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Χαρούμενο κι ευτυχισμένο το 2018

Οι χοροί καλά 
κρατούν Η κρίση στους πολιτιστικούς συλλόγους 

- Σκέψεις για επαναπροσέγγιση των 
μελών και των νέων

Είναι φανερό ότι τα τελευταία χρόνια οι 
πολιτιστικοί σύλλογοι στη χώρα μας βρί-
σκονται σε ύφεση. Πολλοί εξ αυτών έχουν 

αδρανοποιηθεί, 
είναι σύλλογοι 
«σφραγ ίδες» . 

Κάτι ανάλογο παρατηρείται και στους σαρα-
κατσάνικους πολιτιστικούς συλλόγους. Λείπει 
η ζωντάνια και η ενεργητικότητα των πρώτων 
δεκαετιών. Και είναι φυσικό αυτό, και δικαι-
ολογείται απόλυτα, διότι οι σύλλογοι επανα-
λαμβάνουν τα ίδια πράγματα, τις ίδιες δράσεις 
- σε πολλές περιπτώσεις με τα ίδια πρόσωπα 
- κάθε χρόνο και ως εκ τούτου μειώνεται το 
ενδιαφέρον συμμετοχής του κόσμου. Ένας δεύ-
τερος λόγος «αδράνειας» είναι και η δυσχερής, 
από κάθε άποψη, κατάσταση που περνά η 

ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Υπάρ-
χει όμως και μια άλλη αιτία, που αφορά τους 
σαρακατσάνικους συλλόγους, ίσως η σημαντι-
κότερη, αυτή της μη συμμετοχής των νέων στα 
δρώμενα των συλλόγων μας. Η «αστικοποίη-
ση» των Σαρ/νων, με την εγκατάλειψη του πα-
τροπαράδοτου κτηνοτροφικού επαγγέλματος, 
ώθησε τη νέα γενιά, αγόρια και κορίτσια, σε 
άλλους δρόμους και ατραπούς.

Έτσι, πέραν των χορευτικών τμημάτων που 
διαθέτει ο κάθε σύλλογος, είναι ελάχιστοι οι 
νέοι που συμμετέχουν στις δραστηριότητές 
του. Χωρίς τη συμμετοχή των νέων δεν πάμε 
πουθενά και προδιαγράφεται δυσοίωνο το μέλ-
λον των συλλόγων. Έχουμε την πικρή εμπειρία 
αποχής - και δυστυχώς όχι μονάχα των νέων 
- από τη Γ. Σ. για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στην 
Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου το φθι-
νόπωρο του 2016, όπου «επιστρατεύτηκαν», με-
ταξύ των είκοσι παρόντων, επτά άτομα για να 
αποτελέσουν το Δ.Σ. της Αδελφότητας. Μιας 
Αδελφότητας που έγραψε ιστορία στα σαρα-
κατσάνικα δρώμενα τα παλιότερα χρόνια και 
είχε αναμφισβήτητα ζηλευτή θέση μεταξύ των 

συλλόγων της Χώρας. Επομένως οι σύλλογοι 
θα πρέπει να προσελκύσουν τη νέα γενιά με 
άλλους τρόπους προσέγγισης. Δεν αρκούν δη-
λαδή μόνον οι συνήθεις εκδηλώσεις που πραγ-
ματοποιούνται κάθε χρόνο στους συλλόγους: ο 
ετήσιος χορός και τα ανταμώματα.

Ας μου επιτραπεί να αναφερθώ, εν συντο-
μία, σε δράσεις που μπορούν οι σύλλογοί μας 
να δραστηριοποιηθούν, ώστε να προσελκύσου-
με τα μέλη μας -νέους και μεγάλους ηλικιακά 
– για να ξαναζωντανέψουν το σύλλογο. Ο Λαϊ-
κός Πολιτισμός των Σαρ/ναίων στα χρόνια του 
νομαδισμού είχε στοιχεία πολύτιμα, χρήσιμα και 
στην εποχή μας, την εποχή του καταναλωτισμού 
και της τεχνολογικής ανάπτυξης, τα οποία τα 
ξεχάσαμε, ίσως και να τα αρνηθήκαμε. 

συνέχεια στην 5η σελίδα

του Ευριπιδη Μακρή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η κρίση στους πολιτιστικούς συλλόγους 
του Ευριπιδη Μακρή  ..............................................................1 & 5
Κοινωνικά................................................................................. 2
«Σαρακατσιάνικα τόμος 1» του Β.Σερμπέζη 
του Θ.Γ. Γόγολου .......................................................................3
Περιοδικό «Σαρακατσαναίοι» .............................................3
Αυτάρκεια, η αρετή του άριστου μέτρου του Δ. Μπάκα  .4
Θα ξεραθούν τα έλατα! του Νίκου Γιαννακού  ................. 5
Σελίδα στο Facebook:Αδελφότης των εν 
Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου ..................................6
Οι Σαρακατσαναίοι στο "Πρώτο Θέμα", του Δ. Τάγκα ..6
Βασιλοκλούρα-Μπουκ’βάλα 2018 ....................................7
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση .......................................7
Η φορολόγηση των νομάδων κτηνοτρόφων 
στην Τουρκοκρατία του Γιώργου Κ. Τσουµάνη  ...................8
Αγορά καπνού και ο αγροφύλακας
του Γιώργου Κων. Καπρινιώτη ...................................................... 9
Από τη ζωή του κοπαδιού. Πώς γινόταν η 
αναπαραγωγή του Αλκιβιάδη Λ. Καρβούνη ............................ 9
Νέα Συλλόγων Σαρακατσαναίων  ................................... 10
Άγνωστα & σπάνια κείμενα για τους Σαρακατσάνους 11
Έθιμο από άλλες εποχές! του Αχιλλέα Θ. Καραγιάννη ...11
Επιτυχόντες εισαγωγικών εξετάσεων 2017 .................. 11
ΜΙΚΡΟΚΕΙΜΕΝΑ: Το σαρακατσάνικο τραγούδι 
και οι παραλλαγές του Θ. Γ. Γόγολου ................................. 12

Αδελφότης των εν Αθήναις 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018
Αίθουσα εκδηλώσεων «Αρχοντικό», 

Καρπενησίου 20, Περιστέρι
Τραγουδούν: Νίκος Γιαννακός, 

Γιώργος Γόγολος, Νίκος Καλαμίδας
Κλαρίνο: Αλέξανδρος Τσουμάνης

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.

Αδελφότητα Σαρακατσαναίων 
Ηπείρου

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 
Κέντρο "ΑΛΕΚΟΣ" στο Κρυφοβό Ιωαννίνων.

Σύλλογος Σαρακατσαναίων 
Θεσπρωτίας

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 
Κέντρο «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ» στην Αγία Μαρίνα. 
Τραγούδι ο Νίκος Γιαννακός και ο Σταύρος 
Μπόνιας και κλαρίνο ο Γιώργος Τσουμάνης.

Σύλλογος Σαρακατσαναίων 
Νομού Πρεβέζης

Σάββατο 24 Μαρτίου 2018

Σύλλογος Σαρακατσαναίων 
Πελοποννήσου

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 
Στη Νεμέα. 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ
«ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2018»

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας



τα
σαρακατσανικα�

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Αλέξης Κων/νου Χαρίση και η Μαρίνα Δόση 
απέκτησαν αγοράκι στις 25/06/2017.
• Ο Στέλιος Δούλης και η Νικολέτα Κων/νου Χα-
ρίση απέκτησαν αγοράκι στις 05/07/2017.
• Ο Λάμπρος Χουλιάρας του Γεωργίου και η 
Ευαγγελία Τάτση απέκτησαν κοριτσάκι στις 
20/04/2017.
• Η Σπυριδούλα Δόση του Ανέστη και ο Μα-
λισιώβας Θεοχάρη απέκτησαν αγοράκι στις 
13/04/2017.
• Η Αντιγόνη Χρ. Γατσέλου και ο Ιωάννης Παπ-
πάς απέκτησαν αγόρι.
• Ο Νίκος Αρ. Τάγκας από Αγρίνιο και η Φωτει-
νή Μπατσίλα απέκτησαν αγόρι στις 9/11/2017. 
• Ο Χρήστος Λιούγκος του Ιωάννη και της Βερ-
δίκης Χ. Κάτσενου και η Ισμήνη Γκιόξη απέκτη-
σαν κορίτσι στις14/11/17 στην Αθήνα.
• Η Κλεοπάτρα Θεοδ. Τάγκα από το Τσεπέλο-
βο και ο Λάζαρος Πάντος απέκτησαν αγόρι στις 
6/12/17 στα Γιάννενα.
• Η Στεφανία Δημ Φερεντίνου από το Τσεπέ-
λοβο και ο Άγγελος Μάντζιος, απέκτησαν αγόρι 
στις 7/12/17, στα Γιάννενα.
• Ο Αλέξανδρος Παύλου Τσουμάνης και η Ιωάν-
να Πάνου απέκτησαν αγόρι στις 17-10-2017.

 
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

• Ο Φερεντίνος Αλέξανδρος του Γεωργίου και η 
Ρεβέκκα Κοσιώρη του Χαράλαμπου, βάφτισαν 
την κόρη τους Ηλιάνα στις 29/07/2017.
• Ο Σπύρος Τζουμερκιώτης και η Ειρήνη Φαρ-
μακίδου βάφτισαν την κόρη τους Γεωργία στις 
17/08/2017.
• Ο Απόστολος Βαγγελής και η Παρασκευή 
Σαββίδου βάφτισαν την κόρη τους Ελισάβετ στις 
15/08/2017.
• Ο Αλέκος Κάτσινος και η Ειρήνη Γόγολου βά-
φτισαν την κόρη τους Ειρήνη στις 22/08/2017.
• Η Ανθούλα Τσουμάνη και ο Βασίλης Θεόπι-
στος, βάφτισαν την κόρη τους Αναστασία στο 
Δίλοφο Ζαγορίου στις 14/10/17.
• O Μιχάλης Ευάγγελου Καψάλης, από Τσεπέ-
λοβο και η σύζυγός του Βάνα, βάφτισαν τον γιο 
τους Χρήστο τον Οκτώβρη 2017 στη Θεσσαλο-
νίκη.
• Η Χρυσούλα Ευαγγέλου Καψάλη και ο Βασί-
λης Αραμπατζής βάφτισαν τον γιο τους Ανδρέα, 
τον Σεπτέμβριο 2017 στη Θεσσαλονίκη.

ΓΑΜΟΙ 

• Η Μαριάνα Τσουμάνη του Γεωργίου από Κλη-
ματιά και ο Παναγιώτης Μπιρμπίλης, παντρεύ-
τηκαν στις 18/9/2017 στην Αμοργό.
• Η Αντιγόνη Θεόδωρου Γιαννακού και ο Από-
στολος Μάλιος παντρεύτηκαν στις 26/08/2017 
στο Κιλκίς.
• Η Γόγολου Γεωργία του Παύλου από Γκραικο-
χώρι και ο Νικόλαος Θύμιος παντρεύτηκαν στις 
09/09/2017
• Η Τζένη Μπάρκα και Δημήτρης Κατηνιώτης 
παντρεύτηκαν στις 26-12-17 στην Πρέβεζα.
• O Nταχρής Νικ. Σπύρος και η Χριστίνα Αθαν. 
Ζήγου παντρεύτηκαν στι; 7/10/2017 στο Καλπά-
κι.
• Η Τάγκα Θεοδ. Κλεοπάτρα από το Τσεπέλο-
βο και ο Λάζαρος Πάντος παντρεύτηκαν στις 
16/9/2017 στο Καλπάκι.

• O Θεοδωράκης Νικόλαος από Νέα Σελεύκεια 
και Μαίρη Μπέζα από Γκραικοχώρι παντρεύτη-
καν στις 22/07/2017.
• Ο Άγγελος Διαμάντης και η Βαλεντίνα Γ. Τσου-
μάνη παντρεύτηκαν 22/07/2017.
• Η Λαμπρινή Ράπτη και ο Γιώργος Μάκης πα-
ντρεύτηκαν στην Πρέβεζα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Αντρέας Γιαννακός ετών 81 από Αετό Φιλια-
τών στις 31/07/2017.
• Λαμπρινή Κούτσικου ετών 87 από Λάκκα 
Ηγουμενίτσας στις 14/08/2017.
• Χουλιάρα Ελευθερία το γένος Πάσχου στις 
30/09/2017.
• Σταυρούλα Αχνούλα το γένος Σπύρου Μπάρ-
κα, από Σκαμνέλι, 70 ετών, πέθανε στην Ανατο-
λή στις 1/11/17.
• Αρετή χήρα Βαγγέλη Παπαρούνα, 83 ετών στις 
23/11/17 στους Ασπράγγελους.
• Ιάσων Τσουμάνης από Τσεπέλοβο 66 ετών, 
στις 28/12/17 στους Κήπους.
• Γεωργία χήρα Θεοδώρου Κάτσενου, από Πα-
λιόκαστρο Θεσπρωτίας το γένος Νίκου Τσουμά-
νη, 99 ετών, στις 6/12/17, στο Νεοχωρόπουλο Ιω-
αννίνων.
• Αριστείδης Τσουμάνης του Κωνσταντίνου 95 
ετών, στα Άνω Ραβένια στις 8/1/18.
• Αγγελική Τζιάσιου, το γένος Πάσχου 83 ετών, 
στο Σκαμνέλι στις 9/12/17.
• Χαρίκλεια χα Αλ. Μπιστιόλη, το γένος Σωτ. 
Κουσιοβίστα, 98 ετών στις 20/11/2017 στην Πέρ-
δικα Θεσπρωτίας
• Σπυριδούλα χα Γ. Γιαννακούλη, 67 ετών, στις 
29/12/2017 στο Καρβουνάρι Θεσπρωτίας
• Βασιλική σύζ. Αχιλλέα Βαγγελή, το γένος Ν. 
Χουλιάρα, στις 4/12/2017 στον Άγιο Γεώργιο Θε-
σπρωτίας
• Αχιλλέας Γ. Βαγγελής ετών 84, στις 26/12/2017 
στον Άγιο Γεώργιο Θεσπρωτίας
• Δόσης Νικόλαος, ετών 92, στις 27/11/2017στην 
Λάκα Θεσπρωτίας
• Χρυσάνθη χα Θεόδωρου Κώνστα, το γένος Δ. 
Βαγγελή ετών 94, στις 19/11/2017 στην Ηγουμε-
νίτσα
• Ελισσάβετ Βούλγαρη, συζ. Μιχ. Ντέτσικα, ετών 
50, στις 25/12/2017 στα Σύβοτα Θεσπρωτίας
• Ελπινίκη χα Δημ. Ντέτσικα, ετών 97, στις 
21/10/2017 στα Σύβοτα Θεσπρωτίας
• Σωτήρης Β. Γαλανός από τα Ηλιοβούνια, 79 
ετών στις 5/11/2017.
• Κήττας Αθαν. Παντελής στη Δράμεση, 94 
ετών, στις 22/10/2017.
• Χασκής Παναγ. Χρήστος, 61 ετών από το Καλ-
πάκι στις 16/1/2018.
• Οφειλόμενη διόρθωση σε θάνατο που δημοσι-
εύθηκε στο προηγούμενο φύλλο: Το σωστό είναι: 
“Ελένη Νταχρή από Κάτω Πεδινά Ζαγορίου, 78 
χρονών, στις 2/7/2017 στα Κάτω Πεδινά.”

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 

Δημήτρης Λ. Τάγκας, 6945150848
ΣYNTΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Δημήτρης Λ. Τάγκας, 
Ηλίας Θ. Κάλλης, 6936855718

ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH 
Θεόδωρος Γόγολος

Δημήτρης Παν. Kάτσενος 6937426581, 
Παύλος Δ. Kατρής  6946903637,

Βασίλης Η. Σαλμάς 
Στράτος Γούλας (κοινωνικά) 6972027826, 

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

Έχω να λάβω γράμμα σου... 
Λαμία 15/12/2017

Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και για το 
Νέο Έτος "Χρόνια Πολλά". Με τον καινούργιο 
χρόνο όλες σας οι επιθυμίες όπως εκπληρω-
θούν. 

Ο σκοπός που επικοινωνών μαζί σας ήρθε 
κάπως απρόοπτα. Επειδή εγώ λέω κάποια 
ανέκδοτα και το ανέκδοτο είναι για γέλιο και το 
γέλιο στον άνθρωπο φέρνει μακροζωϊα.

Μου είπε ο πρόεδρος Σαρακατσαναίων 
Λαμίας στείλε στην εφημερίδα "Σαρακατσάνικα 
Χαιρετήματα" στην Αθήνα και ίσως δημοσιευ-
τούν. Φρόντισα βρήκα τη διεύθυνση και σας τα 
ταχυδρόμησα.

