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Καλή αντάμωση στο Σαραντάπηχο, στον Γυφτόκαμπο, 
στα Φλάμπουρα και σε όλα τ' ανταμώματα...

Σαρακατσάνικα και άλλα, ανάλεκτα 
Σαρακατσαναίων

Συνεχίζουμε την παράδοση έκδοσης ποιο-
τικών βιβλίων σχετικά με τους Σαρακα-
τσαναίους, εκδίδοντας το βιβλίο του Θε-

όδωρου Γ. Γόγολου «Σαρακατσάνικα και άλλα, 
ανάλεκτα Σαρακατσαναίων», με το οποίο συ-
μπληρώνεται μία δεκάδα εκδόσεων της Αδελ-
φότητας. Η προσπάθεια διάσωσης και διάδο-
σης στοιχείων της παράδοσής μας ξεκίνησε 
πριν από τριάντα πέντε χρόνια με την συλλογή 
και έκδοση των «Σαρακατσάνικων τραγουδιών 
της Ηπείρου», και ο συγγραφέας του παρό-
ντος βιβλίου ήταν ένας από τους επιμελητές 
της πρώτης μας έκδοσης. Χαιρόμαστε γιατί το 
βιβλίο «Σαρακατσάνικα και άλλα» δημιουργή-
θηκε ουσιαστικά μέσα από τα φύλλα της εφη-
μερίδας μας «Σαρακατσάνικα χαιρετήματα», 
που πριν ακόμα ενηλικιωθούν, αξιώθηκαν να 
«γεννήσουν», με το νέο βιβλίο, πέντε «παιδιά».

Τα δύο βιβλία-λευκώματα της Αδελφότητας, 
το «Σαρακατσαναίοι πορεία στον τόπο και το 
χρόνο» και το «Σαρακα-
τσαναίοι της Ηπείρου, 
Γενεαλογικά Δένδρα» 
βασίσθηκαν κυρίως σε 
στοιχεία και φωτογρα-
φικό υλικό, στη συγκέ-
ντρωση των οποίων 
η εφημερίδα έπαιξε 
καταλυτικό ρόλο. Τα 
βιβλία επίσης «Σαρα-
κατσάνικα μολοήμα-
τα» του Ναπολέοντα 
Βαγγελή και «Στα 
χνάρια της Σαρακα-
τσάνικης παράδοσης» 
του Γιώργου Καπρι-
νιώτη αναδείχθηκαν 
μέσα από δημοσι-
ευμένα άρθρα τους 
στα «Σαρακατσάνικα 
χαιρετήματα». Και οι άλλες επίσης εκδόσεις 
της Αδελφότητας, το λεύκωμα-αφιέρωμα στη 
Σαρακατσάνα γυναίκα και οι βιογραφίες του 
Κατσαντώνη, κατά κάποιο τρόπο βοηθήθηκαν 
από την έκδοση και την κυκλοφορία της εφη-
μερίδας.

Τα «Χαιρετήματα», από τη πρώτη στιγμή της 
έκδοσής τους ίσαμε σήμερα, στάθηκαν ένα 
έντυπο, που συνέβαλε καθοριστικά στη σύσφι-
ξη των σχέσεων μεταξύ των Σαρακατσαναί-
ων όχι μόνον της Ηπείρου, αλλά και όλης της 
Ελλάδας. Η εφημερίδα αποτέλεσε ένα χώρο 
ζυμώσεων και αναζητήσεων πνευματικών, οι 
οποίες ώθησαν πολλούς να γράψουν και να 
καταθέσουν τα βιώματα και τις εμπειρίες τους 
σχετικά με τον ποιμενικό και νομαδικό βίο των 
Σαρακατσαναίων. Τα στοιχεία αυτά, άλλοτε πα-
ρατίθενται ακατέργαστα ως πρωτογενές λαο-
γραφικό υλικό (μαρτυρίες) και άλλοτε επεξερ-
γασμένα, καθώς αξιοποιούνται λογοτεχνικά ή 
σχολιάζονται και ερμηνεύονται από διάφορες 
οπτικές γωνίες, είτε από την πλευρά της λαο-
γραφίας, είτε από εκείνη της κοινωνιολογίας, 
ή της φιλολογίας. Από το πρώτο φύλλο μέχρι 
το τελευταίο έχει συγκεντρωθεί ένα λαογραφι-

κό και ιστορικό υλικό αξειοσημείωτο, που δεν 
πρέπει να πάει χαμένο. Οι εκδόσεις του συλλό-
γου μας δεν αποσκοπούν σε τίποτε άλλο, παρά 
στην καταγραφή, στη διάσωση και την αξιοποί-
ηση αυτού του υλικού. Αυτός, άλλωστε, είναι 
και ο βασικός λόγος ύπαρξης και λειτουργίας 
του.

Με την έκδοση του βιβλίου του Θεόδωρου 
Γ. Γόγολου ανταποδίδουμε ένα ελάχιστο μέρος 
της υποχρέωσής μας απέναντί του, γιατί από 
την πρώτη στιγμή της έκδοσης της εφημερίδας 
στάθηκε δίπλα μας, εμπλουτίζοντάς την με τα 
ουσιαστικά του ποικίλα άρθρα, τα οποία συνέ-
βαλαν στο ανέβασμα της ποιότητας της ύλης, 
προσέδιδαν κύρος στην εκδοτική μας προσπά-
θεια και μας έδιναν δύναμη να συνεχίσουμε 
την προσπάθεια αυτή. Ο βασικότερος όμως 
λόγος, που αποφασίσθηκε η έκδοση, είναι 
γιατί με τον τρόπο αυτόν καθίσταται πιο απο-
τελεσματική η διάσωση και διάδοση των πο-

λιτισμικών μας στοιχείων, πράγ-
μα το οποίο αποτελεί και την 
πρώτιστη υποχρέωσή μας ως 
σαρακατσάνικου πολιτιστικού 
συλλόγου. Υποχρέωση προς τις 
επερχόμενες γενεές για να γνω-
ρίσουν την παράδοσή μας μέσα 
από κείμενα ειδικών επιστημό-
νων, με βιώματα και εμπειρίες 
από τον παραδοσιακό νομαδικό 
τρόπο ζωής των Σαρακατσαναί-
ων. Υποχρέωση επίσης προς την 
επιστημονική κοινότητα να παρα-
δώσουμε αξιόπιστα λαογραφικά 
και κοινωνιολογικά στοιχεία, που 
μπορούν να αξιοποιηθούν για την 
αποτύπωση και την παραπέρα με-
λέτη μιας παραδοσιακής κοινωνίας, 
για την οποία οι πρωτογενείς μαρ-
τυρίες ολοένα και λιγοστεύουν.

Τέλος, με την έκδοση του βιβλίου «Σαρακα-
τσάνικα και άλλα, ανάλεκτα Σαρακατσαναίων» 
προσφέρουμε, σε όσους αγαπούν το ποιοτικό 
βιβλίο, ανεξάρτητα από τη σχέση τους με τη 
ζωή και την παράδοση των Σαρακατσαναίων, 
τη δυνατότητα να απολαύσουν το ιδιαίτερο 
λογοτεχνικό χάρισμα του συγγραφέα.

Ευχαριστούμε τον Θεόδωρο Γ. Γόγολο που 
εμπιστεύθηκε την «Αδελφότητα των εν Αθή-
ναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου» για την έκδο-
ση του βιβλίου και συνεχίζει να στέκεται δίπλα 
στις προσπάθειές της. Ευχαριστούμε επίσης 
του Γεώργιο Δ. Καψάλη, Καθηγητή Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, Πρύτανη, αφενός μεν γιατί 
προλογίζει το βιβλίο παρουσιάζοντας σύντο-
μα και περιεκτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
στοιχεία του, αφετέρου για την πολύτιμη βοή-
θειά του προς την Αδελφότητα παρά τα στενά 
διαθέσιμα χρονικά περιθώρια, λόγω της ενα-
σχόλησής του με τα καθήκοντα του Πρύτανη 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Το βιβλίο θα αρχίζει να κυκλοφορεί και θα εί-
ναι διαθέσιμο στο αντάμωμα Σαρακατσαναίων 
στον Γυφτόκαμπο και στα Φλάμουρα καθώς 
και από τα μέλη του ΔΣ της Αδελφότητας.

39ο Αντάμωμα Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου 
στη Στάνη Γυφτοκάμπου, 3 και 4 Αυγούστου 2018
Αφιερωμένο στη μνήμη του Τζων Κέννεντι Κάμπελ

Πρόγραμμα στη σελίδα 3

Αφιέρωμα στον Τζων Κάμπελ

Αξιέπαινη η πρωτοβουλία της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου 
να αφιερώσει το 39ο αντάμωμα στον μεγάλο Εθνογράφο, Καθηγητή 
της Κοινωνιολογίας Τζων Κάμπελ (24/1/1923-5/9/2009), που με το 

πρωτοποριακό και αξεπέραστο έργο του «Honour, Family and Patronage και 
με υπότιτλο A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain 
Community», (Τιμή, Οικογένεια και Πατρονία), το οποίο αποτέλεσε τομή στην 
κοινωνική ανθρωπολογία, παραμένει αξεπέραστο και έκανε γνωστούς τους 
Σαρακατσαναίους στις επιστημονικές κοινότητες της κοινωνιολογίας και 
ανθρωπολογίας. Συμπλήρωσε τα μέχρι την εποχή εκεί-
νη γνωστά έργα του Δανού Κάρστεν Χέγκ στην Γλωσ-
σολογία, και της ελληνίδας Αγγελικής Χατζημιχάλη 
στη Λαογραφία. 

Γεννήθηκε στο Λονδίνο και πρωτοήλθε στην Ελλά-
δα κατά τη διάρκεια του 2ου παγκοσμίου πολέμου. 
Επιστρέφοντας στην Αγγλία μετά τον πόλεμο σπού-
δασε οικονομικά αρχικά και αργότερα Κοινωνική Αν-
θρωπολογία στην Οξφόρδη. Η εργασία του για τους 
Σαρακατσάνους είναι η διδακτορική του διατριβή 
στην επιστήμη αυτή. Το 2000 αναγορεύθηκε επίτι-
μος διδάκτορας Παν. Θεσσαλονίκης. 

Για την μελέτη των Σαρακατσάνων ο Τζων Κάμπελ έζησε κοντά στου Σαρα-
κατσάνους, στο Καρτέρι Θεσπρωτίας, στο Σκαμνέλι και στη Βίτσα Ζαγορίου το 
1954-1955.

Επανήλθε στην Ελλάδα το 1962 όπου εργάσθηκε για ένα χρόνο στο Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών. Το 1996 συμμετείχε ως ομιλητής στο 1ο Επιστημονικό 
Συνέδριο για τους Σαρακατσαναίους καταθέτοντας την εμπειρία του από την 
συμβίωση μαζί τους.

«Το έργο Τιμή, Οικογένεια και Πατρονία άσκησε σαφώς μεγάλη επιρροή 
στην κατοπινή εθνογραφική έρευνα της νότιας Ευρώπης και όχι μόνο, τόσο 
μέσα από την απευθείας διδασκαλία του John Kampbell προς τους πολυάριθ-
μους φοιτητές του, όσο και με την κυκλοφορία του βιβλίου ως υποδειγματικής 
μελέτης μιας κοινωνίας μη μονογραμμικής συγγένειας» σημειώνει ο Michael 
Herzfeld, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Harvard στο συλλογικό τόμο «Δί-
κτυα Εξουσίας στην Ελλάδα» που εκδόθηκε προς τιμήν του John Kampbell. 
Ακολουθώντας την ιδέα της ΑΣΗ αφιερώνουμε το φύλλο αυτό της εφημερίδας 
μας δημοσιεύοντας την παρουσίαση του βιβλίου του Τζων Κάμπελ, την οποία 
έγραψε ο αείμνηστος Καθηγητής λαογραφίας Δημήτριος Λουκάτος στην ξε-
νόγλωσση έκδοση του «Balkan Studies»,τ. 5, 1964 του Ιδρύματος Μελετών 
Χερσονήσου του Αίμου καθώς και ένα απόσπασμα συνέντευξης στην Γιώργο 
Καπρινιώτη από Σαρακατσάνο που έζησε και γνώρισε τον ξένο επιστήμονα 
κατά την παραμονή του στην Ήπειρο. 

18 Αυγούστου 2018 
11ο αντάμωμα των 

Σαρακατσαναίων στα 
«Χειμαδιά», στα 

Φλάμπουρα Πρέβεζας. 
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ΘΑΝΑΤΟΙ
• Παπιγκιώτης Σταύρος, 1/7/2018, στο Κανάλι Πρέβε-
ζας, 43 ετών.
• Γκλιάτης Φώτης, σύζυγος της Ζωής Κ. Παπιγκιώτη 
από τον Λούρο, 52 ετών, συνεργάτης της εφημερίδας 
επί σειρά ετών. 
• Τσουμάνης Παύλ. Σπύρος, 19/6/2018 στο Κουκούλι 
Ιωαννίνων, 89 ετών. 
• Γιαννακού Μιχ. Ελένη, σύζυγος Αθ. Χατζή από Ανθρα-
κίτη, 72 ετών, στις 6/6/2018
• Θεοδώρα χα Νικ. Τσουμάνη, το γένος Καζούκα , 92 
ετών, από Πάπιγκο, την 1/6/2018
• Γιώργος Κ. Φερεντίνος, από το Τσεπέλοβο, 84 ετών, 
στις 9/5/18 στη Θεσσαλονίκη
• Κάλλης Αριστοτέλης του Λάμπρου, 93 ετών , στις 
29/6/2018 στην Καταβόθρα Θεσπρωτίας
• Τσουμάνης Παύλ. Σπύρος, 87 ετών, από το Κουκού-
λι στις 19/6/2018 
• Γιαννακούλης Παύλος, 23/5/18 στο Καρβουνάρι Θε-
σπρωτίας, 74 ετών.
• Κάτσανος Κωνσταντίνος ετών 70, από Φλάμπουρα 
Πρέβεζας
• Χασκής Δημήτριος στις 25/6/18, 94 ετών στο Βέλγιο.
• Τάγγας Γεώργιος του Χρήστου, 84 ετών 18/6/18, 
Λούρος Πρεβέζης
• Γεωργίου Μιλτιάδης του Βασιλείου (Μάστορας), 72 
ετών, την 27/4/2018
• Μάστορα Ελένη συζ. Ευαγγ. Μάστορα το γένος Κ. Μυ-
ριούνη από Καλπάκι, 17/5/2018.
• Μακρή Ελπίδα του Περικλή το γένος Γρίβα, 91 ετών, 
από Καλπάκι, την1/7/2018.
• Χαρίση Βγένα Χαρ. το γένος Αλ. Φερεντίνου από Άγιο 
Γεώργιο Θεσπρωτίας, 88 ετών την 1/5/2018.
• Τάγκας Αλέκος του Κώστα, 66 ετών στις 4/2/2018.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Κατριτζόγλου Αναστασία του Ηλία και της Σπυρι-
δούλας Αθ. Κάτσινου και ο σύζυγός της Μπόρας Δημή-
τρης απέκτησαν αγόρι στις 5-6-18, στην Τρίπολη. 
• Ο Κων/νος Ράπτης από τη Βωβούσα και η Παναγιώτα 
Μίχου απέκτησαν κορίτσι στις 5/6/2018
• Ο Ευάγγελος Νταχρής από τα Κάτω Πεδινά και η Κλε-
ονίκη Στούκα απέκτησαν κοριτσάκι
• Η Κυριακή Δημ. Παπιγκιώτη και ο σύζυγός της Γκέρ-
νοτ Τέρνερ απέκτησαν αγόρι
• Ο Άγγελος Τηλεμ. Διαμάντης και η Βαλεντίνα Γεωργ. 
Τσουμάνη απέκτησαν αγόρι στις 27-04-2018.
• Η Τζένη Μπάρκα και ο σύζυγός της Δημήτρης Κατηνι-
ώτης απέκτησαν την 18/6/2018 κοριτσάκι 
• Ο Σταύρος Κατσαρός (από τον Αρχάγγελο) και η Πα-
νωραία Γρίβα και απέκτησαν κοριτσάκι στις 30/6/2018
• Ο Γιάννης Τσάντος και η Πολίνα Π. Τάγκα απέκτησαν 
αγόρι στις 26 Απριλίου.

ΓΑΜΟΙ 
• Ο Κήττας Χρήστος του Βασίλη και η Ευτυχία Γκιοσά, 
παντρεύτηκαν στις 23-6-18, στον Ωρωπό Πρέβεζας.
• Ο Μυριούνης Ιωάννης του Νικολάου και η Χρήστου 
Σταματία παντρεύτηκαν στις 30/6/2018 στο Καλπάκι.
• Ο Καψάλης Αθανάσιος του Ιωάννη και η Κώτσια Πα-
ρασκευή παντρεύτηκαν στο Καλπάκι, στις 14/7/2018.
• Ο Χαρίσης Κ. Γιάννης και η Ελένη Ι. Μαυριδοπούλου 
παντρεύτηκαν στην Αθήνα στις 24/6/2018.
• Ο Παπιγκιώτης Χριστόφορος του Βασιλείου και η 
Καλλιόπη Μαρκοπούλου παντρεύτηκαν στα Άνω Πεδι-
νά, στις 14/7/2018.
• Η Τσουμάνη Σπ. Ευγενία και ο Αναστάσιος Ζορμπάς 
παντρεύτηκαν στο Κουκούλι στις 29 Ιουνίου 2018.
• Ο Απόστολος Λάμπ. Τάγκας (Καρτέρι Θεσπρωτίας) και 
η Βασιλική Κρικώνη παντρεύτηκαν στις 19/5/2018 στα 
Γιάννινα. 
• Η Φερενετίνου Δημ. Στεφανία (Τσεπέλοβο) και ο Άγ-
γελος Μάντζιος παντρεύτηκαν στις 8/7 στο Σταυράκι.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Λάμπρος Ευρ. Γόγολος και η σύζυγός του Κατερίνα 
Στάθη βάφτισαν τον γιο τους Οδυσσέα, στις 27/5/2018 
στα Γιάννενα.
• Ο Σπύρος Παπιγκιώτης από Σκαμνέλι και η σύζυγός 
του Σίλβια βάφτισαν τον γιο τους Μάριο, τα Γιάννενα 
στις 13/6/2018.
• Ο Χρήστος Τσάντος και η σύζυγός του Κων/να Βασ. 
Κώτση βάφτισαν το γιο τους Βασίλη-Ευτύχιο.
• Ο Ξενοφών Δημ. Πάσχος από Τσεπέλοβο και η σύζυ-
γός του Ελένη Κιτσαρά βάφτισαν τον γιο τους Δημήτρη
• Ο Μιχάλης Ευαγγ. Καψάλης και η σύζυγός του Βάια 
βάφτισαν τον γιο τους Χρήστο.
• Η Χρυσούλα Ευαγγ. Καψάλη και ο σύζυγός της Βασί-
λης Αραμπατζής βάφτισαν τον γιο τους Ανδρέα.
• Η Βάσω Ι. Τσουμάνη από Πρέβεζα και ο Στέλιος Μα-
λαμούσης βάπτισαν στις 27 Μαΐου 2018 την κόρη τους 
Ευανθία στην Ξάνθη.
• Ο Νίκος Αρ. Τάγκας και η σύζυγός του Φωτεινή Μπα-
τσίλα βάφτισαν στις 25/6 στο Αγρίνιο τον γιο τους 
Γιώργο.
• Η Φερενετίνου Δημ. Στεφανία και ο Άγγελος Μάντζιος 
βάφτισαν τον γιο τους Δημήτριο στις 8/7 στο Σταυράκι.

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

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

Ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας.
Στο κάλεσµα της εφηµερίδας στα προηγούµενα 
φύλλα 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. 

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. Πιστεύ-
οµε ότι αξίζει να συνεχίζει.

Για το... καρδάρι συνδρομές - ενισχύσεις
Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους μας στηρίζουν οικονομικά, δίνουντας ό,τ δικιιούτι ο καθένας, για το καρδάρι για να συνεχίσουμι. 

Συγχαρητήρια Ερασμία Ι. Ράπτη
Το 1ο Βραβείο Σαρακατσαναίων Εισαχθέντων σε ΑΕΙ 
που απονέμει κάθε χρόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συλλόγων Σαρακατσαναίων απονεμήθηκε φέτος στην 
Ηπειρώτισσα Ερασμία Ι. Ράπτη από τα Γιάννενα που 
μπήκε στην Ιατρική σχολή Ιωαννίνων συγκεντρώνο-
ντας 19614 μόρια. Συγχαρητήρια και ανάλογη συνέ-

χεια στις σπουδές της.

EUROBANΚ
• Καρβούνης Περικλής, Ηγουμενίτσα .........20
• Mπιλιώνας Διονύσιος, Αυλώνας ...............20
• Αρβανίτης Κων. ................................................30
• Τσεκούρας Δημήτριος, Λεσίνι,  ..................20
• Κολοβός Γεώργιος, Θεσσαλονίκη .............20
• Διαμάντης Γεώργιος, Γιάννινα ....................20
• Γιαννακός Λάμπρος ........................................20
• Καλτσάς Γεώργιος Καλαμαριά ...................20
• Λουτσάρης Σπύρος, Ν. Σελεύκεια .............20
• Τσιόγκας Δημήτρης, Μαυροθάλασσα .......30
• Ένωση Ζαγορισίων Αθηνών ........................20

ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
• Ακρίβος Χρήστος, Αθήνα ..............................20
• Αφοί Σαμορέλη, Αθήνα .................................50
• Γόγολος Θεόδωρος, Πέρδικα .....................30
• Βαγγελή Σωτηρία, Αθήνα ............................30
• Κατρής Κώστας, Μαζαρακιά .......................20
• Τσουμάνης Δ. Άρης, Άρτα ............................20
• Λουτσάρης Μιχάλης, Ηγουμενίτσα ...........20
• Κώνστας Άρης, Ηγουμενίτσα ......................20
• Παπακώστας Χρίστος, Καλπάκι .................20
• Τσουμάνης Μιλτ. Αλέξης, Τσεπέλοβο ......20
• Γιαννάκη Ιωάν. Ευγενία, Ιωάννινα,  ..........20
• Πάσχος Γεωργ. Βασίλειος, Ιωάννινα,  .....20

• Τάγκας Aλεξ. Θεόδωρος, Ιωάννινα, ........20
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

• Κατσαβριάς Παναγιώτης, Θεσ/νίκη ..........20
• Κάτσενος Γεώργιος ........................................20
• Ζυγογιάννης Χρήστος, Αθήνα ....................20
• Γιαρίμη Μαρμαρινού Χρυσούλα, 
Περίσταση Κατερίνης........................................20
• Καρατζένης Νίκος, Φιλιππιάδα ..................20
• Παπιγκιώτης Ευάγγελος, Γιάννινα ............20
• Άγνωστος ...........................................................20
• Γεωργούσης Δημήτριος, Χολαργός ..........20
• Κάτσενος Δημήτριος, Αγρίνιο .....................20
• Καρβούνης Αχιλλέας, Σταυράκι .................20

• Δελημήτρου Όλγα, Γιάννινα ........................50
• Τζουμερκιώτης Ηλίας, Βόνιτσα ..................20
• Μακρής Θεόδωρος, Γιάννινα ......................30
• Kαψάλης Α. Χαράλαμπος, Γιάννινα ..........20
• Πετρής Βαγγέλης, Ρόδος .............................20
• Κουμπής Παναγ. Μιχαήλ, Πυλαία..............30
• Ζήγου Μαρία, Πάτρα .....................................20
• Mάστορας Κ. Νίκος Γιάννινα ......................40
• Τζουμερκιώτης Ευθύμιος, Μαρούσι .........20
• Γούλας Xρήστος, Βουλιαγμένη ..................30
• Τσακούμης Iωάννης, Καλύβια ....................50
• Τσάτσος Ζήσης, Ν. Ηράκλειο .......................20

HOTEL AΓΙA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
AΦΟΙ Κ. ΤΑΓΓΑ

THL. 2665 0 91520, 91361, fax 97029, mobile 6948787562 
http://www.hotelagiaparaskevi.com e-mail: tagga@otenet.gr
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του Θόδωρου Γιαννακού

Γνώρισα τον Θωμά Χρισταντώνη-Μπούτλα μέσα από την κυκλοφο-
ρία του τελευταίου βιβλίου μου, «του Καλυβοδάσκαλου». Θεσσαλός 
Σαρακατσιάνος- μουσικής φίλος γνήσιος- ζει μόνιμα στην Αθήνα. 

