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Ι. Το χωριό μασ 

Το ΗΥΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ είναι 

κρυμμζνο μζςα ςτο 

πράςινο, ςτθν πλάγια του 

βουνοφ χτιςμζνο, και 

περιτριγυριςμζνο από ζνα 

πανζμορφο πευκοδάςοσ. 

Θ Ονομαςία ΗΥΓΟΣ αναφζ-

ρεται από αρχαιοτάτουσ 

χρόνουσ. Μια εκδοχι είναι ίςωσ επειδι όπωσ είναι χτιςμζνο ςτθν πλάγια του βουνοφ είναι ςαν ηυγαριά, 

από αυτό πρζπει να πιρε και τθν ονομαςία του, και κανζνασ κατακτθτισ δεν του τθν άλλαξε. 

Μια άλλθ εκδοχι είναι θ ονομαςία Ηυγάκτθσ. Στθν Ελλθνικι μυκολογία αναφζρεται θ κλοπι τθσ 

Περςεφόνθσ από τον Πλοφτωνα κεό του Άδθ. Ο Πλοφτωνασ τθ ςτιγμι που διζςχιηε κάποιον ποταμό, 

ζςπαςε ο ηυγόσ από το άρμα του και τότε ζδωςε ςτον ποταμό το όνομα ΗΥΓΑΚΤΘΣ. 

ΖναχαρακτθριςτικόαπόςπαςμααπότοβιβλίοTheCivilWars, ByAppian, Editedby: L. Mendelssohn, 

LeipzigTeubner 1879 αναφζρει: 

«καὶποταμὸσἔςτιΖυγάκτησ,  ἐν ᾧ 

τοῦθεοῦπερῶντοστὸἅρματὸνζυγὸνἄξαιλέγουςικαὶτῷποταμῷγενέςθαιτὸὄνομα.  κατωφερὲσ δ 

'ἐςτὶτὸπεδίον,  ὡσἐπιδέξιονμὲνεἶναιτοῖσἄνωθενὁρμῶςινἐκτῶνΦιλίππων,  

ἄναντεσδὲτοῖσἐξ̓Αμφιπόλεωσβιαζομένοισ». 

Ο Ηυγάκτθσ ποταμόσ βρίςκεται ςε μικρι απόςταςθ από το χωριό μασ το Ηυγόσ. Στον ποταμό αυτό 

γνωρίηουμε ότι βαπτίςκθκε θ Λυδία, πρϊτθ χριςτιανι ςτθν Ευρϊπθ. Ο ποταμόσ είχε όμωσ και ακόμθ μια 

ονομαςία παραπλιςια: Ηυγοςτόσ. Το χωριό δεν άλλαξε όνομα κατά τθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία αλλά 

είχε κάποιεσ παραλαγζσ όπωσ ΗυγοςτάνΗυγοςτοφν Ηυγόσ. 

Το χωριό ιταν και είναι ζνα από τα μεγαλφτερα χωριά του νομοφ Καβάλασ. Μζχρι τον ερχομό των 

προςφφγων είχε περίπου 1500 κατοίκουσ(1453 ςτθν απογραφι του 1920) που ιταν όλοιΤοφρκοι-

Μουςουλμάνοι. Μετά τθν ανταλλαγι των πλθκυςμϊν το Ηυγόσζγινε το μεγαλφτερο προςφυγοχωρι του 

νομοφΚαβάλασ. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ γενικισδιεφκυνςθσεποικιςμοφΜακεδονίασ ςτο 

χωριόαποκαταςτάκθκαναγροτικά 305 προςφυγικζσοικογζνειεσ που αρικμοφςαν 1288 άτομα. Στθν 

απογραφι του 1928 εμφανίηεται να ζχει 1518 κατοίκουσ από τουσ οποίουσ οι 1464 ιτανπρόςφυγεσ που 

ιρκανμετά τθν καταςτροφι. Οι περιςςότεροιπροζρχονταν από τον Πόντο και περιοχζσ τθσ Μικρασ Αςίασ 

και λιγότεροι από τθν ΑνατολικιΘράκθ.  

Τον πρϊτοκαιρό θ ηωι τουσ ιτανδφςκολθ, αφοφαναγκάςτθκαν να ςυγκατοικιςουν με τουσ 

μουςουλμάνουσκατοίκουσ του χωριου για περιπου ενάμιςθχρόνομζχρι το 1924. Το πρόβλθμα τθσ 

ςτζγαςθσ τουσ αντιμετωπίςτθκεάμεςα με τισ επιτάξεισ και τθν εγκατάςταςθ τουσ ςε δωμάτια των 

Τοφρκικων ςπιτιϊν. Το 1924 με τθν υποχρεωτικιανταλλαγι των πλθκυςμϊν οι 

μουςουλμάνοιαναχϊρθςαν για τθν Τουρκία και θ ακίνθτθπεριουςία τουσ δόκθκε ςτουσ νζουσκατοίκουσ. 

Θ οριςτικιδιανομι των ςπιτιϊνζγινε το 1928 και των χωραφιϊν το 1929(450 κλιροι των 19-22 

ςτρεμμάτων) . Ζτςιάρχιςαν οι πρόςφυγεσ να χτιηουν τθν ηωι ςτθ νζαπατρίδα τουσ.  

Ο πλθκυςμόσ του χωριοφιτανανομοιογενισ και όπωσ ιτανφυςικόδιαφορετικζσιταν οι ςυνικειεσ και οι 

εκδθλϊςεισ τισ κοινωνικισ τουσ ηωισ, όπωσ και θ γλωςςά. Άλλθμιλοφςαν τθν ποντιακιδιάλεκτο και τον 



1/3 των μικραςιατων ιταντουρκόφωνοι. Αυτζσ όμωσ οι διαφορζσ δεν εμπόδιςαν τθν ομαλι ςυνφπαρξθ 

τουσ. Τα πρϊτα χρόνια τελοφςαν τα κρθςκευτικά τουσ κακικοντα ςε αίκουςα του τοφρκικου ςχολείου και 

το 1924 μετζτρεψαν το τηαμί του χωριοφ ςε ναό. Σφντομα όμωσ άρχιςαν τισ προςπα9ειεσ για τθν 

ανζγερςθνζασεκκλθςίασ. Ο ναόσ τθσ ΗωοδόχουΠθγισκεμελιϊκθκε το 1931 και περατϊκθκε το 1935. Το 

1923 άρχιςαν να λειτουργεί και μονοτάξιοςχολείο ςε αίκουςα του τοφρκικουδιδακτθρίου με 40 μακθτζσ. 

