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tent à St. Démétrios protecteur du village, à St. Cosma de l'Etolie, St.
Nikanor et Denys. Ces trois derniers saints, sont considérés comme des
médécins qui parcourent les villages en guérissant les malades gratuite-
ment. Les croyances sur l'édification miraculeuse d'églises sont similai-
res aux légendes d'autres régions de la Grèce.

Une croyance très repandue entre les habitants de ce village, est
que les arbres qui appartiennent à l'église sont sacrés et sont protégés
par le démon (στοιχειό) qui les habitent : Ce demon punie, ceux qui essay-
ent de les couper ou les déraciner. Comme on puni sevèrement ceux qui
essayent de voler des objets sacrés de l'église.

Parmi les coutumes agricoles, il mentionne celui de «draconta» (du
dragon) qui consiste à deux petits fagot d'épis en croix, qui sont glanés
à la fin, de la moisson.

Les moissonneurs en chantant et en dansant moissonnent la dernière
section du champs, et avec ces épis confectionnent le «draconta» qui le
portent à leur maison où l'ont gardés pendant toute l'année.

1".

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1968)

υπο αννησ i. παπαμιχαηλ

Λαογραφική έρευνα έπραγματοποιήθη ύπ' έμού ' άπό τής 16 Αυγούστου
μέχρι τής 2 Σεπτεμβρίου 1968 ε'ις τόν νομόν Τρικάλων, ειδικώς είς τά χωρία
Καλλιρρόη, "Αγιοι Θεόδωροι καί εις τήν κωμόπολιν Καλα-
μπάκα. Ή συλλεχθ-είσα ύλη καταγραφείσα εις τετράδιον έκ σελίδων 383,
σχ. 8ου μεγάλου, καιετέθ-η είς τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας
ύπ' άριθ·. 3241.

Εις τήν ύλην ταύτην περιλαμβάνονται πληροφορίαι περί τού κατά παράδο-
σιν ένταύθα λαϊκού πολιτισμού : α) έκ τοϋ ύλικοϋ βίου : περί τοΰ γεωργικού καί
τοϋ ποιμενικοϋ βίου, τής βιοτεχνίας (βαφικής κ. ά.), τής κατοικίας, τοϋ ένδύματος
κ.λ.π. β) έκ τοΰ κοινωνικοΰ βίου : διά τήν γέννησιν, τόν γάμον, τήν τελευτήν,
τήν κοινωνικήν όργάνωσιν, τό λαϊκόν δίκαιον κ.ά. και γ) έκ τοϋ πνευματικού

1 Συμφώνως πρός τήν ύπ' άρ. 58819 εντολήν τής 'Ακαδημίας "Αθηνών.



392

ΑΝΝΗΣ I. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

βίου: δημώδη άσματα 148, ταχταρίσματα - νανουρίσματα 3, προσευχαί 2, παρα-
δόσεις 149, αινίγματα 16, παραμύθια 3, παροιμίαι 4 καί άλλη ύλη, άναφερομένη
εις τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν δημώδη ίατρικήν, τήν άστρολογίαν καί μετεωρολο-
γίαν, τήν μαντικήν, τήν μαγείαν, ώς καί εις δεισιδαίμονας δοξασίας καί συνή-
θειας. 'Αντιστοίχως εγένετο καί έπί ταινιών μαγνητοφώνου τύπου Butoba Mt,
ήχογράφησις 120 μελωδιών δημωδών ασμάτων καί μουσικής λαϊκών χορών' (άριθ.
είσαγ. μουσ. ύλης 15760- 15879).

Είκ. 1. Τό ξύλινον δροτρον.

Έκ τών άπασχολησάντων ημάς θεμάτων γίνεται λόγος ενταύθα
περί τίνων μόνον ζητημάτων : Έκ τοΰ γεωργικού βίου ενδιαφέρουσα είναι ή
τεχνική τής κατασκευής τοϋ ξυλίνου άροτρου, τό όποιον καλείται: ξνλάλετρον 1
ή αλέτρι ή άλέτρ'. Τούτο άποτελείται έκ τοΰ κουντονριοϋ, τής χερολάβας, τής
σπάθης, τής σφήνας, τοΰ σταβαριοϋ, τοϋ κλειδιού, τής σκάλης, τοΰ λονριον, τών
παραβόλων ή φτερών, τοΰ ννιοϋ καί τοϋ ζνγον μετά τών ζενλών (βλ. είκ. 1, 2).

Τό κουντούρι κατασκευάζεται έκ κορμού δρυός, ώς καί παρ' Άρχαίοις τό
έλυμα, τοΰ οποίου τό μέν έν άκρον, αίχμηρότερον, δέχεται τήν ύνιν, τό δ' έ'τερον
καταλήγει εις τήν χερολάβα' παρά τοις άρχαίοις χειρολαβίς Ή σπάθη κατα-

1 Περιγράφεται ό τύπος τοϋ ξυλαλέτρου είς Καλλιρρόην Τρικάλων. Ή γεωργία
σήμερον ευρίσκεται ένταίθα έν υποχωρήσει ένεκα τής όσημέραι έντεινομένης δασικής
έκμεταλλεΰσεως· οΰτως είς τό χωρίον υπάρχει μόνον έν ξυλάλετρον.

» Βλ. Πολυδεύκ., Α, 252.
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σκευαζομένη εκ ξύλου τής άσφενδάμου είναι εις τήν μορφήν μάλλον πλατεία,
στερεουμένη δέ μέ σφήνα 1 συγκρατεί τό κονντονρι καί τό σταβάρι έκ τού οποίου
εξέρχεται υπεράνω διά διανοιχθ-είσης οπής. Ή σπάθη φέρει έτι τρήμα, εις δ
τίθεται ξύλινος -ήλος. Δι' αότής ρυθμίζεται καί κρατείται σταθερώς ή θέσις τοΰ
σταβαριοϋ καί τοΰ κουντονριοϋ.