Είχε την καλοσύνη να με πάρει τηλέφωνο και να με συγχαρεί για το βιβλίο 
μου. Ένας άγνωστος ως τότε σε μένα σιναφλής. 

Εκτίμησα ιδιαίτερα την ευγενική του αυτή χειρονομία. Από τότε ανα-
πτύξαμε φιλική σχέση, έστω και τηλεφωνικά. Ομολογώ ότι η επαφή αυτή 
μού άνοιξε καινούργια μονοπάτια.

Πριν από λίγο καιρό μού έστειλε δώρο ξεχωριστό· τέσσερα τραγούδια· 
τρία της ξενιτιάς και ένα μοιριολόι. Τα τραγούδια αυτά είναι μέρος από 
τα εκατό και περισσότερα τραγούδια της συλλογής του, τραγουδισμένα 
από τη μάνα του.

Αυτό το δώρο με τιμάει ιδιαίτερα. Μετά τον αείμνηστο πρωτοψάλτη της 
Ιεράς Μητρόπολης Αθηνών Σπύρο Περιστέρη-δάσκαλό του στο Ωδείο 
Αθηνών και υπεύθυνο του Τμήματος Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών- 
και τον σπουδαίο μουσικολόγο Μάρκο Δραγούμη, δάσκαλό του στο ίδιο 
Ωδείο και υπεύθυνο του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου της Μέλπως 
Μερλιέ, είμαι ο τρίτος άνθρωπος στον οποίο ο Θωμάς εμπιστεύτηκε τον 
πολύτιμο μαργαρίτη του.
– Μάνα, θα μου τραγουδήσεις μοιριολόια; της είπε μια μέρα ο Θωμάς.
– Ούι, πιδάκι μ’! Μοιριουλόια στου σπίτι τ’ πιδιού μ’;! 
– Θα κερδίσω πολλά χρήματα-τάχα μ’ τάχα μ’- αν μου τα τραγουδήσεις, 
είπε ο γιος στη μάνα για να την παρακινήσει.
– Aμ, δε θα κερδίσεις. Του θέλ’ς όμους τόσου πουλύ κι θα σ’ τραγ’δήσου.

Μόνο τότε κάθισε και τραγούδησε η γερόντισα Μαρία Μπούτλα, το 
γένος Χρισταντώνη. Για να καλοκαρδίσει τον γιούλη της άνοιξε το γλυκό 
της στόμα κι από τα φυλλόκαρδά της άρχισαν να βγαίνουν αργές μακρό-
συρτες μελωδίες, αργασμένες από τις χαρές και τις λύπες της τζιομπά-
νικης ζωής. Η φωνή λαγαρή κι αλύγιστη από τη λεηλασία του πανδαμά-
τορα χρόνου· φωνή ατόφια σαρακατσιάνικη, να την ακουρμαίνεσαι και να 
μην τη χορταίνεις· μοναδικό δείγμα έκφρασης της γυναικείας ψυχής των 
Σαρακα τσια ναίων.

Οι αντρειουμένοι βουλιόντανι απού πέρα απ’ του πουτάμι·
ν-ικεί θα φκιάσουν νιόκαστρου να μην τους εύρει ου χάρους.
Στουν πάτου βάνουν μάρμαρου, στη μέση βάνουν ασήμι,
κι στην κουρφή του χάλκουμα να τουν χαλκουπουτίσουν.
Κι ακόμα δεν τ’ απόφκιασαν κι μέσα δεν ιμπήκαν,
στου παραθύρι έκατσαν τουν κάμπου αγναντεύουν.
Κι είιδαν του χάρου πόρχουνταν στου φάρου του καβάλα.
Κι άλλους του λέει σύγνιφου κι άλλους του λέει αντάρα.
Ν-Ικειό δεν είνι σύγνιφου, ν-ικειό δεν είνι αντάρα·
ν-αυτό είνι ου μαυρόχαρους, έρχιτι να μας πάρει.

Μετά το μοιριολόι, η γερόντισσα έκλαψε. Θυμήθηκε τον πατέρα της 
Μήτρο Χρισταντώνη, που πάρα νιος έφυγε για τον άλλον κόσμο. Το 
ίδιο μοιριολόι είχε τρα γουδήσει και στα δώδεκά της στο ξόδι του.

Στα τραγούδια της ξενιτιάς ο ήχος μοιάζει πολύ με τον ήχο των ξενιτι-
κών ή των καλημεριών- όπως τα λέμε στην Ήπειρο· καλημέρια τα λεν και 
στα Άγραφα. Παρόμοιος είναι και ο ήχος από το μοιριολόι.

 Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες από παλιακούς Σαρακατσιαναίους, 
το συγκεκριμένο μοιριολόι αναφέρεται σε μάχη που έδωσε ο Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος Δραγάσης, Δεσπότης του Μυστρά, με τον Οθωμανό βεζύρη 

Μουράτ στο Εξαμίλι της Κορίνθου, ψηλά στο κάστρο, τον Δεκέμβριο του 
1445, λίγο πριν από την άλωση της Πόλης. Ο στίχος του είναι αριστοτεχνι-
κός. Θέμα του είναι η αιώνια επιθυμία του ανθρώπου για αθανασία· πάντα 
όμως χάνει τη μάχη με τον χάροντα ψηλά στα μαρμαρένια αλώνια. 

Τα μοιριολόια είναι λυρικά τραγούδια με θρηνητικό, επαινετικό και 
εγκωμιαστικό χαρακτήρα· εκφράζουν θλίψη και πόνο για τον θάνατο 
προσφιλούς προσώπου. Τα τραγουδούν γυναίκες κατά την πρόθεση ή την 
κηδεία του. Περιγράφουν την ανθρώπινη μοίρα, τον αποχωρισμό από την 
οικογένεια, τις αρετές του νεκρού.

Το συγκεκριμένο μοιριολόι έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Δε μοιριολογεί 
τον έναν αλλά τους γενναίους, τους αντρειωμένους. Απόφαση πήραν οι 
αντρειωμένοι να μην πεθάνουν και γίνονται καστροπολεμίτες. Χτίζουν 
κάστρο, με μάρμαρο στον πάτο, να ’χει θεμέλια γερά. Στην κορφή βάζουν 
χαλκό να χαλκοποτίσουν τον τελευτή αν αποφασίσει να έρθει· να τον 
αλκοτίσουν, να τον πολεμήσουν με τα σπαθιά τους και με όλα τους τα 
όπλα. Στη μέση, στην καρδιά του, βάζουν ασήμι, μέταλλο πολύτιμο. Το 
ασημώνουν με τη δύναμη της ψυχή τους. Είναι λιγοστοί αλλά διαλεμένοι· 
παλληκάρια ένα κι ένα. 

 Όπου να ’ναι τελειώνουν το κάστρο. Κάθονται στο παραθύρι κι αγνα-
ντεύουν τον κάμπο, με τα λουλούδια και όλες τις ομορφιές της φύσης. 
Τους παίρνει η χαρά. Σε λίγο όμως ο κάμπος γιομίζει κουρνιαχτό. Άλλος 
το λέει σύγνεφο κι άλλος το λέει αντάρα. Κανένας τους δε σκιάζεται· το 
κάστρο είναι άπαρτο. Κι όμως. Ο κουρνιαχτός είναι από τον φάρο του 
χάροντα. Καβάλα στο μαύρο του άτι ο μαυρόχαρος - μιλιούνια οι οχτροί 
- καλπάζει προς το νιόκαστρο. Να τους κουτσοκεφαλίσει όλους και να 
τους σύρει από το άλογό του. 

Ο θρήνος αποτελεί μέρος του νεκρικού τελετουργικού ήδη από την 
εποχή του Ομήρου. Στην Ιλιάδα υπάρχουν τρία μοιριολόγια στις ραψωδίες 
Ψ και Ω· στο πρώτο ο Αχιλλέας θρηνεί τον Πάτροκλο, ενώ στο δεύτερο 
και στο τρίτο θρηνούν τον Έκτορα η Ανδρομάχη και η Εκάβη αντίστοιχα.

Στους Σαρακατσιαναίους τα μοιριολόια αρχίζουν ύστερα από την τοπο-
θέτηση και την τακτοποίηση του νεκρού στο καλύβι. Οι γυναίκες μοιριο-
λογούν γονατιστές ή καθισμένες με την εξής σειρά: η μάνα, οι αδερφές, οι 
βάβες και κατόπι οι άλλοι συγγενείς. Θρηνούν μεγαλόφωνα και μοιριολο-
γούν τραβώντας τα μαλλιά τους, χτυπώντας το στήθος τους και μαδώντας 
τις μπούκες τους.

Η σημασία του μοιριολογιού είναι καίρια. Η έλλειψή του αποτελεί ένδει-
ξη ασέβειας προς τον νεκρό.

Σαρακατσιαναίικα μοιριολόγια έχουν καταγραφεί σε αρκετές συλλογές 
τραγουδιών μας. Αυτό το οποίο λείπει είναι ο τρόπος που μοιριολογούσαν 
οι Σαρακατσιάνες. Το παρόν μοιριολόι είναι ένα παράδειγμα.

Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα μοιριολόγια. Υπάρχουν 
άπειρα σαρακατσιαναίικα τραγούδια καταγεγραμμένα σε κασέτες. Κάθε 
σπίτι μπορεί να έχει και μία. Τα τραγούδια αυτά είναι τραγουδισμένα 
από τους γνήσιους εκφραστές τους, τους βιωματικούς Σαρακατσιαναίους. 
Τραγουδισμένα με τέτοιον τρόπο που σήμερα κανένας να μην μπορεί να 
τα αποδώσει. Υπάρχει πλούτος. Αυτός όμως κινδυνεύει να χαθεί. Και 
θα χαθεί αν δεν τον φροντίσουμε. Είναι ώρα να γίνει Αρχείο Αυθεντικού 
Σαρακατσιαναίικου Τραγουδιού. Όλο αυτό το πρωτογενές υλικό να συγκε-
ντρωθεί σε ψηφιακή μορφή. Ποιος θα το κάνει; Τον πρώτο λόγο έχει η 
Ομοσπονδία. Τον δεύτερο; Ο καθένας μας.

Αγαπητέ Θωμά, αυτή η καταγραφή της σεβαστής μητέρας σου είναι 
παρακαταθήκη πολύτιμη για όσους συνεχίζουν να αγαπούν και να τιμούν 
τον πολιτισμό των προγόνων τους.

Οι αντρειουμένοι βουλιόντανι

Πρόγραμμα Παρασκευής 03-08-2018
Ώρα 22.00: Χορός μέχρι τις 04.00 περίπου. 

Πρόγραμμα Σαββάτου (04-08-2018)
• Ώρα 20.00: Εσπερινός στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου.
• Ώρα έναρξης εκδηλώσεων: 20.30
• Τραγούδια εισαγωγής (ένα κάθε τραγουδιστής).
• Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Αδελφότητας.
• Χαιρετισμοί προσκεκλημένων.
• Σύντομη παρουσίαση βιογραφικού Τζων Κάμπελ.
• Σύντομη αναφορά στον Τζων Κάμπελ από τις κόρες του, εφόσον θελήσουν.
• Απονομή αναμνηστικών στις κόρες του Τζων Κάμπελ και στην οργανώτρια της επίσκεψης.
• Τραγούδι, “Νεραντζούλα Φουντωμένη” από δύο παρέες σαρακατσαναίων, και 
• Τραγούδι, “Βάστα καημένε Έλυμπε”, και χορός συγχρόνως από σαρακατσαναίους. 
Και τα δύο τραγούδια κατά το δυνατόν παραδοσιακά, χωρίς όργανα.
• Χορευτικά: Ξεκίνημα του μεγάλου χορού από τους προσκεκλημένους, τους εκπροσώπους 
άλλων συλλόγων και τους χορηγούς της Αδελφότητας.
• Χορός μέχρι πρωίας.

Τραγούδι: Γαρέφης Κώστας,Γιαννακός Νίκος, 
Λαδιάς Νίκος, Μπόνιας Σταύρος, Ράπτης Θεόδωρος 

Κλαρίνο:  Τσουμάνης Αλέξανδρος

39ο Αντάμωμα Αδελφότητας 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου στη Στάνη Γυφτοκάμπου, 

3 και 4 Αυγούστου 2018

Αντάμωμα Σαρακατσαναίων στην Πάρνηθα
Όπως κάθε χρόνο, την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, στην θέση Μόλα 

της Πάρνηθας με πρωτοβουλία του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Περιφέρειας 
Αττικής «τα χειμαδιά» οργανώθηκε το καθιερωμένο αντάμωμα των Σαρακα-
τσαναίων Αττικής και όχι μόνο. Πολύ καλή η οργάνωση της εκδήλωσης και 
δύσκολη στην οργάνωσή της αν ληφθούν υπόψη τα προσκόμματα που βάζουν 
οι δασικές υπηρεσίες στις 
υπαίθριες εκδηλώσεις μετά 
την πυρκαγιά στην Πάρνη-
θα. Τιμήθηκαν οι Σαρακα-
τσάνοι εκτελεσθέντες από 
τους Γερμανούς και δόθηκε 
η δυνατότητα στους παρευ-
ρισκόμενους να διασκεδά-
σουν από τον Γ. Κοτσίνη, 
τον Γ. Χατζή, τον Στ. Τσαλά-
γκα και την παρέα τους.
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Πρέπει να σημειωθεί εξαρχής, πως 
ολόκληρη η ονοματολογία που 
παρατίθεται αναφέρεται στα πρό-

βατα. 

Οι Σαρακατσάνοι ήταν προβατάρηδες 
και δεν είχαν σε υπόληψη τα γίδια και 
τους γιδάρηδες. 

Ο πρόεδρος του λαογραφικού μουσεί-
ου Σαρακατσάνων Βασίλης Τσαούσης, 
ένας εξαιρετικά δραστήριος Σαρακατσά-
νος με αξιόλογο και σεβαστό έργο στη 
σαρακατσάνικη λαογραφία, επιχειρεί ν’ 
αποδείξει πως οι Σαρακατσάνοι δεν ήταν 
ποιμένες από πάντοτε, όπως γράφει η 
Αγγελική Χατζημιχάλη και άλλοι ερευ-
νητές, αλλά επαγγελματίες στρατιωτικοί 
που αναγκάστηκαν απ’ τους Τούρκους, 
στα 1381, να γίνουν ποιμένες και ν’ ανέ-
βουν στα βουνά. Για να ζήσουν λεύτεροι. 

Στο βιβλίο του «Σαρακατσάνοι οι σταυ-
ραετοί της Πίνδου» υποστηρίζει τα παρα-
κάτω: {σ. 89-93}.

«...Και ενώ όλα αυτά είναι αναµφισβή-
τητα, εάν ήταν κτηνοτρόφοι, όπως θέλουν 
να φαίνεται όλοι όσοι έγραψαν για τους 
Σαρακατσάνους, χωρίς να σταθώ και να 
λάβω σοβαρά υπ’ όψιν την αναφορά τους 
στην κοιτίδα, δεν θα έπρεπε τα πρόβατα να 
αναφέρονται µε αρχαιοελληνικά ονόµατα, 
όπως τα ονόµαζε ο Οδυσσέας, ο βασιλιάς 
της Ιθάκης; Μου είπε κάποτε ο καθηγη-
τής Μαυρόγιαννης, «Κύριε Τσαούση, και ο 
Οδυσσέας ήταν κτηνοτρόφος», όπως ανέ-
φερε και στην οµιλία του στην Λαµία, στη 
συνδιάσκεψη ότι οι Σαρακατσάνοι ήταν 
νοµάδες κτηνοτρόφοι, στη Μικρά Ασία, 
Θράκη, Βουλγαρία, και το γεγονός ότι 
ήταν κτηνοτρόφοι δεν ήταν κακό, αφού κι 
ο βασιλιάς Μίνωας είχε 16.000 πρόβατα. 
∆έχοµαι ότι ο Οδυσσέας είχε πολλές χιλιά-
δες πρόβατα και ο Μίνωας είχε 16.000, 
εκείνο που δεν µας έχουν πει είναι η ονο-
µατολογία των προβάτων. Πρέπει να ήταν 
αρχαιοελληνική. Άρα και οι Σαρακατσά-
νοι, συνεχιστές των αρχαίων κτηνοτρό-
φων πρέπει τα πρόβατα να τα ονόµαζαν 
µε αρχαιοελληνικά ονόµατα. Εδώ όµως, 
συµβαίνει τελείως το αντίθετο. Ενώ έχουν 
όλα τα άλλα αρχαιοελληνικά στοιχεία που 
προανέφερα, όλα τα ονόµατα των προβά-
των και όσων αφορούν την κτηνοτροφία 
είναι σλαβικά, αλβανικά, και λίγα ρουµάνι-
κα ήτοι: Βάκρα, Καλλίσια, Κανούτα, Μπά-
λια, Κατσίνηκαι άλλα. Αυτό φαίνεται και 
απ’ την αρχή του έργου µου, ότι δηλα-
δή δεν ήταν κτηνοτρόφοι, αλλά πήραν τα 
πρόβατα για τις ανάγκες τους προς το ζην, 
απ’ τους Σλάβους και τους Αλβανούς, που 
ήταν κτηνοτρόφοι. Με όλα τα ανωτέρω 
πιστεύω ότι αποδεικνύεται πως δεν ήταν 
κτηνοτρόφοι και πως ανέβηκαν στην Πίν-
δο για πρώτη φορά το 1381 δικαιώνοντας 
και την αναφορά ότι: όταν ήρθαν οι Τούρ-
κοι βγήκαµαν στα βνα..».

Απ’ τις πέντε λέξεις που αναφέρει ο 
Βασίλης Τσαούσης σαν σλαβικές, αλβα-
νικές και ρουμανικές, οι δύο είναι ελλη-
νικές. Μπάλια και κάλλισια. Η τρίτη λέξη, 
κανούτα {γκρίζα γίδα} αναφέρεται σε 

γίδες κι όχι σε προβατίνες και η πέμπτη 
λέξη, κάτσινη, προέρχεται απ’ τη λαϊκή 
λατινική γλώσσα που έφεραν στα ελλη-
νικά βουνά οι ρωμαίοι έποικοι προβατά-
ρηδες.

Ας δούμε όμως, πόσες ξένες λέξεις 
υπάρχουν στην επαγγελματική κτηνοτρο-
φική λαλιά των Σαρακατσάνων.

Το αίσθημα της ιδιοκτησίας, άλλοι το 
ονομάζουν ένστικτο, είναι τόσο παλιό 
όσο κι ο άνθρωπος και οι Σαρακατσάνοι 
δεν αποτελούσαν εξαίρεση. Σημάδεψαν 
τα αυτιά των προβάτων από πολύ παλιά. 

Έπρεπε να τα ξεχωρίζουν, ποια πρό-
βατα ήταν δικά τους και ποια δεν ήταν. 
Σύμφωνα με τις γραπτές μαρτυρίες της 
Α. Χατζημιχάλη, του Κάρστεν Χεγκ, του 
Ευριπίδη Μακρή, του Θόδωρου Γιαννα-
κού, καθώς κι απ’ αυτά που θυμάμαι ο 
ίδιος, το πρόβατο ονομάζονται μ’ ένα απ’ 
τα παρακάτω ονόματα.

Α. Ανάλογα µε τα σηµάδια πάνω στ’ 
αυτιά του.
1. Κουτσάφτικο
2. Μπρουστοκλείδικο
3. Φουρκάφτικο
4. Σκιζάφτικο
5. Ξουράφτικο
6. Πισωκλείδικο
7. Βαγιάφτικο
8. Σταυράφτικο
9. Τρυπάφτικο
10. Κουτσάφτικο

Αν συμβουλευτούμε το γλωσσάρι του 
βιβλίου θα διαπιστώσουμε, πως απ’ τις 
δέκα ονομασίες σημαδιών οι εννιά είναι 
της ελληνικής γλώσσας και μόνο μία 
είναι λατινική {furca, φουρκάφτικο}.

Β. Διάκριση ανάλογα µε την ηλικία.
1. βυζαχτάρι
2. ζυγούρι
3. μηλιόρα
4. στειροπούλα
5. τριότα
6. τισσιρότα
7. μιστιά
8. παλιά {παλιοπράτ’να και παλιοκρίαρο}
9. Μουνούχι
10. Ζυγουρουγεννημένη
11. Κριάρι {Πρατίνα}

Φαίνεται καθαρά, πως απ’ τις έντε-
κα κατηγορίες προβάτων {ανάλογα με 
την ηλικία τους} μόνο μία ονομασία είναι 
αρωμούνια {μηλιόρι -ml’or’}.

Γ. Διάκριση ανάλογα µε τα ιδιαίτερα 
χρώµατα και σχέδια στο κεφάλι και στο 
κορµί της προβατίνας.
1. Ασπρουνόρα
2. Βάκρα
3. Γρίβα
4. Καλγούσκα
5. Κάλισια
6. Καραμπάσα
7. Κάτσινα
8. Κοκκινομάτα
9. Κρούτα
10. Λάγια
11. Μακρυνόρα
12. Μαυρομάτα 
13. Μουράτη

14. Μπάλια
15. Μπασιούρκα
16. Μπέλα
17. Μπούτσκα. Απ’ το λατινικό bucca, 
μάγουλο.
18. Παρδαλή
19. Ρούσα
20. Σιούτα
21. Σκουλαρικάτη
22. Τσούλα
23. Φλώρα

Αν συμβουλευτούμε το γλωσσάρι θα 
διαπιστώσουμε πως οι 10 ονομασί-
ες, παρδαλή, μαυρομάτα, κοκκινομάτα, 
κάλισια, μουράτη, κρούτα, σκουλαρικά-
τη, μακρυνόρα, ρούσα και μπάλια, είναι 
λέξεις ελληνικές. 

Η λέξη λάγια, κατά τον γλωσσολόγο 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη, είναι βαλκανι-
κή που δεν αποδίδεται σε καμιά γλώσ-
σα και παραμένει για περαιτέρω έρευνα. 

Η λέξη καραμπάσα είναι τουρκική, kara 
bas. Για τη λέξη μπασιούρκα {αγνώστου 
ετύμου} ο Κάρστεν Χεγκ παραπέμπει 
στον Deffner και στην τσακώνικη λέξη 
μπασιούρι που ονοματίζει το βόδι με τη 
λευκή κηλίδα στο μέτωπο.

