
“Σηκωθείτε μωρέ, να προκάνουμε”, χούγια-
ξε η θειά Σπύραινα και έτριξε η ξύλινη 

πόρτα, φτιαγμένη από τα ξακρίδια του Ζησάκη 
από την Βοβούσα και καρφωμένη με πρόκες 
στη σειρά με ακρίβεια σε αποστάσεις μεταξύ 
τους, με τέχνη και μεράκι από τα άξια χέρια 
του πατέρα. 

Σηκώθηκα και εγώ τραβώντας από πάνω 
μου, το λιάρο το τσιόλι. Νίφτηκα με το νερό 

από τη βρυσούλα και με το πράσινο σαπουνάκι 
έφτιαξα τα μαλλάκια μου να κοκκαλώσουν λίγο 
με μυτούλες μπροστά στην μπάλα, για να είναι 
όμορφα. Έβαλα και τις γαλότσες και πήρα τον 
τρουβά τον καραμελωτό, δώρο από τον γάμο 
της θειάς Αποστόλαινας, της καινούργιας νύφης 
που ήρθε στο σόϊ μας, στο Παπαρναίϊκο. Μια 
χαψιά ψωμί μέσα και λίγο τυρί, το κόκκινο πλα-
στικό παγουράκι μου και το τσαπάκι.Το τσαπά-
κι για το σαλέπι! Σύθαμπο στην αρχή και σιγά 
σιγά ο ουρανός λαγάριζε. Μπροστά οι άλλες οι 
κουπέλες, οι μεγάλες, οι ξαδέλφες μου, η μάνα 
με το τσουλάκι στις πλάτες, οι θειές, όλες με 
τους τρουβάδες και στη σειρά στο μονοπάτι για 
να πάμε να μάσουμε σαλέπι.

Αφήκαμε πίσω μας την στάνη της Μόρφας, 
και πηγαίναμε για τα ξέφωτα, για τα βαρκά και 
τον τόπο στον Γιαννακό και στον Φέζο, πολύ 
κάτω από τα σταλιά. Γύρισα πίσω και δεν έβλε-
πα πια τη στάνη. Οι παιδικοί φόβοι για την 
αρκούδα, το λύκο, τα ζλάπια, τις οχιές που ήταν 
κοκκινωπές στο βουνό μας, όπως και το χώμα 
του, ζωντάνεψαν για άλλη μια φορά. Τί καλά 
που ήταν στην στάνη! Το ασφαλές μέρος της 

Μόρφας για μια φορά ακόμη, φάνταζε ευλογη-
μένο, οικείο! Τί όμορφο, το ανάγλυφο τοπίο της! 
Το τραχύ βουνό, οι λάκκες, τα ατέρμονα στην 
παιδική μνήμη λιβάδια της, τα ξέφωτα, τα πεύ-
κα, τα έλατα, οι ξέρακες, οι αγριοκουρουμλιές, 
οι κρανιές, τα δυνατά και άχρονα πυξάρια στα 
Κατράνια! Τί αίσθημα σου δίνει το ορεινό τοπίο 
με τις απίστευτες αντανακλάσεις φωτός, την 
μοναξιά και συνάμα την ελευθερία, τις δυνατές 
βουές του αέρα... 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Καλή Ανάσταση

Της Ελένης Π. Ράπτη

Γενική 
συνέλευση 
και εκλογές

Την Κυριακή 3 Μαρτίου έγινε η εκλογοαπολο-
γιστική Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας. 
Με την αλλαγή του καταστατικού, οι εκλογές 

από δω και πέρα θα γίνονται τον Μάρτιο και όχι 
τον Νοέμβριο όπως ήταν θεσπισμένο από χρόνια. 
Η προσέλευση του κόσμου στα συνήθη επίπεδα. 
Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν την Αδελφότητα, οι 
περισσότεροι όμως από αυτούς προτιμούν να μη 
χάνουν την ησυχία τους, αφήνοντας τους άλλους 
να ασχοληθούν. Δικαιολογίες φυσικά πολλές, με 
κυριότερη ότι δεν έχουν χρόνο, λες και όσοι ασχο-
λούνται είναι χασομέρηδες.

Εν πάσει περιπτώσει γυρνάμε στη συνέλευση που 
ξεκίνησε με τον απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ 
που επιγραμματικά έχει ως ακολούθως:
• Έκδοση της εφημερίδας σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα
• Οργάνωση εκδρομής στην ορεινή Κορινθία (20-
5-2018)
• Συμμετοχή στο αντάμωμα στην Πάρνηθα και στη 
φθινοπωρινή συνάντηση Σαρακατσαναίων Πελο-
ποννήσου
• Οργάνωση χορών 2018-2019
• Διατήρηση χορευτικού
• Δημιουργία και τακτική ενημέρωση facebook
• Οργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας σε Γυφτόκα-
μπο και Φλάμπουρα
• Παρουσίαση βιβλίου Γ. Καπρινιώτη «Στα χνάρια 
της σαρακατσάνικης παράδοσης» σε Ιωάννινα και 
Ηγουμενίτσα
• Έκδοση του βιβλίου «Σαρακατσάνικα και άλλα του 
Θεόδωρου Γόγολου και παρουσίαση του σε Ιωάννι-
να, Ηγουμενίτσα και Πεύκη.
• Συμμετοχή εκπροσώπων στις δραστηριότητες της 
ΠΟΣΣ και Πανηπειρωτικής

Οι εργασίες της συνέλευσης έκλεισαν με την 
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που συγκρο-
τήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:

- Πρόεδρος: Δημήτρης Λ. Τάγκας
- Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μιχ. Τσουμάνης
- Γραμματέας: Στράτος Θ. Γούλας
- Ταμίας: Παύλος Δ. Κατρής
- Μέλος: Λάμπρος Ναπ. Βαγγελής
- Μέλος: Γεωργία Λ. Γιαννακού
- Μέλος: Βασίλης Περ. Καπρινιώτης
Από τα εφτά μέλη του ΔΣ οι τέσσερις δεν συμμε-

τείχαν άλλη φορά στη διοίκηση της Αδελφότητας. 
Ελπιδοφόρο μήνυμα αν ληφθεί υπόψη και η συμ-
μετοχή δύο παιδιών από το χορευτικό μας στο ΔΣ.

Αντιπρόσωποι στην ΠΟΣΣ: Δημήτρης Τάγκας και 
Δημήτρης Κάτσενος

Αντιπρόσωποι στην Πανηπειρωτική ΣΣ: Βασίλης 
Σαλμάς, Λευτέρης Βαλάκος και Λάμπρος Βαγγελής. 

Και λόγω της ημέρας (αποκριές) έκλεισε η Γενική 
Συνέλευση με μεζέ, κρασί, κουβέντα και προβλημα-
τισμό για το μέλλον της Αδελφότητας.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ: 

Σαλέπι στα βαρκά της Μόρφας

ΑΡΧΕΙΟ Ε.ΡΑΠΤΗ. ΜΟΡΦΑ 1961. Από αριστερά διακρίνονται Μαρία Σ. Ράπτη, Άγγελος Σ. Ράπτης, Καίτη Δ. 
Ακρίβη, Αντώνης Δ. Ακρίβης, Κούλα Δ. Ακρίβη, Γιάννινα Ράπτη (το γένος Βαλάκου), Γιάννης Μ. Ράπτης, Χρήστος 
Μ. Ράπτης, ........
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Ιωάννης Κατρής του Αχιλλέα και η Σιντό-
ρη Ειρήνη του Γεωργίου απέκτησαν κορίτσι στις 
18/02/2019
• Ο Γρίβας Ανδρέας του Ιωάννη και η Μαργαρίτη 
Μαρία απέκτησαν κορίτσι στις 20/02/2019
• Ο Δημήτριος Ευ. Καρβούνης από το Σκαμνέλι και 
η Μαρία Δημουλιά απέκτησαν κορίτσι στις 6-3-19 
• Ο Ευάγγελος Καραγιάννης και η Ελισσάβετ Παντέ-
λογλου από Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσας απέκτη-
σαν κορίτσι στις 23-1-2019
• Η Βασιλική Ευάγγ. Καρβούνη και ο Δημήτρης Τσα-
πάρης από Ασπραγγέλους Ζαγορίου αποκτήσαν 
πρωτότοκο κοριτσάκι στις 22-1-2019
• Ο Γιώργος Ελ. Τσουμάνης από το Σκαμνέλι και η 
Ζωή Χασιώτη απέκτησαν κοριτσάκι στις 22-2-2019
• Η Ασπασία Κων/νου Τσουμάνη και ο Ανδρέας Πα-
ράβας απέκτησαν αγοράκι την 1/03/2019 
• Ο Σπύρος Χρ. Τσουμάνη από Πάπιγκο και η 
Έλλη Παπαγεωργίου απέκτησαν κοριτσάκι στις 
12/9/2018.
• Ο Τάσος Παν. Δόσης από Πάπιγκο και η Βούλα Ζή-
ση απέκτησαν κοριτσάκι στις 18/6/2018.
• Η Βασιλική Π. Τάγκα και ο Δημήτρης Λίλης απέκτη-
σαν αγόρι στην Αθήνα στις 31/1/2019
• Η Μάγδα Π. Γρίβα και ο σύζυγός της Σταύρος Αν-
γνωστόπουλος απέκτησαν αγόρι στην Αθήνα στις 
9/1/2019.
• Η Ζαχαρούλα Αλ. Τσουμάνη και ο Κολίκης Βασίλης 
απέκτησαν καριτσάκι στις 25/10/2018.
• Η Ευτυχία Αλ. Τσουμάνη και ο Κολώνης Χαρίσης 
απέκτησαν αγόρι στις 20/10/2018.
• Ο Γιώργος Βασ. Μακρής και η Αφροδίτη Σφακια-
νάκη απέκτησαν κορίτσι στις 3/9/2018.
• Ο Ελευθέριος Βασ. Μακρής και η Γεωργία Δούβλη 
απέκτησαν κορίτσι στις 29/11/2018.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
• Η Αναστασία Κωνσταντή Γιαννάκη από Αρχάγγελο 
Πρεβέζης και Ιωάννης Πλιούτας βάπτισαν τον γιο 
τους Ευάγγελο στις 2 Μαρτίου 2019, στην Πρέβε-
ζα. Ο μικρός είχε γεννηθεί στις 25/4/2018.

ΓΑΜΟΙ
• Η Αθανασία Εξάρχου του Ζήκου και της Σταυρού-
λας Γ. Γρίβα και ο Σπύρος Μουραλάτος παντρεύτη-
καν στην Αθήνα στις 24/2/2019.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Έχω να λάβω γράμμα σου
Αξιότιμοι κύριοι της συντακτικής επιτροπής της 

εφημερίδας «Σαρακατσάνικα χαιρετήματα». Θέλω 
να εκφράσω την άποψή μου, ένσταση, διαφωνία, 
όπως θέλετε πάρτε το, αρκεί να μην παρεξηγηθώ. 
Και να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση. Στο προη-
γούμενο τεύχος της εφημερίδας, Οκτωβρίου, Νοεμ-
βρίου, Δεκεμβρίου 2018, στη στήλη «έχω να λάβω 
γράμμα σου», ο φίλος μας ο Βασίλης Γούλας, είπε 
ότι εμείς οι Σαρακατσάνοι έχουμε τους εξής χορούς:

- Τη Λιάκαινα
- Τα μαύρα τα κλεφτόπουλα
Χορός με το όνομα «Λιάκαινα» δεν υπάρχει, είναι 

απλώς τίτλος τραγουδιού. Ούτε επίσης χορός με το 
όνομα «Τα μαύρα τα κλεφτόπουλα». Είναι και αυτό, 
απλά, τίτλος τραγουδιού.

Εδώ και πολλά χρόνια ακούω σε διάφορες Σαρα-
κατσάνικες εκδηλώσεις αυτούς που χειρίζονται τα 
μικρόφωνα να λένε: ακολουθεί χορός «Λιάκαινα» 
ή ακολουθεί χορός «τα μαύρα τα κλεφτόπουλα» ή 
ακολουθεί χορός ‘Έχ μωρέ». Είναι λάθος.

Έχω δει επίσης σε κάποια βίντεο, κάπου στο Βε-
λούχι και στα Άγραφα, Σαρακατσάνικα χορευτι-
κά συγκροτήματα και να λένε «χορός με κολοκά-
τσια»!!!. «Κολοκατσιασμένο» είναι το μυαλού αυτού 
που έχει αυτή την κολοκατσιασμένη άποψη.

Κάποτε ρώτησα τη μακαρίτισσα τη μάνα μου :
- Μάνα πόσους χορούς χόριβιταν τότι;
- Δ(γ)ιο πιδάκι µ΄. Του «Συρτό» κι του «Τσιάµ’κου». 
-Π οιο Συρτό
- Αυτό απ’ χορεύουµι τ’ «Βαρκούλα», τρία πέρα, ένα 
δώθι
- Κι «Τσιάµ’κου». Ποιο «Τσιάµ’κου» λές, αυτό όπ’ γλέ-
πουµε στ’ν τηλεόραση
- Όχι αυτό π’ σ’κώνιτι του ποδάρι τουν ανήφορο κι 
αµπδάτι σαν τουν Τσιαµτσιουρά. (τώρα τι είναι ο 
Τσιαµτσιουρά δεν ξέρω, το λέγανε πάντως οι δικοί 
µας εκεί απάν, στον Έβρο). Τσιάµ’κο λέµε αυτό όπ’ 
χορεύουµι Κάτσα. Τσιάµ’κο το ‘λεγαµαν τότι. Πιάνου-
νταν οι άντρες να χορέψουν κι έλεγαν, πώς θα του 
χορέψουµι, αρέ Σταυρουτό (Λιάκαινα) ή Κ’τσάδ’κο 
(Τα µαύρα τα κλεφτόπουλα) ή Κάτσα (Έχ µωρέ). Όταν 
ανακατέφκαµαν µε τ’ άλλα τα µελέτια κι αρχίν’σαµαν 
κι χόρευαµαν αυτό το Τσιάµ’κο π’ χορεύουν τ’άλλα τα 
µιλέτια, το ‘λιγαµαν Τσιάµ’κο παλιακό.

Αυτή είναι η άποψή μου σχετικά με τους Σαρακα-
τσάνικους χορούς, με κάθε επιφύλαξη βέβαια και 
ας με συγχωρέσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Γού-
λας. Όλα τα Τσάμικα τραγούδια , όπως «Βγήκε ν’ 
Αντώνης στ’ Άγραφα», «Νταβέλης», «Βελούχι μου 
περήφανο», όλα αυτά τα τραγούδια οι δικοί μας 
εκεί απάν, τα λέγανε σε ρυθμό ώστε να χορεύονται 
Παλιακό Τσάμικο, είτε «Σταυρωτό», είτε «Κ’τσάδι-
κο», είτε «Κάτσα».

Όσο για το ξενόγλωσσο ή μη της λέξης «Τσάμικο» 
δεν θέλω να έχω άποψη. Πάντως ανέκαθεν άκουγα 
τη λέξη «Τσάμικο).

Ευχαριστώ
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Σπύρος Μπίκος (Μπικουσπύρους)

του Ευριπίδη Λ. Γόγολου

Δια μέσου των «Χαιρετημάτων» θέλω να εκφράσω τη βαθιά 
μου εκτίμηση και τη συμπάθεια στο αναγνωστικό κοινό κυ-
ρίως των Γιαννιωτών και των ολιγάριθμων Σαρακατσαναίων 
Ηπείρου για την τιμή και την αναγνώριση που έκαναν στο 
πρόσωπό μου για την πλήρη ανταπόκριση, την αποδοχή και 
την προμήθεια του βιβλίου μου που κυκλοφόρησε το 2017-
2018, έστω και σε τιμή κόστους με τίτλο «Ο μπαρμπα-Λά-
μπρος ο Γόγολος», ο Σαρακατσάνος με όλο τον κόσμο».
Παράλληλα εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου και την απογοή-
τευσή μου προς τη συντριπτική πλειοψηφία των Σαρακατσα-
ναίων, που αυτοπροσώπως απευθύνθηκα, για την αποστρο-
φή και για την όλη εν γένει αρνητική στάση τους προς ένα 
βιβλίο, που ποτέ δεν διάβασαν κι έχοντας μόνο ως κριτήριο 
τον τίτλο του (οι ίδιοι δεν φταίνε).
Κυρίως εκφράζω την ειλικρινή πικρία μου προς τα μέλη 
των διοικητικών συμβουλίων πρώην και νυν, πλην λιγοστών 
εξαιρέσεων, και για τους περί αυτά κόλακες, χαμαιλέοντες κι 
υπερεγωιστές που κινούν πάντα τα νήματα για διακρίσεις και 
ανισότητες, για ψευδοαπογόνους παλαιών τσελιγκάδων, για 
επωνύμους κι ανωνύμους, για πλούσιους και φτωχούς, για 
παιδιά ενός κατώτερου θεού ακόμη και σήμερα…..
Κι όλα αυτά για ένα βιβλίο αληθινό, λιτό, ατόφιο, εκφραστι-
κό, παντοτινό, παραδοσιακό, μη προσωπικό-οικογενειακό, 
που καθρεπτίζει τη ζωή των παλαιών Σαρακατσαναίων και 
απεικονίζει την πραγματικότητα χτυπώντας το κατεστημένο 
και που λέει «τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη»….
Πάντως για όλους αυτούς τους δόλιους προπαγανδιστές, 
τους κακόβουλους, τους καχύποπτους, τους ψωρονταήδες, 
τους ψευδοπερήφανους, τους εκφραστές των διακρίσεων 
και των ανισοτήτων, που δεν ορίζουν κανέναν πέραν του 
εαυτού τους και που «τους χάλασα την πίτα» έστω και τώρα 
τους δηλώνω από καρδιάς πως η ομάδα αίματός μου είναι 
Α resus αρνητικό (-) κι αυθόρμητα προτίθεμαι να τους προ-
σφέρω και σε όποιον άλλο Έλληνα ή μη το έχει ανάγκη.
Παράκληση πολύ για τη δημοσίευσή του στα «Χαιρετήματα».
Υ.Γ. Με τέτοιες εξηγήσεις και συμπεριφορές θα μυήσουμε 
τους νέους στην λαϊκή-δημοτική παράδοση;

Σημείωση Συντακτικής επιτροπής
Υπενθυμίζουμε ότι βασική αρχή της εφημερίδας μας είναι η 
ευπρέπεια λόγου και η αποφυγή χαρακτηρισμών που πιθα-
νόν να δημιουργήσουν εντάσεις. Ούτως ή άλλως, δημοσι-
εύουμε το παραπάνω κείμενο στη βάση ότι τα ενυπόγραφα 
άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους.

Ευαρέσκεια-δυσαρέσκεια

Πανηπειρωτική Σ.Σ. Εκλογές 
και νέα Διοίκηση

Ύστερα από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες στην 
Πανηπειρωτική ΣΣ προέκυψε νέο ΔΣ που έχει 
ως εξής:
Πρόεδρος: Μάκης Κιάμος 
Α΄ Αντιπρόεδρος: Βασίλης Παπαϊωάννου 
Β΄ Αντιπρόεδρος: Κώστας Γαβριήλ 
Γενικός Γραμματέας: Σωτήρης Κολιούσης 
Ειδικός Γραμματέας: Αλέξανδρός Σπύρου 
Ταμίας: Πάκης Γκογιάνος 
Αναπληρωτής Ταμίας: Νίκος Παπαναστασίου 
Έφορος Τύπου: Χρήστος Τούμπουρος 
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Μαρίκα Γκόνη 
Έφορος Πολιτισμού: Αλέξανδρος Λαμπρίδης 
Έφορος Πνευματικού Κέντρου: Κώστας Λιάγκας

Ευχόμαστε καλή επιτυχία και το ενωτικό πνεύμα 
που επικράτησε στο σχηματισμό του Προεδρείου 
να συνεχιστεί και στις δράσεις της κορυφαίας ορ-
γάνωσης της Ηπειρώτικης αποδημίας. Ελπίζουμε 
να τερματισθούν οι διαμάχες που τα τελευταία 
χρόνια κυριαρχούσαν στην Πανηπειρωτική.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Αφροδίτη Σκόρδα, το γένος Νίκου Κάτσενου,51 
ετών,στη Σιταριά Ιωαννίνων στις 9/4/19.
• Γεώργιος Θεοδωράκης από Νέα Σελεύκεια, ετών 56, 
στις 20/2/2019.
• Ηλίας Κονάκης από Λάκκα ετών 82 στις 27/3/2019.
• Φωτεινή Μάστορα από Μύλους Θεσπρωτίας στις 
17/3/2019, ετών 86.
• Αθανάσιος Σοφ. Λαδιάς, από Βίτσα Ζαγορίου, 67 
ετών στις 18/02/2019 στην Αθήνα.
• Λαμπρινή χα Αναστ. Κώνστα (Γόγολου) από Γραικοχώ-
ρι, ετών 96, στις 11/03/2019.
• Ιωάννης Γόγολος του Δημητρίου, 82 ετών, στο Καλ-
πάκι στις 5/3/2019 (τροχαίο).
• Ιωάννης Γόγολος του Φωτίου, 80 ετών, από Πέρδικα 
Θεσπρωτίας στις 12/3/2019.
• Ευδοκία Μυριούνη από Άγιο Γεώργιο Θεσπρωτίας, 
ετών 97, στις 27/02/2019.
• Φιλομήλα χα Γ. Κήττα, το γένος Θιαμέγκου από το 
Τσεπέλοβο, 88 ετών, την 1-12-18.
• Ελευθέριος Σπυράκος 78 ετών, σύζυγος Κυριακής Κά-
τσανου στην Ν Σινώπη 11/3/2019.
• Σοφία χήρα Κωνσταντίνου Γιαννακού, το γένος Νικ. 
Κάτσενου, στο Ηλιοχώρι, 24/3/2019.
• Φίλιππος Θωμά Παπαρούνας 76 ετών, από Λάιστα 
Ζαγορίου, την 3/4/2019 στην Ελεούσα Ιωαννίνων.
• Λάμπρος Κάκος του Κωνσταντίνου, από Φιλιππιάδα, 
82 ετών, στα Γιάννενα.
• Βασίλειος Νταχρής του Νικολάου 93 ετών στο Καλ-
πάκι στις 16/2/19.
• Αλέξανδρος Αρβανίτης του Κων/νου 66 ετών στον 
Κατσικά Ιωαννίνων.
• Μιλτιάδης Σακελλαρίου συζ. Ναυσικάς Μιχ. Τάγκα, 
από Ιωάννινα, στις 29 Μαρτίου, 66 ετών.
• Γιάννης Ντρίκος σύζυγος Χρυσούλας Γ. Χασκή, 63 

ετών, από Παρακάλαμο, στις 11/3/2019.
• Γιώργος Παπιγκιώτης του Θεόδωρου, από Νέα Σινώπη.
• Γιούνης Χριστόφορος σύζυγος Ανθούλας Γ. Γεωργίου 
(Μάστορα) από Καλπάκι, ετών 85,16/03/19,στα Γιάν-
νενα
• Τηλέμαχος Μιχ. Τσουμάνης, από Κουκούλι Ζαγορίου 
στη Θεσσαλονίκη, στις 15/1/2019, 88 ετών.
• Νίκος Κονοσπύρης, σύζυγος Βεατρίκης Γ. Γιαννακού 
από Ηλιοχώρι Ζαγορίου. 
• Χρυσάνθη Βαλάκου του Ιωάννη, το γένος Αρβανίτη, 
87 ετών από Νεγράδες στις 14/1/2019.
• Ελένη Δελημήτρου του Αναστασίου, το γένος Καρα-
γιάννη, ετών 82, από Άνω Ραβένια, στις 7/2/2019.

Μνήμη Κων/νου Τσάτσου
Στις 28 Νοεμβρίου 2018 έφυγε από τη ζωή ένας γνή-
σιος Σαρακατσάνος, ο Κων/νος Τσάτσος. Δεξί χέρι του 
Συλλόγου Σαρακατσαναίων Κορδελιού Θεσσαλονίκης 
«Σταυραετός». Παντού πρώτος, πρόσχαρος να βοηθάει 
σε οτιδήποτε αφορούσε τον Σύλλογο. Ήταν πρότυ-
πο. Να στένουν κονάκια, 
όπου χρειαζόταν. Πρώ-
τος να βοηθήσει σε όλες 
τις εκδηλώσεις. 
Δυστυχώς, αδερφέ, μας 
άφησες πολύ νωρίς, 
εμάς και τον Σύλλο-
γο, όπου έδινες τη ζωή 
σου. Αδερφέ, να έχεις 
ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, να 
είναι ελαφρύ το χώμα 
του Κορδελιού και του 
Ευόσμου που σκεπάζουν 
το κορμί σου.
Καλό ταξίδι, αδερφέ.
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Το Σάββατο 26 Γενάρη, ως συνήθως το τελευταίο του Γενάρη, οργανώθηκε 
ο καθιερωμένος χορός μας. Μακράν ο καλύτερος των τελευταίων ετών, όπως 
μας λένε οι άλλοι, εμείς δεν λέμε τίποτα, αλλά αν δεν παινέψουμε το σπίτι μας 
κ.λπ, κλπ

Περισσότερος κόσμος από ότι τα προηγούμενα χρόνια και το κυριότερο 
πολύ κέφι και γλέντι μέχρι το πρωί. Στα τελειώματα του χορού ακούστηκαν 
παλιακά τραγούδια της τάβλας θυμίζοντας κάτι από περασμένες εποχές. Αντα-
μείφθηκαν με τον καλύτερο τρόπο οι μερακλήδες που έμειναν μέχρι το τέλος 
πιστοί. Για το κέφι του χορού μερίμνησαν οι τραγουδιστές Νίκος Γιαννακός, 
Κώστας Γαρέφης και Νίκος Καλαμίδας που τους συνόδευσαν ο Γιώργος Κοτσί-
νης στο κλαρίνο με τους συνεργάτες του στα παραδοσιακά μουσικά όργανα. 
Για την ανάδειξη της παράδοσης μερίμνησε το χορευτικό της Αδελφότητας που 
είναι αυτό που μας δίνει κουράγιο και συνεχίζουμε. Για τα οικονομικά, ας είναι 
καλά κάποιοι σιναφλήδες μας από την Ήπειρο που ενισχύουν τη λαχειοφόρο 
μας αγορά. Μπορείτε στο φατσοβιβλίο της Αδελφότητας (facebook Αδελφό-
της των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου) να δείτε στιγμιότυπα από τον 
χορό μας. Έτσι για να ζηλέψετε και να έρθετε του χρόνου. Να αναφέρουμε 
τους χορηγούς μας εκφράζοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθεια:
• Ξενοδοχείο Αλέξιος, Χρ. Μπιστιόλης
• Ξενοδοχείο Αγία Παρασκευή, Αφοί Τάγκα
• Ξενώνας Villa Παροραία, Αφοί Παπιγκιώτη
• Ξεν. ASTRA INN, Πάπιγκο Ζαγορίου, Σπ και Κ. Τσουμάνης
• Ξενοδοχείο Μπελόη, Αλ.Νταχρής
• Ξεν. Ραδιό, Ιουλία Τσέπη
• Ξενοδοχείο Καδί, Αφοι Βαγγελή 
• Ξεν. Πετρότεχνο , Θ. Κώστας
• Ξενώνας Καμάρες, Κ.Καραβασίλης-Τζένη Σουλτάνη
• Ξενοδοχείο Δίας, Αφοί Τσουμάνη
• Γ. Παπιγκιώτης, Τσεπέλοβο Ζαγορίου
• Ξεν. Αρχοντικό Κρανάς, Ασπράγγελοι Ζαγορίου
• Ξενοδοχείο Πάνθεον, Αναστ. και Άρης  Δόσης
• Ξενοδοχείο Κονάκι, Αχιλλέας Τσουμάνης
• ΕΛΑΙΑ Apartments, Καλπάκι, Κ. Καψάλης
• Βαγγέλης Ζυγούρης, Αθήνα, Πλεκτά
• Κ. Γιαννακός, Ξηροί Καρποί, Καλλιθέα
• Θωμάς Πάσχος, Καλλιθέα
• Χρ. Γόγουλας, Καρυά Κορινθίας
• Χρήστος Μπλέτσας, Οινοποιείο Κροκιδά
• Σπύρος Κάλλης, Αθήνα
• Μπούγιας Ιωάννης, Αθήνα
• Αδελφές Ιωάννη Γιαννακού (Clotho), Σουηδία
• Φερεντίνος Ιωάννης
• Λένα Πεταλίδη-Bαλάκου (Dermalogica Hellas)
• Πρότυπο service Κουτσός
• Λέλα Βαγγελή, δωρεάν είσοδος του χορευτικού της Αδελφότητας στο club 
«Στον Σταυρό του Νότου»

Δραστηριότητες τριμήνου
Ο Χορός μας 

1. «Σαρακατσάνικα τραγούδια 
της Ηπείρου»

Με την έκδοση του βιβλίου «Σαρα-
κατσάνικα και άλλα, ανάλεκτα Σαρα-
κατσαναίων» του Θόδωρου Γόγολου 
συμπληρώθηκαν δέκα εκδοτικές 
προσπάθειες της Αδελφότητας σε 
βιβλία, φωτογραφικά λευκώματα 
και CD με γνήσια παραδοσιακά 
Σαρακατσάνικα τραγούδια. Απο-
λογισμός διόλου ευκαταφρόνητος 
αν σκεφτούμε τα πενιχρά οικονο-
μικά των πολιτιστικών συλλόγων 
και τον κόπο που απαιτούνται για 
όλα αυτά τα έργα. 

Στα βιβλία που εκδόθηκαν τα 
τελευταία χρόνια από την Αδελ-
φότητα, είτε λόγω της κυκλοφο-
ρίας της εφημερίδας, είτε λόγω 
των παρουσιάσεων που έγιναν στην 
Ήπειρο και την Αθήνα, διευκολύνθηκε 
αρκετά η διάδοσή τους και λίγο πολύ 
έγιναν γνωστοί οι βασικοί συντελεστές 
των εκδόσεων. Εκείνες οι εκδόσεις της 
Αδελφότητας που «αδικήθηκαν» όσοι 
σήκωσαν το περισσότερο βάρος της προ-
σπάθειας ήταν οι πρώτες, αυτές της δε-
καετίας του 1980. Μιλάμε συγκεκριμένα 
για τη συλλογή και την έκδοση των Σα-
ρακατσάνικων τραγουδιών της Ηπείρου 
και την ηχογράφηση και κυκλοφορία, αρ-
χικά σε κασέτες και αργότερα σε CD, των 
τραγουδιών του Σαρακατσάνικου γάμου. 
Από μόνες τους οι δυο αυτές προσπάθει-

ες ήταν πραγματικά τολμηρές και πρω-
τοπόρες για την εποχή τους. Είναι πολλή 
μεγάλη ευθύνη για έναν Σαρακατσάνικο 
Σύλλογο να παρουσιάσει στο κοινό ένα 
βιβλίο σχετικό με την παράδοσή μας ή να 
αποτυπώσει γνήσια Σαρακατσάνικα τρα-

γούδια. Η χρήση 
της σφραγίδας 
ενός Συλλόγου 
σε ένα έργο διά-
σωσης και διάδο-
σης της παράδο-
σης είναι σοβαρή 
υπόθεση. 

Συλλογή και έκ-
δοση Σαρακατσά-
νικων τραγουδιών 
μέχρι την έκδοση 
της Αδελφότητας 
είχε γίνει μόνο 

από τον Ευάγγελο Τζιάτζιο, τη δεκαετία 
του 1920, και υπήρχαν επίσης ορισμένα 
τραγούδια σε κάποια δυσπρόσιτα βιβλία, 
όπως αυτό του Hoeg, που μεταφράστηκε 
αρκετά χρόνια αργότερα. Κασέτες ή δί-
σκοι μέχρι το 1985 είχαν κυκλοφορήσει 
μόνο από επαγγελματίες τραγουδιστές. 
Σε αυτές τις συνθήκες, τα μέλη του τότε 
ΔΣ (Πρόεδρος Παύλος Κατρής) πήραν 
την απόφαση να εκδώσουν τα σαρακα-
τσάνικα τραγούδια της Ηπείρου, αυτά 
που τραγουδούσαν ηλικιωμένα άτομα, 
που είχαν ζήσει τη νομαδική ζωή, και εί-
χαν πάρει μέρος σε γνήσια γλέντια με το 
στόμα. Δυστυχώς η είσοδος του γραμμό-

φωνου, η οργάνωση των σαρακατσάνι-
κων γάμων με κομπανίες που αγνοούσαν 
τα σαρακατσάνικα τραγούδια καθώς η 
ευρεία χρήση του ραδιοφώνου-μαγνητο-
φώνου είχε αρχίσει να επηρεάζει αρνητι-
κά την πολιτισμική μας κληρονομιά. 

Στη συλλογή των τραγουδιών συνέβα-
λαν ορισμένα μέλη της Αδελφότητας που 
έφεραν τραγούδια από ηλικιωμένους 
συγγενείς των που ζούσαν στην Ήπειρο. 
Τη συντριπτική όμως πλειοψηφία των 
τραγουδιών έφερε ο Θεοχάρης Γιαννα-
κός. Ο ίδιος θυμάται ακόμα τα ξενύχτια 
με τη μακαρίτισσα τη μάνα του Χρυσάνθη 
Βαγγελή να του απαγγέλει με το χαρα-
κτηριστικό τρόπο που έλεγαν τα τραγού-
δια οι ηλικιωμένοι και να την παιδεύει να 
θυμηθεί τι έλεγε παρακάτω ένα τραγούδι 
που του είχε πει τις προηγούμενες μέρες. 

Η βιωμένη γνώση του Θεοχάρη Γιαν-
νακού στα έθιμα του γάμου και της πα-
ραδοσιακής ζωής των Σαρακατσαναίων 
και η φιλολογική επάρκεια του Θόδωρου 
Γόγολου συνέβαλαν, με την επιμέλεια 
της έκδοσης που τους ανατέθηκε, στο 
να παρουσιαστεί ένα αξιόλογο βιβλίο, το 
πρώτο εκδοτικό εγχείρημα της Αδελφό-
τητας. Σίγουρα εχθρός του καλού είναι το 
καλύτερο και μπορεί να ξεχάσθηκαν κά-
ποια τραγούδια ή να έπρεπε να δοθούν 
κάποια στοιχεία επιπρόσθετα. Αλλά, αν 
δεν έβγαινε το βιβλίο εκείνη την εποχή, 
μάλλον δεν θα έβγαινε ποτέ.

Το γράψιμο, οι εκτυπώσεις, η διόρθωση 
του βιβλίου μέχρι την τελική έκδοση δεν 

ήταν και αυτά εύκολα, δεδομένου ότι την 
εποχή εκείνη δεν γινόταν στις εκδόσεις 
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως 
σήμερα που διευκολύνει τα μέγιστα.

Και η διάθεση του βιβλίου; Σήμερα οι 
εφημερίδες, τα περιοδικά, οι ιστοσελίδες, 
οι παρουσιάσεις. Τη διάθεση ανέλαβαν 
τότε, φυσικά εθελοντικά, τα μέλη της 
Αδελφότητας. Παραμάσκαλα τα βιβλία 
σε συγγενείς, χωριανούς, σιναφλήδες. 
Ποιος από αυτούς που ήταν στο αντάμω-
μα στον Γυφτόκαμπο, αμέσως μετά την 
έκδοση, δεν θυμάται τον Αλκιβιάδη Καρ-
βούνη να «διαλαλεί την πραμάτεια» της 
Αδελφότητας. Να ‘τανε τα περασμένα….. 
Να σημειώσουμε ότι διατέθηκαν και με-
ρικά βιβλία από το ιστορικό βιβλιοπωλείο 
της Εστίας στην Αθήνα που φανερώνει 
την αποδοχή του από τον υπόλοιπο πλη-
θυσμό και την επιστημονική κοινότητα. Η 
αναγνώριση του έργου αυτού αποδεικνύ-
εται επίσης από την χρήση του ως πηγή 
δημοτικών τραγουδιών από κατοπινούς 
ειδικούς μελετητές και επιστήμονες και 
από το ότι ανατρέχουν σε αυτό τραγου-
διστές που σέβονται την παράδοση των 
Σαρακατσαναίων.

Αυτή ήταν πολύ περιληπτικά η ιστορία 
της έκδοσης του βιβλίου με τα Σαρακα-
τσάνικα τραγούδια της Ηπείρου. Πολύ 
μικρή για ένα τόσο μεγάλο έργο, αλλά 
οφειλόμενη και αναγκαία. 

