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Περίληψη 

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η μελέτη και η έρευνα της πληθυσμιακής ομάδας 

τον Αρβανιτών που εγκαταστάθηκαν τον 14ο αιώνα περίπου στο νησί της Άνδρου και παρέμειναν 

εκεί έως σήμερα. Στο πρώτο μέρος της εργασίας ορίζεται επακριβώς η προέλευση και η φυλετική 

καταγωγή των Αρβανιτών που κατοικούν εδώ και αιώνες στα Ελληνικά εδάφη. Επιπλέον γίνεται 

αναφορά και στην κάθοδο τους από την περιοχή της σημερινής νότιας Αλβανίας, πότε και για 

ποιους λόγους μετακινήθηκαν στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

Στο δεύτερο μέρος η έρευνα γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένη και δίνεται έμφαση αποκλειστικά 

στα χαρακτηριστικά των Αρβανιτών που εγκαταστάθηκαν στην Άνδρο.  Σε ένα πρώτο στάδιο 

μελετήθηκε η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν, δηλαδή η Αρβανίτικη διάλεκτος και οι διαφορές ή 

ομοιότητες που αυτή εμφανίζει με τα Αρβανίτικα της υπόλοιπης Ελλάδας, ενώ στην πορεία έγινε 

έρευνα σχετικά με τους παραδοσιακούς χορούς. Στο μεγαλύτερο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους 

παρουσιάζεται με λεπτομέρεια η καθημερινή ζωή, οι συνήθειες, οι ασχολίες και η οργάνωση των 

κατοίκων στα Αρβανιτοχώρια του νησιού. Τέλος έγινε μία απόπειρα μελέτης και καταγραφής των 

κτισμάτων της Αρβανιτιάς. 

Το τρίτο μέρος της εργασίας είναι το ερευνητικό κομμάτι, που αποτελείται από τις προφορικές 

συνεντεύξεις που πάρθηκαν από Αρβανίτες κατοίκους του νησιού. 

 

Abstract 

The aim of this diplomatic work is the study and research of the Arvanites population group that 

settled in the 14th century on the island of Andros and remained there until today. The first part of 

the work defines precisely the descent and racial origin of the Arvanites who have lived in Greek 

lands for centuries. In addition, reference is made to their descent from the southern Albanian 

region, when and for what reasons they moved to different regions of Greece. 

In the second part the research is much more specific and emphasis is placed exclusively on the 

characteristics of the Arvanites who settled in Andros. The language they used, namely the 

Arvanitian dialect and its differences or similarities with the Arvanitika of the rest of Greece, was 

studied in the first stage, while research was carried out on traditional dances. In the larger chapter 

of the second part is presented in detail the daily life, the habits, the occupations and the 

organization of the inhabitants of the Arvanitochoria of the island. Finally, an attempt was made to 

study and record the buildings of Arvanitia. 

The third part of this paper is the research piece, consisting of the oral interviews taken by 

Arvanites residents of the island 



Πρόλογος 

Όταν μιλάμε για Εθνικές και τοπικές ταυτότητες πρέπει να έχουμε κατά νου πως δεν πρόκειται 

για σταθερά στοιχεία, τα οποία δεν μεταλλάσσονται. Αυτή τους λοιπόν η ιδιότητα, να 

διαμορφώνονται παράλληλα και όχι ανεξάρτητα από τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, και 

ιστορικές συνθήκες, είναι τόσο πολύπλοκη που εύλογα κεντρίζει το ενδιαφέρον και την προσοχή 

πολλών μελετητών. Στην σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης, και στην προσπάθεια 

δημιουργίας μιας κοινής κουλτούρας βασισμένης στον Δυτικό τρόπο ζωής, οι Εθνικές και τοπικές 

ταυτότητες χάνουν χρόνο με τον χρόνο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, επιλέχθηκε ως θέμα μελέτης η περίπτωση των Αρβανιτών 

της Άνδρου. Πρόκειται για Εθνοτοπική ταυτότητα καθώς οι Αρβανίτες βρίσκονται διασκορπισμένοι 

σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας και η μακραίωνη παρουσία τους στον χώρο αυτό τους καθιστά 

αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού κόσμου, το οποίο διαμορφώθηκε μέσα σε αυτόν. Από την 

άλλη, μιλάμε για ταυτότητα με τοπικό προσδιορισμό καθώς οι Αρβανίτες που έζησαν και ζουν στην 

Άνδρο δεν ακολούθησαν την ίδια ακριβώς πορεία με τους Αρβανίτες άλλων περιοχών. Σαφώς και 

διατηρήθηκαν σε αυτούς ορισμένα κοινά στοιχεία με τους Αρβανίτες της υπόλοιπης Ελλάδας αλλά 

η «απομόνωση» στο νησί και οι συνθήκες διαβίωσης εκεί επέδρασαν καταλυτικά σε όλους τους 

τομείς της ζωής τους. Η μελέτη και η έρευνα πάνω σε μια τόσο ιδιαίτερη και μικρή πολιτισμική 

ομάδα έχει σκοπό να εντοπίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από άλλες 

ομάδες ανθρώπων, καθώς και να τονίσει τις αλλαγές που συντελούνται σε αυτή με την πάροδο του 

χρόνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 Καταγωγή των Αρβανιτών 

1.1. Ιστορική προσέγγιση της καταγωγής των Αρβανιτών μύθοι και αλήθειες 

 

 

Συνήθως η παρουσία ενός πληθυσμού που συνιστά μια πρώιμη εθνότητα έχει ως αντικείμενο 

μελέτης διττή ύπαρξη : λογοτεχνική και γεωγραφική. Για την εμφάνιση της λέξης που υποδηλώνει 

την ύπαρξη του αλβανικού φύλου, έχουμε στοιχεία πως γίνεται τον 11ο αι., όταν και συναντάμε τον 

όρο «Άρβανον» και «Αρβανίτες». Η παρουσία των Αλβανών στην Νέα Ήπειρο φαίνεται να γίνεται 

αντιληπτή σε μια περίοδο συγκρούσεων και συρράξεων των διαφορετικών βυζαντινών δυνάμεων, 

του Δεσποτάτου της Ηπείρου και της αυτοκρατορίας της Νίκαιας τον 13αι. Με το που παύει η Ν. 

Ήπειρος να αποτελεί κτήση του Δεσποτάτου, η δράση των Αλβανών επεκτείνετε. Από εκεί και 

έπειτα σημειώνονται μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα αποτελούμενα από Αλβανούς. Οι αιτίες της 

μετανάστευσης μοιάζει να είναι ένα κράμα φυσικογεωγραφικών και ανθρωπογεωγραφικών 

φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα η πίεση που προκλήθηκε από τον σχηματισμό εθνικής συνείδησης 

στους σέρβικους πληθυσμούς , σε συνδυασμό με τα χέρσα εδάφη στα οποία διαβιούσε η αλβανική 

κοινότητα, είχαν επιτελικό ρόλο στην τελική επιλογή της μετακίνησης. Από πλευράς πόρων η λύση 

δόθηκε με την εργασία των Αλβανών ως μισθοφόρων του βυζαντινού στρατού. 1 

Για τα ζητήματα αυτά θα γίνει λόγος πιο αναλυτικά και παρακάτω. Ωστόσο έχουμε και αρκετά 

μυθολογικά στοιχεία, από την αρχαιότητα ακόμα, τα οποία αναφέρονται στο προκείμενο ζήτημα, 

για τα οποία αξίζει να γίνει λόγος. 

Ξεκινώντας από την αρχαιότητα, κατά την οποία μύθος και αλήθεια δεν είχαν σαφή και διακριτά 

όρια, μπορούμε να αναζητήσουμε και να αντλήσουμε στοιχεία για την προέλευση του Αρβανίτικου 

πληθυσμού της Ελλάδας. Σύμφωνα λοιπόν με τις μυθολογικές παραδόσεις των Ελλήνων, οι  

Αρβανίτες ανάγονται στο αρχαίο φύλο των Ιλλυριών το οποίο κατοικούσε στην περιοχή της 

Ιλλυρίας, την σημερινή Αλβανία. Με βάση αυτήν την παράδοση ο γιός του Κάδμου και της 

Αρμονίας είναι ο γενάρχης του Ιλλυρικού φύλου. Η παρουσίαση ολόκληρου του μύθου και όσα 

                                                 
1Βάσω Ψιμούλη, Σούλι και Σουλιώτες, Εστία, Αθήνα, 2006, σελ. 18 



είναι γνωστά γύρω από αυτόν  θα δώσει μεγαλύτερες προεκτάσεις στο θέμα και θα διευκολύνει την 

εξέλιξη της εργασίας. 

Κατά τον μύθο λοιπόν ο Ιλλυριός γεννήθηκε από τον Κάδμο και την κόρη της Αφροδίτης και του 

Άρη, την Αρμονία, υπό την αιγίδα της θεάς Αθηνάς. Είναι εξάλλου και ο πρώτος γάμος θνητών 

όπου παρευρέθηκαν και οι θεοί του Ολύμπου. Με βάση την πιο διαδεδομένη εκδοχή του,  το νεαρό 

ζευγάρι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Θήβα , και να τραπεί σε φυγή προς το Βόρειο τμήμα της 

Μακεδονίας. Στην διάρκεια του ταξιδιού τους όμως οι πόνοι της γέννας κυρίευσαν την Αρμονία και 

αναπόφευκτα γέννησε τον τελευταίο της γιό στις όχθες του Ιλλυρικού ποταμού. Οι γονείς 

εγκατέλειψαν το βρέφος, μη έχοντας την δυνατότητα να το πάρουν μαζί τους. Εντούτοις  ένα φίδι 

βρήκε το παιδί, το έσωσε από το ψύχος και ανέλαβε τη φροντίδα του ως την εφηβική του ηλικία. 

Η ανατροφή του παιδιού από το φίδι αποδείχθηκε εξαιρετικά γόνιμη. Δεδομένου ότι κάθε φορά 

που ήταν περιτυλιγμένο από το φίδι πλημμύριζε με δύναμη το σώμα του, κατάφερε αργότερα να 

υποτάξει όλες τις περιοχές της Β. Μακεδονίας, που ονομάστηκε προς τιμήν του Ιλλυρία. Μετά τον 

θάνατο του θεοποιήθηκε και λατρευόταν με την μορφή φιδιού. Ο συγκεκριμένος μύθος είχε την 

λειτουργία του προσχήματος. Οι Βοιωτοί, οι πρώτοι που κινήθηκαν Βόρεια δημιουργώντας 

οικισμούς έντυσαν ιδεολογικά την μετακίνηση τους μέσω της μυθοπλασίας.2 

Ο μύθος που παρουσιάστηκε προηγουμένως δεν αποτελεί την μοναδική εκδοχή πάνω στο θέμα. 

Όπως αποδεικνύεται η αλλαγή των πολιτικών εξελίξεων επιβάλλει και την αναπροσαρμογή και την 

αλλαγή της σημασίας των μύθων έτσι ώστε να ταιριάζουν με τα εκάστοτε δρώμενα. Κατά τους 

μεταγενέστερους Ελληνικούς χρόνους μετά της ανακατατάξεις που έφεραν οι Κέλτες όταν 

εισέβαλαν στην χώρα, ο Ιλλυριός εμφανιζόταν ως γιός του Πολύφημου και της Γαλάτειας και 

αδελφός του Κέλτου και του Γαλάτου. 

Ο μύθος και η αρχαία παράδοση προδίδουν την σχέση των Ελλήνων, κυρίως των Βοιωτών και 

των Ιλλυριών. Οι επαφές ανάμεσα στον Ελληνικό και στον Ιλλυρικό χώρο αρχίζουν κατά τους 

μινωικούς και μυκηναϊκούς χρόνους. Ο μινωικός πληθυσμός που είχε φτάσει ήδη στην Ν. Ιταλία 

δημιούργησε στα παράλια της Ιλλυρίας ισχυρά εμπορικά κέντρα τα οποία αργότερα εξελίχθηκαν σε 

σημαντικές ελληνικές πολιτείες όπως η Επίδαμνος. Αργότερα οι Ιλλυριοί εγκατέλειψαν τον 

φυλετικό τρόπο οργάνωσης και δημιούργησαν τα πρώτα αστικά κέντρα με έντονη επιρροή από τον 

Ελληνικό πολιτισμό.3 

Δεν έγινε ωστόσο ακόμη αναφορά στο ποιοι ακριβώς ήταν αυτοί οι Ιλλυριοί. Μετά την ίδρυση 

της Βουθόης από τον Κάδμο και την Αρμονία οι Ιλλυριοί διεκδικούν την συμμετοχή τους στους 

                                                 
2
Σ.Ι. Καργάκος, Αλβανοί Αρβανίτες Έλληνες, Αθήνα, σελ 76-79 

 

3 Μ.Μ. Δέδε, Οι Έλληνες Αρβανίτες, Αθήνα, 2013, σελ 21-25 

 



Ολυμπιακούς αγώνες γεγονός που μιλάει από μόνο του.  Η κοινή θρησκεία, η ελληνική παρουσία 

και ο πολιτισμός στην περιοχή είναι στοιχεία που αν και δεν σχετίζονται άμεσα με την φυλετική 

καταβολή προδίδουν την σχέση και την συνάφεια με τον υπόλοιπο Ελλαδικό κόσμο. 

Αξιοσημείωτος είναι ο χαρακτηρισμός τους ως βάρβαρους όπως και για τους Εγχελείς. Αυτό όμως 

δεν πρέπει λανθασμένα να οδηγήσει στο συμπέρασμα πως πρόκειται για φύλα μη συγγενικά με τα 

ελληνικά αλλά πιθανότατα σημαίνει πως το γλωσσικό ιδίωμα τους δεν ήταν καλλιεργημένο στον 

βαθμό που ήταν η αττική εκείνη την εποχή. 

Σχετικά και με την προέλευση της εθνότητας αυτής οι απόψεις διίστανται. Πολλοί μελετητές 

υποστήριζαν πως οι Ιλλυριοί ανήκουν στην ομάδα των Ινδοευρωπαϊκών φύλων που μετακινήθηκαν 

από τον Βορρά προς τα Βαλκάνια στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας. Η άποψη τους ήταν βασισμένη 

στο έθιμο της ταφής των νεκρών του Λουσατικού πολιτισμού. Σημαντικότερος εκφραστής της ήταν 

ο Γερμανός αρχαιολόγος Γκουστάβ Κοσσίνα ο οποίος πίστευε πως αποτελούσαν εθνότητα 

διαμορφωμένη στην Πολωνία και συγκεκριμένα στην Λουσατεία. Νεότερες ανασκαφές όμως στην 

περιοχή των προϊστορικών Ιλλυρικών κέντρων μαρτυρούν συνέχεια ανάμεσα στον πολιτισμό της 

ορειχάλκινης και της εποχής του σιδήρου. Επομένως προκύπτει το συμπέρασμα πως οι φορείς του 

νεολιθικού συνέχισαν να κατοικούν στην περιοχή του Μαλίκ και Τρέν και κατά την εποχή του 

ορείχαλκου. Συνεπώς έχουμε έναν αυτόχθονα λαό που θα διαμορφωθεί αργότερα στην Ιλλυρική 

εθνότητα.4 

Πέρα από την μυθολογική παράδοση οι Ιλλυριοί εμφανίζονται κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. στο 

ιστορικό προσκήνιο ως επιδρομείς στα Μακεδονικά εδάφη. Υπό την ηγεσία του φύλαρχου 

Βαρδύλη τα Ιλλυρικά φύλα κατάφεραν να νικήσουν τον βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα ΄Β το 385 

π.Χ. και αργότερα το 359 π.Χ. σε νέα τους επιδρομή σκότωσαν τον βασιλιά Περδίκκα ΄Β της 

Μακεδονίας. Ωστόσο την ορμή τους κατάφερε να ανακόψει ο νεαρός τότε Φίλιππος ο οποίος 

απωθώντας τους, ανέκτησε πίσω τα εδάφη που είχαν κατακτήσει και προσάρτησε στην Μακεδονία 

και νέα εδάφη Ιλλυρικά. Η σημερινή Β. Ήπειρος ως τον Δρύλωνα ποταμό λεγόταν «Ελληνική 

Ιλλυρία» ενώ η υπόλοιπη περιοχή ονομαζόταν «Βάρβαρος Ιλλυρία». 

Μετά την ήττα του Κλείτου από τον Μέγα Αλέξανδρο οι Ιλλυριοί δεν ενόχλησαν ξανά τους 

Μακεδόνες. Στην πορεία όμως έπειτα από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Πύρρος, 

βασιλιάς της Ηπείρου εκστράτευσε εναντίον των Ιλλυριών και ενσωμάτωσε στα όρια του κράτους 

του ολόκληρη την σημερινή Αλβανία. Όταν κατάφεραν να ανακτήσουν και πάλι την δύναμη τους 

δημιούργησαν μεγάλο πειρατικό κράτος στα παράλια της Αδριατικής, όπου βρίσκονταν και 

Ελληνικές πόλεις. Ανάμεσα τους η Απολλωνία και η Ίσσα. Οι πόλεις αυτές για να απαλλαγούν από 

την κακομεταχείριση των Ιλλυριών και μη έχοντας βοήθεια από Ελληνικές δυνάμεις στράφηκαν 

προς τους Ρωμαίους ζητώντας την συμβολή τους. 

                                                 
4 Σ.Ι. Καργάκος, Αλβανοί Αρβανίτες Έλληνες, Αθήνα, σελ 85, 91-93 



Από το σημείο αυτό και έπειτα οι Ρωμαίοι εκστρατεύουν συστηματικά εναντίον της Ιλλυρίας. 

Αρχικά κατά της Τεύτας, χήρας του Άγρωνα και στην συνέχεια, μετά τον θάνατο της κατά του 

Δημητρίου, επίτροπου του ανήλικου γιού της, ο οποίος προσπάθησε να ξεσηκώσει τον λαό 

εναντίον των Ρωμαίων. Έκτοτε η Ιλλυρία βρισκόταν υπό Ρωμαϊκή επικυριαρχία. Με την έναρξη 

όμως του πολέμου ανάμεσα στους Ρωμαίους και στον βασιλιά Περσέα της Μακεδονίας ο βασιλιάς 

της Ιλλυρίας Γένθιος, τάχθηκε υπέρ των Μακεδόνων. Δεν κατάφεραν να περιορίσουν την δύναμη 

των Ρωμαίων αλλά αντιθέτως υπέστησαν συντριπτική ήττα από τον Ανίκιο. Ό στρατηγός των 

Ρωμαίων υπέταξε 70 Ιλλυρικές πόλεις και συνέλαβε τον Γένθιο στη Σκόδρα. Κοντά σε αυτό ας 

σημειωθεί ακόμα πως μετά από τις εξελίξεις αυτές Ιλλυριοί και Δαλματοί διαχωρίστηκαν. 

Πολλά επαναστατικά κινήματα έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια των επόμενων χρόνων αλλά δεν 

στάθηκαν ικανά να ανατρέψουν την Ρωμαϊκή κυριαρχία. Το 49 π.Χ. το επαναστατικό κίνημα 

κατέστειλε ο Ιούλιος Καίσαρας. Ακολούθησε αυτό του 35-33 π.Χ. το οποίο οδήγησε στην ένωση 

της Ιλλυρίας με την Δαλματία και την Παννονία για τον σχηματισμό Ρωμαϊκής επαρχίας, η οποία 

εκτεινόταν μεταξύ της Αδριατικής και του ποταμού Δούναβη. Τα Ιλλυρικά όρια καθορίζονταν 

πλέον με την Ουγγαρία, Δακία, Παννονία  και Μοισία. Κατά την μεγάλη διαίρεση της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας το 395μ.Χ. μετά τον θάνατο του Θεοδοσίου και οι παραπάνω περιοχές χωρίστηκαν 

σε δύο τμήματα στο Ανατολικό και στο δυτικό.  Πλέον η ονομασία Ιλλυρία άλλαξε περιεχόμενο, 

ανασημασιοδοτήθηκε, έχασε τον εθνικό της χαρακτήρα και χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό 

των Βαλκανικών κτήσεων της Ρώμης. 

Ο διαχωρισμός σε ανατολικό και δυτικό τμήμα έγινε ως εξής. Το Ανατολικό τμήμα (Illyricum 

Orientale) περιλάμβανε την περιοχή από την Ήπειρο και την Μακεδονία ως και την Κρήτη. Το 

Δυτικό τμήμα (Illyricum occidentale) περιλάμβανέ τις περιοχές του Δούναβη δηλαδή την Παννονία, 

τη Δαλματία, το Νωρικό κ.λπ. Το Δυτικό τμήμα ανέλαβε ο αυτοκράτορας της Δύσης και το 

Ανατολικό ο αυτοκράτορας της Ανατολής. Λόγω της αδυναμίας των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου 

να προστατέψουν την περιοχή εισχώρησαν ξένοι λαοί, Σλάβοι στις ορεινές περιοχές ενώ στα 

παράλια ήδη κυριαρχούσαν οι Βενετοί. Το όνομα Ιλλυρία εξέπεσε για χρόνια και 

ξαναχρησιμοποιήθηκε από τους Αυστριακούς οι οποίοι το 1718 με την συνθήκη του Πασσάροβιτς 

κατέλαβαν μεγάλο μέρος της Σερβίας. Επιπλέον το 1803 ο Ναπολέων διευθετώντας τα ευρωπαϊκά 

πράγματα δημιούργησε το κράτος των Ιλλυρικών επαρχιών το οποίο κατέρρευσε αργότερα μαζί 

του. Για τελευταία φορά το 1816 μ.Χ. ιδρύθηκε και πάλι το Βασίλειο της Ιλλυρίας αλλά 

καταλύθηκε το 1849 μ.Χ. 

Η κοιλάδα του ποταμού Γενούσου κάτω από το Δυρράχιο, όριο μιας ορεινής περιοχής των 

Δυτικών Βαλκανίων αποτέλεσε το κέντρο της εξέλιξης του πολεμικού λαού των Ιλλυριών κατά την 

περίοδο της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το Άρβανον υπήρξε η κοιτίδα των 

Αρβανιτών γεγονός που επιβεβαιώνεται από πλήθος μαρτυριών κυρίως των Βυζαντινών 



συγγραφέων. Η Άννα Κομνηνή τον 12ο αιώνα στο ιστορικό έργο της «Αλεξιάς», αφιερωμένο στον 

πατέρα της αναφέρεται στους Αρβανίτες ως κατοίκους της περιοχής αυτής ενώ έναν αιώνα 

αργότερα και ο  Γεώργιος Ακροπολίτης στο έργο του «χρονική συγγραφή» επισημαίνει την θέση 

της πόλης Άλβανον  μεταξύ της Αχρίδος και του Δυρραχίου επί της Εγνατίας οδού, δηλαδή στην 

περιοχή του σημερινού Ελμπασάν.5 

 

 

Εικόνα 1: Χάρτης καταγωγής αρβανιτών. 

Πηγή: Κασελίμης Σπύρος, (2011), «Αρνανίτες, μύθοι & πραγματικότητα», Ν&Σ Μπατσιούλας Ο.Ε., Αθήνα, σ.23 

 

Δεν πρέπει να λησμονήσουμε ακόμη ότι ήδη ο Στράβων χρησιμοποιώντας ως όριο την Εγνατία 

οδό πάνω από τον ποταμό Γενούσο κάνει λόγο για το όριο μεταξύ δύο λαών. Πιο συγκεκριμένα 

ονομάζει «Ηπειρώτικα Έθνη» τους κατοίκους των περιοχών νοτίως της Εγνατίας οδού και 

«Ιλλυρικά έθνη» όσους βρίσκονταν βόρεια της Εγνατίας οδού. Και ο Θουκυδίδης θεωρεί τους 

Ιλλυριούς και τους Έλληνες λαούς ομογενείς ως απογόνους των Πελασγών. Επιπλέον αξίζει να 

σημειωθεί πως την περίοδο που ήταν αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός οι κάτοικοι της Νέας Ηπείρου 

ονοματίζονται ως Έλληνες Ηπειρώτες. Επεκτείνοντας τον συλλογισμό μας θα λέγαμε πως αυτή η 

θεωρία και παρατήρηση του αρχαίου ιστορικού και γεωγράφου οδήγησε στην διάκριση που έκαναν 

οι μεταγενέστεροι ιστορικοί σε Γκέγκηδες και Τόσκηδες. 

Με δεδομένα τα παραπάνω τα Ιλλυρικά έθνη γέννησαν τους Γκέγκηδες ενώ από την άλλη 

                                                 
5 Κ.Η. Μπίρη, Αρβανίτες οι Δωριείς του νεώτερου Ελληνισμού, Αθήνα, 2005, σελ 26-32 

 



πλευρά από τα Ηπειρωτικά έθνη  και τους Μακεδόνες σε συνδυασμό με Ιλλυρικά έθνη ανάμεικτα 

προέκυψαν οι Τόσκηδες. Ο Άγγλος γεωγράφος Στάνφορντ σε μελέτη του το 1877  κάνει λόγο για 

την Αρχαιοελληνική καταγωγή των Τόσκηδων. Επιπροσθέτως και τον 19ο αιώνα δύο Γάλλοι 

ερευνητές ο Γκιγκερόν και ο Μπεράρντ  έγραψαν πως ως τον Γενούσο ποταμό η περιοχή είναι 

απολύτως Ελληνική. Το όνομα Αρβανίτες αποδόθηκε στους Τόσκηδες μετά την εμφάνιση τους στην 

Βυζαντινή ιστορία, ενώ παράλληλα οι Βυζαντινοί θέλοντας να μιλήσουν για τον λαό βορείως του 

Σκούμπη(Γενούσου) ποταμού χρησιμοποιούσαν την ονομασία Ιλλυριοί. Τα ονόματα Γκέγκηδες και 

Τόσκηδες επικράτησαν κυρίως μετά την Τούρκικη κατάκτηση. 

Συμπληρωματικά οφείλουμε να αναφερθούμε και στο θέμα της θρησκείας. Ακόμα και μετά το 

σχίσμα των εκκλησιών το 1054 τόσο οι Ιλλυριοί όσο και οι Έλληνες παρέμειναν ορθόδοξοι. Το 

1250 μ.Χ. ωστόσο έκανε την εμφάνιση του ο Δυτικός Καθολικισμός στην Βόρεια Αλβανία και 

συγκεκριμένα στην περιοχή της Σκόδρας. Ο Επίσκοπος της περιοχής εγκατέλειψε το ορθόδοξο 

δόγμα και τάχθηκε υπέρ του Καθολικισμού. Παρ’ όλα αυτά οι Αλβανοί μένουν ορθόδοξοι στην 

πλειοψηφία τους μέχρι και την Φραγκοκρατία. Στα τέλη του 13ου και μέχρι τις αρχές του 14ου 

αιώνα οι Γκέγκηδες έχοντας χαλαρή θρησκευτική συνείδηση και σκεπτόμενοι πάντα το συμφέρον 

τους εντάχθηκαν πλήρως στο Δυτικό δόγμα. Τον 15ο αιώνα οι περισσότεροι από αυτούς άλλαξαν 

για ακόμα μια φορά την πίστη τους και έγιναν μωαμεθανοί. 

Σύμφωνα με  τους σύγχρονους μελετητές οι πληθυσμοί που κατοικούσαν στην περιοχή βορείως 

των Κεραυνίων, στο Άρβανον και προέρχονταν από την ανάμιξη Ελλήνων αποίκων, Δωριέων 

επιγόνων και Ιλλυριών, άρχισαν να κατεβαίνουν ομαδικά στον Ελληνικό χώρο. Αυτή τους η 

μετακίνηση  στην Ήπειρο κυρίως και αργότερα στην Θεσσαλία έγινε είτε αυθαίρετα είτε με 

αποφάσεις των Βυζαντινών αυτοκρατόρων για να ικανοποιήσουν πολιτικές σκοπιμότητες. Από 

αυτούς τους πληθυσμούς προέρχονται οι σημερινοί Αρβανίτες που είναι διασκορπισμένοι σε κάθε 

γωνιά της Ελλάδας.6 

Η πρώτη τους εμφάνιση στην Ιστορία του Βυζαντίου έγινε κατά τον 11ο αιώνα όταν σε 

σύμπραξη με τον αυτοκράτορα Αλέξιο Ά Κομνηνό αντιμετώπισαν τους Νορμανδούς επιδρομείς 

που απειλούσαν το Δυρράχιο. Κατά τον 11ο και 12ο αιώνα οι αυτοκράτορες Βασίλειος ΄Β ο 

Βουλγαροκτόνος, ο Μιχαήλ Δούκας και ο Εμμανουήλ Κομνηνός τους μετακινούν και τους 

εγκαθιστούν σε σύνορα και σε στρατηγικά σημεία της αυτοκρατορίας για να διασφαλίσουν την 

προστασία της από εξωτερικούς εχθρούς. Πολύ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η πρώτη άλωση 

της πρωτεύουσας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας από τους Φράγκους, η οποία λειτούργησε σαν 

ιστορική τομή για την εξέλιξη των Αρβανιτών και την μόνιμη εγκατάσταση τους στην κυρίως 

Ελλάδα. Κατά συνέπεια γίνεται κατανοητό πως η κάθοδος τους εξυπηρετούσε ως έναν πολύ μεγάλο 

βαθμό τις στρατιωτικές επιδιώξεις των διάφορων αυτοκρατόρων. 

