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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 

ηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζα απνηεινχζε παξάιεςε αλ δελ 

επραξηζηνχζα ηνπο αλζξψπνπο πνπ κνπ παξείραλ ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο.  

Αξρηθά, επραξηζηψ ζεξκά ηελ επφπηε θαζεγήηξηα Βακβαθίδνπ Ηθηγέλεηα γηα 

ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο θαη ηαπηφρξνλα ηνπο πνιχηηκνπο βνεζνχο 

ηεο, Λάδαξν Παπνπηδή θαη Αλδξνκάρε νιάθε γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπο ζηελ 

επίιπζε δηάθνξσλ ζεκάησλ.  

Αθφκε, ζα ήζεια λα απεπζχλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ ζείν κνπ Υαξάιακπν 

Σζηρηή αιιά θαη ζηνλ μάδεξθν κνπ Απφζηνιν Ακπξάδε γηα ηελ βνήζεηα ηνπο ζηε 

πξνζπάζεηα κνπ γηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. 

Σέινο , ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ νιφςπρα ηνπο γνλείο κνπ , νη νπνίνη 

ζηήξημαλ ηηο ζπνπδέο κνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή κφξθσζε κνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Πνιιά είλαη ηα παξαδνζηαθά ρσξηά ηεο Θεζζαιίαο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ηελ παξάδνζε ηνπο. Σα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, νη θνξεζηέο θαη ηα 

πνηθίια ήζε θαη έζηκα πνπ εθαξκφδνληαη κε επιάβεηα αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο 

πξνμελνχλ ηδηαίηεξε εληχπσζε. ηα ρσξηά ηεο Διιάδαο ππάξρνπλ πνιιά ήζε θαη 

έζηκα αιιά αλ πξνζπαζήζεη θαλείο λα ηα θαηαγξάςεη ζα δπζθνιεπηεί αξθεηά. Απηφ 

ζπκβαίλεη θαζψο ιφγσ ηεο Σνπξθνθξαηίαο αιιά θαη άιισλ μέλσλ εηζβνιψλ ζηελ 

Διιάδα ε ηππνγξαθία θαη γεληθφηεξα ε παηδεία άξγεζαλ λα αλαπηπρζνχλ. Σν γεγνλφο 

απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη γξαπηέο πεγέο λα κελ επαξθνχλ γηα ηελ θαηαγξαθή απηή. 

Δπηπξφζζεηα, ε πξνθνξηθή παξάδνζε ζηηο κέξεο καο είλαη αξθεηά δχζθνιε θαζψο νη 

λένη ζήκεξα ζπλήζσο θεχγνπλ απφ ηελ επαξρία θαη ηα ήζε θαη έζηκα απηά ράλνληαη 

κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Έηζη ινηπφλ , επεηδή ε θαηαγσγή κνπ είλαη απφ ρσξηά 

ηεο Θεζζαιίαο , ζεψξεζα ρξένο κνπ λα εξεπλήζσ θαη λα βνεζήζσ ζηε κειέηε θαη 

ζηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε φισλ απηψλ ησλ παξαδφζεσλ. 

Ζ εξγαζία απηή αθνξά ην ρσξηφ Καιιηθψλη Καξδίηζαο. Αλ θαη δελ κέλσ εθεί, 

απφ κηθξή άθνπγα απφ ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ παξάδνζε ηνπ ρσξηνχ απηνχ θαη 

ζέιεζα λα αζρνιεζψ ιεπηνκεξψο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ 

 

Καλλιφώνι : Πεδηλφ ρσξηφ ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ, κε πςφκεηξν 145 κέηξα απφ 

ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Αλήθεη ζην λνκφ Καξδίηζαο θαη ε απφζηαζε ηνπ απφ 

ηελ νκψλπκε πφιε, πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ, είλαη 12 ρηιηφκεηξα ΝΑ. 

Καραγκούνηδες: Γεγελήο πιεζπζκφο ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ. Απηφρζνλεο 

άλζξσπνη πνπ πξνζαξκφδνληαη πιήξσο ζε φιεο ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

Άλζξσπνη ζηελά δεκέλνη κε ηελ θχζε πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ  ηηκηφηεηα θαη ηελ 

εξγαηηθφηεηα ηνπο. 

εργιάνι: Σν ζεξγηάλη γηα ηνπο Καξαγθνχλεδεο ήηαλ ε ζπγθέληξσζε, ε 

παξαθνινχζεζε αιιά θαη ε ζπµµεηνρή φισλ ζηνπο ρνξνχο θαη ζηα ηξαγνχδηα πνπ 

αθνινπζνχζαλ ζπλήζσο ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ µεηά ηε Θεία Λεηηνπξγία. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Οη θαηαζηξνθέο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ηνπ 1940, ηνπ εκθπιίνπ θαζψο 

θαη ε αλάγθε ησλ αλζξψπσλ γηα επηβίσζε νδήγεζαλ ζε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε θαη 

έληνλε αζηηθνπνίεζε. Απφ ηελ απειεπζέξσζε έσο ην 1900 ζεκεηψλεηαη κηα έληνλε 

πιεζπζκηαθή ξεπζηφηεηα ε νπνία αθνινπζεί έσο ην 1930 απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

επηζηεκφλσλ θαη άιισλ κνξθσκέλσλ νη νπνίνη απφ ηελ Ήπεηξν, ηε ηεξεά θαη Νφηηα 

Διιάδα έξρνληαη ζηε Θεζζαιία. Απφ θεη θαη χζηεξα ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ ζα 

παίμεη κεγάιν ξφιν θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο. 

(Νάλνο 2016:35) . 

 Έλα παξφκνην άξζξν έρεη γξαθηεί γηα ην ξφιν ηνπ πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ 

κέζα ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλφηεηεο αιιά θαη έμσ απφ απηέο. ηελ θνηλσλία ησλ 

Καξαγθνχλεδσλ φπσο θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα φιεο απηέο νη κεηαθηλήζεηο έθεξαλ 

αιιαγέο ζηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Οη άλζξσπνη απηνί μεθηλνχλ λα εξγάδνληαη 

ζθιεξά γηα λα έρνπλ κηα αμηνπξεπή δσή. Γηα απηφ θάπνηα ζηνηρεία πνπ ηνπο έθαλε λα 

μερσξίδνπλ , φζνλ αθνξά ζηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, πεξλάλε ζε δεχηεξε 

κνίξα. Ζ ζξεζθεία γηα ηνπο Καξαγθνχλεδεο παξέκεηλε αλαιινίσηε κε ην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ θαζψο κέρξη θαη ζήκεξα ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ Υξηζηηαλνί 

Οξζφδνμνη. Παξφια απηά φκσο επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ πξνιήςεηο, κάγηα 

θαη ην κάηη(Λνπηδάθε 1999:).  
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Α΄ ΜΔΡΟ  : ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΔΗ  
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1.1 Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΘΔΑΛΗΑ 

 

Υψξα κπζηθή θαη ηζηνξηθή ε Θεζζαιία πξσηαγσληζηνχζε πάληα ζην 

πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν ηεο εζληθήο δσήο . Ζ 

γεσγξαθηθή ηεο ζέζε νξίδεηαη απφ βνξξά κε ηελ Μαθεδνλία, λφην κε ηελ Δπξπηαλία 

θαη ηε Φζηψηηδα, δπηηθά κε ηελ Ήπεηξν θαη αλαηνιηθά κε ην Αηγαίν πέιαγνο. Ζ 

Λάξηζα, ε Μαγλεζία θαη ηα Σξίθαια απνηεινχλ ηνπο ηέζζεξηο λνκνχο ηεο.  Ζ 

ζπλνιηθή έθηαζε είλαη πεξίπνπ 14.900 η.ρικ. θαη ηελ θαηνηθνχλ 734.846 άλζξσπνη. 

Με ηελ απνγξαθή ηνπ 1991 ν πιεζπζκφο ήηαλ 43% αζηηθφο, 17% εκηαζηηθφο, 40% 

αγξνηηθφο . Ζ Θεζζαιία αθφκε απνηειεί ηελ παξαγσγηθφηεξε πεξηθέξεηα ζε 

γεσξγηθά πξντφληα πξψηεο χιεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο φπσο ην βακβάθη , ε 

ληνκάηα , ε ηεχηια θαη ν θαπλφο. 

Σν φλνκα ηεο πξνέξρεηαη απφ ηνλ κπζηθφ ήξσα ηνλ Θεηηαιφ, γην ηνπ Αίκνλα, 

εμ νπ θαη Αηκνλία νλνκάδεηαη νιφθιεξε ε Θεζζαιία. Καηά ηνπο κπζηθνχο ρξφλνπο 

άξρνληαο ηεο Θεζζαιίαο ήηαλ ν Άδκεηνο, βαζηιηάο ησλ Φεξψλ. Σνπ  Άδκεηνπ ήηαλ 

ηα βφδηα πνπ έβνζθε ν Απφιισλ πξνο ηηκσξία γηα ην θφλν ησλ Κπθιψπσλ. Ο Πειίαο 

επίζεο αλαθέξεηαη βαζηιηάο ζηελ Ησιθφ θαη ν αληςηφο ηνπ Ηάζσλ αξρεγφο ηεο 

πεξηψλπκεο Αξγνλαπηηθήο εθζηξαηείαο. 

Ο Θεζζαιηθφο θάκπνο θαηνηθείηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα απφ ειιελφθσλνπο 

πιεζπζκνχο µε ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε. Ζ ελδπκαζία, ηα ιατθά δξψκελα αιιά 

θαη ηα θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχληαη 

απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή ζε νιφθιεξε ηε Θεζζαιηθή έθηαζε. ρη φκσο ηα εζλνινγηθά 

ζηνηρεία φπσο ε γιψζζα, ε ζξεζθεία θαη νη εζληθέο παξαδφζεηο. 

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα πνπ ππάξρεη ζε απηφλ ηνλ ηφπν έρεη ζρέζε µε ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηελ εμέιημε δηαθφξσλ θπιψλ φπσο είλαη νη Κέληαπξνη, νη Λαπίζεο, 

νη Έιιελεο, νη Μπξκηδφλεο, νη Πεξξαηβνί, νη Αζαµάλεο, νη ∆φινπεο, νη Αηνιείο, νη 

Μαγλήηεο, θ.α. νη νπνίνη παξέκεηλαλ ζην Θεζζαιηθφ ρψξν ιφγσ ηεο εχθνξεο γεο, 

δεµηνπξγψληαο έηζη ην δηθφ ηνπο πιεζπζκφ. Ο Ρήγαο Βειεζηηλιήο ηαπηίδεη ηνπο 

Καξαγθνχλεδεο θαη ηνπο Κέληαπξνπο θαη ηνπο Υαζηψηεο µε ηνπο Λαπίζεο. Ζ 

Θεζζαιία, παηξίδα ηνπ Αζθιεπηνχ, παηέξα ηεο Ηαηξηθήο, ησλ Λαπηζψλ θαη ησλ 

Κεληαχξσλ, ππήξμε γελέζιηα γε αγίσλ, παηξηαξρψλ, αξρηεξέσλ, δηδαζθάισλ ηνπ 

Γέλνπο, νπιαξρεγψλ, θιεθηψλ, αξκαηνιψλ, παηξίδα ηνπ Ρήγα, ηνπ Καξατζθάθε, ηνπ 
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Νηθνιάνπ Πιαζηήξα, παηξίδα πνηεηψλ, ινγνηερλψλ, δσγξάθσλ θαη αγηνγξάθσλ, 

αλζξψπσλ ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ Σερλψλ.  

Θα απνηεινχζε παξάιεςε εάλ δελ αλαθεξφηαλ, φηη ε Θεζζαιία ζηα καθξά 

ρξφληα ηεο δνπιείαο είρε ίζσο ηα πεξηζζφηεξα ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν εθπαηδεπηηθά 

θέληξα, ζηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ κέζα θαη αλψηεξα ζρνιεία, γεγνλφο πνπ εξκελεχεη 

θαη ηηο ζπρλέο επαλαζηάζεηο θαηά ηνπ Σνχξθνπ δπλάζηε.  Σνλ 16ν αηψλα ιεηηνπξγεί 

ζρνιείν ζηα Σξίθαια (1543), ηνλ 17ν αηψλα ζηελ Σζαξηηζάλε (1690), ζηνλ Σχξλαβν 

(1655), ζηα Βαγγηαλά (1661), ηνλ 18ν αηψλα ζην Ληβάδη (1750), ζηα Ακπειάθηα 

(1790), ζηε Εαγνξά (1777), ζηε Λάξηζα (1749), ζην Φνπξλά (1755), ηνλ 19ν αηψλα 

ζην Σξίθεξη (1871), ζην Βφιν (1870), ζηνλ Άγην Λαπξέληην (1873), ζηνλ Κηζζφ 

(1873), ζηε Γξάθεηα (1873), ζηελ Πνξηαξηά (1870), ζηε Μαθξηλίηζα (1800), ζηελ 

Αγηά (1868), ζηελ Καξδίηζα (1870), ζηελ Καζηαληά (1826), θ.α. 

Ο ηθειηαλφο πκλεί ηε Θεζζαιία : 

"Ω Θεζζαιία, ηνπ Αρηιιέα γελλήηξα 

πνπ κε ηνλ Ήιην κάρεηαη θαη παίξλεη  

 ηεο νκνξθηάο ζηε Θιίςε ηνπ ηα ιχηξα  

 γε, πιαηηά γε, κε ηε γελλαία ηε θχηξα  

πνπ δνχινο ιαφο ζηε βαζηιεία ηεο γέξλεη 

ζηελ απισζηά ζνπ ε δχλακε ηνπ ηαχξνπ 

παξζέλα θαη γαιήληα θαη ληθήηξα,  

θαη εξστθήο ζνθίαο ιάκπεη μππλήηξα  

ε δηδαρή ηνπ Υείξσλα Κέληαπξνπ! " 
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ΔΗΚΟΝΑ 1. Φσηνγξαθία πνπ ηαπηίδεη ηνπο  Καξαγθνχλεδεο µε ηελ αξραία θπιή 

ησλ Κεληαχξσλ. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 2. Υάξηεο ηεο Θεζζαιίαο ηνλ 8
ν
 αηψλα 
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2.1 ΣΟ ΚΑΛΛΗΦΧΝΗ 

 

Σν Καιιηθψλη είλαη έλα πεδηλφ ρσξηφ ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ, µε πςφκεηξν 

145 κέηξα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Αλήθεη ζην λνκφ Καξδίηζαο θαη ε 

απφζηαζή ηνπ απφ ηελ νκψλπκή πφιε, πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ, είλαη 12 ρηιηφκεηξα 

ΝΑ. αλ θνηλφηεηα ζπλνξεχεη: Αλαηνιηθά µε ηα ρσξηά Μειηζζνρψξη, ∆αζνρψξη, 

Παιηνχξη, ∆πηηθά µε ηε Ραρνχια, ην Καιιίζεξν θαη ην Εαΐµη, Νφηηα µε  ηε 

∆αθλνζπειηά θαη Βφξηα µε ηελ Πηεινπνχια θαη ην Καξπνρψξη. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ιατθέο παξαδφζεηο γηα ηελ νλνκαζία ηνπ ρσξηνχ. Μία απφ 

απηέο ζέιεη ηελ νλνκαζία λα ηελ πήξε απφ µία φκνξθε θνπέια πνπ ηελ έιεγαλ 

«Φψλε» Πεξζεθφλε θαη φπσο ιέγεηαη ηξαγνπδνχζε πνιχ σξαία. Σελ θνπέια απηή 

ηελ έθιεςαλ θαη νη θάηνηθνη ζηελνρσξήζεθαλ πνιχ γη’ απηφ θαη έδσζαλ ζην ρσξηφ ην 

φλνκα ηεο, απφ ηελ νκνξθηά θαη ηε γιπθηά θσλή ηεο.  

