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ΤΥΠΙΚΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ  

ΣΤΑ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ 

 

ΚΟΡΙΝΑ ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ 

KING’S COLLEGE LONDON 

 

 

Abstract 

The metadiscursive concept of genre (which assumes the concept of 

performance) is central in studies of oral poetics. Bauman (2004: 3) 

defines genre as ‘the constellation of systemically related, co-occurent 

formal features and structures that serves as an orienting framework for 

the production and reception of discourse’. This definition of genre offers 

the possibility of a dynamic textual approach of performances, 

emphasising the aligning of each text to past and future texts through the 

conventional use of typical correlates.  

The aim of this presentation is to describe the prototypical narrative 

structure of the Maniat lament genre, considered as a routinized vehicle 

for the encoding and expression of particular orders of knowledge and 

experience (cf. Bauman 2004). As it will be shown, the narrative 

structures of the Maniat lament and their variations contribute to the 

formation of intertextual relations, orienting the production and reception 

of each performance within a ritual-narrative continuum (cf. Ochs and 

Capps 2001). 

 

 

1. Παραστατικότητα και είδος στην προφορική ποιητική  

 

Για τη µελέτη των παραδοσιακών τύπων αφηγηµάτων της λαϊκής 

παράδοσης επιµέρους πολιτισµών, δύο µεθοδολογικές έννοιες έχουν 

φανεί ιδιαίτερα χρήσιµες: η έννοια της παραστατικότητας και η έννοια 

του είδους. 

Η έννοια της παραστατικότητας όπως διατυπώθηκε από τον Bauman 

(1986) στο πλαίσιο του εθνογραφικού κλάδου της θεωρίας της 

παραστατικότητας αναφέρεται στο ύφος που σχετίζεται µε τη δηµιουργία 

ενός δραµατοποιηµένου κειµένου µε ενάργεια και αµεσότητα, στο οποίο 

ο δηµιουργός αναλαµβάνει την ευθύνη να επιδείξει τις επικοινωνιακές 

ικανότητες και τη δεξιοτεχνία του στους αποδέκτες. Το ύφος αυτό 

απαρτίζεται από ένα πολιτισµικά συγκεκριµένο ρεπερτόριο τεχνικών και 

η επιτυχία του προϋποθέτει τόσο ένα σύνολο από ερµηνευτικές και 

αισθητικές συµβάσεις, πολιτισµικά καθορισµένες όσο και την 



εξατοµικευµένη δεξιοτεχνία, το ταλέντο του δηµιουργού 

(Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999: 189-190).  

Η έννοια του είδους προϋποθέτει την έννοια της παραστατικότητας, 

αλλά αντί για την κατάδειξη της σχέσης ρεπερτορίων τεχνικών µε 

στρατηγικές αξιολόγησης και εµπλοκής σε συγκεκριµένα γλωσσικά 

γεγονότα, στοχεύει περισσότερο στην κατάδειξη των δυναµικών 

συνδυαστικών σχηµατισµών τέτοιων τυπικών στοιχείων σε 

συµβατικοποιηµένους σκελετούς προσανατολισµού για την παραγωγή 

και πρόσληψη κάθε παράστασης (Bauman 2004: 3). Η θεώρηση αυτή του 

είδους προσφέρει τη δυνατότητα µιας δυναµικής κειµενικής προσέγγισης 

των παραστάσεων, δίνοντας έµφαση στο γεγονός ότι κάθε κείµενο, µέσω 

της συµβατικής χρήσης τέτοιων τυπικών στοιχείων, προσανατολίζεται 

την ίδια στιγµή σε παρελθόντα και σε µελλοντικά κείµενα. 

 

 

2. ∆εδοµένα – Μεθοδολογία 

 

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να περιγράψει τις αφηγηµατικές 

δοµές στο είδος του µανιάτικου µοιρολογιού, θεωρώντας ότι αποτελούν 

ένα συµβατικοποιηµένο µέσο για την κωδικοποίηση και έκφραση 

συγκεκριµένων ειδών γνώσης και εµπειρίας. Όπως θα καταδειχτεί, οι 

αφηγηµατικές δοµές του µανιάτικου µοιρολογιού και οι παραλλαγές τους 

συµβάλλουν στη διαµόρφωση διακειµενικών σχέσεων 

προσανατολίζοντας την παραγωγή και πρόσληψη κάθε επιτέλεσης του 

είδους στο πλαίσιο ενός τελετουργικού-αφηγηµατικού συνεχούς. 

