικάς γραμμάς τήν τεθλιμμένην εκείνην ιστορίαν τής 
Νιόβης, προς ήν παρομοιάζει τήν τραγικήν θέσιν τοϋ Πριάμου, όστις 
ήλθεν ικέτης προς τον φονέα τοϋ υίοΰ του Έκτορος, διά νά παρα- 
καλέση αυτόν νά δώση είς αυτόν το σώμα τοϋ υίοϋ του, διά νά θάψη 
αυτό.89 90 Κα'ι παρακαλεΐ αυτόν, άφ’ ου πλέον κατά διαταγήν αύτοϋ 
ειχον προβή εις τον δέον-τα εύτρεπισμδν τοϋ νεκροϋ, ώστε νά είναι 
έτοιμος διά τήν κηδείαν, νά δοκιμάση όλίγην τροφήν, προβάλλων ως 
παράδειγμα τήν Νιόβην:

...Νυν δε μνησώμεθα δόρπον.
Καί γαρ τ’ ήνκομος Νιόβη έμνήσατο σίτον, 
τή περ δώδεκα παίδες évi μεγάροισιν ολοντο, 
εξ μεν θυγατέρες, εξ δ’ νίέες ήβώοντες.91

89. Prop. II 20, 5-8.
90. Όμ., Ίλ. Ω 602-617, A. Severyns, Le., p. 11, 118.
91. Όμ., Ίλ. Ω 602-604, A. Severyns, l.c., p. 11.



284 Νικολάου I. Ζαγανιαρη

Ό περιηγητής Παυσανίας μετέβη εις το Σίπυλον καϊ είδε τον τάφον 
τής Νιόβης. Όπως χαρακτηριστικές άναφέρει, έκ του πλησίον φαίνε
ται άπλώς ώς βράχος κα'ι κρημνός, ουδόλως δε παρέχει τήν εικόνα 
όχι μόνον πενθοΰσης, άλλ’ ουδέ καν γυναικδς άπλώς. Όταν όμως 
άπομακρυνθή κανε'ις άρκετά, τότε το σχήμα του βράχου ομοιάζει 
σαφώς προς γυναίκα πενθούσαν κα'ι κλαίουσαν.

Ό Καθηγητής κα'ι Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τωμαϊος, όστις 
παραθέτει τήν περικοπήν ταΰτην τοΰ άρχαίου Περιηγητοϋ, εύστόχως 
συγκρίνει τον μΰθον τής άπολιθωθείσης Νιόβης προς άναλόγους νεο
ελληνικός παραδόσεις “γιά γυναίκες, που έγιναν πέτρα”, όπως είναι 
ό βράχος τής Νάξου, που ονομάζουν “Γυναικόπετρα” κα'ι ή περίφη
μος Φλαντρώ τής Σκιάθου, τήν όποιαν άπηθανάτισεν εις το ώραΐον 
αύτοΰ διήγημα “Το άγνάντεμα” ό Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.92

( επε τα ι ον νέχει a )

92. Παυσ., I 21, 3, έκδ. Ν. Παπαχατζή, Αθήνα, 1994, σέλ. 302-303, 545, VIII 2, 7, δπου 
τα δάκρυα τής άπολιθωθείσης Νιόβης συνδέονται προς τήν εποχήν τοϋ θέρους, 
Αλ. Παπαδιαμάντη, 7ο άγνάντεμα, Απαντα, έκδ. Ν. Δ. Τριανταφυλλοπούλου, 
τ. 3, σελ. 203-205, Κ. Ρωμαίου, Κοντά στϊς ρίζες, 253-259, Ον., Met. VI 301-312, 
éd. G. Lafaye, t. II, p. 12, Am. III 12, 31, Έρρ. Σκάσση, Έπί τή δισχιλιεττιρίδι τοϋ 
Όβιδίον, “Πλάτων” 10, 1958, 29.