                                                 
6. Σ. Κασελίμης, Αρβανίτες μύθοι και πραγματικότητα, Αθήνα, 2013, σελ17-20, 35-36 



Μετά την πρώτη άλωση από τους Φράγκους στον χώρο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας 

κυριάρχησαν διάφορα Φραγκικά Βασίλεια και πριγκιπάτα τα οποία εμφάνιζαν εχθρικές προθέσεις 

ακόμα και μεταξύ τους. Ο Ελληνισμός με το δεσποτάτο της Ηπείρου στην Δύση και το δεσποτάτο 

της Νίκαιας στην ανατολή προσπαθεί να εναντιωθεί στα Φραγκικά κέντρα. Οι Αρβανίτες 

καλούνται να συνδράμουν ως πολεμιστές μεταφέροντας μαζί τους και τις οικογένειες τους. Οι ίδιοι 

αισθάνονται περήφανοι Έλληνες και μάχονται για το συμφέρον της περιοχής που αισθάνονται 

πατρίδα τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βοήθεια που προσέφεραν στον Κωνσταντίνο 

Παλαιολόγο το 1447 μ.Χ. Ο αυτοκράτορας εκστρατεύοντας από την Πελοπόννησο εναντίων των 

Οθωμανών καταλαμβάνει την Βοιωτία, την Αττική και μέρος της Θεσσαλίας. Τα ισχυρά 

στρατεύματα που οδήγησαν στην στρατιωτική αυτή επιτυχία αποτελούνταν στον μεγαλύτερο 

βαθμό τους από Αρβανίτες. Από το σημείο αυτό και έπειτα οι Αρβανίτες συμμετείχαν ενεργά σε 

όλους τους αγώνες του Γένους εναντίων των Τούρκων.7 

Λίγα χρόνια αργότερα το 1455 μ.Χ. δύο χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από 

τον Μωάμεθ ΄Β τον Πορθητή συμβαίνει ένα ακόμα σημαντικό γεγονός που θα καθορίσει την τύχη 

τους. Τα στρατεύματα των Οθωμανών καταλαμβάνουν την Πελοπόννησο και το Δεσποτάτο της 

Ηπείρου, δηλαδή τα τελευταία τμήματα του Ελληνικού κόσμου που παρέμεναν ελεύθερα. Για να 

μην υπομείνουν τον Τούρκικο ζυγό, οι Αρβανίτες απομακρύνθηκαν από την περιοχή και 

κατευθύνθηκαν προς τις Βενετικές κτήσεις που διατηρούσαν ακόμη τον Χριστιανικό τους 

χαρακτήρα. Κατά την παραμονή τους εκεί δεν έμειναν άπραγοι, αλλά συνέχισαν να πολεμούν στο 

πλάι των Βενετών τους ξένους κατακτητές θέλοντας να απελευθερώσουν την πατρίδα τους. Ήδη 

από τον 15ο και 16ο αιώνα αναγνωρίζονται από ολόκληρη την Ευρώπη ως Έλληνες και κοντά σε 

αυτό παύει να χρησιμοποιείται ο όρος Αρβανίτες. 

Ολοκληρώνοντας την ιστορική αυτή αναδρομή αξίζει να σημειωθεί ότι το τέλος του 18ου αιώνα 

τους βρίσκει πλέον οργανωμένους σε στρατιωτικά σώματα. Βασικό σημείο εγκατάστασης τους 

αποτελεί το Σούλι, συγχρόνως όμως έχουν δημιουργήσει και άλλους ακέραιους και καλά 

δομημένους Αρβανίτικους οικισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ενδεικτικά σημεία εγκατάστασης 

τους ήταν η Βοιωτία, η Αττική, η Πελοπόννησος και τα νησιά του Αιγαίου, με σημαντικότερα από 

αυτά την Ύδρα, τις Σπέτσες, την Άνδρο, την Σάμο, και την Αίγινα.8 
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1.2 Προέλευση και εξέλιξη του ονόματος 

Σήμερα, τα μέλη του πληθυσμού που μελετήθηκε προηγουμένως, και βρίσκεται 

διασκορπισμένος σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο είναι γνωστά με τον όρο Αρβανίτες. Η λέξη 

αυτή είναι προγενέστερη του όρου Αλβανός που προέρχεται από την λατινική γλώσσα, αλλά και 

από τον όρο Σκιπετάρ που χρησιμοποιείται σήμερα και έχει ντυθεί με εθνική σημασία. Αυτή η 

άποψη στηρίζεται σε μαρτυρίες που αντλούμε από πολλές ιστορικές πηγές. 

Σύμφωνα με τον Πολύβιο, αρχαίο Ρωμαίο ιστορικό με καταγωγή από την Αρκαδία, υπήρχε μία 

πόλη στην περιοχή της Ιλλυρίας με την ονομασία Άρβων, ενώ στην ίδια πόλη αναφέρεται και ο 

Στέφανος  ο Βυζάντιος με την ίδια ονομασία Αρβών, αλλά με μια μικρή αλλαγή στον τονισμό. Οι 

κάτοικοι που προέρχονταν από αυτή την περιοχή και σταδιακά μετακινήθηκαν νότια στην κυρίως 

Ελλάδα με την πάροδο του χρόνου πήραν τον χαρακτηρισμό Αρβανίτες. Οι ίδιοι παρά το γεγονός 

πως μιλούσαν την αλβανική διάλεκτο είχαν άκρως Ελληνική συνείδηση και ποτέ δεν ονόμασαν 

τους εαυτούς τους Αλβανούς.9 

Ο όρος Αρβανίτης είχε την σημασία του μισθοφόρου στρατιώτη. Πρόκειται κυρίως για Έλληνες 

στρατιώτες οι οποίοι υπηρέτησαν στα στρατιωτικά σώματα αρχικά των Ρωμαίων και στην συνέχεια 

των Βυζαντινών. Ωστόσο στην πορεία η ονομασία αυτή περιέπλεξε σε τεράστιο βαθμό τις 

φυλετικές προελεύσεις. Χρησιμοποιήθηκε για όλους τους κατοίκους της περιοχής του Αρβάνου και 

της Αλβανίας ασχέτως με την φυλή καθώς και την Εθνική συνείδηση. Αυτό είχε ως συνέπεια να 

ταυτιστούν οι Έλληνες Ηπειρώτες με τους Γκέκηδες και τους Αρβανίτες της Ελλάδας καθώς και με 

τους Τουρκαλβανούς, και να δημιουργηθεί μια αβάσιμη γενίκευση. 

Αποτέλεσμα της γενίκευσης αυτής είναι η σημερινή χρήση του όρου με πολλαπλές σημασίες. 

Αρχικά αναφέρεται στους Έλληνες αλβανόφωνους αλλά και στους Αλβανούς γενικότερα είτε κατά 

την εθνικότητα είτε κατά την καταγωγή. Επιπλέον χρησιμοποιείται στις μέρες μας και ως 

προσβλητικός χαρακτηρισμός για να δηλώσει τον βρόμικο, τον ακάθαρτο ή και τον ληστή. Στην 

Ήπειρο από παλιά Αρβανίτη ονόμαζαν τον Βόρειο άνεμο που ερχόταν από την περιοχή της 

Αλβανίας και ήταν ιδιαίτερα άγριος όπως και οι Αρβανίτες. 10 

Υπάρχουν και δύο λέξεις Τούρκικης προέλευσης που χρησιμοποιήθηκαν για τους Αλβανούς 

γενικότερα αλλά και για τους Αρβανίτες. Για τους κατοίκους της Άνω Αλβανίας ήταν διαδεδομένη η 

λέξη Αρναούτης η οποία υποδήλωνε τους άγριους, άξεστους, και κακότροπους Αλβανούς. Την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας εμφανίστηκε και ο όρος Λεμπέσης. Λεμπέσηδες ονομάζονταν τα 

στρατιωτικά σώματα Αλβανών που μεριμνούσαν για την φύλαξη διάφορων περιοχών. Σταδιακά ο 

όρος αυτός απέκτησε και την σημασία του  κλέφτη με την έννοια του αντάρτη. 

                                                 
9 Σ. Ι. Καργάκος, Αλβανοί Αρβανίτες Έλληνες, Αθήνα, 2008, σελ 17-23 

 
10 Μ.Μ Δέδε, Τουρκαλβανοί και Έλληνες Αρβανίτες, Ιωάννινα, 1995, σελ 16-18 

 



Όσον αφορά τώρα τον όρο Αλβανός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις Βυζαντινές ιστορικές 

πηγές του 11ου αιώνα, την περίοδο διεξαγωγής των πολέμων του Βυζαντίου ενάντια στους 

Νορμανδούς. Η ονομασία αυτή προήλθε από την υψηλότερη κορφή του Λατίου που βρίσκεται σε 

απόσταση αναπνοής από τη Ρώμη, το Αλβανόν όρος. Οι κάτοικοι αυτής της περιοχής ήταν γνωστοί 

με το όνομα Albani (Αλμπάνι-Αλβανοί). Έτσι λέγονταν επίσης οι στρατιώτες που την περίοδο της 

ρωμαϊκής κυριαρχίας προστάτευαν την Εγνατία οδό έφτανε από το Δυρράχιο ως το Βυζάντιο.11 

Το όνομα που χρησιμοποιούν σήμερα οι κάτοικοι της Αλβανίας για να περιγράψουν το έθνος 

τους είναι ο όρος Σκιπετάρ. Η σημασία του είναι διττή και δεν υπάρχει ομοφωνία για το ποια 

εκδοχή είναι η σωστή. Κάποιοι υποστηρίζουν πως σημαίνει «ορεινός» ενώ σύμφωνα με άλλους «η 

χώρα των αετών». Η προέλευση του όμως είναι Ιταλική, από την Βενετική λέξη schiopetier που 

δηλώνει αυτόν που οπλοφορεί. Η εξήγηση αυτή είναι εύλογη καθώς ως γνωστόν οι Αλβανοί 

υπηρέτησαν σαν μισθοφόροι στρατιώτες στο πλευρό των Ρωμαίων αλλά και των Τούρκων. 

Επιπροσθέτως σύμφωνα με την υπόδειξη του Δημήτρη Χατζή ίσως προέρχεται και από το όπλο 

σκιπέτο.12 

Τέλος δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε και το όνομα Ιλλυριός το οποίο χρησιμοποιείται ξανά και 

σε μεγάλη κλίμακα στο σύγχρονο παρόν. Αναζητώντας τις εθνικές τους ρίζες οι νεότεροι Αλβανοί 

επανέφεραν στο προσκήνιο το αρχαίο όνομα της φυλής που κατοικούσε στην περιοχή της 

σημερινής Αλβανίας και επέκτειναν την χρήση του και για τους Αρβανίτες ανεξάρτητα από τον 

τόπο της σημερινής τους εγκατάστασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και στο παρελθόν το όνομα 

αυτό είχε χρησιμοποιηθεί με μεγάλη αυθαιρεσία από τους Βυζαντινούς για να περιγράψει τις 

διάφορες διαιρέσεις που συντελέστηκαν στην περιοχή, και αυτό έχει ως επακόλουθο να παίρνει ο 

όρος ανύπαρκτες και γιγάντιες διαστάσεις στον χώρο των Βαλκανίων ακόμη και σήμερα.13 

Είναι σαφές πως δύσκολα μπορούν να αποδοθούν στους Αλβανούς εθνοτικά χαρακτηριστικά. 

Περισσότερο μοιάζει να έχουν μια φυλετική κοινωνική οργάνωση, η οποία προσιδιάζει και με την 

εικόνα που τους αποδίδει η βυζαντινή βιβλιογραφία, ως ενός πληθυσμός με νομαδικά 

χαρακτηριστικά, σε κατάσταση ένδειας και αβεβαιότητας. Για περίπου δύο αιώνες μετά από την 

αρχική τους εμφάνιση οι Αλβανοί δεν μοιάζει να έχουν σταθερό βιωματικό χώρο. Για δύο αιώνες οι 

βάσεις τους είναι πολυεδρικές, τους συναντάμε στην Θεσσαλία στα 1315, κάτι που μοιάζει λογικό 

για έναν νομαδικό πληθυσμό καθώς οι συνθήκες του θεσσαλικού κάμπου ήταν πιο ευνοϊκές και 

πρόσφορες για να διασφαλίσουν την επιβίωση. Συνεπώς αντιλαμβανόμαστε πως από την στιγμή 

που ένα νομαδικό φύλο αποκτά συνθήκες που εξασφαλίζουν την επιβίωση, αυτομάτως αλλάζει και 

                                                 
11 Κ.Η. Μπίρη, Αρβανίτες οι Δωριείς του νεώτερου Ελληνισμού, Αθήνα, 2005, σελ 14-20 

 
12 Μ.Μ. Δέδε, Οι Έλληνες Αρβανίτες, Αθήνα, 2013, σελ 48-51 

 
13 Μ.Μ. Δέδε, Οι Έλληνες Αρβανίτες, Αθήνα, 2013, σελ 48-51 



η κοινωνική του υπόσταση.14 

 

2 Η κάθοδος των Αρβανιτών και η εγκατάσταση τους στον ελληνικό 
χώρο 

Οι πρώτοι ιστορικοί, κυρίως ξένοι, που ασχολήθηκαν με την μελέτη της Βαλκανικής 

Χερσονήσου και συγκεκριμένα με την περιοχή της σημερινής Αλβανίας χρησιμοποιώντας 

αμφίβολες πηγές του μεσαίωνα παρουσίασαν πλαστές και ανακριβείς θεωρίες. Μία από αυτές τις 

περιπτώσεις, στις οποίες η αλήθεια διαστρεβλώθηκε είναι και αυτή των Αρβανιτών, που κινήθηκαν 

νότια και εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας στα τέλη του 13ου και στις αρχές του 

14ου αιώνα. Τους παρουσίασαν ως άγριους επιδρομείς που σταδιακά αποδεκάτισαν τον γηγενή 

πληθυσμό, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως η μετακίνηση τους οφείλεται στην ανάγκη να συμπληρωθεί 

το πληθυσμιακό κενό που είχε δημιουργηθεί στην ύπαιθρο. Οπωσδήποτε όμως οι σύγχρονες 

μελέτες από ιστορικούς, γλωσσολόγους και εθνολόγους, βασισμένες σε πιστά τεκμήρια κατάφεραν 

να ανατρέψουν τέτοιου είδους θεωρίες. 

Η θέση ότι οι Αρβανίτες μετακινήθηκαν στην Ελληνική ύπαιθρο λόγο της ερήμωσης της δεν 

είναι αληθής. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο τότε αναιρείται η άλλη θεωρία που μιλά περί βιαιοπραγιών και 

αποδεκατισμό του ελληνικού πληθυσμού. Εφόσον η ύπαιθρος παρέμενε ακατοίκητη είναι αδύνατον 

να υπήρχαν άνθρωποι στην περιοχή τους οποίους έπληξε σε τόσο μεγάλο βαθμό η κάθοδος τους. 

Επιπλέον αν όντως οι πεδιάδες είχαν ερημώσει οι Αρβανίτες θα είχαν εγκατασταθεί εκεί και όχι στα 

βουνά τα οποία για να καλλιεργηθούν απαιτούσαν ιδιαίτερο κόπο και προσπάθεια. Αξίζει να 

σημειωθεί εδώ και ο επικήδειος λόγος του αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου κατά τον θάνατο 

του αδελφού του, Δεσπότη του Μυστρά το 1407μ.Χ. Στην ομιλία αυτή ο Βυζαντινός αυτοκράτορας 

αναφέρεται στην αποίκηση των Αρβανιτών στα μέρη εκείνα ως μία από τις μεγαλύτερες 

στρατιωτικές επιτυχίες που κατάφερε ο αδελφός του. Προκύπτει επομένως ότι η κάθοδος έγινε με 

κίνητρο την ικανοποίηση στρατιωτικών αναγκών στην περιοχή και ότι τα αίτια δεν ήταν 

δημογραφικά ή οικονομικά.15 

Σχετικά με την χρονολογική τοποθέτηση της μετακίνησης τους κυριάρχησαν δύο θεωρίες. Η μία 

από αυτές με υποστηρικτές τον Π. Κανελλίδη  και τον Κώστα Μπίρη πιστεύει πως η πρώτη 

εγκατάσταση έγινε μεταξύ του 6ου και του 8ου αιώνα μ.Χ. μαζί με την εισβολή των Σλάβων. Από 

την άλλη πλευρά έκανε την εμφάνιση της μια ακόμα θεωρία σύμφωνα με την οποία η πρώτη 

εγκατάσταση των Αρβανιτών πιθανότατα συντελέστηκε κατά τους ύστερους Βυζαντινούς χρόνους. 

‘Αν είχαν μετακινηθεί στον Ελληνικό χώρο ήδη από τον 6ο-8ο αιώνα θα είχαν χάσει την επαφή με 

                                                 
14Βάσω Ψιμούλη, Σούλι και Σουλιώτες, Εστία, Αθήνα, 2006, σελ. 22 
15 Σ.Ι. Καργάκος, Αλβανοί Αρβανίτες Έλληνες, Αθήνα, 2008, σελ 114-131 

 



την γλώσσα τους, κάτι που δεν συνέβη. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να δεχθούμε ότι και νωρίτερα 

μεταξύ του 11ου και του 12ου αιώνα κατέβαιναν σποραδικά έπειτα από συμφωνίες, στις Βόρειες 

περιοχές της Ελλάδας. Ο 13ος αιώνας τους βρήκε πάντως εγκατεστημένους επίσημα σε περιοχές της 

Θεσσαλίας, στο Φανάρι και την Καρδίτσα.16 

Οι Αρβανίτες κάνουν την εμφάνιση τους στα κείμενα των Βυζαντινών χρονογράφων ήδη από 

τον 11ο αιώνα και παρουσιάζονται ως οι κάτοικοι της περιοχής του Αρβάνου που συνδράμουν τα 

Βυζαντινά στρατεύματα εναντίον των εχθρικών εισβολών στην αυτοκρατορία. Ως γνωστόν το 

διάστημα εκείνο ξεκινούν και οι σημαντικότερες επιδρομές στα δυτικά σύνορα του Βυζαντίου, από 

τους Βούλγαρους και τους Νορμανδούς που σημάδεψαν καθοριστικά την εξέλιξη του. 

Το 1019 μ.Χ. ο Βασίλειος ΄Β γνωστός και με τον χαρακτηρισμό βουλγαροκτόνος κατάφερε να 

εξολοθρεύσει τα στρατεύματα των Βουλγάρων που απειλούσαν το Βυζάντιο. Κατά την διάρκεια 

της επιστροφής τους, τα ηττημένα στρατεύματα που είχαν αναγκασθεί να υποχωρήσουν 

κατέστρεψαν τα χωριά της περιοχής του Αρβάνου. Πλέον οι κάτοικοι της περιοχής μεταξύ 

Δυρραχίου και Ελμπασάν, οι λεγόμενοι Αρβανίτες έμειναν άστεγοι και απάτριδες εξαιτίας των 

ξένων επιδρομέων. Ο αυτοκράτορας Βασίλειος ΄Β θέλοντας να βοηθήσει τον άτυχο πληθυσμό της 

περιοχής αποφάσισε να τους εγκαταστήσει στο βορειοδυτικό τμήμα της Ηπείρου, στην περιοχή 

δηλαδή από την κοιλάδα του Αώου μέχρι και το Αργυρόκαστρο. Οι Αρβανίτες έδωσαν στον νέο 

τόπο εγκατάστασης τους το όνομα Άρβανο, δηλαδή το όνομα της παλιάς τους πατρίδας. Η πρώτη 

αυτή εγκατάσταση τους όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν ήταν μεθοδευμένη και όχι 

αυθαίρετη και αποσκοπούσε στην προστασία της περιοχής από ενδεχόμενες επιδρομές.17 

Τα επόμενα χρόνια κυρίως κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε ανάμεσα στον 

Ιωάννη Κατακουζηνό και στον Ιωάννη Παλαιολόγο η εισχώρηση των Αρβανιτών ήταν μεγαλύτερη. 

Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες αναγκάστηκαν να συνάψουν συμμαχίες με αντιπάλους της 

αυτοκρατορίας όπως με τον Σέρβο Στέφανο Ντουσάν αλλά ακόμα και με Τούρκους δίνοντας τους 

την δυνατότητα να εμπλακούν στις εσωτερικές υποθέσεις της αυτοκρατορίας. Ο Ντουσάν 

εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του Βυζαντινού κράτους και ανακηρύχθηκε «αυτοκράτορας 

Βουλγάρων, Αλβανών, Ελλήνων και Σέρβων». Απέκτησε μεγάλη δύναμη και κατάφερε να 

επικρατήσει μέχρι και στην Θεσσαλία, γεγονός που επέτρεψε στους Αλβανούς να εγκατασταθούν 

και να εδραιωθούν στην ευρύτερη περιοχή. 

Οι πληθυσμοί αυτοί εκτός από την αλβανική διάλεκτο μιλούν και την Βλάχικη και για αυτό τον 

λόγο χαρακτηρίζονται από τον γηγενή πληθυσμό ως «Αρβανιτόβλαχοι». Θα αποτελούσε παράλειψη 

να μην γίνει λόγος για της πληροφορίες που μας δίνει ο αυτοκράτορας και ιστορικός Ιωάννης ΣΤ΄ 
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Κατακουζηνός για αυτούς. Αρχικά αναφέρει πως προέρχονταν από τις φάρες των Μπούιων, των 

Λιάπηδων, των Μαλακασίων και των Μεσαριτών και συνολικά ανέρχονταν σε 12.000. Οι 

άνθρωποι αυτοί ήταν χωρισμένοι σε πατριές, ζούσαν χωρίς κάποιον ηγεμόνα ωστόσο όπως μας 

πληροφορεί είχαν δηλώσει την υποταγή τους το 1333μ.Χ. στον Ανδρόνικο ΄Γ Παλαιολόγο.18 

 

 

Εικόνα 2: Η Κάθοδος των Αρβανιτών 

Πηγή: Κασελίμης Σπύρος, (2011), «Αρνανίτες, μύθοι & πραγματικότητα», Ν&Σ Μπατσιούλας Ο.Ε., Αθήνα, σ. 41 
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2.1. Εγκατάσταση στην Πελοπόννησο 

Είναι κοινός τόπος πως οι Αρβανίτες εγκαταστάθηκαν στην Πελοπόννησο κατά την διάρκεια της 

βασιλείας του Ιωάννη Κατακουζηνού (1341-1355). Το 1348μ.Χ. ιδρύθηκε το Δεσποτάτο του 

Μορέως με Δεσπότη τον Μανουήλ Κατακουζηνό ο οποίος και προσκάλεσε πλήθος Αρβανιτών στην 

περιοχή. Ο Μανουήλ θέλοντας να επιβληθεί στους τοπικούς άρχοντες αλλά και στους γειτονικούς 

εχθρούς έπρεπε να εδραιωθεί και για να το πετύχει αυτό χρειαζόταν δύναμη. Η άφιξη περίπου 

10.000 Αρβανιτών που είχαν εκτοπιστεί από τον Ντουσάν το 1350μ.Χ. και η τοποθέτηση τους στην 

βόρεια πλευρά του Δεσποτάτου έδωσε λύση στην απειλή των Φράγκων.19 

Μετά την παραίτηση του Ιωάννη Κατακουζηνού αυτοκράτορα και πατέρα του Μανουήλ, από 

τον θρόνο το 1355μ.Χ. και την άνοδο του Ιωάννη Έ Παλαιολόγου ανατράπηκαν και οι ισορροπίες 

στο Δεσποτάτο του Μορέως. Ο νέος αυτοκράτορας έστειλε στρατεύματα στην περιοχή θέλοντας να 

ανατρέψει τον Μανουήλ και να διορίσει στην θέση του ως διοικητές τους δύο γιούς του Ιωάννη 

Ασάνη, τοπικού άρχοντα. Οι Αρβανίτες τάχθηκαν υπέρ του Μανουήλ και κατάφεραν να τον 

κρατήσουν στην εξουσία νικώντας τα στρατεύματα του αυτοκράτορα.20 

Κατά κοινή ομολογία και στα χρόνια του δεσπότη Θεόδωρου Ά Παλαιολόγου ακόμα 10.000 

Αρβανίτες προερχόμενοι από την Θεσσαλία και την Ακαρνανία ζήτησαν να μεταφερθούν στην 

επικράτεια του. Το «πρόνοιασμα» των Αρβανιτών στην Πελοπόννησο ήταν ένα από τα πιο μεγάλα 

σε αριθμό αποίκων που συντελέστηκαν ποτέ στην Νότια Ελλάδα. Οι Παλαιολόγοι γνωρίζοντας την 

συμβολή των Αρβανιτών τους παραχώρησαν μεγάλες αγροτικές εκτάσεις και αυτό οδήγησε στο να 

δημιουργηθεί ένα καθεστώς φεουδαρχίας. Συγκροτήθηκαν πυρήνες γύρω από τους οποίους ήταν 

συσπειρωμένοι οι Αρβανίτες και φρόντιζαν για την παραγωγή των αγαθών και την κάλυψη των 

αναγκών τους. Όντας εργατικοί, έμπειροι κτηνοτρόφοι και καλλιεργητές έκαναν την δική τους 

πρόοδο οδηγώντας και στην γενικότερη ανάπτυξη του τόπου.21 

 

2.2 Εγκατάσταση στο Δουκάτο Αθηνών και Υπάτης 

Μετά την αποίκηση της Θεσσαλίας οι Αρβανίτες έκαναν συνεχείς επιδρομές στην περιοχή του 

Καταλανικού δουκάτου Νέων Πατρών. Το 1350 όμως, μετά την επικράτηση του Ντουσάν και τις 

διώξεις των Αρβανιτών από την Ήπειρο και την δυτική Ελλάδα, οι Καταλανοί δέχτηκαν να 

προνοιάσουν στην περιοχή της Φθιώτιδας οικογένειες Αρβανιτών, που αναγκάστηκαν από τον 
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Σέρβο κατακτητή να εγκαταλείψουν την περιοχή. Η κίνηση αυτή έγινε με σκοπό την στρατιωτική 

ενίσχυση του Δουκάτου με την συμβολή των έμπειρων, στις πολεμικές συγκρούσεις, Αρβανιτών. 

Το 1382, με αίτηση στον βασιλιά των Αρβανιτών, ο Φίλιππος Ντελμάου, επίτροπος του βασιλιά 

της Αραγωνίας Πέτρου ΄Δ,  ζήτησε την εγκατάσταση των Αρβανιτών στο Δουκάτο. Η πρόσκληση 

του απέβλεπε στην κάλυψη αμυντικών αναγκών της περιοχής και την αντιμετώπιση της απειλής 

των Τούρκων, που πραγματοποιούσαν πολύ συχνές επιδρομές. Τον αμέσως επόμενο χρόνο, 1383 ο 

Ράμον ντε Βιλανόβα, αντικαταστάτης του Ροκαβέρτη, για να ενισχύσει την άμυνα του εγκατέστησε 

στην βόρεια και δυτική πλευρά της Αττικής Αρβανίτικες φάρες, τους Λιόσηδες, τους 

Μαλακασαίους και τους Μαζαρακαίους. Οι φάρες αυτές των Αρβανιτών προέρχονταν από την 

Άρτα, ενώ τα έθιμα τα ονόματα και τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν από αυτά των υπόλοιπων 

Αρβανιτών. 

Το 1403 το Δουκάτο των Αθηνών με κύριο τον Αντώνιο Ατζαγιώλη, συμμαχεί με τους Βενετούς 

της Εύβοιας εναντίον των Τούρκων που αποτελούσαν κοινή απειλή. Έτσι την περίοδο μεταξύ 1418 

και 1420 Αρβανίτες από την Ήπειρο και την Ακαρνανία εγκαθίστανται στην κοιλάδα του Ασωπού. 

Τότε κάνουν την εμφάνιση τους στην περιοχή οι Μπουαίοι και οι Σπαταίοι. 22 

Η παρουσία τους σε στρατηγικά σημεία της περιοχής ήταν αναγκαία για την εξασφάλιση των 

χερσαίων και θαλάσσιων προσβάσεων προς το Δουκάτο. Οι Λιόσηδες ήταν εγκατεστημένοι στα 

Δερβενοχώρια και προασπίζονται το λεκανοπέδιο και τον δρόμο του Μοριά (Ιερά Οδός). Σε 

κοντινότερη απόσταση από την Αθήνα αλλά και πάλι σε καίρια σημεία είναι εγκατεστημένοι οι 

αρχηγοί των Μπουαίων, των Σπαταίων και των Λιοπεσαίων. 

Το 1425 τριακόσιες Αρβανίτικες οικογένειες από την Αττική, την Θεσσαλία και την Βοιωτία 

ζητούν να εγκατασταθούν στην Εύβοια. Εξαιτίας της δυσαρέσκειας τους από την πολιτική των 

τοπικών αρχόντων, Φράγκων και Τούρκων, μεταφέροντας μαζί και όλα τα υπάρχοντα τους, 

εγκατέλειψαν την περιοχή. Οι Βενετοί άρχοντες της Εύβοιας δέχτηκαν με ευχαρίστηση τις 

οικογένειες αυτές καθώς ανάμεσα τους υπήρχαν τουλάχιστον 600 άντρες ιππείς. Αυτοί 

εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Καρυστίας όπου υπήρχαν ήδη εγκατεστημένοι Αρβανίτες 

άποικοι. Ο Αντώνιος Ατζαγιώλης πάλεψε με κάθε τρόπο για την επιστροφή των οικογενειών αυτών 

στην Αθήνα, ωστόσο η προσπάθεια του αποδείχθηκε άκαρπη.23 

 

 

 

 

                                                 
22 Σ. Κασελίμης, Αρβανίτες μύθοι και πραγματικότητα, Αθήνα, 2013, σελ 49-52 

 
23 Κ.Η. Μπίρη, Αρβανίτες οι Δωριείς του νεώτερου Ελληνισμού, Αθήνα, 2005, σελ 81-82 

 



 

2.3 Η εγκατάσταση στην Άνδρο 

Δεν είναι γνωστό με ακρίβεια πότε έγινε η εγκατάσταση των Αρβανιτών στην Άνδρο αλλά και 

τον λόγο για τον οποίο επέλεξαν να ιδρύσουν τα χωριά τους στην βόρεια πλευρά του νησιού. Ήδη 

μετά την τέταρτη σταυροφορία (1203-1204) η κατάσταση στον χώρο της σημερινής Αλβανίας ήταν 

αβέβαιη, ενώ η κεντρική εξουσία της Βυζαντινής πρωτεύουσας είχε κλονισθεί. Αυτοί οι παράγοντες 

διευκόλυναν τον Αλβανικό πληθυσμό της περιοχής να μετακινηθεί νοτιότερα στην Θεσσαλία και 

την Ακαρνανία στις αρχές του 14ου αιώνα. Ο Ντουσάν, λίγο αργότερα, όπως προαναφέρθηκε τους 

κάνει κυρίαρχους της περιοχής του Αχελώου αλλά και το Δουκάτο της Αθήνας τους χρησιμοποίει 

ως στρατιώτες. Το 1382μ.Χ. ο Πέτρος ΄Δ, βασιλιάς της Αραγονίας, τους προσκαλεί επίσημα στην 

περιοχή της Αθήνας δίνοντας τους και απαλλαγή από τους φόρους για δύο χρόνια. 