Χρζθδαςκάλουζκανεζνασκατοίκουσ του χωριοφ που ιξερελίγα γράμματα. Το 1931 αποφάςιςαν να 

φτιάξουνκαινοφριοδιδακτιριο και για αυτό 3 χρόνιαεπζβαλανφόρο ςτουσ κατοίκουσ μια δραχμι για κάκε 

οκάκαπνοφ. Το ςχολικόκτιριο με 6 αίκουςεσδιδαςκαλίασ, 2 γραφεία και 2 αποκικεσ, κεμελιϊκθκε το 

1934 και τελείωςε το 1938.  

Με τθν βοικεια του εποικιςμοφ το 1925-26 ξαναφτιάχτθκε το δίκτυο φδρευςθσ (αργότερα και το 

αποχετευτικό) και ζτςι το χωριό είχε άφκονο νερό. Το 1937 το δίκτυοζφταςε και ςτα χωράφια του καπνοφ 

που ιταν από τότε το κφριογεωργικόπροϊόν του χωριοφ. Το Ηυγόσζγινε ζνα από τα πλοφςια και 

ηωντανάχωριά τθσ ΑνατολικισΜακεδονίασ.  

Μετά τον πόλεμοδιατιρθςε και αφξθςε τον πλθκυςμό του παρά το κφμαμετανάςτευςθσ και ζγινε πιο 

ελκυςτικό με τθν αναδάςωςθ των γφρωλόφων. Απζκτθςε ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ, τον Άρθ και τθν Ελπίδα 

που ιδρφκθκαν το 1932 και αργότερα ςυγχωνεφτθκαν, τοπικι εφορία προςκόπων, ςφλλογο 

αγροτόπαιδων, αγροτικό δικαςτιριο, αγροτικι βιβλιοκικθ, γυμναςτιριο, γεωργικό ςυνεταιριςμό, 

πολιτιςτικό ςφλλογο(ο Υψθλάντθσ) και φυςιολατρικό ςφλλογο. 

Τθ δεκαετία του 1990 καταςκευάςτθκε από το κράτοσ οικιςμόσ λίγο ζξω από το Ηυγόσ όπου 

εγκαταςτάκθκαν παλιννοςτοφντεσ από τα μζρθ τθσ πρϊθν Σοβιετικισ Ζνωςθσ. Τα παιδιά του οικιςμοφ, 

του Ηυγοφ, κακϊσ και του διπλανοφ χωριοφ Κρυονερίου φοιτοφν ςιμερα ςτο 10/Θ Δθμοτικό Σχολείο 

Ηυγοφ.  

ΙΙ. Θ αναηιτθςθ τθσ καταγωγισ μασ 

 

ΙΙΙ. Οικογενειακζσ ιςτορίεσ 

Οι ιςτορίεσ που ακολουκοφν, διαδόκθκαν από ςτόμα ςε ςτόμα από διθγιςεισ των γιαγιάδων και ζφταςαν 

ωσ τισ μζρεσ μασ ςχεδόν ωσ παραμφκια. Περιζχουν όμωσ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 

καταγωγι μασ και τθν αναηιτθςθ τθσ οικογενειακισ  ιςτορίασ μασ.  

Μικραςιάτεσ 

Οη ξίδεο-μεξηδσκόο από ηελ πιεπξά ηνπ  παηέξα κνπ (από ηελ κεξηά ηεο κεηέξαο ηνπ)  θξαηνύλ, από ηελ 

Μικρά Αζία θαη ν πξν πξνπάππνπο κνπ Σηέθαλνο ήηαλ από ην ρσξηό Φοσνηοσκλί ή 

ΦοσνηοσκλιάΑνηάπαζαρ Νικομήδειας. 



Τν Φνπληνπθιί ή ηα Φνπληνπθιηά 

απνηεινύληαλ από ηξία ρσξηά. Τν Λεβέληθηντ, 

ην Καληάξθηντ θαη ην Αζάθηντ. Έλα κηθξό 

πνηάκη ρώξηδε ηα δύν ρσξηά πνπ βξίζθνληαλ 

ζηελ πιαγηά ηνπ βνπλνύ θαη ην ηξίην ρσξηό 

βξηζθόηαλ 2 ρηιηόκεηξα πην καθξηά ζηνλ 

γόληκν θάκπν. Σύλνιν 410 νηθνγέλεηεο κε 

3.000 θαηνίθνπο. Ζ Βηζπλία, ε πεξηνρή πνπ 

βξίζθνληαλ ηα ρσξηά απηά κλεκνλεύεηαη από 

ηνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο γηα ηελ ζηξαηεγηθή 

ηεο ζέζε, ην γόληκν έδαθνο θαη ηα πνιιά λεξά. 

Γηα ηνλ ιόγν απηό νη γεγελείο απηόρζνλεο 

θάηνηθνη ήηαλ ζε ζπλερείο έξηδεο κε άιινπο 

ιανύο νη νπνίνη ήζειαλ απηά ηα εδάθε. Σηηο 

αξρέο ηνπ 18νπ αηώλα εγθαηαζηάζεθαλ ζηα 

κέξε απηά πνιιέο νηθνγέλεηεο Χξηζηηαλώλ, νη 

νπνίεο πξνέξρνληαλ από ηα βάζε ηεο Μηθξάο 

Αζίαο θαη από ηνλ Πόλην. Ζ κεηξόπνιε 

Χαιθεδόλαο αλαθέξεη ηα Φνπληνπθιηά ζην 

αξρείν ηεο ην 1762, σο ρξηζηηαληθά ρσξηά κε 

κεηξηθή γιώζζα ηα αξκέληθα, κε Διιεληθή 

ζπλείδεζε. Οη πξνζεπρέο γίλνληαλ ζηα Διιεληθά, ηα ηξαγνύδηα θαη ηα κνηξνιόγηα ζηα αξκέληθα. Τν 1914-15 

έγηλε ε γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ από ηνπο Νεόηνπξθνπο. Από ηόηε ζηα ζρνιεία ησλ ηξηώλ ρσξηώλ 

δηδάζθνληαλ κόλν ηα Διιεληθά. Να αλαθέξνπκε πώο ιεηηνπξγνύζαλ απηά ηα ρσξηά. Κάζε ρσξηό είρε ηνλ 

