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Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται, και στη χώρα μας, μια έντονη εκδοτική δραστηριότητα
σχετική με τους Βλάχους. Αυτή αφορά είτε σε μεταφράσεις παλαιότερων έργων (οι κλασικές
εργασίες των F. Pouqueville, G. Weigant, Wace-Thomson, V. Berαrd και πολλές άλλες) είτε σε
πρωτότυπες εργασίες Ελλήνων (τα έργα των Ν. Κατσάνη, Κ. Ντίνα, Α. Κουκούδη, Ν. Σιόκη, Γ.
Πλατάρη, Φ. Δασούλα, Γ. Έξαρχου, Ν. Μέρτζου και άλλα πολλά), καθώς και ξένων (τα έργα
των Winniffrith, Thede Kahl). Έτσι, η σχετική με τους Βλάχους βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη,
εμπλουτίζεται, με αποτέλεσμα η επιστημονική γνώση να διαλύει μύθους και στερεότυπα του
παρελθόντος σχετικά με τους Βλάχους. Βέβαια, αυτό το ενδιαφέρον για τους λιγότερο διαδεδομένους
πολιτισμούς είναι αποτέλεσμα και της ευρύτερης ευαισθησίας που δείχνουν σήμερα οι άνθρωποι
απέναντι σε πολιτιστικές εκφάνσεις που τείνουν να εξαφανιστούν. Εξάλλου, έκφραση αυτού του
ενδιαφέροντος είναι και η υποστήριξη που παρέχουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προς τις ολιγότερο
ομιλούμενες γλώσσες στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα έργα των σύγχρονων ερευνητών – μελετητών είναι συχνά αποτέλεσμα μακρόχρονης
επιτόπιας έρευνας, και για αυτό πιο αξιόπιστα. Αν κάποιος μελετήσει συστηματικά αυτά τα έργα,
πέρα από τις όποιες διαφορές, θα διαπιστώσει ότι κάποια βασικά συμπεράσματα είναι κοινά,
όπως ότι
- οι Βλάχοι έχουν μια συνεχή παρουσία στη νότια βαλκανική εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια
περίπου,
- κοιτίδα των Βλάχων είναι η νότια βαλκανική, και κυρίως η Μακεδονία, η Ήπειρος και η
Θεσσαλία,
- Η περιώνυμη πια μαρτυρία “τόρνα, τόρνα, φράτερ» του Θεοφύλακτου, που επιβεβαιώνεται
και από άλλους βυζαντινούς συγγραφείς, προϋποθέτει και πιστοποιεί ότι η βλάχικη γλώσσα
τον 6ο αιώνα είναι πια διαμορφωμένη. Βέβαια, για τη γένεση και τη δημιουργία της βλάχικης
γλώσσας, η επιστημονική έρευνα, σήμερα, έχει δώσει απάντηση.
Από τη λαϊκή λατινική της βαλκανικής (Latinum Balcanicum) προήλθαν μετά την «πρωτορωμανική
περίοδο» που πέρασαν οι νεολατινικές γλώσσες, και για συγκεκριμένους λόγους, τέσσερις
νεολατινικές γλώσσες (η βλάχικη και η Μογλενιτική στον άξονα της Εγνατίας και η Ιστρορουμανική
και Δακορουμανική στον άξονα του Δούναβη), καθώς η Λατινική είχε εκτοπίσει σχεδόν εντελώς την
Ιλλυρική και θρακική γλώσσα και σε μεγάλο βαθμό και την Ελληνική, στις βορειότερες τουλάχιστον
περιοχές· και αυτό συνέβη σ’ ένα πρώτο χρονικό επίπεδο (219 π.χ. επέμβαση Ρωμαίων στην
Ιλλυρία, 168 π.χ. υποταγή της Μακεδονίας και μετατροπή της σε ρωμαϊκή επαρχία (Provincia
Romana), 146 π.χ. υποταγή της νότιας Ελλάδας και μετατροπή της σε ρωμαϊκή επαρχία). Σε
δεύτερο χρονικό επίπεδο, πολύ αργότερα, μετά από τριακόσια περίπου χρόνια, επί Τραϊανού,
με την κατάληψη της βόρειας Βαλκανικής και της Δακίας, ολοκληρώθηκε η λατινογλωσσία των
Βαλκανίων, καθώς οι γλώσσες που μιλούσαν τα διάφορα θρακικά φύλα, οι Γέτες και οι Δάκες
υποχώρησαν μπροστά στη Λατινική.
Καθοριστικό ρόλο στον εκλατινισμό των Βαλκανίων έπαιξε και το διάταγμα του Καρακάλα
(Edictum Antoninianum), το 212 μ.χ., με το οποίο όλοι οι κάτοικοι των ρωμαϊκών επαρχιών
απέκτησαν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη (Romanus civis). Έτσι, λόγοι στρατιωτικοί, οικονομικοί,
πολιτικοί και κοινωνικοί συνέβαλαν στη λατινοφωνία των Βαλκανίων. Να σημειωθεί ότι η Λατινική
γλώσσα ήταν επίσημη γλώσσα του ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, της Ρωμανίας όπως λεγόταν,
ως τα χρόνια του Ηράκλειου (αρχές 6ου μ. Χ. αιώνα), και ότι πολλοί αυτοκράτορες ως τότε ήταν
λατινόφωνοι, δηλαδή βλαχόφωνοι, από την περιοχή της Ιλλυρίας κυρίως. Το επίθετο βυζαντινός
είναι ένα υστερογενές γλωσσικό εύρημα, παντελώς άγνωστο σε αυτούς ακριβώς που ονομάζουμε
βυζαντινούς· αυτοί ονόμαζαν ανέκαθεν τους εαυτούς τους «Ρωμαίους». Ο όρος καθιερώθηκε από
το γερμανό φιλόλογο Ιερώνυμο Wolf (1516 - 1580), ο οποίος, αφού αποφάσισε να εκδώσει τους
βυζαντινούς ιστορικούς, ονόμασε τη σειρά του Corpus Historiae Byzantinae.
Από τη Δυτική λατινική, με τον ίδιο τρόπο, προήλθαν οι σύγχρονες νεολατινικές γλώσσες
(Ιταλική, Γαλλική, Ισπανική, Πορτογαλική, και άλλες μικρότερες)· έτσι εξηγούνται οι ομοιότητες
της Βλάχικης και με αυτές τις ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως και με τις αντίστοιχες νεολατινικές της
Βαλκανικής.
Επομένως, η βλάχικη γλώσσα, με ιστορική παρουσία αιώνων, είναι μια αυτόνομη νεολατινική
γλώσσα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται και να μελετάται, και όχι ως διάλεκτος της
Ρουμανικής, όπως πολιτικές σκοπιμότητες - τον 19ο αιώνα - αντιεπιστημονικά θέλησαν να
προβάλουν και να επιβάλουν.
Βέβαια, η βλάχικη γλώσσα υποχώρησε σημαντικά τους δυο τελευταίους αιώνες, και τις
τελευταίες δεκαετίες συρρικνώθηκε τόσο πολύ, ώστε να κινδυνεύει με εξαφάνιση. Όμως η βλάχικη
γλώσσα είναι ακόμη ζωντανή και αν κάποιος σκύψει με σεβασμό στο λαϊκό πολιτισμό των Βλάχων,
θα ανακαλύψει στα τραγούδια, τις παραδόσεις, τα παραμύθια, τις παροιμίες, τα παιχνίδια,
τις ευχές, τις κατάρες, τις προπόσεις, τα έθιμα πλούτο πρωτόγνωρο· τα τελευταία χρόνια,
με ατομική ή συλλογική πρωτοβουλία, βλέπουν το φως, και στη χώρα μας, ανάλογες εκδόσεις
που αναδεικνύουν ένα πλούσιο πρωτογενές υλικό, γλωσσικό, ιστορικό, κοινωνικό, που συνιστά
μια έξοχη «προφορική» λογοτεχνία. Σε αυτή την «προφορική» λογοτεχνία είναι αφιερωμένο το
Ημερολόγιο 2012 και περιλαμβάνει κάποια ελάχιστα δείγματα ενδεικτικά αυτού του πολιτισμικού
πλούτου.

