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Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΙΗΣΙΣ 

Ι . Μοιρολόγια —τραγούδια του Χάρου 

«Ό ϋ'άνατος είναι μονσηνέτης χά&ε φιλοσοφίας* 

(Schopenhauer) 

Ό Νικόλαος Πολίτης είς μίαν του δμιλίαν, είς τον Παρνασσόν, δια να δικαιο
λόγηση τον θρήνον, τον κλαυθμον καΐ τον δδυρμόν, τον όποιον ησθάνθησαν ol "Ελλη
νες δια τήν άπώλειαν της βασιλίδος των πόλεων, έτόνιζεν έπινραμματικώς : «όσον δει
νότεροι κρίσεις συνταράσσουν τον έθνικόν βίον, τοσούτον έντονωτέρα εκδηλώνεται καΐ 
ή απήχησις αυτών εις τήν έθνικήν ψυχήν . . . "Οταν μεγάλα γεγονότα, όταν δειναί 
συμφοραΐ ή απροσδόκητοι εύτυχίαι γεννούν εις τήν ψυχήν του άνθρωπου πάθη σφοδρά, 
δταν εξαιρετική τις περίστασις έπιφέρη ύπερεκχείλισιν προσωπικών συναισθημάτων, ή 
είλικρινής καΐ απέριττος έκδήλωσις αυτών συγκινεί ζωηρώς». "Αν κατά τήν ίστορικήν 
διαδρομήν τών ετών παρουσιάζωνται τοιαυται «κρίσεις», αΐτινες συγκλονίζουν τήν 
έθνικήν ψυχήν, αναμφιβόλως συμβαίνουν καΐ γεγονότα, άτινα έχουν συνταρακτικήν τήν 
άπήχησίν των είς τήν προσωπική ν ζωήν. "Εν έξ αυτών κατ' άναπότρεπτον ανάγκην 
είναι δ Oavacoç, τό μεγαλύτερον έξ όσων υπάρχουν κακόν, το δεινότερον πλήγμα της 
ανθρωπινής ψυχής. 

Τοιαύτη τις ανεπανόρθωτος συμφορά δέν ήτο δυνατόν να μείνη απαρατήρητος 
άπδ τον λαΐκόν τραγουδιστήν. Τά τραγούδια, τα όποια εκφράζουν τον βαθύν πόνον 
καΐ τήν μεγάλην λύπην δια τήν άπώλειαν προσφιλούς προσώπου, είναι ϊσως τά καλύ
τερα έξ δσων £χει νά επίδειξη ή δημοτική μας μοΟσα. Είναι τραγούδια γεμάτα άπδ 
στοχασμόν καΐ πάθος, γεμάτα άπδ λυρισμόν. 

Δέν υπάρχει περίπτωσις άνθρωπου μή συγκινηθέντος έν ώρα άσματος περί τδν 
νεκρόν, έν ώρα μοιρολογιοΟ. 

Ή συνήθεια αυτή είναι παλαιότατη καΐ συνδέεται στενώς προς τήν παγκόσμιον 
λατρείαν τών νεκρών. Παλαιόθεν ύπήρχον μοιρολογίστρες, γυναίκες αΐτινες ώς επάγ
γελμα εΐχον νά συνθέτουν θρηνώδη άσματα, άδόμενα πρδ της εκφοράς του νεκρού ή 
κατά τήν έκφοράν αύτου. Τήν αρχήν του εθίμου αύτοΟ βλέπομεν είς το Ω της Ίλιά-
δος, δπου δ θδΐος "Ομηρος δι" ολίγων στίχων μδς δίδ2ΐ μίαν θαυμασίαν εικόνα του 
θρήνου περί τον νεκρόν του "Εκτορος ('). 

Παρά τοις άρχαίοις Ίνδοίς γυναίκες μοιρολογίστρες έχόρευον καΐ έθρήνουν περί 

1) «01 δ' eresi, βίσάγαγον χλιηα δώματα, τον μέν Ιπειτα 
τρητοίς έν λεχέεσι θ·έσαν, πάρα δ* βΐσαν αοιδούς 
θρήνων έξάρχοος, οϊτβ οτονόδσσαν άοιδήν 
ot μέν δή θ·ρήνεον, έπί δέ στβνάχοντο yuvatxsç>. 

*Ιλ. Ω 707 χέξ. 
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τον νεκρόν κτυπώσαι tò στήθος των κοί τους μηρούς των. ΚαΙ κατά τους Ρωμαϊκούς 
χρόνους ύπήρχον μοιρολογίστρες, γυναίκες έξ επαγγέλματος θρηνήτριαι, (praeficae) ώς 
αναφέρει 6 'Οράτιος. 

Έκ των περιγράφων διαφόρων περιηγητών μανθάνομεν, δτι τό επάγγελμα των 
μοιρολογιστριων ηύρίσκετο είς μεγάλην άκμήν επί Τουρκοκρατίας. Σήμερον το Εθιμον 
αυτό Εχει υποχωρήσει, διατηρηθέν μόνον είς τήν Μάνην. 

Κατά τον Fauriel τά μοιρολόγια Εχουν ώς χαρακτηριστικόν γνώρισμα τήν όρμη-
τικήν Εξαρσιν καΐ τήν δραματικήν δύναμιν της εκφράσεως. 

€Ποιός Εχει πέτρινη καρδιά, θέλω νά μή ραΐση» 

"Ετσι αρχίζει δ ποιητής πρίν είπη τό «χλιβερό» καΐ παραπονεμένον τραγούδι, 
το όποιον ήκουσε νά τό λέγη ή μάννα τοΟ Χάρου. ΚαΙ αληθώς ! ΕΙς τό άγγελμα του 
θανάτου ήγαπημένου προσώπου ποία ψυχή δέν θα συγκινηθη ; δέν θά λυπηθη ; δέν θά 
δακρύση ; Είναι μικρά ή συμφορά ; Διατί λοιπόν νά μή λειώση, νά μή ραΐση ή καρ
διά ; Διατί νά μή πονέση ; 

«Μέσα ή καρδιά μου μέ πονεΐ, μά δέν ήξεύρω τΐ δχει, 
κάνε πουλί τήνε τσιμπά, κάνε θηρίο τήν τρώγει, 
κάνε μαχαίρι δίκοπο είναι καΐ τήνε κόβει>. 