Μία άιιε παξάδνζε ζέιεη ην κέξνο φπνπ είλαη ζήκεξα ην ρσξηφ, θαηάθπην 

απφ πνιιά θαη ππθλά δέληξα, θαζψο πνηίδνληαλ απφ ηελ πεγή Κεθαιφβξπζν θαη ηνλ 

πνηακφ Καιέληδε µε ηα πειψξηα θαη ππθλά πιαηάληα. Μέζα ζ’ απηφ ην δαζχιιην 

δνχζαλ θαη θειαεδνχζαλ πνιιά αεδφληα, απφ ηα νπνία πήξε θαη ηελ νλνκαζία ηνπ.  

Ζ Σξίηε παξάδνζε ζέιεη ηελ νλνκαζία ηνπ λα πξνέξρεηαη απφ ην αξραίν 

φλνκα «Καιιηθψλ». Αλ θαη δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί γηαηί ην ρσξηφ δελ αλάγεηαη 

ζηελ αξραία επνρή ζηε ζέζε πνπ είλαη ζήκεξα, ν «Οδεγφο ηεο Διιάδαο 1915» 

αλαθέξεη πσο ην Καιιηθψλη «δηαηήξεζε ην αξραίν ηνπ φλνκα». Άξα δελ απνθιείεηαη 

γηαηί ν Καιιηθψλ ήηαλ γηνο ηνπ Θεζζαινχ ηεο Θάζνπ γχξσ ζην 425 π.Υ. θαη 

βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν ζεσξψλ ηεο ∆ειθηθήο Αµθηθηηνλίαο.(ηαζεο 2005:8) 

Σν Καιιηθψλη ήηαλ παξψλ ζε θάζε αγψλα ηνπ έζλνπο θαηά ην πξψην κηζφ 

ηνπ 20νχ αηψλα. Πέξα απφ ηνπο ελλέα θαηαγεγξακκέλνπο ζην εξψν πεζφληεο θαηά ην 

δηάζηεκα 1912-1922, ζπνπδαίν ζηάζεθε ην αλζξψπηλν ηίκεκα ζηα πέηξηλα ρξφληα 

ηνπ 1940-1949. Σν ρσξηφ, φπσο θαη ε επξχηεξε ζεκεξηλή επηθξάηεηα ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Καιιηθσλίνπ, έιαβε ελεξγά κέξνο ζηελ Αληίζηαζε.  Οη Γεξκαλνί, κάιηζηα, 

ζε επηδξνκή ηνπο ζην ρσξηφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1943, ππξπφιεζαλ ην έλα ηξίην ηνπ 

νηθηζκνχ θαη πξνέβεζαλ ζε δνινθνλίεο ακάρσλ. Δθηφο απφ ηνπο έμη λεθξνχο ζηνλ 

πφιεκν ηνπ 1940, ζθνηψζεθαλ άιινη 42 θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο -νη πεξηζζφηεξνη θαηά 
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ηνλ Δκθχιην- πξνζθείκελνη ζηελ Αξηζηεξά, δέθα λένη ζηξαηεπκέλνη απφ ηνλ Δζληθφ 

ηξαηφ έπεζαλ ζηα πεδία ησλ καρψλ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ, 1946-1949, έμη 

θάηνηθνη έπεζαλ ζχκαηα εθηειέζεσλ ησλ αληαξηψλ ηνπ Γ..Δ., πέληε έραζαλ ηε δσή 

ηνπο ζε αηπρήκαηα, λάξθεο, ελψ πεξηζζφηεξνη απφ 25 θάηνηθνη ηνπ Καιιηθσλίνπ 

εμνξίζηεθαλ ζηε Γπάξν θαη ζηε Μαθξφλεζν ή βξέζεθαλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο ζηηο 

πξψελ θνκκνπληζηηθέο ρψξεο.4 Τπφ απηέο ηηο ηζηνξηθέο παξαθαηαζήθεο -θαη 

αλεμαξηήησο ηδενινγηθψλ πξνηηκήζεσλ- γίλεηαη αληηιεπηφ πφζν έλαο νιφθιεξνο 

πξνπνιεκηθφο ηζηφο ηεο νξεηλήο θαη εκηνξεηλήο Διιάδαο ππέζηε αλεπαλφξζσηα 

πιήγκαηα θαηά ηελ θξίζηκε δεθαεηία ηνπ 1940, ηελ νπνία -φρη αδηθαηνιφγεηα- 

αξθεηνί ηζηνξηθνί ζεσξνχλ ηε δξακαηηθφηεξε γηα ηε ρψξα, ζε ζχγθξηζε κε ηα 

δξψκελα ησλ εηψλ 1912-1922, θαη ηνχην παξά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. 

Σν 1944 ε θνηλφηεηα ππήρζε πιένλ ζηνλ Ννκφ Καξδίηζαο, ελψ ην 1951 

αλαγλσξίζηεθε θαη πξνζαξηήζεθε ζε απηήλ ν νηθηζκφο Μαπξνλέξηνλ, κε ηελ 

παξάιιειε θαηάξγεζε ηνπ νηθηζκνχ Μνλήο Φαλεξσκέλεο. Με ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Καπνδίζηξηαο» 1997, δεκηνπξγήζεθε ν δηεπξπκέλνο πιένλ πξψελ 

Γήκνο Καιιηθσλίνπ, ν νπνίνο φκσο θαηαξγείηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

«Καιιηθξάηε», θαζψο ζπλελψλεηαη κε ηνπο πξψελ δήκνπο Ηηάκνπ, Κάκπνπ, 

Καξδίηζαο θαη Μεηξφπνιεο, ζην πιαίζην ησλ πέληε λέσλ κεγάισλ δήκσλ ηνπ Ννκνχ 

Καξδίηζαο. 

Δπί ζεηξά εηψλ, ε Κνηλφηεηα Καιιηθσλίνπ δελ δηέζεηε θνηλνηηθφ θαηάζηεκα• 

έηζη, ζηεγαδφηαλ ζε δηάθνξα ηδησηηθά νηθήκαηα, φπσο ην θαηάζηεκα πνπ αλήθε ζηνλ 

Γεψξγην Παθιηά, αθφκα θαη ζε νηθίεο ησλ γξακκαηέσλ ηεο θνηλφηεηαο. Σν 1972-

1973 αλεγέξζεθε ην πξψην θνηλνηηθφ γξαθείν ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, ελψ ην 1997 

ν λένο δήκνο κεηεγθαηαζηάζεθε ζε θαηλνχξγην δηψξνθν νηθνδφκεκα. Παξάιιεια, 

απφ ην 1962 ην αγξνηηθφ ηαηξείν αληηκεησπίδεη έσο ηηο κέξεο καο ρξφλην πξφβιεκα 

κφληκεο ζηειέρσζεο. ζν γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ηνπ Καιιηθσλίνπ θαη ζπγρξφλσο 

ησλ θνηλνηήησλ Εατκίνπ, Ρνχζζνπ θαη Αγηνπεγήο, απηή πινπνηήζεθε πξνο ην ηέινο 

ηνπ 1966. 

Ωο πξνο ηε γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα 

Καιιηθσλίνπ θαη Εατκίνπ είλαη πεδηλά, ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα Γαθλνζπειηάο θαη 

Παιηνπξίνπ είλαη εκηνξεηλά, ελψ ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα Απηδηάο θαη Μνιφραο είλαη 

νξεηλά. Σν θιίκα είλαη εκίμεξν κεζνγεηαθφ κε ελαιιαγή πγξήο θαη μεξήο πεξηφδνπ. 
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Ζ πγξή πεξίνδνο εληνπίδεηαη απφ ηα κέζα ηνπ θζηλνπψξνπ έσο ηα κέζα ηεο άλνημεο. 

Ο ρεηκψλαο είλαη βαξχο κε πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, βξνρέο θαη ρηφληα . Σν 

θαινθαίξη ην θιίκα είλαη μεξφ κε πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Σν ρσξηφ Εαΐκη, ππαγφκελν πιένλ ζηνλ πξψελ Γήκν Καιιηθσλίνπ, ηδξχζεθε 

επί Οζσκαλνθξαηίαο απφ θνιίγνπο, νη νπνίνη δηέκελαλ ζε θαηνηθίεο πνπ έρηηζαλ νη 

ηζηθιηθάδεο. εκεηψλνπκε επίζεο πσο ν νξεηλφο νηθηζκφο ηεο Απηδηάο ππαγφηαλ 

παιαηφηεξα ζηνλ Γήκν Ηηάκνπ, ελψ ε Μνιφρα, νξεηλφ ρσξηφ ηνπ Γήκνπ Κηεκελίσλ 

ηνπ Ννκνχ Δπξπηαλίαο, ππήρζε ην 1974 ζηνλ Ννκφ Καξδίηζαο. Σέινο, ν νηθηζκφο 

Παιηνχξη, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηηο παξπθέο ηνπ θάκπνπ, ζεκαηνδνηψληαο ηηο απαξρέο 

ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ησλ Αγξάθσλ, έρεη καθξφρξνλε ζρέζε δηνηθεηηθήο ζπλάθεηαο κε 

ηνλ Γήκν Καιιηθσλίνπ. 

Ο πιεζπζκφο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιιηθσλίνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

θπξίσο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, κε ηελ θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ, ζηηαξηνχ, θαπλνχ θαη 

θεπεπηηθψλ, ζηα νξεηλά επηδίδεηαη ζηελ θηελνηξνθία, κε θάπνηεο απφπεηξεο 

επέθηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο ηεο πεξηνρήο, πξνζδνθψληαο πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Πξνπνιεκηθά, νη γεσξγνί 

θαιιηεξγνχζαλ θαιακπφθη, ζηηάξη, θξηζάξη, βξφκε, ζίθαιε, βίθν, ξεβίζηα, θαθέο θαη 

θεπεπηηθά. Σν 1930 δφζεθαλ άδεηεο θαιιηέξγεηαο θαπλνχ, ελψ κεηαπνιεκηθά, θαηά 

ηε δεθαεηία ηνπ 1950, θαιιηεξγήζεθαλ ηα δαραξφηεπηια, πξηλ απφ ηε ζηξνθή πξνο ηε 

βακβαθνθαιιηέξγεηα, ην 1970. κσο, ηα πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο θαη γεληθφηεξα 

ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (ληηξηθά) έζεζαλ λέεο πξνηεξαηφηεηεο σο πξνο ηε 

κειινληηθή κνξθή ηεο γεσξγίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ πξψελ Γήκνπ 

Καιιηθσλίνπ. 

Πξννπηηθέο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ππάξρνπλ. Ζ 

νινθιήξσζε ηνπ αλαβαζκνχ-θξάγκαηνο ζηνλ πνηακφ Καιέληδε θαη ν θαζαξηζκφο 

ηεο ιεθάλεο πξηλ απφ ηνλ αλαβαζκφ, κε ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ππφγεηνπ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα, θαζψο ε πεξηνρή πδξεχεηαη θαη αξδεχεηαη απφ ππφγεηεο 

γεσηξήζεηο, ζπληζηά έξγν πλνήο γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Καιιηθσλίνπ, αιιά θαη 

γηα νιφθιεξν ηνλ Ννκφ Καξδίηζαο. ρεδηάδεηαη, έηζη, ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο (ακπέιηα, βακβάθη, ζηηάξη), 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία νιφθιεξνπ ηνπ Ννκνχ Καξδίηζαο. Σα 

εγθαίληα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζηνλ πνηακφ Καιέληδε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 27 
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Μαξηίνπ 2010, ελψ ζηελ εθδήισζε παξεπξέζεθαλ βνπιεπηέο, δήκαξρνη, δηεπζπληέο 

θαη ππάιιεινη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

Σν έξγν άξρηζε λα ζρεδηάδεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή, κε 

επηθεθαιήο ηνλ Κσλζηαληίλν Μαηδηάξα, θαη χζηεξα απφ κία ζεηξά κειεηψλ, πνπ 

ζπληάρζεθαλ απφ ην γξαθείν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Πηζηξίθα θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. 

Με ηελ επίβιεςε ηεο Σ.ΤΓ.Κ θαη Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ Γ.Γ.Δ. , επηηεχρζεθε 

ην 2004 ε έληαμή ηνπ ζην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο 2000-

2006, κε πξνυπνινγηζκφ 580.000 επξψ. 

ηφρνο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ηνπ Καιιηθσλίνπ είλαη ε βειηίσζε θαη ε αλάδεημε 

ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη ν δήκνο, δειαδή ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο, ησλ ηακαηηθψλ ζεξκνκεηαιιηθψλ πεγψλ θαη ηνπ θπζηθνχ θάιινπο ησλ 

νξεηλψλ φγθσλ. Δμάιινπ, ν νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πξνβνιήο, αλάδεημεο, πξνζηαζίαο θαη δηαθχιαμεο ησλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

κλεκείσλ θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Δπίζεο, ε χπαξμε 

ηακαηηθψλ πεγψλ ζηνλ δήκν κπνξεί λα απνηειέζεη κνριφ αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ (ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ), κε ηελ πξνζέιθπζε εηδηθψλ νκάδσλ 

επηζθεπηψλ. 
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ΔΗΚΟΝΑ 3. Ο Θεζζαιηθφο θάκπνο  
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ΔΗΚΟΝΑ 4. Αεξνθσηνγξαθία ηνπ ρσξηνχ Καιιηθσλίνπ πξηλ απφ 15 πεξίπνπ ρξφληα.  
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2.2 ΟΗ ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖΓΔ  

 

Οη Καξαγθνχλεδεο απνηεινχλ ελφηεηα ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ 

κε ζπνπδαία θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα θαη θαηνηθνχλ θαη ΄εμνρήλ ζηε 

δπηηθή ιεθάλε ηεο Θεζζαιηθήο πεδηάδαο, ζηνπο λνκνχο Καξδίηζαο θαη Σξηθάισλ. Οη 

Καξαγθνχλεδεο είλαη έλαο γεγελήο πιεζπζκφο ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ. Απηφρζνλεο 

άλζξσπνη πάλσ απφ 3.000 ρξφληα, δνχζαλ πάληα ζ’ απηφ ην ρσξνηαμηθφ δηακέξηζκα 

θαη πξνζαξκφδνληαλ πιήξσο ζε φιεο ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Άλζξσπνη ζηελά 

δεκέλνη µε ηε θχζε, πάιεπαλ πάληα µε ηελ ςπρή ηνπο γηα ηηο ειπίδεο, ηηο πξνζδνθίεο 

θαη ηα νξάκαηά ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνλ αηζάιηλν θαη αθαηάιπην δεζκφ ηεο 

νηθνγέλεηαο. Γηαθξίλνληαη γηα ηελ ηηκηφηεηα θαη ηελ εξγαηηθφηεηά ηνπο(Νηνχιαο 

2011: 32). 

