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Οι Βλάχοι, στη διαχρονική τους πορεία στη νότια Βαλκανική, ασχολήθηκαν, κατά κύριο λόγο, με την κτηνοτροφία,
τις μεταφορές (κιρατζιλίκι), και το εμπόριο, καθώς και με επαγγέλματα σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες. Όσο οι
δομές είναι φεουδαρχικές - Βυζάντιο, Οθωμανική κυριαρχία - και η οικονομία είναι κατά βάση αγροτική, η κτηνοτροφία
αποτελεί βασική πηγή πλούτου, και σε αυτήν την ενασχόληση στήριξε ο βλάχικος κόσμος τη μεγάλη ανάπτυξή του.
Έτσι, αναπτύχθηκαν αρχικά βλάχικα χωριά καθαρά κτηνοτροφικά, όπως η Σαμαρίνα, το Περιβόλι, το Ντένισκο, το
Λιβάδι, το Σέλι, το Ξηρολίβαδο, το Άνω Σέλι, το Άνω Γραμματικό, ενώ άλλα, αξιοποιώντας τις άφθονες πρώτες ύλες
καθώς και τη στρατηγική τους θέση σε αυχενοδιαβάσεις, εξελίχτηκαν σε εμποροβιοτεχνικά κέντρα, όπως η Μοσχόπολη,
το Μέτσοβο, το Συράκο, οι Καλαρίτες, η Νέβεσκα, η Κλεισούρα, το Κρούσιοβο, το Πισοδέρι.
H κτηνοτροφία ως τα μέσα του 20ου αιώνα αποτελούσε βασικό παράγοντα οικονομίας σε μια χώρα κατά βάση αγροτική,
όπως ήταν η Ελλάδα. Ο Γάλλος πρόξενος στην αυλή του Αλήπασα Pouqueville, στο έργο του «Voyage en Grece»,
αναφέρει ότι τους Βλάχους «κάτι σαν από φυσικό-τους τους τραβούσε το βουνό» και στα βοσκοτόπια της Πίνδου, του
Ασπροπόταμου και του Γράμμου είχαν οι Βλάχοι πάνω από 5.000.000 γιδοπρόβατα, ενώ μέχρι και τη δεκαετία του ’30
τα τρία βλαχοχώρια του Βέρμιου - Σέλι, Ξερολίβαδο, Κουμαριά - κρατούσαν στα ιδιόκτητα βοσκοτόπια του Βέρμιου,
που θεωρείται από τους καλύτερους βοσκότοπους στη νότια Βαλκανική, πάνω από 130.000 γιδοπρόβατα και 4.000
κιρατζίδικα μουλάρια. Χώρια η κτηνοτροφία των Αρβανιτόβλαχων από το Άνω Σέλι και το Άνω Γραμματικό.
Η ζωή των Βλάχων ήταν μοιρασμένη στο βουνό και στον κάμπο, όμως ως τόπο τους οι Βλάχοι ένιωθαν το βουνό.
Ζούσαν με την προσμονή
“Cântu va ginâ aruslu Maiu shi m(u)shiata Prumuveara, tra s’ iasâ Armanlji pri tu munts...”
Πότε θα ρθει η άνοιξη, θα ρθει το καλοκαίρι, να βγουν οι Βλάχοι στα βουνά, να βγουν κι οι Βλαχοπούλες….
Στα τραγούδια τους διαφαίνεται ανάγλυφα η αποστροφή τους για τον κάμπο (Μάνα, με κακοπάντρεψες και μ’
έδωσες στον κάμπο, εγώ στον κάμπο δε βαστώ, νερό ζεστό δεν πίνω...). Συνηθισμένη κατάρα στους Βλάχους της
Βέροιας ήταν: La Carasmaci s’ ti vedu = στο Λουδία, δηλ. στον κάμπο, να σε δω! Και ο Κρυστάλλης στον ακροτελεύτιο
στίχο του Σταυραετού του παρακαλεί: "πάρε με απάνω στα βουνά τι θα με φάει ο κάμπος".
Στη ζωή αυτή των Βλάχων από την Άνοιξη ως το Φθινόπωρο, Di Primuveara pâna Toamna, από τον Αγιογιώργη ως τον
Αγιοδημήτρη, είναι αφιερωμένο το φετινό Ημερολόγιο 2016, που συνοδεύεται και από ένα CD από την εκδήλωση
της 22-4-2015 στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας με το ίδιο θέμα.
Voi lai fadzi di Doliani,
Voi lai fadzi di Doliani, ma frândzâ s’nu scutetsâ,
Εσείς οξιές της Ντόλιανης, φύλλα να μη βγάλετε,
câ io tu aumbrâ vâ nu stau. Câ io tu aumbrâ vâ nu stau,
γιατί στον ίσκιο σας δεν κάθομαι. Γιατί στον ίσκιο σας δεν κάθομαι,
shi voi s’nu mi vretsâ. Ma io nji ashteptu arushlu Μaiu.
και εσείς να μην με θέλετε Μα εγώ περιμένω τον κόκκινο το Μάη.
Ma io nji ashteptu arushlu Μaiu shi alba nji di Prumuvearâ,
Μα εγώ περιμένω τον κόκκινο το Μάη και την άσπρη μου την Άνοιξη,
tra s’ iasâ Armânlji pri tu mundzâ.Tra s’ iasâ Armânlji pri tu mundzâ,
να βγουν οι Βλάχοι στα βουνά. Να βγουν οι Βλάχοι στα βουνά,
tra s’ iasâ albastrili di oi, shi dalianili di Armnâni.
να βγουν τα γκρίζα πρόβατα και οι Βλάχες οι νταλιάνες.
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Οι μετακινήσεις των Βλάχων από τα χειμαδιά στα βουνά, και
αντίστροφα, συχνά ήταν πολυήμερες· και αυτό γιατί έπρεπε
τα γιδοπρόβατα να εγκλιματιστούν σταδιακά στις συνθήκες
του βουνού. Χιλιάδες γιδοπρόβατα από το θεσσαλικό κάμπο
ανέβαιναν στα βουνά του Ασπροπόταμου, από τον Τύρναβο, το
Βελεστίνο και τον Αλμυρό, μα και από τα Μπιτόλια/Μοναστήρι
και τα χειμαδιά της δυτικής Ηπείρου στην Πίνδο, από τα χειμαδιά
της Βέροιας, της Νάουσας, των Γιαννιτσών, της Κασάνδρας,
της Θεσσαλονίκης, του Πολύκαστρου και της Κατερίνης στο
Βέρμιο. Φορτωμένο στα άλογα κουβαλούσαν όλο το νοικοκυριό
τους, μέσα στα χαράγια (hârâi). Τα βράδια κάνανε στάσεις και
στήνανε τις τέντες (tentili) για να προφυλαχτούν από ανοιξιάτικες
μπόρες και καταιγίδες.Πολλές φορές οι Βλάχοι τσελιγκάδες
άλλαζαν όχι μόνο χειμαδιά, μα και καλοκαιρινές βοσκές. Εκεί που
πήγαιναν, έστηναν τα καλύβια όπου περνούσαν τα καλοκαίρια
τους. Συχνά, όταν ήταν πολλά φαλκάρια μαζεμένα, έδιναν την
αίσθηση χωριών. Από τέτοια καλύβια ξεκίνησαν πολλά βλάχικα