Το µανιάτικο µοιρολόι το οποίο κατείχε κεντρική θέση στη ζωή των 

Μανιατών της Λακωνικής Μάνης µέχρι και τις αρχές του 20
ου

 αιώνα και 

το οποίο συνεχίζει να παράγεται – σχετικά διαφοροποιηµένο – τόσο µέσα 

αλλά και έξω από τα αυστηρά όρια του µανιάτικου τόπου αποτελεί ένα 

µορφικά και λειτουργικά σύνθετο είδος προφορικής τέχνης. Η 

συνθετότητα αυτή έγκειται σε µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι το 

µανιάτικο µοιρολόι δεν περιορίζεται στο συµβολικό και παραστασιακό 

χώρο της τελετουργίας (γνωστό στη Μάνη ως κλάµα), αλλά 

αναπαράγεται και ως συλλογική προφορική αφήγηση, που εκτείνεται 

πέρα από την τελετουργία, ως συνοδεία σε εργασιακές ή ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες (όπως για παράδειγµα γυρνώντας το χερόµυλο, ή στο 

λιτριβείο, στο καφενείο, στη ρούγα)
1
. Τα κεντρικά τυπικά στοιχεία και οι 

                                                 
1
 Ιδίως από τις αρχές του 20

ου
 αιώνα κι έπειτα, οι περιστάσεις καταγραφής των 

µοιρολογιών από γλωσσολόγους και λαογράφους (Μανιάτες και µη) µπορούν 

να θεωρηθούν ως ένα επιπλέον περιβάλλον αναπαραγωγής των µοιρολογιών 

ως συλλογική γραπτή παράδοση πλέον µε στόχο τη µνηµειοποίηση.  



συµβάσεις της παράστασης του µοιρολογιού στις τοπικές νεκρικές 

τελετουργίες έχουν διατυπωθεί στην ανθρωπολογική µελέτη της 

Σερεµετάκη (1991), ενώ µένει ακόµα να περιγραφούν τα τυπικά στοιχεία 

που συνιστούν την αφηγηµατικότητα του µανιάτικου µοιρολογιού όπως 

παρουσιάζεται σε καθηµερινά περιβάλλοντα
2
.  

Ως ένα πρώτο βήµα προς την διατύπωση αυτών των τυπικών 

στοιχείων, η παρούσα ανάλυση θα καταδείξει πώς επιτυγχάνεται 

γλωσσικά η οργάνωση των µοιρολογιών σε µέρη, αναλύοντας τις 

ελάχιστες µορφολογικές και αφηγηµατικές ενότητες από τις οποίες 

αποτελείται.  

Η ανάλυση βασίστηκε σε καταγεγραµµένα µοιρολόγια, όπως µας 

έχουν παραδοθεί στην ανέκδοτη συλλογή του Μανιάτη φιλολόγου Ι. 

Στριλάκου από το 1930-1934. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στα 28 από τα 

συνολικά 40 µοιρολόγια που περιέχονται στη συλλογή αυτή, και τα 

οποία αφηγούνται γεγονότα βίας, όπως: 

α. εγκλήµατα γδικηωµού (16)   

β. άλλου είδους εγκλήµατα (6)  

γ. θανάτους στον πόλεµο (4)  

δ. απαγωγές θηλυκών µελών της οικογένειας (2).   

Η κατάδειξη της γλωσσικής οργάνωσης των µοιρολογιών βασίστηκε 

στη χρήση ενός συνδυασµού από ενδιάµεσες και ανώτερες µονάδες 

ανάλυσης. Οι ενδιάµεσες µονάδες αφορούν στον τρόπο µε τον οποίο 

είναι δοµηµένος ο προφορικός λόγος µε βάση τα συµπεράσµατα ερευνών 

του Chafe (1985, 1987) και του Hymes (1977), ενώ οι ανώτερες µονάδες 

αφορούν στον τρόπο µε τον οποίο είναι δοµηµένος ο προφορικός 

αφηγηµατικός λόγος σύµφωνα µε τη θεωρία αφηγηµατικής ανάλυσης του 

Labov (1967, 1997). Τέλος, όπου κρίθηκε απαραίτητο αντλήθηκαν 

µονάδες από τις αναλύσεις των Hymes (1977), Gee (1991) και 

Γεωργακοπούλου (1997). Ο εκλεκτικός αυτός συνδυασµός υπαγορεύτηκε 

από τα ίδια τα κείµενα έπειτα από προκαταρκτική ανάλυση.  

