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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μικρή  αυτή  έρευνα  προέκυψε  από τη  σχέση μου  με  την  Ξάνθη  και  τη 

συμπάθειά μου προς τους Πομάκους. Γνωρίζοντας πως δεν έχει γίνει μεγάλη έρευνα 

πάνω στο θέμα αυτό, θέλησα να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι με αυτή την εργασία.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Πομάκων Ξάνθης και  κυρίως την 

πρόεδρο του συλλόγου την Εμινέ Μπουρουτζή για την πολύτιμη βοήθεια και για το 

χρόνο που διέθεσε καθώς και το βοηθητικό υλικό που μου πρόσφερε. Επίσης τους 

κυρίους Κόκκα Νίκο και Δωρόπουλο Βαγγέλη για την καθοδήγηση και τη βοήθειά 

τους.  Ευχαριστώ  και  την  καθηγήτριά  μου  Κατσανεβάκη  Αθηνά  αλλά  και  την  κ. 

Ρεντζεπέρη Άννα-Μαρία για την πολύτιμη βοήθειά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1

ΤΑ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΑ

Η σύντομη ιστορική αναδρομή που ακολουθεί  μπορεί να ρίξει κάποιο φως 

στις  πολιτιστικές  ανακατατάξεις  που  έλαβαν χώρα στ  πέρασμα των αιώνων στην 

οροσειρά της Ροδόπης, μέσα από τις μετακινήσεις των πληθυσμών και τις επιδράσεις 

που ασκούσαν ο ένας στον άλλον. (Αλή Ρόγγο σ. 52)

Στην αρχαιότητα η Θράκη κατοικούνταν από Θρακικά φύλα συγγενικά των 

Ελλήνων: Αχριάνες, Σαππαίοι, Δίοι, Κίκονες, Βίστονες, Σάτρες κ.λ.π. Ο εποικισμός 

της Θράκης από Έλληνες του νότου αρχίζει στην Αρχαϊκή εποχή (700-500 π.Χ.) και 

ολοκληρώνεται κατά την κλασική περίοδο (500-323 π.Χ.). Το 341 π.Χ. ο Φίλιππος ο 

Β’ προσαρτά τη Θράκη στο Μακεδονικό βασίλειο και ο Μ. Αλέξανδρος χρησιμοποιεί 

Θράκες  πολεμιστές  στην  εκστρατεία  του  334  π.Χ.  (ιδιαίτερα  αναφέρονται  οι 

Αχριάνες  ακοντιστές  για  τη  γενναιότητά  τους).  Από  πολλούς  μελετητές  έχει 

διατυπωθεί  η  άποψη  ότι  η  λέξη  “Αχρέν”  που  χρησιμοποιούν  οι  Πομάκοι 

αναφερόμενοι στον εαυτό τους πιθανότατα αποτελεί παραφθορά της αρχαίας λέξης 

Αχριάν. Ας σημειωθεί ότι η ονομασία αυτή χρησημοποιούνταν εκτεταμένα από τους 

ίδιους ως αυτοπροσδιορισμός πριν καθιερωθεί η ονομασία “πομάκος” η οποία δεν 

θεωρούνταν  από  τους  ίδιους  ως  αντιπροσωπευτική.  Αυτό  φαίνεται  μέσα  από  τις 

αναφορές  του  συγγράμματος  του  πατριάρχη  Κυρίλλου  Βουλγαρίας  (σελίδες 

75,79,115,163,174  και  175).  Η  παραπάνω  εξήγηση  της  ονομασίας  Αχριάν  δεν 



φαίνεται να είναι γνωστή στον πατριάρχη Κύριλλο με βάση τις εξηγήσεις που δίνει 

γι’ αυτήν. Για τη μεσαιωνική περίοδο λίγες πληροφορίες υπάρχουν. Τον όγδοο αιώνα 

μ.Χ. εγκαθίστανται στη Ροδόπη Σμολένοι (Χριστιανοί Σλάβοι). Θεωρείται βέβαιο ότι 

οι περισσότεροι ορεινοί λαοί ζούσαν νομαδικά ή σε μικρές ομάδες. (Αλή Ρόγγο σ 52)

Ο Π.  Παπαχρηστοδούλου  αναφέρει  ότι  ο  “εβουλγαρισμός”  των  Πομάκων 

αρχίζει από το 1334 με την κατάληψη της Φιλιππούπολης και Στενιμάχου διά της 

συνθήκης Ανδρόνικου του νεότερου και του τσάρου Αλέξανδρου. Ο εξισλαμισμός 

των Πομάκων συντελέστηκε βαθμιαία από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα. Αναφέρεται ότι 

στα μέσα του 17ου αιώνα αντιπρόσωποι των Πομάκων ζήτησαν από το μητροπολίτη 

Φιλιππούπολης Γαβριήλ (1636-1672) να τους επιτρέψει να αλλαξοπιστήσουν κυρίως 

για να ξεπεράσουν το δυσβάσταχτο βάρος της βαριάς φορολογίας. (Αλή Ρόγγο σ. 52)

Στα  χρόνια  της  Οθωμανικής  αυτοκρατορίας,  επί  Μουράτ  (1359-1389)  και 

Βαγιαζίτ  (1389-1401)  μεταφέρθηκαν  Μωαμεθανοί  Τούρκοι  στη  Θράκη  αλλά 

εγκαταστάθηκαν  στις  πεδιάδες  της  Ξάνθης  και  της  Κομοτηνής  έτσι  που  οι 

αλληλεπιδράσεις με τους ορεσίβιους Πομάκους να είναι εξαιρετικά περιορισμένες. 