Στο επόμενο φύλλο, η ηχογράφηση και 
κυκλοφορία των κασετών με τα τραγού-
δια του γάμου μας.

Αδελφότης των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου- Έργα και Ημέραι

Έτσι ξεκινούσαν οι Σαρακατσαναίοι 
το γλέντι τους όταν αντάμωναν. 
Εξέφραζαν τη χαρά και την ικα-

νοποίησή τους, ως ολιγαρκείς που ήταν, 
με όσα βίωσαν τη χρονιά που πέρασε και 
αγωνιούσαν για όσα τον άλλο χρόνο τους 
περίμεναν. 

Κάπως έτσι κι εμείς, ως Σύλλογος, εί-
μαστε ευχαριστημένοι με τη χρονιά που 
πέρασε και αγωνιούμε για το μέλλον. 
Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί συμπλη-
ρώσαμε με την έκδοση του βιβλίου του 
Θόδωρου Γόγολου «Σαρακατσάνικα και 
άλλα, ανάλεκτα Σαρακατσαναίων» δέκα 
εκδοτικές προσπάθειες που έχουν σκοπό 
να αποτυπώσουν και να διαδώσουν στοι-
χεία της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Τα 
στοιχεία αυτά είναι σίγουρα  πιο αξιόπιστα 
εφόσον προέρχονται από άτομα με βιωμέ-
νη εμπειρία, που έχουν επίσης και το κα-
τάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο, όπως ο 
Θ. Γόγολος, ο Γ. Καπρινιώτης,  ο Ναπ. Βαγ-
γελής βιβλία των οποίων εκδώσαμε αλλά 
και όσοι αρθρογραφούν στην εφημερίδα.

Οι περισσότεροι που ασχολήθηκαν με 
τη ζωή και την παράδοση των Σαρακατσα-
ναίων, το έκαναν είτε γιατί εντυπωσιάστη-
καν με τον ιδιόρρυθμο τρόπο ζωής των 
προγόνων μας, είτε στα πλαίσια μιας επι-
στημονικής τους διατριβής. Οι περισσότε-
ροι όμως Σαρακατσάνοι, που καταπιάστη-
καν με την παράδοσή τους το έκαναν από 
μεράκι, κουβαλώντας πολύχρονες μνήμες 
και βιώματα χωρίς βέβαια να αποκλείσου-
με από μερικούς και άλλα κίνητρα.

Χαιρόμαστε, όσοι τώρα και παλαιότε-
ρα, παροτρύναμε τον Θ. Γόγολο να γρά-
ψει στην εφημερίδα, γιατί πρωτίστως μας 
άρεσε το λογοτεχνικό του ύφος από το 
χάρισμα της γραφής που έχει. Δεν ξέρου-
με αν κάναμε καλά ή κακά. Έλεγε ο Αλ. 

Παπαδιαμάντης, μιλώντας για τον Ι. Κον-
δυλάκη ότι για να βγει μια εφημερίδα πρέ-
πει να φάει έναν λογοτέχνη. Και εννοούσε, 
ότι όποιος ασχολείται με την αρθρογρα-
φία σε ένα έντυπο, χάνει τον δημιουργικό 
του οίστρο προσπαθώντας να βρει θέματα 
για την επόμενη έκδοση, ενώ θα μπορού-
σε από μόνος του ανεπηρέαστος να δια-
λέξει στον διαθέσιμο χρόνο να συγγράψει 
ένα λογοτεχνικό έργο που σίγουρα έχει 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από ένα κείμε-
νο σε μία εφημερίδα. Είμαστε σίγουροι και 
για τον Θ. Γόγολο ότι κάτι καλύτερο  θα 
εύρισκε να κάνει, από το να προσπαθεί να 
βρει ένα θέμα επίκαιρο, όσο είναι δυνατόν, 
που θα καλύπτει το ποικίλων ενδιαφερό-
ντων και γνώσεων αναγνωστικό κοινό της 
εφημερίδας. 

Σχεδόν σε όλα από τα 76 φύλλα της 
εφημερίδας στόλιζε και ευχόμαστε να συ-
νεχίσει να στολίζει την τελευταία σελίδα 
των που συνήθως γράφει. Κατάντησαν 
έτσι τα «χαιρετήματα», με τη θέση που το-
ποθετούμε τα άρθρα του, σαν την ιστορι-
κή εφημερίδα «Εστία» που έβαζε το κύριο 
άρθρο στην τελευταία σελίδα, γιατί όπως 
πολλοί αναγνώστες μας πληροφορούν 
από αυτή προτιμούν να ξεκινούν την ανά-
γνωση.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης 
των παρουσιάσεων του βιβλίου «Σαρακα-
τσάνικα και άλλα, ανάλεκτα Σαρακατσα-
ναίων» ευχαριστούμε όσους παρουσίασαν 
το βιβλίο (Γ. Καψάλης, Γ. Καπρινιώτης, Γ. 
Τσουμάνης, Γ. Γόγολος, Ευρ. Μακρής, Κ. 
Μαργώνης) καθώς και τους Συλλόγους με 
τους οποίους συνδιοργανώσαμε τις βιβλι-
οπαρουσιάσεις (Αδελφότητα Σαρακατσα-
ναίων Ηπείρου, Σ.Σ. Θεσπρωτίας και Σύλ-
λογος Ηπειρωτών Βορείων Προαστίων).

Τούτο τον χρόνο τον καλό, 
τον άλλον ποιος το ξέρει
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Αρχές της Άνοιξης και οι προετοιμασίες για το 
κούρεμα τω προβάτων στις στάνες των Σαρα-
κατσαναίων πρέπει να αρχίσουν. Ο τσέλιγκας, 

όταν άκμαζαν τα μεγάλα τσελιγκάτα ή ο επικεφαλής 
της μικρότερης στάνης αργότερα, όταν τα τσελιγκάτα 
συρρικνώθηκαν, θα έπρεπε να φροντίσει πρώτα και 

κύρια για το τρόχισμα των ψαλιδιών και την αγορά 
καινούριων. Ακόμα σε συνεννόηση με τους τσομπανα-
ραίους των κοπαδιών να ορίσουν, όσο μπορούν, τις 
ημέρες που τα πρόβατα θα κουρευτούν. Όλα αυτά 
βέβαια βοηθούντος του καιρού. Οι ημέρες αυτές να 
είναι ζεστές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κά-
νει κρύο και πολύ περισσότερο να βρέχει. Τα πρόβατα 
αποβάλλοντας από πάνω τους το μαλλί κρυώνουν και 
αρρωσταίνουν. Εκτός αυτού χάνουν και το γάλα. Μει-
ώνεται δηλαδή σε πολύ μεγάλο ποσοστό η ημερήσια 
παραγωγή τους.

 Η ημέρα που θα αρχίσει ο κούρος δεν μπορεί να 
είναι οποιαδήποτε. Πότε καμιά σημαντική δραστηριό-
τητα στους Σαρακατσαναίους δεν αρχίζει Κυριακή Πα-
ρασκευή και Τρίτη. Οι ημέρες αυτές θεωρούνται απο-
φράδες. Και αν σε εξαιρετικές περιπτώσεις χρειαστεί 
να αρχίσουν μια από αυτές, συμβολικά από την προ-
ηγούμενη κάνουν κάτι σχετικό με την εργασία. Αν για 
παράδειγμα αρχίσουν τον κούρο ημέρα Παρασκευή, 
από την Πέμπτη το βράδυ κουρεύουν δύο-τρία πρόβα-
τα, προκειμένου να φαίνεται ότι η εργασία άρχισε την 
προηγούμενη της ημέρας που δεν είναι «καλή».

Το μήνα Μάρτη θα γίνει το κουλοκούρισμα. Με 
αυτό καθαρίζεται η κοιλιά του ζώου, η περιοχή γύρω 
από το μαστό, η ουρά, τα πίσω πόδια μέχρι και τους 
μηρούς και τμήμα του σώματος έως τέσσερα δάκτυλα 
πάνω από την ουρά. Περισσότερο γίνεται καθάρισμα 
του ζώου από τις κοπριές που κολλάνε στα μαλλιά της 
ουράς και στην κοιλιά του όταν αυτό κάθεται να κοιμη-
θεί. Την άνοιξη που τα χόρτα είναι χλωρά το φαινόμε-
νο αυτό είναι πολύ έντονο. Τα μαλλιά που προκύπτουν 
είναι λίγα και λέγονται κουλόκρα. Από τα μαλλιά του 
κουλοκουρέματος, διαλέγονταν μόνο τα καθαρά από 
τις κοπριές για χρήση κάποιων υφαντών. 

 Κατά το κουλοκούρισμα ο κουρευτής αρχικά κρα-
τάει το πρόβατο ανάμεσα από τα πόδια του ανάσκελα 
και σε μια ημιόρθια θέση. Αρχίζει με το ψαλίδι να κου-
ρεύει τα μαλλιά, από την αρχή του στήθους, σε όλη 
την κοιλιά μέχρι το μαστάρι. Στη συνέχεια, ξαπλώνει 
το ζώο ακόμα χαμηλότερα με τη σπονδυλική στήλη να 
στηρίζεται στο χώμα, το σφίγγει ανάμεσα στα πόδια 
του και κουρεύει τα πίσω πόδια, την ουρά και το μέ-
ρος πάνω από αυτήν. Η διαδικασία αυτή κρατάει λίγα 

λεπτά. Όμως ο κουρευτής πρέπει να είναι πολύ προ-
σεκτικός. Να προφυλάξει πρώτα τον εαυτό του από 
τυχόν χτυπήματα από τα πόδια του ζώου, πρωτίστως 
όμως να μην (αγκυλωθεί) χτυπηθεί από το ψαλίδι που 
κρατάει. Μεριμνά του ακόμα είναι να μην τραυματίσει 
το ζώο με την μύτη του ψαλιδιού. Οι κινήσεις του να 
είναι πολύ προσεκτικές όταν φτάνει κοντά στο μαστό 
και στα γεννητικά όργανα. Θυμάμαι τις συμβουλές του 
πατέρα μου να προσέχουμε μην κόψουμε τις ράγες 
(ρόγες) του μασταριού, μην τραυματίσουμε και κό-
ψουμε τη γέννα1 και τη φύση2. Μαθήματα γνώσης του 

αναπαραγωγικού συστήματος της προβατίνας με πολύ 
απλό και πρωτίστως φυσικό τρόπο. 

Διαδικασία όμοια με το κουλοκούρεμα την Άνοιξη 
γίνονταν παλαιότερα και το Φθινόπωρο. Ήταν το λε-
γόμενο κτούπισμα. Αυτό όμως δεν γίνονταν υποχρε-
ωτικά σε όλες τις στάνες και δεν θεωρούνταν πάντα 
απαραίτητο. Για αυτό σιγά-σιγά ξεχάστηκε. 

Ωστόσο, το κουλοκούρεμα δεν κινητοποιούσε σχε-
δόν όλο το ανθρώπινο δυναμικό της στάνης όπως 
συνέβαινε με το κυρίως κούρεμα, τον κούρο όπως 
αλλιώς έλεγαν, που ακολουθούσε ένα με ενάμιση πε-
ρίπου μήνα μετά. Ο κούρος ήταν μια μεγάλη έγνοια. 
Διαδικασία κουραστική, απαιτούσε κάποιες ημέρες 
ανάλογα με τη δυναμικότητα της στάνης σε ζωικό 
κεφάλαιο και κυρίως ανθρώπινο δυναμικό σε άνδρες 
και γυναίκες. Μέριμνά τους ήταν να τελειώσει όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα. 

Ο κούρος στους Σαρακατσαναίους ήταν συνυφα-
σμένος και με την άνοδο των κοπαδιών στα βουνά. Ο 
καιρός δεν καρτερούσε αναβολές και αδιαφορία όπως 
ενδεχομένως συνέβαινε στα ντόπια κοπάδια που δεν 
επρόκειτο να μετακινηθούν. Τα πρόβατα στα βουνά 
πρέπει να βγουν «σαρκωμένα». Να έχουν δηλαδή τα 
μαλλιά τους μεγαλώσει αρκετά ώστε να αντέξουν το 
κρύο του βουνού. Προς τούτο, όσο γρηγορότερα την 
Άνοιξη κουρεύονταν τόσο καλύτερα ήταν. Αυτό βέβαια 
απαιτούσε η Άνοιξη στα χειμαδιά ή στο ξανξιό3 να εί-
ναι ζεστή και κυρίως ο μήνας Απρίλης. Σε περιοχές που 
ήταν περισσότερο ζεστές ο κούρος άρχιζε γρηγορότε-
ρα. Για παράδειγμα οι Σαρακατσαναίοι που ξεχείμαζαν 
σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Πρέβεζας 
κούρευαν γρηγορότερα από κάποιους άλλους που ξε-
χείμαζαν στο νομό Ιωαννίνων. Έτσι βοηθούντος του 
καιρού προγραμματίζονταν ο χρόνος που θα κουρεύ-
ονταν τα κοπάδια. Πρώτα θα άρχιζαν από τα γαλαρο-
κόπαδα και τελευταία τα στέρφα, χωρίς αυτό να είναι 
πάντα ο κανόνας. Τα αρνιά κουρεύονταν το καλοκαίρι 
και τα μαλλιά τους λέγονταν αρνοπόκι. 

 Από την προηγούμενη ημέρα ετοιμάζονταν οι τε-
λευταίες λεπτομέρειες. Τα ψαλίδια, τα ακόνια τα σακιά 
για να βάλουν τα μαλλιά, το καλό φαγητό. Τα πρόβατα 
αφού αρμεχτούν πρωί-πρωί, αμέσως θα οδηγηθούν 
στο χώρο που θα κουρευτούν. Αυτός ήταν συνήθως 
η στρούγκα τους. Σε κάποιες περιπτώσεις έκλειναν 
ένα χώρο με κλαδιά κάτω από κάποιο δέντρο για να 
έχουν ίσκιο οι κουρευτάδες. Το μέρος που θα κούρευ-
αν έπρεπε να είναι καθαρό. Με πυκνά κλαδιά θάμνων 
το καθάριζαν «ξάριζαν» έτσι ώστε να μην κολλάνε 
πάνω στα μαλλιά των προβάτων σκουπίδια την ώρα 
που ξάπλωναν τα πρόβατα για να τα κουρέψουν. Αν 
το κοπάδι ήταν πολύ μεγάλο δεν έβαζαν για κούρεμα 
όλα τα πρόβατα. Έβαζαν περίπου τόσα όσα υπολόγι-

ζαν ότι μπορούν να κουρέψουν. Αυτό εξαρτιόνταν από 
το υπάρχον δυναμικό των ανδρών της στάνης.

Οι κουρευτάδες παίρνουν θέση και αρχίζουν αμέ-
σως. Αν το κοπάδι αποτελείται από πρόβατα πολλών, 
«από πολλά σημάδια», ο κάθε σμίχτης κουρεύει πρώτα 
τα δικά του. Όταν τελειώσει και έχει ελεύθερο χρόνο 
βοηθά και τους άλλους σμίχτες. Πιάνουν ταυτόχρονα 
δύο πόδια της προβατίνας, ένα μπροστινό και ένα πισι-
νό και από το ίδιο μέρος, την γυρίζουν ανάσκελα, την 
κρατάνε αρχικά σε ημιόρθια θέση και αφού ευχηθούν 
«και του χρόνου διπλότερα» αρχίζουν να κουρεύουν. 
Τη στιγμή που θα πιάσουν το πρώτο πρόβατο κοι-
τάζουν τον ήλιο. Δεν θα πρέπει να περνάει σύννεφο 
κοντά και να τον καλύπτει. Αρχίζουν από το κεφάλι 
του ζώου, προχωρούν γύρω από το λαιμό του, στα 
μπροστινά πόδια και συνεχίζουν μέχρι την αρχή της 
πλάτης. Αυτό είναι το λεγόμενο ξετραχίλισμα. Στη συ-
νέχεια γυρίζουν το ζώο ώστε να είναι ξαπλωμένο σε 
πλάγια θέση δεξιά ή αριστερά. Έτσι κουρεύουν όλο το 
ελεύθερο τμήμα από την πλάτη μέχρι τα πίσω πόδια 
κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. Ακολούθως το 
γυρίζουν από την άλλη πλευρά και κάνουν ξανά το 
ίδιο. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο κουρευτής 
πρέπει να κρατά καλά το ζώο για να μην φύγει. Ακόμα 
η θέση που το βάζει να είναι όσο το δυνατόν περισσό-
τερο άνετη για αυτό, να μην του δημιουργεί δυσφορία. 
Αυτά μαθαίνονται με την άσκηση. Όταν σκολάσουν, 
«ρίξουν και την τελευταία ψαλιδιά», το σηκώνουν όρ-
θιο και το απελευθερώνουν. Στα σημαδιακά πρόβατα 
δίνουν και την ευχή «κακό µάτι να µην σε δει». Με το 
τέλειωμα, τα μαλλιά του προβάτου μένουν στο χώμα 
σαν ένα απλωμένο πάπλωμα. Ο κουρευτής τα μαζεύ-
ει, τα διπλώνει ανάποδα και τα δένει όλα μαζί με ένα 
κόμπο. Μαζεμένα πλέον τα μαλλιά του προβάτου, σε 
στρογγυλό περίπου σχήμα, αποτελούν το ποκάρι που 
ζυγίζει από ενάμιση μέχρι δύο κιλά.

Οι κουρευτάδες ξέρουν πολύ καλά ότι η πολλή 
δουλειά γίνεται τις πρώτες ώρες. Το πρωί τα μαλλιά 
του προβάτου που έχει άπνοα, κουρεύονται καλύτερα. 
Ακόμα τις πρώτες ώρες είναι όλοι ξεκούραστοι και για 
αυτό δεν πρέπει να τους «φύγει ο χρόνος» τεμπελιά-
ζοντας και συζητώντας. Ένας πολύ καλός κουρευτής 
αυτές τις πρώτες ώρες μπορεί να κουρέψει μέχρι και 
δέκα πρόβατα την ώρα. Στη συνέχεια υπάρχει κόπω-
ση κα ο αριθμός μειώνεται. Το κούρεμα θα κρατήσει 
μέχρι το απόγευμα. Ακολούθως οι συμμετέχοντες στο 
κούρεμα πρέπει να φάνε και να ξεκουραστούν λίγο. 
Στη συνέχεια θα έρθει η ώρα του αρμέγματος. Θα 
συνεχίσουν την άλλη ημέρα. Συνολικά ένας νέος και 
επιδέξιος κουρευτής μπορούσε να κουρέψει πενήντα 
με εξήντα πρόβατα την ημέρα.

Καλός κουρευτής δεν είναι υποχρεωτικά εκείνος 
που κουρεύει γρήγορα και άτσαλα. Είναι αυτός που 
«στρώνει» καλά το ψαλίδι στο κορμί του προβάτου. 
Αυτός που καταφέρνει να κουρεύει τα μαλλιά στο ίδιο 
ύψος χωρίς να κάνει ψαλιδιές στο πρόβατο και κυ-
ρίως δεν τραυματίζει το δέρμα του. Δεν είναι τυχαία 
η έκφραση στους Σαρακατσαναίους «αυτός κουρεύει 
δεν κουλοκρίζει» για κάποιον που επιδεικνύει ιδιαίτερη 
ικανότητα στην εργασία του και ξεχωρίζει.

Με το τελείωμα του κουρέματος ενός προβάτου 
ο καλός κουρευτής πάντα το κοίταζε για να δει πώς 
φαίνεται κουρεμένο. Πρόσεχε πολύ ώστε το κούρεμα 
να είναι καλό. Θυμάμαι τις παρατηρήσεις που έκαναν 
οι έμπειροι στους μικρότερους και στους βιαστικούς. 
Πολλές φορές δεν δίσταζαν να διορθώσουν το κού-
ρεμα ενός κακοκουρεμένου προβάτου. Αν τυχόν έχει 
ψαλιδιές σε κάποιο σημείο του σώματός του ή αν ξέ-
μεινε πάνω του κάποια μικρή τούφα μαλλιού, κανένα 
λόιδο. Το καλό κούρεμα όμως εξαρτιόνταν και σε με-
γάλο βαθμό από τη γεροσύνη του κοπαδιού. Το καλά 
ταϊσμένα πρόβατα είναι γερά και το δέρμα του είναι 
τεντωμένο. «Γυαλίζει το κορµί τους». Έτσι κατά το κού-
ρεμα το ψαλίδι «έστρωνε» καλύτερα. Τα πρόβατα που 
ήταν αδύνατα δεν μπορούσε ο κουρευτής να τα κου-
ρέψει καλά. Δημιουργούσε το δέρμα τους πολλές πτυ-
χές, «ζάρες». Κατά τη διαδικασία του κουρέματος και 

ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ (Ο ΚΟΥΡΟΣ)

Του Γεώργιου Κ. Τσουμάνη

Ταχιά θα φύγει ο μπάρμπας

Ο μουσαφίρης, έλεγαν οι παλιοί, είναι σαν το 
ψάρι. Άμα περάσουν δυο μέρες, κοντά βρωμάει. 
Πήγε κάποτε ένας σε έναν συγγενή του. Του άρεσαν 
τα μουσαφιρλίκια, έτρωγε και έπινε  καλά όπου πή-
γαινε αλλά κάπου το παράκανε. Το βάρος φυσικά το 
σήκωνε η νοικοκυρά, που έπρεπε να φτιάχνει το κα-
λύτερο φαγητό για το μουσαφίρη (πίτα) και αν τύχαι-
νε και έχει και μικρό παιδί τα πράγματα δυσκόλευαν 
ακόμα πιο πολύ. Μια μέρα, μάλιστα ήταν Κυριακή, η 
νοικοκυρά του σπιτιού που είχε πάει ο μουσαφίρης, η 
οποία τον είχε και μπάρμπα από τον άνδρα της, είδε 
και απόειδε,  πήρε το μικρό της παιδί στην αγκαλιά 
και άρχισε να το παίζει πάνω –κάτω τραγουδώντας 
του: Ταχιά θα φύγει ο μπάρμπας, ταχιά θα φύγει ο 
μπάρμπας….

Ύστερα από λίγο πήρε το μικρό παιδάκι ο μπάρ-
μπας κι άρχισε κι αυτός να το παίζει πάνω-κάτω τρα-
γουδώντας του: Την Πέμπτη θα φύγει ο μπάρμπας, 
την Πέμπτη θα φύγει ο μπάρμπας…..

Τι έκανε η απηυδισμένη νύφη δεν ξέρουμε. Ο 
μουραπάς σταματάει εδώ.
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όταν ή ζέστη ήταν αρκετή πολλά πρόβατα φανέρωναν 
την ανακούφισή τους με την άνεση που έδειχναν, χω-
ρίς να ανθίστανται στον κουρευτή. Φεύγοντας τα μαλ-
λιά από πάνω τους δροσίζονταν «ραχάτιαζε» το κορμί 
τους. Αυτό συνέβαινε συνήθως στα μεγάλα πρόβατα 
που είχαν κουρευτεί και άλλες χρονιές.

Στα γερά και κορμερά πρόβατα άφηναν και φού-
ντες. Τμήματα μαλλιών στη ράχη τους, μήκους πε-
ρίπου μιας παλάμης και πλάτους λιγότερο από δέκα 
εκατοστά. Οι φούντες μπορούσε να είναι μια που την 
άφηναν στην αρχή της ράχης του προβάτου ή και πε-
ρισσότερες. Το πολύ μέχρι τέσσερις κατά μήκος της 
σπονδυλικής στήλης του προβάτου. Υποχρεωτικά 
φούντες άφηναν στα κριάρια που ήταν γκεσέμια και 
είχαν τα κουδούνια. Γκεσέμια έλεγαν τα μουνουχισμέ-
να αρσενικά με κουδούνια που έμπαιναν πάντα μπρο-
στά στο κοπάδι. Τις προβατίνες και τα κριάρια που θα 
άφηναν φούντες επιμελούνταν πάντα ένας έμπειρος 
κουρευτής. Για να πετύχει ίσες αποστάσεις δεξιά και 
αριστερά της ράχης του ζώου σήκωνε το ζώο όρθιο. 
Έτσι ταίριαζε το μήκος του μαλλιού. Προσπαθούσε να 
επιμεληθεί όσο καλύτερα μπορούσε και με την επικρα-
τούσα αισθητική να φαίνεται το πρόβατο όμορφο και 
να ξεχωρίζει στο κοπάδι. 

Εκτός από τις φούντες ο κούρος έδινε και την ευ-
καιρία στους τσομπαναραίους να δουν και τα κουδού-
νια. Κοίταζαν με προσοχή αν είναι καλά στερεωμένα 
στο ξύλινο περιλαίμιο, το στεφάνι, μήπως πληγώνει 
κάπου το ζώο, μήπως το γλωσσίδι του κουδουνιού λεί-
πει ή είναι σκουριασμένο και δεν κινείται με ευκολία, 
μήπως δεν είναι καλά στερεωμένο και μπορεί να πέσει. 
Από κάποιες προβατίνες έβγαζαν τα κουδούνια γιατί 
δεν είχαν την αναμενόμενη συμπεριφορά στο κοπάδι, 
δεν τραβούσαν δηλαδή μπροστά, ή γιατί είχαν γερά-
σει και σε κάποιες άλλες που εκτιμούσαν ότι άξιζε να 
τα σύρουν έβαζαν καινούρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
αφού έδεναν καλά με το ξύλινο στεφάνι το κουδού-
νι γύρω από το λαιμό του κουρεμένου προβάτου, το 
δοκίμαζαν ώστε να μην σφίγγει το λαιμό του. Αφού 
βεβαιώνονταν ότι ταιριάζει, έκαναν τρεις περιστροφές 
του κουδουνιού γύρω από τον λαιμό της προβατίνας, 
χάραζαν πάνω στο μέταλλο του κουδουνιού τρεις 
σταυρούς, το σταύρωνα με το χέρι τους τρεις φορές 
και έφτυναν μέσα στο κουδούνι επίσης τρεις φορές. 
Στα βαρβάτα κριάρια ήταν ευκαιρία να κόψουν και τις 
άκρες των κεράτων τους. Σε πολλές περιπτώσεις τα 
μακριά κέρατα των κριαριών, ήταν επικίνδυνα να χτυ-
πήσουν τις προβατίνες και εκτός αυτού τα εμπόδιζαν 
στη βοσκή. 

Ακόμα στον κούρο δίνονταν και η δυνατότητα 
στους τσομπαναραίους να δουν και τις αντοχές των 
ηλικιωμένων προβάτων κοιτάζοντας τα δόντια τους. 
Σε περίπτωση που πολλά από αυτά είχαν πέσει τα 
προόριζαν για το χασάπη. Με λίγα ή καθόλου δόντια 
η προβατίνα λέγεται φαφούτα. Δεν μπορεί να κόψει 
καλά την τροφή της και αδυνατίζει. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα να μην έχει την ποσότητα σε γάλα που πρέπει 
και δεν μεγαλώνει το αρνί της. Θα πρέπει να τονίσω ότι 
τα πρόβατα έχουν μπροστινά δόντια μόνο στην κάτω 
γνάθο. Μετά τον πέμπτο χρόνο της ηλικίας τους αυτά 
αρχίζουν και πέφτουν. Η μέγιστη ηλικία που μπορούσε 
μια προβατίνα να αντέξει ήταν τα επτά αρνιά. Να είχε 
γεννήσει δηλαδή επτά φορές. Από κει και πάνω ήταν 
πολύ σπάνιες ως απίθανες οι περιπτώσεις να κρατή-
σουν στο κοπάδι προβατίνες. Οι πορείες στα βουνά και 
οι δυσκολίες της στράτας απαιτούν νεαρά ζώα.

Όμως ο κούρος δεν ήταν μια απλή και εύκολη υπό-
θεση. Η κούραση ήταν μεγάλη. Οι κουρευτάδες ήταν 
υποχρεωμένοι για ώρες πολλές ναι είναι σκυμμένοι 
πάνω στα ξαπλωμένα ζώα, να τα γυρίζουν πότε από 
την μια μεριά και πότε από την άλλη. Να βάζουν δύνα-
μη στα χέρια και στα πόδια τους να τα κρατήσουν στη 
θέση τους. Να έχουν το νου τους μην κλωτσήσουν και 
χτυπηθούν από το ψαλίδι. 

Η κούραση ήταν αισθητή όσο περνούσε η ώρα. 
Αυτό φαίνονταν καθαρά από το αναψοκοκκινισμένο 
πρόσωπο του κουρευτή, από το πιάσιμο της μέσης του 
κάθε φορά που τελείωνε το κούρεμα μιας προβατίνας, 
από τον εκνευρισμό του όταν κάτι δεν πήγαινε καλά, 
από την προσπάθειά του να καθίσει λίγο κατάχαμα, να 
στρίψει ένα τσιγάρο, να πιεί ένα ποτηράκι ούζο. Ενίοτε 

οι οξύθυμοι τα έβαζαν και με τις προβατίνες, πως δή-
θεν ήταν «ζαβατάρικες» και συνέχεια κλωτσούσαν. Τα 
δάκτυλα του χεριού που κρατούσε το ψαλίδι, έβγαζαν 
φουσκάλες και πλήγιαζαν κυρίως στους νεότερους 
που το δέρμα τους ήταν μαλακό. Για αυτό στη λαβή 
του ψαλιδιού και στο μέρος που ακουμπούσε με τα 
δάκτυλα έβαζαν μαλλιά. 

Σε κάθε όμως περίπτωση τα πειράγματα μεταξύ 
τους και η δύναμη της ομαδικής δουλειάς άμβλυναν 
τις όποιες εντάσεις και έδιναν κουράγιο σε όλους. Οι 
νεότεροι και δυνατότεροι έκαναν το κάτι παραπάνω. 
Δεν ξεσυνερίζονταν ο ένας τον άλλον. Η ανακούφιση 
έρχονταν όταν το κοπάδι άρχιζε να «παρδαλαίνει». Να 
ξεχωρίζουν δηλαδή μέσα στα ακούρευτα και πολλά 
κουρεμένα. Όταν δηλαδή άρχιζε η αντίστροφη μέτρη-
ση και τα ακούρευτα αριθμητικά ήταν λιγότερα. «Άντε 
και παρδάλαιναν» ήταν η έκφραση που χρησιμοποιού-
σαν οι Σαρακατσαναίοι στην περίπτωση αυτή. 

Όταν τα κοπάδια ήταν μεγάλα καλούνταν για ενί-
σχυση και κουρευτάδες από άλλες στάνες. Προτιμού-
νταν στους Σαρακατσαναίους οι συγγενείς. Σπάνια και 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις καλούσαν για βοήθεια άν-
δρες στον κούρο από ξένα κοπάδια. Και τούτο γιατί δεν 
ήθελαν να έρχονται άλλοι σε επαφή με το βιός τους. Η 
ζωή τους έκανε να είναι επιφυλακτικοί στους ξένους, 
να έχουν μια μυστικοπάθεια και να μην εκθέτουν εύ-
κολα το βιός τους σε ξένους. Μάλλον προτιμούσαν να 
παιδευτούν οι ίδιοι κάποιες μέρες παραπάνω.

Το δικό τους ρόλο είχαν και οι γυναίκες. Αυτές μά-
ζευαν τα μαλλιά και τα έβαζαν στα σακιά. Προτού τα 
σακιάσουν από το σωρό των ποκαριών που μαζεύο-
νταν σιγά-σιγά έκαναν και τη δική τους διαλογή. Επέ-
λεγαν τα ποκάρια εκείνα που θεωρούσαν ότι έχουν 
καλό ποιοτικά μαλλί. Να είναι απαλά και μακριά. Από 
αυτά θα φτιάξουν το καλοκαίρι τα μάλλινα υφαντά της 
οικογένειας. Ξεχώριζαν αυτά που τα μαλλιά ήταν σίβα4 
και είχαν βροντότριχα5 ως ακατάλληλα. Η κάθε νοι-
κοκυρά υπολόγιζε ανάλογα με τις ανάγκες της πόσα 
ποκάρια μαλλιά θα κρατήσει. Το καλοκαίρι θα ετοιμά-
σει τα υφαντά για τις φορεσιές, τα στρωσίδια, τις κά-
πες και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Κάποιες εποχές όλα 
ήταν μάλλινα. Τα υπόλοιπα μαλλιά θα πωληθούν στο 
εμπόριο. Οι έμπειρες και ηλικιωμένες σαρακατσάνες 
με μεγάλη ευκολία ξεχώριζαν τα καλά μαλλιά καθώς 
και την ποσότητα που έπρεπε να κρατήσουν για ίδια 
χρήση. 

Επιπροσθέτως στον κούρο επιτρέπονταν πειράγ-
ματα και σχόλια ακόμα και από τις γυναίκες εφόσον το 
περιβάλλον ήταν οικείο. Η μέρα αυτή είναι χαράς και η 
περίσταση «το καταλύει» και δικαιολογεί κάτι παραπά-
νω από τη αυστηρή καθημερινότητα. Όλα αυτά βέβαια 
με μέτρο και στα πλαίσια που η κλειστή κοινωνία των 
Σαρακατσαναίων το επιτρέπει. Όλοι γνώριζαν τα όρια 
που ενδεχομένως έπρεπε να κινηθούν.

Ξεχωριστό μέρος στη διαδικασία του κουρέματος 
αποτελεί και το ψήσιμο κάποιας προβατίνας κατά κα-
νόνα ηλικιωμένης ή μη παραγωγικής. Ο κούρος όπως 
προανέφερα, ήταν διαδικασία κουραστική. Έκαστος 
νοικοκύρης που κούρευε τα πρόβατά του έπρεπε να 
φροντίσει ώστε να ταΐσει καλά του κουρευτάδες. Αν 

τύχαινε να είναι και κάποιοι φιλοξενούμενοι ακόμα κα-
λύτερα. Με το τέλος λοιπόν του κουρέματος το τραπέ-
ζι στρώνονταν πλούσιο με ζεστό κρέας, γιαούρτι, τυρί, 
άφθονο φρέσκο ζυμωτό ψωμί. Έστρωναν κατάχαμα 
τις τάβλες κάθονταν όλοι γύρω-γύρω, ξεκουράζο-
νταν πρώτα πίνοντας ρακί και στη συνέχεια έτρωγαν 
το κρέας συνοδεία κρασιού. Ασυνήθιστοι καθώς ήταν 
οι περισσότεροι από το οινόπνευμα ζαλίζονταν γρήγο-
ρα και αποσύρονταν για να ξεκλέψουν κάποιες ώρες 
ύπνου. Οι ώρες του κτηνοτρόφου για ξεκούραση είναι 
περιορισμένες. Τα πρόβατα δεν περιμένουν. Πρέπει να 
ακολουθήσει το απογευματινό άρμεγμα και οι υπόλοι-
πες δουλειές στο κοπάδι.

Όλα αυτά σήμερα ανήκουν στο παρελθόν. Τα κο-
πάδια κουρεύονται πλέον με κουρευτικές μηχανές. Η 
απόδοσή τους είναι πολύ μεγάλη. Δεν υφίσταται λόγος 
κινητοποίησης πολλών ανθρώπων όπως παλιότερα, 
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες ανάγκες 
κουρέματος των κοπαδιών με το χέρι. Ακόμα η μετα-
κινούμενη κτηνοτροφία έχει περιοριστεί δραματικά. 
Οι καιρικές συνθήκες δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο 
στους κτηνοτρόφους που ανεβαίνουν σε βουνά. Δεν 
επαφίεται πια η τροφή των προβάτων αποκλειστικά 
στο φυσικό χορτάρι. Οι περιορισμοί στους κάμπους 
λόγω ζέστης και έλλειψης χόρτου και η αναγκαστική 
μετακίνησή τους προς τα ψηλότερα μέρη δεν υφίστα-
ται. Έχουν τη δυνατότητα με άλλες τροφές να κρατή-
σουν εφόσον αυτό χρειαστεί, περισσότερο τα ζώα τους 
στον κάμπο και να ανεβούν με την ησυχία τους στα 
βουνά όταν ο καιρός το επιτρέψει.

