
 

1 
 

ΣΔΙ ΗΠΔΙΡΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΛΑΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ 

 

 

 

ΣΙΣΛΟ 

Μνπζηθή/νί θαη πνιηηηζκόο ησλ ακαξηλαίσλ κέζσ ηεο εθεκεξίδαο 

«ΩΡΑΗΑ ΑΜΑΡΗΝΑ» 1974-1980. 

 

 

 

Πηςσιακή Δπγαζία ηηρ: 

Μαξία Νηόλα 

ΑΜΦ  

1740 

 

ςπό ηην εποπηεία 

θ. θνπιίδα Ζιία 

 

Άπηα  

2016 



 

2 
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 

Διζαγωγή………………………………………………………………………….4 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
.  Η αμαπίνα 

1.1 Γεσγξαθηθή ζέζε…………………………………………………………..7 

1.2 Ηζηνξία………………………………………………………………….….11 

1.3 Πνιηηηζκόο θαη Βιάρηθα ηξαγνύδηα……………………………………….15 

1.4 Γιώζζα θαη Καηαγσγή ησλ Βιάρσλ……………………………………....18 

1.5 Κνπηζόβιαρνη…………………………………………………………..….22 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
.  Η εθημεπίδα «Ωπαία αμαπίνα»   

2.1.Γηαθνξέο ηνπ έληππνπ ηύπνπ από ηνλ 20ν ζηνλ 21ν αηώλα……………….26 

2.2. Ηζηνξία θαη δξάζε ηεο εθεκεξίδαο Ω.…………………………….………28 

2.3.Τιηθό ηεο εθεκεξίδαο γηα ηελ πεξίνδν κειέηεο…………………….……..30 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο
.  Ήθη και έθιμα 

3.1  Ο ρνξόο «Σζηάηζηνο»……………………………………………………...34 

3.2  Σα «Κιήδνλα»………………………………………………………….....42 

3.3 Σα έζηκα ηνπ Γάκνπ θαη ηνπ Αξξαβώλα………………………………….49 

3.4  Σν θαισζόξηζκα ηνπ Μάε……………………………………………..…57 

3.5  Υνξνί θαη έζηκα πνπ έρνπλ μεραζηεί……………………………………...59 

 



 

3 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο
.  Οπσήζηπερ και ύνδεζμοι 

4.1Πνιηηηζηηθνί ύλδεζκνη……………………………………………….….63 

4.2ύλδεζκνη ησλ ακαξηλαίσλ  

 Αζελώλ……………………………………………………………..…64 

 Θεζζαινλίθεο…………………………………………………….…...68 

 Λαξίζεο θαη Πεξηρώξσλ…………………………………….………...70 

 Καηεξίλεο……………………………………………………………..76 

 Σξηθάισλ……………………………………………………………...76 

4.3Οη νξρήζηξεο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ ακαξηλαίσλ 

 Οξρήζηξα Αζελώλ…………………………………………………….78 

 Οξρήζηξα Θεζζαινλίθεο…………………………………………..…79 

 Οξρήζηξα Λαξίζεο θαη Πεξηρώξσλ………………………………..…80 

. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ο
.  Σα πανηγύπια ζηη αμαπίνα 

5.1Σν Παλεγύξη ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπ………………………………….…84 

5.2Σν παλεγύξη ηεο Μηθξήο Παλαγηάο…………………………………….…..89 

5.3 Σν παλεγύξη ηνπ Ατ -Ληά……………………………………………….….90 

5.4 Σν παλεγύξη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο……………………………………....92 

 

ςμπεπάζμαηα..………………………………………………………………..….94 

Βιβλιογπαθία…………………………………………………………………...…97 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Διζαγωγή 
 

θνπόο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε ζθηαγξάθεζε θαη παξνπζίαζε 

ηνπ πνιηηηζκνύ θαη εηδηθόηεξα ηεο κνπζηθήο ζύλζεζεο θαη παξάδνζεο ησλ 

ακαξηλαίσλ όπσο απηή απνηππώλεηαη θπξίσο κέζα από ηνλ έληππν ηύπν  «Ωξαία 

ακαξίλα» θαηά ηελ πεξίνδν κειέηεο (1974-1980). Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζε πνιιά 

παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα αιιά θαη ηνπηθνύο ρνξνύο ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην 

ζηνηρείν ζε θάζε έθθαλζε ηεο θνηλσληθή δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο ακαξίλαο.  

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ επηιέρηεθε λα εζηηάζεη ε εξγαζία είλαη ζεκαληηθή 

θαζώο ζε απηό ην δηάζηεκα έρνπλ δηαδξακαηηζηεί ζεκαληηθέο θνηλσληθνπνιηηηθέο 

αιιαγέο κε θαζνξηζηηθέο εμειίμεηο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πεξίνδν απηή δηακνξθώλεηαη έλα λέν πνιηηηθό ζθεληθό 

θαζώο έρνπκε ηελ πηώζε ηεο Υνύληαο ην 1974 θαη ηελ  αιιαγή ηνπ πνιηηεύκαηνο ζε 

πξνεδξεπόκελε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία. Σν 1980 είλαη κηα επίζεο ζεκαδηαθή 

επνρή, θαζώο έλα ρξόλν αξγόηεξα έρνπκε ηελ άλνδν ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ εμνπζία. Καηά 

ηελ πεξίνδν απηή, πνπ είλαη ε πξώηε πεξίνδνο ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, ζεκεηώζεθαλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο, κηα από ηηο νπνίεο ήηαλ θαη ε ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ θαη ζπλεπώο 

θαη ειεπζεξία ηνπ ηύπνπ. Μέζα ζε έλα θηιειεύζεξν θαη δεκνθξαηηθό πεξηβάιινλ  ν 

ξόινο ηνπ έληππνπ ηύπνπ ζα επέηξεπε ηελ ειεύζεξε  έθθξαζε, ηελ κεηαθνξά ηδεώλ, 

εζώλ,  παξαδόζεσλ θ.α. θάηη πνπ εμεηάδνπκε ζηελ παξνύζα εξγαζία 

Ζ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ζηεξίρηεθε ζηελ απνδειηίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθεκεξίδαο γηα ην πξναλαθεξζέλ  ρξνληθό δηάζηεκα. Σν πιηθό αθνξά ηνλ πνιηηηζκό 

θαη ηα κνπζηθνινγηθά δξώκελα απηήο ηεο πεξηόδνπ, κέζα από ηηο ενξηαζηηθέο 

εθδειώζεηο θαη ηα θνηλσληθά γεγνλόηα ησλ ακαξηλαίσλ. 

Μέζα από απηέο ηηο ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο κπνξνύκε λα αληιήζνπκε 

πιεζώξα ζηνηρείσλ γηα ηελ κνπζηθή, ηνπο ρνξνύο, ηα ηξαγνύδηα, ηελ γιώζζα, ηελ 

ελδπκαζία, ην γάκν θαη γεληθόηεξα γηα ηα ήζε θαη έζηκα ησλ ακαξηλαίσλ.  

Αλαιπηηθόηεξα ζην πξώην θεθάιαην γίλεηαη αξρηθά κηα αλαθνξά ζηα 

γεσγξαθηθά, ηζηνξηθά, γισζζηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ακαξίλαο. 

Παξνπζηάδνληαο έηζη κηα γεληθόηεξε εηθόλα ηεο πεξηνρήο ζηελ όπνηα αλαπηύζζεηε ην 

ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 
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ην δεύηεξν θεθάιαην δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθεκεξίδα «Ωξαία 

ακαξίλα» άιια θαη γηα ην πιηθό ην νπνίν ππήξρε ζηελ δηάζεζε καο. Τπήξμε έμαιινπ 

θαη ε ζεκαληηθόηεξε πεγή ηεο βηβιηνγξαθίαο καο.  

Σν ηξίην θεθάιαην εζηηάδεηαη ζηελ δηαδηθαζία κε ηελ όπνηα πξαγκαηνπνηνύληαλ 

ηα πην ζεκαληηθά ήζε θαη έζηκα ηα ακαξίλαο θαη ηα νπνία ζπλνδεύνληαλ πάληνηε από 

παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα.  

 ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά γηα ηνπο πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο ησλ 

ακαξηλαίσλ κε θπξηόηεξνπο απηώλ ηεο Αζήλαο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Λάξηζαο θαη 

ησλ Σξηθάισλ, νη νπνίνη δηαηεξνύζαλ άζβεζηε ηε ζπίζα γηα ηηο παξαδόζεηο θαη ηε 

κεηάδνζε ηνπο από γεληά ζε γεληά. Δπίζεο αλαθέξνληαη θαη νη νξρήζηξεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο δηάθνξεο κνπζηθέο εθδειώζεηο θαη δηαηεξνύζαλ έληνλν ην θέθη ησλ 

κειώλ ησλ ζπλδέζκσλ θαη όρη κόλν.  

           ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα πην γλσζηά παλεγύξηα ηεο 

ακαξίλαο, όπσο ηεο Μηθξήο Παλαγηάο, ηνπ Πξνθήηε Ζιία, ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο κε 

απνθνξύθσζε ηνλ ενξηαζκό ηεο Μεγάιεο Παλαγίαο ην δεθαπεληαύγνπζηνπ. 

Σέινο ζηνλ επίινγν γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα απνδνζνύλ ζπλνιηθά ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία όισλ ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Βέβαηα όιεο νη 

ηνπνζεηήζεηο πνπ γίλνληαη είλαη κέζα ζ’ έλα επξύηεξν πιαίζην θαη δελ εμαληινύλ ηε 

δπλαηόηεηα γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη κειέηε ηεο κνπζηθήο παξάδνζεο ηεο πεξηνρήο, 

θαζώο θαη άιισλ βιαρνρσξηώλ γεληθόηεξα. 

 

 

ε απηό ην ζεκείν νθείισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα γηα ηελ 

πηπρηαθή εξγαζία θ. θνπιίδα Ζιία Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Λατθήο θαη 

Παξαδνζηαθήο κνπζηθήο γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε ηνπ. Με ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ θαη ηηο δηνξζσηηθέο ηνπ παξεκβάζεηο κπόξεζα λα θηάζσ ζηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

Ηδηαηηέξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ζηήξημε θαη 

ζπκπαξάζηαζε ηνπο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

Η αμαπίνα 

 

Γηα ηελ ίδξπζε θαη ηελ πξώηε ηζηνξία ηεο ακαξίλαο δελ ππάξρνπλ πνιιέο 

γξαπηέο αλαθνξέο. Οη κνλαδηθέο θαηά θαλόλα γξαπηέο καξηπξίεο πνπ εληνπίζηεθαλ, 

πεξηνξίδνληαη ζηηο επηγξαθέο ησλ εθθιεζηώλ, ηε ρξνλνιόγεζε νξηζκέλσλ εηθόλσλ 

θαζώο θαη ζηε δηήγεζε ζε παιηά βηβιία. Ζ πξώηε ηζηνξία ηεο ακαξίλαο ζηεξίδεηαη 

πεξηζζόηεξν ζηελ πξνθνξηθή ηνπηθή παξάδνζε, ζηα ηξαγνύδηα, ηα ηνπσλύκηα θαη ζηηο 

αλακλήζεηο ησλ γεξνληόηεξσλ.  

Ζ αξρή ηεο ακαξίλαο ηνπνζεηείηαη ελδερνκέλσο κέζα ζε δύζθνιεο πεξηόδνπο 

ησλ πξώησλ ρξόλσλ ηεο Οζσκαληθήο πεξηόδνπ. Σόηε πνπ ε πξνέιαζε ησλ Οζσκαλώλ 

ζηνλ ειιαδηθό ρώξν είρε αλαγθάζεη πνιινύο θαηνίθνπο ησλ πεδηλώλ θαη κέζν-νξεηλώλ 

πεξηνρώλ ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Μαθεδνλίαο λα θαηαθύγνπλ ζηηο δύζβαηεο πεξηνρέο 

ηεο Πίλδνπ.   

Από ηελ Πίλδν έδξαζαλ πνιινί Βιάρνη θαη ζπκκεηείραλ ζηνπο 

απειεπζεξσηηθνύο αγώλεο ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο. Πνιινί από ηε ακαξίλα ήηαλ πνπ 

δηαθξηζήθαλ ζηνπο αγώλεο απηνύο θαη πνιιά ηξαγνύδηα γξάθηεθαλ κε αθνξκή ηνλ 

πόλν, ηε μεληηηά θαη ηα βάζαλα ηνπ πόιεκνπ. 

Μεγάιν δήηεκα ηέινο απνηειεί ε θαηαγσγή θαη ην γισζζηθό ηδίσκα ησλ 

Βιάρσλ, αθνύ δηαηππώζεθαλ θαηά θαηξνύο πνιιέο ζεσξίεο θαη επηζηεκνληθέο απόςεηο.  
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1. 1 Γεωγπαθική θέζη 

 

Ζ ακαξίλα είλαη ρσξηό ηεο Βόξεηαο Πίλδνπ, πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηα ζύλνξα 

ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Ζπείξνπ. Δίλαη ρηηζκέλν ζε πςόκεηξν 1500κ.ζηηο 

βνξεηναλαηνιηθέο πιαγηέο ηνπ όξνπο κόιηθα (2.637κ.) θαη είλαη ην ςειόηεξν ρσξηό, 

όρη κόλν ηεο ρώξαο καο αιιά θαη ησλ Βαιθαλίσλ.
1
 

Βξίζθεηαη ρηηζκέλε αλάκεζα από ππθλά δάζε πεύθνπ, νμηάο, ππμαξηνύ θαη 

ξόκπνινπ. Έρεη άθζνλα θξύα λεξά, αζύγθξηηεο θπζηθέο θαιινλέο θαη θιίκα πνιύ 

πγηεηλό. Γηα απηά ηεο ηα πξνζόληα ηελ είπαλ θαη ηε βάθηηζαλ «Ωξαία ακαξίλα». Ζ 

ακαξίλα ραξαθηεξίδεηαη από ηε δσληάληα θαη ηελ έληνλε δξαζηεξηόηεηα ησλ 

θαηνίθσλ ηεο ζε πνιινύο ηνκείο
2
. Οη ακαξηλαίνη κε πνιπζρηδή παξνπζία ζηε 

ζύγρξνλε ειιεληθή δσή θαη πξαγκαηηθόηεηα, δηαηεξνύλ ηε ακαξίλα σο αληίιεςε 

δσήο ζηνλ ηόπν δηαβίσζεο ηνπο, αιιά θαη ζπληεξνύλ ζηηο πιαγηέο ηνπ κόιηθα ηηο 

παηξνγνληθέο εζηίεο θαη παξαδόζεηο ηνπο. Έηζη ε ακαξίλα παξνπζηάδεη ζπλερώο κηα 

δπλακηθή πνιπεπίπεδε εμέιημε ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν.  

 

Δικόνα 1. Παλνξακηθή άπνςε ηεο ακαξίλαο. 

 

ρεηηθά κε ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, όιεο νη ηνπηθέο παξαδόζεηο ζπκθσλνύλ όηη 

δελ ήηαλ πάληνηε εθεί πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα. Αξρηθά ζηε γύξσ πεξηνρή ππήξραλ 

                                                           
1
 Δ.Κανατςοφλθ, .Παπαδοποφλου,Φ. Πζτςασ , «αμαρίνα», Μακεδονικά, τόμ.7,  1967, ς.200 

 
2
 Wace J.B. Alan-Thompson S. Maurice, Οι νομάδεσ των Βαλκανίων περιγραφι τθσ ηωισ και των εκίμων 

των βλάχων τθσ Βόρειασ Πίνδου, Θεςςαλονίκθ, Εκδοτικόσ Οίκοσ Αδελφϊν Κυριακίδθ, 1989, ς.41-42. 
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κηθξνί νηθηζκνί πνπ κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ κεηαθηλήζεθαλ θαη ζπλελώζεθαλ, γηα 

λα απνηειέζνπλ έηζη ηε ζεκεξηλή ηνπνζεζία ηεο ακαξίλαο.
3
 

Απηό ππνζηεξίδεη θαη κηα από ηηο πην έγθπξεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ 

Wace θαη Thompson,
4
 πνπ έγηλε γηα ηε ακαξίλα, ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Καηά ηελ 

εξεπλά ηνπο, πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζε παξαδόζεηο ησλ θαηνίθσλ, αλαθέξεηαη ε ύπαξμε 

ελόο παιαηόηεξνπ γεσξγνθηελνηξνθηθνύ νηθηζκνύ ζηε ζέζε όπνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην 

κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο. Γηα ιόγνπο όκσο αζθάιεηαο νη θάηνηθνη ηνπ 

νηθηζκνύ απηνύ κεηαθηλήζεθαλ ζην ρακειόηεξν κέξνο ηεο ζεκεξηλήο ηνπνζεζίαο ηνπ 

ρσξηνύ. Ζ κεηνίθεζε απηή ππνινγίδεηαη όηη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 15νπ κε 

αξρέο ηνπ 16νπ αηώλα. ηε ζπλέρεηα όκσο άξρηζαλ λα κεηαθηλνύληαη γηα εγθαηάζηαζε 

θαη άιιεο νηθνγέλεηεο από άιινπο γεηηνληθνύο νηθηζκνύο-θαηνύλεο,
5
 από ηε γύξσ 

πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο ακαξίλαο. Παξαηεξήζεθε ινηπόλ όηη ν πξώηνο νηθηζηηθόο 

ππξήλαο ηνπ ρσξηνύ ηεο ακαξίλαο ήηαλ ε ζπλέλσζε ηεζζάξσλ κε πέληε κηθξόηεξσλ 

γεηηνληθώλ νηθηζκώλ. Οκάδεο βιάρηθεο θαηαγσγήο κεγαιύηεξεο ή κηθξόηεξεο 

ζπλαληάκε επίζεο από ηελ Ξάλζε κέρξη ηελ Κέξθπξα θαη από ηηο εθβνιέο ηνπ Αρειώνπ 

κέρξη ηηο εθβνιέο ηνπ πεξρεηνύ. Αθόκε έλα κεγάιν πιήζνο λεώηεξσλ βιάρηθσλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηα πεδηλά θαη αζηηθά κέξε, νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά θέληξα 

ζπλππάξρεη καδί κε πνιπάξηζκεο κεζαησληθέο θαη νξεηλέο κεηξνπόιεηο όισλ ησλ 

Βιάρσλ.
 6

  

Δπίζεο ζύκθσλα πάληνηε κε ηελ εξεπλά ησλ Wace θαη Thompson, 

παξαηεξήζεθε έλαο δηαρσξηζκόο σο πξνο ηελ ηνπνζέηεζε απηώλ ησλ νηθηζκώλ, κε 

ηνπο θηελνηξόθνπο λα εγθαζίζηαληαη ζην πςειόηεξν κέξνο ηνπ ζεκεξηλνύ ρσξηνύ, γηα 

λα είλαη πην θνληά ζηα θνπάδηα ηνπο πνπ αθήλαλ λα βνζθήζνπλ ζηα βνπλά, ελώ ζην 

ρακειόηεξν κέξνο λα εγθαζίζηαληαη νη γεσξγνθηελνηξόθνη θαη νη βηνηέρλεο. Ζ 

ραξηνγξαθηθή απηή αλαθνξά ηνπ 1560 γηα θάπνηνλ νηθηζκό ζηελ Πίλδν κε ην όλνκα 

                                                           
3
Α. Ντότασ,«Ιςτορικάτθσαμαρίνασ»,Ωραία Σαμαρίνα, Αφγουςτοσ-επτζμβριοσ 1978,αρ.φυλ.100 - 

101,ς.5 
4
Α.I.Κουκοφδθσ,  Οι μθτροπόλεισ και θ διαςπορά των Βλάχων, κεςςαλονίκθ, ηιτροσ, 2000,ς.222-224. 

5
Α.Ι.Κουκοφδθσ,Οι μθτροπόλεισ και θ διαςπορά των Βλάχων, ς.223, Κατοφνεσ: ονομάηονταν οι κερινοί 

καταυλιςμοί κτθνοτρόφων, που κατοικοφνταν από μια φάρα, μια διευρυμζνθ δθλαδι πατριαρχικι 
οικογζνεια, που ίςωσ ζφτανε να ζχει μζχρι και 50 κανονικζσ οικογζνειεσ. 
6
Α.Ι.Κουκοφδθσ , ς.222-223.Σζτοιεσ κατοφνεσ αναφζρεται πωσ υπιρχαν ςτισ κζςεισ Σςοφκα απζναντι 

από τθ αμαρίνα, Λα Παλίτα, Λα Κοάςτα, κοφρτηια και ίςωσ και αλλοφ. 
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Santa Maria de Praetoria, ν νπνίνο θέξεηαη λα ηαπηίδεηαη κε ηε ακαξίλα, ζα πξέπεη λα 

έγηλε όηαλ αθόκε ην ρσξηό πξνζέιθπε λένπο θαηνίθνπο.
7
 

ζνλ αθνξά ηελ απόδνζε ηνπ νλόκαηνο ακαξίλα ππάξρνπλ δηάθνξεο εθδνρέο. 

Κπξίσο όκσο, νη εηπκνινγήζεηο ηεο ιέμεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί είλαη, ή από ηε ιέμε 

«ζακάξη» ή από ηελ ιέμε «Santa Maria». 

πκθώλα κε κειέηε ηνπ Θ. αξάληε, πιεξνθνξνύκαζηε όηη ζε νξηζκέλνπο 

γεσγξαθηθνύο ράξηεο ηνπ 16νπ έσο 18νπ αηώλα ε ακαξίλα αλαθέξεηαη σο Santa Maria 

de Praetoria.
8
 

Σελ «πξνζσλπκία de Praetoria» ζεκεηώλεη ν Θ. αξάληεο «δελ δπλάκεζα λα 

εμεγήζσκελ». Καηά ηνλ Θ. αξάληε δελ κπνξεί λα ρσξέζεη ακθηβνιία όηη ν 

πξνζδηνξηζκόο de Praetoria είλαη δεισηηθόο ηεο θαηαγσγήο ησλ πξώησλ απνίθσλ ηεο 

Santa Maria από ην Πξαηηώξη, κε ην νπνίν αλέθαζελ έρνπλ πνηθίιεο επαθέο νη 

ακαξηλαίνη. Ηδξπηέο ινηπόλ θαη πξώηνη άπνηθνη ηεο ακαξίλαο πξέπεη λα εηθάζνπκε 

όηη ήηαλ νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ Πξαηηώξη, πνπ ζηελ αξρή ίδξπζαλ ηελ εθθιεζία ηεο 

Παλαγίαο, γύξσ από ηελ νπνία θηίζηεθαλ θαη ηα πξώηα ζπίηηα, πνπ απνηέιεζαλ ηνλ 

ππξήλα ηεο λέαο εγθαηάζηαζεο ησλ Πξαηησξησηώλ, ηεο κεηέπεηηα ακαξίλαο.
9
 

Έηζη ινηπόλ θαηά ηνλ Θ. αξάληε ε πξνέιεπζε ηνπ νλόκαηνο ηεο ακαξίλαο 

ζηεξίδεηαη ζην ζηνηρείν όηη αξρηθά ε θσκόπνιε νλνκάδνληαλ Santa Maria. Πηζηεύεηαη 

όηη πξνέξρεηαη από ην όλνκα Santa Marina, όρη όκσο από ηελ ίδξπζε θάπνηαο 

εθθιεζίαο πνπ θηίζηεθε πξνο ηηκήλ θάπνηαο Αγίαο, αιιά ε ιέμε Santa Marina ζε κηα 

βιάρηθε θσκόπνιε είρε ηελ εμήο εμέιημε: sta Maria - Sta Marina (ζύγρπζε νλνκάησλ 

Μaria-Marina θαζώο ζεσξνύληαη ηζνδύλακα ζε νξηζκέλα κέξε ηεο Διιάδνο θαη 

ελαιιάζζνληαη) από ην Santa Maria. Δπίζεο θαη ν θεληξηθόο λαόο ηνπ ρσξηνύ πνπ είλαη 

ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ (Παλαγίαο), απνθαιείηαη  Santa Maria.
10

 Γη απηό ινηπόλ 

θαη νλνκάζηεθε ακαξίλα. 

ύκθσλα κε κηα άιιε εθδνρή ην όλνκα ακαξίλα εηπκνινγείηαη από ην 

νπζηαζηηθό «ζακάξη». Ζ απόδνζε απηήο ηεο νλνκαζίαο γηα ηελ θσκόπνιε ηεο 

                                                           
7
Α.Ι.Κουκοφδθσ , ς.224. 

 
8
Δ. Κανατςοφλθ, . Παπαδοποφλου, Φ. Πζτςασ , «αμαρίνα», Μακεδονικά, τόμ.7,  1967, ς.200 

9
 Δ. Κανατςοφλθ, . Παπαδοποφλου, Φ. Πζτςασ, «αμαρίνα», Μακεδονικά, τόμ.7,  1967,ς.200-209. 

10
Δ. Κανατςοφλθ, . Παπαδοποφλου, Φ. Πζτςασ , «αμαρίνα», Μακεδονικά, τόμ.7,  1967, ς.205. 
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ακαξίλαο ρξνλνινγείηαη από έλα ρεηξόγξαθν
11

 ην 1856 από ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ ηεο ακαξίλαο. Σελ ίδηα εθδνρή έξρνληαη όκσο θαη αξγόηεξα λα 

ππνζηεξίμνπλ ν Κ. Κξπζηάιιεο
12

θαη ν Α. Βαθαιόπνπινο.
13

 

Καηά ηνλ Α. Βαθαιόπνπιν, ε απόδνζε ηεο νλνκαζίαο απηήο νθείιεηαη ζηε 

ηνπνζεζία ηνπ ρσξηνύ θαζώο βξίζθεηαη ζε έλα ύςσκα πνπ έρεη ηε κνξθή  ζακαξηνύ. 

Από ηελ άιιε ν Κ. Κξπζηάιιεο ζεσξεί ηηο ιέμεηο «ζακαξάο», «ζακάξη»,
14

«ζάγκα» ζαλ 

πηζαλόηεξεο ιέμεηο παξαγσγήο, ιόγσ ηνπ όηη νη ακαξηλαίνη αζρνινύληαλ κε ηελ 

ύθαλζε κάιιηλσλ πθαζκάησλ, ηα «ζακάξηα». Ζ εθδνρή όκσο ηνπ Κ. Κξπζηάιιε 

θαίλεηαη λα είλαη θάπσο απζαίξεηε θαζώο πξνέξρεηαη από ηε θαηλνκεληθή εμσηεξηθή-

ερεηηθή ζπγγέλεηα ηνπ ηνπσλπκίνπ κε ηε ιέμε ζακάξη.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

Δ. Κανατςοφλθ, . Παπαδοποφλου, Φ. Πζτςασ, «αμαρίνα», Μακεδονικά, τόμ.7, 1967, ς. 202. Σο 
τμιμα του χειρόγραφου, που ζχει τον τίτλο «Διιγθςθσ (ενν. περί αμαρίνθσ)», όπωσ δθμοςιεφτθκε από 
τον Α. Βακαλόπουλο: «Θ κωμόπολθσ αυτι αμαρίνθ λεγομζνθ, (αμαρίνα επονομάςκθ διά δφο αίτια, 
ωσ λζγου-ςιν, είτε διά το απζναντι αυτισ βουνό, το όποιον, διά το κυκλοειδζσ αυτοφ ςχιμα 
επονομάηετε Καμάρα και οι άνκρωποι ςιμερον ονομάηουν Γο-μάρα αντί καμάρα, είτε, διότι οι κάτοικοι 
αυτισ εόρταηαν τθν Αγία Μαρίνα, ιτισ λζγεται Ιταλιςτί, ι και Βλάχικά, εάν ειπϊ δεν ςφάλλω, άντα 
Μαρίνα), προ τριακοςίων ετϊν, ωσ ζδιδάχκθμεν παρά των προγόνων θμϊν, εκείτο προσ το νότιον 
μζροσ, από το όποιον ςιμερα ευρίςκεται. 
12

Δ. Κανατςοφλθ, . Παπαδοποφλου, Φ. Πζτςασ , «αμαρίνα», Μακεδονικά, τόμ.7,  1967,ς.202. 
 
13

Δ. Κανατςοφλθ, .Παπαδοποφλου, Φ. Πζτςασ , «αμαρίνα», Μακεδονικά, τόμ.7,  1967, ς.203. 
14

Ε. Κοντοκότςιου, «Βλάχοι, αμαρίνα και αμαριναίοι», Ωραία Σαμαρίνα, Νοζμβριοσ 1977, αρ.φυλ. 91, 
ς.2. Μάλλινο φφαςμα, το οποίο χρθςιμοποιοφςαν για τα άλογα τουσ οι αμαριναίοι.  
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1.2 Ιζηοπία 

 

Ζ ακαξίλα θαηεμνρήλ ήηαλ θηελνηξνθηθό ρσξηό πνπ άθκαζε θαηά ηνλ 

18
ν
αηώλα σο ηα ηέιε ηνπ 19

νπ
 αηώλα

15
. Γεκηνπξγήζεθαλ  αξθεηά πξνβιήκαηα θαηά ηνλ 

Παγθόζκην θαη Δκθύιην πόιεκν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ θαηαζηξάθεθαλ πνιιέο 

νηθνδνκέο ελώ εγθαηαιείθζεθε θαη ν νηθηζκόο. Ζ ακαξίλα ζπλήξζε θαηά ηε δεθαεηία 

1960 νπόηε θαη άξρηζαλ λα επηζηξέθνπλ ζηγά-ζηγά νη θάηνηθνη ζηνλ νηθηζκό. Καηά ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ‘90 ε ακαξίλα ζεκείσζε αμηόινγε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα ε 

νπνία ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα. 

Βαζηθή παξαδνζηαθή αζρνιία ησλ Βιάρσλ ήηαλ ε θηελνηξνθία
16

. Ζ άζθεζε 

ηεο θηελνηξνθίαο είρε εκηλνκαδηθό ραξαθηήξα, έμη κήλεο ην θαινθαίξη έκελαλ ζηα 

βνπλά όπνπ κπνξνύζαλ λα βξνπλ ηξνθή γηα ηα θνπάδηα ηνπο θαη ηνπο άιινπο έμη 

θαηέβαηλαλ ζηα ρεηκαδηά.
17

Δπίζεο εηδηθό ιόγν γηα ηηο κεηαηνπίζεηο ησλ Βιάρσλ θαλεη 

θαη ν Δπάγγεινο Απδίθνο.
18

 Παξάιιεια κε ηελ θηελνηξνθία αλαπηύρηεθαλ θη άιια 

επαγγέικαηα όπσο ε γαιαθηνθνκεία, πινηνκία, ε θαηεξγαζία θαη ύθαλζε ηνπ καιιηνύ 

(θνπβέξηεο, ραιηά), βηνηερλία θαη ην εκπόξην.  

Από ηνλ θηελνηξνθηθό απηό πιεζπζκό πήγαζε θαη αλαπηύρηεθε κηα αζηηθή 

ηάμε αξθεηά πνιππιεζήο ζηα νξεηλά θνκκάηηα ηεο Πίλδνπ, πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε 

                                                           
15

 Θ. Δαςοφλασ, Αγροτικζσ κοινωνίεσ του ορεινοφ χώρου κατά τθν Οκωμανικι Περίοδο, Ο γεωργικόσ 
κόςμοσ τθσ «Χϊρασ Μετηόβου» (18

οσ
 -19

οσ
 αι.), διδακτορικι διατριβι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Σομζασ 

Λαογραφίασ, 2009, ς.16-22. 
16

 Β. Ρόκου, Ορεινζσ κοινωνίεσ κατά τθν περίοδο τθσ Οκωμανικισ κυριαρχίασ ςτα Βαλκάνια:: Σο 
Μζτςοβο τθσ κτθνοτροφίασ από τον 17

ο
 ζωσ τον 20

ο
 αιϊνα, Θεςςαλονίκθ, Εκδότθσ Ερωδιόσ, 2007, 

ς.107-122. 
17

Χειμαδιό: μζροσ με ιπιο κλίμα κυρίωσ ςτα πεδινάγια να ξεχειμωνιάηουν οι βοςκοί με τα κοπάδια 
τουσ, ςτο «Χειμαδιό», lexigram.gr, *ιςτοςελίδα+, 
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C#
Hist1,  (τελευταία πρόςβαςθ ςτισ 30/06/2016). 
 
18

 Ε. Γ. Αυδίκοσ (επιμ.), Ο Αςπροπόταμοσ ςτο χώρο και το χρόνο, Σρίκαλα, Εκδότθσ Φιλεκπαιδευτικι 
Αδελφότθτα Σηοφρτηιασ τθσ Ακαμανίασ (Φ.Α.Σ.Α.), 2008, ς.225. 

https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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ν ζεζκόο ησλ ειιελνβιαρηθώλ θνηλνηήησλ από ηα πξώηα ρξόληα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο σο θαη ηελ θαηάιπζε ηεο
19

.  

Από ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ Βιάρσλ αμηνζεκείσηε γίλεηαη ε έληνλε δξάζε θαη 

ζπκκέηνρε ηνπο ζηνπο εζληθνύο αγώλεο ησλ Διιήλσλ. Οη Βιάρνη ηεο Διιάδαο  

ηαύηηδαλ πάληνηε ηελ κνίξα ηνπο κε ηνλ ππόινηπν Διιεληζκό. Πνιινί από ηνπο 

ακαξηλαίνπο ήηαλ εθείλνη πνπ πξσηνζηάηεζαλ θαη δηαθξίζεθαλ γηα ηελ πξνζθνξά θαη 

βνήζεηα ηνπο θαηά ηνλ απειεπζεξσηηθό αγώλα θαη επαλάζηαζε ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο 

γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ.
20

 

ε όινπο αλεμάξηεηα ηνπο απειεπζεξσηηθνύο αγώλεο απνηέιεζαλ ηελ 

πξσηνπνξία, θαζνδήγεζαλ πλεπκαηηθά ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο ελίζρπζαλ νηθνλνκηθά, 

έδσζαλ αθόκε ζπζία θαη ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηό ζην βσκό ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο 

θαη ηεο θνηλσληθήο πξνθνπήο. 

ην Μαθεδνληθό αγώλα (1904-1908) θαη ηα πην πξόζθαηα ρξόληα ηεο εζληθήο 

Αληίζηαζεο (1940-1944) παληνύ έδξαζαλ θαη αλαδείρηεθαλ κηα ζεηξά γλσζηνί 

ακαξηλαίνη θιεθηαξκαησινί θαη αμησκαηηθνί.
21

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνλ Γηάλλε 

Πξύθηε, ηνλ Υαηδεκπύξξν,
22

 ηνλ Μπαιηνύκε, ηνλ Μίρν αξκαληώηε. πνπδαία 

θπζηνγλσκία αθόκε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1808, ήηαλ ν λενκάξηπξαο Άγηνο Γεκήηξηνο 

ν ακαξηλαίνο. Καηά ηελ Διιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζπνπδαίνη ακαξηλαίνη 

νπιαξρεγνί ήηαλ ν Βνύιεο Γηώηζαο, ν Μίραο θαη Νίθνο Γθξηδηώηεο (ν κεηέπεηηα 

ζηξαηεγόο), πνπ πνιέκεζαλ ζηε Μάρε ηνπ Μαληαθίνπ θαη ν νπιαξρεγόο Γεώξγηνο 

Λεπηληάηνο ή γλσζηόο θαη σο θαπεηάλ Αξθνύδαο. Αθόκε θαηά ηελ πνιηνξθία ηνπ 

Μεζνινγγίνπ νη ακαξηλαίνη ζπκκεηείραλ κε ζώκα 120 καρεηώλ ππό ηνλ Μίρν Φιώξν, 

όπνπ θαηά ηελ έμνδν ηνπο νη επηδήζαληεο ακαξηλαίνη ήηαλ 33 θαη πξνο ηηκή ηνπο 

                                                           
19

 Φ. Δαςοφλασ, «Κοινωνίεσ Βλάχων ςτον Δυτικομακεδονικό χϊρο», ςτο Χ. Καρανάςιοσ, Κ. Ντίνασ και Δ. 
Μυλωνάσ (επιμ.), Η Δυτικι Μακεδονία ςτουσ Νεότερουσ Χρόνουσ, Γρεβενά, Εταιρεία 
Δυτικομακεδονικϊν Μελετϊν, 2016, ς.105-108. 
20

Δ. Παπαηιςθσ,  «Σι προςζφεραν οι Βλάχοι εισ το γζνοσ και τθν Ελλάδα», Ωραία Σαμαρίνα, Ιοφλιοσ 
1974, αρ. φυλ. 51, ς.4, «Εισ το κρυλικόν αυτόν αγϊνα ςυμμετζχουν και οι Βλάχοι (Κουτςόβλαχοι) και 
ουδόλωσ υςτζρθςαν. Και αξίηει να μάκουμε ότι οι Βλάχοι όχι μόνο ςτον απελευκερωτικό αγϊνα του 
1821 ζλαβαν ενεργό μζροσ, αλλά και προ αυτοφ εργάςτθκαν δια τθν επιτυχία του, κακϊσ και αργότερα, 
πολφ βοικθςαν δια τθν ευθμερία και τθν πρόοδο του Ζκνουσ». 
21

Κ. Μπίρκασ , Ακάνατθ Πίνδο, «Εκνικοί αγϊνεσ και χοροάςματα τθσ Βλαχουριάσ», Αζήλα, Δθδόηεο 

Δθδόζεηο πιιόγνπ Βειεζηηλησηώλ-Ρήγαο ν Βειεζηηλιήο, 1987,  ς.243. 
22

Α. Γκριηιϊτθσ, «Λεωνίδασ Χατηθμπφρροσ», Ωραία Σαμαρίνα, Ιοφλιοσ-Αφγουςτοσ 1980, αρ. φυλ. 123-
124, ς.5-7. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AF%CF%87%CE%B1%CF%82_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B3%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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ηξαγνπδηέηαη αθόκε θαη ζήκεξα ην γλσζηό δεκνηηθό ηξαγνύδη «Παηδηά ηεο 

ακαξίλαο».  

ηελ Δπαλάζηαζε εηδηθά ηεο Θεζζαιίαο θαηά ησλ Σνύξθσλ ην 1854, νη 

ακαξηλαίνη είλαη από ηνπο πξώηνπο πνπ κπαίλνπλ ζηνλ εζληθό αγώλα γηα ηελ 

απνηίλαμε ηνπ ηνπξθηθνύ δπγνύ θαη ηελ έλσζε ηνπο κε ηνπο ειεύζεξνπο  ήδε      

Έιιελεο.
23

 

Μηα ηζηνξηθή κάρε, γλσζηή γηα ηελ απηνζπζία θαη ηνλ εξσηζκό ησλ 

ακαξηλαίσλ είλαη αθόκε ε κάρε ηεο Φηιινπξηάο ζηηο αξρέο Μάηνπ ηνπ 1854.
24

 

ακαξηλαίνη θηελνηξόθνη κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ζπλνδεπόκελνη από ιίγνπο 

Αβδειιηώηεο θαη Πεξηβνιηώηεο θαη κε αξρεγό ηνλ Μαηζαίν Υαηδεκάηε
25

 ήξζαλ 

αληηκέησπνη κε ηνπο έλνπινπο Σνύξθνπο, όηαλ νη πξώηνη αξλήζεθαλ λα πιεξώζνπλ ην 

ραξάηζη ζηνλ Αρκέη Αγά πνπ θπξηαξρνύζε ζηελ πεξηνρή ησλ Γξεβελώλ.
26

 

Ζ πξνζθνξά ησλ Βιάρσλ ζηνλ Διιεληζκό είλαη, απνδεδεηγκέλα, ηεξάζηηα ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο όρη κόλν ζηνπο απειεπζεξσηηθνύο αγώλεο αιιά θαη ζηελ νηθνλνκία 

θαη ηα γξάκκαηα. Παξάιιεια κε όια απηά ππήξμε θαη κηα δηαζπνξά ησλ Βιάρσλ πνπ 

νθείιεηαη θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ελαζρνιήζεηο, θαζώο ήηαλ θπξίσο 

θηελνηξόθνη, θπξαηδήδεο, έκπνξνη θαη κεηαθνξείο όρη κόλν πξντόλησλ αιιά θαη ηδεώλ.  

Με ηνλ ηξόπν απηό απνηέιεζαλ θαη έλα ζύλδεζκν κεηαμύ ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ κε ηνλ 

επξύηεξν Βαιθαληθό θαη Δπξσπατθό.  

