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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 

 Από µικρή θυµάµαι τον εαυτό µου να πηγαίνω στους µεγαλύτερους σε ηλικία, 
ιδιαίτερα στους παππούδες και στις γιαγιάδες, και να τους ρωτάω πως περνούσαν τη 
ζωή τους τα παλαιότερα χρόνια. Μου άρεσε πολύ να ακούω τις ιστορίες τους. Όλοι 
µου έλεγαν πως είχαν ενεργή συµµετοχή στα διάφορα έθιµα και στις παραδόσεις του 
τόπου τους. Αυτό όµως που µου έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν πως σε όλες τις 
φάσεις της ζωής τους υπήρχε το δηµοτικό τραγούδι. Άλλα τραγούδια έλεγαν στη 
γέννηση ενός παιδιού, άλλα όταν δούλευαν στα χωράφια, άλλα στον αρραβώνα και 
στο γάµο και άλλα στο θάνατο. 
 Πλήθος εθίµων και παραδόσεων υπάρχουν στα χωριά της Ελλάδας. Αν 
προσπαθήσει όµως κανείς να τα καταγράψει θα δει πως είναι πολύ δύσκολο. Λόγω 
της Τουρκοκρατίας, καθώς και άλλων ξένων εισβολών στην Ελλάδα, η τυπογραφία 
αλλά και γενικότερα η παιδεία άργησαν να αναπτυχθούν. Συνεπώς οι γραπτές πηγές 
δεν επαρκούν για την καταγραφή αυτή. Επίσης, η προφορική παράδοση στις µέρες 
µας είναι πολύ δύσκολη γιατί οι µικρότεροι σε ηλικία συνήθως φεύγουν από την 
επαρχία και τα έθιµα αυτά χάνονται µε το πέρασµα των χρόνων. Γι’ αυτό κι εγώ, 
επειδή κατάγοµαι από µία τέτοια πόλη της επαρχίας, θεώρησα χρέος µου να 
ασχοληθώ µε αυτό και να βοηθήσω έστω και λίγο στην «συντήρηση» ή καλύτερα 
µελέτη και βιωµατική προσέγγιση όλων αυτών των παραδόσεων.  

Στη συγκεκριµένη εργασία προσπάθησα να εµβαθύνω σε ένα χωριό, το χωριό 
Καλλιφώνι. Μένω εκεί και ο τρόπος µε τον οποίο εργάστηκα ήταν η επιτόπια έρευνα. 
Η βοήθεια του πολιτιστικού συλλόγου, της οικογένειάς µου καθώς και κάποιων 
«µερακλήδων» ήταν πολύτιµη σε όλη αυτή την καταγραφή. 
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1._ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1_ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
 
 
 
 Η αρχή της Θεσσαλίας χρονολογείται στην προϊστορική εποχή. Γενάρχης της 
θεωρείται ο Θεσσαλός, γιος του Αίµονος και εγγονός του Πελασγού. Οι ονοµασίες 
της ήταν πολλές. Πελασγία από τον Πελασγό, Νεσσωνίς από τον Νέσσωνα, γιο του 
Θεσσαλού, Πυρραία από τη σύζυγο του ∆ευκαλίωνος, Πανδώρα από τη µητέρα του 
∆ευκαλίωνος και Αιολίς από τον εγγονό του ∆ευκαλίωνος. Θεωρείται επίσης και η 
πρώτη Ελλάς και οι Θεσσαλοί οι πρώτοι Έλληνες. Απόγονοι του Έλληνος, γιο του 
∆ευκαλίωνος. 
 Η ιστορία όµως της Θεσσαλίας αρχίζει τον 8ο αιώνα π.Χ. Η γεωγραφική της 
έκταση ήταν από τον Όλυµπο έως το πέταλο του Μαλιακού. Για να µπορούν όµως οι 
ηγέτες να ελέγχουν όλη αυτή τη µεγάλη έκταση, τη χώρισαν σε τέσσερα 
διαµερίσµατα µε τέσσερα φυλετικά κράτη. Τα τέσσερα αυτά κρατίδια ονοµάζονταν 
Τετραχίαι ή Τετράδες ή Μοίραι και ήταν τα εξής: 

1) «Θεσσαλιώτιδα», µε σηµαντικές πόλεις τη Μητρόπολη και την Άρνη, η 
οποία µετονοµάστηκε σε Κιέριον. 

2) «Ιστιαιώτιδα», µε σηµαντικές πόλεις την Τρίκκη και την Αιγίνιον 
(Καλαµπάκα). 

3) «Πελασγιώτιδα», µε σηµαντικές πόλεις τη Λάρισα και τις Φέρες. 
4) «Φθιώτιδα», µε σηµαντική πόλη τα Φάρσαλα. (χάρτης 1)  
Η διαίρεση αυτή είχε γεωγραφικό, οικονοµικό και διοικητικό χαρακτήρα. 

Εισηγητής της ιδρύσεως αυτής ήταν ο Λαρισαίος Αλεύας ο Πυρρός, ο οποίος 
θεωρείται και γενάρχης της αρχοντικής γενιάς των Αλευάδων που διοικούσαν όχι 
µόνο την Πελασγιώτιδα αλλά και ολόκληρη τη Θεσσαλία. (Ντάντος 1999, σελ. 196-
197). 
 Ο Θεσσαλικός κάµπος κατοικείται εδώ και πολλά χρόνια από ελληνόφωνους 
πληθυσµούς µε ελληνική εθνική συνείδηση. Η ενδυµασία, τα λαϊκά δρώµενα αλλά 
και τα φυλετικά χαρακτηριστικά είναι κάποια από τα στοιχεία που διαφοροποιούνται 
από περιοχή σε περιοχή σε ολόκληρη τη Θεσσαλική έκταση. Όχι όµως τα εθνολογικά 
στοιχεία όπως η γλώσσα, η θρησκεία και οι εθνικές παραδόσεις. 
 Η διαφορετικότητα που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο έχει σχέση µε την 
εγκατάσταση και την εξέλιξη διαφόρων φυλών όπως είναι οι Κένταυροι, οι Λαπίθες, 
οι Έλληνες, οι Μυρµιδόνες, οι Περραιβοί, οι Αθαµάνες, οι ∆όλοπες, οι Αιολείς, οι 
Μαγνήτες, κ.α. οι οποίοι παρέµειναν στο Θεσσαλικό χώρο λόγω της εύφορης γης, 
δηµιουργώντας έτσι το δικό τους πληθυσµό. Ο Ρήγας Βελεστινλής µάλιστα ταυτίζει 
τους Καραγκούνηδες και τους Κένταυρους και τους Χασιώτες µε τους Λαπίθες. 
(χάρτης 2, Φιρφιρής 2006, σελ. 278-279) 
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Χάρτης 1:Η Θεσσαλία τον 8ο αιώνα π.χ. 

               (Ντάντος 1999, σελ. 200-201) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Χάρτης 2:Φωτογραφία που ταυτίζει τους                                      
Καραγκούνηδες µε την αρχαία φυλή των Κενταύρων 

(Φιρφιρής 2006, σελ. 278). 
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1.2_ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ∆ΕΣ:ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ 
ΚΑΜΠΟΥ 
 

 
Οι Καραγκούνηδες είναι ένας γηγενής πληθυσµός του Θεσσαλικού κάµπου. 

Αυτόχθονες άνθρωποι πάνω από 3.000 χρόνια, ζούσαν πάντα σ’ αυτό το χωροταξικό 
διαµέρισµα και προσαρµόζονταν πλήρως σε όλες τις κλιµατολογικές συνθήκες. 
Άνθρωποι στενά δεµένοι µε τη φύση, πάλευαν πάντα µε την ψυχή τους για τις 
ελπίδες, τις προσδοκίες και τα οράµατά τους, καθώς και για τον ατσάλινο και 
ακατάλυτο δεσµό της οικογένειας. ∆ιακρίνονται για την τιµιότητα και την 
εργατικότητά τους. 

Οι Καραγκούνηδες, αποτελούσαν πάντοτε µία δική τους κλειστή κοινωνία, 
λειτουργώντας σαν µία δυναµική οντότητα στα πλαίσια του Ελλαδικού χώρου. 
Αποτελούν τη συνέχεια από κάποιους λαούς της αρχαιότητας όπως τους Αιολείς, 
τους Μυρµιδόνες, τους Πελασγούς, τους Αχαιούς και τους Ίωνες. Ζουν κυρίως στους 
νοµούς Καρδίτσας και Τρικάλων, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη (χάρτης 3). 
Αν και υπάρχουν και σε κάποιες αραιοκατοικηµένες περιοχές στους νοµούς Λάρισας 
και Μαγνησίας. Παλαιότερα και οι περιοχές αυτές κατοικούνταν καθαρά από 
Καραγκούνηδες. Με τα Πογκρόµ των Τούρκων όµως το 1460-1480, το 1707, το 1715 
και το 1770, χιλιάδες οικογένειες µετακινήθηκαν από τον κάµπο και κυρίως από τις 
περιοχές της Λάρισας και του Βόλου, προς την Ιωνία, την Αιολία, τις Σέρρες και τη 
Χαλκιδική. Την εποχή µάλιστα 1460-1480, εγκαταστάθηκαν στο Θεσσαλικό κάµπο 
οι Κονιάρηδες.  

Όπως όλοι οι λαοί, έτσι και οι Καραγκούνηδες, έχουν έναν ξεχωριστό 
πολιτισµό, του οποίου τα βασικά γνωρίσµατα είναι το Ιστορικό-Εθνολογικό, το 
Γλωσσικό, το Ενδυµατολογικό, το Κοινωνικό-Οικονοµικό και το Θρησκευτικό. Τα 
γνωρίσµατα αυτά αποτελούν µία ολοκληρωµένη αρµονία για τη γνησιότητα της 
καταγωγής του κάθε λαού και φτάνουν από τα βάθη της αρχαιότητας έως σήµερα. 
Υπάρχουν όµως και κάποια άλλα στοιχεία που µας βοηθούν σ’ αυτό, όπως τα ήθη, τα 
έθιµα και οι παραδόσεις.(Αγγέλης 1999, σελ. 224-226) 

� To γλωσσικό γνώρισµα: 
Οι κλιµατολογικές συνθήκες και ο εκάστοτε κυρίαρχος ηγεµόνας, ξένος ή 

Έλληνας, ήταν τα κύρια στοιχεία που διαµόρφωσαν τη σωµατική και πνευµατική 
ανάπτυξη των Καραγκούνηδων. 

Όλοι σχεδόν οι ερευνητές θεωρούν πως η επωνυµία «Καραγκούνης» 
συναντάτε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Αν και δεν υπάρχουν επιστηµονικές  
µελέτες που να προσδιορίζουν τι ακριβώς είναι οι Καραγκούνηδες. 

Ο Γάλλος περιηγητής Leon Heuzey, που επισκέφθηκε τη Θεσσαλία το 1858, 
προσδιορίζει πως ο όρος Καραγκούνης χρησιµοποιείται για τους αγρότες κατοίκους 
του Θεσσαλικού κάµπου. Προέρχεται από δύο τούρκικες λέξεις, καράς = µαύρη και 
γούνα = κάπα. Είναι ένα πανωφόρι από χοντρό µαύρο µαλλί, χωρίς µανίκια, µε 
κόκκινη µπορντούρα. 

Άλλη ετυµολογία της λέξης είναι από το τούρκικο καρά = µαύρο και το 
περσικό γιουνάν = Ίωνας (Έλληνας), δηλαδή µαύρος Έλληνας, καθώς οι 
Καραγκούνηδες είναι µελαµψοί, ηλιοκαµένοι και σκληραγωγηµένοι από τις υπαίθριες 
αγροτικές εργασίες. Την άποψη αυτή ασπάζεται ο καθηγητής Πανεπιστηµίου Ν.Α. 
Βέης. 

Μία τρίτη ετυµολογία της λέξης είναι να αποτελείται από το κάρα = κεφάλι 
και το κινώ = κουνώ. Συνδυάζοντας τις δύο αυτές λέξεις, Καράν και Κινώ, έχουµε 
τον Καρανκίνη. Χάριν όµως της ευφωνίας το ν µετατρέπεται σε γ µπροστά από τις 
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λέξεις που αρχίζουν από κ και γίνεται γκ. Οπότε έχουµε τον Καρανκίνη που έγινε 
Καραγκούνης. Αυτό συµβαίνει επίσης στις λέξεις που τελειώνουν σε ν, συνήθως 
άρθρα, και ακολουθούν λέξεις από π. Το ν ηχητικά µετατρέπεται σε µ και γίνεται µπ. 
π.χ. στον Παλαµά → στο Μπαλαµά. Είναι γνωστό ότι στους κατοίκους του 
Θεσσαλικού κάµπου γίνεται ευκολότερα ο µετασχηµατισµός των λέξεων όπως τις 
δέχονται ακουστικά.  

Η τέταρτη ετυµολογία της λέξης είναι να προέρχεται από το Καρακούµ, που 
στην τούρκικη γλώσσα σηµαίνει µαύρη άµµος. Επειδή στη Θεσσαλία τα 3/4 του 
χώµατος είναι µαύρο, µαυρόϊ όπως συνηθίζεται να λέγεται, οι κάτοικοι ονοµάστηκαν 
Καρακούµηδες και τελικά η ονοµασία οριστικοποιήθηκε ως Καραγκούνηδες. 

Για όλες όµως τις απόψεις της ετυµολογίας υπάρχουν λόγοι που τις αναιρούν. 
∆εν ήταν µόνο οι Θεσσαλοί σκλαβωµένοι στους Τούρκους, δε φορούσαν µόνο αυτοί 
µαύρα ενδύµατα και το µαυρόχωµα δεν υπήρχε µόνο στη Θεσσαλία. Συνεπώς, πολλοί 
άλλοι λαοί θα έπρεπε να λέγονται Καραγκούνηδες. Το µόνο σίγουρο για τους 
ανθρώπους αυτούς είναι η αγάπη για τη φύση και οι αγροτικές εργασίες. 