Σημειώσεις:
1. Πρόκειται για το αιδίο του προβάτου
2. Πρόκειται για την κλειτορίδα
3. Ξανξιό έλεγαν οι Σαρακατσαναίοι τα μέρη που μετα-

κινούνταν κάποιες φορές για να περάσουν την Άνοιξη. Ήταν 
συνήθως μέρη ημιορεινά . Αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο 
έναν ενδιάμεσο σταθμό κατά την μετακίνησή τους στα βου-
νά. Αυτό γινόταν στις περιπτώσεις όπου τα λιβάδια στα χει-
μαδιά οργώνονταν και καλλιεργούνταν ή λόγω ανομβρίας 
δεν είχαν χόρτα. Στο ξανξιό μπορούσε να μείνουν μέχρι και 
δύο μήνες.

4. Σίβα μαλλιά είναι τα άχρωμα.
5. Το βροντοτρίχιασμα είναι κάτι ανάλογο με το άσπρι-

σμα των μαλλιών του ηλικιωμένου ανθρώπου
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Σαρακατσάνικες εκδηλώσεις  
Μάιο - Ιούνιο 

• Αντάμωμα Σαρακατσαναίων Αττικής στην 
Πάρνηθα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 17 
Ιουνίου.  Η Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρακα-
τσαναίων Ηπείρου θα συμμετέχει οργανωμένα στην 
εκδήλωση με φαγητά και κρασί.
• Πανελλήνιο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων, 
Περτούλι Τρικάλων 28-29-30 Ιουνίου.
Θα σας ενημερώσουμε μέσω του facebook αν θα 
συμμετάσχουμε οργανωμένα.

Σύλλογος Σαρακατσαναίων Αυλώνα

Σας προσκαλούμε στη μεγαλύτερη γιορτή του Συλ-
λόγου μας, [στο αντάμωμα  μας], που θα γίνει στην 
πλατεία του Αυλώνα στις 5 Mαΐου 2019 (Αγίου 
Θωμά) αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργί-
ας, (περίπου 11.00 πμ).



τα
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Ολοκληρώθηκαν οι παρουσιά-
σεις του βιβλίου του Θόδω-
ρου Γόγολου «Σαρακατσά-
νικα και άλλα, ανάλεκτα 

Σαρακατσαναίων» με την πετυχημένη 
παρουσίαση στην Πεύκη, την Δευτέρα 
25 Φεβρουαρίου στην Αίθουσα Μανό-
λης Αναγνωστάκης. Η παρουσίαση, 
στην οποία παραβρέθηκαν περί τα 150 
άτομα, οργανώθηκε σε συνεργασία με 
το Δήμο Πεύκης, το πολιτιστικό φορέα 
του Δήμου ΠΕΑΠ και το δραστήριο 
Σύλλογο Ηπειρωτών Βορείων προα-
στίων. 

Το βιβλίο παρουσίασαν ο λαογρά-
φος-συγγραφέας Ευριπίδης Μακρής 
και ο φιλόλογος-κριτικός λογοτεχνίας 
Κώστας Μαργώνης, ενώ κατέθεσε τη 
δική του μαρτυρία ο Θόδωρος Γόγολος. 
Χαιρέτισαν την εκδήλωση ο Δήμαρχος 
Πεύκης Αν. Μαυρίδης, ο Πρόεδρος του 

ΠΕΑΠ Χρ. Φωτίδης, ο πρ. Υπουργός 
Γ. Σούρλας και ο Πρόεδρος της Αδελ-
φότητας Δημ. Τάγκας. Συντόνισε η 
Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Β. 
Προαστείων Ιωάννα Λαζάνη. 

Την εκδήλωση ομόρφυνε η μουσική 
επένδυση που έγινε από τον Σαρακα-
τσάνο (από μάνα) Αποστόλη Βαγγελά-
κη με τη φλογέρα και το κλαρίνο του, 

ο Σαρακατσάνος τραγουδιστής Νίκος 
Καλαμίδας και οι Μάριος Μαλεσιάδας 
και Λάζαρος Τσαμπάς. Όλοι οι καλλιτέ-
χνες προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς και 
τους ευχαριστούμε για αυτό. 

Τελειώσαμε με παραδοσιακά φαγητά 
και ποτά που ετοίμασαν τα μέλη της 
Αδελφότητας και του Συλλόγου Ηπει-
ρωτών Β. Προαστείων και με παραδο-

σιακούς χορούς με μουσική που έπαι-
ξαν οι παραπάνω καλλιτέχνες . Ήταν 
μια πετυχημένη συνεργασία με έναν 
σύλλογο της Ηπειρωτικής αποδημίας 
που ελπίζουμε να συνεχιστεί. Ευχα-
ριστούμε θερμά την Ιωάννα και το 
Γιώργο Λαζάνη που εγκαινίασαν τη 
συνεργασία μας.

Στο φύλλο αυτό, στην έντυπη έκδο-
ση, δημοσιεύουμε την παρουσίαση του 
Κ. Μαργώνη ενώ οι παρουσιάσεις του 
Ευριπίδη Μακρή, του πρ. Πρύτανη Γ. 
Καψάλη σε Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα, 
του Γ. Τσουμάνη στα Ιωάννινα και του 
Γ. Καπρινιώτη στην Ηγουμενίτσα δημο-
σιεύονται στο ηλεκτρονικό μέρος της 
εφημερίδας. 

Στο facebook της Αδελφότητας 
έχουν αναρτηθεί φωτογραφίες και 
βίντεο από την εκδήλωση.

Παρουσίαση βιβλίου
Πριν αναφερθώ στο βιβλίο του Θ. 

Γόγολου «Σαρακατσάνικα και άλλα», θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανω-
τές της εκδήλωσης, τον Δήμαρχο, κο 
Μαυρίδη, τον Πρόεδρο του ΠΕ.Α.Π., κο 
Φωτιάδη, την Πρόεδρο του Συλλόγου 
Ηπειρωτών Β. Προαστίων, κα Λαζά-
νη και τον πρόεδρο της Αδελφότητας 
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων, κύριο 
Δημήτρη Τάγκα, για την πρόσκληση 
που μου απηύθυναν και την ευκαιρία 
που μου δίνουν να μιλήσω δημόσια 
για το αξιόλογο έργο, τη διακριτική και 
ουσιαστική παρουσία του Θ. Γόγολου 
στο πολιτιστικό γίγνεσθαι.

Δίκαιος ο έπαινος της Αδελφότητας 
για το εκδοτικό της έργο, από το 1983 
έως σήμερα, και ιδιαίτερα για την έκδο-
ση της εφημερίδας «Τα σαρακατσάνικα 
χαιρετήµατα». Με το εκδοτικό σας έργο 
αφενός διασώζετε την πλούσια πολιτι-
στική κληρονομιά των Σαρακατσάνων 
της Ηπείρου και αφετέρου συμβάλλετε 
στον εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας 
και στη συγγραφή συναφών επιστημο-
νικών εργασιών.

Δεν θα παραλείψω να εξάρω τον 
σημαντικό ρόλο των εκδόσεων «Άπει-
ρος χώρα» σε ό,τι αφορά τη μελέτη 
και τη διάδοση του πολιτισμού των 
Ηπειρωτών.

Κυρίες και κύριοι,
Το βιβλίο του Θ. Γόγολου με τον τίτ-

λο «Σαρακατσάνικα και άλλα» και τον 
υπότιτλο «Ανάλεκτα Σαρακατσαναίων» 
αποτελεί μια σύνθεση κειμένων που 
απευθύνονται τόσο στη λογική όσο και 
στο συναίσθημα του αναγνώστη. Φαι-
νομενικά απευθύνεται στον υποτιθέμε-
νο (Σαρακατσάνο εδώ) αναγνώστη ή 
στον εμπειρικό αναγνώστη (αυτόν που 
δείχνει ενδιαφέρον για τον Ηπειρωτικό 
και τον ελληνικό πολιτισμό ευρύτε-
ρα). Κατά βάθος όμως στόχος του 
είναι ο αναγνώστης πρότυπο (αυτός 
που δυνητικά αναζητά περισσότερες 
ερμηνείες), σύμφωνα με τη γνωστή 
προσέγγιση του Ουμπέρτο Έκo (Ερµη-
νεία και Υπερερµηνεία, Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα, 1993, σ. 22-24).

Για να γίνω σαφέστερος, θα δανειστώ 
τα λόγια του Παν. Γόγολου που σμιλεύ-
ουν με ευστοχία την προσωπικότητα 
του συγγραφέα: «Ο Θ. Γόγολος συνέ-
βαλε και συνεχίζει να συμβάλλει τόσο 

στη συντήρηση, διατήρηση και μετάδο-
ση των στοιχείων της σαρακατσάνικης 
και όχι μόνο παράδοσης, όσο και στην 
ενίσχυση της νέας γενιάς με ιδανικά και 
αρχές που τείνουν να χαθούν, εάν δεν 
έχουν χαθεί ήδη στη σύγχρονη εποχή 
της παραπληροφόρησης, της υπερπλη-
ροφόρησης και της κατάρρευσης του 
συστήματος των ηθικών αρχών» (Τα 
σαρακατσάνικα χαιρετήµατα φ. 76, σ.3). 
Ο Θ. Γόγολος με το πρόσφατο βιβλίο 
του διαστέλλει την επικοινωνία έξω 
από τους περιορισμούς του χώρου 
και του χρόνου. Ο λόγος του είναι «Ο 
λόγος της μεγάλης διάρκειας». Ο 
αντίπαλός του είναι η λήθη. Σ’ αυτήν 
αντιστέκεται.

Τα «Μικροκείμενα», εξαιρετικά 
εύστοχος όρος, έχουν δύο όψεις, δύο 
διαστάσεις που αλληλοσυμπληρώνο-
νται. Η μια είναι το παρελθόν. Με όχημα 
τη Μνημοσύνη, την κόρη της Γαίας και 
του Ουρανού στην ελληνική μυθολο-
γία, ανακαλεί βιώματα, ανασύρει ατο-
μικά και συλλογικά γεγονότα, όσα εν 
ολίγοις συνθέτουν τον σαρακατσάνικο 
βίο. Σύμφωνα με τον Γ. Καψάλη, «Σχε-
δόν σε όλα τα κείμενα υπάρχει η αύρα 
της σαρακατσάνικης πνοής σε όλες τις 
εκφάνσεις της» (Θ. Γόγολος, Σαρακα-
τσάνικα και άλλα, Αθήνα 2018, σ.11). 
Πρόκειται για ένα παλίμψηστο της 
ιστορίας της σαρακατσάνικης φυλής: 
τον νομαδικό βίο με τις ιδιαιτερότητές 
του, την πατριαρχική οικογένεια, τους 
ισχυρούς συγγενικούς δεσμούς, το εθι-
μικό δίκαιο, τον σεβασμό των θρησκευ-
τικών παραδόσεων, τον ανυπότακτο 
χαρακτήρα τους, την προσφορά τους 
στους εθνικούς αγώνες.

Η άλλη διάσταση είναι το παρόν: η 
οξυδερκής ματιά του συγγραφέα, υπό 
την οπτική γωνία τού διαρκώς μετα-
βαλλόμενου παρόντος, φωτίζει πολυ-
πρισματικά το παρελθόν. Στη συνάφεια 
αυτή λανθάνει η υπόρρητη αντίθεση 

ανάμεσα στο «άνυδρο» παρόν και στο 
πλούσιο και αυθεντικό παρελθόν. Δεν 
έχει βέβαια την αφέλεια να προσδοκά 
την επιστροφή, αλλά επιβεβαιώνει τον 
προφητικό λόγο του Μ. Κατσαρού: 
«Μην αμελήσετε. Πάρτε μαζί σας νερό. 
Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία».

Η καινοτομία του βιβλίου του Θ. 
Γόγολου έγκειται στην ειδολογική ποι-
κιλία, στην ανομοιογένεια των κει-
μένων, στον ριζοσπαστικό χαρακτήρα 
της αποσπασματικότητας. Εξηγούμαι: 
Χρονογραφήματα, αφηγήματα, επιφυλ-
λίδες και άρθρα, ομιλίες, φιλολογι-
κά άρθρα, γλωσσικά, βιβλιοκρισίες και 
ποιήματα συνθέτουν «μια πανοπτική 
αντίληψη των πραγμάτων» (Παν. Γόγο-
λος, ό.π., σ. 3). Εκ πρώτης όψεως 
έχουμε να κάνουμε με ένα υλικό ανο-
μοιογενές, πολύμορφο και πολύτροπο. 
Κατ’ ουσίαν, με τη διεσταλμένη σημα-
σία, έχουμε δοκιμιακό λόγο και μάλιστα 
όπως τον ορίζει ο Th. W. Adorno˙ το 
δοκίμιο «είναι ριζοσπαστικό στον μη 
ριζοσπαστισμό του, στην αποχή του 
από κάθε αναγωγή σε μιαν αρχή, στην 
έξαρση του μερικού έναντι του καθολι-
κού, στον αποσπασματικό του χαρακτή-
ρα» (Th.W. Adorno, Το δοκίµιο ως είδος, 
Αθήνα: Έρασμος, χ.χ., σ. 20).

Η επιλογή αυτή, ευρύχωρη και πολυ-
επίπεδη, ίσως υποκρύπτει την πρό-
θεση του συγγραφέα να καταστήσει 
το παροδικό αιώνιο. Η άρνηση μιας 
τυπικής συστηματικότητας καθιστά τα 
κείμενα μικροκείμενα αλλά συνάμα 
και μακροκείμενα, ικανά να οικειοποι-
ούνται το καινούριο και το διαφορετι-
κό. Μια ποιητική του σαρακατσάνικου 
χώρου. Ο βαθύτερος σκοπός του είναι 
να επανακαθορίσει την ατομική και τη 
συλλογική εμπειρία με όπλο το συναί-
σθημα και τη διάνοια, το δημιουργικό 
γράψιμο (creative writing). Η συμβολή 
του στην επιστήμη της Κοινωνικής Λαο-
γραφίας είναι ανεκτίμητη. 

Και ο ρόλος της γλώσσας ποιος είναι; 
Η ανασύνθεση του στοχασμού μέσα 
απ’ ό,τι διασώζει το σαρακατσάνικο 
ιδίωμα. Η σαρακατσάνικη γλώσσα, με 
την ιδιαιτερότητά της, το σφρίγος της, 
τη μαγεία, τη μοναδικότητά της, αποτυ-
πώνεται στα κείμενα του Θ. Γόγολου, 
ζωντανή μαρτυρία μιας άλλης επο-
χής. Ιδιαιτέρως διαφωτιστικά είναι τα 
φιλολογικά του άρθρα που αφορούν 
την παρουσία του δημοτικού τραγου-
διού στους «Ελεύθερους Πολιορκη-
μένους» του Σολωμού, τα τραγούδια 
των Σαρακατσαναίων, τα γνωμικά του 
Μακρυγιάννη, το δημοτικό τραγούδι 
την ελληνική επανάσταση κ.ά. Στην 
ενότητα με τον τίτλο Γλωσσικά φιλο-
ξενείται πολύτιμο υλικό, εμπεριστατω-
μένες αναλύσεις και ενδιαφέρουσες 
απόψεις για τη γλώσσα μας: Τα πάθη 
της, την ελληνικότητα και την ιδιαιτε-
ρότητα της γλώσσας των Σαρακατσα-
νέων. Οι Βιβλιοκρισίες συμπληρώνουν 
την απόπειρα μιας εποπτικής μελέτης 
της σαρακατσάνικης και, ευρύτερα, της 
Ηπειρωτικής παράδοσης. Εν τέλει, η 
ταύτιση της γλωσσικής με την αισθη-
τική και υφολογική αυτονομία των 
κειμένων στοχεύει στην αξίωση της 
αλήθειας, στην ανασύνθεση μιας πραγ-
ματικότητας των εφηβικών και νεανι-
κών χρόνων του συγγραφέα. Διαβάζω 
ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα:

«Η σάρα». Κάποιο καλοκαίρι, ξενα-
γούσα ένα φίλο μου στα κατατόπια το 
χωριού μου. Οι ερωτήσεις του βροχή: 
Πού είχατε τα κονάκια, πού τα µαντριά, 
πού βοσκούσαν τα πρόβατα, πού τα 
γίδια κ.τ.λ. Κάποια στιγμή, με ρωτάει: 
«Εδώ πάνω δε βλέπω να έχει νερό. 
Πού τα ποτίζατε;». «Έχει µια λούτσα 
πάνω από εκείνη τη σάρα µε τα κοκ-
κινοπήλια», του λέω. «Μωρέ, τι σάρα 
και µάρα µου λες και το κακό συναπά-
ντηµα; Δεν καταλαβαίνω». Άντε τώρα, 
να του δώσεις να καταλάβει τι ήταν 

Σαρακατσάνικα και άλλα, ανάλεκτα Σαρακατσαναίων
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Στις αρχές του Μάρτη (2019) 
συμμετείχα σε μια εκδρομή στη 
Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας, 

που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Συντα-
ξιούχων Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλή-
λων Θεσπρωτίας. 

Κάποια στιγμή ρώτησα την ξεναγό 
μας, αν ζουν Σαρακατσάνοι στη γύρω 
περιοχή ή αν γνωρίζει κάτι γι’ αυτούς. 
Μου απάντησε ότι εδώ δεν ζουν πια 
Καρακατσάνοι, αλλά θυμούμαι, ότι, 
όταν ήμουν κοπέλα έξι ετών (1955) 
κατέβαιναν προς τα κάτω το φθινό-
πωρο. Εμείς, τα παιδιά είχαμε μεγά-
λη ανυπομονησία. Περιμέναμε πότε 
θα περάσουν. Όταν τους βλέπαμε από 
μι άκρη να εμφανίζονται, τρέχαμε στα 
σπίτια και βλέπαμε από τα τζάμια των 
παραθύρων να περνούν τα κοπάδια 
τους με τα πολλά πρόβατα, τα γλυκό-
λαλα κουδούνια, τα φορτωμένα αλό-
γατα με το νοικοκυριό τους και τα σκυ-
λιά που συνόδευαν τα ζώα. Τα φορτω-
μένα ζώα ήταν σαν σπιτάκια κινούμενα 
και στο πλάι κρέμονταν τα χαλιά (βελέ-
ντζες), με όμορφα χρώματα, κόκκινα, 
μπλε κ.α. Επίσης, της είχαν κάνει εντύ-
πωση τα σκυλιά που είχαν μια φου-
ντωτή ουρά, χωρίς να είναι σίγουρη αν 
ήταν κομμένη. Πάντως με διαβεβαίωνε 
φαινόταν σαν να ήταν μια ουρά δια-
κλαδωμένη σε δύο μέρη. Για τα παι-
διά της Φιλιππούπολης η διέλευση των 
Σαρακατσάνων ήταν ένα εντυπωσιακό 
και ωραίο θέαμα. 

Μου εξιστόρησε, επίσης το ακό-
λουθο γεγονός: Ένας Καρακατσάνος, 
καθώς σταμάτησε σε μια βρύση, με 

τρεχούμενο νερό, για να πιεί, του έπε-
σε, χωρίς να το καταλάβει, μάλλον ένα 
τζελμπένι (πορτοφόλι) ή ένα σακουλά-
κι όπου είχε και πολύτιμα αντικείμε-
να, ασημικά, δαχτυλίδια, κατά την εκτί-
μησή της. Μετά από σύντομη πορεία 
προς τα κάτω, αντιλήφθηκε ο Σαρα-
κατσάνος την απώλεια και σκέφτηκε 
ότι πιθανόν να του έπεσε το πολύτιμο 
αντικείμενο στη βρύση, όπου στάθη-
κε για νερό. Αμέσως, πήρε τον δρόμο 
του γυρισμού. Όταν έφτασε στη βρύ-
ση, συνάντησε εκεί μερικά παιδιά, που 
έπαιζαν και τα ρώτησε μήπως βρήκαν 
κάτι εκεί. Ένα από αυτά, αποκάλυψε 
ότι το είχε βρει και αμέσως πήγε και 
του το έδωσε. Ο Σαρακατσάνος εκτί-
μησε ιδιαίτερα τη χειρονομία τού παι-
διού και ζήτησε να τον πάει στο σπίτι 
του, για να γνωρίσει τους γονείς του. 
Πραγματικά, τον οδήγησε εκεί και γνω-
ρίστη-κε. Φυσικά τους ευχαρίστησε 
και επαίνεσε την πράξη του γιου τους. 

Έτσι, δημιουργήθηκε μια φιλία και ένας 
δεσμός ανάμεσα σ’ αυτόν τον Σαρακα-
τσάνο και στους γονείς του παιδιού. Τα 
επόμενα χρόνια, κατά την άνοδο και 
την κάθοδο προς τα βουνά και τα χει-

μαδιά, πάντα , επισκεπτόταν αυτός ο 
Σαρακατσάνος αυτό το σπίτι και τους 
άφηνε κάποιο δώρο, όπως γάλα, τυρί 
ή κάτι άλλο. Έκανε δηλαδή πράξη, το 
λεγόμενο: «η χάρη θέλει αντίχαρη, και 
πάλι χάρη να ‘ναι», ενώ η αγνωμοσύ-
νη είναι βαριά παράλειψη. Τους σαρα-
κατσάνους άντρες τους χαρακτήριζε 
σοβαρούς και αυστηρούς.

Τέλος, η ξεναγός μού τόνισε με ιδι-
αίτερη έμφαση ότι οι Καρακατσάνες 
είχαν ωραίες φορεσιές και ήταν πολύ 
όμορφες. Ήταν κούκλες. Στο άκουσμα 
αυτών των λέξεων κάποια κυρία από 
την εκδρομή της υπέδειξε μια Σαρακα-
τσάνα, που συμμετείχε στην εκδρομή. 
Της είπε επί λέξει: «Να! αυτή εδώ είναι 
Σαρακατσάνα». Αντικρίζοντάς την, σχο-
λίασε η ξεναγός: «Ναι, ναι, φαίνιτι». Και 
κατέληξε η ξεναγός: «Για μένα το πέρα-
σμα των Καρακατσάνων είναι ένα πολύ 
όμορφο ενθύμιο (ανάμνηση)».

Συμπεράσματα: 
1.Παλαιότερα οι Σαρακατσάνοι της 

Βουλγαρίας ξεκαλοκαίριαζαν και στα 
βουνά βόρεια της Φιλιππούπολης και 
ξεχειμώνιαζαν στις παραλιακές περιο-
χές του Β. Αιγαίου.

2.Επιβεβαιώνεται ότι οι Σαρακατσά-
νες φορούσαν ωραιότατες ενδυμασί-
ες, που τόνιζαν περισσότερο τη φυσι-
κή ομορφιά τους.

3. Οι Βούλγαροι ήξεραν τους σαρα-
κατσάνους ως Καρακατσάνους. Επομέ-
νως, επιβεβαιώνεται η ετυμολογία της 
λέξης από τις λέξεις καρά = μαύρος, 
σκληρός, δυνατός και κατσιάν = φεύ-
γων, δραπέτης, άπιαστος, όπως υπο-
στηρίζει ο Ν. Κατσαρός στο βιβλίο του 
«Αρχαιοελληνικές ρίζες του Σαρακα-
τσάνικου λόγου Β΄ Μέρος σελ. 99, που 
αποδέχεται την άποψη του Δ. Γεωργα-
κά: «οι Τούρκοι, κυρίαρχοι της ελλη-
νικής χερσονήσου, πρέπει να είναι οι 
πρώτοι ειπόντες τον τύπον Καρακα-
τσάνος και παρ’ αυτών παρέλαβον 

αυτόν κι οι άλλοι λαοί της Βαλκα-
νικής» (Ρωμάνοι, Σλάβοι ιδ. Γεωργ.), 
όπως αναφέρει, επίσης, ο Ν. Κατσαρός 
στη σελ. 99. 

Τελικά, δεν είσαι αυτός που είσαι, με 
την έννοια ότι δεν σε αναφέρουν με το 
πραγματικό σου όνομα ή αλλά με αυτό 
που καθιερώνουν άλλοι.

4. Οι Σαρακατσάνοι δεν ήταν αχά-
ριστοι, αλλά αναγνώριζαν την όποια 
ευεργεσία ή εξυπηρέτηση που δέχο-
νταν από άλλους και ανταπέδιδαν με 
τον δικό τους τρόπο.

5. Αναφορικά, με τον σκύλο που ανέ-
φερε η ξεναγός, προφανώς πρόκειται 
για τον λεγόμενο ποιμενικό, για τον 
οποίο γράφει ο Ευριπίδης Π. Μακρής 
στο βιβλίο του: «ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ», Ιωάννινα 2008: 
ξεχωρίζει ανάμεσα στις άλλες ράτσες 
σκυλιών. Είναι μεγαλόσωμος σκύλος, 
πολύ δυνατός, θαρραλέος και γρή-
γορος. Ως προς το χρώμα του τριχώ-
ματός τους στα σκυλιά των Σαρακα-
τσαναίων υπήρχε μια αρκετά μεγά-
λη ποικιλία: μαύρα, άσπρα, παρδα-
λά, καφέ, γκρίζα στο χρώμα του λυκό-
σκυλου. Στη μεγάλη πλειονότητά τους 
ήταν ασπρόμαυρα, δηλαδή, «φλώρα» 
με μαύρα «μπαλώματα» (σελ. 81). Και 
συνεχίζει στη σελ. 82: Στη Βουλγαρία 
ο ποιμενικός αυτός σκύλος ονομάστη-
κε σκύλος Καρακατσάν (καρακατσάνι-
κο κούτσε).

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί 
ο αναγνώστης να βρει στο ανωτέρω 
βιβλίο του Ε. Μακρή στις σελ. 81 έως 
και 83. Επίσης, πληροφορίες μπορεί να 
αντλήσει και στο άρθρο του Δημ. Χαρί-
ση με τίτλο: «Το Σαρακατσάνικο τσο-
πανόσκυλο» στην ΗΧΩ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑ-
ΤΣΑΝΑΙΩΝ, Ηλεκτρονική εφημερίδα 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλό-
γων Σαρακατσαναίων, (Π.Ο.Σ.Σ.) από 
όπου είναι παρμένη και η φωτογραφία 
του τσοπανόσκυλου.

του Γιώργου Καπρινιώτη

Τι μου είπε η ξεναγός 
για τους Σαρακατσάνους

Το Σαρακατσάνικο τσοπανόσκυλο

οι σάρες για τους Σαρακατσάνους. 
Ότι οι σάρες είναι απότομες πλαγιές 
χωρίς βλάστηση, που δημιουργούνται, 
μάλλον, από κατολισθήσεις του εδά-
φους κι άλλες έχουν χαλίκι, άλλες 
αργιλόχωμα κι άλλες κοκκινόχρωμα 
(κοκκινοπήλι). Θυμάμαι κάποιες μικρές 
χωμάτινες σάρες κοντά σε σαρακατσά-
νικες στάνες, που ήταν για τα σαρακα-
τσανόπουλα φυσικές τσουλήθρες. Εκεί, 
παιδεύονταν ολημερίς και λερώνονταν 
πατόκορφα, ώσπου να χορτάσουν τη 
λαχτάρα του παιχνιδιού. Γυρνούσαν, 
ύστερα, κατάκοπα στα κονάκια, για να 
ακούσουν τον εξάψαλμο των μανάδων 
τους. Τι να πρωτοπλύνουν οι καημέ-
νες: τα παιδιά ή τα «σκ’τιά»; (ό.π. σ. 
251). Η αρετή του λόγου, η αρετή των 
κειμένων του Θ. Γόγολου, είναι η γνη-
σιότητα του αισθήματος˙ η ισορροπία 
ανάμεσα στο γεγονός –που το συγκρο-
τούν οι απλοί καθημερινοί ήρωες- και 
στην αφηγηματική τέχνη. Είναι η τέχνη 
να διδάσκεις (docere), να συναρπάζεις 

(delectare), να συγκινείς και να πεί-
θεις (morere). Είναι η εναρμόνιση της 
eloquentia (της ομορφιάς του λόγου) 
με τη sapientia (τη φιλοσοφική παι-
δεία), κατά του Κικέρωνα.

Εάν, τώρα, τολμήσουμε μια από-
πειρα ερμηνείας του έργου του Θ. 
Γόγολου, θα εντοπίσουμε μια ταύτιση 
τριών προθέσεων, με τους όρους πάλι 
του Ουμπέρτο Έκο. Η αρχική πρόθεση 
του συγγραφέα (η intentio auctoris) 
διαφαίνεται ήδη από τους χαρακτηρι-
στικούς τίτλους των κειμένων: Ο Γυαλί 
καφενές, Λουκούμι και ούζο, οι Δραγά-
τες, η Χρύσω, «Έξω οι Βλάχοι από την 
Αθήνα» κ.ά. Τα ποιήματα, μια άγνωστη 
περιοχή –terra incognita- συμπληρώ-
νουν την περιπλάνηση στην κοινοτική 
ζωή των Σαρακατσάνων και στην ευρύ-
τερη πολιτισμική παράδοση της Ηπεί-
ρου. «Ο συγγραφέας φέρει τις λέξεις 
και οι αναγνώστες το νόημα», κατά τον 
Todorow (Umberto Eco, Ερµηνεία και 
Υπερερµηνεία, Αθήνα Ελληνικά Γράμμα-

τα, Αθήνα 1993, σ. 40).
Η πρόθεση των κειμένων (η intentio 

operis) είναι σαφής: Η αυθεντική ζωή 
των Σαρακατσάνων, η γλώσσα τους, 
η παράδοσή τους, οι αξίες τους, αλλά 
και η επικαιρότητα. Συνεκτικός δεσμός 
ανάμεσα στα κείμενα που αφορούν το 
παρελθόν και την επικαιρότητα είναι 
οι όψεις της παθογένειας των Νεοελ-
λήνων και του νεοελληνικού κράτους 
και η υπόρρητη αντίθεση με το αξια-
κό σύστημα του νομαδικού βίου των 
Σαρακατσάνων. Συνεπώς, η πρόθεση 
του συγγραφέα δεν απέχει από την 
πρόθεση του κειμένου. Η ισορροπία 
αυτών διευκολύνει απόλυτα τον ανα-
γνώστη. Αυτός ικανοποιεί την πρόθε-
σή του (την intentio lectoris) καθώς 
πληροφορείται, νοσταλγεί, επιστρέφει, 
αναστοχάζεται, προβληματίζεται. Τα 
μικροκείμενα δηλαδή λειτουργούν σαν 
σημειωτικοί μηχανισμοί που κινητοποι-
ούν τον ψυχικό, ηθικό και πνευματικό 
κόσμο του αναγνώστη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι 

η ερμηνεία είναι πάντα μια απόπειρα 

επαναδημιουργίας και επανασημασιο-

δότησης της πρόθεσης του κειμένου. 

Το βιβλίο του Θ. Γόγολου παραμένει 

ένα ανοικτό έργο, ένα δημιουργικό κεί-

μενο, μια πρόκληση.

Σας ευχαριστώ πολύ
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«Σαρακατσάνικα και άλλα» είναι ο 
τίτλος και «Ανάλεκτα Σαρακατσαναίων» 
ο υπότιτλος του βιβλίου του Θόδωρου 
Γ. Γόγολου που παρουσιάζουμε σήμερα. 
Με τη λέξη  ανάλεκτα δηλώνεται  μια 
συλλογή από ποικίλα άρθρα-κείμενα  
που εκδίδονται σε ένα τόμο. 

Πριν πω οτιδήποτε για το βιβλίο θα 
ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στην 
προσφορά της Αδελφότητας των Σα-
ρακατσαναίων της Αθήνας στο βιβλίο 
αυτό.  Τα «Σαρακατσάνικα και άλλα», 
είναι ένα βιβλίο το οποίο προέκυψε 
μέσα από τις σελίδες της Εφημερίδας 
Σαρακατσάνικα Χαιρετήματα. Γεγονός 
που υποστηρίζει και ο ίδιος ο συγγρα-
φέας στο πρόλογό του. Είναι αποτέ-
λεσμα κόπου και  προσπάθεια χρόνων. 
Από το 2001 θαρρώ που άρχισε η έκ-
δοσή της εφημερίδας μέχρι και το 2018 
που εκδόθηκε το βιβλίο. Έτσι «φασούλι 
το φασούλι γέμισε και το σακούλι». Δεν 
θέλω να πω με τούτο ότι ο Θόδωρος 
έγινε συγγραφέας χάρη στην Αδελφό-
τητα Σαρακατσαναίων. Τουναντίον μά-
λιστα. Ένας δραστήριος άνθρωπος των 
γραμμάτων, όπως ο Θόδωρος είναι πα-
ραπάνω από σίγουρο ότι θα εύρισκε  και 
κάποιο άλλο οικείο χώρο προκειμένου 
να εκφράσει γραπτά τις σκέψεις του και 
τις πνευματικές του ανησυχίες. Ωστόσο 
όμως στάθηκαν στο διάβα του τα Σ.Χ 
και του έδωσαν μια καλή αφορμή για 
περαιτέρω μελέτη και γραφή. Ο οικείος 
κύκλος των ανθρώπων των Σαρακα-
τσαναίων τον κέρδισε, με ότι αυτό συ-
νεπάγεται για την μετέπειτα πορεία του 
και τη συνεργασία που προέκυψε. 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η μοναξιά 
της Αθήνας έκαμε τους διαμένοντες 
και δραστηριοποιούμενους εκεί Σαρα-
κατσαναίους να είναι ενωμένοι και για 
το λόγο αυτό δούλεψαν και στην Αδελ-
φότητα. Αυτό μπορεί να είναι η μισή 
αλήθεια. Το σημαντικό είναι  ότι πολ-
λά μέλη του Δ.Σ που στελέχωσαν κατά 
καιρούς την Αδελφότητα και όχι μόνο, 
ήταν άνθρωποι που ήθελαν να προσφέ-
ρουν σε αυτήν και μάλιστα με κόστος 
προσωπικό. Στην οικογένειά τους, στη 
δουλειά τους. Η μακρόχρονη θητεία 
πολλών σε αυτή και η ενεργός δράση 
είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας της προ-
σφοράς τους.

Συγχαρητήρια λοιπόν σε όσους και 
όσες εργάστηκαν και συνεχίζουν να 
εργάζονται στην Αδελφότητα Σαρακα-
τσαναίων Αθηνών της οποίας το πνευ-
ματικό έργο είναι υπαρκτό. Μαζί με την 
εφημερίδα που εκδίδεται ανελλιπώς 
κάθε τρίμηνο, έχει εκδοθεί και ένα σύ-
νολο βιβλίων καθόλου ευκαταφρόνητο. 
Μια προσπάθεια που φαίνεται ότι θα 
συνεχιστεί. Κάτι που πιστεύω ότι απο-
τελεί ευχή όλων των Σαρακατσαναίων. 
Αυτά τα λίγα για την Αδελφότητα και  
για κάποιους  από τους λόγους, που 
κατά την εκτίμησή μου, την έκαναν ιδι-
αίτερα δυναμική και πρωτίστως πρωτο-
πόρα στο χώρο των Σαρακατσαναίων.

Έρχομαι τώρα στο βιβλίο του Θό-
δωρου Γόγολου για το οποίο έχω την 
τιμή να πω λίγα λόγια κάνοντας τη δική 
μου πρώτη ανάγνωση. Ως αναγνώστης 
της εφημερίδας Σ.Χ γνώρισα το Θόδω-
ρο από τα γραπτά του κείμενα σε αυτήν, 
της οποίας  είναι τακτικός συνεργάτης 
από την έκδοσή της μέχρι σήμερα. Το 

βιβλίο αποτελείται από μια σειρά ανε-
ξάρτητων αναγνωσμάτων-κειμένων. 
Χρονογραφήματα αρχικά και στη συ-
νέχεια σύντομα κείμενα – μικροκείμενα 
όπως τα ονομάζει ο ίδιος ο συγγραφέ-
ας δίνοντάς τους ένα τίτλο ουδέτερο 
αναφορικά με το είδος των κειμένων. 
Το βιβλίο είναι καρπός πολλών χρόνων 
και κοινωνικών προβληματισμών του 
συγγραφέα. Αρχικά θα ήθελα να δώσω 
τη σειρά των περιεχομένων του βιβλί-
ου, όπως αυτά έχουν ταξινομηθεί και 
κατηγοριοποιηθεί από τον ίδιο. Περι-
λαμβάνει χρονογραφήματα, αφηγήμα-
τα, ομιλίες, φιλολογικά άρθρα, γλωσσι-
κά θέματα, βιβλιοκρισίες και ποιήματα. 
Τα περισσότερα από τα κείμενα του βι-
βλίου σχετίζονται κατά κάποιον τρόπο 
με τους Σαρακατσαναίους. 

