
Μοιρολόγια του «γδικιωμού» 

Καπετανάκη Σοφία 

Επίκουρος καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Γιέ μου, στ’ αδέλφια σου τραβώ και σμίγω την οργή μου, 

Σου πήρα το ντουφέκι σου· κοιμήσου, εσύ, πουλί μου [Γ. Ρίτσος, Επιτάφιος] 

Η εθιμική πράξη της αντεκδίκησης, του «γδικιωμού» ή 

«βεντέτας», ένα διαδεδομένο και σύνθετο κοινωνικό 

φαινόμενο της Μάνης, που προκύπτει από την αρχή ότι οι εξ 

αίματος συγγενείς του σκοτωμένου έχουν την υποχρέωση να 

σκοτώσουν τον ίδιο τον φονιά ή κάποιον άρρενα συγγενή 

του, ειδάλλως παραδίδονται στην κοινωνική απαξίωση και 

περιφρόνηση, φαίνεται  να αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα 

της ζωής των ανθρώπων της περιοχής ήδη τον 15ο αιώνα, 

όπως καταδεικνύεται από μία επιστολή τού λόγιου Ιωάννη 

Αργυρόπουλου προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ 

Παλαιολόγο (1391-1425), όπου κάνει λόγο για το έθιμο της 

αντεκδίκησης του πατρικού φόνου στο Οίτυλο. 

 

Η αυτονομία της Μάνης, που παρέμενε μακριά από τη 

διοίκηση των κέντρων εξουσίας, η οργάνωση της κοινωνίας 

σε πατριές (σόγια-γένη), οι σκληρές συνθήκες ζωής που 

διαμορφώθηκαν στον άγονο και άνυδρο αυτόν τόπο, που 

δεν μπορούσε να τους θρέψει όλους επαρκώς, οδήγησε τις 

πατριές σε συγκρούσεις, θέτοντας σε εφαρμογή το δίκαιο 

του ισχυρότερου. Επιπλέον, η απουσία οποιασδήποτε 



δικαστικής ή εκτελεστικής αρχής που θα επέβαλε κάποιο 

νόμο προκειμένου να προστατεύσει τον αδύναμο και τον 

αδικούμενο, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη της 

«αυτοδύναμης» ικανοποίησής του, ήταν οι κυριότεροι 

παράγοντες που συνετέλεσαν στη διατήρηση αυτού του 

αιωνόβιου εθίμου, του σχετικού με την απονομή 

δικαιοσύνης, που αντικαθιστούσε το νόμο με αυτοδικία, και 

στο οποίο οι Μανιάτες έμειναν προσηλωμένοι μέχρι και τα 

μεταγενέστερα χρόνια, περίπου το 1950. 

 

Η ζωή παρουσιάζει στιγμές τραγικές για τον άνθρωπο που 

αποδέχεται αντιλήψεις καθιερωμένες από την παράδοση, ή 

δόγματα ηθικά που παραμένουν ισχυρά μέσα στη νοοτροπία 

του περιβάλλοντός του. Εφόσον λοιπόν ο νόμος του 

«γδικιωμού», από τα χρόνια του Ομήρου και των μεγάλων 

τραγικών, συνδέεται με την πίστη πως ο σκοτωμένος πρέπει 

να δικαιωθεί, και η εκδίκηση είναι το πρώτιστο χρέος των 

συγγενών του, της οικογένειάς του, αυτός που θα τηρήσει το 

έθιμο δεν είναι εγκληματίας. Ο εθιμικός αυτός νόμος είναι 

επίσης συνδεδεμένος με τη δύναμη, το κύρος και την τιμή 

της πατριάς, για αυτό εκείνοι που τον εφαρμόζουν και η 

κοινή συνείδηση τον σέβονται και τον αντιμετωπίζουν ως 

εκδήλωση υπέρτατου χρέους. 

