
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Μάνα τοΰ κλεφταρματολισμοΰ καθώς είναι ή Θεσσαλία, 
επόμενο ήταν νά σταθή κι ή κοιτίδα τοΰ κλέφτικου κι 
ήρωϊκοΰ δημοτικού τραγουδιού. Οί λαογράφοι κι οί μου- 
σικολόγοι επανειλημμένα έχουν άσχοληθή μέ τό θεσσα- 
λικό δημοτικό τραγούδι. Ή σχετική έρευνα τούς οδή
γησε σέ γόνιμα καί πλούσια συμπεράσματα, πού άφοροϋν 
τή μετρική του, τό περιεχόμενό του, τά ιστορικά καί προ
σωπογραφικά του στοιχεία, τή μουσική του καί γενικώ- 
τερα τό καλαισθητικό του δφος.

"Ομως τό θεσσαλικό τραγούδι είναι ανεξάντλητο καί σέ 
πολλά του σημεία αθησαύριστο άκόμη. Τά ήρωϊκά καί 
ιστορικά θεσσαλικά δημοτικά τραγούδια δέ σταμάτησαν, 
όπως έγινε σ’ άλλα διαμερίσματα τής χώρας μας, μετά 
τήν αποκατάσταση τοΰ Ελληνικού Κράτους. Ή Θεσσα
λία έμεινε υπόδουλη σωστά μισόν αιώνα άκόμη καί τά 
ήρωϊκά τέκνα της δέν έπαυσαν ν’ άποζητοϋν τήν άποτί- 
ναξη του τουρκικού ζυγοΰ, άναπτύσσοντας σάν άτομα ή 
σάν μικρές ομάδες πολεμική δραστηριότητα κλεφταρμα- 
τολικοΰ χαρακτήρα. Άκόμη περισσότερο μέ τις δυο θεσ- 
σαλικές έξεγέρσεις τοΰ 1854 καί τοΰ 1878, ή μουσική θεσσα- 
λική παραγωγή πλουτίσθηκε καί μέ καινούργια τραγούδια, 
πού είχαν σάν άντικείμενό τους τον έπαινο καί τόν άφη- 
ρωϊσμό προσώπων καί γεγονότων, πού σημάδεψαν μέ τή 
σπουδαιότητά τους τή νεώτερη θεσσαλική ιστορία. Έτσι 
ή λαϊκή στοματική παράδοση, ό ζωντανός αυτός φορέας 
τοΰ δημοτικού τραγουδιού, συντήρησε ευλαβικά γιά τούς 
μεταγενεστέρους ένα πλήθος μελουργημένα κείμενα, μονα
δικά σέ ομορφιά κι ιστορικότητα.

Άπό τήν άνέκδοτη συλλογή μου δίνω σήμερα στόν άνα- 
μνηστικό αύτό τόμο τής Ένώσεως τής Θεσσαλίας μέ τήν 
Ελλάδα μερικά τέτοια τραγούδια, σά μνημόσυνο γιά κεί
νους πού άγωνίσθηκαν μέ πάθος κι εύγενική άνιδιοτέλεια 
γιά τήν Ιερή υπόθεση τής θεσσαλικής λευτεριάς.
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Ο ΖΗΤΡΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΧΑΡΑ 
Όλυμπος - Λιβάδι Ελασσόνας 18°? at.-Χορός στά τρία.
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Ό Ζήτρος κάνει τή χαρά, άϊντι, χαρά γιά τόν υίγιό του
κι’ άκάλεσε τήν κλεφτουριά τά δώδεκα πρωτάτα.
Τό Λάπα δέν άκάλεσε τό φοβερό τόν κλέφτη.
Κι’ όλοι πηγαίνουν κέρασμα κριάρια μέ κουδούνια.
Κι’ ό Λάπας πάει άκάλεστος μέ ζωντανό άλάφι.
Στ’ ασήμι καί στό μάλαμα καί στό μαργαριτάρι.
Κανένας δέν τόν λόγιασε άπό τούς καλεστάδες.
'Η Ζήτραινα τόν λόγιασε άπό τό παραθύρι.
Καλώς τό Λάπα πόρχεται μ’ άλάφι στολισμένο.
Στρώστε τοΰ Λάπα σ’τόν όντά, τοΰ Τρίτσα σ’τήν κρεβ-

βάτα,
Στρώστε καί των παλληκαριών άπ’ όλα τά πρωτάτα.