Στη συνέχεια θα αναφερθώ σε κά-
ποια χαρακτηριστικά στοιχεία που δια-
κρίνουν το βιβλίο αυτό και το κάνουν 
κατά την εκτίμησή μου ξεχωριστό. 
Πρώτον η γραφή και γλώσσα του. Πυ-
κνότητα λέξεων, λόγος ποιοτικός και 
κατανοητός. Για να γράψεις μέσα σε 
περιορισμένες αράδες κείμενο απλό και 
συγκροτημένο απαιτείται γνώση και ικα-
νότητα. Ο Θόδωρος  είναι πρώτα από 
όλα φιλόλογος. Αυτό και χωρίς ακόμα 
να το γνωρίζει κανείς θαρρώ ότι δια-
κρίνεται παρά πολύ καλά από τη γραφή 
του. Κάθε επιστήμη έχει ως ένα μέρος 
και τη δική της γραφή. Έχει ευδιάκριτα 
στοιχεία που προκύπτουν από το δικό 
της λεκτικό οπλοστάσιο. Γνωρίσματα 
που δίνουν στοιχεία για το χώρο εργασί-
ας του συγγραφέα, χωρίς ωστόσο αυτό 
να είναι  πάντα ο κανόνας. Γνώστης της 
κλασσικής και νεοελληνικής γραμματεί-
ας ο συγγραφέας, δυνατός χειριστής 
του λόγου αξιοποιεί τις γνώσεις από την 
επιστήμη του και τις μεταφέρει με τα 
κείμενά του στον κόσμο της καθημερι-
νότητας με λόγο ποιοτικό, αυθεντικό και 
πάνω από όλα απλό και κατανοητό. Τα 
μικροκείμενα αφορούν στη δημιουργία 
μικρών κειμένων για ανάγνωση, ανά-
πτυξη και σχολιασμό μιας θέσης-ιδέας ή 
ενός γνωμικού ή αποφθέγματος.  Έτσι η 
λογοτεχνική γραφή των κειμένων του, η 
διαθεματική τους προσέγγιση, η χρήση 
της γλώσσας, δείχνουν κατά την ταπεινή 
μου άποψη έναν εκλεκτό φιλόλογο και 
παιδαγωγό, με μεγάλη κατάρτιση στην 
επιστήμη του.

Πολλά του κείμενα είναι αλήθεια 
ότι είναι πολύ εξειδικευμένα. Αναφέρω 
για παράδειγμα, πως ο συγγραφέας με 
αφορμή παροιμιώδεις φράσεις  από τη 
ζωή των Σαρακατσαναίων μιλά για την 
ελληνική γλώσσα ως σύστημα  και για 
τα υποσύστηματά της. Την μορφολογία, 
τη σύνταξη, τη γραμματική, τη σημα-
σιολογία την πραγματολογία. Γνώσεις 
που αφορούν τις επιστήμες σε μεγάλο 
βαθμό και πολύ λιγότερο το αναγνωστι-
κό κοινό μιας εφημερίδας όπως τα Σ.Χ. 
Αυτό ωστόσο δείχνει και την ανάγκη 
από μέρους των συντακτών της εφημε-
ρίδας για ενημέρωση του κοινού της με 
ποικίλα και γιατί όχι και εξειδικευμένα 
θέματα.

Δεύτερον στοιχείο. Η προσέγγιση 
των κειμένων του συγγραφέα αναφορι-
κά με τους Σαρακατσαναίους. Εστιάζω 
στην παρατήρηση, αν και κατά πόσον 
δηλαδή τα κείμενα του αναφέρονται 

στους Σαρακατσαναίους και αυτό εκ 
του γεγονότος, ότι η εφημερίδα που 
τα δημοσιεύει απευθύνεται κατά κύριο 
λόγο σε αυτούς. Και για να ακριβολογή-
σω. Στους πολύ λίγους εναπομείναντες 
Σαρακατσαναίους και στους πολλούς 
περισσότερους απογόνους τους. Όπως 
προανέφερα ο Θόδωρος δεν καταπιά-
νεται αποκλειστικά με τη ζωή των Σαρα-
κατσαναίων για να μεταφέρει στο χαρτί 
χαρακτηριστικά στοιχεία της κουλτού-
ρας τους και θύμησες από τη ζωή τους 
σε βουνά και χειμαδιά. Ο δρόμος της 
αναφοράς του  πότε άμεσα και πότε 
έμμεσα είναι εντελώς διαφορετικός. Άλ-
λοτε για παράδειγμα έρχεται μέσα από 
τα χρονογραφήματά του. Από αυτό το 
είδος του έντεχνου πεζού λόγου που 
φαίνεται να το κατέχει καλά. Στις προ-
θέσεις του είναι να σχολιάσει την επι-
καιρότητα της κοινωνικής, πολιτικής και 
πολιτιστικής ζωής. Κινείται δηλαδή σε 
κάθε κατεύθυνση που ο ίδιος θεωρεί ότι 
παρουσιάζει ενδιαφέρον. Εξάλλου πολύ 
σωστά ο ίδιος υποστηρίζει ότι γράφο-
ντας σε μια εφημερίδα είναι δύσκολο να 
μείνεις ανεπηρέαστος από τα γεγονότα 
και τις καταστάσεις της επικαιρότητας. 
Ενώ ασχολείται με απλούς καθημερι-
νούς ανθρώπους και με τις συνήθειές 
τους, είναι ταυτόχρονα και ένας πολύ 
καλός κοινωνικός παρατηρητής. Το λα-
ογραφικό στοιχείο που αφθονεί στα κεί-
μενά του, προκύπτει από την εξοικείωση 
του συγγραφέα με τη ζωή που περιγρά-
φει καθώς την έχει ζήσει και ο ίδιος. 
Γράφει έτσι με ρεαλισμό αλλά και σε 
τόνο εύθυμο, χιουμοριστικό, ειρωνικό, 
επικριτικό κάποτε δηκτικό, και σε κάθε 
περίπτωση με τρόπο διδακτικό και παι-
δαγωγικό. Με την ποικιλία των θεμάτων 
του εξασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις 
μιας φιλικής ευχάριστης επικοινωνίας 
με το κοινό που τον διαβάζει.

Κάποιοι μάλιστα αναγνώστες του, 
του υποδεικνύουν θέματα για πραγμά-
τευση. Θεματοπραγματευτές ονομάζει 
ο χρονογράφος Σπύρος Μελάς απλούς 
ανθρώπους  από το περιβάλλον του 
που του προτείνουν θέματα για χρονο-
γραφική πραγμάτευση. Βέβαια σκοπός 
της γραφής του είναι να ωφελήσει την 
κοινωνική ομάδα στην οποία απευθύ-
νεται. Στην περίπτωση του Θόδωρου 
αναφέρω ενδεικτικά  το χρονογράφημα 
«Γιαλί Καφενέ». Είναι γραμμένο ύστερα 
από υπόδειξη ενός αναγνώστη  του. 
Κάποιου γνωστού του Σαρακατσάνου. 
Στον Η.Κ που με κέντρισε γράφει ο 
συγγραφέας. Διαβάζω σχετικά αποσπά-
σματα (σελ.28).«Στέκι ξωμάχων των 
Σαρακατσαναίων και των λαλητάδων ο 
γιαλικαφενές. Σημείο συνάντησης των 
γνωστών φίλων και σιναφλήδων μετά 
τα πρώτα ψώνια. Και πως μπορούσε να 
γίνει αλλιώς; Αφού η Ανεξαρτησίας που  
τον πλευρίζει, ήταν ο εμπορικότερος 
δρόμος στα παλιά Γιάννινα. Εδώ αντί-
κρισε για πρώτη φορά το παζάρι η βλά-
χα που λέει ο μουραπάς και σάστισε. 
Γύρισε το βράδυ στα κονάκια και μολό-
γαγε…. Εδώ γίνονταν οι συμφωνίες για 
τα βουνά, τα χειμαδιά, τα τυριά και τα 
γάλατα. Εδώ και τα συβάσματα και τα 
παζαρέματα για τα προικιά. Εδώ έκο-
βαν και τη μέρα του γάμου. ..Εκεί γύρω 
στις έντεκα η ώρα γέμιζε η αυλή του, 
κάτω από τον πλάτανο, άσπρες μπορα-
ζάνες και στριφτά μουστάκια»

Ο χώρος που είναι γνώριμος στο 
συγγραφέα είναι η Θεσπρωτία. Γράφει 

για τους ανθρώπους της, τις αντιθέσεις 
τους, την ιστορία της, τις τοποθεσίες 
της.  Ένα μέρος που πήγαν οι Σαρακα-
τσαναίοι μετά το 1944, ύστερα από τη 
φυγή των Τσάμηδων. Ήρθαν λέει οι πε-
ρισσότεροι από τη Λάμαρη. Από την πε-
διάδα δηλαδή του Λούρου της Πρέβε-
ζας. Τα κείμενά του μιλάνε για  εκείνους 
που εγκαταστάθηκαν πλέον μόνιμα το 
Χειμώνα εκεί. Η δική του οικογένεια 
ζει σε μια στάνη που την απαρτίζουν 
πέντε–έξι συγγενικές φαμελιές.( Γογο-
λάιοι, Ταγκαίοι, Τσουμαναίοι, Κατραί-
οι). Αυτές αποτελούν το κέντρο όπου ο 
συγγραφέας ξετυλίγει το κουβάρι των 
αναμνήσεών του. Εκεί έζησε τη ζωή 
των Σαρακατσαναίων μέχρι την εφηβεία 
του. Μπορεί οι στάνες μέσα στις οποί-
ες κινείται να είναι μικρές σε πληθυ-
σμό ωστόσο όμως περικλείουν όλη την 
κουλτούρα των Σαρακατσαναίων της 
Ηπείρου. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια 
μικρογραφία της ζωής τους. Το υλικό 
της δικής του αφήγησης έρχεται από τις 
εμπειρίες και τα βιώματά του. Στην το-
ποθεσία  Γκιούρμεζα έχουν τα κονάκια 
τους το Χειμώνα. Το καλοκαίρι φεύγουν 
για τα ψηλά βουνά. Οι περισσότεροι 
πάνε στο Γράμμο και άλλοι στη Λάιστα, 
στο Ζαγόρι. Οι μνήμες του συγγραφέα 
από τη ζωή του στα κονάκια και στις 
στράτες, παρά τα χρόνια που πέρασαν 
ακόμα νωπές. Σαν να ήταν χθες. Άλλω-
στε πως μπορεί να σβήσουν αφού ση-
μάδεψαν τα παιδικά του χρόνια. Γράφει 
ο Θόδωρος (σελίδα 72). Αρχές  δεκαε-
τίας του εξήντα μήνα Σεπτέμβριο κατε-
βαίναμε από τα βουνά του Γράμμου ένα 
τσούρμο αδέλφια και ξαδέλφια και εί-
χαμε μπροστά τη θεία τη Σταθούλα. Ξε-
ρακιανή, λιγομίλητη κι αυστηρή, σχεδόν 
πετρώδης. Και ήξερε η θεία Σταθούλα 
να αποφεύγει σύρματα και συρματάκια 
και να κόβει τόπο, να αποφεύγει τις κα-
κοτοπιές και τα ναρκοπέδια. Ένας γρί-
βας σαρανταπληγιασμένος ετούτος ο 
τόπος μετά από δύο πολέμους, ο ένας 
αδελφοκτόνος, πρόσφερε ανοιχτές τις 
πληγές του στον μελαχρινό ήλιο του 
Τρυγητή. Νάρκες, όπλα σκουριασμένα, 
σφαίρες, χειροβομβίδες και άλλα άχαρα 
λάφυρα. Όσα άφησε πίσω της η οργή 
των ανθρώπων. Και ή θεία Σταθούλα, 
σαν την καλή νεράιδα του παραμυθιού, 
μας τάδειχνε ένα -ένα λες και ήθελε να 
γιατρέψει τις αιμορραγούσες πληγές»

Οι Σαρακατσαναίοι, όπως παρουσι-
άζονται μέσα από τα κείμενα του Θό-
δωρου δεν αποτελούν κάτι το ξεκομμέ-
νο από τους ανθρώπους της  υπόλοιπης 
αγροτικής υπαίθρου, όπως ο ίδιος τους 
γνώρισε. Ζουν και δραστηριοποιούνται 
μαζί με άλλες κοινωνικές ομάδες. Έχουν 
όμως κάτι δικό τους που διακρίνει την 
ζωή τους. Σημειώνει χαρακτηριστικά 
ο συγγραφέας (σελ.23). Ντόπιοι Τσά-
μηδες, βλαχόφωνοι Καραγκούνηδες, 
Σαρακατσαναίοι, Ποποβίτες. Καθένας 
και το χούι του. Και ήταν μια συμβίω-
ση αρμονική καθώς ο ένας σέβονταν τη 
γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα του άλλου. 
Στο πανηγύρι του Αι Γιώργη άκουγες το 
κλαρίνο να το γυρνάει από το Μπεράτι, 
τη Μαρίκα και το Σιαμαντάκα των Τσά-
μηδων, στο Μιτζιτιέ και το καραπατάκι 
των Βλάχων και από κει στο Ντολμπε-
ράκι και τη Λάμπρω των Σαρακατσα-
ναίων. Και λίγο παρακάτω: Ο Βαγγέλης 
(ένας φίλος του ήταν)…..Μάζευε ύστερα 
όλο το παιδομάνι από όλους τους μαχα-
λάδες για το μεγάλο παιχνίδι. 

Σαρακατσάνικα και άλλα, ανάλεκτα Σαρακατσαναίων
Παρουσίαση του βιβλίου του Θ. Γόγολου από τον Γ.Κ. Τσουμάνη η οποία 
εκφωνήθηκε στην παρουσίαση στα Γιάννινα στις 15 Δεκεμβρίου 2018
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Αποτελεί για εμένα εξαιρετική τιμή 
η συμμετοχή μου ως ομιλητή στην απο-
ψινή εκδήλωση για την παρουσίαση του 
βιβλίου του Θόδωρου Γόγολου με θέμα 
«Σαρακατσάνικα και άλλα - Ανάλεκτα 
Σαρακατσαναίων», το οποίο εξέδωσε η 
Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρακα-
τσαναίων Ηπείρου, μία δραστήρια Αδελ-
φότητα που επιτελεί ένα εξαίρετο έργο, 
ιδιαίτερα στον τομέα των εκδόσεων, δια-
σώζοντας και προβάλλοντας πολιτιστικά 
στοιχεία των Σαρακατσαναίων και της 
σαρακατσάνικης παράδοσης. Επιθυμώ, 
επίσης, να ευχαριστήσω θερμά τόσο τον 
συγγραφέα του βιβλίου όσο και την πα-
ραπάνω Αδελφότητα για την ιδιαίτερη 
τιμή που μου έκαναν να συμπεριλάβουν 
στο βιβλίο έναν δικό μου Πρόλογο, δίνο-
ντάς μου τη δυνατότητα να διαπιστώσω 
ο ίδιος από πολύ νωρίς τα πλεονεκτή-
ματα και τα χαρίσματα που κοσμούν το 
συγκεκριμένο βιβλίο. Ευχαριστώ, επίσης, 
θερμά τους διοργανωτές της αποψινής 
ξεχωριστής εκδήλωσης, που μας αντα-
μώνει και που μας δίνει χαρά και ευχα-
ρίστηση.

Ως εκ τούτου, αφού αναφερθώ αρ-
χικά στον συγγραφέα του βιβλίου, θα 
παρουσιάσω ακολούθως μια σειρά από 
γενικότερες διαπιστώσεις που προσδιο-
ρίζουν, κατά τη γνώμη μου, το συγκεκρι-
μένο πόνημα και θα ολοκληρώσω με την 
παρουσίαση ενδεικτικών και αντιπροσω-
πευτικών κειμένων του βιβλίου. 

Ο Θόδωρος Γόγολος είναι ένας λα-
μπρός και εξαίρετος φιλόλογος που τίμη-
σε με το έργο του τόσο τη φιλολογία όσο 
και γενικότερα την εκπαίδευση, τις οποί-
ες υπηρέτησε για πολλά χρόνια με ιδιαί-
τερη θέρμη και πραγματικό ζήλο. Ο Θό-
δωρος Γόγολος είναι από εκείνους τους 
φιλολόγους που υποχρεωτικά θα ακού-
σεις την άποψή του, θα συλλογιστείς με 
αυτά που καταθέτει, θα οδηγηθείς σε 
διάλογο με τον ίδιο και τις απόψεις του. 
Ήμουν βέβαιος, γιατί διάβαζα πάντοτε 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα κείμενά του, 
που δημοσίευε στα «Σαρακατσάνικα Χαι-
ρετήματα», ότι το συνολικό αποτέλεσμα 
της συγγραφικής του δραστηριότητας θα 
ήταν εξαίρετο, νοσταλγικό, συγκινητικό, 
αληθινό, χρήσιμο για όλους. Πρέπει να 
ομολογήσω ότι απολαμβάνω τα κείμενα 
που δημοσιεύει ο Θόδωρος Γόγολος στο 
συγκεκριμένο βιβλίο του και πρέπει, επί-
σης, να καταθέσω ότι, ως αναγνώστης, 
έφτασα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα 
στην πηγή της σοφίας και της αρετής του 
λόγου και των σκέψεων του συγγραφέα. 

Θα αποφύγω να αναφερθώ, σε αυτή 
τη φάση, στις επιμέρους κατηγορίες 
των κειμένων του Θόδωρου Γόγολου 
και στην αγωνία του συγγραφέα να τις 
προσδιορίσει όσο γίνεται καλύτερα. Θα 
αναφερθώ στο όλον, στο σύνολο, αλλά 
και στο επιμέρους, που προκύπτει από το 
σύνολο. 

Σχεδόν σε όλα τα κείμενά του υπάρ-
χει η αύρα της σαρακατσάνικης ζωής σε 
όλες τις εκφάνσεις της. Το θεωρώ αυ-
τονόητο, γιατί ο συγγραφέας έζησε σε 
μεγάλο βαθμό τις πίκρες και τις χαρές 
της σαρακατσάνικης ζωής, τις αγωνίες 
και τις προσδοκίες που είχαν γονείς και 
παιδιά, τα μεγάλα άλματα που έδειξαν 
και απέδειξαν πως τα Σαρακατσανάκια 
μπορούσαν και μπορούν να προσφέρουν 
και να συνεισφέρουν στον πολιτισμό, στη 
γνώση, στην κοινωνία ολόκληρη. Και δεν 
υπάρχει αμφιβολία πως ο συγγραφέας 
του βιβλίου αποτελεί ο ίδιος ένα λαμπρό 

παράδειγμα. 
Το κάθε κείμενο του Θόδωρου Γό-

γολου διακρίνεται για την ποιότητα, τη 
χάρη και την ομορφιά του λόγου και της 
σκέψης. Το κάθε κείμενο είναι ένα άρι-
στο πνευματικό δημιούργημα. Χαίρεσαι 
και απολαμβάνεις τον τρόπο γραφής του 
συγγραφέα, καθώς τα κείμενά του απο-
τελούν μικρά διαμάντια λογοτεχνικής 
γραφής. Κατά συνέπεια, σε συνεπαίρνει 
ο τρόπος γραφής του συγγραφέα, που 
μπορεί μερικές φορές να σε αποσπάσει 
ακόμη και από το ίδιο το περιεχόμενο 
του κειμένου. Ταξιδεύεις, κατά συνέπεια, 
με την τέχνη και την τεχνική του τρόπου 
γραφής των κειμένων. 

Η άλλη διάσταση που είναι εξίσου ση-
μαντική και κυρίαρχη έχει να κάνει με το 
περιεχόμενο των κειμένων του βιβλίου. 
Αναρωτιέσαι και εκπλήσσεσαι για το πού 
αναζητεί και πού βρίσκει ο συγγραφέας 
τα θέματα και το περιεχόμενο των κειμέ-
νων του. Θαρρώ πως τα βρίσκει στη μα-
κρινή θύμηση, στο βίωμα και την αλήθεια 
της ζωής, στα αγαπημένα πρόσωπα, στα 
αδικημένα πρόσωπα, σε όσα συνταξιδεύ-
ουν μαζί μας για μια ολόκληρη ζωή και 
που κάποια στιγμή αναδύονται, κυριαρ-
χούν, δηλώνουν καταλυτικά την παρου-
σία τους. Η ποικιλία των θεμάτων και το 
ξεχωριστό ενδιαφέρον που προκαλούν, 
τα καθιστούν επίκαιρα, και ας έχουν πε-
ράσει πολλά χρόνια από τότε που σημά-
δεψαν τις ανθρώπινες ζωές. 

Το φαινομενικά μικρό και ασήμα-
ντο γίνεται κυρίαρχο και καταλυτικό και 
αγωνιάς και εσύ με τις αγωνίες του συγ-
γραφέα. Οι ήρωες και οι πρωταγωνιστές, 
είναι, κυρίως, οι διπλανοί μας, οι καθη-
μερινοί, οι γνήσιοι και αυθεντικοί, αυτοί 
που κινούν και συγκινούν την ψυχή του 
συγγραφέα, για να παρουσιάσει στο κεί-
μενό του την ίδια την ψυχή των πρωτα-
γωνιστών του. Κάθε ιστορία και μία αλή-
θεια ζωής. Κάθε αγωνία και μία ελπίδα 
για το αύριο. Κάθε χαρά και προσδοκία 
για το μέλλον των παιδιών και της νέας 
γενιάς. Γίνεσαι σοφότερος από το βιβλίο 
του Θόδωρου Γόγολου. Προβληματίζε-
σαι, αγωνιάς, προσδοκάς ένα καλύτερο 
μέλλον, που ήρθε ή και δεν ήρθε, που θα 
έρθει ή και δεν θα έρθει, με όσα έφερε 
και φέρνει καθημερινά η ζωή. 

Τα κοινά βιώματα σε οδηγούν και σε 
κοινή συμμετοχή. Φέρνεις ο ίδιος στο 
νου σου την ίδια τη σκηνή και την ιστο-
ρία του βιβλίου ή φέρνεις στο νου σου 
κοντινές ιστορίες παράλληλης πορείας, 
αγαπημένα πρόσωπα, αγαπημένες και 
συγκινητικές θύμησες του παρελθόντος. 
Θεωρώ τυχερούς και τους ζηλεύω, κιό-
λας, όλους εκείνους τους γνωστούς και 
άγνωστους πρωταγωνιστές και ακόμη 
όλους εκείνους που ο Θόδωρος Γόγολος 
προτίμησε να τους αφιερώσει προσωπι-
κά ένα από τα κείμενά του. 

Η ποικιλία των θεμάτων του ξεδι-
πλώνει και απεικονίζει την ίδια τη ζωή. 
Πρώτα και κύρια τη σαρακατσάνικη ζωή. 
Είναι η ζωή του συγγραφέα, είναι η ζωή 
των περισσότερων αποδεκτών του βιβλί-
ου του. Έπειτα όμως είναι και η ζωή των 
γειτόνων, των φίλων, των συγχωριανών, 
των συμμαθητών, στην ουσία, είναι η ζωή 
του καθενός. Μια ζωή που αντιμετωπίζε-
ται με τον ίδιο σεβασμό, με τον ίδιο καη-
μό, με τις ίδιες προσδοκίες και αγωνίες 
για το κοινό μέλλον. Μια ζωή χωρίς δια-
χωρισμούς και διακρίσεις, αλλά σαν μια 
κοινή αγκαλιά που οδηγεί σε ένα κοινό 
και απροσδιόριστο μέλλον. 

Θα παίξουμε Βλάχοι-Γρακοί. Γρα-
κοί ήταν τα τσαμόπουλα και Βλάχοι 
η συμμαχία Καραγκούνηδων και Σα-
ρακατσαναίων. Ομηρικές μάχες πάνω 
από το πάνινο τόπι. Γυρίζαμε κατασκο-
τωμένα στα σπίτια μας με γρατσουνι-
σμένα γόνατα.

Πάρα πολλά στοιχεία των Σαρακα-
τσαναίων μπορεί να διακρίνει κανείς 
που αφορούν στην καθημερινή τους 
ζωή. Όπως την αγραμματοσύνη τους 
και την έγνοια των γονιών να μάθουν 
γράμματα τα παιδιά τους, τη σχέση 
τους με την πολιτεία και την έννομη 
τάξη, τη σκληρή ζωή, τη μοναξιά και 
την ταλαιπωρία των τσομπαναραίων, 
τις μετακινήσεις τους και τις στρά-
τες, τα ήθη - έθιμα και τις δοξασίες, 
τη θέση της γυναίκας, τα τραγούδια 
τους. Δεν είναι δυνατόν να αναφερ-
θώ σε όλο το εύρος των θεμάτων που 
ο συγγραφέας κάθε φορά  καταπιά-
νεται. Αναζητώντας στη μνήμη του τα 
φέρνει στην επικαιρότητα τα περιγρά-
φει και τα σχολιάζει. 

Θα εστιάσω για πολύ λίγο στις 
απόψεις του  αναφορικά με τη γλώσ-
σα τους  μιας και το κομμάτι αυτό το 
θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό για τους 
αναγνώστες του βιβλίου. Αφιερώ-
νει ειδικό μέρος στο βιβλίο του «Τα 
Γλωσσικά». Για το θέμα αυτό τεκμη-
ριώνει με επιστημονικό τρόπο την ελ-
ληνικότητα της γλώσσας των Σαρα-
κατσαναίων. Αναφέρει συγκεκριμένα 
(σελ.230): Η γλώσσα των Σ. δεν συ-
νιστά ξεχωριστή διάλεκτο. Όπως είναι 
τα ποντιακά, τα τσακώνικα, τα κυπρι-
ακά και τα «κατωιταλικά», η γλώσσα, 
δηλαδή, των ελληνόφωνων περιοχών 
της Κάτω Ιταλίας. Τα «σαρακατσά-
νικα» είναι ιδίωμα που ανήκει στην 
κατηγορία των λεγόμενων βόρειων 
ιδιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι απο-
κλίσεις της από την καθομιλουμένη 
κοινή ελληνική είναι μικρές». Την ενα-
σχόλησή του με τα γλωσσικά των Σα-
ρακατσαναίων το αισθάνεται σαν ένα 
παλιό χρέος γιατί ο ίδιος υποστηρίζει, 
οι ευκαιρίες δεν περιμένουν. Και τού-
το για μια συστηματικότερη μελέτη 
του λεξιλογίου, της ετυμολογίας, της 
μορφολογίας, της φωνητικής και της 
σημασιολογίας της γλώσσας.

Το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέ-
ρον έχουν και τα φιλολογικά άρθρα 
του Θόδωρου. Μια σειρά κειμένων 
με αναφορές στο Δημοτικό τραγούδι 
όπως παρουσιάζεται στους Ελεύθε-
ρους Πολιορκημένους του Διονύσιου 
Σολωμού και στην ελληνική επανά-
σταση. Γράφει ακόμα για τα τραγού-
δια  των Σαρακατσαναίων, για τις πα-
ραλλαγές τους,  για τα σκωπτικά τους 
τραγούδια, για εκείνα που μιλούν για 
τη γυναίκα, για τα μοιρολόγια, για τα 
ποιμενικά άσματα που αναφέρονται 
στη ζωή και τη δράση των τσομπα-
ναραίων, Διερωτάται βέβαια και δί-
νει μια δική του απάντηση, στο εάν 
υπάρχει ξεχωριστό διακριτό δημοτικό 
τραγούδι των Σαρακατσαναίων. Κα-
ταλήγει ότι η μουσική και ποιητική 
παράδοση των Σαρακατσαναίων είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι του λαϊκού πο-
λιτισμού των Ελλήνων, αλλά με δικά 
του ιδιαίτερα γνωρίσματα. Αυτά εντο-
πίζονται στον ήχο, στη ρυθμική τους 
απαγγελία και στο ρεπερτόριο του 
οποίου μεγάλο ποσοστό αφορά ποι-
μενικά και ληστρικά τραγούδια. 

Στο μέρος του βιβλίου του που 
αναφέρεται στις βιβλιοκρισίες ο Θό-
δωρος καταπιάνεται  επίσης με πολλά 

βιβλία συγγραφέων που με κάποιο 
τρόπο σχετίζονται με τους Σαρακα-
τσαναίους. Και εδώ μπορεί να διακρί-
νει κανείς το βάθος τη σκέψης του, 
τον τρόπο με το οποίο προσεγγίσει 
τα διάφορα αναγνώσματα, τις επιση-
μάνσεις που κάνει με τρόπο σοβαρό, 
διακριτικό και το σεβασμό που δείχνει 
στους συγγραφείς των βιβλίων. Σε 
κάθε περίπτωση δεν διστάζει να κα-
ταθέσει και τη δική άποψη όταν εκεί-
νος θεωρήσει πως πρέπει να το κάνει. 
Είναι ένας μελετητής και κριτής που η 
γνώμη του έχει τη δική της βαρύνου-
σα σημασία και αξία. 

Τρίτον στοιχείο. Σίγουρα από ένα 
καταρτισμένο φιλόλογο όπως είναι ο 
Θόδωρος δεν θα μπορούσε να λείψει 
η διαθεματική προσέγγιση και η σύν-
δεση των κειμένων των του με την 
ελληνική γραμματεία. Συχνές οι ανα-
φορές του στο Σολωμό, τον Παλαμά, 
τον Παπαδιαμάντη, το Σεφέρη, τον Βι-
ζυηνό, το Χριστοβασίλη άλλα κυρίως 
στο Δημοτικό Τραγούδι. Θα αναφερ-
θώ για πολύ λίγο στο θαυμάσιο αφή-
γημα του Θόδωρου η Μαυρομαντίλω. 
Διακρίνω ότι έχει για αυτόν πολλά 
κοινά με την Μαυρομαντηλού του 
Παπαδιαμάντη. Την πετρωμένη  σύμ-
φωνα με το θρύλο, γυναίκα-που φαί-
νεται ως σκόπελος στη θάλασσα της 
Σκιάθου. Γράφει ο Θόδωρος για την 
Μαυρμαντηλού του Παπαδιαμάντη: 
(σελ.52). Τις δικές του  πονεμένες και 
θεοσεβούμενες γριές, που ανάβανε τα 
καντήλια στα παρεκλήσσια της μικράς 
νήσου τις μπέρδευα με τις δικές μας 
εκεί στη βλαχοκόνακα της Γκιούρμε-
ζας. Τη γιαγιά μου τη Βασιλική, με την 
αιώνια ρόκα της, τη θειά την Κώσται-
να  που είχε αφαλοκόψει τα περισσό-
τερα παιδιά της σειράς μου και άλλα 
μικρότερα τη γιαγιά τη Σπύραινα…. Η 
Μαυρομαντίλω του Θόδωρου είναι 
μια βρύση στο τέρμα του προδρομίτι-
κου κάμπου, στην άκρη του Κυκωτού 
ποταμού, παραπόταμου του Αχέροντα. 
Το νερό της έρχεται από ψηλά, από τα 
βουνά του Σουλίου για να ξεδιψάσει 
τους στρατοκόπους, τους θεριστάδες 
του κάμπου και τους ποιμένες που 
κατέβαιναν από τα γύρω βουνά. Εκεί 
κατηφόριζαν από τα κονάκια τους και 
οι Σαρακατσάνες φορτωμένες τις βα-
ρέλες τους να τις γεμίσουν. Ποτέ όμως 
δεν κατάλαβε γιατί αυτή τη βρύση την 
ονόμασαν έτσι. Και διερωτάται κάνο-
ντας ένα παραλληλισμό με την Μαυ-
ρομαντηλού του Παπαδιαμάντη: Γιατί 
να μην ήταν και αυτή γυναίκα που 
ήρθε να κλάψει κοντά στο νεκρικό πο-
τάμι τα πεθαμένα της;

Κλείνοντας αυτό το μικρό μου οδοι-
πορικό σκέψης στο βιβλίο του Θ. Γόγο-
λου, κάνοντας τη δική μου ανάγνωση, 
θα έλεγα πως πρόκειται για ένα έργο 
καλογραμμένο, και εξαιρετικά χρήσι-
μο. Για μια σειρά διαφορετικών θεμά-
των που αναπτύσσονται με ένα τρόπο 
ιδιαίτερο και μοναδικό. Τέτοιων που 
καταφέρνει να συνδέει αρμονικά σε 
αυτά και τις δικές παιδικές θύμησες και 
νοσταλγίες. Ο Θόδωρος Γόγολος με το 
βιβλίο του αυτό προσφέρει πρωτίστως 
πλήθος στοιχείων από τη ζωή των Σα-
ρακατσαναίων της Ηπείρου. Διασώζει 
στοιχεία της κουλτούρας τους, στιγμές 
της πορείας τους στον τόπο και στο 
χρόνο και μας δίνει τις δικές του πλη-
ροφορίες για μια εθνοτική ομάδα, που 
έχει πλέον χαθεί. Απευθύνεται όμως 
και σε κάθε προβληματισμένο φιλομα-
θή αναγνώστη, σε κάθε μελετητή.

Παρουσίαση του βιβλίου του Θ. Γόγολου από τον Γ. Καπρινιώτη η οποία 
εκφωνήθηκε στην παρουσίαση στην Ηγουμενίτσα στις 16 Δεκεμβρίου 2018
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Η ποιότητα του λόγου και η ποιό-
τητα της σκέψης είναι στοιχεία που 
προσδιορίζουν καταλυτικά το έργο του 
συγγραφέα. Η ευπρέπεια και ο σεβα-
σμός αναδύονται σε όλα τα κείμενα του 
συγγραφέα. Στο έργο του δεν υπάρ-
χουν υπερβολές, αδικίες και κατηγόρι-
ες, υπάρχουν η αλήθεια, η γνησιότητα, 
η καθαρότητα της ψυχής του συγγρα-
φέα, της ψυχής των ηρώων του και 
της ψυχής των αναγνωστών του που 
θα ακολουθήσουν. ‘Όλα αυτά, όπως 
ακριβώς ταιριάζει σε έναν πραγματικό 
Σαρακατσάνο και σε έναν αυθεντικό 
συγγραφέα και δημιουργό. 

Είμαστε όλοι τυχεροί και ευγνώμο-
νες που ένα τέτοιο βιβλίο έρχεται να 
εμπλουτίσει τις ίδιες τις ζωές μας με 
τις πολύτιμες αναφορές του σε αυτές, 
τις ίδιες τις αρχές και τις αξίες μας, που 
πρέπει να μας διέπουν και να μας χαρα-
κτηρίζουν. Ο ίδιος αισθάνθηκα να ταξι-
δεύω και με όσα γράφει το βιβλίο και 
με όσα έγραψα για το βιβλίο. 

Παρόλο που πιστεύω ότι τα κείμε-
να του βιβλίου που έχει συμπεριλάβει 
ο Θόδωρος Γόγολος στο βιβλίο του 
δεν μπορούν να παρουσιαστούν, αλλά 
να διαβαστούν και να μελετηθούν και 
πολύ περισσότερο να τα απολαύσει ο 
κάθε αναγνώστης, θα προσπαθήσω, 
ωστόσο, να μιλήσω για κάποια από 
αυτά, επιχειρώντας να σας καταστήσω 
κοινωνούς της λογοτεχνικής αρετής και 
τέχνης του συγγραφέα. 

Στο πρώτο Χρονογράφημά του, ο 
Θόδωρος δίνει τον τίτλο «Ορμήνειες». 
Πρόκειται για μια λέξη με ιδιαίτερη και 
ξεχωριστή σημασία και βαρύτητα για 
τους Σαρακατσαναίους. Ορμήνειες θα 
ακούσεις από τον πάππη, από τον τσέ-
λιγκα, από τον γεροντότερο, από τον 
πατέρα, από τη βάβω και ασφαλώς και 
από τη μάνα, που ήταν υποχρεωμένη να 
τα ξέρει όλα και να τα φροντίζει όλα. 
Ο Θόδωρος Γόγολος, για να έρθει στις 
δικές του ορμήνειες προς τους αναγνώ-
στες του, πιάνεται από έναν απίθανο 
τύπο, όπως τον αποκαλεί, τον Βασίλη 
Φανίτσιο, που ήταν βέρος ζαγορίσιος, 
παλιοπώλης στην Αθήνα των δεκαετι-
ών του πενήντα και του εξήντα, λόγιος 
ιδιόρρυθμος και που άλλοτε στην αρχή 
και άλλοτε στο τέλος των κειμένων του 
συναντούσες τη φράση «Ορμήνειες για 
τους διαβαστάδες μου», «Στραβομά-
ρες», σύμφωνα με τη δική του εκδοχή. 
Έτσι, ο Θόδωρος Γόγολος θα αναφερ-
θεί στο ταξίδι των δικών του κειμένων 
και στα ονόματα που έδωσε ο ίδιος, 
κατά καιρούς σε αυτά, για να καταλήξει 
τελικά στον τίτλο «Μικροκείμενα», ένας 
τίτλος που φαίνεται πως εκφράζει κα-
λύτερα τον τρόπο γραφής του. Θεωρεί, 
ωστόσο, ο ίδιος ως ξεχωριστό πλεονέ-
κτημα των κειμένων του τη μετρημένη 
έκταση και αυτό το πηγαινέλα από το 
παρόν στο παρελθόν.

