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Αφιερώνεται στα 4ο χρόνια της εφημερίδας

Αδελφότης των 
εν Αθήναις 

Σαρακατσαναίων 
Ηπείρου

«Τα πεταμένα έλατα»
Δεν έχει νόημα να απα-

ριθμήσω τα έργα και γε-
νικότερα την προσφορά 

της Αδελφότητας των εν Αθή-
ναις Σαρακατσαναίων Ηπεί-
ρου. Είναι άλλωστε γνωστά 
σε όλους. Στόχος αυτού του 
κειμένου είναι να εξωτερικέψω 

τη βαθειά συγκίνηση που με 
διακατέχει όλα αυτά τα σα-
ράντα τόσα χρόνια που έζησα 
από ίδρυση της ίσαμε σήμερα 
Είναι ορισμένες στιγμές στη 
ζωή μας που μας σημαδεύουν 
ανεξίτηλα. Μένουν στη μνήμη 
μας ζωντανές και έρχονται κι 
επανέρχονται.

Λιγοστοί οι Σαρακατσαναίοι 
της Ηπείρου που διέμεναν με 
τις οικογένειές τους στην Αθή-
να και είχαν κάποια εξασφα-
λισμένη δουλειά τη δεκαετία 
του εξήντα. Χρόνια δύσκολα 
όμως, για τους περισσότερους 
που ψάχνανε μια δουλειά για 
να εξασφαλίσουν τον επιούσιο 
και να σταδιοδρομήσουν. Απ’ 
την άλλη μεριά τη δεκαετία 
αυτή και την αμέσως επόμενη 
αρκετά σαρακατσανόπουλα, 
πανέξυπνα με σπινθηροβόλα 
μάτια γεμάτα όρεξη για μάθη-
ση βρέθηκαν στην αχανή πρω-
τεύουσα για σπουδές.

Όλοι αυτοί μαζί με μας τους 
λίγους που προηγηθήκαμε αι-
σθανθήκαμε την ανάγκη να 
επικοινωνήσουμε, να αλληλοϋ-
ποστηριχτούμε και να γίνουμε 
μια οικογένεια. Έτσι ξεκίνησε 
η δημιουργία της Αδελφότητας 
κι έτσι πορεύτηκε μέχρι σήμε-

ρα. Πραγματικά αδελφωμένοι 
προσπαθούσαμε να προκό-
ψουμε, βοηθώντας ο ένας τον 
άλλο με όσε δυνάμεις και γνω-
ριμίες είχαμε. Ωστόσο η καθη-
μερινή βιοπάλη δεν μπόρεσε 
να μας ξεκόψει από την σαρα-
κατσάνικη παράδοση.

Όλα αυτά τα χρόνια χα-
ρές και στεναχώριες πολλές. 
Οι στενοχώριες και οι πίκρες 
ας παν στο καλό. Τις «ζήφσα 
μαν». Από τις χαρές και τις 
συγκινήσεις που ζήσαμε θα 
σταθώ σε δυο:

Η πρώτη είναι τα εγκαίνια 
της ιδιόκτητης αίθουσας της 
Αδελφότητας το 1987. Για να 
καταλάβετε τη χαρά μας θα 

σα πω τούτο. Μόλις υπογρά-
ψαμε τα συμβόλαια αγοράς, 
αρχίσαμε να διαμορφώνουμε 
την αίθουσα ξεκινώντας από 
την κατασκευή ενός μικρού 
κονακιού (ορθοκονάκι). Ένας 
από μας γονάτισε σε μια γω-
νιά, έκαμε το σταυρό του και 
ευχαριστούσε το θεό που μας 
αξίωσε να αποκτήσουμε δικό 

μας καλύβι.
Γενάρης του 1970 τόσο. 

Πλησίαζε ο ετήσιος χορός μας. 
Θα γινόταν στο «Άλσος» του 
Πεδίου του Άρεως. Απόδιαβα 
γιορτών είχε γεμίσει ο τόπος 
«σφαγμένα» έλατα. Γεμάτα τα 
πεζοδρόμια. Η καταναλωτική 
κοινωνία μας δεν τα χρειάζο-
νταν πια. Ένας, δε θυμάμαι, 
ποιος. Ένας, αλλά όλοι, γιατί 
έτσι λειτουργούσαμε, έριξε την 
ιδέα να μαζέψουμε αυτά τα 
έλατα και να μεταμορφώσουμε 
την αίθουσα του «Άλσους» σε 
μια ραχούλα καλοκαιρινή με 
τις κοπέλες μας να γνέθουν και 
να τραγουδούν. Όταν άνοιξε η 
αυλαία του Άλσους και όλοι 
βρεθήκαμε μπροστά στην ολο-

ζώντανη αυτή σκηνή, ο κόσμος 
σάστισε, σηκώθηκε και χειρο-
κροτούσε παρατεταμένα. Κι 
όσοι από μας τα είχαμε ζήσει 
σφουγγίζαμε τα δάκρυά μας.

Έτσι λειτουργούσαμε τότε 
κι έτσι, πιστεύω, λειτουργούμε 
ακόμα. Είμαστε πράγματι μια 
οικογένεια.

του Ηλία Θεοδ. Κάλλη
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Πρόσκληση
Σας καλούμε στην Τακτική εκλογοαπολογι-

στική Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας την 
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017, ώρα 11.00, στα 
Γραφεία της Αδελφότητας.

• Θέματα ημερήσια διάταξης:
• Απολογισμός απερχόμενης Διοίκησης
• Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
• Έγκριση ή μη πεπραγμένων
• Προγραμματισμός δράσης
• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ και 

αντιπροσώπων σε ΠΟΣΣ και Πανηπειρωτική 
ΣΣ.

Η παρουσία όλων των μελών είναι απαραί-
τητη.

Προς τους συνδρομητές 
της εφημερίδας

Στα πλαίσια του νοικοκυρέµατος των οικονοµικών 
της εφηµερίδας και µε δεδοµένη την κρίση, και 
επειδή από τα τηρούµενα αρχεία διαπιστώθηκε ότι 
ορισµένοι συνδροµητές για αρκετό διάστηµα δεν 
κατέβαλαν συνδροµή, έγινε από τον εκδότη της 
εφηµερίδας διαγραφή των ασυνεπών συνδροµη-
τών. Και επειδή κάποτε µε τα ξερά καίγονται και 
τα χλωρά, αν κακώς έγινε διαγραφή σε κάποιον να 
µας ενηµερώσετε για να επανορθώσουµε. Προφα-
νώς όλοι οι συνδροµητές πρέπει να στηρίξουν τη 
εφηµερίδα για να συνεχίσει να εκδίδεται. Πιστεύο-
µε ότι αξίζει να συνεχίζει.



τα
σαρακατσανικα�

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Κυριακή Δημ. Παπιγκιώτη, από Τσεπέλοβο και ο συ-
ζυγος της, Gernot Turner, απέκτησαν αγόρι, στις 6-9-
17, στη Θεσ/νίκη.
• Ο Φώτης Δεληγιάννης του Δημοσθένη και της Ερα-
σμίας Πάσχου (Τσεπέλοβο), και η σύζυγός του Σταυ-
ρούλα Ιωάννου, απέκτησαν κορίτσι.
• Ο Ιωάννης Δημ. Κήτας, από Ν. Σαμψούντα, και η σύ-
ζυγός του Δέσποινα Τσιλικόγλου, απέκτησαν κορίτσι, 
στις10-4-17.
• Η Βικτωρία Ευαγόρα Τσουμάνη και ο Αλέξης Κλει-
σούρας απέκτησαν αγόρι στις 14-6-2017
• Ο Ιωάννης Χρήστ. Σούρλας και η Θεοδώρα Μπάρκα 
απέκτησαν αγόρι στις 31/8/2017.
• Ο Σπύρος Παπιγκιώτης από το Σκαμνέλι και η σύζυ-
γός του Σύλβια απέκτησαν αγόρι.
• Ο Ανδρέας Κων. Τσουμάνης από Άρτα και η Μαρία 
Σπανού απέκτησαν κορίτσι στις 29/9/17 στην Αθήνα.
• Ο Περικλής Γ. Μακρής και η Σπυριδούλα Παπαθεοδώ-
ρου απέκτησαν αγόρι στις 26 Μαίου στα Γιάννινα.

 
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

• Ο Ιωάννης Δημ. Κήτας και η Δέσποινα Τσιλικόγλου, 
βάπτισαν την κόρη τους Λυδία, στις 2-9-17, στη Ν. 
Σαμψούντα Πρεβέζης.
• Ο Αλέξανδρος Θεοδ. Τσουμάνης, από Τσεπέλοβο και 
Αθηνά Δασούλα, βάπτισαν τον γιο τους Απόστολο.
• Ο Περικλής Γιαννακός και η Γιώτα Μάστορα βάφτι-
σαν τον γιο τους στις 2-7-2017 στα Γιάννενα και τον 
ονόμασαν Λάμπρο.
• Ο Περικλής Ηρακ. Γατσέλος και η σύζυγός του Σοφία 
Γερογιάννη βάφτισαν τον γιο τους Ηρακλή στη Βίγλα 
στις 30/4/2017.
• Ο Παύλος Γεωργ. Σούρλας και η σύζυγός του Σταυ-

ρούλα Καραβά βάφτισαν τον γιο τους Κων/νο στη Νέα 
Κερασούντα στις 17/4/2017.
• Ο Χρήστος Αποστ. Σούρλας και η Ζωή Μπεζεβέγκη 
βάπτισαν την κόρη τους Ελένη στη Φιλιππιάδα στις 
9/7/2017.
• Ο Κάκκος Ελευθ. Ευάγγελος και η Γεωργία Τζώρτζη 
βάφτισαν την κόρη τους Άννα Μαρία στη Φιλιππιάδα 
στις 17/4/2017.
• Η Αχνούλα Δημ. Αλεξάνδρα και ο σύζυγός της Μάρι-
ος Μάλφας βάπτισαν τον γιο τους Ευάγγελο στην Πά-
τρα στις 3/9/2017.
• Ο Βαγγέλης Αριστείδη Τσουμάνη και η Ιωάννα Πα-
ναγιωτοπούλου βάφτισαν το κορίτσι τους και το ονό-
μασαν Άννα.
• Ο Λάμπρος Δημ. Τάγκας και η σύζυγός του Βασιλι-
κή βάφτισαν την κόρη τους Μαρίνα στις 29 Ιουλίου 
στην Αθήνα.
• Ο Ηλίας και η Λαμπρινή Σαλμά βάπτισαν την κόρη 
του; Χριστίνα στις 2/7/2017 στην Πρέβεζα.
• Απαραίτητη διόρθωση-συμπλήρωση βάπτισης Φ.70, 
ο Περικλής Ιω. Τσουμάνης και η Χρύσα Γούναρη, βά-
πτισαν την κόρη τους Νικολέτα, στις 7-5-17, στο Πόρ-
το Ράφτη Αττικής.

ΓΑΜΟΙ 
• Ο Θωμάς Θεόδ. Τζουμερκιώτης από Λούρο, παντρεύ-
τηκε την Αικατερίνη Γεωργοπούλου του στις 15-8-17, 
στα Γιάννινα και βάπτισαν την κόρη τους Ηλιάνα.
• Ο Σεραφείμ Κων Ρεντίφης, από Τσουκαλάδες Βοιω-
τίας, παντρεύτηκε την εκλεκτή του Άννα, την 01-9-17, 
στην Αθήνα.
• Η Νατάσα Ιωάν. Φερεντίνου, από Ασπροκκλήσι Θε-
σπρωτίας και ο Χρήστος Καμαρινόπουλος παντρεύτη-
καν στις 09-9-17 στην Κόρινθο.
• Η Καλιρρόη Κων. Τσουμάνη, από Άνω Ραβένια και ο 
Γρηγόριος Σόφιος παντρεύτηκαν στις 15-7-17 στην 
Αθήνα.
• Ο Αθανάσιος Κων. Τσουμάνης, από Μύτικα Πρεβ. και 
Ιουλία Τηλιακού, την 01-7-17, στην Παιανία Αττικής

• Η Αλεξάνδρα Θεόδ. Μακρή, από Άνω Ραβένια, και 
ο Απόστολος Μπαλτζώης παντρεύτηκαν στις 9-7-17 
στην Αθήνα
• Η Φερενίκη Λάκκα του Παύλου και της Ελευθερί-
ας Τσουμάνη και ο Αχιλλέας Μαρινόπουλος παντρεύ-
τηκαν στις 24-9-17, στην Αθήνα και βάπτισαν την κό-
ρη τους Σοφία.
• Ο Σπύρος Αριστοτέλη • Αρβανίτης, από Ν. Κερασού-
ντα και η Σταυρούλα Κώστα παντρεύτηκαν στις 30-4-
17 στη Νέα Κερασούντα.
• Ο Χρήστος Πέτρ. Μάστορας από Ρωμιά Φιλιπιάδας 
και η Δήμητρα Μάστορα από Αθαμάνιο παντρεύτηκαν 
στις 19-8-17
• Η Ελένη Βασιλ. Τσουμάνη και ο Παναγιώτης Μπλάζος 
παντρεύτηκαν στις 26/8/2017 στα Γιάννινα.
• Ο Ανδρέας Ιωάνν. Γρίβας και η Μαρία Μαργαρίτη πα-
ντρεύτηκαν στις 26/8/2017 στο Καρβουνάρι Θεσπρω-
τίας.
• Ο Σταύρος Εμμανουήλ Σιντόρης και η Ελένη Κώτση 
παντρεύτηκαν στις 29/7/2017 στο Καρβουνάρι.
• Ο Σπύρος Δημοσθ. Γόγολος και η Όλγα Τσαμάτου πα-
ντρεύτηκαν στις 15/7/2017 στο Καρβουνάρι.
• Η Κων/να Διαμάντη του Διαμάντη παντρεύτηκε με τον 
Δημήτριο Ζτάλιο στη Θεσσαλονίκη στις 15/7/2017.
• Η Γεωργία Ευθ. Σούρλα παντρεύτηκε με τον Δημήτρη 
Μπαλατσό στη Ν. Κερασούντα στις 16/7/2017.
• Η Μαρία Ελευθερίου Τάγκα και ο Βασίλης Τσιουβελα-
κίδης παντρεύτηκαν στην Αθήνα στις 10 Σεπτεμβρίου.
• Η Ελένη Κων. Τάγκα και ο Χρήστος Μαργαρίτης πα-
ντρεύτηκαν στα Γιάννενα στις 26 Αυγούστου.
• Ο Μιχάλης Δημ. Τσουμάνης από το Πολύκαστρο και 
η Ελευθερία Μπαξεβάνη παντρεύτηκαν στις 9/9/2017 
στη Θεσσαλονίκη.
• Ο Μιχάλης Δημ. Τσουμάνης από το Τσεπέλοβο 
και η Κατερίνα Παπαποστόλου παντρεύτηκαν στις 
16/9/2017 στον Βόλο.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Ελένη σύζυγος Φώτη Δελημήτρου, 46 ετών, το γένος 
Μακρή, Άνω Ραβένια, 24-8-17.
• Ελένη Νταχρή, από Ασπραγγέλους στη Βλαχέρνα Άρ-
τας.
• Γεωργία Τριαδά (μητέρα Αικατερίνης Ηλία Κάλλη) 
ετών 95 την 1/10/2017 στην Αθήνα.
• Σιντόρης Κ. Δημήτριος, ετών 75, στις 18/7/2017 στο 
Καρβουνάρι.
• Χαράλαμπος Νόνας, σύζυγος Βασιλικής Αλέξη Καζού-
κα, από το Σκαμνέλι.
• Σταμάτω χα Σπύρου Βαγγελή το γένος Ι. Γιαννακού 
από τη Λευκοθέα Ιωαννίνων, ετών 72 στις 8/9/2017.
“ Θανάσης Γιαννακός 83 ετών, στις 22/9/2017 στην 
Πέρδικα.
• Νάκος Βασ. Γεώργιος, 39 ετών, στις 29/9/2017 στη 
Ροδόπολη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

τα σαρακατσάνικα

Tριμηνιαία Eφημερίδα της Αδελφότητας 
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου

Ζήνωνος 30, 3ος όροφος, Τ.Κ. 10437 
τηλ.: 210 5240777, φαξ: 210 5240109

xairetimata@gmail.com www.sarakatsanoi.org 
ΑΦΜ 090174764, ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 6242
EKΔOTHΣ: O πρόεδρος της Αδελφότητας 

Βασίλης Ηλ. • Σαλμάς, 6972 017662
ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH 

Δημήτρης Λάμπρ. Tάγκας 6945150848, 
Δημήτρης Παν. Kάτσενος 6937426581, 

Στράτος Γούλας (κοινωνικά), 
Παύλος Δ. Kατρής (συνδρομές) 

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν 
απόψεις των συντακτών τους

Συνδρομές - ενισχύσεις:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 130/960391-39 

ΙΒΑΝ: GR7701101300000013096039139
στα ονόματα: Kάτσανος Δημήτριος-Παύλος Κατρής

EUROBANK-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ:
0026 0630 0901060 80012

Αδελφότητα Εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου
ΙΒΑΝ GR 230260 63000000 901060 80012

Μη ξεχνάτε όταν καταθέτετε χρήματα να γράφετε 
το ονοματεπώνυμό σας.

Υπεύθυνος Παραγωγής: Αpiros hora, Πρεβέζης 93, 
Αθήνα, τηλ: 210 5154920, apiroshora@yahoo.gr

Ευχαριστούμε 
τον Ηρακλή Τάγκα

Ο Ηρακλής Τάγκας πρόσφερε στην Αδελφότητα μία 
ηλεκτρική μπαλαντέζα διαμορφωμένη για φωτισμό 
εξωτερικών χώρων με τους απαραίτητους λαμπτή-
ρες. Μας είναι απαραίτητη για τον φωτισμό του 
εκθεσιακού χώρου στη σαρακατσάνικη στάνη στο 
Γυφτάκαμπο. Ηρακλή σε ευχαριστούμε

Τον Ευριπίδη Μακρή τον γνωρίζαμε ως Εκπαι-
δευτικό, Λαογράφο με σημαντικότατη προσφο-
ρά στη μελέτη της σαρακατσάνικης παράδοσης, 

Συγγραφέα. Το καλοκαίρι που μας πέρασε μας ξάφνι-
ασε με μια πρωτότυπη δημιουργία του. Πρόκειται για 
το μνημείο Χαρακτικής Λιθογραφίας που δημιούργησε 
στο χωριό του, το Κουκούλι.

Στόχος του, αλλά και του Δήμου που παραχώρησε 
την έκταση στο παλιό πάρκο του «Αϊ Γιάννη» για την 
ανέγερση του με έξοδα του δημιουργού του, είναι να 
αποτελέσει σημεία αναφοράς και να το βλέπουν οι 
πολυάριθμοι επισκέπτες του Ζαγορίου.

Το πρωί της Κυριακής 30 Ιουλίου έγιναν τα επίσημα 
εγκαίνια παρουσία του Δημάρχου Ζαγορίου Βασίλη 
Σπύρου, του Πρύτανη του πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Γιώργου Καψάλη, εκπροσώπων φορέων του χωριού 
και πολλών κατοίκων.

Στον χαιρετισμό του ο Πρύτανης Γιώργος Καψάλης 
συνεχάρη τον κ. Μακρή για το νέο του εγχείρημα και 
εξήρε το έργο και την προσφορά του στην εκπαίδευση, 
στον πολιτισμό και στους Σαρακατσαναίους:

«Χρωστάμε πολλά στον Ευριπίδη, πρώτον για την 
προσφορά του στο χώρο της εκπαίδευσης. Ο Ευριπίδης 
υπήρξε ένας δάσκαλος δημιουργικός, πρωτοπόρος που 
μελετούσε συνέχεια και έφερνε προτάσεις. 

∆εύτερο, χρωστάμε στον Ευριπίδη εμείς οι Σαρακα-
τσαναίοι για το έργο το οποίο έχει προσφέρει, έχει γρά-
ψει βιβλία τα οποία αποτελούν μνημεία αναφοράς για 
την ιστορία και τις παραδόσεις των Σαρακατσαναίων και 
τρίτο, χρωστάμε στον Ευριπίδη για τις μελέτες του και 
για το έργο που έχει προσφέρει για το Ζαγόρι και ιδίως 
για το Κουκούλι. 

Ο Δήμαρχος Βασίλης Σπύρου χαρακτήρισε το μνη-
μείο ως ξεχωριστό και ιδιότυπο, αναφέρθηκε στη 
φιλία του με τον δημιουργό του, στη συνεργασία με 
τον Δήμο και την προσπάθεια να προβληθεί και να 
αποκτήσει επισκεψιμότητα.

Ο κ. Μακρής ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους 
και όσους τον βοήθησαν να γίνει το έργο. 
«Είναι ένα έργο, τόνισε ο κ. Μακρής, το οποίο έγινε από 
το περίσσευμα καρδιάς και από το υστέρημα του βα-
λαντίου μου. Είναι η ψυχή του δασκάλου η δημιουργός 
δύναμη σύλληψης και εκτέλεσης του έργου. 
Σε αυτές τις πλάκες, πρόσθεσε, είναι χαραγμένες Ευαγ-
γελικές Ρήσεις οι οποίες είναι αιώνιες και διαχρονικές, 
γιατί ακουμπάνε την καρδιά και το μυαλό όλων των 
ανθρώπων». 
Κατέληξε λέγοντας ότι σκοπός του είναι ένας: 
«Εκείνοι που σταθούν να διαβάσουν αυτά τα αποσπά-
σματα του Ευαγγελίου να καταλάβουν και να νιώσουν 
τη ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού».

Ευριπίδης Μακρής, μια ξεχωριστή δραστηριότητα



τα
σαρακατσανικα �

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
• Μάστορας Αριστοτέλης Γιάννενα ...............15
• Tάγκας Λάμπρος Γιάννενα .............................20
• Γόγολος Ε. Βασίλειος, Κόκλυζα Ηγουμεν 20
• ΙΒΑΝΚ άγνωστος ..............................................50
• Αρβανίτης Λάμπρος Κέρκυρα .......................30
• Θανασούλας Λάμπρος Ηγουμενίτσα .........30
• Μπαλλάς Κων. Εύοσμος Θεσ/νίκης ............20
• Κάτσενου -Ραβανού Βασιλική Πρέβεζα ....30
• Κάτσενου -Ραβανού Πανωραία Πρέβεζα .30

ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
• Άγνωστος, Γιάννινα ..........................................50
• Kώνστας Άρης, Ηγουμενίτσα ........................20
• Tάγκας Μιχάλης, Ν. Κερασούντα ...............20
• Tάγκας Ιωάννης, Ν. Κερασούντα ................20
• Χασκής Γ. Αλέξανδρος, Νικόπολη ...............20
• Κάκος Γ. Ευάγγελος, Λούρος ........................20
• Κάτσενος Χρ. Γεώργιος, Πρέβεζα ...............20
• Ακρίβης Δ. Γεώργιος, Νεοχωρόπουλο ........20
• Ντέτσικας Ευάγγελος, Κανάλι ......................20
• Ακρίβης Δ. Ιωάννης, Πρέβεζα ......................30
• Κάκος Παντελής, Λούρος ...............................20
• Χασακής Άρης, Κανάλι ....................................20
• Μπάρκας Γεράσιμος, Κανάλι.........................20
• Κατρής Γεώργιος, Καρβουνάρι ....................20
• Κάτσενος Δ. Κωνσταντίνος, Φλάμπουρα .20
• Γόγολος Θεόδωρος, Πέρδικα .......................20
• Λαδιάς Αχιλλέας, Αθήνα .................................20
• Tσουμάνης Ιωάννης, Πρέβεζα .....................20
• Κουμπής Βαγγέλης, Θεσ/νίκη .......................20
• Κήττας Αθανάσιος, Σαμψούντα ...................20
• Σαλμάς Νικόλαος, Νικόπολη ........................20
• Ζήγος Γιώργος, Θεσ/νίκη ...............................30
• Tάγκας Σωτήρης, Πέρδικα ............................20
• Γόγολος Γ. Ιωάννης, Ηγουμενίτσα ..............20
• Γόγολος Ελευθέριος, Καρτέρι ......................20
• Παπιγκιώτης Κώστας, Καρτέρι .....................20
• Tάγκας Ευάγγελος, Πέρδικα ........................20
• Ζαρκάδης Δημοσθένης, Πέρδικα ................20
• Καρβούνης Νικόλαος, Ν. Κερασούντα ......20
• Λουτσάρης Ελευθέριος, Ν. Κερασούντα ..20
• Κάτσενου-Αραβαντινου Βασιλική, Πάτρα 20
• Λουτσάρης Μιλτ. Νίκος, Ν. Κερασούντα ..20
• Διαμάντης Άγγελος, Πέτρα Πρέβεζας,  ....20
• Σαλμάς Θωμάς, Νικόπολη .............................10
• Καραγιάννης Παναγιώτης, Γιάννινα ...........20
• Αντωνιάδης Ιωάννης, Φλώρινα ...................20
• Γιαννάκης Στέργιος, Πρέβεζα .......................50
• Βέργος Ι. Χρήστος, Ν. Κερασούντα ............20

• Κατρής Βασίλης, Ν. Κερασούντα ................15
• Σαλμάς Μιχάλης, Ν. Σινώπη .........................10
• Tάγκας Ι. Θωμάς, Πέρδικα ............................10
• Γόγολος Γεράσιμος, Πέρδικα ........................10
• Γόγολος Φ. Ιωάννης, Πέρδικα ......................20
• Κατρής Νίκος, Καρβουνάρι ...........................10
• Καραμπάς Σπύρος, Αθήνα .............................50
• Ζυγούρης Βαγγέλης, Αθήνα  ........................20
• Αλεξάκης Κώστας, Αγρίνιο  ...........................20
• Στούρου Αναστασία, Καλαμάτα ...................30
• Γόγολος Δ. Ιωάννης, Ηγουμενίτσα .............20
• Κολοβού Παναγιώτα, Καρδίτσα ...................10
• Σαρμάς Ευστράτιος, Ακράτα .........................50
• Γαλάνης Κώστας, Ψάρι Κορινθίας ..............10
• Γαλής Δημήτρης, Αθήνα .................................20
• Καραγκούνης Απόστολος, Αγρίνιο ..............10
• Tσεκούρας Αρίστος, Ακράτα .........................10
• Γιαννακός Γιώργος, Γιάννινα .........................20
• Καρβούνης Ελευθέριος, Αθήνα ...................20
• Ντάγκας Θεόδωρος, Καλπάκι.......................20
• Παπαρούνας Ι. Μιχάλης, Γιάννινα ...............20
• Γόγολος Ανδρέας, Γιάννινα............................20
• Γόγολος Χρήστος, Ηγουμενίτσα ..................20
• Γόγολος Παναγιώτης, Γιάννινα ....................20
• Μακρής Θεόδωρος, Καλπάκι ........................20
• Λαδιάς Ν. Δημήτρης Γραμμενίτσα ..............20
• Tάγκας Βασίλης, Φιλιππιάδα ........................20
• Mυριούνης Δημήτρης, Φιλιππιάδα .............20
• Ντέτσικας Κώστας, Γιάννινα .........................40
• Κώστας Βασίλης, Γιάννινα .............................30
• Tσουμάνης Θεόδωρος, Γιάννινα .................30
• Μπόνια Ακριβή, Θήβα......................................20
• Ράπτης Ιωάννης, Γιάννινα ..............................50
• Καζούκας Γεώργιος, Ωρωπός Πρέβεζας...50
• Κάτσενος Αρσένης, Γιάννινα .........................20
• Tυρέκογλου Βαγγέλης, Γιάννινα .................20
• Μάστορας Χρ. Αποστόλης, Ηγουμενίτσα .30
• Μπαλατσός Ιωάννης, Γιάννινα .....................20
• Μπαλατσός Παναγιώτης, Γιάννινα .............20
• Φερεντίνος Γιάννης, Γιάννινα .......................50
• Γιαννακός Μ. Νίκος, Ν. Σελεύκεια ..............30
• Φερεντίνος Νίκος, Γιάννινα ...........................20
• Αρβανίτης Αριστοτέλης, Ν. Κερασούντα ..20
• Γρίβας Ανδρέας, Ηγουμενίτσα ......................20
• Μπαλατσού-Γεωργίου Κλεοπάτρα
 Άγ. Σπυρ/νας Άρτας ...........................................20
• Tσουμάνης Δημ. Ανδρέας, Γιάννινα ...........30
• Γιαννακός Ευάγγελος, Γιάννινα ...................20
• Γιαννακού Μαρία, Γιάννινα ............................20
• Κουμπής Αθ. Γιώργος Πρέβεζα ....................30