κνπρηάξε ηνπ, πνπ ήηαλ άκηζζνο θαη κε ηελ εθθιεζηαζηηθή επηηξνπή ξύζκηδαλ ηηο ππνζέζεηο ηνπ ρσξηνύ. Οη 

εθθιεζίεο ηνπ Ατ-Γηώξγε θαη ηνπ Ατ-Γεκήηξε ήηαλ μαθνπζηέο ζε όιε ηελ πεξηνρή. Σην εηήζην παλεγύξη 

καδεύνληαλ ρηιηάδεο θόζκνο. Οη Φνπληνπθιηώηεο ήηαλ αγξόηεο, θηελνηξόθνη, έκπνξνη, επαγγεικαηίεο. Κάζε 

ρξόλν παξήγαγαλ κεγάιεο πνζόηεηεο θαη άξηζηεο πνηόηεηαο θνπληνύθηα, κνύξα, θαπλά, ζηηεξά, ιηλάξη, 

ζηαθύιηα θαη θηελνηξνθηθά πξντόληα. Ζ θηελνηξνθία ήηαλ ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε. Τνλ ρεηκώλα νη 

θηελνηξόθνη νδεγνύζαλ ηα θνπάδηα ηνπο ζηε Μαύξε Θάιαζζα θνληά ζην Δξεγιή. Καζώο ήμεξαλ γξάκκαηα, 

έθαλαλ νη ίδηνη ην εκπόξην ησλ πξντόλησλ ηεο δηθήο ηνπο παξαγσγήο κε κεγάια νθέιε. Οη Φνπληνπθιηώηεο 

είραλ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε ην Αληάπαδαξ πνπ απέρεη 19 ρηιηόκεηξα θαη από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε 

απέρεη 110 ρηιηόκεηξα. Δίραλ άκεζε επαθή κε ηηο εμειίμεηο, κε ηνλ πνιηηηζκό. Σπλερώο βειηίσλαλ ηε δσή ηνπο. 

Τα ζπίηηα ηνπο ήηαλ κεγάια δηώξνθα κε πνιιά δσκάηηα θαη βνεζεηηθνύο ρώξνπο. Ο παηέξαο θαη νη γηνί ηνπ κε 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ζπλήζσο δνύζαλ ζην ίδην ζπίηη. Ζ γπλαίθα ήηαλ ηζόηηκε κε ηνλ άλδξα. 

O Σηέθαλνο Οθνπκνύζνγινπ ή Αλαγλσζηόπνπινο έκελε ζην Φνπληνπθιή ή Φνπληνπθιηά ηεο Νηθνκήδεηαο 

ήηαλ ν πξν πξνπάππνπο κνπ θαη ζηελ απνγξαθή απεγξάθεζαλ κε ηα επίζεηα Οθνκνύζνπγινπ θαη 

Αλαγλσζηόπνπινο. Με βάζε ηα ιεγόκελα ηνπ πξνπάππνπ κνπ Αλαζηάζε θαη απηά πνπ δηεγήζεθε ζηα παηδηά 

ηνπ θαη ηα εγγόληα ηνπ, θαηείραλε Αιεπξόκπιν, ήηαλ θηελνηξόθνη θαη ζπγρξόλσο θαη θπλεγνί. Ζ  πεξηνρή 

ήηαλ πνιύ εύθνξε θαη είρε πνιιά λεξά θαη  νη παξαγσγέο επδνθηκνύζαλ . Ο κεγαιύηεξνο γηόο ηνπ ν 

Παληειήο  (1896-1963) ήηαλ δάζθαινο ζηελ πεξηνρή θαη ηδηαίηεξα αγαπεηόο. Οη ζπλάδειθνί ηνπ θαη θίινη 

ηνπ  ηνλ είραλ ελεκεξώζεη όηη εδόζε δηαηαγή ζε Τνύξθηθν απόζπαζκα λα ζπγθεληξώζεη όινπο ηνπο Έιιελεο 

άλδξεο από ειηθία 15 ~ 60 , αξρήο γελνκέλεο από ηνπο πξνύρνληεο θαη κνξθσκέλνπο θαη ε εληνιή είλαη ε 

εθηέιεζή ηνπο κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη όηη ζα πξέπεη λα θύγνπλ. Απηόο κε ηελ ζεηξά ηνπ ελεκεξώλεη 

ηνλ παηέξα ηνπ Σηέθαλν θαη απηόο ηνπ ιέεη «εκάο δελ καο πεηξάδνπλε κελ θνβάζαη  νη ηνύξθνη είλαη θίινη 

καο».  Σηηο 20 Ηνπλίνπ 1920  δηαθόζηνη θεκαιηθνί ζηξαηηώηεο κε αξρεγό ηνλ Χαηδή κπέε ήξζαλ ζηα  

Φνπληνπθιηά γηα λα θπιάμνπλ  ηάρα ηνπο θαηνίθνπο  από  ηνπο άιινπο Τνύξθνπο θαη  ηελ άιιε  κέξα  πήξαλ 

ηξεηο ρηιηάδεο ιίξεο,  ηξεηο ρηιηάδεο πξόβαηα, πεληαθόζηα  κεγάια δώα θαη έμη ακάμηα θνπθνύιηα. Αξρηθά 

ππήξρε ε πεπνίζεζε όηη ζα ππήξρε ζσηεξία κε ηα ιύηξα απηά, αιιά ηελ άιιε κέξα πάιη ν Χαηδή κπέεο πήξε 

από ηνπο θαηνίθνπο ηξηάληα σο ζαξάληα ρηιηάδεο ιίξεο θαη όια ηα δώα. Ο θόζκνο άξρηζε λα θεύγεη από ηηο 

ραξάδξεο θαη ηηο ξεκαηηέο ζηα βνπλά. Οη Τνύξθνη είραλ καδέςεη ηνλ θόζκν θαη άξρηζαλ λα ηνλ ρσξίδνπλ θαη 

λα βάδνπλ ηνπο άλδξεο από δεθαπέληε ρξνλώλ θαη πάλσ ζηελ εθθιεζία κεηαμύ απηώλ ηνλ Παληειή θαη ηνλ 



Παηέξα ηνπ Σηέθαλν. Βξέζεθαλ έηζη πεξίπνπ ηξηαθόζηνη άλδξεο ζηελ εθθιεζία θαη άιια ηόζα θαη πην πνιιά 