 

 

 

 

                                                           
23

Κ. Δ. Ντίνασ, «Βλαχόφωνοι Ζλλθνεσ: Οικονομικι δραςτθριότθτα, πνευματικι ακτινοβολία και εκνικι 
προςφορά» ςτο Πρακτικά του πρώτου επιςτθμονικοφ Συμποςίου Σαμαρίνασ, Σάββατο 9 Αυγοφςτου 
1997, 1998, ς.125-128. 
24

Γ. Βζλκοσ, «Θ ςφαγι των Βλάχων ςτθ Φυλλουριά», Ωραία Σαμαρίνα,  Μάιοσ 1974,  αρ. φυλ. 49, ς.3. 
25

Μ. Παπακαναςίου, «Θ μάχθ τθσ Φιλλουριάσ», Ωραία Σαμαρίνα, Μάιοσ 1975, αρ. φυλ. 61, ς.3-4 
26

Κ. Δ. Ντίνασ, Πρακτικά του πρώτου επιςτθμονικοφ Συμποςίου Σαμαρίνασ, Σάββατο 9 Αυγοφςτου 1997, 
1998, ς.130-131. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Παξά ηελ ηεξάζηηα δηαζπνξά θαη ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο αθόκε θαη ζήκεξα δνπλ 

ρηιηάδεο Βιάρνη έμσ από ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα: Αιβαλία, πεξηνρή Μνλαζηεξίνπ-

θνπίσλ, Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία, ζηελ νπνία θαηέθπγαλ θάησ από πνηθίιεο πνιηηηθέο 

θαη εζληθηζηηθέο ζθνπηκόηεηεο, ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ αηώλα καο. Καη ζε απηέο ηηο 

ρώξεο είλαη ηεξάζηηα ε πξνζθνξά ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην έξγν ησλ αδειθώλ 

Μαλάθηα,
27

 πξσηνπόξσλ θσηνγξάθσλ θαη θηλεκαηνγξαθηζηώλ, από ηελ Αβδέια 

Γξεβελώλ, πνπ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπο ππάξρεη ζην Μνλαζηήξη (Αιβαλία) 

θαη ηα θόπηα. 

 

 

                                                           
27

Γ. Βζλκοσ, «Θ ςφαγι των Βλάχων ςτθ Φυλλουριά», Ωραία Σαμαρίνα,  Μάιοσ 1974,  αρ. φυλ. 49, ς.3 
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1.3 Πολιηιζμόρ και Βλάσικα ηπαγούδια 

 

Ο όξνο πνιηηηζκόο ππό ηελ επξεία εζλνγξαθηθή έλλνηα, ζύκθσλα κε ηνλ 

εζλνγξάθν Sir Edward Barnett Tylor, είλαη εθείλν ην «ζύλζεην όινλ ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη γλώζεηο, δνμαζίεο, ηέρλεο, θαλόλεο εζηθήο, λόκνπο, έζηκα θαη 

νπνηεζδήπνηε άιιεο ηθαλόηεηεο θαη ζπλήζεηεο απνθηά ν άλζξσπνο σο κέινο ηεο 

θνηλσλίαο».
28

 

           Ο πνιηηηζκόο ινηπόλ σο κηα ζύλζεηε έλλνηα απνηειεί ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο 

θνπιηνύξαο θαη ηεο λννηξνπίαο θάζε θνηλσλίαο. Απνηειεί επίζεο έλδεημε ηεο 

θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πλεπκαηηθήο εμέιημεο θαη αλάπηπμεο απηήο. 

 

Ζ ακαξίλα έρεη λα επηδείμεη δείγκαηα παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο θαη 

ηέρλεο, θαζώο θαη κηα κεγάιε κνπζηθή θαη ηξαγνπδηζηηθή πνηθηιία. Ζ καθξαίσλε 

ηζηνξία, νη ζπάληεο αγηνγξαθίεο ηεο, ν πινύηνο ησλ εθθιεζηαζηηθώλ θεηκειίσλ ηεο, ηα 

σξαία ήζε θαη έζηκα θαη νη παξαδόζεηο ηεο, απνηεινύλ ηνλ ηδηάδνληα αιιά θαη 

αμηόινγν ηνπηθό πνιηηηζκό ηεο.
29

 

Πνιιά από ηα έζηκα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηα πνιύ παιηά ρξόληα θαη ην θάζε έλα 

είρε ην δηθό ηνπ ιόγν ύπαξμεο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ν θαζηεξσκέλνο 

ρνξόο «Σζηάηζηνο» ν νπνίνο απνηεινύζε κηα επθαηξία γηα ηελ επηινγή ηεο λύθεο από ηα 

λέα παιηθάξηα, θαζώο δελ ππήξρε άιινο ηξόπνο επηθνηλσλίαο ζηελ ηόηε πνιύ θιεηζηή 

θνηλσλία. Έηζη γηα θάζε γηνξηή, γηα θάζε επνρή, γηα θάζε ραξά ή ιύπε ππήξρε ζρεδόλ 

θη έλα έζηκν. Πνιύ ιίγα όκσο από απηά δηαηεξνύληαη κέρξη ζήκεξα. Σα πεξηζζόηεξα 

κέλνπλ νινδώληαλα ζηε κλήκε ησλ κεγαιπηέξσλ πνπ θάπνηε πξνζπαζνύζαλ λα ηα 

κεηαδώζνπλ θαη ζηηο λεόηεξεο γεληέο. 

εκαληηθό δξώκελν ζηε δσή θαη ηνπηθή θνηλσλία ησλ Βιάρσλ θαηέρνπλ θαη ηα 

παλεγύξηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θπξίσο ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, κε 

απνθνξύθσκα ζηελ πεξηνρή ηεο ακαξίλαο, ηνλ ενξηαζκό ηεο Μεγάιεο Παλαγίαο ην 

δεθαπεληαύγνπζην. 

ζνλ αθνξά ηε κνπζηθή παξάδνζε ησλ Βιάρσλ, απηή θαίλεηαη λα αθνινπζεί ζε 

γεληθέο γξακκέο ηα ηδηώκαηα ηνπ εθάζησηε ηόπνπ ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 

                                                           
28

Δ. Γκζφου –Μαδιανοφ, «Πολιτιςμόσ και Εκνογραφία», Ακινα, Εκδόςεισ Πατάκθ, 2011, ς.51. 
29

Κ. Γιϊτςα, «Θ χαμζνθ παράδοςθ», Ωραία Σαμαρίνα, Μάρτιοσ 1977, αρ. φυλ. 83, ς. 3. 
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Γηαθξίλνληαη δπν θύξηνη ηύπνη εθηέιεζεο, ν πην δηαδεδνκέλνο απαληάηαη ζηνπο 

Βιάρνπο ηεο Πίλδνπ θαη ν άιινο ζηνπο Αξβαληηόβιαρνπο.
30

 Αθόκε ην βιάρηθν 

ηξαγνύδη, ιόγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ησλ Βιάρσλ
31

, δηαθνξνπνηήζεθε από πεξηνρή 

ζε πεξηνρή θαη έηζη ππάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία από ηξαγνύδηα θαη ρνξνύο. 

Γηα ηνλ πξώην ηύπν, όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα ηξαγνύδηα εθηεινύληαη γεληθά 

νκόθσλα, πην ζπάληα εηεξνθσληθά ή πνιπθσληθά.
32

 Ζ κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ 

δηαηεξείηαη από δπν θύξηνπο ηξαγνπδηζηέο, ελώ νη ππόινηπνη, δειαδή ν ρνξόο, απιά 

ζπλνδεύεη. Υαξαθηεξηζηηθό ησλ βιάρηθσλ ηξαγνπδηώλ είλαη νη αληηθσλίεο θπξίσο 

αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. Καζώο νη βιάρνη πνηέ δελ ζεώξεζαλ ηνπο εαπηνύο ηνπο 

μερσξηζηό θνκκάηη απηνύ ηνπ ηόπνπ θαη νη πεξηζζόηεξνη κηινύζαλ εμίζνπ θαιά θαη ηελ 

ειιεληθή, πάξα πνιιά βιάρηθα ηξαγνύδηα είλαη ειιελόθσλα.
33

 

Δπίζεο ζεκαληηθή αλαθνξά θάλεη γηα ηα βιάρηθα ηξαγνύδηα θαη ηνπο ρνξνύο ν 

Samuel Baud-Bovy. Παξαηεξεί ην πώο  ηνλίδνληαη ηα βιάρηθα ηξαγνύδηα θαη ηη αξηζκό 

ζπιιαβώλ έρνπλε, όπσο γηα παξάδεηγκα  ηακβηθό δεθαπεληαζύιιαβν κε νρηώ θαη εθηά 

ζπιιαβέο. Βαζηθό ξόιν ζε απηό ήηαλ ε βνήζεηα ηνπ Ζιία Μαθξή ν νπνίνο ήηαλ ν 

πιεξνθνξηνδόηεο ηνπ. ζνλ αθνξά γηα ηνπο ρνξνύο αλαθέξεη ηνλ ρνξό «ζηα ηξία», ηνλ 

ζπγθαζηζηό, ηνλ ηζάκηθν θ.ά, όπνπ νη ξπζκνί ηνπο είλαη αξγνί.
34

  

Από ηα κνπζηθά όξγαλα πνπ ζπλνδεύνπλ ηα ηξαγνύδηα ηνπο από παιαηνηέξα 

ρξόληα εκθαλίδεηαη θαη ε θινγέξα, ελώ θπξηαξρεί ην βηνιί λα ζπλνδεύεη ην βιάρηθν 

ηξαγνύδη. Αξγόηεξα κπήθε ην θιαξίλν θαη έγηλε ην θύξην όξγαλν ζηηο θνκπαλίεο θαη 

ζπκπιεξώζεθε κε θιάνπην θαη ληέθη
35

. ηα ρσξηά ηεο Βάιηα Κάιληα, ην βηνιί 

θπξηαξρεί θαη ελλνείηε εθηνπίδεη ην θιαξίλν, όπσο ιόγνπ ράξηλ ζηε κίμε.
36

 

 

Ζ κεηάδνζε ησλ βεκάησλ ηνπ ρνξνύ γηλόηαλ επί ηόπνπ από γεληά ζε γεληά ζηηο 

γηνξηέο θαη ηα παλεγύξηα. Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθό ησλ βιάρηθσλ ρνξώλ ήηαλ ε ζέζε 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ε νπνία ήηαλ πάληνηε θαζνξηζκέλε. Δίρε κάιηζηα ζρέζε κε ηελ 

θνηλσληθή ηάμε, ηελ ειηθία θαη ην θύιιν ησλ ρνξεπηώλ. Οη πεξηζζόηεξνη ρνξνί 

                                                           
30

«Μουςικι Παράδοςθ» ςτο Μ. Θεοδωράκθσ (επιμ.), Βλάχοι, Ακινα, Πιγαςοσ, 2009, ς.110-113. 
31

 Α. Λαηάρου, Η ιςτορία του βλάχικου δθμοτικοφ τραγουδιοφ, Ακινα, 1989, ς.13-14. 
32

 Thede Kahl, Για τθν ταυτότθτα των Βλάχων, ς.166-168. 
33

«Οι Βλάχικοι Χοροί» ςτο Μ. Θεοδωράκθσ (επιμ.), Βλάχοι, Ακινα, Πιγαςοσ, 2009, ς.114-115. 
34

 Samuel Baud-Bovy, Κουτςοβλάχικα Τραγοφδια τθσ Θεςςαλίασ, μετάφραςθ Μαηαράκθ Δζςποινα, 
Θεςςαλονίκθ, Εκδοτικόσ οίκοσ Αδελφϊν Κυριακίδθ, 1990, ς.13-14 και 17. 
35

 Δ. Μαηαράκθ, Το λαϊκό κλαρίνο ςτθν Ελλάδα, Ακινα, Εκδόςεισ Κζδροσ Α.Ε., 1985, ς.23-24. 
36

«Μουςικι Παράδοςθ», ς.110-113. 
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ρνξεύνληαη ζε ζρήκα αλνηρηνύ θύθινπ. Ζ ηεξαξρία ηνπ ρνξνύ μεθηλνύζε κε ηνπ γέξνπο 

ηνπ ρσξηνύ θαη θνξπθαίν ηνλ γεξαηόηεξν.
37

 

Οη ζηίρνη ησλ Βιάρηθσλ ηξαγνπδηώλ απαληώληαη ζηηο δπν γιώζζεο, βιάρηθε θαη 

ειιεληθή
38

. Πνιιά από ηα ηξαγνύδηα ζηε βιάρηθε γιώζζα (θάπνηα καο είλαη γλσζηά 

θαη ζηελ ειιεληθή από κεηάθξαζε όπσο «Παηδηά από ηε ακαξίλα»), ππάξρνπλ θαη 

ζηελ ειιεληθή, γεγνλόο πνπ πείζεη θαη γηα ηελ παλάξραηα δηγισζζία ησλ βιαρόθσλσλ 

Διιήλσλ.
39

 Σέηνηα ηξαγνύδηα ζηελ ειιεληθή, είλαη ζπλήζσο ηα ηξαγνύδηα ηεο μεληηηάο, 

θπξαηδήδηθα,
40

 ηζηνξηθά θαη θιέθηηθα πνπ ηξαγνπδνύζαλ ζπλήζσο νη άληξεο. Κη απηό 

γηαηί πεγή έκπλεπζεο ηνπο γη απηά ηα ηξαγνύδηα ήηαλ ν αγώλαο γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ 

ειιεληθνύ έζλνπο. Δλώ πνιιά ηξαγνύδηα ηνπ γάκνπ, ηα πεξηζζόηεξα λαλνπξίζκαηα, 

ηξαγνύδηα ηνπ αξξαβώλα θαη ηεο αγάπεο πνπ ηξαγνπδνύζαλ θπξίσο νη γπλαίθεο, 

ηξαγνπδηόηαλ θαηά θύξην ιόγν ζηα βιάρηθα.
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

«Οι Βλάχικοι Χοροί», ς.114-115. 
38

 Wolf Dietrich, Thede Kahl, Γ. άρροσ, Κουτςοφφλιανθ, Λαογραφικι ζρευνα ενόσ Βλάχικου χωριοφ 
ςτθν Πίνδο, Θεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ Αφοι Κυριακίδθ, 2001, ς.80-82. 
39

Γ. Ζξαρχοσ, Βλάχοι – μνθμεία ηωισ και λόγου ενόσ πολιτιςμοφ που χάνεται, Θεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ 
Επικαιρότθτα, 2010, ς.136. 
40

Κ. Δ. Ντίνασ, Πρακτικά του πρώτου επιςτθμονικοφ Συμποςίου Σαμαρίνασ, Σάββατο 9 Αυγοφςτου 1997, 
1998, ς.119. Κυρατηισ: Ο αγωγιάτθσ που μετζφερε εμπορεφματα τα παλιά χρόνια με καραβάνια, 
κακϊσ δεν υπιρχαν άλλα μεταφορικά μζςα. 
41

«Μουςικι Παράδοςθ» ςτο Μ.Θεοδωράκθσ (επιμ.), Βλάχοι, Ακινα, Πιγαςοσ, 2009, ς.110-113. 
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1.4 Γλώζζα και Καηαγωγή ηων Βλάσων 

 

 Γηα ηε γιώζζα θαη ηελ θαηαγσγή ησλ Βιάρσλ έρνπλ δηαηππσζεί ζε βάζνο 

ρξόλνπ, πνιιέο ζεσξίεο θαη έρνπλ δηεθπεξαησζεί πνιιέο επηζηεκνληθέο έξεπλεο. Οη 

Βιάρνη θαηά θύξην ιόγν δνπλ ζε πνιύ κεγάιν πιεζπζκό ζηε Μαθεδνλία
42

. Σα δπν 

απηά δεηήκαηα έρνπλ απνηειέζεη πεγή δηαθσληώλ αιιά θαη αθνξκή πνιηηηθώλ 

ζθνπηκνηήησλ.
43

 Ίζσο ε πνιππινθόηεηα ησλ δεηεκάησλ απηώλ λα νθείιεηαη θαηά έλα 

κέξνο ζην γεγνλόο όηη νη Βιάρνη δελ ζπγθξόηεζαλ πνηέ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο, 

έλα απηόλνκν έζλνο.
44

 Γελ ζα αλαιύζνπκε όκσο εδώ όιεο ηηο εθδνρέο εθηελεζηέξα.  

ζνλ αθνξά ην γισζζηθό δήηεκα, έρεη ηεθκεξησζεί κε επηζηεκνληθή 

εγθπξόηεηα θαη ζαθήλεηα όηη ε βιάρηθε γιώζζα είλαη κηα απηόλνκε ιαηηλνγελήο 

γιώζζα
45

 θαη όηη νη Βιάρνη είλαη δίγισζζνη, κηινύλ ηελ ειιεληθή θαη ηε βιάρηθε. 

Πξνέξρνληαη επίζεο από έλαλ γεγελή ειιεληθό πιεζπζκό εθιαηηληζκέλν ύζηεξα από 

ηηο ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο, δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο δσήο, πνπ επέβαιιε ε θαηάθηεζε ησλ 

ειιεληθώλ ρσξώλ από ηνπο Ρσκαίνπο θαη κάιηζηα γηα δηάζηεκα αηώλσλ.
46

 

 Ωο πξώηε γιώζζα έρνπλ ηε λενειιεληθή θαη σο δεύηεξε θάλνπλ ρξήζε ηεο 

βιάρηθεο. Ωζηόζν όκσο ηα βιάρηθα παξακέλνπλ κηα πξνθνξηθή θπξίσο γιώζζα θαη 

κόλν έλαο κηθξόο αξηζκόο βηβιίσλ θαη εληύπσλ έρεη γξαθηεί ζε απηή, γεγνλόο πνπ 

ζπληέιεζε θαη ζηελ ζπξξίθλσζε ηεο.  

                                                           
42

 Γ. Ζξαρχοσ, Οι Ελλθνόβλαχοι (Αρμάνοι), Ακινα, Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ, 2000, ς.135-136. 
43

Α. Κεςόπουλοσ, Οι Ζλλθνεσ δεν ξεχνοφν τισ ρίηεσ τουσ, Θεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ Πυραμίδα, 2006, ς.24. 
Θ μετοικθςία τθσ Ρωμαϊκισ κυριαρχίασ ςτθ Δακία από τον Αυτοκράτορα Σραϊανο ςτα 107 μ.Χ. από τθν 
οποία προιρκε θ πλιρθσ εκλατίνθςθ των Δάκων (Ρουμάνων) και όπου θ λατινικι γλϊςςα 
αντικατζςτθςε τθν ντόπια, με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία τθσ «δακορουμανικισ» ωσ επίςιμθσ και 
εκνικισ γλϊςςασ των Ρουμάνων. Από αυτι τθ γλωςςικι ςυγγζνεια και από πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ, θ 
Ρουμανία επιχιρθςε να κεωριςει των εαυτό τθσ «μθτρόπολθ» των Βλάχων τθσ Βαλκανικισ και κατά 
κφριο λόγο των Ελλθνόβλαχων. 
44

Λ. Εμπειρίκοσ, Α. Ιωαννίδου, Ε. Καραντηόλα , Λ. Μπαλτςιϊτθσ, . Μπζθσ, Κ. Σςιτςζλθσ, Δ. 
Χριςτόπουλοσ, «Γλωςςικι ετερότθτα ςτθν Ελλάδα», Ακινα, Εκδόςεισ Αλεξάνδρεια, 2001, ς. 72. 
45

Α. Κεςόπουλοσ, Οι Ζλλθνεσ δεν ξεχνοφν τισ ρίηεσ τουσ , ς.25. Ο Α. Κεραμόπουλοσ επιμζνει ςτθ 
μακροχρόνια ςτρατιωτικι υπθρεςία των Βλάχων ςτισ τάξεισ Ρωμαϊκοφ τρατοφ, θ οποία και κατζλθξε 
να είναι κλθρονομικι και να παίξει ουςιαςτικό ρόλο ςτθν κακιζρωςθ και διατιρθςθ τθσ λατινικισ 
γλϊςςασ.  
46

Α. Λαηάρου, «Σα 200 χρόνια του μαιλ Αγά», Ωραία Σαμαρίνα, Οκτϊβριοσ 1975, αρ. φυλ.66, ς.6. 
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Ζ βιάρηθε γιώζζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα πνιύ ζηελό πιαίζην, ζην επίπεδν ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ησλ θνηλσληθώλ ζπλαλαζηξνθώλ κεηαμύ ηνπο. ηηο επαγγεικαηηθέο 

ηνπο δξαζηεξηόηεηεο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ ειιεληθή. Ζ ρξήζε δειαδή ηεο βιάρηθεο 

γιώζζαο γίλεηαη κόλν κεηαμύ ησλ βιαρόθσλσλ.
47

 

 Γηα παξάδεηγκα ζηα θιαζζηθά επαγγέικαηα ησλ Βιάρσλ, δειαδή ηελ 

θηελνηξνθία, ππήξρε ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο γιώζζα. Βιέπνπκε όκσο θαηά ηνλ 18
ν
 

θαη 19
ν
 αηώλα, όηη νη Βιάρνη κε ηελ γιώζζα ηνπο, αλαπηύρζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

εκπνξίνπ, ζην εζσηεξηθν θαη ζην εμσηεξηθό όπσο θαη ζηα Βαιθάληα θαη πνιινί από 

απηνύο έγηλαλ θαη επεξγέηεο
48

.  Δπίζεο ζηα λεόηεξα ρξόληα ζηα κνληέξλα επαγγέικαηα 

δελ ήηαλ δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα βιάρηθα γηα λα επηθνηλσλήζνπλ. Με ην 

πέξαζκα ησλ ρξόλσλ ινηπόλ θαη ηελ αζηηθνπνίεζε ηκεκάησλ ηνπ βιάρηθνπ πιεζπζκνύ 

ηα πξάγκαηα έγηλαλ όιν θαη πην δύζθνια γηα ηε ρξήζε ηεο βιάρηθεο γιώζζαο. Γηαηί 

κπνξεί ε γιώζζα λα είλαη ηθαλή γηα παξαγσγή ιόγνπ ζε έλαλ πιεζπζκό αγξνηηθό θαη 

πνηκεληθό, αιιά δελ είλαη επαξθώο επεμεξγάζηκε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί από έλα 

αζηηθό πιεζπζκό.
49

 

εκαληηθό απνδεηθηηθό ζηνηρεηό γηα ηελ δηγισζζία ησλ Βιάρσλ απνηεινύλ 

πνιιά ηξαγνύδηα θπξίσο εξσηθά θαη παξακύζηα, ηα νπνία ηξαγνπδηόληνπζαλ ζηελ 

ειιεληθή. Παξόιν δειαδή πνπ νη ληόπηνη κεηαμύ ηνπο, ζηνλ πεδό πξνθνξηθό ιόγν 

ρξεζηκνπνηνύλ ην βιάρηθν γισζζηθό ηδίσκα, ηα δεκνηηθά ηνπο ηξαγνύδηα 

ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ άξηηα ειιεληθή δηαηύπσζε.
50

 

 Έλα από ηα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα γηα ηελ δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ηεο βιάρηθεο 

γιώζζαο είλαη όηη δελ είλαη θσδηθνπνηεκέλε, δελ έρεη δειαδή πηνζεηεζεί έλα εληαίν 

ζύζηεκα αξζξνγξαθίαο πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ αλάγλσζε από όινπο 

ηνπ βιαρόθσλνπο.
51

 Γελ έρεη κνξθνινγηθά νύηε θσλεηηθά παγησζεί ώζηε λα απνθηήζεη 

κηα εληαία κνξθή, νύηε έρεη δπλαηόηεηεο ρξήζεο ζε επηζηεκνληθό ή ζε έλα ηερληθό 

                                                           
47

Λ. Εμπειρίκοσ, κ.ά.,  Γλωςςικι ετερότθτα ςτθν Ελλάδα, ς.117. 
48

 Ν. ΔΘΜ. ιϊκθσ, Θ Βλάχικθ Γλϊςςα και οι προςπάκειεσ διατιρθςισ τθσ από τουσ Βλάχουσ 
Απόδθμουσ (τζλθ 18

ου
-19

ου
 αιϊνα), Ελιμειακά, τ.47 Ιοφνιοσ 2002 και τ.48 Δεκζμβριοσ 2002, ς.5-7. 

49
Λ. Εμπειρίκοσ, κ.ά.,  Γλωςςικι ετερότθτα ςτθν Ελλάδα, ς.118. 

50
Α. Λαηάρου, «Σα 200 χρόνια του μαιλ Αγά», ς.6. 

51
Λ. Εμπειρίκοσ, κ.ά., Γλωςςικι ετερότθτα ςτθν Ελλάδα, ς.120. 
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έξγν, ιόγνπ ράξε. Ζ θσδηθνπνίεζή ηεο ρξεηάδεηαη επεμεξγαζία γεγνλόο πνπ 

ζπλεπάγεηαη θαη πξόβιεκα ζηελ θαηαγξαθή ηεο.
52

 

Ζ βιάρηθε γιώζζα, πνπ θάπνηε ηε κηινύζαλ πιαηεηέο κάδεο ζηα Βαιθάληα,  

ζήκεξα, κέξα κε ηε κέξα, ράλεηαη. Ζ γιώζζα ζπξξηθλώζεθε από ιόγνπο όρη θπζηθνύο, 

αιιά ηζηνξηθνύο θαη θνηλσληθνύο. Παξόια απηά, ε βιάρηθε γιώζζα θαη κέζα ζηηο 

αληίμνεο ζύγρξνλεο ηζνπεδσηηθέο ζπλζήθεο ηεο έληνλεο αζηηθνπνίεζεο, ηεο δηάιπζεο 

ησλ παιηώλ θιεηζηώλ θνηλσληθώλ δνκώλ, ηεο επηθνηλσλίαο, δελ παύεη λα απνηειεί κηα 

πξαγκαηηθόηεηα.   

ζνλ αθνξά ην δήηεκα γύξσ γηα ηελ θαηαγσγή ησλ Βιάρσλ επηθξαηεί κηα 

ζύγρπζε, ηόζν γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπο όζν θαη γηα ηνλ πνηκεληθό ηξόπν δσήο ηνπο 

θαηά ηνλ νπνίν θηλνύληαλ ην θαινθαίξη ζηα νξεηλά θαη ην ρεηκώλα ζηα πεδηλά, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απαξαίηεηε γηα ηα δώα ηνπο, ηξνθή.  

Ζ ηόζν θνηλή θαη πνιπζήκαληε λενειιεληθή ιέμε «Βιάρνο» εκθαλίδεηαη ζηα 

βπδαληηλά θείκελα κόιηο ηνλ 10ν αηώλα κε ηε ζεκαζία ιαηηλόγισζζνο.
53

 Σελ ίδηα 

πεξίνδν ζπλαληνύκε θαη ηηο πξώηεο καξηπξίεο γηα ηνπο Βιάρνπο ηόζν ζηνλ Διιεληθό 

ρώξν όζν θαη ζηελ Βαιθαληθή γεληθόηεξα. Αλαθνξηθά κε ηνπο Βιάρνπο ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία είλαη δηάζπαξηα ζηνπο Βπδαληηλνύο ρξνλνγξάθνπο θαη ε ηζηνξηθή παξνπζία 

ηνπο έρεη πνξεία πεξίπνπ δύν ρηιηάδσλ ρξόλσλ, κε ηηο ξίδεο ζηα Ρσκατθά ρξόληα θαη 

ζηνλ εθιαηηληζκό ησλ Βαιθαλίσλ.
54

 

Ζ ιέμε «Βιάρνο», ζύκθσλα κε πξόζθαηεο έξεπλεο, αλάγεηαη ζηε Γεξκαληθή 

γιώζζα. Φαίλεηαη λα πξνέξρεηαη από ην όλνκα ηεο θέιηηθεο θπιήο Volcae, όπνπ κε 

δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο ιέμεο απνθαινύζαλ νη Γεξκαλνί όινπο ηνπο ιαηηλόθσλνπο.
55

 

Πέξα από ην γεληθό όλνκα «Βιάρνο» νη ιαηηλόθσλνη ηεο λόηηαο Βαιθαληθήο 

απνθαινύληαη θαη κε άιια νλόκαηα (Φξαζαξηώηεο, Καξάβιαρνη, Γξακκνπζηηάλνη, 

θ.η.ι.).
56

 Ζ ιέμε απηή παξνπζηάδεη επίζεο θαη ζεκαζηνινγηθέο κεηαβνιέο, 

απνθαινύληαη έηζη νη βνζθνί, θαη νη θηελνηξόθνη. Πάλησο αλά πεξηνρέο νλνκάδνληαη 
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Λ. Εμπειρίκοσ, κ.ά., Γλωςςικι ετερότθτα ςτθν Ελλάδα, ς.118. 
53

Α. Λαηάρου, «τοιχεία του γλωςςικοφ ιδιϊματοσ των Βλάχων ωσ πθγι ιςτορίασ του Ελλθνιςμοφ», 
Ωραία Σαμαρίνα, Ιανουάριοσ – Φεβρουάριοσ 1979, αρ. φυλ. 105-106, ς.1. 
54

Α. Λαηάρου, «τοιχεία του γλωςςικοφ ιδιϊματοσ των Βλάχων ωσ πθγι ιςτορίασ του Ελλθνιςμοφ», 
Ωραία Σαμαρίνα,  Ιανουάριοσ – Φεβρουάριοσ 1979, αρ. φυλ. 105-106, ς.1. 
55

Κ. Δ. Ντίνασ, Πρακτικά του πρώτου επιςτθμονικοφ Συμποςίου Σαμαρίνασ, ς.116. 
56

Α. Μ. Κολτςίδασ, Κουτςόβλαχοι οι βλαχόφωνοι Ζλλθνεσ, Θεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ Κυριακίδθ Αφοί, 
1993, ς.18.  
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θαη δηαθνξεηηθά π.ρ. Καξαγθνύλνη, Κνπηζόβιαρνη, όκσο θαηεμνρήλ απνθαινύληαη 

Αξκάλνη.
57

 

Γηα ηελ θαηαγσγή ηνπο δηαηππώζεθαλ δπν βαζηθέο ζεσξίεο. Ζ πξώηε 

ππνζηεξίδεη ηελ πξνέιεπζε ηνπο από ηα βνξεηόηεξα θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζηνλ 

ειιεληθό ρώξν. Ζ ζεσξία απηή ζηεξίδεηαη ζε έκκεζεο καξηπξίεο βπδαληηλώλ 

ρξνλνγξάθσλ νη νπνίνη θάλνπλ ιόγν γηα θάζνδν βιάρσλ ζηε Μαθεδνλία θαη Θεζζαιία.  

Ζ δεύηεξε ζεσξία, πνπ θαίλεηαη θαη ε πην πηζαλή, ππνζηεξίδεη όηη είλαη απηόρζνλνη πνπ 

εθιαηηληζηήθαλ ζηηο νξεηλέο θαη δύζβαηεο πεξηνρέο θπξίσο ηεο Πίλδνπ θαη ηνπ 

βνξεηόηεξνπ ειιεληθνύ ρώξνπ. Τπνζηεξίδεη ηελ ηζαγέλεηα θαη ηνλ εθιαηηληζκό ησλ 

Βιάρσλ επηθαινύκελε ηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ ξσκατθνύ θξάηνπο, ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο σο θύιαθεο ζε θύξηεο δηαβάζεηο θαη ηε δεκηνπξγία θξνπξώλ γηα ηελ 

εζσηεξηθή αζθάιεηα.
58

 

Οη βιάρνη ηεο Διιάδαο απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ ειιεληζκνύ, όπσο 

απνδεηθλύεηαη από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο απειεπζεξσηηθνύο αγώλεο ηνπ έζλνπο, 

από ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ λένπ ειιεληζκνύ θαη από ηνλ 

θνηλσληθό θαη πνιηηηζηηθό ξόιν πνπ δηαδξακάηηζαλ θαη δηαδξακαηίδνπλ ζηε δσή ηεο 

ζύγρξνλεο Διιάδαο.
59
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Η Σαμαρίνα μζςα από το φακό των Wace&Thompson, Εκδότθσ Πολιτιςτικόσ φλλογοσ αμαρίνασ, 
Ακινα, 2007, ς.47
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Κ. Δ. Ντίνασ, Πρακτικά του πρώτου επιςτθμονικοφ Συμποςίου Σαμαρίνασ, ς.117. 
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Α. Κεςόπουλοσ , Οι Ζλλθνεσ δεν ξεχνοφν τισ ρίηεσ τουσ, ς.34. 
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1.5 Κοςηζόβλασοι 

 

ηελ αξρηθή νλνκαζία Βιάρνο κε ηελ επίδξαζε ηνπ ειιεληθνύ ζηνηρείνπ, 

έρνπκε ηε δεκηνπξγία δπν παξαιιαγώλ απηνύ ηνπ νλόκαηνο, ηνλ όξν Κνπηζόβιαρνο 

θαη Αξβαληηόβιαρνο.  

Γηα ην όλνκα Βιάρνο θαη Κνπηζόβιαρνο ππάξρνπλ πνιιέο εηπκνινγίεο. 

Απνδίδνπλ πνιιά νλόκαηα ζηνπο θαηνίθνπο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ θηελνηξνθία θαη 

θαηνηθνύλ από ηε πεξηνρή ηνπ Ακβξαθηθνύ Κόιπνπ κέρξη ηνπ Κξνπζόβνπ πξνο Βνξξά 

όπσο Βιάρνη, Βαιάρνη, Βιόρνη, Βιάζηνη, Μπιάρνη, Μπιάζηνη θαη Οιάρνη.
60

 

Οη γλήζηνη πξαγκαηηθνί Βιάρνη, απόγνλνη ησλ Διιήλσλ ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, ηεο  Ζπείξνπ θαη ηεο Θεζζαιίαο, αξρίδνπλ λα κεηαθηλνύληαη πξνο ηα 

λόηηα ηκήκαηα ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ κέρξη θαη ηνλ Ακβξαθηθό θόιπν
61

. Οη Βιάρνη 

απηνί ινηπόλ θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπο πξνο ηα λόηηα έξρνληαη ζε επαθή κε άιινπο 

πιεζπζκνύο νκόγισζζνπο, κηινύζαλ δειαδή θαη απηή ηελ ειιεληθή, αιιά 

δηαηεξνύζαλ θαη ηε γιώζζα ηνπο, θαιιηεξγώληαο έηζη κηα δηγισζζία
62

. Έηζη ν ιαόο 

καο ηνπο νλόκαζε «Κνπηζόβιαρνπο», βάδνληαο ην πξώην ζπλζεηηθό «Κνπηζό» πνπ 

ζηελ λέα ειιεληθή γιώζζα δειώλεη όηη ε ζεκαζία ηνπ δεύηεξνπ ζπλζεηηθνύ 

κεηώλεηαη
63

. Οη Βιάρνη απηνί δελ ήηαλ δειαδή γλήζηνη γισζζηθά κε ηνπο άιινπο ηεο 

Ζπείξνπ, ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Γ. Μαθεδνλίαο κηαο θαη απηνί δελ κηινύζαλ ηα 

βιάρηθα κόλν, αιιά θαη ηα ειιεληθά, γηα απηό κε ηελ αθνκνίσζε πνπ δεκηνπξγήζεθε 

έρνπκε πάξα πνιινύο όξνπο πνπ απνδίδνληαη πιένλ κε ειιεληθέο ιέμεηο.
64

 

ύκθσλα κε ηνλ Μηρ. Υξπζνρόνπ, ζηε κειέηε ηνπ γηα ηνπο Κνπηζόβιαρνπο, 

ππνζηεξίδεη όηη ην όλνκα απηό είλαη ηνύξθηθε ιέμε. Πξνέξρεηαη από δπν ζύλζεηεο, ηελ 

ηνύξθηθε «θνπηζνύθ» θαη ηελ ειιεληθή «βιάρνο». Οη Σνύξθνη κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο 
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Α. Μ. Κολτςίδασ,  Κουτςόβλαχοι οι βλαχόφωνοι Ζλλθνεσ, ς.19-20. 
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 Α. Λαηάρου, Ιςτορικά και Γλωςςολογικά δεδομζνα του Διθπειρωτικοφ-Μακεδονικοφ χώρου ςε 
ςυνάρτθςθ με τθν καταγωγι των Βλάχων-Αρμάνων, αμαρίνα, Εκδότθσ Εκπολιτιςτικόσ φλλογοσ 
αμαρίνασ, 2006, ς.293-294. 
62

 Thede Kahl, Για τθν ταυτότθτα των Βλάχων, μετάφραςθ τζφανοσ Μπουλαςίκθσ, Ακινα, Εκδόςεισ 
Βιβλιόραμα, 2009, ς.15-17. 
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 Γ. Ζξαρχοσ, Ελλθνόβλαχοι (Αρμάνοι), ς.28-32. 
64

Α. Μ. Κολτςίδασ, Κουτςόβλαχοι οι βλαχόφωνοι Ζλλθνεσ, ς.19-20. 



 

23 
 

Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο νλόκαζαλ ηελ κελ Βιαρία (Γαθία) «Καξαβιάρ», δειαδή 

κεγάιε, απέξαληε Βιαρία. Σν «θνπηζνύθ» ζεκαίλεη κηθξό θαη νλόκαζαλ έηζη ην κηθξό 

ηκήκα πνπ θαηνηθνύζαλ νη Βιάρνη ζηνλ ειιεληθό ρώξν, επνκέλσο «Κνπηζνύθ-Βιάρ» 

άξα θαη «Κνπηζόβιαρνο».
65 

Από ηελ άιιε νη Βιάρνη εθείλνη πνπ καδί κε ηνπο Αιβαλνύο ήξζαλ ζηελ Διιάδα 

θαη κηινύζαλ καδί κε ηελ βιάρηθε θαη ηελ ειιεληθή γιώζζα, νη Έιιελεο ηνπο 

νλόκαζαλ Αξβαληηόβιαρνπο. Απηνί θαηάγνληαλ από ηνπο εθιαηηληζκέλνπο Ηιιπξηνύο 

θαη πξώηε ηνπο θνηηίδα ήηαλ ε πεξηθέξεηα ηεο θσκόπνιεο Φξάζαξε θαη νλνκάδνληαλ 

Φξαζαξηώηεο ή Φξαζαξεώηεο. Καηά ηελ ηνπξθνθξαηία πνιινί από απηνύο 

εμηζιακίζηεθαλ ζε αληίζεζε κε ηνπο Κνπηζόβιαρνπο νη νπνίνη πνηέ δελ ππνηάρηεθαλ 

ζηνλ ηνύξθν θαηαθηεηή.
66 

Πνιιέο θνξέο ζηε βηβιηνγξαθηθή καο αλαδήηεζε ζπλαληήζακε επίζεο θαη ηνλ 

όξν «Καξαγθνύλεδεο». Ο όξνο απηόο απνδίδεηαη ζηνπο θαηνίθνπο ησλ πεδηλώλ 

ηκεκάησλ ηνπ Θεζζαιηθνύ θάκπνπ, ζηνπο λνκνύο Καξδίηζαο θαη Σξηθάισλ. Άκεζα 

δεκέλνη κε ηε γε πξνζάξκνδαλ ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο ζ' απηήλ, έρνληαο σο ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκά ηνπο ηελ ελδπκαζία, ηδίσο ησλ γπλαηθώλ. Γηα ην όλνκα 

«Καξαγθνύλεδεο» θαηά θαηξνύο έρνπλ ππνζηεξηρζεί δηάθνξεο απόςεηο. Μεξηθνί 

εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο «θαξά» (θεθαιή) θαη «θηλώ» 

(θνπλώ), θαζώο είραλ ηε ζπλήζεηα, ηδίσο ηα παιηόηεξα ρξόληα, λα ρξεζηκνπνηνύλ γηα 

ζπλελλόεζε ηηο θηλήζεηο ηνπ θεθαιηνύ ηνπο, αληί ηεο νκηιίαο ή λα θνπλνύλ ην θεθάιη 

ηνπο κηιώληαο.
67

 Μηα άιιε άπνςε ππνζηεξίδεη όηη ε πξνέιεπζε ηνπ νλόκαηνο ηνπο λα 

νθείιεηαη ζηε ζύλζεζε ησλ ιέμεσλ «θαξά» (καύξν ρώκα) θαη «γνπλ» (γνύλα) κε 

απνηέιεζκα νη Καξαγθνύλεδεο λα είλαη όζνη θνξνύζαλ καύξε γνύλα, ή «θαξά» θαη 

«γηνύλαλ» δειαδή «καύξνη Έιιελεο». Ο θαζεγεηήο θνηλσληνινγίαο θ. Γεώξγηνο 

Καββαδίαο κειέηεζε ηνπο Καξαγθνύλεδεο θαη δηαπίζησζε ηελ παλάξραηα θαηαγσγή 

ηνπο. «Σα ηξαγνύδηα ηνπο θαη νη ρνξνί ηνπο είλαη όκνηνη ζρεδόλ κε ηνπο άιινπο 

Διιεληθνύο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο, αιιά κε ξπζκνύο αξγνύο θαη ζηαζεξνύο».
68
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Μηα άιιε δηάθξηζε σο πξνο ηελ νλνκαζία ησλ Βιάρσλ είλαη θαη ε δηάθξηζε 

κεηαμύ Αξκάλσλ θαη Ρακάλσλ. Οη ειιελνιαηηλόγισζνη Βιάρνη απηναπνθαινύληαη ζηε 

γιώζζα ηνπο «Αξκάλνη» ελώ ζηα ειιεληθά θαη ηηο πεξηζζόηεξεο γιώζζεο ηνπ θόζκνπ 

εηεξνπξνζδηνξίδνληαη σο «Βιάρνη». Ο όξνο Αξκάλνη πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε από ηνλ 

Γ. Βάηγθαλη ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα.
69

 

Ο βιάρηθνο απηνπξνζδηνξηζκόο «Αξκάλνη» είλαη ζύλζεηε ιέμε από ην a 

+Romani, δειαδή α +ξσκάλνη, όπσο νλνκάδνληαλ νη ιαηηλόθσλνη ξσκαίνη ζηηο λόηηεο 

επαξρίεο ηνπ Αλαηνιηθνύ Ρσκατθνύ Κξάηνπο. Ωο «Ρσκάλνη» είλαη γλσζηνί ζηνπο 

βπδαληηλνύο ρξόλνπο νη ιαηηλόθσλνη ππήθννη ηνπ ξσκατθνύ θξάηνπο θη σο «Ρσκαίνη» 

νη ειιελόθσλνη ππήθννί ηνπο. 

ύκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθό βπδαληηλνιόγν Β. Βαζίιηεθ, νη «Γξαηθνί» νλόκαδαλ ηε 

ρώξα ηνπο «Αξκαλία». Με βάζε ηνλ αθαδεκατθό θαζεγεηή ηνπ παλεπηζηήκηνπ Αζελώλ 

Γηνλύζην Εαθηζπλό, ε άπνςε ηνπ Βαζίιηεθ επηβεβαηώλεηαη κέζα από γλσζηό αξκαληθό-

βιάρηθν ηξαγνύδη πνπ αλαθέξεη ηελ Διιάδα σο Αξκαλία. ύκθσλα κε ηνλ ίδην 

πηζηεύεηαη όηη αλ ζέινπκε λα είκαζηε πην αθξηβήο ζηελ νξζή γξαθή ηεο νλνκαζίαο κε 

ηελ νπνία απηναπνθαινύληαη νη Βιάρνη, ζα έρνπκε ηνπο εμήο ηύπνπο.
70

 

 Araman= Βιάρνο θαη Aramani= Βιάρνη, θαηά ηνλ ηξόπν εθθνξά ησλ Πίλδησλ, 

ησλ Οιπκπίσλ θαη ησλ ινηπώλ Βιάρσλ.  

 (A)Ramen=Βιάρνο θαη (A)Rameni= Βιάρνη θαηά ηνλ ηξόπν εθθνξάο ησλ 

Αξβαληηόβιαρσλ.  

Ζ ιέμε Araman είλαη δεισηηθή ηνπ ηόπνπ ηεο θνηηίδαο, ηεο κόληκεο θαηνηθίαο, θαη 

ζεκαίλεη κέλσ ζηαζεξόο ζε κηα θαηνηθία. 

Δκείο πηζηεύνπκε ινηπόλ όηη γύξσ από ην όλνκα Βιάρνο ζην νπνίν απνδίδνληαη 

θαη πνιιέο αθόκε νλνκαζίεο, όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ρξήδεη κεγάιε αλάιπζεο 

θαη επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο έγθεηληαη ηόζν σο πξνο ηελ 

θαηαγσγή ηνπο όζν θαη πξνο ηελ γιώζζα ηνπο, αιιά θαη ηελ ηειηθή απόδνζε 

πξνέιεπζε ηνπ νλόκαηνο ηνπο. 
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Επικαιρότθτα, 2010, ς.70-71.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

Η εθημεπίδα «Ωπαία αμαπίνα» 

 

Ο έληππνο ηύπνο απνηεινύζε από παιηόηεξα αιιά θαη ζήκεξα κηα από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο πεγέο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ. Μέζα από ηα δηάθνξα άξζξα ηεο, 

θνηλσληθά, πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά, νηθνλνκηθά θ.α. πξνζθέξεη κηα πιήξε ελεκέξσζε θαη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο αλαγλώζηεο ηεο.  

Από ηελ πξώηε πεξίνδν πνπ μεθίλεζε ν έληππνο ηύπνο κέρξη θαη ζήκεξα 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή εμέιημε θαη αλάπηπμε, όρη κόλν ζηελ ζεκαηνινγία ηνπ θαη 

ζπλεπώο θαη ζηελ αύμεζε ησλ θύιισλ κηαο εθεκεξίδαο, αιιά θαη ζηνλ ηξόπν 

παξνπζίαζε θαη ησλ κέζσλ παξαγσγή ηεο.  

Ζ εθεκεξίδα σξαία ακαξίλα θαηά ηελ πεξίνδν κειέηεο 1974-1980, παξαηεξνύκε 

όηη απνηειεί κηα ζεκαληηθή ηζηνξηθή θαη ιανγξαθηθή πεγή γηα ηε πεξηνρή πνπ 

κειεηάκε, ηε ακαξίλα.  

 ην θεθάιαην απηό ζα δηαηππώζνπκε ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξόλσλ, ζηνλ έληππν ηύπν. Δπίζεο ζα θάλνπκε κηα αλαθνξά ζηελ ηζηνξία 

θαη δξάζε ηεο εθεκεξίδαο «Ωξαία ακαξίλα», θαζώο θαη κηα αλαθνξά ζην πιηθό πνπ 

είρακε ζηε δηάζεζε καο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο καο. 
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2. 1 Γιαθοπέρ ηος ένηςπος ηύπος από ηον 

20ο ζηον 21ο αιώνα. 

 

Ζ ρξνλνινγία έλαξμεο ηνπ ειιεληθνύ ηύπνπ μεθίλεζε ην 1784. Ζ πξώηε απηή 

εβδνκαδηαία εθεκεξίδα πνπ εθδόζεθε ζηε Βηέλλε δελ ζώδεηαη ζε θαλέλα γλσζηό 

αληίηππν νύηε είλαη γλσζηόο ν ηίηινο ηεο.
71

 

Καηά ηε κεηάβαζε από ηνλ 20ν ζηνλ 21ν αηώλα, έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα 

γηα λα δνύκε ηελ εμέιημε ηνπ έληππνπ ηύπνπ, δηαθξίλνληαη θάπνηεο ραξαθηεξηζηεθέο 

δηαθνξέο. Σν πξώην πξάγκα πνπ εληππσζηάδεη ζηελ εμέιημε ησλ εθεκεξίδσλ είλαη ν 

αξηζκόο ησλ ζειίδσλ. Από ηηο ηέζζεξεηο ζειίδεο πεξάζακε δηαδνρηθά ζηηο νρηώ, ζηηο 

δώδεθα, ζηηο δεθαέμη, γηα λα θηάζνπκε αθόκε θαη ζηηο είθνζη ηέζζεξηο, ζηηο ζαξάληα 

νρηώ, ζηηο εμήληα ηέζζεξηο, πνπ είλαη θαλόλαο ζρεδόλ γηα πνιιέο θαζεκεξηλέο 

εθεκεξίδεο θαη γηα όιεο πνπ έρνπλ κεγάιεο θπθινθνξίεο.
72

 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε εκθάληζε ησλ απνγεπκαηηλώλ θύιισλ 

εθεκεξίδαο εθηόο από ηα πξσηλά. Παιηόηεξα ε κάρε κεηαμύ απνγεπκαηηλήο θαη 

πξσηλήο εθεκεξίδαο σο πξνο ηελ δήηεζε ήηαλ ακθίξξνπε. ήκεξα ε κάρε απηή έρεη 

θξηζεί. ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο ησλ εθεκεξίδσλ νη ηξεηο πξώηεο θπθινθνξίεο ησλ 

εθεκεξίδσλ αλήθνπλ ζε εθεκεξίδεο ηνπ απνγεπκαηηλνύ θαη όρη ηνπ πξσηλνύ ρώξνπ.
73

 

Έλα άιιν ζεκείν είλαη ν αξηζκόο ησλ ζπληαθηώλ. Ζ εθεκεξίδα είλαη 

απνηέιεζκα κηαο νκάδαο αλζξώπσλ. Αλ θαη γηα παιηόηεξα δελ γλσξίδνπκε ηνλ αθξηβή 

αξηζκό ησλ ζπληαθηώλ πνπ ρξεηάδνληαλ γηα λα εθδνζεί κηα εθεκεξίδα, μέξνπκε όκσο 

όηη ε νθηαζέιηδε εθεκεξίδα κπνξνύζε λα βγεη κε είθνζη ή ζαξάληα ζπληάθηεο, ελώ ε 

ζεκεξηλή ρξεηάδεηαη 80, 100, 150. Απηό απνηειεί έλα ζηνηρείν γηα ηα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα ηνπ ηύπνπ.
74

 

Δπίζεο έρνπκε ηελ εκθάληζε ηεο Κπξηαθάηηθεο εθεκεξίδαο. Ζ Κπξηαθάηηθε 

εθεκεξίδα δελ μεθίλεζε σο Κπξηαθάηηθε. Ξεθίλεζε σο κηα αλαπηπγκέλε κνξθή ηεο 
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θαζεκεξηλήο πξσηλήο, ε νπνία κε ηνλ ρξόλν απέθηεζε απηόλνκε νληόηεηα κε δηθά ηεο 

έλζεηα, ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη κε δηθά ηεο πεξηνδηθά, θαη θαηόξζσζε λα θπξηαξρήζεη 

θπθινθνξηαθά.
75

 

Αθόκα θαη ηα ηερληθά κέζα άξρηζαλ λα εμειίζζνληαη. Από ηελ παξαδνζηαθή 

ηππνγξαθία ν ηύπνο πέξαζε ζηελ θσηνζύλζεζε. Από ηα πηεζηήξηα πέξαζε ζηα 

ηαρππηεζηήξηα, επίζεο έρνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ ρξώκαηνο πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ 

ζηνλ ειιεληθό ηύπν ζηελ κεηαδηδαθηνξηθή πεξίνδν.
76

 

 ια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, αξηζκόο ζειίδσλ, έλζεηα, Κπξηαθάηηθνο ηύπνο, 

αξηζκόο ζπληαθηώλ δεκηνύξγεζαλ έλα λέν εθδνηηθό πεξηβάιινλ, ζηελ εμέιημε θαη 

αλάπηπμε ηνπ έλζεηνπ ηύπνπ. 
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28 
 

2. 2 Ιζηοπία και δπάζη ηηρ εθημεπίδαρ 

Ω.. 

 

Ζ ηδέα γηα ηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο γελλήζεθε θάπνηα ρξόληα αξγόηεξα από 

ηελ ίδξπζε ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Αζελώλ ην 1952. Έηζη ην 1965 εθδόζεθε ε 

πξώηε εθεκεξίδα ηνπ ζπλδέζκνπ κε ηελ επσλπκία «ακαξίλα». Καζαξά ζαλ όξγαλν 

ηνπ ζπλδέζκνπ ε εθεκεξίδα θπθινθόξεζε 18 θύιια, δειαδή κέρξη ηα ηέιε ηνπ έηνπο 

1966. Αξγόηεξα όκσο αιιάδνληαο εθδόηε ε εθεκεξίδα πήξε πην πξνζσπηθό 

ραξαθηήξα.
77

 

Έηζη ν ζύλδεζκνο ησλ ακαξηλαίσλ Αζήλαο έθδσζε γηα δεύηεξε θνξά, ην 

Μάην-Ηνύλην ηνπ 1970, ην έληππό ηνπ κε ηελ επσλπκία απηή ηε θνξά «Ωξαία 

ακαξίλα» από ηνλ εθδόηε θαη δηεπζπληή ηέθα Γηώξγν. Απηή είλαη θαη ε δεύηεξε 

πεξίνδνο ηνπ εληύπνπ, όπνπ θαηά ηε δξαζηεξηόηεηα απηή αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη 

ζπληάρηεθε γηα πξώηε θνξά θαη κηα ζπληαθηηθή επηηξνπή.
78

 

Ζ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο είλαη κεληαία. Από ηελ πεξίνδν κειέηεο όκσο θαη γηα 

ηα δπν ηειεπηαία έηε, 1979 θαη 1980, όπσο πξνθύπηεη από ην δηαζέζηκν πιηθό γηα ηελ 

εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο, ε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο είλαη δίκελε. 

Ζ εθεκεξίδα Ωξαία ακαξίλα, ήηαλ κηα ηνπηθή εθεκεξίδα κε ζθνπό ηελ 

ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ γηα δηάθνξα ζπκβάληα. Ηδηαίηεξε έκθαζε γίλεηαη 

ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο θαζώο θαη ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δξώκελα ηεο 

ακαξίλαο.
79

 Απνηεινύζε έηζη έλα θαιό κέζν ελεκέξσζεο γηα ηηο κνπζηθέο εθδειώζεηο 

θαη ηα παλεγύξηα ηνπ ρσξηνύ, ηα νπνία θαηέρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα όινπο ηνπο 

ακαξηλαίνπο αθόκε θαη γηα εθείλνπο πνπ δνύζαλ ζην εμσηεξηθό. πσο θαίλεηαη κέζα 

από ηα δηάθνξα άξζξα, νη εθδειώζεηο θαη ηα παλεγύξηα απνηεινύζαλ γη απηνύο, όρη 

κόλν έλαλ ηξόπν γηα λα δηαηεξνύλ δσληαλά ηα ήζε θαη έζηκα ηνπο, αιιά θη έλαλ ηξόπν 

αληάκσζεο όισλ ησλ δηαζθνξπηζκέλσλ ακαξηλαίσλ. 

                                                           
77

Μ. Παπαηιςθ, Μ. Ποντίκασ, «Σα 10 χρόνια τθσ Ωραίασ αμαρίνασ», Ωραία Σαμαρίνα, Ιοφλιοσ-
Αφγουςτοσ 1980, αρ. φυλ. 123-124, ς.1. 
78

Μ. Παπαηιςθ, Μ. Ποντίκασ, «Σα 10 χρόνια τθσ Ωραίασ αμαρίνασ», Ωραία Σαμαρίνα, ς.1. 
79

Κ. Μπίρκασ, Ακάνατθ Πίνδο «Εκνικοί αγϊνεσ και χοροάςματα τθσ Βλαχουριάσ», ς. 250. 
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Ζ εθεκεξίδα ήηαλ πάληα ζην πιεπξό ησλ ζπλδέζκσλ θαη βνεζνύζε πάληα ζηελ 

επνηθνδνκεηηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπο θαζώο θαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ ακαξηλαίσλ γηα 

ηα πξνβιήκαηα, ηα λέα θαη ηηο εηδήζεηο ηεο ακαξίλαο. Απνηέιεζε έλα ηζηνξηθό 

ιανγξαθηθό έληππν όπνπ είρε ζπλεξγαζίεο κε εηδηθνύο αλζξώπνπο ησλ γξακκάησλ θαη 

ησλ ηερλώλ θαζώο θαη πξνζσπηθόηεηεο πνπ έβαδαλ θαη απηνί κε ηνλ ηξόπν ηνπο ην 

ιηζαξάθη ζηε δηαηύπσζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ακαξίλαο. Πξνζπαζνύζε λα δηαθξίλεηαη γηα 

ην ζπιινγηθό ηεο πλεύκα θαη δελ έδεηρλε δηαθξίζεηο ζε πξόζσπα αιιά νύηε θαη έπαηξλε 

πνιηηηθή ε θνκκαηηθή ζέζε.   

 Κύξην θξόληκα ησλ ππεύζπλσλ γηα ηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο αιιά θαη όζσλ 

ζπνξαδηθά ζπκκεηείραλ κε άξζξα ζε απηήλ, ήηαλ ε αγάπε γηα ηε ακαξίλα θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηα θαίξηα θαη δσηηθά πξνβιήκαηα ώζηε ζπιινγηθά λα κπνξέζνπλ λα 

επηιπζνύλ θάπνηα από απηά.  

Μέρξη ην 1980, όπνπ είλαη θαη ην ηειεπηαίν έηνο κειέηεο ηεο εξγαζίαο καο, ε 

εθεκεξίδα αληηκεηώπηδε παξάιιεια θαη αξθεηέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

δηαδηθαζία έθδνζε ηεο. Τπήξραλ πνιιέο δπζθνιίεο από ηελ άπνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Γηα ην ιόγν απηό γίλνληαλ εππξόζδεθηα ζπλεξγαζίεο, αληαπνθξίζεηο, άξζξα, επηζηνιέο, 

θαη γλώκεο ζπκπαηξησηώλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ θαζώο θαη όισλ όζσλ ήζειαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ κε θάπνην άξζξν ηνπο. 

Έλα άιιν ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεηώπηδε ε εθεκεξίδα ήηαλ θαη ην 

νηθνλνκηθό. Παξόιν πνπ νη ζπλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο εξγάδνληαλ ρσξίο κηζζό αιιά 

εζεινληηθά εμαθνινπζνύζαλ λα ππάξρνπλ έμνδα πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί. Απηέο νη 

αλάγθεο πξνζπαζνύζαλ λα θαιύπηνληαη από ηηο ζπλδξνκέο θπξίσο ησλ ακαξηλαίσλ.  

Ζ εθεκεξίδα δελ επέβιεπε ζε νηθνλνκηθά νθέιε, νύηε πξνζδνθνύζε θέξδε από 

ηελ θπθινθνξία ηεο. Οη αλάγθεο ηηο θαιύπηνληαλ από ηηο εηζθνξέο ή ζπλδξνκέο ησλ 

ακαξηλαίσλ. 

Γηαθξίλνπκε ινηπόλ όηη πξνζδνθία ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ λα απνηειέζεη κνριό 

πίεζεο θαη έλα κέζσ επίηεπμεο όισλ ησλ πξνζδνθηώλ γηα κηα ακαξίλα κε ηαπηόηεηα. 

Μηα ακαξίλα πνπ ζα ζέβνληαη γηα ηελ πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκία, ηα κλεκεία ηεο, ηα 

ήζε θαη έζηκα θαζώο θαη ηελ παξάδνζε ηεο.
80
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2. 3  Τλικό ηηρ εθημεπίδαρ για ηην 

πεπίοδο μελέηηρ 

 

Ο έληππνο ηύπνο «Ωξαία ακαξίλα» απνηειεί ηε βαζηθή πεγή πάλσ ζηελ νπνία 

επηθεληξώζεθε ε απνδειηίσζε καο, γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο.   

πγθεθξηκέλα ε παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 

1974-1980. Ζ εθεκεξίδα είλαη κεληαία επνκέλσο γηα θάζε ρξόλν ππάξρνπλ 12 έληππα, 

θύιια ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην έηνο 1974 βξέζεθαλ όια 

ηα θύιια ηεο εθεκεξίδαο «Ωξαία ακαξίλα», ε αξίζκεζε ησλ νπνίσλ είλαη από ηνλ 

Ηαλνπάξην 1974 αξ. θύι. 45 έσο ην Γεθέκβξην 1974 αξ. θύι. 56.  

Γηα ην έηνο 1975 ε αξίζκεζε ηεο εθεκεξίδαο ζπλερίδεη θαλνληθά από ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1975, αξηζκό θύιινπ 57, έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1975, αξηζκό θύιινπ 

68. Δλώ γηα ηνπο κήλεο Αύγνπζηνο –επηέκβξηνο εθδόζεθε κηα θνξά.  

Σν 1976 βξέζεθαλ όια ηα θύιια ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδαο κε εμαίξεζε 

όηη θαηά ηνπο κήλεο Ηνύιην- Αύγνπζην ε εθεκεξίδα εθδόζεθε κηα θνξά. Ζ αξίζκεζε 

ηεο γηα ην έηνο απηό είλαη από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1976 αξηζκό θύιινπ 69, έσο ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1976 αξηζκό θύιινπ 80.  

Σν έηνο  1977  βξέζεθαλ όια ηα θύιια  ηεο εθεκεξίδαο  κε αξίζκεζε θύιινπ 

από ην 81 έσο ην 92 κε ηε δηαθνξά όηη θαηά ηνπο κήλεο Ηνύλην-Ηνύιην θαη Αύγνπζην- 

επηέκβξην εθδόζεθε κηα θνξά.  

Σν 1978 ε αξίζκεζε ηεο εθεκεξίδαο μεθηλάεη από ην 93 έσο ην 104 κε εμαίξεζε 

όηη θαηά ηνπο κήλεο Αύγνπζην θαη επηέκβξην εθδόζεθε κηα θνξά.  

Σέινο θαηά ηα έηε 1979 θαη 1980 ε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο θαίλεηαη λα αιιάδεη 

θαη από κεληαία λα γίλεηαη δηκεληαία. Έηζη γηα ην έηνο 1979 αλά δπν κήλεο εθδίδεηαη ε 

εθεκεξίδα «Ωξαία ακαξίλα» κε αξηζκό θύιινπ από ην Ηαλνπάξην–Φεβξνπάξην κε 

105-106 έσο ην Ννέκβξην-Γεθέκβξην κε αξηζκό θύιινπ 115-116. Αλάινγα θαη γηα ην 

έηνο 1980 ε εθεκεξίδα εθδίδεηαη αλά δπν κήλεο κε αξίζκεζε από ην Ηαλνπάξην-
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Φεβξνπάξην κε αξηζκό θύιινπ 117- 118 έσο ην Ννέκβξην-Γεθέκβξην 127-128. ε απηό 

ην έηνο δελ εληνπίζηεθαλ ηα θύιια θαηά ην δηάζηεκα επηέκβξην- Οθηώβξην.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο 

Ήθη και Έθιμα 

 

Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη έλα από ηα ζηνηρεηά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

ηαπηόηεηα ελόο ιανύ θαη ελόο έζλνπο γεληθόηεξα. Λέγνληαο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

ελλννύκε όια εθείλα ηα ήζε, έζηκα θαη παξαδόζεηο πνπ δηέπνπλ κηα θνηλσλία ή έλαλ 

ηόπν. ηελ ειιεληθή θνηλσλία αθόκε θαη ζήκεξα εμέρνπζα ζέζε έρνπλ νη παξαδόζεηο, 

ηα ήζε θαη έζηκα, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ θαη θαζνξίδνπλ πνιιέο θνξέο ηε δσή θαη ηε 

λννηξνπία ησλ αλζξώπσλ.  

Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε όηη κε ηελ έλλνηα παξάδνζε ελλννύκε ηελ 

αλαθνξά ζην παξειζόλ. πγθεθξηκέλα είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνληαη από 

γεληά ζε γεληά, κε ηνλ γξαπηό ή πξνθνξηθό ιόγν θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πνιηηηζηηθή 

εμέιημε. Δλώ ηα έζηκα εθθξάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηεο θάζε θνηλσλίαο θαη ηελ ηππηθή 

πξνζθόιιεζε ζην πξνεγνύκελν
81

. 

Ζ παξάδνζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε πνιιέο θνξέο κε ηε κνπζηθή, ην ρνξό θαη 

ηα ηξαγνύδηα, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θάζε θνξά. Γηα θάζε έζηκν ππήξραλ ηα 

αλάινγα ηξαγνύδηα πνπ ζπλνδεύνληαλ από ηνπο αλάινγνπο ρνξνύο θαη κνπζηθά 

όξγαλα. Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ όκσο θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ 

ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο, πνιιά από απηά μεράζηεθαλ, άιια εγθαηαιείθηεθαλ ελώ 

άιια έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί. Ωζηόζν ε δηαρξνληθή αμία θάπνησλ από απηά πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη κέρξη θαη ζήκεξα, ηνλίδεη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ κπνξεί λα είραλ 

γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο, θαζώο θαη ηελ αλάγθε ησλ θαηνίθσλ γηα 

επηζηξνθή ζηηο ξίδεο ηνπο. 

ηελ ελόηεηα απηή ζα αζρνιεζνύκε κε ηα έζηκα πνπ απαληώληαη πην ζπρλά ζηα 

δηάθνξα άξζξα ηεο εθεκεξίδαο «Ωξαία ακαξίλα» θαη ηα όπνηα ζπλδένληαη κε ηε 

κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε ησλ ακαξηλαίσλ. πγθεθξηκέλα ηα έζηκα απηά είλαη ν 

                                                           
81 Hobsbawm Eric, Ranger Terence, Η επινόθςθ τθσ παράδοςθσ, μετάφραςθ Θανάςθσ Ακαναςίου, 

Ακινα, Εκδόςεισ Θεμζλιο, 2004, ς.9-11. 
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ρνξόο «Σζηάηζηνο», ην έζηκν ηνπ Κιήδνλα, ν Γάκνο θαη νη Αξξαβώλεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο ηεο ακαξίλαο θαη ε Πξσηνκαγηά. Δπίζεο ζηελ ηειεπηαία ελόηεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ απηνύ, γίλεηαη θαη κηα κηθξή αλαθνξά γηα θάπνηνπο ρνξνύο νη νπνίνη έρνπλ 

μεραζηεί κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ.   
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3.1  Ο Υοπόρ  «Σζιάηζιορ» 

 

Από ηελ αλάιπζε ησλ θύιισλ ηεο εθεκεξίδαο ε «Ωξαία ακαξίλα», έλα 

κνπζηθνρνξεπηηθό έζηκν ηδηαίηεξεο ζεκαζία πνπ απαληάηαη ζε πνιιέο εθδειώζεηο ζηελ 

πεξηνρή ηεο ακαξίλαο, είλαη ν ρνξόο «Σζηάηζηνο».  

Ο Σζηάηζηνο ήηαλ ην θνξπθαίν γεγνλόο όρη κόλν ηνπ παλεγπξηνύ αιιά θαη όινπ 

ηνπ θαινθαηξηνύ. Δίλαη ν ρνξόο πνπ εκπεξηέρεηαη ζε όια ηα παλεγύξηα, πνπ ιακβάλνπλ 

ρώξα από ην Μάην κέρξη θαη ην επηέκβξην πεξίπνπ, ζε όιεο ηηο κνπζηθέο εθδειώζεηο 

ησλ ρνξεπηηθώλ ζπλδέζκσλ ηεο ακαξίλαο, ζηνλ ενξηαζκό ηεο Μεγάιεο Παλαγηάο 

θαζώο θαη άιισλ εθθιεζηώλ.
82

 

Ηδηαίηεξα κεγάιε έκθαζε ζην ρνξό απηό, δίλεηαη θαηά ην δεθαπεληαύγνπζην 

ζηνλ ενξηαζκό ηεο Μεγάιεο Παλαγίαο (Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ). Υνξεύεηαη ηελ 

επνκέλε ηνπ 15 Αύγνπζηνπ, δειαδή ζηηο 16 θαη 17 Απγνύζηνπ, κε ηε ζπκκεηνρή όισλ 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ, ζηνλ πξναύιην εθθιεζηαζηηθό ρώξν. Δθεί, κεηά ηε Θεία 

ιεηηνπξγία, νη θάηνηθνη πηάλνληαη ν έλαο κε ηνλ άιιν θαη ηξαγνπδώληαο ρνξεύνπλ ην 

ηξαγνύδη ηνπ «Σζηάηζηνπ». Παξαδνζηαθά θαηά ην ρνξό απηό ζρεκαηίδνληαη δπν 

κεγάινη επάιιεινη θύθινη από άλδξεο θαη γπλαίθεο. Ο εζσηεξηθόο θύθινο πνπ είλαη ν 

πξσηεύνληαο απνηειείηαη από ηνπο άλδξεο, ελώ ν εμσηεξηθόο από ηηο γπλαίθεο. 

Μπξνζηά κπαίλεη ε νκάδα ησλ γεξνληόηεξσλ κε θνξπθαίν ηνπ ρσξηνύ, ζπλήζσο ηνλ 

κεγαιύηεξν ζε ειηθία. Οη ρνξεπηέο ρνξεύνπλ ηξαγνπδώληαο έμη ηξαγνύδηα, πνπ άιια 

είλαη εξσηθά-θιέθηηθα θαη άιια παξκέλα κέζα από ηελ θνηλσληθή δσή ηνπ ρσξηνύ.
83

 Ο 

ρνξόο «Σζηάηζηνο» ηειεηώλεη πάληα κε ζθπξίγκαηα από ηνπο ρνξεπηέο θαη ηνπο 

ζεαηέο.84
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K. Σςιάνα – Πανταηίδου, Από τα χειμαδιά ςτα Βλαχοχώρια, Θεςςαλονίκθ, Εκδότθσ 
UniversityStudioPress, 2005, ς.57. 
83

Κ. Μπίρκασ, «Εκνικοί αγώνεσ και χοροάςματα τθσ Βλαχουριάσ», ς.254-256. 
84

Κ. Μπίρκασ, ς.256. Σα ςφυρίγματα αυτά είναι ςυνκθματικά και ςτθρίηονται ςε ζνα ιςτορικό γεγονόσ. 
Όταν οι αμαριναίοι οπλαρχθγοί ζπιαναν το Μεγάλο χορό, ο καπετάν Χατηθμπφρροσ είχε διατάξει 
μερικοφσ κλζφτεσ να ςτθκοφν ςτθ γζφυρα και μόλισ δουν τουσ Σοφρκουσ να ζρχονται να ςφυρίξουν για 
να  λιξει ο χορόσ. Ζτςι ζμεινε το ζκιμο να ςφυρίηουν οι γφρω από το χορό και να διαλφεται.  
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ε όια ηα παξαπάλσ γίλεηαη αλαθνξά, ζε θύιια ηεο εθεκεξίδαο θαηά ηελ πεξίνδν 

κειέηεο 1974-1980. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ηα εμήο παξαθάησ απνζπάζκαηα 

από δηάθνξα ζρεηηθά άξζξα γηα ην Μεγάιν ρνξό «Σζηάηζην»: 

Ο Σζηάηζηνο ηελ δεύηεξε κέξα ηεο Παλαγίαο: 

«Ζ δεύηεξε κέξα ηεο Παλαγίαο, ζηηο 16 δειαδή Απγνύζηνπ πνπ θαηά παξάδνζε 

παλεγπξίδεη ε Μεγάιε Παλαγία ήηαλ ε πην ιακπξή κέξα γηα ηε 

ακαξίλα…μερύζεθαλ ζηνλ πεξίβνιν ηνπ ρνιείνπ γηα λα πηάζνπλ ηνλ 

0παξαδνζηαθό ρνξό ηνπ ¨Σζηάηζνπ¨»
85

 

«Μεηά ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ην πιήζνο ηνπ εθθιεζηάζκαηνο εμερύζε εηο ην 

κεγάιν πξναύιηνλ ηεο εθθιεζίαο θαη ηνπ ζρνιείνπ, όπνπ εηξαγνπδήζε θαη 

ερνξεύζε ν θαη’ εμνρήλ ρνξόο ηεο ακαξίλαο ¨Σζηάηζηνο¨….».
86

 

«…κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ερνξεύζε ν ¨Σζηάηζηνο¨ ζύκθσλα κε ηα 

θξαηνύληα έζηκα. Δπί θεθαιήο ήηαλ νη γεξνληόηεξνη πνπ έζπξαλ ηνλ ρνξόλ εθ ησλ 

αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ηεο ακαξίλαο…Ρπζκηζηήο ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη ηνπ ρνξνύ ν 

πξσηνπξεζβύηεξνο….».
87

 

 «Ξερσξηζηόο ήηαλ ν Σζηάηζηνο ηεο ηξίηεο κέξαο ηνπ παλεγπξηνύ. Έγηλε από πξηλ 

πξνζπάζεηα λα νξγαλσζεί θαιύηεξα ν ρνξόο θαη λα θξαηήζεη ηόζν ώζηε λα 

αθνπζηνύλ θαη ηα έμη ηξαγνύδηα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ Σζηάηζην…πηάζηεθαλ πνιινί 

παηξηώηεο ζην ρνξό κε πξώηνπο ηνπο γέξνληεο. Οη πην ηθαλνί ηξαγνπδηζηάδεο ήηαλ 

ζθνξπηζκέλνη ζε όιν ηνλ θύθιν θαη θξαηνύζαλ ην ρξόλν ζην ηξαγνύδη ελώ νη 

άιινη αθνινπζνύζαλ. Καη δελ ηειείσζε ν ρνξόο κε ηα πξώηα (βηαζηηθά είλαη 

αιήζεηα) ζθπξίγκαηα θαηά ην έζηκν παξά κόλν αθνύ έθιεηζαλ νη ρνξεπηέο ηνλ 

θύθιν ησλ ηξαγνπδηώλ. Ξαλαδσληάλεςε έηζη γηα άιιε κηα θνξά ν παιηόο Σζηάηζνο 

κε όιε ηε  κεγαινπξέπεηα θαη ηε ιεβεληηά ηνπ».
88
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«Ωζηόζν ζα πνύκε γηα ηα ζπκβνιηθά ζθπξίγκαηα ησλ ηξαγνπδηώλ θαη ηνπ ρνξνύ. 

ηαλ ηα βνπλνρώξηα ζηήζαλε ην ρνξό ηεο ιεπηεξηάο θαη μέδηλε ε αλππόηαρηε ςπρή 

ηνπο, έβαδαλ βηγιάηνξεο θαη θαξανύιηα θαη κ’ έλα ζπλζεκαηηθό ζθύξηγκα 

έζηειλαλ ην κήλπκα: ¨ λα πάςε ν ρνξόο, έξρνληαη Σνύξθνη¨».
89

 

 

Δικόνα 2. Ο ρνξόο «Σζηάηζηνο» ζηνλ πξναύιην ρώξν ηεο εθθιεζίαο Μεγάιε Παλαγηά 

ζηε ακαξίλα. (αξ.θπι.123-124 ,ζει 4, Ηνύιηνο-Αύγνπζηνο 1980) 

 

Δικόνα 3.ηηγκηόηππν από ην ρνξό Σζηάηζην όπνπ ν γεξαηόηεξνο ηνπ ρσξηνύ ζέξλεη ην 

ρνξό. (αξ. θπι.64-65, Αύγνπζηνο-επηέκβξηνο 1975) 
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Δπίζεο άιιν έλα δήηεκα είλαη όηη ν Σζηάηζηνο ρνξεύεηαη θαη ζην παλεγύξη ηεο 

Μηθξήο Παλαγηάο (Γέλλεζε ηεο Θενηόθνπ) ζηηο 8 επηεκβξίνπ. ε άξζξν ηεο 

εθεκεξίδαο «Ο γηνξηαζκόο ηεο Μηθξήο Παλαγηάο» αλαθέξεηαη:  

«Μεηά ην ηέινο ηεο ζείαο ιεηηνπξγίαο νη πεξηζζόηεξνη από όζνπο παξεπξέζεθαλ 

ζηελ εθθιεζία, γέξνη, άληξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά…όπνπ ζύκθσλα κε ην 

θαζηεξσκέλν έζηκν, ηειείηαη ν ρνξόο ηνπ ¨Σζηάηζηνπ¨», «…ηελ έλαξμε ηνπ ρνξνύ 

έιαβε ν νγδνληάρξνλνο θαη πιένλ…πνπ έζπξε  ην ρνξό θαη νη γεξνληόηεξνη πνπ 

βξέζεθαλ εθεί…Όζηεξα ζρεκαηίζηεθε θαη ε δεύηεξε ζεηξά ηνπ ρνξνύ κε 

επηθεθαιήο ηελ…».
90

 

 «Πξώηνο άξρηζε ην ηξαγνύδη κε ηνπο αξρηθνύο ζηίρνπο ηνπ Σζηάηζηνπ ν… 

                          Σζίαηηζν κνπ απνύζελ έξρεζαη θη απνύζε θαηεβαίλεηο. 

Δγώ απ’ ηε Φνύξθα έξρνκαη ζηε ακαξίλα πάσ θιπ.».
91

 

 

Άιια ηξαγνύδηα πνπ αθνύγνληαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρνξνύ «Σζηάηζηνπ», 

όπσο θαίλεηαη θαη από ίδην άξζξν ηεο εθεκεξίδα είλαη: 

                        «ηαλ ήκνπλ ληόο θαη παιηθάξη όιν ην ρνξό ηξαβνύζα,  

                          κ’ αγαπνύζαλ ηα θνξίηζηα, ρήξεο θη αξξαβσληζκέλεο. 

                           Σώξα γέξαζα ν θαεκέλνο, δε κε ζέινπλ ηα θνξίηζηα  

                            κ’ έδησρλαλ θη νη παληξεκέλεο. 

                            αο παξαθαιώ θνξίηζη λα κε βάδεηε ζηε κέζε 

                               λα δηαιέμσ πνηα κ’ αξέζεη.»
92

 

 

                            «Κάησ ηεο Μνξηάο ηνλ θάκπν 
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                             πνπ ‘θαλα έλα θαινθαίξη 

                             είδα βξύζεο θαη πνηάκηα 

                             θαη ηξηώλ ρξνλώλ θαιάκη…».
93

 

 

                           «Έλα πνπιί ζαιαζζηλό θη άιιν πνύιη βνπλίζην 

                            Σα δπν πνπιηά καιώλαλε, ηα δπν πνπιηά καιώλνπλ 

                            γπξλάεη ην ζαιαζζηλό θαη ιέεη ηνπ βνπλίζηνπ…».
94

 

 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ όκσο όπσο γίλεηαη άιισζηε θαη κε ηηο 

πεξηζζόηεξεο παξαδόζεηο ε εθηέιεζε ηνπ εζίκνπ έρεη ππνζηεί θάπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο. Απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε ρξόλνπ θαη ηε ζπκθόξεζε ιόγν 

κεγάιεο θνζκνζπξξνήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εζίκνπ. Κάπνηα ηξαγνύδηα δελ 

αθνύγνληαλ πηα ελώ ζπκκεηείραλ όινη, γπλαίθεο, άλδξεο, λένη θαη παηδηά. Δπίζεο 

θαζνξηζηηθή ήηαλ ε παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ρνξεπηηθώλ ζπιιόγσλ κε ηηο 

παξαδνζηαθέο ηνπο ζηνιέο. Μάιηζηα θάπνηεο ρξνληέο ν «Σζηάηζηνο» ζην παλεγύξη ηεο 

Μεγάιεο Παλαγηάο, μεθηλνύζε κε ηελ παξνπζία ηνπηθώλ ρνξώλ από δηάθνξα ρνξεπηηθά 

ζπγθξνηήκαηα. πγθεθξηκέλα ην 1977 αλαθέξεηαη ην δεκνθηιέο ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα 

ηνπ ζπλδέζκνπ Λαξίζεο «Οη ακαξηλαίνη», κε ηνπο ρνξεπηέο λα θνξνύλε ηηο ηνπηθέο 

ζηνιέο.  

«Ο θαζηεξσκέλνο ρνξόο ηνπ ¨Σζηάηζηνπ¨ πνπ γίλεηαη θάζε ρξόλν ηε δεύηεξε κέξα 

ζην ρώξν κπξνζηά ζηε Μ. Παλαγία, απηή ηε θνξά δελ είρε επηηπρία ιόγσ 

ζπκθνξήζεσο».
95

 

«…κέζσ ηεο ηειεόξαζεο είπε γηα πξώηε θνξά ζηε ακαξίλα ν αξηζκόο ησλ 

επηζθεπηώλ μεπέξαζε θέηνο ηηο δέθα πέληε ρηιηάδεο (15000)…».
96
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«Όζηεξα από ηελ ζξεζθεπηηθή απηή εθδήισζε άλδξεο θαη γπλαίθεο μερύζεθαλ 

ζηνλ πεξίβνιν ηνπ ζρνιείνπ γηα λα πηάζνπλ ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό ηνπ Σζηάηζηνπ 

πνπ θέηνο είρε πεξηζζόηεξε δσληάληα γηαηί πήξαλ κέξνο θαη αξθεηνί ρνξεπηέο κε 

ηνπηθέο ζηνιέο. Ηδηαίηεξν επίζεο ηόλν έδσζαλ ηα παηδηά ηνπ ρνξεπηηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ Λαξίζεο».
97

 

Ο Σζηάηζηνο επίζεο ρνξεύνληαλ θαη ζηνπο εηήζηνπο ρνξνύο πνπ δηνξγαλώλνληαλ 

από ηνπο ρνξεπηηθνύο ζπλδέζκνπο ησλ δηαζθνξπηζκέλσλ ακαξηλαίσλ. ε άξζξν ηεο 

εθεκεξίδαο κε ζέκα ηνλ εηήζην απνθξηάηηθν ρνξό ησλ ακαξηλαίσλ Θεζζαινλίθεο 

αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά: 

«Ο ρνξόο δηα πξώηελ θνξάλ εθέηνο, άξρηζε κε ηνλ Σζηάηζην πνπ ρόξεςαλ ζε δπν 

ζεηξέο νη ρνξεπηαί κε θαηά ζεηξάλ πξνηεξαηόηεηαο ησλ γεξνληόηεξσλ»
98

 

ε άιιν άξζξν θαηά ηελ εθδήισζε γηα ηελ θαζηεξσκέλε θνπή ηεο Βαζηιόπηηαο 

από ην ρνξεπηηθό ζύλδεζκν ακαξηλαίσλ Αζήλαο, αλαθέξεηαη: 

«…κηα ραξνύκελε θαηεπράξηζηε αηκόζθαηξα όπνπ θπξηάξρεζε κεγάιν θέθη, 

ηξαλό γιέληη θαη ελζνπζηαζκόο. Υνξεύηεθαλ δε θακαξσηά θαη πεξήθαλα κε 

ηξαγνύδηα θαη νη παηξνπαξάδνηνη ρνξνί ηνπ ρσξηνύ: ¨Παηδηά ηεο ακαξίλαο¨, ν 

¨Σζηάηζηνο¨, ν ¨καήι Αγάο¨, ν ¨ηώκνο¨, ν ¨Μπνπγληάλνο¨».
99

 

ε άιιε ρνξεπηηθή εθδήισζε ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο, όπνπ 

δίλεηαη ην πξόγξακκα ησλ ηξαγνπδηώλ ηεο εθδήισζεο, αλαθέξεηαη θαη ην ηξαγνύδη ηνπ 

«καήι Αγά» σο έλα από ηα ηξαγνύδηα πνπ ζπλζέηνπλ ην ρνξό «Σζηάηζην».  

