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Είναι γνωστό ότι η περιοχή  της Μάνης ανέπτυξε ολόκληρη ιεροτελεστία  μοι-
ρολογήματος και έχουν συντεθεί μοναδικά ποιητικά κείμενα. Όσο άγονη και ξερή 
είναι η χώρα αυτή του Ταϋγέτου, τόσο τα λαϊκά της κειμήλια είναι πλούσια σε λυ-
ρισμό και χάρη. Σωστά παρατηρήθηκε ότι «οι μανιάτικες συνήθειες, η παράξενη σε 
πολλά  μέρη κοινωνική διαίρεση, το μανιάτικο σπίτι, η οικογενειακή πειθαρχία, η 
στρατιωτική υποταγή των νέων στους μεγαλυτέρους, η ξακουστή μανιάτικη φιλοξε-
νία σαν ιερός άγραφος κοινωνικός νόμος, η σημασία της οικογενειακής τιμής, η κοι-
νωνική θέση και αξία της γυναίκας κόρης και γυναίκας μάνας, οι λύπες και οι χαρές, 
όλη η μανιάτικη ζωή από τη Βέργα του Αλμυρού ως το Βασιλοπόταμο, κοντά στον 
Ευρώτα, είναι ριζικά διαφορετική από τη ζωή στην άλλη Ελλάδα2». 

Τα μοιρολόγια3 της Μάνης είναι ξεχείλισμα  πόνου της μανιάτισσας μοιρολο-
γίστρας μπροστά στο ανεξήγητο μυστήριο του θανάτου4. Η απώλεια ενός ανθρώ-
που συγκλονίζει τις ψυχές και ο συγκλονισμός αυτός γίνεται κοινός θρήνος, γίνεται 
μοιρολόγι, όπως συνέβαινε ήδη από τα χρόνια του Ομήρου.  

Αν και η αρχαιότητα5, αλλά και η Χριστιανική Θρησκεία6, απαγόρευαν τις υπερ-
βολές των θρήνων, ο λαϊκός άνθρωπος είχε τον δικό του άγραφο νόμο, που του υ-
παγόρευε να θρηνήσει με τον δικό του τρόπο τον νεκρό. 

Τα ιδιότυπα μοιρολόγια της Μάνης ξεχωρίζουν από τα άλλα, τα κοινά, όχι μόνο 
στο νόημα, αλλά και στη μετρική τους μορφή. Είναι ολόκληρες αφηγήσεις ζωής  
σχετικές με τον θρηνούμενο σε οχτασύλλαβους στίχους7. 

                                                           
1
 Εισήγηση στο Λαογραφικό Διήμερο για τα ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ, που οργάνωσε ο Σύνδεσμος 
Φιλολόγων Μεσσηνίας στις 27-28 Μαΐου 2017, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Το θέμα αυτό 
μας είχε απασχολήσει και στα μαθήματα Λαογραφίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πέραν των άλλων, η φοιτήτρια Καράμ-
πελα Γαρυφαλλιά εξεπόνησε σχετική πτυχιακή εργασία (2014), η οποία εξετάστηκε επιτυχώς από 
τον γράφοντα και τη συνάδελφο κυρία Μαρία Κουρή, και η φοιτήτρια Αικατερίνη Κατσικέα  πρακ-
τική εργασία (2006) στο μάθημα της Λαογραφίας, με το ίδιο θέμα. Κάποια βιβλιογραφικά δεδομέ-
να έχουν αξιοποιηθεί στο παρόν μελέτημα από τις δύο παραπάνω εργασίες, και κυρίως από την 
πρώτη και εκτενέστερη. 

2
 Κώστας Πασαγιάννης, Μανιάτικα μοιρολόγια και τραγούδια, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων 
Βιβλίων, Αθήνα 1928, σελ. ζ΄. 

3
 Το μοιρολόγι αντιμετωπίζεται ως  ζωντανή ποιητική και μουσική έκφραση και ως θρηνητική επιτέ-
λεση. 

4
 Ενδιαφέρουσες αφηγήσεις γυναικών για τον θάνατο στη Μάνη, από τα προμηνύματα μέχρι την 
ταφή, και εύστοχες αξιολογήσεις από τη συγγραφέα, βλ. στο : Νάντια Σερεμετάκη, Η τελευταία λέ-
ξη στης Ευρώπης τα άκρα, Α. Α. Λιβάνης, Αθήνα 1999

4
. 

5
 Δημ. Πετρόπουλος, Ελληνικά Δημοτικά τραγούδια,  τ. Β΄,  Εκδόσεις Ζαχαρόπουλου, Αθήνα 1959, 
σελ. κγ΄.-  Margaret Alexiou, Ο τελετουργικός θρήνος στην ελληνική παράδοση, Επιμέλεια αναθεώ-
ρησης-Μετάφραση : Δημ. Ν. Γιατρομανωλάκης-Παν. Α. Ροϊλός,  ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002, σελ. 50-66. - 
Νάντια Σερεμετάκη, Η τελευταία λέξη στης Ευρώπης τα άκρα, ό.π., σελ. 217.  

6
 Margaret Alexiou, Ο τελετουργικός θρήνος στην ελληνική παράδοση, ό.π., σελ. 67-86. 
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            Στα μοιρολόγια γενικά, αλλά και στα μανιάτικα ειδικά, χρησιμοποιούνται 
συχνά σύμβολα8, για να τονίσουν διάφορα προτερήματα και αρετές που είχε ο νεκ-
ρός Τέτοια σύμβολα χρησιμοποιεί συχνά ο παραδοσιακός άνθρωπος από τον χώρο 
της θρησκείας, από τον κόσμο των  ανθέων, των φυτών9, των πτηνών, των πολύτι-
μων μετάλλων, λίθων και αντικειμένων κ.λπ. Τα σύμβολα είναι γνώρισμα κάθε κοι-
νωνίας10, γιατί «ἡ πηγὴ τοῦ συμβόλου εὑρίσκεται εἰς τὴν παρατηρουμένην εἰς τὸν 
ἄνθρωπον τάσιν, ὅπως καταστήσῃ τὰ διανοήματα αὐτοῦ σαφέστερα, δίδων εἰς 
αὐτὰ μορφὴν συγκεκριμένην, ὀπτικῆς, εἰ δυνατόν, εἰκόνος, τὴν ὁποίαν λαμβάνει συ-
νήθως αὐτομάτως, σπανιώτερον ἴσως καὶ ἐσκεμμένως, ἐκ τοῦ περὶ τὸ διανόημα 
συνειρμικοὺ παραστατικοῦ κύκλου. Οὕτω τὸ σύμβολον οὐδὲν ἄλλο εἶναι ἢ εἶδός τι 
μεταφοράς, δι’ ἧς τὸ νοούμενον καθίσταται σαφέστερον καὶ πιθανώτερον11».  
       Όμοια σκέψη εκφράζει και η Πόπη Ζώρα: «Το σύμβολό είναι γέννημα έμφυτης 
ανάγκης του ανθρώπου να συγκεκριμενοποιήσει  οπτικά τα νοήματά του και, βγαί-
νοντας από τα κλειστά όρια του «εγώ», να επικοινωνήσει με τον κόσμο που τον πε-
ριβάλλει12».  

Ο Σπανδωνίδης  αποδίδει τη συμβολοποιητική δύναμη του παραδοσιακού αν-
θρώπου στον αρχέγονο νόμο της αναλογίας, που δημιουργεί παραλληλίες και ομοι-
ότητες. Σημειώνει ειδικότερα : «Αυτός ο πρωτόγονος τρόπος της νοητικής λειτουρ-
γίας, δηλαδή με την πλαστική γλώσσα της φαντασίας, είναι η αιτία της δημιουργίας 
των πλαστικών εκείνων τρόπων, που με μια λέξη ονομάζουμε σύμβολα, και ειδικό-

                                                                                                                                                   
7
 Δημ. Πετρόπουλος, Ελληνικά Δημοτικά τραγούδια,  τ. Β΄,  ό.π., σελ. κστ΄. 

8
 Τζ. Κούπερ, Λεξικό των συμβόλων. Η Ιστορία και η εξέλιξή τους από την προϊστορική εποχή μέχρι 

τον αιώνα μας,  μτφρ. Ανδρέας Τσάκαλης, Εκδ. Πύρινος Κόσμος, Αθήνα 1992, σελ. 16.- Καρλ Γιο-
υνγκ, Ο άνθρωπος και τα σύμβολά του, μτφρ. Χατζηθεοδώρου Αντιγόνη, Αρσενίδης, Αθήνα 1980.- 
Anna J. Papamichael, Birth and Plant Symbolism, Athens 1975. 