ζν αθνξά ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο ηνπο , ην δήηεκα παξακέλεη αλνηρηφ 

θαη ε παξαγσγή ηεο ιέμεο «θαξαγθνχλεο» απνηειεί αίληγκα κέρξη θαη ζήκεξα.  

χκθσλα κε θάπνηεο απφςεηο ε πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο «θαξαγθνχλε» πξνέξρεηαη 

απφ ην ηνχξθηθν θαξά= κειαρξηλφο, καχξνο θαη ην αξβαλίηηθν γθνπλ=ζηγθνχλα 

δειαδή καχξε ελδπκαζία. Άιινη πάιη ππνζηεξίδνπλ φηη έγηλε απφ ην ηνχξθηθν θαξά 

θαη ην ιαηηληθφ gunna πνπ εξκελεχεηαη σο γνχλα δειαδή καχξε γνχλα. χκθσλα κε 

άιινπο ε ιέμε πξνέξρεηαη απφ ην Kara θαη Yunan = Έιιελαο, Σνχξθνο (καχξνο) 

δειαδή θαζαξφο Έιιελαο ή καχξνο Έιιελαο. Με ηηο νλνκαζίεο Γηνπλάλ θαη 

Γηνπλαληζηάλ νλνκάδνληαη απφ ηνπο Πέξζεο θαη ηνπο Σνχξθνο νη Έιιελεο θαη ε 

Διιάδα(Νηνχιαο 2011: 33).  

Σέινο, έλαο ηειεπηαίνο ηζρπξηζκφο είλαη φηη ε ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηηο 

αξραηνειιεληθέο ιέμεηο θαξα=θεθαιή θαη ην ξήκα θηλψ επεηδή  ν θαξαγθνχλεο 

απαληά ζηηο εξσηήζεηο κε ην θνχλεκα ηνπ θεθαιηνχ ηνπ θαη είλαη νιηγφινγνο. Ζ Νέα 

Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, Υάξε Πάηζε θαη ζην ιήκκα Καξαγθνχλεο, αλαθέξεη ηα 

εμήο: «πλήζσο ζηνλ πιεζπληηθφ νη Καξαγθνχλεδεο. Έιιελεο πεδηλνί γεσξγνί, 

θάηνηθνη ηεο Θεζζαιίαο, ζε αληίζεζε κε ηνπο Κνπηζνβιάρνπο θαη αξαθαηζαλαίνπο. 

Οη Καξαγθνχλεδεο απνηεινχλ πιεζπζκηαθέο νκάδεο πεδηλψλ πεξηνρψλ ηεο 

Θεζζαιίαο, Ζπείξνπ θαη Αθαξλαλίαο θαη είλαη απφγνλνη πηζαλψο ησλ αξραίσλ 

Θεζζαιψλ Πελεζηψλ. Ζ εζλνινγηθή δηάθξηζε ησλ νκάδσλ απηψλ εκθαλίζηεθε ζηνπο 

ηειεπηαίνπο αηψλεο θαη νλνκάζηεθαλ έηζη απφ ηε ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ θάξα θαη 
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γθνχλα (καχξε γνχλα) ή απφ ηηο ιέμεηο θάξα θαη Γηνπλάλ (καχξνο Έιιελαο). ηελ 

Ήπεηξν σο Καξαγθνχλεδεο ραξαθηεξίδνληαη νη λνκάδεο, πνηκέλεο θαη ηδηαίηεξα νη 

Αξβαληηφβιαρνη. Γεληθά φκσο Καξαγθνχλεδεο νλνκάδνληαη νη άλζξσπνη ηεο 

ππαίζξνπ. ηελ Αθαξλαλία θέξνληαη σο Καξαγθνχλεδεο νη θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ 

Γνπξηψηηζζαο, Παιαηκελάλεο, Αγξακπέινπ, Ορζίσλ θαη ηξάηνπ. Γεληθφηεξα 

πξφθεηηαη γηα αλζξψπνπο πνπ είλαη νιηγαξθείο, επηδέμηνη ηππείο θαη θαινί πεδνπφξνη. 

Οη Καξαγθνχλεδεο ήζαλ αξρηθά  αθηήκνλεο θαη σο ην 1910 εξγάδνληαλ ππφ 

ζπλζήθεο δνπινπαξνηθίαο»(Πάηζεο 1972: 110). 

Ο Υαξίιανο Νηνχιαο ζην βηβιίν ηνπ αλαθέξεη φηη ν φξνο θαξαγθνπληά είλαη 

γλσζηφο απφ ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα, ν δε φξνο θαξαγθνχλεδεο απαληά 

νπσζδήπνηε ην 18ν αηψλα. Δίλαη δε θαξαγθνχλεδεο φινη νη ειιελφθσλνη πεδηλνί 

γεσξγνί ηεο Θεζζαιίαο θαη θαηεμνρήλ νη δπηηθνζεζζαινί, νη νπνίνη δηαρσξίδνληαη 

απφ ηνπο Βιάρνπο θαη Αξβαληηφβιαρνπο λνκάδεο Καξαγθνχλεδεο ιφγσ ηεο 

ειιελνθσλίαο θαη γη’ απηφ νλνκάδνληαη Έιιελεο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ζπγγξαθείο θαη Γθξέηζη, δειαδή Έιιελεο, απφ ηνπο ζχλνηθνχο ηνπο Διιελνβιάρνπο. 

ην βηβιίν απηφ παξνπζηάδεη κηα ζπγθξηηηθή, ηζηνξηθή, γισζζνινγηθή θαη 

ιανγξαθηθή κειέηε γηα ηνπο θαξαγθνχλεδεο ηεο Θεζζαιίαο. Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη 

ζε απηνχο ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο ζε ζρέζε κε ηνπο Αιβαλνχο, ηνπο Έιιελεο 

Αξβαλίηεο, ηνπο Κνπηζφβιαρνπο θαη Αξβαληηφβιαρνπο θαη κε ηνπο ιάβνπο θαη ηνπο 

Βνπιγάξνπο(Νηνχιαο 2011: 516-517).  

Ζ κειέηε είλαη ζηεξηγκέλε ζε εθηελή βηβιηνγξαθία θαη πξσηνγελέο γισζζηθφ 

θαη ιανγξαθηθφ πιηθφ. ην πφλεκα απηφ απνξξίπηεη κία πξνο κία ηηο αληζηφξεηεο θαη 

αζηήξηρηεο απφςεηο κεξηθψλ εξεπλεηψλ θαη απνδεηθλχεη φηη νη θαξαγθνχλεδεο είλαη 

ηφζν Έιιελεο φζν φινη νη Θεζζαινί θαη νη άιινη θάηνηθνη ησλ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ 

ηεο Θεζζαιίαο. Οη Καξαγθνχλεδεο δελ είλαη Βιάρνη, Αξβαληηφβιαρνη, 

Κνπηζφβιαρνη, εμειιεληζκέλνη Αιβαλνί θαη Αξβαλίηεο. Ζ κειέηε ηεο γιψζζαο, ησλ 

εζψλ θαη εζίκσλ θαη ν ηξφπνο ηεο δσήο ηνπο δείρλεη φηη είλαη γεγελείο ζην ρψξν ηεο 

Γπηηθήο Θεζζαιίαο θαη φρη κεηαθεξκέλνη απφ άιιεο πεξηνρέο. Μέζα απφ ην 

θαξαγθνχληθν δπηηθνζεζζαιηθφ γισζζηθφ ηδίσκα, απνδεηθλχεηαη ην ζηνηρείν ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο. Ο ζπγγξαθέαο ηνλίδεη φηη επηβάιιεηαη ε αλίρλεπζε ηνπ 

παξειζφληνο κέζα απφ ηε Λανγξαθία. Με βάζε απηφ ην δεδνκέλν παξνπζηάδεη 

πνιιά ηξαγνχδηα, θάιαληα, κνηξνιφγηα, ήζε θαη έζηκα ησλ Αιβαλψλ, Διιήλσλ 

Αξβαληηψλ θαη Βιάρσλ ηα νπνία αληηπαξαβάιιεη κε ηα αληίζηνηρα ησλ 



22 
 

Καξαγθνχλεδσλ. Γηαπηζηψλεη φηη αξθεηά ιανγξαθηθά ζηνηρεία ησλ Καξαγθνχλεδσλ 

ζρεηίδνληαη κε ην βπδαληηλφ θαη αξραηνειιεληθφ αθφκε παξειζφλ. Καηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη θαξαγθνχλεδεο ηεο Θεζζαιίαο ζπλερίδνπλ κηα παξάδνζε αηψλσλ 

πνπ μεθηλάεη απφ ηελ αξραία Διιάδα, δηαηεξείηαη αθκαία ζην Βπδάληην θαη  θηάλεη 

αιψβεηε κέρξη ηηο κέξεο καο(Νηνχιαο 2011: 520).   

ζν αθνξά ην ζξεζθεπηηθφ ηνπο γλψξηζκα νη Καξαγθνχλεδεο παξέκεηλαλ 

Οξζφδνμνη Υξηζηηαλνί ζε φιν ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Σνλ αθαηάιπην δεζκφ πνπ 

είραλ νη θάηνηθνη ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ κε ηελ ζξεζθεία καο ην θαλεξψλνπλ νη 

ακέηξεηεο ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο. Οη άλζξσπνη απηνί θξνπξνχζαλ ηα εζληθά 

ζχκβνια θαη ηηο παξαδφζεηο γηα πάλσ απφ 3000 ρξφληα (Αγγέιεο 1999 ζει. 239-240)  

 

ΔΗΚΟΝΑ 5. Σν παξεθθιήζη ηεο Παλαγίαο Φαλεξσµέλεο  

 

ΔΗΚΟΝΑ 6. Καξαγθνχλεο ζπληξνθεχνπλ ην Υξηζηφ ην βξάδπ ηεο Μ. 

Πέκπηεο.   
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 ΔΗΚΟΝΑ 7. Ο Ηεξφο Ναφο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ εθ Βνπλαίλεο  

 

ηελ ηζηνξία ησλ Καξαγθνχλεδσλ μερσξίδνπλ ηξεηο εκεξνκελίεο ζηαζκνί 

ζηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπο. ηηο 23/3/1878, έγηλε ε µάρε ηεο Πεηξνµαγνχιαο ή ε 

µάρε ηεο Μαηαξάγθαο, φπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη, µε ηελ νπνία απνζχξζεθαλ νη 

Διιεληθέο επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο ζηνπο πξφπνδεο ησλ Αγξάθσλ. Οη Μεγάιεο 

∆πλάµεηο ηφηε αλέιαβαλ µεζνιαβεηηθφ ξφιν µέζσ ηεο αγγιηθήο θπβέξλεζεο θαη 

δήηεζαλ απφ ηνπο πξφμελνπο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, θχξηνπο Γ. Μέξιηλ 

θαη Κ. Μπινχλη, λα έξζνπλ ζηελ πεξηνρή θαη λα ζπλαληεζνχλ µε ηνλ αξρεγφ ηεο 

Δπαλάζηαζεο, θχξην Κ. Ηζρφµαιν. Ζ ζπλάληεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα 

ζχλνξα ησλ ρσξηψλ ∆αθλνζπειηάο-Καιιηθσλίνπ ζηηο 19/3/1878. Οη πξφμελνη 

δήηεζαλ απφ ηνπο Έιιελεο επαλαζηάηεο λα ζηακαηήζνπλ ηελ επαλαζηαηηθή ηνπο 

δξάζε θαη ηνπο ππνζρέζεθαλ λα θέξνπλ ην δήηεκα ζην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ. 

Πξάγκαηη νη Άγγινη πξφμελνη ηήξεζαλ ηελ ππφζρεζή ηνπο θαη ην πλέδξην ηνπ 

Βεξνιίλνπ επέβαιε ηελ απειεπζέξσζε θαη ηε ζπλέλσζε ηεο Θεζζαιίαο µε ην 

ειεχζεξν Διιεληθφ θξάηνο. Ζ ζπκθσλία µεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο ππνγξάθζεθε 

ζηηο 10/6/1881 ελψ ε έγθξηζε ηεο είρε νξηζηηθνπνηεζεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο  

24/5/1881(Νηνχιαο 2011: 192).   

Ζ ζχκβαζή φκσο απηή επέηξεπε ζηνπο Σνχξθνπο λα παξακείλνπλ ζηε 

Θεζζαιία θαη ζηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο πνπ είραλ µέρξη ηφηε. Έηζη, πνχιεζαλ µε ηελ 

άλεζή ηνπο ηηο πεξηνπζίεο ηνπο ζηνπο Έιιελεο θαη παξέκεηλαλ µέρξη ηελ αληαιιαγή 

ησλ πιεζπζκψλ ην 1922.  Σν 1923, ζχµθσλα µε ην λφκν Ν.∆. 1521923 θαη 131123, 
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γίλεηαη ε θνηλσληθή απειεπζέξσζε ησλ Θεζζαιψλ µε ηελ απαιινηξίσζε ηεο γεο.  

Σέινο, ην 1950 µεηά ηελ πνιεκηθή πεξίνδν, μεθηλάεη µία πξνζπάζεηα γηα ηελ 

θνηλσληθή, πλεπκαηηθή θαη αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο πεδηλήο Θεζζαιίαο.(ηάζεο 

2005:10-11, Σδηαµνχξηαο 2003: 22)  

Απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη νη Καξαγθνχλεδεο απνηεινχλ 

μερσξηζηφ θνκκάηη κέζα ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. Απνηεινχλ νκνηνγελή πνιηηηζηηθή θαη 

θνηλσληθή νκάδα, εγθαηαζηεκέλε ζηα πεδηλά ρσξηά ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο, πνπ 

μερψξηδε κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, φπσο ε ελδπκαζία ηεο, ν γάκνο κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπο θαη κε άιιεο δηθέο ηεο ζπλήζεηεο. Ζ κειέηε ησλ εζψλ θαη 

εζίκσλ, ηεο γιψζζαο, ηεο ελδπκαζίαο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο δείρλεη φηη είλαη 

κφληκνη θάηνηθνη ζην ρψξν ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο θαη δελ έρνπλ κεηαθεξζεί απφ 

άιιεο πεξηνρέο. Ζ σξαηφηαηε ζηνιή θαη κφλν ηεο θαξαγθνχλαο κε ηα παλάξραηα 

ειιεληθά ζχκβνια πνπ θέξεη θεληεκέλα ζε δηάθνξα εμαξηήκαηα, απνηειεί ζνβαξή 

απφδεημε γηα ηελ ηζαγέλεηα ησλ θαξαγθνχλεδσλ θαη ηελ Διιεληθή ηνπο 

ξίδα(Σδηακνχξηεο 2003: 25).  
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ΔΗΚΟΝΑ 8. Σζνκπάλεο θαηά ην έηνο 1956.  