Μέ τους στίχους αυτούς δ λαϊκός τραγουδιστής εκφράζει δλον του τον πόνον, 
δστις συγκλονίζει πάντα αίσθανόμενον άνθρωπον. "Οταν πετάξη ή ψυχή, μαύρο πέπλο 
σκεπάζει τό σπίτι. Είς τήν αολήν του πικραμένου «πρωί, μεσημέρι καΐ βράδυ ρίχνεται 
άπό τον ουρανό φαρμάκι». ΚαΙ αυτός δ ήλιος δέν ρίπτει τάς ευεργετικός του ακτίνας, 
«μόν* είναι πάντα συννεφιά καΐ βασιλεύει άντάρα>. Μέ τον θάνατον έκριζουται τό 
δένδρον της ευτυχίας, σβήνει τό λυχνάρι του σπιτιού . . . 

«Είχα μηλιά στην πόρτα μου καΐ δέντρο στην αολή μου 
καΐ τέντα κατακόκκινη, τό σπίτι σκεπασμένο, 
καΐ κυπαρίσσι ολόχρυσο κ" ήμουν ακουμπισμένη, 
είχα κι άσημοκάντηλο στο σπίτι κρεμασμένο. 
Τώρα ή μηλιά μαράθηκε, τό δέντρο ξερριζώθη, 
καΐ ή τέντα ή κατακόκκινη, καΐ κείνη μαύρη έγίνη, 
τό κυπαρίσσι τό χρυσό Επεσε κ* έτσακίσθη, 
τάσημοκάντηλο Εσβησε, τό σπίτι δέ φωτάει». 

Φεύγει δια παντός ή χαρά, δέν υπάρχουν πλέον χρυσαΐ ελπίδες, εκλείπουν τά 
στηρίγματα του σπιτιού. 

«"Οποια χάσε τον άντρα της, Εχασε τήν τιμή της, 
κι όποια χάσε τή μάννα της, Εχασε τήν κουβέντα, 
κι όποια χάσε τον αδερφό, Εχασε τά φτερά της, 
κι όποια χάσε τήν αδερφή, Εχασε τό σιριάνι, 
κι όποια χάσε μικρά παιδιά, Εχασε τήν καρδιά της». 

Άπροσμέτρητος είναι δ πόνος, ανέκφραστος καΐ αθεράπευτος ό καημός της 
καρδιάς. 

«Τίνος νά εΙπώ τό ντέρτι μου, τό ντέρτι της καρδιάς μου ; 
Νά σας τό εΙπώ ψηλά βουνά ; ψηλά είστε δέν τάκοΟτε. 
Μά σας τό εΙπώ ψηλά δεντρά ; φυσάει βοριάς, τό παίρνει. 
Νά σας τό εΙπώ χαμόκλαρα ; φυσάει νοτιά, τό παίρνει». 
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Kocì τΐ δέν θα έθυσίαζέ τις δια να άποφύγη τήν μεγάλην συμφοράν 1 ΤΙ δέν θα 
μετήρχετο δια να προλάβη κάτι, το όποιον, δταν φεύγη, δέν «γαγέρνει». Μάτια, πού 
δέν φαίνονται, γρήγορα λησμονούνται. Δι* αοτά τα μάτια καταβάλλεται μεγάλη προσ
πάθεια νά μη άντικρύσουν «της Άρνεαπδς (') τή βρύση>, να μη δυνηθπ νά τά καλύψπ 
«της μαύρης γης το χώμα». Μάτην δμως. Κάποιος νόμος υπάρχει, που αποτρέπει την 
έκπλήρωσιν των ανθρωπίνων σχεδίων. Προ αυτού παν το γήΐνον υποκύπτει καΐ επακο
λουθεί το μοιραΐον. 

«Έγώ για το χατίρι σου τρεις βάρδιες είχα βάλει. 
Είχα τον ήλιο στα βουνά, καΐ τον αϊτό στους κάμπους, 
καΐ το βοριά το δροσερό τον είχα στα καράβια. 
Μά 6 ήλιος έβασίλεψε, κι ό αϊτός άπεκοιμήθη 
καΐ το βορά το δροσερό τον πήραν τά καράβια. 
Κι έτσι του δόθηκε καιρός τοΟ Χάρου καΐ σέ πήρε (9)>. 

Φεύγει ή αγαπημένη ψυχή καΐ αφήνει τους σπιτικούς της ορφανεμένους. Φεύγει 
καί, δν υπήρχε τρόπος νά έπανήρχετο είς τήν ζωήν, τότε ëvaç δρόμος εύϊυχίας θα 
ήνοίγετο δμπροσθέν της καί τά πάντα θά ήσαν εις τήν διάθεσίν της. 

«Παράγγελλε μου, μάτια μου, τό πότε θέλεις νάρθης, 
νά στρώσω ρόδα ara βουνά, τριαντάφυλλα στους κάμπους». 

«Νά ήξερα πότε θέ νάρθ^ς άπό τον μαΟρον "/νδη, 
για νά σαρώσω τήν αυλή καί νά τή βολιμώσω. 
Νά γίνω γης νά μέ πατάς, γιοφύρι νά πέρασης, 
νά γίνω καί γλυκομηλιά στον Ισκιο μου νά κάτσης. 
Νά ρίχνω τδνθη απάνω σου, τά μήλα στην ποδιά σου, 
νά ρίχνω καί τους κλώνους μου νά σέ χαΐδολογδνε». 

θαυμαστά είναι τά Spya του Κυρίου, δι* αυτό καί ol ουρανοί διηγούνται τήν 
δόξαν του, «μά μόνο τρία πράματα δέν έμπειρε στον κόσμο», έξ αίτιας των οποίων 

1} Καί παλαιότερον έπίστευον, δτι εϊς έκ των ποταμών τοδ κάτω κόσμου ήχο καί ή 
Λήθη. Τό νερό αυτής το Ιπιναν ο( πεθαμένοι καί αλησμονούν παντελώς τήν έπίγειον ζωήν. 
Το νερό λοιπόν τής Άρνεσιδς ή "Αρνης τών νεοελλήνων είναι τό Βδωρ τής Αήθ-ης τών αρ
χαίων. 

2) Kai οί αρχαίοι παρομοίαν άντίληφιν εΐχον δια τό άναπόφευκτον τοδ Θανάτου Ό 
Σοφοκλής είς τήν «Άντιγόνην» του επιλαμβάνεται της ευκαιρίας καί δμιλεΐ περί τής ανθρω
πινής παντοδυναμίας θαυμάζει τόν άνϋ-ρωπον, διότι 3-είαν τινά φλόγα κρύπτει μέσα του καί 
επιτυγχάνει τό πάν έν τ% ζω^. Ένφ δμως τα πάντα κατορθώνει, μόνον τόν θάνατον είναι 
απολύτως αδύνατον νά άποφύγη. Παραθέτομεν ολίγους στίχους έκ τοΟ περίφημου χορικού 
τής «Αντιγόνης», οϊτινες δεικνύουν τήν δντως άξιοθαύμαστον δύναμιν τοδ άνθρωπου, άλλα κα 
τήν άδυναμίαν του πρό τοδ μοιραίου . . . 