χωριά. Χαρακτηριστικά, το Σέλι παλιά λεγόταν Câlivili alu
Badralexi, “τα καλύβια του Μπαντραλέξη”, από το όνομα του
μεγάλου τσέλιγκα Μπαντραλέξη, που όταν ήρθε από την Αβδέλα
στα βουνά του Βέρμιου, την εποχή του Αλήπασα, είχε πάνω
από 30.000 γιδοπρόβατα, σύμφωνα και με μαρτυρία επιζώντος
απογόνου στην Κουμαριά (Doliani) απ’ αυτή τη μεγάλη οικογένεια.
Τέτοια καλύβια κατασκευάζουν ακόμη και σήμερα Βλάχοι και
Σαρακατσαναίοι κτηνοτρόφοι, για τις καλοκαιρινές τους ανάγκες.
Κάθε χρονιά, κοντά στο Πάσχα, τις μέρες του Αγιογιώργη, στον
κάμπο και στους λόφους γύρω από τη Βέροια, που ήταν χειμαδιά
Βλάχων, επικρατούσε έντονη κινητικότητα. Τα τσελιγκάτα
ετοιμάζονταν για το ανέβασμα στα βουνά.
Afendi mari : Ascâpâmu di iarnâ greauâ. Nsus tu munti nu ari
neauâ. Arniuzi prumuvearâ, vinji cirolu s’ ishimu tu munts. Tr’ atsea
vâ acljimai aoa, tr’ s’ sburâ mu, s’ n’ andridzemu, s’ angisimu tuts
dadunu.
Αφέντι μάρι: Γλυτώσαμε από βαρύ χειμώνα. Ψηλά στα βουνά
δεν έχει πια χιόνι. Μύρισε Άνοιξη. Ήρθε ο καιρός και η ώρα να
βγούμε στα βουνά. Γι΄αυτό σας κάλεσα εδώ, για να συζητήσουμε,
να ετοιμαστούμε, να ξεκινήσουμε όλοι μαζί.
Tsielniclu Nidha: Anu, toamna, cându s’ aprucia cirolu s’
dipunemu tu arniu, mutreamu fatslji tse ira ngârcats di fagâ,
mutreamu shi purnârli tse ira ncârcati di vâlanâ, shi adushiu aminti
afenti-mari tse tsea: Cându fatslji suntu ngârcats di fagâ, shi
purnârli ncârcati di vâlanâ, fatsi daima greauâ iarnâ.
Τσέλιγκας Νίδας: Πέρυσι, το Φθινόπωρο, όταν πλησίαζε ο
καιρός για να κατεβούμε στα χειμαδιά, κοιτούσα τις οξιές που
ήταν φορτωμένες καρπό, το ίδιο και τα πουρνάρια, και έφερα στη
μνήμη τον παππού που έλεγε ότι όταν οι οξιές και τα πουρνάρια
είναι φορτωμένα καρπό, κάνει πάντα βαρύ χειμώνα.
Tsielniclu Gushia: Shi cându fatsi greauâ iarnâ, fatsi shi bunâ
prumuvearâ. Estanu shi greauâ iarnâ featsi, shi buna prumuvearâ
vinji. Afendi-mari nu câdzu nafoarâ.
Τσέλιγκας Στέριος : Και όταν κάνει βαρύ χειμώνα, κάνει και
ωραία Άνοιξη. Φέτος και βαρυχειμωνιά έκανε και καλή Άνοιξη
ήρθε. Ο παππούς δεν έπεσε έξω.
Afendi mari : Paimâni, Vinjiri, tse va angisimu cu nuoa lunâ, trâ
s’ nâ tsemu tu munti, nâinti va ducâ stearpili, câtse tu stearpi suntu
yitslji cu cloputli shi câmpânjli, suntu veclji, shtiu calea shi tragu
nâinti. Ntapoia va s’ ducâ mitritsili shi manapoi noatinjlji.
Αφέντι μάρι: Μεθαύριο, Παρασκευή, που θα ξεκινήσουμε με το
νέο φεγγάρι, για να ανεβούμε στα βουνά, μπροστά θα πηγαίνουν
τα στείρα, γιατί ανάμεσά τους είναι τα γκεσέμια με τα κουδούνια
και τις καμπάνες, είναι παλιά, ξέρουν το δρόμο και τραβούν

μπροστά. Στη συνέχεια θα ακολουθούν τα γαλάρια και πιο πίσω
τα δίχρονα.
Ciradzi : Calji pri cari va ngârcâmu vasili shi fumeljili, va hibâ tu
cuadâ. Ca s’ armânâ vârâ slabâ shi vârâ shcliopâ, vâ li arcâmu
panayomi pri calji.
Kιρατζής : Τα άλογα πάνω στα οποία θα φορτώσουμε το
νοικοκυριό μας και τις οικογένειες θα ακολουθούν στο τέλος. Αν
ξεμείνει πίσω κανένα αδύναμο ή κουτσό πρόβατο, θα το ρίξουμε
πανωσάμαρα επάνω στα άλογα.
Afendi mari : Angânats shi cânlji tr’ s’ hibâ apropea di cupii,
câtse n’ cali tse va tritsemu ari zlapi shi furi, s’ nu pâtsâmu vârâ
gideri, ca di andzartsu.
Αφέντι μάρι : Καλέστε και τα σκυλιά για να είναι κοντά στα
κοπάδια, γιατί στο δρόμο έχει αγρίμια και να μην πάθουμε καμιά
ζημιά, όπως πρόπερσι.
Picuraru : Cântu va muldzemu n’ cali, laptili tse va lu adrâmu?
Βοσκός: Όταν θα αρμέγουμε στο δρόμο, το
γάλα τι θα το κάνουμε;
Tsielniclu Nidha : Ca s’ aflâmu vârâ basiacu
s΄ lu acumpârâ, va lu dâdemu. Ca s’ n’ armânâ,
va lu angljigâmu shi va lu adrâmu cashiu trâ
noi.
Τσέλιγκας Νίδας : Αν βρούμε κανένα
πλανόδιο μικροπωλητή να το αγοράσει, θα το
πουλήσουμε. Διαφορετικά, αν μας μείνει, θα
το τυροκομήσουμε για μας.
Afendi mari : Avdzâts, fitsiori. Li bâgatu
tu minti aesti tse dzâsimu. Nâcâ avets vârâ
ndribari ? Paimâni tu apiritu, cum va da
lutsefirli, va ngisimu. Aide, as’ luomu shi unu
cânticu trâ bunu!
Αφέντι μάρι : Ακούστε παιδιά. Τα βάλατε στο μυαλό σας αυτά
που είπαμε; Μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε; Μεθαύριο τα
χαράματα, μόλις θα βγει ο αυγερινός, θα ξεκινήσουμε. Άιντε, ας
πιάσουμε ένα τραγούδι, για το καλό.
Cântu va yinâ arushlu Maiu, lilitsia nji di pri t’ Maiu,
Πότε θα ‘ρθει ο κόκκινος Μάης, λουλούδι μ’ του Μαγιού.
aide shi mushata nji Prumuveara, voi dzionji armatuladz.
άιντε και η όμορφη μου Άνοιξη, εσείς νέοι αρματωμένοι.
Tra s’ iasâ Armânlji pri tu munts, lilitsia nji di pri t’ Maiu,
Να βγουν οι Βλάχοι στα βουνά, λουλούδι μ’ του Μαγιού,
aide shi ‘n hoarâ ‘n susu Selia, voi dzionji armatuladz.
άιντε στο χωριό πάνω στο Σέλι, εσείς νέοι αρματωμένοι.
Tra s’ iasâ arudili di oi, lilitsia nji di pri t’ Maiu,
Να βγουν τα ρούντα (σγουρά) πρόβατα, λουλούδι μ’ του Μαγιού,
aide cu cloputli di asimi, voi dzionji armatuladz.
άιντε με τ’ αργυρά κουδούνια, εσείς νέοι αρματωμένοι.
Tra s’ iasâ featili tu uboru, lilitsia nji di pri t’ Maiu,
Να βγουν τα κορίτσια στην αυλή, λουλούδι μ’ του Μαγιού ,
aide shi dzionlji la siryiani, voi dzionji armatuladz.
άιντε και τα παλικάρια στο σεργιάνι, εσείς νέοι αρματωμένοι.
Si nji esu shi io maratlu nji, lilitsia nji di pri t’ Maiu,
Να βγω και εγώ ο καημένος, λουλούδι μ’ του Μαγιού ,
aide cu laia nji di nipteari, voi dzionji armatuladz.
άιντε με τη μαύρη μου αρρώστια, εσείς νέοι αρματωμένοι.
H απόφαση για το ανέβασμα στο βουνό επισφραγίζεται με
χορό μπεράτι αρβανιτοβλάχικο
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Την ίδια βραδιά, διάλογος του παππού και της γιαγιάς με τα
παιδιάÚ:
Gioryaci : Papo, cântu va n’ alinâmu tu munti, va nâtsemu
tu pâduri tra s’ tâljiemu unu lemnu di pixari, trâs’ nji adari
unâ cârlibanâ?
Γιωργάκης : Παππού, όταν ανεβούμε στο βουνό, θα πάμε
στο δάσος να κόψουμε ένα ξύλο από πυξάρι, για να μου
κάνεις μία γκλίτσα?
Afendi mari: -Nu ti siclitsea! unâ dzuâ tse va aibâ bunu ciro,

