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1. Εισαγωγή  

 

 Τα δηµοτικά τραγούδια λειτουργούν ως κανάλι λόγου της κοινωνίας που τα 

εκφέρει. Μέσα από αυτά, εκφράζονται προβλήµατα κοινωνικής, πολιτικής και 

πολιτισµικής ζωής. Η µελέτη εποµένως των δηµοτικών τραγουδιών δίνει στα χέρια 

του ερευνητή «τα εξωτερικευµένα συναισθήµατα και τις καταγεγραµµένες 

αντιδράσεις των ανθρώπων απέναντι στα ερεθίσµατα του φυσικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος» (Κοντογιώργης,1979). Οι λαϊκές πολιτισµικές εκδηλώσεις 

γενικότερα, είναι πηγή πληροφοριών για τον τρόπο ζωής και σκέψης µίας 

συµβιωτικής οµάδας, για την κοινωνική της οργάνωση και τους µηχανισµούς 

αναπαραγωγής της µέσα στο χρόνο (∆αµιανάκος, 1987:21). Τα δηµοτικά τραγούδια 

ως µέρος µίας κοινωνικής πραγµατικότητας έχουν ενδιαφέρον για τον ερευνητή που 

επιθυµεί να εξετάσει τις κοινωνικές αναπαραστάσεις της οµάδας που τα εξέφρασε για 

ποικιλία θεµάτων που εµφανίζονται µέσα στο σώµα των τραγουδιών.  

Στη παρούσα εργασία, τους στόχους της έρευνας τους καθόρισε το 

ενδιαφέρον µου να µελετήσω βαθύτερα τον λόγο των δηµοτικών τραγουδιών της 

Κρήτης και ιδιαίτερα των ριζίτικων. Αφού έγινε η µελέτη των 799 τραγουδιών που 

περιέχονται στην συλλογή του Σ. Αποστολάκη, Ριζίτικα, τα δηµοτικά τραγούδια της 

Κρήτης
1 στο σύνολό της, συλλογή η οποία αποτέλεσε το πραγµατολογικό υλικό αυτής 

της έρευνας, τέθηκαν και τα ερευνητικά ερωτήµατα που απασχόλησαν την εργασία. 

Σε µια πρώτη φάση λοιπόν, µέσω της µεθόδου της ανάλυσης περιεχοµένου, 

αποδοµήθηκαν οι λαογραφικές κατηγορίες που ήδη υπήρχαν στη συλλογή του 

Αποστολάκη και κατασκευάστηκαν έξι νέες γενικές κατηγορίες, από τις οποίες η 

καθεµία εµπεριέχει ξεχωριστές υποκατηγορίες. Μέσα από αυτές τις κατηγορίες έγινε 

και η επιλογή του ειδικότερου θέµατος µε το οποίο αυτή η έρευνα επιχειρεί να 

ασχοληθεί. Πρόκειται για τη µελέτη των κοινωνικών αναπαραστάσεων οι οποίες 

σχετίζονται µε τις σχέσεις εξουσίας και την έκφραση ανυποταγής στο ριζίτικο 

τραγούδι. Σε µια δεύτερη φάση, λοιπόν, µελετήσαµε τα τραγούδια ψάχνοντας τις 

έννοιες που είχαν ενδιαφέρον ή πληροφοριακή αξία για το ζήτηµα που µας 

                                                           
1
 Αποστολάκης, Σ., Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,  Γνώση, Χανιά 2010. 
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απασχόλησε και µέσα από την ερµηνευτική ανάλυση του λόγου τους καταλήξαµε στα 

συµπεράσµατα της έρευνας.  

Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο γίνεται µία προσπάθεια 

εισαγωγής στο χώρο της µελέτης των δηµοτικών τραγουδιών γενικότερα, διερευνάται 

δηλαδή τι είναι τα δηµοτικά τραγούδια, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας 

που τα εκφέρει, κάτω υπό ποιους όρους δηµιουργούνται, ποια κοινωνική λειτουργία 

επιτελούν και, τέλος, πώς προσεγγίστηκαν µέχρι τώρα από την λαογραφία και πώς 

µπορούν να προσεγγιστούν υπό το πρίσµα των κοινωνικών επιστηµών.  

Το δεύτερο µέρος της εργασίας ξεκινάει µε την περιγραφή της µεθόδου της 

ανάλυσης περιεχοµένου, την κατασκευή των κατηγοριών της ανάλυσης, την επιλογή 

του πραγµατολογικού υλικού και την παρουσίαση της µεθόδου της ανάλυσης λόγου. 

Στη συνέχεια γίνεται µία εισαγωγή για την προέλευση, την ονοµασία και τα ειδικά 

χαρακτηριστικά του ριζίτικου τραγουδιού, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του νέο-

ριζίτικου τραγουδιού.  Έπειτα, επιχειρείται µία αποσαφήνιση των όρων και των 

εννοιών που σχετίζονται µε τις σχέσεις εξουσίας, την εξέγερση και την ανυποταγή 

καθώς και µία βιβλιογραφική επισκόπηση για το θέµα του ανυπότακτου στις 

παραδοσιακές κοινωνίες. Στη συνέχεια, µε βάση το θεωρητικό πλαίσιο που εκτέθηκε, 

γίνεται µια προσπάθεια σύνδεσης των τραγουδιών τα οποία έχουν προκύψει από την 

κατηγοριοποίηση µε διάφορες πλευρές της ανυποταγής. Εξετάζονται, οι αιτίες που 

οδηγούν κάποιον να αντιδράσει στην εκάστοτε εξουσία και η διαδικασία της 

«εξόδου» του από την κατακτηµένη κοινωνία στον εξω-κοινοτικό χώρο του βουνού. 

Ακόµη εξετάζονται ο χώρος και ο χρόνος της δράσης του ανυπότακτου και τέλος οι 

αξίες, η ιδεολογία και οι πρακτικές της οµάδας στην οποία εντάσσεται. Επιπλέον, 

διερευνάται το θέµα της τιµωρίας αλλά και της γυναικείας ανυποταγής. Η εργασία 

ολοκληρώνεται µε την παράθεση των αποτελεσµάτων.  
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2. Το δηµοτικό τραγούδι 
 

Το δηµοτικό τραγούδι αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι αυτού που ονοµάζουµε 

«παράδοση». Συγκεκριµένα το δηµοτικό τραγούδι εντάσσεται στην λαϊκή µουσική 

παράδοση. Τα δηµοτικά τραγούδια εποµένως είναι τα τραγούδια του λαού 

(Σκάρτσης, 1985-1987). Το δηµοτικό τραγούδι ανήκει στην καλλιτεχνική δηµιουργία 

του λαϊκού πολιτισµού και αποτελεί την πληρέστερη καλλιτεχνική εκδήλωσή του. 

Κατέχει εξέχουσα θέση µέσα στο σύνολο των µνηµείων του προφορικού λόγου και 

αυτό εξαιτίας του λογοτεχνικού χαρακτήρα του(Σβορώνος, 1978). Στο παρόν 

κεφάλαιο επιχειρείται µια προσπάθεια παρουσίασης των βασικών χαρακτηριστικών 

του δηµοτικού τραγουδιού. Αρχικά εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας 

που τα δηµιουργεί και τα εκφέρει και, στη συνέχεια, ο συλλογικός και ανώνυµος 

χαρακτήρας τους καθώς και οι «κανόνες» σύµφωνα µε τους οποίους δηµιουργούνται 

και αναπαράγονται. Στη συνέχεια ερευνώνται οι τρόποι µε τους οποίους 

µεταβιβάζεται η λαϊκή κουλτούρα αλλά και η κοινωνική λειτουργία που επιτελεί.  

 
 

2.1. Η κοινωνία του δηµοτικού τραγουδιού 

Το δηµοτικό τραγούδι συνδέεται άµεσα µε την κοινωνία που το δηµιούργησε, 

µία κοινωνία του λαού της υπαίθρου, κυρίως των αγροτικών και κτηνοτροφικών 

πληθυσµών (Καψωµένος, 1996).  Για την ερµηνεία των δηµοτικών τραγουδιών 

προϋπόθεση αποτελεί η κατανόηση και εξέταση της κοινωνίας που τα γέννησε, 

καθώς αυτή η ίδια κοινωνία είναι αυτή που τα επεξεργάστηκε ανά τους αιώνες. 

Ανάλογα µε τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις κάθε χρονικής περιόδου,  τα τραγούδια 

εξελίσσονται παράλληλα, µετασχηµατίζονται και περνούν µέσα στη συλλογική 

µνήµη. Με άλλα λόγια η κοινωνική οµάδα που τα αναπαράγει, επεµβαίνει και στην 

εξελικτική τους πορεία, έτσι ώστε ο ποµπός και ο δέκτης να συγχέονται. Αυτός είναι 

και ο βασικός λόγος που διατηρήθηκαν µέσα στον χρόνο (Σβορώνος, 1978).  

Το δηµοτικό τραγούδι, όπως ήδη αναφέραµε, εντάσσεται στην λαϊκή 

παράδοση σε αντίθεση µε τη λόγια.  Οι παραδόσεις αυτές, εκφράζουν αντίστοιχα την 

ιδεολογία της τάξης των κυρίαρχων, για τη λόγια παράδοση, και των 

κυριαρχούµενων, για τη λαϊκή. Η κάθε παράδοση αντανακλά τη διαφορετική στάση 

απέναντι στους καταναγκασµούς του φυσικού και κοινωνικού περίγυρου από την 
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τάξη των κυρίαρχων (λόγια) και την τάξη των κυριαρχούµενων (λαϊκή).   Η 

παραπάνω παραδοχή µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η κοινωνία που εκφράζεται 

µέσω των δηµοτικών τραγουδιών, της κατεξοχήν δηλαδή έκφρασης της λαϊκής 

παράδοσης, είναι κυρίως η κοινωνία των κυριαρχούµενων. Το κοινωνικό υπόβαθρο 

του λαϊκού πολιτισµικού γεγονότος είναι συνήθως τα πιο φτωχά κοινωνικά στρώµατα 

και εκείνα που υφίστανται τη µεγαλύτερη οικονοµική εκµετάλλευση. Τα τραγούδια 

µας πληροφορούν για την ταξικότητα που υπάρχει στην κοινωνία των δηµοτικών 

τραγουδιών κόντρα στις απόψεις που τις χαρακτηρίζουν ως «αταξικές» και 

οµοιογενοποιηµένες. Μέσα στα τραγούδια υπάρχουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι, οι 

σκλάβοι και οι άρχοντες, οι βασιλιάδες και οι υπήκοοι. Η κοινότητα τραγούδησε και 

εξέφρασε την αδικία σε όλες τις µορφές αλλά και την αντίδραση των κατώτερων 

στρωµάτων απέναντι σε αυτή την αδικία. Εκτός όµως από τον πολιτισµικό δυισµό 

λόγιας/λαϊκής παράδοσης, στη µελέτη της κοινωνίας των τραγουδιών πρέπει να 

λάβουµε υπόψη και την έννοια της συνολικής-περιρρέουσας κοινωνίας και των 

σχέσεων µε τις επιχώριες κοινότητες. Αυτό δηλαδή που κάνει τα δηµοτικά τραγούδια 

να «αντέχουν» στο χρόνο σχετίζεται µε το γεγονός ότι η κοινωνία που τα δηµιουργεί 

καταφέρνει να διαφυλάξει την ταυτότητά της, παρά τις µεταβολές στην εξωτερική 

κοινωνία και στη σχέση της προς αυτήν. Αυτό δεν σηµαίνει ότι τα δηµοτικά 

τραγούδια δεν µεταβάλλονται, αλλά το κάνουν πάντα σε σχέση µε τη µεταβολή της 

κοινότητας. Η σχέση που η κοινότητα έχει µε την συνολική κοινωνία, είναι µία 

«διπλή σχέση εξάρτησης και σχετικής αυτονοµίας, η οποία συνδέει µεταξύ τους τις 

δύο οντότητες εξασφαλίζοντας, στον πολιτισµικό χώρο, µία εσωτερική οµοιογένεια 

και έναν δηµιουργικό δυναµισµό» (∆αµιανάκος, 1987:27-29).  Αυτού του είδους η 

σχέση η οποία λειτουργεί στο επίπεδο της κοινότητας βοηθάει στη διατήρηση των 

πολιτισµικών εκδηλώσεων απέναντι στις εξωτερικές επεµβάσεις. Για τον ∆αµιανάκο 

(1987), το λαϊκό πολιτισµικό φαινόµενο παρουσιάζει µία παγκοσµιότητα σε όλες τις 

προκαπιταλιστικές κοινωνικές µορφές. Και αυτή η επιχώρια κοινότητα, όπως την 

ονοµάζει, έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία συµβαδίζουν µε τις λαϊκές 

πολιτισµικές δραστηριότητες.   

Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι το δίκτυο προσωπικών 

αλληλεξαρτήσεων, όπως οι σχέσεις συγγένειας, πελατείας κ.τ.λ. Η συγγένεια, οι 

σχέσεις και οι θεσµοί που σχετίζονται µε αυτήν είναι τυπικές κατηγορίες της 

εµπειρίας και η οικογενειακή οµάδα είναι ο πυρήνας της ατοµικής και συλλογικής 
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δράσης (Redfield,1947).  Επιπλέον χαρακτηριστικά της κοινότητας αποτελούν η 

σύγχυση των κοινωνικών ρόλων, η απουσία γραπτού πολιτισµού, η οµοιογένεια των 

τρόπων ζωής και η κοινή θέση των µελών σε ένα σύστηµα παραγωγής µε χαµηλό 

καταµερισµό εργασίας.  Επιπλέον, τα λαϊκά στρώµατα υφίστανται τους κοινοτικούς 

πειθαναγκασµούς και τον κοινωνικό έλεγχο. Οι υποταγµένες αγροτικές κοινότητες 

µέσα από την πολιτισµική δηµιουργικότητα, επιχειρούν από τη µία να διαφυλάξουν 

την συνοχή της συµβιωτικής οµάδας, και από την άλλη να αντισταθούν και να έρθουν 

σε ρήξη µε τους δυνάστες τους(∆αµιανάκος, 1987: 35-36). Αυτή, την δεύτερη πτυχή 

του ρόλου της πολιτισµικής δηµιουργικότητας, στοχεύει η εν λόγω εργασία να 

αναδείξει.   

 

 

2.2. Το δηµοτικό τραγούδι ως συλλογική υπόθεση  

Το δηµοτικό τραγούδι είναι δηµιούργηµα ενός συλλογικό υποκειµένου. Αυτό 

σηµαίνει ότι δεν αποτελεί προσωπική υπόθεση ενός εξατοµικευµένου δηµιουργού 

αλλά εκφράζει άµεσα τη συνείδηση της κοινότητας. Φορέας του τραγουδιού µπορεί 

να είναι ο «τυχαίος» εκπρόσωπος ο οποίος ξέρει να τραγουδάει και αποτελεί τον 

άξονα της ποιητικής δηµιουργίας (Πολίτης, 2010). Στο δηµοτικό τραγούδι λοιπόν, 

δεν αναζητάµε τον δηµιουργό. Οι δηµιουργοί του είναι άνθρωποι του λαού οι οποίοι 

είναι φορείς της ποιητικής παράδοσης και κουλτούρας της συνολικής κοινωνίας 

(Καψωµένος, 1990:17). Με δεδοµένο ότι οι δηµιουργοί των δηµοτικών τραγουδιών 

εκφράζουν το σύνολο, µπορούµε να πούµε ότι η δηµιουργικότητα αποτελεί 

συλλογική υπόθεση. Στο πλαίσιο µίας παραδοσιακής κοινωνίας, ο ποιητής ταυτίζεται 

µε το συλλογικό ύφος της κοινωνικής οµάδας που ανήκει και δεν βγαίνει ποτέ από το 

σύστηµα της τέχνης του.  Αυτό σχετίζεται µε το γεγονός ότι η προφορική λογοτεχνία  

είναι «παραδοσιακή», δηλαδή δεν επιδιώκει την πρωτοτυπία. Αυτό θα µπορούσε να 

πει κανείς ότι στενεύει τα όρια της προσωπικής έκφρασης. Παρόλα αυτά, ο λαϊκός 

δηµιουργός µπορεί να εντάξει το προσωπικό του ύφος στην δηµιουργία του, αρκεί να 

το κάνει αυτό στο πλαίσιο του συστήµατος, το οποίο χαρακτηρίζεται από την 

«παραδοσιακότητα» και τη «συλλογικότητα». Η πρωτοβουλία που µπορεί να πάρει 

εντοπίζεται στην ιδιαίτερη χρήση αυτού του συστήµατος. Το σύστηµα αυτό θα 
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µπορούσε να ταυτιστεί µε τη γλώσσα, όπως η γλώσσα δηλαδή, διέπεται από κάποιους 

κανόνες, το ίδιο συµβαίνει και µε τις παραδοσιακές τέχνες. Μπορεί να υπάρχουν 

διαφορές από τεχνίτη σε τεχνίτη, αλλά αυτές πάντοτε υπακούουν σε κοινούς κανόνες 

παραγωγής (Σηφάκης, 1988: 67-70). 

Η έννοια της παράδοσης παρόλα αυτά δε σηµαίνει κατ’ ανάγκη οµοιοµορφία, 

συνοχή και διάρκεια στο χρόνο. Η λαϊκή παράδοση παρέχει τις δοµές, αλλά 

οποιαδήποτε υιοθέτηση εξωτερικών στοιχείων σηµαίνει και τη δηµιουργία ενός νέου 

πολιτισµικού γεγονότος. Μπορεί βέβαια να µην επιδιώκει την πρωτοτυπία, αυτό όµως 

δε σηµαίνει ότι ο ανώνυµος λαϊκός δηµιουργός και ερµηνευτής αντιγράφει απλώς ή 

εκτελεί. Αντιθέτως, καταφέρνει κάθε φορά να δώσει µία νέα πρωτότυπη «ανα-

δηµιουργία» (∆αµιανάκος, 1987). Εποµένως ο δηµιουργός έχει στην κατοχή του τον 

«τρόπο» για να κατασκευάσει το τραγούδι, αυτό εννοούµε µε τον όρο «κανόνα» και 

όχι κάτι το οποίο τον περιορίζει αυστηρά. Για παράδειγµα υπάρχουν οι «ήχοι» για τη 

Βυζαντινή παράδοση, οι «δρόµοι» στο ρεµπέτικο τραγούδι ή τα τούρκικα «µακάµ» 

και στην περίπτωση του ριζίτικου, οι «σκοποί» πάνω στους οποίους κατασκευάζεται 

ένα τραγούδι. Υπάρχει εποµένως µία δηµιουργική αναπαραγωγή, η οποία εµπεριέχει 

την ίδια τη διαδικασία της µετάπλασης και το χειρισµό των υλικών και των 

εκφραστικών µέσων. Ο δηµιουργός έχει στη διάθεσή του τα διαµορφωµένα υλικά και 

τα µέσα για να διαµορφώσει και να δηµιουργήσει το έργο του σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές της τέχνης του και τις προσδοκίες του κοινού του. (Σηφάκης, 1988). 

Αυτό που κατέχει ουσιαστικό ρόλο στη λαϊκή δηµιουργία είναι ο 

αυτοσχεδιασµός.  Η  παραγωγή των δηµοτικών τραγουδιών χαρακτηρίζεται από 

«αυθόρµητο αυτοµατισµό» όπως το ονοµάζει ο Πολίτης (2010). Αυτό σηµαίνει ότι ο 

τραγουδιστής πριν τη δηµιουργία ενός τραγουδιού, έχει εσωτερικεύσει του κανόνες 

αυτής της δηµιουργίας και έπειτα τους εφαρµόζει µε µία φυσικότητα που µπορεί να 

παραλληλιστεί µε τη φυσικότητα που χρησιµοποιεί κάποιος τις λέξεις για να µιλήσει 

(Πολίτης, 2010). Για τον Σηφάκη (1988) ο µηχανισµός παραγωγής των δηµοτικών 

τραγουδιών σηµαίνει  αυθόρµητο –αν και όχι αυτόµατο- χειρισµό των στοιχείων της 

παράδοσης, δηµιουργικό αυτοσχεδιασµό, που επιβάλλεται από τον προφορικό τρόπο 

σύνθεσης και από το γεγονός ότι το τραγούδι παράγεται και τραγουδιέται, δηλαδή 

εκτελείται, την ίδια στιγµή. Η διαδικασία αυτή όχι µόνο δεν αποκλείει την έµπνευση 

αλλά την προϋποθέτει, όπως προϋποθέτει το ταλέντο, την εγρήγορση και την 

κατάλληλη φυσική και ψυχική κατάσταση. (Σηφάκης, 1988).  
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Από τη στιγµή που ένα καινούριο τραγούδι θα κυκλοφορήσει, αρχίζει και µία 

διαδικασία ασύνειδης επεξεργασίας από το συλλογικό φορέα, την κοινότητα. Καθώς 

περνά από τη µία γενιά στην άλλη, υφίσταται µία σειρά από µικρές αλλαγές, όπως η 

προσαρµογή στα δεδοµένα της κάθε εποχής. Μέσα από τη λειτουργία αυτή της 

προφορικής παράδοσης τα τραγούδια είναι δηµιουργία ενός συλλογικού υποκειµένου 

και εκφράζουν την αισθητική, τη βιοθεωρία και την κοσµοαντίληψη της κοινωνίας 

της υπαίθρου (Καψωµένος, 1996). Ο συλλογικός και ανώνυµος µηχανισµός 

παραγωγής, διάδοσης και διάρκειας της λαϊκής µνήµης προϋποθέτει την αρχή της 

προφορικότητας. Η απρόσωπη διαδικασία παραγωγής, η συλλογική επεξεργασία και 

η διάδοση των τραγουδιών µέσα από την προφορική µεταβίβαση αλλά και η 

συλλογική µνήµη αποτελούν τους µηχανισµούς εκείνους οι οποίοι αποδεικνύουν ότι 

το πολιτισµικό γεγονός δεν υπάρχει παρά µόνο από τη στιγµή που αρχίζει να 

µεταβιβάζεται στην κοινότητα (∆αµιανάκος, 1987).  Είναι σηµαντικό να κατανοηθεί 

ότι σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής της περιόδου η παραδοσιακή τέχνη 

απορροφά επιδράσεις και ενσωµατώνει υλικό που προέρχεται από εξωτερικές πηγές, 

και για αυτόν τον λόγο είναι δύσκολο να ορίσουµε την αρχή της. Ενσωµατώνει, θα 

πει διαµορφώνει, µεταµορφώνει και αναπαράγει σύµφωνα µε το σύστηµα των δικών 

της συµβάσεων, για τις ανάγκες και για τη χρήση του δικού της κοινού. Γιατί µόνο 

έτσι ένα έργο µπορεί να περάσει από την «απαράβατη λογοκρισία της κοινότητας» 

που αποτελεί προϋπόθεση για την ίδια την ύπαρξη της λαϊκής τέχνης, και να 

υιοθετηθεί από ένα δεδοµένο κοινωνικό σύνολο (Σηφάκης, 1988). Αυτή η ικανότητα 

«υβριδιοποίησης» των ειδών, λόγω της ικανότητάς τους να αφοµοιώνουν και να 

µεταπλάθουν τα ξένα στοιχεία, εξασφαλίζεται χάρη στην αρχή του αυτοσχεδιασµού.  

 

 

2.3. Η κοινωνική λειτουργία των δηµοτικών τραγουδιών 

 

Σύµφωνα µε τον Σηφάκη (1988), το σύστηµα δηµιουργίας των δηµοτικών 

τραγουδιών υπάρχει ως «έξις», την οποία συµµερίζονται οι χρήστες του. Με άλλα 

λόγια, τα δηµοτικά τραγούδια αναπαριστούν µέσω του λόγου τους τη συλλογική 

κοσµοθεωρία της κοινότητας, τη κοινή θέση, τις κοινές συνθήκες ζωής και όρους 

ύπαρξης των ατόµων που τα παράγουν και τα εκφέρουν. Άλλωστε, βασικό 
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χαρακτηριστικό της δηµοτικής ποίησης αποτελεί η άµεση συνάρτηση που έχει µε 

τους χρήστες της. ∆εν µπορεί να έχει καµία αντικειµενική ύπαρξη έξω από αυτούς. 

Όσο αυτή η κοινή έξη, διατηρείται και διαρκεί ιστορικά στο χρόνο, µετατρέπεται σε 

συλλογική αντίληψη και µνήµη, κοινές πεποιθήσεις και πρακτικές (Σηφάκης, 

1988:21-23). 

Η κοινωνική λειτουργικότητα στο µέτρο που κάθε λαϊκή πολιτισµική 

δηµιουργία αναπαράγει ένα σύνολο από κοινωνικές στάσεις, αντιλήψεις, εµπειρικές 

γνώσεις, αισθητικούς κανόνες, ιδεολογία και κοινωνικές πρακτικές, συνδέεται µε 

άλλες όψεις της κοινωνικής ζωής και ισχυροποιεί µε τον τρόπο αυτό τις κοινωνικές 

δοµές της οµάδας. Η πιο βασική από τις αρχές που εγγράφονται σ’ αυτή τη διάσταση 

των εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισµού είναι εκείνη που τις αναδείχνει ως σύµβολα 

πολιτισµικής αυτοαναγνώρισης και µέσα κοινωνικοποίησης της προσωπικότητας, 

απονέµοντας την κοινωνική και πολιτισµική ταυτότητα του ατόµου. Η πολιτισµική 

έκφραση µετατρέπεται σε σύµβολο κοινωνικής ένταξης και αυτοαναγνώρισης, 

γίνεται ένας πόλος έλξης για τα µέλη της οµάδας. Με αυτόν τον τρόπο, οι λαϊκές 

εκδηλώσεις συνοψίζουν τις πνευµατικές, ηθικές και αισθητικές όψεις της κοινωνικής 

ζωής µέσα σε µία οµάδα (∆αµνιανάκος, 1987).   

Το δηµοτικό τραγούδι βρίσκεται σε όλες τις πολιτισµικές εκδηλώσεις της 

κοινωνικής και οικογενειακής ζωής, όπως στους γάµους, στις βαφτίσεις, στο θάνατο, 

στη δουλειά, στα εορταστικά και λατρευτικά έθιµα κ.α. Η δηµιουργία του δηµοτικού 

τραγουδιού κάλυπτε ποικίλες κοινωνικές λειτουργίες για τη κοινότητα που βίωνε 

άνισους κοινωνικούς όρους που τις είχαν επιβληθεί. Ενάντια σε αυτές τις συνθήκες 

καλλιέργησε την προφορική καλλιτεχνική της έκφραση η οποία λειτουργούσε ως 

µέσο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, άλλα και αναπλήρωνε κοινωνικές λειτουργίες όπως 

η διαµόρφωση της κοινωνικής ηθικής και της ιστορικής/ συλλογικής µνήµης και 

βιοθεωρίας (Καψωµένος, 1990). 

 Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι το δηµοτικό τραγούδι δηµιουργείται 

από έναν ανώνυµο καλλιτέχνη ο οποίος όµως εκφράζει την ιδεολογία του συνόλου. 

∆ηµιουργεί το τραγούδι λαµβάνοντας υπόψη τον «τρόπο»  τον οποίο του έχει 

κληρονοµήσει η παράδοση. Αυτό στη συνέχεια µεταβιβάζεται, εξελίσσεται και 

µετασχηµατίζεται από γενιά σε γενιά µε τέτοιο τρόπο ώστε να εκφράζει κάθε φορά 

την κοινότητα. Το δηµοτικό τραγούδι παίζει σηµαντικό ρόλο σε όλες τις εκφάνσεις 
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της ζωής των ατόµων και λειτουργεί ως µέσο κοινωνικοποίησης και 

αυτοαναγνώρισης 

 

 

3. ∆ιαφορετικές προσεγγίσεις για το δηµοτικό τραγούδι 
 

3.1 Η Λαογραφία και η εθνοκεντρική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισµού  
 

Η λαογραφία είναι η επιστήµη που µελετά τις εκδηλώσεις του λαϊκού 

πολιτισµού. Γεννήθηκε από τον ευρωπαϊκό ροµαντισµό του 19ου αιώνα.  Ο πρώτος 

πυρήνας της λαογραφικής επιστήµης γεννάται στην Γερµανία από τον Χέρντερ γύρω 

στα 1778-79. Τo δηµοτικό τραγούδι θα αποτελούσε το διαφοροποιητικό λόγο 

ανάµεσα σε Γερµανούς και µη Γερµανούς, θα ήταν στοιχείο όχι ταξικής, αλλά 

εθνικής διαφοροποίησης. Στην Ελλάδα, το πρώτο φτωχό ενδιαφέρον το βρίσκουµε 

στα 1815 και είναι και σε αυτήν την περίπτωση στραµµένο στο δηµοτικό τραγούδι 

(Πολίτης, 2003). 

H λαογραφία στην Ελλάδα αναπτύχθηκε για να καλύψει την αναγκαιότητα 

συγκρότησης µίας εθνικής ταυτότητας, κατά τα πρότυπα της λαογραφίας της 

ευρωπαϊκής δύσης. Για να το πετύχει αυτό στράφηκε στη µελέτη του αγροτο-

ποιµενικού πολιτισµού, µέσω του οποίου θα µπορούσε να αποδείξει την κλασική 

καταγωγή των Ελλήνων και να τους συνδέσει µε το αρχαίο παρελθόν τους. Σκοπός 

της λαογραφίας ήταν η ανάδειξη µίας αδιάκοπης συνέχειας από την αρχαιότητα 

(Κυριακίδου-Νέστορος, 1978). Η έννοια λοιπόν γύρω από την οποία οι πρώτοι 

έλληνες λαογράφοι οργάνωσαν την προσπάθειά τους, ήταν αυτή της πολιτισµικής 

συνέχειας. Αυτό που αναζητούσαν οι λαογράφοι της εποχής στον λαϊκό πολιτισµό 

της υπαίθρου ήταν η απόδειξη της κλασικής καταγωγής των νεοελλήνων, σε αντίθεση 

µε τις αξιώσεις του Fallmerayer ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει (Herzfeld, 2003). Έτσι, η 

πολιτιστική ταυτότητα του Έλληνα, έγκειται στην ιδιαίτερη συνθήκη πως αυτός είναι 

ο ξεχωριστός κληρονόµος του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού ως πολιτιστικής µήτρας 

της Ευρώπης (Βέικος, 1993).  