Αν και οι Καραγκούνηδες θεωρούνται άνθρωποι µε έλλειψη παιδείας, 
χρησιµοποιούν µε αρκετή άνεση Οµηρικές και αρχαίες λέξεις. Μάλιστα οι 
µεγαλύτεροι σε ηλικία προσπαθούν να µεταδώσουν προφορικά όλη αυτή τη γνώση 
και το παρελθόν τους και στις µικρότερες γενιές. Το πλούσιο λεξιλόγιο και ο 
πολιτισµός τους δείχνουν ότι οι ρίζες τους ξεκινούν από τα αρχαία χρόνια και 
φτάνουν µέχρι το σήµερα.(Αγγέλης 1999, σελ. 226-230) 

� Το ενδυµατολογικό γνώρισµα: 
Το ενδυµατολογικό γνώρισµα είναι ένα από τα σοβαρότερα γνωρίσµατα των 

Καραγκούνηδων. Η φορεσιά της Καραγκούνας αποτελεί τη συνέχεια της φορεσιάς 
της γυναίκας της αρχαίας Ελλάδας, µε κάποιες βέβαια παραλλαγές. 
 Η Σκούφια για παράδειγµα, που φοριόταν µέχρι το 1925 στην περιοχή του 
Παλαµά, ήταν η Μακεδονική Περικεφαλαία που επιβλήθηκε από την τιµητική 
διάκριση του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη δράση και τη συµπεριφορά της 
Καραγκούνας. 
 Πάνω στη φορεσιά της Καραγκούνας υπάρχουν αποτυπωµένα όλα τα βιώµατα 
που µεταφέρονταν επί αιώνες από γενιά σε γενιά, µε σεβασµό, τιµή, πίστη και 
αφοσίωση. Οι σχεδιασµοί που κυριαρχούσαν σε όλα τα υφαντά ήταν ο Μαίανδρος 
και το Μοτίφ. Αυτοί και άλλοι σχεδιασµοί, µεταφέρουν αναλλοίωτα µε τη ζωντάνια 
τους και τα χρώµατά τους τα βασικά γνωρίσµατα των Καραγκούνηδων του 
Θεσσαλικού κάµπου. 
 Όλα αυτά όµως δε φαίνονταν µόνο στη στολή της γυναίκας αλλά και στη 
στολή του άντρα, καθώς και στα υφαντά που ύφαιναν στον αργαλειό. Οι νέες έπρεπε 
να υφάνουν µόνες τους τα προικιά τους. Το χειµώνα και την άνοιξη που δεν υπήρχαν 
δουλειές στα χωράφια, ύφαιναν την προίκα τους για να τη δείξουν µε περιφάνεια την 
ηµέρα του γάµου τους. Υπήρχε πάντοτε µία ευγενική άµιλλα ανάµεσα στα κορίτσια 
του χωριού. Ήθελε η καθεµιά τους να έχει τα καλύτερα προικιά εκείνη την 
ηµέρα.(Αγγέλης 1999, σελ. 233-239) 

� Το θρησκευτικό γνώρισµα: 
Οι Καραγκούνηδες παρέµειναν Ορθόδοξοι Χριστιανοί παρόλες τις εχθρικές 

εισβολές µέσα στο πέρασµα των αιώνων. Οι αµέτρητες χριστιανικές εκκλησίες µας 
φανερώνουν τον ακατάλυτο δεσµό που είχαν οι κάτοικοι όλου του Θεσσαλικού 
κάµπου µε τη θρησκεία. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν φρουροί των Εθνικών Συµβόλων 
µας καθώς και των παραδόσεων για πάνω από 3.000 χρόνια.(Αγγέλης 1999, σελ. 239-
240) 
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Χάρτης 3.(Τζιαµούρτας Ζήσης, 2003, σελ. 8) 
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1.3_ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ∆ΩΝ 
 

 
 
Στην ιστορία των Καραγκούνηδων ξεχωρίζουν τρεις ηµεροµηνίες σταθµοί 

στην εξέλιξη της πορείας τους. Στις 23/3/1878, έγινε η µάχη της Πετροµαγούλας ή η 
µάχη της Ματαράγκας, όπως συνηθίζεται να λέγεται, µε την οποία αποσύρθηκαν οι 
Ελληνικές επαναστατικές δυνάµεις στους πρόποδες των Αγράφων. Οι Μεγάλες 
∆υνάµεις τότε ανέλαβαν µεσολαβητικό ρόλο µέσω της αγγλικής κυβέρνησης και 
ζήτησαν από τους πρόξενους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, κύριους Γ. Μέρλιν 
και Κ. Μπλούντ, να έρθουν στην περιοχή και να συναντηθούν µε τον αρχηγό της 
Επανάστασης, κύριο Κ. Ισχόµαλο. Η συνάντηση αυτή πραγµατοποιήθηκε στα 
σύνορα των χωριών ∆αφνοσπηλιάς-Καλλιφωνίου στις 19/3/1878. Οι πρόξενοι 
ζήτησαν από τους Έλληνες επαναστάτες να σταµατήσουν την επαναστατική τους 
δράση και τους υποσχέθηκαν να φέρουν το ζήτηµα στο Συνέδριο του Βερολίνου. 
Πράγµατι οι Άγγλοι πρόξενοι τήρησαν την υπόσχεσή τους και το Συνέδριο του 
Βερολίνου επέβαλε την απελευθέρωση και τη συνένωση της Θεσσαλίας µε το 
ελεύθερο Ελληνικό κράτος. Η συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υπογράφθηκε 
στις 10/6/1881 ενώ η έγκριση της είχε οριστικοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 
24/5/1881.  

Η σύµβαση όµως αυτή επέτρεπε στους Τούρκους να παραµείνουν στη 
Θεσσαλία και στις διοικητικές θέσεις που είχαν µέχρι τότε. Έτσι, πούλησαν µε την 
άνεσή τους τις περιουσίες τους στους Έλληνες και παρέµειναν µέχρι την ανταλλαγή 
των πληθυσµών το 1922.  

Το 1923, σύµφωνα µε το νόµο Ν.∆. 1521923 και 131123, γίνεται η κοινωνική 
απελευθέρωση των Θεσσαλών µε την απαλλοτρίωση της γης.  

Τέλος, το 1950 µετά την πολεµική περίοδο, ξεκινάει µία προσπάθεια για την 
κοινωνική, πνευµατική και αγροτική ανάπτυξη της πεδινής Θεσσαλίας.(Στάθης 2005, 
σελ. 10-11, Τζιαµούρτας 2003, σελ. 22) 
 

 
 
1.4.1_ΛΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ∆ΕΙΣΙ∆ΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ 
∆ΟΞΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΟΧΩΡΙΑ 
 
 
 
 Πάρα πολλές είναι οι δοξασίες, οι γνώµες και οι πεποιθήσεις στον 
Καραγκούνικο κόσµο για τη ζωή, το θάνατο, την ευτυχία, τη δυστυχία, τη χαρά, τη 
λύπη, κ.α. Όλες αποτελούν ρυθµιστικό παράγοντα στη ζωή του και αφορούν τα ζώα, 
τη φύση, τον άνθρωπο και το υπερφυσικό στοιχείο. Από τη γέννηση µέχρι και το 
θάνατο κυριαρχούσαν οι προλήψεις. Μάλιστα δεν προσπάθησαν ποτέ να το 
αποβάλλουν όλο αυτό. Ευτυχώς όµως όλα αυτά είχαν και τη θετική τους πλευρά. 
Τους συγκρατούσαν από τις αδικίες, τα ατοπήµατα, το κακό και την αµαρτία. Μέσα 
από όλα αυτά κατάφεραν και διαµόρφωσαν ένα πρότυπο ήθους και γενναιότητας για 
τη ζωή.(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 291) 
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 Η λαϊκή ιατρική είναι µία σύνθεση εµπειριών, µεθόδων και δοξασιών σχετικές 
µε τον άνθρωπο. Πολλή παλιά είναι και η άποψη που θέλει την ιατρική να σχετίζεται 
µε τη θρησκεία. 
 Ο Νικόλαος Πολίτης αναφέρει τρεις θεµελιώδεις δοξασίες της λαϊκής ψυχής 
που αφορούν την αρχική αιτία που προκάλεσε την ασθένεια: 

� Η ασθένεια προκαλείται από µία υπερφυσική δύναµη µε εχθρική 
διάθεση προς τον άνθρωπο. 

� Ο άνθρωπος συνδέεται µε µυστηριώδεις δεσµούς µε τη φύση και από 
αυτούς τους δεσµούς εξαρτάται η υγεία του. 

� Η ασθένεια είναι κάτι συγκεκριµένο και εχθρικό και αφού εισχωρήσει 
στο σώµα του ανθρώπου µπορεί κάποιος να το διώξει ή ακόµα να το 
µεταβιβάσει σε κάποιον άλλον. 

Αυτές οι αρχές ισχύουν και στο χώρο των Καραγκούνηδων. Τα θεραπευτικά µέσα για 
να διώξουν όλες αυτές τις εχθρικές δυνάµεις που προκαλούνε τις αρρώστιες είναι τα 
εξής: 

� Μέσα που επικαλούνται τις υπερφυσικές δυνάµεις. 
� Μέσα που προέρχονται από τη φύση. 
� Πρακτικά µέσα. 
� Συνδυασµοί όλων των παραπάνω. 

Οι Καραγκούνηδες ήταν και είναι ένας αρκετά προληπτικός λαός. ∆ιέθεταν δε 
αρκετά µέσα για την εξουδετέρωση του κακού µατιού. Οι µελέτες που έχουν γίνει 
κατά καιρούς για το κακό µάτι έδειξαν πως και οι θεραπευτές έχουν δικές τους 
δυνάµεις για να καταφέρουν να επικαλεστούν τις δυνάµεις αυτές. Γενικά, το 
δαιµονικό στοιχείο καταπολεµάται µε την αντιπαράθεση του θεϊκού στοιχείου και της 
θεϊκής δύναµης. Άλλωστε ο Θεσσαλικός κάµπος µε την πλούσια γη του δε θα 
µπορούσε να µην είναι ένας τόπος µε πολλούς ‘χλήδες’, πρακτικούς γιατρούς. Η 
φωτιά θεωρείται µία καθαρτήρια δύναµη, τα φυτά συµβολίζουν τη βλάστηση, ενώ το 
σταύρωµα ήταν ένας τρόπος για να εξουδετερώσει κάποιος τις σκοτεινές 
δυνάµεις.(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 125-126). Αυτά τα τρία αποτελούσαν και 
αποτελούν τα όπλα για την αντιµετώπιση των ασθενειών που δοκιµάζουν την υγεία 
τους αλλά και γενικότερα τη ζωή τους. Αν και οι Καραγκούνηδες κινούνταν και 
δρούσαν πάντα εµπειρικά και µυστικά στη ζωή τους.(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 131) 

Οι Καραγκούνηδες είναι ένας αρκετά θεοσεβούµενος λαός. Η 
θρησκευτικότητά τους είναι αναµφίβολα βαθειά και έντονη. Πίστευαν πως η 
συµπεριφορά τους µπορούσε να επηρεάσει την εύνοια του Θεού και πως αν ήταν 
ηθικοί και ακολουθούσαν όλα όσα δίδασκε η εκκλησία, ο θεός θα τους βοηθούσε 
εξασφαλίζοντάς µία ενάρετη ζωή και πως θα τους οδηγούσε στην αιώνια 
µακαριότητα της σωτηρίας. Τις γιορτές τους τις χαρακτήριζαν τρανές ή µικρές, 
βαριές ή ελαφριές.   

Τα λατρευτικά κέντρα των Καραγκούνηδων ήταν και είναι οι εκκλησίες. Γι’ 
αυτό και  σε κάθε χωριό υπάρχουν αρκετές από αυτές. Η καµπάνα της εκκλησίας 
ήταν αυτή που διέδιδε τα νέα στο χωριό. Χαρµόσυνα ή λυπηρά.(Τζιαµούρτας 2003, 
σελ. 231) 

Τους τοπικούς αγίους τους θεωρούνε προστάτες και τους τιµούνε πανηγυρικά. 
Οι προστάτες ασκούσανε τεράστια επίδραση στην ψυχή τους. Η εκκλησία, τα σπίτια, 
ακόµα και οι άνθρωποι έπρεπε να είναι καθαροί. Κανένας δε δούλευε εκείνη την 
ηµέρα. Όλοι πήγαιναν στην εκκλησία. Αφού τελείωνε η Θεία Λειτουργία ξεκινούσε 
το σεργιάνι. 
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1.4.2_ΤΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΑΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
 
 

Το σεργιάνι για τους Καραγκούνηδες ήταν η συγκέντρωση, η παρακολούθηση 
αλλά και η συµµετοχή όλων στους χορούς και στα τραγούδια που ακολουθούσαν 
συνήθως στην πλατεία του χωριού µετά τη Θεία Λειτουργία. Τα τραγούδια και τους 
χορούς τους ξεκινούσαν πάντα οι γυναίκες. Πρώτη έµπαινε η πιο θαρραλέα και η 
καλύτερη τραγουδίστρια και χορεύτρια µαζί. Πάντα γυναίκα της µεγαλύτερης 
ηλικίας. Έπειτα πιάνονταν στο χορό και οι πιο µικρές ηλικιακά ενώ στο τέλος ήταν τα 
κοριτσόπουλα. Τα τραγούδια ήταν µονόπατα, µακρόσυρτα και ξεχωριστά. Κάθε 
γιορτή είχε τα δικά της τραγούδια. Ο χρωµατισµός των οποίων χαρακτηρίζεται από 
την ντόπια γλώσσα και τα ιδιώµατά της. Οι χοροί της Καραγκούνας έπρεπε να είναι 
σεµνοί, ταπεινοί και καµαρωτοί. Μόνο από τα βήµατα µπρος και πίσω σίενταν η 
φορεσιά της.  

Γύρω από το χορό µαζεύονταν το υπόλοιπο χωριό. Οι συγγενείς καµάρωναν 
τους δικούς τους ανθρώπους. Οι ανύπαντροι τις όµορφες κοπέλες που θα ήθελαν να 
παντρευτούν. Οι χοροί αυτοί αποτελούσαν ένα είδος «νυφοδιαλέγµατος». Από εκεί 
ξεκινούσαν τα προξενιά.  

Στη συνέχεια πιάνονταν στο χορό και οι άντρες. Με το χορό τους έδειχναν την 
κορµοστασιά και τη λεβεντιά τους. Υπήρχαν µάλιστα και φορές που από ζήλια 
δηµιουργούνταν και φιλονικίες µεταξύ τους.(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 232,234,236) 

 
 
 
 
Χορός Καραγκούνηδων σε 
πανηγύρι. 

 
 
 
 
Ζυγιά από όργανα του 
Μιλτιάδη Γιώτα, 1960  
 
 
(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 
235) 
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1.5_Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ ΣΤΑ 
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 
 
 
 
 Για να κατανοήσει όµως κάποιος σε βάθος την ψυχοσύνθεση ενός λαού 
πρέπει εκτός από την ιστορία του να µελετήσει και τον πολιτισµό του. Το δηµοτικό 
τραγούδι είναι ένα από τα κύρια στοιχεία του πολιτισµού κάθε τόπου. Μέσα από αυτό 
µπορεί ο καθένας να διδαχθεί την απλότητα στη σκέψη, τη λιτότητα στην έκφραση, 
το πηγαίο αίσθηµα, καθώς και την αυθεντικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.  