«Kai φθέγμα καί άνεμόεν φρόνημα καί αστυνόμους 
οργάς έδιδάξατο καί δυσάύλων πάγων δπαίθ-ρια 

καί δύσομβρα φεύγειν βέλη-

παντοπόρος άπορος έπ' ουδέν έρχεται τό μέλλον. 
"Αιδα μόνον φεδξιν ουκ έπάξεται». 

Στίχ. 354 κέξ. 
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χάνεται ή επαφή μέ τήν ζωήν : «γιοφύρι εις τή θάλασσα καΐ γαγερμό (') στον "Άδη 
καΐ σκάλα ν είς τον ουρανό». 

ΚαΙ διαμαρτύρεται Ô ποιητής, διότι χωρίζονται παιδιά «άπό τΙς γλυκές μαννά-
δες», πολυαγαπημένα ανδρόγυνα, «νιές μέ τα στολίδια, άδερφιών αδέρφια». 

«ΚαΙ λείπει ό κάλλος του σπιτιού κι δ πρωτονοικοκύρης, 
που ήταν στο σπίτι φλάμπουρο, στην εκκλησιά φανάρι». 

Γνωρίζει πόσον αξίζουν τα χρυσδ νιάτα καΐ διερωτάται διατί δ Μεγαλοδύνα« 
μος δέν τα υπολογίζει καΐ τα παραδίδει είς τον Χάρον. Παραξενεύεται δ λαϊκός τρα
γουδιστής, διατί τήν «λεβεντιά» της ζωής τήν καλύπτει το μαύρο χώμα, ένφ ήξιζε δι" 
άλλο περιβάλλον. 

«Δέν σόπρεπε, δέν σόμοιαζε στή γη κρεβατοστρώση, 
μόν σόπρεπε, μόν σόμοιαζε στοΟ Μάη τό περιβόλι, 
ανάμεσα σέ δυο μηλιές, σέ τρεις νεραντζοπουλες, 
να πέφτουν τ' άνθ* απάνω σου, τα μήλα στην ποδιά σου, 
τα κρεμεζογαρούφαλα τριγύρω στο λαιμό σου». 

ΕΙς δλα τα θλιβερά αυτά τραγούδια του σκληρού αποχωρισμού διακριτικήν θέ-
σιν κατέχει ή μορφή ή μεγάλη της μάννας. Ή μάννα αναμφιβόλως αίσθάνεται υπέρ 
πδν άλλο πρόσωπον τήν άπροσμέτρητον πικρίαν καΐ δονείται ψυχικώς άπα τήν βα-
ρειαν κατάθλιψιν. Αυτή δοκιμάζει, αυτή πίνει όλόκληρον τό ποτήρι του πόνου. Γενι
κώς είς τήν δημοτικήν μας ποίησιν ή μάννα διακρίνεται καΐ είναι Ô ευαίσθητος δέκτης 
είς τα υψηλά νοήματα της ζωής, είς τάς βαθείας συγκινήσεις καΐ είς πάσας τάς ζωη-
ράς καΐ έντονους συναισθηματικός καταστάσεις. Αύτης λοιπόν της μάννας ανίατος 
είναι ή πληγή, δταν κόπτεται μέρος άπό τον εαυτόν της, δταν χάνεται παιδί της. 

ΚαΙ θέλει να λυτρωθη, θέλει νά άποφύγη τον πόνον, πού κατακερματίζει τα 
σπλάγχνα της, άλλα δέν τό κατορθώνει. Ό πόνος εΐναι γέννημα της ψυχής της. Πόνος 
καΐ παιδί είναι δν καΐ τό αυτό, διαχωρισμός μεταξύ των δέν νοείται. Δι* αυτό θα γί
νεται αΙτία άείποτε νά τήν συντροφεύη ή άνάμνησις τοο παιδιού της. ΚαΙ ούτως έκχει-
λίζει ή αγάπη της είς λυγμούς. Πλημμυρίζουν τα μάτια της άπό πύρινα δάκρυα, πού 
φέρουν τήν δυστυχίαν, δπου πέσουν, καί αν μείνουν μέσα της καταστρέφουν τήν ζωήν 
της καί δέν βραδύνουν νά τήν στείλουν είς τον άλλον κόσμον. 

«Έσύ, παιδί μου, εκίνησες νά πάς στον κάτω κόσμο, 
κι αφήνεις τή μαννούλα σου πικρή, χαροκαμένη. 
Παιδάκι μου, τον πόνο σου που νά τον απιθώσω ; 
Που κι αν τον ρίξω τρίστρατα, τον παίρνουν ol διαβάτες, 
κι άν τον αφήσω στα κλαριά τον παίρνουν τα πουλάκια. 

1) ΚαΙ ot αρχαίοι έπίστευον, δτι ή ψυχή τοδ αποθανόντος δέν ήδύνατο έπ' ουδενί 
τρόπω να έπανέλθη είς τήν ζωήν. Άφο5 θα κατήρχετο είς τον ".̂ δην, θα έρρίπτετο είς τον 
Τάρταρον καί εκείθεν δέν θα έξήρχετο πλέον. Δια τον τόπον τών νεκρών, έκτος τοδ 'Ομήρουr 

πολλά μας αναφέρει είς τον «Φαίδωνα» δ Πλάτων, Άπό τό σχετικον Κεφ. παραθέτομεν το 
χωρίον, εξ ου διαφαίνεται τό παράπονον τοδ λαϊκού μας τραγοοδιατοδ : 

«Οϊ δ* Αν δδξωσιν ανιάτως Ιχειν δια τα μεγέθη τόδν αμαρτημάτων ή Ιεροσυλίας πολ. 
λάς καί μεγάλας ή φόνους αδίκους καί παρανόμους πολλούς έξειργασμένους ή άλλα δσα 
τοιαδτα τυγχάνει δντα, τούτους δέ ή προσήκουσα μοίρα ρίπτει είς τόν Τάρταρον, δ θ β ν 
ο Β π ο τ' έ κ β α ί ν ο υ σ ι ν » . 
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ΠοΟ νά βαλθούν τά δάκρυα μου γιά τον ξεχώρισμα σου 
"Αν πέσουνε στή μαύρη γης, χορτάρι δέ φυτρώνει, 
"Αν πέσουνε στον ποταμό, δ ποταμός θα στύψη» 
<αν πέσουνε στή θάλασσα, πνίγονται τά καράβια. 
Κι αν τά σφαλίσω στην καρδιά, γλήγορα σ' ανταμώνω». 