• Tσουμάνης Μιλ. Αλέκος, Τσεπέλοβο .........20
• Σιώκας Χρήστος, Ανθοχώρι ...........................20
• Καψάλης Γιώργος, Γιάννινα ..........................20
• Καψάλης Κώστας Γιάννινα ............................20
• Κάτσινος Γιώργος, Ηγουμενίτσα ..................20
• Χαρίσης Αναστάσιος, Ηγουμενίτσα ............20
• Κώνστας Αλέξανδρος, Ηγουμενίτσα ..........20
• Γιαννακός Ελ. Ιωάννης, Γιάννινα .................20
• Γιαννακός Μιχ. Γιώργος, Γιάννινα ...............20
• Μπονόβα Λαμπρινή, Περίβλεπτος ...............20
• Καπρινιώτης Μιχάλης, Μαζαρακιά .............20
• Tσουμάνης Γρ. Λεωνίδας, Γαρδίκι ...............20
• Καπρινιώτης Λάμπρος, Μαζαρακιά ............50
• Tσακογιάννης Δημήτρης, Γιάννινα .............20
• Tσουμάνη Ελλάδα, Πρέβεζα .........................20
• Tσουμάνης Αλ. Μιχάλης, Γιάννινα ..............20
• Βαγγελής Απ. Ελευθέριος, Ηγουμενίτσα ..30
• Μάστορας Πέτ. Νίκος, Φιλιππιάδα .............20
• Γιαννακός Περ. Λάμπρος, Πέραμα ..............20
• Φερεντίνος Αλ. Λεωνίδας, Ηγουμενίτσα ..20
• Μπάρκας Αλ. Βασίλης, Γιάννινα ..................20
• Φερεντίνος Αλ. Γιώργος, Βασιλικό .............20
• Tσουμάνης Λεωνίδας, Βασιλικό ..................20
• Tσουμάνης Λεων. Γρηγόρης, Ν. Ηράκλειο 20
• Παπιγκιώτης Χρήστος, Καταβόθρα.............20
• Αχνούλα Μαργαρίτα, Ηγουμενίτσα ............50
• Φερεντίνος Κοσμάς, Γιάννινα .......................30
• Ντέτσικας Αντώνιος, Γιάννινα ......................20
• Γιαννακός Θεοχάρης, Κρύα Ιωαννίνων .....50
• Μπίκος Θεόδωρος, Θεσ/νίκη ........................20
• Μάστορας Μανθ. Χρήστος, Αθήνα .............10
• Χριστοδούλου-Βαλάκου Γεωργία, Καλπάκι 20
• Γαλανός Ηλίας, Ηλιοβούνια ..........................30
• Ράπτης Παν. Χαράλαμπος, Γιάννινα ...........20
• Ντέτσικας Στάθης, Γιάννινα ...........................20
• Ντέτσικας Ιωαν. Κώστας, Γιάννινα ..............20
• Καζούκας Παναγιώτης, Κατσικάς ................20
• Παπιγκιώτης Γ. Νίκος, Γιάννινα ....................20
• Ντέτσικας Τρύφωνας, Γιάννινα ....................20
Κωνσταντάκος Γιώργος, Ηγουμενίτσα .........20
• Παπιγκιώτης Στέφανος, Καρτέρι .................10
• Γεωργίου Ιωάννης, Γιάννινα..........................10
• Καψάλης Ανδρέας, Άρτα ................................20
• Ντέτσικας Χρήστος, Σαμψούντα .................20
• Βαγγελής Δ. Ιωάννης, Τσεπέλοβο ..............25
• Βαγγελής Ιωάν. Κώστας, Γιάννινα ..............25
• Ζαγναφέρης Δ. Γιώργος, Σ.Σ. Μουριών ...20
• Tάγκας Τηλ. Κώστας, Γιάννινα .....................20
• Γούλα-Πανταζή Αλεξάνδρα, Λαδοχώρι .....20
• Κανδρέλη-Γιαννάκη Κλεονίκη, Γιάννινα ....20

• Χαρίσης Αχιλλέας, Αγ. Γεώργιος ..................50
• Μυριούνης Βασ. Τηλέμαχος, Αγ. Γεώργιος 20
• Ράπτης Μιχ. Δημήτριος, Γιάννινα ................20
• Καπρινιώτης Αηδονάτος, Βουνοπλαγιά ....20
• Μπόνια Ευγενία, Πέραμα ...............................10
• Πάσχος Θωμάς, Τσεπέλοβο ..........................20
• Ντέτσικας Γιώργος, Σύβοτα ..........................40
• Καψάλης Ηλίας, Γιάννινα ...............................20
• Tσουμάνης Ελ. Αναστάσιος, Πάπιγκο ........50
• Γατσέλος Θεόδωρος, Καρτέρι ......................20
• Παπιγκιώτης Κων/νος, Λούρος ....................20
Λειβαδίτης Κώστας, Ξάνθη...............................20
• Tσουμάνης Ευαγόρας, Γιάννινα ...................20
• Χασκή Αγγελική, Καλπάκι...............................20
• Tσουμάνη Αλεξ. Αλεξάνδρα, Φιλώτι  ........20
• Αρβανίτης Ιωάννης του Αλεξίου .................30
• Tάγκα Ναυσικά του Μιχαήλ, Γιάννινα .......20
• Ζήγου Χρυσάνθη του Παντελή, Γιάννινα ..20
• Tσουμάνης Κων/νος του Λεωνίδα, Άρτα .20
• Ντέτσικας Σπύρος του Κων/νου ..................20
• Tάγκας Γεωργ. Δημήτριος, Γιάννινα ...........20
• Μακρής Αχιλλέας του Περικλή, Γιάννινα .20
• Φατούρου Θρασυβ. Μαρία, Χαλάνδρι ......30
• Κατσαδήμας Κων/νος, Γιάννινα ...................50
• Tσουμάνης Παναγ. Χρήστος Φιλιππιάδα .30
• Tσουμάνης Χρήστ. Σπύρος, Γιάννινα .........20
• Κοντοδήμος Νικόλαος Σπύρου, Γιάννινα .50
• Μακρής Ευριπίδης του Περικλή, Γιάννινα 20
• Tσουμάνη-Φατούρου Λεωνίδα. Ελένη, 
Γιάννινα ...................................................................20
• Tσουμάνη Αλεξάνδρα του Λεωνίδα, Άρτα 20
• Tάγκας Χρήστος του Eλευθερίου, 
Φιλιππιάδα .............................................................20
• Tάγκας Κων/νος του Νικολάου, Γιάννινα 20
• Γρίβας Παύλος του Γεωργίου, Αθήνα ........50
• Tσουμάνης Μιλτ. Αλέξης, Τσεπέλοβο .......20
• Κατρής Παύλος του Δημ., Αθήνα ............. 100
για την κάλυψη μέρος του κόστους των επι-
πλέον 4 σελίδων του τρέχοντος φύλλου.

EUROBANΚ
• Kαριώτης Βασίλειος ΕΚΜΕ Θεσ/νίκη ..... 100
• Μπίκος Αθανάσιος Θεσ/νίκη .........................20
• Tσουμάνη Δήμητρα Αγ.Ιωάννης Γιάννενα 20
• Βαγγελή Πηνελόπη, Σύβοτα Ηγουμενίτσα 20
• Χολέβα Δήμητρα ...............................................35

Στο τεύχος αρ. φύλ. 70 στη στήλη των συν-
δρομών - ενισχύσεων, έχει γραφτεί λανθα-
σμένα στο όνομα Τζουμερκιώτης Γεώργιος, 
το τοπωνύμιο “Κόκλυζα”. Το σωστό είναι 
Τζουμερκιώτης Ε. Γεώργιος, Γιάννινα.

Για το... καρδάρι συνδρομές - ενισχύσεις
Ευχαριστούμε από καρδιάς ουλ’νούς, όσους μας στηρίζουν οικονομικά, δίνουντας ό,τ δικιιούτι ο 

καθένας τ, για του καρδάρ’. για να συνεχίσουμι σ’ αυτ’νούς τ’ς καιρούς. Νά’στι καλά.

Την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 
2017, η θεια – Ασπασία, μια άξια 
Σαρακατσάνα, μας άφησε οριστι-

κά. Την επόμενη μέρα έγιε ο ενταφισμός 
της στο Καρτέρι Θεσπρωτίας. Ο γράφων 
ένιωσε ως στοιχειώδες χρέος προς το 
πρόσωπό της να την αποχαιρετήσει με 
τα λόγια που ακολουθούν. 
Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν μου είναι 
εύκολο να μιλήσω για σένα, γιατί η στε-
νή συγγενική μας σχέση, η συναισθημα-
τική μου φόρτιση, τα κοινά μας βιώματα 
και ο περιορισμένος χρόνος δεν μου 
επιτρέπουν να αναφέρω εκτεταμένα την 
πορεία της ζωής σου, τις αρετές και τα 
προτερήματά σου. Αναγκαστικά θα περι-
οριστώ στα αναγκαία.
Ξεκίνησες από μια συνηθισμένη πολυ-
μελή σαρακατσάνικη οικογένεια του 
Λάμπρου Θανασούλα και ανατράφηκες 
με τις σταθερές πατροπαράδοτες αρχές 
και αξίες των Σαρακατσαναίων, αλλά και 
με έντονη τη χριστιανική πίστη. Πρόθυμη 
και υπάκουη μεγάλωσες ταπεινά και σου 
έτυχε ως άξιος σύντροφος ο μπαρμπα 
– Θόδωρος. Ευτύχησες να αποκτήσεις 
τέσσερα παιδιά, δυο αγόρια και δυο 
κορίτσια. Τα είδες όλα να έχουν αποκα-

τασταθεί και προκόψει. Χάρηκες πολλά 
εγγόνια και δισέγγονατα. Είχες, όμως, 
την ατυχία, κάπως νωρίς, να στερηθείς 
τον αγαπημένο σου σύντροφο, αλλά και 
πάλι με υπομονή και αξιοπρέπεια πορεύ-
τηκες με τα παιδιά σου και περισσότερο 
με τον μικρό σου γιο, τον Αντρέα και τη 
νύφη σου, την Παρθένα, που ‘επραξαν 
το καλύτερο για σένα.
Η αγαθότητα, η καλοσύνη, η γλυκύτητα, 
η αγάπη και η άδολη ψυχή σου αντα-

μείφτηκαν με μια μεγάλη διάρκεια ζωής 
και φεύγεις από τα εγκόσμια πλήρης 
ημερών, και το κυριότερο με χριστιανά 
τα τέλη της ζωής σου, ανώδυνα, ανεπαί-
σχυντα και ειρηνικά.
Ήσουν πάντα απλή, εργατική, συνερ-
γάσιμη, με ακέραιο ήθος και κοινωνι-
κή αποδοχή. Ο καλός λόγος έβγαινε 
πάντοτε από τα χείλη σου. Η απλότητα, 
η καλοσύνη και η ανθρωπιά ήταν κύρια 
στοιχεία του χαρακτήρα σου. Η κακία και 
η έχθρα ήταν άγνωστα σε σένα. Έζησες 
μια ολοκληρωμένη ζωή με χαρές και 
λύπες, κατά τη νομαδφική περίοδο των 
Σαρακατσαναίων πολλές χαρές, πολλές 
λύπες, μέσα από τις δύσκολες συνθήκες 
της νομαδικής ζωής των Σαρακατσα-
ναίων, αλλά και τις καλύτερες μέρες 
της μετανομαδικής περιόδου, όπως μου 
εξιστορούσες. Ωστόσο, ποτέ δεν λύγισες 
και πάντα έβγαινες νικήτρια.
Προσωπικά, πέρα από τις αρετές και 
τα χαρίσματά σου, έχω κρατήσει στη 
μυαλό μου και τα τεράστια αποθέματα 
της μνήμης σου. Είχα την ευκαιρία και 
την ευτυχία να συνομιλήσω μαζί σου και 
να καταγράψω, με ήχο και γραπτό λόγο, 
πολλές πτυχές από τη ζωή σου και την 
παράδοση των Σαρακατσαναίων. Μέσα 

από τον καθάριο σαρακατσάνικο λόγο 
σου έβγαιναν και αποστάγματα σοφίας 
και κριτικής σκέψης. Είχες αποκτήσει, 
χωρίς να μάθεις ποτέ γράμματα, μια στέ-
ρεη και θαυμαστή κοινωνική μόρφωση 
και ανθρωπιά, που δεν την ανακαλύπτει 
κανείς, συχνά, στο χώρο των γραμματι-
σμένων. 
Με έναν λόγο, χαρακτηρίζεσαι ως ένα 
πρόσωπο αντιπροσωπευτικό της σωστής 
και άξιας Σαρακατσάνας γυναίκας.Γι’ 
αυτό, από μια άλλη σκοπιά, όσα κατα-
γράφτηκαν στις συνομιλίες μας, από 
μια πλευρά, θα αποτελούν μια παρακα-
ταθήκη για τις επόμενες γενιές και από 
την άλλη, θα στέλνουν το μήνυμα στις 
μελλοντικές γενιές να μην αποκοπούν 
από τις ρίζες της παράδοσής μας, γιατί 
αλλιώς θα ξεραθούμε.
Για όλα αυτά, κοιμήσου εν ειρήνη. Εμείς, 
που σε γνωρίσαμε και σε αγαπήσαμε, 
σε ξεπροβοδίζουμε στην τελευταία σου 
κατοικία με ανάμικτα συναισθήματα. Με 
λύπη, γιατί σε αποχωριζόμαστε, αλλά 
και με ικανοποίηση γι’ αυτό που ήσουν 
και έζησες.
Καλό σου ταξίδι και αιωνία σου η μνή-
μη.

Γιώργος Κ. Καπρινιώτης: Αποχαιρετισμός της θεια-Ασπασίας Γόγολου του Θεοδώρου (1918-2017)
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Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑίΣ 
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ εξέδω-
σε το καλοκαίρι του 2017 το βιβλίο του 

Γιώργου Καπρινιώτη, με τον τίτλο: Στα χνάρια της 
Σαρακατσάνικης Παράδοσης. Το βιβλίο, 336 σελίδων, 
χωρίζεται σε δύο μέρη: ΜΕΡΟΣ Α’ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΣ (4 κεφάλαια), ΜΕΡΟΣ Β’ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ (9 κεφάλαια). Πολύ 
πετυχημένο το εξώφυλλο με την ρεαλιστική εικό-
να ζωγραφικής του Σαρακατσάνου αντιστράτηγου - 
ζωγράφου, Βαγγέλη Κουμπή, γνωστού στο ευρύ κοι-
νό για το καλλιτεχνικό του τάλαντο στη Ζωγραφική. 
Το εισαγωγικό σημείωμα της Αδελφότητος, που κατα-
ξιώθηκε με τις εξαιρετικές εκδόσεις της, ο πρόλογος 
του πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γιώργου 
Καψάλη, που τιμά όχι μονάχα το επιστημονικό του 
έργο και τον τίτλο του αλλά και τη σαρακατσάνι-
κη γενιά του, καθώς και ο πρόλογος του συγγρα-
φέα, εισάγουν τον αναγνώστη του βιβλίου στα βασι-
κά στοιχεία του περιεχομένου.

Γνωστός και καταξιωμένος στους αναγνώ-
στες του περιοδικού «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΟΙ» και τα 
«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΧΑΙΡΕΤΗΜΑΤΑ» ο Γιώργος 
Καπρινιώτης, Φιλόλογος - Επίτιμος Σχολικός 
Σύμβουλος Φιλολόγων, από τα δημοσιευθέντα άρθρα 
του που αφορούν τους Σαρ/νους και όχι μόνο. Έτσι, 
καθόλου δεν με ξάφνιασε το πολύ αξιόλογο βιβλίο 
του: "Στα χνάρια της Σαρακατσάνικης Παράδοσης". 
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο, πολύπλευρο και 
πρωτότυπο. Και είναι πολύπλευρο, διότι δίνει στον 
αναγνώστη ποικίλα θέματα, ώστε να είναι και ευχά-
ριστο και πολύ ενδιαφέρον. Και είναι πρωτότυπο για-
τί με τους μαγνητοφωνημένους διάλογους στις συνε-
ντεύξεις ηλικιωμένων Σαρακατσάνων, ανδρών και 
γυναικών, επιτυγχάνει δύο πολύ σημαντικά πράγ-
ματα: την γνησιότητα των γραφομένων του και την 
καταγραφή της παλιάς σαρακατσάνικης λαλιάς. Δεν 
στηρίζεται ο συγγραφέας μόνο στη δική του εμπειρία, 
αλλά βάζει στον λόγο του τη μαρτυρία προσώπων 
που έζησαν τον νομαδικό βίο των Σαρ/ναίων, ο οποί-
ος ανήκει πια στο παρελθόν, στην ιστορία. Στο πρώ-
το μέρος, «ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΣ», 
ο συγγραφέας κάνει μια εμπεριστατωμένη ανάλυ-
ση της προσωπικότητας της Σαρακατσάνας, σε όλες 
τις φάσεις της ζωής της, από την παιδική της ηλι-
κία, μέχρι και την τρίτη ηλικία, αυτή που έχει τον 
ρόλο της γιαγιάς. Ανοίγει διάλογο με τις ηλικιωμένες 
Σαρακατσάνες, για να του πουν οι ίδιες ποια ήταν η 
ζωή τους στην παιδική τους ηλικία. Ποια ήταν τα παι-
χνίδια τους, πώς βοηθούσαν τις μανάδες τους, ηώς 
ντύνονταν, πώς συμπεριφέρονταν μέσα στην οικογέ-
νεια και έξω απ’ αυτή.

Μεγάλωναν τα κορίτσια σύμφωνα με τις αρχές 
και τα πρότυπα της οικογένειας και είχαν ως πρότυ-
πο, κυρίως, τη μάνα τους, η οποία έπαιζε αποφασιστι-
κό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών της. Αναφέρεται 
στην ψυχαγωγία των κοριτσιών στην παιδική και 
εφηβική τους ηλικία, στις παρέες με τις συνομήλι-
κες, στο γνεσιό, στο κέντημα, στο τραγούδι, στους 
γάμους, στις γιορτές, όπως οι ίδιες - ηλικιωμένες πια 
- ομο?ωγούν στο συγγραφέα. Οι παροιμίες, οι γλωσ-
σοδέτες, τα αινίγματα, που μάθαιναν απτούς μεγαλύ-
τερους, αποτελούσαν για τα νεαρά κορίτσια διασκέ-
δαση και σχόλη. Βοηθούσαν από μικρή ηλικία και στο 
νοικοκυριό, και στην ετοιμασία της προίκας τους, και 
στις προβατοδουλειές. Κυρίως όμως μάθαιναν από 
μικρές την τέχνη του γνεσίματος, του αργαλειού, του 
κεντήματος, γιατί έπρεπε και με τη δική τους δουλειά 
να ετοιμάσουν τα προικιά τους. Τέλος, γίνεται λόγος 
για τη συμπεριφορά των κοριτσιών σε σχέση με τους 
μεγάλους και σε σχέση με το έτερον φύλο. «Οι προ-
γαμιαίες σχέσεις αλλά και οι εξωσυζυγικές ήταν απα-
γορευμένες και γι’ αυτό κατακριτέες. Αν, παρόλα 
αυτά, παρουσιαζόταν κάποιο τέτοιο σπάνιο κρούσμα, 
όλοι το κατέκριναν και οι εμπλεκόμενοι κουβαλούσαν 
ένα αρνητικό στίγμα, που τους συνόδευε σε όλη τους 
τη ζωή», γράφει ο συγγραφέας (σ. 40).

Στο κεφάλαιο του γάμου και στην παντρειά του 

κοριτσιού κάνει εκτενή αναφορά. Η ευθύνη για το 
πάντρεμα της κοπέλας - και του αγοριού - ήταν καθα-
ρά υπόθεση των γονέων. Η προξενιά, οι αρραβώνες, 
η μέρα του γάμου, η παράδοση της νύφης, το γλέ-
ντι, τα τραγούδια του αποχαιρετισμού της νύφης, 
αποτελούν τα κύρια σημεία αναφοράς. Η γέννα στη 
στράτα μας θυμίζει το αιώνιο ανεβοκατέβασμα των 
νομάδων Σ., όπου πολλές φορές τύχαινε η έγκυ-
ος Σαρακατσάνα να γεννήσει στη στράτα. Απίστευτο 
για την εποχή μας, γεγονός όμως στα περασμέ-
να χρόνια του νομαδισμού. Αυτό μας το επιβεβαιώ-
νει ο συγγραφέας με την ομολογία μιας ηλικιωμέ-
νης Σαρακατσάνας, που γέννησε το παιδί της στη 
στράτα (σ. 65 κ.ε.}. Εκτενής λόγος γίνεται αναφορικά 
με τις δουλειές της Σαρακατσάνας στη στάνη, στην 
κατασκευή του κονακιού, στην ύφανση, στη διακό-
σμηση, στο κέντημα των φορεσιών κλπ. Γίνεται ανα-
φορά και στις πρακτικές γνώσεις της Σαρακατσάνας 
σε προβλήματα υγείας (σ. 87 κ.ε.). Πολύ ενδιαφέρον 
το κεφάλαιο που αναφέρεται στα μοιρολόγια και τα 
καλημέρια των γυναικών (σ. 104-105).

Το «καταστάλαγμα» του συγγραφέα για την 
«Πορεία της Σαρακατσάνας», αποτελεί το στιχούργη-
μα σε 45 τετράστιχες στροφές. Αυτό το στιχούργημα 
είναι καταπληκτικό κι αξίζει κάθε έπαινος στον συγ-
γραφέα. Αποδεικνύει και την ποιητική του ικανότητα.

Η Σαρακατσάνα ως γιαγιά, πεθερά και μάνα δεν 
εφησύχαζε, δεν έβγαινε σε «σύνταξη», δεν σταματού-
σε να δουλεύει. Πέρα από τις συμβουλές στις νυφά-
δες της, δεν έπαυε να δραστηριοποιείται, να προσφέ-
ρει στις δουλειές του νοικοκυριού επικουρικά, στο 
λανάρισμα, στο ίδιασμα, μέχρι να μπει το διασίδι στον 
αργαλειό, για να υφάνει η νέα γυναίκα τα περίφη-
μα σαρακατσάνικα υφαντά. Σημαντικός ο ρόλος της 
γιαγιάς και μέγιστη η προσφορά της στο να μεγαλώ-
σουν, να ορθοποδήσουν, με στοργή και πολλή αγά-
πη τα εγγονάκια της, κάτι που δεν λείπει -ευτυχώς 
- και στη σημερινή εποχή. Το πόσο γλυκά είναι τα 
παραμύθια της γιαγιάς, έχει τονισθεί απ’ όλους τους 
Παιδαγωγούς του κόσμου. Τη μάνα Σαρακατσάνα, ως 
επίλογο, ο συγγραφέας την σκιαγραφεί και περιγρά-
φει με ένα ποίημα - ύμνο θα έλεγα - δέκα τετράστι-
χων στροφών που κάνει τον αναγνώστη να φέρνει 
μπροστά του την εικόνα της δικής του μάνας.

Εργατική σαν μέλισσα, σε όλα χρυσοχέρα, 
δουλειές πολλές και δύσκολες 
τέλευες κάθε μέρα. 
Κέντημα, ρόκα, αργαλειός, άντρας, 
παιδιά και ζώα, όλα τα επρολάβαινες
και με ψυχή αθώα.
Είναι μία από τις στροφές του ποιήματος, μία ακό-

μα αρετή του βιβλίου.
«Η αγράμματη Σαρακατσάνα έγραφε με τα έργα 

της τη σαρακατσάνικη παράδοση και υπήρξε ο 
κυριότερος παράγοντας στην ιστορική πορεία των 
Σαρακατσάνων. Ήταν η κολόνα της σαρακατσάνι-
κης οικογένειας. Μέσα της παραμόνευε και το ηρω-
ικό στοιχείο. Χωρίς καμιά τάση επίδειξης προσέδι-
δε τιμή στον άντρα. Ήταν, όχι μόνο η μεγάλη αγωνί-
στρια, αλλά ουσιαστικά ήταν η πρωταγωνίστρια. Με 
τη δύναμη και την καταλυτική παρουσία της, ήταν το 
στημόνι και οδηγός της ίδιας της ζωής. Είχε μέσα της 
την τιμή και την αρετή. Στεκόταν ορθή στο καΰήκον 
και βάδισε έναν δρόμο πολιτισμού με αφετηρία την 
αρχέγονη ζωή»

Αυτή είναι η τελική αποτίμηση του συγγραφέα 
αναφορικά με την προσφορά της Σαρακατσάνας. Και 
νομίζω πως κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει.

Σεβόμενος τον χώρο της Εφημερίδας, επιγραμ-
ματικά θα αναφερθώ στο Β’ ΜΕΡΟΣ. Τα περισσό-
τερα από τη φιλολογική και την εθιμική λαογραφία, 
καθώς και τα διηγήματα, έχουν δημοσιευθεί κατά και-
ρούς στα «Σαρακατσάνικα Χαιρετήματα». Σημαντικό 
το κεφάλαιο των μαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων, 
που έχουν καταγραφεί και στο CD, που συνοδεύει το 
βιβλίο. Θεωρώ πολύτιμες τις συνεντεύξεις που έκανε 
ο συγγραφέας, γιατί, όπως είπα και στην αρχή, κατα-
γράφεται, πέραν των πληροφοριών, η γνήσια σαρακα-
τσάνικη λαλιά της παλιάς εποχής των Σαρακατσάνων 
νομάδων, η οποία χρόνο με το χρόνο χάνεται.

Ο Γ. Καπρινιώτης, ως διακεκριμένος φιλόλογος, 
έχει κληθεί, ουκ ολίγες φορές, να κάνει βιβλιοκρισί-
ες και παρουσιάσεις βιβλίων Σαρακατσάνων συγγρα-
φέων, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο ανά χείρας 
βιβλίο.

Θεωρώ πολύ σπουδαίο το κεφάλαιο «Μνήμες από 
το Γυμνάσιο Τσεπελόβου». Μας μεταφέρει ο συγ-
γραφέας με τις περιγραφές του 60 χρόνια πριν από 
σήμερα, σε μια εποχή που οι Σαρακατσάνοι αποφά-
σισαν ν’ αλλάξουν ρότα στη ζωή των παιδιών τους, 
παροτρύνοντας τα ν’ ακολουθήσουν τον δρόμο των 
Γραμμάτων. Το νεοσυσταθέν Γυμνάσιο Τσεπελόβου 
το 1957, αποτέλεσε για τα Σαρακατσανοπουλα του 
Ζαγορίου χρυσή ευκαιρία να φοιτήσουν στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση και από εκεί να εισαχθούν στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα γνωστά: 
Εκείνα τα Σαρακατσανοπουλα, που ομαδικά ξεκίνη-
σαν και μπήκαν στο Γυμνάσιο, είναι σήμερα επιστήμο-
νες σε όλους τους κλάδους και τα επαγγέλματα της 
ελληνικής κοινωνίας. Και μου δίδεται εδώ η ευκαιρία 
να πω, πως τη δεκαετία του ‘40 ήμασταν ελάχιστα τα 
Σαρακατσανοπουλα που φοιτούσαμε στα Γυμνάσια 
της Ηπείρου, και πάντως όχι περισσότερα από 20.

Περαίνοντας την βιβλιοκρισία μου, νιώθω το χρέ-
ος, ως εκπαιδευτικός - συγγραφέας, αλλά και ως 
ένας απ’ τους Σαρακατσάνους που ακολούθησαν τα 
Γράμματα με μύριες δυσκολίες κατά την εμπόλεμη 
εποχή της δεκαετίας του ‘40, να συγχαρώ από καρ-
διάς τον Γιώργο Καπρινιώτη, όχι γιατί έγραψε ένα 
βιβλίο, αλλά γιατί έγραψε ένα εξαιρετικό και χρήσι-
μο βιβλίο για όλους: τους λαογράφους, τους ερευνη-
τές της σαρακατσάνικης παράδοσης, τους κοινωνιο-
λόγους, για όσους θέλουν να γνωρίσουν την κοινω-
νία των Σαρακατσαναίων της παλιάς εποχής. Να συγ-
χαρώ προσέτι και την Αδελφότητα των εν Αθήναις 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου που τόλμησε, για μια ακό-
μη φορά, να εκδώσει, σε τούτη τη δύσκολη εποχή, 
ένα ακόμη βιβλίο.

Γιώργου Κ. Καπρινιώτη:

ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Βιβλιοκρισία από τον Ευριπίδη Μακρή

Ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας.
Στο κάλεσµα της εφηµερίδας στο προηγούµενο 
φύλλο για ηλεκτρονική αποστολή της εφηµερίδας 
σε όσους το επιθυµούν ανταποκρίθηκαν ορισµένοι 
συνδροµητές. 
Υπενθυµίζουµε, όποιος επιθυµεί να του στέλνουµε 
ηλεκτρονικά την εφηµερίδα να στείλει στο e-mail 
της εφηµερίδας την ηλεκτρονική του διεύθυνση και 
από το επόµενο φύλλο θα λαµβάνει έγχρωµη την 
εφηµερίδα και φυσικά πολύ πιο έγκαιρα. 
Η τεχνολογία στην υπηρεσία της παράδοσης. 
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Το καθιερωμένο και καταξιωμένο αντά-
μωμα, που κάθε χρόνο οργανώνει η 
Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου 
το πρώτο Παρασκευοσαββατοκύριακο 

του Αυγούστου ήταν ιδιαίτερα πετυχημένο 
και τούτη η χρονιά. Μέτρο για την επιτυχία 
ενός ανταμώματος είναι σίγουρα το πλήθος 
του κόσμου, που φέτος και με τη βοήθεια του 
καιρού ήταν ανεβασμένο. Εκείνο που έχει ιδιαί-
τερη σημασία σχετικά με την προσέλευση του 
κόσμου είναι το ότι στο Γυφτόκαμπο έρχονται 
Σαρακατσαναίοι από όλη την Ελλάδα, από τη 
Θεσσαλία, τη Μακεδονία αλλά και από την 
Πελοπόννησο. Και όλοι αυτοί έρχονται γιατί 
έχουν αξιολογήσει το αντάμωμα και βρήκαν 
ότι προσφέρει ένα γνήσιο κομμάτι της παρά-
δοσής μας. Στα κριτήρια της επιτυχίας είναι 
οπωσδήποτε και το κέφι που και αυτό δεν 
πήγε πίσω.

Προφανώς στην επιτυχία του ανταμώμα-
τος πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζαν τα μέλη 
του ΔΣ της Αδελφότητας που με προσωπικό 

κόπο προσπάθησαν να εξυπηρετήσουν και 
να ικανοποιήσουν τους προσκεκλημένους. Η 
δύσκολη γενικότερη οικονομική συγκυρία δεν 
αφήνει ανεπηρέαστους τους πολιτιστικούς 
Συλλόγους και έτσι αναγκάζονται τα μέλη των 
ΔΣ με προσωπική εργασία να συμβάλλουν στην 
οργάνωση των εκδηλώσεων. Από τα ενδιαφέ-
ροντα του φετινού ανταμώματος να σημειώ-
σουμε το καλωσόρισμα των προσκεκλημένων 
με τραγούδι με το στόμα από ομάδα «γερό-
ντων» Σαρακατσαναίων, ξεκίνημα που θύμιζε 
παλιακό γλέντι. Μετά το καλωσόρισμα από 
τον πρόεδρο Βαγγέλη Γιαννακό, τον Δήμαρχο 
Ζαγορίου, τον εκπρόσωπο της ΠΟΣΣ και τον 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα 
χορευτικά των Συλλόγων της Ηπείρου με μικρά 
κυρίως παιδιά άνοιξαν το χορό που κράτησε 
μέχρι να φέξει η μέρα και να βγει ο ήλιος.