Από τα καλύτερα είδη της λαϊκής φιλολογίας είναι οι παροιμίες. Αν στο τραγούδι εκφράζονται κυρίως τα συναισθήματα
και αν στα παραμύθια και στις λαϊκές παραδόσεις φαίνεται η δύναμη της λαϊκής φαντασίας, στις παροιμίες και στις
παροιμιακές εκφράσεις διατυπώνεται η συσσωρευμένη εμπειρία ενός λαού, η σοφία του. Οι παροιμίες που ακολουθούν
είναι όλες καταγεγραμμένες στην περιοχή της Βέροιας και ευρύτερα του Βερμίου, χωρίς να σημαίνει ότι δεν απαντούν
και στους Βλάχους άλλων περιοχών. Τις χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα οι Βλάχοι ηλικιωμένοι της περιοχής μας και
αποτελούν ένα ελάχιστο δείγμα από το πλήθος των παροιμιών που έχει συλλέξει η Επιτροπή λαϊκού πολιτισμού του
Συλλόγου και φυλάσσεται στο Αρχείο του Συλλόγου.

Παροιμίες
• Câtsaua cându s’ayunjiseasti lji adarâ câtsâlji orghi
Η σκύλα όταν βιάζεται, γεννά τα σκυλάκια τυφλά.
(Οι βιαστικές δουλειές δε γίνονται ορθά).
• Arucâ dinâpoi, s’ li aflji di nâinti
Ρίχνε πίσω σου, για να τα βρεις μπροστά.
(Προτροπή για οικονομία).
• Tuts cu tsireashili, shi tini cu mutsiashili
Όλοι με τα κεράσια, και συ με τα μουτσιάσια (καρποί
άγριου θάμνου που ωριμάζουν αργά το Φθινόπωρο).
(Για τους αργοπορημένους).
• Dipu ploai câtshiulâ (zarculâ)
Μετά τη βροχή κουκούλα.
(Για ορθή σκέψη εκ των υστέρων).
• Di la maslu di câni nu artiseasti sârmâ di pâni
Από το στομάχι του σκύλου δεν περισσεύει ψίχουλο ψωμί.
(Για τους πλεονέκτες που δε χορταίνουν με τίποτε).
• Tora nji vinji tu minti ca capra va nâinti
Τώρα μου ήρθε στο νου ότι η γίδα θέλει να πάει μπροστά.
(Για εύρεση λύσης μετά από σκέψη).
• Nicuchirlu talji boulu shi musafirlu tsâni ciorlu
Ο νοικοκύρης σφάζει το βόδι κι ο μουσαφίρης κρατά το
πόδι.
(Για αυτούς που επεμβαίνουν σε δουλειές άλλων).

• Iu ascuchi unâ hoarâ, poati si masnâ unâ moarâ.
Όπου φτύνει ένα χωριό, μπορεί να αλέθει ένας μύλος
(Για την αποτελεσματικότητα της συλλογικής δουλειάς).
• Cari nu lji poati a γumarlui lii poati a sâmarlui
Όποιος δε μπορεί να τα βάλει με το γάιδαρο τα βάζει με το
σαμάρι.
(Γι’ αυτούς που δεν μπορούν να τα βάλουν με τους υπεύθυνους
και τα βάζουν με αυτούς που δε φταίνε).
• Si sâ s’aspârea luplu di ploai, nu va puârta tâmbari.
Και να φοβόταν ο λύκος από τη βροχή, δε θα φορούσε κάπα.
(Για τους πολύ θαρραλέους ανθρώπους).
• Câshiari di portsâ nu s’ adarâ, va mitritsi
Μπατζιό από γουρούνια δε γίνεται, θέλει γαλάρια.
(Για την πρόοδο που θέλει ικανούς ανθρώπους).
• Tradzi capu ca γumaru di Cazaclaru
Δένει κεφάλι σαν γαϊδούρι από το Καζακλάρ.
(Για τον ισχυρογνώμονα άνθρωπο).
• Aruulu nu dipuni totna (daima) cutsari, va dipunâ shi bârtsiri.
Το ποτάμι δεν κατεβάζει πάντα κούτσουρα, θα κατεβάσει και
κοτρώνες.
(Για εκμετάλλευση των ευκαιριών και αποταμίευση).
• Câtsauâ di cupii shi mbliari di soi.
Σκύλα από κοπάδι και γυναίκα από σόι.
(Για ορθή επιλογή γυναίκας).
• Cu saclu s’ lji aducâ paradzlji bârbatlu, mbliarea cu mitca di acu s’
lji scoatâ nafoarâ nu va aibâ hâiri casa.
Με το σακί να τα φέρνει τα λεφτά ο άντρας
με τη μύτη της βελόνας να τα βγάζει έξω η γυναίκα,
χαΐρι δε θα έχει το σπίτι.
(Για τη γυναίκα που πρέπει να είναι πολύ οικονόμα).
• Cari aiba umptu si giftili stiu si adarâ pituruanji.
Αν έχουν βούτυρο και οι γύφτισσες ξέρουν να κάνουν πίτες, (αν
έχεις δηλαδή τα μέσα καταφέρνεις τα πάντα).

Παροιμιακές εκφράσεις
Στο συνοπτικό αυτό σημείωμα δεν είναι δυνατό να αναλυθεί η προέλευση όλων
των παροιμιών και παροιμιακών εκφράσεων. Ενδεικτικά μόνο σημειώνεται ότι η
πολυχρησιμοποιημένη φράση από τους Βλάχους της Βέροιας «U angânâ câtsaua = Την
κάλεσε τη σκύλα και έφυγε», που μεταφορικά χρησιμοποιείται γι’ αυτόν που γενικά
φεύγει, προήλθε από την παρακάτω συνήθεια: Όταν οι τσομπαναραίοι πήγαιναν στους
κεχαγιάδες (τσελιγκάδες) για να κλείσουν την εαρινή συμφωνία που αφορούσε την περίοδο
από τον Αη Γιώργη ως τον Αη Δημήτρη ή την αντίστοιχη χειμερινή, είχαν μαζί τους την
γκλίτσα και το σκυλί τους, αχώριστο σύντροφο. Αν η συμφωνία δεν έβαινε κατ’ ευχήν, ο
τσομπάνος έλεγε στον κεχαγιά: θα συμφωνήσουμε τελικά ή να καλέσω το σκυλί και να
φύγω (s’u anganu câtsaua shi s’fugu?) και έτσι έμεινε η έκφραση, με μεταφορική βέβαια
σημασία, “u angânâ câtsaua”=έφυγε.

Πολύ συχνές τέτοιες φράσεις είναι:

• «Ai carti, ai parti = Έχεις (αποδεικτικό) χαρτί, έχεις μερίδιο», προτροπή για καθαρές
δουλειές, κατοχυρωμένες με έγγραφα στοιχεία.
• «Ca moara fârâ apâ = σαν το μύλο χωρίς νερό», για άνθρωπο αλαζόνα χωρίς όμως
εφόδια.
• «Lu ascuturâ cucoshlu =Την τίναξε την καρυδιά», γι’ αυτόν που πεθαίνει.
• «Adunâ shi elu tuchinili = μαζεύει και αυτός τα καρβουνιασμένα ξύλα», για την
περίπτωση που δύο μαλώνουν και επεμβαίνει ένας τρίτος υπέρ του ενός ή του άλλου)
• «Vinji Gavuyiani = Ήρθε ο Γκαβογιάννης», για κάποιον που νυστάζει.
• «Di cându s’ appreasi etâ = από τότε που άναψε η εποχή (που γεννήθηκε ο κόσμος)»,
για κάτι που έγινε πολύ παλιά, από αρχής κόσμου.
• «Nu lu vetz maratlu tse sta ca njelu agiunu = Δεν τον βλέπεις τον καημένο που στέκεται σαν αρνί πεινασμένο», για το
μίζερο άνθρωπο που εξαρτά την επιβίωσή του από τους άλλους.
• «Lu adrarâ tzadâ di shcopu = Τον έκαναν δαδί στο ξύλο», για κάποιον που τον έδειραν πολύ.
• «Bacâ lji cuvata = βάλτου το (ξύλινο) πιάτο», σε περίπτωση που δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε κάποιον.
• «Tâmbarea u ari ascâlnatâ = Την κάπα την έχει κρεμασμένη», για τον αποφασισμένο άνθρωπο.
• «Liats tâmbarea! = Πάρε την κάπα σου», στην περίπτωση που θέλουμε να διώξουμε κάποιον.
• «Acupiritslu cu duaga, glârinji dzâtsi” Σκεπάστε τον με την κουβέρτα, ανοησίες λέει», για κάποιον που λέει ανοησίες.
• «Cum hii (trets) ? Ca câni di grecu = Πώς είσαι (περνάς); Σαν σκυλί Γκραικού», για κάποιον που περνάει πολύ καλά, γιατί
τα σκυλιά των ελληνοφώνων Γκραικών περνούσαν καλά μέσα στα σπίτια, σε αντίθεση με τα μαντρόσκυλα των Βλάχων
που ήταν διαρκώς πίσω από τα κοπάδια εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.
• «Dãnji si mãcu shi dzãnji s’ crepu = δώσε μου να φάω και πες μου να σκάσω», για κάποιον που ζητά να ικανοποιήσουν
τις ανάγκες του και έπειτα να πάψει να διαμαρτύρεται.
• «Ahtari capu, ahtari minti = Τέτοιο κεφάλι, τέτοιο μυαλό», για τον ξεροκέφαλο.
• «Ca gâljina la moarâ = σαν την κότα στο μύλο», για αυτόν που διαρκώς ανακατεύεται και σκαλίζει ανούσια πράγματα.
• «Nu loari loclu = Δεν τον έχει ο τόπος», για τον ανήσυχο άνθρωπο.
• «Nâ cirumu ca yumarlu tu negurâ » = χαθήκαμε σαν το γαϊδούρι στην ομίχλη», για ανθρώπους που έχουν καιρό να ιδωθούν.
Από τη «Συλλογή Παροιμιών» του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας

Για τον πλούτο των παροιμιών στη βλάχικη λαϊκή παράδοση, ενδεικτικά θα αναφέρουμε δέκα (10) παροιμιακές
εκφράσεις, παρμένες από το Αρχείο του Γιώργη Πλατάρη-Τζίμα, σχετικές με τα γεφύρια, τα τόσα αναγκαία στη ζωή
των Βλάχων που λόγω των επαγγελματικών τους ενασχολήσεων (κτηνοτρόφοι, κιρατζίδες, έμποροι) βρίσκονταν
διαρκώς καθ’ οδόν.
Sboare mintuite ti Punts
I.
Ca s’ vrei s’ hii voivodâ bun,
la cusurinjlji si adari punte di lemnu,
la oaminjlji dit locu a tâu
si adari punte di cheatrâ,
shi la dushmanjlji punte di aurâ.
Αν θέλεις να είσαι καλός βοεβόδας
στους συγγενείς σου να κάνεις γέφυρα από ξύλο,
στους ανθρώπους του τόπου σου να κάνεις γέφυρα από πέτρα
και στους εχθρούς σου γέφυρα από μάλαμα.
II.
Omlu tsi adarâ punte,
lu are Dumnidzâulu di mânâ.
Ο άνθρωπος που κάνει γέφυρα,
τον έχει ο θεός από το χέρι.
III.
Cari arucâ punte
si acatsâ di mânâ a Dumnidzaului.
Όποιος κάνει γέφυρα
πιάνεται από το χέρι του θεού.
IV.
Puntea si u tretsi dzua
shi cu ocljilji patru.
Τη γέφυρα να την περνάς μέρα
και με τα μάτια τέσσερα.
V.
Cari scoate shi unâ cheatrâ
dit punte, easte dracu.
Όποιος βγάζει έστω και μια πέτρα
από γέφυρα είναι διάβολος.
VI.
Anda vrei s’ tretsi arâulu
shi cu draclu ti adari sotsu.
Όταν θες να περάσεις ποτάμι
γίνεσαι φίλος και με το διάβολο.
VII.
Bâsearica scapâ suflite,
puntea scapâ suflite, banile shi averile.
Η εκκλησία σώζει ψυχές,
η γέφυρα σώζει ψυχές, ζωές και περιουσίες.
VIII.
Cari leagâ loclu cu punte,
s’ leagâ cu Dumnidzâulu.
Όποιος δένει τον τόπο με γέφυρα
δένεται με το θεό.
IX.
S’ nu ljeai ne unâ chitrâdzeauâ,
di sti puntea tsi tricushi.
Να μην παίρνεις ούτε ένα πετραδάκι
από τη γέφυρα που πέρασες.
X.
Cari surpâ unâ punte,
surpâ dzatse bâseritsi.
Όποιος γκρεμίζει μια γέφυρα
γκρεμίζει δέκα εκκλησιές.
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Puntsâ di Veria
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Παραμύθια