 

 

Εικόνα 3: Ο πρώτος χάρτης της Άνδρου ως μεμονωμένης νήσου. Υδατογραφία του Φλωρέντιου G. 

Buodelmont, μέσα 15ου αιώνα. 

Πηγή: Κασελίμης Σπύρος, (2011), «Αρνανίτες, μύθοι & πραγματικότητα», Ν&Σ Μπατσιούλας Ο.Ε., Αθήνα, σ. 56 

 

 

Παράλληλα οι Βενετοί, δυνάστες των Κυκλάδων και της Εύβοιας γνώριζαν την δύναμη και την 

συμβολή των Αρβανιτών. Παρατηρώντας την συνεχώς αυξανόμενη δύναμη του Δουκάτου της 

Αθήνας προσκάλεσαν  και αυτοί το 1402 τους Αρβανίτες να εγκατασταθούν στην Εύβοια. 

Υποσχέθηκαν να τους παραχωρήσουν εκτάσεις για καλλιέργεια, τις οποίες θα μπορούσαν να 



κληροδοτήσουν στους απογόνους τους με την προϋπόθεση να μην εγκαταλείψουν το νησί. Έτσι 

εξασφαλίσθηκε η στρατιωτική άμυνα της περιοχής και καλύφθηκαν τα πληθυσμιακά κενά.24 

Μετά την επικράτηση του Κάρολου Τόκκου δόθηκε λύση στο πρόβλημα της Αλβανοκρατίας 

στην Ήπειρο και την Θεσσαλία. Ο Αρβανίτικος πληθυσμός αναγκάστηκε να μετακινηθεί νοτιότερα 

προς την Αττική και την Εύβοια. Οι τριακόσιες οικογένειες Αρβανιτών που προσωρινά είχαν 

εγκατασταθεί στο Δουκάτο των Αθηνών την εποχή του Αντόνιο Ατζαγιόλι το 1402 δελεάστηκαν 

από τους ευνοϊκούς όρους των Βενετών και μετακινήθηκαν στην περιοχή της Εύβοιας. Το 

πιθανότερο σενάριο είναι πως δεν επέστρεψαν ποτέ στην Αθήνα και πως οι Βενετικές αρχές τους 

τοποθέτησαν στο σημερινό Αλιβέρι δηλαδή στις νότιες περιοχές του νησιού. Είναι γεγονός πως το 

πέρασμα τους από την Εύβοια στην βόρεια Άνδρο θα ήταν πολύ εύκολο. 

Την ίδια περίοδο ηγεμόνας της Άνδρου ήταν ο Φράγκος PietroZeno (1384-1427), ιδιαίτερα 

αγαπητός στους Βενετούς λόγω της πολιτικής του στάσης. Ίσως και οι ίδιοι οι Βενετοί να επιδίωξαν 

την μετακίνηση των Αρβανιτών στην Άνδρο. Η εγκατάσταση των τριακοσίων οικογενειών του 

Ατζαγιώλι, στην Εύβοια, που ήδη υπήρχε μεγάλος αριθμός προγενέστερα εγκατεστημένων 

Αρβανιτών, δημιούργησε πληθυσμιακό πλεόνασμα που διοχετεύτηκε στην 

Άνδρο. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκε ο πληθυσμός του νησιού και εξασφαλίσθηκε η άμυνα 

του από τις πειρατικές επιδρομές. 

Η άποψη ότι οι Αρβανίτες της Άνδρου προήλθαν από τους Αρβανίτες της Εύβοιας στηρίζεται 

κυρίως σε γλωσσολογικά τεκμήρια.  Ανάμεσα στα Αρβανιτοχώρια της Β. Άνδρου και της Ν. 

Εύβοιας υπάρχει πλήθος κοινών επωνύμων. Ενδεικτικά, μερικά από αυτά είναι Πέπας, Τούντας και 

Μουρίκης. Επιπλέον πολλά είναι και το κοινά τοπωνύμια στις δύο αυτές περιοχές. Η αρβανίτικη 

διάλεκτος της Άνδρου και της Εύβοιας είναι κοινές σε πολύ μεγάλο βαθμό και διατηρούν στοιχεία 

και καταλήξεις, όπως την κατάληξη -te του ά ενικού προσώπου της οριστικής, οι οποίες δεν 

εμφανίζονται συχνά σε άλλες περιοχές. Τέλος τα αρβανίτικα τραγούδια είναι κοινά και στηρίζονται 

σε μοτίβα που δεν απαντώνται σε άλλα αρβανιτόφωνα χωριά της Ελλάδας. 

Η εγκατάσταση των Αρβανιτών στην Β. Άνδρο ενίσχυσε προ υπάρχοντες ελληνικούς οικισμούς 

τους οποίους σταδιακά λόγω της πληθυσμιακής υπεροχής αφομοίωσε. Οι βασικοί πυρήνες της 

αρχικής εγκατάστασης στο νησί ήταν τα σημερινά χωριά Αμόλοχος και Άρνη. Τα χωριά αυτά 

διέθεταν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, είχαν άφθονα νερά και εύκολη πρόσβαση στην θάλασσα 

επομένως αποτελούσαν ιδανικό σημείο για την δημιουργία οικισμών. 

Ωστόσο το νησί λόγο της θέσης του, ήρθε αντιμέτωπο με πλήθος εξωτερικών κινδύνων, όπως 

τους πειρατές αλλά και τον Τούρκικο στόλο. Το 1468μ.Χ οι Τούρκοι αποβιβάστηκαν στο νησί και 

αφού κατέστρεψαν τις περιουσίες των κατοίκων, αιχμαλώτισαν και εβδομήντα από αυτούς. Λίγο 

                                                 
24 Τ.Π. Γιοχάλας, Άνδρος Αρβανίτες και Αρβανίτικα, Αθήνα, 2010, σελ 13-21 

 



αργότερα το 1470 την άλωση της Χαλκίδας ακολούθησε νέα επίθεση και αιχμαλωσίες στο νησί ενώ 

παράλληλα επιβλήθηκε στους κατοίκους και φόρος υποτέλειας. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν και 

το 1510 η επίθεση στο χωριό του Αμολόχου επέδρασε καταλυτικά στον Αρβανίτικο πληθυσμό, 

μέρος του οποίου αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το νησί. 

Πολλοί από αυτούς που απομακρύνθηκαν από το νησί της Άνδρου βρέθηκαν εγκατεστημένοι 

λίγα χρόνια αργότερα το 1521 στην Σικελία. Αυτοί καθώς και όλοι οι Ελληνοαρβανίτες που 

βρέθηκαν στην Σικελία τον 16ο αιώνα είναι γνωστοί με το όνομα Graeci. Το νησί της Άνδρου 

ερήμωσε και ήταν επιτακτική η ανάγκη ανακατάταξης του αρβανίτικου πληθυσμού. Το 1533 ο 

Φιλιππής Πατές, Φράγκος ευγενής του νησιού παρέχει σε κάποιους κατοίκους του Αμολόχου 

μεγάλη έκταση που εκτεινόταν μέχρι την θάλασσα για να εγκατασταθούν, να χτίσουν κατοικίες, να 

την καλλιεργήσουν και να ιδρύσουν χωριό. Ωστόσο η επιθυμία του αυτή δεν έγινε πραγματικότητα 

και η περιοχή περιήλθε στη μονή της Αγίας. Δεν έχει γίνει γνωστό αν εκείνη την περίοδο 

μετακινήθηκαν στην Άνδρο και Αρβανίτες της Αττικής, είναι όμως βέβαιο πως το 1807 μετά την 

αποτυχημένη επανάσταση των Υδραίων ενάντια στους Τούρκους πολλοί Αρβανίτες από την Ύδρα 

εγκαταστάθηκαν στο νησί.25 

 

 

3. Η Αρβανίτικη διάλεκτος 

Σε προηγούμενο σημείο έγινε αναφορά στην κάθοδο και την εγκατάσταση των Αρβανιτών σε 

περιοχές της Ελλάδας. Οι πληθυσμοί αυτοί, μετέφεραν στον νέο τους τόπο εγκατάστασης, τα ήθη, 

τα έθιμα, τις παραδόσεις καθώς και την γλώσσα που χρησιμοποιούσαν στην καθημερινότητα τους. 

Είναι γεγονός πως οι Αρβανίτες ήταν δίγλωσσοι, και παράλληλα με την άριστη χρήση της 

ελληνικής γλώσσας, για την μεταξύ τους επικοινωνία χρησιμοποιούσαν την Αρβανίτικη διάλεκτο. 

Αυτή η διάλεκτος λοιπόν που ακολούθησε διαφορετική εξέλιξη ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης, 

αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο για την μελέτη των Αρβανιτών αλλά και για την καλύτερη 

κατανόηση της αρχαίας ελληνικής και της νεοελληνικής γλώσσας. 

Τα Αρβανίτικα έχουν μακραίωνη παρουσία στον Ελλαδικό χώρο, ενώ επηρέασαν και  

παράλληλα επηρεάστηκαν από την ελληνική γλώσσα. Εδώ και επτά περίπου αιώνες μιλιέται στην 

Ελλάδα η Αρβανίτικη διάλεκτος και η χρήση της φτάνει μέχρι και σήμερα. Μέχρι τις αρχές του 

20ου αιώνα είχαν κεντρικό ρόλο στην επικοινωνία των κατοίκων των Αρβανιτόφωνων περιοχών 

της Ελλάδας, ωστόσο μετά το 1960-1970 άρχισε η σταδιακή υποχώρηση τους. Στις μέρες μας 

ανήκει στις διαλέκτους της Ευρώπης που τείνουν να εξαφανιστούν.26 
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26 Μ.Μ. Δέδε, Τουρκαλβανοί και Έλληνες Αρβανίτες, Ιωάννινα, 1995, σελ 18-19 



Η χαρακτηριστική υποχώρηση της μετά τα μέσα του 20ου αιώνα οφείλεται κυρίως σε  

κοινωνικούς, οικονομικούς και εκπαιδευτικούς λόγους. Αρχικά κατά την δεκαετία του 1940-1950 

συντελείται εσωτερική μετανάστευση των Ελλήνων με αποτέλεσμα την ερήμωση της υπαίθρου και 

την αστικοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Σαν συνέπεια πολλοί Αρβανίτες έχασαν τις 

σχέσεις με ομόφωνους τους. Η αστικοποίηση αυτή σε συνδυασμό με την καθιέρωση της 

υποχρεωτικής βασικής εκπαίδευσης (πλέον όλοι γνώριζαν να μιλούν και να γράφουν στα ελληνικά) 

ενίσχυσαν την παρακμή των τοπικών διαλέκτων. 

Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν και έργα για την βελτίωση των υποδομών του Ελληνικού 

κράτους. Ιδιαίτερη βάση δόθηκε στην ενίσχυση των συγκοινωνιών, χερσαίων, θαλάσσιων και 

εναέριων. Πλέον και οι πιο απομακρυσμένες περιοχές είχαν αποκτήσει πρόσβαση στα αστικά 

κέντρα. Αξίζει να γίνει λόγος και για τον ρόλο που έπαιξε η στρατιωτική θητεία για τον ανδρικό 

Αρβανιτόφωνο πληθυσμό. Η απομάκρυνση τους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τον τόπο 

καταγωγής τους, η συναναστροφή τους με άνδρες διαφορετικών περιοχών, καθώς και η 

αναγκαστική εξοικείωση τους, στα πλαίσια του στρατιωτικού μηχανισμού, με την Ελληνική 

γλώσσα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. 

Παρόλα αυτά, και παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από το δικτατορικό καθεστώς για την μη 

χρήση τους, η αιτία ήταν διαφορετική. Μετά το 1970, το τελευταίο τέταρτο δηλαδή του 20ου αιώνα 

χωρίς να ασκηθεί καμία απολύτως πίεση στον Αρβανιτόφωνο πληθυσμό, οι ίδιοι οι Αρβανίτες 

έδειξαν απροθυμία να μεταδώσουν στους απογόνους τους το γλωσσικό τους ιδίωμα. Στράφηκαν 

στην ευρύτερη χρήση των Ελληνικών για να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και στο νέο 

κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον.  Ουσιαστικά λοιπόν η Αρβανίτικη γλώσσα εγκαταλείφθηκε 

αυτοβούλως και συνεχίζει να χάνεται, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές που αποτελούν τα 

προπύργια όπου επιβιώνουν και σήμερα τα Αρβανίτικα. 

Οι περιοχές αυτές είναι στην Βοιωτία τα χωριά Κυριάκι, Αγία Άννα, Στείρι και Ελικώνας. Στην 

Αργολίδα τα χωριά Λίμνες και Χέλι ή Αραχναίο. Στην Κορινθία τα χωριά Σοφικό, Αθίκια, Κόρφος, 

Άγιος Ιωάννης και Αγγελόκαστρο. Στην Αττική η περιοχή Φυλή ή αλλιώς Χασιά, ο Ασπρόπυργος 

και η Μάνδρα. Στην Φλώρινα τα χωριά Φλάμπουρο, Λέχοβο και Δροσοπηγή. Στο Αγκίστρι το 

χωριό Μαυρομάτι. Στην Εύβοια τα χωριά του Κάβο Ντόρο και στην Άνδρο τα χωριά Ψωριάρεζα και 

Πάνω Γαύριο. 

Σχετικά με την προέλευση της Αρβανίτικης διαλέκτου επικρατεί η άποψη ότι αποτελεί 

ανεξάρτητη γλώσσα, συγγενική της Τόσκικης (σημερινή Αλβανική). Ωστόσο τα Αρβανίτικα της 

Ελλάδας καθώς και τα Αρβανίτικα της Ιταλίας είναι πιο συντηρητικά και αρχαϊκά εξαιτίας της 

απομόνωσης  τους σε αλλόγλωσσο περιβάλλον.  Εξάλλου είναι γνωστό πως Αρχαϊκά στοιχεία που 

έχουν εκλείψει στην νεοελληνική γλώσσα και στις υπόλοιπες σύγχρονες διαλέκτους της 

                                                                                                                                                                  
 



διατηρούνται στα Αρβανίτικα. 

Η Αλβανική είναι η συνέχεια της πανάρχαιας Πελασγικής γλώσσας, ενώ με την πάροδο του 

χρόνου ενσωμάτωσε στοιχεία της Λατινικής, της μεσαιωνικής ελληνικής, της ομηρικής, της 

Σλάβικης καθώς και της Τούρκικης. Αδιαμφισβήτητα όμως η βάση της είναι τα Ελληνικά κατά 

κύριο λόγο, και δευτερευόντως τα Λατινικά. Ενδεικτικά ως βοηθητικά ρήματα χρησιμοποιεί το καμ 

(έχω) και το γιάμ (είμαι). Χαρακτηριστικό της επίσης είναι ότι παίρνει το άρθρο στο τέλος των 

λέξεων και όχι στην αρχή, όπως στην Ελληνική γλώσσα, ενώ για να δηλωθεί η άρνηση δεν 

χρησιμοποιείται κάποιο αρνητικό μόριο όπως στην νέα Ελληνική αλλά δηλώνεται με την προσθήκη 

του συμφώνου «σ» στην αρχή του ρήματος.27 

 

3.1 Τα Αρβανίτικα της Άνδρου 

Η Αρβανίτικη διάλεκτος που χρησιμοποιείται στο νησί την Άνδρου ανήκει και αυτή με την σειρά 

της στην οικογένεια της Τοσκικής διαλέκτου της Νότιας Αλβανίας, παρουσιάζει όμως και δικά της 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η εξέλιξη από τόπο σε τόπο ήταν 

διαφορετική και για την γλώσσα, η οποία δεν παρουσιάζει απόλυτη ομοιομορφία ακόμα και μέσα 

στα όρια του Ελλαδικού χώρου. Στο σημείο αυτό της εργασίας θα πραγματοποιηθεί διεξοδική 

παρουσίαση των χαρακτηριστικών της Αρβανίτικης διαλέκτου της Άνδρου με έμφαση στην 

φωνητική, και στη μορφολογία. 

Τα στοιχεία που διατηρούνται ίδια σε όλα τα Αρβανιτόφωνα χωριά του νησιού είναι τα εξής: 

I. Σε όλες τις περιοχές εμφανίζονται, και χρησιμοποιούνται τα παλαιοαλβανικά αρκτικά 

συμφωνικά συμπλέγματα blj, glj και klj. To ίδιο συμβαίνει και στα Αρβανίτικα της Ιταλίας. 

II. Κοινό σημείο επίσης είναι και η ύπαρξη και των τριών γενών: αρσενικό, θηλυκό και 

ουδέτερο. 

III. Χαρακτηριστική είναι επίσης η χρήση της κατάληξης -te για το ά πρόσωπο του ενικού της 

οριστικής. Η κατάληξη αυτή χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα μόνο στην Άνδρο και στην Ν. 

Εύβοια. Ωστόσο η χρήση της αρχαϊκής αυτής κατάληξης επιβιώνει και στην Τοσκική διάλεκτο της 

Αλβανίας και είναι πιθανόν να προέκυψε από επιρρήματα όπως το menate. 

IV. Ένα ακόμη κοινό χαρακτηριστικό της Αρβανίτικης διαλέκτου του νησιού είναι η επιβίωση 

του επιρρήματος ma (που σημαίνει περισσότερο) και ανήκει στην Γκεγκική διάλεκτο αντί του me 

που χρησιμοποιείται ευρέως στα  Αρβανίτικα. 

V. Κοινά είναι επίσης και τα αριθμητικά απόλυτα. 

VI. Τέλος, κοινές είναι οι προθέσεις ka (από) και te (προς) που συντάσσονται με ονομαστική. 

Στο νησί της Άνδρου, από γλωσσολογική άποψη θα μπορούσε να συντελεστεί διάκριση των 
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περιοχών σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα ανήκει ο Αμολόχος και τα μικρά χωριά που 

προέκυψαν από την διάσπαση του και είναι το Καλιβάρι, οι Χάρτες, το Βαρίδι, το Βιτάλι, και οι 

Γίδες. Από την άλλη μεριά στην δεύτερη ομάδα ανήκουν τα χωριά Άρνη, Απροβάτου, Ατένι, 

Ρέματα, Βουρκωτή και Κατάκοιλος. 

Η βασική γλωσσολογική διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες αφορά την φωνητική. Στην 

πρώτη ομάδα συντελείται τροπή του hσε gh(δηλαδή γ) όταν βρίσκεται σε άτονη συλλαβή μέσα 

στην λέξη. Αυτό δεν συμβαίνει στην δεύτερη ομάδα όπως στα Αρβανίτικα γενικότερα καθώς και 

στην Αλβανική κοινή. 

Μια δεύτερη διαφορά αφορά το λεξιλόγιο. Η πρώτη ομάδα για να δηλώσει το επίρρημα μέσα 

χρησιμοποιεί την λέξη benda ενώ η δεύτερη ομάδα χρησιμοποιεί την λέξη menda. Επιπροσθέτως 

η πρώην ομάδα για να δηλώσει την παππαδιά χρησιμοποιεί τον τύπο prifteshe ενώ η δεύτερη τον 

τύπο putreshe. 

Όσον αφορά τον τονισμό στην Αρβανίτικη διάλεκτο της Άνδρου δεν παρατηρήθηκε διάκριση 

ανάμεσα σε μακρά και βραχέα φωνήεντα. Ο τόνος των λέξεων παρουσιάζει ένα εύρος που 

εκτείνεται από την παραλήγουσα ως της προπαραλήγουσα αλλά και την προ-προπαραλήγουσα. 

Εντούτοις, δεν αλλάζει θέση κατά την κλίση, αλλά παραμένει σταθερός στην τονιζόμενη συλλαβή. 

Σχετικά με την φωνολογία στην Αρβανίτικη διάλεκτο της Άνδρου εμφανίζονται τα 

παλαιοαλβανικά συμπλέγματα glj και klj τα οποία δεν διατηρήθηκαν στην σύγχρονη Αλβανική 

γλώσσα. Επιπλέον το h προφέρεται επουρανωμένο κυρίως σε ελληνικά γλωσσικά δάνεια, όπως το 

αντίστοιχο ελληνικό χ. 

 Τo l μπροστά από τα i, e και a προφέρεται ως lj με εξαίρεση τις λέξεις που      αποτελούν 

ελληνικά δάνεια, στις οποίες διατηρεί την αρχική φωνητική του αξία. Ο παλλόμενος φθόγγος rr 

διατηρείται ενώ παράλληλα διατηρείται και το διπλό ll αλλά όχι πάντοτε με την ιδιότυπη φωνητική 

του τραχύτητα, την οποία αγνοεί η νεοελληνική κοινή. 

Τα γένη είναι τρία όπως και στην Ελληνική γλώσσα, σε αντίθεση με την Αλβανική κοινή στην 

οποία το ουδέτερο απουσιάζει. Στα αρσενικά, στην ονομαστική του ενικού εμφανίζονται δύο 

συγκολλητικά άρθρα, το -u και το -I στο τέλος της λέξης. Τα άηχα σύμφωνα k,p,t,th του αόριστου 

τύπου της ονομαστικής ενικού τρέπονται στα αντίστοιχα ηχηρά τους g,b,d,dh στον οριστικό τύπο 

της ονομαστικής ενικού. 

Επιπροσθέτως και τα θηλυκά δέχονται στην ονομαστική ενικού του οριστικού τύπου το 

συγκολλητικό άρθρο -a. Τα ουδέτερα από την άλλη πλευρά εμφανίζονται σταθερά με την κατάληξη 

-te. Τα έναρθρα επίθετα είναι πιθανόν να εκφέρονται και χωρίς άρθρο, ενώ σαν επίδραση από την 

νεοελληνική κοινή συχνά προηγούνται του ουσιαστικού . 

 Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί η ιδιαιτερότητα του αρβανίτικου ιδιώματος της 

Βουρκωτής. Στην θέση της κοινής διφθόγγου ua στα αρβανίτικα εμφανίζεται το φωνήεν o. Δεν 



υπάρχει ομοφωνία για τον εάν πρόκειται για το παλαιοαλβανικό ή αν αποτελεί νεωτερισμό εξαιτίας 

της γεωγραφικής απομόνωσης της περιοχής. Μια δεύτερη διαφοροποίηση των αρβανίτικων της 

Βουρκωτής, είναι η συμπεριφορά του παλαιοαλβανικού e. Αν και στην τόσκικη διάλεκτο 

μετατράπηκε σε ie, στην περίπτωση των Αρβανίτικων της Βουρκωτής εμφανίζεται ως je, ενώ μετά 

από συριστικό ή r παραμένει e.28 
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4. Οι παραδοσιακοί χοροί της Άνδρου 

Ως χορός ορίζεται η ρυθμική κίνηση ενός ή περισσότερων ατόμων που πραγματοποιείται με την 

συνοδεία μουσικής ή τραγουδιού. Εμφανίστηκε στις ανθρώπινες κοινωνίες ήδη από πολύ νωρίς και 

χρησιμοποιήθηκε ως μέσο εξωτερίκευσης συναισθημάτων και διαθέσεων αλλά και ως λατρευτική 

τελετουργία. Η ανθρώπινη τάση για χορό μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ενστικτώδης αντίδραση 

η οποία επηρεάστηκε από πλήθος πολιτισμικών παραγόντων. Στην πορεία εξελίχθηκε σε ένα πολύ 

σύνθετο και εκλεπτυσμένο φαινόμενο που ανάλογα τον τόπο, τον χρόνο και τον λαό ντύθηκε με 

διαφορετικές σημασίες και απέκτησε ποικίλες μορφές. 

Όπως συνέβη σε ολόκληρο τον κόσμο έτσι και στα πλαίσια του Ελληνικού χώρου κάθε περιοχή, 

σε αναλογία πάντα με την φυλετική καταβολή των κατοίκων της, ανέπτυξε την δική της μουσική 

παράδοση. Τα τραγούδια, η μουσική και οι χοροί που πλαισίωναν τους κατοίκους σε όλες τις 

κοινωνικές εκδηλώσεις και εντοπίζονταν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, διαμορφώθηκαν σύμφωνα 

με την πολιτισμική παράδοση, την χρονική περίοδο, τις γειτονικές ή ξένες επιρροές και γενικότερα 

με βάση την ιστορία του τόπου και των ανθρώπων του. 

Στην περιοχή της Άνδρου συνέβη κάτι ανάλογο. Όντας ένα από τα νησιά των Κυκλάδων και ως 

φυσική συνέχεια της Εύβοιας είναι εύλογο να μοιράζεται με τις περιοχές αυτές κοινά πολιτισμικά 

στοιχεία, αυτό όμως δεν σημαίνει πως η πορεία του νησιού ήταν σε πλήρη συνάφεια με την εξέλιξη 

που παρατηρήθηκε στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων γενικότερα, ούτε ότι δεν ανέπτυξε τα δικά 

της ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Αυτό ίσχυε και στην περίπτωση των παραδοσιακών 

χορών και ίσως σε αυτό διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και η πολυπληθής ομάδα των Αρβανιτών 

που εγκαταστάθηκε στην περιοχή. 

Είναι γεγονός πως επιβίωσαν ελάχιστα Αρβανίτικα τραγούδια στο νησί. Βασικός χορός της 

Αρβανιτιάς ήταν ο νησιώτικος μπάλος ο οποίος χορεύεται κυρίως με την συνοδεία μουσικής, χωρίς 

στίχους. Η επικράτηση του μπάλου οδήγησε τυχόν παραδοσιακά αρβανίτικα τραγούδια στην 

αχρησία και στην συνέχεια στην ολοκληρωτική τους εξαφάνιση. Ωστόσο, αν και δεν επιβίωσαν 

ολοκληρωμένα τραγούδια αλλά κυρίως σπαράγματα πρέπει να τονισθεί η συγγένεια των μοτίβων 

τους με τα αρβανίτικα τραγούδια της Εύβοιας καθώς και με άλλα Αρβανίτικα αρχέτυπα αλλά και 

Ελληνικά.29 

Η μουσική εκτέλεση των Αρβανίτικων χορών είναι σε γενικές γραμμές λιτή και δωρική. 

Απουσιάζουν εντελώς τα μελίσματα, η έρπουσα διάθεση ενώ αποφεύγεται και η μοιρολατρική 

ροπή. Σχεδόν όλες οι μελωδίες τους χρησιμοποιούν τις διατονικές κλίμακες ενώ σπανιότερα 

εμφανίζονται μελωδίες σε χρωματικές κλίμακες με κυριότερο το βαλκανικό μινόρε. Το ύφος  τους 
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είναι ιδιαίτερα σκληρό και αυστηρό και τα βασικά μουσικά όργανα που χρησιμοποιούν οι 

οργανοπαίχτες  της αρβανίτικης παραδοσιακής μουσικής είναι η πίπιζα, η φλογέρα, το λαούτο, το 

κλαρίνο, το σαντούρι, το νταούλι και το βιολί. Τα κλέφτικα τραγούδια απουσιάζουν τελείως, ενώ 

κυριαρχούσαν τραγούδια του γάμου, τα ερωτικά της δουλειάς και τα αποκριάτικα. 

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας στις οποίες τα Αρβανίτικα τραγούδια 

χαρακτηρίζονταν από στεριανή διάθεση για τους Αρβανίτες τις Άνδρου τα τραγούδια και οι χοροί 

είχαν και έχουν καθαρά νησιώτικο ύφος. Οι παραδοσιακοί χοροί του νησιού είναι δύο, ο Συρτός και 

ο Μπάλος. Ο πρώτος είναι καθαρά Ελληνικός χορός ενώ ο δεύτερος εμφανίστηκε αργότερα, την 

περίοδο κατά την οποία το νησί ήταν υπόδουλο στους Φράγκους (1207-1566). 

Οι δύο αυτοί χοροί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους καθώς σχεδόν πάντοτε χορεύονται 

μαζί. Πιο συγκεκριμένα ο Μπάλος αποτελεί την συνέχεια του Συρτού. Μετά την διακοπή του 

Συρτού η οποία είναι συνήθως απότομη, ο κύκλος των χορευτών διαλύεται και μένει ένα μόνο 

ζευγάρι που συνεχίζει τον χορό. Σκοπός τους είναι να επιδείξουν την επιδεξιότητα τους αλλά και 

την ομορφιά της γυναίκας χορεύτριας. 30 

 

 

Εικόνα 4:Κατασκευή τσαμπούνας από Γιδιώτες της Άνδρου, 2015. 

Πηγή: Προσωπικό φωτογραφικό αρχείο 
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4.1 Συρτός 

Πρόκειται για έναν Ελληνικό παραδοσιακό χορό η προέλευση του οποίου ανάγεται στην αρχαία 

Ελλάδα. Η παρουσία του στον Ελληνικό κόσμο είναι μακραίωνη, ενώ σήμερα εμφανίζεται με 

πλήθος παραλλαγών. Το όνομα του χορού προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη σύρω και 

παρουσιάζει πολλές αναλογίες με τον κύκλιο χορό των αρχαίων. 