 

 

3. Εθνοποιητική δοµή στα µανιάτικα µοιρολόγια  

 

Από την ανάλυση προκύπτει ότι ως προς τις ενδιάµεσες µονάδες, τα 

µανιάτικα µοιρολόγια είναι δοµηµένα σε µονάδες του προφορικού λόγου, 

οι οποίες µοιάζουν µε αντίστοιχες ρητορικές δοµές της ποίησης και γι’ 

αυτό αποκαλούνται στίχοι και στροφές. 

                                                 
2
 Η αφηγηµατικότητα του µανιάτικου µοιρολογιού έχει επισηµανθεί επανειλληµένως 

από διάφορους µελετητές (Σκοπετέα 1972, Αλεξίου 1974, Κυριακίδης 1978, 

Holst-Warhaft 1992). 



3.1 Στίχοι  

 

Ως στίχοι θεωρούνται οι µονάδες ιδέας οι οποίες αντιπροσωπεύουν µια 

µοναδική εστίαση της βραχυπρόθεσµης αντίληψης. Όπως φαίνεται στο 

παρακάτω απόσπασµα από το µοιρολόι του Σπύρου Λιογιαννάκου, οι 

στίχοι αποτελούνται από οχτώ συλλαβές και η έναρξή τους συχνά 

σηµατοδοτείται από το δείκτη έναρξης «και/κι» (βλ. 1α: στ.1, στ.3). Ο 

τύπος αυτός των στίχων αντιστοιχεί στο ποιητικό µέτρο του 

οχτασύλλαβου, το οποίο αναγνωρίζεται ως το µέτρο στο οποίο 

συντίθενται τα µοιρολόγια, τόσο από τους καταγραφείς των µοιρολογιών 

όσο και από τους ίδιους τους παραγωγούς του.  

 

1α. 1 κι εσκάρησα τα πρόβατα 

 2 στα φυλατώρια εδιάηκα 

 3 και εκυνήγου τα πουλιά 

 (του Σπύρου Λιογιαννάκου) 

 

3.2 Στροφές  

 

Ως στροφές θεωρούνται οι προφορικές παράγραφοι οι οποίες 

αντιστοιχούν σε µια νοητική εικόνα ή επίκεντρο ενδιαφέροντος. Τα όρια 

των στροφών δηλώνονται µε κάποια µεταβολή στην οπτική γωνία, δηλ. 

µια αλλαγή στη δραστηριότητα (βλ. 1β: στροφή 2), στο χρόνο (βλ. 1β: 

στροφή 3) ή εισαγωγή νέου προσώπου (βλ. 1β: στροφή 4). Η δήλωση 

αυτών των ορίων ενισχύεται από την παρουσία κειµενικών δεικτών, όπως 

το «κι» στη δεύτερη στροφή, το χρονικό δείκτη «η ώρα εγίνηκε εννιά» 

στην τρίτη στροφή 3 και το «και» στην τέταρτη στροφή. 

 

1β.  1. Μνια Κυριακή πολλά πρωί 

    σηκώθηκα ο δυστυχής  

    κι επήρα το ντουφέκι µου 

   2. κι εσκάρησα τα πρόβατα 

    στα φυλατώρια εδιάηκα 

    και εκυνήγου τα πουλιά 

  3. η ώρα εγίνηκε εννιά 

  4. και ήρθεκε η Πασκαλιά 

   µ’είπεκε και µε µίλησε  

   να πάου στη χώρα ολήγορα 

 

Η ανάλυση των µοιρολογιών στις προφορικές µονάδες στίχων-στροφών 

είναι σηµαντική, καθώς φέρνει στο φως τον τρόπο οργάνωσης των 

µονάδων αυτών σε σηµαντικά από πολιτισµική άποψη µορφολογικά 



σχήµατα. Πιο συγκεκριµένα, οι αφηγήσεις των µανιάτικων µοιρολογιών 

οργανώνονται πρωτοτυπικά στη βάση τριαδικών σχηµάτων. Όπως 

φαίνεται στο διάγραµµα, οι στροφές τείνουν (σε ποσοστό 36,6%) να 

αποτελούνται από τρεις στίχους, οι οποίοι περιγράφουν µια δράση µέσα 

από τρεις διαδοχικές µικρο-δράσεις. 