«Σν πξόγξακκα πινύζην, πεξηειάκβαλε ηνπο εμήο ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα….Μέξνο 

Β΄, καίι Αγάο (Σζηάηζηνο)».
100

 

«Υνξεύηεθαλ δε από πνιινύο ιεβέληηθα, νη παηξνπαξάδνηνη ρνξνί ηνπ ρσξηνύ 

καο: ¨Παηδηά ηεο ακαξίλαο¨, ¨Ο Σζηάηζηνο¨, ¨Ο ηώκνο¨, ¨Ο καήι Αγάο¨ θ.α.».
101
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«…όηαλ ηξαγνύδεζε κεηαμύ άιισλ ην ¨Ηζκαήι Αγά¨,  καδί κε ηελ παξέα ηνπ θαη 

ηελ βνήζεηα ησλ παξεπξεζέλησλ».
102

 

Δδώ ζα θάλνπκε κηα κηθξή αλαθνξά γηα ην ηξαγνύδη απηό θαζώο ζπλαληάηαη ζε 

νξηζκέλα άξζξα ηεο εθεκεξίδαο. Πξόθεηηαη γηα έλα εξσηθό – θιέθηηθν ηξαγνύδη πνπ 

εμηζηνξεί ην πάζεκα ηνπ Ηζκαήι Αγά. Έλαλ Σνπξθαιβαλό, πνπ ζηα 1775 

θαηαδπλάζηεπε ηηο πεξηνρέο Φνύξθαο θαη ακαξίλαο. Οη ακαξηλαίνη μεζεθώζεθαλ 

ελαληίνλ ηνπ θαη νη θιέθηεο ηνπ ζηήζαλε ελέδξα ζηε ζέζε «Νηνηζηθό» θαη ηνλ 

ζθόησζαλ. 
103

 Σν ηξαγνύδη απηό είλαη: 

«Γελ ζ’ άξεδε καήι αγά Φνύξθα θαη ακαξίλα 

Μνπ γύξεπεο θαη ην Νηνπηζ’θν λα παξο η’ αξκαησιίθη, 

θ’ νη θιέθηεο θαξηέξεζαλ ςειά ζηελ Πέηξα, πάλσ: 

καήιε ξήμε ηα’ άξκαηα, καήιε μαξκαηώζνπ!...»
104

 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα επίζεο άξρηζε λα γίλεηαη θαη βηληενζθόπεζε ησλ 

ρνξεπηηθώλ εθδειώζεσλ ζηα παλεγύξηα ζηεο ακαξίλαο από εηδηθό ζπλεξγείν ηεο 

ηειεόξαζεο. Απηό ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γεγνλόο γηα ηε δηαηήξεζε θαη κεηάδνζε 

ησλ ηνπηθώλ εζίκσλ θαη παξαδόζεσλ ηεο ακαξίλαο. πγθεθξηκέλα ζην άξζξν «Ο 

θεηηλόο παλεγπξηζκόο ηνπ 15Αύγνπζηνπ» δηαηππώλεηε: 

 «Σν πην ζεκαληηθό είλαη όηη όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο ακαξίλαο ηνλ Αύγνπζην, ηηο 

θηλεκαηνγξάθεζε εηδηθό ζπλεξγείν ηεο ηειεόξαζεο…ηελ ηαηλία πνπ ζα δηαξθεί 45 

πεξίπνπ ιεπηά ζα ηελ πξνβάιιεη ν ηειενπηηθόο ηαζκόο ηεο ΤΔΝΔΓ …».
105 

πλνςίδνληαο ινηπόλ όια ηα παξαπάλσ κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ν ρνξόο 

«Σζηάηζηνο» απνηεινύζε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαλ 

ζε όια ζρεδόλ ηα παλεγύξηα. ιε ε δηαδηθαζία ηέιεζεο ηνπ ρνξνύ είρε θάπνηα ζεκαζία 
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πνπ εμππεξεηνύζε δηάθνξεο αλάγθεο από ηα ρξνληά θηόιαο ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Έλαο 

ρνξόο πνπ ζπλερίζηεθε ζαλ παξάδνζε αθόκε θαη ηα λεόηεξα ρξόληα κε θάπνηεο όκσο 

παξαιιαγέο. 
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3.2  Σα «Κλήδονα» 

 

Έλα άιιν ζεκαληηθό δξώκελν ησλ ακαξηλαίσλ ήηαλ ην έζηκν ηνπ Κιήδνλα. 

Σν έζηκν απηό ιακβάλεη ρώξα ηελ παξακνλή ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε, δειαδή 

ζηηο 23 Ηνπλίνπ θαη έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηα ρξόληα ηεο Οζσκαληθήο πεξηόδνπ.
106

 Σελ 

επνρή εθείλε εμππεξεηνύζε εζληθνύο ζθνπνύο θαη κάιηζηα πξσηαγσλίζηξηεο ζε απηό 

ήηαλ νη γπλαίθεο. Δπίζεο εηδηθό ιόγν γηα ην έζηκν ηνπ «Κιήδνλα» θάλεη θαη ν Νηθόιανο 

ηώθεο, ην πώο βγήθε από ην ηειεηνπξγηθό πιαίζην θαη εληάρζεθε ζε κηα ινγηθή 

αλαπαξάζηαζεο σο αθνξκή γηα έλα θνιθινξηθό παλεγύξη. Βιέπνπκε παξαθάησ ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ εζίκνπ.
107

 

Δπί Σνπξθνθξαηίαο κέζν ηνπ εζίκνπ απηνύ, νη γπλαίθεο ηεο ακαξίλαο 

ηξνθνδνηνύζαλ ηνπο αληάξηεο πνπ πνιεκνύζαλ ζηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ κε 

πνιεκνθόδηα, θαζώο κέζα ζηα «γθηνύκηα»
108

, πνπ ηάρα κεηέθεξαλ λεξό, ηνπνζεηνύζαλ 

ηηο ζθαίξεο. πγθεθξηκέλα ζε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο αλαθέξεηαη:   

 «ύκθσλα κε ην έζηκν, πνπ άξρηζε ηα πξώηα ρξόληα ηνπ καθεδνληθνύ αγώλα νη 

γπλαίθεο ηεο ακαξίλαο κεηέθεξαλ ππξνκαρηθά ζηνπο νπιαξρεγνύο ηεο Πίλδνπ, 

θάησ από ηε «κύηε» ηνπ Σνύξθνπ. Ζ κηα ληπλόηαλ λύθε θαη νη ππόινηπεο ηελ 

αθνινπζνύζαλ. Πήγαηλαλ πξώηα ζηηο γεηηνληέο ηξαγνπδώληαο θαη κεηά ζηηο 

βξύζεο, θξαηώληαο έλα γθηνύκη. Μέζα ζ’ απηό είραλ ηνπνζεηήζεη ζθαίξεο, ηηο 

νπνίεο, εθεί ζηηο βξύζεο, ηηο παξέδηδαλ ζηνπο άλδξεο ησλ νπιαξρεγώλ, πνπ 

πήγαηλαλ εθεί δήζελ, γηα λα πάξνπλ λεξό…Πξνεγνπκέλσο, κηθξέο θαη κεγάιεο 

είραλ ηνπνζεηήζεη ζην γθηνύκη ινπινύδηα, δαθηπιίδηα θαη άιια πξνζσπηθά ηνπο 

ρξπζαθηθά…ην ηέινο, νη γπλαίθεο θαη ε λύθε έζηελαλ ζηελ θεληξηθή πιαηεία 

ηξηθνύβεξην ρνξό. ηνπο Σνύξθνπο πνπ ξσηνύζαλ γηα ην έζηκν, έιεγαλ, όηη ε 
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θνπέια πνπ ζα βξεη ην δηθό ηεο ρξπζαθηθό ζα αξξαβσληαζηεί κέζα ζ’ έλα 

ρξόλν».
109

 

Σν έζηκν ηνπ Κιήδνλα εηδηθόηεξα ζρεηίδνληαλ κε ηηο θνπέιεο θαη ηηο ληόπαληξεο, 

γηα ηελ πξόβιεςε ηεο ηύρεο ηνπο. Καηά ην έζηκν απηό νη  ακαξηληώηηζεο, 

ζηόιηδαλ έλα «γθηνύκη» κε ινπινύδηα θαη ηνπνζεηνύζαλ κέζα ζε απηό ηα 

δαρηπιίδηα ηνπο, δεκέλα κε ρξπζή θιώζηε ή κεηαμέληα θνξδέια. Έπεηηα γέκηδαλ ην 

γθηνύκη κε λεξό ζηε βξύζε θαη ην ζθέπαδαλ κε κεηαμσηό θάιπκκα όπνπ ζην 

ρεξνύιη θξεκνύζαλ θαη πάιη κεηαμσηέο θνξδέιεο. Σόηε μεθηλνύζε ην ηξαγνύδη ηνπ 

Κιήδνλα. Σν γθηνύκη ην θξαηνύζαλ δπν λέα θνξίηζηα όκνξθα, ζηνιηζκέλα θη 

εθείλα γηνξηηλά θαη πξνπνξεπόληνπζαλ ηεο πνκπήο όπνπ αθνινπζνύζαλ νη 

ππόινηπεο ηξαγνπδώληαο».
110

 

Φηάλνληαο ζηε δεύηεξε βξύζε, ζηακαηνύζαλ λα βξέμνπλ ηα Κιήδνλα θη εθεί 

άξρηδαλ θαη πάιη ην ηξαγνύδη. Πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε εζηκηθή εθδήισζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, όηαλ νη Βιάρνη θηελνηξόθνη εγθαηέιεηπαλ 

ηα ρεηκαδηά θαη αλέβαηλαλ ζηα βνπλά γηα λα μεθαινθαηξηάζνπλ. 

ια ηα παξαπάλσ δηαηππώλνληαη αλαιπηηθά ζε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο ε 

«Ωξαία ακαξίλα», ζε έλα από ηα όπνηα γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε γηα ην πώο 

πξαγκαηνπνηνύληαλ ηα παιηά Κιήδνλα ην 1932. Σν άξζξν έρεη ηίηιν: ΣΑ ΚΛΖΓΟΝΑ 

«Έλαο σξαίνο ζεζκόο, έλα θνξηηζίζηηθν μεθάλησκα θαη ραξνύκελν παλεγύξη. Μηα 

παξαδνζηαθή θηέζηα». Καη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη: 

«Αλήκεξα ηνπ Ατ – Γηάλλε ηνπ Κιήδνλα ή ηνπ Μαπξνλό, όπσο ηνλ ιέλε, δηόηη ηα 

παιηά ρξόληα γίλνληαλ ε εκπνξνπαλήγπξε ζην ρσξηό Μαπξνλό θαη ηνλ έιεγαλ 

έηζη», «Αλήκεξα, ιέγσ, ηεο γηνξηήο,…θνξίηζηα θαη λύθεο λα καδεπηνύλ ην δεηιηλό 

ζηε κεγάιε θαη επξύρσξε πιαθόζηξσηε απιή ηεο γηα λα βάινπλ ηα θιήδνλα. Καη 

λα, ζην δεηιηλό θαηαθηάλνπλ ζπληξνθηέο από θνξίηζηα θαη λέεο γπλαίθεο 

θξαηώληαο κπνπθέηα ινπινύδηα ζην ρέξη θαη όκνξθα ζηνιηζκέλεο κε ηηο σξαίεο 

ελδπκαζίεο ησλ γηαγηάδσλ θαη καλάδσλ ηνπο, πνπ άζηξαθηαλ από νκνξθηά θαη 

ληάηα.», «…έθεξε έλα αζεκέλην κπαθξάηζη θαη ην ηνπνζέηεζε ζηε κέζε ηεο απιήο. 

Καιεί ηα θνξίηζηα λα καδεπηνύλ γύξσ ηεο. Με επιάβεηα θαη πίζηε έθαλε ην ζηαπξό 
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ηεο θαη είπε ηνπο πόζνπο ηεο ζαλ επρέο: – Σα θεηηλά ηα θιήδνλα λα είλαη 

επηπρηζκέλα. Σα λέα παηδηά θαη θνξίηζηα λα αξξαβσληαζηνύλ…ηα πιάγηα ηεο 

ακαξίλαο λα γεκίζνπλ θνπάδηα θαη ζην ¨Υάλη¨ λα αθνύγνληαη ραξνύκελα 

ηξαγνύδηα. Καη ζπλερίδνληαο ζαλ αξραία ηξαγσδόο άξρηζε ηνλ ύκλν ηνπ Κιήδνλα: 

       Νηηκληάο ν ληβηάζηηινξ ζην θηάηεινξ, ηξαο κπάγθ…θιεδνύλιε θ.η.ι.= Μελείζηε 

ηηο λεόλπκθεο θαη ηα θνξίηζηα ηεο παληξεηάο λα έξζνπλ ζην ραξνύκελν ηεο ληόηεο 

παλεγύξη, λα βάινπλε ηα θιήδνλα γηα η’ Ατ-Γηαλληνύ ηε ράξε. Να κπνπλ θαιά, λα 

βγνπλ ρξπζά ζαλ ην καξγαξηηάξη».
111

 

«Κάζε θνξίηζη έδηλε ην ινπινπδέλην κπνπθέην πνπ είρε δεκέλν ζ’ απηό έλα 

δαρηπιίδη κε ρξπζή θισζηή ή κεηαμέληα θνξδέια θαη ε θπξά Μαξνύζην ηα 

ηνπνζεηνύζε ζην κπαθξάηζη. Αθνύ όια ηνπνζεηήζεθαλ, ζθέπαζαλ ην ζθεύνο κε 

κεηαμσηό θάιπκκα θαη ην έδεζαλ κε αξγπξή δώλε θαη ζην ρεξνύιη θξέκαζαλ 

κεηαμσηέο θνξδέιεο. Σν κπαθξάηζη ην θξαηνύζαλ δπν θνξηηζάθηα όκνξθα, 

ζηνιηζκέλα θη εθείλα γηνξηηάηηθα θαη πξνπνξεύνληαλ. Πίζσ αθνινπζνύζε ε πνκπή 

ηξαγνπδώληαο ην σξαίν παξαδνζηαθό ηξαγνύδη: 

Πάλσ ζηελ θξύα βξύζε λα πηώ θξύν λεξό 

θαη βξίζθσ ηελ αγάπε πνπ έπαηξλε λεξό. 

Σεο θξέλσ δελ κνπ θξέλεη, κνλ’ 

κνπ ρακνγειά θ.ι.π.».
112

 

 

ύκθσλα κε ην έζηκν θηάλνληαο ζηελ ηξίηε βξύζε, ζηακαηνύζαλ λα βξέμνπλ 

μαλά ηα Κιήδνλα θη εθεί άξρηδαλ θαη πάιη ην ηξαγνύδη. Ζ πνκπή ζπλερηδόηαλ κε 

δηάθνξα ηξαγνύδηα, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ εζίκνπ, όπσο ην ηξαγνύδη 

ηεο μεληηηάο, ηξαγνύδη γηα ηελ νκνξθηά θ.η.ι.,γηα λα θαηαιήμνπλ ζηελ πιαηεία όπνπ θαη 

ζηήλαλε ρνξό. Αλαθέξεηαη ην εμήο ηξαγνύδη: 

 

«Βξπζνύια ρξπζνθάλνπιε θαη καξκαξνρηηζκέλε, 

ζαλ έξζεη ε αγάπε κνπ λεξό λα κελ ηεο δώζεηο, 

                                                           
111

Α .Γκριηιϊτθσ, «Σα Κλιδονα», Ωραία Σαμαρίνα, Ιοφλιοσ 1974, αρ. φυλ. 51, ς.3. 
112

Α .Γκριηιϊτθσ, «Σα Κλιδονα», Ωραία Σαμαρίνα, ς.3. 



 

45 
 

ηη δελ κνπ δίλεη θίιεκα, ηη δελ κνπ δίλεη ράδηα. 

Μνλ’ ξώηεζε ηελ, βξύζε κνπ θαη θαινεμέηαζε ηελ 

Αλζίηζα πνηνλ αγαπάο γηα άληξα ζνπ λα πάξεηο….», 

Άιιν έλα ηξαγνύδη είλαη θαη ην παξαθάησ: 

 «Θέισ λα θαηαξαζηώ ηα ηξία Βηιαέηηα 

Σελ Πόιε θαη ηελ Βνπξγαξηά θαη ηελ βιαρηά αληάκα 

Σεο Πόιεο ηα θξαζνπνπιεηά θσηηά λα ηάρε θάςεη 

Σεο Βνπξγαξηάο ηα πξόβαηα γθιακπάηζα λα ηα κάζε,  

θαη ηε Βιαρίαο ηηο έκνξθεο παλνύθια λα ηηο κάζε 

Πνπ μεινγηάδνπλ ηα παηδηά θη αιεζκνλνύλ ηηο κάλεο».
113

 

 

ηε ζπλέρεηα, ηξαβνύζαλ πξνο ην Υάλη πνπ ήηαλ θαηάκεζην από λέα παηδηά 

όπνπ γιεληνύζαλ. Καζώο έθηαλε ε γπλαηθεία πνκπή, αληάκσλαλ όινη καδί θαη 

μεθηλνύζαλ θαη πάιη ην ηξαγνύδη: 

«Δλ ζπλερεία, αθήλνληαο πίζσ ηε βξύζε, ηξαβνύλ πξνο ην Υάλη πνπ ήηαλ 

θαηάκεζην από λέα παηδηά λα ηξώλε αρληζηά ςεκέλα αξληά θαη θαιά θακπίζηα 

θξαζηά...», «Έμσ από ηηο ςεζηαξηέο ήηαλ θξεκαζκέλνη θαλνί αλακκέλνη από 

δαδηά λα θέγγνπλ ην Υάλη θαη λα θαλνύλ νη ιπγεξέο θιεδνλνύζεο βιαρνπνύιεο. 

ηαλ έθηαζαλ θαηακεζήο ζην Υάλη άξρηζαλ άιιν ηξαγνύδη λα πεηξάμνπλ η΄ 

αγόξηα θαη λα ηνπο κεγαιώλνπλ ηνλ θαεκό: 

«Δςέο πξνςέο απέξαζα από ηελ γεηηνληά ζνπ 

θαη ζ’ είδα π’ όπηλεο θξαζί 

θαη ζνύ ‘πα  γεηα ζνπ, γεηα ζνπ…».
114

 

 

Ζ πνκπή ησλ γπλαηθώλ, ζπλερίδεη πεξλώληαο από όιεο ηηο βξύζεο ηεο ακαξίλαο 

όπνπ θαη ζηακαηνύλ ζε θάζε κηα γηα λα βξέμνπλ ηα θιήδνλα κε ζπλνδεία πάληα ηα 

ηξαγνύδηα θαη ην ρνξό ζε θάζε ζηάζε.  
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Δπίζεο αλαθέξνπκε θαη ηα παξαθάησ ηξαγνύδηα πνπ ηα έιεγαλ θη απηά ζηελ 

πνκπή ηνπ Κιήδνλα: 

«Ζ πνκπή θηάλεη ςειά ζηελ Γθνπηξνπκπίηζα, ζην πην αγλαληεξό κέξνο ηεο 

ακαξίλαο…θηάλνπλ ζηε βξύζε ηνπ Λέζηνπξα. Δθεί έβξεμαλ ηα θιήδνλα πάιη θαη 

κε ηνλ ίδην ξπζκό ηξαβνύλ πξνο ηε βξύζε ηνπ Πέληα, όπνπ έιεγαλ ην ηξαγνύδη:  

«Κίλεζα ην δξόκν, δξόκν ρατδεκέλε κνπ 

 Καη ζην ζηελό ην κνλνπάηη δειεκέλε κνπ…»
115

 

«Καη ε πνκπή ηξαβά πξνο ην κέξνο πνπ μεθίλεζε. ηελ κεγάιε απιή ήηαλ 

αλακκέλνη θαλνί από δαδηά θαη κηα θσηηά από κπξσδάηα μύια θέδξνπ. Ζ πνκπή 

απόζεζε ην δνρείν θάησ θαη ηα θνξίηζηα ζηήλνπλ ηξίδηπιν ρνξό κε ηξαγνύδηα. 

Πξώηε έζπξε ην ρνξό…ε λεόλπκθε. Φνξνύζε βαξηά ακθίεζε βιάρηθε κε ελλέα 

ζεηξέο γθξηνπξληάλη από πεληόιηξα…», «ηε ζπλέρεηα ρόξεςαλ όια ηα θνξίηζηα 

θαη γύξσ νη κάλεο θαη νη ζπγγελείο ηα θακάξσλαλ θαη ηα λπθνδηάιεγαλ».
116

 

 

Δικόνα 4. Παξαδνζηαθή θνξεζηά ησλ γπλαηθώλ θαηά ην έζηκν ηνπ Κιήδνλα ζηελ 

πεξηνρή ηεο ακαξίλαο. (ζθίηζν ηνπ Αρηιιέα Γθξηδηώηε, έηνο 1974). 

 

Σν έζηκν απηό ζπλερηδόηαλ θαη ηελ επόκελε εκέξα (24 Ηνπλίνπ), ζηε γηνξηή ηνπ Ατ-

Γηάλλε θαη πάιη κε ηξαγνύδηα θαη ρνξνύο. Σν έζηκν απηό θαίλεηαη πσο έθιεηλε κε ην 
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κνίξαζκα ησλ δαρηπιηδηώλ ζε θάζε κηα από ηα θνξίηζηα ηα νπνία είραλ ελαπνζέζεη 

ζηελ αξρή ηνπ εζίκνπ κέζα ζην δνρείν. ύκθσλα κε ην άξζξν πνπ πξναλαθέξζεθε 

ππνγξακκίδεηαη: 

«Σελ άιιε κέξα, ηελ γηνξηή ηνπ Ατ-Γηάλλε, από λσξίο ηα θνξίηζηα ληύλνληαη κε ηα 

θαιά ηνπο θαη καδεύηεθαλ ζην ίδην κέξνο. ρεκάηηζαλ πάιη πνκπή θαη έβξεμαλ ηα 

θιήδνλα ζε άιιεο ηξεηο βξύζεο ηνπ ρσξηνύ πάληα ηξαγνπδώληαο θαη 

θακαξώλνληαο…ζηελ απιή αλνίγνπλ ην κπαθξάηζη θαη κνηξάδνπλ ηα θιήδνλα 

ζηελ θάζε κηα, όπνπ ηξαγνπδνύζαλ: 

  Καιόηπρα ηα θιήδνλα πνπ βξέμακε ζηε βξύζε, 

  λα ‘λαη θαιά ε γεηηνληά θη ν ηόπνο λα επηπρίζεη 

  ηα βνπλά θαη ηα ιαγθάδηα λα γεκίζνπλε θνπάδηα» 

«Μνηξάδνληαο ηα θιήδνλα ιέγαλ ζεξκέο επρέο θαη ζηήζαλ ηξαλό ρνξό. Δλώ γύξσ 

από ην ρνξό θάλνπλ ζεξγηάλη γνλείο θαη ζπγγελείο λα δηαιέμνπλ λύθεο γηα ηα 

παηδηά ηνπο».
117

 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ όκσο, ην έζηκν ηνπ Κιήδνλα αλ θαη ηξνπνπνηεκέλν, 

θαίλεηαη πσο δελ μεράζηεθε, αιιά πέξαζε από γεληά ζε γεληά. ε απηό βνήζεζαλ νη 

πξνζπάζεηεο ησλ ρνξεπηηθώλ ακαξηληώηηθσλ ζπλδέζκσλ πνπ είραλ σο ιόγν ύπαξμεο 

ηε δηαηήξεζε θαη κεηαβίβαζε ησλ ηνπηθώλ ηνπο παξαδόζεσλ. ε αξθεηέο ινηπόλ 

κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειώζεηο θαίλεηαη λα αλαβηώλεη ην έζηκν ηνπ Κιήδνλα. Δίλαη έλα 

από ηα ζεκαληηθόηεξα έζηκα θαζώο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ηεο ακαξηληώηηθεο 

παξάδνζεο.  

«ηηο 24 ηνπ Ηνύλε γηνξηάζηεθε ζηε ακαξίλα ν Κιήδνλαο. Σν παιηό απηό 

έζηκν βιέπνπκε λα αλαβηώλεη πην δπλακηθά θέηνο ζην ρσξηό...Ο γηνξηαζκόο 

θξάηεζε έλα δηήκεξν».
118

 

πγθεθξηκέλα από ην ζύλδεζκν Λαξίζεο, ζε θάπνηα εθδήισζε, όπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο, γίλεηαη αλαπαξάζηαζε ηνπ εζίκνπ.  

«Σα γθηνύκηα παξνπζίαζαλ έλα πξόζραξν ιατθό παλεγύξη, θαζώο ηα είραλ 

ζηνλ ώκν νη γπλαίθεο θαη ήηαλ γλήζηα παιαηηθά ραιθνκαηέληα θαη ρνξεύνληαο 

                                                           
117

Α. Γκριηιϊτθσ, ς. 3. 
118

«Ο γιορταςμόσ του Κλιδονα», Ωραία Σαμαρίνα, Ιοφνιοσ 1978, αρ. φυλ. 98, ς. 2 



 

48 
 

η’ απόζεζαλ θνληά ζε κηα γξαθηθή βξπζνύια (πιαζηηθή) γηα λα πάξνπλ λεξό, 

(όρη βέβαηα ηεο…Κώ) κε ηε ζεηξά ηνπο».
119

 

Αιιά θαη ζε άιιε ρξνληθή ζηηγκή από ηνλ ίδην ζύλδεζκν θαίλεηαη ε αλαβίσζε   

ηνπ Κιήδνλα ζε εθδειώζεηο, κέζσ ηεο αλαπαξάζηαζεο ηκεκάησλ ηνπ εζίκνπ. Από ην 

κνπζηθό πξόγξακκα, όπσο δίλεηαη ζε άιιν άξζξν ηεο εθεκεξίδαο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ρνξεπηηθήο εθδήισζεο, γίλεηαη ιόγνο θαη γηα ην ηξαγνύδη «Σα Γθηνύκηα, (θνπέιεο κε 

γθηνύκηα πνπ πεγαίλνπλ γηα λεξό)».
120
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3.3 Σα έθιμα ηος Γάμος και ηος 

Αππαβώνα 

 

Γηα ηελ παιηά αιιά θαη λεόηεξε ακαξίλα κεγάιε ζεκαζία έρνπλ ηα έζηκα ηνπ 

Γάκνπ θαη ηνπ Αξξαβώλα. Πξόθεηηαη γηα έζηκα ζηα νπνία θάζε ζηάδην πξνεηνηκαζίαο 

θαη δηεμαγσγήο ηνπο, θπξίαξρν ξόιν έρνπλ ηα αλάινγα ηξαγνύδηα θαη νη αλάινγνη 

ρνξνί.  

ηα παιηά ρξόληα νη αξξαβώλεο θαη νη γάκνη γηλόηαλ κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξόπν 

ζηε ακαξίλα. Οη αξξαβώλεο γηλόηαλ κε πξνμεληό
121

. Ο πξνμελεηήο κηινύζε ζηηο δπν 

νηθνγέλεηεο πνπ αθνξνύζε ην πξνμεληό θαη καδεύνληαλ όινη καδί γηα λα κηιήζνπλ θαη 

λα θαζνξήζνπλ ηελ πξνίθα ηεο λύθεο πνπ ήηαλ δηάθνξα πθαληά π.ρ. θινθάηεο, θηιίκηα, 

βειέληδεο θ.α. Ζ επίζεκε ηειεηή ησλ αξξαβώλσλ γηλόηαλ άιιε κέξα.
122

 

ε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο κε ηίηιν, «Μηα απζεληηθή πεξηγξαθή δηα ηα έζηκα ηνπ 

αξξαβώλα θαη ηνπ γάκνπ εηο ηελ ακαξίλα επί Σνπξθνθξαηίαο», γίλεηαη ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηεμάγνληαλ ν γάκνο εθείλα ηα ρξόληα. Ο 

γακπξόο ληπλόηαλ ζηα ιεπθά όπσο θαη ν λνπλόο ηνπ θαη κε ηα «κπξαηίκηα» θαη ηνπο 

ζπγγελείο ηνπ πήγαηλαλ ζην ζπίηη ηεο λύθεο γα λα πάξνπλ ηελ πξνίθα. Έπεηηα 

πεγαίλνπλ λα πάξνπλ ην λνπλό θαη όινη καδί ηε λύθε γηα ηελ εθθιεζία. 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη θαη ηα ηξαγνύδηα πνπ ιέγνληαλ ζε όιε απηή ηελ ηεξνηειεζηία θαη 

νξηζκέλα αλαθέξνληαη παξαθάησ. ια απηά ζθηαγξαθνύληαη αλαιπηηθά ζην 

ζπγθεθξηκέλν άξζξα ηεο εθεκεξίδαο.  

 «Ο παηήξ ε ν πιεζηέζηεξνο ησλ ζπγγελώλ ηνπ λένπ, όηαλ απηόο ππεξβεί ην 

εηθνζηώλ ηεο ειηθίαο ηνπ έηνπο…ζηέιλνπλ ηνλ πξνμελεηή, ιέγνληαο λα 

ζπλαληήζεη εηο ην κεζνρώξη ή ηελ νηθία ηνπ παηέξα ή ηνλ θεδεκόλα ηεο λέαο…», 

«Αθνύ ινηπόλ ακθόηεξνη ζπγθαηαλεπόζνπλ εηο ηελ έλσζε δηα γάκνπ ησλ ηέθλσλ 

ηνπο, δηα ηνπ πξνμελεηή ¨ιέγνπλ γηα ηνλ αξξαβώλα¨»,  «Πξώηνο δε ιύεη ηε ζησπή ν 
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πξνμελεηήο…είηα δε ν πξνμελεηήο εμάγεη εθ ηνπ ζπιαθίνπ ην δαθηύιην 

αξξαβώλα…επαθνινπζεί επζπκία, θαζ’ ελ άδνληαη ηα επόκελα άζκαηα…».
123

 

«Ζ θόξε απ’ ηελ αλαηνιή θη ν ληνο από ηε δύζε, 

Σα δπν μέλ’ αληακώζεθαλ ζε μέλν πεξηβόιη 

Δζύ μέλνο θ’ εγώ μέλνο έια λ’ αληακσζνύκε,  

Έια θόξε κ’ λα κείλνπκε, έια λα βξαδηαζηνύκε…» 

                                    θαη 

«Δςέο πέξδηθα έπηαζα θαη ζήκεξα ηξπγόλα, 

θ’ έθαηζα θ’ καγείξεςα ζ’ αξρνληηθό ηξαπέδη 

θη θάιεζα ηνηο όκνξθεο θη απηέο ηαηο καπξνκάηεο…».
124

 

 

Με ηελ γακήιηα πνκπή, ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ, θαζώο ν γακπξόο θαη ε ζπλνδεία 

ηνπ πεγαίλνπλ λα πάξνπλ ην λνπλό ηξαγνπδνύλ:  

«Ο θαπεηάληνο θίλεζε λα πάεη εηο ηνπο θνπκπάξνπο 

Κνπκπάξεο ηνλ θαξηέξεζαλ κε ηα παηδηά ζηα ρέξηα. 

Φισξηά θεξλνύζε ηα παηδηά θαη γξόζηα ηνπο θνπκπάξνπο…»
125

 

ηε ζπλέρεηα θαζώο ε πνκπή παγαίλεη πηα ζην ζπίηη ηεο λύθεο όινη νη 

παξεπξηζθόκελνη ηξαγνπδνύλ θαη ρνξεύνπλ ηα ηξαγνύδηα ηνπ γάκνπ: 

«Μαύξα κάηηα καο θνηηάδνπλ, 

γαιαλά καο θνπβεληηάδνπλ  

Ήξζαλ θη άιια δπν θνξάζηα 

πνηα λα πάξσ, πνηα λ’ αθήζσ, 

πνηα λα θάκσ ην ραηίξη;…»
126 
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Σα ηξαγνύδηα ζπλερίδνληαη κέρξη θαη ην ηέινο ηεο ηειεηήο θαη αθνύ ην δεπγάξη 

καδί κε ην λνπλό νδεγνύληαη ζηελ εθθιεζία ηξαγνπδάλε: 

«ε πεξηβόιη κπαίλσ κέζα ηεο ιεκνληάο 

Καη ζάζηηζε ν λνπο κνπ από ηηο κπξσδηέο 

Καη δίςαζα ν καύξνο γηα κηα ζηαιηά λεξό…»
127

 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ όπνπ ε παξάδνζε παξαγθσλίδεηαη θαη ηα ήζε θαη 

έζηκα μερληνύληαη, νξηζκέλνη ακαξηλαίνη κε βαζηά ην αίζζεκα ηνπ παηξησηηζκνύ θαη 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηνπο γηα επηζηξνθή ζηηο ξίδεο ηνπο, θαίλεηαη λα πξνζπαζνύλ λα 

δηαηεξήζνπλ κεξηθέο από απηέο ηηο παξαδόζεηο κε ηελ πξώηε επθαηξία. 

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί έλα άξζξν ηεο εθεκεξίδαο κε ηίηιν, «Μηα 

αιιηώηηθε λύθε ζηελ θαξδηά ηεο Αζήλαο». Πξόθεηηαη γηα έλαλ γάκν όπνπ νη 

εγθαηεζηεκέλνη πηα ακαξηλαίνη ζηελ Αζήλα, πξνζπαζνύλ λα δηαηεξήζνπλ ζηνλ 

κέγηζην βαζκό όπσο νξίδεη ε παξάδνζε, κε ηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία ηεο λύθεο, ηα 

ηξαγνύδηα ηνπ γάκνπ θαη όιεο ηηο εζηκνηππηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηνλ απαξηίδνπλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

«…είλαη θπζηθό λα κελ καο αθήζνπλ αζπγθίλεηνπο κεξηθνί άλζξσπνη, θαη πξν 

πάλησλ, όηαλ απηνί είλαη λένη, πνπ πξνζπαζνύλ λα αλαβηώζνπλ έζηκα ή 

παξαδόζεηο….όηαλ έθηαζε ε λύθε ζηελ εθθιεζία θαη όινη πεξίκελαλ λα 

δνύλεαπό καθξηά ην ιεπθό ζύλλεθν ηνπ γλσζηνύ πέπινπ ησλ ληθάδσλ, 

αληηθξίζακε κηα ζηινπέηα πεξήθαλε κέζα ζην αξρνληηθό παξαδνζηαθό 

θνζηνύκη ηεο αξκαληώηηζζαο…ηε λύθε ηε ληύζαλε νη θίιεο ηεο όπσο είλαη ην 

έζηκν απ΄ εθείλα ηα ρξόληα θαη ηε μεπξνβόδεζαλ. Απηή αθνύ ήπηε ηξεηο θνξέο 

ην θξαζί κπξνζηά ζηελ πόξηα ην έζπαζε πίζσ ηεο θη’ εκείο ηεο ηξαγνπδήζακε:  

Πέξδηθα ζηέθεη θαη ιαιεί 

Πνπ ‘ζηε αδειθάθηα ειαη’ εδώ 

λα κε μεπξνβνδίζεηε. 

Νόινη ηξνγύξσ λα ‘καζηε, 
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 θη όινη θνπθέηα ξίρλνπκε»
128

 

Δπίζεο θαη ζε άιια άξζξα ηεο εθεκεξίδαο θαίλεηαη μαλά ε έληνλε επηζπκία ησλ 

ακαξηλαίσλ γηα ηελ αλαβίσζε ησλ εζίκσλ ηνπ γάκνπ. Σα άξζξα απηά, Ηαλνπάξηνο θαη 

Ηνύιηνο ηνπ 1975, έρνπλ ηνλ ηίηιν «ακαξηληώηηθνο Γάκνο» θαη «Γάκνο ηνπ Παιηνύ 

θαηξνύ ζηε ακαξίλα» αληίζηνηρα. Παξαηεξείηαη ινηπόλ όηη όηαλ έλαο γάκνο γίλεηαη κε 

ηελ παιηά ηνπ κνξθή, πνιιά από ηα έζηκα ηεξνύληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη 

επιάβεηα. Αξρηθά ινηπόλ όιε ε δηαδηθαζία ηνπ γάκνπ ζπλνδεύεηαη από ηξαγνύδηα θαη 

ρνξνύο. Αιιά θαη ηελ παξακνλή ηνπ γάκνπ όιεο νη δηαδηθαζίεο γίλνληαη όπσο παιηά: νη 

«κπξάηηκνη» καδί κε ηα όξγαλα πεγαίλνπλ ζην ζπίηη ηεο λύθεο γηα λα πάξνπλ ηα 

πξνηθηά. Σελ εκέξα ηνπ γάκνπ ν γακπξόο καδί κε ηνλ λνπλό πεγαίλνπλ λα πάξνπλ ηε 

λύθε γηα ηελ εθθιεζία, ν λνπλόο πξνπνξεύεηαη κπξνζηά πάλσ ζην άινγν θαη όιεο 

απηέο νη δηαδηθαζίεο αθνινπζνύληαη από ηελ νξρήζηξα κε ηα γακήιηα ηξαγνύδηα. 

Αθνινπζνύλ θάπνηα ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα ησλ παξαπάλσ: 

«Απηόο ν γάκνο ήηαλ πξαγκαηηθόο θαη έγηλε ζηηο 15 ηνπ πεξαζκέλνπ 

Απγνύζηνπ, αλήκεξα ηεο Παλαγηάο, ςειά ζηε ακαξίλα…κε όιε ηνπο ηελ 

παηξνπαξάδνηε αξρνληηά θαη κεγαινπξέπεηα. Νηύζεθε ζηα ιεβέληηθα άζπξα 

ζπθνύληα όπσο θαη ν λνπλόο. Νηύζεθαλ θαη ηα λεαξά… κπξαηίκηα, θόξεζαλ 

θεληεηά … θειεπόζηα, έδσζαλ ηα θπξαηδίηηθα…ζειάρηα, θαβαιίθεςαλ ηα’ 

άινγα θαη κε ην θξαζί ζηελ πινπκηζηή…θόθα θαη ην ηζίπνπξν ζην αζεκέλην 

πιαθεξό…θηξθηξή, θάιεζαλ όινπο ηνπο ρσξηαλνύο ζηα ζηέθαλα», 

«Δμαηξεηηθή εληύπσζε έθαλαλ ηα γακήιηα ηξαγνύδηα κε ηα νπνίαεθθξάδνληαλ 

ε έλλνηα θαη ε βαζύηεξε ζεκαζία ηεο ηεινύκελεο ηεξνηειεζηίαο. Άξηζηε ήηαλ 

ε απόδνζε ηνπο, από ηνλ ππέξνρν θιαξηλίζηα θαη ηελ άθζαζηε ληηδέδ ησλ 

ιατθώλ ηξαγνπδηώλ».
129

 

«Έλαο γάκνο πνπ γπξίδεη πίζσ δύν γελεέο, έγηλε πέξπζη ςειά ζηε 

ρηιηνηξαγνπδεζκέλε ακαξίλα…..κε όιε ηελ γξαθηθόηεηα, κε ηηο ζηνιέο θαη 

ηελ ηάμε ησλ παιηώλ εζίκσλ…», «…αληήρεζαλ μαλά θιαξίλα 
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θαηηξαγνπδήζεθαλ ηα εζληθά γακήιηα ηξαγνύδηα, έιακςαλ ηα’ αζεκνδώλαξα 

θαη θάλεθαλ νη θνπζηαλεινθόξνη θαη πάλσ ζην άζπξν άινγν ν λνπλόο».
130

 

 «…μεθίλεζαλ νη κπξάηηκνη ληπκέλνη κε θνπζηαλέιεο καδί κε ηα όξγαλα θαη 

ηνπο ζπγγελείο ηνπ γακπξνύ θαη πήγαλ ζην ζπίηη ηεο λύθεο γηα λα πάξνπλ ηελ 

πξνίθα…ν λνπλόο δίλεη ην ζύλζεκα γηα λα πάλε λα πάξνπλ ηε λύθε. Σν 

πξνβάδηζκα ην έρεη απηόο…Πίζσ από ην λνπλό αθνινπζνύλ θαηά ζεηξά, 

ρσξηζηά ηνπ λνλνύ θαη ηνπ γακπξνύ, νη ζπλνδείεο ηξαγνπδώληαο ε θάζε κηα ηα 

ηξαγνύδηα ηεο γακήιηαο ραξάο…: 

«Γθηδέξεζα πεξπάηεζα Βιαρηά θαη Βνπθνπξέζηη 

Γελ είδα δελ ειόγηαζα θακηά γηα λα κ’ αξέζεη 

αλ κηα θόξε Καηζάκπαζε, ζηξαβά θνξάεη ην θέζη…», 

 

«Πνπ είζηε αδεξθάθηα, ειάηε εδώ γηα λα κε μεπξνβνδείζζε. 

