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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΑΓΡΑΦΑ
(7-27 ΙΟΥΛΙΟΥ 1959)
υπο ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

Θεσσαλικά "Αγραφα ονομάζονται κοινώς αί έν τή περιφερεία τών τέως δή-
μων Ταμασίου καί Μενελα'ίδος τού νομού Καρδίτσης περιοχαί, έπί τών νοτιο-
δυτικώς τής πόλεως Καρδίτσης προεκτάσεων τής Πίνδου, άπό τών πηγών τοΰ
ποταμού Όνοχώνου μέχρι τής εις τήν πεδιάδα καθόδου αί'τοΰ.

Έπεσκέφθην τα χωρία τών Θεσσαλικών 'Αγράφων, κατά τό θέρος τοΰ 1959,
πρός συλλογήν λαογραφικής ύλης καί ήχογράφησιν τής μουσικής τραγουδιών καί
χορών "Ηρχισα άπό τής κοινότητος τοΰ Κέδρου (παλαιότερον Χαλαμπρέζι),
ήτις κείται παρά τήν πεδιάδα έπί τών προσβάσεων τών πρώτων ορέων (τοΰ
Καταχλά)ρου κ. ά.) καί έχει πλητίυσμόν 1200 κατοίκων. 'Ακολούθως είργάσθην
εις τά χωρία Θραιρίμι, έπί υψομέτρου 650 μ. καί μέ πληθυσμόν 870 κατοίκων,
Λοντροπηγήν (τέως Σμόκοβον) έπί υψομέτρου 700 μ. και μέ πληθυσμόν 860 κατοί-
κων, Βα&νλακκον (τέως Λακρέσι) έπί υψομέτρου 750 μ. καί με 630 κατοίκους, Άη-
δονοχώρι (τέως Χωταίναν) έπί υψομέτρου 720 μ. καί 620 κατοίκους, καί Ρεντίναν,
έπί υψομέτρου 850 μ. καί μέ 1200 κατοίκους. Ή άπόστασις άπό τής πόλεως Καρ-
δίτσης είς τά ώς άνω χωρία είναι, διά μέν τό πρώτον (Κέδρον) 25 χιλ., διά δέ
τό τελευταίον (Ρεντίναν) 57 χιλιόμετρα.

Οί συνοικισμοί οΰτοι είναι κυρίως κτηνοτροφικοί, στηρίζονται όμως σπου-
δαίως έπί τών εκ τής υλοτομίας προσόδων, παρουσιάζουν δέ καί καλλιέργειαν
δημητριακών, ίδία οί κατέχοντες πεδινούς χώρους, ώς ό Κέδρος καί τό Θρα-
ψίμι. Εις τήν γενικήν όμως γεωργικήν παραγωγήν των τά χωρία ταΰτα είναι
μάλλον πτωχά καί χωρίς αύτάρκειαν. Τοΰτο εξηγεί και τόν κατά παράδοσιν έκ-
πατρισμόν τών κατοίκων πρός εύρεσιν καλυτέρας τύχης εις μεγάλα άστικά κέν-
τρα (παλαιότερον τής 'Ανατολικής Ευρώπης καί νΰν τής Ελλάδος)' ένεκα τού-
του παρουσιάζονται είς τά έν λόγω χωρία στοιχεία παλαιοτέρου τοπικού πολι-
τισμού (αρχοντικά, κεκοσμημένοι ναοί κλπ.) ώς καί τρόποι σημερινής αστικής
διαβιώσεως. Εις τήν σύγχρονον έξέλιξίν των μεγάλως συντελεί καί ή έν τφ μέσω

1 Ή,αποστολή αΰτη έγένετο εντολή τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, συμφώνως πρός τό ύπ'
αριθμ. 38739 τής ]ης 'Ιουλίου 1959 εγγραφον αύτής.



2 6ο

δημ. Σ. λουκατου

τής περιφερείας λειτουργία τών ιαματικών λουτρών Σμοκόβου μετά ξενοδοχειακών
έγκαταστάσεων, ηλεκτροφωτισμού καί τουριστικής κινήσεως1.

Οί κάτοικοι τής περιοχής αισθάνονται ύπερηφάνειαν δια τήν ίστορίαν καί
τήν σχετικήν έπί τουρκοκρατίας άνεξαρτησίαν των, ώς καί δια τούς ηρωικούς
αγώνας τών πατέρων των κατά τών Τούρκων ή άλλων κατακτητών.

Σεμνύνονται έπίσης διά τάς ύπαρχούσας προϊστορικός αρχαιότητας (πελασγικά
τείχη έπί τών ακροπόλεων Σμοκόβου καί Θραψιμιού), ομιλούν μετά θαυμασμού
καί λαϊκής φαντασίας περί αποκαλυπτομένων τάφων, καί φυλάσσουν μετά στορ-
γής τάς παλαιάς έκκλησίας των, μνημεία άξιολόγου τέχνης διά τήν άρχιτεκτονι-
κήν καί τάς τοιχογραφίας των 2.

Άπό λαογραφικής απόψεως άπαντα τά αναφερθέντα χωρία παρουσιάζουν
σπουδαιον ένδιαφέρον ώς έκ τού ορεινού καί παραδοσιακού αυτών βίου. Μέ-
χρι τούδε ούδεμία συστηματική συλλογή τών έθίμων, τών παραδόσεων, τών δο-
ξασιών καί τών λαϊκών κειμένων τών Αγραφιωτών Θεσσαλών έγένετο, ούδέ τής
μουσικής καί τών χορών αυτών. Δυνάμεθα να σημειώσωμεν λαογραφικός τινας
συλλογός καί μελέτας, αΐτινες όμως ή είναι μικροί, ή αναφέρονται είς γειτονικό
χωρία καί περιφερείας3' Κατά τήν είκοσαήμερον είς τό χωρία ταύτα περιοδείαν

1 Κατά τήν παράδοσιν, τάς θερμός ιαματικός πηγός Σμοκόβου άνεκάλυψε καί αξιο-
ποίησε πρώτος ό 'Αλή Πασάς τών Ιωαννίνων. Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλίας
(1881) αί πηγαί περιήλθον είς τό έλληνικόν Κράτος καί έκτοτε μισθοϋνται εις ίδιώτας.

' Βιβλιογραφίαν δημοσιευμάτων περί τής ιστορίας, αρχαιολογίας καί λαογραφίας τών
περί ών πρόκειται χωρίων σημειώ ένταϋθα τήν εξής. Νικολάου Σπυροπούλου, «Τά "Αγραφα
πρό τής Επαναστάσεως», Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1930, σελ. 80-84. Τοϋ
αυτόν, «Τά "Αγραφα τής Θεσσαλίας - 'Ιστορικά καί λαογραφικό σημειώματα.», (αυτόθι, τόμ.
Β', έν 'Αθήναις 1931, σελ. 169-184). 'Ιεζεκιήλ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος, ·Αί ίεραί Μο-
ναί τής Πίνδου», 'Αθ. 1929. Τον αυτόν, «'Αρχιερείς Άγραφιώται». Θεσσ. Χρον., τόμ. Γ'
('Αθήναι 1932) σελ. 97-101. Ν. Κ. Σπυροπούλου, · 'Ανέκδοτα χειρόγραφα αναφερόμενα είς
τός κατά τόν ΙΘ' αί. επαναστάσεις τών Θεσσαλών», Θεσσ. Χρονικά, τόμ. Γ' (1932) σ. 102-
129. Νικ. Κ. Σπνροπονλ,ον, «'Από τήν Ρεντίναν τών Αγράφων». Θεσσ. Χρον. τόμ. Δ' ('Αθή-
ναι 1933) σελ. 162-165. D(aniel) Quirin, «Χριστιανικαί έπιγραφαί έν τή ΙΙινδική χώρα»,
περιοδ. 'Αρμονία, τόμ. Γ' (1902) σ. 49-75. 'Ιωακείμ Σπετσιέρη, «Μονή Ρεντίνης» είς τό
Δελτ. Χριστ. 'Αρχ. Έταιρ. τόμ. Η' (1908) σ. 68-73 (οπου κυρίως έπιγραφαί). Βλ. έπίσης:
Β. Σκονβαρά - Κ. Μακρή, 'Αρχαιολογικός καί τουριστικός οδηγός Θεσσαλίας, Βόλος 1958,
σελ. 377 - 386 καί Π. I. Βασιλείον, Ή Επισκοπή Λιτζάς και 'Αγράφων έπί τουρκοκρατίας,
'Αθήνα 1960 (passim).

