
Είναι πράγματι πολύ δύσκολο να μεταφέρεις στο 
χαρτί τις σκέψεις και τα συναισθήματα ενός τσο-
μπάνου μιας περασμένης εποχής που ζει στο 

ύπαιθρο μακριά από την οικογένειά του και με μόνη 
συντροφιά τα ζώα του. Εάν νοερά μεταφερθώ στα θε-
ρινά κυρίως βοσκοτόπια που είχαμε τα κοπάδια μας 
οι Σαρακατσαναίοι της Ηπείρου, θα έκανα μια μικρή 
προσπάθεια να καταθέσω τη μικρή μου εμπειρία, αλλά 
κυρίως τις αφηγήσεις των δικών μου ανθρώπων, του 
πατέρα μου και των μπαρμπάδων μου, που έζησαν ολά-
κερη ζωή τη μοναξιά του τσομπάνου κοντά στα κοπάδια 
τους.

Τα κοπάδια πολλών Ηπειρωτών Σαρακατσαναίων 
έβοσκαν κατά κανόνα στις ψηλότερες κορφές της Τύμ-
φης, του Μιτσικελιού και άλλων βουνών της περιοχής.  
Σε πολλές περιπτώσεις κοντά στα βοσκοτόπια μετακι-
νούνταν ολόκληρη η οικογένεια. Εκεί έφτιαχναν και τα 
κονάκια τους. Τα πρόχειρα ξύλινα  καλύβια τους. Έτσι 
η οικογένεια βοηθούσε στις δουλειές του κοπαδιού. Σε 
πολλές όμως περιπτώσεις οι οικογένειες έμεναν στα 
χωριά και τα κοπάδια οδηγούνταν στα βοσκοτόπια μόνο 
από τους άνδρες. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις τη 
βόσκηση του κοπαδιού αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι 
άνδρες. Το Χειμώνα η κατάσταση ήταν αρκετά καλύ-
τερη. Οι τσομπαναραίοι βρίσκονται κοντά στη φαμελιά 
τους. Όμως και τότε κάποιοι ήταν μακριά από τα κονά-
κια. Αυτοί που φύλαγαν τα στέρφα. Τα στέρφοκόπαδα 
ήταν  σε κατώτερα λιβάδια και κατά κανόνα μακριά από 
το χώρο της στάνης. Έτσι ο στερφάρης έμενε μόνος και 
το Χειμώνα στη μικρή του τσομπανοκάλυβα.

Το καλοκαίρι στα βουνά οι δουλειές λιγοστεύουν. Τα 
κοπάδια μεγαλώνουν από το σμίξιμο πολλών μικρότε-
ρων και φτάνουν μέχρι και τα πεντακόσια πρόβατα ανά 
κοπάδι. Τα πρόβατα αρμέγονται μια φορά την ημέρα και 
βόσκουν ξένοιαστα στα βοσκοτόπια τους. Δεν χρειάζο-
νται ιδιαίτερη βοήθεια από άλλα μέλη της οικογένειας 
όπως το Χειμώνα που είναι ο γένος, η αποκοπή των αρ-
νιών, το άρμεγμα τρεις φορές την ημέρα και άλλες ερ-

γασίες. Έτσι το καλοκαίρι έχουν κοντά τους μόνο τους 
τσομπαναραίους και τα δυνατά τσομπανόσκυλα που τα 
ακολουθούν στην καθημερινή τους πορεία στις ράχες 
και τα λαγκάδια που αυτά περπατούν για την καθημερι-
νή τους βόσκηση.

Ο καιρός μετά τα μέσα Ιουνίου καλυτερεύει και στα-
θεροποιείται. Τα χιόνια έχουν λιώσει, η ημέρα έχει με-
γαλώσει στο μέγιστο και ο ήλιος ζεσταίνει για πολλές 
ώρες. Τα πρόβατα ήδη στα βουνά γνωρίζουν το δικό 
τους βοσκότοπο, το χώρο που θα κοιμούνται και μπαί-
νουν στο ρυθμό τους. Βόσκουν τις ώρες που έχει δρο-
σιά και η ζέστη είναι ακόμα υποφερτή. Τα γαλαροκό-
παδα έρχονται με την ώρα τους στη στρούγκα για να 
αρμεχτούν. Όλα αυτά βέβαια με τη βοήθεια του τσομπά-
νου που ρυθμίζει τη ζωή του ανάλογα με τις ανάγκες 
των κοπαδιού. 

Οι τσομπαναραίοι των μεγάλων κοπαδιών είναι συ-
νήθως δύο. Οι λεγόμενοι σύντροφοι.  Σύντροφος για 
τον Σαρακατσάνο τσομπάνο είναι ένας άλλος τσομπά-
νος που μαζί έχουν την επιμέλεια κάποιου κοπαδιού στα 
βοσκοτόπια. Για να είναι κάποιοι σύντροφοι πρέπει να 
έχουν και καλή συνεννόηση, να ταιριάζουν τα «χνώτα» 
τους. Ωστόσο αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό. Συνέβαινε 
πολλές φορές οι σύντροφοι που προέκυπταν από το 
υπάρχον δυναμικό των ανδρών της στάνης να μην ται-
ριάζουν. Να μην έχουν καλή συνεννόηση και συνεργα-
σία. Οι ανάγκες όμως τους έκαναν να συμβιώνουν για 
κάποιο διάστημα που απαιτούνταν να είναι μαζί. Ήμουν 
σύντροφος με το «τάδε» αλλά δεν πέρασα καλά, ήταν 
πολύ «ανάποτος» άκουγες να λένε κάποιοι κτηνοτρό-
φοι στις συζητήσεις τους. Οι σύντροφοι μπορεί να εί-
ναι δύο παλιοί και έμπειροι ή ένας  έμπειρος και δίπλα 
του να μαθητεύει κάποιος νεότερος για να ασκείται στα 
μυστικά του κοπαδιού. Στην οργάνωση του χρόνου της 
βόσκησης, στις συνήθειες των ζώων, στην αντιμετώπιση 
των καιρικών συνθηκών, των άγριων ζώων, στη φροντί-
δα των σκυλιών, στο άρμεγμα και γενικότερα σε όλες 
τις δουλειές του κοπαδιού. 
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Του Γεώργιου Κ. Τσουμάνη

Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ

Οι χοροί μας 

«Σαρακατσάνικα 
χαιρετήματα», 75 φύλλα

Συμπληρώθηκαν, στο προηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας, 75 φύλλα και φυσικά ο στόχος που τώρα 
μπαίνει είναι να φτάσουμε τα 100. Κάθε φορά που 

φτάνουμε σε ένα στόχο- ορόσημο που σχετίζεται είτε 
με τον αριθμό των φύλλων, είτε με τα χρόνια που συ-
μπληρώνονται από την έκδοση της εφημερίδας, αναρω-
τιόμαστε αν θα τα καταφέρουμε να συνεχίσουμε με την 
ίδια επιτυχία. 

Η μέχρι τώρα πορεία της εφημερίδας είναι ενθαρρυ-
ντική και απόλυτα ικανοποιητική. Όταν ξεκίνησε η έκδο-
σή της, οι βασικοί στόχοι της ήταν να διασώσουμε και να 
διαδώσουμε στοιχεία της πολιτισμικής μας ταυτότητας, 
και παράλληλα και δημιουργήσουμε και έναν δίαυλο 
επικοινωνίας, να μαθαίνουμε τα νέα των μακρινών μας 
συγγενών και σιναφλήδων, συμβάλλοντας σε κάποιο 
βαθμό στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μας. 

Σε ό,τι αφορά στον πρώτο στόχο, δηλαδή στη διάσω-
ση και διάδοση πολιτισμικών μας στοιχείων, πιστεύουμε 
ότι με την δημοσίευση άρθρων ειδικών επιστημόνων 
αλλά και ατόμων με βιωμένη στη στράτα και τα κονάκια 
εμπειρία, Σαρακατσάνων και μη, πετύχαμε να καταγρα-
φούν αρκετά αξιόλογα και αξιόπιστα στοιχεία που έρχο-
νται να συμπληρώσουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Η 
εφημερίδα άλλωστε στάθηκε αρωγός και αφορμή να εκ-
δοθούν αρκετά βιβλία βασισμένα σε δημοσιευμένα κεί-
μενα συνεργατών της (Θ. Γόγολος, Γ. Καπρινιώτης, Ναπ. 
Βαγγελής) αλλά και να γίνουν αξεπέραστες εκδόσεις με 
την επιμέλεια μελών των κατά καιρούς ΔΣ (Λευκώματα 
για τη Σαρακατσάνα Γυναίκα, φωτογραφικό Λεύκωμα, 
Γενεαλογικά Δένδρα Σαρακατσαναίων Ηπείρου).

Σε ό,τι αφορά στον δεύτερο στόχο, προσπαθούμε να 
δημοσιεύουμε κοινωνικά γεγονότα που έρχονται σε γνώ-
ση μας (γεννήσεις, βαπτίσεις, γάμους, θανάτους) ή άλλες 
προσωπικές διακρίσεις Σαρακατσάνων Ηπειρωτών κα-
θώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις Συλλόγων. Θα θέλαμε  
στον στόχο αυτό να πετύχουμε περισσότερα. Η διασπορά 
μας σε όλη την Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής δυσκολεύει 
την μεταξύ μας επικοινωνία αλλά και την ενημέρωση της  
συντακτικής επιτροπή για κάποιο συμβάν.

Βέβαια, υπάρχουν από την άλλη πλευρά και κάποιοι 
που θεωρούν ότι «τώρα που ανακατώθ’καμαν με κόσμο» 
τι τα θέλουμε αυτά και πιστεύουν ότι αποτελούν πισωγύ-
ρισμα. Σεβόμαστε αυτή την προσέγγιση αλλά διαφωνού-
με. Γνώση της παράδοσης δεν σημαίνει επιστροφή στο 
παρελθόν. Εμείς βλέπουμε την παράδοση ως γνώση των 
αξιών που διαχρονικά πρυτάνευαν στους προγόνους μας 
και αφομοίωσή τους στο σύγχρονο τρόπο ζωής.  

Με την ευκαιρία του επετειακού αυτού σημειώματος 
ευχαριστούμε όσους με τα άρθρα τους εμπλουτίζουν τις 
στήλες της εφημερίδας, όσους μας ενημερώνουν για 
ένα κοινωνικό ή άλλο συμβάν, όσους με τον οβολό τους 
συντηρούν οικονομικά την εφημερίδα. 

Εμείς θα συνεχίσουμε προσαρμοζόμενοι, όσο είναι 
πρακτικά δυνατόν, στη σύγχρονη τεχνολογία. Τα «χαιρε-
τήματα» εκδίδονται και αποστέλλονται και ηλεκτρονικά 
για ταχύτερη κυκλοφορία σε όποιον επιθυμεί αυτόν τον 
τρόπο. Έχουμε ξεκινήσει επίσης την έκδοση ενός CD το 
οποίο θα περιέχει όλα τα φύλλα, από το 1ο μέχρι το 
75ο, το οποίο θα σταλεί σε βιβλιοθήκες και πολιτιστι-
κούς φορείς, και θα δοθεί δωρεάν σε όσους συνδρομη-
τές το επιθυμούν. 

Τέλος στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας δη-
μοσιεύονται τα περιεχόμενα των 75 πρώτων φύλλων 
ταξινομημένα ανά θεματική κατηγορία και συντάκτη. 

Αδελφότης των εν Αθήναις 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου

Σάββατο 26 Ιανουαρίου, ώρα 21.00, Αίθουσα εκδη-
λώσεων «Αρχοντικό» Καρπενησίου 20, Περιστέρι, 
Τραγούδι: Κώστας Γαρέφης, Νίκος Καλαμίδας, Κλαρίνο: 
Γιώργος Κοτσίνης 

Αδελφότης Σαρακατσαναίων Ηπείρου
Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019, Κέντρο «ΚΑΡΒΟΥ-
ΝΗΣ» στην Ελεούσα Ιωάννινων.
Κλαρίνο: Αλέξανδρος Τσουμάνης, Βιολί: Κωσταγιώργος 
Κώστας. Λαούτο: Κωσταδήμας Γιάννης, Ντέφι: Τζιάσιος 
Αντώνης, Τραγούδι: Γιαννακός Νίκος, Μπόνιας Σταύ-
ρος, Ράπτης Θεόδωρος
Τιμή πρόσκλησης 16 ευρώ με φαγητό και απεριόριστο 
ποτό και αναψυκτικά.

Σύλλογος Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας
Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, Κέντρο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
στην Αγία Μαρίνα. 
Τραγούδι: Κώστας Γαρέφης, Κώστας Κωνσταντάκος, 
Κώστας Μπανιώτης, Κλαρίνο: Γρηγόρης Γιάκης

Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέζης
Σάββατο 23 Μαρτίου 2019
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ΘΑΝΑΤΟΙ
• Παναγιώτα Μιχ. Καζούκα, 63 ετών στις 13/12/2018 
στα Γιάννινα.
• Αγλαϊα Πασχάλη το γένος Γεωργίου Τάγκα, ετών 66, 
στις 14/12/2018 στη Νέα Σελεύκεια
• Χρυσάνθη Χαρίση, ετών 91, στις 22/10/2018 στον 
Άγιο Γεώργιο Θεσπρωτίας
• Ευθαλία χα Δημ. Γόγολου, ετών 96, στις 16/10/2018 
στο Καρτέρι Θεσπρωτίας
• Λεωνίδας Αθ. Τσουμάνης, ετών 69, στις 1/12/2018 
στο Σκαμνέλι Ιωαννίνων
• Στάθης Κούτσικος, ετών 86 στις 21/12/2018 στη Λάκ-
κα Θεσπρωτίας
• Αποστόλης Κούτσικος, ετών 92 στις 26/12/2018 στη 
Λάκα Θεσπρωτίας
• Σπύρος Πολ. Μυριούνης, 81 ετών στις 24/12/2018 
στα Γιάννινα.
• Κώστας Γ. Σουλτάνης, 84 ετών, στις 9/11/2018 στο 
Τσεπέλοβο
• Ανθούλα χα Μιχ. Μιχαλάκη το γένος Σπ. Τάγκα, 75 
ετών, στις 14/11/2018 από Σκαμνέλι.
• Ιωσήφ Θεόδ. Τσουμάνης, 81 ετών, στις 8 /01/2019 
στα Γιάννενα
• Ειρήνη χήρα Νίκου Μάστορα, από Ρωμιά, στις 12-12-
18 στην Αθήνα, 91 ετών.
• Φιλομήλα Κήττα, συζ. Γεωργίου το γένος Θιαμέγγου 
ετών 90 Τσεπέλοβο στις 30/11/2018
• Κλέαρχος Ράπτης συζ. Φερεντίνου Ολγας, ετών 84 
από το Καπέσοβο 
• Γεωργία Τσουμάνη χήρα Αριστοτέλη Τσουμάνη από το 
Σκαμνέλι, το γένος Παπαρούνα ετών 88 στις 6/9/2018 
• Αλεξάνδρα Δουδούμη, το γένος Ι. Γιαννάκη ετών 84 
στη Νεμέα, στις 28/10/2018
• Λαμπρινή χήρα Δ. Ακρίβη, το γένος Ι. Γιαννάκη, ετών 
87, στις 8/1/2018 στη Νικόπολη Πρέβεζας (Σμυρτούλα)
• Ειρήνη Μπάρκα του Αθανασίου, 82 ετών, στις 
19/11/2018 στη Μυρσίνη Πρέβεζας
• Βασιλική Καραγιάννη, ετών 86, στις 6/10/2018 στο 
Ελατοχώρι Ζαγορίου
• Αμφιτρίτη Νταχρή, χα Δ. Δούβλη από Άνω Πεδινά, 
στις 2-9-2018.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

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
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Συγχαρητήρια στον Λάμπρο Καρβούνη
Ο Λάμπρος Καρβούνης του Αλκιβιάδη και της Μαρίας 
από το Σκαμνέλι Ιωαννίνων ο οποίος μένει στο Ρέθυ-
μνο Κρήτης, ολοκλήρωσε και παρουσίασε τη διδακτο-
ρική του διατριβή με θέμα: "Η Σημασία της Διδακτικής 
Παρουσίας και ο Νέος Ρόλος του Εκπαιδευτικού σε 
Μαθησιακά Περιβάλλοντα Σύγχρονης Μετάδοσης με 
Έμφαση στην Αξιοποίηση της  Διαδραστικής Τηλεδιά-
σκεψης"  στις 3-11-2018 ενώπιον 7/μελούς εξεταστι-
κής επιτροπής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η ερευνητική αυτή προσπάθεια βασίζεται στο συνδυα-
στικό μοντέλο σύγχρονης και ασύγχρονης εξ Αποστά-
σεως Εκπαίδευσης, το οποίο ενσωματώνει διάφορες 
και διαφορετικές μεθόδους εκπαίδευσης, ώστε να 
υπάρξει ένα βέλτιστο αποτέλεσμα. Τα χαρακτηριστικά 
ενός τέτοιου μοντέλου, όπως η ευελιξία, η προσαρμο-
στικότητα, ο συνδυασμός διάφορων και διαφορετικών 
μεθόδων οδήγησαν τον ερευνητή να στηριχτεί σε αυτό 
στοχεύοντας στην έντονη αλληλεπίδραση των συμ-
μετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία. Θεωρείται ότι 
μια τέτοια μελέτη επιτρέπει να αναδειχθούν τρόποι με 
τους οποίους είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί παιδαγωγι-
κά η τηλεδιάσκεψη στην εκπαίδευση, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα, μακροπρόθεσμα, να δημιουργηθούν όροι 
για την παιδαγωγική ένταξη αυτών των μεθόδων μέσα 
στη σχολική καθημερινότητα.
Η εργασία αξιολογήθηκε με "Άριστα 10" και από τη 
Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο-
τικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης απονε-
μήθηκε στην Λάμπρο Καρβούνη του Αλκιβιάδη ο τίτλος 
του "Διδάκτορα Επιστημών Αγωγής.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Συγχαίρουµε όσους πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετά-
σεις των Πανεπιστηµίων. Δυστυχώς η µη δηµοσίευση 
των ονοµάτων τους σε άλλες εφηµερίδες (λόγω... 
προσωπικών δεδοµένων) περιορίζει τη δυνατότητα 
ανεύρεσης στοιχείων. Παρακαλούµε όποιος γνωρίζει 
ονόµατα παιδιών να µας ενηµερώσει.
• Μαριάνα Χρήστ. Μυριούνη Κοινωνιολογία Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνης.
• Μαρία Μπάρκα Φιλολογία Ιωαννίνων
• Ελευθέριος Ιωάννη Μυριούνης Φυσικό Θεσ/νίκη.
• Ελένη του Δημήτρη Φυσέκη και της Ευδοξίας Μυ-
ριούνη Ιστορικό Αρχαιολογικό Κέρκυρας.
• Μπάμπου Ανθή του Σταύρου και Φρειδερίκης Μυ-
ριούνη Θεατρικών Σπουδών Πάτρας. 
• Βαλάκου Ελευθερία του Ελευθερίου, Αρχιτεκτονική 
Σχολή Πολυτεχνείου Πατρών
• Ακριβάκη Αγγελική του Αλέξανδρου, από Θήβα, 
Πολ. Μηχανικών ΤΕΙ Σερρών
• Χρηστάκος Βασίλειος του Ηλία, τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Πατρών
Χρηστάκου Χαρίκλεια του Ηλία, Πολ. Μηχανικών Πο-
λυτεχνείου Πατρών.

Έχω να λάβω γράμμα σου
Παρακολούθησα φέτος τη γιορτή στο Περτούλι. ‘Ηθελα 

να ιδώ τους χορούς μας. Εμείς οι Σαρακατσάνοι είχαμε 
τους εξής χορούς: 1) τη Λιάκαινα 2)Τα µαύρα τα κλεφτό-
πουλα, κάτσα 3)Συρτό στα τρία. Στα παραπάνω τραγούδια 
δεν ακουγόταν η λέξη τσάμικο. Από εδώ φαίνεται πόσο 
ανεπηρέαστοι είμαστε από ξενόγλωσσους όρους, να μη 
λερώνονται τα τραγούδια μας. Σε μας εδώ στη Μακε-
δονία δεν υπάρχει η λέξη τσάμικο . Και όμως είδα στο 
Περτούλι την κοπέλα που παρουσίαζε να λέει: «Θα ακού-
σετε το τσάμικο, Τα µαύρα τα κλεφτόπουλα». Δεν φταίει η 
κοπέλα· φταίνε οι ηλικιωμένοι που δεν την συμβουλέψα-
νε. Υπάρχει όμως, και η άγνοια των τραγουδιστών . Σας 
παρακαλώ να το δημοσιεύσετε. Και άλλες φορές σας έχω 
γράψει και δεν τα δημοσιεύσατε. Εάν δεν τα δημοσιεύ-
σετε πάλι τη στιγμή που έχω 40 χρόνια συνδρομητής, θα 
διακόψω τη συνδρομή μου. 

Επίσης, σας παρακαλώ σταματήστε να ψάχνετε για την 
καταγωγή μας και να μην ακούτε κάποιους άσχετους. Εί-
μαι 85 χρονών και είναι βαρετό να ακούω για το ίδιο 
ζήτημα. Στο Περτούλι, η κοπέλα μίλησε σωστά ότι η κοι-
τίδα μας είναι τ’ Άγραφα. Να σταματήσουμε να λέμε ότι 
υπάρχουν πολλές εκδοχές, γιατί μου ανεβαίνει το αίμα 
στο κεφάλι.

Όταν ήμουνα μικρός, είχα έναν γαμπρό που τραγου-
δούσε το τραγούδι: 

Ποια µάνα έχει δυο παιδιά να µην τα περιµένει 
Η Σαλαµπριά κατέβασε και τα’χει πνιγµένα.
¨Ήμουνα μικρός και δε μπόρεσα να το συγκρατήσω στο 

μυαλό μου. Παρακαλώ, επειδή έχω κάνει μια έρευνα και 
έχω συγκεντρώσει αρκετά τραγούδια που έχουν σχέση 
με την καταγωγή μας, θέλω να το σημειώσω κι αυτό. Αν 
κάποιος σαρακατσάνος το ξέρει, ας μου το στείλει στη 
σύσταση : 

 Γούλας Βασίλειος Άμπελοι Νιγρίτας 
Απάντηση
Αγαπητέ κύριε Γούλα, ζητούμε συγγνώμη, επειδή, παρά 

την προσπάθειά μας, δεν μπορέσαμε να διαβάσουμε την 
τελευταία περίοδο της επιστολής σας. Ήταν πολύ δυσα-
νάγνωστη. Όσο για το περιεχόμενο της υπόλοιπης επιστο-
λής έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 1) Βασική αρχή 
της εφημερίδας είναι να δημοσιεύουμε χωρίς λογοκρισία 
τα γράμματα των αναγνωστών της, αρκεί να μην είναι 
υβριστικά. Πολλές φορές όμως χάνουμε γράμματα και 
διάφορα έντυπα, καθώς ο ταχυδρόμος τα τοποθετεί στην 
είσοδο της πολυκατοικίας, όπου βρίσκεται το γραφείο της 
Αδελφότητας. 2) Όσο για τις λέξεις τσάμικο και Τσιάμη-
δες δεν είναι ξενικές, όπως αφήνετε να εννοηθεί. Η πιο 
πιθανή ετυμολογία της, όπως υποστηρίζει ο Μπαμπινιώ-
της στο λεξικό του, είναι από την αρχαιοελληνική λέξη 
Θύαµις (Καλαμάς) και Θυάµηδες, οι κάτοικοι που έμεναν 
κοντά στον Θύαµη (Καλαµά) ποταμό, οι Θεσπρωτοί. Άλ-
λωστε στην ντοπιολαλιά των Θεσπρωτών το θ συχνά το 
προφέρουνε τς π.χ. ο Θύµιος λέγεται Τσίµος. Το τσάμικο 
ή ο τσάμικος είναι πανελλήνιος χορός και τον χορεύουν 
και οι Σαρακατσαναίοι της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της 
Ρούμελης και της Πελοποννήσου. Περίφημα αργά σαρα-
κατσάνικα τσάμικα είναι τα: Κει πέρα βγαίνει ένας καπνός, 
Βάστα καηµένε Έλυµπε, Τώρα είναι νύχτα ποια να ιδώ, το 
ντουλµπεράκι κ.α. 3) όσο για το τραγούδι που ζητάτε, με 
βάση τους στίχους που μας στείλατε, πρέπει να είναι το 
τραγούδι που περιλαμβάνεται στη συλλογή της Αδελφό-
τητάς μας «Σαρακατσάνικα τραγούδια της Ηπείρου» σελ. 
176.

Ποια µάνα έχει δυο πιδιά και ποια αδερφή δυο αδέρφια
Ποια µάνα έχει δυο πιδιά στον πόλεµο σταλµένα
Πες της να µην τα καρτερεί, να µην τα παντυχαίνει
Και τα πιδιά σκουτώθηκαν στης Σαλαµπριάς τη ράχη.
Κι η Σαλαµπριά κατέβασε µε ήλιο, µε φεγγάρι.
Φέρνει λιθάρια ριζιµιά, δέντρα ξερίζουµένα,
Φέρνει και µια γλυκοµηλιά τα µήλα φορτωµένη 
Κι απάνω στα κλουνάρια της τ’ αδέρφια σκοτωµένα.
Η Σαλαμπριά, όπως σωστά επισημαίνετε, είναι η λαϊκή 

ονομασία του Πηνειού και της Σαλαµπριάς η ράχη είναι 
προφανώς ο Όλυμπος. Το περιστατικό του τραγουδιού 
πιθανόν να αναφέρεται στον άτυχο ελληνοτουρκικό πό-
λεμο του 1897 που διεξήχθη κυρίως στη Θεσσαλία. Πα-
ραλλαγή του ίδιου τραγουδιού θα βρείτε στο βιβλίο του 
Κάρστεν Χεγκ «Οι Σαρακατσάνοι, µια ελληνική νοµαδική 
φυλή» στη σελίδα 303, εκδ. Αδελφότητας Σαρακατσα-
ναίων Ηπείρου, μετάφραση Ελένης Τσουμάνη – Γιαννάκη, 
επιμέλεια Ευάγγελου Π. Παπιγκιώτη, Ιωάννινα 2006.