Ο Θόδωρος Γόγολος προβληματίζει 
και προβληματίζεται με τα κείμενά του, 
αγωνιά, αναπολεί, λυπάται, καταθέτει 
προτάσεις. Έτσι, στο επόμενο Χρονο-
γράφημά του με τίτλο Για τα πανηγύ-
ρια, αφού αναφέρεται νοσταλγικά στα 
καλοκαιρινά πανηγύρια στα χωριά, 
με όλες τις συγκινήσεις και τις χαρές 
που πρόσφεραν, και αφού επισημαίνει 
τον θρησκευτικό και τον κοσμικό χα-
ρακτήρα των πανηγυριών, έρχεται στο 
σήμερα, τονίζοντας πως στη θέση των 
περίφημων ηπειρώτικων πανηγυριών 
ξεφύτρωσαν και φούντωσαν κάτι πα-
νηγύρια … για τα πανηγύρια, όπως χα-
ρακτηριστικά αναφέρει. Ηχορύπανση, 

διάλυση της παραδοσιακής ορχήστρας, 
νεοδημοτικά καψουροειδή άσματα της 
κακιάς ώρας. Ιεροσυλία είναι η ευκολία 
με την οποία γίνεται όλο αυτό. Για να 
αναπολήσει ακόμη μια φορά ο συγ-
γραφέας, καθώς θυμάται το παρελθόν: 
Στα παλιά πανηγύρια χαιρόσουνα και 
την ομαδικότητα του χορού, αλλά και 
την ατομική επιδεξιότητα. Παλιότερα, 
υπήρχε ένα ψυχικό δέσιμο ανάμεσα 
στον οργανοπαίχτη και τον χορευτή. 
Καμάρωνε ο ένας για τον άλλον, θα 
προσέθετα εγώ, γιατί ο ένας ήξερε 
πόση χαρά έδινε στον άλλον. 

Ο Θόδωρος Γόγολος στο κείμενό 
του με τίτλο Ο Γυαλικαφενές θυμάται 
και νοσταλγεί όμορφα τραγούδια, που 
είναι συνδεδεμένα με τα Γιάννενα και 
τους Σαρακατσαναίους:

Π’ανάθεμά τα Γιάννινα π’όχουν στε-
νά σοκάκια

και παραθύρια με γυαλιά και μέσα 
μαύρα μάτια.

Γιάννενα, χιλιοτραγουδισμένα σαν 
την Πόλη και τη Βενετιά. Πώς θα μπο-
ρούσε να λείψει από τα Γιάννενα ο 
Γυαλικαφενές, σήμα κατατεθέν για την 
παλιά πόλη και κοντά σε αυτόν τα χάνια 
του Ρούκα, του Κόρακα και του Μαλά-
μου. Και οι ξακουστοί και οι λιγότεροι 
γνωστοί οργανοπαίχτες να σιγοτραγου-
δούν αγουροξυπνημένοι γιαννιώτικα 
χαβαδάκια: Έρχομαι τον τοίχο τοίχο, χα-
λασιά σ’, κι αν σε πετύχω. Έρχομαι τον 
φράχτη, φράχτη, βάσανα πόχεις, αγάπη.

Σημείο συνάντησης γνωστών, φί-
λων και σιναφλήδων ο Γυαλικαφενές. 
Εδώ γίνονταν οι συμφωνίες για τα βου-
νά, τα χειμαδιά, τα τυριά και τα γάλατα. 
Εδώ και τα συβάσματα και τα παζαρέ-
ματα για τα προικιά, εδώ έκοβαν και τη 
μέρα του γάμου. Ο Θόδωρος Γόγολος 
αγωνιά, κρίνει και συγκρίνει, απογοη-
τεύεται πολλές φορές, αλλά δεν χάνει 
και το χιούμορ του. Είναι αλήθεια πως 
το «Καφεκοπτείον Χαρδαλιά» ταυτι-
ζόταν με τον Γυαλικαφενέ και με τους 
Σαρακατσαναίους, κάτι που ισχύει, σε 
μεγάλο βαθμό, ακόμη και σήμερα. Γρά-
φει ο Θόδωρος χαρακτηριστικά: Όταν 
ήμουν φοιτητής, μου παράγγελνε κάθε 
τόσο μια θεια μου καφέ. «Σαν έρθ’ς μι 
του καλό, καλ’μέρα σου, φέρι μ’ λίγου 
καφέ απ’ τουν Χαρδαλιά». Το αστόχη-
σα, συνεχίζει ο Θόδωρος και έτσι, όταν 
έφτασα στην Παραμυθιά, μπήκα στο 
καφεπωλείο του Μπαλωμένου, παίρ-
νω διακόσια δράμια καφέ, του λέω να 
τον βάλει σε μια χαρτοσακούλα, χωρίς 
φίρμα, και τον πηγαίνω στη θεια μου. 
Έκανε καφέ αυτή και για τους δυο μας 
και καθώς τον πίναμε, λέει η θεια μου: 
«Έρμα Γιάννινα! Αυτόν λέν’ καφέ κι εί-
παν έτσι κι τ’ς αλλνούς»! 

Ο Θόδωρος Γόγολος θα δει και τη 
σημερινή πλευρά, που τον στενοχωρεί, 
που τον πληγώνει, που τον θλίβει και 
τον απογοητεύει. «Δεν σερβίρουμε ελ-
ληνικό καφέ», είπαν πρόσφατα σε φίλο 
του που πήγε να πιει καφέ στο ιστορικό 
καφενείο στον Γυαλικαφενέ, ενώ αντι-
λαλούσε το καφενείο ήδη από την ξε-
νόφερτη μουσική, εκεί που ακούγονταν 
παλιότερα η Οβριοπούλα και η Φεγγα-
ροπρόσωπη.

Και αν το προηγούμενο κείμενο 
ήταν αφιερωμένο από τον Θόδωρο 
Γόγολο στον αγαπημένο θείο μου Ηλία 
Κάλλη, το επόμενο Αφήγημά του, με 
τίτλο Ο επιλόχας, ο Θόδωρος το αφι-
ερώνει σε έναν αγαπητό φίλο, σεμνό 
και αθόρυβο, τον Αποστόλη Παπαρού-
να, που έφυγε τόσο πρόωρα από κοντά 
μας και που μας λείπει ο ίσκιος του. Ο 

Θόδωρος Γόγολος ανασταίνει μνήμες 
και πρόσωπα από το παρελθόν, τα ζω-
ντανεύει, προσφέρει μηνύματα και αλή-
θειες ζωής στον αναγνώστη του, με μια 
πλοκή και με μια αφήγηση που κρατούν 
αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη 
από την αρχή μέχρι το τέλος και που 
στο τέλος τον καθιστούν σοφότερο και 
προβληματισμένο.

Ύστερα από σαράντα ολόκληρα 
χρόνια συναντά μπροστά του στην Αθή-
να πλέον τον επιλόχα, εκεί που άστεγοι 
και αδέσποτα σκυλιά βρίσκουν καταφύ-
γιο, αδιαφορώντας υποχρεωτικά για το 
κρύο και τη βρομιά. Ο επιλόχας που τον 
πείραζαν όλοι στο εστιατόριο Τζάκι του 
Θωμά Τσουρλίδα στα Γιάννενα, καθώς 
σύχναζαν εκεί οι νεαροί φοιτητές, για 
να ξεγελάσουν την πείνα τους, με λίγο 
γιουβέτσι ή με μισή μερίδα πλατάρια 
και τηγανητές πατάτες. Ερχόταν εκεί 
και ο επιλόχας που επαναλάμβανε στα-
θερά «Δεν φταίου ιγώ, δεν φταίου, ιγώ, 
ένα ούζο ρε παιδιά…», προκαλώντας το 
γέλιο και τα πειράγματα των άλλων. 
Και σαν έλειπε κάποια φορά ο επιλό-
χας, ήταν σαν να έλειπε η συντροφιά 
του από όλους, χωρίς να παύουν, όμως, 
ούτε και σε αυτήν την περίπτωση τα 
πειράγματα ακόμη και για τον απόντα 
επιλόχα. Και όλα αυτά μέχρι που ο μά-
γειρας από το Τζάκι αποφάσισε να βγει 
και να σταθεί μπροστά από όλους και 
να τους εξηγήσει ποιος ήταν πραγμα-
τικά ο επιλόχας, τονίζοντας χαρακτηρι-
στικά: «Αυτείνον απ’ βλέπετε ήταν ένας 
νιος που μοσχοβόλαγαν οι στράτες 
του Κοτσελιού, όταν διάβαινε. Τέτοιος 
λεβέντ’ς ήταν. Όταν πήγε στο στρατό, 
τον στείλαν να πολεμήσει στην Κορέα. 
Σε μια επιχείρηση του σκοτωμού, χαλά-
στηκε ούλος ο λόχος του κι απόμ’νε αυ-
τός μόνο ζωντανός. Τήραξε γύρα ούλοι 
σκουτωμένοι. Λάλησε. Πουλύ θέλει ο 
άνθρωπος να σκαρίσει; Σκουτωθείτε να 
δοξαστούμε, κατάλαβες;». Μια ένοχη 
σιωπή επικράτησε από τη μια άκρη έως 
την άλλη στην αίθουσα. Για να καταλή-
ξει ο συγγραφέας του βιβλίου, πολλά 
χρόνια ύστερα από την πρώτη συνάντη-
ση: -Κοιμήσου, ψυχούλα μου, επιλόχα. 
Τι φταις εσύ; Σκοτωθείτε να δοξαστού-
με!, όπως έλεγε και ο μάγειρας από το 
Τζάκι. 

Από γενιά σε γενιά είναι ένα επόμε-
νο κείμενο του Θόδωρου Γόγολου, που 
έχει να κάνει με δύο επισκέψεις που 
πραγματοποίησε ο ίδιος στα ανταμώ-
ματα του Γυφτόκαμπου. Η πρώτη επί-
σκεψη πραγματοποιήθηκε είκοσι πέντε 
ολόκληρα χρόνια νωρίτερα, χωρίς να 
διαθέτει ο χώρος τις ανάλογες σημερι-
νές ανέσεις, αλλά να είναι περισσότερο 
ένα αντάμωμα μιας γενιάς τυραγνισμέ-
νης από τις κακουχίες των πολέμων που 
προηγήθηκαν και από τις κακουχίες της 
ίδιας της σαρακατσάνικης ζωής. Αυτή η 
γενιά που τη συνέδεαν τόσα πολλά και 
που ανακαλούσε μνήμες και τραγούδια 
από το μακρινό και γοητευτικό παρελ-
θόν που έζησε. Από την άλλη η γενιά 
των παιδιών μας, με άλλα ενδιαφέ-
ροντα και με άλλες αγωνίες, αλλά και 
πάλι να βρίσκεται στο χοροστάσι μέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες. Μπορεί και 
να φαίνονται και σαν δύο διαφορετικοί 
κόσμοι, μπορεί και ο συγγραφέας να 
αναπολεί περισσότερο τον κόσμο της 
δικής του γενιάς, με τον πιο προσωπικό 
χορό, με τους τραγουδιστές που τους 
ήξεραν όλοι και που τους περίμεναν 
να πάρουν το πρώτο τραγούδι. Με μια 
νότα αισιοδοξίας και ικανοποίησης, ο 
συγγραφέας του βιβλίου θα επισημάνει 

ότι σε αυτή τη δεύτερη γενιά, τη γενιά 
των παιδιών μας, πέρασαν, μέσα από το 
χορό και το τραγούδι, το μεράκι, η ευ-
αισθησία, το ήθος και, κατ’ επέκταση, η 
ουσία της παράδοσης. Και ο Θόδωρος 
Γόγολος θα ολοκληρώσει το μικροκεί-
μενό του, γράφοντας χαρακτηριστικά: 
«Θα πάω και του χρόνου, αν είμαι καλά, 
στον Γυφτόκαμπο. Ειδικά να καμαρώσω 
αυτά τα παιδιά. Είναι από καλή γενιά». 

Στην κατηγορία «Ομιλίες» υπάρ-
χει μία εξαίρετη ομιλία του Θόδωρου 
Γόγολου για τη μεγάλη κυρία των Σα-
ρακατσαναίων την Αγγελική Χατζη-
μιχάλη. Από την αρχή, ο συγγραφέας 
επισημαίνει ότι η Αγγελική Χατζημιχάλη 
αφιέρωσε τη ζωή της στη διάσωση, τη 
διάδοση και στην αξιοποίηση στοιχείων 
του λαϊκού μας πολιτισμού, ενώ η ίδια 
δεν αντιμετώπιζε τη λαϊκή παράδοση 
ως μουσειακό είδος, αλλά ως μια ζώσα 
πραγματικότητα που μπορεί να αξιοποι-
ηθεί με πολλούς τρόπους.

Ευαίσθητη και δυναμική, η Αγγελική 
Χατζημιχάλη, μεγάλωσε σε ένα πνευμα-
τικό περιβάλλον που της άνοιξε τα φτε-
ρά, παρακολουθώντας η ίδια μαθήματα 
ζωγραφικής, ενώ σπουδάζει θέατρο και 
καταγίνεται με τη χειροτεχνία. Ακόμη 
προσεγγίζει τους Βλάχους του Μετσό-
βου και μελετά τα χειροτεχνικά έργα 
γυναικών και ανδρών, ενώ το ίδιο κάνει 
και με τους Αρβανίτες της Αττικής και 
της Βοιωτίας. Επιμένει, όμως, περισσό-
τερο στους Σαρακατσαναίους. Όπως 
επισημαίνει ο συγγραφέας του βιβλίου 
τη δεκαετία του τριάντα, δύο ολόκληρα 
καλοκαίρια η Αγγελική Χατζημιχάλη τα 
περνά στο Τσεπέλοβο, κοντά και μαζί με 
τις σαρακατσάνικες στάνες. Το πρώτο 
μέρος του έργου της που πρωτοεκδό-
θηκε το 1957 με τίτλο «Σαρακατσάνοι» 
έτυχε επαινετικής και διθυραμβικής κρι-
τικής από όλους τους ανθρώπους του 
πνεύματος, όπως ο Κ.Θ. Δημαράς, ο 
Πέτρος Χάρης, ο Ι.Μ. Παναγιωτόπου-
λος, ο Δημήτρης Λουκάτος.

Οι Σαρακατσαναίοι των προηγού-
μενων γενεών, όσοι τη γνώρισαν, θυ-
μούνταν την Αγγελική Χατζημιχάλη 
ως την όμορφη λεβεντόκορμη γυναίκα 
που φορούσε με χάρη και περηφάνια 
την παραδοσιακή σαρακατσάνικη φο-
ρεσιά. Ο Θόδωρος Γόγολος, μιλώντας 
και γράφοντας, με περηφάνια ο ίδιος, 
θα ολοκληρώσει το κείμενο της ομι-
λίας του, επισημαίνοντας πως, όπως 
αναφέρεται, όταν έφυγε από τη ζωή 
αυτή η μεγάλη Ελληνίδα, οι υφάντρες 
παράτησαν τους αργαλειούς τους, οι 
κεντήστρες τα κεντήματά τους, οι αση-
μουργοί έκλεισαν τα εργαστήριά τους, 
οι τσοπαναραίοι βούλωσαν τα κουδού-
νια των προβάτων σε ένδειξη πένθους 
για το χαμό της.

Κυρίες και κύριοι! Θα μπορούσε κα-
νείς να μιλάει ώρες ολόκληρες για το 
βιβλίο του Θόδωρου Γόγολου. Γιατί 
μας πάει στο παρελθόν, μας ταξιδεύει 
σε όσα πέρασαν, αλλά και σε όσα μας 
περιμένουν να συμβούν. Ο συγγραφέας 
του βιβλίου είναι ήρεμος, σεμνός, παρα-
πονιάρης και αληθινός. Χαίρομαι ιδιαί-
τερα, γιατί το ταξίδι αυτό δεν τελειώνει 
με το συγκεκριμένο βιβλίο. Ο Θόδωρος 
εξακολουθεί να γράφει και αυτό είναι 
ένα πολύτιμο δώρο για όλους μας. Μα-
κάρι κάποια στιγμή να παρουσιάσουμε 
και το επόμενο βιβλίο του. Εύχομαι 
στον Θόδωρο Γόγολο, τον συγγραφέα 
αυτού του πολύτιμου βιβλίου, υγεία και 
δύναμη, κάθε καλό και κάθε προκοπή, 
πάντα χαρές στη ζωή και στο σπίτι του 
σαν τη σημερινή. 
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Θεωρώ εξαιρετική την τιμή που 
μου έκανε η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ 
ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΗΠΕΙ-
ΡΟΥ, να παρουσιάσω το βιβλίο «ΣΑ-
ΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ 
ΣΑΡΑΚΑΤΑΣΑΝΑΙΩΝ», του εξαίρετου 
και ταλαντούχου Φιλολόγου Θόδωρου 
Γόγολου.

Μου δίδεται έτσι η ευκαιρία να συγ-
χαρώ τόσο τον συγγραφέα για το πρω-
τότυπο και πολυειδές έργο του, όσο και 
την Αδελφότητα για το μεγάλο εκδοτι-
κό έργο της, έργο που θα αποτελέσει 
στο μέλλον αξιόπιστη και τεκμηριω-
μένη μαρτυρία, για όποιον θα έχει την 
βούληση να γνωρίσει ποιοι ήταν πραγ-
ματικά αυτοί οι αιώνιοι νομάδες, που 
εγκατέλειψαν τα βουνά τους και αστι-
κοποιήθηκαν. Είναι τεράστιας σημασίας 
το έργο της που αφήνει στους επερχό-
μενους. Η αξία του θα φανεί ύστερα 
από πενήντα χρόνια, όταν τα εγγόνια 
μας θα βρίσκονται στη δική μας θέση. 
Όταν οι απόγονοι των νομάδων που 
άφησαν ορφανά τα βουνά τους στα 
τέλη του 20ου αιώνα, θα λένε, σαν σε 
παραμύθι: Ναι, είμαστε απόγονοι αυ-
τών που βλέπετε στο Λεύκωμα με τα 
109 ονόματα, είμαστε απόγονοι αυτών 
των Νομάδων που από τα αρχαία χρό-
νια ζούσαν και περιπλανιόνταν εδώ σ΄ 
αυτόν τον όμορφο τόπο, το καλοκαίρι 
στα βουνά και τον χειμώνα στους κά-
μπους.

Σήμερα εδώ, σε τούτη την πνευμα-
τική εκδήλωση, έχουμε τη χαρά να πα-
ρουσιάσουμε την καινούρια έκδοση της 
Αδελφότητας, το βιβλίο του, αγαπητού 
σε όλους μας, Θόδωρου Γόγολου. Ένα 
βιβλίο που αποτελείται από κείμενα, 
που έχουν δημοσιευτεί στην εφημερί-
δα «τα Σαρακατσάνικα Χαιρετήματα», 
την εφημερίδα που «ανταμώνει» πνευ-
ματικά κάθε τρίμηνο χιλιάδες Σαρακα-
τσαναίους. 

Από το πρωτοπόρο βιβλίο του « ΣΑ-
ΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Της ΗΠΕΙ-
ΡΟΥ», που συνέγραψε το 1983 μαζί με 
τον Θεοχάρη Γιαννακό, πρωτογνώρι-
σα τον Θόδωρο Γόγολο. Μετά έγινε η 
γνωριμία μας στις διάφορες εκδηλώ-
σεις.

Αλλά από τότε που βγήκαν «τα Χαι-
ρετήματα» ο Θ.Γ. έγινε για μένα - και 
πιστεύω για όλους τους συνδρομητές - 
ο τακτικός αρθρογράφος, ο χρονογρά-
φος, που βάζει το αλατοπίπερο στην 
εφημερίδα για να νοστιμίζει το περι-
εχόμενό της. Και κάθε φορά που την 
παίρνω στα χέρια μου ρίχνω μια ματιά 
στην πρώτη σελίδα κι αμέσως μετά πη-
γαίνω στην τελευταία, για να διαβάσω 
το χρονογράφημα ή αφήγημα ή όπως 
αλλιώς θέλει να ονομάζει τα κείμενά 
του ο Θόδωρος. Όχι να το διαβάσω 
απλά, αλλά να το απολαύσω, όποιο κι 
αν είναι το θέμα του.

Η ποικιλία των θεμάτων του εί-
ναι εντυπωσιακή και σε μέγεθος και 
σε ποιότητα. Τα κείμενα στο βιβλίο 
περί ου ο λόγος, είναι κατανεμημένα 
σε επτά ενότητες ή είδη του γραπτού 
λόγου: Χρονογραφήματα, αφηγήματα, 
επιφυλλίδες, ομιλίες, φιλολογικά και 
γλωσσικά άρθρα, βιβλιοκρισίες. Ένα 
σύνολο δηλαδή 71 κειμένων, συν 18 
ποιήματα. Δεν ήξερα, αγαπητέ Θόδω-
ρε, ότι γράφεις και ποιήματα. Αυτό φα-
νερώνει πολύ λεπτές αποχρώσεις του 
συναισθηματικού σου κόσμου. Γιατί η 

ποίηση είναι πρώτα απ΄ όλα φυσικό 
χάρισμα.

Τα θέματά του τα αντλεί από την 
κοινωνική ζωή, την επικαιρότητα, τον 
πολιτισμό, την ιστορία του τόπου, την 
Παράδοση,, την Παιδεία, την πολιτική. 
Μερικά άρθρα του είναι φιλολογικού 
ή γλωσσικού περιεχομένου καθ΄ότι 
φιλόλογος. Ειδική αναφορά κάνει σε 
θέματα αναφορικά με τους Σαρακα-
τσαναίους. Τους τιμά με το λόγο του. 
Έναν λόγο αγνό και περήφανο για την 
καταγωγή του. Όλα τα κείμενά του εί-
ναι ποιοτικά και γραμμένα με ένα ζη-
λευτό τρόπο γραφής, που κατακτούν 
τον αναγνώστη.

Ο γραπτός λόγος του έχει δύο βα-
σικά χαρακτηριστικά που κάνουν τον 
αναγνώστη να διαβάζει «λαίμαργα» τα 
κείμενά του. Το πρώτο χαρακτηριστικό 
του λόγου του είναι ο ρεαλισμός. Ο 
Θόδωρος δεν γράφει αερολογίες και 
ανυπόστατα πράγματα. Πατάει γερά 
στην πραγματικότητα, διαπραγματεύε-
ται τα θέματά του από την πραγματική 
ζωή της κοινωνίας, των συνανθρώπων 
του, από το τι πονάει και ενδιαφέρεται 
το αναγνωστικό κοινό. Ο συγγραφέας 
δεν γράφει ποτέ χωρίς να σκέφτεται 
τον αναγνώστη.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό – χάρι-
σμα είναι το ύφος, ο τρόπος δηλαδή 
έκφρασης στον γραπτό λόγο. Απλός, 
γλαφυρός ο λόγος του, λογοτεχνική η 
γλώσσα του, διανθισμένη με σχήματα 
λόγου καθώς και με τον παροιμιακό 
λόγο, τον τόσο σοφό λόγο του λαού.

Πολλές φορές στα κείμενά του χρη-
σιμοποιεί λέξεις της ντοπιολαλιάς.

«Τα λιανοπαίδια με μια μπουκάλα 
ούζο και ένα κουτί λουκούμια στο χέρι 
παίρναν παρανταριά τα σπίτια και τα 
κονάκια της γειτονιάς, κερνούσαν τον 
κόσμο, κι αυτό ήταν το κάλεσμα». (στο 
χρονογράφημα ‘’ Λουκούμι και ούζο’’).

Ομοίως μας μεταφέρει στα κείμενά 
του ατόφια και τη σαρακατσάνικη λα-
λιά: 

«Ε, ουρέ πιδί, πώς διάλου τα μαθαί-
νιτι ετούτα τα γράμματα δε μπουρού 
να του καταλάβου. Ιγώ δε μπόρισα 
πουτέ να τα χουνέψου. Φόντας ήμα-
σταν πιδούρια ικεί στου Μιτσ΄κέλι, 
τα καλουκαίρια, έφιρναν οι θ΄κοί μας 
τουν Παπακουλιά. Δεν ξέρου αν τουν 
αγρίκ΄σις. Παπάς κι δάσκαλους αντά-
μα…» (στο αφήγημα «ο Παπακολιάς»).

Ο λόγος του συγγραφέα τείνει σε 
πολλές περιπτώσεις να είναι ο καλός 
δημοσιογραφικός λόγος της λιτότητας 
και της ακρίβειας. Ακριβολογεί ο συγ-
γραφέας, δεν περιττολογεί, δεν πλα-
τειάζει

«Ο λαϊκισμός που συχνά πυκνά βρί-
σκεται στο στόχαστρο των ‘’φιλιππι-
κών’’ πολιτικών λόγων και της δημο-
σιογραφικής κριτικής, ορίζει ένα είδος 
συμπεριφοράς των δημοσίων προσώ-
πων, κύρια χαρακτηριστικά της οποίας 
είναι: α) η μίμηση του λαϊκού τρόπου 
ζωής και έκφρασης β) η κολακεία των 
αδυναμιών και ελαττωμάτων γ) η υι-
οθέτηση επιχειρημάτων ή θέσεων που 
ευχαριστούν τον λαό. Στόχος αυτής της 
συμπεριφοράς είναι η εξασφάλιση της 
λαϊκής εύνοιας». ( από το άρθρο ‘’ Ο 
λαϊκισμός’’ ) .

Το γράψιμο είναι ταλέντο. Όσο να 
πασκίσεις να γράψεις, αν σου λείπει το 
ταλέντο, δεν γίνεσαι συγγραφέας. Ο 

Θόδωρος έχει αυτό το ταλέντο.
Θα αναφερθώ σε μερικά αντιπρο-

σωπευτικά θέματα: από την επικαιρό-
τητα, την κοινωνική ζωή, την Παιδεία, 
την Παράδοση.

Ο συγγραφέας δεν μένει ανεπηρέ-
αστος από την επικαιρότητα. Είναι πα-
ρών σε εκδηλώσεις που το κοινό πα-
ρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον και 
δεν διστάζει να σχολιάσει.

 Παρακολουθώντας τα προκριμα-
τικά της Eurovision, όπου οι διάφο-
ρες τραγουδίστριες υπερασπίζονται τα 
χρώματα και τον πολιτισμό της πατρί-
δος τους η καθεμιά παρατηρεί:

«Τη δική μας πατρίδα εκπροσωπεί 
γνωστή αοιδός…και άδει περιπαθές 
άσμα εις άπταιστον αγγλικήν. Η όλη 
υπόθεση εντάχθηκε στην διαδικασία 
του στοιχήματος…Ποπ την ανεβάζουν, 
ποπ την κατεβάζουν την εν λόγω μου-
σική. Παναπεί λαϊκή. Υποτίθεται ότι εκ-
φράζει το λαϊκό αίσθημα. Όμως ο λαός 
από δημιουργός τραγουδιών και μου-
σικής κατάντησε παθητικός δέκτης μια 
απερίγραπτης ηχορύπανσης…».

Επικριτικός ο συγγραφέας στην επι-
λογή των ασμάτων της γιουροβίζιον. 
Απεναντίας, ευμενής στην κριτική του 
για τους Παραολυμπιακούς αγώνες.

«…Βουβή συγκίνηση, κρυφός θαυ-
μασμός, ο θρίαμβος της ζωής. Πλάι 
στην ύβριν των αρτιμελών σωμάτων 
και της προχωρημένης τεχνολογίας … 
ο αγώνας όπου δοκιμάζεται, ο αγώνας 
της ψυχής….

Αγόρια και κορίτσια με μισοτελει-
ωμένα μπράτσα, κομμένα ή παράλυτα 
πόδια …αποδεικνύουν στην πράξη ότι 
όσο φυραίνει το σώμα τόσο δυναμώ-
νει η ψυχή. Παραδείγματα ισχυρής 
θέλησης και μαχητικότητας ετούτοι οι 
αθλητές, δείχνουν να περιφρονούν την 
άδικη μοίρα τους…»

Πάμε σε ένα άλλο κείμενο που έχει 
σχέση με ένα παλιό στέκι των Σαρακα-
τσαναίων στα Γιάννινα.

«Πολιτεία χιλιοτραγουδισμένη σαν 
την Πόλη και τη Βενετιά. Με τ΄άρματα, 
τα γρόσια και τα γράμματα. Με τους 
θρύλους και τα μυστικά της λίμνης 
σου. Πολιτεία με τους ψιθύρους του 
έρωτα και του καημού στα άλση που 
σε στεφανώνουν. Γυάλινα Γιάννινα…».

Εδώ ο συγγραφέας μέσα σε τρεις 
γραμμές, με λογοτεχνικό λόγο, δίνει 
το στίγμα της πόλης των Γιαννίνων, 
για να συνεχίσει την αναφορά του στο 
παλιό στέκι των Σαρακατσαναίων στα 
Γιάννινα που ήταν ο Γυαλικαφενές. Κι 
ανακαλεί στη μνήμη του τα ακούσματα 
που είχε στα παιδικά του χρόνια για το 
Γυαλικαφενέ.

«Όταν ήμουν μικρός, άκουγα συ-
χνά τους μεγάλους να τον αναφέρουν 
στις κουβέντες τους. Έτσι, τον έχτισα 
μεγάλο, γερό κι απαστράπτοντα με τη 
φαντασία μου… Και, πράμα παράξενο, 
καθόλου δεν μου κακοφάνηκε, που 
τον βρήκα μικρό και ταπεινό, όταν τον 
γνώρισα…. Στέκι των ξωμάχων, των 
Σαρακατσαναίων και των λαλητάδων 
ο γυαλικαφενές. Σημείο συνάντησης 
γνωστών και φίλων μετά τα πρώτα 
ψώνια… στην οδό Ανεξαρτησίας…

Εδώ ο συγγραφέας γλυκαίνει το 
γραφτό του για να γελάσει και λίγο ο 
αναγνώστης με τον γνωστό μουραπά 
που η βλάχα πήγε για πρώτη φορά στα 
Γιάννινα κι όταν γύρισε το βράδυ στα 
κονάκια μολόγαγε:

«Τι να σας που μωρ΄ αδερφούλις . 
Να πααίν΄ ου κόσμους πέρα δώθι δι-

ασίδι. Σουροί τα ζαχαράτα και τα κα-
λούδια απ τ΄ μίνια κι απ΄ την άλλη τ΄ 
μιριά. Κι να μη λέει ένας χ΄στιανός: - 
Πάρι ένα τρίμμα να γλυκαθείς».

Είναι το « αλατοπίπερο» που έβαλε 
ο Θόδωρος. Πώς να μη διαβάσεις το 
χρονογράφημά του;

Σε όλα σχεδόν τα κείμενά του, πέρα 
από τα καθαρώς σαρακατσάνικα θέ-
ματα, κάτι θα βρει να γράψει που ανα-
φέρεται στους Σαρακατσαναίους. Εκεί 
είναι οι ρίζες του, η πηγή του, τα βιώ-
ματά του. Εξάλλου, για τα Χαιρετήματα 
γράφει, πώς μπορεί να αγνοήσει τους 
αναγνώστες του;

Και είναι αρκετά τα κείμενα που 
αναφέρονται στους Σαρακατσαναίους. 

Όπως: το «Σια μπροστά», Η Χρύσω, 
Ο ποιμήν ο καλός και πολλά άλλα. 

Θέλω να σταθώ λίγο στο αφήγημα 
«Σια μπρουστά» ή μάθημα πατριδο-
γνωσίας, όπως το ονομάζει ο συγγρα-
φέας. Όλοι οι παλιοί Σαρακατσαναίοι 
έχουν ιδίαν αντίληψη το τι σημαίνει 
το «σια μπροστά» στη σαρακατσάνικη 
νομαδική ζωή. Στη στράτα, κάθε πρωί, 
μια ώρα πριν ξεκινήσει το καραβάνι, οι 
γιαγιάδες και τα μικρά παιδιά ξεκινού-
σαν να κόψουν δρόμο, μέχρι να τους 
προλάβει το καραβάνι. Αυτό ήταν το 
«σια μπροστά».

Έχω ιδίαν πείρα. Τον Νοέμβριο του 
1940, λίγες ημέρες αφού είχε αρχίσει 
ο πόλεμος με τους Ιταλούς, φύγαμε 
από το Κουκούλι για τα χειμαδιά στα 
Παλιάμπελα Βόνιτσας με τους μπαρ-
μπάδες μου, τους Ζηγαίους. Ήμουνα 
πεντέμισι χρονών και μας έπαιρνε η 
βάβω η Κατερίνα «σια μπροστά», κάθε 
πρωί πριν ξεκινήσει το καραβάνι. Ήμα-
σταν περί τα δέκα παιδιά από πέντε μέ-
χρι δέκα χρονών.

Γράφει ο συγγραφέας:
«Αρχές της δεκαετίας του εξήντα, 

μήνα Σεπτέμβριο, κατεβαίναμε από τα 
βουνά τουΓράμμου ένα τσούρμο αδέρ-
φια και ξαδέρφια και είχαμε μπροστά-
ρη τη θεια τη Σταθούλα. Ξερακιανή, λι-
γομίλητη κι αυστηρή. Κι ήξερε σύρματα 
και συρματάκια να κόβει τόπο, ν΄α-
ποφεύγει τις κακοτοπιές . Και σαν την 
νεράιδα του παραμυθιού, μας έδειχνε 
ένα ένα. «Αυτείν΄ πιδιά είναι η βρύση η 
Μπουκ΄βάλα. Λεν ότι ένας τζομπάνος 
έφαγι μπουκ΄βάλα, ήπιε νιρό κι πέθανι. 
Τόσο κρύο είναι το νιρό τ΄ς. Από τότε 
την έβγαλαν έτσι».

Κι ακολουθώντας τις όχθες του Σα-
ραντάπορου, άρχιζε το μάθημα της « 
φυσικής ιστορίας»:

«Αυτείν΄ είνι η ιτιά, αυτός είνι ου 
γάβρους κι αυτό είνι το πυξάρι που 
φκιάνουν τ΄ς κλίτσις κι τ΄ς ρόκις… 
Ήταν το μάθημα που παίρναμε στο 
δρόμο, παιδιά οχτώ δέκα χρονών, όταν 
βαδίζαμε «σια μπροστά».

‘’Σχολειά αλειτούργητα’’
Είναι ένα χρονογράφημα το οποίο 

ο συγγραφέας το αφιερώνει στη μνή-
μη ενός αλησμόνητου Σαρακατσάνου 
δασκάλου, του Βαγγέλη Δελημήτρου. 
Επιστρατεύει τη μνήμη μας τούτο το 
κείμενο, και μας πάει πίσω στο παρελ-
θόν, στα παιδικά μας χρόνια, να στα-
θούμε μπροστά στο σχολειό που μά-
θαμε τα πρώτα γράμματα. Δεν υπάρχει 
κανείς να έχει ξεχάσει το πρώτο του 
σχολείο.Γράφει λοιπόν ο συγγραφέας: 

«Ξέραμε ως τώρα τα αλειτούργητα 
ξωκλήσια που φυτρώνουν σε ραχού-
λες και διάσελα. Τάματα των ξενιτε-
μένων και δεήσεις των πονεμένων. …
Τις τελευταίες δεκαετίες προστέθηκαν 

Παρουσίαση του βιβλίου του Θ. Γόγολου από τον Ευριπίδη Μακρή η οποία 
εκφωνήθηκε στην παρουσίαση στην Πεύκη στις 25 Φεβρουαρίου 2019
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και τα αλειτούργητα σχολεία. Χωριά αποδεκατισμένα από τη μετανάστευ-
ση, εσωτερική και εξωτερική, έχουν χρόνια ν΄ακούσουν κλάμα νεογέννητου. 
Πού να βρεθούν οι μαθητές;

‘Χτίστε σχολειά» η φωτισμένη ορμήνεια του Πατροκοσμά. Και χτίστηκαν 
σχολεία. Τα παλιότερα, δημιουργήματα της φιλοπατρίας των ευεργετών της 
Ηπείρου… ανάμεσά τους και μερικά αρχιτεκτονικά αριστουργήματα….

