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ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
 

Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ υπηρετώντας έναν από τους βασικούς σκοπούς της ίδρυσής 
του από το ∆ήµο Νέας Ιωνίας έχει εκδώσει µέχρι σήµερα 13 βιβλία. Τα 
περισσότερα βέβαια αναφέρονται στην Ιστορία και τον Πολιτισµό των αξέχαστων 
πατρίδων της Ανατολής, ενώ δε λείπουν κι εκείνα που εµπεριέχουν στοιχεία από 
την ιστορία της πόλης της Νέας Ιωνίας, πόλης άλλωστε που ιδρύθηκε από 
µικρασιάτες ξεριζωµένους πρόσφυγες του 1922. 

Το βιβλίο «Καππαδοκικά παραµύθια και λαϊκές παραδόσεις» του κ. 
Ιορδάνη Παπαδόπουλου, που κρατάτε, ήταν το τελευταίο που εκδόθηκε.  

∆εν έχουν περάσει ούτε έξι µήνες και τα 1.000 αντίτυπά του διατέθηκαν 
µέχρις ενός! Για ένα βιβλίο καθαρά εξειδικευµένου αντικειµένου µε γλωσσολογικό 
περιεχόµενο, αναφερόµενο σε Καππαδοκικές ντοπιολαλιές, το γεγονός αυτό 
είναι σηµαδιακό, είναι ενισχυτικό των προσπαθειών και των επιλογών που 
γίνονται. 

Επειδή υπήρξαν πολλά αιτήµατα για επανέκδοση, προχωρούµε στη Β΄ 
έκδοση. Σ’ αυτήν  επιφυλάσσουµε και µιαν έκπληξη στους αναγνώστες µας: τους 
προσφέρουµε κι ένα DVD για να έχουν τη δυνατότητα ν’ ακούσουν το συγ-
γραφέα κ. Ιορδάνη Παπαδόπουλο να ζωντανεύει µε το δικό του πολύ εκφραστικό 
τρόπο τα «ρωµάκα». 

Θέλουµε να ελπίζουµε ότι η προσπάθεια µας αυτή, παρά τις δυσκολίες και 
τα προβλήµατα που έχει προκαλέσει η οικονοµική κρίση, θα συνεχιστεί. 

 Η έρευνα και η προβολή των στοιχείων της πολιτισµικής κληρονοµιάς µας 
µέσω των εκδόσεων είναι για µας πρώτο ζητούµενο.  

 
 

                                                         Νέα Ιωνία, Μάιος 2012 
 

Για το ∆ιοικ. Συµβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ 
                                                                                
                                                                              Ο Πρόεδρος 

                                                           Ηρακλής Γκότσης 
                                                                              ∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµείωση: Όπως συµβαίνει σε κάθε έκδοση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ο συγγραφέας παραιτήθηκε 
παντός συγγραφικού δικαιώµατος, δεδοµένου άλλωστε ότι η έκδοση δεν προωθείται στο 
εµπόριο, αλλά διατίθεται δωρεάν. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚ∆ΟΣΗΣ  
Το εκδοτικό έργο του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτι-

σµού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) του ∆ήµου Νέας Ιωνίας νοµίζω ότι ύστερα από 12 βιβλία έχει 
πια γίνει γνωστό. Βιβλία που αποκλειστικά αναφέρονται στην ιστορία και τον 
πολιτισµό των αξέχαστων πατρίδων της καθ’ ηµάς Ανατολής έχοντας δώσει την 
ευκαιρία σε αξιόλογους συγγραφείς κι ερευνητές να δουν το έργο τους να τυπώ-
νεται και να κυκλοφορεί σε όσο το δυνατόν πιο καλαίσθητες και προσεγµένες 
εκδόσεις. 

Το 13ο βιβλίο, µε το οποίο µάλιστα εγκαινιάζεται µια νέα περίοδος δράσης 
του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. µπορεί να εστιάζει και αυτό, όπως του αείµνηστου Γιάννη Σταµα-
τιάδη, στην Καππαδοκία, όµως τώρα από άλλη σκοπιά, όχι αυτή της παρουσία-
σης των βραχοκκλησιών και των πετροµονάστηρών της, αλλά από την εντελώς 
πρωτότυπη πλευρά της ανάδειξης µιας από τις σπάνιες αρχαίες διαλέκτους µας, 
της φαρασιώτικης διαλέκτου, η οποία εχρησιµοποιείτο, στην ευρεία περιοχή των 
Φαράσων κι έχει περάσει και µιλιέται από ανταλλάξιµους πρόσφυγες, ακόµη και 
σήµερα, σε ορισµένα χωριά της Κοζάνης, των Γρεβενών, των Γιαννιτσών. 
     Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό «πόνηµα». Ο συγγραφέας του, ο ακού-
ραστος και πολυτάλαντος ερευνητής και συγγραφέας, Ιορδάνης Παπαδόπουλος 
προσεγγίζει µε ευσύνοπτο αλλά και απολύτως επιστηµονικό τρόπο το θέµα του. 
Το γεγονός ότι είναι ένας εκ των ελαχίστων που έχουν ασχοληθεί µε αυτό το 
αντικείµενο, δίνει ξεχωριστή αξία στην προσπάθεια, γιατί χρειάστηκε πολύχρονη 
και επίµονη αναζήτηση πηγών από την πρωτογενή παράδοση. 

 Όπως θα προσέξει ο αναγνώστης, ο συγγραφέας καταγίνεται στην παρου-
σίαση αυτής της διαλέκτου, όχι µε αυστηρά τυπική µέθοδο, αλλά µέσα από την 
κατάθεση ενός αξιόλογου λαογραφικού υλικού, παραµυθιών και παραδόσεων 
της περιοχής που ερευνά. Πρώτα διηγείται το µύθο στη φαρασιώτικη διάλεκτο και 
µετά δίνει και την «ερµηνεία» του στα νέα ελληνικά. Έτσι αφενός µεν καταδεικνύ-
εται ο ελληνικός χαρακτήρας της διαλέκτου, αφετέρου δε προβάλλεται  ο λαογρα-
φικός πλούτος της Καππαδοκίας. 
     Ξεχωριστά χρήσιµο είναι το απαραίτητο λεξιλόγιο των Φαράσων αλλά ακόµη 
κι αυτό της Σύλλης, του Αραβάν και του Γούρδουνος. 

Πριν κλείσω αυτό το εισαγωγικό µου σηµείωµα θα ήθελα να ευχαριστήσω 
θερµά το Μάκη Λυκούδη, αγιογράφο και µέλος της διοίκησης του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., για 
την εξαιρετική εικονογράφηση του βιβλίου. 

Επίσης το ∆ήµαρχο Νέας Ιωνίας κ. Ηρακλή Γκότση και το ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο και βέβαια τους συναδέλφους µου στη διοίκηση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., γιατί µε τις 
αποφάσεις τους και το ενδιαφερον τους έγινε δυνατή αυτή η έκδοση. 

Ν. Ιωνία 1η Σεπτεµβρίου 2011 
Για το ∆.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 

                                                                                  Ο Πρόεδρος 
                                                                                   Χάρης Σαπουντζάκης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα ΦΑΡΑΣΑ αποτελούνταν από το κεφαλοχώρι Βαρασός και την 
"πλειάδα" των ελληνικών οµόγλωσσων χωριών: Αφσάρι, Κίσκα, Σαττί, και 
Τσουχούρι, που βρίσκονταν ΒΑ του Βαρασού, προς την πλευρά της 
Καισαρείας και το Κάρσαντι, Ν∆ προς την πλευρά των Αδάνων.  

Για το Κάρσαντι, που ήταν πολύ µακρύτερα, Ν∆ του Βαρασού 
χρειάζονταν δυο - τρεις ηµέρες δρόµο. Για το Αφσάρι οι Φαρασιώτες 
χρειάζονταν µια µέρα δρόµο, "µo το βουρτόνι" (µε το µουλάρι) και άλλη 
µια µέρα από το Αφσάρι για τα άλλα χωριά: Κίσκα, Σαττί, Τσουχούρι, τα 
οποία µεταξύ τους απείχαν µισή ως µια ώρα δρόµο.  Εδώ εντάσσονται 
και τα τουρκόφωνα ή δίγλωσσα χριστιανικά χωριά: Ταστσί, Χοστσάς, 
Μπεσκαρdάς, Κϋρϋµτζέ (Γαριπτσάς). Κοντά σ' αυτά ήταν και τα 
τουρκόφωνα ή δίγλωσσα χριστιανικά χωριά: Καράτζορεν, Ζήλε. Υπήρχαν 
ακόµη δυο χωριά το Μπαχτζετζίκι και Τσαϊρλήκ που διαλύθηκαν λίγα 
χρόνια πριν την Ανταλλαγή.  

Όλα τα ελληνικά χωριά και άλλα δέκα περίπου τουρκικά ήταν 
µεχταρλίκια. ∆ηλαδή Κοινότητες µε τον Κοινοτάρχη (muhtar) και το 
Κοινοτικό Συµβούλιο (muhtar meclis) αποτελούµενο από 5-7 αιρετούς 
άρχοντες που εκλέγονταν τον Ιανουάριο, για ένα χρόνο. Έδρα του ∆ήµου 
τους ήταν η Κίσκα. Οι κάτοικοι όλων των ελληνόφωνων χωριών µιλούσαν 
την κοινή Καππαδοκική διάλεκτο, "το γλωσσικό ιδίωµα των Φαράσων". 
Οι Φαρασιώτες, όταν αναφέρονταν στη γλώσσα τους, έλεγαν "το µέρτο η 
γώσσα" ή "τα ρωµάκα".   
 Για τη γλώσσα των Φαρασιωτών ο Ιστορικός Π. Καρολίδης γράφει1:  

«Ο γνησιότερος τύ̟ος της Κα̟̟αδοκικής γλώσσης, αι ̟λείσται Κα̟̟αδοκικαί 
λέξεις, και εν γένει τα σ̟ουδαιότερα, ως µοι φαίνονται, λείψανα της γλώσσης εκείνης 
εσώθησαν εν τη γλώσση των Φαρασιωτών. . . Ε̟ειδή η Φαρασιωτική διάλεκτος είναι η 
σ̟ουδαιότερα διασώσασα λείψανα της εν Κα̟̟αδοκία λαλουµένης ̟οτέ ̟ροελληνικής 
Αρίας, ταύτην κυρίως έχοµεν υ̟' όψιν οµιλούντες υ̟ό γλωσσολογικήν έ̟οψιν ̟ερί της 
Ελληνικής διαλέκτου της Κα̟̟αδοκίας».  

Το Κ. Μ. Σ. αναφέρει ως Φάρασα µόνο το Βαρασό και τα άλλα χωριά 
ως "Αποικίες των Φαράσων". Την ίδια ορολογία ακολουθούν και οι συγ-
γραφείς που αναφέρονται στα Φάρασα.  

Στο θέµα αυτό συµφωνώ µε τον αιδ. πατέρα Θόδωρο Θεοδωρίδη 
που επιµένει στα γραπτά του να αποκαλεί Φάρασα, όλα τα χωριά, µε 
κεφαλοχώρι το Βαρασό. 
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ΦΑΡΑΣΑ (ΒΑΡΑΣΟΣ) 
 

 Ο Βαρασός2 (ΦΑΡΑΣΑ, Τσάµλιτζα - Camlιca η σηµερινή ονοµασία) 
βρίσκεται στις ΒΑ πλαγιές του Αλά ντάγ, 89 χλµ. Ν της Καισαρείας και 103 
χλµ. Β-ΒΑ των Αδάνων. Ο ποταµός Ζαµάντη (Ονοπνίκτης) περνάει σε 
απόσταση 2,5 χλµ.. Οι κάτοικοι το 1924 ήταν Έλληνες ελληνόφωνοι (204 
οικογένειες – 583 άτοµα) και ελάχιστοι Τούρκοι (15 άτοµα περίπου). Τα 
Φάρασα είχαν δύο µουχταρλίκια (του πάνω µεχά και του κάτω µεχά. 
Υπάγονταν στο µουδουρλίκι του Γιάχγιαλι, στο µουτεσαριφλίκι της 
Καισαρείας και στο Βαλελίκι της Άγκυρας. Εκκλησιαστικά ανήκαν στη 
Μητρόπολη της Καισαρείας.  

Μέσα 18ου αιώνα και πριν αποσπαστούν τα χωριά Καρσαντί και 
Αφσάρι, ο Βαρασός είχε πάνω από χίλιες οικογένειες.  

Ο Καρολίδης σηµειώνει3: 
 «….τα δε Φάρασα α̟οτελούσι την µόνην α̟ωσούν ̟ολυάνθρω̟ον κωµό̟ολιν εν 

µέσω των κατά τας συσκίους κλιτύας ή α̟οτόµους  φάραγγας  ̟λανωµένων νοµαδικών 
τουρκοµανικών φυλών, ένθεν δε υ̟ό ιστορικήν και εθνολογικήν έ̟οψιν οι κάτοικοι των 
Φαράσων µετά της Χριστιανικής θρησκείας, της αρχαϊκής αυτών Ελληνικής διαλέκτου 
ανακαλούσιν εις τον νουν του ̟εριηγητού ολόκληρον ιστορικόν κόσµον του ̟αρελθόντος 
εν µέσω της Σκυθών ερηµίας του ενεστώτος. Τα Φάρασα είναι σ̟ουδαίον λείψανον της 
Βυζαντινής και µεσαιωνικής Κα̟̟αδοκίας και του Κα̟̟αδοκικού Βυζαντινού 
Ελληνισµού, οίος εµορφώθη ούτος εκ της αναµίξεως των ̟αλαιών Κα̟̟αδοκών µετά 
των ε̟οικησάντων Ελλήνων, συγχωνευθέντων δια του χριστιανισµού. Είναι δε και 
σ̟ουδαίον κέντρον των κατά τον νότιον Αντίταυρον διεσ̟αρµένων Ελληνοφώνων 
Κα̟̟αδοκών…»      

 Οι πρώτοι κάτοικοι του Αφσαριού και του Καρσαντί (η πλειονότη-
τα τουλάχιστο) ήταν έποικοι από το Βαρασό (αρχές του 18ου αιώνα). 
Κατόπι από το Αφσάρι ίδρυσαν τα χωριά: Σαττί, Κίσκα, Τσουχούρι. Στην 
Κίσκα (Κισκισσός) ήταν η έδρα του Μουτούρη (Τούρκου ∆ηµάρχου). Εκεί 
υπήρχε ήδη οικισµός Ρωµιών τουρκόφωνων και Τούρκων κατοίκων 
κυρίως υπαλλήλων του ∆ήµου.  

Ο Βαρασός δεν ανήκε διοικητικά στην Κίσκα αλλά στην Καισάρεια. 
Μερικές οικογένειες από το Βαρασό και από το Αφσάρι µετοίκησαν στην 
Κιουρούµτζα. Αυτές οι οικογένειες, κατά την Ανταλλαγή µιλούσαν τουρ-
κικά. Μια γειτονιά "Φάρασα µαχλεσί" και µια γειτονιά "Αφσάρι µαχλεσί" 
αναφέρονταν στην Κιουρούµτζα, από τους πρόσφυγες που έφτασαν στην 
Ελλάδα. Ωστόσο, στην περιοχή των "αποικιών" ήλθαν "τζάκια" και από 
άλλα χωριά της Καππαδοκίας και από τον "Μακρινό Πόντο". Ενδεικτικά 
αναφέρω πως ο παππούς της µητέρας µου, ο Βασίλειος Τσαγµέν 
(cağmen: λαµπρός, ένδοξος), ήλθε από την Αµάσεια του Πόντου  (προς 
Πόντον Καππαδοκία) και εγκαταστάθηκε στο Σαττί όπου και δηµιούργησε 
οικογένεια. Οι Σκεντέριδες ήλθαν από την Καισάρεια καταγόµενοι από την 
Αλεξανδρέττα (εξ ου και το επώνυµο) και εγκαταστάθηκαν στο Αφσάρι.
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Έχουµε συνεπώς, στις απρόσιτες για τους Τούρκους βουνοκορφές 
του οροπεδίου, τα Φάρασα, αυτήν την «Πούλια του Αντίταυρου µε τα εφτά 
αστέρια»: Ο Βαρασός αστέρας α΄ µεγέθους, τα δυο Κάρσαντι (β΄), 
Αφσάρι (β΄), τα τρία (γ΄ µεγέθους): η Κίσκα, το Σαττί και το Τσουχούρι. Το 
Ξουρδζάιδι διάττων αστέρας. Η Μέλπω Μερλιέ σηµειώνει4: 

«Πέντε είναι οι α̟οικίες, αλλά δύο οι κατ' ευθείαν α̟οικίες των Φαράσων, το 
Αφσάρι και το Φκόσι (Κάρσαντι). Οι άλλες τρεις, η Κίσκα, το Σατί και το Τσουχούρι, 
είναι α̟οικίες του Αφσαριού, σα να λέµε εγγόνια των Φαράσων. . .» 

Το Αφσάρι και οι αποικίες του ήταν µουχταρλίκια και υπάγονταν στο 
µουδουρλίκι της Κίσκας, στο καϊµακαµλίκι του Φέκε, στο µουτασαριφλίκι 
του Σίσι (Κοζάν) και στο βαλελίκι των Αδάνων. Εκκλησιαστικά ανήκαν στη 
µητρόπολη της Καισαρείας. 

Ο αοίδιµος Παπά Θόδωρος Θεοδωρίδης, (από µάνα Βαρασιώτης και 
πατέρα Καρσαντιλού) συγγραφέας µελετητής της ιστορίας και 
λαογραφίας των Φαράσων, αναφέρει πως υπήρχε ακόµη ένα χριστιανικό 
ελληνόφωνο χωριό το Ξουρδζάιδι5:  

«Ν∆ του Βαρασού, 3-4 ώρες δρόµο, είναι µια µεγάλη χαράδρα µε οµώνυµο 
ρύακα,. . ̟ου µέσα σ' αυτή ήτο άλλοτε το ρωµαίικο χωριό Ξουρδζάιδι. Το χωριό αυτό  
100-150 χρόνια ̟ριν την Ανταλλαγή, διαλύθηκε και µερικές οικογένειες ήρθαν στο 
Βαρασό (έχτισαν τον πάνω µεχά) και άλλες ̟ήγαν στο Φκόσι ή Κάρσαντι, και γι' αυτό 
ονοµάστηκε Πος-Γαράκιοϊ. Οι νέοι αυτοί κάτοικοι και στα δυο χωριά είχαν το 
̟αρωνύµιο Ξουρδζαϊδώτοι» 

Ο Οκτάβ Μερλιέ γράφει για τα Φάρασα6: 
"Χαµένα µέσα στα υψί̟εδα της Κα̟̟αδοκίας τα Φάρασα, στα βάθη 

της Μικράς Ασίας, ̟αρέµειναν µια εστία Ελληνισµού. Εκεί ̟άνω δεν ήταν 
̟λέον Ευρώ̟η, είναι Ανατολή. Και όµως τα Φάρασα είναι το ̟ρώτο 
̟ροκεχωρηµένο φυλάκιο της Ευρώ̟ης"  

 
ΚΑΡΣΑΝΤΙ (ΦΚΟΣΙ, ΠΟΣΤ ΚΑΡΑ ΚΙΟΪ)  
 

Ο οικισµός βρισκόταν στις πλαγιές του Αλά νταγ, στα όρια Καππα-
δοκίας – Κιλικίας, στη νοητή γραµµή Καισάρεια – Άδανα, σε απόσταση 
105 χλµ. από τα Άδανα (οδικώς) και 130 από την Καισάρεια. Πριν από 
την Ανταλλαγή ήταν έδρα ∆ήµου (Μουdούρ). Και σήµερα στην Τουρκία 
είναι έδρα ∆ήµου και διατηρεί το όνοµα Καρσαντί, αλλά το επίσηµο είναι 
Αλά Νταγ. Μεταξύ των κατοίκων, το χωριό ήταν γνωστό ως Καρσαντί, 
στα επίσηµα έγγραφα ήταν Ποστ Καρά κιόι. Οι Βαρασιώτες το έλεγαν 
Φκόσι (το), παρά τις διαµαρτυρίες των ίδιων των Καρσαντιλούδων που το 
ονοµάζουν Καρσαντί. Οι ίδιοι οι Καρσαντιλούδες πίστευαν πως το χωριό 
τους βρίσκεται στην Κιλικία και όχι στην Καππαδοκία. Γι΄ αυτό συστήνο-
νται ως Κίλικες. 

"Το Κάρσαντι7 (τουρκ. Mansurlu) βρίσκεται 42 χιλ. Ν-Ν∆ των 
Φαράσων και 129 χιλ. Ν - Ν∆ της Καισάρειας στις βόρειες πλαγιές του 
Καλέ νταγ (Αλά νταγ). Οι κάτοικοί του τη στιγµή της Ανταλλαγής ήταν 
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Έλληνες ελληνόφωνοι (53 οικογένειες-208 άτοµα). Το Κάρσαντι ήταν 
µουδουρλίκι και υπαγόταν στο Βαλελίκι των Αδάνων. 

Ο Κάλφογλους σηµειώνει8:  
«ΠΟΣΤ ΚΑΡΑ ΚΙΟΪ. Φάρασανην δζουνου̟ινδέ 400 χανελί  (200 Ισλάµ βε 

κουσουρή Ρουµ ολµάκ ουζερέ) ̟ιρ καργέδιρ».  
(Σε απόσταση από τα Φάρασα, είναι ένα χωριό µε 400 οικογένειες από τις οποίες 

200 Μουσουλµάνοι και οι λοιποί Ρωµιοί.)  

Παρατηρούµε πως σε 25 χρόνια (1898-1924) ο πληθυσµός έπεσε 
στο ένα τέταρτο (¼). 

 
ΑΦΣΑΡΙ  
 

Το Αφσάρι9 (Avsar) βρίσκεται 75 χλµ. Ν - ΝΑ της Καισαρείας και 22 
χλµ. ΒΑ των Φαράσων, µέσα σε ρεµατιά και στις δυτικές πλαγιές του 
Τσαµbάζ ντάγ, πρόβουνου του Κοζάν ντάγ (Αντίταυρος). Οι κάτοικοί του 
το 1924 ήταν Έλληνες ελληνόφωνοι (44 οικογένειες – 186 άτοµα). 

Το Αφσάρι βρισκόταν µια µέρα δρόµο ΒA του Βαρασού. Ήταν το 
δεύτερο από τα χωριά που αποσπάστηκαν από το Βαρασό στα µέσα του 
18ου αιώνα. Προηγήθηκε το Καρσαντί. 

 «Το Αφσάρι ̟ρέ̟ει να έχει σχέση µε τους Ισαύρους ̟ου ήσαν ένας λαός α̟ό 
τους αρχαίους λαούς της Μικρασίας ̟ου ζούσε στα όρη και κυρίως στις οροσειρές του 
Ταύρου και Αντίταυρου»  (χειρόγραφο του Παπά Θόδωρου). 

Ι. Κάλφογλους, γράφει10:  
«Έξω α̟ό το χωριό εις µέρος το ο̟οίον λέγεται "∆ερεδζέ" ευρίσκεται ένας 

µεγάλος βράχος ύψους 100 ̟ήχεων, ̟ου ονοµάζεται ∆ελικλί τας (τρύ̟ια ̟έτρα) µέσα 
εις την ο̟οίαν υ̟άρχει µια σκαλιστή ̟ολύ ωραία εκκλησία ύψους 12 ̟ήχεων. Οι µόνιµοι 
κάτοικοι του Αυσάρκιοϊ φτάνουν τις 150 ελληνικές οικογένειες. Η το̟οθεσία του είναι 
βραχώδης, ̟ετρώδης και ̟ολύ ανωφερής». 

Παρατηρούµε πως µέσα σε 25 χρόνια (1898-1924) ο πληθυσµός 
µειώθηκε στο ένα τρίτο (1/3), από 150 έφτασαν εδώ 44 οικογένειες.  

 
ΣΑΤΤΙ 
 

Ο Κάλφογλους αναφέρει11:  
«Μισή ώρα µακριά α̟ό την  Κίσκα, βρίσκεται ένα µικρό χωριό Ρωµιών µε 90 

οικογένειες».  
Ο Λεβίδης αναφέρει12:  
«Εν Σάτη ευρέθησαν σ̟ήλαια, εν οις ̟ολλά οστά ανθρώ̟ων. Ίσως τα σ̟ήλαια 

ταύτα εχρησίµευον ως κατακόµβαι ή κοιµητήρια καθότι ευρίσκονται και ̟ολλά δακρυδόχα 
αγγεία υέλινα, εν ενί δε ευρέθησαν τα ̟τώµατα ορθίως ιστάµενα και κεχωσµένα. . .» 

Ο Λεβίδης στις αρχές του 20ου αιώνα σηµειώνει ακόµη13:  
«ΣΑΤΗ. Η Σάτη ̟ρο 37 ετών συνοικισθείσα εκ των α̟οίκων της Αυσάρ κιοϊ, 

σύγκειται εξ οικιών 23. Οι κάτοικοι, την γλώσσαν ελληνόφωνοι, το δόγµα ορθόδοξοι 
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έχοντες µιαν εκκλησίαν τιµωµένην ε̟’ ονόµατι των Αγίων Αναργύρων Κοσµά και 
∆αµιανού. Ιερέα ένα. Ηµίσειαν ώραν µακράν αυτής αρχαίον κτίριον ακέραιον σωζό-
µενον και Μοναστήριον καλούµενον, ου οι λίθοι υ̟ερµεγέθεις».  

Αν πάµε 37 χρόνια πίσω από το 1904, χρονιά που γράφει στο 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ο οικισµός πρέπει να στήθηκε, κατά τον Λεβίδη, στα 
1870.  

Το Σαττί14 (διατηρεί και σήµερα το ίδιο όνοµα) βρίσκεται 64 χιλ. ΝΑ 
της Καισαρείας και 38,5 χιλ. ΒΑ των Φαράσων, στην κοιλάδα του 
Ταχταλίµεζαρ ντερέ, παραπόταµου του Ζαµάντη.  Οι κάτοικοί  του το 
1924 ήταν Έλληνες ελληνόφωνοι (47 οικογένειες - 180 άτοµα).    

Ο Κάλφογλους αναφέρει 90 οικογένειες το 1897 και ο Λεβίδης 23 
οικογένειες στα 1905. Το Κ. Μ. Σ. υπολογίζει σε 47 τις οικογένειες που 
ήλθαν από το Σαττί µε την Ανταλλαγή. Σύµφωνα µε µαρτυρίες προσφύ-
γων, το χωριό χτίστηκε στα µέσα του 19ου αι. από 15 - 20 οικογένειες 
που ήλθαν από το Αφσάρι και ύστερα από λίγα χρόνια, ήλθαν 5-6 
οικογένειες από την Κίσκα. Αν πάρουµε "τοις µετρητοίς" τους αριθµούς 
που µας δίνουν ο Κάλφογλους και ο Λεβίδης, παρατηρούµε µια δραµα-
τική µείωση του πληθυσµού κατά τη δεκαετία ανάµεσα στα τέλη του 19ου 
και στις αρχές του 20ου αι. και µια ανάκαµψη πριν την Ανταλλαγή. 
 
ΤΣΟΥΧΟΥΡΙ 
 

Τσουχούρ γιουρτ το έλεγαν οι Τούρκοι και πρέπει να διαστέλλεται 
από το Τσουχούρι, ελληνικό χωριό στα Βόρεια της Καισαρείας. Ο Κάλφο-
γλους σηµειώνει15:  

«Κάϊσεριεδετ 15 σαατ ουζακδά τεκλίµ τεκλίµ Ρουµ Ορθόδοξοσλαρδαν µουρεκκέ̟ 
ολµάκ ουζερέ 120 χανελί καργέδιρ».  

(Από την Καισάρεια 15 ώρες µακριά είναι ένα χωριό µε συνολικό 
πληθυσµό 120 οικογένειες: Ρωµιοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί.)  

Ο Λεβίδης αναφέρει: «ΤΣΟΥΚΟΥΡ-ΓΟΥΡΤ. Κώµη συνοικισθείσα ̟ρο 40 ετών 
εκ των µετοίκων της Αυσάρ-κιοϊ και έχουσαν οικογενείας ορθοδόξους 50, εκκλησίαν 
µίαν, τιµωµένην ε̟' ονόµατι του Αγίου Νικολάου. Σχολείον δεν έχουσιν, αλλ' η γλώσσα 
ελληνική. Ιερέα δ' έχουσιν ένα». (Α. Λεβίδης, στο “ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ”, 1905 σελ. 150). 

Το Κ.Μ.Σ σηµειώνει16:  
«Το Τσουχούρι (Cukuryurt) βρίσκεται 60 χλµ. ΝΑ της Καισάρειας και 39 χλµ. 

ΒΑ των Φαράσων, στην κοιλάδα του Ζαµάντη. Οι κάτοικοί του το 1924 ήταν Έλληνες 
ελληνόφωνοι (83 οικογένειες - 377 άτοµα)».  

Ο Κάλφογλους (1898) µας δίνει 120 οικογένειες, ο Λεβίδης (1905) 
αριθµεί 50 οικογένειες και το Κ. Μ. Σ. µέτρησε 83 οικογένειες ανταλλάξι-
µους. Ιστορικά δεν αναφέρονται δραµατικά γεγονότα που να δικαιολο-
γούν τόσο µεγάλες διαφορές. 
 
 
 



Ιορδάνης  Β. Παπαδόπουλος 

 

12

ΚΙΣΚΕ 
  

Η Κίσκα, για τους ελληνόφωνους των Φαράσων, Κίσκε για τους 
τουρκόφωνους, ήταν τρεις µέρες δρόµο ΝΑ της Καισαρείας, έδρα του 
∆ήµου Ρουµ Ναχιεσί (Επαρχία Ρωµιών). Οι Ρωµιοί «λαλούσι την 
βαραχιωτικήν γλώσσαν», προερχόµενοι οι περισσότεροι από το Αφσάρι. 
Υπήρχαν και 20 περίπου οικογένειες Τούρκων οι οποίοι ήταν διοικητικοί 
υπάλληλοι του ∆ήµου ή πρόσφεραν βοηθητικές υπηρεσίες στους 
Ρωµιούς. 

Ο Κάλφογλους αναφέρει17:  
«ΚΙΣΚΕ, Ρούµδζε ισµί Κισκισσός ολού̟, Κάϊσεριδεν 18 σαάτ ουζακδά βε 

δζουνού̟ι σαρκ (ΝΑ) δζιχετινδέ Ζαµαντή (Ονο̟νίκτης = Φηραχτήν) ηρµαγηνήν 
γιανηνδά εσκί ̟ιρ καργέδιρ, ̟ουραδά Χριστιανλήκ ζεµανλαρηνδάν εβέλ χεκ οληνµής, 
Ρούµδζα λεβχαλάρ ̟ουληνµήσδηρ. Βακτή ιλέ ε̟ισκο̟ή ιδί. Μεβδζούδ 100 χανέ εχαλινίν 
άνδζακ 20 χανεσί ισλάµδηρ».  

[ΚΙΣΚΕ, Το ελληνικό της όνοµα είναι Κισκισσός. Είναι ένα αρχαίο χωριό 18 
ώρες µακριά από την Καισάρεια στα ΝΑ κοντά στον ποταµό Ζαµάντη (Ονοπνίκτης = 
Φηραχτήν). Εδώ βρέθηκαν σκαλιστές ελληνικές επιγραφές προ χριστιανικής εποχής. 
Άλλοτε υπήρξε επισκοπή. Έχει 100 οικογένειες, από τις οποίες µόλις 20 είναι 
ισλαµικές]. 

Ο Λεβίδης έξι χρόνια πιο ύστερα σηµειώνει18: ΚΙΣΚΕ.  
«Η κώµη αύτη, ̟ρωτεύουσα ∆ηµαρχίας, είναι δε η αρχαία Κισκισός, Ε̟ισκο̟ή 

της ̟ρώτης Κα̟̟αδοκίας, κειµένη ΝΑ της Καισαρείας και α̟έχουσα αυτής ώρας 18. 
Υ̟άρχουσι ̟ολλά ερεί̟ια εκκλησιών, ̟ασών Βυζαντινής ε̟οχής µετά ̟ελωρίων 
εξειργασµένων λίθων. Ε̟ί λόφου ̟ρος Ν υ̟άρχει εκκλησία σταυρωειδώς εκτισµένη, ής 
οι τοίχοι σώζονται µετά τριών ̟υλώνων και Ιερού Βήµατος. Οι νυν Κισκαιοί εισιν 
ά̟οικοι της Αυσάρ-κιοϊ και λαλούσι την βαραχιωτικήν γλώσσαν. Συγκείµενοι δ' εκ 40 
οικογενειών έχουσιν εκκλησίαν τιµωµένην ε̟' ονόµατι του Αγίου Ανδρέου και ένα ιερέα 
και µικρόν Σχολείον. Οι δέ Χριστιανοί της δύο ώρας α̟' αυτής α̟εχούσης αρχαίας 
κώµης Καλέ µετώκησαν εις άλλας κώµας και η εκκλησία ηρει̟ώθη».  

Το Κ. Μ. Σ. σηµειώνει19:  
«Η Κίσκα (Kisge) βρίσκεται 67 χλµ. ΝΑ της Καισαρείας και 36,5 χλµ. ΒΑ α̟ό 

τα Φάρασα, στην κοιλάδα του Ταχταλί Μεζάρ ντερέ, αριστερού ̟αρα̟όταµου του 
Ζαµάντη. Οι κάτοικοί της το 1924 ήταν Έλληνες ελληνόφωνοι (71 οικογένειες – 314 
άτοµα) και Τούρκοι (100 άτοµα ̟ερί̟ου)». 

Ο Κάλφογλους (1898) δίνει 80 οικογένειες, ο Λεβίδης (1905) 40 οικ. 
Και το Κ. Μ. Σ. (1924) 71 οικ. 
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Ο ΒΑΡΑΣΟΣ, ήταν αποµονωµένος, όχι µόνο από όλα τα αστικά και 
ηµιαστικά κέντρα της Καππαδοκίας, αλλά ακόµη και από τις αποικίες του. 
Ωστόσο, ήταν η µητρόπολη όλων των Φαρασιώτικων οµόγλωσσων χω-
ριών και το θρησκευτικό τους κέντρο. Συνεπώς εκεί γίνονταν τα σπουδαι-
ότερα πολιτιστικά και πολιτισµικά δρώµενα, τα οποία σχεδόν πάντοτε 
ήταν συνυφασµένα µε θρησκευτικά λατρευτικά έθιµα.  

Ο Βαρασός ήταν µια κωµόπολη χτισµένη πάνω σε απρόσιτα 
φαράγγια του Αντίταυρου, στο µέσο περίπου της απόστασης ανάµεσα 
στην Καισάρεια και στα Άδανα.  Καρόδροµοι δεν υπήρχαν σε απόσταση 
40 - 50 χιλιόµετρα20. 

Πρέπει να τονίσουµε όµως, πως δεν υπήρχε σχέση εξαρτήσεως "µη-
τρόπολης προς αποικίες", ανάµεσα στο Βαρασό και στα γύρω χωριά. Οι 
κάτοικοι των αποικιών πήγαιναν στο Βαρασό στις µεγάλες γιορτές και στα 
πανηγύρια (ζιαρέτ). Οι αποικίες όµως ήταν, κατά κανόνα, πιο εύρωστες 
οικονοµικά. Οι Βαρασιώτες πήγαιναν ως εποχικοί εργάτες στις αποικίες 
το καλοκαίρι.  

Οι γονείς µου, Βασίλειος και ∆έσποινα, ήλθαν µε τους «Ανταλλάξι-
µους» από το Σαττί Φαράσων. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε πρώτα στα 
Γρεβενά, πέρασε στα Πετρανά Κοζάνης και ύστερα στο Πλατύ Ηµαθίας, 
όπου και µεγάλωσα, ανάµεσα σε γειτονιές προσφύγων από τα χωριά των 
Φαράσων. Εκεί που ακόµη και σήµερα  πολλοί “πρόσφυγες” δεύτερης και 
τρίτης γενεάς, µιλούν τα «Ρωµάκα» (το Φαρασιώτικο ιδίωµα της Καππα-
δοκίας). 

Γνώρισα και κουβέντιασα µε πρόσφυγες Καππαδόκες στους οικι-
σµούς Πλατύ, Πετρανά και Βαθύλακκο Κοζάνης, Μπούρα (∆οξαρά) 
Γρεβενών, Αγροσυκέα και Μυλότοπο Γιαννιτσών.  

Στο παρόν πόνηµα περιέχονται µερικά παραµύθια και παραδόσεις 
από πληροφορίες που πήρα από Ανταλλάξιµους..  

Στη συλλογή περιλαµβάνονται και 7 παραµύθια του Dawkins.  
O R.M.Dawkins (1871-1956), καθηγητής του Πανεπιστηµίου Cambridge 
και του British School of Athens, επισκέφτηκε τη Μ. Ασία 4 φορές (1909-
1914) και συγκέντρωσε υλικό από Πόντο, Καππαδοκία και λοιπή Μ. Ασία. 
Το πλούσιο γλωσσικό υλικό, περιλαµβάνεται στο έργο του "Modern greek 
in Asia Minor (Cambridge, 1916). 

Αισθάνοµαι την ανάγκη να αφιερώσω αυτό το µικρό πόνηµα στον 
πνευµατικό µου Παπά Θόδωρο Θεοδωρίδη, στους γονείς µου, στη γιαγιά 
µου παπαδιά Ευλαµπία, στους συγγενείς ∆ηµητρό και Κυριακή και στους 
γνωστούς που µου διηγήθηκαν τα παραµύθια.  

Εκφράζω τις ευχαριστίες µου στο προσωπικό του Κ.Μ.Σ. που µου 
προσφέρει “φιλοξενία” όποτε χρειαστώ πρόσβαση στο πλούσιο Αρχείο 
του, στον αγαπητό Χάρη Σαπουντζάκη που είχε την υποµονή να διαβάσει 
τα χειρόγραφα και να κάνει τις διορθώσεις των και στον εκλεκτό «επίτιµο» 
Φαρασιώτη Μάκη Λυκούδη θερµές ευχαριστίες γιατί χωρίς την υποµονή 
και επιµονή του δεν θα είχαµε στα χέρια µας αυτό το καλαίσθητο βιβλίο. 

