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Λαογραφία 
• Ως λαογραφία ορίζεται εκείνη η επιστήμη που ασχολείται με όλες τις εκφάνσεις 

του λαϊκού πολιτισμού. Εξετάζει, καταγράφει και ταξινομεί όλα όσα ένας λαός κατά παράδοση 
λέγει, ενεργεί και πράττει σε συλλογικό επίπεδο ψυχικής και κοινωνικής ζωής του λαού σε τοπικό 
ή εθνικό επίπεδο και συνεπώς ποικίλει. Κατηγορίες, τις οποίες θα μπορούσε κανείς να διακρίνει 
ως αντικείμενο έρευνας της λαογραφικής επιστήμης, αφορούν στον υλικό βίο και την λαϊκή 
δημιουργία (οίκος και αυλή, τροφές και ποτά, ενδύματα και καλλωπισμός, λαϊκές τέχνες), στον 
πνευματικό βίο (λατρεία, θρησκευτική ζωή, 
δημώδης μετεωρολογία, φυτά, ζώα, μύθοι, παραδόσεις, παροιμίες, αινίγματα, λαϊκό θέατρο κ.α.
) και στον κοινωνικό βίο (καθημερινά έθιμα, παιχνίδια, σχολική ζωή κ.α.). 

• Ως λαογραφία έχει αποδοθεί στα ελληνικά ο διεθνώς καθιερωμένος αγγλοσαξονικός όρος 
folklore, που σημαίνει τη γνώση που έχει ο λαός. Στη Γερμανία επικράτησε ο όρος volkskunde, 
που σημαίνει τη γνώση για το λαό. Η αγγλοσαξονική θεώρηση θέτει ως αντικείμενο της 
λαογραφικής σπουδής τις παραδοσιακές εκδηλώσεις του λαϊκού βίου και συγκεκριμένα, την 
προφορική λογοτεχνία. Αντίθετα, η Γερμανική Λαογραφική Σχολή θέτει στο κέντρο 
του επιστημονικού ενδιαφέροντός της όχι τις εκδηλώσεις αλλά το ίδιο το λαϊκό βίο συνολικά και 
συνακόλουθα το φορέα του, τον λαό, αναζητώντας μέσα από τις εκδηλώσεις του πολιτισμικού 
του βίου τον εντοπισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

 



Το δάσος μέσα από τους μύθους, τα 
παραμύθια και τις παραδόσεις 

• Το δάσος ανέκαθεν ήταν πηγή έμπνευσης για τη λαϊκή παράδοση. 
Μύθοι, Θρύλοι και παραδόσεις γεννήθηκαν από τη μαγεία του 
δάσους . Οι προγονοί μας πίστευαν ότι στο δάσος κατοικούν 
νεράιδες , αερικά , μυθικοί ήρωες , μούσες και θεότητες. Πλήθος 
παραμυθιών έχουν ειπωθεί με ιστορίες που εκτυλίσσονται μέσα στο 
δάσος και που πάντα σαγήνευαν τα μικρά παιδιά. Πολλές φορές, οι 
κεντρικοί ήρωες των παραμυθιών ήταν εκπρόσωποι της πανίδας των 
δασών(λύκος, αρκούδα, λαγός και αλεπού) 



Πρόλογος 
•  Η διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον έχει 

αποτυπωθεί στους μύθους και στη λαϊκή παράδοση με τα 
παραμύθια. Από την αρχαιότητα η περιοχή εξαιτίας της γεωμορφολογίας 
της, ανάμεσα στον Όλυμπο και το Πήλιο, γεμάτη με πυκνά δάση και 
πλούσια νερά, συνδέθηκε με τη γέννηση πολλών μύθων και 
παραδόσεων. Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι του Κατακλυσμού του 
Δευκαλίωνος, της φοβερής πάλης των γιγάντων εναντίον των ολυμπίων 
αντιπάλων τους, των Νυμφών του Πηνειού (ο Πηνειός ήταν πατέρας των 
Νυμφών, των πηγών δηλαδή της Θεσσαλίας), της λατρείας της Δήμητρας 
στα δάση του Δωτίου Πεδίου ( με τις Δρυάδες νύμφες), του Ηρακλή (εδώ 
άφησε την τελευταία του πνοή), και του Φιλοκτήτη (εδώ έζησε ο ήρωας 
του Τρωικού πολέμου) είναι ορισμένοι από αυτούς που αναφέρονται στην 
περιοχή μας. Στους μύθους αυτούς αποτυπώνεται ο αέναος αγώνας και η 
αγωνία του ανθρώπου να επιβιώσει στο αφιλόξενο και συχνά εχθρικό 
φυσικό περιβάλλον, αλλά και η προσπάθειά του να το εξευμενίσει. 