Στα πεδινά εγκαταστάθηκαν και οι Γιουρούκοι άποικοι του 16ου αιώνα. (Αλή Ρόγγο σ. 

53)

Η κήρυξη του Ρωσσοτουρκικού πολέμου (Απρίλιος 1887), μετά τις σφαγές 

στην περιοχή Μπατάκ της Ροδόπης, οδήγησε στην απελευθέρωση της Βουλγαρίας 

από το Ρωσικό στρατό. Το 1878 οι Πομάκοι εξέφρασαν την προτίμησή τους για το 

ενδεχόμενο της μετάπτωσης της περιοχής τους  σε Ελληνική παρά σε Βουλγαρική 

κυριαρχία. Οργάνωσαν στα βουνά της Ροδόπης επαναστατικό κίνημα και ζήτησαν να 

μην  συμπεριληφθεί  η  περιοχή  τους  στο  υπό  ίδρυση  Βουλγαρικό  κράτος,  όπως 

προέβλεπε η συνθήκη του Αγ. Στεφάνου. Τότε οι Πομάκοι ίδρυσαν ανεξάρτητη και 

αυτόνομη δημοκρατία από 21 χωριά που διατηρήθηκε μέχρι το 1885. Στις 31/12/1918 

οκτώ Πομάκοι  βουλευτές  της  Βουλγαρικής  Βουλής με  πρωταγωνιστή τον Ισμαήλ 

Χακί, ζήτησαν με υπόμνημά τους από το Γάλλο στρατηγό Fr. D’Esperey να ενταχθεί 

η περιοχή τους στον Ελληνικό χώρο. (Αλή Ρόγγο σ. 53)

Στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Πομάκοι ταλαιπωρήθηκαν και 

πάλι  από  τις  Βουλγαρικές  επιδρομές.  Το  1946  στο  Συνέδριο  της  Ειρήνης  του 

Παρισιού εμφανίστηκαν οι εκπρόσωποι των Πομάκων και ζήτησαν με υπομνήματα 

την απελευθέρωσή τους από τη Βουλγαρική τυραννία και την ενσωμάτωσή τους στην 



Ελληνική  επικράτεια.  Οι  αντιπρόσωποι  των Πομάκων της  Βουλγαρίας1 που είχαν 

πάει  στο  Παρίσι  το  Σεπτέμβριο  του  1964  έδωσαν  τον   ακόλουθο  συγκεντρωτικό 

πίνακα: 

Πομάκοι Τούρκοι Βούλγαροι Αρμένιοι Ιουδαίοι
279.709 309.800 96.050 2.000 2.000

Η σύνθεση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη λίγο πριν τη σύναψη 

της συνθήκης της Λοζάνης ήταν η ακόλουθη: 

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΚΙΡΚΑΣΙΟΙ
ΞΑΝΘΗΣ 30.328 14.824 500
ΡΟΔΟΠΗΣ 50.000 8.000 1.500 2.000
ΕΒΡΟΥ 10.571 675 505
ΣΥΝΟΛΟ 90.899 23.499 2.505 2.000
Ενδεικτικά,  όμως είναι  και τα στοιχεία της απογραφής του 1951 για τους νομούς 

Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου 

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΚΙΡΚΑΣΙΟΙ
ΞΑΝΘΗΣ 23.086 18.722 425 12
ΡΟΔΟΠΗΣ 40.567 7.213 1.860 20
ΕΒΡΟΥ 3.446 657 2.831
ΣΥΝΟΛΟ 67.099 26.592 5.116 32

Αν αθροίσουμε τους Πομάκους που ζουν στην Ελλάδα, με αυτούς που ζουν σήμερα 

στη Βουλγαρία και στην Τουρκία, ο πληθυσμός τους ξεπερνά το μισό εκατομμύριο. 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία στην Τουρκία σήμερα υπάρχουν  270.000 κάτοικοι με 

μητρική γλώσσα την Πομακική. (Αλή Ρόγγο σ. 54)

Σήμερα,  αν  λάβει  κανείς  υπόψη  του  τους  Έλληνες  Πομάκους  που  έχουν 

μεταναστεύσει για αναζήτηση δουλειάς είτε στο εσωτερικό (Αθήνα, Μύκονο, Ρόδο) 

είτε  στο  εξωτερικό  (κυρίως  Γερμανία),  τα  παιδιά  των  Ελλήνων  Πομάκων  που 

στέλνονται  να  σπουδάσουν  σε  Τουρκικά  Γυμνάσια  και  Πανεπιστήμια  κα  τους 

πάμπολλους ναυτικούς,  ο αριθμός των Πομάκων της Ελλάδας ξεπερνά κατά πολύ 

τους 30.000. (Αλή Ρόγγο σ. 54)

1 Για τους Πομάκους στη σημερινή βουλγαρική επικράτεια, βλέπε Κόκκας 2005



Οι σημαντικές πολιτισμικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους Μουσουλμάνους 

της  Θράκης  φαίνονται  στον  επόμενο  πίνακα,  που  παρουσιάζει  την  πληθυσμιακή 

σύνθεση της μειονότητας.