ΚαΙ ή υψηλότερα έντεχνος ποίησις δέν θα ήδύνατο νά έκφραση τον μητρικόν 
πόνον κα:ά τοιούτον άριστουργηματικόν καΐ καλλιτεχνικόν τρόπον. Διά τήν μητρικήν 
ψυχολογίαν έπιγραμματικώτατον καΐ χαρακτηριστικώτατον είναι το κατωτέρω δίσπχον : 

«"Αν δέ φούσκωση ή θάλασσα, δ βράχος δέν αφρίζει. 
"Αν δέν σέ κλάψη ή μάννα σου, δ κόσμος δέ δακρύζει». 

"Ως είδομεν, ή στέρησις προσφιλούς προσώπου έχει ώς αποτέλεσμα τήν μενάλην 
όδύνην καΐ τόν άπερίγραπτον πόνον. 

'Αλλά καΐ ή δοκιμασία τοΟ αποθνήσκοντος δέν είναι όλίγη. Τόν περιμένουν τά 
σκαλιά τοο στεναγμού, τά οποία θά τόν καταβιβάσουν είς τήν τελευταίαν του φρικτήν 
κατοικίαν. 

<Ό μορφονιος ψυχομαχάει, όμορφονιός πεθαίνει' 
ανάψτε πράσινα κεριά καΐ κίτρινες λαμπάδες, 
νά φέξουνε ί1) τ' όμορφονιό νά κατεβη στον "Αδη· 
Σκαλί σκαλί κατέβαινε, σκαλί σκαλί ανεβαίνει. 
Κει ηΰρε τον ένας σκώληκας, μά καΐ τόν ερωτάει. 

—ΠοΟ πας, ασήμι, νά χαθης, μάλαμα, νά θολέψης ; 
ΠοΟ πδς, άργυροκούδουνο, νά χάσης τή λαλιά σου ; 

ΤΙ τό καλόν της ζωής είς τά Τάρταρα (») της γης ; είς τήν σκοτεινήν κατοικίαν 
μέ τους «αραχνιασμένους» (») τοίχους ; Εκεί τά πάντα είναι παγερά. Ουδέν τό καλόν 
υπάρχει. Ουδείς καλλωπισμός γίνεται. 

«Γιά πές μου, τί του ζήλεψες αύτοο του κάτου κόσμου ; 
ΑύτοΟ βιολιά δέν παίζουνε, παιγνίδια δέ βαρούνε. 
Είναι κι ol viol ξερμάτωτοι, κι ol νιές ξεστολισμένες 
καΐ των μαννάδων τά παιδιά σά μήλα ραβδισμένα». 

Πάντες είναι έγκάθειρκτοι είς τήν «Άλησμόνη». Είναι αδύνατον είς αυτούς νά 

1) ΚαΙ βίς τον "Ομηρον δ χδρος τοο "Α-δου »Ιναι σκοτβινός. 
«Άίδης δ' έλαχε ζόφον ήβρόβντα». 

Ίλ. 0 191, κ. άλλ. 
2) Κα Ι είς τόν "Ομηρο ν δ Τάρταρος είναι σκοτεινός καΐ φυλακή μέ πύλας σιδηράς. 

Παραθ-έτομεν από τήν Ίλιάδα σχετικούς στίχους, ot δποΓοι Αναφέρονται είς απειλητική ν δια-
ταγήν τοδ Διός δι' εκείνους τους Θεούς, οϊτινες δέν θα ήθελον να συμμορφωθούν προς τήν 
γνώμη ν του. 

«"Ημιν ελών ρίψω ές Τάρταρον ήερόεντα, 
τήλβ μάλ, ήχι βά&ιστον δπδ χθονός εστιβέρεθρον, 
Ινθ-α σιδήρειαί τε πύλαι καΐ χαλκεος ουδός». 

Ίλ. θ 13-15. 
3) Eat είς τόν "Ομηρον : «δόμος εύρώεις» 

Όδυσ. κ. 512, ψ 322. 
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δοκιμάσουν οίανδήποτε χαράν. Etc το διηνεκές ευρίσκονται δακρυρροοοντες είς κατά-
στασιν καταθλίψεως ('). 

«"Εχουν τη γης yià στρώματα, σεντόνια έχουν το χώμα, 
καΐ γεύονται τόν κορνιαχτό, δειπνοΟν άπό το χώμα>. 

Ή yfj, τήν οποίαν δχουν ώς ενδιαίτημα, τους αφαιρεί κάθε σωματικόν κάλλος, 
αλλοιώνει τήν οψιν των καΐ τους παραμορφώνει. 

«Μένα μέ λένε μαύρη γης, πικρή, φαρμακωμένη. 
Σαράντα μέρες τους βαστώ κι άπαί τους αραχνιάζω, 
τους κόφτονται τα χέρια τους, άπανωτιό στα στήθια, 
καΐ ρέβουν τα ματάκια τους, σαν τό μαργαριτάρι, 
πέφτουν καΐ τα μαλλάκια τους τριγύρω στο λαιμό τους, 
πίνουν του λάκκου τό νερό, τής πλάκας τό φαρμάκι>. 

Είς τοιαύτην ευρίσκονται κατάστασιν οί νεκροί του κάτω κόσμου. Φοβερόν εΤναι 
τό περιβάλλον των καΐ πλήρες στερήσεων : Δέν προσατενίζουν τό εύεργετικόν καΐ 
γλυκύ φώς του ηλίου, δέν αναπνέουν τόν καθαρόν καΐ ζωογόνον αέρα, δέν άκούουν 
κελάδημα πτηνού, ακόρεστος είναι ή πεινά των, άνεξάλειπτος ή δίψα των, εφιαλτικός 
Ô οπνος των. 

«Στον "Άδη αέρας δέ φυσδ καΐ ήλιος (*) δέν προβαίνει>. 
'Εκεί «δέν κράζει πετεινός, δέν κελαηδεί τ' αηδόνι. 

"Οντας πεινάς, δέν γεύεσαι, δντας διψδς, δέν πίνεις, 
κι δντας θέλεις να κοιμηθπς, τον οπνο δέ χορταίνεις>. 