Με την ευκαιρία της αναφοράς στο αντάμω-
μα στη σαρακατσάνικη στάνη στο Γυφτόκαμπο 
να σημειώσουμε ότι στο προηγούμενο φύλλο 
της εφημερίδας ξεχάσαμε να κάνουμε αναφο-

ρά σε αυτό. Στενοχωρήσαμε το φίλο Πρόεδρο 
της Αδελφότητας Βαγγέλη Γιαννακό και τα 
άλλα μέλη του ΔΣ και για το λόγο αυτό τους 
ζητάμε συγνώμη. Όχι πως το αντάμωμα της 
Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου έχει 
ανάγκη από την δική μας αναφορά, αφού 

είναι σχεδόν 40 χρόνια καθιερωμένο στη 
Σαρακατσάνικη συνείδηση αλλά εμείς οφείλα-
με να το αναφέρουμε αφού αποτελεί για τους 
Ηπειρώτες Σαρακατσαναίους την κορυφαία 
εκδήλωση του καλοκαιριού.

38ο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων Ηπείρου

Σαρακατσάνικες φωτογραφίες στο φωτο-
γραφικό αρχείο της Margaret Hasluck
H Margaret Masson Hardie Hasluck, (1885 – 1948), 
ήταν σκωτσέζα γεωγράφος, γλωσσολόγος, αρχαιολό-
γος και μελετητής. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο 
του Αμπερντίν, όπου έλαβε τιμητική διάκριση στις 
κλασσικές σπουδές το 1907, και στη συνέχεια πήγε 
στο Πανεπιστήμιο Cambridge. Στη συνέχεια παρα-
κολούθησε την Βρετανική Σχολή στην Αθήνα. Πα-
ντρεύτηκε τον Frederick William Hasluck, διευθυντή 
της Βρετανικής Σχολής στην Αθήνα. Ταξίδεψε στα 
Βαλκάνια, πραγματοποιώντας ανθρωπολογική έρευνα 

στην Ήπειρο και τη Μακεδονία και έχτισε το σπίτι της 
στο Ελμπασάν της Αλβανίας.
Στο αρχείο υπάρχουν φωτογραφίες της δεκαετίας του 
1920-1930 από τα χωριά Βωβούσα, Δίστρατο, Κεφα-
λόβρυσο, Λάιστα Ζαγορίου, Λαχανόκαστρο, Μαλακάσι, 
Μέτσοβο, Σαμαρίνα, Σμίξη, Φούρκα και τη Βέροια.
Μεταξύ των φωτογραφιών από τη Λάιστα υπάρχουν 
και ορισμένες Σαρακατσαναίων. Σε μερικές από αυτές 
αναφέρονται τα πρόσωπα (Βασίλενα Κάτσενου, Οι-
κογένεια Βασίλη Κάτσενου, Χρήστος Κ. Παράκληση 
όποιος γνωρίζει τα πρόσωπα να μας ενημερώσει.



τα
σαρακατσανικα�

Πολιτισμός είναι ό,τι έχει δημιουργήσει ο 
άνθρωπος στο διάβα των αιώνων.

Οι Σαρακατσιαναίοι πρόγονοί μας δη-
μιουργούσαν πολιτισμό όσο ήταν νομάδες, μέχρι 
τα μέσα περίπου του προηγούμενου αιώνα. Οι 
απόγονοί τους, φυσικά, δεν έπαψαν να δημιουρ-
γούν πολιτισμό με άλλη μορφή και σε άλλα πε-
δία δράσης. Όταν μιλάμε για τον σαρακατσιάνικο 
πολιτισμό, εννοούμε τον πολιτισμό των νομάδων 
Σαρακατσιαναίων προγόνων μας. 

Δημιουργήσαμε τους Συλλόγους μας για να 
διασώσουμε την πατρογονική μας κληρονομιά 
πρώτα, και μετά να τη διαδώσουμε στις επόμε-
νες γενιές. Η δημιουργία των Συλλόγων, πραγμα-
τικά, αναχαίτισε, ως ένα βαθμό βέβαια, την αλ-
λοτρίωση και την αφομοίωση των στοιχείων του 
πολιτισμού μας. Έμεινε όμως εκεί. δεν πέρασε 
στην επίθεση. Όταν ένας λαός μένει πάντα στην 
άμυνα, χάνει τον πόλεμο.

Είναι γεγονός ότι καταφέραμε να διασώσουμε 
αρκετά στοιχεία του πολιτισμού μας. Το μαρτυ-
ρούν οι σαρακατσιάνικες στάνες στην Πρέβεζα 
και τον Γυφτόκαμπο. τα Μουσεία στις Σέρρες 
και την Αισύμη. Όλα αυτά είναι ακατάλυτα μνη-
μεία του πολιτισμού μας. Υπάρχουν και κάποι-
ας μικρότερης εμβέλειας συλλογές λαογραφικού 
υλικού. Το μαρτυρούν οι εκδόσεις πολλών βιβλί-
ων, τα ανταμώματα. 

Η παράδοση όμως δεν μπορεί να είναι μόνο 
μνημεία. Βεβαίως, και αυτά έχουν την αξία τους. 
Η παράδοση έχει βαθύτερη αξία όταν ζωντανά 
της στοιχεία μεταγγίζονται στις νέες γενιές. Είναι 
σαν τα γονίδια που μεταβιβάζονται από γενιά σε 
γενιά και διαιωνίζουν ένα είδος. 

Ο άνθρωπος δεν ακολουθεί πιστά την παρά-
δοσή του. Αν την ακολουθούσε πιστά, θα κα-
τοικούσε ακόμα σε σπηλιές. Πολλά στοιχεία της 
χάνονται γιατί δεν μπορούν να συμβαδίσουν με 
το καινούργιο που έρχεται π.χ. προλήψεις, δυσι-
δαιμονίες, ήθη, έθιμα. Υπάρχει όμως ένα ζωντανό 
κομμάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να κτιστεί το μέλλον στέρεα. Δεν υπάρχει κα-
μιά αμφιβολία ότι ο προγονικός πολιτισμός κάθε 
λαότητας έχει αγκωνάρια που μπορούμε να τα 
χρησιμοποιήσουμε για να στηρίξουν το καινούρ-
γιο που έρχεται. Αυτό έπραξαν άλλωστε όλοι οι 
μεγάλοι δημιουργοί. «Πάτησα στις πλάτες των 
προγόνων μου για να διακρίνω πιο καθαρά το 
μέλλον», έλεγε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. 

Από τον δικό μας λαϊκό πολιτισμό έχουν μεί-
νει ζωντανές ελάχιστες ψηφίδες του. Το πέλαγος 
το κάναμε στάλα. Το μεγαλύτερο μέρος του βρί-
σκεται στο σκοτάδι της λήθης. Ο Νίκος Κατσα-
ρός στο τελευταίο του βιβλίο: «Οι Σαρακατσά-
νικες στάνες του Βερμίου», επισημαίνει τα ίδια: 
«Από αυτό που ήταν οι Σαρακατσαναίοι ούτε 
μυρωδιά δεν έχει φτάσει στις νέες γενιές».

Πού είναι σήμερα στη ζωή μας η απλότητα, 
η ολιγάρκεια, ο σεβασμός για να αναφερθώ σε 
μερικές μόνο αξίες και αρχές που χαρακτήριζαν 
τον ποιμενικό μας βίο; Πού είναι η γλώσσα μας 
με τις χιλιάδες λέξεις; Για τον Καζαντζάκη και 
τον Σικελιανό ο χαμός μιας λέξης είναι μεγάλη 
απώλεια. «Κάθε λέξη και ένα χελιδόνι», λέει ο 
Ελύτης. Χάσαμε τη λαλιά μας, το κελάηδημά 
μας. Πού είναι τα παραμύθια μας; Οι παροιμίες, 
η συμπυκνωμένη σοφία του λαού μας. Πού η 
απαράμιλλη τέχνη, το σαρακατσιάνικο πρόβατο, 
ο ποιμενικός μας σκύλος; Από πού ν’ αρχίσω και 
πού να τελειώσω.

 Γιατί, άραγε, συμβαίνει αυτό; Δύο τινά συμ-
βαίνουν: Ή εμείς απαρνηθήκαμε την παράδοσή 
μας γιατί πιστεύμαμε ότι δεν είχε να μας προσφέ-
ρει τίποτα ή αμελήσαμε γι’ αυτήν και χάθηκε.

Ο Δημήτρης Τάγκας, σε ενδιαφέρον άρθρο 
του, αναφερόμενος στη γενιά που παράτησε τη 
νομαδική, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι παρα-
δοσιακές κοινωνίες, το ίδιο και η σαρακατσάνικη, 
εξασφαλίζουν τη συνέχειά τους επιφυλάσσοντας 
ιδιαίτερο ρόλο στους ηλικιωμένους, αυτόν του 
καθοδηγητή και του παιδαγωγού και με αυτόν 
τον τρόπο επίσης δεν αισθάνονται άχρηστα τα 
άτομα αυτά. Θεωρούν ότι βρίσκονται πλέον σ’ 

αυτόν τον κόσμο για να κρατήσουν τις παραδό-
σεις που τους έδωσαν οι πατεράδες τους. Είναι 
αυτοί που διατήρησαν την κληρονομιά της πα-
ράδοσης και πρέπει τώρα να τη μεταδώσουν. Η 
μετάδοση της συμπυκνωμένης και συσσωρευμέ-
νης γνώσης και εμπειρίας θα είναι το τελευταίο 
έργο τους πριν φύγουν για τον άλλον κόσμο.

»Αυτή η τελευταία πράξη, ισοδύναμη με την 
υπογραφή του ζωγράφου που με πολύ μεράκι 
και κόπο τελείωσε, ποτέ γι’ αυτούς δεν παίχτη-
κε. Και τούτο, γιατί άντρες και γυναίκες αυτής 
της γενιάς, που ήταν ο τελευταίος κρίκος, δεν 
είχαν τίποτα να μεταδώσουν, όχι γιατί δεν ήξε-
ραν, αλλά γιατί αυτό το οποίο γνώριζαν ήταν 
πλέον άχρηστο. Σε κανέναν δε χρειαζόταν. Ποιος 
χρειαζόταν να του δείξουν πώς αρμέγουν, πώς 
κουρεύουν, ποια είναι τα καλά λιβάδια και πια 
τα άχρηστα;»

Αυτό είναι μέρος της αλήθειας. Σαρακατσιά-
νικη παράδοση δεν είναι μόνον η ρόκα, η κλίτσα 
και το άρμεγμα.

Αν αρνηθήκαμε την παράδοσή μας, τότε γι-
ατί την έχουμε κορωνίδα σε όλες μας τις δια-
κηρύξεις; Αγωνιζόμαστε, τάχα, για κάτι που δεν 
μας εκφράζει∙ για κάτι που δεν αποτελεί μέρος 
της ζωής μας; Ένας πολιτισμός, αν δεν έχει να 
προσφέρει τίποτα, καλά κάνει και χάνεται. Τό-
σοι και τόσοι πολιτισμοί χάθηκαν μέσα στους 
αιώνες. Έχουμε, τότε, άραγε, το ηθικό δικαίωμα 
να λέμε ότι συνεχίζουμε την παράδοση των πα-
τεράδων μας;

Αν αμελήσαμε γι’ αυτήν, πάλι η ευθύνη εί-
ναι δική μας. Μπορούμε, άραγε, να μεταδώσουμε 
στις νέες γενιές κάτι που δεν το έχουμε. «Ουκ αν 
λάβοις παρά του μη έχοντος».

Η παράδοση, κατά κύριο λόγο, δεν διδάσκε-
ται. βιώνεται. Κάποιοι από μας συγκινούνται 
από την παράδοση γιατί τη βίωσαν. Όπως βυζά-
ξαμε το γάλα της Σαρακατσιάνας μάνας μας, έτσι 
βυζάξαμε σταλιά σταλιά και την παράδοσή μας 
από τους γονείς μας, χωρίς να μας μιλήσει ποτέ 
κανείς γι’ αυτήν.

H νέα γενιά, υβριδιακή κατά βάση γενιά, δεν 
έχει βιώματα σαν τα δικά μας. Αλήθεια, ποιο 
νέο Σαρακατσιανόπουλο θα συγκινηθεί από το 
παιχνίδισμα του πουλαριού με τη μάνα του τη 
φοράδα, από ένα λαρωμένο κοπάδι στην αμα-
λαϊά, από το γλυκολάλημα της πετροπέρδικας, 
από το ανοιξιάτικο λάλημα του κούκκου και της 
τρυγόνας, από το θρόισμα των ελατιών;

Το καλύτερο βίωμα είναι οι αυθεντικές της 
στιγμές. στιγμές που διαδραματίζονται πραγμα-
τικά γεγονότα. Οι αυθεντικές στιγμές του παρα-
δοσιακού μας πολιτισμού έχουν σχεδόν εκλείψει. 
Υπάρχουν όμως κάποιες σπίθες∙ το ράψιμο του 
φλάμπουρα-στην Ήπειρο κυρίως- το ανάπιασμα 
των προζυμιών- στη Μακεδονία και τη Θράκη-
. Μπορούν, άραγε, αυτές οι σπίθες να γίνουν 
πυρκαγιά;

Οφείλουμε, λοιπόν, να δημιουργήσουμε τέτοι-
ες αυθεντικές στιγμές. Κάθε Σύλλογος οφείλει να 
διοργανώνει κάθε χρόνο μία-δυο γνήσιες σαρα-
κατσιάνικες βραδιές. Αυτές οι βραδιές μπορούν 
να γίνονται τον Αϊ-Δημήτρη και τον Αϊ-Γιώργη∙ 
στιγμές σημαδιακές στον νομαδικό μας βίο. Οι 
Ινδιάνοι της Αμερικής κάθε χρόνο διοργανώνουν 
μια πορεία, ακολουθώντας τον δρόμο που ακο-
λουθούσαν οι πρόγονοί τους πριν τριακόσια χρό-
νια.

Τα ανταμώματα είναι μια πρώτης τάξεως ευ-
καιρία να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο. 
Η ραγδαία μείωση του ενδιαφέροντος για το 
Περτούλι πρέπει να μας διδάξει πολλά. Εκείνο 
το τριήμερο πρέπει να οργανωθεί σε άλλη βάση. 
Οφείλουμε να το οργανώσουμε με τέτοιο τρόπο 
ώστε η νεολαία μας να κοινωνεί με τα στοιχεία 
της παράδοσής μας. Να οργανώσουμε φωλιές 
όπου τα παιδιά θα μαθαίνουν τα παραμύθια 
μας, τα τραγούδια μας, την ιστορία μας, τις πα-
ροιμίες μας, την τέχνη μας, τα παιχνίδια μας και 
τόσα άλλα στοιχεία του πολιτισμού μας.

Τα μνημεία του πολιτισμού μας, κυρίως οι σα-
ρακατσιάνικες στάνες, μπορούν να γίνουν ζωντα-

νές εστίες του πολιτισμού μας. Για παράδειγμα η 
στάνη της Πρέβεζας. Βρίσκεται κοντά σε πόλη. 
Όλες οι πόλεις ψάχνουν να δημιουργήσουν εστί-
ες που να προκαλούν το γενικότερο ενδιαφέρον, 
έστω και προσωρινό, γιατί όχι και τουριστικό ( 
Ονειρούπολη στη Δράμα, το σπίτι του Αϊ-Βασί-
λη). Γιατί η στάνη μας στην Πρέβεζα να μη γίνει 
πόλος έλξης για την πόλη αυτή; Θα μπορούσε, 
για παράδειγμα, ο χώρος αυτός να γίνει χώρος 
στον οποίο να ζωντανεύει ένα μήνα ή μια βδο-
μάδα τον χρόνο η παράδοσή μας. Επίσης, η και-
νούργια στάνη στον Λαγκαδά. Φαντάζεστε πόσο 
θα συμβάλει στην ανάδειξη του πολιτισμού μας 
ένα τέτοιο ζωντανό κύτταρο στα πόδια μιας με-
γάλης πόλης; 

Οι Σύλλογοι έχουν το προνόμιο στις αίθουσές 
τους να δέχονται μεγάλο κομμάτι από το μέλλον 
του σιναφιού μας, τα παιδιά μας. Εδώ παίζε-
ται το παιχνίδι. Έχουμε αναλογιστεί, ποτέ, πόση 
μεγάλη είναι η ευθύνη μας απέναντι σ’ αυτήν 
τη νεολαία; Φροντίσαμε να δώσουμε σ’ αυτά τα 
παιδιά, που περιμένουν με το στόμα ανοιχτό σαν 
τα αγριοπούλια να πάρουν την τροφή από τους 
γονείς τους, τον παραδοσιακό μας πολιτισμό; 

Ασφαλώς, όχι! Αναλωνόμαστε μόνο σε πέντε 
έξι χορούς, μικροεκδηλώσεις και φολκλορικές 
παραστάσεις. Στεκόμαστε, δυστυχώς, στη βιτρί-
να. δεν προχωράμε στην ουσία του πράγματος. 

Αν η νεολαία μας δε γνωρίζει ποιος είναι ο 
πολιτισμός των προγόνων της, υπεύθυνοι είμα-
στε εμείς, και μόνον εμείς. Είτε σαν άτομα είτε 
σαν οικογένεια είτε σαν Σύλλογοι. Το κάθε άτο-
μο με την πολιτεία του στη σύγχρονη κοινωνία 
προβάλλει ή δυσφημεί τον πολιτισμό μας και τις 
αξίες μας. Η οικογένεια έχει τη δική της ευθύνη. 
Αυτό είναι κάτι που αφορά την ίδια. Η κάθε 
οικογένεια ορίζει μόνη της, πλέον, τις αξίες που 
θέλει να δώσει στα παιδιά της. «Το παιδί ό,τι μι-
κρομαθαίνει, δεν το τρανοαφήνει». «το παιδί και 
το σκυλί είναι όπως το μάθεις».

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι και να τα 
δώσουμε όλα για την παράδοση τι θα καταφέ-
ρουμε, θα σώσουμε την παράδοση; Μπορεί να 
μην καταφέρουμε και τίποτα. Θα έχουμε κάνει 
όμως το χρέος μας. «Ευτυχία είναι να κάνεις το 
χρέος σου», λέει ο Καζαντζάκης.

Η παράδοση τρέφει τον άνθρωπο όπως οι ρί-
ζες τρέφουν το δέντρο. Μπορεί να μην φαίνονται 
οι ρίζες, αλλά αυτές το κρατούν όρθιο και θαλε-
ρό. Αυτές οι ρίζες όμως θέλουν ξεχορτάριασμα, 
πότισμα, σκάλισμα, αέρα και τροφή.

Εάν θέλουμε το σινάφι μας στο μέλλον να 
κρατήσει ένα κομμάτι από την ιδιοπροσωπία του 
και να μετέχει με τρόπο δημιουργικό στο γίγνε-
σθαι της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, πρέπει 
να βρούμε ποια είναι εκείνα τα σημεία τα στοι-
χεία που την εκφράζουν και να αγωνιστούμε με 
ΠΑΘΟΣ γι’ αυτά. Αλλιώς, φοβάμαι ότι θα κατα-
ντήσουμε σαν τους Ποσειδωνιάτες του Καβάφη.

Λίγες σκέψεις για τον πολιτισμό μας του Θεόδωρου Γιαννακού, Κιλκίς 

Ξεχωριστές διακρίσεις 
Συγχαρητήρια στην Ερμιόνη Χασκή, αθλήτρια του 
Πρωτέα Ηγουμενίτσας, Σαρακατσάνα με καταγωγή 
από τη Μαζαρακιά Θεσπρωτίας για τις επιτυχίες της 
στους αγώνες των 5000 μέτρων όπου αγωνίζεται. 
Το περασμένο καλοκαίρι κέρδισε τους αγώνες των 
5 χλμ. του 11ου Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων και το Run 
Greece στην Αλεξανδρούπολη. Της ευχόμαστε να 
ανεβεί σε ψηλότερα βάθρα.
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Πρόλογος
Στο άρθρο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένα στοι-

χεία από ζωή των Σαρακατσαναίων της Ηπείρου κατά 
τον 19ο αιώνα (1800 – 1900), πριν και μετά την επα-
νάσταση του 1821. Θα παρουσιαστούν στοιχεία από τη 

φυγή Σαρακατσαναίων από την Ήπειρο, από την νομα-
δική τους ζωή και τις δυσχέρειες που αντιμετώπισαν, 
τον «νομικό» δεσμό των νομάδων με το κράτος της 
εποχής καθώς και από την αντιμετώπισή τους από τον 
Αλή πασά

Η φυγή των Σαρακατσαναίων 
από την Ήπειρο

Το σημαντικότερο γεγονός που έλαβε χώρα τον 
19ο αιώνα στους Σαρακατσαναίους που την εποχή 
εκείνη ζούσαν στην Ήπειρο, ήταν οι διωγμοί του Αλή 
Πασα, που εξανάγκασε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς 
να φύγουν από τη γενέτειρά τους, την Ήπειρο, και να 
ξενιτευτούνε σε άλλες περιοχές της Οθωμανικής επι-
κράτειας. Από τη νότιο Ελλάδα, Πελοπόννησο, Αττική 
και βόρεια, μέχρι την Σερβία, Βουλγαρία και Ανατολική 
Θράκη.

Το γεγονός αυτό των μετακινήσεων μεταφέρεται, 
μέχρι σήμερα, μέσα από τις παραδόσεις των εκτοπισμέ-
νων «έφκαμαν από το Συρράκο – Συρράκοβο, για να 
μη μας πάρει τα πρότα ο Αλή Πασάς». Οι προφορικές 
αυτές μαρτυρίες είναι καταγεγραμμένες από τοπικούς 
συγγραφείς – ερευνητές στις περιοχές που κατοικούν 
σήμερα οι απόγονοι των εκτοπισμένων: 

Οι Δημήτρης Αυγέρης, «Ξώμαχοι της στάνης» και 
Λεωνίδας Πετρόπουλος, «Μωραίτες σκηνίτες κτηνο-
τρόφοι» στην Πελοπόννησο. 

Στην Αττική ο Δημήτρης Καλλιέρης, «Οι Σαρακατσά-
νοι της Αττικής». 

Στη Βόρεια Ελλάδα ο Δ. Μαυρόγιαννης, «Οι Σαρα-
κατσάνοι της Θράκης της Κεντρικής και Ανατολικής Μα-
κεδονείας» και ο Hoeg στο ημερολόγιό του το 1922.

 Η ίδια προφορική παράδοση διασώζεται και στους 
Σαρακατσάνους της Βουλγαρίας, την οποία μας μετέ-
φεραν κατά την επίσκεψή μας στη Στάρα Ζαγορά και 
στο Σλήβεν, πόλεις της Βουλγαρίας όπου σήμερα κα-
τοικούν πολλοί Σαρακατσαναίοι. 

Σημαντική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Ν. Αγρα-
φιώτη, Σαρακατσάνου από τον Διόνυσο Βοιωτίας, που 
γεννήθηκε το 1926 στα Άγραφα. Σπούδασε νομικά και 
πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο, γνώριζε και φι-
λοξένησε στο κονάκι του, στον Διόνυσο, την Αγγελι-
κή Χατζημιχάλη το 1946. Στο βιβλίο του «Οι νομάδες 
Σαρακατσαναίοι» αναφέρει ότι οι Σαρακατσαναίοι των 
Αγράφων, που ξεχείμαζαν στην Θεσσαλία, Αττικοβοι-
ωτία και στο Ξηρόμερο, υποστήριζαν ότι ήλθαν στα 
Άγραφα από την περιοχή του Συρράκου. Τη μαρτυρία 
αυτή την άκουσε μεταξύ των άλλων γερόντων, που εί-
χαν γεννηθεί από το 1860 και από τον ίδιο τον πατέρα 
του που γεννήθηκε στα Άγραφα το 1881 και γνώριζε 

πολύ καλά όλες τις φάρες των Σαρακατσαναίων των 
Αγράφων.

Στα Άγραφα ξεκαλοκαίριαζαν και οι Γογολαίοι μέχρι 
το 1864, των οποίων οι απόγονοι έχουν στα χέρια τους 
έγγραφα (γραπτή μαρτυρία) που αναφέρεται το χωριό 
Συρράκο. Για τα έγγραφα αυτά θα αναφερθούμε διεξο-
δικά στη συνέχεια.

Το ερώτημα που γεννάται ύστερα από όσα προανα-
φέραμε είναι: Γιατί αναφέρεται το Συρράκο ως τόπος 
προέλευσης ενώ είναι βέβαιο ότι ουδέποτε κατοίκησαν 
σε αυτό Σαρακατσαναίοι; Εμείς θα προσπαθήσουμε να 
προσεγγίσουμε το θέμα δίνοντας μία απάντηση κατα-
θέτοντας την άποψή μας στο ερώτημα, που μας τίθεται 
συνεχώς από Σαρακατσαναίους των περιοχών αυτών, 
λέγοντάς μας διευκρινιστικά ότι «εμείς δεν είμαστε βλά-
χοι». Αρχικά θέλουμε να διευκρινίσουμε, ότι εδώ, δεν 
θα αναφερθούμε σε θέματα που έχουν σχέση με την 
καταγωγή των Σαρακατσαναίων από το χωριό Συρρά-
κο. Το θέμα αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο. Πρόκειται για 
δύο διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Οι ελληνόφωνοι 
νομάδες Σαρακατσαναίοι αφενός και οι βλαχόφωνοι 
ημινομάδες Συρρακιώτες αφετέρου έχουν τη δική τους 
ξεχωριστή ιστορική διαδρομή μέσα στο χρόνο και είναι 
υπερήφανοι για αυτήν.

Οι γραπτές μαρτυρίες, τα έγγραφα που προαναφέ-
ραμε, διασώθηκαν από το Σπύρο Απ. Γόγολα, Σαρακα-
τσάνο από τη Κόρινθο, εδώ και εκατό πενήντα χρόνια, 
τα οποία έχουν σχέση με την μετακίνησή τους από την 
Ήπειρο μέσω των Αγράφων και Σαλαμίνας στην Κόριν-
θο. Αναφέρονται σε διάφορα γεγονότα από την ποιμε-
νική – νομαδική ζωή των προγόνων του, στη χρονική 
περίοδο του 19ου αιώνα.

Η πρώτη γενιά των προγόνων του Σπύρου, που 
αναφέρεται στα έγγραφα, είναι τα αδέλφια Γιώργος και 
Γιάννης, που γεννήθηκαν περίπου στις αρχές του 1800, 
με βάση τις χρονολογίες των εγγράφων, εάν φυσικά 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

• Το 1ο Έγγραφο με ημερομηνία 23/02/1852 με 
στοιχεία του Γιώργου Γώγουλα (Πατρίς: Συρράκο - Δια-
μονή: Σαλαμίς - Τρίχες, Οφθαλμοί: Υπόλευκαι - Στόμα, 
μύτη, σώμα: μέτριον– ετών: 55), υπογεγραμμένο από 
τον δήμαρχο Σαλαμίνας. Επιτρέπει στον Γιώργο Γώγου-
λα να αναχωρήσει από τη Σαλαμίνα για την Αθήνα. Με 
το έγγραφο αυτό επαληθεύεται η προφορική παράδο-
ση που μεταφέρουν οι Σαρακατσάνοι που έφυγαν από 
την Ήπειρο (έφκαμαν από το Συρράκο, γιατί ήθελε να 
πας πάρει τα πρότα ο Αλή Πασάς).

 “ Συρράκο έγραφαν τα χαρτιά τους Συρράκο έλε-
γαν και αυτοί”.

• Το 2ο έγγραφο με ημερομηνία 11/06/1856 αφο-

ρά συμφωνία που έγινε ενώπιον συμβολαιογράφου στο 
Καρπενήσι. Ανάμεσα στον Γιώργο Γώγουλο κτηνοτρόφο 
και σε έναν χωρικό, γεωργό από τον Προυσό, Ιωάννη 
Φορτώση. Ο Ιωάννης Φορτώσης υπόσχεται να υπηρε-
τήσει στρατιώτης, στον Ελληνικό βασιλικό στρατό ως 
αντικαταστάτης του κληρωθέντος, αδερφού του Γιώρ-

γου, Ιωάννη Γώγουλο. Για τον παρά του νόμο οριζόμε-
νο χρόνο, δηλαδή 4 έτη και έλαβε προς αμοιβή ενώπιον 
μας, από τον Γιώργο Γώγουλο, δρχ 444.

 • Το 3ο έγγραφο με ημερομηνία 12/04/1864, δια-
βατήριο, το οποίο επιτρέπει στον Ιωάννη Γόγουλα, ποι-
μένα, 45 ετών, να αναχωρήσει για τη Κόρινθο, μετά της 
οικογένειάς του, το όλον επτά (άτομα). Διαβατήριο, έγ-
γραφο, συναντάμε και στην εποχή του Αλή Πασά, γιατί 
και τότε η διοικητική οργάνωση του κράτους του ήταν 

στα χέρια των Χριστιανών Ελλήνων. Στο 3ο αυτό έγ-
γραφο, παρατηρούμε, ότι δεν αναφέρονται ονομαστικά 
τα άτομα της οικογένειας, έτσι αντιμετώπιζε το κράτος 
τους νομάδες, το όνομα του αρχηγού και μόνο ήταν 
αρκετό. Ενώ στα προηγούμενα έγγραφα την οικογένεια 
εκπροσωπεί ο Γιώργος, που ήταν ανύπαντρος, σε αυτό 
το έγγραφο εκπροσωπείται από τον Γιάννη. Ο Γιώργος 
στο διάστημα μεταξύ, 1856 – 1864 βρήκε φρικτό θά-
νατο από τους ληστές, τον έγδαραν ζωντανό. Κάπου 
στη περιοχή των Μεγάρων όπου ξεχείμαζαν, ήρθαν τότε 
σε πολεμική σύγκρουση οι Γωγουλαίοι με τους ληστές. 
Σώζονταν μέχρι τελευταία το δέντρο που αποτέλεσε 
την πολεμίστρα του Γιώργου όπου και τελικά συνελή-
φθη για να βρει τον θάνατο που προαναφέραμε.