Επίσης δημοσιεύουμε, μια και είναι επίκαιρο, το ποίημά 
σας για τα Χριστούγεννα.

Με τους χαιρετισμούς μας
Η Συντακτική Επιτροπή .

ΓΑΜΟΙ
• O Βασίλης Λουτσάρης και η Μαγδαληνή Τζάνη πα-
ντρεύτηκαν στις 03/11/2018
• O Βασίλης Τζουμερκιώτης και η Βασιλική Μπάντζα  
παντρεύτηκαν στις 29/12/2018. 
• Ο Βασίλης Κατσαβριάς του Δημητρίου από το Καλπά-
κι και η Κατερίνα Τρέμη παντρεύτηκαν στις 15/9/2018

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
• O Βασίλης Λουτσάρης και η Μαγδαληνή Τζάνη βάφτι-
σαν την κόρη τους Σταματία στις 03/11/2018.
• Ο Αλέξανδρος Π. Τσουμάνης και η Ιωάννα Πάνου βά-
φτισαν το γιο τους Νικόλαο-Ζήση στα Φάρσαλα στις 
26/12/2018
• Ο Βαγγέλης Νταχρής από Κάτω Πεδινά και η Κλεονί-
κη Στούκα βάφτισαν την κόρη τους Λαμπρινή-Ηλέκτρα.
• Ο Ανέστης Μιχαλάκης από το Σκαμνέλι και η Ηλιάνα 
Κούτλα βάφτισαν το γιο τους Νικόλαο στις 16-8-2018
• Η Ξένια Αχνούλα και ο Γιάννης Μάρκου βάφτισαν τις 
κόρες τους στα Γιάννενα Αγγελική και Βιργινία

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Θεοδώρα Χ. Πάσχου από Πρέβεζα και ο Παύλος 
Γκόπης  απέκτησαν κοριτσάκι στις 09.08.2018
• Ο Σπύρου Θωμάς του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας 
Τσουμάνη από την Άρτα και η Άννα Κυριακού απέκτη-
σαν κοριτσάκι στις 10/12/2018 
• Η Στεφανία Ι. Τσουμάνη και ο Αλέξανδρος Μπελαβί-
λας απέκτησαν κοριτσάκι στη Λάρισα στις 20-9-2018.



τα
σαρακατσανικα 3φ. 76

Πρωτού εμβαθύνω στην ουσία της ομιλίας μου 
σχετικά με το βιβλίο που τιτλοφορείται ‘’Σα-
ρακατσάνικα και άλλα, ανάλεκτα Σαρακατσα-
ναίων’’, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεό-

δωρο Γόγολο για την πρόσκληση που μου απηύθυνε 
να με συμπεριλάβει ως έναν εκ των ομιλητών στην 
αποψινή παρουσίαση του συγγραφικού του έργου. 
Μια πρόσκληση η οποία αποτελεί για εμένα όχι μόνο 
μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη χαρά ,αλλά θα τολμούσα να 
πω και πρόκληση, καθ’ όσον καλούμαι να καταθέσω 
τις απόψεις και τις διαπιστώσεις μου για ένα αντικει-
μενικά σπουδαίο έργο τέχνης όπως είναι ένα βιβλίο, 
πόσω μάλλον δε όταν ο συγγραφέας του  είναι  ένα 
πολύ στενό και αγαπημένο μου συγγενικό πρόσωπο. 
Ένα πρόσωπο που όλα αυτά τα χρόνια τόσο μέσα  από 
το εκπαιδευτικό του έργο ,όσο και  δια των πολυσήμα-
ντων και πολυδιάστατων από άποψη τεχνικής και πε-
ριεχομένου κειμένων του, στα οποία αντικατοπτρίζεται 
το ήθος και η ποιότητα του χαρακτήρος του, συνέβαλε 
και συνεχίζει να συμβάλλει  τόσο στην συντήρηση, δι-
ατήρηση και μετάδοση  στοιχείων της σαρακατσάνικης 
και όχι μόνο παράδοσης  όσο  και στην ενίσχυση της  
νέας γενιάς με ιδανικά και αρχές που τείνουν να χα-
θούν εάν δεν έχουν ήδη χαθεί στη σύγχρονη εποχή 
της παραπληροφόρησης, της υπερπληροφόρησης  και 
της κατάρρευσης του συστήματος των ηθικών αξιών.

Το παρόν βιβλίο αποτελείται από κείμενα τα περισ-
σότερα εκ των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην εφη-
μερίδα της Αδελφότητας των εν Αθήναις Σαρακατσα-
ναίων Ηπείρου «Σαρακατσάνικα Χαιρετήματα», μιας 
εφημερίδας της οποίας υπήρξα και συνεχίζω να είμαι 
φανατικός αναγνώστης με μεγάλο ζήλο ,κάθε φορά 
όμως με μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη θα έλεγα μέθοδο 
ανάγνωσης, ξεκινώντας σχεδόν πάντα,  με υπαιτιότη-
τα  του  συγγραφέα, από την τελευταία της σελίδα 
.Ανέκαθεν η  στήλη  του τελευταίου φύλλου της εφη-
μερίδας, μου κέντριζε το αναγνωστικό ενδιαφέρον, για 
την ποικιλία της ύλης της, το βάθος του περιεχομένου, 
τον δυναμικό χαρακτήρα και την ζωντάνια  του λόγου 
και την ποιότητα της γραφής. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της πένας του συγγραφέα γίνονται αμέσως 
αντιληπτά από τις πρώτες γραμμές των σελίδων  του 
συγγραφικού πονήματος του Θ. Γόγολου. Στην πραγ-
ματικότητα το  βιβλίο συνιστά μια σύνθεση  λογοτε-
χνικών δημιουργημάτων  τα οποία ταξινομούνται σε 
διάφορες επιμέρους ενότητες, εμπλουτίζοντας με αυ-
τόν τον τρόπο  τον εκάστοτε αναγνώστη με μια ευρεία 
και πανοπτική αντίληψη των πραγμάτων. Χρονογρα-
φήματα, γλωσσικά άρθρα, ,αφηγήματα, κείμενα-πα-
ρεμβάσεις, ποιήματα συνθέτουν ένα λογοτεχνικό και 
επιστημονικό  κράμα γεγονότων, προβληματισμών, 
γνώσης, θέσεων-αντιθέσεων και συνθέσεων καταδει-
κνύοντας ότι ένα καλό βιβλίο δεν συνιστά απλά έναν 
άψυχο έντυπο ή ηλεκτρονικό φορέα απεικόνισης και 

παραστάσεως  γραφικών και εικονικών χαρακτήρων, 
αλλά αντιθέτως έναν ζώντα και δρώντα οργανισμό με 
τον οποίο ο αναγνώστης καλείται να αναπτύξει έναν 
κρυφό υποδόριο διάλογο, ενεργοποιώντας και καλλι-
εργώντας πολυπλεύρως  τη λογική και το συναίσθη-
μα. Αυτή η αίσθηση παγιώνεται  και αποτυπώνεται με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο  σε όλο το φάσμα του 
‘’Σαρακατσάνικα και άλλα’’, από το οποίο μου έκαναν 
σημαίνουσα εντύπωση και εκεί θα ήθελα να σταθώ οι 
αναφορές στις μικρές καθημερινές ιστορίες που παρα-
θέτει ο συγγραφέας ,πολλές εκ των οποίων αποτελούν  
βιώματα του ιδίου, πολλές φορές υποκρύπτοντας 

χιουμοριστική και 
καυστική διάθε-
ση  με ενδεικτικό 
παράδειγμα ‘’ΤΟ 
ΔΙΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ’’ 
πάντοτε όμως 
με κυρίαρχο και 
έντονο το νο-
σταλγικό και συ-
γκινητικό ύφος.

Καταστάσε ις  
και γεγονότα 
του παρελθό-
ντος  και πρωτα-
γωνιστές αυτών, 
ζωντανεύουν και 
ενυλώνονται με 
σάρκα και οστά, 

παρασέρνοντας  και προκαλώντας  όλους όσους έζη-
σαν και είχαν παρόμοια βιώματα σε ένα οδοιπορικό 
αναμνήσεων ή για την νέα γενιά που  δεν τα έχει βι-
ώσει, τοποθετώντας και τον εαυτό μου μέσα σε ένα  
ταξίδι μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Κοινή 
συνισταμένη των όσων παραθέτει  ο Θ. Γόγολος εί-
ναι ότι δεν περιορίζεται απλά στα στενά πλαίσια των 
εκφάνσεων της ζωής  της σαρακατσάνικης κοινότη-
τας, αλλά προχωρά ακόμα παραπέρα  με την αναφο-
ρά σε στοιχεία της ευρύτερης λαϊκής παράδοσης της 
Ηπείρου και γενικότερα της ελληνικής υπαίθρου, κα-
θιστώντας το βιβλίο ‘’ανοικτό’’ και προσιτό όχι μόνο 
στον  Σαρακατσάνο αναγνώστη-μελετητή ,αλλά στον 
Ηπειρώτη, στον Θεσπρωτό, στον Ζαγορίσιο και τον 
Γιαννιώτη, παραμερίζοντας  οποιεσδήποτε αντιλή-
ψεις και ιδεοληψίες περί σαρακατσάνικης –φυλετι-
κής- εσωστρέφειας –ναρκισσισμού και αυταρέσκειας, 
υπενθυμίζοντας ότι οι Σαρακατσαναίοι της Ηπείρου 
δεν είναι μόνο Σαρακατσαναίοι αλλά και Ηπειρώτες. 
Σε αυτή  τη διαπίστωση εύλογα οδηγείται κανείς τόσο 
από την διαδρομή του ίδιου του συγγραφέα στο πέ-
ρασμα των χρόνων όσο κυρίως από τον χαρακτήρα 
της σαρακατσάνικης ζωής ως μετακινούμενης -νομα-
δικής, στοιχείο καταδεικτικό το ότι οι Σαρακατσαναίοι 
αποτελούσαν και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
και λειτουργικό γρανάζι της ευρύτερης πολιτισμικής 
παράδοσης της Ηπείρου.

Τόποι όπως το Καρβουνάρι, η Παραμυθιά, τα Ιω-
άννινα, το Ζαγόρι καθώς και ο Γράμμος συνιστούν τα 
πολύτιμα πετράδια ενός ψηφιδωτού το οποίο ξεχει-
λίζει από Ήπειρο. Το μεγαλύτερο όμως κέρδος  του 
συγγράμματος έγκειται στο πλήθος των συμβολισμών 
και αλληγοριών που αυτό εμπεριέχει. Οι μνήμες, οι 
άνθρωποι, τα γεγονότα και οι τόποι δεν αντιπροσω-
πεύουν παρά έννοιες σύμφυτες με την πλούσια πολιτι-
σμική μας παράδοση και λαογραφία. Στην κατανόηση 
αυτής της  αντίληψης συνδράμει ότι το ‘’Σαρακατσά-
νικα και άλλα ανάλεκτα των Σαρακατσαναίων’’, συντί-
θεται από κείμενα τα οποία γράφτηκαν  στο πέρασμα 
των χρόνων και άρα προσφέρεται  ευχερώς  η δυνα-
τότητα αντιπαραβολής του χτες με το σήμερα, δίδο-
ντας  παράλληλα τροφή για περισυλλογή και προβλη-
ματισμό για το αύριο.

Συμβολισμοί οι οποίοι συνδέονται με σπουδαίες 
πτυχές και ορόσημα της σαρακατσάνικης-ηπειρώτικης 
ζωής τοποθετούμενα   σε κάθε σελίδα και σε κάθε κεί-
μενο  του βιβλίου, με πιο χαρακτηριστικά και ενδεικτικά 
παραδείγματα: ’’ΤΗ ΜΑΥΡΟΜΑΝΤΙΛΩ’’ , ΤΟΝ ΖΑΒΟ, 
τη ΡΙΖΑΡΕΙΟ  και τα ‘’ΣΚΟΛΕΙΑ  ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΤΑ’’,’’ΤΟ 
ΛΑΧΕΙΟ’’, και πολλά άλλα, τα οποία συνιστούν ένα 
εκλεκτό χαρμάνι πηγών έμπνευσης για τον συγγραφέα, 
σαν εκείνο του ‘’ΓΥΑΛΙ ΚΑΦΕΝΕ’’, στα οποία βρίσκουν 
διέξοδο έκφρασης  σύμβολα  όπως η μάνα, που αντι-
προσωπεύει την αγάπη και την καρτερικότητα, η οικο-
γένεια που αποτελεί τον κοινωνικό πυρήνα εκείνον με 
τον οποίο το άτομο έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή 
με υψηλές έννοιες που συμβάλλουν στην ηθική δια-
μόρφωση του, όπως η ενότητα, η αλληλεγγύη, η πει-
θαρχία. Τα σκολειό ως φορέας ανάπτυξης δεξιοτήτων, 
πρόσληψης γνώσης και διάπλασης χαρακτήρα και προ-
σωπικότητας. Η φύση και ειδικότερα τα βουνά όπως ο 
Γράμμος, η Τύμφη και το Μιτσικέλι και οι  θρύλοι και τα 
στοιχειά  που αυτά περικλείουν, γνώρισμα της σύνδε-
σης με το φυσικό περιβάλλον, τα στοιχειά  και τη λαϊκή 
παράδοση που διαμορφώθηκε στη διαδρομή των χρό-
νων. Η ξενιτιά ως σύμβολο νοσταλγίας και αγάπης για 
τον τόπο καταγωγής, τα αγαπημένα πρόσωπα και την 
πατρίδα. Σύμβολα διάσπαρτα σε όλο το μήκος του βι-
βλίου με τα οποία  ο συγγραφέας    επιχειρεί και κατορ-
θώνει τελικά να αναδείξει ιδανικά και αξίες με διαχρο-
νικό και επίκαιρο όσο ποτέ χαρακτήρα στις μέρες μας, 
καλώντας τη νέα γενιά να τα καταστήσει εφόδια για τη 
φαρέτρα και το δασκαλοσάκουλο του μέλλοντος.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θ. Γόγολο  
για μια ακόμη φορά ή μάλλον  τον θείο μου τον Θε-
όδωρο για το ταξίδι που μου προσέφερε με όχημα το 
λογοτεχνικό του έργο σε αγαπημένα πρόσωπα, τόπους 
γεγονότα, ιστορία και παράδοση  και να του εκφράσω 
την ευγνωμοσύνη μου , που μου υπενθύμισε ένα ρητό 
που λέει ότι ’’ένα καλό βιβλίο είναι σαν ένας κήπος 
που μπορεί να κουβαλά κανείς πάντοτε και παντού 
μαζί του’’.

«Σαρακατσάνικα και άλλα, ανάλεκτα Σαρακατσαναίων» του Θ. Γόγολου
Βιβλιοπαρουσίαση από τον 
Παν. Ι. Γόγολο, Δικηγόρο

Ο Θεόδωρος Γόγολος γεννήθηκε το 1948 
στον Ξηρόλοφο Θεσπρωτίας (σαρακατσάνι-
κη στάνη Γκιούρμεζας). 

Γονείς του ήταν ο Γεώργιος και η Ευθυμία 
Γόγολου. 

Στα παιδικά του χρόνια έζησε την παραδο-
σιακή νομαδική ζωή των Σαρακατσαναίων. 

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Παραμυθιάς 
και σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Υπηρέτησε ως καθηγητής στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση. Μετά τη συνταξιοδό-
τησή του, το 2011, συνεχίζει να διδάσκει 
εθελοντικά σε ενήλικες, αρχαία ελληνικά, νε-
οελληνική λογοτεχνία και ιστορία στο Πνευ-
ματικό Κέντρο της Ι. Μητροπόλεως Κηφισιάς.

Είναι τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας 
«τα Σαρακατσάνικα Χαιρετήματα» που εκδί-
δει από το 2001 η «Αδελφότης των εν Αθή-
ναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου». 

Επιμελήθηκε σε συνεργασία με τον Θε-
οχάρη Ι. Γιαννακό τη συλλογή δημοτικών 
τραγουδιών «Σαρακατσάνικα τραγούδια της 
Ηπείρου», έκδοση Α.Σ.Η.Α., Αθήνα , 1983.

Φιλολογικές εργασίες του δημοσιεύθηκαν 
στα φιλολογικά και εκπαιδευτικά περιοδικά: 
Φιλολογική, Νέα Παιδεία, Εκπαιδευτικά. 

Ποιήματά του και λογοτεχνικές κριτικές 
δημοσιεύθηκαν στα λογοτεχνικά περιοδικά: 
Το Πλανόδιον, Θέματα Λογοτεχνίας, Ποιητι-
κά, Πανδώρα και Φιλολογική Πρωτοχρονιά. 

Άρθρα του δημοσιεύθηκαν επίσης στα πε-
ριοδικά «Σαρακατσαναίοι», «Τζουμερκιώτικα 
Χρονικά» και στα αφιερωματικά βιβλία-λευ-
κώματα «Η Σαρακατσάνα, εικόνα και λόγος» 
και «Σαρακατσαναίοι, πορεία στον τόπο και 
τον χρόνο».

Θεόδωρος Γ. Γόγολος
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Την Κυριακή 04.11.2018 πραγματοποιήθηκε η 
Τακτική Γενική Συνέλευση στο χώρο της Στάνης και 
συζητήθηκε  και η τροποποίηση της δεύτερης παρα-
γράφου του 11ου άρθρου του Καταστατικού, σχε-
τικά με την διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέ-
λευσης και Εκλογών του Συλλόγου από τα 2 στα 3 
έτη,  έτσι ώστε να εναρμονισθεί με την τροποποίηση 
του Καταστατικού της ΠΟΣΣ, όπως προτάθηκε στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μαρτίου του 2018.

Από τη Συνέλευση λήφθηκε ομόφωνα η απόφαση 

για την τροποποίηση και προγραμματίζονται άμεσα 
οι ενέργειες για εφαρμογή της.

Ακολούθησε η διαδικασία για τη διενέργεια εκλο-
γών, μετά τις οποίες  αναδείχτηκε το νέο Δ.Σ. του 
Συλλόγου , το οποίο αποτελείται από τους:

Δ.Σ. Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέζης
Τακτικά Μέλη

Πρόεδρος : Θεόδωρος Κάλλης, του Δημητρίου
Αντιπρόεδρος : Πολυξένη Μπάρκα, του Νικολάου

Γραμματέας : Κωνσταντίνος Ακρίβης του Νικολάου
Ταμίας : Δημήτριος Κήττας, του Λάμπρου
Μέλος : Κωνσταντίνος Κατέρης του Χρήστου
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Γιάννα Κάλλη του Ελευθερίου
Πάσχος Νικόλαος του Κων/νου
Σούρλας Νικόλαος του Ελευθερίου

Αντιπρόσωποι του Συλλόγου στην Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων 
(Π.Ο.Σ.Σ.)
Ιωάννης Ακρίβης του Δημητρίου
Γεώργιος Κουμπής του Αθανασίου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "Το ραδιό"
Ιουλία Τσέπη

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

Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέζης
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Στις πολλές όμως περιπτώσεις οι σύντροφοι δημι-
ουργούσαν σχέσεις αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού 
και παντοτινής φιλίας. Ηλικιωμένοι Σαρακατσαναίοι 
τσομπαναραίοι θυμάμαι να αναπολούν τις «παλιές κα-
λές εποχές» που ήταν νέοι και τους συντρόφους που 
είχαν στα κοπάδια τους. Με μεγάλη συγκίνηση και 
χαρά φέρνω στο νου μου τον Λ.Τ, εκλεκτό συγχωριανό 
και συγγενή όταν έρχονταν από την Αθήνα, να επισκέ-
πτεται τον πατέρα μου γιατί ήταν σύντροφοι κάποια 
καλοκαίρια στα βοσκοτόπια της Αστράκας. Πάντα είχαν 
να πουν κάτι δικό τους από τη σκληρή ζωή του βουνού. 
Ο Λ. μικρό τσομπανόπουλο τότε, θυμόνταν και αφη-
γούνταν στιγμές της συντροφιάς του με τον πατέρα 
μου και πως εκείνος του έδινε τις συμβουλές του για 
το φύλαγμα του κοπαδιού, χωρίς ποτέ να τον μαλώνει. 
Ανθρώπινες συγκινητικές στιγμές από τις αναμνήσεις 
μιας άλλης εποχής που έχει φύγει οριστικά και στους 
νεότερους φαντάζει ως παραμύθι.

Αν και η συντροφιά στο κοπάδι ήταν απαραίτητη για 
να σπάει τη μοναξιά του τσομπάνου, ωστόσο κάποιες 
δουλειές έπρεπε να μοιραστούν. Από τους δύο συντρό-
φους ο ένας πολλές φορές έμενε στο κατάλυμα της 
στάνης, για να τακτοποιήσει το γάλα, να το πήξει, να 
πλύνει τα καρδάρια, να κουβαλήσει νερό, να μαγει-
ρέψει φαγητό να φάνε. Ακόμα, όταν οι δουλειές στα 
κοπάδια λιγόστευαν, κυρίως σταματούσε το άρμεγμα, 
αποδεσμεύονταν να πάει στο χωριό για κάποιες ημέρες 
όπου έμεινε η οικογένειά του. Να πλυθεί, να φέρει τρό-
φιμα, να πάει σε ένα γάμο, ένα πανηγύρι, να βγει στον 
κόσμο, όπως οι ίδιοι έλεγαν. Στη συνέχεια όταν αυτός 
επέστεφε έφευγε για να ξεκουραστεί και να δει τους 
δικούς του ο άλλος σύντροφος. Κατά κανόνα έφευγαν 
οι νεότεροι και οι γεροντότεροι έμειναν περισσότερο 
καιρό κοντά στα κοπάδια. Έτσι υποχρεωτικά για πολ-
λές ημέρες της θερινής διαμονής στα βουνά τα κοπά-
δια έμεναν με ένα μόνο τσομπάνο.

 Καθημερινά το κοπάδι ξεκινά για τη βοσκή του. Ο 
τσομπάνος αφού πρώτα ταΐσει τα σκυλιά, τα «μαυλάει» 
και φορτωμένος στην πλάτη του την κάπα, τον τροβά 
με το λιτό φαγητό του, και την κλίτσα του στο χέρι το 
ακολουθεί. Όσο και αν ο καιρός είναι καλός ακόμα και 
το καλοκαίρι, η κάπα είναι απαραίτητη. Τη νύχτα η θερ-
μοκρασία στα ψηλά βουνά πέφτει πολύ και το κρύο 
είναι αισθητό. Η κάπα είναι το σπίτι του. Μέσα της θα 
κουλουριαστεί τις λίγες ώρες που το κοπάδι θα ξαπο-
σταίνει και θα ξεκλέψει λίγο ύπνο. 

Στα θερινά βοσκοτόπια τα πρόβατα βόσκουν  περισ-
σότερο τη νύχτα. Την ημέρα λόγω της μεγάλης ζέστης 
σταλίζουν. Κάθονται σε μέρη σκιερά μέχρι να «τσακί-
σει» η ημέρα και κοντά στη δύση του ήλιου αρχίζουν 
να «ξεσέρνουν» για τη βοσκή τους. Η βόσκηση διαρκεί 
συνήθως μέχρι και μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Αρχίζει 
ξανά με το πρώτο φως της ημέρας και διαρκεί μέχρι 
να ζεσταίνει καλά η ημέρα. Στη συνέχεια σταλίζουν μέ-
χρι αργά το απόγευμα. Ο τσομπάνος είναι πολύ καλά 
ασκημένος να περπατάει στο σκοτάδι της νύχτας σε 
κακοτοπιές και σε κακοτράχαλα μέρη.  Κανονίζει το μέ-
ρος της βοσκής και το χρόνο της πορείας του κοπαδιού. 
Ενθαρρύνει συνέχεια τα ζώα με επιφωνήματα που είναι 
σε αυτά γνωστά. Τα «σουρταριάρικα» πρόβατα τραβάνε 
μπροστά. Σε αυτά συνήθως βάζουν και τα κουδούνια. 
Η πορεία του είτε πίσω από το κοπάδι είτε στα πλάγια 
στο «φτερό», όταν αυτό καταλαγιάσει και σκορπίσει στο 
λιβάδι, είναι αργή. Μάλιστα δε πολλές φορές φαντάζει 
ανάρια και «τεμπέλικη». Ωστόσο κανένας δεν μπορεί να 
γνωρίζει τις έγνοιες, τις στεναχώριες, τους προβληματι-
σμούς και τις αντοχές του. Κανένας δεν ξέρει τι  συλλο-
γιέται τις «ατέλειωτες» ώρες της πορείας.

Σε όλο αυτό το διάστημα της βόσκησης του κο-
παδιού ο τσομπάνος είναι κυριολεκτικά μόνος του. 