Ζώντες ζωήν φρικτήν, έπόμενον είναι να προσπαθούν να «τσακίσουν» τόν "/ιδην 
δια να ελευθερωθούν άπό τα καταθλιπτικά δεσμά του. Ή μαρτυρική ζωή των επαναφέ
ρει νοσταλγικώς είς τήν μνήμην των τόν αίθριον ούρανόν, τα κάλλη τής φύσεως, τα 
χοροστάσια, καΐ δ,τι άλλο έσχετίζετο μέ τήν χαρούμενην ζωήν των. Πάντοτε μένουν 
μέ τήν γλυκυτάτην άνάμνησιν τής ζωής του επάνω κόσμου. 

«Κάτου στα Τάρταρα τής γης, τα κρυοιταγωμένα, 
μοιρολογούν ot λυγερές καΐ κλαιν τά παλληκάρια. 
Σαν τ' εΐν' τό μοιρολόγι τους, σαν τ* είν* τό κλάψιμό τους ; 
Τάχα να στέκη Ô ουρανός, να στέκη Ô άπάνου κόσμος, 
να στέκουν τά χοροστασιά, σάν που ήτανε καΐ πάντα, 
νά λειτουργιώνται οί εκκλησιές μέ τΙς χρυσές εΙκόνες» ; 

1) Ό κάτω κόσμος καΐ είς τόν "Ομηρο ν ουδέν τό αξιοζήλευτο ν έχει : Ό Τειρεσίας Ιδών 

tic τόν "^.δην τον 'Οδυσσέα διηπόρει κοί τόν ήρώτησβ : 

«Τίπτ* αδτ', ώ δόστηνβ, λιπών φάος ήβλίοιο 

ήλυθ-ες, δφρα Ιδη νέκυας καί ά τ β ρ π έ α χωρον» ; 

Όδυσ. λ 93. 

2) Τά αυτά λέγει καΐ ό* 'Ομηρικός 'Οδυσσεύς : 
«Ή δ' ές πείραθ" ί'κανε βαθυρρόου Ώκεανοΐο. 

"Ενθα δέ Κιμμβρίων άνδρόδν δΐ)μός τβ πόλις τε, 
ήέρι καΐ νεφέλη κεκαλυμμένοι' ουδέ ποτ' αυτούς 
Ήέλιος φαέθ·ων καταδέρκεται ακτίνεσσιν>. 

Όδυσ. λ 13. 
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Tò πολλά των βάσανα καθιστούν άπεριόριστον τήν άγάπην των προς τήν ζωή ν, 
τήν οποίαν ουδέποτε λησμονούν, δι' αυτό καΐ τους Μλκει ή μαγεία του επάνω κόσμου. 

Λέγει 6 Χάρος : 

«Τί έχεις, κόρη, πουχλίβεσαι καΐ χύνεις μαΟρα δάκρυα ; 
Μή σέ πονεΐ όχ τή μάννα σου, να στείλω να τή φέρω ; 

—Δέ μέ πονεΐ οχ τή μάννα μου, μή στέλνεις να τή Φέρης. 
—Μή σέ πονεΐ οχ τάδέρφια σου, να στείλω να τα φέρω ; 
—Δέ μέ πονεΐ οχ τάδέρφια μου, μή στέλνεις να τα φέρ^ς. 
μόν' μέ πονεΐ δχ το σπίτι μου κι οχ τον Απάνω (') κόσμο, 

—"Α σέ πονεΐ όχ το σπίτι σου, πια δέν τα μεταβλέπεις». 

Ή νοσταλγία, τήν οποίαν διατηρούν δια τον επάνω κόσμον, ή άνάμνησις, τήν 
οποίαν θέλουν νά έχουν δι' εαυτούς ol ζώντες, τους συνδέει μέ τήν ζωήν είς τρόπον· 
ώ7τε νά μή χάσουν παντελώς τήν έπαφήν των μέ αυτήν. 

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ 

Είς τα μοιρολόγια, τα όποια ά\αφέρονται είς τον Χάρον, άπαντώμεν τάς πλέον 
καλλιτεχνικός προσωποποιήσεις (·) του θανάτου. Δέν πρέπει νά διαφεόγη τήν προσοχήν 
ημών, οτι Χάρος είναι αυτός Ô θάνατος. Τό αυτό βεβαίως νοοομεν λέγοντες : ιπέθανε» 
κάποιος ή CTÒV πήρε ό Χάρος». 

1) Ψυχολογικως τό αυτό φαινόμενον παρατηρείται καΐ είς το Όμηρικόν βασίλειον τών 
νεκρδν. *0 'Αγαμέμνων συναντήσας τον "Οδυσσέα εις τον "Αδην ένδιεφέρετο να πληροφορηθώ, 
αν ήτο έν τη ζωη" δ υιός του : 

«'Αλλ' αγβ μοιτόδε είπε και άτρεκέως κατάλεξον, 
εΐπου Ιτι ζώοντος άκούετε παιδός έμεΐο 

Όδυσ. λ 457. 

ΚαΙ δ Άχιλλεύς επιμόνως έζήτει να μάθ·η παρά τοδ 'Οδυσσέως περί του υίοδ του και 

του πατρός τοο. 

«'Αλλ' δγε μοι του παιδός άγαυοδ μδθ·ον ένίσπες, 
ή §πετ* ές πόλεμον πρόμος ξμμβναι ήέ καΐ ούκί. 
Είπε δέ μοι, Πηλήος άμόμονος είτι πέπυσσαι 
ή Ιτ' έχει τιμήν πολέσιν μετά Ιίυρμιδόνεσσιν. 

Όδυσ. λ 492. 
Ή νοσταλγική διάθ·εσις καΐ ή λαχτάρα τών νεκρόδν προς τήν ζωήν διαφαίνεται είς τήν 

άπάντησιν τοδ Άχιλλέως προς τόν 'Οδυσσέα, θέλοντα δια λόγων παρηγορητικών να γλυκάνω 
τόν θ-άνατόν του. Θα προετίμα, είπε, να ήτο χωρικός εργαζόμενος είς τα κτήματα πτωχοδ 
αφεντικού πάρα νά έβασίλευεν είς πάντας τους έκ τή"ς γης άφανισθέντας νεκρούς. 

«Βουλοίμην κ" έπάρουρος έών θητευέμεν αλλφ, 
άνδρί παρ* άκλήρφ, φ μή 6£οτος πολύς εΐη, 
ή πασιν νεκύεσσι καταφϋ-ιμένοισιν άνάσσειν». 