va nâ tsemu tu pâduri, va alidzemu cama bunlu lemnu shi va
ts’ adaru cârlibanâ.
Aφέντι Μάρι : -Μη στεναχωριέσαι! μια μέρα που θα έχει
καλό καιρό, θα πάμε στο δάσος, θα διαλέξουμε το καλύτερο
ξύλο και θα σου κάνω τη γκλίτσα.
Antoni : - Io, papo, voi s’yinu la muldzeari cu njiclu yumaricu,
s’ dau tu cutaru, si s’ lomu cu noi shi ‘’Ghisuli’’, njiclu
câtsâliclu.
Aντώνης :- Εγώ, παππού, θέλω να ΄ρθώ στο άρμεγμα με το
γαϊδουράκι,να βαρέσω στο κουτάρι,να πάρουμε μαζί μας
και τον «Γκισούλη», το κουταβάκι.
Afendi mari : - Shi tini, unâ tahinimâ tse nu va da ploai shi nu
va facâ arcoari, va ti scolji tahna tahna s’yinji s’dai tu cutaru.
Aφέντι Μάρι : - Και εσύ, ένα πρωινό που δε θα βρέχει και
δε θα κάνει κρύο, θα σηκωθείς πρωί πρωί να έρθεις να
βαρέσεις στο κουτάρι.
Maia : Tini, Tanâ, tse v’ adari, mana m, tu munti?
Γιαγιά : Εσύ, Τάνα, τι θα κάνεις, μανάρι μου, στο βουνό;
Τάνα : Io, maie, voi s’mi amvets s’torcu, s’ mbâltescu,
s’adaru lâpudz trâ tatâ nji shi trâ fratilu-nji.
Σουλτάνα : Εγώ, γιαγιά, θέλω να με μάθεις να γνέθω, να
πλέκω, να κάνω κάλτσες για τον πατέρα μου και τον αδελφό
μου.
Maia : Di tuti va amvitsâmu, di tuti va amvitsâmu tu munti.
Γιαγιά : Από όλα θα μάθουμε, από όλα θα μάθουμε στο
βουνό.
Maia : Tini, Lenâ, tse va adari, pulaki mu?
Γιαγιά : Εσύ, Λένα, τι θα κάνεις, πουλάκι μου;
Lena : Maie, io voi s’amvetsu s’frâmintu, s’adaru trâhânâ,
peturi sh’ piti cu shtei shi cashu shi ma multu cu veardzâ.
Λένα : Γιαγιά, εγώ θέλω να μάθω να ζυμώνω, να κάνω
τραχανά, πέτουρα και πίτες με ραδίκια και τυρί και πιο πολύ
με λαχανικά.
Maia : Di tuti va adrâmu tu munti, tra s’ avemu trâ iarna.
Γιαγιά : Απ’ όλα θα κάνουμε στο βουνό, για να έχουμε το
χειμώνα.
Maia : Tini, Virginâ, mana m?
Γιαγιά : Εσύ, Βιργινία, μανάρι μου;
Virgina : Io, maie, voi s’amvetsu s’torcu tu tsiucrici, s’tsasu
tu arâzboiu, s'adaru tastri trâ a casâ nâ.
Βιργινία : Εγώ, γιαγιά, θέλω να μάθω να γνέθω στο
τσικρίκι,να υφαίνω στον αργαλειό, να κάνω τορβάδες για
το σπίτι.
Maia : Αcshi, va amvets, di tuti v’amvitsâmu tu munti.
Γιαγιά : Βέβαια, θα μάθεις, απ’ όλα θα μάθουμε στο βουνό.
Ακολουθεί διάλογος θείου Γιώργη με τα παιδιά:
Lala Yula : Fitsiori, tse adrats? Ghini? Cum tricutu aestanu la
scoalâ di la Sutsatâ? Αnvitsatu tsiva?

Θείο Γιώργης : Παιδιά, τι κάνετε; Καλά; Πώς περάσατε
φέτος στο σχολείο του Συλλόγου; Μάθατε τίποτα;
Fitsiori : Multu ghini, multu ghini.
Παιδιά : Πολύ καλά, πολύ καλά.
Lala Yula : Tse vâ nâ tsets di atseali tse anvitsatu aestanu?
Θείο Γιώργης : Τι θα μας πείτε από αυτά που μάθατε φέτος;
Fitsiori : Va tsemu unâ poezii. Va cântâmu shi va dziucâmu
unu cânticu.
Παιδιά : Θα πούμε ένα ποίημα. Θα τραγουδήσουμε και θα
χορέψουμε ένα τραγούδι.
Lala Yula : Cari poezii va nâ tsets?
Θείο Γιώργης : Ποιο ποίημα θα μας πείτε;
Tuts dadunu / Όλοι μαζί : Veara shi Prumuveara /
Tο καλοκαίρι και η Άνοιξη
Όλα τα παιδιά τραγουδούν:
Veara shi Prumuveara / Tο καλοκαίρι και η Άνοιξη
Vinji veara shi prumuveara, pristi dzenuri sâ avdi fluiara.
Ήρθε το καλοκαίρι και η άνοιξη, στους λόφους ακούγεται
η φλογέρα.
Pulji cântâ dimineatsa, sâ s’›discljidâ mushuteatsa.
Τα πουλιά τραγουδάνε την αυγή, να αποκαλυφθεί η
ομορφιά.
Câ tuts arburlji frândzârâ, shi pâdurili aumbrârâ.
Γιατί όλα τα δένδρα πρασίνισαν και τα δάση σκιάσανε.
Oili muntsâ s’alinarâ, shi picurarlji stânji adrarâ.
Τα πρόβατα ανέβηκαν στα βουνά και οι βοσκοί στάνες
κάνανε.
Mash maratlu mash di mini, nu vedu veara cântu yini.
Μόνο εγώ ο καημένος δε βλέπω το καλοκαίρι πότε έρχεται.
Nu avdu pulji, nu vedu soari, di tu ermâ di ghisoari.
Δεν ακούω πουλιά, δε βλέπω ήλιο απ’ την έρμη τη φυλακή.
Tα παιδάκια χορεύουν: Pilisteru, lai pilisteru
Περιστέρι, καλέ περιστέρι
- Pilisteru, lai pilisteru, pilisteru va nji ti mâritu!
- Περιστέρι, καλέ περιστέρι, περιστέρι θα σε παντρέψω!
- Shi la cari, dado, la cari? - Va nji ti dau la unu picuraru.
- Και με ποιόν, μάνα, με ποιόν; Θα σε δώσω σε έναν
τσομπάνο.
- Nu l’voi, dado, picurarlu, picuraru tsâruhia svarna.
Picuraru tsâruhia svarna, fudzi veara sh’yini iarna.
- Δε θέλω, μάνα, τσομπάνο, ο τσομπάνος σβαρνάει τα
τσαρούχια, ο τσομπάνος σβαρνάει τα τσαρούχια, φεύγει
καλοκαίρι και γυρίζει χειμώνα.
- Pilisteru, lai pilisteru, pilisteru va nji ti mâritu!
- Περιστέρι, καλέ περιστέρι, περιστέρι θα σε παντρέψω!
- Shi la cari, dado, la cari? - Vanji ti dau la unu cârvânaru.
- Και με ποιόν, μάνα, με ποιόν; - Θα σε δώσω σε έναν
αγωγιάτη.
- Nu l’voi, dado, cârvânarlu, cârvânaru cârvelji n’sinu.
- Δε θέλω, μάνα, αγωγιάτη, ο αγωγιάτης με το καρβέλι
στον κόρφο.
- Pilisteru, lai pilisteru, pilisteru va nji ti mâritu!
- Περιστέρι, καλέ περιστέρι, περιστέρι θα σε παντρέψω!
- Shi la cari, dado, la cari? - Va nji ti dau la unu tâmpânaru.
Και με ποιόν, μάνα, με ποιόν; - Θα σε δώσω σε έναν
νταουλτζή!
- L’voi, lea dado, tâmpânaru, elu s’asunâ sh’io s’ansaru.
- Τον θέλω, καλέ μάνα, τον νταουλτζή, αυτός να χτυπά το
νταούλι και εγώ να χορεύω.
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Το κούρεμα (tunterea) ήταν το ξεκίνημα των εργασιών,
μετά το ανέβασμα στα βουνά. Σπάνια γινόταν στα χειμαδιά. Έπρεπε ο καιρός να ζεστάνει αρκετά. Εξάλλου, στο
βουνό συνεργάζονταν πολλά τσελιγκάτα και βοηθούσε ο
ένας τον άλλον. Μερικές φορές, όταν οι αποστάσεις ήταν
μεγάλες, το κούρεμα ξεκινούσε, ενώ ήταν το τσελιγκάτο
ακόμη στο δρόμο. Κούρευαν τα στείρα, για να κερδίσουν
χρόνο. Όμως αυτό μπορούσε να έχει και αρνητικές συνέ-

να το πουλήσουμε, γιατί φλοκάτες και βελέντζες έχουμε
πολλές. Έχουμε έλλειψη από γιδίσιο μαλλί, για να
κάνουμε κάπες και σάσμες.
Ciradzi : Va s’ fâtsemu cumandâ shi trâ measa tse va
bâcâmu la prândzu al oaminjlor tse vinjirâ tra s’ nâ adziutâ
la tundeari. Va tâliemu sungarlu i vâra stearpâ?
Kιρατζής : Πρέπει να κάνουμε κουμάντο και για το
τραπέζι που θα βάλουμε στους ανθρώπους που ήρθαν
να μας βοηθήσουν στο κούρεμα. Θα σφάξουμε το μανάρι
ή κανένα στείρο;
Afendi mari : Alitdzets cama greulu sungaru s’ tâliemu.
Stearpili nu s’ mâcâ Prumuveara, s’ mâcâ Toamna.
Αφέντι μάρι : Διαλέξτε για να σφάξουμε το πιο βαρύ
μανάρι. Τα στείρα δεν τρώγονται την Άνοιξη, τρώγονται
το Φθινόπωρο.
Picuraru: S’ acljimâmu shi cântâtorlu, atselu tse bati
fluiarâ shi cântâ mushiatu. Ari bunâ boatsi, ca birbilju.
Βοσκός : Nα καλέσουμε και τον τραγουδιστή, εκείνον
που παίζει φλογέρα και τραγουδάει πολύ όμορφα. Έχει
πολύ ωραία φωνή σαν αηδόνι.
Aκούγεται σκοπός κτηνοτροφικός με φλογέρα