Το Ελληνικό δηµοτικό τραγούδι είναι µία ανεξάντλητη πηγή έκφρασης 
συναισθηµάτων. Μέσα από τους λίγους στίχους και την απλή µελωδική γραµµή 
µπορεί κανείς να κατανοήσει όλες τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα του Ελληνικού 
λαού.(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 619) 

Για τον Καραγκούνικο λαό, όπως και για πολλούς άλλους, ήταν ένας τρόπος 
έκφρασης σκέψεων και συναισθηµάτων για τις διάφορες περιστάσεις της ζωής. Η 
αγάπη, ο γάµος, ο θάνατος, η ξενιτιά, ήταν πάντα κάποια από τα στοιχεία που 
σηµάδευαν την ψυχή τους. Σε κάθε ευκαιρία που τους δίνονταν χόρευαν και 
τραγουδούσαν. Η γνήσια παραδοσιακή φωνή τους µένει αναλλοίωτη µέσα στους 
αιώνες γεµάτη φλόγα, οµορφιά και αλήθεια. Η ψυχή του δηµοτικού τραγουδιού είναι 
διαποτισµένη από τη φύση και τον ανθρώπινο µόχθο.(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 426) 

Όπως και τα άλλα ήδη τέχνης, έτσι κι αυτό εκπέµπει διάφορα µηνύµατα. Γι’ 
αυτό και τα τραγούδια τα χωρίζουµε σε κατηγορίες ανάλογα µε το περιεχόµενό τους. 
Η λεβεντιά και η ανδρεία υµνούνται στα κλέφτηκα τραγούδια. Η τρυφερότητα και η 
αγάπη στα τραγούδια της ξενιτιάς. Η οµορφιά της γυναίκας µε την πλουµιστή 
φορεσιά της κυρίως στα τραγούδια που έχουν σχέση µε την Καραγκούνα, αλλά και 
στα τραγούδια του γάµου, της αποκριάς, της Λαµπρής, καθώς και σε διάφορα 
πανηγυρικά. 

Τα γνωρίσµατα των Καραγκούνηδων ήταν η αρρενωπότητα και το αργό και 
βαρύ περπάτηµα. Η Καραγκούνα από την άλλη ήταν µία γυναίκα µε έντονα 
χαρακτηριστικά. Τα µάτια της, τα φρύδια της, τα σγουρά και µακριά µαλλιά της, το 
λυγερόκορµο και ρυθµικό περπάτηµά της, επισηµαίνονταν µε τρυφερότητα στα 
δηµοτικά τραγούδια. Πολλές φορές χρησιµοποιούνταν ακόµα και στοιχεία της φύσης 
όπως το φεγγάρι, ο ήλιος και τα πουλιά για να αναδείξουν την οµορφιά της. Η 
πλουµιστή φορεσιά της µε τα διάφορα στολίδια βοηθούσε επίσης στην ανάδειξη 
αυτής της οµορφιάς.(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 427) 

Στην Ελλάδα υπήρχε µία ποικιλία και ένας πλούτος τραγουδιών, χορών και 
ενδυµασιών. Από τα πολύ παλιά χρόνια, µέχρι και σήµερα, το δηµοτικό τραγούδι 
δίνει χρώµα και κέφι στο ελληνικό γλέντι. Κι αυτό γιατί εκφράζει τα µεράκια και τις 
ελπίδες των ανθρώπων.  

Τα τραγούδια του κάµπου ήταν άλλοτε χορευτικά και άλλοτε επιτραπέζια ή 
αλλιώς τραπεζιάτικα ή της τάβλας όπως έλεγαν οι παλιότεροι. Πάντα όµως ρυθµικά, 
ταπεινά και πρόσχαρα. Τα όργανα που αποτελούσαν συνήθως την ορχήστρα ήταν το 
κλαρίνο, το βιολί και το λαούτο. Χαρακτηριστικοί χοροί ήταν ο χορός στα τρία, ο 
συρτός ή αλλιώς καλαµατιανός και ο τσάµικος. Αυτοί χορεύονται ακόµη και σήµερα 
σε όλα τα πανηγύρια και τις εκδηλώσεις.(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 620) 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ  
ΤΩΝ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ∆ΩΝ 

 

 
Καραγκουνοκόριτσα, 1952  

Νύφη µε το βρέφος στη σαρµανίτσα  
             (αναπαράσταση) 
              

 

 
                   Στον αργαλειό, 1960                                     Κούρεµα προβάτων, 1960              
 

 
 
 
Το ξύρισµα του γαµπρού, 
1958 
 
(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 

168,52,73,149,181)          
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Κορίτσια κόβουν την 
κοπριά, 1961 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Φωτογραφία όταν έπλεναν τα 
πανιά 

       Τα κορίτσια µε τα λαζαρόξυλα  
            τραγουδούν το Λάζαρη                                       Τα αγόρια µε τις χελιδόνες     
                                                                                 τραγουδούν τα κάλαντα του Μάρτη 
 

 
(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 81,78,281,277) 
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                                                  Καραγκούνα νύφη, 1968 
 
 
 
 

(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 28) 
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                                      Αναµνηστική φωτογραφία γάµου, 1948 
 
 
 
 

(Ανυφαντής - Πεσλής 2010, σελ. 54) 
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2._ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ 
 
2.1_Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

 
 

 
Το Καλλιφώνι είναι ένα πεδινό χωριό του Θεσσαλικού κάµπου, µε υψόµετρο 

145 µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Ανήκει στο νοµό Καρδίτσας και η 
απόστασή του από την οµώνυµη πόλη, πρωτεύουσα του νοµού, είναι 12 χιλιόµετρα 
ΝΑ. Σαν κοινότητα συνορεύει: Ανατολικά µε τα χωριά Μελισσοχώρι, ∆ασοχώρι, 
Παλιούρι, ∆υτικά µε τη Ραχούλα, το Καλλίθηρο και το Ζαΐµι, Νότια µε  τη 
∆αφνοσπηλιά και Βόρια µε την Πτελοπούλα και το Καρποχώρι. 

Στην ανατολική πλευρά του χωριού ρέει το Κεφαλόρεµµα, που πηγάζει από 
το Κεφαλόβρυσο, µία πηγή που βρίσκεται νότια στις παρυφές του χωριού. Από εκεί 
ξεκινάει ο ποταµός Λείψιµος, ενώ στα δυτικά σε απόσταση 500 έως 1000 µέτρων 
περνάει ο ποταµός Καλέντζης, που συνεχίζει ανατολικά της πόλης. Η πεδινή και 
καλλιεργήσιµη έκταση της περιφέρειάς του είναι 23.000 στρέµµατα και η ορεινή 
4.500 στρέµµατα.(Στάθης 2005, σελ. 7) 

Αρχικά το χωριό ήταν κτισµένο κατά µήκος στο Κεφαλόρεµµα και σιγά σιγά 
επεκτάθηκε δυτικά, όπως είναι µέχρι σήµερα. ∆εν υπάρχουν όµως ούτε προφορικά 
ούτε γραπτά στοιχεία για το πότε δηµιουργήθηκε. Η πιο παλιά γραπτή πηγή που 
βρέθηκε και αναφέρεται στο χωριό είναι στην πρόθεση της Μονής ∆ουσικού 16ος -
17ος αιώνας, που βρίσκεται στην Πύλη του νοµού Τρικάλων, στο φύλο 37α µε 1 
αφιερωτή, τον ιερέα του χωριού Παπαγιάννη. 

Το Καλλιφώνι αναφέρεται από παλιά ως κεφαλοχώρι. Μάλιστα, επί 
τουρκοκρατίας διοικούνταν από δύο δηµογέροντες που εκλέγονταν από τους 
χωριανούς. Αυτοί αντιπροσώπευαν το χωριό στον Τούρκο διοικητή της περιοχής που 
έδρευε στην Καρδίτσα.  

Πολεοδοµικά έχει άριστο σχέδιο, µε µεγάλα οικοδοµικά τετράγωνα και 
φαρδύς δρόµους. Το πολεοδοµικό σχέδιο σχηµατίστηκε προπολεµικά από έναν Ιταλό 
µηχανικό ονόµατι Λορέντζος. 

Το χωριό στα χρόνια της Τουρκοκρατίας κατοικούνταν κυρίως από 
Χριστιανούς, γι’ αυτό και η ονοµασία του είναι ελληνικότατη και δεν άλλαξε όπως 
έγινε µε τα περισσότερα χωριά. Το όνοµά του είναι σύνθετο και προέρχεται από τις 
λέξεις «καλή» και «φωνή». Αντί όµως να το ονοµάσουν «Καλλίφωνη», γένους 
θηλυκού, το ονόµασαν «Καλλιφώνι» ή «Καλλιφώνιον», γένους ουδετέρου.(Στάθης 
2005, σελ. 7) 

Υπάρχουν πολλές λαϊκές παραδόσεις για την ονοµασία του χωριού. Μία από 
αυτές θέλει την ονοµασία να την πήρε από µία όµορφη κοπέλα που την έλεγαν 
«Φώνη» Περσεφώνη και όπως λέγεται τραγουδούσε πολύ ωραία. Την κοπέλα αυτή 
την έκλεψαν και οι κάτοικοι στενοχωρήθηκαν πολύ γι’ αυτό και έδωσαν στο χωριό το 
όνοµά της, από την οµορφιά και τη γλυκιά φωνή της. 

Μία άλλη παράδοση θέλει το µέρος όπου είναι σήµερα το χωριό, κατάφυτο 
από πολλά και πυκνά δέντρα, καθώς ποτίζονταν από την πηγή Κεφαλόβρυσο και τον 
ποταµό Καλέντζη µε τα πελώρια και πυκνά πλατάνια. Μέσα σ’ αυτό το δασύλλιο 
ζούσαν και κελαηδούσαν πολλά αηδόνια, από τα οποία πήρε και το όνοµά του. 
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Η περιοχή κατοικούνταν από την αρχαιότητα, γιατί οι πηγές, το έδαφος, το 
κλίµα και ο ποταµός Καλέντζης έκαναν προσιτή τη ζωή των κατοίκων. Αν και δεν 
υπάρχουν πηγές που να φανερώνουν αν κατοικούνταν στην αρχαιότητα στο µέρος 
όπου είναι σήµερα χτισµένο, η περιφέρειά του είναι κατάσπαρτη από αρχαιότητες 
που έχουν επισηµανθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, αλλά δεν έχουν γίνει ακόµα 
ανασκαφές. 

Η Τρίτη παράδοση θέλει την ονοµασία του να προέρχεται από το αρχαίο 
όνοµα «Καλλιφών». Αν και δεν µπορεί να τεκµηριωθεί γιατί το χωριό δεν ανάγεται 
στην αρχαία εποχή στη θέση που είναι σήµερα, ο «Οδηγός της Ελλάδας 1915» 
αναφέρει πως το Καλλιφώνι «διατήρησε το αρχαίο του όνοµα». Άρα δεν αποκλείεται 
γιατί ο Καλλιφών ήταν γιος του Θεσσαλού της Θάσου γύρω στο 425 π.Χ. και 
βρίσκεται στον κατάλογο θεωρών της ∆ελφικής Αµφικτιονίας.(Στάθης 2005, σελ. 8). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο Θεσσαλικός κάµπος από το γεωφυσικό χάρτη της Ελλάδας. 
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Αεροφωτογραφία του χωριού Καλλιφωνίου πριν από 15 περίπου χρόνια. 
(Από το προσωπικό άλµπουµ του Κώστα Παπαδηµητρόπουλου) 
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2.2_Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΑΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
 
 
 
 Πριν την απαλλοτρίωση, οι αγροτικές περιοχές και τα βοσκοτόπια στα 
Καραγκούνικα χωριά, ήταν καθορισµένα από τους Τσιφλικάδες, στους οποίους 
ανήκανε και τα κτήµατα. Οι κάτοικοι των χωριών αυτών, οι κολίγοι όπως λέγονταν, 
ασκούσανε σαν κύριο επάγγελµα τη γεωργία. Η αγροτική εργασία ήταν πολύ σκληρή 
και η κοινωνική θέση των εργαζοµένων στα κτήµατα των Τσιφλικάδων ήταν άθλια, 
καθώς δούλευαν από το πρωί έως το βράδυ χωρίς να τους ανήκει τίποτα. Γι’ αυτό 
παρουσιάζονταν και πολλές αντιδράσεις από την πλευρά των κολίγων προς τους 
γαιοκτήµονες. Τα κτήµατα που προορίζονταν για καλλιέργεια τα έλεγαν «χωράφια» 
ενώ τα βοσκοτόπια «περιφέρεια» και δεν τα καλλιεργούσαν. Τα χωράφια ανάλογα µε 
το χώµα τους είχαν ονοµασίες και αποτελούσαν σύνορα µε διάφορους τρόπους.  
 Το 1923, µετά την απαλλοτρίωση, οι κολίγοι έγιναν ιδιοκτήτες. Αποφάσισαν 
λοιπόν να αφήσουν κάποια γη από τα κτήµατά τους για λιβάδια και περιφέρεια. Για 
τα µεγάλα ζώα είχαν τα λιβάδια και για τα µικρότερα την περιφέρεια, όπου ήταν 
κοινά για όλους και αµολούσαν σ’ αυτά τα ζώα την άνοιξη για φαγητό. 
 Οι κάτοικοι του Καλλιφωνίου συνεχίζουν να είναι αγρότες µέχρι σήµερα 
εκτός ελάχιστων άλλων επαγγελµάτων. Ως γεωργοί σπέρνουν σιτάρι, καλαµπόκι, 
κριθάρι, βρώµη, βίκο και διάφορα κηπευτικά και φρούτα. Σε µερικές περιπτώσεις 
δόθηκαν άδειες για παραγωγή ζαχαρότευτλων και καπνού. Από το 1970 και έπειτα 
άρχισε και η παραγωγή βαµβακιού, καθώς τότε λύθηκε το πρόβληµα της άρδευσης 
των αγρών και αγοράστηκαν τα πρώτα αγροτικά µηχανήµατα. Η µορφολογία του 
εδάφους αποτελούσε πάντοτε ένα πρόβληµα για τους γεωργούς, καθώς η παραγωγή 
των προϊόντων ήταν µειωµένη σε σχέση µε τα υπόλοιπα χωριά µε αποτέλεσµα τα 
έσοδα των κατοίκων να είναι περιορισµένα. Το  γεγονός αυτό έπαιξε σηµαντικό ρόλο 
βεβαίως σε όλες τις διαφορετικές εκφάνσεις της ζωής.  
 Η κτηνοτροφία δεν προόδευσε αρκετά γιατί µέχρι την απαλλοτρίωση οι 
βοσκότοποι ανήκανε στον Τούρκο τσιφλικά και δεν είχαν τα χρήµατα οι κάτοικοι για 
να πληρώνουν ενοίκιο. Γι’ αυτό και τα λιβάδια ενοικιάστηκαν από αρχιτσέλιγκες που 
κατέβηκαν από την περιοχή των Αγράφων.(Στάθης 2005, σελ. 93-95). 
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           Όργωµα µε άλογα, 1960                                        Σπορά σιταριού, 1960 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Αλωνισµός µε αδοκάνη, 1946 
 
 
 

(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 88,91,101) 
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2.3 Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
 
 
 

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας το Καλλιφώνι, όπως και κάποια άλλα 
γειτονικά χωριά ανήκαν στη Μητρόπολη Λάρισας. Μετά την απελευθέρωση ανήκουν 
µέχρι και σήµερα στη Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Επί 
Τουρκοκρατίας το χωριό κατοικούνταν κυρίως από χριστιανούς και ελάχιστους 
Τούρκους. Γι’ αυτό άλλωστε κράτησε και την ελληνική ονοµασία του. 