Ο Συρτός της Άνδρου συγκεκριμένα προέκυψε από την ένωση τριών αρχαίων χορών. Είναι 

ουσιαστικά ένα κράμα της Θερμαστρίδος, του Γεράνου και του Όρμου. Κατά τη  διάρκεια του 

χορού της Θερμαστρίδος ο χορευτής πηδώντας από το έδαφος διασταυρώνει τα πόδια του στον 

αέρα πριν προσγειωθεί. Ο χορός αυτός ονομάστηκε μεταφορικά έτσι μέσω της παρομοίωσης του 

πηδήματος του χορευτή με τα σκέλη της θερμαστρίδας που χρησιμοποιούσαν οι σιδηρουργοί. Ο 

δεύτερος χορός είναι ο Γέρανος που είναι χαρακτηριστικά συρτός και ομαλός. Ο τρίτος είναι ο 

Όρμος, χορός των Λακεδαιμονίων. Χορεύονταν από ένα ή και περισσότερα ζευγάρια από τα οποία 

οι άνδρες ως αρχηγοί πήγαιναν μπροστά και από πίσω τους ακολουθούσαν σεμνά οι γυναίκες. Οι 

πιο γνωστοί συρτοί είναι ο «Πολίτικος», ο «Συλιβριανός», ο «Ποταμός», «Του Κίτσου η μάνα» ο 

«Ασιζιές» και ο συρτός «Της Γρηάς το Κάστρο». 

Πέρα όμως από αυτούς τους τρείς χορούς που αναφέρθηκαν και απαρτίζουν τον Ανδριώτικο 

Συρτό, στην αρχαιότητα υπήρχε και ο Συρτός αυτούσιος που έχει διατηρήσει το όνομα του μέχρι 

την σημερινή εποχή. Η θέση αυτή στηρίζεται σε μία αρχαία επιγραφή που βρέθηκε στην σημερινή 

Καρδίτσα αλλά προέρχεται από το μαντείο του Πτώου Απόλλωνα και χρονολογείται αμέσως μετά 

τους Μυκηναϊκούς χρόνους31. 

Κατά την διάρκεια της γιορτής των Πτώων, μαζί με όλες τις διαδικασίες που απάρτιζαν την 

εκδήλωση, χορευόταν και ένας χορός που ονομαζόταν Συρτός. Για άγνωστους λόγους η τέλεση 

αυτής της γιορτής διακόπηκε για κάποιο διάστημα αλλά τον 3ο αιώνα π.Χ. πραγματοποιήθηκε ξανά 

υπό την αιγίδα ενός πλούσιου άνδρα, του Επαμεινώνδα. Μάλιστα στην αρχαία επιγραφή προς το 

πρόσωπο του αναφέρονται οι πατροπαράδοτες γιορτές και ο Συρτός χορός που πραγματοποιούσε ο 

ίδιος με σεβασμό στους θεούς.32 
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4.2 Μπάλος 

Ο μπάλος είναι ένας από τους πιο γνωστούς ελληνικούς νησιώτικους χορούς. Σε όλες τις 

παραλλαγές του  είναι ζευγαρωτός χορός με χαρούμενη μελωδία που ενισχύει την διάθεση του 

φλερτ. Η ονομασία του προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήμα βαλλίζω ενώ ο όρος μπάλος (ballo) 

που σημαίνει χορός είναι όρος λατινικός προερχόμενος από την λέξη αυτή. Αν και ουσιαστικά 

πρόκειται για αυτοτελή χορό, στην Άνδρο δεν χορεύεται ποτέ μόνος του ανεξάρτητα από τον Συρτό, 

είναι δηλαδή κατά κάποιον τρόπο η κατακλείδα του. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες οι Καπουκίνοι που κατοικούσαν στα νησιά των Κυκλάδων ακόμα και 

κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήταν αυτοί που δίδαξαν στους ντόπιους κατοίκους αυτόν το 

χορό. Κυριαρχεί επίσης η υπόθεση ότι ο μπάλος εξαιτίας της ξενικής καταγωγής του (είναι 

Βενετικός χορός) επικράτησε να χορεύεται πάντοτε μετά τον γνήσιο τοπικό χορό τον Συρτό. Οι 

κάτοικοι της Άνδρου φημίζονται για τις χορευτικές τους ικανότητες στον μπάλο αν και δεν αποτελεί 

ιδιαίτερο χορό του τόπου τους αλλά κατά παράδοση χορευόταν και χορεύεται σε όλα τα νησιά των 

Κυκλάδων.33 

Η μουσική του μπάλου της Άνδρου και των Κυκλάδων γενικότερα επηρεάστηκε από τις στροφές 

που προήλθαν από τους Έλληνες της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης. Παλιοί 

οργανοπαίχτες που είχαν μετακινηθεί στις περιοχές αυτές με την επιστροφή τους έφεραν στο νησί 

αυτές τις αγνώστου αριθμού στροφές. 

Ο μπάλος της Άνδρου παίζεται με πιο αργό τρόπο ενώ χρησιμοποιεί κλίμακες ρεμπέτικου ύφους. 

Πιο συγκεκριμένα βασίζεται σε κλίμακες Ντό μινόρε και ματζόρε, Σί και Ρέ ματζόρε, Σόλ ματζόρε 

και μινόρε και τέλος Λά ματζόρε και μινόρε που καταλήγει με την ανάλογη στροφή και πάλι στο 

Ντό ματζόρε για να συνεχιστεί. 

Όπως προαναφέρθηκε ο μπάλος πάντοτε έπεται του Συρτού. Δύο άνδρες χορευτές αφού 

χορέψουν τον Συρτό καλούν τις ντάμες, δηλαδή δύο γυναίκες χορεύτριες, οι οποίες παίρνουν θέση 

ανάμεσα τους κρατούμενες μεταξύ τους με ένα μαντήλι. Ο πρώτος καβαλιέρος σύρει τον χορό 

κρατώντας την διπλανή του χορεύτρια με μαντήλι. Με την σειρά της η ντάμα κρατά την δεύτερη 

γυναίκα, ενώ ο δεύτερος χορευτής που είναι και ο τελευταίος κρατιέται από αυτήν. Αρχικά για 

περίπου δέκα με δεκαπέντε λεπτά παίζεται ο Γυναικείος μπάλος και διατηρείται η προαναφερθείσα 

διάταξη των χορευτών, ενώ στην συνέχεια εισάγεται ο κυρίως Μπάλος τον οποίο χορεύει το ένα ή 

και τα δύο ζευγάρια αντικριστά. 34 
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4.3 Παράδειγμα γαμήλιου χορού 

Σε κάθε περιοχή της Ελλάδας όλες οι ανθρώπινες κοινωνικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα του τόπου. Μία τέτοια περίπτωση είναι και αυτή του 

γάμου που γιορτάζεται και πλαισιώνεται με πλήθος διαφορετικών εκδηλώσεων και διαδικασιών 

από τόπο σε τόπο. Ωστόσο σχεδόν σε όλα τα μέρη της Ελλάδας η διαδικασία του γάμου συνδέεται 

άμεσα με τον χορό, κατά την διάρκεια του οποίου διοργανώνονται τραπέζια και γλέντια για τους 

προσκεκλημένους. 

Κάτι ανάλογο ισχύει και στο νησί της Άνδρου στο οποίο κατά παράδοση την γαμήλια τελετή 

διαδέχεται το γλέντι και ο χορός. Σύμφωνα λοιπόν με τα ήθη και τα έθιμα του νησιού ο γαμπρός 

είναι αυτός που θα χορέψει πρώτος με την νύφη. Στην πορεία βέβαια πλήθος χορευτών τον 

περιστοιχίζουν σχηματίζοντας έναν κύκλο προς τιμήν του. Ο κύκλος αυτός αποτελείται από τον 

γαμπρό που βρίσκεται μπροστά, την νύφη, έναν στενό συγγενή της και ένα στενό συγγενή του 

γαμπρού, την παράνυφη, τον κουμπάρο και έναν ακόμη προσκεκλημένο. 

Η νύφη οφείλει να συνοδέψει στον χορό όσους προσκεκλημένους θα το επιθυμήσουν. Για αυτόν 

τον λόγο ο γαμπρός χορεύει για λίγο μαζί της ώστε να μην την κουράσει. Στον αρχικό κύκλο που 

σχηματίστηκε μετά από δύο με τρείς γύρους ο κουμπάρος διαδέχεται τον γαμπρό και γίνεται ο 

πρωτοχορευτής. Με την σειρά του ο κουμπάρος θα παραχωρήσει λίγο αργότερα την θέση του σε 

όποιον συγγενή του ζευγαριού το θελήσει. Κατά αυτόν τον τρόπο ο χορός συνεχίζεται με τον ένα 

χορευτή να διαδέχεται τον άλλο, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να χορέψουν με το νεόνυμφο 

ζευγάρι. Η μουσική δεν διακόπτεται ενώ οι μελωδίες του Συρτού εναλλάσσονται με δεξιοτεχνία. 

Δεν είναι ο γαμπρός αυτός που θα χορέψει με την νύφη τον Μπάλο, αλλά ο τελευταίος από 

όσους χόρεψαν στον κύκλο. Το μουσικό πέρασμα από τον έναν χορό στον άλλο γίνεται απότομα 

και δίνεται τέλος στο προηγούμενο μουσικό μέρος. Έτσι με τον μπάλο σαν επίλογο ολοκληρώνεται 

το κύριο χορευτικό, ο Συρτός. 

Ο Ανδριώτικος μπάλος χαρακτηρίζεται από ερωτική και ειδυλλιακή διάθεση, χάρη και 

κομψότητα. Για αυτόν τον λόγο κατά την διάρκεια της μουσικής εκτέλεσης του, ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις γαμήλιων γιορτών η μουσική ντύνεται με τα πιο όμορφα και μεγαλόπνοα λόγια. Πολύ 

συχνά τα τραγούδια αυτά ήταν αυτοσχέδια, τα οποία  κατασκεύαζαν την στιγμή της μουσικής 

εκτέλεσης ικανοί αυτοσχεδιαστές και έμπειροι λαουτιέρηδες όπως ο Χρήστος Δόμινος και ο Ζάνες 

Καρκάκης που καταγόταν από το Κόρθι. 

 

 



5.Ο τρόπος ζωής και οργάνωσης των Αρβανιτών κατοίκων του νησιού 

5.1 Η δημιουργία της Αρβανιτιάς και των πρώτων οικισμών 

Σύμφωνα με μαρτυρίες οι Αρβανίτες ως νομάδες κατέφθασαν στο νησί της Άνδρου στα τέλη του 

1320 μ.Χ. Οι διενέξεις ανάμεσα στους Ιταλούς και Βυζαντινούς ηγεμόνες στην περιοχή της 

Ηπείρου και της σημερινής Αλβανίας τους οδήγησαν στην αναζήτηση νέου τόπου εγκατάστασης. 

Οι δύο πρώτοι οικισμοί τους στην Άνδρο ήταν τα χωριά Άρνη και Αμόλοχος, η πρώτη από το 1576 

ενώ ο Αμόλοχος ήδη από το 1510. 

Ο Αμόλοχος αποτέλεσε τον πρώτο βασικό πυρήνα των Αρβανιτών στο νησί, ο οποίος σταδιακά 

διασπάστηκε και επεκτάθηκε και σε γειτονικές περιοχές. Η Άρνη ήταν ουσιαστικά το σύνολο 

τεσσάρων ή πέντε οικισμών και αποτελούσε τον δεύτερο κύριο αρβανίτικο κέντρο. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι και τα δύο αυτά χωριά μέχρι και σήμερα δεν ακολουθούν την κλασική 

συγκρότηση με κέντρο την πλατεία και την εκκλησία όπως συνηθίζεται. 

Το πρώτο διάστημα της παραμονής τους στην Άνδρο, οι Αρβανίτες που είχαν καταφτάσει με τις 

γυναίκες, τα παιδιά και τα υπάρχοντα τους υποχρεώθηκαν να κατασκευάσουν καλύβες. Εκεί θα 

διανυκτέρευαν την περίοδο του θερισμού και της συγκομιδής και για αυτό όφειλαν να τις χτίσουν 

κοντά στις εκτάσεις γης όπου εργάζονταν. Αργότερα όμως με την πάροδο του χρόνου και την 

δημιουργία νέων οικογενειών, οι καλύβες αυτές έδωσαν την θέση τους στα πέτρινα κονάκια που 

επιβιώνουν μέχρι σήμερα. 

Εκτός από τους δύο αυτούς βασικούς πυρήνες που αναφέρθηκαν, υπήρχαν και άλλοι γνωστοί 

οικισμοί. Είναι γεγονός πως ο Αμόλοχος τροφοδότησε πλήθος μικρότερων και νεότερων οικισμών, 

ανάμεσα σε αυτούς και του Γαυρίου με αποτέλεσμα να οδηγηθεί ο ίδιος λίγο αργότερα σε μαρασμό. 

Ακόμα, υπάρχει αναφορά και στο χωριό Γίδες ήδη από το 1600 από το οποίο προέκυψε αργότερα 

το χωριό Βιτάλι. Τέλος η Βουρκωτή, γνωστή από το 1566 που πιθανότατα δημιουργήθηκε από τον 

οικισμό της Άρνης. 

Παρά την κοινή καταγωγή των κατοίκων αυτών των περιοχών αξίζει να σημειωθεί η διαφορά 

που αυτές παρουσίαζαν σχετικά με τα ήθη και τα έθιμα. Η Βουρκωτή και η Άρνη μοιράζονταν τα 

ίδια ήθη και έθιμα με τους Αρβανίτες της Αττικής. Επιπλέον οι γυναικεία ενδυμασία τους μέχρι 

προσφάτως ήταν όμοια ενώ και τα επίθετα τους ήταν κοινά. Από την άλλη πλευρά το Γαύριο και ο 

Αμόλοχος διέφεραν από του υπόλοιπους Αρβανίτικους οικισμούς του νησιού, ωστόσο παρουσίαζαν 

ομοιότητες με το Κρανίδι, την Ύδρα, τις Σπέτσες, τον Πόρο και με την Αρβανιτιά της 

Πελοποννήσου γενικότερα.35 

                                                 
35 Τ.Π. Γιοχάλας, Άνδρος Αρβανίτες και Αρβανίτικα, Αθήνα, 2010, σελ 22-28 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ως γνωστόν η αποίκηση των Αρβανιτών στη νήσο της Άνδρου πραγματοποιήθηκε εσκεμμένα 

για να ενισχυθεί ο πληθυσμός της υπαίθρου, που είχε ερημώσει λόγω των πειρατικών επιδρομών, 

και κατ’ επέκταση και η άμυνα της. Σε αυτούς παραχωρήθηκαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης χωρίς 

καμία επιβάρυνση από φόρους ή δασμούς. Επιπροσθέτως τους δόθηκε η δυνατότητα να 

κληροδοτούν τις εκτάσεις αυτές στους απογόνους τους, χωρίς κανέναν περιορισμό. Είχαν ισόβιά 

απαλλαγή από κάθε είδους αγκαρία ενώ παράλληλα προστατεύονταν από τυχόν αυθαιρεσίες του 

κρατικού μηχανισμού. Για όλες αυτές τις παροχές το μοναδικό αντάλλαγμα που ήταν υποχρεωμένοι 

να προσφέρουν ήταν οι στρατιωτικές τους υπηρεσίες. Όφειλαν να υπερασπιστούν το νησί ενάντια 

σε κάθε κίνδυνο, όχι μόνο ως πεζοί στρατιώτες αλλά και ως ιππείς. Για αυτό και κάθε οικογένεια 

αρβανιτών ήταν αναγκασμένη να έχει στην κατοχή της ίσο αριθμό ίππων με τον αριθμό των 

αρρένων που την απάρτιζαν. 

Και κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας οι συνθήκες στο νησί ήταν για αυτούς ευνοϊκές. Ο 

Σουλτάνος Μουράτ Γ’ το 1539μ.Χ. με διάταγμα που εξέδωσε κατοχύρωνε τα δικαιώματα των 

κατοίκων για αυτοκυβέρνηση, ελεύθερη άσκηση της χριστιανικής θρησκείας και για την ανάπτυξη 

αυτόνομων κοινωνικών θεσμών. Παρά τα νέα δεδομένα και την παρουσία των ξένων κατακτητών η 

κοινωνία της Άνδρου εξακολουθούσε να διατηρεί φεουδαρχική δομή. Η  Φραγκική αριστοκρατία 

του νησιού συνέχισε να έχει κυρίαρχη θέση ως και τον 17ο αιώνα μετά τον οποίον επήλθε και η 

ολοκληρωτική της εξαφάνιση. 

Η Άνδρος τότε ήταν χωρισμένη σε τέσσερα διαμερίσματα. Τα δύο από αυτά ήταν ο Αμόλοχος 

και η Άρνα ( αρχική ονομασία της Άρνης ) στα οποία διέμενε το ένα τρίτο του πληθυσμού του 

νησιού. Ήταν οι Αρβανιτόφωνες περιοχές που κατάφεραν να διατηρήσουν την κοινοτική τους 

αυτονομία και το δικαίωμα για αυτοδιοίκηση. Τα άλλα δύο ήταν το Απάνω Κάστρο ή αλλιώς Κόρθι 

και το Κάτω Κάστρο ή Χώρα στην οποία υπαγόταν και το Αρβανιτόφωνο χωριό της Βουρκωτής. 

Κάθε μια από αυτές τις περιοχές είχε και τον δικό της δάσκαλο ο οποίος ήταν ντόπιος για το Κόρθι 

και την Χώρα ενώ για τον Αμόλοχο και την Άρνη ήταν απεσταλμένος από το νότιο τμήμα του 

νησιού. 

Στις Αρβανιτόφωνες περιοχές  ίσχυε ένα ιδιόμορφο Αλβανικό σύστημα αυτοδιοίκησης. Ενώ σε 

όλους τους οικισμούς υπήρχε ένας επίτροπος, υπεύθυνος για την περιοχή, στο Βόρειο τμήμα όπου 

κατοικούσαν οι Αρβανίτες, διοικητικές αρμοδιότητες είχαν και άλλα πρόσωπα. Στον Αμόλοχο 

υπήρχαν οι γέροντες, όπως αναφέρονται σε δικαιοπρακτικά έγγραφα, πιθανότατα οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία κάτοικοι του χωριού. Στην Άρνη  και στον Αμόλοχο κατά τον 16ο και 17ο αιώνα υπήρχαν και 

οι πρωτόγεροι που είχαν υψηλές αρμοδιότητες, οι οποίες όμως είναι άγνωστες στις μέρες μας. 

Ακόμα μία διαφοροποίηση είναι ότι στο χωριό της Άρνης ο εκάστοτε ιερέας αναλάμβανε και χρέη 

επιτρόπου ενώ είναι γνωστό πως συνήθως οι επίτροποι διορίζονταν απευθείας από τις Τούρκικες 

αρχές. 



Μετά το σύντομο χρονικό διάστημα της Ρωσοκρατίας κάνει και στην Άνδρο την εμφάνιση του ο 

θεσμός του Κοτζαμπάση. Ο θεσμός αυτός ουσιαστικά προέβλεπε την ύπαρξη ενός άρχοντα 

υπεύθυνου για ολόκληρο το νησί. Το πρόσωπο που θα αναλάμβανε αυτή τη θέση έπρεπε να χαίρει 

της εμπιστοσύνης των κατοίκων αλλά και των Τουρκικών Αρχών. Βασική προϋπόθεση ήταν η 

κατοχή πλούτου καθώς και η κοινωνική προβολή. Παρά τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την 

οικονομική ισχύ ορισμένων αρβανιτών που είχαν αναδειχθεί σε μεγαλογαιοκτήμονες μέχρι την 

έναρξη της επανάστασης του 1821, είναι γεγονός πως κανένας από αυτούς δεν κατάφερε να 

αναδειχθεί σε τόσο υψηλό αξίωμα. 36 

 

 

5.2 Οικιακή οικονομία : γεωργία κτηνοτροφία και παράγωγα προϊόντα 

Η οικιακή οικονομία και οι ασχολίες των κατοίκων στηρίζονταν στην γεωργία και την 

κτηνοτροφία. Οι εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί βρίσκονταν στο βόρειο τμήμα του νησιού 

και ως επί το πλείστον ήταν ορεινές και ακαλλιέργητες. Τα εδάφη ήταν επικλινή και η εκχέρσωση 

τους απαιτούσε ιδιαίτερο μόχθο. Ασχολήθηκαν κυρίως με την σπορά αρακά, σιταριού, κριθαριού 

και σταχιού. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για την σπορά και τον θερισμό καθώς και για όλες 

τις γεωργικές εργασίες είχαν στα αρβανίτικα ελληνικές ονομασίες. Αυτό συνέβη λόγω της μεγάλης 

επίδρασης που άσκησε ο ελληνικός πληθυσμός ήδη σε πρώιμο στάδιο στις αρχικές εστίες 

παραμονής τους, στην σημερινή Νότια Αλβανία. Τα εργαλεία τους ήταν το αλέτρι, το δρεπάνι, και  

το δισάκι στο οποίο τοποθετούσαν τους σπόρους. 

Όσον αφορά την κτηνοτροφία έπαιξε εξίσου σημαντικό ρόλο στην ζωή των Αρβανιτών της 

Άνδρου. Η εκτροφή των ζώων τους εξασφάλιζε το κρέας τα γαλακτοκομικά προϊόντα βασικά για 

την επιβίωση τους, καθώς και μαλλί και δέρματα για ρούχα, υποδήματα και υφαντά. Σημαντική 

επίσης ήταν και η συμβολή τους στις γεωργικές εργασίες. Για παράδειγμα το αλώνισμα, η άροση 

και η ζεύση στο ελαιοτριβείο γινόταν με την βοήθεια της αγελάδας ενώ το γαϊδούρι  

χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά του άχυρου και των λοιπών προϊόντων του θερισμού. Αρχικά 

αναπτύχθηκαν κοπάδια γιδών και αργότερα αποκτήθηκαν οι αγελάδες και οι χοίροι. 

Οι πρώτες ύλες που τους έδινε η γη και τα ζώα μετά από συγκεκριμένες διαδικασίες 

μετατρέπονταν στα τελικά προϊόντα. Υπήρχαν στο νησί νερόμυλοι και ανεμόμυλοι για το άλεσμα 

των καρπών. Χαρακτηριστικά στον Αμόλοχο υπήρχε αυτόνομος οικισμός μυλωνάδων ενώ οι 

κάτοικοι της Άρνης χρησιμοποιούσαν τους νερόμυλους που βρίσκονταν στα Ρέματα. Με την σειρά 

του, ο αλεσμένος καρπός του σιταριού μετά από ειδική επεξεργασία έδινε το ψωμί. Το τυρί αφού 

πρώτα το άφηναν να ξινίσει το συντηρούσαν σε ασκούς και έτσι δημιουργούσαν το τουλουμοτύρι. 

                                                 
36 Δ.Π. Πασχάλη, Ιστορία της νήσου Άνδρου, Αθήνα, σελ 154-162 

 



Τέλος το χοιρινό κρέας το διατηρούσαν σε πήλινα δοχεία ή αλλιώς μπουρνιές, τις οποίες γέμιζαν με 

λίπος. 

Οι Αρβανίτες της Άνδρου ξεκίνησαν την δική τους παραγωγή λαδιού με καθυστέρηση. Αυτό 

συνέβη γιατί η καλλιέργεια ελαιόδεντρων στην περιοχή έγινε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ως επακόλουθο, στο Βόρειο τμήμα του νησιού δεν δημιουργήθηκαν από νωρίς ελαιοτριβεία ή 

αλλιώς βίδες όπως ονομάζονταν στην Άνδρο. Η ονομασία αυτή προερχόταν από την ονομασία του 

βασικού οργάνου συμπίεσης του πολτού, του περιστρεφόμενου άξονα που ονομαζόταν αλλιώς και 

αφαλός. Εκτός από το βασικό που αναφέρθηκε υπήρχαν και άλλα εξαρτήματα όπως η πέτρα 

σύνθλιψης των καρπών, ή αλλιώς βόλι και κυλίνδρα και η κάτω πέτρα που ονομαζόταν και καταριά. 

Η συγκομιδή των καρπών της ελιάς γινόταν κατά βάση από το χώμα και ξεκινούσε νωρίς ήδη 

από τον μήνα Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία 

γεμίζοντας μικρά καλάθια, με τα οποία αργότερα γέμιζαν μεγαλύτερα τσουβάλια και κοφίνια μέσα 

στα οποία μετέφεραν το προϊόν στις κατοικίες τους. Για να αποφευχθεί η σήψη, οι ελιές 

απλώνονταν στο δώμα, μέρος ευήλιο και ευάερο. Έπειτα ο καθένας με την σειρά του πήγαινε στο 

ελαιοτριβείο για να αλέσει την πρώτη ύλη που θα του έδινε το λάδι. Αυτά βρίσκονταν συνήθως 

κοντά σε ρέματα εφόσον για την λειτουργία τους ήταν αναγκαία η δύναμη του νερού. Οι εργάτες 

που απαιτούνταν για να επιτευχθεί το άλεσμα ήταν συνήθως τέσσερις με πέντε, ενώ σε πολλές 

περιοχές κατά της διάρκεια της διαδικασίας ο ιδιοκτήτης του ελαιοτριβείου ή αλλιώς βιδιάρης 

έζευε την αγελάδα. Αυτό στην Άνδρο δεν συνέβαινε συχνά, και για να περιοριστεί ο χρόνος της 

άλεσης ένα ή δύο παλικάρια έπαιρναν την θέση του ζωντανού. Τέλος ο κάθε παραγωγός ήταν 

υποχρεωμένος να φέρει στο ελαιοτριβείο και ικανή ποσότητα ξύλων για την θέρμανση του νερού. 

Οι Αρβανίτες έδιναν ιδιαίτερη σημασία και στον οίνο, ο οποίος τους συνόδευε σε όλες τις 

κοινωνικές τους εκδηλώσεις. Ήδη κατά την περίοδο της κατασκευής των χτιστών πετρόσπιτων 

τους φρόντισαν να υπάρχει χώρος σε αυτά που θα χρησίμευε ως πατητήρι. Η απόσταξη από τους 

καρπούς του σταφυλιού δεν ήταν άγνωστη σε κανένα από τα χωριά της Αρβανιτιάς. 

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό και η ενασχόληση τους με την κατασκευή μεταξιού, 

ιδιαίτερα στον Αμόλοχο. Είναι αξιοσημείωτο πως και σε αυτή την περίπτωση, κατά την διάρκεια 

της κατασκευής της οικίας τους είχαν προβλέψει την ύπαρξη δωματίου στο οποίο θα γινόταν και η 

εκτροφή των μεταξοσκωλήκων. Η παραγωγή μεταξιού στα χωριά αυτά δεν συνεχίστηκε ως τις 

μέρες μας και έτσι οι μοναδικοί που γνωρίζουν την διαδικασία παραγωγής του είναι οι γηραιότεροι 

Αρβανίτες του νησιού, που και αυτοί τα πληροφορήθηκαν μέσω διηγήσεων από τους προγόνους 

τους. Σύμφωνα με τέτοιου είδους μαρτυρίες ο σπόρος του μεταξοσκώληκα αφού πρώτα είχε 

τοποθετηθεί σε κουτιά συντηρούταν πάνω στα σώματα των ανθρώπων και μέσα από τα ρούχα τους 

ώστε να διατηρηθεί ζεστός και να εκκολαφθεί γρηγορότερα. Τους μεταξοσκώληκες αυτούς τους 

τάιζαν με φύλλα βάτου και τους τοποθετούσαν σε κόσκινο από δέρμα με ξύλινη στεφάνη. 



Οι Αρβανίτες χτίστες φρόντισαν ώστε το κυρίως δωμάτιο των σπιτιών, το ανώι να είναι 

μακρόστενο στο σχήμα. Αυτό συνέβη για να μπορούν να χωρέσουν στο δωμάτιο αυτό όσο το 

δυνατόν περισσότερες καλαμωτές. Τα μικρά εκτροφεία μεταξοσκώληκα που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως τοποθετούνταν πάνω σε αυτές, τις οποίες αναρτούσαν με σχοινιά κύπερης, δικής 

τους κατασκευής, από τα δοκάρια της στέγης. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που οι 

μεταξοσκώληκες σταματούσαν να τρέφονται, σκαρφάλωναν ψηλά σε θήκες που ήταν κρεμασμένες 

και δημιουργούσαν τα κουκούλια τους. Τέλος τα κουκούλια αυτά διαλύονταν με την βράση, 

μαζεύονταν σε κουβάρια, και στην πορεία, μετά από επεξεργασία δημιουργούσαν κλωστές. Αυτές 

μεταφέρονταν με την σειρά τους στην Χώρα του νησιού όπου κατασκευάζονταν τα μεταξωτά από 

τον εργαλειό και έφταναν μέχρι την Κωνσταντινούπολη. 

Ανάμεσα στα προϊόντα της κτηνοτροφίας ήταν τα δέρματα των ζώων και το μαλλί που 

αποτελούσαν την πρώτη ύλη για την κατασκευή υποδημάτων και υφαντών. Το χοιρινό δέρμα από 

την μέση των πλευρών του ζώου λόγω της σκληρότητας του χρησιμοποιούταν για την παραγωγή 

παπουτσιών. Για να είναι έτοιμο για αυτή τη χρήση το τοποθετούσαν σε κοκκινόχωμα ώστε να 

απορροφηθεί το λίπος και να στεγνώσει εντελώς. Για λόγους οικονομίας τα υποδήματα των 

Αρβανιτών δεν είχαν φτέρνα ενώ υπήρχαν οπές στο μπροστινό τμήμα και στις δύο πλευρές της 

φτέρνας από τις οποίες περνούσαν το κορδόνι από κατσικίσιο δέρμα, με το οποίο έσφιγγαν το 

υπόδημα πάνω στο πόδι. 

