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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Οι δυστυχείς συνηθούν να τραγουδούν άσματα ανάλογα με την κατάστασή τους...

Δ. Σολωμός

Το κείμενο (απόσπασμα) της Μιράντας Τερζοπούλου δημοσιεύτηκε το 2007 στον ιστότοπο Ιστορικά -

Κλέφτικα τραγούδια | Δόμνα Σαμίου (domnasamiou.gr). (ανάκτηση στις 12.2.2022) 

Η αφήγηση ωραίων, θαυμαστών και ηρωικών πράξεων του παρελθόντος ήταν πάντα και

για όλους τους λαούς το νήμα που οδηγούσε και ύφαινε το μέλλον. Στην Ελλάδα, χώρα

μικρή και πολεμικά ταλανισμένη, που χρειάστηκε, όπως άλλωστε όλα τα έθνη-κράτη, να

καταφεύγει συνεχώς στο ένδοξό της παρελθόν, ευφρόσυνο ή επώδυνο, τα τραγούδια που

αφηγούνται  γεγονότα  ή  θρύλους  συνδεδεμένους  με  συγκεκριμένες  αναγνωρίσιμες

ιστορικές περιόδους έπαιξαν εντελώς ιδιαίτερο ρόλο. Υπήρξαν ένα τεράστιο πεδίο εθνικής

μύησης.

Οι λαογράφοι, που κατατάσσουν τα τραγούδια σε διάφορες κατηγορίες με κριτήρια

συνήθως άσχετα από τη σημασία που τους δίνουν εκείνοι που τα τραγουδούν, ονομάτισαν

«Ιστορικά»  τα  τραγούδια  που  έχουν  ως  θέμα  «γεγονότα».  Και  τα  γεγονότα αυτά  είναι

συνήθως πολεμικά, κατορθώματα επώνυμων προσώπων, και συνήθως ο ηρωικός θάνατός

τους,  μάχες,  πολιορκίες  και  αλώσεις  πόλεων.  Στην  μεγάλη  κατηγορία  των  ιστορικών

ανήκουν και τα «Κλέφτικα» τραγούδια, με τη διαφορά ότι αναφέρονται σε πρόσωπα και

καταστάσεις συγκεκριμένης ιστορικής εποχής και συγκεκριμένης περιοχής: στον αγώνα των

ασύντακτων ομάδων των κλεφταρματολών στην ηπειρωτική Ελλάδα της Τουρκοκρατίας.

Σε αντίφαση με τους επίσημους τίτλους τους, τέτοια τραγούδια δεν περιέχουν παρά

ελάχιστα, αόριστα, ανακριβή ή ακόμη και καθόλου ιστορικά στοιχεία· αποτελούν μάλλον

μια διαπλοκή του μύθου με την ιστορία. Ωστόσο, μέσα από τις κατά τόπους και καιρούς

«ακροάσεις»,  προσαρμογές  και  ερμηνείες  τους,  τα  τραγούδια  αυτά  φορτίστηκαν  με

συγκεκριμένα ιδεολογικά καθήκοντα, καλλιέργησαν τη συλλογική μνήμη, συνέβαλαν στη

διαμόρφωση  της  εθνικής  συνείδησης  και  ταυτότητας  αλλά  και  της  αίσθησης  τοπικής

ιδιαιτερότητας  όσο  κανένα  μάλλον  άλλο  είδος  της  λαϊκής  καλλιτεχνικής  δημιουργίας.



Μπορούμε να πούμε πως την πραγματικά ιστορική τους διάσταση την απέκτησαν μέσα απ’

τη χρήση τους.

Η δυναμική των τραγουδιών «μνήμης» υπήρξε πάντα αντιστρόφως ανάλογη με το

επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής ευημερίας. Στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας, στις

πιο ανελεύθερες συνθήκες, μπροστά στις πιο μεγάλες απώλειες, τα τραγούδια κράτησαν

και τόνωσαν το όραμα και τη λαχτάρα της λευτεριάς, εμφύσησαν δύναμη για αγώνα, πίστη

σε αξίες και ιδεώδη ξεχασμένα, αναβάθμισαν την αυτοεκτίμηση των ηττημένων. […]

Α3. Σε μια μαθητική συγκέντρωση να εκφωνήσεις μία ομιλία (200-250 λέξεις) με θέμα την

παράδοση. Πιο συγκεκριμένα, να εξηγήσεις την αξία της παράδοσης και πώς μπορούν οι

νεότερες γενιές να την αξιοποιήσουν στη ζωή τους. Μπορείς να αξιοποιήσεις το κείμενο και

να φέρεις παραδείγματα από τη δική σου εμπειρία.
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΤΟΥ ΚΙΤΣΟΥ Η ΜΑΝΑ

Το κλέφτικο αυτό τραγούδι έχει προέλευση από τη Φωκίδα Στερεάς Ελλάδας. Το τραγούδι πιθανό

είναι να αναφέρεται στον καπετάν Κίτσο, που έζησε στα μέσα του 18ου αιώνα, και δεν έχει καμιά

σχέση με τον Σουλιώτη ήρωα Κίτσο Μπότσαρη. Ο καπετάν Κίτσος ήταν από τα χωριά του Ραδοβιζίου

της Άρτας, και μαζί με τον γερο-Δήμο Σταθά, πολέμησε κατά των Αλβανών στην Ακαρνανία. Πιάστηκε

και κρεμάστηκε στα Γιάννενα το 1770. Πηγή:stixoi.info: Του Κίτσου η μάνα

Του Kίτσου η μάνα κάθουνταν στην άκρη στο ποτάμι,

Με το ποτάμι μάλωνε και το πετροβολούσε.

-Ποτάμι για λιγόστεψε, ποτάμι στρίψε πίσω

για να περάσω αντίπερα, πέρα στα κλεφτοχώρια

πο ’χουν οι κλέφτες σύναξη κι ούλ’ οι καπεταναίοι.

Tον Kίτσο τόνε πιάσανε και παν να τον κρεμάσουν,

χίλιοι τον παν από μπροστά και δυο χιλιάδες πίσω

κι ολοξοπίσω πήγαινε η μαύρη του μανούλα.

Μοιρολογούσε κι έλεγε, μοιρολογά και λέει,

-Kίτσο, πού είναι τ’ άρματα, τα έρημα τσαπράζια1;

1τσαπράζια: αρματωσιά



-Mάνα λωλή, μάνα τρελή, μάνα ξεμυαλισμένη

δεν κλαις τα μαύρα νιάτα μου και την παλικαριά μου,

μόν’ κλαις τα ’ρημα τ’ άρματα, τα έρημα τσαπράζια.

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Στο ποίημα ο Κίτσος εξαγριώνεται με τα λόγια της μητέρας του. Τι ακριβώς τον

ενοχλεί; Πιστεύεις πως είναι δικαιολογημένη η συμπεριφορά της;

ή

2.  Να  φανταστείς  πως  είσαι  η  μητέρα  του  Κίτσου  και  απαντάς  στον  Κίτσο  (με

ποιητικό ή πεζό λόγο) στο παράπονό του.
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