3 Συλλογαί τοϋ Λαογραφικού'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών: α') Χφον άριθ. 105
(Γ. Κακκάβα,"Εθιμα τοϋ Πάσχα έν Μουζακίφ, 1915 σελ. 39). β ) άρ. 109 ( Τοϋ ίδίοιι, Κάλανδα'
Λαζάρου, 1918, σελ. 17). γ') άρ. 872 (Β. Παπααπηλιοπούλ.ου, Σύμμικτα έκ Μεσενικόλα, 1912
σελ. 12). δ') άρ. 1464 (Δ. Λονκοπονλον, ελάχιστα έκ Φαναριού Καρδίτσης, 1941). ε') άρ 1859
(Β. Παπαμιχαήλ, Άγροτ. έθιμα Κπρδίτσης, 1953 σελ. 6). 'Εκ δέ τών δημοσιευθεισών έργα-
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μου παρηκολούθησα τόν λαϊκόν βίον εις τάς καθ' ήμέραν ασχολίας, τά έθιμα
καί τάς τ|η>χαγωγίας του, κατέγραψα δέ από τοΰ στόματος γηραιών πληροφορη-
τών τά παλαιότερον ή καί σήμερον έπιχωριάζοντα έθιμα: λατρευτικά, οικογενει-
ακά, άγροτικά και κτηνοτροφικά. Μού ύπηγορεύθησαν άξιόλογα παραμύθια καί
άσματα, παραδόσεις καί άλλα κείμενα1, άτινα πάντα περιελήφθησαν εις τό έκ 565
σελίδων χειρόγραφόν μου, κατατεθέν ήδη εις τό Λαογρ. Άρχεΐον, ύπ'άριί). 2301.

Διά τήν μαγνητοφώνησιν ασμάτων, ιδία καλάνδων καί χορών, επέτυχον
τήν είδικήν συγκρότησιν ομάδων έκ παιδίων, κορασιών καί ενηλίκων, αΐτινες έξε-
τέλεσαν άναπαραστατικώς τά πρός μελέτην θέματα, ήτοι : κάλανδα τής Πρωτο-
χρονιάς, κάλανδα τοΰ Λαζάρου καί χορούς τής Λαμπρής 2.

Έκ τής όλης λαογραφικής συλλογής μου, έκ μεν τών έθίμων είδικαπερον εν-
διαφέρον παρουσιάζουν τά λατρευτικά, ώς καί τά τοΰ γάμου καί τής τελευτής, έκ
δέ τών μνημείων τοΰ λόγου αΐ τοπικαί παραδόσεις, τά άσματα καί τά παραμύθια.

'Ιδιαιτέρως εις έκαστον τών μελετηθέντων χωρίων ώρισμένα στοιχεία τοΰ λαϊ-
κοΰ βίου παρουσιάζονται κατά τρόπον περισσότερον έντονον καί χαρακτηριστι-
κόν, ώς ακολούθως :

I. Εις τόν Κέδρον εμελέτησα τούς τρόπους αλιείας έν τώ ποταμώ> οΐτινες
παρουσιάζουν ένδιαφέρον τόσον άπό βιοτικής (διά τήν διατροφήν) όσον καί άπό
τεχνολογικής άπόψεως (έργαλεια και δίχτυα : ριχτάρι, αιλπί' πιλεγρίνα, βρόχι,
άπόχα κλπ. (βλ. χφ., σελ. 19). Σημειωτέον ότι τά παιδία, ασχολούμενα εις τό
«ποταμοψάρεψα» χρησιμοποιούν έν σμικρογραφία τά σύνεργα ταύτα έν εΐδει
παιδιάς. Εις τό χωρίον τοΰτο ό ποταμός Όνόχωνος (ή «τό Σοφαδίτικο ποτάμι»)
ρυθμίζει γενικώτερον τήν οίκονομικήν ζωήν τών κατοίκων, παρέχων τά ύδατα καί
τήν κοίτην του α) διά τήν άλιείαν, β) τήν άρδευσιν τών κήπων και τών άγρών,
γ) τήν ύδρευσιν τοΰ χωρίου, δ) τήν κίνησιν τών υδρόμυλων, ε) τήν προμήθειαν
άμμου καί οικοδομήσιμων υλών, ς") τήν ξύλευσιν καί ζ) προσδιορίζει τά μέσα κυ-
κλοφορίας (υψηλά κάρα, ξυλοπόδαρα). Έπίσης συντελεί ε'ις τήν δημιουργίαν υπό

σιών : Ν. Κ. Σπνροπονλον, Τά "Αγραφα τής Θεσσαλίας, ενθ άν. Δ. Λονκοπονλου, «Αινίγματα
άπό τήν Άργιθέα», Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. Γ' ('Αθήναι 1932) σελ. 130- 140. Δημ. Χ. Ψι-
μοπούλον, Λαϊκαί έθιμοτυπίαι, (έν Καρδίτση 1909). Συγγενείς δύνανται νά θεωρηθούν καί
αί έν τφ περιοδ. «Φθιώτις» άπό τοϋ τόμου Α' (Λαμία 1955) καί έξης δημοσιευόμενοι έκ
τής ορεινής Φθιώτιδος συλλογαί.

1 "Ασματα 183, παραδόσεις 260, παροιμίαι 123, παραμύθια 23, εύιράπ. διηγήσεις 30,
μύθοι ζφων 12 καί τινα δίστιχα, αινίγματα καί έπφδαί.

2 Τά λαζαρικά τραγούδια έξετελέσθησαν ύπύ νεανίδων έξ όλων τών χωρίων, έργαζομέ-
νων είς τά Λουτρά Σμοκόβου, είς τάς όποιας ή Διεύθυνσις τών Λουτρών (ό κ. Ν. ΙΙαπαδη-
τρίου) εύγενώς έδωσε τήν άδειαν νά συγκεντρωθούν διά τόν λαογραφικόν τούτον σκοπόν.
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τού λαού ίδιοτύπων παραδόσεων αναφερομένων εις τάς γεφύρας καί τό ποτάμιον
ύδωρ, ώς αί κάτωθι :

1. "Οταν, λέει, θεμελίωσαν οί παλιοί το μεγάλο γεφύρι στο ποτάμι, είχαν
σφάξει, γιά νά το στοιχειώσουν, εναν Αράπη και μιά γυναίκα, που τήν ελεγαν
Μαλετσω. "Ενα βράδυ λοιπόν, που κατέβασε πολύ νερό τό ποτάμι και βούλωσε
ή γέφυρα από τά ξύλα, κείνη τήν ώρα πού ήταν và πέση, άκούστηκαν φωνές,
σάν νά κουβέντιαζαν άνθρωποι μεταξύ τους'.—Βάστ' Αράπη!—Βάστα, Μαλέτσω!
Και φαίνεται πώς αυτοί οι δυό~"κράτησαν τό γεφύρι και δεν έπεσε, (χφον, σ. 18).

2. Τά σαπόξυλα στο ποτάμι, οταν τρανά άέρας, έχουν φώσφορο και φω-

ΕΙκ. 1. Παλαιά γέφυρα είς Θραψίμι μέ τοπικάς δι' αυτήν παραδόσεις.

rare. Πετάνε σκαντζιλήθρες, σάν νά είναι φωτιά αναμμένη. Κι ελεγαν οι παλιοί
πώς ήταν βροκόλακες, δσοι φοβάνταν. (χφον, σ. 28).