πειες. Κατά ομολογία του Νίκου Καραβίδα, κάποια χρονιά, το φαλκάρι των Καραβιδαίων ξεκίνησε το κούρεμα
στο δρόμο από τα χειμαδιά της Κατερίνης, στον Κούκο,
στο δρόμο για το Σέλι, και όταν φτάσανε στον Αλιάκμονα, τους έπιασε μπόρα, κρύωσε ο καιρός, και ψόφησαν
τα μισά από τα κουρεμένα πρόβατα. Πάντως, σε κάθε
περίπτωση, για να αρχίσει το κούρεμα, έπρεπε ο καιρός
να ζεστάνει.
Afendi mari: Ngâldzâ cirolu shi prindi s’ tundemu. Paimâni va tundâ cuscrulu. Himu acljimats shi noi. Dipu cuscrulu ari aradhâ Blâtsiatlu shi dapoia avemu aradhâ noi.
Αφέντι μάρι: Ο καιρός ζέστανε και πρέπει να
κουρέψουμε. Μεθαύριο θα κουρέψει ο συμπέθερος.
Είμαστε κι εμείς καλεσμένοι. Στη συνέχεια έχει σειρά ο
Μπλατσιώτης και μετά έχουμε σειρά εμείς.
Tsielniclu Nidha: Fitsiori, strucsits foartitsli, antdidzets
hârâili. Lâna aruda va u bâcâmu horia. Acshi u caftâ
mblierli, voru s’ adarâ lâputz shi catasartsâ. Ama catasarculu nu iasti di lânâ arudâ, ti mâcâ, ti freacâ tu pâltari shi
tu sciniratu dzua shi noaptia. Lâna di noatinji va u bâcâmu
tu câpitinji.
Τσέλιγκας Νίδας: Παιδιά, ακονίστε τα ψαλίδια,
ετοιμάστε τα τσουβάλια.Το ρούντο το μαλλί θα το βάλουμε χωριστά. Έτσι το ζητούν οι γυναίκες. Θέλουν να το
κάνουν σκουφούνια/κάλτσες και φανέλες. Αν η φανέλα
δεν είναι από ρούντο μαλλί, σε τρώει, σε φαγουρίζει στα
πλευρά και κατά μήκος όλης της σπονδυλικής στήλης
μέρα και νύχτα. Το μαλλί από τα δίχρονα αρνιά θα το
βάλουμε στα μαξιλάρια.
Tsielniclu Gushia : Ascura lânâ va mutrimu su vindemu,
câtse flucâts shi vilendzi avemu multi. Avemu anagi di câprinâ, trâs’ adrâmu tâmbâri shi sâsmi.
Τσέλιγκας Στέριος : Το άγριο το μαλλί θα φροντίσουμε

Κανένας, ανεξάρτητα από ηλικία και φύλο, δεν
έλειπε από τη διαδικασία του κουρέματος. Οι γυναίκες,
αξιοποιώντας τα απόμαλλα, έκαναν σαπούνι (usucu).
Στο κούρεμα σφάζαν αρνιά για τις ανάγκες αυτών που
βοηθούσαν αλλά και των καλεσμένων, και συχνά το τέλος
του κουρέματος συνέπιπτε με μεγάλο γλέντι.
Nathimats mâta, lea featâ, nathimats, nathimats.
Ανάθεμα τη μάνα σου, κορίτσι μου, ανάθεμα, ανάθεμα.
Câ nji-ti featsi multu mushatâ, nathimats, nathimats.
Γιατί σε έκανε πολύ όμορφη, ανάθεμα, ανάθεμα.
Alba aroshi ca kirau, nathimats, nathimats.
Λευκορόδινη σαν κυρία, ανάθεμα, ανάθεμα.
Di nji arcai ocljilji pri tini, nathimats, nathimats.
Γιατί έριξα τα μάτια μου πάνω σου, ανάθεμα, ανάθεμα.
Di nji vdzirâ oili tu agru, nathimats, nathimats.
Και μου έφυγαν τα πρόβατα στον αγρό, ανάθεμα,
ανάθεμα.
Shi nji curmarâ mari znjii, nathimats, nathimats.
Και μου επιβάλανε μεγάλη ποινή, ανάθεμα, ανάθεμα.
Pasa oai shi dhimati, nathimats, nathimats.
Κάθε πρόβατο και δεμάτι, ανάθεμα, ανάθεμα.
Shi birbeclu thimunjiauâ, nathimats, nathimats.
Και το κριάρι μια θημωνιά, ανάθεμα, ανάθεμα.
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Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει
το έθιμο
Γκαλεάτα = Gâleata,
που
διασώζει
πανάρχαιους
συμβολισμούς, και είναι το πρώτο
που γινόταν την καλοκαιρινή
περίοδο, 23-24 Ιούνη, του Αγιαννιού,
όταν πια οι Βλάχοι κτηνοτρόφοι
είχαν αφήσει τα χειμαδιά και
όλα τα κοπάδια είχαν ανεβεί στα
βουνά για να ξεκαλοκαιριάσουν. Οι
Άγγλοι ιστορικοί Wace-Thomson
που μελέτησαν τους Βλάχους της
Σαμαρίνας από το 1911 ως το 1914
παρακολούθησαν το έθιμο και το
αποτύπωσαν φωτογραφικά στο έργο
τους. Στη Gâleata συνδυάζονται
στοιχεία από δυο άλλα έθιμα,
τον πανάρχαιο Κλήδονα και την
Περπερούνα, που επίσης ήταν πολύ συχνό στους
Βλάχους, ιδιαίτερα σε περιόδους ανομβρίας. Έτσι, το
έθιμο Gâleata από τη μια συνδέεται, για τις κοπέλες,
με την πρόβλεψη της τύχης, το ριζικό τους, ενώ από
την άλλη οι μιμητικές κινήσεις και τα δρώμενα μαγικού
χαρακτήρα στοχεύουν στην πρόκληση της ευεργετικής
βροχής.
Το έθιμο άρχιζε την παραμονή, 23 Ιούνη, όταν γινόταν
η πρόσκληση και μαζεύονταν τα κορίτσια της γειτονιάς
ή από το ίδιο σόι. Η πρόσκληση γινόταν από μια
ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία πρόσφατα, στη διάρκεια
του χειμώνα, παντρεύοντας το γιο της, είχε γίνει πεθερά.
Βέβαια, στο επίπεδο των συμβολισμών, η ηλικιωμένη
γυναίκα συμβόλιζε τη μεγάλη μάνα γη (Παμμήτωρ Γα),
τη majia, τη μάια, όπως την αποκαλούν οι Βλάχοι, τη
θεά της γονιμότητας, ενώ η νεαρή κοπέλα ήταν η zina,
η νεράιδα, η νύφη των νερών, της πηγής της ζωής.

Adunâts-v, adunâts-v featili,
featili shi suratili,
trâ s’ adrâmu gâleata nostrâ,
gâleata featilol, shi gâleata nvestilor…
Μαζευτείτε κορίτσια, μαζευτείτε φίλες, για να
στολίσουμε τη γκαλεάτα, τη γκαλεάτα των κοριτσιών,
τη γκαλεάτα των νυμφών…
Συνηθισμένο τραγούδι στο έθιμο :
Ai moi featâ la fântânâ
Ai moi featâ la fântânâ, tsets-vâ voi câ io nu nji yinu.
Άιντε κορίτσι στην πηγή, πηγαίνετε εσείς, εγώ δεν
έρχομαι.
Tsets-vâ voi câ io nu nji yinu, dada amea nji mi isusi.
Πηγαίνετε εσείς, εγώ δεν έρχομαι, η μάνα μου με
αρραβώνιασε.
Dada amea nji mi isusi, aoaltari Domânicâ.
Η μάνα μου με αρραβώνιασε, προχθές την Κυριακή.
Aoaltari Domânicâ, optuli ca asândzâ.
Προχθές την Κυριακή, οκτώ σαν σήμερα.
Optuli ca asândzâ, nelu sh’culacu nji adusirâ.
Οκτώ σαν σήμερα, δακτυλίδι και κουλούρα μου
φέρανε.
Nelu shi culacu nji adusirâ, shi tsintsi bairi di flurii.
Δακτυλίδι και κουλούρα με φέρανε, και πέντε
αρμαθιές φλουριά.
Tsintzi bairi di flurii shi alti ahândi di arupii.
Πέντε αρμαθιές φλουριά, και άλλα τόσα από
νομίσματα.
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Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι οι Βλάχοι ήταν
μόνο νομαδοκτηνοτρόφοι και, εσφαλμένα, η λέξη
Βλάχος ταυτίστηκε με το βοσκό. Υπάρχει παράλληλα
η κάστα των εμποροβιοτεχνών και εμποροβιοτεχνικά
κέντρα, όπως η Μοσχόπολη, το Μέτσοβο, η Νέβεσκα,
η Κλεισούρα, το Πισοδέρι ήταν τα κλειδιά του εμπορίου
στη Βαλκανική. Και αυτό γιατί υπήρχαν οι απαραίτητες
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της βιοτεχνίας και του
εμπορίου: η στρατηγική τους θέση στα περάσματα, το
σύστημα μεταφορών με το κιρατζιλίκι, τα χάνια, οι πρώτε
ύλες - ξυλεία, γάλατα, κρέατα, μαλλιά. Βέβαια, η ζωή
τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν σκληρή. Η βοσκή των
προβάτων, η τυροκόμηση, η υλοτομία, οι μεταφορές δεν
είχαν σταματημό. Από κοντά οι γυναίκες, δουλεύοντας
το μαλλί, μετέτρεπαν τα σπίτια σε μικρές βιοτεχνίες και
τα βλάχικα υφαντά ήταν περιώνυμα.