*

ΠΑΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ή ΖΗΔΡΟΣ

Μιά άπό τις παλιές άρματολικές οικογένειες πού πέ
ρασαν τά πρώτα τους χρόνια στήν Πίνδο. ’Αργότερα ήρ
θαν στά μέρη τής Ελασσόνας πού τά κράτησαν ώς από
λυτοι κυρίαρχοι κατά τόν Περραιβόν 200 χρόνια. Εκεί
νος όμως πού εργάστηκε περισσότερο είναι ό Πάνος Ζή
τρος στις άρχές τοΰ 18ou αιώνα. Μεγάλωσε τά όρια του 
προγονικού του Καπετανάτου καί καθώς μάς μαρτυρεί ή 
παράδοση άνεκηρύχθη έξαρχος διά Σουλτανικοΰ φερ
μανιού. Παντρεύτηκε στά 85 του χρόνια. Έκαμε παιδιά 
καί πέθανε στά 120 χρόνια του, μέ τήν ψυχή θλιμμένη 
γιά τή δολοφονία τοΰ γιοΰ του Φώτου, πού έγινε στά 
1768. Ή Δημοτική ποίηση παρουσιάζει άκόμα ένα γιό 
του, τό Δημήτρη. Ή ιστορία μάς φέρνει κληρονομιά 
τό άρματολίκι στό γαμβρό του Νικοτσάρα, πού κράτησε 
σεβαστή τή μνήμη του σ’ αύτό.

’Ανακοίνωση:
’Ελευθερίας ή Λούσας Ίωάννου Μπόλη, τό γένος 

Ψαλίδα έκ Λιβαδιού ’Ολύμπου, έτών 30 (1938).

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ—Λιβάδι ’Ολύμπου (1799)
Χορός Συρτός 7/s
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Αφήνω γειά στόν Έλυμπο καί γειά στά κορφοβούνια, 
σέ σάς λημέρια μ’ έρημα, πλατάνια μέ τούς ίσκιους. 

Γεωργάκη μ’ Καπετάνιε μ’, του ’Ολύμπου τό ξεφτέρι.

89
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Βρυσούλες μέ τά κρύα νερά, καί χαμηλοί μου κάμποι. 
’Αφήνω γειά στους σταυραϊτούς, καί σ’ δλα τά ξεφτέρια. 

Γιωργάκη μ’ Καπετάνιε μ’, του Όλύμπου τό ξεφτέρι.

’Αφήνω γειά στον ήλιο, καί στ’ άργυρό φεγγάρι, 
πού μούφεγγε νά περπατώ, σάν άξιο παλλικάρι.

Γιωργάκη μ’ Καπετάνιε μ’, τοϋ Όλύμπου τό ξεφτέρι.

’Ανακοίνωση:
Μήτρου Τσανούσα έκ Λιβαδιού Όλύμπου, ετών 58 - (1936).

’Ανακοίνωση:

Ίερέως Δημητρίου Παπαγεωργίου έκ Γόννου Λαρίσης, 
έτών 94 (1942).

Τοϋ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΑΧΕΙΛΑ (1833)

Μάχη Καρυας καί Πουλιάνας—Όλύμπου (Τραπεζιάρικο)

ΤΟΥ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ (1808)

Τ’ έχουν τής Ζίχνας τά Βουνά
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Τ’ έχουν τής Ζίχνας τά βουνά καί στέκουν μαραμένα; 
Μήνα χαλάζι τά βαρεϊ, μήνα βαρύς χειμώνας;
—Ουδέ χαλάζι τά βαρεϊ, ουδέ βαρύς χειμώνας- 
Ό Νίκο - Τσάρας τά βαρεϊ μέ τρία βιλαέτια,
Μέ Σέρρας καί μ’ ’Αράχοβα, μέ δώδεκα νταμπούργια.

Καί άλλο τραγούδι τοϋ Νικοτσάρα (1807) (Μουσική ίδια)

Ένα πουλάκι ξέβγαινε ’πό μέσα ’πό τή Βέρροια,
Ράχη σε ράχη περπατεΐ, λημέρι σέ λημέρι,
Κι’ οί κλέφτες τό έρώταγαν, κι’ οί κλέφτες τό ρωτούσαν. 