'Αλλά καί αγροτικών εθίμων πλήθος, ιδία κατά τόν θερισμόν καί τήν συγ-
κομιδήν τών δημητριακών, έχει và σημειώση τις ε'ις τό χωρίον Κέδρος. 'Ανα-
φέρω π.χ. τό έθιμον τής «κοτσανονλας», δηλ. τής μικράς δέσμης σταχυών (απαρ-
χών), τήν οποίαν αναθέτουν είς τό εικόνισμα τής οικίας, αμέσως μόλις αρχίσουν
và θερίζουν. Επίσης παραθέτω τούς ειδικούς στίχους πού τραγουδούν αί θερί-
στριαι, όταν είσέρχωνται είς τόν πρός θερισμόν χώρον, αφού προηγουμένως κά-
μουν τό ση μείον τοΰ σταυρού.

Γαρουφαλιά ξεκίνησε στο θέρο γιά νά πάη,
μέ τό δρεπάνι τό χρυσό, μέ τή λιανιά τή μέση'
στήν ακρη βγήκε κ' έκατσε άπάνου σε δεμάτι :

- Μάννα, ή μεσούλα μέ πονεΐ, μάννα, ή καρδιά μέ σφάζει. (χφον, σ. 152)
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Ε'ιςτό χωρίον Κέδρος κατέγραψα έπίσης τό τραγούδι «τού Καραλίβανου»1,
τό όποιον είναι χαρακτηριστικόν δια τήν άνεξάρτητον δράσιν διαφόρων «κλε-
φτών» εις τά βουνά τών 'Αγράφων, άλλά καί διά τήν έπελθούσαν παρακμήν τοΰ
κλέφτικου βίου κατά τούς νεωτέρους χρόνους.

- 'Σιά που νά κάμω δ έρημος, 'σιά που νά κάμω δ δόλιος ;
Νά κάμω κατ' τόν "Ελυμπο, φοβούμαι 'πό τά χιόνια'

νά κάμω κατ' τόν Κίοοαβο, φοβοϋμ' άπ τους Εύζώνους,
νά κάμω κατ τήν Καστοριά, φοβοϋμ άπ' τους Βουργάρους.
Και πίσ δ μαϋρος γύρισα, πίσω κατά τά Σέρβια.
βρίσκου λημέρια κλέφτικα, παλιά χουρταριασμένα,
με πήραν τά παράπονα καί κάθομαι και κλαίω.

- Λημέρια, ποϋ είν ή κλεφτουριά, ποϋ 'ν' οι καπιταναΐοι ;
-Ή κλεφτουριά προσκύνησε ! (χφον, σελ. 62).

'Ενδιαφέρουν έπίσης άπό άρχιτεκτονικής απόψεως έν Κέδρα» : α) ό ναός
τοΰ 'Αγ. 'Αθανασίου, έκτισμένος εις κρυφόν μέρος, διά νά μή προκαλή τούς
διερχομένους Τούρκους, έχων παλαιάν εσωτερικήν διάταξιν καί διατηρών άρχαϊκόν
ύπόστεγον, όπου διενέμοντο τά κοινά λατρευτικά συσσίτια κατά τήν εορτήν του.
β) ό ναός τοΰ 'Αγ. Νικολάου, έξωί)ι τοΰ χωρίου, μέ θρύλους τθησαυρών καί άρ-
χαιολογικών τάφων, όπου τελείται καί ή μεγάλη -θερινή πανήγυρις (20 Μαΐου)
τοΰ χωρίου, μέ χαρακτηριστικός εκδηλώσεις χορών, θεσσαλικών εθίμων καί τρα-
γουδιών. γ) παλαιότατοι τίνες οΐκίαι παρά τόν ποταμόν, έκτισμέναι μέ μεγάλας
κροκάλας (δισκοειδεϊς λίθους) τού ποταμοΰ.

II. Τό Θραψίμι, χα>ρίον όρεινόν μετά πεδινής άροσίμου έκτάσεως ύπ' αύτό
καί μέ θαυμαστήν θέαν πρός τήν πεδιάδα τής Καρδίτσης, παρουσιάζει ζωήν (ώς
καί άντίστοιχον λαογραφίαν) κτηνοτροφικήν άμα καί γεωργικήν. Κυκλοφορούν
έπίσης παραδόσεις, αΐτινες εμπνέονται άπό τά σωζόμενα έπί τοΰ όρους ερείπια
προϊστορικού όχυρώματος, ή καί άπό τούς άνευρισκομένους τάφους.

1. Οι παλαιοί πού έχτιζαν τά κάστρα, τό δικό μας και τοϋ Σμόκοβου, δί-
νανε τά εργαλεία μέ τά χέρια δ ενας στον άλλο. Ήταν γίγαντες αυτοί γι αυτό
βλέπεις κ' εκείνες τις πέτρες στο Κάστρο, (χφον, σ. 221).

2. 'Εδώ γύρω βρίσκονται τάφοι στον Αυλοβά, μέ πέτρα γύρω - γύρω, πλάκα
φυσική. Μόλις σκάβεις, βρίσκεις κόκκαλα πολύ μεγάλα' ή αρίδα τους (κνήμη) είναι

1 Κατ' άνακοίνωσιν 'Αντωνίου 'Ελευθερίου, έτών 92, ό Καραλίβανος αυτός, καταγόμε-
νος άπο τά Σάλωνα, «είχε φύβγ' άπό τήν ελληνική φυλακή τό 1897 καί πέρασ" εδώ, στόν
Κατάχλωρο (βουνό)».
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ώς 70 πόντους. Το μερό (μηρί) άλλους τόσους, καί το κεφάλι πελώριο, (χφον, σ. 483).

Άλλα καί νεώτεροι παραδόσεις μαρτυροΰν περί τής ηρωικής δράσεως καί
τού απελευθερωτικού ρόλου τών κατοίκων, καθ' όλον τό διάστημα τής έν Θεσ-
σαλία τουρκοκρατίας. Ή κατωτέρω παράδοσις περί τού Μελισσόβα είναι ή πλέον
χαρακτηριστική, ένδιαφέρουσα καί εις τάς λεπτομερείας της.

Ό Μελισσόβας ήταν παλληκάρι άπο το χωριό μας. Είχε βγή στό κλαρί,
κι ήταν όλοι τους 80 κλέφτες μαζί. Μια μέρα έψηναν άρνιά κ' είχαν καραούλι.
Προτού στη&ή τό καραούλι, έβγαλαν μιά πλάτη κ' εξέταζαν. Είδαν στην πλάτη,
πώς τους πήρανε καταπόδι οί Τούρκοι. Τους λέει εκείνος που είδε τήν πλάτη : Σε
λίγο &ά πιάσω με μάχη καί $ά χτνπη&ή ενας άπό μας. Πήραν τ άρνιά μισο-
ψημένα κ' έπιασαν τά ταμπούρια τους. Έπιασαν &έση κι αρχεψαν μάχη. Τσί
κυνήγησαν με τά σπα&ιά τσί Τούρκοι καί βάρεσαν πολλούς. Ό Μελισσόβας ήταν
παλληκάρι, που έτρεχε καί δεν τόν έπιανε κανείς. (Μιά φορά κυνήγησ ενα ζαρ-
κάδι καί τό "πιάσε. Είχε φτερά στήν άμασχάλη του). Πήρε λοιπόν στό ποδάρι τους
Τούρκους μέ τά σπα&ιά καί dev μπορούσαν và τόν χτυπήσουν. Εϊχε τίμιο ξύλο
απάνω τον. Οί Τούρκοι τό ύπωπτεύ&ηκαν πώς είχε τίμιο ξύλο, καί έκοψαν βόλι
άσημένιο καί τόν σκότωσαν, (χφον, σ. 216 - 217).

Τό χωρίον ζή μάλλον έν απομονώσει, ώς έκ τούτου δέ διατηρεί μέ γνη-
σίαν παραδοσιακήν μορφήν τήν λαϊκήν φιλολογίαν καί τά έθιμά του. Έκ τών
παλαιοτάτων έθίμων είναι τό προσφάτως ακόμη έκτελεσθέν άνα&ιμάτ σμα («άνα-
θεμάτισμα»), τό όποιον έπέχει θέσιν κοινωνικού αφορισμού.