  



Δημιουργήματα της λαϊκής μούσας, τα μοιρολόγια, αυτά τα 

εκτελεσμένα σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες αυτοσχέδια 

οκτασύλλαβα ή δεκαπεντασύλλαβα θρηνητικά άσματα που 

ξεχειλίζουν από πόνο, ξένα σε κάθε προσποίηση αφήνουν τη 

λαϊκή ψυχή να ξεδιπλωθεί μπροστά μας καθαρή και 

ακίβδηλη. Μελετώντας τα λοιπόν μάς δίνεται η δυνατότητα 

να σκιαγραφήσουμε τη φυσιογνωμία, το ήθος, τις αξίες, τα 

ήθη, τους αγώνες, τις θυσίες, την ψυχοσύνθεση και τη 

γλώσσα του λαού της Μάνης, όπως διαπλάστηκε επάνω 

στις κακοτράχαλες πλαγιές του Ταϋγέτου κατά τη διάρκεια 

της μακραίωνης και πολυτάραχης ιστορίας αυτού του 

τόπου. Μοιρολόγια με ισχυρό δραματικό στοιχείο, διάχυτη 

την πεποίθηση ότι ο φόνος πληρώνεται με φόνο, και εικόνες 

κάποτε σκληρές, αυτά του «γδικιωμού», μέσα από τον 

φανταστικό διάλογο ζώντων και νεκρών αφηγούνται το 

φονικό, προβάλλουν τα αίτια και τις αφορμές, σημαντικές ή 

ασήμαντες, που το προκάλεσαν, θρηνούν τον σκοτωμένο, 

και πρωτίστως παροτρύνουν τους συγγενείς του να 

ζητήσουν το αίμα του, διαφωτίζοντας αρκετά, με τον τρόπο 

αυτό, τους όρους διαμόρφωσης και εφαρμογής του εθίμου, 

αλλά και τις αντιλήψεις των Μανιατών περί αδικίας και 

δικαιοσύνης.  

 



Στη Μάνη ο «γδικιωμός» δεν είναι αυθόρμητη και 

απροειδοποίητη αντίδραση, αλλά σχεδιάζεται, οργανώνεται 

και εκτελείται, ακολουθώντας κάποιους, αν μπορούμε να 

πούμε, «κανόνες»· επίσης, δεν έχει περιορισμένα χρονικά 

και τοπικά όρια, μέσα στα οποία πρέπει να 

πραγματοποιηθεί, μπορεί δηλαδή να συμβεί οπουδήποτε  ή 

μετά από πάρα πολλά χρόνια, ώστε κάποτε να μην υπάρχει 

ούτε καν η ανάμνηση του αιτίου που τον προκάλεσε: Το 

πλήρωσες το δανεικό / στα χρόνια τα δεκαοχτώ. Το χτύπημα 

γίνεται σχεδόν πάντοτε με στημένη ενέδρα, τη «χωσία», κάτι 

για το οποίο κατηγορούνται οι Μανιάτες, αδίκως όμως, 

αφού η  έναρξη της έχθρας και της εκδίκησης εκδηλώνεται 

φανερά, ακόμη και με το χτύπημα της καμπάνας, συνεπώς, 

κατόπιν τούτου, κάθε μέσο εξολόθρευσης του εχθρού 

θεωρείται έντιμο και αποδεκτό. Η αγριότητα όμως του 

γδικιωμού μετριαζόταν  από κάποια έθιμα που επικράτησαν 

από ανάγκη, όπως το «συνέβγαλαμα» ή «ξέβγαρμα», 

σύμφωνα με το οποίο ένα τρίτο πρόσωπο, «ο συνεβγαλτής», 

που ανήκε σε ισχυρή, ουδέτερη όμως, οικογένεια, μπορούσε 

να συνοδεύει τον απειλούμενο και να τον προστατεύει. Μας 

λέει το μοιρολόι: Μωρέ χαμήλωσε συκιά, / για ν’ αγναντέψω 

τα χωριά / της Καλαμάτας τα βουνά / που’ ν’ ο Γρηγόρης μου 

κειδά / στης Καλαμάτας το γιατρό / να του γιατρέψει το κακό. 