Ενόσω τα πρόβατα ψάχνουν για τροφή, αυτός ρυθ-
μίζει την πορεία τους και τα κατευθύνει με φωνές και 
σφυρίγματα προς το μέρος που θέλει. Αφουγκράζεται 
τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά του, παρατηρεί τα 
πουλιά που πετούν. Διαβάζει τη φύση όπως αυτός έχει 
μάθει ασκούμενος από γενιά σε γενιά. Ελέγχει το χώρο 
που βόσκουν άλλα κοπάδια της ίδιας στάνης ή κάποιας 
γειτονικής. Ο κτηνοτρόφος είναι λαίμαργος και αντα-
γωνιστής. Θέλει να είναι κυρίαρχος στο χώρο του και 
να μην μπαίνουν στα λιβάδια του, έστω και στα όρια 
αυτών, ξένα κοπάδια. Ενίοτε θυμάμαι δεν έλλειπαν οι 
γκρίνιες στις στάνες για λόγους καταπάτησης λιβαδιών 
από γειτονικά κοπάδια άλλης στάνης. Τότε οι γεροντό-
τεροι και ψυχραιμότεροι έδιναν τις λύσεις. Στις περι-
πτώσεις που είναι επιδέξιος και ασκημένος στην τέχνη 
του ξύλου πελεκάει με το ξουράφι του και το τρυπητή-
ρι του και  κάποιο εργόχειρο. Μία κλίτσα,  κάποια ρόκα, 
ένα σφοντύλι, μια σαΐτα. 

Ακούει και διακρίνει το αλύχτημα των σκυλιών όταν 
αυτά «παγανίζουν» και ελέγχουν το ζωτικό χώρο του 
κοπαδιού. Ξεχωρίζει από τον τύπο του αλυχτήματος τι 
οσμίστηκαν τα σκυλιά, σε τι «τορό βάρεσαν» και λαβαί-
νει τα μέτρα του. Αν δηλαδή ανίχνευσαν με την όσφρη-
σή τους στην περιοχή λύκους, αρκούδα ή σκυλιά από 
άλλη στάνη. Τα τσομπανόσκυλα το καλοκαίρι που δεν 

υπάρχουν μικρά αρνιά στα κοπάδια, σπάνια κυνηγάνε 
αλεπούδες και σχεδόν καθόλου τους λαγούς. Είναι 
σαν να γνωρίζουν ότι από αυτά τα ζώα δεν κινδυνεύει 
το κοπάδι. Μάλιστα δε όταν τυχαίνει οι αλεπούδες να 
κυνηγάνε λαγούς, αυτοί καταφεύγουν για προστασία 
μέσα στα πρόβατα.

Όταν η βοσκή στα λιβάδια είναι άφθονη η πορεία 
που διανύουν είναι μικρή και ξεκούραστη. Είναι τότε 
που λέμε ότι τα πρόβατα βοσκούν στον «τόπο» επιτό-
που δηλαδή. Ο τσομπάνος τα καμαρώνει και ευχαρι-
στιέται. Σε αντίθετη περίπτωση η πορεία του κοπαδιού 
καθημερινά αυξάνει. Διανύει μεγάλες αποστάσεις για 
να βρει τροφή και η κούραση είναι μεγάλη. Σε κάθε 
περίπτωση παρακολουθεί τα ζώα με τα μάτια και τα 
αυτιά του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εντοπίζει αυτά 
που ενδεχομένως είναι κουρασμένα και άρρωστα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να συμβεί σε ένα γέρικο, σε κάποιο που 
έφαγε δηλητηριώδες χόρτο, κυρίως όμως από το τσί-
μπημα φιδιού, κατά κανόνα οχιάς. Το άρρωστο ζώο 
στέκεται ακίνητο με σκυμμένο το κεφάλι. Δεν βόσκει, 
πονάει, περπατάει για λίγο και σταματάει, δεν μπορεί 
να ακολουθήσει το κοπάδι. Το φιδιασμένο έχει το πρό-
σωπό του πρησμένο. Τα τσιμπήματα γίνονται κυρίως 
στο κεφάλι των ζώων την ώρα που αυτά βόσκουν. Ο 
έμπειρος τσομπάνος αναγνωρίζει αμέσως πότε ένα 
ζώο είναι φιδιασμένο. Τότε βγάζει από το μανίκι της 
κάπας του το βελόνι που έχει πάντα μαζί του. Με αυτό 
τρυπάει πολλές φορές το τμήμα που είναι πρησμένο 
για να τρέξει αίμα και να φύγει με αυτόν τον τρόπο 
μέρος του δηλητηρίου του φιδιού. Ξαλαφρώνει έτσι 
το πρησμένο μέρος. Ελλείψει βελονιού χρησιμοποιεί 
και τη μύτη φτερού από κάποιο πουλί που μπορεί να 
βρει στο ύπαιθρο. Στα βοσκοτόπια δεν έλλειπαν μεγά-
λα αρπακτικά και πτωματοφάγα πουλιά, όπως αετοί, 
γεράκια, όρνια (γύπες). Σε πολλές περιπτώσεις τα ζώα 

σώζονταν. Ωστόσο δεν ήταν λίγες οι φορές όπου αυτά 
δεν άντεχαν κα πέθαιναν.

Κατά το διάστημα της αναπαραγωγής των προβά-
των, στο μαρκάλο (οχεία), η παρατήρηση του κοπαδιού 
από τον τσομπάνο είναι περισσότερη επιμελημένη. 
Τότε προσέχει πόσα πρόβατα περίπου και πια μαρκα-
λιώνται κάθε μέρα, πόσες μέρες διαρκεί ο μαρκάλος, 
ποιες προβατίνες είναι «γυρισμένες» δηλαδή δεν έχουν 
συλλάβει και μαρκαλιώνται δεύτερη φορά. Μετράει 
έτσι το χρόνο που αυτά πρόκειται να γεννήσουν ύστε-
ρα από πέντε μήνες που διαρκεί η κύηση ή εκατόν σα-
ράντα πέντε ημέρες όπως αλλιώς μετρούσαν κάποιοι 
τσομπαναραίοι. Όλα αυτά τα κρατάει καλά στο μυαλό 
του. Αν τυχαίνει να ξέρει και λίγα γράμματα με το μικρό 
του μολυβάκι σημειώνει και σε κάποιο χαρτάκι από τα 
τσιγάρα του, που το κρατάει διπλωμένο και καλά φυ-
λαγμένο κυρίως να μη βραχεί. Ο μαρκάλος των ζώων 
έχει να κάνει και με την κάθοδο των κοπαδιών για τα 
χειμαδιά. Όταν τα ζώα βαρύνουν από την εγκυμοσύνη 
επιβάλλεται να φύγουν από τα βουνά έγκαιρα. Η πο-
ρεία για τα χειμαδιά (στράτα) προγραμματίζεται από το 
καλοκαίρι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προλάβει 
το κοπάδι ο γένος στη στράτα. 

Κατά τη διάρκεια του μαρκάλου έγνοια του είναι να 
μην κτυπηθεί καμιά προβατίνα από τα κριάρια. Τότε τα 
αρσενικά δίνουν μεγάλες μάχες για την ιεραρχία τους 
στο κοπάδι και προκειμένου να αναδεχθεί το κυρίαρχο 
αρσενικό. Το κριάρι που θα αναγνωρίζεται από όλα τα 
άλλα ως το δυνατότερο. Θα είναι ο καπετάνιος του κο-
παδιού. Σε αυτόν θα υπακούουν όλα τα υπόλοιπα αρ-
σενικά. Όταν τα κριάρια αγωνίζονται και χτυπιούνται με 
τα δυνατά τους κέρατα, μαζεύοντας μάλιστα και μεγάλη 
φόρα, η κατάσταση στο κοπάδι είναι πολύ επικίνδυνη. 
Δεν έλειπαν οι περιπτώσεις όπου προβατίνες που έτυ-
χε να βρεθούν κοντά στις μάχες αυτές να σκοτωθούν 
από χτυπήματα κριαριών. Ακόμα και ο τσομπάνος δεν 
μπορούσε χτυπώντας τα με την κλίτσα του στο κεφάλι 
να τα ξεχωρίσει. Ένα μεγάλο κοπάδι των πεντακοσίων 
προβάτων θα έπρεπε να έχει κοντά στα τριάντα κριάρια. 

Σε στιγμές ξεκούρασης του κοπαδιού, ο τσομπάνος 
βρίσκει την ευκαιρία να φάει και το λιτό φαγητό του. 
Ψωμοτύρι κατά κανόνα και σε κάποιες περιπτώσεις 
κάτι περισσότερο. Τότε βγάζει το σουγιά του, ένα ακό-
μα χρήσιμο εργαλείο που έχει πάντα μαζί του. Κανένας 
τσομπάνος δεν είναι χωρίς σουγιά, δίχως «κοφτερό»  
όπως αλλιώς τον έλεγαν. Αν τύχει να είναι και νύχτα, 
όλα αυτά γίνονται κυρίως με την αφή και λιγότερο με  
την όραση στο λιγοστό φως του φεγγαριού και των 
αστεριών. Μια άσκηση ολάκερης ζωής για επιβίωση 
κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.

 Μετά τα μεσάνυχτα τα πρόβατα πρέπει να ξεκου-
ραστούν. Συνήθως κοιμούνται στο ίδιο μέρος. Έτσι και 
ο τσομπάνος έχει το δικό του τόπο που ξαπλώνει, «το 
γιατάκι του». Φροντίζει ο χώρος να είναι επίπεδος και 
χωρίς πέτρες από κάτω. Για στρώμα και σκέπασμα έχει 
την κάπα του ή κανένα αλογότσιολο που το αφήνει μό-
νιμο στο χώρο που ξαπλώνει. Τότε είναι και η ώρα που 
ξεκλέβει και λίγες ώρες ύπνου. Στην πραγματικότητα 
όμως λαγοκοιμάται. Ο παραμικρός ύποπτος ήχος από 
απότομο ξάφνιασμα «πρόγκιγμα» του κοπαδιού ή αλύ-
χτημα σκύλου τον ξυπνάει. Τότε εκείνος με τη φωνή 
του τα καθησυχάζει. Τους επιβεβαιώνει την παρουσία 
του. Ξαπλώνει μόνο όταν εκείνα ηρεμήσουν «λαρώ-
σουν» και ησυχάσουν. Όταν σιγά-σιγά αρχίσουν να 
κάθονται στο έδαφος για να ξαποστάσουν και να κοι-
μηθούν. Ασκημένος καλά όπως είναι ξεχωρίζει με την 
ακοή του την ηρεμία του κοπαδιού από τον ήχο του μη-
ρυκασμού των προβάτων, το αραιό και απαλό χτύπημα 
των κουδουνιών που βγαίνει από την ανάσα τους, την 
ηρεμία των σκυλιών που κοιμούνται στις άκρες, στα 
φτερά του κοπαδιού. Όλα αυτά τον καθησυχάζουν. 

Ενίοτε κάποιοι τσομπαναραίοι και όταν οι κίνδυνοι 
από τα αγρίμια ήταν πολλοί, ξεκουράζονταν βάζοντας 
για προσκέφαλο το χέρι τους. Ήλπιζαν έτσι ότι θα ξυ-
πνήσουν από το μούδιασμα του χεριού τους. Βέβαια 
δεν έλλειπαν και οι περιπτώσεις όπου κάποιοι κοιμού-
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Ο ρόλος των καλλιτεχνών:
Ως γνωστών οι Σαρακατσάνοι άρχισαν να 

παίρνουν μουσικούς και τραγουδιστές στα 
γλέντια τους από την στιγμή που άρχισαν να 
εγκαταλείπουν τον νομαδικό βίο στα βουνά. 
Μέχρι τότε γλεντούσαν και χόρευαν χωρίς την 
συνοδεία μουσικών οργάνων, τραγουδώντας 
μόνο με το στόμα. Επίσης οι πρώτοι μουσικοί 
που συνόδευαν σαρακατσάνικα γλέντια δεν 
ήταν καν Σαρακατσάνοι με ότι αυτό μπορεί να 
σημαίνει. 

Σήμερα οι Σαρακατσάνοι τραγουδιστές και 
μουσικοί είτε επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες 
είναι αυτοί που με μεράκι διασώζουν τον 
πλούτο των σαρακατσάνικων τραγουδιών και 
φυσικά έχουν τεράστια ευθύνη στην αλλοίωση 
ή μη, όσων αφορά το παραδοσιακό τραγούδι. Η 
θέση τους βέβαια πρέπει να είναι δίπλα στους 
συλλόγους στον αγώνα για την προβολή της 
παράδοσής μας.

Ο ρόλος των Συλλόγων:
Οι κατά τόπους σύλλογοι Σαρακατσαναίων, 

μέλη της Π.Ο.Σ.Σ., είναι αυτοί που έρχονται σε 
απευθείας επαφή με τους Σαρακατσάνους της 
περιοχής τους. Ο ρόλος των συλλόγων εκφρά-
ζεται καλύτερα διαβάζοντας τον σκοπό ίδρυσης 
τους στα καταστατικά τους ο οποίος κατ’ ουσί-
αν είναι κοινός σε όλους, και είναι η διάσωση, 
η προβολή, η διαφύλαξη και η μεταλαμπάδευση 
της σαρακατσάνικης παράδοσης. Όλα τα παρα-
πάνω βέβαια αποτελούν το θεωρητικό σκέλος 
του θέματος, γιατί από την θεωρία μέχρι την 
εφαρμογή στην πράξη υπάρχουν αρκετές διαφο-
ρές κι αυτό γιατί στην καθημερινότητα των συλ-
λόγων εμφανίζονται προβληματικές καταστάσεις 
και συμπεριφορές και αρχίζουν οι εκπτώσεις και 
οι υποχωρήσεις. Αναλύοντας αυτές τις καταστά-
σεις διαπιστώνουμε ότι τις περισσότερες φορές 
τα εμπλεκόμενα μέρη ενώ ξέρουν ποιο είναι το 
σωστό προβαίνουν σε λανθασμένες επιλογές και 
ουσιαστικά χειροτερεύουν την αρχική άσχημη 
κατάσταση.

Για να κατανοήσουμε τον λόγο που μας 
βγάζει από την σωστή ρότα μας θα πρέπει 
να ρίξουμε μια ματιά στο τι συνέβη γύρω μας 
στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό περι-
βάλλον, ποιες συμπεριφορές διαμορφώθηκαν 
από τους Σαρακατσάνους αλλά και προς τους 
Σαρακατσάνους, από την στιγμή της εγκατάλει-
ψης του νομαδικού τρόπου ζωής μέχρι την ίδρυ-
ση των Συλλόγων με την σημερινή τους μορφή. 
Οι Σαρακατσάνοι επηρέασαν και επηρεάστηκαν 
από συνήθειες, ήθη και έθιμα των ντόπιων πλη-
θυσμών. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης τους 
οδήγησε στο να προσπαθήσουν να οργανωθούν 
και να ιδρύσουν συλλόγους, για να θωρακιστεί 
το σαρακατσάνικο κίνημα και να μην γίνει θέμα 
εκμετάλλευσης η σαρακατσάνικη παράδοση 
από τους επιτήδειους φιλόδοξους που πάντα 
υπήρχαν και υπάρχουν. 

Από το 1962 που ιδρύεται ο πρώτος σύλ-
λογος Σαρακατσαναίων μέχρι και τις αρχές της 
δεκαετίας του ‘90 όπου έχουν ιδρυθεί οι περισ-
σότεροι σύλλογοι στην Ελλάδα συμβαίνουν θεα-
ματικές αλλαγές. Οι σύλλογοι αυτό το διάστημα 

αποτέλεσαν πόλο έλξης στους επιτήδειους για 
την πολιτικοποίηση των Συλλόγων που επικρα-
τούσε σ’ όλη την Ελληνική κοινωνία, κάνοντας 
τους συλλόγους πολλές φόρες να χάνουν τον 
στόχο τους που είναι η προβολή της παράδοσης 
και να ασχολούνται για το προσωπικό τους συμ-
φέρον με πολιτικά παιχνίδια. Η συνέχιση αυτού 
του τρόπου λειτουργίας έφτασε στη λήξη του, 
καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα παρα-
τηρείται, ευτυχώς, στροφή από τα διοικητικά 
συμβούλια προς την παράδοση, καθώς στους 
περισσότερους συλλόγους με την παρότρυνση 
της Π.Ο.Σ.Σ. έχουν δημιουργηθεί επιτροπές νεο-
λαίας, και συμμετέχουν νέοι -ηλικιακά, αλλά και 
σε ιδέες- άνθρωποι στα Δ.Σ.. 

Τα χορευτικά από τις αρχές της ίδρυσης 
των συλλόγων μέχρι και τα μέσα της δεκαε-
τίας του ‘90, κατά κύριο λόγο έχουν έντονα 
τα στοιχεία του φολκλόρ, που παρουσίαζαν 
διάφορα χορευτικά που ήταν ξένα προς την 
σαρακατσάνικη παράδοση, καθώς σκοπός τους 
ήταν ο εντυπωσιασμός και η ανάδειξή τους και 
όχι η παράδοση. Το παραπάνω αποτελεί ίσως 
το μεγαλύτερο δείγμα μη σωστής λειτουργίας 
των συλλόγων, διότι οι χοροδιδάσκαλοι που 
παρουσίαζαν τέτοια φαινόμενα ήταν ουσιαστικά 
ανεξέλεγκτοι από τις διοικήσεις των συλλόγων 
που αναλωνόταν σε άλλα πράγματα χάνοντας 
την ουσία. Όχι ότι σήμερα οι χοροδιδάσκαλοι 
ελέγχονται από τους συλλόγους ή την Π.Ο.Σ.Σ., 
συνεχίζουν να λειτουργούν αυτόνομοι, ανεξάρτη-
τοι και ανεξέλεγκτοι τις περισσότερες φορές, μα 
αυτή η κατάσταση τα τελευταία χρόνια άρχισε 
να αλλάζει και κάποιοι χοροδιδάσκαλοι άρχισαν 
να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην παράδο-
ση. Ωστόσο εξακολουθούν να προβάλλονται 
από τα χορευτικά μας ξένα πράγματα προς 
την σαρακατσάνικη παράδοση, που αποτελούν 
επιρροές από τις κατά τόπους περιοχές και 
κυρίως από αυτές που μουσικά είναι πιο κοντά 
στους Σαρακατσάνους. Και οι επιρροές φυσικά 
είναι αποδεκτές μέχρι ενός σημείου, αλλά όχι να 
παρουσιάζονται σε επίσημες εμφανίσεις χορευ-
τικών τμημάτων των συλλόγων χοροί “σαρα-
κατσάνικοι” που ουδέ μία σχέση έχουν με τη 
σαρακατσάνικη πολιτιστική κληρονομιά. 

Οι καλλιτέχνες είναι αυτοί που είχαν τις 
μεγαλύτερες αλλαγές καθώς ουσιαστικά αυτή 
την περίοδο εμφανίστηκαν, γιατί όπως αναφέρα-
με προηγουμένως τα γλέντια των Σαρακατσάνων 
με μουσική ξεκίνησαν πολύ αργά. Για την εμφά-
νιση τους σημαντικό ρόλο έπαιξε το γραμμόφω-
νο που είχε εμφανιστεί νωρίτερα στη ζωή των 
Σαρακατσάνων. Όλα αυτά βέβαια είχαν γίνει 
πριν την δημιουργία των Συλλόγων και έτσι οι 
σύλλογοι κλήθηκαν να διαχειριστούν αυτή την 
κατάσταση. Σήμερα στην Ελλάδα του 2017 όπου 
εκτός από την οικονομική κρίση υπάρχει και 
μεγάλη κοινωνική κρίση, παρατηρείται μεγάλη 
κινητικότητα γύρω από την παράδοση, ίσως 
επειδή οι παραδόσεις και οι αξίες θα αποτελέ-
σουν έναν στιβαρό πυλώνα για την οικοδόμηση 
της νέας κατάστασης. Οι νέοι καλλιτέχνες που 
έρχονται κοντά στους συλλόγους διψάνε για 
παράδοση και προσπαθούν να πετάξουν από 
πάνω τους όσα παρασιτικά στοιχεία είχαν εισα-
χθεί το προηγούμενο διάστημα και τους αξίζουν 
πολλά συγχαρητήρια. Παρόλα αυτά ακόμα και 
σήμερα στον βωμό του χρήματος ή της εφήμε-

ρης δόξας υπάρχουν άνθρωποι που διαβρώνουν 
την παράδοση και τις σαρακατσάνικες αξίες. 
Υπάρχουν από την άλλη και καλλιτέχνες που 
θεωρούν πως μπορούν να προβάλλουν ατομικά 
και ανεξάρτητα πολύ καλύτερα το σαρακατσά-
νικο στοιχείο μακριά από τους τοπικούς τους 
συλλόγους και την Π.Ο.Σ.Σ. και αυτό σαφώς δεν 
είναι το ιδανικό όπως μπορούμε όλοι εύκολα να 
κατανοήσουμε. Καλό το “εγώ” του καθένα, μα με 
το “εμείς” πρέπει να μεγαλουργήσουμε.

Από την πρώτη στιγμή της εκλογής του διοι-
κητικού συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Σ. σκοπός της 
ήταν να κάνει ότι χρειάζεται ώστε να εκπλη-
ρώνονται οι σκοποί λειτουργίας της Π.Ο.Σ.Σ. 
και των συλλόγων. Έτσι, ήρθαν κοντά στους 
Συλλόγους και μέσω της φυσικής παρουσίας 
στην περιοχή τους, μέσα από τις περιφερειακές 
συναντήσεις, αλλά και με κατ’ ιδίαν συναντήσεις 
απ’ όπου προσκλήθηκαν και άκουσαν τα προ-
βλήματα των συλλόγων, συνεργάστηκαν στο να 
δώσουν λύση και να συντονίσουν την δράση των 
συλλόγων σε συγκεκριμένες περιοχές. Έχουν 
στραφεί καθαρά στον συντονισμό των πολιτι-
στικών δράσεων των συλλόγων, αξιοποιώντας 
όλα τα διαθέσιμα μέσα και πάντα με την συνερ-
γασία των κατά τόπων συλλόγων αλλά και της 
επιτροπής νεολαίας. Όλοι μαζί προχωράμε στην 
διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων. Πέρα όμως 
από τα καλά, τις μεγάλες εκδηλώσεις και τις 
εκδόσεις διαπιστώνονται και τα καθημερινά 
προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε σύλλογο 
και για τον λόγο αυτό θα σας καταθέσουμε 
παρακάτω ορισμένες προτάσεις και δράσεις που 
χρειάζεται να πραγματωθούν ώστε να βοηθη-
θούν οι σύλλογοι στο έργο τους. 

Το πρώτο κριτήριο για την καλή λειτουργία 
του συλλόγου αποτελεί η επιλογή και η σχέση 
ανάμεσα στον χοροδιδάσκαλο και το διοικη-
τικό συμβούλιο, διότι ο σύγχρονος ρόλος του 
χοροδιδασκάλου δίνει περισσότερο έμφαση στο 
“δάσκαλος”. Από την εμπειρία μας τόσα χρό-
νια στα κοινά τον συλλόγων αντιληφθήκαμε 
ότι έπρεπε να δώσουμε έμφαση στο να γίνουν 
αντιληπτές είτε από τους επισκέπτες, είτε από 
τα μέλη στα χορευτικά του συλλόγου, τα ήθη 
και τα έθιμα, οι συνθήκες, ο τρόπος σκέψης 
και διαβίωσης των Σαρακατσάνων ώστε οι μεν 
επισκέπτες να κατανοήσουν ποιοι πραγματικά 
είναι οι Σαρακατσάνοι αλλά και τα μέλη να 
αποδίδουν καλύτερα τους χορούς, τα τραγού-
δια και τα δρώμενα που παρουσιάζουν. Έτσι 
ο χοροδιδάσκαλος μετατρέπετε από δάσκαλος 
χορού σε δάσκαλο παράδοσης, της παράδοσης 
που μας δίδαξαν οι γέροντες των συλλόγων οι 
οποίοι πρόλαβαν και έζησαν τη νομαδική ζωή 
στα κονάκια. Πρέπει ο χοροδιδάσκαλος που 
διαλέγει ένα Δ.Σ. να είναι Πανεπιστημιακής 
μόρφωσης και να είναι απόφοιτος του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 
να έχει και ειδικότητα στους παραδοσιακούς 
χορούς; Έγκειται μεγάλη δυσκολία στο να βρεθεί 
ένας τέτοιος χοροδιδάσκαλος για κάθε σύλλογο. 
Ο χοροδιδάσκαλος που καλείται ένα Δ.Σ. να βρει 
πρέπει απλά να έχει αγάπη, μεράκι και γνώση 
για το σαρακατσάνικο στοιχείο γενικότερα και 
όχι μόνο για τους χορούς των Σαρακατσαναίων. 
Και πάνω απ’ όλα να είναι σωστός παιδαγω-
γός, ώστε τα παιδιά να τον αγαπήσουν και να 
έρχονται με λαχτάρα και δίψα για μάθηση κάθε 

Κοινή δράση Π.Ο.Σ.Σ. - Χοροδιδασκάλων- Καλλιτεχνών και 
Συλλόγων για τη διατήρηση της παράδοσης:
Από τον Αθανάσιο Καρυώτη και τον Γεώργιο 

Μπούρα, συνέχεια από την 1η σελίδα
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νταν βαρύτερα ή το κοπάδι σκάριζε γρηγορότερα από 
την ώρα του και το έχαναν. Αλαφιασμένοι και πανικό-
βλητοι το έψαχναν μέσα στη νύχτα, με το φόβο της 
ζημιάς που μπορεί να είχε συμβεί από τα αγρίμια. Ανα-
κουφίζονταν μόνο όταν το έβρισκαν, αντιλαμβάνονταν 
ότι το κοπάδι ήταν σώο και η τύχη ήταν με το μέρος 
του.