Από την ίδρυσή του το χωριό έχει ενοριακό ναό τον Άγιο Νικόλαο εκ 
Βουναίνων που γιορτάζει στις 9 Μαΐου. Το 1885 κρίθηκε επικίνδυνος λόγω 
παλαιότητας και οι κάτοικοι µε προσωπικό τους µόχθο βοήθησαν στην 
ανακατασκευή του. 

Βόρεια του χωριού, σε απόσταση τριών χιλιοµέτρων, βρίσκεται η Ιερά Μονή 
της Παναγίας της Φανερωµένης. Αφορµή για το χτίσιµο του ναού ήταν η εύρεση της 
εικόνας της Παναγίας, η οποία λέγεται πως ανάβλυζε αγίασµα µέχρι το 1897. 
Υπάρχουν µαρτυρίες που τοποθετούν την ύπαρξη της Μονής σαν ναό πολύ παλιά. Το 
Μοναστήρι όµως όπως είναι σήµερα χτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Είναι 
αφιερωµένη στο όνοµα της Θεοτόκου και γιορτάζει στις 23 Αυγούστου τα εννιάµερα 
της κοίµησής της. Τη µέρα αυτή γίνονταν πανηγύρι στην εκκλησία, το οποίο 
συνεχίζεται να γίνεται µέχρι σήµερα. Πλήθος πιστών έρχεται για να προσκυνήσει την 
εικόνα της Παναγίας. Ακόµα και από περιοχές εκτός του Νοµού Καρδίτσας.  

Πολλές είναι και οι προφορικές µαρτυρίες που µιλούν για τα θαύµατα της 
Παναγίας Φανερωµένης. Λέγεται πως τη νύχτα έρχονταν ένα φως από το µοναστήρι 
και σταµατούσε δυτικά του ναού του Αγίου Νικολάου. Πολλοί ήταν οι κάτοικοι που 
είπαν πως είδαν το φως αυτό. Τότε κάποιος από αυτούς πήγε και έχτισε εκεί το 
παρεκκλήσι της Παναγίας της Φανερωµένης.(Στάθης 2005, σελ. 38-39,42-49). 
 
 

  
                               Το παρεκκλήσι της Παναγίας Φανερωµένης 
 
 

(Στάθης 2005, σελ. 39) 
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          Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου εκ Βουναίνης 
 

 
 
 
 
Ο Ιερέας και ο ∆ήµαρχος 
µπροστά στην Ιερά Μονή  
της Παναγίας 
Φανερωµένης 
 
 
 
 
 
 

 
(Στάθης 2005, σελ. 38,42) 

 
   
 

 
 
 
 
 
Καραγκούνες συντροφεύουν το Χριστό το 
βράδυ της Μ. Πέµπτης.  
(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 267) 
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3.ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ,ΗΘΗ_ΚΑΙ_ΕΘΙΜΑ_ΣΤΟ_ΧΩΡΙΟ_ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ 
 
3.1_ΤΑ_ΦΩΤΑ 
 
 
 
 Όχι µόνο στο χωριό, αλλά και σε ολόκληρο το Θεσσαλικό κάµπο, θεωρούν τα 
Φώτα µία µεγάλη θρησκευτική γιορτή. Την ηµέρα αυτή αγιάζονται τα νερά και 
φεύγουν τα καρκαντζούλια ή αλλιώς τα «παγανά». 

Την παραµονή των Φώτων ο παπάς γυρνούσε σε όλο το χωριό, µε ένα 
µπακράτσι, µικρό κουβαδάκι µε χερούλι, που είχε αγιασµένο νερό και µε ένα µατσάκι 
βασιλικό και ράντιζε όλα τα σπίτια λέγοντας το τροπάριο «Εν Ιορδάνη βαπτιζοµένου 
Σου Κύριε». Όλοι έκαναν το σταυρό τους και ασπάζονταν το σταυρό που κρατούσε 
στο χέρι του ο παπάς, ενώ οι νοικοκυρές του προσέφεραν διάφορα κεράσµατα. Όλα 
τα σπίτια άστραφταν από καθαριότητα. Οι Καραγκούνες είναι ιδιαίτερα σχολαστικές 
µε την καθαριότητα του σπιτιού. Την ίδια µέρα τα µικρά παιδιά έβγαιναν στο χωριό 
και έλεγαν το τραγούδι «Σήµερα είν’ τα Φώτα κι ο Φωτισµός».(Τζιαµούρτας 2003, 
σελ. 244) 

Ένα άλλο έθιµο που γίνονταν την παραµονή των Φώτων ήταν τα Ρογκάτσια ή 
Ρογκατσάρια. Τα Ρογκάτσια, αποτελούνταν από µία οµάδα νέων αντρών, ντυµένων 
µε δέρµατα ζώων, συνήθως προβιές, µάσκες από πανιά και είχαν δεµένα στη µέση 
τους µεγάλα κουδούνια από τα πρόβατα. Στην οµάδα υπήρχε πάντα ένας γαµπρός και 
µία νύφη ντυµένοι µε παραδοσιακές ενδυµασίες. Επίσης υπήρχε κάποιος που ήταν 
ντυµένος παπάς. Άντρες και οι τρεις. Γυρνούσαν µέσα στο χωριό από σπίτι σε σπίτι 
χορεύοντας, έτσι ώστε να χτυπάνε τα κουδούνια για να φύγουν τα καρκαντζούλια. 
Στα χέρια τους κρατούσαν «τσιρέπια», κάλτσες που έπλεκαν οι γυναίκες από µαλλί 
προβάτων, γεµάτα στάχτη, µε τα οποία χτυπούσαν τον κόσµο και ιδιαίτερα αυτούς 
που πήγαιναν να πειράξουν τη νύφη. Κάποια οµάδα µπορεί να είχε και όργανα µαζί 
της. 

Τα συναισθήµατα που προκαλούσαν τα Ρογκάτσια ήταν ανάµεικτα. Φόβος 
στα µικρότερα παιδιά που έτρεχαν να κρυφτούν στα σπίτια τους όταν τους έβλεπαν. 
Χαρά και συγκίνηση στους µεγαλύτερους. Αρκετοί είναι οι µορφωτικοί σύλλογοι που 
αναβιώνουν αυτό το έθιµο σήµερα.(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 252-255) 

Την άλλη µέρα το πρωί, όλοι πήγαιναν στην εκκλησία έχοντας µαζί τους ένα 
µικρό µπουκαλάκι µε νερό. Στο τέλος της λειτουργίας ο παπάς αγίαζε τα 
µπουκαλάκια τα οποία τα έπαιρναν οι πιστοί στο σπίτι τους και αγίαζαν το σπίτι, τον 
κήπο, το στάβλο, τα χωράφια, κ.α. Πίστευαν πως το νερό είναι γονιµοποιός και 
καθαρτήρια δύναµη. Όσο αγίασµα περίσσευε το κρατούσαν και το χρησιµοποιούσαν 
για τις ασθένειες.(Τζιαµούρτας 2003, σελ. 245) 

Την ηµέρα των Φώτων, αν το επέτρεπε ο καιρός, µετά τη λήξη της 
λειτουργίας, µαζεύονταν όλοι στο προαύλιο της εκκλησίας και οι γυναίκες χόρευαν 
και τραγουδούσαν εθιµικά παραδοσιακά τραγούδια. Στη συνέχεια το γλέντι 
µεταφέρονταν στην πλατεία όπου εκεί συµµετείχαν και οι άντρες. Το τραγούδι που 
άνοιγε το γλέντι την ηµέρα εκείνη ήταν το  «Ήρθαν τα Φώτα τα στιγνά».(Ανυφαντής-
Πεσλής 2010, σελ. 35, πληροφορίες από επιτόπια έρευνα) 
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 Γουρνοχαρά, 1948 

 
 
 
 
 
 
Κοπή της Βασιλοκλούρας 

 
                     

 
 
 
 
 
 
Ρογκατσάρια 

 
 

(Τζιαµούρτας Ζήσης 2003, σελ. 247,242,252) 
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                                                       Ρογκατσάρια  
 
                                   
 
 

(Τζιαµούρτας Ζήσης 2003, σελ. 254) 
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3.2_ΟΙ_ΑΠΟΚΡΙΕΣ 
 
 
 
 Από την ηµέρα των Φώτων, µέχρι και την Κυριακή της Αποκριάς, κάθε 
Κυριακή µετά τη Θεία Λειτουργία οι γυναίκες χόρευαν και τραγουδούσαν. Τις 
Απόκριες µόνο συµµετείχαν και οι άντρες στην πλατεία του χωριού. Πάντα σε 
διαφορετικό κύκλο από τις γυναίκες. Πρώτοι στο χορό ήταν οι άνθρωποι µεγαλύτεροι 
σε ηλικία. 
Τα τραγούδια τα έλεγαν αντιφωνικά και χωρίς τη συνοδεία οργάνων. Τα όργανα 
έρχονταν το απόγευµα της Κυριακής στα καφενεία και διασκέδαζαν τον κόσµο µέχρι 
αργά το βράδυ. 
 Την Καθαρά ∆ευτέρα οι γυναίκες µαζεύονταν στα σπίτια και έπλεναν τα 
ρούχα και τα κατσαρόλια για να είναι όλα έτοιµα για τη νηστεία. Ενώ τα παιδιά 
έπαιζαν ανέµελα έξω στους δρόµους.(Ανυφαντής-Πεσλής 2010, σελ. 34, 
πληροφορίες από επιτόπια έρευνα) 

Τα τραγούδια που αφορούσαν το έθιµο της Αποκριάς ήταν τα εξής: 
� «Απ’ του Τριώδ’ κι ως τ’ς Αποκριές», το χόρευαν στα τρία και το 

τραγουδούσαν οι γυναίκες τις τρεις Κυριακές της Αποκριάς. Ειδικά το 
βράδυ της Τυρινής. 

� «Το µάθατε τι έγινε», το χόρευαν στα τρία και το τραγουδούσαν οι 
γυναίκες το βράδυ της Κυριακής της Αποκριάς. 

�  «Μάνα τουν άντρα απ’ µ’ έδουσες», το χόρευαν στα τρία και το 
τραγουδούσαν οι γυναίκες. Τραγούδι µε σκωπτικό περιεχόµενο, όπως 
αυτά που συνηθίζονταν να λέγονται την περίοδο της Αποκριάς. 

� «Ακούτε τι παρήγγειλε η Καθαρά ∆ευτέρα», καλαµατιανός χορός που τον 
χόρευαν και τον τραγουδούσαν οι γυναίκες την Κυριακή της Αποκριάς και 
το απόγευµα της Καθαρής ∆ευτέρας. 

� «Τι να σε κάνω Χάϊδω µ’», χορός στα τρία που τον χόρευαν και τον 
τραγουδούσαν οι γυναίκες όλη την περίοδο της Αποκριάς. 

� «Παρασκευή το ίδιαζε», καλαµατιανός χορός που τον χόρευαν και τον 
τραγουδούσαν οι γυναίκες όλη την περίοδο της Αποκριάς. 

� «Της τριανταφυλλιάς τα φύλλα»-«Ο Μενούσης», τραγούδια στα τρία που 
τα χόρευαν και γυναίκες και άντρες σε διαφορετικούς κύκλους το βράδυ 
της Κυριακής της Τυρινής.(Ανυφαντής-Πεσλής 2010, σελ. 36,38) 

 
 
 
 
 
Αρκουδιάρης µε την 
αρκούδα την Κυριακή της 
Τυρινής, 1958 
(Τζιαµούρτας Ζήσης 2003, 
σελ. 259) 
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Καραγκούνες 
χορεύουν 
αποκριάτικους 
χορούς, 1964 
(Τζιαµούρτας 
Ζήσης 2003, 
σελ. 452) 
 

 
 
 
 
 

 
Οικογενειακή αναµνηστική φωτογραφία Απόκριες, 1964 

 
(Ανυφαντής - Πεσλής 2010, σελ. 51) 
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Χορός τις 
Απόκριες στην 
πλατεία του 
χωριού, 1950 

 
     
                     

 
 
 
 
Αποκριάτι
κοι χοροί 
στην 
πλατεία 
του 
χωριού 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Άντρες µε παραδοσιακές ενδυµασίες του χωριού 
στις Απόκριες. 
 
 
(Ανυφαντής - Πεσλής 2010, σελ. 51,61,62,58) 
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3.3_ΤΟ_ΠΑΣΧΑ 
 
 
 

Η περίοδος της νηστείας ήταν ένας από τους θεσµούς της εκκλησίας που 
τηρούσαν µε θρησκευτική ευλάβεια. Έλεγαν µάλιστα πως για να πάνε να µεταλάβουν 
έπρεπε να τριηµερήσουν. ∆ηλαδή για τρεις µέρες έτρωγαν µόνο ψωµί και έπιναν 
νερό. 

Τη Μεγάλη Βδοµάδα όλοι πήγαιναν στην εκκλησία το βράδυ. Πολλές φορές 
έκανα και αγρυπνία έως αργά τη νύχτα. Αυτό γίνονταν µέχρι το Μεγάλο Σάββατο 
που έλεγε ο παπά στο Χριστός Ανέστη. Μετά όλοι γυρνούσαν στα σπίτια τους και 
έτρωγαν µαγειρίτσα. (πληροφορίες από επιτόπια έρευνα) 

Την Κυριακή, την ηµέρα του Πάσχα, άρχιζε το γλέντι από νωρίς. Το πρωί 
όλοι έτρωγαν και έπιναν στα σπίτια τους. Το µεσηµέρι ο παπάς χτυπούσε την 
καµπάνα για να µαζευτούν οι πιστοί για τον εσπερινό. Μετά τον εσπερινό οι γυναίκες 
χόρευαν και τραγουδούσαν στο προαύλιο της εκκλησίας. Χωρίς τη συνοδεία 
οργάνων. Ο παπάς και ο δάσκαλος, καθώς και άλλοι άντρες χόρευαν στην πλατεία 
όπου µεταφέρονταν το γλέντι. Οι άντρες χόρευαν σε διαφορετικό κύκλο από αυτό 
των γυναικών.  

Τη δεύτερη µέρα και την τρίτη µέρα του Πάσχα µετά τον εσπερινό χόρευαν 
στο προαύλιο του µοναστηριού της Παναγίας της Φανερωµένης. Όπως επίσης και την 
Παρασκευή της Πασχαλιάς στη γιορτή της Παναγίας. Χορό έστηναν στην εκκλησία 
και την Κυριακή του Θωµά αλλά και στη γιορτή της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου 
του Νέου η οποία έπεφτε µέσα στην αναστάσιµη περίοδο.(Ανυφαντής-Πεσλής 2010, 
σελ. 34-35) 

  Τα τραγούδια που έλεγαν την περίοδο του Πάσχα ήταν τα εξής: 
� «Ποιος είν’ άξιος κι αγρήγουρος», τραγούδι στα βήµατα του χορού 

στα τρία και του καλαµατιανού. Το τραγουδούσαν έξω από την 
εκκλησία και ήταν ο πρώτος χορός που άνοιγε το σεργιάνι την περίοδο 
του Πάσχα. 