απφ ην βηβιίν ηνπ Εήζε Σδηακνχξηα "Ζ Λανγξαθηθή Πηλαθνζήθε ησλ 

Καξαγθνχλεδσλ". 

 

ΔΗΚΟΝΑ 9. Εεχγνο θαξαγθνχλεδσλ απφ ηα Μεγάια Καιχβηα ην 1930 
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ΔΗΚΟΝΑ 10. Γπλαίθα κε παξαδνζηαθή θνξεζηά ζηνλ Ππξγεηφ Λαξίζεο.  

 

ΔΗΚΟΝΑ 11. Υάξηεο Ννκνχ Καξδίηζαο  
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3.1 ΉΘΖ , ΈΘΗΜΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΣΟ ΥΧΡΗΟ ΚΑΛΛΗΦΧΝΗ 

3.1.1 Ζ ΓΑΜΖΛΗΑ ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΗΑ  

 

ιεο νη θνηλσλίεο είραλ σο βαζηθφ άμνλα ηελ νηθνγέλεηα ε νπνία 

δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηνλ γάκν. Έηζη θαη νη Καξαγθνχλεδεο δίλνπλ ηεξάζηηα 

ζεκαζία ζηνλ γάκν. Ζ Καξδίηζα αιιά θαη ηα ρσξηά ηεο θεκίδνληαη γηα ηνπο γάκνπο 

θαη ηηο παξαδφζεηο γχξσ απφ απηφλ. Ζ δηεπξπκέλε ή εθηεηακέλε ήηαλ ε βαζηθή 

κνξθή νηθνγέλεηαο ζηνπο Καξαγθνχλεδεο . πλήζσο  απνηεινχληαλ απφ ην δεπγάξη , 

ηα παηδηά , ηα εγγφληα θαη άιινπο ζηελνχο ζπγγελείο(Νηνχιαο 2011: 167) . 

Ζ Καξαγθνχλα γπλαίθα απφ κηθξή πξνεηνηκαδφηαλ γηα ηνλ κειινληηθφ ηεο 

ξφιν σο λχθε , λνηθνθπξά , ζχδπγνο , κάλα , εξγάηξηα ελψ ν άληξαο πήγαηλε ζρνιείν , 

γίλνληαλ αξρεγφο , αξκαηνιφο, θαπεηάληνο  αλ νη πεξηζηάζεηο ηνλ θαινχζαλ θαη φηαλ 

κεγάισλε παληξεπφηαλ , δεκηνπξγνχζε νηθνγέλεηα ε νπνία απνηεινχληαλ πάληνηε θαη 

απφ ηνπο γνλείο ηνπ. Ο άληξαο δηάιεγε ηελ θνπέια ε νπνία πξνζπαζνχζε λα ηνλ 

εληππσζηάζεη κέζα απφ ηελ πξνίθα ηεο(Νηνχιαο 2011:168). 

Απφ κηθξή ε γπλαίθα  ζπλερψο εθπαηδεπφηαλ , γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

πνιιέο ππνρξεψζεηο πνπ ζα ηελ έθεξλε ν γάκνο ηεο . Έπξεπε, λα μέξεη λα καγεηξεχεη 

, λα πιέλεη , λα θαζαξίδεη , λα «θξαηάεη» , κε κηα θνπβέληα , ην ζπίηη . Δπηπιένλ, λα 

εξγάδεηαη ζηα ρσξάθηα , λα θηηάμεη , κε ηε βνήζεηα ηεο κεηέξαο ηεο ηα πξνηθηά θαη κε 

ηελ νκνξθηά ηεο θαη ιίγε θαιή ηχρε λα θαινπαληξεπηεί θαη λα πξνθφςεη . « Καιή 

ηχρε» ήηαλ ε κφληκε επσδφο πνπ άθνπγε απ’ ηε ζηηγκή πνπ γελληφηαλ ην θνξίηζη ζε 

αληίζεζε κε ην αγφξη πνπ ηνπ εχρνληαλ «Με έλα θαιφ θνπξίηζ’»(Νηνχιαο 2011: 168) 

. 

ζν αθνξά ην πξνμεληφ θαη ηνλ αξξαβψλα, νη γάκνη κέρξη ην 1960 άξρηδαλ κε 

ην πξνμεληφ . Ζ θνπέια πνπ ήηαλ γηα παληξεηά δελ είρε ην δηθαίσκα λα επηιέμεη. Ο 

πξνμελεηήο , άλζξσπνο κε ζέζε θαη θχξνο ζηε κηθξή θνηλσλία ηνπ ρσξηνχ , 

αλαιάκβαλε λα ηα «ηαηξηάμεη» . Ζ άπνςε ηεο γπλαίθαο αιιά θαη ηνπ άληξα , ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, δε ιακβαλφηαλ ππ’ φςηλ . Πξσηαγσληζηήο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ήηαλ ν παηέξαο ηνπ αγνξηνχ ν νπνίνο επέβαιε ηνπο δηθνχο ηνπ 

φξνπο , ψζηε λα εμαζθαιίζεη  παξαπάλσ πξνίθα  γηα ην γην ηνπ. Κάπνηεο θνξέο ηα 

παδάξηα θξαηνχζαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη απηφ ήηαλ ληξνπηαζηηθφ γηα ηε 
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θνπέια. ηαλ φκσο είρε θαιφ ηέινο ην πξνμεληφ, ν πξνμελεηήο ακεηβφηαλ κε 

ρξήκαηα, δψξα (ζπλήζσο παπνχηζηα πνπ ην ρφξεπε ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ) αιιά θαη 

πνιιέο θηινθξνλήζεηο . Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξαθάησ ηξαγνχδη πνπ ην έιεγαλ 

ζηα αξξαβσληάζκαηα(Νηνχιαο 2011: 169) . 

-ήκεξα ιάκπεη ν νπξαλφο , ζήκεξα ιάκπεη ε κέξα , 

ζήκεξα αξξαβσληάδεηαη ατηφο ηελ πεξηζηέξα . 

Πνηνο ήηαλε πξνμελεθηήο θαη έρεη θάεη θαλέια 

θη αληάκσζε ρξπζφλ ατηφ καδί κη κπηξεζηέξα? 

-Ηγψ’ κνπλα πξνμελεπηήο θαη έρσ θάεη θαλέια . 

Αξθεηέο θνξέο , ην «ηαίξηαζκα» ηνπ δεπγαξηνχ γηλφηαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

γνλείο. Ο ηφπνο πνπ γίλνληαλ ην «λπθνδηάιεγκα» ήηαλ ην ζεξγηάλη , κέζα απ’ ην 

νπνίν γηλφηαλ ε απνηίκεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ λεαξψλ θνξηηζηψλ . Ζ είζνδνο ηνπ 

θνξηηζηνχ ζηνλ θχθιν ζήκαηλε ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ σο κέιινπζα λχθε. Γελ ήηαλ 

ιίγεο νη θνξέο πνπ νη γνλείο αξξαβψληαδαλ ηα παηδηά ηνπο ζην θαθελείν θαη απιά ην 

αλαθνίλσλαλ ζηα παηδηά ηνπο , φηαλ γχξηδαλ ζην ζπίηη . «’ αξξαβψληαζα , παηδί κ’ , 

λα δήζεηο θαη θαιά ζηέθαλα» . Καη ε θνπέια δελ κπνξνχζε θπζηθά λα θέξεη 

αληίξξεζε , γηαηί ήηαλ κεγάιε ληξνπή λα πάεη αληίζεηα ζηηο επηινγέο ηνπ παηέξα ηεο 

, πνπ θξφληηδε γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ην θαιφ ηεο(Νάλνο 2006: 22) . 

Πνιχ ζπάληα είρακε γάκνπο απφ έξσηα , θαζψο νη εξσηηθέο επαθέο 

απνηεινχζαλ απεηιή γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο , έλα  ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν κέζσ ηνπ νπνίνπ θξηλφηαλ ε ηηκή κηαο θνπέιαο θαη κέζα απφ απηή φιεο ηεο 

νηθνγέλεηαο .Αλ θάπνην θνξίηζη ελέδηδε ζηνλ έξσηα θάπνηνπ αγνξηνχ , είρε λα 

αληηκεησπίζεη  φιε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζπγγελείο ηεο . Κη  αλ κελ ν άληξαο 

θξαηνχζε ην ιφγν ηνπ θαη έπαηξλε ην θνξίηζη , μεπιέλνληαλ ε ληξνπή . Αληίζεηα, 

αλαγθαδφηαλ ε νηθνγέλεηά ηεο λα δερζεί ηηο παξάινγεο αμηψζεηο ηεο πξνίθαο πνπ 

δεηνχζε ν γακπξφο γηα λα γίλεη γάκνο. Πνιιά θνξίηζηα πνπ «έπεθηαλ ζε ακαξηία» , 

φπσο ζπρλά άθνπγα απφ πνιιέο πιεξνθνξήηξηεο ηνπ ρσξηνχ κνπ , « παληξεχνληαλ ζε 

άιιν ρσξηφ(Νάλνο 2006: 28)» 

Σν παξαθάησ ηξαγνχδη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ: 

ιεο νη παπαξνχλεο κε γέιηα κε ραξέο 
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ε δφιηα ε Παλαγηνχια κε δπν ιαβσκαηηέο . 

Σν ιάβσκά ηεο είλαη πσο δελ παληξεχεηαη 

θαη κέζα ζην ρσξηφ ηεο δελ πξνμελεχεηαη . 

Ο εμεπηειηζκφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε θνπέια, πνπ δελ κπνξνχζε λα έρεη ηνλ 

έιεγρν ηνπ εαπηνχ ηεο , πνιιέο θνξέο είρε σο απνηέιεζκα ζθιεξέο ζπκπεξηθνξέο , 

πνπ νδεγνχζαλ κέρξη ηελ απηνθηνλία , ην έγθιεκα ηηκήο ή ηε δνινθνλία ησλ θαξπψλ 

ηνπ έξσηα , πνπ ην αλαιάκβαλαλ  γπλαίθεο ζπλήζσο  ηνπ ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο , 

κε ζθνπφ  λα πξνζηαηέςνπλ ηε γπλαίθα πνπ «πήξε ην θαθφ δξφκν»(Νάλνο 2006: 47) 

.  

Σεξάζηην ην θνξηίν  πνπ θνπβαινχζαλ νη γπλαίθεο θαη πνιχ ππνηηκεηηθφ , 

θαζψο  ήηαλ ππνρξεσκέλεο εζηθά θαη πιηθά λα ππνηάζζνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε  

αλδξνθξαηηθή ηδενινγία , πνπ πθαίλεη έλα πεξίπινθν ζχζηεκα αγνξνπσιεζίαο 

πνηθίισλ αγαζψλ γχξσ απφ ην γάκν. 

Ζ θσλή ηεο γπλαίθαο κέζα απφ ηξαγνχδηα :  

Αθήλσ γεηα , καλνχια κνπ , 

αθήλσ γεηα , παηέξα κνπ , 

αθήλσ γεηα ην ζπίηη κνπ . 

-Καη ζην θαιφ , παηδάθη κνπ . 

Αθήλσ γεηα ζη’ αδέξθηα κνπ . 

-Καη ζην θαιφ , αδεξθνχια καο . 

-Αθήλσ γεηα ζηε γεηηνληά. 

-Καη ζην θαιφ γεηηφληζζα . 

-Μάλα κνπ , γιπθηά κνπ κάλα , 

πφηε καιψζακε αληάκα 

θαη κε δηψρλεηο ηφζν αιάξγα; 

Δγψ ζηα μέλα ζ’ αξξσζηήζσ , 

πνηα καλνχια λα δεηήζσ; 
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-Να δεηήζ’ ηε ζπλλπθάδα 

θαη ηελ πξψηε ζνπ θνπληάδα . 

-Ζ θνπληάδα δελ αδεηάδεη , 

ζπλλπθάδα δελ  ηε λνηάδεη . 

 

Δπηπιένλ πφλν θαη ζιίςε εθθξάδνπλ θαη ηα παξαθάησ ηξαγνχδηα :  

1)  Μηα Παξαζθεπή θη έλα αββάην βξάδπ 

ε κάλα κ’ κ’ έδησρλε απφ ην ζπηηηθφ κνπ 

θη ν παηέξαο κνπ θη απηφο κνπ ιέεη θεχγα . 

Φεχγσ θιαίγνληαο , θεχγσ παξαπνληψληαο . 

2) -Πψο λα βγσ ζηνιηζκέλε θαη κειηά ινπινπδηαζκέλε? 

Γε κ’ αθήλεη ν πφλνο λα ‘βγσ απ’ ηε γιπθηά καλνχια κ’ , 

δε κ’ αθήλεη ν πφλνο λά ’ βγσ απ’ ην γιπθφ παηέξα κ’ , 

δε κ’ αθήλεη ν πφλνο λά ‘βγσ απ’ ηα γιπθά κ’ η’ αδέξθηα . 

3) Φίινη κνπ θαη κπξάηηκνί κνπ , θαηλνχξγηνη θίινη κνπ , 

γηα θαξηεξείηε κπξνζηά ζηε ξνχγα κνπ, 

γηα παίμηε η’ άινγά ζαο κπξνζηά ζηε ξνχγα κνπ 

ψζπνπ λα ραηξεηήζεη ε καλνχια κνπ , 

ψζπνπ λα ραηξεηήζεη ν παηέξαο κνπ 

ψζπνπ λα ραηξεηήζνπλ ηα αδεξθάθηα κνπ , 

ψζπνπ λα ραηξεηήζνπλ νη θηιελάδεο κνπ . 