• Vulpea cu vulpoplji
Eara tse nu ch eara. Eara unâ vulpi shi acrishtea vulpoplji. Cându acriscurâ ca baia, vru vulpea s’ veadâ ca s’
poatâ vulpoplji s’ avinâ tu paduri singuri. Unâ searâ, cum shidea cu vulpoplji shi la tzâtse cum tricu atsea tzuâ, vitzu
naparti di vali tu munti unu focu. Atumsea, vulpea m(u)ta mânjili shi fatsea ca s’angâltza. Cum u vitzurâ vulpoplji, u
ntribarâ cu tsiudii:
– Ei ! Mana, tse adari ? Tse ai mu(a)tati acshi mânjili ?
- Nu videts voi foclu? Mi ngâlzâscu. Orghi hits? Nu avets oclji?
- Cumu mana? Ti ngâltzâshti di ahâtu diparti? Foclu iasti naparti di vali, nsus tu munti!.
Dipu duau trei tzâli, shidea vulpea cu vulpoplji tu unu plaiu shi di alantâ parti, nsus tu munti, vitzurâ unu focu
mari apresu. Atumtsea, vulpoplji apârnirâ s’ mimâ mânjili, s’ agudeascâ urecljili, trâ sâs’ apârâ di scântâlji tse scutea
foclu.
- Ei ! tse adrats voi? Tse aguditsâ urecljili, nu va ari loclu?
- Dâdemu s’ na vigljemu, tzâsirâ vulpoplji, shi s’ na apârâmu di scântâlji tse arucâ foclu.
- Cumu? Foclu iasti multu diparti, atziungu aua scântâljili?
- Câtse, aoltari searâ, adziuntzea câldura shi dâgoarea di foclu di tu alantu munti shi ti ngâltzai tini?
Acshi, vulpea aduci ca vulpoplji acriscurâ shi di alantâ tzuâ lji pitricu singuri trâ s’avinâ tu paduri.
Pârmithi shtiamu, pârmithu vâ dzâshiu,nu eara pârmithu, ma vrui di va arâshiu.
• Η αλεπού και τα αλεπουδάκια
Ήτανε που δεν ήτανε. Ήτανε μια αλεπού που μεγάλωνε τα μικρά της. Σαν μεγάλωσαν αρκετά, θέλησε η αλεπού να δοκιμάσει αν ήτανε
πια έτοιμα να κυνηγήσουν μόνα τους στο δάσος. Μια βραδιά, καθώς κάθονταν σε μια πλαγιά και η αλεπού τους ιστορούσε πώς πέρασε την
ημέρα της, είδε μακριά, απέναντι από τη ρεματιά, πάνω στο βουνό μια φωτιά. Τότε η αλεπού, σήκωσε τα χέρια της και καμώνονταν πως
ζεσταινόταν. Μόλις την είδαν τα αλεπουδάκια, τη ρώτησαν όλο απορία:
Ε ! μάνα, τι κάνεις; Τι σηκώνεις έτσι τα χέρια σου;
Δε βλέπετε εσείς τη φωτιά; Τυφλοί είστε; Δεν έχετε μάτια; Ζεσταίνομαι.
Μα πώς; Ζεσταίνεσαι από τόσο μακριά; Η φωτιά είναι στο αντικρινό βουνό!
Μετά από δυο τρεις ημέρες, κάθονταν η αλεπού μα τα αλεπουδάκια σε μια πλαγιά, και απέναντι στο βουνό φάνηκε μια φωτιά
αναμμένη. Τότε τα αλεπουδάκια άρχισαν να κουνούν τα χέρια, να χτυπούν τα αφτιά τους στην προσπάθειά τους τάχα να προστατευτούν από
τις σπίθες που έβγαζε η φωτιά.
ε! τι κάνετε; Τι χτυπάτε έτσι τα αφτιά σας; Δεν σας έχει ο τόπος.
Προσπαθούμε, είπαν τα αλεπουδάκια, να φυλαχτούμε από τις σπίθες της φωτιάς.
Πώς; Η φωτιά είναι τόσο μακριά, φτάνουν εδώ οι σπίθες;
Γιατί, προχθές το βράδυ έφτανε η ζέστη ως εδώ από το απέναντι βουνό και ζεσταινόσουν εσύ;
Με αυτόν τον τρόπο η αλεπού κατάλαβε ότι τα αλεπουδάκια μεγάλωσαν, και τα έστειλε την άλλη ημέρα μόνα τους στο δάσος για κυνήγι.
Παραμύθια ήξερα, παραμύθι σας είπα, δεν ήταν παραμύθι, μα θέλησα να σας γελάσω.
Γ. Μανέκας
• Una orâ psuseashti poarca!
Eara tse nu ch' eara. Eara doi frats, Naclu shi Flora. Ca tuts Armanjilji, avea shi elji tu ahuri una poarcâ tse u hârnea trâ su talji la Cârtsiunu trâ s’
aibâ carni, liyda shi tsiyaritz. Cum dusi Flora tu ahuri trâ s’ hârneascâ poarca, tse s’ veadâ? Poarca eara teasâ mpadi. U minâ di aoa, u minâ di aclo,
nu dâdea semnu câ iasti yii. Atumtsea, cându Flora aduci ca poarca eara psoahi, apârnji s’ greascâ: Naco, Naco, dipuni s’ vetz, poarca psusi! Tu oarâ
dipuni Naclu shi vitzu ca poarca nu eara yii. Nu avea oara di candu psusi. Nu ciari ciro Naclu, scoati câstura tse purta totna ’n tzhepi, u bagâ ’n gushi
ali poarcâ shi u talje. – Bre, tse adari ? psoahi poarcâ talji ? gri Flora. – Tats, nu tzâ cuventa la vâru, nu va ducâ cirutâ ahtari poarcâ. Tse adarâ dapoia
Naclu ? Câtu avea carnea la hâsapu ? Optu dhrahmatz ucâlu ? Deadi hâbari tu vitsinami Naclu ca vindi carni di porcu cu tsintsi dhrahmatz. Tse s’ featsi
nu potu s’ vâ aspunu! Tuts vitsinjilji vinjirâ trâ s’ acumpârâ carni di porcu. Unâ, duau, trei, carnea bitsi, s’ vendu tutâ. Dipu oarâ, yini unâ moashi, da
pri poartâ shi lji disfatsi Flora. Eara teta Limushi. – Lai Flora, dânji shi a njia doi ucatz di carni. – Tetâ, nu ari, bitsi carnea. - Tse va tzâcâ bitsi, u astalie
teta Limushi. Dânji unu, disu uca. Nu artisi tsiva trâ io ? Avtzâ Naclu ditu udâ, bâcâ s’ arâdâ shi greashti: Ei teta Limushie, unâ oarâ psuseashti poarca,
nu duau ! Pârmithi shtiamu, pârmithu vâ dzâshiu,nu eara pârmithu, ma vrui di va arâshiu.
• Μια φορά ψοφάει το γουρούνι!
Ήτανε που δεν ήτανε. Ήταν δυο αδέλφια, ο Νάκος (Γιάννης) και η Φλώρα. Όπως όλοι οι Βλάχοι, είχαν και αυτοί στο στάβλο ένα γουρούνι
που το έτρεφαν για να το σφάξουν τα Χριστούγεννα για να έχουν κρέας, παστό (λίπος) και τσιγαρίδες. Σαν πήγε η Φλώρα στο στάβλο για
να ταϊσει το γουρούνι, τι να δει; Το γουρούνι ήταν ξαπλωμένο κάτω. Το κούνησε από εδώ, το κούνησε από εκεί, δεν έδινε σημάδια ότι ήταν
ζωντανό. Τότε, μόλις η Φλώρα διαπίστωσε ότι το γουρούνι ψόφησε, άρχισε να φωνάζει: Νάκο, Νάκο, κατέβα να δεις, το γουρούνι ψόφησε!
Στη στιγμή κατέβηκε ο Νάκος και είδε ότι το γουρούνι δεν ήταν ζωντανό. Δεν είχε ώρα που είχε ψοφήσει. Δε χάνει καιρό ο Νάκος, βγάζει το
μαχαίρι που πάντα είχε μαζί του στη τζέπη, το βάζει στο λαιμό του γουρουνιού και το σφάζει. – Βρε, τι κάνεις; Ψόφιο γουρούνι σφάζεις;
φωνάζει η Φλώρα. – Σώπα, μη λες κουβέντα σε κανένα, δε θα πάει χαμένο τέτοιο γουρούνι. Τι κάνει στη συνέχεια ο Νάκος; Πόσο είχε η οκά το
κρέας στον κρεοπώλη; Οχτώ δραχμές; Στέλνει μήνυμα στη γειτονιά ο Νάκος ότι πουλάει πέντε δραχμές την οκά το χοιρινό κρέας. Το τι έγινε
δεν μπορώ να σας το πω! Όλοι οι γείτονες ήρθαν να αγοράσουν χοιρινό κρέας. Μια, δυο, τρεις, το κρέας τέλειωσε, πουλήθηκε όλο. Μετά από
ώρα, έρχεται μια γριά, χτυπά στην πόρτα και της ανοίγει η Φλώρα. Ήταν η κυρά Λιμούσια. – Ει, Φλώρα, δώσε μου και μένα δυο οκάδες κρέας.
– Θεία Λιμούσια, δεν έχει τέλειωσε. Τι θα πει τέλειωσε, τη διέκοψε η κυρά Λιμούσια. Δώσε μου μια, μισή οκά. Δεν έμεινε τίποτε για μένα; Ακούει
ο Νάκος από τον οντά, βάζει τα γέλια και φωνάζει: Ει, κυρά Λιμούσια, μια φορά ψοφάει το γουρούνι, όχι δυο.
Παραμύθια ήξερα, παραμύθι σας είπα, δεν ήταν παραμύθι, μα θέλησα να σας γελάσω.
Γ. Μανέκας
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Παραμύθια
• Moashia shi aushlu

Eara tse nu sh’ eara. Eara unâ moashi shi unu aushu. Moashia avea câlivâ di sari shi aushlu di câtrani. Unâ dzuâ bâcâ di adra mâcari aushlu shi cari
nu avea sari câftâ di la moashia.
- Moashe, moashe, sâ nji dai unu hiru di sari s’ bacu tu mâcari.
- Sari shi altu tsiva, dzâsi moashia shi nu lji deadi. Atumtsea, aushlu turnâ ocljlji câtrâ 'n tseru shi dzâsi: Ei doamne Dumidzale, dâ unâ ploai sa
s’tuchiascâ tutâ câliva ali moashi! Shi cari deadi unâ ploai shi unâ chiameti s’ tuchi câliva a moashilei. Laia moashi armasi fârâ câlivâ.
- Aushu, aushu, nu mi vrei shi pri io tu câliva ata ?
- Ti voi, dzasi aushlu, ma njiu fricâ sâ nu dai vârâ bishinâ di nji fugu câprili ditu caprâleâdzâ.
- Nu, câ nu facu aestu lucru.â
Noapte, neadza noaptea, cum durnjirâ, cari da di ascapâ ali moashi unâ cârtsânoasâ shi cari s’ aspârerâ câprili una oara di fugu naparti, acatsâli
mas' pots.
Ah, tse nji adrashi, greashti aushlu, mi deadishi di bilie, moashi alu dracu, shi fudzi aushlu dipu eali sâ li aghiungâ trâ sâ li toarnâ. Aoa sâ li acatsâ,
aclo sâ li acatsâ, li ciru di ntr’ oclji. Shi cum alâga maratlu aushu di lji cura sudoare, na iu lu astalji unâ vulpi.
- Vulpe, vulpe, nacâ nji vidzushi tsiva câprili ?
- Li vidzui câtrâ iu trapsirâ, dzâsi vulpea, dzâ câ nji dai shi a nja unâ caprâ sâ tsa aspunu.
- Lucru tse s’ fatsi, dzâsi aushlu ma aspunânjili. Shi vulpea lji deadi unâ cali, câtrâ aua featsirâ. Shi u da aushlu câtrâ di partea atsea, cându lji da
cheptu cu unu lupu.
-Lupe, lupe, nu vidzushi tsiva câplili câtrâ iu apucarâ ?
- Tse nji dai, lji featsi masturlu Nicola sâ ts’ aspunu torlu. Lji tâxi shi alui unâ caprâ shi acshi lji aspusi calea tse apucarâ câprili. Fudzi, fudzi shi
imnâ, imnâ aushlu cu limba scoasâ di curmari shi di aushaticu, cându na m’ anglo, deadi unâ mastorsâ di ursâ.
-Ursâ, ursâ, nu nji vidzushi tsiva câprili câtrâ iu acâtsarâ ?
-Li vidzui, ma nu aspunu pânâ sâ nji tâxeshtsâ una caprâ shi a njia. Aushlu, tse sâ facâ, lji dzâsi câ va lji da, shi ursa lji aspusi iu suntu câprili.
Papaushlu, câtu s’li aflâ, li bâcâ nâinti cu cârliglu shi elu treatsi pri la ursa shi aestâ lji câftâ capra.
-La câlivâ, lii dzâsi papaushlu, câ aua nu amu ciro. M’ anclo treatsi pri la luplu shi câftâ shi elu capra tâxita.
-La câlivâ, featsi aushlu, ca mi agunjisescu tora, sâ nu antunearicu tu pâduri. Dipu psânâ oarâ aghungi la vulpea. Aestâ, nitsi una nitsi duoâ, ansari
shi acatsâ unâ caprâ di tsjoru. Pac, lji fatsi aushlu cu cârliglu prâ svercâ.
- Cum acshi ? gri vulpea, aestu ts’ fu sborlu.
- Cumbarâ, sâ caftsâ, sâ nu liai, dzâsi aushlu, shi sâ orseshtsâ câtrâ câliva sâ s’ tsânji partea ata. Cari aghumsi aushlu la câlivâ shi cari li ncjisi
gini shi mushiatu câprili tu câprâleatza, Ghinits, la dzâsi a zlâcilor, sâ vâ loats câprili. Cându dusirâ zlâclili nauntru, tu locu di câpri deadirâ di
cânji tse cari sa sâlgirâ prâ eali li adrarâ filii. Pârmithi shtiamu, pârmithu vâ dzâshiu,nu eara pârmithu, ma vrui di va arâshiu.