/ Και το κακό το γιάτρεψε / στα καταδώ που ’ρχότανε / πέρασ’ 



απ’ τους κουμπάρους του / στα Μαυρομιχαλιάνικα. / 

Τουβάλασι και έφαγε / τον εκεράσανε κρασί / κι απέ σηκώθη 

κι έφυγε. / Κουμπάρε θέλεις ξεβγαλτή; / Τον ρώτησε η 

κουμπάρα του. / Μακείνος ’ντράπη να τους πει. / Στη Σγούρνα 

την αθέλωτη / με το αθέλωτο νερό / απαντηθήκαν οι οχτροί / 

του ρίξασι μια μπαταριά / του’φαγαν σκώτια κι άντερα. Άλλα 

έθιμα ήταν η «τρέβα», η προσωρινή ανακωχή κατά τις 

περιόδους σποράς, θερισμού και συλλογής ελαιοκάρπου, 

αλλά και η οριστική «συμφιλίωση» ή «σιάξη», η ειρήνευση 

δηλαδή που πραγματοποείτο, όταν οι αντίπαλοι έδιναν τα 

χέρια δημοσίως μετά τον φόνο ενός μέλους από κάθε 

οικογένεια, μία πράξη ψυχικού μεγαλείου, που μετέτρεπε 

τους εχθρούς σε «ψυχαδελφούς». Και τέλος το «ψυχικό», ο 

συμβιβασμός που σπανιότατα γινόταν αμέσως μετά το 

φονικό, κυρίως σε περιπτώσεις που η οικογένεια του φονιά, 

αντιλαμβανόμενη την αδυναμία της, προσερχόταν στους 

αντιπάλους και ζητούσε συγγνώμη, πράξη όμως ιδιαιτέρως 

ταπεινωτική και εξευτελιστική για τον Μανιάτη. Η μόνη 

προσβολή για την οποία έμπαινε χρέος αίματος και δεν 

επιδεχόταν καμία ανακωχή ή συμφιλίωση ήταν το 

ξαρμάτωμα, η αφαίρεση, δηλαδή, των όπλων από έναν 

άνδρα, πράξη μεγάλης ατίμωσης, αφού για τον Μανιάτη τα 

όπλα ήταν προέκταση του χεριού και της ψυχής του και 

μάθαινε να τα τιμά από τότε που έκανε τα πρώτα του 



βήματα, κάλλιο μου είχα Γεωργατζά / να ’κουγα πως 

σκοτώθηκες / παρά που ξαρματώθηκες, λέει η γυναίκα του 

Γεωργατζά στο μοιρολόι της, και εκείνος της υπόσχεται: 

Γιαννούλα κάνε υπομονή / το δίκαννο να πλερωθεί.   

Στα μοιρολόγια η πρώτη απαίτηση εκδίκησης και ορισμός 

του προσώπου που θα εκδικηθεί προβάλλεται από το ίδιο το 

θύμα, εάν προφτάσει να μιλήσει πριν πεθάνει. Η χήρα του 

σκοτωμένου Σουρδή στο μοιρολόι της μας παραδίδει την 

τελευταία εντολή τού άνδρα της να μεγαλώσει το παιδί 

τους, να γίνει άντρας για να δικιώσει τον πατέρα του: Εμένα 

μ’  άφηκε εντολή  / ο κακοθάνατος Σουρδής / συνβιβασμός να 

μη γενή, / μα ν’ αναστήσου το παιδί, / να μεγαλούση ν’ αξιωθή, 

/ να ξεκρεμάση το σαρμά / να κυνηγήσει το φονιά. Σε άλλο 

μοιρολόι, ο ετοιμοθάνατος από χτύπημα Αχουμάκος 

παρουσιάζεται να δίνει την ακόλουθη εντολή στην 

πρωτότοκη κόρη του: Αγροίκησο, ε Παρασκή / πού ’σαι το 

πρώτο μου παιδί / εσύ να ζαλωθείς το γρα, / να κυνηγήσεις το 

φονιά, / να δικιωθή ο πατέρα ζου. Όταν όμως εκείνη του 

αντιλέγει ότι είναι γυναίκα και δεν μπορεί να κυνηγήσει τους 

φονιάδες, την καταριέται και απαιτεί να του φέρει τον 

ανήλικό του γιό, για να του εμπιστευθεί την εκδίκηση: 