� «Τώρα είν’ η Μάης κι άνοιξη», τραγούδι µε ιδιόµορφο ρυθµό. Το 
πρώτο µέρος του είναι σε ελεύθερο ρυθµό και στα βήµατα του συρτού 
περπατητού χορού µε 7 βήµατα, ενώ το δεύτερο µέρος είναι στα τρία. 
Είναι ένα από τα λίγα τραγούδια που µιλούν για την παραδοσιακή 
φορεσιά και το νυφικό σαγιά που φορούσαν οι Καραγκούνες νύφες 
όταν έµπαιναν στο χορό. 

� «Κάτω στον κάµπο τον πλατύ», το χόρευαν και το τραγουδούσαν τη 
∆ευτέρα και την Παρασκευή της Πασχαλιάς στο προαύλιο του 
µοναστηριού της Παναγίας. Το τραγούδι είναι στο ίδιο 
ρυθµοµελωδικό µοτίβο µε το προηγούµενο. 

� «Τη Λαµπρή την Πασχαλιά», καλαµατιανός χορός που τον χόρευαν τα 
απογεύµατα και τις τρεις µέρες του Πάσχα στην πλατεία του χωριού 
και οι άντρες και οι γυναίκες. Ένα τραγούδι που µιλάει για τις 
κοινωνικές διαφορές στην κοινότητα. Επίσης αναφέρεται στο 
‘µπουρανί’ ‘ ένα είδος φαγητού σούπας µε λάχανα και µπλουγούρι που 
το έτρωγαν την περίοδο της νηστείας αλλά το έτρωγαν πολύ συχνά και 
οι πιο φτωχοί. 

� «Ένας κοντός κοντούτσικος»-«Μάρω Μαρούσω του παπά», το πρώτο 
τραγούδι είναι στα τρία, µε το πόδι να µπαίνει έντονα προς το κέντρο 
του κύκλου και χορεύονταν χόρευαν τα απογεύµατα και τις τρεις 
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µέρες του Πάσχα στην πλατεία του χωριού από τις γυναίκες. Ενώ το 
δεύτερο είναι πηδηχτός χορός, στον οποίο συµµετείχαν και οι άντρες. 

� «Αρχοντογιός παντρεύεται», τσάµικος χορός που τον χόρευαν και 
γυναίκες και άντρες στην πλατεία του χωριού όλη τη διάρκεια του 
Πάσχα. 

� «Η Μαριώ η µαυρουµάτα», καλαµατιανός χορός που χορεύονταν από 
άντρες και γυναίκες στην πλατεία του χωριού όλη τη διάρκεια του 
Πάσχα. Το τραγούδι αυτό µιλάει για τις κοινωνικές καταστάσεις του 
χωριού και το έθιµο της προίκας. 

� «Σαράντα πέντε σήµαντρα», τσάµικος χορός που χορεύονταν από 
γυναίκες και άντρες στην πλατεία του χωριού. Το ποιητικό του 
κείµενο είναι απόσπασµα από το ‘Θρήνο της Αγίας Σοφίας’ που 
τραγουδούσαν οι κάτοικοι τις ηµέρες του Πάσχα και αφορούσε την 
Άλωση της Κωνσταντινούπολης και το χάσιµο της Αγίας Σοφίας. 
(Ανυφαντής-Πεσλής 2010, σελ. 38-39) 

 
 

 
             

 Καραγκούνες χορεύουν Πασχαλιάτικους χορούς 
                     (Τζιαµούρτας Ζήσης 2003, σελ. 453) 
 
 

 
Αριστερά: Πρωί της Πασχαλιάς σε Καραγκούνικο σπίτι 

∆εξιά: Απόγευµα της Πασχαλιάς στην πλατεία του χωριού. 
(Φωτογραφίες από το προσωπικό άλµπουµ της Σβερώνης Παρασκευής) 
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4._ΤΡΟΠΟΣ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΤΩΝ_ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ 
 
4.1_ΜΟΥΣΙΚΟ_ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
 
 Η µεταγραφή των τραγουδιών έγινε στην ευρωπαϊκή σηµειογραφία. Στην 
αρχή της παρτιτούρας σηµειώνεται ο τίτλος του τραγουδιού. Συνήθως στα τραγούδια 
αυτά ο τίτλος είναι ο πρώτος στίχος τους. Στη συνέχεια σηµειώνεται η ρυθµική 
αγωγή του τραγουδιού. 
 Για την αποφυγή πολλών βοηθητικών γραµµών όλα τα κοµµάτια 
µεταγράφτηκαν.  

Οι διακεκοµµένες γραµµές που χρησιµοποιήθηκαν στο κείµενο της 
παρτιτούρας, δείχνουν την ένωση των συλλαβών της ίδιας λέξης. Ενώ τα γράµµατα ή 
οι συλλαβές που βρίσκονται στις παρενθέσεις είναι επιφωνήµατα που 
χρησιµοποιούνται στην τοπική διάλεκτο. 

Προσπάθησα να αποδώσω τους φθόγγους όσο ακριβέστερα γίνονταν. Γι’ 
αυτούς όµως που η απόδοσή τους δεν ήταν ακριβής στην ευρωπαϊκή µουσική, 
χρησιµοποιήθηκαν διάφορα σύµβολα. Τα σύµβολα αυτά είναι τα εξής: 
 

 1.      :Για την αναπνοή των τραγουδιστών. 
 

 2.       :Για τους τονισµένους φθόγγους. 
 

3.       :Σύντοµη επέρειση. Η εκτέλεσή της γίνεται όσο πιο σύντοµα, 
               παίρνοντας από τον κύριο φθόγγο την ελάχιστη αξία. 
 

4.   :Για τη µετάβαση της φωνής από έναν φθόγγο σε έναν άλλον µε  
               ολίσθηµα. 
 
5.     :Για δύο φθόγγους που ανήκουν στον κύριο φθόγγο και γράφονται 
               πριν από αυτόν. Ο πρώτος φθόγγος από τους δύο είναι ο κύριος 
               φθόγγος και ο δεύτερος απέχει από τον πρώτο διάστηµα δευτέρας 
               ανιόν. 
 

6.     : Για δύο φθόγγους που ανήκουν στον κύριο φθόγγο και γράφονται 
               πριν από αυτόν. Ο πρώτος φθόγγος από τους δύο είναι ο κύριος 
               φθόγγος και ο δεύτερος απέχει από τον πρώτο διάστηµα δευτέρας 
               κατιόν. 
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4.2_ΠΟΙΗΤΙΚΟ_ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
 
 Κάτω από την παρτιτούρα καταγράφονται οι στροφές του τραγουδιού, όπως 
ακριβώς τραγουδήθηκαν από την εκτελέστρια. Οι συνιζήσεις σηµειώνονται µε το 
υφέν( ̮ ). Είναι η συνεκφώνηση δύο γειτονικών φωνηέντων ή ακόµα και συλλαβών σε 
µία για να κρατηθεί σταθερός ο ρυθµός του τραγουδιού. Τοπικοί διάλεκτοι και 
ιδιωµατισµοί παρατίθενται στο κάτω µέρος της σελίδας µέσω υποσηµείωσης. Τέλος 
αναφέρονται κάποια λαογραφικά στοιχεία του τραγουδιού. 
 
 
4.3_ΓΛΩΣΣΙΚΑ_Ι∆ΙΩΜΑΤΑ 
 
 
 
 Στο Θεσσαλικό κάµπο θα συναντήσει κανείς πλήθος γλωσσικών ιδιωµάτων. 
Μερικά από αυτά που χρησιµοποιούνται στα τραγούδια της εργασίας είναι τα εξής.  

Τα πάθη φωνηέντων. Αφαίρεση, έκθλιψη, συγκοπή, αποκοπή και ανάπτυξη. 
π.χ. µωρέ ∆ήµαρχε → µωρ’ ∆ήµαρχε, το αρνί → τ’ αρνί, εξήντα δύο → ξηνταδύο, 
κανένας → κανιένας. 

Οι αντωνυµίες µου, σου…  γίνονται µ’, σ’….  
Επίσης συχνά γίνεται και αντικατάσταση φωνηέντων. π.χ. τα στεγνά → τα 

στιγνά.   
Η σύνταξη µε πλάγια αιτιατική είναι ένα ακόµη χαρακτηριστικό της τοπικής 

διαλέκτου. π.χ. τάξε του µάνα → τάξ’ τον µάνα.  
Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ακόµη και τα αρσενικά κύρια ονόµατα έχουν 

άρθρο θηλυκό. π.χ. ο Γιάννης → η Γιάννης, ο Μάης → η Μάης. 
Τέλος, συχνή είναι  η χρήση επιφωνηµάτων ή λέξεων µέσα στο τραγούδι για 

να κρατηθεί ο ρυθµός σταθερός ή για να δώσουν έµφαση σε κάποια άλλη λέξη. π.χ. 
στον κάµπο → κα(νά)µπο, χιρετίσµατα → χι(νι)ρετίσµατα. 

 
 
 

4.4_ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ_ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ 
 
 
 
 Τα τραγούδια καταγράφηκαν και ταξινοµήθηκαν βάση της περιόδου που 
τραγουδιούνται: 1)Φώτα, 2)Απόκριες, 3)Πάσχα. 
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4.5_Η_ΜΟΥΣΙΚΗ_ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 
 

Στην περιοχή του Καλλιφωνίου χρησιµοποιούνται κυρίως οι πεντατονικές 
κλίµακες ή χρωµατικά πεντάχορδα (Baud Bovy 1984 σελ. 63, Ciobanu 1959 σελ. 
144-146) µε πεντατονική βάση (Κατσανεβάκη 1998, Ά µέρος, σελ. 204-209), 
τρίχορδο ή επτάχορδο ή οκτάχορδο σύστηµα (Κατσανεβάκη 1998, Ά µέρος, σελ.  
182-185) τα οποία έχουν συγγένεια µε τη βυζαντινή µουσική (βλ. π.χ. 4.3.7, 4.3.9) 
και διατονικοί τρόποι που παραπέµπουν σε ένα τροπικό σύστηµα. 

Αναλυτικά χρησιµοποιούνται οι εξής τρόποι: 
 

1. Πεντατονική ανηµιτονική του Λα. π.χ. 5.1.1, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4. 
 
2. Ήχος Πρώτος µε έλξη στον Κε ή τρόπος του Ρε µε έλξη στον Λα ή τρίχορδο 

Σαρακατσάνικο µε διατονική εξέλιξη. π.χ. 5.2.2. 
 
3. ∆ιατονικός τρόπος µε βάση το Σολ. π.χ. 5.2.5. 
 
4. Ανηµιτονική πεντατονική µε βάση το Λα. π.χ. 5.2.6. 
 
5. Χρωµατικό πεντάχορδο (Σολ-Λα-Σιb-Nτo#-Ρε) βασισµένο στο ηµιτονικό 

τετράχορδο (Λα-Σιb-Ρε). π.χ. 5.2.7, 5.3.4. 
 
6. Ανηµιτονική πεντατονική µε βάση το Ρε (Ντο-Ρε(Τ)-Φα-Σολ-Λα-Ντο). 
      π.χ. 5.2.8. 

 
7. Ανηµιτονική πεντατονική µε βάση το Ντο (Ντο(Τ)-Ρε-Φα-Σολ-Λα-Ντο).  
      π.χ. 5.3.1. 
 
8. Ανηµιτονική πεντατονική µε βάση το Σολ (Ρε-Σολ(Τ)-Λα-Σι). π.χ. 5.3.2, 5.3.3. 
 
9. Ανηµιτονική πεντατονική µε βάση το Σολ (Σολ(Τ)-Λα-Σι-Ρε-Μι).  
      π.χ. 5.3.5, 5.3.6. 
 
10. ∆ιατονικός τρόπος µε βάση το Σολ(∆ι) µε κινούµενο φθόγγο το Σι(Ζω).  
      π.χ. 5.3.7, 5.3.9. 
 
11. ∆ιατονικός τρόπος µε βάση το Λα (Λα-Σι-Ντο-Ρε-Μι). π.χ. 5.3.8.  
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5._ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ_ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ 
 
 

5.1_ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ_ΤΩΝ_ΦΩΤΩΝ 
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5.1.1_«ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΑ ΣΤΙΓΝΑ» 
 

Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Με αυτό άρχιζε το σεργιάνι την 
ηµέρα των Φώτων. Είναι ένα αρκετά ρυθµικό τραγούδι στα βήµατα του συρτού 
χορού. Το τραγουδούσαν και το χόρευαν οι γυναίκες στην πλατεία του χωριού µε τα 
χέρια κάτω και πιασµένα από τους καρπούς. (Track 1) 
     

 
                                Ήρ-        θαν,  µω-      ρέ,        ήρ-          θαν,    ήρ-   θαν      τα        
 

 
         Φώ-τα    τα    στι-       γνά,           ήρ-    θαν τα    Φώ-   τα         τα   στι- γνά, ήρ-  
        

 
          θε  και-   νού-   ριος     χρό-      νος,    ήρ-      θε  και- νού- ριος  χρό  νος. 
 
 
 
 
Ήρθαν, µωρέ, ήρθαν, ήρθαν τα Φώτα τα στιγνά, 
ήρθαν τα Φώτα τα στιγνά, ήρθε καινούριος χρόνος, ήρθε καινούριος χρόνος. 
 
Αλλά-, µωρέ, αλλά-, αλλάζουν µάνες τα παιδιά, 
αλλάζουν µάνες τα παιδιά, κι ̮ οι πιθιρές τις νύφες, κι ̮ οι πιθιρές τις νύφες. 
 
Πάνιε, µωρέ, πάνιε, πάνιε οι τσιούπρες στο χουρό, 
πάνιε οι τσιούπρες στο χουρό, πάνιε κι ̮ οι παντρεµενις, πάνιε κι ̮ οι παντρεµενις. 
 
Πάω, µωρέ, πάω, πάω κι ̮ εγώ του ουρφανό, 
πάω κι ̮ εγώ του ουρφανό, να πάω για να χουρέψω, να πάω για να χουρέψω. 
 
Κανιέ-, µωρέ, κανιέ-, κανιένας δε µε µίλαγε, 
κανιένας δε µε µίλαγε, κανιένας δε µε θέλει, κανιένας δε µε θέλει. 
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5.2_ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ_ΤΗΣ_ΑΠΟΚΡΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 37 

5.2.1_«ΑΠ’ ΤΟΥ ΤΡΙΩ∆’ ΚΙ ΩΣ Τ’Σ ΑΠΟΚΡΙΕΣ» 
 
Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Στο τραγούδι αυτό είναι έντονο 
το ρυθµικό στοιχείο και ο πρώτος χρόνος κάθε µέτρου είναι αρκετά δυνατός. 
Τραγούδι στα βήµατα του χορού στα τρία. Το τραγουδούσαν και το χόρευαν οι 
γυναίκες τα βράδια των Κυριακών όλης της περιόδου των Αποκριών, και ειδικά το 
βράδυ της Κυριακής της Τυρινής. Τα χέρια ήταν κάτω και πιασµένα από τον καρπό. 
(Track 2)  
 

 
                      Απ’ του    τρι-         ώ-----δ’,       άϊ  -         ντε     ντε-ε,(ν)απ’του    τρι-  
 

 
         ώ----δ’ κι ̮ ως τ’ς ̮ α-     πο      κριές,     απ’  του         τρι-    ώδ’ κι ̮ ως τ’ς ̮ α-πο- 
 
 

 
        κριέ-    ες,        που         α-              νά -        βουν τις          φου-     τιές. 
 