Για όλο τον θόρυβο σας ζητώ συγγνώμη,ούτε 
έχω την απαίτηση για δημοσίευση. Αυτό θα το 
κρίνεται εσείς.

Όπως βλέπετε είμαι ανορθόγραφος. Δεν είμαι 
ευχαριστημένος από τα γραπτά μου. Αλά είναι 
άλλο να λες το ανέκδοτο κι άλλο να το γρά-
φεις.

.....
Το σοβαρότερο θέλω να γηράψω για τους 

Σαρακατσαναίους, της φυλής μου, που είναι η 
ραχοκοκαλιά της πατρίδας μας.

Φιλικότατα 
Κώστας Κατσαντώνης
Καλύβια Λαμίας

Απάντηση: Αγαπητέ κε Κατσαντώνη, σας ευχό-
μαστε κι εμείς χρόνια πολλά και καλή χρονιά. 

Σας ευχαριστούμε για την αποστολή των κει-
μένων. 

Σε ό,τι αφορά στην ορθογραφία, καθόλου δεν 
μας πειράζει, ίσα-ίσα περιμένουμε από ανθρώ-
πους που έζησαν τη γνήσια σαρακατσάνικη ζωή 
να μας στείλουν στις απόψεις και τις αναμνή-
σεις τους.

Ευχαριστούμε και για τα χριστουγεννιάτικα 
δώρα που μας στείλατε. 

Τα κείμενα θα τεθούν υπόψιν της Συντακτικής 
Επιτροπής κι ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο 
θα δημοσιεύσουμε όσα η Επιτροπή εγκρίνει.

Και πάλι "Καλή Χρονιά¨!



τα
σαρακατσανικα �

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
• Γρίβα-Εξάρχου Γ. Σταυρούλα, Αθήνα 	30
• Καρβούνης Απόστολος, Νεάπολη, ....25
• Ράπτης Μιχαήλ, Παραμυθιά  ...............20
• Ρουμελιώτης Σπύρος, Λαμία  ..............20
• Καραγιάννης Αχιλλέας, Ρόδος  ...........20	
• Κήττα Χρυσάνθη του Σταύρ. Αθήνα 	20
• Κύττας Παναγιώτης, Παραμυθιά .......20
• Βαγγελής Θεόδωρος, Σύβοτα  ...........40
• Παπιγκιώτης Κ. Ανδρέας, Ιωάννινα, ..20
• Θεοχάρης Γεώργιος ................................20
• Αρβανίτης; (7/11/17) ..............................30
• Σαλμάς Νικόλαος,....................................20
• Καρβούνης Χρήστος ...............................25
• Γούλας Βασίλειος, Νιγρίτα ...................20
• Ρεντίφης Κων/νος ...................................20
• Τσουμάνης Αχ. Αλκιβιάδης, Θεσ/νίκη	30
• Φερεντίνος; (24/11/17)  .......................20
• Τάγκας Κων/νος, Κατσικάς ...................20
• Φαρμάκης Ευριπίδης, Θες/νίκη ..........30
• Μίχας Φίλιππος, Εμπεσσός ..................20

• Μπάρκας Κων/νος, Κανάλι ...................30
• Τσακούμης Ιωάννης, Καλύβια Αττ. ....50
• Άντζου Παναγιώτα ..................................40
• Κάτσανος Κωνσταντίνος .......................40
• Σαλμάς Ευάγγελος, Πρέβεζα ...............20
• Κωνσταντάκος Σωκράτης, Αθήνα ......50
• Καπρινιώτης Ιωάννης, ............................20
• Κάτσενου Βερδίκη, Αθήνα, ...................20
• Ντέτσικα Όλγα, Παλαιό Φάληρο .......20
• Κυργιάννης Δημήτριος, Βέροια ..........40
• Τζουμερκιώτης Σπύρος, Βόνιτσα .......20
• Κατσαρός Θεόδωρος, Φιλιάτες ..........30
• Κώτσης Γεώργιος, Ιωάννινα ................15
• Φερεντίνος Λάμπρος ..............................20

ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
• Ζήγος Νικόλαος, Ηγουμενίτσα, ...........20
• Τσουμάνης Παναγιώτης, Ιωάννινα ....30
• Καλλές Αποστόλης, Ηγουμενίτσα ......20
• Συργιάννης Δημήτριος, Μύτικας ........30
• Καρβούνης Λ. Αλκιβιάδης, Αθήνα ......20
• Καρβούνης Αλκ. Λάμπρος, Ρέθυμνο .20

• Καρβούνης Αλκ. Άγγελος, Αθήνα .......20
• Σαλμάς Σπύρος, Αθήνα ..........................20
• Σαλμάς Χρήστος, Αθήνα........................20
• Κάλλης Θ. Ηλίας, Αθήνα .......................20
• Φερεντίνος Ι. Ελευθέριος, Αθήνα ......20
• Ζυγούρης Ευάγγελος, Αθήνα ..............20
• Καλαμίδας Νίκος, Αθήνα .......................20
• Τσουμάνης Αλ. Ανδρέας, Αθήνα .........50
• Βαλάκος Απόστολος, Αθήνα ................50
• Κάτσενος Δημήτριος, Αθήνα................10
• Γιαννάκης Σπύρος, Αθήνα, ....................20
• Γόγολος Θεόδωρος, Αθήνα ..................20
• Καρβούνης Δ. Ευάγγελος, Αθήνα ......20
• Βαλάκος Ελευθέριος, Αθήνα ...............20
• Φερεντίνος Κ. Δημήτριος, Αθήνα ......20
• Καρβούνης Δ.Γεώργιος, Αθήνα,..........20
• Παπιγκιώτης Νίκος, Αθήνα ...................20
• Χρηστάκος Ηλίας, Αθήνα ......................20
• Γόγολος Β. Γεώργιος, Πέρδικα Θεσπ	20
• Μπίκος Ευάγγελος, Αθήνα ...................20
• Κουρέτσης Σεραφείμ, Περδικάκι, .......20

 EUROBANΚ
• Κουτούλας Γεώργιος, Ακροπόταμος 
Καβάλας .........................................................20
• Δήμου Σπυρίδων, Γλυφάδα,.................20
• Τσουμάνης Νικόλαος, Χαλκίδα ...........20
• Τζουμερκιώτης Χρήστος ........................20
• Καραθόδωρος Γεώργιος .......................30
• Σούρλας Αχιλλ. Κων/νος, ......................40
• Μυριούνη Ευγενία, Λάρισα ..................20
• Βέντζης Νικόλαος, Ιωάννινα, ..............20
• Καραθόδωρος Απόστολος, Πολίχνη .20
• Ράπτης Θωμάς, Ιωάννινα ......................50
• Πιστιόλης Γεώργιος ................................20
• Τσουμάνης Θεοχάρης, Σαρωνίδα, .....20

Σημειώσεις: 
1. Παρακαλούνται όσοι καταθέτουν χρή-
ματα να γράφουν το ονοματεπώνυμό 
τους, το όνομα πατέρα και την πόλη στην 
οποία στέλνεται η εφημερίδα
2.Παρακαλούνται οι κκ Αρβανίτης και 
Φερεντίνος που κατέθεσαν χρήματα στις 
7/11/17 και 24/11/17 αντίστοιχα να μας 
ενημερώσουν για τα στοιχεία τους για να 
ενημερωθεί το αρχείο.

Για το... καρδάρι συνδρομές - ενισχύσεις
Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους μας στηρίζουν οικονομικά, 

δίνουντας ό,τ δικιιούτι ο καθένας, για το καρδάρι για να συνεχίσουμι. 

Κυκλοφόρησε πρόσφατα ο 
καινούργιος δίσκος (���� με���� με�� με 
τον τίτλο Σαρακατσιάνικα 

τόμος 1 του Βασίλη Σερμπέζη. 
Μια δουλειά άψογη, προσεγμέ-

νη και στην τελευταία της λεπτο-
μέρεια, στοιχείο που διακρίνει και 
τις προηγούμενες δημιουργίες του 
σπουδαίου αυτού ερμηνευτή και 
μελετητή του σαρακατσαάνικου και 
ευρύτερα του δημοτικού μας τρα-
γουδιού. 

Ο καινούργιος δίσκος του περι-
λαμβάνει δεκατέσσερα σαρακατσά-
νικα τραγούδια, τα οποία επιλέχθη-
καν από μια προσωπική του συλ-
λογή πεντακοσίων πενήντα (550�� 
τραγουδιών. 

Τα τραγούδια αυτά, τα οποία 
ανήκουν στην κατηγορία των παρα-
λογών, απαρτίζουν τον πρώτο τόμο 
μιας δισκογραφικής σειράς «από 
τους πέντε που φιλοδοξεί να εκ-
δοθούν κατά την επόμενη τριετία», 

όπως προαναγγέλει ο ίδιος. 
Ο δίσκος πλαισιώνεται από έναι 

καλαίσθητο τομίδιο πενηνταέξι (56�� 
σελίδων που περιλαμβάνει: 

α�� μια σύντομη, ουσιαστική και 
κατατοπιστική εισαγω�ή με βασικό�ή με βασικόή με βασικό 

θέμα τα «πλαστά» τραγούδια (πα-
ραλογές – ακριτικά�� των Σαρακα-
τσαναίων 

β�� τους στίχους των τραγουδιών 
με τα γυρίσματά τους 

γ�� μικρές εισαγωγές για κάθε τρα-
γούδι που παρέχουν χρήσιμες πλη-
ροφορίες σχετικές με την μουσική 
του και το θέμα του ή αναφέρονται 
σε διαφορα πραγματολογικά στοι-
χεία (��������.��������.��. 

Εισαγωγή και κείμενα στηρίζονται 
σε μια επιλεγμένη και έγκυρη βιβλι-
ογραφία. 

Ο Βασίλης Σερμπέζης έχει το χά-
ρισμα να διαθέτει μια φωνή με εκ-
πληκτικες δυνατότητες. Παραλληλα 
η μακροχρόνια ενασχολησή του με 
το δημοτικό μας τραγούδι είχε ως 
αποτέλεσμα να αποκτήσει μια αξιο-
θαύμαστη τεχνική που «καθοδηγεί» 
τις φωνητικές του δυνατότητες έτσι 
που να εξευγενίζουν το τραγούδι, 
χωρίς να του στερούν την πηγαι-

ότητα του αισθήματος που αυτό 
αποπνέει. Αυτό φαίνεται καλύτερα 
όταν ερμηνεύει σαρακατσάνικα τρα-
γούδια, όπου με τον τρόπο του και 
την τεχνική του αποδυναμώνει, αν 
δεν εξαλείφει, την κάποια τραχύτη-
τα που διακρίνει το σαρακατσάνικο 
τραγούδι.

Από την άλλη η ακαδημαϊκή του 
μόρφωση και η γενικότερη πνευμα-
τική του καλλιέργεια του επιτρέ-
πουν να μελετά σε βάθος τα δη-
μοτικά μας τραγούδια. Κι αυτό δεν 
είναι άσχετο με την ποιότητα της 
ερμηνείας του. 

Και σ’ αυτό τον δίσκο συνεχίζει 
τη συνεργασία του με τον σπουδαίο 
κλαρινίστα Γιώργο Κωτσίνη και την 
κομπανία του, μια συνεργασία που 
οδηγεί σε ένα άρτιο αποτέλεσμα. 
Συγχαίρουμε και τους δυο και τους 
ευχόμαστε καλή συνέχεια στην προ-
σπάθειά τους.

 Θ.Γ. Γόγολος

Τα «Σαρακατσιάνικα τόμος 1» του Βασίλη Σερμπέζη

Περιοδικό «Σαρακατσαναίοι»

Η Αδελφότητα Σαρακατσαναίων 
Ηπείρου συνεχίζει μια αξιόλο-
γη και ξεχωριστή δραστηριότητα 

που ξεκίνησε εδώ και 34 χρόνια, την έκ-
δοση του περιοδικού «Σαρακατσαναίοι», 
του μακροβιότερου και ποιοτικότερου 
εντύπου που εκδίδεται στο σαρακατσά-
νικο κόσμο. 

Παραδοσιακά η κυκλοφορία του συμπί-
πτει με το κόψιμο της πίτας που κάθε 
χρόνο γίνεται 16 Ιανουαρίου, παραμονή 
της γιορτής του πολιούχου των Ιωαννί-
νων, του Αγίου Γεωργίου του Νεομάρτυρα. 
Συνιστούμε το περιοδικό «Σαρακατσαναί-
οι» ανεπιφύλακτα σε όσους αγαπούν την 
σαρακατσάνικη παράδοση και αναζητούν 
γνήσιες πηγές πληροφόρησης. Αξίζει πολύ 
περισσότερα από τη συμβολική τιμή των 
5 Ευρώ που διατίθεται. 

Συγχαρητήρια στο ΔΣ της μάνας» Αδελ-
φότητα των Ηπειρωτών Σαρακατσαναίων 
και στη συντακτική επιτροπή του περιο-
δικού.

Περιεχόμενα περιοδικού
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Προοίμιο

Ζούμε στην εποχή της κατανάλωσης, για να μη 
πούμε της υπερκατανάλωσης. Όλοι μιλάμε 
για παραγωγή και κατανάλωση. Ζούμε για να 

καταναλίσκουμε. Ο άνθρωπος έγινε πια «καταναλω-
τής» και πελάτης. Τελικά, αριθμός. Στο κυνήγι της 
ευδαιμονίας, της ευτυχίας που εκφράζεται με τον 
ηδονισμό παρασυρόμαστε εκόντες –άκοντες στη 

δημιουργία της νοοτρο-
πίας: «ξοδεύω επομένως 
υπάρχω». Χρειαζόμαστε 

παραγωγή προϊόντων. Από τη στιγμή που αποκτή-
σουμε ένα προϊόν εμφανίζεται η ανάγκη κάποιου 
άλλου. Η δημιουργία, όμως, νέων αναγκών, που 
αναδύονται από την πρόκληση εσωτερικών μας επι-
θυμιών μάς οδηγούν σε φαύλο κύκλο αναζήτησης. 
Πάμπολλες ανάγκες εξυφαίνονται μέσα σε συναι-
σθήματα ζήλειας, πόνου, κορεσμού, αντιπάθειας 
και ανταγωνισμού. Η «διαφήμιση» δεν σε αφήνει 
να σκεφτείς, εάν την έχεις την ανάγκη. Μας την 
επιβάλλει η μόδα, ο συρμός, η προβολή, οι «ειδή-
σεις». Το φυλλάδιο κάτω από την πόρτα σου, στο 
γραμματοκιβώτιό σου. Βομβαρδισμός πληροφοριών 
για το καλό σου. Δεν μας αφήνουν να πλήξουμε. 
Αλλά και δεν μας αφήνουν να σκεφτούμε. Μας χρει-
άζονται όλα αυτά τα προϊόντα; Καλύπτουν άραγε 
ουσιαστικές ανάγκες μου; Μπορώ να τα αποκτήσω 
ή ένα μεγάλο μέρος της δυστυχίας μου οφείλεται σε 
μια τεχνητή έλλειψη;

Εισαγωγή 
Αυτάρκεια είναι αρχαιοελληνικός όρος, που εμφα-

νίζεται στον Πλάτωνα και στον Αντισθένη, προ-
τού αποκτήσει κεντρικό ρόλο στην ηθική του 
Αριστοτέλη. Αυτάρκεια, με την ηθική έννοια του 
όρου, είναι η ιδέα, την οποία διατυπώνει ο αρχαίος 
ευδαιμονισμός. Το «ευ ζην». Η ολοκλήρωση και 
πληρότητα του εαυτού, δηλαδή η ευτυχία. Η 
τελεολογική ηθική που αποσκοπεί στην ευτυχία, 
η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σοφία. 
Η αντίληψη των Αρχαίων Ελλήνων περί ευδαιμο-
νισμού συνίσταται στο εξής: Κανένας δεν λέει ότι 
προσπαθεί να είναι ευτυχισμένος για να είναι πλού-
σιος ή ισχυρός, κλπ. Τουναντίον, αναζητούμε πίσω 
από τα φαινομενικά αγαθά που επιδιώκουμε ( τα 
πλούτη, την επιστήμη, την ισχύ, κλπ.�� ένα ύστατο 
Αγαθό, που ονομάζουμε Υπέρτατο Αγαθό και που 
δεν είναι άλλο από την ευτυχία. Η ευτυχία για τον 
άνθρωπο, που καλείται ολβιότητα θα μπορούσε 
επομένως να θεωρηθεί το μόνο αγαθό που το ανα-
ζητούμε γι΄ αυτό που είναι. Ο τελικός σκοπός. Η 
ολβιότητα, ως τέλεια εκπλήρωση του εαυτού, είναι 
ένα αγαθό που μας καθιστά αυτάρκεις και έχει ως 
αποτέλεσμα να μην έχουμε ανάγκη τίποτε άλλο. 