• Οι Γωγουλαίοι με τον θάνατο του Γιώργου δεν 
ξαναπήγαν στ’ Άγραφα, πέρασαν στην Κόρινθο και δι-
έμεναν εκεί, συνεχίζοντας την νομαδική ζωή ανεβοκα-
τεβαίνοντας, στα βουνά της Ζήρειας.

Σαρακατσαναίοι και νομαδισμός
Σύμφωνα με τα στοιχεία, έγγραφα που έχουμε στη 

διάθεσή μας οι Σαρακατσάνοι τον 19ο αιώνα υπήρξαν 
νομάδες, σκηνίτες και αποτελούσαν πληθυσμό «κινητόν 
και ποιμενόβιον», δεν ήταν χωριάτες, δεν είχαν χωριό. 

«Των σαρακατσαναίων πατρίδα δεν είναι ένας ορι-
σμένος τόπος εγκατάστασης, από όπου στα παλιά χρό-
νια έφυγαν και σκορπίστηκαν. Πατρίδα τους είναι όλα 
τα βουνά που από γενιές γενεών, αποτελούσαν τα λιβά-
δια των σαρακατσαναίων, για να ξεκαλοκαιριάζουν με 
τα κοπάδια τους. Την εποχή της Τουρκοκρατίας οι σα-
ρακατσαναίοι αναγκάστηκαν να παρατήσουν τα βουνά 
της Ηπείρου, φεύγοντας από τον Αλή Πασά, που τους 
κυνηγούσε. Μα η ανάμνηση της παλιάς διαμονής τους 
δε σημαίνει και καθορισμό τόπου καταγωγής με την έν-
νοια που δίνουμε σήμερα» (Αγγελική Χατζημιχάλη).

Ο Βασίλης Σκαφίδας, βλαχόφωνος από το Μέτσο-
βο, αναφέρει σχετικά: «Σαρακατσάνος ρωτήθηκε από 
τον πρόεδρο δικαστηρίου, πού γεννήθηκες και πού κα-
τοικείς απάντησε: γεννήθηκα κάπου στη ρεμματιά και 
κατοικώ στα λόγγα»

Ο Κατσαντώνης (1775 – 1808) προεπαναστατικός 
κλέφτης στ’ Άγραφα, είναι σε όλους γνωστό, ότι προ-
έρχεται από την οικογένεια των Μακρυγιαναίων και 
ήταν Σαρακατσάνος. Ο αντιπροπάππος τούτου (4 γενι-
ές πριν), εκ Βασταβέτσι, τον βίο των νομάδων Ελλήνων 
ασπασθείς, εγένετο Καρακατσάνος, τοιούτος δ’ ην ο 
Κιτσαντώνης, Κατσαντώνης (Λαμπρίδης)

Του Παύλου Δ. Κατρή

Από τη ζωή των Σαρακατσαναίων τον 19ο αιώνα 

Η Χατζημιχάλη στον Διόνυ-
σο Βοιωτίας στο κονάκι του 
Αγραφιώτη

Θεόδωρος Σπ. Γώγουλας
Κόρινθος 1935
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”Le nomande de Saracatzanc”, νομάδες Σαρακα-
τσαναίοι, έτσι αναφέρονται οι Σαρακατσάνοι, σε έγ-
γραφο του 1834, με υπογραφή του Βασιλιά Όθωνα, 
που αφορά σε εποικισμό Σαρακατσαναίων στη περιοχή 
της Λαμίας. Οι Σαρακατσάνοι αυτοί (2.500 ψυχές με 
150.000 πρόβατα) άλλοι ζούσαν τότε εκεί και άλλοι 
μετοίκησαν τελευταία από το Οθωμανικό κράτος. Ζη-
τούν να αγοράσουν κτήματα αφήνοντας τον νομαδικό 
βίο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Ως νομάδες τους βρίσκουμε σε έγγραφο του 1808, 
από το αρχείο του Αλή Πασά. Έγγραφο που αναφέρε-
ται σε διαμαρτυρία Σαρακατσάνων προς τον Πασά, για 
κακομεταχείρισή τους από τους κλέφτες και τους τοπι-
κούς αγάδες, καθώς τους βρίσκουμε στη στράτα, στην 
περιοχή της Λάρισας, μετακινούμενοι από τα χειμαδιά 
(Θήβα) στα βουνά της Βέροιας.

Τα χρόνια της νομαδικής διαβίωσης, τους Σαρακα-
τσαναίους τους συναντάμε με πολλές και διαφορετικές 
ονομασίες στα διάφορα έγγραφα.

α) ως νομάδες και Καρακατσάνους [Καρακατσάνος 
τις, Γιάννης Μήτρος καλούμενος, αρχιποιμένας του Αλή 
1818]. Καρακατσάνους μας αποκαλούσαν μέχρι τελευ-
ταία, οι νομάδες βλαχόφωνοι, της Ηπείρου, ως και οι 
μουσουλμάνοι της Θράκης. 

β) ως Σαρακατσάνους, Σκηνίτες, Βλάχους, Γκραικό-
βλαχους, ποιμένες, βλαχοποιμένες.

Λέγεται ότι ο Κατσαντώνης, έσχε πατέρα βλαχοποι-
μένα ούτινος την ποιμενική περιουσία, εφήρπασεν ο 
Αλής το 1790. (Αραβαντινός.)

γ) ως βοσκούς-κτηνοτρόφους και κάπου στην Πελ/
σο ως «ανεβοκατεβάτες». 

Τα κοπάδια των νομάδων, συνήθως με μεγάλο 
αριθμό προβάτων, στην αναζήτηση της πράσινης χλόης, 
(χειμώνας στα χειμαδιά), (καλοκαίρι στα βουνά) είναι 
αυτά που επέβαλαν στους βοσκούς των, εν προκειμένω 
στους Σαρακατσάνους τον πλάνητα βίο, τον νομαδισμό. 
Για τον ποιμενικό νομαδισμό, το αίτιον είναι το πρόβα-
το, από τότε που εξημερώθηκε και μπήκε στη ζωή του 
ανθρώπου.

Στο θέμα της διαμονής και του τρόπου ζωής των 
νομάδων, θα αναφερθεί, ο Γιώργος Λασσάνης σε υπό-
μνημά του «περι βλαχοποιμένων 19-11-1856» προς 
την κυβέρνηση, σχετικά με την ληστεία, ως Νομάρχης 
τότε της Αττικοβοιωτίας.

«Οι εν τη Στερεά Ελλάδι, κατά τον παρόντα χειμώνα 
νέμοντες τα ποίμνια των Βλαχοποιμένες δεν εισήλθον 
νεωστί εκ του Οθωμανικού κράτους αλλ’ ενδιατρίβουσι 
προ πολλών ετών και είναι εγγεγραμμένοι σε διάφο-
ρους Δήμους του κράτους δια τον τύπον μόνον, αλλ’ 
ουδείς εξ αυτών εγκαταστάθη οικογενειακώς και διαρ-
κώς εις τίνα Δήμου…»

…………………
Ο σκηνίτης βίος των Βλαχοποιμένων, συντείνει ώστε 

ούτοι να ώσιν αποχωρισμένοι, από όλην την λοιπήν 
κοινωνίαν και να ενδιαιτούνται (κατοικούν) εις κινητάς 
σκηνάς πάντοτε μακράν των χωρίων.

Ο Γιώργος Λασσάνης (1793 – 1870), λόγιος Κοζα-
νίτης, αγωνιστής του 1821 διετέλεσε υπουργός οικο-
νομικών, νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας και Αττικοβοιω-
τίας. Από την διοικητική θέση που κατείχε, ως νομάρχης 
γνώριζε πολύ καλά τους Σαρακατσάνους και το νομικό 
καθεστώς, που τους διέπει. Ήταν νομάρχης σε 2 νο-
μούς, όπου ξεχείμαζαν τότε, πάρα πολλά τσελιγκάτα 
βλαχοποιμένων Σαρακατσάνων.

Στο υπόμνημά του αυτό, ήταν καταπέλτης για τους 
Σαρακατσαναίους. Πρότεινε την κατάργηση του νομα-
δισμού και να συνοικισθούν, οι νομάδες ποιμένες σε 
διάφορους Δήμους και κατά οικογένειες, αφού πρώτα 
διαλυθούν τα τσελιγκάτα. Θεωρεί ότι συνδέονται με 
τους ληστές και επιδίδονται και οι ίδιοι στη ληστεία. 

Πράγματι στην εποχή εκείνη είχαν βγει, πολλοί Σαρακα-
τσαναίοι στο κλαρί. Φυσικά ο Λασσάνης δεν ήταν ο μό-
νος που αντιμετώπιζε τους Σαρακατσαναίους με αυτόν 
τον τρόπο. Ο μοίραρχος Πέτρος Βακάλογλου θεωρεί 
τους βλαχοποιμένες ως το «χαλκευτήριο της ληστείας 
και το υποστήριγμα αυτής». Γενικά τους κατηγορούσαν 
για ληστοφιλία και ληστοϋπόθαλψη.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, οι Σαρακατσαναίοι εγ-
γράφονται στα μητρώα των Δήμων, για τον τύπον και 
μόνον, δεν κατοικούν σε αυτούς και στήνουν τις στάνες 

τους, πάντοτε μακριά από τα χωριά.
Ως νομάδες οι σαρακατσαναίοι, υπάρχει ενδεχό-

μενο, για ορισμένους από αυτούς, να θεωρηθεί και το 
Συρράκο ως «πατρίδα» τους, γιατί κάπου πρέπει να εί-
ναι γραμμένοι, για τον τύπο μόνο όπως αναφέρθηκε. 
Ως χωριάτες οι σαρακατσαναίοι, αν ήταν εκεί γραμμέ-
νοι, δεν θα ήταν σαρακατσάνοι αλλά συρρακιώτες.

Ανάλογη ήταν η αντιμετώπιση των νομάδων Σαρα-
κατσαναίων το 1915, όταν απελευθερώθηκε η Ήπει-
ρος. Τότε έγινε η καταγραφή τους, στα μητρώα διάφο-
ρων δήμων και κοινοτήτων, δεν κατοίκησαν σε αυτούς, 
έστηναν πάντοτε τα κονάκια τους στα λόγγα έξω από 
τα χωριά. Η καταγραφή σε αυτά έγινε προφανέστατα, 
για να τους βρίσκουν οι αρχές, να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους στο κράτος (στρατός, φόροι, κλπ), 
γιατί δικαιώματα δεν είχαν. Απόκληροι τελείως των ευ-
εργετημάτων της πολιτείας όπως παιδεία κλπ. (Χατζής 
δ/ντής εφημερίδας Ήπειρος 15/08/1915)

Πατεράδες μας ήταν αυτοί που γράφτηκαν π.χ. στο 
Μέτσοβο, για τον τύπον και μόνον, διότι δεν ήταν ούτε 
έγιναν ποτέ Μετσοβίτες.

Δεν γνωρίζουμε αν είχαν κάποιο συμφέρον τα χω-
ριά που δέχονταν την εγγραφή των νομάδων στα μη-
τρώα τους, πέραν από την τυπική, στην συγκεκριμένη 
εποχή, αύξηση του πληθυσμού.

Ο νομικός δεσμός των Σαρακατσαναίων με 
το κράτος της εποχής

Για τους νομάδες Σαρακατσάνους ο νομικός δεσμός 
με τους Δήμους και στην εποχή της Τουρκοκρατίας και 
μετέπειτα ήταν απαραίτητος και υποχρεωτικός.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ για να έχουν στα χέρια τους ένα 
χαρτί, ένα είδος ταυτότητος, διαβατήριο το έλεγαν. Σαν 

πολίτες, υπήκοοι του κράτους που ανήκαν, να φαίνεται 
ένας τόπος διαμονής, που θα εξέδιδε αυτό το διαβα-
τήριο. Να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα και να 
συνδιαλέγονται με τις αρχές της επικράτειάς τους.

Γράφει σχετικά, ο Ηπειρώτης, από την Πάργα, Πανα-
γιώτης Αραβατινός (1811-1870). «Ο Αλής διαίρεσε τη 
χώρα σε φυλάκια (αρματηλίκια), όπου υπεύθυνοι ήταν 
οι Δερβεναγάδες (αρκετοί από αυτούς ήταν Χριστια-
νοί). Στα επίκαιρα των οδών σημεία, υπήρχαν φυλάκια 
με οδοφύλακες. Στους διερχομένους από τα σημεία 

αυτά, από τα οποία φυσικά περνούσαν και οι μετακι-
νούμενοι νομάδες, ήταν απαραίτητη η επίδειξη διαβα-
τηρίου στους φύλακες. Το διαβατήριο, ήταν γραμμένο 
στα ελληνικά (γραφομένου ελληνιστή και φέροντος την 
γνωστή μικράν του Αλή σφραγίδα). Αλίμονο σε όποιον 
δεν είχε το διαβατήριο, στέλνονταν στα Γιάννενα δέσμι-
ος. Κανένας δεν μπορούσε να εγκαταλείψει την χώρα 
του Αλή άνευ αδείας. Του παραβάτη δεσμευόταν η πε-
ριουσία και οι συγγενείς του ρίχνονταν στις φυλακές 
‘’εχέγγυον της επανόδου του φυγάδος».

Σχετική η διήγηση του Γιάννη Καλτσά από την Δια-
λαμπή Ροδόπης: «Ο παππούς του παππού μου γεννή-
θηκε το 1782, ήταν 10 χρονών, όταν αποφάσισαν να 
φύγουν από την γενέτειρά τους τα Γιάννενα. Κατάλαβε 
την πρόθεσή τους ο Αλής και τους κράτησε 3 τσελι-
γκόπουλα. Αυτοί εγκατέλειψαν τα παιδιά και έφυγαν 
για την Χαλκιδική. Τελικά τα παιδιά ήταν τυχερά και 
επέζησαν. Μετά τον θάνατο του Αλή, πέρασαν και αυτά 
στην Μακεδονία, όπου συνέχισαν τη ζωή τους με το 
επώνυμο Γιαννιός» (Διον. Μαυρόγιαννης).

Ανάμεσα στα επίκαιρα σημεία (φυλάκια), τα οποία 
ονοματίζει ο Αραβατινός, της εποχής εκείνης, υπήρχαν 
και τα Πέντε Πηγάδια, χωριό πέρασμα της Φιλιππιάδας 
ως και το Ελευθεροχώρι, στη σκάλα της Παραμυθιάς. 
Τα σημεία αυτά, αποτελούσαν καίρια σημεία της βλα-
χόστρατας των Σαρακατσάνων, απ’ όπου περνούσε το 
μεγαλύτερο ποσοστό των κοπαδιών των Σαρακατσά-
νων της Ηπείρου, μέχρι τελευταία, στο τέλος του νο-
μαδισμού.

Β ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Οι νομάδες όπως και οι υπόλοι-
ποι κτηνοτρόφοι του Οθωμανικού κράτους, ήταν υπο-
χρεωμένοι, μεταξύ των άλλων, κοινών για όλους, φό-
ρων, να καταβάλουν και φόρους για τα κοπάδια τους. 

Οι αρχέα στη στάνη
των Ραφταίων

Σαρακατσάνικη στάνη 
3 χιλιόμετρα εκτός οικισμού,
Ξηρόλοφος Θεσπρωτίας

Σαρακατσάνικο κοπάδι, 
φωτό Κώστα Μπαλάφα

Καραβάνι Καζουκαίων
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Σχετικό το φιρμάνι Νο 19/14-2-1796, του Σουλτά-
νου ΣΕΛΗΜ ΧΑΝ ΓΑΖΗ του Γ’, με το οποίο, διατάσσει 
τον Βεζίρη ‘’Αλή Πασά Τεπενενλή του Βιλαετίου των 
Ιωαννίνων ως κατωτέρω:

‘’Ύστερα από διαμαρτυρία στον Σουλτάνο των κατοί-
κων, κτηνοτρόφων, του χωριού Περιβόλι των Γρεβενών, 
οι οποίοι διαμαρτύρονται, ότι οι φοροεισπράκτορες του 
Αλή, μη αρκούμενοι στον νόμιμο φόρο για τα πρόβατά 
τους, ζητούν επιπλέον του καθορισμένου. Κατόπιν τού-
του ο Σουλτάνος προστάζει τον Αλή, να μην επιτρέπει 
του λοιπού, στους εισπράκτορες να εισπράττουν πέραν 
του νομίμου φόρου. Ταυτόχρονα υποχρεώνει τους ει-
σπράκτορες να δίνουν αποδείξεις είσπραξης, όπου να 
φαίνεται το ονοματεπώνυμο του φορολογουμένου και 
ο αριθμός των προβάτων. Ίνα μη, παρά τους κανόνας, 
εισπραχθεί εκ δευτέρου τοιούτος’’.

Της υποχρέωσης ταύτης δεν εξαιρείται ουδείς, που 
κατέχει πρόβατα, ούτε ο Σουλτάνος, οι πρόκριτοι, οι 
στρατιωτικοί, τα νομαδικά φύλα κ.λπ.

Φόροι που επιβάλλονταν στους νομάδες για τα 
κοπάδια τους, την Αληπασσαλική περίοδο ήταν α) το 
προβατονόμιο, που αφορούσε όλα τα ζώα (πρόβατα, 
γίδια, άλογα, μουλάρια), β) φόροι για δικαίωμα βοσκής 
(Βουνά-Χειμαδιά), γ) Φόροι, για το τυρί, τα μαλλιά, τα 
δέρματα κ.λπ. Τα έσοδα από αυτούς τους φόρους εί-
χαν αποδέκτες, τον Σουλτάνο, τον Βεζίρη Αλή Πασά και 
τους κατά τόπους αγάδες.

Ο Αλής για την παραχώρηση των βοσκοτόπων των 
τσιφλικιών του για χειμαδιά σε κτηνοτρόφους (δικαίω-
μα βοσκής), παλαιότερα που ο αριθμός των τσιφλικιών 
του ήταν περιορισμένος εξέδιδε αποδείξεις είσπραξης, 
που έφεραν τη μονογραφή του. Σχετικό το έγγραφο 
απόδειξη «τεσκερέ» του 1804 τρηητή 30, που αφορά 
ενοικίαση από το 1801 έως το 1804, των χειμαδιών 
του χωριού Σουχάς της Αλβανίας, γρόσια τρηακόσια 
300. Αργότερα που ο αριθμός των τσιφλικιών του πολ-
λαπλασιάστηκαν κράταγε δευτέρι που αναφέρονται τα 
ονόματα των κτηνοτρόφων ή των εκπροσώπων αυτών 
καθώς και το ποσό του έπρεπε να καταβάλουν για ενοί-
κιο. «το Λάμαρη όλον καθώς το έπερναν η Σιρακιότες 
γρ. 16000», έγγραφο του 1812, οκτωβρίου 20. Το δευ-
τέρι αυτό είχε πάντοτε τη δική του υπογραφή. 

Ξεχωριστό δευτέρι κράταγε ο Αλής για τους βλά-
χους ή βλαχοποιμένες, τους νομάδες (βλαχόφωνους 
και μη), «δευτέρι των χειμαδιών οπού μοιράζονται των 
βλαχών», έγγραφο του 1812, Οκτωβρίου 25. Σε αυτό 
αναφέρεται ότι όλα τα χειμαδιά της περιοχής της Βό-
νιτσας παραχωρούνται «απάνω στον Τζόνγκα», γρόσια 
28.500. Ο Τζόγκας, σύμφωνα με τον Κασομούλη ήταν 
πατήρ-προστάτης των βλαχοποιμένων που παραχείμα-
ζαν στην περιοχή της Βόνιτσας, αναλαμβάνει ο ίδιος 
να συγκεντρώσει από τους βλαχοποιμένας το παρα-

πάνω ποσό και να το αποδώσει στον βεζίρη. Σίγουρα 
πρόκειται για τον Γιωργάκη Τζόγκα, ξάδερφο του Κα-
τσαντώνη ο οποίος μετά το θάνατό του Κατσαντώνη 
συνεργάζεται με τον Αλή που αργότερα θα του δώσει 
το αρματολίκι της Βόνιτσας. Η Βόνιτσα ήταν ένα από τα 
950 τσιφλίκια του Αλή.

Είχε πολλούς Έλληνες ως συμβούλους, γιατρούς, 
γραμματικούς ο Αλής και είχε καθιερώσει επίσημη 
γλώσσα του κράτους του την Ελληνική. Υπεύθυνος, για 
μεγάλο διάστημα, στα οικονομικά του, ήταν ο Σταύρος 
Τσαπαλάνος (Παν. Αραβαντινός), πατέρας του πρώτου 
διοικητού της ΕΤΕ, Γεωργίου Σταύρου. 

Ο Σταύρος ήταν άνθρωπος, που τον σέβονταν ο 
Αλής και του είχε μεγάλη εμπιστοσύνη. Στο τέλος της 

χρονιάς, ο Σταύρος συγκέντρωνε, όλα τα χρήματα, από 
διάφορες πηγές και τα πήγαινε στον Πασά. Σχετική συ-
νομιλία, ανάμεσα στους δύο άνδρες:

- Όρσε, αυτά είναι Πασά μου, ότι μαζέψαμε φέτος από 
τους ραγιάδες σου.
- Ωρέ, λίγα μου φέρεις, ωρέ κυρ Σταύρο.
- Πολλά, λίγα, τούτα έχουν ο κόσμος, τούτα δίνουν.

Μέσα σε αυτά τα έσοδα, σύμφωνα με σχετικούς πί-
νακες της εποχής συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από 
το προβατονόμιο και το ίμυρον ή νομαία (νομάδων) 
τέλη. Τζελέπιδες τους έλεγαν του φοροεισπράκτορες.

Καταπιέσεις και διωγμοί 
από τον Αλή πασά

Έχοντας πάντα κατά νου ο Αλής, την ‘’ίδρυση ανε-
ξάρτητου Αλβανικού Βασιλείου’’, προχώρησε αρχικά 
στην τσιφλικοποίηση της χώρας του. Προέβη στη δή-
μευση της ακίνητης περιουσίας των υπηκόων του, δη-
μιουργώντας, 950 περίπου τσιφλίκια. Στη συνέχεια με 
τους υπερβολικούς φόρους που επέβαλλε στους κτη-
νοτρόφους, νομάδες και λοιπούς, πολλοί από αυτούς 
μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις 
τους, έχασαν τα κοπάδια τους, τα οποία περιήλθαν 
στην κατοχή του Αλή. Έτσι έγινε κάτοχος πολυαρίθμων 
κοπαδιών, σε 2.000.000 γιδοπρόβατα, υπολογίζονταν, 
που κατανέμονται σε κοπάδια των 6.000, στα οποία 
ορίζονταν και ένας αρχιποιμένας.

‘’Μεταξύ των αρχιποιμένων του Αλή, ην και καρακα-
τσάνος τις, Γιάννης Μήτρος καλούμενος ή Τσιαρχόσης, 
ποιμένων τούτου 6.000 περίπου προβάτων, το μεν θέρος, 
εις Βρόσιανην ή Ραδόβολην, οροπέδια, το μεν πρώτον 
του Πωγώνη, το δε δεύτερον του Βραδέτου Ζαγορίου, 
τον δε χειμώνα παρά τα ακτάς της Πρεβέζης.» 1818 
(Ηπειρ. μελετ. Λαμπρίδη).

Εκτός των παραπάνω ήταν και άλλοι λόγοι- αιτίες 
που εξανάγκασαν τους υπηκόους του Αλή να εγκατα-
λείψουν τη χώρα του. Μετά την πτώση του Σουλίου το 
1803 πολλοί, όσοι πρόλαβαν, έφυγαν από την Ήπειρο 
φοβούμενοι αντίποινα. Άλλοι συλλαμβάνονται αιχμά-
λωτοι και εκτοπίζονται στο Τεπελένι, όπου φυλακίζο-
νται οι άνδρες. Μεταξύ αυτών και οικογένειες Σαρακα-
τσαναίων από την περιοχή του Σουλίου, μαζί με άλλους 
Σουλιώτες, όπως οι κάτοικοι του χωριού Γκλαβίτσα πι-
στεύοντες ότι δε θα τους πείραζε ο Αλής. Σχετικό το 
έγγραφο, από το αρχείο του Αλή Πασά της Γενναδείου 
βιβλιοθήκης. 

Οι καταπιέσεις του Αλή στους υπηκόους του εί-
χαν και άλλες μορφές, όπως εξισλαμισμοί, αρπαγή 
νεαρών για γενίτσαρους, και κορίτσια για τα χαρέμια 
τους. Γνωστή η περίπτωση της αρπαγής από τον Αλή, 
της Σαρακατσάνας Δέσπως, αδελφής του οπλαρχηγού 
Γρηγόρη Λιακατά. Γράφει ο Αραβαντινός: ‘’Ο γέρων Λι-
ακατάς, Βλαχοποιμένας από τον Ασπροπόταμο, είδε μετά 
βαθυτάτης θλίψεως, την αρπαγή της κόρης του ∆έσπως 
από τον Αλή, το 1816 ‘’Ιδών αυτήν πλύνουσαν πλησίον 
του Καρβασαρά την οδηγεί στο χαρέμι του. Αλλά τοιαύτη 
ήταν η φρίκη της νεάνιδος, ώστε την 15η μέρα της αρ-
παγής απεβίωσε.» 

Σώζεται το τραγούδι της:
--------------------

∆έσπω γιατί δεν μας μιλάς, γιατί είσαι κακιωμένη
εγώ πασά μ’ δε κάκιωσα, εγώ πασά μ’ δεν ξέρω
πως στρώνονται τα στρώματα,
πως βάζουν τα στρωσίδια
γιατί είμαι τσιούπρα από μαντριά, κ
αι μον’ και μον’ γνωρίζω
να βόσκω αρνιά και πρόβατα, το γάλα τους ν’ αρμέγω

Οι καταπιέσεις αυτές, είχαν σαν συνέπεια, να πα-

ρατηρείται, μεγάλη διαρροή απελπισμένων Χριστιανών 
ραγιάδων, προς άλλα μέρη, όπως διαπιστώνεται από 
το Φιρμάνι, του Σουλτάνου Μαχμούτ του Β’. (Leake, 
Μάρτιος 1816). 

Πέραν από τις καταπιέσεις την εποχή εκείνη στην 
Ήπειρο παρουσιάστηκε η επιδημία της πανώλης (πα-
νούκλας), που εξανάγκαζε πολλούς από τους κατοί-
κους της να την εγκαταλείψουν.

Με την κατάσταση αυτή που επικρατούσε τότε στην 
Ήπειρο πολλοί νομάδες Σαρακατσάνοι, σύμφωνα με 
την παράδοση προσπάθησαν, με κάθε τρόπο να βρουν 
δρόμους διαφυγής, εγκαταλείποντας την Ήπειρο για 
να σώσουν το βιός τους. Όπως προαναφέραμε για να 
φύγει κάποιος από την χώρα του Αλή, χρειάζονταν να 
έχει στο χέρι του ένα χαρτί, το διαβατήριο, μια άδεια και 
να μπορεί να μετακινείται στην υπόλοιπη Οθωμανική 
επικράτεια.

Ο σημαντικότερος δρόμος επικοινωνίας της Ηπεί-
ρου με Θεσσαλία και Μακεδονία ήταν το Μέτσοβο. Το 
Μέτσοβο ήταν η κύρια δίοδος των τουρκικών στρατευ-
μάτων, ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές. Από την εποχή 
του Σουλτάνου Μουράτ β’, η φύλαξη της διόδου ανα-
τέθηκε στους Μετσοβίτες, με αντάλλαγμα, κάποια φο-
ρολογικά προνόμια.

Το 1795 ο Αλής, κατήργησε τα προνόμια αυτά και 
εγκατέστησε δική του, Αλβανική Φρουρά, να ελέγχει το 
πέρασμα. Επομένως η σημαντικότερη δίοδος διαφυγής 
των κυνηγημένων και καταπιεσμένων Χριστιανών της 
Ηπείρου, ελέγχεται πλήρως από τον Αλή.

Άλλη μια διέξοδος ήταν από την θάλασσα, από την 
περιοχή της Πρέβεζας με καΐκια.

‘’Ο προσπάππους, του πατέρα μου, το 1817, ήλθε 
από το Συράκο της Ηπείρου και ήταν Σαρακατσάνος. 
Ήταν πολλές οι οικογένειες που ήθελαν τότε να φύ-
γουν από κει. Δεν άντεχαν τα χαράτσια του Αλή. Ήρθαν 
σε πολεμική σύγκρουση, με τα στρατεύματα του Αλή, 
σκοτώθηκαν πολλοί και από τις δύο πλευρές. Τελικά 
αναγκάστηκαν οι Τούρκοι να τους αφήσουν να φύγουν. 
Ήλθαν με καΐκια, αφού κάνανε τον περίπλου της Πελ/
σου και άραξαν στο Άστρος της Κυνουρίας.» Αυτά μο-
λόγαγε ο Σωτήρης Γκογκάκης 83 ετών στον Δημήτρη 
Αυγέρη (Ξώμαχοι της Στάνης), για το ερχομό των Σα-
ρακατσαναίων Γκογκακαίων στην Πελ/σο.

Ο μοναδικός δρόμος που απομένει για να απαλλα-
γή κάποιος από τον Αλή και την χώρα του, ήταν ο δύ-
σκολος και δύσβατος δρόμος μέσω των Τζουμέρκων, 
στα Άγραφα, περιοχή που ήταν λημέρια των κλεφτών 
και ληστών. Αναφέρει ο Βακαλόπουλος: ‘’Οι ορεινές 
περιοχές της Ηπείρου, αποτελούν άσυλο κυνηγημένων 
Ελληνικών πληθυσμών και σίγουρο καταφύγιο για αυ-
τούς».