    
Απ’ του τριώδ’, άϊντε ντε, (ν)απ’ του τριώδ’ κι ̮ ως τ’ς ̮ αποκριές, 
απ’ του τριώδ’ κι ̮ ως τ’ς ̮ αποκριές, που ανάβουν τις φουτιές. 
 
Που ανά-, άϊντε ντε, που ανάβουν τις φουτιές, 
που ανάβουν τις φουτιές, και πηδούν οι κοπιλιές. 
 
Άναψε, άϊντε ντε, άναψε και η Μαριώ, 
άναψε και η Μαριώ, κι ̮ έκαψε ̮ ούλου του χουριό. 
 
Άναψε, άϊντε ντε, άναψε και η Μαρίκα, 
άναψε και η Μαρίκα, κι ̮ έκαψε ̮ όλη την Καρδίτσα.  
 
Άναψε, άϊντε ντε, άναψε και η Ελένη, 
άναψε και η Ελένη, και µας ήρθε φιληµένη. 
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5.2.2_«ΤΟ ΜΑΘΑΤΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ» 
 
Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Τραγούδι µε έντονο το ρυθµικό 
στοιχείο στα βήµατα του χορού στα τρία. Το τραγουδούσαν και το χόρευαν οι 
γυναίκες τα βράδια των Κυριακών όλης της περιόδου των Αποκριών. Τα χέρια ήταν 
κάτω και πιασµένα από τον καρπό. Τραγούδι µε σκωπτικό περιεχόµενο. (Track 3) 
 

 
              Το            µά-,   µω-    ρέ,  το    µά-     θα -         τε     τι        έ-     γι-    νε, 
 

 
            µες στον   πύρ-  γο      µες στ’α λώ-νι    δε   λα-   λεί που-      λί κι ̮ αη δό- νι. 
 
 
 
Το µα-, µωρέ, το µάθατε τι έγινε, 
µες στον πύργο µες στ’ αλώνι δε λαλεί πουλί κι ̮ αηδόνι. (δις) 
 
Πέντε, µωρέ, πέντε παιδιά µαλώνανε, 
γιε µ’ για µια γειτονοπούλα που ̮ ήτανε παπαδοπούλα. (δις) 
 
Παπά µ’, ψωµί παπά µ’, ψωµί παπά µ’ φαΐ, 
γιε µ’ παπά µ’ γλυκό κρασάκι να µε βάλεις σε µεράκι. (δις) 
 
Παπά µ’, τη δι-, παπά µ’ τη διχατέρα σου, 
να την πάρω αποβραδύ να στη φέρω το πρωί. (δις) 
 
Για να, µωρέ, για να τις κάνου τσιλιµάκια, 
Να τις κάνου τσιλιµάκια να την κάνου µάκια µάκια. (δις) 
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5.2.3_«ΜΑΝΑ ΤΟΥΝ ΑΝΤΡΑ ΑΠ’ Μ’ Ε∆ΟΥΣΕΣ» 
 
Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Τραγούδι µε έντονο το ρυθµικό 
στοιχείο στα βήµατα του χορού στα τρία. Το τραγουδούσαν και το χόρευαν οι 
γυναίκες τα βράδια των Κυριακών όλης της περιόδου των Αποκριών. Τα χέρια ήταν 
κάτω και πιασµένα από τον καρπό. Τραγούδι µε σκωπτικό περιεχόµενο. (Track 4) 
 

 
       Μά-  να τον άν-τρα ̮ απ’µ’έ- δου-        σε- ες,        µά-          να,   µα- ρή 

 
        µά-                         να,             τρα-  νός σαν τ’α-     ρε-        βύ-                    θι, 

 
         µά- να µ’ τι ̮ αν-τρειω- µε-                  νο-    ος         που               ’ταν. 
 
 
Μάνα τον άντρα ̮ απ’ µ’  έδουσες, µάνα, µαρή µάνα, 
τρανός σαν τ’ αρεβύθι, µάνα µ’ τι ̮ αντρειωµένος που ’ταν. 
 
Τη στάχτη ανακάτευε, µάνα, µαρή µάνα, 
και βρήκε ̮ ένα βιλόνι, µάνα µ’ τι ̮ αντρειωµένος που ’ταν. 
 
Στην πλάτη του το φώρτουσει, µάνα, µαρή µάνα, 
το πάει στο καµίνι, µάνα µ’ τι ̮ αντρειωµένος που ’ταν. 
 
Το πέταλο φκιάνει καρφί, µάνα, µαρή µάνα, 
και µια βαριά τσεκούρα, µάνα µ’ τι ̮ αντρειωµένος που ’ταν. 
 
Απάν’ στη φτέρη ανέβηκε, µάνα, µαρή µάνα, 
τρία κοµµάτια γίνκει, µάνα µ’ τι ̮ αντρειωµένος που ’ταν. 
 
Σέρσινας παίρν’ τα άντιρα, µάνα, µαρή µάνα, 
και ̮ η σφήκα τα πλιµόνια, µάνα µ’ τι ̮ αντρειωµένος που ’ταν. 
 
Κι ̮ ο φτερωτός ο µέρµηγκας, µάνα, µαρή µάνα, 
παίρνει την κεφαλή του, µάνα µ’ τι ̮ αντρειωµένος που ’ταν. 
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5.2.4_«ΑΚΟΥΤΕ ΤΙ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕ Η ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ» 
 
Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Τραγούδι µε έντονο το ρυθµικό 
στοιχείο στα βήµατα του καλαµατιανού χορού. Το τραγουδούσαν και το χόρευαν οι 
γυναίκες τα βράδια των Κυριακών όλης της περιόδου των Αποκριών. Τα χέρια ήταν 
κάτω και πιασµένα από τον καρπό. Τραγούδι µε σκωπτικό περιεχόµενο. (Track 5) 
 

 
                  Α-         κού-, µω-      ρέ,         α-           κού-,    α-   κού-     τε 
 

 
          τι  πα-   ρή-   γγει-     λε,              α-    κού- τε     τι       πα-      ρή- γγει- λε   η           
 

 
          Κα- θα-   ρά     ∆ευ-      τέ-        ρα,     η       Κα- θα- ρά   ∆ευ -  τέ-      ρα. 
 
 
 
 
Ακού-, µωρέ, ακού-, ακούτε τι παρήγγειλε, 
ακούτε τι παρήγγειλε η Καθαρά ∆ευτέρα, η Καθαρά ∆ευτέρα. 
 
Στα ό-, µωρέ, στα ό-, στα όχτια βγαίν’ τα λάχανα, 
στα όχτια βγαίν’ τα λάχανα στα βάτια τα τσουκνίδια, στα βάτια τα τσουκνίδια.  
 
Πέρα, µωρέ, πέρα, πέρα στα ξηρορέµατα, 
πέρα στα ξηρορέµατα βγαίνουν παχιά καβούρια, βγαίνουν παχιά καβούρια. 
 
Αλί-, µωρέ, αλί-, αλίµονο ποιος δούλευε, 
αλίµονο ποιος δούλευε τα τρία τα Σαββάτα, τα τρία τα Σαββάτα. 
 
Το Κρια-, µωρέ, το Κρια-, το Κριατινό, το Τυρινό, 
το Κριατινό, το Τυρινό κι ̮ αυτό τ’ Αγίου Θουδώρου, κι ̮ αυτό τ’ Αγίου Θουδώρου.  
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5.2.5_«ΤΙ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΧΑΪ∆Ω Μ’» 
 
Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Τραγούδι µε έντονο αλλά και 
αργό ρυθµό στα βήµατα του χορού στα τρία. Το τραγουδούσαν και το χόρευαν οι 
γυναίκες τα βράδια των Κυριακών όλης της περιόδου των Αποκριών. Τα χέρια ήταν 
κάτω και πιασµένα από τον καρπό. (Track 6) 
 

 
             Τι          να        σε       κά-   νω, Χάϊ- δω µ’, γέ-  ε ̮ ρα-     σα,        τι      

 

 
 

       να     σε κά- νω γέ-ρα-σα,κι ̮ ε-σύ θε λείς παι-γνί-δια,κι ̮ ε-σύ θε-λείς παι-γνί-δια 
 
 
 
 
Τι να σε κάνω, Χάϊδω µ’, γέρασα, 
τι να σε κάνω γέρασα, κι ̮ εσύ θελείς παιγνίδια, κι ̮ εσύ θελείς παιγνίδια. 
 
Θελείς στην κούνια, Χάϊδω µ’, βάλε µε, 
θελείς στην κούνια βάλε µε, θελείς στη σαρµανίτσα, θελείς στη σαρµανίτσα. 
 
Και µε το πόδι σ’, Χάϊδω µ’, κούνα µε, 
και µε το πόδι σ’ κούνα µε, και µε τα χέρια σ’ γνέσει, και µε τα χέρια σ’ γνέσει. 
 
Και µε το στόµα σ’, Χάϊδω µ’, το γλυκό, 
και µε το στόµα σ’ το γλυκό, πες µου γλυκά τραγούδια, πες µου γλυκά τραγούδια. 
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5.2.6_«ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ Ι∆ΙΑΖΕ» 
 
Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Τραγούδι µε έντονο ρυθµό στα 
βήµατα του καλαµατιανού χορού. Το τραγουδούσαν και το χόρευαν οι γυναίκες τα 
βράδια των Κυριακών όλης της περιόδου των Αποκριών. Τα χέρια ήταν κάτω και 
πιασµένα από τον καρπό. (Track 7) 
 

 
                       Πα-       ρα-    σκευ-       ή,  Πα-    ρα-               σκευ-     ή          το   
 

 
         ί-     δια-            ζε,                                  γιε µ’    Σαβ-        βά-             του                      
 

 
         του  υ-     φαί-   νει,      δέν- τρα     και     κλα-           ριά   µα-     ραί-      νει. 
 
 
 
Παρασκευή, Παρασκευή το ίδιαζε, 
γιε µ’ Σαββάτου του υφαίνει, δέντρα και κλαριά µαραίνει. (δις) 
 
Την Κυριακή, την Κυριακή του φόρισει, 
για να πάει να στεφανώσει, δυο κουρµάκια ν’ ανταµώσει. (δις) 
 
Όλοι τραγού-, όλοι τραγούδια έλιγαν, 
γιε µ’ κι ̮ όλοι χοροπηδούσαν, και το Θεό παρακαλούσαν. (δις) 
 
Κι ̮ ένα µικρό, κι ̮ ένα, µικρό ραφτόϊπουλο, 
δεν πίν’ δεν τραγουδάει, το Θεό παρακαλάει. (δις) 
 
Θεέ, µωρέ Θεέ µου, να την έδινες, 
γιε µ’ µια νύχτα στο πλευρό µου, κι ̮ ας του χάσου τα’ άλογό µου. (δις) 
 
Ξήντα φλουριά, ξήντα φλουριά έχει τ’ άλουγο, 
Γιε µ’ κι ̮ ουγδόντα έχει ̮ η σέλα, γιε µ’ ούλα είναι για σένα. (δις) 
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5.2.7_«ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΤΑ ΦΥΛΛΑ» 
 

Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 7ης Μ πάνω. Γρήγορο τραγούδι στα 
βήµατα του χορού στα τρία. Χορεύονταν όπως το χασαποσέρβικο. Τα χέρια ήταν 
πάνω και πιασµένα από τους ώµους. Το τραγουδούσαν και το χόρευαν γυναίκες και 
άντρες τα βράδια των Κυριακών όλης της περιόδου των Αποκριών, σε διαφορετικούς 
κύκλους. Όταν τελείωνε το τραγούδι χόρευαν απ’ ευθείας το επόµενο(Ο Μενούσης). 
(Track 8α) 
 

 
                       Της  τρια-  ντα-   φυλ-   λιάς      τα  φύλ-    λα       θα    τα   κά-      νω   

 
         φο-                ρε- σιά,                 να  περ- νώ̮απ’ τη      γει-    του-     νιά     σου, 

 
                         να     σου    κά-                            ψω       την       καρ-      διά. 
 
 
 
 
Τις τριανταφυλλιάς τα φύλλα θα τα κάνω φορεσιά, 
να περνώ ̮ απ’ τη γειτουνιά σου, να σου κάψω την καρδιά. 
 
Τις τριανταφυλλιάς τα φύλλα θα τα στρώσω για χαλί, 
να περνώ ̮ απ’ τη γειτουνιά σου, για να σκάσουν οι εχθροί. 
 
Τις τριανταφυλλιάς τα φύλλα θα τα βάλω σε γυαλί, 
να µοσκοβουλάει ̮ ο τόπος, την αυγή κι ̮ αποβραδύ. (δις) 
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5.2.8_«Ο ΜΕΝΟΥΣΗΣ» 
 

Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Γρήγορο τραγούδι στα βήµατα 
του χορού στα τρία. Χορεύονταν όπως το χασαποσέρβικο. Τα χέρια ήταν πάνω και 
πιασµένα από τους ώµους. Το τραγουδούσαν και το χόρευαν γυναίκες και άντρες τα 
βράδια των Κυριακών όλης της περιόδου των Αποκριών, σε διαφορετικούς κύκλους. 
Χορεύονταν απ’ ευθείας µετά το τραγούδι «Της τριανταφυλλιάς τα φύλλα».(Track8β) 

 

 
                       Ο     Με-  νού-        σης         κι ̮ ο   Μπιρ-µπί-ρης   κι ̮ ο    Με-  νέτ  

 
         Α-                         -         γάς,                στο   κρα- σοϊ-        που- 

 
        λειό  πη-   γαί- νουν       για       να      φαν             να               -       πιουν 
Ο Μενούσης κι ̮ ο Μπιρµπίρης κι ̮ ο Μενέτ Αγάς, 
στο κρασοϊπουλειό πηγαίνουν για να φαν να πιουν. (δις) 
 
Κει που τρώγαν, κει που πίναν, κει που γλιένταγαν, 
κάπως πέσαν σε κουβέντα για τις όµορφες. (δις) 
 
Τι ̮ όµορφη γυναίκα πο ’χεις βρε Μενούση ̮ Αγά, 
που την είδες, που την ξέρεις και τι µολογας. (δις) 
 
Ψες την είδα στο πηγάδι που ’παιρνε νερό, 
και τη δώσα το µαντίλι και µε το ’πλυνε. (δις) 
 
Κι ̮ ο Μενούσης µεθυσµένος πάει την έσφαξε, 
το πρωί ξεµεθυσµένος πάει την έκλαιγε. (δις) 
 
Σήκου πάπια µ’, σήκου χήνα µ’, σήκου κι ̮ άλλαξε, 
σήκου ντύσου και χτενίσου κι ̮ έβγα στο χουρό. (δις) 
 
Να σε δουν τα παλικάρια να σε χαίρονται, 
να σε ̮ ιδώ κι ̮ εγώ ̮ ο καηµένος να µαραίνοµαι. (δις) 
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5.3_ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ_ΤΟΥ_ΠΑΣΧΑ 
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5.3.1_«ΠΟΙΟΣ ΕΙΝ’ ΑΞΙΟΣ ΚΙ ΑΓΡΗΓΟΥΡΟΣ» 
 
Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Με αυτό άρχιζε το σεργιάνι την 
περίοδο του Πάσχα. Το τραγουδούσαν και το χόρευαν οι γυναίκες στο προαύλιο της 
εκκλησίας πριν τον εσπερινό της αγάπης µε εναλλαγές στα βήµατα του τσάµικου 
χορού και στου καλαµατιανού. Το πρώτο µέρος (3/4) είναι ♫=100 ενώ το δεύτερο 
µέρος είναι ♫=120. Τα χέρια ήταν κάτω και πιασµένα από τον καρπό. (Track 9) 
 

 
                      Ποιος είν’  ά-     ξιο- ος,  λέ-  ει   ποιο-  ος     είν’   ά-          -    ξιος, 

 
    ποιος    είν’   ά-       ξιο-     (νο)        ος  κι ̮ α- γρή-      γου-           -      ρος, 

 
                και    νυ-   χτο- περ-πα-τά-ει   και  σια      πί-     -    σω          δεν κοι-τά-ει. 