Μουσουλμάνοι Πληθυσμός Αναλογία
Αθίγγανοι 18.000 16%
Πομάκοι 38.000 34%

Τουρκογενείς 56.000 50%
Σύνολο 112.000 100%

Οι  αναλογίες  αυτές  παρουσιάζονται  και  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης  στα  σχολεία 

εκείνα  όπου  φοιτούν  αποκλειστικά  μουσουλμάνοι  μαθητές.  Η  κατανομή  του 

μαθητικού  δυναμικού  κατά  νομό,  προέλευση  και  φύλο  έχει  ως  εξής  (στοιχεία 

σχολικού έτους 1994-95) :

Νομός Τουρκογενείς Πομάκοι Αθίγγανοι Μικτά Αγόρια Κορίτσια
Ξάνθης 1.128 2.084 144 439 2.029 1.774
Ροδόπης 1.891 540 142 503 1.986 1.871
Έβρου 89 162 197 63 287 262
Σύνολο 3.108 2.786 483 1.005 4.302 3.907



Στο χάρτη αυτό βλέπουμε τον πληθυσμό των πομάκων ανά περιοχή στη Θράκη.

(http://www.berlin-athen.eu)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ

Η  Πομάκικη  γλώσσα  είναι  ένα  παλαιοσλαβικό  ιδίωμα  που  έχει  πολλές 

ομοιότητες με τη βουλγαρική γλώσσα, αλλά και πολλά στοιχεία από την Τουρκική 

και την Ελληνική γλώσσα. Τα στοιχεία όμως που υπερτερούν στη πομακική γλώσσα 

(γραμματική,  συντακτικό)  είναι  αυτά  της  σλαβικής  γλώσσας.  Ο Ν.Π.  Ανδριώτης, 

καθηγητής της γλωσσολογίας στο Α.Π.Θ.,  γράφει:  «Εις  το γλωσσικόν ιδίωμα των  

Πομάκων υπάρχει πλήθος ελληνικών λέξεων δεν αποτελεί  όμως ελληνική διάλεκτο.  

Βασικό κριτήριο για οποιαδήποτε γλώσσα αποτελεί η γραμματική και η γραμματική της  

γλώσσας των Πομάκων είναι σλαβική». (Εμμανουηλίδης Δ.)

Σε άρθρο του περιοδικού ‘’Οικονομικός Ταχυδρόμος’’ αναφέρεται η ύπαρξη 

μιας (πρώτης) εργασίας του Σκορδέλη Γ. σχετική με τη γλώσσα των Πομάκων, που 

χρονολογείται από το 1875. (Εμμανουηλίδης Δ.)

Η πομακική είναι μια από τις ολιγότερο ομιλούμενες γλώσσες της Ευρώπης. 

Μιλιέται σήμερα από περίπου 35.000-40.000 άτομα στην Ελλάδα και περισσότερα 

από 200.000 άτομα στη Βουλγαρία και άλλα τόσα στην Τουρκία. (Εμμανουηλίδης Δ.)

Στον ορεινό όγκο του νομού Ξάνθης η γλώσσα των Πομάκων εξακολουθεί να 

είναι  ζωντανή  τόσο  μέσα  στο  σπίτι  όσο  και  έξω  από  αυτό,  παρ’  όλους  τους 

λανθασμένους  πολιτικούς  χειρισμούς  και  τις  περιπέτειες  που  έχει περάσει  μέχρι 

σήμερα. Αντίθετα στο νομό Ροδόπης και πολύ περισσότερο στο νομό Έβρου η χρήση 

της πομακικής γλώσσας φθίνει και ομιλείται περισσότερο η τουρκική.  (Εμμανουηλίδης 

Δ.)

Η γλώσσα, επηρεάζοντας το σχηματισμό της εθνικής ταυτότητας και η εθνική 

ταυτότητα τη χρήση και  την κατεύθυνση της γλώσσας, αποτελεί  πολλές φορές το 

μέσον για την υπεράσπιση της αίσθησης συμμετοχής σε μια ομάδα και φορέα αξιών 

και  αισθημάτων  που  απορρέουν  από  αυτή  τη  συμμετοχή.  Έτσι  η  πολιτική  της 

Τουρκίας, στα πλαίσια της αύξησης της επιρροής της στα Βαλκάνια, προσπάθησε να 

εξαφανίσει την πομακική γλώσσα και να φέρει την τουρκική στον καθημερινό βίο. 
(Εμμανουηλίδης Δ.)

Στην καθιέρωση της τουρκικής γλώσσας στον πομακικό πληθυσμό συνέβαλλε 



και  η  διδασκαλία  μόνο  της  τουρκικής  και  όχι  της  πομακικής  γλώσσας  σε  όλα 

ανεξαιρέτως  τα  μειονοτικά  σχολεία  της  Θράκης  και  μάλιστα  με  την  άδεια  του 

ελληνικού κράτους, παράλληλα, βέβαια, πάντα και με τη διδασκαλία της ελληνικής. 