Η λέξη ασπρουνόρα είναι μικτή, λατι-
νική κι ελληνική, η λέξη τσούλα σερβι-
κή και οι λέξεις καλγούσκα, μπούτσκα, 
κάτσινα, φλώρα, μπέλα, βάκρα, γρίβα και 
σιούτα, είναι της λαϊκής λατινικής γλώσ-
σας που τις δανείστηκαν οι Σαρακατσά-
νοι απ’ τους ρωμαίους έποικους προβα-
τάρηδες.

Για τη λέξη γρίβα και γρίβας υπάρχουν 
πολλές απόψεις. 

Πρώτη, ότι παράγεται απ’ το αρχαίο 
γαλλικό griu που ονοματίζει το πιτσιλωτό 
πουλί κίχλη {τσίχλα} και ήρθε στην ελλη-
νική γλώσσα μέσω της λατινικής. 

Δεύτερη, ότι παράγεται απ’ το ιταλικό 
grigio, τρίτη ότι παράγεται απ’ το γοτθι-
κό grewa και τέταρτη, ότι παράγεται απ’ 
το αρωμούνιο grivu.

Μην ξεχνάμε, πως οι ρωμαίοι προβα-
τάρηδες που συνόδευαν και τροφοδο-
τούσαν τα ρωμαϊκά στρατεύματα με κρέ-
ας, βρέθηκαν στα βουνά της Πίνδου απ’ 
το 200 π.Χ. μέχρι την εποχή που συγκρο-
τήθηκε η Βυζαντινή αυτοκρατορία.

{Ιστορικά, γίνεται αποδεκτό πως η 
ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας 
αρχίζει το 324 μ.Χ., όταν ο Κωνσταντίνος 
παρέμεινε μόνος αυτοκράτορας, μετά το 
θάνατο του Λικίνιου και η ιστορία της 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας τελειώνει το 
410 μ.Χ. όταν οι Βησιγότθοι με αρχηγό 
τον Αλάριχο καταλαμβάνουν και λεηλα-
τούν τη Ρώμη}.

Η νεοελληνική γλώσσα έχει πλήθος 
λέξεων της λαϊκής γλώσσας των ρωμαί-
ων. Άλλες είναι καθαρά λατινικές κι 
άλλες γλωσσικό αντιδάνειο, που έκαναν 
τη διαδρομή αρχαία ελληνικά, λατινικά, 
νεότερα ελληνικά, όπως η λέξη πίτα {ιδέ 
το γλωσσάρι}.

Δ. Διάκριση, ανάλογα µε το µαλλί.
1. Μαλλάτη
2. Πρασσόμαλλη
3. Ρούντα

Αν συμβουλευτούμε και πάλι το γλωσ-
σάρι θα διαπιστώσουμε πως απ’ τις τρεις 
κύριες ονομασίες, οι δυο είναι της ελλη-
νικής γλώσσας και η μία σλαβική, runda.

Ε. Ονοµασία των σκυλιών ανάλογα 
µε το χρώµα τους.
1. Μαύρο
2. Μούργκο
3. Κόκκινο
4. Παρδαλό
5. Φλώρο
6. Γκέσο

Πάμε πάλι στο γλωσσάρι. Απ’ τις έξι 
ονομασίες των τσοπανόσκυλων οι τέσ-
σερις είναι της ελληνικής γλώσσας, η 
μία {φλώρο} της ιταλικής και μία {γκέσο} 
αγνώστου ετύμου.

ΣΤ. Ονοµασία των µαντριών ανάλο-
γα µε τα πρόβατα που σταβλίζονται.
1. Αρνομάντρι
2. στερφομάντρι
3. Γαλαρομάντρι
4. Στανομάντρι
5. Φράμα
6. Στρούγκα
7. Κόρδα

Με μια ματιά στο γλωσσάρι, θα δια-
πιστώσουμε πως οι έξι ονομασίες των 
μαντριών είναι λέξεις της ελληνικής 
γλώσσας και η μία, στρούγκα, αρωμού-
νια.

Ζ. Ονοµασίες των καλυβιών.
1. Κατοικιό
2. Δασκαλοκάλυβο
3. Καλύβι του αργαλειού
4. Αλογοκάλυβο
5. Κοιλάρα {αποθήκη}

Είναι φανερό, πως όλες οι ονομασίες 
είναι λέξεις της ελληνικής γλώσσας.

Η. Ονοµασία των κουδουνιών που 
κρεµούσαν στον λαιµό των προβάτων.
1. Κυπρί, μεταλλικό από χαλκό, για το 
κριάρι 
2. Κυπράκι, για τα κατσίκια κι αρνιά 
3. Κυπροκούδουνα, για όλα τα πρόβα-
τα και γίδια
4. Λαμαρίνα
5. Σκουριοκούδουνα, τα σκουριασμένα 
κουδούνια
6. Τραγόκυπρος, χάλκινο κυπρί για τον 
τράγο 
7. Χοντροκούδουνα, τα βαριά κουδούνια 
για τα γκεσέμια 
8. Ψιλοκούδουνα, τα ελαφρύτερα κου-
δούνια 
9. Κριαροκούδουνα, για τα κριάρια 
10. Γαργαλίδι, για τα μικρά αρνιά 
11. Λιανοκούδουνα, τα μικροκούδουνα 
12. Διπλοκούδουνα 
13. Μονόκυπρος, μεγάλο κουδούνι από 
χαλκό 
14.Αρνοκούδουνα, για τα αρνιά 
15. Βλαγκάρι, το βραχνοκούδουνο 
16. Γαλαροκούδουνο, για τα γαλάρια 
17. Τσουκάνι, για τα ζυγούρια και τα 
κατσίκια 

Με την πρώτη ματιά διαπιστώνου-
με πως όλες οι λέξεις που ονοματίζουν 
τα κουδούνια είναι της ελληνικής γλώσ-
σας, πλην της βενετσιάνικης λαμαρίνας 
{lamarin}. 

συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Ονοματολογία λέξεων της στάνης

του Γιώργου Φυτιλή

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "Το ραδιό"
Ιουλία Τσέπη

Σκαμνέλι Ζαγορίου Ιωαννίνων
τηλ.: 2653081300, 81252, κιν. 6945380202
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Αρχίζοντας το 1935, όταν ο Δανός, 
Carsten Hoeg, δημοσίευσε το 
βιβλίο του για τους Σαρακατσά-

νους, αυτοί οι ενδιαφέροντες νομάδες 
της ελληνικής γης έγιναν αντικείμενο 
μελέτης για ξένους και Έλληνες συγγρα-
φείς. Δεν ήταν μόνο η γλώσσα και τα 
λαογραφικά στοιχεία της απομονωμένης 
κοινότητας που μελετήθηκαν, αλλά και 
τα προβλήματα της εθνολογικής τους 
τοποθέτησης και προέλευσης. 

Ήταν φυσικό ότι αυτή η περίεργη αλλά 
σημαντική κοινωνική ομάδα οικογενειών 
κτηνοτρόφων που μετακινούνταν τακτι-
κά ανάμεσα στις πεδιάδες και στα βουνά 
της Ελλάδας δημιουργώντας προσωρινά 
οικισμούς με καλύβες και ζώντας μια 
αυστηρή, παραδοσιακή ζωή, θα παρα-
τηρούταν από κάθε επιστημονικό πεδίο 
και θα μελετούνταν ως ξεχωριστή ομά-
δα ή σε σχέση με το ελληνικό σύνολο. 
Όποιος γνώρισε προσωπικά αυτούς τους 
περήφανους βοσκούς και παρατήρησε το 
μεγαλείο της διαχείρισης της οικογένειας 
και των κοπαδιών τους και την αφο-
σίωσή τους στις παραδόσεις και τους 
θεσμούς, αλλά και τη δυναμική τους 
συμβολή στην ελληνική οικονομία, θέλη-
σε να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του 
ως μέσο όχι μόνο να τους μελετήσει πιο 
βαθιά, αλλά και να τους προστατεύσει 
από τον κίνδυνο κοινωνικής ενσωμάτω-
σης και επίσης αποξένωσης. 

Αυτή η ηθική υποστήριξη των Σαρακα-
τσάνων είναι εμφανής στις περισσότερες 
επιστημονικές μελέτες που έχουν γραφεί 
μέχρι σήμερα σχετικά με τη ζωή και τη 
γλώσσα των Σαρακατσάνων. Αυτό ισχύει 
ακόμα περισσότερο για το έργο του J. 
K. Campbell, ο οποίος ως κοινωνικοαν-
θρωπολόγος αλλά και με τα δικά του 
ανθρωπιστικά συναισθήματα μελέτησε 
τις κοινωνικές δομές μιας συγκεκριμένης 
κοινότητας Σαρακατσάνων. 

Ο κ. Campbell έζησε δύο χρόνια, το 
1954 και το 1955, με τους Σαρακατσά-
νους των χωριών του Ζαγορίου στην 
Ήπειρο. Είναι προφανές από το βιβλίο 

του ότι είχε δύο επιτυχίες ενώ ήταν μαζί 
τους: α) απέκτησε την εμπιστοσύνη τους 
και β) τους μελέτησε καλά. Το πρώτο 
είναι σημαντικό στη μελέτη της υπαίθρου 
και των ανθρώπων, ιδιαίτερα ομάδων 
όπως οι Σαρακατσάνοι που ζουν απο-
μονωμένοι από το κοινωνικό σύνολο. 
Το δεύτερο εξαρτάται από την προσω-
πικότητα του ερευνητή. Ο κ. Campbell 
παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο ως 
οξύς παρατηρητής με ψυχολογική και 
ευαίσθητη προδιάθεση που τον βοήθησε 
να κατανοήσει τη ζωή και τις σχέσεις των 
ομάδων που προσέγγισε. Ξεκινώντας 

από την υλική βάση της μοναδικής ζωής 
των Σαρακατσάνων, τα κοπάδια και τους 
βοσκούς, εξετάζει κατόπιν την ευρύτερη 
σχέση της συγγένειας εξ αίματος και εξ 
αγχιστίας , και τελικά προχωρά στη στοι-
χειώδη οικογένεια που μελέτησε με βάση 
τους οικονομικούς της στόχους αλλά και 
τις εθιμικές σχέσεις της με την εξωτερική 
κοινότητα και με το Θεό. 

Ο κ. Campbell δεν συζητά στο βιβλίο 
του το θέμα της προέλευσης και της 
εθνολογίας των Σαρακατσάνων. Υποθέ-
τει ότι είναι Έλληνες. Περιγράφοντας τον 
τρόπο ζωής τους, θα ήθελα να τονίσω 
σε αυτό το σημείο πόσο το λαογραφικό 
υλικό (περισσότερο από το οποίο συγκε-
ντρώθηκε από την κ. Χατζημιχάλη και 
ένα εξίσου μεγάλο μέρος χρησιμοποίησε 
ο κ. Campbell στη μελέτη του) δείχνει ότι 
οι Σαρακατσάνοι είναι Έλληνες. Κάποιος 
αναρωτιέται αν ίσως οι πρακτικές τους 
δεν είναι οι πιο αυθεντικές και πιο γνή-
σιες της ελληνικής ζωής, αντιπροσωπευ-
τικές της πρώτης αγροτικής και κτηνο-
τροφικής μορφής της, καθώς η τιμή, η 
οικογένεια και η πατρονία συνεχίζουν 
να ρυθμίζουν τη ζωή στις ελληνικές 
κοινότητες. 

Το βιβλίο του κ. Campbell γράφτηκε 
σύμφωνα με τη μέθοδο και με τις γνώ-
σεις που αποκτώνται από τους σπουδα-
στές κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης 
εκπαίδευσής τους για κοινωνιολογική και 
ανθρωπολογική έρευνα. Επηρεασμένος 
από το ζωντανό θέμα του, δεν παραμένει 
αυστηρά προσηλωμένος. Μετακινείται 
αρκετά ελεύθερα μεταξύ περιγραφής 
και προβληματισμού που γίνεται αρκετά 
ευχάριστο από τα λαογραφικά παραδείγ-
ματα και την ποιητική γλώσσα. Μετά από 
ένα σύντομο πρόλογο (σελ. V-VII) στον 
οποίο δίδει το περίγραμμα του έργου 
του και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του 
στους επιστήμονες, ξένους και Έλληνες 
που του έδωσαν την βοήθεια τους (και 
επίσης στον πατέρα του, τη σύζυγό του, 
τους Σαρακατσάνους και το φωτογράφο 
"Δημήτρη") ο συγγραφέας προχωρά στα 
κεφάλαια του βιβλίου του, τα οποία είναι 
έντεκα συνολικά. 

Το Κεφάλαιο 1 (σελ. 1-18) είναι, σύμ-
φωνα με τα λεγόμενα του συγγραφέα, 
μια «Ιστορική και Γεωγραφική Εισαγω-
γή». Ξεκινά με τη γενική εικόνα του 
Σαρακατσάνου στα μάτια του ταξιδιώτη. 
"Στις πεδιάδες είναι περιττό ακόμη και 

να φύγουμε από τους κύριους δρόμους 
για να δούμε μικρές ομάδες κυκλικών, 
θολωτών καλύβων από ξύλο και άχυ-
ρο, ή κοπάδια προβάτων και αιγών που 
φυλάσσονται από βοσκούς ντυμένους με 
μαύρα ρούχα και μεγάλες τραγομαλλίσι-
ες κάπες από τα μαλλιά των δικών τους 
ζώων "(σελ. 1). Και προχωρεί αμέσως 
στις πληροφορίες: "Από τον Μάιο μέχρι 
τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου αυτοί οι 
ημινομάδες βοσκοί βόσκουν τα μεγάλα 
κοπάδια τους στις ψηλότερες πλαγιές 
των βουνών ... Η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η 
Μακεδονία και η Θράκη είναι οι περιοχές 
στις οποίες είναι οι περισσότεροι ... Σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, ο αριθμός τους, 
ίσως, προσεγγίζει ογδόντα χιλιάδες»(σελ. 
1).

Στη συνέχεια, μιλάει για τη γενική ονο-
μασία "Βλάχοι", η οποία έχει πρωτοεμφα-
νισθεί από τον 11ο αιώνα στους νομά-
δες βοσκούς των ελληνικών βουνών 
και διακρίνει τους Κουτσοβλάχους και 
τους Αρβανιτόβλαχους από τους Σαρα-
κατσάνους. "Και με τις δύο αυτές εθνο-
τικές μειονοτικές ομάδες οι Σαρακατσά-
νοι είναι πολιτιστικά αντίθετοι. Μιλούν 
μόνο ελληνικά. Οι αξίες, οι θεσμοί και 
οι μορφές τέχνης τους είναι διαφορετι-
κές. Ισχυρίζονται ότι οι Κλέφτες- ήρω-
ες Κατσαντώνης και Καραϊσκάκης ήταν 
Σαρακατσάνοι"(σελ. 2-3). 

Χρησιμοποιώντας την ευκαιρία αυτή, 
ο συγγραφέας σημειώνει τις συζητήσεις 
που έγιναν σχετικά με την προέλευση 
των Σαρακατσάνων και αναφέρεται στις 
απόψεις των Hoeg, Capidan, Αραβαντι-
νού, Γεωργακά καιΧατζημιχάλη. "Βεβαί-
ως, δεν συμφωνεί με την άποψη των 
Ρουμάνων ότι οι Σαρακατσάνοι ήταν 
Ρουμάνοι Κουτσόβλαχοι που εξελληνί-
σθησαν, αλλά πιστεύει επίσης ότι η θεω-
ρία του Hoeg ότι αυτοί οι ποιμένες είναι 
οι απόγονοι πρωτόγονων ποιμαντικών 
φυλών στην Ελλάδα από προκλασικούς 

χρόνους δεν μπορεί ούτε να αποδει-
χθεί ούτε να διαψευσθεί. Αποδέχεται τη 
γλωσσική ενότητα των Σαρακατσάνων 
όπως φαίνεται από τον Hoeg και την 
ενότητα των μορφών τέχνης όπως φαί-
νεται από την Χατζημιχάλη. Δεν αμφι-
βάλλει ότι "ο νομαδικός ποιμενισμός, 
του ενός ή του άλλου τύπου, ήταν, από 
τους πρώτους χρόνους, χαρακτηριστικό, 
της ζωής στην ύπαιθρο της Ελλάδας", 
αλλά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
τα προβλήματα προέλευσης των Σαρα-
κατσάνων" δεν μπορούν ποτέ να βρουν 
οριστικές λύσεις "(σελ. 4). Εκφράζει 
όμως την άποψή του «ως κοινωνικός 
ανθρωπολόγος που δεν ασχολείται με 
το πρόβλημα των προελεύσεων», ότι 

«στις κοινωνικές αξίες και τους θεσμούς 
τους, οι Σαρακατσάνοι, όπως υπάρχουν 
σήμερα, δεν παρέχουν καμία μαρτυρία 
μιας παλαιότερης ιστορίας, που ήταν 
κάτι άλλο από την ελληνική"(Σελ. 6). Σχε-
δόν πλησιάζει την άποψη του Γεωργακά 
ότι οι Σαρακατσάνοι εμφανίστηκαν στη 
σκηνή την τελευταία περίοδο αλλά ότι η 
προέλευσή τους είναι σίγουρα ελληνική. 
(Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι 
το γεγονός μόνο του ανταγωνισμού από 
ξένους νομάδες βοσκούς που είχαν έρθει 
στα ελληνικά βουνά κατά τη βυζαντινή 
περίοδο αρκούσε για να ωθήσει τους 
Έλληνες ποιμένες - μια ομάδα από την 
Ήπειρο ή την Ακαρνανία - να ζήσουν 
μια νομαδική ζωή και στην ανάπτυξη σε 
απομονωμένες κοινότητες). 

Σε αυτό το ίδιο κεφάλαιο, ο συγγρα-
φέας εισάγει τη συγκεκριμένη περιοχή 
των Σαρακατσάνων του Ζαγορίου που 
θα ερευνήσει. Ακολουθεί μια περιγραφή 
της νομαδικής ζωής τους που έχει τη 
ζωντάνια μιας ταινίας ντοκιμαντέρ και 
την παρατήρηση ότι «ο Χειμώνας στις 
πεδιάδες είναι ένα είδος εξορίας. Η επι-
στροφή την άνοιξη στα βουνά του Ζαγο-
ρίου είναι η επιστροφή στο σπίτι "(σ. 8). 

Πολύτιμες γεωγραφικές και ιστορι-
κές πληροφορίες συμπληρώνουν αυτό 
το κεφάλαιο. Με πηγή τα «Ζαγοριακά» 
του Ι. Λαμπρίδη (1889) ο συγγραφέας 
περιγράφει και αξιολογεί τις συνθήκες 
που οδήγησαν τους Σαρακατσάνους στο 
Ζαγόρι (αργότερα από τον 19ο αιώνα) 
και αργότερα τις αλλαγές που επήλθαν 
στη κτηνοτροφική ζωή τους από τους 
τους πρόσφυγες του 1922, τη διανομή 
των τσιφλικιών το 1927, το νόμο που 
καθιερώνει τα δικαιώματα μίσθωσης 
(1930) και τον νόμο της τακτοποίησης 
των νομάδων (1938). Με τον τρόπο 
αυτό έρχεται στη σημερινή κατάσταση 
των Σαρακατσάνων και στις κοινωνικο-
οικονομικές τους σχέσεις με τους στα-
θερούς μόνιμους χωρικούς. Με αυτό 
το υπόβαθρο κατανοούμε καλύτερα τα 
κεφάλαια που ακολουθούν. 

Στο κεφάλαιο II (σελ. 19-35) ο J.K. 
Campbell μιλάει για τα κοπάδια, τους 
βοσκούς και τον ρόλο των γυναικών 
στην φύλαξη των κοπαδιών. Ξεκινά με 
τη σημασία των προβάτων στη ζωή και 
το κύρος της οικογένειας και προχωρά 
στην εσωτερική διαίρεση του κοπαδιού 
ανάλογα με τον ρόλο της κάθε ζώου 
στην παραγωγή (γέννηση αρνιών, παρα-
γωγή γάλακτος κλπ.). Μιλάει για τις 
καλαμωτές καλύβες και τα κοπάδια των 
προβάτων και ακολουθεί μια συστημα-
τική περιγραφή της βόσκησης και του 
αρμέγματος. Γίνεται φανερό ότι κάθισε 
υπομονετικά στην θέση των βοσκών 
και έμαθε τα μυστικά του επαγγέλματός 
τους. Στη συνέχεια ασχολείται με τους 
ίδιους τους βοσκούς, με την κατανομή 
της εργασίας ανάλογα με την ηλικία και 
με τη σκληρή δουλειά τους το βράδυ. 
"Τις νύχτες, όταν υπάρχει βροχή ή δεν 
υπάρχει φεγγάρι, η βόσκηση τα μεσάνυ-
χτα είναι μια κατάσταση που δοκιμάζει 
τα νεύρα και την ικανότητα του τσοπά-
νου" (σελ. 27). Το δέσιμο των βοσκών 
με τα ζώα τους εμφανίζεται με έντονες 
ενδείξεις σε δύο από τις φράσεις του 
Κάμπελ: «Αν ένα πρόβατο πετροβολείται 
από κάποιον άλλο άνθρωπο, θίγεται η 

J.K. Campbell, τιμή, οικογένεια και πατρονία. 
Μελέτη θεσμών και ηθικών αξιών σε μια ελληνική ορεινή κοινότητα.
Clarendon Press. Oxford, 1964. Pp. XII + 393 (εικ. 6, ευρετήριο, παραρτήματα, χάρτης).
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τιμή του τσοπάνου» (σ. 30, 31). Και: "Τα 
άρρωστα πρόβατα τα περιποιούνται με 
προσοχή και συμπόνια Ένας τσοπάνος 
μπορεί να κοιμηθεί με το ζώο κάτω από 
την κάπα του για να του δώσει ζεστασιά 
"(σελ. 31). 

Η πρώτη αναφορά του συγγραφέα στις 
γυναίκες στη ζωή των βοσκών είναι με 
χιούμορ («Οι γυναίκες και οι γίδες είναι 
εννοιολογικά αντίθετες στους άνδρες και 
στα πρόβατα») και στη συνέχεια περι-
γράφει τα σημαντικά καθήκοντά τους: 
«Η βοήθεια που παρέχουν οι γυναίκες 
στη φροντίδα των ζώων είναι η άμεση 
συμβολή στη στάνη. Το έργο τους μέσα 
στην καλύβα αφορά μόνο τη δική τους 
οικογένεια. Φροντίζουν για τα παιδιά, 
μαγειρεύουν, ψήνουν ψωμί στην ανοιχτή 
εστία, κόβουν ξύλα ή θάμνους για τη 
φωτιά, μεταφέρουν νερό με βαρέλες 
από την πηγή, μερικές φορές από πολύ 
μεγάλη απόσταση "(σελ. 32). Και: «Η 
κατασκευή της καλύβας είναι εξ ολοκλή-
ρου το έργο των γυναικών ... Πέντε ή έξι 
γυναίκες που εργάζονται συνεχώς είναι 
σε θέση να στήσουν μια καλύβα συμβα-
τικού μεγέθους σε δύο ή τρεις ημέρες» 
4 (σελ. 33). 