Όδυσ. λ 490. 
2) Παρ* Αρχαίοις προσωποποίησις του θανάτου ήτο δ Χάρων, δ εκπρόσωπος τοδ κάτω 

κόσμου. Ό αυτός λοιπόν είναι καί είς τήν νεωτέραν έλληνικήν μυθολογίαν (Χάρων—Χάρος ή 
Χάροντας, ώς γέρων—yipoç ή γέροντας). 
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€Γρήγορα τρέξε, θάνατε, (') καΐ πάρε τή ζωή μου, 
νά πάψουνε ol πίκρες μου, ol πόνοι κ' ol καημοί μου». 

ΆφοΟ ô Χάρος Ισοδυναμεί μέ τον θάνατον, θα εϊναι κατά συνέπειαν πικρός καΐ 
σκληρός. Οοτω δέν σέβεται τίποτε, δέν υπολογίζει τάς οίασδήποτε παρακλήσεις, είναι 
στυγνός, άτεγκτος, αδυσώπητος, ανάλγητος καί ασυγκίνητος είς στιγμάς πόνου καΐ 
ανθρωπίνου σπαραγμού. 

«Ό Χάρος έκαλίγωνε §ξω στό φεγγαράκι 
κ* ή μάννα του τον ερωτάει κ' ή μάννα του του λέγει. 

—Γιέμ", στό κυνήγι, πού θα πας καί στο κυνήγημά σου, 
μήν πάρης μάννες μέ παιδιά κι αδέρφια μ' άδερφάδες, 
μήν πάρης πρωταντρόγενα πρωτοστεφανωμένα. 

—Όπώβρω τρεις, παίρνω τους δυό, κι όπώβρω δυο τον Μνα 
κι όπώβρω κ* Eva μοναχό, κι έκείνονε τον παίρνω>. 

Υπερηφανεύεται, διότι ή παρουσία του είναι συνυφασμένη μέ τό πένθος καί τήν 
άνθρωπίνην δυστυχίαν. ΑΙσθάνεται Ικανοποίησιν έκ των φρικτών ëpyov του, δια τα 
όποια μάλιστα χαίρεται καί καυχάται, οσάκις τα βλέπει συντελεσθέντα. 

«Για ίδέ σπίθιαν τα ρήμαξα κι αολές αράχνιασα τσι, 
καί αδέρφια πού ξεχώρισα, που' σαν αγαπημένα, 
χώρισα μάννες 'πό παιδιά, παιδιά 'πο τσί μαννάδες, 
έχώρισα κι άντρόϋνα, ποό "σαν αγαπημένα». 

Δέν έχει καρδιά, δέν συμπάσχει, καί είς επίμονους παρακλήσεις διά παράτασιν 
ολίγων έτων ζωής άπαντφ, οτι «δέν είναι μάννα νά πονη, πατέρας νά λυπάται». 
Είς πάντας αδιακρίτως φέρει τήν καταστροφήν, είς οοδένα χαρίζεται, εκτελεί άδιστά-
κτως τό όπό του θεοΰ (s) ορισθέν καθήκον καί παραλαμβάνει τάς ψυχάς άνοικτιρμόνως. 

1) Τήν Ιδίαν παράκλησιν δλέπομεν καί είς τον «Φιλοκτήτην» τοδ τραγικοδ ποιητου Σο
φοκλέους. 

«Ώ θάνατε, θάνατε, πώς άεί καλούμενος 
οδτω κατ* ήμαρ, oö δύνα μολεΐν ποτέ ; 

Στίχ. 797. 
2) ΕΙς τήν άρχαίαν μυθολογίαν φέρεται δ Ερμής ώς εκτελεστής των διαταγών τοδ 

Διός. Αυτός οδηγεί τας ψυχάς τών αποθανόντων είς τόν "^ην, διό καί ψυχοπομπός καλείται. 
Παραθέτομεν σχετικούς στίχους έκ τής 'Οδύσσειας, δεικνύοντας τό άχαρι Ιργον του : 

«'Ερμής δέ ψυχας Ευλλήνιος έξεκαλείτο 
ανδρών μνηστήρων' Ιχε δέ ράβδον μετά χερσίν 
καλήν χρυσείην, τ% τ' ανδρών δμματα θέλγει 
ών έθέλει, τους δ' αδτε καί οπνώοντας εγείρει' 
\% ρ* άγε κινήσας, ταί δέ τρίζουσαι έποντο" 
ώς δ* βτε νυκτερίδες μυχώ άντρου 8-εσπεσίοιο 
τρίζουσαι ποτέονται, έπεί κέ τις άποπέσησιν 
δρμαθ·οδ έκ πέτρης, i v i τ' άλλήλησιν Ιχονται, 
ώς αί τετριγυΐαι άμ" ήϊσαν* ήρχβ δ* άρα σφιν 
'Ερμείας άκάκητα κατ* εύρώεντα κέλευθ-α». 

Όδυσ. ω Ι κέξ. 
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«Παρακαλούν ol γέροντες, τ' αγόρια γονατίζουν 
και τά μικρά παιδόπουλα τα χέρια σταυρωμένα' 
Χάρε μου, διάβ" από χωριό, κάτσε σέ κρύα βρύση, 
να πιουν ol γέροντες νερό κ* ol viol να λιθαρίσουν, 
καΐ τά μικρά παιδόπουλα νά μασούνε λουλούδια. 

—ΆνεΙ διαβώ άπό χωριό, αν άπό κρύα βρύση, 
έρχονται ol μάννες γιά νερό, γνωρίζουν τά παιδιά τους, 
γνωρίζονται τ' άντρόγενα καΐ χωρισμό δέν έχουν». 

"Εχει ως άντικειμενικόν σκοπόν των επιδιώξεων του νά έμπνέη είς πάντας τον 
φόβον καΐ τόν τρόμον, νά φαίνεται αήττητος, νά προκαλώ ιήν φρίκην, τον άποτροπια-
σμόν καΐ τήν ταπείνωσιν. Άλλοίμονον είς δσους στηριχθούν είς τόν εαυτόν των καΐ 
περιφρονήσουν τήν άκατανίκητον δύναμίν του. 

«Μια λυγερή παινέθηκε, πώς Χάρο δέ φοβάται, 
γιατ' έχει τους έννι'αδερφούς, τόν Κων/τίνο γι* άντρα. 
Κι ό Χάρος κάπου τ* άκουσε, κάτι πουλί του τό είπε 
καΐ πήγε καΐ τους έσωσε στο γιώμα πού γευόνταν. 