γπλαηθόπαηδα θιείζηεθαλ ζην ζρνιείν, ελώ ηα απνζπάζκαηα πνπ είρε ζηείιεη ν Χαηδήκπεεο όιν  θαη 

θαηέβαδαλ από ηα ρσξάθηα άλδξεο θαη γπλαηθόπαηδα. Σηε  ζπλέρεηα, πήξαλ ηα  ξνύρα  όζσλ ήηαλ ζηελ 

εθθιεζία   θαη ηνπο άθεζαλ μππόιπηνπο. Τελ δε πξώηε λύρηα κέζα ζην ζρνιείν νη Τνύξθνη είραλ δηαιέμεη ηηο 

πην όκνξθεο θαη ηηο πην λέεο γπλαίθεο θαη ηηο αηίκαδαλ κπξνζηά ζηηο κεηέξεο ηνπο. Γηάιεγαλ ηηο γπλαίθεο 

από δέθα ρξνλώλ θαη πάλσ θαη έβαδαλ ηα κηθξά παηδηά λα θξαηνύλ θεξηά θαη λα ηνπο θέγγνπλ. Τα θνξίηζηα 

δελ ήζειαλ ηελ αηηκία θαη πξνηηκνύζαλ ηνλ ζάλαην, αιιά νη κεηέξεο ηνπο ηηο παξόηξπλαλ πξνθεηκέλνπ λα 

γιπηώζνπλ ηνλ ζάλαην. Οη Τνύξθνη όκσο βίαδαλ θαη ζθόησλαλ κε ηα ρεηξόηεξα βαζαληζηήξηα, κε καραίξη ή 

κε ζθαίξα, έβαδαλ θσηηά ζηα ζπίηηα . Μέζα ζηα βνπλά νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο γηα όζνπο είραλ γιπηώζεη ηε 

ζθαγή ζην ρσξηό, ήηαλ ηξαγηθέο. Ενύζαλ θπξηνιεθηηθά ζαλ ηα άγξηα ζεξία, γηα  δύν κήλεο ζρεδόλ 

·ζθνηώλαλε ηα παηδηά ηνπο γηα λα κελ θσλάδνπλ θαη πξνδνζνύλ, έηξσγαλ ρόξηα θαη ξίδεο. Πνιινί δελ 

άληεμαλ ηελ πείλα θαη ην θξύν θαη πέζαηλαλ. Καη ζα πέζαηλαλ όινη αλ δελ πεξλνύζαλ ην  Γεθαπεληαύγνπζην 

νη Καξαζηώηεο, νη νπνίνη έθεπγαλ νπιηζκέλνη από ηα Καξαζνρώξηα γηα λα ζσζνύλ από ηνπο Τνύξθνπο θαη 

δελ ηνπο έπαηξλαλ καδί ηνπο ζηε Νηθνκήδεηα. Τα ραξάκαηα νη ζπλάδειθνη Τνύξθνη Γάζθαινη ηνπ Παληειή 

ηνλ θπγάδεςαλ από θάπνην παξάζπξν ηεο Δθθιεζίαο θαη έηζη απηόο πήγε ζην ζπίηη ηνπο θαη πήξε ηελ 

κεηέξα ηνπ Σκαξαγδή θαη ηα αδέιθηα ηνπ Αλαζηάζε, Κσλζηαληίλν θαη ηελ Πεξζεθόλε θαη έθπγαλ πξνο ην 

βνπλό όπνπ θαη θξύθηεθαλ. Τν βξάδπ ζε πεξίπνιν ησλ Τνύξθσλ ηα κεγαιύηεξα αδέιθηα θξαηνύζαλ ηα 

ζηόκαηα ησλ κηθξόηεξσλ παηδηώλ Κσλ/λνπ θαη Αλαζηάζε θιεηζηά γηα λα κελ θιάςνπλε θαη ηνπο 

εληνπίζνπλε. Ο πξνπάππνπο κνπ  έιεγε όηη ν ηειεπηαίνο ηνύξθνο ηνπο είδε θαη έθαλε πσο δελ ηνπο είδε. Τελ 

επόκελε κέξα ν Γάζθαινο Παληειήο θαηέβεθε ζην ρσξηό γηα λα πάξεη καδί θαη ηνλ παηέξα ηνπ, δελ ηνλ 

βξήθε όκσο θαη όπσο πιεξνθνξήζεθε ηνπο ζθνηώζαλε όινπο πνπ ήηαλ ζηελ εθθιεζία. Σηελ ζπλέρεηα, δελ 

γλσξίδνπκε πόηε αθξηβώο, θαηεπζπλόκελνη πξνο ηελ Διιάδα έπξεπε λα πεξάζνπλε ηνλ Σαγγάξην πνηακό. Αλ 

θαη ν πξνπάππνπο κνπ ήμεξε θαιό κπάλην, επεηδή ν πνηακόο Σαγγάξηνο ήηαλ πνιύ νξκεηηθόο, ηνπο δπν 

κηθξόηεξνπο Κσλ/λν θαη Αλαζηάζε ηνπο πήξαλε ηα κεγαιύηεξα αδέιθηα ζηελ πιάηε ηνπο θαη ν πξνπάππνο 

κνπ έθιαηγε θαη ν αδειθόο ηνπ ν Παληειήο ηνπ είπε «αλ μαλά θιάςεηο ζα ζε ξίμσ ζην πνηάκη». Τειηθά κεηά 

από θαηξό βγήθαλε ζηελ Σάκν. Καη ζηελ ζπλέρεηα από εθεί πήγαλε ζηνλ Πεηξαηά όπνπ ε κεηέξα ηνπο 

Σκαξαγδή λνζειεύηεθε ζην Ννζνθνκείν, όπνπ θαη πέζαλε. Από ηνλ Πεηξαηά βξέζεθαλ ζηελ Κνδάλε θαη από 

ηελ Κνδάλε ήξζαλ ζηελ Γξάκα θαη κεηέπεηηα ζην Επγόο όπνπ ήηαλ μαθνπζηό θαπλνρώξη . 