Με το Κεφάλαιο ΙΙΙ (σελ. 36-58) ο 
Campbell εισέρχεται στο ευρύ σύστημα 
οικογενειακών σχέσεων (συγγενών εξ 
αίματος και εξ αγχιστίας). Πρώτα τονίζει 
τη σημασία των συγγενών εξ αίματος και 
ξεκινά με τους άρρενες που αποτελούν 

το συγγενικό αίμα , από τους παππού-
δες και τους δεύτερους ξαδέλφους. Στη 
συνέχεια εξηγείται η οικονομική πλευρά 
του συστήματος: "Είναι ένας εταιρικός 
όμιλος που έχει κοινά όλα τα σημαντικά 
περιουσιακά στοιχεία" (σελ. 37). Και τότε 
οι θεσεβούμενοι : «Η οικογένεια είναι 
επίσης μια θρησκευτική κοινότητα με το 
δικό της ιερό» (σελ. 37). «Γενικά η οικο-
γένεια είναι το κέντρο του κόσμου των 
τσοπάνων» (σελ. 38). 

Σε αυτό το ίδιο κεφάλαιο δίνει σε 
συμπυκνωμένη μορφή αυτό που θα επα-
ναλάβει αργότερα σχετικά με την αμυντι-
κή συνοχή της οικογένειας ενάντια στον 
ξένο και στη συνέχεια δίνει λεπτομέρειες 
για την ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των 
συγγενών για επιβίωση, για το γάμο και 
την υπεράσπιση της τιμής. Ένα άτομο 
χωρίς συγγενείς δεν μπορεί να συνεχί-
σει, "Κανείς δεν υπολογίζει έναν άνδρα 
χωρίς συγγενείς" (σελ. 39). Χρησιμοποιεί 
συχνά ανέκδοτα και φράσεις τους για 
να συμπληρώνει τις περιγραφές ή τις 
απόψεις του. Αυτή είναι μία από τις πιο 
χρήσιμες λειτουργίες του λαογραφικού 
υλικού στην κοινωνιολογία. 

Το κεφάλαιο αυτό είναι ένα από τα 
πλουσιότερα σε υλικό και το πιο χαρα-
κτηριστικό του βιβλίου. Ένα μέρος από 
αυτό έχει ήδη δημοσιευθεί στο περιοδικό 
«Mediterranean Countrymen», το 1963. 
Η εικόνα της αιώνιας αναβίωσης των 
οικογενειών μέσω των αδελφών που στη 
συνέχεια διακλαδίζονται είναι ζωντανή 

και διδακτική. Αυτό υπάρχει και σε άλλα 
έθνη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται 
από τους Σαρακατσάνους και άλλους 
Έλληνες είναι αρκετά μοναδικός. 

Επίσης ενδιαφέρουσα είναι η παρα-
τήρηση ότι παρά τα διμερή τους προέ-
λευση, οι Σαρακατσάνοι έχουν ένα πολύ 
ισχυρό συναισθηματικό ενδιαφέρον 
για την πατριαρχία τους και μια τυπική 
προτίμηση για εκείνους τους συγγενείς 
που σχετίζονται μέσω των πατεράδων 
(σελ.55). Αυτό είναι ένα γενικό συναί-
σθημα για όλους τους Έλληνες και είναι 
αρκετά ισχυρό ακόμα και στις αστικές 
οικογένειες των μεγάλων πόλεων. 

Το Κεφάλαιο IV (σελ. 59-94) φέρει τον 
τίτλο «Η εκτεταμένη οικογένεια» και είναι 
επίσης ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
κεφάλαια του βιβλίου. Είναι χωρισμένη 
σε μεμονωμένα άρθρα: «Η κατάσταση 
της Νύφης», «Οι αδελφοί και οι γυναίκες 
τους», «Ο ξεχωρισμός των αδελφών» 
και «Οι συμπεθέροι». Εδώ ο συγγραφέας 
αναφέρει μερικά από τα γαμήλια έθιμα 
να δείχνουν τον χαρακτήρα της νέας 
θέσης της νύφης ως μέλος της οικο-
γένειας του συζύγου της (σελ. 60). Στη 
σελίδα 61 δίνει τους ελληνικούς στίχους 
για το ξεκίνημα της νύφης. Ερμηνεύει 
τις λεπτομέρειες με τον συνήθη τρόπο 
βάσει ανθρωπολογικών και συμβολικών 
κριτηρίων. "Ο αδελφός του γαμπρού 
τοποθετεί στα πόδια της νύφης ένα ζευ-
γάρι καινούρια παπούτσια, ... γιατί τώρα 
εισέρχεται σε μια νέα πορεία της ζωής 
της" (σελ. 60). Και: «Στην πρώτη τελετή 
ανταλλαγής χαιρετισμών της νύφης με 
ανθρώπους στους οποίους δεν έχει μιλή-
σει ποτέ, συμβολίζεται το αρχικό μοτίβο 
των σχέσεών τους ...» (σελ. 61). 

Η διαδοχική πορεία της νύφης καθώς 
περνούν οι ημέρες από την Κυριακή του 
γάμου μέχρι την Παρασκευή όταν παίρνει 
τη θέση της στη νέα οικογένεια δίνεται 
λεπτομερώς και με κοινωνιολογικά σχό-
λια. Ο συγγραφέας όχι μόνο βλέπει το 
λαογραφικό χρώμα αλλά αντανακλά την 
"ικανότητα" της νύφης στο νέο της σπίτι, 
όπου εξυπηρετεί όλους τους συγγενείς 
του συζύγου της μέχρι την ώρα της απε-
λευθέρωσης με τη γέννηση του πρώτου 
παιδιού της. "Μετά τη γέννηση του πρώ-
του παιδιού της, λέγεται ότι η νέα νύφη" 
ριζώνει "στη νέα οικογένεια" (σελ. 69). 
Όσο για την εκτεταμένη οικογένεια των 
αδελφών και των συζύγων τους, οι ίδιοι 
οι Σαρακατσάνοι λένε ότι «θα ζούσαν 
μαζί όλη τους τη ζωή, αν δεν ήταν για 
τις διαμάχες των συζύγων τους» (σελ. 
71). Ο συγγραφέας αναφέρει σε αυτό το 
σημείο δύο σαρακατσάνικες (πανελλή-
νιες) φράσεις στις οποίες θα μπορούσα 
να προσθέσω το ένα: «Τσακώνονται σαν 
κακές συννυφάδες». 

Η οικονομική πλευρά της σχέσης μετα-
ξύ των αδελφών περιγράφεται στο ίδιο 
κεφάλαιο: «Το κοπάδι και όλα όσα συν-
δέονται με αυτό θεωρούνται κοινή ιδιο-
κτησία. Oι αποφάσεις που αφορούν την 
καλοπέρασή του βασίζονται σε μια γενι-
κή συναίνεση»(σελ. 72). Αλλά ... "λίγες 
εκτεταμένες οικογένειες επιβιώνουν για 
περισσότερο από δέκα χρόνια χωρίς τον 
χωρισμό τουλάχιστον ορισμένων αδελ-
φών" (σελ. 79). Στη συνέχεια, χωρίζουν 
τα ζώα κάθε κατηγορίας και ο καθέ-
νας αποκτά το δικό του κοπάδι. Αυτά 
τα κοπάδια συγκεντρώνονται στη συνέ-
χεια σε ένα οικογενειακό συνεταιρισμό 
ή εταιρεία (σελ. 80-81 και 88). Και εδώ 
εμφανίζει το σημαντικό θέμα για όλους 
τους Έλληνες, τον γάμο της αδερφής. Ο 
συγγραφέας το συζητά με βαθιά οικογε-
νειακή και κοινωνική κατανόηση. Ξεκινά 
με την αρχή των Σαρακατσάνων ότι «οι 
αδελφοί πρέπει, ως μέλη της οικογένει-
ας, να συνεισφέρουν το μερίδιό τους 
στην προίκα της και υπερασπίζονται την 

τιμή της» και επισημαίνει κάτι που είναι 
πανελλήνιο ότι «ο γάμος της αδελφής 
αντιπροσωπεύει για τον αδελφό επιτυχία 
και η αξιόλογη ολοκλήρωση αυτών των 
καθηκόντων: η παρθενία της έχει διατη-
ρηθεί άθικτη και η προίκα έχει παραδοθεί 
"(σ. 82). 

Ο Campbell τοποθετεί τη μέση ηλικία 
γάμου ως 30-32 για τους άνδρες και 25 
για τις γυναίκες. Ο τελευταίος αδελφός 
παραμένει άγαμος "μέχρις ότου όλες 
οι αδελφές βρουν συζύγους". Αλλά και 
οι άλλοι αδελφοί επίσης "δεν χωρίζουν 
το εκτεταμένο νοικοκυριό, μέχρις ότου 
όλες οι αδελφές παντρευτούν" (σ. 86). Ο 
σεβασμός για τον πατέρα είναι μια άλλη 
παράδοση που τείνει να εμποδίσει την 
ανεξαρτησία (σελ. 88). 

Όπως κάποιος πηγαίνει από το ένα 
κεφάλαιο στο άλλο στο βιβλίο, κερδί-
ζει όλο και περισσότερο τον θαυμασμό 
για τις λογικές και εθιμικές παραδόσεις 
μιας ελληνικής κοινότητας που γίνονται 
ολοένα και πιο δύσκολο να βρεθούν στις 
πόλεις. 

Στο κεφάλαιο V: "Εγγύτεροι συγγενείς" 
(σελ. 95-123), τα θέματα που σχετίζονται 
με τους δεσμούς στενής συγγένειας και 
συζητούνται σε αντίθεση με εκείνα με 
τους ξένους. Όσο μεγάλη εμπιστοσύνη 
υπάρχει για τους συγγενείς, άλλη τόση 
είναι η αμφιβολία και η υποψία που δεί-
χνεται στους μη συγγενείς. Ένας Σαρα-
κατσάνος "είναι πεπεισμένος ότι ένας 
συγγενής θα κρατήσει ένα μυστικό ...... 
ότι οι συγγενείς του θα υποστηρίξουν 
την περίπτωσή του. Και από την πλευρά 
του δεν θα υποφέρει σιωπηρά από τη 
δημόσια κριτική κάποιου από τους συγ-
γενείς του "(σελ. 95). Ο συγγραφέας εδώ 
δίδει παραδείγματα σχετικά με αυτόν . 
Αυτά είναι παραδείγματα αμοιβαίας υπο-
στήριξης τα οποία φυσικά δεν λείπουν 
από τους συγγενείς σε άλλες ελληνικές 
ομάδες. Ίσως η προς την πατρίδα που 
αισθάνονται οι Έλληνες που ζουν στο 
εξωτερικό μπορεί να αντιπαρατεθεί στο 

ίδιο αυτό συναίσθημα. 
Μια άλλη καλή ενότητα στο βιβλίο 

είναι αυτή των δεσμών μεταξύ ξαδέρ-
φων. "Οι αγάπες τους είναι σαν εκείνες 
των αγοριών αδελφών και των κορι-
τσιών αδελφών. "Τα ξαδέλφια ανησυ-
χούν μεταξύ τους για τις επιτυχίες ή τις 
κακοτυχίες, τις ελπίδες και τους φόβους 
" (σελ. 100). "Οι σχέσεις μεταξύ ανδρών 
και γυναικών - πρώτων ξαδέλφων - 
είναι σχεδόν πάντα στενές και στοργικές 
"(σελ. 103). Εάν οι σεξουαλικοί υπαινιγ-
μοί που αναπτύσσονται προχωρήσουν 
σε σεξουαλική οικειότητα, η τιμή και των 
δύο οικογενειών θα καταστραφεί (σελ. 
110). Και στην ευρεία κατηγορία της 
συγγένειας, ιδιαίτερα σημαντικός είναι 
ο αποτελεσματικός συγγενής, ακόμα κι 
αν είναι ένας μακρινός συγγενής. Και 
εδώ ο συγγραφέας δίνει το παράδειγμα 
ενός πλούσιου συγγενή που βοήθησε 
ένα φτωχότερο συγγενή: «Όταν ο Σωτή-
ρης Αχνούλας τρομοκρατήθηκε κατά τη 
δημοσίευση μιας κυβερνητικής εντολής 
που απαγόρευσε τη βοσκή των γιδιών 
σε ορισμένες περιοχές του Ζαγορίου, 

αποφάσισε να επισκεφθεί τον " ξάδερφό 
" του (τρίτος ξάδελφος) Ιωάννης, ένας 
Σαρακατσάνος πλούσιος και με επιρροή. 
Ήταν σίγουρος ότι ο Ιωάννης θα μπο-
ρούσε να τον βοηθήσει λόγω της επιρ-
ροής του με τον τοπικό βουλευτή του 
Κοινοβουλίου "(σελ. 108-109). 

Στη συνέχεια, ο συγγραφέας προχωρεί 
στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης μεταξύ 
συγγενών σε εορταστικές εκδηλώσεις. 
"Στην ατμόσφαιρα του ενθουσιασμού 
των εορτών, τα συναισθήματα της αλλη-
λεγγύης μεταξύ συγγενών ενισχύονται 
και ξαναζωντανεύουν ." Και: "Αν είναι 
αλήθεια ότι η συγκέντρωση διασκορ-
πισμένων συγγενών είναι μια ευκαιρία 
για την εκ νέου δήλωση των αξιών της 
συγγένειας, είναι επίσης αλήθεια ότι η 
δήλωση της συγγένειας είναι αυτή που 
προκαλεί τη συγκέντρωση"(σελ. 114). 
Έτσι εξηγείται η μεγάλη χαρά στις συγκε-
ντρώσεις και τις γιορτές, στις οποίες ο 
συγγραφέας συμμετείχε στα χωριά και 
τις καλύβες των Σαρακατσάνων, κατά 
τον εορτασμό: του Πάσχα, των εορτών 
του Αγίου Γεωργίου, του Προφήτη Ηλία, 
της Αγίας Παρασκευής, της Κοίμησης της 
Θεοτόκου (και δεν πρέπει να ξεχνάμε της 
Αναλήψεως του Χριστού) καθώς και των 
γάμων τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο 
(σελ. 115).

Στα γαμήλια έθιμα των Σαρακατσάνων, 
ο Campbell βρίσκει να αντικατοπτρίζε-
ται με πολλούς τρόπους, η αλληλεγγύη 
των συγγενών. Περιγράφει μερικά από 
αυτά, τη νυφική   πομπή των συγγενών, το 
πρότυπο του γάμου κλπ., κάτω από μια 
επικεφαλίδα που έχει μεγάλο λαογραφι-
κό ενδιαφέρον. Οι περιγραφές του είναι 
ζωντανές σε εικόνες και έχουν ψυχολο-
γική αντίληψη: «Μετά το γεύμα είναι και 
πάλι τα πρώτα ξαδέρφια που στέκονται 
στη μέση του χορού, ο ένας με ένα μπου-
κάλι ούζο και ο άλλος με ένα πιάτο τυρί 
ή ελιές για να δροσίσει τους ιδρωμένους 
χορευτές. Αυτά δεν θεωρούνται υπηρετι-
κά καθήκοντα. Αντίθετα, είναι προνόμιο 
της στενής συγγένειας να επιτρέπεται να 
βοηθάει με τον τρόπο αυτό "(σελ. 118). 

Το Κεφάλαιο VI: "Εξ αγχιστίας σχέσεις" 
(σελ. 124-149) ασχολείται με το γενικό 
θέμα της συγγένειας μέσω του γάμου 
και δείχνει πώς αυτή δημιουργείται και 
διατηρείται. Σε αυτό περιγράφονται τα 
έθιμα των αρραβώνων και του γάμου 
(αυτό το κεφάλαιο είναι επίσης λαο-
γραφικού ενδιαφέροντος) και δίδονται 
κοινωνιολογικές ερμηνείες στα γεγονότα 
της «απαγωγής», και στα αφορώντα στα 
«επιστρόφια». Συζητά επίσης το στοιχείο 
της εχθρότητας που υπάρχει στις σχέσεις 
των εξ αγχιστίας σχέσεων μέσω του 
γάμου, τις υποχρεώσεις των συμπεθέ-
ρων, καθώς και ορισμένες διαρθρωτικές 
επιπτώσεις που εμφανίζονται. Σε αυτό το 
κεφάλαιο συνειδητοποιούμε τον πλούτο 
του κοινωνιολογικού υλικού που βρίσκε-
ται στη λαογραφία. Ο κ. Campbell κινεί-
ται εύκολα και καλά με κοινωνιολογικές 
γνώσεις μεταξύ των εθίμων και των 
εκδηλώσεών τους. 

Οι παράγοντες που κατευθύνουν τις 
σχέσεις κατά την προετοιμασία και αυτήν 
καθ’ αυτήν την γαμήλια τελετή είναι η 
αντιπαλότητα εκ μέρους των δύο πλευ-
ρών και η ανάγκη διαφύλαξης της τιμής 
τους. Οι διαπραγματεύσεις του γάμου 
διεξάγονται προσεκτικά. Οι γιορτές γίνο-
νται με ασφάλεια. Μια απαγωγή είναι μια 
πράξη προσβολής της οικογένειας του 
κοριτσιού. "Η δάλυση ενός αρραβώνα 
είναι επίσης μια βίαιη προσβολή προς 
την τιμήν των οικογενειών." "Ένας γάμος 
είναι μια συμφωνία μεταξύ αντίθετων 
ομάδων, η οποία περιλαμβάνει σημαντι-
κούς παράγοντες τιμής και γοήτρου" (σελ. 
131). Αλλά ακόμα και κατά τη διάρκεια 
της γαμήλιας τελετής υπάρχει το στοιχείο 
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της αντιπαλότητας. Είναι εμφανής, όταν 
η πομπή του γαμπρού φτάνει στο σπίτι 
της νύφης (σελ. 133), καθώς αυτή είναι 
έτοιμη για την αναχώρησή της (σελ. 134) 
και όταν, μετά τη θρησκευτική γαμήλια 
τελετή, οι δύο οικογένειες γιορτάζουν 
ξεχωριστά (σ. 136) . Οι ελληνικοί γάμοι 
γενικά δείχνουν πολλά τέτοια στοιχεία 
αντιπαλότητας και μια ολόκληρη μελέτη 
θα μπορούσε να γίνει γι 'αυτό. 

Ωστόσο, ο Campbell διαπιστώνει ότι 
η συμφιλίωση επιτυγχάνεται επίσης 
μέσω του γάμου, ιδίως με το έθιμο της 
«επιστροφής» στο σπίτι της νύφης την 
Κυριακή μετά την τελετή του γάμου. Οι 
αρραβώνες, ο γάμος και τα «πιστρόφια» 
είναι τα τρία στάδια στα οποία δημιουρ-
γούνται οι σχέσεις συγγενών εξ αγχιστί-
ας "(σελ. 138). Στη συνέχεια, συζητά τους 
βαθμούς συγγένειας που δημιουργεί ο 
γάμος. Δίνει τα ονόματα: συννυφάδα, 
σύγαμπρος, πεθερός, κουνιάδος, πεθερι-
κά, γαμπρός κλπ. και λέει τι πιστεύουν οι 
κοινές παραδόσεις για αυτές τις σχέσεις. 
Η ελληνική λαογραφία μπορεί να συνει-
σφέρει σχετικές λεπτομέρειες σε αυτό 
το σημείο. 

Τα κεφάλαια VII και VIII, "Η οικογένεια, 
ένα σύστημα ρόλων" (σελ. 150-184) και 
"Η οικογένεια ως εταιρική ομάδα" (σελ. 
185-212), αποτελούν συζητήσεις για τα 
στοιχεία της οικογενειακής σύνθεσης και 
της ενεργού συνεργασίας. Ο συγγραφέ-
ας περιγράφει τους δεσμούς του άνδρα 
και της γυναίκας, τόσο εντός όσο και 
εκτός του σπιτιού. Αυτοί δείχνουν φυσι-
κά την θέση της γυναίκας μέσα στην 
οικογένειά της και στην κοινότητα. «Μια 
γυναίκα πρέπει να δείχνει σεβασμό στο 
σύζυγό της ανά πάσα στιγμή» (σελ. 151). 
"Η υπακοή αποτελεί ηθική επιταγή για 
τη γυναίκα" (σελ. 152). "Το διαζύγιο δεν 
είναι δυνατό" (σελ. 154). 

Ακολουθεί μια περιγραφή των σχέσε-
ων μεταξύ γονέων και παιδιών, η οποία 
δίνεται επίσης με κοινωνιολογικό-λαο-
γραφικό σχολιασμό εκ μέρους του συγ-

γραφέα. Αυτό το κεφάλαιο μπορεί να 
είναι πολύ διδακτικό για τους συντρό-
φους. "Τα παιδιά συνειδητοποιούν σταδι-
ακά ότι η αγάπη του πατέρα τους εξαρ-
τάται από την τήρηση των προτύπων από 
αυτά..." (σελ. 156). Και: "Τα παιδιά όλων 
των ηλικιών είναι ανεκτά σχεδόν σε όλες 
τις περιπτώσεις και κανένα θέμα συζή-
τησης δεν θεωρείται ακατάλληλο για τα 
αυτιά τους" (σ. 157). Η περιγραφή του κ. 
Campbell για την ανατροφή ενός Σαρα-
κατσάνου θα μπορούσε να δοθεί με τις 
κλασικές λέξεις "περί παίδων αγωγής». 
Τα παιδιά όμως έχουν περιορισμούς που 
τους επιβάλλει η παράδοση: "Ο γιος, 
κάτω των είκοσι ετών, δεν καπνίζει και 
δεν πίνει ούζο με την παρουσία του 
γονέα του "(σελ. 160). 

Ο ρόλος της μητέρας-πεθεράς είναι 
του «διπλωμάτη και ειρηνοποιού μετα-
ξύ των διαφωνούντων συζύγων» (σελ. 

165). Και πιο ποιητικά, "καθισμένη στην 
εστία με τα διάφορα εγγόνια γύρω της, 
η μητέρα γίνεται το φυσικό και ηθικό 
κέντρο της εκτεταμένης οικογένειας ..." 
(σελ. 166). 

Ο συγγραφέας εξετάζει έπειτα τις σχέ-
σεις μεταξύ των ίδιων των αδελφών. 
«Η συναισθηματική αναγνώριση των 
αδελφών έχει την προέλευσή της στην 
κοινή εμπειρία της πρώιμης παιδικής 
ηλικίας» (σελ. 173). Και για το οικονο-
μικό: "Οι ανύπαντροι αδελφοί δουλεύ-
ουν μαζί στην υπηρεσία του οικογενει-
ακού κοπαδιού. Αυτή η κοινή εξάρτηση 
και εξυπηρέτηση στο κοπάδι είναι ένα 
άλλο έδαφος για την στενή αναγνώρισή 
τους»(σελ. 173). Παρατηρεί με αγάπη τη 
ζωή των κοριτσιών των Σαρακατσάνων 
και βλέπει ότι "ενώ οι αδελφοί στέκονται 
στο δημόσιο βλέμμα, οι αδερφές κλεί-
νονται μέσα στην ιδιωτική οικιακή ζωή" 
(σ. 178). και "η ανύπαντρη αδερφή είναι 
πάντοτε υπό την εξουσία των αδελφών 
της" (σελ. 179). Ωστόσο, «η τιμή της 
οικογένειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την αδελφή» (σελ. 179). 