ινη ηξηγύξσ είκαζηε θη όινη ληνπθέθηα ξίρλνπλ…», 

 

 «ιε ηε λύρηα πεξπαηώ κελ’ όκνξθν θνξάζη 

Κη αθόκα δελ ην θίιεζα θη έρσ θαξδηά θακέλε…», 

 

«Πνύζαλ πεξηζηεξνύια κνπ, ηόζνλ θαηξό ρακέλε, 

ηνπο θάκπνπο ήκνπλ πνπ έβνζθα, ζηα πιάγηα γθηδεξνύζα…»
131 

 

Μεηά ηε ζηέςε ν λνπλόο ζέξλεη ηνλ ρνξό καδί κε ην δεπγάξη. Γίλεηαη έλαο 

κεγάινο θπθιηθόο ρνξόο πνπ μεθάλεη κε ην ηξαγνύδη: 

«Δβγάηε αγόξηα ζην ρνξό,  
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λα δείηε  θαη λα κάζεηε πσο πηάλεηε ε αγάπε. 

Από ηα κάηηα πηάλεηαη ζηα ρείιε θαηεβαίλεη 

Από ηα ρείιηα ζηε θαξδηά ξηδώλεη θαη δελ βγαίλεη…»
132

 

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην ηξαγνύδη όηαλ ν λνλόο αλαρσξεί από ην ζπίηη ηνπ 

γακπξνύ, αθόηνπ επηζηξέθεη ην δεπγάξη από ηε γακήιηα ηειεηή:
133

 

«Κάηζε λνπλέ αθόκ’ απόςε 

Έρσ πέληε αξληά ςεκέλα 

Κη άιια ηόζα ζνπβιηζκέλα.»,   

 

 «Σώξα ηα πνπιηά ηώξα, ηώξα ηα ρειηδόληα, 

Σώξα νη πέξδηθεο ζπρλό ιαινύλ θαη ιέλε. 

Ξύπλα αθέληε κνπ, μύπλα θαιό κνπ αθέληε  

μύπλα αγθάιηαζε θνξκί θππαξηζζέλην…» 

 

 

Δικόνα 5. ηηγκηόηππν από ηελ αλαβίσζε ηνπ γάκνπ ηεο ακαξίλαο. Οη κπξάηηκνη θαη 

ν λνπλόο πεγαίλνπλ ην γακπξό ζηελ εθθιεζία. (αξ. θπι. 63, ζειίδα 3, Ηνύιηνο 1975) 
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Δ. αμαρινιϊτθσ, Ωραία Σαμαρίνα, ς.4. 
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Γ. Αδάμου, «Θ αμαρίνα (Από τα ανζκδοτα αρχεία του Ελλθνικοφ Προξενείου Ελαςςόνοσ 1882-
1912)», Ελαςςόνα, Εκδότθσ φνδεςμοσ αμαριναίων Ελαςςόνοσ και Περιχϊρων «Ο μόλικασ», 1993, 
ς.121-124. 
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Δικόνα 6. ηηγκηόηππν από ηελ αλαβίσζε ηνπ γάκνπ ηεο ακαξίλαο. Καβάια ζην 

άινγν πεγαίλεη ν λνπλόο ζην γάκν. (αξ. θπι. 63, ζειίδα 3, Ηνύιηνο 1975) 

 

Δικόνα 7. ηηγκηόηππν από ηελ αλαβίσζε ηνπ γάκνπ ηεο ακαξίλαο. Νύθε θαη γακπξόο 

ζην κεγάιν ρνξό ησλ γεξόλησλ. (αξ. θπι. 63, ζειίδα 3, Ηνύιηνο 1975) 

Δπίζεο ε αλαβίσζε ησλ εζίκσλ ηνπ γάκνπ έρεη εμέρνπζα ζέζε θαη ζηηο 

δηάθνξεο κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειώζεηο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ ακαξηλαίσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζε άξζξν, «Υνξεπηηθέο εθδειώζεηο ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ 

Λαξίζεο εηο ηα Σξίθαια», αλαθέξεηαη: 

«…ν παξαδνζηαθόο ακαξηληώηηθνο γάκνο, πνπ ζηε καθάξηα εθείλε θαη άδνιε 

επνρή θξαηνύζε…νιόθιεξεο νρηώ κέξεο. Ο θνπξέαο…μύξηδε ην γακπξό ή 

νξρήζηξα έπαηδε ην ζρεηηθό ηξαγνύδη θαη ε λύθε κε ην πέπιν …πξνζθύλεζαλ 

ην θαηελζνπζηαζκέλν αθξναηήξην ελώ ηα ¨κπξαηίκηα¨ κε ηελ ηζόηξα, 

θεξλνύζαλ  ηνπο ρνξεπηέο», «ηε ζπλέρεηα κπήθαλ ζην ρνξό ηα πεζεξηθά 
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θηέπηαζαλ ηνλ παηξνπαξάδνην επηλίθην Σζηάηζην…ηξαγνπδήζεθε νκαδηθά από 

πνιινύο αθξναηέο θαη κε πνιιή θέθη».
134

 

«Σν δεύηεξν κέξνο …άξρηζε επίζεο κε κηα ζθεληθή κεηάηαμε ηνπ λπθηάηηθνπ 

ρνξνύ,  κε αλαπαξάζηαζε ηνπ γάκνπ ζηε ακαξίλα. Αθνινύζεζαλ άιια ελλέα 

ηξαγνύδηα θαη ρνξνί αλάκεζα ηνπο ηα γθηνύκηα θη ν Σζηάηζηνο…»
135
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Γ. Παπαηιςθσ, «Χορευτικζσ εκδθλϊςεισ ςυνδζςμου αμαριναίων Λαρίςθσ εισ τα Σρίκαλα», Ωραία 
Σαμαρίνα, Φεβρουάριοσ 1976, αρ. φυλ. 70, ς.2. 
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Γ. Μ. Δ., «Χορευτικό ςυγκρότθμα αμαριναίων Λαρίςθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ», Ωραία Σαμαρίνα, 
Φεβρουάριοσ 1977, αρ. φυλ. 82, ς.3. 
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3.4. Σο καλωζόπιζμα ηος Μάη 

 

Ο κήλαο Μάηνο ήηαλ γηα ηνπο ακαξηληώηεο ν κήλαο πνπ πξνκήλπε ηελ έλαξμε 

ησλ παλεγπξηώλ κε ηξαγνύδηα θαη ρνξνύο. Ήηαλ επίζεο γηα ηνπο ακαξηληώηεο ηεο 

παιηάο επνρήο, ε πεξίνδνο ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηα βνπλά κε ηα θνπάδηα ηνπο θαη ν 

κήλαο γηα αξθεηά έζηκα ζρεηηθά κε ηα θνξίηζηα ηηο παληξεηάο. Έλα ραξαθηεξηζηηθό 

ηξαγνύδη είλαη θαη ην εμήο: 

«Σνλ Μάε ηελ πξώηε κέξα όια ηα θνξίηζηα ηεο παληξεηάο θνξνύζαλ θη από έλα 

θαηλνύξγην ξνύρν…ζθνπθνύληα θεληεηά ην Μάε δσγξαθηζκέλν. Να θη έλα 

ηξαγνύδη ζρεηηθό:
136

 

Πξσηνκαγηά πξσηνκεληά κηα βιάρα πάεη ζηε βξύζε 

λα κάζε καγηνινύινπδα ηα γθηνύκηα λα γεκίζεη 

Κη’ ν ληνο πνπ ηελ αγάπαγε θαη πνπ ηελ ιαρηαξνύζε 

 ζηελ ζηξάηα βγαίλεη ακσξνζηά θαη ηελ παξαθαινύζε» 

Δπίζεο άιιν έλα δήηεκα είλαη θη απηό όηη κεηαμύ ησλ ακαξηλαίσλ, ην αίζζεκα 

ηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο αιιεινβνεζείαο ήηαλ βαζηά αλαπηπγκέλν. Απηό θαίλεηαη ζηα 

δηαθνξά έζηκα ηνπο θαηά ηα νπνία ηα θνξίηζηα δελ μερώξηδαλ κεηαμύ ηνπο γηα ηελ 

θνηλσληθή ηνπο ηάμε, αθνύ δαλείδνληαλ κεηαμύ ηνπο ηηο θνξεζηέο αθόκε θαη ηα 

θνζκήκαηα. Δθείλν πνπ δελ δάλεηδαλ πνηέ, ήηαλ ην πξνζσπηθό ηνπο καληήιη ην νπνίν 

θηινηερλνύζε ε θαζεκία κε ην γνύζην ηεο:
137

  

          Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θαη ην παξαθάησ: 

«ηαλ έβγαηλαλ ηα θνξίηζηα ηεο ακαξίλαο ζην ρνξνζηάζη ή ζην παλεγύξη, 

δελ δηαθξίλνληαλ ηα θησρά από ηα πινύζηα. Τπήξρε αιιειεγγύε κεηαμύ ηνπο, 

δαλείδνληαλ ε κηα από ηελ άιιε θνζκήκαηα, πνδηέο θαη ελδύκαηα αθόκα, 

αξθεί λα κελ θαίλνληαλ κεηαμύ ησλ θνξηηζηώλ όηη δελ έρεη ηελ πξέπνπζα 

ζηνιή, γηα λα λνηώζεη κεηνλεθηηθά ζην ρσξηό. Σν κόλν πνπ δελ δάλεηδαλ νη 

ακαξηληώηηζζεο, ήηαλ ην καληίιη πνπ θξαηνύζαλ ζην ρέξη θαη αλέκηδαλ όηαλ 
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Α. Γκριηιϊτθσ, «Σο καλωςόριςμα του Μάθ», Ωραία Σαμαρίνα, Μάιοσ 1974, αρ. φυλ. 49, ς.3. 
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Α. Γκριηιϊτθσ, «Από τθ λαογραφία τθσ αμαρίνασ», Ωραία Σαμαρίνα, Ιανουάριοσ 1976,  αρ. φυλ. 69, 
ς.3. 
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ρόξεπαλ. Κάζε θνπέια ην καληήιη ηεο ην θηινηερλνύζε κε ην γνύζην ηεο θαη 

ην γέκηδε θεληίδηα απ’ όια ηα ινπινύδηα ηνπ Μάε» 

«ια ηνπ Μάε ηα ρξώκαηα ηα ‘ραλ νη λέεο καληήιηα, 

 ια ηνπ Μάε ηα ινπινύδηα θεληνύζαλ ζηηο πνδηέο ηνπο»  

Αιιά θαη αξγόηεξα, όπνπ κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ νη ακαξηληώηεο 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο γύξσ πεξηνρέο, θαζώο αλαγθάδνληαλ λα ηελ εγθαηαιείςνπλ ην 

ρεηκώλα γηα βηνπνξηζηηθνύο ιόγνπο, δελ ζηακάηεζαλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηδηαίηεξε 

παηξίδα ηνπο από ηελ άλνημε αθόκε, γηα λα γιεληήζνπλ ηελ Πξσηνκαγηά κε ηα 

θαζηεξσκέλα έζηκα. 

 «…λ’ αλέβνπλ πάλσ ζηε ακαξίλα ηελ Πξσηνκαγηά πνιινί παηξηώηεο από 

ηελ Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Λάξηζα,…Δπί δηήκεξν ζηε ακαξίλα νη παηξηώηεο 

γηόξηαζαλ ηελ Πξσηνκαγηά κε παηξησηηθά ηξαγνύδηα θαη ρόξεςαλ ζηελ 

πιαηεία ηα ¨Παηδηά ηεο ακαξίλαο¨ θαη ηνλ ¨Σζηάηζην¨»
138
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«Πρωτομαγιά ςτθ αμαρίνα», Ωραία Σαμαρίνα, Μάιοσ 1977, αρ. φυλ. 85, ς.1. 
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3.5  Υοποί και έθιμα πος έσοςν ξεσαζηεί 

 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ πνιιέο από ηηο παξαδόζεηο, ηα  ήζε θαη ηα έζηκα 

ελόο ηόπνπ ζπλήζσο έρνπλ ηελ ηάζε λα εμαζζελνύλ. Κάπνηεο παξαδόζεηο κπνξεί λα 

μεραζηνύλ, ελώ θάπνηεο λα ηξνπνπνηεζνύλ. Κάηη ηέηνην έρεη ζπκβεί θαη κε νξηζκέλα 

ηνπηθά ηξαγνύδηα θαη ηνπηθνύο ρνξνύο ηεο ακαξίλαο, ηα νπνίνη έρνπλ αιινησζεί θαη 

ράζεη ηελ παιηά ηνπο αίγιε θαη ζεκαζία ηνπο. Σέηνηνη είλαη νη ρνξνί ηεο Γνληκόηεηαο, ν 

ρνξόο ηεο Παπαξνύλαο, ν ρνξόο ηνπ Φεγγαξηνύ θαη ν ξθνο ηνπ Αλππόηαρηνπ. 

Κάζε έλαο από ηνπο ρνξνύο απηνύο, είρε ηε δηθή ηνπ ζέζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

ηεο ακαξίλαο, έρνληαο ηη ξίδεο ηνπο ζηα πνιύ παιηά αθόκε ρξόληα. ια ηα παξαπάλσ 

παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζε έλα άξζξν ηεο εθεκεξίδαο, απνζπάζκαηα ηνπ 

νπνίνπ δίλνληαη παξαθάησ. ην άξζξν απηό ηνλίδεηαη επίζεο όηη παξάιιεια κε ηελ 

αιιαγή ησλ ηξαγνπδηώλ θαη ησλ ρνξώλ, αιιάδεη θαη ε εκθάληζε ησλ παξαδνζηαθώλ 

ζηνιώλ ηεο  ακαξίλαο θαη θπξίσο ησλ γπλαηθώλ.  

 ««Σα ήζε θαη ηα έζηκα πνπ επηθξαηνύλ ηώξα ζηε ακαξίλα, ζηα 

αξξαβσληάζκαηα, ζηνπο γάκνπο, ζηνπο ρνξνύο θαη ζηηο ελδπκαζίεο δελ έρνπλ 

ηελ παιηά αίγιε θαη ην θάιινο. Γηόηη έρνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ 

παξακειεζή θαη έρνπλ μεραζζεί. Καζώο θαη πνιινί ρνξνί έρνπλ ράζεη ηελ 

ηνπηθή παξάδνζε π.ρ. ν ρνξόο ηεο ¨Γνληκόηεηαο¨ πνπ ρνξεύνληαλ ζην 

παλεγύξη ηεο Μηθξήο Παλαγίαο ζηηο 7 επηεκβξίνπ. ην ρνξό απηό ρόξεπαλ ηα 

λέα δεπγάξηα πνπ είραλ παληξεπηεί πξόζθαηα ην δεθαπεληαύγνπζην…ηα λέα 

δεπγάξηα ρόξεπαλ πάλσ ζηα ζηάρπα έλαλ ρνξό δεπγαξσηό πνπ ην έιεγαλ «ην 

αεδόλη»…». 

Ο ρνξόο ηεο Παπαξνύλαο: 

«Άιινο ρνξόο πνπ έρεη μεραζηεί είλαη ν ρνξόο ηεο ¨Παπαξνύλαο¨. Σνλ ρόξεπαλ 

ηα θνξίηζηα ηεο πινύζηαο θνηλσλίαο. Φνξνύζαλ εηδηθέο ρξπζνθέληεηεο ζηνιέο 

πνπ ηηο έιεγαλ «Αζζάλεο», δειαδή βαζηινπνύιεο ηνπ ηόπνπ. Ζ ζπλήζεηα απηή 

ράζεθε, θαζώο θαη ηα βήκαηα ηνπ ρνξνύ. Μα ην ηξαγνύδη ζώζεθε. Σν 

ηξαγνπδνύζαλ νη γηαγηέο θαη ην ρόξεπαλ ηα εγγνλάθηα. Έρεη σο εμήο: 
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Υνξεύνπλ νη βιαρνύιεο ζαλ παπαξνύλεο, 

ρνξεύνπλ θαη πεδάλε ζαλ θαηζίθη», 

  

Ο ρνξόο ηνπ Φεγγαξηνύ: 

«Άιινο μεραζκέλνο ρνξόο είλαη ν ρνξόο ηνπ ¨Φεγγαξηνύ¨. Σνλ ρνξεύνπλ ζηνπο 

γάκνπο ηα αλύπαληξα θνξίηζηα θαη αγόξηα σο θαη ηα κπξαηίκηα. Τπνρξεώλνπλ 

ηε λύθε θαη ην γακπξό λα θέγγνπλ κε ιάκπεο ε δαδηά, ελώ νη λένη 

ηξαγνπδνύζαλ θαη ρόξεπαλ ην παξαθάησ ηξαγνύδη: 

Καιή λπθνύια αξκαληώηηζζα πνπ είζαη ζαλ θεγγάξη σξαία, 

 γηα θέμε καο λα ρνξέςνπκε θαη δεπγάξηα σξαία λα γίλνπκε». 

«Άιινο μεραζκέλνο ρνξόο είλαη ν ¨ξθνο ηνπ Αλππόηαρηνπ¨. Σνλ ρόξεπαλ 

έθεβνη ηνπ ρσξηνύ ζε θαηξό εληάζεσο θαη θξίζεσο γηα λα ηνλώζνπλ ην 

αίζζεκα ηνπ ιανύ…», «πσο ζηα ήζε θαη ηα έζηκα ζηνπο ρνξνύο θαη ζηα 

ηξαγνύδηα έπεζε ε ιεζκνληά, έηζη θαη ζηηο ελδπκαζίεο ήξζε ε αιιαγή 

νινθιεξσηηθή. Άιιαμε ε όςε θαη ε γξακκή…νη γπλαίθεο ηεο ακαξίλαο 

θνξνύζαλ ζην θεθάιη ην ¨Μπάιηζν¨…Απνηειείηαη από πνιιέο πήρεο ιηλό 

ύθαζκα ή κεηαμσηό, ηνλ νπνίνλ εηδηθέο εθπαηδεπκέλεο γπλαίθεο ηνλ 

θαηαζθεύαδαλ...».
139

 

πλνςίδνληαο ινηπόλ όια όζα παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην απηό, ζα 

κπνξνύζακε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα γηα ηελ εμέρνπζα ζέζε πνπ θαηέρεη ε 

κνπζηθή παξάδνζε ζε όια ηα ήζε θαη έζηκα πνπ ζπλαληήζακε γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Ζ κνπζηθή απνηειεί αλαπόζπαζην ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο παξαδόζεηο ελόο 

ηόπνπ θαη πνπ δηαηεξεί ηηο κλήκεο απηώλ. ια ηα έζηκα ζπλνδεύνληαη από ηξαγνύδηα, 

ρνξό θαη κνπζηθή. Έζηκα πνπ ζε θάπνην βαζκό έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί κε ην πέξαζκα 

ησλ ρξόλσλ παξόια απηά ππάξρεη πάληα ε πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε θαη δηάδνζε 

ηνπο από γεληά ζε γεληά.  
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Α. Γκριηιϊτθσ, Ωραία Σαμαρίνα, ς.1, 3. 
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Δικόνα 8. Παιηά ελδπκαζία ηεο ακαξίλαο κε «Μπάιηζν» ζην θεθάιη, όπσο δίλεηαη ζε 

άξζξν ηεο εθεκεξίδαο. (ζθίηζν ηνπ Αρηιιέα Γθξηδηώηε, Οθηώβξηνο 1976). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο 

Οπσήζηπερ και ύνδεζμοι 

 

Σν ηξαγνύδη θαη ν ρνξόο είλαη ηόζν παιηά όζν θαη ν άλζξσπνο. Σα ηξαγνύδηα 

είλαη ε έθθξαζε ηνπ ςπρηζκνύ ηνπ αλζξώπνπ. Μηα ζύλζεηε έθθξαζε πνπ ζπλδπάδεη ηε 

κεισδία (κνπζηθή), κε ην θείκελν (ζηνίρν) θαη ηελ εθηέιεζε (νξγαλνπαίθηε θαη 

ηξαγνπδηζηή). Απνηειεί κηα κνξθή έθθξαζεο κηαο νιόθιεξεο θνηλσλίαο. 

Από πνιύ λσξίο νη ακαξηλαίνη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηαηεξήζνπλ θαη λα 

δηαδώζνπλ ηα ήζε θαη έζηκα ηνπο, ηα νπνία όια ζπλδένληαη κε ηε κνπζηθή θαη ην ρνξό, 

δεκηνύξγεζαλ ηνπο πνιηηηζηηθνύο ζπλδέζκνπο. εκαληηθό θίλεηξν επίζεο γηα ηελ 

ζύζηαζε απηώλ ήηαλ θαη επηζπκία γηα επαθή κε ηνλ ηόπν ηνπο, γηα όζνπο θπξίσο είραλ 

εγθαηαζηαζεί πηα κόληκα ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη δελ ήηαλ εύθνιν λα κεηαθηλνύληαη 

ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο. Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ όκσο, απώηεξνο ζθνπόο 

απηώλ πνιηηηζηηθώλ ζσκαηείσλ ήηαλ ε πξνβνιή ηεο γελέηεηξαο ηνπο θαη ε θαιιηέξγεηα 

ζηελόηεξσλ παηξησηηθώλ θαη θηιηθώλ δεζκώλ κεηαμύ ηνπο.  

Οη ζύιινγνη απηνί θάζε ρξόλν δηνξγάλσλαλ εθδειώζεηο θαη ρνξνεζπεξίδεο ζηηο 

νπνίεο ζπγθεληξώλνληαλ πνιινί ακαξηλαίνη θαη όρη κόλν. Απνηεινύζε γηα απηνύο έλα 

θνζκηθό γεγνλόο ζην νπνίν απέδηδαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. ηηο κνπζηθνρνξεπηηθέο απηέο 

εθδειώζεηο έληνλε ήηαλ θαη ε παξνπζία κνπζηθώλ νξρεζηξώλ κε θπξίαξρν όξγαλν ην 

θιαξίλν, λα εμπςώλνπλ ην θέθη θαη ην γιέληη ησλ ακαξηλαίσλ. 

 

ην θεθάιαην απηό γίλεηαη αλαθνξά ζηε δξάζε ησλ πην ζεκαληηθώλ 

πνιηηηζηηθώλ ζπλδέζκσλ ησλ ακαξηλαίσλ θαζώο θαη ζηηο κνπζηθέο νξρήζηξεο απηώλ. 
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4.1 Πολιηιζηικοί ύνδεζμοι 

 

θνπόο ησλ ζσκαηείσλ ήηαλ ε ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ ησλ ακαξηλαίσλ θαη ε 

πξνζήισζε ησλ λέσλ ζηα ήζε θαη έζηκα ηεο ηζηνξηθήο ακαξίλαο, καδί κε ηελ αγάπε 

θαη ηε θξνληίδα γηα ηε γελέηεηξα ηνπο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ησλ ζπλδέζκσλ ήηαλ πνιύπιεπξεο θαη πνιπάξηζκεο. Θα 

κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκεηνπο πνιύ επηηπρεκέλνπο ρνξνύο ζε πνιπηειείο αίζνπζεο, 

ηηο πνιιέο εθδξνκέο, ηηο ζπγθεληξώζεηο γηα θαθέ, ηνλ ενξηαζκό ηνπ Οζηνκάξηπξα 

Γεκεηξίνπ «εθ ακαξίλεο» (πνπ ηειείηαη ηελ πξώηε Κπξηαθή ηνπ Ηνπλίνπ) θ.ά. Αθόκε 

έξγν ησλ ζπλδέζκσλ ήηαλ λα ηηκά ηνπο ζπκπαηξηώηεο πνπ δηαπξέπνπλ γεληθά ή 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζσκαηείσλ ή ηεο ακαξίλαο, λα νξγαλώλεη δηαιέμεηο, 

θαη μελαγήζεηο ζε κνπζεία, ελώ ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλνληαλ ζηελπξνζέιθπζε ησλ λέσλ 

ζηηο ηάμεηο ησλ ζπλδέζκσλ, πξν πάλησλ γηα ην μαλαδσληάλεκα ησλ ρνξεπηηθώλ 

ζπγθξνηεκάησλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα κέζα από ηα θύιια ησλ εθεκεξίδσλ ε «Ωξαία ακαξίλα» 

απαληώληαη νη εμήο ζύλδεζκνη: 1) ν ζύλδεζκνο ησλ ακαξηλαίσλ Αζελώλ «Ο 

κόιηθαο» 2) ν ζύλδεζκνο ησλ ακαξηλαίσλ Θεζζαινλίθεο, επίζεο «Ο κόιηθαο» 3) ν 

ζύλδεζκνο ησλ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο θαη Πεξηρώξσλ ε «Αγία Παξαζθεπή θαη 4)ν 

ζύλδεζκνο ησλ ακαξηλαίσλ Σξηθάισλ. 
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4.2 Οι ύνδεζμοι ηων αμαπιναίων 

 

 Αθηνών: 

 Ο ζύλδεζκνο ησλ ακαξηλαίσλ Αζελώλ μεθηλάεη από ην 1952 κε ηελ νλνκαζία 

«Ο κόιηθαο»,
140

 είλαη από ηνπο παιηόηεξνπο, ηνπο πην δξαζηήξηνπο θαη δπλακηθνύο 

ζπλδέζκνπο. Έρεη δηαγξάςεη κηα κεγάιε πνξεία κε αμηόινγε ηζηνξία. ηε δηνξγάλσζε 

θάζε εθδήισζεο ηνπ ζπλδέζκνπ γίλεηαη θαλεξή ε αγάπε όρη κόλν ησλ κειώλ αιιά θαη 

θίισλ ηνπ ζπλδέζκνπ γηα ηελ παιηά ακαξίλα, ηηο παξαδόζεηο, ηα ήζε θαη έζηκα ηεο. 

Με κεγάιε πεξεθάληα ηα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ δσληαλεύνπλ μαλά παιηά έζηκα 

θνξώληαο ηηο παξαδνζηαθέο ζηνιέο θαη ηξαγνπδνύλ εζηκνηππηθά ηξαγνύδηα. 

Πξνζπαζώληαο λα δηαηεξήζνπλ έηζη ηα ήζε, έζηκα θαη ηε ιατθή παξάδνζε ηεο 

ακαξίλαο. 

«…ε εκθάληζε ηνπ ρνξεπηηθνύ νκίινπ, είλαη έλα άιιν δείγκα δηαηεξήζεσο ηεο 

ιατθήο παξαδόζεσο θαη εζίκσλ ηεο ακαξίλαο».
141

 

«Απώηεξνο ζθνπόο απηώλ ησλ εθδειώζεσλ είλαη ε πξνβνιή ηεο γελέηεηξαο καο 

ακαξίλαο θαη ε θαιιηέξγεηα ζηελόηεξσλ παηξησηηθώλ θαη θηιηθώλ ζρέζεσλ 

κεηαμύ καο».
142

 

 πγθεθξηκέλα θάζε ρξόλν δηνξγαλώλεηαη ε ρνξνεζπεξίδα γηα ηνλ απνθξηάηηθν 

ρνξό ζηηο αξρέο ζπλήζσο Φεβξνπαξίνπ. Ζ επηηπρία θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ακαξηλαίσλ 

θαη άιισλ θίισλ ηεο ακαξίλαο είλαη κεγάιε. Οη ρνξεπηέο θνξνύλε ηελ παξαδνζηαθή 

ακαξηληώηηθε ζηνιή, άλδξεο θαη γπλαίθεο θαη πεξήθαλνη ρνξεύνπλ θαη ηξαγνπδνύλ ηα 

ηξαγνύδηα ηνπ ηόπνπ ηνπο μεθηλώληαο ζρεδόλ πάληα κε ην ηξαγνύδη «Παηδηά ηεο 

ακαξίλαο».  

Παξαθάησ γίλεηαη κηα κηθξή αλαθνξά γηα ηνλ ζύιινγν ακαξηλαίσλ Αζελώλ: 
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Η. Κιςκίνθσ, «Οι χοροί των υνδζςμων αμαριναίων Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ», Ωραία Σαμαρίνα, 
Μάρτιοσ 1975, αρ. φυλ. 59, ς.3. 
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Η. Κιςκίνθσ,«Οι χοροί των υνδζςμων αμαριναίων Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ», Ωραία Σαμαρίνα, 
Μάρτιοσ 1975, αρ. φυλ. 59, ς.3. 
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«Ο χορόσ και θ λαογραφικι εκδιλωςθ», Ωραία Σαμαρίνα, Φεβρουάριοσ 1976, αρ.φυλ.70, ς.1. 
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«Καηαπιεθηηθή επηηπρία εζεκείσζε ν εθεηεηλόο απνθξηάηηθνο ρνξόο ηνπ 

ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Αζελώλ ¨ κόιηθαο¨…», «Ζ κεγαιύηεξε έθπιεμε ζηε 

ρνξνεζπεξίδα απηή ήηαλ ε παξνπζία ηνπ ρνξεπηηθνύ νκίινπ. Πέληε λεαξέο 

ακαξηλησηνπνύιεο θαη ηέζζεξηο λένη άλδξεο, ληπκέλνη κε ηελ παηξνπαξάδνηε 

ακαξηληώηηθε ζηνιή, ρόξεςαλ ηνπο ηνπηθνύο ρνξνύο αξρίδνληαο κε ην ηξαγνύδη 

¨Παηδηά ηεο ακαξίλαο¨, ηειεηώλνληαο κε ην ζπγθαζηζηό θαη ην Γηάλληλα-

Γηαλλάθηλα».
143

 

 

Δικόνα 9. Ο ρνξεπηηθόο όκηινο ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Αζελώλ.(αξ.θπι.46,  

ζειίδα 2, Φεβξνπάξηνο 1974). 

Ο απνθξηάηηθνο ρνξόο ηνπ ζπλδέζκνπ: 

«Σν άλνηγκα ηνπ ρνξνύ εθέηνο έγηλε ζύκθσλα κε ηα έζηκα ηεο ακαξίλαο, 

δειαδή ζρεκαηίζηεθαλ δπν ζεηξέο ρνξεπηώλ, κηαο από άλδξεο θαη κηαο από 

γπλαίθεο, όπνπ νη πξεζβύηεξνη έζπξαλ ηνλ ρνξό κε ην ηξαγνύδη ¨Παηδηά ηεο 

ακαξίλαο¨».
144

 

«Ο θεηηλόο απνθξηάηηθνο ρνξόο ζηνπ πλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Αζελώλ…ε 

εκθάληζε ηνπ θαζηεξσκέλνπ πιένλ ζηηο ρνξνεζπεξίδεο ηνπ πλδέζκνπ 

ρνξεπηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Δλλέα ακαξηλησηνπνύιεο θαη ηέζζεξα 
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«Σθν 9
θν

 Φεβρουαρίου εδόκθ θ  χοροεςπερισ του ςυνδζςμου αμαριναίων Ακθνϊν θ οποία εςτζφκθ 
υπό πλιρουσ επιτυχίασ», Ωραία Σαμαρίνα, Φεβρουάριοσ 1974, αρ.φυλ.46, ς.1, 2. 
144

«Σθν 9
θν

 Φεβρουαρίου εδόκθ θ χοροεςπερισ του ςυνδζςμου αμαριναίων Ακθνϊν θ οποία εςτζφκθ 
υπό πλιρουσ επιτυχίασ», Ωραία Σαμαρίνα, ς.1, 2. 
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ακαξηλησηόπνπια, ληπκέλνη κε ηελ ηνπηθή ζηνιή ηεο ακαξίλαο, ρόξεςαλ ηνπο 

αζάλαηνπο θαη παξαδνζηαθνύο ακαξηληώηηθνπο ρνξνύο».
145

 

«Ζ κεγάιε πξνζέιεπζε ησλ κειώλ θαη θίισληεο ακαξίλαο. Οη πξνζαρζέληεο 

έθηαζαλ πεξίπνπ ηνπο 400… Ζ άξηζηε θαζ’ όια εκθάληζε ηνπ ρνξεπηηθνύ 

νκίινπ, απνηεινπκέλνπ εθ λέσλ ακαξηλησηώλ…ζα καο ρνξέςνπλ βιάρηθνπο 

ρνξνύο ληπκέλνη κε ηηο ελδπκαζίεο ηνπ ηόπνπ καο…», «ηε ζπλέρεηα νη 

πξεζβύηεξνη ακαξηλαίνη άλνημαλ ην ρνξό κε ην ¨Παηδηά απ’ ηε ακαξίλα¨».
146

 

 

Δικόνα 10. ηηγκηόηππν θαηά ηε ρνξνεζπεξίδα ηνπ πλδέζκνπ ακαξηλαίσλ 

Αζελώλ ηνπ απνθξηάηηθνπ ρνξνύ. (αξ. θπι. 59, ζειίδα 3, Μάξηηνο 1975)   
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Η. Κιςκίνθσ, «Οι χοροί των ςυνδζςμων αμαριναίων Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ», Ωραία Σαμαρίνα, 
Μάρτιοσ 1975, αρ. φυλ. 59, ς.3. 
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«Ο χορόσ και θ λαογραφικι εκδιλωςθ», Ωραία Σαμαρίνα, Φεβρουάριοσ 1976,αρ. φυλ.70, ς.1. 
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Δικόνα 11. Ο ρνξεπηηθόο όκηινο γπλαηθώλ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ ρνξνεζπεξίδα κε 

ζηνιέο ηεο ακαξίλαο. (αξ. θπι. 59, ζειίδα 3, Μάξηηνο 1975)   

 

«Πξαγκαηνπνηήζεθε ν ρνξόο ηνπ πλδέζκνπ καο κε εμαηξεηηθή επηηπρία…πσο 

είρε πξνβιεθζεί, πνιύο θόζκνο θαηέθιπζε ηηο αίζνπζεο, θίινη ηεο ακαξίλαο, 

παηξηώηεο ακαξηλαίνη θαη ακαξηλαίεο πάλσ από 350 ζε ζύλνιν…», 

«Αθνινύζεζε ην άλνηγκα ηεο ρνξεπηηθήο βξαδηάο κε ρνξό εθ κέξνπο ησλ 

πξεζβπηέξσλ ζπκπαηξησηώλ, νη νπνίνη ρόξεςαλ ην ¨Παηδηά ηεο ακαξίλαο¨ θη 

άιινπο ζακαξηληώηηθνπο ρνξνύο».
147

 

 «Πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία…ν εηήζηνο απνθξηάηηθνο ρνξόο ηνπ ζπλδέζκνπ 

ακαξηλαίσλ Αζελώλ ¨Ο κόιηθαο¨…Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρνξνύ δηέπξεςε ην 

θαζηεξσκέλν πιένλ ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα από θνξίηζηα θαη αγόξηα ηνπ 

ζπλδέζκνπ πνπ κε ηηο σξαίεο ρνξεπηηθέο ηνπο επηδόζεηο θαη ηηο γλσζηέο 

παξαδνζηαθέο ζηνιέο, ζθόξπηζε θέθη θαη ζπγθίλεζε ζηνπο 

παξεπξηζθόκελνπο».
148

 

 ε αξθεηά άξζξα επίζεο ζρεηηθά κε ηηο ρνξεπηηθέο εθδειώζεηο ηνπ ζπλδέζκνπ, 

γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ παξνπζία ηειενπηηθώλ ζπλεξγείσλ γηα ηελ βηληενζθόπεζε 

ησλ εθδειώζεσλ απηώλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ ηειεόξαζε. 

πγθεθξηκέλα:  

«Μάιηζηα, ζπλεξγείν ηειεόξαζεο ηεο ΤΔΝΔΓ ηνλ απαζαλάηηζε θαη ηνλ 

παξνπζίαζε ζηηο…».
149

 

«…σο θαη ε ηειενπηηθή θάιπςε ηεο γηνξηήο εθ κέξνπο ηεο ΤΔΝΔΓ πνπ είρε σο 

ζπλέπεηα λα πξνβιεζεί ε ακαξίλα ζην επξύηεξν ειιεληθό θνηλό».
150

 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ όκσο λέα ζηνηρεία ζπκπιεξώλνπλ ηηο 

κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειώζεηο ηνπ ζπλδέζκνπ όπσο ε παξνπζία κνληέξλαο κνπζηθήο, 

ζπγθεθξηκέλα ηδαδ γηα ηνπ επξσπατθνύο ρνξνύο. 
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«Ο χορόσ του υνδζςμου αμαριναίων Ακθνϊν», Μάρτιοσ 1977, Ωραία Σαμαρίνα, αρ. φυλ. 83, ς.1.   
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« Οχορόσ του ςυνδζςμου Ακθνϊν», Ιανουάριοσ-Φεβρουάριοσ 1980, Ωραία Σαμαρίνα, αρ. φυλ. 117-
118, ς.1. 
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Η. Κιςκίνθσ, «Οι χοροί των ςυνδζςμων αμαριναίων Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ», Ωραία Σαμαρίνα, 
Μάρτιοσ 1975, αρ. φυλ. 59,ς.3. 
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«Ο χορόσ και θ λαογραφικι εκδιλωςθ», Ωραία Σαμαρίνα, Φεβρουάριοσ 1976, αρ. φυλ. 70, ς.1. 
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Αλαθέξνπκε ηα εμήο: 

«…καδί κε ηηο δπν νξρήζηξεο (ησλ εγρώξησλ ιατθώλ νξγάλσλ θαη ηελ κνληέξλαο 

ηδαδ γηα ηνπο επξσπατθνύο ρνξνύο) ε ρνξεπηηθή απηή βξαδηά απνηέιεζε κηα 

επηηπρή γεληθά εθδήισζε ηνπ ζπλδέζκνπ..».
151

 

«…ζηνπο ιίγνπο επξσπατθνύο ρνξνύο πνπ ρνξεύηεθαλ (έλα θιαζηθό ηαγθό θαη 

έλα βηελλέδηθν βαιο)…».
152

 

 

Δικόνα 12. Γπλαηθείνο όκηινο ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Αζελώλ από ηνλ 

απνθξηάηηθν εηήζην ρνξό. (αξ. θπι.105-106, ζει 4, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 1979). 