Μεγάιε ζπγθηλεηηθή θφξηηζε , πνπ ζπλνδεπφηαλ κε πνιχ θιάκα , πξνμελνχζε 

θαη ην παξαθάησ ηξαγνχδη: 

Κιάςε , καλνχια κ’ δπλαηά ,λα γίλνπλ ιάζπεο θαη λεξά , 

λα κείλσ αθφκα κηα βξαδηά ζηεο κάλαο κνπ ηελ αγθαιηά . 
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Αξθεηέο θνξέο, παξαηεξνχληαλ λένη άλδξεο λα παληξεχνληαη κεγαιχηεξεο 

γπλαίθεο , επεηδή ε γπλαίθα ήηαλ ππνινγίζηκε εξγαηηθή δχλακε θαη νη γνλείο ηεο 

θαζπζηεξνχζαλ λα ηελ παληξέςνπλ , γηα λα κε ηνπο ιείςνπλ εξγαηηθά ρέξηα . Άιιεο 

πάιη θνξέο  νη ππνςήθηνη γηα παληξεηά λένη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δψζνπλ ην 

«αγαξιίθη» , πνπ θαηά θαλφλα επηθξαηνχζε ζηα παιηφηεξα ρξφληα ζηνπο 

θαξαγθνχληθνπο γάκνπο θη έηζη νη λένη παληξεχνληαλ κεγάιεο γπλαίθεο , νη νπνίεο  

ήηαλ δηαζέζηκεο . Παξφηη κεγαιχηεξε ε γπλαίθα δε ζήκαηλε πσο βειηίσλε ηε ζέζε 

ηεο , γηαηί ηνλ πξψην ιφγν δελ ηνλ είρε ν άληξαο ηεο αιιά ν παηέξαο ηεο , ν αξρεγφο 

ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είρε θαη ηε ζαθνχια , θαζψο θαη ε πεζεξά θαη νη άιιεο γπλαίθεο 

κε πςειή ζέζε ζηελ ηεξαξρία ηεο εθηεηακέλεο νηθνγέλεηαο(Νάλνο 2006: 52) . 

Πάλησο ζε ζρέζε κε ηε γπλαίθα ,  ν άλδξαο ήηαλ ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε 

κέζα ζην γάκν , θαζφηη ε θνηλσλία ησλ Καξαγθνχλεδσλ ήηαλ αλδξνθξαηνχκελε , 

απζηεξή θαη ζπληεξεηηθή , κε πνιιέο πξνθαηαιήςεηο  θαη « πξέπεη» πνπ δχζθνια θαη 

πνιχ αξγά θαηφξζσζαλ λα μεπεξάζνπλ . 

Ζ πξνεηνηκαζία : 

ηελ Καξδίηζα θαη ζηα ρσξηά ηεο νη πξνεηνηκαζίεο ηνπ γάκνπ αξρίδνπλ κηα 

εβδνκάδα πξηλ ηελ εκεξνκελία πνπ έρνπλ νξίζεη γηα λα γίλεη ν γάκνο. Οη πξψηνη 

πξνζθεθιεκέλνη ηνπ δεπγαξηνχ είλαη νη λνλνί, νη νπνίνη ζχκθσλα θαη κε ηελ 

παξάδνζε είλαη θαη νη θνπκπάξνη ηνπ δεπγαξηνχ. Έπεηηα αθνινπζνχλ νη θίινη 

(βιάκεδεο) θαη ηέινο νη θνληηλνί ζπγγελείο. Σν ακέζσο επφκελν βήκα είλαη ην 

θιείζηκν ησλ νξγάλσλ θαη ησλ καγείξσλ πνπ ζα εηνηκάζνπλ ην γακήιην 

ηξαπέδη(Νάλνο 2006: 68). 

Έλα απφ ηα πην ζπγθηλεηηθά θαη γνεηεπηηθά ζεκεία ηνπ Καξαγθνχληθνπ 

γάκνπ είλαη ε πξνεηνηκαζία ηεο λχθεο, ε νπνία εηνηκάδεη ηα πξνηθηά ηεο ψζηε λα 

είλαη φια θαζαξά θαη θαινζηδεξσκέλα ψζηε λα κεηαθεξζνχλ ζην ζπίηη ηνπ 

κειινληηθνχ ηεο ζπδχγνπ. Οη γνλείο ηεο λχθεο παξάιιεια ζπλήζηδαλ λα 

αζβεζηψλνπλ θαη θαζαξίδνπλ ηηο απιέο ησλ ζπηηηψλ ηνπο σο έλδεημε ραξάο γηα ην 

επηθείκελν ραξκφζπλν γεγνλφο(Νάλνο 2006: 69).  

ηελ Καξδίηζα αιιά θαη ζε θάζε ρσξηφ ηνπ ζεζζαιηθνχ θάκπνπ ην γεγνλφο 

ηνπ γάκνπ απνηεινχζε κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εηδήζεηο γηα απηφ θαη φιν ην 

ρσξηφ ιάκβαλε κέξνο ζηελ επράξηζηε απηή δηαδηθαζία. Πξνο ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην άββαην ην γιέληη άξρηδε ζηα ζπίηηα ησλ λεφλπκθσλ φπνπ ηνλ 
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ρνξφ ηνλ άλνηγαλ πξψηα νη γνλείο ηνπ δεπγαξηνχ χζηεξα ν γακπξφο θαη ε λχθε θαη 

ζην ηέινο ζεθψλνληαλ νη θαιεζκέλνη. Σν θαγεηφ φπσο είζηζηαη ζεξβηξηδφηαλ πξηλ ηα 

κεζάλπρηα. Απηφο πνπ δνθίκαδε πξψηνο ηα εδέζκαηα ηνπ κάγεηξα ήηαλ ν λνλφο θαη 

αθνχ ηα ελέθξηλε γηλφηαλ ε δνθηκή θαη ε κνηξαζηά ηνπ θαγεηνχ θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο θαιεζκέλνπο(Νάλνο 2006:70). 

 Σελ αθξηβψο επφκελε κέξα γηλφηαλ ν γάκνο (Κπξηαθή) φπνπ νη θαιεζκέλνη 

πήγαηλαλ ζηα ζπίηηα ηνπ γακπξνχ θαη ηεο λχθεο θαη βνεζνχζαλ ζηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπο. Ο γακπξφο μπξηδφηαλ θαη θνπξεπφηαλ, εμ νχ θαη ε θξάζε «ζην ηέινο μπξίδνπλ 

ην γακπξφ» θαη θνξνχζε ηελ αλάινγε παξαδνζηαθή θνξεζηά (θνπζηαλέια, 

ηζαξνχρηα θιπ.). Αληίζηνηρα θαη ε λχθε θνξνχζε ηελ εληππσζηαθή ηεο θνξεζηά ππφ 

ην άθνπζκα παξαδνζηαθψλ γακήιησλ αζκάησλ πνπ ηξαγνπδνχζαλ νη θίιεο ηεο 

θαζψο ηελ ζηφιηδαλ(Νάλνο 2006:70). 

ηαλ νη πξνεηνηκαζία ηνπ δεχγνπο νινθιεξσλφηαλ έλα θάξν ζηνιηζκέλν κε 

ινπινχδηα θαη θνπδνπλάθηα πήγαηλε ζην ζπίηη ηεο λχθεο γηα λα παξαιάβεη ηα 

πξνηθηά. Σν έζηκν φκσο ζέιεη ηεο θίιεο ηεο λχθεο λα κελ δίλνπλ ηα πξνηθηά αλ δελ 

ιάβνπλ θαιφ θηινδψξεκα απφ  ηνπο βιάκεδεο (λεαξνί άγακνη, θίινη ηνπ γακπξνχ). 

Αθφκε θαη ζήκεξα πνιιέο απφ απηέο ηηο παξαδφζεηο δηαηεξνχληαη, κάιηζηα 

ζπλεζίδεηαη ζην γιέληη κεηά ηνλ γάκν λα θαξθηηζψλνπλ πάλσ ζηε λχθε νη 

θαιεζκέλνη ραξηνλνκίζκαηα(Νάλνο 2006:70). 
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ΔΗΚΟΝΑ 12 . Καξαγθνχληθνο γάκνο  
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3.1.2 ΣΑ ΘΔΟΦΑΝΗΑ  

 

ε νιφθιεξν ην ζεζζαιηθφ θάκπν ζεσξνχλ ηελ εκέξα ησλ Φψησλ κία 

ηεξάζηηα ζξεζθεπηηθή γηνξηή. Αλήκεξα αγηάδνληαη ηα λεξά θαη ηα «παγαλά» 

ππνρσξνχλ.Παξακνλή ησλ Θενθαλίσλ ν παπάο πεξπαηνχζε φιν ην ρσξηφ θαη 

ηαπηφρξνλα θξαηψληαο έλα θνπβαδάθη κε αγηαζκέλν λεξφ θαη ιίγν βαζηιηθφ ξάληηδε 

φια ηα ζπίηηα ςέιλνληαο «Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπο νπ Κχξηε» . Σφηε φινη νη 

θάηνηθνη αζπάδνληαλ ην ρέξη θαη ην ηαπξφ πνπ θξαηνχζε ν ηεξέαο θαη νη γπλαίθεο 

θεξλνχζαλ ηνλ παπά κε πνηθίια εδέζκαηα. Σελ ίδηα εκέξα ηα παηδηά έβγαηλαλ ζηηο 

γεηηνληέο λα πνχλε ηα θάιαληα ησλ Θενθαλίσλ «ήκεξα ηα Φψηα θαη ν Φσηηζκφο» 

(Σδηαµνχξηαο 2003:244) 

Υαξαθηεξηζηηθφ έζηκν ηεο παξακνλήο ησλ Θενθαλίσλ απνηεινχλ ηα 

Ρνγθάηζηα ε Ρνγθαηζάξηα. Ζ ιέμε απηή πξνέξρεηαη απφ ηνλ ήρν <<Ρνχγθνπ - 

Ρνχγθνπ>> πνπ βγάδνπλ ηα θνπδνχληα , ηα νπνία θξεκνχλ ζηε κέζε ηνπο νη 

ξνπγθαηζαξαίνη.Σν Λατθφ δξψκελν ησλ Ρνπγθαηζαξαίσλ εθηπιίζζεηαη απφ ηελ 

πξψηε ηνπ Γελάξε, ηνπ Ατ Βαζηιείνπ αλήκεξα κεηά ηελ ιεηηνπξγία θαη ηειεηψλεη ηελ 

παξακνλή ησλ θψησλ, ηνπ ηαπξνχ ην κεζεκέξη πνπ θσηίδεη ν παπάο. Γη' απηφ θαη 

ιέλε πσο δελ πξέπεη λα αληακψζνπλ νη Ρνπγθαηζαξαίνη κε ηνλ παπά ή αλ 

αληακψζνπλ ηπραία βγάδνπλ ηα πξνβίδηα γηα λα ηνπο θσηίζεη ν παπάο. ηα 

παιαηφηεξα ρξφληα ηνχηα απνηεινχζαλ λφκν, αθνχ ην έζηκν θαζαπηφ εηδσινιαηξηθφ 

θαηφξζσζε λα δηαηεξεζεί ζηα ρξφληα ηνπ ρξηζηηαληζκνχ(Σδηακνχξηαο 2003: 246). 

Σα Ρνγθαηζάξηα είλαη έζηκν ηεο ιατθήο αγξνηηθήο ιαηξείαο θαη είλαη γεκάην 

καγείεο θαη ζπκβνιηζκνχο. Οη Ρνπγθαηαξαίνη ρηππνχλ ηα θνπδνχληα δπλαηά θαη 

θάλνπλ ζφξπβν γηα λα μππλήζνπλ ηε γε, Γαία,  ηε ζεά ηεο γνληκφηεηαο, λα μππλήζνπλ 

ηηο ρζφληεο ζεφηεηεο ηεο γεο, απηέο ηεο δπλάκεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ γηα ηε δσή θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ ζπφξσλ ηεο γεο θαη ησλ δέληξσλ, πνπ ζα δψζνπλ ηελ άλνημε θαη 

ην θαινθαίξη ηνπο θαξπνχο, ηνπο ηφζν απαξαίηεηνπο γηα ηελ δσή ησλ αλζξψπσλ. 

Πέξα φκσο απφ φια απηά ε κεηακθίεζε, νη θηλήζεηο θαη νη εθθξάζεηο ηνπ ζηάζνπ 

απηνχ απνηεινχλ έλα ζχλνιν κε ζηνηρεία καγηθά θαη ζπκβνιηθά(Σδηακνχξηαο 2003: 

248). 

Οη Ρνπγθαηζαξαίνη είλαη κηα νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο αξάπεδεο ή 

αξαπάδεο κεηακθηεζκέλνη κε δέξκαηα πξνβάησλ (πξνβηέο) θαη γπλαηθεία ελδχκαηα, 
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ηελ λχθε θαη ηνλ γακπξφ ληπκέλνη κε ηελ επίζεκε λπθηάηηθε, γακπξηάηηθε ηνπηθή 

ελδπκαζία, ην γηαηξφ θαη έλα Ρνγθαηζάξη πνπ ζέξλεη ην γατδνχξη κε ην νπνίν νη 

Ρνπγθαηζαξαίνη καδεχνπλ θξέαηα, ινπθάληθα, δηάθνξα άιια πξντφληα θαη ρξήκαηα. 

Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχζαλ ηα Ρνγθάηζηα ήηαλ αλάκεηθηα. Φφβνο ζηα 

µκηθξφηεξα παηδηά πνπ έηξεραλ λα θξπθηνχλ ζηα ζπίηηα ηνπο φηαλ ηνπο έβιεπαλ. 

Υαξά θαη ζπγθίλεζε ζηνπο µκεγαιχηεξνπο. Αξθεηνί είλαη νη µνξθσηηθνί ζχιινγνη 

πνπ αλαβηψλνπλ απηφ ην έζηκν ζήκεξα.(Σδηαµνχξηαο 2003:252-255)  

Σελ άιιε µέξα ην πξσί, φινη πήγαηλαλ ζηελ εθθιεζία έρνληαο µαδί ηνπο έλα 

µηθξφ µπνπθαιάθη µε λεξφ. ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ν παπάο αγίαδε ηα 

µπνπθαιάθηα ηα νπνία ηα έπαηξλαλ νη πηζηνί ζην ζπίηη ηνπο θαη αγίαδαλ ην ζπίηη, ηνλ 

θήπν, ην ζηάβιν, ηα ρσξάθηα, θ.α. Πίζηεπαλ πσο ην λεξφ είλαη γνληκνπνηφο θαη 

θαζαξηήξηα δχλακή. ζν αγίαζκα πεξίζζεπε ην θξαηνχζαλ θαη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ 

γηα ηηο αζζέλεηεο(Σδηαµνχξηαο 2003: ζει. 245). 