• Η γριά και ο γέρος

Ήτανε που δεν ήτανε. Ήταν μια γριά και ένας γέρος. Η γριά είχε καλύβα από αλάτι και ο γέρος από κατράμι. Μια μέρα ο γέρος έβαλε να
κάνει φαΐ και επειδή δεν είχε αλάτι ζήτησε από τη γριά.
-Γριά, γριά, δώσε μου μια στάλα αλάτι για το φαΐ.
-Αλάτι και άλλο τίποτε, είπε η γριά, και δεν του έδωσε. Τότε, ο γέρος γύρισε τα μάτια προς τον ουρανό και είπε: Ε! Θεέ μου, ρίξε μια βροχή
να λιώσει όλο το σπίτι της γριάς. Και σας έπεσε μια δυνατή βροχή, έλιωσε η καλύβα της γριάς. Η καημένη η γριά έμεινε χωρίς καλύβα.
-Γέρο, γέρο, δε με θες και εμένα στη δική σου καλύβα;
-Σε θέλω, είπε ο γέρος, μα φοβάμαι μη σου φύγει καμιά πορδή και μου φύγουν τα γίδια από το μαντρί.
-Όχι, δεν κάνω τέτοια δουλειά. Τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, σαν κοιμήθηκαν, της ξεφεύγει της γριάς μια δυνατή πορδή και επειδή φοβήθηκαν
τα γίδια μια φορά, φεύγουν μακριά. Άμα μπορείς, πιάστα.
-Α, τι μου έκανες, φωνάζει ο γέρος, με έβαλες σε μπελάδες, γριά του διαβόλου, και τρέχει ο γέρος ξωπίσω τους να τα προλάβει και να
τα γυρίσει πίσω. Εδώ να τα πιάσει, εκεί να τα πιάσει, τα έχασε από τα μάτια του. Και όπως έτρεχε ο καημένος ο γέρος και του έτρεχε ο
ιδρώτας α, να που βγαίνει μπροστά του μια αλεπού.
- Αλεπού, αλεπού, μήπως είδες τα γίδια μου;
- Τα είδα κατά πού τράβηξαν, απάντησε η αλεπού, πες ότι δίνεις και σε μένα μια γίδα και σου το φανερώνω.
- Δουλειά που γίνεται, είπε ο γέρος, μα φανέρωσέ μου. Και η αλεπού του έδειξε ένα δρόμο πο τράβηξαν τα γίδια. Και ο γέρος τραβά κατά
το δρόμο εκείνο, και να που συναντιέται με ένα λύκο.
-Λύκε, λύκε, μήπως είδες κατά πού τράβηξαν τα γίδια;
-Τι μου δίνεις, του απάντησε ο μαστρο-Νικόλας, για να σου δείξω τα ίχνη;
Του έταξε και αυτουνού μια γίδα, και έτσι ο λύκος του έδειξε το δρόμο που πήραν τα γίδια. Φεύγει, φεύγει, περπατάει, περπατάει ο γέρος
με τη γλώσσα έξω από την κούραση και από τα γεράματα, όταν να πιο μακριά φάνηκε μια μαστόρισσα αρκούδα.
- Αρκούδα, αρκούδα, μην είδες κατά πού τράβηξαν τα γίδια;
- Τα είδα, μα δε στο φανερώνω μέχρι να υποσχεθείς και σε μένα μια γίδα. Ο γέρος τι να κάνει, της έταξε πως θα της δώσει, και η αρκούδα
του φανέρωσε που είναι τα γίδια. Ο γέροντας, σαν τα βρήκε, τα βαλε μπροστά με την κλίτσα του και σαν περνά μπροστά από την αρκούδα
αυτή του ζητά τη γίδα.
- Στην καλύβα, είπε ο γέρος, γιατί τώρα βιάζομαι. Πιο εκεί περνάει από το λύκο και ζητά και αυτός με τη σειρά του τη γίδα που του έταξε.
- Στην καλύβα, είπε ο γέρος, γιατί βιάζομαι τώρα, για να μη με πάρει η νύχτα στο δάσος. Μετά από λίγη ώρα , φτάνει στην αλεπού. Αυτή,
μεμιάς, πηδά και πιάνει μια γίδα από το πόδι. Πακ, την χτυπά ο γέρος με την κλίτσα στο σβέρκο.
- Πώς έτσι, φώναξε η αλεπού, αυτός ήταν ο λόγος σου.
- Κουμπάρα, να ζητάς, να μην παίρνεις από μόνη σου, της απάντησε ο γέρος, και να καλωσορίσεις στη καλύβα, για να πάρεις το μερίδιό
σου. Σαν έφτασε ο γέρος στην καλύβα και σαν τα ασφάλισε τα γίδια καλά και ωραία, Ελάτε, είπε στα αγρίμια, να πάρετε τα γίδια που
σας έταξα. Όταν μπήκαν τα αγρίμια μέσα, αντί για τα γίδια βρέθηκαν μπροστά στα σκυλιά, τα οποία όρμησαν επάνω τους και τα έκαναν
κομμάτια. Παραμύθια ήξερα, παραμύθι σας είπα, δεν ήταν παραμύθι, μα θέλησα να σας γελάσω.
Τάκης Καραγιάννης
Παραλλαγή τέλος παραμυθιών από το Μέτσοβο:
Argiremeti shtiamu, argiremati aspushiu nu shtiu cum fetsiu, ma mintsiune nu vâ dzâshiu.
Παραμύθια ήξερα, παραμύθια σας φανέρωσα (είπα) Δεν ξέρω πώς έκανα μα ψέμα δεν σας είπα.

Παιχνίδια
Το παιχνίδι, ατομικό και συλλογικό, καθοριστικό για τη σωματική ευεξία και την
ψυχική υγεία του παιδιού αλλά και για την κοινωνικοποίησή του, διαφοροποιείται
από εποχή σε εποχή. Ως τη δεκαετία του 1960 επιβίωναν παιχνίδια που η αρχή τους
χάνεται στα βάθη του χρόνου. Η είσοδος της τηλεόρασης στην ελληνική κοινωνία αλλά
και η έντονη αστικοποίηση που επέφερε τη διάλυση της γειτονιάς άλλαξε ριζικά τις
συνήθειες και ως εκ τούτου και το παιδικό
παιχνίδι. Και σήμερα, πέντε δεκαετίες
μετά, άλλα παιχνίδια ( Oina = στρατιωτικό
ομαδικό παιχνίδι, Nclishilji=οι έγκλειστοι,
τα σκλαβάκια ) χάθηκαν εντελώς και άλλα
αποτελούν νοσταλγική ανάμνηση, όπως
το τζαμί (dziami), τα κότσια (vishcljiadz), η
σβούρα (sfurla), παιχνίδια με το τόπι (dziocuri
cu topa), οι μπίλιες (bealili), ο μπίκος (biclu),
τά άλογα (calji), οι κλέφτες (cu furlji), κρυφτό
(ascunterea), κυνηγητό (avinarea), καπάκια
(capachli), χαρτόνια (chartonjili)), η καμήλα
(camila), η καμηλίτσα (camilitsa), της μάνας το
λουρί (curaua ali mana), η γουρούνα και τα
γουρουνόπουλα (poarca cu purtselji) και πολλά
άλλα. Από τα διάφορα παιδικά παιχνίδια, με
τα οποία τα βλαχόπουλα περνούσαν το χρόνο
τους στις βλαχογειτονιές της Βέροιας ως
και τη δεκαετία του ’60, θα παρουσιαστούν
ενδεικτικά μόνο δύο.