Η καθιέρωση της τουρκικής στα μειονοτικά σχολεία βασίστηκε στους σημαντικούς 

σταθμούς  των  διμερών  ελληνοτουρκικών   σχέσεων  που  ήταν  η  υπογραφή  τού 

Συμφώνου Φιλίας του 1930 και τα μορφωτικά Πρωτόκολλα τού 1951 και 1968, με τα 

οποία  αναγνωρίστηκε,  για  άλλη  μία  φορά,  ως  μοναδική  μειονοτική  γλώσσα  ή 

τουρκική - την οποία γνώριζε μόνον ένα 5% των Πομάκων - και επαναβεβαιώθηκε το 

νομικό  πλαίσιο,  πού  απέκλειε  την  επίσημη  αναγνώριση  της  πομακικής.  Με  τα 

Μορφωτικά  Πρωτόκολλα  υποθηκεύτηκε  το  μέλλον  της  πομακικής  γλώσσας,  η 

προφορική παράδοση, ο λαϊκός πολιτισμός και οι ιστορικές παραδόσεις. Δεν πρέπει,  

όμως,  να  παραβλέψουμε  ότι  από  ελληνικής  πλευράς  η  πομακική  ως  σλαβογενής 

γλώσσα ενεργοποιούσε τις ανησυχίες των Ελλήνων ιθυνόντων για ενδεχόμενη εθνική 

αξιοποίηση τού γλωσσικού στοιχείου από την όμορη κομμουνιστική τότε Βουλγαρία 

και προβολή διεκδικήσεων σε βάρος της Ελλάδας. "Έτσι, το ψυχροπολεμικό κλίμα 

μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο ευνόησε τον παραγκωνισμό της πομακικής και την 

ενίσχυση της τουρκικής παιδείας των Πομάκων. (Εμμανουηλίδης Δ.)

Σήμερα η πομάκικη γλώσσα δεν μπορεί να θεωρείται πλέον άγραφη γλώσσα. 

Η  καταγραφή  της  έχει  προχωρήσει  σε  σημαντικό  βαθμό  και  παράλληλα με  την 

έκδοση  ελληνο  -  πομακικών  λεξικών  υπάρχει  και  το  ηλεκτρονικό  λεξικό  που 

βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.pomlex.com. (Εμμανουηλίδης Δ.)

Τα πρώτα βήματα της καταγραφής της πομακικής έγιναν πριν από περίπου 

είκοσι  πέντε χρόνια,  όταν ο δάσκαλος Πέτρος Θεοχαρίδης,  άρχισε να καταγράφει 

συστηματικά τον παραδοσιακό πολιτισμό των κατοίκων της οροσειράς της Ροδόπης. 

Ακολούθησαν δύο λεξικά (ελληνο - πομακικό, πομάκο-ελληνικό) και μία Γραμματική 

της  πομακικής  γλώσσας  από  τον  ίδιο  τον  Π.  Θεοχαρίδη  και  με  τη  βοήθεια  δύο 

Πομάκων δασκάλων, του Μουζαφέρ Καπζά και του Μουμίν Αϊντίν.  (Εμμανουηλίδης 

Δ.)

Σχεδόν παράλληλα με τα λεξικά  του Θεοχαρίδη κυκλοφόρησαν από το Δ’ 

Σώμα  Στρατού  το  πομακο-ελληνικό  λεξικό  του  αποφοίτου  της  Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας  Ριτβάν Καραχότζα και λίγο μετά η Γραμματική και το Συντακτικό της 

Πομακικής,  με  τη  συνεργασία  μιας  ομάδας  φιλολόγων.  Παρόμοιες  γλωσσικές 

καταγραφές  έγιναν  από  επιστημονικούς  συνεργάτες  της  Ακαδημίας  Αθηνών,  από 



εργαστήρια  Λαογραφίας  Ελληνικών  Πανεπιστημίων  αλλά  και  από  τον  Ν. 

Παναγιωτίδη, (ιδιαίτερα στο βιβλίο του: Οι Πομάκοι και η γλώσσα τους, εκδ. Γνώμη, 

1997).

Στην Κομοτηνή υπήρχε το Κέντρο Πομακικών Ερευνών που κυκλοφορούσε 

την  εφημερίδα  «Ζαγάλισα»,  την  πρώτη  πομάκικη  εφημερίδα  και  ο  πρόεδρος  του 

Κέντρου Ομέρ Χαμδή έγραψε μαζί με το Μουμίν Αϊντίν το πρώτο Αναγνωστικό της 

Πομακικής για μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. (Εμμανουηλίδης Δ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΜΑΚΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ 

ΕΡΕΥΝΑ

Τα δημοτικά  τραγούδια  των  Πομάκων  της  Θράκης  και  κυρίως  του  νομού 

Ξάνθης,  αποτελούν  βασικό  στοιχείο  της  πολιτιστικής  τους  παράδοσης.  Τα 

περισσότερα από αυτά εξυπηρετούσαν μια κοινωνική λειτουργία και  συνδέονταν με 

γιορτές  ή  δημόσιες  εκδηλώσεις.  Σήμερα  στην  ορεινή  Ροδόπη  και  στον   Έβρο  η 

πομάκικη  μουσική,  κυρίως  τα  τραγούδια,  έχει  εξαφανισθεί,  σε  αντίθεση  με  την 

ορεινή Ξάνθη, όπου φαίνεται να επιβιώνει (Εμμανουηλίδης Δ.)

Στην Ελλάδα έχουν γίνει προσπάθειες για την καταγραφή της παραδοσιακής 

πομάκικης  μουσικής  και  της  δημοτικής  ποίησης  των  Πομάκων  της  Θράκης,  με 

προβλήματα  σε  κάποιες  περιπτώσεις,  γιατί  ενώ  ο  ρόλος  της  μεθοδολογίας  που 

επιλέγεται για τη συλλογή και καταγραφή του λαογραφικού υλικού είναι σημαντικός. 