το κάνανε κουβάρι (gliemu), κύρια για λεπτοδουλειές:
πλεκτά, φορεσιές, στρώσες. Αφού το νήμα γινότανε
κουβάρι (dipu dipinarea) ακολουθούσε η προετοιμασία για να μπει το στημόνι στον αργαλειό, διαδικασία
που απαιτούσε ειδικές γνώσεις και συνεργασία πολλών
γυναικών (urtzaturâ).Γραφική δουλειά, με τη συμμετοχή
δυο, τριών γυναικών, ήταν το μάζεμα στο «αντί» (aduna
sulu), τελευταία δουλειά που γινότανε στις αυλές.
Για να μαζευτούν τα νήματα σφιχτά και με τη σειρά,
βάζανε βαριές πέτρες. Τα παιδάκια της γειτονιάς το
θεωρούσαν παιχνίδι να καθίσουν πάνω στις πέτρες, μα
ταυτόχρονα εξυπηρετούσαν και σκοπούς πρακτικούς.
Το στημόνι προσαρμόζεται στον αργαλειό (arâzboi),
αφού πρώτα περάσει από το χτένι και τα μιτάρια
(anâvâdirea tu ljitsâ shi tu spatâ) και αρχίζει η ύφανση.
Παράλληλα γίνονται και άλλες δουλειές, και το δωμάτιο
μοιάζει με αυτοτελή βιοτεχνική μονάδα, με έντονο
καταμερισμό των εργασιών. Η δουλειά κρατούσε
μερόνυχτα και στα ατέλειωτα νυχτέρια το τραγούδι
ήταν η μόνη συντροφιά.
Stau (u)nâ dzuâ tu livadi

Το πλύσιμο (larea la aruu) των μαλλιών στο ποτάμι
ήταν από τις πιο κουραστικές δουλειές. Γινόταν στον
κάμπο, συχνά στη Μπαρμπούτα και στο Λιανοβρόχι, και
αφορούσε το μαλλί της προηγούμενης χρονιάς. Οι πιο
νέες γυναίκες έπλεναν τα μαλλιά, άλλες τα άπλωναν για
να στεγνώσουν, ένας άντρας, συνήθως, βοηθούσε στις
βαριές δουλειές, ενώ η γιαγιά (manamarea - maia) με τα
εγγόνια ασχολούνταν με τις μικροδουλειές· Παράλληλα
με το πλύσιμο, έμπειρες γυναίκες βάζανε το καζάνι και
ασχολούνταν με τη βαφή των νημάτων. Τα χρώματα
από φυτικές ουσίες (ριζάρι, φράψινο, καρυδόφυλλα)
ήταν ανεξίτηλα. Φημισμένα τα κόκκινα νήματα του
Τυρνάβου, που κύρια προορίζονταν για εξαγωγές.
Τα βλάχικα υφαντά ήταν περιώνυμα σε όλες τις αγορές
της νότιας Βαλκανικής. Η χειροτεχνική αυτή παραγωγή
ευνοούνταν και από την κοινωνική οργάνωση των
Βλάχων σε πολυμελείς οικογένειες. Η κατασκευή τους
συνιστούσε μια ολόκληρη διαδικασία, που μετέτρεπε το
βλάχικο σπίτι σε μια μικρή βιοτεχνία. Μετά το άνοιγμα
του μαλλιού (scârminârea) και το λανάρισμα (cu scamnulu) ακολουθούσε το γνέσιμο (turtsearea cu furca shi
cu tsiucricia), για να παραχθεί στημόνι και νήμα (usturâ,
tramâ, drugâ) για πολλαπλές χρήσεις. Με το τηλιγάδι
(lishcâtorlu) κάνανε τις θηλειές (atsâli) και με την ανέμη

Stau (u)nâ dzuâ tu livadi, treatsi unu dzioni di nji mi veadi.
Στέκομαι μια μέρα στο λιβάδι, περνάει ένας λεβέντης
και με βλέπει.
Bunâ dzuâ, mor’ mushiatâ, nu amu vidzutâ ahtari
mshiatâ.
Καλημέρα, ομορφιά μου, δεν έχω δει τόσο όμορφη.
Dzâsi zborlu shi trapsi calea, sh’ io marata nji mutreamu
valea.
Είπε το λόγο και τράβηξε το δρόμο, κι εγώ η καημένη
κοιτούσα το ρέμα.
Mutreamu valea shi lacrâmamu, shi ca tu somnu nji mi
anyisamu.
Κοιτούσα το ρέμα και δάκρυζα, και σαν σε ύπνο μου
ονειρευόμουν.
Tse lji fu zborlu atselu tse nji dzâsi, sh’ tu injiuarâ nji mi
pitrumsi!
Τι ήταν ο λόγος εκείνος που μου είπε, και στην καρδιά
μου με κάρφωσε!
Τα μπατάνια και η ντραστέλα ήταν το τελικό στάδιο
της παραγωγικής διαδικασίας. Η παραγωγή ήταν
ποικίλη και εξυπηρετούσε την αυτοκατανάλωση και
εξαγωγικούς σκοπούς.
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Μέσα από αυτές τις εργασίες, η γυναίκα κατακτούσε
τη χειραφέτησή της και αποκτούσε μια ιδιαίτερη θέση,
που την επισημαίνουν οι Wels και Thomson στο έργο τους
Οι Νομάδες των Βαλκανίων οι οποίοι μελέτησαν τα ήθη
των Βλάχων στις αρχές του 20ου αιώνα. Πολλές φορές
οι οικιακές αυτές βιοτεχνικές μονάδες οργανώνονταν
σε συνεταιρισμούς γυναικών για την εξασφάλιση
οικονομικών πόρων και την καλύτερη διάθεση της
παραγωγής. Χαρακτηριστική περίπτωση: οι Βλάχες στη
Βέροια, ξεκινώντας από τις μικρές σπιτικές βιοτεχνίες,
πρωτοστάτησαν στην ίδρυση συνεταιρισμού γυναικών στη
Βέροια, που λειτούργησε ως πρότυπο για πολλά χρόνια.
Αυτή η βιοτεχνική παραγωγή δεν άντεξε στο
συναγωνισμό της μηχανοποιημένης παραγωγής και οι
οικιακές αυτές βιοτεχνίες έπεσαν σε οικονομικό μαρασμό
και εξαφανίστηκαν. Όπου υφίστανται, όπως στο Μέτσοβο
και τη Μηλιά, παράγουν χειροποίητα υφαντά, πραγματικά
έργα λαϊκής τέχνης, και παράλληλα θυμίζουν τη μεγάλη
κάποτε ακμή των βλάχικων βιοτεχνικών κέντρων.
Άλλοι, αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία, προχώρησαν

στην εκβιομηχάνιση και δημιούργησαν, κύρια στη Λάρισα
και στη Βέροια, αξιόλογες μονάδες εξαγωγής φλοκάτης,
όλες στα χέρια των Βλάχων, που δυστυχώς σήμερα
πλήττονται από την οικονομική κρίση.
Υπήρχαν όμως συχνά δύσκολες χρονιές, για τους
οικονομικά πιο ανίσχυρους, με αποτέλεσμα να μην
μπορούν να ανέβουν στο βουνό είτε γιατί δεν μπορούσαν
να αγοράσουν μαλλί για να δουλέψουν τους καλοκαιρινούς
μήνες είτε γιατί αδυνατούσαν να πληρώσουν το αγώγι

στους κιρατζήδες. Τον καημό τους για το βουνό τον
έκαναν τραγούδι.
Estanu nu yinu, estanu nu yinu fumelji di nghiosu,
aide estanu nu yinu fumelji di Veria, necâ Doliani necâ Selia.
Φέτος δεν έρχονται, φέτος δεν έρχονται φαμίλιες από
κάτω (τον κάμπο), φέτος δεν έρχονται φαμίλιες από τη
Βέροια, ούτε στη Ντόλιανη ούτε στο Σέλι.
Estanu nu avemu, estanu nu avemu lânâ s’lucrâmu,
aide estanu nu avemu lânâ s’lucrâmu, ne paradz
s’acumpârâmu.
Φέτος δεν έχουμε, φέτος δεν έχουμε μαλλί να δουλέψουμε,
άιντε φέτος δεν έχουμε μαλλί να δουλέψουμε, ούτε λεφτά
να αγοράσουμε.
Duti, mana m, duti, mana m, la kihâiadz,
ai duti mana m la kihâiadz, nacâ s’da fârâ paradz.
Πήγαινε, μάνα μ’, πήγαινε, μάνα μ’, στους κεχαγιάδες, άι
πήγαινε, μάνα μ’, στους κεχαγιάδες, μήπως σου δώσουν
χωρίς παράδες.