Από τα χωριά της περιφέρειας Μαλακασίου τότε, τα 
πιο σημαντικά ήταν το Συρράκο, του οποίου οι κάτοικοι, 
στήριξαν την οικονομία τους κατά βάση στην κτηνο-
τροφία και το Μέτσοβο με τους Καλαρύτες, που στηρί-
χτηκαν περισσότερο στην ξυλουργία, ξυλογλυπτική και 
αργυροχρυσοχοΐα.

Η επιλογή του Συρράκου από τους Σαρακατσάνους 
ως τόπο διαφυγής, που δεν αποκλείεται ορισμένοι να 
γράφτηκαν και στα μητρώα του για να πάρουν το δια-
βατήριο και την άδεια εξόδου από το κράτος του Αλή 
με τις οικογένειές τους και τα κοπάδια τους, τους εξυ-
πηρετούσε πιθανότατα για τους εξής λόγους:

α) Το Συρράκο δεν αναφέρεται στα 950 χωριά, τσι-
φλίκια του Αλή, που είναι καταχωρημένα στον κατάλο-
γο του λόγιου Χριστόφορου Φιλητά (1787-1867) από 
το Γραμμένο Ιωαννίνων (Σπ. Αραβαντινός). Το Συρράκο 
και τα υπόλοιπα βλαχοχώρια της Πίνδου υπάγονται και 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απ΄ ευθείας στον 
Σουλτάνο. Επομένως μέσα από τα κοπάδια των Συρ-
ρακιωτών, λόγω απουσίας των ανθρώπων του Αλή θα 

Αργυρή Τσεκούρα, 
Κιβέρι Αργολίδας
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ήταν πιο εύκολο για αυτούς να περάσουν τα πρόβατά 
τους και

 β) όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Αγγελική Χα-
τζημιχάλη ‘’Τα βουνά της Πίνδου και τα Άγραφα έμει-
ναν απάτητα και ανυπότακτα για αιώνες, ακόμη και στα 
χρόνια των αγρίων διωγμών του Αλή, γιατί κατέχονται 
και προστατεύονται από τους Σαρακατσάνους”. Αυτό το 
γνώριζαν σίγουρα οι νομάδες Σαρακατσάνοι και τους 
οδήγησε σε αυτή τους την επιλογή. Έχοντας στα χέρια 
τους οι Σαρακατσάνοι το διαβατήριο από το Συρράκο, 
μπορούν πλέον να κυκλοφορούν ελεύθεροι στην υπό-
λοιπη, Οθωμανική Επικράτεια επιρροής του Σουλτά-
νου.

γ) Το Συρράκο ήταν κεφαλοχώρι-πρωτεύουσα, αυ-
τόνομης ομοσπονδίας σαράντα δύο χωριών της περι-
οχής. Αυτό αναφέρουν στο σύγγραμμά τους, ο Γεώρ-
γιος Α. Μακρής, πολιτικός μηχανικός και ο Στέφανος 
Π. Παπαγεωργίου ιστορικός, καθηγητής πανεπιστημίου, 
με τίτλο «Το χερσαίο δίκτυο επικοινωνίας στο κράτος 
του Αλή Πασσά Τεπελενλή», 1990. Στο Συρράκο, ως 
πρωτεύουσα, στεγάζονται όλες οι αρχές και οι υπηρε-
σίες της ομοσπονδίας. Συρρακιώτες επομένως δεν θε-
ωρούνται μόνο οι κάτοικοι του χωριού αλλά όλοι οι 
κάτοικοι των σαράντα δύο χωριών. Σήμερα όταν λέμε 
πχ Αρτινοί, Πρεβεζάνοι κλπ, δεν εννοούμε μόνο τους 
κατοίκους των πόλεων αυτών αλλά τους όλους κατοί-
κους του νομού. Εκτός από την ομοσπονδία των χω-
ριών του Συρράκου, υπήρχαν και άλλα κεφαλοχώρια 
που αποτελούσαν πρωτεύουσες άλλων ομοσπονδιών 
στο κράτος του Αλή.

Το Συρράκο ήταν επίσης γνωστό εφόσον βρίσκο-
νταν σε κομβικό σημείο, εκεί που ήταν το τέρμα της 
οδικής αρτηρίας από τα Γιάννινα προς τα χωριά των 
Τζουμέρκων στα όρια του πασαλικιού της Ηπείρου.Στον 
ποταμό Άραχθο υπήρχε τότε μόνο η γέφυρα Παπαστά-
θη, στο χωριό Ανατολική που ήταν σχετικά κοντά στα 
χωριά Συρράκο και Καλλαρύτες. Η γέφυρα της Πλάκας 
χτίστηκε αργότερα. Ο δρόμος αυτός συνεχίζονταν και 
πέρα από τα χωριά αυτά και μέσω του αυχένα Μπάρου 
κατέληγε στη Θεσσαλία. Το τμήμα αυτό του δρόμου 
εξυπηρετούσε κυρίως τα κοπάδια που ανεβοκατέβαι-
νανστη Θεσσαλία 

Στο έγγραφο των Γογολαίων που προαναφέρθηκε, 
όπου εμφανίζεται πατρίδα τους το Συρράκο, το πιθανό-
τερο ήταν να ξεχείμαζαν ή να ξεκαλοκαίριαζαν οι Γογο-
λαίοι σε κάποιο από τα 42 χωριά της ομοσπονδίας. Δεν 
αναφέρεται στο έγγραφο το όνομα του χωριού αλλά 
το όνομα της πρωτεύουσας που ήταν και πιο γνωστό 
και εκπροσωπούσε όλα τα χωριά της ομοσπονδίας. Αν 
τηρούνταν τότε κάποια μητρώα αυτά θα βρίσκονταν 
σίγουρα στην πρωτεύουσα όπου υπήρχαν όλες οι υπη-
ρεσίες.

 Με την τυπική εγγραφή στον Δήμο του Συρράκου 
καταπιεσμένων πολιτών από άλλες περιοχές, ένα είναι 
βέβαιο, ότι πρέπει να είχε πλασματική αύξηση του πλη-
θυσμού, εκείνη την εποχή.

Ο Ιωάννης Ζιώγας συγγραφέας του βιβλίου Συρρά-
κο 2006 αναφέρει: ‘’Πολλοί κάτοικοι των πεδινών κυ-
ρίως περιοχών, για να αποφύγουν τις αυθαιρεσίες και 
καταπιέσεις των Τούρκων, καταφεύγουν στο ορεινό και 
δυσπρόσιτο Συρράκο. Έτσι στα τέλη του 18ου αιώνα ο 
πληθυσμός του έφτασε στις 4.000.» Τότε ‘’Πασάς στα 
Γιάννενα’’ ήταν ο Αλής (1788-25/1/1822). 

Θα υποστηρίξει κάποιος ότι σε αυτόν τον πληθυ-
σμό, είναι πιθανό να μην συμπεριλαμβάνονται οι Σαρα-
κατσαναίοι. Όπως προαναφέραμε η επιδίωξη του Αλή, 
δεν ήταν, κατά βάση, να κυνηγήσει, να διώξει τους υπη-
κόους του. Τους ήθελε να δουλεύουν και να πολεμούν 
γι’ αυτόν. Σκοπός του ήταν να γίνει κάτοχος της κινητής 
και ακίνητης περιουσίας των. Οι ακτήμονες, νομάδες 

Σαρακατσαναίοι, πέραν από τις γραπτές και προφορι-
κές μαρτυρίες, που τους θέλουν να έχουν κάποια σχέση 
με το Συρράκο, μπορούσαν να φύγουν και να μετακινή-
σουν τα κοπάδια τους. Αντίθετα π.χ. οι γεωργοί, κάτο-
χοι ακίνητης περιουσίας, δυστυχώς γι’ αυτούς, δεν μπο-
ρούσαν να ξεριζώσουν τα χωράφια τους, ‘’να τα πάν σε 
άλλον τόπο’’, επομένως δεν υπήρχε λόγος ‘’να πάρουν 
τα βουνά’’, για να σώσουν την περιουσία τους.

Ορισμένοι νομάδες Σαρακατσαναίοι πέρασαν από 
την περιοχή του Συρράκου, όπως αυτή ορίζεται πα-
ραπάνω, μερικοί πιθανόν γράφηκαν στα Μητρώα του 
αλλά ποτέ δεν κατοίκησαν στον οικισμό. Τελικά έφυ-
γαν και σκόρπισαν ‘’σαν τα πλιά τ’ς πέρδικας’’ όπως θα’ 
λεγαν οι μανάδες μας, για να συνεχίσουν όπως είναι 
γνωστό τον νομαδικό τους βίο σε Ξένο τόπο.

‘’Εκτίναξη’’ πληθυσμού νομάδων Σαρακατσαναίων 

και κλεφτών, τα χρόνια του Αλή Πασά, πριν και μετά 
του 1800, από την Ήπειρο, προς την Σερβία, Μακεδο-
νία, Βουλγαρία, Ανατολική Θράκη και πιθανότατα προς 

νότο, στην ορεινή Κορινθία και Αχαΐα (βλέπε Γογολαίοι 
- Γκογκακαίοι), διαπιστώνει στο επιστημονικό-ερευνητι-
κό έργο του ο Σαρακατσάνος Καθηγητής Πανεπιστημί-
ου Διον. Μαυρόγιαννης.

Επίλογος
Κλείνοντας θα πρέπει να κάνουμε μία παρατήρηση, 

αν όντως συνέβησαν όλα αυτά που έχουν σχέση με τις 
μετακινήσεις των Σαρακατσάνων: Θα πρέπει πριν την 
Αληπασσαλική εποχή στην Ήπειρο να κυριαρχούσαν τα 
Σαρακατσάνικα κοπάδια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνάς μας κατά 
την σύνταξη των γενεαλογικών δένδρων των Σαρα-
κατσαναίων της Ηπείρου διαπιστώθηκε ότι στην πο-
λυτάραχη εποχή των διωγμών του Αλή ένας αριθμός 
Σαρακατσαναίων της Ηπείρου δεν μετακινήθηκε και 
παρέμεινε στον τόπο του. Μετά τον θάνατο του Αλή 
(25-01-1822), πολλοί λίγοι από αυτούς που έφυγαν, 
επέστρεψαν στη γενέτειρά τους. Ταυτόχρονα τα χρό-
νια εκείνα, παρατηρείται μετακίνηση σαρακατσάνικων 
οικογενειών με τα κοπάδια τους ή χωρίς αυτά προς την 
Ήπειρο, περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από το 
Ξηρόμερο (Αιτωλοακαρνανίας) και λίγοι από τη Θεσ-
σαλία. Έτσι διαμορφώνεται η σύνθεση του πληθυσμού 
των Σαρακατσαναίων της Ηπείρου σήμερα.

Όπως προαναφέραμε, το πρόβατο ήταν το αίτιο, για 
να γίνουν νομάδες οι πρόγονοί μας. Πέρασαν πιθανόν 
πολλοί αιώνες από τότε, για να έλθει ο 20ος, όταν άλ-
λαξαν, προς το καλύτερο, για όλη την ανθρωπότητα οι 
συνθήκες διαβίωσης. Τότε άρχισαν οι Σαρακατσαναίοι 
να εγκαταλείπουν το πρόβατο,να πωλούν ή να περιορί-
ζουν τα κοπάδια τους. Τα παιδιά τους, παράτησαν την 
κλίτσα και πήραν την πένα. Εκεί που είχαν στήσει Κο-
νάκι, κτίζουν τώρα σπίτι, μόνιμη κατοικία. Από σκηνίτες 
μετατρέπονται σε χωριάτες. Η εγκατάσταση στα χωριά 
δεν ήταν εύκολη, συνάντησαν πολλές δυσκολίες, έως 
ότου γίνουν αποδεκτοί από τις τοπικές κοινωνίες. 

Οι γεροντότεροι που έζησαν, τα πολλά τους χρόνια 
νομάδες, «σαν ανθρώποι», απόμ’ναν τώρα με το τρα-
γούδι στο στόμα:

 ‘’Παλιά μου χρόνια κι κιροί, παλιά κι πιρασμένα
δε θα ματαγυρίσιτι, να ‘ρθει ου κιρός μου πίσω;’’
Σήμερα, που έχει πλέον εκλείψει η νομαδική ζωή 

των Σαρακατσαναίων, διασώζονται και διαδίδονται 
μέσω των Σαρακατσάνικων Συλλόγων και της Ομο-
σπονδίας στοιχεία της πολιτισμικής τους ταυτότητας, 
στο εσωτερικό και εξωτερικό (στήθηκε Σαρακατσάνικο 
Κονάκι στη Γαλλία). 

Οικογένεια Κώστα Σκρόφα, 
Ανατολική Θράκη 1910 

Οικογένεια Βαγγέλη Φαρμάκη, 
Γευγελή Σερβίας 1938

Σαρακατσάνικο κοπάδι, 1903

Συρρακιώτικο κοπάδι, φωτό 
Νίκου Καρατζένη
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(Το μνημόσυνο του Κατσαντώνη, γράφτηκε από 
τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη το 1857, εκδόθηκε -
κατά πρώτον- την ίδια χρονιά και εντάσσεται στην 
ενότητα των πεζών του, με τίτλο «Μνημόσυνα». 
Το απόσπασμα είναι από το ομώνυμο βιβλίο, 
που εκδόθηκε σε δεύ- τερη έκδοση στην Αθήνα, 
από τον οίκο ΦΕΞΗ, το 1903. Τα «Μνημόσυνα» 
είναι συλλογή πεζών, συνοδευόμενα από 
δώδεκα ποιήματα ελεγειακού τόνου και ύφους, 
με θέμα τους θανάτους προσφιλών προσώπων 
συνυφασμένους με την τουρκική καταπίεση που 
γνώρισε η Ελλάδα. Τα ποιήματα προδίδουν τη 
ρομαντική τάση του ποιητή φορτισμένη, όμως, με 
το εθνολατρικό στοιχείο. Το κείμενο αποδίδεται 
όπως ακριβώς έχει δημοσιευτεί το 1857 και 
ευχαριστούμε θερμά τον Βραγγιανίτη γιατρό 
και ιστορικό ερευνητή Κώστα Τσιώλη ο οποίος 
το επιμελήθηκε αναφορικά με το πολυτονικό 
σύστημα. Στο κείμενο του Βαλαωρίτη διατηρήθηκε 
επίσης η απόδοση του ονόματος Κατζαντώνης 
αντί του μεταγενέστερου γενικά αποδεκτού από 
τους ιστορικούς σε Κατσαντώνης). 

Ὁ Κατζαντώνης
Ἀνθηρὰ καὶ ἀειθαλὴς διατηρεῖται πάντοτε 

ἡ μνήμη τοῦ Κατζαντώνη, πάμπολλοι δὲ τῶν 
ἐπιβιωσάντων αὐτοῦ ὁμηλίκων ἐνθυμοῦνται 
ἀκόμη τὴν ἀνέκφραστον τόλμην τοῦ προσώπου 
του, τὴν εὐκαμψίαν τῶν μελῶν του καὶ τὴν 
ἀπαραδειγμάτιστον ὠκύτητά του. Ἀπίστευτα καὶ 
πολυειδῆ εἶναι τὰ τολμήματα τοῦ Κλέφτου τούτου 
κατὰ τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, ὅστις ἔβλεπε πάντοτε καὶ 
πανταχοῦ ὡς φάσμα ἐνώπιόν του τὸν ἀτρόμητον 
ἀθλητήν. 

Ὁ Βελῆ Γκέκας, Ἀλβανὸς ὑπὸ τὴν ὑπηρεσίαν 
τοῦ Σατράπου, ἐπίφοβος εἰς πάντας, τολμητίας 
καὶ αἱμοβόρος, εἶχεν ἀποκλειστικῶς ἀφιερωθῆ εἰς 
τὴν καταδρομὴν τοῦ ἀκαταμα- χήτου Κατζαντώνη. 
Ἀλλὰ καὶ οὗτος δὲν διέφυγεν τὸν θάνατον, 
φονευθεὶς ὑπὸ τοῦ ἥρωός μας εἰς τὴν ἐν Κρύᾳ 
Βρύσῃ ἀείμνηστον συμπλοκήν. 

Δύο δημοτικὰ ᾄσματα ἀφιερώθησαν εἰς τὸ 
ἀναδραγάθημα τοῦτο παρὰ τοῦ ἀνωνύμου καὶ 
μεγάλου ποιητοῦ ἡμῶν, τοῦ λαοῦ. Ἀλλ΄ οὔτε 
ἤκουσα, οὔτ΄ ἀνέγνωσα ἕτερον, ἔνθα νὰ ἐξυμνῆται 
ἄλλος τις τῶν τοσούτων τοῦ ἥρωος ἄθλων. 

Πολλάκις τὸ πλῆθος τῶν ἐχθρῶν τὸν ἠνάγκαζε 
νὰ εἰσέρχεται εἰς Λευκάδα ὡς εἰς ἄσυ- λον, καὶ 
πολλοὶ τῶν φίλων μου ἐνθυμοῦνται αὐτὸν ἀκόμη 
καθήμενον ἐπὶ τῆς χλόης ἔχοντα εἰς τὸ πλευρόν του 
τὸν πελώριον Λεπενιώτην καὶ περιστοιχιζόμενον 
ὑπὸ τῶν συνεταίρων αὐτοῦ λύκων καὶ τίγρεων. Τὰ 
ὅπλα του ἦσαν πολυτελέστατατα· μαύρη ἐκ τῆς 
πολυχρονίου τριβῆς ἡ φουστανέλλα, πανταχοῦ 

του σώματός του ἔλαμπεν ὁ χρυσὸς καὶ ὁ 
ἄργυρος. Ἀνα- στήματος μετρίου, τὸ ὄμμα του ἦτο 
κευρανός. Μέλας, μακρὸς καὶ δασὺς ὁ μύσταξ, 
ὀφρῦς νεφελώδεις, γλυκεῖα καὶ ἁρμονικωτάτη ἡ 
φωνή του.

Ἀλλὰ πῶς νὰ μὴ διαμνημονεύσῃ τις ὅτε κατὰ τὸ 
1805 καὶ 1806 (Σημείωση συντάκτη: Η συνέλευση 
της Λευκάδας στην οποία ορίστηκε επικεφαλής 
του αγώνα ο Κατσαντώνης έγινε το 1807) συνῆλθον 
εἰς Λευκάδα ἅπαντες οἱ διασημότεροι ἀρματωλοὶ 
τῆς Αἰτωλίας, τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Θεσσαλίας 
ὑπακούοντες εἰς τὴν φωνὴν ἐκείνου, οὗτινος ἐν τῇ 
καρδίᾳ ἐνεφώλευεν ἔκτοτε ἡ ἰδέα τῆς ἑλληνικῆς 
ἀνεγέρσεως καὶ ὅστις ἀπήλαυσεν εἴκοσι πέντε 
περίπου ἔτη μετὰ ταῦτα ἐντὸς ναοῦ ὀρθοδόξου 
ἐν Ναυπλίῳ βραβεῖον τῆς πρὸς τὸ ἔθνος ἀγάπης 
του μάχαιραν καὶ μόλυβδον; 

Τότε οἱ λεοντόκαρδοι ἐκεῖνοι ἀνεγνώρισαν 
ὁμοθυμαδὸν τὴν ὑπεροχὴν τοῦ Κατζαντώνη, 
ἀνακηρύξαντες αὐτὸν πολεμάρχον καὶ παντὸς 
ἀνδρείου ἀνδρειότερον. Ὠργανίζετο βεβαίως τότε 
καὶ ὑπεθάλπετο ὑπ΄ ἐξόχων ἀνδρῶν κίνημά τι 
κατὰ τοῦ Ἀλῆ, ὅστις ἐν Πρεβέζῃ, ὥσπερ ἐλλοχών, 
παρεφύλλατε καὶ κατασκόπευε πάντα τῶν 
ἀρματωλῶν τὰ κινήματα. 

Ἀλλ΄ὁ Κατζαντώνης ὅστις δὲν εἶχεν μάθει ποτὲ 
ν΄ἀριθμῇ τοὺς ἐχθρούς του, ὤμνυεν ἐπὶ τῆς 
σπάθης του ὅτι μόνα τὰ παλληκάρια του ἤθελε 
σύρῃ αἰχμαλώτους εἰς Λευκάδα τὰς χιλιάδας 
τῶν Ἀλβανῶν, τὰς ὁποίας, ὁ Βιζίρης ἔντρομος 
ἐπεσώρευσεν ἐν Ἀμβρακίᾳ. 

Δυστυχῶς κατὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας προσεβλήθη 
ὁ γενναῖος ὑπὸ τῆς φλογιάδος καὶ ἠσθένησε 
βαρέως. Μόλις εἶχε συνέλθει ὀλίγον, μὴ δυνάμενος 
νὰ ὑπομείνῃ πλέον τὴν ἀδράνειαν, εἰς τὴν ὁποίαν 
τὸν κατεδίκαζεν ἡ ἀσθένεια, λάθρα ἀνεχώρησε 

μετὰ τοῦ ἀδερφοῦ αὐτοῦ Γεωργίου, τοῦ 
ἐπονομαζομένου Χασιώτου, εἰς Ἄγραφα, βέβαιος 
ν΄ἀναλάβῃ τὴν προτέραν ῥώμην, ἅμα ἤθελεν 
ἀναπνεύσῃ τὸν ἐλεύθερον καὶ καθαρὸν ἀέρα τῶν 
φιλτάτων αὐτοῦ ὀρέων. Διέμεινεν ἡμέρας τινὰς 
ἐντὸς μονῆς θεραπευόμενος καὶ περιθαλπτόμενος 
ὑπὸ τῶν ἁγίων ἐκείνων καλογήρων. 

Ἀρματωλοὶ καὶ μοναχοί, ἐλευθερία καὶ 
θρησκευτικὸν αἴσθημα, ἐχθροὶ τῶν τυράννων καὶ 
λειτουργοὶ τῆς Θεότητος πρότερον καὶ διαρκούσης 
τῆς ἑλληνικῆς γιγαντομαχίας ἀπαντῶνται ἀμοιβαίως 
χειραγωγούμενοι, ἐνθαρρυνόμενοι, βοηθούμενοι.

Ἀλλ΄ὁ Κατζαντώνης, ὅστις ἐγνώριζεν ὅτι τὸ 
πονηρὸν ὄμμα τοῦ ἀδιαλλάκτου ἐχθροῦ του 
εἰσέδυε πανταχοῦ, φοβούμενος ἴσως προδοσίαν 
τινά, ἀσθενὴς ἔτι καὶ πυρέσσων παρῄτησε τὸ 
ἄσυλόν του καὶ κατέφυγε μετὰ τοῦ Γεωργίου εἴς 
τι σπήλαιον ἀπόκρυφον καὶ ἄγνωστον τοῖς πάσιν. 
Εἷς μόνος ἱερεύς (αἰσχύνομαι ἀναμιμνήσκων τὸ 
κακούργημά του!) εἰσήρχετο εἰς τὸ καταφύγιον 
ἐκεῖνο, προμηθεύων εἰς αὐτοὺς τὰ πρὸς τὸ ζῇν, 
καὶ οὗτος ἐπρόδωσε τοὺς δύο ἀδελφούς. 

Ἑξήκοντα Ἀλβανοί, ἔχοντες ἐπὶ κεφαλῆς τὸν 
Ἰουσοὺφ Ἀράπην, αἴφνης περιεκύκλωσαν τὸ 
σπήλαιον, οὔτε ἤθελον ἀρκέσῃ ἄν ὁ Κατζαντώνης 
δὲν ἠσθένει βαρέως. Εἰς τὴν δεινὴν αὐτὴν θέσιν 
ὁ Γεώργιος ἥρπασεν ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτοῦ τὸν 
ἀδελφὸν καὶ ἐξῆλθεν τοῦ σπηλαί- ου φονεύων καὶ 
τραυματίζων ἀνηλεῶς τοὺς πρώτους Ἀλβανούς, 
τοὺς ὁποίους ἀπήντησεν. Ἔδραμε πρὸς τὸ ὄρος 
φέρων πάντοτε τὸ ἱερόν ἐκεῖνο φορτίον καὶ 
μαχόμενος καὶ ὀπισθο- χωρῶν ἐφόνευε καὶ ἄλλους 
τῶν ἐχθρῶν, μέχρις οὗ ἀσθμαίνων καὶ πληγωμένος 
ᾐχμαλωτίσθη, μὴ θελήσας νὰ σωθῇ παραιτῶν τὸν 
γλυκύτατον αὐτοῦ ἀδελφόν. 

Αἰωνία αὐτῶν ἡ μνήμη!

1857: Το μνημόσυνο του Κατσαντώνη 
από τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. 
Στο τεύχος 47 του περιοδικού «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» (Ιούνιος- 

Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2013) δημοσιεύθηκε από τον Ηλία Α. 
Μπουμπουρή, ο οποίος παραθέτει και εισαγωγική αναφορά, κείμενο 

του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη αφιερωμένο στον Κατσαντώνη.
Προσωπικά θεωρώ το κείμενο αυτό πολύ σημαντικό, καθ’ όσον γράφτηκε 

από μια μεγάλη φυσιογνωμία των Ελληνικών γραμμάτων. Χρονικά είναι 
πολύ κοντά στη χρονολογία της μαρτυρικής θανάτωσης του Κατσαντώνη 
και περιέχει πολύτιμα ιστορικά στοιχεία. Για τους λόγους αυτούς κρίνω 
ότι πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό, ιδίως στους Σαρακατσαναίους, αφού 
το μνημόσυνο αναφέρεται στον δικό τους άνθρωπο.

Με την ευκαιρία να σημειώσω ότι οι προγονικές ρίζες του Αριστοτέλη 
Βαλαωρίτη ξεκινούν από την κοινότητα Βαλαώρα της Ευρυτανίας. 
Συγκεκριμένα, ο Ιστορικός Μάρκος Γκιόλιας στο βιβλίο του «ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ (1393-1821)» γράφει: 
«...στη Βαλαώρα βρισκόταν και ο πύργος της αρματολικής οικογένειας του 
Χρήστου Βαλαωρίτη ή Βαλαώρα και του γιου του Μόσχου, που πολέμησαν 
το 1685 στο πλευρό του Morozini εναντίον των Τούρκων. Μετά τον 
θάνατο του πατέρα του, ο Μόσχος Βαλαώρας, ως αρχικώς απεκαλείτο, 
εγκαταστάθηκε κατά τα τέλη του ΙΖ’ ή τις αρχές του ΙΗ’ αιώνα μονίμως 
στη Λευκάδα, όπου οι Βενετοί του παραχώρησαν κτήματα και πολιτικά 
προνόμια. Στην οικογένεια αυτή ανατρέχουν και οι γενεαλογικές ρίζες 
του ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, που ας σημειωθεί ότι ονομαζόταν και 
Μόσχος, σε ανάμνηση του προπάτοράτου.»

Χρήστος Α. Ράπτης
(Ακολουθεί το κείμενο του περιοδικού)



τα
σαρακατσανικα1�

Από ό,τι έχω υπόψη μου, οι Σαρακατσάνοι 
μόνο χρησιμοποιούν το ρήμα χουμπώνω και 
χουμπώνομαι. Εκφράσεις που λένε είναι οι 

ακόλουθες: χούμπουσι, χουμπώσ’, να χουμπουθείς 
ή να πας να χουμπουθείς, χουμπουμένη, χούμπα, 
χουμπιάρ’κου. Σε αρκετά λεξικά, στα οποία κατέφυ-
γα, δεν βρήκα τη λέξη αυτή. Τα μόνα λεξικά που 
περιλαμβάνουν αυτή τη λέξη είναι του Γιώργου 

Φυτιλή1 (Η λαλιά των Σα-
ρακατσάνων) και Θεόδωρου 
Γιαννακού2 (Σαρακατσιάνικη 

Λαλιά). Και οι δύο συγγραφείς που αναφέραμε εί-
ναι Σαρακατσάνοι. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε 
ακόμη περισσότερο ότι η λέξη αυτή βρίσκεται μόνο, 
ή έστω κατά κύριο λόγο, στο λεξιλόγιο των Σαρα-
κατσαναίων. 

Φυσικά, δεν αποκλείεται να χρησιμοποιείται και 
από άλλους πληθυσμούς της Ελλάδας και μένει 
προς έρευνα το θέμα αυτό. Όσοι γνωρίζουν κάτι 
μπορούν να το δημοσιοποιήσουν, προκειμένου να 
αποκτήσουμε μια πιο σαφή και σφαιρική εικόνα.

Πάντως, η προσωπική μου πείρα μου λέει ότι οι 
σχετικές φράσεις χρησιμοποιούνταν αρκετά συχνά 
στον προφορικό λόγο των Σαρακατσαναίων. Εδικά, 
τη λέξη «χούμπουσι» την έχω ακούσει αρκετές φο-
ρές και από Σαρακατσάνους και από Σαρακατσά-
νες.

Η λέξη αυτή απευθυνόταν προς ένα πρόσωπο, 
που το προέτρεπαν, μεταφορικά, να μπει μέσα στη 
γη, να εξαφανιστεί, να μην βγαίνει στον κόσμο, γιατί 
είχε κάμει μια πράξη που το ντρόπιαζε. Με άλλα λό-
για, απευθυνόταν προς ένα άτομο, που το προέτρε-
πε να πάει να κρυφτεί, να μην βγάζει το πρόσωπό 
του στην κοινωνία, γιατί είχε καταπατήσει την ηθική 
και το δίκαιο, με πράξεις ή με λόγια. 

Η ντροπή είναι ένα από τα αρχικά και παλαιά 
συναισθήματα του ανθρώπου, που έπαιζε σημαντι-
κό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση και στις σχέσεις των 
ανθρώπων. Μόνο ο Αδάμ και η Εύα, πριν διωχτούν 
από τον παράδεισο, δεν ντρέπονταν. «Και ήσαν οι 
δύο γυμνοί, ο τε Αδάμ και η γυνή αυτού, και ουκ 
ησχύνοντο (Παλαιά Διαθήκη Γένεσις Β’ 18). Μετά 
το αμάρτημά τους, να παραβούν την εντολή του 
Θεού, αισθάνθηκαν ντροπή, αναφέρει η Παλαιά Δι-
αθήκη, και έβαλαν φύλλα συκιάς, για να κρύψουν 
τα απόκρυφα μέρη του σώματός τους. 