η μεθοδολογία σε μερικές καταγραφές υστερεί. Αντίθετα στην Βουλγαρία, εδώ και 

χρόνια,  οι  μελέτες  για  τους  Πομάκους  είναι  πολλές  σε  αριθμό.  Ο  πρώτος  που 

ουσιαστικά έκανε την προσπάθεια καταγραφής ήταν ο Τσέχος γλωσσολόγος Leopold 

Geitler, ο οποίος τονίζει την επίδραση  της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας πάνω στη 

γλώσσα  αυτών  των  τραγουδιών.  Νεότερες  συλλογές  πομάκικων  δημοτικών 

τραγουδιών είναι αυτές του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας 

Αθηνών  (1961-1962),  του  Λαογραφικού  Φροντιστηρίου  Γ.Α.  Μέγα  (1964),  του 

Σπουδαστηρίου Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 



(1983),  του  Σπουδαστηρίου  Λαογραφίας  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1986). (Εμμανουηλίδης Δ.)

Σπουδαία  είναι  η  καταγραφή  πομάκικων  τραγουδιών  από  τον  Πέτρο 

Θεοχαρίδη που έγινε στη δεκαετία του '60, κατά τα έτη 1964-1970, γεγονός που δίνει 

πρόσθετη αξία στη συλλογή αυτή. Κατέγραψε σε κασέτες 121 πομάκικα τραγούδια 

από τους ακόλουθους τραγουδιστές στα παρακάτω χωριά: Ωραίον: Ραήφ (τραγούδι 

και  σάζι),  Γοργόνα:  Σοφτά Χαμδή, Ακραίο Σατρών:  Γιουσούφ Χασάν -Γιουλούτς 

Χακή,  Γλαύκη:  Ιμάμ  Φεχρή  (τραγούδι  και  σάζι),  Μάνταινα:Μεχμεταλή  Χουσεϊν, 

Θέρμες:Καβάς  Μπαϊράμ  -Ουζούν  Ταξήμ-Τσακήρ  Μεμέτ,  Εχίνος:  Τσεβδέτ 

Βουγιουκλού,  Πάχνη:  Μουμίν  Τζεμαλή,  Tέμενος  Σατρών:Άγγο Μεμέτ,  Μ.  Ρεύμα 

Ωραίου: Καράνταγη Χουσεϊν. (Εμμανουηλίδης Δ.)

Από τη  Θρακική  Εταιρεία  κυκλοφόρησαν  τρεις  παραγωγές  σε  κασέτες.  Η 

πρώτη  με  τίτλο  Πομάτσκι  Πέσνε  (πομάκικα  τραγούδια)  και  υπότιτλο  Πομάκικα 

παραδοσιακά τραγούδια από την ελληνική Ροδόπη κυκλοφόρησε το 1996 και περιέχει 

14 τραγούδια, ενώ η δεύτερη κασέτα με τίτλο Ιότφαρε Κιούρσε πέvτζιoυριετ (Ανοιξε 

Κιούρσε το παράθυρο) κυκλοφόρησε το 1997 και περιέχει  11 τραγούδια. Η τρίτη 

κασέτα με τίτλο Μπουγκιούσνι Πέσνε (Σημερινά τραγούδια) κυκλοφόρησε το 2000 

και  συμπεριλαμβάνει  Ελληνικά  και  Τουρκικά  τραγούδια  τραγουδισμένα  στην 

πομάκικη γλώσσα. (Εμμανουηλίδης Δ.)

Στην  ελληνική  βιβλιογραφία  εντάσσονται  και  δύο  μελέτες  σχετικές  με  τις 

παραλλαγές των δημοτικών τραγουδιών για το γεφύρι της Άρτας και τα τραγούδια 

της  Αρπαγής,  που  παρέχουν  συγκρίσιμο  υλικό.  Ο  Αλή  Ρόγγο  τραγουδάει  το 

αφηγηματικό τραγούδι ‘’Τριμίνα μπράτιε’’ (Τρία αδέρφια) (Βλ. Παράρτημα, μουσική 

μεταγραφή:  2),  που  είναι  ανάλογο  με  τις  λεγόμενες  παραλογές  των  Ελληνικών 

δημοτικών τραγουδιών για το γεφύρι της Άρτας, και έτσι φανερώνονται για ακόμη 

μία φορά οι πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής.  Η 

συγκεκριμένη  εκδοχή  που  καταγράφει  ο  Αλή  Ρόγγο  είναι  από  τη  Γλαύκη.  Ο  Π. 

Θεοχαρίδης καταγράφει  και άλλες πομάκικες παραλλαγές του ίδιου τραγουδιού: Το 

‘’Τριμίνα μπράτιε κιοπρούγιε γραντέβο’’ (Τρία αδέρφια γεφύρι έχτιζαν) και από την 

περιοχή Σατρών το ‘’Τριμίνα  μπράτιε  γκράντα γκραντέχο’’  (Τρία αδέρφια γεφύρι 

έχτιζαν) και σημειώνει ότι " η παράδοση ανάμεσα στους πομάκους αναφέρει ότι οι 

δύο μεγαλύτεροι  αδελφοί  προειδοποίησαν τις  γυναίκες  τους για τη συμφωνία που 

είχαν  κάνει  τα  τρία  αδέλφια.  Ο  μικρότερος  δεν  έκανε  την  ατιμία  και  γι  αυτό  η 



γυναίκα του, Γιουρκέ, πλήρωσε με τη ζωή της το σταθερό θεμελίωμα του γεφυριού". 

Ο Μ. Βαρβούνης παραθέτει  την παραλλαγή από τα Άσκυρα που κατέγραψε ο Θ. 