Ο ρόλος της λαογραφίας υπήρξε εξαρχής πολιτικός, αφού προσπάθησε να 

διαµορφώσει µία αποδεκτή εξωτερική εικόνα για τη χώρα. Σκοπός ήταν η 
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νοµιµοποίηση του ελληνικού εθνικού κράτους και η ευρωπαϊκή υποστήριξη προς 

αυτό. Καθόρισε το εθνικό «εγώ» σε σχέση µε τον εκάστοτε ξένο, γι’ αυτό το λόγο 

θεωρείται και εθνική επιστήµη (Herzfeld, 2003). Με αυτόν τον τρόπο, ανασύρθηκε 

από την αφάνεια ο λαϊκός πολιτισµός, µε βασική επιδίωξη τον επαναπροσδιορισµό 

του εθνικού µέλλοντος, µέσω της προβολής των αξιών των δηµοτικών τραγουδιών, 

των µύθων και των θρύλων. Οι λαογράφοι είδαν τον αγροτικό πληθυσµό ως τον 

θεµατοφύλακα του προβιοµηχανικού λαϊκού πολιτισµού (Ντάτση, 1990).  

Αντικείµενό της λαογραφίας είναι ο λαϊκός πολιτισµός σε αντιδιαστολή µε 

τον ανώτερο, ο παραδοσιακός σε αντιδιαστολή µε το σύγχρονο και κατ’ επέκταση ο 

προφορικός λόγος σε αντιδιαστολή µε τον γραπτό. Οι παραπάνω διαχωρισµοί 

επεκτείνονται και στο επίπεδο των εκδηλώσεων του βίου, που διακρίνονται σε αυτές 

που οφείλονται «στην ανατροφή και την µόρφωσιν» και στις «κατά παράδοσιν», τις 

οποίες και µελετά (Πολίτης 1909, παρατίθεται: στο Κυριακίδου – Νέστορος, 1978). 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον Πολίτη, δουλειά του λαογράφου είναι ο εντοπισµός των «κατά 

παράδοσιν» στοιχείων και η σύνδεσή τους µε το ιστορικό παρελθόν (Κυριακίδου-

Νέστορος,1978). Ο προσανατολισµός της λαογραφίας ήταν η καθιέρωση µίας 

ιστορικής «συνέχειας», «διάρκειας», «επιβιώσεως». Μελέτησαν εποµένως τον λαϊκό 

πολιτισµό, έχοντας ως µέτρο το «αγνό, καθαρό και άφθαρτο πνεύµα του λαού», το 

οποίο ταύτισαν µε τις αξίες της αρχαιότητας (Alexiou, 1984: 45).  

Μετά την πρώτη περίοδο άνθησης της ελληνικής λαογραφίας, γίνεται µία 

στροφή από το παρελθόν και την προγονολατρία, στο µέλλον και την ανόρθωση του 

νεοσύστατου κράτους. Το όραµα της αρχαίας τάξης πραγµάτων δίνει τη θέση του σε 

αυτό της νεοελληνικής πραγµατικότητας του 1821, δηµιούργηµα του λαού και ο 

αρχαϊσµός αντικαθίσταται από τον λαϊκισµό. Προβάλλονται αξίες του λαϊκού 

πολιτισµού, όπως η εσωτερική ελευθερία, η ευαισθησία και το ήθος. Με αυτόν τον 

τρόπο κατασκευάζεται µία ειδυλλιακή εικόνα της υπαίθρου, η οποία δεν 

ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα. Η εξιδανίκευση του λαϊκού πολιτισµού 

ανταποκρίνεται στην ανάγκη για εθνική συσπείρωση και στην ενωτική προσπάθεια 

του επίσηµου κράτους (Κυριακίδου-Νέστορος, 1978). 

Εκτός όµως από τους εθνικούς σκοπούς που εξυπηρέτησε η λαογραφία, 

επιπλέον περιορίστηκε στην ανακάλυψη των µνηµείων του αγροτοποιµενικού  

πολιτισµού και όχι τους φορείς του. Εποµένως, στις εκδηλώσεις του βίου και όχι στον 

ίδιο τον βίο, γεγονός που σηµαίνει πως η µέθοδός της ήταν καθαρά ληµµατογραφική.  
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Οι λαογράφοι αντιµετώπισαν το υλικό τους µόνο ως κείµενα, ξεκοµµένα από τους 

ανθρώπους που τα παρήγαγαν, τους όρους αυτής της παραγωγής, τη λειτουργία τους 

µέσα στο κοινωνικό σύνολο, άλλα και τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που τα 

µετασχηµάτιζαν. Επιπλέον, είναι αµφίβολη ακόµα και η µεθοδολογία συλλογής 

αυτών των κειµένων αλλά και η µετέπειτα επεξεργασία τους ώστε να συνάδουν µε 

τους σκοπούς που έπρεπε να εξυπηρετήσουν (Κυριακίδου-Νέστορος, 1978). Για τους 

λόγιους αυτούς, η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα σε «χωριάτες» και επιστήµονες 

ήταν ξεκάθαρη και µε αυτήν την αντίληψη προχώρησαν στις διάφορες φιλολογικές 

επεµβάσεις στην ερµηνεία, αλλά και στην διασκευή των δηµοτικών τραγουδιών. 

Λόγω της προφορικής προέλευσης των κειµένων δεν µπορούµε να πούµε σε ποιο 

βαθµό έχουν αλλοιωθεί από τις επεµβάσεις των λαογράφων. Παρόλα αυτά, και παρά 

τις περίεργες για την σηµερινή εποχή µεθόδους και θεωρίες που χρησιµοποίησαν οι 

λαογράφοι, δεν παύει να ισχύει το γεγονός ότι χάρη σ’ αυτούς συλλέχθηκε και 

διατηρήθηκε ένα µεγάλο σύνολο πραγµατολογικού υλικού το οποίο έχουµε στην 

διάθεσή µας για να µελετήσουµε (Herzfeld, 2003).  

Οι επιπτώσεις παρόλα αυτά της εθνοκεντρικής προσέγγισης του λαϊκού 

πολιτισµού, επεκτείνονται σε ιδεολογικό, θεωρητικό και  µεθοδολογικό επίπεδο, και 

αυτό γιατί όχι µόνο εµπόδισε το πολιτισµικό γεγονός να µελετηθεί ως κοινωνικό 

γεγονός µε κάποια πληροφοριακή αξία, άλλα επίσης δεν επέτρεψε την κατανόηση της 

λαϊκής πολιτισµικής έκφρασης, ως µίας ιστορικής και κοινωνιολογικής 

πραγµατικότητας. Επιπλέον, λόγω της αποκλειστικά ληµµατικής ταξινόµησης, 

αγνοήθηκαν οι κοινωνικές και πολιτισµικές συνιστώσες των συµβιωτικών οµάδων, 

µόνο µέσα στις οποίες έχει νόηµα η µελέτη των λαϊκών εκδηλώσεων (∆αµιανάκος, 

1987) 

 

 

3.2. Προσεγγίζοντας το δηµοτικό τραγούδι υπό το πρίσµα των κοινωνικών 

επιστηµών  

 

Το δηµοτικό τραγούδι, ως κείµενο, αποτελεί πηγή σηµασιοφόρων στοιχείων 

προς ερµήνευση. Ένας τρόπος ερνηµείας του κειµένου αυτού θα ήταν η µελέτη του 
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σε συστηµατική εξάρτηση µε το κοινωνικό του πλαίσιο. Παρόλα αυτά, για τον 

Herzfeld (1984: 31) κάτι τέτοιο δεν αρκεί, καθώς ο διαχωρισµός των κειµένων και 

των κοινωνικών πλαισίων δεν είναι πάντα ξεκάθαρος. Ο ίδιος, προτείνει µία 

ανάγνωση τριών επιπέδων, των λεκτικών, µουσικών2 και κοινωνικών κειµένων, όπου 

στα κοινωνικά,  τα µουσικά και τα λεκτικά εµφανίζονται ως αποτέλεσµα ιδεολογικά 

κατευθυνόµενων διαδικασιών. Προτείνει να λαµβάνει υπόψη ο ερευνητής που 

ασχολείται µε το δηµοτικό τραγούδι την κειµενικότητα των εξηγητικών σχολίων. 

Των σχολίων, δηλαδή, εξίσου των εκτελεστών αλλά και των λαογράφων, γιατί θεωρεί 

πως και τα δύο επηρεάζουν την οντότητα του κειµένου και το διαµορφώνουν. Για 

παράδειγµα, η ταξινόµηση που κάνουν οι λαογράφοι είναι ένα είδος σχολίου πάνω 

στο κείµενο, αδιαφορώντας για την άποψη των ακροατών για τη σηµασία του 

τραγουδιού και θεωρώντας τους ανίκανους οποιασδήποτε θεωρητικής διεργασίας. 

Εποµένως, µία κριτική στάση απέναντι στις ταξινοµητικές κατηγορίες, θα οδηγούσε 

σε χρήσιµα συµπεράσµατα.  Και αυτό γιατί σε πολλές περιπτώσεις µελέτης των 

δηµοτικών τραγουδιών, η ίδια η ταξινόµηση προσδιορίζει  την ερµηνεία και όχι η 

ερµηνεία την ταξινόµηση. Με αυτόν τον τρόπο οι διαχωρισµοί των δηµοτικών 

τραγουδιών, διέπονται από την επίσηµη σχηµατοποίηση της ιστορίας, έτσι ώστε το 

κεντρικό θεµατικό γνώρισµα να αντικατασταθεί λόγω ταξινοµητικής προτεραιότητας 

σε λεκτικό χαρακτηριστικό.  Αυτό που µένει, είναι ένα µνηµείο, ξεκοµµένο από τα 

κοινωνικά του πλαίσια. Αυτό που ο σύγχρονος ερευνητής πρέπει να κάνει, σύµφωνα 

µε τον Herzfeld, είναι να αντιλαµβάνεται εκ των προτέρων ότι αυτά που γράφει ο 

συλλογέας, έχουν γίνει πλέον µέρος του κειµένου που προσπαθούµε να 

ερµηνεύσουµε (Herzfeld,1984 :38-41). 

Μία ακόµη παράµετρος την οποία ο ερευνητής του δηµοτικού τραγουδιού 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη, σύµφωνα µε την Alexiou (1984), είναι η επίδραση της 

αστικής ιδεολογίας στις αγροτικές κοινότητες. Το να θεωρούµε ότι ο λαός της 

υπαίθρου είναι είτε αθώος είτε άφθαρτος είναι λάθος. Η διαχωριστική γραµµή µεταξύ 

υπαίθρου και πόλης είναι ρευστή, µε αποτέλεσµα να αναδεικνύονται αµφίδροµες 

σχέσεις ανάµεσα στον αγροτικό και τον αστικό βίο, αφού µε τη γενίκευση της 

εθνικής παιδείας και την επέκταση του γραπτού πολιτισµού, οι στάσεις των 

                                                           
2
 Σύμφωνα με τους Herzfeld και Alexiou, η μουσική των τραγουδιών παίζει καθοριστικό ρόλο  για την 

μελέτη τους,  κάτι το οποίο έως και σήμερα έχει παραμεριστεί και αγνοηθεί από τους περισσότερους 

επιστήμονες.  
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κυρίαρχων τάξεων υιοθετούνται σε µεγάλο βαθµό από τις κατώτερες. Εποµένως, η 

αλληλεπίδραση λαϊκής και λόγιας παράδοσης, σίγουρα έχει αναδιαµορφώσει και 

µετασχηµατίσει την καλλιτεχνική παραγωγή. Τα παραπάνω µας οδηγούν στο 

συµπέρασµα πως η µελέτη του δηµοτικού τραγουδιού είναι αναγκαίο να γίνεται µέσα 

στις κοινωνικές, ιστορικές και γεωγραφικές συνθήκες που κάθε φορά το 

διαµορφώνουν, βάζοντας στην άκρη τις διακρίσεις (λαϊκός/λόγιος, αστός/χωριάτης, 

ανώτερη/κατώτερη τάξη) που καθιέρωσε η λαογραφία (Alexiou, 1984). 

Στον αντίποδα της εθνοκεντρικής προσέγγισης της λαογραφίας, οι σύγχρονες 

κοινωνικές επιστήµες προτείνουν τη µελέτη τόσο των ζωντανών ακόµη στοιχείων της 

µνήµης των εθνογραφικών φορέων, σε σχέση µε το περιβάλλον και τις κοινωνικές 

συνθήκες, όσο και των γραπτών πηγών (π.χ. τα δηµοτικά τραγούδια), για να φωτιστεί 

το εθνολογικό παρελθόν µέσω µίας ιστορικής ανασυγκρότησης.  Στόχος αυτής της 

θεώρησης είναι να κατανοηθούν οι παραδοσιακές κοινωνίες, ως σύνολα, µέσω της 

ανάλυσης των προφορικών εκδηλώσεών τους. Παρόλα αυτά, ο ερευνητής πρέπει να  

αντιµετωπίσει τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά τη µελέτη της προφορικής 

ιστορίας. Σύµφωνα µε τον ∆αµιανάκο (1987), τρείς είναι οι κίνδυνοι που πρέπει να 

ξεπεραστούν. Πρώτον, να συγχυστεί ο προφορικός χρόνος, ο χρόνος του 

περιεχοµένου του προφορικού κειµένου, µε τον ιστορικό. ∆εύτερον, η άκριτη χρήση 

γραπτών εθνογραφικών µαρτυριών και, τρίτον, η ερµηνεία του προφορικού 

πολιτισµού µε βάση το παρόν
3. Η συγκεκριµένη προσέγγιση προβάλλει την 

πολιτισµική ετερότητα και ετερογένεια, αντιπαραβάλλοντάς την στην λαογραφική 

εθνική ταυτότητα και οµοιογένεια, και επιτρέποντας έτσι τη µελέτη των ιδεολογικών 

χρήσεων και των θεωρητικών αρχών της έννοιας του λαϊκού πολιτισµού 

(∆αµιανάκος, 1987).   

 

 

 

 

                                                           
3
 Για την αποφυγή των παραπάνω κινδύνων, είναι αναγκαία μία διεπιστημονική προσέγγιση 

(κοινωνιολογία, εθνολογία, ιστορία).  
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4. Το ριζίτικο τραγούδι 

 

4.1. Χαρακτηριστικά, προέλευση και ονοµασία 

 

 «Ριζίτικα» λέγονται τα κρητικά δηµοτικά τραγούδια τα οποία παράγονται 

στην δυτική Κρήτη και ειδικότερα στην περιοχή της λεγόµενης «ρίζας»4 του νοµού 

Χανίων, δηλαδή στα χωριά τα οποία βρίσκονται στη βάση έως και τα ορεινά των 

Λευκών Ορέων (Μαδάρες). Τα λεγόµενα ριζίτικα τραγούδια θεωρούνται ως τα κύρια 

τραγούδια της δυτικής Κρήτης. Στην ίδια περιοχή ωστόσο συναντάται παραγωγή  και 

των υπόλοιπων ειδών δηµοτικών τραγουδιών που παράγονται στο υπόλοιπο νησί 

όπως οι µαντινάδες και οι ρίµες (Αποστολάκης, 2010). Το ριζίτικο τραγούδι είναι 

κοµµάτι του δηµοτικού τραγουδιού, είναι ένας τοπικός προσδιορισµός. Φυσικά 

διακρίνεται θεµατικά και µουσικολογικά αλλά δεν παύει να σχετίζεται µε το χώρο της 

έµµετρης και τραγουδισµένης προφορικής λογοτεχνίας (Πολίτης, 2009).  

∆εν είναι εύκολο να καθοριστεί από πότε χρονολογείται η παρουσία τους. 

Μερικά ριζίτικα χρονολογούνται στα ύστερα βυζαντινά και µεταβυζαντινά χρόνια, 

άλλα από την εποχή της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας. Το πρόβληµα της 

χρονολόγησης του ριζίτικου τραγουδιού παραµένει υπαρκτό για τους ειδικούς και 

τους ερευνητές, αν όχι για όλα, τουλάχιστον για τα περισσότερα τραγούδια 

(Αποστολάκης, 2010). Σύµφωνα µε τον Καψωµένο (1978), η αναζήτηση της 

καταγωγής του δηµοτικού τραγουδιού και ο ορισµός της πρώτης σύνθεσης για κάποια 

από αυτά, είναι µία µάταιη προσπάθεια, χωρίς επιστηµονική σηµασία. Άλλωστε, είναι 

τέτοια η διαδικασία µετασχηµατισµού των δηµοτικών τραγουδιών µέσω της 

προφορικής παράδοσης, που κάθε φορά ανταποκρίνονται στα πολιτιστικά και 

ιδεολογικά δεδοµένα της κοινωνίας που τα συντηρεί. Και αν για µερικά από αυτά, τα 

                                                           
4
 «Ρίζα» ονομάζεται ο γεωγραφικός χώρος  της ημιορεινή και ορεινή ζώνης σε σχέση με την κορυφή 

του βουνού και συναντάται και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Βλ. Ιδομ. Παπαγρηγοράκης, Τα 

κρητικά ριζίτικα τραγούδια, τομ. Α’: της τάβλας και της στράτας, Χανιά 1956-57, σημ.12, υποσημ. 1  
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οποία συνδέονται µε συγκεκριµένους χρονικούς ή τοπικούς παράγοντες, είναι εφικτή 

η χρονολόγηση, σίγουρα δεν είναι για τραγούδια τα οποία εκφράζουν βιώµατα, 

τάσεις ή συνήθειες µε πανανθρώπινο και διαχρονικό χαρακτήρα, όπως τα µοιρολόγια, 

τα τραγούδια του γάµου, τα ευτράπελα κ.α. (Καψωµένος, 1978).   

Σύµφωνα και πάλι µε τον Καψωµένο (2009), ο όρος «ριζίτικα», δεν 

αναφέρεται σε κάποια ειδική κατηγορία του δηµοτικού τραγουδιού σε αντιδιαστολή 

µε άλλες, αλλά στα δηµοτικά τραγούδια της συγκεκριµένης περιοχής. Όταν όµως 

χρησιµοποιούν οι κάτοικοι της περιοχής τον όρο ριζίτικα, δεν αναφέρονται σε 

νανουρίσµατα, ευτράπελα ή κάλαντα, άλλα σε τραγούδια σοβαρά, ηρωικά, 

τελετουργικά. Ο τοπωνυµικός όρος έγκειται στην σηµασία της τοπικής προέλευσης, η 

οποία προσδιορίζει τους πολιτισµούς της εντοπιότητας αλλά και στο γεγονός ότι στις 

επίσηµες εκδηλώσεις της περιοχής τραγουδιούνται αυτά τα τραγούδια και όχι γενικά 

τα τραγούδια που γνωρίζουν οι κάτοικοι ανεξαιρέτως.  Άλλωστε, σύµφωνα µε τον 

ίδιο, µόνο στα χωριά της ρίζας διατηρείται το δηµοτικό τραγούδι ως εθιµοτυπικό και 

τελετουργικό στοιχείο.  

Εκτός όµως από τα παραπάνω, στο ριζίτικο τραγούδι εντοπίζονται και κάποια 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα οποία αποτυπώνονται διαφορές τοπικού χαρακτήρα. Ο  

όρος «ριζίτης» χρησιµοποιείται για να δηλώσει την διαφορά µε τους οµολόγους5 των 

κοντινών χωριών και όχι µε τις περιοχές της υπόλοιπης Κρήτης. Ο όρος «ριζίτικα» 

χρησιµοποιήθηκε από τους λαογράφους για να δηλώσουν την διαφορετική προέλευση 

αλλά και ειδολογική κατηγορία των τραγουδιών αυτών. Η πηγή του ριζίτικου 

τραγουδιού, ο κύριος τόπος παραγωγής του βρίσκεται στις επαρχίες Σελίνου και 

Κυδωνίας, όπου σύµφωνα µε παλαιότερους µελετητές διαδόθηκαν µέσω της 

προφορικής παράδοσης στις επαρχίες Αποκορώνου και Σφακίων στη αρχή, αλλά και 

µέχρι τα ορεινά του Ρεθύµνου στην συνέχεια. Στις µέρες µας παρόλα αυτά, χάρη στα 

σύγχρονα µέσα επικοινωνίας, τα ριζίτικα τραγουδιούνται πια σε όλη τη Κρήτη 

(Καψωµένος, 2009).  

Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε τον Ψαρό (2009), η ονοµασία ριζίτικα είναι 

«λανθασµένη» και αυτό γιατί υποδηλώνει το είδος του τόπου (ρίζα) και όχι τον τόπο 

καταγωγής τους. Ο όρος ριζίτικα, συµφώνα µε τον ίδιο, αφήνει απ’ έξω όσους δεν 

κατοικούν στην ρίζα, δηλαδή τους κυρίως Λευκορείτες και τους Σφακιανούς, οι 

                                                           
5
 Π.χ. «Ριζίτες με τσι Σφακιανούς θα δείς και θα τρομάξεις». 
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οποίοι ποτέ δεν δηλώθηκαν ως ριζίτες. Ο Ψαρός θεωρεί ως σωστότερο τον όρο 

«Λευκορείτικα», ο οποίος εντάσσει όλες τις περιοχές των Λευκών Ορέων στις οποίες 

επίσης άνθισαν τα συγκεκριµένα τραγούδια. Παρόλα αυτά η ονοµασία «ριζίτικα» την 

οποία εισάγει σε συλλογή πρώτος ο Παπαγρηγοράκης (1957) έχει επικρατήσει.  Όπως  

εξηγεί ο ίδιος στην εισαγωγή της συλλογής του, «από πότε άρχισαν να λέγονται έτσι 

τα τραγούδια αυτά δεν ξέροµαι καλά καλά, σηµειώνω όµως εδώ ότι σε καµία από τις 

παλιές συλλογές κι εκδόσεις των ριζίτικων τραγουδιών δεν αναφέρεται η ονοµασία 

αυτή από τους εκδότες των… Λογαριάζω λοιπόν τον εαυτό µου ευτυχή γιατί πρώτος απ’ 

όλους ασχολούµαι κάπως λεπτοµερέστερα» (Παπαγρηγοράκης, 1957).  

Επιπλέον, ο εθνοµουσικολόγος Baud-Bovy, στο  έργο του6, εστιάζει στα 

ριζίτικα τραγούδια και µόνο, δηλαδή απουσιάζουν οι µαντινάδες, σαν να θεωρεί 

δεδοµένο ότι η µουσική διάλεκτος της δυτικής Κρήτης χαρακτηρίζεται από τα 

υφολογικά στοιχεία και τις ιδιοµορφίες του ριζίτικου αποκλειστικά. Μετά τη µελέτη 

των απόψεων σχετικά µε την ονοµασία «ριζίτικα τραγούδια», αυτό που 

συµπεραίνεται είναι ότι δεν υπάρχει οµοφωνία για τη σωστή ή µη χρήση του όρου.  

Συνοψίζοντας, αυτό που γίνεται κατανοητό είναι το γεγονός πως µε τον όρο 

«ριζίτικα» πλέον νοείται ο τοπικός προσδιορισµός (ρίζα) αλλά και αυτός του 

περιεχοµένου και της µελωδίας. Στη παρούσα έρευνα «δεχόµαστε» ως ριζίτικα 

τραγούδια, όλα όσα περιλαµβάνονται στη συλλογή του Αποστολάκη (2010), Ριζίτικα, 

τα δηµοτικά τραγούδια της Κρήτης, η οποία αποτέλεσε και το πραγµατολογικό µας 

υλικό.  

Τα ριζίτικα τραγούδια διακρίνονται σε τραγούδια της τάβλας (συµποσιακά) 

και τραγούδια της στράτας (της ξεφάντωσης, του δρόµου) (Αποστολάκης, 2010). 

Αυτή η διάκριση η οποία γίνεται από τους ίδιους τους φορείς των τραγουδιών, 

εξυπηρετεί τις διαφορετικές συνθήκες και περιστάσεις που τραγουδιέται κάθε φορά 

ένα τραγούδι άλλα και µουσικολογικά θέµατα, αφού και ο σκοπός προσαρµόζεται 

ανάλογα τη περίσταση.  Τα πρώτα, τραγουδιούνται γύρω από ένα τραπέζι το οποίο 

φιλοξενεί τους καλεσµένους σε διάφορες συλλογικές εκδηλώσεις όπως γάµο, 

βάφτιση κ.τ.λ. Ενώ τα δεύτερα τραγουδιούνται µόνο εν πορεία, όπως για παράδειγµα 

στη διαδροµή για το σπίτι της νύφης ή στη µεταφορά της προίκας κ.τ.λ. Τα τραγούδια 

της στράτας τραγουδιούνται αποκλειστικά εν πορεία, ενώ το αντίθετο δεν 

                                                           
6
 Baud-Bovy, Chansons populaires de Crete occidentale, Γενεύη, 1972. 
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αποκλείεται (Παπαγρηγοράκης, 1956-57).  Τα τραγούδια της τάβλας έχουν κυρίως 

θέµατα ηρωικά και γνωµικά και αργή τελετουργική µελωδία, χωρίς αυστηρό ρυθµό. 

Τα τραγούδια της στράτας έχουν επικολυρικά θέµατα, ενώ ο ρυθµός και η µελωδία 

τους προσαρµόζονται στο ρυθµό του βαδίσµατος (Καψωµένος, 1978). Τα τελευταία, 

εκτελούνται σε αργό ρυθµό και αυτό στηρίζεται στο γεγονός πως έπρεπε να 

καλύψουν µε τα τραγούδια όλη την πορεία που είχε να κάνει η «συντροφιά». 

Εξαιτίας αυτού, τα τραγούδια της στράτας διατήρησαν στο πέρασµα του χρόνου 

περισσότερο το περιεχόµενό τους, σε αντίθεση µε αυτά της τάβλας όπου η 

εθιµοτυπική τάξη επέβαλε τον περιορισµό των στροφών, ώστε να µπορέσουν οι 

«ξεφαντωτές» να πουν περισσότερα τραγούδια (Καβρουλάκης,1992). Τα ριζίτικα 

τραγούδια έχουν χαρακτήρα περισσότερο τελετουργικό και τραγουδιούνται χωρίς τη 

συνοδεία κάποιου  µουσικού οργάνου, µόνο από άντρες.  

 Σύµφωνα µε τον Baud-Bovy7, τρία είναι τα βασικά µουσικολογικά 

χαρακτηριστικά των ριζίτικων τραγουδιών τα οποία τα διαχωρίζουν από τα υπόλοιπα. 

Το πρώτο είναι το γεγονός ότι αποτελούν ρεπερτόριο το οποίο δεν χορεύεται. 

Απουσιάζουν οι οκτασύλλαβοι και επτασύλλαβοι στίχοι οι οποίοι απαντώνται στα 

χορευτικά τραγούδια, καθώς και ο ρυθµός των 7/8, ο βασικός ρυθµός του ελληνικού 

συρτού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι το ριζίτικο σχεδόν ποτέ δεν είναι 

σολιστικό, συνήθως εκτελείται από ζεύγη ή µεγαλύτερες οµάδες τραγουδιστών. 

Τέλος, αυτό που είναι σηµαντικό για τον «ριζίτη» τραγουδιστή είναι η µουσική και ο 

στίχος. Ενώ δηλαδή στην ανατολική Κρήτη ο τραγουδιστής µπορεί να είναι τελείως 

«άφωνος» όπως χαρακτηριστικά λέει ο Baud-Bovy, αρκεί να είναι καλός στον 

αυτοσχεδιασµό της µαντινάδας, ο ριζίτης πρέπει να τραγουδάει δυνατά όσο του 

επιτρέπει η φωνή του και µέσω του τραγουδιού του επιβάλλεται. Το σηµαντικότερο 

στοιχείο είναι η δεξιότητα στα «αναγυρίσµατα» (διαφορετικό από τα «τσακίσµατα» 

της υπόλοιπης Ελλάδας), µε σκοπό την ανάδειξη του φωνητικού του ταλέντου. 

Παρόλο που η µουσική και συγκεκριµένα η µουσικολογία του ριζίτικου τραγουδιού, 

καθώς και ο τρόπος επιτέλεσής του κατέχουν πολύ σηµαντικό ρόλο για όποιον τα 

εξετάζει, δεν θα αναπτύξουµε περαιτέρω το θέµα αυτό, αφενός γιατί δεν το επιτρέπει 

η έλλειψη γνώσεων της γράφουσας επ’ αυτού και αφετέρου γιατί θεωρούµε ότι δεν 

                                                           
7
 Baud-Bovy, Μουσική καταγραφή στην Κρήτη(1953-1954), 2006.  
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είναι απαραίτητο για το σκοπό και τα όρια που έχουν τεθεί, ερευνητικά και 

µεθοδολογικά, στη συγκεκριµένη εργασία8.  

Τέλος, θεωρούµε σκόπιµο να αναφερθούµε στη διπλή σηµασία του όρου 

«ριζίτικα».  Εκτός  από τη γεωφυσική, έχει και κοινωνική, η οποία δηλώνει τα 

µεγάλα αρχοντικά σόγια. Για τον Καψωµένο (1983)9, «ο όρος ριζίτικα εξέφρασε το 

αδάµαστο φρόνηµα και το περήφανο αυτοσυναίσθηµα του κρητικού όπως το 

ενσάρκωναν οι ρίζες- οι αρχοντορωµαίοι- και το συνειδητοποιούσε ο λαός. Έτσι το 

αρχοντικό ιδεώδες έγινε σύµβολο της ενιαίας αρετής του λαού και έµβληµα της 

κρητικής ιθαγένειας». Το γεγονός όµως ότι ταυτίζεται ο όρος µε τα µεγάλα αρχοντικά 

σόγια, δεν σηµαίνει ότι το ριζίτικο τραγούδι εκφράζει ανθρώπους µίας ανώτερης 

τάξης. Ο Τωµαδάκης (2009) υποστήριξε πως η συχνή χρήση της λέξης «άρχοντας», 

στα ριζίτικα τραγούδια συνδέεται µε τους αρχοντορωµαίους της Κρήτης και 

καταλήγει στο συµπέρασµα πως δεν υπάρχει διάκριση φτωχών και αρχόντων και πως 

οι φτωχοί χωρικοί δεν εκφράστηκαν µέσω των τραγουδιών. Πρόκειται για µία θεωρία 

η οποία στήριξε το επιχείρηµά της στη λέξη «άρχοντας» η οποία σε αντίθεση µε αυτά 

που ισχυρίζεται ο Τωµαδάκης και σύµφωνα µε τον Καψωµένο (2009), δεν δηλώνει 

την ευγενική καταγωγή αλλά το αρχοντικό ήθος, τη µεγαλοφροσύνη, την παλικαριά. 