Ενδιαφέρουσες είναι οι παρατηρήσεις 
του συγγραφέα σχετικά με τις "αλληλε-
πιδράσεις" (σελ. 179-184) που διέπονται 
από το φύλο και την ηλικία, από την απο-
μόνωση των οικογενειών και τη σημασία 
των αξιών του κύρους. Συζητά επίσης 
τους κινδύνους που απειλούν τη σταθε-
ρότητα των οικογενειακών σχέσεων και 
οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο τρεις: 
"όταν ένα γυναικείο μέλος της γυναίκας 
εκθέτει τη σεξουαλική τιμή του, όταν 
προκύπτουν διαφορές μεταξύ του πατέ-
ρα και των γιων του, και όταν υπάρχει 
αντιζηλία στις σχέσεις των αδελφών». 

Ο συγγραφέας αφιερώνει τις ακόλου-
θες ενότητες στην «Οικογένεια ως εται-
ρική ομάδα», «Η αλληλεγγύη της οικογέ-
νειας»(σελ. 185-203) και «Η εχθρότητα 
μεταξύ άσχετων οικογενειών» σελ. 203-
212). Ο πρώτος είναι αντιπροσωπευτικός 
του αμυντικού και ο άλλος του επιθετι-
κού στοιχείου της οικογενειακής ομάδας. 
Πολλά από τα σημεία που αναφέρθηκαν 
σε αυτές τις ενότητες έχουν συζητη-
θεί προηγουμένως. Αυτό είναι προφανές 
αν αναφέρεται κανείς στα περιεχόμενα. 
Εντούτοις, τα σημεία εξετάζονται τώρα 
περισσότερο, για παράδειγμα: η αλλη-
λεγγύη της οικογένειας βασίζεται σε 
τρεις βασικούς παράγοντες: τον φυσικό, 
τον οικονομικό και τον ηθικό. Ο φυσι-
κός παράγοντας είναι αυτός του αίμα-
τος: "Η αλληλεγγύη της συνεργαζόμενης 
οικογένειας συμβολίζεται στην ιδέα του 
αίματος" (σελ. 185). «Η τιμή της οικο-
γένειας είναι κυριολεκτικά η τιμή του 
αίματός της» (σελ. 186). Ο οικονομικός 
παράγοντας είναι ότι «η ιδιοκτησία της 
οικογένειας είναι εταιρική» (σ. 187). Και 
ο ηθικός παράγοντας " το μυστικό για την 
οικογένεια και τις υποθέσεις της αποτε-
λεί μέτρο της πίστης και της εσωτερικής 
συνοχής της ομάδας "(σελ. 192). Πόσο 
περισσότερο θα γινόταν κατανοητό σχε-
τικά με τις ηθικές αρχές και την ψυχο-
λογία ομάδων όπως οι Σαρακατσάνοι, 
εάν θα διαβαστούν περισσότερα βιβλία 
όπως αυτό του Δρ. Campbell ; Και πόσο 
περισσότερο θα μπορούσε να προσφέρει 
η κοινωνιολογία σε ένα θέμα όπως αυτό;

Η πρακτική της βεντέτας είναι ένα 
μέρος της επιθετικής αλληλεγγύης της 
οικογένειας. Ωστόσο, οι Σαρακατσάνοι 
(σε αντίθεση με τους Μανιάτες) δεν 
ασκούν αδιάκριτα την βεντέτα. Η εκδίκη-
ση είναι άμεση. Και είναι βέβαιοι ότι δεν 
θα διαταραχθεί η συλλογική τάξη της 
οικογένειας: "Ένας ανύπανδρος αδελφός 
εκδικείται έναν αδελφό, έναν ανύπανδρο 
γιο τον πατέρα του ..." (σελ. 194).

Ακολουθούν παραδείγματα επιθετικής 
αλληλεγγύης: "Η εχθρότητα που υπάρ-

χει μεταξύ οικογενειών που δεν έχουν 
σχέση ενθαρρύνεται από την πεποίθηση 
ότι τα συμφέροντά τους είναι αμοιβαία 
αντίθετα" (σελ. 204). Με βάση αυτή την 
πεποίθηση, ο Campbell εξηγεί τη στάση 
των Ελλήνων σχετικά με την κακοτυχία 
και την ανισότητα στη διανομή των αγα-
θών (σελ. 204).

Σε αυτό το σημείο συζητείται η παλιά 
πρακτική Σαρακατσάνων για ζωοκλοπή. 
Αυτή είναι μια πρακτική κοινή σε όλες τις 
κτηνοτροφικές περιοχές της Ελλάδας. Το 
περιγράφει καλά. Είναι ένα από τα λίγα 
καλά γραμμένα κομμάτια για το θέμα.

Το Κεφάλαιο IX (σελ. 213-262) ασχο-
λείται με την πατρονία (προστασία). Είναι 
ένα από τα λιγότερο μελετημένα θέματα 
στην Ελλάδα. Οι πολιτικοί και οι δικη-
γόροι πρέπει να διαβάσουν αυτό το 
τμήμα. Θα δουν ένα μεγάλο μέρος της 
ελληνικής πραγματικότητας σε αυτή την 
πατρονία των Σαρακατσάνων που γρά-
φεται με μία μικρή δόση σάτιρας από τον 
συγγραφέα.

Το θέμα είναι απλό: Οι Σαρακατσάνοι 
του Ζαγορίου, όπως και όλοι οι Σαρα-
κατσάνοι και Έλληνες προβατοτρόφοι, 
ή οι φτωχοί χωρικοί, στις συναλλαγές 
τους με τους διοικητικούς υπαλλήλους 
και τους κατοίκους της πόλης, δεν έχουν 
τη δυνατότητα ή το θάρρος να έρθουν 
σε άμεση επαφή με αυτούς. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο πάντα αναζητούν 
έναν προστάτη που μπορεί να είναι ένας 
πλούσιος συγγενής, ο έμπορος, ο κου-
μπάρος γάμου ή βάπτισης, ο γιατρός, ο 
δικηγόρος ή ο βουλευτής. Το γεγονός ότι 
αναζητούνται, οδηγεί τους γιατρούς και 
τους δικηγόρους να γίνουν βουλευτές 
στο Κοινοβούλιο.

Ο Campbell δεν πηγαίνει απευθείας 
στο θέμα του, αλλά ξεκινάει με μικρά 
κείμενα που οδηγούν σταδιακά στο θέμα 
της πατρονίας. Πρώτα γράφει για την 
κοινότητα (σελ. 213-217) και συγκρίνει 
τον χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής των 
Σαρακατσάνων με αυτόν των μόνιμων 
κατοίκων του Ζαγορίου. Στη συνέχεια 
επεξεργάζεται τα όσα έχει μάθει σχετικά 
με την πνευματική συγγένεια. Αυτό το 
κείμενο είναι επίσης λαογραφικού ενδι-
αφέροντος και ασχολείται με τους ανα-
δόχους γάμων-βαπτίσεων. Οι κοινωνικές 
συνέπειες της πρακτικής της προστασίας 
φαίνονται σαφώς, αλλά και οι πληρο-
φορίες σχετικά με τους γάμους και τις 
βαπτίσεις είναι πολύτιμες.

Στη συνέχεια ο συγγραφέας προχωρά 
στο σύστημα φιλίας του χωριού (σελ. 
224-238) και απαριθμεί τους πάτρο-
νες που αναζητούν οι Σαρακατσάνοι. 
Αυτά είναι: ο πρόεδρος του χωριού, τα 
άλλα μέλη του συμβουλίου, ο δάσκα-
λος, ο παππάς, οι πλούσιοι χωρικοί (το 
μέρος που ασχολούνται με τον πρόε-
δρο του χωριού παρουσιάζει εξαιρετικές 
δυνάμεις παρατήρησης και ψυχολογικές 
γνώσεις από την πλευρά του συγγρα-
φέα). Στη συνέχεια οι Σαρακατσάνοι 
έρχονται στην πόλη και αναζητούν τους 
δικηγόρους και κυβερνητικούς αξιωμα-
τούχους ως προστάτες (σελ. 238-247). 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο επει-

δή οι Σαρακατσάνοι «πρέπει επίσης να 
προσαρμοστούν στους νόμους και τους 
κανονισμούς του κράτους και να προ-
σπαθήσουν προς το δικό τους συμφέρον 
να επηρεάσουν τη διοίκηση» (σελ. 238). 
Η Σαρακατσάνοι έχουν πολλές συναλλα-
γές με κυβερνητικά στελέχη: υπαλλήλους 
γεωργικών υπηρεσιών, αστυνομία, στρα-
τός, δικαστικό κλπ .. Κάθε Σαρακατσάνος 
προσπαθεί να αντεπεξέλθει σε αυτές τις 
συναλλαγές με τη χρήση κάθε τρόπου: 
«Δώρα και χρήματα ελεύθερα προσφέ-
ρονται για να κάνουν προσεγγίσεις σε 
χαμηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους 
"(σελ. 240). Ο συγγραφέας πρέπει να 
ήταν παρών κατά τη διάρκεια ενός από 
αυτά τα περιστατικά μικρής δωροδοκίας. 
Το περιγράφει χαριτωμένα. Παρατηρεί 
επίσης ότι οι υπάλληλοι δεν δείχνουν 
κατανόηση κατά την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των Σαρακατσάνων και 
αλαζονικά και υποτιμητικά τους παρα-
πέμπουν σε κατώτερους υπαλλήλους. 
Νομίζω ότι τέτοια γεγονότα ήταν λίγα 
και εκτός αυτού, τα πράγματα τώρα 
έχουν αλλάξει. Αν όχι, μια θεραπεία 
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εάν 
κάποιοι από αυτούς τους υπαλλήλους 
διαβάζουν το βιβλίο του Campbell. 

Ο δικηγόρος είναι ένας σωτήρας για 
τον Σαρακατσάνο σε περίπτωση προ-
βλήματος, όχι μόνο επειδή γνωρίζει τον 
νόμο, αλλά επειδή προσεγγίζει τους ποι-
μένες επί ίσοις όροις. Το κείμενο που 
αναφέρεται στον ρόλο του δικηγόρου 
είναι ένας από τους καλύτερα στο βιβλίο 
και ισχύει για όλες τις ελληνικές περι-
φέρειες.

 Άλλοι πάτρονες, που συνδέονται πιο 
άμεσα με την οικονομική ζωή των Σαρα-
κατσάνων, είναι οι τυρέμποροι (σελ. 247-
262). Οι τελευταίοι ταξιδεύουν μέσω 
των ορεινών περιοχών προμηθευόμενοι 
την παραγωγή γάλακτος εκ των προ-
τέρων και στη συνέχεια βγάζουν όλα 
τα προϊόντα των Σαρακατσάνων στην 
αγορά. Είναι οι μεγάλοι μεσάζοντες που 
κατέχουν όλη την οικονομική δομή των 
βοσκών στα χέρια τους μέσω των δανεί-
ων που παρατείνουν και των αγορών 
που κάνουν. Κατά τη διάρκεια των δώδε-
κα μηνών του έτους, ένας Σαρακατσάνος 
είναι πάντα χρεωμένος και υποχρεωμέ-
νος στον έμπορο. Ως εκ τούτου, πρέπει 
να τον κάνει «προστάτη» για να σώσει 
το δικό του κύρος (ευτυχώς επίσης ότι οι 
Έλληνες, επίσης για λόγους κοινωνικού 
κύρους, δέχονται να είναι προστάτες). 
Και το κεφάλαιο καταλήγει με ένα σοφό 
συμπέρασμα από την πλευρά του συγ-
γραφέα, «οι σχέσεις πατρονίας παράγουν 
μια ορισμένη ισότητα στην κατανομή των 
υπηρεσιών και των αγαθών και ασκούν 
κάποιο έλεγχο στη θυματοποίηση των 
ατόμων» (σ. 261). 

Το Κεφάλαιο Χ (σελ. 263-320) διερευ-
νά τις αξίες του γοήτρου, ενός από τα πιο 
ενδιαφέροντα θέματα στην κοινωνιολο-
γική έρευνα. Το γόητρο διέπει τη συμπε-
ριφορά των ατόμων, των οικογενειών 
και των ομάδων, των τοπικών περιοχών 
και των χωρών μεταξύ τους. Από το γόη-
τρο εξαρτάται η αυτοπεποίθηση, το όνο-
μα, η υπερηφάνεια και η διατήρηση της 
τιμής. Γύρω από αυτά τα στοιχεία, ο συγ-
γραφέας χτίζει το κεφάλαιό του. Αρχίζει 
με την ιεραρχία των οικογενειών (σελ. 
263-268). Κατόπιν διευρύνεται με την 
έννοια της τιμής (σελ.268-397), η οποία 
αποτελεί προϋπόθεση της ακεραιότητας 
(ηθικής ή υλικής) και που εξασφαλίζεται 
σε έναν άνδρα με ανδρισμό και σε μια 
γυναίκα με ντροπή. "ο ανδρισμός και η 
ντροπή είναι συμπληρωματικές ιδιότητες 
σε σχέση με την τιμή" (P-271). 

Σε αυτό το ίδιο κεφάλαιο ο «αξιότι-
μος άνθρωπος» ορίζεται είτε με βάση 
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τα θετικά ιδανικά (πώς συμπεριφέρεται) 
είτε με βάση τα αρνητικά ιδεώδη (αυτό 
που αποφεύγει), για παράδειγμα, «ένας 
άνδρας που παρεμβαίνει στις γυναίκες ή 
προκαλεί διαμάχη με ένα γέρο ή ένα νεαρό 
αγόρι, χάνει γρήγορα την κοινωνική του 
φήμη»(σελ. 293). Τέλος, εξετάζει τα υλικά 
στοιχεία σε σχέση με το κύρος (σελ. 297-
306), τα οποία είχε αναφέρει και στα προ-
ηγούμενα κεφάλαια, και διαπιστώνει ότι τα 
βασικά για τον ποιμένα είναι: α. ο αριθμός 
των μελών μιας οικογένειας, β. πλούτος 
(ιδιαίτερα σε ζώα), γ. η γενεαλογία, δ. ο 
γάμος, ε. οι εκδηλώσεις υπερηφάνειας 
(εδώ χρησιμοποιεί λαογραφικό υλικό - 
όπως για το ντύσιμο, τα στολίδια και την 
ομορφιά της προίκας). Όλα αυτά, ίσως 
με την εξαίρεση του πρώτου, είναι επίσης 
σημαντικά στοιχεία κύρους για τον κόσμο 
των πόλεων. 

Το κεφάλαιο XI, που είναι το τελευταίο 
κεφάλαιο (σελ. 321-356), ασχολείται με 
τις αξίες των θρησκευτικών πεποιθήσεων. 
Περιέχει πολύ λαογραφικό υλικό, καθώς 
και κοινωνιολογικά, θεολογικά και φιλοσο-
φικά συμπεράσματα που προέρχονται από 
τις πεποιθήσεις των Σαρακατσάνων. Σε 
ένα σημείο, ο συγγραφέας αποκομίζει ένα 
θεολογικό σύστημα από τις πεποιθήσεις 
και τον τρόπο λατρείας των Σαρακατσά-
νων. Πιστεύω όμως ότι αυτός είναι ο τρό-
πος λατρείας και η κοινή πίστη σε όλους 
τους Έλληνες, όπως τους δόθηκε από την 
ελληνική ορθόδοξη θρησκεία τους, αλλά 
που περιλαμβάνουν και υπολείμματα από 
την αρχαία Ελλάδα. Για το επιχείρημα 
ότι οι Σαρακατσάνοι ήταν νομάδες που 
ζούσαν μακριά από εκκλησίες, μπορού-
με να κάνουμε τις παρατηρήσεις - α. ότι 
πιθανότατα πριν γίνουν νομάδες, ήταν 
εγκατεστημένα μέλη κοινοτήτων, β. ότι 
ακόμη και κατά τη διάρκεια των ετών της 
νομαδικής διαβίωσης, βρήκαν την ευκαιρία 
να προσκυνήσουν στις Ελληνορθόδοξες 
εκκλησίες διαφόρων χωριών και ιδιαίτερα 
σε μοναστήρια που είναι τόσο πολλά στα 
βουνά της Ελλάδας, γ. ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της γνώσης τους για τις Γραφές και 
την Αγία Γραφή θα μπορούσε να προέλθει 
από τον Αιτωλό κήρυκα Αγ. Κοσμά που 
δίδαξε στα χωριά και τα βουνά της Πίνδου 
κατά τα έτη 1760-1779. Εδώ είναι ένα 
άλλο θέμα σχετικά με τη ζωή των Σαρακα-
τσάνων που πρέπει να διερευνηθεί. 

Τα κείμενα αυτού του κεφαλαίου είναι: 
"Ο Θεός και η Αμαρτία", "Ο Διάβολος", "Οι 
Τρόποι προς τον Θεό" (ένα από τα ωραιό-
τερα) και "Κοινωνικές αξίες και θρησκευτι-
κές ιδέες." 

Προηγουμένως είχα εκφράσει την ελπί-
δα ότι τα κεφάλαια που ασχολούνται με 
την οικονομική ζωή των Σαρακατσάνων 
και την ανατροφή των παιδιών τους, θα 
διαβαστούν από τους μελετητές σε αυτούς 
τους δύο τομείς, και παρομοίως, ελπίζω ότι 
το κεφάλαιο που αφορά τις θρησκευτικές 
τους έννοιες (που καθίστανται απλοί από 
τον τρόπο ζωής τους) θα διαβασθεί από 
τους θεολόγους. Ο "τρόπος με τον οποίο 
μια μορφή χριστιανικής πεποίθησης μπορεί 
να συνυπάρχει με τις αξίες της τιμής και 
του γοήτρου" (βλ. 321) είναι ιδιαίτερα άξια 
προσοχής. Η Σαρακατσάνικη αντίληψη του 
Θεού, όπως δόθηκε από τον συγγραφέα, 
είναι η ίδια με εκείνη των υπόλοιπων Ελλή-
νων και εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο στα 
λόγια τους («ο Θεός προστατεύει και ελεί» 
- «Ο Θεός κρίνει και τιμωρεί» - «Η εκδίκηση 
δεν είναι άμεση "κ.λπ.). 

Ο Κάμπελ διαιρεί τις αμαρτίες των Σαρα-
κατσάνων σε δύο κατηγορίες, τις προσωπι-
κές αμαρτίες και τις προγονικές αμαρτίες. 
Οι πρώτες από αυτές με τη σειρά τους 
χωρίζονται σε τρεις άλλες κατηγορίες: α. 
Προσβολές στον Θεό, β. Προσβολές στην 
οικογένεια, γ. Προσβολές σε άλλον. Το 
δεύτερο είδος προσβολών είναι δύο ειδών: 
αισθησιασμός και φθόνος (σελ. 326). Η 

έννοια της τύχης ως "όλα τα πράγματα 
είναι γραμμένα από τον Θεό", εξηγείται 
από τον Campbell ως έναν τρόπο απελευ-
θέρωσης ενός ανθρώπου από την ντροπή 
που συνοδεύει ορισμένα είδη αποτυχίας 
(σελ. 331).

 Όσο για τον Διάβολο, οι Σαρακατσάνοι 
πιστεύουν σύμφωνα με τη Βίβλο ότι είναι 
ο αντιπρόσωπος και η πρώτη αιτία του 
κακού (σελ. 331) και ότι «Το αντικείμενο 
του Διαβόλου είναι η ηθική διαφθορά των 
ανθρώπων ή η φυσική τους καταστροφή» 
σελ. 332). Εδώ, όμως, ο Campbell αναμει-
γνύει τον διάβολο με διάφορα κακά πνεύ-
ματα ή με τις Νύμφες που είναι φυσικά 
κάτι διαφορετικό και δεν λέει τίποτα για 
την κλασσική ελληνική παράδοση και τα 
κακά πνεύματα της στάνης, γνωστά από τη 
λατρεία του Πάνα. 

Στη συνέχεια γράφει για τους «τρόπους 
του Θεού». «Είναι σημαντικό για τους 
Σαρακατσάνους να έχουν σωστή σχέση με 
το Θεό». «Το περιθώριο ασφαλείας που 
έχει κάθε οικογένεια στη σχετική απομό-
νωση είναι στενό». Και για αυτό το λόγο, 
η καθημερινή θρησκευτική ζωή (εικόνες, 
καντήλι, προσευχές) είναι ουσιαστικά 
μια οικογενειακή λατρεία» (σελ. 341). Ο 
Κέμπελ σχολιάζει την ιδιαίτερη αφοσίωσή 
τους στον Χριστό και τους μεσολαβητές 
Αγίους (που επίσης γράφτηκε λεπτομερώς 
από την κ. Χατζημιχάλη). Σχολιάζει επίσης 
τη λατρεία της Παναγίας σε οικογενειακό 
πλαίσιο ως τη μητέρα του Χριστού. Εξηγεί 
τις προσφορές και τις θυσίες των αμνών 
στον Θεό και τους Αγίους ως "δωρεάν 
εδώκατε, δωρεάν λάβετε" και περιγράφει 
όλη την Μεγάλη Εβδομάδα κατά την οποία 
οι Σαρακατσάνοι (όπως και οι υπόλοι-
ποι Έλληνες) αισθάνονται πιο κοντά στον 
Θεό και στον Χριστό. Η κοινωνία, εκείνη 
την εποχή, παίρνει πρόσθετη σημασία. Οι 
Σαρακατσάνοι "ταυτίζονται με τα βάσανα 
του Χριστού. Στο θάνατό του, το αίμα του 
πέτυχε μια ένωση μεταξύ ανθρώπου και 
Θεού. Η ανάστασή του έχει τη σημασία ότι 
ζει και πάλι για να πεθάνει»(σελ. 349).

 Θα χρειαζόταν πολλές μονογραφίες και 
όχι μόνο μια κριτική βιβλίου για να εξετά-
σει τόσο από γενική εθνολογική όσο και 
από ελληνική άποψη τα πολλά θέματα που 
μελετήθηκαν στο βιβλίο του από τον κ. J. 
K. Campbell. Οι Σαρακατσάνοι του έδωσαν 
την ευκαιρία να αναδείξει ένα πολυδιά-
στατο είδος ζωής που παραμένει άγνωστο 
και ανεξερεύνητο από κοινωνιολογική ή 
οικονομική άποψη. Ευτυχώς, οι έρευνες 
της ελληνικής λαογραφίας μέχρι σήμερα 
έχουν προσφέρει πολλές πληροφορίες από 
όλους τους τομείς και τις ομάδες. Ο κ. 
Campbell χρησιμοποίησε πηγές όπως οι 
παραπάνω, όπως φαίνεται από τη βιβλιο-
γραφία του και γνωρίζει τη σημασία τους. 
Μας έδωσε το κλειδί για να ανοίξουμε την 
πόρτα σε μια περιοχή που έχει παραμείνει 
ανεξερεύνητη κοινωνιολογικά. 

Το βιβλίο του αποκαλύπτει ένα μυαλό 
αμφισβήτησης και μια οξεία δύναμη παρα-
τήρησης. Τα κεφάλαιά του είναι πλούσια 
σε υλικό και οι Σαρακατσάνοι βγαίνουν 
από τις σελίδες του βιβλίου με διάσταση 
και ζωντανοί. Τα στοιχεία πολλών νέων 
και εξειδικευμένων πρόσθετων μελετών 
παρέχονται από αυτό το βιβλίο. Αυτό ενη-
μερώνει τους μελετητές για ένα μικρό 
τμήμα ανθρώπων που ζουν στα βουνά 
της Ελλάδας, το οποίο, με σεβασμό του 
ατόμου και του συνόλου, με καθαρό μυαλό 
πριν από τα φαινόμενα της φύσης και του 
ανθρώπου και με πολύ προσωπικά συναι-
σθήματα για τον προστάτη Θεό, συνεχίζει 
αυτό που θα μπορούσε να είναι μια κλα-
σική περίοδος ζωής που ήταν πάντα απλή 
και ελεύθερη και ίσως έκανε αυτό από το 
κλίμα και τα βουνά της Ελλάδας.