  Μύθοι και Θρύλοι 
Δώτιο Πεδίο 

• Από τους μύθους για το Δώτιο Πεδίο ο πιο χαρακτηριστικός που αναφέρεται στη στενή 
σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και  ιδιαίτερα με το δάσος, είναι ο 
μύθος του Ερυσίχθονος, του μυθικού βασιλιά του Δωτίου πεδίου, στον 
οποίο αποτυπώνεται η απληστία και ασέβεια του ανθρώπου: Ο Ερυσίχθονας ήταν 
γνωστός για την ασέβειά του. Μια ημέρα πήγε στο άλσος της θεάς Δήμητρα. Εκεί 
διέταξε τους δούλους να κόψουν τα δέντρα για να μπορέσει να χτίσει εκεί παλάτι. 
Ανάμεσα στα άλλα δέντρα βρισκόταν και μία πανύψηλη λεύκα που ήταν το αγαπημένο 
δέντρο της Δήμητρας. Γύρω από τη λεύκα αυτή οι Δρυάδες Νύμφες έψελναν τα όμορφα 
τραγούδια τους και χόρευαν τους μαγικούς χορούς τους. Ο ασεβής Ερυσίχθονας δεν 
σταμάτησε το καταστρεπτικό του έργο ούτε μπροστά στο ιερό αυτό δέντρο. Με την 
πρώτη όμως τσεκουριά παρουσιάσθηκε η ιέρεια της Δήμητρας Νικίππη, που δεν ήταν 
παρά η ίδια η θεά μεταμορφωμένη. Η ιέρεια προσπάθησε να σταματήσει το κόψιμο 
των δέντρων, αλλά ο Ερυσίχθονας την απείλησε με την αξίνα του. Η θεά τότε πέταξε τη 
μεταμφίεση της ιέρειας και τιμώρησε τον ασεβή Ερυσίχθονα με ακράτητη πείνα. Από 
εκείνη τη στιγμή ο Ερυσίχθονας άρχισε να γυρίζει στους δρόμους και να αρπάζει τις 
προσφορές από τους βωμούς, και έφτασε στο σημείο να πουλήσει την κόρη 
του Μήστρα για να αγοράσει τρόφιμα. Στο τέλος, ο Ερυσίχθονας, μη έχοντας να φάει 
τίποτα πια, άρχισε να τρώει τις ίδιες του τις σάρκες, μέχρι που πέθανε. 



Τραγούδια και λαογραφία 

«Ο Όλυμπος και ο Κίσσαβος, τα δυο βουνά μαλώνουν, 
το ποιο να ρίξει τη βροχή, το ποιο να ρίξει χιόνι. 
Ο Κίσσαβος ρίχνει βροχή κι ο Όλυμπος το χιόνι. 
Γυρίζει τότ' ο Όλυμπος και λέει του Κισσάβου. 

"Μη με μαλώνεις, Κίσαβε, βρε τουρκοπατημένε, 
που σε πατάει η Κονιαριά κι οι Λαρσινοί αγάδες. 

Εγώ είμ' ο γέρος Όλυμπος στον κόσμο ξακουσμένος, 
έχω σαράντα δυο κορφές κι εξήντα δυο βρυσούλες, 

κάθε κορφή και φλάμπουρο κάθε κλαδί και κλέφτης. 
Κι όταν το παίρν' η άνοιξη κι ανοίγουν τα κλαδάκια, 

γεμίζουν τα βουνά κλεφτιά και τα λαγκάδια σκλάβους. 
Έχω και το χρυσόν αϊτό, το χρυσοπλουμισμένο, 
πάνω στην πέτρα κάθεται και με τον ήλιο λέγει: 

-"Ήλιε μ', δεν κρους τ' από ταχύ, μόν' κρους το μεσημέρι, 
να ζεσταθούν τα νύχια μου, τα νυχοπόδαρά μου;.». 

Η στενή σχέση αυτή του ανθρώπου με το δάσος αποτυπώνεται και στη δημοτική παράδοση και στη λαογραφία  της 
περιοχής. 

 Για παράδειγμα το πασίγνωστο δημοτικό τραγούδι, το οποίο κατά τον Fauriel είναι ίσως το καλύτερο ελληνικό 
δημοτικό τραγούδι: 



Κένταυροι και Θρύλοι 

• Το δάσος της Φολόης αναφέρεται ήδη από τη μυθολογία ως πυκνό και σκοτεινό δάσος 
που κατοικούνταν από Κενταύρους, ώσπου τους εξόντωσε ο Ηρακλής. Στο δάσος της 
Φολόης ο Ηρακλής αιχμαλώτισε τον Ερυμάνθιο κάπρο. Η παρατήρηση των μεταβολών 
στο φυσικό κόσμο, μέσα στον κύκλο των εποχών, και η συμμόρφωσή του σε αυτές, 
αποτέλεσε για τον πρωτόγονο άνθρωπο θεμελιώδη προϋπόθεση για την επιβίωσή του. 
Την αέναη αυτή δύναμη ο άνθρωπος τη λάτρεψε και με τους μύθους του. 