Τό σταβάρι έκ ξύλου ελάτης εξαρτάται άπό τόν ζυγόν διά τής σκόλης,
περιδεδεμένης διά δερματίνων ή μάλλινων ιμάντων έπί τοΰ ζνγοϋ. Κλειδί καλεΐ-

Είκ. 2. Τμήμα τοΰ άροτρου.

ται ήλος εκ ξύλου, ό οποίος έντιθέμενος εις τρήμα κείμενον παρά τό άκρον τοΰ
σταβαριοϋ χρησιμεύει, όπως δεχθή τήν σκάλην δι' ής συνδέεται ό ζυγός μετά τοΰ
σταβαριοϋ. Ή σκάλη εκ ξύλου κέδρου συνδέει τό σταβάρι καί τόν ζνγόν διά τών
λουριών. Τό λουρί ή τά λουριά κατασκευάζονται κυρίως έξ ερίου αίγός κεκλωσμέ-
νου πρώτον καί είτα πλεκομένου διά τής χειρός ώς πλόκαμος (πλεξίς) ή εκ δέρ-
ματος (προβιάς). Διά τούτων συνδέεται ή σκάλη μετά τοΰ ζνγοϋ. Όμοίως καλούν-
ται τά έξαρτήματα ταύτα εις Αίτωλίαν (δύνανται νά είναι δερμάτινα καί σιδηρά)2,

1 Τεμάχιον ξΰλου ή σιδήρου, σχήματος άκανονίστου τριγώνου δι' ου τό σταβάρι
στερεοΰται έπ'ι τοΰ κουντονριοϋ καί τής σπάθης. 'Ομοίως καλείται καί έν Αίτωλίι?, Νάξω
καί Κρήτη· (βλ. Δημ. Λουκοπούλου, ενθ' άν., σ. 20. Κ. Λ. άρ. 663, σ. 36, 1924, άρ. 433,
σ. 24, 1891).

» Κ. Λ., άρ. 869, σ. 228, 1902, άρ. 868, σ. 17, 1927. 'Ενταΰθα καλοΰνται καί
λωριά. (Βλ. Δημ. Λ ουκοπονλου, ενθ' άν., σ. 17).
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"Αρταν1, Χαλκιδικήν ', Τριφυλλίαν ', "Ανδρον 4' είς άλλα μερη τής Θεσσαλίας
καλούνται ζευγόσκοινα5 ώς καί ε'ις Λακωνίαν 6, Σούλι7, Κύθνον β, Μέγαρα" καί
Ήπειρον10. Ε'ις Κών καλούνται λούρα".

Τά παράβολα12 ή φτερά έκ ξύλου πλατάνου προσαρμόζονται ε'ις τό κουντονρι
παρά τήν ύνιν προς τόν σκοπόν τής άνυψώσεως καί διαχωρισμού τοΰ χώματος.
Πλην τοΰ τύπου παράβολα (Θεσσαλία ",Ήπειρος ", Αίνος 1S, Κύθνος Αιτωλία 17,
Σύρος ", Σέριφος ,9, Στερεά Ελλάς*"), άπαντα καί to όνομα παράβολος, παράβουλον
(Εύβοια", Θράκη*4), παράβονλον (Σάμος)", περάβολο (Μεσσηνία)*4, παραβόλι,

' Κ. Λ., αρ. 454, σ. 104, 1923.

» Κ. Α., άρ. 769Α, σ. 244, 1920, άρ. 769Β, ο. 247, 1920.

8 Κ. Α., άρ. 396, σ. 437, 1894.

* Κ. Α., άρ. 771Α, σ. 14, 1918. Είναι γνιοστά καί υπό τόν τύπον ζευγόσκοινα
(Κ. Α., άρ. 771Α, σ. 14).

5 Κ. Α., άρ. 669, σ. 22, 1924.

6 Κ. Λ., άρ. 446, σ. 80, 1895.

' Κ. Λ., άρ. 976, α. 708, 1933.

8 Κ. Α., άρ. 714, σ. 152, 1925.

9 Κ. Λ., άρ. 889, ο. 115, 1915.

10 Κ. Λ., άρ. 320, σ. 8, 1880, άρ. 420, α. 53, 1923.
» Βλ. Άναστ. Γ. Βρόντη, ενθ' άν., ο. 211-212.

13 'Ονομάζονται ούτως επειδή είναι παρεμβεβλημένα άνά δύο έπί τοΰ έλύματος
(Βλ. 77. Α. Φουρίκη, ενθ'άν., α. 364).

" Βλ. Π. Α. Φονρίκη, ενθ'άν., σ. 361, Κ. Α., άρ. 669, σ. 50, 1924.

14 Κ. Α., άρ. 422, σ. 176, 1908, άρ. 420, σ. 53, [1922].

15 Βλ. 77. Α. Φονρίκη, ενθ'άν., σ. 361.

'« Κ. Α., άρ. 702, σ. 1, 2 [1925], άρ. 714, σ. 387, [1925].

» Βλ. Δημ. Λουκοπούλου, ενθ'άν., σ. 20. Κ. Α., άρ. 868, σ. 17, 1927. 'Ενταύθα
φέρονται καί υπό τούς τύπους παράβουλον καί φτερά (βλ. Δημ. Λουκοπούλου, ενθ' άν.,
σ. 20, Κ. Α., άρ. 785, σ. 11, 1921 -1922, άρ. 402, σ. 238, 341 [1922],
" Κ. Α., άρ. 773, α. 185, 1919.
'» Κ. Α., άρ. 960, σ. 245, [1923].