Ιορδάνης Β. Παπαδόπουλος 
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1.  Των τζαναβαρίων το µεντζιλίσι. 
 
Σηκώθην τζαι ̟α σηκώθη.  
Σα µ̟ρο τον ταρό, του ρουσού τα τζναβάρα νανόστανε κι: «Να σωρευ-

τούµε α ηµέρα ‘ς α µεντζιλίσι». Εί̟αν dι κι: «̟α ̟οίκουµε να γλιτώσουµε 
στου νοµατίουν το τζυνή’ι». Στρίγξαν τζαι του χωρού τα χαϊβάνα να ει̟ούν 
τζαι τζείνα το κετσίµιν dουν µο τις χωρώτοι.  

 
Σωρεύτανε, αν Τζερετζή την εβίτζα, σου Καβάρη το κάτζι µ̟ρο. 

Ήρτανε, κάτσανε ‘ς όινα τη µερέ του ’ρουσού τα τζαναβάρα: ο ασλάνος, το 
κα̟λάνι, το ’ρκούδι, ο λύκος, ο αω̟ός, η ’γρουκάτα. Στ' άβο τη µερέ ήρταν 
κάτσαν του χωρού τα χαϊβάνα: τ’ άβουγο, το βουρτόνι, το γαϊρίδι, το βόιδι, το 
γουβάλι, το ̟ρόβατο, το σοιρίδι. Ήρταν τζαι στο ορµάνι ατόνε τα ’̟οµεινά του 
ρουσού τα χαϊβανόκκα. Πουστιέσαν ̟αρέτζει: το ζαρκάδι, ο ̟ουρτσούχος, τζ’ 
αγός.  

Σο µεντζιλίσι τα τζαναβάρα, έβγκαλαν τσουφαλάς τουνε τον αω̟ό. 
Εί̟αν dι κι ̟ενεντάβου τουνε τα δρα τα τζαναβάρα: «Ατό το µέτρο το 
κετσίµι, κετσίµι τζό ‘νι. Κάτα ηµέρα έρχονται οι τζυνη'οί τζαι µες σκοτώνουν 
τζά̟ου να µες εύρουν. Μες συραίνουν µο τον τσιφτέ τζαι µες καρφώνουν µο 
το τσίκκι. Τάηµισα οι νοµάτοι θέκνουν µέγκενε τζαι ̟ιένουν µες αρά. 
Φταίνουν µες τελέφι. Ατό το µέτρο το κετσίµι κετσίµι τζό ‘νι. Πα ̟οίκοµε να 
γλιτώσουµε ‘̟’ ατό το σεφιλλίκι;»  
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Κάτζιψαν τζαι του χωρού τα χαϊβάνα. Εί̟αν dι κι: «Με µεις, το µέτρο 
το σεφιλλίκι ένι τζάβου ζόρι. Χεµ ’αµναίνουµε την Άνοιξη τζαι το Μαθό̟ωρο 
τα χωράφα τουν, χεµ ταβρούµε το τουκάνι σ’ αώνι σ’ον τεµίση ̟έσου, χεµ 
κουβαλαίνουµε σου σειµού το τουφάνι ξύα στο ορµάνι. Τζαι ουστουνέ, 
κο̟ανίζουν µες µο το ραβdί, τζεντάν µες µο το βουτζέντρι. Τε στέρου ̟άλι 
τάηµισα φήνουν µες νηστικά σα οράνα τζαι τάηµισα φσάκνουν µες. Τρων το 
κρες µας τζαι µο το ̟όστι µας φταίνουν τσαρούχα. ‘Ινεται τελέφι το δέρµα 
µας σ' η στράτα. Ατό το µέτρο το κετσίµι κετσίµι τζό ‘νι. Να νάβρουµε αν 
τσαρές να γλιτώσουµε».  

Εί̟εν τι κι τζ’ αω̟ός, ο 
Μουdούρης, σο µεντζιλίσι: «Ε dό-
στοι, είστε χαχλούδες. Οι νοµάτοι 
σκοτώνουν του ρουσού τα τζανα-
βάρα τσαι φσάζουν τα χαϊβάνα. Με 
νανόστετε σο τί̟ος φταίνουν τα 
αούτζι; Μεις, οι αω̟οί, κλέφτουµε 
τα ’ρνίθε τουν, τα ’ρκούδε αχτούνε 
τα µελίσα τουν τζαι τρων το µέλι, ο 
λύκος τρω τα ̟ρόβατα τζαι τα γίδε, 
ο ασλάνος ̟αρτσαλατίζει τα µου-

σκάρα τζαι τα γαϊρίδε. Σεις ̟άλι του χωρού τα χαϊβάνα ̟α ̟οίτζετε δεχούς 
την ̟αχνή του αυτέdη σας; Τούς ‘χα κετσιντήσετε σα ρουσία δεχούς σταύκο 
σο τουφάνι ̟έσου, δεχούς άσερο, δεχούς χορτάρι τζαι ̟ασκά τουρλού ταγΐ το 
σειµό, δεχούς τ’ αφτέντη σας το σαγιά;»   

Αδού, σ’ αω̟ού το κατζί ̟άνου, εί̟ανε τζαι τα ’̟οµεινά του ρουσού τα 
τζαναβάρα: «Τεµέκ ̟ω λέτε dόστοι; Α̟ιδού στέρου να ‘υριστούµε τζας 
είµεστε ση φωλέ µας: Τα τζαναβάρα σο ρουσί, χερκές να υ̟ά σο σ̟ήλο του. 
Ερ να ̟ασλατίσουµε χαρέτζα µουχαρε̟έ µο τις χωρότοι, ̟ελάς α νάρτει σο 
τσουφάλι µας». Εί̟ανε τζαι του χωρού τα χαϊβάνα: «Να υ̟άµε τζαι µεις σις 
χωρότοι µας κοντά. Χέρκες σ' αφτέdη του το σταύκο».  

 Αω̟ός εί̟εν dι κι: «Αµέτε, τα τζαναβάρα χέρκες σο σ̟ήλο του τζαι τα 
χαϊβάνα σο ̟αχνί τουνε».  

Των τζαναβαρίων το µεντζιλίσι χως αδού ήτουνε. Χωρίστανε, ̟ηάγανε.  
Έφαγαν, έ̟αν, έφτασαν σα µουράτε τουν. 
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Ερµηνεία 
Η Συνέλευση των αγριµιών. 

 
Σηκώθηκε και ανασηκώθηκε. Στον πρώτο καιρό, τα αγρίµια του 

βουνού σκέφτηκαν: «Να µαζευτούµε µια µέρα σε µια συνέλευση», κι 
είπαν «κάτι να κάνουµε για να γλιτώσουµε από το κυνήγι των ανθρώ-
πων». Κάλεσαν και τα χαϊβάνια του χωριού να πουν κι εκείνα τη ζωή 
τους µε τους χωρικούς.  

Συγκεντρώθηκαν µια Κυριακή το πρωί, µπροστά στο βράχο του 
Καβάρη (σ. σ. τοπωνύµιο στο Βαρασό). Ήλθαν, κάθισαν στη µια 
µεριά τα αγρίµια του βουνού: το λιοντάρι, η τίγρη, η αρκούδα, ο 
λύκος, η αλεπού, η αγριόγατα. Στην άλλη µεριά ήλθαν κάθισαν τα 
χαϊβάνια του χωριού: το άλογο, το µουλάρι, ο γάιδαρος, το βόδι, το 
βουβάλι, το πρόβατο, το γουρούνι. Ήλθαν και από το δάσος κάποια 
άλλα ζωάκια του βουνού. Λούφαξαν παρέκει: το ζαρκάδι, το κουνάβι, 
ο λαγός.  

Στη συνέλευση τα αγρίµια έβγαλαν επικεφαλής τους την αλεπού. 
Είπαν µεταξύ τους τα µεγάλα τα αγρίµια: «Αυτή η δική µας ζωή, ζωή 
δεν είναι. Κάθε µέρα έρχονται οι κυνηγοί και µας σκοτώνουν όπου 
µας βρουν. Μας τουφεκίζουν µε το δίκαννο ή µας καρφώνουν µε τα 
τόξα. Μερικοί άνθρωποι βάζουν παγίδες και µας πιάνουν ζωντανούς. 
Μας λιανίζουν. Αυτή  η ζωούλα µας, ζωή δεν είναι. Τι θα κάνουµε για 
να γλιτώσουµε από αυτή την αθλιότητα;»  

Μίλησαν και τα ζώα του χωριού. Είπαν λοιπόν: «Μα εµείς; Το 
δικό µας βάσανο είναι χειρότερο. Οργώνουµε την Άνοιξη και το 
Φθινόπωρο τα χωράφια τους, και σέρνουµε στην κάψα του καλοκαι-
ριού τη δοκάνα στο αλώνι, και κουβαλάµε µέσα στην ανεµοθύελλα 
του χιονιά, ξύλα από το δάσος. Μας δέρνουν και από πάνω µε το 
ραβδί, µας κεντούν µε τη βουκέντρα. Και στα στερνά, µερικούς µας 
αφήνουν νηστικούς στις ερηµιές και µερικούς µας σφάζουν. Τρώνε το 
κρέας µας και µε το δέρµα κάνουν τσαρούχια. Λιώνει το πετσί µας 
στο δρόµο. Αυτή  η ζωούλα µας, ζωή δεν είναι. Να βρούµε ένα τρόπο 
να γλιτώσουµε». 

Είπε τότε και η αλεπού, που ήταν Πρόεδρος στη Συνέλευση:  
«Ε΄ σύντροφοι, έχετε δίκιο. Οι άνθρωποι σκοτώνουν τα αγρίµια 

του βουνού και σφάζουν τα χαϊβάνια. Μα σκεφτήκατε γιατί φέρονται 
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έτσι; Εµείς, οι αλεπούδες, κλέβουµε τις κότες τους, οι αρκούδες 
κλοτσούν τα µελίσσια και τρώνε το µέλι τους, ο λύκος τρώει τα 
πρόβατα και τα γίδια, το λιοντάρι κατασπαράζει τα µοσχάρια και τα 
γαϊδούρια. Σεις πάλι, τα ζώα του χωριού, τί θα κάµετε χωρίς το παχνί 
του αφέντη σας; Πώς θα πορευτήτε στα βουνά, χωρίς στάβλο στην 
ανεµοθύελλα, δίχως άχερο, δίχως σανό και διάφορες άλλες τροφές το 
χειµώνα, χωρίς την προστασία του αφεντικού σας;»  

Εδώ, πάνω στο λόγο της αλεπούς, είπαν και τα άλλα αγρίµια του 
βουνού: «Ώστε τί λέτε σύντροφοι; Από δω κι ύστερα να γυρίσουµε 
όπως είµαστε στη φωλιά µας: Τα αγρίµια στο βουνό, ο καθένας να 
πάει στη σπηλιά του. Αν αρχίσουµε τώρα πόλεµο µε τους χωρικούς 
θα µας έλθει µπελάς στο κεφάλι  µας». Είπαν και τα χαϊβάνια του 
χωριού: «Να πάµε κι εµείς κοντά στους χωρικούς µας, ο καθένας στο 
στάβλο του αφέντη του».  

 
      Η αλεπού είπε: 

«Πηγαίνετε, τα αγρίµια ο 
καθείς στη σπηλιά τους 
και τα χαϊβάνια στο παχνί 
τους». Η Συνέλευση των 
αγριµιών ως εδώ ήταν.  

Σκόρπισαν, πήγαν.  
 
 
 

Έφαγαν, ήπιαν, έφτασαν στην ευτυχία τους. 

 
 
 

Αφηγητής: Ηλίας Ζαχαρόπουλος, από τα Φάρασα. 
Ήταν µέλος της Εκτιµητικής Επιτροπής στην Αθήνα. Έκρινε τις αιτήσεις για αποζηµίωση 
των Φαρασιωτών που εγκαταστάθηκαν στην Αττική (Μοσχάτο, Ταύρο Πειραιά, Ιωνία). Οι 
Επιτροπές ήταν τριµελείς, µε τέταρτο τον Γραµµατέα. 
 Συνεδρίαζαν (δεκάδες ταυτοχρόνως) στην Παλαιά Βουλή.  
Ο Ηλίας Ζ. υπήρξε εξέχον µέλος της “οµάδας” των Φαρασιωτών που εγκαταστάθηκαν στο 
Μοσχάτο και στο Ρέντη. Εργαζόταν ως φωτογράφος. 
Η συνέντευξη έγινε στο Μοσχάτο, ∆εκέµβριος 1963.  
Σχετικό παραµύθι του Παπά Θόδωρου περιεχεται στη «ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ» τόµ. ΙΘ σελ. 224, αριθµ. 
9, µε άλλη εξέλιξη. 
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2.  Το σοιρίδι τζ΄ο ασλάνος. 
 

Σα ̟αλέ τις χρόνες τζας ήσανται τα καµήλε τελλάλοι τζ’ οι ̟αντιτζοί 
ξουριστέροι, του ρουσού τα τζαναβάρα ̟οίκαν α µεντζιλίσι να ιδούν το 
κετζίµι τουν.  

Πασλάτσαν να τζαναβαρίζουν, τους α 'ινεί να χωρίσουν το χαβλού 
τουν τζαι το τζυνή’ι τουν σο ρουσί τζαι σο ορµάνι.  

Σηκώθην τζαι εί̟εν τι κι τζ’ αω̟ός: «Ε dόστοι, τε µ̟ρο να βγκάλουµε 
τον τσουφαλά µας σο µεντζιλίσι».  

Εί̟εν τι κι τζ’ ο ασλάνος χέµεν: «Γω είµαι ο ̟ατισάχος τσι̟ του 
ρουσού τζαι του ορµανού των τζαναβαρίουν, ̟ρέφτει µε να ’ινώ γω ο 
τσουφαλάς σο µεντζιλίσι».  

Σηκώθην τζαι το σοιρίδι τζαι εί̟εν dι 
κι: «Ο ασλάνος ένι βυνατό τζαναβάρι, µε τ’ 
αχίλι του ένι λειψό. Να ̟οίκουµε το 
’ρκούδι τσουφαλά µας, τσούγκι χεµ ̟ολύ 
αχιλλούς ένι, χέµ κατέσει ̟αιξήµατα τζαι 
ινσανού τερτί̟ε».  

Ο ασλάνος χολιέστι µο το του σοιρι-
δού το κατσί. Κόνσεν dα α µούντος τζαι 
εί̟εν dι κι: «Χα βρωµιέρη!»  

Τα τζαναβάρα, µε τ’ ε µούγκρισµα, έβκαλαν το 'ρκούδι µεχτάρη σο 
µεντζιλίσι. Τε στέρου, τζας όρσανε τ’ αβτζιλίκι τουνε, το ‘ρκούδι ̟οσάλτσεν 
το µεντζιλίσι.  

Το σοιρίδι τζας δεβαίγκε στον ασλάνο µ̟ρο, υρίστη τον κων του τζ’ 
έκκουασεν σο µυτί του γνέντα. Ο ασλάνος χολιέστην, σηκώθαν του γουρ-
γουρού του τα τσάρε, µε ντρά̟η ν’ τα σ̟αράξει σο µεντζιλίσι ̟έσου.  

Εί̟εν τι κι σο σοιρίδι: «Να κρατεί ο κω σου, εδώ την εβή αδέ σου 
Καβάρη το κάτζι να µετρηθούµε».  

Εί̟εν dι τζαι το σοιρίδι κι: «Χα νάρτου».  
Πην το σοιρίδι σο κουµάσι, εί̟εν τι σ’η ’ναίκα του κι: «Την εβή χα 

υ̟άω να µετρηθώ µο τον ασλάνο σου Καβάρη το κάτζι».  
Τρόµαξεν η σκρόφα, ̟ασλάτσεν να τζαναβαρίζει: «Βάι, ̟οτς εν ατό 

του µας ηύρε σο τσουφάλι µας. Την εβίτζα ο ασλάνος ’α ̟αρτσαλατίσει τον 
άντρα µου. Πα ̟οίκω γω δεχούς άντρα µο τα εννέ µαχσούλε µου, τα 
’ρφανά;»  
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Τα σοιριδόκα ̟ασλάτσαν να βουρκανίζουν: «Πα ’ινούµε µεις τα 
’ρφανά δεχούς τον ̟α̟άκα µας; Α µας φαν οι λύτζοι.» Με το σοιρίδι ̟ην 
τζαι ύ̟νωσεν χως την εβήτζα. Χορλατίζει σερµ̟έσα.  

 
Τζας σηκώθην την εβήτζα, 

̟ην τζαι ̟ήρεν το γουβάλι µάρτυρα 
τεϊ. Τε µ̟ρο τσυλίσταν σα κάκα 
̟έσου. Στέρου γιαβάσα γιαβάσα ̟η-
άγαν σου Καβάρη το κάτζι. 

Ατζεί ̟εκλετίγκεν ο ασλάνος 
µο το κα̟λάνι µάρτυρα. Ήτουν 
ντάµα τουν τζαι αω̟ός µεχτάρης 

τζαι τοκτόρης. Τζας γιαναστέσαν το σοιρίδι µο το γουβάλι σα κάκα ̟έσου, 
τα ̟εµεινά τζο ̟όρκαν να κρατήσουν το σολούχι τουν στη βρώµα του 
φερήγκην άνεµους.  

Ο ασλάνος ̟ήρεν το κα̟λάνι  τζαι χύτσαν, έφυαν µακρά. 
Ο αω̟ός, του ήτουν ατζεί µεχτάρ τζαι τοκτόρ, ̟όµεινην λέικο.  
Πιέσην το µυτί του, έθιτζιν τα κοζλούχα σα φτάλµε του. Έγραψεν σο 

τεφτέρι του κι: «Ο ασλάνος έφυν, ̟όµεινεν ̟αλικάρι το σοιρίδι». ∆ώτζεν το 
χαρτίο σο σοιρίδι τζαι χύτσεν 
ο αω̟ός σον ασλάνο κοντά.  

’Υρίστην το σοιρίδι σο 
κουµάσι, δώτζην το χαρτίο 
σ’η ’ναίκα του.  

      Χάρην η σκρόφα. 
Πέττασαν στη χαρά τουν τα 
σοιριδόκα. Το σχοιρίδι δέβην 
̟άνου σον ασλάνο ̟ιρ µου τα 
γουτσαχλατίσει! 

 
Έφαγαν, έ̟αν, έφτασαν σα µουράτε τουν. 

 
  Ντεµέκ: «Σο σοιρίδι µη ̟ουλαστές, α ινείς ̟ερ̟άτι. Τζαι 'τζείνο σαίρεται». 
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Ερµηνεία  

Το γουρούνι και ο λέων. 
 
Στα παλιά τα χρόνια όταν ήταν οι καµήλες τελάληδες και οι 

ποντικοί µπαρµπέρηδες, τ' αγρίµια του βουνού έκαµαν συνέλευση 
για να δουν πώς θα πορευτούν. Άρχισαν να κουβεντιάζουν, πώς θα 
γίνει να ορίσουν την αυλή τους και το κυνήγι τους στο βουνό και 
στο δάσος. Σηκώθηκε πήρε το λόγο η  αλεπού και είπε: «Σύντρο-
φοι, πιο πρώτα να βγάλουµε τον επικεφαλής στη συνέλευση». 
Αµέσως σηκώθηκε το λιοντάρι και είπε: «Εγώ είµαι ο βασιλιάς όλων 
των αγριµιών του βουνού και του δάσους, µου πρέπει να γίνω εγώ ο 
πρόεδρος στη συνέλευση». Σηκώθηκε το γουρούνι και είπε: «Το 
λιοντάρι είναι δυνατό θηρίο, µα το µυαλό του είναι λειψό. Να 
κάνοµε την αρκούδα πρόεδρό µας. ∆ιότι και πολύ µυαλωµένη είναι 
και γνωρίζει χορούς και από ανθρώπινες συµπεριφορές». Το λιο-
ντάρι νευρίασε µε αυτό το λόγο του γουρουνιού. Του έριξε µια 
µούντζα και του είπε: «Να, βρωµιάρη!»  

Τα αγρίµια του βουνού µε µια βοή έβγαλαν πρόεδρο στη συνέ-
λευση την αρκούδα. Στο τέλος, αφού όρισαν την περιοχή κυνηγίου 
τους, η αρκούδα διέλυσε τη συνέλευση Ο γουρούνος, καθώς περ-
νούσε µπροστά από το λιοντάρι, του γύρισε τον πισινό και του 
αµόλησε µια πορδή κατάντικρυ στη µύτη του. Το λιοντάρι νευρία-
σε, του σηκώθηκαν οι τρίχες της χαίτης του, µα ντράπηκε να τον 
κατασπαράξει µέσα στη συνέλευση. Είπε στο γουρούνι: «Αν σου 
βαστάει ο πισινός, έλα εδώ αύριο, στου Καβάρη το βράχο να 
µετρηθούµε». Είπε και το γουρούνι: «Θα έλθω».  

Πήγε ο γουρούνος στην καλύβα και είπε στη γυναίκα του: 
«Αύριο θα πάω να αναµετρηθώ µε το λιοντάρι στου Καβάρη το 
βράχο». Τρόµαξε η σκρόφα και άρχισε να ουρλιάζει: «Βάι, τί είναι 
αυτό που µας βρήκε στο κεφάλι µας. Το λιοντάρι την αυγή θα 
ξεσκίσει τον άντρα µου. Τί θα κάµω εγώ δίχως τον άντρα µου µε τα 
εννιά ορφανά µωρά µου;» Τα γουρουνάκια άρχισαν να γρυλίζουν: 
«Τί θα γίνουµε εµείς τα ορφανά δίχως τον πατερούλη µας; Θα µας 
φαν οι λύκοι». Μα ο γουρούνος πήγε και κοιµήθηκε ως την αυγή. 
Ροχάλιζε αµέριµνα.  
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Όταν ο γουρούνος σηκώθηκε το πρωί, 
πήγε και πήρε τον βούβαλο για µάρτυρα. 
Πρώτα κυλίστηκαν µέσα στα κόπρανα. 
Ύστερα, αργά αργά πήγαν στου Καβάρη 
το βράχο. Εκεί περίµενε το λιοντάρι µε 
την τίγρη για µάρτυρα. Μαζί τους και η 
αλεπού, γραµµατέας και γιατρός. 

Καθώς πλησίασαν το γουρούνι και το 
βουβάλι πασαλειµµένα στα κόπρανα, οι 
άλλοι δεν µπόρεσαν να κρατήσουν την 
αναπνοή τους από τη βρώµα που έφερνε 
ο άνεµος. Το λιοντάρι πήρε την τίγρη και 
τρέχοντας έφυγαν µακριά. Η αλεπού, 
γραµµατέας και γιατρός που ήταν εκεί, 
αναγκάστηκε να µείνει για λίγο. Έπιασε 
τη µύτη της, έβαλε τα γυαλιά της στα µάτια. Έγραψε στο τεφτέρι 

της ότι: «Το λιοντάρι έφυγε, έµεινε 
νικητής ο γουρούνος». Έδωσε το χαρτί 
στο γουρούνι και έτρεξε κι η αλεπού 
κοντά στο λιοντάρι.  

Γύρισε ο γουρούνος στην καλύβα, 
έδωσε το χαρτί στη γυναίκα του.  

Χάρηκε η σκρόφα. Χοροπήδησαν 
στην τρελή χαρά τα γουρουνόπουλα. Ο 
γουρούνος κατατρόπωσε τον λέοντα 
χωρίς να τον ακουµπήσει!  

 
 

Έφαγαν, ήπιαν, έφτασαν στην ευτυχία τους.   
 
Σα να λέµε: «µε το γουρούνι µη πιάνεσαι, θα λερωθείς. Κι εκείνο θα 
χαίρεται» .  
 
 
 
Αφηγητής: ∆ηµ. Παπαδόπουλος, γιος του Παπά Μάρκου από το Σαττί Φαράσων, αδελφός 
του πατέρα µου. Πετρανά Κοζάνης 1951. 
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3.  Αω̟ός τζαι το λαχτόρι. 
 
Σα µ̟ρο τον ταρό, ‘ς εν κουµάσι ήσαντε λια 'ρνίθε τζαι α ζόρι λαχτόρι. 

Τόινα τη µία έµ̟’ αν αω̟ός σο κουµάσι να φα τα 'ρνίθε. Στάθη το λαχτόρι 
σον αω̟ό γνέντα. Μη τα φήτζει να ̟νίξει τα ρνίθε. Εί̟εν ‘τι κι: «Ε 'ρνιθού 
κλέφτη. Πώς ‘υρεύεις αδού; Ατό το κουµάσι εν το µόνα τζαι γω είµαι των 
'ρνιθίουν ο τσουφαλάς». Εί̟εν ‘τι κι τζ’ αω̟ός: «Ατέ το κουµάσι εν το 
µόνα. Συ τίς είσαι τζαι µο το λειψό σου τ’ αχίλι ίνεσαι κουµασού αφτέν τζαι 
'ρνιθίουν τσουφαλάς». 

Πέττασεν αω̟ός σο λαχτόρι ̟άνου τζαι ̟ιέσεν τα στο γουργούρι ντα 
̟νίξει τεϊ. Είδεν το λαχτόρι κι ̟νίγεται. Νανόστε να νάβρει α δεβοσύνη, να 
κοµ̟ώσει τον αω̟ό. Εί̟εν ‘τι κι: «Έ ντόστη, άφτσε µε τζαι µή µε ̟νίξεις, 
τζαι ‘γω να σα υ̟ώ αν αχιλλούς κατζί». Λέ’ ‘τι τζ’ αω̟ός: «Πέ µε να ‘ούµε 
̟’ α µα ει̟είς».  «Έ ντόστη»,  λέ ‘τι κι το λαχτόρι, «µε ‘γω κουµασού αφτέν 
τζαι 'ρνιθίουν τσουφαλάς ίνοµαι; Γω είµαι άλεϊ φυακιάρ’. Αφτέν του 
κουµασού είσαι συ. Χα τιδέ εί̟α σε τ’ αβούτζι αν ασλανίχι να ‘ουµε ̟’ α µε 
̟οικ τεϊ». Λε’ ‘τι τζ’ α̟ός κι: «Ματέµ κι ‘ύρεψες να µε ζαναχέ̟’ ̟ίσι 
λαχτόρι ραδέ, εµ µ̟ρο αρέ να σε ̟νίξω, να σε ̟αρτσαλατίσω τζαι τε στέρου 
να σε ̟οίκω α ζόρι φάεµα». 
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Εί̟εν τι τζαι το λαχτόρι κι: «Γροίξα τα κι στα σέρα σου κατιέν τζο 
γλιτώνω. Α µε φας α υ̟ά. Πιρ µη µε φας, να γα̟άς το Θεό σου, άφτσε µε 
να βκώ ‘τζα σο δώµα ̟άνω ν’ αλήσω στερνά δύο τρία φορέδες, να ̟ητάξω 
σελάµι σις χωρώτοι. Τζαι στέρου ̟οικ το κέιφι σου τζαι φα µε µο το 
χουζούρι σου. Εδώ τζαι συ ντάµα µου να σεριανείς του χωρού τα κουµάσα». 
Εί̟εν ‘τι τζ’ αω̟ός κι: «Χύτα να βκούµε σο δώµα, να 'ινεί το στερνό σου 
το χατίρι».  

 
 

Πέττασεν το λαχτόρι, έβκη σο δώµα. Ήρτε τζ’ αω̟ός κοντά του, 
στάθη ̟αρέκει. Αω̟ός µετρά του χωρού τα κουµάσα, σαίρεται τα ̟ουά 
'ρνίθα του χα φα. Το λαχτόρι άλτσε δύο τρία φορές.  

Τε στέρου σιτσιράτσεν σ’ α̟ού τη χαραή, τσιρµαλάτσεν τα, έβκαλεν τα 
φτάλµε του ̟οίτζεν dα κοριένι. Αω̟ός ενότουν ̟ουσµάνι. Νανόστε κι: 
«Α̟ιδέ στέρου να νάχω τ’ αχίλι µου σο τσουφάλι µου, τζαι αβούτζι να µη 
µε ζαναχεύει αν ̟ίσι λαχτόρι. Ήτουν σα σέρε µου, κέσκε ντα φάω τσας τα 
είχα σα σέρε µου». 

 Σ'του λαχτορού το λάληλα ξύ̟νησαν οι χωρότοι ήρταν, ̟ιέσαν τον 
κιορ αω̟ό, κόνσαν τα σον dερέ.  
 
Έφαγαν, έ̟αν, έφτασαν σα µουράτε τουν.  
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Ερµηνεία  
Η αλε̟ού κι ο κόκορας. 

 
Στον παλιό τον καιρό, σ’ ένα κουµάσι (κοτέτσι) ήταν λίγες 

κότες και ένας θαρραλέος κόκορας. Κάποια φορά µπήκε µια 
αλεπού στο κουµάσι για να φάει τις κότες. Στάθηκε ο κόκορας 
αντίκρυ στην αλεπού για να µην την αφήσει να πνίξει τις κότες. Της 
είπε: «Βρε κλεφτοκοτά, τί γυρεύεις εσύ εδώ; Αυτό το κουµάσι είναι 
δικό µου και εγώ είµαι επικεφαλής των ορνίθων». Είπε κι η αλεπού: 
«Αυτό το κουµάσι είναι δικό µου. Ποιος είσαι εσύ και µε το λειψό 
σου µυαλό, γίνεσαι αφεντικό στο κουµάσι κι επικεφαλής των 
ορνίθων».  

Πήδηξε η αλεπού πάνω στον κόκορα και τον έπιασε από το 
λαιµό να τον πνίξει. Όταν είδε ο κόκορας πως πνίγεται, σκέφτηκε να 
βρει µια διαβολιά να ξεγελάσει την αλεπού. Της είπε λοιπόν: «Ε 
φιλενάδα, άφησέ µε, µη µε πνίξεις, κι εγώ θα σου δώσω µια σοφή 
συµβουλή». Λέει η αλεπού: «Πες µου να δούµε τί θα µου πεις». 
«Βρε φιλενάδα», λέει τότε ο κόκορας: «εγώ µπορώ να γίνω αφεντικό 
στο κουµάσι και επικεφαλής στις κότες; Εγώ είµαι µόνο ένας απλός 
φύλακας. Αφέντης στο κουµάσι είσαι εσύ. Να, εγώ σου είπα ένα 
αστείο να δούµε τί θα µου κάνεις». Η αλεπού απάντησε: «Αφού 
λοιπόν ήθελες να µε κοροϊδέψεις βρωµιάρη κόκορα, πρώτα τώρα να 
σε πνίξω, να σε κατασπαράξω και να σε κάνω ένα θαυµάσιο γεύµα». 

Είπε κι ο κόκορας: «Κατάλαβα πως από τα χέρια σου δεν 
γλιτώνω µε καµιά δύναµη. Θα µε φας και πάει. Όµως πριν µε φας, 
αν αγαπάς το Θεό σου, άφησέ µε να βγω στο δώµα πάνω να λαλήσω 
στερνά δυο τρεις φορές, να στείλω χαιρετίσµατα στους χωρικούς. 
Και ύστερα κάµε το κέφι σου και µε τρως µε την ησυχία σου. Έλα 
κι εσύ µαζί µου να σεργιανίσεις τα κοτέτσια του χωριού». Είπε κι η 
αλεπού: «Τρέξε να βγούµε στο δώµα, να γίνει το στερνό σου 
χατίρι».  

Πήδηξε ο κόκορας, βγήκε στο δώµα. Ήλθε κι η αλεπού κοντά 
του, στάθηκε παρέκει. 

Η αλεπού µετράει τα κοτέτσια του χωριού, ενθουσιάζεται και 
χαίρεται τις πολλές κότες που θα φάει.  
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Ο κόκορας λάλησε δυο 
τρεις φορές.  

Και ύστερα σάλταρε στη 
µούρη της αλεπούς, τη γρα-
τζούνισε, της έβγαλε τα µάτια, 
την τύφλωσε.  
    Μετάνιωσε η αλεπού. 
Σκέφτηκε πως: «Από δω και 
στο εξής, να έχω το µυαλό 
µου στο κεφάλι, κι έτσι να µη 

µε κοροϊδεύει ένας χαζός, βρωµιάρης κόκορας.  
Ήταν στα χέρια µου, µακάρι να τον έτρωγα όταν τον είχα στα 

χέρια µου». Από το λάληµα του κόκορα ξύπνησαν οι χωρικοί 
ήλθαν, έπιασαν την τυφλή αλεπού, την έριξαν στο ρέµα.  

 
Έφαγαν, ήπιαν, έζησαν ευτυχισµένοι.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Αφηγητής: Ο παπά Θόδωρος Θεοδωρίδης, ο ιστορικός ηγέτης των  Φαρασιωτών που 
εγκαταστάθηκαν στην Αττική.  
Η Αµερικανική Οργάνωση Near East Relief τον έφερε δωδεκαετή µε άλλα ορφανά (7000 
ψυχές) από την Καισάρεια στην Κόρινθο το 1923, µετά την κατάρρευση του µετώπου και 
πριν από την Ανταλλαγή.  
Παντρεύτηκε την Ανατολή, ορφανή από τον Πόντο προστατευόµενη του Αρχιεπισκόπου 
∆αµασκηνού. Ο παπά Θόδωρος, υπηρέτησε ως εφηµέριος και εξοµολογητής σε 
διάφορους Ιερούς Ναούς των Αθηνών, Περιστερίου, Αγ. Παρασκευής και για πολλά 
χρόνια στην Παναγία τη Γρηγορούσα στην Πλάκα.  
Υπήρξε συγγραφέας µονογραφιών (“Χυτάτε να υπάµε σ'ον Εζ' Βασίλη” κ.α.). Έγραψε το 
λεξικό της Φαρασιωτικής γλώσσας (αδηµοσίευτο) και δηµοσίευσε πλήθος άρθρα σε 
προσφυγικά έντυπα: “Προσφυγικός Κόσµος”, “Μικρασιατική Ηχώ”, σε συλλογικούς 
τόµους, στο ∆ΕΛΤΙΟ του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, στη “ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ”, στα 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ της Ένωσης Σµυρναίων.  
Υπήρξε τακτικός συνεργάτης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών για πολλά χρόνια. 
∆ιετέλεσε για δεκαετίες Πρόεδρος του Ιστορικού Συλλόγου Φαρασιωτών Αττικής.  
Συνιδρυτής µε τον Σινασίτη Λάζαρο Τακαδόπουλο και Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Καππαδοκικών Συλλόγων (Π. Ο. Κ. Σ.).  
Επισκέφτηκε την Καππαδοκία µε αποστολή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και 
µελέτησε την περιοχή Φαράσων. 
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4.  Αω̟ός τζαι το λαχτόρι. Β΄ 
 

Σον ̟αλό τον ταρό, α φορά αν αω̟ός ̟ιέσεν α λαχτόρι ν’ τα φα, τζ’ 
εί̟εν ‘τι: «Ε λαχτόρι, συ ̟ώτ’ς είσαι τζαι αντί ̟έγος - αβγάτ’ς, φοραίνεις 
τζαι τζισµέδε αβγάτη σα ̟οδάρε σου; Πώτς έν’ ατέ το κουκούλι σο 
τζουφάλι σου; Μην είσαι ζα̟ίτ’ς του Γενιτζερίουν; Συ τελλάλ είσαι τζαι 
‘ξωµατικός; Τζαι τσιράς νυέχτα τζαι ηµέρα; Τζαι αλείς αντί ̟έγος, δεχούς 
µάνα τζαι ‘δελφές!» 

Το λαχτόρι ̟άλι δώτζεν τζογά̟ην τζ’ εί̟εν ‘τι: «Ούµα είµαι!» Για 
αω̟ός εί̟εν ‘τι: «Ό,τι τζαι να µε ει̟είς ‘̟έ µε! Χαχλούς ̟άλι να είσαι τζαι 
χαχτσούζης να είσαι, γω τζο χαρίζω σε! Ήρτες µ̟ρο µου, α σε φάγω!» 
Εί̟εν τι τζαι το λαχτόρι κι: «Πιρ µη µε φας, άφτσε µε να βκώ ‘τζα σο 
δώµα ̟άνω ν’ αλήσω στερνά δύο τρία φορέδες, να ̟ητάξω σελάµι σις 
χωρώτοι. Τε στέρου φα µε µο το χουζούρι σου. Εδό τζαι συ ντάµα µου να 
σεριανείς του χωρού τα κουµάσα». Εί̟εν ‘τι τζ’ αω̟ός κι: «Χύτα να 
βκούµε σο δώµα, να ινεί το στερνό σου το χατίρι».  

Πέττασεν το λαχτόρι, έβκη σο δώµα. Ήρτε τζ’ αω̟ός κοντά του, 
στάθη ̟αρέκει. Αω̟ός µετρά του χωρού τα κουµάσα, σαίρεται τα 'ρνίθα 
του χα φα. Το λαχτόρι άλτσε δύο τρία φορές. Τε στέρου σιτσιράτσεν σ’ 
α̟ού τη χαραή, τσιρµαλάτσεν τα, έβκαλεν τα φτάλµε του, ̟οίτζεν dα 
κοριένη.  

Αω̟ός ενότουν ̟ουσµάνι. Νανόστε κι: «Κέσκε ντα φάω τσας τα είχα 
σα σέρα µου». Του λαχτορού το λάληλα ήξαν τα οι χωρώτοι ήρταν, ̟ιέσαν 
τον κιορ αω̟ό, κόνσαν τα σο γουγί.  