 

 Θεζζαλονίκηρ:  

 

Έλαο άιινο ζύλδεζκνο ακαξηλαίσλ, επίζεο «Ο κόιηθαο», ήηαλ θαη απηόο ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Ζ δξάζε θαη νη εθδειώζεηο ησλ κειώλ ηνπ ήηαλ αλάινγεο ηνπ 

πλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Αζελώλ, κε κεγάιε επηηπρία θαη ζπκκεηνρή ησλ κειώλ θαη 

θίισλ ηνπ ζπλδέζκνπ ηεο ακαξίλαο. Κη από ην ζύλδεζκν απηό δηνξγαλώλεηαη θάζε 

ρξόλν ρνξνεζπεξίδα γηα ηνλ θαζηεξσκέλν απνθξηάηηθν ρνξό, θαζώο θαη άιιεο 

εθδειώζεηο όπσο γηα ηελ θνπή ηεο βαζηιόπηηαο ζηελ αξρή ηνπ ρξόλνπ.  
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Κ. Μπίρκασ, «Ο ετιςιοσ χορόσ του μόλικα», Ωραία Σαμαρίνα, Ιανουάριοσ-Φεβρουάριοσ 1979, αρ. 
φυλ.105-106, ς.3. 
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Κ. Μπίρκασ, « Θ πίτα του υνδζςμου Ακθνϊν», Ωραία Σαμαρίνα, Μάρτιοσ-Απρίλιοσ 1979, αρ. 
φυλ.107-108, ς.5. 
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Αλαθνξά ζηηο ρνξνεζπεξίδεο θαη ζηνλ απνθξηάηηθν ρνξό ησλ ζπλδέζκσλ: 

«Δμαηξεηηθή επηηπρία εζεκείσζε θαη εθέηνο ν εηήζηνο απνθξηάηηθνο ρνξόο ησλ 

ακαξηλαίσλ Θεζζαινλίθεο πνπ δόζεθε…», «Έθδειε ήηαλ ε ζπκκεηνρή 

ακαξηλαίσλ θαη εμ’ άιισλ πόιεσλ ηεο ρώξαο σο επίζεο θαη ν κεγάινο αξηζκόο 

ησλ κε ακαξηλαίσλ, πιελ όκσο θαλαηηθώλ θίισλ ηεο ακαξίλαο καο».
153

 

«Δμαηξεηηθή επηηπρία ζεκείσζε θαη θέηνο ν εηήζηνο απνθξηάηηθνο ρνξόο ηνπ 

πλδέζκνπ καο…», «ν ρνξόο άξρηζε κε ηνλ ύκλν ηεο ακαξίλαο ¨Παηδηά ηεο 

ακαξίλαο¨ πνπ ρόξεςαλ…».
154

 

«Μέζα ζε κηα αηκόζθαηξα κεγάινπ παηξησηηθνύ ελζνπζηαζκνύ θαη κε 

ακαξηλαίνπο από όια ηα κέξε ηεο Διιάδνο, θαζώο θαη πνιινύο θίινπο…δόζεθε 

ν εηήζηνο απνθξηάηηθνο ρνξόο ηνπ πλδέζκνπ καο...», «Ο ρνξόο δηα πξώηε θνξά 

εθέηνο άξρηζε κε ηνλ ¨Σζηάηζην¨ πνπ ρόξεςαλ ζε δπν ζεηξέο νη ρνξεπηαί κε θαηά 

ζεηξάλ πξνηεξαηόηεηαο ησλ γεξνληόηεξσλ. Δλ ζπλερεία ην Γ.. ρόξεςε ην 

¨Παηδηά απ’ ηε ακαξίλα¨…κε ηελ παξνπζία ηνπ ρνξεπηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

Λαξίζεο κε ηνπο ιεβέληηθνπο ακαξηληώηηθνπο ρνξνύο…».
155

 

ηηο κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειώζεηο ηνπ ζπλδέζκνπ δελ έιεηπε πνηέ ε νξρήζηξα 

κε ηελ ζπλνδεία πάληνηε ηνπ θιαξίλνπ αθόκε θαη αλ ζε θάπνηεο εθδειώζεηο 

ρξεζηκνπνηνύληαλ καγλεηνθσλεκέλεο κνπζηθέο θαζέηεο ην θιαξίλν επίζεο 

θπξηαξρνύζε.  

«Μηα καγλεηνθσλεκέλε ηαηλία ζθνξπνύζε ζηελ αίζνπζα ηα’ αζάλαηα 

λνζηαιγηθά ηξαγνύδηα ηεο ακαξίλαο, ςαικέλα θαη ηξαγνπδεκέλα από ην 

καγεκέλν θιαξίλν ηνπ Νίθνπ, ηα ηακπνύξια θαη ηα θνξλέηα ηεο ζπληξνθηάο ηνπ. 

Υνξεύηεθαλ δε από πνιινύο ιεβέληηθα νη παξαδνζηαθνί ρνξνί ηνπ ρσξηνύ καο: 

¨Παηδηά ηεο ακαξίλαο¨, ¨ν Σζηάηζηνο»,  ν ηώκνο,  ν καήι Αγάο θ.α.».
156
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Η. Κιςκίνθσ, «Θ χοροεςπερίδα του ςυνδζςμου αμαριναίων Θεςςαλονίκθσ Ο μόλικασ», Ωραία 
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 Λαπίζηρ και Πεπισώπων 

 Ο πξώηνο ζύλδεζκνο ακαξηλαίσλ κε έδξα ηε Λάξηζα έγηλε ην έηνο 1928. 

Απνηέιεζκα απηνύ ηνπ ζπλδέζκνπ ήηαλ ε αλάγθε  κηαο νκάδαο λέσλ από ηε ακαξίλα 

νη νπνίνη δελ κπνξνύζαλ λα πεγαίλνπλ ηαθηηθά ζην ηόπν ηνπο.  Νσξίηεξα θαηά ην έηνο 

1905 θαίλεηαη πσο ππήξμε κηα αδειθόηεηα ακαξηλαίσλ ζηε Λάξηζα ε νπνία όκσο 

αηόλεζε θαη κε ηνλ θαηξό δηαιύζεθε.  

 Ζ έληνλε δξάζε ηνπ ζπλδέζκνπ Λαξίζεο θαη Πεξηρώξσλ, «Ζ Αγία 

Παξαζθεπή», θαίλεηαη κέζα από πνιιά άξζξα ηεο εθεκεξίδαο ηα νπνία θάλνπλ ιόγν 

γηα ηε ζπλερή εκθάληζε ηνπ ρνξεπηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζε δηάθνξεο εθδειώζεηο 

πνιιώλ πόιεσλ.  

      Έλα από απηά είλαη θαη ην εμήο:  

«…ήξζε ζηε Αζήλα ν πεξίθεκνο ρνξεπηηθόο όκηινο ηεο Λαξίζεο θαη έδσζε ηελ 

πξώηε ρνξεπηηθή παξάζηαζε ηνπ…κεηά ηηο ηόζν επηηπρεκέλεο εκθαλίζεηο ηνπ 

ζηηο ζπνπδαηόηεξεο πόιεηο ηεο Θεζζαιίαο…», «Ζ είζνδνο ηνπ ρνξεπηηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο ζηε ζθελή ππήξμε ζεακαηηθή…Οη ρνξεπηέο όινη λένη θαη λέεο, 

ληπκέλνη κε ηηο παηξνπαξάδνηεο θνξεζηέο ηεο ακαξίλαο, αλέβεθαλ ζηε ζθελή 

ρνξεύνληαο ην ¨Παηδηά ηεο ακαξίλαο¨ ππό ηνπο ήρνπο ηνπ γλσζηνύ κνπζηθνύ 

δεκνηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Μελά Μπέηδηνπ…».
157

 

 Από ην ζύλδεζκν απηό μερώξηζε ηδηαίηεξα ην ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα Λαξίζεο, 

θαζώο κέζα από δηάθνξα άξζξα ηεο εθεκεξίδαο θαίλεηαη πσο ήηαλ απην πνπ 

δηαθξίζεθε θαη κε βξαβείν γηα ηε ζεκαληηθή ηνπ πνξεία.  

 «Αζθπθηηθά είραλ θαηαθιύζεη...νη ζπκπνιίηεο καο ακαξηλαίνη θαη έλα πιήζνο 

θηιόκνπζσλ Σξηθαιηλώλ θίισλ ηνπο…», «ινη ηνπο είραλ αθνύζεη πνιιά 

εγθώκηα, γηα ην λενζύζηαην ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ζηνπ πλδέζκνπ 

ακαξηλαίσλ Λαξίζεο θη έζπεπζαλ λα ην απνιαύνπλ», «Κη ακέζσο άξρηζε ν 

ρνξόο θαηά εληειώο πξσηόηππν ηξόπν…10 θνπζηαλεινθόξνη, ρνξεύνληαο από ην 

θύξην ζπγθξόηεκα, πνπ απνηεινύληαλ από δπν ληνπδίλεο, λέσλ θαη λεαλίδσλ, κε 

ηα παιιεθαξήζηα θνπζηαλειινζηγγνύληα θαη ηηο γξαθηθέο ακαξηληώηηθεο 

¨Σζηθέηεο¨ κε ηηο νινθέληεηεο πνδηέο…ρνξεύνληαο ηνλ ύκλν ηεο 
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ρηιηνηξαγνπδεκέλεο Πίλδνπ ¨Παηδηά ηεο ακαξίλαο¨, ππό ηνπο ήρνπο ηνπ 

εμαίξεηνπ κνπζηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, ηνπ Μαθεδόλα Μελά Μπέηδηνπ.», «ινη 

ηνπο ηόληδαλ ηελ αληξεηνζύλε θαη ηελ απαξάκηιιε ιεβεληηά, πνπ είραλ νη 

ακαξησινί θαη θιέθηεο θαη ρνξεύηεθαλ κε ηόζε δσληάληα θαη ηόζεο θηγνύξεο θαη 

ξπζκηθά ζηξηθνγπξίζκαηα…».
158

 

 Μέζα από ην ρνξεπηηθό όκηιν θαη ηνπ ζπλδέζκνπ «ε Αγία Παξαζθεπή», 

θαίλεηαη πσο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζνύλ νη παξαδόζεηο ηεο παιηάο ακαξίλαο 

θαζώο αλαβηώλνπλ νη παιηνί ρνξνί θαη μαλαδσληαλεύνπλ πνιιά παξαδνζηαθά 

ηξαγνύδηα όπσο: 

«Ο ύλδεζκνο ακαξηλαίσλ Λαξίζεο θαη πεξηρώξσλ ¨Ζ Αγία Παξαζθεπή¨, από 

ρξόληα είρε πξνγξακκαηίζεη λα θαηαξηίζεη θαη λα δηνξγαλώζεη ρνξεπηηθό 

όκηιν…κε ζθνπό λα κάζνπλ λα ρνξεύνπλ ηνπο παιηνύο ακαξηληώηηθνπο ρνξνύο 

θαη γεληθά ηνπο αζάλαηνπο ειιεληθνύο ρνξνύο, δηαθπιάζζνληαο ηνπο έηζη από ηε 

ιεζκνληά θα ηε ιήζε ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ»,«Ο Καξακπάηηθνο ιεβέληηθνο 

ρσξηζηόο ρνξόο, θαηαρεηξνθξνηήζεθε. Μα θαη ε Βιαρνύια πνπ ηξαγνπδήζεθε 

θηόιαο θαη ηόληδε ηα θάιιε ηεο Βιαρνπνύιαο, άξεζε παξά πνιύ. πσο θαη ην 

μερσξηζηό ηζάκηθν γπλαηθώλ ¨Γπλαίθεο πνπ ρνξεύεηε, ηνπο άληξεο πνπ ηνπο 

έρεηε;¨…»,«Σα ¨γθηνύκηα¨ παξνπζίαζαλ έλα πξόζραξν παλεγύξη…», «…Ο 

παξαδνζηαθόο ακαξηληώηηθνο γάκνο πνπ ζηελ καθάξηα εθείλε θη’ άδνιε επνρή, 

θξαηνύζε νιόθιεξεο νρηώ εκέξεο. Ο θνπξέαο μνύξηδε ην γακπξό ε νξρήζηξα 

έπαηδε ην ζρεηηθό ηξαγνύδη …».
159

 

 «Θεξκά ρεηξνθξνηήκαηα ηνπ θνηλνύ δέρηεθε ε σξαία αλαπαξάζηαζε ηνπ παιηνύ 

γάκνπ ζηε ακαξίλα πνπ έγηλε πάλσ ζηε ζθελή. Σα κπξαηίκηα θαη νη 

κπξαηίκηζζεο κε ηα όξγαλα παίδνληαο κπξνζηά…», «…ελώ ζην θιαξίλν θαη ζην 

κέησπν ηνπ Μελά θνιινύλ νη θαιεζκέλνη ηα εθαηνζηάξηθα θαη ηα κπξαηηίκηα 

θεξλνύλ κε ηελ θόθα θξαζί ηνλ θόζκν».
160

 

«Σν λενζύζηαην ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα έθαλε ηελ πξώηε εκθάληζεο ηνπ εηο ηελ 

ζπλεζηίαζε ησλ κειώλ ηνπ ζπλδέζκνπ…όπνπ εληππσζίαζε κε ηελ ιεβεληηά ηνπ 
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όινπο ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο εηο απηήλ…», «Με ηελ πξώηε επηηπρεκέλε 

εκθάληζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο…άξρηζε λα πξνρσξεί νινηαρώο πξνο ηνλ 

ζξίακβν…»,  «Σελ 25 Ηαλνπαξίνπ ην ζπγθξόηεκα εκθαλίζηεθε ζηελ Διαζζόλα, 

όπνπ θαηαρεηξνθξνηήζεθε…ζθνπόο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πνπ είλαη ε 

παξαδνζηαθή αλαβίσζε ησλ εζώλ θαη εζίκσλ ηνπ ηόπνπ καο», « Έξρεηαη ε 1 

Φεβξνπαξίνπ εκέξα πξαγκαηηθνύ ζξηάκβνπ γηα ην ζπγθξόηεκα πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζην Λαξηζατθό θνηλό…», «…ηνλ ελζνπζηαζκό ησλ ζεαηώλ νη 

νπνίνη όξζηνη ρεηξνθξνηνύζαλ θαη επεπθεκνύζαλ ηνπο λένπο θαη ηηο λεαλίδεο πνπ 

κπήθαλ ππό ηνπο ήρνπο ηνπ δπηηθνκαθεδνληθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Μήλα θαη 

ηξαγνπδώληαο θαη ρνξεύνληαο ην Παηδηά ηεο ακαξίλαο…», «…δελ κπόξεζαλ 

πνιινί από απηνύο λ’ απνθύγνπλ ην πεηξαζκό λα αλέβνπλ ζηε ζθελή…δίλνληαο 

θηινδσξήκαηα (θεξάζκαηα) ζην κνπζηθό ζπγθξόηεκα όπσο γηλόηαλ θαηά ηα 

παιηά ρξόληα, έζηκν πνπ θαη ζήκεξα αθόκε δελ μεράζηεθε από πνιινύο 

λνζηαιγνύο».
161

 

Σν ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ηνπ ζύλδεζκνπ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο θαη 

Πεξίρσξσλ, πνπ ζπγθξνηήζεθε ην 1976, ζε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Β΄ Παλειιήλην 

Φεζηηβάι Υνξνύ θέξδηζε ην πξώην βξαβείν ζπγθεθξηκέλα:  

«…Ζ δε Δπηηξνπή ηνπ  Β΄ Παλειιήληνπ Φεζηηβάι Υνξώλ ηνπ πιιόγνπ 

«Αλαηνιηθή Ρσκπιία» απέλεηκε ζην ζπγθξόηεκα καο ην πξώην βξαβείν κεηαμύ 

ησλ 17 ζπγθξνηεκάησλ νινθιήξνπ ηεο Υώξαο».
162

 

Δπίζεο ζην λενζύζηαην απηό ρνξεπηηθό όκηιν γίλεηαη αλαθνξά θαη γα ηνλ λέν 

ηξαγνπδηζηή Γηάλλε Νίθδα : 

«…αλ δελ αλαθέξνπκε ηελ επηηπρία πνπ ζεκείσζε ε πξώηε εκθάληζε λεαξνύ 

ακαξηλαίνπ ηξαγνπδηζηή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Γηάλλε Νίθδα, πνπ απέδσζε 

ζαπκάζηα ηα ηξαγνύδηα «Παηδηά ηεο ακαξίλαο», «Καπεηάλ Λεσλίδαο», 

«κατιαγα», ηα ηξαγνύδηα ηνπ γάκνπ θαη άιια.»
163
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«..ην δεκνηηθό ηξαγνύδη ηεο ακαξίλαο ηξαγνύδεζε θαη ν λεαξόο ηξαγνπδηζηήο 

ηνπ ρνξεπηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Ησάλλεο Νίθδαο, ν νπνίνο θαη ελζνπζίαζε ηνπο 

ακαξηλαίνπο.»
164

 

 εκαληηθή είλαη θαη ε πξνβνιή ηνπ πλδέζκνπ κέζα από ην ηειενπηηθά ζηαζκό 

ηεο επνρήο πνπ βηληενζθνπνύλ θαη παξνπζηάδνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ζπλδέζκνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζε άξζξα ηεο επνρήο αλαθέξεηαη: 

«Ο ρνξεπηηθόο όκηινο Λαξίζεο έθηαζε θαη πάιη ζηελ Αζήλα…πξνθεηκέλνπ λα 

εκθαληζηεί εηο ηελ Διιεληθή Ραδηνθσλία θαη Σειεόξαζε…Ζ T.V. ζην 

πξόγξακκα ηεο ΔΡΣ ζα καο παξνπζηάζεη ηνπο αζάλαηνπο ρνξνύο θαη ηα 

ηξαγνύδηα ηεο ακαξίλαο».
165

 

«Σν ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ηνπ πλδέζκνπ Λαξίζεο πήγε όπσο είλαη γλσζηό ζηε 

Θεζζαινλίθε γηα ηε καγλεηνζθόπεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξνπζίαζε ε 

ηειεόξαζε ηεο ΔΡΣ από ηελ εθπνκπή ηεο ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ζηηο 15-1-78 

κε κεγάιε επηηπρία».
166

 

«…ην ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο θαη 

Πεξηρώξσλ ¨Ζ Αγία Παξαζθεπή¨ έθαλε ηελ εκθάληζε από ηελ ηειεόξαζε ηεο 

ΔΡΣ κε ηνπο παηξνπαξάδνηνπο ρνξνύο ηεο ιεβεληνγέλαο ακαξίλαο καο.»
167

 

Οη δηαθξίζεηο όκσο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Λαξίζεο ζπλερίζηεθαλ θαη κε ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ πξώηνπ ρξπζνύ βξαβείνπ ζε δηεζλή δηαγσληζκό ιανγξαθίαο θαη ρνξώλ, 

ζηελ πεξηνρή Γθνξίηζα ηεο Ηηαιίαο. Γηάθξηζε ζεκαληηθή όρη κόλν γηα ην παλειιήλην 

άιια θαη δηεζλώο αθνύ ζην δηαγσληζκό ζπκκεηείραλ θαη άιιεο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ. 

ην δηαγσληζκό απηό ζπκκεηείραλ 42 ζπγθξνηήκαηα από δηάθνξεο ρώξεο. Ζ κεγάιε 

βαξύηεηα πνπ δόζεθε ζε απηό ην γεγνλόο θαίλεηαη θαη από ην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο κε 

ηίηιν «Πξώην ρξπζό βξαβείν ζηνπο ακαξηλαίνπο». πγθεθξηκέλα ζε άξζξν ηεο επνρήο 

αλαθέξεη: 
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«ην θύιιν ηνπ Ηνπλίνπ ε Ω.. δεκνζηεύεζαη ηελ είδεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκό ησλ ρνξώλ ηεο Καιακάηαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ 

Λαξίζεο. ην δηαγσληζκό έιαβαλ κέξνο 14 ελ όιν ζπγθξνηήκαηα εμσηεξηθνύ 

θαη ειιεληθά θαη ην ζξπιηθό πηα ζπγθξόηεκα ηεο Λαξίζεο ήξζε πξώην θαη 

θαηέθηεζε ην ΥΡΤΟ ΒΡΑΒΔΗΟ.», «…νη ακαξηλαίνη έδεημαλ ην κεγαιείν 

ηνπο κε ην ηξαγνύδη ¨Παηδηά ηεο ακαξίλαο¨ όπνπ απέδσζε ν ππέξνρνο 

Γηάλλεο Νίθδαο ζπλνδεπόκελνο από ηελ άςνγε εθηέιεζε ηεο νξρήζηξαο 

δεκνηηθήο κνπζηθήο ηνπ Μελά, ελώ ηηο δπν πξνεγνύκελεο βξαδηέο έγηλε 

αμηνιόγεζε  ησλ ελδπκάησλ (βαξύηεξε ζηνιή ε ησλ ακαξηλαίσλ κε ζπλνιηθό 

βάξνο 34 θηιά) θαη παξνπζίαζε απζεληηθόηεηαο δεκνηηθήο κνπζηθήο… εθηόο 

απ’ ην πξώην ρξπζό βξαβείν, απέζπαζε ηηκεηηθό δίπισκα δηαθξίζεσο ζηε 

κνπζηθή θαη έπαηλν γηα ηηο ελδπκαζίεο».
168

 

 

 

Δικόνα 13.Μηα θσηνγξαθία από ην ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ησλ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο 

ην νπνίν έιαβε κέξνο ζην δηεζλή δηαγσληζκό ρνξώλ ζηελ Καιακάηα (αξ. θπι. 99, ζει 

1, Ηνύιηνο 1978). 

 «Θξηακβεπηηθή επηηπρία εζεκείσζε ην ζπγθξόηεκα ηνπ πλδέζκνπ ακαξηλαίσλ 

Λαξίζεο, πνπ εθπξνζώπεζε επάμηα ηελ Διιάδα ζην δηεζλή δηαγσληζκό 

ιανγξαθίαο θαη ρνξώλ πνπ νξγαλώζεθε ζηε Γθνξίηζα, πόιε ηεο Β. Ηηαιίαο.», 

«Σν ζπγθξόηεκα ησλ ακαξηλαίσλ κε ηελ κεγάιε απηή επηηπρία ηνπ δηθαίσζε γηα 

κηα αθόκε θνξά ηε θήκε ησλ Διιεληθώλ παηξνπαξάδνησλ ρνξώλ θαη ηεο 

ιανγξαθίαο», « Σν πξόγξακκα ηνπο νη ακαξηλαίνη άλνημαλ κε ην ηξαγνύδη ηνπ 
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Π. υμπόνθσ, «Πρϊτο χρυςό βραβείο ςτουσ αμαριναίουσ», Ωραία Σαμαρίνα, Ιοφλιοσ 1978, αρ.φυλ. 
99, ς.1. 
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γάκνπ ζηε ακαξίλα, ¨ιε ηε λύρηα πεξπαηώ¨. Αθνινύζεζε αλαπαξάζηαζε 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ γάκνπ…κε ηελ ζπλνδεία ηεο 6κεινύο νξρήζηξαο δεκνηηθήο 

κνπζηθήο ηνπ Μελά. Αθνινύζσο νη ρνξεπηέο θαη ρνξεύηξηεο καο παξνπζίαζαλ 

ηξεηο ρνξνύο ηεο όκνξθεο ακαξίλαο ην ¨Αξρνληόπνπιν¨, Καξακπάηηθόο¨ θαη ην 

¨Λαθίλα¨ ελ κέζσ ελζνπζησδώλ ρεηξνθξνηεκάησλ ηνπ θνηλνύ…», «…απέλεηκε 

ην ρξπζό κεηάιιην θαη βαξύηηκν θύπειιν ηνπ Πξώηνπ βξαβείνπ ζην ζπγθξόηεκα 

ηεο δεθαεηίαο όπσο ραξαθηεξίζηεθε δει. ηνπο ακαξηλαίνπο θαη ην ρξεκαηηθό 

έπαζιν…».
169

 

 

Δικόνα 14. Σν ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ¨Οη ακαξηλαίνη¨ πνπ έιαβαλ ην πξώην ρξπζό 

βξαβείν ζην δηεζλή δηαγσληζκό ζηε Γθνξίηζηα ηεο Β. Ηηαιίαο.(αξ. θπι.113-114, ζει 1,  

επηέκβξηνο-Οθηώβξηνο  1979) 

Παξάιιεια νη εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαλ από ηνπο ακαξηλαίνπο πνπ 

δνύζαλ ζε άιιεο πόιεηο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηα 

ήζε θαη έζηκα ηνπ ηόπνπ αιιά θαη γηα λα ηα κεηαδώζνπλ θαη ζηηο λεόηεξεο γεληέο. 

Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη πνιιά, κε ηελ παξνπζία ηνπ ρνξεπηηθνύ ζπιιόγνπ Λαξίζεο 

ζηελ Καηεξίλε θαζώο θαη ζε άιιεο πόιεηο κε δηάθνξεο εθδειώζεηο. Οη εθδειώζεηο 

απηέο ραξαθηεξίδνληαλ από κεγάιε θνζκνζπξξνή θαη ακείσην θέθη ησλ κειώλ θαη 

θίισλ ησλ ακαξηλαίσλ πνπ ζπκκεηείραλ. Δπίζεο νη εθδειώζεηο απηέο ζπλνδεπόηαλ 

ζρεδόλ πάληνηε από ην Κιαξίλν ηνπ Μελά. Υαξαθηεξηζηηθά: 
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Α. Λαηάρου, «Διεκνισ επιτυχία του χορευτικοφ ςυγκροτιματοσ αμαριναίων Λαρίςθσ», Ωραία 
Σαμαρίνα, επτζμβριοσ-Οκτϊβριοσ 1979, αρ. φυλ.113-114, ς.1 και 6. 
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«Δμαηξεηηθή επηηπρία ζεκείσζε ε εκθάληζε ηνπ ρνξεπηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

ηνπ ζπιιόγνπ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο …θαη ηελ παξαθνινύζεζαλ εθαηνληάδεο 

ζεαηώλ πνπ θαηέθιπζαλ ηελ αίζνπζα θαη ρεηξνθξόηεζαλ ζεξκά…».
170

 

«Σελ Κπξηαθή 11 Μαξηίνπ ‘79 ζηελ αζθπθηηθά γεκάηε αίζνπζα ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ ΠΑΛΛΑ ηεο πόιεο καο έγηλε από ην ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα 

ησλ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο κεγάιε επίδεημε ρνξώλ θαη ηξαγνπδηώλ ηεο 

ακαξίλαο ζπλνδεία ιατθώλ νξγάλσλ…ην ζπγθξόηεκα ρόξεςε κε απζεληηθέο 

ζηνιέο ηεο ακαξίλαο νη κελ άληξεο ληπκέλνη κε ηελ παηξνπαξάδνηε 

θνπζηαλέια…επαθνινύζεζε ζηε ζπλέρεηα ηξηθνύβεξην γιέληη κε ζπλνδεία 

πάληα ηα θιαξίλα ηνπ Μελά…Ζ αλώηεξε εθδήισζε είρε ζαλ απνηέιεζκα λα 

ππελζπκίζεη ζηνπο ακαξηλαίνπο ηεο Καηεξίλεο λα κελ μεράζνπλ ηεο 

θαηαγσγή ηνπο, θαη ηελ ππνρξέσζε λα κεηαδώζνπλ ζηα παηδία ηνπο ηα ήζε θαη 

έζηκα ηεο ακαξίλαο.»
171

 

«’ έλα ζαπκάζην πεξηβάιινλ κε γηνξηαζηηθή δηαθόζκεζε…ε εκθάληζε ηνπ 

ρνξεπηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο ζηε Ν. 

Αγρίαιν….παξνπζίαζε κπξνζηά ζε 5000 πεξίπνπ ζεαηέο έλα εθιεθηό 

πξόγξακκα κε ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα ηεο σξαίαο ακαξίλαο…».
172

 

 

 Καηεπίνηρ 

Έλαο αθόκε πνιηηηζηηθόο ζύλδεζκνο ησλ ακαξηλαίσλ είλαη θαη απηόο ηεο 

Καηεξίλεο. Με κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηνύληαλ όιεο νη κνπζηθνρνξεπηηθέο 

εθδειώζεηο θαη ησλ κηθξόηεξσλ ζπιιόγσλ κε ακείσην ην θέθη ησλ ακαξηλαίσλ κέρξη 

ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο . πγθεθξηκέλα: 

«Ζ νξρήζηξα ηνπ Μελά έπαημε θαη απέδσζε ζαπκάζηα όια ηα ακαξηληώηηθα 

ηξαγνύδηα θαη ην κεισδηθό παίμηκν ηεο έδηλε νμπγόλν ζηηο θαξδηέο θαη έζηαδε 

βάιζακν ζηηο ςπρέο ησλ ακαξηλαίσλ Καηεξίλεο, όηαλ αθνύζηεθε ην 
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Γ. Μ. Δ., «Σο χορευτικό ςυγκρότθμα των αμαριναίων Λαρίςθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ», Ωραία Σαμαρίνα, 
Φεβρουάριοσ 1977, αρ.φυλ.82, ς.3. 
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«Σο χορευτικό ςυγκρότθμα αμαριναίων Λαρίςθσ ςτθν Κατερίνθ», Ωραία Σαμαρίνα, Μάρτιοσ-
Απρίλιοσ 1979, αρ.φυλ.107-108, ς. 2. 
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«Χορευτικό ςυγκρότθμα», Ωραία Σαμαρίνα, Ιοφλιοσ-Αφγουςτοσ 1979, αρ.φυλ.111-112, ς.4. 
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ηξαγνύδη ¨Παηδηά ηεο ακαξίλαο¨ κε ην νπνίν έγηλε θαη ε έλαξμε ηνπ ρνξνύ», « 

Μεηά από ηνλ πξώην ρνξό έλα κέξνο ηνπ παηδηθνύ ηκήκαηνο ηνπ ρνξεπηηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο ακαξηλαίσλ Λαξίζεο ρόξεςε κε ηνπηθέο ελδπκαζίεο ηεο 

ακαξίλαο δηάθνξνπο ρνξνύο κε εμαηξεηηθή επηηπρία θαη 

θαηαρεηξνθξνηήζεθε.», «Σν απνθνξύθσκα ηεο βξαδηάο ήηαλ όηαλ ν 

πξόεδξνο…ρόξεςε ζόιν ζην κέζν ηεο πίζηαο ηνλ θαπεηάλ Λεσλίδα. Υνξεπηήο 

θαη νξρήζηξα θαηαρεηξνθξνηήζεθαλ.», «Ζ επραξίζηεζε ησλ κειώλ γηα ηελ 

άξηζηε απόδνζε ηεο νξρήζηξαο…είρε ζαλ απνηέιεζκα λα αληακεηθηεί 

πινπζηνπάξνρα θαη λα αλέβνπλ νη εηζπξάμεηο ηεο από ηα θηινδσξήκαηα ησλ 

ρνξεπηώλ…».
173

 

 Σπικάλων 

 Έλαο αθόκε ζύιινγνο ακαξηλαίσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά επίζεο κε 

ρνξνεζπεξίδεο θαη άιιεο εθδειώζεηο είλαη θαη απηόο ησλ Σξηθάισλ. 

«Με κεγάιε επηηπρία εδόζε ην βξάδπ…ν ρνξόο ηνπ πλδέζκνπ Σξηθάισλ, 

εηο ηνλ νπνίν παξεπξέζεζαλ πνιινί ζπκπνιίηεο ακαξηλαίνη θαζώο επίζεο 

θαη ζπκπαηξηώηεο ησλ εμ’ άιισλ γεηηνληθώλ πόιεσλ», «Δλ κέζσ 

αδηάπησηνπ θεθηνύ θαη ππό ηνπο ήρνπο εθιεθηώλ νξρεζηξώλ, ερζξεύζεθαλ 

δηάθνξνη ειιεληθνί θαη μέλνη ρνξνί…».
174
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B. Σςουπζθσ, «Ο ετιςιοσ χορόσ του ςυνδζςμου Κατερίνθσ», Ωραία Σαμαρίνα, Μάρτιοσ-Απρίλιοσ 
1980, αρ. φυλ. 119-120, ς.2. 
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«Θ χοροεςπερίδα των αμαριναίων Σρικάλων», Ωραία Σαμαρίνα, Φεβρουάριοσ 1974, αρ.φυλ.46, ς.4. 
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4.3  Οι οπσήζηπερ ηων ζςνδέζμωνηων 

αμαπιναίων 

 

 Οπσήζηπα Αθηνών 

  ε όιεο ηηο εηήζηεο ρνξνεζπεξίδεο πνπ δηνξγαλώλνπλ νη ζύλδεζκνη ησλ 

ακαξηλαίσλ, νη ρνξνί θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπο ζπλνδεύνληαη από νξρήζηξεο. Ζ πην 

ζπρλή είλαη ε δεκνηηθή νξρήζηξα ηνπ Μελά Μπέηδηνπ κε ην θιαξίλν ηνπ: 

«Οη δπν νξρήζηξεο, κηα επξσπατθή κε επηθεθαιή ηνλ θ. Πέηξνλ Μίρνλ θαη ε 

δεύηεξε δεκνηηθή κε ην ζπγθξόηεκα ηνπ θ. Γξεγ. Μπέηδηνπ – Μελά από ην 

Σζνηύιη, ζθόξπηζαλ άθζνλν ην θέθη ζηνπο γιεληδέδεο ηεο βξαδηάο. Οη 

παηξησηηθνί ρνξνί έδηλαλ θαη έπαηξλαλ έσο ηηο πξσηλέο ώξεο…».
175

 

«Σν άλνηγκα ηνπ ρνξνύ εθέηνο έγηλε ζύκθσλα κε ηα έζηκα ηεο ακαξίλαο, 

δειαδή ζρεκαηίζηεθαλ δπν ζεηξέο ρνξεπηώλ, κηαο από άλδξεο θαη κηαο από 

γπλαίθεο, όπνπ νη πξεζβύηεξνη έζπξαλ ην ρνξό κε ην ηξαγνύδη  Παηδία απ’ ηε  

ακαξίλα».
176

 

«Γηα κηα αθόκε θνξά νη ακαξηλαίνη θαη νη θίινη ηνπ ζπλδέζκνπ απέδεημαλ όηη 

μέξνπλ λα γιεληνύλ…Οη δύν νξρήζηξεο (Δπξσπατθή θαη Λατθή) δηαηήξεζαλ 

ακείσην ην θέθη κέρξη θαη ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο».
177

 

«Ο Μελάο κε ην θιαξίλν ηνπ θαη ην ζπγθξόηεκα ηνπ δόλεζε ηελ αηκόζθαηξα 

κε παηξησηηθά ηξαγνύδηα θαη ζθόξπηζε ξίγε ζπγθηλήζεσο…ε ελαιιαγή ησλ 

δπν νξρεζηξώλ βνήζεζε, ώζηε λα κείλνπλ όινη ηθαλνπνηεκέλνη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρνξεπηηθήο βξαδηάο».
178
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 Φεβρουαρίου εδόκθ θ χοροεςπερίδα του ςυνδζςμου αμαριναίων Ακθνϊν θ οποία 
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«Σθν 9
θν

 Φεβρουαρίου εδόκθ θ χοροεςπερίδα του ςυνδζςμου αμαριναίων Ακθνϊν θ οποία 
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«Ο χορόσ και θ λαογραφικι εκδιλωςθ», Ωραία Σαμαρίνα, Φεβρουάριοσ 1976, αρ.φυλ.70, ς.1. 
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Δικόνα 15. ηηγκηόηππν από ηελ νξρήζηξα ζηε ρνξνεζπεξίδα ηνπ πλδέζκνπ 

ακαξηλαίσλ Αζελώλ. (αξ.θπι.59,  ζειίδα 3, Μάξηηνο 1975). 

 

«…λα ζαπκάζνπκε ην ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ηεο Λάξηζαο θαη ην νπνίν ζα 

ρνξέςεη ηνπο αζάλαηνπο θαη ιεβέληηθνπο ρνξνύο ηα ακαξίλαο κε ηε ζπλνδεία 

ηεο ιατθήο νξρήζηξαο ηνπ αξηζηνηέρλε Μελά»,  «Ο θ. Η. Νίθδαο ηξαγνύδεζε 

παηξησηηθνύο ρνξνύο θαη έδσζε κηα μερσξηζηή λόηα ζηελ όιε εθδήισζε. Σν 

πξόγξακκα είρε σο εμήο. 1) Παηδία ηεο ακαξίλαο, 2) Μηα Κπξηαθίηζα, 3) 

Καπεηάλ Αξηζηείδεο, 4) Σα Μάγηα, (Σζάκηθν), 5) Λεβέληεο είζαη κάηηα κνπ, 

6) Απηά ηα κάηηα Γήκν κνπ θαη 7) 40 εθθιεζηέο. ζν γηα ηελ ιατθή νξρήζηξα 

ηνπ Μελά θαη ηελ ζπληξνθηά ηνπ δελ έρνπκε λα πνύκε παξά κόλν επαίλνπο θαη 

θαιά ιόγηα. Δίλαη αλαληηθαηάζηαηνη θαη κνλαδηθνί ζην παίμηκν ησλ 

ζακαξηληώηηθσλ ηξαγνπδηώλ. Ζ επξσπατθή νξρήζηξα κε ηνπο κνληέξλνπο 

ρνξνύο, ράξηζε πνιύ θέθη ζηνπο θίινπο ηεο επξσπατθήο κνπζηθήο».
179

 

 

 Οπσήζηπα Θεζζαλονίκηρ 

 ηηο ρνξνεζπεξίδεο ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Θεζζαινλίθεο  «Ο κόιηθαο»,  

ην θιαξίλν θαη πάιη έρεη ηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηηο κνπζηθέο νξρήζηξεο πνπ 

ζπλνδεύνπλ ηα παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα θαη γιέληηα ησλ ακαξηλαίσλ.  
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«Ο χορόσ του ςυνδζςμου αμαριναίων Ακθνϊν», Ωραία Σαμαρίνα, Μάρτιοσ 1977, αρ.φυλ.83, ς.1. 
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Αλαθέξνληαη παξαθάησ ηα εμήο: 

«Αθνύζηεθαλ η’ αζάλαηα παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα ηεο ακαξίλαο δσληαλά από 

ηνλ Μελά θαη ην καγεκέλν θιαξίλν ηνπ θαη ηα ηακπνύξια θαη θνξλέηα ηεο 

παξέαο ηνπ. ινη νη παξεπξηζθόκελνη ρόξεςαλ κ’ ελζνπζηαζκό ηνπο 

ιεβέληηθνπο ρνξνύο ηεο ακαξίλαο καο.».
180

 

«Σν μαθνπζηό θιαξίλν ηνπ παζίγλσζηνπ Νίθνπ Αδακόπνπινπ από ην Αξγνο 

Οξεζηηθό, καδί κε ηα’ άιια όξγαλα ηεο παξέαο ηνπ, παίδνληαο αζάλαηνπο 

παιηνύο ρνξνύο ηεο ακαξίλαο ζθόξπηζε θαη δεκηνύξγεζε ζε όιε ηε θαηάκεζηε 

από θόζκν αίζνπζα κηα ραξνύκελε θαηεπράξηζηε αηκόζθαηξα, όπνπ 

θπξηάξρεζε κεγάιν θέθη, ηξαλό γιέληη θαη ελζνπζηαζκόο. Υνξεύηεθαλ δε 

θακαξσηά θαη πεξήθαλα κε ηξαγνύδηα θαη νη παηξνπαξάδνηνη ρνξνί ηνπ 

ρσξηνύ, Παηδηά ηεο ακαξίλαο, ν Σζηάηζηνο, ν καήι-Αγάο, ν ηώκνο, ν 

Μπνπγληάλνο».
181

 

«Σε ςπραγσγία είραλ αλαιάβεη νη νξρήζηξεο, κνληέξλα θαη ιατθή, ηνπ 

μελνδνρείνπ θαζώο θαη εθιεθηνί θαιιηηέρλεο ηεο ειαθξάο θαη ιατθήο 

κνπζηθήο. Ο πξσηαγσληζηήο όκσο ηεο βξαδηάο ήηαλ ν ζαπκάζηνο Νίθνο 

Αδακόπνπινο, ην πξώην θιαξίλν ηεο Μαθεδνλίαο, πνπ κε ηνπο εθιεθηνύο 

ζπλεξγάηεο ηνπο έδσζαλ άθξαην θέθη ζηνπο ακαξηλαίνπο, κε ηα ιεβέληηθα 

ηξαγνύδηα ηεο ζξπιηθήο παηξίδαο καο».
182

 

«Ο ρνξόο θξάηεζε κέρξη ηηο πξσηλέο ώξεο…θάησ από ηηο γιπθέο θαη 

λνζηαιγηθέο λόηεο ηνπ θιαξίλνπ ηνπ Νίθνπ Αδακόπνπινπ θαη ηεο νξρήζηξαο 

ηνπ. Σν κνληέξλν θαη ιατθό πξόγξακκα ηεο βξαδηάο θάιπςε ε πεξίθεκε 

νξρήζηξα ηνπ μελνδνρείνπ…».
183

 

 Οπσήζηπα Λάπιζαρ και Πεπισώπων 

 ηνπο εηήζηνπο ρνξνύο ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο θαη Πεξηρώξσλ, ε 

«Αγία Παξαζθεπή», ε ζπκκεηνρή θαη πάιη ηεο ιατθήο νξρήζηξαο παίδεη 
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«Σο κόψιμο τθσ πίτασ του ςυνδζςμου αμαριναίων Θεςςαλονίκθσ Ο μόλικασ», Ωραία Σαμαρίνα, 
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Μ. Π., «Ο χορόσ του ςυνδζςμου Θεςςαλονίκθσ», Ωραία Σαμαρίνα, Φεβρουάριοσ 1978,αρ.φυλ.94,ς.3. 
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Η. Κιςκίνθσ, «Ο χορόσ του ςυνδζςμου Θεςςαλονίκθσ», Ωραία  Σαμαρίνα, Μάρτιοσ 1975, αρ.φυλ.59, ς. 
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Η. Κιςκίνθσ, «Ο αποκριάτικοσ χορόσ των αμαριναίων Θεςςαλονίκθσ», Ωραία Σαμαρίνα, 
Φεβρουάριοσ 1976, αρ.φυλ.70, ς.2 
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πξσηαγσληζηηθό ξόιν. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη πιένλ παξάιιεια θαη επξσπατθή 

κνπζηθή, όκσο πάληα νη εθδειώζεηο μεθηλνύλ κε ην γλσζηό δεκνηηθό ηξαγνύδη «Παηδηά 

ηεο ακαξίλαο».  