 Εξωτερικό χαρακτηριστικό δείγμα της ντροπής, 
που αισθάνεται ένα πρόσωπο, είναι το κοκκίνισμα. 
Φυσικά, ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα επί της 
γης που κοκκινίζει ή που θα έπρεπε να κοκκινίζει, 
γιατί έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων αδιάντρο-
πων, που δεν κοκκινίζουν, ενώ έχουν διαπράξει μια 
ντροπιαστική πράξη.Τα ζώα δεν νιώθουν ντροπή για 
τίποτε. Είναι χαρακτηριστική η φράση που λέγεται: 
Ντιπ γάιδαρος είσαι. Δεν ντρέπεσαι;

Η ντροπή, ως συναίσθημα, δεν έχει αλλάξει δια 
μέσου των αιώνων. Εκείνο που αλλάζει είναι οι αρ-
χές και οι αξίες, για τις οποίες αισθάνεται ντροπή ο 
άνθρωπος. Μπορεί, για παράδειγμα, σε μια εποχή, 
να ντρέπεται κάποιος γιατί έχει κουρευτεί σύρριζα 
και σε άλλη εποχή αυτό να μην θεωρείται ντροπή. 

Πάντως, διαχρονικά η ντροπή ήταν και είναι ένα 
από τα βασικά μέσα διαπαιδαγώγησης και τιμωρίας 
και η οικογένεια στο σύνολό της παίζει σημαντικό 
ρόλο στην ευαισθησία που εμφανίζει το άτομο στο 
συναίσθημα της ντροπής. Ο κοινωνικός παράγοντας 
που πυροδοτεί το συναίσθημα της ντροπής είναι το 
βλέμμα του άλλου (Heller, 2003). «Το χαμήλωμα 
του βλέμματος, τα νευρικά γέλια και άλλες παρόμοι-
ες αντιδράσεις είναι δείγματα ντροπής» (Tangney & 
Dearing, 2002).

Ο Lewis (2003) αναφέρει τέσσερα βασικά δι-
ακριτικά χαρακτηριστικά της φαινομενολογίας της 
ντροπής. Το πρώτο είναι η επιθυμία να κρυφτεί κα-
νείς ή να εξαφανιστεί. Το δεύτερο είναι ο έντονος 
πόνος, η δυσφορία και ο θυμός. Το τρίτο χαρακτη-
ριστικό της ντροπής είναι το συναίσθημα της ανα-
ξιότητας και της ανεπάρκειας. Το τέταρτο στοιχείο 

της είναι η συγχώνευση του υποκειμένου με το 
αντικείμενο. Δηλαδή, στην ντροπή γινόμαστε τόσο 
το αντικείμενο όσο και το υποκείμενο αυτού του 
συναισθήματος. Η ντροπή διακόπτει κάθε δραστη-
ριότητα, αφού ο εαυτός επικεντρώνεται ολοκληρω-
τικά στον ίδιο τον εαυτό, και το αποτέλεσμα είναι η 
ανικανότητα να σκεφτεί κανείς καθαρά, να μιλήσει, 
να δράσει. Αυτό το τέταρτο στοιχείο είναι ένας ακό-
μη παράγοντας που διαφοροποιεί την ντροπή από 
την ενοχή. Η ντροπή είναι το απόλυτο κλείσιμο του 
κύκλου εαυτός – αντικείμενο. Στην ενοχή, παρόλο 
που υποκείμενο είναι ο εαυτός, το αντικείμενο είναι 
εξωτερικό από τον εαυτό (Lewis, 2003).

Σύμφωνα με τους παιδαγωγούς, η προσωπικό-
τητα του ανθρώπου διαμορφώνεται, κατά κύριο 
λόγο, από την οικογένεια και από τις επιδράσεις της 
κοινωνίας. Τα «ναι» και τα «όχι», τι είναι καλό και τι 
κακό, τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται μαθαίνο-
νται από την οικογένεια στα παιδιά από τα γεννο-
φάσκια τους. 

Η ντροπή έχει άμεση σχέση με τους άλλους. 
Το άτομο λαμβάνει σοβαρά υπόψη πώς τον βλέ-
πει ο κοινωνικός περίγυρος. Τα δυσμενή σχόλια 
που εισπράττει ένα άτομο, ακόμα και ένα βλέμμα 
περιφρόνησης και απαξίωσης, είναι ικανά να δη-
μιουργήσουν το συναίσθημα της ντροπής. Ντροπή 
μπορεί να προκληθεί από χίλιες δυο αιτίες. Μπορεί 
να ντρέπεται κάποιος από την εμφάνισή του (είναι 
χοντρός), μπορεί να ντρέπεται γιατί δεν έχει καλή 
επίδοση στο σχολείο, γιατί του κόλλησαν ένα απα-
ξιωτικό παρατσούκλι, γιατί πιάστηκε να κλέβει ή να 
λέει ψέματα, γιατί έδειξε σε κοινή θέα απόκρυφα 
μέλη του σώματος κ.ο.κ.

Ανάλογα, λοιπόν, με την αντιμετώπιση που ει-
σπράττει ο καθένας από την κοινωνία και ανάλογα 
με την ανατροφή στους κόλπους της οικογένει-
ας, γίνεται περισσότερο ή λιγότερο ντροπαλός. Το 
συνεσταλμένο άτομο αισθάνεται άσχημα, νιώθει 
απόρριψη, ανασφάλεια και μπορεί να χάσει την αυ-
τοπεποίθησή και την αυτοεκτίμηση. Μπορεί, ακόμη, 
να κλειστεί στον εαυτό του και να απομονωθεί. Εδώ 
είναι ένα κρίσιμο σημείο, που πρέπει να λαμβάνουν 
σοβαρά υπόψη οι μεγαλύτεροι απέναντι στα παιδιά. 
Να μην τα θεωρούν κατώτερα και να μην τα πλη-
γώνουν για ψύλλου πήδημα. Η παιδική ηλικία, είναι 
μια τρυφερή και εύθραυστη ηλικία και απαιτείται 
προσοχή, ώστε να μην πληγώνουμε την ευαίσθητη 
ψυχή του παιδιού. 

Βέβαια, η σωστή δόση ντροπής είναι επιβεβλη-
μένη και μπορεί να συντελέσει ώστε το παιδί να 
ενστερνιστεί αρχές και αξίες, όμως, να μην φτάνου-
με στα όρια της υπερβολής, γιατί τότε μπορεί να 
έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Είναι γνωστή η 
φράση «στόμα έχει και μιλιά δεν έχει» ή «είναι καλή 
κοπέλα, σε βλέπει και κοκκινίζει». Αυτό μπορεί να 
είχε μια κάποια βάση, κυρίως, σε παλαιότερες κοι-
νωνίες, αλλά σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. 
Η κοινωνικότητα επιβάλλει να συμμετέχεις και να 
μιλάς χωρίς να κοκκινίζεις. Το ζητούμενο είναι να 
μην είσαι αμέτοχος και απομονωμένος και να ντρέ-
πεσαι να πάρεις το λόγο, αλλά να μιλάς με ορθό 
τρόπο, με ευγένεια και να υποστηρίζεις τις απόψεις 
σου με επιχειρήματα. Αν δεν μιλάς καθόλου και αν 
κοκκινίζεις για το παραμικρό, αυτό σημαίνει λειψή 
κοινωνικοποίηση, στείρο απομονωτισμό, χαμη-
λή αυτοεκτίμηση και έλλειψη ηρεμίας. Επομένως, 
πάντα χρειάζεται μέτρο. Από τη μια μεριά, να μην 
κλεινόμαστε στον εαυτό μας ούτε να τον υποτιμάμε 
και από την άλλη, να μην υπερβαίνουμε αυτά που 
θεωρεί επιτρεπτά η κοινωνία σε αρχές και αξίες.

Να σημειώσουμε, στο σημείο αυτό ότι άτομα 
που, για διάφορους λόγους, βίωσαν την απαξίωση, 
την περιφρόνηση και έντονα συναισθήματα ντρο-
πής στην παιδική ηλικία, μεγαλώνοντας το πήραν 
πεισματικά, αντέδρασαν θετικά και σημείωσαν αξι-
οθαύμαστη πορεία στην κοινωνία, στη μόρφωση, 
στη ανέλιξη και έγιναν δακτυλοδεικτούμενα, με την 
καλή έννοια. Με άλλα λόγια, σε αυτές τις περιπτώ-

σεις η ντροπή λειτούργησε ως κίνητρο για αγώνα, 
ανέλιξη και αυτοεκτίμηση.

Μια αναφορά στους πολιτικούς μας με γαργα-
λάει και τη θεωρώ απαραίτητη. Δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις που πολιτικά πρόσωπα, αρχηγοί κομ-
μάτων, ακόμη και πρωθυπουργοί, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν στήριξη και ψήφους από το λαό, χω-
ρίς ντροπή και αναστολές, αραδιάζουν ένα σωρό 
ψέματα. Το κακό έχει παραγίνει και τις οδυνηρές 
συνέπειες από την ασυνέπεια των πολιτικών τις 
πληρώνει ο λαός. Αυτό δεν προοιωνίζεται τίποτε 
καλό. Το μόνο που μπορούν να πράξουν οι πολίτες 
είναι να απαξιώνουν, με κάθε τρόπο, τους ψεύτες 
και αδιάντροπους πολιτικούς. Έτσι, μπορεί κάποια 
στιγμή να συνέλθουν και οι πολιτικοί και να μην κο-
ροϊδεύουν ασύστολα το λαό.

Σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι ντροπή, να νι-
ώθουμε ντροπή, όταν καταπατούμε καταξιωμένες 
αρχές και αξίες. Αλλά, από την άλλη, να μην κλει-
νόμαστε στο καβούκι μας, να μην αφήνουμε να μας 
διακατέχουν αισθήματα μειονεκτικότητας και κα-
τωτερότητας και να μην ντρεπόμαστε να λέμε με 
ευπρέπεια τη γνώμη μας. 

 [Έγραψα λίγα για την ντροπή χωρίς να ντρέπο-
μαι που δεν κάλυψα ολόπλευρα το θέμα]. 

ΦΡΑΣΕΙΣ, ΡΗΤΑ, ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΤΡΟΠΗ

- Γίναμε ρεζίλι των σκυλιών.
- Δεν έχω μούτρα να τον δω.
- Ν’ άνοιγε η γη να με καταπιεί.
- Αιδώς, Αργείοι (ντροπή Αργείοι/ Έλληνες. Τη φράση 
τη βρίσκουμε στην Ιλιάδα του Ομήρου, Ο 503. Εκεί 
ο Αίαντας επιπλήττει τους Αργείους, γιατί είχαν φο-
βηθεί από τους Τρώες. Γενικότερα, με αυτή τη φρά-
ση, συνήθως, επιπλήττουμε εκείνους που πράττουν 
αντίθετα με τα λόγια τους. Ντροπή, ντροπή σας).
- Αιδού σαυτόν, και άλλον ουκ αισχυνθήση (να ντρέ-
πεσαι τον εαυτό σου και δεν θα ντραπείς κανέναν 
άλλον, Θεόφραστος, 372-287 π.Χ.).
- Αγρότης είναι ένας άνθρωπος που ιδρώνει για να 
κάνει τον γιο του κύριο, που αργότερα θα ντρέπε-
ται για τον πατέρα του (Adrien Decourcelle, 1824-
1892, Γάλλος συγγραφέας).
- Ο κόσμος δεν έχει ντροπή, έχει συμφέρον (τούρ-
κικη παροιμία).
- Πας ερυθριών χρηστός είναι μοι δοκεί (Όποιος 
κοκκινίζει μου φαίνεται ότι είναι έντιμος/ηθικός. 
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., αρχαίος Έλληνας ποι-
ητής).
- Αιδώς γαρ οργής πλείον ωφελεί βροτούς (η ντρο-
πή ωφελεί τους ανθρώπους περισσότερο από το 
θυμό. Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., αρχαίος τραγικός 
ποιητής).
- Αν δεν ντρέπεσαι για τον εαυτό σου κάπου-κάπου, 
δεν είσαι τίμιος (William Faulkner, 1897-1962, 
Αμερικανός συγγραφέας, Νόμπελ 1949).
- Το πιο σημαντικό είναι να είσαι οτιδήποτε είναι 
αυτό που είσαι, χωρίς να ντρέπεσαι (Rod Steiger, 
1925-2002, Αμερικανός ηθοποιός).
- Η κυβέρνηση είχε να διαλέξει ανάμεσα στον πό-
λεμο και την ντροπή. Διάλεξε την ντροπή, αλλά θα 
έχει και πόλεμο (Τσόρτσιλ, 1874-1965, Βρετανός 
Πρωθυπουργός, Νόμπελ 1953).

Παραπομπές
1.[-χούμπα,)η. ντροπή.
χουμπώνω και χουμπώνομαι. ντρέπομαι. Σύνθε-

τη λέξη από το αρχαίο ουσιαστικό χους, που σημαίνει 
σωρός από σκαμμένο χώμα, και το θέμα του αρχαίου 
ρήματος αμπέχω, που σημαίνει καλύπτω, περιβάλλω. 
Έτσι, η έκφραση, ν’ ανοίξει η γη να σε καταπιεί, λέγεται 
από τους Σαρ. με τη δική τους έκφραση, να χουμπου-
θείς. (Όμηρος Οδ. ζ 225. Και ευρέας άμπεχεν ώμους. 
Μετάφραση. Και σκέπασε τους φαρδείς του ώμους).

Γιώργος Α. Φυτιλής. Η λαλιά των Σαρακατσάνων, 
Αθήνα 2006, έκδ. Λυχνία].

2.χουμπώνου: 1.καταντροπιάζομαι, κρύβομαι από 
την ντροπή μου: χούμπουσι μουρή κι έμπα στα κατάβαθα 
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Με τη γραφή του κειμένου 
αυτού κάνω μια προσπάθεια 
να αποδώσω όσο πιο απλά και 
κατανοητά μπορώ τη σημασία 

της λέξης «σημαδιακός». Έτσι όπως 
εγώ την προσέλαβα και την κατανόησα 
στο σαρακατσάνικο περιβάλλον μου. 
Ακούγοντας όταν ήμουν μικρός τη λέξη 
αυτή από τους γονείς μου, τους συγγενείς 
μου και την ευρύτερη κοινωνία που ζούσα, 
προσπαθούσα να εξηγήσω τι εννοούσαν 
όταν έλεγαν, αρκετά συχνά μπορώ να πω, 
τις φράσεις σημαδιακό παιδί, σημαδιακός 
άνδρας, σημαδιακό πρόβατο, σημαδιακό 
πράμα κ.λ.π. 

Οι Σαρακατσαναίοι με τη λέξη σημαδιακός 
εννοούσαν τον άνθρωπο, το ζώο και οτιδή-
ποτε άλλο θεωρούσαν ξεχωριστό. Αυτό που 
το διέκρινε κάτι το ιδιαίτερο. Πάντα όμως 
αυτό το σημαντικό και ξεχωριστό να είναι 
προς το καλό. Ο σημαδιακός άνθρωπος, άν-
δρας ή γυναίκα, ξεχωρίζει στο περιβάλλον 
του για τα χαρίσματά του. Τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, σω-
ματικά και ψυχικά. Αυτά που τον καθιστούν 
μοναδικό μεταξύ των ομοίων του. Ξεχωρίζει 
από τους άλλους για κάποια στοιχεία ευδι-
άκριτα, που αυτός μόνο έχει και τον κάνουν 
να είναι αξιοπρόσεκτος. Αυτή η αίγλη και η 
διαφορετική ενέργεια που εκπέμπει τον κά-
νουν μοναδικό. Όλοι στον περίγυρό του και 
όχι μόνο τον προσέχουν και τον θαυμάζουν. 
Η μοναδικότητά του μπορεί να έγκειται στην 
ομορφιά του, στο παράστημά του και στο 
καλλίγραμμο σώμα του, στην αξιάδα, στην 
καλοσύνη, την ευγένεια και σε οτιδήποτε 
άλλο η κοινωνία θεωρεί ως ιδιαίτερο, που 
κάνει κάποιον να πλεονεκτεί και να υπερέ-
χει. Συνώνυμη πολλές φορές στους Σαρα-
κατσαναίους της λέξης σημαδιακός είναι 
και η λέξη ξεκομμένος. Αυτός δηλαδή που 
διακρίνεται, «βγαίνει» από το σύνολο και ξε-
χωρίζει. «Ξεκομμένος άντρας», «ξεκομμένο 
πράμα». κ.λ.π. Ακόμα γνωστές ήταν και οι 
εκφράσεις «ένας ήταν ό/ η τάδε» «να του/
της πάρεις το κεφάλι» για κάποιον/α πού 
ήταν όμορφος/η ή «γέρασε η μάνα που τον/
την έκαμε» όταν ήθελαν να εξάρουν κάποια 
χαρίσματά του/της.

«Κακό μάτι να μην το δει» ήταν η συνή-
θης έκφραση για κάτι που θεωρούνταν πολύ 
καλό, όμορφο, ξεχωριστό και πολύ περισσό-
τερο για τον σημαδιακό άνθρωπο. Η επίμονη 
ωστόσο ματιά των άλλων όταν πέφτει επά-
νω του δεν είναι για καλό. Στοιχεία όπως η 
ζήλεια και ο φθόνος για την μοναδικότητα 
των χαρακτηριστικών του τον βλάπτουν. Το 
έντονο βλέμμα μερικών ανθρώπων και η 
ενέργεια που αυτοί εκπέμπουν με το επίμονο 
και γεμάτο ζήλεια και φθόνο κοίταγμά τους 
του κάνουν κακό.«Τον ματιάζουν». Ο σημαδι-
ακός εύκολα «παίρνει από μάτι». Και το κακό 
μάτι όταν δει τον σημαδιακό άνθρωπο ή το 
σημαδιακό ζώο, σίγουρα μόνο ζημιά θα του 
προξενήσει. Του δημιουργεί στην ελαφρύ-
τερη των περιπτώσεων πονοκέφαλο, βαρι-
εστιμάρα, κακοκεφιά ζάλη. Είναι αυτό που ο 
λαός λέει «μάτιασμα». Η αρνητική ενέργεια 
που εκπέμπεται από άλλον άνθρωπο πάνω 
του τον φέρνει σε μια κατάσταση αφύσικη. 
Για να αποφύγει αυτή την άσχημη κατάστα-
ση θα πρέπει να βρει το αντίδοτο, που στην 
προκειμένη περίπτωση είναι το «ξεμάτιασμα» 
ή «ξεβάσκαμα». Το ξεμάτιασμα εκδηλώνεται 
αρχικά με επαναλαμβανόμενο χασμουρητό 
και στη συνέχεια ο βασκαμένος ανακουφίζε-
ται και θέλει να κοιμηθεί. Η δυνατότητα αυτή 
του να μπορεί κάποιος να ματιάζει παρουσι-
άζεται στους ενήλικες. Τα μικρά παιδιά είναι 
αγνά και δεν εκπέμπουν μέσα από τη ματιά 
τους αυτή τη δύναμη που προξενεί κακό 
στους άλλους. Είναι δε κάποιοι οι οποίοι μα-
τιάζουν εύκολα «Αν ρίξει τα μάτια κάπου ο 
τάδε τελείωσε» ήταν η έκφραση για εκείνον 
που μάτιαζε εύκολα.

 Η διαδικασία του ξεματιάσματος δεν 
είναι γνωστή στο κοινό για να γίνεται από 

όλους. Λίγοι είναι αυτοί που την γνωρίζουν. 
Από κάποιον δικό τους την έχουν μάθει και 
δεν την ανακοινώνουν οπουδήποτε. Υπάρ-
χει μια άγνοια και μυστικοπάθεια σε αυτό το 
φαινόμενο. Αυτοί ξορκίζουν το κακό και το 
απομακρύνουν. Κάνοντας το σταυρό τους 
τρεις φορές ρίχνουν αναμμένα κάρβουνα 
στο νερό «σβήνουν κάρβουνα», ρίχνουν 
σταγόνες λαδιού μέσα σε ποτήρι με νερό, 
πετάνε κόκκους αλατιού στη φωτιά για να 
σκάσουν. Παράλληλα και ψιθυριστά εκ-
στομίζουν λόγια και προσευχές που μόνο 
αυτοί γνωρίζουν. Σε όλες τις περιπτώσεις 
αναγνωρίζουν και εξηγούν το μέγεθος του 
ματιάσματος. Όταν τα αναμμένα κάρβουνα 
που ρίχνονται στο νερό για να σβήσουν, 
καθίσουν στον πυθμένα του δοχείου, τότε 
ο άνθρωπος ή το ζώο για τον οποίο γίνεται 
αυτή η ιεροτελεστία είναι ματιασμένα. Το 
ίδιο και όταν σταγόνες λαδιού διαλυθούν 
μέσα στο νερό. Όταν τα σημάδια αυτά εί-
ναι έντονα, τότε η βασκανία είναι δεδομέ-
νη. Στην περίπτωση αυτή το μάτι ζήλεψε 
κάτι σημαδιακό και το έκανε να υποφέρει. 
Οι άνθρωποι που ξεματιάζουν μπορούν να 
ανακαλύψουν μέσα από τη διαδικασία που 
αυτοί γνωρίζουν και τα άτομα που μάτιασαν 
κάποιον. Αυτούς που με το επίμονο κοίταγ-
μά τους κάνουν κακό, μάλιστα δε πολλές 
φορές χωρίς να το θέλουν. 

Έτσι φροντίδα πολλών ανθρώπων ήταν 
η προφύλαξή τους από το μάτι. Από αυ-
τούς δηλαδή που ματιάζουν. Μπορεί να 
μην είναι πολλοί στο μικρό κοινωνικό τους 
περιβάλλον αλλά μάλλον γνωστοί. Ήταν 
κατά κάποιο τρόπο κοινό μυστικό στη μικρή 
κοινωνία που ζούσαν ποιοι είναι αυτοί που 
ματιάζουν. Φρόντιζαν έτσι να τους κρατούν 
μακριά από τις περιουσίες τους για να μην 
πάθουν ζημιά. Όταν συνέβαινε και προέκυ-
πτε κάτι άσχημο η αιτιολόγηση ήταν σίγου-
ρη. «Πέρασε ο τάδε και πάθαμε τη ζημιά» Οι 
Σαρακατσαναίοι για το μάτιασμα έφτιαχναν 
και χαϊμαλιά. Μικρά φυλαχτά που οι μανά-
δες των μικρών παιδιών τα καρφίτσωναν 
πάνω σε ένα ρούχο ή τα κρεμούσαν στον 
λαιμό τους. Τα υλικά που κρύβονταν στο 
φυλαχτό ήταν κυρίως μικροί κόκκοι από 
θυμίαμα, σκόρδο και αλάτι. Χαϊμαλιά έφτι-
αχναν και για τα μικρά αρνάκια που ήταν 
μακριά από τα κοπάδια και τα είχαν στα κο-
νάκια μανάρια.

Ο καθένας όμως στη κοινωνία των Σα-
ρακατσαναίων και όχι μόνο θα έπρεπε να 
δείξει στους άλλους ότι δεν έχει μάτι. Ότι 
δεν ζηλεύει για κάτι που ένας άλλος έχει 
αποκτήσει και το βλέπει για πρώτη φορά. 
Τότε, την πρώτη φορά, είναι που απορείς 
και θαυμάζεις για αυτό που βλέπεις. Είναι 
η στιγμή που το μάτι σου προσέχει περισ-
σότερο και επιμένει να εστιάζει την προσο-
χή του σε κάτι που σε έχει εντυπωσιάσει. 
Αυτό γνωστοποιείται και αποδεικνύεται με 
το φτύσιμο. Φτύνεις τρεις φορές αυτό που 
σου κάνει εντύπωση, προκειμένου να μην 
του μεταφέρεις την αρνητική ενέργεια που 
εκείνη τη στιγμή ενδεχομένως να εκπέμπεις 
με το βλέμμα σου. Γιατί το μάτι ασκεί μεγά-
λη δύναμη. Μπορεί ακόμα να κάνει κάτι να 
σκάσει και να ραγίσει. Ακόμα και την «πέτρα 
ραγίζει» λέει ο λαός μας.

 Έτσι λοιπόν στο κύκλο των Σαρακατσα-
ναίων, θα πρέπει να φτύσεις τρεις φορές το 
κοπάδι που βλέπεις, το όμορφο και δυνα-
τό άλογο, το ξεχωριστό πρόβατο και πολύ 
περισσότερο τον σημαδιακό άνθρωπο. Τότε 
μόνο θα προλάβεις το κακό που ο ίδιος προ-
καλείς και θα το αποτρέψεις από τον άλ-
λον. Κυριότερα όμως με την ενέργειά σου 
αυτή, με το φτύσιμο δηλαδή, θα προλάβεις 
τον κίνδυνο να σου αποδώσουν οι άλλοι 
την κατηγορία του ματιάσματος. Της ζημιάς 
που προκαλείς με τα μάτια σου όταν αυτά 
κοιτάζουν επίμονα κάτι. Θα δείξεις με αυ-
τόν τον τρόπο ότι δεν έχεις καμία πρόθεση 
να βασκάνεις, να βλάψεις κάτι που ανήκει 
σε άλλον και μάλιστα παρουσία του. Κάτι 

που εσύ ζηλεύεις στον άλλον, έστω και αν 
ακόμα το έχεις, από το φθόνο σου όμως 
δεν το επιθυμείς σε εκείνον. «Μη με κοιτάς 
και φτύσε με» είπε κάποιος Σαρακατσάνος 
σε έναν γνωστό του που τον πλησίαζε, την 
ώρα που εκτελούσε με επιδεξιότητα και 
γρηγοράδα μια χειρωνακτική εργασία. «Να 
φτύσω το κοπάδι σας να μην το βασκάνω 
και έρχομαι από στράτα» είπε γνωστός κτη-
νοτρόφος στο Ξηρόμερο που ξεχειμάζαμε, 
περνώντας κάποια στιγμή τυχαία από το 
μέρος που έβοσκαν τα πρόβατά μας. Φτου, 
φτου, φτου, έκαμε τρεις φορές κοιτάζοντάς 
τα και ύστερα έπιασε κουβέντα μαζί μας. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
αντίληψη στους Σαρακατσαναίους για το 
«σημαδιακό παιδί». Εκεί η ενέργεια που με-
ταφέρεται με το μάτιασμα είναι καθοριστι-
κή. Πολλές φορές είναι τόσο δυνατή, που 
μπορεί να το κάνει να σκάσει. Να πεθάνει 
δηλαδή. Τα παιδιά θεωρούνταν τα ευκολό-
τερα θύματα της βασκανίας. Ρώτησα κάπο-
τε ένα ηλικιωμένο Σαρακατσάνο να μου πει 
για ποιο λόγο πέθανε ένα εγγονάκι του όταν 
ακόμα ήταν νήπιο. Μου απάντησε με μια 
φυσικότητα και σιγουριά. « Ήταν σημαδιακό 
και οι σημαδιακοί δε ζουν πολύ». 

Ωστόσο, εκτός από τον σημαδιακό άν-
θρωπο, κινδυνεύει και το σημαδιακό ζώο, 
το «πράμα». Κάποια ιδιαίτερα ευδιάκριτα 
στοιχεία του το κάνουν να ξεχωρίζει και να 
διαφέρει από όλα τα άλλα. Μάλιστα δε να 
γίνεται ευδιάκριτο σε κάθε στιγμή και από 
παντού. Μέσα στο κοπάδι αν είναι πρόβατο, 
στη λακνιά αν είναι άλογο. Τέτοιο μπορεί 
να χαρακτηριστεί το πρόβατο που στέκεται 
καμαρωτό στο κοπάδι, δεν παρουσιάζει, ζά-
ντζες (ιδιοτροπίες) στο άρμεγμα, στη βοσκή, 
στο δρόμο. Εάν είναι μεταφορικό ζώο, άλο-
γο-μουλάρι, καβαλικεύεται και φορτώνεται 
εύκολα, είναι ήμερο, έχει καλή κορμοστα-
σιά, ωραία χρώματα. Χαρακτηριστικά που 
το κάνουν να διακρίνεται από τα άλλα ζώα. 
«Σημαδιακό πράμα αυτό» έλεγαν οι Σαρα-
κατσαναίοι για ένα τέτοιο ζώο. 

Το έντονο και επίμονο κοίταγμα από κά-
ποιον στο κοπάδι δεν είναι καλός οιωνός 
για το νοικοκύρη. Τα σημαδιακά ζώα ήταν 
αυτά που έπαιρναν όλη την κακή ενέργεια 
αυτού που τα παρατηρούσε. Και τούτο γιατί 
αυτά ξεχώριζαν. Έτσι μοιραία το μάτι έπεφτε 
επάνω τους. Με αυτή την έννοια σε αυτά 
ξεσπούσε το κακό. Αυτό μπορεί να ήταν 
ξαφνική αρρώστια, κακοκεφιά, ακόμα και 
θάνατος. Σημαδιακό πρόβατο ζήτησε από 
τον παππού μου για να σφάξει και να ψήσει 
ομάδα κλεφτών προκειμένου να εξετάσει 
την πλάτη του ζώου και να προβλέψει το 
μέλλον της. Κοιτάζοντας το κοπάδι εντόπι-
σαν μια προβατίνα μαύρη (λάια) η οποία δεν 
είχε πουθενά άσπρο σημείο στο σώμα της. 
Ήθελαν ένα ζώο σημαδιακό, ξεχωριστό από 
τα άλλα, να διαφέρει. 