Συνέντευξη στον Γιώργο Καπρινιώτη

-Τι θυµάσαι από τον Τζον. 
-Όχι κι πουλλά πράµατα. ∆εν παρακά-
θουµαν ιγώ. Ου Χρήστους (Γόγολος) 
έκανι πουλύ παρέα. Ου Χρήστους κι 
ου Θόδουρους (Γόγολος). Ε! έκανα 
κι γω λίγου παρέα. Τότι, π’ γίγκι ου 
Λάµπρους, ου θ’κός µ’, ήφιρι κέρασµα. 
Γίγκι πιδί, λέει, ήφιρι κέρασµα. Του πινή-
ντα πέντι(1955). Είχαµαν δίπλα του κου-
νάκι. Ιµείς έµναµαν κάτ’ στου Θόδουρου 
Γατσέλου. Ικεί απού κάτ’, ένα σπιτάκι.
-Ποιος έφτιαξε το καλύβι του Τζον;
-Όλις οι γ’ναίκις, οι Γουγουλέϊσις. Αυτός 
σ’κώνουνταν, Γιώργου, να πιεί καφέ. 
Έπ’νι καφέ κι κάθουνταν δίπλα, έτσι. Του 
’φιρνι φαΐ αυτήν’ (η γυναίκα του, η Σίλα) 
γάλα, αυτό… Έπιρνι του πουτήρ’, τράβαϊ 
νια βουλά, µατσιάλαϊ λίγου, κάθουνταν 
έτσι κι σι ρώταϊ. ∆ηλαδή, µίνια ώρα δεν 
τιλείουνι πουτέ του φαΐ.
-Για το πρωινό ή το μεσημεριανό 
φαγητό μιλάς;
-Του προυινό. Μίνια ώρα κι µαρκιόταν 
(μασούσε) ακόµα. Έτρουι πουλύ (χρο-
νοτριβούσε).
Ήθιλι ένα πράµα αυτός. Ου Θόδουρους, 
πάινι πουλύ στου Θόδουρου, το ’λιγι:
- Αύριο, Τζον, θα πάµι στ’ Γουµινίτσα. 
-Τι ώρα θα πάµι; Το ’λιγι ου Θόδου-
ρους ιννιά. Πάινι ικεί ου Τζον π’θινά ου 
Θόδουρους. Ου Θόδουρους δεν πάϊνι 
στ’ς ιννιά. Έρχουνταν αργότιρα.
 –Ωρέ Θόδουρι, τι ώρα είπαµαν να 
φύγουµι; 
-Ιννιά.
-Ισύ;
-Για, είχα τα πρόβατα ιδώ.
-Κι πώς µο ’λιγις, κουντά, στ’ς ιννιά η 
ώρα κι δε µο ’λιγις όποτι τελειώσουµι; 
-Τα ’θιλι σουστά αυτός. Ποιος βλάχους 
τα ΄θιλι σουστά.
-Όταν πηγαίνατε από τα χειμαδιά στα 
βουνά σας ακολουθούσε;
 -Έπιρνι τ’ν κάπα, Γιώργου, όπους οι 
θ’κοί µας, τέλους πάντους. Κίν’σαµαν 
να φύγουµι απού δω για τα β’νά. Θα 
βάφτ’ζαµαν του πιδί (το γιο του Περι-
κλή, τον Λάμπρο). Έκατσι η γ’ναίκα 
µ’ µι του µ’κρό κι ου πατέρας µ’, να 
βαφτίσουν του πιδί κι θα να’ρχουνταν 
στ’ Μινίνα(Νεράιδα Θεσπρωτίας) να µας 
βρουν. Ικεί θα ξιφόρτουναµαν τ’ν πρώτη 
µέρα. Θα να ’µπιναν στ’ αµάξι του θ’κό 
τ’, να του ’φιρνι ικεί. Η γ’ναίκα τ’, η Σίλα, 
έρχουνταν µι τ’ς γ’ναίκις µι τα µπλά-
ρια. Πιρπάταϊ αυτήν. Νια µέρα αυτήν, ν’ 
άλλη αυτός. Κι έπιρνι (στο αυτοκίνητο), 
κουντά, µ’κρά πιδιά ιδώ, καµιά γ’ναίκα 
που ’ταν έγκυους, ξέρου ’γω. Κίνσαµαν 
απού δω (Καρτέρι Θεσπρωτίας). Ιµείς 
έφ’καµαν. Βάφτ’σαν αυτείνοι του πιδί κι 
ήρθαν στ’ Μινίνα παραπάν’ ικεί. Έπριπι 
να φύγουµι νύχτα, γιατί ήταν πουλλά 
τα κουπάδια, να πάρουµι σειρά. Λέει 
ου Τζον, θα να ’ρθου ιγώ ,απόψι. Θα 
κάθουνταν η Σίλα µες στ’ αµάξι. Φεύ-
γουµι. Ου Τζον µι τι µένα κι τουν Τέλη 
(Γόγολου). Είχαµαν ένα κουπάδι ιµείς οι 

δυο. Πήγαµαν στ’ν Πλακουτή (Θεσπρω-
τίας) παραπάν’ικεί. Σταµάτ’σαµαν λίγου, 
να ξικουραστούν κι τα πρότα. Έβρισκις 
τουν άλλουν µπρουστά (άλλον τσοπάνο 
με πρόβατα) κάθουσουν κι συ. Τ’ λέει 
ου Τέλ’ς: 
-Τώρα, Τζον, θα κάτσουµι ιδώ, µη σµί-
ξουν τα πρόβατα (με άλλο κοπάδι προ-
βάτων). Πάει κι αυτός έκατσι δίπλα, 
ψ’λά στ’ν άσφαλτου, να µην πιράν τα 
πρόβατα, γιατί δεν ήταν πουλλά αµάξια, 
τότι. ∆εν πέραγαν. Έκατσι έτσι αυτός ικεί 
µι τ’ν κάπα κι τ’ µαγκούρα κι κάθουνταν.

Σ’κώθ΄καµαν απού κει, φέγουµι, πάµι 
στου Βλαχώρι, ικεί που’ νι η λούτσα 
στου ’κκλησάκι. Ικεί γύρναγαµαν δεξιά κι 
ξιφόρτουναµαν απού πίσου στου πέτα-
λου. Κουράσ’κι αυτός. Είχι κι ένα αρνί. 
Το ’δουκαµαν ένα αρνί. Ένα αυτός, ένα 
ου Τέλ’ς στα χέρια. Γύρ’σαµαν απού 
πίσου. Χτύπ’σι ου ήλιους. Ήταν νια λακ-
κούλα. Έκατσι αυτός. Απόλ’σι τ’ αρνί.
-Ιδώ, µάνα µ’, να πιθάνου. ΄Ετσι, είπι. 
Κουράσ’κι. 
- Κουράσ’κις, ωρέ Τζον;
-Κουράσ’κα.
-Άλλους ήταν απού δω, άλλους απού 
κει, άλλους έβραζι γάλα, άλλους τάιζι 
του πιδί τ’, άλλους έτρουι γάλα. Αυτός 
έπιρνι φουτουγραφίις συνέχεια. Πώς 
έτρουγα ιγώ, πώς άλλους.
-Μωρέ, φάι, Τζον.
-Θα φάου ιγώ, αργότιρα.
-Ήθιλι να ιδεί. Να ιδεί πώς ήταν τα µ’κρά 
(παιδιά), πώς τα ’βαναν στ’ σαρµανίτσα.

Ν’ άλλη µέρα πάινι αυτός µι τ’ αµάξι, 
όσο βήκαµαν απάν’. Έγραφι αυτός. Πώς 
λέν’ ιτούτο, πώς λέν’ του ρούχου κι 
άλλα.
-Τα είχε μάθει τα ελληνικά ο Τζον;
-Τα καταλάβινι ούλα, αλλά δε µπόργι να 
τα γυρίσει (δε µπορούσε να τα µιλήσει 
καλά). Ήταν πουλύ διαβασµένους. Έπιρνι 
τ’ν κάπα κι τ’ν γκλίτσα κι µι τα πρότα.
-Πού μαγείρευε η Σίλα;
-Είχι ένα καµινέτου. Ζέστινι του γάλα, 
έφκιανι τουν καφέ.
-Ο Τζον τα πήγαινε καλά με τη Σίλα
-Καλά, αλλά να ιδείς τι γίγκι νια βουλά. 
Ένα βράδυ µάλουσαν στα γιρά. Κάτι τσ’ 
είπι αυτός, γιατί δε µπόργι να ανάψει 
του λουξ. «Οι Σαρακατσιάνες τα κάνουν 
ούλα», τ’ς είπι. Σ’κώνιτι αυτήνη κι φέγει. 
Τ’ ν’ ήβρι ου Γιώργου Καρβούν’ς ιδώ 
κάτ’, στου µαγαζάκι.
-Πού πας, µωρέ, τ’ς είπι.
-Πάου στ’ Γουµινίτσα.
-Πού θα πας τέτοια ώρα στ’ Γουµινίτσα;
-Μάλουσα. Μάλουσα µι του Τζον.
-Μωρέ καλέ, µωρέ αυτό. Τίπουτα. Έρχι-
τι ιδώ ου Καρβούν’ς. Τ’ λέει τ’ Τζον 
αυτό κι αυτό. Παίρει αυτός τ’ αµάξι κι 
έναν άλλουν κι τ’ν ήβραν στου δρόµου. 
Τρόµαξαν να τ’ν γυρίσουν. Ήταν πουλύ 
πεισµατάρα.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Γ. 
Καπρινιώτη «Στα χνάρια της Σαρακα-
τσάνικης Παράδοσης»

Ο Περικλής Χ. Γόγολος 
θυμάται τον John Campell

Παραλία Αρίλλα, 
Πέρδικα - Θεσπρωτίας
2665091484
http://www.hotel-alexios.gr
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Αδελφότης των εν Αθήναις
Σαρακατσαναίων Ηπείρου

Δραστηριότητες τριμήνου
1. Εκδρομή στην ορεινή 

Κορινθία. Την Κυριακή 20 Μαΐ-
ου η Αδελφότητα οργάνωσε 
με ικανοποιητική συμμετοχή 
εκδρομή στην ορεινή Κορινθία. 
Επισκεφτήκαμε τα Μεσαία και 
Μεγάλα Τρίκαλα, την Μονή Αγί-
ου Βλασίου, την Καρυά όπου και 
γευματίσαμε στην ταβέρνα του 
Χρ. Γόγολα, Προέδρου Συλό-
γου Σαρακατσαναίων Πελοπον-
νήσου. Ακολούθησε γλέντι στο 
χώρο και επίσκεψη στο σημείο 

που γίνεται το αντάμωμα των Σαρακατσαναίων 
στο Σαραντάπηχο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο 
Ιουλίου.

2. Συμμετοχή στο αντάμωμα στην Πάρνηθα. 
Η Αδελφότητα συμμετείχε στο αντάμωμα που 
οργανώθηκε την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 
στη θέση Μόλα της Πάρνηθας από τον Σύλλο-
γο Σαρακατσαναίων Περιφέρειας Αττικής «τα 
χειμαδιά».

Το Σάββατο 21/4/2018 στην Θεσσαλονίκης Μακε-
δονίας πραγματοποιήθηκε η 36η Τακτική Εκλογοαπο-
λογιστική Γ. Συνέλευση, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  
Συλλόγων Σαρακατσαναίων (Π.Ο.Σ.Σ.).Το νέο ΔΣ είναι:
• Μουτσιάνας Ν. Γεώργιος, Πρόεδρος, ΣΣ Ν. Θεσ/
νίκης
• Κατσιούλας Απόστολος Αντιπρόεδρος ΣΣ Ν. Πιερίας
• Μακρής Στέργιος Γενικός Γραμματέας ΣΣ  Ν. Ξάνθης
• Μπάρμπας Παναγιώτης Ταμίας ΣΣ Επαρχίας Λαγκαδά
• Κωστούλα Σοφία Ειδικός Γραμματέας ΣΣ Ν. Τρικάλων
• Τσακνάκης Βασίλειος Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 
ΣΣ Ν. Πιερίας
• Φαρμάκης Ιωάννης Υπεύθυνος Νεολαίας ΣΣ Κορδε-
λιού –Ευόσμου Θεσσαλονίκης
• Γαλλής Δημήτριος Υπεύθυνος Πανελλήνιου Ανταμώ-
ματος ΣΣ Αγιάς Λάρισας
• Αλεξάκης Κωνσταντίνος Υπεύθυνος  Εκδηλώσεων ΣΣ 
Βάλτου Ξηρομέρου και Ευρυτανίας
Εξελεγκτική Επιτροπή: Γιαννακός Λάμπρος ΣΣ Ν. 
Θεσπρωτίας, Κατσαρός Παναγιώτης ΣΣ Ν. Λάρισας, 
ΣΣ  Ν. Ημαθίας Σακαλής Μιχάλης

Υπεύθυνος του Διαδικτυακού Ραδιοφώνου «Ράδιο 
Ηχώ των Σαρακατσαναίων» και της Ηλεκτρονικής 
Εφημερίδας «Ηχώ των Σαρακατσαναίων» ο  Αθανάσιος 
Καρυώτης και

Επικεφαλής της Επιτροπής Νεολαίας της Ομοσπονδί-
ας η Αλεξία Γάτου πρόεδρος του συλλόγου Σαρακατσα-
ναίων Φοιτητών Θεσσαλονίκης .

38ο Πανελλήνιο Αντάμωμα 
Σαρακατσαναίων

Για ακόμη μία χρονιά, μεγάλη επιτυχία σημείω-
σε το 38ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων, που 
πραγματοποιήθηκε στις 22-23 και 24 Ιουνίου, στα Περ-
τουλιώτικα Λιβάδια, και είχε τα χαρακτηριστικά εθνικού 
αναγεννητικού προσκλητηρίου κόντρα στην κρίση και 
στην κούραση των Ελλήνων, αφιερωμένο στον Σαρα-
κατσάνο Μακεδονομάχο Κώστα Γαρέφη.  

Το τριήμερο ταξίδι στα μονοπάτια της παράδο-

σης άρχισε την Παρασκευή με το 7ο Πανελλήνιο Φεστι-
βάλ Σαρακατσάνικης Νεολαίας. Οι νέοι Σαρακατσάνοι 
καλλιτέχνες πήραν το λόγο και με τον δικό τους τρόπο 
(τη μουσική) κατάφεραν να αναδείξουν την πλούσια 
Σαρακατσάνικη μουσική παράδοση, στα πλαίσια του 
7ου Φεστιβάλ Σαρακατσάνικης Νεολαίας, που πραγμα-
τοποιήθηκε στα Λιβάδια Περτουλίου Τρικάλων.

Το πρωί του Σαββάτου στα Περτουλιώτικα λιβάδια 
πραγματοποιήθηκε επιτυχώς για έβδομη συνεχόμενη 
χρονιά το τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 που αποτελεί 
την δεύτερη εκδήλωση του Φεστιβάλ της Σαρακατσά-
νικης Νεολαίας.

Το Σάββατο το απόγευμα , για τρίτη φορά φέτος έλα-
βε χώρα το «βιωματικό καραβάνι» της Σαρακατσάνικης 
Ζωής που αναπαριστά την πορεία προς τα βουνά που 
είναι η κλίμακα των αξιών του Σαρακατσάνικου βίου. 

 Η κύρια εκδήλωση του Ανταμώματος, άρχισε το πρωί 
της Κυριακής, 24 Ιουνίου, με   τον καθιερωμένο Αγια-
σμό, με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, πολλών επίση-
μων προσκεκλημένων καθώς και πολλών χορευτικών 
από Ελληνικούς Συλλόγους Σαρακατσαναίων.

Στο χαιρετισμό του,  ο πρόεδρος της Πανελλήνι-
ας Ομοσπονδίας Σαρακατσαναίων κ Γεώργιος Ν. Μου-
τσιάνας,  αφού ευχαρίστησε θερμά όλους για την 
αθρόα προσέλευσή τους στην κορυφαία εκδήλωση 
της Ομοσπονδίας αναφέρθηκε, στο σκεπτικό που προ-
σανατολίζει τις σκέψεις και τις ενέργειες της Διοίκησης, 
ώστε το Αντάμωμα 
να διευρύνει τον ορί-
ζοντά του, βάζοντας 
μπροστά τις απεριόρι-
στες δυνατότητες του 
Ελληνισμού . 

Στο Ανταμωμα τιμή-
θηκε για την προσφο-
ρά του στους Σαρακα-
τσαναίους ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων κ. Γιώργος 
Καψάλης

Πανελλήνια Ομοσπονδία  Συλλόγων Σαρακατσαναίων 

Είναι γεγονός ότι οι μνήμες των δικών μας ανθρώ-
πων έχουν για τον καθένα μας ιδιαίτερη σημασία. 
Μας θυμίζουν οικογενειακές στιγμές, γεγονότα και 

καταστάσεις που σημάδεψαν τη ζωή μας και κάνουν την 
πορεία της με τους συγγενείς μας μοναδική.

Τα χρόνια που πέρασα δίπλα στον Σπύρο Π. Τσουμάνη, 
το δικό μας μπάρμπα Σπύρο, σημάδεψαν τη ζωή μου 
και τον έκαναν στη σκέψη μου ξεχωριστό. Ακραιφνής 
Σαρακατσάνος με τον τρόπο του και τη συμπεριφορά 
του πολλά με δίδαξε στη ζωή μου. Ακέραιος χαρακτή-
ρας με περίσσια όρεξη για ζωή και δημιουργία. Συνεπής 
στις υποχρεώσεις του και συνετός δεν ήθελε ποτέ να 
εκτίθεται σε κανέναν. Απόφευγε τις «κακοτοπιές» όπως 
ο ίδιος έλεγε και η συνέπεια των λόγων του ήταν χαρα-
κτηριστική. Στη δική μας οικογένεια αποτελούσε πρότυπο 
σοβαρότητας, δικαιοσύνης, ειλικρίνειας, αξιοπρέπειας και 
προς τούτο τύχαινε του σεβασμού όλων μας. Ήταν πάντα 
κοντά μας μαζί με τη γυναίκα του. Έζησε μέχρι το τέλος 
της ζωής του μαζί με τα αδέλφια του μετακινούμενος σε 
βουνά και χειμαδιά. Πάντα ήταν της αρχής ότι η δύνα-
μη της κτηνοτροφίας στηρίζεται στη συνεννόηση των 
αδελφών, κάτι που κράτησε σε όλη του τη ζωή. Μετά το 
1948 μαζί με τα αδέλφια του Αλέξη, Κώστα και Θόδωρο 
ξεχειμώνιαζαν στο Ξηρόμερο και ξεκαλοκαίριαζαν στο 
Κουκούλι Ζαγορίου. 

 Εκείνο όμως που για μένα τον έκανε πραγματικά μονα-
δικό ήταν η ατόφια σαρακατσάνικη σκέψη του. Γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στο αυστηρό και κλειστό περιβάλλον των 
Σαρακατσαναίων το οποίο μετέφερε σε όλη του τη ζωή 
χωρίς να παρεκκλίνει στο ελάχιστο. Παρέμεινε αταλάντευ-
τος στις αρχές του μέχρι το τέλος της ζωής του. Γνώριζε 
σχεδόν τα πάντα για τις οικογένειες των Σαρακατσαναίων 
της Ηπείρου. Τα τσελιγκάτα, τους ανθρώπους της κάθε 
στάνης, τις ιδιαιτερότητες των οικογενειών, τα μέλη από 
τα οποία αυτές απαρτίζονταν, γεγονότα σημαντικά της 
ζωής των Σαρακατσαναίων. Με άποψη για την κτηνοτρο-
φία, πολύ καλός συζητητής και με καταπληκτική μνήμη, 
αφηγούνταν ιστορίες από τη ζωή των Σαρακατσαναίων 
με κάθε λεπτομέρεια που σε έκαναν να τον θαυμάζεις. Οι 
πληροφορίες που τυχόν σου έδινε ενείχαν μια σιγουριά 
και ειλικρίνεια, χωρίς ίχνος υπερβολής.

Σε ό,τι αφορά την νομαδική κτηνοτροφία, γνώριζε τα 
μυστικά της όσο κανένας άλλος. Απλός αγωνιστής, όπως 
άλλωστε και όλοι οι Σαρακατσαναίοι, ήταν μπροστάρης 
σε όλα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στα πρόβατα. 
Αγωνίστηκε σκληρά πάντα δίπλα στα αδέλφια του με 
χαρακτηριστική σύμπνοια και εμπιστοσύνη. Η ζωή τον είχε 
διδάξει ότι έτσι έπρεπε να πορευτεί και το έκανε, όπως 
συχνά έλεγε, συνειδητά. Άφταστος στο άρμεγμα, στο 
φύλαγμα, στο κούρεμα, στο μέτρημα. Στα βουνά, στα χει-
μαδιά και στις στράτες προγραμμάτιζε τα πάντα υπολο-
γίζοντας και προβλέποντας την κάθε λεπτομέρεια. Δίπλα 
του μαθήτευσα και έμαθα πώς να αρμέγω, να κουρεύω, 
να ορμώνω τα πρόβατα στη βοσκή, καθώς και άλλες 
λεπτομέρειες της κτηνοτροφίας. Με το δικό του τρόπο και 
κυρίως με περισσή υπομονή ορμήνευε τους μικρότερους 
που τύχαινε να είναι μαζί του στη στάνη. Μη μαλώνετε τα 
παιδιά έλεγε συχνά, τα παιδιά θέλουν ορμήνιες.

Αν και τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αποσυρμένος 
λόγω ηλικίας από την κτηνοτροφία, έζησε στην πόλη, σε 
τίποτα δεν άλλαξε. Κράτησε ακέραια την σαρακατσάνικη 
προφορά του, τις συνήθειές του, την όλη κουλτούρα του. 
Παρέμεινε γνήσιος μέχρι το τέλος της ζωής του.

Σίγουρα δεν ήταν ο μόνος στο κύκλο των τελευταί-
ων Σαρακατσαναίων που τραβούσε την προσοχή σου. 
Ο χαρακτήρας του, ο σεβασμός του στο συνομιλητή, η 
καθάρια σκέψη του, οι γνώσεις του για την κτηνοτροφία 
και τη ζωή των Σαρακατσαναίων και όχι μόνο, τον έκαναν 
να τυχαίνει του σεβασμού των ανθρώπων που τον γνώ-
ριζαν και συναναστρέφονταν μαζί του. Εκείνο όμως που 
είναι σίγουρο, είναι ότι για τη δική μας οικογένεια ήταν 
ξεχωριστός. Όσο ταπεινά και περήφανα περπάτησε τον 
κόσμο, τόσο αξιοπρεπής και χωρίς να κουράσει κανένα 
έφυγε και από τη ζωή. 

 Καλό σου ταξίδι μπάρμπα Σπύρο. Θα σε θυμόμαστε 
για πάντα.