30 Κ. Α., άρ. 468, σ. 8, 1902, Ίστορ. Λεξ. χφ., άρ. 827, σ. 238. Είναι γνωστός
καί ό τύπος παράβουλα (Ίστορ. Λεξ. χφ., άρ. 718, σελ. 22).

Κ. Λ., άρ. 713, σ. 115, 1925, άρ. 417, σ. 50, 1912, Ίστορ. Λεξ. χφ., άρ. 499,
σ. 63, άρ. 799, ο. 47.

33 Ίστορ. Λεξ. χφ., άρ. 725Β, α. 79.

38 Κ.Ά., άρ. 753, σ. 420, 1925, άρ. 391, σ. 364, 1921.

3« Κ. Λ., άρ. 456, σ. 195, [1923].
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παράβουλας, παράβολο, παράβολος καί φτερά (Τήνος)1, περιβολάδα (Μέγαρα)',
παρασπάθια, παρώφτι (Κάρπαθος)1, φτερά (Κυπαρισσία', Λεντεκάδα", Άρτα",
Λακωνία7, Παραμυθιά ", Καλάβρυτα, Κεφαλληνία, Τριφυλία 9, Χίος10, Λεπενού11,
Βούρβουρα Κυνουρίαςlä), φτερά καί φτερίτης (Κύπρος)", φτερωτή (Νάξος)1',
παρώτια (Καππαδοκία15), παρούτια (Κρήτη, Μήλος)16, παροϋτθες και παρουτα
(Κως)17, μπαρούτι (Κίμωλος)18, μπαρούτι καί παρούτι (Ρόδος)19, παρσότια
(Σίφνος),0, αντι (Άνδρος)11, παράβολο ("Ιος)", παράβιλου (Σκόπελος, Αλόν-
νησος) 11 και άλλως έν άλλοις τόποις

Τό σπουδα.ότερον των έξαρτημάτων τοϋ άροτρου είναι τό εννι " καί ύνίν
(διά τού δευτέρου ονόματος είναι γνωστή ή ύνις ε'ις πλείστα μέρη τοΰ Ελληνικού
χώρου).

1 Κ. Λ., άρ. 948, σ. 172, 246, [1922J, άρ. 947, σ. 13, [1929]. Ίστορ. Λεξ. χφ.,
άρ. 824, σ. 41, 281, 299.

» Κ. Α., άρ. 637, σ. 71, 1883.

3 Βλ. Μ. Γ. Μιχαηλίδον Νουάρον, ενθ' άν., σ. 22. Κ. Α., άρ. 397, σ. 14, 15, 1890,
άρ. 431, σ. 215, 1893.

4 Κ. Α., άρ. 443, σ. 16, 1914.

5 Βλ. 77. Α. Φονρίκη, ενθ' άν., σ. 361, Κ. Α., άρ. 396, σ. 443, 1894.

6 Κ. Α., άρ. 454, σ. 104 [1923].

' Κ. Α., άρ. 446, σ. 80, 1895.

« Κ. Α., άρ. 53, σ. 43, 1902, άρ. 883, σ. 14, 1927.

9 Βλ. 77. Α. Φονρίκη, ενθ' άν., σ. 361.

■ο Κ. Α., άρ. 117, σ. 159, [1919],
" Κ. Α., άρ. 709, σ. 13, [1925].
>» Κ. Α., άρ. 784, σ. 272, 1921.

'» Κ. Α., άρ. 339, σ. 9, 1919, άρ. 347, σ. 86, [1921], άρ. 950, σ. 92, 1921.
'« Κ. Α., άρ. 663, σ. 37, [1924], άρ. 703, σ. 30, 1919.

>» Κ. Α., άρ. 352Γ, μέρ. 2°ν, σ. 29, 1884 -85.

»« Κ. Α., άρ. 450, σ. 48, [1923], άρ. 443, σ. 23, 1891.

»' Βλ. Άναστ. Μ. Καραναατάση, ενθ' άν., σ. 210. Κ. Α., άρ. 58, σ. 63, 1919.

'β Κ. Α., άρ. 779, σ. 296, 1920.

>» Κ. Α., άρ. 751, σ. 20, [1925], Άναστ. Γ. Βρόντη, ενθ' άν., σ. 108.

«» Κ. Α., άρ. 655, σ. 47, [1924],
" Κ. Α., άρ. 771Α, σ. 5, 1918.
" Ίστορ. Λεξ. χφ., άρ. 779, σ. 47.

33 Ίστορ. Λεξ. χφ., άρ. 758, σ. 185.

34 Βλ. 77. Α. Φονρίκη, ενθ' άν., σ. 361 -364.
« Κ. Α., άρ. 886, σ. 158, [1928].



396

ΑΝΝΗΣ I. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Ό ζυγός 1 (βλ. φωτ. 3 ■ 4) κατασκευάζεται έκ φυλλουριάς αί δέ ζεϋλαι έκ
κρανέας, προσδένονται δ' εις τόν ζυγόν τό πλείστον διά μάλλινου ίμάντος.

Αί ζεϋλαι μέ τήν αύτήν λέξιν άπαντώνται έπίσης καί εις τήν βυζαντινήν

Εϊκ. 3. Αί ζεϋλαι καί ό ζυγός.