9
 Για τα φυτά γενικά στη λαϊκή μας παράδοση, βλ.: Στ. Π. Κυριακίδης, «Ο   ελληνικός λαός   και τα 
λουλούδια», Πειραϊκά Γράμματα (Αφιέρωμα στα Λουλούδια), Πειραιεύς, 2(1940),86-91.- Γερ. Σπα-
ταλάς, «Συνθηματικές λέξεις στα δημοτικά τραγούδια», Ελληνική Δημιουργία, 5:50(1950),366-368.- 
Σοφία Μηλιώτου, «Το λουλούδι στη δημοτική ποίηση», Ελληνική Δημιουργία,9:105(1950), 746-
748.- Ανδρ. Ρουσουνίδης, Δέντρα στην ελληνική  λαογραφία με ειδική αναφορά στην Κύπρο, 1, Λε-
υκωσία,1988.- Dem. Loukatos, Fleures et plantes dans l’ églises orthodoxes grecques,  στον τόμο Ελ-
ληνο-γαλλικά, Αφιέρωμα στον Roger Milliex, Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρ-
χείου, Αθήνα 1990,σελ. 447-460.- Μ.Γ.Βαρβούνης, «Στερεότυποι εισαγωγικοί στίχοι στα δημοτικά 
τραγούδια της Κρήτης. Ι. Αναφορές σε φυτά και λουλούδια», Αμάλθεια, 22(1991),33-45.- John 
Hutchings – Juliette Wood  (ed.), Colour and Appearance in Folklore, Folklore Society, University Col-
lege, London-England 1991.- Ειρήνη Ταχατάκη, «Φυτά, λουλούδια-χρώματα στην παράδοση, τη λα-
ϊκή ποίηση και τη ζωή μας», Ελλωτία, 4(1995),215-233.- Λίτσα Λεμπέση, Φυτά, δέντρα και λουλού-
δια στα δημοτικά τραγούδια, Αθήνα 2000.- Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, «Ἀνθρωπομορφισμὸς 
δένδρων - “Φυτομεταμορφώσεις ἀνθρώπων” εἰς τὴν ἑλληνικὴν λαϊκὴν παράδοσιν», Ἐπετηρὶς τῆς 
Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν,  51(2003),510-535.- Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Δένδρα-
Φυτά-Άνθη στον λαϊκό πολιτισμό των νεωτέρων Ελλήνων (1860-1960). Η αγωνία και ο αγώνας της 
επιβίωσης. (Μύθοι και λατρευτικοί συμβολισμοί- ευκαρπικά της γεωργίας-καθημερινή ζωή-
οικολογία), Αθήνα 2007.- Θεανώ Ν. Μεταξά, Το λουλούδι στην Κρητική Μαντινάδα, Εκδ. Δοκιμά-
κης, Ηράκλειο 2009. 

10
 A.P.Cohen, The Symbolic Construction of Community, Chichester, London & New York 1985. 

11
 Στ. Π.Κυριακίδης, «Τα σύμβολα εν τη ελληνική λαογραφία», Λαογραφία, τ. 12(1938-1948), 505. 

12
 Πρβλ. Πόπη Ζώρα, «Συμβολική και σημειωτική προσέγγιση της λαϊκής τέχνης», Λαογραφία, 
36(1992),4. Βλ. γενικά για το θέμα : Ἀλίκη Ἀναστασιάδου-Λεβαντή, Ὁ συμβολισμός εἰς τά δημοτικά 
μας τραγούδια καί εἰς τά ἀρχαία ποιήματα, Ἀθῆναι 1937.- Γερ. Σπαταλάς, «Συνθηματικές λέξεις 
στα δημοτικά τραγούδια», ό.π., σελ. 366-368.- Δημ. Πετρόπουλος, «Αἱ παρομοιώσεις εἰς τά δημο-
τικά ᾄσματα καί παρ’ Ὁμήρῳ», Λαογραφία, 18(1959),353-387. 
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τερα ονομάζουμε εικόνα, παρομοίωση, μεταφορά, αλληγορία...Το αισθητό υποκα-
τάστατο το παίρνει ο λαός από τη γύρω του γνώριμη πραγματικότητα, απ' ό,τι παρα-
τηρεί, συναναστρέφεται και  αγαπά. Και ακριβώς επειδή ο κόσμος που μεταφέρει 
τις παρομοιώσεις του, είναι οικείος και  αγαπητός, γι’ αυτό υπάρχει σε αυτές όλη η 
ένταση και η λάμψη της φυσικής σύστασης των πραγμάτων, όλη η δύναμη και  η 
θέρμη της πραγματικότητας13». 

Έτσι, λοιπόν, η λαϊκή μούσα καταφεύγει πολύ συχνά, εκτός των άλλων, σε κα-
τάλληλες αλληγορίες, μεταφορές και παρομοιώσεις, προκειμένου να παρουσιάσει 
τον νεκρό,  αντλώντας υλικό από το φυτικό και ζωικό βασίλειο αλλά και  από τον εν 
γένει φυσικό και αστρικό χώρο.  

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού είναι σε 
μεγάλο βαθμό συμβολική, κάτι που βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις άλλες εκφάνσεις 
του πολιτισμού εκείνου, π.χ. του παραμυθιού ή των εθίμων μιας τελετουργικής κοι-
νωνίας14. 

Το πλήθος των εικόνων που παίρνει η λαϊκή μούσα από το φυσικό περιβάλ-
λον, εκφράζει τον βαθύ σύνδεσμο ανθρώπου με τη φύση, που προσδιορίζει την ιδι-
οσυγκρασία και έμμεσα την κοσμοαντίληψη της ελληνικής υπαίθρου. Ο κόσμος της 
φύσης αποτελεί την κύρια πηγή της μεταφορικής και συμβολικής γλώσσας του λαού 
που βασίζεται στην εικονική έκφραση15. 

Από τη σχέση αυτή του τοπίου με τον άνθρωπο πηγάζει και το αίσθημα της 
φυσιολατρίας16. Ο άνθρωπος εκτιμά  ό,τι ωραίο βλέπει στη φύση και παρομοιάζει μ’ 
αυτό την ανθρώπινη ομορφιά,  νιώθοντας ο ίδιος μέρος της. 

Ο συμβολισμός παρατηρείται έντονα στα ελληνικά μοιρολόγια, όπου  για τον 
νεκρό χρησιμοποιούνται πλήθος συμβόλων. Ο θάνατος17  στη λαϊκή ψυχή είναι ένα 

                                                           
13

 Πέτρος  Σπανδωνίδης, Οι κλεφταρματωλοί και τα τραγούδια τους, Δίφρος, Αθήνα 1963, σελ. 225. 
14

 Μ.Γ.Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία:  Ήθη και έθιμα-Κοινωνική Συγκρότηση-Λαϊκή Τέχνη, Καρδα-
μίτσα, Αθήνα 2011

3 
, σελ. 349. 

15
 Ερατ. Καψωμένος, Το δημοτικό τραγούδι. Μια διαφορετική προσέγγιση, Εκδόσεις Αρσενίδη, Αθήνα 
1990, σελ. 43. 