Τώρα είναι μια θλίψη να τα βλέπεις. Τι να δεις;
Απ΄τα ξεχαρβαλωμένα παράθυρα μπαινοβγαίνουν οι κουκουβάγιες με 

τη μαραμένη σοφία τους. Είναι τα σχολεία που μάθαμε τα πρώτα μας γράμ-
ματα… Ανάμεσά τους και το σχολείο μου, εκεί στο Καρβουνάρι Θεσπρωτίας. 
Καλοφτιαγμένο πέτρινο κτήριο με την τεράστια αυλή του…. Έρημο τώρα από 
μαθητές… Θυμάμαι έναν έναν και τους δασκάλους, όταν ήμουν μαθητής, κι 
αργότερα, όταν ήμουν φοιτητής, και τον Βαγγέλη Δελημήτρο, που με τιμού-
σε με τη φιλία του.

Ο συγγραφέας είναι εδώ συγκλονιστικός. Ρεαλιστής στην περιγραφή 
του, με γλώσσα που θυμίζει Καραγάτση, σε συγκινεί και σε προβληματίζει, 
σε κάνει να πονέσει η καρδιά σου για την ερήμωση και την κατάντια των 
χωριών μας.

Θα αναφερθώ σε μια παράγραφο από το χρονογράφημα «Το γέλιο του 
Μαρτιού» - ωραία προσωποποίση - που καταδεικνύει την λεπτότητα του 
λυρικού λόγου του συγγραφέα αλλά και τη μαρτιάτικη παράδοση.

«Το γέλιο του Μαρτιού διώχνει το λήθαργο κι οι μαργωμένοι ξεθαρεύ-
ουν. Ετούτος ο ευλογημένος τόπος δεν σ΄αφήνει να πλήξεις. Σε πάει από 
τον μουτρωμένο Φλεβάρη στο γέλιο του Μαρτιού. Ασταθέστερο γέλιο δεν 
υπάρχει. Ο πιο κυκλοθυμικός μήνας του χρόνου. Εκεί που νομίζεις ότι τον 
βρήκες μπόσικο και βολικό, δυστροπεί με το παραμικρό κι ανταριάζει κι 
αντρειεύεται, βροντοκοπάει κι αστράφτει.

Ο ήλιος του Μαρτιού ειν΄ αχαμνός, μου ΄λεγε η γιαγιά μου και δίπλωνε 
δυο κλωστές μια άσπρη και μια κόκκινη, κι έφκιανε τα «μαρτίτσια» να μη μας 
μαυρίσει ο ήλιος».

Πάλι η Σαρακατσάνα, η γιαγιά του συγγραφέα, μας θυμίζει την Παράδο-
ση με τα «μαρτίτσια». Και ποιος Σαρακατσάνος από μας δεν φόρεσε μαρτίτσι!

Κυρίες και κύριοι
Έκανα, όσο πιο συνοπτικά μπορούσα, την «ανατομία» σε λίγα αντιπρο-

σωπευτικά κείμενα του βιβλίου του Θ. Γόγολου. Τα 71 θέματα και τα 18 ποι-
ήματα, που έχουν δημοσιευθεί στα «Χαιρετήματα», δημιούργησαν ένα εξαι-
ρετικό και πολύτιμο βιβλίο 336 σελίδων, μέσα στις οποίες δημοσιεύονται 
όλα αυτά τα κείμενα με μια γραφίδα μαστορική που θέλγει και συγκινεί τον 
αναγνώστη για την ομορφιά της, την ποικιλία, τον ρεαλισμό. Αξίζουν θερμά 
συγχαρητήρια στον Θόδωρο Γόγολο, για το σπουδαίο έργο που μας αφήνει. 
Αντίστοιχα και στην Αδελφότητα για την πρωτοβουλία της να εκδώσει το 
έργο του.

Θέλω να κλείσω τούτη την παρουσίαση με την ανάγνωση ενός ποιήμα-
τος του συγγραφέα (σ. 328), έτσι σαν το αντίδωρο που παίρνουμε απ΄του 
παπά το χέρι μετά το «δι’ ευχών».

Αχέρων
Αυτός είναι ο τίτλος του ποιήματος, και με συγκίνησε ιδιαίτερα γα δυο 

λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι δυο πρώτοι στίχοι του είναι στίχοι ενός 
σαρακατσάνικου μοιριολογιού, που το είχα καταγράψει το 1988 μαζί με 
άλλα μοιριολόγια σαρακατσάνικα που μου είπαν δυο Σαρακατσάνες από τα 
Καλπάκι: η Βασίλινα Μάστορα (Πανωραία Διαμάντη στο πατρικό της όνο-
μα) και η Γιώργινα Μακρή (Βασίλω Τσουμάνη στο πατρικό της) και τα έχω 
δημοσιεύσει στο βραβευμένο βιβλίο μου « ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΑΡΑ-
ΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ».

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο μικρός σε μήκος ποταμός της θεσπρωτικής 
γης σέρνει τα νερά του με το ίδιο όνομα Αχέρων, πάνω από τρεις χιλιά-
δες χρόνια και ανάγεται στους ΜΥΘΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ της Προϊστορίας, την 
οποία για πάρα πολλά χρόνια μελέτησα, με αποτέλεσμα το εκδοθέν το 2012 
βιβλίο μου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ.

Αχέρων κι άλλα δυο ποτάμια, ο Κωκυτός κι ο Περιφλεγέθων, χύνονται 
στην Αχερουσία λίμνη, στην όχθη της οποίας ο κλειδοκράτορας Χάρος παρα-
λαμβάνει τις ψυχές, κι αφού περάσει με βάρκα την Αχερουσία και τη Στύγα, 
τις οδηγεί στο βασίλειο του Άδη. Για ναύλα παίρνει έναν οβολό για κάθε 
νεκρό. Γι αυτό οι συγγενείς έβαζαν στο στόμα του νεκρού έναν οβολό, έθιμο 
που κράτησε για πολλά χρόνια και μετά Χριστόν

Ελάτε εσείς οι άπονοι 
κι εμείς οι πονεμένοι 
Να σμίξουμε το δάκρυ μας 
να γένει ένα ποτάμι.
Θα συμπληρώσω τους στίχους του μοιρολογιού:
Να γένει λίμνη και γιαλός να γένει κρύα βρύση
Να παν οι νιές να πλένονται κι οι νιοί να μπιρμπιριόντι
 
Και σμίξανε το δάκρυ τους κι έγινε το ποτάμι
Ποτάμι μικρό και διαυγές Καλλίρροο ποτάμι
 
Τώρα τα μαύρα άλογα των τουριστών
Καλπάζουν στα νερά του
Και τα λιανόπαιδα τσιρίζοντας
λάμνουν τα φουσκωτά τους
Σ΄έναν αείρροον κατωφερή χορό.
 
Θεέ μου, τόσων αιώνων πημονές και γόοι
Για τρείς σταγόνες πρόσ-χαρο νερό!

Αποτελεί για εμένα εξαιρετική τιμή η 
συμμετοχή μου ως ομιλητή στην αποψι-
νή  εκδήλωση για την παρουσίαση του 
βιβλίου  του Θόδωρου Γόγολου με θέμα 
«Σαρακατσάνικα και άλλα - Ανάλεκτα 
Σαρακατσαναίων», το οποίο εξέδωσε η 
Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρακα-
τσαναίων Ηπείρου,  μία δραστήρια Αδελ-
φότητα που επιτελεί ένα εξαίρετο έργο, 
ιδιαίτερα  στον τομέα των εκδόσεων, δι-
ασώζοντας και προβάλλοντας πολιτιστι-
κά στοιχεία των Σαρακατσαναίων και της 
σαρακατσάνικης παράδοσης. Επιθυμώ, 
επίσης, να ευχαριστήσω θερμά τόσο τον 
συγγραφέα του βιβλίου όσο και την πα-
ραπάνω  Αδελφότητα  για την ιδιαίτερη 
τιμή που μου έκαναν να συμπεριλάβουν 
στο βιβλίο  έναν δικό μου Πρόλογο, δίνο-
ντάς μου τη δυνατότητα να διαπιστώσω 
ο ίδιος από πολύ νωρίς τα πλεονεκτή-
ματα και τα χαρίσματα που  κοσμούν το 
συγκεκριμένο βιβλίο. Ευχαριστώ, επίσης, 
θερμά τους διοργανωτές της αποψινής 
ξεχωριστής εκδήλωσης, που μας αντα-
μώνει και που μας δίνει χαρά και ευχα-
ρίστηση.

Ως εκ τούτου, αφού αναφερθώ αρχικά 
στον συγγραφέα του βιβλίου, θα παρου-
σιάσω ακολούθως μια σειρά από γενικό-
τερες διαπιστώσεις που προσδιορίζουν, 
κατά τη γνώμη μου, το συγκεκριμένο πό-
νημα και θα ολοκληρώσω με την παρου-
σίαση  ενδεικτικών και αντιπροσωπευτι-
κών κειμένων του βιβλίου. 

Ο Θόδωρος Γόγολος είναι ένας λα-
μπρός και εξαίρετος φιλόλογος που τίμη-
σε με το έργο του τόσο τη φιλολογία όσο 
και γενικότερα την εκπαίδευση, τις οποίες 
υπηρέτησε για πολλά χρόνια με ιδιαίτερη 
θέρμη και πραγματικό ζήλο. Ο Θόδωρος 
Γόγολος είναι από εκείνους τους φιλολό-
γους που υποχρεωτικά θα ακούσεις την 
άποψή του, θα συλλογιστείς με αυτά που 
καταθέτει, θα οδηγηθείς σε διάλογο με 
τον ίδιο και τις απόψεις του. Ήμουν βέβαι-
ος, γιατί διάβαζα πάντοτε με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον τα κείμενά του, που δημοσίευε 
στα «Σαρακατσάνικα Χαιρετήματα», ότι το 
συνολικό αποτέλεσμα της συγγραφικής 
του δραστηριότητας θα ήταν εξαίρετο, 
νοσταλγικό, συγκινητικό, αληθινό, χρήσι-
μο για όλους. Πρέπει να ομολογήσω ότι 
απολαμβάνω τα κείμενα που δημοσιεύει 
ο Θόδωρος Γόγολος στο συγκεκριμένο 
βιβλίο του και πρέπει, επίσης, να κατα-
θέσω ότι,  ως αναγνώστης, έφτασα πολύ 
γρήγορα και πολύ εύκολα στην πηγή της 
σοφίας και της αρετής του λόγου και των 
σκέψεων του συγγραφέα. 

Θα αποφύγω να αναφερθώ, σε αυτή 
τη φάση, στις επιμέρους κατηγορίες των 
κειμένων του Θόδωρου Γόγολου και στην 
αγωνία του συγγραφέα να τις προσδιορί-
σει όσο γίνεται καλύτερα. Θα αναφερθώ 
στο όλον, στο σύνολο, αλλά και στο επιμέ-
ρους, που προκύπτει από το σύνολο. 

Σχεδόν σε όλα τα κείμενά του υπάρχει 
η αύρα της σαρακατσάνικης ζωής σε όλες 
τις εκφάνσεις της. Το θεωρώ αυτονόητο, 
γιατί ο συγγραφέας έζησε σε μεγάλο βαθ-
μό τις πίκρες και τις χαρές της σαρακατσά-
νικης ζωής, τις αγωνίες και τις προσδοκί-
ες που είχαν γονείς και παιδιά, τα μεγάλα 
άλματα που έδειξαν και απέδειξαν πως τα 
Σαρακατσανάκια μπορούσαν και μπορούν 
να προσφέρουν και να συνεισφέρουν 
στον πολιτισμό, στη γνώση, στην κοινω-
νία  ολόκληρη. Και δεν υπάρχει αμφιβολία 
πως ο συγγραφέας του βιβλίου αποτελεί 
ο ίδιος ένα λαμπρό παράδειγμα. 

Το κάθε κείμενο του Θόδωρου Γό-
γολου διακρίνεται για την ποιότητα, τη 
χάρη και την ομορφιά του λόγου και της 
σκέψης. Το κάθε κείμενο είναι ένα άρι-
στο πνευματικό δημιούργημα. Χαίρεσαι 
και απολαμβάνεις τον τρόπο γραφής του 
συγγραφέα, καθώς τα κείμενά του αποτε-
λούν μικρά διαμάντια λογοτεχνικής γρα-
φής. Κατά συνέπεια, σε συνεπαίρνει  ο 
τρόπος γραφής του συγγραφέα, που μπο-
ρεί μερικές φορές να σε αποσπάσει ακόμη 
και από το ίδιο το περιεχόμενο του κει-
μένου. Ταξιδεύεις, κατά συνέπεια, με την 
τέχνη και την τεχνική του τρόπου γραφής 
των κειμένων. 

Η άλλη διάσταση που είναι εξίσου ση-
μαντική και κυρίαρχη έχει να κάνει με το 
περιεχόμενο των κειμένων του βιβλίου. 
Αναρωτιέσαι και εκπλήσσεσαι για το πού 
αναζητεί και πού βρίσκει ο συγγραφέας 
τα θέματα και το περιεχόμενο των κειμέ-
νων του. Θαρρώ πως τα βρίσκει στη μα-
κρινή θύμηση, στο βίωμα και την αλήθεια 
της ζωής, στα αγαπημένα πρόσωπα, στα 
αδικημένα πρόσωπα, σε όσα συνταξιδεύ-
ουν μαζί μας για μια ολόκληρη ζωή και 
που κάποια στιγμή αναδύονται, κυριαρ-
χούν, δηλώνουν καταλυτικά την παρου-
σία τους. Η ποικιλία των θεμάτων και το 
ξεχωριστό ενδιαφέρον που προκαλούν, τα 
καθιστούν επίκαιρα, και ας έχουν περάσει 
πολλά χρόνια από τότε που σημάδεψαν 
τις ανθρώπινες ζωές. 

Το φαινομενικά μικρό και ασήμαντο γί-
νεται κυρίαρχο και καταλυτικό και αγωνι-
άς και εσύ με τις αγωνίες του συγγραφέα. 
Οι ήρωες και οι πρωταγωνιστές, είναι, κυ-
ρίως, οι διπλανοί μας, οι καθημερινοί, οι 
γνήσιοι και αυθεντικοί, αυτοί που κινούν 
και συγκινούν την ψυχή του συγγραφέα, 
για να παρουσιάσει στο κείμενό του την 
ίδια την ψυχή των πρωταγωνιστών του. 
Κάθε ιστορία και μία αλήθεια ζωής. Κάθε 
αγωνία και μία ελπίδα για το αύριο. Κάθε 
χαρά και προσδοκία για το μέλλον των 
παιδιών και της νέας γενιάς. Γίνεσαι σο-
φότερος από το βιβλίο του Θόδωρου Γό-
γολου. Προβληματίζεσαι, αγωνιάς, προσ-
δοκάς ένα καλύτερο μέλλον, που ήρθε ή 
και δεν ήρθε, που θα έρθει ή και δεν θα 
έρθει,  με όσα έφερε και φέρνει καθημε-
ρινά η ζωή. 

Τα κοινά βιώματα σε οδηγούν και σε 
κοινή συμμετοχή. Φέρνεις ο ίδιος στο νου 
σου την ίδια τη σκηνή και την ιστορία του 
βιβλίου ή φέρνεις στο νου σου κοντινές 
ιστορίες παράλληλης πορείας, αγαπημένα 
πρόσωπα, αγαπημένες και συγκινητικές 
θύμησες του παρελθόντος. Θεωρώ τυ-
χερούς και τους ζηλεύω, κιόλας, όλους 
εκείνους  τους γνωστούς και άγνωστους 
πρωταγωνιστές και ακόμη όλους εκείνους 
που ο Θόδωρος Γόγολος προτίμησε να 
τους αφιερώσει προσωπικά ένα από τα 
κείμενά του.  

Η ποικιλία των θεμάτων του ξεδιπλώ-
νει και απεικονίζει την ίδια τη ζωή. Πρώτα 
και κύρια τη σαρακατσάνικη ζωή. Είναι η 
ζωή του συγγραφέα, είναι η ζωή των πε-
ρισσότερων αποδεκτών του βιβλίου του. 
Έπειτα όμως είναι και η ζωή των γειτό-
νων, των φίλων, των συγχωριανών, των 
συμμαθητών, στην ουσία, είναι η ζωή του 
καθενός. Μια ζωή που αντιμετωπίζεται με 
τον ίδιο σεβασμό, με τον ίδιο καημό, με τις 
ίδιες προσδοκίες και αγωνίες για το κοινό 
μέλλον. Μια ζωή χωρίς διαχωρισμούς και 
διακρίσεις, αλλά σαν μια κοινή αγκαλιά 
που οδηγεί σε ένα κοινό και απροσδιόρι-
στο μέλλον. 

Παρουσίαση του βιβλίου του Θ. Γόγολου από τον Γιώργο Καψάλη η οποία εκ-
φωνήθηκε στην παρουσίαση στην Πεύκη στις 25 Φεβρουαρίου 2019
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Η ποιότητα του λόγου και η ποιότητα της σκέψης 
είναι στοιχεία που προσδιορίζουν καταλυτικά το έργο 
του συγγραφέα. 

Η ευπρέπεια και ο σεβασμός αναδύονται σε όλα 
τα κείμενα του συγγραφέα. Στο έργο του δεν υπάρ-
χουν υπερβολές, αδικίες και κατηγόριες, υπάρχουν η 
αλήθεια, η γνησιότητα, η καθαρότητα της ψυχής του 
συγγραφέα, της ψυχής των ηρώων του και της ψυχής 
των αναγνωστών του που θα ακολουθήσουν. ‘Όλα 
αυτά, όπως ακριβώς ταιριάζει σε έναν πραγματικό 
Σαρακατσάνο και σε έναν αυθεντικό συγγραφέα και 
δημιουργό. 

Είμαστε όλοι τυχεροί και ευγνώμονες που ένα τέ-
τοιο βιβλίο έρχεται να εμπλουτίσει τις ίδιες τις ζωές 
μας με τις πολύτιμες αναφορές του σε αυτές, τις ίδιες 
τις αρχές και τις αξίες μας, που πρέπει να μας διέ-
πουν και να μας χαρακτηρίζουν. Ο ίδιος αισθάνθηκα 
να ταξιδεύω και με όσα γράφει το βιβλίο και με όσα 
έγραψα για το βιβλίο. 

Παρόλο που πιστεύω ότι τα κείμενα του βιβλίου 
που έχει συμπεριλάβει ο Θόδωρος Γόγολος στο βι-
βλίο του δεν μπορούν να παρουσιαστούν, αλλά να 
διαβαστούν και να μελετηθούν και πολύ περισσότερο 
να τα απολαύσει ο κάθε αναγνώστης, θα προσπαθή-
σω, ωστόσο,  να μιλήσω για κάποια από αυτά, επιχει-
ρώντας να σας καταστήσω κοινωνούς της λογοτεχνι-
κής αρετής και τέχνης του συγγραφέα. 

Στο πρώτο Χρονογράφημά του, ο Θόδωρος δίνει 
τον τίτλο «Ορμήνειες». Πρόκειται για μια λέξη με ιδι-
αίτερη και ξεχωριστή σημασία και βαρύτητα για τους 
Σαρακατσαναίους. Ορμήνειες θα ακούσεις από τον 
πάππη, από τον τσέλιγκα, από τον γεροντότερο, από 
τον πατέρα, από τη βάβω και ασφαλώς και από τη 
μάνα, που ήταν υποχρεωμένη να τα ξέρει όλα και να 
τα φροντίζει όλα. Ο Θόδωρος Γόγολος, για να έρθει 
στις δικές του ορμήνειες προς τους αναγνώστες του,  
πιάνεται από έναν απίθανο τύπο, όπως τον αποκα-
λεί, τον Βασίλη Φανίτσιο, που ήταν βέρος ζαγορίσιος, 
παλιοπώλης στην Αθήνα των δεκαετιών του πενήντα 
και του εξήντα, λόγιος ιδιόρρυθμος και που άλλοτε 
στην αρχή και άλλοτε στο τέλος των κειμένων του 
συναντούσες τη φράση «Ορμήνειες για τους διαβα-
στάδες μου», «Στραβομάρες», σύμφωνα με τη δική 
του εκδοχή. Έτσι,  ο Θόδωρος Γόγολος θα αναφερθεί 
στο ταξίδι των δικών του κειμένων και στα ονόματα 
που έδωσε ο ίδιος, κατά καιρούς σε αυτά, για να κα-
ταλήξει τελικά στον τίτλο «Μικροκείμενα», ένας τίτ-
λος που φαίνεται πως εκφράζει καλύτερα τον τρόπο 
γραφής του.  Θεωρεί, ωστόσο, ο ίδιος ως ξεχωριστό 
πλεονέκτημα των κειμένων του τη μετρημένη έκταση 
και αυτό το πηγαινέλα από το  παρόν στο παρελθόν.

Ο Θόδωρος Γόγολος προβληματίζει και προβλη-
ματίζεται με τα κείμενά του, αγωνιά, αναπολεί, λυ-
πάται, καταθέτει προτάσεις. Έτσι, στο επόμενο Χρο-
νογράφημά του με τίτλο Για τα πανηγύρια, αφού 
αναφέρεται νοσταλγικά στα καλοκαιρινά πανηγύρια 
στα χωριά, με όλες τις συγκινήσεις και τις χαρές που 
πρόσφεραν, και αφού επισημαίνει τον θρησκευτικό 
και τον κοσμικό χαρακτήρα των  πανηγυριών, έρχεται 
στο σήμερα, τονίζοντας πως στη θέση των περίφη-
μων ηπειρώτικων πανηγυριών ξεφύτρωσαν και φού-
ντωσαν κάτι πανηγύρια … για τα πανηγύρια, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει. Ηχορύπανση, διάλυση της 
παραδοσιακής ορχήστρας, νεοδημοτικά καψουροει-
δή άσματα της κακιάς ώρας. Ιεροσυλία είναι η ευκο-
λία με την οποία γίνεται όλο αυτό. Για να αναπολήσει 
ακόμη μια φορά ο συγγραφέας, καθώς θυμάται το 
παρελθόν: Στα παλιά πανηγύρια χαιρόσουνα και την 
ομαδικότητα του χορού, αλλά και την ατομική επιδε-
ξιότητα. Παλιότερα, υπήρχε ένα ψυχικό δέσιμο ανά-
μεσα στον οργανοπαίχτη και τον χορευτή. Καμάρωνε 
ο ένας για τον άλλον, θα προσέθετα εγώ, γιατί ο ένας 
ήξερε πόση χαρά έδινε στον άλλον. 

Ο Θόδωρος Γόγολος στο κείμενό του με τίτλο Ο 
Γυαλικαφενές  θυμάται και νοσταλγεί όμορφα τρα-
γούδια, που είναι συνδεδεμένα με τα Γιάννενα και 
τους Σαρακατσαναίους:

Π’ανάθεμά τα Γιάννινα π’όχουν στενά σοκάκια
και παραθύρια με γυαλιά και μέσα μαύρα μάτια.
Γιάννενα, χιλιοτραγουδισμένα σαν την Πόλη και 

τη Βενετιά.  Πώς θα μπορούσε να λείψει από τα Γιάν-
νενα ο Γυαλικαφενές, σήμα κατατεθέν για την παλιά 
πόλη και κοντά σε αυτόν τα χάνια του Ρούκα, του 

Κόρακα και του Μαλάμου. Και οι ξακουστοί και οι λι-
γότεροι γνωστοί οργανοπαίχτες να σιγοτραγουδούν 
αγουροξυπνημένοι γιαννιώτικα χαβαδάκια: Έρχομαι 
τον τοίχο τοίχο, χαλασιά σ’,  κι αν σε πετύχω. Έρχομαι 
τον φράχτη, φράχτη, βάσανα πόχεις, αγάπη.

Σημείο συνάντησης γνωστών, φίλων και σιναφλή-
δων ο Γυαλικαφενές. Εδώ γίνονταν οι συμφωνίες για 
τα βουνά, τα χειμαδιά, τα τυριά και τα γάλατα. Εδώ 
και τα συβάσματα και τα παζαρέματα για τα προικιά, 
εδώ έκοβαν και τη μέρα του γάμου. Ο Θόδωρος Γό-
γολος αγωνιά, κρίνει και συγκρίνει, απογοητεύεται 
πολλές φορές, αλλά δεν χάνει και το χιούμορ του. 
Είναι αλήθεια πως το «Καφεκοπτείον Χαρδαλιά» ταυ-
τιζόταν με τον Γυαλικαφενέ και με τους Σαρακατσα-
ναίους, κάτι που ισχύει, σε μεγάλο βαθμό,  ακόμη και 
σήμερα. Γράφει ο Θόδωρος χαρακτηριστικά: Όταν 
ήμουν φοιτητής,  μου παράγγελνε κάθε τόσο μια θεια 
μου καφέ. «Σαν έρθ’ς μι του καλό, καλ’μέρα σου, φέρι 
μ’ λίγου καφέ απ’ τουν Χαρδαλιά». Το αστόχησα, συ-
νεχίζει ο Θόδωρος και έτσι, όταν έφτασα στην Πα-
ραμυθιά, μπήκα στο καφεπωλείο του Μπαλωμένου, 
παίρνω διακόσια δράμια καφέ, του λέω  να τον βάλει 
σε μια χαρτοσακούλα, χωρίς φίρμα, και τον πηγαίνω 
στη θεια μου.  Έκανε καφέ αυτή και για τους δυο μας 
και καθώς τον πίναμε, λέει η θεια μου: «Έρμα Γιάννι-
να! Αυτόν λέν’ καφέ κι είπαν έτσι κι τ’ς αλλνούς»! 

Ο Θόδωρος Γόγολος θα δει και τη σημερινή πλευ-
ρά, που τον στενοχωρεί, που τον πληγώνει, που τον 
θλίβει και τον απογοητεύει. «Δεν σερβίρουμε ελληνι-
κό καφέ», είπαν πρόσφατα σε φίλο του που πήγε να 
πιει καφέ στο ιστορικό καφενείο στον Γυαλικαφενέ, 
ενώ αντιλαλούσε το καφενείο ήδη από την ξενόφερ-
τη μουσική, εκεί που ακούγονταν παλιότερα η Οβριο-
πούλα και η Φεγγαροπρόσωπη.

Και αν το προηγούμενο κείμενο ήταν αφιερωμένο 
από τον Θόδωρο Γόγολο στον αγαπημένο θείο μου 
Ηλία Κάλλη, το επόμενο Αφήγημά του, με τίτλο Ο 
επιλόχας, ο Θόδωρος το αφιερώνει σε έναν αγαπητό 
φίλο, σεμνό και αθόρυβο, τον Αποστόλη Παπαρούνα, 
που έφυγε τόσο πρόωρα από κοντά μας και που μας 
λείπει ο ίσκιος του. Ο Θόδωρος Γόγολος ανασταίνει 
μνήμες και πρόσωπα από το παρελθόν, τα ζωντανεύ-
ει, προσφέρει μηνύματα και αλήθειες ζωής στον ανα-
γνώστη του, με μια πλοκή και με μια αφήγηση που 
κρατούν αμείωτο  το ενδιαφέρον του αναγνώστη από 
την αρχή μέχρι το τέλος και που στο τέλος τον καθι-
στούν σοφότερο και προβληματισμένο.

Ύστερα από σαράντα ολόκληρα χρόνια συναντά 
μπροστά του στην Αθήνα πλέον τον επιλόχα, εκεί 
που άστεγοι   και αδέσποτα σκυλιά βρίσκουν κατα-
φύγιο, αδιαφορώντας υποχρεωτικά για το κρύο και 
τη βρομιά. Ο επιλόχας που τον πείραζαν όλοι στο 
εστιατόριο  Τζάκι του Θωμά Τσουρλίδα στα Γιάννε-
να, καθώς  σύχναζαν εκεί  οι νεαροί φοιτητές, για να 
ξεγελάσουν την πείνα τους, με λίγο γιουβέτσι ή με 
μισή μερίδα πλατάρια και τηγανητές πατάτες. Ερχό-
ταν εκεί και ο επιλόχας που επαναλάμβανε σταθερά 
«Δεν φταίου ιγώ, δεν φταίου, ιγώ, ένα ούζο ρε παι-
διά…», προκαλώντας το γέλιο και τα πειράγματα των 
άλλων. Και σαν έλειπε κάποια φορά ο επιλόχας, ήταν 
σαν να έλειπε η συντροφιά του από όλους, χωρίς να 
παύουν, όμως,  ούτε και σε αυτήν την περίπτωση τα 
πειράγματα ακόμη και  για τον απόντα επιλόχα.  Και 
όλα αυτά μέχρι που ο μάγειρας από το Τζάκι αποφά-
σισε να βγει και να σταθεί μπροστά από όλους και να 
τους εξηγήσει ποιος ήταν πραγματικά ο επιλόχας, το-
νίζοντας χαρακτηριστικά: «Αυτείνον απ’ βλέπετε ήταν 
ένας νιος που μοσχοβόλαγαν οι στράτες του Κοτσε-
λιού, όταν διάβαινε. Τέτοιος λεβέντ’ς ήταν. Όταν πήγε 
στο στρατό, τον στείλαν να πολεμήσει στην Κορέα. 
Σε μια επιχείρηση του σκοτωμού, χαλάστηκε ούλος 
ο λόχος του κι απόμ’νε αυτός μόνο ζωντανός. Τήρα-
ξε γύρα ούλοι σκουτωμένοι. Λάλησε. Πουλύ θέλει ο 
άνθρωπος να σκαρίσει; Σκουτωθείτε να δοξαστούμε, 
κατάλαβες;». Μια ένοχη σιωπή επικράτησε από τη μια 
άκρη έως την άλλη στην αίθουσα. Για να καταλήξει ο 
συγγραφέας του βιβλίου,  πολλά χρόνια ύστερα από 
την πρώτη συνάντηση: -Κοιμήσου, ψυχούλα μου, επι-
λόχα. Τι φταις εσύ; Σκοτωθείτε να δοξαστούμε!, όπως 
έλεγε και ο μάγειρας από το Τζάκι. 

Από γενιά σε γενιά είναι ένα επόμενο κείμενο του 
Θόδωρου Γόγολου, που έχει να κάνει με δύο επισκέ-
ψεις που πραγματοποίησε ο ίδιος στα ανταμώματα 

του Γυφτόκαμπου. Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιή-
θηκε είκοσι πέντε ολόκληρα χρόνια νωρίτερα, χωρίς 
να διαθέτει ο χώρος  τις ανάλογες σημερινές ανέσεις, 
αλλά να είναι περισσότερο ένα αντάμωμα μιας γε-
νιάς τυραγνισμένης από τις κακουχίες των πολέμων 
που προηγήθηκαν και από τις κακουχίες της ίδιας 
της σαρακατσάνικης ζωής. Αυτή η γενιά που τη συ-
νέδεαν τόσα πολλά και που ανακαλούσε μνήμες και 
τραγούδια από το μακρινό και γοητευτικό παρελθόν 
που έζησε. Από την άλλη η γενιά των παιδιών μας, 
με άλλα ενδιαφέροντα και με άλλες αγωνίες, αλλά 
και πάλι να βρίσκεται στο χοροστάσι μέχρι τις πρώ-
τες πρωινές ώρες. Μπορεί και να φαίνονται και σαν 
δύο διαφορετικοί κόσμοι, μπορεί και ο συγγραφέας 
να αναπολεί περισσότερο τον κόσμο της δικής του 
γενιάς, με τον πιο προσωπικό χορό, με τους τραγου-
διστές που τους ήξεραν όλοι και που τους περίμεναν 
να πάρουν το πρώτο τραγούδι. Με μια νότα αισιο-
δοξίας και ικανοποίησης, ο συγγραφέας του βιβλίου 
θα επισημάνει ότι σε αυτή τη δεύτερη γενιά, τη γενιά 
των παιδιών μας, πέρασαν, μέσα από το χορό και το 
τραγούδι, το μεράκι, η ευαισθησία, το ήθος και, κατ’ 
επέκταση, η ουσία της παράδοσης. Και ο Θόδωρος 
Γόγολος θα ολοκληρώσει το μικροκείμενό του, γρά-
φοντας χαρακτηριστικά: «Θα πάω και του χρόνου, αν 
είμαι καλά, στον Γυφτόκαμπο. Ειδικά να καμαρώσω 
αυτά τα παιδιά. Είναι από καλή γενιά».  

Στην κατηγορία «Ομιλίες» υπάρχει μία εξαίρετη 
ομιλία του Θόδωρου Γόγολου για τη μεγάλη κυρία 
των Σαρακατσαναίων την Αγγελική Χατζημιχάλη. Από 
την αρχή, ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η Αγγελική 
Χατζημιχάλη αφιέρωσε τη ζωή της στη διάσωση, τη 
διάδοση και στην αξιοποίηση στοιχείων του λαϊκού 
μας πολιτισμού, ενώ η ίδια δεν αντιμετώπιζε τη λαϊκή 
παράδοση ως μουσειακό είδος, αλλά ως μια ζώσα 
πραγματικότητα που μπορεί να αξιοποιηθεί με πολ-
λούς τρόπους.

Ευαίσθητη και δυναμική, η Αγγελική Χατζημιχάλη, 
μεγάλωσε σε ένα πνευματικό περιβάλλον που της 
άνοιξε τα φτερά, παρακολουθώντας η ίδια μαθήματα 
ζωγραφικής, ενώ σπουδάζει θέατρο και καταγίνεται 
με τη χειροτεχνία. Ακόμη προσεγγίζει τους Βλάχους 
του Μετσόβου και μελετά τα χειροτεχνικά έργα γυ-
ναικών και ανδρών, ενώ το ίδιο κάνει και με τους 
Αρβανίτες της Αττικής και της Βοιωτίας. Επιμένει, 
όμως, περισσότερο στους Σαρακατσαναίους. Όπως 
επισημαίνει ο συγγραφέας του βιβλίου τη δεκαετία 
του τριάντα, δύο ολόκληρα καλοκαίρια η Αγγελι-
κή Χατζημιχάλη τα περνά στο Τσεπέλοβο, κοντά και 
μαζί με τις σαρακατσάνικες στάνες. Το πρώτο μέρος 
του έργου της που πρωτοεκδόθηκε το 1957 με τίτλο 
«Σαρακατσάνοι» έτυχε επαινετικής και διθυραμβικής 
κριτικής από όλους τους ανθρώπους του πνεύματος, 
όπως ο Κ.Θ. Δημαράς, ο Πέτρος Χάρης, ο Ι.Μ. Πανα-
γιωτόπουλος, ο Δημήτρης Λουκάτος.

Οι Σαρακατσαναίοι των προηγούμενων γενεών, 
όσοι τη γνώρισαν, θυμούνταν την Αγγελική Χατζη-
μιχάλη ως την όμορφη λεβεντόκορμη γυναίκα που 
φορούσε με χάρη και περηφάνια την παραδοσιακή 
σαρακατσάνικη φορεσιά. Ο Θόδωρος Γόγολος, μιλώ-
ντας και γράφοντας, με περηφάνια ο ίδιος, θα ολο-
κληρώσει το κείμενο της ομιλίας του, επισημαίνοντας  
πως, όπως αναφέρεται, όταν έφυγε από τη ζωή αυτή 
η μεγάλη Ελληνίδα, οι υφάντρες παράτησαν τους αρ-
γαλειούς τους, οι κεντήστρες τα κεντήματά τους, οι 
ασημουργοί έκλεισαν τα εργαστήριά τους, οι τσοπα-
ναραίοι βούλωσαν τα κουδούνια των προβάτων σε 
ένδειξη πένθους για το χαμό της.

Κυρίες και κύριοι! Θα μπορούσε κανείς να μιλάει  
ώρες ολόκληρες για το βιβλίο του Θόδωρου Γόγολου. 
Γιατί μας πάει στο παρελθόν, μας ταξιδεύει σε όσα πέ-
ρασαν, αλλά και σε όσα μας περιμένουν να συμβούν. 
Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι ήρεμος, σεμνός, πα-
ραπονιάρης και αληθινός. Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί το 
ταξίδι αυτό δεν τελειώνει με το συγκεκριμένο βιβλίο. 
Ο Θόδωρος εξακολουθεί να γράφει και αυτό είναι 
ένα πολύτιμο δώρο για όλους μας. Μακάρι κάποια 
στιγμή να παρουσιάσουμε και το επόμενο βιβλίο του. 
Εύχομαι στον Θόδωρο Γόγολο, τον συγγραφέα αυ-
τού του πολύτιμου βιβλίου, υγεία και δύναμη, κάθε 
καλό και κάθε προκοπή, πάντα χαρές στη ζωή  και στο 
σπίτι του σαν τη σημερινή. 