—Καλώς τά χαίρεστ*, άρχοντες, κι δλο τ' άρχοντολόϊ. 
Καλώς ήρθες, κύρ Χάροντα, καλώς ήρθες, κυρ Χάρο. 
Κάτσε στο γιώμα νά γευτης, κάτσε νά γιωματίσης. 

—Δέν ήρθα γιά τό γιώμα σας, μηδέ γιά τό φαΐ σας, 
μόν ήρθα γιά τή λυγερή, πού Χάρο δέ φοβάται. 
Όχ τά μαλλιά τήν έπιασε, στίς πλάτες του τή ρίχνει». 

'Επιτυγχάνει του σκοπού του μεταχειριζόμενος δόλιον καΐ παραπλανητικόν τρό
πον είς τάς ενεργείας του. ΜεταμορφοΟται είς άετόν, είς χελιδόνα, είς δφιν καΐ μέ ποι
κίλος άλλας παγιδεύσεις υπερισχύει είς τό άχαρι έργον του. 

«Λεβέντης έρροβόλαγε άπό τά κορφοβούνια' 
μέ τό μαντήλι στο λαιμό, τό βαροκεντημένο. 
Είχε τό φέσι του στραβά καί τά μαλλιά κλωσμένα 
κι έστρεφτε τό μουστάκι του καί ψιλοτραγουδουσε. 
Κι Ô Χάρος τόν αγνάντεψε άπό ψηλή ραχούλα 
καρτέρι πάει καί τόβαλε σ' ένα στενό σοκάκι». 

Τά συνηθισμένα του δπλα είναι βέλη καί τόξα. 

«Κι δ Χάρος τή σαγίτεψε (') κι ή κόρη κιτρινίζει». 

Δέν ευρίσκονται σωτήρια φάρμακα οΰτε Ιατροί νά θεραπεύσουν τάς υπ' αύτοΟ 
προξενηθείας πληγάς. 

«Καί μπαινοβγαίνουν ol γιατροί καί γιατρεμό δέ βρίσκουν. 
ΣτοΟ Χάρου τις λαβωματιές βοτάνια δέν χωράνε». 

Ή μορφή του άλλοιοΟται αναλόγως προς τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν του (έμφα· 
νίζεται ώς κουρσάρος, βαρκάρης, κηπουρός, κτίστης) καί έχει καταπληκτικά είς θέαν 
χαρακτηριστικά. 

1) Τόξα καί βέλη δια τόν αυτόν σκοπόν έφερε καί δ 'Απόλλων (άργυρότοξος) καί ή 
"Αρτεμις (Ιοχέαιρα). 
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e Σαν αστραπή el ν' το βλέμμα του, σαν τή φωτιά (ι) ή βαφή του, 
σάν δυο βουνά ol ώμοι του, σάν κάστρο ή κεφαλή του. 
Φορεί του ήλιου τα μαλλιά, της αστραπής τα μάτια». 

Συνηθέστερον παρουσιάζεται μαύρος καβαλλάρης μέ δψιν άνριωπήν, παράστημα 
σκοτεινόν καΐ μέ πανοπλίαν φρικιαστικήν. 

cKat νά σου κ' έπρόβαλε στους κάμπους καβαλλάρης. 
Μαύρος (') ήταν, μαύρα φορεί, μαύρο καΐ τ' άλογο του, 
σέρνει στιλέττα δίκοπα, σπαθιά ξεγυμνωμένα, 
στιλέττα τάχει για καρδιές, σπαθιά για τα κεφάλια». 

Γνωστόν είναι είς ήμδς καΐ το τραγούδι, τα όποιον κατά τον Νικόλαον Πολίτην 
είναι «§ν των αρίστων του ελληνικού λαοΟ» καΐ δι" αυτό μετεφράσθη είς πολλάς Ευρω
παϊκός γλώσσας : 

«Γιατί είναι μαΟρα τά βουνά καΐ στέκουν βουρκωμένα ; 
Μήν άνεμος τά πολεμά, μήνα βροχή τά δέρνει ; 
Κι ούδ' άνεμος τά πολεμά, κι ουδέ βροχή τά δέρνει, 
μόνε διαβαίνει ό Χάροντας μέ τους άποθαμένους. 
Σέρνει τους νιους άπό μπροστά, τους γέροντας κατόπι, 
τά τρυφερά παιδόπουλα στή σέλλα αραδιασμένα» (·). 

ΕΙς σειράν καΐ τάξιν πολεμικήν : προπορεύονται τά παλληκάρια, διότι αντέχουν 
είς το περπάτημα, ακολουθούν ol γέροντες, ol κουρασμένοι άπό τήν ζωήν, ol δέ νεαροί 
βλαστοί κάθηνται αραδιασμένοι είς του Χάρου το άλονον δια νά μή κουρασθούν καΐ 
μείνουν οπίσω. 

Οοτως έξεικονίζεται ό Χάρος, δστις δχει έννοιαν ταυτόσημον προς τον θάνατον. 
Δέν είναι λοιπόν εοκολον νά άντιτάξη κανείς τήν δύναμίν του καΐ νά άρνηθ{| νά δώση 

1) Και είς τόν "Ομηρον κόκκινος είναι δ θ-άνατος 
«τον δέ κατ' δσσε 
Ιλλαβε πορφύρεος θάνατος καΐ Μοίρα κραταιή». 

(Ίλ. Γ 477) 
2) Kai ο "Ομηρος οδτω χρωματίζει τον τα πάντα αψηφοδντα θάνατον και τας όδυνας, 

έξ ων ούτος προέρχεται 1 
(τανηλεγής *Οδ. λ 171) 

«Κήρες άγον μέλανος θ·ανάτοιο». 
(Ίλ. Β 834) 

cAùxàp δ ούλα πώμα φαρέτρης, έκ δ* Ιλετ* Ιόν 
άβλήτα πτερόεντα, μ ε λ α ι ν έ ω ν Ιρμ* οδυνάων». 