16
 Στ Π.Κυριακίδης, Ἡ φυσιολατρία εἰς τά δημοτικά τραγούδια, Ἀθῆναι  1926 (=Το δημοτικό τραγούδι : 
Συναγωγή Μελετών, Επιμέλεια : Α. Κυριακίδου-Νέστορος, Ερμής, Αθήνα 1978, 1990

2
, σελ. 130-

160).- Δημ. Πετρόπουλος, «Η ελληνική φύση στα δημοτικά τραγούδια», Ύπαιθρο, έτος  4
ο
 , 

47(1939),252-256.- Φλώρα Διαμαντή, «Φυσιολατρία στο δημοτικό μας τραγούδι», Ελληνική Δημιο-
υργία, 5:48(1950),189-192.- Γιάννης Καψαμπέλης, «Ἡ φυσιολατρία εἰς τό δημοτικό τραγούδι», 
Κρητική Εστία,  8: 1(1949),17 

17
 Βλ. σχετικά :Ν.Γ.Πολίτης, «Τὰ κατὰ τὴν Τελευτήν», Λαογραφικὰ Σύμμεικτα, τ. Γ΄, Δημοσιεύματα 
Λαογραφικοῦ Ἀρχείου Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ἀ ρ. 6, Ἐν Ἀθήναις  1931, σελ. 323-362.- Δημ. Β. Οἰκο-
νομίδης, «Ὁ θρῆνος τοῦ νεκροῦ ἐν Ἑλλάδι  (Τὸ μοιρολόγι καὶ ἡ Ἐθιμοτυπία του)», Ἐπετηρὶς τοῦ 
Λαογραφικοὺ Ἀρχείου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 18-19(1965-1966), 11-40.- Danforth Loring M., The 
Death Rituals of Rular Greece,  Photography by Alexander Tsiaras, University Press, Prncenton 
1982.- Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Ο θάνατος και ο κάτω κόσμος στη δημοτική ποίηση (Εσχατολο-
γία της δημοτικής ποίησης), διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1984, σελ.56.- R.Garland, The Greek Way 
of Death, Cornell University Press, New York 1985.- Ερατ. Γ. Καψωμένος, «Ο θάνατος στο δημοτικό 
τραγούδι», στο βιβλίο του : Δημοτικό τραγούδι. Μια διαφορετική προσέγγιση, ό.π., σελ. 210-237.- 
Γιάννης Μότσιος, Το ελληνικό μοιρολόγι. Προβλήματα ερμηνείας και ποιητικής τέχνης, τ. Α΄, Κώδι-
κας, Αθήνα 1995.- Βούλα Δαμιανάκου, Μανιάτικα μοιρολόγια, Επικαιρότητα, Αθήνα 1997.- G. 
Saunier, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Μοιρολόγια, Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2000.-Γιάννης Μοτσιος, 
Το ελληνικό μοιρολόγι-Ταφικά έθιμα και μοιρολόγια, τ. Β΄, Κώδικας, Αθήνα 2000.-  Margaret 
Alexiou, Ο τελετουργικός θρήνος στην ελληνική παράδοση, ό.π.- Δημ. Θ. Κατσουλάκος, Η Νότια Κο-
ίλη Λακεδαίμονα και τα Μοιρολόγια της, Πατάκης, Αθήνα 2002.- Αθηνά Κατσαρού, Φιλολογική και 
λαογραφική προσέγγιση του εθιμικού βίου του ελληνικού λαού: το παράδειγμα των νεκρικών εθί-
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φοβερό γεγονός και τελεσίδικο. Και ο Χάρος18 παρουσιάζεται ως το πιο μισητό  ον. 
Είναι φυσικό, λοιπόν, ο λαός να εκδηλώνει κάθε φορά που η περίσταση το φέρνει, 
όλο του τον πόνο, όλον του τον καημό, μέσα από συμπεριφορές, κινήσεις και χειρο-
νομίες απελπισίας και απόγνωσης, και ειδικότερα μέσα από τα μοιρολόγια. Ιδιαίτε-
ρη ωστόσο «ποιητική ακμή έχει σημειώσει το μοιρολόγι  στη Μάνη, ελληνική περιο-
χή γνωστή για την πολεμική κλίση και ικανότητα των κατοίκων της και προπάντων 
για το παλαιότατο έθιμο της βεντέτας (του γδικιωμού). Εκτός από τα κοινά σε όλη 
την Ελλάδα θρηνητικά τραγούδια, στη Μάνη αναπτύχθηκε ολόκληρη ιεροτελεστία 
μοιρολογήματος και έχουν συντεθεί ποιητικά κείμενα ιδιότυπα στη γλώσσα, στο 
μέτρο, στο ύφος τους γενικά. Τούτο οφείλεται στις ιδιάζουσες συνθήκες ζωής, στη 
χώρα αυτή και προπάντων στο έθιμο του γδικιωμού19».  

Οι συμβολισμοί του νεκρού στα Μανιάτικα μοιρολόγια εντάσσονται  στις πα-
ρακάτω κατηγορίες: 

1. Συμβολισμοί του νεκρού άνδρα 
2. Συμβολισμοί της νεκρής γυναίκας 
3. Συμβολισμοί μικρών παιδιών. 

Οι συμβολισμοί του νεκρού άνδρα προέρχονται από τον θρησκευτικό χώρο, 
από το ουράνιο στερέωμα, από εξαιρετικά δημιουργήματα του ίδιου του ανθρώπο-
υ, από τα φυσικό περιβάλλον των ζώων και των πτηνών, από πολύτιμα μέταλλα.  

Από τον χώρο της Θρησκείας20 ο νεκρός συμβολίζεται με : Χριστό,  Άγγελο,  Αρ-
χάγγελο, έχει αγγελικό κορμί,  είναι χρυσός σταυρός, διαμαντένιος σταυρός, Τίμι-
ος Σταυρός. Οι συμβολισμοί δηλώνουν τη θεϊκή ανωτερότητα του νεκρού, την ηθι-
κότητά του και την ομορφιά του: 

 
Είχε μουστάκι ξαθωπό,  
κούτελο πεντακάθαρο  
και πρόσωπο ζωγραφιστό  

                                                                                                                                                   
μων, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ, Αθή-
να 2004.- Ευρυδίκη Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Μνήμης τεκμήρια, Παπαζήσης, Αθήνα 2004.-Νάντια Σε-
ρεμετάκη, Η τελευταία λέξη στης Ευρώπης τα άκρα, ό.π.- Αθ. Παπαδόπουλος, Οι λαϊκές περί θανά-
του δοξασίες και τα ταφικά έθιμα των Ελλήνων από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, Ερωδιός, Αθήνα 
2007.- Ελένη Ψυχογιού, “Μαυρηγή” και Ελένη. Τελετουργίες θανάτου και αναγέννησης, Δημοσιε-
ύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Αρ. 24, Αθήνα 
2008.- Δημ. Μαγριπλής (επιμ.), Όψεις του πολιτιστικού φαινομένου. Επιστημολογικές προσεγγίσεις 
του θανάτου και της ζωής, Εκδ. Αντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2008.- Αριστ. Ν. Δουλαβέρας, «Η α-
ξία της ζωής και η απαξία του θανάτου στα δημοτικά τραγούδια», στον συλλογικό τόμο : Δημ. 
Μαγριπλής (επιμέλεια), Όψεις του πολιτιστικού φαινομένου. Επιστημολογικές προσεγγίσεις του 
θανάτου και της ζωής, Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 50-71(= Αριστ. Ν. Δουλα-
βέρας, Μελετήματα για το δημοτικό τραγούδι, Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 
11-34).- Βασίλης Π. Ματσινόπουλος, Μοιρολόγια Τριφυλίας (Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου), με πα-
ραλλαγές λοιπής Ελλάδος και παραπομπές στον Όμηρο, Εκδόσεις Δεδεμάδη, Αθήνα 2008.- Κώστας 
Μουτζούρης (Επιμέλεια),  Τα κρητικά μοιρολόγια, Πρακτικά Συνεδρίου (Ανώγεια 13-15 Νοεμβρίου 
2015), Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, Ανώγεια 2016. 

18
 G. Saunier, Μοιρολόγια, ό.π., σελ. 361-415.- Γιάννης Μότσιος, Το ελληνικό μοιρολόγι , ό.π., σελ. 
134-139.-Γιάννης Μότσιος, «Η μορφή του θανάτου-Χάρου στα ελληνικά μοιρολόγια», στο  Κώστας 
Μουτζούρης (Επιμέλεια),  Τα κρητικά μοιρολόγια,, ό.π., 309-328.  

19
 Δημ. Πετρόπουλος, Ελληνικά Δημοτικά τραγούδια,  τ. Β΄,  ό.π., σελ. κε΄. 

20
 Συμβολισμούς γενικά από τον χώρο της θρησκείας, βλ. : Αριστ. Ν. Δουλαβέρας, Η γυναικεία και η 
ανδρική ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι, Παπαζήσης, Αθήνα 2013, σελ.191-198 και 367-372. 
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σαν τον αφέντη το Χριστό21. 
 
Αμ ποιος είναι ο μπροστινός,  
όπου σηκώνει το χορό;  
Πόχει αγγέλου τη στορή  
και του Χριστού τη θεωρή  
κι είναι πλασμένος σαν κερί22;  
 
Του νιου οπού ξεβγάνουμε, τι έχετε να πείτε ;  
Πούταν ψηλός σαν Άγγελος23, λιγνός σαν κυπαρίσσι24. 
 
Τον Γιάννη μας το ρήτορα,  
το Μιχαήλ Αρχάγγελο,  
το φως οπού μας έφεγγε25.  
 