— Πουλάκι, πόθεν έρχεσαι καί πόθεν κατεβαίνεις;
—’Από τή Βέρροια έρχομαι, στ’ Άγραφα κατεβαίνω- 

Πάω νά βρώ τό Νικολό, νά σμίξω τον Σταμάτη,
Νά πω τά χαιρετίσματα άπό τό Νικοτσάρα.
Τρεις μέρες κάμνει πόλεμο τρεις μέρες καί τρεις νύχτες, 
Πέρα στό Ξηρολείβαδο στούς πάγους κ’ εις τά χιόνια. 

—’Ακουστέ παλληκάρια μου, φωνάζ’ ό Νικοτσάρας.
Βάλτε τσιλίκι σ’τήν καρδιά, βάλτε φτερά στά πόδια, 
Καί πάρτε τά τουφέκια σας, βγάλτε καί τά σπαθιά σας, 
Γιουρούσι γιά νά κάμωμε, νά φτάσωμε στό Πράβι,
Τήν άλυσσον νά κόψωμε, καί πέρα νά ριχτοϋμε.
Ζερβά μεριά τον ποταμό νά πάρωμε, παιδιά μου,
Νά βρούμε τά Λαζόπουλα, τον Καπετάν Λαμπράκη. 
Εύθύς γιουρούσι έκαμαν κ’ έφθασαν σ’ τό γεφύρι,
Καί μέ τό δαμασκί σπαθί ό Νικοτσάρας κόφτει 
Τήν άλυσσον τοϋ γεφυριοϋ, καί διάβηκαν άντίκρυ.

*

Δέ σέ θαρρούσα Έλαμπε, τόσο νά σκοτιδιάσης,
Τό Μάη νά ρίξης τή βροχή τό Θεριστή τό χιόνι, 
νά βρέξ’ ό Γιώργος τ’ άρματα τά φλωροκαπνισμένα. 
Νά βγουν οί Τούρκοι στήν Κάρυά νά βγουν καί ’στήν

Πολιάνα.
Χατζή - Χουσεΐν πασάς τούς πλάκωσε, μέ δύναμι μεγάλη. 
Πάησαν καί τόν καρτέρησαν μεσ’ στήν Κάρυά ’πό πάνω, 
Όλη μερίτσα πολεμούν καί τό βράδυ γιουρούσι, 
μέ τά σπαθιά στά χέρια τους, τούς Τούρκους κυνηγοϋνε.

’Ανακοίνωση:
Νικολάου Γκούρου έκ Καρυας Όλύμπου, έτών 50 (1934).
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Τοϋ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ (1854) 
Τραπεζιάρικο
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Ti έχεις, μαϋρε κόρακα, καί σκούζεις καϊ φωνάζεις; 
Μήνα γιά αίματα δίψας, μήνα δίψας γιά λέσια; 
Έβγα ψηλά σ’τόν Κόζιακα, ψηλά στήν Καλαμπάκα, 
Νά ΐδής κρέατα τούρκικα, κορμιά δίχως κεφάλια- 
Κλείσανε τόν Άλήμπεη μέ τέσσερες χιλιάδες,
Πέφτουν τουφέκια σά βροχή, κανόνια σά χαλάζι,
Κι’ αύτά τά λιανοτούφεκα σάν τή ψιλή βροχούλα, 
Βάστα, μπρε Χατζή - Πέτρο μου, τό λιάπικο τουφέκι

(ή άσκέρι).

Κλαΐνε τά δένδρα, κλαΐνε τά δένδρα, 
κλαΐνε καί τά κλαδιά
κλαΐνε τή Μακρυνίτσα, τοϋ Βόλου τά χωριά. 
Καϋμένη Μακρυνίτσα, δεν έκαμες καλά, 
πού σήκωσες κεφάλι μεσ’ στήν Καρατουρκιά.
Πήραν κορίτσια, πήραν κορίτσια, 
γυναίκες καί παιδιά,
πήραν κ’ ένα κορίτσι άπ’ τήν Άνακασιά.
Πήραν κορίτσια, πήραν κορίτσια, 
γυναίκες καί παιδιά,
πήραν κ’ ένα κορίτσι τό πήγαν στον Πασά. 

’Ανακοίνωση:
Δημητρίου Βαενα έκ Κεραμιδιού Πηλίου, ετών 68, (1956).

Τοϋ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΜΗ (1878) 
Τραγούδι ’Επαρχίας ’Ελασσόνας (Τσιαριτσιάνης)
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(βλ. Άθ. Κ. Οίκονομίδη, Τραγούδια τοϋ Όλύμπου άριθ. 29) *

’Ανακοίνωση:

Στέργιου Πρασουλίδη έκ Μαλακασίου Καλαμπάκας, ετών 
55, (1937).