Απαραίτητο και σε τακτά διαστήματα, ανά δύο πε-
ρίπου ημέρες, ήταν και το μέτρημα των ζώων, «ο μέ-
τρος». Εκτός από τα ζουλάπια, υπάρχουν και άλλοι  
κίνδυνοι. Κατά τη διάρκεια της βοσκής τα πρόβατα 
κυνηγούν τα χόρτα σε απότομους κρημνούς, σε χαρά-
δρες. Οι κίνδυνοι και εδώ ελλοχεύουν. Σημάδι για κά-
ποιο ζώο που άρπαξαν οι λύκοι, έπεσε σε γκρεμό, σε 
χαράδρα ή σε υπόγεια σπηλιά, «τρύπα» έδιναν τα κο-
ράκια και οι γύπες. Ήταν οι στιγμές που πετούσαν για 
αρκετή ώρα πάνω από ένα σημείο και στη συνέχεια 
«έπεφταν» στη γη. Τότε ο τσομπάνος καταλάβαινε ότι 
κάποιο ζώο που είχε χαθεί κείτονταν νεκρό ή ημιθανές 
στο μέρος που πετούσαν τα όρνια. Κάπου-κάπου δεν 
έλειπε και η κλοπή από τσομπαναραίους γειτονικής 
στάνης όταν εύρισκαν την κατάλληλη ευκαιρία. Έτσι 
λίγο-πολύ ο τσομπάνος θα πρέπει να ασκηθεί και στο 
καλό μέτρημα του κοπαδιού του. Πράγμα δύσκολο για 
τους περισσότερους που αναγκάζονταν δύο και τρεις 
φορές να μετρήσουν. Λίγοι ήταν εκείνοι που είχαν με-
γάλη ικανότητα στο γρήγορο και σίγουρο μέτρημα. 

Η χειρότερη ωστόσο περίπτωση της μοναξιάς το 
τσομπάνου είναι αυτή της κακοκαιρίας. Βροχής και 
στη συνέχειας ομίχλης «αντάρας» και ακόμα περισσό-
τερο του αποκλεισμού από χιόνι. Τότε στην κυριολεξία 
ήταν στο έλεος του Θεού. Αυτές τις στιγμές οι δει-
νότεροι θηρευτές των αγριμιών, οι λύκοι, που οσμί-
ζονται τα θηράματά τους από χιλιόμετρα μακριά, δεν 
ελέγχονται από κανέναν. Ο τσομπάνος με τις φωνές 
του και τα σφυρίγματά του προσπαθεί να ενθαρρύνει 
πρόβατα και σκυλιά και να αποθαρρύνει τα αγρίμια. Ο 
έλεγχος του κοπαδιού μειώνεται δραματικά. Η ορατό-
τητα του βοσκού σχεδόν μηδενική, ο όσφρηση και η 
ακοή των σκυλιών περιορισμένη με δεδομένο ότι και 
αυτά προσπαθώντας να προφυλαχτούν από το κρύο 
και τη βροχή μαζεύονται σε ένα μέρος και δεν ελέγ-
χουν τη φύλαξη. Τότε οι λύκοι παραπλανώντας τα 
σκυλιά έχουν την καλύτερη ευκαιρία και μάλιστα όταν 
είναι πολλοί μαζί να κάνουν ζημιά στο κοπάδι. Είναι 

τότε πραγματικά αυτό που λέει ο λαός μας «ο λύκος 
στην αντάρα χαίρεται». Ακόμα και όταν το κοπάδι είναι 
μαζεμένο ο τσομπάνος δεν ησυχάζει. Πηγαίνει γύρω 
από αυτό, φωνάζει και σφυρίζει για να αποθαρρύνει 
τους λύκους. Ακουμπισμένος όλη νύχτα πάνω στη κλί-
τσα, με την κάπα στον ώμο  του, περιμένει καρτερικά 
να περάσει η κακοκαιρία και εύχεται να είναι τυχερός 
για να μην πάθει μεγάλη ζημιά. Ωστόσο σε αυτές τις 
περιπτώσεις μέριμνα των τσομπαναραίων ήταν να 
υπάρχουν περισσότεροι από ένας στα κοπάδι. Τέτοιες 
δύσκολες ημέρες είναι την Άνοιξη που βγαίνουν τα 
κοπάδια στα βουνά και ο καιρός είναι ακόμα ακα-
τάστατος και κυρίως το Φθινόπωρο μετά το πρώτο 
δεκαήμερο του Οκτωβρίου με τις βροχές, το μίκρεμα 
της ημέρας, την αλλαγή του καιρού προς το χειρότε-
ρο. Τότε οι έμπειροι σε τέτοιες συνθήκες κτηνοτρόφοι 
φροντίζουν άμεσα και γρήγορα και εγκαταλείψουν τα 
ψηλά βουνά και να κατέβουν χαμηλότερα. 

Σε παλαιότερες εποχές ελλείψει μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, κατά κανόνα ραδιοφώνου, σημάδια της 
φύσης και των ζώων προϊδέαζαν για την ενδεχόμενη 
και γρήγορη μεταβολή του καιρού. Τέτοια σημάδια, 
θυμάμαι να μολογάνε οι μεγαλύτεροι ότι παρατηρού-
σαν, ήταν το κουλούριασμα των σκυλιών, το παιχνίδι 
πολλών μεγάλων προβάτων που έπαιζαν σαν μικρά 
αρνάκια, το πέταγμα των πουλιών πολύ χαμηλά στη 
γη, το κλείσιμο των πετάλων μικρών λουλουδιών που 
φύονταν στα βουνά, το  φαινομενικό χαμήλωμα των 
αστεριών κάποιες νύχτες που είχε μεγάλη διαύγεια, η 

απότομη αλλαγή της φοράς του αέρα. Όλα αυτά ερ-
μηνεύονταν ως δείγματα κακοκαιρίας που έρχονταν 
γρήγορα. Προς τούτο έπρεπε άμεσα οι τσομπαναραίοι 
να λάβουν τα μέτρα μας. Ενδεχόμενη κακοκαιρία στο 
βουνό και κυρίως χιονόπτωση θα ήταν καταστροφική 
για ανθρώπους και ζωντανά. Είναι η εποχή που ο τσο-
μπάνος είναι σε μια συνεχή εγρήγορση και ανησυχία. 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό 
που συνέβη πριν από πολλά χρόνια στα βοσκοτόπια 
της Αστράκας. Κάποιο κοπάδι έμεινε εκείνο το Φθινό-
πωρο στα βοσκοτόπια περισσότερο ενδεχομένως από 
όσο έπρεπε εξαιτίας του καλού καιρού που επικρατού-
σε, ενώ τα  άλλα είχαν φύγει για χαμηλότερα μέρη. Ελ-
λείψει τροφίμων για τον ίδιο, ο μοναδικός τσομπάνος 
του κοπαδιού άφησε τα πρόβατα με τα σκυλιά και πήγε 
εσπευσμένα στο χωριό να πάρει τρόφιμα και να επι-
στρέψει την ίδια ημέρα. Να όμως που με την επιστρο-
φή του ο καιρός χάλασε απότομα και στα βουνά έπε-
σαν τα πρώτα χιόνια. Μέσα στο χιόνι που έπεφτε και 
στην ομίχλη  δεν βρήκε το κοπάδι του. Ξημέρωσε στο 
πέτρινο κατάλυμα της στάνης και το πρωί άρχισε να 
ψάχνει. Για καλή του τύχη τα πρόβατα δεν είχαν εντο-
πιστεί από λύκους. Είχαν μαζευτεί σε ένα μέρος όλα 
μαζί και περίμεναν. Με την παρουσία του τσομπάνου 
άρχισαν να βελάζουν και να πηγαίνουν προς το μέρος 
του. «Ρεκομάνισαν» ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε 
ο πατέρας αφηγούμενος το περιστατικό, θέλοντας να 
αποδώσει την ανακούφιση που ένιωσαν τα πρόβατα 
βλέποντας το τσομπάνο και βελάζοντας όλα μαζί.

Έτσι ο τσομπάνος στην καθημερινή μοναξιά του, μαζί 
με την αγωνία του για την τύχη του κοπαδιού του, προ-
σπαθεί να γεμίσει το χρόνο του με τη συντροφιά των 
προβάτων και των σκυλιών του. Tα νιώθει δίπλα ως 
τα δικά του ζωντανά που απαλύνουν τον φόβο του. 
Μιλάει μαζί τους με τις φωνές του. Αφουγκράζεται 
τα βελάσματα των προβάτων και τα γαβγίσματα των 
σκυλιών. Εισπράττει την ηρεμία που αυτά νιώθουν κο-
ντά του. Τα ενθαρρύνει με τη φυσική του παρουσία, 
αναγνωρίζεται από αυτά ως κυρίαρχος και προστά-
της τους κα τούτο φαίνεται από την υπακοή τους σε 
κάθε του επιφωνηματική προσταγή. Τα ζώα νιώθουν 
ασφάλεια με την παρουσία του. Αυτό ένας έμπειρος 
κτηνοτρόφος το αντιλαμβάνεται καθημερινά. Τέλος 
μαζί με τα ζώα συντροφιά στο τσομπάνο κάνουν και η 
φωτιά που ανάβει τις κρύες νύχτες, το κομπολόι του, 
το τσιγάρο του, ο σουγιάς και το ξουράφι που πελεκάει 
ακόμα και μικρά ξύλα σε στιγμές σχόλης μόνο και μόνο 
για να περάσει η ώρα του, το χάιδεμα των σκυλιών, το 
σφύριγμα και το τραγούδι, η ολιγόλεπτη συνομιλία  με 
κάποιον άλλο τσομπάνο σε στιγμές που θα πλησιάσει 
στα όρια που βόσκει κάποιο άλλο κοπάδι.

Όλες αυτές οι έγνοιες για το κοπάδι, η προσμονή 
για ένα καλύτερο μέλλον δικό του, της οικογένειας, 
των παιδιών του, γέμιζαν το Σαρακατσάνο τσομπάνο 
με αντοχές, τον έκαναν ανθεκτικό, να υπομένει στη 
μοναξιά του και να επιβιώνει κάτω και από τις χει-
ρότερες συνθήκες. Ήταν ένας τρόπος ζωής σκληρός 
και δύσκολος. Οι αντοχές όμως τεράστιες. Άνθρωπος 
σκληραγωγημένος και αποφασισμένος. Γιατί μόνο έτσι 
θα επιβίωνε στη σκληρή πραγματικότητα της εποχής 
του. Η κούραση και η αϋπνία ενίοτε περίσσευαν. Λες 
και ήταν φτιαγμένος από σίδερο και η αρρώστια δεν 
περνούσε από πάνω του. Ψυχικό σθένος και όρεξη για 
ζωή που σε εντυπωσιάζουν. Σε ερώτησή μου τι έκα-
ναν όταν κάποιος αρρώσταινε, ένας συγγενής μου, 
εντελώς φυσιολογικά μου απάντησε: «Πολύ σπάνια 
αρρώσταινε άνθρωπος στην Αστράκα. Κανένας πονο-
κέφαλος που πέρναγε στο ποδάρι. Εγώ τόσα χρόνια 
τσομπάνος δεν θυμάμαι κάποιον να αρρώστησε βα-
ριά. Μας φύλαγε ο Θεός». Το τι γίνονταν στο κόσμο 
της πόλης και του χωριού δεν τον ενδιέφερε. Και αν 
ακόμα αναπολούσε έναν καλύτερο τρόπο ζωής γνώ-
ριζε ότι αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το έπαιρνε 
απόφαση ότι η ζωή του είναι αυτή και έτσι θα την πε-
ράσει. Θα αγωνιστεί κοντά στα πρόβατά του για να 
επιβιώσει με αξιοπρέπεια κα να μπορέσει σιγά-σιγά να 
καλυτερεύσει πρωτίστως τη ζωή τω παιδιών του.

 Αυτό το κείμενο είναι αφιερωμένο σε όλους τους 
ανώνυμους Σαρακατσαναίους που έζησαν καρτερι-
κά τη μοναξιά του τσομπάνου σε βουνά και χειμαδιά. 
Πρωτίστως όμως αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και 
μνήμης στους τσομπαναραίους που δεν ζουν σήμερα. 
Σε όλους εκείνους τους ταπεινούς αγωνιστές  που 
«έφυγαν» δίνοντας μια ολόκληρη ζωή ένα εξαιρετι-
κά σκληρό αλλά αξιοπρεπή αγώνα. Τους αξίζουν δύο 
αράδες γραφής.

Συνέβη τυχαία σε μία συζήτηση  από κάποιον κύριο, 
γνωστός σε μένα, να ενημερωθώ ότι υπάρχει ένα 
φάρμακο το οποίο είναι καλό για μικρά παιδιά και 

για μεγάλους για διάφορες παθήσεις που το συνιστούν 
οι ειδικοί γιατροί. 

Και συνέχεια της κουβέντας μας ο κύριος ανέφερε το 
όνομα του, το οποίο ήταν “Colostrum” κι αυτό γίνεται από 
πρωτόγαλο των προβάτων και άλλων ζώων (κολάστρα, 
η ονομασία που είχαν δώσει οι Σαρακατσαναίοι και το 
είχαμε γευτεί μετά βουλιμίας όλοι). Αυτό φτιάχνει την 
πυτιά (στομαχάκι των νεογνών αρνιών και άλλων ζώων) 
και ύστερα μεγαλώνοντας το ζώο μεγαλώνει και το 
στομάχι του, ο λεγόμενος «πατσάς».

Εμείς οι παλαιοί που φυλάξαμε τα πρόβατα, και 
προσωπικά από 11 χρονών τα φύλαξα μέχρι 20, την 
ώρα που έβγαινε το αρνάκι από τη γέννα και ήταν 
λίγο αδύναμο και η ρώγα του βυζιού (κοινώς μαστάρι) 
ήταν καλαμοβύζα η προβατίνα, γιατί υπήρχαν και οι 
τσιμπηροβύζες με μικρή ρώγα που ήταν πιο εύκολο να 
βυζάξουν, το έπιανε ο τσοπάνος το αρνάκι του άνοιγε 
το στόμα και του άρμεγε μέσα στο στόμα πρωτόγαλο 
(κοινώς το βυζόπιανε) για να γλυκαθεί και να συνεχίσει 
να βυζαίνει μόνο του.

Η κολάστρα Του Χρήστου Γούλα

Με την ταπεινή μου γνώμη και επιμονή, επανέρχομαι 
στα διακοσμητικά μοτίβα τῶν Σαρακατσάνων όπως 
αποτυπώνονται στα κεντήματα, στα υφαντά και στην 
ξυλογλυπτική. Έχει ξαναδημοσιευτεί σε τεύχος στα "Χαι-
ρετήματα" η γνώμη του ακαδημαϊκού ιστορικού Αντώνη 
Κεραμόπουλου και της Αγγελικής Χατζημιχάλη που προ-
έρχονται από τα παλιά χρόνια της τριγωνομετρίας 8ο και 
11ο αιώνα π.Χ.

Πιστεύω ότι πρέπει να τιμήσουμε τα παλαιά μοτίβα 
των προγόνων μας νομάδων σκηνιτών Σαρακατσαναίων 
με δόξα και τιμή όπως αρμόζει στην αξία των ταυτοποι-
ημένων μοτίβων.

Γνώρίζει και γραπτώς ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Σαρακατσαναίων κ. Γιώργος Μουτσιάνας και πρέπει να 
κοινοποιηθεί σε όλους τους Συλλόγους των Σαρακατσα-
ναίων, να το λάβουν υπόψιν τους για να γνωρίζουν την 
κληρονομιά που άφησαν οι προγόνοι μας Σαρακατσάνοι. 
Να έχετε υπόψη σας ότι σε πολλά κεντήματα σε ταγάρια 
και σε διάφορα αντικείμενα τα μοτίβα αυτά σε Σαρα-
κατσάνους, σε πολλές περιοχές στην Αττική τα οποία 
μπορούν να προβληθούν ζωντανά.

Περισσότερο νομίζω για τους νέους του συναφιού 
μας θα είναι μια πιστοποίηση ότι υπήρχαμε προ πολλών 
αιώνων οι νομάδες σκηνίτες Σαρακατσάνοι και τα μοτί-
βα τους εκτιμήθηκαν από επιστήμονες όπως ο ακαδημα-
ϊκός Κ. Κεραμόπουλος, η κ. Χατζημιχάλη και τους έκανε 
ἐκπληξη πως τα κράτησαν οι Σαρακατσαναίοι και όχι 
άλλες αστικές τάξεις.

Γι' αυτό 
παρακαλώ τον 
Πρόεδρο της 
Ομοσπονδίας 
και το αξιότι-
μο Διοικητικὸ 
Συμβούλιο τα 
μοτίβα αυτά 
να τα έχουμε 
στην κορυ-
φή της πυρα-
μίδας, στα 
έγγραφα της 
ομοσπονδίας ή  
όπως αλλιώς 
πιστεύει η 
Ομοσπονδία 
ότι πρέπει να 
αξιοποιηθούν.

Σας ευχαρι-
στώ πολύ εκ 
των προτέρων, 
για τη διάδοση 
της παράδο-
σης τῶν Σαρα-
κατσάνων

και τα παραδοσιακά μας 
γεωμετρικά μοτίβα
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Με αφορμή τη συμμετοχή μου 
στη συντονιστική επιτροπή της 
έκδοσης του βιβλίου «Η ιστορία 

των κατοίκων του Παπίγκου» που εξέ-
δωσε η Εφορεία Καλλινείων Σχολείων 
Παπίγκου, Κληροδότημα Μιχ. Αναγνω-
στοπούλου, ως υπεύθυνος για τους 
Σαρακατσάνους του Παπίγκου, άρχισα 
εδώ και πολλά χρόνια να γράφω συγκε-
ντρώνοντας πληροφορίες από τους με-
γαλύτερους, για το πότε ήρθανε, ποιοι 
ήτανε οι πρώτοι Σαρακατσάνοι του Πα-
πίγκου, ποιοι είναι οι πρώτοι εγγεγραμ-

μένοι στην Κοινότητα Παπίγκου, σε ποια 
στάνη ήτανε, τι συγγένεια είχαν μεταξύ 
τους τα άτομα της στάνης, πόσα άτομα 
είχε κάθε στάνη και πόσα ζωντανά.

Αφού έγραψα αυτά που χρειαζόταν 
ο συγχωριανός μου Ιωάννης Παπαϊω-
άννου για τη συγγραφή του παραπάνω 
βιβλίου, μου ήρθε η ιδέα να γράψω για 
τις Σαρακατσάνικες στάνες όπως εγώ 
τις θυμάμαι. Πρώτα όμως έγραψα το 
ιστορικό της δικής μου στάνης, μετά 
από πολλές πληροφορίες γερόντων της 
οικογενείας μου αλλά και τρίτων, με 
τίτλο «Μήτρος Τσουμάνης, ο βασιλεύς 
των ορέων της Πίνδου», όπως τον απο-
καλούσαν στο Πάπιγκο. Ήταν ο πρώτος 
Σαρακατσάνος που πήγε στο Πάπιγκο, 
γύρω στο 1860, και πήρε το βουνό σε 
δημοπρασία για τις ανάγκες της στάνης 
του.

Την ιδέα αυτή, για την καταγραφή 
των στανών τη μετέφερα μεμονωμένα 
σε μέλη του ΔΣ της Αδελφότητας των 
εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου, 
στη Στάνη στο Γυφτόκαμπο κουβεντιά-
ζοντας έξω από εξωκλήσι το Αγίου Γε-
ωργίου, πίνοντας τσίπουρα , και η ιδέα 
μου αυτή, όπως και άλλων έπιασε τόπο.

Στο Πάπιγκο υπήρχαν πέντε στάνες, 
που τις έχω όλες καταγεγραμμένες, 

όπως εγώ τις θυμάμαι, όπως έχω γρά-
ψει τη δική μας στάνη που έχει δημοσι-
ευθεί σε προηγούμενα «Χαιρετήματα». 
Σας στέλνω την περιγραφή άλλης μίας 
στάνη, χωρίς βέβαια να είναι το ιστορι-
κό της όπως εγώ το παρουσιάζω. Γρά-
φω, όπως εγώ θυμάμαι τις στάνες.

Η στάνη της Τσούκας
Ο Κωστάκης Τσουμάνης (Γκολέμης) 

και ο Τάσος Τσουμάνης ήταν αδέρφια, 
παιδιά του Θοδωράκη Τσουμάνη. Όταν 
ήρθαν στο Πάπιγκο ήταν μαζί με τους 
άλλους Τσουμαναίους στη θέση Λάκα 
Τσουμάνη. 

Ο Θοδωράκης Τσουμάνης ήταν δυο 
φορές παντρεμένος. Όταν ήταν χή-
ρος από τον πρώτο του γάμο, συνέβη 
το εξής γεγονός κοντά στο Ανοιξιάτικο 
στον Καρβασαρά (Αμφιλοχία). Ανεβάζο-
ντας τα κοπάδια τους στα βουνά είδε 
μια ωραία Σαρακατσάνα που και αυτή 
έκανε το αντίστοιχο δρομολόγιο και του 
άρεσε πάρα πολύ. Λέει τότε σε κάποιον 
δικό του να πάει να τη χαλέψει (ζητήσει) 
σε γάμο. Πράγματι πηγαίνοντας ο προ-
ξενητής στην άλλη στάνη και κάνοντας 

συζήτηση για ο θέμα αυτό, έμαθε πως η 
γυναίκα αυτή ήταν παντρεμένη και είχε 
και παιδιά. Γυρίζοντας ο προξενητής του 
χάλασε την καρδιά (τον πίκρανε) και 
τότε είπε ο Θοδωράκης πως αν αυτή 
χηρέψει, θα την παντρευτεί. Πράγματι, 
μέσα σε ένα χρόνο η γυναίκα χήρεψε 
και πήγε και τη ζήτησε σε γάμο. Αυτή 
είχε και ένα παιδί, τον Δημήτρη Καλύ-
βα (πατέρας του Σπύρου και του Τέλη 
Καλύβα).

Τα δύο αδέρφια, Κωστάκης και Τά-
σος Τσουμάνης αφού φύγανε από τους 
άλλους Τσουμαναίους φτιάχνοντας τη 
δική τους στάνη χώρισαν πολύ ενωρίς.

Στη στάνη του Κωστάκη Θεόδ. Τσου-
μάνη ήταν τότε οι εξής:

Κωστάκης Θεόδ. Τσουμάνης με τα 
ανύπαντρα παιδιά του Γιάννη, Θόδωρο, 
Παναγιώτη, Αγγελική (6 άτομα).

Νίκος Κ. Τσουμάνης, 7 άτομα
Αριστείδης Κ. Τσουμάνης, 5 άτομα
Σπύρος Δ. Καλύβας, 8 άτομα
Τέλης Δ. Καλύβας, 2 άτομα
Λεωνίδας Χρ. Καψάλης, 7 άτομα
Περικλής Ι. Καπρινιώτης, 7 άτομα.
Σύνολο 42 άτομα
Ο Κωστάκης Τσουμάνης με τα παιδιά 

του είχαν 700 πρόβατα και 50 γίδια, ο 
Σπύρος και ο Τέλης Καλύβας 400 πρό-
βατα και 50 γίδια, ο Λεωνίδας Καψάλης 
120 πρόβατα και 70 γίδια, ο Περικλής 
Καπρινιώτης 120 πρόβατα και 70 γίδια. 
Δηλαδή στο σύνολό της η στάνη είχε 
1350 πρόβατα περίπου και 240 γίδια. 
Είχε, όπως όλες οι στάνες και τα αλο-
γομούλαρα (αρκελίσια και φορτιάρικα) 
στο σύνολό τους 20 κεφάλια.

Οι Τσουμαναίοι καθότανε στο σπίτι 
του Θανάση Αλ. Μουζά, κάτω από την 
Αγία Παρασκευή. Ο Λεωνίδας Καψά-
λης καθότανε στο σπίτι της Αποστολά-
καινας, δίπλα στου Λαγού. Ο Καλύβας 
καθότανε με ενοίκιο, όπως και οι παρα-
πάνω, στο σπίτι που αρχικά είχε αγορά-

σει η Λουλού…. και σήμερα το αγόρασε 
ένας Κερκυραίος (απέναντι από το σπίτι 
του Λεων. Νικόλπουλου.

Μέχρι το 1956 περίπου τον χειμώνα 
πήγαιναν τα κοπάδια τους στον Νομό 
Θεσπρωτίας (Σπαθαράτι-Πέρδικα). 
Μετά το 1956 χώρισαν και έγιναν δύο 
στάνες. Ο Καλύβας πήγε μαζί με τον Λε-
ωνίδα Καψάλη και οι Τσουμαναίοι μαζί 
με τον Καπρινιώτη. Μετά το 1958 τον 
χειμώνα οι Τσουμαναίοι με τον Λεωνί-
δα Καψάλη πήγανε στα Άνω Ραβένια, ο 
Καπρινιώτης πήγε στο Μεσοβούνι και 
οι Καλυβαίοι πήγανε στον Γεροπλάτανο 
Πωγωνίου. Αγόρασαν όλοι σπίτια και 
χωράφια. 

Ο Καπρινιώτης γύρω στο 1975 έπαθε 
μεγάλη ζημιά. Κάηκε το σπίτι του και κά-
ηκε και η γυναίκα του.

Οι στάνες που παραπάνω περιγράφο-
νται ανέβαιναν στα βουνά του Παπίγκου 
μέχρι το 1958. Μετά από αυτή τη χρο-
νιά μείνανε μόνιμα στα χωριά που είχαν 
ως χειμαδιά.

Σήμερα που γράφω δεν ασχολείται 
σχεδόν κανένας από τους απογόνους 
τους με την κτηνοτροφία. Τα παιδιά 
τους έμαθαν γράμματα και ασχολούνται 
με τέχνες, επιχειρήσεις ή άλλα επαγγέλ-
ματα. Με την κτηνοτροφία ασχολείται 
μόνο ένας απόγονος του Τέλη Καλύβα 
στον Γεροπλάτανο Πωγωνίου, στη θέση 
Βίγλα.