 
∆ιάγραµµα 1. Σχηµατισµός στίχων σε στροφές 

 

 

Στροφές 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στίχοι 

 

 

Επιπλέον, οι στροφές οργανώνονται συχνά σε τρία µέρη σχηµατίζοντας 

αφηγηµατικά επεισόδια, όπου το κυρίως θέµα του επεισοδίου χωρίζεται 

σε τρία αλληλοσυνδεόµενα µέρη δράσης (σε ποσοστό 36,7%). Το 

συµπέρασµα αυτό συµφωνεί µε παρόµοια συµπεράσµατα σχετικά µε την 

κεντρικότητα του αριθµού τρία στα Ελληνικά δηµοτικά τραγούδια 

(Beaton 1980) αλλά ακόµα και στις σύγχρονες Ελληνικές συνοµιλιακές 

αφηγήσεις (Γεωργακοπούλου 1997). 

 

∆ιάγραµµα 2. Σχηµατισµός στροφών σε επεισόδια 
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4. Πρωτοτυπική αφηγηµατική δοµή 

 

Από την ανάλυση προκύπτει επίσης ότι το πρωτοτυπικό µανιάτικο 

µοιρολόι συνιστά ένα ολοκληρωµένο αφήγηµα, αποτελούµενο από πέντε 

µέρη: αρχίζει µε τον προσανατολισµό, συνεχίζει µε την εκκίνηση, 

προχωράει στην πράξη επιπλοκής όπου και περιλαµβάνεται το κεντρικό 

γεγονός και ολοκληρώνεται είτε µε το αποτέλεσµα της πράξης επιπλοκής 

ή κατευθείαν µε το επιµύθιο στο οποίο βρίσκεται ενσωµατωµένο ένα 

αξιολογικό µέρος. Ας δούµε όµως τι προσδιορίζει η κάθε αφηγηµατική 

µονάδα και πώς πραγµατώνεται στα υπό ανάλυση κείµενα.  

 

Σχήµα 1. Πρωτοτυπικό σχήµα του µανιάτικου µοιρολογιού 

(τα µέρη που αποτελούν το σκελετό της αφήγησης του µοιρολογιού  

έχουν σηµειωθεί µε πλάγια στοιχεία) 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (53,5%) 
 

   2. ΕΚΚΙΝΗΣΗ (96,4%) 
 

   3. ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗΣ [ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ] (96,4%) 
 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (60,7%) 
 

ΕΠΙΜΥΘΙΟ [ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ] (64,2%) 

 

Ο προσανατολισµός προσδιορίζει τον χρόνο, τον χώρο, τα κεντρικά 

πρόσωπα της αφήγησης και καταστάσεις πριν την έναρξη της δράσης. 

Όπως στο παρακάτω παράδειγµα, η ενότητα του προσανατολισµού 

σηµατοδοτείται συνήθως από ένα φορµουλαϊκό χρονικό δείκτη (βλ. 2: 

στ.1, «µνια Κυριακή πρωί») ο οποίος ακολουθείται από την εισαγωγή του 

κεντρικού προσώπου στο πλαίσιο µιας συνηθισµένης δραστηριότητάς 

του. Τέτοια προσανατολιστικά µέρη ως προς τον χρόνο, χώρο και 

κεντρικά πρόσωπα συνιστούν το φόντο ολόκληρης της αφήγησης, και γι’ 

αυτό συχνά βρίσκονται στον παρατατικό χρόνο ή ολοκληρώνονται σε 

αυτόν (βλ.2: στ.6, «και εκυνήγου τα πουλιά»).  