περίοδον *. Είς τούς λοιπούς τόπους τής Ελλάδος καλούνται ζεϋλα, ζεϋλες (πλεί-
στοι τόποι), ζζεϋλες (Σύμη)3, ζευγλιν και ζευλή (Πόντος, Όρδόν, Άραβάνιον)4

1 Ό ζυγός φέρεται ύπό τούς τύπους ζυγός (πλείστα μέρη τής 'Ελλάδος), ζνγ'
("Αραβάνιον Πόντου), ζεγός (Χίος), ζυός (Σύρος, Κύπρος, Κύθνος, Σίφνος, Κάρπαθος,
Κως, "Αμοργός), ζύος καί ζνός (Ρόδος), ζζυός (Σύμη), ζζυγός (Καρδάμυλα Χίου), ζ'γός
(Αιτωλία, Τήνος), ζουγός (Μέγαρα), ζωγόνιν (Πόντος), ποϊντουρούκιν (Αειβήσιον Μ. 'Ασίας)
κ. δ. (Κ. Α., άρ. 314, σ. 34, 1891, άρ. 692, σ. 14, 1918, άρ. 773, σ. 80, 1919, άρ. 339,
σ. 9, 1919, άρ. 347, σ. 86, [1921], άρ. 714, σ. 155, 1920, άρ. 702, σ. 1,2, [1925],
άρ. 665, σ. 18, 1904, άρ. 431, σ. 205, 1893, Μ. Γ. ΜιχαηλΙδου Νουάρου, ένθ" άν., σ. 22,
Άναστ. Μ. Καραναστάση, ένθ' άν., σ. 211, Κ. Α., άρ. 503, σ. 41, [1924], άρ. 751, σ. 46,
[1925], Άναστ. Γ. Βρόντη, ένθ' άν., σ. 108 - 109, Κ. Α., άρ. 146, σ. 80, 1910, άρ. 117,
σ. 159, [1919], άρ. 785, σ. 11, 1921- 1922, άρ. 402, σ. 88, 1922, άρ. 948, σ. 79, 1922,
άρ. 889, σ. 117, 1915, άρ. 119, σ. 232, [1919], άρ. 875, σ. 82, 1889.

' Βλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. 5, έν 'Αθήναις 1952,
σ. 256.

* Κ. Α., άρ. 146, σ. 80, 1910.

4 Κ. Α., άρ. 119, σ. 227, [1919], άρ. 329, σ. 10, 1890, άρ. 314, σ. 34, 1891.
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ζ,ίβα (Τσακωνιά) ', ζεύγλα (Σκοπός', Άνακού Μ. 'Ασίας', Νάξος)4, ζεϋγλες
(Ζουπάνιον Σισανίου3, Μηχανιώνα Κυζίκου)6, ζέχλα (Τήνος)7.

Έκ τών παραδόσεων ενταΰθ-α άναφέρονται αί περί τών άρχαίων Ελλήνων,
ώς άνδρειωμένων, γιγάντων 8.

Είκ. 4. Πρόσδεσις τοΰ ζυγοΰ.

1. «Οί αρχαίοι "Ελληνες δεν πέθαιναν. Αυτοί ήταν πουλύ δυνατοί καί ψηλοί.
Αυτοί πέθαιναν μονάχα άμα σκόνταβαν κ έπεφταν κάτου δεν μπόραγαν μετά νά
ξανασηκωθούν. Άπό τότε έμεινε ή παροιμία «Μα τό σκονταμό». (χφ. 3241,
σ. 139 "Αγιοι Θεόδωροι).

2. «Οί αρχαίοι "Ελληνες ήταν πολύ δυνατοί κι μπορούσαν καί σ'κώναν
βάρ' πουλλά. 7α κάστρα πόχ'νι χτίσ' ε χ'ν ι μιγάλα κουτρώνια, δεν ήταν σάν
κ' εμάς ψόφι . Οί αρχαίοι "Ελληνες δέν πέθιναν, αυτοί σκόνταβαν κ επιφταν κάτ

' Κ. Λ., άρ. 707, σ. 21, [1925].

» Κ. Α., άρ. 155, σ. 34, 1893.

» Κ. Α., άρ. 871, σ. 12, [1927].

4 Κ. Α., άρ. 703, α. 30, 1919.

s Κ. Α., άρ. 214, σ. 128, 1895.

8 Κ. Α., άρ. 209, σ. 5, 1877.

' Κ. Α., άρ. 947, σ. 7, 1929, άρ. 948, σ. 78, [1922],

8 Γίνεται λόγος ενταΰθα καί περί τίνων παραδόσεων έκ τής κατά τό έτος 1967
άποστολής μου είς τήν αυτήν περιοχήν.
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κι άμα σκόνταβαν κ' έπιψταν κάτ' δεν μπόραγαν νά σ'κωθοϋν. Άπ' αυτούς εμεινι
μέχρι σήμιρα ή παροιμία «Μά τονν κακό τούν σκουνταμό».(χφ.3241,a.b. Καλλιρρόη).

3. «Στή Λακκοπούλα (βορ. δυτ.) 'κει ήταν, οί δυνατοί άνθρώπ', πού ήταν
μιγαλόσωμ' κι μπορούσαν μ' ένα βήμα νά άμπ δήαονν μιγάλου τόπου. Αυτοί
ήταν οί "Ελληνες» (χφ. 3212, σ. 51. "Αγιος Προκόπιος 1967).

4. «Αύτοί πδχτισαν το κάστρου ατού Παλιόκαστρου (νοτ. τοϋ χωρίου) ήταν
δυνατοί άνθρωποι. "Ήταν "Ελληνες. Αυτοί ήταν ή πουλύ ψηλοί ή κουντοί, ψηλοί
κι μαλλιαροί ή κουντοί, πού όταν πιρπατούσαν βούλιαζι ού τόπους», (χφ. 3212,
σ. 27, Πύλη).

5. «'Υπάρχουν κτίσματα άπού κάστρα. Σιή Αακκοπούλα (βορ. δυτ.) πού'ν ι
κάστρου τό 'χτισαν μιγαλόσωμ' αθρωπ', οί αρχαίοι "Ελληνις πού 'τανι πουλύ
δυνατοί. "Οταν τά 'χτιζαν ου ένας ήταν στούν "Ιταμού καί ού άλλους στον ΙΙαλιό-
καστρου (δυτ.) στο θ'κό μας Παλιόκαστρον, κι φοννάζ' ού ένας στούν άλλου :
δώσ' μ' τού τσόκι σ' (= σφυρί) κι ού άλλους τού πέταξι κι τό 'δονσι άπό τον
ενα μέρους στον άλλου άπαναθέ πού ήτανι· ήτανι τότι πουλύ δυνατοί», (χφ. 3212,
σ. 42. Άγιος Προκόπιος).