Οι Σαρακατσάνικες στάνες στο Πάπιγκο: Η στάνη της Τσούκας

Του Δημήτρη (Μιχάλη) Αλ. Τσουμάνη

Σπύρος Δ. Τουμάνης, Πάπιγκο 1950

Δημήτριος (Τάκης) Ν. Καψάλης, Κων. Θ. 
Τσουμάνης, Κων. Απ. Βαλάκος

Το βιβλίο του Θεόδωρου Γ. Γόγο-
λου, «Σαρακατσάνικα και άλλα-Α-

νάλεκτα Σαρακατσαναίων»,  παρουσι-
άστηκε σε εκδηλώσεις που οργάνωσαν  
η Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρα-
κατσαναίων Ηπείρου και η Αδελφότητα 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου το βράδυ του 
Σαββάτου 15 Δεκεμβρίου στο συνεδρια-
κό κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου, στα 
Γιάννινα  και την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 
στην αίθουσα εκδηλώσεων «Πάνθεον» 
στην Ηγουμενίτσα σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας.

Την εκδήλωση στα Γιάννενα συντόνι-
σε ο Παναγιώτης Μπαλατσός, φιλόλο-
γος και αντιπρόεδρος της Αδελφότητας 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου και την εκ-
δήλωση στην Ηγουμενίτσα η ιφιγένεια 
Αθανασίου. 

Στην παρουσίαση στα Γιάννενα ο αντι-
περιφερειάρχης Κων/νος Ντέτσικας, 
Σαρακατσάνος κι ο ίδιος, συνεχάρη τις 

Αδελφότητες και τον συγγραφέα για 
την προσπάθεια τους, ενώ ο Δήμαρχος 
Ζαγορίου Βασίλης Σπύρου μίλησε για 
σημαντικό ενδιαφέρον των Αδελφοτή-
των για την έκδοση βιβλίων χαρακτηρί-
ζοντας το συγκεκριμένο του κ. Γόγολου 
ως εξαιρετικό. Επίσης, συνεχάρη όσους 
συνεργάζονται για την έκδοση από το 
2001 της εφημερίδας «Σαρακατσάνικα 
Χαιρετήματα» η οποία συμβάλλει στον 
πολύ καλό δεσμό που διατηρούν  δια-
χρονικά οι Σαρακατσαναίοι.

Ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης πα-
ρουσιάζοντας το βιβλίο (το οποίο και 
προλογίζει) σημείωσε ότι έχει μια αύρα 
σαρακατσάνικης ζωής στα κείμενα και 
χαρακτήρισε τον Θ. Γόγολο  ως «λαμπρό 
και εξαίρετο φιλόλογο που τιμάει με το 
έργο του την εκπαίδευση». Ο κ. Καψά-
λης πρόσθεσε ακόμη ότι όποιος διαβά-
ζει το βιβλίο γίνεται  σοφότερος, προ-

βληματίζεται, αγωνιά για ένα καλύτερο 
μέλλον κι αυτό θα έρθει ή όχι. «Θεωρώ 
τυχερούς και ζηλεύω κιόλας, όλους 
εκείνους τους γνωστούς και άγνωστους 
πρωταγωνιστές στους οποίους αφιέρω-
σε ένα κείμενό του», είπε ο κ. Καψάλης, 
αναλύοντας στη συνέχεια ορισμένα από 
τα κείμενα αυτά.

Ως τον καρπό πολλών χρόνων δου-
λειάς και προβληματισμών του συγ-
γραφέα, χαρακτήρισε το βιβλίο ο εκπαι-
δευτικός Γεώργιος Κ. Τσουμάνης, στην 
δική του παρουσίαση, προσθέτοντας ότι 
έχει διδακτικό και εκπαιδευτικό τρόπο 
γραφής, καλογραμμένο και εξαιρετικά 
χρήσιμο και συνδέει με ιδιαίτερο και 
μοναδικό τρόπο τα κείμενα, παρέχοντας 
πλήθος πληροφοριών και στοιχείων και 
πληροφοριών από τη ζωή των Σαρακα-
τσαναίων στην Ήπειρο και ιδιαίτερα από 
τη Θεσπρωτία όπου έχει και τα βιώματα 
μέχρι την εφηβεία του ο συγγραφέας.

Ο Φιλόλογος Γιώργος Καπρινιώ-
της στην παρουσίαση του βιβλίου στην 
Ηγουμενίτσα σημείωσε για την συνεχή 
παρουσία του συγγραφέα στις στήλες 
της εφημερίδας «Σαρακατσάνικα χαι-
ρετήματα»: « Ξέρουν πια οι αναγνώστες 
αυτής της εφημερίδας ότι στην τελευταία 
σελίδα της θα διαβάσουν κάποιο ενδια-
φέρον άρθρο του. Αλλά,  μη νομίζετε ότι 
είναι εύκολο να γράφεις για πολλά χρό-
νια  σε ένα έντυπο. Αυτό απαιτεί γνώ-
σεις, μεράκι, πνευματικό μόχθο, αναζή-
τηση και κόπο. Πιστεύω ακράδαντα ότι 
ο Θόδωρος τα έχει όλα αυτά και ότι συ-
νειδητά και με αξιοθαύμαστη συνέπεια 
υπηρετεί την σαρακατσάνικη παράδοση. 
Μπορώ να σας πω ότι τα κείμενά του 
και η συνεχής παρουσία του στα Χαιρε-
τήματα με παρακίνησε κι εμένα, ύστερα 
από κάποιους δισταγμούς μου, ώστε να 
γίνω συνεργάτης σ’ αυτή την  εφημερίδα 
και στο μέτρο του δυνατού να βάλω ένα  
λιθαράκι στην υπόθεση της παράδοσης 
των Σαρακατσαναίων.»

«Σαρακατσάνικα και άλλα-Ανάλεκτα Σαρακατσαναίων»
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Άγνωστα και σπάνια κείμενα για τους Σαρακατσάνους

Στη στήλη αυτή δημοσιεύουμε κατά καιρούς 
άγνωστα και σπάνια κείμενα για τους Σαρακα-
τσάνους από δυσπρόσιτες και άγνωστες πηγές. 

Στο σημερινό φύλλο δημοσιεύουμε δύο έγγραφα 
από το αρχείο του Κ. Καραβίδα που σώζεται στη Γεν-
νάδειο Βιβλιοθήκη. Το ένα συντάχθηκε από τον ίδιο 
το διάστημα που εργάστηκε ως τμηματάρχης του 
Υπουργείου Εξωτερικών στη Βόρεια Ελλάδα με αρ-
μοδιότητες σε ζητήματα εποικισμού (1926-1930) και 
αναφέρεται στις μετακινήσεις των σαρακατσάνικων 
κοπαδιών προς την Τουρκία την περίοδο εκείνη. 

Το άλλο έγγραφο είναι του 1937 εισήγηση του 
τμήματος Δανείων της Αγροτικής Τράπεζας και αφο-
ρά στην εξαγορά του λιβαδιού Τζούμτζα Καμαρίνης 
– Πρεβέζης, Λουτρό, Φραξύλα, Χαμηδιέ στο οποίο 
είχαν αποκτήσει τμήματα ορισμένοι Σαρακατσάνοι 
τσελιγκάδες της Ηπείρου και ενδιαφέρονταν για την 
απόκτηση και άλλων τμημάτων. Στο έγγραφο αυτό, 
όπως και σε αρκετά άλλα που υπάρχουν στο αρχείο 
για το ίδιο θέμα, φαίνεται η στάση της Αγροτικής 
Τράπεζας που έβαζε προσκόμματα στους ενδιαφερό-
μενους Σαρακατσάνους να μην τους δανειοδοτήσει 
για να αποκτήσουν τα κτήματα ευνοώντας αντίθετα 
τους κατοίκους των γύρω χωριών της περιοχής. Να 
σημειώσουμε ότι εκτενείς αναφορές του Κ. Καραβί-
δα για τους Σαρακατσάνους υπάρχουν επίσης στο 
έργο του «Αγροτικά».

Κωνσταντίνος Καραβίδας
Ο Κωνσταντίνος Καραβίδας γεννήθηκε στην Κε-

φαλονιά το 1890. Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του 
σπουδές στην Πάτρα και σπούδασε Νομικά στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών. 

Μετά την αποφοίτηση του προσλήφθηκε ως ακό-
λουθος νομαρχίας και υπηρέτησε στη Νομαρχία 

Ναυπλίου.
Το 1917 προσέρχεται στο 

Εθνικό Κίνημα Θεσσαλονί-
κης.  Υπηρέτησε σε διάφορες 
θέσεις και για ένα διάστημα 
βρέθηκε στο Πολιτικό Γρα-
φείο του Ελευθέριου Βενιζέ-
λου. Λίγο αργότερα τοποθε-
τήθηκε στη Γενική Διοίκηση 
Μακεδονίας με αρμοδιότητες 
σε ζητήματα εποικισμού έως 

το Σεπτέμβριο του 1920. Μετά την παραίτηση του 
από τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας το 1920 και έως 
το 1926 ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία αρθρο-
γραφώντας σε διάφορα έντυπα. Στις αρχές του 1922 
βρέθηκε στην  Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης με την ιδι-
ότητα του δημοσιογράφου. Για ένα μικρό διάστημα 
πριν τη μετάβαση του στη Σμύρνη διετέλεσε επίσης 
διευθυντής του περιοδικού  ‘Πολιτική Επιθεώρησις’ 
του Ίωνος Δραγούμη, που εξέδιδε τότε ο αδελφός 
του Φίλιππος Δραγούμης. Μετά την επιστροφή του 
από τη Σμύρνη και μέχρι το 1924 ο Κωνσταντίνος 
Καραβίδας εξέδιδε μαζί με το Ντίνο Μαλούχο το πε-
ριοδικό ΄Κοινότης’. Από το 1926 έως το 1930 εργά-
στηκε ως τμηματάρχης του Υπουργείου Εξωτερικών 
στη Βόρεια Ελλάδα με αρμοδιότητες σε ζητήματα 
εποικισμού.  Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο 
Καραβίδας  συνέταξε  πλήθος εκθέσεων και υπομνη-
μάτων για το προσφυγικό ζήτημα, τον εποικισμό και 
την ανταλλαγή των πληθυσμών.  To 1932 προσλή-
φθηκε στην Αγροτική Τράπεζα. Ασχολήθηκε με την 
οργάνωση των έργων εγγείων βελτιώσεων σε μι-

κρές κοινότητες σε όλη την επικράτεια.  Οι εκθέσεις 
και τα υπομνήματα του για τα εγγειοβελτιωτικά έργα 
αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του αρχείου του. Συ-
νταξιοδοτήθηκε από την Αγροτική Τράπεζα  το 1953. 
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής ήταν από τα ιδρυτικά 
μέλη  της ‘Δημοκρατικής Ομάδας.’ Την περίοδο της 
Κατοχής συμμετείχε ενεργά στην έκδοση της παρά-
νομης αντιστασιακής εφημερίδας ‘Ο Δημοκράτης’.

Το πλούσιο συγγραφικό του έργο περιέχει μελέτες,  
συλλογές ποιημάτων και διηγήματα. Μερικά από τα 
αυτοτελή δημοσιευμένα συγγράμματά του: Εύρωπος 
(1925), Δωρικόν Άσμα (1926), Η Μακεδονοσλαβική 
Αγροτική Κοινότης (1926), Η πύκνωσις των αγροτι-

κών μας πληθυσμών (1927), Σοσιαλισμός και Κοι-
νοτισμός (1930), Αγροτικά (1931). Στα «Αγροτικά» 
υπάρχει ένα εκτενές τμήμα για τους Σαρακατσάνους 
της Δυτικής Μακεδονίας.  Ο Καραβίδας έχει επίσης 
δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε πολλές εφημερίδες με 
ποικίλη θεματογραφία.

Πέθανε το  Μάρτιο του 1973.

τα
σαρακατσανικα �

Ο Ορέστης Κουρέλης είναι γνωστός στους ανα-
γνώστες της εφημερίδας μας από το βιβλίο 
του Σαρακατσαναίοι, Οι Φερέοικοι Έλληνες 

(εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014). Ένα βιβλίο αξι-
όλογο, στηριγμένο σε μια πλούσια βιβλιογραφία, με 

καλοζυγισμένες απόψεις πάνω 
σε ζητήματα που απασχολούν τη 
σχετική με τους Σ. βιβλιογραφία. 
Κεφάλαια, όπως η νομαδική ζωή 

στην Αρχαιότητα και στο Βυζάντιο συνιστούν σημα-
ντική συνεισφορά στη έρευνα για τον νομαδισμό και 
τη μετακινούμενη κτηνοτροφία στον ελληνικό χώρο 
και στον Μεσογειακό ευρύτερα. Ένα βιβλίο, ωστόσο, 
που αδικήθηκε από την άστοχη επιλογή του φωτο-
γραφικού υλικού που το πλαισιώνει. Σε μια ενδεχό-
μενη επανέκδοσή του αυτό θαυμάσια μπορεί να δι-
ορθωθεί.

 Ο συγγραφέας είχε την καλοσύνη να μου στείλει 
μαζί με το βιβλίο του για τους Σαρακατσαναίους και 
ένα παλαιότερο έργο του: «Ψυχολογία των Όχλων, 
εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2004». Ένα θαυμά-
σιο βιβλίο που κινείται στο μεταίχμιο μελέτης και δο-
κιμίου. Εδώ ο συγγραφέας καταπιάνεται με ένα θέμα 
διαχρονικό: την ψυχολογία των μαζών. Ένα θέμα που 
απασχόλησε την αρχαιοελληνική γραμματεία, τη με-
σαιωνική φιλοσοφία και σκέψη και, φυσικά, το νε-
ότερο στοχασμό που εκπροσωπείται από τους συγ-
γραφείς του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και δώθε. 
Εξετάζει το θέμα του οριζόντια και κάθετα. 

Οριζόντια: εξετάζει όλες τις πτυχές του θέματος 
από ψυχολογική, κοινωνική, φιλοσοφική και πολιτική 
άποψη. Δίνει όλα τα χαρακτηριστικά της ψυχολογίας 

του πλήθους: την τυ-
φλή δύναμη (φωνή 
λαού, οργή θεού), 
την αστάθεια και 
το ευμετάβλητο της 
ψυχοσύνθεσης του 
πλήθους (το ωσανά 
από το σταύρωσον, 
σταύρωσον αυτόν 
δεν απέχει παρά 
τρία εικοσοσιτετρά-
ωρα), την αλλοτρί-
ωση του ατόμου και 
την αφομοίωσή του 
από τη μάζα, την ευ-
πιστία του πλήθους 
(Λαέ μου, ευκολοπί-

στευτε και πάντα προδομένε), την επιθετικότητα της 
μάζας, τον παράλογο φόβο, τον πανικό, τη μαζική 
υστερία κ.α. Στο πλαίσιο αυτής της εξέτασης διερευ-
νά και φαινόμενα που προκύπτουν από την ψυχο-
σύνθεση των μαζών όπως είναι: η βία, η εξέγερση, ο 
λαϊκισμός, η δημαγωγία, προπαγάνδα κτλ. 

Κάθετα: εξετάζει το θέμα του σε όλες τις περιό-
δους της ανθρώπινης ιστορίας ακολουθώντας μια 
ευθύγραμμη πορεία από τον πρωτόγονο άνθρωπο 
έως σήμερα. Επιχειρεί σε αρκετά σημεία συγκρίσεις 
του φαινομένου από εποχή σε εποχή. Βασικά αποδει-
κτικά στοιχεία και τεκμήρια των απόψεών του είναι 
τα παραθέματα από έργα αρχαίων Ελλήνων συγγρα-
φέων, από τον Όμηρο έως την ύστερη αρχαιότητα, 
καθώς και αποσπάσματα από νεότερους και σύγχρο-

νους συγγραφείς που καταπιάστηκαν με το θέμα. Η 
επιλογή των παραθεμάτων από τους αρχαίους Έλλη-
νες συγγραφείς πλούσια και πολλή εύστοχη. Δίνο-
νται στο πρωτότυπο και σε θαυμάσιες μεταφράσεις 
του ίδιου του συγγραφέα, στοιχείο που φανερώνει 
τη στέρεα αρχαιογνωσία του καλού κλασικού φιλο-
λόγου. Τα παραθέματα δεν χρησιμοποιούνται απλά 
ως τεκμηριώσεις των απόψεων του συγγραφέα, δί-
νουν επιπλέον και ερεθίσματα για αναστοχασμό και 
προεκτάσεις των σκέψεών του. 

 Υποστήριξα στην αρχή ότι το βιβλίο κινείται στο 
μεταίχμιο μελέτης και δοκιμίου. Διαθέτει την μεθο-
δικότητα, την αυστηρή διάρθρωση του υλικού, την 
τεκμηρίωση που απαιτεί το γραμματειακό είδος της 
μελέτης. Παράλληλα όμως διαθέτει τον στοχαστικό 
και αντιδογματικό λόγο του δοκιμίου. Ο συγγραφέας 
αναπτύσσει έναν πλούσιο και γόνιμο προβληματισμό 
που κινητοποιεί τον αναγνώστη, τον αφυπνίζει και τον 
ωθεί να διευρύνει και να οξύνει τη δική του σκέψη 
και κρίση. Στοιχεία που παραπέμπουν στο είδος του 
δοκιμίου. Και όλα αυτά με ένα λόγο λιτό και στιβαρό, 
όπου ορθολογισμός και ευαισθησία συμβαδίζουν. 

 Διαβάζοντας το βιβλίο είχα την αίσθηση ότι παρα-
κολουθώ την αργοβάδιστη και ακανόνιστη ιστορική 
πορεία του ανθρώπου από την κατάσταση του όχλου 
προς την κατάσταση της κοινωνίας των υπεύθυνων 
πολιτών, την πορεία τελικά του ανθρώπινου είδους 
από τη βαρβαρότητα στον ουσιαστικό πολιτισμό, 
ένα ιδεώδες άπιαστο μέχρι σήμερα. Τελικά είναι ένα 
βιβλίο χρήσιμο για κάθε πολίτη και, προπαντός, για 
το δάσκαλο που αναλαμβάνει να διδάξει την κοινω-
νιολογία και την πολιτική αγωγή στα σχολεία. 

του 
Θ. Γ. Γόγολου

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ορέστη Δ. Κουρέλη: Ψυχολογία των Όχλων (Με αναφορές 
σε αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και στη σύγχρονη εποχή) 
εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2004.

Στις 12 Μαρτίου μεταδόθηκε από το κρατικό 
κανάλι στα πλαίσια των εκπομπών «Το αλά-
τι της γης» σαρακατσάνικο γλέντι στο οποίο 

τραγούδησαν ο Βασίλης Σερμπέζης και ο Σταύρος 
Μπόνιας. 

Στην ίδια εκπομπή μια ομάδα «γερόντων» τρα-
γούδησε χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων 
ορισμένα τραγούδια «της τάβλας». Χόρεψαν εκτός 
από τους Σαρακατσάνους «γέροντες», η ομάδα 
θαυμαστών (fan club) του Βασίλη Σερμπέζη και 
του Σταύρου Μπόνια «Παραπονιάρικα Παιδιά» 
από τη Θεσσαλονίκη και μέλη από τον Όμιλο Χο-
ρού και Πολιτισμού «Χορόπολις» από τη Λαμία. 

Η Αδελφότητά μας όταν πληροφορήθηκε τη μα-
γνητοσκόπηση της εκπομπής χωρίς τη συμμετο-
χή χορευτικών από σαρακατσάνικους Συλλόγους 
και θεσμικών εκπροσώπων διαμαρτυρήθηκε στην 
Ομοσπονδία στέλνοντας την επιστολή που παρα-
κάτω δημοσιεύεται. Όπως πληροφορηθήκαμε και 
άλλοι σύλλογοι διαμαρτυρήθηκαν για το ίδιο θέμα 
το οποία συζητήθηκε εκτενώς και στο οργανωτικό 
Συνέδριο στο Αγρίνιο.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε από την ΠΟΣΣ για 
την εκπομπή υπάρχει στην ιστοσελίδα της. 

Ακολουθεί η επιστολή-διαμαρτυρία της Αδελφό-
τητας.

«Σαρακατσάνικο γλέντι» στην εκπομπή «Το αλάτι της γης»
Προς την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Σαρακατσαναίων

Αθήνα 3 Μαρτίου 2017

Πληροφορηθήκαμε από αναρτήσεις που 
έγιναν στο διαδίκτυο τη βιντεοσκόπηση 
εκπομπής σχετικής με τους Σαρακατσα-
ναίους στα πλαίσια των τηλεοπτικών εκ-
πομπών «Το αλάτι της γης» .

Από τις πληροφορίες ατόμων που συμ-
μετείχαν στη βιντεοσκόπηση της εκπο-
μπής, σαρακατσάνικους χορούς χόρεψε 
ένα χορευτικό συγκρότημα που δεν είναι 
χορευτικό Σαρακατσάνικου συλλόγου 
και δεν γνωρίζουμε εάν τα άτομα που το 
απαρτίζουν είναι Σαρακατσάνοι. 

Είναι αυτονόητο ότι και άλλα άτομα και 
χορευτικά μπορούν να χορεύουν σαρακα-
τσάνικους χορούς, όταν όμως πρόκειται 
για παρουσίαση σε τηλεοπτικές εκπομπές 
στοιχείων της παράδοσής μας πιστεύου-
με ότι πρέπει οι χοροί να παρουσιάζονται 
από χορευτικό ή χορευτικά συλλόγων Σα-
ρακατσαναίων. Υπάρχουν πάνω από 40 
χορευτικά Συλλόγων στην Ελλάδα. 

Είναι υποτιμητικό για τα χορευτικά που 
διαθέτουν όλοι σχεδόν οι Σύλλογοι Σαρακα-
τσαναίων να επιλέγεται ένα χορευτικό εκτός 
Συλλόγων. 

Η επιλογή αυτή επιπρόσθετα λειτουργεί 
αποτρεπτικά προς τα σαρακατσανόπουλα 
στο να πλαισιώσουν τα χορευτικά των συλ-
λόγων τους και να γίνουν οι εκφραστές της 
συνέχισης της παράδοσης. 

Το ίδιο αρνητικό θα ήταν προφανώς να 
τραγουδήσουν σαρακατσάνικα τραγούδια 
τραγουδιστές που δεν είναι Σαρακατσάνοι.

Σε προηγούμενες εκπομπές «Το αλάτι της 
γης» που αφορούσαν τη μουσική και τους 
χορούς μιας περιοχής ή μιας ομάδας και οι 
οποίες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση 
υπήρξε ενεργός συμμετοχή των σχετικών 
συλλόγων. 

Μας στενοχωρεί το γεγονός ότι απουσία-
ζαν παντελώς οι θεσμικοί εκπρόσωποι των 
Σαρακατσαναίων σε επίπεδο τοπικών Συλ-
λόγων ή Ομοσπονδίας.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για τις 
ενέργειες που κρίνετε σκόπιμες σχετικά με 
τα παραπάνω αναφερόμενα.



τα
σαρακατσανικα8 φ. 76

Τον Ιούνιο του έτους 2010 είχα την ευκαιρία να 
συνομιλήσω με τον Γόγολο Σωτ. Χρήστο. Ανά-
μεσα στις ρωτήσεις που του απηύθυνα ήταν κι 

αυτές που αφορού-
σαν τη γνωριμία και 
τις σχέσεις του με 

τον Τζον Κάμπελ. Τη δημοσιεύω στη συνέχεια. Απο-
κτά, πιστεύω, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μέσα 
από τις απαντήσεις του διαπιστώνουμε πώς εργαζό-
ταν ένας ξένος επιστήμονας, προκειμένου να αντλή-
σει υλικό για τη ζωή και την παράδοση των Σαρακα-
τσαναίων.

Το περασμένο 39ο 
αντάμωμα των Σαρακα-
τσαναίων της Ηπείρου 
στο Γυφτόκαμπο, πολύ 
ορθά έπραξε η Αδελ-
φότητα Σαρακατσαναί-
ων Ηπείρου, που το αφι-
έρωσε στη μνήμη του 
Τζον Κάμπελ. Ήταν ιδι-
αίτερα συγκινητικό το 
γεγονός ότι παραβρέθη-
καν οι τρεις κόρες του. 
Οι κόρες του συνομίλη-
σαν με τον Χρήστο Γόγο-
λο και έμαθαν από πρώ-
το χέρι ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες για τον πατέρα τους, αφού ο Χρήστος 
Γόγολος είχε μια σχέση φιλίας με τον Τζον Κάμπελ 
και κοινά βιώματα.

Θα είχε, νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για μας 
να μαθαίναμε το περιεχόμενο αυτής της συνομιλίας. 
Ωστόσο, αυτό το κενό, κατά τη γνώμη μου μπορεί να 
αναπληρωθεί, σε σημαντικό βαθμό, αν διαβάσουμε 
τη συνέντευξη που ακολουθεί.