"Οταν κάποιος κάμη βαρειά άδικία στό χωριό του ή σ' άλλο χωριό, τοϋ
κάν'νε άνά&ιμα. Μαζεύοντι κι παίρνν ενα κούτσουρο, τό κάβ'νε (—καΐνε) καί
το φκειάνονν μαύρο. Τό στένονν καί φαίνεται. Περνάνε οί χα>ρικοί ενας - ενας καί
ρίχνουν μιά πετρονλα καί λένε : « ϊ" άνάϋιμα và %» / Τό κούτσουρο τό στένει
δ παπάς. Διαβάζει μιάν ευχή καί ρίχν' τήν πρώτη πέτρα. Αυτό δεν είναι αφορι-
σμός' κείνος γίνεται στη λειτουργία καί ·&έλει τήν αδεία τοϋ Δισπότ . Τό άναύϊι-
μάτισμα είναι τοϋ χωριού. Ό τόπος πού έβαλαν τό κούτσουρο, μπορεί và βρί-
σκεται 200 καί 300 χρόνια, καί νά τό λένε 'Αναϋ ιμάτιο μα. "Εχει εδώ ενα, πρός
τό Λουτρό (χωριό πρός τό κάμπο). Έαάπισε τό κούτσουρο, μά φαίνεται δ λίθι-
νος σωρός απ' τις πέτρες πού ερριχναν. Αυτός πού τόν άναύιμάτιζαν πέ&αινε
μέσ στό χρόνο. Μαύριζε σαν κούτσουρο καί πέ&αινε. Οντε έ'λειωνε στό χώμα.
(χφον'σ. 503 - 4).

Λατρευτική πανήγυρις μετά χορών καί τοπικών ασμάτων τελείται εις τό
άνωθεν τού χωρίου δάσος έκ δρυών, κατά τήν ήμέραν τής Αγίας Παρα-
σκευής (26 Ιουλίου), εις δέ τήν έτέραν έκκλησίαν, τόν Άγ. Γεώργιον, φυλάσσον-
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ται λείψανα τοΰ 'Αγ. Χαραλάμπους, άτινα άποστέλλονται όταν ζητηθούν είς τά
πέριξ χωρία, πρός θαυματουργικήν θεραπείαν έπιδημιών κλπ.

III. Είς τό χωρίον Σμόκοβον ή Λοντροπηγήν κατέγραψα ένδιαφερούσας
ειδήσεις περί τών έθίμων τού γάμου, οίαι αί κατωτέρω.

1. Τήν Κυριακή το άπόγιομα ή νύφη ντύνεται και φορεΐ δλα, εκτός άπό
τό πέπλο και τά ποδήματα. Σε λίγο ερχεται τό συ μπεθεριό τού γαμπρού με όρ-
γανα και τραγούδια. Μπαίνοννε μέσα στό δωμάτιο τής νύφης δλοι, εκτός άπό
τόν γαμπρό, κ εκεί τούς κερνάνε. Παίζοντας τα όργανα, οι κοπέλες τής φορούνε
[τής νύφης] τό πέπλο. "Επειτα ρίχνουν κρασί στό καινούργιο της παπούτσι, τό
δεξί, και τήν ποτίζουνε νά πιή. Ύστερα δ άδερφος τού γαμπρού θά τήν ποδέση
(=θά τής φορέση τό υπόδημα). 'Εκεί πού τήν ποδένει, ερχεται δ αδερφός τής
νύφης και τού βαράει μιά κατακεφαλιά. 'Ο άλλος κοιτάει νά [ξεφύγη. Ή νύφη
τότε τού κάνει δώρο ενα ζευγάρι κάλτσες, στόν ώμο, καϊ φεύγει, (χφον σ. 195-6).

2. Τήν ώρα πού ανεβαίνει τή σκάλα τής νύφης το- σν μπεθεριό τον γαμ-
πρού, εκείνη άπό τό παράθνρο τούς μετράει : 1, 2, 3, 4, 5... ώσπου νά δή
λίγο τό γαμπρό. Τότε σταματάει νά μετράη και κρύβεται. Καλό ομως είναι νά
σταθή σε ζυγόν αριθμό, (χφον, σ. 200).

Ή γραία Βασιλική Γ. Ζαχαράκη- Κωστή, έτών 83, μού άφηγήθη ενδια-
φέροντα παραμύθια, τών οποίων έμαγνητοφώνησα τάς ε'ισαγωγάς. Ή ιδία μού
άπήγγειλε ιστορικόν άσμα διά τό πλοΐον «'Αρκάδι», τό όποιον, ώς γνωστόν, εβοή-
θησεν εις τήν Κρητικήν έπανάστασιν τοΰ 1866, έκτυπήθη δέ τό 1867 άπό τούς
Τούρκους. Ή παρουσία τοΰ άσματος τούτου εις στίχους δωδεκασυλλάβους έν
Θεσσαλία δεικνύει καί τό έθνικόν ενδιαφέρον τών υπό τούς Τούρκους ακόμη
τότε Θεσσαλών διά τά ε'ις τόν άλλον Έλληνισμόν συμβαίνοντα. Σημειωτέον ότι
διά τήν λαϊκήν μοΰσαν, τό πλοΐον «'Αρκάδι» έμεινεν άσύλληπτον και άήττητον.
-"Ασπρα μου πουλιά, μαύρα μον χελιδόνια,
'φτού πού πέταϊτι κι χαμπηλά κοιτάτι,
νά μήν αϊδατε (— είδατε) τ Άρκάδιον τής Κρήτης,
σά πού στάθηκε, σέ ποιο λιμάνι πάει ;

- Ψες τού εϊδαμι στής Κρήτης τά μπονγάζια,
πού τού κννηγούν δυο τούρκικα παμπόρια.
Βγήκε κ' έ'κρινε δ πρωτοκαπιτάνος :

- Ντονραχμάν πασά, ν' αλλάξω τό τιμόνι

κι άν μέ πιάσετε, σκλάβος γιά σας νά γένω.

Δέν τό πιάνοννε, μούϊδε και τό ζυγώνουν, (χφον, σ. 299 - 300),
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Ένδιαφέρουσαι είναι καί αί ε'ις τήν προϊστορικήν ζωήν τού Σμοκόβου άνα-
φερόμεναι παραδόσεις, έκ τών οποίων σημειώνω μίαν περί τής βασιλίσσης τού
περίοπτου Κάστρου τοΰ χωρίου, έπί τοΰ οποίου σώζονται στερεώς διατηρούμενα
εσωτερικά πελασγικά τείχη.

1. 1Ηταν εδώ, θέλουνε νά πούνε, μιά βασίλισσα, που τή λέγανε Μενελαις.
Άπάνου στον ΙΙροφήτ 'Ηλία είναι πολλά κάστρα - τείχη, και ατή μέση ενα πη -
γάδι τετράγωνο (είδος δεξαμενής). Αυτό τό λέμε «τσ' Κεράς τό πηγάδ'». Αυτή
εβασίλευε στήν περιφέρεια εδώ. ' Υπάρχει κάπου δ τάφος της, κ' εχει μέσα τή
χρυσή γουρούνα μέ τά γουρουνόπουλα, δηλ. χρήματα - θησαυρό, που αν ήξερε
κάνεις πού βρίσκονται, θά εκανε τήν τύχη του. (χφον, σ. 161).

Είκ. 2. Τμήμα πελασγικού τείχους έπί του «Κάστρου» τοΰ Σμοκόβου.

2. "Ητανε μια 'Λήνισσα, άρχαία μεγαλόσωμη 'Ελληνίδα, που ήφερνε στο
κεφάλι της μιά πελώρια πέτρα. Τής είπαν στο δρόμο οτι αρρώστησε τό παιδί
της, και τήν πέταξε κάτω. Στέκει τώρα εκεί, σά μεγάλος βράχος, και τή λένε
«τσή Λήνισσας τήν πέτρα», (χφον, σ. 161).

Τό χωρίον Σμόκοβον είναι έκ τών γραφικωτέρων εις θέαν χωρίων τών
Θεσσαλικών 'Αγράφων, μέ άφθονίαν υδάτων καί βλαστήσεως. Ό πλάτανος τής
κεντρικής πηγής του συνδέεται διά θρύλων μέ τήν ίστορίαν τοΰ τόπου, έπειδή
αναφέρονται ώς πεζεύσαντες καί άναπαυθέντες ύπό τήν σκιάν του πολλοί τών πο-
λεμιστών τών νεωτέρων χρόνων (Κατσαντώνης, Καραϊσκάκης, Άθ. Διάκος), ώς
επίσης καί ό 'Αλή πασάς μετά τών στρατιωτών του 1.