τα
σαρακατσανικα14 φ. 77

ΕΤΕ
• Τζουμερκιώτης Ηλίας, Βόνιτσα .................................. 20 €
• Σαλμάς Ε. Περικλής, Πρέβεζα .................................... 40 €
• Γούλας Βασίλης, Νιγρίτα .............................................. 20 €
• Σερμπέζης Βασίλης, Κομοτηνή ................................... 50 €
• Καρβούνης Ηλίας, Αθήνα ............................................. 20 €
• Τσακούμης Ιωάννης, Καλύβια ..................................... 50 €
• Γόγολος Ευριπίδης, Πέραμα ........................................ 20 €
• Κατσαρός Θεόδωρος, Φιλιάτες ................................. 20 €
• Ανώνυμος (e-banking 21/01)..................................... 20 €
• Σωτήρης Σωτήριος, Αθήνα .......................................... 30 €
• Καραμπάς Βασίλειος, Γιάννινα ................................... 20 €
• Καψάλης Ανδ. Χρήστος, Έδεσσα ............................... 20 €
• Γιαλπράνη Ελένη, Θεσσαλονίκη ................................. 25 €
• Ανώνυμος (e-banking 24/01)..................................... 20 €
• Γιαννιώτης Θεόδωρος, Θεσσαλονίκη ....................... 50 €
• Καψάλη Κλεοπάτρα, Αθήνα......................................... 20 €
• Θεοχάρης Ελευθέριος, Αθήνα .................................... 20 €
• Κωτούλας Γιώργος, Ελάτη Τρικάλων....................... 20 €
• Καψάλης Χρ. Θεόδωρος, Γιάννινα ............................ 20 €
• Καρβούνης Αρ. Παύλος, Αθήνα .................................. 20 €
• Ντέτσικα Όλγα, Αθήνα .................................................. 20 €
• Παπιγκιώτη Κων/να, Κανάλι ........................................ 20 €
• Τσιώπος Πέτρος, Αμφιλοχία ........................................ 20 €
• Κάτσανος Κων. & Κατσάνου Σοφία του Δημήτρη ....50 €
• Τσουμάνης Μιλτ. Ευάγγελος, Γιάννινα .................... 10 €
• Καπρινιώτης Ιωάννης, ................................................... 20 €
• Γόγολος Κων/νος, Πεδινή ............................................ 30 €
• Γόγολος Μιχάλης, Πεδινή ............................................ 30 €
• Καπρινιώτης Χριστόδουλος, Πεδινή ......................... 30 €
• Παρλάντζας Τάκης, Δίον Πιερίας .............................. 20 €

ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
• Κουκουτσέλου Παναγιώτα, Θεσ/νίκη ....................... 20 €
• Μπακογιάννης Λάμπρος, Αθήνα ................................ 20 €
• Κήττα Χρυσάνθη του Σταύρου ................................... 20 €
• Αργύρης Νικ. Χρήστος, Σπάτα .................................... 20 €
• Κάκος Κώστας, Αθήνα ................................................... 20 €
• Σκανδάλης Νίκος, Αθήνα ............................................. 50 €
• Ζυγούρης Παναγιώτης, Αθήνα ................................... 30 €
• Γιαννακός Γιάννης, Αθήνα ............................................ 20 €
• Κούτρας Σπύρος, Κομοτηνή ........................................ 20 €
• Κώτσης Χρήστος, Αθήνα .............................................. 20 €
• Παπιγκιώτης Νίκος, Αθήνα .......................................... 20 €
• Θεοχάρη - Ανυφαντή Χριστίνα, Αθήνα .................... 20 €
• Αρβανίτη - Βαγγελή Σωτηρία, Αθήνα ...................... 30 €
• Βαγγελή Μυρτώ, Αθήνα ............................................... 30 €
• Καρακίτσου - Βαγγελή Δροσιά, Αθήνα ................... 30 €
• Τσουμάνη -Παππά Ανθούλα, Αθήνα ......................... 20 €
• Γεωργίου - Θεοχάρη Φωτεινή, Αθήνα ..................... 20 €
• Γιαννακός Λάμπρος, Αθήνα ......................................... 20 €
• Τσουμάνης Αναστάσιος, Αθήνα .................................. 20 €
• Κονάκη - Κούτα Αγγελική, Αθήνα.............................. 20 €
• Γόγολας Χρήστος, Κόρινθος ........................................ 20 €
• Ζυγούρης Βρασίδας, Αθήνα ........................................ 20 €
• Γόγολος Παναγιώτης, Ν. Φιλαδέλφεια ................... 20 €
• Λειβαδίτης Κώστας, Ξάνθη .......................................... 20 €
• Καραγιάννης Σωκράτης, Καλπάκι .............................. 20 €
• Καλδάνη - Αρβανίτη Ευανθία, Αθήνα  ..................... 20 €
• Αρβανίτη Αλίκη, Αθήνα ................................................. 20 €
• Ζαρκάδης Δημοσθένης, Πέρδικα ............................... 20 €
• Μπίκος Ευάγγελος, Αθήνα........................................... 20 €
• Καπρινιώτης Βασίλης, Αθήνα...................................... 20 €

• Σαλμάς Χρήστος, Αθήνα ............................................... 20 €
• Κάτσενος Γιώργος, Αθήνα ............................................ 20 €
• Αθανασίου Ευάγγελος, Αθήνα ................................... 20 €
• Χαρίσης Κώστας, Αθήνα ............................................... 20 €
• Καλαμίδας Νίκος, Αθήνα .............................................. 20 €
• Ζυγούρης Βαγγέλης, Αθήνα ........................................ 20 €
• Κάτσενος Δημήτρης, Αθήνα ........................................ 20 €
• Καρβούνης Ευάγγελος, Αθήνα ................................... 20 €
• Καρβούνης Γιώργος, Αθήνα ........................................ 20 €
• Τσάτσος Ζήσης, Αθήνα .................................................. 30 €

EUROBANK
• Καραγιάννης ;  .................................................................. 10 €
• Καρυώτης Βασίλειος, Θεσσαλονίκη .......................100 € 
• Κάκος Ιωάννης, Ρόδος  ................................................. 20 €
• Καρβούνης Κων/νος,  .................................................... 20 €
• Σπανός Σταύρος,  ............................................................ 20 €
• Κωνσταντάκου Σωκρ. Σοφία, Αθήνα ........................ 20 €
• Κωνσταντάκος Σωκράτης, Αθήνα ............................. 20 €
• Φερεντίνος Ιωάνν. Ελευθέριος,Αθήνα  ................... 30 €
• Τσουμάνης Νικόλαος, Χαλκίδα .................................. 20 €
• Κήττας Αριστοτέλης, Τρίκαλα ..................................... 20 €
• Μακρής Χρήστ. Ευάγγελος .......................................... 20 €
• Κουμπής Γεώργιος, Ιωάννινα ...................................... 30 €
• Καψάλης Βασίλειος, Κοζάνη ....................................... 20 €
• Καρβούνης Ευάγγελος, Σύβοτα ................................. 50 €
• Κάτσινος Λάμπρος, Παλαιόκαστρο ........................... 20 €
• Κάτσινου-Μουταφτσίδου Αλεξάνδρα ...................... 20 €
• Μπίκος Βασίλειος, Αλεξανδρούπολη ....................... 20 €

Από την άλλη μεριά προς τον Πλοίνο που 
ήταν οι Καζουκαίοι και οι Κατσιναίοι, σάλευαν 
δυνατά τα φύλλα από τις οξυές και σε φόβιζαν 
και εμείς τραγουδώντας πηγαίναμε· και μπροστά 
η μάνα να ορμηνεύει για το βουνό και για τις 
κουπέλες, να είναι ηθικές και ταπεινές.

 Φωνές χαράς και ικανοποίησης, βλέμματα 
αγαλλίασης στην εικόνα των ανθών του σαλε-
πιού. Σκούρα κόκκινα σχεδόν μωβιά, τα άνθη 
του και στα λασπόνερα, καθρεφτίσματα από 
τα φύλλα του. Η μάνα έδειχνε πως να βγάζουμε 
τον βολβό με το τσαπάκι, χωρίς να τον κόψουμε, 
να είναι υγιής· τότε μόνο έπιανε καλή τιμή στο 
παζάρι. Νόμιζες ότι ήταν εύκολο, αλλά τίποτε 
δεν είναι. Απαιτεί κόπο η συλλογή του. Κουρα-
ζόσουν πολύ και ο τρουβάς δεν γιόμιζε. Έλεγα 
στη μάνα, τί να μας κάνουν οι τρουβάδες μάνα, 
να πάρουμε τα τσάκια και αυτή γέλαγε, από τον 
παρορμητισμό μου. Ατελείωτη που είναι η δου-
λειά στη φύση και πόσο εύκολο φαντάζει στη 
σκέψη, σαν μια δρασκελιά. Τραγούδια και χαρές· 
και οι κουβέντες μεταξύ μας, ήταν για τις δου-
λειές της μέρας, για το στημόνι και για το υφάδι, 
για τον αργαλειό, για την προίκα, για τις γιορ-
τάδες της Άη Παρασκευής και του Δεκαπενταύ-
γουστου, για το πλύμα και το καθάρισμα των 
καρδαριών, για την λούτσα, για το κηπάρι με 
τις κολοκυθιές και τις πασταλιές…... Μετά από 
κάνα δίωρο σκληρής δουλειάς, ξαπόσταμα στην 
βρύση της "Οξυάς", λίγο προσφάϊ και νερό από 
την βρύση για να ξεδιψάσουμε και άντε πάλι, 
μέχρι ο ήλιος να βαρέσει για τα καλά και το 
γιόμα γυρίζαμε στη στάνη τραγουδώντας. Ακο-
λουθούσε πολύ καλό πλύσιμο, να καταλαγαρίσει 
το σαλέπι και μετά στα τσιόλια τα κόκκινα, για 
να στεγνώσει καλά σε σκιερά μέρη, να ξεραθεί, 
και τότες το ζυγίζαμε και το βάζαμε για να ανα-
πνέει σε πάνινες παλιές φθαρμένες σακκούλες 
που απέξω έγραφαν άλευρα Γρεβενών, δεμένες 
με κλωνά κόκκινη· αυτή που έχει το στημόνι στο 
αντί και το στέλναμε με το μουλάρι στη Βοβού-
σα για να το πουλήσει ο μπάρμπα Κώστας στο 
Κριθαροπάζαρο στα Γιάννινα. Αλήθεια τί ήταν 
το Κριθαροπάζαρο, τί ήταν τα Γιάννινα και πώς 
πίνονταν το σαλέπι, δεν ξέραμε οι περισσότεροι. 

Πόσο όμως το περιμέναμε αυτό! Με τα χρήματα 
που έπαιρνε η μάνα, μου αγόραζε και εμένα μία 
τσικολάτα, καραμελίτσες φλώρες με ροζαλένιες 
ρίγες και λουκουμάκια. Μάλλον θα αγόραζε 
και άλλα πράγματα καθημερινά στη χρήση και 
απαραίτητα. Εμένα όμως μου έκαναν εντύπωση 
μόνο αυτά, που τα περίμενα με ανυπομονησία 
και τήραγα στο γκρεμούδι που από κάτω ήταν 
το μονοπάτι για τη Βοβούσα, πότε θα ΄ρθει το 
μουλάρι με τα σέα. Κάθε απόγιομα η θέση μου 
ήταν εκεί, φτιάχνοντας αυτοσχέδια παιχνιδάκια 
από τις φτέρες και τρώγοντας φέτες ψωμιού με 
ζάχαρη, νερό και λιγοστό λάδι από πάνω και 
το βλέμμα μπροστά, στο γκρεμούδι, μη κατα-
νοώντας το χρόνο και την διαστολή του. Σαν 
έπαιρνε να νυχτώνει, τότες έφευγα από εκεί και 
πάαινα στη στάνη και δεν χάλευα τίποτις, γιατί 
η μάνα μας έλεγε «μη χαλεύετε τίποτε το απόγι-
ομα, γιατί θα πεθάνει η μάνα σας».

 'Αχ και το βράδυ στο κονάκι! Η πίτα που 
έβγαινε μοσχομυριστή από την γάστρα! Εμένα 
μου έδιναν τα ξερά πέτρα και στη φωτούλα 
μπροστά να μιλάμε, να είμαστε όλοι μαζί και οι 
άντρες που γύριζαν από τα πρότα να διηγούνται 
τα καμώματα της μέρας, τί έκαναν οι πρατίνες 
και ο Νταβέλης που φοβέρισε και έδιωξε ένα 
λύκο με την βοήθεια του Πατούνα· και στη συνέ-
χεια να συλλογιούνται και να εσωτερικεύονται 
λιανοσφυρίζοντας· και πάντα κάνα δύο μουσα-
φιραίοι από τις γύρω στάνες, έξω από τα σύνο-
ρα του δικού μας μικρού και μεγάλου κόσμου. 
Συνήθως έρχονταν ο μπάρμπα Κωστούλας ο 
Καζούκας και η θειά η Λαμπρούσιω τ΄ Βαγγελή.

 Και στα στερνά απόφωτα της μέρας «ο ήλιος 
βασιλεύει και η μέρα σώνεται και ο νους απ' την 
αγάπη δεν συμμαζώνεται», μαζί με τα βελάσματα 
και τις ποιμενικές μελωδίες. Καμιά θλίψη απο-
γευματινή, να έχεις πάντα συντροφιά στη νύχτα 
και στο σκοτάδι, για να νικάς έστω και προσωρι-
νά τους υπαρξιακούς σου φόβους. Την φτώχεια 
μας, ούτε που τη λογαριάζαμε. Μόνο σήμερα 
στην πόλη, σαν να μην μας φτάνουν αυτά που 
έχουμε, όλο γι’ αυτήν μιλάμε, αφού το πρότυπο 
ζωής τείνει να είναι υλιστικό.

 Τϊ πεζοπορία ήταν αυτή για την συλλογή του 
σαλεπιού! Όμορφη, συλλογική, θεραπευτική και 
για την επιβίωση σημαντική, όχι όπως σήμερα, 

που η πεζοπορία αποτελεί μεν αναψυχή, αλλά 
ενίοτε αγγίζει δε τα όρια του «χάπενιγκ». 

 Και φέτος πήγα για σαλέπι με το παλιό οξει-
δωμένο από το χρόνο τσαπάκι μου, ψάχνοντας 
τα ίχνη και τις πατημασιές της μάνας. Όλα τα 
άλλαξε ο χρόνος, ο τόπος έρημος χωρίς κανέναν 
από τους δικούς μου, οι δασικές στράτες άδειες, 
ο δρόμος για το Χαμούρι και τα Ταγκέϊκα τα 
κονάκια χορταριασμένος κι η στάνη μας πουθε-
νά! Ούτε αγκαλιές, ούτε γέλια, ούτε αγαπημένες 
φωνές, ούτε η πίτα και τα πέτρα της, ούτε οι 
λεπτές φλούδες από τα αχλάδια και από τα 
μήλα με σωρό τις σφήκες απάνω, πίσω από 
το κονάκι του μπάρμπα Τέλη! Σαν να εξαφα-
νίσθηκαν όλα από άγριες δυνατές βροχές που 
τα ξέπλυναν και από βαριούς χειμώνες. Πως τα 
σμίλεψε όλα ο χρόνος, όπως και την ψυχή μου! 
Αισθάνομαι σαν μοναχικός ταξιδιώτης που περι-
πλανιέται. Αλλά κανείς όμως, δεν μπορεί να μου 
χαλκεύσει την μνήμη! ‘Ολα αυτά μου δίνουν έστω 
και μια μικρή ελπίδα για το νόημα των πραγμά-
των, τη συνέχειά τους, σφυρηλατώντας συνάμα 
τη βουνίσια μου ταυτότητα!!

ΑΡΧΕΙΟ Ε.ΡΑΠΤΗ. ΜΟΡΦΑ 1961. Ο μπάρμπα Νιόνιος 
Ακρίβης καβάλα στη σίβα μούλα, η Μαρία Σ.Ράπτη 
και η Κούλα Δ. Ακρίβη και πίσω στο πλάϊ ο μικρός - 

άγνωστος - από άλλη στάνη. 
Στ' στάνη των Ραφταίων πέρα απ' το ρέμα.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ: 
Σαλέπι στα βαρκά της Μόρφας

Της Ελένης Π. Ράπτη
συνέχεια σπό τη σελίδα 1

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



τα
σαρακατσανικα 15φ. 77

Η Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου διοργανώνει ημε-
ρήσια εκδρομή στην Καστοριά και Πρέσπες την Κυριακή 19 
Μαΐου 2019.

Αναχώρηση 7.00 π.μ. από το Άλσος.
Κόστος συμμετοχής περίπου 12,00 Ευρώ.
Κόστος γεύματος στους Ψαράδες Πρεσπών με διάφορα φαγητά, 
σαλάτες, αναψυκτικά και 1 κιλό κρασί/4 άτομα 11-12,00 Ευρώ το 
άτομο.  Προκαταβολή: 10,00 ευρώ
Πληροφορίες-κρατήσεις θέσεων: 
Στα γραφεία της Αδελφότητας Τετάρτη και Κυριακή 7-10 μμ. ή
• Κων/νος Τάγκας 697 930 1817
• Χριστόφορος Παπιγκιώτης 695 523 1660
• Λάμπρος Μπονόβας 695 523 1799

Πρόγραμμα 
- Αναχώρηση από τα Ιωάννινα νωρίς το πρωί (07:00)
- Ενδιάμεση στάση για καφέ
- Επίσκεψη στο μοναστήρι της Παναγίας Μικροκάστρου
- Επόμενη στάση στον Άγ. Αχίλλειο
- Επίσκεψη στους Ψαράδες, όπου θα γευματίσουμε και θα γλεντή-
σουμε.
- Στάση για καφέ στην Καστοριά
- Αναχώρηση και άφιξη στα Ιωάννινα αργά το απόγευμα.

Εγκαίνια καταστήματος στη Σαρακατσάνικη στάνη 
στον Γυφτόκαμπο

Μεσημέρι Πρωτομαγιάς
Γλέντι με το συγκρότημα Μιχ. Μπραχόπουλου
Τραγούδι: Λ. Παπακώστας, Θ. Ράπτης, Β. Νούσης

Επιμέλεια Αναστ. Μιχ. Τσουμάνης

Στις 26 Μαΐου και αν δεν «βγει 
λευκός καπνός» από τις κάλ-
πες, στις 2 Ιουνίου διεξάγο-

νται οι Περιφερειακές και Δημοτι-
κές εκλογές.

Ευχόμαστε σε όλους όσους συμ-
μετέχουν στον αγώνα αυτόν της 
δημοκρατίας καλή επιτυχία και 
δημοσιεύουμε τα ονόματα των 
Ηπειρωτών Σαρακατσάνων χωρίς 
να εκληφθεί αυτό ως υπόδειξη για 
την υπερψήφισή τους. Για μας η 
συμμετοχή στα κοινά είναι ακόμα 
ένα σκαλοπάτι που οι Ηπειρώτες 
Σαρακατσάνοι ανεβαίνουν μετά 
την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην 
υπόλοιπη κοινωνία. Σημειώστε ότι 
στα ονόματα που δημοσιεύουμε 
δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα 
όσων είναι υποψήφιοι για Τοπικά 
Συμβούλια γιατί δεν έχουν ανακοι-
νωθεί ακόμα και περιέχονται μόνο 
τα ονόματα που δημοσιεύθηκαν 
στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο 
της Ηπείρου μέχρι 10/4/19. Ελ-
πίζουμε όταν στο επόμενο φύλλο 
δημοσιεύσουμε τα ονόματα όσων 
εκλεγούν να είναι περισσότερα 
από τα τωρινά.

Περιφερειακές και ∆ημοτικές εκλογές 2019

Υποψήφια 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 

Όλυ Τσουμάνη

Υποψήφιος 
∆ήμαρχος Πωγωνίου

Κώστας Καψάλης

Υποψήφιος 
∆ήμαρχος Ηγουμενίτσας

Γιάννης Γόγολος

Υποψήφιος 
∆ήμαρχος Ζαγορίου
Λεωνίδας Τσουμάνης

Περιφέρεια Ηπείρου

• Παράταξη «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου». 

Επικεφαλής: Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Κων/νος Ντέτσικας 

• Παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών». 
Επικεφαλής: Γιώργος Ζάψας
1. Παύλος Παπαρούνας 
2. Χαριτίνη Βαλάκου 
• Παράταξη «Ήπειρος Όλον». Επικεφα-
λής: Δημήτρης Δημητρίου 
Μιχάλης Θωμ. Κάτσενος
• Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση». Υπο-
ψήφια Περιφερειάρχης Όλυ Τσουμάνη

Δήμος Ιωαννίνων
• «Ενότητα Πολιτών, Νέα Γιάννενα». 
Επικεφαλής: Θωμάς Μπέγκας 
Φίλιππας Τσουμάνης
• «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία». 
Επικεφαλής: Νίκος Γκόντας 
Ανδρέας Νικ. Ακρίβης 

Δήμος Ζαγορίου
• «Όραμα για το Ζαγόρι». Υποψήφιος 
Δήμαρχος Λεωνίδας Τσουμάνης
1. Σωτηρία Παπαρούνα 
2. Κική Στράτου Χαρίση
3. Θεοδώρα ∆ημ. Τάγκα
4. Θωμάς Τσουπινάκης 
5. Θωμάς Ράπτης 
• «Ζαγόρι νέα Εποχή». Επικεφαλής: 
Γιώργος Σουκουβέλος 
1. Βασίλης Μιλ. Κώστας
2. Γιώργος Κων. Τσουμάνης 
3. Θεοχάρης Κων. Λαδιάς
4. Ουρανία Τσουμάνη-Γρίβα

5. Χριστίνα Μπριασούλη-Τσουμάνη
Δήμος Φιλιατών

• «Μαζί για το μέλλον». 
Επικεφαλής: Δημήτρης Σκεύης. 
Σπύρος Φερεντίνος.

Δήμος Ηγουμενίτσας
• «Δύναμη Προοπτικής». 
Επικεφαλής: Λώλος Ιωάννης 
1. Θόδωρος Ανδρ. Χαρίσης
2. Κώστας Γεωργ. Τσουμάνης
3. Ειρήνη Ναπ. Κώνστα
• «Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία». 
Υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Γόγολος 
1. Νίκος Μιχ. Γιαννακός
2. Ρεβέκκα Κοσιώρη Φερεντίνου
3. Αρχοντούλα Ηλ. Γιαννακού
4. Γιώργος Χρ. Γιαννακού
5. Σπύρος Ιωαν. Βαλάκος
6. Γιάννης Σωτ. Γόγολος

Δήμος Πρέβεζας
• «Δήμος της Καρδιάς μας». 
Επικεφαλής: Νίκος Γεωργάκος 
1. Γρηγόρης Κουμπής
2. Κώστας Ακρίβης
3. Κώστας Κατέρης

Δήμος Σουλίου
• «Μέλλον ανάπτυξης και ελπίδας» 
Επικεφαλής: Νίκος Αθανασίου
Γιώργος Ηρ. Ντάγκας 

Δήμος Πωγωνίου
Υποψήφιος Δήμαρχος 
Κώστας Καψάλης
1. Θύμιος Παυλ. Κάκος

Εκδρομή Αδελφότητας Ηπείρου

Τριάντα τρία χρόνια τώρα κοντά 
στον Χριστό, στο φως που φωτίζει. 
Λαμπάδα που καίει και καίγεται να 

φωτίζει και αυτή.
Πολλά χρόνια διάκονος σε μεγαλύτε-

ρους μοναχούς. Πάνω από είκοσι χρόνια 
να βγει από το περιβόλι της Παναγίας. 
Μαγεμένος εκεί στην έρημο του αγίου 
Όρους.

Ταπεινά και ήσυχα υπηρετεί τον Θεό,  
που κοντά του είχε πάρει τον πατέρα 
του όταν ήταν ακόμη μικρό παιδί, και 
όταν πήγε κοντά του και η μάνα του, 
πήγε και αυτός να αφιερωθεί στον Θεό 
και στο κελί των δώδεκα Αποστόλων. 
Πήρε το όνομα του Πρωτόκλητου Ανδρέα 
του αδελφού του αποστόλου Πέτρου και 
ξεκίνησε τον μεγάλο και άγιο αγώνα στην 
Αγία Άννα του Αγίου Όρους. 

Από μήνες τώρα ψάχναμε την κατάλ-
ληλη ημερομηνία να επισκεφτούμε το 
Άγιο Όρος. Από αναβολή σε αναβολή 
αποφασίσαμε να έχουμε επιστρέψει πριν 
του αγίου Δημητρίου από την έρημο του 
Αγίου Όρους.

Πριν από είκοσι χρόνια είχα για πρώ-
τη φορά γνωρίσει το Άγιο Όρος από τη 
Σκήτη της αγίας Άννας. Θυμάμαι την κού-
ραση μέχρι να ανεβώ στο Κυριακό (κεντρι-
κή εκκλησία στις Σκήτες που γίνεται 
εκκλησιασμός κάθε Κυριακή). Θυμάμαι 
την κατάνυξη στις λειτουργίες που γίνο-
νταν σε μικρούς ναούς με κεριά. Θυμάμαι 
το προσκύνημα στο ιερό πόδι της αγίας 
Άννας και τον παπά Γιάννη. Όλα αυτά τα 
βρήκα και τώρα, μετά από είκοσι χρόνια.

Το ανέβασμα τώρα, μάλλον πιο δύσκο-
λο σε πάνω από χίλια πεντακόσια σκα-
λιά, ενώ παλιά ανέβαινε ανηφορικό μονο-
πάτι στα ίδια χνάρια. Το πυκνό φύλλωμα 
των δέντρων δεν άφηνε τον ήλιο να μας 
ιδρώνει  περισσότερο από το βάρος που 
κουβαλούσαμε στην πλάτη μας.

Σε λιγότερο από μια ώρα φτάσαμε στο 
Κυριακό που ξεχώριζε από κάτω και στα 
ανοίγματα του δρόμου.

Μας κέρασαν καφέ, ποτό, λουκούμι 
και νερό, δώσαμε τα στοιχεία μας. Ήμα-

σταν δυο και όχι τέσσερις που είχαμε 
δηλώσει πριν δυο μήνες. (Θεία οικονομία) 
Λόγοι ανώτερης βίας ή θεϊκής καθοδήγη-
σης δεν επέτρεψαν στους άλλους δυο της 
παρέας να έρθουν στην ημερομηνία που 
δηλώσαμε.

Ρωτήσαμε να μάθουμε για το κελί των 
αγίων Αποστόλων και πριν καλά - καλά 
μας   πληροφορήσουν ήρθε αποσταλμέ-
νος από το κελί να μας πάρει να πάμε για 
φιλοξενία στο κελί αυτό.

Η φιλοξενία εγκάρδια, τα καλύτερα, 
σοφά λόγια και σκέψεις και από επαγγελ-
ματία μάγειρα το καλύτερο φαγητό.

Αφήσαμε τα πράγματά μας, φάγαμε, 
παρακολουθήσαμε απόδειπνο και η συζή-
τηση συνεχίστηκε στον κήπο με θέα προς 
τη θάλασσα και με το φως του φεγγαριού 
και των άστρων που σιγά - σιγά γέμιζαν 
τον ουρανό.

Όταν το βράδυ είχε αρκετά προχω-
ρήσει με τα σοφά λόγια του μοναχού 
Ανδρέα ακόμα να ηχούν στα αυτιά μας, 
με την κούραση που είχαμε, και με τον 
όχι καλό ύπνο στο ταξίδι μας, πήγαμε στα 
δωμάτιά μας για ανάπαυση. Το πρωί όπως 
κάθε μέρα, στις τέσσερις, ακούσαμε τον 
όρθρο και ευχές από τους δυο μοναχούς 
του κελιού, και όχι λειτουργία, διότι δεν 
υπήρχε ιερέας.

Εκεί στην Αγία Άννα μην ξεχάσετε να 
επισκεφθείτε και το σπήλαιο του Αγίου 
Γερασίμου.

Η μικρή Αγία Άννα δεν είναι πολύ 
μακριά και σας οδηγεί προς την έρημο. 
Έτσι ονομάζεται το άγονο μέρος του 
Νοτίου Αγίου Όρους. Από την Αγία Άννα 
προς τη Νέα Σκήτη η διαδρομή είναι 
κοντινή και πιο ομαλή. Πριν από χρόνια 
περνώντας από τη  διαδρομή αυτή κατά-
κοποι και διψασμένοι συναντήσαμε ένα 
φυσικό ψυγείο και ξεδιψάσαμε. 

Στο Άγιο Όρος ποτέ δεν θα πεινάσετε 
και δεν θα διψάσετε (σωματικά και πνευ-
ματικά). Η Παναγιά πάντα περιμένει και 
αγκαλιάζει τους πιστούς Χριστιανούς. 

Πέτρος Τάγκας

Ο αγιοαννίτης μοναχός Ανδρέας Οι Σαρακατσάνικες στάνες στο Πάπιγκο: 
Η στάνη της Τσούκας, οφειλόμενη διόρθωση
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας δημοσιεύσαμε κείμενο του 
Μιχάλη (Δημήτρη) Τσουμάνη για τις στάνη της Τσούκας στο Πάπιγκο. 
Από δική μας αβλεψία, κατά τη μεταφορά του χειρόγραφου κειμένου, 
έγιναν δύο λάθη στο κείμενο που μας εστάλη.
1. Το προσωνύμιο που είχε ο Μήτρος Τσουμάνης (Κ’τσιούμπας) στο 
Πάπιγκο ήταν «Βασιλεύς των ορέων της Τύμφης» και όχι της Πίνδου
2. Οι Καπρινιωταίοι όταν χώρισαν από τους Τσουμαναίους (Γκολεμαί-
ους) πήγαν στο Μαυροβούνι και όχι στο Μεσοβούνι
Μιχαλάκη σου ζητάμε συγνώμη.
Επιπρόσθετα, ο Βασίλης Καπρινιώτης που διάβασε το κείμενο και θυ-
μήθηκε την πορεία της οικογένειάς του, μας πληροφόρησε ότι το σπίτι 
τους στο Μαυροβούνι κάηκε την 1/5/1981. Σημαδιακή ημέρα για τον 
Βασίλη αφού τότε κάηκε η μάνα του.
Με την ευκαιρία περιμένουμε και από άλλους να μας περιγράψουν τις 
δικιές τους στάνες. Οι τελευταίες Σαρακατσάνικες στάνες στην Ήπειρο 
είναι κομμάτι της ιστορίας μας και δεν πρέπει να χαθεί.
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Το Σάββατο 23 Μαρτίου πραγμα-
τοποιήθηκε το 26ο Οργανωτικό 
Συνέδριο της ΠΟΣΣ στην αίθου-

σα συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Σ. Γιώργος 
Μουτσιάνας στο χαιρετισμό του τόνισε 
την σπουδαιότητα της συγκεκριμένης 
διοργάνωσης και υπερθεμάτισε, πως 
με αυτό τον τρόπο αναδεικνύονται οι 
αδυναμίες του Οργανωμένου Σαρακα-
τσάνικου Πολιτιστικού Κινήματος. 

Ακολούθησε ενημέρωση από τον 
συντονιστή της Ερευνητικής-Επιστη-
μονικής ομάδας, για την καταγραφή 
της Σαρακατσάνικης Λαλιάς και των 
Σαρακατσάνικων επιθέτων, καθηγητή 
γλωσσολογίας – ελληνικής γλώσσας 
και διδακτικής κ. Κώστα Δ. Ντίνα.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου 
παρουσιάστηκαν τα παρακάτω θέματα:
• «Επικοινωνία και ενημέρωση στο 
Χώρο και στο Χρόνο», από τους: Αθανά-
σιο Καρυώτη, υπεύθυνο της Ηλεκτρονι-
κής Εφημερίδας «ΗΧΩ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑ-
ΤΣΑΝΑΙΩΝ» και την Χρύσα Μουτσιάνα, 
μέλος επιτροπής νεολαίας της Π.Ο.Σ.Σ. 
και Σ.Σ. Φοιτητών Θες/νίκης.
• «Ιδέα, πράξη, θεσμός, η βιωματική 
Σαρακατσάνικη Κατασκήνωση», από 

την Σοφία Κωστούλα, Ειδική Γραμμα-
τέα της Π.Ο.Σ.Σ.
• «Η διδασκαλία της Σαρακατσάνικης 
Τέχνης και Παράδοσης μέσα από την 
εικαστική δημιουργία», από την Μαρία 
Φερεντίνου του Σ.Σ. Βάλτου Ξηρομέ-
ρου και Ευρυτανίας.
• «Η Νεολαία και η παράδοση», από 
την Αρχοντούλα Γιαννακού, του Σ.Σ. Ν. 
Θεσπρωτίας.

• «Επικοινωνία, τρόπος επικοινωνίας 
των Συλλόγων με την Ομοσπονδία» 
από τον Παναγιώτη Κατσαρό, του Σ. Σ. 
Ν. Λάρισας.
• «Νέοι και Σαρακατσάνικη παράδοση», 
από τις Ρούντου και Πολίτου, του Σ. Σ. 
επαρχίας Λαγκαδά.

• «Δημιουργία ισχυρής Νεολαίας», από 
την Αλεξία Γάτου, υπεύθυνη της επι-
τροπής Νεολαίας Π.Ο.Σ.Σ. και μέλος 
του Σ.Σ. Φοιτητών Θεσ/νίκης, «Ο ΛΕ-
ΠΕΝΙΩΤΗΣ»
• «Ιστορική συνέχεια της Σαρακατσάνι-
κης Παράδοσης», από την Ελένη Βλα-
χογιάννη, του Σ. Σ. Θήβας «ΤΑ ΚΟΝΑ-
ΚΙΑ». 
• «Παραδοσιακοί Σαρακατσάνικοι Οι-

κισμοί . Ιδανικός τρόπος μετάδοσης 
της Παράδοσης μας», από τον Γρηγόρη 
Λέφα του Σ. Σ. Ν. Πιερίας «Ο ΚΑΤΣΑ-
ΝΤΩΝΗΣ».
• «Προσέλκυση της νεολαίας στους 
Συλλόγους» από τον Χρήστο Ζαχίλα 
Σ.Σ. Ν. Θεσ/νίκης «Η ΕΝΩΣΗ»

Οι Εισηγήσεις ήταν άκρως ενδια-
φέρουσες, προσφέροντας πολλές ιδέ-
ες και καινοτόμες προτάσεις ώστε να 
διατηρηθεί η Σαρακατσάνικη Παρά-
δοση ανέγγιχτη και ανεπηρέαστη από 
τον πολυπολιτισμό. Όλες οι εισηγήσεις 
ήταν αξιόλογες και αφού αναγνώσθη-
καν τα συμπεράσματα αυτών, έληξαν 
οι κύριες εργασίες του συνεδρίου.

Το βράδυ του Σαββάτου πραγματο-
ποιήθηκε παραδοσιακό Σαρακατσάνικο 
γλέντι στο Βελλείδιο .

Την Κυριακή 24 Μαρτίου, τελευ-

ταία ημέρα του Συνεδρίου, πραγματο-
ποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση 
των αντιπροσώπων της Π.Ο.Σ.Σ. Το 
επόμενο Οργανωτικό Συνέδριο ανέ-
λαβε ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. 
Πρέβεζας, που θα γίνει τον Μάρτιο του 
2021 στην Πρέβεζα. Να είμαστε καλά 
να ανταμώσουμε. 

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι 
όποιος εκλέγεται σε ένα συλ-
λογικό όργανο οφείλει να προ-

βαίνει στον ανάλογο απολογισμό των 
δράσεων που ανέπτυξε, θα παρουσι-
άσω ακολούθως τις δράσεις που ανα-
πτύξαμε πρωτίστως σε προσωπικό, 
αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.