 
Έφαγαν, έ̟αν, έφτασαν σα µουράτε τουν. 
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Ερµηνεία 
 

Η Αλε̟ού και ο κόκορας. Β΄ 
 

Τον παλιό τον καιρό, κάποτε µια αλεπού έπιασε ένα πετεινάρι 
να το φάει, και του λέει: «Βρε κόκορα, τί είσαι εσύ και σαν µπέης - 
ιππότης, φοράς και σπιρούνια καβαλάρη στα πόδια σου; Τί είναι 
αυτή η κουκούλα στο κεφάλι σου; Μπας κι είσαι βαθµοφόρος των 
Γενιτσάρων; Είσαι συ κήρυκας και αξιωµατικός και φωνασκείς νύχτα 
µέρα; Και λαλείς σαν µπέης δίχως µάνα και αδελφές!» 

Ο πετεινός πάλι έδωσε απάντηση κι είπε: «Ναι είµαι!»  Όµως η 
αλεπού επέµενε: «Ό,τι και να µου πεις µου το λες! Έχεις δεν έχεις 
δίκιο, εγώ δε σου χαρίζω τη ζωή!  Ήλθες εµπρός µου, θα σε φάω!» 
Είπε και ο κόκορας: «Πριν µε φας, άφησέ µε να βγω εκεί δα στο 
δώµα πάνω, να λαλήσω στερνά δυο τρεις φορές, να στείλω χαιρε-
τίσµατα στους χωριανούς. Και φάγε µε ύστερα µε την ησυχία σου. 
Έλα κι εσύ µαζί µου να σεργιανίσεις τα κοτέτσια του χωριού». Είπε 
κι η αλεπού: «Τρέξε να βγούµε στο δώµα, να γίνει η τελευταία σου 
επιθυµία».  

  Πήδηξε ο κόκορας, βγήκε στο δώµα. Ήλθε κι η αλεπού 
κοντά του, στάθηκε παρέκει. Η αλεπού µετράει τα κοτέτσια του 
χωριού, χαίρεται τις κότες που θα φάει. Ο κόκορας λάλησε δυο 
τρεις φορές. Τελικά σάλταρε στη µούρη της αλεπούς, τη γρα-
τζούνισε, της έβγαλε τα µάτια, την τύφλωσε.  

Μετάνιωσε η αλεπού. Σκέφτηκε: «Μακάρι να τον έτρωγα όταν 
τον είχα στα χέρια µου». Άκουσαν το λάληµα του κόκορα οι 
χωριανοί. Έτρεξαν ήλθαν, έπιασαν την τυφλή αλεπού, την έριξαν 
στο λάκκο. 

 Έφαγαν, ήπιαν, έζησαν ευτυχισµένοι.  
 

 
 
 
 
 
Αφηγητής: Ο παπά Θόδωρος Θεοδωρίδης. 
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5.  Του Βασιλό τα φσάχα τζ' οι Ντιλ̟έρτσες. 
 

Σον ̟αλό τον ταρό ήτουν α βασιλός τζ΄ είσεν τρία γιοί.  
Σ' η βασιλεία του ̟έσου κορίτσε σα ̟αλικάρα του γκιορέ τζο 

βρισκούσαντε. Α ηµέρα, τα φσάχα ̟οίκαν το κατζί, να υ̟άν’ σ’ εν άβου 
χώρας τό̟ος να ‘ναύρουν νυφάδες. Γαλίτζεψαν τ’ άβγα τουν, τζ’ έβκαν ση 
στράτα.  

Πηάγαν, ̟ηάγαν, δέβαν ρουσία τζαι χαΐτζοι, τζ’ ήρταν ‘σ εν ̟εγάιδι η 
ράστα. Ατζεί χωριζούσαντε τρία στράτες. Τό ινα η στράτα λένκεν ‘τι: «Α 
υ̟άς τζαι α ‘υριστείς ξο̟ίσου». Το δεύτερο η στράτα ̟άλι εί̟εν dα αβούτσι. 
Το τρίτον η στράτα λέγκεν ‘τι κι: «Α υ̟άς για, τζ’ α ‘υριστείς ξο̟ίσω!» 

Το µέγο τουν αδεφός έµ̟η σο ̟ρώτον τη στράτα, ‘σ µέσης τουν έµ̟ην 
σο δεύτερο τη στράτα τζαι το µιτσίκκο αδεφός έµ̟ην σο τρίτον τη στράτα. 
Πίρ µη µ̟ούν σις στράτες, έθακαν τα δαχτυλίδε τουν σ’ ε θάλιν ̟ουκάτου, 
τζ΄εί̟αν ‘τι: «Ότις ‘α ̟ροµ̟ήσει, ‘α φυάξει αδού ΄ς ως του να νάρτουν τζαι 
τα ̟εµεινά µας». Πήραν τζαι µασία.  

Τα ̟ρωτινά τουν τα δύο γιοι, ̟ηάγαν λέικο σ΄η στράτα, τζ’ ‘υρίσταν 
ξο̟ίσω σο ̟εγάιδι.  

Το µιτσίκκο τουν ̟άλι ̟ήρεν τη στράτα µ̟ρο του τζαι ̟ααίνει. ‘Σ τ’ εν 
ταρός ‘στέρου θωρεί ‘τι κι, γνέντα του ένι αν κά̟νη τζαι α̟ή τζει ήρτεν αν 
τσίκνα σο µυτήν του. Πήεν να ‘υρέψει ψωµί να φα. Έµ̟ην σο σ̟ίτιν ̟έσου 
τζαι θωρεί ‘τι κι!  
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Ένι α Μαρκάλτσα, είσεν το φούρνον α̟µένον τζαι φρουκαλένκεν τα 
µο τα βυζία τ’ς! Το φσάχι µα στάθην, χεµέν ̟ήρεν αν τζαλούς τζ’ εί̟εν ‘τι 
ση Μαρκάλτσα, «Ω νηµά! Μη φρουκαλέν’ µο τα βυζία σου, ’α καφτούνται! 
Φρουκάλ’ τα µο τον τζαλούς».  

Η Μαρκάλτσα χάρην, τζ’ εί̟εν ‘τι: «‘Σ τ’ εµέν’ γιο µου, τούς καό 
‘υρέβ’ να σε ̟οίκω;» Εί̟εν ‘τι τζαι το φσόκκο: «Συ σε µένα ‘̟ ‘α ̟ορέζ’ να 
µε ̟οικ;» Η Μαρκάλτσα ατέ τη µία έβκαλεν ‘̟ο ̟έσου σ'το ντουλά̟ι αν 
τσίκκιν, δώτζεν τα, τζ’ εί̟εν ‘τι κι: «Έ̟αρ’ τ’ ατέ το τσίκκι, τζαι ό,τι α 
‘υρέβ ‘α σε τα ̟οίτζει!» Το φσάχι ατότε ̟ήρεν το τσίκκιν τζαι δέβην ̟ήεν.  

Πολύν ̟αρ̟άτσεν, λαΐκον ̟αρ-
̟άτσεν, ήρτεν σ’ ε Γαλάς ‘µ̟ρο! 
Έκωσεν ‘ς ου να κώσει το Γαλάν, 
για ̟ούτ’ α θύριν τζούβρεν να µ̟ει 
̟έσου!  

Τε στέρου τσίριξεν τζαι νοίγ’ α 
θύρι. Αδού σο θύριν µ̟ρο έβκην αν 
Ντιλ̟έρτσα. Σα τα είδεν, ατέ τη µία 
το φσάχι ̟αΐντζεν. Το κορτζόκκο για 
τα χεµέν µο τις τζιράχτσες του, 

̟ήρεν το φσάχι, τζ’ έµ̟ασέν τα ̟έσου. ‘Σ τ’ εν κούτι στέρου το φσάχι 
ήνοιξεν τα φτάλµε του τζ’ ήρτ’ ο νους του σο τσουφάλι του.  

Το κορτζόκκο ̟αλί ατότε ρώτσεν τα: «Έ φσάχι µου! Αδέ ̟άνου, 
ατζεινιά του ̟ετάν τα ̟ουλία ̟άλι τζο ̟ορούν να νάρτουν. Με συ τούζ 
ήρτες;» Λε’ ‘τι τζαι το φσάχι κι: «Με µένα τίς χα µε κρατήσει τζαι µη µε 
φήτζει νά 'ρτω αδέ;» Το κορτζόκκο δώτζην το τζεβά̟ι του: «Έ νοµάτη, γω 
έχω αν Αρά̟! Ατός µο τ’ άβγο του κάτα ηµέρα 'ξειά στο γεφύρι σο ̟οτάµι. 
Ερ συ να ΄υρέφ να ζήσεις ̟ρέφτει σε, τε µ̟ρο ν’ τα δόσ’ σο τζουφάλι του ν’ 
τα κρεµίσ’ σο ̟οτάµι, τζαι να γαλιτζέψεις τ΄άβγο του. Ερ να µη τα 
̟ασαρέψεις, σεν ̟αλί 'α σε φα, µεν ̟άλ΄ 'α µε φα!».  

Ατέ τη µία το φσάχι µα στάθη. Πήρεν, ‘ς ου να γρε̟, το τσίκκιν dου, 
γαλίτσεψεν τ΄άβγο του, ̟ήεν σο γεθύρι, τζαι φύαξεν ατζεί σ΄ώστου να νάρτ΄ 
Αρά̟. Σα δώδεκα το σαχάτι, κατακρώτσεν ο ουρανός τζαι σείστην ο 
κόσµος! Τζαι θωρεί ‘τι κι ήρτεν Αρά̟ σ΄ άβγον ̟άνου. Τζαι ̟ίρ µη µ̟ει σο 
̟οτάµι, το φσάχι τάνισεν το τσίκκιν dου, σεµάδεψεν τζαι δότζεν dα σο 
τζουφάλιν dου, κρέµσην dα σο ̟οτάµι. Τζαι ‘ς ου να γρε̟, ̟έττασεν τζαι 
γαλίτζεψεν τ΄άβγο του Αρά̟η! 
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Τ΄ άβγ΄ ατότε σηκώθην, έβκην σον ουρανό, στέρου κατέβην σον 
κόσµον, λιέγωσεν τζαι εί̟εν ‘τι σο φσάχι: «Έ̟αρ ΄ς το βράδι µ΄ αν τσάρι, 
τζαι ΄ν ώρα να ’υρέ̟ τσούσ΄ τα, τζαι γω ‘χα να είµαι κοντά σου». Το φσάχι 
τάβρισεν αν τσάρι στο βράδι του, τζαι ̟αλί γαλίτζεψεν τ' άβγο του έµ̟ην σ' 
η στράτα να υ̟ά σο κορίτζιν κοντά. Για ση στράτα, φοτές 'υριζούτουν, 
ήρτεν σ΄εν άβου γαλάς µ̟ρο, µα στάθη, δέβην ̟ήε σο κορίτσι. Ρώτσεν τα, 
τζ΄ εί̟εν τι: «Ατζεινέ τ΄ άβου ο γαλάς ̟ωτς ένι;» Εί̟εν ΄τι τζαι το 
κορτζόκκο: «Ατζεί ένι τ΄ άβου µου η 'δεφή».  

Το φσάχι µα στάθη. 'Σ ατέ τη µία ̟ήεν σε τ΄ άβου το γαλά, τσίριξεν 
τζαι ΄δού νοίγην τζαι τούτου το θύριν, φάνην µ̟ρο του αν άβου 
Ντιλµ̟έρτσα. Τζας είδεν τζαι τούτηννας, ̟αΐντσεν το φσάχι. Τζαι ΄δού 
χέµεν ̟ήρεν τα τζαι τούτη ̟έσου, µο τις τζιράχτσες τ΄ς. Τζαι 'σ 'τ εν κούτι 
στρέρου σα τα ξύ̟νησεν το ̟αλικάρι, ήνοιξε τα φτάλµε του, τζ' ήρτε ο νους 
του σο τζουφάλιν του. Ρώτσεν τα τζαι τούτη τζ΄ εί̟εν ‘τι: «Ε φσάχι, συ αδέ 
τούς ήρτες, τούς τα ̟ασάρεψες τζ΄ ήρτες; Αδέ του ̟ετάν τα ̟ουλία ̟άλι 
τζο ̟ορούν να νάρτουν”. Λε’ ‘τι τζαι το φσάχι κι: «Με µένα τις χα µε 
κρατήσει τζαι µη µε φήτζει να νάρτω αδέ;» Το κορτζόκκο δώτζην το 
τζεβά̟ιν του: “Γω έχ΄ αν Αρά̟ µο τα δύο τζουφάλε. Ατός µο τ’ άβγο του 
κάτα ηµέρα 'ξειά στο γεφύρι σο ̟οτάµι. Ερ συ να ΄υρέφ να ζήσεις ̟ρέφτει 
σε ν’ τα δόσ’ µε τη µία σα δύο του τα τζουφάλε ν’ τα κρεµήσ’ ‘ς σο ̟οτάµι, 
τζαι να γαλιτζέψεις τ΄ άβγο του! Ερ να µη τα ̟ασαρέψεις, τζαι  ατός ερ να 
σε ναύρει, σεν΄ ̟αλί ά σε φα, µέν ̟άλ΄ ά µε φα». 

 ‘Σ ου να γρε̟, ̟ήρεν,το τσίκκιν του, γαλίτσεψεν τ΄ άβγο του, ̟ήεν σο 
γεθύρι, τζαι φύαξεν ατζεί σ΄ ώστου να νάρτ΄ Αρά̟. Τζαι ̟ίρ µη µ̟ει σο 
̟οτάµι, το φσάχι τάνισεν το τσίκκιν του, σεµάδεψεν τζαι δότζεν τα σα δύο 
τζουφάλε του, κρέµσην τα σο ̟οτάµι. Τζαι ‘ς ου να γρε̟, ̟έττασεν τζαι 
γαλίτζεψεν τ΄άβγο του Αρά̟η! Τ΄ άβγ΄ ατότε σηκώθην, έβκην σον ουρανό, 
στέρου κατέβην σον κόσµον, λιέγωσεν τζαι εί̟εν ‘τι σο φσάχι: «Έ̟αρ ΄ς το 
βδάδι µ΄ αν τσάρι, τζαι ΄ν ώρα να ’υρέ̟ τσούσ΄ τα, τζαι γω ‘χα να είµαι 
κοντά σου». Τάβρισεν αν τσάρι στο βράδι ρου, ̟ήρεν τζ' ατό την 
Ντιλ̟έρτσα σ' άβγο του  ̟άνω, ΄υρίστη να υ̟ά σ΄ άβο το κορτίτσι κοντά. 
Ση στράτα φοτές ‘υριζούτουν ήρτεν σ΄εν άβου γαλάς η ράστα. 
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Εί̟εν ‘τι το κορίτζι: «Αδού ένι 
τ΄ άβου µου η δεφή». Σου να γρε̟' 
̟άγασεν τζαι τούτινα σο ̟ρωτινό το 
κορίτζι κοντά τζαι ΄υρίστη ̟ίσω σο 
γαλά. Τζίριξεν το φσάχι σο Γαλά 
µ̟ρο. ΄Νοίγη το θύρι, φάνη µ̟ρο 
του αν Ντιλ̟έρτσα. Τζας τα είδεν 
̟αΐνσεν το φσάχι. Πήραν τα ̟έσου 
οι τσιράχτσες. Τζαι σ' 'τ εν κούτι 
στέρου, ήνοιξεν τα φτάλµε του το 
φσάχι, τζ' ήρτεν ο νούς του σο 
τσουφάλι του. Τζ΄εί̟εν το κορτζόκκο: «Ε ̟αλικάρι µου, συ αδέ τούς ήρτες, 
τούς τα ̟ασάρεψες τζ΄ ήρτες; Αδέ του ̟ετάν τα ̟ουλία ̟άλι τζο ̟ορούν να 
νάρτουν!» Λε’ ‘τι τζαι το φσάχι κι: «Με µένα τίς χα µε κρατήσει τζαι µη µε 
φήτζει να νάρτω αδέ;» «’Γω έχω αν Αρά̟ µο τα τρία τσουφάλε», εί̟εν τι 
το κορτζόκκο, «ατός µο τ’ άβγο του κάτα ηµέρα ξειά στο γεφύρι σο ̟οτάµι. 
Ερ ντα δος µε τε τσίκκι σα τρία του τσουφάλε, χα µε ̟αρ. Ερ να µη τα 
̟ασαρέψης, τζαι σένα χα σε φα, τζαι µένα χα µε φα». Πην το φσάχι σο 
γεθύρι. Τζας είδεν τον αρά̟ σ΄άβγο ̟άνω, τάνισεν το τσίκκιν του δότσεν dα 
µε τη µία σα τρία τσουφάλε του, κρέµσεν dα σο ̟οτάµι. 

 Γαλίτζεψεν τ΄ άβγο του Αρά̟η. Τάβρησεν στο βράδι του αν τσάρι, 
̟ήρεν το κορτζόκκο σ' αβγο του ̟άνω τζαι ̟ην σα ̟ρωτινά τα κορτζόκκα. 
Τσούριξεν τα τσάρε του ̟ήρην στο ̟ρωτινό τ’ άβγο τζαι στο δεύτερο άβγο 
τζαι στο τρίτο άβγο. 

 Ήρταν τα τρία τ΄άβγα, γαλίτσεψαν τα κορτζόκα, ̟ήρεν τα τζαι 
̟ηάγαν ατζεί σο ̟εγάιδι. Ηύρεν τα δέλφα του, δέβασαν τ’ αλτουνώνα 
λαχτυλίδα σων κοριτσών τα σέρα σεµαδεύταν. 

 Ήρταν σο Σεράη του βασιλό.  
Πήκαν γάµος οφτά ηµέρες οφτά νυέχτες. 
 
 Έφαγαν, έ̟αν, έφτασαν σα µουράτε τουν. 
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Ερµηνεία 
 

Τα ̟αιδιά του Βασιλιά και οι Πεντάµορφες. 
 

 Στον παλιό τον καιρό ήταν ένας βασιλιάς κι είχε τρεις γιους. 
Μέσα στο βασίλειό του, κορίτσια ταιριαστά µε τα παλικάρια του 
δεν υπήρχαν. Μια µέρα τα αγόρια συµφώνησαν να πάνε σε τόπους 
µιας άλλης χώρας για να βρουν “ταιριαστές” νύφες. Καβάλησαν τα 
άλογά τους και βγήκαν στο δρόµο. 

Πήγαν, πήγαν, πέρασαν βουνά και λαγκάδια, κι έφτασαν 
µπροστά σ΄ ένα πηγάδι. Εκεί υπήρχε ένα τρίστρατο. Ο ένας δρόµος 
έλεγε: «Θα πας και θα γυρίσεις πίσω». Ο δεύτερος δρόµος έλεγε τα 
ίδια. Η τρίτη στράτα έλεγε: «Θα πας αλλά δε θα γυρίσεις πίσω». 

Ο µεγάλος αδελφός µπήκε στην πρώτη στράτα, ο µεσαίος 
µπήκε στη δεύτερη στράτα. Κι ο πιο µικρός αδελφός µπήκε στην 
τρίτη στράτα. Πριν πάρουν τους δρόµους, έβαλαν τα δαχτυλίδια 
τους κάτω από ένα λιθάρι, κι είπαν: «Όποιος έλθει πρώτος θα 
παραφυλάξει εδώ, ώσπου να έλθουν και οι άλλοι». Πήραν και όρκο!   

Οι δυο πρώτοι γιοι, πήγαν για λίγο στο δρόµο και γύρισαν 
πίσω στο πηγάδι. Ο πιο µικρός λοιπόν πήρε τη στράτα µπρος του 
και πηγαίνει. Ύστερα από λίγο καιρό βλέπει απέναντι µια καπνο-
δόχο από όπου του ήρθε τσίκνα στη µύτη. Πήγε να γυρέψει ψωµί να 
φάει. Μπαίνει µέσα στο σπίτι και τί να δει! Μια ∆ράκαινα είχε το 
φούρνο αναµµένο και σκούπιζε τη θράκα µε τα βυζιά της! Το αγόρι 
δε χάνει καιρό, αµέσως παίρνει ένα φροκάλι: «Μητερούλα», της λέει, 
«µή σκουπίζεις µε τα µαστάρια σου, θα καούν. Σκούπισε µε τα 
φρύγανα».  

Η ∆ράκαινα τότε χάρηκε! Και του λέει: «Από µένα αγόρι µου, 
τί καλό θέλεις να σου κάµω;» Είπε και το παλικάρι: «Εσύ σε µένα τί 
καλό µπορείς να µου κάνεις». Η ∆ράκαινα, µε µιας έβγαλε από το 
ντουλάπι ένα τόξο, του το έδωσε και είπε: «Πάρε αυτό το τόξο µε 
τα βέλη. Και στην ανάγκη, ό,τι να του ζητήσεις θα σου το κάµει». 
Το αγόρι πήρε το τόξο προσπέρασε και έφυγε. 

Πολύ περπάτησε, λίγο περπάτησε, έφτασε σε ένα κάστρο 
µπροστά. Έκλωσε γύρω από το κάστρο, µα δε βρήκε πόρτα να µπει 
µέσα. Στο τέλος τσίριξε και άνοιξε µια πόρτα. Μπροστά στο 
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κεφαλόσκαλο παρουσιάστηκε µια πεντάµορφη. Σαν την είδε 
ξαφνικά, το παλικάρι λιποθύµησε. Η κοπέλα µε τις δούλες της 
πήραν το µουσαφίρη το έµπασαν µέσα. Ύστερα από λίγο το αγόρι 
άνοιξε τα µάτια του και ήλθε στα συγκαλά του.  

Το κορίτσι λοιπόν τότε ρώτησε: «Παλικάρι µου, εδώ ακόµη κι 
εκείνα τα πετούµενα πουλιά δεν µπορούν να φτάσουν. Εσύ πώς τα 
κατάφερες και ήλθες;» Λέει και το παλικάρι: «Μα µένα ποιος θα 
µπορούσε να µε κρατήσει και να µη µε αφήσει να έλθω εδώ». 
Αµέσως το κορίτσι έδωσε απάντηση: «Βρε άνθρωπε, εγώ έχω ένα 
Αράπη. Αυτός µε το άλογό του κάθε µέρα πέφτει από το γεφύρι στο 
ποτάµι. Αν εσύ θέλεις να ζήσεις, σου πρέπει να τον βαρέσεις στο 
κεφάλι να τον γκρεµίσεις στο ποτάµι και να καβαλήσεις το άλογό 
του. Αν δεν τα καταφέρεις, κι εσένα λοιπόν θα σε φάει, κι εµένα πάλι 
θα µε φάει».         

Με µιας το παλικάρι δεν κοντοστάθηκε. Πήρε αµέσως το τόξο 
του, καβάλησε το άλογό του και πήγε στο γεφύρι. Φύλαξε εκεί 
ώσπου να έλθει ο Αράπης. Στις δώδεκα η ώρα, βρόντηξε ο ουρανός 
και σείστηκε ο κόσµος! Και θωρεί πως ήλθε ο Αράπης πάνω στο 
άλογο. Και πριν µπει στο ποτάµι, το παλικάρι τέντωσε το τόξο του, 
σηµάδεψε και τον χτύπησε στο κεφάλι του, τον γκρέµισε στο 
ποτάµι. Κι’ ώσπου να δεις, πήδηξε και καβάλησε το άλογο του 
Αράπη!  

Το άλογο τότε σηκώθηκε, πέταξε στον ουρανό, ύστερα 
κατέβηκε στη γη, κουράστηκε και είπε στο αγόρι: «Πάρε από την 
ουρά µου µια τρίχα, και όποτε µε χρειαστείς, να την τσουρου-
φλίσεις. Κι εγώ θα είµαι κοντά σου». Και το παλικάρι πήρε µια 
τρίχα από την ουρά, καβάλησε το άλογό του και πήρε δρόµο να 
πάει κοντά στο κορίτσι. Όµως, καθώς γύριζε στο δρόµο, βρέθηκε 
µπροστά σε ένα άλλο κάστρο, µα δε στάθηκε, πέρασε και πήγε στο 
κορίτσι. Ρώτησε την κοπέλα: «Εκείνο το άλλο κάστρο τί είναι» Είπε 
και το κορίτσι: «Εκεί είναι η άλλη µου αδελφή». 

Το παλικάρι δε στάθηκε. Με µιας πήγε στο άλλο κάστρο, 
τσίριξε και αµέσως άνοιξε και αυτού η θύρα. Φάνηκε µπροστά του 
µια άλλη Καλλονή. Καθώς είδε την κόρη, λιποθύµησε το αγόρι.  Κι 
εκείνη, αµέσως µε τις δούλες της τον πήραν µέσα. Κι ύστερα από 
λίγο ξύπνησε, άνοιξε τα µάτια του κι ήλθε στα συγκαλά του. 
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 Ρώτησε η κοπέλα: «Βρε παλικάρι µου, εσύ πώς έφτασες εδώ; 
Πώς τα κατάφερες και ήλθες; Εδώ και τα πουλιά που πετούν πάλι 
δεν µπορούν να έλθουν». Λέει και το παλικάρι: «Μα µένα ποιος θα 
µε κρατήσει και να µη µ' αφήσει να έλθω εδώ;» Απάντησε το 
κορίτσι: «Εγώ έχω ένα Αράπη µε δυο κεφάλια. Αυτός µε το άλογό 
του κάθε µέρα, έρχεται τα µεσάνυχτα και πέφτει από το γεφύρι στο 
ποτάµι. Αν εσύ θέλεις να ζήσεις, σου πρέπει να τον χτυπήσεις µε τη 
µία στα δυο του κεφάλια και να τον γκρεµίσεις στο ποτάµι και να 
καβαλήσεις το άλογό του! Αν δεν τα καταφέρεις κι αν αυτός σε βρει, 
εσένα λοιπόν θα σε φάει, κι εµένα πάλι θα µε φάει». 

Ώσπου να δεις, το αγόρι πήρε το τόξο του, καβάλησε το άλογό 
του και πήγε στο γεφύρι να φυλάξει εκεί ώσπου να έλθει τα 
µεσάνυχτα ο Αράπης.  

Ο Αράπης πριν µπει στο ποτάµι, το αγόρι τέντωσε το τόξο 
του, τον σηµάδεψε, µε µια σαϊτιά τον χτύπησε στα δυο του κεφάλια, 
τον έριξε στο ποτάµι. Και ως που να δεις, πήδηξε και καβάλησε στο 
άλογο του Αράπη! Το άλογο τότε σηκώθηκε, βγήκε στον ουρανό, 
ύστερα κατέβηκε στη γη, κουράστηκε και είπε στο αγόρι: «Πάρε 
από την ουρά µου µια τρίχα, και όποτε χρειαστείς, να την 
τσουρουφλίσεις. Κι εγώ θα είµαι κοντά σου».  

Πήρε µια τρίχα από την ουρά του αλόγου, γύρισε και πήρε το 
κορίτσι µαζί του στο άλογο καβάλα. Στο δρόµο καθώς γύριζε, 
βρέθηκε µπροστά σε ένα άλλο κάστρο. 

Είπε το κορίτσι: «Εδώ είναι η άλλη µου αδελφή». Ώσπου να 
δεις, πήγε την κόρη στο προηγούµενο κορίτσι κοντά και γύρισε 
πίσω στο κάστρο. Τσίριξε το παλικάρι µπροστά στο κάστρο. Άνοιξε 
η πόρτα, φάνηκε µπροστά του µία Καλλονή. Μόλις την είδε, 
λιποθύµησε το παλικάρι. Τον πήραν µέσα οι δούλες. Και ύστερα 
από λίγο, άνοιξε τα µάτια του και ήλθε στα συγκαλά του.  

Είπε το κορίτσι: «Βρε παλικάρι µου, εσύ πώς έφτασες εδώ; 
Πώς τα κατάφερες και ήλθες; Εδώ και τα πουλιά που πετούν πάλι 
δεν µπορούν να έλθουν». Λέει και το παλικάρι: «Μα µένα ποιος θα 
µε κρατήσει και να µη µ' αφήσει να έλθω εδώ». Είπε και το κορίτσι: 
«Εγώ έχω ένα Αράπη µε τρία κεφάλια. Αυτός µε το άλογό του κάθε 
µέρα πέφτει από το γεφύρι στο ποτάµι. Αν τον χτυπήσεις µε µια 
σαϊτιά στα τρία κεφάλια, θα µε πάρεις. Αν δεν τον πετύχεις, κι εσένα 
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θα σε φάει, κι εµένα θα µε φάει!» Πήγε το αγόρι στο γεφύρι. Μόλις 
είδε τον Αράπη πάνω στο άλογο, τέντωσε το τόξο του, έριξε µια 
σαϊτιά, τον χτύπησε στα τρία κεφάλια του και τον γκρέµισε στο 
ποτάµι. Καβάλησε το άλογο του Αράπη. Τράβηξε µια τρίχα από 
την ουρά του, πήρε και αυτό το κορίτσι στο άλογό του και πήγε στα 
άλλα κορίτσια.  

Τσουρούφλισε τις τρίχες που πήρε από το πρώτο και δεύτερο 
και το τρίτο άλογο. Ήλθαν τα τρία άλογα, καβάλησαν τα κορίτσια, 
τα πήρε και πήγαν εκεί στο πηγάδι. Βρήκε τα αδέλφια του που τον 
περίµεναν, πέρασαν τα χρυσά δακτυλίδια στων κοριτσιών τα χέρια, 
αρραβωνιάστηκαν. Ήλθαν στο παλάτι του βασιλιά. Έκαµαν γάµο 
που κράτησε εφτά µέρες και εφτά νύχτες.  

 
Έφαγαν, ήπιαν, έφτασαν στην ευτυχία τους.  

 
 
 
 
 
 
Αφηγήτρια: Η γιαγιά µου, Ευλαµπία, πρεσβυτέρα του παπά Μάρκου από το Σαττί  Φαράσων. 
Συνέντευξη στο Πλατύ, 1950. 
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O κουγιουµτζής, ο dουλgέρ, η ναίκα, ο τερζής, τ’ ένα καό Θεού νοµάτ. 
 

6. Dουλgέρ, Kουγιουµτζής, Tερζής 
τζαι τ’ ένα καό Θεού νοµάτ. 

Dawkins σελ. 464. 
 

Σηκώθην jαι bά σηκώθη. ‘Σ αµ ̟ρώτο ζαµάνι ήτουνε τέσσερα νοµάτοι. 
Τ’ ένα ήτουνε [dουλgâρ]*, τ’ ένα ήτουνε κουγιουµτζής, τ’ ένα τερζής, jαι τ’ 
ένα καό Θεού νοµάτ. Πηάγανε ς’ αν ορµάνι. Αjέ σ’ ορµάνι ήσανdαι ̟ουά 
λύçοι. çαι σκούνdαι. Εί̟αν dι κι «Να ̟νώσωµε µε dο νοbάτι [ξύ̟νο].»   

 

΄Υ̟νωσανε τα τρία. Ο dουλgâρ φύαξε. Είδεν [ατζεί ̟αρέκει] α µέγα ξύο. 
Σηκώθην, έκοψεν το ξύο. Ήφαρέν dα, ̟οίτζεν dα α νοµάτ, τί̟κε νοµάτ. 
Ύ̟νωσε. Σηκώθη ο τερζής. Ήγρεψεν κι,  ένι αjά αν ξύο. Πήρεν dα. 
Ήγρεψεν dι κι ένι τί̟κε νοµάτ. Ποίjεν dα α ζυ ρούχα. Ύ̟νωσεν ο τερζής. 
[Σηκώθην ο κουγιουµτζής]. ∆έβασέν dα βρασόλε jαι κερdάνε. Ύ̟νωσεν j' ο 
κουγιουµτζής.  

Σηκώθην jαι του Θεού το καό ο νοµάτ. Ήγρεψεν κι ένι αjά αν ξύο 
σον dιέχο τενdεµένο. Πήρεν dα. Ήγρεψέν dα κι έν’ α σουράτι. Εί̟εν dι κι, 
«Αλλάχ, Παναγία µου, αdέ το κορίdζι δος τα αµ ψυσή». ∆ώjεν dα ο Θεός 
αµ ψυσή. [Ύ̟νοσε jαι του Θεού το καό ο νοµάτ.] 

Σηκώθανε τηνεβίdζα. Ξηµέρεψε. Μαρgάωσεν ο dουλgέρ. Εί̟εν dι κι, 
«Αdέ ̟οίκα dα γω, [αν τα ̟άρω γω].» Εί̟εν dι κι jαι ο  qουγιουµjής, 
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Ο Χότζας, ο τερβίσης  κι’ ο Καdής 

«Χαΐρ, ’γω ̟άλι δέβασά dα gουµουσόνα βρασάλε jαι αλτούνε.  Αν dα ̟άρω 
γω». Εί̟εν dι jαι ο τερζής: «Χαΐρ, αν dα ̟άρω γω. Φόρεσά τα ρούχα».  

[Εί̟εν dι κι τζαι του Θεού το καό ο νοµάτ, 
«Αν dα ̟άρω γω. Σ’ το µον την ευσή ̟ήρεν 
ψυσή].» Μαρgάωσανε ̟ενενdάβου τουνε.  

Εί̟αν dι κι, «Α υ̟άµε να dανισεφτούµε.» 
Πηάγανε, ̟ηάγανε. Φοdές ̟ααίνκανε, ήρταν ‘ς α 
Dερβίς ιράστα. Εί̟αν dι κι [ο dουλgέρ], «Αdέ 
̟οίκα τα γω. Αdέ ̟άλι φόρεσέν τα ρούχα, αdέ 
̟άλι δέβασέν dα βρασάλε, αdέ ̟άλι δώjεν dα 
ψυσή. [Τίς αν dα ̟άρει];» 

Εί̟εν dι κι ο Dερβίσης, «Σεις ̟ο λέτε;  
Αdό ήdουνε το µονα η κόρη. Σεις ̟ού dα 

ήβρετε;» Εί̟αν dι κι jαι jείνοι: «Έ χοjά, δοµαίνο 
µή ίνεσαι;» Εί̟αν dι κι, «Χίdα να υ̟άµε, jαι συ.» 

Σο σερεχάτι ενόσανdαι 
̟ένdε ̟ίλενε. 

Πηάγανε. Ήρτανε 
‘ς αν Dερβίσης ιράστα. 
Εί̟εν dι κι ο Dερβίσης, 
«Αdό ένι το µονα η ναι-
κα. Σεις ̟ού τα ήβρετε;» 
«Ολάν, δοµαίνο µη ίνε-
σαι; Αdό ̟οίκαµ’ dα 
µεις.» Ενόσανdαι έξι ̟ί-
λενε. Πηάγανε σον qα-
dή. Εί̟εν dι κι j' ο qαdής, 
«Ένι το µόνα η 'ναίκα. Σεις ̟ού τα ήβρετε;» Εί̟εν dι κι. Σωρεύτανε το 
µεντζιλίσι.  
 Τον çαρέν dου jο bόρκανε dα νάβρουνε. Εί̟αν dι κι: «Άµε jα σο ξύο». 
Πηάγανε σο ξύο.  

Dένσεν το κορίdζι αjεί σο ξύο. Κανίστη το ξύο. 
 Έµbη το κορίdζι ̟έσου. Qα̟αdίστη ̟άλι το ξύο.  

 
* Τα εντός των αγκυλών είναι προσθήκες για να καλυφθούν τα κενά του αφηγητή, ώστε το 
κείµενο να αποκτήσει πληρότητα.   
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Ερµηνεία 
 

Ο Ξυλουργός, ο Κοσµηµατο̟ώλης, ο Ράφτης 
κι ένας καλός άνθρω̟ος του Θεού. 

 

Σηκώθη και πάλι σηκώθηκε. Στον παλιό τον καιρό ήταν 
τέσσερις νοµάτοι. Ήταν ένας ξυλουργός, ένας ράφτης, ένας κοσµη-
µατοπώλης, και ένας καλός άνθρωπος του Θεού. Πήγαν στο δάσος. 
Εκεί στο ρουµάνι ήταν πολλοί λύκοι που σκούζανε. Είπαν τότε: «Να 
κοιµηθούµε αλλά µε ένα άτοµο ξύπνο».  

Κοιµήθηκαν οι τρεις. Φύλαξε ο ξυλουργός. Είδε εκεί κοντά 
ένα µεγάλο ξύλο. Σηκώθηκε, έκοψε το ξύλο. Το έφερε, το έκαµε ένα 
άγαλµα, παρόµοιο µε άνθρωπο. Κοιµήθηκε ο ξυλουργός. Σηκώ-
θηκε ο ράφτης. Είδε πως εκεί είναι ένα ξύλο. Το πήρε. Πρόσεξε πως 
είναι όµοιο µε γυναίκα. Της έκαµε µια φορεσιά ρούχα. Κοιµήθηκε 
και ο ράφτης. Σηκώθηκε ο κοσµηµατοπώλης. Της πέρασε βραχιό-
λια και καδένες. Κοιµήθηκε και ο κοσµηµατοπώλης. Σηκώθηκε και 
ο καλός άνθρωπος του Θεού. Κοίταξε εκεί, είδε πως είναι ένα ξύλο 
ακουµπισµένο στον τοίχο. Το πήρε. Το κοίταξε και πρόσεξε πως 
έχει πρόσωπο κοριτσιού. Έκανε µια ευχή: «Θεέ και Παναγία µου, σ’ 
αυτό το κορίτσι δώστε µια ψυχή». Της έδωσε ο Θεός µια ψυχή. 
Κοιµήθηκε και ο καλός άνθρωπος του Θεού. 

Ξηµέρωσε. Σηκώθηκαν την αυγή. Μάλωσε ο ξυλουργός. Είπε 
πως: «Αυτή, την έκαµα εγώ, θα την πάρω εγώ». Είπε και ο ράφτης: 
«Όχι, θα την πάρω εγώ. Της φόρεσα ρούχα». Είπε και ο κοσµηµα-
τοπώλης: «Όχι, εγώ πάλι της πέρασα ασηµένια βραχιόλια και 
χρυσαφικά. Θα την πάρω εγώ». Είπε και ο καλός άνθρωπος του 
Θεού: «Θα την πάρω εγώ. Με την προσευχή µου πήρε ψυχή». 
Μάλωναν µεταξύ τους.  