Αγγελής  το  1961.  Φαίνεται  λοιπόν  από  τις  καταγραφές  που  έχουν  γίνει  πως  το 

συγκεκριμένο πομάκικο τραγούδι λειτούργησε σαν γέφυρα που μετέδωσε το αρχικό 

τραγούδι από το χώρο της ανατολής και την Ελλάδα προς τους Βαλκανικούς λαούς. 
(Εμμανουηλίδης Δ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.4

Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

Οι πομάκοι τραγουδούν. Τραγουδούν τα δικά τους τραγούδια. Τα δημοτικά 

τους τραγούδια που είναι βγαλμένα μέσα από την ψυχή τους και μιλούν στην ψυχή 

τους. (Αλή Ρόγγο σ. 375)

Τα στιχούργησαν κι τα μελοποίησαν οι Πομάκοι λαϊκοί ανώνυμοι στιχουργοί 

και συνθέτες , που η συγκίνησή τους εναρμονιζόταν με τις χαρές και τις λύπες, με τις 

επιθυμίες  και  τα  ιδανικά  των  ομόφυλών  τους.  Τα  κατεργάστηκαν  όμως  και  τα 

τραγουδούν  όλοι  οι  Πομάκοι  ,  γιατί  εκφράζουν  το  περιεχόμενο  της  ψυχής  τους. 

Αρκετά από τα πομάκικα δημοτικά τραγούδια είναι ιστορικά κι παραλογές. Πολλά τα 

τραγούδια  του  γάμου,  τα  νανουρίσματα,  τα  μοιρολόγια,  μα  πάμπολλα  είναι  τα 

ερωτικά, τα τραγούδια της αγάπης. (Αλή Ρόγγο σ. 375)

Η  γλώσσα  των  πομακικών  τραγουδιών  μοιάζει  αλλά  και  ταυτόχρονα 

παρουσιάζει  διαφορές  από  τη  γλώσσα  των  Βουλγάρων.  Το  ίδιο  και  η  μελωδία 

ορισμένων  πομακικών  δημοτικών  τραγουδιών.  Μοιάζει  με  τη  μελωδία  των 

βουλγαρικών  τραγουδιών,αλλά  και  πολλών  θρακιώτικων  μελωδιών.  Βασίζεται 

ουσιαστικά  στο  παλαιότερο  κοινό  θρακικό  πολιτισμικό  υπόβαθρο  το  οπποίο 

αφομοιώθηκε και από τη βουλγαρική γλώσσα.

Τα πομακικά δημοτικά τραγούδια είναι γνωστά κυρίως από τον πρώτο τους 

στίχο.  Δεν  έχουν  συνήθως  ομοιοκαταληξία.  Οι  στίχοι  τους  είναι  οκτασύλλαβοι, 

δεκασύλλαβοι  κ.λ.π.  ενώ  πολλές  φορές  δεν  έχουν  σταθερό  αριθμό  συλλαβών 

(ανισοσύλλαβοι). Τα μέτρα των συλλαβών ποικίλουν. Βρίσκει όμως κανείς σ’ αυτά 

περισσότερο το Τροχαϊκό και το Ιαμβικό μέτρο. (Αλή Ρόγγο σ. 375)



Δεν  έχουν  συνήθως  ρεφραίν.  Η  επανάληψη  όμως,  που  τόσο  πολύ 

χαρακτηρίζει τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια, υπάρχει κι  εδώ άφθονη. Στο τέλος 

κάθε  στροφής  (δίστιχου)  η  φωνή  σέρνεται  χαρακτηριστικά  (κορόνα).  Συνήθως  ο 

πρώτος στίχος με τον δεύτερο, ο δεύτερος με τον τρίτο, ο τρίτος με τον τέταρτο κ.λ.π. 

αποτελούν δίστιχο με την ίδια μελωδία. (Αλή Ρόγγο σ. 375)

Τα πομακικά δημοτικά τραγούδια είναι προπάντων “τραγούδια της παρέας” 

και τα τραγουδούν οι Πομάκοι ατομικά ή ομαδικά. 

Πολλά είναι όμως και τα χορευτικά τραγούδια , αυτά με τα οποία χορεύουν οι 

Πομάκοι τους δικούς τους χορούς. 

Οι  Πομάκοι  τραγουδούν  με  ή  χωρίς  μουσικά  όργανα,  όπως  η  πιστέλκα 

(φλογέρα), το σας (ένα είδος μπουζουκιού, σάζι), και τη γκάιντα.

Σημείωση : Στην παρούσα εργασία, τα λόγια των τραγουδιών  καταγράφτηκαν 

με την υπόδειξη της Εμινέ αλλά και με τη βοήθεια του προσωπικού της δίσκου που 

κυκλοφόρησε το 2006 και της αντίστοιχης βιβλιογραφίας.