«Μεγάιε επηηπρία εζεκείσζε ν εηήζηνο ρνξόο ηνπ πλδέζκνπ ακαξηλαίσλ 

Λαξίζεο θαη Πεξηρώξσλ ¨Ζ Αγία Παξαζθεπή¨…Σν θέθη ήην αδηάπησηνλ 

κέρξη θαη ησλ πξσηλώλ σξώλ ππό ηνπο ήρνπο ησλ δπν νξρεζηξώλ κηαο 

Δπξσπατθήο θαη ηεο Γεκνηηθήο, κε ην ζπγθξόηεκα ηνπ άθζαζηνπ Μελά, εθ 

Σζνθιίνπ», «…δπν λένπο, ληπκέλνη κε ηελ παηξνπαξάδνηε ζακαξηληώηηθε 

ζηνιή. Υόξεςαλ ηνπο ηνπηθνύο ρνξνύο, αξρίδνληαο κε ην ηξαγνύδη ¨Παηδηά ηεο 

ακαξίλαο¨, ζπλέρηζαλ κε δηάθνξνπο άιινπο ηνπηθνύο ρνξνύο θαη εηαηιίσζαλ 

κε ην ηζάκηθν θαη ην ζπγθαζηζηό».
184

 

«Με επηθεθαιήο ηε Μνπζηθή ηνπ Μελά, πνπ έπαηδε ην αζάλαην ηξαγνύδη ηνπ 

ηόπνπ καο «Παηδία ηεο ακαξίλαο», νη ιεβέληεο ρνξεπηέο ηξαγνπδώληαο θαη 

ζθπξίδνληαο θιέθηηθα…ληπκέλνη όινη ζηα βιάρηθα, κε ηελ παιηά όκνξθε 

ζακαξηληώηηθε ζηνιή…έζπξαλ κε πεξίζζηα ράξε ρνξνύο ηνπ παιηνύ θαηξνύ, 

ρνξνύο παξαδνζηαθνύο, ρνξνύο ηεο θιεθηνπξηάο, ηνπ γάκνπ θαη ηεο ραξάο, ηνπ 

παλεγπξηνύ θαη ηνπ γιεληηνύ…ηνλ θιέθηηθν ρνξό ηνπ Καπεηάλ Αξηζηείδε, ηελ 

πεξήθαλν Καξακπάηηθν, ηνλ Σζάκηθν ηεο ακαξίλαο…»
185

 

 Ζ παξνπζία ηεο ιατθήο νξρήζηξαο κε ην Μελά θαη ην θιαξίλν ηνπ θαίλεηαη ζε 

πνιιέο εθδειώζεηο ησλ ακαξηλαίσλ. 

«…έλαο ζθνπόο άξρηζε λα θηππά. Ήηαλ ην θιαξίλν ηνπ ζπκπαζνύο Μελά, πνπ 

θαινύζε γέξνπο, κεζήιηθεο θαη λένπο λα πξνζέιζνπλ εηο ηνλ νξηζζέληα ηόπνλ 

γηα λα ρνξέςνπλ ηνπο παηξνπαξάδνηνπο ρνξνύο (Σζηάηζην θαη Ηζκαήι Αγά)», 

« Απεξίγξαπηνο ελζνπζηαζκόο επηθξάηεζε κε ηνπο ρνξνύο ηνύηνπο…ν ρνξόο 

γεληθεύηεθε κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Γεκνηηθώλ ρνξώλ ηνπ 

Μελά...».
186
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«Χοροεςπερίδα του ςυνδζςμου αμαριναίων Λαρίςθσ και Περιχϊρων θ Αγία Παραςκευι», Ωραία 
Σαμαρίνα, Απρίλιοσ 1974, αρ.φυλ.48, ς.2. 
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Η. Κιςκίνθσ, «Ο χορευτικόσ όμιλοσ του ςυνδζςμου αμαριναίων Λαρίςθσ θ Αγία Παραςκευι», Ωραία 
Σαμαρίνα,Φεβρουάριοσ 1976, αρ.φυλ.70, ς.2.
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Η. Κιςκίνθσ, «Θ Πανςαμαρινιϊτικθ ςυνάντθςθ ςτθ βρφςθ Συρνάβου», Ωραία Σαμαρίνα, Ιοφνιοσ 1976, 

αρ.φυλ.74, ς.1. 
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«Μνπζηθή έπαηδε ην ζπγθξόηεκα ηνπ Μελά απ’ ην Σζνηύιη, πνπ εμειίζζεηαη 

ζε έλαλ από ηνπο θαιύηεξνπο θη απζεληηθόηεξνπο εθηειεζηέο ησλ δεκνηηθώλ 

καο ηξαγνπδηώλ. Σν θιαξίλν ηνπ, θαζώο θαη ην δεύηεξν θιαξίλν θαη η΄ άιια 

όξγαλα ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ, δεκηνύξγεζαλ κηα αηκόζθαηξα νινδώληαλεο 

ειιελνζύλεο, πνπ ηελ ππνγξάκκηδαλ νη ¨θνύξιεο¨ ηεο ακαξηληώηηθεο 

θνπζηαλέιαο».
187

 

«Ζ εκθάληζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο…ηα κέιε ηνπ πνπ κπήθαλ ππό ηνπο ήρνπο 

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ιατθώλ νξγάλσλ ηνπ Μελά, ηξαγνπδώληαο θαη ρνξεύνληαο 

ην ηξαγνύδη ¨Παηδηά ηεο ακαξίλαο¨…».
188

 

 Δλ θαηαθιείδη ε δξάζε ησλ ζπιιόγσλ γεληθόηεξα ήηαλ ε δηαηήξεζε ησλ 

παξαδόζεσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο ακαξίλαο. Απηό επηηπγράλνληαλ κέζα από ηηο 

κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειώζεηο πνπ νξγάλσλαλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ 

κεγάιε ζπκκεηνρή ηνπ θόζκνπ αιιά θαη ηα βξαβεία πνπ θαηάθεξαλ λα απνζπάζνπλ 

θάπνηνη ζύιινγνη ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπιινγηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο όισλ ησλ 

ζπλδέζκσλ πνπ όιν θαη πεξηζζόηεξν δηαηεξνύζαλ άζβεζηε ηε δίςα γηα ηηο παξαδόζεηο. 

Ο ξόινο ηνπο ήηαλ θαζνξηζηηθόο ζηελ δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ηεο κνπζηθήο παξάδνζεο 

ηεο ακαξίλαο αιιά θαη ηεο ζπζπείξσζεο ησλ απαληαρνύ ακαξηλαίσλ.  
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Γ. Μ. Δ., «Σο χορευτικό ςυγκρότθμα αμαριναίων Λαρίςθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ», Ωραία  Σαμαρίνα, 
Φεβρουάριοσ 1977, αρ.φυλ.82, ς.3.
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83 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ο 

Σα πανηγύπια ζηη αμαπίνα 

 

Σν παλεγύξη είλαη έλαο ζεζκόο θνηλσληθόο, ζξεζθεπηηθόο θαη νηθνλνκηθόο.  Από 

ηα πνιύ παιηά ρξόληα κέρξη θαη ζήκεξα, ηα παλεγύξηα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε πνιιέο 

πεξηνρέο, αλ θαη ζηε ζύγρξνλε επνρή έρνπλ απινπνηεζεί θαη δηαθνξνπνηεζεί σο πξνο 

ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο ζθνπνύο πνπ εμππεξεηνύλ.  

Σα παιηά ρξόληα όπνπ νη θνηλσληθνί ζεζκνί ηεο ακαξίλαο ήηαλ πνιύ απζηεξνί 

θαη νη θνηλσλίεο πνιύ θιεηζηέο, ηα παλεγύξηα απνηεινύζαλ έλα κέζν 

θνηλσληθνπνίεζεο, έλα κέζν ζπλάληεζεο θαη γλσξηκηώλ. Ήηαλ θπξίσο ν ηόπνο όπνπ νη 

λένη ακαξηληώηεο, ζα έβιεπαλ θαη ζα δηάιεγαλ ηηο θνπέιεο πνπ ζα παληξεπηνύλ. 

Δπίζεο ήηαλ θαη έλα κέζν γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ εθθιεζηώλ, θαζώο κεγάια 

ρξεκαηηθά πνζά ή αθόκα θαη ιάδη πξόζθεξαλ νη ληόπηνη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

ηάκαηνο ηνπο. 

ήκεξα ηα παλεγύξηα εμαθνινπζνύλ λα είλαη έλαο ηόπνο αληάκσζεο ησλ 

απαληαρνύ ακαξηλαίσλ θαη κηα θαιή επθαηξία γηα λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ηόπν ηνπο θαη 

λα ζπλαληεζνύλ όινη καδί, αθόκε θαη γη απηνύο πνπ θαηνηθνύλ ζην εμσηεξηθό. Δίλαη 

έλαο ηξόπνο γηα λα δηαηεξήζνπλ θαη λα δηαδώζνπλ ηα έζηκα ηνπο, ηα νπνία 

πεξηθιείνληαη πνιιά από απηά κέζα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ παλεγπξηώλ αιιά θαη 

έλαο ύκλνο πξνο ηνπο ζξπιηθνύο αγώλεο ησλ ακαξηλαίσλ. Δίλαη επίζεο έλαο ηξόπνο 

γηα λα δηαζθεδάζνπλ, λα ρνξέςνπλ θαη λα ηξαγνπδήζνπλ ηα παηξνπαξάδνηα ηξαγνύδηα. 

Σξαγνύδηα πνπ κηινύλ γηα ηελ αγάπε, ηελ μεληηηά, ηελ ιεπηεξηά θαη ηνπο εξσηθνύο 

αγώλεο.  

ην θεθάιαην απηό ζα αλαθεξζνύκε ζηα ζεκαληηθόηεξα παλεγύξηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε ακαξίλα όπσο παξνπζηάδνληαη κέζα από ηα δηάθνξα άξζξα 

ηεο εθεκεξίδαο «Ωξαία ακαξίλα», κε ζεκαληηθόηεξν απηό ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπ 

ηεο Μεγάιεο Παλαγηάο. Αθνινπζνύλ ην παλεγύξη ηεο Μηθξήο Παλαγηάο, ηνπ πξνθήηε 

Ζιία θαη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο. 
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5.1  Σο Πανηγύπι ηος 

Γεκαπενηαύγοςζηος 

 

«Σα βιαρνρώξηα ραίξνληαη θη όια παλεγπξίδνπλ 

γηαηί γηνξηάδεη ε Παλαγηά θαη ηνπ Υξηζηνύ ε κάλα. 

Σάκαηα παλ’ ζηε ράξε ηεο, ιακπάδεο ζαλ ην κπόη 

θαη πξνζθσλνύλ ηε ράξε ηεο θαη ηεο γπξεύνπλ ράξε. 

Όκλνπο ηεο ιελ θαη πξνζεπρέο ζεξκό ηεο ιελ ηξαγνύδη 

ζέξλνπλ ηξαλό ρνξό θη όινη ηνπο θακαξώλνπλ…», 

 

                       «Ήηαλ Γεθαπεληαύγνπζην ζε ρξόληα πεξαζκέλα 

ηελ Παλαγηά γηόξηαδαλ ζε ρξόληα πηθξακέλα. 

Γέξνη ηνλ Σζηάηζην ζηήλαλε μσπίζσ βιαρνκάλλεο 

ρσξίο ζηνιίδηα θαη θινπξηά ζιηκκέλεο καληδνπξάλεο…».
189

 

Ζ γηνξηή ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπείλαη ε πην ζεκαληηθή γηνξηή γηα ηνπο 

ακαξηλαίνπο. Απνηειεί ην πην μαθνπζηό παλεγύξη πνπ μεθηλά ηελ ίδηα εκέξα κε ηνλ 

εθθιεζηαζκό ζηε Μεγάιε Παλαγία. Σν παλεγύξη απηό ζπγθεληξώλεη ηνλ πεξηζζόηεξν 

θόζκν θαη ζην νπνίν πξνζπαζεί λα παξεπξεζεί θάζε ακαξηλαίνο αθόκε θαη απηνί πνπ 

βξίζθνληαη καθξηά από ηελ παηξίδα ηνπο.  

«πσο θάζε ρξόλν θαη εθέηνο ην θαινθαίξη, ζηηο 15 Απγνύζηνπ, ενξηαζηεί ε 

επέηεηνο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ εηο ην νκώλπκσλ Ηεξό Ναό Μεγάιε 

Παλαγία, ζηε ακαξίλα…Δπίζεο πξνζήιζαλ εηο απηήλ θαη πάκπνιινη από ηνπο 

ακαξηλαίνπο, νη νπνίνη επηζθέπηνληαη ηελ παηξίδα ηνπο δηα ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα».
190
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Α. Γκριηιϊτθσ, «Σο πανθγφρι του Δεκαπενταφγουςτου», Ωραία  Σαμαρίνα, Αφγουςτοσ 1974, 
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«Δθηόο από ηνπο επίζεκνπο παξαβξέζεθαλ θαη πνιιέο ρηιηάδεο ακαξηλαίσλ 

θαη κε πνπ ήξζαλ ζαλ πξνζθπλεηέο ζηα δνμαζκέλα ρώκαηα ηεο ακαξίλαο… 

ηειεόξαζεο είπε γηα πξώηε θνξά ζηε ακαξίλα ν αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ 

μεπέξαζε θέηνο ηηο δεθαπέληε ρηιηάδεο…».
191

 

«Σν πεξηιάιεην παλεγύξη ηεο ακαξίλαο ην Γεθαπεληαύγνπζην ζπάληα 

ζπλαληά θαλείο ζην Παλειιήλην. Έκνηαδε κε θεζηηβάι ή θηέζηα κεζαησληθή. 

Κάζε κέξα ην ρνξό ηνλ έζεξλαλ άιια πξόζσπα θαη ιέγαλ άιια ηξαγνύδηα…Οη 

γνλείο ήζειαλ καδί κε ηηο άιιεο γλώζεηο ηα παηδηά ηνπο λ’ αλαπηύμνπλ θαη ηνλ 

έξσηα θαη ηνπο ηξαγνπδνύζαλ ηα εμήο ηξαγνύδηα: 

Δβγάηε αγόξηα ζην ρνξό 

θνξίηζηα ζην ζεξγηάλη 

λα δείηε θαη λα κάζεηε  

πσο πηάλεηε ε αγάπε.  

 

Ωο πόηε ληόο κσξέ παηδηά, 

θνληό ρατκαιί κε ηε κειηά 

εξ, σο πόηε παιηθάξη,  

γεηα ζνπ θαηλνύξγηα αγάπε».
192

 

Μεηά ηε ζεία ιεηηνπξγία ζην πξναύιην ρώξν ηεο εθθιεζίαο ζηήλεηαη ν 

πεξίθεκνο ρνξόο "Σζηάηζηνο"
193

 θάηη πνπ γηλόηαλ παιηόηεξα θαη ζπλερίδεηαη θαη ζηα 

πην πξόζθαηα ρξόληα. Μάιηζηα ν ζπγθεθξηκέλνο ρνξόο, ηα παιηόηεξα θπξίσο ρξόληα 

είρε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν εθηέιεζεο, πξώηα νη γέξνη, κεηά νη αλύπαληξνη θ.η.ι., κε 

αξρεγό πάληα ηνλ γεξαηόηεξν. 
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«Ο φετινόσ πανθγυρικόσ γιορταςμόσ του 15Αφγουςτου», Ωραία  Σαμαρίνα, Αφγουςτοσ – επτζμβριοσ 
1978, αρ.φυλ.100-101, ς.1. 
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Α. Γκριηιϊτθσ, Ωραία  Σαμαρίνα, ς.4. 
193

Κ. Μπίρκασ,  «Εκνικοί αγώνεσ και χοροάςματα τθσ Βλαχουριάσ», ςελ. 255. 
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«Ο θαζηεξσκέλνο ρνξόο ηνπ Σζηάηζηνπ πνπ γίλεηαη θάζε ρξόλν ηε δεύηεξε 

κέξα ζην ρώξν κπξνζηά ζηε Μεγάιε. Παλαγηά…»¨.
194

 

«αλ ζρνινύζε ε εθθιεζία θαη έπαηξλαλ ην αληίδσξν…έβγαηλαλ ζηελ απιή 

ηεο Μεγάιεο Παλαγίαο…Οη γέξνη πξώηνη έζηελαλ ην ρνξό… κεηά ηνπο 

γέξνπο αθνινπζνύζαλ νη κεζόθνπνη, ύζηεξα νη ληόπαληξνη, ηα παηδηά ηεο 

παληξεηάο θαη ύζηεξα νη πην λένη. Σν ίδην έθαλαλ θαη νη γπλαίθεο…», 

«Θεσξείηαη βεβήισζε θαη ακαξηία, αλ θαλέλαο δελ έκπαηλε ζηε ζεηξά πνπ ηνπ 

επέβιεπε ε ειηθία ηνπ λα είλαη. Κη αλ θαλέλαο γηλόηαλ αηίζαζνο θαη δελ 

πεηζαξρνύζε ζηνλ άγξαθν λόκν, ηνλ έβγαδαλ από ην ρνξό θαη ηνλ γηνπράξηδαλ. 

ηε κέζε ηνπ ρνξνύ έκπαηλαλ 3 ή 4 ζεβάζκηνη θαη επηβιεηηθνί άληξεο πνπ 

θξόληηδαλ λα δίλνπλ βήκα ζην ρνξό θαη κέηξν ζην ηξαγνύδη…», «Σξία ή πέληε 

ήηαλ ηα ηξαγνύδηα πνπ ρόξεπαλ ζην ¨Σζηάηζην¨. Σν πξώην ήηαλ αθηεξσκέλν 

ζηνλ ¨Σζηάηζην¨, ηνλ απειεπζεξσηή θαη άγγειν θύιαθα ηεο Πίλδνπ. Σν 

δεύηεξν ηξαγνύδη δηαιαινύζε ην πάζεκα ηνπ δπλάζηε Ηζκαήι-Αγά από ηνπο 

θιέθηεο ηεο Πίλδνπ, ηε ζπλέρεηα ιέγαλ ην ηξαγνύδη ηνπ ιάηξε ηεο ακαξίλαο 

ηώκνπ. Όζηεξα εμπκλνύζαλ η΄ ακπέιη, ην πιαηύθπιιν πνπ ήηαλ ζπκβνιηθό. 

Καη ηειείσλε κε ηνλ θαεκό ηνπ γέξνπ».
195

 

Καηά ηελ πεξίνδν κειέηεο ην παλεγύξη ηνπ 15Αύγνπζηνπ δηαξθεί ηξεηο κέξεο, 

ηελ πξώηε εκέξα ηειείηαη κηθξή ιεηηνπξγία κε ιίγνπο παξεπξηζθόκελνπο θαη ην βξάδπ 

θαηεβαίλνπλ όινη ζηε πιαηεία (παιηό Υάλη),
196

όπνπ παξνπζηάδνληαη ρνξεπηηθά 

ζπγθξνηήκαηα. Σν απόγεπκα ηεο ίδηαο εκέξαο ην γιέληη κε ηελ ζπλνδεία ηνπ κνπζηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Μελά, παζίγλσζηνπ πιένλ κνπζηθνύ ηεο ακαξίλαο, ζπλερίδεηαη 

ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ.  

«Οη γηνξηαζηηθέο εθδειώζεηο άξρηζαλ 14-8-77 κε ηελ ζαπκάζηα παξνπζία 

ηνπηθώλ ρνξώλ από ην δεκνθηιέο ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ηνπ πλδέζκνπ 

Λαξίζεο ¨Οη ακαξηλαίνη¨. Ζ παξάζηαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ¨Υάλη¨ 
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Α. Γκριηιϊτθσ, Ωραία  Σαμαρίνα, ς.4 
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Κ. Μπίρκασ,ς.255-256. 
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«Σο χρονικό των γιορταςτικϊν εκδθλϊςεων του 15Αφγουςτου ςτθ αμαρίνα», Ωραία Σαμαρίνα, 
Αφγουςτοσ-επτζμβριοσ 1977, αρ.φυλ.88-89, ς.1. 
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κπξνζηά ζε ρηιηάδεο ζεαηέο…παξαδνζηαθνί ρνξνί ζπλνδεπόηαλ από ην 

κνπζηθό ζπγθξόηεκα ηνπ παζίγλσζηνπ Μελά».
197

 

Ζ θύξηα γηνξηή γίλεηαη ηε δεύηεξε κέξα. ινη κηθξνί θαη κεγάινη 

παξεπξίζθνληαη ζηε ζεία ιεηηνπξγία θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ απιή ηεο εθθιεζίαο 

πηάλνπλ ην «Μεγάιν» ρνξό ηνπ ρσξηνύ ή «Σζηάηζην» κε παξαδνζηαθέο ζηνιέο. Πξώηνη 

αλνίγνπλ ην ρνξό νη γεξνληόηεξνη θαη νη πην ηθαλνί ηξαγνπδηζηέο είλαη ζθνξπηζκέλνη ζε 

όιν ην θύθιν θαη θξαηνύλ ηνλ ρξόλν ζην ηξαγνύδη ελώ νη ππόινηπνη αθινπζνύλ.
198

 

Καη ηηο ηξεηο εκέξεο ην γιέληη δηεμάγεηαη ηα βξάδηα ζηελ πιαηεία, κε θαγνπόηη 

θαη ρνξό σο ην πξσί, ππό ηε ζπλνδεία κνπζηθώλ παξαδνζηαθώλ ζπγθξνηεκάησλ όπσο 

ηα μαθνπζηά ζπγθξνηήκαηα ηνπ Μελά ή ηνπ Γθέιε.Οη νξρήζηξεο γπξίδνπλ από ζπίηη 

ζε ζπίηη όιν ην ρσξηό δεκηνπξγώληαο κηα αηκόζθαηξα επζπκίαο θαη ραξάο γηα όινπο 

ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ.  

Ζ δεύηεξε κέξα ηεο Παλαγίαο: 

«Ζ δεύηεξε κέξα ηεο Παλαγίαο, ζηηο 16 δειαδή Απγνύζηνπ πνπ θαηά 

παξάδνζε παλεγπξίδεη ε Μεγάιε Παλαγηά…ν θόζκνο, ζηνιηζκέλνο κε ηα πην 

όκνξθα ξνύρα λα θαηεθνξίδεη πξνο ηε Μεγάιε Παλαγηά γηα λα 

παξαθνινπζήζεη ηε Θεία Λεηηνπξγία», «Όζηεξα από ηε ζξεζθεπηηθή απηή 

εθδήισζε άλδξεο θαη γπλαίθεο μερύζεθαλ ζην πεξίβνιν…γηα λα πηάζνπλ ην 

παξαδνζηαθό ρνξό ηνπ ¨Σζηάηζηνπ¨».
199

 

Σν παλεγύξη ηνπ δεθαπεληαύγνπζηνπ εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ αίγιε θαη ην 

ρξώκα ηνλ παιηώλ θαιώλ θαηξώλ ζε ζπλδπαζκό κε λεσηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

ακαξίλαο, κε κεγάιε θνζκνζπξξνή από όια ηα κέξε ηεο Διιάδνο θαη δηάθνξεο 

εθδξνκέο ζηηο γύξσ πεξηνρέο.  

 «κσο όηαλ ιέκε ακαξίλα ελλννύκε ην Γεθαπεληαύγνπζην. Σε κεγάιε 

γηνξηή ηεο Παλαγίαο. Σνλ ¨Σζηάηζην¨ θαη ην μεθάλησκα ζηελ πιαηεία ζην Υάλη 

θαη ζ’ όια ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνύ»,«Μεηά ηνλ εθθιεζηαζκό, άξρηζαλ ηηο 
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«Σο χρονικό των γιορταςτικϊν εκδθλϊςεων του 15Αφγουςτου ςτθ αμαρίνα», Ωραία  Σαμαρίνα, 
Αφγουςτοσ-επτζμβριοσ 1977, αρ.φυλ.88-89, ς.1. 
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Κ. Μπίρκασ, ς.262-265 
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«Σο χρονικό των γιορταςτικϊν εκδθλϊςεων του 15Αφγουςτου ςτθ αμαρίνα», Ωραία Σαμαρίνα, 
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επηζθέςεηο θαη ηηο ζπλεζηζκέλεο βίδηηεο. Οη λένη νξγάλσζαλ εθδξνκέο ζηελ 

Κηνύξηζηα θαη ηνλ κόιηθα. Οη πεξίπαηνη ζε όιεο ηηο βξύζεο ηνπ ρσξηνύ δελ 

έιεηςαλ. Σα βξάδηα δε, γιέληεζαλ κε όιε ηνπο ηελ ςπρή θαη ρόξεςαλ ηνπο 

αζάλαηνπο ζακαξηληώηηθνπο ρνξνύο».
200

 

«Γηα αθόκε κηα θνξά γηνξηάζηεθε θέηνο ζηε ακαξίλα ν Γεθαπεληαύγνπζηνο 

κε κεγάιε πξνζέιεπζε ρηιηάδσλ ζπκπαηξησηώλ από όιε ηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθό…ήξζαλ λα πξνζθπλήζνπλ ηελ Παλαγηά θαη λα παλεγπξίζνπλ ζαλ 

ηα παιηά ηα ρξόληα».
201

 

 Ζ γηνξηή ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπ ήηαλ ηόζν ζεκαληηθή γηα ηνπο ακαξηλαίνπο 

όπνπ ηελ εκέξα εθείλε όζνη δελ θαηάθεξλαλ λα θηάζνπλ ζηελ ακαξίλα ηελ γηόξηαδαλ 

ηελ «Παλαγηά» ζηνλ ηόπν όπνπ θαηνηθνύζαλ κε όιε ηελ αίγιε, ηα ηξαγνύδηα θαη ηνπο 

ρνξνύο πνπ ηνλ πεξηθιείνπλ. Κάηη ηέηνην παξνπζηάδεηαη ζην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο κε 

ηίηιν: «Πσο γηόξηαδαλ παιηόηεξα ηελ Παλαγηά νη θακπίζηνη Βιάρνη». πγθεθξηκέλα 

αλαθέξεηαη: 

«Κάζε ρξνληά, όηαλ έθηαλε ε γηνξηή ηεο Θενκήηνξνο, όζνη βιάρνη γηα 

δηάθνξεο αηηίεο δελ κπνξνύζαλ λα πεγαίλνπλ ζηε ακαξίλα, δελ ην έβαδαλ 

θάησ…γηόξηαδαλ κε ηελ ίδηα ζέξκε θαη έθαλαλ αλαπαξάζηαζε ηεο γηνξηήο κε 

ςεηά, κε ρνξνύο θαη κε ζπλεζηηάζεηο, όπσο ζηελ παηξίδα.», «Δθεί έζηεζαλ ηνλ 

Σζηάηζην θακαξσηά. Μπξνζηά πηάζηεθαλ νη βιαρνθνξεκέλνη…Μεηά ην ρνξό 

γύξηζαλ επηζθέςεηο ζηα ζπίηηα πνπ ήηαλ ζηελ ελνξία ηεο Παλαγηάο…Σόηε 

μαλαβγήθαλ ζηελ πιαηεία, έθεξαλ ηα βηνιηά θαη ζηήζαλ ηνλ εθηάδηπιν ρνξό 

πνπ ρόξεςαλ θαη νη ληόπηνη…».
202
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5.2 Σο πανηγύπι ηηρ Μικπήρ Παναγιάρ 

 

Σν ηειεπηαίν παλεγύξη είλαη ζηηο 8 κε 9 επηεκβξίνπ, όπνπ γηνξηάδεηαη  ε 

Γέλλεζε ηεο Θενηόθνπ,ην παλεγύξη ηεο Μηθξήο Παλαγηάο. Μεηά ηνλ εθθιεζηαζκό, 

αξρίδεη ρνξόο έμσ από ηελ εθθιεζία κε παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα όπνπθπξηαξρεί βέβαηα 

θαη ηελ εκέξα απηή ν κεγάινο ρνξόο "Σζηάηζηνο". 

«ηηο 8 επηεκβξίνπ γηνξηάζηεθε ζηε ακαξίλα ε Γέλλεζε ηεο 

Θενηόθνπ…Μεηά ην ηέινο ηεο ζείαο ιεηηνπξγίαο νη πεξηζζόηεξνη απόόζνπο 

παξεπξέζεθαλ ζηελ εθθιεζία…πήξαλ ην δξόκν …όπνπ ηειείηαη ν ρνξόο 

Σζηάηζηνο…Σελ πξσηνβνπιία γηα ηελ έλαξμε ηνπ ρνξνύ έιαβε ν 

νγδνληάρξνλνο…».
203

 

«Δπί θεθαιήο ήηαλ νη γεξνληόηεξνη πνπ έζπξαλ ην ρνξό εθ ησλ αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ ηεο ακαξίλαο…».
204
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Κ. Χ., «Ο γιορταςμόσ τθσ Μικρισ Παναγίασ», Ωραία Σαμαρίνα, Οκτϊβριοσ 1977, αρ.φυλ.90, ς.1. 
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«Θ πανιγυρθσ του Δεκαπενταφγουςτου ςτθ αμαρίνα», Ωραία Σαμαρίνα, Αφγουςτοσ-επτζμβριοσ 
1975, αρ.φυλ.64-65, ς.2.
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5.3  Σο Πανηγύπι ηος Αϊ-Λιά 

 

Ο πξνθήηεο Ζιίαο γηνξηάδεηαη ζηηο 20 Ηνπιίνπ, έλα πνιύ γλσζηό έζηκν ηεο 

Μαθεδνλίαο. Δίλαη έλα παλεγύξη κε κεγάιε θνζκνζπξξνή από δηαθνξέο πεξηνρέο. Σν 

ίδην παλεγύξη γηνξηάδεηαη θαη ζε άιια βιαρνρώξηα ηεο Πίλδνπ.  

«Γηα ην παλεγύξη έξρνληαη πξώελ θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Κνδάλε, Σξίθαια, Λάξηζα, Γξεβελά, Θεζζαινλίθε, 

….θαη αιιαρνύ. Καη έξρνληαη νηθνγελεηαθώο. Υαξά ζενύ λα βιέπεη θαλείο 

ην ρσξηό, λα παίξλεη μαθληθά δσή θαη λα εκθαλίδεηαη σο έλα από ηα πην 

δσληαλόηεξα ρσξηά…..Σα ιαινύκελα όπσο νλνκάδνπλ ηα κνπζηθά όξγαλα 

ζην ρσξηό, από 10 κέρξη 20, κε αξρεγό ην Μήλα Μπέηδην από ην Σζνηύιη,  

δίλνπλ θέθη ζηνπο παλεγπξηζηέο νη νπνίνη αξρίδνπλ ην ρνξό από ηε πιαηεία 

κέρξη ηα κεζάλπρηα. Καη ν θόζκνο-άλδξεο θαη γπλαίθεο, κεγάινη θαη κηθξνί- 

ρνξεύνπλ. Σν πξσί γίλεηαη ιεηηνπξγία ζην εμσθθιήζη ηνπ πξνθήηε 

Ζιία.»
205 

 Σελ επνκέλε ήκεξα γίλεηαη ιεηηνπξγία ζην εμσθθιήζη ηνπ Πξνθήηε Ζιία όπνπ 

ζπγθεληξώλνληαη όινη καδί. Μεηά ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ζηξώλνπλε 

«θειίκηα»
206

όπνπ θαη ηξώλε. Αξρίδεη ην θαγνπόηη θαη ηα κνπζηθά όξγαλα παίδνπλ ηα 

«ζνπκπεηηάξηθα»  ε ηξαγνύδηα ηνπ ηξαπεδίνπ.  

«Καη ζαλ ηειεηώζεη ε ζεία ιεηηνπξγία, νη νηθνγέλεηεο ζηξώλνπλ θειίκηα 

θάησ από ηα βαζύζθηα …», «Δλ ησ κεηαμύ ηα κνπζηθά όξγαλα παίδνπλ γηα 

θάζε νκάδα μερσξηζηά ¨ζνπκπεηηάξηθα¨ ή ηξαγνύδηα ηνπ ηξαπεδηνύ, ελώ 

κεξηθνί ¨ζεβληαιήδεο¨ ζπλνδεύνπλ ζην ηξαγνύδη…», «Μεηά ην θαγεηό, 

αξρίδεη ν ρνξόο. Οη Σζάκηθνη, νη Ζπεηξσηηθνί, νη Καιακαηηαλνί. Καη ηνπο 

ζύξνπλ πξώηνη-πξώηνη νη 90άξεδεο πνπ ρνξεύνπλ ηνπο Ζπεηξώηηθνπο 

¨ληαηιίδηθα¨. Αξγά ην απόγεπκα ν ρνξόο κεηαθέξεηαη ζηελ πιαηεία ηνπ 
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Κ. Παπαφωτίου, «Σο πανθγφρι του Αϊ-Λια ςτθν Καλλονι», Ωραία  Σαμαρίνα, Ιοφλιοσ 1974, αρ.φυλ.51, 
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Κελίμια: Χειροποίθτοσ τάπθτασ που υφαίνεται ςτον αργαλειό ςτο «Κελίμια», wiktionary.org, 
*ιςτοςελίδα+ https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B9, 
(τελευταία πρόςβαςθ ςτισ 15/05/2016) 
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ρσξηνύ όπνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ 2
ε
 ή 3

ε
 πξσηλή. ηνπο ρνξνύο πξώηνη νη 

Ακεξηθάλνη. Γεγνλόο πνπ ραξνπνηεί ηνπο νξγαλνπαίθηεο, γηαηί νη 

Ακεξηθάλνη πεηνύλ ηα δνιάξηα ζαλ λα είλαη πεληαξνδεθάξεο».
207
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5.4  Σο πανηγύπι ηηρ Αγίαρ Παπαζκεςήρ 
 

Ο ενξηαζκόο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, ζηηο 26 Ηνπιίνπ, είλαη έλα πνιύ παιηό 

έζηκν, πνπ αλαηξέρεη ζηα βάζε ησλ ρξόλσλ ηεο δσήο ηνπ κνλαζηεξηνύ θαη είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε δσή ηνπ ρσξηνύ ηεο ακαξίλαο. Ζ γηνξηή μεθηλνύζε κε ηελ 

πεξηθνξά ηεο εηθόλαο ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ. Μεηά ηελ ύςσζε ηεο, ηεινύληαλ 

αγηαζκόο θαη πξνζθύλεζε ηεο εηθόλαο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, πνπ επιαβηθά θαη 

πινύζηα νη ρσξηαλνί έξηρλαλ ηνλ νβνιό ηνπο γηα λα βνεζήζνπλ κε ηνλ ηξόπν απηό ζηε 

ζπληήξεζε ηνπ Μνλαζηεξηνύ. 

Μεηά ηε ζεηα ιεηηνπξγία, ζηήλνληαλ έλα κεγάιν γιέληη, όπνπ έςελαλ, έηξσγαλ 

θαη ηξαγνπδνύζαλ ζηελ απιή ηνπ Μνλαζηεξηνύ. Σξαγνπδνύζαλ αζάλαηα ηξαγνύδηα 

ηεο θιεθηνπξηάο, ηεο μεληηηάο θαη ηεο αγάπεο σο ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο. Σελ επνκέλε 

γηλόηαλ ε κεηαθνξά ηεο εηθόλαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Ατ-Θαλάζε όπνπ εθεί 

νινθιεξώλνληαλ έλα άιιν έζηκν. ζνη είραλ θάλεη ηάκα έπαηξλαλ ηελ εηθόλα ζπίηη 

ηνπο δίλνληαο ρξήκαηα ζην Μνλαζηήξη.  

ια απηά απνηππώλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο κε ηίηιν 

«Σν πξνζθύλεκα ηεο εηθόλαο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο» απνζπάζκαηα ηνπ νπνίνπ 

δίλνληαη παξαθάησ. 

«Απηό πνπ γίλεηαη θάζε ρξόλν ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ καο, είλαη ζεξκή 

παλεγπξηθή ππνδνρή ηεο Αγίαο εηθόλαο, Δίλαη Όςσζε ηεο εηθόλαο, είλαη 

Αγηαζκόο, είλαη πξνζθύλεζε ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο από ηνπο ρσξηαλνύο πνπ 

επιαβηθά θαη πινύζηα ξίρλνπλ ην ηάκα ηνπο…», «Δίλαη έζηκν παιηό πνπ 

αλαηξέρεη ζηα βάζε ησλ ρξόλσλ ηεο δσήο ηνπ Μνλαζηεξηνύ καο, πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ηε δσή ηνπ ρσξηνύ καο θαη  πνπ εκείο νη απόγνλνη ηνπο 

ζήκεξα, πξνζπαζνύκε λα ην θπιάμνπκε θαη λα ην δηαηεξήζνπκε δσληαλό γηα 

λα κελ ράζνπκε ηελ επαθή καο θαη ιεζκνλήζνπκε ηα πεξαζκέλα.». «ηελ 

απιή ηνπ κνλαζηεξηνύ, θάησ από ηε γέξηθε θαξδηά βγαίλεη όιν ην 

εθθιεζίαζκα καδί κε ηνπο ςάιηεο θαη παπάδεο, γηα ην ύςσκα ηεο εηθόλαο ηεο 

Αγίαο….θαη ηξαγνπδώληαο ηα’ αζάλαηα ηξαγνύδηα ηεο θιεθηνπξηάο, 

ηξαγνύδηα ηεο μεληηηάο, ηξαγνύδηα ηεο αγάπεο, σο αξγά ην βξάδπ πνπ γπξίδνπλ 

ζην ρσξηό», «Σελ άιιε κέξα…θαιώληαο ηνλ θόζκν γηα ηελ ππνδνρή ηεο 
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εηθόλαο ζηνλ Ατ-Θαλάζε…ηελ άθξε θάζνληαη απηνί πνπ έρνπλ ηάμηκν απ’ 

ηνλ ρεηκώλα λα πάξνπλ ηελ εηθόλα ζην ζπίηη ηνπο γηα ιίγεο εκέξεο, γηα λα 

αλάςνπλ ην θαληήιη ηεο, δίλνληαο πινύζην ηάκα ζην Μνλαζηήξη».
208 

 Μέζα από ηα ζρεηηθά άξζξα ηηο εθεκεξίδαο θαίλεηαη πσο ζηα παλεγύξηα 

απνδίδνληαλ έλαο ηδηαίηεξνο ξόινο. Ήηαλ απηά θαηά ηα νπνία ζα παξεπξηζθόληνπζαλ 

κηθξνί θαη κεγάινη, γεξνί θαη λένη, άιινηε γηα λα μεθηλήζνπλ ηα πξνμεληά θαη άιινηε 

γηα λα γιεληήζνπλ θαη λα μεραζηνύλ από ηηο δπζθνιίεο ηηο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. 

Ήηαλ δειαδή έλα κέζν θνηλσληθνπνίεζεο θαη έλαο ηξόπνο γιεληηνύ. Σα παλεγύξηα 

γίλνληαλ κε αθνξκή ηελ ηηκή θάπνηνπ αγίνπ  αθνύ πξώηα ηεινύληαλ πάληνηε ε ζεηα 

ιεηηνπξγία. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ όκσο ν ξόινο απηόο άιιαμε απνθηώληαο πηα 

κόλν πην δηαζθεδαζηηθό ηξόπν θαη ιόγν ζπγθέληξσζεο θαη επηζηξνθήο ζηελ ηδηαίηεξε 

παηξίδα ηνπο γηα όινπο ηνπο ακαξηλαίνπο. 
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Μ. Παπακαναςίου, «Σο προςκφνθμα τθσ εικόνασ τθσ Αγίασ Παραςκευισ», Ωραία  Σαμαρίνα, 
Μάρτιοσ-Απρίλιοσ 1980, αρ.φυλ.119-120, ς.4. 
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ςμπεπάζμαηα 

 

 Σν ζέκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηε κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε 

θαη ηνλ πνιηηηζκό ησλ ακαξηλαίσλ, όπσο απηά παξνπζηάδνληαη κέζα από ηνλ έληππν 

ηύπν «Ωξαία ακαξίλα». 

Ζ κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε ηεο ακαξίλαο είλαη άξηηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

ηζηνξία ηνπ ηόπνπ ηα ήζε θαη έζηκα ηα νπνία κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ άιια 

εμαθαλίζηεθαλ, άιια ηξνπνπνηήζεθαλ ελώ θάπνηα δηαηεξνύληαη κέρξη θαη ζήκεξα κε 

νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο θαη αιιαγέο.  