Με άλλα λόγια, ο άρχοντας ήταν αυτός που ήταν κοινωνικά αναγνωρισµένος 

σύµφωνα µε το αξιακό σύστηµα της κοινωνίας στην οποία δρούσε (Καψωµένος, 

2009).   

Η παράδοση του ριζίτικου τραγουδιού συνεχίζεται ως τις µέρες µας. Σύµφωνα 

µε τον Καψωµένο (1987), η Κρήτη αποτελεί µία περιοχή στην οποία η παράδοση του 

δηµοτικού τραγουδιού παραµένει ζωντανή µέχρι σήµερα. Αυτή η διαπίστωση 

προκύπτει από το γεγονός της συνεχούς δηµιουργίας νέων τραγουδιών σε όλη τη 

διάρκεια του 20ου αιώνα. Αν και υπάρχουν αρκετά κοινά σηµεία στα νέα τραγούδια 

σε σχέση µε την τεχνοτροπία και τη θεµατολογία των παλαιότερων, ωστόσο, το 

ιδεολογικό τους περιεχόµενο και οι όροι λειτουργίας τους αντανακλούν τη σύγχρονη 

ιστορικο-κοινωνική πραγµατικότητα.   

   
                                                           
8
 Για βιβλιογραφία σχετικά με τη μουσικολογία βλ. μελέτες των : Κάβουρας Παύλος,  Λιάβας 

Λάμπρος, Χαψούλας Αναστάσιος.   

9
 Καψωμένος, «Η προέλευση του όρου «ριζίτικα». Συμβολή στο Ε’  Κρητολογικό συνέδριο» 

Φιλοσοφικά και κριτικά ενθυμήματα , Χανιά 1983, σ. 93-97.  
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4.2. Το νέο ριζίτικο  

Αν και οι συνθήκες που ευνοούσαν την διατήρηση και την ανάπτυξη του 

δηµοτικού τραγουδιού µεταβλήθηκαν µε τον χρόνο (άνοδος αστικής τάξης, ανάπτυξη 

τεχνολογίας και Μ.Μ.Ε.), µε αποτέλεσµα την ανατροπή των όρων κοινωνικής και 

ιδεολογικής οµοιογένειας, πάνω στους οποίους στηριζόταν ο λαϊκός πολιτισµός, 

ωστόσο αυτό δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό µέσα 

στις αγροτοκτηνοτροφικές κοινωνίες της περιφέρειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι αν οι τελευταίες σε ένα βαθµό αφοµοιώθηκαν ιδεολογικά από την αστική τάξη, 

δεν σταµάτησαν παρόλα αυτά να αποτελούν µία πολυάριθµη κοινωνική τάξη.  

Σε ορισµένες περιοχές µε ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτιστική οµοιογένεια, το 

δηµοτικό τραγούδι δεν έπαψε µέχρι σήµερα να αποτελεί οργανικό στοιχείο της 

παραδοσιακής λαϊκής κουλτούρας. ∆εν συντηρείται απλώς, αλλά προσαρµόζεται στα 

νέα δεδοµένα και αυτό προκύπτει από τη δηµιουργία νέων τραγουδιών που 

εκφράζουν τις σύγχρονες ιστορικές και πολιτιστικές συνθήκες. Το γεγονός αυτό 

δείχνει την αντίσταση αυτών των πληθυσµών απέναντι στον κίνδυνο αλλοτρίωσης 

από την αστική ιδεολογία (Καψωµένος, 1987).  

Ο ∆αµιανάκος (1987), το εξηγεί αυτό σε σχέση µε την έννοια της συνολικής-

περιρρέουσας κοινωνίας και των σχέσεών της µε τις επιχώριες κοινότητες. Η διπλή 

σχέση εξάρτησης και σχετικής αυτονοµίας εξασφαλίζει στον πολιτισµικό χώρο µία 

εσωτερική οµοιογένεια και ένα δηµιουργικό δυναµισµό, που επιτρέπουν στην 

επιχώρια κοινότητα να διαφυλάξει την ταυτότητα της, παρά τις µεταβολές που µπορεί 

να παρατηρούνται στην εξωτερική κοινωνία.   

Το δηµοτικό τραγούδι συνεχίζει να επιβιώνει στην Κρήτη ως τις µέρες µας 

και αυτό το αποδεικνύει η παραγωγή νέων τραγουδιών10 τα οποία, όπως ήδη 

αναφέραµε, προσαρµόζουν τη θεµατολογία τους και το ιδεολογικό τους περιεχόµενο 

                                                           
10

 Υπάρχει μία έντονη διαφωνία από τους φορείς της παράδοσης στις μέρες μας για την 

αυθεντικότητα των νέων αυτών ριζίτικων. Μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι 

ασχολούνται με τους συλλόγους ριζίτικου τραγουδιού στο νομό Χανίων, συμπεραίνουμε ότι 

χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα, σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν τα παλιά ριζίτικα ως τη μόνη 

αυθεντική έκφραση του είδους, και στους άλλους, οι  οποίοι υποστηρίζουν ότι η ριζίτικη παράδοση 

μπορεί να παραμένει ζωντανή και να αναπαράγεται στις μέρες μας ισάξια. Μία διαφωνία η οποία 

μάλιστα επεκτείνεται στον τύπο και στο διαδίκτυο με κείμενα και από τις δύο πλευρές.  
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στις νέες ιστορικοκοινωνικές συνθήκες. Οι περιοχές όπου η λαϊκή παράδοση 

παραµένει ζωντανή είναι κυρίως τα ορεινά αποµονωµένα διαµερίσµατα του νησιού. 

Παρόλα αυτά, η παράδοση διατηρείται και στα αστικά κέντρα, κυρίως από τα χαµηλά 

και µεσαία στρώµατα,  που όµως διατηρούν επαφή µε την ύπαιθρο. Επιπλέον, 

υπάρχει µία τάση επαγγελµατοποίησης των λαϊκών καλλιτεχνών από επιχειρηµατίες 

των πόλεων. Έτσι, θα µπορούσαµε να πούµε ότι το αστικό κέντρο, λειτουργεί ως 

δεύτερος πόλος καλλιέργειας του δηµοτικού τραγουδιού. Υπάρχει δυσκολία µελέτης 

του τρόπου διάδοσης των παραδοσιακών τραγουδιών, γιατί λόγω των σύγχρονων 

µέσων, είναι δύσκολο για τον ερευνητή να εντοπίσει αν αυτά έχουν γίνει κτήµα του 

λαού, «περνώντας από το χωνευτήρι της λαϊκής παράδοσης», ή όχι (Καψωµένος, 

1979:15-17).  

Όσον αφορά στην λειτουργία, στην διάδοση και στην παραγωγή νέων 

τραγουδιών από τον β’ παγκόσµιο πόλεµο έως σήµερα, ο Καψωµένος παρατηρεί 

σηµαντικές διακυµάνσεις. Αυτό σηµαίνει πως οι διακυµάνσεις αυτές, σχετίζονται 

άµεσα µε τις περιόδους όπου ο κρητικός λαός έχει ενεργό ρόλο και δρα µέσα στις 

ιστορικές συγκυρίες και άρα δραστηριοποιείται  και καλλιτεχνικά για να το εκφράσει.  

 Ένα από τα είδη που συνεχίζει να παράγεται ως τις µέρες µας είναι το ριζίτικο 

τραγούδι
11. Ο Καψωµένος (1987), τα διαχωρίζει από τις µαντινάδες και τις ρίµες και 

τα ονοµάζει ιστορικά, αφού τα νέα αυτά ριζίτικα συνδέονται άµεσα µε εποχές 

µείζονος ιστορικής σηµασίας. Η δηµιουργία των νέων τραγουδιών σχετίζεται µε δύο 

κατηγορίες γεγονότων: 

α) Με  γεγονότα ξεχωριστής ιστορικής σηµασίας όπως οι αγώνες της Κρήτης για την 

ένωση, ο Μακεδονικός αγώνας, οι Βαλκανικοί πόλεµοι, ο ελληνοϊταλικός πόλεµος, η 

µάχη της Κρήτης και η αντίσταση κατά των Γερµανών, ο Κυπριακός αγώνας ενάντια 

στην αγγλική κατοχή, η στρατιωτική δικτατορία και η τούρκικη εισβολή στην Κύπρο.    

β) Με µεµονωµένα γεγονότα, όπως µεγάλες συµφορές και καταστροφές ή θάνατοι 

σηµαντικών προσωπικοτήτων.  

 Από τα νέα ριζίτικα τραγούδια, αυτά που θα µπορούσε κανείς να 

χαρακτηρίσει παραδοσιακά, αν λάβει υπόψη τη δοµή, το µέλος και την γραπτή και 

προφορική µαρτυρία, είναι αυτά που παρήχθησαν την περίοδο της µάχης της Κρήτης 
                                                           
11

 Η νέα σύνθεση ακολουθεί την παράδοση των παλιών λυρικών ηρωικών ριζίτικων.  
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και της αντίστασης. Γεγονός που αποδεικνύει ότι αυτήν την ιστορική περίοδο υπήρχε 

µεγάλη άνθηση του κρητικού δηµοτικού τραγουδιού. Ο Καψωµένος, εντοπίζει 

κάποια βασικά χαρακτηριστικά αυτών των τραγουδιών:  

- έχουν συντεθεί πάνω σε τυπικές φόρµες της λαϊκής ποιητικής παράδοσης 

(προσαρµογή-ανάπλαση-αναλογικός σχηµατισµός).  

- έχουν απλή και στερεότυπη διάρθρωση. 

- αρχίζουν µε τυπικά εισαγωγικά µοτίβα. 

- κάνουν σύντοµη αναφορά στα γνωστά από τη κοινότητα γεγονότα 

- εκτός από τις στερεότυπες εκφράσεις, εισάγονται και νέα µοτίβα που εκφράζουν τη 

νέα συλλογική εµπειρία και την ενιαία στάση του λαού απέναντι στους κατακτητές. 

- αντιπροσωπεύουν µία οµοιογενή οµάδα που υπακούει σε ένα κοινό διηγηµατικό και 

δραµατικό µοντέλο.  

Βασικά θέµατά τους αποτελούν, η επιδροµή, η σφαγή ή καταστροφή, η 

κατάκτηση, ο θρήνος και το πένθος, η συµπαράσταση της φύσης, η µάχη και ο 

πόλεµος, η αντίσταση, η νίκη, ο δόλος και η προδοσία, το αγωνιστικό ήθος. Αυτά τα 

θέµατα εν µέρει αντιπροσωπεύουν στερεότυπους στίχους και εκφράσεις της 

παράδοσης και εν µέρει νέα µοτίβα και εκφράσεις που προσαρµόστηκαν στα 

τραγούδια της εποχής για να εκφράσουν τη νέα συλλογική εµπειρία και την ενιαία 

στάση του κρητικού λαού απέναντι στον κατακτητή.  

Το συµπέρασµα που εξάγεται από τη µελέτη των σύγχρονων αυτών ριζίτικών 

τραγουδιών είναι ότι  τα τραγούδια αυτά αποτελούν µία οργανική συνέχεια της 

λαϊκής ποιητικής παράδοσης, τόσο στην τεχνοτροπία όσο και στη δοµή. Ο κρητικός 

λαός, στην συγκεκριµένη ιστορική συγκυρία, λειτούργησε ως ενιαία οµαδική 

συνείδηση και εκφράστηκε µέσα από ένα συλλογικό ποιητικό 

υποκείµενο(Καψωµένος, 1987).  
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5. Μεθοδολογία 
 

Η µεθοδολογία της εν λόγω έρευνας χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην αρχική φάση, 

ακλουθώντας τη µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου, έγινε µία πρώτη µελέτη των 

τραγουδιών και κατασκευάστηκαν οι κατηγορίες της ανάλυσης. Επειδή τα τραγούδια 

ήταν ήδη κατηγοριοποιηµένα σύµφωνα µε τον λαογράφο της συλλογής από την οποία 

αντλήθηκε το πραγµατολογικό µας υλικό, χρειάστηκε να διαβαστούν και να 

µελετηθούν εκ νέου, µη λαµβάνοντας υπόψη τις λαογραφικές κατηγορίες. Με την 

απόρριψη των λαογραφικών ταξινοµήσεων, απορρίπτουµε και την µέθοδο της 

λαογραφίας, η οποία στηρίζει την ερµηνεία στη ταξινόµηση. Στην λαογραφική 

ταξινόµηση, το κεντρικό θεµατικό γνώρισµα υποκαθίσταται από τα λεκτικά 

χαρακτηριστικά. Έτσι, αυτό που µένει είναι ένα «µνηµείο» του λόγου, ξεκοµµένο από 

τα κοινωνικά του πλαίσια  (Ηerzfeld, 1984 :40-41). Επιπλέον η λαογραφία «βλέπει» 

τα δηµοτικά τραγούδια ως ένα αδιαφοροποίητο σύνολο και στο χώρο και στον χρόνο. 

Από τη µία γιατί αντιλαµβάνεται τα εθνικά σύνορα ως ένα οµοιογενοποιηµένο χώρο 

χωρίς τοπικές διαφορές και ιδιαιτερότητες, στον οποίο τα λαϊκά στρώµατα 

εξέφρασαν κοινά τις αξίες τους και από την άλλη, κύριο µέληµα της υπήρξε η 

σύνδεση του λαϊκού πολιτισµού µε τον αρχαίο, µε σκοπό την συγκρότηση της 

«συνέχειας» για την οποία κάναµε λόγο παραπάνω.  Αντίθετα αυτό που οι κοινωνικές 

επιστήµες, υπό το πρίσµα των οποίων επιχειρείται η ερµηνεία των τραγουδιών στην 

εν λόγω εργασία, είναι η αναζήτηση του κοινωνικού πλαισίου, και µε βάση αυτό το 

κριτήριο ταξινοµήθηκαν τα τραγούδια σε εκ νέου κατηγορίες µε την µέθοδο της 

ανάλυσης περιεχοµένου. Μέσα από την ανάλυση αυτή, αναζητούνται οι αξίες, η 

ιδεολογία, η «γνώµη» που έχουν οι φορείς των τραγουδιών. Γιατί τα αντικείµενα των 

κοινωνικών επιστηµών «έχουν γνώµη», διαµορφώνουν απόψεις και αυτές οι απόψεις 

έχουν σηµασία για την κοινωνική επιστήµη (Κουζέλης, 1996: 12).  

Στη συνέχεια, αφού ορίστηκε η ειδική θεµατολογία/κατηγορία µε την οποία 

στοχεύει να ασχοληθεί η έρευνα, έγινε µία δεύτερη µελέτη των σχετικών µε το θέµα 

τραγουδιών. Σε αυτή τη δεύτερη µεθοδολογική φάση έγινε προσπάθεια ανάλυσης του 

λόγου των τραγουδιών σε βάθος. Αναλύθηκαν τα τραγούδια ως κείµενα επιχειρώντας 

κάθε φορά να λαµβάνεται υπόψη το κοινωνικό τους πλαίσιο (context).   

Μέσω της ανάλυσης του λόγου των τραγουδιών, των καταγεγραµµένων από τους 

λαογράφους κειµένων της προφορικής ποίησης, µπορούµε να συνάγουµε 
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συµπεράσµατα για την κοινωνική πραγµατικότητα της κοινότητας που τα 

δηµιούργησε.  

 
 
 

5.1. Η ανάλυση περιεχοµένου 

 

Η ανάλυση περιεχοµένου είναι µία µέθοδος των κοινωνικών επιστηµών η οποία 

µετατρέπει δευτερογενές υλικό ποιοτικής φύσης σε µορφή ποσοτικών δεδοµένων. 

Είναι µία µέθοδος η οποία µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις µορφές επικοινωνιακού 

λόγου (Κυριαζή, 2009). Σύµφωνα µε τον Berelson, η ανάλυση περιεχοµένου ορίζεται 

ως εξής: «είναι µία τεχνική έρευνας για την αντικειµενική, συστηµατική και ποσοτική 

περιγραφή του φανερού περιεχοµένου των επικοινωνιών και η οποία έχει ως σκοπό 

την ερµηνεία τους» (παρατίθεται στο: Grawitz,2006). Γίνεται µε σκοπό την εξαγωγή 

έγκυρων συµπερασµάτων µέσω της ανάλυσης γραπτών κειµένων και χρησιµοποιεί 

συγκεκριµένους κανόνες (Κυριαζή, 2009). Η συγκεκριµένη µέθοδος αποτελεί 

κοµµάτι της µεθόδου της ποσοτικής σηµασιολογίας. Αφορά περισσότερο στις ιδέες 

που εκφράζονται σε ένα κείµενο παρά στο ύφος του. Χαρακτηρίζεται από το γεγονός 

ότι οι υπό ανάλυση ενότητες δεν είναι λέξεις, αλλά έννοιες (Duverger, 1989).  Το 

κείµενο τεµαχίζεται, δηλαδή µελετάται σε σχέση µε τις ιδέες τις οποίες περιέχει και οι 

οποίες επιλέγονται και καταγράφονται σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο στόχο  

(Grawitz, 2006). 

Παρά το γεγονός ότι η ανάλυση περιεχοµένου έχει συνδεθεί περισσότερο µε την 

ανάλυση του γραπτού λόγου στο πλαίσιο των µέσων µαζικής επικοινωνίας, ωστόσο η 

εφαρµογή της µπορεί να επεκταθεί σε οποιαδήποτε µορφή επικοινωνιακού λόγου ή 

µηνύµατος (Κυριαζή, 2009). Το ερευνητικό υπόβαθρο και το υπό έρευνα θέµα, 

ορίζουν τους κανόνες διαδικασίας της µεθόδου. Εποµένως υπάρχουν διάφορα είδη 

ανάλυσης περιεχοµένου ανάλογα µε τον επιδιωκόµενο στόχο (Duverger, 1989).   

Η ανάλυση περιεχοµένου παρουσιάζει κάποια βασικά χαρακτηριστικά- 

προϋποθέσεις, κατά την εφαρµογή της. Πρώτον, το ότι η εξέταση του κειµένου 

γίνεται στην ολότητά του και όχι επιλεκτικά. ∆εύτερον, το γεγονός ότι ορίζονται οι 

κατηγορίες που χρησιµοποιούνται µε τρόπο σαφή, ώστε να είναι δυνατή η 

επανάληψη και ο έλεγχος από άλλους ερευνητές. Τέλος, το ότι πραγµατοποιείται µια 
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ποσοτικοποίηση των χαρακτηριστικών που εµφανίζονται στο κείµενο, ώστε να 

µπορεί να διαπιστωθεί η σηµασία που φέρουν στο ίδιο το κείµενο αλλά και σε 

σύγκριση µε άλλα ( Κυριαζή, 2009).  Οι έρευνες που στηρίζονται στην ανάλυση 

περιεχοµένου εµφανίζουν µεγάλη ποικιλία θεµάτων, γεγονός που δείχνει ότι τα 

ερωτήµατα που τίθενται και, κατά συνέπεια, οι κατηγορίες που κατασκευάζονται, 

καθώς και η µονάδα ανάλυσης που χρησιµοποιείται, καθορίζονται από τη γενική 

προβληµατική της έρευνας.  

 

 

 

5.2. Η επιλογή του πραγµατολογικού υλικού  

 

Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας η επιλογή της πηγής, µέσω της οποίας 

αντλήσαµε τα δεδοµένα, υπήρξε ένα πρόβληµα προς επίλυση. Αρχικά ερευνήσαµε 

όλες τις βιβλιογραφικές συλλογές που έχουν εκδοθεί µέχρι τώρα οι οποίες 

σχετίζονταν µε το ριζίτικο τραγούδι12. Από τις συλλογές που εντοπίσαµε, καταλήξαµε 

στην συλλογή του Σταµάτη Α. Αποστολάκη, Ριζίτικα, τα δηµοτικά τραγούδια της 

Κρήτης
13. Στο βιβλίο αυτό ανθολογούνται 799 τραγούδια τα οποία οµαδοποιούνται σε 

12 λαογραφικά ταξινοµηµένες ενότητες: Ακριτικά, Ηρωικά, Ιστορικά, Παραλογές, 

Ερωτικά-Του Γάµου-Της Ξεφάντωσης, Νανουρίσµατα-Ταχταρίσµατα-Παιδικά, Της 

Ξενιτιάς, Μοιρολόγια-Του Κάτω Κόσµου-Του Χάρου, Θρησκευτικά-Λατρευτικά, 

Γνωµικά, Ποιµενικά-Ζωοκλοπής, Εργατικά, Σατιρικά- Ευτράπελα. Στο τέλος της 

συλλογής υπάρχουν σχόλια, ευρετήρια και γλωσσάρι του κρητικού ιδιώµατος µε 

λέξεις που συναντώνται στα τραγούδια, καθώς και σχετική βιβλιογραφία. Το κριτήριο 

επιλογής της συγκεκριµένης συλλογής υπήρξε το γεγονός ότι εµπεριέχει την 

µεγαλύτερη καταγραφή ριζίτικων τραγουδιών από όλες τις άλλες. Επιπλέον, για κάθε 

τραγούδι δίνονται και οι παραλλαγές των άλλων συλλογέων µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει µία πλήρης καταγραφή του κάθε τραγουδιού αλλά και των διαφοροποιήσεων 

των καταγραφών των λαογράφων.   

 

                                                           
12

 Για τις βιβλιογραφικές συλλογές που εξετάστηκαν βλ. βιβλιογραφία.  

13
 Αποστολάκης, Σ. Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,  Γνώση,  Χανιά 2010. 
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5.3. Η διατύπωση των κατηγοριών της ανάλυσης  

 

Αφού επιλέξαµε το πραγµατολογικό υλικό της έρευνας  στη συνέχεια 

προχωρήσαµε στην κατασκευή των κατηγοριών της ανάλυσης. Στην περίπτωση της 

παρούσας έρευνας, οι κατηγορίες δεν είχαν εξ’ αρχής προβλεφθεί αλλά προέκυψαν 

µετά από την ενδελεχή µελέτη των τραγουδιών. Η επιλογή των κατηγοριών προέκυψε 

µετά από πολλαπλή µελέτη του υλικού καθώς χρειάστηκε να οικειοποιηθούµε τη 

γλώσσα και τα άγνωστα στοιχεία του λόγου των τραγουδιών ώστε να µπορέσουµε εν 

τέλει να ανακαλύψουµε το ουσιώδες για τον σκοπό της έρευνας. Αρχικά προέκυψαν 

64 κατηγορίες ανάλυσης που περιελάµβαναν σχεδόν το σύνολο των τραγουδιών, και 

οι οποίες σε µια δεύτερη και τρίτη ανάγνωση και επεξεργασία, συγχωνεύθηκαν σε 47, 

οι οποίες στο τέλος εντάχθηκαν σε έξι µεγαλύτερες θεµατικές κατηγορίες.  

Έπειτα, οι κατηγορίες ήταν αυτές που αποτέλεσαν το πλαίσιο της ανάλυσης και 

µας επέτρεψαν να επιλέξουµε τα δεδοµένα. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια αυτής 

της διαδικασίας επιλέξαµε να µη παραµείνουµε σε  ένα άκαµπτο σχήµα κατηγοριών, 

καθώς κατά τη φάση των δοκιµών θεωρήσαµε προτιµότερο να επεξεργαζόµαστε ένα 

πιο ευέλικτο σχήµα κατηγοριών, το οποίο µετασχηµατιζόταν ανάλογα µε αυτά που 

θεωρούσαµε σηµαντικά ή µη, µέχρι να καταλήξουµε στην τελική µορφή των έξι 

µεγάλων θεµατικών κατηγοριών. 

Οι γενικές κατηγορίες που τελικά κατασκευάστηκαν διατυπώνονται στον  

δεύτερο πίνακα. Ο αριθµός που βρίσκεται σε παρένθεση δίπλα από κάθε κατηγορία 

είναι ο αριθµός των τραγουδιών που εντάσσονται σε αυτήν. Ένα τραγούδι µπορεί να 

βρίσκεται σε παραπάνω από µία κατηγορίες. Για παράδειγµα, ένα τραγούδι στο οποίο 

ο γιος απευθύνεται στη µάνα κι εκείνη τον συµβουλεύει για το αν πρέπει να φύγει στο 

βουνό ή όχι, εντάσσεται και στην κατηγορία «µάνα» και στην κατηγορία «βουνό».  

Αυτό συµβαίνει γιατί σε κάθε τραγούδι µπορεί να συνυπάρχουν παραπάνω από ένα 

νοήµατα σε σχέση µε την ταξινόµηση.  

Ο πρώτος από τους παρακάτω πίνακες είναι ο πίνακας ο οποίος προκύπτει από τις 

λαογραφικές κατηγορίες στις οποίες ταξινοµούνται τα τραγούδια από τον συγγραφέα 

της συλλογής και ο δεύτερος είναι ο πίνακας που προέκυψε από την διαδικασία που 

περιγράψαµε.  
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Πίνακας 1 : Η λαογραφική κατηγοριοποίηση της συλλογής 

Ακριτικά/ Ηρωικά 

(119) 

Ιστορικά (170) Παραλλογές (116) Ερωτικά/ 

Του γάµου/ 

Της  ξεφάντωσης 

(140) 

Νανουρίσµατα/ 

Ταχταρίσµατα/ 

Παιδικά (21) 

Της ξενιτιάς (26) Μοιρολόγια/  

Του κάτω κόσµου/ 

Του χάρου (82) 

Θρησκευτικά/ 

Λατρευτικά (28) 

Γνωµικά (26) Ποιµενικά/ 

Ζωοκλοπής (31) 

Εργατικά (6) Σατιρικά/ 

Ευτράπελα (34) 
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Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση τραγουδιών 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (98) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΒΙΟΣ (79) ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ/ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

(133) 

 

• Πλούσιος/φτωχό

ς (17) 

• Ενγραμματοσύν

η (26) 

• Προδοσία/πίστη 

(30) 

• Δίκαιο/άδικο 

(12) 

• Αρετές (10) 

 

 

 

 

 

 

• Βοσκική (17) 

• Φύση (6) 

• Σχέση με ζώα (15) 

• Κακουχίες (31) 

• Εργασία (6) 

• Κυνήγι (4) 

 

 

• τιμημένος θάνατος 

(3) 

• αλλαξοπιστία (5) 

• θείο (23) 

• μοιρολόγια (23) 

• θρήνος/πένθος/ 

θάνατος (29) 

• χάρος/άδης (19) 

• πάνωvs κάτω 

κόσμου (31) 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ (263) ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ (123) 

ΕΞΟΥΣΙΑ/ΑΝΥΠΑΚΟΗ (315) 

 

• κακοποίηση (16) 

• μάνα (104) 

• πορνεία (4) 

• ρόλοι γυναίκας 

(85) 

• προίκα (4) 

• γάμος (25) 

• προξενιό (9) 

 

 

• κύκλοι 

συγγένειας/φιλίας/συ

ντεκνιάς (62) 

• τιμή στους 

καλεσμένους (8) 

• δώρο (6) 

• συνεργασία/αλληλεγγ

ύη (5) 

• βεντέτα (3) 

• κλέψιμο/ζωοκλοπή 

(30) 

• Καταγωγή (3) 

 

 

• φυλακή (23) 

• βουνό/ κάμπος (68) 

• βασανιστήρια (13) 

• πόλεμος (50) 

• ελευθερία (9) 

• επιβολή εξουσίας (4) 

• εκτέλεση (6) 

• κράτος (8) 

• σκλαβιά/δουλεία (8) 

• αντρειοσύνη/παλληκ

αριά (45) 

• αντίσταση/ανταρσία 

(9) 

• κατακτητής (21) 

• οπλοφορία (22) 

• λεηλασία (11) 

• αντροκάλεσμα (18) 

 

 

Κατά τη διαδικασία επιλογής των παραπάνω κατηγοριών, αρχικά 

απαριθµήσαµε τα στοιχεία εκείνα του περιεχοµένου χωρίς να έχουµε κάνει µία 

υπόθεση εκ των προτέρων. Επιδιώξαµε να καταγράψουµε διάφορες ιδέες και έννοιες  

που εκφράζονται µέσα από το κείµενο. Τα θέµατα που αποκαλύφθηκαν κατά τη 
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διάρκεια της µελέτης των τραγουδιών, ήταν αυτά που µας παρείχαν την κατεύθυνση 

της έρευνάς µας. Κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας της κατηγοριοποίησης, 

αναζητήσαµε τα στοιχεία αυτά που επαναλαµβάνονται στο σύνολο του υλικού τις 

περισσότερες φορές και αυτά τα στοιχεία υπέβαλαν την ιδέα για την κατηγορία στην 

οποία αυτά τα στοιχεία θα οµαδοποιηθούν. 

 Στην ανάλυση περιεχοµένου µπορούν να υπάρχουν ποικίλες µονάδες 

καταγραφής, όπως η λέξη, η πρόταση, η παράγραφος, το θέµα κ.τ.λ. Στη περίπτωση 

των ριζίτικων τραγουδιών δεν περιοριστήκαµε σε µία µόνο µονάδα καταγραφής. Το 

κάθε τραγούδι κατηγοριοποιούνταν κάθε φορά σε σχέση µε τη θεµατική που άνηκε. 