Η αναλογία με την οικονομικο-πολιτική έννοια 
προτείνεται από τον Αριστοτέλη στα Πολιτικά: μια 
αυτάρκης χώρα (Πόλη�� είναι μια χώρα που αντλεί 
από τα δικά της εδάφη τα προϊόντα που έχει ανά-
γκη.

Κοντολογίς οι πρόγονοί μας θεωρούσαν ως 
αυτάρκεια το να αρκείται κάποιος στις ανάγκες του 
ολιστικά, με αυτά που έχει, ενώ εμείς οι νεότεροι 
θεωρούμε ως αυτάρκεια την οικονομική ανεξαρτη-
σία. 

Ποιος άραγε έχει δίκαιο;

Αυτάρκεια (ανεξαρτησία), εγκράτεια, 
σωφροσύνη (μετριοπάθεια)

Ενώ ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας μιλούσαν 
για μετριοπάθεια ή εγκράτεια (σωφροσύνη��, ο 
Επίκουρος προτιμούσε να μιλάει για αυτάρκεια 
(ανεξαρτησία��. Φυσικά δεν υπάρχει αυτάρκεια χωρίς 
εγκράτεια και σωφροσύνη. «Θεωρούμε την αυτάρ-
κεια μεγάλο αγαθό όχι γιατί πρέπει οπωσδήπο-
τε να περιοριζόμαστε στα λίγα, αλλά μπορούμε, 
αν δεν έχομε τα πολλά, να αρκούμαστε στα 
λίγα, πεπεισμένοι ότι αυτοί που απολαμβάνουν 
την πολυτέλεια με μεγαλύτερη ευχαρίστηση 
είναι αυτοί που εξαρτώνται λιγότερο από αυτήν 
και πως ό,τι είναι φυσικό αποχτιέται πιο εύκο-
λα, ενώ το δυσαπόκτητο είναι περιττό». 

Το να είναι κάποιος αυτάρκης σημαίνει ότι μπο-
ρεί να χαίρεται με λίγα. Δεν είναι ασκητισμός η 
εγκράτεια. Είναι αρετή, ήτοι υπεροχή. Μια κορυ-
φογραμμή, που θα έλεγε ο Αριστοτέλης, μεταξύ της 
απληστίας και της αναισθησίας. Μεταξύ δυστυχίας 
του λαίμαργου και του ανορεκτικού.

Η αυτάρκεια, όπως και η φρόνηση, όπως και όλες 
οι αρετές έχει να κάνει με την τέχνη της απόλαυ-
σης. Πρόκειται για μια υποκειμενική επεξεργασία 
των επιθυμιών. Μια επεξεργασία αγωγής της ζωής 
μας. Δεν αποσκοπεί στην υπέρβαση των ορίων μας, 
αλλά στο σεβασμό των ορίων μας. Αρετή που 
σχετίζεται με την ορθοφροσύνη. Είναι η εφαρμο-
γή της φρόνησης (σύνεσης�� στις απολαύσεις μας. 
Κοντολογίς η φρόνηση στην υπηρεσία της από-
λαυσης. Μιας καλύτερης, όσο το δυνατόν, απόλαυ-
σης μέσω της συνειδητοποίησης της απόλαυσης και 
όχι μέσω του ατέλειωτου πολλαπλασιασμού των 
αντικειμένων της.

 Εκτός και εάν υπάρχει ακραία φτώχεια-πείνα, 
είναι σχετικά εύκολο να καλύψουμε τις βασικές 
ανάγκες μας. Ο λαίμαργος χρειάζεται τόσο πολύ 
φαγητό; Ο μέθυσος τόσο πολύ πιοτό για να ευχαρι-
στηθούν; Από τον Επίκουρο μαθαίνομε να παίρνου-
με τις απολαύσεις απλά, όπως έρχονται και να τις 
ικανοποιούμε με εύκολο τρόπο χωρίς να ενοχλείται 
ο οργανισμός μας. Το απεριόριστο των επιθυμιών 
που μας οδηγεί στην έλλειψη, στο ανικανοποί-
ητο και στη δυστυχία είναι μια αρρώστια του 
φαντασιακού. 

Ο σώφρων βάζει όρια στην επιθυμία, όπως και 
στον φόβο. Αυτά είναι και τα όρια τα δικά μας. 
Η αυτάρκεια και εγκράτεια. Οι ακρατείς, οι ασυ-
γκράτητοι περιφρονούν τα όρια και θέλουν να τα 
σπάσουν δήθεν για λόγους ανεξαρτησίας και απε-
λευθέρωσης, ενώ γίνονται δέσμιοι της στέρησης του 
κορεσμού και δεν ικανοποιούνται ούτε και με το 
υπερβολικά πολύ. Γίνονται θλιμμένοι και δυστυχι-
σμένοι. «Η υπερβολή είναι η αρρώστια της ηδο-
νής και η εγκράτεια δεν είναι ο καταποντισμός 
της ηδονής, αλλά η νοστιμιά της, αυτή που μας 
επιτρέπει να γευόμαστε την πιο εξαίσια γλύκα 
της απόλαυσης» (Μονταίνιος��. Η ποιότητα της 
απόλαυσης είναι πιο ουσιώδης από το έδεσμα.

Σε μια κοινωνία της μαζικής παραγωγής και της 
κατανάλωσης όπως η δική μας που οι ανάγκες 
εμπορευματοποιημένες στο έπακρο είναι κατά βάση 
τεχνητές και διαρκώς αυξανόμενες, ό,τι είναι απα-
ραίτητο είναι εύκολο να το προμηθευτούμε. Ό,τι δεν 
είναι απαραίτητο γίνεται επιτακτικό για τεχνητούς 
λόγους και συνήθως είναι δύσκολο να το προμηθευ-
τούμε και πιο δύσκολο να το διατηρήσουμε, λόγω 
συνεχώς αυξανόμενων αλλαγών και απαιτήσεων της 
μόδας αλλά και της παραγωγής. Μόνον ο σώφρων 
γνωρίζει να μην επιθυμεί το επιπλέον και το μη 
απαραίτητο, παρά μόνον, όταν του προσφέρεται.

 Σχολιασμός- Συμπεράσματα
Η αυτάρκεια κάνει εντονότερη την απόλαυση, 

όταν υπάρχει και την αντικαθιστά, όταν δεν υπάρ-
χει. Ειλικρινά υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση από 
το να νιώθει κάποιος αυτάρκης; Και αυτό είναι 
εφικτό μόνον όταν γινόμαστε κύριοι των απολαύ-
σεων. Το καλύτερο και όχι το περισσότερο ελκύει 
τον αυτάρκη και τον κάνει ευτυχισμένο. Ζει με την 
καρδιά του ευχαριστημένη στα λίγα, γιατί στο 
λίγο δεν υπάρχει ποτέ έλλειψη!

 Η αυτάρκεια, ως εγκράτεια και σωφροσύνη, με 
την έννοια που της πρόσδωσαν οι πρόγονοί μας 
είναι μια αρετή για όλες τις εποχές, αλλά ακόμη 
πιο αναγκαία στους …«εύκολους καιρούς». Δεν 
πρόκειται για μια εξαιρετική αρετή, όπως το θάρ-
ρος, αλλά μια αρετή συνηθισμένη και ταπεινή. Μια 
αρετή όχι της εξαίρεσης αλλά του κανόνα. Όχι του 
ηρωισμού αλλά του άριστου μέτρου. Το αντίθετο 
της υπερβολής. Η εποχή μας τείνει να λησμονήσει 
την εγκράτεια και το μέτρο δίνοντας άλλο διαφορε-
τικό περιεχόμενο στην έννοια της αυτάρκειας. Έχω 
αυτάρκεια σημαίνει προσέχω (τον νουν�� και αυτό το 
απλοποιήσαμε μόνον στη υγιεινή που μας επιβάλ-
λουν μόνον οι γιατροί!

Οι αρχαίοι πρόγονοί μας αναζητώντας τη σοφία 
για το ευ ζην είχαν εντάξει την εγκράτεια στις 
τέσσερις βασικές αρετές μαζί με τη φρόνηση, την 
ανδρεία και τη δικαιοσύνη. Η φρόνηση είναι όντως 
πιο αναγκαία, το θάρρος και η δικαιοσύνη πιο αξι-
οθαύμαστες. Η αυτάρκεια ως εγκράτεια και σωφρο-
σύνη είναι πιο δύσκολη να κατακτηθεί και συχνά 
τις ξεπερνάει, γιατί έχει να κάνει με τις πιο ζωτικές 
και απαιτητικές ανάγκες του ατόμου με την πείνα, 
τη δίψα την ερωτική επιθυμία, που τίθενται πολύ 
πιο δύσκολα σε έλεγχο. Είμαστε υποχρεωμένοι να 
τις αποδεχθούμε ως ανάγκες και επιθυμίες αλλά να 
τις υπερβούμε με αυτο-έλεγχο και ρύθμιση. 

Μια ρύθμιση εξισορρόπησης και αρμονίας από την 
οποία αναδύεται η ψυχική γαλήνη και ευτυχία. Μια 
εθελοντική ρύθμιση της ζωικής μας ορμής. Μια 
αριστεία. Μια ποιοτική αρμοστικότητα (f�tn�ss�� 
δυνατοτήτων μας και οικοσυστήματός μας. Μια 
αναζήτηση ποιοτικής εν μέτρω ζωής και επιβεβαίω-
ση ενός ψυχικού σθένους απέναντι στις παράλογες 
παρορμήσεις. Ως εκ τούτου η αυτάρκεια δεν είναι 
συναίσθημα απλό αλλά μια ικανότητα, μια δύναμη 
που αποχτιέται με συνεχή προσπάθεια και εξοικεί-
ωση. Μια ευγενής έξη. Μια αρετή, που υπερβαίνει 
κάθε υπερβολή ακόμη και τον προσωπικό εγωι-
σμό και αγγίζει την ταπεινοφροσύνη. Μια διαρκής 
αναζήτηση των ορίων μας. Του δικού μας ιδανικού 
μέτρου που δυστυχώς είναι άρρητος αριθμός. Είναι 
απλά ορθός λόγος. Μια προσωπική αναλογία που 
μας εξασφαλίζει μια ολβιότητα.

Η αυτάρκεια με οικονομικούς όρους έχει τα προ-
φανή πλεονεκτήματα. Το χρήμα είναι το μέσο για να 
διαθέτουμε τα μέσα για μια πιο εύκολη ζωή! Είναι 
βέβαιο ότι συμβάλλει στην ευτυχία, αυτό ακριβώς 
λέει η πραγματικότητα. Ποιος είναι ευτυχισμένος 
όταν είναι στην ψάθα; Ποιος δεν απολαμβάνει ό,τι 
του προσφέρει η οικονομική άνεση; Οι οικονομικές 
σκοτούρες παραμένουν θανάσιμες πληγές, εφόσον 
υπάρχουν, καταλήγουν να μας κατατρώγουν, μας 
βασανίζουν και μας φθείρουν. Είναι όμως το χρήμα 
αυτοσκοπός ή το πιο ισχυρό μέσον; Στην εποχή 
μας το χρήμα είναι θεός! Οι άνθρωποι υποκλίνο-
νται μπροστά του, άρα παύουν να είναι ο εαυτός 
τους. Το χρήμα κατέστη θρησκεία παγκόσμια. 
Φέρνει όμως μια αντίστοιχη παγκόσμια ευτυχία; 
Ποιος θα πει ναι; Οι σώφρονες θα μας πουν είναι 
αδύνατο χωρίς τις άλλες αρετές: τη φρόνηση, το 
θάρρος, την εγκράτεια και προπαντός τη δικαιοσύ-
νη. Ποιος είναι ευτυχισμένος να υπηρετεί ένα αντι-
κείμενο! Παρέχει ασφαλώς άνεση το χρήμα, αλλά 
ακόμη και όσοι το κατέχουν καθίστανται τελικά 
σχεδόν πάντοτε δέσμιοί του.

Φυσικά και δεν ευθύνεται η ύπαρξη του χρήματος 
που προκαλεί την ανθρώπινη δυστυχία, αλλά η μη 
σώφρων αναζήτηση και χρήση του. Η υπερβολή. Το 
ότι η ολιστική αυτάρκεια μετατράπηκε σε οικονομι-
κή (μερική�� αυτάρκεια. «Η υγεία είναι η σιωπή των 
οργάνων στο σώμα μας». Η κατάσταση αφθονίας, 
το να έχομε περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε, 
ο πλούτος μάς παρέχει ένα σοβαρό επιφαινόμενο 
την ελευθερία και ανεξαρτησία. Χάνουμε όμως τη 
«χρυσή αναλογική σκέψη», τη σύνεση, τη φρόνηση 
και σωφροσύνη. Παύουμε να ζούμε στον συγκινη-
σιακό κόσμο της αγάπης. Με τη χρυσή αναλογική 
σκέψη απελευθερωνόμαστε από την παθιασμένη 
σχέση με τη ζωή και το χρήμα επανακτά τη θέση 
του. 

Επίλογος 
Δεν ζούμε για να καταναλίσκουμε, αλλά καταναλί-

σκουμε για να ζούμε. Αυτό αποκάλεσαν οι Πρόγονοί 
μας αυτάρκεια. Τότε ζω την ζωή μου, γιατί αφήνομαι 
να παρασυρθώ από το ευ ζην, την ευτυχία. Για 
παράδειγμα να είμαι γονιός και να παίζω με τα παι-
διά μου. Να είμαι ακριβώς όπως τα παιδιά μου, που 
βυθίζονται ολοκληρωτικά σε δραστηριότητα, που 
στοχεύει στην ψυχαγωγία τους και την απόλαυση 
στα παιχνίδια τους. 
Να ζω εκεί που υπάρχει ανεξαρτησία(αυτάρκεια��, 

ελευθερία σχέσεων με τους άλλους πόνους και 
ανάγκες. Κοντολογίς ζω δια μέσου του εαυτού μου, 
ανακαλύπτοντας μέσα μου ενδόμυχες πηγές, ώστε 
να μού αρκεί ο ίδιος ο εαυτός. Αυτό είναι γενναιό-
ψυχο και ευφυές, διότι σημαίνει ότι έχω εμπιστοσύ-
νη στη ζωή που βρίσκεται μέσα μου. Τότε η ζωή 
γίνεται πιο πλούσια. Τα παιδιά το γνωρίζουν αυτό 
από ένστικτο. Οι σώφρονες από την εμπειρία τους. 
Τότε ζούμε σε ολβιότητα. Μια ευτυχία, που εμείς 
συμβάλαμε στη δημιουργία της. Τότε η ζωή μας 
γεμίζει με το είναι μας και όχι με το έχειν μας.
Ας διερωτηθούμε τι θέλουμε; Να κατασπαρα-

χθούμε ή να υπάρχουμε;
Όταν τελικά αγαπάμε το χρήμα, δεν αγαπάμε, 

όσο του αξίζει, τον εαυτό μας. Όταν δεν αγα-
πάμε τον εαυτό μας σημαίνει ότι προτιμάμε τον 
χρυσό που είναι έξω από εμάς από το …χρυσό 
που είναι μέσα μας. 
Άρα επαληθεύεται ο Σωκράτης που με τόση σοφία 

είχε προβλέψει: « Το μυστικό της ευτυχίας, δεν βρί-
σκεται στην αναζήτηση περισσότερων, αλλά στην 
ανάπτυξη της ικανότητας να ικανοποιείσαι με όσο 
το δυνατόν λιγότερα. Πλουσιότερος είναι αυτός, ο 
οποίος είναι ικανοποιημένος με όσο το δυνατόν 
λιγότερα».

 Αυτάρκεια, η αρετή του άριστου μέτρου

του Δημήτρη Κ. Μπάκα



τα
σαρακατσανικα �

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. 

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Θα αναφερθώ στα έθιμα και τα τραγούδια 
μας, και ιδιαίτερα τα τραγούδια του γάμου. Μπο-
ρεί ο κάθε σύλλογος να δημιουργήσει, εκτός από 
τα χορευτικά τμήματα, και τμήματα ωδικής (τρα-
γουδιστικά��, όπως έχει ο σύλλογος Θεσπρωτίας. 
Όσο ακόμα είναι καιρός και υπάρχουν ακόμα άν-
θρωποι ηλικιωμένοι – πέραν των κατ΄επάγγελμα 
τραγουδιστών – που ξέρουν τα σαρακατσάνικα 
τραγούδια. Είναι λυπηρό, Σαρακατσάνοι νέοι 
στην ηλικία να μην ξέρουν να τραγουδήσουν 
ούτε ένα σαρακατσάνικο τραγούδι. Πιστεύω πως 
υπάρχουν αρκετοί που μπορούν να διαθέσουν 
από τον ελεύθερο χρόνο τους μια ώρα την εβδο-
μάδα να μάθουν τα τραγούδια μας, ειδικότερα τα 
τραγούδια του γάμου.