1 'Από έκκλησιαστικής απόψεως άρχαιολογικόν ένδιαφερον παρουσιάζει ή 'Αγία Πα-



λαογραφικη αποστολη εισ τα θεσσαλικα αγραφα 3 i i

Μεγάλη λαϊκή πανήγυρις μετά χαρακτηριστικών εκδηλώσεων, τοπικών ασμά-
των καί χορών, εις τήν οποίαν συνήθως μετέχει καί ό έν Αθήναις «Σύλλογος
τών απανταχού Σμοκοβιτών», τελείται κατά 29ην Αύγούστου (έορτήν τού 'Αγ.
Ιωάννου) είς γραφικόν έξωκκλήσιον τού χωρίου.Ίδιάζουσαι έπίσης είναι αί κατά
τάς άναχωρήσεις τών κληρωτών - στρατευσίμων τελούμεναι εορταί, οπότε άπαν-
τες οί κάτοικοι χορευουν εις τήν δημοσίαν όδόν καθ' όλην τήν νύκτα μέχρι τής
ώρας ιού αποχαιρετισμού.

IV. Εις τό χωρίον Βαθύ-
λακκος κατεγράφησαν ενδιαφέρον-
τα στοιχεία άπό τήν λαϊκήν φυ-
τολογίαν τού δάσους, ώς καί πα-
ραδόσεις περί τής ελάτης καί άλ-
λων δένδρων. Σημειώ ενταύθα τάς
περί τής ελάτης.

— Μιά φορά μάλωναν ενας
Χριστιανός κ' ενας Τούρκος γιά
τις θρησκείες τους. Ό Χριστιανός
έλεγε πώς «ή δική σας θρησκεία
γιά τά ελάφια και τά είδωλα, εί-
ναι ψεύτικη.'.Εγώ θά παρακαλέσω
τό Θεό, και θά δής». Καί πήρε
ένα ξύλο σάπιο, άπό κάποιο δέντρο,
και τό έμπηξε στή γή. 'Αμέσως
πήρε άπό κρανιά κλαδιά και τά
έμπηξε ατό σάπιο ξύλο. Και τό-
τες έγινε τό θαύμα. Τό σάπιο
ξύλο άνθισε κ' έγινε δ έλατος !

"Οταν βρούμε έναν έλατο σάπιο, παρατηρούμε πώς έτσι είναι. Τά κλαδιά του
μπήγονται, χωρίς νά συναντιούνται, ώς τήν καρδιά, και είναι σκληρά,r ένφ δ κορ-
μός λειώνει. Καθώνται έτσι, δπως τά καρφιά. Τήν κρανιά τή διάλεξε δ Χριστια-
νός, γιατ' είναι τό πιο στερεό ξύλο. (χφον, σ. 350).

ρασκευή τοϋ Νεκροταφείου, είς τήν οποίαν σώζονται τοιχογραφίαι καλής τέχνης έν πυκνό-
τατη σειρά, χρονολογία δέ έξωτερικής έπιγραφής φέρεται τό έτος 1747. Εις τόν νεώτερον
ναόν τοϋ χωρίου (Άγ. Αθανάσιος), τό έν χρήσει Εΰαγγέλιον φέρει χρονολογίαν έκδόσεως
1776 (Ένετίησιν). Σημειωτέον έπίσης οτι είς έπιτύμβιον έπιγραφήν τοϋ 1814 έν τφ κοι-
μητηρίιρ, τό χωρίον λέγεται «ICMOKOBON έπαρχίας Θαυμακοϋ. »

Είκ. 3. «Τό πουρνάρΓτής Παναγίας»
εις τό χωρίον Βαθΰλακκος.
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'Αξιόλογος είναι καί ή θρησκευτική παράδοσις περί τής οϊκοδομήσεως τής
νέας εκκλησίας τοΰ χωρίου, ήτις έγένετο κατόπιν θαυματουργού υποδείξεως τής
Παναγίας, ούχί μέ τήν εικόνα της, ώς συνήθως πιστεύεται, άλλα μέ τήν καν-
δήλαν της.

— Είχε στά Παπαδοπουλέϊκα μιά παλιά εκκλησιά, ή Κοίμηαις. Ή Πανα-
γία ομως επαιρνε το καντήλι της καί το αναβε στο μεγαλύτερο πουρνάρι τον χω-
ρίον, άπο τήν αντίθετη πλευρά. Η ενοριακή επιτροπή εσκέφθηκε νά κάμη τήν
εκκλησία εδώ, οτήν επιθυμία τής Παναγίας, (χφον, σ. 346)

Διά τό πουρνάρι αυτό ή φιλίκι, υπάρχει ή δοξασία ότι όποιος τό κτυπήση, '

Ε'ικ. 4. Τό «ΰψωμα» τοΰ άρτου, είς χωρίον τών Θεσσαλικών 'Αγράφων.

θά πάθη. Είναι ιερό δέντρο. «Αεν τού χτνπάει κανείς. 01 αντάρτες έκαμαν νά
τον βάλουν χέρ' κί πάλ' σταμάτησαν.» (χφον, σ. 339).

'Αρχαιολογικοί παραδόσεις κυκλοφορούσαι ενταύθα είναι μόνον αί άφορώ-
σαι εις άνευρισκομένους τάφους ή εις άκαθόριστα μικρά κτίσματα, τά όποια οί
κάτοικοι ονομάζουν γενικώς τονρκομνήματα (τό τουρκόμνημα).

'Ιδιάζον είναι καί ένταΰθα, ώς καί είς τά λοιπά χωρία τών Θεσσαλικών
'Αγράφων, τό θρησκευτικόν έθιμον τού «υψώματος» τοΰ άρτου κατά τάς πανη-
γύρεις, τό όποιον λαμβάνει χώραν μετά τήν λειτουργίαν εις τό ύπαιθρον, έξωθι

1 Σημειωτέον ότι καί ή λεγομένη «νέα έκκλησία» φέρει έγχάρακτον χρονολογίαν 1777.
Τό σκαλιστόν τέμπλον της είναι παλαιότερον καί έ'χει μεταφερθή έκ Φουρνά.
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τής εκκλησίας. Ό ιερεύς εύχεται υπέρ υγείας κλπ., ένφ όλοι οί παριστάμενοι
κρατούν ύψωμένον εις τόν άέρα τόν μεγαλύτερον έκ τών προσκομισθέντων άρ-
των, ή όλους μαζί μετά τής κονίστρας (βλ. είκ. άρ. 4).

Ή πολυπληθεστέρα πανήγυρις εν Βαθυλάκκω τελείται κατά τήν ήμέραν
τής αγίας Μαρίνης (17 Ιουλίου), ότε συγκεντρούνται υπό τά δένδρα τού εορτά-
ζοντος εξωκκλησίου οί πανηγυρισταί καί χορευταί, μέ μουσικήν από «κομπανίες»
εκ Καρδίτσης καί Καλλιφωνίου. Έμέτρησα πέντε κομπανίες μουσικών κατά τήν
εφετινήν συγκέντρωσιν, αΐτινες παίζουσαι συγχρόνως συνώδευον χωριστούς χο-
ρούς, καί δέν εχρειάζετο ασμα. Τά οίσματα αδονται κυρίως κατά τούς χορούς τοΰ
Πάσχα, ΐδίςι τής Τρίτης τοΰ Πάσχα, ότε γίνονται καί μεταμφιέσεις, καί χορεύον-
ται οΐ λεγόμενοι κλειστοί καί επάνω χοροί.

"Εν παλαιότατον δημοτικόν ασμα κλειστοΰ χορού είναι τό εξής.

- "Α, μωρή Μπεινα μον
και Μπεϊνοπονλα μον !
Μή λουστης, μή χτενιστής,
στο χορό μην κατεβής,

τ είν' ό Βόϊβοντας εκεϊ
με τ à προτερήματα
και τά παλληκάρια τον.
Αντή δεν άκονρμάστηκε,
λούστηκε, χτενίστηκξ:,
ατό χορό κατέβηκε.
Σάν τήν είδ' ό Βόϊβοντας
ζάλες τόν επιάαανε,
ζάλες τόν εκούνησαν.