Αυτό προέκυπτε είτε από µία λέξη που εµφάνιζε το τραγούδι, είτε από τα 

συµφραζόµενα του, είτε από το γενικό θέµα του τραγουδιού ως συνόλου. 

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση έχει σηµασία στην παρούσα εργασία όχι τόσο για 

τα ποσοτικά αποτελέσµατα τα οποία µπορεί κάποιος να βγάλει εάν συγκρίνει τον 

αριθµό των τραγουδιών που εντάσσονται σε κάθε κατηγορία, όσο για το γεγονός ότι 

αποτέλεσε ένα εργαλείο το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την καλύτερη διαχείριση των 

τραγουδιών κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας µέσω της ανάλυσης λόγου, σχετικά 

µε το ζήτηµα της εξουσίας και της ανυπακοής. Εποµένως, έγινε µία «χαλαρή» χρήση 

της µεθόδου της ανάλυσης περιεχοµένου µε σκοπό να ενταχτούν τα τραγούδια στις 

κατηγορίες αυτές που στη συνέχεια χρησιµοποιούµε στην ανάλυση λόγου. 

Παρακάτω, δίνουµε µία συνοπτική περιγραφή της κάθε κατηγορίας, ποια είδη 

τραγουδιών εντάσσονται στη καθεµία και ποια είναι τα κύρια θέµατα που 

εµφανίζονται.  

 

 

 

 

 

5.4. Αποτελέσµατα ανάλυσης περιεχοµένου 

 

Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, η ανάλυση περιεχοµένου δεν αποτέλεσε το 

βασικό µεθοδολογικό µας εργαλείο στην παρούσα έρευνα. Παρόλα αυτά, αν 

επιχειρούσαµε µία ανάλυση των αριθµών που προκύπτουν από την κατηγοριοποίηση, 

µπορούµε να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα για την κοινωνία του ριζίτικου 
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τραγουδιού. Αρχικά, µετά από την αριθµητική καταµέτρηση και σύγκριση των 

τραγουδιών που εντάσσονται στις έξι γενικές κατηγορίες, προκύπτει ότι η κατηγορία 

της εξουσίας και της ανυποταγής είναι αυτή µε τα περισσότερα τραγούδια. Γεγονός 

το οποίο µας οδηγεί στο συµπέρασµα  ότι για την κοινωνία που παρήγαγε αυτά τα 

τραγούδια, οι σχέσεις µε την εξουσία και η έκφραση ανυποταγής αποτελεί πρωτεύον 

ζήτηµα το οποίο και αποτυπώνεται στην καλλιτεχνική της δηµιουργία. Το γεγονός 

αυτό, υπήρξε και ένας από τους λόγους που επιλέξαµε την εν λόγω θεµατική για 

περαιτέρω ανάλυση.  

 Συγκεκριµένα, σε αυτή τη κατηγορία, τα θέµατα που απασχολούν περισσότερο 

είναι αυτό του χώρου του βουνού και του κάµπου και οι µεταξύ τους διαφορές, ο βίος 

στους ορεινούς όγκους, οι δύσκολες συνθήκες αλλά και η επαφή µε το εκεί φυσικό 

περιβάλλον. Το βουνό σε αυτά τα τραγούδια ταυτίζεται µε την ελευθερία και 

περιγράφεται ως ο κύριος χώρος, στον οποίο ζουν αυτοί που αντιδρούν στην εξουσία.  

Επόµενα στη σειρά είναι τα θέµατα του πολέµου και της κατάκτησης. Πρόκειται 

κυρίως για ιστορικά τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε µάχες µε τον εκάστοτε 

κατακτητή.  Βασικό επίσης θέµα είναι η αντρειωσύνη και η παλικαριά, βασικές αξίες 

του ανυπότακτου, ο οποίος τις πραγµατώνει µέσα από διάφορες πρακτικές οι οποίες 

εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, όπως η οπλοκατοχή και η αντίδραση σε κάθε 

µορφή εξουσίας. Ακόµη, το θέµα της τιµωρίας, µέσω της φυλάκισης και των 

βασανιστηρίων απαντάται αρκετά συχνά και µέσα από τα τραγούδια αυτά, κυρίως 

βλέπουµε την αντίληψη της κοινότητας για το δίπολο δίκαιο/ άδικο σε σχέση µε τις 

πρακτικές που χρησιµοποιεί η εξουσία για να τιµωρήσει τους ανυπότακτους. 

Η αριθµητικά δεύτερη κατά σειρά, µετά την κατηγορία της εξουσίας και της 

ανυποταγής είναι η κατηγορία γυναίκα. Σε αυτή την κατηγορία ένα από τα κύρια 

θέµατα είναι η µάνα η οποία παίζει κυρίαρχο ρόλο σε ολόκληρο το σώµα των 

τραγουδιών, και η παρουσία της εκτείνεται σε όλες τις σφαίρες της ζωής. Τη 

βλέπουµε να προειδοποιεί το γιό, να συµβουλεύει τη κόρη, να πενθεί, να είναι 

σκληρή από τη µία και στοργική από την άλλη και να εκφράζει τις περισσότερες 

φορές το ηθικά ορθό σύµφωνα µε τα πρότυπα της «φρόνιµης» κοινωνίας. Σε αυτή τη 

κατηγορία, εντάσσονται και τα τραγούδια εκείνα τα οποία µας πληροφορούν για τους 

πολλαπλούς ρόλους που έχει η γυναίκα. Βλέπουµε τη γυναίκα ως κόρη, σύζυγο, και 

αδελφή και πάντα σε συνάρτηση µε τον άνδρα.  
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Η επόµενη κατηγορία είναι τα πλέγµατα κοινωνικών σχέσεων. Η συγκεκριµένη 

κατηγορία αποτελείται από τραγούδια τα οποία µαρτυρούν τη σπουδαιότητα που έχει 

η οικογένεια, αίµατος η µη, και γενικότερα το δίκτυο των κοντινών. Μέσα από τα 

τραγούδια καθίσταται ξεκάθαρος ο τρόπος µε τον οποίο το πλέγµα των κοινωνικών 

σχέσεων διευρύνεται, αφού όσο µεγαλύτερο είναι, τόσο περισσότερη δύναµη, 

στήριξη και κύρος δίνει στο άτοµο το οποίο αποτελεί µέλος του. Επιπλέον 

περιγράφονται οι τρόποι µε τους οποίους συνάπτονται οι σχέσεις αυτές (κουµπαριές, 

βαφτίσεις, αδελφοποιίες), αλλά και οι πρακτικές µέσω των οποίων µπορούµε να 

βγάλουµε συµπεράσµατα για τη λειτουργία αυτού του πλέγµατος.  

Στην κατηγορία υπερφυσικό/θρησκεία, εντάσσονται τραγούδια τα οποίο 

σχετίζονται µε την µη-κοσµική πλευρά της ζωής. Μέσα από αυτά τα τραγούδια 

βλέπουµε τη σπουδαιότητα που έχει το θείο στην ερµηνεία και κατανόηση της ζωής. 

Μέσα από το µεταφυσικό, οι άνθρωποι µπορούν να δώσουν  ερµηνεία για αυτά που 

τους συµβαίνουν και τα οποία δεν µπορούν να ελέγξουν, να εξηγήσουν το θάνατο, 

τον πόνο, αλλά και να επαναφέρουν τη δικαιοσύνη και τη τάξη µέσω µίας κοσµικής 

παρέµβασης.  

Η επόµενη κατηγορία είναι η κατηγορία των κοινωνικών αξιών. Σε αυτή τη 

κατηγορία τραγουδιών εντάσσονται τραγούδια τα οποία µας πληροφορούν για τις 

αξίες που ενστερνίζεται η κοινωνία του ριζίτικου τραγουδιού. Κυρίως µέσα από 

δίπολα όπως φτωχός/πλούσιος, δίκαιο/άδικο, πίστη/προδοσία, διαφαίνεται ο τρόπος 

µε τον οποίο αξιολογούνται οι άνθρωποι από τις πράξεις τους. Επίσης εκδηλώνεται 

το πρότυπο µοντέλο ζωής που το άτοµο πρέπει να ακολουθεί, καθώς σε αυτή τη 

κατηγορία συναντάµε πολλά τραγούδια τα οποία θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι 

«οδηγοί ζωής», που αν το άτοµο ακολουθήσει θα αναδειχθεί σε αξιότιµο µέλος της 

οµάδας που ανήκει.   

Η κατηγορία µε τα λιγότερα τραγούδια σε αριθµό, είναι αυτή του καθηµερινού 

βίου. Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσονται τα τραγούδια τα οποία µας πληροφορούν για 

τις καθηµερινές δραστηριότητες και ασχολίες της κοινότητας. Κύρια θέµατα είναι η 

εργασία, η σχέση µε τη φύση και τα ζώα αλλά και οι καθηµερινές δυσκολίες και 

κακουχίες τις ποίες καλούνταν να διαχειριστούν.  

Φυσικά, οι παραπάνω κατηγορίες δεν είναι «ξεκοµµένες» η µία από την άλλη. Το 

αντίθετο µάλιστα, κατά τη διαδικασία της ανάλυσης του λόγου και της ερµηνείας των 

ζητηµάτων που µας απασχολούν, αντλούµαι τραγούδια από όλες τις κατηγορίες και 
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όχι µόνο από την κατηγορία µε τη θεµατική που επιλέξαµε να ασχοληθούµε. 

Άλλωστε το κάθε τραγούδι µπορεί να έχει παραπάνω από ένα νοήµατα αλλά και να 

εντάσσεται σε παραπάνω από µία κατηγορίες.  

 

 

5.5. Η ανάλυση λόγου 

 Αφού κατασκευάστηκαν οι γενικές κατηγορίες µε τις έξι θεµατικές ενότητες, 

έγινε η επιλογή του θέµατος. Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των ζητηµάτων 

των σχέσεων εξουσίας και της κοινωνικής ανυποταγής, όπως αυτά εµφανίζονται στις 

αναπαραστάσεις της κοινωνίας µέσα από τα ριζίτικα τραγούδια. Για το σκοπό αυτό 

κατά τη δεύτερη µεθοδολογική φάση της εργασίας χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση του 

λόγου των τραγουδιών. Περνάµε εποµένως από το ποσοτικό κοµµάτι της ανάλυσης 

στο ποιοτικό. Η  ανάλυση περιεχοµένου που χρησιµοποιήθηκε κατά τη πρώτη 

µεθοδολογική φάση φάνηκε αρκετά χρήσιµη για την ταυτοποίηση των τραγουδιών σε 

θεµατικές οµάδες αλλά και στη διευκόλυνση διαχείρισης ενός µεγάλου αριθµού 

τραγουδιών καθώς επίσης µας προσέφερε µεγαλύτερη ευελιξία. Ωστόσο δεν 

θεωρούµε ότι θα µπορούσε να καταστεί βασικό µεθοδολογικό µέσο για την 

κατανόηση και ερµηνεία των φαινοµένων που αναζητά η εργασία να αναλύσει µέσα 

από το λόγο των τραγουδιών. Αυτό επιχειρεί να το κάνει µέσα από την µέθοδο της 

ανάλυσης λόγου.  

 Με δεδοµένο το γεγονός ότι οι κοινωνικές επιστήµες εξετάζουν «σχέσεις» 

µεταξύ ατόµων ή «σχέσεις» στις οποίες εµπλέκονται άτοµα, οι οποίες 

προσδιορίζονται από τις πράξεις τους, για να τις εξηγήσουµε και να τις ερµηνεύσουµε 

πρέπει να γνωρίζουµε το νόηµα αυτών των πράξεων. Το νόηµα που αποδίδουν οι 

άνθρωποι σε αυτές τις κοινωνικές σχέσεις. Η ερµηνεία εποµένως προϋποθέτει τη 

κατανόηση µίας σχέσης και του  νοήµατος που αποδίδεται σ’ αυτήν. Σύµφωνα µε τον 

Weber, «η κοινωνική πραγµατικότητα έχει πάντα νόηµα, επειδή προέρχεται από 

ανθρώπινες δραστηριότητες µε νόηµα», αυτό που κάνει ο κοινωνικός επιστήµονας 

είναι η προσπάθεια ανακατασκευής αυτού του νοήµατος (Verstehen) (Κουζέλης, 

1996: 12-15). Για να καταστεί εφικτή η ερµηνεία, προϋποθέτει µία πρωταρχική 

κατανόηση. Και αυτή η κατανόηση θα επιτρέψει στον ερευνητή να παρακολουθήσει 

ένα κείµενο, να συλλάβει της σηµασίες του και να φανερώσει τις σηµασιακές σχέσεις 

εκεί που αρχικά φαίνονται να είναι ανύπαρκτες (Ricoeur, 1996: 527). Στην ανάλυση 
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του ο Ricoeur (1996: 537-538), για την ερµηνευτική η οποία διαµεσολαβείται µέσω 

κειµένων, εξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο η ερµηνευτική αναζητά µέσα στο ίδιο το 

κείµενο µία εσωτερική και µία εξωτερική πλευρά. Από τη µία, την εσωτερική, την 

δοµή δηλαδή του κειµένου, και από την άλλη µία εξωτερική η οποία συνίσταται σε 

αυτό που προβάλει το ίδιο το κείµενο για τον εαυτό του, τον «κόσµο» του. Το 

τραγούδι, καταγεγραµµένο ως κείµενο, αναπαράγει µία πραγµατικότητα, ένα κόσµο 

δηλαδή προς κατανόηση και ερµήνευση. Η ικανότητα της κατανόησης του νοήµατος 

έγκειται στη γνώση από τον ερευνητή, του αξιακού συστήµατος αυτών που µελετά. Η 

γνώση αυτή, θα συµβάλει στην βαθύτερη κατανόηση αυτών που συγκροτούν την 

κοινωνική πραγµατικότητα (Κουζέλης, 1996 :16). 

 Γίνεται λοιπόν, µία προσπάθεια ανάλυσης των τραγουδιών ως κειµένων τα οποία 

µπορούν να απεικονίσουν την κοινωνική πραγµατικότητα. Μέσα από την ανάλυση 

λόγου µελετώνται παράλληλα µε το κείµενο και τα συναισθήµατα, οι στάσεις, οι 

σχέσεις και οι ρόλοι όπως αναδύονται µέσα από το λόγο.  Το κείµενο αποτελεί µία 

ευκαιρία για τον ερευνητή που το µελετάει να εισέλθει σε ένα κόσµο µε πολλαπλούς 

κώδικες και σχέσεις.  Κατά την ανάλυση λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος παραγωγής του 

κειµένου, ενώ από την άλλη το περιεχόµενο και η ανάλυση της αφήγησης συνδέονται 

µε τα προβλήµατα του κοινωνικού πλαισίου. Στη προσέγγιση της προφορικής λαϊκής 

παράδοσης και λογοτεχνίας, ο ερευνητής ενδιαφέρεται κυρίως να κατανοήσει τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες και τον πολιτισµό µιας οµάδας εντοπίζοντας τα 

σηµαντικά στοιχεία που µπορούν να µελετηθούν και το γιατί και πώς µπορούν να 

διερευνηθούν (Λυδάκη, 2003: 66-67). Τα γραπτά κείµενα και τα αντικείµενα του 

παρελθόντος που βρίσκονται µακριά από τον δηµιουργό τους µπορούν να 

ερµηνευτούν µε την προϋπόθεση ότι προσδιορίζεται το πλαίσιο µέσα στο οποίο έχει 

νόηµα το κείµενο αλλά και οι συνθήκες παραγωγής του. Με αυτόν τον τρόπο ο λόγος 

µπορεί να αποσαφηνιστεί και να αναδυθούν, οι φανερές αλλά και οι λανθάνουσες 

σηµασίες τους (Λυδάκη, 2003: 87).  

Στην ανάλυση των ριζίτικων τραγουδιών, έχοντας υπόψη ότι «κάθε λόγος 

προφορικός ή γραπτός δεν είναι απλά σύνολο φωνηµάτων αλλά εκ-θεση, πρό-ταση, 

δηλαδή στάση»14, θα γίνει προσπάθεια ερµηνείας αυτής της στάσης. Εκτός από τους 

σηµασιολογικούς κώδικες του τραγουδιού επιχειρείται και η κατανόηση του 

                                                           
14

  Barthes, R. , Εικόνα-μουσική –κείμενο, σ. 89 (στο: Λυδάκη, 2003). 
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περιβάλλοντος µέσα στο οποίο παράγεται, καθώς το κείµενο µπορεί να αναφέρεται 

σε  άλλα κείµενα, πρόσωπα ή καταστάσεις από τον γύρω χώρο. Ενδιαφέρει εποµένως 

η κατανόηση των συµφραζοµένων (context) και των εξωτερικών στοιχείων, των 

περιστάσεων (situation)15.  

 

 Συγκεκριµένα, επιχειρείται η κατανόηση και η ερµηνεία της στάσης αυτής σε 

σχέση µε το θέµα των σχέσεων εξουσίας και της κοινωνικής ανυποταγής. Στο 

επόµενο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση τραγουδιών τα οποία θεωρούµε 

αντιπροσωπευτικά σε σχέση µε αυτή τη θεµατική. Έγινε µία ενδεικτική επιλογή για 

λόγους έκτασης, η οποία θα µας επιτρέψει να αναδυθούν τα σηµεία αυτά που θα 

βοηθήσουν ώστε να απαντηθούν κάποια ερωτήµατα που τίθενται στην αρχή.  

  

 

 

6. Οι σχέσεις εξουσίας 
 

Προϋπόθεση της έκφρασης κοινωνικής ανυποταγής είναι πρωτίστως η ύπαρξη 

µιας σχέσης εξουσίας. Πριν περάσουµε στην ανάλυση των σχέσεων εξουσίας µεταξύ 

των ανυπότακτων Κρητικών που µνηµονεύονται στα ριζίτικα τραγούδια, θεωρούµε 

σκόπιµη την αποσαφήνιση των όρων και των εννοιών που θα µας απασχολήσουν 

στην συνέχεια της παρούσας εργασίας όπως, «δύναµη», «εξουσία», «σχέσεις 

εξουσίας», «ανυποταγή». 

∆ύναµη για τον Weber (1921, στο: Σεραφετινίδου, 2006), είναι «η πιθανότητα 

ότι ένα άτοµο είναι σε θέση να επιβάλλει τη δική του θέληση µέσα σε µία κοινωνική 

σχέση, παρά την υφιστάµενη αντίσταση και ανεξαρτήτως του που στηρίζεται αυτή η 

πιθανότητα». Η δύναµη που ασκεί κάποιος οριοθετεί και τις δυνατότητες δράσης 

κάποιου άλλου (Foucoult, 1991, στο: Σεραφετινίδου, 2006). Η εξουσία από την άλλη, 

αποτελεί θεσµοποιηµένη δύναµη, δηλαδή η δύναµη που ασκείται προέρχεται από τη 

θέση που κατέχει κάποιος µέσα σε ένα θεσµό. Στην θεσµικά κατοχυρωµένη εξουσία, 

                                                           
15

 Κ. Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, Τι είναι σημειωτική;, σ. 15-23   (στο: Λυδάκη, 2003). 
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µία οµάδα ανθρώπων υπακούουν σε µία εντολή. Η έννοια της εξουσίας εµπεριέχει τη 

δυνατότητα του εξουσιαστή να εξασφαλίζει την υποταγή του εξουσιαζοµένου.  

Εντούτοις, αυτός πάνω στον οποίο ασκείται η εξουσία είναι ένα υποκείµενο 

δράσης, το οποίο είναι πάντα δυνάµει ελεύθερος να αντιδράσει. Εποµένως οι σχέσεις 

εξουσίας είναι δυνάµει αναστρέψιµες. Η εξουσία είναι θεσµοποιηµένη δύναµη αλλά 

όχι κατ’ ανάγκη νοµιµοποιηµένη (Σεραφετινίδου, 2006:55-56). Κάθε εξουσία 

προνοεί, ώστε αυτοί στους οποίους ασκείται να διατηρούν την πίστη στη νοµιµότητά 

της. Προσπαθεί εποµένως να πείσει ότι οι λόγοι για τους οποίους ασκείται η εξουσία 

είναι δίκαιοι. Όταν ο εξουσιαζόµενος παύει να έχει αυτή τη πίστη και αρχίζει να την 

αµφισβητεί και να µη συµµορφώνεται,  περνάει από την υποταγή στην ανυποταγή. Οι 

σχέσεις δύναµης και εξουσίας βρίσκονται στον πυρήνα κάθε πολιτικού φαινοµένου. 

Η πράξη της εξόδου του ανυπότακτου στο βουνό όπως αναπαρίσταται στο δηµοτικό 

τραγούδι και η εγκατάλειψη της κοινότητας, είναι πράξη πολιτική, αφού η απόφαση 

αυτή καθορίστηκε από την επιθυµία του να αλλάξει η κατανοµή, η διατήρηση ή η 

µεταβίβαση της δύναµης. Σύµφωνα µε τον Weber (1919:78),  αυτός που 

δραστηριοποιείται στο χώρο της πολιτικής επιδιώκει να αποκτήσει δύναµη είτε ως 

µέσο για την επίτευξη στόχων είτε για τη «δύναµη για τη δύναµη» και το κοινωνικό 

κύρος. 

 Στην περίπτωση που µελετάµε, µέσα από τα ριζίτικα τραγούδια διαφαίνονται 

οι σχέσεις εξουσίας που διαπερνούν την κοινωνία που τα παρήγαγε. Και αυτές τις 

σχέσεις έχει σκοπό η εργασία αυτή να αναδείξει. Η κοινωνία που µελετάµε βρίσκεται 

σε όλο της το ιστορικό φάσµα υπό την εξουσία ενός κατακτητή, αφού η µεγαλύτερη 

παραγωγή των τραγουδιών αυτών χρονολογείται σε περιόδους όπου η Κρήτη ήταν 

υπό την κατάκτηση είτε των Ενετών, είτε των Οθωµανών, είτε αργότερα των 

Γερµανών.  Παρόλα αυτά η έκφραση ανυποταγής που φαίνεται µέσα από τα ριζίτικα 

τραγούδια δεν περιορίζεται στην αντίδραση κάποιων απέναντι µόνο σε µία κοινωνική 

αρχή (βασιλιά, άρχοντα), αλλά και σε µία κοσµική αρχή (χάρος). Σύµφωνα µε τον 

Καψωµένο (1996) τα δηµοτικά τραγούδια χωρίζονται σε τρείς περιόδους, µέσω των 

οποίων διαφαίνεται η ιστορική εξέλιξη του ηρωικού προτύπου και των σχέσεων 

εξουσίας. Η πρώτη, είναι η περίοδος των τραγουδιών του ακριτικού κύκλου. Η 

δεύτερη αποτελείται από τα κλέφτικα τραγούδια και η τρίτη από τα τραγούδια της 

αντίστασης. Για τον ίδιο, υπάρχει µία εξέλιξη «από τον ατοµικό (ακριτικό-κλέφτικο 

τραγούδι) στο συλλογικό ήρωα (τραγούδι της Αντίστασης), από την επιθετική στάση 
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(ακριτικό) στην αµυντική στάση (κλέφτικο- της Αντίστασης). Ή αλλιώς από τη 

βούληση ατοµικής επιβολής (ακριτικό), στη βούληση της ατοµικής ανεξαρτησίας 

(κλέφτικο), και τέλος στη βούληση της συλλογικής ελευθερίας».  

Στόχος της εργασίας είναι να ερευνήσει την έκφραση ανυποταγής όπως αυτή 

αναπαρίσταται διά λόγου των δηµοτικών τραγουδιών και όπως αυτά κάνουν την 

εµφάνιση τους στην προφορική ποίηση της δυτικής Κρήτης. Η βιβλιογραφία που 

σχετίζεται µε τα δηµοτικά τραγούδια σε σχέση µε θέµατα εξουσίας και ανυποταγής 

έχει αφήσει απ’ έξω τα δηµοτικά τραγούδια της Κρήτης, εκτός λίγων εξαιρέσεων, 

παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις συµπλέουν ή και ταυτίζονται σε πολλά σηµεία θα 

τολµούσαµε να πούµε, µε τα κλέφτικα. Χωρίς φυσικά να µπορεί να ισχυριστεί κανείς 

πως δεν υπάρχουν βασικές διαφορές οι οποίες σχετίζονται µε τις τοπικές πολιτισµικές 

και κοινωνικοπολιτικές ιδιαιτερότητες. Ο Herzfeld (1984:40), σηµειώνει 

χαρακτηριστικά ότι «σπανιότατα µπαίνουν τα κρητικά κείµενα στις συλλογές 

κλέφτικων τραγουδιών, χάρη προφανώς στον αυθαίρετο αποκλεισµό της Κρήτης από 

το γενικό πεδίο δράσης των ηρωικών κλεφτών». Γνώµη, η οποία µας βρίσκει 

σύµφωνους, αφού µετά από τη µελέτη της σχετικής, µε τα κλέφτικα τραγούδια  

βιβλιογραφίας, βρίσκουµε πολλά κοινά σηµεία στο ιδεολογικό και αξιακό τους 

υπόβαθρο µε αυτά των ριζίτικων.  

Τι κάνει λοιπόν κάποιον να ανυποτακτεί; Ποιοι είναι οι λόγοι που τον ωθούν 

σε αυτή τη δράση; Ποιος είναι ο φορέας της δράσης και ποιος ο χώρος και ο χρόνος 

της; Ποια είναι τα πρότυπα και οι αξίες που την καθοδηγούν; Και πώς όλα αυτά 

αναπαρίστανται στη δηµοτική ποίηση; Αυτά είναι µερικά από τα ερωτήµατα που θα 

µας απασχολήσουν στη συνέχεια.   

 

 

6.1. Ο ανυπότακτος 

Ο ανυπότακτος είναι καταρχήν παράνοµος, αφού εγκαταλείπει την 

κατακτηµένη κοινότητα, αγνοεί τους νόµους που τη διέπουν, αρνείται την πληρωµή 

της φορολογίας, παίρνει τα όπλα και µετέρχεται στον χώρο της παρανοµίας όπου 

συναντά και ενσωµατώνεται στην οµάδα των οµοίων του, επίσης παράνοµων. Για την 

τοπική κοινωνία, αυτός που πράττει τα παραπάνω είναι «παλικάρι» και 
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αναπαρίσταται θετικά στο λόγο της.  Μαζί όµως µε τις παραστάσεις της τοπικής 

κοινωνίας για τον ανυπότακτο ως φορέα πράξεων θάρρους και ευψυχίας, η αµφίσηµη 

φύση του παράνοµου ήρωα, εκτείνεται και ταυτίζεται µε το γεγονός ότι είναι 

αξιόποινος, ο οποίος ζει εκτός και εναντίον του νόµου. Είναι πάντα άνδρας και 

αποτελεί  τον εκπρόσωπο κατά κάποιον τρόπο, της δυσαρέσκειας της κοινωνικής του 

οµάδας, η οποία τον στηρίζει. Παράλληλα όµως, είναι και αυτός που έχει αποσχιστεί 

από αυτήν την οµάδα, τοποθετώντας τον εαυτό του εκτός αυτής, µέσα στην 

παρανοµία.   

Ο παράνοµος ήρωας συνήθως βρίσκεται στην «γκρίζα» ζώνη µεταξύ 

παρανοµίας και πολιτικής ή έστω προ-πολιτικής κοινωνικής διαµαρτυρίας. Η δράση  

του καθορίζεται ως µία πολιτισµική σταθερά η οποία αντέχει στον χρόνο και στον 

χώρο και η οποία µπορεί να εµφανισθεί οποτεδήποτε οι συνθήκες το επιτρέψουν. Οι 

παράνοµοι ήρωες, αληθινοί ή πλασµατικοί, υπάρχουν στις περισσότερες παραδόσεις 

της υφηλίου, φηµισµένοι συνήθως για τα κατορθώµατά τους µέσω των τραγουδιών 

(Seal, 1996:1-3). 

Ο Χοµπσµπάουµ (1975), ονόµασε τους παράνοµους ήρωες «κοινωνικούς 

ληστές», αφού ερεύνησε πλήθος µύθων και διάφορους τύπους παρανόµων από 

διάφορες ιστορικές περιόδους, πολιτισµούς και εθνικότητες.  Αυτό που πρωτίστως 

χαρακτηρίζει τους κοινωνικούς ληστές είναι το γεγονός ότι θεωρούνται παράνοµοι 

από την εξουσιαστική αρχή αλλά όχι και από την κοινωνία (αγροτοποιµενική) της 

οποίας αποτελούν µέρος. Για τους κατοίκους της κοινότητας οι παράνοµοι 

θεωρούνται «ήρωες, προστάτες, εκδικητές, αγωνιστές για τη δικαιοσύνη, αρχηγοί 

απελευθερωτικών κινήσεων, κι ακόµη άνθρωποι άξιοι σεβασµού, βοήθειας και 

εµπιστοσύνης» (Χοµπσµπάουµ, 1975: 9). Η ληστεία αποτελεί µία από τις εκδηλώσεις 

της λαϊκής ανυποταγής η οποία σύµφωνα µε τον ∆αµιανάκο(1987), είναι ιδιαίτερα 

ζωντανή στους αγροτοποιµενικούς πληθυσµούς. Ο Κοντογιώργης (1979), από την 

άλλη, ονοµάζει τη ληστεία «παρακοινωνιακό φαινόµενο» που, όπως θα δούµε και 

στη συνέχεια, αντιπαρατίθεται στις «φρόνιµες κοινωνίες». Η ληστεία, η οποία 

αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας του ελληνικού κράτους, έχει τις ρίζες 

της στην προεπαναστατική «κλεφτουριά». Για τον ∆αµιανάκο (1987),  υπάρχει µία 

ιστορική συνέχεια σε ό,τι αφορά την  ανυποταγή/ανταρσία στην Ελλάδα και τις 

λαϊκές παρανοµίες, από το κλέφτικο στη ληστεία και, µετά, στο ρεµπέτικο τραγούδι, 

το οποίο αποτέλεσε την µορφή της αντικοινωνίας στο νέο αστικό περιβάλλον του 
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20ου αιώνα, υποκαθιστώντας τη ληστεία. Ο παράνοµος, είτε ληστής είτε κλέφτης, δεν 

νοείται βεβαίως µε τη σηµερινή έννοια του όρου αλλά µόνο σε συνάρτηση µε 

πρακτικές που έρχονται σε αντίθεση µε τις φρόνιµες δραστηριότητες, δηλαδή τις 

δραστηριότητες που υπονοµεύουν την κυριαρχία της εξουσίας (Κοταρίδης, 1993).  