Είπαν τότε: «Να πάµε να συµβουλευτούµε». Πήγαν, πήγαν. 
Καθώς πήγαιναν, συνάντησαν ένα Ντερβίση. Είπε τότε ο ξυλουργός: 
«Αυτή την έκαµα εγώ, αυτός της φόρεσε ρούχα, αυτός πάλι της 
πέρασε βραχιόλια, και αυτός της έδωσε ψυχή. Ποιος θα την πάρει;» 
Είπε και ο Ντερβίσης: «Τί λέτε εσείς; Αυτή ήταν η κόρη µου. Σεις 
πού τη βρήκατε;» Ξεφώνισαν οι άνθρωποι: «Έ χότζα τί µας λες; Μην 
τρελαίνεσαι, αυτή την κάναµε εµείς!»  
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Είπαν τότε όλοι µαζί: «Τρέξετε να πάµε να συµβουλευτούµε. 
Έλα κι εσύ Ντερβίση». Στην πραγµατικότητα έγιναν πέντε.  

Πήγαν. Στο δρόµο είχαν συναπάντηµα µε ένα άλλο Ντερβίση 
και τον ρώτησαν. Είπε και ο Ντερβίσης: «Αυτή είναι δική µου 
γυναίκα. Σεις πού τη βρήκατε;» «Βρε µη δαιµονίζεσαι! Αυτή την 
κάναµε εµείς». Έγιναν σωστά έξι. Πήγανε στον Καδή. Είπε και ο 
Καδής: «Αυτή είναι δική µου γυναίκα. 
Σεις πού τη βρήκατε;» 
 

Μαζεύτηκε πολύς κόσµος. ∆εν 
µπόρεσαν να βρουν τη λύση. Είπαν τότε 
όλοι µαζί: «Άµετε  εκεί στο ξύλο».  

  Πήγανε στο ξύλο. Ακούµπησαν το 
κορίτσι εκεί στον κορµό. Σκίστηκε το 
ξύλο, µπήκε το κορίτσι µέσα. Έκλεισε 
πάλι ο κορµός του δέντρου.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αφηγητής στον Dawkins ο Γουσούφ Μουλαχασάν, ο γιος του Τούρκου φύλακα που του 
διηγήθηκε και άλλα παραµύθια.  
Στα χωριά των Φαράσων δεν υπήρχαν Τούρκοι. Μόνο είχαν ένα ή δύο Τούρκους για 
πεκτσίδες (φύλακες για να τους προστατεύουν από τους τσέτες) από τότε που 
απαγορεύτηκε η οπλοφορία στους Ρωµιούς, επί Νεότουρκων. Αυτοί οι φύλακες έµεναν µε 
τις οικογένειές τους στο χωριό. Τους παραχωρούσαν και ένα κλήρο για να πορευτούν, 
πέρα από το µισθό σε είδος. Τα παιδιά των φυλάκων πήγαιναν µαζί µε τα Ρωµιόπουλα 
στο σχολείο της κοινότητας και µάθαιναν τη Φαρασιώτικη γλώσσα.  
∆ιασώθηκαν συµβόλαια αγοραπωλησίας χωραφιών, γραµµένα στα Καραµανλίδικα, στα 
οποία αναφέρεται το όνοµα Μουλαχασάν να συνορεύει µε Φαρασιώτες. Τις ηµέρες της 
Ανταλλαγής υπήρχαν στο Βαρασό δυο οικογένειες Τούρκων. 
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7. Ο τζυνογάρ, ο ’αγός τζ' ο ̟ρακανάς. 
( Το 32Ο του Dawkins, σελ. 564 

α̟ό τη συλλογή του Lagarde σελ. 7) 
 

Μο d’ αν dαρός α jυνογάρ gατιέσεν αν ’αγός. Έφυγε j’ ο ’αγός 
ξείλτσεν σου ̟ρακανά dη φωλâ. Ήρτ’ ο jυνογάρ να ̟άρη τον ’αγό. 
Σωρέφταν τα ̟ρακανάδε, jο δώκαν dα σα σέρε. Χολιέστη j’ ο τζυνογάρ. 

Τάβρησε τον ’αγό, ̟ήγεν jαι έφαγέν 
dα. Χολιέσταν τα ̟ρακανάδε. 

 Πήγεν j’ ο τζυνογάρ, ’έντσε 
ση φωλâ δύο βα. Πηάγανε τα 
̟ρακανάδε [σ' η φωλέ, του τζυνο-
γάρ] çύλτσανε τα βα, κάντσαν dα. 

 Οφτά χρόνες ̟ουλία τζο 
bόρκεν να βgάλει [ο τζυνογάρ]. Στα 
οφτά χρόνες στέρου ̟ήγε ο jυνογάρ, 
ήβρε τοµ bροφήτη Ηλία σα σύννεφα 
̟έσου. Ρώτσεν dα [̟ό να ̟οίτζει].  

Jαι έφκωσε τον gόφαν dου ο ̟ροφήτ’ 
Ηλίας. «Εδώ, γέννα σον gόφα µου, εδώ 
να νdα γροιjήσω να ιδούµε τούς jο bόρκες 
να βgάλεις τα ̟ουλία». Ήρτε, ’έντσε σον 
κόφα του δύο βα. Πήγε να βοστσιθή ο 
jυνογάρ. Πήγε j’ ο ̟ρακανάς, ̟οίj’ αν 
κιλαλάdζι, ξείλτσε σου ̟ροφήτ’ Ηλία τον 
κόφα: «Να κρεµίσω να gονdίσω την dζελέ 
στον κόφα µου.» [εί̟εν dι ο ̟ροφήτ’ 
Ηλίας. Τίναξε τον κόφα του], τσυλίσταν 
τα βα, κανίστανε. Ήρτ’ ο τζυνογάρ. Ρώτσε 
[ο Προφήτ'], «Μο το τίνα είσαι µαβρο-
µένο;» Εί̟εν jαι jείνος «Μο dο ̟ρακανά». 
«Στρίνξε τα να 'γα̟ήσα dα», εί̟εν ο 
̟ροφήτ Ηλίας. 
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Ερµηνεία 

Ο αετός, ο λαγός και το σκαθάρι. 

Κάποτε ένας κυνηγάρης (αετός) καταδίωξε ένα λαγό. Έφυγε ο 
λαγός κι έπεσε στη φωλιά των σκαθαριών. Ήρθε ο αετός να πάρει το 
λαγό. Μαζεύτηκαν τα σκαθάρια δεν τον παρέδωσαν. Νευρίασε ο 
αετός, τράβηξε πήρε το λαγό, πήγε στο βουνό και τον έφαγε.  

Θύµωσαν τα σκαθάρια. Πήγε ο αετός και γέννησε δυο αβγά 
στη φωλιά του. Πήγαν τα σκαθάρια στη φωλιά του αετού, κύλησαν 
τα αβγά τα έσπασαν.  

Εφτά χρόνια δεν µπόρεσε ο αετός να βγάλει πουλάκια. Ύστερα 
από εφτά χρόνια, πήγε ο αετός και βρήκε τον προφήτη Ηλία µέσα 
στα σύννεφα. Τον ρώτησε τί να κάνει. Άπλωσε την ποδιά του ο 
προφήτης Ηλίας: «Έλα, γέννα στην ποδιά µου» είπε. «Έλα, για να 
καταλάβω, πώς και δεν µπόρεσες να βγάλεις τα πουλάκια». Ήρθε ο 
αετός, γέννησε στην ποδιά 
του προφήτη δυο αβγά. 

 Πήγε να βοσκήσει ο 
αετός. Πήγε και το σκαθά-
ρι, έκαµε ένα σκατουλάκι, 
το έριξε στην ποδιά του 
προφήτη Ηλία. 

 «Να γκρεµίσω να 
πετάξω τη βρωµιά από την 
ποδιά µου». σκέφτηκε ο 
Προφήτης Ηλίας. Τίναξε 
την ποδιά του, κύλησαν τα 
αβγά και έσπασαν. 

 Ήρθε κι ο αετός. Ρώτησε ο Προφήτης: «Με ποιον είσαι µανια-
σµένος;» Είπε κι εκείνος: «Με τα σκαθάρια». 

 «Κάλεσέ τα να φιλιώσετε», του είπε ο προφήτης Ηλίας.  
 
 
 
Σηµείωση: Υπάρχει παραπλήσιος µύθος του Αισώπου, όπου αντί του Προφήτη Ηλία 
αναφέρεται ο ∆ίας: Θεόδωρος Γ Μαυρόπουλος «Αισώπειοι µύθοι» Εκδόσεις ΖΗΤΡΟΣ 
Θεσσαλονίκη 2005 αρ. 7 σελ. 42 
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8.  Αβτζής τζαι το ̟ουλ̟ούλι. 
 
Πην αβτζής σο ρουσί να σύρει τζαι να φέρει ορτύτζε τζαι αγοί. 

Λιέγουσιν τζαι γιαναστέσην σ' ε στσιάιδι να ̟άρει αν ύ̟νος τεϊ. Με σόν 
ύ̟νο του ̟έσου νεκρώστην αν ̟ολύ γλυτζή λαλία νος ̟ουλίου.  

    Σηκώθην, ήγρεψε κι, σο 
τάλι ̟άνου ένι αν ̟ουλ̟ούλι 
του λαλεί ζόρε. Ατέ τη µία 
̟ην σο σ̟ίτι, ̟ήρην αν κα̟άνι 
τζ΄ήρτε, ̟ιέσε το ̟ουλ̟ούλι 
αρό. Κάτζηψην τζαι εί̟εν το 
̟ουλ̟ούλι µο ινσανού γώσσα: 
«Πού µε ̟αγαίνεις µένα, ̟ά 
µε ̟οικ;» «Α σα θέκω σ΄ε 
καφέσι ̟έσου», εί̟εν τι ο 
νοµάτ, “τάιµα να κούω τα 

τραγώδε σου». «Ερ να µε θέκ σο χα̟ίσι», εί̟εν τι το ̟ουλ̟ούλι, «γω γάτιεν 
τζο τραγωδώ». «Οϊλέ ισέ», εί̟εν τι ο νοµάτ, «α σα ψήσω τζαι α ̟οίκω α 
ζόρι φάεµα». «Να µε ψήσεις ση θράκα το κρες µου ίνεται σερτι τσο 
µασιέται, να µε βρας, α 'ινώ τελέφι χα '̟οµείνει άλεϊ το ̟όστι µου. Άφτζε 
µε τζαι γω α σα δώκω αν αχιλλούς κατσί», εί̟εν τι το ̟ουλ̟ούλι. Ο νοµάτ 
φήτζεν το ̟ουλ̟ούλι τζ΄ τζείνο ̟έττασεν ̟α σ΄ε ψεό τάλι. Α̟η τζεί εί̟εν τι 
το ̟ουλί: «Χέρκες σου λε τα κατζία τι µου κρους».  

Τε στέρου εί̟εν τι: «Ε ατάµογλου, είσες σα σέρα σου το ιχ̟άλι σου µε 
έχασές τα. Σο µον την τζοιλία ήτουν αν ελµάς αµόν το γιουµ̟ρούχι σου, 
αρέτσα έχασές τα». Ο νοµάτ ενότουν ̟ισµάνι του φήτζεν το ̟ουλ̟ούλι. 
Πασλάτσιν να τσιρ̟αλατίζει: «Βάι, βάι έχασα το ιχ̟άλι µου», τεϊ. Το 
̟ουλ̟ούλι στο τάλι ̟άνου λέ τι κι: 
«Ατάµογλου, σα εί̟α κι, χερκές 
σου λε τα κατσία τι µου κρους. Γω 
σο γιουµ̟ρούχι σου ̟έσου να µ̟ω 
τσο φτάνω τα ντα ̟λερώσω, σο 
γιουµ̟ρούχι σου κατάρ ελµάς τούς 
α χωρέσει σ΄ ην τζοιλία µου;» 
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Ερµηνεία 
Ο κυνηγός και το αηδόνι. 

 
Πήγε ο κυνηγός στο βουνό να τουφεκίσει και να φέρει ορτύκια 

και λαγούς. Κουράστηκε και  ξάπλωσε σε µια σκιά να πάρει ένα 
υπνάκο. Μα µέσα στον ύπνο του άκουσε ένα πολύ γλυκό κελάδηµα 
πουλιού. Σηκώθηκε, κοίταξε γύρω του, πάνω στο κλαδί είδε ένα 
αηδόνι που λαλεί θαυµάσια. 

 Πήγε στο σπίτι του αµέσως και πήρε µια παγίδα, ήλθε και 
έπιασε το πουλί ζωντανό. Μίλησε το αηδόνι και είπε µε ανθρωπινή 
φωνή, «Πού µε πηγαίνεις εµένα, τι θα µε κάνεις;» «Θα σε βάλω µέσα 
σε ένα κλουβί για να ακούω πάντοτε τα τραγούδια σου!» λέει ο 
άνθρωπος. «Αν µε φυλακίσεις,» λέει το αηδόνι, «εγώ ποτέ δεν 
τραγουδώ». «Αν είναι έτσι,» είπε ο άνθρωπος, «θα σε ψήσω και θα 
κάνω ένα θαυµάσιο γεύµα». «Αν µε ψήσεις στη θράκα,» λέει το 
αηδόνι, «το κρέας µου γίνεται σέρτικο δε µασιέται, αν µε βράσεις, 
θα λιώσω, θ΄ αποµείνει µόνο το πετσί µου. Άφησέ µε, κι εγώ θα σου 

δώσω µια σοφή συµβουλή».  
Ο άνθρωπος άφησε το αηδόνι κι εκείνο 

πέταξε πάνω σ΄ ένα ψηλό κλαδί. Από εκεί 
πάνω είπε το πουλί: «Μη δίνεις πίστη στα 
λόγια που σου λέει ο καθένας».  

Πιο ύστερα είπε: «Ε΄ ανθρωπάκο, είχες 
στα χέρια σου την τύχη σου και την έχασες. 
Στην κοιλιά µου ήταν ένα διαµάντι σαν τη 
γροθιά σου, τώρα το έχασες». Ο άνθρωπος 
µετάνιωσε που άφησε το αηδόνι. Άρχισε να 
σπαράζει: «Βάι, βάι, έχασα 

την τύχη µου!» Το αηδόνι πάνω από το κλαδί του 
λέει: «Ε ανθρωπάκο, σου είπα, µη δίνεις πίστη στα 
λόγια του καθενός. Εγώ και να µπω µέσα στη 
φούχτα σου δε φτάνω να τη γεµίσω. Πώς µπορεί να 
χωρέσει στην κοιλιά µου διαµάντι ίσα µε τη γροθιά 
σου;»  

 
∆ιήγηση: Μία γιαγιά από το Καρσαντί στο Πλατύ, 1956. 
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9.  Ο Πόνος του καργά. 
 

Σον ̟αλό τον ταρό, α φορά ̟όνεσεν ζόρα 'νος καργά η τσοιλία, 
τζ΄εί̟εν ‘τι ση µαν του:  

«Ω νιµά, σαντζιλάνσα! Παρακάλεσ’ το Θεό να µ’ αρρώσει».  

 
Εί̟εν ‘τι τζ’ η µα του κι: «Τα ̟οίο το Θεό να ̟αρακαλέσω; Με συ 

τζι̟ του Θεούν τα κρέτε έκλεψές τα. Με ‘φήτζες µε τζαι χαραή; Να 
̟αρακαλέσω στις Θεοί τόιναν τουν, ‘φ’ ότες τζι̟ του Θεΐουν τα κρέτε 
έκλεψές τα».  

 
Τεµέκ, µη 'υρέφ καοσύνη 

τσά̟ου φταίνεις κιοτουλούκι. 
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Ερµηνεία 
 

Ο ̟όνος του κόρακα. 
 

Στον παλιό τον καιρό, µια φορά πονούσε φοβερά η κοιλιά ενός 
κόρακα, κι είπε της µάνας του: «Μάνα, κοιλοπονώ! Παρακάλεσε το 
Θεό να µε γιάνει». Είπε και η µάνα του: «Ποιον από τους Θεούς να 
παρακαλέσω; Μα συ όλων των Θεών τα κρέατα τα έκλεψες. Με τί 
πρόσωπο, να παρακαλέσω έναν από τους Θεούς; Εσύ όλων των 
Θεών τα κρέατα τα άρπαξες».  

 
Σα να λέµε, µη ζητάς καλοσύνη εκεί όπου έκανες κακό.  

 
 
Αφηγητής: Παπά Θόδωρος Θεοδωρίδης. 
 
 

Παρόµοιος µύθος του Αισώ̟ου: 
 

Κόραξ νοσών έφη τη µητρί: «Εύχου τοις θεοίς και µή θρήνει.» Η δ' 
υ̟ολαβούσα έφη: «Τίς σε, τέκνον, των θεών ελεήσει; Τίνος γαρ κρέας υ̟ό 
σου γε ουκ εκλά̟η;»  

Ο µύθος δηλοί, ότι οι ̟ολλούς εχθρούς εν βίω έχοντες ουδένα 
φίλον εν ανάγκη ευρήσουσιν. 
 
Ένας άρρωστος κόρακας λέει της µάνας του: «Ζήτα βοήθεια 

από τους θεούς και µην κλαις». Και αυτή απάντησε: «Παιδί µου 
ποιος από τους θεούς θα σε ελεήσει; Ποιανού το κρέας δεν 
έκλεψες;»  

Ο µύθος δηλώνει πως όποιος έχει πολλούς εχθρούς στη ζωή 
του, δεν βρίσκει κανένα φίλο στην ανάγκη. 
 
 
 
Θεόδωρος Γ Μαυρόπουλος: «Αισώπειοι µύθοι» Εκδόσεις ΖΗΤΡΟΣ Θεσσαλονίκη 2005 
αρ. 208 σελ. 284 
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10.  Ο Ναστραντήν Χότζας τζαι το µέγο το χαριένι. 
 
Ο Ναστρατήν Χότζας 'ύρεψεν στο γοντσή του το µέγο το χαριένι να 

βράσει κοτσί να ̟οίτσει ̟λεγούρι τεΐ.  
Στα δύο ηµέρες στέρου 

'υρίστη σο γοντσή του µο το 
µεγο το χαριένι, µε ντάµα του 
ήφαρην τζαι α µιτσίκκο χαριένι 
σο µέγα κοντά. Ο γοντσής ρώ-
τσην dα: «Χοτζά εφεντή, ατό το 
µιτσίκκο το χαριένι ̟ώτς ένι;» 
Ο Χότζας χέµεν δώτζην το 
τζεβά̟ι του: «Ατό ένσεν dα το 
µέγο το χαριένι. Μαdέµ κι η µα 
του ένι το σον, τζαι το µαχ-
σούλι του ένι το σον».   

«Με το στείρο χαριένι 
εννά ̟οτί, Χότζα εφεντή; Ατό 
του λες ασλ έσει;» 

 Ήρτεν τζαι η ναίκα του 
γοντσή τζαι εί̟εν τι: «Ακ σαχαλλούς ο Χότζας ψέµατα λε; Ιστέ το µέγο το 
χαριένι ένσεν α µιτσίκκο χαριένι. Χότζα εφεντή νάχουµε το ̟ασί σου την 
ευσή, είσαι του Θεού νοµάτ τζαι ήφαρες το µαχσούλι σον αφτένη του!»  

Τε στέρου σα λιέγα ηµέρες ήρτεν ο Χότζας τζαι ύρεψεν ̟άλι το µέγο 
το χαριένι σ' τη γοντσίσα του. Χάρην η ναίκα, νανόστε κι ̟άλι α νάρτει ο 
Χότζας µο το µέγο το χαριένι τζαι µο τ' ε µιτσίκκο ντάµα του.  

∆έβαν ̟έντε έξ ηµέρες µε ο Χότζας νε φάνη νε ̟ήταξην ώνεµα ση 
γοντσίσα του.  

Πην η ναίκα σο κονάχι του Χότζα τζαι ρώτσεν dα: «Χότζα εφεντή, 
̟ου ένι το χαριένι µας;» «Ψόφσην» εί̟εν dι ο Χότζας. Η ΄ναίκα ̟αγήρσεν: 
«Με Χότζα  δοµένο µη ίνεσαι, το ̟ακιρένιο χαριένι τους ψοφά ̟οτέ;» 
«Χανίµ εφεντή, του 'εννά ψοφά τζόγας!» Εί̟εν dι ο Χότζας. 
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Ερµηνεία 
 

Ο Ναστρατήν Χότζας και το µεγάλο καζάνι. 
 

Ο Ναστρατήν Χότζας ζήτησε από το γείτονα το µεγάλο 
καζάνι για να βράσει σιτάρι τάχα, να κάνει πλιγούρι.  

Ύστερα από δυο µέρες γύρισε στο γείτονα µε το µεγάλο καζά-
νι, µα έφερε µαζί του και µια µικρή κατσαρόλα δίπλα.  Ο γείτονας 
ρώτησε: «Αφέντη Χότζα, τι είναι αυτή η µικρή κατσαρόλα;»         

Ο Χότζας αµέσως έδωσε την απάντηση: «Αυτό το γέννησε το 
µεγάλο καζάνι. Αφού η µάνα είναι δική σου, και το µωρό είναι δικό 
σου». 

 «Μα το στείρο καζάνι γεννά ποτέ Αφέντη Χότζα; Αυτό που 
λες έχει λογική;» 

 Ήλθε και η γυναίκα του γείτονα και είπε: «Γίνεται να λέει 
ψέµατα ο ασπροµάλλης Χότζας; Να που το µεγάλο καζάνι γέννησε 
ένα µικρό καζάνι. Αφέντη Χότζα να έχουµε τη θερµή σου ευχή, 
είσαι άνθρωπος του Θεού και έφερες το µωρό στον κύριό του!»  

Πιο ύστερα σε λίγες µέρες ήλθε ο Χότζας και ζήτησε πάλι το 
µεγάλο καζάνι από τη γειτόνισσα. Χάρηκε η γυναίκα, σκέφτηκε πως 
πάλι θα έλθει ο Χότζας µε το µεγάλο το καζάνι και µε ένα µικρό 
µαζί του. 

Πέρασαν πέντε έξι µέρες µα ο Χότζας µήτε φάνηκε µήτε 
έστειλε µήνυµα στη γειτόνισσα.  

Πήγε η γυναίκα στο κονάκι του Χότζα και τον ρώτησε: «Χότζα 
αφέντη πού είναι το καζάνι µας;» «Ψόφησε,» είπε ο Χότζας. Η 
γυναίκα ξεφώνισε, «Μα Χότζα µην τρελαίνεσαι, το µπακιρένιο 
καζάνι πώς µπορεί να ψοφήσει;» «Αξιότιµη κυρία µου, ό,τι γεννάει 
ψοφά κιόλας». Είπε ο Χότζας. 

 
  
 

 
 
 
Αφήγηση: ∆έσποινα Παπαδοπούλου. Πλατύ 1954. 
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1.  Η Χαχανάσα. 
( Σαττί ) 

 
Ο τατά µου λεγκιν τι κι: Σ' ε χωρίος ήτουν α ναίκα, Χαχανάσα, κιουζέλ-

τσα χα µον Ντιλ̟έρτσα. Ατό η ναίκα σερνικού χατίρι τζο τζακόνκεν dα. 
Α̟ιδού στην άκρα ̟αλί του χωρού οι 'ναίτζες µαργαώνανε µο τις άντρες τουν.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α ηµέρα ατό τη 'ναίκα στρίγξεν τα ο Μεχτάρ σου χωρού το 
µεντζιλίση ντα θέτσει τερ̟ιές τεϊ. Εί̟εν τι: «Κόρη µου, ατέ τ' ά̟ρε̟α του 
φταίνεις µο τις χωρώτοι είνται µέγο κουνάχι. Μαρκαώνουνε µο τις 'ναίτσες 
τουν τζαι ίνονται ρεζίλι. 

Α̟ιδού στέρου 'ίνου τερ̟ιελούς τζαι κάθου». Εί̟εν τι τζαι η Χαχανάσα 
κι: «Ατέ το ̟ιτίχι εν το µον, τζά̟ου 'υρέβου αν τα δώκω,» 

 Ο Μεχτάρ ̟ήεν σο Βερέκι σον Τούρκο το Μουdούρη να ιδούνε ̟α 
̟οίκουνε µε τε τη 'ναίκα. 
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 Ο Μουdούρ εί̟εν τι κι «Μ̟εν ̟ου γαρινίν ̟ατζαχλαρινά τολασµάµ. 
Κίτιν ̟ασηµdάν».  

Α̟ιδού στέρου, ατό η 'ναίκα, τζαι µο του Μουτούρη το ιζίνι, κίµιν σικί 
κακάρσα ονά κο̟άρτι.*  

Α ηµέρα, αν τουβεκέλ τεληκαννούς εί̟εν τι κι: «Χαχανάσα, κατέχου τα 
κι ̟ονείς καρdία σ' ις άντροι, µε σο µον το κατζί χετς τι τσο κρους». Εί̟εν τι 
τζαι η ναίκα κι: «Με δεφό µου, να µε τα εί̟ες τε χτες, το χατίρι σου τσο 
τσακώγκα τα. Με σήµερου είµαι σο τόµ̟ε, ένι κουνάχι, εί̟ε µε ο ̟α̟άς». 

Γω ρώτσα τον dατά µου κι: «Τους 'ίνεται τζαι σ’ ε µιτσίκκο χωρίος 
βρίσκεται αβούτζι 'ναίκα;» «Ογλού µου», εί̟εν τι ο τατά µου, «δεχούς ̟α̟άς 
χωρίος βρίσκεται, δεχούς κούρβα χωρίος  τζούνεται». 
 
 
 
 
 
 
 
* Αυτή η πρόταση δεν αποδίδεται κατά λέξη στην καθοµιλουµένη. 
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Ερµηνεία  
Η Χαχανάσα. 
 ( Η χαζογυναίκα ) 

 

Ο πατέρας µου έλεγε πως: Σ' ένα χωριό ήταν µια όµορφη γυναίκα 
η Χαχανάσα, µα ήταν σαν Νεράιδα. Αυτή η γυναίκα αρσενικού χατίρι 
δε χαλούσε. Και του χωριού οι γυναίκες λοιπόν µάλωναν µε τους 
άντρες τους εξ αιτίας της.  

Μια µέρα αυτή τη γυναίκα την κάλεσε ο Πρόεδρος στο 
Συµβούλιο του χωριού για να τη συνετίσει. Της είπε: «Κόρη µου αυτές 

οι απρέπειες που κάνεις µε τους χωριανούς είναι µεγάλη αµαρτία. 
Μαλώνουν µε τις γυναίκες τους και γίνονται ρεζίλι. 

Από εδώ και ύστερα να φέρεσαι σεµνά και να κάθεσαι». Είπε και η 
Χαχανάσα: «Αυτό το πράµα είναι δικό µου κι όπου θέλω το δίνω».  

Ο Πρόεδρος πήγε στο Βερέκι, στον Τούρκο ∆ήµαρχο, να δούνε 
τί θα κάνουνε µε αυτή τη γυναίκα. Ο ∆ήµαρχος είπε: «Εγώ δεν µπερ-
δεύοµαι στα πόδια αυτής της γυναίκας. Φύγετε από το κεφάλι µου».  

  Ύστερα από αυτό, η γυναίκα εκείνη και µε την άδεια του ∆ηµάρ-
χου, έτρεχε στους σερνικούς χωρίς διάκριση.  
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Μια µέρα ένας αφελής νεαρός της είπε: «Χαχανάσα, γνωρίζω πως 
είσαι πονόψυχη µε τους άντρες, όµως δεν ιδρώνει τ΄ αυτί σου στο λόγο 
µου».  

Είπε και η γυναίκα: «Αδελφέ µου, αν µου το έλεγες από χτες, δε θα 
σου χαλούσα χατίρι. Όµως σήµερα βρίσκοµαι σε επιτίµιο, είναι αµαρ-
τία µου είπε ο παπάς».  

Εγώ ρώτησα τον πατέρα µου: «Πώς γίνεται και σ’ ένα µικρό χωριό 
να βρίσκεται µια τέτοια γυναίκα;». «Αγόρι µου», είπε, «χωριό δίχως 
παπά βρίσκεις, χωριό δίχως ‘‘παστρικιά’’ δε γίνεται». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιήγηση: Ο πατέρας µου Βασίλειος Παπαδόπουλος, Πλατύ 1953. 
Ο Βασίλειος Παπαδόπουλος, ήταν γιος του Παπά Μάρκου “Ανταλλάξιµος” από το Σαττί 
Φαράσων Καππαδοκίας (Σαττί 1900-Θεσσαλονίκη 1966).  
Την ηµέρα του γάµου του εξαδέλφου του, Σάββα Παπαδόπουλου (Πιτόνη), επιστρατεύτηκε 
µαζί µε τον γαµπρό και κατετάγησαν στα “αµελέ ταπιρλαρί” (amele tapιrlarι - τάγµατα 
εργασίας). Τους συνέλαβαν οι Τούρκοι χωροφύλακες µετά τη στέψη έξω από την εκκλησία.Η 
νύφη γύρισε στο πατρικό της.  
Ο Βασίλης δραπέτευσε και πήγε στη Μέση Ανατολή, στη ∆αµασκό. Καταδικάστηκε ερήµην σε 
θάνατο. Με την υπογραφή της Συνθήκης δόθηκε αµνηστία. Μετά την Ανταλλαγή πληθυσµών 
το 1924, ήλθε στην Ελλάδα και συνάντησε την οικογένειά του στα Γρεβενά Κοζάνης όπου και 
παντρεύτηκε τη ∆έσποινα του Τσιαγµέν (µητέρα µου), µε την οποία προϋπήρχε αµοιβαία 
συµπάθεια εκεί στην πατρίδα. 
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2.  Ο Αϊτζής. 
( Κίσκα ) 

 

 Σ' ε χωρίος ήτουν α νοµάτ κιοβταλούς, αµόν ρκούδι, ήτουν του 
χωρού ο ̟εχλιβάνης. Σ' ις ορτάδις τζαι σα ̟αναΰρια ατό ο νοµάτ βgέγκην 
dάιµα µ̟ρο να ̟ιεστεί µο τα ̟αλικάρα στα ̟οµεινά τα χωρία.  

Α  φορά τζας ̟ην σο ρουσί να φέρει ξύα ήρτην σ΄ ε µέγο ρκούδι η ράστα. 
Το τζαναβάρι χύτσεν ̟άνου σο νοµάτι ντα ̟αρτσαλατίσει. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με ο ̟εχλιβάνης χέµεν µούχσιν το γιουµ̟ρούχι του σου ρκουδού τον 

τσενέ έκοψε το σολούχι του, έβgην του τζαναβαρού η ψυσή. Ο νοµάτ ξύα τσού 
'φαρην στο ρουσί, µε φορτώθη το 'ρκούδι, ήφαρην τα σο χωρίος.  

Σωρεύταν τσι̟ του χωρού οι νοµάτοι να ιδούν το τζαναβάρι. Οι χωρώτοι 
εί̟αν τι κι, ν'τα θέκουµε σο ζυ να ιδούµε ̟όσα χιάδα ένι, ̟έλκι κατόν ̟ενήντα, 
̟έλκι δύο εκατό. Πηάγασαν το τζαναβάρι σο χασά̟η, δέβασαν το ζιντζί σο 
καντάρι, έβκην εκατόν εξήντα χιάδα. Έγδαρεν ο νοµάτ το τζαναβάρι, ̟ήρην το 
̟όστι δέβασέν τα σ'η ράση του. Ενότουν τί̟χε 'ρκούδι.  

Α̟ιδού στέρου, ατό το νοµάτι λέγκαντα σο χωρίος: “Αϊτζή - Αϊτζή”. 
Ζελµώνσαν τ' όνυµά του. Τίς να ΄ρχότουν η ράστα µ̟ρο του, ρωτάγκην τα: 
«Αϊτζή, τους ενότουν του 'ρκουδού ο µεσελές;». “Αϊτζή – Αϊτζή” dέρκεν, 
σαστιέσην ο νοµάτ, ενότουν ̟ερισάνι.  
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Πην σον ̟α̟ά του χωρού ̟αρακάλτσεν dα να υ̟εί σις χωρώτοι να µην τα 
λένε Αϊτζή. Έβκην ο ̟α̟άς την Τζερετζή σον άµβωνα εί̟εν τι κι: «Ε 
χωρώτοι, ατέ ο Χριστενός ενότουν σεφίλι. Α̟ί 'δού στέρου µη τα ρωτάτε του 
'ρκουδού το µεσελέ, µή τα λέτε Αϊτζή. Ο νοµάτ έσει όνυµα. Βα̟τίστη 
Κωσταΐνος!»  

 
Ε, α̟ιδού στέρου, τζαι 'τζείνα οι χωρώτου του τζο κατέχκαν του 

΄ρκουδού το µεσελέ, έµαθαν dα, τζαι dάιµα, µιτσίκκα, δρα οι χωρώτοι λέγκαν 
dα ̟άλι “Αϊτζή”. Το χαβατίσι έφτασεν τζαι σα κοντινά τα χωρία. Ο νοµάτ 
τζά̟ου ̟ααίγκεν λέγκαν dα: “Αϊτζή - Αϊτζή”.  

Πόµεινην τ' όνυµά του “Αϊτζής”. 
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Ερµηνεία.  

Ο Αρκουδιάρης. 
 

Σ' ένα χωριό ήταν ένας άνθρωπος σωµατώδης όµοιος µε αρκού-
δα, ήταν του χωριού ο παλαιστής. Στις γιορτές και στα πανηγύρια 
αυτός ο άνθρωπος έβγαινε πάντα µπροστά να παλέψει µε τα παλικάρια 
από τα άλλα χωριά*.  

Μια φορά που πήγε στο βουνό να φέρει ξύλα, είχε κακό 
συναπάντηµα µε µια µεγάλη αρκούδα. Το θεριό όρµησε πάνω στον 
άνθρωπο να τον κατασπαράξει. Όµως ο πεχλιβάνης αµέσως έχωσε τη 
γροθιά του στα σαγόνια της αρκούδας έκοψε την ανάσα της, και βγήκε 
η ψυχή του θηρίου. Ο άνθρωπος ξύλα δεν έφερε από το βουνό, µα 
φορτώθηκε την αρκούδα και την έφερε στο χωριό.  

Μαζεύτηκαν όλοι οι άνθρωποι του χωριού να δουν το αγρίµι. Οι 
χωριανοί είπαν, να τη βάλουµε στη ζυγαριά να δούµε πόσες οκάδες 
είναι, ίσως εκατόν πενήντα, ίσως διακόσιες. Πήγαν το θηρίο στο 
χασάπη, πέρασαν την αλυσίδα στο καντάρι, βγήκε εκατόν εξήντα 
οκάδες (πάνω από 200 κιλά).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έγδαρε ο άνθρωπος το θηρίο, πήρε το δέρµα, το πέρασε στη 
ράχη του, έγινε όµοιος αρκούδα.  
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Από δω κι ύστερα αυτό τον άνθρωπο τον έλεγαν στο χωριό: 
“Αϊτζή - Αϊτζή” (Αρκουδιάρη).  

Ξέχασαν το όνοµά του. 
 Όποιος τύχαινε µπροστά του τον ρωτούσε: «Αϊτζή, πώς έγινε το 

περιστατικό µε την αρκούδα;» “Αϊτζή”, 
“Αϊτζή” λέγοντας, τα έχασε ο άνθρωπος, 
έγινε περίγελος.  

Πήγε στον παπά του χωριού τον 
παρακάλεσε να πει στους χωριανούς να 
µην τον λένε “Αϊτζή”. Βγήκε ο Παπάς 
την Κυριακή στον άµβωνα και είπε: 

 «Ε χωριανοί, αυτός ο Χριστιανός 
είναι για λύπηση. Από εδώ κι ύστερα µη 
τον ρωτάτε για το περιστατικό της 
αρκούδας, µην τον λέτε Αϊτζή. Ο άνθρω-
πος έχει όνοµα. Βαπτίστηκε Κωνστα-
ντίνος!»  

Από τότε, ακόµα κι εκείνοι οι 
χωριανοί που δε γνώριζαν την περιπέτεια 
της αρκούδας, την έµαθαν. Και πάντοτε, 
µικροί µεγάλοι, οι χωριανοί τον έλεγαν 
πάλι Αϊτζή. Το νέο έφτασε και στα 
κοντινά χωριά. Ο άνθρωπος όπου και να 
πήγαινε του φώναζαν: “Αϊτζή - Αϊτζή”.  

Του έµεινε το όνοµα “Αϊτζής”. 
 
 
 

 
 
Αφηγητής: Η γιαγιά µου Ευλαµπία, παπαδιά του Παπά Μάρκου Παπαδόπουλου που ήταν 
εφηµέριος στον Ιερό Ναό των Αναργύρων Κοσµά και ∆αµιανού στο Σαττί Φαράσων 
Καππαδοκίας. Εγκαταστάθηκε αρχικά στα Πετρανά Κοζάνης και κατόπιν στο Πλατύ. 
Συνέντευξη στο Πλατύ Ηµαθίας, καλοκαίρι 1952. 

 
* Στην Καππαδοκία µε την ευκαιρία πανηγυριών ή και γάµων, όπου ο γαµπρός και η νύφη 
ήταν από διαφορετικά χωριά, διοργάνωναν παλαιστικούς αγώνες στους οποίους έπαιρναν 
µέρος παλικάρια από τα γύρω χωριά που µετείχαν στη σύναξη. 
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3. Ο ∆εσ̟ότ' τζαι η κλουτσίστρα.   
( Καρατζορέν ) 

 
Σο µεµλεκέτι µας, του χωρού οι ̟α̟άδες ̟ουά γράµµατα τσο 

κατέχκανε. Ψαλέγκαν τζαι δεβάσκαν το Ευαγγέλιο σα ρωµάκα τζαι σα 
τούρτζικα. Με νε τα ρωµάκα γροικάγκαν, νε τα τούρτζικα.  