- Πού 'σαι, βρε πρωτόγερε ;

πού ν' τά προυτιρήματα (πρωτογερήματα ;)
και τά καταλύματα ;

- Στον άπάνον μαχαλά

και στην κάτ τή γεινονιά. (Χφον, σ. 328 - 9).

V. Τό 'Αηδονοχώρι είναι επίσης εκτισμένον είς κοιλάδα εκ δασών ελάτης,
κάτωθι τής κορυφής 'Αγγελίνας. "Εχει ήρωικήν παράδοσιν καί πολλούς τοπι-
κούς θρύλους. Αί οίκίαι του, μετά ξύλινων προστώων καί αετωμάτων, είναι
έκ τών χαρακτηριστικωτέρων εις παλαιότητα καί άρχιτεκτονικήν τής περιοχής,
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εις δέ τήν άνοικοδόμησιν τής νεωτέρας έκκλησίας παραδίδεται ότι είργάσθη καί
ό Καραϊσκάκης.

Οί σωζόμενοι θρύλοι περί τής διελεύσεως ηρώων, ως και τά άδόμενα κλέ-
φτικα τραγούδια, τά «καθιστ'κά», ύποδηλούν τήν ίστορίαν καί τάς περιπετείας
τοΰ χωρίου. 'Από τά περισσότερον δημοφιλή έδώ άσματα είναι τό «τοΰ λαβω-
μένου καπετάνιου» ή «κλέφτη», τό όποιον κατέγραψα είς ποικίλας παραλλαγάς.

Είς τό "Αηδονοχώρι ηχογράφησα καί τήν μουσικήν ιδιάζοντος τοπικοΰ χο-
ρού, τοΰ είδους τών διπλών ή θηλνκωτών (βλ. εικ. άρ. δ), όστις έκτελεϊται υπό
άνδρών·καί γυναικών, μόνον κατά τήν Τρίτην τού ΙΊάσχα. Κατά τήν ήμέραν εκεί-

Είκ. 5. Παράστασις τοΰ χοροΰ «τάϊ-τάϊ».

νην ή διασκέδασις είναι ελευθεριωτέρα δι' άνδρας καί γυναίκας, ώς έκ τούτου δέ
λαμβάνουν χώραν καί μεταμφιέσεις και μιμικαί παραστάσεις μέ τήν πρωτοβου-
λίαν γυναικών. Ό εν λόγω χορός ονομάζεται «Τάϊ-τάϊ», πιθανώς άπό τάς έπα-
ναλαμβανομένας συλλαβάς τοΰ «τ' άϊνέβαινε», λέξεως ύπαρχούσης εις τόν δεύτερον
στίχον τοΰ άσματος" (βλ. κατωτέρω).

Χορεύεται μέ γραφικότητα καί μεγαλοπρέπειαν, κάμνει δέ έντυπωσιν ή
εναλλαγή τών άνδρικών καί γυναικείων φωνών, αΐτινες διαδέχονται όμαδικώς ή
μία τήν άλλην, πριν ή τελειώσουν. Σημειωτέον ότι οι Άηδονοχιυρϊται μετά δυ-
σκολίας έδέχθησαν ν' άναπαραστήσουν κατά μήνα Ίούλιον (έστω καί έν εορτή
τής 'Αγ. Παρασκευής) τόν χορόν τούτον, διότι τόν εκτελούν μέ λατρευτικήν άπο-
κλειστικότητα μόνον κατά τήν εβδομάδα τού Πάσχα. Παραθέτω τούς πράηους
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στίχους μετά τής μουσικής τοϋ άσματος, κατά μεταγραφήν ύπό Σπ. Περιστέρη.
(Πρόκειται περί παραλλαγής τού γνωστού τραγουδιού : «Κόρη καί Χρυσικός»).
Τής 'Αλεξάντρας το βουνό κανείς δεν τ' ανεβαίνει·
κ' ή κόρη όπου τ ανέβαινε πλέκοντας τό γαϊτάνι,
πλέκοντας κι άργοπλέκοντας και σιγοτραγουδώντας.
Κι ό χρυσικός αγνάντευε άπό τό παρα&ύρι.
- Αυτόν σου στέλνω, κόρη μου, ενα σκαρδι μετάξι,
νά φκειάσγ\ς^μποΰλιες"-δώδεκα και πέντε φονστανέλλες
κι αν ξαπομείνη τίποτα, φκειάσ τηνε σιρεβέτα (= σερβιέτα ;)
κ' ή σιρεβέτα νά V τρανή, νά 'χη σαράντα φούντες. (Χφον, σ. 407).

<5^. Τοκν.

Λόγω τή? γειτνιάσεως τοϋ Άηδονοχωρίου μέ τό δάσος (όπως είναι καί ή
περίπτωσις τοϋ Βαί)υλάκκου) έπιχωριάζουν ένταϋι^α μύθοι ζώων (ιδία τών αγρι-
μιών), επίσης δέ καί πολλαί παραδόσεις, αναφερόμενοι εις ξωτικά όντα τοϋ δά-
σους και τών ποταμών (χειμάρρων).
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— Περνώντας άπο τή γέφυρα, ρίχνουν κουλούρι ή άσήμι, γιά và μη τους
κάμη κακό ή Λάμια, ιδιαίτερα οταν περνάη Συμπεϋερικύ. Μιά φορά βγήκε
μπροστά ή Λάμια και τούς σταμάτησε, και ζήτησε άπο τά όργανα νά τής πουν
τό τραγούδι της. Τό τραγούδι της πρέπει và τό ξέρης, κ είν ετσι :

"Ενας είναι ό Θεός

δνο-κέρατο τό βόδι,

τριο-πόδ' ή πυροστιά,

τεσσεροβύζι τό μοσκίδ'

πέντε δάχτυλά 'χ ή χείρα

εξ' αστέρια εχ ή Πούλια . . ■

δχτωπόδια στο γιαλό,

εννιά μήνες τού πιδί,

δεκαβύζι τό σκρονφι (= γουρουνάκι),

εντεκα μήνις τ' άλογο,

δώδεκα μήνις τό μονλάρ .

— «Πες κι τού δεκατρία», φώναξε ή Λάμια. Και ενας τής είπε : — «Δε-
κατρίξεις και ξερός!» Και ή Λάμια διελύθη και πέρασαν, (χφον, σ. 418- 19).

'Από τά έθιμα τού γάμου ιδιάζον καί εύθύμου χαρακιήρος είναι τό λεγό-
μενον «τον νοννον τό πεσχέσ'», ώς εξής.

—-Στά μισά απ' τού τραπέζ', ϋ·ά λειανίσουν τό ψητό τον νονού' ·&ά 'χ' τά γλυ-
κίσματα, τή μπάτσα απ' τό κρασί και τά ποτήρια. Τά φορτώνουν πάνω α εναν
κερατζή (αγωγιάτη), πού παριστάνει γάιδαρο και φορεί σαμάρι, κρυμμένος με
τήν κουβέρτα. Λυτός βαδίζει μέ τά τέσσερα, εχει καπίστρι, κύπρο (= κουδούνι)
στο λαιμό και λουλούδια. Κάνει και χωρατά, και κλωτσάει τάχα και πάει πρός
τό σνμπε&ερικό, và τούς δώση τά «κονμπαρούδια» (τό ψητό, τό κρασί, τά γλυκά,
δ,τι εχει δ νουνός và προσφέρη) Άπο πίσω έρχονται οί σερβιτόροι (τό παιδί τοΰ
κουμπάρου, ό παρακούμπαρος και δ κουμπάρος), πού ϋά τά προσφέρονν'Ένας-
ενας πού σηκώνει τό ποτήρι του, λέει. — «Καλώς ώρισε τό γιομάτο σον, κυρ -
Νονέ! Νά σον ζήσουν τά κονμπαρούδια /». (χφον, σ. 422).