- Με τον Άγγλο τον Τζων Κάµπελ τι θυµάσαι;
- Ιμένα μ’ είχι σαν πιδί τ. Ιγώ τουν θ’μάμι του Τζον. 
Ήταν του πινήντα πέντι (1955), στου γάμου τ’ς 
Μαχούλας (αδερφή του Περικλή Γόγολου). Τότι, δεν 
ήξιρι ελληνικά.
- Τον πρωτογνώρισες εδώ στο Καρτέρι ή αλλού;
- Στου Σκαμνέλι, στου γάμου τ’ς Μαχούλας. Κι ήταν 
αυτός τότι ικεί. Τα ξέρου ούλα τ’ Τζον.
- Πότε γνωριστήκατε καλά και κάνατε παρέα;
- Όταν ήρθι ιδώ στου Καρτέρι. Το ‘φκιασαμαν του 
καλύβι, ικεί δίπλα απ’ τ’ Θόδουρου (Γόγολου). Έφκια-
σαν ένα καλυβάκι, έβαλαν ένα κριβάτι ικστρατεί-
ας, κάτι πέρα δώθι, γκάζια κι αυτά. Είχι κι ένα αμάξι. 
Κι πήγινα ιγώ ικεί στου καλύβι. Μο ‘δουναν φέτις μι 
βιτάμ. Τ’ς έπιρνα ιγώ, να μην πουν τίπουτα. Κι αυτός 
ήθιλι να μάθει τούτα ιδώ τ’ ζουή τ’θ’κη μας κι ιγώ 
ήθιλα να μάθου για τ’ς Άγγλ’ς. Ύστιρα, μαζί ήμασταν. 
Γένναγαν τα πρόβατα. Γένναϊ νια πρατίνα κι πήγινι 
αυτός ικεί. Ήθιλι να πάρει φουτουγραφία.Πώς έβγι-
νι του κιφάλι απ’ τ’ πρατίνα. Μόλις πάινι αυτός, έφυ-
βγι η προυβατίνα. Δεν ξέρου πόση ώρα κράτ’σι αυτό. 
Άλλις βουλές, έρχουνταν αυτός σι μας, να μάθει. 
Αλλά, άμα σο ‘λιι θα νά ‘ρθου τ’ς έξι η ώρα σπίτι, 
έρχουνταν. Κι άμα το ‘λιγαν ότι θα νά ’ρθουν κι δεν 
πήγιναν, έλιγι ψεύτις. 
Μο ’λίγι ι τ’ άλλου. Ήταν μερικές γ’ναίκις, να ΄πούμι, 
π’ δεν τα ‘τρουγαν τα φαγητά. Ιμείς, έλιι, κι να μας 
αρέσει κι να μην μας αρέσει, θα πάρουμι. Δε θέλου-
μι να τουν βιάσουμι, κατάλαβις; Κι ούτι ήθιλι να λέει 
ότι έχου λιφτά. Αλλά, τώρα θα γράψου ένα βιβλίου 
ιξακόσιις (600) σιλίδις « Η ζωή των Σαρακατσιαναί-

ων» κι άμα πιτύχει, θα βγάλου πουλλά λιπτά. Αλλά, 
θα κάμου ένα για τ’ ισένα. Θα του μιταφράσου στα 
ιλλινικά για τ’ ισένα. 
- Εσύ δεν το πήρες το βιβλίο;
- Όχι. Έχου φουτουγραφίις μι του Τζον. Αυτήν ιδώ 
είνι απ’ τ’ Βίτσα. Τουν είχα δέκα μέρις στα γίδια, 
απάν’, μαζί στ’ καλύβα. Έτρουγαμαν μαζί γιδουγα-
λουτύρι, κοιμόμασταν.
- Τι σε ρωτούσε;
- Διάφουρα πράματα. Τι είνι ου διάουλους; Έλα τώρα 
να τ’πεις. Έλιι αυτός τι ιδέα έχ’ς. Κοίταξι, έλιγα ιγώ: 
Κι ου διάουλους κι ου άγγιλους είχαν κι οι δυο δυνά-
μεις. Ου ένας έκανι καλό, ου άλλους κακό. Ρώταϊ για 
τ’ ζουή των Σαρακατσιαναίων. Πώς γιννάν τα πρόβα-
τα, σι πόσις μήνις πλ’άτι τ’ αρνιά, πόσις μέρις κάθιστι 
απάν΄ στα β’νά. Ποια μέρα είνι η πιο κρίσιμη, δηλα-
δή να πούμι ποιο είνι το πιο δύσκολο κονάκι (δρομο-
λόγιο). Τ’ λέου ιγώ: Απ’ τ’ Μινίνα μέχρι τ’ Φρουσίνα 
(Βροσίνα). Ήταν μακρινό δρομολόγιο, έφυβγαμαν κι 
νύχτα. Νια χρουνιά πάιναμαν απάν’ για τα β’νά.
- Θα πάου, λέει ου Τζον, μι τα πρόβατα. Ήθιλι να δου-
κιμάσει τ’ ν’ αντουχή τ’. Θα στείλου τ’ Σίλα μι τ’ αμά-
ξι. Έμασι η Σίλα τα πιδιά αυτού, του Γιώργου δάσκα-
λου, τ’ς γ’ναίκις. Τουν πήρα μι τα πρότα. Έλιγαν να 
κ’μηθούν στ’ Μινίνα. Άρμιξαμαν τα πρότα. Έπηξα-
μαν του τυρί. Αυτός πάει να κοιμ’θεί πέρα στ’λάκα. 
Είχαμαν φουτιά αναμμένη. Η Σίλα κάθουνταν. Πώς 
του βρίσκουν τώρα ικεί! να φύγουμι τ’ νύχτα. Για να 
βγουν τα πρόβατα, έπριπι να φύγουμι. Στ’ Μινίνα 
ήταν κλεισμένου του μέρους. Έπριπι να βγούμι απάν’ 
στ’ στρουφές, στ’ Πλακουτή. Τώρα τι να κάνουμι του 
Τζον; Ου Τζον κοιμάνταν. Τι κοιμάνταν; Γένουνταν 
χαμός. Φουνές ακούουνταν.
- Είνι κρίμα, έλιι ου Θόδουρους (Γόγολος), να τουν 
ξυπνήσουμι. Τώρα κοιμήθ’κι. Τι λες, Σίλα; 
- Όχι μην τουν ξυπνάτι.
- Όχι, θα σ’κουθού, λέει αυτός.
Φόντα βλέπου, σ’κώθ’κι.
- Τώρα τ’λέου, Τζον, θα κάνει κρύου. Θα κρυώσεις. 
Να βάλ’ς τ’ μαντύα (μανδύα). Ξέρου τι είχι.
- Όχι, δεν κρυώνου.
- Θα κρυώσεις.
Τ’ν πήρι, κουντά. Αλλά, όταν βάρισι ου ήλιους απάν’ 
στ’ Πλακουτή, στου πέταλου απάν’ απ’ τ’ Φρουσίνα, 
ν’ αρμέξουμι ικεί του μισ’μέρι κι του βράδυ θα πάι-
νμαν απ’ κάτ’ στου Ζαλουγκιόφυρου, κουκκίν’σι. Γίγκι 
κόκκινου κουρόμπ’λου. Κουντά, μόλις πήγαμαν ικεί, 
ξάπλουσι.
- Ιντάξι,είπι, του κέρδισα, δηλαδή, άντιξα, μου ‘πι ιμέ-
να.
- Μπράβου, του ‘πα.
- Τώρα θα στείλου τ’ Σίλα μι τ’ς γ’ναίκις.
Κουντά, η Σίλα ντύθ’κι βλάχα, μι τ’ βαρέλα φουρτου-
μένη. Άδεια η βαρέλα. Κι πήγαν, κουντά, απάν’ στα 
β’νά, στου Σκαμνέλι. Αλλά, ήρθι κι σι μένα αυτός, ικεί 
στ’ Βίτσα δέκα μέρις.
- Άλλο τίποτε ρωτούσε ο Τζον;
- Ρώταϊ για τα έθιμα τα θ’κά μας, για του γάμου κι 
άλλα.
Όταν είχι πάει στ’ Χαλκιδική για παραθέρ’ση, είχι 
έρθει κάποιους άλλους ΄Αγγλους. Ιγώ είχα πάει στ’ς 
Χαρ’σαίους. Ήταν κι ένας άλλους. Ήταν ζουγράφους. 
Είχαν ικεί νταραβέρι. Ζουγράφ’σι του Δημ’τράκη 
Χαρίση. Κι μο ‘λιι: τουν έχου φίλου του Τζον Κάμπελ.
- Πες τ’, λέου ιγώ, παντρεύουμι. Πάει πέρα αυτός: 
Αυτό κι αυτό. Παίρει ου Τζον απού κει τηλέφουνου μι 
πληρουμένη απάντηση. Να τ’ απαντήσου ποια μέρα 
θα γένει ου γάμους. Τ’ λέου, τ’ν τάδι μέρα, τριάντα 
Απρίλη στου Καρτέρι. Ήρθι μι δώρα, μ’ αυτά. Χώθ’κι 
μέσα στ’ς Φιριντ’ναίους. Ύστιρα, έφ’κι. Είχι έρθει πάλι 
μια δόση κι λέου: Ου Τελ’ς είνι άρρουστους. Κι πήγα-
μαν ικεί πέρα. Χάλυβι να ιδεί κι του καλύβι. Τ’ λέου: 
πάει αυτό. Δεν αντέχουν αυτά. Πάμι να δούμι τουν 
Τέλη. Φιλιά, αυτά. Κι δεν τουν ξανάδα.
- Όταν έφυγε την πρώτη φορά πώς έφυγε;
- Εφ’κι απ’ του Σκαμνέλι. 
Η Σίλα, χουρίς να γνουρ’στεί δείχνει καλή διάθεση. 
Ιγώ, πρέπει να τουν γνουρίσου καλά, για ν’ ανοιχτώ.

Καρτέρι Θεσπρωτίας, 24- 6 2010.

του Γιώργου Καπρινιώτη

Συνομιλία Χρήστου Σωτ. Γόγολου 
με τον Τζον Κάμπελ

Στα παλιά τα χρόνια η παντρειά γινόταν με προξε-
νιό, έτσι κι αυτό.
Έγινε το προξενιό, ήρθε η ώρα για τον επίσημο 
αρραβώνα. Κανονίστηκε η ημερομηνία, συνήθως 
Σαββατοκύριακο, έγινε με μεγάλη συμμετοχή και 
από τα δύο οικογενειακά. Μικρά τα οικήματα για 
την εποχή, δεν υπήρχαν ταβέρνες και κέντρα για 
τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γίνονταν στο σπίτι 
της νύφης. Έτσι κι εδώ, ξεκίνησε το συμπεθεριό 
του γαμπρού περίπου 50 νοματαίοι, αλλά και το 
συμπεθεριό της νύφης περισσότεροι για την εποχή 
εκείνη. Έγιναν τα Καλωσορίσματα και ο αρραβώνας 
κατά το έθιμο, τραπέζι-χορός μέχρι τα μεσάνυκτα 
και βάλε. Κάποια στιγμή ο γαμπρός θυμήθηκε ότι 
δεν είδε την αιωνόβια Βάβω, αποφάσισε να πάει 
στο καλυβάκι που ήτανε η Βάβω (γιαγιά) να τον 
γνωρίσει και να αλλάξει μερικές κουβέντες με την 
Βάβω. Πάντα όμως προσεκτικός μην του ξεφύγει 
καμιά κουβέντα άπρεπη, συνήθως η παροιμία έλεγε 
ότι ο γαμπρός πρέπει να εἶναι μετρημένοςκαι να λέει 
στρογγυλές κουβέντες.
Η αιωνόβια Βάβω καθώς ήτανε στο τζάκι της καλυ-
βούλας με πολύ λίγο φως από τη τσίπλο την λάμπα, 
δεν μπορούσε να δει τον μέλλοντα γαμπρό της 
εκτός από το λίγο φως και την καπνισμένη καλυ-
βούλα της Βάβως, 100 χρονών και πλέον, τα μάτια 
της γεμάτα καταρράκτη.
Άρχισαν την κουβέντα με τον γαμπρό. Ο γαμπρός, 
όπως προείπα, προσεκτικός μην πει καμιά άσχημη 
κουβέντα της Βάβως και τη δυσαρεστήσει. Τέλος 
ήρθε η ώρα να επανέλθει στο άλλο δωμάτιο ο 
γαμπρός αφήνοντας τη  Βάβω μαζί με τον εγγονό 
τη,ς λίγο πιο μεγάλος από τον γαμπρό, για να ρωτή-
σει ο εγγονός ποια η εκτίμηση που έχει η Βάβω για 
τον γαμπρό που τον άκουσε κουβεντιάζοντας μέσα 
στο λίγο φως της τσίμπλο (λάμπα).
Ρώτησε λοιπόν ο εγγονός τη Βάβω (γιαγιά) πώς 
είδε τον νέο γαμπρὁ που θα έκανε ο γιος της. Η 
απάντηση που πήρε ο εγγονός ήτανε η εξής:
«Στην κουβέντα παιδί μου που τον άκουσα μου 
φάνηκε καλός, να τον ειδώ δεν τον είδα». Γυρίζει ο 
εγγονός και λέει της Βάβως: «Που να σου πω Βάβω 
ο γαμπρός έχει στολή (στολή οι παλιοί όπως η 
αιωνόβια Βάβω έλεγαν το μουστάκι). Η Βάβω όταν 
άκουσε ότι ο γαμπρός έχει στολή, αναταράχτηκε 
από χαρά και είπε τα εξής πιάνοντας τον εγγονό της 
από το χέρι, "παιδί μου να τον ειδώ, δεν τον είδα 
αλλά στις κουβέντες που άκουσα ήταν καλός αφού 
έχει και στολή (μουστάκι) πήγαινε πες του γιου μου 
να μην τραβήξει χέρι, να την δώσει την κόρη του. 
Αυτά κι άλλα πολλά.

Νικόλαος Κουτσός, Περδικάκι

Ο γαμπρός και 
η αιωνόβια βάβω
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Προοίμιο

Η καταπληκτική και χωρίς προηγούμενο 
ανάπτυξη των τεχνολογικών και επιστη-
μονικών τομέων που έχει προσδώσει στον 

άνθρωπο τεράστιες δυνατότητες αντιμετώπισης 
των κάθε είδος δυσχερειών και προβλημάτων 
ομολογουμένως δεν εξασφάλισε την ολβιότητα 
του ανθρώπου, παρά το ότι ως σύνολο ο Κόσμος 
μας είναι, ίσως 

ο καλύτερος που υπήρξε ποτέ μέχρι τώρα. 
Αναγνωρίζεται πλέον ως βασική αρχή ο ανθρωπο-

κεντρισμός, τουλάχι-
στο για το δυτικό 
καλούμενο Κόσμο, με 

πολίτευμα, έστω και κατ΄ όνομα σχεδόν σε όλο 
τον Πλανήτη μας την «δημοκρατία» σε ποικίλες 
παραλλαγές και με ελάχιστες κοινές ομοιότητες. 
Η ανθρωπότητα κατέστη κύριος του εαυτού της 
και προσπαθεί να κατακυριεύσει τον Κόσμο, αφού 
πλέον αριθμεί πολλά δισεκατομμύρια. Από εκεί 
που ο άνθρωπος θεωρούσε τον εαυτό του πλα-
σμένο «κατ΄ εικόνα και ομοίωση του Δημιουργού 
του» πλέον ξεπέρασε κάθε όριο αλλοιώνοντας τον 
εαυτό του και τον έκανε αγνώριστο! Κατέστη πλέ-
ον ένα «χαμένο παράδειγμα» χάνοντας το «νόημα 
της ζωής του» τεμαχίζοντας αφενός το «ιερό» θεω-
ρούμενο σώμα του, αλλά και παραμορφώνοντας 
το είναι του. Από κυρίαρχος του εαυτού του ήδη 
κατέστη υποχείριος των δικών του επιτευγμάτων. 
Από πρόσωπο μετατράπηκε σε εργαλείο των 
τεχνολογικών απαιτήσεων. Από ολοκληρωμένος 
άνθρωπος τείνει να καταστεί ένας απόλυτα εξει-
δικευμένος γνώστης ενός ελάχιστου τομέα γνώσης. 
Ένα είδος «τυφλοπόντικα» με ικανότητες εξαιρε-
τικές αλλά απόλυτα περιορισμένες και με πολλα-
πλές τυφλότητες. Η γενική, ολιστική γνώση πλέον 
είναι όνειρο απατηλό και ταυτόχρονα χάθηκε και η 
ανθρωπινότητα, ως ειδοποιός διαφορά. Ο άνθρω-
πος κατέστη ένα εργαλείο για πολλούς άλλους 
σκοπούς εκτός τού να βελτιωθεί ως άνθρωπος. 
Κατέστη ένας οπαδός, ένα πελάτης , ένα αριθμός 
και όχι πρόσωπο. Και αυτό λόγω ακριβώς ενός 
αντικειμενικά βεβαιωμένου κακού της υπερβολι-
κής μονομερούς εκπαίδευσής του και ουσιαστικής 
κατάργησης της αρμονικής ολιστικής παιδείας του. 
Η «ανισόρροπη ανάπτυξη» με υπερεκτίμηση και 
εξάπλωση της επιστημονικής και τεχνολογικής, 
«εργαλειακής» εκπαίδευσης εις βάρος της κλασσι-
κής παιδείας. Είναι απαραίτητη μια ισόρροπη ανά-
πτυξη όλων των πολιτιστικών αξιών, που συνιστά 
τη φυσική λύση του προβλήματος.

Εισαγωγή
Υπάρχει άραγε κάποιος σκοπός ανώτατος 

πέραν από την ίδια τη ζωή; Και εάν δεχτούμε 
ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο νόημα πρέπει να 
παραδεχτούμε ότι υπάρχει ένας μοναδικός σκο-
πός: η δημιουργία πολιτισμού. Η καλλιέργεια 
και δημιουργία, δηλαδή, των συνθηκών εκείνων 
που θα εξασφαλίσουν τις καλύτερες βιωματικές 
προϋποθέσεις στα πρόσωπα. Κοντολογίς η πραγ-
μάτωση των αξιών ( ιδεών) της αλήθειας , της 
ωραιότητας και της ηθικής τάξης στα ανθρώπινα 
έργα και τις πράξεις. Αυτό είναι ο αυτονόητος 
ύπατος σκοπός για όλη την ανθρωπότητα. Εάν ο 
άνθρωπος σήμερα, στη γενική περίπτωση, θεωρεί-
ται ως η ύπατη αξία της Κόσμου το ύπατο αγαθό, 
ως δώρο, αποτελεί η εγκόσμια ζωή του, που δεν 
είναι απλά μια διάβαση προς άλλους αξιότερους 
κόσμους, αλλά είναι αυτοσκοπός και απόλυτη 
αξία. Το άξιο δεν είναι το υπερβατικό μόνον, αλλά 
εξ ίσου και το εγκόσμιο, ήτοι η αξία των πράξεων 

και των έργων του κάθε ανθρώπου, ως πρόσωπο 
ελεύθερο και δημιουργικό. Η δημιουργική δύναμη 
του ανθρώπου είναι πηγή  του ορθού λόγου, πλα-
στουργός του ωραίου και οργανωτής της ορθής 
κοινωνικής(ηθικής) συμπεριφοράς. Αυτό είναι το 
κύριο χαρακτηριστικό του «δυτικού» πολιτισμού. 
Ο άνθρωπος ως πρόσωπο αυτόνομο πηγή πρά-
ξεων και έργων με κορυφαίο υποκειμενικό αγαθό 
την ελευθερία του, που συνιστά το αντικείμενο 
της παιδείας προς την ελευθερία , της ολιστικής 
δηλαδή παιδείας.

Αλήθεια- κάλλος -αγαθό
Ο Λόγος οδηγεί στη γνώση, τη μάθηση και 

την αλήθεια με στηρίγματα τις αισθήσεις μας. Ο 
σύγχρονος κόσμος ανήκει στις ανθρωποκεντρικές 
περιόδους της ιστορίας σε διάκριση με άλλες που 
χαρακτηρίζονται θεοκρατικές ή υλοκεντρικές. 
Κυριαρχούν η ελευθερία και δημιουργικότητα 
της προσωπικότητας, που δίνει νόημα στη ζωή. 
Πρώτη δύναμη είναι ο Λόγος, που πηγάζει από 
την ανθρώπινη συνείδηση και συμφιλιώνεται με 
την αίσθηση, την οποία δεν καταπνίγει αλλά την 
καθοδηγεί και ανατροφοδοτείται. Ο Λόγος δεν 
αποστρέφεται την ύλη, στην οποία δίνει ωραίες 
μορφές που αποπνέουν κάλλος. Τέλος σύμφωνα 
με το Λόγο οργανώνονται οι σχέσεις του ανθρώ-
που με τη φύση και τους συνανθρώπους του, 
ώστε να ζει μέσα σε μια πολιτική και ηθική τάξη 
των κοινωνιών, με αμοιβαίο σεβασμό της ελευθε-
ρίας με κριτήριο τον ορθό Λόγο..

Δεν εξαντλείται ο Πολιτισμός στη θεραπεία 
της αξίας της αλήθειας. Η αξία του ωραίου είναι 
εξίσου απαραίτητη για την πλήρωση του ανθρώ-
που. Πλάι στις επιστήμες στέκονται ισοδύναμες 
και οι τέχνες, που ζητούν το μερίδιό τους από την 
ψυχή του. Ο Ελληνισμός ανέδειξε το κάλλος στα 
εγκόσμια αναζητώντας παντού το χρυσό μέτρο. 
Την πειθαρχία των μερών κάτω από το νόημα του 
συνόλου. Την αρμονία της μορφής και της ουσίας 
στο ύπατο σημείο τελειότητας. Ξεχωρίζει απέ-
ναντι στο βυζαντινό ασκητισμό, όπως και στην 
υπερβολή του άλογου στοιχείου του ρομαντισμού 
και την απειθαρχία και ανομία της μεταγενέστε-
ρης σύγχρονης Τέχνης.

Στο χώρο της κοινωνικής συμβίωσης η κλασ-
σική παιδεία έδιδε προβάδισμα στους κανόνες 
που πηγάζουν από τη φύση και το κατά τον 
λόγο δίκαιο και όχι σε δόγματα θρησκευτικά και 
μύθους. Πάντα κυριαρχούσε το μέτρο της χρυσής 
αναλογίας, που είχε ισχύ και στις σχέσεις ατόμου 
και συνόλου. Ο Χριστιανισμός, που συνιστά το 
σημαντικότερο στοιχείο, το οποίο προστέθηκε 
στον ανθρωποκεντρικό κόσμο του Ελληνισμού 
θεοποίησε τον Λόγο. Εξύψωσε την ηθική συμβί-
ωση των ανθρώπων και πρόσθεσε μια ορισμένη 
όψη της αισθητικής δημιουργικότητας, αλλά δεν 
μετέβαλε τις βασικές θέσεις του Ελληνισμού. Στο 
χώρο της Τέχνης εισήγαγε την αδέσμευτη από το 
λόγο συγκίνηση και έλλαμψη -πληρότητα, την 
άπειρη νοσταλγία προς κάτι καλύτερο από το 
εγκόσμιο. Μια πολιτεία αγγέλων, έναν Παράδει-
σο. Ένα εξωλογικό στοιχείο απόλυτης αρμονίας, 
ρομαντικό, θεϊκό τέλειο.. Στις σχέσεις των ανθρώ-
πων εξιδανικεύοντας τον αρχαίο έρωτα και πλα-
ταίνοντας τον ηθικό νόμο, χάρισε εκείνα τα πνευ-
ματικά πλάτη που στην εγκόσμια ζωή αντέχουν 
μόνο συνδυασμένα με τον έλλογο ηθικό νόμο. Την 
ανυστερόβουλη αγάπη έθεσε ως ύπατο σημείο 
ηθικού δεσμού επάνω από τον οίκτο, ανθρωπιά. 
Αλλά για την οργάνωση της εγκόσμιας ζωής ως 
βάση μένει ο ηθικός νόμος.

Συμπεράσματα- επίλογος
Κάθε άνθρωπος, κάθε έθνος υπάρχουν για 

να εκπληρώσουν τον ύπατο και μοναδικό σκοπό 
της Ανθρωπότητας, που είναι η ανάπτυξη των 
αξιών που βρίσκουν  τους έκφραση στο Αγαθό. 
Η φιλοσοφία βρίσκεται, όπου υπάρχει αναζήτηση  
της αλήθειας , είναι σε απόσταση από την εφαρ-
μοσμένη επιστήμη, αλλά επικαλύπτει όλες τις 
θεωρητικές επιστήμες. Με τη θεραπεία της αξίας 
της αλήθειας δεν εξαντλείται ο ανθρωπισμός. Η 
αξία του ωραίου είναι εξίσου απαραίτητη. Η θρη-
σκεία «τελειώνει» το πνεύμα του ανθρώπου και 
ολοκληρώνει την πνευματική φυσιογνωμία του. 
Η φιλοσοφία, οι επιστήμες, η Τέχνη και η Θρη-
σκεία έχουν ορισμένα απαραίτητα θεμέλια στον 
εσωτερικό άνθρωπο, που αποτελούν την πηγή 
κάθε είδους αξίας του ανθρώπου. Αυτά είναι οι 
ριζικές «στάσεις» του ανθρώπου , ως πρόσωπο, 
από τις οποίες αναδύεται στην θεωρία και πράξη 
ο πολιτισμός του και συγκροτούν τον πολιτισμένο 
άνθρωπο.

Από αυτές, ήτοι την διαρκή αναζήτηση της 
αλήθειας , την καλλιέργεια του κάλλους και τη 
βούληση για πραγμάτωση του αγαθού, πρέπει να 
αρχίσει η καλλιέργεια της όλης προσωπικότητας, 
η διάπλαση. Αυτές συνθέτουν το αντικείμενο της 
ολιστική παιδείας του και αυτές πρέπει να εμφυ-
σήσουν την ποιότητά τους, το νόημά τους και σε 
όλες τις επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή θρησκευ-
τικές επιδόσεις στη θεωρία ,όπως και στις ηθικές 
και πολιτικές επιδόσεις στην πράξη. Αυτές στην 
ενότητά τους αποτελούν την ανθρωπινότητα του 
ανθρώπου. Αυτές τις αέναες και στον ύπατο 
βαθμό τελειότητας αξίες απέδωσε ο άνθρωπος 
στο Υπέρτατο ΟΝ , τον Θεόν του, τον οποίο 
χαρακτήρισε ως Πάνσοφο( Γνώστη πάσης αλή-
θειας), Πάγκαλο( έκφραση του τέλειου κάλλους) 
και Πανάγαθο( Δημιουργό του Ύπατου Αγαθού).

Οι πολιτισμοί, οι θρησκείες, οι επιστήμες 
κλπ, ως αναδύσεις του ανθρωπίνου πνεύματος 
είναι οιονεί «ζωντανοί» οργανισμοί και φέρνουν 
συστατικά των καιρών που έλαβαν την αρχική 
μορφή τους. Αναφύονται από συνθέσεις πνευμα-
τικών ανθρώπινων ενεργημάτων, αναπτύσσονται 
και καρποφορούν, αλλά εξασθενίζουν και ενίοτε 
αφανίζονται.