Μαστόροι καλαβερτινοί-κρίμα το αγγελικό κορμί- 
χίλια φλωριά στην τσέπη μου ούλα να μου τα πάρετε26.  
 
Μα το δεντρί εκόπηκε, το δέντρο ξεριζώθη  
κι ο διαμαντένιος ο σταυρός27 έπεσε και τσακίστη28.  
 
Μα ’ρεψε το τριαντάφυλλο κι έσπασε το ποτήρι  
κι εχάθη ο χρυσός σταυρός που ’χα στο παρεθύρι29. 
 
Ανακυλήθη ο ουρανός  
κι έπεσ’ ο Τίμιος Σταυρός,  
Νικόλα μου, χοντρό δεντρό30. 
 
Κάποτε ο νεκρός συμβολίζεται με ασημένιο καντήλι31 , που φωτίζει το σπιτικό 

και με τον χαμό του όλα σκοτεινιάζουν:  
 
Το κυπαρίσσι το χρυσό έπεσε και ετσακίστη, 
τ’ ασημοκάντηλο έσβησε, το σπίτι δε φωτάει32. 
 

                                                           
21

 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Λαογραφία της Μέσα Μάνης, - Α΄ Υλική Ζωή, Αθήνα 1980, σελ.406,85-88. 
22

 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Λαογραφία της Μέσα Μάνης, - Α΄ Υλική Ζωή, ό.π., 220,90-94. 
23

 Αριστ. Ν. Δουλαβέρας, Η γυναικεία και η ανδρική ομορφιά, ό.π., σελ. 369. 
24

 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια της Νότιας Πελοποννήσου, Ιχώρ, Αθήνα 1985, σελ.235. 
25

 Κώστας Πασαγιάννης, Μανιάτικα μοιρολόγια και τραγούδια, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων 
Βιβλίων, Αθήνα 1928, σελ. 116,169,13-15. 

26
 Σωκράτης Κουγέας, Τραγούδια του κάτω κόσμου. Μοιρολόγια της Μεσσηνιακής Μάνης, Φιλολογι-
κή Επιμέλεια : Σωκρ. Β. Κουγέας, Το Ροδακιό, Αθήνα 2000, σελ. 105,71,4-5. 

27
 Αριστ. Ν. Δουλαβέρας, Η γυναικεία και η ανδρική ομορφιά, ό.π., σελ. 370. 

28
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια της Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ. 214. 

29
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια της Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ. 229. 

30
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Μοιρολόγια της Μέσα Μάνης, Α΄, ό.π., σελ. 251, 3-5.  

31
 Βλ. και Αριστ. Ν. Δουλαβέρας, Η γυναικεία και η ανδρική ομορφιά, ό.π., σελ.371-372. 

32
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ. 215. 
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Ο νεκρός άνδρας συμβολίζεται  και με στοιχεία από του ουράνιο στερέωμα33, 
δηλαδή με ήλιο, φεγγάρι, αυγερινό, αστέρι, άστρα,  για να αναδειχθεί η  λάμψη 
του και η ομορφιά του και να φανεί το μέγεθος της απώλειας : 

 
Στους χίλιους ήλιος έλαμπε στους μύριους σα  φεγγάρι  
και στα πρωτοπαλίκαρα το πρώτο παλικάρι34.  
 
Σαν ήλιος εβασίλεψες  και σαν φεγγάρι εχάθης 
Και σαν ραμί βασιλικός έπεσες κι εμαράθης35. 
 
Τον ήλιο που μας έφεγγε,  
που ήταν φεγγάρι της νυκτός 
 και της αυγής αυγερινός36. 
 
Νίκο, αστέρι φωτεινό, φεγγάρι γεναριάτικο,  
απ’ όλα φωτεινότερο κι απ’ όλα το καλύτερο37.  
 
Του νιου που ξεβγάνουμε τι έχετε να πείτε;  
Που ’τον ψηλός σαν άγγελος, λιχνός σαν κυπαρίσσι,  
που ’χε το Μάη στις πλάτες του, την άνοιξη στο στόμα  
κι ανάμεσα στα στήθια του τ’ άστρα και το φεγγάρι38. 
 
Άστρι μου της Ανατολής,  
που με τον ήλιο περπατείς, 
 για πού είναι το ταξίδι σου,  
                                                           

   
33

 Στ.Π.Κυριακίδης, Η φυσιολατρία εις τα δημοτικά τραγούδια, Αθήναι 1926 (=  Το δημοτικό τραγούδι, 
Ερμής, Αθήνα 1990, σελ. 130-160. – D. Petropoulos, La comparaison dans la    chanson populaire  
qrecque, Collection de l’ Ιnstitute Français d’ Athènes, Αθήνα 1954, σελ.17-21.- Ν.Γ.Πολίτης,« Ὁ 
ἥλιος κατὰ τοὺς δημώδεις μύθους», Λαογραφικὰ Σύμμεικτα,  τ. Β΄, Ἐν Ἀθήναις  1975

2
, σελ.130-

183.- Δημ.Β. Οἰκονομίδης, «Προσωποποιία τοῦ ἡλίου», Ἡμερολόγιον τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος,  1924, 
σελ. 383-394.- Δημ. Σ.Λουκάτος «Η σημασία του ήλιου στην ελληνική ζωή. Ενδείξεις από τις παροι-
μίες και τα δημοτικά μας τραγούδια», Ηλιακή Ενέργεια, 2(1961),101-103 (=Αριστ. Ν. Δουλαβέρας, 
Εισαγωγή - Επιμέλεια, Η παροιμιολογική και παροιμιογραφική εργογραφία του Δημ. Σ. Λουκάτου, 
Πορεία, Αθήνα 1994, σελ. 469-473).- Μ.Γ.Μερακλής, «Ο ήλιος, το φεγγάρι κι ο αυγερινός», Περιδι-
άβαση σ’ ένα λαϊκό μοτίβο», περιοδικό Υδρία, Πάτρα, τ. 14 (Δεκ. 1974 - Ιαν. 1975), 33-40 (=Μ.Γ. 
Μερακλής, Πέντε λαογραφικά δοκίμια για τη γλώσσα και την ποίηση, Φιλιππότης, Αθήνα 1985, 27-
37).- Kon. Gotsis, Les représentations du corps  humain dans la société “traditionnelle” Grecque: 
Chansons populaires, proverbes, rites, διδακτορική διατριβή (δακτυλογραφημένη), Paris 1987, 7-
18.-Ευάγγ. Γρ. Αυδίκος, «Η γυναικεία ομορφιά στις Κρητικές μαντινάδες», στον συλλογικό τόμο  
Κρήτη: Λαϊκός Πολιτισμός, τοπικότητες, αντιστάσεις, μεταβολές, συνθέσεις, Επιμέλεια-Εισαγωγή: 
Ευάγγ. Γρ. Αυδίκος, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2007, σελ. 295-297.-G. Saunier, «Ομορφιά, λάμψη και 
ουράνια σώματα στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια», Παράβασις, Επιστημονικό Δελτίο Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, Στέφανος: Τιμητική Προσφορά στον Βάλτερ Πούχνερ, 
Επιμέλεια : Ιω. Βιβιλάκης, Εκδόσεις Έκο, Αθήνα 2007, σελ. 1063-1074.-Αριστ. Ν. Δουλαβέρας, Η γυ-
ναικεία και η ανδρική ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι, ό.π., σελ. 172-180 & 355-363. 

34
 Κώστας Πασαγιάννης, Μανιάτικα μοιρολόγια και τραγούδια 17.- Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια 
Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ. 228.  

35
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.171. 

36
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Μοιρολόγια της Μέσα Μάνης, Α΄, ό.π., σελ. 478,16-18. 

37
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.240. 

38
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.235.  
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για τα ψηλά ή τα χαμηλά39;  
 

 Ο νεκρός  συμβολίζεται επίσης με πολύτιμα και χρηστικά  δημιουργήματα της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, πολύ αγαπητά στον άνθρωπο, που η απώλειά τους 
δημιουργεί στεναχώριες και προβλήματα. Ιδιαίτερη αξία έχουν εδώ οι προσφωνή-
σεις40, που δείχνουν, εκτός των άλλων, όλη την τρυφερότητα και την εξιδανικευτική 
προσπάθεια του νεκρού από τη μοιρολογήστρα: 

 
Κούπα μου, συριανόκουπα, με τ’ ασημένιο χέρι,  
πόκανες κρύσταλλο νερό χειμώνα καλοκαίρι41.  
 