Πατέρα, εγώ δε μπορού  / γιατί ’μαι φηλυκό παιδί / και θα ζου 

φέρου προσβολή. / Καταραμένη Παρασκή, / που να μην κάμης 

προκοπή, / φώναξε το Δικαίο μας / να dο δαγκάσου μεσ’ στ’ 



αυτί, / να μεγαλούση ν’ αξιωθή / να κυνηγήση το φονιά / να 

δικιωθή ο πατέρας ζας. Εάν όμως ο θάνατος είναι ακαριαίος, 

ο τρόπος δράσης και ο εκτελεστής, ο βγαλτός (βγαρτός), 

ορίζεται με γεροντική, συμβούλιο της πατριάς, στο οποίο 

συμμετέχουν οι γεροντάδες, άνδρες ώριμοι, με κύρος και 

ευθυκρισία. Λέει το μοιρολόι: Στο Κατωπάγγι στο Σταυρί / το 

κάμασι γεροντική, / ποίονε να σκοτώσουσι / και τα σκαρφία 

ερρίξασι. Έπεσ’ ο κλήρος στον Ποτή, / που ήτα μοναχό παιδί. 

Για παρόμοια απόφαση μιλούν και τα παρακάτω 

αποσπάσματα: Σαρανταπέντε σερνικοί… / όλοι 

εσυμφωνήσασι… / εβγάλασι ένανε βγαρτό / του Παναγιώτη 

τον Κουφό, και,  Τό ’πασι, το μιλήσασι / και το αποφασίσασι / 

οι γεροντάδες της γενιάς, / κι όλα τα Παπαδόγγονα, / το 

Γιώργο να ξεβγάλουσι.  

 

Κάποτε αυτόν που θα εκδικηθεί τον σκοτωμένο άνθρωπό 

τους, παρακινούν πρόσωπα που ασκούν ιδιαίτερη επίδραση 

επάνω του, με προτροπές ή ακόμη και κατάρες, 

υπενθυμίζοντας, ενίοτε, τη ντροπή που φέρνει στη γενιά η 

παράλειψη του χρέους: Μία μητέρα από την Κίτα πιέζει τον 

γέροντα άνδρα της να δικαιώσει άμεσα το νεκρό παιδί τους, 

σκοτώνοντας τον φονιά του, αλλιώς θα συνεχίσει να δέχεται 

την περιφρόνηση των γύρω του: Ε Γέρο, ε μαυρό Γερο, / τι 

θέεις πού ’σαι ζωντανός / ανθρώποι να ζε λέπουσι; / Ζούσου 



την κουμπουρίνα ζου, / πάρε την καραμπίνα ζου / ρίξε 

μπαρούιτα μπόλικα /  τρέχα ’που χορεύουσι / στου Καραμπή το 

μαγαζί, / ’κει μέσα έναι ο φονιάς, / που σκότωσε τον Παύλο 

μας / Εζούστη το μακρύ σαρμά / και πάει αντίκ‘ρ‘α και κοντά, / 

του ρίχνει μια μπατα‘ρ’ά, / του τρώη τη μέση και νεφρά, / 

Αμπούδε είσαι, μωρή γ‘ρ’ά, / εδίκιωσα τον Παύλο μας. Στο 

ακόλουθο μοιρολόι με τίτλο «Αίμα» φαίνεται η επιβολή της 

ηθικής του περιβάλλοντος στη νοοτροπία της Μανιάτισσας 

μητέρας, η οποία δίνει εντολή στα παιδιά της, που τα 

χαϊδανάσταινε 18 χρόνια, να σκοτώσουν το φονιά του πατέρα 

τους Παύλο Κουταλίδη και τους θυμίζει τη ντροπή που 

έφερε μαζί του ο αδίκιωτος θάνατός του: είχενα πάντα 

ντροπή / και δε συναναστρέφομαι / ανθρώπους να με λέπουσι.  