Cu sfurla

(Cu curaua =Με το λουρί ή Gamila
mprosta = Καμήλα όρθια
ή
η
παλιότερη ονομασία Muma cu pulji =
Η μάνα με τα πουλιά.

Τα παιδιά χωρίζονταν σε δυο ομάδες που η καθεμιά είχε τουλάχιστο πέντε
άτομα. Μετά από κλήρωση, αποφασιζόταν ποια ομάδα θα σχηματίσει την
όρθια καμήλα και ποια ομάδα θα προσπαθήσει να ανέβει καβάλα επάνω στην
καμήλα. Ένα μέλος από την ομάδα που σχημάτιζε την καμήλα έπαιζε το ρόλο
της μάνας που προστάτευε τα πουλιά (παιδιά) της από τα μέλη της άλλης
Sfurla lu mânâ
ομάδας που προσπαθούσαν να ανεβούν πηδώντας πάνω στην καμήλα. Η
προστασία γινόταν με ένα μεγάλο λουρί που σχηματιζόταν από την ένωση τριών και τεσσάρων ζωνών. Με αυτό το
λουρί η μάνα, γυρνώντας γύρω γύρω από την καμήλα, σε έναν κύκλο δυο τρία μέτρα, προσπαθούσε να χτυπήσει
όποιο μέλος από την άλλη ομάδα δοκίμαζε
να πηδήξει πάνω στην καμήλα. Αν η μάνα
χτυπούσε κάποιο παιδί από την αντίπαλη
ομάδα, το έκαιγε όπως έλεγαν, προτού αυτό
ανεβεί στην καμήλα ή αν κάποιο παιδί δεν
μπορούσε να ανεβεί στην καμήλα και έπεφτε,
τότε η ομάδα αυτή έχανε και άλλαζαν οι
ρόλοι και σχημάτιζε με τη σειρά της καμήλα
η ομάδα που έχασε. Αν όμως όλα τα μέλη της
ομάδας ανέβαιναν στην καμήλα χωρίς η μάνα
να προλάβει να τα χτυπήσει με το λουρί, η
ομάδα κέρδιζε και το παιχνίδι συνεχιζόταν
με τους ίδιους ρόλους. Εννοείται ότι κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού, πολλοί από αυτούς
που ανέβαιναν στην καμήλα είχαν το δικαίωμα
να ανεβοκατεβαίνουν, με την προϋπόθεση
βέβαια ότι η μάνα δεν τους έκαιγε. Έτσι, το
παιχνίδι αποκτούσε μεγάλη διάρκεια. Βέβαια
οι όροι του παιχνιδιού έδιναν τη δυνατότητα
κάποιος να ανεβεί και στη μάνα της ομάδας
καβάλα, και τότε όλα τα μέλη της ομάδας
ανεβοκατέβαιναν με κάθε άνεση στην καμήλα.

Cu curaua (muma cu puliji)

Παιχνίδια
Poarca cu purtselji =
Η γουρούνα με τα γουρουνόπουλα.
Τα παιδιά χωρίζονταν σε δυο ομάδες και η
κάθε ομάδα όριζε τη μάνα. Αν η κάθε ομάδα
αποτελούνταν από πέντε μέλη, σύνολο δέκα,
έσκαβαν δέκα γούβες σε μέγεθος να χωράει
μέσα μια μικρή μπάλα λαστιχένια ή πλαστική
ή παλιότερα αυτοσχέδια πάνινη ή από τρίχωμα
αγελάδας. Η κάθε γούβα αντιστοιχούσε σε
ένα από τα δέκα παιδιά που συμμετείχαν
στο παιχνίδι. Σε απόσταση τεσσάρων πέντε
μέτρων από τις γούβες, και από τις δυο μεριές,
τραβούσαν μια γραμμή σε κάθετη κατεύθυνση
με τις γούβες, για να είναι το σημάδι απ’ όπου
Asteaptâ sclengea
θα έριχναν τη μπάλα για να μπει σε κάποια
από τις γούβες. Το παιχνίδι άρχιζε από τη στιγμή που τα παιδιά έριχναν τη μπάλα για να μπει στα γουβάκια. Πρώτοι
έριχναν τη μπάλα οι μάνες από τις δυο ομάδες και τα υπόλοιπα μέλη κάθε ομάδας, εναλλάξ, ένας από τη μια ομάδα
ένας από την άλλη όταν η μπάλα έμπαινε σε κάποιο γουβάκι, έβλεπαν σε ποιον ανήκει το γουβάκι και σε ποια ομάδα
ανήκει αυτός. Στη συνέχεια έκλειναν τα μάτια όλης της ομάδας στην οποία ανήκε αυτός στου οποίου το γουβάκι έπεσε η
μπάλα και ταυτόχρονα έκρυβαν σε μια καλή κρυψώνα τη μπάλα. Απελευθέρωναν τα μάτια τους και άρχιζε όλη η ομάδα,
με επικεφαλής τη μάνα, να ψάχνει να βρει τη μπάλα. Όσο η μια ομάδα έψαχνε να βρει τη μπάλα, τα μέλη της άλλης
ομάδας τραγουδούσαν ομαδικά:
Alagâ, alagâ poarca, poarca cu purtselji shi cu purtilushilji….
Αν η ομάδα έβρισκε την κρυμμένη μπάλα, το παιχνίδι άρχιζε από την αρχή. Αν όμως η ομάδα, μετά από μεγάλη
προσπάθεια και πολλά περιπαικτικά σχόλια σε βάρος της, δεν έβρισκε τη μπάλα και δήλωνε αδυναμία, τότε η μάνα της
άλλης ομάδας αποκάλυπτε την κρυψώνα, αλλά με τίμημα για την ηττημένη ομάδα. Οι νικητές έβγαζαν παρατσούκλια
σε όλα τα μέλη της νικημένης ομάδας. Και έτσι δικαιολογούνται, εν μέρει, και τα πολλά παρατσούκλια που είχαν τα
παιδιά ως και τη δεκαετία του ’60 που παιζόταν αυτό το παιχνίδι στις βλαχογειτονιές της Βέροιας.
Όταν τα παιδιά έπαιζαν κρυφτό (ascuntearea), αυτός που
φύλαγε μετρούσε στα βλάχικα ως το δέκα (unâ, duoâ, trei,
patru, tsintsi, shiasi, sheapti, optu, noâua, dzatsi) ή ως το εκατό
κατά δεκάδες (dzatsi, yingits, triadzâts, patrudzâts, tsindzâts,
shaidzâts, shaptidzâts, op(tu)dzâts, nuauadzâts, unâ sutâ) ή
έλεγε τους παρακάτω στίχους:

Fitsiorlji s' adziocâ
Για το ποια ομάδα ή ποιος θα αρχίσει πρώτος το
παιχνίδι, υπήρχαν τα λαχνίσματα. Ο Γ. Έξαρχος, στο
βιβλίο του «ΒΛΑΧΟΙ, Μνημεία ζωής και λόγου ενός
πολιτισμού που χάνεται» αναφέρει τέτοια λαχνίσματα.
Στη Βέροια τέτοια λαχνίσματα ήταν το ΣΤΟΥ- ΚΑΡΑ με
εναλλαγή των πελμάτων ή το ΚΟΥΜΠΑΝΙΑΔΕΣ με τις
παλάμες (επάνω και κάτω μέρος της παλάμης) ή με
σκωπτικά τραγουδάκια, όπως:
Ala, baba, purtucala
Eshi fiticâ la purticâ
Câ ti ashteaptâ tade omu
Tade omu, fitsioru di domu
Cu frângii, cu tâcii
Cu paradzlji ntsiucâlii
Tsioc-bon, trâsh la locu…

Plânge, plânge unu yumaru
Dipu casâ alu tsiriparu
Tse va mcâmu astarâ
Pitâ di pashpalâ
Tse va mcâmu mâni
Pitâ di chinushi
Pitâ di tsinushi
Blum dipu ushi…

Κλαίει, κλαίει ένας γάιδαρος
Πίσω από το σπίτι του φούρναρη
Τι θα φάμε το βράδυ
Πίτα από τυρί
Τι θα φάμε αύριο
Πίτα από στάχτη
Πίτα από στάχτη
Μπλουμ πίσω από την πόρτα…

Vishcladz (patra, alâmâlu, cata, duti, lacji...)