V,

ΜΑΧΗ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ—ΒΟΛΟΥ (1878)
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Τρεις περδικοΰλες κάθονται σ’ τόν Έλυμπο σ’ τή ράχη, 
Ή μιά τηράει κατ’ τό γιαλό κ’ ή άλλη κατ’ τή Λάρσα,
Ή τρίτη ή καλλίτερη μοιρολογάει καί λέει:
Ό Τσάμης τί νά γίνηκε τοΰτο τό καλοκαίρι;
Ποδταν λεοντάρι σ’ τά βουνά κι’ άητός μέσα σ’ τούς κάμ-

[μπους,
Ήταν καί στήν Τσιαρίτσιανη καμάρι ζηλεμένο;
Μας είπαν πώς έπέρασε, πέρα σ’ τήν ’Ελασσόνα.
—’Ανάθεμά σας γέροντες, γερόντ’ τής Τσιαρίτσιαν(η)ς, 
Μέ τά χαρτιά πού στέλνετε σ’ τόν καπετάν τόν Τσιάμη. 
Νά ’ρθής, νά ’ρθής, βρε Τσιάμη μου, νά ’ρθής νά προσκυ-

[νήσης,
Νά προσκυνήσης τόν Πασά καί τόν Δεσπότ’ Λασσόνας, 
Πρώτος νά εΐσ’ άρματολός, Ντερβέναγας νά γίνης. 
Γράφτει χαρτιά τούς προβοδάει, χαμπέρια καί τούς στέλ

νει.
—'Όσο ν’ ό Τσιάμης ζωντανός Πασά δεν προσκυνάει. 
Πασά ’χει ό Τσιάμης τό σπαθί, Δεσπότη τό τουφέκι.

Τό ίδιο τραγούδι μέ τούς ίδιους στίχους καί μουσική 
άναφέρεται καί στον Ν. Τσάμη τόν έκ Τσαριτσιάνης. Ή 
δε μουσική είναι ή ιδία καί στό τραγούδι τοϋ έκ Ραψά- 
νης καπετάν Νασιοϋλα, μέ διάφορους όμως στίχους.

Βλ. Άθ. Κ. Οίκονομίδη (Τραγούδια τοϋ Όλύμπου, 
σελ. 75).

’Ανακοίνωση:
Γεωργίου Παπαθανασίου ή Τσιάμη, δικηγόρου έγγονοΰ 
τοϋ Καπετάν Γεωργίου Τσιάμη, έτών 60, (1962).

707

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
26/07/2016 02:10:39 EEST - 2.85.0.15



ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΕΝΑΣ

’Αριστούχος τής Β' τάξεως 
Δημοτικού Σχολείου ’Αθη
νών. Διακρίνεται διά τήν 
άγάπη του στήν μάθηση.

Ε. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μαθήτρια τού Οικονομι
κού Λυκείου Τρικάλων, 
τυχοϋσα έπαίνου όπό 
τού ’Υπουργείου Παιδείας.

ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΜΠΑΛΑΝΗ

’Αριστούχος Γυμνασίου 
Θηλέων Τρικάλων. Φοιτή
τρια Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

ΓΑΡ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

’Απόφοιτος Γυμνασίου Βε- 
λεστίνου. Διεκρίθη διά τήν 
έπιμέλειάν της, έπαινεθεΐσα 
τό σχολικόν έτος 1963 - 64.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΒΑΡΑΣ

Υίός Ευαγγέλου Σκουβαρά. 
’Αριστούχος μαθητής τού 
έν 'Αγία Παρασκευή Λυ
κείου Ίωάννου Μπαρμπίκα.

ΠΑΝΑΓ. ΜΠΑΛΑΝΗΣ

Υίός ιατρού Ν. Μπαλά- 
νη. Έγεννήθη εις ’Αθήνας. 
’Αριστούχος Γυμνασίου. 
Σπουδαστής τής Νομικής.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛΗΘΑΡΑ

Θεσσαλικής καταγωγής μα
θήτρια Νηπιαγωγείου Μα- 
ρασλείου, διακρινομένη 
διά τήν έπιμέλειάν της.

ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΟΥ

Έκ Δεσκάτης, ’Αριστούχος 
μαθήτρια τού Γυμνασίου 
Δεσκάτης, βραβευθεΐσα ύπό 
τού Υπουργείου Παιδείας.

ΚΩΝΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

’Αριστούχος τού Γυμνασί
ου Άρρένων Βόλου. Συνε
χίζει σπουδάς εις τό Πανε- 
πιστήμιον Θεσσαλονίκης.

ΙΟΥΛΙΑ ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ

Έκ τών άριστων μαθητριών 
τής Β' τάξεως τού Λυκείου 
Ζαγοράς. Συνεχίζει τάς 
σπουδάς της μέ έπίδοσιν.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΚΑ

Μαθήτρια ’Εσπερινού Οι
κονομικού Γυμνασίου Λα- 
ρίσης, άριστεύσασα κατά 
τάς άπολυτηρίους εξετάσεις.

Η ΝΕΑ ΘΕΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΛΗΘΑΡΑ

’Αριστούχος μαθήτρια τού 
’Αρσάκειου Δημ. Σχολείου, 
διακρινομένη διά τήν έπιμέ- 
λειάν της εις τά γράμματα.

ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Έκ Ραψάνης Λαρίσης. ’Αριστού
χος· υίός τού Ά. Γεωργιάδου Γ. 
Γραμμ. Λέσχ. Θεσσαλών Θεσ/κης.

ΒΑΤΌΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Τελειόφοιτος Α' Λυκείου 
Άρρένων Λαρίσης. ’Αρι
στούχος, διακριθεϊς διά τό 
ήθος καί φιλοπονίαν του.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

Μαθητής Γ' τάξεως Β' 
Λυκείου Βόλου. Ή έπιμέ- 
λεια καί ή μελέτη τόν ά- 
νέδειξαν έκ τών άριστων.

ΕΛΕΥΘ. ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ
Έκ Φαναριού Καρδίτσης, 
άριστοϋχος τής Γ' τάξεως 
Λυκείου Φαναριού, πρω- 
τεύσασα έπανειλημμένως.
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ΕΥΘ. ΤΣΑΦΟΓΙΑΝΝΗ

Άπεφοίτησε μέ τόν βαθμόν 
«Άριστα» έκ τοϋ Λυκείου 
Θηλέων Τρικάλων, διακρι- 
θεΐσα διά τήν έπίδοσίν της.

ΣΑΛΙΚΗ ΓΕΝΙΑ

ΒΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥ

Αριστούχος μαθήτρια τής 
έν Χολαργώ Σχολής Γεωρ. 
Κουμεντάκου, διακρινομένη 
καί εις τήν καλλιτεχνίαν.

Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έκ Καρδίτσης αριστού
χος μαθητής Δημοτ. Σχο
λείου «Κάδμος» X. Σαπουν- 
τζάκη-Νέα Ιωνία ’Αθηνών.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΛΚΙΑ

Έκ Τσαριτσάνης. ’Αρι
στούχος μαθήτρια τοϋ Γυ
μνασίου, διακρινομένη δι’ 
έπίδοσίν εις τά γράμματα.

ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΚΡΑΤΣΗ

Άριστοϋχος μαθήτρια τοϋ 
Βου Δημοτικοϋ Σχολείου 
τών ’Αθηνών, διακρινομένη 
διά τήν φιλομάθειάν της.

ΜΠΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ

’Αριστούχος μαθήτρια τής 
Γ' τάξεως Ά Λυκείου Θη
λέων Λαρίσης. Διακρίνεται 
διά τήν έργατικότητά της.

ΑΝΝΑ ΑΤΒΑΤΖΟΓΑΟΥ

Έκ Νέας ’Ιωνίας Βόλου, 
άριστεύσασα κατά τάς προ- 
αγωγικάς έξετάσεις τοϋ Λυ
κείου τής Νέας ’Ιωνίας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΔΑΣ

Θεσσαλός, μαθητής άρι- 
στοΰχος τοϋ Λυκείου, δια- 
κρινόμενος διά τήν είς 
τάς σπουδάς έπίδοσίν του.

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΓΕΝΑ

Έκ Πύλης Τρικάλων. Άρι- 
στοΰχος μαθήτρια Γπ? τά
ξεως Γυμνασίου, τυχοϋσα 
έπανειλημμένων έπαίνων.

ΓΡΗΓ. ΧΑΑΟΥΛΑΚΟΣ

Άριστοϋχος τοϋ Α' Γυ
μνασίου Άρρένων Βόλου. 
Σπουδαστής Σχολής Πο
λιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

Άριστοϋχος μαθητής τής 
Γ' τάξεως Γυμνασίου Πα- 
λαμα. Διεκρίθη διά τήν 
έπίδοσίν είς τάς σπουδάς.