 
 
 
Ποιος είν’ άξιος, λέει, ποιος είν’ άξιος, 
ποιος είν’ άξιο(νο)ος κι ̮ αγρήγουρος. (δις) 
Και νυχτοπερπατάει και σια πίσω δεν κοιτάει. (δις) 
 
Να πάει τα χι-, λέει, να πάει τα χι-, 
να πάει τα χι(νι)ρετίσµατα. (δις) 
Στο δόλιο το Ρηνάκι και στο Κατιρινάκι. (δις) 
 
Να µην αλλά-, λέει, να µην αλλά-, 
να µην αλλά(να)ξει τη Λαµπρή. (δις) 
Να µη Λαµπροφορέσει, στο χουρό να µη χουρέψει. (δις) 
 
Τον Κωνσταντή, λέει, τον Κωσταντή, 
τον Κωνσταντή (νι)βαρέσανε. (δις) 
Τον έχουν βαριµένουν, στου κρεβάτι ξαπλουµένουν. (δις) 
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5.3.2_«ΤΩΡΑ ΕΙΝ’ Η ΜΑΗΣ ΚΙ ΑΝΟΙΞΗ» 
 
Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Το τραγούδι αυτό έχει ένα 
ιδιόµορφο ρυθµικό µοτίβο. Το πρώτο µέρος του είναι ένα Πασχαλιάτικο µοτίβο του 
συρτού περπατητού χορού στα εφτά βήµατα το οποίο υπάρχει και σε άλλες περιοχές 
της Καρδίτσας και το δεύτερο στα βήµατα του χορού στα τρία. Ο συνδυασµός όµως 
και των δύο αυτών ρυθµών συναντάται µόνο στο συγκεκριµένο χωριό. Είναι ένα από 
τα λίγα τραγούδια που κάνουν αναφορά στην τοπική ενδυµασία και ιδιαίτερα στο 
νυφικό σαγιά που φορούσαν οι νύφες όταν έµπαιναν στον πασχαλινό χορό. Τα χέρια 
ήταν κάτω και πιασµένα από τον καρπό. (Track 10) 
 

 
                           Τώ-        ρα ̮ είν’η Μά-        α-,    είν’  ̮ η Μά-ης κι ̮ ά-νοι-ξη, 

 
               τώ-             ρα ̮ είν’     το             κα-            λο-            καί-           ρι, 
               µε                  το         Χρι-          στός           Α-              νέ-          στη, 
               και               τ’ Α-       λη-           θώς            Α-              νέ-          στη. 
 
 
 
 
Τώρα ̮ είν’  η Μά-, είν’  ̮ η Μάης κι ̮ άνοιξη, 
τώρα ̮ είν’ το καλοκαίρι, µε το Χριστός Ανέστη και τ’ Αληθώς Ανέστη. 
 
Τώρα ξισταί-, αι(νέ)νουν τα µαντριά, 
και σταίνουν τα τσαρδάκια, µε το Χριστός Ανέστη και τ’ Αληθώς Ανέστη. 
 
Πάει ̮ συ γηρά-, α(νά)κου στου µαντρί, 
πάει ̮ συ να πάρει του γάλα, µε το Χριστός Ανέστη και τ’ Αληθώς Ανέστη. 
 
Βάρα τζιουµπά-, α(νά)νη µ’ τα σκυλιά, 
Να µη µας χυσ’ν του γάλα, µε το Χριστός Ανέστη και τ’ Αληθώς Ανέστη. 
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5.3.3_«ΚΑΤΩ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΤΥ» 
 
Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Είναι στο ίδιο ρυθµοµελωδικό 
µοτίβο µε το προηγούµενο. Το τραγουδούσαν και το χόρευαν οι γυναίκες από τη 
δεύτερη µέρα του Πάσχα έως την Παρασκευή της Παναγίας στο προαύλιο του 
Μοναστηριού, όπως συµβαίνει στις περισσότερες περιοχές του Θεσσαλικού κάµπου. 
Το τραγούδι αυτό έχει επιρροές από τον εκκλησιαστικό χώρο. (Track 11) 
 

 
                            Κά-        τω στον κά-           α-,          α(νά)  µπο τον πλα-τύ, 

 
              Στα                πρά-      σι-             να              λι-              βά-          δια, 
              µε                  το         Χρι-          στός           Α-              νέ-           στη, 
              και                τ’ Α-      λη-            θώς           Α-              νέ-           στη. 
 
 
 
 
Κάτω στον κά-, α(νά)µπο τον πλατύ, 
Στα πράσινα λιβάδια, µε το Χριστός Ανέστη και τ’ Αληθώς Ανέστη. 
 
Εκεί δέντρο-, ο(νό)ος δεν ήτανε, 
∆έντρος εφανερώθει, µε το Χριστός Ανέστη και τ’ Αληθώς Ανέστη. 
 
Εκεί καθό-, ο(νό)ταν ∆έσποτας, 
Με τα χαρτιά στα χέρια, µε το Χριστός Ανέστη και τ’ Αληθώς Ανέστη. 
 
Ο δέντρος εί-, (νο)είναι ο Χριστός, 
Και η ̮ ρίζα η Παναγία, µε το Χριστός Ανέστη και τ’ Αληθώς Ανέστη. 
 
Και τα κλουνά-, α(νά)ρια τα δασιά, 
Τα δώδεκα ̮ Ευαγγέλια, µε το Χριστός Ανέστη και τ’ Αληθώς Ανέστη. 
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5.3.4_«ΤΗ ΛΑΜΠΡΗ ΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΑ» 
 

Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 7ης Μ πάνω. Το τραγουδούσαν και το 
χόρευαν άντρες και γυναίκες τα απογεύµατα στην πλατεία και τις τρεις µέρες του 
Πάσχα σε διαφορετικούς κύκλους. Είναι ένας καλαµατιανός χορός και τα χέρια είναι 
κάτω και πιασµένα από τους καρπούς και στους άντρες και στις γυναίκες. Το 
τραγούδι αναφέρεται στην ύπαρξη του ∆ήµου, του ∆ηµάρχου στην κοινότητα αλλά 
και στα έργα του. Ταυτόχρονα κάνει αναφορά στις κοινωνικές καταστάσεις του 
χωριού µνηµονεύοντας το µπουρανί, ένα είδος νηστίσιµης σούπας µε λάχανα και 
µλπουγούρι που το έτρωγαν και οι φτωχοί όλη το χρόνο. (Track 12) 

 

 
                         Τη  Λα-   µπρή,   µωρ’    ∆ή-µαρ-  χε,               τη Λα-     µπρή  την  

 
          Πα-  σχα-    λιά,                τη    Λα-         µπρή      την         Πα- σχα- λιά 

 
        µε        τα                  κόκ-               κι-                να      τ’ α-         βγά. 
 
Τη Λαµπρή, µωρ’ ∆ήµαρχε, τη Λαµπρή την Πασχαλιά, 
τη Λαµπρή την Πασχαλιά, µε τα κόκκινα τ’ αβγά. 
 
Όλοι ψή-, µωρ’ ∆ήµαρχε, όλοι ψήνουνε αρνί, 
όλοι ψήνουνε αρνί, κι ̮ εγώ φτιάχνω µπουρανί. 
 
Κι ̮ αν έφαγες, µωρ’ ∆ήµαρχε, κι ̮ αν έφαγες εσύ τ’ αρνί, 
κι ̮ αν έφαγες εσύ τ’ αρνί, κι ̮ εγώ ̮ έφαγα το µπουρανί. 
 
Μπρουστά χουρέ-, µωρ’ ∆ήµαρχε, µπρουστά χουρεύει του µπουρανί, 
µπρουστά χουρεύει του µπουρανί, τιλιυταίου του αρνί. 
 
Έκανιες, µωρ’ ∆ήµαρχε, έκανιες κι ̮ ένα καλό, 
έκανιες κι ̮ ένα καλό, γιουφήρουρες και το χωριό, 
γιουφήρουρες και το χωριό, ∆ήµαρχε σ’ ευχαριστώ. 
 
Μα περά-, µωρ’ ∆ήµαρχε, µα περάσανε πουλλοί, 
µα περάσανε πουλλοί, από τουτ’ ν’ εδώ τη γη. 
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5.3.5_«ΕΝΑΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΤΟΥΤΣΙΚΟΣ» 
 
Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Το τραγουδούσαν και το 
χόρευαν άντρες και γυναίκες στο χοροστάσι στην πλατεία του χωριού σε 
διαφορετικούς κύκλους, στα βήµατα του χορού στα τρία µε το πόδι να µπαίνει έντονα 
προς το κέντρο του κύκλου. Τα χέρια ήταν κάτω και πιασµένα από τον καρπό. Όταν 
τελείωνε το τραγούδι έλεγαν απ’ ευθείας το επόµενο.(Μάρω Μαρούσω του παπά) 
(Track 13α) 
 

 
                     Έ-ναςκου-ντόςλέειέ-νας κου- ντός,         έ-      νας κου- ντός      κου- 

 
         ντού-τσι-  κος,              γιε µ’ κου-ντός    γε-              νι-      τσα-   ρά-    τος, 
                                              (ν)αρ- γυ-  ρό       χρυ-           σό-     µου    µη-    λου, 

 
            (ν)αρ-   γυ-       ρό             χρυ-                   σό-          µου        µη-     λου, 
              θα      συ        πά-            ρου                     δε          συ ̮ α-     φή-      νου. 
                        
Ένας κουντός, λέει, ένας κουντός, ένας κουντός κουντούτσικος, 
γιε µ’ κουντός γενιτσαράτος, (ν)αργυρό χρυσό µου µήλου, 
(ν)αργυρό χρυσό µου µήλου, θα συ πάρου δε συ ̮ αφήνου. 
 
Είχε γυνιαί-, λέει, είχε γυνιαί-, είχε γυνιαίκα όµορφη, 
γιε µ’ γυνιαίκα δύο µέτρα, (ν)αργυρό χρυσό µου µήλου, 
(ν)αργυρό χρυσό µου µήλου, θα συ πάρου δε συ ̮ αφήνου. 
 
Πήγε και την, λέει, πήγε και την, πήγε και την παζάρευε, 
γιε µ’ στη µέση στου παζάρι, (ν)αργυρό χρυσό µου µήλου, 
(ν)αργυρό χρυσό µου µήλου, θα συ πάρου δε συ ̮ αφήνου. 
 
Πόσου κουντέ, λέει, πόσου κουντέ, πόσου κουντέ τη λυγερή, 
γιε µ’ πόσου τη µαυρουµάτα, (ν)αργυρό χρυσό µου µήλου, 
(ν)αργυρό χρυσό µου µήλου, θα συ πάρου δε συ ̮ αφήνου.  
 
Το ’να τα χεί-, λέει, το ’να τα χεί-, το ’να τα χείλι χίλια δυο, 
γιε µ’ και τ’ άλλο τρεις χιλιάδες, (ν)αργυρό χρυσό µου µήλου,  
(ν)αργυρό χρυσό µου µήλου, θα συ πάρου δε συ ̮ αφήνου. 
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5.3.6_«ΜΑΡΩ ΜΑΡΟΥΣΩ ΤΟΥ ΠΑΠΑ» 
 
Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Είναι στο ίδιο ρυθµοµελωδικό 
µοτίβο µε το προηγούµενο. Είναι ένας πηδηχτός χορός µε τον οποίο έκλεινε το 
σεργιάνι κάθε απόγευµα και τις τρεις µέρες του Πάσχα. Στο χορό αυτό άντρες και 
γυναίκες έµπαιναν στον ίδιο κύκλο πιασµένοι µε τα χέρια από τους καρπούς και 
κάτω. (Track 13β) 
 

 
            Μά- ρω Μα-ρού σω   του  πα- πά,     πως περ-πα-τείς    κα-     µα-  ρω- τά, 
            Πως περ-πα-τείς κα-   µα- ρω- τά,      µε    τα πα- πού-  τσια     τα στρω-τά. 
 
 
 
 
 
 
Μάρω Μαρούσω του παπά, πως περπατείς καµαρωτά, 
πως περπατείς καµαρωτά, µε τα παπούτσια τα στρωτά, 
ζώνεσαι, ξεζώνεσαι, στο χουρό τσακώνεσαι, 
πως χουρέ-, Μάρω µου, πως χουρεύουν τα παιδιά, 
πως χουρεύουν τα παιδιά, σαν τ’ αρνιά την Πασχαλιά, 
πως χουρέ-, Μάρω µου, πως χουρεύουν τα κουρίτσια, 
πως χουρεύουν τα κουρίτσια, σαν τ’ αρνιά, σαν τα κατσίκια, 
πως χουρέ-, Μάρω µου, πως χουρεύουν κι οι γριές, 
πως χουρεύουν κι ̮ οι γριές, σβάρνα, σβάρνα τις πουδιές, 
Μάρω Μαρούσω του παπά, πως περπατείς καµαρωτά, 
πως περπατείς καµαρωτά, µε τα παπούτσια τα στρωτά. 
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5.3.7_«ΑΡΧΟΝΤΟΓΙΟΣ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ» 
 
Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Το τραγουδούσαν και το 
χόρευαν γυναίκες και άντρες την περίοδο του Πάσχα, σε διαφορετικούς κύκλους, στα 
βήµατα του τσάµικου χορού. (Track 14) 
 

 
                        Αρ-   χο-                     ντο-        γιός    πα-                ντρεύ-            ε   

 
         ται     και                  παίρ-      νει ̮ αρ-   χο-       ντο-              ο-   πού-  λα     µε 

 
           ∆ε-    κα-              πε-             έ-     ντε φλά-      µπου-                      ρα.            
 
 
 
 
Αρχοντογιός παντρεύεται και,  
παίρνει ̮ αρχοντοπούλα µε δεκαπέ-, 
(ε)ντε φλάµπουρα. 
 