Μπορούμε ακόμη να παρουσιάσουμε δρώμενα 
του γάμου σε ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
όπως κάνει ο Σύνδεσμος Ζαγορισίων κάθε χρόνο 
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννίνων. 
Τα ξύλα για το γάμο που έφερναν οι γυναίκες ζα-
λικωμένες μαζί με το αγόρι με το φλαμπουράκο, 
τραγουδώντας την «Τριανταφυλλένια». Είναι κάτι 
που μπορεί να γίνει στο Γυφτόκαμπο, όπως και 
το ίδιασμα, όσο υπάρχουν ακόμα Σαρακατσάνες 
που ξέρουν να ιδιάσουν, το τύλιγμα και το ρίξιμο 
στον αργαλειό. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να καλέ-
σουμε στο σύλλογο γυναίκες Σαρακατσάνες, για 
να δείξουν στα κορίτσια την τέχνη του κεντήμα-
τος στα χειρότια και στις ποδιές, καθώς και το 
πλέξιμο με βελονάκι ή βέργες. Θα χαθεί αυτή η 
ωραία τέχνη, αν δεν τη παραδώσουν οι ηλικιωμέ-
νες γυναίκες στα νέα κορίτσια, και είναι κρίμα. 

Το ράψιμο του φλάμπουρα με τα όμορφα χο-
ρωδιακά τραγούδια, η αναπαράσταση του οποί-
ου μπορεί κάλλιστα να γίνει σε κάποια αίθουσα 
ή στην πλατεία σε κάποιο χωριό ή ακόμη και 
στην αίθουσα του συλλόγου. 

Πολύ σημαντικό θεωρώ το στήσιμο του ορθού 
κονακιού σε σμίκρυνση. Είναι πολύ ενδιαφέρου-
σα η κατασκευή του και δεν είναι δύσκολο να 
γίνει από εμάς τους μεγάλους, πάλι σε κάποιο 
χωριό, ή και σε μια μεγάλη αίθουσα. Είναι βέ-
βαιο ότι θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών 
ανθρώπων. Ο καθηγητής της αρχιτεκτονικής Ν. 
Μουτσόπουλος μας έλεγε : «Έθεσα στους φοι-
τητές μου το ερώτημα: πώς κατασκευάζεται η 
σαρακατσάνικη κωνική καλύβα και δεν ήξερε κα-
νένας να απαντήσει».

Να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια που κατα-
σκευάζαμε στα παιγνίδια μας ολόκληρη στάνη με 
κονάκια και μαντριά, κατασκευάζαμε σπίτια με 
περιφραγμένες αυλές και δέντρα, όλα με υλικά 
από τη φύση: λυγαριές, κρανιές, φτέρες, χορτά-
ρια, πέτρες, πηλό και νερό. Θυμάμαι μάλιστα τον 
συνομήλικό μου Μιχάλη Κοντοδήμο – δεν ζεί πια 
- ο οποίος ήταν πολύ επιτήδειος στις κατασκευ-
ές αυτές. 

Καιρός είναι να αναβιώσουμε τα παιγνίδια μας 
που έχουν παντελώς ξεχαστεί. Παιγνίδια πολλά, 
για αγόρια και κορίτσια χωριστά ή και μαζί. Να 
μάθουμε τουλάχιστον στα παιδιά και στους νέ-
ους τα καθιστικά παιγνίδια που έπαιζαν μικροί 
και μεγάλοι με σκέψη και πονηριά: τρίτσα, τεσ-
σερότα, εννιάρα, ντάμα, κιόσια

Σήμερα βέβαια υπάρχει τεράστια βιομηχανία 
παιγνιδιών που τα διαφημίζουν και η κατανα-

λωτική κοινωνία μας τα πληρώνει πανάκριβα για 
να ικανοποιήσει τις ανάγκες του παιδόκοσμου. 
Δεν είμαι εναντίον των παιγνιδιών αυτών, αλλά η 
αναβίωση των παιγνιδιών μιας εποχής που έφυγε 
ανεπιστρεπτί, είναι και θέμα Παράδοσης, ώστε 
να μην λησμονηθεί η καθημερινότητα της ζωής 
των προγόνων μας που ζούσαν στις στάνες και 
περνούσαν τις ώρες της σκόλης. 

Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα μέγιστης ση-
μασίας: την αναπαράσταση (ντοκιμαντέρ�� του 
παλιού σαρακατσάνικου γάμου που γινόταν 
στην Ήπειρο. Το θέμα αυτό βέβαια είναι τερά-
στιο, αρκετά περίπλοκο και πολυδάπανο για 
τα σημερινά δεδομένα. Όχι όμως και ακατόρθω-
το, αρκεί να το πιστέψουμε και να κάνουμε τις 
απαιτούμενες ενέργειες. Πιστεύω πως μπορούν 
οι 4 σύλλογοι των Ηπειρωτών να υλοποιήσουν 
την πρότασή μου. Έχω γράψει το σενάριο, το 
οποίο θα το δώσω στους συλλόγους, εφόσον το 
αποφασίσουν, να το μελετήσουν και να γίνουν 
τυχόν παρατηρήσεις ή διορθώσεις, για να λάβει 
και την τελική του μορφή.

Η κρίση στους πολιτιστικούς συλλόγους - Σκέψεις για 
επαναπροσέγγιση των μελών και των νέων

Στο προηγούμενο τεύχος στα χαιρετήματα 
είχα αναφερθεί για ευθύνες των Διοικού-
ντων της Ομοσπονδίας, των Συλλόγων και 

των τραγουδιστών. Για την καλή οργάνωση των 
χορών μας που κάνουμε το χειμώνα και, φυσικά, 
για τα καλοκαιρινά ανταμώματα σε διάφορους 
Νομούς. Διότι, όπως έχω ξαναπεί, μέσα από τα 
ανταμώματα περνάνε πολλά μηνύματα στη νέα 
γενιά. 

Με τον Σύλλογο Βάλτου Ξηρομερου, έχω μα-
κρόχρονη συνεργασία. Στον πρώτο χορό που 
έκαναν στην Αμφιλοχία, επί προεδρίας Γιάννη 
Κάτσιου, εγώ πρωτοξεκίνησα εκείνον τον χορό. 
Ήταν ένας δύσκολος χορός, ο Σύλλογος τότε εί-
χε ιδρυθεί και ο κόσμος δεν ήξερε πολλά πράγ-
ματα περί Σαρακατσαναίων. Ο Σύλλογος της 
Θεσπρωτίας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή την 
προσπάθεια, με συνεχείς εμφανίσεις των χορευ-
τικών και με πολλά μέλη να συμμετέχουν στα 
ανταμώματα και στους χειμωνιάτικους χορούς. 
Αναγνωρίζοντας αυτή την συμπαράσταση ο Σύλ-
λογος Βάλτου Ξηρομέρου,  ευχαρίστησε τον Σύλ-
λογο Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας απονέμοντας 
του τιμητική πλακέτα. 

Θα αναφερθώ σε ένα γεγονός που έζησα στο 
αντάμωμα του Συλλόγου Βάλτου Ξηρόμερου, "ΟΙ 

ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ" στο Περδικάκι 
και στη θέση Μακρυλάκι. Το Μακρυλάκι είναι 
πανέμορφος τόπος. Θα τολμήσω να πω, πως 
είναι ομορφότερος από το Περτούλι. Είναι μια 
όμορφη λάκα που σπάνια συναντάς τέτοιο στό-
λισμα της φύσης. Ένας φίλος από το Περδικά-
κι, ο Χρήστος Ζιάγκας την ονόμασε «λάκα του 
Θεού». 

Σε ένα αντάμωμα στο Μακρυλάκι, ήρθε μια κυ-
ρία και μου λέει: θα ήθελα να μου παίξετε μια 
ζεμπεκιά! 

Της απαντάω: Κυρία μου αυτά τα πανύψηλα 
και καταπράσινα έλατα τα βλέπετε;

- Βεβαίως και τα βλέπω!
- Ε, της λέω, άμα παίξουμε εδώ ζεμπεκιά αυτά 

θα ξεραθούν! Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν 
έχω τίποτα με τη ζεμπεκιά, μου αρέσει να την 
ακούω στον κατάλληλο χώρο, από τους κατάλ-
ληλους μουσικούς.

Ύστερα από λίγη ώρα ήρθε η κυρία μαζί με τον 
σύζυγό της και μου λέει, να σας πω λιγάκι;
Εγώ φαντάστηκα ότι θα μου ζητήσει εξηγήσεις.

Μου λέει τα εξής: Κύριε σας ζητώ ταπεινά 
γνώμη γι αυτό που σας ζήτησα προηγουμένως. 
Αυτό που υπηρετείται να το φυλάξετε σαν κόρη 
οφθαλμού! 

Ήταν όντως καλλιεργημένος άνθρωπος. Ρωτάω 
από πού είστε;

- Aπό την Αθήνα, μου είπε, αλλά άκουσα την 
διαφήμιση και ήρθα. Αλλά φεύγω ικανοποιημέ-
νη από αυτά τα πανύψηλα έλατα. Ρώτησα και 
έμαθα για τους Σαρακατσάνους και για την ζωή 
τους. 

Να είστε σίγουρος πως θα ξανάρθω σε αυτόν 
τον ευλογημένο τόπο.

Γιαννακός Μ. Νικόλαος

Θα ξεραθούν τα έλατα!
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Στην προσπάθειά μας να είμαστε επίκαιροι 
και όσο μπορούμε κοντά στη νέα γενεά δη-
μιουργήσαμε σελίδα στο F���book με τίτ-

λο «Αδελφότης των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων 
Ηπείρου». Προσοχή Αδελφότης, όχι Αδελφότητα, 
γιατί με τον τίτλο αυτόν είχε δημιουργηθεί πα-
λαιότερα ένα «γκρουπ» που εξακολουθεί να είναι 
ενεργό μέχρι να ενημερωθούν οι φίλοι του να ανα-
τρέχουν στη νέα σελίδα. Σκοπός είναι να ενημε-
ρώνουμε τους φίλους της σελίδας σε τακτικότερη 
βάση, να γίνεται ανάρτηση περισσότερου υλικού 
(φωτογραφίες, βίντεο��, να ακούμε και τα δικά σας 
καλοπροαίρετα σχόλια, να έχουμε ένα ζωντανότε-
ρο μέσο επικοινωνίας. Φυσικά η σελίδα με τίπο-
τα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εφημερίδα 
όχι γιατί τα γραπτά μένουν αλλά επειδή στην 
εφημερίδα δημοσιεύονται ειδικά θέματα. Πάντοτε 
βέβαια παραμένει το ότι οι μεγαλύτερης κυρίως 
ηλικίας αναγνώστες μας δεν είναι εξοικειωμένοι 
με τα ηλεκτρονικά μέσα. Οι βασικοί σκοποί της 
Αδελφότητας είναι η σύσφιξη των σχέσεων των 
μελών της και η διάσωση και διάδοση στοιχείων 
της παράδοσής μας. Το F���book συμβάλλει πε-
ρισσότερο στη σύσφιξη των σχέσεων των μελών 
ενώ η εφημερίδα στη διάσωση και διάδοση των 
πολιτισμικών στοιχείων μας. Είμαστε σιναφλήδες, 
σας καρτερούμε να γίνουμε και «φίλοι» στη σελί-
δα μας. Καλή ηλεκτρονική αντάμωση

Σελίδα στο Facebook:Αδελφότης των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου

Η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» στις 
3/12/2017 δημοσίευσε εκτενές άρθρο 
του Μιχ. Στούκα για του Σαρακα-
τσαναίους με τίτλο «Σαρακατσάνοι: η 

προέλευσή τους και η πορεία τους στο χρόνο». 
Το άρθρο αναφέρεται στην ετυμολογία της λέξης 
«Σαρακατσάνοι», την καταγωγή, την εθνικότητα, 
τη ζωή κ.λπ

Παρότι ο συντάκτης του άρθρου χρησιμο-
ποίησε περιορισμένη βιβλιογραφία, το άρθρο σε 
γενικές γραμμές δίνει αξιόπιστα στοιχεία για τη 
ζωή και παράδοση των Σαρακατσαναίων. 

Βέβαια, όπως γίνεται συνήθως στα άρθρα 
που δημοσιεύονται στον τύπο, υπερτονίζονται 
στοιχεία που εντυπωσιάζουν, ανεξάρτητα από 
το αν έχουν ουσιαστική βασιμότητα ή όχι. Για 
παράδειγμα, παρουσιάζονται ως προφορικές 
παραδόσεις των Σαρακατσαναίων απόψεις περί 
δήθεν καταγωγής των από την Ιταλία. Οι πλη-
ροφορίες αυτές αντλήθηκαν από το βιβλίο της 
Αγγελικής Χατζημιχάλη «Οι Σαρακατσάνοι» η 
οποία είχε απευθυνθεί στα διάστημα του μεσο-
πολέμου σε δασκάλους στην Ήπειρο και Ευρυ-
τανία ζητώντας τους να απαντήσουν από πού 
πιστεύουν οι Σαρακατσαναίοι της περιοχής των 
ότι προέρχονται. Απάντησαν περίπου πενήντα 
δάσκαλοι και δύο από αυτούς κατέθεσαν στην 
Αγγελική Χατζημιχάλη προσωπικές τους αβασά-
νιστες απόψεις βασισμένες σε πληροφορίες μη 
Σαρακατσαναίων. 

Στο άρθρο της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» 
αναφέρεται επί λέξει:

«Βέβαια, υπάρχουν και προφορικές παραδό-
σεις των ίδιων των Σαρακατσαναίων. Στο Πωγώ-
νι της Ηπείρου, υπάρχει άποψη ότι κατάγονται 
από τους Ηπειρώτες που πήρε αιχμάλωτος στη 
Ιταλία ο Αιμίλιος Παύλος, όταν το 168 π. Χ. κα-
τέστρεψε 70 πόλεις της Ηπείρου. Πολλοί από 
τους απογόνους τους  επέστρεψαν στην Ελλάδα 
μετά την κατάκτηση τα Ηπείρου και της Μακε-
δονίας από τους Τούρκους.» 

Η «πληροφορία» αυτή δόθηκε στην Αγγελική 
Χατζημιχάλη από τον δάσκαλο Κεφαλόβρυσου, 
όπως του την μετέφερε ο γραμματέας της Κοινό-
τητας Σ. Τζουβάρας, πιθανόν Αρβανιτόβλαχος ο 

οποίος προφανώς δεν έχει καμία σχέση με τους 
Σαρακατσαναίους. Ο ίδιος δάσκαλος στην απα-
ντητική του επιστολή προς την Αγγελική Χατζη-
μιχάλη σημειώνει «εις την περιφέρειαν Κεφαλο-
βρύσου και των περιξ χωρίων δεν υπάρχουν, όχι 
μόνον οικογένειαι, αλλά ουδέ μεμονωμένα άτο-
μα Σαρακατσαναίων ή άλλως Καρακατσαναίων, 
παρά μόνον Κουτσόβλαχοι σκηνίται ή και ημιμό-
νιμοι Βλάχοι ομιλούντες βλάχικα».

Σε άλλο σημείο του άρθρου αναφέρεται: 
«Άλλη παράδοση, αναφέρει ότι οι Σαρακατσάνοι 

προέρχονται από τις Συρακούσες της Ιταλίας. 
Εκδιώχθηκαν από τις ιταλικές αρχές πριν περί-
που πέντε αιώνες επειδή ήταν ζωοκλέφτες και 
γενικά κακοποιά και επικίνδυνα στοιχεία.»

Όμως την «πληροφορία» αυτή την έδωσε 
στην Αγγελική Χατζημιχάλη η Διευθύντρια του 
Δημ. Σχολείου Φιλιππιάδας, βασιζόμενη σε από-
ψεις του Σπύρου Μητροκώστα, που και αυτός 
δεν ήταν Σαρακατσάνος, αλλά από την Κράψη 
Ιωαννίνων.

Είναι κατά συνέπεια αυτονόητο ότι τέτοιες 
παραδόσεις μεταξύ των Σαρακατσαναίων δεν 
υπήρξαν ποτέ. Ουδέποτε οι Σαρακατσαναίοι 
είχαν ως παράδοση καταγωγή από μέρη εκτός 
Ελλάδος.

Στο ίδιο πλαίσιο του εντυπωσιασμού κινείται 
και η παράθεση της ετυμολογίας που δημοσιεύ-
εται στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 
του Γ. Μπαμπινιώτη (έκδοση 2012��, το οποίο 
αναφέρει: “Παράλληλος τύπος του Καρακατσά-
νος,  πιθ. <τουρκ. K���k���n, που σημαίνει γά-
ιδαρος” . 