 

2. 1 Μνια Κυριακή πολλά πρωί 

  2 σηκώθηκα ο δυστυχής  

  3 κι επήρα το ντουφέκι µου 

  4 κι εσκάρησα τα πρόβατα 

  5 στα φυλατώρια εδιάηκα 

  6 και εκυνήγου τα πουλιά 

 (του Σπύρου Λιογιαννάκου) 



Ο σκελετός του αφηγηµατικού µοιρολογιού συνίσταται στην ενότητα της 

εκκίνησης και στην ενότητα της πράξης επιπλοκής. Το µέρος της 

εκκίνησης πλαισιώνει την κεντρική δράση ως προς τον χρόνο ή εισάγει 

ένα πρόσωπο-κλειδί για την εκτύλιξη της αφήγησης. Στο παράδειγµά 

µας, εισάγεται το πρόσωπο της Πασκαλιάς. Η έναρξη ενοτήτων 

εκκίνησης σηµατοδοτείται από χρονικούς δείκτες (βλ. 3: στ.7, «η ώρα 

γίνηκε εννιά») και αλλαγή χρονικής δείξης από παρατατικό του 

προσανατολισµού στον αόριστο (από το ρήµα «εκυνήγου», βλ. 3: στ.6 

στο ρήµα «εγίνηκε», βλ.3: στ.7). 

 

3. 7 η ώρα εγίνηκε εννιά 

 8 και ήρθεκε η Πασκαλιά 

 9 µ’είπεκε και µε µίλησε  

 10 να πάου στη χώρα ολήγορα 

 (του Σπύρου Λιογιαννάκου) 

 

Η πράξη επιπλοκής απαντά στην ερώτηση «και τι έγινε µετά;»  και 

περιλαµβάνει το αξιοµνηµόνευτο ή κεντρικό γεγονός το οποίο είναι το 

πιο ασυνήθιστο το οποίο τη µεγαλύτερη επίδραση στις ανάγκες και 

επιθυµίες των προσώπων της αφήγησης. Το µέρος αυτό περιλαµβάνει µια 

σειρά επεισοδίων, τα οποία ορίζονται ως θεµατικές ενότητες που 

σηµατοδοτούν αλλαγή στη δράση ή στη δοµή των γεγονότων και 

κορυφώνονται στο επεισόδιο του κεντρικού γεγονότος. Κάθε επεισόδιο 

βρίσκεται σε συντελεσµένο αόριστο χρόνο και σε οριστική έγκλιση και 

σηµατοδοτείται από ρήµατα κίνησης ή δράσης (βλ. 3α: στ.11, 3β: στ.20, 

«έδωσα µία κι έφυγα»), χωρικούς και χρονικούς δείκτες (βλ. 3α: στ.12 

«στου Μπουλαριούς» και βλ. 3β: στ. 21 «στο σπίτι µου») ή εναλλαγή 

προσώπων. Το επεισόδιο του κεντρικού γεγονότος που βρίσκεται 

ενσωµατωµένο στην πράξη επιπλοκής αφηγείται το πιο αξιοµνηµόνευτο 

γεγονός, το οποίο στα υπό ανάλυση µοιρολόγια αφορά σ’ ένα γεγονός το 

οποίο έχει άµεσες συνέπειες για την οικογενειακή τιµή. Στο παράδειγµά 

µας (3γ), το κεντρικό γεγονός του µοιρολογιού αναφέρεται στο φόνο του 

Σπύρου Λιογιαννάκου, για τον οποίο η γενιά του έχει χρέος να πάρει 

εκδίκηση.  

 

3α. Επεισόδιο 

11 έδωσα µία κι έφυγα  

12 στου Μπουλαριούς εδιάηκα 

13 και στο Μακρόνι επέρασα 

14 εκεί ήτανε και κάθοντα 

15 η Παναγιώτα κι η Γιαννιού  

16 κι η περµαντόνα η γιαρχοντού  



17 όλες τις εχαιρέτησα 

18 καµία δε µε µίλησε 

19 κι ούτε βρισία µ’είπεκε 

 

3β. Επεισόδιο  

20 έδωσα µία κι έφυγα  

21 στο σπίτι µου εδιάηκα 

22 στη σκάλα που ανέβαινα  

23 κοίταξα για να βρου κλειδί 

24 κι ήτανε η πόρτα σφαλιστή 

25 κι είδα το κλεφτογιάννακα 

26 και µε µακροσηµάδεψε 

 

3γ. Επεισόδιο: κεντρικό γεγονός 

27 το µπάµου µπούµου άκουσα 

28 στη πάντα µου τη δεξιά  

29 εβούτηξα καιγω το γκρα 

30 χωρίς λουρίδα τίποτα 

31 γιατί δεν είχα λογικά 

32 και πεσα στη ριζαµπαριά 

33 και εκυλιόµου σα σφαλνέτα  

34 και καταµόναχος 

35 µε το µικρούλη µου παιδί 

36 και µ’είπε και µε µίλησε 

37 πατέρα ζε σκοτώσασι 

38 που όλοι να πεθάνουσι 

 