Στο δηµοτικό τραγούδι της Κρήτης, διαφαίνεται η συγκρότηση, στον έξω από 

την κοινότητα χώρο του βουνού ή και της θάλασσας ακόµη, µίας παρακοινωνίας. Ο 

Κοντογιώργης (1979), ορίζει ως «παρακοινωνίες», τις κοινωνίες που εµφανίζουν µια 

«δοµική, ιδεολογική και ηθική αυτονοµία απέναντι στις φρόνιµες κοινωνίες», οι 

οποίες διέπονται από µία διαφορετική δικαιακή νοµιµότητα. Μετά από την έρευνα 

στα δηµοτικά τραγούδια της Κρήτης µπορούµε να πούµε ότι παρά τις πολιτισµικές 

και κοινωνικοπολιτικές διαφορές µε τα υπόλοιπα δηµοτικά τραγούδια, αυτά 

εκφράζουν συχνά ένα αίσθηµα ανυποταγής, το οποίο εκφέρεται από µία 

«παρακοινωνία» η οποία αντιπαραβάλλεται στην φρόνιµη και αυτό γίνεται φανερό 

µέσα από πλείστες αξίες και πρακτικές που υιοθετούν.  

 

 

 

 

 

6.2. Τα αίτια της ανυποταγής  

 

Ποιοι είναι λοιπόν οι λόγοι για τους οποίους ο ριζίτης επιλέγει τα αντιδράσει 

και να ψάξει να βρει άλλους τρόπους πραγµάτωσης του εαυτού του, µέσα από µία 

διαφορετική από την µέχρι τώρα δραστηριότητα του; Ένα ερώτηµα που θα µας 

απασχολήσει εδώ είναι εάν αυτή η αντίδραση και ανυποταγή στην εξουσία είναι µία 

ατοµική εξέγερση η µία συλλογική πρακτική αποκατάστασης της τάξης του κόσµου. 

Ο Καψωµένος (1990) µελετώντας τα δηµοτικά τραγούδια βλέπει σε αυτή την 

αντίδραση στην εκάστοτε εξουσία, είτε αυτή παίρνει τη µορφή του κατακτητή είτε 

αυτή του Χάρου, είτε στρέφεται δηλαδή απέναντι σε µία κοινωνική είτε σε µία 

κοσµική αρχή, την «υπερτροφική πρωτόγονη ατοµικότητα του ήρωα», ο οποίος 

υπερασπίζεται τις ζωικές του αξίες και το φυσικό δίκαιο. Η απόφασή του αυτή 

εποµένως πηγάζει από τη «φύση» του και όχι από τη «θέση» του. Σε αυτή τη «φύση» 
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προσδίδει και ο Hobsbawm(1975:82), τη προσπάθεια των  χαιδούκων των Βαλκανίων 

να πολεµήσουν τον Τούρκο, αλλά όχι τόσο µε σκοπό την ανατροπή του από την 

εξουσία, όσο ίσως για τον «πόλεµο για τον πόλεµο» θα λέγαµε, µέσα από τον οποίο 

θα πραγµατώσουν τον ανδρισµό τους. Έτσι, η πρωτόγονη επανάσταση αδυνατεί να 

µετατραπεί σε ενεργητική επανάσταση µε δική της κοινωνική δύναµη (Ασδραχάς, 

1974).  

Τους παραπάνω ισχυρισµούς έρχεται να συµπληρώσει και ο ∆αµιανάκος 

(1987), µε την επιχειρηµατολογία του απέναντι στην άποψη της λαογραφίας, η οποία 

υποστηρίζει ότι ο παράνοµος των δηµοτικών τραγουδιών είναι ένα άτοµο ξέχωρο από 

την κοινότητα, ένας ήρωας ο οποίος αναλαµβάνει να αγωνιστεί παρακινούµενος από 

τα πατριωτικά του αισθήµατα. Στην πραγµατικότητα, σύµφωνα µε τον ∆αµιανάκο, 

µέσα από τα δηµοτικά τραγούδια διαφαίνεται η ατοµική ευψυχία του ορεσίβιου 

αγρότη ο οποίος θα αντιστεκόταν σε οποιαδήποτε µορφή εξουσίας, είτε αυτή ήταν ο 

Τούρκος είτε ο Έλληνας, από τη στιγµή που αυτός θα είχε το ρόλο του ισχυρού 

καταπιεστή. Εκδηλώνεται δηλαδή µία ανταρσία απέναντι στις κοινωνικές αυθεντίες 

και την πολιτική εξουσία, η οποία όµως δεν αφορά στην ριζική αλλαγή της 

κοινωνίας. Η δράση των ανυπότακτων δεν σχεδιάζεται βάσει κάποιου πολιτικού 

σχεδίου. Η επανάστασή τους δεν νοείται µε τον σύγχρονο όρο της έννοιας, δηλαδή 

της µεγάλης κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής. Είναι επανάσταση η οποία σχετίζεται 

µε την ανάκτηση του «παλιού καλού καιρού» (Κοταρίδης, 1993: 9-10). ∆εν 

υποκινείται εποµένως ούτε από κάποια µορφή εθνικής συνείδησης ούτε από 

οποιοδήποτε άλλο νεωτερικό ιδεολογικό πρόταγµα.  

Τα παραπάνω τεκµηριώνονται µε την ανάλυση της έννοιας «πρωτόγονη 

επανάσταση» που πρώτος εισήγαγε ο Hobsbawm. Εκείνοι που ανυποτακτούν, το 

κάνουν για να αποκτήσουν µία «εξουσιαστική ικανότητα», την οποία όπως θα 

αναλύσουµε και στα επόµενα κεφάλαια, θα τη στηρίξουν σε ένα ευρύ δίκτυο 

συγγενικών αλλά και πνευµατικά συγγενικών δεσµών, καθώς και στην κατοχή και 

χρήση των όπλων: 

 

 «…κι είναι του καπετάν Μοσκιού, του φοβερού κουρσάρου, που χει τροµάξει 

την Τουρκιά, Φράγκους και Βενετσιάνους. Κι είναι δικές του οι θάλασσες, δικά του τα 

λιµάνια, κι έχει στην Κρήτη αδερφοχτούς, συντέκνους και κουµπάρους, κι όντεν αράζει 
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στα Σφακιά, παίζει µε τα κανόνια, και τον γροικούν οι φίλοι του και τον 

καλωσορίζουν!16».  

 

Βλέπουµε εποµένως ότι ουσιαστικά έχουµε δύο µορφές εξουσίας. Από την 

µία την κοινοτική και από την άλλη µία άλλη µορφή εξουσίας που επιδιώκουν να 

αποκτήσουν αυτοί που αντιδρούν. Η εξέγερση µετουσιώνεται σε µία άλλης µορφής 

εξουσία. Ο ανυπότακτος (κουρσάρος) στο παραπάνω τραγούδι θέλει να του ανήκουν 

οι θάλασσες και τα λιµάνια, να έχει δηλαδή τον έλεγχο τους και κατ’ επέκταση την 

εξουσία να τα ελέγχει. Επιπλέον, εάν  συγκρίνουµε µε το παρακάτω τραγούδι, µε το 

γνωστό ριζίτικο «πότες θα κάµει ξαστεριά» όπου ο εξεγερµένος περιµένει τις 

κατάλληλες συνθήκες για να πάρει τα όπλα και να «κάνει µάνες δίχως γιούς», γίνεται 

φανερό ότι επιθυµεί να αποκτήσει µία κοσµική εξουσία όπως αυτή του Χάρου, αφού 

µετά τη σύγκριση των τραγουδιών προκύπτει ότι ανυπότακτος και Χάρος επιδιώκουν 

την ίδια δράση.  

 

 «Ελάστε’ πα που λάχαµε να φάµε και να πιούµε, 

Πριν έρθ’ ο Χάρος κι εύρη µας και µάσε διαγουµίσει, 

Και διαγουµίσει τσι γενιές και αναλώσει τσ’ άντρες, 

Και κάµει µάνες δίχως γιούς και γιούς δίχως µανάδες, 

Και κάνει και µωρά παιδιά ν’ αφήσουν την αγκάλη…»17. 

 

Αυτό εποµένως που οδηγεί αυτόν που αντιδρά στην εξουσία, στη δράση, είναι 

περισσότερο µία ατοµική «θυσία», η οποία θα του χαρίσει κοινωνική φήµη και θα 

τον διακρίνει στην κοινωνική συνείδηση (Κοντογιώργης, 1979: 18). 

 

 «…Ποιος είναι ο νιός ο κυνηγός, ο νιός ο αγριµολόγος, που δε φοβάται το 

θεριό και δε τροµάσσει δράκο; Εγώ’ µαι ο νιός, ο Κωσταντής, τ’ ατροµο παλικάρι18». 

 

                                                           
16

 Αποστολάκης, Σ. Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,  Γνώση,  Χανιά 2010, σελ.107 , αρ.195 

17
Αποστολάκης, Σ. Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,  Γνώση,  Χανιά 2010, σελ.389, αρ. 652. 

18
  ό.π. σελ.10, αρ.12 



45 

 

Και: 

 

 «Μ’ ούλα τση Κρήτης τα χωριά άξια και τιµηµένα, κι ένα χωριό στην Κίσαµο, 

∆ρακώνα τ’ ονοµά του, πού γέννησε κι ανάθρεψε ένα καλά ανρωµένο, το Γιώργη το 

∆ρακωνιανό εις τά εικοσιένα, που τον ετρόµαζε η Τουρκιά19».  

 

Εκτός από τον επώνυµο ήρωα, ο οποίος γίνεται επώνυµος µε τα κατορθώµατά του, 

στα τραγούδια µνηµονεύεται και ο ανώνυµος ήρωας που θα µπορούσε να είναι ο 

καθένας, ακόµα και ο γιός της χήρας, που ο θάνατος του συζύγου της µαρτυρά το 

µειωµένο κοινωνικό κύρος της οικογένειάς της: «χηρας υιγιος εγεύεντο…στο έµπα 

χίλιους έκοψε, στο έβγα δυό χιλιάδες20».  

Αποκτά έτσι κύρος, αφού είναι έτοιµος να αντιµετωπίσει οτιδήποτε, 

οποιαδήποτε στιγµή   «Μάνα δε κάνω κολατσιό, µάνα, δε κάνω γιόµα, α δε σκοτώσω 

το θεριό απού’ δα ψες στη βρύση..», «…και τότες, µάνα µου, να δείς πως πολεµά ο γιός 

σου, πως τη σκοτώνει τη Τουρκιά».  Την ασφάλεια της κοινότητας από τις εξωτερικές, 

φυσικές ή κοινωνικές δυνάµεις την αναλαµβάνει ο αντρειωµένος, ο οποίος γίνεται για 

την κοινότητα ο ήρωας, που αποκτά κοινωνική φήµη και αυθεντία. Ο λαϊκός 

στοχαστής, υµνεί την λεβέντικη στάση του ήρωα απέναντι στη φρόνιµη εξουσιαστική 

νοµιµότητα και δύναµη. Αυτή η στάση δεν είναι απαραίτητο να σηµαίνει µία κατά 

µέτωπο επίθεση αλλά και την άρνηση της εξουσίας µε την φυγή από τα όρια της. 

 

 «Μα ειντά’ χεις καπετάνιο µου, κι είσαι συλλογισµένος; 

Σε φονικό σ’ ελέξανε ή σε σισιναµέντο21; 

Μαγάρι να’ ταν φονικό, να τον σισιναµέντο,  

Μονο µ’ ελέξα οι γι’ αφεδιές και µε ζητούν στη χώρα. 

Φράγκους εγώ δεν προσκυνώ»22.  

                                       … 

                                                           
19

 ό.π. σελ. 106, αρ.189 

20
 ο.π.  σελ. 7,αρ.7 

21
 Σισιναμέντο είναι η φασαρία, η φιλονικία.  

22
 Αποστολάκης, Σ. Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,  Γνώση,  Χανιά 2010, σελ.81, αρ. 141. 
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Για αυτόν που έρχεται σε ρήξη µε την εξουσία, επιθυµία του είναι να µη 

µετέχει καθόλου στο σύστηµα και τους κανόνες που αυτή ορίζει. Προτιµά να είναι 

παράνοµος, να εµπλέκεται σε φόνο για παράδειγµα, όπως περιγράφει και το 

παραπάνω τραγούδι, παρά να χρειαστεί να συνδιαλλαγεί µε τους εξουσιαστές του.  

 «Για τον Μανόηλη θα σας πώ τον Αγιοποστολίτη, 

Που τον γυρεύγ’ η αφεδιά να τον αναρωτήξει. 

Μα ο νιός’ που την πολλή σπουδή κι απού την προκοπήν του 

Φριγάδα καβαλίκεψε κι επήρεν την και πάει 

Εκειά που σµίγουν τα νερά και οι παλιοί κρουσάροι»23.  

                              

Στις αναπαραστάσεις της τοπικής κοινωνίας, αυτός που επιλέγει να φύγει µε 

σκοπό είτε να προστατέψει τους οµοίους του, είτε τον εαυτό του, είναι σοφός. Στο 

παραπάνω τραγούδι το γεγονός ότι ο ήρωας δεν παρουσιάζεται για να τον ανακρίνει η 

βενετική εξουσία αλλά παίρνει ένα καράβι για να γίνει κουρσάρος, µαρτυρεί τη 

θετική στάση της κοινωνίας απέναντι στην ανυποταγή του.  

Παρόλα αυτά, στο δηµοτικό τραγούδι δεν υπάρχουν στοιχεία που να µας 

επιβεβαιώνουν ότι η ατοµική ενεργητικότητα του ανυπότακτου µετουσιώνεται σε 

συλλογική, οδηγώντας σε συσπειρωτικές ανακατατάξεις ως προς τους αδίκους 

κοινωνικούς όρους (Κοντογιώργης, 1979: 19). Αυτός που επιλέγει να µεταβεί στο 

βουνό ή στη θάλασσα και να ενσωµατωθεί στην παρακοινωνία το πράττει εξαιτίας 

της «περιορισµένης πρόσβασης σε υλικά και κοινωνικά αγαθά, της 

ανισοδιανεµητικής και της άκαµπτης δικαιακής κοινωνικής νοµιµότητας». Το 

παρακάτω τραγούδι περιγράφει το αδιέξοδο που βίωναν τα λαϊκά κοινωνικά 

στρώµατα σε σχέση µε τις οικονοµικές συνθήκες που τους επέβαλε η εξουσία. 

  

«Αµπέλι µου πλατύφυλλο και µακροκοντυλάτο, 

   Οι χρωφελέτες ήρθανε και θέ να σε πουλήσω 

   Πουλήσεις µε, χαρίσεις µε, το χρέος δεν το βγάνεις…»24. 

 

                                                           
23

 ό.π. σελ. 81, αρ. 142. 

24
 ό.π. σελ.433, αρ.704. 
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 Και αυτό µας φέρνει στο ζήτηµα της κοινωνικής προέλευσης του ανυπότακτου 

που είναι τα κατώτερα κοινωνικά και οικονοµικά στρώµατα της κοινότητας.  

    

«… Όρη βουνά και τρύπες και λαγκάδια, 

   Γεµάτα είναι φτωχούς και παλικάρια. 

   Τση  πείνας και τση δίψας ξεραµένοι 

   Για να λευτερωθούνε οι καηµένοι…»25.  

  

Παρόλα αυτά, όπως είπαµε προηγουµένως, ο ανυπότακτος δεν εξεγείρεται µόνο 

λόγω της κοινωνικής  στέρησης αλλά και µε σκοπό την απόκτηση κοινωνικής 

καθιέρωσης και αυθεντίας (Κοντογιώργης, 1979: 105-111). Γι’ αυτό το λόγο εκείνος 

που αποφασίζει να αντιδράσει και ανυποτακτεί, βγαίνει από αυτά τα όρια και κατά 

κύριο λόγο «παίρνει τα βουνά» ή φεύγει στη θάλασσα. Μετέρχεται έτσι στο χώρο της 

παρακοινωνίας όπου επικρατεί ένα διαφορετικό δικαιακό σύστηµα και µπορεί να 

εκφράσει την κοινωνική του δυσαρέσκεια και ίσως να µετουσιώσει την ατοµική του 

εξέγερση σε συλλογική, αφού ενσωµατωθεί στην οµάδα των οµοίων και οργανώσει 

τη δράση του.  

 

 

6.3. Η «έξοδος» 

 

Το βουνό, στο ριζίτικο τραγούδι έχει πρωτεύοντα ρόλο στις αναπαραστάσεις 

της κοινωνίας οι οποίες συνδέονται µε την ανυποταγή και την εξέγερση, ως ο κύριος 

χώρος στον οποίο δρουν εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν να βγουν έξω από τα όρια της 

κατακτηµένης κοινωνίας. Ο ανυπότακτος είναι αυτός που έρχεται σε ρήξη µε τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες  η κατακτηµένη κοινωνία του επιβάλλει να ζει και 

αποφασίζει να µεταβεί στο βουνό παρόλο που αυτό σηµαίνει ότι θα χάσει την 

ευκαιρία µίας «φρόνιµης» ζωής.  

 «Ακούστ’ είντα παράγγενε µια φρόνιµη του γιού τζη: 

«Γιέ µου, και πέρνα φρόνιµα να γίνεις νοικοκύρης». 

                                                           
25

 ό.π. σελ. 110, αρ. 201. 
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«Μάνα δε θέλω φρόνιµα, δε θέλω νοικοκύρης,  

Γιατ’ έµαθα στη λευτεριά κι εις τη λεβεντοσύνη, 

Να παίρνω το τουφέκι µου να πηαίνω στο κυνήγι, 

Λαγούς, περδίκια για να βρώ κι αγρίµια να σκοτώσω»26.  

 

Στο παραπάνω τραγούδι, η µάνα, η οποία αποτελεί σηµαντικό πρόσωπο για 

την παραδοσιακή κοινωνία, προσπαθεί να αποτρέψει το γιό της από την φυγή προς το 

χώρο του βουνού και τον συµβουλεύει να «κάτσει φρόνιµος». Ο «φρόνιµος» στο 

ριζίτικο τραγούδι προβάλλεται ως πρότυπο κοινωνικής συµπεριφοράς. Ο φρόνιµος, 

σύµφωνα µε τον Τωµαδάκη(2009), είναι αυτός που δεν προκαλεί προβλήµατα µε τη 

συµπεριφορά του, ο υπάκουος, ο νοµοταγής, αυτός που έχει συµβιβαστεί µε τις 

παγιωµένες αξίες της κοινωνίας στην οποία ζει. Το πρότυπο του φρόνιµου παρόλα 

αυτά σχετίζεται µε τους ευγενείς κρητικούς, τους αστούς και τους αριστοκράτες, οι 

οποίοι αποδέχονται την υπάρχουσα πολιτική, οικονοµική και κοινωνική κατάσταση 

της εποχής εκείνης, µε σκοπό να είναι αρεστοί στους κατέχοντες την εξουσία. Από 

την άλλη πλευρά η πλειονότητα των φτωχών χωρικών καταπιέζεται από τους 

αξιωµατούχους της διοίκησης της εκάστοτε περιόδου.  

 Το παραπάνω τραγούδι αποτελεί µία µετάβαση από το πρότυπο του 

φρόνιµου, που προτάσσει η µάνα, στο πρότυπο του λεβέντη, του λεύτερου, που 

προτάσσει ο γιός. Το πρότυπο του φρόνιµου εκφράζει τον φιλήσυχο από τη µία, αλλά 

και τον δειλό, το συµβιβασµένο µε τον κατακτητή, που στοχεύει στα πλούτη, από την 

άλλη. Ενώ το πρότυπο του λεβέντη εκφράζει τον «αντικοινωνικό» άνθρωπο της 

εποχής ο οποίος αποφασίζει να αποδεσµευτεί από τους θεσµοποιηµένους κανόνες 

κοινωνικής συµπεριφοράς και ανεβαίνει στο βουνό για να µπορέσει να ζήσει 

ελεύθερος και ανυπότακτος. Εκεί, στο βουνό, τα παρακοινωνιακά κοινωνικά 

στρώµατα, είναι απαλλαγµένα από τις εξαρτήσεις και τους καταναγκασµούς της 

φρόνιµης κοινότητας είτε κοινωνικούς είτε οικονοµικούς.  

Το γεγονός ότι προτάσσεται το δίπολο φρόνιµος/λεύτερος, µας υποδεικνύει το 

γεγονός ότι ο γιός έχει δύο επιλογές. Για τη µάνα η προοπτική µιας καλής και 

φρόνιµης ζωής θα έρθει µε την παραµονή του στην κοινότητα όπου θα µπορέσει 

                                                           
26

 Αποστολάκης, Σ. Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,  Γνώση,  Χανιά 2010, σελ. 6, αρ.4 
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τελικά να γίνει «νοικοκύρης». Ακόµα δηλαδή και στην κατακτηµένη κοινωνία, µέσα 

από το τραγούδι, φαίνεται να υπάρχει προοπτική, αφού η κατάκτηση είναι πια µία 

νοµιµοποιηµένη κατάσταση την οποία έχουν αποδεχθεί οι κατακτηµένοι. Η 

κατάκτηση έχει θετική σήµανση από τη πλευρά της µάνας η οποία εκφράζει το 

κοινωνικά ορθό. Παρόλα αυτά εδώ βλέπουµε τον «ατοµικό πρωτόγονο ήρωα» ο 

οποίος υπερασπίζεται την ανεξαρτησία του απέναντι στην εξουσία του κατακτητή 

(Καψωµένος, 1990). Αυτός που θα επιλέξει το ρόλο του φρόνιµου χωρικού, γνωρίζει 

πως δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την κατάσταση στην οποία ζει µέσα από την 

φρόνιµη-νόµιµη οδό. Εποµένως, επιλέγει τη φυγή από την κατακτηµένη κοινωνία και 

τη µετάβασή του στο βουνό, αρνούµενος την προοπτική µιας φρόνιµης ζωής, µε την 

προσδοκία να δηµιουργηθεί µία καινούρια νοµιµότητα, δικαιότερη για τα θητικά 

κοινωνικά στρώµατα (Κοντογιώργης, 1979:48).  

Κι ενώ η φρόνιµη κοινωνία ταυτίζεται µε έννοιες όπως η σκλαβιά,  στον 

ορεινό όγκο το στοιχείο της λεβεντιάς παίζει σηµαντικό ρόλο και η ελευθερία είναι η 

«αυτονόητη υπαρξιακή προϋπόθεση του ανθρώπου» (Κοντογιώργης, 1979 : 27). 

Παρόλα αυτά, η κοινότητα µέσω των τραγουδιών, εγκωµιάζει τους ανυπότακτους οι 

οποίοι είχαν το θάρρος να αµφισβητήσουν την καθεστηκυία τάξη και τη δικαιακή 

νοµιµότητα και, από την άλλη, ο υποταγµένος λυτρώνεται µέσα από τη δράση του 

ανυπότακτου για την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση που βιώνει 

(Κοντογιώργης, 1979 : 27−28). Στο φαντασιακό της κοινότητας, αυτός που «βγαίνει 

στα βουνά» αντιπροσωπεύει το δίκαιο ενάντια στο άδικο, τον εξεγερµένο ενάντια 

στον φρόνιµο, την εξέγερση ενάντια στη τάξη. Ο ανυπάκουος αρνείται πρακτικά τη 

συλλογική µοίρα. Η κοινότητα από την άλλη µεριά αναγνωρίζει στο πρόσωπό του 

ένα στοιχειό αυτονοµίας απέναντι στην κεντρική εξουσία (Κοταρίδης, 1993: 44).  

Ο ένοπλος ανυπότακτος βγαίνει λοιπόν από τα όρια της κοινότητας και 

µετέρχεται στο βουνό (ή στη θάλασσα, ως κουρσάρος) και η έξοδος αυτή σηµαίνει 

από τη µία ότι απαρνείται την υποταγή στον κατακτητή, χωρίς όµως να αποσχίζεται 

ποτέ ολοκληρωτικά από την κοινότητα. Από την άλλη, η έξοδός του στο βουνό 

µαρτυρά την κοινωνική του αντίδραση και την επιλογή ενός βίαιου τρόπου 

απεµπλοκής του από τους καταναγκασµούς της εξουσίας (Κοταρίδης, 1993: 29). 

Φυσικά, κύριο χαρακτηριστικό του αγροτικού κόσµου,  της κοινωνίας που γέννησε τα 

δηµοτικά τραγούδια και, στην περίπτωσή µας, το ριζίτικο, είναι η πρόσδεση των 

χωρικών µε τον τόπο τους και η σχετικά περιορισµένη γεωγραφική κινητικότητά 
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τους. Άλλωστε ο περιορισµένος γεωγραφικός χώρος σχετίζεται και µε τον τρόπο 

ζωής του χωρικού στα όρια της κοινότητας και τις δραστηριότητές του, καθιστώντας 

την εντοπιότητα συστατικό στοιχείο της ταυτότητάς του. Η εκάστοτε εξουσία 

προσανατολίζει τη δράση της προς την αναπαραγωγή αυτής της αυτονοµίας µε σκοπό 

την αποτροπή της κινητικότητας των κατοίκων. Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, ο 

ανυπότακτος ένοπλος ο οποίος αποφασίζει να µεταβεί στο βουνό παρουσιάζει 

διευρυµένη γεωγραφική κινητικότητα, γεγονός που σχετίζεται µε την ένοπλη δράση 

του (Κοταρίδης, 1993: 31).   

Έτσι, αποσπάται από την πατρίδα του αλλά ταυτόχρονα και από τους 

καταναγκασµούς της κατακτηµένης κοινωνίας. Οργανώνει πλέον τη δράση του σε 

ένα χώρο ο οποίος απέχει πολύ από την κοινότητα. Στα όρη, η εξουσία δεν µπορεί να 

επεκτείνει τον έλεγχό της.  Οι συλλογικές αναπαραστάσεις που αφορούν στον 

ανυπότακτο ταυτίζονται µε λέξεις όπως «λεύτερος», «λεβέντης», «παλικάρι», 

«καπετάνιος», «αντρειωµένος» κτλ. 

  .   

 «Χήρες τα µαύρα βγάλετε, τ’ άσκηµα ρίξετέ τα, 

Κι οι κλέφτες εµερώσασι και γίνουντ’ αραγιάδες, 

Κι ένα µικρό κλεφτόπουλο δε θέλει να µερώσει, 

∆ε θε να γίνει αραγιάς, χαράτσι να πλερώσει, 

Μα καρτερά την άνοιξη, να µπεί το καλοκαίρι,  

να σύρει να βγει στα βουνά»27.    

                          … 

 «Σε παπουράκι κάθουνταν τρεις αδερφοί στραθιώτες  

Κι ήλεγεν ο µικρότερος του πρώτου του µεγάλου: 

  «Εγώ αραγιάς δε γίνοµαι, χαράτσι δεν πλερώνω, 

  Σαν τα’ αγριµάκια στα βουνά γυρίζω δε µερώνω»28.  

 

Αυτοί που εγκαταλείπουν την κοινότητα το πράττουν, όπως βλέπουµε και στα 

παραπάνω τραγούδια, γιατί αρνούνται από τη µία τους οικονοµικούς όρους που τους 

επιβάλλονται (στο τραγούδι αρνούνται τον κεφαλικό φόρο), και από την άλλη δεν 

θέλουν να «µερώσουν», δηλαδή να υποκύψουν στην εξουσία, να σκύψουν το κεφάλι. 

                                                           
27

 ό.π. σελ.101 αρ. 177.  

28
 ό.π. σελ 101, αρ.178. 
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Μετατρέπονται έτσι σε αγρίµια και ζουν ανεξάρτητοι στο δικό τους χώρο, µε τις 

δικές τους αξίες και πρακτικές και το δικό τους δικαιακό σύστηµα. 

Με την προβολή της δράσης τους αξιολογούνται ποικιλοτρόπως από το 

σύνολο. Η αξιολόγηση αυτή είναι άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική. Πράγµατι, η 

µία αναπαράσταση είναι βεβαίως η θετική εικόνα του παλικαριού η οποία 

αναπαράγεται µέσα από τις δραστηριότητές του. Παρόλα αυτά, υπάρχει και η άλλη, η 

αρνητική εικόνα, η οποία σχετίζεται µε το γεγονός ότι η εξουσία διατείνεται ότι 

σκοπός της είναι η προστασία του φρόνιµου χωρικού, κάτι το οποίο υπονοµεύει ο 

ανυπότακτος µε τη δράση του, παραβιάζοντας την νοµιµότητα. Είναι η εικόνα που 

κατασκευάζεται από την εξουσία µε σκοπό, τη δήθεν ησυχία και ασφάλεια του 

φτωχού χωρικού. Με αυτόν τον τρόπο, «κατακτητής και κατακτηµένος 

εξορθολογίζουν τη µεταξύ τους σχέση και την ανακατασκευάζουν ως κανονικότητα» 

(Κοταρίδης, 1993: 38).  

 Και δεν είναι µόνο από την οθωµανική εξουσία που  αξιολογείται αρνητικά η 

ανυπακοή, αλλά και από την κοινοτική εξουσία, εξαιτίας του ότι ο ανυπότακτος 

αρνείται µε την έξοδό του στο βουνό τις καθιερωµένες αξίες και αρχές καθώς και την 

κοινοτική αλληλεγγύη (π.χ. την πληρωµή φόρων: «χαράτσι δε πλερώνω» ) και την 

πρόσδεση στην «πατρίδα». Έτσι το βουνό και τα όρη αποκτούν αρνητική σηµασία ως 

ο χώρος όπου παραβιάζονται τα όρια που θέτει η εξουσία και ο οποίος αποτελεί 

ορµητήριο παρανόµων. Οι ανυπότακτοι αρνούνται στην πράξη την κατάκτηση αλλά 

και ό,τι αυτή συνεπάγεται, όπως την υπακοή στην εξουσία, την πληρωµή των φόρων 

και τον αφοπλισµό.  