Χωρίς να είναι υποτιμητικό για τους Σαρακα-
τσαναίους και να τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα το τι 
σημαίνει στα τούρκικα η λέξη «K���k���n», προ-
σωπικά σε κανένα ελληνοτουρκικό-τουρκοελλη-
νικό λεξικό δεν είδα αυτή την ερμηνεία. Και αν 
πράγματι είχε κάποια βάση η ετυμολογία αυτή 
θα την ανέφερε σίγουρα ο καθηγητής γλωσσολο-
γίας Δημ. Γεωργακάς που παραθέτει στην αξιο-
λογότατη μελέτη του όχι μία, αλλά δώδεκα δια-
φορετικές απόψεις για την ετυμολογία της λέξης 
«Σαρακατσάνος». Να σημειωθεί ότι όταν ανάφε-
ρε την ετυμολογία του Λεξικού Μπαμπινιώτη ο 
καθηγητής Σαρ. Καργάκος στο 2ο Επιστημονικό 
Συνέδριο των Σαρακατσαναίων στη Θεσσαλονίκη 
το 2006 η αντίδραση των παρισταμένων Σαρακα-
τσαναίων ήταν πολύ έντονη.

Δημήτρης Λ. Τάγκας 

Οι Σαρακατσαναίοι στο «Πρώτο 
Θέμα», πώς η τρίχα γίνεται τριχιά
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Γέμισε το κλειστό Γυμναστήριο «Σπύρος 
Λούης» του Αμαρουσίου από Σαρακα-
τσανόπουλα και φλάμουρες την Κυριακή 
14 Ιανουαρίου το πρωί. 

Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Σαρακατσαναίων 

Αττικής-Πειραιώς σε συνεργασία με την ΠΟΣΣ 
οργάνωσαν στην Αθήνα την καθιερωμένη εδώ 
και πέντε χρόνια εκδήλωση «Βασιλοκλούρα-
Μπουκ’βάλα». Έδωσαν με τον τρόπο αυτό ένα 
δείγμα του σαρακατσάνικου πολιτισμού στο κέ-
ντρο της χώρας μας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
χορευτικά από όλη την Ελλάδα. 

Ήρθαν χορευτικά και εκπρόσωποι Συλλόγων 
από τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την 

Αιτωλοακαρνανία, την Πελοπόννησο, από πα-
ντού. 

Την Ήπειρο εκπροσώπησε η Αδελφότης των 
εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου. Ο κόσμος 
γέμισε το κλειστό Γυμναστήριο που μάλλον ήταν 

μικρό για την κορυφαία χειμωνιάτικη εκδήλωση 
των Σαρακατσαναίων, το αντάμωμα στα χειμα-
διά. 

Η Πρόεδρος του οργανωτή Συλλόγου κ. Βού-
λα Πάνου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, 
επίσημους και μη, και ευχαρίστησε την ΠΟΣΣ για 
την ανάθεση της εκδήλωσης. 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΣ κ. Γιώργος Μουτσι-
άνας τόνισε την συμβολή των σαρακατσάνικων 

πολιτιστικών Συλλόγων στους δύσκολους και-
ρούς που περνάει ο τόπος και στις αξίες που 
προβάλλουν και αναδεικνύουν. 

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Πατούλης ενθου-
σιασμένος από το θέαμα όταν είδε τα χορευτικά 

να γεμίζουν το γήπεδο πρότεινε την «κατάληψη» 
της πλατείας Συντάγματος από Σαρακατσαναί-
ους για να τους γνωρίσει όλη η Ελλάδα. 

Συγχαρητήρια στον Πανελλαδικό Σύλλογο 
Σαρακατσαναίων Αττικής -Πειραιώς «Η Ελληνι-
κή Λεβεντιά» για την άρτια οργάνωση της εκδή-
λωσης και τους κόπους που κατέβαλαν για να 
παρουσιαστεί ένα όσο το δυνατόν ποιοτικότερο 
θέαμα. 

Βασιλοκλούρα-Μπουκ’βάλα 2018

Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 
έγινε η προβλεπόμενη από 
τα καταστατικό Γενική Συνέ-

λευση των μελών της Αδελφότητας. 
Είναι η τελευταία που γίνεται Νο-
έμβρη γιατί από δω και πέρα, όπως 
προβλέπει τα φρεσκοτροποποιημέ-
νο καταστατικό εκλογές θα κάνουμε 
το Μάρτη. Η προσέλευση του κό-
σμου κατά τι μεγαλύτερη από ό,τι 
τα προηγούμενα χρόνια αλλά ήταν 
αισθητή η απουσία των νέων και 
των γυναικών. 

Η απουσία των νέων μας προ-
βληματίζει για το μέλλον της Αδελ-
φότητας. Παρακολουθώντας όμως 
τα τεκταινόμενα και στους άλλους 
πολιτιστικούς συλλόγους διαπιστω-
νουμε ότι η κατάσταση είναι παντού 
ανησυχητική.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος Βα-
σίλης Σαλμάς παρουσίασε εκ μέ-
ρους του ΔΣ τις δραστηριότητες της 
Αδελφότητας τα τελευταία δύο χρό-
νια που επιγραμματικά ήταν:
• Συνεπής έκδοση της εφημερίδας 
«τα Σαρακατσάνικα Χαιρετήματα» 
με πλούσια λαογραφική, ιστορική, 
κοινωνική ύλη καθώς και νοικο-
κύρεμα σε σχέση με τα οικονομικά 
της.
• Οργάνωση εκθέσεων ασπρόμαυ-
ρης φωτογραφίας από την παρα-

δοσιακή ζωή των Σαρακατσαναίων 
στα ανταμώματα στις σαρακατσά-
νικες στάνες στο Γυφτόκαμπο και 
στα Φλάμπουρα Πρεβέζης και στο 
Σαραντάπηχο Κορινθίας
•Έκδοση του βιβλίου «στα χνάρια 
της σαρακατσάνικης παράδοσης» 
του φιλόλογου Γ. Καπρινιώτη
• Παρουσίαση του Λευκώματος 
«Σαρακατσαναίοι της Ηπείρου, Γε-
νεαλογικά Δένδρα» στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων Κορ-
δελιού
• Συμμετοχή στην παρουσίαση του 
βιβλίου του Θ. Γιαννακού «Ο καλυ-
βοδάσαλος» στην Αθήνα, που οργα-
νώθηκε στην αίθουσα της Πανηπει-
ρωτικής Συνομοσπονδίας.
• Οργάνωση σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό Πολιτισμού, Άθλησης 
και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων 
στην Πλάκα, στο σπίτι της Αγγελι-
κής Χατζημιχάλη έκθεσης με σαρα-
κατσάνικο λαογραφικό υλικό καθώς 
και φωτογραφίες από το αρχείο της 
Αδελφότητας.
• Ενεργός συμμετοχή της Αδελφό-
τητας στις εκδηλώσεις της ΠΟΣΣ 
(Επιστημονικό συνέδριο, συνδιασκέ-
ψεις, συνελεύσεις κ.λπ��
• Προετοιμασία (συλλογή υλικών�� 
για κατασκευή σαρακατσάνικου 

κονακιού στο Πνευματικό Κέντρο 
Ρουμελιωτών
• Τροποποίηση του καταστατικού 
της Αδελφότητας
• Οργάνωση των ετήσιων χορών 
στην Αθήνα

Η Γενική Συνέλευση αφού ευχα-
ρίστησε τον Βασίλη Σαλμά, Πρόε-
δρο της Αδελφότητας τα τελευταία 
έξι χρόνια για τη συμβολή του στα 
θέματά της, ολοκληρώθηκε με συζή-
τηση, προτάσεις για νέες δράσεις(!�� 
και υποβολή υποψηφιοτήτων.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
που αναδείχθηκε και συμβολίζει την 
ανανέωση, από παλιά δυστυχώς 

όμως, είναι:
Δημήτρης Λ. Τάγκας, Πρόεδρος
Ηλίας Θ. Κάλλης, Αντιπρόεδρος
Στράτος Θ. Γούλας, Γραμματέας
Παύλος Δ. Κατρής, Ταμίας
Κώστας Ι. Χαρίσης, Μέλος
Θεόδωρος Γ. Γόγολος, Μέλος
Κώστας Γ. Γιαννακός, Μέλος
Εκπρόσωποι στην ΠΟΣΣ: Δημή-

τρης Π. Κάτσενος, Κώστας Γ. Γιαν-
νακός 

Εκπρόσωποι στην Πανηπειρωτι-
κή ΣΣ: Βασίλης Ηλ. Σαλμάς, Παύλος 
Δ. Κατρής, Λευτέρης Γ. Βαλάκος

Τελειώσαμε, όπως συνηθίζεται, 
με κουβέντα, ποτό, μεζέ και ξανά 
ιδέες, ιδέες, πολλές ιδέες.

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση
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Οι αρχές στη στάνη
των Ραφταίων

Διάχυτη φαίνεται να είναι 
η αντίληψη σε πολλούς 
Σαρακατσαναίους, ότι κατά 

την περίοδο της τουρκοκρατίας οι 
νομάδες κτηνοτρόφοι μετακινούνταν 

από τόπο σε τόπο χωρίς ιδιαίτερες 
διαδικασίες. Η έλλειψη σε πολ-
λούς κτηνοτρόφους, όπως στους 
Σαρακατσαναίους, μόνιμης κατοι-
κίας πιστεύουν ότι τους απάλλασ-
σε από τυχόν υποχρεώσεις προς 
τον κατακτητή και οι μετακινήσεις 
τους δεν υπόκειντο σε ελέγχους και 
περιορισμούς. Είναι όμως γεγονός 
ότι η έλλειψη πολλών γραπτών 
στοιχείων για την εποχή αυτή, καθι-
στούν ακόμα περισσότερο δύσκολη 
τη γνώση για τις διαδικασίες των 
μετακινήσεων αυτών. 

Περίπτωση πληρωμής φόρου 
κατά τις μετακινήσεις των κοπαδιών 
αφηγούνταν παλαιότερα, κάπου στη 
δεκαετία του 1970, στην οικογένειά 
μου οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τότε 
άνδρες την οποία με την ευκαι-
ρία αυτή φέρνω στη μνήμη μου. 
Συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 
από το 1926 μέχρι τα 1929 που 
ξεχειμώνιαζαν στην Αλβανία πλήρω-
ναν φόρο για τη διάβασή τους από 
το ελληνικό στο αλβανικό μέρος. 
Το νόμισμα που πλήρωναν ήταν 
τα ναπολεόνια. Θυμάμαι δε που 
έλεγαν, ότι για να μπει ή να βγει η 
στάνη από το ένα μέρος στο άλλο 
και με μέτρο τη δυναμικότητά της σε 
αριθμό ζώων, πλήρωνε φόρο στους 
Αλβανούς φοροεισπράκτορες στα 
σύνορα Ελλάδας- Αλβανίας. Ωστόσο 
αυτός ο φόρος ήταν στα πλαί-
σια διακρατικής συμφωνίας για το 
πέρασμα των κοπαδιών μεταξύ των 
ανεξάρτητων βαλκανικών κρατών. Η 
μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία 
έχει πλέον διαμελιστεί. 

Θα κάνω μια μικρή προσπάθεια 
να καταπιαστώ με το θέμα της 
φορολόγησης των νομάδων, αξιοποι-
ώντας μερικά στοιχεία που υπάρ-
χουν γραπτά και αφορούν παλαι-
ότερες εποχές, πριν την απελευθέ-
ρωση από τους Τούρκους. Όταν η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν στην 
ακμή της και δεν είχαν δημιουργηθεί 
τα ανεξάρτητα βαλκανικά κράτη. Για 
το θέμα αυτό αφορμή παίρνω, όσο 
αυτό και αν φαντάζει παράξενο, 
από τις μετακινήσεις που γίνονταν 
πολύ αργότερα και στο ελεύθερο 
πλέον ελληνικό κράτος. Σε αυτές 
που για πολύ μικρό διάστημα στη 
δεκαετία του 1960 έζησα και εγώ. 
Τότε που ακόμα η οικογένειά μου, 
όπως και πολλές άλλες οικογέ-
νειες Ηπειρωτών Σαρακατσαναίων, 
μετακινούνταν με τα πόδια από τα 
βουνά προς τα χειμαδιά και αντί-
στροφα.

Την ιδέα της ενασχόλησης μου 
έδωσε η προσπάθεια να δώσω και 
στα μέτρα των δυνατοτήτων μου 
μια ερμηνεία στη λέξη «τλάκι». Μια 
λέξη που άκουγα κατά τη διάρκεια 
των μετακινήσεων των κτηνοτρόφων 
και αφορούσε την συνδιαλλαγή τους 
με τους αγροφύλακες που συνα-
ντούσαν στις πορείες τους. Ωστόσο 
επειδή κάποιος πρέπει να είναι 
πολύ επιφυλακτικός σε αυθαίρετες 
ερμηνείες και ετυμολογίες κρατώ στο 

θέμα αυτό και τις επιφυλάξεις μου. 
Απλά καταθέτω μια άποψη που εκ 
πρώτης όψεως φαίνεται λογικοφα-
νής. Και εξηγούμαι με μεγαλύτερη 
σαφήνεια. 

Στις μετακινήσεις τους οι 
Σαρακατσαναίοι, καθώς και όλοι οι 
μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, στάθ-
μευαν κατά κανόνα για να δια-
νυκτερεύσουν σε περιοχές όπου 
τους υποδείκνυαν οι κατά τόπους 
αγροφύλακες. Τούτο είναι κάτι το 
πολύ φυσιολογικό γιατί αυτοί γνώ-
ριζαν τις περιοχές τους. Ήξεραν 
τα λιβάδια που ήταν ιδιόκτητα 
ή δημόσια, τις ιδιαιτερότητες των 
περιοχών τους και συμβούλευαν 
τους κτηνοτρόφους, ώστε να τους 
προστατεύουν από τυχόν αγροζημι-
ές. Τους υποδείκνυαν ποια λιβάδια 
απαντιόνται και ποια όχι. Σε ποια 
δηλαδή επιτρέπεται η βόσκηση και 
σε ποια όχι. Η οποιαδήποτε περι-
στασιακή καταπάτηση λιβαδιών από 
τους μετακινούμενους νομάδες στο 
διάβα τους είχε τα επακόλουθά της. 
Αποκοπή του κόστους της ζημιάς 
από τους αγροφύλακες και πλη-
ρωμή από τους κτηνοτρόφους σε 
χρήμα ή σε ζώα.

 Συνήθης ήταν η τακτική όλων 
των τσελιγκάδων να δίνουν στους 
αγροφύλακες και σχετικό φιλοδώ-

ρημα για τις εξυπηρετήσεις και 
τις διευκολύνσεις τους αυτές. Αυτό 
μπορεί να ήταν κάποιες τσαντή-
λες τυρί, ένα αρνάκι, μια κλίτσα, 
λίγα μαλλιά, χρήματα. Το φιλοδώ-
ρημα αυτό ονομάζονταν από τους 
Σαρακατσαναίους «τλάκι». Ο αγρο-
φύλακας θέλει το «τλάκι» του επα-
ναλάμβαναν συχνά πυκνά οι γονείς 
μου που ήταν έμπειροι στις μετακι-
νήσεις και στις συνήθειες των αγρο-
φυλάκων που συναντούσαν στις 
στράτες τους. Προς τούτο, πάντα 
οι επικεφαλής των κοπαδιών είχαν 
μαζί τους και το σχετικό για αυτούς 
φιλοδώρημα. Καλά είναι όπου δια-
βαίνουμε να έχουμε το νου στις ζημι-
ές έλεγαν, για να μην πληρώνουμε 
τζερεμέδες. 

Αυτή τη σύνδεση της λέξης 
«τλάκι», αλλά και της λέξης «τζε-
ρεμές», με τη φορολόγηση θα προ-
σπαθήσω να τεκμηριώσω στη συνέ-
χεια αξιοποιώντας κάποια γραπτά 
στοιχεία για τις μετακινήσεις των 
νομάδων στα χρόνια της τουρκο-

κρατίας.
 Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

υπήρχαν γραπτά κείμενα, που περι-
είχαν ρυθμίσεις και αφορούσαν το 
σύνολο των κατοίκων της. Τα κείμενα 
αυτά ονομάζονταν Κανουνναμέδες. 
Εκτός από τους γενικούς που απευ-
θύνονταν σε όλη την επικράτεια, 
ήταν και οι περιφερειακοί που περι-
είχαν ρυθμίσεις για συγκεκριμένες 
περιοχές. Οι Κανουνναμέδες αφο-
ρούσαν όχι μόνο τους μουσουλ-
μάνους αλλά και τους ραγιάδες. 
Περιέγραφαν δε πολύ αναλυτικά 
όλες τις υποχρεώσεις των κατοίκων 
προς το κράτος σε θέματα φορολο-
γικού χαρακτήρα. Πρέπει να τονίσω, 
ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε 
ένα καλά οργανωμένο φορολογικό 
σύστημα.