Τα υφαντά που κατασκεύαζαν οι Αρβανίτισσες στον εργαλειό ήταν πετσέτες, κουβέρτες, 

βελέντζες, και προϊόντα ρουχισμού. Το γίδινο μαλλί χρησίμευε για την δημιουργία ενός χοντρού 

υφάσματος που ονομαζόταν ράσο. Με αυτό κατασκευάζονταν βαριά ρούχα όπως παντελόνια, κάπες, 

παλτά και βράκες ενώ το χρώμα του ήταν μαύρο. Κάθε νοικοκυριό ήταν υπεύθυνο για την 

κατασκευή των ρούχων των μελών του καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες δεν υπήρχαν ραφτάδες στα 

χωριά της Αρβανιτιάς. Πολύ αργότερα τα πρώτα ραφτάδικα έκαναν την εμφάνιση τους στο Γαύριο. 

Εκτός από τα αγαθά τα οποία φρόντιζαν να εξασφαλίσουν οι ίδιοι για την επιβίωση τους 

υπήρξαν και άλλα φυσικά προϊόντα που αποτέλεσαν μέρος της διατροφής τους. Το μέλι, τα σύκα 

και τα αγριόχορτα ήδη από την περίοδο της πρωτοεγκατάστασης των Αρβανιτών στο νησί 

χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο διατροφής. Ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισαν τα άγρια χόρτα 

στην ζωή τους διαφαίνεται και από την ύπαρξη και την επιβίωση αλβανικής ονοματολογίας για 

αυτά. Τα σύκα από την άλλη ήταν βασική τροφή για τους εργαζόμενους στα κτήματα ενώ το μέλι 

χρησιμοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό καθώς στην Άνδρο η φυσική αυτή τροφή υπήρχε σε 

αφθονία. 

Μαζί με το μέλι αξίζει να σημειωθεί και η χρήση του κεριού το οποίο πρόεκυπτε μετά από μια 

εξαιρετικά χρονοβόρα και απαιτητική επεξεργασία. Για τους Αρβανίτες ήταν ένα πολύτιμο δώρο 

της φύσης το οποίο προσέφεραν με μεγάλη ευλάβεια στην Παναγία, τους χρησίμευε ωστόσο και 



για την τέλεση κηρομαντείας. Οι παλαιότεροι ανάλογα με τα σχήματα που έπαιρνε το κερί όσο 

έλιωνε προέβλεπαν τον θάνατο συγγενικών προσώπων. 

Η ενασχόληση τους καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου με τις εργασίες εκτός σπιτιού επηρέασε 

και την καθημερινή τους διατροφή. Το φαγητό είτε το έπαιρναν μαζί τους από το σπίτι είτε το 

προμηθεύονταν απευθείας από την φύση. Συνήθως οι γυναίκες τους ετοίμαζαν φάβα από αρακά, 

μπιζέλια ή κουκιά με αρκετό κρεμμύδι το οποίο συνόδευαν με τυρί. Από την φύση διάλεγαν τα 

ώριμα σύκα και τις ξερές ελιές που μάζευαν από το έδαφος. Την θερινή περίοδο εμπλούτιζαν το 

γεύμα τους με παστά ψάρια και πηγμένο ξινόγαλα. 

Οι Αρβανίτες μετέφεραν στο νησί συνταγές που συνηθίζονταν στην περιοχή της Αλβανίας, 

κυρίως όμως έμαθαν και πρόσθεσαν στην διατροφή τους παραδοσιακά φαγητά της Άνδρου. 

Βασικότερο φαγητό τους ήταν τσιγαρίδες τις οποίες διατηρούσαν στο χάβανο, ένα ξύλινο κουτί με 

καλό καπάκι. Ήταν ουσιαστικά κομμάτια κρέατος από την κοιλιά του χοίρου, τα οποία αφού τα 

έβραζαν έπαιρναν το λίπος και το χρησιμοποιούσαν ως συντηρητικό. Αυτές τρώγονταν ωμές ή 

τηγανιτές με κρεμμύδι και αυγό, γεύμα γνωστό ως φρουτάλια. Πολύ διαδεδομένο φαγητό ήταν 

επίσης η πηχτή με βασικά υλικά το κεφάλι, τα πόδια και τα αυτιά του χοίρου καθώς και η ματιά που 

ήταν το παχύ έντερο των χοίρων γεμιστό με ρύζι, συκωτάκια και σταφίδες. 

Η αυτάρκεια των Αρβανίτικών οικογενειών, οι οποίες παρήγαγαν σχεδόν όλα τα βασικά αγαθά 

που τους ήταν απαραίτητα συνέβαλε στην ανάπτυξη μονάχα δύο επαγγελμάτων στις περιοχές όπου 

διέμεναν. Αυτό του σιδερά και του τσουκαλά. Ο σιδεράς ήταν αυτός που κατασκεύαζε το υνί αλλά 

και τα περισσότερα γεωργικά εργαλεία όπως τις τσάπες, τα φτυάρια, τα δρεπάνια και τα μιγκάρια. 

Ο τσουκαλάς από την άλλη ήταν αυτός που κατασκεύαζε τα φλιτζάνια, τα τσουκάλια, τις μπουρνιές 

όπου φύλαγαν το χοιρινό κρέας και τα πήλινα πιάτα. Πέρα από αυτά από τα χέρια του προέρχονταν 

και οι πήλινοι σωλήνες νερού, οι λεκάνες για ζύμωμα, οι πήλινες κυψέλες μελιού και αρκετά 

αργότερα τα κεραμίδια.37 

 

5.3 Ενδυμασία 

Για την ενδυμασία των Αρβανιτών κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους στην Άνδρο δεν 

υπάρχουν μαρτυρίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γάλλου περιηγητή PittondeTournefort το 1700 

οι Αρβανίτες της Άρνης και του Αμόλοχου είχαν διατηρήσει την παλιά τους ενδυμασία της οποίας 

όμως τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται. Μια άλλη μαρτυρία του Αντωνίου Μηλιαράκη, ο οποίος 

επισκέφθηκε τους οικισμούς αυτούς γύρω στα 1880 μας αποκαλύπτει πως οι γυναίκες ντύνονταν 

όμοια με τις Αρβανίτισσες της Αττικής ενώ οι άνδρες είχαν ως ενδυμασία την παραδοσιακή 

νησιώτικη βράκα. 
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Ακόμα και λίγο μετά την δεκαετία του 1950 οι κάτοικοι της Βουρκωτής φορούσαν ζωνάρι από 

μαλλί πρόβειο μαύρου χρώματος, ενώ αντιθέτως για τους Αρβανίτες της Άρνης το ζωνάρι ήταν 

πάνινο και λευκό. Η βράκα ήταν σε όλες τις περιοχές του νησιού κοινή για Αρβανίτες και μη. Στην 

Βουρκωτή το σύνολο της εμφάνισης συμπλήρωνε ένα μαύρο σκουφί που ονομαζόταν καλουπάκι, 

ενώ στο Γαύριο, την Άρνη και στα Ρέματα οι κάτοικοι φορούσαν κόκκινο φέσι με φούντα. Όλοι οι 

άνδρες της Αρβανιτιάς του νησιού φορούσαν πλεχτή φανέλα, συνήθως με κοντό μανίκι ή χωρίς και 

από πάνω πουκάμισο με κλειστό γιακά. Το γιλέκο ήταν χαρακτηριστικό της ενδυμασίας τους και τα 

κουμπιά του ήταν κόκκινου ή χρυσού χρώματος ανάλογα. Τους χειμερινούς μήνες κυρίως 

φορούσαν και κάπα ή αλλιώς τσάκο η οποία κατασκευαζόταν από μαλλί γίδας ενώ οι κάλτσες τους 

πάντοτε έφταναν ως το γόνατο από όπου πιανόταν και η βράκα. Υπάρχει η πληροφορία ότι οι 

άνδρες της Βουρκωτής θέλοντας να μοιάζουν πιο σκληροί άφηναν τα μαλλιά τους άκοπα προς τα 

πίσω. 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν κυρίως για την ενδυμασία των γυναικών της Άρνης. Στην 

καθημερινή τους ενδυμασία η κάπα που φορούσαν ήταν άσπρου χρώματος, επίσης 

κατασκευασμένη από μαλλί με μαύρα σιρίτια. Τα πουκάμισα τους είχαν σκούρα χρώματα, σφιχτό 

κολάρο και συνήθως στην περιοχή του στήθους ήταν πιασμένα με καρφίτσα. Επίσης φορούσαν 

ποδιές κατασκευασμένες από τις ίδιες, και  το μαντήλι τους, επίσης άσπρο, δενόταν μπροστά στον 

λαιμό. Η γιορτινή τους ενδυμασία διέφερε από την καθημερινή, αποτελούταν από ένα άσπρο 

μάλλινο φόρεμα με φαρδιά μανίκια και μαύρα σιρίτια. Τα υποδήματα τους ήταν μαύρου χρώματος 

με στρογγυλές μύτες, οι κάλτσες που φορούσαν ήταν άσπρες ενώ τα γιορτινά πουκάμισα είχαν ως 

επί το πλείστων πράσινο χρώμα. Τέλος για τις γυναίκες κατά παράδοση τα μαλλιά ήταν πιασμένα 

σε κότσο πάνω στο κεφάλι.38 
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5.4 Η παιδεία στα αρβανιτοχώρια της Άνδρου 

Όσον αφορά την παιδεία, το μορφωτικό επίπεδο των Αρβανιτών του νησιού ήταν ιδιαίτερα 

χαμηλό.  Η έλλειψη σχολείων σε όλους τους οικισμούς συνέβαλε στην πλήρη αμάθεια των 

κατοίκων και στην πνευματική τους εξαθλίωση. Ή πρώτη προσπάθεια για βελτίωση της 

κατάστασης πραγματοποιήθηκε από τον ιεροδιάκονο Διονύσιο Κροκόδειλο το 1834, ο οποίος 

ανέλαβε την διδασκαλία των Ελληνικών σε σχολείο του Αμόλοχου, ωστόσο δεν κατάφερε να 

πετύχει πολλά καθώς το σχολείο αυτό τελικά έκλεισε. 

Την ίδια χρονιά, ο έπαρχος του νησιού επισκέφθηκε τα Αρβανιτοχώρια της Άνδρου για να 

διαπιστώσει την πνευματική και κοινωνική εξαθλίωση των κατοίκων. Στην σχετική έκθεση που 

υπέβαλε τον Σεπτέμβρη του 1834 στη Βασιλική Νομαρχία των Κυκλάδων τονίζει χαρακτηριστικά 

πως οι Αρβανίτες είχαν πλήρη άγνοια την ελληνικής γλώσσας  και δεν γνώριζαν από τρόπους. Το 

συμπέρασμα του ήταν πως η ίδρυση σχολείων δεν θα ήταν αρκετή αν δεν καθιστούσαν 

υποχρεωτική την φοίτηση σε αυτά. 

Από το σημείο αυτό και έπειτα λήφθηκαν σημαντικά μέτρα για την μόρφωση των κατοίκων του 

Αμόλοχου και της Άρνης. Πιο συγκεκριμένα στον πρώτο οικισμό υπήρχε κτίριο στο οποίο 

στεγαζόταν το σχολείο που έκλεισε, ενώ στην Άρνη όπου σχολείο δεν υπήρχε, όλοι οι κάτοικοι 

συμφώνησαν για την κατασκευή του η οποία όμως ολοκληρώθηκε πολύ αργότερα. Σχετικά με 

αυτούς που θα αναλάμβαναν τα ηνία της εκπαίδευσης , για τον Αμόλοχο ως δάσκαλος είχε οριστεί 



ο Κροκόδειλος, ενώ για την περιοχή του Γαυρίου ο Τζονάκης, ο οποίος δεν έχαιρε της ίδιας 

εκτίμησης με τον πρώτο. 

Και τα επόμενα χρόνια όμως παρά το μέγεθος του προβλήματος η κατάσταση δεν βελτιώθηκε. 

Υπάρχουν σχετικές μαρτυρίες που προδίδουν πως οι κάτοικοι του Γαυρίου χαρακτηρίζονταν από 

πλήρη άγνοια. Αυτό υποστήριξε ο Δήμαρχος της περιοχής το 1836 αλλά και ο Διοικητής της Τήνου, 

Ιωάννης Θεοτόκης, που βρέθηκε εκεί το 1841. Το ίδιο συνέβη και στην Άρνη, για την οποία ο 

Θεοτόκης αναφέρει το 1842 πως δεν μπορεί να επιτευχθεί διδασκαλία αν δεν υπάρχει 

εκπαιδευτικός που να μιλάει την Αλβανική διάλεκτο, καθώς είναι η μοναδική που γνωρίζουν οι 

κάτοικοι. 

Οι παρατηρήσεις αυτές εισακούσθηκαν από τις δημοτικές αρχές, και η σύσταση σχολείου στην 

Άρνη εγκρίθηκε το 1843. Παρόλα αυτά όμως το σχολείο μέχρι το 1845 δεν λειτούργησε. Ο 

βουλευτής της Άνδρου Π.Δ. Καμπάνης με σχετική επιστολή ενημέρωσε τον τότε Υπουργό Παιδείας 

Ι. Κωλλέτη για την αναγκαιότητα έναρξης της λειτουργίας του. Η άγνοια της ελληνικής γλώσσας 

από τους κατοίκους καθώς και η ανατροφή τους αποκλειστικά στην Αλβανική  μπορούσε να 

επιφέρει υλικές αλλά και ηθικές βλάβες στο υπό διαμόρφωση ελληνικό έθνος. Με σκοπό να μην 

επιβαρυνθεί η δημόσια οικονομία ζητήθηκε η αρωγή τριών πλούσιων μονών του νησιού, της 

Ζωοδόχου Πηγής, της Παναχράντου και του Αγίου Νικολάου για την δημιουργία του σχολείου. 

Τελικά ξεκίνησε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1846 αλλά οι συνθήκες εκπαίδευσης ήταν ιδιαίτερα 

απαιτητικές, καθώς ο αριθμός των μαθητών ήταν μεγάλος και όλοι ήταν αρχάριοι, ενώ δεν 

μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον δημοδιδάσκαλο τους Ιωάννη Ρούσο ο οποίος δεν ήταν 

δίγλωσσος. Τέλος εμπόδιο στάθηκε και η προσήλωση των κατοίκων στις γεωργικές και 

κτηνοτροφικές εργασίες. Τα παιδία όντας απαραίτητα εργατικά χέρια αναγκαστικά παραμελούσαν 

τις σχολικές υποχρεώσεις τους τις περιόδους έντονης δουλειάς.39 

 

5.5 Δεισιδαιμονίες που επιβίωσαν 

Η πλήρης έλλειψη παιδείας στα Αρβανιτοχώρια της Άνδρου τα χρόνια της Φραγκοκρατίας και 

της Τουρκοκρατίας, συνέβαλε στην επιβίωση δοξασιών που δεν αποκτήθηκαν στο νησί αλλά 

προϋπήρχαν. Το πιο χαρακτηριστικό φαινόμενο που ενισχύει την παραπάνω θέση είναι η πρακτική 

της τυμβωρυχίας. Πιο συγκεκριμένα. Στην Άρνη, τη Βουρκωτή, και στο Γαύριο, οι κάτοικοι 

πίστευαν πως ένας νεκρός θαμμένος πρόσφατα, μπορεί να βρικολακιάσει, να βγει έξω τη νύχτα και 

να προκαλέσει άσχημα πράγματα στους ζωντανούς. Σύμφωνα με αυτή τους τη δοξασία ο νεκρός 

είχε την ικανότητα να εμφανίζεται στα όνειρα του εχθρού του και να τον τυραννά αλλά και να 

παρεμβαίνει προκαλώντας του άσχημες ασθένειες. 
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Οι άνθρωποι που πίστευαν πως υπέφεραν εξαιτίας κάποιου νεκρού λάμβαναν άμεσα μέτρα, για 

την αντιμετώπιση της κατάστασης, τα οποία άγγιζαν τον παραλογισμό και την φρίκη. Ένας πρώτος 

τρόπος αντιμετώπισης ήταν η καύση του νεκρού μέσα στον τάφο του με το άνοιγμα οπής και την 

ρίψη ασβέστη ή πετρελαίου στο εσωτερικό του. Μια δεύτερη πιο φρικαλέα αντίδραση σε τέτοιου 

είδους δοξασίες ήταν το άνοιγμα του τάφου και ο διαμελισμός του νεκρού, του οποίου τα κάτω 

άκρα αφαιρούνταν ώστε να μην μπορέσει να σηκωθεί ξανά. Τέλος υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες 

με μαυρομάνικο μαχαίρι σταύρωναν τα χέρια, ή το κάρφωναν στην καρδιά του νεκρού. Το 

αποκορύφωμα ήταν η αφαίρεση της καρδιάς, την οποία έκαιγαν και έπιναν την σκόνη της. 

Η επιβίωση πρωτογονικών δεισιδαιμονιών στην Άνδρο κινητοποίησε τις διοικητικές και 

εκκλησιαστικές Αρχές του νησιού. Ο διοικητής της Τήνου το 1836 που πληροφορήθηκε την 

πρακτική αυτή ζήτησε την αύξηση της προσοχής στις περιοχές όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο 

της τυμβωρυχίας και τον αφορισμό όσων συμμετέχουν. Και ο επίσκοπος της Άνδρου ζήτησε 

βοήθεια αυτή τη φορά από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αν και αρχικά η 

αντίδραση της ήταν διστακτική, τελικά το 1885 εξέδωσε επιτίμιο, στο οποίο απειλούσε με 

αφορισμό όσους δεν μετανοούσαν και για όσους θα διέπρατταν ξανά τέτοιου είδους ανοσιούργημα. 

Οι αφορισμοί της Ιεράς συνόδου δεν στάθηκαν αρκετοί για την διακοπή αυτού του φαινομένου. 

Το 1890 μέσα από άρθρο της εφημερίδας «εφημερίς» γίνεται γνωστό στο πανελλήνιο πως η 

πρακτική της τυμβωρυχίας έλαβε ακόμα μια φορά χώρα σε χωριό του Δήμου Άρνης της Άνδρου. Το 

θέμα επανήλθε πολλές φορές στο προσκήνιο, και από την Ιερά Σύνοδο με την έκδοση σχετικών 

εγκυκλίων αλλά και από τις διάφορες εφημερίδες της Ελλάδας και της Άνδρου οι οποίες 

καυτηρίασαν επανειλημμένα την φρικτή αυτή συνήθεια. 

Στο νησί παρατηρήθηκαν και άλλες πρακτικές που είχαν τις ρίζες τους στην επιβίωση 

προκαταλήψεων και δεισιδαιμονιών. Αρχικά σύμφωνα με πληροφορίες στα τέλη του 1850 οι 

κάτοικοι του νησιού που είχαν πέσει θύματα του συμβολαιογράφου του χωριού και είχαν βρεθεί 

χρεωμένοι εξαιτίας πλαστών ομολόγων, αφού σκότωσαν τον ίδιο και την οικογένεια του, ανήγειραν 

μεγάλη αναθεματίστρα πετώντας πέτρες, η οποία υπάρχει και σήμερα στην περιοχή του όρους 

Πετάλου. 

Ακόμα υπήρξαν μαρτυρίες για ακόμα μία πρακτική που ήταν ιδιαίτερα συνδεδεμένη με τις 

αλβανικές συνήθειες. Πρόκειται για το φαινόμενο της αδελφοποιίας, δηλαδή της δημιουργίας 

στενού δεσμού μεταξύ ενός ή και περισσότερων ατόμων με την τη χρήση μαγείας ή με την βοήθεια 

θρησκευτικών τελετουργιών. Μετά την αδελφοποίηση τους η σχέση των ατόμων αυτών δεν έχει 

όρια, ενώ οι υποχρεώσεις του ενός απέναντί στον άλλο δεν τελειώνουν ποτέ. Συγκεκριμένα το 1790 

στον Αμόλοχο παρατηρήθηκε μία περίπτωση ομαδικής αδελφοποιίας σαράντα ατόμων. Οι Αρχές 

φοβήθηκαν μήπως την πρακτική αυτή ακολουθήσει σύμπραξη αυτού του μεγάλου αριθμού ατόμων 



με αρνητικά αποτελέσματα.40 

 

 

5.6 Η κοινωνική διαφοροποίηση Αρβανιτών και γηγενών κατοίκων 

Τα χρόνια που ακολούθησαν την επανάσταση του 1821 η εξέλιξη των Αρβανιτών δεν ήταν 

όμοια με των υπολοίπων κατοίκων του νησιού. Αν και κατά την διάρκεια της επανάστασης όλοι 

μαζί πολέμησαν ενάντια στους ξένους κατακτητές για την ελευθερία τα δύο αυτά στοιχεία δεν 

κατάφεραν να εξισωθούν κοινωνικά. Οι κάτοικοι της Χώρας ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την 

ναυτιλία εγκαταλείποντας την παλιά κυρίαρχη τάξη των γαιοκτημόνων. Αντιθέτως οι Αρβανίτες 

διατήρησαν την παλιά τους οργάνωση και εξακολουθούσαν να αποτελούν μια κλειστή αγροτική και 

κτηνοτροφική κοινωνία. 

Όταν αργότερα άρχισαν να εργάζονται ως ναύτες σε πλοία των Ανδριωτών η σύγκρουση τους 

ήταν αναπόφευκτη. Οι Αρβανίτες που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ ξανά με την ναυτιλία και 

αποκαλούνταν περιφρονητικά από τους κατοίκους της Χώρας σκυλάρβανα ενώ με την σειρά τους 

οι Αρβανίτες τους αποκαλούσαν πουλαράδες επειδή κυκλοφορούσε ο θρύλος πως κάποτε τους 

είχαν πουλήσει για μοσχάρι ένα πουλάρι. 

Η ολοκληρωτική ένωση ανάμεσα σε Αρβανίτες και γηγενείς κατοίκους επιτεύχθηκε αργότερα. 

Οι Αρβανίτισσες απέκτησαν πρόσβαση στην εκπαίδευση και πολλές από αυτές αναγκάστηκαν να 

εργαστούν σε αστικά σπίτια σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια ως οικότροφοι. Με αυτόν τον 

τρόπο επιτεύχθηκε η αποδοχή των Αρβανίτων από τον ελληνικό πληθυσμό αλλά και το αντίστροφο 

χωρίς κανένα αίσθημα υπεροχής και από τις δύο πλευρές.41 
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6. Η αρχιτεκτονική των κτισμάτων στα Αρβανιτοχώρια της Άνδρου 

Οι Αρβανίτες που κατέφθασαν πρώτοι στην Άνδρο δεν κατασκεύασαν απευθείας σπίτια. Είναι 

γνωστό πως αρχικά διέμεναν σε καλύβες των οποίων η μορφή δεν είναι γνωστή στις μέρες μας. Την 

θέση του στις καλύβες αυτές έδωσαν αργότερα τα γνωστά πετρόχτιστα κονάκια. Η αρχιτεκτονική 

που παρατηρείται ακόμα και σήμερα είναι επηρεασμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό από την 

αρχιτεκτονική του νησιού. Τα κτίσματα ως προς την δομή, το σχήμα, τη λειτουργία, ακόμα και τα 

υλικά οικοδομής είναι όμοια με αυτά των γηγενών κατοίκων του νησιού. Αυτό μας αποκαλύπτει 

πως οι κάτοικοι του νησιού ήταν αυτοί που πιθανότατα δίδαξαν στους Αρβανίτες την τέχνη της 

οικοδόμησης και τον τρόπο χρήσης των υλικών. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως το 

λεξιλόγιο για την περιγραφή των Αρβανίτικων κτισμάτων είναι κατά βάση ελληνικό και πιο 

συγκεκριμένα χρησιμοποιείται η Ανδριακή διάλεκτος. 

 

6.1. Ο οίκος   

Η Αρβανίτικη κατοικία,χαρακτηρίζεται από δωρική λιτότητα, και το σχήμα της, που παραμένει 

ίδιο στις μέρες μοιάζει με ένα αντεστραμμένο κεφαλαίο Γ. Το κενό που δημιουργείται στην γωνία 

δεν έμενε ακάλυπτο, αλλά σκεπαζόταν με κυπαρισσόξυλα ή σχιστόπλακες και έτσι δημιουργούταν 

το χαγιάτι που προστάτευε την αυλή από τον δυνατό άνεμο. Το κεντρικό δωμάτιο του σπιτιού ήταν 

το ανώι που είχε μακρόστενο σχήμα και χρησιμοποιούταν για την εκτροφή μεταξοσκώληκα. Για το 

δωμάτιο αυτό υπήρχε ξεχωριστή είσοδος από το χαγιάτι. Σε μία από τις δύο άκρες του σπιτιού 

υπήρχε η κουζίνα η οποία είχε τζάκι και δική της είσοδο από το ανώι. Στην απέναντί πλευρά της 

κουζίνας ήταν συνήθως κατασκευασμένη η τραπεζαρία και το υπνοδωμάτιο ενώ στην απέναντι από 

αυτό γωνία βρισκόταν μία ξύλινη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο του σπιτιού και ονομαζόταν 

γκλαβανή. Το υπόγειο ήταν συνηθισμένο να χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο ένα από αυτά αποθήκευαν 

την τροφή, ενώ το άλλο το χρησιμοποιούσαν για τα ζώα. 

Η κατασκευή της σκεπής του οίκου ήταν περίπλοκη καθώς ο μάστορας έπρεπε να μεριμνήσει 

για τον καλό εξαερισμό του χώρου καθώς μέσα στο σπίτι γινόταν και η εκτροφή μεταξοσκωλήκων. 

Η βάση της κατασκευής αυτής ήταν τα ξύλινα δοκάρια από κορμούς κυπαρισσιών πάνω στα οποία 

τοποθετούσαν κλαδιά πικροδάφνης και αγριόχορτα. Αργότερα τα κλαδιά πικροδάφνης 

αντικαταστάθηκαν από  καλάμια τα οποία βοηθούσαν στην κάλυψη των κενών της σκεπής. Πάνω 

από αυτά τοποθετούνταν πλάκες και τρία στρώματα πηλού τα οποία τα έστρωναν με την βοήθεια 

ειδικών εργαλείων. Στο επάνω μέρος του τοίχου των δωματίων τοποθετούνταν τα φτερώματα, που 

ήταν ουσιαστικά πλάκες που προεξείχαν,για να συγκρατούν μαζί με τον πηλό τα ποδότοιχα,  

δηλαδή άλλες μεγαλύτερες πέτρες.  Η  έξοδος της καπνοδόχου που ονομαζόταν κοπάσος, χτιζόταν 



ελαφρώς λοξά με πλάκες, και σκεπαζόταν με ακόμα μία πλάκα ή με μία πήλινη κατασκευή. Στο 

ανώι όπου εκτρέφονταν οι μεταξοσκώληκες έχτιζαν περισσότερους κοπάσους, που δεν 

λειτουργούσαν ως έξοδοι καπνοδόχου, αλλά βοηθούσαν στον καλό εξαερισμό του χώρου. 

Σχετικά με το εξωτερικό τμήμα του σπιτιού γνωρίζουμε πως οι τοίχοι ήταν κατασκευασμένοι 

από σχιστόλιθο. Οι τοίχοι δεν ασβεστώνονταν, ενώ οι πέτρες  που συνδέονταν μεταξύ τους με 

λάσπη ήταν ομοιόμορφα τοποθετημένες. Αργότερα οι τοίχοι άρχισαν να ασβεστώνονται, ωστόσο 

στα σπίτια των Αρβανίτικων χωριών του νησιού δεν εμφανίζονται οι χαραγμένες στον σοβά 

στενόμακρες λωρίδες που αποτελούν χαρακτηριστικό των οίκων της Χώρας. Τέλος οι αυλές ήταν 

πάντοτε στολισμένες με λουλούδια ενώ συνηθιζόταν να υπάρχει σε αυτές παγκάκι χωρίς πλάτη. 

 

6.2. Τα κονάκια 

Πρόκειται ουσιαστικά για μικρά πέτρινα σπίτια, που αντικατέστησαν τις αρχικές καλύβες. Αυτά 

βρίσκονταν μακριά από το χωριό και την μόνιμη κατοικία και εξυπηρετούσαν την ανάγκη για 

παρατεταμένη διαμονή κοντά στις εκτάσεις γης που βρίσκονταν οι καλλιέργειες τους. Αξίζει να 

σημειωθεί πως κοντά σε αυτά τα κονάκια υπήρχαν μικρά εκκλησάκια, δίπλα στα οποία 

ενταφιάζονταν όσοι απεβίωναν κατά την διάρκεια της παραμονής τους μακριά από το χωριό. 

Όλα τα κονάκια ήταν κατασκευασμένα με πέτρες εξωτερικά και λάσπη εσωτερικά, είχαν δικό 

τους στάβλο, φούρνο, και πατητήρι. Η διαρρύθμιση ήταν παρόμοια με αυτή της βασικής οικείας 

καθώς και αυτά αποτελούνταν από το ανώι, το χαγιάτι και το δώμα. Αυτό που διέφερε ουσιαστικά 

ήταν πως η είσοδος τους ήταν κοινή για τους ανθρώπους και τα ζώα και μόνο είσοδος στο 

εσωτερικό του σπιτιού τους χώριζε από τον στάβλο. Τα παράθυρα απουσίαζαν εντελώς και για να 

εισέρχεται στο εσωτερικό το φως και ο αέρας υπήρχαν στους τοίχους μικρά τετράγωνα ανοίγματα. 