Μαλαματένιε μαστραπά, με τ’ άσπρο καρυοφύλλι,  
ούτε στην πόρτα κάθεσαι ούτε στο παραθύρι42. 
 
Πού πας, ασημομάχαιρο, το χώμα να σε φάει43;  
 
Πού πας, αργυροκούδουνο, να χάσεις τη λαλιά σου44; 
 
Πού πάς, καστέλι, να κρυφτείς, κάστρο, να ξεχειμάσεις,  
που θε να πας,  λεβέντη μου, να ξεκαλοκαιριάσεις45;  
                                                  
Κλάφτε τον Παναγιώταρο και το Βενετσανάκη, 
 που ήταν στη Μάνη φλάμπουρο και στο Μοριά κορώνα46. 
 
Ο νεκρός με το φέρετρο παρομοιάζεται με καράβι, που θα κάνει το ταξίδι για 

τον άλλο κόσμο, αλλά και με κασέλα αργοκίνητη :  
 
Καράβι μέσ’ στη Βενετιά και κάτεργο στην Πόλη,  
χρυσό σταυρό σε είχαμε, σε προσκυνούσαμ’ όλοι47.  
 
Καράβι πρωτοτάξιδο και πρωτοταξιδάτο, 
 πού θε να ρίξεις σίδερο, θα δέσεις παλαμάρι48.  
 
Καράβι μου τρικάταρτο με τα ψηλά κατάρτια,  
σε τι λιμάνι θε να μπεις, σε τι νησί θ’ αράξεις49 . 
                                                           

39
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.127,1-4. 

40
 Βλ. σχετικά για τη λειτουργία της στα κρητικά μοιρολόγια: Γιώργος Τ. Τσερεβελάκης, «Η κλητική 
προσφώνηση στα κρητικά μοιρολόγια. Η περίπτωση καταγραφής του Samuel Baud-Bovy», στο  
Κώστας Μουτζούρης (Επιμέλεια),  Τα κρητικά μοιρολόγια,, ό.π.,259-271. 

41
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ. 213. 

42
 Σταυρούλα Ραζέλου, Προοίμια μοιρολογιών λακωνικών, Αθήνα 1870, σελ. 9.- Κυριάκος Δ. Κάσσης, 
Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ. 225. 

43
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.227. 

44
 G. Saunier, Ελληνικά Δημοτικά τραγούδια. Τα μοιρολόγια, Νεφέλη, Αθήνα 1999, σελ.262,4

ε
,5. 

45
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ. 226. 

46
 Κώστας Πασαγιάννης, Μανιάτικα μοιρολόγια και τραγούδια, ό.π., σελ. 55,120,2-3. 

47
 Σταυρούλα Ραζέλου, Προοίμια Μοιρολογιών  λακωνικών, Αθήνα 1870, σελ.9.- Κυριάκος Δ. Κάσσης, 
Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.211. 

48
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.204 
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Καράβι μου τρικάταρτο κι ασημαρματωμένο,  
που’χεις πανιά μεταξωτά κι έχεις κουπιά ασημένια  
κι έχεις κι αντενοκάταρτα χρυσά, μαλαματένια50. 
 
Γιαννάκη, αθάνατο νερό,  
παπόρι μου βασιλικό,  
με τα κατάρτια τα ψηλά,  
με τα φουγάρα τα διπλά51. 
 
Κασέλα μ’ αργοκίνητη με τ’ ασημοκαρφιά σου, 
με το σεντέφι το πολύ και το μαργαριτάρι.  
Η  πάνω γη σε χάρηκε, θα σε χαρεί κι ο Άδης52. 

 
Εξάλλου από το φυτικό53 περιβάλλον έχουμε πολλά σύμβολα για τον νεκρό. Ο 

νεκρός άνδρας  συμβολίζεται με  βασιλικό, γαρίφαλο, τριαντάφυλλο, γιασεμί, δέν-
τρο, κυπαρίσσι, πλάτανο, μηλιά, λεμονιά54. Άλλα από αυτά τονίζουν την ομορφιά 
του νεκρού,  άλλα τη δύναμή του και  τη γενναιότητά του, κ.λπ. 

 
Βασίλη μου, βασιλικέ, 
πλατύφυλλε και δροσερέ, 
πούχες στη ρίζα κρύο νερό  
κι στην κορφή χρυσό σταυρό55. 
 
Πού πας, διαμάντι, να κρυφτείς, μάλαμα να σκουριάσεις  
και κόκκινο γαρούφαλο να κιτρινοφυλλιάσεις                      
                                       ή 
και κόκκινο τριαντάφυλλο να κιτρινοφυλλιάσεις56.  
 
Εμίσεψε το γιασεμί, το τιμημένο ξύλο,  
πόκανε το χρυσό καρπό και τ’ ασημένιο φύλλο57. 

 
Όχι μόνο άνθη αλλά και δέντρα συμβολίζουν το νεκρό άντρα. Ο Παν. Ροϊλός δι-

ακρίνει γενικά τρεις κατηγορίες μεταφορών [συμβόλων]: Στην πρώτη, ο νεκρός πα-
ρουσιάζεται ως ξεριζωμένο δέντρο-φυτό, στη δεύτερη, ως δέντρο-φυτό που στολίζει 
το περιβόλι του Χάρου, και στην Τρίτη, ως μεταφυτευμένο ή όχι δέντρο –φυτό, που 

                                                                                                                                                   
49

 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.204 
50

 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.203.  
51

 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.161. 
52

 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.215. 
53

 Βλ. Αριστ. Ν. Δουλαβέρας, Η γυναικεία και η ανδρική ομορφιά, ό.π., σελ. 133-157.- Μαρία Μηλίγ-
κου-Μαρκαντώνη, Δέντρα-Φυτά-Άνθη στον λαϊκό πολιτισμό των νεωτέρων Ελλήνων, Αθήνα 2006. 

54
 Γενικά για τη χρήση λουλουδιών και φυτών κατά τις φάσεις του νεκρικού τελετουργικού, βλ. Ευρυ-
δίκη Αντζουλάτου -Ρετσίλα, Τεκμήρια μνήμης, ό.π., σελ. 79-163.  

55
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια της Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.127. 

56
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια της Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ. 226. 

57
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια της Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ. 211. 
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συνεχίζει τον κύκλο της φυτικής ζωής του58. Η αλληγορία του δέντρου υποβάλλει 
πληρέστερα  την ιδέα της προστασίας, που χάνεται με τον θάνατο. Ο πλάτανος 
προστατεύει με τον ίσκιο του, το κυπαρίσσι είναι σύμβολο της λεβεντιάς και της 
υπερηφάνειας, η μηλιά (παράξενο σύμβολο για άντρα, συνηθίζεται σε γυναίκα) εί-
ναι εντούτοις σύμβολο  της αφθονίας των αγαθών που προσφέρει ο άντρας στο 
σπίτι, όπως η φορτωμένη  μηλιά με τα μήλα της59. Την έννοια της προστασίας υπο-
δηλώνει και η τέντα η κατακόκκινη που έγινε πλέον μαύρη, που καταστράφηκε : 
 

Στέρεψ’ η βρύση, στέρεψε, με το νερό το κρύο,  
μαράθηκε κι ο πλάτανος, πού ’χε παχύ τον ίσκιο60. 

 
Κυπαρισσάκι μου ψηλό, 
πόχεις στη ρίζα κρύο νερό 
και στην κορφή χρυσό σταυρό61. 
 
Μας εξεράθη το δεντρί, το τιμημένο ξύλο, 
που έκανε τον καλό καρπό και τ’ ασημένιο ξύλο62. 
 
Δέντρο είχαμε στην πόρτα μας και πύργο63 στην αυλή μας,  
πύργο μαλαματόκλουβο με ξηνταδυό μεντένια.  
Κάθε μεϊντένι και κλουβί, κάθε κλουβί κι αηδόνι  
και ξεριζώθη το δεντρό και πλάκωσε τον πύργο64. 

 
Τώρα η μηλιά μαράθηκε, το δέντρο ξεριζώθη  
κι η τέντα η κατακόκκινη κι εκείνη μαύρ΄ εγίνη.  
Το κυπαρίσσι το χρυσό έπεσε κι ετσακίσθη65. 
 
Σε κάποια μοιρολόγια ο Χάρος αποφασίζει να φτιάξει περιβόλι και εκεί χρησι-

μοποιεί τις νέες για λεμονιές και τους νιους για κυπαρίσσια: 
 
Ο Χάρος αποφάσισε να φκιάσει περιβόλι.  
Βάνει τις νιες για λεμονιές τους νιους για κυπαρίσσια66.  