Δεν θα αναφερθώ γενικά παρα-
θέτοντας στοιχεία φορολόγησης. Θα 
εστιάσω μόνο σε αυτά που αφορούν 
τους κτηνοτρόφους και ειδικότερα 
στη φορολόγηση των προβάτων. 
Όλοι οι ραγιάδες πλήρωναν φόρο για 
τα πρόβατα που εξέτρεφαν. αντεντί 
αγνάμ (���t- I ��n�m�� τον έλεγαν. 
Η επιβάρυνση των κτηνοτρόφων σε 
φόρους ήταν αρχικά σε χρήμα ή σε 
είδος και σταδιακά εξελίχτηκε απο-
κλειστικά σε χρήμα. Ωστόσο, έχουν 
καταγραφεί και περιπτώσεις όπου ο 

κτηνοτρότόσο σε χρήμα, όσο και σε 
είδος. Η καθιερωμένη τακτική από 
την τουρκοκρατία της πληρωμής 
των φόρων από τους κτηνοτρόφους 
σε χρήμα και όχι σε είδος, εξακολού-
θησε και μετά την απελευθέρωση. 
Με τη διαφορά ότι στο ελεύθερο 
πια κράτος ο φόρος των κτηνοτρό-
φων, από φόρος βοσκής μετατρά-
πηκε σε κεφαλικό φόρο ζώων και 
αυτό λόγω της διαφοροποίησης των 
λιβαδιών σε ιδιωτικά και δημόσια. 

Τα κοπάδια που μετακινούνταν 
από ένα σαντζάκι (διοικητική περι-
φέρεια�� σε άλλο, ή από ένα χωριό σε 
άλλο, πλήρωναν δικαίωμα βοσκής 
που ονομάζονταν ρεσμί οτλάκ βε 
κισλάκ (��sm- I ot��k v� k�s��k��. 
Οι βοσκοί δηλαδή οι οποίοι χρη-
σιμοποιούσαν τα βοσκοτόπια ενός 
χωριού που ανήκε σε τιμάριο, πλή-
ρωναν στον τιμαριούχο άσπρα ανά 
κοπάδι ως δικαίωμα νομής χειμαδιού 
(��sm-� ot��k��. Από την καταβολή 
αυτού του φόρου εξαιρούνταν οι 
κτηνοτρόφοι που ήταν κάτοικοι του 

συγκεκριμένου χωριού. Το δικαίωμα 
της θερινής βοσκής ονομάζονταν 
ρεσμί γιαγλάκ (��sm- I y�y��k��. Τα 
δικαιώματα αυτά καταβάλλονταν 
σε χρήμα στους τιμαριούχους που 
ανήκαν τα λιβάδια και υπολογίζο-
νταν σε άσπρα. Για κάθε κοπάδι, 
ανάλογα με τον αριθμό των ζώων 
που αυτό είχε, υπολογίζονταν και 
ο φόρος. Π.χ 30 άσπρα για κοπάδι 
300 προβάτων. Η φορολόγηση δεν 
ήταν παντού ίδια σε όλες τις διοικη-
τικές περιφέρειες. Εξαρτιόνταν από 
τις ρυθμίσεις που γίνονταν σε αυτές 
και καταγράφονταν στους κανουν-
ναμέδες. Άλλες φορολογικές επι-
βαρύνσεις των κτηνοτρόφων ήταν 
η δεκάτη στα λιβάδια, φόρος στα 
μαλλιά, στο τυρί, στα δέρματα, στα 
γαλακτοκομικά. Από του φόρους 
απαλλάσσονταν τα ζώα που κινού-
νταν στα όρια του ίδιου χωριού. 

Για όλα τα ζώα ανεξαρτήτου 
αριθμού, οι κάτοχοί τους ήταν υπο-
χρεωμένοι να δηλώνουν κάθε χρόνο 
τον ακριβή αριθμό τους. Οι φόροι 
πληρώνονταν αρχές Μαρτίου και 
Σεπτεμβρίου. Όταν παραλείπονταν 
κάποια δήλωση, ο φόρος διπλασι-
άζονταν για κάθε αιγοπρόβατο. Ο 
έλεγχος δε, ήταν ενδελεχής. Στην 
καταμέτρηση των ζώων βοηθούσαν 
και οι τσελιγκάδες ή οι κάτοχοί 
τους οι οποίοι ήταν υποχρεωμέ-
νοι να φιλοξενήσουν στα χειμε-
ρινά ή θερινά τους βοσκοτόπια 
και τους υπαλλήλους του κράτους 
που καταμετρούσαν. Την πρώτη 
καταμέτρηση ακολουθούσε ύστερα 
από είκοσι ημέρες και μια δεύτερη. 
Σε ενδεχόμενη απόκρυψη στοιχεί-
ων επιβάλλονταν πρόστιμο τζερεμέ 
(cereme�� τριπλάσιο του κανονικού 
φόρου. Στους μετακινούμενους κτη-
νοτρόφους όπου υπήρχε ευχέρεια 
απόκρυψης στοιχείων για τα ζώα 
τους ο έλεγχος ήταν περισσότερο 
εντατικός.

Επανέρχομαι τώρα στην αρχική 
μου απορία σχετικά με το τλάκι και 
τους τζερεμέδες. Η λέξη τλάκι στα 
νεότερα χρόνια και ενόσω ακόμα 
συνεχίζονταν οι μετακινήσεις των 
κτηνοτρόφων δήλωνε το φιλοδώρη-
μα. Έχει όμως να κάνει με το φόρο 
που πλήρωναν οι νομάδες κτηνο-
τρόφοι στην τουρκοκρατία κατά 
τις μετακινήσεις τους από τόπο 
σε τόπο. Ο φόρος αυτός που τότε 
ονομάζονταν ρεσμί οτλάκ (resm- 
I otlak) έμεινε ως ορολογία και 
δήλωνε τώρα το φιλοδώρημα του 
αγροφύλακα. Η λέξη otlak έγινε 
τλάκι. Μια φορολόγηση βοσκής στο 
διάβα των κτηνοτρόφων στα χρόνια 
της τουρκοκρατίας, «διατηρήθηκε» 
σε ένα πολύ μικρότερο βαθμό και 
με τη μορφή φιλοδωρήματος για 
τους αγροφύλακες, στο ελεύθερο 
πλέον ελληνικό κράτος. Αλλά και 
η λέξη (cereme) τζερεμές διατη-
ρεί τη σημασία της από τότε. Για 
τους Σαρακατσαναίους πληρώνω 
τζερεμέδες σημαίνει πληρώνω τυχόν 
απροσεξίες μου και παραλείψεις. 
Πληρώνω κάτι από δικό μου λάθος 
που μπορούσα να το είχα αποφύγει. 
Εύλογα μπορεί να κάνει κανείς την 
σύνδεση με τους τζερεμέδες που 
κάποιοι πλήρωναν από την απόκρυ-
ψη στοιχείων κατά τη φορολόγησή 
τους από τους Τούρκους. 

Η φορολόγηση των νομάδων κτηνοτρόφων στην Τουρκοκρατία

του Γιώργου Κ. Τσουμάνη
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Αρκετοί Σαρακατσάνοι καπνιστές, προκει-
μένου να εξασφαλίσουν τον καπνό της 
χρονιάς, αγόραζαν λαθραίο καπνό και 

τσιγαρόχαρτο από τους καπνοπαραγωγούς των 
χωριών, που βρίσκονταν γύρω από τα Γιάννε-

να (Πετσάλι, Πρωτόπαπας, Ροδοτόπι, Περίβλε-
πτος κ.α.��. Την άνοιξη του 1960, Μάιος μήνας, 
οι Γογολαίοι, καθώς ανέβαιναν για τα βουνά του 
Σκαμνελίου Ζαγορίου Ιωαννίνων, έφτασαν στο 
Δεκαεννιά2 (19��, έναν από τους εννιά περίπου 
σταθμούς που έκαναν, μέχρι να φτάσουν στον 
προορισμό τους. Σ’ αυτό το μέρος είχαν ξεφορ-
τώσει τα ζώα. 

Ο Χαράλαμπος Γόγολος λέει στον γιο του, Πε-
ρικλή:

-Πιρικλή, δεν πας να πάρ’ς λίγου καπνό;
-Να πάου, πατέρα.
Εκεί κοντά, ήταν το χωριό Περίβλεπτος και 

γνώριζε από προηγούμενες χρονιές ότι καλλι-
εργούσαν καλόν καπνό. Καβάλησε ένα από τα 
μουλάρια του και κατευθύνθηκε προς το χωριό 
αυτό. Αλλά, αυτό το μουλάρι, θα λέγαμε ότι ήταν 
ειδική περίπτωση ζώου. Ήταν ατίθασο και λίγο 
άγριο. Δεν δεχόταν κανέναν άλλον, εκτός από το 
αφεντικό του, τον Περικλή, όχι μόνο να το φορ-
τώνει και να το ξεφορτώνει, αλλά ούτε καν να 
το πλησιάζει. Ήταν μπλάρι ζαβό, όπως έλεγαν. 
Καβάλα σ’ αυτό το μουλάρι ο Περικλής έφτασε 
στο χωριό και άρχισε να ρωτάει αν έχουν καλό 
καπνό, για να αγοράσει.

Κάποια στιγμή συνάντησε έναν γεροντάκο.
-Έχ’ς καλό καπνό, μπάρμπα; τον ρωτάει. 
-Έχου καλόν καπνό, του απαντάει. Να σ’ κό-

ψου, να δοκιμάσεις.
Πραγματικά, έκοψε λίγο καπνό, το τύλιξαν σε 

τσιγαρόχαρτο και άρχισαν να καπνίζουν. Ο Πε-
ρικλής βρήκε καλή τη γεύση το καπνού και του 
είπε να του ζυγίσει έξι – εφτά κιλά.

Τον πλήρωσε, πήρε τον καπνό και τον έβα-
λε μέσα στο δισάκι, που είχε μαζί του. Ανέβηκε 
καβάλα στο μουλάρι του και ξεκίνησε για την 
επιστροφή.

Όμως, ο αγροφύλακας του χωριού, ή είχε πλη-

ροφορηθεί από άλλον ή - το πιθανότερο - ο ίδι-
ος είχε δει τον Περικλή να μπαίνει στο χωριό, 
υποψιάστηκε τον λόγο της επίσκεψης του άγνω-
στου καβαλάρη. Έτσι, λίγο έξω από το χωριό 
του έστησε καρτέρι και καιροφυλακτούσε. Ο Πε-
ρικλής δεν άργησε να φανεί και, όταν έφτασε 
στο μέρος που τον περίμενε ο αγροφύλακας, τον 
προστάζει:

-Σταμάτα.
-Τι είνι; του λέει ο Περικλής.
-Τ(ι�� έχ(ει��ς αυτού;
-Πού; Του ψουμί μ’ έχου στουν τρουβά.
-Σταμάτα. Κατέβα απ’ του μπλάρι.
-Ωρέ, τι λες; Δεν έχου τίπουτα;
-Θα κατιβείς ή δεν θα κατιβείς;
-Ιγώ δεν κατιβαίνου απ’ του μπλάρι.
Ο αγροφύλακας, αφού έβλεπε ότι ο Περικλής 

ήταν πεισματάρης και δεν ξεκαβαλίκευε, έχα-
σε την υπομονή του, πλησίασε προς αυτό και 
προσπάθησε να πιάσει το καπίστρι, για να το 
συγκρατήσει. Αλλά, δεν πρόλαβε καν να πιάσει 
το καπίστρι. Το μουλάρι δεν έχασε καιρό. Πήρε 
μια κλίση προς τα δεξιά και φιλοδώρησε με μια 
κλοτσιά τον αγροφύλακα. Αμέσως, έπεσε κάτω, 
του ’φυγε το καπέλο και από τον πόνο άρχισε 
να φωνάζει:

-Άι, άι, άι!
Ο Περικλής, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. 

Αμέσως, κέντρισε το μουλάρι και απομακρύνθη-
κε. Με τον καπνό στο δισάκι επέστρεψε στους 
δικούς του στο Δεκαεννιά.

Την ίδια χρονιά, κατά το φθινόπωρο, ο Πε-
ρικλής βρέθηκε πάλι στην Περίβλεπτο για άλ-
λον λόγο. Τους καλοκαιρινούς μήνες ασκούσε 
το επάγγελμα του κιρατζή και πιο συγκεκριμέ-
να του μεταφορέα ξύλων. Είχε στην κατοχή του 
τρία μουλάρια και αυτά, αφού τα φόρτωσε ξύλα, 
κατευθύνθηκε προς το χωριό αυτό, προκειμένου 
να τα πουλήσει. Δεν άργησε και πολύ να βρει 
αγοραστή. Στη συνέχεια, έκανε μια στάση σ’ ένα 
καφενείο του χωριού, για να πιει κάτι. Εκεί, συ-
νάντησε τον Σαρακατσάνο Κώστα Γ., που είχε 
τα πρόβατά του στον κάμπο. Εκείνη τη στιγμή 
καθόταν στο καφενείο μαζί με τον αγροφύλακα, 
που αναφέραμε παραπάνω.

-Γεια σας. Τι γένιστι; λέει ο Περικλής.
-Καλά.
-Πώς είσι, Πιρικλή; ρωτάει ο Κώστας.
-Καλά. Ισύ πώς τα πας;
-Καλά, να λέμι.
-Ωρέ! - διακόπτει τον διάλογο ο αγροφύλακας 

- και, κοιτάζοντας προς το ζώο του Περικλή ανα-
φωνεί: 

-Αυτό του μπλάρι κάπ’ του ’δα μια φουρά. Τι 
πράμα είνι αυτό;

-Πού είδις αυτό του πράμα (ζώο��, μωρέ ισύ; 
του είπε ο Περικλής.

-Ιγώ, απαντά ο αγροφύλακας, είδα ένα μπλά-
ρι τέτοιου μ’ έναν καβαλάρη και απευθυνόμενος 
προς τον Κώστα πρόσθεσε:

-Αυτό κι αυτό, να πω τ’ν ισιάδα. Άρπαξα, να 
πιάσου του καπίστρι, για να του κρατήσου, κι 
μο ’δουκι μίνια κλουτσιά. Αλλού του καπέλου, 
αλλού ιγώ.

-Τι λες, μωρέ; του λέει ο Κώστας. Να ’ταν αυ-
τός; και έδειξε τον Περικλή.

-Όχι, απάντησε ο αγροφύλακας. Δεν ήταν αυ-
τός, αλλά ικείνους τέτοιου πράμα (ζώο�� είχι, σαν 
αυτό ιδώ.

Κάποτε, πολύ αργότερα, ο Περικλής συνάντη-
σε τον Κώστα και του είπε:

- Θ’μάσι τι είχι πει μι του μπλάρι στ’ν Πιρίλι-
φτη (Περίβλεπτο�� ου αγρουφύλακας;

-Εεε!
- Ιγώ ήμαν μι του μπλάρι του θ’κό μ’. Και του 

εξιστόρησε στη συνέχεια με λεπτομέρειες το πε-
ριστατικό.

-Κι δε μο ’λιγις, απαντά ο Κώστας. Θα τουν 
έφκιανα καλά ιγώ τουν κιαρατά, τουν αγρουφύ-
λακα. Σάμα3 είχι μυαλό; Για λίγου καπνό ήθιλι να 
πάρει λιφτά. 

Παραπομπές: 
1. Το περιστατικό είναι πραγματικό και μου το 

έχει διηγηθεί ο ίδιος ο Περικλής Γόγολος (1920 
– 2017��.

2.Δεκαεννιά λεγόταν η τοποθεσία που απείχε 
από τα Γιάννενα δεκαεννιά χιλιόμετρα στο δρό-
μο από Γιάννενα προς Κόνιτσα και Ζαγοροχώρια. 
Σήμερα, εκεί έχει χτιστεί ένα ολόκληρο χωριό, 
που λέγεται Μεταμόρφωση. Αρχικά, λεγόταν Κα-
ρυές, αλλά μάλλον άλλαξε ονομασία, επειδή με 
το όνομα Καρυές υπάρχει χωριό, που βρίσκεται 
στο Ανατολικό Ζαγόρι. 