Αµµα, σ' ε χωρίος ήτουν ο ̟α̟ά Νικόλας, ̟ολύ δεβασµένο ̟α̟άς. 
Έβgαλην το µέγο το σκολείο σο Ζιντζίτερε. Ατό, ο ̟α̟ά Νικόλας, εµ 
δεβάσκην το Ευαγγέλιο το ορτό του, εµ βκαλήγκην λόγος, να γροικίσουν οι 
χωρώτοι τ' άσλι του. Ήτουν σ̟ουδαγµένος µο τη Βυζαντινή µουσική τζαι το 
σάσι του βgαίγκην αντι ασότρα στο ̟αγάνι. Τζά̟ου να τα στριγκάγκαν 
̟ααίγκην: σα ̟οµεινά τα χωρία τζά̟ου ̟α̟άς τσ' ούχαν, σα οράνα τζά̟ου 
ήσαντε ̟αλέ εκκλησίας τό̟οι. Με ατό ο ̟α̟ά Νικόλας ήσην αν µιτσίκο 
χούι. Τζά̟ου να βρισκούτουν, σο µεϊτάνι για σην εκκλεσία µ̟έσου βρίσκην 
κάµα, χελέ τις 'ναίτσες.  

Ατέ του ̟α̟ά τα τερτί̟ε έφτασαν σου ∆εσ̟ότη τα τία.  
Ατό τη µία, ο ∆εσ̟ότ' ήρτην αν Τζερετζή σο χωρίο να ιδεί µο τα 

φτάλµα του τζαι να κούσει µο τα τία του, ̟α ει̟εί ο ̟α̟άς τεϊ. Πην σην 
Εκκλεσία, είδεν τι κι ο ̟α̟άς έβκαλην τη λειτουργία ταµάµ. Εξήγησε το 
Ευαγγέλιο, δώτζην τις ευλογίες του σο µεντζιλίση, τιδέ στέρου φίλσην τζαι 
του ∆εσ̟ότη το σέρι σο Ιερό ̟έσου..  
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Ο ∆εσ̟ότ εί̟εν τι κι: «Είδα τα κι ψαλαίνεις Βυζαντινή Μουσική τζαι 
εξήγησες το Ευαγγέλιο αούτζι κι, γω ̟άλι τζο ̟ορήγκα ν'τα ̟ασαρέψω. Με 
οι χωρώτοι έχουν στη σένα ̟αρά̟ονο». «Πωτς ένι το ̟αρά̟ονο ∆εσ̟ότη 
Εφεντή;» εί̟εν τι ο ̟α̟άς. Ο ∆εσ̟ότ' έκρουσην το δισώµι του ̟α̟ά 
µακούσκα τζαι εί̟εν τι κι: «Πα̟ά µου, λέν τι κι βρίζεις ̟ολύ κάµα σα 
τούρτσικα, χελέ τις ΄ναίτζες!». «∆εσ̟ότ' εφεντή», εί̟εν τι ο ̟α̟άς, «οϊλέ 
ισέ, εδό να νεγκώσουµε αν κούτι σου χωρού τα σοχάχα».  

Πίρ µου δεβούν σο δεύτερο το σοχάχι, έβγκην µ̟ρό τουνε αν ταζό 
νύφη τζαι εί̟εν τι κι: «Dεσ̟ότ' εφεντή τουρ χαλέ τουρ». Η 'ναίκα έµ̟ην 
̟έσου σην ασερώνα. Ο ∆εσ̟ότ' µο τον ̟α̟ά ̟όµειναν σ' ης στράτας τη 
µέση. Πεσλετίσκαν να νάρτει η νύφη να φέρει ̟αχσίσι σο ∆εσ̟ότη. 

 Σα δυο τρία τακκέδες στέρου έβγκην η ΄ναίκα τζαι εί̟εν τι: «Χάιτιστι 
δεβάτε άµετε!». Ο ∆εσ̟ότ' ρώτσεν τη 'ναίκα: «Τιτί µας κράτησες σ'ης 
στράτας τη µέση;» Εί̟εν τι τζαι η 'ναίκα: «Η ̟εθερά µου εί̟ε µε κι: 'Τζας 
δεβαίνει ο ∆εσ̟ότ, ερ να θέκεις τα βα σην κρουτσίστρα, το ̟ουλία α βκουν 
΄υµνά τα γουργούρα τουν». 

 Γουτούρσην ο ̟α̟άς, ση-
κώθαν του γενού του τζαι του 
τσουφαλού του τα τσάρα. Ρώτσεν 
τη ναίκα: «Πού ένι η ̟εθερά σου 
αρέτζα;» Το τουβεκέλ η ναίκα 
δώτζην το τζεβά̟ι του: «Χάθην». 
Γα̟άρσην του ̟α̟ά η χολή: 
«Σενί ̟ου ντουνιατά, γαϊνανανί 
τα ο ντουνιατά σικίµ*». Στέρου 
'υρίστη σο ∆εσ̟ότη τζαι εί̟εν τι: 
«∆εσ̟ότ' Εφεντή, ̟ου γερέ ̟εν ντιλιµί τουταµάµ!» 

Εί̟εν τι τζαι ο ∆εσ̟ότης κι: «Ασκ ολσούν, αφήενταί σοι αι 
αµαρτίαι!» 

 Α̟ιδού ΄στέρου ο ̟α̟άς το στόµα του τζο κρατήγκεν dα. Βρίσκην 
τζαι µο του ∆εσ̟ότη το ιζίνι.   

 
 
 
 
* Αυτή η πρόταση δεν αποδίδεται κατά λέξη στην καθοµιλουµένη.  
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Ερµηνεία 
 

Ο ∆εσ̟ότης και η κλώσσα. 
 

 Στην πατρίδα µας (Καππαδοκία) οι παπάδες στα χωριά 
πολλά γράµµατα δεν κατείχαν. Έψελναν και διάβαζαν το Ευαγγέλιο 
στα ελληνικά και στα τουρκικά (καραµανλίδικα). Μα µήτε τα ελλη-
νικά καταλάβαιναν µήτε τα τουρκικά. 

 Όµως, σ' ένα χωριό ήταν ο παπά Νικόλας, πολύ διαβασµένος 
παπάς. Έβγαλε το µεγάλο σχολείο στο Ζιντζίτερε (Μονή Αγίου 
Προδρόµου στα Φλαβιανά). Αυτός ο παπά Νικόλας, και διάβαζε 
το Ευαγγέλιο σωστά και έβγαζε λόγο να καταλάβουν οι χωρικοί το 
νόηµά του. Ήταν σπουδαγµένος µε τη Βυζαντινή µουσική και η 
φωνή του έβγαινε κελαρυστά σαν το νεράκι στο ρέµα. Όπου τον 
καλούσαν πήγαινε: στα άλλα χωριά που δεν είχαν παπά, στα ερείπια, 
όπου υπήρχαν τόποι παλαιών εκκλησιών. Μα ο παπά Νικόλας είχε 
ένα µικρό ελάττωµα. Όπου και να βρισκόταν στο ύπαιθρο ή στην 
εκκλησία µέσα, έβριζε άσκηµα, κυρίως τις γυναίκες. 

Αυτά τα τερτίπια του παπά Νικόλα, έφτασαν κάποτε στα αυτιά 
του ∆εσπότη.  

Μια και δυο, ο ∆εσπότης κάποια Κυριακή ήλθε στο χωριό να 
δει µε τα µάτια του και ν' ακούσει µε τ' αφτιά του, τί τάχα θα έλεγε 
ο παπάς. Πήγε στην Εκκλησία και είδε πως ο παπάς έβγαλε τη 
λειτουργία τέλεια. Εξήγησε το Ευαγγέλιο, έδωκε τις ευλογίες του 
στο πλήρωµα της Εκκλησίας και στο ύστερο φίλησε το χέρι του 
∆εσπότη στο Ιερό µέσα.  

Ο ∆εσπότης του είπε: «Είδα πως ψέλνεις Βυζαντινή Μουσική 
και εξήγησες το Ευαγγέλιο έτσι που ούτε κι εγώ θα µπορούσα να τα 
καταφέρω. Μα οι χωριανοί έχουν από σένα κάποιο παράπονο». 
«Ποιο είναι το παράπονο ∆εσπότη Αφέντη;» ρώτησε ο παπάς. Ο 
∆εσπότης τον χάιδεψε φιλικά στον ώµο και του είπε: «Παπά µου, 
λένε πως βρίζεις τούρκικα πολύ άσκηµα, ιδίως τις γυναίκες». 
«∆έσποτα Αφέντη», είπε ο παπάς, «αν είναι έτσι, έλα για λίγο να 
κάνουµε ένα γύρο στα σοκάκια του χωριού».  

Πριν περάσουν στο δεύτερο σοκάκι βγήκε µπρος τους µια 
νιόπαντρη νύφη και είπε: «∆εσπότη Αφέντη, σταθείτε καλέ για λίγο».  
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Η γυναίκα µπήκε µέσα στην αχερώνα. Ο ∆εσπότης µε τον 
παπά απόµειναν στη µέση της στράτας. Περίµεναν πως η νύφη θα 
φέρει κάτι µπαξίσι για το ∆εσπότη.  

Ύστερα από δυο τρία λεπτά, βγήκε η γυναίκα και είπε: «Άντε 
περάστε και πηγαίνετε!» Ο ∆εσπότης ρώτησε τη γυναίκα: «Γιατί µας 
κράτησες στη µέση της στράτας;» Η γυναίκα απάντησε µε αφέλεια: 
«Μου είπε η πεθερά µου ότι, καθώς περνάει ο ∆εσπότης, αν βάλεις 
τα αβγά στην κλώσσα, τα πουλάκια θα βγουν γυµνολαίµικα».  

Λύσσαξε ο παπάς, σηκώθηκαν οι τρίχες από τα γένια και από 
την κεφαλή του. Ρώτησε τη γυναίκα: «Πού είναι τώρα η πεθερά 
σου;» Η γυναίκα απάντησε πως: «Πέθανε!» Άστραψε και βρόντηξε ο 
παπάς, και είπε στη γυναίκα: «Εσένα σ' αυτή τη ζήση και την πεθερά 
σου στον άλλο κόσµο να βατεύω».  

Ύστερα γύρισε στο ∆εσπότη και είπε: 
 «∆έσποτα Αφέντη, τέτοιες ώρες εγώ δεν µπορώ να κρατήσω τη 

γλώσσα µου!»  
Είπε και ο ∆εσπότης 

«Με τις υγείες σου, συχωρε-
µένες οι αµαρτίες σου!»  

Από δω κι ύστερα ο 
παπάς δεν κρατούσε πια τη 
γλώσσα του. Έβριζε τις γυ-
ναίκες και µε την άδεια του 
∆εσπότη!  

 
 
 
 
 
 
 
 
Αφηγητής: Η µητέρα µου ∆έσποινα Παπαδοπούλου του Τσιαγµέν από το Σαττί Φαράσων. 
Ήλθε πριν από την Ανταλλαγή µε δικά της έξοδα το 1923. Στα Γρεβενά συνάντησε και 
παντρεύτηκε τον Βασίλειο Παπαδόπουλο του Παπά Μάρκου από το Σαττί. Συνέντευξη 
στο Πλατύ Ηµαθίας, καλοκαίρι 1949. 
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4.  Τους να ̟λερωθεί ο χρος. 
( Σαττί ) 

 
Σο χωρίο ερχούσαντε οι Αϊτιννούδες µο τα ̟ρόβατα τζαι τα γίδε να 

βοστσίσουν σο τσαΐρι. ∆ίγκαν σις χωρώτοι µαλλί, τυρί τζαι γάτου άλειµα 
τζαι ̟αίρκαν κοτσί, κθάρι τζαι τζαχρί. Ατό τ' αλισφερίσι ινούτουνι τάιµα την 
άνοιξη τζαι ̟οµέγκαν οι Τσοµ̟άνοι χως το Μαθό̟ωρο.  

Ήτουν τζ' αν ̟ερισάν Γιουβάν σο χωρίο µας, ήσην τζ΄ αν τουβεκέλ 
κορτζόκκο εννέ δέκα χρονών. Πήρην στ' εν τσοµ̟άνο άλλειµα τζαι τυρί, µε 
τζο δώκεν στη µερέ του κοτσί, κθάρι. Εί̟εν τι: «Να σα τα δώκω στ' αώνι 
τ' άβου τη βdοµάδα». 

΄Ηρτεν ο νοµάτ τ' άβου τη βdοµάδα, ̟άλι τσού 'σεν ντα δώσει.  
Ήρτεν σο τρίτο φορά. Ο ̟ερισάν Γιουβάν τσού 'τουνε σο σ̟ίτι µε 

έβγκην το κορτζόκκο σο θύριν µ̟ρο. Ρώτσεν τα ο νοµάτ: «Πού ένι ο τατάς 
σου;» Εί̟εν dι το κορτζόκκο σο νοµάτι: «Ο τατά µου ̟ην σο τσαΐρι, τσά̟ου 
χα δεβούν τα ̟ρόβατα να καρφώσει ̟αλούχα τζαι να δεβάσει γκαθώνα τέλι.  

Τσας δεβαίνουν τα ̟ρόβατα να τοχαντίσουν τα ̟όστα τουν σο 
γκαθώνα το τέλι, να ̟οµείνει το µαλλί, να σωρέψει ο τατά µου, ντα 
̟ουλήσει τζαι να δώσει ση σένα το χρο του».  

Χερχαλτέ το κορτζόκκο ήτουν δασκαλεµένο στον τατά του. 
Ο Νοµάτ γιάσην µο του τουβεκέλ κορτζοκκού το κατζί.   
Εί̟εν τι τζαι το κορτζόκκο: «Αλισιήν γιοννεντί dε κιουλιόν!» 
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Ερµηνεία 

Πώς να ̟ληρωθεί το χρέος. 
 

Στο χωριό έρχονταν οι Αϊτιννούδες (Τσελιγκάτα από το 
Αϊδίνιο) µε τα πρόβατα και τα γίδια να βοσκήσουν στα λιβάδια. 
Έδιναν στους χωρικούς µαλλί, τυρί και βούτυρο γάλακτος και 
έπαιρναν σιτάρι, κριθάρι και καλαµπόκι. Αυτές οι δοσοληψίες 
γίνονταν πάντα το καλοκαίρι. Οι Τσοµπάνοι παρέµεναν ως το 
Φθινόπωρο.  

Ήταν στο χωριό µας κι ένας ταλαίπωρος Γιάννης, είχε και 
ένα αγαθό κοριτσάκι εννιά δέκα χρονών. Πήρε από ένα τσοµπάνο 
τυρί και βούτυρο, µα δεν έδωσε από τη µεριά του σιτάρι και 
κριθάρι. Του είπε: «Να σου τα δώσω στο αλώνι την άλλη 
εβδοµάδα». 

 Ήλθε ο άνθρωπος την άλλη εβδοµάδα, πάλι δεν είχε να του 
δώσει. Ήλθε για  τρίτη φορά. Ο ταλαίπωρος Γιάννης δεν ήταν στο 
σπίτι, µα βγήκε µπροστά στην πόρτα το κοριτσάκι. Τη ρώτησε ο 
άνθρωπος: «Πού είναι ο πατέρας σου;» Είπε το κοριτσάκι µε 
αφέλεια στον άνθρωπο: «Ο πατέρας µου πήγε στο λιβάδι από κει 

που θα περάσουν τα πρόβατα να 
µπήξει παλούκια και να δέσει 
αγκαθωτό σύρµα. Καθώς περνούν τα 
πρόβατα θα σκαλώνουν οι προβιές 
στο αγκαθωτό σύρµα. Θα µείνει το 
µαλλί, να το µαζέψει ο πατέρας µου, 
να το πουλήσει και να δώσει σε σένα 

το χρέος του».  
Ασφαλώς  το κοριτσάκι ήταν δασκαλεµένο από τον 
πατέρα του. Ο άνθρωπος γέλασε µε την απάντηση 
του αγαθού κοριτσιού.  Είπε τότε και το κορίτσι: 
«Σιγούρεψες πως θα πάρεις τα λεφτά σου και 
χαµογελάς ευτυχισµένος!» 
 
Αφήγηση: Ανάστα του Τσιαγµέν, αδελφή της µάνας µου, σύζυγος του Σάββα Αλεκόζη. 
Από το Σαττί Φαράσων. ∆ύο παιδιά της, τον Αντώνη και ∆ηµήτρη, τα πήρε στις Η Π Α  
ο αδελφός του πατέρα τους, το 1955. 
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5.  Το µέλι σου Μίντο το τσανάχι. 
 

 Σ' ε χωρίος ήτουν α 'ναίκα τουλ γαρί. Είσην α γιος, λέικο τουβεκέλ, 
λέγκαν dα 'Ρέστη.  

Ατέ τη µία ήρταν δύο εργάτοι, 
ο  Κωσταΐνος τζαι ο Λεόντης να 
υ̟άνε σο χωράφι να νάσουν τεΐ. Το 
σήρο η 'ναίκα ήφαρην µ̟ρό τουν 
µ̟αζλαµάδα, σ' εν τάσι γιαούρτι τζαι 
σ' ε χωµάτινο τσανάχι µέλι να φαν 
οι εργάτοι. Το φσόκκο, οχτώ, εννέ 
χρονών, ̟αίσκην µο το στσυλί του, 
το Μίντο, όξου σο χαβλού τουνε.  

Οι εργάτοι έφαγαν το µέλι 
τζαι στρίγκσαν το 'Ρέστη να φέρει τσάβου µέλι '̟ο ̟έσου. Η 'ναίκα ήτουν 
σην κουζίνα τζαι χαζιρλατίσκεν τη χρεία σ'ις εργάτοι. Ήρτεν το φσόκκο 
̟ήρεν το χωµάτινο τσανάχι τζαι ̟ήν 'έµωσέν τα µέλι. Ήφαρην dα τζαι 
έθατσέν dα σ'ις εργάτοι µ̟ρό.  

Ο Λεόντης είδεν το τσανάχι γεµοσµένο µέλι, εί̟εν τι σον Ρέστη κι: 
«Ε φσόκκο ατέ το τσανάχι γέµωσές τα µέλι, ερ ντα ιδεί η µά σου α 
χολιεστεί». «Τιδέ σο τί̟ος να χολιεστεί», εί̟εν dι το φσόκκο, «σο µέλι 
̟έσου ξείλσεν α ̟οντίτζι τζαι µεις τζο τρώµ' α̟' ατό το µέλι».  

Ο Κωσταΐνος χέµεν ̟ιρτέν ̟ιρέ τάνσην το τσανάχι µο το µέλι κόνσεν 
dα όξου σο χαβλού. Το φσόκκο σιτσιρά-
τσεν τσίριξεν: «Ω νιµά! Ο Ταή µου ο 
Κωσταΐνος κόνσην το τσανάχι του Μίντο 
σο χαβλού, ̟οίτσεν dα τελέφι».  

Μέρσεµ ατό το µέλι τζο θέκναν τα 
σου τρώγκαν ατσείνα τα τάσα ̟έσου µε 
θέκναν τα σου στσυλού το τσανάχι, είχαν 
dα άλεϊ για τις µουσαφίρτοι. Οι εργάτοι 
χολιέσταν σηκώθαν έφυαν δεχούς κατσία. 
Πόµεινεν το σήρο η 'ναίκα δεχούς εργά-
τοι. 

Dεµέκ, σ'το τζανό τζαι σ'το δοµένο 
µαθαίνεις το ληθότικο.  
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Ερµηνεία 
 

Το µέλι στη γαβάθα του Μίντο.  
 

Σ' ένα χωριό ήταν µια χήρα γυναίκα. Είχε ένα γιο λίγο αγαθό, 
τον έλεγαν Ορέστη.  

Κάποτε ήλθαν δυο εργάτες, ο Κωνσταντίνος και ο Λεόντης για 
να πάνε στο χωράφι να οργώσουν. Η χήρα γυναίκα έφερε µπροστά 
τους ξεροτήγανα, σε ένα πιάτο γιαούρτι και σε µια πήλινη γαβάθα 
µέλι για να φάνε οι εργάτες. Το αγοράκι, οχτώ εννιά χρονών, έπαιζε 
έξω στην αυλή µε το σκύλο του, το Μίντο.  

Οι εργάτες έφαγαν το µέλι και κάλεσαν τον Ορέστη να φέρει 
και άλλο µέλι από µέσα. Η γυναίκα ήταν στην κουζίνα και ετοίµαζε 
τα χρειαζούµενα για τους εργάτες. Ήλθε το αγοράκι, πήρε την 
πήλινη γαβάθα και πήγε στο κελάρι, τη γέµισε ως απάνω µέλι. 
Έφερε τη γαβάθα και την έβαλε µπρος στους εργάτες.  

Ο Λεόντης είδε τη γαβάθα γεµάτη µέλι και είπε στον Ορέστη: 
«Βρε παλικαράκι αυτή τη γαβάθα τη γέµισες µέλι, αν το δει η µάνα 
σου θα θυµώσει». «Για δες, γιατί να θυµώσει», είπε το αγόρι, «µέσα 
στο µέλι έπεσε ένας ποντικός και µεις δεν 
τρώµε από αυτό το µέλι».  

Ο Κωνσταντίνος αµέσως µε µιας, άρπα-
ξε τη γαβάθα µε το µέλι και την πέταξε έξω 
στην αυλή. Το αγοράκι τινάχτηκε, τσίριξε: 
«Μαµά! Ο µπάρµπα Κώστας πέταξε τη 
γαβάθα του Μίντο στην αυλή, την έκαµε 
θρύψαλα».  

Ώστε, αυτό το µέλι δεν το έβαζαν µέσα 
στα πιάτα που έτρωγαν εκείνοι αλλά το έβαζαν στη γαβάθα του 
σκύλου µόνο για τους επισκέπτες. Οι εργάτες θύµωσαν και σηκώ-
θηκαν έφυγαν αµίλητοι. Έµεινε η χήρα γυναίκα δίχως εργάτες. 
Ώστε, από µωρό κι από τρελό µαθαίνεις την αλήθεια.  

 
Αφήγηση: Σάββας Παπαδόπουλος. Την ηµέρα του γάµου του, αµέσως µετά τη στέψη τον 
συνέλαβαν οι τζανταρµάδες που περίµεναν έξω από την Εκκλησία. Επιστρατεύτηκε µαζί µε 
τον παράνυµφο (πατέρα µου) και κατετάγησαν στα τάγµατα εργασίας (αµελέ ταπιρλαρί). 
Συνέντευξη στο Πλατύ Ηµαθίας, 1955. 
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6.  Η νύφη του τζο κρατήγκην τ' ώνεµα. 
( Ταστσί ) 

 
Σο µεµλεκέτι το ταζό η νύφη µ̟αίγκην σο σ̟ίτι του γαµ̟ρού τζαι 

α̟ιδέ στέρου ινούτουν ένα µο το χοροντά του ̟εθερού. Το σάσι του τζο 
̟ρέφτει να 'κουστεί στην ̟εθερά, στον ̟εθερό τζαι στα φσόκκα του σ̟ιτού 
νε στα µιτσίκα. Άλεϊ µο τ' ώνεµα µ̟ορήγκην να ει̟εί ατό του θέλει. Τζας 
βρίσκην τα ζόρε γιαναστέγκην σ' ε µιτσίκκο κορτζόκκο τζαι γιαβάσα 
γιαβάσα λέγκην τα ατό του ΄υρεύει, τζαι τζείνο ̟ααίγκην ντα ει̟εί σ'ην 
̟εθερά για σ'ον ̟εθερό.  

Με σε χωρίος ήτουν α νύφη, λέγκαν τα “ατσίκ τσενέ”. Η γώσσα του 
ήτουν “καλ̟ατούνι”, τί̟ους τζο κρατήγκην µ̟έσου του. Για σην ̟εθερά, για 
σον ̟εθερό δίγκεν τάιµα λυκούσκα τζεβά̟α. Κανείς τσο ̟ορήγκην να 
τοχαντίσει σο µητέ του.  

Α ηµέρα, σ'η στσάιδη τζας ξυγανίσκαν τζαχρία, εί̟εν τι ο ̟εθερός τ΄ς 
κι:  «Ε΄ νύφη, σήµουρου ερ να κρατήσεις τ' ώνεµα χως τη βραδύ α σα 
̟άρω α φιστάνι γουτνουνώνα».  

Με ο ̟εθερός, η ̟εθερά τζ' οι συνυφάδες ̟ασλάτσαν αν τετικοντού 
τσι̟ του χωρού τα µασάλα. Η νύφη κρατήθη άλεϊ α σαχάτι. Ποίτσην 
σα̟ούρι µε χέµεν τζίριξεν «σενίν αλατζαγηνήν γουτνουνούν ιτσινέ σιτσάριµ, 
τσατλατηρατσάξινις µ̟ενί;»  

Τζαι α̟ιδέ στέρου τάιµα τσενέ ατσίκ σ' νύφ'.  
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Ερµηνεία  
 

Η νύφη ̟ου δεν κρατούσε την αλαλία. 
 

Στην πατρίδα η νεόνυµφη έµπαινε στο σπίτι του γαµπρού και 
από εκεί κι ύστερα γινόταν ένα µε την οικογένεια του πεθερού. Η 
φωνή της δεν πρέπει να ακουστεί στην πεθερά, στον πεθερό και στα 
αγόρια του σπιτιού, ούτε στα πιο µικρά. Μόνο µε νοήµατα µπορού-
σε να πει αυτό που θέλει. Όταν έβρισκε τα ζόρια, πλησίαζε ένα 
µικρό κοριτσάκι και πολύ σιγά του έλεγε αυτό που θέλει, κι εκείνο 
πήγαινε να το πει στην πεθερά ή στον πεθερό.  

Μα σ' ένα χωριό ήταν µια νύφη που την έλεγαν “ανοιχτό 
σαγόνι”. Η γλώσσα της ήταν “τανάλια”, δεν κρατούσε τίποτε µέσα 
της. Και στην πεθερά ή στον πεθερό έδινε πάντα “αλµυρές” απα-
ντήσεις. Κανείς δεν µπορούσε να της χαλάσει τη διάθεση.   

Μια µέρα, στη σκιά καθώς ξεφλούδιζαν καλαµπόκια, της λέει ο 
πεθερός της:    

«Ε΄ νύφη, σήµερα  αν κρατήσεις την αλαλία ως το βράδυ θα 
σου αγοράσω ένα φουστάνι µεταξωτό».  

Μα ο πεθερός, η πεθερά κι οι συννυφάδες άρχισαν ένα 
κουτσοµπολιό για όλου του χωριού τα ανέκδοτα. Η νύφη κρατήθη-
κε µόνο για λίγη ώρα. Έκαµε υποµονή, µα ξαφνικά ξέσπασε: «Να 
χ... µέσα στο µεταξωτό φόρεµα που θα µου πάρεις, θέλετε να µε 
σκάστε εµένα;»  

Και από δω κι ύστερα το στόµα της νύφης απύλωτο!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιήγηση: Αβέργιος Καραµουρατίδης από τα Φάρασα. Χορευτής και χορογράφος. Το 1959 
στο Πλατύ Ηµαθίας οργανώσαµε χορευτική οµάδα  και χορωδία. Με χορούς και τραγούδια 
πραγµατοποιήσαµε τα Πρωτοχρονιάτικα δρώµενα των Φαράσων.   
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Σηµείωση. 
 

Η αλαλία, αλαγιά ή ώνεµα (νόηµα) αποτελούσε θεσµό απαράβατο 
σε όλη την Ανατολία αδιακρίτως θρησκείας. Κατά µία παράδοση, 
προχωρούσε ένα καραβάνι µε καµήλες ανάµεσα σε δέντρα.  Προηγείτο ο 
πεθερός και ακολουθούσε η νεόνυµφη µε το µωρό στις φασκιές. Το µωρό 
µε τις φασκιές σκάλωσε σε ένα κλαδί. Η µάνα του δεν µπόρεσε να 
ενηµερώσει άµεσα τον πεθερό λόγω του θεσµού της αλαλίας. Όταν τα 
κατάφερε να πει τον πόνο της τραγουδώντας, και γύρισε ο πεθερός να 
βρει το µωρό, τα αρπακτικά πουλιά το είχαν κατασπαράξει! Ήταν γνωστό 
µάλιστα στα τουρκικά και ένα λυπητερό τραγούδι που εξέφραζε τον πόνο 
της µάνας. 

 
Στην Αξό «Για πολύ χρονικό διάστηµα, πέρα από χρόνο ή και δυο 

το στόµα της νύφης ήτο κι έπρεπε να µένει κλειστό, 'να κρύψ' νύφχότ'. 
Κανείς από τους σπιτικούς, χωρίς να εξαιρεθούν ούτε οι µικροί κουνιάδοι, 
δεν άκουγε ποτέ τη λαλιά της! Σεβασµού τάχα ένεκα».  
Γεωργίου Π Μαυροχαλυβίδη, «Η Αξό Καππαδοκίας», Αθήνα 1990, τ. 
ΠΡΩΤΟΣ, σελ. 221.  

Και στη Σύλλη Ικονίου: «Η πεθερά ήταν ο αδιαφιλονίκητος αφέντης, 
αποκτούσε το δικαίωµα να καπνίζει και να 'ρακοποτεί' και µε την εθιµικά 
καθιερωµένη αλαγιά απαιτούσε απόλυτο σεβασµό από τη νύφη. Η νύφη 
απαγορευόταν ακόµα και να της απευθύνει το λόγο».  
Τάκη Α Σαλκιτζόγλου, «Η Σύλλη του Ικονίου. Μία ελληνική κωµόπολη 
στην καρδιά της Μικράς Ασίας»  Ι. Μ. Ε., Αθήνα 2005 σελ. 141. 

Το έθιµο της αλαλίας το διατήρη-
σαν εδώ στην Ελλάδα οι Φαρασιώτες 
τουλάχιστον ως τη δεκαετία του '50 κα-
τά προσωπική µου εµπειρία.  

Σε ένα χωριό της Κοζάνης 
επισκέφτηκα µε τον πατέρα µου την 
αδελφή του, το 1951. Ήµουνα 21 ετών 
και τότε µόλις την πρωτογνώριζα. Η θεία 
είχε ένα γιο στρατιώτη και άλλα τρία τέσ-
σερα παιδιά. Μας έστρωσε το τραπέζι 
στο χαγιάτι του ορόφου όπου καθίσαµε 
ο πατέρας µου και ο πεθερός της.  

Η αδελφή του πατέρα µου µε την 
πεθερά της κάτω στο τελευταίο σκαλί 
χαµηλά  άρχισαν να σιγοµουρµουρίζουν 
και να τρων. Βλέπαµε µόνο τα χείλη 
τους αλλά δεν ακούγαµε φωνή!  
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Και ένα άλλο περιστατικό πάλι σε χωριό της Κοζάνης το 1950 : 
 
Ο πεθερός προσπαθούσε να καρφώσει ένα παλούκι στον τοίχο για 

να δέσει την κατσίκα. Από τη µέσα πλευρά του τοίχου ήταν η καπνοδόχος 
από το τζάκι και ο τοίχος ήταν µονό τούβλο και ευαίσθητο. Καθώς χτυ-
πούσε από έξω µε το σφυρί, έπεφταν τα τούβλα στο τζάκι. Ήµουν κοντά 
στον πεθερό (θείο µου) από την έξω µεριά. Θα µπορούσε να µιλήσει σ' 
εµένα η νύφη αλλά ήµουν εξάδελφος και κατά τρία χρόνια µεγαλύτερος 
από τον άντρα της. Άρα ίσχυε και για µένα τ' ώνεµα (νόηµα).  

Ώσπου να βρει ένα µικρό γειτονόπουλο να ενηµερώσει τον πεθερό, 
γκρέµισε µεγάλο µέρος από τον τοίχο της καπνοδόχου.  

Ρώτησα το θείο µου, γιατί δεν καταργεί αυτό το έθιµο της αλαλίας 
στην οικογένειά του. Μου λέει: «Στην οικογένεια βρίσκονται τρεις νυφάδες 
και µε την πεθερά κάνουν τέσσερις γυναίκες. Φαντάζεσαι τί θα γίνει αν 
όλες έχουν το “δικαίωµα” να βγάζουν γλώσσα κάθε ώρα όλη µέρα;  

Ας πάει λοιπόν και ο τοίχος χάρη στο έθιµο!»    
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7.  Η  νύφη του τσο τρώγκεν κατιέν. 
( Ταστσί ) 

 
Σο µεµλεκέτι οι ‘ναίτζες τζο καθούσανται σο σοφρά µο τις άντρις τουνε 

ντάµα. Καθούσανται ̟ερέτζει τζαι το σάσι τουν µη κουστεί σις άντρες. Το 
ταζό η νύφη τρώγκην λέικο ̟αρέτζει κοντά σην ̟εθερά του. Η νύφη του 
τρώγκην λέικο ήτουν καό νύφη 

 Ήτουν τζαι α νύφη σο χωρίο µας, ̟ολύ ναµουσλούς, χετς τζο τρώγκην 
µο τα ̟οµεινά ντάµα!  

Με σηκούτουν κετζέ γιαρισή, 
τζας ̟νόγκαν τα ̟οµεινά, τζαι ̟α-
αίγκην σο µαχζέµι, θεκνήγκην αν 
τουρλού γεµέκα σο τεψί µ̟ρό του 
τζαι φταίγκην α ζόρι φάγεµα.  

Ο ̟εθερός τ’ς ̟ήρεν χαµ̟άρι 
σ΄νυφ’ τη δαιβοσύνη τζαι α ηµέρα 
̟ουστιέσε σο τουλά̟ι ̟έσου. Τσας 
θέτσεν η νύφη τον τεψί µο τα 
φαγέµατα τζαι ̟ην να φέρει νερό, ο 
̟εθερός έβγκην τζ' έθατζεν τζάβου 
αν χούφτα γεµέκα σον τεψί ̟έσου. 

 Ήρτεν η νύφη σο γαραννίχι, 
̟ασλάτσην να τρω µε τζο ̟όρκην 
ντα φα τσι̟ του ήσαντη σον τεψί 
̟έσου. Πρήστην η τσοιλία του τζαι 
εί̟εν τι: «Παναΐα µου! Γω κάτα 
ηµέρα τρώγκα τα ατέ το φαΐ. 

Σήµουρου τζο ̟ορώ ντα φάγω, η τζοιλία µου τζο χωρεί τα. Ντα φάγω, α 
κανιστεί η τζοιλία µου. Ντα φήκω ένει κουνάχι. Πα ̟οίκω αρέτσα; Γιόξαµ 
είµαι στανιέρι, για α σαντζιλαντίσω;»  

Έβκην ο ̟εθερός, ̟ήρεν το ζωνάρι τζαι ̟ασλάτσην ντα κο̟ανίζει σ'ην 
τσοιλία του: «Παστουρµάδες, σουτζούκα τζαι τυρία», εί̟εν τι, «εβγκάτε, µη 
κανιστεί σ’ νυφ’ η τσοιλία!» 
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Ερµηνεία  
 

Η νύφη ̟ου δεν έτρωγε ̟οτέ. 
 

     Στην πατρίδα οι γυναίκες δεν κάθονταν στο τραπέζι µαζί µε 
τους άντρες τους. Κάθονταν πιο πέρα, ώστε η φωνή τους να µην 
ακούγεται από τους άντρες. Η νέα νύφη έτρωγε λίγο παρέκει µαζί µε 
την πεθερά. Η νύφη που ήταν λιτοδίαιτη, θεωρούνταν καλή νύφη.  

 Ήταν και µια νύφη στο χωριό µας πολύ σεµνή, δεν έτρωγε 
καθόλου µαζί µε τους άλλους! Όµως σηκωνόταν τα µεσάνυχτα, 
καθώς κοιµόντουσαν οι άλλοι, και πήγαινε στο κελάρι, έβαζε µια 
ποικιλία φαγητά στο ταψί µπροστά της και έκαµνε ένα θαυµάσιο 
γεύµα.  

Ο πεθερός της πήρε χαµπάρι τη διαβολιά της νύφης και µια 
µέρα κρύφτηκε στην ντουλάπα µέσα. Καθώς έβαλε η νύφη το ταψί 
µε τα φαγητά και πήγε να φέρει νερό, ο πεθερός βγήκε κι έβαλε 
ακόµη µια χούφτα φαγητά στο ταψί µέσα.  

Ήλθε η νύφη και άρχισε να τρώει στα σκοτεινά, µα δεν 
µπόρεσε να φάει όλα όσα ήταν µέσα στο ταψί. Πρήστηκε η κοιλιά 
της και άρχισε να µονολογεί: «Παναγία µου! Εγώ κάθε µέρα το 
έτρωγα αυτό το φαΐ. Σήµερα δεν 
µπορώ να το φάω, δεν το χωρεί 
το στοµάχι µου. Αν το φάω θα 
σκιστεί η κοιλιά µου. Αν το 
αφήσω είναι αµαρτία. Τί θα κάνω 
τώρα; Μήπως είµαι άρρωστη ή 
θα αρρωστήσω;» 

Βγήκε ο πεθερός, πήρε το 
ζωνάρι και άρχισε να την 
κοπανίζει στην κοιλιά λέγοντας:  

«Παστουρµάδες, σουτζούκια, και τυριά βγήτε, µη σκάσει της 
νύφης η κοιλιά!» 
 
∆ιήγηση: Κυριακή, αδελφή του πατέρα µου, κόρη του Παπά Μάρκου, σύζυγος του Ματθαίου 
Κοσµίδη. Πετρανά Κοζάνης. Καλοκαίρι 1951 
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8.  Πόµεινεν ο ̟α̟ούκα µου σο τουφάνι.  
( Καρσαντί ) 

   
Σ'ο ρουσί Φκώσι ήτουν α ζόρι ορµάνι τσά̟ου ̟ααίγκαν οι χωρώτοι να 

κόψουν ξύα.  
Σο καρά κίσι, ̟ην τζ΄ο ̟α̟ούκα µου να φέρει ξύα να κάψει σ' ην 

̟αρκαµίνα. Ατό τη ηµέρα ξείλσην ̟ολύ σιόνι τζ' ενότουν τουφάνι σο ρουσί. 
Τζαι α̟ιδού στην άκρα ο ̟α̟̟ούκα µου τζο µ̟όρκην να 'υριστεί ξο̟ίσω. Η 

ε̟έ µου, σ' µα µου η 
µα, ήτουν στανιέρι τζαι 
α βτοµάδα νε νεκρού-
τουν, νε κατσέφκην νε 
τρώγκην.  