Αινίγματα
• Iasti unu arburu cu dospratsi almâci
Cathi almaci cu patru cubaiuri
Cathi cubaiuru cu shiapti uaua.
(Anlu cu meshilji, septumana cu tzalili).
Είναι ένα δέντρο με δώδεκα κλωνιά
Κάθε κλωνί με τέσσερες φωλιές
Κάθε φωλιά με εφτά αβγά.
(Ο χρόνος με τους μήνες, τις εβδομάδες και τις μέρες)

• Clotsia albã cãndu γini
Pulji tuts lji arãspãndeashti
Clotsia laia lji ljia la sinu
Shi cu vreari lji anvãleashti.
(Dzua shi noaptea).
Σαν έρχεται η άσπρη κλώσα
τα πουλιά όλα σκορπάει
Η μαύρη κλώσα τα μαζεύει στα στήθια της
και με αγάπη τα προστατεύει.
(Η μέρα κι η νύχτα).

• Unu arburu mari
Frãndzili shi ari :
Albi di unã parti
Lãi di alantã parti.
(Anlu).
Ένα μεγάλο δέντρο
τα έχει τα φύλλα του:
άσπρα από τη μια, μαύρα από την άλλη.
(Ο χρόνος).

• Tatâ su ninga nifaptu
Hilju la Dumnidzãu traptu.
(Fumlu shi foclu)
Ο πατέρας ακόμη αγέννητος
Ο γιος έφτασε κιόλας στο θεό
(στον ουρανό).
(Ο καπνός και η φωτιά).

• Clotsiea di leamni shi chiatrã,
Puljilji suntu di chiali shi carni.
(Casa cu oaminji).
Η κλώσα από ξύλο και πέτρα,
τα πουλιά από δέρμα και κρέας.
(Το σπίτι με τους ανθρώπους).

• Loclu tutu lu alagã
Shi ditu locu nu s’minã.
(mintea)
Όλο τον τόπο διατρέχει
κι απ’ τη θέση της δεν κουνιέται.
(Ο νους).

• Unâ fântânitsâ cu unâ lilitsji.
(Cândila)
Μια μικρή πηγή με ένα λουλουδάκι.
(Η καντήλα).
• Unã bisearicã fãrâ intrari
Hiarbi di lumea tse ari
(Curcubeta).
Μια εκκλησία δίχως είσοδο
Βράζει από τον πολύ κόσμο που έχει.
(Η κολοκύθα).

• Tse treatsi pritu hoarã
Shi nu bagã cãnjilji oara.
(negura)
Τι περνάει απ’ το χωριό
και τα σκυλιά δε δίνουν σημασία.
(Η ομίχλη)
• Yingits frats
cu plotshli ’n capu.
(tzeatzitli)
Είκοσι αδέλφια
με πλάκες στο κεφάλι.
(Τα δάκτυλα).
• Alea mboatsâ alavdatâ
Tse ti beau dzuâ shi noapti
Shi tini cându ti guleshti
Banâ a njia njixureshtsâ.
(Banâ shi sângili)
Άι μπουκάλι παινεμένο
Που σε πίνω νύχτα μέρα
Και όταν εσύ αδειάζεις
η ζωή μου μικραίνει.
(Το σώμα και το αίμα).

Γλωσσοδέτες
(έχουν
λειτουργικότητα
βλάχικη γλώσσα).

μόνο

• Albâ caprâ, albâ ciatrâ
Calcâ capra, creapâ ciatrâ.
Άσπρη γίδα, άσπρη πέτρα,
πατάει η γίδα, σκάει η πέτρα.
• Albu njelu, albu belu,
Calcâ njelu, creapâ belu.
Άσπρο αρνί, άσπρη μπίλια,
πατάει το αρνί, σκάει η μπίλια.
• Oau, aua, oi, aua.
Αυγά, σταφύλια, πρόβατα, εδώ.

στη

Τραγούδια
Σε παράσταση, τη δεκαετία του’90, στο θέατρο της Δώρας Στράτου στην Αθήνα, ο
παρουσιαστής παρουσιάζοντας το Σύλλογο Βλάχων Βέροιας είπε επί λέξει: ‘‘Και τώρα
οι Βλάχοι, που πρώτα μαθαίνουν να τραγουδούν και μετά να μιλούν, πρώτα να χορεύουν
και μετά να περπατούν’’. Η φράση, στην υπερβολή της βέβαια, συνδέει άμεσα τους
Βλάχους με το χορό και το τραγούδι, κάτι που το πιστοποιεί και η κοινή αντίληψη που
ονομάζει γενικά όλα τα δημοτικά τραγούδια ‘‘βλάχικα’’. Και όμως την ίδια εποχή ειδικοί
«επιστήμονες» στη χώρα μας διακήρυσσαν urbi et orbi ότι δεν υπάρχουν τραγούδια στη
βλάχικη γλώσσα παρά μόνο ελάχιστα.
Πώς είναι δυνατό ένας τέτοιος πληθυσμός, όπως οι Βλάχοι, με διακριτή ιστορική
παρουσία πάνω από δέκα αιώνες στη νότια Βαλκανική, πιστοποιημένη από τις ιστορικές
πηγές, να μην έχει τραγούδια στη δική του γλώσσα; Από τη στιγμή της πρώτης εμφάνισης, γύρω στο 10 αιώνα μ.Χ. ως
και τις μέρες μας δεν υπάρχει περιηγητής που να μην κάνει αναφορά στους Βλάχους, στις ιδιαίτερες παραδόσεις και
στις συνήθειες τους, στην ξεχωριστή φορεσιά τους, και κυρίως στη βλάχικη γλώσσα. Στη γλώσσα τους εκφράζανε τα
πλούσια συναισθήματά τους και τον ιδιαίτερο ψυχισμό τους οι Βλάχοι: οι μανάδες στη βλάχικη γλώσσα νανουρίζανε τα
μωρά τους, σε αυτήν τη γλώσσα χαίρονταν στους αρραβώνες και στους γάμους, στη γλώσσα τους μοιρολογούσαν τους
νεκρούς τους. Με ένα λόγο: Armânjlji tutâ bana, ditu soarti pânâ tu moarti, sbura shi cânta armâneshti.
Απάντηση στους «επιστήμονες» που αναφέρθηκαν έδωσαν οι τελευταίες δυο δεκαετίες. Φορείς συλλογικά και ιδιώτες
μεμονωμένα, με τις συλλογές που εξέδωσαν και τα
τραγούδια που ηχογράφησαν στη βλάχικη γλώσσα,
• Namisa di doi lai muntsâ
έφεραν στο φως έναν πρωτόγνωρο πολιτισμικό πλούτο
«(A)Namisa di doi lai muntsa iasti unu tzioni vâtâmatu
για τον τόπο μας. Ενδεικτικά, από τη Συλλογή του
shi tu tâmbari adunatu, shi tutu di pulji amvirigatu.
Συλλόγου Βλάχων Βέροιας, τα παρακάτω τραγούδια:
Voi lai pulji tse amvirigats, tutu ntregu s’ nu nji mi mâcats
doali mânji shi doali tsioari s’nji li alâsats
• Voi munts di l' Ailie
ca amu cali pi tu amari, iu s’ mparta luna cu soarli… »
Χρύσα Τσιαβού 1986
«Voi munts di l' Ailie, shi câstânji di Custuhori
Ανάμεσα σε δυο βουνά είναι ένας λεβέντης σκοτωμένος
Ninga nathema s’ va aplicats shi ninga ma n’ ciosu s’ vâ
και στην κάπα τυλιγμένος και από πουλιά κυκλωμένος.
tsets.
-Εσείς πουλιά που με περιτριγυρίζετε, να μη με φάτε ολόκληρο, Tra s’ nji si veadâ Doliani shi bara di Xirulivadu
να μου αφήσετε τα δυο χέρια και τα πόδια,
Tse mari lavâ s’ avdi aclo shi multi tufechi s’aruca....»
γιατί έχω δρόμο μέσω της θάλασσας,
Παζάρας Βασίλης 1966
εκεί που χωρίζεται η Σελήνη από τον Ήλιο…
Εσείς βουνά απ’ τον Αϊλιά, καστανιές απ’ το
Κουστοχώρι,
• Voi Armânji armatulatz
για λίγο χαμηλώσετε, για λίγο υποχωρήστε,
«Voi Armânji armatulatz, shi di hoarâ dipârtatz,
για να φανεί η Ντόλιανη κι η μπάρα απ’ το
Avdela hoarâ Turtsâ intrarâ, shi mblierli tuti nâ li loarâ
Ξηρολίβαδο,
Luats dugraslji shi mauzerli, s’ ascâpâmu laili di mblierli
Luats mblierli shi voi bârbats, varu Turcu s’ nu alâsats
γιατί μεγάλος θόρυβος ακούγεται εκεί και πολλά
Disâ sfeatsi mari doru, câ Armânlji nu sâ da sboru
τουφέκια πέφτουν...
Câ Armânlji nu sâ da sboru, cu pashielu trâ s’ armâna… »
Παπαγιάννης Στέριος 1985
• Canticlu al Natsia
Εσείς Βλάχοι αρματολοί, που είστε μακριά από το χωριό,
«Ncisi Natsia s’ ducâ a casâ, tra s’ alasâ Pâreasini mâri
Τούρκοι μπήκαν στην Αβδέλα και πήραν όλες τις γυναίκες.
Tziumsirâ pan’ Culinteai shi Culentiai eara mintitu.
Πάρτε ντογκράδες και μαλιχέρια, για να γλυτώσουμε τις δόλιες
Dâ nâinti, frate Natsia, câ ai cama leventu calu
τις γυναίκες.
Dusi Natsia pân tu mesi, nciusira pontulu di calu
Πάρτε τα όπλα, άντρες και γυναίκες, Τούρκος ζωντανός μη
Tindi mânâ, frate Natsia, s’ nâ alâsâmu sânâtati,
μείνει.
clinântsuni ali dadâ shi cama multi ali vrutâ...»
Γιατί πόνος έπεσε μεγάλος, μια και οι Βλάχοι δε δίνουν λόγο με
Φώτης Καραβιώτης 1992
τον Πασά να μείνουν…
Κίνησε ο Νάτσιας (με τους συντρόφους του) να γυρίσει
σπίτι, για τις μεγάλες Αποκριές.
Φτάσανε ως το Λουδία, και αυτός ήταν κατεβασμένος.
- Μπες πρώτος στο ποτάμι, αδελφέ Νάτσια, γιατί
έχεις το πιο περήφανο άλογο.
Πήγε ο Νάτσιας ως τη μέση και το έρμο το άλογο
σκόνταψε.
- Άπλωσε το χέρι, Νάτσια, για να αποχαιρετηθούμε.
- Χαιρετήματα στη μάνα και προπάντων στην
^