Κουκούλι, Ιούλιος 2018
Ένας ανιψιός του

ΣΠΥΡΟΣ Π. 
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 

(1929-2018)
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Αναλογίζομαι πολλές φορές, 
όταν ο νους μου γυρίζει πί-
σω στα περασμένα, πόσα 

πράγματα έχουν ξεχαστεί από τους 
ανθρώπους της υπαίθρου που άλ-

λαξαν τον τρόπο της ζωής τους. 
Από όλους εμάς που από τον πρω-
τογενή τομέα παραγωγής, μπήκαμε 
σε δευτερογενείς και τριτογενείς το-
μείς του σύγχρονου βιομηχανοποιη-
μένου κόσμου. Αλλά και ο πρωτο-
γενής τομέας της παραγωγής έχει 
εκβιομηχανιστεί και σε τίποτα δεν 
μοιάζει με αυτόν που υπήρχε και 
ασκούνταν από τους ανθρώπους 
περασμένων γενεών. 

Οι κτηνοτρόφοι όταν οδηγούσαν 
τα κοπάδια τους στη βοσκή, «επι-
κοινωνούσαν» με τα ζώα τους με 
φωνές και σφυρίγματα. Ήχους που 
τα ζώα αναγνώριζαν και στο άκου-
σμά τους αντιδρούσαν ανάλογα. 
Χαρακτηριστικά στοιχεία των ήχων 
αυτών όπως η ένταση, η χροιά, ο 
χρόνος διάρκειας, η επανάληψη, κα-
θόριζαν και τη συμπεριφορά τους.

Εκτός από τη φωνή του τσομπάνου 
που αποτελούσαν χαρακτηριστικοί 
και αναγνωρίσιμοι από τα ζώα ήχοι, 
κυρίαρχο στοιχείο της επικοινωνίας 
του ήταν και το σφύριγμα. Το σα-
λάγισμα των ζώων, όπως ονόμαζαν 
τους ήχους που επικοινωνούσαν με 
αυτά, καθορίζονταν σε μεγάλο βαθ-
μό και από το σφύριγμα. Διαδικασία 
που γίνονταν με τη δύναμη του εκ-
πνευσμένου αέρα από το στόμα του 
βοσκού. Για την επιτυχία του έπρε-
πε να δημιουργηθεί στα χείλη μια 
στενωπός. Ο εκπνευσμένος αέρας 
ύστερα από δυνατό φύσημα, βγαίνει 
από το στενό πέρασμα των χειλιών 
και δημιουργεί το σφύριγμα. Ένα 
παρατεταμένο φίουουου… Πολλές 
φορές αυτό επιτυγχάνεται και με τα 
δάκτυλα. Ο βοσκός έβαζε ένα ή δύο 
δάκτυλα στο στόμα του δημιουργώ-
ντας στενό πέρασμα στον αέρα που 
εξέπνεε φυσώντας δυνατά δημιουρ-
γώντας έτσι το σφύριγμα. Η ικανό-
τητα αυτή, του να σφυρίζει κανείς, 
αλλά πρωτίστως να επικοινωνεί με 
αυτό, αποκτιόνταν από μικρή ηλι-
κία κατά κανόνα στους άνδρες και 
πολύ λιγότερο στις γυναίκες.

 Στην κτηνοτροφία εκτεταμένης 
μορφής που ασκούνταν παλαιό-
τερα, δεν υπήρχε κανένας βοσκός 
που να μην χρησιμοποιεί το σφύ-
ριγμα στο κοπάδι του. Ο ήχος του 
σφυρίγματος είναι διαπεραστικός, 
έχει άλλη συχνότητα από τη φωνή 
και φτάνει μακριά. Τα πρόβατα, τα 
γίδια, τα αλόγα ασκούνταν στο συ-
νεχές άκουσμα του ήχου του σφυ-
ρίγματος των βοσκών και αντιδρού-
σαν ανάλογα. Οι αντιδράσεις αυτές 
αποκτιόνταν ύστερα από συνεχόμε-
νες επαναλήψεις. Παράδειγμα, στο 
έντονο, δυνατό και επαναλαμβανό-
μενο πολλές φορές σφύριγμα, στα-
ματούσαν ή άλλαζαν πορεία. Ήταν 
το σύνθημα με το οποίο αντιλαμ-
βάνονταν ότι είχαν ξεστρατίσει του 
προορισμού τους και έπρεπε να 
αλλάξουν πορεία. Εξάλλου τα ζώα 
από συνήθεια αντιλαμβάνονται και 
ασκούνται ώστε να αναγνωρίζουν 
το δικό τους λιβάδι, την πορεία που 
κάνουν να φτάσουν σε αυτό, την 

εισβολή τους σε ξένα βοσκοτόπια. 
Αυτό τους το γνωστοποιεί ο βοσκός 
με τον τρόπο που φωνάζει και σφυ-
ρίζει ελέγχοντάς τα να κινηθούν στα 
όρια που εκείνος βάζει. Το ισχνό και 
αδύνατο σφύριγμα αντιλαμβάνονται 
ότι αποτελεί δείγμα ηρεμίας και χα-
λαρώματος του κοπαδιού την στιγ-
μή που αυτά βόσκουν στο λιβάδι 
τους. Ο τρόπος λοιπόν και το είδος 
του σφυρίγματος του βοσκού τα εν-
θαρρύνει να είναι ήρεμα, τους δια-
μηνύει ότι βρίσκονται στο δικό τους 
χώρο, δεν κινδυνεύουν από κάποιο 
εχθρό, είναι την ώρα εκείνη προστα-
τευμένα.

Ξεχωριστή ίσως σημασία έχει το 
απαλό και χαλαρό σφύριγμα του βο-
σκού την ώρα που το κοπάδι πίνει 
νερό σε ποτάμι, σε πηγή, σε λίμνη, 
σε λούτσα. Ο βοσκός ενθαρρύνει 
τα ζώα να είναι σε ηρεμία την ώρα 
εκείνη. Τους γνωστοποιεί ότι αυτός 
ελέγχει τις πηγές του νερού και δεν 
κινδυνεύουν από κάποιο θηρευτή. 
Είναι αλήθεια ότι την ώρα που τα 
ζώα πίνουν νερό, βρίσκονται σε μια 
εγρήγορση. Ξαφνιάζονται με τον 
παραμικρό θόρυβο, αντιδρούν αμέ-
σως και απομακρύνονται γρήγορα. 
Ίσως η ενστικτώδης αυτή αντίδρα-
ση αποτελεί και μια βιωμένη αρχέ-
γονη συνήθεια των ζώων να καιρο-
φυλακτούν όταν βρίσκονται σε μέρη 
που έχουν νερό και πηγαίνουν να 
πιούν. Εκεί βρίσκουν την ευκαιρία 
οι μεγάλοι θηρευτές να βρουν τρο-
φή. Το νερό είναι απαραίτητο για τη 
ζωή όλων των ζωντανών. Στα νερά 
λοιπόν τα μεγάλα σαρκοβόρα πα-
ραφυλάνε να πιάσουν τη λεία τους. 
Οι άνθρωποι φαίνεται ότι παρα-
τήρησαν την αντίδραση αυτή των 
ζώων, όταν πίνουν νερό και με τη 
φωνή τους και το ξεχωριστό για την 
περίσταση σφύριγμά τους τα εν-
θαρρύνουν συνεχώς μέχρι να πιούν 
την ποσότητα που πρέπει για να 
ξεδιψάσουν. Να τους τονίσουν ότι 
τη στιγμή εκείνη αυτοί ελέγχουν 
το χώρο, είναι κυρίαρχοι και δεν 
επιτρέπουν σε κανένα θηρευτή να 
πλησιάσει.

Σφυρίζοντας και φωνάζοντας δυ-
νατά θα μαυλίσει τα σκυλιά με το 
πρωινό ξεκίνημα του κοπαδιού ο 
βοσκός. Φίουου… να Νταβέλη….. να 
Αράπη….… και αυτά έφταναν κατα-
πόδας. Και όταν για κάποιο λόγο 
δεν ανταποκρίνονταν αυτός επέμε-
νε συνέχεια με το ίδιο τρόπο μέχρι 
να τον ακούσουν και να έρθουν κο-
ντά του. Το σφύριγμα αποτελούσε 
την πρώτη αντίδρασή του όταν τα 
σκυλιά οσμίζονταν αγρίμι ή κάποιον 
ανεπιθύμητο επισκέπτη και γάβγι-
ζαν κυρίως κατά τη διάρκεια της 
νύχτας. Με το δυνατό σφύριγμα και 
με χαρακτηριστικές φωνές γνώριμες 
σε αυτά, θα τα παροτρύνει να κυ-
νηγήσουν τη νύχτα κάθε εισβολέα 
στη στάνη. Αυτό αποτελούσε και το 
μήνυμα να τρέξουν προς το μέρος 
του εχθρού. Το επαναλαμβανόμενο 
δε δυνατό και συνεχές σφύριγμά 
του, ακολουθούμενο και από την 
αναγνωρίσιμη σε αυτά φωνή του, 
ήταν και τρόπος ενθάρρυνσής τους. 
Η παρότρυνση είναι αναγκαία, για-
τί έτσι τα σκυλιά παίρνουν θάρρος, 
αντιλαμβάνονται ότι έχουν υποστή-
ριξη από τα αφεντικά τους και δεν 

δειλιάζουν. Και όταν το σύνθημα το 
οπισθοχώρησης δοθεί, ο ήχος του 
σφυρίγματος και της φωνής θα αλ-
λάξουν. Γίνονται ηπιότεροι, χαμη-
λώνουν, διαφοροποιούνται.

Οι Σαρακατσαναίοι, αλλά και όλοι 
οι άνθρωποι της υπαίθρου παρατη-
ρούσαν και τα ζώα των οποίων οι 
φωνές ή διάφοροι ήχοι έμοιαζαν με 
σφυρίγματα. Ως χαρακτηριστικότε-
ρες αναφέρω αυτές του αγριόγιδου 
και του πουλιού τσομπανάκος. 

Το αγριόγιδο είναι το ζώο που 
«σφυρίζει κλέφτικά». Και τούτο εκ 
του γεγονότος ότι πιάνει τα καρα-
ούλια και εποπτεύει την περιοχή 
από παντού, όπως έκαναν οι κλέ-

φτες. Τα αγριόγιδα έχουν την τακτι-
κή να τοποθετούν κάποιο σκοπό σε 
ένα ψηλό μέρος, για να βόσκουν τα 
υπόλοιπα όσον μπορούν με μεγαλύ-
τερη ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση 
όπου το αγριόγιδο που εκτελεί τα 
καθήκοντα του σκοπού διαπιστώ-
σει κίνδυνο, ο ήχος με τον οποίο ει-
δοποιεί τα υπόλοιπα μέλη μοιάζει 
με σφύριγμα. Τότε το κοπάδι ενερ-
γοποιείται αμέσως και λαβαίνει τα 
κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. Άλ-
λο είναι τι σφύριγμα όταν πρόκειται 
για θηρευτές που πλησιάζουν επι-
κίνδυνα και τα μέλη του κοπαδιού 
κινδυνεύουν, όπως λύκοι, αετοί και 
άλλο όταν πρόκειται για εισβολή 
στην περιοχή τους κοπαδιού άλλων 
αγριόγιδων. Γιατί και τα αγριόγιδα 
πολλές φορές μεταξύ τους βρίσκο-
νται σε κατάσταση έχθρας και αντι-
παλότητας. Τούτο συμβαίνει κυρίως 
την εποχή του κεροφορήματος. Την 
εποχή δηλαδή του ζευγαρώματος, 
όπως άλλωστε γίνεται και με άλλα 
ζώα.

Έρχομαι τώρα στον πουλί τσο-
μπανάκος. Κατά τη παράδοση το 
πουλί αυτό ήταν κάποτε τσομπά-
νος. Είχε δε έναν αφέντη σκληρό. 
Μια μέρα πήγε σε μια δουλειά και 
όταν γύρισε δεν βρήκε τα πρόβατά 
του. Από το φόβο του από τον αφέ-
ντη και από τη λύπη του, παρα-
κάλεσε το Θεό να τον κάμει πουλί, 
όπως και έγινε. Από τότε ανεβαίνει 
ψηλά στα δέντρα, μήπως ιδεί που-
θενά τα πρόβατά του και τα καλεί 
με το σφύριγμά του.

 Θα παραθέσω για το θέμα αυτό 

μια παράγραφο από το βιβλίο «Η 
Κουκουλιώτικη Αστράκα και η Πα-
λιοκούλια» του λαογράφου Κ. Π. 
Λαζαρίδη από το Κουκούλι Ζαγο-
ρίου. 

Ο ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΟΣ: «Μόλις ξεκι-
νήσαμε να φύγουμε από την Κρού-
να, ακούστηκε από την αντικρινή 
απότομη πλαγιά του χάσματος κά-
ποιο σφύριγμα. Νόμισα πως θάταν 
κάποιος τσομπάνος που σαλαγούσε 
το κοπάδι του. Ο Λάμπρος ( πρό-
κειται για το Σαρακατσάνο Λάμπρο 
Δ. Τάγκα) κατάλαβε τι ζητούσα να 
δω και μου είπε: «Δεν είναι άνθρω-
πος με πρόβατα, κάποιο πουλί θα 
σφύριξε…» Τότε θυμήθηκα κάτι που 
είχα διαβάσει για το πουλί που το 
λένε τσομπανάκο. Υπάρχει στα λόγ-
γα και στα βουνά μας ένα πουλί 
που μοιάζει με τον κότσυφα. Έχει 
μακριά μύτη και σταχτιές βούλες 
στο φτέρωμά του. Δεν είδα τέτοιο 
πουλί από κοντά. Αυτό το πουλί 
προτιμάει να κάθεται σε κανένα ψη-
λό ξερό κλαδί ή σε κανένα κοτρόνι, 
όπου κελαηδάει. Το κελάηδημά του 
είναι ίδιο σαν το σφύριγμα που κά-
νει ο τσομπάνος, όταν σαλαγάει τα 
πρόβατά του «φίου, φίου, ου, ου..»

Η ικανότητα των ανθρώπων να 
σφυρίζουν είναι πάρα πολύ παλιά. 
Ίσως να αναπτύχθηκε στον άνθρω-
πο παράλληλα με την ομιλία του. 
Πολλοί θεωρούν ότι είναι μια προ-
σπάθεια μίμησης της φωνής των 
ζώων και κυρίως των πουλιών. Ως 
σήμερα τουλάχιστον φαίνεται να εί-
ναι μάλλον στοιχείο που χαρακτηρί-
ζει τους άνδρες και πολύ λιγότερο 
τις γυναίκες. 

 Το σφύριγμα ωστόσο, εκτός από 
τρόπος επικοινωνίας με τα ζώα 
ήταν και στοιχείο επικοινωνίας και 
μεταξύ των ανθρώπων. Μάλιστα 
δε με μια ξεχωριστή σημασία. Αυ-
τή της μη αναγνωρισιμότητας της 
χροιάς της φωνής την ώρα εκείνη. 
Με σφυρίγματα επικοινωνούσαν οι 
κάθε λογής κλέφτες. Παράλληλα 
όμως το σφύριγμα πολλές φορές 
ήταν και δείγμα γνωστοποίησης της 
παρουσίας μας. Θυμάμαι όταν μι-
κρά παιδιά μας στέλνανε οι γονείς 
μας κάπου μακριά από τα κονάκια, 
σε δάσος, σε μέρος ερημικό μακριά 
από ανθρώπους ή υπήρχε ενδεχόμε-
νο να μας πάρει η νύχτα μας έλεγαν. 
«Μη σκιάζεστε, να τραγουδάτε στο 
δρόμο και να σφυρίζετε».

Σε περίπτωση προσπάθειας επι-
κοινωνίας με κάποιο άτομο σε μα-
κρινή απόσταση, προκειμένου αυ-
τή να καταστεί εφικτή προηγείτο 
της φωνής ένα δυνατό σφύριγμα. 
Στη συνέχεια ακολουθούσε δυνατά 
η φωνή που καλούσε με το όνομά 
του. Φίουουου……Κώσταααααα…… 
μέχρι να πάρει την απάντηση με τον 
ίδιο τρόπο. Πρώτα το σφύριγμα και 
ακολουθούσε η φωνή. Το σφύριγμα 
στην περίπτωση αυτή ήταν ο προ-
άγγελος μιας ειδοποίησης ή πλη-
ροφορίας από μακρινή απόσταση. 
Προηγείτο της φωνής και στη συ-
νέχεια αφού υπήρχε ανταπόκριση 
από την άλλη μεριά, ακολουθούσε 
το λεκτικό μήνυμα.

Έτσι το σφύριγμα αποτελούσε μέ-
ρος της καθημερινότητας των κτη-
νοτρόφων, αλλά και άλλων ανθρώ-
πων της ελληνικής υπαίθρου. Ήταν 
κομμάτι της επικοινωνίας ανθρώ-
πων και ζώων.

 Το σφύριγμα αποτελούσε και μια 

Το σφύριγμα

του Γιώργου Κ. Τσουμάνη

Το πουλί τσομπανάκος

Αγριόγιδο στην Τύμφη. 
Φωτ. Αντιγόνη Κουράκου
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ειδοποίηση αποχώρησης από κάπου χωρίς 
να γίνει γνωστός ο λόγος ακολουθούμενο 
και από κάποιο νεύμα. Αυτό γίνονταν σε 
περιπτώσεις όπου κάποιος ήθελε να ειδο-
ποιήσει ένα δικό του άνθρωπο, με αυτόν το 
ξεχωριστό τρόπο, να αποφύγει ενδεχόμενο 
καβγά ή μια ανεπιθύμητη παρέα. Ακόμα 
δεν ήταν λίγες οι φορές όπου με το σφύ-
ριγμα ειδοποιούσε ο άνδρας τη γυναίκα του 
για να την ενημερώσει για κάτι που ήθε-
λε. Τα αυστηρά ήθη σε πολλές κοινωνίες, 
όπως και αυτή των Σαρακατσαναίων δεν 
επέτρεπαν να εκφωνήσει το όνομά της και 
μάλιστα δυνατά. Τέλος κάποιες φορές οι 
Σαρακατσαναίοι θέλοντας να δείξουν την 
αδιαφορία τους για κάποιον, την υποβάθ-
μιση των λεγόμενων του, την έλλειψη φό-
βου στο πρόσωπό του έλεγαν: «ποιος τον 
σιουράει αυτόν».

Υπάρχουν ωστόσο περιστάσεις όπου το 
σφύριγμα αποτελεί και έκφραση χαράς και 
διασκέδασης. Με αυτό ο τσομπάνος, ο δια-
βάτης, ο κυραντζής κρατάει το ρυθμό που 
συνοδεύει το τραγούδι του σε ώρες ανεμε-
λιάς και ξεκούρασης. 

Ωστόσο και η διάσταση της εξήγησης πε-
ρί καλού ή κακού οιωνού δεν λείπει από το 
σφύριγμα στους Σαρακατσαναίους. Όταν 
σφυρίζει το δεξί μας αυτί, σημαίνει ότι κά-
ποιο καλό νέο θα ακούσουμε. Στην περί-
πτωση όμως που σφυρίζει το αριστερό μας 
αυτί, τότε θα ακούσουμε κάτι κακό. Αν τύ-
χει και την ώρα που σφυρίζει το αυτί μας 
να βρίσκεται μαζί μας και κάποιος άλλος 
τον ρωτάμε. Ποιο αυτί μου σφυρίζει; Στην 
περίπτωση που απαντήσει σωστά, σημαίνει 
ότι μαζί θα ακούσουν το καλό ή κακό νέο. 

Το σφύριγμα όμως όταν δεν υπάρχει ιδιαί-
τερος λόγος δεν επιτρέπεται τη νύχτα. Εί-
ναι κακό και μάλιστα όταν αυτό συνοδεύει 
κάποιο τραγούδι. Μεταφορικά το σφύριγ-
μα προσδιορίζει και εκείνον που έχασε τα 
λογικά του, που δεν επικοινωνεί με τους 
άλλους συνανθρώπους του. Αυτός που 
δυσκολεύεται να συνεννοηθεί. «Σιούριξε ο 
τάδε» ήταν η συνήθης έκφραση των Σαρα-
κατσαναίων. 

Σήμερα το σφύριγμα πολύ σπάνια χρησι-
μοποιείται ως ήχος από τους ανθρώπους για 
επικοινωνία. Δεν υφίσταται τέτοια ανάγκη. 
Παραμένει ωστόσο γνωστό σε φράσεις με 
την κυριολεκτική ή μεταφορική του σημα-
σία όπως: «Σφυρίζει αδιάφορα, του σφύριξε 
κάτι στο αυτί, σφύριξε ο διαιτητής, σφύριξε 
ο τροχονόμος, σφύριξε το τρένο». Υπάρχουν 
όμως και τα σφυρίγματα που αποδοκιμά-
ζουν. Είτε πρόκειται για κάποια πολιτική 
ομιλία, για μια θεατρική παράσταση για μια 
μη αρεστή και βαρετή συνάθροιση ατόμων. 
Δεν λείπουν όμως και αυτά που εκφράζουν 
θαυμασμό όπως παράδειγμα όταν απευθύ-
νεται σε μια γυναίκα.

Αλλά και η σύγχρονη τεχνολογία φαίνεται 
ότι δεν ξέχασε τον ήχο του σφυρίγματος, 
προσδίδοντας σε αυτό τη σπουδαιότερη 
ίσως από τις σημασίες που είχε. Αυτή της 
απόκρυψης της λεκτικής επικοινωνίας με-
ταξύ των ανθρώπων. Στο κινητό τηλέφωνο 
ο ήχος του μας ειδοποιεί για κάποιο μήνυ-
μα που έχουμε. 

Στον χώρο των Σαρακατσαναίων, παρά το γεγονός 
ότι, λίγο πολύ, όλοι ζούσαν σε παρόμοιες περιβαλ-
λοντικές και οικονομικές συνθήκες και δεν υπήρχαν 

ουσιαστικές διακρίσεις, ωστόσο οι τσελιγκάδες και οι 
οικογένειές τους είχαν αυξημένο κύρος, αποδοχή και 
απολάμβαναν κάτι παραπάνω από τους άλλους. Παράλ-
ληλα επικρατούσε η αντίληψη, σύμφωνα με την οποία 
μερικά επίθετα2 Σαρακατσαναίων εθεωρούντο ανώτερα 
από άλλα. Μ’ άλλα λόγια, υπήρχε μια ομολογημένη δια-
βάθμιση στα σόια, λες και το επίθετο από μόνο του ήταν 
αρκετό, για να προσθέτει αξία και ανωτερότητα σ’ έναν 
Σαρακατσάνο. Θα προσθέσουμε και μια άλλη κατηγορία 
Σαρακατσάνων που θεωρούσαν τον εαυτό τους πιο έξυ-
πνο από τους άλλους. Η ακόλουθη ιστορία το επιβεβαιώ-
νει, αλλά είναι πολύ διδακτική από το τελικό αποτέλεσμα.