Σελ εκέξα ησλ Φψησλ, αλ ήηαλ θαιφο ν θαηξφο , µεηά ηε ιήμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο, µκαδεχνληαλ φινη ζην πξναχιην ηεο εθθιεζίαο θαη νη γπλαίθεο ρφξεπαλ 

θαη ηξαγνπδνχζαλ εζηκηθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα. ηε ζπλέρεηα ην γιέληη 

µεηαθέξνληαλ ζηελ πιαηεία φπνπ εθεί ζπµµεηείραλ θαη νη άληξεο. Σν ηξαγνχδη πνπ 

άλνηγε ην γιέληη ηελ εκέξα εθείλε ήηαλ ην  «Ήξζαλ ηα Φψηα ηα ζηηγλά». (Αλπθαληήο 

Πεζιήο 2010: 35)  
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ΔΗΚΟΝΑ 13. Ρνγθαηζάξηα 

 

 ΔΗΚΟΝΑ 14.  Ρνγθαηζάξηα   
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3.1.3 ΣΟ ΣΡΗΧΓΗΟ  
 

Σα ρσξηά ηεο Καξδίηζαο θαη εηδηθά ην Καιιηθψλη θεκίδνληαη γηα ηελ αγάπε 

ησλ θαηνίθσλ γηα ην ηξαγνχδη θαη ην ρνξφ. Κάζε Κπξηαθή ινηπφλ κεηά ηελ ζεία 

ιεηηνπξγία ηεο Κπξηαθήο απφ ηελ εκέξα ησλ Φψησλ έσο θαη ηελ Κπξηαθή ηεο 

Απνθξηάο, νη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ ηξαγνπδνχζαλ θαη ρφξεπαλ . Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

αληξψλ γίλνληαλ κφλν ηηο Απφθξηεο ζηε πιαηεία ηνπ ρσξηνχ θαη ζε δηαθνξεηηθφ 

θχθιν απφ ηηο γπλαίθεο. Οη άλζξσπνη ηξίηεο ειηθίαο ήηαλ πάληα πξψηνη ζην ρνξφ. Σν 

απφγεπκα ηεο Κπξηαθήο ζηα παξαδνζηαθά θαθελεία έξρνληαλ νη νξγαλνπαίρηεο θαη 

ςπραγσγνχζαλ ηνλ θφζκν κε θέθη θαη κνπζηθή κέρξη ηα μεκεξψκαηα. Σα ηξαγνχδηα 

φκσο ηα ηξαγνπδνχζαλ ρσξίο ηελ ζπλνδεία κνπζηθψλ νξγάλσλ. Αλήκεξα ηεο 

Καζαξάο Γεπηέξαο νη λνηθνθπξέο πξνεηνηκάδνληαλ γηα ηελ λεζηεία θαζαξίδνληαο ηα 

θνπδηληθά ηνπο ζθεχε αιιά θαη πιέλνληαο ηα ξνχρα ηνπο. Σαπηφρξνλα , ηα παηδηά 

έπαηδαλ μέγλνηαζηα ζηηο γεηηνληέο  (Αλπθαληήο-Πεζιήο, 2010: 34) 

 Σα ηξαγνχδηα πνπ αθνξνχζαλ ην έζηκν ηεο Απνθξηάο ήηαλ ηα εμήο:  

 «Απ’ ηνπ Σξηψδ’ θη σο η’ο Απνθξηέο», ην ρφξεπαλ ζηα ηξία θαη ην ηξαγνπδνχζαλ νη 

γπλαίθεο ηηο ηξεηο Κπξηαθέο ηεο Απνθξηάο. Δηδηθά ην βξάδπ ηεο Σπξηλήο.  

 «Σν µάζαηε ηη έγηλε», ην ρφξεπαλ ζηα ηξία θαη ην ηξαγνπδνχζαλ νη γπλαίθεο ην 

βξάδπ ηεο Κπξηαθήο ηεο Απνθξηάο.  

  «Μάλα ηνπλ άληξα απ’ µ’ έδνπζεο», ην ρφξεπαλ ζηα ηξία θαη ην ηξαγνπδνχζαλ νη 

γπλαίθεο. Σξαγνχδη µε ζθσπηηθφ πεξηερφκελν, φπσο απηά πνπ ζπλεζίδνληαλ λα 

ιέγνληαη ηελ πεξίνδν ηεο Απνθξηάο.  

 «Αθνχηε ηη παξήγγεηιε ε Καζαξά ∆επηέξα», θαιακαηηαλφο ρνξφο πνπ ηνλ ρφξεπαλ 

θαη ηνλ ηξαγνπδνχζαλ νη γπλαίθεο ηελ Κπξηαθή ηεο Απνθξηάο θαη ην απφγεπκά ηεο 

Καζαξήο ∆επηέξαο.  

 «Ση λα ζε θάλσ Υάτδσ µ’», ρνξφο ζηα ηξία πνπ ηνλ ρφξεπαλ θαη ηνλ ηξαγνπδνχζαλ 

νη γπλαίθεο φιε ηελ πεξίνδν ηεο Απνθξηάο.  

 «Παξαζθεπή ην ίδηαδε», θαιαµαηηαλφο ρνξφο πνπ ηνλ ρφξεπαλ θαη ηνλ 

ηξαγνπδνχζαλ νη γπλαίθεο φιε ηελ πεξίνδν ηεο Απνθξηάο.  
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 «Σεο ηξηαληαθπιιηάο ηα θχιια»-«Ο Μελνχζεο», ηξαγνχδηα ζηα ηξία πνπ ηα 

ρφξεπαλ θαη γπλαίθεο θαη άληξεο ζε δηαθνξεηηθνχο θχθινπο ην βξάδπ ηεο Κπξηαθήο 

ηεο Σπξηλήο.(Αλπθαληήο-Πεζιήο, 2010: 36,38)  

 

ΔΗΚΟΝΑ 15. Καξαγθνχλεο ρνξεχνπλ απνθξηάηηθνπο ρνξνχο, 1964. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 16. Αξθνπδηάξεο κε ηελ αξθνχδα ηεο Κπξηαθήο ηεο Σπξξηλήο, 1958  
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ΔΗΚΟΝΑ 17. Οηθνγελεηαθή αλακλεζηηθή θσηνγξαθία Απφθξηεο.  

 

ΔΗΚΟΝΑ 18. Απνθξηάηηθνη ρνξνί ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ.  
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ΔΗΚΟΝΑ 19. Υνξφο ηηο Απφθξηεο ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, 1950.  

 

ΔΗΚΟΝΑ 20. Άληξεο µε παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο ηνπ ρσξηνχ ζηηο Απφθξηεο.  
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3.1.4 ΣΟ ΠΑΥΑ 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, γηα ηνπο Καξαγθνχλεδεο, ε ζξεζθεία 

απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσήο ηνπο. Έηζη ινηπφλ ηεξνχζαλ κε 

ζξεζθεπηηθή επιάβεηα ηελ λεζηεία πνπ φξηδε ε εθθιεζία. Γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

Θεία Κνηλσλία έιεγαλ πσο έπξεπε λα «ηξηεκεξήζνπλ». Με ιίγα ιφγηα γηα ηξεηο κέξεο 

ιάκβαλαλ κφλν ςσκί θαη λεξφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο νη 

θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ εθθιεζηάδνληαλ ην βξάδπ. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ 

μαγξππλνχζαλ θηφιαο αθνχγνληαο ηνπο εθθιεζηαζηηθνχο , παζραιηλνχο χκλνπο ηεο 

εθθιεζίαο. Απηφ γίλνληαλ κέρξη ην Μεγάιν άββαην, δειαδή κέρξη ηελ Ζκέξα ηεο 

Αλάζηαζεο. Έπεηηα, πήγαηλαλ ζην ζπίηη ηνπο φπνπ έηξσγαλ ηε καγεηξίηζα(Πεζιήο 

2010: 30).  

Σελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα απφ λσξίο μεθηλνχζε ην γιέληη. Σηο πξσηλέο ψξεο 

έηξσγαλ θαη ηξαγνπδνχζαλ ζην ζπίηη ηνπο ελψ ην κεζεκέξη κεηά ην ρηχπεκα ηεο 

θακπάλαο πήγαηλαλ ζηελ εθθιεζία λα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ εζπεξηλφ. Μεηά ηνλ 

εζπεξηλφ νη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ ρφξεπαλ θαη ηξαγνπδνχζαλ ζην πξναχιην ηεο 

εθθιεζίαο. Σνλ ρνξφ αθνινπζνχζαλ θαη νη άληξεο ζε δηαθνξεηηθφ πάληα θχθιν. Ο 

δάζθαινο θαη ν παπάο ηνπ ρσξηνχ έζπξαλ πξψηνη πνιιέο θνξέο ηνλ ρνξφ(Πεζιήο 

2010:32).  

Σελ Γεπηέξα θαη ηελ Σξίηε ηνπ Πάζρα κεηά ηνλ εζπεξηλφ ρφξεπαλ φινη ζην 

πξναχιην ηνπ κνλαζηεξηνχ ηεο Παλαγίαο ηεο Φαλεξσκέλεο. Υνξφ έζηελαλ ζηελ 

εθθιεζία θαη ηελ Παξαζθεπή ηνπ Πάζρα ζηελ γηνξηή ηεο Παλαγίαο θαη ηελ Κπξηαθή 

ηνπ Θσκά αιιά θαη ζηελ γηνξηή ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ Νένπ φπνπ 

έπεθηε κέζα ζηελ αλαζηάζηκε πεξίνδν. (Πεζιήο 2010:34-35) 

Σξαγνχδηα πνπ έιεγαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Πάζρα 

«Πνηνο είλ’ άμηνο θη αγξήγνπξνο», ηξαγνχδη ζηα βήµαηα ηνπ ρνξνχ ζηα ηξία θαη ηνπ 

θαιαµαηηαλνχ. Σν ηξαγνπδνχζαλ έμσ απφ ηελ εθθιεζία θαη ήηαλ ν πξψηνο ρνξφο 

πνπ άλνηγε ην ζεξγηάλη ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα.  

 «Σψξα είλ’ ε Μάεο θη άλνημε», ηξαγνχδη µε ηδηφκνξθν ξπζκφ. Σν πξψην µέξνο ηνπ 

είλαη ζε ειεχζεξν ξπζκφ θαη ζηα βήµαηα ηνπ ζπξηνχ πεξπαηεηνχ ρνξνχ µε 7 βήκαηα, 

ελψ ην δεχηεξν µέξνο είλαη ζηα ηξία. Δίλαη έλα απφ ηα ιίγα ηξαγνχδηα πνπ µκηινχλ 
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γηα ηελ παξαδνζηαθή θνξεζηά θαη ην λπθηθφ ζαγηά πνπ θνξνχζαλ νη Καξαγθνχλεο 

λχθεο φηαλ έκπαηλαλ ζην ρνξφ.  

 «Κάησ ζηνλ θάµπν ηνλ πιαηχ», ην ρφξεπαλ θαη ην ηξαγνπδνχζαλ ηε ∆επηέξα θαη ηελ 

Παξαζθεπή ηεο Παζραιηάο ζην πξναχιην ηνπ µκνλαζηεξηνχ ηεο Παλαγίαο. Σν 

ηξαγνχδη είλαη ζην ίδην ξπζµνµεισδηθφ κνηίβν µε ην πξνεγνχκελν.  

 «Σε Λακπξή ηελ Παζραιηά», θαιακαηηαλφο ρνξφο πνπ ηνλ ρφξεπαλ ηα απνγεχµαηα 

θαη ηηο ηξεηο µέξεο ηνπ Πάζρα ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ θαη νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο. 

Έλα ηξαγνχδη πνπ µηιάεη γηα ηηο θνηλσληθέο δηαθνξέο ζηελ θνηλφηεηα. Δπίζεο 

αλαθέξεηαη ζην ‘µπνπξαλί’ ‘έλα είδνο θαγεηνχ ζνχπαο µε ιάραλα θαη µπινπγνχξη 

πνπ ην έηξσγαλ ηελ πεξίνδν ηεο λεζηείαο αιιά ην έηξσγαλ πνιχ ζπρλά θαη νη πην 

θησρνί(Πεζιήο 2010: 41).  

 «Έλαο θνληφο θνληνχηζηθνο»-«Μάξσ Μαξνχζσ ηνπ παπά», ην πξψην ηξαγνχδη είλαη 

ζηα ηξία, µε ην πφδη λα µπαίλεη έληνλα πξνο ην θέληξν ηνπ θχθινπ θαη ρνξεχνληαλ 

ρφξεπαλ ηα απνγεχκαηα θαη ηηο ηξεηο µέξεο ηνπ Πάζρα ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ απφ 

ηηο γπλαίθεο. Δλψ ην δεχηεξν είλαη πεδερηφο ρνξφο, ζηνλ νπνίν ζπµµεηείραλ θαη νη 

άληξεο. «Αξρνληνγηφο παληξεχεηαη», ηζάκηθνο ρνξφο πνπ ηνλ ρφξεπαλ θαη γπλαίθεο 

θαη άληξεο ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πάζρα.  «Ζ Μαξηψ ε 

µαπξνπµάηα», θαιακαηηαλφο ρνξφο πνπ ρνξεχνληαλ απφ άληξεο θαη γπλαίθεο ζηελ 

πιαηεία ηνπ ρσξηνχ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πάζρα. Σν ηξαγνχδη απηφ κηιάεη γηα ηηο 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ρσξηνχ θαη ην έζηκν ηεο πξνίθαο(Πεζιήο 2010: 44).  

 «αξάληα πέληε ζήκαληξα», ηζάκηθνο ρνξφο πνπ ρνξεχνληαλ απφ γπλαίθεο θαη 

άληξεο ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ. Σν πνηεηηθφ ηνπ θείκελν είλαη απφζπαζκά απφ ην 

‘Θξήλν ηεο Αγίαο νθίαο’ πνπ ηξαγνπδνχζαλ νη θάηνηθνη ηηο εκέξεο ηνπ Πάζρα θαη 

αθνξνχζε ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ην ράζηκν ηεο Αγίαο νθίαο.  

(Πεζιήο 2010:38-39) 
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ΔΗΚΟΝΑ 21. Γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ ρνξεχνπλ παζραιηλνχο ρνξνχο   

 

ΔΗΚΟΝΑ 22. Αξηζηεξά: Πξσί ηεο Παζραιηάο ζε Καξαγθνχληθν ζπίηη ∆εμηά: 

Απφγεπκά ηεο Παζραιηάο ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ.  
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Β’ ΜΔΡΟ ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ  
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4.1 ΓΛΧΑ-ΗΓΗΧΜΑΣΗΜΟΗ  

 

Ζ γιψζζα ησλ αξραίσλ  Θεζζαιψλ αλήθεη ζηελ αηνιηθή δηάιεθην. Σελ 

αηνιηθή ηελ κηινχζαλ νη θάηνηθνη ηεο αλαηνιηθήο Θεζζαιίαο, ελψ ζηε δπηηθή είραλ 

πξνζηεζεί θαη ζηνηρεία ηεο δσξηθήο δηαιέθηνπ. Έηζη έρνπκε δηάθνξα γισζζηθά 

ηδηψκαηα.Οη θάηνηθνη ησλ πεδηλψλ πεξηνρψλ ησλ Σξηθάισλ θαη ηεο Καξδίηζαο 

κηινχζαλ σο Καξαγθνχλεδεο έλα γισζζηθφ ηδίσκα πνπ αλήθεη ζηηο «βφξεηεο 

λενειιεληθέο δηαιέθηνπο θαη ραξαθηεξηδφηαλ απφ δηάθνξα ηδησκαηηθά 

ζηνηρεία(Νηνχιαο 2011: 69)»  

Μεξηθά απφ ηα ηδησκαηηθά ηξαγνχδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηα ηξαγνχδηα 

εξγαζίαο είλαη ηα παξαθάησ:  

Σα πάζε θσλεέλησλ. Αθαίξεζε, έθζιηςε, ζπγθνπή, απνθνπή θαη αλάπηπμε.  