Δεν παραλείπει όμως να τα δεσμεύσει με βαριά κατάρα: 

αλλιώς και δεν το κάμετε, / χαϊρι να μην έχετε / κ’ η μαύρη νη 

κατάρα μου / να σας ακολουθάη παντού. Στη συνέχεια του 

μοιρολογιού έρχεται η λύτρωση για όλους, αφού τα παιδιά 

έκαναν το χρέος τους: Πήρασι τα ντουφέκια τους / και 

’πήγανε στο δίστρατο / κ’ εκεί τον καρτερέσασι. / Όντες 

εκοντοζύγωνε του φώναξε ο μικρότερος: Πάρ’τα τα 

χρεωστούμενα… Τρεις τουφεκιές του ρίξανε / κι ο παύλος 

εγκρεμίστηκε, νεκρός πέφτει από τ’ άλογο… / Εδιάησα στο 

σπίτι τους / π’ αγνάντευε η μάνα τους /από την πόρτα του 

λιακού. / Μάνα τα συχαρίκια μας! / Το πήραμε το δίκιο μας,…  



και  Η μάνα τους τα ’γκάλιασε / και σταυρωτά τα φίλησε. / 

Δόξα στην τύχη κ’ ίχιτας! / Τώρα είμαι μάνα με παιδιά / και δεν 

είμαι πεντάκληρη. Η ανάγκη εκδίκησης είναι τόσο 

επιβεβλημένη για τους συγγενείς που, ακόμη και σε 

περίπτωση που ο υποχρεωμένος και κατάλληλος να 

δικαιώσει τον σκοτωμένο βρίσκεται μακριά, αναζητούν 

τρόπο να τον προτρέψουν να αναλάβει το έργο της 

εκδίκησης. Μία μάνα θρηνεί το σκοτωμένο της παιδί: Να 

μπόρου νά ’στερνα πουλί, / να πάη στον αδερφούλη ζου / να 

δώση μνιαν επιστολή, / να καταφτάση και να ‘ρθή / να 

κατατρέξη τους οχτρούς / ο Γιάννης μου να δικιωθεί. 

 

Πολλά μοιρολόγια αναφέρονται ακόμα και σε αδελφές που 

παίρνουν τα όπλα και δικιώνουν τον αδελφό τους, αφού η 

μανιάτισσα λατρεύει τον αδελφό της, τον βάζει πάνω από 

τον άνδρα ακόμη και τα παιδιά της, και, όταν σκοτωθεί από 

εχθρό τότε σκοπός της ζωής της γίνεται να πάρει το αίμα 

του πίσω.: Πού σαι, καημένη Βγενική, / ντίγρης λιοντάρι να 

γενής / να πάρεις τον παλιοσαρμά / και τους οχτρούς να 

κυνηγάς …. λέει, κατά το μοιρολόι, ο αδελφός στην αδελφή 

του πριν ξεψυχήσει. Και εκείνη υπακούοντας στην ηθική της 

πατριάς:  Έδωσε σπάρο στο σαρμά / κ’ έκαμε τρία φονικά. / 

Εδόθη ο λόγος στα χωριά / τ’ εγίνη η Βγενική φονιάς. Γνωστό 

το μοιρολόι του Καλαπόθου, που σώζεται σε πολλές 



παραλλαγές, στο οποίο με δραματικότητα και ωμότητα 

περιγράφεται αριστοτεχνικά ένα οικογενειακό δράμα, 

αναδεικνύοντας τον αποφασιστικό χαρακτήρα της 

Μανιάτισσας που υπακούει στη σκληρή, αλλά σεβαστή 

ηθική προσταγή της φάρας της, όταν μαθαίνει ότι ο άνδρας 

και ο κουνιάδος της είχαν σκοτώσει τον αδελφό της, τον 

Καλαπόθο: Μια σκόλη και μια Κυριακή / και την ημέρα τη 

Λαμπρή / σηκώθηκα η αμαρτωλή / κ’ έψησα τι τυρόπιττες. / 

Εκείνες εχαλάσανε / και ψίχουλα γενήκανε / Βάνου το δρόμο 

στα μπροστά / και πάου στου πατέρα μου.  / Κακό σημάδι 

σήμερα, / χαλάσαν’ οι τυρόπιττες / και ψίχαλα γεννήκανε. / 

Μωρή δεν είναι τίποτα, / βάλε κουλούρα στην ποδιά / κόκιν’ 