Ζ ακαξίλα απνηειεί έλα έλδνμν θαη μαθνπζηό ρσξηό ηεο Πίλδνπ, ηόζν από ηελ 

γεσγξαθηθή ηεο ζέζε πνπ ην θαηαζηνύζε εύπνξν, θαζώο από λσξίο δηαθξίζεθαλ γηα ηε 

θηελνηξνθία, ηελ ύθαλζε κάιιηλσλ εηδώλ, όζν θαη από ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ακαξηλαίσλ ζηνπο απειεπζεξσηηθνύο αγώλεο ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο. Πνιιά είλαη 

εμάιινπ θαη ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα πνπ παξακέλνπλ γλσζηά κέρξη θαη ζήκεξα κε πην 

γλσζηό απ’ όια ηα «Παηδηά ηεο ακαξίλαο».  

Οη ακαξηλαίνη, κέζα από ηελ κειέηε θαη αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο καο, 

θαίλνληαη σο κηα νκάδα αλζξώπσλ πεξήθαλνη γηα ηελ θαηαγσγή ηνπο, πνπ ζεσξνύζαλ 

ηνπο εαπηνύο ηνπο Έιιελεο κεηαμύ ησλ Διιήλσλ. Πνιινί είλαη πνπ δηαθξίζεθαλ ζην 

εκπόξην, ηελ βηνηερλία ελώ πνιινί είλαη θαη νη ακαξηλαίνη, ην όλνκα ησλ νπνίσλ έρεη 

γξαθηεί γηα πάληα ζηελ ηζηνξία. ια ηα ηξαγνύδηα ηνπο αιιά θαη ε δηαδηθαζία 

εθηέιεζεο πνιιώλ ρνξώλ είλαη βγαικέλα από ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο 

θαη όια απνθηνύλ λόεκα αλάινγα κε ην πώο εμππεξεηνύζαλ ηελ θιεηζηή θνηλσλία ηεο 

ακαξίλαο.   

Ζ θαηαγσγή ηνπο απνηέιεζε θαη απνηειεί αθόκε έλα πεδίν ζύγρπζεο θαη 

αθνξκή δηραζκνύ αλάκεζα ζε πνιινύο ηζηνξηθνύο θαη εξεπλεηέο. Απνηέιεζε αθόκε 

θαη αληηθείκελν δηεθδίθεζεο από ηνπο Ρνπκάλνπο θάηη όκσο πνπ ηειηθά απνδείρηεθε 

όηη δελ επζηαζεί. ηνπο Βιάρνπο, πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζε όια ηα βαιθάληα από ηα 

πνιύ παιηά ρξόληα, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπο απνδόζεθαλ θαη δηάθνξα νλόκαηα 

όπσο Κνπηζόβιαρνη, αξαθαηζάλνη, Αξκάλνη θ.α.  
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Από ηελ απνδειηίσζε ηεο βαζηθήο πεγήο ηεο βηβιηνγξαθίαο καο, ε νπνία 

πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηελ ηνπηθή εθεκεξίδα ε «Ωξαία ακαξίλα», εληνπίζηεθαλ θαη 

αλαθέξζεθαλ ζε βάζνο βαζηθά έζηκα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαλ ζηελ παιηά ακαξίλα, 

θάπνηα από ηα νπνία κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ δελ μεραζηήθαλ θαη ζε πνιιά από 

απηά έγηλε αλαθνξά κε δηάθνξα άξζξα ηεο εθεκεξίδαο. ήκεξα ηα έζηκα απηά θαίλεηαη 

λα απνηεινύλ κηα επθαηξία αληάκσζεο ησλ απαληαρνύ ακαξηλαίσλ αθόκε θαη γηα 

απηνύο πνπ θαηνηθνύλ ζην εμσηεξηθό. Δίλαη κηα γηνξηή επηζηξνθήο ζηηο ξίδεο ηνπο, ζηε 

δηαηήξεζε ησλ παξαδόζεσλ ηνπο θαη έλαο ύκλνο πξνο ηνπο ζξπιηθνύο αγώλεο ησλ 

ακαξηλαίσλ.  

 

Μεγάιε αλάιπζε έγηλε γηα ηνλ κεγάιν ρνξό «Σζηάηζην». Ο ρνξόο απηόο είρε ηηο 

ξίδεο ηνπ από ηα ρξόληα ησλ επαλαζηαηηθώλ ρξόλσλ κε ηα ζθπξίγκαηα λα 

πξνεηδνπνηνύλ ην θιείζηκν ηνπ ρνξνύ. Οιόθιεξνο ν ρνξόο απνηεινύζε κηα 

ηεξνηειεζηία από ηνλ ηξόπν κέρξη θαη ηε ζέζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηελ ειηθία θαη 

ηελ θαηαγσγή. Με ην ρνξό απηό μεθηλνύζαλ ζρεδόλ όια ηα παλεγύξηα ηνπ ρσξηνύ θάηη 

πνπ απαληάηαη αθόκε θαη ζήκεξα.  

Έλα άιιν έζηκν πνπ έρεη θάπσο παξαγθσληζηεί ζηηο κέξεο καο ήηαλ ην έζηκν 

ηνπ «Κιήδνλα» θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο αλύπαληξεο θπξίσο θνπέιεο. πσο γίλεηαη 

αληηιεπηό, από ηα όζα σο ηώξα παξαηέζεθαλ ν «Κιήδνλαο» απνηεινύζε ζηηο 

παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο έλα δξώκελν, δηα ηνπ νπνίνπ όια ηα λεαξά θνξίηζηα κέιε ηεο 

θνηλόηεηαο επηδεηνύζαλ λα πξνβιέςνπλ ηνλ κειινληηθό ηνπο ζύληξνθν. Μεηέπεηηα ε 

ηέιεζε ηνπ δξώκελνπ απνηεινύζε κηα επθαηξία γηα έμνδν από ην ζπίηη θαη γηα θάπνηα 

κνξθή «γλσξηκίαο» ησλ λέσλ, κηα επθαηξία απειεπζέξσζεο από ηηο απζηεξέο 

πεηζαξρίεο πνπ επέβαιιε ε θιεηζηή βιάρηθε θνηλσλία.  

Σν έζηκν απηό όπσο θαη ηα έζηκα ηνπ γάκνπ θαη ηνπ αξξαβώλα πιένλ 

αλαπαξίζηαηαη ζήκεξα από ηα ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα σο έλδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο 

ηνπο θιεξνλνκηάο θαη θνπιηνύξαο.. Παξόιν πνπ ην δξώκελν ήηαλ εμ αξρήο γπλαηθείν, 

κεηαγελέζηεξα δηαθξίλνπκε ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε παλεγύξη ζην νπνίν ζπκκεηείρε όιε 

ε θνηλόηεηα (άλδξεο – γπλαίθεο) θαη απνηεινύζε ηελ κνλαδηθή ζρεδόλ επθαηξία 

γλσξηκίαο ησλ δύν θύισλ.  

εκαληηθή ζέζε θαη δξάζε γηα ηελ δηάδνζε ησλ εζίκσλ από γεληά ζε γεληά 

παίδνπλ θαη νη πνιηηηζηηθνί ζύιινγνη ησλ ακαξηλαίσλ πνπ αλαπηύρηεθαλ ζηηο 

δηάθνξεο πόιεηο όπνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη νη ακαξηλαίνη. ηα ρνξεπηηθά 
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ζπγθξνηήκαηα ησλ ακαξηλαίσλ, ε αλαβίσζε ησλ εζίκσλ γίλεηαη κέζα από 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ κειώλ πνπ ηα απαξηίδνπλ, ζηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη, θνξώληαο πάληνηε ηηο απζεληηθέο παξαδνζηαθέο ζηνιέο ηεο 

ακαξίλαο. Ζ ιατθή νξρήζηξα κε ην θιαξίλν ηνπ Μελά ζπλήζσο, ζπλνδεύνπλ όιεο ηηο 

κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειώζεηο ζε όινπο ηνπο ζπλδέζκνπο. Οη ζύλδεζκνη ήηαλ 

απόξξνηα ηεο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ γηα θνηλσληθνπνίεζε θαη πηεδόκελνη από ηηο 

ζπλζήθεο δσήο ησλ κεγαινππόιεσλ ηδξύζαλ ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ ζα δεκηνπξγνύζε 

επθαηξίεο ζπλαληήζεσλ επαθώλ θαη επηθνηλσλίαο. 

Σέινο, ε κνπζηθή θαη ρνξεπηηθή παξάδνζε ηεο ακαξίλαο θηάλεη ζην 

απνθνξύθσκα ηεο κέζα από ηα παλεγύξηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε ρξόλν, είλαη ν 

κνλαδηθόο θαη απνθιεηζηηθόο ηξόπνο δηαζθέδαζεο ησλ θαηνίθσλ. Σα παλεγύξηα 

θαίλεηαη λα απνηεινύλ κία αλώηαηε έθθξαζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο κε κεγάιεο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο. Παιηόηεξα ηα παλεγύξηα ήηαλ κηα 

όαζε κηα ζηηγκή μεγλνηαζηάο θαη κηα επθαηξία γηα δηαζθέδαζε από ηε ζθιεξή θαη 

θνπηαζηηθή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο ακαξίλαο. Δίλαη έλα έζηκν ζηαζεξά 

επαλαιακβαλόκελα ζην ζηαζεξό θύθιν ηεο δσήο. ήκεξα αθόκε θη αλ έρνπλ ράζεη ηελ 

απζεληηθή ηνπο κνξθή, δηαηεξνύλ ην παλεγπξηθό ηνπο ύθνο θαη πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα 

αλάηαζε θαη ραξά ζηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηώλ γεληθόηεξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

 

Βιβλιογπαθία 

 ΒΗΒΛΗΑ 

Αδάκνπ Γ., «Ζ ακαξίλα (Από ηα αλέθδνηα αξρεία ηνπ Διιεληθνύ Πξνμελείνπ 

Διαζζόλνο 1882-1912) », Διαζζόλα, Δθδόηεο ύλδεζκνο ακαξηλαίσλ Διαζζόλνο 

θαη Πεξηρώξσλ «Ο κόιηθαο», 1993  

Απδίθνο Δ. Γ. (επηκ.), Ο Αζπξνπόηακνο ζην ρώξν θαη ηνλ ρξόλν, Σξίθαια, Δθδόηεο 

Φηιεθπαηδεπηηθή Αδειθόηεηα Σδνύξηδηαο ηεο Αζακαλίαο (Φ.Α.Σ.Α.), 2008 

Γξνύιηα Λ.,  Ο ειιεληθόο ηύπνο 1784 έωο ζήκεξα ηζηνξηθέο θαη ζεωξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο», Αζήλα, Δθδόηεο Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ, 2002 

Γαζνύιαο Θ., Αγξνηηθέο θνηλωλίεο ηνπ νξεηλνύ ρώξνπ θαηά ηελ Οζωκαληθή 

Πεξίνδν, Ο γεσξγηθόο θόζκνο ηεο «Υώξαο Μεηδόβνπ» (18
νο

 -19
νο

 αη.), δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Σνκέαο Λανγξαθίαο, 2009 

Γαζνύιαο Φ., «Κνηλσλίεο Βιάρσλ ζηνλ Γπηηθνκαθεδνληθό ρώξν», ζην Καξαλάζηνο 

Υ., Νηίλαο Κ., θαη Μπισλάο Γ (επηκ.), Η Γπηηθή Μαθεδνλία ζηνπο Νεόηεξνπο 

Χξόλνπο, Γξεβελά, Δηαηξεία Γπηηθνκαθεδνληθώλ Μειεηώλ, 2016, ζ.105-108 

Δκπεηξίθνο Λ., Ησαλλίδνπ Α., Καξαληδόια Δ., Μπαιηζηώηεο Λ., Μπέεο ., 

Σζηηζέιεο Κ., Υξηζηόπνπινο Γ., Γιωζζηθή εηεξόηεηα ζηελ Διιάδα, Αζήλα, 

Δθδόζεηο Αιεμάλδξεηα, 2001  

Έμαξρνο Γ., Βιάρνη – κλεκεία δωήο θαη ιόγνπ ελόο πνιηηηζκνύ πνπ ράλεηαη, 

Θεζζαινλίθε, Δθδόζεηο Δπηθαηξόηεηα, 2010 

Έμαξρνο, Γ., Οη ειιελόβιαρνη (Αξκάλνη): Σπδεηήζεηο κε ηνπο Α.Γ. Λαδάξνπ, Α. 

Μπνπζκπνύθε, Κ. Χαηδόπνπιν, Π. Κακειάθε, Γ. Πιαηάξε, Γ. Παπαδάθε, Κ. Βίξβν, 

Τ. Μνπζαθίξε, Χ. Παπαγηάλλε, Σ.Ν. Ληάθν, Καζηαληώηεο, 2001 

Η Σακαξίλα κέζα από ην θαθό ηωλ Wace & Thompson, Δθδόηεο  Πνιηηηζηηθόο 

ύιινγνο ακαξίλαο , Αζήλα, 2007 

Θενδσξάθεο Μ. (επηκ.), «Μνπζηθή Παξάδνζε» ζην Βιάρνη, Αζήλα, Πήγαζνο, 2009  



 

98 
 

Θενδσξάθεο Μ. (επηκ.), «Οη Βιάρηθνη Υνξνί» ζην Βιάρνη, Αζήλα, Πήγαζνο, 2009 

Καλαηζνύιε, Γ., Παπαδνπνύινπ ., Πέηζα Φ. , «ακαξίλα», Μαθεδνληθά, ηόκ.7,  

1967 

Κεζόπνπινο Α., Οη Έιιελεο δελ μερλνύλ ηηο ξίδεο ηνπο, Θεζζαινλίθε, Δθδόζεηο 

Ππξακίδα, 2006 

Κνιηζίδαο Α. Μ., Κνπηζόβιαρνη νη βιαρόθωλνη Έιιελεο, Θεζζαινλίθε, Δθδόζεηο 

Κπξηαθίδε Αθνί, 1993 

Κνπθνύδεο Α. I., Οη κεηξνπόιεηο θαη ε δηαζπνξά ηωλ Βιάρωλ, Θεζζαινλίθε, 

Εήηξνο, 2000 

Λαδάξνπ Γ. Α., Η ηζηνξία ηνπ βιάρηθνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, Αζήλα, 1989. 

Λαδάξνπ Γ. Α., Ιζηνξηθά θαη γιωζζνινγηθά δεδνκέλα ηνπ δηεπεηξωηηθνύ- 

Μαθεδνληθνύ ρώξνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαηαγωγή ηωλ Βιάρωλ –Αξκάλωλ, 

ακαξίλα, Έθδνζε Δθπνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ ακαξίλαο, 2006  

Μαδαξάθε Γ., Τν ιαϊθό θιαξίλν ζηελ Διιάδα, Αζήλα, Κέδξνο, 1985 

Μνπηζόπνπινο, Ν., Βαθαιόπνπινο, Κ., Κεζόπνπινο Α., Οη Έιιελεο δελ μερλνύλ ηηο 

ξίδεο ηνπο, Θεζζαινλίθε, Δθδόζεηο Σδηαπύξεο Ππξακίδα, 2006 

Μπίξθαο Κ., «Δζληθνί αγώλεο θαη ρνξνάζκαηα ηεο Βιαρνπξηάο» ζην Αζάλαηε 

Πίλδνο, Αζήλα, Δθδόζεηο πιιόγνπ Βειεζηηλησηώλ Αζήλαο - Ρήγαο ν Βειεζηηλιήο, 

1987 

Νηίλαο Κ. Γ., «Βιαρόθσλνη Έιιελεο: Οηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, πλεπκαηηθή 

αθηηλνβνιία θαη εζληθή πξνζθνξά» ζην Πξαθηηθά ηνπ πξώηνπ επηζηεκνληθνύ 

Σπκπνζίνπ Σακαξίλαο, άββαην 9 Απγνύζηνπ 1997, 1998 

σηεξίνπ, Ν. ., Οη βιαρόθωλνη ηνπ επξωπαϊθνύ θαη βαιθαληθνύ ρώξνπ, πξνινγίδεη 

ν Υξήζηνο Γθόηζεο πξόεδξνο ηεο έλσζεο Βιάρσλ Αιβαλίαο θαη βνπιεπηήο 

Κνξπηζάο, Αζήλα, Δθδόζεηο Πειαζγόο, 1998 

ηώθεο Γεκ. Ν., Ο Κιήδνλαο ζηνπο Βιάρνπο: Ζ κεηαηξνπή ελόο δξώκελνπ ζε 

παλεγύξη, Ηπεηξώηηθα Γξάκκαηα, πεξ. Β., ζ.540-542.  



 

99 
 

ηώθεο Γεκ. Ν., Ζ Βιάρηθε Γιώζζα θαη νη πξνζπάζεηεο δηαηήξεζήο ηεο από ηνπο 

Βιάρνπο Απόδεκνπο (ηέιε 18
νπ

 – 19
νπ

 αη.), Διηκεηαθά, η.47 Ηνύληνο θαη η.48 Γεθέκβξηνο 

2002, ζ.5-7.  

Ρόθνπ Β., Οξεηλέο θνηλωλίεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζωκαληθήο θπξηαξρίαο ζηα 

Βαιθάληα:: Σν Μέηζνβν ηεο θηελνηξνθίαο από ηνλ 17
ν
 έσο ηνλ 20

ν
 αηώλα, 

Θεζζαινλίθε, Δθδόηεο Δξσδηόο, 2007 

Σζηάλα – Παληαδίδνπ K., Από ηα ρεηκαδηά ζηα Βιαρνρώξηα, Θεζζαινλίθε, Δθδόηεο 

University Studio Press, 2005 

Baud-Bovy S., κεηάθξαζε Μαδαξάθε Γ., Κνπηζνβιάρηθα ηξαγνύδηα ηεο Θεζζαιίαο, 

Θεζζαινλίθε, Δθδνηηθόο νίθνο Αδειθώλ Κπξηαθίδε, 1990 

Hobsbawm, E., Ranger, T., Η επηλόεζε ηεο παξάδνζεο, κεηάθξαζε Αζαλαζίνπ, Θ., 

Αζήλα, Θεκέιην, 2004 

Kahl T., Γηα ηελ ηαπηόηεηα ηωλ Βιάρωλ, κεηάθξαζε Μπνπιαζίθεο, ., Αζήλα, 

Βηβιηόξακα, 2009 

Wace J. B. Α.– Thompson S. M.,Οη λνκάδεο ηωλ Βαιθαλίωλ: Πεξηγξαθή ηεο δωήο 

θαη ηωλ εζίκωλ ηωλ βιάρωλ ηεο βόξεηαο Πίλδνπ, Θεζζαινλίθε, Δθδνηηθόο νίθνο 

αδεξθώλ Κπξηαθίδε,1989 

Wolf Dietrich, Thede Kahl, Γ. άξξνο, Κνπηζνύθιηαλε, Λανγξαθηθή έξεπλα ελόο 

Βιάρηθνπ ρωξηνύ ζηελ Πίλδν, Θεζζαινλίθε, Δθδόζεηο Αθνη Κπξηαθίδε, 2001. 

 

 



 

100 
 

Πηγέρ 

 «Αλαβίσζε ζηε ακαξίλα ην έζηκν ηνπ Κιήδνλα», Ωξαία Σακαξίλα, Ηνύιηνο – 

Αύγνπζηνο 1979, αξ.θπι. 111-112, ζ. 4. 

«Άξηζηε εκθάληζε ηνπ ρνξεπηηθνύ νκίινπ Λαξίζεο ζηελ Αζήλα», Ωξαία Σακαξίλα, 

Απξίιηνο 1976, αξ.θπι. 72, ζ.3 

«Άξηζηε εκθάληζε ηνπ ρνξεπηηθνύ νκίινπ Λαξίζεο ζηελ Αζήλα», Ωξαία Σακαξίλα, 

Απξίιηνο 1976, αξ.θπι. 72, ζ.3. 

«Άξηζηε εκθάληζε ηνπ ρνξεπηηθνύ νκίινπ Λαξίζεο ζηελ Αζήλα», Ωξαία Σακαξίλα, 

Απξίιηνο 1976, αξ.θπι.72, ζ.1. 

«Ζ γηνξηή ηε βαζηιόπηηαο», Ωξαία Σακαξίλα, Ηαλνπάξηνο 1977, αξ.θπι. 81, ζ.2 

«Ζ παλήγπξεο ηνπ 15Αύγνπζηνπ ζηε ακαξίλα», Ωξαία Σακαξίλα, Αύγνπζηνο –

επηέκβξηνο 1975, αξ.θπι.64-65, ζ. 2 

«Ζ παλήγπξεο ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπ ζηε ακαξίλα», Ωξαία Σακαξίλα, Αύγνπζηνο-

επηέκβξηνο 1975, αξ.θπι.64-65, ζ.2. 

«Ζ ρνξνεζπεξίδα ησλ ακαξηλαίσλ Σξηθάισλ», Ωξαία Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1974, 

αξ.θπι.46, ζ.4. 

«Ο γηνξηαζκόο ηνπ Κιήδνλα», Ωξαία Σακαξίλα, Ηνύληνο 1978, αξ.θπι. 98, ζ. 2 

«Ο θεηηλόο παλεγπξηθόο γηνξηαζκόο ηνπ 15Αύγνπζηνπ», Ωξαία Σακαξίλα, Αύγνπζηνο-

επηέκβξηνο 1978, αξ.θπι.100-101, ζ. 1 

«Ο θεηηλόο παλεγπξηθόο γηνξηαζκόο ηνπ 15Αύγνπζηνπ», Ωξαία Σακαξίλα, Αύγνπζηνο 

– επηέκβξηνο 1978, αξ.θπι.100-101, ζ.1. 

«Ο ρνξεπηηθόο όκηινο Λαξίζεο θαη ε δξάζε ηνπ», Ωξαία Σακαξίλα, Απξίιηνο 1976, 

αξ.θύι.72, ζ.4. 

«Ο ρνξόο θαη ε ιανγξαθηθή εθδήισζε», Ωξαία Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1976, 

αξ.θπι.70, ζ.1. 



 

101 
 

«Ο ρνξόο θαη ε ιανγξαθηθή εθδήισζε», Ωξαία Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1976, αξ.θπι. 

70, ζ.1. 

«Ο ρνξόο θαη ε ιανγξαθηθή εθδήισζε», Ωξαία Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1976, 

αξ.θπι.70, ζ.1. 

«Ο ρνξόο ηνπ ζπλδέζκνπ Αζελώλ», Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 1980, Ωξαία Σακαξίλα, 

αξ.θπι. 117-118, ζ.1.   

«Ο ρνξόο ηνπ πλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Αζελώλ», Μάξηηνο 1977, Ωξαία Σακαξίλα, 

αξ.θπι. 83, ζ.1.   

«Ο ρνξόο ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Αζελώλ», Ωξαία Σακαξίλα, Μάξηηνο 1977, 

αξ.θπι.83, ζ.1. 

«Ο ρνξόο ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο θαη Πεξηρώξσλ ¨Ζ αγία Παξαζθεπή», 

Ωξαία Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1978, αξ.θπι. 94, ζ.2. 

«Οη εθδειώζεηο ηνπ 15Αύγνπζηνπ ζηε ακαξίλα», Ωξαία Σακαξίλα, Αύγνπζηνο-

επηέκβξηνο 1977, αξ.θπι. 88-89, ζ. 4 

«Οη εθδειώζεηο ηνπ 15Αύγνπζηνπ ζηε ακαξίλα», Ωξαία Σακαξίλα, Αύγνπζηνο-

επηέκβξηνο 1977, αξ.θπι. 88-89, ζ. 4 

 «Πξσηνκαγηά ζηε ακαξίλα», Ωξαία Σακαξίλα, Μάηνο 1977, αξ.θπι. 85, ζ.1. 

 «Σελ 9ελ Φεβξνπαξίνπ εδόζε ε ρνξνεζπεξίδα ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Αζελώλ ε 

νπνία εζηέθζε ππό πιήξνπο επηηπρίαο», Ωξαία Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1974, 

αξ.θπι.46, ζ.1-2. 

«Σελ 9ελ Φεβξνπαξίνπ εδόζε ε ρνξνεζπεξηο ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Αζελώλ ε 

νπνία εζηέθζε ππό πιήξνπο επηηπρίαο», Ωξαία Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1974, 

αξ.θπι.46, ζ.1, 2 

«Σν Γεθαπεληαύγνπζην ζηε ακαξίλα», Ωξαία Σακαξίλα, επηέκβξηνο 1976, 

αξ.θπι.77, ζ.1. 

«Σν θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Θεζζαινλίθεο Ο κόιηθαο», Ωξαία 

Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1978, αξ.θπι.94, ζ.3. 



 

102 
 

«Σν παλεγύξη ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπ ζηε ακαξίλα», Ωξαία Σακαξίλα, Αύγνπζηνο – 

επηέκβξηνο 1975, αξ.θπι.64-65, ζ.2. 

«Σν ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ακαξηλαίσλ Λαξίζεο ζηελ Καηεξίλε», Ωξαία Σακαξίλα, 

Μάξηηνο-Απξίιηνο 1979, αξ.θπι.107-108, ζ. 2. 

«Σν ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ησλ ακαξηλαίσλ ζηελ ηειεόξαζε», Ωξαία Σακαξίλα, , 

Μάξηηνο-Απξίιηνο 1979,  αξ. θπι.107-108, ζ. 4. 

«Σν ρξνληθό ησλ γηνξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ 15Αύγνπζηνπ ζηε ακαξίλα», Ωξαία 

Σακαξίλα, Αύγνπζηνο –επηέκβξηνο 1977, αξ.θπι.88-89, ζ.1 

«Σν ρξνληθό ησλ γηνξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ 15Αύγνπζηνπ ζηε ακαξίλα», Ωξαία 

Σακαξίλα, Αύγνπζηνο-επηέκβξηνο 1977, αξ.θπι.88-89, ζ.1. 

«Υνξεπηηθό ζπγθξόηεκα», Ωξαία Σακαξίλα, Ηνύιηνο-Αύγνπζηνο 1979, αξ.θπι.111-112, 

ζ.4. 

«Υνξνεζπεξίδα ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο θαη Πεξηρώξσλ ε Αγία 

Παξαζθεπή», Ωξαία Σακαξίλα, Απξίιηνο 1974, αξ.θπι.48, ζ.2. 

Βέιθνο Γ., «Ζ ζθαγή ησλ Βιάρσλ ζηε Φπινπξγηά», Ωξαία Σακαξίλα,  Μάηνο 1974, 

αξ.θπι. 49, ζ.3 

Βέιθνο Γ., «Ζ ζθαγή ησλ Βιάρσλ ζηε Φπινπξγηά», Ωξαία Σακαξίλα,  Μάηνο 1974,  

αξ.θπι. 49, ζ.3 

Γ. Μ. Γ., «Σν ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ησλ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο ζηε Θεζζαινλίθε», 

Ωξαία Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1977, αξ.θπι.82, ζ.3. 

Γ. Μ. Γ., «Υνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ακαξηλαίσλ Λαξίζεο ζηε Θεζζαινλίθε», Ωξαία 

Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1977, αξ.θπι. 82, ζ.3. 

Γηώηζα Κ., «Ζ ρακέλε παξάδνζε», Ωξαία Σακαξίλα, Μάξηηνο 1977, αξ. θπι. 83, ζ. 3. 

Γθξηδηώηεο Α., «Από ηε ιανγξαθία ηεο ακαξίλαο», Ωξαία Σακαξίλα, Ηαλνπάξηνο 

1976,  αξ.θπι. 69, ζ.3. 

Γθξηδηώηεο Α., «Δλζπκήκαηα από ηε δσή ηεο όκνξθεο ακαξίλαο», Ωξαία Σακαξίλα, 

Μάηνο-Ηνύληνο 1980, αξ.θπι.121-122, ζ.4. 



 

103 
 

Γθξηδηώηεο Α., «Λεσλίδαο Υαηδεκπύξξνο», Ωξαία Σακαξίλα, Ηνύιηνο-Αύγνπζηνο 1980, 

αξ.θπι. 123-124,ζ. 5-7 

Γθξηδηώηεο Α., «Πσο γηόξηαδαλ παιαηόηεξα ηελ Παλαγηά νη θακπίζηνη βιάρνη», Ωξαία 

Σακαξίλα, Αύγνπζηνο-επηέκβξηνο 1977, αξ.θπι.88-89, ζ.5. 

Γθξηδηώηεο Α., «Σα Κιήδνλα», Ωξαία Σακαξίλα, Ηνύιηνο 1974, αξ.θπι. 51, ζ.3. 

Γθξηδηώηεο Α., «Σν θαισζόξηζκα ηνπ Μάε», Ωξαία Σακαξίλα, Μάηνο 1974, αξ.θπι. 

49, ζ.3. 

Γθξηδηώηεο Α., «Σν παλεγύξη ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπ», Ωξαία Σακαξίλα, Αύγνπζηνο 

1974, αξ.θπι.52, ζ.1. 

Δπζύκηνο Α., «Μηα απζεληηθή πεξηγξαθή δηα ηα έζηκα ηνπ αξξαβώλα θαη ηνπ γάκνπ εηο 

ηε ακαξίλα επί Σνπξθνθξαηίαο», Ωξαία Σακαξίλα, Απξίιηνο 1975, αξ.θπι. 60, ζ.3. 

Δπζπκίνο Α., «Σα θαηά ηνλ γάκνλ έζηκα ελ ακαξίλα ηεο Μαθεδνλίαο», Ωξαία 

Σακαξίλα, Μάηνο 1975, αξ.θπι. 61, ζ. 4. 

Δπζύκηνο Α., «Σν ηξαγνύδη ηνπ καήι Αγά», Ωξαία Σακαξίλα, Γεθέκβξηνο 1974-

Οθηώβξηνο 1975, αξ.θπι. 56,ζ. 2  

Κηζθίλεο Ε., «Σν θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Θεζζαινλίθεο», 

Ωξαία Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1977, αξ.θπι. 82, ζ.1 

Κ. Υ., «Ο ρνξόο ηνπ Σζηάηζηνπ ην γιέληη ζην ηνπξηζηηθό μελνδνρείν», Ωξαία Σακαξίλα, 

Οθηώβξηνο 1977, αξ.θπι.90, ζ.1 

Κ.Υ., «Ο γηνξηαζκόο ηεο Μηθξήο Παλαγίαο», Ωξαία Σακαξίλα, Οθηώβξηνο 1977, 

αξ.θπι.90, ζ.1. 

Κηζθίλεο Z., «Ο απνθξηάηηθνο ρνξόο ησλ ακαξηλαίσλ Θεζζαινλίθεο», Ωξαία 

Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1976,  αξ.θπι. 70, ζ.2 

Κηζθίλεο Ε., «Ζ Παλζακαξηληώηηθε ζπλάληεζε ζηε βξύζε Σπξλάβνπ», Ωξαία 

Σακαξίλα, Ηνύληνο 1976, αξ.θπι.74, ζ.1. 

Κηζθίλεο Ε., «Ζ ρνξνεζπεξίδα ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Θεζζαινλίθεο Ο 

κόιηθαο», Ωξαία Σακαξίλα, Μάξηηνο 1974, αξ.θπι. 47, ζ.4. 



 

104 
 

Κηζθίλεο Ε., «Ο απνθξηάηηθνο ρνξόο ησλ ακαξηλαίσλ Θεζζαινλίθεο», Ωξαία 

Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1976, αξ.θπι.70, ζ.2. 

Κηζθίλεο Ε., «Ο απνθξηάηηθνο ρνξόο ησλ ακαξηλαίσλ Θεζζαινλίθεο», Ωξαία 

Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1976, αξ.θπι.70, ζ.2. 

Κηζθίλεο Ε., «Ο ρνξεπηηθόο όκηινο ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο ε Αγία 

Παξαζθεπή», Ωξαία Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1976, αξ.θπι.70, ζ.2. 

Κηζθίλεο Ε., «Ο ρνξόο ηνπ ζπλδέζκνπ Θεζζαινλίθεο», Ωξαία Σακαξίλα, Μάξηηνο 

1975, αξ.θπι.59, ζ.4. 

Κηζθίλεο Ε., «Οη ρνξνί ησλ πλδέζκσλ ακαξηλαίσλ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο», 

Ωξαία Σακαξίλα, Μάξηηνο 1975, αξ.θπι. 59, ζ.3. 

Κηζθίλεο Ε., «Οη ρνξνί ησλ ζπλδέζκσλ ακαξηλαίσλ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο», 

Ωξαία Σακαξίλα, Μάξηηνο 1975, αξ.θπι. 59, ζ.3. 

Κηζθίλεο Ε., «Οη ρνξνί ησλ ζπλδέζκσλ ακαξηλαίσλ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο», 

Ωξαία Σακαξίλα, Μάξηηνο 1975, αξ.θπι. 59, ζ.3. 

Κηζθίλεο Ε., «Οη ρνξνί ησλ ζπλδέζκσλ ακαξηλαίσλ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο», 

Ωξαία Σακαξίλα, Μάξηηνο 1975, αξ.θπι.59, ζ.3. 

Κηζθίλεο Ε., «Σν θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ ζπλδέζκνπ Θεζζαινλίθεο», Ωξαία Σακαξίλα, 

Φεβξνπάξηνο 1977, αξ.θπι.82, ζ.1. 

Κνληνθόηζηνπ Δ., «Βιάρνη, ακαξίλα θαη ακαξηλαίνη», Ωξαία Σακαξίλα, Ννέκβξηνο 

1977, αξ.θπι. 91, ζ.2 

Λαδάξνπ Α., «Γηεζλήο επηηπρία ηνπ ρνξεπηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ακαξηλαίσλ 

Λαξίζεο», Ωξαία Σακαξίλα, επηέκβξηνο-Οθηώβξηνο 1979, αξ. θπι.113-114, ζ.1 θαη 6. 

Λαδάξνπ Α., «ηνηρεία ηνπ γισζζηθνύ ηδηώκαηνο ησλ Βιάρσλ σο πεγή ηζηνξίαο ηνπ 

Διιεληζκνύ», Ωξαία Σακαξίλα, , Ηαλνπάξηνο – Φεβξνπάξηνο 1979, αξ.θπι. 105-106, 

ζ.1 

Λαδάξνπ Α., «Σα 200 ρξόληα ηνπ καήι Αγά»,   Ωξαία Σακαξίλα, Οθηώβξηνο 1975, 

αξ.θπι. 66, ζ.6 



 

105 
 

Λαδάξνπ Α., «Σα 200 ρξόληα ηνπ καήι Αγά», Ωξαία Σακαξίλα, Οθηώβξηνο 1975, 

αξ.θπι. 66, ζ.6 

Μ. Π., «Ο ρνξόο ηνπ ζπλδέζκνπ Θεζζαινλίθεο», Ωξαία Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1978, 

αξ.θπι.94, ζ.3. 

Μ. Π., «Οη εθδειώζεηο ηνπ πλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Θεζζαινλίθεο», Ωξαία Σακαξίλα, 

Φεβξνπάξηνο 1978, αξ.θπι. 94, ζ.3 

Μπίξθαο Κ., « Ζ πίηα ηνπ πλδέζκνπ Αζελώλ», Ωξαία Σακαξίλα, Μάξηηνο-Απξίιηνο 

1979, αξ.θπι.107-108, ζ.5. 

Μπίξθαο Κ., «Ο εηήζηνο ρνξόο ηνπ κόιηθα», Ωξαία Σακαξίλα, Ηαλνπάξηνο-

Φεβξνπάξηνο 1979, αξ.θπι.105-106, ζ.3. 

Νηόηαο Α., «Ηζηνξηθά ηεο ακαξίλαο», Ωξαία Σακαξίλα, Αύγνπζηνο-επηέκβξηνο 1978, 

αξ.θπι.100-101, ζ.5 

Παπαδήζε Μ., Πνληίθαο Μ., «Σα 10 ρξόληα ηεο Ωξαίαο ακαξίλαο», Ωξαία Σακαξίλα, 

Ηνύιηνο-Αύγνπζηνο 1980, αξ.θπι. 123-124, ζ.1 

Παπαδήζεο Γ., «Υνξεπηηθέο εθδειώζεηο πλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο εηο ηα 

Σξίθαια», Ωξαία Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1976, αξ.θπι. 70, ζ.2. 

Παπαδήζεο Γ., «Υνξεπηηθέο εθδειώζεηο ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο εηο ηα 

Σξίθαια», Ωξαία Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1976, αξ.θπι. 70, ζ.2. 

Παπαδήζεο Γ.,  «Ση πξνζέθεξαλ νη Βιάρνη εηο ην γέλνο θαη ηελ Διιάδα», Ωξαία 

Σακαξίλα, Ηνύιηνο 1974, αξ. θπι. 51, ζ.4  

Παπαζαλαζίνπ Μ., «Ζ κάρε ηεο Φηινπξγηάο», Ωξαία Σακαξίλα, Μάηνο 1975, αξ.θπι. 

61, ζ.3-4      

Παπαζαλαζίνπ Μ., «Ο ρνξεπηηθόο όκηινο ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο ¨ε 

Αγία Παξαζθεπή¨», Ωξαία Σακαξίλα, Φεβξνπάξηνο 1976, αξ.θπι.70, ζ.2. 

Παπαζαλαζίνπ Μ., «Σν πξνζθύλεκα ηεο εηθόλαο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο», Ωξαία 

Σακαξίλα, Μάξηηνο-Απξίιηνο 1980, αξ.θπι.119-120, ζ.4. 



 

106 
 

Παπαθσηίνπ Κ., «Σν παλεγύξη ηνπ Ατ-Ληα ζηελ Καιινλή», Ωξαία Σακαξίλα, Ηνύιηνο 

1974, αξ.θπι.51, ζ.2. 

ακαξηληώηεο Γ., «Γάκνο ηνπ παιηνύ θαηξνύ ζηε ακαξίλα», Ωξαία Σακαξίλα, Ηνύιηνο  

1975, αξ.θπι. 63, ζ.3. 

βαξλόπνπινο ., «Σα παηδηά ηεο ακαξίλαο», Ωξαία Σακαξίλα, Μάξηηνο 1977, 

αξ.θπι. 83, ζ. 2 

πκπόλεο Π., «Πξώην ρξπζό βξαβείν ζηνπο ακαξηλαίνπο», Ωξαία Σακαξίλα, Ηνύιηνο 

1978, αξ.θπι. 99, ζ.1. 

Σζνππέεο B., «Ο εηήζηνο ρνξόο ηνπ ζπλδέζκνπ Καηεξίλεο», Ωξαία Σακαξίλα, 

Μάξηηνο-Απξίιηνο 1980, αξ. θπι. 119-120, ζ.2. 

Σζνύξεο Γ., «Ζ εκθάληζε ηνπ ρνξεπηηθνύ νκίινπ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο θαη 

Πεξηρώξσλ», Ωξαία Σακαξίλα, Ηαλνπάξηνο 1977, αξ.θπι. 81, ζ.3. 

Σζνύξεο Γ., «Ζ εκθάληζεο ηνπ ρνξεπηηθνύ νκίινπ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο θαη 

Πεξηρώξσλ», Ωξαία Σακαξίλα, Ηαλνπάξηνο 1977, αξ.θπι.81, ζ.3. 

Σζνύξεο Γ., «Ζ ρνξνεζπεξίδα ηνπ ζπλδέζκνπ ακαξηλαίσλ Λαξίζεο θαη Πεξηρώξσλ 

¨Ζ αγία Παξαζθεπή¨», Ωξαία Σακαξίλα, Μάξηηνο 1977, αξ.θπι. 83, ζ.3. 

Σζνύξεο Γ., «Ο ρνξεπηηθόο όκηινο Λαξίζεο θαη ε δξάζε ηνπ», Ωξαία Σακαξίλα, 

Απξίιηνο 1976, αξ.θπι. 72, ζ.2. 

 

  



 

107 
 

ΙΣΟΔΛΙΓΔ 

 

Γθηνύκη, Live-pedia.gr, [ηζηνζειίδα], 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%93%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%

8D%CE%BC%CE%B9  (ηειεπηαία πξόζβαζε ζηηο 18/06/2016) 

ηάζεο Δ., «ύληνκε αλαθνξά ζηνπο Καξαγθνύλεδεο», Ζ εθεκεξίδα ηνπ Βαιηηλνύ, 

[ηζηνζειίδα], http://tovaltino.blogspot.gr/2011/02/blog-post_08.html (ηειεπηαία 

πξόζβαζε ζηηο 10/05/2016) 

Κειίκηα, wiktionary.org, [ηζηνζειίδα] 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BC

%CE%B9, (ηειεπηαία πξόζβαζε ζηηο 15/05/2016) 

Υεηκαδηό, lexigram.gr, [ηζηνζειίδα], 

http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B1

%CE%B4%CE%B9%CF%8C#Hist1,  (ηειεπηαία πξόζβαζε ζηηο 30/06/2016) 

 

 