π.ρ. µσξέ ∆ήµαξρε → µσξ’ ∆ήµαξρε, ην αξλί → η’ αξλί, εμήληα δχν → 

μεληαδχν, θαλέλαο → θαληέλαο.  

Οη αλησλπµίεο µνπ, ζνπ…  γίλνληαη µ’, ζ’….   

Δπίζεο ζπρλά γίλεηαη θαη αληηθαηάζηαζε θσλεέλησλ. π.ρ. ηα ζηεγλά → ηα 

ζηηγλά.  Ζ ζχληαμε µε πιάγηα αηηηαηηθή είλαη έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηνπηθήο 

δηαιέθηνπ. π.ρ. ηάμε ηνπ µάλα → ηάμ’ ηνλ µάλα. Έλα άιιν ζηνηρείν είλαη φηη αθφκα 

θαη ηα αξζεληθά θχξηα νλφκαηα έρνπλ άξζξν ζειπθφ. π.ρ. ν Γηάλλεο → ε Γηάλλεο, ν 

Μάεο → ε Μάεο. Σέινο, ζπρλή είλαη  ε ρξήζε επηθσλεκάησλ ή ιέμεσλ κέζα ζην 

ηξαγνχδη γηα λα θξαηεζεί ν ξπζκφο ζηαζεξφο ή γηα λα δψζνπλ έκθαζε ζε θάπνηα 

άιιε ιέμε. π.ρ. ζηνλ θάµπν → θα(λά)µπν, ρηξεηίζµαηα → ρη(λη)ξεηίζµαηα(Νηνχιαο 

2011: 70).  

 

 

4.2 ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ 

 

Γηα λα θαηαλνήζεη φκσο θάπνηνο ζε βάζνο ηελ ςπρνζχλζεζε ελφο ιανχ 

πξέπεη εθηφο απφ ηελ ηζηνξία ηνπ λα κειεηήζεη θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ. Σν δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη είλαη έλα απφ ηα θχξηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ θάζε ηφπνπ. Μέζα απφ απηφ 
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κπνξεί ν θαζέλαο λα δηδαρζεί ηελ απιφηεηα ζηε ζθέςε, ηε ιηηφηεηα ζηελ έθθξαζε, 

ην πεγαίν αίζζεκα, θαζψο θαη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο 

χπαξμεο(Σδηακνχξηαο 2003:425).   

Σν Διιεληθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη είλαη µία αλεμάληιεηε πεγή έθθξαζεο 

ζπλαηζζεκάησλ. Μέζα απφ ηνπο ιίγνπο ζηίρνπο θαη ηελ απιή κεισδηθή γξακκή 

κπνξεί θαλείο λα θαηαλνήζεη φιεο ηηο παξαδφζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ Διιεληθνχ 

ιανχ.(Σδηαµνχξηαο 2003:619)  

Γηα ηνλ Καξαγθνχληθν ιαφ, φπσο θαη γηα πνιινχο άιινπο, ήηαλ έλαο ηξφπνο 

έθθξαζεο ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ γηα ηηο δηάθνξεο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο. Ζ 

αγάπε, ν γάκνο, ν ζάλαηνο, ε μεληηηά, ήηαλ πάληα θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

ζεκάδεπαλ ηελ ςπρή ηνπο. ε θάζε επθαηξία πνπ ηνπο δίλνληαλ ρφξεπαλ θαη 

ηξαγνπδνχζαλ. Ζ γλήζηα παξαδνζηαθή θσλή ηνπο κέλεη αλαιινίσηε κέζα ζηνπο 

αηψλεο γεκάηε θιφγα, νκνξθηά θαη αιήζεηα. Ζ ςπρή ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ είλαη 

δηαπνηηζµέλε απφ ηε θχζε θαη ηνλ αλζξψπηλν µφρζν.(Σδηαµνχξηαο 2003: 426)  

πσο θαη ηα άιια ήδε ηέρλεο, έηζη θη απηφ εθπέκπεη δηάθνξα κελχκαηα. Γη’ 

απηφ θαη ηα ηξαγνχδηα ηα ρσξίδνπκε ζε θαηεγνξίεο αλάινγα µε ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

Ζ ιεβεληηά θαη ε αλδξεία πκλνχληαη ζηα θιέθηεθα ηξαγνχδηα. Ζ ηξπθεξφηεηα θαη ε 

αγάπε ζηα ηξαγνχδηα ηεο μεληηηάο. Ζ νκνξθηά ηεο γπλαίθαο µε ηελ πινπµηζηή 

θνξεζηά ηεο θπξίσο ζηα ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηελ Καξαγθνχλα, αιιά θαη 

ζηα ηξαγνχδηα ηνπ γάκνπ, ηεο απνθξηάο, ηεο Λαµπξήο, θαζψο θαη ζε δηάθνξα 

παλεγπξηθά(Σδηακνχξηαο 2003:458).  

Σα γλσξίζκαηα ησλ Καξαγθνχλεδσλ ήηαλ ε αξξελσπφηεηα θαη ην αξγφ θαη 

βαξχ πεξπάηεκα. Ζ Καξαγθνχλα απφ ηελ άιιε ήηαλ µία γπλαίθα µε έληνλα 

ραξαθηεξηζηηθά. Σα µάηηα ηεο, ηα θξχδηα ηεο, ηα ζγνπξά θαη καθξηά καιιηά ηεο, ην 

ιπγεξφθνξκν θαη ξπζκηθφ πεξπάηεκά ηεο, επηζεκαίλνληαλ µε ηξπθεξφηεηα ζηα 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαλ αθφκα θαη ζηνηρεία ηεο θχζεο 

φπσο ην θεγγάξη, ν ήιηνο θαη ηα πνπιηά γηα λα αλαδείμνπλ ηελ νκνξθηά ηεο. Ζ 

πινπκηζηή θνξεζηά ηεο µε ηα δηάθνξα ζηνιίδηα βνεζνχζε επίζεο ζηελ αλάδεημε 

απηήο ηεο νκνξθηάο.(Σδηαµνχξηαο 2003: 427)  

ηελ Διιάδα ππήξρε µία πνηθηιία θαη έλαο πινχηνο ηξαγνπδηψλ, ρνξψλ θαη 

ελδπκαζηψλ. Απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα, κέρξη θαη ζήκεξα, ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη 

δίλεη ρξψκα θαη θέθη ζην ειιεληθφ γιέληη. Κη απηφ γηαηί εθθξάδεη ηα κεξάθηα θαη ηηο 
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ειπίδεο ησλ αλζξψπσλ.  Σα ηξαγνχδηα ηνπ θάκπνπ ήηαλ άιινηε ρνξεπηηθά θαη άιινηε 

επηηξαπέδηα ή αιιηψο ηξαπεδηάηηθα ή ηεο ηάβιαο φπσο έιεγαλ νη παιηφηεξνη. Πάληα 

φκσο ξπζκηθά, ηαπεηλά θαη πξφζραξα. Σα φξγαλα πνπ απνηεινχζαλ ζπλήζσο ηελ 

νξρήζηξα ήηαλ ην θιαξίλν, ην βηνιί θαη ην ιανχην. Υαξαθηεξηζηηθνί ρνξνί ήηαλ ν 

ρνξφο ζηα ηξία, ν ζπξηφο ή αιιηψο θαιακαηηαλφο θαη ν ηζάκηθνο. Απηνί ρνξεχνληαη 

αθφκε θαη ζήκεξα ζε φια ηα παλεγχξηα θαη ηηο εθδειψζεηο.(Σδηαµνχξηαο 2003: 620)  

 

4.3 Ζ ΜΟΤΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

ηελ πεξηνρή ηνπ Καιιηθσλίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο νη πεληαηνληθέο 

θιίκαθεο ή ρξσκαηηθά πεληάρνξδα (Baud Bovy 1984: 63, Ciobanu 1959: 144-146) µε 

πεληαηνληθή βάζε (Καηζαλεβάθε 1998: 204-209), ηξίρνξδν ή επηάρνξδν ή 

νθηάρνξδν ζχζηεκα (Καηζαλεβάθε 1998: 182-185) ηα νπνία έρνπλ ζπγγέλεηα µε ηε 

βπδαληηλή κνπζηθή θαη δηαηνληθνί ηξφπνη πνπ παξαπέκπνπλ ζε έλα ηξνπηθφ ζχζηεκα. 

Αλαιπηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη νη εμήο ηξφπνη:  

1. Πεληαηνληθή αλεµηηνληθή ηνπ Λα. π.ρ. 5.1.1, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4.  

 

2. Ήρνο Πξψηνο µε έιμε ζηνλ Κε ή ηξφπνο ηνπ Ρε µε έιμε ζηνλ Λα ή 

ηξίρνξδν αξαθαηζάληθν µε δηαηνληθή εμέιημε. π.ρ. 5.2.2.  

 

2. ∆ηαηνληθφο ηξφπνο µε βάζε ην νι. π.ρ. 5.2.5.  

 

4. Αλεµηηνληθή πεληαηνληθή µε βάζε ην Λα. π.ρ. 5.2.6.  

 

5. Υξσµαηηθφ πεληάρνξδν (νι-Λα-ηb-Nηo#-Ρε) βαζηζκέλν ζην 

εµηηνληθφ ηεηξάρνξδν (Λα-ηb-Ρε). π.ρ. 5.2.7, 5.3.4.  
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6. Αλεµηηνληθή πεληαηνληθή µε βάζε ην Ρε (Νην-Ρε(Σ)-Φα-νι-Λα-

Νην).       π.ρ. 5.2.8.  

 

7. Αλεµηηνληθή πεληαηνληθή µε βάζε ην Νην (Νην(Σ)-Ρε-Φα-νι-Λα-

Νην).        π.ρ. 5.3.1.  

 

8. Αλεµηηνληθή πεληαηνληθή µε βάζε ην νι (Ρε-νι(Σ)-Λα-η). π.ρ. 

5.3.2, 5.3.3.  

 

9. Αλεµηηνληθή πεληαηνληθή µε βάζε ην νι (νι(Σ)-Λα-η-Ρε-Μη).        

π.ρ. 5.3.5, 5.3.6.  

 

10. ∆ηαηνληθφο ηξφπνο µε βάζε ην νι(∆η) µε θηλνχκελν θζφγγν ην 

η(Εσ).        π.ρ. 5.3.7, 5.3.9.  

 

11. ∆ηαηνληθφο ηξφπνο µε βάζε ην Λα (Λα-η-Νην-Ρε-Μη). π.ρ. 5.3.8. . 
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4.4 ΜΟΤΗΚΖ   

 

Ζ κεηαγξαθή ησλ ηξαγνπδηψλ έγηλε ζηελ Δπξσπατθή ζεκεηνγξαθία. ηελ 

αξρή ηεο παξηηηνχξαο ηνλίδεηαη ν ηίηινο ηνπ ηξαγνπδηνχ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν 

ηίηινο είλαη ν πξψηνο ζηίρνο ηνπ ηξαγνπδηνχ. Έπεηηα ζεκεηψλεηαη ε ξπζκηθή αγσγή 

ηνπ ηξαγνπδηνχ. Γηα ηελ απνθπγή πνιιψλ βνεζηθψλ γξακκψλ κεηαγξάθεθαλ φια ηα 

θνκκάηηα. 

Οη δηαθεθνµµέλεο γξαµµέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θείκελν ηεο 

παξηηηνχξαο, δείρλνπλ ηελ έλσζε ησλ ζπιιαβψλ ηεο ίδηαο ιέμεο. Δλψ ηα γξάµµαηα ή 

νη ζπιιαβέο πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξελζέζεηο είλαη επηθσλήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηνπηθή δηάιεθην.  

Πξνζπάζεζα λα απνδψζσ ηνπο θζφγγνπο φζν αθξηβέζηεξα γίλνληαλ. Γη’ 

απηνχο φκσο πνπ ε απφδνζή ηνπο δελ ήηαλ αθξηβήο ζηελ επξσπατθή µνπζηθή, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα ζχµβνια. Σα ζχµβνια απηά είλαη ηα εμήο:  

 

1.       :Γηα ηελ αλαπλνή ησλ ηξαγνπδηζηψλ.  

 

2.        :Γηα ηνπο ηνληζκέλνπο θζφγγνπο.  

 

3.        :χληνκε επέξεηζε. Ζ εθηέιεζή ηεο γίλεηαη φζν πην ζχληνκά,                

παίξλνληαο απφ ηνλ θχξην θζφγγν ηελ ειάρηζηε αμία.  

 

4.    :Γηα ηε µκεηάβαζε ηεο θσλήο απφ έλαλ θζφγγν ζε έλαλ άιινλ µε                 

νιίζζεκά.  

 

5.      :Γηα δχν θζφγγνπο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θχξην θζφγγν θαη γξάθνληαη                

πξηλ απφ απηφλ. Ο πξψηνο θζφγγνο απφ ηνπο δχν είλαη ν θχξηνο θζφγγνο θαη ν 

δεχηεξνο απέρεη απφ ηνλ πξψην δηάζηεκα δεπηέξαο  αληφλ.  



50 
 

 

6.  : Γηα δχν θζφγγνπο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θχξην θζφγγν θαη γξάθνληαη 

πξηλ απφ απηφλ. Ο πξψηνο θζφγγνο απφ ηνπο δχν είλαη ν θχξηνο θζφγγνο θαη ν 

δεχηεξνο απέρεη απφ ηνλ πξψην δηάζηεκα δεπηέξαο θαηηφλ.  

 

 

.  
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4.5 ΣΡΑΓΟΤ∆ΗΑ ΣΖ ΑΠΟΚΡΗΑ  

 

4.5.1 ΑΠ’ ΣΟΤ ΣΡΗΩ∆’ ΚΗ Ω Σ’ ΑΠΟΚΡΗΔ  
 

Έρεη µεηαγξαθεί έλα δηάζηεµα 8εο πάλσ. ην ηξαγνχδη απηφ είλαη έληνλν ην 

ξπζµηθφ ζηνηρείν θαη ν πξψηνο ρξφλνο θάζε µέηξνπ είλαη αξθεηά δπλαηφο. Σξαγνχδη 

ζηα βήµαηα ηνπ ρνξνχ ζηα ηξία. Σν ηξαγνπδνχζαλ θαη ην ρφξεπαλ νη γπλαίθεο ηα 

βξάδηα ησλ Κπξηαθψλ φιεο ηεο πεξηφδνπ ησλ Απνθξηψλ, θαη εηδηθά ην βξάδπ ηεο 

Κπξηαθήο ηεο Σπξηλήο. Σα ρέξηα ήηαλ θάησ θαη πηαζµέλα απφ ηνλ θαξπφ(Νηνχιαο 

2011: 682).  