αυγά στη ζουναριά. / Το δρόμο που επάαινα / απάντεσα τον 

άντρα μου / μαζί με τον κουνιάδο μου. / Έκατσα τους ερώτησα, 

/ πού έναι ο Καλαπόθο μου; / Στη στάνη τον αφήσαμε, / ν’ 

αρμέγη, να τυροκομά, / να τρώη, να καλοπερνά. / Στη στάνη 

που εζύγωσα, / τον άκουσα και γόγγυξε. / Για πες μου, 

Καλαπόθο μου, αμ’ ποίος έναι ο φονιάς, / να πάρου εγώ το 

δίκιο ζου; / Τι να ζου που, μωρή καφή; / Άντρα ζου έναι ο 

φονιάς / μαζί με τον κουνιάδο ζου. / Έδωσα μία κ’ έφυγα / Στη 

Τζίμοβα (Αρεόπολη) κατέβηκα, / πήρα δεκάρα σουλιμά, / να 

φαρμακώσου το φονιά. / Στο σπίτι μου εγύρισα, / κ’ έκατσα κ’ 

εμαγέρεψα, / ρίχνου τον πικροσουλιμά / κι απέει τους εκάλεσα. 

/ Πρώτη μπουκιά που πήρασι / τα μάτια εξεστριλώσασι, / Αμή 



και δεν το ξέρατε / πως έτσι θα το πάθετε. / Όντες τελείωσε η 

δουλειά / μίλησα τους πατέρα τους. / Έκαμα ό,τι εκάμασι  / και 

τό ’παρα το δίκιο μου.  

 

Αυτός που θα σκοτώσει για να προστατεύσει το κύρος της 

πατριάς είναι αξιέπαινος, άχρηστοι και υπόδικοι στη 

συνείδηση του κόσμου ήταν αυτοί που θα άφηναν αδίκιωτο 

τον φόνο κάποιου συγγενή τους, αφού θα είχαν 

παραμελήσει το σοβαρότερό από τα καθήκοντά τους. Όσο 

οι εχθροί μένουν ατιμώρητοι τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