ΣΟΦΙΑ ΙΜΒΡΟΥ

Μαθήτρια Γ' τάξεως Λυ
κείου Καρδίτσης. Διακρί- 
νεται μεταξύ τών άριστων 
μαθητριών διά τό ήθος της.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΡΑΦΑΚΗΣ

Έκ Τρικάλων Θεσσαλίας. 
Άριστοϋχος μαθητής τοϋ 
Β' Λυκείου, διακρινόμενος 
δι’ έπίδοσίν είς τάς σπουδάς.

MAP. ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΝΗ
Μαθήτρια Γ’ τάξεως Λυ
κείου Τρικάλων. Ή έπίδο- 
σίς της τήν έχει κατατά
ξει μεταξύ τών άριστων.

ΧΡΗΣ. ΜΠΑΚΡΑΤΖΗΣ
Άριστοϋχος τοϋ Λεόντειου Λυκεί
ου Αθηνών. "Ετυχε ευφήμου μνείας 
διά τήν έπιμέλειαν καί τό ήθος του.

ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΟΥ

Άριστοϋχος τοϋ Γυμνασίου 
Θηλέων Βόλου. Πρότυπον 
μαθήτριας μέ εύγενή αι
σθήματα καί λαμπρόν ήθος.
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ToC ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΟΜΟΥΖΑ (1880) 
Ραψάνη Όλύμπου
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Πουλάκι πήγε κάθησε στον Άϊλιά στή Ράψιαν’(η) 
Όλημερής απ’ τό πρωί πικρά λαλεΐ καί λέγει.
Τόν Έλυμπο τόν γύρισα, τά μέρη τοΰ Κισσάβου,
ΚΤ άπ’ χήν Ελλάδα έρχομαι καί μη δ’ εκεί δέν φάν’κε 
Ό Καπετάν Θεμιστοκλής, τό πρώτο παλληκάρι.
Πικρό χαμπέρι έμαθα στο δρόμο όπου’ ρχόμαν,
Οί Ραψιανιώται οί άπιστοι τόν πότισαν φαρμάκι. 
«’Ανάθεμά σε Ράψιανη, κακό πού έχεις κάμει,
Μέ άπιστία τόν έφαγες τόν πρώτο Καπετάνον.
Οί ράχες μαραθήκανε καί τά χωριά τόν κλαΐνε.
Όλ’ οί Κονιάροι έτρεμαν, φόβον πολύν τόν είχαν,
Καί κάνας δέν έτόλμαγε, χριστιανόν νά βλάψη. 
Καταρραχιάς, Καλόγηρος, οί πρώτ’ από τούς κλέφτες, 
Καί τούτοι τόν φημίζανε εις τήν παλληκαριά του,
Εις τήν όγληγοράδα του κ’ είς τήν έλευθεριά του.
Στόν Έλυμπο περίφερνε καμαρωμέν’ άλάφι,
Κι* άπό τ’ άσήμια έλαμπε σάν στά βουνά τό χιόνι.» 
«Δέν σ’ έλεγα Θεμιστοκλή μ’ στή Ράψιανη μην πάνης, 
Γιατ’ είναι άπιστοι πολλοί καί νά μήν κακοπάθης;» 
«Πήγα νά ίδώ τόν τόπο μου, νά ίδώ καί τούς δικούς μου, 
ποτέ δέν έπαντέχαινα μηδέ στόν νοΰ μου τώχα, 
Φαρμάκι νά μοΰ δώσουνε οί πρώτοι μου οί φίλοι.»

('Ο Θεμ. Ν. Δομούζας, ήτον εκ τής καλλιτέρας οικο
γένειας τής Ράψανης τού Όλύμπου, δραστήριος καί γεν
ναίος. ’Εχρημάτισε σωματάρχης κατά τήν έπανάστασιν τού 
1878 καί έπολέμησεν άνδρείως σέ διάφορες μάχες κατά 
τών Τούρκων. Τό 1880 έγκαταλειφθείς άπό όλους τούς ό- 
παδούς του λόγφ τής έντονου καταδιώξεως αυτών ύπό τών 
Τούρκων καί μείνας μόνον μέ έναν συμπολεμιστήν του, 
Κώνστα Κόντον, όνόματι, έδηλητηριάσθη παρά τών συμ
πατριωτών του Ραψανιωτών).