Παρόλα αυτά, για την κοινότητα η «έξοδος» του ανυπότακτου δεν σηµαίνει 

και την κατάλυση των δεσµών του µε την ίδια. Μπορεί η έξοδός του να λειτουργεί 

αποσταθεροποιητικά για την κοινότητα η οποία επωµίζεται τις συνέπειες των 

πράξεών του και τα θητικά κοινωνικά στρώµατα να υφίστανται αρνητικές συνέπειες 

λόγω της εξόδου των ανυπότακτων, ωστόσο παρόλα αυτά τους αναπαριστούν θετικά 

στα τραγούδια. Άλλωστε, όπως σηµειώνει ο ∆αµιανάκος, δεν θα ήταν δυνατόν οι 

«κλέφτες» εάν ήταν καταπιεστές να τραγουδιούνται από τα ίδια τους τα θύµατα 

(∆αµιανάκος, 1987 : 52).  
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6.4.  Ο χώρος και ο χρόνος της δράσης του ανυπότακτου 
 

Ο ένοπλος µε την έξοδό του από την κατακτηµένη κοινωνία µετέρχεται σε έναν 

άλλο κοινωνικό χώρο που είναι η µαδάρα, οι λέσκες, τα χειµαδιά και κάποιες φορές η 

θάλασσα. Το βουνό είναι ο φυσικός χώρος του ανυπότακτου, είναι η κατοικία του, 

εκεί ζουν οι καπετάνιοι:  

 

«Στα διαβατάρικα πουλιά το µήνυµα θα δώσω 

Να πάνε εις τον Οµαλό να βρούν τσι καπετάνιους, 

Να βρούνε τον Πρωτόπαπα, το ∆ράκο’ που τσι Λάκκους, 

Τσι βίγλες ν’ αρµατώσουνε γιατ’ η Τουρκιά διαβαίνει»29. 

 

 

Εδώ υπάρχει ένας σαφής διαχωρισµός µεταξύ κατοικηµένου και ακατοίκητου 

χώρου, όπου ο κάµπος είναι ο χώρος της κατακτηµένης κοινωνίας ενώ το βουνό ο 

χώρος της ελευθερίας. Αντίστοιχα, αυτοί που µένουν σε αυτούς τους χώρους 

διαχωρίζονται στους σκλάβους και στους λεύτερους, στους συµβιβασµένους και σε 

αυτούς που αντιδρούν στην όποια εξουσία. Σύµφωνα µε τον ∆αµιανάκο (1987), η 

αντίθεση στις σχέσεις µεταξύ των ορεσίβιων πληθυσµών και τη σύνολη κοινωνία, 

σχετίζεται ακόµη και µε την πολεµική παράδοση των πληθυσµών που κατοικούν στο 

βουνό από τη µία, αλλά και µε τις δυσκολίες συνύπαρξης κτηνοτροφίας και γεωργίας 

από την άλλη.  

Για τους ανυπότακτους, είναι προτιµότερο να ζει κανείς στο βουνό, όπου οι 

συνθήκες διαβίωσης είναι δύσκολες, παρά ως σκλάβος, στον κάµπο.  

 

 «…κι όποιος γυρεύει λευτεριά, λεβέντης να γυρίζει, 

  ας πιάσει δίπλα τα βουνά κι ας µην καµπογυρίζει»30. 

 

                                                           
29

 ό.π. σελ . 100, αρ. 175. 

30
ό.π. σελ. 45 αρ. 80. 
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Υπάρχει µία ταύτιση της σκλαβιάς µε την εδαφική περιοχή του κάµπου 

(Κοντογιώργης,1979:49) Εκεί κατοικεί η φρόνιµη κοινωνία που περιγράψαµε 

προηγουµένως. Αυτή η αντίθεση είναι έκδηλη  και στο παρακάτω τραγούδι όπου ο 

λαϊκός στοχαστής µε έναν ειρωνικό θα λέγαµε τόνο, περιγράφει τα χαρακτηριστικά 

αυτών που ζουν στο «κατωµέρι». 

 

«Καηµός στσι νιούς που γεύγονται κάτω στο κατωµέρι 

Και τρών του κόσµου τα καλά, τση χώρας τα ξαρέσια31, 

Και κάνουν όψη και µορφή ως είν’ η κολισαύρα. 

Χαρά στσι νιούς που γεύγονται απάνω στη Μαδάρα 

Και τρών την πάχνη του χιονιού, το δροσερόν αέρι, 

Και κάνουν όψην όµορφη ως είν’ το πορτικάλι»32.  

 

Στο κάµπο υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στα υλικά αγαθά και ανώτερο 

βιοτικό επίπεδο σε αντίθεση µε το βουνό όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι σκληρές. 

Μέσα από τις αναπαραστάσεις για το «ωραίο», γίνεται φανερό ότι η οµορφιά 

ταυτίζεται µε την αντρειοσύνη και όχι µε την υποταγή. Το κάλλος, ο λαϊκός ποιητής 

το αποδίδει σε αυτόν που είναι παλικάρι και παρ’ όλες τις δύσκολες συνθήκες του 

βουνού, προτιµάει να ζει ελεύθερος. Γι’ αυτό ο πρώτος έχει όψη σαν την σαύρα, ζώο 

το οποίο από τη µία φέρει το πράσινο χρώµα που προφανώς δηλώνει την έλλειψη  

υγείας και από την άλλη σέρνεται στο έδαφος, όπως ενδεχοµένως και ο υποταγµένος. 

Ενώ ο ανυπότακτος  έχει όψη σαν το πορτοκάλι. Ο Herzfeld (1985:38), περιγράφει 

τον διαχωρισµό που κάνουν οι «γλεντιότες33» µεταξύ αυτών που ζουν στο κατωµέρι, 

δηλαδή στους ανθρώπους που ζουν στις περιοχές που επικρατεί ο νόµος και στους 

αορίτες, εκείνους δηλαδή που ζουν στα όρη. Για τους τελευταίους, οι κατωµερίτες 

είναι «στείροι» και χωρίς φιλοδοξία άνθρωποι. Από την άλλη, υπάρχει και µία τρίτη 

κατηγορία στην ανάλυση του Herzfeld, που είναι οι «καµπίτες», αυτοί που ζουν στις 

                                                           
31

  Ξαρέσια είναι τα εξαιρετικά φαγητά και γλυκίσματα.  

32
  Αποστολάκης, Σ. Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,  Γνώση,  Χανιά 2010, σελ. 24, αρ.47. 

33
  «Γλέντι», είναι η ονομασία που έδωσε ο Herzfeld σε χωριό του Άνω Μυλοπόταμου όπου 

διεξήγαγε την ερευνά του.   
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περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα, οι οποίοι µπορεί να είναι πιο εύποροι λόγω της 

γεωγραφικής τους θέσης, τους λείπει όµως το «ανάστηµα», δηλαδή η παλικαριά.  

 

   «Μάνα µε κακοπάντρεψες και µ’ έδωκες στσι κάµπους, 

 µα γω στσι κάµπους δε βαστώ, γλυκί κρασί δε πίνω,  

             γιατ’ αργαλίτσα δε λαλεί και κούκοι δε φωνιάζου,  

 φωνιάζ’ ο κούκος στα βουνά κι οι πέρδικες στα δάση…»34 

 

Ο γιός που δεν είναι στο βουνό, αλλά έχει γίνει «νοικοκύρης», µετανιώνει για 

την επιλογή του και θα ήθελε να βρίσκεται στο βουνό µαζί µε τα πουλιά-

ανυπότακτους που τριγυρίζουν ελεύθεροι. Οι ανυπότακτοι αναπαρίστανται συχνά ως 

πουλιά («σε ψηλό βουνό σε ριζιµιό χαράκι, κάθετ’ εν’ αιτός… και παρακαλεί τον ήλιο 

ν’ ανατείλει..»35, «…να δείς αντράκια γλήγορα, που’ χουν φτερά στα πόδια και 

πορπατούνε στα βουνά σαν και τα χελιδόνια»), τα οποία εκφράζουν την ανεξαρτησία 

και την ελευθερία από τους καταναγκασµούς που οι υποταγµένοι υφίστανται στον 

κάµπο, δηλαδή στην κατακτηµένη κοινωνία. Συναντάµε τα αντίθετα ρήµατα 

«κάθοµαι/πετάω», αυτός που επαναστατεί «πετάει» σαν τον αετό, ενώ ο άλλος 

«κάθεται», να γίνει νοικοκύρης. Για τους ανυπότακτους τα όπλα και η ελευθερία τους 

είναι αξίες πιο σηµαντικές ακόµα και από ένα γάµο. 

 

 «Μάνα, δε θέλω γω παντρειά, δε θέλω γώ γυναίκα,  

Γιατί έµαθα στη λευτεριά και το µακρύ ντουφέκι 

Και το σπαθί το δαµασκί και τσι σαρµά µπιστόλες…»36.  

 

Βλέπουµε ουσιαστικά ότι ο κάθε τόπος εκφράζει την πραγµάτωση 

διαφορετικών αξιών. Ο κάµπος τις αξίες της φρόνιµης/νόµιµης κοινωνίας και το 

βουνό τις αξίες των ανυπότακτων παρανόµων, τις οποίες θα αναλύσουµε παρακάτω.  

Ο βίος των ανυπότακτων στα βουνά χαρακτηρίζεται από µία ελευθερία σε σχέση 

πάντα µε τον κάµπο. Είναι απαλλαγµένος από την πολιτική και στρατιωτική εξουσία. 

                                                           
34

Αποστολάκης, Σ. Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,  Γνώση,  Χανιά 2010, σελ. 349, 

αρ.4588.  Αντίστοιχα βλ. τραγούδια αρ. 589 και 590. 

35
 ό.π. σελ. 51, αρ. 93.  

36
 ό.π. σελ. 21, αρ. 40. 
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Ο λεύτερος του ριζίτικου τραγουδιού αφοµοιώνει καθηµερινές συνήθειες, αντιλήψεις, 

ιδιοσυγκρασίες και ικανότητες οι οποίες διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό από αυτές των 

µόνιµων πεδινών πληθυσµών.  Ένα επιπλέον στοιχείο για το πώς βλέπουν οι ίδιοι οι 

διαµένοντες στο βουνό τον τρόπο ζωής τους είναι το γεγονός πως προτιµούν πολύ 

περισσότερο να ζουν κάτω από τις δύσκολες συνθήκες των άγριων αυτών τόπων 

παρά να υποδουλωθούν για χάρη µίας περισσότερο εύκολης διαβίωσης στον κάµπο. 

Οι δύσκολες αυτές συνθήκες περιγράφονται από το λαϊκό στοχαστή σε πολλά 

ριζίτικα τραγούδια. Ένα από αυτά είναι το παρακάτω:  

 

 «Ήλιε παραπονούµαι σου γιατί δε βασιλεύγεις, 

 να κατεβώ σ’ όπου χωριό να βρώ ψωµί να φάω, 

 να βρώ ψωµί, να βρώ κρασί και ρούχα να πλαγιάσω, 

 κι η λέρα έφαν τα ρούχα µου κι η σκούρα τ’ άρµατά µου, 

κι έφαν κι η καραµπίνα µου τα µπολµπερόφλασκά µου, 

 γιατί κοιµούµαι στα κλαδιά, στα χιονισµένα δάση,  

κι έχω τα δέντρη σκέπασµα, πέτρα προσκεφαλάδι,  

και κατοικιά µου το βουνό για τη σκλιαβιά τη µαύρη»37. 

 

Στο παραπάνω τραγούδι βλέπουµε ότι ο ανυπότακτος φαίνεται να έχει 

εξαντληθεί από τη διαβίωση στο βουνό και εκδηλώνεται η επιθυµία του για 

επιστροφή στην κοινότητα όπου θα του προσφερθούν τα απαραίτητα για την 

επιβίωση του. Παρόλα αυτά, στον τελευταίο στίχο δηλώνεται ρητά ο λόγος για τον 

οποίο υφίσταται όλες αυτές τις δυσκολίες στο βουνό, ο οποίος δεν είναι άλλος από 

την αποφυγή της σκλαβιάς.  Γίνεται φανερό το πρόταγµα της ελευθερίας έναντι της 

σκλαβιάς σε µεγάλο βαθµό µέσα στο σώµα των τραγουδιών. Με την επιλογή του, ο 

ήρωας δείχνει ότι ο δρόµος της παρανοµίας στο βουνό σου προσφέρει ελευθερία, 

αλλά το τίµηµα είναι να είσαι χωρίς στέγη και φαγητό, µε το φόβο του θανάτου.  

Και όπως ο χώρος του βουνού λόγω των συνθηκών της αγριότητας προσδίδει 

κύρος και ανδροπρέπεια στον ανυπότακτο, έτσι και ο ίδιος τροφοδοτεί µε τη σειρά 

του στο χώρο περισσότερη αίγλη σε σχέση µε το χώρο της υποταγής. Το πιο 

ξακουσµένο βουνό, όπως βλέπουµε και στο παρακάτω τραγούδι, είναι αυτό που έχει 

τους περισσότερους κλέφτες.  

                                                           
37

 ό.π. σελ. 23, αρ. 46. 
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«Τρία βουνά µαλώνουνε κι είναι σε διχονοία, 

το Κέντρος και το Σφακιανό κι ώριος ο Ψηλορείτης. 

Γράφει γραφή στο Σφακιανό και µπέµπ’ ο Ψηλορείτης: 

Σταθείτε σείς τα δυό βουνά κι εγώ’ µια ο Ψηλορείτης, 

π’ έχω εκατό δυό κορφές κι εκατό πέντε βρύσες, 

σε κάθε βρύση µία µηλιά, σ’ κάθε µηλιά και κλέφτης»38.   

 

Εκτός όµως από το χώρο του βουνού, αυτοί που ανυποτακτούν βρίσκουν 

καταφύγιο και στον «χώρο» της θάλασσας όπου γίνονται κουρσάροι. Ο ήρωας του 

παρακάτω τραγουδιού για την κοινωνία είναι σοφός γιατί επέλεξε να αποφύγει την 

ανάκριση από τις αρχές και έφυγε στη θάλασσα για να ζήσει ελεύθερος µε τους 

κουρσάρους. Σίγουρα και αυτός που αποφασίζει να φύγει στη θάλασσα είτε 

συνδιαλέγεται µε την εξουσία για να το καταφέρει είτε όχι ανήκει στην κατηγορία 

αυτών που αντιδρούν µε τη συνθήκη της κατάκτησης και σε αντίθεση µε το πρότυπο 

του φρόνιµου. Το φαινόµενο αυτό της θαλάσσιας ανταρσίας σχετίζεται µε τη 

νησιωτικότητα της Κρήτης. Παρόλο δηλαδή που ο κύριος χώρος του ανυπότακτου σε 

άλλες περιοχές είναι µόνο το βουνό, στην περίπτωση της Κρήτης καταφύγιο για τους 

ανυπότακτους αποτελεί και η θάλασσα39.  

 

 «Για τον Μανόηλη θα σας πώ τον Αγιοποστολίτη, 

Που τον γυρεύγ’ η αφεδιά να τον αναρωτήξει. 

Μα ο νιός’ που την πολλή σπουδή κι απού την προκοπήν του 

Φριγάδα καβαλίκεψε κι επήρεν την και πάει 

Εκειά που σµίγουν τα νερά και οι παλιοί κρουσάροι»40.  

  

                                                           
38

ό.π. σελ. 56, αρ. 107. 

39
 Αν και υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία για την ανταρσία που σχετίζεται με το χώρο του βουνού, 

δεν ισχύει το ίδιο και με την θαλάσσια ανταρσία, γι αυτό και η θεωρητική διεύρυνση του 

συγκεκριμένου θέματος είναι περιορισμένη.  

40
 Αποστολάκης, Σ. Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,  Γνώση,  Χανιά 2010, σελ. 81, αρ.142. 
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Μέσα από τα τραγούδια βλέπουµε ότι εκτός από τον χώρο όπου ζουν οι 

ανυπότακτοι προσδιορίζεται και ο «χρόνος» της δράσης του. Υπάρχει δηλαδή άµεση 

σύνδεση των ανυπότακτων µε τους χωρο-χρονικούς καταναγκασµούς της φύσης. Η 

έναρξη και η διακοπή της δράσης τους καθορίζεται κυρίως από τους εποχιακούς 

κύκλους (∆αµιανάκος, 1987). Ο ανυπότακτος ακολουθεί την ίδια πορεία των 

ποιµένων οι οποίοι περιµένουν τις κατάλληλες συνθήκες για να µεταβούν στο χώρο 

του βουνού. Ο χειµώνας αποτελεί την περίοδο αναµονής και η άνοιξη σηµατοδοτεί 

την έναρξη της δράσης. Η φύση ορίζει χρονικά τη δράση του ανυπότακτου. Έτσι, 

τους θερινούς µήνες «κατεβαίνει» από το βουνό για να πολεµήσει.  

 

 «Πότες θα κάµει ξαστεριά, πότες θα φλεβαρίσει, 

 Να πάρω το ντουφέκι µου, το περδικόπανό µου, 

Και ν’ ανεβώ στον Οµαλό, στη στράτα τω Μουσούρω, 

Να στέσω το καλύβι µου στον καθαρόν αέρα, 

Και πότε λίγο χαµηλά να κάνω µια σπεράδα,  

Να βρώ δικούς κι αδερφοχτούς, ψωµί, κρασί να φέρουν, 

Κι α λάχει οχθρός, να παίζουµε σηµάδι µε σηµάδι, 

Να κάµω µάνες δίχως γιούς, γυναίκες δίχως άντρες, 

Κι ας κάµω και την αγαπώ τα µαύρα να φορέσει» 41 

                           … 

 «Πότες θα κάµει ξαστεριά, πότες θα φλεβαρίσει, 

Να πάρω το ντουφέκι µου, την όµορφη πατρόνα, 

Να κατεβώ στον Οµαλό, στη στράτα τω Μουσούρω, 

Να κάµω µάνες δίχως γιούς, γυναίκες δίχως άντρες, 

Να κάµω και µωρά παιδιά να’ ναι δίχως µανάδες, 

Να κλαίν τη νύχτα για βυζί και την αυγή για γάλα, 

Και τα’ αποδιαφωτίσµατα για την καηµένη µάνα»42. 

                                                           
41
ό.π. σελ.46, αρ. 81.   

42
 82. Πρόκειται για το γνωστό σε όλους τραγούδι το οποίο έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της 

δικτατορίας και το οποίο σε διαφορετικά κοινωνικά συμφραζόμενα, απέκτησε παράλληλο νόημα την 

συγκεκριμένη εποχή (performative meaning) βλ. Α’ μέρος για το νεοριζίτικο. 
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Από τα παραπάνω τραγούδια βλέπουµε ότι ο ανυπότακτος περιµένει να έρθει 

η περίοδος της άνοιξης κατά την οποία θα µπορέσει να ξεκινήσει τη δράση του. Στη 

δεύτερη παραλλαγή του τραγουδιού όπως τα παραθέτουµε πιο πάνω, το «κατεβώ» 

στον Οµαλό έχει γίνει «ανεβώ». Αυτό είναι παράδοξο, γιατί για να µπορεί να κατεβεί 

στον Οµαλό αυτό θα σήµαινε ότι θα έπρεπε να περάσει το χειµώνα στα Λευκά Όρη, 

γεγονός το οποίο όπως εξηγεί ο Καλοµενόπουλος(στο: Σηφάκης, 1998 ) «άµα τη 

επελεύσει του χειµώνος το οροπέδιον τούτο καλύπτεται υπό χιόνιων πολλών µέτρων 

ύψους, ούτως ώστε η εν χειµώνι εις αυτό διαµονή ανθρώπων και ζώων καθίσταται 

αδύνατος». Αν λάβουµε υπόψη τα παραπάνω, η ορθότερη έκφραση είναι «και 

ν’ανεβώ στον Οµαλό», της πρώτης και χρονολογικά πρότερης παραλλαγής.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι µέσα από την ανάλυση 

αναδύονται κάποια δίπολα, τα οποία αναπαρίστανται στον παρακάτω πίνακα.  

 

 

Πίνακας 3: Δίπολα που προκύπτουν από την ανάλυση  

Βουνό/θάλασσα Μη-
πολιτισµένος 
χώρος 

Ανυποταγή  ανυπότακτος 

κάµπος Πολιτισµένος 
χώρος 

Εξουσία Φρόνιµος 

 

 

 

Ο κάθε τόπος εποµένως πραγµατώνει διαφορετικές αξίες. Μέσα από την ανάλυση 

των σχέσεων εξουσίας και τις µορφές που παίρνει η ανυποταγή στο ριζίτικο 

τραγούδι, βλέπουµε µία σύγκρουση δύο βασικών αξιακών συστηµάτων. Το ένα είναι 

το αξιακό σύστηµα της εξουσίας και το άλλο το αξιακό σύστηµα του ανυπότακτου. 

Ανάµεσα όµως σε αυτά τα δύο βρίσκεται η κοινότητα οι οποία αφοµοιώνει και 

αναπαριστά µέσα στα τραγούδια και τα δύο. Από τη µία πλευρά η κοινότητα 
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νοµιµοποιεί την εξουσία και από την άλλη εξιδανικεύει τον ανυπότακτο ο οποίος την 

αµφισβητεί. Η φρόνιµη κοινωνία συµµορφώνεται µε τις επιταγές της εξουσίας στην 

προσπάθειά της να επιβιώσει, ενώ ο ανυπότακτος ρισκάρει την επιβίωση χάριν της 

ελευθερίας του. Αν τα αξιακά συστήµατα της εξουσίας και της ανυποταγής ήταν δύο 

κύκλοι που συναντώνται, το σηµείο που εφάπτονται θα αποτελούσε τη θέση που η 

κοινότητα καταλαµβάνει αφοµοιώνοντας στοιχεία και από τις δύο πλευρές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια αναλυτικότερης περιγραφής αυτού 

του αξιακού συστήµατος το οποίο υιοθετεί ο ανυπότακτος και θα διερευνηθεί το πώς 

αυτό αξιολογείται από την κοινότητα.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Σχήμα αξιακών συστημάτων  
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7. Αξίες και πρακτικές  

 

Ο ανυπότακτος λειτουργεί στα πλαίσια ενός συνόλου οµοίων, οι οποίοι 

αποτελούν την ένοπλη οµάδα και  έχουν ένα ξεχωριστό αξιακό σύστηµα το οποίο 

εκφράζεται µέσω των πρακτικών τους.  Με την ένταξη του στην νέα οµάδα των 

οµοίων του, ο ανυπότακτος µετέρχεται σε αυτόν τον άλλο κοινωνικό χώρο και 

αρχίζει τη δράση του σύµφωνα µε τις επιταγές και τους κανόνες που επιτάσσει η 

οµάδα. Αυτή η συµβατή µε τους κανόνες δράση δεν περιορίζεται µόνο στην 

προσπάθεια αναίρεσης της κατάκτησης µέσω των όπλων αλλά και στην πρακτική της 

καθηµερινής ζωής και διαβίωσης και στην ιδεολογία και τις αξίες που αυτή εκφράζει. 

Επιπλέον στα τραγούδια περιγράφεται ένας ηθικός κόσµος τον οποίο µοιράζονται 

από κοινού οι ένοπλοι και προσδιορίζονται ιδιαίτεροι «κανόνες» συµπεριφοράς και 

αξίες όπως: η αρρενωπότητα, η επιθετικότητα, η σκληρότητα, η µπέσα, η 

αµοιβαιότητα, η πίστη, η εκδίκηση, η γενναιοδωρία, η αλληλεγγύη προς τους 

πνευµατικούς ή πλασµατικούς συγγενείς, η απουσία αισθήµατος ιδιοκτησίας, η ρώµη, 

η τόλµη, η δύναµη (που υλοποιείται στην κατοχή όπλων, αλλά και στον αριθµό των 

παιδιών, βιολογικών ή υιοθετηµένων, όπως και τον αριθµό των συµπεθεριών)» 

(∆αµιανάκος, 1987: 91).  

 

 

7.1. Ανδροπρέπεια  

 

 Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της οµάδας των ανυπότακτων σε 

σχέση µε το πρότυπο αξιακό σύστηµα το οποίο ενστερνίζονται, είναι αυτό της 

ανδροπρέπειας. Σύµφωνα µε τον Τζάκη (1995:157), οι οµάδες αυτές, θεσπίζουν 

«βίαια ανδρικά ηρωικά πρότυπα» και δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στις λεγόµενες 

«επιθετικές ανδρικές αρετές». Μερικές από αυτές είναι το ψυχικό σθένος, η τόλµη 

και η αδιαφορία για το θάνατο, οι οποίες συνδέονται µε την κατοχή και χρήση των 

όπλων. Τα όπλα προσδίδουν ακόµη περισσότερη ισχύ και κυριαρχία σε αυτόν που τα 

φέρει, αλλά και τη δυνατότητα της, µέσω αυτών, επιβολής. Κυριαρχεί µία εικόνα της 

εξουσίας η οποία «συγκροτεί και αναπαράγει τους όρους κυριαρχίας της σε άµεση 
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σχέση µε την ένοπλη βία» (Τζάκης, 1995). Σύµφωνα µε τον Herzfeld οι ορεσίβιοι 

κτηνοτρόφοι της δυτικής Κρήτης, φηµίζονται για τον επιδεικτικό ανδρισµό τους. 

Άλλωστε, αποτελεί σηµαντική όψη της κοινωνικής ηθικής τους η οποία προβάλλεται 

και ως έκφραση της ταυτότητάς τους.   

 

 «Ο πλούτος µου είναι το σπαθί κι η δόξα το ντουφέκι, 

Που ρίχνει στους τυράννους µου φωθιά κι αστροπελέκι. 

Για γούνα’ χω το ράσο µου, κοντό, χωρίς τσοχάδες, 

Όπου σκεπάζει το κορµί που δε ψηφά τα’ αγάδες. 

Μ’ αυτά τρυγώ, µ’αυτά πατώ, µ’αυτ’ αλωνοθερίζω 

Μ’αυτά και τα’αξαρµάτωτους σαν βασιλιάς ορίζω. 

Κι όσοι στη µέση τ’ άρµατα σαν άντρες δε φορούσι, 

Σαν σκύλοι στα ποδάρια µου πέφτουν και προσκυνούσι»43.  

                                  

 Στο παραπάνω τραγούδι βλέπουµε ότι η αναπαράσταση του πλούτου 

ταυτίζεται µε την κατοχή όπλων. Ο ένοπλος δε χρειάζεται να συµµετέχει στην 

παραγωγική διαδικασία (τρύγος, θέρισµα), γιατί τα όπλα του προσφέρουν όλα όσα 

χρειάζεται. Φαίνεται, ότι η ανυποταγή του θα µπορούσε να µεταφραστεί ως µία άλλη 

όψη της εξουσίας. Από τη µία  «δε ψηφα τσ’ αγάδες» και από την άλλη τα όπλα τον 

«στέφουν» βασιλιά µπροστά σε όσους δεν τα κατέχουν και στους οποίους µπορεί να 

επιβληθεί. Ουσιαστικά ο ανδρισµός πραγµατώνεται µε τη κατοχή και τη χρήση των 

όπλων. Άνδρας χωρίς όπλα δεν µπορεί να «σταθεί σαν άντρας», τον ανδρισµό 

εποµένως δεν τον καθορίζει το βιολογικό φύλο αλλά η κοινωνική του έκφραση και η 

πραγµάτωση µέσω των όπλων.  

 

«άντρες, γιάντα µε διώχνετε, γιάντα µ’ απολαλείτε, 

Όξω γιατ’είµαι µοναχός κι είµαι ξαρµατωµένος; 

Μ’ αφήστε µε ν’ αρµατωθώ, να βάλω τ’ αρµατά µου, 

Να ιδείτε τότες πόλεµο που πολεµούν οι γι άντρες, 

Να ιδείτε άντρες του σπαθιού κι άντρες για το ντουφέκι»44 

                                                           
43

 Αποστολάκης, Σ. Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,  Γνώση,  Χανιά 2010, σελ. 39, αρ.70. 
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Μέσω της κατοχής των όπλων ο ανυπότακτος αποκτά κύρος τόσο στην 

κατακτηµένη κοινωνία όσο και στους οµοίους του: «…των αντρειωµένω τ’ άρµατα 

δεν πρέπει να πουλιούνται, µα πρέπει να γυαλίζουναι και τσ’ άντρες να τιµούνε ή 

…στον τοίχο να κρεµιούνται»45.  

Τα όπλα του γίνονται λοιπόν σύµβολα ανεξαρτησίας, υπεροχής και δύναµης. 

Άλλωστε για να ενσωµατωθεί στην οµάδα, η εκ µέρους του κατοχή και χρήση των 

όπλων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση: «..απού’ χει άρµατα ας βαστά, κι απου δεν 

έχει ας βρίστει»46.  

∆εν φτάνει όµως για τον ανυπότακτο µόνο να φέρει τα όπλα, αλλά να µπορεί 

και να τα χρησιµοποιεί στον πόλεµο. Αλλά και για να τα φέρει, πρέπει να το αξίζει, 

να «τιµάει» τα όπλα που κρατάει, πρέπει να έχει δηλαδή, εκείνα τα χαρακτηριστικά 

που τον συνοδεύουν µε το ανδρικό πρότυπο. Σύµφωνα µε τον Herzfeld (1985:181-

182), οι άνδρες πρέπει να είναι ικανοί και άξιοι για οτιδήποτε έχουν στην κατοχή 

τους, είτε αυτό είναι ζώα, είτε γυναίκα, είτε όπλα.  

Στις αναπαραστάσεις της τοπικής κοινωνίας, ο ένοπλος κάνει «τροµερά» 

πράγµατα και είναι ξακουστός για την επιδεξιότητα µε την οποία ξέρει να χειρίζεται 

τα όπλα «…να δείξου την ευλάβεια και τέχνη των αρµάτω, κάνουν γυµνάσµατα φριχτα, 

π’ άνθρωπος τα τροµάσσει..»47.  