Με δεκαπέντε φλάµπουρα µε, 
δυο ζυγιές νταούλια κι ̮ ακάλισε, 
(ε)τα ενιά χωριά. 
 
Κι ακάλισε τα ενιά χωριά τα 
δέκα βελαέτια κι ̮ ακάλισε, 
(ε)µια νιόνυφη. 
 
Κι ̮ ακάλισε µια νιόνυφη τρι-, 
-ά µερών νυφούλα πο ’χει τον ά-, 
(ορέ)τον άντρα τον καλό. 
 
Πο ’χει τουν άντρα τον καλό τουν, 
Άντρα το λεβέντη πο ’χει τ’ αγγι-, 
(ορέ)τ’ αγγιλικό κουρµί.  
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5.3.8_«Η ΜΑΡΙΩ Η ΜΑΥΡΟΥΜΑΤΑ» 
 

Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Το τραγουδούσαν και το 
χόρευαν άντρες και γυναίκες, µε τα χέρια κατεβασµένα και πιασµένα από τους 
καρπούς, σε διαφορετικούς κύκλους, στα βήµατα του καλαµατιανού χορού. Το 
τραγούδι αναφέρεται στις κοινωνικές καταστάσεις της εποχής αλλά και τις 
κοινότητας. (Track 15) 

 

 
                         Η Μα-ριώ,κα-   λή   µου      µά-         να,          η    Μα-   ριώ     η 

 
        µαυ-ρου-      µά-         τα,        η     Μα-    ριώ       η            µαυ-ρου- µά-    τα 

 
         µε     τα                ό-              µορ-             φα    τα               νιά-             τα. 
 
Η Μαριώ, καλή µου µάνα, η Μαριώ η µαυρουµάτα, 
η Μαριώ η µαυρουµάτα µε τα όµορφα τα νιάτα. 
 
Με το Για-, καλή µου µάνα, µε το Γιάννη τα ’χει µπλιέξει, 
µε το Γιάννη τα ’χει µπλιέξει πάνω κάτω χρόνια έξι. 
 
Σύρε µά-, καλή µου µάνα, σύρε µάνα µ’ πες του Γιάννη, 
σύρε µάνα µ’ πες του Γιάννη, θα µε πάρει τι θα κάνει. 
 
Πήγα κό-, καλή µου κόρη, πήγα κόρη µ’ και τουν είπα, 
πήγα κόρη µ’ και τουν είπα, δε σε θέλει, θέλει προίκα. 
 
Τάξ’ τουν µά-, καλή µου µάνα, τάξ’ τουν µάνα µ’ και τ’ αµπέλι, 
τάξ’ τουν µάνα µ’ και τ’ αµπέλι, µπας κι ̮ ου Γιάννος θα µε θέλει. 
 
∆ε σε παί-, καλή µου κόρη, δε σε παίρνει, δε σε θέλει, 
δε σε παίρνει, δε σε θέλει, κόρη µου σε κοροϊδεύει. 
 
Τάξ’ τουν µά-, καλή µου µάνα, τάξ’ τουν µάνα µ’ τη φουράδα, 
τάξ’ τουν µάνα µ’ τη φουράδα, για να γκιζερνάει καβάλα. 
 
∆ε σε παί-, καλή µου κόρη, δε σε παίρνει, δε σε θέλει, 
δε σε παίρνει, δε σε θέλει, κόρη µου σε κοροϊδεύει. 
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5.3.9_«ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΑΝΤΡΑ»  
 
Το τραγούδι έχει µεταγραφεί ένα διάστηµα 8ης πάνω. Το τραγουδούσαν και το 
χόρευαν άντρες και γυναίκες στην πλατεία του χωριού, σε ξεχωριστούς κύκλους, µε 
τα χέρια κάτω και πιασµένα από τους καρπούς, στα βήµατα του τσάµικου χορού. Το 
ποιητικό κείµενο του τραγουδιού είναι ένα απόσπασµα από το «Θρήνο της Αγίας 
Σοφίας». Το τραγουδούσαν προς τιµήν της Άλωσης της Κων/πολης. Φαίνεται πως 
εκείνη την εποχή τα διάφορα κοσµοϊστορικά γεγονότα επιδρούσαν στο λαϊκό 
πολιτισµό και τους έδιναν το κίνητρο για τις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
δηµιουργίες. (Track 16) 
 

 
                         Σα-  ρά-                    ντα          πέ-     ντε                 σή-                µα- 

 
       ντρα    κι ̮ ε-,             ξή-             ντα       δυο      κα-              α-    µπά-  νες    κά- 

 
           θε     κα-          µπά-(ορέ)κα-µπά-   να  και        πα-                           πάς.  
 
 
 
 
Σαράντα πέντε σήµαντρα κι ̮ ε-,  
εξήντα δυο καµπάνες κάθε καµπά-, 
(ορέ) καµπάνα και παπάς. 
 
Κάθε καµπάνα και παπάς κά-, 
Κάθε παπάς και διάκος ψέλνει δεξιά, 
(ορέ)δεξιά ο δέσποτας. 
 
Ψέλνει δεξιά ο δέσποτας κι ̮ α-, 
Αριστερά ο διάκος κι ̮ απ’ τη βαριά, 
(ορέ)βαριά την ψαλµωδιά. 
  
Κι ̮ απ’ τη βαριά την ψαλµωδιά, 
Άνοιξε η γης στα δύο κι ̮ ο ήλιος ε-, 
(ορέ)εσκοτάδιασε. 
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6._Η_ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ_ΤΩΝ_∆ΡΩΜΕΝΩΝ_ΜΕΣΑ_ΑΠΟ_ΤΑ 
ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΑ_ΤΟΥ_ΠΑΡΟΝΤΟΣ_ΧΡΟΝΟΥ 
 
 
 
 Οι καταστροφές του 2ου Παγκοσµίου πολέµου, του 1940, του εµφύλιου, 
καθώς και η ανάγκη των ανθρώπων για επιβίωση, είχαν ως αποτέλεσµα την 
εσωτερική µετανάστευση και την έντονη αστικοποίηση. Από την απελευθέρωση έως 
και το 1900 παρατηρείται µία έντονη πληθυσµιακή ρευστότητα, η οποία ακολουθεί 
έως και το 1930, από την εγκατάσταση επιστηµώνων και άλλων µορφοµένων, οι 
οποίοι έρχονται στη Θεσσαλία από την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και τη Νότια 
Ελλάδα. Η ανάπτυξη του εµπορίου από εκεί και ύστερα θα παίξει σηµαντικό ρόλο και 
στην ανάπτυξη της πνευµατικής και της πολιτιστικής ζωής (Νάνος 2006). Ένα 
παρόµοιο άρθρο µε θέµα το ρόλο του πολιτιστικού συλλόγου µέσα στις 
παραδοσιακές κοινότητες αλλά και έξω από αυτές έχει γράψει η Ρένα Λουτζάκη 
(Λουτζάκη 1999). 

 Όπως και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, έτσι και στην κοινωνία των 
Καραγκούνηδων, όλες αυτές οι µετακινήσεις έφεραν αλλαγές στα βασικά τους 
γνωρίσµατα. Οι άνθρωποι πλέον αρχίζουν να νοιάζονται και να εργάζονται σκληρά 
για να καταφέρουν να έχουν αυτά που θεωρούν απαραίτητα για τη ζωή τους. Γι’ αυτό 
και κάποια από τα στοιχεία που τους έκαναν να ξεχωρίζουν, όσον αφορά την 
πολιτισµική τους ταυτότητα περνάνε σε δεύτερη µοίρα. 

Η θρησκεία είναι ένα από τα βασικά γνωρίσµατα των Καραγκούνηδων που 
έµεινε αναλλοίωτη µε την πάροδο του χρόνου. Συνεχίζουν να είναι Χριστιανοί 
Ορθόδοξοι µέχρι σήµερα. Ταυτόχρονα όµως επηρεάζονται παράπλευρα από τις  
προλήψεις, το µάτι και τα µάγια. 

Τα χαρακτηριστικά ιδιώµατα της γλώσσα τους είναι επίσης ένα γνώρισµα που 
µεταδίδεται από γενιά σε γενιά µέσω των προφορικών παραδόσεων. Σε αυτό βοηθάει 
και η ιδιαίτερη σχέση που έχουν τα παιδιά µε τους παππούδες τους. Ακόµα και τα 
πολύ µικρά παιδιά που δεν ξέρουν να µιλήσουν καλά, καταλαβαίνουν και θυµούνται 
µε κάθε λεπτοµέρεια όλες τις ιστορίες που τους έλεγαν οι µεγαλύτεροι, µεταφέροντας 
τες αργότερα στα δικά τους παιδιά. Αυτό βέβαια ισχύει γι’ αυτούς που σήµερα είναι 
στην ηλικία των 25 έως 30 χρονών. Οι µικρότερες ηλικίες έχουν χάσει αυτή την 
επαφή. Τα τελευταία 15 χρόνια η τεχνολογία έχει µπει τόσο πολύ στη ζωή µας που 
ακόµα και τα παιδιά της σχολικής αλλά και της προσχολικής ηλικίας προτιµούν 
άλλου είδους ψυχαγωγία από τα παραµύθια του παππού και της γιαγιάς. 

Στο χωριό του Καλλιφωνίου λειτουργεί µέχρι σήµερα το δηµοτικό αλλά και 
το γυµνάσιο. Οι µαθητές του λυκείου πηγαίνουν σχολείο στην Καρδίτσα. Οι νέοι 
δηλαδή µέχρι την ενηλικίωσή τους µένουν στο χωριό. Το πρόγραµµα τους όµως είναι 
τόσο φορτωµένο που τους αποµένει ελάχιστος χρόνος για τη συµµετοχή τους στα 
διάφορα πολιτιστικά δρώµενα. Κάποια από αυτά πηγαίνουν στο χορευτικό. Εκεί 
όµως το µάθηµα του χορού γίνεται µέσω cd player και όχι µε την ταυτόχρονη 
εκµάθηση των τοπικών παραδοσιακών τραγουδιών. Την προηγούµενη δεκαετία 
κάποιος «µερακλής» χοροδιδάσκαλος προσπάθησε να διδάξει δύο από τα τραγούδια 
που τραγουδιόντουσαν στο χωριό. ∆υστυχώς όµως τα παιδιά αυτά µεγάλωσαν και 
έκαναν οικογένειες σε άλλες περιοχές. Με αποτέλεσµα να µην µεταδοθεί η πληθώρα 
των τραγουδιών που υπάρχουν στο χωριό. Επίσης, τα δύο τελευταία χρόνια, υπάρχει 
στο χωριό και µία αναστάτωση µε τις παραδοσιακές ενδυµασίες. Τα µεν κορίτσια δε 
θέλουν να τις φορέσουν µε τη δικαιολογία πως θα χαλάσουν τα µαλλιά που τόση ώρα 
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έφτιαχναν στο κοµµωτήριο, τα δε αγόρια πως θα τους κοροϊδεύουν οι συµµαθητές 
και οι φίλοι τους. 

Ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού κάνει µία µεγάλη προσπάθεια για την 
αναβίωση όλων αυτών των πολιτιστικών δρωµένων και ιδιαίτερα από το τότε 
«σεργιάνι», βρίσκοντας αφορµές στις εθνικές επετείους ή σε άλλες γιορτές όπως το 
πανηγύρι της Παναγίας της Φανερωµένης, το Πάσχα, τις Απόκριες κ.α. αλλά 
δυστυχώς η συµµετοχή του κόσµου είναι ελάχιστη. Για τη συνέχιση όλων αυτών των 
δρωµένων απαιτείται εθελοντισµός και η έννοια του εθελοντισµού φαίνεται πως δεν 
είναι ανεπτυγµένη στα χωριά. Ακόµα και οι γυναίκες τις τρίτης ηλικίας που 
γνωρίζουν τις παραδόσεις δε συµµετέχουν µε το πρόσχηµα «τι θα πει το χωριό!!!». 
Αυτή είναι η φράση που χρησιµοποιούν όλοι όσοι θα µπορούσαν να βοηθήσουν µε 
τον τρόπο τους αλλά δεν το κάνουν γιατί ντρέπονται αλλά και γιατί φοβούνται να µη 
γίνουν αντικείµενο σχολιασµού στο χωριό. 

Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος ευθύνεται για την ερήµωση ολοένα και 
περισσοτέρων χωριών  είναι ο οικονοµικός. Οι κάτοικοι του Καλλιφωνίου, αλλά και 
των υπόλοιπων χωριών του Θεσσαλικού κάµπου, είναι κυρίως αγρότες. Λίγοι είναι 
αυτοί που έχουν µία µικρή οικογενειακή επιχείρηση, όπως ένα καφενείο ή ένα 
παντοπωλείο, και µε αυτό συντηρείται ολόκληρη η οικογένεια. Κι αυτοί όµως έχουν 
κάποια χωράφια τα οποία ίσως να µην τα δουλεύουν οι ίδιοι. Συνεπώς, σε όλες τις 
οικογένειες θα υπάρχει κάποιος αγρότης και συνήθως είναι ο παππούς ή ο πατέρας. Η 
εύρεση εργασίας και οι σπουδές είναι δύο κύριοι λόγοι για τους οποίους φεύγουν οι 
νέοι από το χωριό. Οι αγρότες όµως της τρίτης ηλικίας κάποια στιγµή θα φύγουν από 
τη ζωή, αφήνοντας κληρονοµιά στα παιδιά τους το πατρικό τους σπίτι και το χωράφι. 
Οι νέοι όµως, και ιδιαίτερα τα κορίτσια, επειδή προτιµούν τη ζωή στην πόλη, 
πουλάνε την κληρονοµιά αυτή έναντι κάποιου ποσού ή την αφήνουν 
ανεκµετάλλευτη, µε αποτέλεσµα τη µείωση των οικονοµικών πόρων από τις 
αγροτικές εργασίες αλλά και την ερήµωση των χωριών. 

Αν συνοψίσει κανείς όλα τα παραπάνω θα καταλάβει πως δεν υπάρχει σήµερα 
η συνέχιση της παράδοσης όπως ήταν κάποτε. Είτε προφορικά, από γενιά σε γενιά, 
είτε µέσω κάποιων γραπτών πηγών, είτε πρακτικά µέσω των πανηγυριών, γιατί κι 
εκεί προτιµάται ο γνωστός τραγουδιστής και οργανοπαίχτης εκτός των ορίων του 
χωριού, από αυτόν του χωριού µε τη γνήσια παραδοσιακή φωνή του και τα τοπικά 
γυρίσµατα. ∆εν υπάρχει όµως και ένας δηµιουργικός νεωτερισµός. Υπάρχει απλά µία 
συρρίκνωση όλων των παραδόσεων σε τέτοιο βαθµό που αργά η γρήγορα δε θα τις 
θυµάται κανείς. Όλα αυτά φαίνεται να είναι αποτέλεσµα ενός κοινωνικού ρήγµατος 
όπως αυτό που τα αίτιά του περιγράφονται παραπάνω. 
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