λύπη για τους συγγενείς του αδίκιωτου νεκρού. Ο πόθος της 

εκδίκησης φαίνεται να μεγαλώνει, όταν κάποιο μέλος της 

οικογένειας προκληθεί από τον φονιά ή κάποιον συγγενή 

του και τότε είναι που παίρνονται οι τελικές αποφάσεις για 

εκδίκηση. Σε μία παραλλαγή του εκτενούς μοιρολογιού της 

Ληγουρούς, η ηρωίδα ξεκινά από την Κοίτα, όπου ήταν 

παντρεμένη, να πάει στο πατρικό της στα Άλυκα· η 

οικογένειά της έχει βαρύ πένθος, αφού ο Πέτρος Λιόπουλος 

από τους Μπουλαριούς, έχει σκοτώσει τον αδελφό της 

Δημήτρη, ή Βέτουλα, και ο θάνατός του μένει ακόμη 

ατιμώρητος, παρόλο που έχει, καθώς φαίνεται έναν ακόμη 

αδελφό, τον Γιάννη. Στο δρόμο ξεστρατίζει κατά λάθος και 

μπαίνει μέσα στον συνοικισμό των εχθρών και τους βρίσκει 

να κάθονται στη ρούγα. Ο ίδιος ο φονιάς ξεστομίζει λόγια 



τόσο προσβλητικά για τον άλλο αδελφό της, και 

περιφρονητικά για το νεκρό, που την ταπεινώνουν 

περισσότερο και από τον φόνο: Εκεί στου Πάνω 

Μπουραλιούς / ηύρε μπροστά της τους οχτρούς. / Όλοι στη 

ρούγα εκάθοντα / και τα χαρτία ’παίζασι / κ’ έκαμε πέτρινη καρ 

‘δ‘ά  / η μαυρισμένη Ληγουρού / κι όλους τους εχαιρέτησε.  / 

Καένας δεν εμίλησε / μόν’ ο φονιάς του Βέτουλα, / ο Πέτρος ο 

Λιόπουλος, / απάνου εξεσηκώθηκε  / και την εκαλοδέχτηκε. / –

Μωρή καλώς τη Ληγουρού / καλώς την, καλώς όρισες. / 

Μωρή, αν πάης τ’ Άλυκα / χαιρετισμούς στους άλλου ζου, / μα 

σαν ξεχωριστότερα στο Γιάννακα / κι α θεη να κάμουμε καλά, / 

μείς τους το πλιερώνουμε / ’κείνο το παλιοβέτουλο, / νη έξι 

γρόχια νη κ’ εφτά, / στο φόρτσο βάνομε κ’ εννιά /…. Έτσι, όταν 

φθάνει στο πατρικό της ξεχειλίζοντας από αγανάκτηση, 

αφηγείται τη σκηνή του συναπαντήματος με τον Λιόπουλο, 

ξεσπά σ’ έναν θρήνο όλον οργή, θυμίζοντας στο Γιάννη πως 

τ’ αδέλφια του σκοτωμένου δεν θεωρούνται πλέον υπαρκτά 

πρόσωπα, αφού είναι ανίκανοι να εκπληρώσουν το ηθικό 

τους χρέος και να πάρουν το αίμα του αδελφού τους, 

επιτρέποντας στους εχθρούς να μιλούν περιπαικτικά για την 

οικογένειά τους:  Ε Γάννακα, τι να ζου που, /  Βέτουλας δεν 

είχε καφό, / δεν είχε μήτε γενιακό. / Βέτουλας ήτα μοναχός / 

ένα πουλί της έρημος. Ο Γιάννακας εξοργίζεται και, 

συμμορφούμενος με τον άτεγκτο νόμο, αρπάζει το ντουφέκι 



του, προσεύχεται στην ψυχή του νεκρού Βέτουλα να τον 

βοηθήσει να πετύχει τον στόχο του, και τη νύχτα κινά να 

εκδικηθεί για να βγάλει τη ντροπή, δικιώνοντας το νεκρό, ή 

να σκοτωθεί και εκείνος και να απαλλαγεί από το 

αβάσταχτο βάρος την ντροπής: Εδαιμονίσθη ο Γιάννακας / 

και του ’ρθε σαν παρολοή. …. Άρπαξ’ ο Γιάννης το σαρμά / 

πάν’ από τον κρεμανταλά. / Στην πόρτα όπου έβγαινε, / 

χτύπησ’ ο Γιάννης το σαρμά. / Αγροίκα έρημε σαρμά, / νη ο 

Βέτουλας να δικιωθή, νη να διπλώση το σκιουνί….. Στους 

Μπουλαριούς που έφτασε, / όλες οι πόρτες σφαλιστές / του 

Πέτρου του Λιόπουλου….. Ένα ντουφέκι ακούστηκε / κ’ είπασι 

πως σκοτώθηκε / ο Πέτρος ο Λιόπουλος.   

 