Το αποτέλεσµα αναφέρεται στο µέρος εκείνο της αφήγησης που 

ακολουθεί τη µετάδοση του κεντρικού γεγονότος, οδηγώντας σταδιακά 

την αφήγηση σε κλείσιµο ή και σε νέο ξεκίνηµα. Στο µοιρολόι του 

Σπύρου Λιογιαννάκου το οποίο χρησιµεύει ως παράδειγµα, δεν 

δηλώνεται το αποτέλεσµα, γι’ αυτό παρατίθενται παραδείγµατα (βλ. 4α, 

4β) από δύο άλλα εκτενέστερα µοιρολόγια, όπου το αποτέλεσµα 

επιβεβαιώνει το φόνο (ή θάνατο) που έχει δηλωθεί στο κεντρικό γεγονός 

της πράξης επιπλοκής, προβάλλοντας έντονες επακόλουθες σκηνές. 

 

4α. κι όξου εξαπετάχτηκα 

 κι από µακριά τ’αργάστηκα 

 τι εκυλιότα σα σφαχτό 

 (του Κότσαρη) 

 

 



4β. της έδωσε µία γκραδιά 

 της έφαε όλη τη κοιλιά 

 (της Σταυριανής) 

 

Τέλος, το επιµύθιο παρέχει το τέλος των µοιρολογιών. Στο µεγαλύτερο 

αριθµό των επιµυθίων βρίσκεται ενσωµατωµένο τουλάχιστον ένα µέρος 

αξιολόγησης (όπως στην προκειµένη περίπτωση). Η αξιολόγηση αποτελεί 

το µέρος στο οποίο κωδικοποιείται η στάση και τα συναισθήµατα του 

αφηγητή προς τα αφηγούµενα γεγονότα, υποδεικνύοντας την 

αφηγησιµότητα της ιστορίας (Labov & Waletzky 1967). Οι κύριες 

πραγµατώσεις της ενσωµατωµένης αξιολόγησης στα επιµύθια των 

µοιρολογιών είναι οι εξής: επικλήσεις σε συγγενικά πρόσωπα για 

αντεκδίκηση (βλ. 5), επικλήσεις στο σκοτωµένο, ή σ’ ένα εναλλακτικό 

παρελθόν, επίρριψη ευθυνών ή εγκωµιασµοί.  

 

5.  39 και του ’πα και του µίλησα  

 40 άντες να πας στο µπάρµπα ζου 

 41 το µπάρµπα ζου το Κύριακα 

 42 πες του να κάµη καταπά 

 43 για να τ'αφήσου εντολή 

 44 να πη στο πρώτο µου παιδί 

 45 ότι να µε δικηώσουσι 

 (του Σπύρου Λιογιαννάκου) 

 

Η συνεύρεση όλων των παραπάνω κατηγοριών θεωρείται ότι συνιστά µια 

ολοκληρωµένη αφήγηση, παρόλ’ αυτά για να θεωρηθεί ένα µοιρολόι 

αφηγηµατικό, αρκεί να εντοπιστούν ένα ή περισσότερα κεντρικά 

γεγονότα.  

 

 

5. Παραλλαγές της αφηγηµατικής δοµής και προφορική 

διακειµενικότητα 

 

Η τυπική αφηγηµατική δοµή του µανιάτικου µοιρολογιού όπως 

προέκυψε από την ανάλυση, παρουσιάζει παραλλαγές στην κατανοµή και 

παρουσία των αφηγηµατικών ενοτήτων που περιγράφηκαν, οι οποίες 

έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την καλύτερη κατανόηση της 

δυναµικότητας του προφορικού αυτού είδους. Πιο συγκεκριµένα, στην 

προηγηθείσα ανάλυση, παρατηρήσαµε ότι το 53,5% των µοιρολογιών 

που αναλύθηκαν ξεκινούν µε µία προσανατολιστική ενότητα. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι το υπόλοιπο 46,4% αυτών 