Το τζάκι χρησιμοποιούταν ως μέσο θέρμανσης αλλά και για τον φωτισμό του χώρου, που ήταν 

ελάχιστος εξαιτίας της έλλειψης παραθύρων. 42 

 

6.3. Άλλα κτίσματα 

Αν και υπήρχαν πολλές εκκλησίες στα χωριά που κατοικούσαν οι Αρβανίτες, καμία από αυτές 

δεν ήταν χτισμένη με αξιοθαύμαστο τρόπο. Δεν πρόκειται για μεγάλες κατασκευές αλλά κυρίως για 

μικρούς ναούς που ανήκαν σε μοναστήρια. 

Το αλώνι ήταν πολύ βασικό κτίσμα, μακριά από το κονάκι και κοντά στο αγρόκτημα. Εξαιτίας 

του δυνατού ανέμου κυρίως στο Βόρειο τμήμα της Άνδρου όπου κατοικούσαν οι Αρβανίτες το 

αλώνι χτιζόταν με δύο ορόφους. Στους τοίχους του υπήρχαν ανοίγματα σαν παράθυρα, που άνοιγαν 

                                                 
42 Τ.Π. Γιοχάλας, Άνδρος Αρβανίτες και Αρβανίτικα, Αθήνα, 2010, σελ 60-64 

 



ή έκλειναν με ψάθες ανάλογα την φορά του ανέμου. Με αυτόν τον τρόπο γινόταν ο καλύτερος 

έλεγχος του ανέμου, και έτσι ολοκληρωνόταν με επιτυχία το ανέμισμα, δηλαδή ο αποχωρισμός του 

καρπού από τα άχυρα μετά το αλώνισμα. 

Τα πεζούλια ήταν απαραίτητες κατασκευές καθώς τα εδάφη που παραχωρήθηκαν στους 

Αρβανίτες βρίσκονταν σε πλαγιές και με κάποιο τρόπο έπρεπε το χώμα να συγκρατηθεί για να 

μπορέσει να καλλιεργηθεί. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούταν για την κατασκευή τους ήταν οι 

ξερολιθιές. Συχνά αντί για πεζούλια κατασκεύαζαν ένα είδος διπλού τοίχου που ονομαζόταν στενή 

και δεν είχε σκοπό να συγκρατήσει το έδαφος αλλά να προστατέψει και να διαχωρίσει τα χωράφια. 

43 
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Β. Μερος 

7. Συνεντεύξεις 

Το ερευνητικό κομμάτι της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε με τη μορφή 

καθοδηγούμενων συνεντεύξεων από ηλικιωμένους αρβανίτες κατοίκους διαφόρων 

αρβανιτοχωριών  της Άνδρου. Οι συμμετέχοντες απαντούσαν σε ερωτήσεις και 

παρέθεταν στοιχεία με βάση τις ενθυμήσεις και τις σκέψεις τους, πάνω σε ζητήματα 

που είχαν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά, τη διάλεκτο και τον τρόπο ζωής των 

αρβανιτών στην Άνδρο. 

Πραγματοποιήθηκαν οκτώ συνεντεύξεις, κατά το διάστημα μεταξύ 3/17 και 8/18 

από τους: 

- Αλέξανδρο Σταύρα, από το Καλυβάρι 

-Ελένη Μάμαη-Μακρίνα, από το Βαρίδι 

-Τσουμπρής Τάκης, από τις Γίδες 

-Σταύρος Λάριος, από τις Γίδες 

-Μαμάης Δήμας, από το Άνω Γαύριο 

-Μανδαράκας Νίκος, από τη Βουρκωτή 

-Γιώργος Δημας, από το Άνω Γαύριο 

-Ζαγοραίος Βαγγέλης, από το Κόρθι 

Οι απαντήσεις, όπως ειπώθηκε, ήταν καθοδηγούμενες από ερωτήσεις σχετικές με 

το υπο εξέταση θέμα, οι οποίες, ωστόσο, ακολουθούσαν τη φυσική ροή της 

συζήτησης, προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία με τους 

συνεντευξιαζόμενους και η παράθεση των σκέψεων και των ενθυμήσεών τους. 

Συνολικά, η έρευνα συνάντησε κάποια προβλήματα, δεδομένου ότι οι 

συμμετέχοντες ήταν προχωρημένης ηλικίας και η επικοινωνία ήταν δύσκολη. Ακόμα, 

οι δυσκολίες στην άντληση πληροφοριών είχαν να κάνουν και με την ίδια τη φύση 

του υπό εξέταση ζητήματος. Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες δεν ήταν σε θέση να 

ανακαλέσουν στη μνήμη τους αμιγώς αρβανίτικα τραγούδια και χορούς, γιατί -σε 

γενικές γραμμές τέτοια υπήρχαν ελάχιστα, έως καθόλου-, γεγονός, το οποίο, ωστόσο, 

ενέχει το ίδιο ερευνητική αξία. 
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ζητήθηκε και η γνώμη του Αρχιεπισκόπου 

Ιερώνυμου, ο οποίος αποτελεί το μοναδικό αρβανίτη που έφτασε τόσο ψηλά στην 

ηγεσία της εκκλησίας. Φυσικά, η προσωπική συνέντευξη που μου παραχώρησε, δεν 

επιτράπηκε να καταγραφεί, ωστόσο παραχώρησε την άδεια να παραθέσουμε τις 

γενικές του σκέψεις σχετικά με τους Αρβανίτες. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι πρόκειται 

για ανθρώπους οι οποίοι όπου πήγαιναν κατάφερναν να  προσαρμόζονται στην 

εκάστοτε κοινωνία – τόπο. Ακόμα, αποδέχεται τη θεωρία οτι ήρθαν από την περιοχή 

του Άρβανου, καθώς και πως τους κάλεσαν οι Βυζαντινοί να εποικήσουν και να 

ενισχύσουν τις περιοχές και ότι ηταν Χριστιανοί και μεγάλοι υποστηρικτές της 

χριστιανοσύνης και αγωνιστές στους πολέμους για την ανεξαρτησία και την 

δημιουργία του Εθνικού μας κράτους. Τέλος, σημείωσε ότι ηταν φιλήσυχοι στην 

καθημερινότητα τους, σκληροί, και πάρα πολύ εργατικοί . 

 

Όπως θα φανεί και στα κεφάλαια που ακολουθούν και παραθέτουν αποσπάσματα 

από τις συνεντεύξεις, ανά θέμα, τα περισσότερα στοιχεία που αντλήθηκαν έχουν να 

κάνουν με τη διάλεκτο, τον τρόπο διασκέδασης και τις ενδυμασίες. Ωστόσο, ένα από 

τα πιο σημαντικά στοιχεία που αξίζει προσοχής και θα αναλυθεί περεταίρω στο 

κεφάλαιο των συμπερασμάτων, είναι η αντίληψη που εκφράζουν οι ίδιοι οι 

συμμετέχοντες ως προς την αρβανίτικη ταυτότητά τους και τη διαφοροποίηση -ή  μη- 

με τους γηγενείς. 

 

7.1. Εγκατάσταση στην Άνδρο 

(Δήμας Μαμάης)-Πως έφτασαν στο νησί όλοι αυτοί που μιλάνε τα Αρβανίτικα; 

-Με τον πόλεμο τότες δυνάμωσε γιατί τα λέγαν αρβανίτικα και ο Έλληνας δεν 

καταλάβαινε τι συζητάγαν αυτοί. Πολλοί είχαν γλιτώσει που ήξεραν αρβανίτικα, έτσι 

συνεννοούνταν για αυτό ήθελαν να τα μάθουνε.  Ή στην Αλβανία που ήταν ο 

πόλεμος το 40΄είχανε πάει πολλοί και ο πατέρας μου και ο θείος μου και άλλοι και 

ήξεραν τα Αρβανίτικα και του λέγανε ¨τι είσαι Αρβανίτης¨ έλα μέσα να σου κάνουμε 

κάτι να φας, να κοιμηθείς ξέρω εγώ. 

-Στην Άνδρο πως βρέθηκαν οι Αρβανίτες; 
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-Δεν έχει μόνο στην Άνδρο έχει σε όλη την Ελλάδα, έχει η Σαλαμίνα, έχει η 

Κούλουρη που λένε έχει πολύ. Τότε θα είχαν έρθει Αλβανοί όπως ήρθαν και τώρα και 

μάθανε και τούτοι. Αλλά και τούτοι που ήρθανε τώρα την μεταδώσανε κάπως την 

γλώσσα τους. 

(Μανδαράκας Νίκος)Έχουμε κατέβει από Ήπειρο. Οι Αρβανίτες έχουν έρθει 

καράδες οι Αρβανίτες. Γιατί στην Βουρκωτή υπήρχαν πιο παλιά επίθετα και τώρα 

έχουν μείνει αυτά τα δικά μας τα τελευταία. Ημερομηνίες να σου πω δεν ξέρω. Τα 

παλιά επίθετα είναι ακόμα στην Άρνη. Μάλλον φύγαν αυτοί από εκεί και ήρθε η 

επόμενη καράδα που ξαναγέμισε την Βουρκωτή. Έχουν έρθει δυο καράδες Αρβανίτες. 

Όπως είναι οι πόντιοι είμαστε και οι Αρβανίτες. 

(Ελένη Μάμαη-Μακρίνα) -Τα Αρβανίτικα που μιλούν οι κάτοικοι της Άρνης έχουν 

κάποια διαφορά με τα Αρβανίτικα που μιλούν  οι κάτοικοι εδώ στον Αμόλοχο; 

-Πιο βαριά μιλάνε, ήταν η προφορά τους πιο βαριά από εδώ. 

-Όταν πηγαίνατε στην Αθήνα λέγατε ότι είστε από την Άνδρο ή λέγατε πως είστε 

Αρβανίτισσα; 

-Από την Άνδρο. Μετά εκτιμήθηκαν πολύ τα Αρβανιτοχώρια γιατί σώθηκε κόσμος. 

Κάποιοι πήγαιναν στην Αθήνα, δουλεύανε ή μπαρκέρνανε. 

-Με την Εύβοια υπήρχε κάποια σχέση; 

-Την Εύβοια την είχανε σαν… Πως να σου πω; Σαν εξορία. 

-Δεν είχατε φιλίες με τους κατοίκους εκεί ή πολλά πάρε δώσε; 

-Όχι, όχι.   

 

(Σταύρος Λάριος) -Πες μου μερικά χωριά στην Άνδρο που είναι αρβανίτικα. 

-από την Βουρκωτή, Απροβάτου και μέχρι το κάβο ντόρο έξω, ήτανε όλα τα χωριά 

αρβανιτοχώρια. Δηλαδή η μισή Άνδρος άμα την πάρεις και την κοιτάξεις η μισή 

Άνδρος ακριβώς. 

-Τα πιο μεγάλα κέντρα των αρβανιτών εδώ ποια ήτανε; 

-Ήτανε ο Αμμόλοχος και η Άρνη 

-Πόσο κόσμο να είχε ο Αμμόλοχος  στα καλά του; 

-Αφού λέγανε είχε 6-7 ενορίες, φαντάσου τι κόσμο είχε. Γιατί ήταν ο Αμμόλοχος, 

ήταν και οι Βρύσες κάτω που ήταν το ποτάμι που ήτανε νερό και εκεί ήτανε χωριό. 
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Το μεγάλο χωριό λέγαν τον Αμμόλοχο. 

-Μιλάμε δηλαδή για 1000 άτομα; 

-Ε βέβαια,800 άτομα σίγουρα είχε. 

-Και η Άρνη; 

-Τα ίδια και αυτή. είχε ποτάμι ρέματα. 

-Είχανε 1000 άτομα; 

-Ναι ναι. 

-Οι Γίδες πόσα άτομα είχανε στα καλά τους, στα καλύτερα τους; 

-200-300 άτομα στα καλύτερα τους, όχι παραπάνω. 

- Πότε να ήτανε τα πιο πολλά; Στην γενιά του μπαμπά σου ή πιο πριν; 

-Στου πατέρα μου και πιο πριν. Στου πατέρα μου και λίγο πίσω σίγουρα θα είχε 

300 άτομα μέσα το χωριό. 

-Και είχε και καφενεία είπες; 

-Είχε δύο. 

-Ισχύει ότι τα Αρβανιτοχώρια δεν είχαν πλατείες; 

-Δεν υπάρχει, πραγματικά δεν είχανε πλατείες σε όσα χωριά ήταν εδώ πέρα. 

-Στα άλλα χωριά τα αρβανιτοχώρια που πηγαίνεις εσύ εδώ πέρα πλατεία έχουνε; 

-Όχι, όχι δεν είχανε. γιατί από ότι φαίνεται και έτσι  είναι όχι φαίνεται,είχανε 

χωράφια και είχανε χανιά εκεί μένανε, είχανε τα ζώα τους και λίγο λίγο μείνανε πια 

μόνιμα εκεί όπως και στις Γίδες λογικά έτσι έγινε όπως και στον Φελό. 

-Οι Γίδες το χωριό πότε φτιάχτηκε; 

-Δεν ξέρω τίποτα ούτε ξέρει κανένας. Πολύ παλαιά 400 χρόνια πίσω οπωσδήποτε. 

Τα κέντρα ήταν ο Αμμόλοφος και η Άρνη. Και πηγαινοέρχονταν και λίγο λίγο 

κατοικήσανε και τα κάνανε χωριά. 

-Δηλαδή είχαν τα κτήματα εδώ πέρα; 

-Βέβαια είχαν τα κτήματα, τώρα στην Άρνη ας πούμε το χειμώνα είχε χιόνια, κρύο 

και πηγαίνανε τα ζώα τους χαμηλά παραθαλάσσια. Και για αυτό ουσιαστικά βλέπεις 

ένα σπίτι εδώ ένα σπίτι εκεί, ήτανε κατοικίες που είχανε τα ζώα τους ,τα κτήματά 

τους για αυτό είναι ανοιχτά τα χωρία ναι, δεν ήταν στην αρχή χωριά. 

-Στην υπόλοιπη Άνδρο που δεν την κατοικούσαν αρβανίτες , υπήρχε πρόβλημα με 

όσους μιλούσαν τα αρβανίτικα; 
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-Εντάξει τους θεωρούσανε πιο κατώτερους, πιο αμόρφωτους. 

 

 

    7.2. Η αρβανίτικη διάλεκτος της Άνδρου 

 

(Δήμας Μαμάης) -Τα μιλούσατε τα Αρβανίτικα; 

-Λίγα γιατί έφυγα μικρός τότε, τα είχα μάθει αλλά όταν γύρισα δεν τα θυμόμουν. 

Πέντε έξι κουβέντες. 

-Τα μιλούσαν οι γονείς; 

-Ναι αμέ, πιο πολύ η μάνα μου. Και ο πατέρας μίλαγε αλλά τα βαριόταν αυτός δεν 

του πολύ αρέσανε, εκείνης της αρέσανε. Καλυβάρι Βαρύδι στον δρόμο μόνο 

αρβανίτικα άκουγες εκείνα τα χρόνια, ελληνικά δεν άκουγες καθόλου. 

-Είχαν προβλήματα όσοι μιλούσαν τα αρβανίτικα; 

-Όχι, αν και οι Χωραΐτες μας είχανε σε δεύτερη μοίρα. 

-Οι Αρβανίτες είχαν κάποια διαφορά από τους Αλβανούς; 

-Μπα, το ίδιο μάλλον είναι. 

 

(Νίκος Μανδαράκας)-Στο χωριό τα μιλούσαν τα Αρβανίτικα; 

-Και βέβαια. Στο σπίτι μόνο γιατί τα είχαν απαγορεύσει. Ανοιχτή χούντα ήταν. 

Μας είχανε κατώτερους από άλλα χωριά και προσπαθούσαν τα παιδιά στο σπίτι να 

μην τα μάθουνε και ξεχωρίζουν ότι είναι Αρβανίτες. 

 

(Σταύρος Λάριος) -Καλά η μαμά από την Ήπειρο τίποτα; 

-Δεν τα μιλούσε αν και στο χωριό που είχε πάει η καταγωγή τους ήταν από τη 

Θεσπρωτία και είχαν ανέβει προς τα πάνω και εκεί ήταν αρβανιτοχώρια λογικά, αφού 

ήταν από το Σούλι, καταγόταν. Προγονοί, προ-παππούδες ξέρεις που είχανε φύγει 

τότε, επί Τουρκοκρατίας ξέρεις και σκορπάγανε, αλλά δε τα μιλάγανε. Λέγαν κάποιες 

λέξεις που τους είχαν μείνει τότε ξέρεις, αλλά όχι για να τα μιλάνε.-Μίλαγαν και τα 

ρωμαίικα; 

-Τα μιλάγανε ναι. Οι νεότεροι σίγουρα τα μιλάγανε, και τις δύο γλώσσες μιλάγανε, 
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αλλά οι πιο παλιοί από ότι μου έλεγε η γιαγιά μου και αυτά, μιλάγανε πολύ τα 

αρβανίτικα. Τα ρωμαίικα τα μιλάγανε αν πηγαίναν ας πούμε στη χώρα ή κάπου που 

δεν ξέραν αρβανίτικα, αναγκαστικά τα μιλάγανε. 

-Στρατό πηγαίναν κανονικά; 

-Κανονικά όλα! 

-Στο στρατό αντιμετωπίζανε πρόβληματα; Σου είχαν πει τίποτα; 

-Δε μου είχαν πει, που να ξέρω. 

-Άμα μιλούσαν αρβανίτικα; 

-Εκεί στο στρατό να φανταστείς θα πήγανε ας πούμε εδώ πέρα ο παππούς του 

Μιχαήλ, ξέρεις του Ψηλού, ο προ-παππούς δεν είχε πάει φαντάρος. Είχε πάει ας 

πούμε μετά ο παππούς του. Μετά έγινε επίσημα ο στρατός. 

-Παλιά που τα μιλούσαν και περισσότερο τα Αρβανίτικα, λες να πίστευαν ότι δεν 

ανήκουν εδώ πέρα; 

-Δεν νομίζω τέτοιο πράγμα γιατί ούτε αυτοί ξέρανε. Μίλαγαν τα Αρβανίτικα, αλλά 

δεν ήξεραν γιατί τα μιλάνε και αν είχαν έρθει από κάπου αλλού. 

-Μεταγενέστερα που ήρθαν οι Αλβανοί και είδαν ότι μπορούν να συνεννοηθούν 

μαζί τους ένιωσαν ότι δεν είναι Έλληνες και ότι είναι Αλβανοί; 

-Μπα με τίποτα αφού δεν τους χώνευαν. 

-Στο πόλεμο του 40΄πήγαν Αρβανίτες να πολεμήσουν στο Αλβανικό μέτωπο; 

-Ναι βέβαια και είχε πάει και ένας αδερφός της γιαγιάς μου. 

-Τις περιουσίες εδώ στα Αρβανιτοχώρια πως τις μεταβίβαζαν; 

-Πήγαιναν σε συμβολαιογράφους και καμιά φορά έπαιρναν και μεταφραστή μαζί 

τους πιο παλιά που δεν ξέρανε την γλώσσα για να μπορέσουν να συνεννοηθούν. Τα 

πρώτα διακόσια χρόνια που είχαν έρθει εδώ πέρα μπορεί και να μην μιλούσαν 

καθόλου ελληνικά, μετά σιγά-σιγά. 

 

(Ελένη Μαμάη-Μακρίνα) -Εσείς είστε Αρβανίτισσα; 

-Ήμουν Αρβανίτισσα, αφού έφυγα από εκεί. Έμαθα ράψιμο, κατέβηκα στο Γαύριο, 

παντρεύτηκα φτιάξαμε οικογένεια εδώ. 

-Παρόλα αυτά, τα Αρβανίτικα τα μιλάτε; 

-Βεβαίως. 
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-Στο σπίτι τα μάθατε; Από τους γονείς; 

-Αυτά τα χρόνια τα Αρβανίτικα δεν τα θέλανε οι παλιοί να τα μαθαίνουμε γιατί 

είχαν παρελθόν, αλλά τα μιλούσαν κρυφά για να μην τα πιάσουν τα παιδιά. 

-Τι παρελθόν; 

-Γινόντουσαν διάφορες ιστορίες, ήταν δύσκολη η ζωή. Εδώ κέντρο ήταν ο 

Αμόλοχος, το Γαύριο ήταν ένα κονάκι θα είχε ξεκινήσει πριν τριακόσια χρόνια. Ο 

Αμόλοχος ήταν πιο μπροστά έχει και παλιά κτίρια. Ήταν το κέντρο. Είχαν πύργους, 

μελίσσια και νερόμυλους εκεί πάνω πολλούς, γιατί δεν υπήρχαν φάμπρικες τότε. Είχε 

μύλο σε μύλο, μύλο σε μύλο και κατέληγε στο Βαρίδι. Φεύγαν από τα γύρω χωριά με 

τα γαϊδούρια και άλεθαν το κριθάρι, το σιτάρι, ότι είχανε και γύριζαν να ζυμώσουν, 

να κάνουν… Ζωή δύσκολή. [...] 

-Τα Αρβανίτικα πώς τα έμαθες; Από τους γονείς σου; 

-Όχι οι γονείς δεν τα μιλάγανε, στήναμε άμα ξέραμε κανέναν παππού, γέρο, του 

πέφταμε από κοντά και τα λέγανε οι γέροι. Πηγαίναμε πίσω από τις πόρτες και 

κρυβόμαστε να μην έρθει κανένας. Δεν τα ξέραν όλα τα παιδιά, εγώ τα έμαθα. Ήτανε 

πολλοί στο Καλυβάρι φερ ειπείν μόνο Αρβανίτικα άκουγες, Ελληνικά δεν μιλάγανε 

καθόλου. 

 

(Αλέξανδρος Σταύρας) -Από πού τα μάθατε τα Αρβανίτικα; 

-Από τους γονείς μας και τους παππούδες μας, όλοι τα ξέρανε. 

[...] 

-Όταν μιλούσατε τα Αρβανίτικα είχατε κάποιο πρόβλημα με τους δασκάλους σας; 

-Στους δασκάλους όταν πηγαίναμε δεν μιλάγαμε Αρβανίτικα. Δεν μιλάγαμε τα 

παιδιά Αρβανίτικα. 

-Όταν πηγαίνατε στο Γαύριο τα μιλούσατε τα Αρβανίτικα; 

-Με τους Γιδιώτες δεν πήγαινε τώρα το Αρβανίτικο. 

[...] 

-Όταν λέτε Αρβανίτικα, μιλούσατε όλοι τα ίδια; 

-Όλοι τα ίδια. 

-Ακόμα και με τους Αρβανίτες της Άρνης; 

-Αυτοί είχαν βαριά προφορά. 
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[....] 

-Με τους απέναντί, τους Καρυστινούς και τους Ευβοιώτες είχατε επαφές; 

-Όχι 

-Είχατε από εκεί σόι ή γνωστούς; 

-Όχι. 

-Δηλαδή δεν είχατε καθόλου πάρε δώσε μαζί τους; 

-Όχι, μόνο ένας ψαράς ερχότανε τακτικά με το πανέρι στο κεφάλι και πουλούσε 

ψάρια. 

-Στα Αρβανίτικα σας μιλούσε; 

-Δεν μας μίλαγαν Αρβανίτικα γιατί δεν μιλάγαμε και εμείς σε αυτούς Αρβανίτικα. 

-Όταν ήσουν παλικάρι κοντά στα δεκαπέντε με τους συνομήλικους Ελληνικά 

μιλούσατε; 

-Με τα παιδιά βέβαια Ελληνικά. 

 

(Τσουμπρής Τάκης) -Στο σπίτι μιλούσατε Αρβανίτικα; 

-Όχι, ο πατέρας μου όχι, καθόλου, ποτέ. Ούτε μία λέξη δεν τα ήξερε κιόλας. Η 

μάνα μου είχε μάθει λίγα από τις γιαγιάδες. Και εγώ ξέρω λίγα. 

-Οι γιαγιάδες και οι παππούδες τα μιλούσανε; 

-Μιλάγανε. Η γιαγιά μετά όχι. Πέθανε ο παππούς μίλαγε με τους δικούς του, με 

τον γιό του, με τον πατέρα μου, την μάνα μου μίλαγε ρωμαίικα, Αλλά με τους δικούς 

του που αντάμωνε στο χωράφι μιλάγανε Αρβανίτικα. Και ρωμαίικα μιλάγανε, είχε 

ξεφύγει κάπως. Οι πιο μεγάλοι. 

 

(Γιώργος Δήμας)-Τσίμπον ντιε, τί κάνεις. 

-Το ψωμί πως το λέγατε; 

-Το ψωμί, μπούκ. 

-Το νερό; 

-ούδα. 
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      7. 3. Παραδοσιακοί χοροί - τραγούδια 

(Δήμας Μαμάης) Θυμάστε κανένα Αρβανίτικο έθιμο που κάνατε παλιά εδώ στο 

χωριό; 

-Όχι, δεν κάνανε εδώ τέτοια πολλά, χοροί και τέτοια. Τραγουδάγανε έτσι στα 

πανηγύρια. 

-Θυμάστε κανένα τραγούδι; 

-Δεν τα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. 

-Από χορούς; 

-Ήταν τα ντόπια εδώ ο μπάλος και εκείνα. 

-Εκτός από τον μπάλο θυμάσαι και κανένα άλλο; 

-Είχανε και την τσαμούντα γκάιντα πως το λέγαν εκείνο. Δεν είχανε βιολιά τότες 

ήτανε ακριβά τα βιολιά. 

-Εσείς χορεύατε με τσαμούντα; 

-Όχι , οι πιο μεγάλοι. 

-Θυμάστε πως το χορεύανε; 

-Άντρες μαζεμένοι μερικοί και γυναίκες από την μια. 

-Οι άντρες πιανόντουσαν από τα χέρια ή τους ώμους; 

-Από τα χέρια. 

-Και τα βήματα ήταν μπροστά; Στο πλάι ή πίσω; 

-Κάνανε κανονικά τον χορό τους. Μόλις ήρθαν τα βιολιά έκανε πίσω η τσαμούντα. 

[...] 

-Από μουσικά όργανα ποια υπήρχαν. 

-Από πιτσιρικάς μόνο τσαμπούνα που είχαμε στα χωριό. Ααα είχε και ένας λαούτο. 

Ο Κουμπούρας και αυτός ο άλλος ο γέρος έπαιζε λαούτο. 

-Θυμάστε κανέναν χορό με τσαμπούνα; 

-Από χορούς θυμάμαι τον σέρβικο και τον τσαμπουνιέρικο κάπως έτσι τα λέγανε. 

-Το σέρβικο πώς χορευόταν; Από τους ώμους; 

-Από τους ώμους ναι. 

-Μόνο άνδρες ή όλοι μαζί; 
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-Το άλλο ήταν δύο δύο. 

-Το τσαμπουνιέρικο; 

-Ναι. 

-Μόνο άνδρες; 

-Και τα δύο και άνδρες και γυναίκες. Από τα χέρια και χωρίς να πιάνονται καμιά 

φορά σαν μπάλο κάπως έτσι αλλά πιο γρήγορο. 

-Θυμάστε κανένα τραγουδάκι; 

-Με την τσαμπούνα μπα. Μετά χορεύανε όλοι ξέρανε, που τα είχαν μάθει.. Εγώ 

πιτσιρικάς ήμουνα. Παίζανε συρτά, μπάλα, αυτά και μετά ευρωπαϊκά. Γινόταν χαμός. 

Τωρα αυτός ο μπάρμπας με την τσαμπούνα που σου λέω και ζεϊμπέκικο έπαιζε, 

διάφορα. 

-Η σειρά των χορών θυμάσαι ποια ήτανε με τον συρτό και τον μπάλο; 

-Γινόταν πάρτι σε μερικές γιορτές, του προφήτη Ηλία θυμάμαι που στηνόταν 

γλέντι μετά την λειτουργία. Πιάνανε τον συρτό οι άνδρες. 

-Φιγούρες υπήρχαν όπως σκυψίματα και χτυπήματα; 

-Και βέβαια. Ο σκυπριανός ήταν τα πόδια χτυπητά κάτω. 

-Στην Νάξο οι χορευτές χτυπάνε τα πόδια τους με το χέρι. Εδώ σε εσάς υπήρχε 

αυτό; 

-Φυσικά υπήρχε αυτό αλλά  όχι έντονα όπως στην Νάξο. Τα χτυπήματα ήταν στα 

πόδια κάτω. 

-Ο χορευτής πώς ξεκινούσε τον χορό; 

-Ο χορευτής σήκωνε με άδεια την κάθε κοπέλα που χόρευε. Έπρεπε να πάρει άδεια 

για να την χορέψει. Όταν χόρευε μπάλο. 

-Εσύ όταν χόρευες με τους φίλους σου πόσα άτομα χορεύατε τον συρτό; 

-Τον Συρτό ναι τον χορεύαμε και τέσσερις και πέντε. Ο μπροστινός έκανε τον χορό. 

-Και όταν έφευγε ο συρτός γυρνούσε σε μπάλο; 

-Γύρναγε σε μπάλο. 

-Μετά ζητούσες την άδεια από την κοπέλα; 

-Πήγαινα στου αλλουνού το τραπέζι και του έλεγα ¨μπορώ να χορέψω την κόρη 

σου ή την κυρά σου;¨ Αλλά για να χορέψεις και την γυναίκα του ειδικά έπρεπε να 

ήσουνα και φίλος. 
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-Και τί γινόταν με τα μαντήλια; 

-Ε τί; Έδινες το μαντήλι. 

-Και χόρευες πλάι-πλάι; Αντίκρυ; Ή και πλάι και αντίκρυ; 

-Νομίζω ότι ήτανε πλάι. 

-Χωρίς πολλά πολλά; Της έκανες στροφές ή δεν την ακουμπούσες; 

-Έκανες, στην περίοδο που χόρευες κανα φορές της έκανες. 

-Την έπιανες από το μαντήλι; Έπιανε και αυτή το μαντήλι; Έτσι την έκανες; 

-Ναι από το μαντήλι αλλά και ελεύθερο. 