Άλεϊ ̟νόγκην σο 
µιντέρι κοντά σ' ην 
̟αρκαµίνα. 

 Ατέ τη µία, 
ήνοιξεν τα φτάλµα τ΄ς 
τζαι εί̟εν τι σο γιο 
τ΄ς, τον αµµή µου, σ' 
µά µου το δεφό,  

«Βασίλη γιαβρού µ', ο τατά σου ̟όµεινε σο Φκώσι, στα σιόνε τζο 
µ̟ορεί να'ρτεί. Έ̟αρ το βουρτόνι τζ' άµε φέρτα. Ένι του τσουφαλού µου 
η Πα̟αρα̟αρία. Γω α χαθώ τζο σώνω χώστου νά'ρτει». 

Αµµή µου ο Βασίλ' χετς τι τζο κρού σ΄µα του την ̟αράκληση. Λέτει 
κι, «Έσωσες έσωσες, σώσε τζ΄ όστου νάρτει ο άντρας σου».  

Η ε̟έ µου τζο 'σωσε. Χάθην τζαι ̟ην, ̟ιρ µη τα ιδεί ο άντρας τ'ς 
αρό. Ο ̟α̟ούκα µου ήρτε σο χωρίο τζας 'υρίστην ο κόσµος στα µνηµόρε. 

 Α̟ιδού στέρου κανείς τζο κατσεύκην σο σ̟ίτι ̟έσου ατέ το µεσελέ. 
Αµµή µου ο Βασίλ, ̟όµεινεν σο τζαν σιχισί.  

Ατέ του ̟α̟̟ούκα µου το ̟ερισανλίκι νανόστεν dα η µάµου α ηµέρα 
του ξείλσην ̟ολύ σιόνι τζ' ενότουν τουφάνι σο καρα κίσι σο χωρίο µας.  
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Ερµηνεία  
 

Έµεινε ο ̟α̟̟ούς µου στη χιονοθύελλα. 
 

Στο βουνό Φκώσι, υπήρχε ένα πυκνό δάσος. Πήγαιναν οι 
χωριανοί να κόψουν ξύλα.  

Στο καταχείµωνο πήγε ο παππούς µου να φέρει ξύλα για το 
τζάκι. Όµως, αυτή τη µέρα έγινε χιονοθύελλα και έπεσε πολύ χιόνι 
στο βουνό. Γι' αυτό το λόγο, ο παππούς µου δεν µπόρεσε να γυρίσει 
πίσω. Η γιαγιά µου, η µάνα της µαµάς µου, ήταν άρρωστη και µια 
βδοµάδα µήτε άκουγε, µήτε µιλούσε, µήτε έτρωγε. Μόνο κοιµόταν 
στο µιντέρι δίπλα στο τζάκι. Κάποια στιγµή άνοιξε τα µάτια της και 
είπε στο γιο της, τον θείο µου, τον αδελφό της µάνας µου: «Βασίλη 
µωρό µου ο πατέρας σου έµεινε στο Φκώσι και από τα χιόνια δεν 
µπορεί να έλθει. Πάρε το µουλάρι και πήγαινε να τον φέρεις. Είναι 
του µυαλού µου το παραλήρηµα. Εγώ θα πεθάνω, θα τελειώσω 
ώσπου να έλθει».  

Ο θείος Βασίλης, καθόλου δεν παίρνει στα σοβαρά την παρά-
κληση της µάνας του. Της λέει απότοµα: «Έζησες, επιβίωσες, ζήσε 
και ώσπου να έλθει ο άντρας σου».  

Η γιαγιά µου δεν έσωσε. 
Χάθηκε και πήγε πριν την 
προλάβει ο άντρας της ζω-
ντανή. Ο παππούς µου ήλθε 
στο χωριό όταν ο κόσµος γύ-
ριζε από τα µνήµατα.  

Από τότε κι ύστερα κανείς µέσα στο σπίτι δεν ανέφερε τίποτε 
γι' αυτό το περιστατικό. Ο θείος µου ο Βασίλης έπεσε σε µελαγ-
χολία.  

Αυτή την περιπέτεια του παππού µου τη θυµήθηκε η µάνα µου 
µια µέρα που έριξε πολύ χιόνι και έγινε χιονοθύελλα, ένα βαρύ 
χειµώνα στο χωριό µας.  
 
 
Αφήγηση: η Ελένη Ανδρονίδου, η κόρη του Χατζαντώνη. Πλατύ Ηµαθίας. 
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9.  Του τατά µας το χουνέρι.  
( Αφσάρι ) 

 
Σο χωρίο µας ήτουν α καµ̟ά νταής ̟ολύ αζγούνι νοµάτ, λέγκαντα 

dελή Μ̟οτός. 
 Dάιµα σηκούτουν την εβίτσα µαργαώγκεν µο τη 'ναίκα του, 

κου̟ανίσκεν dα µο το κανάβι τζαι τε στέρου ̟ασλατίσκην µο τη 'ράδα να 
κο̟ανίζει τα τσοτσούχα του.  

Α ηµέρα ̟άγασην σο µύο µο το γαϊρίδι δύο ντάγια κοτσί να λέσει 
τεϊ. Πήρην ντάµα του τζαι τ' ένα του γιο, το Γιουβάννη. Ατζεί σο µύο 
ήσαντε ̟ουά χωρώτοι τζαι στα ̟οµεινά τα χωρία, bεκλετίσκαν την 'ράδα 
τουν να λέσουν το κοτσί. Το µέτρου ο καµ̟ά νταής έβγκην τε µ̟ρο να 
λέσει τεϊ. Τα ̟οµεινά οι χωρώτοι ̟ήραν dα σα σέρα, κου̟άνσαν dα ̟άτα 
κιούτα, ̟ήκαν dα τελέφι κόνσαν dα σου µυού τον dερέ. 

Υρίστην ο νοµάτ 
σο σ̟ίτι ̟ηρ µη 
'λέσει το κοτσί. 

 Η 'ναίκα του η 
Ποτοσού 'ρώτσεν το 
γιο τ' ς: «Γιουβάννη 
ογλούµ, τιτί τζο λέ-
σιτι το κοτσί;» «Ω 
νιµά», εί̟εν τι το 
φσάχι κι, «άλεϊ µεις  
αδέ τροµάζουµε τζαι 
φοβούµεστε σ΄ τον 
dατά µας. Ατζεί σο 
µύο κανείς σο βιλί 
του τσο ̟αίρει τα*.  

∆ώκαν τα α ζόρι ζο̟άς, ̟ήκαν dα τελέφι τζαι κόνσαν dα σου µυού 
τον dερέ. Τε στέρου ̟ιέσαν dα δύο νοµάτοι, ήφαράν dα, κόνσαν dα σο 
γαϊρίδι ̟άνου τζαι εί̟αν τι µε, 'εσέογλου εσέκ, ̟άγαστα σ' η µάσου τον 
dατά σου', ιστέ ήφαρά τα!» 
 

*Αυτή η πρόταση δεν µπορεί να αποδοθεί στην καθοµιλουµένη. 
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Ερµηνεία 
 

Η ̟ερι̟έτεια του ̟ατέρα µας. 
 

Στο χωριό µας ήταν ένας καµπά νταής πολύ κακός άνθρωπος, 
τον έλεγαν Τρελό Πρόδροµο. 

Πάντα σηκωνόταν το πρωί, µάλωνε µε τη γυναίκα του, την 
χτυπούσε µε το καννάβι και ύστερα άρχιζε µε τη σειρά να κοπανάει 
τα παιδιά του.  

Μια µέρα πήγε µε το γάιδαρο στο µύλο για να αλέσει δυο σα-
κιά σιτάρι. Πήρε µαζί του και ένα του παιδί, το Γιάννη. Εκεί στο 

µύλο ήταν πολλοί χωρικοί και 
από τα γειτονικά χωριά που πε-
ρίµεναν τη σειρά τους να αλέ-
σουν το σιτάρι. Ο δικός µας ο 
ψευτοπαλικαράς πήγε µπροστά 
για να αλέσει πρώτος. Οι άλλοι 
χωρικοί τον περιέλαβαν, τον 
έδειραν, πάνω χέρι κάτω χέρι 
και τον έριξαν στο ρέµα του 
µύλου λιώµα.  

Γύρισε ο άνθρωπος στο σπίτι πριν αλέσει το σιτάρι. Η γυναίκα, 
η Προδροµίνα, ρώτησε το γιο της: «Αγόρι µου Γιαννάκη, γιατί δεν 
αλέστηκε το σιτάρι;» «Μανούλα µου», είπε  το αγόρι, «τον πατέρα 
µας µόνο εµείς τον φοβόµαστε και τροµάζουµε. Εκεί στο µύλο 
κανείς δεν τον λογαριάζει. Του έδωσαν ένα βρωµόξυλο, τον λιάνισαν 
και τον πέταξαν στο ρέµα του µύλου. Πιο ύστερα, τον έπιασαν δυο 
άνθρωποι, τον έφεραν, τον πέταξαν πάνω στο γάιδαρο και µου είπαν: 
΄γαϊδουρογάιδαρε, πήγαινε τον πατέρα σου στη µάνα σου΄, ιδού τον 
έφερα!» 

  
 
 
 
 
 
Αφηγητής: Λευτέρης Σκεντερίδης από το Αφσάρι. Οι γονείς του ήλθαν από την Καισάρεια, 
καταγόµενοι από την Αλεξανδρέττα. Συνέντευξη, Πλατύ 1953. 
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10.  Ευρώ̟αγια gέτµιεν εσσέκ.  
( Καρσαντί ) 

 
Σο µεµλεκέτι ήτουν α ζόρη ∆εσ̟ότ ̟ολύ δεβασµένο, του ̟ήν τζαι 

σ'ην Ευρώ̟η να σ̟ουδάσει σο µέγα το µεκτέ̟ι, να νεγκώσει τζαι να “νοίξει 
τα φτάλµε του”  τεϊ. 

 Α̟ηδού στέρου τζας ΄υρίστει σ̟ουδαγµένο, τσά̟ου να βρισκούτουν, 
τζας τα στριγκάγκαν σα χωρία, σις ορτάδες, σις γάµοι τζαι σα ̟αναΰρια, 
τάιµα λεγκην τι κι:  «Ευρώ̟αγια gέτµιεν εσέκ».  

  
 Ατέ το κατζί τζας τα λεγκην, φερίγκην σις χωρώτου µέγο τζαν σιχισί, 

µε κανείς τζο σηκούτουν σο ∆εσ̟ότη γνέντα να δώσει το τζεβά̟ι ̟ου του 
̟ρέφτει.  

Ατο τη µία, σ' ε χωρίος ήτουν αν ατσίκ τσενέ ακ σαχαλλούς κεχαγιάς. 
Τζας ήξην το ∆εσ̟ότη να λέτει κι: «Ευρω̟αγια gέτµιεν εσέκ», ρώτσην dα: 
«∆εσ̟ότ Εφεντή, άφ εdέρσιν του σα ρωτώ, µε το σον ο τατάς χετς ̟ην 
σ'ην Ευρώ̟η;» «Γιοκ τζανήµ», εί̟εν dι ο ∆εσ̟ότ'. «Οϊλέ ισέ», εί̟εν τι τζ' 
ο κεχαγιάς, «̟ροστσυνώ την αγιοσύνη σου ∆έσ̟οτα, µε συ ̟αλί είσαι 
εσέογλου εσέκ, µατέµ κι ο τατάς σου χετς τζο ̟ην σην Ευρώ̟η».   

Το µεντζιλίσι τζο ̟ορήγκην να κρατήσει το γιάσιµο.  
Α̟ιδού στέρου ο ∆εσ̟ότ' σαχίνσεν τζαι άβου για Ευρώ̟η κατζί τζο 

̟ήκεν. 
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Ερµηνεία 
 

Ό̟οιος δεν ̟ήγε στην Ευρώ̟η είναι γάιδαρος. 
 

Στην πατρίδα ήταν ένας σπουδαίος ∆εσπότης που πήγε και 
στην Ευρώπη για περιοδεία και για να σπουδάσει στα µεγάλα 
σχολεία “να ανοίξει τα µάτια του”, καθώς έλεγε.  

Από τότε και ύστερα, όταν γύρισε σπουδαγµένος, όπου και να 
βρισκόταν, σε περιοδεία στα χωριά, σε γάµους και πανηγύρια, πάντα 
έλεγε πως: «Όποιος δεν πήγε στην Ευρώπη είναι γάιδαρος».  

Αυτός ο λόγος, καθώς τον έλεγε, έφερνε στους χωρικούς 
µεγάλη στενοχώρια, µα κανείς δε σηκωνόταν αντικρύ στο ∆εσπότη 
να του δώσει την απάντηση που του πρέπει.  

Κάποτε σε ένα χωριό ήταν ένας άρχοντας µε άσπρα γένια και 
στόµα απύλωτο. Καθώς άκουσε το ∆εσπότη να λέει «Όποιος δεν 
πήγε στην Ευρώπη είναι 
γάιδαρος», τον ρώτησε:  

«∆έσποτα αφέντη, µε το 
συµπάθιο που σε ρωτώ, µα ο 
δικός σου πατέρας πήγε ποτέ 
στην Ευρώπη;» «Όχι ψυχή 
µου», είπε ο ∆εσπότης, «Αν 
είναι έτσι», είπε ο κεχαγιάς, 
«προσκυνώ την αγιοσύνη σου 
∆έσποτα, µα αφού ο δικός 
σου πατέρας δεν πήγε ποτέ 
στην Ευρώπη, κι εσύ λοιπόν είσαι τότε γαϊδουρογάιδαρος».  

Η συνάθροιση δεν µπορούσε  να συγκρατήσει τα γέλια.   
Από τότε κι ύστερα ο ∆εσπότης σκιάχτηκε και δεν ξανάκανε 

λόγο για Ευρώπη. 

 
 
 
 
 
Αφηγητής: ο Παπά Θόδωρος Θεοδωρίδης, Μοσχάτο 1965. 
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11.  Τούς µαθαίγκαν γράµµατα σο Σαττί. 
( Σαττί ) 

 
Ένας διάλογος µε τον πατέρα µου. 
 
- Τούς ήτουν το σκολείο σας σο χωρίο; 
- Σο Σαττί σκολείος τζούχαµε.  

Ο ∆άσκαλους φταίγκην µάθηµα σον οdά 'νος σ̟ιτού. Τα τσοτσούχα 
µαθαίγκαν λέικα κολυβογράµµατα. Του σκολείου τα τσοτσούχα είχαν 
κοντύλι τζαι ̟λάκα τζαι αν ̟όστι. Καθούσανται σο ̟όστι ̟άνω σο ̟άτωµα. 
Τεµέκ νε ̟άτωµα. Χώµα ̟ατηµένο τζαι α χασίρι για αν ̟αλό ζηού.  

Μαθαίνκαµι το ψαλτήρι τζαι το οχτόηχο να ψάλλουµι σην εκκλεσία. 
Το 'µον ο τατάς ήτουν ̟α̟άς τζαι γω κοντά του ήµουν ψάλτης.  

Είχαµι α δάσκαλους σαχαλλούς του ήρτην σ 'το Μοναστήρι 
Ζιντζίdερέ. Τάιµα κου̟ανίσκην µες µο το ραβdί. Α ηµέρα χολιέστην τζαι 
̟ασλάτζην ̟άλι να µας κου̟ανίζει. Είµεστε δέκα δώδεκα χρονώ 
̟αλικαρόκκα. Σηκόθαµ’ τζαι ̟ιρτέν ̟ιρέ µο τα ̟όστα ̟άτα κιούτα δώκαµ dα 
σο τζουφάλι του. 

 Ατζείνου ο δάσκαλους ̟ήρην το ραβdί του χύτσεν έφυν τζαι ̟ασχά 
δάσκαλους τζούρτην σο χωρίο µας. 
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Πώς µάθαιναν γράµµατα στο Σαττί. 
 

- Πώς ήταν το σχολείο σας στο χωριό; 
- Στο Σαττί δεν είχαµε διδακτήριο. 

Ο δάσκαλος έκαµνε µάθηµα σε ένα δωµάτιο ενός σπιτιού. 
Μάθαιναν τα παιδιά λίγα κολλυβογράµµατα. Οι µαθητές είχαν 
κοντύλι και πλάκα και µια προβιά. Καθότανε σταυροπόδι πάνω στην 
προβιά στο "πάτωµα". ∆ηλαδή τί πάτωµα. Χώµα πατηµένο που 
είχε στρωµένη µια ψάθα ή στην καλλίτερη περίπτωση µια κουρελού.  

Μαθαίναµε το ψαλτήρι και το οχτοήχι, να ψέλνουµε στην 
εκκλησία. Ο πατέρας µου ήταν παπάς κι εγώ κοντά του ήµουν 
ψάλτης.  

Είχαµε ένα δάσκαλο µε γένια, που ήλθε από το Μοναστήρι 
του Ζιντζίτερέ (σ. σ. Μονή Αγίου Προδρόµου Φλαβιανών). Πάντα 
µας έδερνε µε το ραβδί. Μια µέρα θύµωσε και άρχισε να µας χτυ-
πάει. Ήµασταν δέκα δώδεκα χρονών παλικαράκια. Σηκωθήκαµε και 
µε µιας µε τις προβιές πάτα κιούτα του δώσαµε στο κεφάλι.  

Εκείνος ο δάσκαλος πήρε το ραβδί του έφυγε τρέχοντας και 
άλλος δάσκαλος δεν ήλθε στο χωριό µας.  

   
Πληροφορία: Ο πατέρας µου, Βασ. Παπαδόπουλος, Πλατύ, 1950. 
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12.  Τούς ̟αραδόθη η νύφη σο δεφό του σεµαδεµένου του.  
( Σαττί )  

 

Στα Φάρασα τη γλώσσα που µιλούσαν (ιδίωµα της καππαδοκικής) την έλεγαν “ρωµάκα” ή 
“το µέτρο η γώσσα”. Παρουσιάζω ένα διάλογο εγγονού µε τη γιαγιά: 
 

- Εbέ , ατό το µέτρο, τούς γώσσα ένι, νέ τούρτζικα νέ τα ελλενικά. 
-Τα ρωµάκα ογλούµ, ένι του Χριστού η γώσσα. 
- Ο Χριστός ήτουν Γιαχουτής, τούς τα κατέσκην τα ρωµάκα; 
- Ο Χριστός τζαι οι Α̟όστολοι, κατέχκαν τσι̟ τις γώσσεις ογλούµ. 
- Σκολείου είχατι σο Σαττί; 
- Είχαµι αν ασερώνα, καθούµεστι σου ̟ροβάτου τα ̟όστα. Γω ̟ιάγα 
̟εντέξι µήνες τζαι 'στέρου ο δάσκαλους χάθην. 
- Άβου δάσκαλους τζού 'ρτην; 
- Στα δύο χρόνοι στέρου γω σεµαδεύτα τζαι ̟όµεινα. 
- Τούς µαθαίνκητι τα γράµµατα; 
- Πι αλφα ̟α, νι αλφα να, γάµα γιώτα γι, άλφα. . .Πα-να-γί-α  Θε-ο-τό-κος. 
Ατζεί Συλλαβίσκαµη 
- Το Ευαγγέλιο τούς τα λέγκης; 
- Ατό τζο ̟ορώ ντα συλαβίσου. 
- Οι άντροι σας, του ήσαντι µακρά, σ' ο̟οίο τη γώσσα γράφκαν; 
- Ατζείνα γράφκαν τούρτζικα µο το ελλενικό αλφαβήτα. Ά 'φορά το µόν ο 
γιός ο Κοσµάς, ̟ήν σην Αµέρικα τζαι ̟ήταξην α µεκτού̟ι. Σ'ην άκρα του 
έγραψην τζαι α 'ράδα σα ρωµάκα: «έχουµι τζαι ̟έντα ηµέρες του έβκαµι στο 
βα̟όρι». Σωρεύταν τσι̟ του σ̟ιτού οι άντροι, τζο ̟όρκαν να γροικίσουν 
̟ώς υρεύει να ει̟εί σα τούρτζικα. Η ̟εθερά µου η µακαρισµένσα, τούρτζικα 
τζο κατέσκη, µε τσα̟ούς ήξην το ̟ου δεβάζουν, γροίκσεν dα τζαι εί̟εν: «ε 
φσόκκα! ̟ώς εν το ζόρι σας; ∆έβαν ̟έντα ηµέρες του έβκαν στο βα̟όρι. 
Α̟ι τζεί στέρου έγραψαν το µεκτού̟ι!». 
- Εbέ µου, ̟όσα χρονώ ̟αραδώθης; 
- Κατέχουτα γουζί µου; Σα δώδεκα σεµαδεύτα σον Κοσµά. ∆έβαν ̟εντέξι 
µήνες, στέρου ο σεµαδεµένος µου σκοτώθην σο ρουσί. Στρέρου ̟αραδώθα 
σο δερφό του το Μάρκο του ενότουν ̟α̟άς τζαι σον ̟ρώτο µας γιο δώκαµ 
το όνυµα Κοσµάς. 
- Σεµαδεύτης τό 'ινα τζαι στέρου ̟αραδώθης σ' άβου τον αδεφό; 
- Τσά̟ους ήµουν σα ̟εθερικά µου ενόµουν ένα µετ' ετζείνους. Στέρου 
κανείς τζο µα ̟αίρκειν! Τούς χα να ΄υριστώ σο σ̟ίτι µου; 
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Ερµηνεία  
Πως ̟αντρεύτηκε η νύφη µε τον αδελφό  

του αρραβωνιαστικού της.  
 

- Γιαγιά, αυτή η δική µας γλώσσα, τί γλώσσα είναι, ούτε τούρκικα 
ούτε ελληνικά. 
- Τα ρωµάκα γιόκα µου, είναι του Χριστού η γλώσσα.  
- Ο Χριστός ήταν Εβραίος, πώς και κατείχε τα ρωµάκα; 
- Ο Χριστός και οι Απόστολοι, κατείχαν όλες τις γλώσσες* µωρό 
µου. 
- Σχολείο είχατε στο Σαττί; 
- Είχαµε µια αχερώνα, καθόµασταν στις προβιές. Εγώ πήγα πέντε 
έξι µήνες και ύστερα πέθανε ο ∆άσκαλος. 
- Άλλος δάσκαλος δεν ήλθε; 
-Ύστερα από δυο χρόνια εγώ αρραβωνιάστηκα και απόµεινα. 
- Πώς µαθαίνατε τα γράµµατα; 
- Πι άλφα πα, νι άλφα να, γάµα γιώτα γι, άλφα. . .Πα-να-γί-α Θε-ο-
τό-κο. Συλλαβίζαµε. 
- Το Ευαγγέλιο πώς το έλεγες; 
- Αυτό δεν µπορώ να το συλλαβίσω (!). 
- Οι άντρες σας που ήταν µακριά σε ποια γλώσσα έγραφαν; 
- Εκείνοι έγραφαν τουρκικά µε ελληνικό αλφάβητο. Μια φορά ο γιος 
µου Κοσµάς, πήγε στην Αµερική και έστειλε γράµµα. Στο τέλος 
έγραψε και µια αράδα στα ρωµάκα: «έχουµε και πέντε ηµέρες που 
βγήκαµε από το βαπόρι». Μαζεύτηκαν όλοι οι άντρες του σπιτιού, 
δεν µπόρεσαν να καταλάβουν το τί θέλει να πει στα τουρκικά. Η 
πεθερά µου η µακαρίτισσα, τουρκικά δεν κατείχε, όµως καθώς 
άκουσε αυτό που διαβάζουν, κατάλαβε και είπε. «Βρε παιδιά ποιο 
είναι το ζόρι σας; Πέρασαν πέντε ηµέρες που βγήκαν από το βαπόρι. 
Από εκεί κι ύστερα έγραψαν το γράµµα!» 
- Γιαγιά µου πόσα χρονών παντρεύτηκες; 

 - Μήπως ξέρω µωρό µου; Στα δώδεκα αρραβωνιάστηκα µε τον 
Κοσµά. Πέρασαν πέντε έξι µήνες, ύστερα ο αρραβωνιαστικός µου 
σκοτώθηκε στο βουνό. Ύστερα παντρεύτηκα µε τον αδελφό του τον 
Μάρκο που έγινε Παπάς, τον πρώτο µας γιο είπαµε Κοσµάς. 
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      - Αρραβωνιάστηκες µε τον ένα και ύστερα παντρεύτηκες µε τον            
αδελφό του;  

    - Καθώς ήµουν στα πεθερικά µου, έγινα ένα µε εκείνους Ύστερα 
κανείς δε θα µε έπαιρνε. Πώς θα γύριζα στο σπίτι ; 
 

*  «και ήρξαντο λαλείν εταίραις γλώσσαις... ήκουον είς έκαστος τη ιδία διαλέκτω λαλούντων».    
    Πράξεις Β, 6 

 
Από το διάλογο προκύπτουν ορισµένα συµπεράσµατα: 
1.  Οι Φαρασιώτες είχαν συνείδηση του γεγονότος πως η γλώσσα  που µιλούσαν είναι "η 

γλώσσα του Χριστού" των ελληνιστικών χρόνων, κάτι ξεχωριστό από τα νέα ελληνικά.  
2.   Στα τέλη του 19ου αιώνα, στο Σαττί πήγαιναν στο σχολείο, έστω και για λίγο χρόνο, και 

τα κορίτσια! 
3.  Η διδασκαλία ακολουθούσε τη µέθοδο του "συλλαβισµού".  
4. Αρραβώνιζαν, "σεµάδευαν", τα κορίτσια από 12 χρονών. Πιθανόν παλιά να στιγµάτιζαν 

την αρραβωνιασµένη στο µέτωπο µε ένα σηµάδι και έκτοτε την έλεγαν “σεµαδεµένη”.  
5.  Η "σεµαδεµένη" πήγαινε και έµενε στην οικογένεια του µέλλοντος άντρα της πριν από 

το γάµο. 
Σε περίπτωση που "χανόταν" (µε οποιοδήποτε τρόπο) ο αρραβωνιαστικός, τη 

σεµαδεµένη την “χρεωνόταν” άλλος αρσενικός της οικογένειας, εφ' όσον υπήρχε 
"διαθέσιµος". 

Ο ∆ιάλογος είναι αυθεντικός. Η γιαγιά µου Ευλαµπία (παπαδιά του Παπά Μάρκου 
Παπαδόπουλου από το Σαττί) ήταν 60 ετών περίπου και ο  εγγονός 8 ετών. Αφήγηση: στο 
Πλατύ  Ηµαθίας, το 1938. 

Η Ευλαµπία σε 9 γέννες έκανε 12 παιδιά και απέκτησε 40 εγγόνια και χάρηκε αρκετά 
δισέγγονα.   

Μέχρι το θάνατό της (Φάρασα 1880; - Πλατύ 1955) έπλεκε, ύφαινε χαλί στον κάθετο 
αργαλειό (στιέρι) και έλεγε παραµύθια στα εγγόνια της.  
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΦΑΡΑΣΙΩΤΙΚΟ 

    
Αναφέρονται οι Φαρασιώτικες λέξεις που περιέχονται στα κείµενα και όσες είναι 
παραλλαγµένες ελληνικές, ή Τουρκικές. Σηµειώνονται και περσικές (περσ.), 
αραβικές (αραβ.), εβραϊκές (εβρ.) και άλλες λέξεις που ενδεχοµένως πέρασαν 
στην Καππαδοκική πριν από την τουρκική κατάκτηση. Τα Φάρασα, που 
βρίσκονται στο Ανατολικό µέρος της Καππαδοκίας, ήλθαν σε επαφή µε Πέρσες 
και Άραβες πριν από τους Σελτζούκους Τούρκους.. 
Οι Αραβικές και Περσικές περιέχονται στην «καραµανλίδικη» της οποίας το 
λεξιλόγιο διαφέρει κατά µεγάλο µέρος από τη σύγχρονη τουρκική.  
Όπου δεν αναφέρεται προέλευση, είναι Καππαδοκική λέξη. 
Επίσης καταγράφονται και λέξεις που προέρχονται από την αρχαία ελληνική 
(αρχ.) ή βυζαντινή (βυζ.). 
Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στο λεξιλόγιο ανάµεσα στη Φαρασιώτικη και στις 
διαλέκτους των άλλων οικισµών της Καππαδοκίας, που παρατίθενται στο 
παράρτηµα. Ο προσεκτικός αναγνώστης θα διαπιστώσει σηµαντικές διαφορές 
και στα αντίστοιχα κείµενα.  
Προφορά των τουρκικών γραµµάτων: 
Ο Κεµάλ, όταν εδραιώθηκε η τουρκική ∆ηµοκρατία, διόρισε µια επιτροπή 
Ευρωπαίων και Οθωµανών Τουρκολόγων για να “αποκαθάρει” τη γλώσσα από 
τα Περσικά και Αραβικά κατάλοιπα. Αποφάσισε να καταργήσει το παλιό 
αλφάβητο (το αραβικό) και να χρησιµοποιήσει νέο προσαρµοσµένο στα 
ευρωπαϊκά δεδοµένα. Μια σκέψη να χρησιµοποιηθεί το ελληνικό αλφάβητο, µε 
το οποίο ήταν ήδη εξοικειωµένοι οι Τούρκοι από τα Καραµανλίδικα, δεν πέρασε 
για λόγους προφανείς. Προτιµήθηκε το λατινικό αλφάβητο προσαρµοσµένο 
στους τουρκικούς φθόγγους. Το λεξιλόγιο της σηµερινής τουρκικής είναι ζήτηµα 
να περιλαµβάνει το 1/3 των παλαιών λέξεων. Η επιτροπή άλλαξε τη λέξη mektep 
(σχολείο), πήρε το γαλλικό ecole  και δηµιούργησε τη νέα τουρκική λέξη ocul (!) 
Άλλαξε τη λέξη horanta (οικογένεια) και έπλασε τη λέξη aile. Αυτή η διαδικασία 
συνεχίζεται µέχρι και σήµερα.   
Το λατινικό αλφάβητο συµπληρώθηκε µε νέα γράµµατα τα οποία αποδίδουν 
κατά το δυνατό τους τουρκικούς φθόγγους: ö,  ü,  ç,  ş,  ğ,  ι. Ενδιάµεσοι φθόγγοι 
αποδίδονται µε τα γράµµατα: û, ê, î, â. Στα νεότερα λεξικά, γίνεται όλο και 
περιορισµένη χρήση αυτών των τελευταίων γραµµάτων. 
 
C , c = τζ,  Ç , ç  = τσ,  Ö, ö = οε,  Ü, ü = u γαλλ,  Ğ, ğ = γ,  G, g = γγ,   
Y, y = γ λεπτό,  Ş, ş = σ  παχύ,  Ι, ι = ι παχύ,  İ, i = ι,   
û, ê, î, â προφέρονται λεπτά. 
 