6. «Τά τείχ τά 'φτειασαν οί αρχαίοι "Ελληνες πού 'σαν δυνατοί, δεν σ'κώ-
σαν τότι αυτά τά κουτρώνια τίπουτα βίτσια», (χφ., 3212, σ. 33 Πύλη).

Παραδόσεις ομοίως άναφέρουσαι περί τής εξαιρετικής σωματικής ρώμης
τών αρχαίων Ελλήνων υπάρχουν καί εις τήν περιφέρειαν Καρδίτσης (Σμόκο-
βον1, Ρεντίναν*), εις Θράκην 3, Αίτωλίαν 1 (Καλάβρυτα)', Τρίπολιν3, Βούρβουρα
Κυνουρίας4, Σφακιά5, Ίθ·άκην", Νάξον 7, Κάλυμνον 8 κ. ά. 9.

1 Κ. Λ., άρ. 2301, σ. 177 και 176 (συλλ. Δ. Δουκάτου, 1959).

3 Κ. Λ., άρ. 2301, σ. 467 (συλλ. Δ. Δουκάτου, 1959).

3 Κ. Λ. άρ. 2392, σ. 41 (συλλ. Στεφ. Δ. Ήμέλλου, "Αβδηρα Θράκης 1961).
1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1904, σ. 52 - 53.
3 Κ. Α., άρ. 763, σ. 243 (συλλ. Γ. Παπανδρέου, 1918).

3 Κ. Α., άρ. 2255, σ. 207-208 (συλλ. Γρηγ· Δημητροπούλου, 1956).

4 Κ. Λ., άρ. 784, 2. 230 (συλλ. Κ. Α. Ρωμαίου, 1921).

s Κ. Α., άρ. 120, σ. 37 καί 40, 1908.

6 Κ. Α., άρ. 884, σ. 63 (συλλ. Σπύρου Ν. Μουσούρη, 1928).

7 Κ. Α., άρ. 1535, σ. 20 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, Άπείρανθος 1934), Κ. Α., άρ. 2342,
σ. 23 (συλλ. Στεφ. Δ. Ήμέλλου, "Αγιοι "Απόστολοι Μελάνων, 1960).

8 Βλ. Παν. Ζερβοϋ, Παραδόσεις Ίστορ. Παραμυθολογήματα, προλ. στοιχειά, κακά
πνεύματα, Δωδεκαν. 'Αρχ. 3 (1958), σ. 264.

9 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ'άν., σ. 53- 56, 58, Johann. Theoph. Kakridis, Die alten
Hellenen im neugriechischen Volksglauben, München 1967, σ. 9 κ.Ιξ.
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Ή σωματική τών Ελλήνων ισχύς είναι κατά πολύ ύπερτέρα τής τών σημε-
ρινών. Ούτοι (οί σημερινοί) κατά τήν κρατούσαν άντίληψιν είναι «ψόφιοι», αδυ-
νατούντες νά έκτελέσουν έργα, ώς οί πρόγονοι των.

Ή πίστις εις τόν λαόν περί τοϋ παρελθόντος ώς καλυτέρου τοϋ παρόντος 1
ύπήρχεν ομοίως καί εις τήν 'Αρχαιότητα' άλλα καί παρ' άλλοις σήμερον λαοίς 3.

Οί «"Ελληνες» ήδύνατο νά κατασκευάσουν τά διά πελωρίων ογκολίθων
έκτισμένα κάστρα, νά μετακινούν ευχερώς τούτους καί νά ρίπτουν εις μακρινός
άποστάσεις ό,τιδήποτε*.

Τά σχετικά περί τοϋ θανάτου αυτών έκ πτώσεως 3 ομοιάζουν πρός τά περί
Σαρανταπήχων Παρόμοιαι διηγήσεις άπαντοΰν καί παρά τοις Βουλγάροις7.

Έκ τών τοπικών θρησκευτικών καί λατρευτικών συνηθειών άναφέρομεν
τάς περί τών 'Αγίων Θεοδώρων.

α) «Μια γ'ναϊκα ήταν άφ' τα Κουτοομύλια (τά Τρίκαλα μέσα)' αύτη ήταν
χ'λή κι τήν πήρι ού άντρας τ'ς στον ώμο νά τή φέρ' άπαν' στούν αι Θόδουρου.
rΗρθαν στούν αι Θόδωρ' 'κείνου τού βράδ' κ' έμειναν αλλα δυό. Τήν τρίτη μέρα
τού βράδ' τήν είπι ού αι Θόδονρας νά σ'κωθή νά πάη στα Τρίκαλα, στού σπίτι
τ'ς. Είχιγίν' καλά», (χφ., σ. 191).

1 Σχετικώς λέγεται και ή παροιμία «κάθε πέρσι και καλύτερα»' (βλ. Κ. Χουρμου-
ζιάδου, Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Πετροχωρίου (Τσακηλίου) Μετρών, Θρςικ.,

τόμ. ΙΣΤ' (1941), σ. 248. Γ. Δρακίδου, Ροδιακά, 'Αθήναι 1937, σ. 187. Έμμ. Μανωλα-
κάκη, Καρπαθιακά, έν 'Αθήνας 1896, σ. 285, άρ. 258. Ά. Κριάρη, Πλήρης συλλογή Κρη-
τικών δημωδών Ασμάτων κλπ., εκδ. Β', έν 'Αθήνας 1920-21, σ. 401. Ν. Γ. Κνριαζή,
Κυπριακαί παροιμίαι, έν Λάρνακι 1940, σ. 217. Νίκης Πέρδικα, Σκΰρος, τόμ. Β', 'Αθή-
ναι 1943, σ. 69 κλπ.