^

^

^

^

^

^

Τσέλιγκας Νίδας : Το δικά μας γάλα είναι πολύ
παχύ. Είναι πολύ πλούσιο. Φέτος δε θα το δώσουμε
πουθενά. Θα το δουλέψουμε εμείς. Θα φροντίσουμε
να πάρουμε και άλλο γάλα. Τριγύρω μας είναι και
άλλα κοπάδια. Θα κοιτάξουμε να αγοράσουμε το
γάλα τους. Και αν δε θέλουν να μας το πουλήσουν,
θα το ανταλλάξουμε αμοιβαία.
Πέρα από την επεξεργασία των μαλλιών και την
Picuraru : Ai, Tego, adu laptili auatsi, trâ s’ lu
εμπορία του κρέατος, η μεγάλη κτηνοτροφική
adrâmu cashiu.
ανάπτυξη συνέβαλε σε δραστηριότητες σχετικές με
Βοσκός : Άι Στέριο, φέρε το γάλα εδώ, για να το
το γάλα. Στα χωριά του Βέρμιου αλλά και στον κάμπο
κάνουμε τυρί.
λειτουργούσαν πολλά τυροκομεία:
Tsielniclu Nidha : Iasti laptili caldu, trâ angljigari.
Του Χατζηγώγου, του Ζαρκάδα, του Κολιού, του
Τζήμα, του Σούμπουρου, του Πράπα, του Βέρου, του Scoati theamâ lapti tu lingeru s’ arcâmu arândza, su
Γιοτίκα, του Σαμαρά, του Μπέκα, του Καραγιάννη, tucimu, shi aruculu tu galeatâ.
του Γκιζάρι, του Μπέλα, του Σίμου και άλλα. Σε αυτά
Τσέλιγκας Νίδας : Το γάλα είναι ζεστό, έτοιμο για
πήξιμο. Βγάλε λίγο γάλα στη μεζούρα, για να ρίξουμε
την πυτιά (τη μαγιά), να τη λιώσουμε και να τη ρίξουμε
στο καρδάρι.
Picuraru : Tse s’ featsi. S’ angljigâ cashlu ?
Βοσκός : Τι γίνεται; Έπηξε το τυρί;
Tsιelniclu Nidha : Aninga cashlu... Io lu anai tu
strâcâtori shi lu ascâlnai.
Τσέλιγκας Νίδας : Ακόμα το τυρί… Εγώ το μάζεψα
στην τσαντήλα και το κρέμασα κιόλας να στραγγίσει.

παράγονταν κάθε είδους γαλακτοκομικά προϊόντα
και σε τέτοιες ποσότητες που οι εξαγωγές τους
έφταναν ως και την Αμερική, όπως διαφαίνεται από
την εμπορική αλληλογραφία της εποχής. Σε αυτά
τα τυροκομεία δούλεψαν και αναδείχτηκαν άριστοι
μάστορες όλων των ειδών τυριών, οι οποίοι δούλεψαν
σε όλα τα τυροκομεία της νότιας βαλκανικής.
Tsielniclu Gushia : Laptili tse va lu adrâmu estanu ?
Va lu dâdemu la vârâ câshiari i va lu lucrâmu noi?
Τσέλιγκας Στέριος : Το γάλα τι θα το κάνουμε
φέτος; Θα το δώσουμε σε κάποιο τυροκομείο ή θα το
τυροκομήσουμε εμείς;
Tsielniclu Nidha: Laptili anostru iasti grasu. Ari multâ
pâshiuni. Estanu nu va l’ dâmu iuva. Va lu lucrâmu noi.
Va mutrimu s’ lomu shi vâru altu lapti. Ntivarliga di noi
ari shi alti cupii. Va mutrimu s’ lu acumpârâmu. Shi ca
s’ nu voru s’ nâ lu vindâ, va nâ brumâtamu.

^
^

^

^

^

^

^

Όπως παρατηρεί όμως ο Pouqueville, ανεξάρτητα
από τη σκληρή εργασία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
η περίοδος αυτή είναι η αγαπημένη για τους Βλάχους,
γιατί τη μονοτονία της σκληρής δουλειάς, στη διάρκεια
του καλοκαιριού, την έσπαγαν οι γιορτές, οι επισκέψεις,
οι εκδρομές και οι ποικίλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Στα
τέλη του Ιούνη γιόρταζαν τους Άγιους Απόστολους
(Agiupostolu), τον Ιούλη τον προφήτη Ηλία (Ailielu) και
την Αγία Παρασκευή (Sta Vinjirea), την κατεξοχήν Αγία
των Βλάχων, που συνδέεται με την Αφροδίτη (Venuseris), τον Αύγουστο τη Μεγάλη Παναγία (Stâmâria Marea)
και τα Εννιάμερα της Παναγίας, και το Σεπτέμβρη τη
Μικρή Παναγία (Stâmâria Njica). Στη διάρκεια αυτών των
πανηγυριών οι εργασίες σε ένα βαθμό αναστέλλονται και
τα βλάχικα χωριά παραδίδονται στη διασκέδαση.
Picuraru io nji earam uoili stearpi nji pâshteamu.
Oili stearpi nji pâshteam sh’tu amiridzu li amiridzamu.
Τσοπανάκος ήμουνα και στέρφα πρόβατα έβοσκα.
Στέρφα πρόβατα έβοσκα και στον ίσκιο τα μεσημέριαζα.
Sh’tu amiridzu li amiridzamu, u valea caldâ li adâpamu.
Valea caldâ li adâpamu shi la Flengâ li pâshteamu.
Και στον ίσκιο τα μεσημέριαζα, στη Βάλεα Κάλντα τα πότιζα.
Στη Βάλεα Κάλντα τα πότιζα και στη Φλέγκα τα έβοσκα.
Tse nji aveam shi unu Kosta sotsu, l’pitricui ΄n hoarâ trâ pâni.
L’pitricui ΄n hoarâ trâ pâni, nu s’ vidzu shi doau dzâli.
Είχα και έναν σύντροφο, τον Κώστα, τον έστειλα στο χωριό
για ψωμί.
Τον έστειλα στο χωριό για ψωμί, και δε φάνηκε δυο μέρες.
Mi culcai tu apiritu, di nji vidzui shi Kosta ΄n yisu.
Ξάπλωσα το ξημέρωμα και είδα τον Κώστα στο όνειρο.
-Tse ai, lai Kosta, tse ai, lai frate.-Nji intrâ foartica tu hicati.
-Τι έχεις, βρε Κώστα, τι έχεις αδερφέ μου; - Μου μπήκε το
ψαλίδι στο συκώτι.
Unu lai dzioni picuraru
Aidi shi unu lai dzioni picuraru, tsi ari oili tuti tu cutaru.
Elu li veaglji dzuâ shi noapti, trâ s’ li mulgâ elu nu poati.
Άιντε και ένας λεβέντης τσομπάνης, που έχει όλα τα
πρόβατα στη στρούγκα.
Αυτός τα φυλάει μέρα νύχτα, να τα αρμέξει δεν μπορεί.
Aidi cântu iarna la irânaru, shi iasti more dzionili ‘nvirinatu.
Shi cântu yini prumuveara, bati dzionili cu fluiara.
Άιντε όταν το χειμώνα τα ξεχειμωvιάζει, είναι ο λεβέντης
πικραμένος.
Και όταν έρχεται η άνοιξη, παίζει ο λεβέντης με τη φλογέρα.
Aidi cântu veara tu munts inglo, sh’ari more dzionili shi unu
caimo.
Câ mushata alui fidani sh’ari multâ pirifanji.
Άιντε το καλοκαίρι ψηλά στα βουνά, έχει ο λεβέντης και
έναν καημό,
γιατί η ομορφούλα του σαν φιντάνι έχει πολύ περηφάνια.
Aidi dzionji Αrmâanji ! feati mushati !
Άιντε λεβέντες Βλάχοι ! κορίτσια όμορφα !
Επίσης, στη διάρκεια αυτών των καλοκαιριάτικων
γιορτών, κυρίως της Παναγίας, γίνονταν και οι γάμοι. Μια
χρονιά στο Σέλι, δεκαπέντε (15) γάμοι τελέστηκαν την ίδια
μέρα του Δεκαπενταύγουστου.