Από τα Φαρασιώτικα κείµενα, περίπου δέκα δώδεκα σελίδων, ξεχώρισα  γύρω 
στις 350 λέξεις, οι οποίες θεωρώ πως θα είναι “άγνωστες” στο µη ειδικό 
αναγνώστη. Από αυτές είναι περίπου: 30% παραλλαγµένες ελληνικές, 30% 
τουρκικές, 8,5% αραβικές, 9% περσικές, 1 εβραϊκή, 3 λατινικές και 21% 
“καππαδοκικές”, που δεν µπόρεσα άλλως να “ετυµολογήσω”. Όσες ελληνικές 
λέξεις είναι “αναγνωρίσιµες” δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα. 
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Α 
α = ένας / µία / ένα (κοινό για τα τρία γένη. Το άρθρο διατηρείται: ο, η, το) 
αβγάτ’ς = αναβάτης / ιππέας / καβαλάρης. 
άβου, άβο = άλλο 
άβουγο, άβγο, το =  άλογο 
αβούτζι, αούτζι = έτσι 
αβτζής / -ίδες = κυνηγός / κυνηγοί > τ. av-cı, av = κυνήγι 
αβτζιλίκι, το = περιοχή κυνηγίου / θήρα > τ. avcılık  
αγζι = το στόµα του > τ. ağız = στόµα 
αγός, ο = λαγός 
αζγούνι = εξερεθισµένος, νευρικός > τ. azgιn 
αϊτζής, ο = αρκουδιάρης > τ. ayι-cι, ayι = αρκούδα 
άλεϊ = µόνο > τ. aleyh = εναντίον 
ακ σαχαλλούς, ο = άσπρο - γένης > τ. ak sakal-lι, µεταφ. γέρων 
αµναίνουµε = οργώνουµε (λαµναίνω = οργώνω) 
αναµbρό = προηγουµένως > ανά + εµπρός  
αντό = µερικά 
απιδέ στέρου = από αυτό κι’ ύστερα 
απιδού = απ' εδώ 
απός, ο = αωπός > αλεπού 
αρέτσα, χαρέτσα, χ’αρε = τώρα δα  
αρός = γερός / ζωντανός 
ασκ ολσούν =  εύγε > αραβ. aşk αγάπη, olsun, να γίνει, ρ. olmak 
ασλανίχι, το = αστεϊσµός 
ασλάνος, ο = λιοντάρι > τ. a(r)slan  
άσλη = σηµασία / βασικώς > αραβ. asl / asıl θεµέλιο 
ασότρα, η = υδρορρόα / αυλάκι νερού 
ατέ = µε τη µία / µε µιας / αµέσως 
ατόνε = κάποιοι  
ατσίκ τσενέ = πολυλογάς > περσ. açık, ανοιχτό, çene, σαγόνι 
άυνι = όµοια > τ. ayni 
αυτέν = αυθέντης / κύριος 
άφ εdέρσιν = µε συγχωρείς > af edersin. [ αραβ.  af ]  
αχίλι, το = νους / µυαλό > αραβ. akιl 
αχιλλούς = µυαλωµένος > αραβ. akıl-lı 
αχτούνε = κλωτσούν >  λακτίζω < λακτώ < αχτώ  
αώνι, το = αλώνι  
Β 
βο, το = αυγό, πληθ. βα 
βουρκανίζω = ουρλιάζω  
βουρτόνι, το = βουρδών / βορδώνιο, µουλάρι / ηµίονος 
βυνατό = δυνατός (για τα τρία γένη) 
Γ 
γαϊρίδι, το = γαϊδούρι / γάιδαρος  
γαλάς, ο = κάστρο > τ. kale 
γαραννίχι, το = σκοτάδι > τ. karanlιk 
γεµέκι, το = φαγητό > τ. yemek = τρώγω, φαΐ  
γιαβάσα = σιγανά > τ. yavaş 
γιαναστεύω = πλησιάζω > τ. yanaşmak 
γιοκ = όχι > τ. yok 
γιόξαµ = µήπως, ειδ' άλλως  > τ. yoksa 
γιουµπρούχι, το = γροθιά > τ. yumruk 
γκέτµιεν = που δεν πηγαίνει > τ. gitmek «πηγαίνω» 
γκιορέ = ως προς / αναλόγως > τ. göre 
γνέντα = έναντι / απέναντι < αγνάντια 
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γουβάλι, το = βουβάλι 
γουΐ, το = γουβί < γούβα / λάκκος > αρχ. γύπη ίσως < λατ. guba  
γουργούρι, το = λαιµός < γούργουρας < βυζ.  «γουργουρισµός» 
γουτζαχλατίζω = αγκαλιάζω > τ. kucaklamak 
γουτνί, το = µεταξωτό ύφασµα  
γροικάγκαν = γνώριζαν > βυζ. αγρ(ο)ικώ = καταλαβαίνω / ακούω                    
γρουκάτα, η = αγριόγατα 
∆ 
∆αιβοσύνη, η = διαβολιά / πονηριά  
δεβαίνκε = διάβαινε / περνούσε, ρ, δεβαίνω  
δεβάσκαν = διάβαζαν ( διαβάζω < δεβάζω) 
δεχούς = δίχως  
δοµένο, ο, η, το = δαιµόνιο /  δαιµονισµένος / τρελός 
δοτσεν = έδοσε / χτύπησε (αόριστ. του κρούω, όχι του δίδω) 
δρα = αδρά / µεγάλα 
Ε 
ε = ένα 
εδό = έλα, προστ. του έρχοµαι, εδό αδέ: έλα εδώ 
έκουασε = έκλασε  ρ. κουάνω  «κλάνω» 
ελµάς = διαµάντι > αραβ. elmas  
ένι = είναι 
εννά = γεννά 
έντσεν = γέννησε ρ. εννάω «γεννώ» 
εσέογλου εσέκ =  γαϊδουρογάιδαρος > τ. eşek-oğlu eşek      
έφκωσε = άπλωσε ( φκώνω = απλώνω ) 
Ζ 
ζαναχέπ = ζαναχεύω / κοροϊδεύω 
ζαπίτ’ς = αξιωµατικός > αραβ. Zâbit = αρχηγός 
ζελµόνσεν = ξέχασε, ρ. ζελµονώ 
ζιντζί, το = αλυσίδα > περσ. zencir > τ. zincir 
Ζιντζίτερε = τα Φλαβιανά. (Σε απόσταση δυο ώρες δρόµο από την Καισάρεια ήταν η Μονή   
                    Ιωάννου Προδρόµου Εκέι η έδρα του Μητροπολίτη Καισαρείας και τα Εκπαιδευ-  
                    τήρια: Ιερατική (ισότιµο µε τα εν Ελλάδι Γυµνάσια), ∆ιδασκαλείο Θηλέων, Ορφα-    
                    νοτροφεία Αρρένων και Θηλέων) 
ζόρι = δυνατό, δυσκολία > περσ. zor  
Η 
ήγρεψε = κοίταξε, γρεύω = κοιτάζω 
Θ 
θάλι, το = λίθος, πέτρα 
θέκνω = θέτω, τοποθετώ 
Ι 
ιζίνι, το = άδεια, διαταγή > αραβ. izin 
'ινούτουν = γινόταν, 'ίνουµαι, γίνοµαι, ωριµάζω  
ινσάνι, το = άνθρωπος / νοήµων > αραβ. insan 
ιτσινέ = µέσα > τ. içi-ne, iç 
Κ 
Καβάρη κάτζι, το = Καβάρη βράχος, τοπωνύµιο στα Φάρασα 
κάκα, τα = περιττώµατα 
καλπατούνι, το = τανάλια > αραβ. kelpeten 
κάµα, τα = άσκηµα > τ. gam = καηµός, θλίψη  
καµπά νταής, ο = παλικαράς, τραµπούκος > τ. kaba-dayι (µπάρµπας) 
κανάβι, το = σκοινί  
κανίζω = σκίζω / σπάζω 
καπατίστη = έκλεισε ( καπατίζω  «καλύπτω» ) > τ. kapamak 
καπλάνι, το = τίγρης > τ. kaplan 
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καρά κίσι, το  = καταχείµωνο >  τ. kara-kιş (µαύρος χειµώνας)          
καργάς, ο = κάργια / κόρακας > τ. karga 
κατάρ = όσο > τ. kadar 
κατέχκανε = κατέχανε / γνώριζαν, (ρ. κατέχω, γνωρίζω την αλήθεια) 
κατζέφκην =  µιλούσε, κατζεύω = οµιλώ > κατζί = λόγος, ποντ. καλατζεύω  
κάτζι, το = βράχος > τ. kaya 
κατιέν = ουδέποτε / καθόλου > τ. katiyen  
καφέσι, το = κλουβί > τ. kafes 
κερdάνι, το = περιδέραιο / καδένα > περσ. gerdanlik > gerdan «λαιµός»  
κέσκε = είθε / µακάρι > τ. keşke 
κετζέ γιαρισή = µεσάνυχτα > τ. kece-yarιsι 
κετσίµι, το = το ζην / βίος > τ. geçim   
κετσιντίσετε = ζήσετε, ρ. κετσιντάω > τ. geçinmek, βιοπορίζοµαι 
κιλαλάτζι, το = σκατουλάκι σε σβόλο 
κλουτζίστρα, η = κλώσσα, (κλωσάστρα)  
κοζλούχα, τα = µατογυάλια / διόπτρες > τ. göz-lük  (göz, µάτι) 
κοµπώσει = ξεγελάσει, ρ. κοµπώνω / ξεγελώ / απατώ 
κόνσεν = πέταξε, ρ. κοντάω > ακοντίζω; 
κοτσί, το = σιτάρι    
κουβαλάτσεν = κυνήγησε / κατατρόπωσε, ρ. κουβαλατώ 
κουγιουµτζής, ο = κοσµηµατοπώλης > τ. kuyum-cu, kuyum, κοσµήµατα 
κουµάσι, το = χοιροστάσιο / κοτέτσι 
κουµουσώνα = ασηµένια > τ. gümüş, άργυρος  
κουνάχι, το = αµαρτία > περσ. günah 
κούρβα, η = πόρνη > λατ. curva «κυρτή, καµπύλη»  
κούτι = κοµµάτι / λίγο (χρόνο) / λίγα λεπτά 
κόφα, η = κόρφος / άνοιγµα ποδιάς 
κως, ο = πισινός  
Λ 
λαχτόρι, το = αλέκτωρ / κόκορας  
λέικο = λίγο 
λια = λίγα 
Μ 
µαdέµ = αφού > τ. madem 
µαθόπωρο, το = φθινόπωρο  
µαργκάωσεν = µάλωσε, ρ. µαργκαώνω 
µασάλι, το = παραµύθι > αραβ. masal 
µασία, η = όρκος / ορκωµοσία  > αρχ. ρ. όµνυµι < οµνύω 
µατεµ = αφού / εφόσον > τ. madem  
µαχζένι, το = κελάρι > αραβ. mahsen  
µαχσούλι, το = βλαστάρι / µωρό / καρπός > αραβ. mahsul  
µέγκενε, η = παγίδα (για λύκους κλπ) / σφιγκτήρας > τ. mengene > µάγγανον 
µεϊντάνι, το = πλατεία / ξέφωτο > τ. meydan 
µεµλεκέτι, το = πατρίδα / χώρα > τ. memleket 
µεντζιλίσι, το = σύναξη / συµβούλιο > αραβ. meclis 
µέρσεµ = αληθώς / φάνηκε πως > τ. meğer, meğerse  
µεσελές, ο = υπόθεση / πρόβληµα > τ. mesele 
µεχτάρης, ο = πρόεδρος κοινότητος > αραβ. muhtar  
µιdέε, ο = στοµάχι > αραβ. mide 
µιτσίκκο, το = µικρούτσικο 
µούντος, ο = µούντζα < βυζ. µούντα < µουντός, (άλειφαν στο πρόσωπο µε ανοιχτή     
                     παλάµη γεµάτη καπνιά αυτούς που διαπόµπευαν)    
µουράτε, τα = επιθυµία / σκοπός > τ. murat 
µουχαρεπές, ο = πόλεµος > αραβ. muharebe, 
µπαλζαµάς, ο = ξεροτήγανο > τ. bazlama 
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µπάς = κεφαλή, αρχή > τ. baş = κεφαλή, başιm = κεφαλή µου, 
µπενί = εµένα > τ. beni, ben = εγώ 
µπίλενε = διακριτά / αναγνωρίζω / διακρίνω > τ. bilmek = γνωρίζω 
µπόρκεν = µπόρεσε, πορώ, µπορώ 
µπρο = προηγούµενος, παλιός 
µυριολογίσκι = λέει µύρια, µυριολογάει, ρ. µυριολογώ  
Ν 
Ναµουσλούς = αξιοπρεπής / νοµοταγής  > αραβ. namuslu > ελλ. νόµος   
νανόστε = διαλογίστηκε / σκέφτηκε > αρχ. ανανοούµαι < διανοούµαι 
νάσουν = οργώσουν, ρ. νάζω  
νε = ούτε / τι / ό,τι > τ. ne 
νεγκώσουµε = να τριγυρίσουµε ρ. νεγκώθω = περιφέροµαι 
νεκρούτουν = άκουγε, ακροώµαι / ακούω µε προσοχή 
νοµάτης, ο = άτοµο / άνθρωπος, ονοµάτης > από τον πληθ. «ονοµάτων» 
ντάγι, το = τσουβάλι 
ντάιµα = πάντα > τ. daima 
ντερβίσης, ο = δερβίσης > περσ. dervis, Μουσουλµάνος πλανόδιος µοναχός  
ντερέ, dερέ = ρέµα, ρυάκι > τ. dere 
ντιλπέρτσα, η = καλλονή / νεράιδα > τ. dilber 
ντόστης, ο = φίλος > περσ. dost 
ντουλγκέρ, ο = ξυλουργός > περσ. dülger 
ντουρ = περίµενε / στάσου > τ. dur προστ. του durmak  
Ξ 
ξειά = πέφτει, ξείλσε, (ε)ξείλτσε / έπεσε 
ξυγανίζω = ξεφλουδίζω (ρόκες καλαµποκιού) 
Ο 
οϊλέ ισέ = αν είναι έτσι / εποµένως > τ. öyle ise 
οράνι, το = ερείπιο / χάλασµα > τ. ören 
ορµάνι, το = δάσος / ρουµάνι > τ. orman 
ούµµα = ναι 
ουστουνέ = επί πλέον > τ. üstüne (πάνω του) 
Π 
πα = πάλι / τι / πώς   
παγάνι, το = ρέµα, χαράδρα   
παΐντζεν = λιποθύµησε ρ. παϊντώ > τ. bayılmak 
παλί = λοιπόν  
παρκαµίνα, η = παρά-κάµινος / καπνοδόχος / τζάκι   
παρτσαλατίζει = κατασπαράζει, ρ. παρτσαλατίζω > τ. parçalanmak  
πασαρέψεις = καταφέρεις, ρ. πασαρεύω > τ. başarmak   
πασκά = άλλο > τ. başka     
πασλατίσκην = άρχιζε > τ. başlamak   
πάτα κιούτα = πάνω χέρι - κάτω χέρι > τ. patak «ξύλο / δαρµός» 
πέγος, ο = άρχοντας, µπέης > τ. Bey 
πεκλετίζω = περιµένω > τ. beklemek  
πέλκι = ίσως > τ. belki 
πενεντάβου = µεταξύ τους 
περισάν = ταλαίπωρος / αξιολύπητος > περσ. perişan 
πην = πήγε  
πητάξω = στέλνω, ρ. πητάζω 
πίρ µη = προτού 
πιρτέν µπιρέ = µε µιας / ξαφνικά > ένα κι ένα > τ. birden bire 
πίσι = βρώµικο > τ. pis (για τα τρία γένη) 
πιτίχι, το = γυναικεία απόκρυφα 
ποίκουµε, κάνουµε (αόριστος του ποιώ), ποίκα = έκαµα 
ποµεινά = εναποµείναντα / άλλα / επόµενα 
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ποµένω = αποµένω / παραµένω  
πόρκεν = µπόρεσε, ρ. πορώ, µπορώ 
ποσάλτσεν = απόλυσε, ρ. ποσαλτίζω > τ. boşalmak 
πόστι, το = προβιά / δέρµα > post [πόσθη, το δέρµα που περιβάλει το πέος] 
πότς; πο; = τί; 
που γερέ = σε τέτοια θέση > τ. bu yere 
πουά = πολλά (για τα τρία γένη) 
πουλπούλι, το = αηδόνι > περσ. bülbül  
πουρτσούχος, ο = ασβός > τ. porsuk 
πουσµάνι = µετανιωµένος > τ. pişman olmak 
πουστιέγω = λουφάζω / κρύβοµαι > τ. pusmak = σιγώ 
πρακανάς, ο = σκαθάρι 
προµπήσει = πρωτοµπεί,  πρώτο έρθει, ρ. προ µπαίνω 
Ρ 
ράδα, η = αράδα, σειρά,    
ράστα, η = συναπάντηµα / τυχαίο > τ. rast  
ρκούδι, το = αρκούδι / αρκούδα 
ρνίθι, το = όρνιθα / κότα 
ρουσί, το = όρος / βουνό 
Σ 
Σαγιάς, ο = προστασία / φήµη > τ. şayıa  
σαπούρι, το = υποµονή / κουράγιο > τ. sabιr 
σάσι, το = φωνή / ήχος > τ. ses 
σατσµάς, ο = διασκόρπιση, µεταφ. σκάγι κυνηγίου > τ. saçma 
σαχίνσεν = σκιάχτηκε  
σειµός, ο = χειµώνας > αρχ. χειµών 
σελάµι, το = χαιρετισµός > εβραϊκά selem, αραβ. Selâm aleyküm: ειρήνη υµίν, και η  
                   απάντηση: ve aleyküm es selâm 
σεραχάτι, το = σαφήνεια / πραγµατικότητα > τ. serahat  
σερµπέσα = ελεύθερα / αµέριµνα > τ. serbest 
σεφίλι = άθλιος > τ. sefil, sefil-lik = αθλιότητα 
σήρο ‘ναίκα = χήρα γυναίκα 
σιτζιράτσεν = πετάχτηκε / αναπήδησε > τ. sıçramak 
σιτσάριµ = χέζω > τ. sιçmak. 
σκούντε = σκούζουν, ουρλιάζουν 
σκρόφα, η = λεχώνα γουρούνα > λατ., scrofa, µεταφ. βροµοθήλικο 
σοιρίδι, το = χοιρίδιο / γουρουνόπουλο / γουρούνι 
σολούχι, το = πνοή / αναπνοή > τ. soluk 
σουράτ, το = πρόσωπο > αραβ. surat  
σοφράς, ο = χαµηλό  τραπέζι > αραβ. sofra 
σοχάχι, το = σοκάκι / δροµάκι > αραβ. sokak  
στσάιδι, η = σκιά > σκιάδειο 
στανιέρη, ο,η,το =  ασθενής / ασθενιάρης / αστενιάρης / στανιέρης   
στριγκάγκαν = καλούσαν, ρ. στριγκάω = προσκαλώ  
στσυλλία, τα = σκυλιά 
συραίνω = πυροβολώ, τουφεκίζω  
σωρεύω = µαζεύω > σωρός 
Τ 
Ταζό, ο,η,το = νέο / νεαρά > περσ. taze 
ταΐ, η = τροφή για οικόσιτα ζώα > ταγή > αραβ. tayın  
τάιµα, dάιµα = πάντα, πάντοτε > τ. daima 
ταµάµ = πλήρης / εντάξει > αραβ. tamam  
τανίζω = τεντώνω / τανύοµαι 
τανισευτούµε = συµβουλευτούµε > τ. tanışmak > περσ.  tanımak 
τάνσην = άρπαξε, ρ. ταντίζω = αρπάζω 
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ταρός, ο = καιρός 
τάσι, το = πιάτο > περσ. tas 
τε = µόριο επιτατικό, τε µπρό = προηγουµένως, τε στέρου πιο ύστερα 
τεΐ = οµιλία > τ. deyi, demek  
τεκκέδες, οι = λεπτά της ώρας > τ. takika 
τελέφι, το = τελευτή / θάνατος / καταστροφή > τ. telef  
τελλάλης ο = διαλαλητής / δηµόσιος κήρυκας / µεσίτης, κ. τελάλης > tellal  
τεµέκ = δηλαδή / τότε / να πούµε > τ. demek  
τεµίσης, ο = καύσωνας, κάψα του καλοκαιριού   
τένσαν = ακούµπησαν / στήριξαν, ρ. τεντάω 
τέρκεν = λέγοντας > τ. demek 
τερπιελής, ο, η = ευάγωγος / κόσµιος > αραβ. terbiye-li, terbiye = ανατροφή 
τερτίπι, το = συνήθεια / τρόπος > τ. tertip  
τετικοντού = κουτσοµπολιό > τ. dedikodu 
τζα = εκεί 
τζάβου = ακόµη (τζαι άβου, και άλλο) 
τζαν σιχισί, ο, το = στενοχώρια > περσ. can sιkιsι  «σφίξιµο ψυχής»  
τζαναβάρι, το = θεριό > περσ. canavar 
τζανήµ = ψυχή µου > τ. canιm, περσ. can =ψυχή   
τζάπου = όπου 
τζας = όπως / καθώς 
τζαχρί, το = καλαµπόκι 
τζεβάπι, το = απάντηση > αραβ. cevap 
τζελέ, η = κουτσουλιά / βρωµιά 
τζιζµέδε, τα = σπιρούνια / µπότες ιππέα > τ. çizme 
Τζερετζή, η = Κυριακή 
τζιράχτσες, οι  = δούλες / υπηρέτριες > περσ.  çırak 
τζο = όχι, δεν / τζό ’νι = δεν είναι 
τζογάπην,  τζεβάπι, το = απάντηση > αραβ. cevap,  
τζούνεται = τζο ίνεται / δε γίνεται 
τζυνογάρ, ο = κυνηγάρης / αετός 
την εβή, την ευίτσα = αύριο την αυγή 
τι τσο κρους = δεν µε προσέχεις > δεν τείνεις ους (ω-τί-ον / αυτί) 
τιδέ = ιδού 
τιπκε = ολόιδιο > τ. tıpkı 
τίπος = τίποτε / σο τίπος / γιατί 
τόστι, ο = φίλος > περσ. dost  
του = που / άρθρο γεν. του 
τουβεκέλ, ο, η  = αγαθός / χαζούλης / “σεµνός” 
τουκάνι, το = > βυζ. δοκάνα (τάβλα µε τσακµακόπετρες για αλώνισµα) > δοκός 
τουλ γαρί = χήρα γυναίκα > τ. dul karı 
τουρ χελέ = στάσου λίγο > τ. dur hele 
τουρλού = διαφορετικά > τ. turlu (το φαΐ “διάφορα”; πατάτες, µελιτζάνες κλπ)  
τους = πώς 
τουταµάµ > δεν µπορώ να κρατήσω > τ. tutmak = κρατώ 
τουφάνι, το = ανεµοθύελλα > τ. tufan, Tufan = ο Κατακλυσµός του Νόε 
τσαγίρι, το = βοσκότοπος / λιβάδι > τ. çayır 
τσάκσην = τσάκισε, ρ. τσακώνω = σπάζω 
τσαλούς, ο = τσαλιά / φρύγανα / φροκάλι > τ. çalι / θάµνος 
τσανάχι, το = τσανάκι / γαβάθα > τ. çanak 
τσάπου = όπου 
τσαρές, ο = τρόπος / λύση / διέξοδος > περσ. çare 
τσάρι, το = τρίχα  
τσατλατηρατσάν = θα µε σκάσεις > τ. çatlamak > πλαντάζω 
τσενές, ο = σαγώνι > περσ. çene 
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τσίκκι, το = τόξο 
τσιπ = όλοι, όλα 
τσιράχος, ο = υπηρέτης / δούλος > περσ. çırak 
τσιρµαλάτσεν = γρατζούνισε, ρ. τσιρµαλατίζω > τ. tırmalamak 
τσιρπαλατίζω = σφαδάζω > τ. çirpilmak = τινάζοµαι 
τσιφτές, ο = ζεύγος, µεταφ. δίκαννο > περσ. çifte, çift «διπλός» 
τσοτσούχι, το = παιδί > τ. çocuk      
τσούνκι = διότι / επειδή > περσ. çünkü / çünki 
τσούς τα = κάψε το / τσουρούφλισε, ρ. τσούζω 
τσουφαλάς, ο = (κεφαλάς) επικεφαλής 
τσύλσανε = κύλισαν, ρ. τσυλίζω  
Φ 
φροκαλίζω = σκουπίζω µε φροκάλι «σκούπα» > βυζ. φροκαλώ > φλοκαλώ >  
                      αρχ. φιλοκαλώ «διακοσµώ – αγαπώ το ωραίο» 
φσόκκο, φσάχι, το = αγόρι / υπηρέτης > τ. uşak 
φυακιάρ, ο, η = φύλακας 
Χ 
χα = να / θα 
χαβατίσι, το = νέο / είδηση > αραβ. havadis  
χαβλούς, ο = αυλή 
χάιρ = όχι > τ. hayιr, και αραβ. hayιr αγαθοεργία 
χαΐτζι, το = λαγκάδι / κοιλάδα  
χάιτιστι = άντε λοιπόν  
χαλέ = ακόµη > τ hele 
χαραή, η = (χαραγή) πρόσωπο  
χαρέτσα = τώρα αµέσως 
χαχανάσα, η = µονοκέρατη γίδα µεταφ. χαζή γυναίκα 
χαχλούς, ο, η = δίκαιος / θεµιτός > αραβ. hak-lı, hak = δίκαιο 
χαχσούζης, ο, η = άδικος > τ. hak-sız 
χέµεν = αµέσως > περσ. hemen   
χερκές = καθείς > περσ. herkes 
χετς = καθόλου > περσ. hiç 
χολιέζοµαι = θυµώνω / χολώνοµαι > αρχ. χολώ  
χοραντάς, ο = οικογένεια > αραβ. - περσ. horanta 
χορλατίζω = ροχαλίζω > τ. horlamak   
χουζούρι, το = ησυχία / άνεση > αραβ. huzur 
χούι, το = ελάττωµα / ιδιορρυθµία > περσ. huy 
χρεία, η = χρειαζούµενα (προσφάγι για εργάτη που πάει στο χωράφι)  
χρος, ο = χρέος  
χύτσεν = έτρεξε, ρ. χυτάω 
χως = έως       
Ψ 
ψεό, ο,η,το = ψηλός 
Ω 
ώνεµα, το = νόηµα / νεύµα 
Ω νιµά = Ω µητέρα 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 
Παραµύθια από την Καππαδοκία του καθηγητή Richard M. Dawkins. 
 

Ο Richard M. Dawkins (1871-1955) Καθηγητής Γλωσσολογίας στο 
Πανεπιστήµιο Cambridge και διευθυντής στο British School Athens, υπηρέτησε 
την ελληνική φιλολογική επιστήµη σε διάφορους τοµείς, αλλά κυρίως ασχολήθη-
κε µε τη γλωσσολογία και ιδιαίτερα µε τις διαλέκτους των Ρωµιών. 

Επισκέφτηκε τις επαρχίες της Ανατολής τέσσερις φορές στο διάστηµα 
1909-1914, µε πολύ δύσκολες συνθήκες τις οποίες επέτειναν τα προβλήµατα του 
Α΄ παγκοσµίου πολέµου. Μελέτησε τις ελληνικές διαλέκτους των Ρωµιών της 
Μικράς Ασίας. Το πλούσιο υλικό που συγκέντρωσε περιλαµβάνεται σε δεκάδες 
µελετήµατα και άρθρα. Η «σοδειά» του σχετικά µε τις διαλέκτους είναι συγκε-
ντρωµένη στο µνηµειώδες έργο του (700 πυκνογραµµένες σελίδες) «Modern 
Greek in Asia Minor. . .», Cambridge, 1916.  

Κατέγραψε από το στόµα του λαού από Σύλλη και Καππαδοκία 95 
παραµύθια: Σύλλη (7), Τελµησό (3), Φερτέκι (1), Αραβάν (3), Γούρδουνος (4), 
Ούλαγατς (12), Μιστί (1), Αξό (7), Μαλακοπή (1), Φλοϊτά (8), Σίλατα (5), Ποτάµια 
(Ντερέκιόι) (2), Φάρασα (32), Τσουχούρι (4) Κίσκα (1), Αφσάρι (4).  Επιλογή από 
τα παραµύθια που αποθησαύρισε ο Dawkins περιλαµβάνονται στην παρούσα 
έκδοση. ∆ύο από τα Φάρασα που αναφέρθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, ένα 
από τη Σύλλη, δύο από το Αραβάν και ένα από το Γούρδουνος, παρατίθενται στα 
επόµενα. Παραθέτω και ξεχωριστό λεξιλόγιο  γι αυτά τα κείµενα, που διαφέρει 
σηµαντικά από το Φαρασιώτικο λεξιλόγιο. 

Η Σύλλη (Sille). Βρίσκεται γεωγραφικά, εκτός της Καππαδοκίας, στην 
κεντρική Μ. Ασία κοντά στο Ικόνιο. Όµως, από άποψη γλώσσας, ηθών και εθί-
µων κατατάσσεται στην οµάδα των ελληνικών κοινοτήτων της Καππαδοκίας. Η 
Σύλλη ήταν η µόνη ελληνόφωνη κοινότητα στη Λυκαονία κατά την Ανταλλαγή. 
Όµως, ο Καισαρείας Παΐσιος Β΄ σε µια περιοδεία του στα µέσα του 19ου αι. 
εντόπισε στην επαρχία 23 ελληνόφωνες κοινότητες σε σύνολο 43 (Τ. Α. 
Σαλκιτζόγλου “Η Σύλλη”, Ι Μ Ε 2005, σ. 160)  

 Απέχει 10 χλµ. Β∆ του Ικονίου, στις υπώρειες του Γκεβελή Νταγ, σε υψό-
µετρο 1115 m. Λίγα χρόνια πριν την Ανταλλαγή θα είχε περίπου 3000 ελληνό-
φωνους Χριστιανούς και διπλάσιους Τούρκους. Εδώ έφτασαν µε την Ανταλλαγή 
µόλις 1518 ψυχές (Κ. Μ. Σ. “Η ΕΞΟ∆ΟΣ Β΄” σελ. 350). Ήταν Μουδουρλίκι που 
υπαγόταν στο Βαλελίκι Ικονίου. Εκκλησιαστικά ανήκε στη Μητρόπολη Ικονίου. 

Το Αραβάν. Βρίσκεται 110 χλµ.  Ν∆ της Καισαρείας και 31 χλµ. της 
Νίγδης. Ήταν Μουχταρλίκι που υπαγόταν στο µουτεσαριφλίκι Νίγδης και στο 
Βαλελίκι Ικονίου. Εκκλησιαστικά ανήκε στη Μητρόπολη Ικονίου. Με την Ανταλ-
λαγή έφτασαν εδώ 78 οικογένειες ελληνόφωνοι, 245 ψυχές (Κ. Μ. Σ. “ΕΞΟ∆ΟΣ 
Β΄”, σελ. 214). 

Το Γούρδουνος. Βρίσκεται 109 χλµ. Ν∆ της Καισαρείας και µόλις 2,5 
χλµ. της Νίγδης. Με την Ανταλλαγή έφτασαν εδώ 67 οικογένειες – 213 ψυχές. Η 
Γλώσσα ήταν ελληνική (διάλεκτος της καππαδοκικής). Ήταν Μουχταρλίκι που 
υπαγόταν στο µουτεσαριφλίκι Νίγδης και στο Βαλελίκι Ικονίου. Εκκλησιαστικά 
ανήκε στη Μητρόπολη Ικονίου.  
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1.Του Πατισάχου η κόρη 

       του ̟αρεδόθη τον Σταχτητjή. 
                                      (Dawkins σελ. 284)    

Σύλλη. 
 

Ήτουν είς Πατισάχης, είσι µνιά µαναχe΄ κόρη. Πολ'ύ χoσάσσα ήτουν 
χέµκι ̟ολ'ύ αqαλούσσα ήτουν. Toύçη κόρη έµασι ̟ολλέζ γλώσσες. Βαβάς 

çης µνιά µέρα ̟αγαίνν'ει να ρω-
çήση του µάνdι όçι, «Να ριούµ,» 
κόρη µου çίνα σε ̟άρη;  

 
Μάνdις κι λαεί του όçι, «Κό 

σου κόρη σε ̟άρη του σταχτηjή.»  
Πατισάχης κι - ̟ιάνν'ει του 

χολ'ή. Έρσιτι σ̟ίçιν dου. Παίρει 
çην gόρην dου, ̟αγαίνν'ει çη' ς 
τένα βεράν'ι τό̟ου, κι σέκνει çη.  

Υρίζιτι να φέρη ̟ολλά ξύλα, 
όçι να νάψει, να σκοτώσει çην 
gόρην dου, κι σταχτηjής µη çηµ 
bάρη. Κόρη του βαβάν jης βλέ̟ει 

του, ως ̟ου να νάρτη. Βαβάς çης µι τα ξύλα έρçιτι. Α̟' çην ιρέαν dου dαdί 
ζηρµουννά τα. Κόρη ̟οτινgιαν τα σωρεί, γροικά τα. Αµµά çο να ̟οίση, ρεν 
dα ξέρει.  

Βαβάς çης çην gόρη σέκν'ει çη ΄ς τα ξύλα ανάµεσα, να çη νάψη. 
Τρανά, σωρεί όçι dαdί ζηρµόνησιν dα. Αψουçικανάς υρίζιτι να φέρη dαdί. 
Αµµά ως ̟ου να νάρτη, κόρη χαλάνν'ει του οjάqe. Φέβγει, ̟αγαίνν'ει ̟ολ'ύ 
µακρά ΄ς τένα χουριό. Βαβάς çης έρσιτι, νάφçει τα ξύλα ο̟' çην ιρέαν όçι 
κόρη α̟έσ' τουν ένι dεγί. Ύστεριάς έρσιτι σ̟ίçιν του, ενίσκιτι ̟ολ'ύ ισµάνης.  

Κόρη ̟ηγαίνν'ει dογρού σταχτηjή 'ς του σ̟ίçι. Βραdύ σταχτηjής έρσιτι 
ο̟' çην ζουλιάν dου. Τρανά, σωρεί όçι çη σύραν dου αµbρός ένι µνιά 
χoσάσσα κόρη. Ρωτά çη, «Νάç ήρτις ρώ;» Κόρη κι λαεί του çονgιάν έφκι ο̟' 
κεφάλ'ιν jης. Κι τότι σταχτηjής λαεί όçι, «Συ έγερ να µ bάρης, γω σένα 
φυλαττου σου.» Κι τότι κόρη ̟αίρει του σταχτηjή. Εν'ίσκιτι γάιρü εναίκα 
του.  
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Γεννά γυο τέκνα. Τουτονών τα ονόµατα σέκν'ει τα, τέναν dου, 
«Ταqτιρdέ Γιαζιλάν,» κιτινού «Τε̟τιλdέ Güζüλµάς.» 

Ρω τα τέκνα συν΄ίσκουνdι, εν΄ίσκουνdι ο̟' τριώ χρονώ. Μνιά ηµέρα 
µάνα τους αφτά τα τέκνα βέµbει τα 'ς τ' αµbέλια να φέρουσι µικρά ξύλα, 
çιρ̟ί. Ρω τα τέκνα ως τα σωρόβγουσι, σωρούσι έναν άρτου̟ου. Τούτους 
άρτου̟ους ινgιάν dου çαννό λαειννόνjισκι µυριολόγια. 

Τούτους ̟οτινgιάν γιουκούνν'ει 
ρω τ’ τέκνων τα ονόµατα, βιριάτι τα 
κονdά του, να µάση τουτουνών όνοµα 
καλά. 

   Ποτινgιάν γιουκούν'νει όçι, 
«Γρα̟τό σου çονgιάν ένι ρεµ bουζου-
λdά», κι τότι εν'ίσκιτι ̟ολύ ̟εζµάν'ης: 
«Κέσgε çην κόρη µου µή çη σκότισα, κι 
να çηµ bάρη σταχτηjής». Τούτους 
̟αρακαλά τα ̟αιριά να του υ̟άγουσι 
σ̟ίçιν dους, να ριή µνιά çη µάναν dους 
κι του βαβάν dους. 

Παγαίνουσι µι τα τέκνα του σ̟ίçιν dους. Μάνα τους ̟οτινgιάν του 
σωρεί, γροικά τα όçι τούτους τουçεινής βαβάς ‘ι. Αµµά φοβίσκει να τα ει̟ή 
του βαβάν jης ο̟' çην ιρέαν όçι µη çη σκοτώση.  

Υστεριάς βαβάς çης ̟οτινgιάν ̟ικρά ̟ικρά µυριολογίσκι, τότι κόρη 
εί̟ιν dα 'ς του βαβάν jης όçι τούτουνου κόρη νε. Βαβάς çης τότι qοjακλαdά 
çη κι φιλά çη. Έρσιτι, 
«Γήµαρτον, όçι Σεγός çονgιάν 
σέλ'η, άρτου̟ος ρε ̟ουρεί να 
τα χαλάση.» Κι τότι ̟αίρει 
çην κόρην dου, τα τέκνα çης, 
του γαµbρούν dου, ̟αγαίννει 
του σ̟ίçιν dου. Φçάνουσι ένα 
gαινούρη γάµου του σταχτηjή, 
κι σέκνει τoυ τουν dό̟ουν 
dου.  
Εν'ίσκιτι είς ̟ατισάχης. 
Να χαρίση κι εσένα κι µένα 
ευτυχία. 
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Ερµηνεία 
 

Η Βασιλο̟ούλα ̟ου ̟αντρεύτηκε τον σταχτητζή. 
 

Ήταν ένας Βασιλιάς που είχε µόνο µια κόρη. Ήταν πολύ 
όµορφη και πολύ µυαλωµένη. Αυτή η  κόρη έµαθε πολλές γλώσσες. 
Ο πατέρας της µια µέρα πηγαίνει να ρωτήσει τον Μάντη «Να δούµε 
η κόρη µου ποιόν θα παντρευτεί»;  

Ο Μάντης του λέει πως: «Η κόρη σου θα πάρει τον σταχτητζή» 
(ασχολούµενος µε στάχτη, καθαρίζει καπνοδόχους). Ο Βασιλιάς 
χολώθηκε πολύ. Έρχεται σπίτι του, παίρνει την κόρη του και 
πηγαίνει σε ένα έρηµο τόπο και την αφήνει εκεί.  

Γυρίζει να φέρει πολλά ξύλα να κάψει, να σκοτώσει την κόρη 
του, για να µην την πάρει ο σταχτητζής. Η κόρη του βλέπει τον 
πατέρα της  καθώς έρχεται µε τα ξύλα, αλλά  λησµόνησε να πάρει 
δαδί. Η κόρη, που είδε τις κινήσεις του πατέρα της, καταλαβαίνει τις 
προθέσεις του, αλλά δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Ο πατέρας βάζει 
την κόρη του ανάµεσα στα ξύλα, να τη κάψει. Κοιτάζει βλέπει πως 
λησµόνησε να πάρει δαδί. Γρήγορα γυρίζει να φέρει δαδί. Όµως, 
ώσπου να έλθει ο πατέρας, η κόρη χαλάει την εστία. Φεύγει µόνη 
της και πηγαίνει πολύ µακριά σ' ένα χωριό. Ο πατέρας της έρχεται, 
ανάβει τα ξύλα µε την ιδέα πως η κόρη είναι µέσα. Ύστερα έρχεται 
στο σπίτι του και µετανιώνει πικρά.   

Η κόρη πηγαίνει κατ’ ευθεία στο σπίτι του σταχτητζή. Το 
βράδυ ο σταχτητζής έρχεται από τη δουλειά του και αµέσως βλέπει 
πως µπροστά στην πόρτα του είναι µια πεντάµορφη κόρη. Τη 
ρωτάει: «Γιατί ήλθες εδώ;» Η κόρη του περιγράφει ό,τι συνέβη. Και 
τότε ο σταχτητζής της λέει ότι: «Αν εσύ µε παντρευτείς, εγώ θα σε 
φυλάγω». Και η κόρη παίρνει τον σταχτητζή. Γίνεται πλέον γυναίκα 
του. Γεννάει δυο παιδιά. Βάζει αυτών τα ονόµατα: το ένα «∆εµένος 
µε το γραπτό σου» και του άλλου «Βρίσκεται στην τύχη».  

Εδώ τα παιδιά µεγαλώνουν, γίνονται από τριών χρονών. 
 Μια µέρα η µάνα τους στέλνει τα παιδιά στ' αµπέλια να 

φέρουν µικρά ξύλα για προσάναµµα. Εκεί τα παιδιά καθώς µαζεύ-
ουν, βλέπουν έναν άνθρωπο.  
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Αυτός ο άνθρωπος σαν τρελός παραµιλάει µύρια λόγια, και 
µόλις ακούει εδώ τα ονόµατα των παιδιών, τους καλεί κοντά του, για 
να µάθει καλά τα ονόµατά τους. Οπότε καταλαβαίνει πως: «Το 
γραπτό σου ό,τι κι αν είναι δεν ξεγράφει». Και τότε µετανιώνει πολύ 
και σκέφτεται: «Μακάρι να µην σκότωνα την κόρη µου  και να την 
έπαιρνε ο σταχτητζής». Ο γέροντας παρακαλεί τα παιδιά να τον 
πάνε στο σπίτι τους, να γνωρίσει τη µάνα τους και τον πατέρα τους.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πηγαίνει µε τα παιδιά στο σπίτι τους. Η µάνα τους µόλις τον βλέπει, 
αναγνωρίζει πως αυτός είναι ο πατέρας της. Όµως φοβάται να το πει 
του πατέρα της µε την υπόνοια πως µπορεί να τη σκοτώσει.  
Ύστερα, κι όταν ο πατέρας της µυριολογούσε πάλι πικρά-πικρά, 
τότε η κόρη οµολόγησε πως είναι κόρη του. Ο πατέρας αµέσως την 
αγκαλιάζει και τη γλυκοφιλάει. Ο γέροντας Βασιλιάς σκέφτεται: 
«Ήµαρτον, ό,τι κι αν θέλει ο Θεός, άνθρωπος δεν µπορεί να το 

χαλάσει». Παίρνει µαζί του την κόρη του, 
τα παιδιά της και τον γαµπρό του. 
Πηγαίνουν στο παλάτι. Φτιάχνουν ένα 
καινούργιο γάµο για τον σταχτητζή και 
τον βάνει στη θέση του.  

Ο σταχτητζής γίνεται βασιλιάς.  
Να χαρίσει ευτυχία σε εσένα και σε 

εµένα.  
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2. Ένα ̟ατισάχος τζαι ιρνιό κορίτσια. 
  ( R. DAWKINS σελ. 334 )   

 Αραβάν  
 

Ιµνιά ένα ̟ατισάχος είχε ιρνό κορίçια. 
Ένα µέρα τόνα τ το κορίς ̟ήγε σο βουνό Εκεί είρε ένα ναίκα. Και 

ναίκα κ’ εί̟ε «Ιµιά φçείρσε µε.» Φçείρσεν dο. Σόνgρα κ’ εί̟ε, «Ας κοιµερώ 
λίγο, και όνdεν ερç το qeρµιζί το λερό, gονώσε µε». Ήρτε το qeρµιζί το 
λερό, και έgνωσέν dο, bατίρσεν dο σο λερό µέσα, και έννε qe̟ – qeρµιζί. 
Και α̟εκεί σόνgρα ̟ήγε σο σ̟ίçι dου. 

   Τότε ̟ατισάχος 
σάλσε και τ’ άλο το κο-
ρίς, να το ̟οικ qeρµιζί 
dεγί. Σόνgρα ̟ήγε σο 
βουνί, είρε το ναίκα. Και 
ναίκα κ’ εί̟ε «Φçείρσε 
µε». Κ’ εκείνο φçείρσεν 
dο. Ναίκα κ’ εί̟ε, «Ας 
κοιµερώ λίγο, και gνώσε 
µε, όνdε έρç το µάβρο 
το λερό». Και έgνωσέν 
dο, bατίρσεν dο σο µάβρο το λερό, και έ̟κεν dο µας – µάβρο. Και ̟ήγε σο 
σ̟ίçι dου. Πατισάχος κ’ εί̟ε, «Çiς σ’ ε̟κε µάβρο;» Εκείνο κ΄ εί̟ε, «Πήγα 
σο βουνί, είρα ένα ναίκα 'Φçείρσε µε', εί̟ε, 'και όνdεν έρç το µάβρο το 
λερό, gνώσε µε' εί̟ε. Και ήρτε το µάβρο το λερό και έgνωσά το, bατίρσε µε 
σο µάβρο σο λερό και έννα µας – µάβρο». 

Εκείνο ναίκα σόνgρα έννε dιλεντjής. Ήρτε και ̟ατισαχιού το σ̟ις, 
και ήνgρεψε λίσκο ψωµί. Και το κορίς κ’ εί̟ε, «Ετά µ’ έ̟κε µάβρο». Και 
έµbασέν dο σο χά̟ις. Εκείνο çύρ̟ισέν dο και έφυγε. Α̟εκεί σόνgρα ̟άλ’ τ’ 
έµbασε ̟ατισάχος σο χά̟ις. Εκείνο çύρ̟ισέν dο και έφυγε. 
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Ερµηνεία 
Ένας βασιλιάς και δυο κορίτσια. 