Εύθύμου χαρακτήρος έπίσης καί πνευματώδη είναι τά είς τά χωρία τής πε-
ριφερείας αναφερόμενα περιπαίγματα, ιδιαιτέρως εις τούς γείτονας Ρεντινιώτας,
οΐτινες όμως τά ανταποδίδουν.

VI. Τό χωρίον Ρεντίνα είναι τό μεγαλύτερον καί ίστορικώτερον τής πε-
ριοχής, ή παλαιά πρωτεύουσα τοΰ Δήμου Μενελαΐδος. "Αφθονοι είναι καί εν-
ταύθα αί ίστορικαί παραδόσεις, αϊτινες αναφέρονται α) εις σωζόμενα ίχνη άρ-
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χαίων μνημείων, β) είς τήν Μονήν τής Ρεντίνας καί γ) εις τήν δράσιν τοϋ
τοπικού άρχοντος Τσολάκογλου έπί τών χρόνων τοϋ 'Αλή Πασά.

1. Βρέθ'καν τάφ°, πού είχαν μέσα δλα τά χρειαζούμενα τον ανθρώπου'
λαηνάκια, κουμπαράδες, ξίφια, τασάκια, κονταλάκια, μαχαίρια. Λοιπόν αυτό δείχν
πώς δέν πέθαιναν με τ ν ησυχία τς, άλλά ξαφνικά. Τους εύρισκε δ θάνατος εκεί
που χώνονταν μέ τά πράγματά τους, άπό τ Όργικό. (χφον, σ. 469).

2. Ό Φράγκος και δ Μόσχος ήταν στή Ρωσία καλόγεροι, κ' ήφεραν
πολύ χρήμα, αγόρασαν δλα τά χτήματα κ άνακαίνισαν τό Μοναστήρι. Ή εκκλη-
σία είναι πολύ παλαιά. Τόν τόπο της τόν έδειξε τό ίδιο τό εικόνισμα τής Πανα-
γίας, που έφευγε κ επήγαινε
εκεί πού ήθελε. "Εφτασε νά
'χη τό μοναστήρι πενήντα κα-
λογήρους. Είχε μετόχια στή
Ρωσία, ατό Δομοκό, στο Σμό-
κοβο, στή Δράνιστα. Τό κρασί
πού γινόταν εδώ πάνα) στ'
αμπέλια, στο βουνό, τό κατέ-
βαζαν μέ σούϊλα (— σωλήνες)
στο Μοναστήρι. Τό ίδιο και
τό γάλα,τό φέρναν έτσι κάτω,
άπό τά μαντριά. "Εφευγαν τά
γελάδια άπό δώ μόνα τους

και πήγαιναν στά λιβάδια. "Οταν έκανε ζέστη πολλή, δ άετός από πάν' άπ' τόν
ουρανό βάσταε ήσκιο στον τσοπάνη πού φύλαγε τά γελάδια του Μοναστηριού.
(χφον, σελ. 77, 115, 460) ».

3. Παλιότερα εϊχαμ' εδώ τόν πύργο τον Τσολάκογλον, πού ήταν διοικητής
τών Αγράφων. Πρώτος στή Λάρισα δ Πασάς, δεύτερος στά Γιάννινα ό Άλής,
τρίτος δ Τσολάκογλονς εδώ. 'Ερχόταν ό 'Αλή Πασάς εδώ και τόν φιλοξενούσε. Ήρθε
ομως κάποτε κι δ μεγάλος Πασάς άπ' τή Λάρισα [ό Χουρσίτ) νά τόν επισκεφθή και τόν
φτόνεσε. Τόν κάλεσε στή Λάρισα και τόν εξαφάνισε. "Εμεινε ή Κούλια (= πύρ-
γος) κι άργύτερα πέρασε δ Καραϊσκάκης. * Ηρθε γιά νά βάλη φωτιά στο σπίτι.

' Κατά τήν προφορικήν παράδοσιν ό ναός είναι τοΰ Θ' αιώνος. Ή άνακαίνισίς του
φαίνεται γενόμενη τό 1579. Είς τάς έσωτερικάς τοιχογραφίας υπάρχει χρονολόγησις «άνιστο-
ρήσεως» ύπό Φράγκου καί Μόσχου 1662. (Διά τάς διαφόρους έπιγραφάς καί τά χρονογραφή-
ματα τοΰ ναοΰ, βλ. τά σημειώματα Ί. Σπετσιέρη είς τό Δελτ. Χρ. 'Αρχ. Εταιρείας, τόμ. Η'
(1908) σελ 68 - 73). Ή μονή εορτάζει κατά τήν 15ην Αύγουστου καί τήν 22αν Μαρτίου.

Είκ. 6. Τό καθολικόν τής Μονής τής Υ. Θ.
καί τοΰ Άγ. Βασιλείου Ρεντίνης.
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Ή γυναίκα του Τοολάκογλου ζήτησε μισή ώρα προθεσμία, νά φύγη και νά μή
τό δη. Μά φεύγοντας είδε άπό μακρυά τόν καπνό και τή φωτιά, και πέθανε (σ. 84).

Ή παλαιοτέρα έντονος θρησκευτική ζωή τής Ρεντίνας φαίνεται σαφώς άπό
τούς πλουσίους ναούς καί τά πολλά εκκλησίδια,τά όποια τήν περιβάλλουν.'Υπάρ-
χουν 4 εύπρεπεις ναοί εντός τού χωρίου καί περί τά 15 έξωκκλήσια πέριξ αύτοΰ,
τά όποια δίδουν καί τά τοπωνύμια εις τήν περιοχήν 1.

— "Εχει τέσσερα έξωκκλήσια, πού έρχονται σταυροειδώς γύρω στό χωριό..·
Συμβαίνει γύρω στά εκκλησάκια νά είναι και δασύλλια, δπότε φαίνονται σταυρωτά
οι τέσσερις τούφες... Ήταν και σταυρός καρφωμένος στή γή, σε ψηλό μέρος, μέ
τόν 'Εσταυρωμένο, πού κοίταζε κατά τό χωριό. Είχε σκεπή μέ τσίγγο από πάνω.
θά ήταν εκεί ώς τό 1934. Τώρα έχουν προσκυνητάρ . (Ζωοδόχος Πηγή) άλλά
λένε «στό Σταυρό.» (χφον, σ. 77 καί 82).

'Από τά ιδιάζοντα λατρευτικά έθιμα τοΰ χωρίου σημειώνω α) Τά μπαϊ-
ράκια : Τή Δευτέρα τού Πάσχα τό πρωί, βγάζουν έ'ξω άπό νωρίς δλα τά λά-
βαρα («μπαϊράκια») τής εκκλησίας, καθώς και τά «κειμήλια» (= άγια λείψανα)
και φωνάζουν στόν κόσμο νά προσφέρη (χρήματα), γιά νά τά κράτηση στή λιτά-
νευση. Λένε π. χ. «Ό άγιος Κωνσταντίνος 50 δραχμές !» "Οποιος επιθυμεί νά
τόν πάρη, επειδή τό έ'χει τάξει, πληρώνει και περισσότερα. Μπορεί νά φτάση νά
δώση 500 και 1000 δραχμές (γίνεται πλειοδοσία). Τά κειμήλια πληρώνονται πε-
ρισσότερο. Κι αν δέν θέλης νά τά κρατήσης δ ΐδιος, τά δίνεις σ ενα παιδί. 01
ξενητεμένοι ιδίως πληρώνουν. Μόλις τελειώση ή πλειοδοσία, δ παπάς μπροστά
με τά λάβαρα και τά κειμήλια κάνει γύρα τό χωριό, ώς 1 - 1 '/s ώρα. Διαβαί-
νοντας μέ τή λιτανεία «υψώνουν» τά γύρω δέντρα [δηλ. ένθέτουν εις τόν κορμόν
των τεμάχιον εύλογηθέντος άρτου]. "Ενας μ' ενα τρυπανάκι τρυπάει τά δέντρα
και βάζει μέσα τό κομμάτι τήν προσφορά (ύψωμα) και τό σφραγίζει άμέσως με
ξύλο. Είναι γιά νά φυ)<.άη τό χωριό. Συγκεντρώνονται έπειτα δλοι στήν Πλατεία
και κάνουν αγιασμό. Ό παπάς τούς ραντίζει δλους. Και τό άπόγευμα, στό ϊδιο
μέρος, γίνεται χορός, (χφον, σ. 72-3 καί 114).