3 Ίλ. Α, 206- 272. Ήσιόδ. "Εργ. καί Ήμέρ, 109 κ.έξ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Με-
λέτη έπί τοΰ βίου τών νεωτέρων 'Ελλήνων, Νεοελληνική μυθολογία, Μέρος Β', έν 'Αθή-
ναις 1874, σ. 501 έξ.

» Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', 1904, σ. 730.

* Ή πίστις αΰτη υπήρχε καί παρά τοις άρχαίοις. (Βλ. Βιργ. Atv. XII, 896-902,
*Ομ. Ίλ. Ε 302 - 310, Υ 285 - 289 κ. ά. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, ένθ" άν., σ. 731 - 732),
ώς καί παρ' άλλοις λαοϊς. (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 730. Τοϋ αύτοϋ, Νεοελλ.
μυθολ. Β', 1874, α. 504.

5 Σχετικαί παραδόσεις είναι γνωσταί καί εις δλλα μέρη τής Θεσσαλίας κ.ά. (Βλ.

Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', 1904, σ. 52, άρ. 89. Κ. Α., άρ. 2301, σ. 258 (συλλ. Δ.
Λουκάτου, Θραψίμι Καρδίτσης 1959). Κ. Α., άρ. 1146, σ. 251 (συλλ. Δ. Πουλάκη, 'Αλμυ-

ρός Βόλου 1824) άναφέρεται ό όρκος «μά τό σκονταμό».

8 Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Ό άριΰμός τεσσαράκοντα παρά τοις Βυζαντινοϊς καί νεω-
τέροις "Ελλησι, έν 'Αθήναις 1939, σ. 97-98. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ'άν., Β', σ. 749 - 751.

' Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 749- 750.
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β) «"Εχ μι άκ'στά άπ' τ'ς παπποϋδις μας δτ ένας νιος μια βούλα ήταν ι
παράλυτους κ' οί άγιοι Θόδωροι κόσιβαν (= έτρεχαν) κι μί τ' άλουγα τ'ς τούν
πάτ'σαν κ' εγινι αμέσους καλά» (χφ., σ. 193).

γ) «"Αμα ήρθι 'ιδώ ού άγιους Θόδουρους, ού ένας ήρθι άπ' τούν Παλαμά ',

Είκ. 5. Τό ίχνος τοϋ ίππου τοϋ 'Αγίου Θεοδώρου.

πάτ'σι κ' έμεινι ή πατ'σά άπ' τ άλουγου τ' κι άπού κουντά έφτειασι τό άσκη-
ταριό τ' 'κει δίπλα» (χφ., σ. 193) (βλ. είκ. 5).

δ) «Κάποτε ένας Τσαβέας (επών. Τσαβέας) γέρος πήγι νά κόψ' ξύλα,
πουρνάργια, πού ήταν τής μονής και τότε ού 'γούμενονς θύμουσι και πήγι νά
πιτάξ' τήν εικόνα τών Άγίων Θοδώρων κάτ' κί άμέσους τά βουβάλια πού 'ταν
ζιμένα στούν άρ'μπά ψόφ'σαν κ έτσ' οί άγιοι φτειάσαν τού θάμα τ'ς» (χφ., σ. 194).

ε) «Οί άγιοι Θόδωροι φτειάνουν πουλλά θαύματα. "Ενας Πανάγους είχι
τρακόσα πρόβατα καί τά είχι στού λημέρ' ίκεϊ γύρου άπ' τού μαναστήρ' τ' άι
Θοδώρ'. Τούν έκανι παρατήρ'σι ού 'γούμινους νά φύγ' τά πρόβατα, άλλά ού
Πανάγους δέν άκουγι τ'ς έντολές τοϋ 'γούμενου κι ού 'γούμινους παρακάλαγι νά

1 "Οσον ήδυνήθην vù ερευνήσω δέν εΰρον ΰγιον Θεόδωρον ή Θεόδωρον καταγόμε-
νον ή γεννηθέντα είς Παλαμά. "Ισως πρόκειται περί τοπικού αγίου ή μοναχού, όστις
ήσκήτευεν ένταύθα φέρων τό όνομα Θεόδωρος, τούτου δ' ή λατρεία εχει συνδεθή πρός
τήν τοΰ Τήρωνος. Κατά πληροφορίας έκ τών γεροντοτέρων τής περιοχής τό μονύδριον
ύπήγετο είς τήν μονήν 'Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, ύπήρχεν δέ ηγούμενος εΐς αύτό, όστις
έδιδεν άναφοράν είς τόν τού 'Αγίου Στεφάνου.

Ή έδαφική έκτασις τού χωρίου "Αγιοι Θεόδωροι άνήκεν είς τό μονύδριον, τής
οποίας άπαλλοτρίωσις έγένετο τώ 1923 (χφ., σ. 193 -194).
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τιμωρηθούν, άλλα τίπουτα κι τότι κι ον 'γούμινονς πήρι τήν 'Αγία τών 'Αγίων
να τήν πιτάξ' κάτον κι αμέσως πλάγιασαν χάμον τά πρόβατα καί δεν σ'κώνονν-
ταν νά βονσκήσονν. "Εδειξι τον θάμα τ'ς. 'Αλλά τούν δείπνου παρονσιάστ κι ου
άγιους κι τούν χτύπ'σι τούν 'γούμινον κΐ τούν εΐπι : "Αλλ' βονλά νά μή τού
ξαναφτειάσης αυτό' τό 'χς φτειάσ' πουλλές βουλές κι νά μή τού ξανακάν'ς, γιατί
έτυχα νά εΐμι 'δώ κ' έδειξα τού θάμα μ'» (χφ., σ. 194-195).