 
Κάποτε ένας βασιλιάς είχε δυο κόρες.  
Μια µέρα το ένα κορίτσι πήγε στο 

βουνό. Εκεί βρήκε µια γυναίκα. Και η 
γυναίκα είπε: «Έλα να µε ξεψειρίσεις». Την 
ξεψείρισε. Ύστερα η γυναίκα είπε: «Ας κοι-
µηθώ λίγο, και όταν έρθει το κόκκινο νερό, 
να µου το πεις». Ήρθε το κόκκινο νερό και 
την ενηµέρωσε. Η γυναίκα βούτηξε µέσα 
στο νερό την κόρη και την έκανε κατά-
κόκκινη. Και ύστερα το κορίτσι πήγε στο 
σπίτι της.  

Τότε ο βασιλιάς έστειλε και το άλλο 
το κορίτσι, να το κάµει λέει κόκκινο. Το 
κορίτσι πήγε στο βουνό. Βρήκε τη γυναίκα 
και η γυναίκα είπε: «Να µε ξεψειρίσεις». Κι εκείνη την ξεψείρισε. Η 
γυναίκα είπε: «Ας κοιµηθώ λίγο, και όταν έρθει το µαύρο το νερό να 
µου το πεις». Όταν ήλθε το µαύρο το νερό την ενηµέρωσε και 
εκείνη βούτηξε την κόρη στο µαύρο το νερό και την έκαµε 
κατάµαυρη. Όταν το κορίτσι πήγε στο σπίτι, τη ρώτησε ο βασιλιάς: 
«Ποιος σε έκαµε µαύρη;» Εκείνη είπε: «Πήγα στο βουνό, βρήκα µια 
γυναίκα: 'Να µε ξεψειρίσεις', µου είπε, 'και όταν έλθει το µαύρο το 
νερό, να µε ενηµερώσεις'.  

Και ήρθε το µαύρο το νερό και την 
ενηµέρωσα. Με βούτηξε στο µαύρο το νερό και 
έγινα κατάµαυρη». 

Εκείνη η γυναίκα ύστερα παρουσιάστηκε 
σαν ζητιάνα. Ήλθε και στο παλάτι του βασιλιά 
και ζήτησε λίγο ψωµί. Και το κορίτσι είπε στον 
πατέρα της: «Αυτή µε έκαµε µαύρη». Έβαλαν τη 
γυναίκα στη φυλακή. Εκείνη όµως τρύπησε και 
έφυγε. Από εκεί ύστερα πάλι την έβαλε ο 
βασιλιάς στη φυλακή.  

Πάλι τρύπησε και χάθηκε. 
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3.  Ο άνdρα, τ' οφίρκι και dιλκί. 
 ( R. DAWKINS σελ 334 ) 

Αραβάν  
 

Ιµιά ήτουν ένα ναίκα και ένα άνdρα. Ετό άνdρα ̟ήγε σο βουνί να 
σωρόψη çό̟ια να τ' άψουν dεΐ. Ως τα σωρόφ και στέκεται, ήβρεν ένα qουτί. 
Ήνοιξέν dο, και σο qουτί α̟έσω ήβρε ένα οφίρ. Το οφίρ ç΄εί̟ε σο 
χερίφονα, «Να σε φάω.» Και άρω̟ος, ç' εί̟ε, «Α̟ερά  άς ̟εράσουν τρία 
χαϊβάνια, και τα τρία αµ ̟ουν 'φά µε', και σύνα εκτότε φά µε.» 

Αναµbρό ̟έρνασε ένα καµήλ. Τ' οφίρ ç εί̟ε σο καµήλ, «Εγώ ερά σο 
qουτί µέσα ήµουν, ετό χερίφος ήνοιξέ µε. Ας το φάγω; µή το φάγω;» Το 
καµήλ çι λέχ, «Εγ' ωζ ήµουν dελίqανου, αφένjης µου φορτώνισκε µε µε τα 
γουµάρια, µε τα qανdάρια. Φά το, και ας ̟άιχ.» 

Σόνgρα ̟έρνασε τζ' ένα βαλ. Τ' οφίρ çι λέχ σο βαλ, «Εγώ ερά σο 
qουτί µέσα ήµουν, ετό άρω̟ος εµέ ήνοιξέ µε. Άς το φάγω µ; µή το φάγω 
µ;» Το βαλ çι λέχ, «Σο άρω̟ονα γιαραde'ς εϊλίκ µι; εγ' ωζ ήµουν dελίqανου, 
το αφένjηζ µου qαζανdέρζα το ̟αρέα. Φα το, και ας ̟άιχ.» 

Dεριά ήρτε το üçüνjü χαϊβάν dιλκίς. Το dιλκίς όνdεν ήρτε εκεί, 
dείχνει τα τρία τ' dα dαχçύλια, και χερίφος ανgλάçε τρία ορνία. Και χερίφος 
έdειξε τα dέκα τ' τα dαχçύλια τ', dεµέκ dέκα ορνία. Τ' οφίρ çι λέχ σο dιλκίς, 
«Εγώ ερά σο qουτί µέσα ήµουν, ετό χερίφος ήνοιξέ µε. Ας το φάγω µ; µη 
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το φάγω µ;» Και το dιλκίς λέχ, «Εσύ αçού σο qουτί µέσα dεν bορείς να 
χωρέης.»       

 Και τ' οφίρ qουβράνσε, έµbη σο qουτί µέσα. Και το dιλκίς εί̟ε σο 
χερίφονα, «Qα̟άçε qουτιού το qα̟άχ». Κ' εκείνο qα̟άçεν dο. Τ οφίρ άλο 
dεµ bόρσε να βγή.  

Και χερίφος ̟ήγε να φερ τα ορνία. Πήγε σο αβλή τουν. Τα ορνία 
ουçούρdουζεν dα και στεκότουν. Ετό ναίκα τ΄ç εί̟ε, «Τ' ορνία çι τα 
ουστουρούεις και στέκεσαι;» Κ' εκείνο ούλα τα ένdαν εί̟εν dα. Και το ναίκα 
τ ç' εί̟ε, «Τό να ̟αρ̟άς τέκα ορνία και dιλκίς το να τα φάη, γιούµου ένα 
çουβάλ σκüλιά, και ετιά τα σκüλιά ας φαν εκείνο».  

 
Και ετό χερίφος γιούµωσε 'ς ενα çουβάλ σκüλιά, και ̟ηρ̟ήγεν dα σο 

dιλκίς. Χερίφος çι λέχ σο dιλκίς, «Έλα και φα τα». Και το dιλκίς çι λέχ, 
«Σάλdα τα, και εγώ τρώγω τα». Και χερίφος σάλσεν dα, και τα σκüλιά 
τράνσαν 'ς αdιµερί τουν, και είραν το dιλκίς.  Έτρεξαν κατόψα τ’.  

Το dιλκίς έφυγε, και τα σκüλιά dεν bόρεσαν να το ̟ιάσουν.  
Dιλκίς ̟ήγε ενα µέρος, και εκεί düσüνdüζε çι τάβρησε.  

 
 
Αφήγηση: Θεοχάρης Ν. Περσίδης 
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Ερµηνεία   

Ο άντρας, το φίδι κι η αλε̟ού. 
 

Κάποτε ήταν µια γυναίκα και ένας άντρας. Αυτός ο άντρας 
πήγε στο βουνό να µαζέψει ξύλα για άναµµα. Καθώς τα µάζευε 
βρήκε ένα κουτί. Το άνοιξε και µέσα από το κουτί βγήκε ένα φίδι. 
Το φίδι είπε στον άνθρωπο: «Θα σε φάω». Και ο άνθρωπος είπε, 
«Από εδώ θα περάσουν τρία ζώα, αν και τα τρία πουν να µε φας, 
τότε κι εσύ φάε µε».  

Πρώτα πέρασε µια καµήλα. Το φίδι είπε στην καµήλα: «Εγώ 
ήµουν εδώ στο κουτί, αυτός ο άνθρωπος µου άνοιξε και βγήκα. Να 
τον φάω ή να µην τον φάω;» Η καµήλα λέει: «Όταν ήµουν νέα ο 
αφέντης µου µε φόρτωνε µε τα γοµάρια και µε τα καντάρια. Φάε 
τον να χαθεί ». 

Ύστερα πέρασε ένα βουβάλι. Το φίδι λέει στο βουβάλι: «Εγώ 
ήµουν εδώ στο κουτί µέσα, αυτός ο άνθρωπος µου άνοιξε και 
βγήκα. Να τον φάω, ή να µην τον φάω;» Το βουβάλι λέει: «Σε αν-
θρωπο θα κάνεις καλοσύνη; όταν εγώ ήµουν νέος, το αφεντικό µου 
κέρδιζε παράδες σε βάρος µου. Φάε τον να χαθεί».  

Ύστερα έρχεται το τρίτο 
ζώο, η αλεπού. Όταν ήλθε 
εκεί η αλεπού δείχνει τα τρία 
της δάχτυλα κι’ ο άνθρωπος 
κατάλαβε ότι θέλει  τρία κο-
τόπουλα. Ο άνθρωπος έδειξε 
δέκα δάχτυλα, δηλαδή δίνει 
δέκα κοτόπουλα. Λέει το φίδι 
στην αλεπού: «Εγώ ήµουν 
εδώ µέσα στο κουτί, αυτός ο 
άνθρωπος µε έβγαλε. Να τον 
φάω ή να µην τον φάω;» Και 
η αλεπού λέει: «Εσύ δεν 
µπορείς να χωρέσεις µέσα σ' 
αυτό το κουτί». 
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Το φίδι κουλουριάστηκε µπήκε µέσα στο κουτί και η αλεπού 
λέει στον άνθρωπο: «Σκέπασε το καπάκι του κουτιού». Εκείνος το 
καπάκωσε και το φίδι δεν µπόρεσε να ξαναβγεί.  

Ο άνθρωπος ήλθε στο σπίτι του να φέρει τα κοτόπουλα. Πήγε 
στην αυλή του και άρχισε να κυνηγάει τις κότες που πετάριζαν. Η 
γυναίκα του βγήκε και τον ρώτησε: «Γιατί κυνηγάς τα κοτόπουλα;» 
Εκείνος είπε όλα όσα του συνέβησαν και η γυναίκα του λέει: «Τώρα 
θα πάρεις δέκα κοτόπουλα να τα πας να τα φάει η αλεπού; Γέµισε 
ένα τσουβάλι σκυλιά και πήγαινε αυτά να τη φαν εκείνη».  

Τότε ο άνθρωπος γέµισε σ' ένα τσουβάλι σκυλιά και τα πήγε 
στην αλεπού. Λέει ο άνθρωπος στην αλεπού: «Έλα και φάε τα». Και 
η πονηρή αλεπού λέει: «Αµόλα τα κι εγώ θα τα φάω». Ο άνθρωπος 
τα αµόλησε. Τα σκυλιά παρατήρησαν γύρω τους και είδαν την 
αλεπού. Όρµησαν πάνω της.  

Η αλεπού έφυγε τρέχοντα και τα σκυλιά δεν µπόρεσαν να την 
πιάσουν. Η αλεπού πήγε σε ένα µέρος µακριά και εκεί συλλογιζόταν 
την ατυχία που τη βρήκε.  
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4.  Ιρνό ̟αιριά τζ' ένα φίνικα. 
( R. DAWKINS σελ. 338 ) 

Γούρδουνος 
 

Ήτον ένα φίνικα. Ήσαν ιρνό ̟αιριά κ΄ενα µητέρα κ' ένα ̟ατέρα.  
Ένα µέρα ̟ήρε ένα jιέρ. Έφαέν dο το ̟ισίκα. Μητέρα έκοψε το βυζί τ, και 
το έ̟ιασε. Πατέρα εί̟ε, «Çί καλά ήταν, ας ̟άρουµε ένα κι' άς το φάµ». 
Μητέρα λέγει, «Εγώ έκοψα το βυζί µ, και çί καλά ήταν λες. Αν bοίκουµ 
ένα φσάχ, µε το çί να το dιλέψουµ;» Πατέρα λέχ, «Εσύ κόψε το κορίς κ΄ 
[εγώ να κόψω] το ̟αιρί».  

Φίνικος ανgλάdισε. Πήγε, εί̟ε σα φσάχια, «Dώσετ µε λίγο ψωµί και 
λίγο καράκ, α σας ̟ω ένα λόγος». Τα φσάχια έdωκάν dα. Κ' εκείνο εί̟εν, 
«Μητέρα ς να φάξη το κορίς και ̟ατέρα το ̟αιρί». Τα φσάγια σάκωσαν τα 
λαΰνια και το ράµµα έdεκάν dο ε̟άνω σο σκυλί. Το σκυλί ̟ήγε τα φσάγια. 
Όν ̟αίνισκαν το ̟αιρί γάνωνε. Ήβρε ένα λερό, ε̟άνω τ' ήσαν gαϊχιού 
̟ράγια. Το ̟αιρί, «Ας ̟ιούµ», εί̟ε. και έ̟ιε. Έννε gαΐχ. Πήγαν ήβραν ένα 
qαβάχ.  

 

Το κορίς νανέβη σο qαβάχ. Πατισαχιού το ̟αιρί ̟ήγε να ̟οçίς τ' 
αλόγατα. 
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 Τ' αλόγα dεν έ̟ιε. Ήτουν ένα σκιάρης. Τράνσε ε̟άνω, σο qαβάχ 
ήτουν ένα κορίς. «Κατέβα,» εί̟ε. Και dεν κατέβη. 
Τοτε ̟ιάσαν bουdαχçήρε να κόψουν το qαβάχ. Κόφτουν το qαβάχ. Dεν 
̟λερούται. Πλεµνίσκει λιγόçικο. Το ̟αλτά σακούται. Τότε ̟ιάνουν ένα jαdέ 
qαρά. Έdωκαν dο ένα ̟ολά σταφίρες να τα ̟λύν. Τα καλά ε̟έτανέν dα, και 
τα κöτία βαήνεν dα. Το κορίς λέχ το, «Çί ζάεις; τα καλά ̟ετάνεις τα, και τα 

κöτία στέγνουν;» «Çί να ̟οίκω; Dε χιωρώ». Σόνgρα ̟ιάνουν ένα bασκά 
jαdέ qαρά, τζαι dίνουν dο, να ζυµώς ζυµάρ. Ζύµωνέν dο µε το ̟ράι τ. «Çί 
ζάεις», λέχ το κορίς. «Με το ̟ράχ ζυµούται ζυµάρ µι;» λέχ. Τότε το κορίς 
κατέβη και ζύµωσέν dο. Σόνgρα νανέβη. Dεν dο βάκε. Πιέσεν dα ας τα 
µαλιά τ. Τότε ήρτε ̟ατισαχιού το ̟αιρί, ̟ήρεν dο.  
Και σεράνdα µέρες έ̟καν γάµος.  
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Ερµηνεία 

∆ύο ̟αιδιά κι ένα κουτάβι. 
 
Μια γυναίκα και ένας άντρας είχαν δυο παιδιά, ένα κορίτσι και 

ένα αγόρι. Είχαν και ένα κουτάβι. Μια µέρα πήραν ένα σικότι. Το 
έφαγε η γάτα. Η γυναίκα έκοψε το βυζί της και το έβαλε στη θέση 
του. Ο πατέρας είπε: «Τί καλά που ήταν, ας πάρουµε ακόµη ένα να 
το φάµε». Η µητέρα λέει: «Εγώ έκοψα το βυζί µ, κι εσύ λες τί καλά 
ήταν. Αν κάνουµε ένα παιδί µε τί θα το θρέψουµε;» Ο πατέρας λέει: 
«Εσύ κόψε το κορίτσι, κι' εγώ να κόψω το αγόρι».  

Το κουτάβι που άκουσε, κατάλαβε. Πήγε και είπε στα παιδιά: 
«∆ώστε µου λίγο ψωµί και λίγο κρέας, θα σας δώσω µια πληροφο-
ρία». Τα παιδιά του έδωσαν. Κι εκείνο είπε: «Η µητέρα σας θα 
σφάξει το κορίτσι και ο πατέρας σας το αγόρι». Τα παιδιά σήκωσαν 
τα λαγίνια [από το καρότσι] και έδεσαν το ράµµα πάνω στο σκυλί. 
Το σκυλί οδήγησε τα παιδιά µακρυά.  

Καθώς πήγαιναν, το αγόρι πάγωνε. Βρήκαν λασπόνερα. Πάνω 
υπήρχαν χνάρια από πατούσες ελαφιού. Το παιδί είπε: «Άς πιούµε 
λίγο νερό». Ήπιε και έγινε ελάφι.  
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Πήγαν πιο πέρα και βρήκαν µια λεύκα. Το κορίτσι ανέβηκε 
στη λεύκα. Το Βασιλόπουλο πήγε να ποτίσει το άλογό του. Τ' άλογο 
δεν έπινε, το τρόµαζε µια σκιά. Το αγόρι του βασιλιά παρατήρησε 
πως πάνω στη λεύκα ήταν ένα κορίτσι. Κατέβα της λέει, δέν 
κατέβηκε. 

Τότε πήρε µπαλτατσίδες να κόψουν τη λέφκα. Κόβουν τη 
λεύκα, µα δεν τελειώνει. Μένει λίγο υπόλοιπο. Σπάζει το τσεκούρι. 
Τότε πιάνουν µια γριά χαζή. Της έδωσαν πολλά σταφύλια να τα 
πλύνει. Τα καλά τα πετούσε και τα σάπια τα έβαζε στο καλάθι. Το 
κορίτσι λέει: «Τί κάνεις εκεί; τα καλά πετάς και τα κακά τα κρατάς;» 
«Τί να κάνω η δόλια; δεν βλέπω». Ύστερα πιάνουν µιαν άλλη γριά 
χαζή, και της δίνουν αλεύρι να ζυµώσει. Ζυµώνει µε τα πόδια της. 
«Τί κάνεις», λέει το κορίτσι. «Με τα πόδια ζυµώνουν το ζυµάρι;»  

Το κορίτσι κατέβηκε και ζύµωσε. Ύστερα πήγε να ανέβει, δεν 
τα κατάφερε. Την έπιασαν από τα µαλλιά. Τότε ήλθε το παλικάρι 
του βασιλιά, την πήρε. Ο αδελφός του κοριτσιού που έγινε ελάφι, 
ήπιε  ξανά νερό και έγινε πάλι παιδί. 

 Πήγαν στο παλάτι και έκαναν γάµο που κράτησε σαράντα 
µέρες . 
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Λεξιλόγιο Σύλλης, Αραβάν & Γούρδουνος. 
 
Το Κ. Μ. Σ. εντόπισε 83 ελληνικές κοινότητες στην Καππαδοκία και 
µελέτησε τις 81. Οι µισές περίπου ήταν ελληνόφωνες ή δίγλωσσες και οι 
λοιπές τουρκόφωνες. Τα ελληνικά (Καππαδοκικά) που µιλούσαν οι 
Ρωµιοί διέφεραν από κοινότητα σε κοινότητα και οπωσδήποτε σε µεγάλο 
βαθµό από τα ελληνικά της Πόλης και των κοινοτήτων της Ιωνίας 
(Σµύρνης, Κυδωνιών, κλπ). Όσο µακρύτερα ήταν οι ελληνικές κοινότητες 
από τα µεγάλα αστικά κέντρα, όπου πλεόναζαν οι Τούρκοι, τόσο λιγότερη 
ήταν η επίδραση της τουρκικής γλώσσας. Τα Φάρασα ήταν αποµονω-
µένα, µακρυά από αστικά κέντρα (ελληνικά και τουρκικά) και γι αυτό το 
λόγο η Φαρασιώτικη διάλεκτος, σε σύνταξη και λεξιλόγιο είχε τις λιγότερες 
προσµίξεις και ήταν πιο κοντά στη νέα ελληνική. ∆εν είχαν ούτε Τούρ-
κους, ούτε τουρκόφωνους Ρωµιούς στα Φάρασα και στις αποικίες τους.  
Παραθέτουµε το λεξιλόγιο από τα κείµενα που προέρχονται από τις  
κοινοτήτες Σήλλης, Αραβάν και Γούρδουνος. ∆ίνουµε την ερµηνεία των 
λέξεων οι οποίες θεωρούµε πως θα είναι άγνωστες στο µη ειδικό 
αναγνώστη. Για λόγους τεχνικούς, στον ίδιο πίνακα περιλαµβάνονται 
λέξεις από διαφορετικά ιδιώµατα. 
Η Προφορά των επιπλέον γραµµάτων, πέραν του λατινικού αλφαβήτου, 
που χρησιµοποιούνται στις τουρκικές λέξεις είναι: 
C , c = τζ,   Ç , ç  = τσ,   Ö, ö = οε,   Ü, ü = u γαλλ,   Ğ, ğ = γ,   G, g = γγ 
Y, y = γ λεπτό, Ş, ş = σ  παχύ,  Ι, ι = ι παχύ,  û, ê, î, â προφέρονται λεπτά 

B 
bάρης = πάρεις, παίρνω (άντρα) 
bασκά = άλλο > τ. başka, ξεχωριστός 
bατίρσεν = βύθισε > τ. batırılmak 
bοίκουµ  =  κάνουµε > ποιώ   
bουdαχçίρε = κλαδευτές, ξυλοκόποι > τ. butak-cι,  butak = κλάδος δέντρου 
bουζουλdά = χαλάει / ξεγράφει > τ. bozulmak 
Ç 
çαννό = µωρό / ανόητος 
çη = τη 
çηµ = την 
çι = γιατί, τί, της  
çιράς = φως, δαδί, λυχνάρι > περσ. çιra,  
çιρπί, το = προσάναµµα / σπίρτο > αραβ. kibrit 
çις = τις, ποιος 
çο = τί 
çονgιάν = ό,τι κι αν 
çόπια, τα = ξυλάκια / σκουπίδια > περσ. çöp   
çύρπισεν = προσπάθησε > τ. çırpınmak = σφαδάζω, συσπώµαι 
D 
düσüνdüζε = διαλογίζεται > τ. düşünmek, σκέφτοµαι 
dαdί, το = δαδί 
dαχçύλια, τα = δάχτυλα 
dεγί, dεΐ = να πούµε / δηλαδή, τάχα > τ. demek = λέγω 
dελήqανους = νεαρός > τ. deli-ganlı,  deli / τρελός, παλαβός, gan / αίµα 
dεµέκ = να πούµε / δηλαδή > τ. demek = οµιλώ      
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dεν = δεν 
dεριά = ύστερα    
dιλενjής = ζητιάνος > τ. dilenci  
dιλέψουµ = θρέψουµε > τ. dilenmek = επαιτώ / ψωµοζώ 
dιλκίς, ο = αλεπού > τ. dilki 
dογρού = ευθεία > τ. doğru 
dόπουν, το = τόπος 
G 
güζüλµάς = δεν γράφει > τ. yazılma, αναγραφή  
gαϊχιού = ελαφιού > τ. geyik = ελάφι, το  
gονώσε = γνώρισε / ενηµέρωσε 
gόρ, gόρη, η = κόρη 
J 
jαdέ, η = χαζή > τ. zade = παιδί, µωρό 
jης = της 
jιέρ, το = συκώτι, σπλάχνο > περσ. ciğer   
Q 
qαβάχ, το = καβάκι / λεύκα > τ. kaνak 
qαζανdέρζα = αποφέρω / κερδίζω > τ. kazandırmak  
qανdάρι, το = ζυγαριά, στατήρας (40 οκάδες) > αραβ. kantar   
qαπάçεν = καπάκωσε > τ. kapaklanmak 
qαπάχ, το = καπάκι > τ. kapak 
qαρά, η = γυναίκα > τ. karι, γριά    
qeπ-qeρµιζί = κατακόκκινο > αραβ. kιp-kırmızı 
qeρµιζί, ο, η, το = κόκκινο > αραβ. kırmızı = ερυθρός 
qοjακλαdά = αγκαλιάζει > τ. kucaklamak 
qουβράνσεν = κουλουριάζοµαι > τ yuvarlaklaşmak    
qουτί, το = κουτί, κιβώτιο (κύτος) 
Ü 
üçüνjü = τρίτος > τ. ücüncü 
 
Α 
αçάς, ο, η = εκείνος, αυτός 
αçού = αυτού 
αdέ = αυτός – η - ο 
αdιµερί = ολόγυρα 
αqαλούσσα, η = µυαλωµένη > αραβ. akıl-lı,  akıl = µυαλό, λογική. 
άµµα = όµως > τ. amma 
ανgλάçε, ανgλάdισε = κατάλαβε > τ. anlamak = καταλαβαίνω 
αναµbρό = ανά εµπρός / προηγουµένως    
απερά = από εδώ 
απέσ' = από µέσα 
άρωπος, ο = άνθρωπος 
αψουçικανάς = κάπως γρήγορα, αψά, γρήγορα 
ας = να 
άψουν = ανάψουν 
Β 
βαβάς = πατέρας 
βαήνεν = (τα) έβαζε 
βάκε, ανέβηκε, βαίνω 
βαλ = βουβάλι, 
βέµbει = πέµπει / στέλνει 
βεράν'ι = ερείπιο / χάλασµα > περσ. viran 
βιριάτι = φωνάζει, βιριάζω = φωνάζω, (προσ)καλώ 
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Γ 
γαϊρü = πλέον > αραβ. gayrι (αποδεκτό) 
γιαζιλάν = γραπτό / πεπρωµένο > τ. yazılı 
γιαραdές = ωφελείς > τ. yaramak      
γιουκούνν'ει = ακούει 
γουµάρι = γαϊδούρι / ένα φόρτωµα (όσο σηκώνει ο γάιδαρος)   
γροικά = καταλαβαίνει / γνωρίζει / (α)γροικώ 
γυο = δυο 
Ε 
ε, εν = αν 
έdεκαν = έθεσαν / έβαλαν > βυζ. θέτω > αρχ. τίθηµι  
έgνωσα = ενηµέρωσα, γνώρισα 
έγερ = αν > τ. eğer 
εϊλίκ = καλοσύνη > τ. iyilik   
είρε = είδε 
έµασι = έµαθε 
ένdαν = έγιναν 
ενίσκιτι = γίνεται 
ενίσκουντι = γίνονται 
εννά = γεννά 
έννε = έγινε 
έπιασε = έπιασε τόπο / έβαλε στη θέση του   
έπκαν = εποίησαν / έκαµαν      
έπκε = εποίησε, έκανε 
έπκεν = ήπιε 
έρç = έρθει 
ερά = εδώ  
ετά = αυτή 
ετιά = ετούτα, αυτά 
ετός = αυτός 
έφκι = έφτασε / έγινε 
Ζ 
ζάεις = κάνεις 
ζηρµουννά = λησµονεί 
ζουλιά = δουλειά 
Η 
ήνgρεψε = γύρεψε  
Θ 
θωρώ = βλέπω, θεωρώ 
Ι 
'ι = είναι 
ιµνιά = µία / κάποια, κάποτε 
ινgιάν = αν και, γιατί, οσάν 
ιρέα = ιδέα / µνηµονικό 
ιρνιό = δύο 
ισµάνι = µετανιωµένος, πισµάνι > περσ. pişman 
Κ 
κöτία = κακά / χαλασµένα > τ. kötü, κακός 
καράκ = κρέας 
κατόψα = κατά όψη, κατεπάνω 
κέσgε = µακάρι, είθε > τ. keşke 
κό = δικό (του) 
κοιµερώ = κοιµηθώ 
κορίς = κορίτσι 
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Λ 
λαεί = λέει 
λαειννόνjισκι = λέει ακατανόητα / παραµιλάει, ελεεινολογεί  
λαΰνια = λαγίνια / στάµνες  
λερό = νερό 
λεχ = λέει 
λίσκο = λίγο (λιγούτσικο) 
Μ 
µυριολογίσκι = λέει µύρια / µυριολογάει 
µαç – µαύρο = κατάµαυρο, µαç / επιτατικό µόριο 
Ν 
νάç = να / πώς / γιατί 
'νε = είναι 
'ναίκα = γυναίκα 
νάφτει = ανάβει 
Ο 
όcι = ότι 
οjάqe = τζάκι / σωρός ξύλα για άναµα > τ. oçak 
όν = όπου 
όνdε(ν) = όταν 
ορνία = όρνεα / όρνιθες / κοτόπουλα      
ουçούρdουζεν = πετώ / πεταρίζω > τ. uçurmak 
οφίρ = όφις / φίδι, οφίρκι = φιδάκι  
Π 
παιριά = παιδιά 
πάιχ = πάει (στον αγύριστο) 
παλτά = τσεκούρι > τ. balta 
παραπάς = µεταφέρεις, παρά πας 
παρέα =  παράδες > περσ. para ( το 1/40 του τουρκικού νοµίσµατος) 
παρεδόθη = παραδόθηκε σε άντρα / παντρεύτηκε (η γυναίκα) 
πατισάχς = σουλτάνος / βασιλιάς > περσ. Padişah 
πεζµάν'ης = µετανιωµένος, ισµάνι, πισµάνι > περσ. pişman 
πηρπήγην = πήρε πήγε 
πισίκα = γάτα 
πλεµνίσκει = πλέον µένει  
πλερούται = τελειώνει, πληρούται 
ποçίς = ποτίσει 
ποικ = έκανε, αόριστος του ποιώ, ποίκα 
ποίση = ποιήσει / κάνει,  
ποτινgιαν = όποτε κι αν 
πράγια = ποδάρια  
πράχ = πόδι   
Ρ 
ρε, ρεµ, ρεν = δεν 
ριή = να δει 
ριούµ = δούµε 
ρω = εδώ 
ρω = ρωτά 
Σ 
σακούται = τσακίζεται, σπάζει 
σάλσε = έστειλε, στείλε > τ. salmak εξαπολύω, ελευθερώνω 
σάλτα = αµόλα, σαλτάρω 
σε = θα 
Σεγός = Θεός 
σέκν’ει = θέτει / τοποθετεί 
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σιν'ίσκουνdι = γίνονται / οριµάζουν 
σκιάρης = σκιά, σκιάδιο 
σόνgρα = ύστερα > τ. sonra 
σπίçιν = σπίτι 
σταχτητjής = πουλάει / καθαρίζει τις στάχτες / καθαρίζει καπνοδόχους 
στέγνουν = στέκονται 
σύρα = θύρα / πόρτα 
σωρεί = θωρεί / βλέπει 
σωρόβγουσι = σωρεύουσι / µαζεύουν,  
σωρούσι = θωρούσι / βλέπουν 
σωρόφ = µαζεύει 
Τ 
ταqτιρdέ = στο πεπρωµένο > αραβ. takdir, µοίρα  
τάβρισε = τράβηξε 
τέκα = δέκα 
τεπτιλdέ = στη δικαιοσύνη, τ. tebtil ανατροφή στο δίκαιο, tebdil µεταµφίεση  
τούçι = αυτή 
τουτουνών = αυτών 
τρανά = κοιτάζει / βλέπει, τηρεί  
τράνσαν = παρατήρησαν 
Φ 
φçάνουσι = φτιάνουσι / φτιάνουν 
φçείρσε = φθείρισε / ξεψείρισε 
φάξει = σφάξει 
φίνικα, φύνικα = κυνάριο / κουτάβι > αρχ. κύων < κυνικός  
φσάχ = αγόρι, παιδί > τ. uşak = υπηρέτης 
Χ 
χαϊβάνι = ζώο οικόσιτο (υποζύγιο) > αραβ. hayvan 
χάπις = φυλακή > αραβ. hapis 
χέµκι = αλλά και >  περσ. hem 
χέριφος = άνθρωπος > αραβ. herif    
χιωρώ = θεωρώ / βλέπω 
χoσάσσα = συµπαθητική / όµορφη > περσ. hoş 
Ω 
ωζ = ως, όσο 
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Γεωφυσικός χάρτης της προαναφερόµενης περιοχής 
της Καππαδοκίας. 
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Σπίτι του Εποικισµού που παραχώρησε στους πρόσφυγες το 1928 η 
“ Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων”. Οι Φαρασιώτες εγκαταστά-
θηκαν στο Σ. Σ. Πλατέος το 1924 µε την Ανταλλαγή. 
Πλατύ, Αύγουστος 2001. ΦΩΤΟ Στάθης Σκεντερίδης.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ιερός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου, που χτίστηκε τη δεκαετία του ‘30. Σε 
δεύτερο πλάνο ο νέος Ναός που χτίστηκε µεταπολεµικά µε τις φροντίδες 
του Παπά Θόδωρου Χαντζίδη. Κατά την πρώτη εγκατάσταση  λειτουργού-
σαν σε παράπηγµα. ΦΩΤΟ Στάθης Σκεντερίδης, Αύγουστος 2001. 
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Αναβίωση Πρωτοχρονιάτικων εθίµων των Φαράσων στο Πλατύ Ηµαθίας. 
Ο Πρύτανης Α.Π.Θ. Νικ. Ανδριώτης υπογράµµισε την ελληνικότητα των 
Καππαδοκικών εθίµων και τη διατήρηση του ελληνισµού στην Ανατολή 
3000 χρόνια. Στη φωτ. Από αρ. Στην πρώτη σειρά: ο Πρόεδρος Πλατέος 
Αν. Γαβριηλίδης, ο Παπά Θόδωρος Χαντζίδης, ο βουλευτής Βερροίας 
Γιάννης Γιαµάς, ο Πρύτανης Ν. Ανδριώτης, η σύζ. ∆ηµάρχου Γιδά, η κ. 
Αικ. Γιαµά και ο ∆ήµαρχος Γιδά (Αλεξανδρείας) Παπαποστόλου. Παρακο-
λουθούν τον καθηγητή Ι. Παπαδόπουλο που ερµηνεύει το νόηµα των 
τραγουδιών και των χορών.   
ΦΩΤΟ Γ. Χριστοφορίδης, Πλατύ, 2-1-1962. 

Χορεύτριες µε Φαρασιώτικες στολές. Από αριστερά ο Σταύρος ∆. µε το 
ακορτεόν, ο Χορογράφος Αβέργιος Καραµουρατίδης και δεξιά τα βιολιά 
Παντελής Φουρτουνίδης και ∆ηµ. Γουλάς.  
ΦΩΤΟ Γ. Χριστοφορίδης, Πρωτοχρονιά 1962, Πλατύ Ηµαθίας. 
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Ο κορυφαίος Αβέργιος Καραµουρατίδης οδηγεί την οµάδα στην πορεία 
στου “Εζ Βασίλη  το  σπήλο”  (µια ώρα δρόµο από το Βαρασό τα µεσάνυ-
χτα της παραµονής) µε το τραγούδι “Χυτάτε να υπάµε σόν Εζ Βασίλη”.  
ΦΩΤΟ Γ. Χριστοφορίδης, Πλατύ, 2-1-1962. 

 

“Ζ' αγλέχας ο χορός”  (ο χορός της µαντίλας, όχι των µαντιλιών) που 
χορεύονταν µόνο στα Φάρασα. Ο χορευτής και Χορογράφος Αβέργιος 
Καραµουρατίδης µε νεάνιδες στο Πλατύ. Πρωτοχρονιά 1962. 
ΦΩΤΟ Γ. Χριστοφορίδης. 
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Η Μέλπω Μερλιέ, ιδρύτρια του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.) και 
ισόβιος Πρόεδρος, εν µέσω δυο Φαρασιωτών Θεοδώρων Ιερέων: εκ δεξιών 
Θ. Παπαθεοδώρου και εξ ευωνύµων Θ. Θεοδωρίδης. 

 
Ο Παπά Μάρκος Παπαδόπουλος (Σαττί 1870 – Πετρανά 1927). Λειτουργός στο 
Σαττί στον ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Κοσµά και ∆αµιανού. Στα Πετρανά για 
δυο χρόνια. Ευλαµπία (Σαττί 1871 – Πλατύ 1955) η γιαγιά µου εκ πατρός. 
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Πλατύ, Καλοκαίρι 1958. Η αναχώρηση του Λευτέρη Σκεντερίδη για την 
Αυστραλία. Στο κέντρο ο Πατέρας του και πίσω από την (άσπρη) τραγιάσκα 
ο Λευτέρης.  ∆εξιά όρθια τρίτη, η γυναίκα του ∆έσποινα. 

 

 
Το Ζιντζίτερε (Τα Φλαβιανά) και στο βάθος το ∆ίδυµο Όρος (πρόβουνο του 
Αργαίου), όπου υπήρχε στη µία κορυφή, “ Τ΄ Αϊ Βασίλη το ρουσί”, ξωκλήσι του 
Αγίου Βασιλείου, όπου πήγαιναν την Πεντηκοστή προσκυνητές (δυο ώρες 
δρόµο) για λειτουργία.  Στην άλλη κορυφή είχαν Τέµενος Μουσουλµάνων.  
ΦΩΤΟ, Αρχείο Κ. Μ. Σ. 
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Στο δρόµο για το Βαρασό (2-7-2001), Σπηλιά στο βράχο. Αριστερά ο 
Σουλεϊµάν (οι γονείς του ήταν ελληνόφωνοι Μουσουλµάνοι Ανταλλάξιµοι από 
την Κυρακαλή Γρεβενών), δεξιά ο Ιορδάνης Π. 

Ταστσί, Φαράσων Καππαδοκίας. Επίσκεψη, 2-7-2001  
Οι άντρες από αριστερά: Ο Ιορδάνης Π, ο Cemal Doqan, γιος µιας Ρωµιάς, 
της Μαρίας από το Ταστσί. Την έδωσαν στον Τούρκο Mehmet, που ήταν 
υπηρέτης στο σπίτι της. Ο γάµος έγινε για να προστατεύσουν το χωριό από 
τους τσέτες, αφού θα υπήρχε Τούρκος γαµπρός. Το εγχείρηµα πέτυχε. Η 
Μαρία, ως Sultan,  έµεινε εκεί κατά την Ανταλλαγή. ∆εξιά ένας Τούρκος που 
παντρεύτηκε µια Ελληνίδα εργάτρια στη Γερµανία και έγινε Μουσουλµάνα.  
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