•  Οι Κένταυροι υπήρξαν πλάσματα της φαντασίας των αρχαίων Ελλήνων. Τέρατα, «μισοί 
άνθρωποι, μισοί άλογα, φυλή βάρβαρη, που καυχιότανε για τη δύναμή της». Ο Όμηρος 
στην Ιλιάδα τους περιγράφει σαν τριχωτούς ανθρώπους, αποκρουστικούς στην όψη, 
ενώ στην Οδύσσεια τους παρομοιάζει με τους Σάτυρους. 

• Ο μύθος των Κενταύρων ήταν διαδομένος σε πολλά μέρη της Ελλάδας, από τη Θράκη 
μέχρι την Πελοπόννησο, τη Ρόδο και την Κύπρο(στα δάση τους). Οι Έλληνες πίστευαν ότι 
οι Κένταυροι ήταν άγριοι, μοχθηροί, επιθετικοί, ζηλόφθονοι, πολεμοχαρείς. Η δύναμή 
του ήταν τεράστια. Μετακινούσαν ογκόλιθους, βράχια και πελώριους κορμούς δέντρων, 
τα οποία εκσφενδόνιζαν στους εχθρούς τους. Αγαπούσαν όμως και τα γλέντια, το κρασί 
και τις διασκεδάσεις. 



Νύμφες και δάση 

• Οι Νύμφες κατά την Ελληνική Μυθολογία ήταν γυναικείες ιδεατές μορφές θεϊκής 
καταγωγής, νεαρές στην ηλικία, που ζούσαν μέσα στην άγρια φύση, και τριγύριζαν στα 
βουνά, συνοδεύοντας την Άρτεμη και παίζοντας μαζί της. Ήταν όλες τους πανέμορφες, η 
Άρτεμη όμως ξεχώριζε με τη θωριά της ανάμεσά τους. Τραγουδούσαν και χόρευαν μαζί 
με τον Πάνα στα λιβάδια, στα δάση και στις πλαγιές, συνήθως κοντά στις πηγές των 
οποίων και αποτελούσαν στην πραγματικότητα την αλληγορική εκπροσώπησή τους. 
Υμνούσαν με τις γλυκές φωνές τους, τους Ολύμπιους θεούς και ιδιαίτερα τον πατέρα 
του Πάνα, τον Ερμή. Μαζί τους χόρευε και η Αφροδίτη, μαζί με τις Χάριτες, όπως λέει 
ο Όμηρος, στο βουνό Ίδα, στην Τροία. Οι Νύμφες κατατάσσονταν γενικά μεταξύ θεών 
και θνητών, ως ημίθεες. Δεν ήταν αθάνατες, ζούσαν όμως πάρα πολύ και τρέφονταν 
με αμβροσία. Ήταν κατεξοχήν πνεύματα του γλυκού νερού και βρίσκονταν στα ποτάμια, 
στις πηγές και μέσα στα βουνά από τα οποία πήγαζαν ποτάμια. Συνόδευαν πάντα το 
νερό, τονίζοντας έτσι τη μεγάλη του σημασία για την ύπαρξη ζωής. Χωρίς αυτό ούτε 
βλάστηση, ούτε γονιμότητα υπάρχει. Μέσω λοιπόν της ζωογόνου δύναμης του νερού οι 
Νύμφες εξαπλώθηκαν στα βουνά και στα δάση και συνδέθηκαν με τη βλάστηση.  



Δρυάδες: οι Νύμφες των δασών 

• Σύμφωνα με την ελληνική 
μυθολογία]οι Δρυάδες (ενικός: η Δρυάς) 
ήταν Νύμφες των δασών. Το όνομά τους 
προέρχεται από τη Δρυς. Σύμφωνα με την 
παράδοση, ήταν νύμφες των δέντρων, ειδικά 
των βελανιδιών, κάτω από τις οποίες ζούσαν, 
Οι αρχαίοι τις διέκριναν από τις Αμαδρυάδες, 
οι οποίες ήταν οι ψυχές των φυτών και ζούσαν 
όσο και αυτά, ενώ οι Δρυάδες ήταν αθάνατες[. 

• Αν και από τον Όμηρο είναι γνωστές πολλές 
ονομαστές νύμφες εντούτοις δεν αναφέρονται 
αυτές. Οι Δρυάδες μαζί με τις Ορειάδες 
ή Ορεστιάδες συνόδευαν τους Ολύμπιους 
θεούς στα όρη και τις χαράδρες και κυρίως τα 
δάση με έντονη βλάστηση. 
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