 

4.5.2 ΣΟ ΜΑΘΑΣΔ ΣΗ ΔΓΗΝΔ  

 

Σν ηξαγνχδη έρεη µεηαγξαθεί έλα δηάζηεµα 8εο πάλσ. Σξαγνχδη µε έληνλν ην 

ξπζµηθφ  ζηα βήµαηα ηνπ ρνξνχ ζηα ηξία. Σν ηξαγνπδνχζαλ θαη ην ρφξεπαλ νη  

γπλαίθεο ηα βξάδηα ησλ Κπξηαθψλ φιεο ηεο πεξηφδνπ ησλ Απνθξηψλ. Σα ρέξηα ήηαλ 

θάησ θαη πηαζµέλα απφ ηνλ θαξπφ. Σξαγνχδη µε ζθσπηηθφ πεξηερφµελν(Νηνχιαο 

2011: 682).  

 

 

4.5.3 ΜΑΝΑ ΣΟΤΝ ΑΝΣΡΑ ΑΠ’ Μ’ Δ∆ΟΤΔ  

 

  Σν έρεη µεηαγξαθεί έλα δηάζηεµα 8εο πάλσ. Σξαγνχδη µε έληνλν ην ξπζµηθφ 

ζηα βήµαηα ηνπ ρνξνχ ζηα ηξία. Σν ηξαγνπδνχζαλ θαη ην ρφξεπαλ νη  γπλαίθεο ηα 

βξάδηα ησλ Κπξηαθψλ φιεο ηεο πεξηφδνπ ησλ Απνθξηψλ. Σα ρέξηα ήηαλ θάησ θαη 

πηαζµέλα απφ ηνλ θαξπφ. Σξαγνχδη µε ζθσπηηθφ πεξηερφµελν (Νηνχιαο 2011: 682).  
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4.5.4 ΑΚΟΤΣΔ ΣΗ ΠΑΡΖΓΓΔΗΛΔ Ζ ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ  

 

Σν ηξαγνχδη έρεη µεηαγξαθεί έλα δηάζηεµα 8εο πάλσ. Σξαγνχδη µε έληνλν ην 

ξπζµηθφ  ζηα βήµαηα ηνπ θαιαµαηηαλνχ ρνξνχ. Σν ηξαγνπδνχζαλ θαη ην ρφξεπαλ νη  

γπλαίθεο ηα βξάδηα ησλ Κπξηαθψλ φιεο ηεο πεξηφδνπ ησλ Απνθξηψλ. Σα ρέξηα ήηαλ 

θάησ θαη πηαζµέλα απφ ηνλ θαξπφ. Σξαγνχδη µε ζθσπηηθφ πεξηερφµελν(Νηνχιαο 

2011: 682).  

 

     

4.5.5 ΣΗ ΝΑ Δ ΚΑΝΩ ΥΑΨ∆Ω Μ’  

 

Έρεη µεηαγξαθεί έλα δηάζηεκα 8εο πάλσ. Σξαγνχδη µε έληνλν αιιά θαη  αξγφ 

ξπζκφ ζηα βήµαηα ηνπ ρνξνχ ζηα ηξία. Σν ηξαγνπδνχζαλ θαη ην ρφξεπαλ νη γπλαίθεο 

ηα βξάδηα ησλ Κπξηαθψλ φιεο ηεο πεξηφδνπ ησλ Απνθξηψλ. Σα ρέξηα ήηαλ θάησ θαη 

πηαζκέλα απφ ηνλ θαξπφ(Νηνχιαο 2011: 683). 

 

4.5.6 ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΟ ΗΓΗΑΕΔ  

 

Σν ηξαγνχδη έρεη µεηαγξαθεί έλα δηάζηεµα 8εο πάλσ. Σξαγνχδη µε έληνλν 

ξπζµφ ζηα βήµαηα ηνπ θαιαµαηηαλνχ ρνξνχ. Σν ηξαγνπδνχζαλ θαη ην ρφξεπαλ νη 

γπλαίθεο ηα βξάδηα ησλ Κπξηαθψλ φιεο ηεο πεξηφδνπ ησλ Απνθξηψλ. Σα ρέξηα ήηαλ 

θάησ θαη πηαζµέλα απφ ηνλ θαξπφ(Νηνχιαο 2011: 683). 

 

 

4.5.7 ΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ ΣΑ ΦΤΛΛΑ  

 

Σν ηξαγνχδη έρεη µεηαγξαθεί έλα δηάζηεµα 7εο Μ πάλσ. Γξήγνξν ηξαγνχδη 

ζηα βήµαηα ηνπ ρνξνχ ζηα ηξία. Υνξεχνληαλ φπσο ην ραζαπνζέξβηθν. Σα ρέξηα ήηαλ 
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πάλσ θαη πηαζµέλα απφ ηνπο ψµνπο. Σν ηξαγνπδνχζαλ θαη ην ρφξεπαλ γπλαίθεο θαη 

άληξεο ηα βξάδηα ησλ Κπξηαθψλ φιεο ηεο πεξηφδνπ ησλ Απνθξηψλ, ζε δηαθνξεηηθνχο 

θχθινπο. ηαλ ηειείσλε ην ηξαγνχδη ρφξεπαλ απ’ επζείαο ην επφµελν, ν 

Μελνχζεο(Νηνχιαο 2011: 683). 

 

4.5.8 Ο ΜΔΝΟΤΖ 

 

Έρεη µεηαγξαθεί έλα δηάζηεκα 8εο πάλσ. Γξήγνξν ηξαγνχδη ζηα βήκαηάηνπ 

ρνξνχ ζηα ηξία. Υνξεχνληαλ φπσο ην ραζαπνζέξβηθν. Σα ρέξηα ήηαλ πάλσ θαη 

πηαζκέλα απφ ηνπο ψκνπο. Σν ηξαγνπδνχζαλ θαη ην ρφξεπαλ γπλαίθεο θαη άληξεο ηα 

βξάδηα ησλ Κπξηαθψλ φιεο ηεο πεξηφδνπ ησλ Απνθξηψλ, ζε δηαθνξεηηθνχο θχθινπο. 

Υνξεχνληαλ απ’ επζείαο µεηά ην ηξαγνχδη «Σεο ηξηαληαθπιιηάο ηα θχιια»(Νηνχιαο 

2011: 684). 

 

4.6 ΣΡΑΓΟΤ∆ΗΑ_ΣΟΤ_ΠΑΥΑ  

4.6.1 ΠΟΗΟ ΔΗΝ’ ΑΞΗΟ ΚΗ ΑΓΡΖΓΟΤΡΟ 

 

Έρεη µεηαγξαθεί έλα δηάζηεµα 8εο πάλσ. Με απηφ άξρηδε ην ζεξγηάλη ηελ 

πεξίνδν ηνπ Πάζρα. Σν ηξαγνπδνχζαλ θαη ην ρφξεπαλ νη γπλαίθεο ζην πξναχιην ηεο 

εθθιεζίαο πξηλ ηνλ εζπεξηλφ ηεο αγάπεο µε ελαιιαγέο ζηα βήµαηα ηνπ ηζάµηθνπ 

ρνξνχ θαη ζηνπ θαιαµαηηαλνχ. Σα ρέξηα ήηαλ θάησ θαη πηαζµέλα απφ ηνλ 

θαξπφ(Νηνχιαο 2011: 685)  

 

4.6.2 ΣΩΡΑ ΔΗΝ’ Ζ ΜΑΖ ΚΗ ΑΝΟΗΞΖ  

 

Έρεη κεηαγξαθεί έλα δηάζηεµα 8εο πάλσ. Σν ηξαγνχδη απηφ έρεη έλα 

ηδηφµνξθν ξπζµηθφ µνηίβν. Σν πξψην µέξνο ηνπ είλαη έλα Παζραιηάηηθν µνηίβν ηνπ 

ζπξηνχ πεξπαηεηνχ ρνξνχ ζηα εθηά βήµαηα ην νπνίν ππάξρεη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο 

ηεο Καξδίηζαο θαη ην δεχηεξν ζηα βήµαηα ηνπ ρνξνχ ζηα ηξία. Ο ζπλδπαζµφο φµσο 
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θαη ησλ δχν απηψλ ξπζµψλ ζπλαληάηαη µφλν ζην ζπγθεθξηµέλν ρσξηφ. Δίλαη έλα απφ 

ηα ιίγα ηξαγνχδηα πνπ θάλνπλ αλαθνξά ζηελ ηνπηθή ελδπµαζία θαη ηδηαίηεξα ζην 

λπθηθφ ζαγηά πνπ θνξνχζαλ νη λχθεο φηαλ έµπαηλαλ ζηνλ παζραιηλφ ρνξφ. Σα ρέξηα 

ήηαλ θάησ θαη πηαζµέλα απφ ηνλ θαξπφ(Νηνχιαο 2011: 686).  

 

 

4.6.3 ΚΑΣΩ ΣΟΝ ΚΑΜΠΟ ΣΟΝ ΠΛΑΣΤ  

 

Έρεη µεηαγξαθεί έλα δηάζηεµα 8εο πάλσ. Δίλαη ζην ίδην ξπζµνµεισδηθφ 

µνηίβν µε ην πξνεγνχµελν. Σν ηξαγνπδνχζαλ θαη ην ρφξεπαλ νη γπλαίθεο απφ ηε 

δεχηεξε µέξα ηνπ Πάζρα έσο ηελ Παξαζθεπή ηεο Παλαγίαο ζην πξναχιην ηνπ 

Μνλαζηεξηνχ, φπσο ζπµβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηνπ Θεζζαιηθνχ θάµπνπ. 

Σν ηξαγνχδη απηφ έρεη επηξξνέο απφ ηνλ εθθιεζηαζηηθφ ρψξν(Νηνχιαο 2011: 687).  

 

4.6.4 ΣΖ ΛΑΜΠΡΖ ΣΖΝ ΠΑΥΑΛΗΑ  

 

Έρεη κεηαγξαθεί έλα δηάζηεκα 7εο Μ πάλσ. Σν ηξαγνπδνχζαλ θαη ην ρφξεπαλ 

άληξεο θαη γπλαίθεο ηα απνγεχκαηα ζηελ πιαηεία θαη ηηο ηξεηο κέξεο ηνπ Πάζρα ζε 

δηαθνξεηηθνχο θχθινπο. Δίλαη έλαο θαιακαηηαλφο ρνξφο θαη ηα ρέξηα είλαη θάησ θαη 

πηαζκέλα απφ ηνπο θαξπνχο θαη ζηνπο άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο. Σν ηξαγνχδη 

αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ηνπ Γήκνπ, ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ θνηλφηεηα αιιά θαη ζηα 

έξγα ηνπ. Σαπηφρξνλα θάλεη αλαθνξά ζηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ρσξηνχ 

κλεκνλεχνληαο ην κπνπξαλί, έλα είδνο λεζηίζηκεο ζνχπαο µε ιάραλα θαη µπινπ 

γνχξη πνπ ην έηξσγαλ θαη νη θησρνί φιε ην ρξφλν(Νηνχιαο 2011:687). 

  

4.6.5 ΔΝΑ ΚΟΝΣΟ ΚΟΝΣΟΤΣΗΚΟ  

 

Έρεη κεηαγξαθεί έλα δηάζηεκα 8εο πάλσ. Σν ηξαγνπδνχζαλ άληξεο θαη 

γπλαίθεο ζην ρνξνζηάζη ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ ζε δηαθνξεηηθνχο θχθινπο, ζηα 
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βήκαηα ηνπ ρνξνχ ζηα ηξία µε ην πφδη λα κπαίλεη έληνλα πξνο ην θέληξν ηνπ θχθινπ. 

Σα ρέξηα ήηαλ θάησ θαη πηαζκέλα απφ ηνλ θαξπφ(Νηνχιαο 2011: 688).  

 

4.6.6 ΜΑΡΧ ΜΑΡΟΤΧ ΣΟΤ ΠΑΠΑ  

 

Έρεη µεηαγξαθεί έλα δηάζηεκα 8εο πάλσ. Δίλαη ζην ίδην ξπζµνµεισδηθφ 

κνηίβν µε ην πξνεγνχκελν. Δίλαη έλαο πεδερηφο ρνξφο µε ηνλ νπνίν έθιεηλε ην 

ζεξγηάλη θάζε απφγεπκα θαη ηηο ηξεηο κέξεο ηνπ Πάζρα. ην ρνξφ απηφ άληξεο θαη 

γπλαίθεο έκπαηλαλ ζηνλ ίδην θχθιν πηαζµέλνη µε ηα ρέξηα απφ ηνπο θαξπνχο θαη 

θάησ(Νηνχιαο 2011: 688).  

 

4.6.7 ΑΡΥΟΝΣΟΓΗΟ ΠΑΝΣΡΔΤΔΣΑΗ  

 

Έρεη µεηαγξαθεί έλα δηάζηεµα 8εο πάλσ. Σν ηξαγνπδνχζαλ γπλαίθεο θαη 

άληξεο ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα, ζε δηαθνξεηηθνχο θχθινπο, ζηα  βήµαηα ηνπ 

ηζάµηθνπ ρνξνχ(Νηνχιαο 2011: 689).  

  

4.6.8 Ζ ΜΑΡΗΧ Ζ ΜΑΤΡΟΤΜΑΣΑ  

 

Έρεη κεηαγξαθεί έλα δηάζηεκα 8εο πάλσ. Σν ηξαγνπδνχζα λάληξεο θαη 

γπλαίθεο, µε ηα ρέξηα θαηεβαζκέλα θαη πηαζκέλα απφ ηνπο θαξπνχο, ζε 

δηαθνξεηηθνχο θχθινπο, ζηα βήκαηα ηνπ θαιακαηηαλνχ ρνξνχ. Σν ηξαγνχδη 

αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο ηεο επνρήο αιιά θαη ηηο 

θνηλφηεηαο(Νηνχιαο 2011: 689). 
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4.6.9 ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΖΜΑΝΣΡΑ   

 

Έρεη κεηαγξαθεί έλα δηάζηεκα 8εο πάλσ. Σν ηξαγνπδνχζαλάληξεο θαη 

γπλαίθεο ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, ζε μερσξηζηνχο θχθινπο, µε ηα ρέξηα θάησ θαη 

πηαζκέλα απφ ηνπο θαξπνχο, ζηα βήκαηα ηνπ ηζάκηθνπ ρνξνχ. Σν πνηεηηθφ θείκελν 

ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη έλα απφζπαζκα απφ ην «Θξήλν ηεο Αγίαο νθίαο». Σν 

ηξαγνπδνχζαλ πξνο ηηκήλ ηεο Άισζεο ηεο Κσλ/πνιεο. Φαίλεηαη πσο εθείλε ηελ 

επνρή ηα δηάθνξα θνζκντζηνξηθά γεγνλφηα επηδξνχζαλ ζην ιατθφ πνιηηηζκφ θαη ηνπο 

έδηλαλ ην θίλεηξν γηα ηηο δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη δεκηνπξγίεο(Νηνχιαο 

2011: 690). 
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