Έπρεπε γρήγορα να προνοήσει κανείς και 
να ξεχωρίσει την πραγματική αρρώστια από 
το βάσκαμα. Η έγκαιρη διαπίστωση και το 
γρήγορο ξεμάτιασμα λειτουργούσαν άμεσα 
και καθοριστικά. Επέρχονταν μια ανακούφι-
ση και επαναφορά της υγείας του ματισμέ-
νου ανθρώπου ή ζώου. Μάλιστα δε η διαδι-
κασία αυτή μπορούσε να γίνει και από από-
σταση. Χωρίς να βλέπεις τον παθόντα, αρκεί 
να έπαιρνες πληροφορίες από κάποιον για 
αυτόν. Η καλή ξεματιάστρα, (γυναίκες ήταν 
στην πλειοψηφία όσοι ξεμάτιαζαν χωρίς βέ-
βαια να λείπουν και άντρες) είχε τον τρόπο 
να ενεργεί και να ξεματιάζει από απόσταση 
και να διώχνει το κακό μάτι.

Αλλά και η επιθυμία, η πρόβλεψη για κάτι 
καλό που προσδοκούσαν τα μέλη της οικο-
γένειας να συμβεί, δεν έπρεπε να ανακοινώ-
νεται ακόμα και στο δικό τους περιβάλλον. 
Δεν έπρεπε να ανακοινώνεις την επιθυμία 
σου ότι ένα παιδί από την οικογένειά σου θα 
γίνει καλός άντρας, ένα ζώο σου θα ξεχωρί-
ζει από τα άλλα. Και αν ακόμα το πιστεύεις 
μην το εκστομίζεις. Δεν έπρεπε να γίνεται 

αναφορά για κάτι που μπορεί να ξεφεύ-
γει του μέτρου γιατί ελλοχεύει το κακό. Η 
ισορροπία μεταξύ καλού και κακού βρίσκε-
ται στο μέτρο. Όταν προβλέπεις πράγματα 
τέτοια που ενδεχομένως θα κάνουν τους 
άλλους να ζηλέψουν το κακό παραμονεύει 
και σε σταματάει. Για αυτό δεν πρέπει να το 
προκαλείς. Σε κάθε περίπτωση, για κάτι που 
επιθυμείς να γίνει, το σχεδιάζεις και το δρο-
μολογείς, μην το ανακοινώνεις, «μην το κρέ-
νεις». Όταν η επιθυμία σου γίνεται γνωστή 
ενέχει τον κίνδυνο της ματαίωσης. Το κακό 
που παραμονεύει, ακούει τα λόγια σου και 
θα σε εμποδίσει. Για αυτό ποτέ μην το ανα-
κοινώνεις και το κάνεις φανερό, μη μιλάς 
για αυτό επίμονα, κράτα το για τον εαυτό 
σου. Η γιαγιά μου όταν παιδιά ακόμα λέγα-
με θα κάνουμε τούτο ή το άλλο, πάντα μας 
παρατηρούσε. «Μην το κρένετε μας έλεγε 
δεν είναι καλό». Αλλά και τον πατέρα μου 
θυμάμαι να κάνει τέτοιου τύπου παρατηρή-
σεις στα αδέλφια του, όταν έλεγαν για κάτι 
που αφορούσε το μέλλον και η πρόβλεψη 
ήταν καλή. Όταν παράδειγμα έλεγαν «αυτή 
η αρνάδα θα γίνει μη ρωτάς» αυτός πάντα 
τους σταματούσε λέγοντας «άντε τώρα 
σταματήστε» δείχνοντας έτσι την αποστρο-
φή του στην ανακοίνωση μιας επιθυμητής 
πρόβλεψης. 

Σε κάθε περίπτωση όμως ο άνθρωπος 
που ματιάζει δεν είναι πάντα κακοπροαίρε-
τος. Πολλές φορές μπορεί να ματιάζει κάτι 
χωρίς να το θέλει. Από θαυμασμό και μόνο 
και όχι από ζήλεια και φθόνο.

 Στη αντίπερα και αντίθετος του σημαδι-
ακού είναι ο «τσιφτιλής». Τα όρια του τσι-
φτιλή και αυτού που ματιάζει πολλές φορές 
δεν είναι ευδιάκριτα. Δεν είναι όμως το ίδιο. 
Ο τσιφτιλής συνδυάζει και μεταφέρει όλα τα 
κακά. Είναι ο αποκλειστικά κακοπροαίρετος. 
Ο γρουσούζης, ο γκαντέμης. Η παρουσία του 
πάντα φέρνει ατυχία. Αυτός που αισθάνεται 
μειονεκτικά έναντι των άλλων συνανθρώ-
πων του. Αυτός που με τη συμπεριφορά του 
μπορεί μόνο να βλάψει. Οι προθέσεις του 
είναι πάντα άσχημες. Όλοι τον αποφεύγουν 
ακόμα και να τον δουν γιατί με τις πράξεις 
και με τα λόγια του μόνο βλάπτει. Ο τσι-
φτιλής άνθρωπος για τους Σαρακατσαναί-
ους μόνο αρνητικά στοιχεία μπορεί να έχει. 
Δόλιος κα πονηρός. Σκαρφίζεται οτιδήποτε 
κακό μπορεί να περάσει από το μυαλό σου. 
Άτομο προς αποφυγή. Μόνο κακό μπορεί να 
κάνει και ποτέ καλό. 

Το τσιφτιλίτικο ζώο αναστατώνει το κοπά-
δι, παρεκτρέπεται στη βοσκή παρασύροντας 
και τα άλλα ζώα εδώ και εκεί, δεν ορμώνε-
ται εύκολα, ξεστρατίζει την ώρα της πορείας 
του κοπαδιού, παρεκκλίνει των προσταγών 
του βοσκού όταν αυτός το οδηγεί κάπου. 
Αυτό μόνο κακό και αναστάτωση μπορεί να 
φέρει σε όλα τα ζώα. Μεταφέρω τα λόγια 
της μάνας μου στο διάλογο που είχαν δύο 
Σαρακατσαναίοι τσομπαναραίοι. Ο πρώτος 
παρατηρώντας το κοπάδι του δεύτερου κατά 
την ώρα της βοσκής του είπε δείχνοντάς του 
μια προβατίνα. «Αυτή την προβατίνα να την 
σφάξεις γιατί είναι τσιφτιλίτισα». Αλλά και ο 
πατέρας μου αρκετές φορές όταν νευρίαζε 
αποκαλούσε κάποιες προβατίνες που ήταν 
άγριες και ανυπάκουες «τσιφτιλίτισσες». 
Αυτή η αντίληψη για τη δύναμη του κακού 
ματιού πάνω σε κάτι σημαδιακό και η 
βασκανία, ως αποτρεπτική δύναμη του 
κακού ήταν έντονη, βαθιά ριζωμένη και 
μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά στους 
Σαρακατσαναίους. Στοιχεία που φαίνεται 
να γίνονται πιστευτά ακόμα κα σήμερα. Σε 
ερώτησή μου σε γέροντα Σαρακατσάνο 
συγγενή μου αν το κακό μάτι υπάρχει 
και αν πιστεύει σε αυτό, μου απάντησε 
ανεπιφύλακτα. «Μη σε γελάει κανένας το 
μάτι είναι σίγουρο. Υπάρχουν τα άτομα που 
ματιάζουν και το είδα πολλές φορές ό ίδιος 
στη ημέρα μου».
Μήπως όμως και η μυθολογία και η ιστορία 
μας δεν είναι γεμάτη από παραδείγματα 
σημαδιακών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή 
τους πολύ γρήγορα; Αναφέρω ενδεικτικά : 
Θησέας, Ηρακλής, Αχιλλέας, Αίας, Έκτορας, 
Παλαμήδης, Λεωνίδας, Μ. Αλέξανδρος. 

Ο σημαδιακός και το κακό μάτι του Γιώργου 
Κ. Τσουμάνη
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Με το καθήκον της ψυχαγωγίας των 
μικρών Σαρακατσανόπουλων ήταν επι-
φορτισμένοι συνήθως οι μεγαλύτεροι σε 
ηλικία, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, θειες, 
μπαρμπάδες κ.τλ. που τα βράδια, επί το 
πλείστον, όταν κάθονταν γύρω απ’ τη γω-
νιά για να ξαποστάσουν από τις δυσκολί-
ες της σαρακατσάνικης καθημερινότητας, 
έπαιρναν αγκαλιά τα κούτσικα (μικρά) της 
οικογένειας να τα ταχταρίσουν και να 
παίξουν λίγο μαζί τους. Τα τραγουδάκια, 
οι σκωπτικοί διάλογοι και τα παιχνιδίσμα-
τα είχαν τον πρώτο λόγο την ώρα αυτή. 

Μερικά από αυτά τα 
παιχνιδάκια –τραγου-
δάκια, που είχα την 
τύχη να τα μάθω από 

την βάβω μου Ερασμία Κωνσταντάκου 
το γένος Γιάννη Τάγκα θα περιγράψω 
παρακάτω:

Τα πέντε αδέρφια
Πέντε αδέρφια είναι τα πέντε δάκτυλα 
του χεριού μας καθώς έχουμε ανοιχτή 
την παλάμη και τεντωμένα τα δάκτυλα

Μεταξύ των πέντε αδερφών ακολουθεί ο 
παρακάτω διάλογος (βλέπε σχήμα 1)
Μικρός: Πεινάω
Παράμεσος: Τι θα φάμε; ∆εν έχουμε
Μέσος: Έχει ο Θεός (για αυτό είναι το 
μεγαλύτερο απ’ τα άλλα)
Δείκτης: Θα πάω να κλέψω….
Αντίχειρας: Θα σε μαρτυρήσω (για αυτό 
είναι μακριά από τα άλλα τέσσερα δά-
κτυλα)
Μέσα από το παιχνιδάκι περνούν τα εξής 
διδάγματα:
• Η πίστη και η αφοσίωση στο Θεό, αφού 
το δάκτυλο που επικαλείται το Θεό είναι 
μεγαλύτερο από τα άλλα, ως επιβρά-
βευση
• Η αγάπη για την οικογένεια και η αυ-
τοθυσία του αδερφού, που για να δώσει 
στον μικρό αδερφό του τροφή κάνει τα 
πάντα
• Το κυριότερο δίδαγμα είναι η αποστρο-
φή προς τη ρουφιανιά και την ψευδο-
μαρτυρία αφού τον αδερφό που θέλησε 
να μαρτυρήσει τον έκαναν πέρα τα αδέρ-
φια του

Να μ’ φωτούλα
Για το παιχνίδι χρειάζονται δύο άτομα 
το Α και Β.
Ο Α αφού ανοίξει τις παλάμες και των 
δυο χεριών (σαν να μουτζώνει) ενώνει 
το κάθε δάκτυλο του ενός χεριού με τον 
αντίστοιχο του άλλου χεριού. Δηλαδή ο 
μικρός με τον μικρό, ο παράμεσος με τον 
παράμεσο κ.λπ). Έτσι οι δύο αντίχειρες 

με του δύο δείκτες σχηματίζουν έναν κύ-
κλο και τα άλλα δάκτυλα τρία σκαλιά. 
Ο Β ακουμπάει τον δείκτη του στο πρώτο 
σκαλί (αυτό των δύο μικρών δακτύλων). 
Ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος του Α 
με τον Β:
Β: Να μ’ φωτούλα
Α: Στον απάν το μαχαλά.
Αυτό γίνεται δύο φορές μέχρι ο Β να 
φτάσει στο τέρμα πάνω σκαλί όπου είναι ο 
κύκλος που σχηματίζει ο Α με τους δείκτες 
και τους αντίχειρές του. Τότε ο Β λέει:
Β: Να μ’ φωτούλα
Α: Έμπα και πάρε μαναχός σ’.
Β: Σκιάζομαι, τι είναι εκειό το μαύρο π’ 
κ’νιόται; (κινείται)
Α: Ο παπάς πλένει τα καρδάρια κι η παπα-
διά τα χλιάρια.
Β. Σκιάζομαι μην είναι κάνα σκυλί.
Α: Το ‘χω δεμένο το σκυλί
Όταν ο Β κάνει να πάρει φωτούλα και 
βάζει το δάκτυλο στην τρύπα ο Α αρπάζει 
το χέρι του γαυγίζοντας και αλυχτώντας 
σαν να τον κατασπαράζει το σκυλί.

Κικιρίκο κοκοτάκο
Ένας διασκεδαστικός σκωπτικός διάλο-
γος που μολόγαγαν οι τρανοί ήταν «ο 
κοκοτάκος»:
- Κικιρίκο κοκοτάκο, τι κλαίς;
- Με βάρεσαν οι κοπέλες
- Πού τ’ς είναι οι κοπέλες;
- Πάν για ξύλα
- Πού τα ‘ναι τα ξύλα;
- Τα καψε η φωτούλα
- Πού ‘ν είναι η φωτούλα;
- ‘Ν έσβησε η βροχούλα
- Πού ‘ν είναι η βροχούλα;

- ‘Ν έπ’γαν τα γελαδάκια
- Πού τά ναι τα γελαδάκια;
- Παν απάνω στο τσιουγκρί
Πάει κι ο Γιάννος να τα βρει
του πεσε και το βρακί
Έχει κι άλλο στο σακί, να το βάλει τη Λα-
μπρή
Τη Λαμπρή την Πασχαλιά με τα κόκκινα 
τ’ αυγά

Κάτω στο γιαλό στην άμμο
Κάτω στο γιαλό στην άμμο
τα καβούρια κάνουν γάμο
Παίζει ο πόντικας βιολί
κι η χελώνα παίζει ντέφι
Πέρασε κι ένα πουλί
και τους λέει, χαρά στο κέφι.

Στην καλύβα μ΄ ου καημένος
Στην καλύβα μ΄ ου καημένος
κάθομαν θαραπαμένος
Φύλαγα τα κερασάκια
μην τα φαν τα κοριτσάκια
Στήνω ένα σιδεράκι
Πιάνω μια απ΄ το ποδαράκι
την τραβάω κατ’ την καλύβα
Σκούζει βάζει σαν τη γίδα
Μ’ είδανε πέντ΄- έξι χήρες
κι αδράξανε τις φορτωτήρες
Μού καναν τα κόκαλά μου
μαλακά σαν την κοιλιά μου

Όποιος άλλος γνωρίζει και άλλα παρό-
μοια καλό είναι να τα δημοσιεύσει στα 
«χαιρετήματα» για τι σιγά σιγά, από γενιά 
σε γενιά χάνονται και ξεχνιούνται, ενώ τα 
γραπτά μένουν (scripta manent)

Τι να φάμε; 
Δεν έχουμε

Έχει ο Θεός

Θα πάω να κλέψω

Θα σε μαρτυρήσω

Τα κούτσικα Σαρακατσανόπουλα

του Κώστα 
Κωνσταντάκου

Ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέ-
ζης την περίοδο του καλοκαιριού, μετά 
το αντάμωμα στη Θεσπρωτία τον Ιούλιο, 
συμμετείχε στις ακόλουθες εκδηλώσεις: 
• Στις 05 Αυγούστου 2017, όπως κάθε 
χρόνο, το μικρό χορευτικό παρουσίασε 
παραδοσιακούς χορούς στο 38ο αντά-
μωμα των Σαρακατσαναίων της Ηπείρου 
στον «Γυφτόκαμπο» Ζαγορίου. Η μετά-
βαση και επιστροφή έγινε με λεωφορείο 
δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα 
άτομα να πάρουν μέρος στην εκδρομή. 
• Στις 12.08.2017 συμμετείχε στις εκδη-
λώσεις που διοργάνωσε η Αμφικτυονία 
Ακαρνάνων σε συνεργασία με τον Δή-
μο Ακτίου-Βόνιτσας και την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναί-

ων. Στην πλατεία Σακελλαρόπουλου, στη 
Βόνιτσα παρουσιάστηκε δραματοποιημέ-
νο το βιβλίο «Ο Απροσκύνητος» του συγ-
γραφέα κ. Στυλιανού Ντίνου, ένα βιβλίο 
αφιερωμένο στον Σαρακατσάνο Στέργιο 
Κουμπάρο από τη Βλισόρα Παλιαμπέλων. 
Συνδέεται με την άμυνα της Λευκάδας 
και τη σύναξη του «Μαγεμένου» στη Νι-
κιάνα, στο νησί της Λευκάδας. Ο Γιώργος 
Μουτσιάνας, εκ μέρους της ΠΟΣΣ και ο 
Γιώργος Κουμπής, εκ μέρους του Συλλό-
γου μας, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων σε 
πτυχές της ζωής των Σαρακατσαναίων 
και την εν γένει προσφορά τους στον 
προεπαναστατικό αγώνα. Το τμήμα ενη-
λίκων του χορευτικού του Συλλόγου 
μας απέδωσε τραγούδια και χορούς της 
κλεφτικής ζωής των Σαρακατσαναίων. 
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ντίνο για την 

πρόσκληση και τη φιλοξενία, στην ξεχω-
ριστή αυτή εκδήλωση, καθώς και για τη 
δωρεά του πινάκα που φιλοτέχνησε η κα 
• Φερεντίνου και κοσμεί την αίθουσα του 
Συλλόγου μας. 
• Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερη για το 
Σύλλογο Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέζης, 
καθώς συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από 
τα εγκαίνια της Σαρακατσάνικης Στάνης. 
Η ανταπόκριση των Σαρακατσαναίων και 
των φίλων της Σαρακατσάνικης παράδο-
σης στο κάλεσμα μας ήταν ενδεικτική της 
επιτυχημένης πορείας στο χρόνο αλλά 
και της αξίας των παραδοσιακών θεσμών. 
Για την υλοποίηση του Ανταμώματος συ-
νεργάστηκαν πολλοί, είτε με προσωπική 
εργασία, είτε ως φορείς συμπράττοντας 

στο πολύ δύσκολο οικονομικό κομμάτι 
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.
• Συγκινητική είναι η πρωτοβουλία αρκε-
τών Σαρακατσαναίων να δωρίσουν στη 
Συλλογή Παραδοσιακών Αντικειμένων 
της Στάνης, αυθεντικά κομμάτια με με-
γάλη συναισθηματική αξία. Η Συλλογή 
μας εμπλουτίστηκε με μια παραδοσιακή 
φορεσιά Σαρακατσάνας της Ηπείρου, η 
οποία ανήκε στη μητέρα της κας Σταματί-
ας Κήττα – Παπαδοπούλου και αποτελεί 
ένα από τα στολίδια της Στάνης μαζί με 
τη φορεσιά της Σαρακατσάνας της Βουλ-
γαρίας, παλαιότερη δωρεά του κ. Λά-
μπρου Κάτσανου. Η αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων απέκτησε, επίσης, μια «ντουζί-
να» κουδουνιών δωρεά του κ. Κων/νου 
Μακρή. Ευχόμαστε η πρωτοβουλία αυτή 
να βρει μιμητές και η Στάνη μας να δια-

φυλάξει την πλούσια παράδοση για τις 
επόμενες γενιές. 
• Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
φιλοξενήθηκε η έκθεση ζωγραφικής με 
τίτλο: ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ: Προσωπικά βιώ-
ματα και μνήμες, ιστορίας ρύσις...ζωγρα-
φικής ρήσις, της κας Ασπασίας Μπούρ-
χα, μέλους του Πανελλαδικού Συλλόγου 
Σαρακατσαναίων Αττικής-Πειραιώς. Η 
έκθεση παρουσίαζε τη ζωή των Σαρακα-
τσαναίων, όπως την έζησε η ίδια, αλλά 
και μέσα από τις αφηγήσεις των παλαιό-
τερων. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία 
να συνομιλήσουν με την κα Μπούρχα, 
την οποία ευχαριστούμε θερμά για την 
τιμή που μας έκανε. 
• Όπως κάθε χρόνο, πόλο έλξης για κάθε 

Σαρακατσάνο και αναπόσπαστο κομμάτι 
του ανταμώματος αποτελεί η έκθεση 
φωτογραφίας και βιβλίου της Αδελφό-
τητας των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων 
Ηπείρου στην είσοδο της Στάνης.
• Οι εκδηλώσεις του επετειακού αντα-
μώματος ολοκληρώθηκαν με παραδοσι-
ακό σαρακατσάνικο γλέντι με πλούσιο 
πρόγραμμα, όπου παρουσιάστηκαν τα 
χορευτικά τμήματα του Συλλόγου μας, 
της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπεί-
ρου και του Συλλόγου Θεσπρωτίας. Το 
πρόγραμμα έκλεισε με την αναβίωση του 
παραδοσιακού εθίμου για το στόλισμα 
της νύφης από τον Σύλλογο Σαρακατσα-
ναίων Ν. Πρεβέζης, υπό την καθοδήγηση 
του χοροδιδασκάλου Χρήστου Γατσέλου. 
• Για άλλη μια χρονιά έγινε ένα επιτυ-
χημένο αντάμωμα, που έγινε γνωστό 

σε κάθε σημείο της γης που υπάρχουν 
Έλληνες με την 15λεπτη συνέντευξη που 
παραχώρησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 
και στην εκπομπή του κ. Γιώργου Διο-
νυσάτου για τους απόδημους Έλληνες, 
ο πρόεδρος του Συλλόγου Θεόδωρος 
Κάλλης. 
• Οι μικροί μας φίλοι, όπως κάθε χρόνο, 
είχαν τη δυνατότητα να μυηθούν στην 
παράδοση των Σαρακατσαναίων μέσα 
από εικαστικές δραστηριότητες και παι-
χνίδια.
• Οι εγκαταστάσεις της Σαρακατσάνι-
κης Στάνης είναι κατασκευασμένες από 
φυσικά υλικά, τα οποία με την πάροδο 
του χρόνου παρουσιάζουν φθορές και 
υλικές καταστροφές. Ο Σύλλογός μας 
με τη συνδρομή του Δήμου Πρέβεζας 
προχώρησε το προηγούμενο διάστημα 
σε εργασίες για τη συντήρηση των εγκα-
ταστάσεων της Στάνης και του χώρου 
των εκδηλώσεων. Ωστόσο, κρίνεται επι-
τακτική, μετά την πάροδο δέκα και πλέον 
ετών, η ανακατασκευή ή αντικατάσταση 
της βρίζας στα κονάκια της Στάνης. Τα 
απαραίτητα υλικά έχουν συγκεντρωθεί 
από το Σύλλογο και απομένει η τοποθέ-
τησή τους. Όσοι διαθέτουν γνώσεις και 
μεράκι για εργασία ή καθοδήγηση είναι 
ευπρόσδεκτοι στη Στάνη για να ολοκλη-
ρωθούν οι εργασίες συντήρησης.
• Σας γνωρίζουμε, ακόμη, ότι από τον 
Νοέμβριο θα ξεκινήσει ένας νέος κύ-
κλος δραστηριοτήτων με καλλιτεχνικά 
εργαστήρια και δράσεις με σκοπό η 
Σαρακατσάνικη στάνη να αποτελέσει ένα 
δυναμικό κύτταρο πολιτισμού στην πε-
ριοχή μας. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη 
γραμματέα του Συλλόγου κα Πολυξένη 
Μπάρκα (6973531063). 
• Την Κυριακή 06.11.2017 θα ξεκινήσουν 
οι πρόβες των χορευτικών τμημάτων 
στις 5 το απόγευμα με τον κ. Χρήστο 
Γατσέλο. 
• Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συγχαίρει 
όλους τους μαθητές που επέτυχαν στις 
πανελλήνιες εξετάσεις και τους εύχεται 
καλή συνέχεια στη νέα τους ζωή. 

Καλό χειμώνα να έχουμε!

«Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέζης 2017»
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Αναθεώρηση των απόψεων σχετικά με την πρώτη 
ιστορική εμφάνιση του ονόματος "Σαρακατσάνος"

Με αφορμή τη δημοσίευση στο φύλλο 70 της 
εφημερίδας “Σαρακατσάνικα ΧΑΙΡΕΤΗΜΑ-
ΤΑ” με τον τίτλο “Έγγραφα για τους Σαρα-

κατσάνους απο το αρχείο του Αλή Πασά” από τον π. 
Πρόεδρο της Αδελφότητας κ. Παύλο Κατρή, είμαστε 
υποχρεωμένοι να αναθεωρήσουμε τις απόψεις των 
ερευνητών συγγραφέων, καθώς και του ίδιου του Π. 
Κατρή, ως προς την ιστορική χρονολογική εμφάνιση 
του ονόματος Σαρακατσάνος, και να το πάμε τουλά-
χοστον σαράντα (40) χρόνια πίσω στον χρόνο.

Απ’ ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, η πρώτη ιστο-
ρική αναφορά στο όνομα Σαρακατσάνος έγινε το 
1849 και είναι γραμμένο στα πρακτικά μιας ανά-
κρισης ενός ληστή στον Πτελεό Μαγνησίας (Φτελιό 
το λένε σήμερα οι Μάγνητες και όλοι οι Θεσσαλοί), 
έτσι όπως μας τη διέσωσε ο Γιάννης Κολιόπουλος 
στο έργο “Ληστές” (ΕΡΜΗΣ 1979 σ.294 κ.εξ.) και 
το δέχεται και ο αείμνηστος Θωμάς Καλοδήμος στο 
έργο του “Σαρ/ναίοι, οι αρχαιότεροι Ινδοευρωπαίοι 
νομάδες” (Λαμία 2006 σελ.144). Μέσα στα πολλά 
ερωτήματα προς τον ανακρινόμενο ληστή από τον 
υπομοίραρχο Ανδρίκο Κάππα στος 28 Μαΐου 1849 
δέχτηκε και το ερώτημα: Πόσοι ήταν οι ληστές και 
πώς ονομάζονται αυτοί που αποτελούσαν τη συμμο-
ρία. Ο ανακρινόμενος ληστής ανέφερε μερικά ονό-
ματα και αναμεσα σ΄αυτά ακούστηκε και το όνομα 
Στέριος Μάλιαρος Σαρακατζάνος.

Το όνομα αυτό, κατά τον Θ. Καλόδημο, είναι η 
πρώτη φορά που ακούγεται και κατόπιν ακολού-
θησε σιωπή, που σημαίνει οτι δεν το είδαμε άλλη 
φορά γραμμένο σε νεότερα ιστορικά ή λαογραφικά 
κείμενα, ούτε σε αρχεία, απ΄ όσα τουλάχιστον ερευ-
νήθηκαν.

Αυτή η σιωπή κράτησε ως το 1852, όταν ο Ε. 
Yemeniz, ο οποίος περιηγήθηκε την Ελλάδα, για να 
συγκεντρώσει στοιχεία για τον Κατσαντώνη, γράφει 
τα εξής ενδιαφέροντα για το θέμα μας: “Ο Κατσα-
ντώνης ανήκε στη ράτσα των βοσκών – νομάδων 
που συνταντά κανείς στην Ελλάδα, κυρίως στην 
Ακαρνανία και την Αιτωλία, και οι οποίοι ταξιδεύ-
οντας στο πέρασμα των εποχών, σπρώχνουν καμία 
φορά τις αποδημίες τους ως τις κορφές της Πίνδου. 
Είναι οι γνωστοί με το όνομα Σαρακατσάνοι”.

Εδώ πρέπει να προσέξουμε την τελευταία πρότα-
ση του Ε. Yemeniz, ότι δηλαδή το όνομα Σαρακα-
τσάνος ήταν γνωστό στον προφορικό λόγο και μόνο 
σε γραπτές μαρτυρίες απουσίαζε από το 1849 ως το 
1952. Από τότε και στο εξής γίνεται συχνή αναφορά, 
γραπτή αυτή τη φορά, στο όνομα Σαρακατσάνος, 
χωρίς αυτό να σημαίνει οτι εγκαταλείπεται και ο 
προηγούμενος χαρακτηρισμός ως νομάδες κτηνο-
τρόφοι, βλαχοποιμένες κ.λπ. Από το 1852 και μετά 
το όνομα ακούγεται το 1854, όπως και το 1861 
επίσης, ενώ απο το 1874 “αρχίζει να επιβάλλεται το 
όνομα Σαρακατσαναίοι στην ελληνική και τουρκική 
επικράτεια” (Θ. Καλόδημος ό.π. σ. 161).

Έχουμε όμως νεότερες πληροφορίες που θέλουν 
το όνομα αυτό να κάνει την εμφάνισή του νωρίτερα 
απο το 1849 και συγκεκριμένα το συναντάμε το 
1838. Στο δεύτερο συνέδριο των Σαρακατσαναίων 
στη Θεσ/νίκη στον Μάρτιο του 2006 ο Χρήστος • 
Ράπτης ανέφερε ότι υπάρχει έγγραφο του 1838 που 
αναφέρεται στους Σαρακατσαναίους (Ν. Κατσαρός 
Σαρ/ναίοι, Συρράκο Σκαρέτσι 2007 σ. 75).

Άλλη μία πληροφορία μεταθέτει ακόμα πιο πίσω 
τον χρόνο της ιστορικής εμφάνισης του ονόματος 
Σαρακατσάνος και εντοπίζεται γύρω στα 1834 με 
1835 και είναι καταχωρημένη στα “Σαρακατσάνικα 
ΧΑΙΡΕΤΗΜΑΤΑ” αριθμ. φύλλου 39 έτος 2009.

Γράφει ο π. Πρόεδρος της Αδελφότητας των εν 
Αθήναις Σαρ/ναίων Ηπείρου Π. Κατρής, ο οποίος 
επισημαίνει την προσπάθεια πολλών συγγραφέ-
ων να διακριβώσουν την πρώτη φορά εμφάνιση 
του ονόματος Σαρακατσάνος στην ιστορία, γιατί 
πίστευαν οτι η ανεύρευση αυτή βοηθούσε να δοθεί 
απάντηση στα ερωτήματα που τους απασχολούσαν 
και δεν έχουν δοθεί ακόμα απαντήσεις γενικά απο-
δεκτές. 

Ως πρώτη χρονολογική πηγή αναφέρει τον Γάλλο 

λαογράφο Claude Fauriel, ο οποίος στη συλλογή 
ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, που εκδόθηκε 
το 1824, αναφέρεται “σαφώς” στους Σαρ/τσάνους, 
χωρίς όμως να τους κατονομάζει.

Ίσως ο κ. Κατρής να υπονοεί αυτά που γράφει ο 
Γάλλος Cl. Fauriel: “Μερικαί φυλαί εγκατεστημέναι 
εις τα πλέον δύσβατα μέρη των βουνών, εις τόπους 
σχεδόν απροσίτους, ηρνήθησαν κάθε είδους συνθη-
κολόγησιν με τους κατακτητάς και διετήρησαν μέχρι 
των ημερών μας μια απόλυτον ανεξαρτησίαν” (βλ. 
και Ν. Κατσαρός ό.π. σ.79).