Ό,τι σηµαίνει για τη γυναίκα στο δηµοτικό τραγούδι να είναι όµορφη, 

σηµαίνει για τον άνδρα να είναι καλός στη χρήση των όπλων «…να δείς λιανούς για 

το σπαθί, µακρούς για το ντουφέκι, να δείς κοπέλες όµορφες που’ ναι 

ξανθοµαλλούσες»48.  

Αντίστροφα, η πράξη παράδοσης των όπλων σηµαίνει την ήττα, τη δειλία, την 

αδυναµία απέναντι στον εχθρό και τον κατακτητή και καθιστά αυτόν που την κάνει 

προδότη. Από την άλλη η άρνησή της, σηµαίνει ανδρειωσύνη και παλικαριά: 

                                                                                                                                                                      
44

 ό.π. σελ. 11 αρ.  17. 

45
 ό.π. σελ. 40, αρ. 72. 

46
 ό.π. σελ. 125, αρ. 241.  

47
 ό.π. σελ. 80, αρ. 138.  

48
ό.π. σελ. 80, αρ. 140.  
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«…πρόδωσε, Ξεπατέρα µου να δώσεις τ’ άρµατά σου, να ξεµιστέψεις τη ζωή και τη 

παλικαριά σου. ∆εν προσκυνώ, µουρτάρηδες, µόνο θα νταβραντίσω, µπέλικι µού’ 

ρθουν φίλοι µου και θα σάσε νικήσω»49.   

Συµπερασµατικά, µε την κατοχή των όπλων γνωστοποιείται η ανδροπρέπεια 

και επιτυγχάνεται η αναγνώριση από την κοινότητα. Παράλληλα όµως, η οπλοφορία 

είναι για αυτούς που είναι «πραγµατικά» άνδρες, στων οποίων τα χέρια γίνονται 

σύµβολα εξουσίας και κυριαρχίας.  

Η ανδροπρέπεια πραγµατώνεται και στην περίπτωση που το παλικάρι, ο 

λεβέντης, προσπαθεί να προστατέψει είτε την οικογένειά του είτε τους οµοίους του. 

Έχει φυσική δύναµη και αντοχή και είναι έτοιµος να πεθάνει κάθε στιγµή αρκεί να 

τους προστατέψει.  Η φρονιµάδα και η σύνεση είναι άγνωστες λέξεις για τον 

αντρειωµένο (Cambell, 1970).  

Στην  περιγραφή της φυσικής τους εµφάνισης οι ένοπλοι είναι ψηλοί, λιγνοί, 

σκληροί και δυνατοί, παρόλα αυτά αυτή τη δύναµη δεν πρέπει να τη χρησιµοποιούν 

εναντίον των αδύνατων, αλλά πρέπει να βοηθάνε τους φτωχούς – και όποιος δεν το 

κάνει τιµωρείται. Επιπλέον, η ανδροπρέπεια πραγµατώνεται και µέσα από τις 

σκληρές συνθήκες διαβίωσης στο βουνό, την σχέση του µε τη φύση, τις ικανότητες 

του να σκοτώνει για να φάει να κοιµάται στο χώµα και να βρίσκει τρόπους να 

φυλάσσεται από την κακοκαιρία.  

Ο ανυπότακτος ταυτίζεται µε τη φύση και µε τα άγρια ζώα που ζουν στο 

βουνό. Περνάει από τον πολιτισµό στην φύση αλλά και τα όρια που χωρίζει την 

κοινότητα από την άγρια φύση και ενσωµατώνονται στον ακατοίκητο χώρο.  Η άγρια 

φύση του βουνού, προσφέρει τις συνθήκες στον ανυπότακτο να αυτοπραγµατωθεί. 

«Αγρίµια κι αγριµάκια µου, λάφια µου µερωµένα, 

Πέτε µου πού’ ν’ οι τόποι σας πού’ ν’ τά χειµαδιά σας». 

Γρεµνά ν’ εµάς οι τόποι µας, λέσκες τα χειµαδιά µας. 

Τα σπηλιαράκια τω γρεµνώ είναι η κατοικιά µας»50.  

 

                                                           
49

 ό.π. σελ. 110, αρ. 200. 

50
ό.π. σελ. 5, αρ.  1. 
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Στον χώρο του βουνού, ο ανυπότακτος απαλλαγµένος από τις εξαρτήσεις του 

πολιτισµού και τις ευκολίες που είχε στον κάµπο, µαθαίνει να ζει κάτω από αντίξοες 

συνθήκες, οι οποίες όµως αναπαρίστανται θετικά. Αυτό συµβαίνει γιατί στο βουνό 

µπορεί να ενσαρκωθεί η αξία της ανδροπρέπειας, η βασικότερη αξία του ενόπλου.  

 

«Αιτέ που κάθεσαι ψηλά στ’ ΄όρος το χιονισµένο, 

  Τρώεις το δρόσος του χιονιού, 

    Αιτέ και στυραιτέ µου, 

     Πίνεις νερό κατάκρυο, 

Λαγό κι αν πιάσεις γεύεσαι, περδίκι και δειπνάς το, 

      Το περδίκι, 

Φιλείς και κόρην όµορφη»51.   

                                 … 

 «ύπνο δεν εδροσίστηκα ποτέ µου στον καιρό µου 

 ωσαν τον εδροσίστηκα εις την ξεροµαδάρα, 

πού χα τα’ αέρι πάπλωµα και τα χαλίκια στρώµα 

και τα λεράκια των αρνιώ είχα προσκεφαλάδια…»52.   

 

Εδώ η  φύση είναι αρωγός στην προσπάθεια επιβίωσης κάτω από τις 

δύσκολες συνθήκες διαβίωσης προσφέροντας στον ανυπότακτο τα απαραίτητα υλικά 

αγαθά. Σύµφωνα µε τον ∆αµιανάκο (1987: 83), υπάρχει µία σειρά από κοινά 

χαρακτηριστικά σε αυτούς που δρουν εκτός κοινότητας (είτε αυτοί είναι βοσκοί είτε 

ληστές), τα οποία είναι τα εξής  «µεγάλη γεωγραφική κινητικότητα, ρυθµοί ζωής, 

τέλεια γνώση των απρόσιτων τόπων, αντοχή στις στερήσεις και την κούραση, 

συνήθειες διατροφής (προϊόντα στάνης) και ένδυσης (δέρµατα), εκµάθηση 

στοιχειωδών κατασκευών (χτισιµο π.χ µιτάτων) άσκηση στο χειρισµό των όπλων και 

τήρηση συλλογικών κανόνων ασφαλείας». Προκειται εν ολίγοις για ιδιότητες οι 
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 ό.π. σελ. 6, αρ.3. 

52
ό.π. σελ. 13, αρ. 22.  
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οποίες επιβάλλονται από τις σκληρές συνθήκες αποµόνωσης της οµάδας σε ιδιαίτερα 

αφιλόξενο ή και εχθρικό περιβάλλον.  

Η τοπική κοινωνία θαυµάζει λοιπόν τον «καπετάνιο» ο οποίος ενσαρκώνει της 

σηµαντικότερες αξίες της, όπως η παλικαριά, η λεβεντιά, η µπέσα, το να αψηφά 

κανείς το θάνατο, τις δυσκολίες, το πόνο. Με άλλα λόγια ενσαρκώνει εκείνες τις 

στάσεις και συµπεριφορές µέσα από τις οποίες η παραδοσιακή κοινωνία αναγνωρίζει 

την ιδεατή αντρική συµπεριφορά, την ανδροπρέπεια (Τζάκης, 1995).  

 

 

 

7.2. Το δίκτυο των «κοντινών» 

 

Οι συγγενικές σχέσεις στην κοινωνία της οποίας µελετάµε τον προφορικό 

λόγο, και γενικότερα στα δηµοτικά τραγούδια, λειτουργούν «ως ιδεολογικό σχήµα, 

συµβολικός κώδικας για την έκφραση των σχέσεων των ανθρώπων» (Τζάκης, 1994). 

Μέσα από τη µελέτη των τραγουδιών, γίνεται φανερή η σπουδαιότητα που έχουν για 

τη κοινότητα, οι συγγένειες αίµατος και οι πνευµατικές συγγένειες, το δίκτυο 

γνωριµιών, των φίλων κτλ. Για την κοινωνία του δηµοτικού τραγουδιού η οικογένεια 

αποτελεί τη βασική πηγή στήριξης, τόσο απέναντι στην κοινωνική όσο και στην 

κοσµική απειλή: «∆ράκο, κι αν το βουλήθηκες εµένα να φιλήσεις, φιλήσεις µε 

τζιµπήσεις µε, να το πλερώσεις θέλει, γιατ’ έχω δώδεκ’ αδερφούς και δεκοχτώ 

ξαδέρφους κι έχω και κύρη δήµαρχο»53.  

Όσο πιο διευρυµένη είναι η οικογένεια τόσο µεγαλύτερη και η δύναµη αυτού 

που είναι µέλος της. Φυσικά τα αρσενικά µέλη της οικογένειας είναι αυτά που της 

προσδίδουν δύναµη και κύρος.  Σύµφωνα µε τον Τσαντηρόπουλο (2004: 81), στην 

Κρήτη ο «κύκλος γνωριµιών» ενός ατόµου παρίσταται σαν τρείς οµόκεντρους 

κύκλους, όπου ο πυρήνας είναι η αιµατοσυγγένεια, στη συνέχεια επεκτείνεται στην 

αγχιστεία και τέλος στην τελετουργική συγγένεια. Οι άνθρωποι που βρίσκονται εντός 

αυτού του δικτύου, στηρίζουν ο ένας τον άλλο, µε σκοπό να τους «επιστραφεί» αυτή 

η στήριξη και η σχέση αυτή παίρνει τη µορφή της «κοινωνικής ανταλλαγής». Η 

σηµασία του δικτύου αυτού έγκειται στο ότι το άτοµο µπορεί να βασιστεί σε αυτό και 

                                                           
53

 ό.π. σελ. 10, αρ. 14. 
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να αναπτύξει ένα ευρύ πεδίο σχέσεων αλληλοϋποστήριξης (Τσαντηρόπουλος, 2004: 

83-87).  

Οι σχέσεις αυτές είναι σχέσεις αλληλέγγυες και βέβαια βοηθούν ώστε να 

παρέχουν προστασία σε περιπτώσεις που κάποιος έχει προβλήµατα µε το νόµο.  Ο 

ήρωας του παρακάτω τραγουδιού είναι απογοητευµένος από την µακρόχρονη 

κράτησή του στη φυλακή. Ο συγγενής του τον συµβουλεύει να κάνει υποµονή γιατί 

αν δεν τον βγάλουν θα επιληφθεί αυτός της αποφυλάκισής του, εξαγοράζοντας την 

ποινή.  

 

 «…Γιώργη µου µη πικραίνεσαι και µη και µην κακοκαρδίζεις, 

  Μα τη Μεγάλη Παρασκη, το Μέγα το Σαββάτο, 

  Κάνουν οι γι’ άρχοντες µιστά, πολλούς ξεφυλακώνουν, 

  Και τότε αν δε σε βγάλουνε, επά είµ’ εγώ για σένα. 

  Έχω κριγιούς για τα’ άρχοντες και τράγους για τσ’ αγάδες, 

  Κι έχω και στειροπρόβατα για τσι µπουλουµπασάδες»54. 

 

Βλέπουµε ότι η ανάπτυξη συγγενικών σχέσεων και η διεύρυνση του κύκλου 

γνωριµιών είναι απαραίτητο στοιχείο και αποτελεί πρωτευούσης σηµασίας µέριµνα. 

Στο παρακάτω τραγούδι αναπαρίσταται εµφανώς η σπουδαιότητα του να τιµάς το 

δίκτυο των «δικών» σου ανθρώπων αφού µόνο εκείνοι θα σε βοηθήσουν στις 

δυσκολίες και στην σύγκρουση µε τον εχθρό. Η κοινωνία, η οποία διδάσκει µέσα από 

τα τραγούδια, δείχνει το σωστό µονοπάτι που πρέπει ο καθένας να ακολουθεί.  

 

  «Ανάθεµα πού’ χει δικούς και πορπατεί µε ξένους 

  Και κάνει ξένους τσι δικούς και τσι δικούς του ξένους. 

  Γιατί κι ο Γιώργης ο Πλανάς µε ξένους επορπάθειε, 

  Με ξένους’ τρωγε κι έπινε, µε ξένους χαροκόπα, 

  Τσι ξένους έκανε δικούς και τσι δικούς του ξένους. 

  Κι όντεν τον τριγυρίσανε οι γι’ αναµαζωξιάροι, 

  Ζερβά δεξιά συντήρηξε, κιανένα δε γνωρίζει, 

  Παρά’ ναν πρώτο ξάδερφο, στέκει στην µιάν του µπάντα. 

  Ζερβ’α δεξιά συντήρηξε και στι δικούς του κράζει: 

                                                           
54

ό.π. σελ. 176, αρ. 312.  
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  Ώφου, και πού στ’ οι φίλοι µου και πού στ’ οι γι αδερφοί µου 

  Και πού στ’ οι γι αξαδέρφοι µου»55.  

 

Η απουσία του δικτύου αυτού ισούται µε τη χειρότερη δυνατή κατάσταση και 

πολλές φορές εξισώνεται µε τον θάνατο, ιδίως στα τραγούδια της ξενιτιάς όπου το 

άτοµο το στερείται ολοκληρωτικά. Στο τραγούδι για το βασανισµό και θάνατο του 

∆ασκαλογιάννη από τους Τούρκους, αυτός αναρωτιέται λίγο πριν πεθάνει  πού ήταν 

οι φίλοι και οι «δικοί» του άνθρωποι και τον άφησαν να πεθάνει: «… κι όντεν τον 

ανεβάζασιν είς του πασά τη σκάλα, τ’ αµµάθιαν του ετρέχασιν ωσάν την κουτσουνάρα: 

Αχ, πού στ’ εσείς οι φίλοι µου κι εσείς οι γι ειδικοί µου, και του πασά µ΄αφήσατε να 

πάρει τη ζωή µου;…»56.   

Στο ριζίτικο τραγούδι γίνεται πολλές φορές αναφορά και στον θεσµό της 

αδελφοποιίας
57. Η αδελφοποίηση γίνεται είτε µε «κοινωνία αίµατος» είτε µε 

ιερολογία και δηµιουργεί θετή αδελφική σχέση (∆ετοράκης 1978: 131-151 στο 

Αποστολάκης, 2010). Το παρακάτω τραγούδι περιγράφει την τελετουργία της 

αδελφοποίησης: 

 

 «Ο Γιώργης µε τον Κωσταντή µαζί χαροκοπούνε, 

Κι αδερφοχτοί γενήκανε µε λόγια µπιστεµένα, 

Φλογοτοµούν τα µπράτσα τους και σµίξανε το αίµα, 

Κι όρκο µεγάλο δώσανε να µη ξεχωριστούνε, 

Όξω να θέλει ο θεός»58. 

 

Σε µία κοινωνία που οι συγγενικές σχέσεις, αίµατος και µη, ορίζουν τη 

δύναµη µιας οµάδας, οι τεχνικές αυτές, όπως της αδελφοποιίας, της κουµπαριάς, ή 

της συντεκνίας αποτελούν σηµαντικές οδούς διεύρυνσής της. Οι σχέσεις αυτές, 
                                                           
55

 ό.π. σελ. 342, αρ.568 

56
ό.π. σελ. 96, αρ. 165.  

57
 Η  πρακτική της αδελφοποίησης ως είδος τεχνητής συγγένειας απαντάται και στις σαρακατσάνικες 

κοινωνίες, η οποία πραγματοποιείται μεταξύ φίλων ηλικίας πάνω από 18 ετών . Ο σύνδεσμος της 

αδελφοποίησης καθίσταται πιο στέρεος με τη συμμετοχή της γυναίκας, αφού επιλέγεται μία νέα 

κοπέλα που θα αδελφοποιηθεί μαζί τους και η οποία θα θεωρείται αδελφή όλων (Καββαδίας, 

2005:131-132)    

58
 Αποστολάκης, Σ. Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,  Γνώση,  Χανιά 2010, σελ. 61, αρ. 117. 
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αποτελούν και για τον ανυπότακτο βασική προϋπόθεση για την έξοδό του στο βουνό, 

γιατί είναι σχέσεις οι οποίες θα του δώσουν φήµη, δύναµη αλλά και στήριξη στη 

δράση του.  

 

 « Που θέ να βγεί στον Οµαλό, να ν’ αναγυρισµένος59, 

Λακκιώτη ας κάµει σύντεκνο και Σφακιανό κουµπάρο,  

Κι Αγιερηνιώτη αδερφοχτό, Πανηχωρίτη φίλο. 

Τότες να βγεί στον Οµαλό, να ν’ αναγυρισµένος»60.  

                                           … 

 « … να στέσω το καλύβι µου στον καθαρόν αέρα, 

Και πότε λίγο χαµηλά να κάνω µια σπεράδα, 

Να βρώ δικούς κι αδερφοχτούς, ψωµί κρασί να φέρουν…»61. 

 

Κυριαρχεί ανάµεσα στους ενόπλους η αµοιβαία βοήθεια η οποία µπορεί να 

πάρει πολλές µορφές. Άλλοτε πρόκειται για τον πόλεµο, άλλοτε για µία πράξη 

εκδίκησης:  

 

  «… κι αν λάχει θλίψη, θλίβγουνται, χαρά, συγχαίρουνταί το, 

  Κι αν λάχουν κι εισέ πόλεµο, βγαίνουναι κερδεµένοι, 

  Σαν µπιστεµένοι αδερφοί, σαν φίλοι αντρειωµένοι»62. 

     … 

  «Μωρέ κοπέλια Σφακιανά, όσά’ στεν των αρµάτω, 

  Κι εκάµαν πάλι φονικόν οι γι’ Αρχοντοµουσούροι, 

  Το Γιάνναρη σκοτώσασιν, το νιόν τον παινεµένο»63 

 

Η σύναψη εποµένως τέτοιων σχέσεων συναρτάται µε τον κοινωνικό 

ανταγωνισµό, ειδικά όταν αυτός παίρνει τη µορφή βίαιων συγκρούσεων. Το δίκτυο 

των κοντινών ενεργοποιείται κάθε φορά που υφίσταται κάποια αναγκαιότητα για ένα 
                                                           
59

 Αναγυρισμένος είναι ο ξακουσμένος.  

60
 Αποστολάκης, Σ. Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,  Γνώση,  Χανιά 2010, σελ. 47, αρ.85. 

61
 ό.π. σελ.46, αρ. 81. 

62
 ό.π. σελ.439, αρ.722. 

63
 ό.π. σελ.93, αρ.159β’. 
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ή για πολλά µέλη της οµάδας. Επιπλέον, ευνοεί την ανάληψη  από κοινού δράσης, 

τον εξορθολογισµό και τη νοµιµοποίηση των πρακτικών που προσιδιάζουν στην 

ένοπλη οµάδα (Τζάκης, 1994). 

 

 

 

7.3. Ένα διαφορετικό δικαιακό σύστηµα 

 

Το βουνό είναι ένας χώρος εξωκοινωνικός και άρα δεν ισχύουν οι ίδιοι 

κανόνες µε τον κάµπο. Οι παρανοµίες έχουν βαρύτητα και δικάζονται µόνο στα όρια 

της κατακτηµένης κοινωνίας. Αυτός που διαµένει στο βουνό δεν δικάζεται γιατί 

ακριβώς βρίσκεται σε έναν χώρο µε διαφορετικό δικαιακό σύστηµα. 

«Αυγίτσα θε να σηκωθώ’ που του βουνού τη ρίζα 

Να σύρω να ξηµερωθώ, βουνό µου στην κορφή σου, 

Να βρώ χαράκι ριζιµιό να διπλωθώ να κάτσω, 

Να παίξω πέντε µπαλοτές να πρεµαζόξω κλέφτες, 

Να βάλω κλέφτη πρόεδρο και κλέφτη’ εισαγγελέα 

Να µη δικάζ’ ισόβια»64. 

Ο ανυπότακτος, µαζί µε την ρήξη µε την εξουσία, έρχεται σε ρήξη και µε ό,τι 

αυτή ορίζει. Αρνείται εποµένως το διακαιακό σύστηµα και υιοθέτει τους νόµους και 

τους κανόνες της οµάδας του. Ο νόµος του βουνού είναι ο νόµος των κλεφτών, τους 

οποίους το συλλογικό υποκείµενο µέσα από το τραγούδι, τους χρίζει «προέδρους», 

«εισαγγελείς» και «δικαστές». 

«…Και παίρνω ένα ρίζωµα, ένα ριζωµατάκι, 

Βρίστω µιάν πέτρα ριζιµιά, στη ρίζα κρύα βρύση. 

Καθίζω να ξεκουραστώ, να πιώ νερό λιγάκι, 

Να σύρω κλέφτικη φωνή να περµαζώξω κλέφτες, 
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ό.π. σελ.16, αρ. 28. 



70 

 

Να κάτσω κλέφτη δικαστή και κλέφτ’εισαγγελέα»65.  

 

Βλέπουµε ότι, από τη µία πλευρά, όσοι είναι στο βουνό δεν δικάζονται από 

την επίσηµη εξουσία, από την άλλη όµως, οι ίδιοι παίρνουν ρόλο δικαστή και 

τιµωρούν σκληρά αυτούς που ορίζουν τα συµφέροντά της.  Στα παρακάτω τραγούδια, 

ο νόµος των ανυπότακτων δεν ορίζει ως εγκληµατία τον κλέφτη ή το φονιά, αλλά τον 

αγροφύλακα, τον εκτιµητή και τον γραφιά, τον «υπηρέτη» δηλαδή της εξουσίας. Τα 

κριτήρια της τιµωρίας είναι τα αντίστροφα από αυτά που επικρατούν στον 

κατακτηµένο χώρο. Και η πράξη της αδικίας σε βάρος των φτωχών τιµωρείται µε τον 

χειρότερο τρόπο.  

   «Στου Ψηλορείτη την κορφή κάθουντα’ να γεράκι 

  Και βάστανε στα πόδιαν του παλικαριού κεφάι, 

  Ετζίµπαν το κι εχτύπαν το κι εροζονάριζέν του: 

  Παιδιά, µην ήσουνε φονιάς, παιδιά µην ήσουν κλέφτης; 

  ∆εν ήµουνε µουδέ φονιάς, δεν ήµουν µουδέ κλέφτης, 

  Μόνό’ µουν αγροφύλακας κι ήµουν και στιµαδόρος66, 

  Κι αδίκιζά τζι τσι φτωχούς κι επλέρωνα τσι πλούσιους, 

  Κι α δε βαριέσαι, βρόντα µου»67.  

            … 

   «… κεφάλι, είντα έκαµες, είντά’ ν’ το έγκληµά σου; 

  Γραµµατικό µ’ εβάλανε σε µια µεγάλη πόρτα 

  Κι έφαγα χακί68 τώ φτωχώ και δίκιο τώ χηράδω»69. 

 

                                                           
65

 ό.π. σελ.308, αρ. 504.  

66
 Στιμαδόρος σημαίνει εκτιμητής.  

67
 Αποστολάκης, Σ. Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,  Γνώση,  Χανιά 2010, σελ. 441, 

αρ.725. 

68
 Χάκι σημαίνει δίκιο.  

69
Αποστολάκης, Σ. Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,  Γνώση,  Χανιά 2010, σελ. 137, αρ.274.  
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Γίνεται λοιπόν φανερή µία αντιστροφή στο τι νοείται ως ηθικό και τι όχι. 

Επικρατεί η ηθική της παρακοινωνίας την οποία όµως αποδέχεται και η κοινότητα 

κάνοντάς την τραγούδι. Οι ανυπότακτοι, αµφισβητούν στην πράξη τη δικαιοσύνη της 

εξουσίας και γενικότερα την κατεστηµένη νοµιµότητα από τη µία και, από την άλλη, 

παίρνουν εκδίκηση στα πλαίσια της δικής τους νοµιµότητας. Για τον άνθρωπο της 

κοινότητας η πράξη της εκδίκησης λειτουργεί λυτρωτικά για την κοινωνική και 

οικονοµική αδικία που βιώνει, καθιστώντας τον ανυπότακτο σύµβολο ανεξαρτησίας.  

 

7.4. Η πρακτική της ζωοκλοπής 

Μία από τις πιο διαδεδοµένες πρακτικές για την οποία υπάρχουν πολλά 

ριζίτικα τραγούδια είναι αυτή της ζωοκλοπής η οποία σχετίζεται άµεσα µε τον 

ορεσίβιο τρόπο ζωής που αναπτύξαµε παραπάνω άλλα και µε την ιδιοσυγκρασία του 

ανυπότακτου. Μέσα από αυτή τη πρακτική, σύµφωνα µε τον ∆αµιανάκο (1987), 

υλοποιείται µία από τις θεµελιακές αξίες των ποιµενικών κοινωνιών, που είναι το 

θάρρος, η τόλµη απέναντι στους κινδύνους, η παλικαριά. Η ζωοκλοπή, για τους 

ίδιους τους ζωοκλέφτες αναπαρίσταται θετικά, σε αντίθεση µε την εξουσία η οποία 

τη θεωρεί παράνοµη πράξη. Ακόµη και σήµερα οι ζωοκλέφτες ταυτίζουν την πράξη 

αυτή µε το µύθο της κλεφτουριάς. Μέσα από την ζωοκλοπή εκφράζουν την άρνησή 

τους σε κάθε µορφή ελέγχου της προσωπικής ή της κοινωνικής τους ελευθερίας. Η 

εικόνα του κλέφτη-επαναστάτη θα µυθοποιηθεί µέσα από τη προφορική λογοτεχνία. 

Η ζωοκλοπή για τον Herzfeld (1985), γίνεται για διάφορους λόγους.  Μπορεί να είναι 

πράξη εκδίκησης και αποκατάστασης της τιµής και του ονόµατος, είτε της «γενιάς» 

είτε ενός µεµονωµένου ατόµου.  Επιπλέον µπορεί να γίνεται ως έκφραση ανδρισµού, 

ο οποίος πραγµατώνεται µέσα από την ικανότητα του ζωοκλέφτη να είναι γρήγορος  

και δυνατός κατά τη διαδικασία της κλοπής, άλλωστε η ζωοκλοπή παρουσιάζεται 

πολλές φορές και ως διαβατήρια τελετή ενηλικίωσης των νέων. Ακόµη, µπορεί να 

εκφράζει οικονοµική αντίσταση, να γίνεται δηλαδή εξαιτίας της κάλυψης των 

βιοτικών αναγκών, είτε της αποκατάστασης της αδικίας που υφίστανται τα κατώτερα 

οικονοµικά στρώµατα.   
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Μέσα από τα τραγούδια που σχετίζονται µε τη ζωοκλοπή µπορούµε να 

βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα για τη διαδικασία αυτής της πρακτικής αλλά και για 

την ιδεολογία που την περιβάλλει.  

Στην περίπτωση που η ζωοκλοπή γίνεται για λόγους εκδίκησης της µίας 

οµάδας απέναντι στην άλλη, ο στόχος της κλοπής είναι συνήθως η οµάδα του 

αντίπαλου χωριού. Αυτό δηλαδή που συνδέει τους ζωοκλέφτες είναι ο κοινός τόπος 

καταγωγής. Σε αυτήν την περίπτωση ζωοκλοπής, η πράξη στοχεύει στην επίδειξη 

ανωτερότητας της µίας οµάδας απέναντι στην άλλη. Και η ανωτερότητα αυτή 

συνδέεται µε τον ανδρισµό και την ικανότητα να κλέψουν όσα περισσότερα κοπάδια 

γίνεται.  

 

   «Απου τον Πατσιανό κινού µια δεκαρέ νοµάτοι, 

  Μια δεκαρέ, δωδεκαρέ, µπορεί και δεκαπέντε,  

  Να παν στη χώρα τω Σφακιώ να σιάξουν τ’ αρµατάν τω. 

  Κι απήτις και τα σιάξανε, τα πήραν και γαέρνουν…»70. 

    … 

   «Εκλέψαν πάλ’ οι Σφακιανοί Πιτσιδιανά κουράδια  

  Πιστιδιανά και Σφακιανά κι απού το Μεραµπέλλο…»71. 

    … 

   «Μά πήραν πάλ’ οι Σφακιανοί Καλλεργιαννά κουράδια, 

  Καλλεργιαννά και Σφακιανά κι απού το Γερακάρι…»72. 

 

Ένας ακόµη λόγος είναι ο οικονοµικός. Κλέβει δηλαδή κάποιος για να 

µπορέσει να αντεπεξέλθει απέναντι στις υλικές του ανάγκες και να ανατρέψει µέσω 

της κλοπής τους άδικους οικονοµικούς όρους που βιώνει. Σε ένα από τα τραγούδια 

της ζωοκλοπής, περιγράφεται ένας γέρος ο οποίος «βγήκε» να κλέψει ζώα για να 

µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του για τροφή. Η γυναίκα του, η 

οποία τον περιµένει στο σπίτι, αξιολογεί θετικά την κίνηση του αυτή: «αχι καηµένε 
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 ό.π. σελ. 449, αρ. 733. 

71
ό.π. σελ. 449, αρ. 734. 

72
 ό.π. σελ. 449, αρ. 735. 
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γέρο µου, και να χες ξανανιώσεις, και τσ’ επαρχίες και τσ’ εφτά να τσι 

ξεκουραδώσεις…»73.  