-Nu nji ti arâdi, featâ njicâ, sh’nu yinu la noi.
La noi ari vali mari, sh’nu va-i pots tra s’ tretsi,
featâ va nji ti netsi!
- Μη γελιέσαι, κορίτσι μικρό, και μην έρχεσαι σε μας. Σε
μας έχει μεγάλο ρέμα, και δε θα μπορέσεις να περάσεις,
κορίτσι μου, θα πνιγείς!
- Pescu tu apâ va nji mi facu, sh’io la voi va yinu.
- Ψάρι στο νερό θα γίνω, και εγώ σε σας θα ΄ρθω.
- La noi ari munti analtu, sh’nu va nji pots tra s’tretsi.
- Puliu tu vimptu va nji mi facu, sh’io la voi va yinu.
- Σε μας έχει βουνό ψηλό, και δε θα μπορέσεις να
περάσεις.
Πουλί στον αέρα θα γίνω, και εγώ σε εσάς θα ΄ρθω.
- La noi ari soacrâ arauâ, sh’nu va-i pots tra s’ tretsi.
- Soacrâ arau, shi norâ bunâ, doauli va tritsemu.
- Σε εμάς έχει πεθερά κακιά, και δε θα μπορέσεις να
περάσεις (ζήσεις).
- Πεθερά κακιά, νύφη καλή, οι δυο μας καλά θα
περάσουμε.
- S’ crechi, lai dzioni, s’ plâscâneshti, sh’io la voi va yinu.
- Να σκάσεις, λεβέντη μου, να πλαντάξεις, και εγώ σε σας
θα ΄ρθω.

Όμως η δουλειά πάνω απ’ όλα. Τα κοπάδια δεν κατέχουν
από καθημερινές και σχόλες και το τραγούδι συντροφεύει
τους βοσκούς στη μοναχική ζωή τους:
Analtu pri Mâgulâ, pri Mâgulâ analtu. Analtu pri Mâgulâ,
trei cupii di stearpi.
Πάνω στη Mαγούλα, στη Mαγούλα πάνω.
Πάνω στη Mαγούλα, τρία κοπάδια από στέρφα.
Trei cupii di stearpi, trei cupii di stearpi, shiapti picurari.
Anda si bâgarâ, shi anda si scularâ. Anda s’ scularâ,
oili nu sh’li aflarâ.
Τρία κοπάδια από στέρφα, τρία κοπάδια στέρφα, κι επτά
βοσκοί.
Όταν ξαπλώσαν, και όταν σηκωθήκαν, όταν σηκωθήκαν,
τα πρόβατα δεν τα βρήκαν.
Le le oi mushati, le le oi mushati, albi shi caleshi.
Λε λε πρόβατα όμορφα, λε λε πρόβατα όμορφα,
άσπρα και μαυρομάτικα.
Greashti shi cama njiclu, greashti shi cama njiclu:
tuti oili s’chearâ.
Tuti oili s’ kearâ, tuti oili s’chearâ, mana amea s’nu moarâ.
Φωνάζει κι ο μικρότερος, φωνάζει κι ο μικρότερος: όλα τα
πρόβατα να χαθούν. Όλα τα πρόβατα να χαθούν,
όλα τα πρόβατα να χαθούν, η μάνα μου να μην πεθάνει.
Clopatlu di asimi, clopatlu di asimi, s’treacâ pri t’ mutsiarâ.
Κουδούνι ασημένιο, κουδούνι ασημένιο, να περάσει
από το βαρκό.
^

^

^

^

^

^

Οι οικογενειακές επισκέψεις ήταν ενταγμένες στην κοινωνική
ζωή των Βλάχων και οι γυναίκες, που η θέση τους είναι ιδιαίτερα
σημαντική στη βλάχικη οικογένεια, παίζουν καθοριστικό ρόλο σε
αυτές τις επισκέψεις. Οι Wace και Thomson καταγράφουν ότι η
φιλοξενία είναι το άπαν της βλάχικης ζωής και ότι το οργανωμένο
αυτό σύστημα επισκέψεων είναι σχεδόν άγνωστο στην υπόλοιπη
Ελλάδα. Επίσης κάθε Βλάχος, όπου και να βρίσκεται, φροντίζει
να παραβρεθεί, όταν γιορτάζει η ενορία του ή το χωριό. Όταν
γιορτάζει η ενορία, γιορτάζουν όλοι, και οι επισκέψεις αφορούν
σε όλα τα σπίτια. Παράλληλα οι γιορτές αυτές είναι μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία για την εκπλήρωση
κοινωνικών υποχρεώσεων, όπως οι ευχές
για αρραβωνιάσματα.

Γιώτα: Ήταν στη γιαγιά της. Την άλλη φορά θα τη φέρουμε.
Sterios : Lala Yula, s’ v’ bâaneadzâ ! socru shi la manjitslji.
Στέριος : Θείε Γιώργη, να σας ζήσουν! Πεθερός και στους
μικρότερους.
Lala Yula : Merci multu. S’ hits ghini. Turnati shi la voi. Buna shi la
avoastri fumelji. Sirmicâ, ia meashti pri sotsilji (fitsiorlji), trâ buna
(ghini).
Θείο Γιώργης: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γυρίσματα και
σε σας. Το καλό και στις οικογένειές σας. Γιώτα, για κέρασε
τους φίλους, για το καλό!

Sterios : Bunâ searâ, teta Tasâ, bunâ
searâ, Lala Yula.
Στέριος : Καλησπέρα,
καλησπέρα θείο Γιώργη.
Lala Yula
fitsiori.

θεία

Τάσα,

: Bunâ searâ. Ghini vinjitu,

Θείο Γιώργης : Καλησπέρα και σε σας.
Καλώς ήλθατε, παιδιά!
Yiota : Amvitsâmu noauli buni (hairlitlici)
trâ fitsiorlji shi vinjimu s’ vâ orâmu.
Γιώτα : Μάθαμε τα καλά νέα για τα παιδιά
σας και ήρθαμε για να σας ευχηθούμε.
Sterios : Iasti di alithhia câ isusitu Sirmica
cu Tegia, fitsiorlu marli alu tselniclu
Karatashiu di Selia? Acshi s’ avdi tu
vitsinami.
Στέριος : Αληθεύει πως αραββωνιάσατε τη Συρμίκα σας με
τον μεγάλο γιο του τσέλιγκα Καρατάσου από το Σέλι; Έτσι
ακούγεται στη γειτονιά.
Lala Yula : Acshi iasti. Aoltari, Dumânica searâ, vinjirâ pârindzâlji
alu Tegia, shi deadimu sborlu. Isusimu feata marea, Sirmica, cu
Tegia. N’ adusirâ shi semnulu njiclu. Trâ atsea avemu harauâ n’
casâ, asandzâ. Tritsets s’ vâ mishtemu. Iasti aua shi Tegia.
Θείο Γιώργης : Και βέβαια αληθεύει. Προχθές, Κυριακή βράδυ,
ήρθαν οι γονείς του Στέριου και δώσαμε λόγο. Μας έφεραν και
το μικρό σημάδι (του αρραβώνα). Γι’ αυτό και το σπίτι μας έχει
χαρές σήμερα. Περάστε να σας κεράσουμε. Είναι και ο Στέριος
εδώ.
Teta Tasâ: Sirmicâ, ginits aua cu Tegia. Vinjirâ sotsilji-v’ shi
suratili, trâ s’ v’ oarâ.
Θεία Τάσα : Ελάτε, Γιώτα, με το Στέριο. Ήλθαν οι φίλοι σας και
οι φίλες σας να σας ευχηθούν.
Sirmica : Ghini vinjitu, fitsiori. Nâ dats harauâ mari tse vinjitu.
Shidets.
Συρμίκα: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Μας δίνετε μεγάλη χαρά με τον
ερχομό σας. Καθίστε.

Τeta Tasâ : Unâ dzuâ s’ yinits tuts sotsilji, s’ bâgâmu unu nielu tu
sulâ, shi s’ ncâmu, s’biemu, s’cântâmu shi s’dziucâmu, s’tritsemu
ghini.
Θεία Τάσα : Μία μέρα να έλθετε όλοι οι φίλοι, να βάλουμε ένα
αρνί στη σούβλα, να φάμε, να πιούμε, να τραγουδήσουμε και να
χορέψουμε, να περάσουμε καλά.
Yiota : Va yinimu, teta Tasâ. Va yinimu, alantâ siptumânâ, tu
ishita alu mesu.
Γιώτα : Θα έρθουμε θεία Τάσα, θα έρθουμε την άλλη εβδομάδα,
στο τέλος του μήνα.
Οι εκδρομές και τα γλέντια στο δάσος είναι συχνό φαινόμενο
στα βλαχοχώρια, ιδιαίτερα τις μέρες των γιορτών. Έτσι, στο
Ξερολίβαδο πήγαιναν τη δεύτερη ημέρα τον Αηλιά στα Πεύκα
(La Cinji), στο Σέλι, την τρίτη ημέρα της Μεγάλης Παναγίας
πήγαιναν στη Ντουκάτα (La Ducatâ) και στην επιστροφή στο
Ντέμο (La Demlu), στα Εννιάμερα της Παναγιάς πήγαιναν στα
Πριόνια (La Prionji), ενώ οι Ντολιανίτες/Κουμαριώτες στη Μικρή
Παναγιά (Stâ Mâria njica).
Όλοι χορεύουν το ¨Κωσταντάκη,,

Yiota : Ghini v’ aflâmu. S’ bânats shi s’ procupsits. Cruni buni.
Γιώτα : Καλώς σας βρήκαμε. Να ζήσετε να προκόψετε. Καλά
στέφανα.
Teyias: Mersi multu tse vinjitu. Câtse nu adusitu shi njica Hrisa ?
Στέριος : Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε! Γιατί δε φέρατε και τη
μικρή Χρύσα;
Yiota : Eara la maisa-lji. Alantâ oarâ va u atsemu.