’Ανακοίνωση:
Ζαφειρίδου εκ Ράψανης ετών 70, (1929).

ΣΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 
Χορός Τσάμικος. Τόν χορεύουν τις ήμέρες τοΰ Πάσχα.
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Σήμερα Χριστός άνέστη—καί στούς ουρανούς άνέβη. 
Σήμερα τά παλληκάρια—λάμπουνε σάν τά λιοντάρια. 
Σήμερα καί τά κορίτσια—στέκονται σάν κυπαρίσσια. 
Σήμερα κ’ οί παντρεμένες—στέκονται καμαρωμένες.

’Ανακοίνωση:
Γεωργίου Καραναστάση (Σπανού) έκ Γόννου Λαρίσης 
ετών 70, (1930).

ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΣ—Πύθιον 
Χορός στά τρία
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’Απόψε δέν κοιμήθηκα, γαλανή μωρέ γαλανή,
Άιντε καί σήμερα νυστάζω, γαλανή μωρέ καί χαϊδεμένη. 
Γιατί κουβέντιασα πολύ, γαλανή μωρέ γαλανή, 
μέ μιά γειτονοπούλα,γαλανή μωρέ καί χαϊδεμένη.
Νά τή φιλήσω ντρέπομαι, γαλανή μωρέ γαλανή, 
νά τής τό πώ φοβούμαι, γαλανή μωρέ καί χαϊδεμένη, 
Νά τήν άφήσω άφίλητη, γαλανή μωρέ γαλανή,
Ταχιά γελάει μέ μένα, γαλανή μωρέ καί χαϊδεμένη κλπ.

’Ανακοίνωση:
Όρέστη Νικοδέλη έκ Κοκκινοπλοΰ Όλύμπου, δικηγόρου 
έτών 48, (1958). . -
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ΠΑΡΕ ΤΑ ΓΚΙΟΥΜΙΑ Σ’ ΚΙ’ ΕΛΑ 

’Ιδιόρρυθμος άντικριστός χορός- 
χορεύεται στα παρολύμπια χωριά.
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Πάρε τά γκιούμια σ’ κι’ έλα, νά τά γιουμίσουμι 
κ’ ελα στή γειτουνιά μου, νά τά μιλήσουμι. 
’Εσύ σαι τοΰ σταφύλι, κι’ γώ του τσάπουρου 
φίλαμι σύ στά χείλη κι’ γώ στοϋ μάγουλου. 

Έβγα στοΰ παραθύρι, κρυφ’ απ’ τή μάνα σου 
κι’ κάμει πώς πουτίζεις, τή μαντζουράνα σου. 
Έβγα στοϋ παραθύρι, νά ίδής τούν ουρανό, 
πώς παίζει τοϋ φιγγάρι, μί τούν αυγερινό.

’Ανακοίνωση:

Νικολάου Έλευθ. Μεζίλη εκ Λειβαδιού Έλασσόνος έτών 
43, (1940).

*
ΒΑΣΤΑ ΓΑΜΠΡΕ ΤΗ ΝΥΦΗ
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Βάστα, γαμπρέ, τή νύφη, τρεις γύρους νά γυρίση.
Τρεις γύρους νά γυρίση καί νά πολυχρονήση.
Νά ζήσουν οι γονείς των νά χαίρουνται τή νύφη,
Νά ζήσουν οί κουμπάροι νά χαίρουνται τή νύφη.
Νά ζήσουνε κ’ οί άλλοι πού κάνουν τό σεργιάνι.

’Ανακοίνωση:

τής μητρός μου Αικατερίνης Εύθ. Οίκονομίδου, τό γένος 
Κοντοφάκα έκ Λειβαδιού Όλύμπου,έτών 60, (1917).

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΓΥΡ’ ΑΠ’ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΑΞΙΑ 

ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ! ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΕΝΑ
Λαογράφου - Σογγραφέως