^

^

^

Ευχές
• «S’ bâneadzâ shi s’ prucupsescâ shi ca Elimblu s’ algiascâ!».
«Να ζήσουν , να προκόψουν και σαν τον Όλυμπο ν’
ασπρίσουν», συνήθης ευχή για νεόνυμφους.
• «Sâ s’ avdâ numa».
«Να ακούγεται το όνομα», για διαιώνιση του ονόματος της
οικογένειας και για υστεροφημία.
• «Sâ nji bânedz!»
«Να μου ζήσεις!», πολλές φορές αντί και για «ευχαριστώ».
• «Cruni buni!» Καλά στέφανα!
• “S’ vâ baneadzâ pareaclia!»
«Να σας ζήσει το ζευγάρι!». Ευχή στους συγγενείς των
νεόνυμφων.
• Somnu dultsi ! Γλυκό ύπνο!
• « La multsâlji anji» ή ( Anji multsâ). Χρόνια πολλά.
• “Sânâtati !”. «Υγεία!”. Η πιο συνήθης ευχή.
• Tuti sâ s’ ducâ ambaru! Όλα να πάνε ευνοϊκά!
• Cali bunâ! Καλό δρόμο!
• Calea ambaru ! Καλό δρόμο!

Κατάρες, απειλές, βρισιές.

• Cicuta atsea araua s’ ti agudeascâ.!
Να σε χτυπήσει η κακιά σταγόνα!
Από το Αρχείο του Γ. Πλατάρη μεταφράζουμε από τη βλάχικη
γλώσσα: «Κακιά σταγόνα=παλιά μέθοδος βασανισμού από
τους Ρωμαίους. 'Εριχναν τον κρατούμενο κατάχαμα δεμένο
με το μέτωπο προς τον ουρανό. Πάνω του κρεμούσαν ένα
δοχείο με νερό που έσταζε σταγόνα σταγόνα ακριβώς στο
μέτωπο του κρατούμενου. Οι σταγόνες αποδιοργάνωναν το
νου του ανθρώπου που τρελαινόταν από τον πόνο. Από τότε
έμεινε η φράση «Chicuta raua s-ti agudeasca= κακιά σταγόνα
να σε κτυπήσει», που για μας τους Μετσοβίτες αποτελεί κάτι
βαρύτερο και από κατάρα»
• Urbarea s’ ti agudeasca! Να σε χτυπήσει τύφλωση!
• Sa s’ astingâ numa! Να σβήσει το όνομά σου!
• S’lu agudeascâ grândina! Να τον χτυπήσει το χαλάζι!
• U, pisusite! Pira shi foclu s’ ti ardâ. Να σε κάψει η φωτιά!
• U, sti mâcâ azura! Να σε φάει το μαράζι, να μαραζώσεις!
• S’ti mâcâ luplu (ursa, cânlilji)!
Να σε φάει ο λύκος (η αρκούδα, τα σκυλιά)!
• Futunjilji avradina ! Θα σου…το σόι σου!
• Vombire shi ursusce! Γρουσούζη
• Vâtâmare cu pâne ’n gurâ va! Σκότωμα θέλει με το ψωμί
στο στόμα!
• Va lji umflu cialea, va lu adaru gaintâ!
Θα του φουσκώσω το δέρμα, θα τον κάνω γκάιντα!
• La Carasmaki s'ti vedu! Στο Λουδία (στον κάμπο) να σε δω!
• Sâ nu aputsi sâ bashi curuni !
Να μην προφτάσεις να φιλήσεις στέφανα!
• S'ti aducâ du tambari ! Να σε φέρουν στην κάπα (νεκρό)!

Όρκοι

• Ma pri Dumidzâu! Μα το θεό!
• Dumidzale! Θεέ μου!
• Ma pr’ pâni (tse mâcu) ! Μα το ψωμί (που τρώω)!

Χαιρετισμοί
•
•
•
•
•
•
•

Bunâ dzuâ ! Καλημέρα!
Bunâ searâ! Καλησπέρα!
Noapte bunâ! Καληνύχτα!
Bunâ ta(h)ina (dimineatsâ)! Καλό πρωί!
Bunu apiritu ! Καλό ξημέρωμα!
Oarâ bunâ ! Ώρα καλή!
Bunâ shi la voi ! Το καλό και σε σας!

Προσφωνήσεις

• Frate! Αδελφέ!
• Oaspe! Φίλε (από φιλοξενία)!
• Dzioni! Παληκάρι!
• Hiljilu (puljilu) ali manâ! Παιδί της μάνας!
• Scumbulu ali manâ (ali dâdâ)! Ακριβέ της μάνας!
• Scumba ali manâ (ali dâdâ)! Ακριβή της μάνας!
ΟΙ τρεις τελευταίες προσφωνήσεις, στην κατά λέξη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, δεν αποδίδουν πιστά
ούτε το νόημα ούτε το συναίσθημα που εμπεριέχουν.

Ξόρκια

• Discântari di plâscari
• Maia tse discântâ lia unu cheadinu shi lu apuni pri plâscâri
dzâcândalui trei ori:
Cându va acreascâ cheadinlu, atumtsea shi plâscarea.Apoia,
cheadinlu s’ leaga di pilicarlu a fitsiorlui shi fatse unâ crutsi la
plâscari. Dupâ aestâ, lia trei chitritseali di sun streahâ a casâljei
(di chicuti), unâ u bagâ ’n ghepi a fitsiorlui sâ arucâ ca chicuti
sun streaha a casaljei dzâcândalui:
Cându va acreascâ chitritsealili
atumtsea alui shi plâscarea.
Dupa aestâ, s’pistipsea câ lândzitlu va s’vindicâ.
Tana al Sisa.

Ξόρκι για παραμαγούλες

Η γιαγιά που ξορκίζει παίρνει μια κλωστή και με αυτό
χτυπά τις παραμαγούλες λέγοντας τρεις φορές:
Όταν μεγαλώσει η κλωστή τότε και οι παραμαγούλες.
Ύστερα, η κλωστή δένεται από το μεγάλο δάκτυλο του
παιδιού και σχηματίζει ένα σταυρό στις παραμαγούλες.
Μετά από αυτό, παίρνει τρία πετραδάκια από εκεί που
στάζει η στέγη του σπιτιού (εκεί που πέφτουν οι σταγόνες
όταν βρέχει) και το ένα το βάζει στη τσέπη του παιδιού και
τα άλλα δυο πετραδάκια ρίχνονται σαν σταγόνες βροχής
από τη στέγη του σπιτιού λέγοντας αυτά τα λόγια:
Όταν θα μεγαλώσουν οι πέτρες, τότε και οι παραμαγούλες.
Μετά από αυτή τη διαδικασία, πίστευαν ότι το άρρωστο
παιδί θα γιατρευτεί.