^
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Οι Βλάχοι κτηνοτρόφοι ήταν οργανωμένοι σε τσελιγκάτα,
φαλκάρια, όπως τα έλεγαν, μορφές παραγωγικών συνεταιρισμών.
Γύρω από πυρήνες πλούσιων κτηνοτρόφων που είτε διέθεταν
ιδιόκτητα χειμαδιά και βοσκοτόπια είτε είχαν τη δυνατότητα να
νοικιάζουν, συσπειρώνονταν ένας αριθμός οικογενειών - μικρότερος
ή μεγαλύτερος - που άλλοι είχαν λίγα γιδοπρόβατα και συμμετείχαν
ως μικροϊδιοκτήτες και άλλοι δεν είχαν καθόλου και μετείχαν ως
τσοπαναραίοι. Λόγοι ασφάλειας επέβαλλαν, όταν το φθινόπωρο
κατέβαιναν για τα χειμαδιά, τη συνεργασία πολλών τσελιγκάτων.
Στη στάνη που μαζεύονταν για να συζητήσουν τα σχετικά με την
αναχώρηση δεν έλειπαν οι προετοιμασίες. Το κρέας που συνιστά
βασική διατροφή των Βλάχων είναι άφθονο. Οι Wace–Thomson
σημειώνουν: Οι Βλάχοι νομίζουν ότι το απλό ψητό κρέας, ζεστό
ή κρύο, σε μεγάλη ποσότητα, είναι βασικό για οποιοδήποτε άξιο
λόγου γεύμα. Και το αποχαιρετιστήριο της καλοκαιρινής ζωής
γλέντι πανάρχαιο.
Οκτώβρης. Πλησιάζει ο Άγιο-Δημήτρης. Οι καιρικές συνθήκες
στο βουνό αγρίεψαν: Βροχές, ομίχλες, πάχνες. Ήρθε ο καιρός για

τα χειμαδιά. Τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο, ο νέοι θέλουν να
βρεθούν ξανά στην πόλη, τα κοπάδια πρέπει να προστατευθούν.
Όμως και πάλι δεν τους φεύγεται. Τα βουνά είναι η ζωή τους. Δεν
τα αποχωρίζονται εύκολα, γιατί η ζωή των Βλάχων ήταν άρρηκτα
δεμένη με τα βουνά. Παρόλο που η ζωή ψηλά στο Βέρμιο, στο
Μπέιμπονάρ, στο Αρσούμπασι, στη Στέρνα, στην Πλαλίστρα, στο
Σιδεράκι, είναι αδύνατη, με πόνο ετοιμάζονται να τα αποχωριστούν.
Στα χείλη τους διαβάζουμε: Μαύρα και έρ(η)μα βουνά, πώς θα
σας αφήσουμε; Μα και αντίστροφα: Εσείς βουνά, ψηλά βουνά,
βουνά απ΄ το Άνω Σέλι, τους Βλάχους τι τους κάνατε με τ΄άσπρα
τα τσιπούνια;
Voi lai munts, lai marats, voi moarti nu avets.
Εσείς βουνά, εσείς βουνά καημένα, εσείς θάνατο δεν έχετε.
Moartea avostrâ iasti iarna.
Ο θάνατός σας είναι ο χειμώνας.
Fugu fumelji di v’ alasâ. Fugu fumeljili di v’ alasâ,
Φεύγουν οικογένειες και σας αφήνουν. Φεύγουν οικογένειες και
σας αφήνουν
shi neaua tse v’ apitruseashti.
και το χιόνι σας πλακώνει.
Nâinti veara, voi lai munts, nainti veara va n’ aflâmu,
Του χρόνου το καλοκαίρι, εσείς βουνά, του χρόνου το καλοκαίρι θα
βρεθούμε,
cupii di oi va na pâshtemu.
κοπάδια από πρόβατα θα βόσκουμε.

Ακολουθεί χορός αντρικός: Deadi neaua nsus tu munti
Deadi neauâ nsusu tu muntsâ, prumuveara amânatu.
Shi muntili cum si lu alumtsâ, o lai dzione Αrmânu maratu.
Έπεσε χιόνι πάνω στα βουνά, αργά την άνοιξη.
Και το βουνό πώς να το παλέψεις, ω! βρε καημένε λεβέντη Αρμάνε.
Tse s’adrâmu cu aestâ ziali, cântu oili tuti azghearâ?
Τι να κάνουμε με αυτό το πένθος, όταν όλα τα πρόβατα βελάζουν;
Nu ari altâ cali, frate, câ fumeljili va nâ chearâ.
Δεν έχει άλλο δρόμο, αδερφέ, γιατί οι οικογένειες θα χαθούν.
Η απόφαση πάρθηκε. Μαζεύουν το νοικοκυριό. Ετοιμάζουν να
πάρουν μαζί τους τον κόπο και τα αποτελέσματα της δουλειάς του
καλοκαιριού. Τυριά, κασέρια, κεφαλοτύρια, μπάτζιος, φλοκάτες,
υφαντά, σάσμες, κιλίμια τακτοποιούνται και μεταφέρονται στον
τόπο φόρτωσής τους στα άλογα. Όλοι βοηθούν: άντρες, γυναίκες,
παιδιά. Τα χαράματα όλα πρέπει να είναι έτοιμα. Πρυτανεύει η
ασφάλεια του κοπαδιού. Ο καθένας με συγκεκριμένο ρόλο κατά
την πορεία. Ειδική μέριμνα για τα μικρά παιδιά, τις γυναίκες και
τη γιαγιά, τη μάνα–μάρη. Ανατίθενται ρόλοι. Εκφράζονται πολλές
απόψεις. Όμως τον πρώτο και τελευταίο λόγο τον έχει ο παππούς,
ο αφέντη-μάρη, λόγω εμπειρίας και σεβασμού.
Προβολή βίντεο: από Κοντοκώστα με συζήτηση γύρω από τη φωτιά.
Βαθιά χαράματα. Όλοι, μικροί μεγάλοι, στο πόδι, έτοιμοι, ο καθένας
στη θέση του. Δε μένει παρά η εντολή για αναχώρηση. Και αυτήν
θα τη δώσει ο παππούς, ο αρχιτσέλιγκας, έτσι για λόγους τάξης.
Αποχαιρετούν τα βουνά με τραγούδι.
Aidi vini toamna shi cu ploili, tuts Armânlji fugu cu oili
aidi fugu diparti tra s’ arneadzâ câ tu munti nu s’ bâneadzâ.
Ηρθε το φθινόπωρο με τις βροχές, φεύγουν οι Βλάχοι με τα
πρόβατα.
Φεύγουν μακριά να ξεχειμωνιάσουν, γιατί στο βουνό δε γίνεται να
ζήσουν.
Aidi neguri, neguri, neguri groasi, shi di vimptu furtunoasi.
Aidi iarba tutâ lai 'n padi, shi cu frândza cadi cadi.
Άιντε ομίχλη, ομίχλη, ομίχλη χοντρή, και απ’ τον αέρα φοβερή.
Το χορτάρι μαύρο κάτω, και τα φύλλα πέφτουν, πέφτουν.
Pritu luludzili mushati, vearsâ niorlu cu gâliatâ.
Dzua ploai, noaptea arcoari shi di marata pravda moari.
Και πάνω στα ωραία λουλούδια, βρέχει το σύννεφο με το καρδάρι.
Την ημέρα βροχή, τη νύχτα κρύο, και το καημένο το ζώο πεθαίνει.
Aidi azghiarâ oili, aurlâ cânlji, fugu maratslji, fugu Armânlji,
Άιντε βελάζουν τα πρόβατα, ουρλιάζουν τα σκυλιά, φεύγουν οι
καημένοι οι Βλάχοι.
Και καταλήγουν:
Aidi n-dzeanâ la turâshtea al Koli,
Άιντε επάνω στη στάνη του Κόλη
s’ aminarâ duau trei pistoli.
έπεσαν δυο τρεις πιστολιές.
S-vâtâmarâ picurarlji al Koli…
Σκοτώθηκαν οι τσοπάνηδες του Κόλη…
Κείμενα : Γκαλαΐτσης Τάκης (Από το βιβλίο: Από τη ζωή των Βλάχων/
Di tu bana Armanjilor)
Βλάχικοι διάλογοι : Ζιώγας Αντώνης, Γεωργίου Τάκης,
Γκαλαΐτσης Τάκης, Σταμάτης Χρυσής
Μετάφραση τραγουδιών : Καραγιάννης Τάκης
Φωτο, τραγούδια: Αρχείο Συλλόγου Βλάχων Βέροιας
Εκτύπωση: ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΒΕΡΟΙΑ
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