Δυο αδέρφια Σαρακατσαναίων είχαν ένα μεγάλο κοπά-
δι από πρόβατα και ζούσαν τη συνηθισμένη νομαδική 
ζωή. Ωστόσο, ο ένας, ο μεγαλύτερος, είχε την εντύπωση 
ότι ήταν εξυπνότερος από τον αδερφό του και ότι αυτός 
προσέφερε περισσότερα σε όλα τα θέματα, που είχαν 
σχέση με το κοπάδι (νοίκιασμα λιβαδιών, επιλογή περιο-
χής ξεκαλοκαιριάσματος, εκμετάλλευση των γαλακτοκο-
μικών προϊόντων κ.α). Γενικά, καλά τα κατάφερναν, αλλά 
ο μεγαλύτερος, λογίζοντας τον εαυτό του πιο έξυπνο από 
τον αδερφό του, συνέχεια τον υποτιμούσε και έλεγε με 
καμάρι ότι, χάρη σ’ αυτόν, πορεύονται καλά με το βιος 
τους. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που τον αποκαλού-
σε ανίκανο, μπανταλό ή άπραγο. Η κοινή πορεία και η 
κοινή συμβίωση των δύο αδερφών έπρεπε κάποτε να 
λάβει τέλος. Έτσι, ο μεγαλύτερος αδερφός πρότεινε στον 
μικρότερο ότι ήταν καιρός να χωρίσουν και ο καθένας να 
κουμαντάρει μόνος του πρόβατα και την οικογένειά του. 
Ο μικρότερος συμφώνησε και μοίρασαν τα πρόβατα. Ο 
καθένας πήρε, περίπου, 200 πρόβατα].

Φυσικά, ο καθένας νοίκιαζε, κατά τη χειμερινή περίοδο, 
για λογαριασμό του κοπαδιού του το κατάλληλο λιβάδι. 
Ο μεγαλύτερος τον πρώτο χρόνο κατάφερε να αυξήσει 
το κοπάδι του (κατά 100 πρόβατα), ενώ ο αδερφός του 
παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Φαίνεται ότι τα λιβάδια που 
νοίκιαζε ο πρώτος για τα ζωντανά του ήταν πιο πλούσια 
σε χορτάρια. Έτσι, και την επόμενη χρονιά, ο μεγάλος 
αδερφός κατάφερε να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο 
το κοπάδι του. Το ίδιο συνέβη και κατά τον τρίτο χρόνο. 
Ο μικρότερος αδερφός έμενε σταθερά στον ίδιο αριθμό 
προβάτων, που είχε εξ αρχής. Αυτό έδινε το «δικαίωμα» 
στον αδερφό του να περηφανεύεται για τις ικανότητές 
του, πράγμα που το έκανε γνωστό, σε κάθε ευκαιρία, στον 
αδερφό του. Μάλιστα, δεν παρέλειπε να τον υποτιμά, 
αφού παρέμενε στάσιμος και δεν έκανε καμία πρόοδο.

Παράλληλα, την υπεροχή του ο μεγάλος αδερφός την 
πρόβαλε και διαμέσου της φοράδας του, την Καράσω, που 
ήταν ένα μεγαλόσωμο και όμορφο ζώο. Στις κοινωνικές 
εκδηλώσεις, γάμους, αρραβωνιάσματα, πιστρόφια, την 
στόλιζε καλά και αυτός καβαλάρης πήγαινε καμαρωτός 
και κορδωμένος. Αντίθετα, ο αδερφός του δεν είχε κάποιο 
αντίστοιχο ζώο. Ένα μικρόσωμο μουλάρι, ο Τσάπος, όπως 
τον έλεγε, τον εξυπηρετούσε στις αναγκαίες μετακινήσεις. 

Αλλά, πολύ σοφά λέει ο λαός, «μεγάλη μπουκιά να 
τρως, μεγάλο λόγο να μην λες», γιατί έχει ο καιρός γυρί-
σματα. Τον τέταρτο χρόνο το κοπάδι του μεγαλύτερου 
αδερφού αποδεκατίστηκε από κλαπάτσα3. Δηλαδή, τα 
ζωντανά του βδελλιάστηκαν (=προσβλήθηκαν τα πρό-
βατα από βδέλλα) και έμεινε ο ιδιοκτήτης με την κλίτσα 
στο χέρι. 

Στη δύσκολη εκείνη στιγμή βρήκε ασφαλές αποκούμπι 
στον αδερφό του, ο οποίος, παρά τη συνεχή υποτίμηση 

που δεχόταν, με δική του πρωτοβουλία, τον κάλεσε και 
του είπε να μην στενοχωριέται. Το κοπάδι του φτάνει και 
για τους δυο, είπε στον αδερφό του. Έτσι, έδωσε από 
τα πρόβατά του τα μισά στον αδερφό του, για να ζήσει 
κι αυτός. Όμως, ο μικρός αδελφός ήθελε να δώσει και 
ένα μάθημα, γι’ αυτό του έθεσε έναν όρο: να του δώσει 
εκείνος την Καράσω και να πάρει το δικό του ζώο, τον 
Τσάπο. Φυσικά, ο όρος έγινε δεκτός και έτσι μπόρεσε ο 
μεγαλύτερος αδερφός, χάρη στη στήριξη του μικρότερου, 
να ορθοποδήσει και να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δική του 
ζωή αλλά και της οικογένειάς του.

Επομένως, από αυτή την ιστορία εύκολα βγαίνει το 
μήνυμα να μην θεωρεί κανένας τον εαυτό του καλύτε-
ρο ή ανώτερο από τους άλλους, και πολύ περισσότερο 
να μην το επιδεικνύει, γιατί εκείνος που αυτοπαινεύεται 
και αυτοπροβάλλεται μπορεί γρήγορα να ταπεινωθεί 
και να βρεθεί σε οριακή κατάσταση επιβίωσης. Επίσης, 
η αδερφική αγάπη μπορεί να δίνει ελπίδα και λύσεις σε 
περιπτώσεις ατυχίας.

Σημειώσεις:
1.Την ιστορία αυτή µου την αφηγήθηκε ο Παντελής Κών-

στας - Γόγολος και ο υποφαινόµενος την κατέγραψε.

2.Σχετικά µε την αξία του ονόµατος γράφει ο Μακρυγιάν-
νης στα Αποµνηµονεύµατά του:

-Ἐβάλετε και νέον αρχηγὸ στὸ φρούριο της Κόρθος 
(Κορίνθου) γράφει µιλώντας στους πολιτικοὺς της εποχῆς 
(1822). «Αχιλλέα τον έλεγαν, λογιότατο. Κι ακούγοντας τ' 
όνοµα Αχιλλέα, παντυχαίνετε ότ' είναι εκείνος ο περίφηµος 
Αχιλλέας. Και πολέµαγε τ' όνοµα τους Τούρκους. Δεν πολε-
µάγει τ' όνοµα ποτέ, πολεµάγει η αντρεία, ο πατριωτισµὸς, 
η αρετή. Κι ο Αχιλλέας ο δικός σας, ο φρούραρχος της 
Κόρθος, λεβέντης ήταν, «Αχιλλέγα» τον έλεγαν. Είχε και το 
κάστρο εφοδιασµένο απὸ τ' αναγκαία του πολέµου, είχε και 
τόσο στράτεµα. Όταν είδε τους Τούρκους του Δράµαλη απὸ 
µακριὰ - και ήταν καὶ καταπολεµισµένος απὸ Ρούµελη, απὸ 
Ντερβένια - βλέποντάς τον ο Αχιλλέας άφησε το Κάστρο κι 
έφυγε, απολέµιστο. Να ήταν ο Νικήτας, έφευγε; ο Χατζηχρή-
στος και οι άλλοι; Όχι βέβαια. Ότι τον καρτέρεσαν αυτοὶ το 
Δράµαλη στον κάµπο και τον αφάνισαν όχι σ' εφοδιασµένο 
κάστρο, και σαν το κάστρο της Κόρθος» (Μακρυγιάννη Απο-
µνηµονεύµατα, Β´ 59).

3.Κλαπάτσα και χλαπάτσα: η αρρώστια των ζώων διστο-
µίαση. Ετυµ. <αρωµουν. (κουτσοβλάχ.) galbeatsa ή ρουµ. 
gălbează]. Διστοµίαση: η νόσος του ήπατος που προσβάλλει 
ανθρώπους και ζώα.

Ασθένειες Προβάτων: Ηπατική διστοµίαση (Κλαπάτσα)
H ηπατική διστοµίαση (γνωστή και ως κλαπάτσα) είναι 

νόσος του ήπατος των προβάτων. Προκαλείται από ένα 
γένος σκουληκιών (δίστοµα) που µαζεύονται κυρίως στους 
χολαγωγούς του συκωτιού και στη χοληδόχο κύστη. Το αβγό 
των σκουληκιών για να αναπτυχθεί, χρειάζεται ενδιάµεσο 
ξενιστή π.χ. σαλιγκάρια. Στο τελικό στάδιο η προνύµφη 
βγαίνει από το σαλιγκάρι και κολλάει πάνω στα χόρτα. 
Τρώγοντας το ζώο τα χόρτα οι προνύµφες αφού περάσουν 
τα τοιχώµατα του στοµαχιού, φτάνουν στο συκώτι και στη 
χολή. Εκεί µεγαλώνουν και γεννούν αβγά που διαµέσου 
του πεπτικού συστήµατος και των περιττωµάτων του ζώου, 
πέφτουν και πάλι στα χόρτα και ο κύκλος εξέλιξης συνεχί-
ζεται. Η µόνη προστασία των ζώων είναι η εξόντωση των 
ενδιάµεσων ξενιστών.

Τα ζώα κινδυνεύουν από τη µόλυνση όλο τον χρόνο αλλά 
η περίοδος έξαρσης είναι από τέλη Ιουνίου έως το χειµώνα. 
Η νόσος στην οξεία της µορφή προκαλεί τον ξαφνικό θάνατο 
των ζώων, ενώ στην πιο ήπια µορφή της προκαλεί υψηλή 
θερµοκρασία, αναιµία και ελάττωση της όρεξης. Τα ζώα στα-
διακά χάνουν βάρος και το τρίχωµα τους γίνεται εύθραυστο. 
Συχνά παρατηρούνται κρίσεις διάρροιας συνοδευόµενες από 
δυσκοιλιότητα.

Έχει ο καιρός γυρίσματα1

του Γιώργου Καπρινιώτη



τα
σαρακατσανικα12 φ. 74

Του κόσμου τα παράξενα γεννάει η 
γλώσσα στην εξέλιξή της. Εικοσιτρείς 
(23) του Θεριστή, απόγευμα, παραμο-

νή του Αϊ Γιάννη του Κλήδονα, χτυπούν οι 
καμπάνες στο εκκλησάκι της γειτονιάς μου, 
προαναγγέλλοντας την επικείμενη γιορτή. 
Η εκκλησάρισσα, μια γυναίκα λαϊκή, ανάβει 
τα καντήλια και συγυρίζει τον μικρό εκκλη-
σιαστικό περίγυρο. Μια άλλη ηλικιωμένη 
περνάει δίπλα της και τη ρωτάει:

-Τι γιορτή είναι αύριο, κυρά Τασία; Τ’ Αϊ 
Γιαννιού, της απαντάει εκείνη.
-Του Αποκεφαλιστή; -Όχι, καημένη, του 
Κλήδονα. Του Αποκεφαλιστή είναι τον 
Αύγουστο.
Ο Άγιος Ιωάννης, ο Πρόδρομος, η εμβλη-

ματική αυτή μορφή της Θρησκείας μας, 
κακόπαθε και είχε τραγικό τέλος, γιατί τόλ-
μησε να τα βάλει με την εξουσία. Για την 
ακρίβεια με τις παραφυάδες της εξουσίας, 
που είναι και πιο επικίνδυνες. Κατέκρινε 
με δριμύτητα την μοιχαλίδα Ηρωδιάδα, ερω-
μένη και νύφη από αδερφό του άρχοντα 
Ηρώδη του Αντύπα, κι αυτή, για να τον 
εκδικηθεί, ζήτησε από τον Ηρώδη την κεφα-
λήν του «επί πίνακι». Ο αποκεφαλισθείς 
Άγιος έγινε με τον καιρό Αποκεφαλιστής, 
καθώς το θ, ο χαρακτήρας του θέματος 
της λέξης, παραχώρησε τη θέση του στο τ, 
όπως συνέβη και και με άλλα ρήματα (π.χ. 
ηργάσθην – εργαστηκα). Η παραφθορά της 
λέξης, λοιπόν, μετέτρεψε τον Άγιο Ιωάννη 
από θύμα σε αιμοβόρο θύτη. Όσο για την 
ανόητη Ηρωδιάδα «η κεφαλή επι πίνακι» 
αποδείχτηκε λαλίστατη, αφού την κατέ-
στησε διαχρονικά γνωστή στα πέρατα της 
Οικουμένης ως μοιχαλίδα. Αν «καθότανε 
στα αβγά της», το πολύ να «γένονταν σουρ-
γούνι» στην επικράτεια της τετραρχίας του 
Ηρώδη Αντύπα. Δεν θα ήταν, άλλωστε, ούτε 
η πρώτη, ούτε η τελευταία «παραστρατημέ-
νη» της ιστορίας.

Ο παραπάνω χαρακτηριστικός διάλογος 
των δυο λαϊκών γυναικών μου θύμισε έναν 
φρικτό παιδικό μου φόβο για τις «όμορφες». 
Άκουγα συχνά τις γυναίκες να συζητούν για 
την ομορφιά:

-Όμορφη η νύφ(η), κυρά; 
-Όμορφη μαναχά; Να τ’ς πάρ’ς του 
κιφάλ(ι)!

Έτσι, με το παιδικό μου μυαλό, σχη-
μάτισα την εντύπωση ότι τις όμορφες τις 
«αποκεφαλίζουν». Κοιμόμουν και ξυπνούσα 
με το φόβο αν θα δω τα κεφάλια από τις 
ομορφούλες συνομήλικές μου να βρίσκονται 
στη θέση τους. Καθώς μεγάλωνα, μεγάλωνε 
κι ο φόβος μου και οι απορίες πολλαπλα-
σιάζονταν. «Να’ναι τάχα βαρύ αμάρτημα η 
ομορφιά και πρέπει να τιμωρείται;». Έφηβος 
πια, διαπίστωσα ότι:

Οι όμορφες έχουν καημούς κι οι λυγερές 
σικλέτια…

Τις προάλλες, καθώς ξεφύλλιζα κάποια 
αποκόμματα παλιών εφημερίδων, έπεσα 
πάνω στην επίμαχη φράση:

«Όμορφη, να της κόψεις το κεφάλι…»
Ήταν ο τίτλος ενός σημειώματος – βιβλι-

οπαρουσίασης του Ηλία Μαγκλίνη στην 
«Καθημερινή» της Κυριακής (31-12- 2017). Ο 
συμπαθής αρθρογράφος παρουσίαζε τον 2ο 
τόμο δοκιμίων του Παντελή Μπουκάλα για 
το δημοτικό τραγούδι που έχει ως τίτλο «Το 
αίμα της αγάπης». (εκδ. Άγρα, Αθήνα 2017). 

Σε κάποιο σημείο της βιβλιοπαρουσίασης 
αναφέρει τα εξής:

«Στο κεφάλαιο «Ο έρωτας σαν εκούσια 
σφαγή», θυμάται (ο Μπουκάλας) μιαν 
έκφραση που άκουσε μικρός στο γενέθλιο 
χωριό του, το Λεσίνι του Μεσολογγίου, 
ενσωματωμένη σε μια αφήγηση για τα κάλλη 
κάποιας δέσποινας που είχαν προκαλέσει 
πάθη πολλά: «’Ομορφη, να της κόψεις το 
κεφάλι». Είναι αλήθεια ότι η εμμονή με τις 
κομμένες κεφαλές στις ιστορίες και στα τρα-
γούδια αυτά έχει κάτι το εξωπραγματικό…»

Ο Παντελής Μπουκάλας, δοκιμιογρά-
φος, αρθρογράφος και ποιητής από τους 
σπουδαιότερους της γενιάς του, λάτρης 
και ουσιαστικός μελετητής του δημοτικού 
τραγουδιού, νομίζω ότι λαθεύει ως προς 
το νόημα της φράσης. Πρώτα πρώτα δεν 
ξέρω αν θυμάται με ακρίβεια την έκφραση. 
Οι Σαρακατσαναίοι, παρότι δεινοί «εκδορο-
σφαγείς», λόγω επαγγέλματος, δεν χρησι-
μοποιούν το «φονικό» ρήμα «κόβω», χρησι-
μοποιούν το ρήμα «παίρνω». Το ίδιο ρήμα 
χρησιμοποιούν, όσον αφορά στην επίμαχη 
φράση, και στην Ήπειρο, όπως και στη 
Λευκάδα, στην Ιθάκη και σε πολλά μέρη 
της Αιτωλοακαρνανίας. . 

Τα πράγματα φαίνεται πως δεν είναι τόσο 
αιμοδιψή και «μοβόρικα»· όχι πως δεν χύθη-
καν ποταμοί αίματος για την ομορφιά και 
τον έρωτα. Μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος επί-
σημος πόλεμος της ιστορίας μας, ο Τρωικός, 
έγινε για τα μάτια της ωραίας Ελένης, σύμ-
φωνα με το μύθο. Αλλά τα πράγματα εδώ 
φαίνεται πως είναι λιγότερο ταραχώδη και 
φριχτά, όχι, όμως, και λιγότερο ποιητικά. 
Η λαϊκή φράση, που συχνά χρησιμοποι-
ούσαν οι Σαρακατσαναίοι, για δηλώσουν 
την γυναικεία ομορφιά: «να τ’ς πάρ’ς του 
κιφάλ(ι)», είναι συνώνυμη της φράσης : «να 
τη ζωγραφίσεις», να της κάνεις το πορτρέ-
το, δηλαδή. Η γυναικεία ομορφιά γίνεται 
πηγή έμπνευσης για μια άλλη τέχνη, εκτός 
από εκείνη της ποιήσεως, τη ζωγραφική. 

Οι Σαρακατσαναίοι και στις κουβέντες 
τους και στα τραγούδια τους αναφέρονται 
συχνά στη δύναμη της ζωγραφικής και τη 
συνδέουν με την προβολή της ομορφιάς. 

Χαρακτηρισμοί όπως: καλή (ωραία), γραμ-
μένη ή κοντυλογραμμένη (σαν ζωγραφιστή) 
ή εκφράσεις όπως: Τα σχέδιά της με το 
κοντύλι φτιαγμένα (τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου της σχεδιασμένα με το κοντύλι), 
δίναν και παίρνανε στις καθημερινές τους 
κουβέντες. Άλλες φορές, στα τραγούδια 
τους, η ζωγραφική καλείται να διορθώσει τα 
«λάθη της φύσης»:

Τι να σου κάνω γαλανή να γένεις μαυρομάτα;
Θα φέρω το ζωγραφιστή, για να σε ζωγραφίσει
Να φτιάξει μάτια λιόμαυρα κι αφρύδια γαϊτα-
νάτα
Κι αυτά τα ματοτσίνορα σαν κόψη από μαχαίρι.

Ο ρόλος, όμως, του ρήματος, στη φράση 
που μας απασχολεί, είναι καθοριστικός. 
Το ρήμα παίρνω στην κοινόχρηστη λαϊκή 
γλώσσα ανήκει στην κατηγορία των πιο 
πολυσήμαντων και πολύχρηστων ρημάτων. 

Στο λεξικό του Μπαμπινιώτη συναντάμε 
σαραντατρείς (43) διαφορετικές σημασίες 
του! Μια από αυτές είναι και εκείνη του 
ξεσηκώνω, αντιγράφω, δηλαδή, τα χαρακτη-
ριστικά του προσώπου κάποιου ή κάποιας. 
Αλλά και το «αιμοσταγές» κόβω, αν δεχθού-
με ότι συνοδεύει τη φράση, εδώ παίρνει τη 
σημασία του απομονώνω και αποτυπώνω 
τα χαρακτηριστικά του προσώπου να τα’χω 
«κόνισμα» και «συνοδειά». 

Καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους 

«Ο αποκεφαλιστής» ΜΙΚΡOΚΕΙΜΕΝΑ 
του Θ.Γ. Γόγολου

και «Να τ’ς παρ’ς του κιφάλ(ι)»

Τη σαρακατσάνικη Στάνη επισκέφτηκαν την εαρινή 
περίοδο πολιτιστικοί σύλλογοι και σχολεία της πε-
ριοχής, ξεναγήθηκαν στον τρόπο ζωής και γνώρι-
σαν πτυχές του πολιτισμού των Σαρακατσαναίων.

• Τα μικρά Σαρακατσανόπουλα, άξιοι συνεχιστές της πα-
ράδοσης μας, στις 29.05.2018 έλαβαν μέρος στις εκδηλώσεις 
του δήμου Πρέβεζας για την παγκόσμια ημέρα χορού. 

• Στις 06.07.2018, ο Σύλλογός μας, με το μικρό χορευτικό 
παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς στο 9ο αντάμωμα των 
Σαρακατσαναίων της Θεσπρωτίας. 

• Για το 39ο αντάμωμα των Σαρακατσαναίων στο «Γυ-
φτόκαμπο» Ζαγορίου ο Σύλλογός μας θα διοργανώσει εκ-
δρομή με λεωφορείο το Σάββατο 04 Αυγούστου 2018. Η 
αναχώρηση θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου στις 12:30 
μ.μ. και η επιστροφή 1:30-2:00 π.μ., πληροφορίες στα μέλη 
του Δ.Σ.

• Στις 18 Αυγούστου 2018 θα πραγματοποιηθεί το 11ο 
αντάμωμα των Σαρακατσαναίων στα «Χειμαδιά», στα 
Φλάμπουρα Πρέβεζας. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν εκ-
θέσεις φωτογραφίας και βιβλίων από το Σύλλογο των εν 
Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου και έκθεση φωτογρα-
φίας του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Νομού Πρεβέζης Οι 
εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με παραδοσιακή σαρακα-
τσάνικη μουσική και τραγούδι. 

• Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη εξέλιξη της μουσικής 
παράδοσης των Σαρακατσαναίων από τα τραγούδια με το 
στόμα, τη φλογέρα, τη τζαμάρα και τελικά τη επικράτηση 
του κλαρίνου στη μουσική μας παράδοση. Στο μουσική 
διαδρομή θα μας ταξιδέψει ένας από τους κυριότερους εκ-
φραστές του είδους ο Γιώργος Κωτσίνης. 

• Η βραδιά θα περιλαμβάνει πλούσιο πρόγραμμα, όπου 
θα παρουσιαστούν τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου 
μας και προσκεκλημένοι Σύλλογοι. Η ορχήστρα αποτελεί-
ται από τους Βασίλη Σερμπέζη, Νίκο Γιαννακό, Κώστα 
Γαρέφη και Γιώργο Κωτσίνη στο κλαρίνο και τη φλογέρα. 

• Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε μέχρι το 
πρωί! 

Καλώς να ανταμώσουμε!

«Σύλλογος Σαρακατσαναίων 
Ν. Πρεβέζης 2018 

Εκδηλώσεις»

Σύλλογος Σαρακατσαναίων 
Θεσπρωτίας

Στις 06/07/2018 ο Σύλλογος διοργάνωσε το 9ο αντάμωμα 
στη "ΣΤΑΝΗ" στο Τσιπουρίκι. Η προσέλευση του κόσμου 
ήταν ικανοποιητική. Χορέψανε τρία χορευτικά, δύο χο-
ρευτικά του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας μας 
ένα χορευτικό του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Πρέβεζας.