 

Κείμενο φωτογραφιών  

 

 

Ζ θσηνγξαθία είλαη από ην πξνζσπηθό αξρείν ηνπ Βνπιγαξίδε Νηθόιανπ. Φνπληνπθιηά Νηθνκήδεηαο γύξσ 

ζην 1920. Σηελ θσηνγξαθία απεηθνλίδνληαη  θάησ Αλαγλσζηόπνπινο Σηέθαλνο θαη Αλαγλσζηόπνπινπ 

Σκαξαγδή, αξηζηεξά πάλσ Αλαγλσζηόπνπινο Παληειήο ζηελ κέζε Αλαγλσζηνπνύινπ Πεξζεθόλε θαη δεμηά 

ν Βνπιγαξίδεο Νηθόιανο. 

 

 

Ο Αλαγλσζηόπνπινο Σηέθαλνο εθηειέζηεθε καδί κε άιινπο ηξηαθόζηνπο Φνπληνπθιηώηεο από ηνπο 

βάξβαξνπο θαη αηκνζηαγείο Τζέηεο ηνπ θεκαιηθνύ ζηξαηνύ, ηελ 24ε Ηνπλίνπ  1920.   

 

Οη θάηνηθνη ησλ Μειηζζίσλ Κνδάλεο θάζε ρξόλν ηελ  24
ε
 Ηνπλίνπ ζηνλ Ηεξό Ναό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

Μειηζζίσλ ηεινύλ κλεκόζπλν, δέεζε θαη ηξηζάγην ζηνλ ρώξν ηνπ θελνηαθίνπ εηο κλήκε ησλ πξνγόλσλ ηνπο 

πνπ καθειεύηεθαλ από ηνπο αηκνζηαγείο Τνύξθνπο Τζέηεο θαη έκεηλαλ εθεί, ηα θνθαιάθηα ηνπο, έηζη γηα λα 

ζπκίδνπλ πάληα ηελ ηξαγηθόηεηα θάζε βηαίσο μεξηδσκέλνπ. 

Ο Βνπιγαξίδεο Νηθόιανο κε βάζε απηά πνπ εμηζηόξεζε ζηνλ Γηό ηνπ θαη Δγγνλό ηνπ:  

 

 

«Οη ηνύξθνη καο είραλε έηνηκνπο πξνο εθηέιεζε ζε έλα ύςσκα, ζε κηα ξεκαηηά, ήκαζηαλ μππόιεηνη  κε ηα 

ρέξηα δεκέλα πίζσ θαη ρσξίο ξνύρα. Δίρε έξζεη ε ζεηξά γηα κέλα θαη άιινπο δπν ζπκπαηξηώηεο κνπ. Δθείλε 



ηελ ώξα ήξζε έλα κεγάινο Τνύξθνο αμησκαηνύρνο θαη νη ηνύξθνη έηξεραλ παληθόβιεηνη θαη ήηαλ ε επθαηξία 

γηα εκάο. Πέζακε ζην ξέκα ην νπνίν ήηαλ γεκάην πηώκαηα θαη πξνζπαζήζακε λα βάινπκε έλα πηώκα επάλσ 

καο. Οη ηνύξθνη ζπλέρηζαλ κε ηνπο επόκελνπο 3 πξνο εθηέιεζε. Ο έλαο εθ απηώλ ηξαπκαηίζηεθε, δελ 

ζθνηώζεθε, έπεζε αθξηβώο από επάλσ κνπ θαη έβξηδε ηνπο ηνύξθνπο. Τόηε ν ηνύξθνο πήγε ζην ύςσκα θαη 

από εθεί βάξεζε κε ην όπιν 3 θνξέο. Τα ζθάγηα έπηαζαλ ην δεμί κνπ πόδη θαη ν ηξαπκαηηζκέλνο 

ζπκπαηξηώηεο ήηαλ αθξηβώο από πάλσ κνπ. Ο ηνύξθνο θαηέβεθε θαη κε ην ζπαζί βάξεζε ηνλ Έιιελα 9 

καραηξηέο ζην ζηήζνο θαη θάπνηεο από απηέο πέξαζαλ θαη κε ηξαπκάηηζαλ. Τν βξάδπ κόιηο λύρησζε νη άιινη 

δπν ζπκπαηξηώηεο κνπ ήξζαλ θαη κε βνήζεζαλ θαη είπαλ όηη δελ ζα ζε αθήζνπκε εδώ θαη κε θνπβαιήζαλε 

ζην Βνπλό γηα λα κπνξέζνπκε λα μεθύγνπκε. Μεηά από κήλεο θαη πνιύ ηαιαηπσξία θαηαθέξακε λα 

βξεζνύκε ζηελ Σάκν. Βάδνληαο έλα ηζνπβάιη κπξνζηά κνπ, αληίθξηζα ηελ αξξαβσληαζηηθηά κνπ Πεξζεθόλε 

θαη ηελ κάλα ηεο. Απηέο αξρηθά δελ κε αλαγλώξηζαλ θαη λόκηδαλ όηη είκαη δεηηάλνο θαη είπαλ όηη «εκείο γηα 

ηνλ εαπηό καο δελ έρνπκε εζέλα ζα δώζνπκε». Καη ν Παππνύο κε θιάκαηα ζηα κάηηα είπε: « ν Νηθόιαο 

είκαη βξε». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίηεο κε θύιια ηα νπνία θηηάρλαλε νη ίδηεο ηα αλνίγαλε θαη ηα βάδαλε αλάκεζα ζε ζεληόληα γηα λα 

δηαηεξνύληαη καιαθά θαη ηα βάδαλε ςειά ζηηο ληνπιάπεο. 

Φαγεηά κε παηάηεο κηα θαη ε  παηάηα, πνπ πξσηνθαιιηεξγήζεθε ην 1872 ζην Αδάπαδαξ ηεο Νηθνκήδεηαο 

θαη δηαδόζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηελ επξύηεξε Μηθξά Αζία, ζπλόδεπε ηα γηνξηηλά θαγεηά, ηα 

«αγλάξαηα». 