Ο γκαϊντατζής Μεχμέτ Κυντς από τις Σάτρες στη 

γέφυρα του Ακραίου. (Κόκκας – 

Κωνσταντινίδης – Μεχμεταλή 2003 σ 60)



Ο Αλή Ρόγγο από τη Γλαύκη παίζει τσιφτλεμέ (διπλό αυλό) (κάτω) (Κόκκας – 
Κωνσταντινίδης – Μεχμεταλή 2003 σ 75)

Ο Μουσταφά Αχμετσίκ από τη Σμίνθη παίζει το σας (ένα είδος μπουζουκιού). 
(Κόκκας – Κωνσταντινίδης – Μεχμεταλή 2003  σ 75)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.5

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΙΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΑΡΙΟ

Η  Εμινέ  Μπουρουτζή  είναι  μια  μοναδική  περίπτωση  νέας  Πομάκας  που 

συνδυάζει  την  κοινωνική  προσφορά  και  την  καλλιτεχνική  δραστηριότητα  με  τις 

ιδιότητες της συζύγου και μητέρας. Γεννημένη στο Δημάριο, παντρεύτηκε σε ηλικία 

14 ετών τον Ταχήρ Κόντε και απέκτησε τρία παιδιά. Η μεγάλη καμπή στη ζωή της 

ήταν  η  απόφασή  της  να  τραγουδήσει  τα  παραδοσιακά  πομακικά  τραγούδια  που 

γνώριζε  από  τη  γιαγιά  της.  Το  2006  η  Εμινέ  κυκλοφόρησε  σε  CD μια  συλλογή 

τραγουδιών  από  το  Δημάριο,  χρησιμοποιώντας  το  ψευδώνυμο  Νερμάν  Μολλά. 

Ακολούθησαν πολλές συναυλίες και εμφανίσεις στην τηλεόραση.

Στις  19  Απριλίου  2008 εντυπωσίασε  με  μια  καταπληκτική  παρουσία  στην 

Πομακική  Βραδιά  που διοργανώθηκε  από τον  Πολιτιστικό  Σύλλογο Πομάκων Ν. 

Ξάνθης.  Τον  ίδιο  χρόνο  κυκλοφόρησε  το  δεύτερο  CD  της.  Αυτό  το  διάστημα 

ετοιμάζει τον τρίτο της δίσκο, σε συνεργασία με τον σημαντικό Θρακιώτη μουσικό 

Βαγγέλη Δωρόπουλο. Η δραστηριοποίησή της με το Σύλλογο Πομάκων ανέδειξε τον 

έντονο δυναμισμό και το πείσμα μιας νέας γυναίκας που αγωνίζεται για να προβάλει 

τον  πολιτισμό  και  τις  παραδόσεις  των  προγόνων  της.  Για  τις  γυναίκες  στα 

Πομακοχώρια η Εμινέ αποτελεί πρότυπο μαχητικότητας.



Το χωριό της Εμινέ, το Δημάριο, είναι περιτριγυρισμένο από απότομα βουνά 

σε μία τοποθεσία που θυμίζει Ελβετία. Έχει υψόμετρο 740 μ. και ο πλυθισμός του 

στην τελευταία απογραφή ήταν 632 κάτοικοι,  ελαφρά μειωμένος σε σχέση με την 

απογραφή του 1991.

Για να δει κανείς το χωριό, πρέπει να φτάσει πολύ κοντά. Το χωριό βρίσκεται 

σε ανοικτό μέρος και λούζεται από τις ακτίνες του ανατολικού κι του νότιου ήλιου. 

Το μεσημέρι ο ήλιος κρύβεται πίσω από τις δυτικές πετρώδεις βουνοκορφές οι οποίες 

με τη σκιά τους καλύπτουν το χωριό. Τα χωράφια του Δημαρίου δεν είναι πολλά γιατί 

το έδαφος είναι πολύ πετρώδες και βραχώδες. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΜΑΚΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

Ρούσα Κόσα Γίναμ

Διατονικό τετράχορδο με βάση το ΛΑ.

Rusa kósa yímom, fíbichki si nemam

Ξανθά μαλλιά έχω, κοκαλάκια δεν έχω

Dlegi plítki imam, fatki si nemam

Μακριές πλεξούδες έχω, πιαστράκια δεν έχω

Bali roki yímam, burmï si nemam

Άσπρα χέρια έχω, δαχτυλίδια δεν έχω

Tenka snaga yimam, kadife si nemam

Λεπτό κορμί έχω, βελούδινο φόρεμα δεν έχω

Bali nogi yímam, kundri si nemam

Άσπρα πόδια έχω, γόβες δεν έχω

Zemi mena, porvo lube, i ya da yímam (επανάληψη μετά από κάθε στίχο)

Πάρε με, πρώτη μου αγάπη, κι εγώ να έχω.



Κάζαη, κάζαη, κόγκα γκάλις

Διατονικό πεντάχορδο με βάση το ΛΑ.

Γραμμένο σε 8/8 τα οποία αντιστοιχούν σε 4/4 που αναλύονται ως εξής: 

4/4=(1+1+2)/4

- Ε μομίνκο, ε λε μπελίνκο

- Αχ κορίτσι μου γλυκό

- Κάζαη, κάζαη, κόγκα γκάλις

- Πες μου, πες μου ποιον αγαπάς

- Κόγκα γκάλις, κόγκα μάβης;

- Ποιον αγαπας, ποιον κοροϊδεύεις;

- Γιε ση γκάλεμ, γιε ση μάβεμ.

- Εγώ τον αγαπώ, εγώ τον κοροϊδεύω

- Ντε να χόντη πο μπαγίρεν

- Αυτόν που πάει στα δάση

- Ντε να πασέ μπέλη όφτσε

- Αυτός βοσκάει άσπρα πρόβατα

- Ντε να πράβη τένκι φούρκι

- Αυτός που φτιάχνει λεπτές ρόκες

- Τένκι φούρκι η καβάλε

- Λεπτές ρόκες και καβάλια.