(Ίλ. Δ 116) 
3) "Η σδνθεσις τοδ ανωτέρω τραγουδιού ένεποίησε βαθ-εΐαν αΐσ3·ησιν καΐ έξαιρετικήν έν-

τύπωσιν είς τον Γκαίτε, δστις εν ετει 1823 έγραφεν : «Όλαι at ψυχικαΐ δυνάμεις καΐ διαθέ
σεις διεγείρονται μέσα μου καΐ Ιδιαιτέρως ή δύναμις της φαντασίας. Δέν υπάρχει άνθρωπος, 
πού να μή θέλη να ΐδη ζωγραφισμένον τό θ-έμα αυτό». Kai πάλιν έν έτει 1828 δ ίδιος 
Ιγραφε : cTo θέμα αυτό κατέχει είς τήν ψυχήν μου θέσιν άσόγκριτον έξ έπδφεως ποιητικές 
αξίας». 

Έξ αρθ-ρου σχετικοδ τοδ καθηγητοδ τοδ Πανεπιστημίου Σ. Κουγέα μανθ-άνομεν, δτι 
προεκηρύχθ-η 6πό τοδ Γκαίτε διαγωνισμός ζωγραφικής μέ τό θέμα αυτό καΐ Ιβραβεύθ-η τό σχε
δίασμα τοδ Καρόλου Αέϋμπολντ. (Άντίγραφον του έδημοσιεύθ-η εις τό φιλολογικόν περιοδικόν 
cNEA ΕΣΤΙΑ»). 
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είς αυτόν δ,τι πολύτιμον έχει, τήν ψυχήν του. Παρά ταύτα δμως υπάρχουν καΐ ol ήρωες, 
οίτινες θεωρούν προσβλητικόν δια τον άνδρισμόν των να υποκύψουν καΐ να παραδοθούν 
είς αυτόν χωρίς να προηγηθη πάλη, χωρίς να ηττηθούν είς τα «σιδηρένια και μαρμαρέ
νια αλώνια». 

«Πιάστηκαν καΐ παλα(ψανε δυο νύχτες και τρεις μέρες' 
κι αυτού τήν τρίτη τήν αυγή κοντά στο γιώμα γιώμα 
φέρν* ό λεβέντης μιά βολά, του Χάρου κακοφάνη, 
άπ' τά μαλλιά τον άδραξε, στή νή tòv άβροντάει. 
Άκουν το νιο καΐ βόγγυξε καΐ βαριαναστενάζει». 

Τοιαύτη είναι ή άντίληψις του λάου μας περί του θανάτου : ή ρ ω ϊ κ ή, ανάλο
γος προς το βιολογικόν του κύτταρον, το άκατάβλητον σθένος καΐ τήν ψυχικήν δυναμι„ 
κότητά του. Οοτως έχουν έν γενικαΐς γραμμαΐς τά μ ο ι ρ ο λ ό γ ι α . 

Ώς είδομεν, περιορίζονται είς τήν δκφρασιν τριών πραγμάτων : 
1) Περιγράψουν μέ άπαράμιλλον δύναμιν τον πόνον καΐ τήν μεγάλην όδύνην, τήν 

οποίαν δοκιμάζουν εκείνοι, οίτινες απώλεσαν προσφιλείς υπάρξεις. 2) Περιγράφουν μέ 
τά μελανώτερα χρώματα α) τήν φρικτήν μοΐραν των αποθνησκόντων καΐ β) τον κάτω 
κόσμον, άχαριν αΙωνίου διαμονής τόπον. 3) Περιγράφουν μέ υποβλητικούς καΐ παθητικούς 
στίχους τήν άποκρουστικήν μορφήν του Χάρου καί τά αποτρόπαια δργα του. 

θα ελεγέ τις, δτι είς τά μ ο ι ρ ο λ ό γ ι α διαφαίνεται πώς οί νεοέλληνες θεω
ρούν τήν ζωήν καί πώς παραδέχονται τον θάνατον. Δέν συμφωνούν, βεβαίως, μέ τά 
διδάγματα της Χριστιανικής θρησκείας, καθ' ή ν ή παρούσα ζωή αποτελεί σταθμόν προς 
άλλην ζωήν αίωνίας μακαριότητος, ώς λέγει ό Μ Βασίλειος. Παραδέχεται ό λαϊκός 
τραγουδιστής δτι, αποθνήσκοντος του άνθρωπου, ουδεμία πρόβλεψις υπάρχει καλυτέρου 
μέλλοντος, ουδεμία έλπίς παραδεισιακής ζωής. 

Διά τον λόγον αυτόν επιθυμεί πρίν παραδοθώ είς τον σιδηρούν οπνον να αί-
σθανθή τήν χαράν καί να απόλαυση τά αγαθά της ζωής της επιγείου. Έν ταύτη δμως τη 
προσπάθεια του προβάλλεται ενώπιον του τό φάσμα του θανάτου, τό οποίον διαποτίζει 
τήν ψυχήν του μέ μελαγχολικήν διάθεσιν. Καί οοτως είς τήν μεγαλυτέραν ευχαρίστηση 
τήν οποίαν τυχόν δοκιμάζει έκ της ζωής, τό τραγούδι του επισφραγίζεται μέ τον μέγαν 
έφιάλτην, τον φόβον του θανάτου. "Οθεν ό ατενίζων τον θάνατον θρηνεί δχι τόσον διότι 
θα τον κάλυψη «τής μαύρης γής τό χώμα», δσον διότι δέν είχε τον καιρόν να αίσθανθή 
έξ ολοκλήρου τήν έπίγειον χαράν, τήν οποίαν προώρως δχασεν. 'Οδύρεται, διότι πρίν 
ακόμη απόλαυση δ,τι έπόθει ή ψυχή του, ή 'Ανάγκη, ή σκληρά μοίρα δκοψε τό νήμα 
τής γλυκείας ζωής του. 

Κατά τάς ύστάτας επιθανάτιους στιγμάς του άποχαιρετίζων διά παντός τήν ζωήν 
δέν παραλείπει να φέρη μαζί του είς τον τάφον καί τό νοσταλγικόν παράπονον, τον 
καημόν, τον όποιον χρειάζεται διά να διατηρή άσβεστον τήν λαχτάραν τής ζωής (*) 

1) Καί δ αρχαίος "Ελλην άποχωριζόμενος έκ του κόσμου τούτου άπεχαιρέτα μέ συγκίνη-
σιν το ήδιστον φβς τ%ς ζωί}ς. 

Είς τα επιτύμβια ανάγλυφα καί εις τας εικόνας τοδ Ε' π. Χ. αΐίδνος, αϊτινβς παριστά, 
νουν θανάτους καί κηδείας, βλέπομεν ζωγραφισμένα είς τα πρόσωπα : τήν αδτήν σεμνήν χαί 
μετρημένην λύπην, το αυτό βαθύ παράπονον, τό αυτό συγκινητικόν καί συγκρατημένον πάθος. 


