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Οι σχέσεις που επικρατούσαν 

ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας 

    Υπάρχει και στα δύο ποιήματα πολυπρόσωπη 

οικογένεια, αρμονικά δεμένη, η οποία αποτελείται 

από άνδρες και γυναίκες προσηλωμένους στην 

παράδοση, τα ήθη και έθιμα του τόπου τους. Σ’ αυτά 

κυρίαρχο ρόλο έχει η κόρη που είναι μονάκριβη και 

όμορφη και γύρω απ’ αυτή εξελίσσεται η πλοκή.  



    Σημαντικός είναι ο δεσμός της μάνας με την κόρη. 

Συστατικό ευτυχισμένης οικογένειας είναι ο μεγάλος 

αριθμός ανδρών που ομαδικά και δημοκρατικά 

καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες τους. 

 



Οι αρχές που επικρατούν 

    Στα δύο κείμενα επικρατούν ορισμένες αρχές σχετικά 

με την εποχή στην οποία αναφέρονται και είναι οι 

ακόλουθες: 

Τα κορίτσια της οικογένειας είχαν την υποχρέωση να 

φροντίζουν τα μεγαλύτερα σε ηλικία συγγενικά τους 

πρόσωπα ιδίως όταν πρόκειται για την έλλειψη του 

πατέρα ή της μητέρας. 



    Επίσης, κυριαρχεί η αρχή του πατριαρχικού 

χαρακτήρα της οικογένειας, όπου όλες οι αποφάσεις 

λαμβάνονται από τον πατέρα και σε περίπτωση 

θανάτου τον ρόλο του αναλαμβάνουν είτε η μητέρα 

είτε τα υπόλοιπα αρσενικά μέλη της. Από την άλλη 

πλευρά έντονο είναι το αίσθημα της αγάπης για την 

ζωή καθώς ο Κάτω Κόσμος κατά τα στερεότυπα 

μοιάζει με φυλακή και ο Χάρος είναι ο 

δεσμοφύλακας της. 



    Επιπλέον ως αρχή τους τα χρόνια εκείνα έθεταν το 

ότι οι ζωντανοί δεν πρέπει να λησμονούν τους 

πεθαμένους, αλλά πρέπει να θλίβονται γι’ αυτούς 

καθώς επικρατούσε η αντίληψη πως εάν οι ζωντανοί 

ξεχνούσαν το καθήκον τους προς τους νεκρούς , 

επρόκειτο στο μέλλον να υποστούν σκληρή τιμωρία.  



Τραγούδι: https://www.youtube.com/watch?v=a37tcnChQAM 

 

Τέλος , αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι ο Πάνω και ο 

Κάτω Κόσμος συνδέονται αναπόσπαστα και 

επικοινωνούν σύμφωνα με τα εκάστοτε στερεότυπα. 

https://www.youtube.com/watch?v=a37tcnChQAM


Κοινωνικά Στερεότυπα 

    Σε εκείνη την εποχή στην οποία αναφέρονται τα δύο 

κείμενα κυριαρχούσαν ορισμένα κοινωνικά 

στερεότυπα. Συγκεκριμένα τα κορίτσια δεν είχαν το 

δικαίωμα επιλογής του μελλοντικού συζύγου αλλά 

παντρεύονταν έπειτα από κάποιο προξενιό. Δηλαδή 

τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας αποφάσιζαν για 

την τύχη τους. 

 



    Έτσι η γυναίκα αντιμετωπίζεται σαν μέλος που 

χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία και βοήθεια από τους 

υπόλοιπους αφού της λείπει κάθε ανεξαρτησία και 

αυτενέργεια. Επιπλέον τα κορίτσια είχαν υποχρέωση 

να φροντίσουν τους γονείς τους σε στιγμές ανάγκης 

και να βρίσκονται κοντά τους. 



    Παράλληλα ο όρκος κατείχε σημαντικό ρόλο στις 

εξελίξεις των ιδιωτικών υποθέσεων, δίνοντάς τους 

νέα ώθηση. Οι όρκοι λόγω της βαρύτητας τους 

έπρεπε να πραγματοποιηθούν καθώς τα λόγια και τις 

υποσχέσεις δεν μπορούσε κανείς να τα παραβεί.  



    Οι όρκοι ήταν άμεσα συνδεδεμένοι με τις κατάρες, οι 

οποίες ήταν απαραίτητες σε περιπτώσεις μη 

υλοποίησης των όρκων. Ένα άλλο κοινωνικό 

στερεότυπο ήταν ότι οι νεκροί είχαν τη δυνατότητα 

να αναστήνονται και ότι η δύναμη της κατάρας ήταν 

τόσο μεγάλη που μπορούσε να κατορθώσει τα 

ακατόρθωτα.  



    Επιπρόσθετα ήταν κοινώς αποδεκτό πως οι άνθρωποι 

μετά το θάνατό τους πήγαιναν στον Άδη, όπου 

κυρίαρχος ήταν ο Χάρος. Τέλος οι συγγενείς ενός 

νεκρού θα έπρεπε να θρηνούν για το χαμό του γιατί 

ειδάλλως η τιμωρία θα ήταν μεγάλη. 

 

 





Οι διαφορές με τη σημερινή εποχή 

   Σήμερα ο καθένας μπορεί να επιλέγει ο ίδιος για το 

μέλλον του κάνοντας τις αποφάσεις που εκείνος 

θεωρεί σωστές για την τύχη και τον γάμο του. 

Παράλληλα όλα τα παιδιά μιας οικογένειας πρέπει να 

φροντίζουν όσο μπορούν τους γονείς τους και αν δεν 

είναι σε θέση οι ίδιοι να αναλαμβάνει την φροντίδα 

κάποιος αρμόδιος.  



    Στην σημερινή εποχή οι οικογένειες θλίβονται για τα 

πεθαμένα μέλη και δε τα ξεχνούν ειδικά αν είναι 

παιδί της οικογένειας, ενώ στο κείμενο η οικογένεια 

ξεχνούσε τα πεθαμένα μέλη της. Στην σημερινή 

εποχή κανείς δε πιστεύει στην ύπαρξη του Κάτω 

Κόσμου, του Άδη και του Χάρου αλλά ούτε και στην 

ανάσταση νεκρών με δική τους πρωτοβουλία.  

 

 

 



    Δεν είναι όμως σωστό σε καμιά περίπτωση να πέφτει 

το βάρος σε ένα μόνο άτομο και κυρίως στο κορίτσι, 

όπως συχνά συνέβαινε. Πλέον η γυναίκα αποφασίζει 

αν θα παντρευτεί ή όχι, δεν αποφασίζουν τα αδέλφια 

όπως περιγράφει το κείμενο.  



    Ακόμη είναι διαδεδομένο πως τα άτομα δεν είναι 

δυνατόν να έχουν υπεράνθρωπες δυνάμεις όπως να 

αναστήνουν νεκρούς με μια κατάρα και να καίνε τη 

γη με έναν αναστεναγμό. 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 