β) Τό κολύμπημα ή θυμιάτισμα. Τή δεύτερη μέρα άπό τά Φώτα, δηλ.
τ' αη Γιαννιού, οταν βγάλη τό θυμιατό δ παπάς και δεν προφτάση ένας πού
άργησε νά θυμιατιστή (στήν «Ί'ιμιωτέραν» τοΰ "Ορθρου), τότε είναι υποχρεωμέ-
νος νά τάξη κάτι πώς θά πληρώοη στήν εκκλησιά ή πώς θά κεράση τήν πα-
ρέα. 'Αλλιώς τόν πιάνουν δλ.οι άπό τά πόδια και τόν πηγαίνουν στή βρύση, στή
γούρνα μέ τό νερό, και τόν βουτούν, τόν «κολυμπούν». Παλαιότερα γινόταν σέ πολ-

1 Ό καθεδρικός ναός τοΰ 'Αγ. Γεωργίου φέρει έσωτερικήν χρονολογίαν «άνιστορή-
σεως> αψιθ' (1719).



λαογραφικη αποστολη εισ τα θεσσαλικα αγραφα 3 i i

λούς αυτό τό κολύμπημα. Καί λένε πώς οί άρχοντες τον τόπον πήγαιναν επίτη-
δες άργά ατήν εκκλησία (ή «δεν πήγαιναν στο θυμιατό», δπως λέγανε), γιά νά
τούς πιάσονν và τους πάνε στο νερό καί và επιδειχ&ονν ετσι πληρώνοντας
πολλά, (χφον, σ. 139)'.

Τά έν Ρεντίνη σωζόμενα δημοτικά τραγούδια αναφέρονται όχι μόνον εις
τούς παλαιοτέρους κλέφτας καί αρματολούς άλλα καί είς τούς Θεσσαλούς άγω-
νιστάς τών νεωτέρων χρόνων :

"Ολες οί στάνες σμίξανε καί γίνηκαν μπονλονκια,
καί σύ, Γιώργο μ , δέ φαίνεσαι σέ κάνα καραούλι,
γιά và σφνρίξης κλέφτικα, và μάσης τά μπουλούκια.
Σέ κλαίνε χώρες καί χωριά, χωριά καί βιλαέτια,
σέ κλαίει κ' ή δόλια σ σεβαστιά (= άρραβωνιαστικιά)

αυτή ή δόλια Λίτσα.
Στό παρα&ύρι κά&εται, τούς κάμπους αγναντεύει
γλέπει τόν κόσμο πόρχεται πεζός κι άρματωμένος'
γλέπει τό Λία νά 'ρχεται, στα μαύρα είναι ντυμένος,

- Αιά μου, τό πού V ό Γιώργος μου, τά σπλάχνα τής καρδιάς μου ;

- Τό Γιώργο τόν βαρέσανε στ "Αϊ Γιωργιού τόν πλάτανο' [sic]
τό δαχτυλίδι σού φερα, γιά νά τό ε-πιστέχρ^ς1. (χφον, σ. 95).
'Ιδιάζοντα είναι έπίσης τά περί τήν τελευτήν έθιμα τού χωρίου, τά όποια

καί κατέγραψα έν λεπτομερείς (χφον, σ. 116 - 126) άπό καλήν περιγραφήν τού
Θωμά Κονταξή, έτών 62.

Ή Ρεντίνα, φερομένη καί ώς Ρενδίνα ή Ρενδύνα κατά τούς προγενεστέ-
ρους αιώνας, οπότε ήτο έδρα έπισκοπής μετά άκμαζόντων σχολείων, είναι έκ τών
άστικωτέρων χωρίων τής περιφερείας, λόγφ καί τών παλαιοτέρων μεταναστεύ-
σεων τών κατοίκων αυτής εις τάς τουρκικός καί ευρωπαϊκός χώρας, ήδη δέ
εις τήν 'Αμερικήν καί τάς ελληνικός μεγαλοπόλεις Έκ παραδόσεως οί κά-
τοικοι αυτής ρέπουν εις τά γράμματα καί τός έπιστήμας. Αυτή άλλωστε ή γε-
ωργική πτώχεια τού έδάφους έξαναγκόζει εις έκπατρισμόν, χαρακτηριστική δέ
είναι ή λεγομένη σχετικώς παροιμία, ότι «Γιά νά ζήση κανείς στή Ρεντίνα, πρέπει
và είναι ή σιδερένιος (στήν άντοχή) ή μαλαματένιος» (πλούσιος), (χφον, σ. 87).

1 Τό εθιμον είναι γνωστόν καί είς τά άλλα χωρία τών 'Αγράφων.

■ -Γεώργιος Ντουράκης ή Τσούκας, οπλαρχηγός άπό τή Ρεντίνα. Έπολέμησε τους
Τούρκους καί έσκοτώθηκε τό 1881. Ή αρραβωνιαστικιά του 'ίσως ζή τώρα καί είναι 98
χρονών» (πληροφ. χωρικών).

3 Έν 'Αθήναις υπάρχει «Σύλλογος τών απανταχού Ρεντινιωτών», όστις άριθμεΐ περί
là 650 μέλη.
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Περαίνων, δύναμαι νά προσθέσω γενικάς τινας παρατηρήσεις, αφορούσας
είς τήν μουσικήν καί τά ασματα τών έξ τούτων χωρίων :

α) Εύκόλως δύναται τις να διαπιστώση και ένταύθα τήν ήδη γνωστήν παρα-
τήρησιν, ότι τό άδόμενον ασμα περατούται συνήθως εις τό πρώτον ήμιστίχιον
τοΰ τελευταίου δεκαπεντασυλλάβου στίχου, πράγμα τό όποιον παρατηρείται καί
κατά τήν άπαγγελίαν τών τραγουδιών.

β) Οί άνδρες άγαποΰν κατά προτίμησιν «τά τσάμικα καί τούς ρουμελιώτι-
κους χορούς» επειδή, ώς οι ίδιοι λέγουν, «βαρεί κλαρίνο», (χφον, σ. 79).

β) Ώς οί ίδιοι επίσης παρατηρούν, «<5έν θυμόμαστε ώς τό τέλος τό τρα-
γούΐ5', γιατί άποσταίνουμε στό χορό και τ' άφήνουμ' έπειτα, (χφον, σ. 24).

δ) Προτιμούν είς τό τραπέζι τά κλέφτικα, πού είναι κάπως θρηνητικά, διότι
όπως μού εξήγησαν οί χωρικοί, «οταν πιούμε κανένα ποτηράκι, θέλουμε νά κλά-
ψουμε κιόλας», (χφον, σ. 80).

ε) Τά σημερινά μοντέρνα τραγούδια τής νεολαίας τά άποκαλούν περιφρονη-
τικώς «τραγούδια το' βρακοζώνας». (χφον, σ. 207).

Ώς πρός τό γλωσσικόν ιδίωμα τών κατοίκων τών Θεσσαλικών 'Αγράφων,
τό όποιον εις τήν βάσιν του είναι βόρειον, διεπίστωσα σοβαράς άποκλίσεις πρός
τήν κοινήν νεοελληνικήν καί τό νότιον ιδίωμα, άλλά καί τινας τύπους ιδιάζον-
τας. Σημειώ τά κατ' έξοχήν άξιοπρόσεκτα φαινόμενα α) τής εμπροθέτου γενι-
κής (π. χ. στις 3 απ τό Μάρτη, στά μισά άπ' τό δρόμο, τό φώς άπ' τά μά-
τια τ, στήν άκρη άπ' τήν κάμαρα, τό ψωμί άπ' τό παίδι κ.ά.) καί β) τής άνα-
πτύξεως ενός ι έπειτα άπό τά φωνήεντα α καί ο (π. χ. τά κλεφτόϊπουλα, Άϊ-
λεξανδρινός, τ' αίνε βαίνει, τάϊ πουλιά, σ άϊγαπώ, στάϊ βουνά, κ. ά.).