                                                           
58

 Παν. Ροϊλός, « Ο νεκρός ως δέντρο στα ελληνικά μοιρολόγια. Η μεταφορά στην παραδοσιακή προ-
φορική ποίηση τελετουργικού χαρακτήρα», Ελληνικά, 48(1998),64. Βλ. και Μ.Γ.Μερακλής, «Τα θέ-
ματα της μεταμορφώσεως και της αναστάσεως νεκρού ως ειδολογικά στοιχεία του πεζού και του 
ποιητικού λόγου του λαού», Λαογραφία, 24(1966),94-112. 

59
 G. Saunier, Τα μοιρολόγια, ό.π., σελ.61. 

60
 Κώστας Πασαγιάννης, Μανιάτικα μοιρολόγια και τραγούδια, ό.π., σελ. 28,58.- G. Saunier, Τα μοι-
ρολόγια, ό.π., σελ. 90. 

61
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.165. 

62
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.214. 

63
 G. Saunier, Τα μοιρολόγια, ό.π., σελ. 89, 12δ: «Πολυσύνθετη και από πρώτη άποψη αρκετά περίερ-
γη εικόνα: το δέντρο αντιπροσωπεύει τον οικοδεσπότη, ο πύργος, κάτω από το δέντρο, την οικογέ-
νεια, της οποίας το κάθε μέλος είναι μέσα σε κλουβί. Στην ουσία, πρόκειται σαφώς για παράσταση 
του Δέντρου της ζωής, ή «κοσμικού» δέντρου, αρχέτυπου του χριστουγεννιάτικου. Το κλουβί δεν 
υποδηλώνει (τουλάχιστον συνειδητά) τη φυλακή, αλλά την προστασία». 

64
 Σταυρούλα Ραζέλου, Προοίμια μοιρολογιών  λακωνικών, ό.π.,  σελ. 8.- Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγο-
ύδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.225. 

65
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.215. 
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       Από το ζωικό βασίλειο συχνός είναι ο συμβολισμός του νεκρού με βόδι καματε-
ρό (για να τονιστεί η εργατικότητά του), κριάρι, αρνί, και από τα πτηνά με αετό, 
αηδόνι, πουλί-αηδόνι67. Το βόδι είναι ο στυλοβάτης της γεωργικής παραγωγής. Το 
κριάρι  συμβολίζει τη λειτουργία του οδηγού, αλλά προπαντός, όπως και το δέντρο, 
την προστασία, την ασφάλεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις δύο περιπτώσεις, 
του κριαριού και του δέντρου, αναφέρεται η ευεργετική σκιά68.Ο αϊτός συμβολίζει 
την ανδρεία, τη γενναιότητα, την υπερηφάνεια και κάποτε συνεκφέρεται με τον λε-
βέντη: 
 
         Ε, Λία, άσπρε  και κόκκινε,  
         και βόδι μου καματερό69. 
 
         Εμπήκε ο λύκος στο μαντρί και μπήκε στο κοπάδι , 
         ζυγούρι δεν εδιάλεξε μηδέ αρνί να πάρει,  
         μόν’ διάλεξε και πήρεκε το πρώτο μας κριάρι,  
         πήρε το σουρταριάρικο, πήρε το κουδουνάτο,  
         που βόσκανε τα πρόβατα στον ίσκιο του αποκάτω70. 
 
         Μπήκε ο λύκος στο μαντρί,  
         μου πήρε και το κάλλιο αρνί  
         και το μεγάλο μου παιδί71. 
 
         Εμπήκε ο ήλιος στο μαντρί   
         και διάλεξε το κάλλι’ αρνί72. 
 
         Θανάση μου, αφέντη μου,  
         αϊτέ μου και λεβέντη μου73. 
 
        Ασίκη μου, χρυσέ αϊτέ 
        και μονοστέφανε γαμπρέ74. 
 
        Αϊτέ μου με χρυσά φτερά  
        και με του λέοντα καρδιά75. 

                                                                                                                                                   
66

 Αριστ. Ν. Δουλαβέρας, Η γυναικεία και η ανδρική ομορφιά, ό.π., σελ. 341. 
67

 Για τα πουλιά στα δημοτικά τραγούδια, βλ. : Γ. Δροσίνης, «Ζώα και πουλιά στα δημοτικά τραγού-
δια», Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος, Αθήναι 1924, σελ. 49-67.- Βασίλης Στυλ. Σταυρόπουλος, 
«Τα πουλιά στη λαϊκή ζωή και παράδοση», Τριφυλιακή Εστία, 51(1983),193-207 & 52(1983),370-
372 & 53(1983),455-461.- Αριστ. Ν. Δουλαβέρας, Η γυναικεία και η ανδρική ομορφιά, ό.π., σελ.160-
171 & 345-354. 

68
 G. Saunier, Τα μοιρολόγια, ό.π., σελ. 61. 

69
  Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.150.  

70
 Κώστας Πασαγιάννης, Μανιάτικα μοιρολόγια και τραγούδια, ό.π., σελ. 32,75.- Κυριάκος Δ. Κάσσης, 
Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.161.- Saunier, Τα μοιρολόγια, ό.π., σελ. 86. 

71
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.170,2. 

72
 Βασίλειος  Ε. Πετρούνιας, Μανιάτικα μοιρολόγια, ό.π., σελ. 30,17-18.  

73
 Κώστας Πασαγιάννης, Μανιάτικα μοιρολόγια και τραγούδια, ό.π., σελ.39,95,3-4. 

74
 Κώστας Πασαγιάννης, Μανιάτικα μοιρολόγια και τραγούδια, ό.π., σελ.49,116,10-11. 

75
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Μοιρολόγια της Μέσα Μάνης, τ.Α΄, ό.π., σελ.404,3-4. 
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       Γιώργη μου κι Αγιωργίτη μου,  
       αϊτέ μου και πετρίτη μου76. 
 
       Αϊτέ μου χρυσοπλάτε μου, με τις χρυσές τις πλάτες,  
        όπου κι αν επερπάτησες, μυρίζανε οι στράτες77. 
 
         Ένας αϊτός καθότανε στου Άδη το περβόλι  
        και πουπουλομαδιότανε και ρέβαν τα φτερά του. 
      - Τι έχεις, αϊτέ, και θλίβεσαι και πουπουλομαδιέσαι; 
      - Το σπίτι μου αναζήτησα και δεν μπορώ να στέκω78. 
 
        Εχάσαμε έναν αϊτό, έναν καλό λεβέντη,  
        άλλοτε δεν ξανάρχεται στον ίσκιο μας να κάτσει79. 
 

Έρημο, μαύρο μου πουλί, γλυκό πικρό μ’ αηδόνι, 
πού ήσουνα χτες, που ’σουν προχτές, που ’σουν προχτές το βράδυ; 
Ήμουνα στη γυναίκα μου, στα δόλια τα παιδιά μου80. 
 

      Πολύ συχνός είναι ο παραλληλισμός του νεκρού με πολύτιμα μέταλλα και πο-
λύτιμους λίθους, σε μια προσπάθεια να εξωραϊστεί η ομορφιά του και να επιση-
μανθεί το μέγεθος της απώλειάς του! 
 
     Πού πας, ασήμι, να κρυφτείς, μάλαμα, να σκουριάσεις, 
     πού πας, ασημομάχαιρο, το χώμα να σε φάει81;  
 
     Πού πας, διαμάντι, να κρυφτείς, μάλαμα, να σκουριάσεις  
     και κόκκινο γαρύφαλο να κιτρινοφυλιάσεις82; 
 
     Ξύπνα, διαμάντι και ρουμπί κι αφρέ του μαλαμάτου,  
     έχω δυο λόγια να σου πω του παραπονεμάτου83. 
 
     Κι ήσουν κρυμμένος θησαυρός,  

Νικόλα μου, χοντρό δεντρό  
και σκέπη ως τον ουρανό84. 
 