-Στον συρτό ήταν όλα τα βήματα μπροστά ή υπήρχαν και βήματα πίσω ή διαγώνια; 

Σας ρωτάω γιατί έχω δει και συρτό που πάνε μπροστά όλα τα βήματα και τον 

συρτό που πάει διαγώνια και το κορμί σπάει πιο πολύ. Στην Βουρκωτή πως το 

χορεύατε; 

-Διαγώνια ναι, ο μπροστινός διαγώνια, οι άλλοι ήτανε ευθεία. 

-Υπάρχει και η μορφή του μέσα-έξω χορού που λίγο μπαίνει λίγο βγαίνει όλη η 

παρέα, αυτό είναι πιο μοντέρνο; 

-Ναι αυτό είναι μετά. Δεν νομίζω να ήταν έτσι. Τότε την σειρά κρατούσε ο πρώτος, 

ο προτελευταίος  κρατούσε τον πρώτο που έκανε τις φιγούρες. 

-Θυμάστε κανέναν καλό χορευτή; 

-Τον Γιάννη τον Γκίνη. Αυτοί ήταν χορευτάδες. Μια φορά είχα πετύχει την κόρη 

του λίγο χόρεψα έτσι που ήμασταν παρέα είναι και αυτή, αλλά και η γυναίκα του 

Γκίνη χόρευε καλά. Αυτός ήτανε από τους χορευτάδες. Ξες πόσους έχω δει; Το μάτι 

μου πάει σε αυτόν που χορεύει δεν πάει στον άλλον που αλωνίζει. Εμένα μου αρέσει 

να ακούω μουσική καλή και να βλέπω αυτόν που χορεύει και να λέω αυτός χορεύει 

ρε παιδί μου. Έχω δει πολλούς. Μέχρι από το σχολείο θυμάμαι, τότε στο γυμνάσιο 

κάνανε χορούς και όμως ήταν ένας Αρβανίτης ο μπαγάσας, ο πρωτοχορευτής ήτανε. 

Πως λεγότανε; Βλάμης λεγότανε, ο Ψήτος, ένας ψήτος. Αυτός πρέπει να ήτανε 

τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Από το Μπατσί ήτανε, ένας χοντρούλης 

ήτανε πιο παχουλός. Δηλαδή το είχε ένστικτο, παιδί ήτανε σου λέω ακόμα στο 

σχολείο εγώ. Το 66΄έφυγα το παράτησα το σχολείο άρα και αυτός ήταν παιδί ακόμα 

και ήξερε να χορεύει λεβέντικα. 

-Κύριε Νίκο είχατε τον συρτό, μπάλο μετά που χορεύατε τα κορίτσια, άλλους 
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χορούς είχατε; 

-Μετά τον μπάλο ήταν τα ευρωπαϊκά. 

-Χορεύατε ευρωπαϊκά; 

-Ναι βέβαια. 

-Ποια ευρωπαϊκά; 

-Φόξ, βάλς και τανγκό. 

-Άλλο είναι το φοξ άλλο είναι το φοξ αγγλέ; 

-Ναι. Τρία ή τέσσερα ήτανε. 

-Καλαματιανά αυτόν τον αργίτικο που λέμε; 

-Α ναι χορεύαμε. 

-Δώδεκα βήματα ή όπως χορεύατε τον συρτό; 

-Όχι, ο καλαματιανός κανονικός ήτανε. 

-Αυτόν το αργίτικο που έχω δει τώρα με τα σταματήματα; 

-Αυτό που κάνουμε τώρα τον αργίτικο που χορεύουμε και χορεύω και εγώ μάλλον 

είναι για χορογραφία. Γιατί αν δεν κάνεις χορογραφία στο χορευτικό δεν λέει. 

-Κατσιβέλικο χορεύατε; 

-Κατσιβέλικο το είχαμε. Το είχαμε και εμείς αυτό. 

-Με ποια μορφή; Από τους ώμους μόνο άνδρες όλο μπροστά; Πως ήταν αυτός ο 

χορός; 

-Είναι κάτι πράγματα που είναι αλλοιωμένα τώρα στο μυαλό μου και δεν μπορώ 

τώρα να τα ξεκαθαρίσω, ήμουνα πιτσιρικάς. Αλλά το θυμάμαι ακριβώς την μουσική 

αυτή. 

-Αυτό που μου αναφέρατε προηγουμένως το τσαμπουνιέρικο είναι διαφορετικό 

από το κατσιβέλικο; 

-Ναι, άλλη μελωδία. 

-Σε έχω πετύχει να παίζεις τον κατσιβέλικο. 

-Εγώ το παίζω συνήθως στο χορευτικό. Τον κατσιβέλικο το είχα μάθει από 

πιτσιρικάς, αλλά τώρα στον χορό θα σε γελάσω πως τον χόρευαν. 

-Είναι ορμητικό και ξεσηκωτικό. 

-Είναι, είναι επαναστατικό. Αυτό μάλλον την χορογραφία την έχει φτιάξει ο 

Καρπούσης. 
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-Τα ευρωπαϊκά σας επιτρεπόταν να τα χορεύεται; 

-Έπρεπε να παίρνεις άδεια για να  χορέψεις. Και να μην κολλάς την ντάμα πάνω 

σου, ούτε την γυναίκα σου. 

-Θυμάστε κανέναν άλλο χορό; 

-Χορούς άλλους όχι. Και κάνανε και τα ζεϊμπέκικα τότε δεν ήταν τα ζεϊμπέκικα 

που χορέυουμε τώρα, ήτανε τα απτάλικα αυτά που λέμε. Και ήταν ένας γέρος που το 

χόρευε αυθεντικά το χόρευε. Δηλαδή μου έχει μείνει αυτός ο χορός γιατί λέω κοίταξε 

αυτός ο μπάρμπας είχε μάθει απτάλικο κανονικά. Και τον είχα ρωτήσει εγώ μια 

φορά ¨μα που έμαθες απτάλικο¨ και μου λέει ¨οι στρατιώτες τι κάνανε;¨ μου λέει. 

Γιατί που να τον μάθει τον χορό στην Βουρκωτή. 

 

(Σταύρος Λάριος)-Αρβανίτικα τραγούδια τραγουδούσαν; 

-Όχι, όταν γεννήθηκα τίποτα. 

-Μόνο στην καθημερινότητα δηλαδή τα χρησιμοποιούσαν για να συνεννοηθούνε; 

-Μόνο στη καθημερινότητα. 

-Δε γλένταγαν όμως με αρβανίτικα; 

-Όχι είχαν πάρει την τοπική μουσική, ό,τι ήταν εδώ πέρα. Αρβανίτικα δε 

τραγουδάγανε καθόλου, τίποτα. Ούτε θυμάμαι να είχαν κάτι εγώ, απ’ όσο θυμάμαι. 

-Αυτά τα ‘’Ντότα πρές’’; 

-Αυτά μπορεί μεταγενέστερα που είχαν βγει στη δισκογραφία. Πιο παλιά δεν 

είχανε όμως τίποτα, συρτό μπάλο χορεύανε, ό,τι βρήκαν εδώ. 

Από μουσική και χορούς οι Αρβανίτες Τι είχανε; 

-Εγώ ότι θυμήθηκα και στου πατέρα μου τα χρόνια, κάτι μουσικό που να πεις το 

είχανε φέρει από κει από τον τόπο τους από κει που ήρθανε, όχι. Ότι μουσική 

βρήκανε εδώ πέρα αυτή συνεχίσανε. Αυτή χορεύανε. Τώρα οι πρώτοι που ήρθανε 

πριν 600 χρόνια, 400 χρόνια πίσω ίσως να είχανε κάτι . 

-Οπότε οι Αρβανίτες εδώ μετά με τι διασκέδαζαν; 

-Μέχρι να έρθει το βιολί και το λαούτο με τη τσαμπούνα και το τουμπάκι. 

-Το βιολί και το λαούτο πότε ήρθανε; 

-Τέλη του 1890 εκεί κάπου αρχές 1900, 130 χρόνια δηλαδή πίσω. 

-Ενώ η τσαμπούνα από πότε λες να υπήρχε; 
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-Η Τσαμπούνα από προ χριστού σίγουρα θα ήτανε εδώ , και σε όλες τις Κυκλάδες 

ήτανε και εδώ ήτανε, πολύ παλιό όργανο. Σίγουρα αυτοί το βρήκανε εδώ πέρα όταν 

ήρθανε. 

-Θυμάσαι τι παίζανε με την τσαμπούνα; 

-Παίζανε κάποιους σκοπούς, οργανικούς σκοπούς που δεν είχαν τραγούδι. 

-Δυναμικούς, ήπιους; 

-Δυναμικοί ήταν έτσι, δεν είχαν κάποιο τραγούδι ας πούμε να τους ονομάσουν 

κάπως κάπως. 

-Δεν είχανε τίτλους; 

-Όχι όχι οι σκοποί της τσαμπούνας ήταν οργανικοί . 

-Αυτά ήταν ανάλογα με τον τσαμπουνιέρη; 

-Άλλος τσαμπουνιέρης  μπορεί να έπαιζε πέντε σκοπούς, άλλος να έπαιζε δύο 

άλλος να έπαιζε δέκα ανάλογα τι δυναμική είχε και αυτός που έπαιζε κιόλας. 

-Εδώ το χωρίο πόσες τσαμπουνιέρες είχε; Πόσοι να έπαιζαν τσαμπούνα; 

-Εγώ θυμήθηκα στην δική μου εποχή έναν, δυο, τρεις τέσσερις! Στα δικά μου 

χρόνια. 

-Μεγαλύτερους σου; 

- Ε βέβαια τι; Αυτοί έχουν πεθάνει τώρα μόνο ο μπάρμπα Τάκης ζει ακόμη. 

-Μετά από την γενιά σου κανένας έπαιξε; 

-Κανένας. 

-Πως χορεύονταν αυτοί οι χοροί με την τσαμπούνα; Αυτές οι μελωδίες; 

-Πιασμένοι χορεύονταν κάποιοι που είχα δει εγώ θυμάμαι λίγο. 

-Άντρες και γυναίκες; 

-Και άντρες και γυναίκες ανάμεικτα. Ήμουνα μικρός που θυμάμαι έτσι κάποια 

πολύ λίγο, ανάμεικτα χορεύανε. 

-Από τα χέρια από τους ώμους πιασμένοι πως; 

-Και από τα χέρια και από τους ώμους. Δεν θυμάμαι ακριβώς αλλά και σίγουρα 

υπήρχαν 2 περιπτώσεις και από τα χέρια πιάνονταν και από τους ώμους. Οι άντρες 

πιάνονταν από τους ώμους σίγουρα και ο πρώτος πρέπει να πιάνονταν από το χέρι. 

-Χορεύανε κυκλικά ή και σκόρπια; 

-Μπορεί να χορεύανε και τις γυναίκες, αλλά ήμουνα μικρός δεν θυμάμαι ακριβώς. 
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-Άρα εδώ δεν χόρευαν μπάλο; 

-Πρέπει να είχανε. 

-Αυτές οι μελωδίες σε τι ρυθμό είναι; 2/4; 

-Ναι 2/4 είναι έτσι γρήγορα σουστοειδείς. Είναι έτσι γρήγορα δεν είναι αργό 

κομμάτι, δεν ήταν αργά. 

-Μετά που ήρθαν τα βιολιά τί χόρευαν; 

-Χορεύανε συρτό, μπάλο, ότι ήθελαν οι υπόλοιποι. Πάντα όμως πρώτα χορεύανε 

συρτό. 

-Ένα κομμάτι; 

-Όποιο συρτό ήθελε η παρέα. Μπορεί και δύο ανάλογα αν αυτός που έμπαινε 

μπροστά ήθελε ένα άλλο συρτό μπορεί να του ζήταγε και να το άλλαζε. 

-Και όταν τελείωνε ο συρτός; 

-Το γύριζε σε μπάλο. 

-Μόνο οι άντρες χόρευαν τον συρτό; 

-Μόνο οι άντρες. Οι γυναίκες αν δεν την έβαζε ο άντρας στο χορό να χορέψει 

μπάλο δεν έβγαινε η γυναίκα στην μέση να χορέψει. 

-Άρα συρτό δεν θα χόρευε. 

-Όχι. Η γυναίκα χόρευε μόνο μπάλο και άμα την καλούσε ο άντρας. Όταν 

χορεύανε δυο ή τέσσερις άντρες ανάλογα τι χορό χορεύανε μετά πετάγαν το μαντήλι 

στην γυναίκα τους, στην κουμπάρα τους, όπου ήθελαν. 

-Το πετούσαν το μαντήλι ή το έδιναν; 

-Όχι, τους το πέταγαν. Και το βάσταγε μετά αυτή μόνη της και στη μια μεριά και 

στις δύο. Και μετά άμα της έλεγε ευχαριστώ και της το ζήταγε το μαντήλι ήταν το 

αυτό να κάτσει κάτω. Και έβαζε άλλη γυναίκα στον χορό, ανάλογα πόσες ήθελε να 

χορέψει. Της έπαιρνε το μαντήλι και η γυναίκα ήξερε ότι πρέπει να καθίσει χάμω. 

-Τον μπάλο πώς τον χόρευαν; Αντικρυστά ή πλάι-πλάι; 

-Και αντικρυστά και πλάι και τις δύο περιπτώσεις χόρευαν. Οι γυναίκες κοίταγαν 

μόνο κάτω δεν κοίταγαν στα μάτια, κοιτάγανε χάμω τα πόδια τους. 

-Οι μπάλοι ήταν δυνατοί οι ήπιοι; 

-Έπαιζαν συνήθως όλη την σειρά των μπάλων. Ντο, ρε, σολ, λα. Καμιά φορά 

ζήταγε και ο χορευτής. 
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-Χόρευε με όλες τις γυναίκες ο χορευτής του μπάλου; 

-Τις πιο γνωστές και αυτές που είχε πιο πολύ θάρρος. 

-Κρατούσε πολύ ώρα; 

-Κρατούσε πολύ παραπάνω από τον συρτό γιατί αυτοί οι δυο τρεις άνθρωποι που 

πιάνανε χορό έπρεπε να χορέψουν πέντε γυναίκες ο καθένας. 

-Στο τελείωμα του ο μπάλος γινόταν πιο γρήγορος; 

-Ναι, κάνανε μια σούστα στο τέλος. Όταν δεν πετάγανε πιά και ο χορός είχε 

σχεδόν τελειώσει κάνανε και νόημα στον βιολιτζή να σταματήσει. 

-Η σούστα τί ήταν ακριβώς; 

-Τον γρήγορο μπάλο τον κάνανε σουστοειδή, τελειώνανε και πιάνανε άλλοι σειρά. 

-Καλαματιανό χόρευαν; 

-Ναι χορεύανε κανέναν Καλαματιανό, τον αργίτικο. Οι άνδρες το χορεύανε δεν 

ξέρω τώρα πώς ακριβώς αλλά διαφορετικό από τον συρτό. 

-Οι γυναίκες κάνανε κανέναν χορό μόνες τους; 

-Ποτές. 

-Μπάλο χορεύαν ποτέ μόνες τους; Γυναικά με γυναίκα; 

-Όχι. Η γυναίκα χόρευε άμα την σήκωνε ο άνδρας. 

-Ευρωπαϊκά χορεύανε; 

-Ευρωπαϊκά χορεύανε μεταγενέστερα κάποια. Κανένα ταγκό, βαλς, φοξ. 

-Εκτός από συρτό χορεύανε άλλους χορούς της Πόλης όπως ζεϊμπέκικα και 

τσιφτετέλια; 

-Ζεϊμπέκικα ναι, τσιφτετέλια όχι. Κανένα ζεϊμπέκικο χορεύανε και 

Χασαποσέρβικο. 

-Το Χασαποσέρβικο πώς το χόρευαν; 

-Όπως το χορεύουν και σήμερα, από τους ώμους πιάνονταν και γρηγόρευε. 

Κυκλικά και όλο γρήγορα πως το τέλος. 

 

 

(Ελένη Μάμαη-Μακρίνα)-Γλέντια κάνατε; 

-Γινόντουσαν κρυφά με τους Γερμανούς. 

-Θυμάστε μήπως κάποιον από τους οργανοπαίχτες της εποχής; 
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-Ήτανε ο Μιχάλης ο Κολοσούρτης, κουτσός ο φουκαράς έπαιζε λαούτο. Ήτανε 

και άλλος που έπαιζε βιολί, αλλά για να γίνει το γλέντι είχανε καραούλια στα πόστα 

που περνούσανε οι Γερμανοί. 

-Μετά την κατοχή θυμάσαι γλέντια και μουσικούς; 

-Ήτανε ο Λουκίσας, ήτανε ο Μιχάλης, ήτανε πολλοί. 

-Με τι γλεντούσατε τότε οι Αρβανίτες; 

-Με λαούτο και βιολί, αυτά ήταν τα βασικά και κανένα σαντούρι. 

-Τσαμπούνες είχε; 

-Τσαμούντες ναι, γλέντια γινόντουσαν. 

-Και από χορούς τι χορεύατε; 

-Μπάλο ήταν το βασικό, καλαματιανό.  Έχω μια γυναίκα παιχνιδιάρα αλλά δεν 

κάνει τις δουλειές. Έχει πέντε χρόνια να κάνει μπάνιο. 

-Αυτό το τραγουδούσατε στο γλέντι ή στο σπίτι; 

-Ναι στο γλέντι όλες οι γριές και οι γέροι. 

 

 

(Αλέξανδρος Σταύρας) -Τι χορούς συνηθίζατε να χορεύετε παλιά; 

-Τους συνηθισμένους, μπάλους, συρτούς, καλαματιανούς, παίζανε και λύρα εδώ. 

-Εσείς τι χορεύατε; 

-Ο μπάλος και ο συρτός ήταν ο χορός μου. Χασαποσέρβικα, τα πάντα. 

[...] 

-Σε πανηγύρια που πηγαίνατε; 

-Βαρίδι μέχρι Βιτάλι είχε φτάσει η χάρη μου με το γαϊδουράκι, Αμόλοχο ήταν η 

μάνα μου. Σε όλα τα πανηγύρια πηγαίναμε εδώ τα γύρω και στο μοναστήρι την Αγιά 

με το γαϊδουράκι. 

-Τους οργανοπαίχτες τους γνώριζες; 

-Όλους τους ξέραμε, έχουν πεθάνει τώρα όλοι. Ήταν και ντόπιοι. 

-Τσαμπούνα παίζανε; 

-Άλλοι, ο Αριστογείτονας, ο Γκίκας, ο Βιτάλης από το Καλυβάρι. Έχει πεθάνει, η 

Αμερική τον έφαγε. Άμα τα πίναμε έπαιζαν τσαμπούνα. Τσαμπουνιέριδες ήταν οι 

Γίδες πιο πολύ, εκεί ήταν η πηγή. 
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-Τραγουδούσατε κανένα Αρβανίτικο τραγούδι; 

-Πολλά. 

-Θυμάστε κανένα; 

-Θυμάμαι αλλά πρέπει να είσαι μερακλωμένος για να τα πείς. 

-Θυμάστε μήπως κάποιον στίχο ή κάποιο όνομα τραγουδιού; 

-Ήτανε πολλά αλλά τα έχω μπουρδουκλώσει. 

-Τα ντότα πρές; Τα λέγατε αυτά; 

-Ε πώς; Απόψε λέει όλη νύχτα έπαθε ζημιά η κοπέλα. Ήτανε ο άντρας της μέσα, 

πήγε ο μάγκας από έξω, αρχινάει την κούνια, άντε λέει έλα αύριο βράδυ γιατί είναι ο 

πατέρας του μωρού μέσα. 

-Σου έλεγε κανένα τραγούδι η μητέρα σου; 

-Μπα, δεν ήξερε πολλά. Τα είχαν αφήσει οι Αμολοχίτες οι νεότεροι. Τι να πεις 

τώρα αυτά είναι περασμένα ξεχασμένα. 

-Γλέντια κάνατε στο χωριό; 

-Γινόντουσαν ωραία γλέντια τι να πούμε; 

-Είχες το μαντηλάκι σου; 

-Βέβαια, το πέταγες της κοπελιάς και έλεγε «Έλα». 

-Όχι λέγανε οι κοπέλες όταν τους πέταγες το μαντηλάκι; 

-Πως θα λέγανε όχι αφού τις γαργάλαγε. 

-Τις χόρευες όλες; 

-Όσες ήταν στην παρέα σου. 

[...] 

-Κανένα Αρβανίτικο τραγουδάκι θυμηθήκατε να μας πείτε; 

-Αρβανίτικα τραγούδια δεν υπάρχουν, τα συνηθισμένα τα ξέρουν όλοι. 

-Ούτε οι βιολιτζήδες τραγουδούσαν Αρβανίτικα; 

-Όχι, δεν υπήρχαν τέτοια, δεν τα ξέρανε. Μην κοιτάς κάτι τέτοια που τα είχανε 

σχεδιάσει ο ένας με τον άλλον όταν μερακλώνανε πειραχτικά μεταξύ τους. 

 

(Τσουμπρής Τάκης) -Για να γλεντάνε χόρευαν τσαμπούνα και τύμπανο, δεν είχε 

τίποτα άλλο τότες. Τύμπανο ντουμπί σαν το δικό μου. 

-Με την τσαμπούνα ποιους χορούς χορεύατε; 
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-Ανάλογα με τα παίξιμο κάνεις και τον χορό. Αυτά της τσαμπούνας δεν είναι σαν 

τον χορό με μπάλο, είναι αλλιώτικο. 

-Και πώς χορευόταν; 

-Έτσι αγκαλιασμένοι οι χωριάτες, είχανε μαντήλι. Έτσι χορεύανε πρώτα πρώτα με 

μαντήλι. 

-Χόρευαν μόνο άντρες ή μόνο γυναίκες; 

-Όχι ανακατεμένοι βέβαια. Δεν είχε μόνο οι άνδρες, και οι γυναίκες μαζί. Όλοι. 

Ήταν ωραία τότες. 

-Στην αρχή χορεύαν οι άνδρες συρτό, μετά χόρευαν μπάλο με τις γυναίκες 

αντικρυστά; 

-Μπα, όχι όπως το μπάλο άνδρας με γυναίκα. Την έπαιρνε, την χόρευε και αυτή 

έτσι βόλτα βόλτα. Ο μπάλος είναι άλλος, πετάμε το μαντήλι της γυναίκας και 

ερχότανε. 

-Πριν μας είπες ότι οι άνδρες χόρευαν αγκαλιασμένοι, δηλαδή πιασμένοι από τους 

ώμους; 

-Ναι. 

-Υπήρχαν ονομασίες για αυτούς τους χορούς. 

-Ο καθένας ήξερε τον δικό του και έπαιζε ότι ήθελε, δεν του έλεγε κανένας τίποτα. 

-Τον κατσιβέλικο τον έχεις ακουστά σαν χορό; Σου θυμίζει κάτι; 

-Πως; Κατσιβέλικο; Όχι. Με την τσαμπούνα ένα ήταν. Μόνο οι σκοποί που ήταν 

διάφοροι. Του Δήμαρχου άλλο του καθένα άλλο. 

[....] 

-Τι χορούς χορεύατε με τα βιολιά; 

-Μπάλους, συρτό πολίτικο αυτά. 

-Ευρωπαϊκά; 

-Φοξάκι. 

-Το χόρευαν οι γονείς σου; 

-Το χόρευαν ναι. Τανγκό άλλοι ξέραν άλλοι δεν ξέρανε. Στα δικά μου χρόνια 

αρχίσαμε το τανγκό να το χορεύουμε και το βαλς. 

[...] πώς χορεύαν τον συρτό; 

-Τέσσερις ή δύο δύο ανάλογα και το γύριζαν μαζί και αντάμα μετά. Μετά για να 
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δώσει το μαντήλι να σηκώσει να χορέψει την γυναίκα. Έλεγε ευχαριστώ πολύ, μετά 

άλλη μια. Αν ήταν η σάλα μεγάλη τέσσερις χορεύανε. Μικρή ήτανε; Δύο δυο τότε. 

Αφού χορεύαμε και οι τέσσερις μπροστά και κάναμε το κομμάτι μας μετά το γύριζε 

για ντάμα. Σταματάγαμε, ο καθένας όποια ήθελε θα πάρει όποια του άρεσε την 

γυναίκα του, την γκόμενα, την οποιαδήποτε. 

-Με την ντάμα πως χορεύατε; Δίπλα-δίπλα; Απέναντι-απέναντι; Την 

ακουμπούσατε; 

-Άμα είχες το θάρρος την ακούμπαγες και λίγο από την πλάτη για να γυρίσει μια 

βόλτα. Αν ήταν κάποια από αυτές που δεν το ανέχονται την χόρευες τυπικά αν ήταν 

κάποια άλλη την γυρνούσαμε, κάναμε και το κομμάτι μας. 

-Ο άντρας έκανε φιγούρες; 

-Όποιος ήξερε έκανε; 

-Τι φιγούρες ακριβώς; Έκαναν στροφές; Χτυπήματα; 

-Καθότανε κάτω, έφερνε μια βόλτα με το μαντήλι και ξανασηκωνότανε. Αυτά τα 

κάνανε, απλά. Τώρα πηδάνε στον αέρα, παλιά δεν είχε τέτοια. Ότι του άρεσε του 

αλλουνού έκανε. Μικροπράγματα. 

-Θα μας πεις για το σάλτο; Αν ήθελες να δώσεις σάλτο σε έναν φίλο σου τι έκανες; 

-Αν είχες το θάρρος να πας να πάρεις σάλτο. Χόρευες εσύ με την ντάμα σου, 

ερχόμουνα εγώ και έκανα σάλτο, την χόρευα εγώ για λίγο όμως όχι όλη την ώρα. Δεν 

ήταν δικός μου, ήταν δικός του ο χορός. Ή μου έδινε εμένα σάλτο, ερχόταν αυτός. 

-Βιολιά που βρίσκατε; Έπαιζε κανείς από εδώ; 

-Είχε πολλούς. Ήταν ο μπάρμπα Γιάννης από το Μπατσί, ο Ξήτος, ο Καμπεράκης 

αυτοί ήταν τότες. Πιο παλιά ήταν ο Επαμεινώνδας και ο Μαυρογάτος, τα μεγάλα 

βιολιά. Αναγνωρισμένοι και στην Αθήνα και παντού. 

-Θυμάστε μπάρμπα Τάκη να μας πείτε κάποιο Αρβανίτικο τραγούδι; [...] 

-Δεν τραγουδάγανε στα Αρβανίτικα από όσο θυμάμαι εγώ όχι. 

(Ζαγοραίος ......) “Είναι έξω από την παράδοση. Για τον μπάλο παραδείγματος 

χάρη, σου είπα κρατάει ο χορευτής δυο μαντήλια και κάθονται οι γυναίκες χάμω, ένα 

ένα πετάει και τις σηκώνει.” Ένώ κάποιος άλλος από δίπλα διακόπτει κα υποστηρίζει 

“Από εκεί σε εμάς δεν κρατούσαν δυο αλλά ένα. Τι έκανε όμως; Άμα ήθελε να 

χορέψει την άλλη της ζητούσε το μαντήλι και το έδινε.” Ο Ζαγοραίος συνεχίζει “Εδώ 
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δεν το ζητούσαν, το έφερνε αυτή αφού την χόρευε και τελείωνε του έδινε το μαντήλι 

και σου έλεγε ευχαριστώ πολύ σου έλεγε τον άνθρωπο που την χόρευε και καθόταν 

χάμω. Το μαντήλι αυτό, αυτός το πετούσε μετά σε άλλη, γύριζε η προηγούμενη πάλι 

με το μαντήλι, το έδινε, ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορείς να το ζητήσεις το μαντήλι, 

είναι σαν να της λες δεν θέλω άλλο να σε χορέψω. [...] 

Τώρα τον συρτό δεν τον χορεύουν όπως παλιά. Τα μέτρα είναι ίδια, τα βήματα, 

απλώς υπάρχουν χορευτές που κάνουν φιγούρες, υπάρχουν άλλοι που τον χορεύουν 

σκέτο.  [...] 

Ο μπάλος έχει φιγούρες και βέβαια. Οι χορευτές του μπάλου ήταν πολύ καλοι, εδώ 

από την Καπαριά ένας, ο αδερφός μου ο Δημήτρης ο μεγάλος. 

Γύριζε ο χορευτής, γύριζε και η κοπέλα. Χωρίς να ακουμπάει ο ένας τον άλλο, 

αφού δεν κρατούσε μαντήλι η μία με τον άλλονε. Έκανε αυτός δυο τσαλίμια 

παραδείγματος χάρη έφερνε βόλτα την άλλη, αγκαλιά κατάλαβες; Αλλά δεν την 

ακουμπούσε. Ο χορευτής χτυπούσε τα πόδια του με το χέρι, και και τα πόδια χτύπαγε 

και στεκόταν προσοχή. Μετά άνοιγε τα χέρια του κατάλαβες; Και στην ώρα στον 

αμανέ πάλι χορεύανε βήματα μικρά, μόλις έμπαινε το βιολί δυναμικά πάλι. 

-(άλλος) Ή πάλι όταν το βιολί έκανε ένα βέρσο και πήγαινε πίσω ας πούμε έπαιζε 

ντο μπάλο και πήγαινε να κλείσει ντο πίσω. Εκείνη την ώρα μπορεί να άφηνε και ένα 

μέτρο να ξαναμπεί πάλι σε άλλη πάρτη. Ξέρεις χαλάρωνε ο χορευτής. Έπαιρνε 

ανάσες. 

-Δεν μπορεί να μην πάρει γιατί σου λέω, αυτοί θα χόρεψαν τρείς ώρες ο καθένας. 

-Στις φιγούρες υπήρχαν χτυπήματα στο έδαφος όπως σε άλλες περιοχές; 

-Τα πόδια του χτυπούσε. 

-Χτυπούσαν με τα χέρια τους τα πόδια; 

-Όχι αυτά δεν γίνονται στον μπάλο, γίνονται σε ζεϊμπέκικα και τέτοια. 