Βλέπουµε ότι εδώ εκφράζεται ο ανδρισµός του ήρωα µέσα από τη πράξη της 

ζωοκλοπής. Η νεότητα, η δύναµη και η γρηγοράδα ταυτίζεται µε την ικανότητα της 

ζωοκλοπής . Στη συνέχεια τον συµβουλεύει να πάει να κλέψει και από του σύντεκνου 

τους αλλά και του αδερφού της, ο οποίος αγόρασε µόνο το ένα «κουράδι» και το 

άλλο είναι του πατέρα της. ∆ιαφαίνεται εδώ η αιτία της ζωοκλοπής στη συγκεκριµένη 

περίπτωση. Από τη µία γίνεται για οικονοµικούς/ υλικούς λόγους και από την άλλη 

είναι ένας τρόπος απόδοσης δικαιοσύνης. Θα κλέψει από αυτόν που έχει τα 

περισσότερα ή από αυτόν που δεν κόπιασε για να τ’ αποκτήσει. Βλέπουµε λοιπόν ότι 

εκτός από τις οµαδικές ζωοκλοπές γίνονται και ζωοκλοπές από ένα άτοµο αλλά για 

διαφορετικούς λόγους.  

Σε άλλο τραγούδι βλέπουµε «… δέκα καυκιά ξεχώρισε και τα βαλε µπροστάν 

του και πάει και στο σπίτιν του να φάνε τα παιδιά του»74. Και εδώ ο «νοικοκύρης» ο 

οποίος προσπαθεί να εξασφαλίσει τα προς το ζην για την οικογένεια του, βγαίνει λίγο 

από το ρόλο του φρόνιµου χωρικού µέσω της πρακτικής της ζωοκλοπής και 

ανυποτακτεί έστω και για τους προσωπικούς του λόγους, οι οποίοι µπορεί να µη 

σχετίζονται µε την κατάσταση της κατάκτησης απαραίτητα άλλα σίγουρα σχετίζονται 

µε τους άνισους και άδικους για τον ίδιο κοινωνικούς όρους που του έχουν επιβληθεί 

από την εξουσία. Υπό αυτήν την έννοια ακόµα και σε τέτοιου τύπου τραγούδια 

µπορούµε να κάνουµε λόγο για µία πράξη ανυποταγής. Μία πράξη ανυποταγής, η 

οποία δεν έχει στόχο τον κατακτητή αλλά και αυτόν ακόµη τον σύντεκνο ή τον 

αδερφό. Μαρτυρεί δηλαδή την ανάγκη ανυποταγής απέναντι σε καθετί που τον αδικεί  

ανεξάρτητα εάν είναι ο αλλοεθνής κατακτητής ή ο συγγενής του. Αυτό θα µπορούσε 

να πει κανείς ότι έρχεται σε αντίθεση µε τα όσα έχουµε πει για το δίκτυο συγγένειας 

το οποίο λειτουργεί πάντοτε υποστηριχτικά. Παρόλα αυτά σε άλλα τραγούδια 

βλέπουµε ότι στις αναπαραστάσεις της τοπικής κοινωνίας ακόµη και αυτή η πράξη 

δεν είναι καταδικαστέα. Για παράδειγµα, στο παρακάτω τραγούδι περιγράφεται µε 
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 ό.π. σελ. 450, αρ. 738. 
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 ό.π. σελ. 452, αρ. 739. 
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σατιρική διάθεση η κλοπή των ζώων ενός σύντεκνου απ’ τον άλλο. Και πάλι εδώ ο 

ζωοκλέφτης δεν αρνείται την κατηγορία της κλοπής. 

  

 «σύντεκνε και δεν ηύρηκες αλλού σφαχτά να κλέψεις, 

Μόνό’ βρηκες κι απόβρηκες, σύντεκνε τα δικά µου, 

Κι επήρες του φιλιότσο σου το πρώτον του αµπολιάρι; 

Σύντεκνε, σκοτεινάν’ τανε και τη σαµά δεν είδα, 

Μ’απήτις είδα τη σαµά, εχεροδιάλεξάν τα»75. 

 

Σύµφωνα µε τον Herzfeld (1985), ένας ουσιαστικός κανόνας σε σχέση µε την 

«κλεψιά», είναι αυτός που απαγορεύει τη κλοπή των ζώων του συµµάχου, δηλαδή 

των συγγενών, πνευµατικών και µη, αλλά και των συγχωριανών. Στην πράξη παρόλα 

αυτά, αυτός ο βασικός κανόνας δεν λαµβάνεται πάντα υπόψη. Στο παραπάνω 

τραγούδι φαίνεται πως η συγκεκριµένη πράξη δεν είναι σπουδαία υπόθεση. Από την 

άλλη όµως ο κλέφτης ενώ έπρεπε να δείξει σεβασµό και να δικαιολογήσει τη πράξη 

του για το ότι δε γνώριζε σε ποιόν ανήκουν τα ζώα, δεν το κάνει. Σε αυτή τη 

περίπτωση µπορεί η κλεψιά να είχε σκοπό την δηµιουργία ισχυρότερου δεσµού µε 

τον συγγενή ή την αποκατάσταση των σχέσεών τους.  

 

 «Σήκω συ, µπάρµπα γέρο, 

  Να πάµε στη κλεψιά. 

  ∆εν ηµπορώ παιδί µου, 

  Από τα γεραθειά, 

  Μόνο πάρτε το γιό µου  

  Το µεγαλύτερο, 

  Που κείνος το γνωρίζει 

  Ποιον’ το παχύτερο»76. 
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 ό.π. σελ. 460, αρ. 759. 

76
 ό.π. σελ. 452, αρ. 740. 
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Από το παραπάνω τραγούδι καταλαβαίνουµε το πώς αναπαρίσταται η 

ζωοκλοπή από την τοπική κοινωνία. Ο ηλικιωµένος, σύµβολο σεβασµού και σοφίας, 

δεν πάει στη κλεψιά, όχι επειδή δεν του το επιτρέπει ο ηθικός του κώδικας αλλά 

επειδή δεν έχει τη σωµατική δύναµη. Η πράξη της ζωοκλοπής είναι εποµένως µία όχι 

απλά  επιτρεπτή πράξη αλλά και θεµιτή στις αναπαραστάσεις της κοινωνίας των 

δηµοτικών τραγουδιών. Αυτό γίνεται πιο φανερό στη συνέχεια του τραγουδιού όπου 

ο πατέρας θέλει να στείλει τον γιό του στην κλεψιά και µάλιστα τον πρωτότοκο, 

εκείνον δηλαδή που θα αναλάβει και την οικογένεια µετά το θάνατό του. Μάλιστα, 

τονίζει τις ικανότητες του γιού,  δίνοντας εγγύηση στην οµάδα για το ότι είναι άξιος 

να βρίσκεται ανάµεσά τους. 

  

 «πού’ σουν, υγιέ µου πού’σουνε, κι εις την κλεψιά σ’ελέξαν77; 

Μάνα, κι ανέ µ’ ελέξανε, εις την κλεψιά’ µουν κιόλας. 

Στη µοιρασιά δεν έτυχα κι αζιγανέψασί µε…»78. 

 

Και στο παραπάνω τραγούδι βλέπουµε την απάντηση του γιού προς τη µάνα για 

το εάν ήταν στην «κλεψιά».  Ο γιός δεν προσπαθεί να αρνηθεί το γεγονός ότι 

βρισκόταν στην κλεψιά ούτε να δικαιολογηθεί ως προς αυτό. Απαντάει ξεκάθαρα ότι 

συµµετείχε στην ζωοκλοπή και αποδέχεται την κατηγορία χωρίς κανένα δισταγµό. Το 

πρόβληµα για τον κλέφτη δεν έγκειται στο ότι τον κατηγόρησαν για ζωοκλοπή, κάθε 

άλλο µάλιστα, αυτό που τον προβληµατίζει είναι το γεγονός ότι τον αδίκησαν στη 

µοιρασιά επειδή δεν ήταν παρών.     

 Η πράξη της ζωοκλοπής δε γίνεται τόσο για την υλική ανάγκη που προκύπτει 

από τους δυσβάστακτους οικονοµικούς όρους. Αυτό που τα περισσότερα τραγούδια 

υπαινίσσονται είναι το γεγονός ότι γίνεται για να διατηρήσουν το κοινωνικό τους 

γόητρο µέσα στους οµοίους τους, στην κοινότητα αλλά και απέναντι και κόντρα στην 

εξουσία και τον κρατικό νόµο που τη θεωρεί παράνοµη. Η ζωοκλοπή εποµένως 

θεωρούµε ότι εντάσσεται στις συµβολικές πράξεις αντίδρασης.  Στη περίπτωση της 

                                                           
77

 Ελέγχω σημαίνει κατηγορώ.  

78
 Αποστολάκης, Σ. Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,  Γνώση,  Χανιά 2010, σελ. 460, 

αρ.758. 
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ζωοκλοπής ο ανυπότακτος δεν το κάνει έχοντας µία επαναστατική συνείδηση, αλλά 

περισσότερο ως µία ιδεολογική αντίσταση. 

Εκτός όµως από τις θετικές αναπαραστάσεις για τη ζωοκλοπή, δε λείπουν  και 

τα τραγούδια που παρουσιάζουν την κλοπή ως κάτι αρνητικό για αυτούς που την 

υφίστανται. Ο βοσκός, του οποίου τα ζώα κλέβουν έχει συνήθως τη βοήθεια της 

φύσης, και συνήθως ένα πουλί είναι αυτό που τον ενηµερώνει και τον βοηθάει να τα 

βρει: «…κι ήρθε τ’ αηδόνι στη κορφής κι αγγουροξύπνησέ µε: σήκω βοσκέ βοσκόπουλο 

και τα σφαχτά σου πήραν, για πέ µ’ αηδόνι τση κορφής που τα λαλούν και πάσι;…»79.  

Επιπλέον, εξυµνούνται οι ικανότητες του βοσκού να διώχνει τους κλέφτες: «… ενας 

και µοναχός βοσκός τους κλέφτες διασκορπίζει κι εγλίτωσε τα πρόβατα»80. Και εδώ 

βλέπουµε για ακόµη µία φορά τα αντικρουόµενα αξιακά συστήµατα που αναδύονται 

µέσα από την ανάλυση των τραγουδιών. Οι αναπαραστάσεις δεν είναι ποτέ µόνο 

θετικές ή µόνο αρνητικές. Και αυτό έγκειται στο γεγονός ότι ο φορέας των 

τραγουδιών είναι η κοινότητα η οποία όπως επισηµάναµε νωρίτερα αφοµοιώνει αξίες 

και της κατάκτησης αλλά και της εξέγερσης.  

 

 

 

8. Τιµωρία  

 

 Μία ακόµη όψη των σχέσεων εξουσίας µέσα από την οποία θα µπορούσαµε 

να συναγάγουµε συµπεράσµατα για τις αναπαραστάσεις της κοινωνίας για τον 

ανυπότακτο-παράνοµο, είναι εκείνη της τιµωρίας. Στο ριζίτικο τραγούδι γίνεται 

συχνά λόγος για τις πρακτικές τιµωρίας των κατακτητών προς αυτούς που δεν 

συµµορφώνονται µε τις επιταγές της εξουσίας. 

 Η φυλακή και τα βασανιστήρια είναι από τις βασικές επιβαλλόµενες τιµωρίες, 

οι οποίες απαντώνται συχνά στο σώµα των τραγουδιών. Είτε πρόκειται για φυλακές 
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 ό.π. σελ. 12, αρ. 20. 
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 ό.π. σελ. 13, αρ. 21. 
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στη στεριά, είτε για πλωτές φυλακές (κάτεργα). Στις αναπαραστάσεις της κοινωνίας 

για τη τιµωρία διακρίνουµε την δυσαρέσκεια για την άδικη σχεδόν πάντα τιµωρία 

που επιβλήθηκε στον κρατούµενο και το δίπολο του δίκαιου/ άδικου έχει µεγάλη 

βαρύτητα.  

   

  «Μανόλην έχου στη φλακή, Μανόλη µαγκλαβίζου, 

  ∆έρνουν και µαγκλαβίζουν τον κι αδικοτυραννούν τον, 

  Κι η µάναν του στο γύρον του τζαγκουρνοµαδισµένη…»81. 

                                                                     … 

  «…Χριστέ να σπούσαν οι φλακές ωα βγούν οι φλακιασµένοι, 

  Να βγούνε κι οι γι’ αδίκαστοι κι οι βαροδικασµένοι…»82.  

 

Οι φυλακισµένοι απεικονίζονται στα τραγούδια ως παλικάρια και 

αντρειωµένοι. Κατέχουν δυνάµεις υπερφυσικές. Πολλές φορές µπορούν να σπάσουν 

τη φυλακή και να αποκαταστήσουν µε τον τρόπο αυτό την αδικία που υπέστησαν.  

Αντίστροφα, δηλαδή αυτοί που είναι στη φυλακή είναι οι «καλύτεροι» στην 

συνείδηση της κοινότητας γιατί το «έγκληµά» τους ήταν να αντιδράσουν στην 

εξουσία. Αυτό, τους προσδίδει δύναµη και κοινωνικό κύρος ακόµη και µέσα στη 

φυλακή.     

 

  «Ούλα τά κάτεργά’ ρχουνται κι ούλα περνοδιαβαίνουν, 

  Του Μυριολή το κάτεργο µήδ’ ήρθε µήδ’ εφάνη, 

  Απού’ χει Κρητικόπουλα, όµορφα παλικάρια, 

  Π’όντεν σειστούν και λυγιστούν και παίξουν την τρουµπέτα, 

  Τρά µίλια πά το κάτεργο»83. 

                              … 

  «Τον Κωσταντή’ χουν στη φλακή, πουλάκι κανακίζει, 
                                                           
81

ό.π. σελ. 25, αρ. 50.  

82
 ό.π. σελ. 41, αρ.75. 

83
 ό.π. σελ. 41, αρ.74. 
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  ∆εν είχεν ο βαριόµοιρος φαί να το ταίζει, 

  Το µπράτσο του φλεβοτοµά, το αίµαν του του δούδει: 

  Φάε κι εσύ καλό πουλί, απ’ αντρειωµένου σπάλα, 

  Να κάµεις πήχη το φτερό, να φτερουγίσεις πάλι»84.  

      … 

  «…το Μήτρο τον καλύτερο εισ’ τη φλακή τον βάλαν 

  Κι επαραπέσαν τά κλειδιά κι έκαµε τράντα χρόνους. 

  Χριστέ και να’ σπα τη φλακή να ‘ρθεί να τον νταµώσω»85.  

      … 

«…∆ράκο µ’ απού σαι ξακουστός κι είσαι και παλικάρι, 

  Απόψε θα τσακίσοµε τση φυλακής στί πόρτες»86. 

 

 Ο εγκλεισµός είναι το αντίθετο της ελευθερίας, για τον φυλακισµένο όµως  

και για την τοπική κοινωνία η ελευθερία δε βρίσκεται στη κοινότητα αλλά στα βουνά, 

στον εξω-κοινωνικό χώρο. Η φυλακή δεν νοείται ως µέσο σωφρονισµού και ο 

φυλακισµένος δεν µετανιώνει για τις πράξεις του, ακριβώς επειδή οι πράξεις του 

χαρακτηρίζονται ως γενναίες. Θέλει εποµένως να βγει από τη φυλακή, όχι για να 

συµµορφωθεί και να «φρονιµέψει», αλλά για να γυρίσει στην παράνοµη δράση του.  

  «…Θαµάζοµαί σε Κωσταντή, ως είσαι αντρειωµένος,  

  Πως δε τρυπάς τη φυλακή να φύγεις των πορτάρω, 

  Να πάρεις δίπλα τα βουνά, τσή Πάνας τα µιτάτα, 

  Και να χεις σπιτοκάλιβο το σπήλιο του Καλλέργη…»87. 

      … 

  «Χριστέ να σπούν τη φυλακή, να πήδουνα το κάστρο, 

  Να πάρω δίπλα τα βουνά να βγώ στ’ αποπηγάδι…»88. 

                                                           
84

ό.π. σελ. 53, αρ. 100. 

85
ό.π. σελ. 68, αρ. 122. 

86
ό.π. σελ.100, αρ.  173 

87
 ό.π. σελ. 72, αρ.129. 
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Ο τρόπος που ο λαϊκός ποιητής µεταχειρίζεται το λόγο για να αναδείξει το 

δίκαιο των κρατούντων και την τυραννία που υφίστανται, οι ίδιοι αλλά και οι δικοί 

τους άνθρωποι, δείχνει ξεκάθαρα την θετικά αναπαριστώµενη ιδέα του φυλακισµένου 

και την υποστήριξη της κοινότητας για τις πράξεις του.  

 

 

9. Γυναικεία ανυποταγή  

 

Η παρουσία της γυναίκας στο ριζίτικο τραγούδι είναι αναµφισβήτητα 

σηµαντική. Μέσα στο συλλογικό υποσυνείδητο, η γυναίκα παρουσιάζεται πάντα 

δίπλα και σε σχέση πάντα µε τον άνδρα σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό. Αυτό 

διαφαίνεται καλύτερα από τους ρόλους που έχει µέσα στα τραγούδια που δεν είναι 

άλλοι από αυτούς που θα περίµενε κανείς για τη κοινωνία που µελετάµε, δηλαδή της 

συζύγου, της µητέρας, της κόρης, της αδερφής, της αγαπητικιάς. Στα τραγούδια, οι 

γυναίκες περιγράφονται ως πιστές ή άπιστες σύζυγοι, ως στοργικές ή σκληρές 

µητέρες, ως αγνές νέες τις οποίες άνδρες προσπαθούν να αποπλανήσουν ή να 

απαγάγουν . Οι γυναίκες δεν έχουν ενεργό ρόλο στα γεγονότα αλλά επωµίζονται τις 

συνέπειες από τις δράσεις των ανδρών. Ο ρόλος τους περιορίζεται στην οικογενειακή 

σφαίρα.  

Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία περιγράφουν τη γυναίκα 

σε έναν µοναδικό ανδρικό ρόλο, εκείνον του πολεµιστή. Η Costantinides (1983), 

συγκρίνει τις γυναίκες-πολεµιστές των ελληνικών δηµοτικών τραγουδιών µε τις 

µυθικές αµαζόνες βασίλισσες οι οποίες αποτελούν το θηλυκό αντίστοιχο του µεγάλου 

ήρωα. Σε αυτά τα τραγούδια η γυναίκα εγείρει το θαυµασµό για το θάρρος και τη 

τόλµη της. Παρουσιάζεται ως ήρωας µε υπερφυσικές δυνάµεις η οποία είναι έτοιµη 

να πολεµήσει ισάξια µε τους άνδρες. Στο παρακάτω ριζίτικο η γυναίκα εγκαταλείπει 

τη γυναικεία φύση της που της υποδεικνύει να ασχολείται µε τις δουλειές του σπιτιού 

και αποφασίζει να πάει κλέφτης στα βουνά.  

                                                                                                                                                                      
88

ό.π. σελ. 113, αρ. 206 
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«Ποιος είδε τέθοια λυγερή, τέθοια πανώρια κόρη, 

Να’ χει ασηµένιον αργαλειό και φιλντισένιο χτένι, 

Να φαίνει τα µεταξωτά, να φαίνει τα βελούδα, 

Ν’ αφήσει τα µεταξωτά ν’ αφήσει τα βελούδα, 

Να πάει κλέφτης στα βουνά, στσί κλέφτες καπετάνιος; 

∆ώδεκα χρόνους έκαµεν και δεν την εγνωρίσαν, 

Μα µια Λαµπρή, µιάν Κυριακή, µίαν όµορφην ηµέρα, 

Βγαίνουν να παίξουν το σπαθί, να παίξουν το λιθάρι, 

Κι η κόρ’ άπου τη σφίξην τση έπασε το θελύν τση, 

Έσπασε το θελύκιν τση κι εφάνη το βυζίν τση. 

Ο γείς τη λέει µάλαµα κι άλλος τη λέει ασήµι, 

Κι ένα µικρό κλεφτόπουλο, πανώριας κόρης γέννα: 

Παιδιά δεν είναι µάλαµα, παιδιά δεν είν’ ασήµι, 

Μόνό’ν’ τση κόρης το βυζί πού’ χοµε καπετάνιο. 

Εµείς λεβέντες είµεστα κι οι κύροι µας κρουσάροι, 

Μια µπαρµπαριά κρουσέψαµε κι η Κρήτη µας τροµάσσει, 

Κι ιδέ µιάν κόρην όµορφη πού’ ρθε να µας γελάσει»89. 

 

 

Βλέπουµε ότι η κόρη κρύβει τη θηλυκή ταυτότητά της από τα υπόλοιπα µέλη 

των κλεφτών για να µπορέσει για να ενταχθεί στην οµάδα ως ισάξιο µέλος. 

Επιδίδεται µάλιστα στις πολεµικές συνήθειες των κλεφτών και έχει τις δεξιότητες που 

την καθιστούν αρχηγό της οµάδας, καπετάνιο. Η  σχέση εξουσίας που αµφισβητείται 

σε αυτήν την περίπτωση είναι η εξουσία της φύσης  και οι καταναγκασµοί που της 

επιβάλλει το βιολογικό της φύλο. Ανυποτακτεί εποµένως σε µία εξουσία «φύσει» 

καθορισµένη. Μέσα από την πράξη της, αµφισβητείται η αποκλειστικότητα στον 

ανδρισµό. Στις αναπαραστάσεις της κοινωνίας των δηµοτικών τραγουδιών αυτό είναι 

κάτι εκτός φυσικής ισορροπίας, που καταλύει την κοσµική τάξη: «…ποιος είδε ήλιο 

την αυγή κι άστρη το µεσηµέρι; Ποιος είδε κόρην όµορφη στ’ άλογο καβαλάρη να 

σφιχτοζώνετ’ άρµατα και να φορεί λουρίσκο…»90.  

                                                           
89

 ό.π. σελ. 87, αρ. 148 

90
ό.π. σελ. 29, αρ. 55 
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Μέσα από τη κατάληξη των τραγουδιών, όπου η ταυτότητα της γυναίκας 

αποκαλύπτεται, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις τραγουδιών όπου συλλαµβάνεται 

µετά από την προδοσία, αποκαθίσταται αυτή η τάξη. Το γεγονός της σύλληψης είναι 

ένα σχόλιο πάνω στους προφανείς περιορισµούς της γυναίκας, όταν δοκιµάζει τη 

δύναµή της σε σχέση µε εκείνη των ανδρών. 

Εκτός από τη γυναίκα πολεµίστρια όµως, µέσα στα τραγούδια εµφανίζεται και 

ένας δεύτερος τύπος γυναικείας ανυποταγής, αυτή τη φορά σε σχέση µε την εξουσία 

που της ασκείται από τον άνδρα-ηγεµόνα. Σε ένα από αυτά τα τραγούδια η κόρη 

αρνείται στον πατέρα της να παντρευτεί αυτόν που εκείνος θέλει και αντιδρά στη 

θέλησή του: «…δεν τόνε θέλω, δεν τόνε θέλω, πέρδικα γίνοµαι, στα όρη βγαίνω. ∆εν 

τόνε παίρνω, δεν τόνε παίρνω, πέρδικα γίνοµαι στα δάση µπαίνω»91. Εδώ από 

συµβατική και θύµα της ανδροκρατούµενης κοινωνίας, η κόρη µετατρέπεται σε 

αντιδραστική και δε δέχεται τους όρους που της επιβάλλονται. Έρχεται µε αυτόν τον 

τρόπο σε ρήξη µε την εξουσία του πατέρα της και ανυποτακτεί.  

Βλέπουµε από τα παραπάνω ότι µέσα στο σώµα των ριζίτικων τραγουδιών, 

εκτός από το πρότυπο της γυναίκας που τη θέλει να δραστηριοποιείται αποκλειστικά 

στην οικογενειακή σφαίρα και να προσδιορίζεται πάντα σε σχέση µε τον άνδρα, 

απαντώνται και κάποια τραγούδια τα οποία χαρακτηρίζουν την γυναίκα ως 

ανυπότακτη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
91

ό.π. σελ. 302, αρ.  490 
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10. Συµπεράσµατα- συζήτηση  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η µελέτη των δηµοτικών τραγουδιών της 

δυτικής Κρήτης, των λεγόµενων ριζίτικων, και η ανάλυση τους υπό το πρίσµα µίας 

ερµηνευτικής προσέγγισης. Η ανάλυση στρέφεται στο ζήτηµα των σχέσεων εξουσίας 

και ανυποταγής όπως αυτά εµφανίζονται στα ριζίτικα τραγούδια. Η εργασία στοχεύει 

να εντάξει τα ριζίτικα τραγούδια της Κρήτης στο γενικότερο πλαίσιο της θεωρητικής 

κατεύθυνσης που έχει δοθεί στα κλέφτικα τραγούδια, καθώς θεωρούµε ότι παρά το 

λαογραφικό διαχωρισµό και τον αυθαίρετο αποκλεισµό τους από αυτήν την 

παράδοση, σχετίζονται άµεσα. Η έρευνα αντλεί βιβλιογραφία από τις µελέτες που 

έχουν γίνει σχετικά µε το ζήτηµα της ανταρσίας στο δηµοτικό τραγούδι, της 

συγκρότησης ενός παρακοινωνιακού κόσµου στον έξω από τα όρια της κατάκτησης 

χώρο και της αντίστροφης ιδεολογίας και των πρακτικών που εκφράζει. Επιχειρεί 

έτσι να τοποθετήσει το ριζίτικο τραγούδι που σχετίζεται µε τα θέµατα της εξουσίας 

και της ανυποταγής, στην παράδοση της «κλεφτουριάς».  

Ο ανυπότακτος, οποίος αποτελεί µέλος της κοινότητας η οποία παρήγαγε και 

εξέφρασε αυτά τα τραγούδια, των κατώτερων δηλαδή κοινωνικών στρωµάτων, 

αµφισβητεί οποιαδήποτε εξουσιαστική δύναµη και επιλέγει να εξεγερθεί 

προσανατολίζοντας τη δράση του στην  απόκτηση µίας δικής του κυριαρχικής 

ικανότητας. Οι λόγοι που το επιχειρεί σχετίζονται µε την «πρωτόγονη» 

επαναστατικότητά του. ∆εν τον οδηγεί δηλαδή µία ανάγκη για κοινωνική αλλαγή. Θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι η επανάσταση έρχεται σαν αποτέλεσµα της ανυποταγής. Η 

ανυποταγή εποµένως δεν προϋποθέτει ένα επαναστατικό σχέδιο και δεν σχετίζεται µε 

τη µορφή που παίρνει η εξουσία κάθε φορά. Θα αντιδρούσε σε οποιαδήποτε 

εξουσιαστική αρχή, είτε κοσµική είτε κοινωνική.  

Με την πράξη της ανυποταγής επιθυµεί να αλλάξει και να ανατρέψει τους όρους 

της δύναµης και αρνείται την εξουσιαστική αρχή και νοµιµότητα που του επιβάλλεται 

στα πλαίσια της κοινότητας. Γι’ αυτό το λόγο, αποφασίζει να «βγει» εκτός των ορίων 

της και µετέρχεται σε έναν άλλο εξωκοινοτικό χώρο όπου επικρατούν οι αξίες και η 

ιδεολογία της ανυποταγής. Αυτές οι αξίες προβάλλονται πάντα σε σχέση και σε 

αντίθεση µε τις αξίες της φρόνιµης κοινωνίας. Αυτό το δίπολο διαπερνά όλη την 

ανάλυση των τραγουδιών που σχετίζονται µε το θέµα της εργασίας και επεκτείνεται 
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και στον χώρο διαµονής των δύο προτύπων, αυτή του φρόνιµου και αυτή του 

ανυπότακτου.  

Το βουνό και ο κάµπος εκφράζουν την πραγµάτωση διαφορετικών αξιών. Ο 

κάµπος είναι ο πολιτισµένος χώρος της κατάκτησης, της σκλαβιάς, της υπακοής ενώ 

το βουνό είναι ο µη πολιτισµένος χώρος της ανταρσίας, της ελευθερίας και της 

ανυποταγής. Οι αξίες που πραγµατώνει ο ανυπότακτος στο βουνό είναι η 

ανδροπρέπεια, η αντρειωσύνη και το θάρρος. Και αυτές τις αξίες τις εκφράζει µέσω 

της κατοχής και χρήσης των όπλων, τη σκληρή διαβίωση κάτω από δύσκολες 

συνθήκες, την εγκαθίδρυση ενός δικτύου αλληλοβοήθειας, τη ζωοκλοπή και την 

τήρηση των νόµων της οµάδας του, σε ένα διαφορετικό δικαιακό σύστηµα το οποίο 

τιµωρεί τους «υπηρέτες» της εξουσίας και προστατεύει τους καταπιεσµένους.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αναλύοντας περεταίρω τα αξιακά συστήµατα που 

εκφράζουν αυτοί οι δύο χώροι και κυρίως ο χώρος του ανυπότακτου, διακρίνουµε 

αυτόν τον διαχωρισµό των διαφορετικών αξιακών συστηµάτων, ο οποίος εκφράζεται 

µέσα από τις πρακτικές και την ιδεολογία τους. Από τη µία πλευρά είναι το αξιακό 

σύστηµα της εξουσίας, του κατακτηµένου χώρου και από την άλλη το αξιακό 

σύστηµα του ανυπότακτου στον µη κατακτηµένο χώρο. Ανάµεσα σε αυτούς τους δύο 

«κόσµους» βρίσκεται η κοινότητα η οποία ενσωµατώνει αξίες και από τα δύο αυτά 

συστήµατα. Η κοινότητα εποµένως, η οποία εκφράζει την ιδεολογία της µέσα από τα 

τραγούδια, αποτυπώνει σε αυτά την διπλή αξιακή της υπόσταση. Κρατάει µία 

διφορούµενη στάση απέναντι στον ανυπότακτο,  που έχει πάψει πια να είναι µέλος 

της, αφού τον αναπαριστά άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Τις περισσότερες 

φορές όµως, η αναπαράσταση του ανυπότακτου είναι θετική. Η κοινότητα 

βρισκόµενη στο κατακτηµένο χώρο, δέχεται την κατάκτηση και τους άδικους 

κοινωνικούς και οικονοµικούς όρους που της επιβάλλονται αλλά µε στραµµένο το 

βλέµµα στο βουνό, όπου ζει ο ανυπότακτος τον οποίο εξιδανικεύει και µέσα από του 

οποίου τη δράση λυτρώνεται νοερά αποκαθιστώντας την  αδικία και επαναφέροντας 

την τάξη.  
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