       Σε μερικά μοιρολόγια ο νέος άντρας συμβολίζεται με σιμιγδαλένιο ψωμί, αφ-
ράτο παξιμάδι, σουσαμωτό κουλούρι, όχι τυχαίο δηλαδή ψωμί ή τυχαία παρασκε-

                                                           
76

 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.161. 
77

 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ. 
78

 Κώστας Πασαγιάννης, Μανιάτικα μοιρολόγια και τραγούδια, ό.π., σελ. 13,1. 
79

 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.240. 
80

 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.218. 
81

 Σωκράτης Κουγέας, Τραγούδια του κάτω κόσμου, ό.π., σελ.108,68,7-8. 
82

 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.226. 
83

 Σωκράτης Κουγέας, Τραγούδια του κάτω κόσμου, ό.π., σελ.108,68,9-10. 
84

 Βασίλειος Ε. Πετρούνιας, Μανιάτικα μοιρολόγια, Σειρά Α΄, Βιβλιοπωλείο Εστίας, Αθήνα 1934, σελ. 
28,9-11. 
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υάσματά του αλλά ποιοτικά, όπως φαίνεται από τα χαρακτηριστικά επίθετα : σιμιγ-
δαλένιο, αφράτο, σουσαμωτό,  για να δηλωθούν πολύτιμα χαρακτηριστικά που 
είχε, τα οποία τώρα θα εξαφανιστούν στον τάφο! 
 
      Σιμιγδαλένιο μου ψωμί, σουσαμωτό κουλούρι, 
      πώς θα το καταδεχτείς να πέσεις στο κιβούρι85;  
 
       Σιμιγδαλένιο μου ψωμί κι αφράτο παξιμάδι, 
       άδικα, κρίμα και πολύ να κατεβείς στον Άδη86. 
 
Μερικές φορές παρατηρούμε συσσώρευση συμβόλων για τον νεκρό άνδρα : 
 
       Του νιού οπού ξεγβάνουμε τι έχετε να πείτε; 
       Πούτον ψηλός σαν άγγελος, λιχνός σαν κυπαρίσσι, 
       πούχε το Μάη στις πλάτες του, την άνοιξη στο στόμα 
       κι ανάμεσα στα στήθια του τ’ άστρα και το φεγγάρι87. 
 

                                       Η ΝΕΚΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
 
Ας δούμε τώρα συμβολισμούς για τη νεκρή γυναίκα από τους παραπάνω χώρο-

υς. Από τον χώρο των φυτών, ανθέων, δέντρων υπάρχουν αρκετοί συμβολισμοί για 
τη νεκρή γυναίκα :  

 
Συχνός είναι ο συμβολισμός της νεκρής γυναίκας με λεμονιά, φυτό πολύ οικείο 

στο μανιάτικο περιβάλλον: 
 
Μια φουντοτούλα λεμονιά είχανα στην αυλή μου.  
Την πότιζα, τη σκάλιζα, την είχανα δική μου.  
Κι ο Χάρος, ο παλιόχαρος ήρθε να μου την πάρει88. 
 
 Κάτου στην άκρη του γιαλού, στην άκρη του πελάγου,  
 είναι μπαχτσές με λεμονιές, μπαχτσές με κυπαρίσσια,  
 και μεσ’ στη μέση του μπαχτσέ είναι κρύα βρυσούλα89.    
 
Ο Χάρος εβουλήθηκε να φτάξει περιβόλι.  
Βάνει τις νιες για λεμονιές, τους νιους για κυπαρίσσια90. 
 
Εδώ σε τούτην εκκλησιά, σε τούτο το ξαμόνι, 
κοιμούνται οι νιες σα λεμονιές κι οι νιοι σαν κυπαρίσσια91. 
  
                                                           

85
 Σωκράτης Κουγέας, Τραγούδια του κάτω κόσμου, ό.π., σελ. 1,7-8. 

86
 Πάνος Ν. Παναγιωτούνης, Τα μοιρολόγια της καταγωγής και του χάροντα, ό.π., σελ. 28.- Κυριάκος 
Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.108, 68,9-10. 

87
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.235. 

88
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.222. 

89
 Βασίλειος Ε. Πετρούνιας, Μανιάτικα μοιρολόγια, ό.π., σελ. 87,1-3. 

90
 Σωκράτης Κουγέας, Τραγούδια του κάτω κόσμου, ό.π., σελ. 36,75,1-2. 

91
 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ. 193.  
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   Κάποτε γίνεται λόγος και για πορτοκαλιά: 
 
 Γιωργίτσα μου, χινίτσα μου, 
 άσπρη κότα και παχιά 
 και φουντωτή πορτοκαλιά92. 

     
       Από τα σύμβολα της νεκρής γυναίκας  δεν λείπει και η μηλιά ή η νεραντζιά. Ως 

γνωστόν, η μηλιά είναι σύμβολο της καρποφορίας : 
 

      Είχα μηλιά στην πόρτα μου, περβόλι στην αυλή μου 
 κι Χάρος μου την πήρενε, δεν είναι πλιο δική μου93. 
 

            Πού διάεις  μηλιά, γλυκομηλιά, π’ άφησες τον ανθό σου;   
            Π’ άφησες τα παιδάκια σου και τον βλογητικό σου94;  
 
            Ξύπνα, μαγιάτικη μηλιά, με άνθη, με τα μήλα, 
            με τα χρυσά περίκλωνα, με τα ασημένια φύλλα95. 

      
      Νεραντζούλα φουντωμένη, πού ’ναι τ’  άνθια σου; 
      Πού ’ναι η πρώτη σου ομορφάδα και τα κάλλη σου96; 
 

           Η γαριφαλιά και τα άνθη της συμβολίζουν  επίσης την ωραία γυναίκα, που τώρα 
είναι νεκρή. Όπως η γαριφαλιά έχει ωραίο χρώμα και ευωδιάζει, έτσι ήταν και η 
νεκρή:  

 
           Χρυσή γαστέρα κομπωτή, με τ’ ασημένιο χέρι,  
           όπου κρατείς το κρύο νερό χειμώνα καλοκαίρι, 
           γαριφαλιά μου πράσινη, πότε θα κοκκινίσεις,  
           πότε θα ρθεις στα σπίτια σου να περισιργιανίσεις97.  

 
Το γιασεμί είναι άλλο ένα σύμβολο της νεκρής γυναίκας:  
 

Εκίνησε το γιασεμί και πάει να σιριανίσει.  
Θε μου, και κάμε συννεφιά, ήλιος μην το μαυρίσει98. 
 
Εμίσεψε το γιασεμί, το τιμημένο ξύλο,  
πόκανε το χρυσό καρπό και τ’ ασημένιο φύλλο99. 
 

                                                           
92

 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.162. 
93

 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια Νότιας Πελοποννήσου, ό.π., σελ.226.- Μότσιος, 255,281,4. 
94

 Κυριάκος Δ. Κάσσης, Τραγούδια της Νότιας Πελοποννήσου, ό.π.,σελ.215.- Σωκράτης Κουγέας, Τρα-
γούδια του κάτω κόσμου, ό.π., σελ. 114,42,5-6. 

95
 Σωκράτης Κουγέας, Τραγούδια του κάτω κόσμου, ό.π., σελ. 106,55,1-2. 

96
 Πολίτης, Εκλογαί, σελ.200,169,1-2.- Saunier, Της ξενιτιάς, 104,12

 
α - 104, 12 β - 105,12γ. 

97
 Σωκράτης Κουγέας, Τραγούδια του κάτω κόσμου, ό.π., σελ. 102,24,1-4. 

98
 Σταυρούλα Ραζέλου, Προοίμια μοιρολογιών  λακωνικών, Αθήνα 1964, σελ. 27.-Δημ. Πετρόπουλος, 
Ελληνικά Δημοτικά τραγούδια, τ. Β΄, ό.π., σελ. 246,71,Α. 

99
 Δημ. Πετρόπουλος, Ελληνικά Δημοτικά τραγούδια, τ. Β΄, ό.π., σελ. 132,Β.  
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     Με περιστερούλα, περιστέρα, περιστεράκι  παρομοιάζεται και η νεκρή γυναίκα 
ή κόρη, αλλά και με πέρδικα, χήνα, κότα, περδικούλα, πετροπέρδικα, χηνίτσα, 
πετροχελιδονίτσα. Αυτά τα πτηνά έχουν ωραίο πτέρωμα και καμαρωτό περπάτημα, 
όλο χάρη, και συμβολίζουν αντίστοιχα προτερήματα της νεκρής γυναίκας: 
 

 Σήκω, περιστερούλα μου, και τίναχτ’ τα φτερά σου, 
τίναχτ’ τα νεκρολούλουδα πόχεις στην αγκαλιά σου100. 
 
Έ, περιστέρα μου Αχιανή  
και πέρδικά μου πλουμιδή101. 
 