Ο Ελληνισμός, ως πολιτισμός και ο Χριστιανι-
σμός, ως θρησκεία, ανήκουν σε  εκείνες τις ελά-
χιστες αναδύσεις, που άντεξαν στις μεταβολές, 
ενίοτε ολέθριες, της ανθρωπότητας και άφησαν 
ανεξίτηλη την επιρροή τους στο ανθρώπινο γίγνε-
σθαι, γιατί προσέδωσαν στην ανθρώπινη ζωή 
μοναδικές ποιότητες. Εκτιμάται ότι το ίδιο θα 
συμβεί και στο μέλλον. Η σύνθεσή τους διήλθε 
από στάδια κρίσιμα γεμάτα αντιπαλότητες, αντα-
γωνισμούς, αλλά και αλληλο - συμπληρώσεις από 
τις οποίες αναδύθηκαν περαιτέρω νέες δυνάμεις 
για αναγέννηση και ανάπτυξη. Η όλη αλληλε-
πίδραση με πολλαπλές αναδράσεις έλαβε χώρα 
μέσα στον Ρωμαϊκό χώρο- χρόνο, όπου αναδύθηκε 
η νομική πολιτική τεκμηρίωση των ανθρώπινων 
σχέσεων. Τα τρία αυτά τεράστια δημιουργήματα 
του ανθρώπινου πνεύματος ( Ελληνικός Ανθρω-
πισμός, Χριστιανισμός και Ρωμαϊκό Δίκαιο) συν-
δέθηκαν σε υψηλό βαθμό αρμονικότητας μεταξύ 
τους, ώστε πλέον, συνιστούν τα θεμέλια του 
Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, από τον οποίο αναδύ-
θηκε ο πολιτισμός του Σύγχρονου Κόσμου.

(ΥΓ: Περισσότερες «Εισηγήσεις» εκλεκτών Μελών 
της ΚΙΒΩΤΟΥ για το ίδιο Θέμα στην « ΑΠΟΦΑΝΣΗ# 
3» στο www:kivotospaideias@com )

Ελληνισμός-Χριστιανισμός και σύγχρονος κόσμος 

του Δημήτρη Κ. Μπάκα 
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1.Το βόσκημα του κοπαδιού 

Μια παγωμένη μέρα του Γενάρη 
(1992) βρέθηκα στον Άγιο Κων/νο 
Βόνιτσας βόσκοντας τα στέρφα των 
Νακαίων τσελιγκάδων, Κώστα και 
Βάιου, από το Ματσούκι Τζουμέρκων. 
Με το χάραμα «επήρα του ήλιου το 
δρόμο» φορτωμένος το «σακούλι1 του 
τζιομπάνου» και τη μακριά «φλώρα» κάπα 
μου συνοδεύοντας το στερφοκόπαδο, που 
κατευθυνόταν προς τις «Ορνίτσες2», μια 
ψηλοράχη που δεσπόζει στα χειμαδιά της 
Βόνιτσας και εποπτεύει του Αμβρακικού 
ολάκερη την επικράτεια.

Τα στέρφα3 ήταν διακόσια τριάντα 
εφτά, τριάντα οκτώ ήταν τα κριάρια, 
βαρβάτα4 και γκεσέμια5, εφτά οι τράγοι, 
οι οποίοι κατά τις εποχικές μετακινήσεις 
των νομάδων φέρουν τα «βαριά 
κυπριά» και τη μεγάλη κουδούνα, που 
αποτελούν το αρμονικό σύνολο, γνωστό 
ως «αρμάτα»6 στα ποιμενικά δρώμενα. 
Αχώριστος συνοδός μας ο Κουταβούλης, 
ένα ανεκτίμητης αξίας τζομπανόσκυλο, 
που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη 
φύλαξη του στερφοκόπαδου και δεν το 
αφήνει ούτε στιγμή από τα μάτια του. 
Ο Κουταβούλης είναι προικισμένος με 

κορμί συρτό7, στήθος φαρδύ και δυνατό, 
πατούσες εντυπωσιακές· το αλύχτημά 
του είναι βραχνό και κοφτό, που αν το 
ακούσει κάποιος ξαφνικά, παγώνει το 
αίμα του.

Τα πρόβατα απλώθηκαν σ’ ένα 
πλάι ασφακερό8, σκόρπισαν μέσα 
στις τούφες9 αναζητώντας το λιγοστό 
χορτάρι της βαλαώρας10. Τα τραγιά 
ορθοστατούσαν11 στις αγριλιές12 και 
τρυγούσαν τα κλωνάρια τους. Καθώς 
ψήλωσαν τα στέρφα, στο φτερό13που 
ήμουνα, καμιά «κοσαριά»14 τρόμαξαν 
κάπως και μαζεύτηκαν, ενώ μια 
προβατίνα «γριβοκάτσινα»15 έτρεχε 
πέρα-δώθε ασταμάτητα. Πλησίασα 
στο σημείο εκείνο και με τη μακριά 
κλίτσα, που φιλοτέχνησε για χάρη μου ο 
Βάιος, την έπιασα· διεπίστωσα πως «είχε 
βρακωθεί»16, ένα μικρό δηλ. παλιούρι 
είχε μπλεχτεί στην ουρά και στο μαστάρι 
της και την ενοχλούσε· έτρεχε λοιπόν 
προσπαθώντας να απαλλαγεί από αυτό, 
μα το είχε τυλίξει πιο σφιχτά στα μαλλιά 
της· την λύτρωσα από το περιττό φορτίο 
και την άφησα ελεύθερη· στα χέρια 
μου έμεινε η μυρωδιά των προβάτων, 
η οποία ξυπνούσε μέσα μου θύμησες 
παλιές, μα όχι λησμονημένες.

Θα ήταν περίπου έντεκα η ώρα, όταν 
το κοπάδι έφτασε στα μισά περίπου 
της ψηλοράχης, όπου ένα σύμπλεγμα 
από πουρνάρια, άγριες ελιές και βράχια 
κάστρωνε κυριολεκτικά τον τόπο· εκεί 
τα στέρφα «γραδώθηκαν»17 και δεν 
είχαν πρόθεση «να σπάσουν»18 για να 
συνεχίσουν την περιδιάβασή τους. Με 
δυο-τρία ποιμενικά επιφωνήματά μου 
οι ηγέτες του κοπαδιού πετάχτηκαν 
θαρρετά μπροστά και χάραξαν 
πορεία· τα πρόβατα αράδιαζαν19 στο 
μονοπάτι· βρήκα λοιπόν την ευκαιρία, 
καθώς περνούσαν αρμαθιασμένα20, 
να σκαλώσω21 σ’ ένα «τσιουγκάνι»22 
να τους «πάρω ένα μέτρο» και να 
απολαύσω τον δυναμισμό και την 
ομορφιά του κοπαδιού αυτου καθ’ ότι 
το στερφοκόπαδο απαρτίζουν κυρίως 
τα ζυγούρια23 και οι μηλιώρες24, η 
εφηβεία των κοπαδιών και τα κριάρια 
που συμβολίζουν την αντρίκεια πλευρά 
της ποιμενικής ζωής, ενώ τα γαλάρια 
που βοσκούσαν σε ομαλούς τόπους 
συνδέθηκαν με τη θηλυκάδα και τη 
γονιμότητα του κάμπου· τα γαλάρια 
είχαν γεννήσει αρνιά, τη νέα γενιά 
που θα αναλάβει τη διατήρηση και την 
αύξηση των κοπαδιών.

Την ώρα που μετρούσα, βλέπω μια 
προβατίνα «βακροκάλεσια»25 λερωμένη 
από αίμα και βρωμιές στην ουρά της· 
υποψιάστηκα ότι είχε αποβάλει. «Την 
λυκοσκισμένη26» συλλογίστηκα, «θα 
μείνει ολόστερφη τούτον τον χρόνο». 
Τότε θυμήθηκα τα λόγια του πατέρα μου, 
που είχε πει το 1974 στην Ψηλοράχη 
Χρυσοβίτσας Ξηρομέρου για μια 
προβατίνα «τσιούλα λάια27» απορμένη28: 
«κάλλιο να ψοφήσει, παρά να απορρίξει 
στο έτοιμο για γέννο», υπονοώντας ότι 
η προβατίνα αυτή ζημιώνει τον βοσκό, 
που είναι υποχρεωμένος να πληρώσει 
τα έξοδα για τη διατροφή της, ενώ αυτή 
δεν θα του δώσει ούτε αρνί, ούτε γάλα.

Στη ράχη στις «Ορνίτσες» που 
σκαρφάλωσαν τα στέρφα, υπήρχε μια 
απλωτοπιά, σ’ ένα μικρό οροπέδιο, γύρω 
στα εκατό στρέμματα, που την έζωνε 
ολόγυρα ένα καμμένο, εδώ και δύο 
χρόνια, δάσος. Τα πρόβατα άνοιξαν από 
τη μια ως την άλλη άκρη της λάκκας 
και βοσκούσαν. Κάτασπρα, κάτασπρα με 
τα μακριά μαλλιά τους λουσμένα από 
τις βροχές του χειμώνα, έδιναν αίγλη 
ονειρική στο γκριζοπράσινο Γενναριάτικο 
σκηνικό.

συνεχίζεται στο επόμενο

Με τα στέρφα στης Βόνιτσας τα χειμαδιά Του Νικόλαου Β. Καρατζένη

1 σακούλι: από αρχ. ελλ. λέξη σάκκος-σακκούλιν 
(μεσαιωνικό)-σακ(κ)ούλιον-σακούλι ή από αρχ. 
ελλ. ρήμα σάττω: κατασκευάζω, φορτώνω-σάκος: 
ασπίδα καλυμμένη με δέρμα βοδιού για να είναι 
αδιαπέραστη. Ο σάκος (ασπίδα) του ομηρικού 
Αίαντα ήταν κατασκευασμένη με επτά απανωτά 
δέρματα βοδιού.
2 Ορνίτσες: από το ομηρικό ρήμα όρνυμι: ανακινώ, 
υψώνομαι-όρνις+κατάληξη –τσα, που δηλώνει 
κάτι το μικρό σε σύγκριση με το πιο μεγάλο· π.χ. 
φωλιά-φωλίτσα, κλωστή-κλωστίτσα. Η ψηλόραχη 
«Ορνίτσες» θεωρείται μικρή ράχη σε σύγκριση με 
τα υψηλά γειτνιάζοντα αυτής Ακαρνανικά Όρη.
3 στέρφα: κοπάδι αποτελούμενο από πρόβατα που 
γεννούν όψιμα, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, από 
τα κριάρια, τα ζυγούρια ενίοτε και προβατίνες που 
απέβαλαν. Οι νομάδες των Τζουμέρκων έδιναν και 
την ονομασία «στερφοζύγουρα» στο κοπάδι αυτό, 
αν υπερτερούσαν τα στέρφα σε αριθμό ή «ζ(υ)
γουρόστερφα», όταν τα στέρφα υπολείπονταν. 
Όταν όμως γεννούσαν όλες οι όψιμες προβατίνες 
και στο στερφοκόπαδο απέμεναν μόνο τα κριάρια 
και όσες θηλυκές είχαν μείνει στέρφες πια με την 
κυριολεξία του όρου, οι ποιμένες αναφερόμενοι 
στο κοπάδι αυτό, το αποκαλούσαν στερφοκρίαρα, 
στερφαδάκια, στερφάκια. Στέρφα: προέλευση 
από το ομηρικό «στείρη»: άγονος, άκαρπος από 
το οποίο παράγεται η λέξη «στέριφος»- στέρφος-
στέρφα: η μη τεκούσα προβατίνα.
4 βαρβάτα: αρσενικά ικανά προς αναπαραγωγή, 
επιβήτορες. Από την λατινικής προέλευσης λέξη 
«barbatus».
5 γκεσέμια: ευνουχισμένα τραγιά ή κριάρια, ηγέτες 
κοπαδιών. Η λέξη είναι τούρκικης προέλευσης.
6 αρμάτα: αρματωσιά, στολίδι. Από το ομηρικό 
ρήμα «αραρίσκω»: προσαρμόζω, μετοχή αορ. β’ 
άρμενος-αρμός-άρμα-αρμάτα-αρμόττω-αρμόζω.
7 συρτό: λεπτό και μακρύ. Από το ομηρικό ρήμα 
σύρω-σύρμα-συρτός. σύρμα: τομέας λιβαδιού 
ξεχωριστός για κάθε κοπάδι.
8 ασφακερό: πλαγιά καλυμμένη με ασφάκες, 
άγριες φασκομηλιές, φλομίς η θαμνώδης είναι 
η επιστημονική της ονομασία. Με τα ξηραμένα 
ασφακοκέφαλα, όταν ήταν στεγνά, οι ποιμενόβιοι 
άναβαν φωτιά γιατί ήταν τα πιο ιδανικά 
προσανάμματα.
9 τούφα: μικρή συστάδα από θαμνώδη φυτά. Από 
αρχ. ελλ. Λέξη τύφη-τούφα. Στη λατινική επίσης 
tufa.
10 βαλαώρα: βοσκότοπος τραχύς στον οποίο 
κυριαρχούσαν οι ασφάκες, οι πέτρες και οι 
βελανιδιές. Προσωπική άποψη, παράγεται από 
ρίζα –βαλ του ομηρικού ρήματος βάλλω+τη 
λέξη «εώρα» από το ομηρικό ρήμα «αείρω»: 
υψώνω, ομόριζο η λέξη μετέωρο. Αιώρα ή εώρα: 
το αιωρούμενο, το υπερυψωμένο. βάλω+εώρα-
βαλεώρα- βαλαώρα. Πράγματι οι βαλαώρες που 
αποτελούσαν τα στερφοτόπια ήταν τα πιο ορεινά 
(υπερυψωμένα) και τα πιο δύσβατα λιβάδια γι’ 
αυτό οι νομάδες «έριχναν» σε αυτά τα στέρφα, 

τα οποία ήταν τα πιο νέα, ανάλαφρα και ευέλικτα 
πρόβατα σε αντίθεση με τα «γκαστρωμένα», 
τα γεννημένα και τα γαλάρια, που έβοσκαν σε 
απαλούς και γαλακτοφόρους τόπους. Από τη 
Βόνιτσα έως τον Αστακό Ακαρνανίας εκτείνονται 
οι φημισμένες βαλαώρες του Ξηρομέρου στις 
οποίες ξεχειμώνιαζαν επί χρόνια οι νομάδες 
των Τζουμέρκων από Πράμαντα έως Μεσούντα. 
Βαλαωρίτης είναι το όνομα του βουνού που 
υψώνεται βορείως του Λούρου Πρέβεζας, το 
οποίο είναι κατάφυτο από ασφάκες και βελανιδιές. 
Στο ύψωμα Βαλαώρα είναι κτισμένες κάποιες 
συνοικίες της πόλης της Άρτας.
11 ορθοστατούσαν: στηρίζονταν στα πισινά τους 
πόδια και άπλωναν τα μπροστινά στα δέντρα. Από 
το ομηρικό «ορθός» και ρήμα «ίστημι»-στητός-
άστατος-ορθοστατώ- ορθοστάτης-επαναστατώ-
επαναστάτης.
12 αγριλιές: άγρια ελαιόδεντρα. Η αγριλιά είναι 
ιδανική τροφή για τα κατσίκια ως συμπλήρωμα 
του μητρικού τους γάλακτος.
13 φτερό κοπαδιού: η μια πλευρά του κοπαδιού. 
φτερό: από αρχ. ελλ. ρήμα πέτομαι- πτερόν-
φτερό.
14 κοσαριά: εικοσαριά, είκοσι. 15. γριβοκάτσινα: 
προβατίνα με λευκά μαλλιά και ανοιχτό κόκκινο 
προς το καφέ χρώμα
στο πρόσωπο, στα αφτιά και στα πόδια. Κάτσινα: 
προβατίνα με έντονο το κόκκινο χρώμα. Από τις 
λέξεις γρίβος: φαιός και κάτσινος: κοκκινωπός. 
15 Η λέξη γρίβος από τη λατινική grigio-γκρίζο-
γρίζο-γρίβο αλλά και ρήμα γριβιάζω: ασπρίζουν 
τα μαλλιά μου. Κάτσινα: πιθανή προέλευση 
από τη λέξη κόκκινος με μετατροπή των δύο 
κ σε τσ- κότσινος-κόκκινος. Ο Κ. Κρυστάλλης 
στο ποίημά του «ο κούρος» γράφει: «τήρα την 
στερφοκάλλεσα ρούντο μαλλί που βγάζει, πρόγγα 
ορέ Λιά την κότσινα που ξυέται στα παλιούρια...» 
Γριβοκάλλισια είναι η προβατίνα με ξεθωριασμένα 
κάπως τα μαύρα στίγματα στην όψη, στα αφτιά 
και στα πόδια σε αντίθεση με την κάλλισια ή 
κάλεσια, η οποία φέρει βαθιές μαύρες βούλες στο 
μέτωπο, στα αφτιά και στα πόδια. κάλλισια από το 
ομηρικό καλός-καλλίων-κάλλιστος. Κάλλιστος-
κάλλισιος. Όντως τα κάλλισια πρόβατα ήταν τα 
πιο όμορφα στα νομαδικά κοπάδια.
16 είχε βρακωθεί: εν προκειμένω με μεταφορική 
σημασία, το παλιούρι λειτούργησε ως ενοχλητικό 
εσώρουχο. Από τη λέξη βράκα της λατινικής. 
Βράκα-βρακί-βρακώνομαι- ξεβράκωτος.
17 γραδώθηκαν: στριμώχτηκαν και δυσκολεύονταν 
να προχωρήσουν λόγω της κακοτοπιάς. 
Γραδώθηκαν, από τη λέξη γράδα ή γράβα: σχισμή 
γής, στένωμα.
18 να σπάσουν: να βρουν διέξοδο, να διασχίσουν 
τον λόγγο. Από αρχ. ελλ. ρήμα σπάω- σπώ, 
μέλλοντας σπάσω-σπαστός.
19 αράδιαζαν: διάβαιναν χωρίς διακοπή· αραδιάζω, 
προέρχεται από την αρχ. ελλ. λέξη ουρά και 
κατάληξη –δα-ουράδα-αράδα-αραδιάζω, όπως 

άπλα-απλάδα. Το κάθε πρόβατο ακολουθούσε 
την ουρά (το πίσω μέρος) του προηγουμένου.
20 αρμαθιασμένα: τα πρόβατα περνούσαν κατά 
απόλυτη σειρά γιατί το πέρασμα ήταν στενό· 
αρμαθιάζω, από αρχ. ελλ. λέξη ορμαθός-αρμαθιά-
αρμάθα-αρμαθιασμένος- αρμάθες καπνού.
21 να σκαλώσω: να ανεβώ. Από την ιταλική λέξη 
scala-σκαλώνω-σκαλωσιά. 
22 τσιουγκάνι: συμπαγής πέτρινος όγκος. Από 
το ομηρικό ρήμα τεύχω, μετοχή παρακειμένου 
τετυγμένος: επεξεργασμένος, συμπαγής, 
προέρχεται η λέξη τύκος ή τυκάνη: εργαλείο 
για επεξεργασία λίθου, υποκοριστικό τυκάριον-
τσυκάριον- τσουκάριον-τσουγκάρι και τσιουγκάνι 
και τσιούκα: μυτερή κορυφή βουνού. Τσιουγκάρι 
και τσιουγκάνι μεταφορικά: ισχυρογνώμων, 
ξηροκέφαλος. Τσιουκαρέλα: η υψηλότερη 
κορυφή στα θερινά λιβάδια του Συρράκου, Μονή 
Τσιούκας στο Ελληνικό Ιωαννίνων, Τσιούκα ρόσα 
η κορυφή του όρους Τύμφη στον Ν. Ιωαννίνων, 
Τσιούκα ρόσα: η κορυφή στο βουνό Μαυροβούνι 
του Μετσόβου, ρόσα: κόκκινη.
23 ζυγούρια: πρόβατα ηλικίας από 10 μηνών 
έως 2 ετών. Από αρχ. ελλ. ρήμα ζεύγνυμι: δένω 
μαζί, ζευγαρώνω-ζυγός+κατάληξη –ούρι-ζυγούρι. 
Η λέξη ζυγός, όταν αναφέρεται σε αριθμούς 
σημαίνει άρτιος, διπλός. Το ζυγούρι, διπλώνει 
τα χρόνια της ζωής του από αρνί ενός χρόνου 
γίνεται ζυγούρι, δύο ετών.
24 μηλιώρα: προβατίνα έχουσα συμπληρώσει 
τα δύο χρόνια και συνήθως γεννάει για πρώτη 
φορά. Από την αρχ. ελλ. λέξη «μήλον»: πρόβατον· 
μήλον-μηλιόρι-μηλιόρα- μπλιόρα, μηλοβότης, 
μηλονομεύς, μηλοσκόπος: βοσκός προβάτων, 
μηλόβοτος: τόπος στον οποίο βόσκουν πρόβατα. 
Στα νομαδικά τσελιγκάτα που αριθμούσαν 
χιλιάδες προβάτων, οι ποιμένες σχημάτιζαν 
ειδικό κοπάδι με τα μηλιόρια (μπλιορκά), όταν 
γεννούσαν, για να τα προσέχουν πιο πολύ 
και να τα εντάσσουν μεθοδικά στην κοινωνία 
των ώριμων προβάτων. Η πρώτη πράξη του 
φθινοπωρινού εξαμήνου στα ποιμενικά δρώμενα 
ήταν το «γκαστροχώρισμα». Όσα πρόβατα ήταν 
«σ(η)μαδεμένα» συγκροτούσαν το κοπάδι με τα 
«γκαστρωμένα» και έβοσκαν στο «γκαστρολίβαδο», 
όσα γεννούσαν όψιμα μαζί με τα κριάρια 
αποτελούσαν «τα στέρφα» και βοσκούσαν στο 
στερφοτόπι. Όταν τα «γκαστρωμένα» γεννούσαν 
οι νομάδες τα οδηγούσαν στα «γεννολίβαδα», 
μέρη αβόσκητα με καθαρό χορτάρι, ανάλογα 
με το φύλο των αρνιών τους. Όσα από τα 
«γεννημένα» είχαν αρνάδες κατευθύνονταν στο 
αρνολίβαδο, εκείνες οι προβατίνες, που είχαν 
γεννήσει αρσενικά, πήγαιναν στο «σερκολίβαδο». 
Όταν οι νομάδες πωλούσαν τα «σερκά» αρνιά 
και «απόκοβαν» τις αρνάδες, αρχές Φλεβάρη 
περίπου, τα έως τότε «γεννημένα» πρόβατα 
συγκροτούσαν τα γαλαροκόπαδα, γιατί 
γαλαρεύονταν, δηλ. αρμέγονταν. Τα γαλάρια 
βοσκούσαν στα ίδια λιβάδια τα οποία όμως 

έκτοτε οι ποιμένες ονόμαζαν γαλαροτόπια ή 
γαλαρολίβαδα και τους τζιομπαναραίους 
τους, γαλαριάρηδες. Γκαστροχώρισμα, η 
λέξη παράγεται από τις αρχαίες ελλ. λέξεις: 
γαστήρ-γαστέρος και χώρος- υποκοριστικό 
χωρίον-χωρίζω. Πρόθεση εν+γαστήρ (κοιλιά)-
εγγάστριον (το εντός της κοιλιάς)-εγγαστρώνω-
γκαστρώνω-μετ. παρακειμένου γκαστρωμένος, 
γκάστρωμα: σύλληψη, γκαστρωμένος+χωρίζω-
γκαστροχωρίζω-γαστροχώρισμα. Σ(η)μαδεμένα: 
τα πρόβατα που βρίσκονται στον τελευταίο μήνα 
της κύησης και αρχίζουν να κατεβάζουν μαστάρι, 
σημείο εγγυμοσύνης. Από την ομηρική λέξη σήμα-
σήματος- σημάτιον-σημάδιον-σημάδι-σημαδεύω-
σημαδεμένος. Σημάδι επίσης οι ποιμένες 
ονόμαζαν και το κόψιμο στα αφτιά των προβάτων 
για να γνωρίζει ο καθένας τα πρόβατά του.
25 βακροκάλεσια: προβατίνα με άσπρα μαλλιά, 
μαύρα στίγματα στο πρόσωπο, στα πόδια και στα 
αφτιά, η οποία ομοιάζει περισσότερο προς την 
κάλεσια παρά προς τη βάκρα. βάκρα: προβατίνα 
με άσπρο μαλλί, μαύρο πρόσωπο και μαύρα 
πόδια.
26 λυκοσκισμένη: λύκος+αρχ. ελλ. ρήμα σχίζω-
σκίζω. Συνήθης κατάρα για τα πρόβατα ή τα 
γίδια τα οποία με την ανυπακοή τους εξοργίζουν 
τον τζιομπάνο. Συνώνυμα: λυκοφαγωμένα, 
λυκογδαρμένα, λυκοτεντωμένα.
27 τσιούλα λάια: προβατίνα μαύρου χρώματος με 
μικρά και όρθια αφτιά. Τσιούλα: πιθανή προέλευση 
από αρχ. ελλ. ρήμα ίστημι-στύλος-στυλόω-ώ-
στυλώνω-τσυλώνω- τσιουλώνω (σηκώνω 
όρθια τα αφτιά)-τσιούλα. Τα μουλάρια κυρίως 
τσιουλώνουν τα αφτιά όταν είναι εκνευρισμένα και 
ξεσπούν συνήθως σε κλωτσιές. Τσιουλαφτιάζω: 
εντείνω την προσοχή μου να ακούσω καλύτερα, 
σηκώνω τα αφτιά μου. Κατά τους νομάδες των 
Τζουμέρκων τα τσιούλα πρόβατα ήταν ταπεινά 
και επειδή ένιωθαν μειονεκτικά λόγω των μικρών 
αφτιών τους εύχονταν να μεγαλώσουν πολύ τα 
κοπάδια για να κρύβονται μέσα στο πλήθος σε 
αντίθεση με τα κρούτα πρόβατα, αυτά δηλαδή που 
έφεραν κέρατα, τα οποία εύχονταν να μειωθεί ο 
αριθμός των προβάτων ώστε να φαίνονται αυτά 
ως υπερήφανα, όμορφα και σπάνια που ήταν. 
Λάια: προβατίνα μαύρου χρώματος· προέλευση 
της λέξης λάιος, κατά προσωπική άποψη, από 
το αρχ. ελλ. επίθετο μέλας: μαύρου χρώματος, 
στη γενική ενικού μέλανος- μελανός-μελάνιος-
μελάιος-λάιος με συγκοπή συλλαβής, σύνηθες 
φαινόμενο, όπως μικρούτσικος-κούτσικος. Η λέξη 
λάιος υφίσταται στην αρχαιότητα, αφού ο Λάιος 
ήταν ο πατέρας του τραγικού βασιλιά της Θήβας 
Οιδίποδα.
28 απορμένη: προβατίνα που έχει αποβάλει. Από 
πρόθεση από+αρχ. ελλ. ρήμα ρίπτω- μετοχή 
παρακειμένου απορριμένη-απορμένη. Οι νομάδες 
αποκαλούν το αποβληθέν έμβρυο «απόρμα»: 
απόρριμα. Απόρμα μεταφορικά ονομάζουν επίσης 
άνθρωπο αδύναμο, ισχνό και μικρού αναστήματος.
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Σαρακατσάνικος μουραπάς
Αυτόν του μουραπά τον μολόγαγε ο πατέρας μου. 