Είκ. 6. Τό μοναστήριον τών 'Αγίων Θεοδώρων

ς-) «Μια βονλά πήρι φωθχιά τού μαναστήρ κι καίγουνταν. "Επιασ' άπ'
τού μπουχαρι ή φωθχιά κι τότι άμέσονς ενας Θόδονρονς Χοντος άνέβ'κι άπάν'
στή σκιπή κι τούν βόηθ'σαν κι αλλ' κ έσβησι τή φωθχιά, αλλά αντός ό Χοϋτος
μόλ'ς έσβησι τή φωθχιά παραπάτ'σι κι κριμάστ'κι νά πέσ' κάτον νά σκουτουθή
κι τούν κράτ'σι ου "Αγιους στονν αέρα σχιδόν, πιάστ'κι άπου μιάν κιραμίδα καί
σιγά, σιγά άνέβ'κι στή σκιπή τον μαναστηργιοϋ καί γλντονσι. ΤΗταν θαύμα
τ' άγιου» (χφ., σ. 195) (βλ. είκ. 6-7).

ζ) «Στούν άγιου Θόδουρου μέσα έχ ενα κούτρων' αυτό είνι κάτ' στή σκήτ'.
'Απ' τού κούτρων' αυτό ξύνονμι λίγου κι τό 'χ'μι γιά φνλαχτ'κό. Μέ τή σκόν'
φτειάν'μι κι χαϊμαλ.άκ» (χφ., σ. 193).

Αί παραδόσεις (α'- ε') είναι σχετικαί πρός τά θαύματα τοϋ 'Αγίου καί τόν

26
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βίον αυτού. Τό θέμα περί τού ίχνους τής οπλής τοΰ ζώου του είναι κοινόν καί
ε'ις άλλας αγιολογικός καί μή διηγήσεις'.

Ή πανήγυρις τών 'Αγίων Θεοδώρων είς τό όμώνυμον χωρίον εις τήν οποίαν
μετέχει καί πλήθος κόσμου έκ τών πέριξ χωρίων καί κωμοπόλεων άρχεται άπό
τής εσπέρας τής Παρασκευής τής α' εβδομάδος τών νηστειών καί διαρκεί μέχρι

Είκ. 7. Τό τμήμα τής στέγης τοϋ μοναστηρίου
ένθα Ιλαβε χώραν τό Οαΰμα.

καί τής Κυριακής. Τήν πρωΐαν τοΰ Σαββάτου, ήμέραν τής εορτής, μετά τό πέρας
τής θείας λειτουργίας ευλογείται τό ύψωμα τού (("Αι Θοδώρ'» *, δίσκος μέ έψη-
μένον σΐτον (κόλλυβα), όστις έχει παρασκευασθ-ή φροντίδι τής εκκλησίας, ((τον
φτειάχν' αντό τον σ'τάρ' τον μαναστήρ'». 'Από τό ύψωμα τούτο παραλαμβάνουν
πάντες μερικούς κόκκους σίτου διά μαντικούς σκοπούς. Δι' aUtcöv μαντεύονται οί
νέοι καί κυρίως αί νεανίδες περί τοΰ μέλλοντος συζύγου των. Οί έκ τών έγγάμων
λαμβάνοντες άπό τό ύι^ωμα παραδίδουν τά κόλλυβα ε'ις άγάμους. Οί άγαμοι τοπο-

1 Βλ.. "Αννης I. Παπαμιχαήλ, Έκθεσις λαογραφικής έρεΰνης είς τήν έπαρχίαν Καρ-
δίτσης, Ε. Κ. Α., τόμ. III' - ΙΘ' (1965- 1966), έν 'Αθήναις 1967, σ. 241 - 242.

2 Κατ' έκείνην τήν ήμέραν κομίζονται είς τήν έκκλησίαν πρόσφορον καί πινάκια
περιέχοντα έψημένον ύφ' εκάστης οικογενείας σΐτον, τής οποίας μέλος φέρει τό όνομα
Θβόδωρος, καλούμενα υψώματα, ώς γίνεται καί μέ κάθε έορτήν. Ταύτα ύψούνται μετά
τό πέρας τής θείας λειτουργίας. Ή εύλογία δέ τελείται χωριστά ούχί μετά τοΰ υψώμα-
τος τοΰ άγιου.



ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 403

θετούν τούς κόκκους τού σίτου έκ τοΰ ύψώματος ύπό τό προσκεφάλαιόν των
επάδοντες:

"Αγιε Θόδωρε'
αύτοϋ πού πάς
και τις μοίρες συναντάς,
αν ôfjç και τή δικιά μου,
πές της νά 'ρθη στ' όνειρο μου,
νά μοϋ πή κι τ' δνομά της.
ή "Αγιοι Θόδωροι, καλοί,
κάλοι θαυματουργοί'
'κει στήν έρημο πού πάτε
και τις τύχις συναντάτι,
άν δήτε και τή δική μου,
τήν άποχαιρετάτε.
"Αν τήν ίδήτε νά κάθεται,
πές της νά σηκωθή,
κι άν τήν ίδήτε νά τρέχη

πές της νά κάνη γρήγορα, (χφ., σελ. 118-119).

Πρόκειται ενταύθα περί πανελληνίου μαντικής συνήθειας1. Τό 'ιδιάζον εις
τήν περιοχήν ταύτην έγκειται ότι ό σίτος πρός μαντικόν σκοπόν παρασκευάζεται
φροντίδι τής εκκλησίας καί είναι ό δίσκος «τ αι Θοδώρ'»

Τήν Κυριακήν μετά τό πέρας τής θείας λειτουργίας λαμβάνει χώραν έξωθι
τής έκκλησίας χορός μέχρι έσπέρας, ό χορός «τ' αι Θοδώρ'» καθ' 8ν αδεται τό
άσμα «τ' αι Θοδώρ'».