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως κάθε λαός — μεγάλος ή μικρός — έχει τόν δικό του 
τρόπο ζωής, ανάλογα βέβαια μέ τό μορφωτικό του έπίπεδο 
καί τό δικό του επίσης κοινωνικό πολιτισμό, θεμελιωμένο 
πάνω σέ ήθη, έθιμα καί παραδόσεις, καί σε συνήθειες πού 
ώστόσο δεν είναι όλότελα άπαλλαγμένες άπ’ τή σκιά τών 
προλήψεων καί λοιπών ανθρώπινων άδυναμιών, έτσι καί 
κάθε τμήμα τοϋ αύτοϋ λαοϋ καί τής αύτής χώρας, τής κάθε 
τοπικής περιφέρειας καί τής κάθε στενώτερης άκόμα πε
ριοχής, έχει τό δικό του ξέχωρο τρόπο ζωής πού προσιδιά
ζει στις ειδικές τοπικές συνθήκες καί τόν δικό του επίσης 
κοινωνικό πολιτισμό, μέ ήθη, έθιμα καί παραδόσεις πού 
βρίσκουν τήν έκφραση καί τήν εκδήλωσή τους, στους γό
μους, στίς γιορτές καί στά πανηγύρια, στά γλέντια, στους 
χορούς καί στά τραγούδια καί σ’ όλες γενικά τίς εκφρά
σεις τής οικογενειακής καί κοινωνικής τών άνθρώπων ζωής, 
μά καί στούς τύπους άκόμα τής λατρείας καί τής θρησκευ
τικής των ζωής.

«Κάθε χώρα καί ζακόνι — λένε στά χωριά — κάθε μα
χαλάς καί τάξη». Κ’ έχουν δίκιο!...

Μ’ αυτόν τόν σύντομο προεισαγωγικό μας πρόλογο, 
μπαίνουμε στό θέμα: γύρ’άπ’τήν έθιμοταξία τών Θεσσα- 
λικών χωριών περιοχής ’Ανατολικού Πηλίου καί Μαυ
ροβούνιου, άρχίζοντας πρώτα άπ’ τά «γεννητούρια» μέ 
συνέχεια τά Κολυμπίδια, τίς τελετές τών άρραβώνων καί 
τίς Γαμήλιες γιορτές καί τά πανηγύρια!

ΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ
Γεννητούρια ή γέννα, όπως λένε τή γέννηση τοΰ παι
διού στά χωριά — τοϋ ίεροϋ αΰτοΰ καρποϋ τής θείας κι 
άνθρώπινης συνεργασίας — είναι τό πρωταρχικό γεγονός 
πού θά ’πρεπε νά πάρουμε κ’ έμεΐς σαν άρχή στή πρόχει
ρη, έστω, τούτη μελέτη μας καί περιγραφή, γιατί άπό δώ 
ξεκινάει κι ή άνθρώπινη ζωή — άπ’ τή κοιλιά κιόλας τής 
μάνας — πού θά τραβήξη ύστερα καί θά ξεδιπλωθή, γιά 
νά περάση άπό ποικίλες κατόπιν φάσεις κι έναλλαγές, 
άνάμεσα άπό γεγονότα, συμβάντα καί περιστατικά, ώσπου 
νά φτάση — κατά τόν άδήριτο νόμο — στό τέρμα της, στό 
μοιραίο κι άναπόφευκτο τέλος, στό θάνατο!

'Η γέννηση τοΰ παιδιοΰ στά χωριά — ή κάθε δηλαδή 
γέννηση πού φέρνει στό κόσμο τό σκίρτημα μιας καινούρ
για ζωής — άποτελεϊ γεγονός σημαντικό, πού διαλαλεΐται 
καί διασαλπίζεται — όπως καί κάθε άλλο γεγονός καί πε
ριστατικό -— άπό στόμα σέ στόμα καί τροφοδοτεί μέ σχό
λια καί κουβεντολόι, τούς μαχαλάδες, τίς γειτονιές καί τά 
καφενεία! Θέμα κύριο, στό κουβεντολόι αυτό τής γειτο
νιάς καί τών καφενείων είναι: "Αν τό νεογέννητο είναι 
άγόρι ή κορίτσι, άν είναι στίς μέρες του, άν είναι άπό 
πρωτάρα νιόπαντρη ή άπό τυχόν άνομες σχέσεις τό παι
δί, άν μοιάζει τοΰτον ή έκεϊνον, άν, άν, άν...!

Στή καλοπροαίρετη αυτή έρευνα καί κριτική, όλα μπαί
νουν κάτω κι έξετάζονται μέ προσοχή μήν τύχη καί λείπει 
καμμιά μέρα άπ’ τό λογαριασμό καί τό παιδί βρεθή χρο
νολογικά λειψό(!)... γιατί τότε, ούαί κι άλλοίμονο...! Ντό- 
ρος καί σούσουρο μεγάλο καί κουτσομπολιό, γίνεται σ’ 
όλο τό χωριό!!..
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