            Πού πας περιστεράκι μου, να φτιάσεις τη φωλιά σου102;  
 

Κι άλλες πέντε κι ένα βράδυ 
πάλι κλέφτρα μεσ’ στον Άδη  
για να κλέψω κορασίδες  
που κοιμούνται σαν τις χήνες103. 

 
Άι, Κατερίνα, χήνα μου,  
άσπρη μου κότα και παχιά104. 
 
Άκουσε, Κούλα μου, εσύ, 
και περδικούλα μου χρυσή105. 
 
Ξύπνησε, πετροπέρδικα, και τίναξε τα πτερά σου  
να πέσουν τα χώματα από τα πούπουλά σου,  
να σε ρωτήσω να μου πεις σαν τι λογιά είναι η κάτω γης106. 
 
Νικόλαινα, χηνίτσα μου,  
πετροχελιδονίτσα μου107. 
 

Αλλά και με παγώνι συμβολίζεται η νεκρή γυναίκα, για να εξαρθεί η ομορφιά 
της. Ας σημειωθεί ότι το παγώνι, στο σχετικό μοιρολόγι, είναι «φορτωμένο» με πο-
λύτιμα μέταλλα και λίθους : ασημένια πόδια, στα νύχια μάλαμα, στην κορφή λο-
γάρι, στην καρδιά μαργαριτάρι: 

 
     Παγώνι με χρυσά φτερά και μ’ ασημένια πόδια,  
     πόχεις στα νύχια μάλαμα και στην κορφή λογάρι 
     κι έχεις και μέσα στην καρδιά κούπα μαργαριτάρι108. 
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Σε μοιρολόγια η ομορφιά της νεκρής συμβολίζεται με διαμάντι, μάλαμα, ασή-

μι. Κάποιες φορές χρησιμοποιούνται κοινά σύμβολα και για νεκρούς άντρες, γυναί-
κες και παιδιά, όπως, π.χ. : 

 
        Ξύπνα, διαμάντι και ρουμπί κι αφρέ του μαλαμάτου, 
        έχω δυο λόγια να σου πω του παραπονεμάτου109. 
 

 Πού πας, διαμάντι, να κρυφτείς, μάλαμα, να σκουριάσεις  
 και κόκκινο γαρίφαλο, να κιτρινοφυλλιάσεις110; 
 
Πού πας, ασήμι, να κρυφτείς, μάλαμα, να σκουριάσεις111; 
 

Αλλά και  άλλες περιπτώσεις συμβόλων για γυναίκες υπάρχουν, όπως με πολύ-
τιμα  αντικείμενα, κοσμημένα με χρυσάφι, μάλαμα, πολύτιμους λίθους,  εξίσου 
χρηστικά και απαραίτητα στην καθημερινή ζωή :  

 
Μαλαματένιο μαστραπά, με τ’ άσπρο καρυοφύλλι, 
ούτε στην πόρτα φαίνεσαι κι ούτε στο παρεθύρι112. 
 
Τριαντάφυλλο ’χα στην αυλή και ρόδο στο ποτήρι,  
μαλαματένιονε σταυρό είχα στο παρεθύρι.  
Μά ’ρεψε το τριαντάφυλλο κι έσπασε το ποτήρι  
κι εχάθη κι ο χρυσός σταυρός πού ’χα στο παρεθύρι113. 
 
Χρυσή γαστέρα κομπωτή, με τ’ ασημένιο χέρι,  
όπου κρατείς το κρύο νερό χειμώνα καλοκαίρι114. 
 
Μωρέ κανάτα με διαμαντένιο χέρι,  
όπου εβάσταγες κρύο νερό χειμώνα καλοκαίρι115. 
 
Άσπρη κολόνα του λουτρού και μάρμαρο της βρύσης, 
τη μαύρη γης αγάπησες, την μάνα σου αρνήθης116. 
 
Κρισάρα μου μεταξωτή, 
πούκανες χάσικο ψωμί, 
το λίγο το ’κανες πολύ117.  
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Πολύ κοινό στα μοιρολόγια της Μάνης και αλλού είναι ο συμβολισμός του Χά-

ρου με κηπουρό. Και εδώ έχουμε πολλούς συμβολισμούς για τα μικρά παιδιά, που 
συμβολίζονται με δυόσμους και καρυοφύλλια, δυόσμους και ματζουράνες, βασι-
λικό στις γλάστρες, βασιλικό στ’ αυλάκι, τριαντάφυλλα, γαριφαλίτσα,  γαρίφαλα 
και βιόλες, βιόλες και μαντζουράνες, δυόσμους και καρυοφύλλια, γαριφαλίτσα 
πράσινη, γαρίφαλο, γαριφαλάκι: 

 
Ο Χάρος εβουλήθηκε να φτιάξει περιβόλι, 
να βάνει νιες για λεμονιές, τους νιους για κυπαρίσσια, 
 βάνει και τα μικρά παιδιά δυόσμους και καρυοφύλλια    
                             ή              δυόσμους και μαντζουράνες118. 
 
Παίρνει και τα μικρά παιδιά βασιλικό στις γλάστρες119.  
 
Παίρνει και τα μικρά παιδιά βασιλικό στ’ αυλάκι120.  
 
Φύτεψε τα μικρά παιδιά τριαντάφυλλα τρογύρω121.  

 
Βάνει και τα μικρά παιδιά γαρίφαλα και βιόλες122. 
 
Βάνει και τα μικρά παιδιά βιόλες και μαντζουράνες123. 
 
Βάνει και τα μικρά παιδιά δυόσμους και καρυοφύλλια124. 
 
Γαριφαλίτσα πράσινη με τους πολλούς τους κλώνους, 
ποιος σε καταράστηκε να ζήσεις λίγους χρόνους125. 

 
Γαρούφαλο μη μαραθείς, τα φύλλα μη μαδήσεις  
και συ, άσπρο γιασεμάκι μου, πολύ να μην αργήσεις126. 
 
Γαριφαλάκι κίτρινο πότε θα κοκκινίσεις,  
να ρθεις ξανά στο σπίτι σου, στη μάνα να μιλήσεις127; 
 
Να βγουν οι νιες σαν λεμονιές, οι νέοι σαν κυπαρίσσια, 
να βγουν και τα μικρά παιδιά σαν γαριφαλάκια128. 
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       Απ’ όσα αναφέραμε πιο πάνω, διαπιστώνουμε τα εξής : Υπάρχει γενικά πλούσια 
χρήση συμβόλων του νεκρού και αυτό οφείλεται στην ανάγκη του παραδοσιακού 
ανθρώπου να κάνει πιο απτή τη γύρω του πραγματικότητα. Οι συμβολισμοί του 
νεκρού άντρα πάντως είναι περισσότεροι και σημαντικότεροι. Αυτό ίσως συμβαίνει, 
γιατί οι  άνδρες της Μάνης ήταν περισσότερο εκτεθειμένοι στον θάνατο λόγω των 
αγώνων τους με εξωτερικούς  αλλά και εσωτερικούς εχθρούς (βεντέτα), αλλά και 
διότι ο άντρας ήταν αντικείμενο θαυμασμού στην τοπική κοινωνία, ήταν απόκτημα 
να έχει η οικογένεια σερνικά παιδιά. Ας μην ξεχνάμε την ερώτηση «πόσα ντουφέκια 
έχεις», αντί «πόσα σερνικά παιδιά έχεις». Συνεπώς, κάθε απώλεια άνδρα ήταν α-
φορμή για περισσότερο θρήνο, ειδικά αν πέθαινε για την πατρίδα ή ήταν νέος και 
σπουδαίος ή ακόμα κι αν έπεφτε θύμα βεντέτας. 
        Οι συμβολισμοί για τη νεκρή γυναίκα προέρχονται από τον κόσμο των πτηνών 
αλλά κυρίως των φυτών, των ανθέων και των δέντρων. Το ίδιο συμβαίνει και για το 
συμβολισμό των μικρών παιδιών, όπου όμως συχνή είναι η χρήση υποκοριστικών, 
για να δηλωθεί η αγάπη, η στοργή, η τρυφερότητα και η μεγάλη λύπη για την απώ-
λεια. Και στις δυο περιπτώσεις οι συμβολισμοί είναι αισθητά λιγότεροι από αυτούς 
των ανδρών. Τέλος, υπάρχουν και κοινοί συμβολισμοί κυρίως από τον κόσμο των 
πολύτιμων μετάλλων και λίθων, που χρησιμοποιούνται για τους άντρες, για τις γυ-
ναίκες αλλά και τα μικρά παιδιά. 