Μηθξαζηάηηθα ζαξκαδάθηα κε ιάραλν  

Κεζθέθη 

Ηκάκκπατιληί 

Μπνκπάξηα 

Γηνθθάδεο ή Γηνπθθάδεο 

Φηνγθάθηα  

Μαληηάξηα 

Σαιηγθάξηα 

Κνηόζνππα 





 
 

 

 

 

 

 

 



Παλλινοςτοφντεσ 

 







 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πόντιοι 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σαρακατςάνοι

 



 



 



 

 



 



 



 

 



 





 







 

















 

 

 

 



  Ονοματεπώνυμο Γονέα:  Σσαρούχα Δήμητρα      

Όνομα μαθητή :  Μαρτίδου Ελένη  Σάξη: τ’ 

Μαρτίδου Άννα  Σάξη :Δ1  

Η καταγωγή μου είναι από μια οικογένεια αρακατσάνων, ο παππού μου Δημήτριος Σσαρούχας 

είναι από τις αράντα Εκκλησιές της Κωνσταντινούπολης. Κατά τον διωγμό του 1914 καταλήφθηκε 

από τους Σούρκους και αναγκάστηκαν οι χριστιανοί κάτοικοι να καταφύγουν στην Ελλάδα.   Ο 

πατέρας του  ο Αντώνιος Γεωργαντάς  μέσα στην ταραχή που επικρατούσε ξέχασε να πάρει μαζί 

του το πουγκί με τις λίρες. Για να γυρίσει  να το πάρει είπε ότι ξέχασε τα τσαρούχια του και έτσι από 

τότε το επίθετό μας έγινε Σσαρούχας.  

Από τις αράντα εκκλησιές οι οικογένεια του  πήγε για ένα διάστημα στην Βουλγαρία και από εκεί 

εγκαταστάθηκε στον Αμυγδαλεώνα –Καβάλας όπου συνέχισαν   να ζουν  ως κτηνοτρόφοι .   

 

 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΡΑΝΣΑ ΕΚΚΛΗΙΕ 

αράντα Εκκλησιές: (τουρκ. Kırklareli). Μεσόγεια πόλη της Ανατολικής Θράκης, ανατολικά της 

Αδριανουπόλεως. Η πόλη καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1372. Λίγα χρόνια αργότερα 

πήρε και το όνομα αράντα Εκκλησιές, για την προέλευση του οποίου υπάρχουν διάφορες 

απόψεις. Κατά μία άποψη υπήρχε εκεί μουσουλμανικό μοναστήρι, το οποίο λεγόταν μοναστήρι των 

αράντα (Κιρκλάρτεκεσί). ύμφωνα με άλλη άποψη λίγο έξω από την πόλη στα νότια περίχωρά 

της υπήρχε ένα μικρό παλιό χριστιανικό εξωκκλήσι, το οποίο οι Σούρκοι ονόμαζαν Κιρ κλισέ, 

δηλαδή Εξοχική Εκκλησία. Με την πάροδο του χρόνου το Κιρ (Εξοχή) έγινε Κιρκ (αράντα). Έτσι η 

πόλη κατά την Οθωμανική περίοδο ονομαζόταν ΚιρκΚιλισέ (αράντα Εκκλησιές). 

Σο 1830 η πόλη είχε 400 ελληνικές οικογένειες, 810 τουρκικές, 250 βουλγαρικές, 65 βοημικές και 



16 εβραϊκές. Πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών στην πόλη διέμεναν περίπου 20.000 χιλιάδες 

Έλληνες. Επίσης υπήρχαν πολλοί Βούλγαροι, Σούρκοι, Εβραίοι και Αρμένιοι. 

Οι αράντα Εκκλησιές ήταν πριν από την μικρασιατική καταστροφή μια ακμάζουσα ελληνική στην 

πλειοψηφία της κοινότητα της ανατολικής Θράκης, με μεγάλη ιστορία και ελληνορθόδοξη 

παράδοση. Η ελληνική κοινότητα που δημιουργήθηκε από τον 17ο αιώνα έφθασε στις αρχές του 

εικοστού αιώνα τους 10.000 κατοίκους διατηρώντας δημοτικό σχολείο και ημιγυμνάσιο. Πριν το 

1918 οι αράντα Εκκλησιές αποτελούσαν αντζάκιο, (επαρχία), που ανήκε στο Βιλαέτι, (νομό), της 

Αδριανούπολης και κατά την ελληνική διοίκηση που ακολούθησε αποτέλεσε πρωτεύουσα ιδίου 

ομώνυμου νομού. Η ονομασία της κοινότητας προδίδει την ύπαρξη πολυάριθμων χριστιανικών 

ναών στην περιοχή. 

Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών οι Σούρκοι άλλαξαν τον καθιερωμένο μέχρι τότε όνομα της 

πόλης και την ονόμασαν Kırklareli, ενώ η μεγάλη εκκλησία της αγίας οφίας μετατράπηκε σε τζαμί. 

Οι άλλες εκκλησίες ερημώθηκαν από την εγκατάλειψη στο πέρασμα του χρόνου. Οι περισσότεροι 

πρόσφυγες από την πόλη εγκαταστάθηκαν στην Θεσσαλονίκη όπου και ίδρυσαν τον ομώνυμο 

συνοικισμό, αράντα Εκκλησιές. 

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΩΝ ΑΡΑΚΑΣΑΝΩΝ  

Οι αρακατσάνικοι χοροί είναι οι εξής: 

υρτός Φορός: Ο υρτός χορεύονταν από τους αρακατσάνους, όπως και από τους Έλληνες της 

υπόλοιπης Ηπειρωτικής Ελλάδος. Είναι ένας χορός 12 βημάτων με μέτρο 2/4 (ε αντιδιαστολή με 

τον Καλαματιανό που έχει μέτρο 7/8). Είναι μικτός χορός, που τον χόρευαν δηλαδή μαζί και άνδρες 

και γυναίκες σε ένα κύκλο. Οι άντρες χορεύουν μπροστά και οι γυναίκες πίσω. Ο τελευταίος άντρας 

με την πρώτη στη σειρά του χορού γυναίκα, πιάνονται με μαντήλι και ποτέ χέρι με χέρι, ενώ έπρεπε 

να έχουν και συγγένεια. 

 

υρτός στα Σρία: Επίσης μικτός, πανελλήνιος χορός που απαντά στους αρακατσάνους. Είναι 

χορός 6 βημάτων, με μέτρο 2/4 και λίγο πιο αργός από τον συρτό. 

 

Κάτσα: Είναι κλέφτικος, ανδρικός χορός. Φορεύονταν κυρίως από τους αρακατσάνους της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ένα κάθισμα των 

χορευτών, που ονομάζεται «κάτσα». Έχει δύο μέρη, το αργό και το γρήγορο. Σο πρώτο μέρος είναι 

κυρίως τραγουδιστικό με βήματα πολύ αργά. Σο δεύτερο μέρος είναι γρήγορο και τα βήματα είναι 

ζωηρά σε ρυθμό ?. τους αρακατσάνους της περιοχής μας, η κάτσα ήταν ο επίσημος χορός που 



χορευόταν από το γαμπρό τη μέρα του γάμου. Υυσικά δεν υπήρχε αρακατσάνικο γλέντι χωρίς 

«κάτσα». 