Κάθε άλλη εκδίκηση του φονικού, όχι μόνον δεν 

αποκαθιστά το κύρος της πατριάς, αλλά μεγαλώνει τη 

ντροπή, για τον λόγο αυτό  οι συγγενείς του νεκρού δεν ήταν 

ικανοποιημένοι με τις τιμωρίες που επέβαλλαν τα 

δικαστήρια, όσο αυστηρές κι αν ήταν, αφού η τιμωρία από 

το νόμο, των φονιάδων, δεν έχει σχέση με τον άγραφο νόμο 

που ορίζει ο φόνος να πληρώνεται με φόνο. Η αδελφή του 

λοχαγού Μαντούβαλου στην προσπάθειά της να εκδικηθεί η 

οικογένειά της το θάνατο του αδελφού της ερεθίζει το 

φιλότιμό τους με το μοιρολόι της: Σαλοπαυλή με το Μπουά / 

και  με τον Ασπραγκάθουλα, / να δ‘ούμε τα’ εκερδίσατε, / που 



μου τον εσκοτώσατε / το γιαλεχτό μου λοχαγό; / Δε θα dονε 

ζητήσετε / τώρα στα δικαστήρια; Είναι όμως επίσης 

εντυπωσιακό ότι ακόμη και στον φόνο με τον οποίο 

έπαιρναν το αίμα τους πίσω, έβαζαν οι ίδιοι και φραγμούς· ο 

καθένας είχε υποχρέωση να σκοτώσει για να εκδικηθεί το 

αίμα του, αλλά να σκοτώσει μόνον άνθρωπο που κρατούσε 

όπλο και μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ποτέ 

όμως δεν είχε δικαίωμα να σκοτώσει άοπλο, γυναίκα ή 

παιδί. Περιφρόνηση όμως, χωρίς καμία επιείκεια, 

αντιμετωπίζει και αυτός που σκοτώνει ξένο ή σκοτώνει 

χωρίς να συντρέχει λόγος γδικιωμού. Μία χαρακτηριστική 

περίπτωση ελέγχου και καταδίκης του δράστη και έκφραση 

συμπάθειας προς το θύμα είναι το ακόλουθο μοιρολόι, με 

τίτλο Στο Χωροφύλακα: Σαν ήθες να γενής φονιάς, / γιατί δεν 

αποφάσιζες, / να πάης στου Κούνου τα στενά / στου 

Κονομάκου το λοντά, / το Δημαρόγγονα να βρης / κ’ υπόληψη 

να φορτωθής / από τα νύχια ως την κορφή,/ μον’ ‘δ’άηκες και 

σκότωσες / τον παλιοχωροφύλακα / για το κομμάτι το ψωμί, / 

ε, χοντρο-κυ ‘ρ’ακούλακα; / Μα όλοι καλώς ορίσατε, / κλάψετε 

για να κλάψουμε / τούτον τον χωροφύλακα,/ δεν έχει μάννα 

ούτε καφή,/ στην κάσα του για να σταθή, / να 

γροθοκοπανίζεται / να βγάνη τα μαλλιά της. Το μοιρολόι το 

είπε η θεία του φονιά, που αισθάνεται ντροπή για την πράξη 

του ανιψιού της και εκφράζεται περιφρονητικά γι’ αυτόν, 



χαρακτηρίζοντάς τον ανόητο ε, χοντρο-κυ‘ρ’ακούλακα. 

Εκφράζει τη συμπάθειά της για τον χωροφύλακα και καλεί 

τους παρισταμένους να τον θρηνήσουν αναπληρώνοντας τη 

μάνα και την αδελφή του. Δεν θα αισθανόταν βέβαια έτσι, 

εάν είχε ο ανιψιός της σκοτώσει τον εχθρό του, τον 

Δημαρόγγονα. Τότε θα είχε κάνει μία ανεκτή πράξη, 

εφαρμόζοντας το νόμο του γδικιωμού, και θα είχε 

εξασφαλίσει τη συγκατάθεση της οικογένειας και της 

κοινωνίας, αλλά και την επίζηλη δόξα, το Δημαρόγγονα να 

βρης / κ’ υπόληψη να φορτωθής / από τα νύχια ως την κορφή, 

 

Εξετάζοντας λοιπόν τα πρόσωπα, τον κόσμο και τις αξίες 

που προβάλλουν μέσα από τους στίχους των μοιρολογιών 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι Μανιάτες διαμόρφωσαν 

το νόμο του «γδικιωμού», της ιδιότυπης αυτής βίαιης 

απονομής δικαιοσύνης, όχι γιατί  κυριαρχούνταν από άγρια 

ένστικτα, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, αλλά επηρεασμένοι 

από γεω-οικονομικούς και ιστορικούς παράγοντες, αλλά και 

από πανάρχαιες παραδόσεις: Η φονική πληγή με φονική 

πληγή να πληρώνεται· όποιος έκανε κακό πρέπει και να πάθει 

κακό, αυτό φωνάζει πανάρχαιος λόγος… Υπάρχει νόμος, σα 

χυθούν στο χώμα σταγόνες από αίμα σκοτωμένου, γυρεύουν κι 

άλλο αίμα (Αισχύλος, Χοηφόροι). 

 