Κάτου στούν άγιου Θόδωρου στούν άγιου Κουσταντϊνου
πανηγυρίτσι γίνουν τ αν στούν άγιου Κουσταντϊνου
τού πανηγύρ' ήταν πουλύ κι τού νιρό ήταν λίγου-
ή (τού πανηγύρ' ήταν πουλύ κι ού τόπους ήταν λίγους)
τού πίν' ου δράκους τό νιρό διψάει τού πανηγύρι.
'Αλέξης 3 κι ό Βλαχόιπουλους αντάμα τρών και πίνουν.

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μαγικαί τελεταί πρός πρόκλησιν μαντικών ονείρων περί γά-

μου, (Τοϋ αύτοϋ, Λαογρ. σύμμεικτα, τόμ. Γ', έν 'Αθήναις 1931, σ. 116-117, 121-126).

3 Έν Κρήτη ή σύζυγος του ιερέως τού χωρίου ή νεάνίς τις εψηνε τόν σΐτον. (Βλ.
Μαρίας Λιουδάκι, Ό γάμος στήν Κρήτη τώρα καί παλιά, Έπετ. Έτ. Κρητ. Σπουδών,
Γ' (1940), σ. 335.

3 Ή συνέχεια είναι τό γνωστόν $σμα τοΰ Μικροΰ Βλαχόπουλου.
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'Αντάμα έχουν τούς μαύρους τους σ' έναν τάβλα δεμένους
έχουν κί μάννα καλουγρά γιά νά τούς όρμηνεύΐ]

— Παιδιά μου, τρώτε, πίνετε κ' οί Τούρκοι σας κουρσεύουν.

— Μάννα μου, κι άν μάς κούρσεψαν, ποτέ τους δέ μάς πήραν... κλπ.

Παραθέτομεν τήν μουσικήν τοΰ άσματος κατά καταγραφήν ύπό τοΰ συν-
ιάκτου μουσικοΰ κ. Σπυρ. Περιστέρη :

Ό συμφυρμός τοΰ άσματος μέ τό τοΰ Μικροΰ Βλαχόπουλου έχω τήν γνώ-
μην ότι προήλθεν έκ τοΰ ότι τά ασματα ταΰτα ηδοντο είς χορευτικόν ρυθ·μόν,
κατά τάς πανηγύρεις ή αλλας περιστάσεις, ώς κατά τάς άπόκρεως, καθ·' ας λαμ-
βάνει χώραν χορός, ό όποιος εςετελείτο παλαιότερον διά τών άδομένων ασμάτων
καί ήτο συνεχής.

Τά ασματα ταΰτα τοΰ αυτού κυρίως ρυθμού, χρόνου, ηδοντο τό εν κατόπιν
τοΰ άλλου άνευ διακοπής1. Σύν τώ χρόνω όμως τά πολύστιχα ασματα δέν ηδοντο
πλήρη, διό ελησμονοΰντο, ούτω δέ έλαβε τό άνωτέρω ασμα τήν σημερινήν του
μορφήν.

1 Τοΰτο συμβαίνει καί σήμερον κατά τόν πασχαλινόν χορόν, όπου τό εν χορευτι-
κόν $σμα ακολουθεί τό άλλο.
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RÉSUMÉ

Recherche folklorique dans la province de Trikala en Thessalie
(du 16 août au 2 septembre 1968)

par Anne J. Papamichail

Faisant suite à sa mission de l'année précédente dans cette région
(i) l'auteur a travaillé aux villages Aghios Théodoros, Kalliroï et Kalam-
baka, où a recueilli un matériel folklorique varié, noté dans un cahier
(in 8° grand format) de 383 pages, déposé au Centre de Recherches sub
no 3241. Également elle a enregistré sur bandes magnétiques 120 chan-
sons folkloriques et danses populaires.

De ce matériel l'auteur, commente certains éléments seulement:
a) De la vie agricole elle rapporte du village Kalliroï des informations
relatives à la charrue en bois «ξυλαλέτρι», «ξυλάλετρο», «αλετρο» ou «αλέτρι»
comme on le nomme presque dans toute la Grèce. Elle donne une des-
cription minutieuse des différentes parties de cet instrument de travail
archaïque en les nommnat et en les comparant avec celles de la charrue
de Byzance et de l'Antiquité.

b) Parmi les legendes recueillies elle commente celle des géants
Hellènes qui étaient considérés par les Grecs anciens et d'autres peuples
comme ayant une force surnaturelle. Cette croyance est répandue presque
dans toute la Grèce.

c) Des coutumes locales elle mentionne les légendes de St. Théodore
ainsi que la foire qui est célébrée en son honneur le jour de sa fête.
Cette foire dure trois jours : du premier vendredi du grand carême au
dimanche. Le samedi, après la messe, on bénit le plateau du St. Théo-
dore où on y met des grains du blé cuits. Ces grains du blé sont distri-
bués aux fidèles et servent à des buts devinatoires.

Le dimanche après la messe on danse dans la cour de l'église la
danse du St. Théodore en chantant la chanson du Saint.

Selon l'auteur cette chanson constitue une synthèse des chansons
du cycle akritique soit : «du dragon retenant les eaux», et du «Petit Vla-
chopoulo». Cette synthèse est due, selon l'auteur, au fait que ces chansons
étaient chantées et dansées pendant la fête du St. Théodore aux foires
et en d'autres circonstances l'une après l'autre sans interruption pour
faire durer la danse. Avec le temps ces chansons polystiques n'étaient
plus chantées en entier, du fait de la disparition des vieux qui les con-
naissaient et ainsi prirent leur forme actuelle.