Αυτός πρέπει να είναι και να θεωρείται σοβαρός 
λόγος που αναγκασε τον Αλή Πασα να γίνει αμεί-
λικτος διώκτης των Σαρ/ναίων, γιατί δεν έσκυψαν 
το κεφάλι, δεν συνθηκολόγησαν, αντίθετα πήραν τα 
βουνά κάποιοι από αυτούς και έγιναν κλέφτες.

Στα αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών υπάρχουν 
αρκετά έγγραφα και επιστολές απο το 1834-1835 
που μιλούν για επικοισμό Σαρ/νων στη Φθιώτιδα και 
αντίγραφα των εγγράφων αυτών παρουσιάζονται 
για πρώτη φορά, - κατά τον συντάκτη του άρθρου 
αυτού Π. Κατρή – στα “Σαρακατσάνικα ΧΑΙΡΕΤΗ-
ΜΑΤΑ” τα οποία και δημοσιεύονται στην παραπάνω 
περιοδική έκδοση.

Η χρονολογικά εμφάνιση του ονόματος Σαρακα-
τσάνος μας βοηθάει στο να δοθούν απαντήσεις σε 
κάποια ερωτήματα που έχουν σχέση με την κατα-
γωγή, με την έναρξη της νομαδικής ζωής και την 
ετυμολόγηση της λέξης Σαρακατσανος.

Κι ερχόμαστε τώρα στο προκείμενο που μας 
αιφνιδιάζει, γιατί είναι καινοφανές και μεταθέτει το 
χρόνο ιστορικής παρουσίας του ονόματος Σαρακα-
τσάνος απο το 1834-1835 που γίνεται λόγος για 
εποικισμό των Σαρ/ναίων στη Φθιώτιδα.

Πρόκειται για τα αρχεία του Αλή Πασά, όπου η 
αναφορά του ονόματος Σαρακατζιάνος γίνεται σε 
δυο έγγαφα εκ των οποίων το ενα είναι αχρονολό-
γητο, αλλά που οι μελετητές το τοποθετούν χρονικά 
στο 1805 και το άλλο που είναι χρονολογημένο 
με έτος, ημερομηνία και τόπο σύνταξής του (1808 
Απριλίου 29 Λάρισα).

Εμείς ας μην παρακολουθήσουμε το έγγραφο 
του 1805 με την αβέβαιη χρονολόγησή του κι ας 
λάβουμε υπόψη μας το χρονολογημένο. Θα παρα-
τηρήσουμε οτι μεταξύ του πρωτου ερευνητή Θωμά 
Καλοδήμου, ο οποίος βασίστηκε στην ανάκριση του 
ληστή και τοποθετεί στην πρώτη ιστορική εμφάνι-
ση του ονόματος Σαρακατσάνος το 1849, και των 
αρχείων του Αλή Πασά το 1808 υπάρχει μια σοβα-
ρή μετάθεση χρόνου προς τα πίσω που αγγίζει και 
περνάει τα σαράντα (40) χρόνια. Και κανένας δεν 
μπορεί να μας βεβαιώσει οτι ο χρόνος αυτός της 
διαφοράς δεν μπορεί να μεγαλώσει σε μια καινούρια 
έρευνα ή μια τυχαία ανακάλυψη κάποιου εγγράφου 
σε κάποια ξεχασμένα αρχεία, αρκεί να υπάρχουν 
άνθρωποι που αγαπούν την έρευνα.

Αυτό θα εξαρτηθεί απο τους νέους επιστήμονες, 
Σαρ/ναίους και μη, να ερευνήσουν τα αρχεία, όπου 
υπάρχουν, αναδιφώντας την ιστορική πορεία για 
περισσότερη ενημέρωση, και γιατί η μελέτη της 
ιστορίας της πατρίδας μας όπου, εκτός απο την 
προσφορά της ενημέρωσης σε θέματα παλιά και 
λησμονημένα, αυτή η ίδια η ενασχόληση με το ιστο-
ρικό παρελθόν του τόπου μας είναι ένα θαυμάσιο 
εντρύφημα.

Θέλω να πιστεύω οτι η έρευνα δεν σταματά στους 
παλιούς ερευνητές συγγραφείς αλλά θα συνεχιστεί, 
όχι μόνο για την πρώτη ιστορική εμφάνιση του 
ονόματος Σαρακατσάνος, αλλά γενικότερα για την 
προώθηση και προαγωγή της επιστήμης.

Η δική μου παρέμβαση με το σημείωμά μου αυτό 
επιδιώκει την συντήρηση στην επικαιρότητα της 
ιστορικής μνήμης των Σαρακατσαναίων και την πρό-
κληση ενδιαφέροντος από νεότερους επιστήμονες 
για τη μελέτη της ιστορίας και της ζωής και παρά-
δοσης των παππούδων τους.

Σε καμία παρίπτωση δεν απευθύνεται στους 
μυημένους μελετητές, οι οποίοι κατέχουν τα θέματα 
καλύτερα απο μένα, αλλά σκοπό έχει να ενημερώσει 
εκείνους που δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το 
μεγάλο θέμα που λέγεται Σαρακατσανισμός.

Συγχαρητήρια στα παιδιά που συµµετείχαν στις Ει-
σαγωγικές Εξετάσεις σε ΑΕΙ. Στο φύλλο αυτό δη-
µοσιεύουµε όσα ονόµατα παιδιών κατορθώσουµε 
να συγκεντρώσουµε. Παρακαλούµε όποιον γνωρί-
ζει ονόµατα παιδιών να µας ενηµερώσει. Δεν έχου-
µε άλλη δυνατότητα να ενηµερωθούµε παρά µόνο 
τη δική σας πληροφόρηση. Θα συνεχίσουµε και στο 
επόµενο φύλλο.
• ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ και 
της ΑΡΕΤΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
• ΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΡΡΙΚΑΙ-
ΤΗΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
• ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
• ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΛΑ-
ΜΠΡΙΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
• ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΧΡΥ-
ΣΟΥΛΑΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
• ΤΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ και της ΕΛΕΝΗΣ, ΦΙ-
ΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
• ΧΑΣΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και της ΑΝΝΑΣ, 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
• ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟ-
ΖΑΝΗ)
• ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΠΗΝΕ-
ΛΟΠΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ-
ΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
• ΛΟΥΤΣΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΛΑ-
ΜΠΡΙΝΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
• ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΠΟΛΥ-
ΞΕΝΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪ-
ΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
• ΝΤΑΓΓΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και 
της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
• ΤΑΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, 
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
• ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ 
και της ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
• ΓΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΓΕ-
ΣΘΗΜΑΝΗΣ ΕΛΕΝΙΤΣΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
• ΤΑΓΚΑ ΖΩΗ του ΗΡΑΚΛΗ και της ΕΛΕΝΗΣ, ΔΙΑΤΡΟ-
ΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
• ΤΖΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΜΕΡΟ-
ΠΗΣ ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ, ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
• ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΟΛΓΑΣ, 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ.
• ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΛΟΥΪΖΑ-ΜΑΡΙΝΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ και της 
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΑΣΠΑΙΤΕ
• ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ και της ΘΕΟΔΩ-
ΡΑΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
• ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ από 
ΛΟΥΡΟ, ΧΗΜΙΚΟ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
• ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από ΛΟΥΡΟ,, 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ)
• ΚΑΨΑΛΗ ΑΛΕΞΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩ-
ΑΝΝΙΝΑ)
• ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΕΥΘΥΜ. ΤΣΟΥΜΑΝΗ, από Α. ΡΑΒΕΝΙΑ,, 
ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΘ
• ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΙΚ. ΤΣΟΥΜΑΝΗ, από Κ. ΡΑΒΕΝΙΑ,, ΝΟ-
ΜΙΚΗ ΑΠΘ
• ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΖΩΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ και ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΟΥ-
ΜΑΝΗ, από Α. ΡΑΒΕΝΙΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΘ
• ΜΑΡΚΟΥ ΕΒΙΤΑ (ΕΓΓΟΝΗ ΕΡΑΣΜΙΑΣ ΠΑΣΧΟΥ από 
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ), ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ.
• ΓΟΓΟΛΟΥ ΝΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ από ΚΟΥΚΟΥΛΙ, ΑΞΙΩΜΑ-
ΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
• ΒΑΛΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ από ΝΕΓΡΑ-
ΔΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
• ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ από ΚΑΛΠΑΚΙ, 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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τα
σαρακατσανικα1�

Ο Γεωργούλας Μπέικος, γόνος αγροτικής οικογέ-
νειας, γεννήθηκε στον Κλειτσό των Αγράφων το 
1919 και πέθανε στη Μόσχα το 1975. Σπούδασε 
νομικά στη Θεσσαλονίκη, έλαβε μέρος στον ελλη-
νοϊταλικό πόλεμο (1940) και στην εθνική αντίσταση 
(1941 -1944) ενταγμένος στο Ε.Α.Μ., Υπήρξε συντά-
κτης του «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» της 
Π.Ε.Ε.Α. (Κυβέρνησης του βουνού). Το 1946 δικά-
στηκε για την πολιτική του δράση και φυλακίστηκε. 
Αποφυλακίστηκε το 1959. Διετέλεσε συντάκτης της 
προδικτατορικής «Αυγής». Το 1961 εστάλη ως αντα-
ποκριτής της ίδιας εφημερίδας στη Μόσχα, όπου 
και πέθανε το 1975. Τις εμπειρίες του από τη θητεία 
του στην Π.Ε.Ε.Α. και το πείραμα της «λαϊκής 
εξουσίας» των κοινοτήτων καταγράφει στο δίτομο 
έργο του «Λαϊκή εξουσία στην Ελεύθερη Ελλάδα» 
που εκδόθηκε μετά το θάνατό του το 1979 (εκδ. 
Θεμέλιο). Στο έργο του αυτό βρίσκει την ευκαιρία 
να περιγράψει και τη γενικότερη κατάσταση που 
επικρατούσε προπολεμικά στην ελληνική ενδοχώρα. 
Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι παρμένο από 
τον πρώτο τόμο, κεφάλαιο «Στη λυδία λίθο» (σελ. 
176 -177): 

«Ο χωρικός μας βλέπει το βλάχο να κατεβάζει 
για τις «εμποροπανηγύρεις» φορτώματα τους γκα-
ζοτενεκέδες τα βουτύρατα, ζυγιές – ζυγιές τα του-
λουμοτύρια και τα μαξούλια, πράμα που σημαίνει 
παράς! Τον βλέπει το φθινόπωρο, την εποχή που ο 
χωριάτης είναι πάνω στις φούριες του να σοδέψει 
προτού πέσει η κακοκαιριά, να κατεβαίνει για τα 
χειμαδιά με ξεγυρισμένο ζωντανό βιο, με τις βαλμιές 
τα αλογομούλαρα, με τις βλαχοπούλες ροδαλές και 
πλουμιστές, γεμάτον υγεία και ξαπόστατο. Τώρα 
πια απευθύνει το χαιρετισμό ακέριο στο χωριάτη: 
«Καλ’ μέρα, κουμπάρε». Κι ο χωρικός το παίρνει 
ως «βλαχοπονηριά», στέρφο το κοπάδι, τι χάνει; Σε 
καταδέχεται με τ΄ αζημίωτο!

Ο ρημαγμένος απ΄ τη χρόνια ανέχεια χωρικός 
δεν βλέπει τον αυτάδερφό του στην εκμετάλλευ-
ση κοπαδιάρη του τσελιγκάτου, ιον «πατούχα», 
αφού ο τελευταίος δε γίνεται να κατέβει στο χωριό, 
ούτε για να κοινωνήσει! Στο χωριό κατεβαίνει ο 
τσέλιγκας, ο Καλές. Ο Σπύρος ο Καλές, ο τσέλι-
γκας. Με τα αφράτα δεσποτικά προγούλια και το 
ζηλευτό σαλ΄βάρι του – το πάλλευκο γυαλιστερό 
φαρδύ παντελόνι που σουφρώνει στη ζώνη κι είναι 
υφασμένο από κάτασπρο μαλλί λόιδο το λόιδο 
ξεδιαλεγμένο μέσα από εκατοντάδες ποκάρια. Με 
το χιονάτο πουκάμισο, με τη μαύρη μακριά αρχο-
ντικιά πατατούκα του, το ίδιο από τρίχα την τρίχα 
διαλεχτό μαλλί καμωμένη, τύφλα να’ χει το κασμήρι! 
Με την ατλαζένια σκούφια του και το μαστορεμένο 
πάνω της μπρισίμι, με τα κόκκινα τελατίνια ξώραφα 
τσαρούχια και φούντα τρίχα με το χοντρόχαντρο 
–ούτε γούμενος! Κεχριμπαρένιο κομπολόι στο ένα 
χέρι, την πλουμπιστή, στο άλλο, γκλίτσα, όλο 
κέρατο και ξόμπλι, και το γκλιτσόξυλο από σχιστό 
πελεκητό πουρναρόξυλο. «Βλάχο» αυτόν τον Καλέ 
ξέρει ο κόσμος. 

Στις πέντε του Ιούλη, στο πανηγύρι του Αγίου 
Κυπριανού «που καίγεται» ο πλάτανος στο γλεντο-
κόπι των ξενόφερτων προσκυνητών, δε θα κατεβεί, 
μάνα μου, το τσοπανόπαιδο ή ο γιδάρης του τσελι-
γκάτου, μα ο Κώστας Καλές, ο γιος του τσέλιγκα. 
Ομορφάντρας ίσαμ’ εκεί πάνω, το ίδιο τριζάτος κι 
αεράτος και στην πένα ντυμένος, Παρέα του ένα 
δυο ή και παραπάνω τσελιγκόπουλα – ξαδέρφια, 
Καλέδες οπωσδήποτε –κι αγοράζουνε στη σούβλα 
ακόμα, ολόκληρο ψητό – ογδόντα δραχμές, παρακα-
λώ η οκά τότε! Ο ολοχρονής αδέκαρος χωρικός βλέ-
πει από μακριά τις ψησταριές, του σπάει η κνίσα τα 
ρουθούνια, τα σάλια του στάζουνε, ρίχνει πάρθεια 
λοξή ματιά στο «σκατόβλαχο», μπαίνει στο ξωκκλή-
σι, ανάβει το κεράκι του στον Άγιο, ακούει το «Δι’ 
ευχών….», ξανακάνει το σταυρό του και παίρνει τον 
ανήφορο για το φτωχόσπιτό του, όπου το πολύ 
- πολύ τον περιμένει μια πίτα! Κι ένα στα εκατό 
μπορεί, μέρα που είναι, να χαλαλίσει η νοικοκυρά 
του την πιο γέρικη παλιόκοτα!

Κι ο βλάχος δεν έχει τίποτα να ζηλέψει του 
χωριάτη; Όχι δα! Όσο κι αν κάνει βιος ετούτος ο 
πλάνητας, κάτω από δικό του κεραμίδι δε θα πλα-
γιάσει ποτέ του! Μια ζωή στη «σούρλα», όπως λέει 
κι ο ίδιος την κωνική καλύβα του από καλαμιά ή 

φτέρη, από πλατανόφυλλα ή « μπάτσες» ελάτου 
καμωμένη. Φωτιά, αναγκαστικά στο κέντρο της 
καλύβας, όση του χρειάζεται, δε θα ανάψει, αν δε 
θέλει να του λαμπαδιάσει όσο να πει «λέλε μου!». 
Πάνω στο λατσούδι ή στο ξηράγκαθο πλαγιάζοντας 
θα σπείρει τα παιδιά του. Κι εκεί, έτσι, θα του γεν-
νηθούνε. Με τα αρνοκάτσικα και τα κουτάβια μαζί 
θα μεγαλώσουνε. Στην καυκιά και με το ξυλοχούλι-
αρο θα τρώνε.

 Το ψωμοτύρι η βασική τροφή του τσομπανό-
βλαχου. Ούτε καν κρεμύδι, να αλλαξοφαϊσει! Ζεστό 
και μαγειρεμένο φαϊ κατά κανόνα δεν ξέρει τι θα 
πει. Λιμάζει το ξυνόμηλο κα το αγριοκορόμηλο. 
Λαχταράει την πατάτα και τη ρόκα του καλαμπο-
κιού. Σπάνια του πάει στα βλασοκόνακα κανένας 
χωρικός ένα γομαροφόρτι φρούτα γτα να πάρει σε 
αντάλλαγμα λίγο ξυνοτύρι. Τουλάχιστο, στα παλιό-
τερα χρόνια, έκλεβε φρούτα, πατάτες, ρόκες. Νύχτα 
και με κίνδυνο και για την ίδια τη ζωή του. Φυσικά 
κατέστρεφε φρουτόδεντρα, κόβοντας με το μαχαίρι 
κλωνάρια ολόκληρα. 

Βέβαια είναι γραμμένος στα οικεία μητρώα 
κάποιας κοινότητας. Αυτό, όμως, δεν του αλλάζει 
την ψυχολογία ότι είναι ολοζωής ένας ξένος! Αν 
του χρειαστεί κάποιο «χαρτί» απ’ την κοινότητα, 
είναι σίγουρος πως θα τον «αρμέξουνε». Και μήπως 
ψέματα; Όχι! Τον αρμέγει ο κοινοτοπατέρας, τον 
χαρατσώνει ο αγροφύλακας, τον τζερεμετίζει ο 
δασοφύλακας. Ανεβαίνει την άνοιξη στα βουνά; 
- βάλε απ’ τη Λειβαδιά ως το Βελούχι, απ’ τον 
Αλμυρό ως τ’ Άγραφα! Πόσος τόπος, πόσα χωριά! 
Κοπάδια τα γιδοπρόβατα, δεν είναι ένα – δύο να τα 
δέσει με το καναβίδι. Δε θα πηδήσει το ζαβατάρικο 
κάποιο φράχτη, δε θα μπει σε κήπο, δε θα πέσει 
σε απαγορεμένο μπαϊρι, λόγγο ή βακούφικο; Χραπ! 
– ο αγροφύλακας που τον πάει καταπόδι, Το ίδιο 
κι ο δασοφύλακας. Ο βλάχος, «ούτε το διάολο να 
δεις, ούτε το σταυρός σου να κάμεις»! Εκεί που να 
τους έχει από κοντά δίνει προκαταβολικά «μπα και 
ξεκουμπιστούν».

Αν ο Καραγάτσης, σημαντικός πεζογράφος ο 
ίδιος, καταφεύγει στη μυθοπλασία για να πετύχει 
τους στόχους του και να υπηρετήσει την τέχνη, ο 
Μπέικος μιλά άμεσα και ευθύβολα με ονόματα και 
διευθύνσεις. Τα δυο κείμενα παρουσιάζουν κι άλλες 
διαφορές. Ο Μπέικος περιορίζεται στη σύγκριση 
ανάμεσα στο βλάχο και το χωριάτη. Ταυτίζει τους 
Βλάχους (κτηνοτρόφους) με τους Σαρακατσαναίους. 
Αντίθετα ο Καραγάτσης μιλά για «βλάχους» και 
«σαρακατσαναίους» βάζοντάς τους, ωστόσο στο 
«ίδιο τσουβάλι». Τα δυο κείμενα αναφέρονται σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους : Το κείμενο του 
Καραγάτση αναφέρεται στην εποχή των τσιφλικά-
δων και των κολίγων (τέλη του 19ου αιώνα), ενώ 
το κείμενο του Μπέικου αναφέρεται στην περίοδο 
του μεσοπολέμου. Τα κριτήρια της σύγκρισης επί-
σης είναι διαφορετικά. Ο Καραγάτσης συγκρίνει 
τις τρεις κοινωνικές ομάδες (Βλάχους. Γύφτους, 
κολίγες – Χωριάτες) με κριτήρια την ελευθερία και 
τον τρόπο ζωής. Ο Μπέικος συγκρίνει το βλάχο 
με το χωριάτη με βάση την οικονομική δύναμη του 
καθενός και την εκμετάλλευση που υφίστανται από 
τους μηχανισμούς εξουσίας. Εντοπίζει τα «συν» και 
τα «πλην» του ενός και του άλλου. Και διαπιστώνει 
στο τέλος ότι μια σχέση, που κανονικά θα έπρεπε 
να είναι συμπληρωματική, καταντά σχέση αντιζηλίας 
και αντιπαλότητας. 

Το κείμενο του Μπέικου, παρά το γεγονός ότι 
εντάσσεται στο μεταίχμιο ιστορίας – κοινωνιολογίας 
και πολιτικής και στηρίζεται σε μια «μαρξίζουσα» 
ανάλυση, βρίσκεται μακριά από την «μονόχνωτη» 
και ξύλινη κομματική γλώσσα. Ο συγγραφέας χρη-
σιμοποιεί ένα λόγο ζωντανό και παραστατικό, που 
χρωματίζεται άλλοτε με ένα γλυκόπικρο χιούμορ 
κι άλλοτε από μια ανάλαφρη σατιρική διάθεση. Η 
γλώσσα και το ύφος του ακολουθούν τη φυσική 
ροή και τον αβίαστο χαλαρό ρυθμό του προφορικού 
λόγου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προσωπογρα-
φία του τσέλιγκα. Απόλυτα πετυχημένη. Το παρου-
σιαστικό του, η φορεσιά του (αρμάτα), η επιμονή 
στις λεπτομέρειες της περιγραφής. Μια ζωγραφική 
με λόγια.

Ωστόσο, όσο πετυχημένη είναι η περιγραφή του, 
τόσο άστοχη είναι η παρατήρησή του ότι τάχα ο 
τσέλιγκας ήταν εκμεταλλευτής. Όχι ότι δεν υπήρχαν 
και εκμεταλλευτές τσελιγκάδες. Ποτές δεν έλειψαν 

οι «μπαταξήδες» από τούτο τον κόσμο. Αυτοί όμως 
ήταν οι εξαιρέσεις στον κανόνα. Τα τσελιγκάτα, 
πρωτόγονες συντεχνίες τα χαρακτηρίζει η Αγγελική 
Χατζημιχάλη σε ένα άρθρο της, είχαν ως βάση της 
οργάνωσής τους την πατριά, την ευρύτερη πατριαρ-
χική οικογένεια. Αδέρφια και πρωτοξάδερφα αποτε-
λούσαν τον κορμό του τσελιγκάτου, Λιγοστοί σμίχτες 
και ρογιασμένοι το συμπλήρωναν ανάλογα με τις 
ανάγκες των κοπαδιών. Τσέλιγκας αναδεικνυόταν 
από τους κόλπους της πατριάς εκείνος που ξεχώ-
ριζε για τις ικανότητές του και ενέπνεε το σεβασμό 
και την εμπιστοσύνη στους υπόλοιπους. Άνθρωπος 
που είχε περάσει όλα τα στάδια της ποιμενικής 
«εκπαίδευσης» (από στερφάρης μέχρι γαλατιάρης και 
τυροκόμος). Ήταν ο φυσικός ηγέτης της στάνης. Στα 
πλαίσια αυτά δεν «τον έπαιρνε» να εκμεταλλευτεί 
τους άλλους. Ποιους θα εκμεταλλευόταν; Τους στε-
νούς συγγενείς του; Όσον αφορά στην περιποιημένη 
εμφάνισή του τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Ο τσέλιγκας 
έπρεπε να είναι «τζελεπής», καλοντυμένος, καθαρός, 
με το καλύτερο «μπινέκι» της «βαλμιάς», γιατί ήταν η 
εικόνα της στάνης προς τα έξω. Ερχόταν σε επαφή 
με τις αρχές, με τους εμπόρους, εκπροσωπούσε 
το τσελιγκάτο σε δικαστικές υποθέσεις, έπαιρνε 
μέρος σε δημοπρασίες βοσκοτόπων κτλ. Συνεπώς 
οι απαιτήσεις του ρόλου του επιβάλλανε και την 
«αρχοντική» εικόνα (ίματζ θα λέγαμε σήμερα). Όσο 
για τα υπόλοιπα (διώξεις, πίεση από τις αρχές, το 
κυνήγι των αγροφυλάκων και των δασολόγων κτλ.) ο 
Μπέικος είναι απόλυτα ακριβής.

 Παρατηρήσεις

1)Ο τσέλιγκας (Σπ. Καλλές): Ο τσέλιγκας, στον οποίο ανα-
φέρεται το κείμενο ήταν παππούς του έγκριτου δικηγόρου 
των Αθηνών Σπύρου Καλλέ, ο οποίος υπήρξε συντάκτης 
του ιδρυτικού καταστατικού της «Εν Αθήναις Αδελφότητος 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου» και τακτικός συνεργάτης 
των «Χαιρετημάτων» με τα θαυμάσια «Σαρακατσάνικα 
Παραμύθια» του. Άνθρωπος γλυκύτατος και φίλος καλός, 
τον θυμάμαι που ερχόταν στον ετήσιο χορό της Αδελφότητας 
ντυμένος την σαρακατσάνικη «αρμάτα» του και πάντα με 
ένα αρνί στην πλάτη, «κανίσκι» για το χορό. Πατέρας του 
αλησμόνητου Σπύρου ήταν ο Κώστας Καλλές που αναφέ-
ρεται επίσης στο κείμενο.
2)Η «σούρλα»: Όπως επεξηγεί ο συγγραφέας είναι η 
κωνοειδής καλύβη, το «ορθό κονάκι». Εξ ου και το επώ-
νυμο των Σουρλαίων στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία.(βλ.
και «Σαρακατσαναίοι της Ηπείρου, Γενεαλογικά δέντρα», 
Αδελφότης των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου, 
επ. Παύλος Δ. Κατρής, -Δημήτρης Λ. Τάγκας Αθήνα 2015, 
σελ.203)
3)μαξούλια: το μαξούλι είναι το σύνολο της παραγωγής 
των αιγοπροβάτων ενός τσελιγκάτου ή ενός νοικοκυριού 
και γενικότερα το σύνολο της παραγωγής ενός αγροτικού 
νοικοκυριού σε γεννήματα ή γαλακτοκομικά προϊόντα. Η 
λέξη παρμένη από τα τούρκικα (mahsoul) ή τα αραβικά 
πάλι (mahsoul)
4)βαλμιές: οι αγέλες ή λακνιές των «πραμάτων», των αλο-
γομούλαρων. 
5)ποκάρια (πουκάρια για τους Σαρακατσαναίους): τμήματα 
ή μικροί όγκοι μαλλιών κατά τον κούρο των προβάτων. 
Λέξη με καταγωγή αρχαιοελληνική από το ουσιαστικό 
πόκος με την ίδια σημασία, το οποίο γίνεται ποκάριον 
(υποκορ.) στους ελληνιστικούς χρόνους.
6)λατσούδι: λατσούδια είναι κλωνάρια από έλατα που 
χρησιμοποιούνταν για στρώματα ή περιφράξεις. Η λέξη 
πιθανόν παράγεται από το υποκοριστικό του έλατος, ελάτη 
– ελατίδιον. Την ίδια σημασία έχει και λέξη μπάτσες στο 
κείμενο.
7)τζερεμετίζει:ζημιώνει, τον τιμωρεί με χρηματικό πρόστιμο, 
τον χαρατσώνει. Από το ουσιαστικό τζερεμές = πρόστιμο. 
Λέξη παρμένη από τα τούρκικα (cereme = πρόστιμο). 
Μεταφορικά σημαίνει τον τεμπέλη άνθρωπο, το παράσιτο.
8)βακούφικο: το κτήμα που ανήκει σε εκκλησία ή τέμενος 
(βακούφι = ακίνητο που ανήκει σε εκκλησία ή σε κάποιο 
ιερό καθίδρυμα. Λέξη με ρίζες αραβικές (wakf ). Από τα 
αραβικά περνά στην τουρκική γλώσσα (vakif ) και από εκεί 
στη γλώσσα μας. 
8)ζαβατάρικο: ανάποδο, απείθαρχο, τρελούτσικο. Από το 
μεσαιωνικό ζαβός = ανόητος, τρελός, στραβός. Εξ ου και το 
ρήμα ζαβώνω π.χ. ζάβωσε η πρόκα = στράβωσε η πρόκα
9)μπαταξήδες :κακοπληρωτές, απατεώνες. Λέξη τουρκικής 
προέλευσης (batakci = κλέφτης, φοροφυγάς)
10)τσελεπής = ο άρχοντας, ο καλοντυμένος, άνθρωπος με 
προσεγμένη εμφάνιση. Λέξη μεσαιωνική με λατινικές ρίζες 
celeber = ο ονομαστός, ο ξακουστός, ο ένδοξος. Από τα 
λατινικά τη δανείστηκαν και οι τούρκοι (celebi = άρχοντας, 
ευπαρουσίαστος κτλ.)
11) «έδινε για να έχει το κεφάλι του ήσυχο». Το φιλοδώρημα 
(μπαξίσι) προς τους αγροφύλακες, δασολόγους, κοινοτάρχες 
κτλ. οι Σαρακατσαναίοι το λέγανε τ’λάκι, λέξη αγνώστου 
προελεύσεως. Πάντως προϋπολογιζόταν στα έξοδα του 
τσελιγκάτου.
12) μπαϊρι = πλαγιά συνήθως άγονη, λοφίσκος ή επικλινές 
έδαφος. Το επάνω μέρος της πλαγιάς σε μια πόλη αμφιθε-
ατρικά κτισμένη. Επί Τουρκοκρατίας οι Τούρκοι συνηθίζανε 
να χτίζουν τα σπίτια σ’ αυτό το σημείο για να έχουν επο-
πτεία του χώρου κι έτσι, αυτά τα σπίτια πηραν συνεκδοχι-
κά το όνομα μπαϊρια. Η λέξη από τα τούρκικα( bayir).

Ο χωριάτης, ο βλάχος κι ο γύφτοςΜΙΚΡOΚΕΙΜΕΝΑ 
του Θ.Γ. Γόγολου

Μνήμη Σπύρου Καλλέ