Ράντο Μπέλο Μίλο Λιούμπε

Διατονικό πεντάχορδο με βάση το ΡΕ και υποτονική το NTO

Ράντο, μπέλο μίλο λιούμπε,

Ράντο, άσπρε αγαπημένε μου

Ζέμι πούσκο τάμε γιούτρι

Πάρε όπλο και σκότωσέ με

Γκράπνι στάντο τάμα ζντρόμπι

Πάρε τσεκούρι και σφάξε με

Ντάνε γκλιόντομ μούινο λίμπα

Να μη βλέπω το παλικάρι μου

Γκαγκογκάλι ντρούγκο λίμπε

Μ’ άλλο κορίτσι να πηγαίνει



Κουκαβίτσκανα Κούκναβα

Διατονικό πεντάχορδο με βάση το ΛΑ και υποτονική ΣΟΛ

Κουκαβίτσκανα κούκναβα

Η κουκουβάγια κeλαηδεί

φαφ νάσονο ντόλνε γκράντινο

στο δικό μας κάτω περιβόλι

να τσερβένονο καλίνο

στην κόκκινη ροδιά

ιζλέζι μάικο ποσλουσχέ

βγες μάνα κα άκουσε

κάκοφ μι χάμπερ κάζοβα

τι νέα μου λέει

ι λι σι μπούλιεν ντα λεζχέμ

μήπως άρρωστος θα πέσω

ι λι σα μπόλνι ντα γλεντάμ

ή μήπως άρρωστους θα κοιτάξω

σίνελε, σίνε μάισιλε

γιέ μου τηςμάνας σου γιε

νε τι μι μπολαν ντα λεσχίς

δεν προκειται να αρωστήσεις

νε τι μι μπούλνι ντα γκλεντάς

δεν προκειται αρρώστους να κοιτάξεις

γούτρε στε ηάσκερ δα ιντές

αύριο φαντάρος θα πας

ντόβλετι χίσμετ ντα βορσίς

σρο κράτος υπηρεσια να κάνεις



Tornala momka na voda

Διατονικό πεντάχορδο με βάση το ΛΑ και υποτονική ΣΟΛ

Tornala momka na voda

Ξεκίνησε η κοπέλα για νερό

Chi si yo srosnal yunache.

Και συνάντησε τον αγαπημένο της.

-Pusni ma, tzanem, yunache

-Άσε με ψυχή μου, αγάπη μου,

Malko da dama da doydam,

Λιγάκι μέχρι το σπίτι να πάω,

Da príspem mayko z bubayka

Να κοιμίσω τη μάνα με τον πατέρα,

I ye she s’ tebe da doydam

Κι εγώ μαζί σου θάρθω.



Zagaliha se

Διατονικό πεντάχορδο με βάση το ΛΑ και υποτονική ΣΟΛ. Με βάση τη Βυζαντινή 

θεωρία, μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει με τρίτο ήχο και προχωράει σε πρώτο ήχο.

Zagaliha se, janim, moma yi kopel

Αγαπήθηκαν, ψυχή μου, ένα κορίτσι κι ένα αγόρι

Ti se galiha, janim, tsala godina

Αγαπιόταν,ψυχή μου, ολόκληρη χρονιά

Tsala godina, janim, yi polovina

Ολόκληρη χρονιά ,ψυχή μου,  χρονιά και μισή

Ti ne mi hi dali, janim, ti da se zemat

Δεν τους άφησαν ,ψυχή μου, να παρθούν

Momina mayka, janim, yatse hubava

Του κοριτσιού η μάνα ,ψυχή μου, είναι πολύ καλή

Yunachka mayka, janim, pirva dushmanka

Του αγοριού η μάνα,ψυχή μου, είναι ο πρώτος εχθρός

Moma yumira, janim, Sabota vecher

Το κορίτσι πεθαίνει,ψυχή μου, Σάββατο βράδυ

Yunak yumira, janim, Nedala vecher

Το αγόρι πεθαίνει,ψυχή μου, Κυριακή βράδυ

Ti hi pogrebili, janim, enni do drugi

Τους έθαψαν,ψυχή μου, τον έναν πλάι στον άλλο

Na moma ninke, janim, cherven tendrafel

Στου κοριτσιού τον τάφο,ψυχή μου, φυτρώνει κόκκινο τριαντάφυλλο

Na yunak nikne, janim, sitan bosilek

Στου αγοριού τον τάφο,ψυχή μου, φυτρώνει ψιλός βασιλικός

Mezhdu tah nikne, janim, cherna cheliya

Ανάμεσά τους,ψυχή μου, φυτρώνουν μαύρα αγκάθια



Νουριέ γιοτ κακ γιαλέγκαλα

7/8+8/8 αναλυμένο σε (3+2+2/8)+(3+2+3/8)

Διατονικό πεντάχορδο με βάση το ΛΑ και υποτονική ΣΟΛ

Νουριέ γιοτ κακ για λέγκαλα

Από τότε που ξάπλωσε η Νουριέ

Τσέλα ε ράβνα γκοντίνα

Πέρασε ολόκληροςχρόνος

Γκοντίνα ή παλαβίνα

Χρόνος και μισός

-Στάνη σα Νουριέ γιόπραβεη

-Σήκω Νουριέ να γίνεις καλά

-Μάητσιμκο, μογιε μάητσιμκο

-Μάνα μου μανούλα μου

Τέμπε σα βάρα νε φάτα

Εσύ ποτέ δεν το πίστεψες

Νουριέ σα σμπήρα τόρναβα

Η Νουριέ ετοιμάζεται να φύγε τόσο νέα
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