Αγορά καπνού και ο αγροφύλακας1

του Γιώργου Καπρινιώτη

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "Το ραδιό"
Ιουλία Τσέπη

Σκαμνέλι Ζαγορίου Ιωαννίνων
τηλ.: 2653081300, 81252, κιν. 6945380202

Από τη ζωή του κοπαδιού. Πώς γινόταν η αναπαραγωγή

Στα μεγάλα κοπάδια προβάτων, αυτά 
που ήταν πάνω από τριακόσια ως εξα-
κόσια πρόβατα, αντιστοιχούσε σε κάθε 

τριάντα προβατίνες από ένα κριάρι βαρβάτο, 
όπως και στα μικρά κοπάδια το ίδιο. Είχε όμως 
μια διαφορά. Στα μικρά κοπάδια δεν είχαν την 
ευχέρεια να ξεχωρίσουν τα κριάρια, όπως γινό-
ταν στα μεγάλα όπου τα κριάρια πριν την εποχή 
της συνεύρεσης (μαρκάλος�� βοσκούσαν χωριστά 
από τα υπόλοιπα πρόβατα. Αυτό γινόταν για να 
μην γεννάνε ούτε αργά ούτε γρήγορα, αλλά να 
γεννούν τα ζώα όποτε βόλευε τον τσέλιγκα και 
τους σμίχτες της στάνης δηλαδή τότε που θα 
είχε βγάλει η γη χορτάρι γιατί τότε δεν υπήρχαν 
ζωοτροφές αλλά μόνο χορτάρι φρέσκο. Ο γέννος 
«προγραμματιζόταν» συνήθως για τον Δεκέμβριο 
και Ιανουάριο. Η εγκυμοσύνη στα πρόβατα δι-

αρκεί περίπου πέντε μήνες.
Όταν τα κριάρια ήταν μοναχά τους χτυπιό-

ντουσαν, τσουγκρίζονταν πολύ δυνατά, μέχρι 
που πολλές φορές ματώνανε τα κέρατά τους 
στη ρίζα στο κεφάλι. Στο πάλεμα αυτό έβγαι-

νε το δυνατότερο κριάρι, το οποίο και λέγαμε 
«κεφάλι», δηλαδή αρχηγό. Τα κριάρια τα έριχναν 
στο κοπάδι όταν ήθελαν να ξεκινήσει ο μαρκά-
λος. 

Όταν άρχιζε ο μαρκάλος τα κριάρια κυνηγού-
σανε τις προβατίνες που μαρκαλιότανε, το δε 
κριάρι-κεφάλι επέλεγε εκείνη που ήθελε και δεν 
τολμούσε άλλο κριάρι να του την πάρει.

 Η δύναμη του ισχυροτέρου όπως συμβαίνει 
και στην ανθρώπινη κοινωνία.

Το ίδιο συνέβαινε και με τα γίδια, μόνο που τα 
γίδια είχαν μια ιδιαιτερότητα. Όταν πριτσαλιό-
νταν, τα τραγιά κατουριόταν και μύριζαν πολύ 
άσχημα, δεν μπορούσες να πλησιάσεις το κο-
πάδι. 

Κλείνοντας το αφήγημά μου καταλήγω στο ότι 
τα ζώα είναι περίπου σαν τον άνθρωπο, μόνο 
που αυτά δεν μιλάνε. Αυτά βελάζουν, εμείς οι 
άνθρωποι μιλάμε

Αναμνήσεις από τον Αλκιβιάδη Λ. Καρβούνη
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Ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. 
Πρεβέζης εύχεται σε όλους κα-
λή χρονιά με υγεία, αγάπη και 

προκοπή στα σπίτια όλων.
Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου πραγμα-

τοποίησε αγιασμό για την έναρξη της 
νέας χορευτικής χρονιάς και την εγκαι-
νίαση των νέων εργασιών στη Σαρα-
κατσάνικη Στάνη στα Φλάμπουρα. Τον 
αγιασμό τέλεσε ο ιερομόναχος Ιωαννί-
κιος από τη γειτονική μονή Προφήτου 
Ηλιού στα Φλάμπουρα. Οι μικροί μας 
φίλοι και μέλη του Συλλόγου απόλαυ-
σαν μεζεδάκια, πίτες και σουβλάκια.  
Ακολούθησε παιχνίδι και χορός από τα 
παιδιά του χορευτικού. 

Τα μαθήματα χορού θα πραγματο-
ποιούνται κάθε Κυριακή στις 5 το από-
γευμα στη Σαρακατσάνικη Στάνη στα 
Φλάμπουρα. 

Με στόχο την ενεργό συμμετοχή στις 
εκδηλώσεις τόσο της Π.Ο.Σ.Σ όσο και 
των άλλων Συλλόγων οι εκπρόσωποι 
του Συλλόγου και ο πρόεδρος παρευ-
ρέθησαν και συμμετείχαν στην έκτακτη 
Γενική Συνέλευση που πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο 25.11.2017 στη Θεσ-
σαλονίκη με θέμα την αλλαγή άρθρων 
του Καταστατικού της Π.Ο.Σ.Σ. και μαζί 
τα μέλη του Δ.Σ. σε χορούς γειτονικών 
Συλλόγων. Το Σάββατο 13.01.2018, 

ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. 
Πρεβέζης, έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη 
πίτα με τα μέλη του Συλλόγου και των 
χορευτικών τμημάτων στον Αρχάγγελο 
Πρέβεζας. 
 Σας γνωρίζουμε, τέλος, ότι ο 
ετήσιος  χορός του Συλλόγου μας θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Μαρ-
τίου 2018. Σας περιμένουμε όλους 
να ανταμώσουμε και να γλεντήσουμε 
μέχρι το πρωί.

«Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέζης 2017»

Καταγραφή σαρακατσάνικων στανών
Αποφασίσαμε από το επόμενο φύλλο να καταγράψουμε τις 

σαρακατσάνικες στάνες τις τελευταίες της νομαδικής ζωής. 
Θα καταγράψουμε τις στάνες με τις οικογένειες που τις απο-

τελούσαν, τον τσέλιγκα εάν υπήρχε ή τους σμίχτες, τους τόπους που 
οι οικογένειες αυτές ξεκαλοκαίριαζαν 
ή ξεχειμώνιαζαν, την πορεία που ακο-
λουθούσαν από τα χειμαδιά στα βουνά 
και εάν υπάρχουν φωτογραφίες από τα 
πρόσωπα και τη ζωή στις στάνες.

Πιστεύουμε ότι όταν ολοκληρωθεί 
η καταγραφή των στανών να εκδό-
σουμε ένα Λεύκωμα με τις τελευταίες 
σαρακατσάνικες στάνες της νομαδικής 
ζωής.

«Εισβολή» Ηπειρωτών 
Σαρακατσαναίων στην Αθήνα 

Ηπειρώτες Σαρακατσαναίοι, παρακινηθέντες και προσκληθέντες από 
τον Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών της Αθήνας, το 
ωραίο μέγαρο του οποίου ευρίσκεται στην οδό Δαφνομήλη 1Α στο τέρμα 

της οδού Σίνα (πίσω από τον Άγιο Νικόλαο Πευκακίων και απέναντι από το 
Γαλλικό Ινστιτούτο�� καθώς και από τη δραστήρια Καθηγήτρια Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας κ. Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα επέδραμαν και 
εισέβαλαν στο «Λαογραφικό Μουσείο» του Ιδρύματος, κατέλαβαν μέρος αυτού 
και ίδρυσαν αποικία, εγκατέ-
στησαν, αυθεντικό κονάκι (ή 
ίσως καλύτερα κωνάκι�� σαρα-
κατσαναίικο!

Τα υλικά συγκεντρώθηκαν 
με κόπο από την Ήπειρο, 
τη Βοιωτία και την Αττική 
με ελάχιστη δαπάνη και 
με ολοπρόθυμη εθελοντι-
κή εργασία των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αδελφότητος των εν Αθήναις 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου 
και των μελών των οικογε-
νειών τους. Πρωτοστάτησαν 
ο Ταμίας κ. Παύλος Κατρής, 
ο προηγούμενος Πρόεδρος κ. 
Βασίλειος Σαλμάς, ο νέος 
Πρόεδρος κ. Δημήτριος Τάγκας, ο κ. Στράτος Γούλας, ο κ. Τάσος Τσουμάνης, 
η κ Ασημίνα Κατρή – Γόγολου και η κ. Ελευθερία Αρβανίτη.

Έτσι στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει ένα αυθεντικό σαρακατσάνικο κονάκι, 
που οι δραστήριοι δημιουργοί του αγωνίζονται να το εξοπλίσουν και με τα 
απαραίτητα εργαλεία και σκεύη, ούτως ώστε να αποτελέσει ένα αυθεντικό 
δείγμα του λαϊκού πολιτισμού των Σαρακατσαναίων, του γνήσιου και μακραί-
ωνος αυτού νομαδικού-ποιμενικού κομματιού της ελληνικής φυλής, που μένει 
αφοσιωμένο- παρά την λαίλαπα των ξενόφερτων ηθών- στα πάτρια ήθη και 
έθιμα.

Έτσι ένα πολιτιστικό διαμάντι βρέθηκε και υπάρχει ζωντανό στην Αθήνα.
Καθηγητής Δημήτριος Κουτρούμπας

Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών

Συλλογή Σαρακατσάνικων φωτογραφιών

Η συλλογή των Σαρακατσάνικων ασπρόμαυρων φωτογραφιών 
που ξεκίνησε στα πρώτα χρόνια ίδρυσης της Αδελφότητας δεν 
σταματαει με την έκδοση των φωτογραφικών Λευκωμάτων. 

Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε φωτογραφίες με σκοπό να διασώσου-
με και να διαδώσουμε κομμάτια της παράδοσής μας.

Φυσικά εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός αξιόλογων φωτογρα-
φιών γιατί όχι να προχωρήσουμε στην επανέκδοση του φωτογραφικού 
Λευκώματος συμπεριλαμβάνοντας και τις νέες φωτογραφίες. Προς το 
παρόν προσπαθούμε στις εκθέσεις φωτογραφίας που οργανώνουμε 
στα Ανταμώματα των Σαρακατσαναίων να τοποθετούμε κάθε φορά και 
διαφορετικές φωτογραφίες.

Στο διαρκές κάλεσμά μας για συλλογή φωτογραφιών η κα Νίκη 
Παπαρούνα μας έδωσε από το αρχείο της στο Αντάμωμα στον 
Γυφτόκαμπο αλλά και αργότερα αρκετές φωτογραφίες από τη ζωή των 
Σαρακατσαναίων στα βουνά της Λάιστας τη δεκαετία του 1950.

Ο γνωστός φωτογράφος Φωκίων Καψάλης από τους Ασπραγγέλους 
μας έστειλε τρεις φωτογραφίες από το αρχείο του από τη ζωή των 
Σαρακατσαναίων την εποχή του Μεσοπολέμου. Τη μία από αυτές δεν 
την είχαμε και πιθανολογούμε ότι δεν έχουν ούτε οι απόγονοι των 
εικονιζομένων.

Ευχαριστούμε τη Νίκη Παπαρούνα και τον Φωκίωνα Καψάλη και 
περιμένουμε και τις δικές σας φωτογραφίες.

Υδρογονάνθρακες και Ήπειρος

Είμαστε πολιτιστικός σύλλογος ταυτόχρονα όμως νοιαζ΄όμαστε 
για το περιβάλλον που είναι κι αυτό ένα στοιχείο του πολιτι-
σμού μας. Παρακολουθούμε με αγωνία τα σχετικά με την πιθανή 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ήπειρο και ενώνουμε τη φωνή 
μας ώστε να μην καταστραφεί το περιβάλλον της Ηπείρου.

Οι "υδρογονάνθρακες" στην Ήπειρο δεν βρίσκονται κάτω από το 
έδαφος αλλά είναι ορατοί δια "γυμνού οφθαλμού", είναι το φυσικό και 
δομημένο περιβάλλον της και ο πολιτισμός της, που αν αξιοποιηθούν 
σωστά θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ηπείρου
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Δημοσιεύου-
με στο φύλλο 
αυτό απόσπα-
σμα από το 
διήγημα "Αρ-
γοναύτες" του 
ακαδημα ϊ κού 
Ηλία Βενέζη 
έκδοση 1962 
το οποίο ανα-
φέρεται σε μία 
επίσκεψη του 
ήρωα του έργου 
σε σαρακατσά-
νικα κονάκια 
στην Ήπειρο.

Στο ίδιο βιβλίο 
υπάρχει ένα αξιόλογο κείμενο με τίτλο "Μια Ελ-
ληνίδα κι ένας Δανός" που αναφέρεται στην 
Αγγελική Χατζημιχάλη και στον Δανό Κάρστεν 
Χεγκ, τον πρώτο επιστήμονα-μελετητή των Σα-
ρακατσαναίων, όπως τον γνώρισε ο Ηλίας Βε-
νέζης. Σε επόμενο φύλλο θα δημοσιεύσουμε το 
κείμενο αυτό.

Συγχαρητήρια στα παιδιά που συμμετείχαν 
στις Εισαγωγικές Εξετάσεις σε ΑΕΙ. Στο φύλ-
λο αυτό συνεχίζουμε τη δημοσίευση από το 
προηγούμεννο φύλλο. 
• Γκλιάτης Μιχάλης του Φώτη και της Ζωής Κ. 
Παπιγκιώτη, Σχολή Αστυφυλάκων
• Γκλιάτης Περικλής του Δημητρίου και της Μα-
ριάνας Δ.Κάκκου, Λογιστική και Χρηματοοικονο-
μική Πρέβεζα
• Ζήγος Δημήτριος του Γεωργίου Οικονομικό 
τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
• Αρβανίτης Παναγιώτης του Ιωάννη, Ιατρική 
Σχολή Ιωαννίνων
• Γιαννακού Αφροδίτη του Αλέξανδρου, Σχεδια-
σμού και Τεχνολογίας ένδυσης -Κιλκίς 
• Γόγολος Άγγελος του Παναγιώτη, Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών -
Θεσσαλονίκη 
• Γούλα Ελένη του Νικολάου, Βιοχημείας & Βι-
οτεχνολογίας- Λάρισα 
• Γούλας Νικόλαος του Νικολάου, Ιστορίας& 
Αρχαιολογίας-Ιωάννινα 
• Δόσης Ελευθέριος του Τηλέμαχου, Ιστορίας& 
Αρχαιολογίας -Ιωάννινα 
• Καλλές Αριστείδης του Δημητρίου, Τεχνολόγων 
Γεωπόνων-Λάρισα 
• Καρβούνης Βασίλειος του Κων/νου, Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής -Λάρισα 
• Κώνστα Αγγελική του Ιωάννη, Δημοσιογραφί-
ας& Μέσων επικοινωνίας-Θεσσαλονίκη 
• Ντέτσικας Παναγιώτης του Ελευθερίου, Ναυ-
πηγών Μηχανολόγων Μηχανικών-Αθήνα 
• Ντίτορας Πάρης  του Γεωργίου, Εφαρμο-
σμένης Πληροφορικής-Θεσσαλονίκη 
• Χαρίσης Γεώργιος του Σπυρίδωνα, Λογιστι-
κής& Χρηματοοικονομικής-Θεσσαλονίκη 
• Χουλιάρας Παναγιώτης του Κων/νου, Ιατρικής 
Σχολή- Αλεξανδρούπολη 
• Φερεντίνος Γρηγόρης του Αθανασίου, Οικονο-
μικών Επιστημών-Ιωάννινα 
• Σούρλα Φρειδερίκη του Χαράλαμπου, Κοινωνι-
κής ανθρωπολογίας & Ιστορίας-Μυτιλήνη.

Επιτυχόντες εισαγωγικών 
εξετάσεων 2017

Άγνωστα και σπάνια κείμενα 
για τους Σαρακατσάνους

Κάθε χρόνο αυτές τι μέρες έρχονται 
στο νου  χριστουγεννιάτικες εικόνες και 
ευχές των παιδικών μου χρόνων.

Θυμάμαι λοιπόν λιανοπαίδια στα σαρακατσά-
νικα καλύβια να σηκώνονται χαράματα να πούνε 
τα κάλαντα για να πάρουν τα κουλούρια που 
ζύμωναν ειδικά για τις μέρες οι μανάδες τους.

Με μικρές χλωρές τούφες πουρναριού στα 
χέρια γύριζαν από καλύβα σε καλύβα και όταν 
έμπαινα μέσα έβαζαν στη φλόγα της φωτιάς μια 
τούφα να καεί με τον έντονο και χαρακτηριστι-
κό ήχο που βγάζουν τα φύλλα του πουρναριού 
όταν καίγονται. 

Οι φλόγες της φωτιάς δυνάμωναν και το καλύ-
βι πλημμύριζε από φώς τους που το συνόδευαν 
οι μικρές "εκρήξεις’’ των πουρναρόφυλλων.

Τώρα γιατί το έκαναν αυτό μη με ρωτάτε. 
Ηθελαν να ξορκίσουν το σκοτάδι του κακού με 
το φώς της αγάπης; Να δώσουν ένα πανηγυρι-
κό τόνο στην μέρα; Ειλικρινά δεν ξέρω και τα 
παραπάνω αποτελούν σημερινές μου ερμηνείες 
και μόνο.