Κτσάδικος: Επίσης κλέφτικος χορός με μέτρο με ζωηρά κουτσά (κ’τσα) βήματα, που δίνουν ένα 

πολύ λεβέντικο και περήφανο ύφος στον χορό αυτό. Αποτελείται και αυτός από δύο μέρη, αργό και 

γρήγορο. το αργό έχουμε περήφανα αργά βήματα και στο γρήγορο μέρος του χορού, έχουμε 

ζωηρές κάτσες και αναπηδήσεις. 

 

ταυρωτός: Είναι και αυτός κλέφτικος χορός με μέτρο. Δεν χορευόταν από γυναίκες. Τπάρχουν 

δύο παραλλαγές αυτού του χορού. Η μία, η παλαιότερη χορεύεται από τέσσερα άτομα που 

σχηματίζουν σταυρό μεταξύ τους (απ’ όπου και το όνομα σταυρωτός). Οι χορευτές δεν πιάνονται 

μεταξύ τους με λαβή, αλλά από τις άκρες δύο μαντηλιών σε σχήμα σταυρού. Η άλλη νεότερη 

χορεύεται από δύο άτομα, τα οποία στέκονται ο ένας δίπλα από τον άλλο με αντίρροπη διεύθυνση 

και χορευόταν από άτομα που γινόταν στυαραδέρφια (Άτομα, δηλαδή, που ενώ δεν είχαν 

συγγένεια αίματος, ήταν πολύ καλοί φίλοι και αισθανόταν την ανάγκη να γίνουν αδέρφια). Είναι ο 

θεσμός της αδελφοποιίας, που έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, και είναι πολύ διαδεδομένος 

στους αρακατσάνους. 

Σσάμικος: Είναι ένας ανδρικός χορός με μέτρο 3/4 . Είναι πανελλήνιος χορός όμως οι 

αρακατσάνοι χόρευαν έναν χαρακτηριστικά αργό τσάμικο, με χορευτικές φιγούρες μόνο του 

πρωτοχορευτή. Άλλωστε, επειδή τραγουδούσαν με το στόμα και χόρευαν (χωρίς τη συνοδεία 

μουσικών οργάνων) και λόγω του βάρους της φορεσιάς και των στολιδιών (κουστέκια) δεν ήταν 

δυνατό να χορεύουν γρήγορους χορούς, γιατί θα κουραζόταν εύκολα. Προφανώς ο τσάμικος είναι 

η απλοποιημένη μορφή της κάτσας, γι’ αυτό στους αρακατσάνους της Μακεδονίας και Θράκης 

εισήλθε αργότερα με το γραμμόφωνο. 

 

 

Διπλός Φορός: Είναι ένας μικτός χορός, (που χορεύονταν από άνδρες και γυναίκες κυρίως της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). Έχει αργό και γρήγορο μέρος. Σο αργό είναι τραγουδιστικό 
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με αργά βήματα, ενώ το γρήγορο είναι συρτός στα Σρία. Ο χορός διπλώνει και ξεδιπλώνει στις 

αντίστοιχες φράσεις του τραγουδιού. 

Περιγελαστικοί χοροί: Οι χοροί αυτοί, χορευόταν από τους αρακατσάνους τις μικρές ώρες των 

γλεντιών τους. Είναι ανδρικοί χοροί με εύθυμα λόγια, με αναπαραστάσεις και μιμήσεις που έδιναν 

αστείο τόνο στους χορούς αυτούς. Σο χορευτικό του υλλόγου μας έχει διδαχθεί από τους 

ηλικιωμένους και παρουσιάζει στα γλέντια του τον χορό «το πώς αποκοιμήθηκα». 

το Ζωνάρι: Μικτός χορός, όπου οι χορευτές πιάνονται μεταξύ τους με ειδική λαβή από τα ζωνάρια 

τους. ‘Έχει αργό, με μικρά βήματα, μέρος, και ένα γρηγορότερο και πιο περήφανο. 

 

Οι αρακατσάνοι τραγουδούσαν τα τραγούδια τους, μόνο »με το στόμα», χωρίς τη συνοδεία 

μουσικών οργάνων. Σα όργανα και οι ορχήστρες μπήκαν στη αρακατσάνικη μουσική παράδοση, 

τα νεότερα χρόνια για καθαρά πρακτικούς λόγους και υπό την επίδραση του ραδιοφώνου και του 

γραμμοφώνου. Σα αρακατσάνικα τραγούδια ήταν αντιφωνικά. Δηλαδή, έλεγε η μία παρέα τον ένα 

στίχο, σταματούσε, τραγουδούσε η δεύτερη παρέα τον ίδιο στίχο και συνέχιζαν το τραγούδι οι 

πρώτοι. ε κάποια γλέντια τους συνόδευαν οι ήχοι της τζαμάρας και του ταψιού. Σα τραγούδια 

αυτά, δεν χορεύονταν. Η τζαμάρα ήταν το μόνο αρακατσάνικο μουσικό όργανο, ένα είδος 

φλογέρας, με τρία μέρη που βγάζει ένα βραχνό παραπονιάρικο ήχο, πολύ διαφορετικό από τον οξύ 

της φλογέρας. τα τραγούδια με το »ταψί» οι δύο παρέες τραγουδούσαν αντιφωνικά, ενώ κάποια 

μεγάλη σε ηλικία συνήθως αρακατσάνα, «γύρναγε», δηλαδή στριφογύριζε επιδέξια το ταψί σε 

κατακόρυφο άξονα, με το χέρι της, στο οποίο φορούσε πολλά δαχτυλίδια. Αυτά κροτάλιζαν πάνω 

στο ταψί παράγοντας ένα μοναδικής αρμονίας, μεταλλικό ήχο. Όταν χόρευαν οι αρακατσάνοι, 

πάλι τραγουδούσαν «με το στόμα». Σα τραγούδια τους άγγιζαν όλα τα θέματα. Σης ξενιτιάς (αφού 

έφευγε κάποιο προσφιλές πρόσωπο στα ξένα) του γάμου, νυφιάτικα, της αγάπης, περιγελαστικά – 

σκωπτικά, αλλά και μοιρολόγια (Τπήρχαν άλλωστε και «ειδικές» μοιρολογίστρες). Σις θεματικές 

ενότητες των αρακατσάνικων τραγουδιών, μπορεί να δει κανείς και στα βιβλία με τα 

αρακατσάνικα τραγούδια, που κυκλοφορούν τελευταία. 