Είναι αλήθεια μο’ ‘λεγε αλλά δεν σ’ λέω τ’ όνομα:
Ήταν ένα Σαρακατσανόπουλο τζομπάνος, 

καμμιά εικοσιπενταριά χρονών, κι του ‘χαν κάν’ δυο 
μηνύσεις. Μία ότι έκλεβε τα κ’δούνια από ένα κοπάδι 
πρότα απ’ έναν χωριάτη, κι η άλλη ότι είχε απολύσ’ 
κατ’ σπαρτά. Ήταν κι λίγο ζόρ΄κος, ιδώ που τα λέμε, 
και μάρτυρας δεν πάαινε κανένας απ’ τα κονάκια. Είχαν 
τ’ς επιφυλάξεις τ’ς. Στου πρώτου δεν ήταν αλήθεια, 
στου δεύτερο τι να κάμ’ ο πατέρας τ’, πήγε.

«Αφού δεν έρχεται καένας θα ν’ άρθου ιγώ, τ’ λέει.
Παν στου δικαστήριου, φουνάζουν τ’ όνομα, σ’κώνε-

ται απάν, τ΄λέν’ την κατηγόρια.
-«Ιγώ δεν έχω κλέψει κ’δούνια ποτέ. Άλλο τίποτα»
-Έχ΄ς κάνα μάρτυρα τ’ λέει ου Πρόηδερους.
-Έχου τουν πατέρα μ’
-Να ‘ρθει, λέι ο Π΄ροηδερους
Σ’κώνεται απάν’ ου γέροντας και λέει τ’ μηνητή:
-Σ’ λείπου κι πρότα;
-Όχι, τ’ λέει
-Άλλους είν’ ου κλέφτ’ς, κύριε Πρόεδρε
-Πώς το λές με βεβαιότητα, τ’ λέει ου Πρόηδερους
-Αποκλείεται ο θ’κός μ’ ου γιος να πιάσ’ τ’ν πρατίνα, 

να τ’ς βγάλ’ το κ΄δούνι κι να του π’λήσει.
-Γιατί, ρωτάει ο Πρόηδερος
-Θα τ΄ν έπαιρνε μαζί με του κ’δούνι. Αφού δεν τ’ λεί-

πει πρατίνα, άλλους είν’ ου κλέφτ’ς σ’ λέου.

Τουν αθέουσε ου Πρόηδερος. 
Να πάμε στην άλλη μήνυση τώρα. Του ‘πε το κατη-

γορητήριο. Μάρτυρα έχει πάλι τουν πατέρα τ’.
-Για πες μας τώρα, τ’ απόλ’σε τα σπαρτά ου γιος τ’ 

λέει ου Πρόηδερους.
-Ιγώ εκείν’ τ’ βραδιά είμαν με τα στέρφα. Άκ’σα 

όμους άλλα γκ’δούνια μεσ’ στα σπαρτά. Δεν ήταν τα’ 
παιδιού

-Τα είδες, λέει ου Πρόηδερους, δεν ήταν ου γιος σ’;
-Τ’ άκ’σα, λέει ου γέρουντας
-Αφού δεν τα είδες, δεν πιάν’ το άκουσμα. Κάτσι 

κάτω, τ’ λέει ο Πρόηδερους. Ένοχος ο κατηγορούμενος.
Μόλις ακούει ου γέροντας «ένοχος» ρίχνει έναν 

πόρδο. Τον ακούει ο Πρόεδρος, φωνάζει τον χωροφύλα-
κα να τον συλλάβει.

-Γιατί κύριε πρόεδρε μη συλλαμβάν’
-Για προσβολή δικαστηρίου, τ΄λέει
-Γιατί είδις τίπουτα
-Όχι, άκουσα.
-Μπα για σένα πιάνει το άκ’σμα, για μένα δεν πιάν;
Το σκέφτηκε λίγο ο Πρόεδρος και αθέουσε το πιδί. 

Όταν πήγαν στα κουνάκια ρώτ΄σι η μάνα τ΄παιδιού τι 
έγινε στου δικαστήριου.

«Μια αλήθεια, μια πορδή, δεν δικάσ’κι του πιδί!!!»
 Βασίλης Κουτσούμπας, 

Τσουκαλάδες Βοιωτίας

Του Βασ. Γούλα, Άμπελοι Σερρών

Σαράντα μέρες νήστευαν
Οι νέοι και οι γέροι
Το κρέας δεν το έτρωγαν
Οι Σαρακατσαναίοι

Με το μεράκι έφτιαχναν
Και ζύμωναν τις νύχτες
Να φτιάξουν με το βούτυρο
Τις νόστιμες τις πίτες

Για να γιορτάσουν το Χριστό
Με συγγενείς και φίλοι
Και με ευλάβεια πολλή
Άναβαν το καντήλι

Πρωί να παν στην εκκλησιά
Να παν να κοινωνήσουν 
Και πίσω να γυρίσουν
Τις πίτες για να ψήσουν

Πρώτη η μάνα κάθεται
‘τοιμάζει το τραπέζι
Την πίτα κόβει σταυρωτά
Με το δεξί της χέρι

Κόβει φιλί για το Χριστό
Και το φλουρί σκεπάζει
Κι όλοι γύρω κάθονται
Και το Θεό δοξάζουν

Σαν ήρθανε και τα παιδιά
Βλέπουν φωτιά να καίει
Και το πουρνάρι έκαψαν
Και τις ευχές να λένε

Να ‘σαι καλά θεια Μαριγώ
Να ζήσεις χίλια χρόνια
Να ‘χεις κοπάδια πρόβατα
Και δεκαπέντε εγγόνια

Να ‘χεις καλά γεράματα
Και συ θεια Παναγιούλα
Κι όσα παιδιά είναι ανύπαντρα
Να παντρευτούνε ούλα.

Χριστουγεννιάτικο
ποίημα

Χρόνια Πολλά, 
Καλή Χρονιά.

Πολλοί μας ευχήθηκαν με κάρτες χάρτινες 
ή ηλεκτρονικές για τον ερχομό του νέου 
έτους. Σε όλους ευχόμαστε κι εμείς τη 
σειρά μας Καλή Χρονιά. 
Από τις ευχές που ήρθαν ξεχωρίσαμε το 
καλαίσθητο Ημερολόγιο του Συλλόγου 
Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας που περιέχει 
Σαρακατσάνικες συνταγές από παραδοσια-
κά φαγητά της διατροφής μας. 
Μπράβο σας.
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• Γόγολος Θεόδωρος, Πέρδικα 
Θεσπρωτίας ........................................................ 20
• Τσουμάνης Δημ. Ανδρέας, Γιάννινα ......... 30
• Καπρινιώτης Κ. Γεώργιος, Ηγ/νίτσα, ....... 20
• Ζαρογιάννης Νώντας, Στυλίδα ................. 20
• Κοντοδήμος Ηλ. Δημήτριος, Ιωάννινα .... 20
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• Γατσέλου Στυλιανή, Ναύπλιο .................... 20
• Τσουμάνης Θεοχάρης, Σαρωνίδα  ............ 20
• Γιαννακού Αντωνία, Αθήνα  ........................ 50
• Κωνσταντάκου Διαμ. Ευγενία  .................. 20
• Κόπανος Στέφανος, Αθήνα  ........................ 20
• Κοτούλας Γεώργιος, Ελάτη  ....................... 20
• Ράπτης Θωμάς, Ιωάννινα  ........................... 50
• Καραθόδωρος Απόστολος, Πολίχνη  ...... 20 
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• Τσουμάνης Αλκιβιάδης, Ωραιόκαστρο .... 30
• Αρβανίτης Χρυσόστομος, Ασφάκα ........... 40
• Γιαννακού Αντωνία, Αθήνα ......................... 50
• Καλαμίδας Χρήστος ...................................... 50
• Κάτσινου-Λιούγκου Ευρυδίκη, Αθήνα ..... 20
• Ράφτης Χρήστος, Καβάλα ........................... 20
• Καραγιάννης Αχιλλέας, Ρόδος ................... 20
• Κήττας Παναγιώτης, Παραμυθιά .............. 20
• Πολυμεροπούλου Μαρία, Λαμία ............... 20
• Παπιγκιώτης Ανδρέας, Γιάννινα ................ 20
• Ζήγος Πέτρος, Ηγουμενίτσα ...................... 40
• Τάγκας Δημήτριος, internet ....................... 20
• Τάγκας Κωνσταντίνος, Κατσικά ................. 20
• Κατρής Κων. Λάμπρος, Ηγουμενίτσα ....... 20
• Σαλμάς Βαγγέλης, internet Πρέβεζα ...... 15
• Φαρμάκης Ευριπίδης, Νέο Ρύσσιο ........... 30
• Θεοχάρης Γεώργιος, Γιάννινα .................... 20

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

ο καθένας, για το καρδάρι για να συνεχίσουμι. 

Πού το θυμηθήκαμε καταχείμωνο; Εμείς όχι. Οι Γάλλοι ναι. Η έκθεση του κονακιού 
και των αντικειμένων που τοποθετήθηκαν σε αυτό έληγε τον Μάιο του 2019 ύστερα από 
παράταση που ζητήθηκε και δόθηκε από μας στην αρχική διάθεση που ήταν έως το 2016. 

Με νέα επιστολή το Μουσείο ζητάει την παράταση της έκθεσης για ακόμα ένα χρόνο. 
Φαίνεται πως κάποιοι ενδιαφέρονται για μας περισσότερο ίσως από ότι εμείς εκτιμούμε. 
Δεν εξηγείται διαφορετικά το νέο αίτημα για παράταση της συμφωνίας μεταξύ της Αδελ-
φότητας και του Μουσείου Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Πολιτισμού.

Το Κονάκι µας στη Μασσαλία

 Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το 
τέλος της σύμβασης θα βρού-
με στην Ελλάδα έναν κατάλληλο 
τόπο να εκτεθούν τα αντικείμενα 
που υπάρχουν στο Μουσείο και να 
μην τα φάει ο σκόρος σε κάποια 
ντουλάπα.
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Ο Κάρστεν Χεγκ στο τέλος του βιβλίου του, «Οι Σαρακατσάνοι, 
μια ελληνική νομαδική φυλή1» και στα κεφάλαια, Λεξιλόγιο και 
Παράρτημα (σ. 380-448), παραθέτει: 1) ένα βασικό λεξιλόγιο του 
σαρακατσάνικου γλωσσικού ιδιώματος και 2) Τετρακόσιες περίπου 

λέξεις ξένες (δάνειες), που εντόπισε στη γλώσσα των Σ. Στην εισαγωγή των 
κεφαλαίων αυτών σημειώνει: «Η ολιγοήμερη παραμονή μου στις στάνες των 
Σαρακατσαναίων δεν μου επέτρεψε να επεκτείνω τη συστηματική έρευνά 
μου, πέρα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα, έρευνα της οποίας 
το αποτέλεσμα βρίσκεται στον πρώτο τόμο. Κατά τα λοιπά, η συλλογή των 
λέξεων είναι εντελώς τυχαία».

Ο σπουδαίος Δανός γλωσσολόγος και φανατικός φιλέλληνας με απόλυτη 
ειλικρίνεια εκθέτει τις δυσκολίες που συνάντησε στην προσπάθειά του να 
μελετήσει και να καταγράψει ένα από τα δυσκολότερα γλωσσικά ιδιώματα 
του τόπου μας. Ο ασφυκτικά περιορισμένος χρόνος (μόλις δυο μήνες το 
καλοκαίρι του 1922), η έλλειψη μέσων για την έρευνά του (ένα πρωτόγονο 
μαγνητόφωνο και μια φωτογραφική μηχανή), οι δυσκολίες μετακίνησής του 
στις διάσπαρτες σαρακατσάνικες στάνες του Ζαγορίου δεν του προσφέρανε 
τη δυνατότητα να μελετήσει με την πληρότητα που θα ήθελε το σαρακα-
τσάνικο ιδίωμα. Μιλάμε για ένα «παλικαράκι» μόλις είκοσι πέντε χρονών, 
το οποίο πρόλαβε μέσα σε εκπληκτικά σύντομο χρονικό διάστημα (από την 
εφηβεία του μέχρι την πρώιμη ενηλικίωσή του) να μελετήσει σε βάθος τα 
αρχαία ελληνικά, να μάθει την κοινή νεοελληνική και να έρθει σε επαφή με 
τις βαλκανικές και ανατολικές γλώσσες. Κατόρθωμα αξιοθαύμαστο.

Παρ’ όλες τις ατέλειες και τις παραλείψεις του, το σαρακατσάνικο λεξι-
λόγιο στο τέλος του βιβλίου του αποτελεί μια καλή βάση για τη σύνταξη 
ενός λεξικού που αφορά στο σαρακατσάνικο γλωσσικό ιδίωμα ή ενός ποι-
μενικού λεξικού γενικότερα. Θα μας απασχολήσουν εδώ οι δάνειες λέξεις 
του ιδιώματος, όπως τις καταγράφει ο Χεγκ. Αν και το δείγμα είναι μικρό, 
μας επιτρέπει, ωστόσο, να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Από 
τις τετρακόσιες λέξεις του δείγματος, οι διακόσιες πενήντα είναι λατινικές ή 
ανήκουν σε κάποια από τις ιταλικές διαλέκτους (π.χ. βενετσιάνικα). Ένδειξη 
ισχυρή ότι το σαρακατσάνικο γλωσσικό ιδίωμα δέχεται περισσότερες επιδρά-
σεις από τη Δύση. 

Γύρω στις εκατό λέξεις προέρχονται από την τουρκική γλώσσα. Ωστό-
σο, αυτές είναι περισσότερο πολύχρηστες σε σχέση με τις δυτικοφερμένες, 
καθώς σχετίζονται με τις καθημερινές ασχολίες των Σ. ή την ποιμενική τους 
ζωή. Λέξεις όπως είναι: το κονάκι, το χαμπέρι, το γιαούρτι, το καζάνι, η 
βελέντζα, το τζιουλμπένι, ο αλτζές, η κουσή,ο κιρατζής, αζάτι, ο χαβάς, το 
κουρμπάνι, το γιορντάνι, ο κεχαϊάς, το παζάρι, ο λάλας, ο άτας ή τάτας, το 
τλάκι, ο μπαξές, ο τζερεμές, ο νταής, το χούι, το σόι, το βακούφι κ.τ.λ είναι 
πολύχρηστες και δημιουργούν την λαθεμένη εντύπωση ότι το σαρακατσάνικο 
ιδίωμα είναι επηρεασμένο περισσότερο από την τουρκική γλώσσα. 

Γενικά η τουρκική επίδραση στη γλώσσα μας σχετίζεται με λέξεις καθη-
μερινές, λέξεις της αγοράς, της καθημερινής συναλλαγής, των καθημερινών 
σχέσεων. Απεναντίας η επίδραση που άσκησε η ελληνική γλώσσα πάνω 
στην τουρκική αφορά σε ένα λεξιλόγιο πιο καλλιεργημένο που σχετίζεται με 
τη γλώσσα της επιστήμης, της πολιτικής, της φιλοσοφίας κ.τ.λ.2 Πάντως σε 
καμιά περίπτωση οι τουρκικές λέξεις δεν περνούν, όπως άλλωστε και όλες 
οι δάνειες λέξεις, αναφομοίωτες στη γλώσσα μας. Ο λαός μας με το πολύ 
γερό γλωσσικό του αισθητήριο προσαρμόζει τις λέξεις που δανείζεται στο 
μορφολογικό σύστημα της γλώσσας μας.

Η επίδραση που ασκούν οι βαλκανικές γλώσσες (σλαβικές, αλβανική, 
αρωμούνικη) στο σαρακατσάνικο ιδίωμα είναι σαφώς μικρότερη. Παρουσι-
άζει, όμως, ενδιαφέρον η αλληλοεπίδραση που παρατηρείται στο θέμα του 
ποιμενικού λεξιλογίου. Πολλές κοινές λέξεις ανάμεσα στους βαλκανικούς 
λαούς, που αφορούν στην ποιμενική ζωή. Ονομασίες προβάτων, γιδιών, 
αλόγων, τυριών κ.τ.λ. Λέξεις όπως μαρκάλος, πριτσιάλος, οβορός, βετούλι, 
μπλιόρα, μπέλο, σίβο, τσιούλο, λιάρο, μπάλιο, μούργκα, μπάρτζο, γκίζα, 
κορίτα, κλιάστρα, κάλεσιος, κάτσινος, μπούτσικος, βάκρα, γρίβας κ.α, είναι 
κοινές, είτε προέρχονται από την ελληνική, είτε από τη σλαβική, την αλβα-
νική ή την αρωμούνικη. Λαοί που άσκησαν για αιώνες την κτηνοτροφία είτε 
με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, βρίσκουν διόδους επικοινωνίας πάνω στο 
αντικείμενο της απασχόλησής τους.

Μιλήσαμε στην αρχή για κάποιες παραλείψεις και λάθη κατά την εκτίμη-
σή μας. Είναι προφανές ότι ο Χεγκ κινείται με μεγαλύτερη άνεση στις λατινο-
γενείς γλώσσες κα διακρίνει με ευκολία στο γλωσσικό ιδίωμα που μελετά τις 
λέξεις, οι οποίες σχετίζονται με αυτές τις γλώσσες. Έτσι εξηγείται και η σχε-
τική πληρότητα του λεξιλογίου της πρώτης ενότητας, η οποία περιλαμβάνει 
λέξεις λατινογενείς. Πράγμα που δε συμβαίνει με τις άλλες τρεις κατηγορίες 
δανείων λέξεων. Εδώ παρατηρούμε έναν περιορισμένο αριθμό λημμάτων και 
προκαλούνται και οι περισσότερες αντιρρήσεις. 

Σημ. 
1) Κάρστεν Χεγκ, Οι Σαρακατσάνοι, μια ελληνική νομαδική φυλή, μετ. Ελένη Τσου-
μάνη- Γιαννάκη, επ. Ευαγγ. Παπιγκιώτης, εκδ.Α.Σ.Η., Ιωάννινα 2006, σ.480- 484.
2) Μαρία Δημάση – Αχμέτ Νιζάμ, Το Κοινό Λεξιλόγιο της Ελληνικής και της Τουρκι-
κής γλώσσας, 7-16, εκδ. εφημ. ΤΑ ΝΕΑ 2011(ανατύπωση της πρώτης έκδοσης των 
Αφων Κυριακίδη Α.Ε. 2004).

(συνέχεια στο άλλο φύλλο)  

Βασιλοκλούρα - μπουκβάλα 2019, 
12 & 13 Ιανουαρίου 2019

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλό-
γων Σαρακατσαναίων (Π.Ο.Σ.Σ.), 
σε συνεργασία με τον Σύνδε-

σμο Σαρακατσαναίων Ν. Λάρισας «Ο 
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ» διοργανώνει για έκτη 
συνεχόμενη χρονιά διήμερη εκδήλωση 
με τίτλο «ΒΑΣΙΛΟΚΛΟΥΡΑ -ΜΠΟΥΚΒΑ-
ΛΑ 2019» για το καλό του χρόνου.

Η κεντρική εκδήλωση θα διεξα-
χθεί στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο 
Νεάπολης Λάρισας.

Το θέμα της κεντρικής εκδήλωσης, 
«Δέντρο είναι οι ρίζες μας, ρίζες η 
παράδοσή μας», αποτελεί την πιστή 
αναβίωση των εθίμων του Δωδεκαη-
μέρου (Χριστούγεννα έως Φώτα), που 
είναι από τα αγαπημένα έθιμα του 
σιναφιού, τα οποία μας φέρνουν κοντά 
και μας θυμίζουν την αξία του θεσμού 
της οικογένειας. 

Στα παλιά ευλογημένα χρόνια, αλλά 

και στις μέρες μας, το χαρμόσυνο μήνυ-
μα των αγγέλων φέρνει ειρήνη στις 
καρδιές μας και δίνει βαθύτερο νόημα 
σε όλες τις μέρες του Γιορταστικού 
Δωδεκαημέρου. Μετά τον καθιερωμένο 
Αγιασμό και την κοπή της πίττας της 
Ομοσπονδίας, θα ακολουθήσει δρώ-
μενο με τα έθιμα του δωδεκαημέρου 
από τη θεατρική ομάδα του Συνδέσμου 
Σαρακατσαναίων Ν. Λάρισας.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με 
χορούς από τα Χορευτικά συγκροτήμα-
τα Συλλόγων όλης της χώρας.

Το απόγευμα του Σαββάτου ο διορ-
γανωτής σύλλογος θα παρουσιάσει στο 
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, Σαρακατσά-
νικη Μουσικοχορευτική Παράσταση, με 
θέμα «Στην στράτα της ζωής μας» ενώ 
το βράδυ θα πραγματοποιήσει τον ετή-
σιο χορό του στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων «Palladium» .

Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος 
Πίτα του Ηπειρώτη 2019. 

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ.

Ώρες λειτουργίας σαρακατσάνικης 
στάνης Γυφτόκαμπου Ζαγορίου

• Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου κάθε 
Σαββατοκύριακο κατά τις ώρες 10.00-
15.00.

• Από 23 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου, 
τη Μεγάλη εβδομάδα και την εβδομάδα 
του Πάσχα καθημερινώς κατά τις ίδιες 
ώρες.
• Από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 
καθημερινώς, εκτός Δευτέρας κατά τις 
ώρες 10.00-17.00.
Στον χώρο των εγκαταστάσεων 
λειτουργεί ταβέρνα και αναψυκτήριο.
Υπεύθυνος στάνης: Γεώργιος 
Τσουμάνης, τηλ.: 6936706107,
e-mail: georget563@gmail.com.
Η είσοδος στη στάνη είναι ελεύθερη.

26ο Πανελλήνιο Οργανωτικό Συνέδριο 
των Συλλόγων Σαρακατσαναίων 

Θα πραγματοποιηθεί  την 22-24 Μαρτίου 2019, στην Θεσσαλονίκη, στο Βελλί-
δειο. Συνεδριακό Κέντρο. Υπεύθυνος Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν.Θεσ/νικης 
η ΕΝΩΣΗ.Λοιπά από ΠΟΣΣ.

Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου
Η Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου σας καλεί στην κοπή της  

πρωτοχρονιάτικης πίτας την 16η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 8.00 μ.μ., στα 
γραφεία της, Δεσποτάτου Ηπείρου 30, Ιωάννινα.

Γενική Συνέλευση-εκλογές
Σαν να μην έφταναν οι Εθνικές, Δημοτικές, Περιφερειακές, Ευρωπαϊκές εκλογές 
που μας περιμένουν φέτος έχουμε και τις εκλογές στην Αδελφότητα των εν Αθή-
ναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου. Με βάση το νέο καταστατικό πρέπει να γίνονται 
από δω και πέρα κάθε δεύτερο Μάρτιο με αρχή τον Μάρτιο του 2019. 

Σας καλούμε λοιπόν στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Αδελφότη-
τας την Κυριακή 3 Μαρτίου στις 11.00 στα γραφεία της Αδελφότητας. Η 
παρουσία όλων είναι απαραίτητη. Όλοι πρέπει να τοποθετηθούν υπεύθυνα και να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους για το μέλλον της Αδελφότητας. Και λόγω αποκριάς 
το απερχόμενο ΔΣ εκτός από τις ευθύνες που του αναλογούν θα αναλάβει να 
προσφέρει και ένα μεζέ …ελέω αποκριάς την ημέρα εκείνη.

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 συν-
δροµητές για αρκετό διάστηµα δεν κατέβαλαν συνδροµή, έγινε από τον εκδότη της 
εφηµερίδας διαγραφή των ασυνεπών συνδροµητών. Και επειδή κάποτε µε τα ξερά 
καίγονται και τα χλωρά, αν κακώς έγινε διαγραφή σε κάποιον να µας ενηµερώσετε 
για να επανορθώσουµε. Προφανώς όλοι οι συνδροµητές πρέπει να στηρίξουν την 
εφηµερίδα για να συνεχίσει να εκδίδεται. Πιστεύοµε ότι αξίζει να συνεχίζει.

Οι ξένες λέξεις στο σαρακα-ΜΙΚΡOΚΕΙΜΕΝΑ 
του Θ.Γ. Γόγολου

τσάνικο γλωσσικό ιδίωμα και ο Χεγκ.