Αφού λοιπόν έλεγαν τα κάλαντα κατέληγαν με 
την ακόλουθη ευχή στην νοικοκυρά…

"Χρόνια πολλά θεια. Αρνάδις, κατσικάδις κι 
κάνα δυό σιρκά’’

Εύχονταν και ήθελαν πολλές ‘’αρνάδις’’ 

γιατί  θα αυγάτιζαν το κοπάδι, θα πολλαπλα-
σίαζαν την παραγωγή του και θα πρόκοβε η 
οικογένεια. Ήθελαν όμως και μερικά "σιρκά" 
αναγνωρίζοντας από την μια μεριά τον ρόλο και 
τη χρησιμότητα τους στο κοπάδι και από την 
άλλη γνωρίζοντας σοφά ότι ήταν αδύνατο να 
υπάρξει αυτό χωρίς τα στέρφα . 

Άλλοι καιροί, άλλες επιδιώξεις, άλλες ευχές 
τότε που όλοι φρόντιζαν για τα "γαλάρια" σε 
αντίθεση με το σήμερα που στον τόπο μας 
αυτά λιγόστεψαν επικίνδυνα και περισσεύουν 
τα "στέρφα", κυριολεκτικά και μεταφορικά 
….δυστυχώς!

Xρόνια πολλά, καλές γιορτές σε όλους !!!
Αχιλλέας Θ. Καραγιάννης

Ρόδος

Ευχαριστούμε όλους όσους μας ευχήθηκαν 
ηλεκτρονικά, έντυπα ή τηλεφωνικά για τις γιορ-
τές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Σύλλογο 
Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας για το καλαίσθητο 
ημερολόγιο που μας έστειλε.

Ευχαριστούμε επίσης τον Βασίλη Σερμπέζη για 
το νέο CD που μας έστειλε το οποίο και παρου-
σιάζουμε στην τρίτη σελίδα

Σύλλογος Σαρακατσαναίων 
Περιφέρειας Αττικής "Τα χειμαδιά"

Ευχόμαστε στον νεοσύστατο σύλλογο 
Σαρακατσαναίων Περιφέρειας Αττικής επιτυχία 
στους σκοπούς του και τον καλωσορίζουμε 
στον κόσμο των Σαρακατσάνικων Συλλόγων. Ο 
σύλλογος έχει έδρα τα Σπάτα σε αίθουσα του 
Δημαρχείου, που παραχώρησε ο τοπικός Δήμος.

Στις 27 Ιανουαρίου ο σύλλογος πραγματοποιεί 
τον πρώτο του χορό. Το Δ.Σ που προέκυψε από 
τς πρόσφατες αρχαιρεσίες έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μαγγίνας Κώστας
Αντιπρόεδρος:Mπάτρης Παναγιώτης
Γραμματέας: Πετρόγιαννος Γεώργιος
Ταμίας: Χατζής Γεώργιος
Μέλη: 
Γούλας Χρήστος του Δημητρίου
Ντούνας Αλέξανδρος
Σπανός Σπύρος
Είναι αξιοσημείωτο για τη σύνθεση του Δ.Σ. ότι 

τα μέλη του καλύπτουν όλες τις περιοχές της 
Περιφέρειας Αττικής. 

Έθιμο από άλλες εποχές ….!!

Παραθέτουμε με επιφύλαξη το παραπάνω κεί-
μενο και παρακαλούμε όποιον γνωρίζει κάτι σχε-
τικό να μας ενημερώσει



τα
σαρακατσανικα1�

Υπάρχει ξεχωριστό και διακριτό σαρακα-
τσάνικο τραγούδι; Το ερώτημα μας απα-
σχόλησε σε μια αμιγώς σαρακατσάνικη 

παρέα καθώς συζητούσαμε μεταξύ τσίπουρου 
και λιτού μεζέ. Το θέμα εξειδικεύτηκε περαι-
τέρω. Μήπως αυτά που ονομάζουμε σαρακα-
τσάνικα τραγούδια δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
παραλλαγές πανελλήνια γνωστών δημοτικών 
τραγουδιών; Η κουβέντα σοβάρευε και η επιχει-
ρηματολογία έδινε κι έπαιρνε. Βρέθηκα σε θέση 
άμυνας. Έπρεπε να υπερασπιστώ την «ιθαγέ-
νεια» του σαρακατσάνικου τραγουδιού, μια και 
στην αρχή της καθηγητικής μου σταδιοδρομίας, 
νέος κι άπειρος, ανέλαβα την ευθύνη να επιμε-
ληθώ από άποψη φιλολογική τα «Σαρακατσάνι-
κα Τραγούδια της Ηπείρου» που εξέδωσε τότε 
το 1983 η αδελφότητα μας. Μετρώ τα χρόνια 
και μελαγχολώ. Πέρασαν τριανταπέντε ολόκλη-
ρα χρόνια από τότε. Κι όλο θυμάμαι τη «σο-
φούλα» τη μάνα μου που έλεγε στα γεράματά 
της: «Φέρτι μου πίσω εκείνο τον κιρό κι εγώ τον 
καίω ετούτον».

Έγραφα, λοιπόν, τότε: «Εκείνο που παρατηρεί 
κάποιος στα (σαρακατσάνικα) τραγούδια είναι η 
βαθιά αίσθηση του ρυθμού και του μέτρου που 
έχουν οι Σ. Από το σύνολο των τραγουδιών (της 
συλλογής) είναι ζήτημα αν συναντήσει κανείς 
τρεις τέσσερις στίχους να χωλαίνουν από την 
άποψη του μέτρου.{…..}.Πάντως τα (σαρακατσά-
νικα) τραγούδια και στα θέματά τους και στη 
δομή και στην αισθητική τους δεν διαφέρουν 
πολύ από άλλα ελληνικά δημοτικά τραγούδια.» 
Στο μεταξύ η συνεξέταση τους με τα τραγούδια 
πολλών άλλων συλλογών που επιχείρησα τότε 
έδειξε ότι τα πιο πολλά είναι ενδιαφέρουσες πα-
ραλλαγές τραγουδιών που απαντούν σε διάφο-
ρες περιοχές του ελληνικού χώρου. Ο Βασίλης 
Σερμπέζης στο κομψό τομίδιο που πλαισιώνει 
τον καινούργιο του δίσκο (���� «���� «�� «Σαρακατσιάνικα 
τόμος1» γράφει για τα «πλαστά» τραγούδια (πα-
ραλογές, ακριτικά�� που συναντάμε στους Σ.: «Εν 
τούτοις, από τη σχετική βιβλιογραφική έρευνα 
προκύπτει ότι στους σαρακατσάνους παρατη-
ρείται το αξιοπρόσεκτο ποσοστό 62,9 % από το 
σύνολο των πλαστών τραγουδιών που καταγρά-
φονται σε ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες συλ-
λογές». Όλα αυτά δείχνουν ότι η μουσική και 
ποιητική παράδοση των Σ. είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι του λαϊκού πολιτισμού των Ελλήνων. 
Σε καμιά, όμως, περίπτωση δε σημαίνουν ότι το 
τραγούδι τους δεν έχει τα ιδιαίτερα γνωρίσματά 
του.

 Σίγουρα δεν είναι τόσο χτυπητές οι διαφορές 
του από τα άλλα δημοτικά τραγούδια του στε-
ριανού, κυρίως, χώρου (γλώσσα, θεματολογία, 
ρυθμός, μελωδία, χορός κτλ.��, όπως συμβαίνει με 
τα «διαλεκτολογικά» τραγούδια (ποντιακά, κυ-
πριακά, τραγούδια των ελληνόφωνων περιοχών 
της Κάτω Ιταλίας��, όμως έχει ορισμένα γνωρί-
σματα που το κάνουν εύκολα διακριτό. 

 Οφείλω εξαρχής να ομολογήσω ότι δεν είμαι 
ειδικός σε θέματα της μουσικής ή του χορού και 
οι όποιες παρατηρήσεις πάνω σ’ αυτά είναι κα-
τανάγκην εμπειρικές. Πρώτο και σημαντικό γνώ-
ρισμα που διαφοροποιεί τα σαρακατσάνικα από 
τα άλλα δημοτικά τραγούδια είναι ο ν’χός (ήχος, 
αχός��. Ο όρος αυτός στο γλωσσικό ιδίωμα των 
Σ. είναι πολυσήμαντος˙ δηλώνει ταυτόχρονα τον 
ρυθμό, τον χρόνο και τη μελωδία. Φράσεις όπως: 
« δεν του πήρις στον ν’χό του τοτραγούδι κι του 
χάλασις» ακούγονταν συχνά στις παρέες σε πα-
λιά σαρακατσάνικα γλέντια. Ο ρυθμός των σαρα-
κατσάνικων τραγουδιών ήταν εξαιρετικά αργός 
και ο χρόνος τους μακρόσυρτος. Ακόμη και στα 
χορευτικά τραγούδια. Η μελωδία των τραγου-
διών άλλοτε μελαγχολική (στα περισσότερα�� κι 
άλλοτε «επική» (δυνατή – ηρωική��, κυρίως στα 
χορευτικά. Ο ν’χός αυτός σήμερα αλλοιώνεται 
σιγά – σιγά, καθώς τα σαρακατσάνικα τραγού-
δια πρέπει να πειθαρχήσουν στους κανόνες της 
ενορχήστρωσης και των ηχογραφήσεων. 

Ένα δεύτερο γνώρισμα των σαρακατσάνικων 
τραγουδιών ήταν ο τρόπος της απαγγελίας. Οι 
παλιοί Σαρακατσαναίοι και κυρίως οι γυναίκες 
δεν απαγγέλλανε «νοηματικά» το τραγούδι, αλλά 
ρυθμικά, σταματώντας στην τομή του δεκαπε-
ντασύλλαβου (στο τέλος της όγδοης συλλαβής��. 
Μ’ άλλα λόγια δεν τους ενδιέφερε τόσο πού 
πέφτει ο γραμματικός, αλλά ο μετρικός τόνος. 
Π.χ.

 Μεσά ν’ η χήρα κάθουνταν Ι (τομή – σύντομο 
σταμάτημα�� κι οξώ την κούβεντιάζουν

Το φαινόμενο αυτό το παρατηρήσαμε κατά 
τη διάρκεια της συγκέντρωσης των τραγουδιών 

της συλλογής μας. Κάτι που φανερώνει, όπως 
προανέφερα βαθιά αίσθηση του ρυθμού και του 
μέτρου.

Ένα τρίτο γνώρισμα που διαφοροποιεί τα τρα-
γούδια τους είναι το αρκετά μεγάλο ποσοστό 
των ποιμενικών και ληστρικών τραγουδιών που 
εντοπίζουμε στο «ρεπερτόριό» τους. Αυτό είναι 
φυσικό αφού τα τραγούδια αυτά συνδέονται με 
την νομαδική και ποιμενική τους ζωή. Θα πρέ-
πει να επισημανθεί ότι και πολλά τραγούδια 
άλλων συλλογών που χαρακτηρίζονται ποιμε-
νικά είναι πιθανότατα σαρακατσάνικα. Όπως 
λ.χ. είναι η συλλογή του Θ. Παπαθασόπουλου 
που περιλαμβάνεται στο περιοδικό Λαογραφία 
(τομ. Κ. σσ.224- 238�� με τον τίτλο Ποιμενικά 
τραγούδια της Ρούμελης. Ο όγκος, άλλωστε, 
των ληστρικών τραγουδιών που συναντάμε στις 
σαρακατσάνικες συλλογές δικαιολογείται από 
την ιδιότυπη σχέση των Σ. με τους ληστές. Οι 
Σ. υπήρξαν θύματα και θύτες της ληστείας που 
ταλάνισε την ελληνική επικράτεια για ένα περί-
που αιώνα. Βρέθηκαν ανάμεσα σε δύο πιέσεις. 
Από τη μια οι ληστές που διαφεύντευαν στην 
ελληνική ενδοχώρα κι από την άλλη οι διωκτι-
κές αρχές του ελληνικού κράτους. Κατηγορού-
νται ως ληστοτρόφοι από το επίσημο κράτος, 
πιέζονται από τους ληστές από την άλλη με-
ρια με φοβέρες, απαγωγές και εκβιασμούς. Εί-
ναι λογικό ένας αριθμός από αυτούς μέσα στη 
γενικότερη ανασφάλεια που επικρατούσε στην 
ελληνική ύπαιθρο από τη θέση του θύματος να 
περνά στη θέση του θύτη. Η ιδιόμορφη αυτή 
κατάσταση πέρασε και στο τραγούδι.

 Επίσης κάποιες κατηγορίες τραγουδιών που 
συναντάμε στους Σ., όπως τα καλημέρια, τα 
τραγούδια του φλάμπουρα, τα σπαρακτικά 
τραγούδια στον αποχαιρετισμό της νύφης από 
τους δικούς της, τραγούδια που δεν συναντάμε, 
τουλάχιστον, με τόση συχνότητα σε άλλες συλ-
λογές, συνιστούν μια άλλη ιδιοτυπία του σαρα-
κατσάνικου τραγουδιού και το κάνουν αναγνω-
ρίσιμο. Το ίδιο και τα μοιρολόγια και, κυρίως, ο 
ιδιαίτερος «ν’χός» τους με τον οποίο συνόδευ-
αν το θρήνο, είναι τραγούδια ξεχωριστά. Ακόμη 
και οι λυγμοί και τα αναφιλητά των γυναικών 
που μοιρολογούσαν υποτάσσονταν στον «ήχο» 
του μοιρολογιού, χωρίς να χάνει η όλη διαδικα-
σία την πηγαιότητά της, όπως συμβαίνει με τις 
επαγγελματίες μοιρολογίστρες σε αρκετά μερη 
του τόπου μας . Τα τραγούδια των κατηγορι-
ών που αναφέραμε είναι στη συντριπτική τους 
πλειοψηφεία δημουργήματα των Σ. και, ιδίως, 
των γυναικών.

(συνέχεια στο άλλο φύλλο��

Το σαρακατσάνικο τραγούδι   
   και οι παραλλαγέςΜΙΚΡOΚΕΙΜΕΝΑ 
του Θ.Γ. Γόγολου

Σε ειδική Γενι-
κή Συνέλευση των 
αντιπροσώπων της 
ΠΟΣΣ στις 25 Νοεμ-
βρίου αποφασίσθηκε 
η τροποποίηση του 
καταστατικού της 
Ομοσπονδίας. 

Βασικές τροποποι-
ήσεις είναι η διεξαγω-
γή αρχαιρεσιών κάθε 
τρία χρόνια αντί δύο 
που ισχύει, εγγρα-
φή ενός νεοϊδρυθέ-
ντος Συλλόγου τρία 
έτη μετά την ίδρυσή 
του και αφού λη-
φθεί υπόψη και η άποψη Συλλόγου-μέλους της 
ΠΟΣΣ που δραστηριοποιείται στον ίδιο νομό. 

Στις 17 Δεκεμβρίου παρουσίασε στην κατάμε-
στη αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπου-
δών τον τόμο των Πρακτικών του 3ου Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου των Σαρακατσαναίων 
με θέμα «Σαρακατσαναίοι Πορεία και Προοπτι-
κή Στον Χώρο και Στον Χρόνο».

Το βιβλίο παρουσίασαν:
• o Γεώργιος Δ. Καψάλης. Επιμελητής της έκ-
δοσης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κα-

θηγητής Ελληνικής Φιλολογικού Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δ.Ε.
• η Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου. Καθηγήτρια Λαογρα-
φίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• ο Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης. Πρόεδρος 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Ομότιμος Κα-
θηγητής Α.Π.Θ.

Ο καθένας από τη δική του οπτική και με τον 
δικό του επιστημονικό τρόπο, υπερθεμάτισαν 
τη σπουδαιότητα να γίνονται Επιστημονικά Συ-
νέδρια όπως αυτό, το οποίο θεωρείται λαογρα-
φικό, γιατί έχει προβάλλει τα λαογραφικά-πο-
λιτισμικά στοιχεία των Σαρακατσαναίων καθώς 

και ιστορικό και εθνικό, γιατί έχει προβάλλει την 
προσφορά των Σαρακατσαναίων στην συνέχεια 
του Ελληνισμού. Όλοι τους αναφέρθηκαν στην 
σημαντικότητα της ολοκλήρωσης της διαδικασί-
ας με την δημοσίευση του τόμου των πρακτικών 
στην συγκεκριμένη δυσμενή συγκυρία που περ-
νά η χώρα μας

Ο δικηγόρος Ανδρέας Μιχαήλος, αναφέρθηκε 
στα Σ’ ναφικά δικαστήρια, που γινόταν από τους 
τσελιγκάδες για την επίλυση των διαφορών, ως 
πρώιμη μορφή Διαιτησίας-Διαμεσολάβησης που 
σήμερα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε Ελλάδα και 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων (ΠΟΣΣ)