 

Η ζωή των αρακατσάνων 

Παλαιότερα , οι αρακατσάνοι κινούνταν σχεδόν σε  ολόκληρη τη Βαλκανική Φερσόνησο. Μετά το 

1923 , με τον διακανονισμό των εθνικών συνόρων, περιόρισαν τη δημιουργία των τσελιγκάτων 

τους (τσελιγκάτο: άτυπος συνεταιρισμός κτηνοτρόφων) στον ελλαδικό χώρο. 

Σις ετήσιες μετακινήσεις τους, τις καθορίζει η ίδια η φύση. Ολόκληρες οι οικογένειες και  τα κοπάδια 

τους ανεβαίνουν στα βουνά την αρχή της άνοιξης (κατά κανόνα στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου ) 

και κατεβαίνουν στις αρχές του φθινοπώρου (στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου).  

 Οι περιοχές εγκατάστασής τους, με τις κατοικίες και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις , λέγονται 

κονάκια. Οι αρακατσάνοι κατοικούν σε καλύβες, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα 



του παραδοσιακού πολιτισμού τους . Οι καλύβες αυτές είναι δύο ειδών : στρογγυλές, που 

καταλήγουν στην κορυφή σε σχεδόν κωνικό θόλο και  παραλληλόγραμμες με κάθετες πλευρές και 

δίρριχτες σκεπές.  

 

τα χρόνια της τουρκοκρατίας, οι αρακατσάνοι κυνηγήθηκαν πολύ από τους Σούρκους και 

υποχρεώθηκαν να σκορπιστούν σε πολλά μέρη της Ελλάδας, αλλά και των Βαλκανίων γενικότερα. Και 

αυτό, γιατί πρόσφεραν βοήθεια στους κλέφτες οι οποίοι μάχονταν εναντίον των Σούρκων. Γράφει 

χαρακτηριστικά ο Claude Fouriel(1824): « Εις τα όρη, εις τα οποία  κατέφυγαν οι κλέφτες συχνάζουν 

νομάδες βοσκοί, οι οποίοι ανέβαιναν εις αυτά κάθε καλοκαίρι, δια να κατέλθουν το χειμώνα με αναρίθμητα 

κοπάδια, τα οποία είναι πηγή πλούτου για την Ελλάδα. Η ανάγκη, ένα μίσος σχεδόν ίσον δια τους 

Σούρκους, τους κοινούς τυράννους, ήτο αφορμή σχέσεων αδελφοσύνης και φιλίας μεταξύ βοσκών και 

των κλεφτών». 

 

Σέλος πρέπει να αναφέρουμε για την προσφορά των αρακατσάνων  στην Επανάσταση του 1821, 

γράφει σχετικά ο Υωτάκος: «Οι βλαχοποιμένες, οι λεγόμενοι  και σκηνίται, Ρουμελιώται, οι οποίοι 

εγεννήθησαν εις την Πελοπόννησονέξων κατά γενεάς και ευρέθησαν εκεί εις την επανάστασιν». Και σε 

άλλο σημείο: 

«Οι κατοικούντες  εις τα βουνά του Αγίου Πέτρου, Λεονταρίου και Καλαβρύτων, ως και οι ευρεθέντες εις το 

βουνόν της Κανδήλας κατά την εισβολή του Δράμαλη, όλοι συνέδραμον τον αγώνα στρατιωτικώς και 

προσέτι συνεισέφεραν  και τα πρόβατά των προς τροφήν των στρατιωτών καθώς και οι λοιποί 

Πελοποννήσιοι». Και ο Ν. Κασομούλης όμως, αναφέρεται στους αρακατσάνους: 

 

«Μεταξύ των κατοίκων Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας, η κυριοτέρα από τις τάξεις των πολιτών η 



οποία εσχετίζετοπερισσότερον, συνέτρεχε και περιέθαλπε εις διαφόρους περιστάσεις τους αρματολούς 

και τας ληστρικάς συμμορίας, τας οποίας οι άνθρωποι με τόσην σπουδήν και πάθος κατεδίωκαν,  ως εκ 

της φύσεως του επαγγέλματος των, ήταν αι διάφοραι τάξεις των βοσκών χωρικών και των διαφόρων 

ποιμένων κατοίκων και φερεοίκων …». 

 

 Αναμφίβολα με τη λέξη «φερέοικοι», ο Κασομούλης αναφέρεται στους αρακατσάνους (φερέοικος= ο 

περιπλανώμενος). 

 

  

 

Μεγάλη ήταν η προσφορά των αρακατσάνων και στον μακεδονικό αγώνα. Σο ΓΕ, Διεύθυνση Ιστορίας 

τρατού, στην έκδοση « Ο Μακεδονικός αγών και τα εις Θράκην γεγονότα» (1979) , αναφέρει σχετικά: « 

Οι αρακατσαναίοι ήταν ακέραιοι και γνήσιοι Έλληνες  και ελληνόφωνοι και έζων διεσπαρμένοι εφ’ 

ολόκληρου του Αίμου…Εις την ΚεντρικήνΜακεδονίαν περίφημοι ήσαν αι σαρακατσάνικαιοικογένειαι των 

Υαρμακαίων, των ουλτογιανναίων και των Καπουλαίων , αι οποίαιυψίστας υπηρεσίας προσέφερον εις 

τον ελληνικό Αγώνα» 

 

 
 

IV. Αντί επιλόγου 

Θζλουμε να ευχαριςτιςουμε τουσ υπεφκυνουσ του διαγωνιςμοφ για τθν ευκαιρία που μασ δόκθκε να 

αναςφρουμε από τα μπαοφλα παλιζσ φωτογραφίεσ και από τισ αποκικεσ του μυαλοφ ιςτορίεσ και 



ςυναιςκιματα. Επίςθσ ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτα παιδιά και τουσ γονείσ που με μεγάλο ενκουςιαςμό 

ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόκλθςθ αυτι. 

 