-Στον συρτό τι φιγούρες μπορούσαν να γίνουν; 

-Με τα πόδια κάνανε κάποιοι. 

-Κύριε Βαγγέλη στον συρτό θυμάσαι πως πήγαιναν τα βήματα; Ήταν όλα μπροστά 

ή κάνανε κάποιο πίσω βήμα; 

-Τα βήματα είναι στάνταρ δεν έχει άλλα να κάνει ο ένας και άλλα ο άλλος. 

Σύμφωνα με τα μέτρα πάει και το βήμα. 
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-Βάζανε κανένα βήμα πίσω ή τραβούσανε όλο μπροστά; 

- Κάνανε και πίσω, κάνανε. Το κάνανε και με τσαχπινιά οι γυναίκες. 

 

 7.4. Ο τρόπος ζωής 

 

 

α. Εργασίες 

 

(Νίκος Μανδαράκας)-Στην Βουρκωτή  ο κόσμος ασχολούταν με όλα τα αγροτικά. 

Ζωοτρόφοι και αγρότες. Και μέσα σε αυτούς ήταν και κάποιοι που γυρνούσε το 

μυαλό τους και έκανα τον μάστορα. Άλλος έκανε τον μαραγκό, άλλος έκανε τον 

σιδερά, είχε σιδεράδικα. 

-Εσείς ήσασταν ναυτικός; 

-Μέχρι τριανταπέντε χρονών και μετά τεχνίτης. 

(Σταύρος Λάριος) -Οι Αρβανίτες εδώ στα χωριά με τι ασχολούνταν; 

-Ήταν κτηνοτρόφοι και γεωργοί. Αυτή ήταν η δουλειά τους. 

-Αλλά μπήκαν στα καράβια και οι Αρβανίτες; 

-Μπήκαν ναι αλλά μπήκαν πιο αργά, οι νεότερες γενιές, του μπάρμπα Νίκου, του 

πατέρα μου, εκεί. 

 

 

γ. Ενδυμασία 

 

(Δήμας Μαμάης) -Είχατε προλάβει Αρβανίτες ντυμένους με παραδοσιακή φορεσιά; 

-Όχι, θα τους είχανε κυνηγήσει μάλλον τελευταία. Παλιά είχανε. Κάπες μόνο που 

φτιάχνανε και οι ντόπιοι από μαλλί κατσίκας στον εργαλειό. Και βράκες φοράγανε 

ένα διάστημα αλλά τις κόψανε γρήγορα νομίζω. Μετά το είχαν υποτιμητικό να φοράς 

βράκα και τις βγάλανε. Ήταν ένας πάππους που τις φορούσε ως τελευταία και του 

έμεινε το Βρακάς παρατσούκλι. 
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(Νίκος Μανδαράκας) -Μήπως θυμάστε μέχρι πότε φορούσαν βράκες στην 

Βουρκωτή; 

-Μέχρι το 60΄ πρέπει. Δέκα χρονών να ήμουνα. 

-Και τι φορούσαν ακριβώς; Μόνο την βράκα; 

-Βράκα, πουκάμισο, το γιλέκο. Μετά ήτανε η καλή στολή. Εγώ έχω του παππού 

φέσι ακόμα. Αλλά ήτανε και ένα άλλο λούτρινο, είχαν ένα στρογγυλό το καλουπάκι. 

-Από κάτω τι φορούσαν; 

-Τσαρούχια. Εγώ πρόλαβα τα τσαρούχια που ήταν από ρόδα αυτοκινήτου. 

Κανονικό καουτσούκ και από πάνω μπαγκέτα πως την λέγανε, ήτανε δέρμα 

καρφωμένο με καρφί. 

-Οι γυναίκες τί φορούσανε; 

-Οι γυναίκες… Θα πιάσω την θεία Βαγγελιώ και την θεία Λένη που φορούσανε 

την παλιά φορεσιά. Τις θυμάμαι, φορούσανε ρούχα φαρδιά με μανίκι φαρδύ και εδώ 

κάτω να κλείνει. Το απέξω φουστάνι ήτανε έτσι καρέ μεγάλο αλλά από μέσα ήταν το 

πουκάμισο. Αυτές οι δύο ήταν αδερφές και φορούσαν τα παλιά. 

-Αυτό με τα μανίκια τί ήταν σαν μπλούζα; 

-Το φόρεμα ήτανε. 

-Ένα μεγάλο μέσα από το οποίο έβαζαν την πουκαμίσα; 

-Ναι, ναι. 

-Αυτό το φόρεμα πώς ήταν; Ήταν μεσάτο; Άνοιγε; 

-Άνοιγε, άνοιγε. Μεσάτο και κάτω ήτανε φαρδύ. 

-Είχε κουμπιά. 

-Ναι αλλά όχι πίσω, μπροστά κουμπιά. 

-Το πουκάμισο από μέσα ήταν μακρύ; Είχε ποδόγυρο; 

-Όχι, όχι. Αυτές οι γυναίκες από μέσα φορούσανε μακριά βρακιά. Τώρα γιατί το 

φορούσαν αυτό δεν ξέρω. Μάλλον γιατί ήτανε κρύο πάνω, πάντως αυτά φορούσανε. 

-Τα υφάσματα αυτά τί χρώμα ήτανε; 

-Τα μέσα ήταν άσπρα. Τα έξω ήταν εμπριμέ, ένα στο μπλέ. Όχι φανταχτερά 

χρώματα. 

 

(Ελένη Μάμαη-Μακρίνα)-Φορούσαν παραδοσιακές φορεσιές στα Αρβανιτοχώρια; 
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-Αμέ, στο Καλυβάρι οι παλιοί βράκες φοράγανε. 

-Και τι άλλο; Πώς ήταν η ενδυμασία τους; 

-Από πάνω πουκάμισο. Τα πουκάμισα δεν είχαν γιακά και ο λαιμός τους ήταν 

κόκκινος από τις ψείρες. 

-Οι γυναίκες τι φορούσαν; 

-Οι γυναίκες φοράγανε τη φούστα τη μεσάτη, την ποδιά απαραίτητη γιατί 

πηγαίνανε στον κήπο και το μαντήλι δεν έλειπε από το κεφάλι. Άλλες το δένανε κάτω 

στο λαιμό, άλλες το δένανε πάνω, άλλες πίσω. 

 

(Αλέξανδρος Σταύρας) -Υπήρχαν ιδιαίτερα ντυσίματα ή παραδοσιακές φορεσιές; 

-Τα συνηθισμένα, σε γιορτές ντυνόμασταν πιο ωραία. 

-Δεν ντυνόταν ο κόσμος με παραδοσιακές φορεσιές; 

-Παλιά. Βράκες φόραγε ο παππούς μου στον Αμόλοχο και ένας γείτονας εδώ. Δύο 

τρείς με βράκες. 

-Εκτός από την νησιώτικη βράκα τι άλλο φορούσαν; 

-Από πάνω πουκάμισο βεβαίως, και ζωνάρι απαραιτήτως και η μαχαίρα εκεί. 

-Στο κεφάλι φορούσαν κάτι; 

-Καπέλο, τραγιάσκα. 

-Δεν προλάβατε πολλούς να τις φοράνε; 

-Συγκεκριμένοι τις φόραγαν καθημερινά. Δεν φόραγαν παντελόνι, ήταν με τις 

βράκες. Θα είχε δύο βράκες την μία θα την έπλενε φορούσε την άλλη. 

-Και οι γυναίκες; Είχαν κάποια παραδοσιακή φορεσιά; 

-Όχι, όχι αυτά αλλού, εδώ ήταν απλά ντυσίματα. Τα Γιάννενα και όλοι αυτοί είχαν 

άλλα κουστούμια παραδοσιακά. 

-Εδώ δηλαδή οι γυναίκες τί φορούσαν; Φουστάνια; Φορέματα; 

-Ναι, φουστάνια μακριά. 

 

(Τσουμπρής Τάκης) Πρόλαβες ανθρώπους να φοράνε τις παραδοσιακές φορεσιές; 

-Ναι τον κύριο Λάζαρο, τον παππού μου. 

-Τι φορούσαν δηλαδή; 

-Βράκες; 



71 

 

-Τί χρώμα ήταν; 

-Μαύρες. 

-Μέχρι πού έφταναν; 

-Κάτω από το γόνατο. 

-Κάτω από την βράκα τι φορούσανε; 

-Παπούτσια γεμενιά, χοντρά παπούτσια φοράγανε. 

-Κάλτσες φορούσανε; 

-Μάλλινες, πλεκτές τις πλέκανε οι γυναίκες τους. 

-Τί χρώμα ήταν; 

-Μαύρες, άσπρη δεν βάζανε, εγώ μαύρες θυμάμαι πλεκτές. 

-Και από πάνω; 

-Το σοκάρδι, γιλέκο σταυρωτό χωρίς μανίκια. Και τον χειμώνα φόραγαν τον τζάκο 

με μανίκια το χοντρό. Και σκουφάκι από πάνω χοντρό, μάλλινο. 

 

δ. Παιδεία 

(Δήμας Μαμάης)  Εδώ οι Αρβανίτες ήταν και πιο αμόρφωτοι ενώ στην Χώρα μέσα 

ήταν και το Γυμνάσιο. 

Εδώ παλιά δεν είχε σχολείο; 

-Σχολείο δημοτικό μόνο. Γυμνάσιο στην Χώρα μόνο. Έπρεπε ο πατέρας να έχει 

κάτι να τον βοηθήσει αλλιώς δεν μπορούσε να πάει αυτός στην Χώρα. 

(Σταύρος Λάριος)-Είχε όμως σχολεία εδώ πέρα όσα είχε από κει για να ισχύει αυτό 

με τους «αμόρφωτους»; 

-Σχολεία τότε είχε, είχε  και κάποια σχολαρχεία νομίζω. Τα σχολεία μπήκαν μετά 

την επανάσταση πιο μετά πιο αργά αρχίσανε και κάνανε σχολεία. Εντάξει στην χώρα 

λογικά είχε Γυμνάσιο από χρόνια ήταν διαφορετικά . Εδώ σε όλα τα χωριά μετά είχε 

σχολεία (Δημοτικά σχολεία) και πηγαίνανε, τα κορίτσια πιο σπάνια μπορεί να μην 

πηγαίναν και καθόλου, τα αγόρια πηγαίνανε και όσοι μαθαίνανε ξέρεις. 
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ε. Έθιμα 

 

(Νίκος Μανδαράκας)-Υπήρχαν στο χωριό Αρβανίτικα έθιμα; 

-Τα χοιροσφάγια, και γλεντούσαμε. Τον χοίρο από βραδύς δεν τον ταΐζανε, το πρωί 

πήγαινε το αφεντικό και του έβαζε λίγο κρασί. Μεθούσε ο χοίρος, δεν καταλάβαινε 

πολλά, για να τον πάνε στο σημείο που θα τον σφάξουν. Φτάνανε στο σημείο και 

αφού τον σφάζανε βγάζανε το καΐδι και το ρίχνανε κατευθείαν στα κάρβουνα. Πρωί 

πρωί βγάζαν το πρώτο κρασί, δεν υπήρχε καφές τότε, τον τραβούσανε και αφού το 

φτάνανε στο σημείο που βγαίναν οι μπριζόλες τον ψήνανε. Δεύτερο πάρτι μετά. Και 

το μεσημέρι αφού τελειώνανε τον χοίρο κόβανε τα γλυκάδια από τον λαιμό τα 

κομμάτια και τα έκαναν στην κατσαρόλα με ντοματούλα. Ήταν πολύ ωραίο φαΐ. 

Κάναν και σαλάτα ήταν το τρίτο πάρτι. Και αφού γινόταν ο χοίρος και καπνιζόταν 

φεύγαν όλοι γιατί γινόταν συγγενικά. Το βράδυ γυρνούσαν αφού έκαναν τις δουλειές 

και γινόταν το καλό πάρτι. Η σούπα,  τα βραστά με το κόκαλο τρώγανε, κεφτεδάκια 

και σαρμαδάκια με σέσκουλα. Αλλά είχανε και τα πειράγματα και κρατούσαν την 

φούσκα, την ούρα ή την μούρη και χορεύανε, την κρεμούσανε, γίνονταν πάρα πολλά 

τέτοια. 

-Εκτός από τα χοιροσφάγια στο χωρίο πότε γλεντούσανε; 

-Τις Απόκριες, ήταν μεγάλο πάρτι και το νέο έτος στα σπίτια πάλι. 

 

(Δήμας Μαμάης)-Χοιροσφάγια κάνατε εδώ; 

-Ναι μέχρι τώρα τελευταία κάναμε. 

-Μετά την εκκλησία και τον Χαιρετισμό; Ανοίγατε τα σπίτια; 

-Ναι, αυτά ήταν από τα παλιά χρόνια. 
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  7.5.Διαφοροποίηση με τους γηγενείς 

 

(Δήμας Μαμάης) Εσείς όταν πηγαίνατε στην Χώρα λέγατε ότι είστε Αρβανίτης; 

Σας καταλαβαίνανε; 

-Ε καμιά φορά μας το λέγανε για καλαμπούρι όχι έτσι συνέχεια. Αλλά με αυτή την 

κουβέντα μας υποβαθμίζανε αυτοί. Πιο φτωχοί, πιο δεύτερα σπίτια. 

-Δεν ήταν θέμα ότι εσείς ήσασταν λιγότερο Έλληνες από ότι οι Χωραΐτες; 

-Όχι αυτό δεν ήταν. 

-Δηλαδή εσείς οι Αρβανίτες νιώθετε Έλληνες όχι ξένοι. 

-Όχι, δεν μας λέγαν κιόλας ότι είμαστε ξένοι. 

-Όταν πηγαίνατε στην Αθήνα ή αλλού από  λέγατε ότι είστε; 

-Δεν λέγαμε Αρβανίτες, λέγαμε από την Άνδρο. 

[...]Πιο σκληροί, πιο έτσι, πιο σκληροί άνθρωποι. Έτσι όπως λένε και πιο 

πολεμιστές, πιο δυνατοί άνθρωποι. 

 

(Μανδαράκας Νίκος)-Οι κάτοικοι της Χώρας πως ονόμαζαν τους Αρβανίτες; 

-Κακάβια. 

-Τί σημαίνει αυτό; 

-Α δεν το ξέρεις; Όταν ο Μιαούλης και ο Καραϊσκάκης που ήταν Αρβανίτες και 

ναυτικοί και έφτιαξαν στόλο για να πολεμήσουν τους Τούρκους είχανε ένα είδος 

καραβιού που το λέγανε μπρίκι. Και το κακάβι στα Αρβανίτικα ήταν το στραβό 

σίδερο και κάκαβα λέγαμε και τους μεντεσέδες της πόρτας. Δεν είναι ελληνική λέξη 

τα κάκαβα, ήταν αρβανίτικη λέξη. Το άγκιστρο που είχαν στα μπρίκια και γάντζωναν 

τα Τούρκικα καράβια και τα πυρπολούσανε από εκεί έχει βγει και μας λέγαν εμάς 

τους Αρβανίτες. Δεν ξέραν και αυτοί τι εννοούσαν. 

-Αν φεύγατε από το νησί τι θα λέγατε πως είστε; 

-Ανδριώτες θα λέγαμε. Ο διαχωρισμός είναι εδώ μεταξύ μας. Στην Άνδρο έχουν 

περάσει εκατό φυλές και οι μόνη που έχει επικρατήσει είναι οι Αρβανίτες. Όλοι οι 

άλλοι είναι μοιρασμένοι. 

-Όλοι χριστιανοί ήσασταν; 

-Όλοι οι Αρβανίτες. 
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-Σας εμπόδιζαν να μιλάτε τα Αρβανίτικα όπως μου είπατε. Μαζί με αυτό είχαν να 

πουν όμως κάτι αρνητικό για τους Αρβανίτες; 

-Δεν μπορούσαν να πούνε κακό γιατί στην κατοχή οι Αρβανίτες είχαν το σπίτι που 

μένανε αλλά είχαν και τα κατώγια που τα είχανε γεμάτα. Όλοι αυτοί όταν έπεσε η 

πείνα ανεβαίναν και τρώγαν εδώ πάνω. Έφερναν ότι είχαν γιατί οι περισσότεροι ήταν 

ναυτικοί και είχαν πράγματα στο σπίτι τους γιατί δεν μπορούσες να κάνεις ανταλλαγή 

με λεφτά. Υπάρχουν ακόμα σε σπίτια σερβίτσια από ναυτικούς που τα ανεβάζανε και 

παίρνανε τρόφιμα. Αμόλοχο, Άρνη, Βίτάλι, περπατούσανε μερόνυχτα. Έτσι ζήσανε. 

Οι κάτοικοι της Χώρας ήταν πολύ διαφορετικοί από εμάς και ακόμα είναι. 

-Αμφισβήτησαν ποτέ την ελληνικότητα σας; Σας θεώρησαν ποτέ Αλβανούς; 

-Σε αυτό όχι, δεν λέγαν ότι δεν είμαστε Έλληνες γιατί δεν είναι και κανένας 

Έλληνας. Άμα τα ψάξεις τα πράγματα εδώ στην άκρη ειδικά βέρος Έλληνας δεν 

υπάρχει. 

-Η δική σας συνείδηση; 

-Εμείς γαλουχηθήκαμε στο σχολείο με τις εικόνες από τους ήρωες, την σημαία την 

ελληνική, δεν είχαμε αμφιβολίες. Τώρα οι παλιοί που ήρθαν δεν ξέρω. Ήμασταν 

παιδάκια και είχαμε μάθει να είμαστε πατριώτες. 

 

(Σταύρος Λάριος)- Αρβανίτης τι σημαίνει; 

-Τι να σου πω, δεν ξέρω 

-Άλλο είναι οι Αρβανίτες, άλλο οι Έλληνες; 

-Δε θεωρούσαν αυτοί ότι δεν ήταν Έλληνες και ούτε ξέραν από που ήταν, απλώς 

μίλαγαν τα αρβανίτικα. Γιατί τα μίλαγαν δεν ξέραν, αν ρώταγες ας πούμε τους 

παππούδες ‘’ξέρουμε να μιλάμε αρβανίτικα’’, πιστεύω ότι δεν ξέρανε ουσιαστικά. 

-Τους διαχώριζε κάτι εθνικά; 

-Όχι, όχι. Έλληνες έλεγαν είμαστε, τίποτα. 

-Τους διαχωρίζει τίποτα με τους χωραΐτες; Διαφορά νοοτροπίας, διαφορά στον 

τρόπο ζωής; 

-Είναι διαφορετικοί επειδή ήταν πιο σκληροί άνθρωποι, σίγουρα πιο αμόρφωτοι, 

στα καράβια μπήκαν αργότερα, τους πήραν οι χωραΐτες πιο αργά. 
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(Ελένη Μαμάη-Μακρίνα) -Το χαρακτηριστικό των Αρβανιτών ποιο ήταν; 

-Ήταν δουλευταράδες, αλλά οι γυναίκες ζούσανε κτηνώδης. Θα πήγαινε ο άντρας 

καβάλα στο μουλάρι ή το γαϊδούρι, θα είχε το αλέτρι και τον καρπό και η γυναίκα θα 

πήγαινε από πίσω. Αν είχε και μωρό το κουβάλαγε μαζί στο χωράφι με τα πόδια. Τότε 

στα χωριά δεν υπήρχαν δρόμοι. Όταν άνοιξαν κατεβαίνανε στο Γαύριο, ερχόντουσαν 

μόνο άνδρες. Γυναίκες δεν ερχόντουσαν ποτέ. Ο άνδρας θα ψώνιζε, μετά 

καθόντουσαν και πίνανε. 

-Ποια ήταν η διαφορά των ανθρώπων από τα Βόρεια Αρβανίτοχώρια με αυτούς 

που κατοικούσαν στην Χώρα; Υπήρχαν μεταξύ τους διαφορές ή προβλήματα; 

-Οι Ανδριώτες φεύγανε με τα καράβια ήταν εφοπλιστές, άλλος κόσμος. Από εδώ 

ήταν τα πιο φτωχά ,μέρη, άγρια πως το λένε; 

-Λογομαχούσαν μεταξύ τους; Υπήρχαν αψιμαχίες; 

-Άμα πηγαίνανε τούτοι στην Χώρα δεν τους βάζανε να κάτσουν ούτε σε καρέκλα, 

τους θεωρούσαν υποβαθμισμένους. Αλλά μετά όταν έπιασε η κατοχή η Χώρα μέσα 

όλη ερήμωσε. Πηγαίνανε από την Χώρα, Ατένι, Βόρη, Βουρκωτή, Βιτάλι και 

φτάσανε στο Βαρίδι. Αυτά τα μέρη είχανε πείνα και ερχόντουσαν προς τα εδώ και 

τους έβλεπες σαν καραβάνι, πέντε άτομα μαζί, έξι άτομα μαζί και ο καθένας που 

ερχόταν έβρισκε ένα στέκι, έκανε μία φιλία. 

 

(Αλέξανδρος Σταύρας) -Οι Αρβανίτες του νησιού με τους υπόλοιπους κατοίκους 

έχουν καμία διαφορά; 

-Τίποτα, μια κοψιά τα πάντα. 

-Ξεχώριζαν σε κάτι; 

-Όχι, τί να ξεχωρίζουν; 

Είστε Αρβανίτης; 

-Αρβανίτης, Αρβανίτης να πούμε. Μπασταρδαρβανίτες είμαστε, με τους Αλβανούς 

δεν μπορούμε να συνενογιόμαστε, μερικά μόνο. 

[...] 

-Αρβανίτης τώρα τι σημαίνει; 

- Δεν υπάρχουν καθαροί Αρβανίτες εδώ. 

-Οι γονείς σου πότε είχαν γεννηθεί; 
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-Δεν γνωρίζω. 

-Από εδώ ήταν η καταγωγή τους; 

-Η μάνα από τον Αμόλοχο, ο πατέρα από εδώ. Οι Αμολοχίτες δεν ήταν και πολύ 

Αρβανίτες. Αυτοί είχαν λεπτομέρειες ακόμη και τώρα. 

 

(Τσουμπρής Τάκης) -Τι σημαίνει Αρβανίτης; 

-Είναι η μόνη φυλή που δεν την χωνεύει κανένας. Δεν τους χωνεύουνε. Και εγώ 

μιλάω, ξέρω λίγα. 

-Δηλαδή; Αυτοί που μιλούσαν τα Ρωμαίικα κορόιδευαν όσους μιλούσαν τα 

Αρβανίτικα; 

-Μέσα από την Χώρα δεν ήξερε κανένας τέτοια. Καθόλου, κανένας. Τους βρίζανε. 

Οι Αρβανίτες τους λέγανε πουλαράδες, εκείνοι δεν χώνευαν εμάς. Τους Αρβανίτες 

δεν τους υπολογίζανε, τους είχαν πάρει με κακό μάτι. 

-Οι Αρβανίτες εδώ παρόλο που δεν μιλούσαν τα Ρωμαίικα ένιωθαν Έλληνες; 

-Φυσικά, Έλληνες είναι. Στον πόλεμο τους φοβόντουσαν τους Αρβανίτες γιατί 

ήταν άγριοι. Ούτε καταλαβαίναν από λόγια ούτε από τίποτα. 
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Συμπεράσματα 

Το πρώτο και βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από την έρευνα έχει να 

κάνει με την έλλειψη συνείδησης η οποία να έχει κάποια ιδιαίτερη ταύτιση με την 

έννοια του “Αρβανίτη”. Με άλλα λόγια, όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι φαίνεται να 

αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως Έλληνες, ως Ανδρειώτες και ως κατοίκους του 

χωριού στο οποίο διαμένουν (π.χ. Αν είναι από τις Γιδες, θεωρούν ότι είναι Γιδιώτες) 

και πολύ λιγότερο ως Αρβανίτες. Δηλαδή η εθνική και τοπική τους συνείδηση πολύ 

λίγο -έως καθόλου- διαφέρει από την αυτοαντίληψη των συντοπιτών τους οι οποίοι 

δεν έχουν αρβανίτικη καταγωγή. 

Επιπρόσθετα, είναι χαρακτηριστικό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει 

έλλειψη γνώσης της περιοχής από την οποία προήλθαν οι πρόγονοί τους και του 

σημείου όπου αυτή βρίσκεται. Ακόμα, δεν είχαν αναφορές από τους γονείς τους για 

τις περιοχές από όπου ήρθαν, ενώ, οι μόνες περιπτώσεις που κάποιοι 

συνεντευξιαζόμενοι είχαν επίγνωση του τόπου προέλευσης, ήταν από μεταγενέστερη 

γνώση που απέκτησαν από βιβλία κλπ και όχι από το περιβάλλον τους και τα 

βιώματα που τους είχαν μεταφερθεί από τους προγενέστερους.  Παράλληλα, δεν 

έδειξαν να αντιλαμβάνονται καμία ιδιαίτερη σύνδεση με τους Αλβανούς, οι οποίοι 

ήρθαν στο νησί από τη δεκαετία του '90 και μετά και αντιλαμβάνονταν ότι Αρβανίτες 

και Αλβανοί είναι κάτι πολύ διαφορετικό, ενώ υποστήριζαν ότι και η αλβανική 

γλώσσα είναι πολύ διαφορετική από την αρβανίτικη διάλεκτο που χρησιμοποιούσαν 

εκείνοι. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καν υπόνοια σκέψεων οι οποίες να σχετίζονται με 

την έννοια του αλυτρωτισμού και της επανάκτησης χαμένων “πατρίδων”. Όπως 

προκύπτει άπό την έρευνα, για τους Αρβανίτες της Άνδρου πατρίδα τους είναι το 

χωριό τους, η Άνδρος και η Ελλάδα. 

Ειδικά για το ζήτημα της διαλέκτου, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ τη μιλούσαν 

στα σπίτια μεταξύ τους οι οικογένειες, από τη δεκαετία του '30 και μετά, λόγω της 

ένταξης των παιδιών στα σχολεία, όπου οι δάσκαλοι απαγόρευαν στα παιδιά να 

μιλούν τα αρβανίτικα, σταμάτησαν και στα σπίτια οι γονείς να τα χρησιμοποιούν, 

προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά να ενταχθούν ομαλά και να μην έχουν 
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προβλήματα (π.χ. Να μην τα κοροιδεύουν τα άλλα παιδιά κλπ). Επομένως, αν και θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η διάλεκτος και η χρήση της αποτελεί 

διαφοροποιητικό στοιχείο έκφρασης της αρβανίτικης ταυτότητας, ωστόσο και η 

ευκολία με την οποία το αποποιήθηκαν μερικώς ή και ολοκληρωτικά οι οικογένειες 

καταδεικνύει τη ρηχή αυτοαντίληψή τους σε ότι αφορά τη σχέση τους με την 

ταυτότητα αυτή. 

Η παραπάνω αντίληψη εκφράζεται και στην περίπτωση της έρευνας των 

πολιτιστικών στοιχείων τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινή ζωή, τη 

διασκέδαση κλπ. Οι συνεντευξιαζόμενοι υποστήριξαν πως οι χοροί και τα τραγούδια 

με τα οποία διασκέδαζαν οι Αρβανίτες της Άνδρου ήταν ίδια με αυτά των ντόπιων, 

όπως και οι ενδυμασίες τους κλπ. 

Ωστόσο, μπορούμε να διακρίνουμε κάποια διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά τα 

οποία αντιλαμβάνονται κάποιοι συνεντευξιαζόμενοι ότι συνδέονται με την 

αρβανίτικη ταυτότητά τους. Στοιχεία όπως σκληρότητα, εργατικότητα κ.α. 

αποδίδονται στους αρβανίτες της Άνδρου μέσα από τις συνεντεύξεις και συνδέονται 

με χαρακτηριστικά της “φυλής” τα οποία  -λίγο πολύ- έχουν επικρατήσει στην κοινή 

αντίληψη. Παράλληλα, εντοπίζονται και σημαντικές κοινωνικό-οικονομικές διαφορές 

από τους ντόπιους Ανδριώτες, καθώς οι αρβανίτες  -στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία- ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, σε αντίθεση με τους 

ντόπιους κατοίκους οι οποίοι δούλευαν στα καράβια ως ναύτες αλλά ακόμη και ως 

αξιωματικοί, ενώ υπήρχαν και οι πλοιοκτήτες. Η διαφορά αυτή εκφραζόταν και στο 

μορφωτικό επίπεδο, καθώς, όπως ήταν φυσικό, χρειαζόταν άλλο επίπεδο γνώσεων για 

ένα παιδί το οποίο προοριζόταν να δουλέψει στη ναυτιλία από ένα άλλο το οποίο θα 

ασχολούνταν με τη βοσκή των ζώων. Βέβαια, οι Αρβανίτες της Άνδρου σταδιακά 

μπήκαν και εκείνοι στα καράβια, αλλά αργότερα. Σε κάθε περίπτωση, τα 

χαρακτηριστικά αυτά μπορεί μεν να σχετίζονται με οικονομικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες, ωστόσο αποτελούν στοιχεία διαφοροποίησης της ταυτότητας των 

αρβανιτών από τους Ανδριώτες. 

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στη βασική κατακλείδα της παρούσας ερευνητικής 

προσπάθειας η οποία έχει να κάνει με την εθνική και τοπική ταυτότητα των 

Αρβανιτών, όπως αυτή εκφράζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση των αρβανιτών από 
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τα χωριά της Άνδρου. Σχετικά με αυτή, μπορούμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα 

ότι -παρά την ύπαρξη κάποιων ιδιαίτερων στοιχείων και χαρακτηριστικών- οι ίδιοι οι 

Αρβανίτες της Άνδρου θεωρούν τους εαυτούς τους πρωτίστως Ανδριώτες και Έλληνες, 

ενώ η αρβανίτική τους ταυτότητα υπάρχει από πολύ χαμηλά έως καθόλου στην 

αντίληψή τους. 
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