ξεκινούν µε αξιολόγηση, η οποία µπορεί να πάρει τη µορφή χαιρετισµού 



(βλ. 6α) ή επίκλησης στο σκοτωµένο (βλ. 6β). Τέτοιες εκφράσεις 

χαιρετισµού ή επικλήσεων αποτελούν τυπικά στοιχεία των µοιρολογιών 

που λέγονται στο πλαίσιο του τελετουργικού κλάµατος, και γι’ αυτό 

µπορούµε να πούµε ότι οι παραλλαγές που ξεκινούν την αφήγηση του 

µοιρολογιού µε παρόµοιες εκφράσεις ανακατασκευάζουν παραστατικά 

τα πλαίσια σχέσεων στα οποία εισέρχονται οι συµµετέχοντες στο κλάµα 

κι εποµένως προσανατολίζονται διακειµενικά στις συµβάσεις του
3
.  

 

6α. 1 Καλώς το Μιχαλάκο µου  

 2 γέροντα του Κατωπαγκιού  

 (µοιρολόι του Σουρδή) 

 

6β. 1 Ζε το λεα, ζε το σκουζα 

 2 Μήτσο µη νυχτοπερπατείς 

 3 και µη παένεις στο Σταυρί 

 (µοιρολόι του Μήτσου Ψυκάκου) 

 

Ο διακειµενικός αυτός προσανατολισµός υπογραµµίζεται από το γεγονός 

ότι στο 84,6% των µοιρολογιών αυτών που αποκλίνουν από την τυπική 

αφηγηµατική δοµή τάσσοντας αξιολογικές αντί για προσανατολιστικές 

ενότητες ως εναρκτήρια µέρη, η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη, 

αποτελώντας ιδιοποίηση της φωνής της µητέρας ή άλλου κοντινού 

συγγενή του σκοτωµένου. Από την άλλη, στο 66,6% των µοιρολογιών 

που προσοµοιάζουν περισσότερο την πρωτοτυπική αφηγηµατική δοµή 

του είδους, η φωνή που ιδιοποιείται ο αφηγητής είναι είτε η φωνή του 

σκοτωµένου (όπως στο παράδειγµα 2, «σηκώθηκα ο δυστυχής»), είτε η 

φωνή ενός παντογνώστη αφηγητή, οπότε έχουµε τριτοπρόσωπη 

αφήγηση.  

 

 

6. Συµπέρασµα: το τελετουργικό-αφηγηµατικό συνεχές  
 

Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι τα αφηγηµατικά µοιρολόγια που 

παράγονται σε καθηµερινά περιβάλλοντα διαφοροποιούνται µεταξύ τους 

ως προς τον τρόπο µε τον οποίο προσανατολίζονται διακειµενικά είτε 

προς τα τελετουργικά µοιρολόγια ή προς τα πρωτοτυπικά αφηγηµατικά 

                                                 
3

 Το µοιρολόι που παράγεται στο πλαίσιο του κλάµατος αποτελεί τον 

αυτοσχεδιασµό της κορυφαίας που συχνά οργανώνεται γύρω από χαιρετισµούς 

και αποχαιρετισµούς, υποδηλώνοντας τη στενή σχέση της µε το νεκρό 

(Σερεµετάκη 1991).  



µοιρολόγια, µέσω της χρήσης πραγµατολογικών ή θεµατικών στοιχείων 

τυπικών για το καθένα (cf. Bauman 2004).  

Οι παραπάνω παρατηρήσεις µας σε σχέση µε την τυπική αφηγηµατική 

δοµή των µοιρολογιών και τις παραλλαγές τους µας οδηγούν στη 

θεώρηση της αφηγηµατικότητας των µοιρολογιών σε ένα τελετουργικό-

αφηγηµατικό συνεχές (βλ. σχ. 2). Το συνεχές αυτό ορίζεται από το βαθµό 

ενσωµάτωσης των µοιρολογιών στο τελετουργικό περιβάλλον 

παραγωγής τους ή της αποσπασιµότητάς τους απ’ αυτό (cf. Ochs & 

Capps 2001) µέσω της διακειµενικού προσανατολισµού τους.  

 

Σχήµα 2. Το αφηγηµατικό συνεχές των µανιάτικων µοιρολογιών 

Ενσωµατωµένα

στο περιβάλλον

τελετουργίας

Αποσπασµένα

από το περιβάλλον

τελετουργίας

Τελετουργικά

µοιρολόγια

(παραστάσεις) Αφηγηµατικά

µοιρολόγια
Παραλλαγές
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