Θεωρώ ότι το σημαντικότερο γε-
γονός αυτής της θητείας ήταν η επιτυ-
χής, κατά κοινή ομολογία, διοργάνω-
ση του 3ου Επιστημονικού Διεθνούς 
Συνεδρίου, με θέμα Σαρακατσαναίοι, 
Πορεία και Προοπτική στον Χώρο και 
στον Χρόνο, 4-5-6 Μαρτίου 2016 στη 
Λαμία, στο οποίο είχα οριστεί από την 
Ομοσπονδία Πρόεδρος του Συνεδρίου.

Παρόμοιας σημασίας ήταν η κα-
λαίσθητη έκδοση των Πρακτικών του 
Συνεδρίου που ανέλαβα, εξασφαλί-
ζοντας οικονομική ενίσχυση από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο 
Καχριμάνη. Ιδιαίτερα σημαντική είναι 
και η επανέκδοση των Πρακτικών του 
Συνεδρίου με χρηματοδότηση αυτή τη 
φορά του Δημάρχου Λαμίας κ. Νίκου 
Σταυρογιάννη.

Η ΠΟΣΣ διοργάνωσε στα τέλη Δε-
κεμβρίου του έτους 2017 εκδήλωση 
στη Θεσσαλονίκη και την Άνοιξη του 
2018 αντίστοιχη εκδήλωση στη Λαμία, 
όπου παρουσιάστηκαν τα Πρακτικά του 
Συνεδρίου. Και στις δύο εκδηλώσεις 

ήμουν κεντρικός ομιλητής. 
Παράλληλα με την πρότασή μου 

να φτάσουν τα Πρακτικά του Συνεδρί-
ου σε όλους τους Συλλόγους δήλωσα 
στην Ομοσπονδία και στα μέλη του 
Συνεδρίου ότι διατίθεμαι ο ίδιος να 
αναλάβω την επιμέλεια της έκδοσης 
των Πρακτικών του 2ου Επιστημονικού 
Συνεδρίου, εφόσον συγκεντρωθούν τα 
αντίστοιχα κείμενα. Ως γνωστόν για 
το 2ο Συνέδριο δεν έχουν εκδοθεί τα 
Πρακτικά.

Παρουσίαση αρχικά στα Ιωάννινα 
και στην Ηγουμενίτσα και ακολούθως 
στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης του μνη-
μειώδους Λευκώματος που εξέδωσε η 
Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρακα-
τσαναίων Ηπείρου με τίτλο Λεύκωμα 
των Γενεαλογικών Δένδρων των Σα-
ρακατσαναίων της Ηπείρου. Στις τρεις 

εκδηλώσεις συμμετείχα ως κεντρικός 
ομιλητής.

Πρόλογος και παρουσίαση στα Ιω-
άννινα και στην Ηγουμενίτσα εκ μέ-
ρους μου του βιβλίου του Γιώργου Κ. 
Καπρινιώτη, Στα χνάρια της Σαρακα-
τσάνικης Παράδοσης, Προσωπογραφία 
της Σαρακατσάνας, έκδοση της Αδελ-
φότητας των εν Αθήναις Σαρακατσα-
ναίων Ηπείρου.

Πρόλογος και παρουσίαση στα Ιω-
άννινα και στην Ηγουμενίτσα εκ μέ-
ρους μου του βιβλίου του Θεόδωρου 
Γ. Γόγολου, Σαρακατσάνικα και άλλα, 
Ανάλεκτα Σαρακατσαναίων, έκδοση 
της Αδελφότητας των εν Αθήναις Σα-
ρακατσαναίων Ηπείρου.

Ομιλητής σε εκδήλωση στην Πρέ-
βεζα που διοργάνωσαν η ΠΟΣΣ και ο 
Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. Πρέβε-

ζας για την παρουσίαση του βιβλίου 
του Ιωάννη Θ. Κουτσοκώστα, Οι Σαρα-
κατσαναίοι στους Αγώνες του Έθνους. 
Για την επόμενη έκδοση του βιβλίου 
που πραγματοποιείται αυτή την περί-
οδο ζητήθηκε από τον συγγραφέα να 
προλογίσω το βιβλίο του και έχω ήδη 
αποστείλει σε αυτόν σχετικό πρόλογο. 

Κατά το διάστημα της θητείας μας 
παρακολουθούσαμε τα διάφορα δημο-
σιεύματα για τους Σαρακατσαναίους, 
παρεμβαίνοντας στις περιπτώσεις που 
το κρίναμε αναγκαίο.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Σαρακατσαναίων Ηπείρο κ. Γιώργο 
Μουτσιάνα, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπον-
δίας για την εξαιρετική συνεργασία 
που έχουμε. Να ευχαριστήσω, επίσης, 
όλα τα μέλη των Συλλόγων που συμ-
μετείχαν στο 26ο Πανελλήνιο Οργα-
νωτικό Συνέδριο Σαρακατσαναίων για 
την ομόφωνη απόφασή τους να συνε-
χίσω να ασκώ τα καθήκοντα του Προέ-
δρου της Επιστημονικής Επιτροπής της 
ΠΟΣΣ και για την επόμενη θητεία.

Γεώργιος Δ. Καψάλης
Καθηγητής

πρώην Πρύτανης 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Σύντομος Απολογισμός Γεωργίου Δ. Καψάλη ως Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Σαρακατσαναίων, όπως παρουσιάστηκε στο 26ο Πανελλήνιο Οργανωτικό Συνέδριο Σαρακατσαναίων

26ο Οργανωτικό Συνέδριο Σαρακατσαναίων



τα
σαρακατσανικα 17φ. 77

1.Το βόσκημα του κοπαδιού 

Ο Κουταβούλης29 όμως φαινόταν ανήσυχος, μύριζε 
τον αέρα και γρύλλιζε πού και πού· κάποια στιγμή τον 
βλέπω να ψάχνει για ίχνη με την ουρά στητή και τη 
μύτη κολλημένη στο χώμα αλυχτώντας πότε δυνατά 
και πότε σιγανά. Τελικά στάθηκε σε έναν σωρό από 
σπερδούκλια30, αγρίεψε και γάβγιζε, ενώ με τα πίσω 
πόδια του έσκαβε και εξακόντιζε το χώμα· ύστερα 
σήκωσε το πόδι του και άφηνε τα υγρά σημάδια του 
στον τόπο. Έσπευσα γρήγορα στο σημείο εκείνο και 
βλέπω κοπριές νωπές από λύκους, που περιείχαν μαλλιά 
προβάτου και θρυμματισμένα κόκαλα. Προφανώς τα 
αγρίμια χτένιζαν όλη τη νύχτα το στερφοτόπι μήπως 
πετύχουν κάποιο ζωντανό ξεμοναχιασμένο. Πάντως τα 
σημεία του κινδύνου ήταν ορατά, γεγονός που για τον 
Κουταβούλη σήμαινε υπευθυνότητα και επιφυλακή.

Άφηνα λοιπόν το στερφοκόπαδο να βόσκει 
«λαρωμένο»31 πέρα ως πέρα στην όμορφη ισιοτοπιά 
και πήρα τον ανήφορο να πεταχτώ κατάκορφα στις 
Ορνίτσες αναθέτοντας στο τζομπανόσκυλο τη φύλαξή 
του. Είχα μιαν ανάλαφρη διάθεση, σχεδόν πετούσα, 
καθώς ξεπηδούσαν από μέσα μου παλιά βιώματα με τα 
πρόβατα και με πλημμύρισαν ζωντανές οι εικόνες από 
τα στερφοτόπια των Αγράμπελων, της Χρυσοβίτσας, 
του Μαχαλά Ξηρομέρου και του Γραμμένου Ιωαννίνων, 
όπου περιπλανιόμουν με τα στέρφα στα μαθητικά και 
φοιτητικά μου χρόνια.

Αυτή η ανοδική πορεία μου προς την κορυφή, ήταν 
δίχως άλλο ανορθωτική, εξαγνιστική· καθώς ανέβαινα 
«λίγο ψηλότερα», ένιωθα την ψυχή μου να φτεροκοπά, 
να απογειώνεται. Όταν έφτασα κατάραχα και αγνάντευα 
την πλάση γύρω μου και πέρα, βρέθηκα σε τοπία ποιητικά, 
που έρχονταν από την αιωνιότητα. Μου δημιουργήθηκε 
η εντύπωση πως κάποιες αόρατες δυνάμεις, είχαν 
αφαιρέσει όλα τα τετριμμένα και με ταξίδευαν σ’ έναν 
κόσμο αρχέγονο, του οποίου τη γοητεία συνέθεταν μόνο 
κοπάδια, τζομπανόσκυλα, κουδούνια και ποιμένες.

Μπροστά μου, στον κάμπο του Αγίου Κων/νου 
έβλεπα τα γαλαροκόπαδα32 να βόσκουν ευτυχισμένα στα 
χλοϊσμένα γρασίδια33 και τους πραταραίους τυλιγμένους 
με τις μακριές κάπες τους να τ’ αγναντεύουν, να 
κουβεντιάζουν όρθιοι ή καθισμένοι σ’ έναν όχτο στα 
σύνορα, να στρίβουν και να ξαναστρίβουν λαθραίο34. 
Αντικρύζοντας τα χειμαδιά της Σκράπειας, του Βλισιδιού, 
του Αϊ Γιάννη, της Αμούσας, της Λάμιας, έβλεπα «με 
τα μάτια της ψυχής μου» τα κονάκια, τα μαντριά και 
τα βαριά κοπάδια των τσελιγκάδων των Πραμάντων: 
Γκουβαίων, Λιαναίων, Σιαπλαουραίων, Τσιλιγιανναίων, 
Καρατζεναίων, που επί χρόνια ξεχείμαζαν σ’ εκείνους 
τους τόπους.

Η Λευκάδα στο βάθος τυλιγμένη σε μιαν ανάερη 
καταχνιά, μου θύμιζε τις ατέλειωτες διηγήσεις του 
πατέρα μου για τα περίφημα «κρασοπουλειά» της, που 
το γλυκόπιοτο κρασί τους καταλάγιαζε για λίγο τις 
έγνοιες των αποσταμένων νομάδων τις αξημέρωτες 
χειμωνιάτικες νύχτες στα αχυροσκέπαστα και 
λυχνοφώτιστα καλύβια35 τους. Κάποια στιγμή έστρεψα το 
βλέμμα μου προς τον βορρά. Τα Τζουμέρκα και η Πίνδος 
με τις λευκάζουσες κορυφές τους, φάνταζαν οπτασίες 

μακρινές στο βάθος του κόσμου. Βουνά θεόρατα, 
βουβά και μεγαλοπρεπή, υπομένουν με εγκαρτέρηση 
τον βαρύ χειμώνα και προσμένουν με λαχτάρα, όπως 
οι βοσκοί τους «να πάρει ο Μάης δώδεκα κι ο Απρίλης 
δεκαπέντε» να γυρίσουν τα κοπάδια στους κόρφους και 
στις κορυφές τους.

Των κουδουνιών η αρμονία, των ξεφτεριών τα 
ζυγιάσματα, τα χιόνια των Ακαρνανικών βουνών, της 
λιμνούλας Βουλκαριάς τα τρεμάμενα νερά, τα βράχια, 
η χειμωνιάτικη εικόνα της φύσης, οι μυρωδιές από 
τα δέντρα, τα χορτάρια, το χώμα, τα πρόβατα και τα 
τζομπανόσκυλα, με είχαν αιχμαλωτίσει· ένιωθα και ο ίδιος 
σαν ένα στοιχείο του σύμπαντος που με είχε αγκαλιάσει. 
Κι ενώ ήμουν δεσμώτης της ομορφιάς αυτής, βλέπω ένα 
κοπάδι από αγριόχηνες να αργοπετάει με έναν εξαίσιο 
σχηματισμό και προορισμό του Αμβρακικού την απάνεμη 
αγκαλιά· των φτερών τους ο σάλαγος, η γοητεία του 
ύψους, των κινήσεών τους η χάρη, γέννησαν μέσα μου 
την αίσθηση του ανήμπορου και της ψυχής μου τη δίψα 
για πετάγματα λυτρωτικά. Ασυναίσθητα τα χείλη μου 
τραγούδησαν τον αιώνιο πόθο του ανθρώπου:

«Πουλιά μου διαβατάρικα που στα ψηλά πετάτε... στ’ 
ανάλαφρά σας τα φτερά για πάρτε με και μένα...»

Ο ήλιος είχε φτάσει πια στο μεσοστράτι του· 
κατέβαινα αργά-αργά για τα πρόβατα· έφτασα και 
διάλεξα μια προσηλιακή γωνιά στο φτερό του κοπαδιού· 
ένα παγωμένο αεράκι που ερχόταν απειλητικό από 
τον ασπρισμένο Περγαντή36 δεν με άφηνε «να πετάξω 
την κάπα». «Έβαλα φωτιά» σε δυο-τρεις αγκαλιές 
χερόξυλα37 ξερά από πουρνάρια και αγριλιές και κάθισα 
να ζεσταθώ.

Οι ξεγνοιασιές του καπνού ανέβαιναν μεσούρανα 
μέσα στο καταχείμωνο και επειδή η μέρα ήταν 
διαυγέστατη, έμοιαζαν με γαλάζιες ικεσίες που η γη 
στην ευδαιμονία της απέπεμπε προς τις θεότητες του 
Ήλιου και του Ουρανού, οι οποίες με τις βροχές και τη 
ζεστασιά τους την γονιμοποιούν και την ανανεώνουν. 
«Στόμωσα την πείνα μου»38 με δύο πυρομάδες39 και τυρί 
βουνίσιο, φτιαγμένο από τον Βάιο με μεράκι και γνώση 
αιώνων, κληρονομημένη από τους αρχέγονους νομάδες 
της Πίνδου και άδειασα το παγούρι40 με το νερό να 
ξεδιψάσω. Όπως ήμουν χωμένος μέσα στη θεόρατη 
κάπα μου, ακουμπισμένος σε μια τούφα πουρναρίσια, 
με ζέσταιναν ο ήλιος και η πύρα41 της φωτιάς, χωρίς να 
το καταλάβω με πήρε ο ύπνος· τι ύπνος ήταν εκείνος! 
Ανάλαφρος, ήρεμος, μελωδικός· με γαλήνευε ο ήχος 
από τα κουδούνια και τους κύπρους και με ταξίδευε σε 
στερφοτόπια τραχιά και ανεμοδαρμένα, σε λαγκαδιές 
και ξάγναντα.

Μια παρατεταμένη όμως βοή από τρομαγμένο φευγιό 
προβάτων και περίεργο γάβγισμα σκυλιών με ξάφνιασαν· 
τα πρόβατα είχαν θορυβηθεί και αποτραβήχτηκαν προς 
την πλαγιά· μαζεύτηκαν σωρό, αγνάντευαν προς το 
μέσον της λάκκας, ενώ κάποιες ιδιαίτερα ανήσυχες 
στέρφες προβατίνες φυσομανούσαν42 κατευθύνθηκα 
προς τη μεριά τους πασχίζοντας με σφυρίγματα και 
«καλοπιάσματα»43 να τα ημερέψω δηλώνοντας την 
παρουσία μου· τότε κατάλαβα γιατί είχαν τρομάξει 
τα στέρφα. Ο Κουταβούλης είχε πιαστεί με ένα 
κυνηγόσκυλο, το οποίο ανύποπτο πλησίασε το κοπάδι 

και είχε διαταράξει την ηρεμία του. Ώσπου να φτάσω 
στο σημείο της πάλης, είχε αρπάξει το σκυλί από τον 
λαιμό και ήταν αποφασισμένος να το ξεκάμει. Με την 
παρέμβασή μου έσωσα το σκυλάκι από τον βέβαιο 
πνιγμό, το οποίο πανικόβλητο «έβαλε την ουρά κάτω 
από τα σκέλη» και έφευγε δειλά-δειλά ευγνωμονώντας 
με με ένα φοβισμένο «ανθρώπινο» βλέμμα για την 
απρόσμενη σωτηρία του. Ο Κουταβούλης κρέμασε 
το κεφάλι, με κοίταξε με τις άκρες των ματιών του 
πεισμωμένος γιατί δεν του επέτρεψα να τιμωρήσει 
σκληρά τον «ταραξία» της γαλήνης του κοπαδιού του.

2. Τα κριάρια του Βάιου Νάκα

Πλησίασα τα πρόβατα που είχαν θαρρέψει πια, 
άνοιξαν κάπως στο ανάραχο μα δεν βοσκούσαν, 
στέκονταν και με κοίταζαν· πετάχτηκαν μπροστά-
μπροστά τα κριάρια44, περήφανα, γεμάτα αυτοπεποίθηση, 
για τη δωρική ομορφιά τους, τη βουνίσια αρχοντιά 
τους, την αρρενωπή λεβεντιά τους, με υψωμένα τα 
κεφάλια τους σαν αφηνιασμένα άλογα, έτοιμα για 
την όποια αναμέτρηση. Έχω γυρίσει σχεδόν όλα τα 
στανοτόπια45 των νομάδων των Τζουμέρκων, μου 
προξένησαν εντύπωση τα νοικοκυρεμένα κοπάδια τους, 
τα διαλεγμένα με μεράκι κριάρια τους, μα τα κριάρια 
των Κώστα και Βάιου Νάκα έχουν κάτι το μοναδικό 
που τα ξεχωρίζει από τα αρσενικά των άλλων νομάδων. 
Όλα τους τα κριάρια έχουν «κερατωσιές»46 άκοπες 
και στριφτές μια και δυο φορές. Η αετίσια ματιά τους, 
το αγέρωχο περπάτημά τους, η εντυπωσιακή θωριά 
τους, η ατιθάσευτη αγριάδα τους, το σφρίγος τους, τα 
μακριά μαλλιά τους, η ποικιλία στη ράτσα τους, και ο 
μεγάλος αριθμός τους, προσδίδουν αυτή την ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία τους.

Ο Βάιος Νάκας είναι ίσως ο μοναδικός τσέλιγκας της 
Πίνδου, που κρατάει αδιάσπαστη την πανάρχαια αλυσίδα 
του νομαδισμού, η οποία ξεκινάει από τα κοπάδια των 
Πελασγών, των αρχαίων Αθαμάνων, του Ομήρου, των 
Σαρακατσαναίων, του Ησιόδου, του Θεοκρίτου... γιατί 
διαλέγει τα αρσενικά του κοπαδιού του με πάθος για 
την πρωτόγονη ομορφιά, φροντίζοντας να υπάρχουν 
στο κοπάδι του όλες οι φυλές προβάτων, πηγαίνοντας 
αντίθετα στο ρεύμα των καιρών που επιτάσσει 
ισοπεδωτικά ίδιο και ομοιόμορφο τον πληθυσμό του 
κοπαδιού, πρακτική που καταργεί την ποικιλότητα στη 
φύση και την πρωτόγονη αίσθηση της ποιμενικής ζωής. 
Αξίζει να τονισθεί και η βαθιά σχέση που συνδέει τον 
Βάιο με τα κριάρια του· ποτέ «δεν τα σκοτώνει, όταν 
γεράζουν», παραδίνοντάς τα στον χασάπη, αλλά τα 
γηροκομάει47 και τα αφήνει να τελειώνουν ειρηνικά τη 
ζωή τους μέσα στο κοπάδι.

Έμεινα για αρκετή ώρα να θαυμάζω τα κριάρια 
του Βάιου, τα άγρια θρέμματα του βουνού και του 
λόγγου. Με κοίταζαν και αυτά με μια αλαζονική θαρρείς 
μεγαλοπρέπεια, η οποία πήγαζε από τον αέρα του 
ανυπότακτου τον οποίο εξέπεμπαν, μα προπάντων από 
τη νομαδική νοοτροπία τους. Αρκετά είναι τα στοιχεία 
που φανερώνουν το νομαδικό ήθος των κριαριών του 
Β. Νάκα 

συνεχίζεται στο επόμενο

Με τα στέρφα στης Βόνιτσας τα χειμαδιά, μέρος Β' Του Νικόλαου Β. Καρατζένη

29 κουταβούλης: από αρχ. ελλ. λέξη κότταβος-κοτάβιον-κουτάβιν-
κούταβος+κατάληξη – ούλης-κουταβούλης, όπως άσπρος-
ασπρούλης..
30 σπερδούκλι: είδος κρινοειδούς φυτού, αρχαία ονομασία 
ασφόδελος. 
31 λαρωμένο: ήρεμο. Από αρχ. ελλ. επίθετο ίλαος: πράος-ιλαρώνω-
λαρώνω-αλάρωτος: ασταμάτητος, φως ιλαρόν. 
32 γαλαροκόπαδα: κοπάδια προβάτων που αρμέγονται. Πέρα από 
τον χωρισμό των ζώων σε κοπάδια με κριτήριο το είδος τους: 
κοπάδια προβάτων, αιγών, βοδιών, αλόγων, οι ποιμένες προέβαιναν 
σε εσωτερικές τρόπον τινά διαιρέσεις αυτών, όπως γαλάρια, 
στέρφα, ζυγούρια, αρνιά... Γαλαροκόπαδα, από τις ομηρικές 
λέξεις γάλα+ ρήμα κόπτω, γάλα-γαλάριος, κόπτω-κοπή-κοπάδι-
γαλαροκοπή-γαλαροκόπαδο, στερφοκοπή-στερφοκόπαδο.
33 γρασίδι: χλωρό χορτάρι, συνήθως βρώμη ή κριθάρι. Από το 
ομηρικό ρήμα γράω: ροκανίζω, τρώγω-γράστις-εως-γρασίδι.
34 λαθραίο: τσιγάρο στριφτό με καπνό, που οι νομάδες των 
Τζουμέρκων αγόραζαν από καπνοπαραγωγούς της Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας. Η χρήση του ήταν παράνομη γι’ αυτό οι ποιμένες 
το κάπνιζαν με επιφύλαξη. Τα τσιγαρόχαρτα τους τα έδιναν οι 
παραγωγοί καπνού και τα ονόμαζαν φ(υ)λλάδια· κάθε «φυλλάδιο» 
περιείχε 50 φύλλα ροζ χρώματος. Λαθραίο, από τον αόριστο 
β’ του αρχ. ελλ. ρήματος «λανθάνω»- έλαθον-λάθρα-λαθραίο, 
λαθρέμπορος.
35 καλύβια: οι κατοικίες των ποιμένων, που κατασκευάζονταν με 

χοντρά, μακριά και ίσια κλωνάρια δέντρων, κυρίως βελανιδιάς στα 
χειμαδιά, οξιάς στα ξεκαλοκαιριά (τα λούρια στην ποιμενική) και 
σκεπάζονταν με άχυρο και φτέρη. Από το ομηρικό «καλύπτω»-η 
καλύβη-το καλύβι.
36 Περγαντής: η βόρεια κορυφή των Ακαρνανικών, πλησιέστερη 
προς τη Βόνιτσα. Η νότια, ο Μπούμστος, γειτονεύει με τα χωριά του 
Ξηρομέρου Αετό, Ζάβιτσα, Κανδήλα. Περγαντής, πιθανή προέλευση 
από το αρχ. ελλ. επίρρημα πέραν και το ομηρικό επίθετο εναντίος- 
τα εναντία-τανάντια-ταγνάντια. Πέρα+αγνάντια-περαγνάντια- 
Περαγναντής-Περγαντής. Όντως η ανάβαση στον Περγαντή και το 
αγνάντεμα, από την κορυφή του, της Πίνδου, του ορεινού Βάλτου, 
της Αιτωλίας και του Ιονίου πελάγους είναι προκλητικά, ποιητικά 
και ιαματικά σώματος, οφθαλμών, ψυχής τε και πνεύματος.
37 χερόξυλα: ξύλα λιανά όσο το πάχος του καρπού του χεριού. Από 
τις ομηρικές λέξεις χειρ-χειρός+ξύλον-χειρόξυλον με συμφυρμό.
38 «στόμωσα την πείνα μου»: μεταφορικά, μετρίασα την πείνα 
μου κάπως, δεν χόρτασα όμως. Από αρχ. ελλ. ρήμα στομόω-ώ. 
Στομώνω τα πρόβατα: σταματώ, γυρίζω πίσω ή κατευθύνω «το 
στόμα», τα πρόβατα που βρίσκονται μπροστά στο κοπάδι, προς 
άλλο σημείο.
39 πυρομάδα: ψωμί κομμένο σε φέτα που ζεσταίνεται και ροδίζει 
στη φωτιά ή στα κάρβουνα. Από το ομηρικό «πυρ»-ρήμα πυρόω-
πυρώ, μετοχή παρακειμένου πεπυρωμένος-πυρωμένος-πύρωμα.
40 παγούρι: μεταλλικό φορητό δοχείο για νερό με στόμιο. Από 
το ομηρικό «πάγουρος»- παγούριον μεσαιωνικό-παγούρι+ούρος 

(ουρά)-πάγουρος. πάγουρος από β’ παθητικό αόριστο ρήματος 
πήγνυμι-επάγην-πάγος. πάγουρος: καβούρι, το παγούρι έχει το 
σχήμα του κάβουρα.
41 πύρα: η θερμότητα από τη φωτιά, η ακτινοβολία της. Από την 
ομηρικής προέλευσης λέξη πυρ-πυρώ-πυρωμένος-πύρα.
42 φυσομανούσαν: τα τρομαγμένα πρόβατα φυσούσαν δυνατά τον 
αέρα από τη μύτη τους και ενίοτε χτυπούσαν το έδαφος με ένα 
από τα μπροστινά τους πόδια. Από αρχ. ελλ. ρήματα: φυσάω-ώ: 
ρωθωνίζω και μαίνομαι: καταλαμβάνομαι από μανία. Από β’ παθ. 
αόρ. εμάνην-μανία-μαινάδα· φυσώ+μανία-φυσομανώ.
43 καλοπιάσματα: κατευναστικά ποιμενικά επιφωνήματα και ιαχές. 
44 κριάρια: τα αρσενικά του κοπαδιού. Από την αρχ. ελλ. λέξη 
κέρας: κέρατο-κεραός- κριός-κριάρι.
45 στανοτόπι: ο χώρος που είναι εγκατεστημένο το νομαδικό 
τσελιγκάτο, δηλ. άνθρωποι, ζώα, καλύβια, μαντριά. Από τις αρχ. 
ελλ. λέξεις στάνη και τόπος. Στάνη από μετοχή αορ. β’ αρχ. ελλ. 
ρήματος ίστημι-στάς-στάντος-στάνη+τόπος.
46 κερατωσιές: κέρατα μεγάλα. Οι παραδοσιακές φυλές κριαριών 
έφεραν επιβλητικά κέρατα, σήμερα στα κοπάδια επικρατούν τα 
σιούτα κριάρια. κερατωσιές, προέρχεται από την αρχ. ελλ. λέξη 
κέρας-κέρατος-κερατωσιά.
47 γηροκομάω: περιθάλπω τους γέροντες. Από τις ομηρικές λέξεις 
γήρας και κομιώ, μέλλοντα του ρήματος κομίζω-γηροκομάω-
γηροκόμος-γηροκόμι: γηρασμένο ή ασθενικό ζώο που χρειάζεται 
φροντίδα.
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Ορισµός.

Πρόκειται για όρο που άρχισε να καθιερώνε-
ται τις τελευταίες δεκαετίες. Η αρχική σημα-
σία του ταυτιζόταν µε τη διεθνοποίηση ενός 
στοιχείου (γεγονότος, φαινομένου κτλ.). Με 
βάση τα σηµερινά δεδοµένα το περιεχόµενο 
του όρου πλουτίστηκε και προσπαθεί να 
περιγράψει τη μετάβαση από το οικονομικό, 
πολιτικό και πολιτισμικό μόρφωμα του εθνι-
κού κράτους σε µια παγκόσμια οργανωμένη 
κοινωνία. Με πιο απλά λόγια παγκοσμιο-
ποίηση είναι η προσπάθεια να μετατραπεί 
η οικουμένη σε µια ενιαία οικονομική, πολι-
τική και πολιτισμική επικράτεια.

Οι διαστάσεις του φαινομένου.

Με βάση τον ορισμό αυτό τρεις είναι οι βασι-
κές όψεις του φαινομένου: η οικονομική. η 
πολιτική και η πολιτισμική. Ανάμεσά τους 
υπάρχει στενή σχέση αλληλεξάρτησης. Όσον 
αφορά την οικονομική διάσταση του φαινο-
μένου αυτή αναφέρεται στη διεθνοποίηση 
της οικονοµικής δραστηριότητας, στα πλαί-
σια της οποίας κεφάλαια, προϊόντα, εργα-
τικό δυναμικό θα κινούνται ελεύθερα. Ἠδη 
η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και του 
πιστωτικού συστήµατος έχει σχεδόν πρα-
γµατωθεί. Από την άλλη το καπιταλιστικό 
σύστηµα έχει αποχτήσει µια τέτοια ευελιξία 
που επιτρέπει τη µεταφορά κεφαλαίων σε 
όλα τα µήκη και τα πλάτη του πλανήτη. 
Ενώ στον αιώνα που προηγήθηκε, και πολύ 
περισσότερο παλιότερα, το κεφάλαιο έµενε 
σχεδόν ακίνητο στις λεγόμενες αναπτυγμένες 
χώρες και έρχονταν σ᾿ αυτό οι εργαζόµενοι 
και οι πρώτες ύλες, σήµερα ακολουθείται. 
αντίστροφη πορεία: το κεφάλαιο πηγαίνει 
εκεί που υπάρχουν πρώτες ύλες και φτηνό 
εργατικό δυναμικό. Έτσι μετατρέπεται από 
εθνικό σε πολυεθνικό.
Η εξακτίνωση του κεφαλαίου σε παγκόσμια 
κλίμακα δεν γίνεται αβασάνιστα, ασυλλό-
γιστα και, προπαντός, χωρίς ασφάλεια. Η 
πορεία αυτή πλαισιώνεται και από ανάλογη 
πολιτική και στρατιωτική προστασία. Έτσι 
οδηγούμαστε αναπόφευκτα στην πολιτική 
πτυχή του φαινομένου. Οι μητροπόλεις του 
κεφαλαίου, προκειµένου να υπερασπίσουν 
τα συμφέροντά τους φροντίζουν από τη 
µια να διαμορφώσουν ένα διεθνές θεσμικό 
προστατευτικό πλαίσιο και από την άλλη 
επιχειρούν την πολιτική και στρατιωτική 
διείσδυση στις χώρες υποδοχής. Αυτό δεν 
γίνεται πάντοτε αναίμακτα.
Παράδειγμα οι τελευταίοι πόλεμοι (Γιουγκο-
σλαβία, Ιράκ κτλ.). Η εικόνα που δίνει ίσαμε 
σήµερα η πορεία προς την παγκοσμιοποί-
ηση, είναι στην ουσία η μετεξέλιξη της νέο 
- αποικιακής πολιτικής που εγκαινιάστηκε 
µε τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η επι-
βολή της θέλησης των ισχυρών πάνω στους 
ανίσχυρους.
Για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες αυτής της 
παγκόσμια οργανωμένης οικονοµίας (προ-
ώθηση και κατανάλωση των προϊόντων, 
ευκολία στις συναλλαγές, επικοινωνία κτλ. 
απαιτείται και η διαµόρφωση ενός κοινού 
modus vivedi (τρόπου ζωής). Έτσι περνάμε 
στην τρίτη διάσταση του φαινομένου, την 
πολιτισμική. Αυτή ξεκινά από την καθιέ-
ρωση ή τουλάχιστον από τη διάδοση ενός 
κοινού γλωσσικού οργάνου (αγγλική γλώσσα) 
και προχωρεί στη διάδοση και καθιέρω-
ση κοινών αξιών και προτύπων ζωής που 
εξυπηρετούν το όλο σύστημα. Βρισκόμα-
στε συνεπώς µπροστά στο φαινόμενο ενός 
πολιτισμικού ιμπεριαλισμού. Όλα αυτά ερή-
μην των λαών που παραμένουν παθητικοί 
δέκτες και θεατές των δρωµένων.

Ευλογία ή κατάρα; 

Η παγκοσμιοποίηση είναι με βάση τα σημε-
ρινά δεδομένα μονόδρομος. Σήμερα διανύ-
ουμε μια φύση μετάβασης. Αυτό βέβαια δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να αφεθούν στην τύχη 
τους τα πράγματα και να αντιμετωπιστεί η 
κατάσταση μοιρολατρικά. Την πορεία προς 
«ενιαία οικουμένη» ενισχύουν οι σύγχρονες 
τεχνολογικές εξελίξεις που διευκολύνουν 
την επικοινωνία μεταξύ των λαών, τις μετα-
φορές, τις συγκοινωνίες κτλ. Τα Μ.Μ.Ε., το 
Ίντερνετ έχουν γίνει τα μέσα με τα οποία 
συντελείται η διαδικασία του πολιτισμικού 
επεκτατισμού. Δεν είναι ωστόσο απλή ομαλή 
αυτή η πορεία. Πέρα από τις αντιστάσεις 
των τοπικών πολιτικών και πολιτισμών που 
θα συναντά κάθε φορά, παραμονεύει πάντα 
και ο κίνδυνος των εσωτερικών αντιφάσεων 
του ίδιου του εγχειρήματος που, καθόλου 
απίθανο, να οδηγήσει τα πράγματα σε αδιέ-
ξοδο. Μια οικονομική κρίση με διεθνή χαρα-
κτηρισπκά λ.χ. θα μπορούσε να χαλάσει 
σχεδιασμούς, να μεταβάλει συσχετισμούς και 
να αλλάξει την πορεία. 
Η υπόθεση της παγκοσμιοποίησης θα ήταν 
εντελώς διαφορετική, αν το "πάνω χέρι"  
στη χάραξη της πορείας της το είχαν οι διε-
θνείς οργανισμοί (Ο.Η.Ε., Ουνέσκο, Διεθνή 
Δικαστήρια κτλ.). Τότε θα καθρεφτίζονταν 
περισσότερο οι επιμέρους θελήσεις των 
λαών και θα χρωματίζονταν περισσότερο 
τα παγκόσμια δρώμενα με μια διάσταση 
ανθρωπιστική στη βάση της εφαρμογής των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι οργανισμοί 
αυτοί όμως είναι αδύναμοι και συχνά γίνο-
νται υποχείριοι της θέλησης των ισχυρών 
και έτσι η όλη πορεία της υπόθεσης καθο-
ρίζεται από τον συσχετισμό των δυνάμεων 
που ελέγχουν τον πλανήτη. Μένει συνεπώς 
η ενεργοποίηση των λαών και ο αγώνας 
τους ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές 
συνέπειες και να πολλαπλασιαστούν τα 
θετικά στοιχεία του φαινομένου, όπως είναι 
η αλληλογνωριμία των λαών, η υποχώρη-
ση των ρατσιστικών αντιλήψεων, η ύφεση 
των εθνικών και θρησκευτικών φανατισμών, 
η συντονισμένη προσπάθεια για επίλυση 
προβλημάτων παγκόσμιας εμβέλειας (π.χ. 
οικολογικά προβλήματα), η ανάπτυξη ενός 
αισθήματος αλληλεγγύης μεταξύ των λαών. 
Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ούτε ευλογία 
ούτε κατάρα. Κάποιοι κοινωνιολόγοι μιλούν 
για παγκόσμιο —οικουμενικό «χωριό». Έτσι 
απλά. Πώς βγαίνουμε στο μπαλκόνι μας 
και χαιρετάμε τον γείτονα ή «κορτάρου-
με» την απέναντι ομορφούλα: Αφελέστερος 
ορισμός δεν δόθηκε ποτέ στην ιστορία της 
επιστήμης. Από την άλλη οι κάθε είδους 
διαπρύσιοι κήρυκες και προστάτες της 
παράδοσης δαιμονοποιούν το φαινόμενο. 
Ταμπουρώνονται πίσω από ιδεολογήματα 
και εκτοξεύουν μύδρους εναντίον της. Μη 
χαθεί λ.χ. η παράδοση της «μπούργκας» 
και απελευθερωθούν οι γυναίκες. Από τις 
παραδόσεις των λαών αξίζει να διασωθούν 
και να αξιοποιηθούν μόνο εκείνες που είναι 
σύμφωνες με τα ανθρώπινα δικαιώματα κι 
αυτές οφείλουν οι φωτισμένοι άνθρωποι να 
τις υπερασπιστούν. 'Ενα φαινόμενο σύνθετο 
και πολύπλευρο όπως η παγκοσμιοποίηση 
δεν αντιμετωπίζεται ούτε με αλαλαγμούς 
χαράς ούτε με δαιμονοποιήσεις, αντιμετω-
πίζεται με σοβαρότητα, μελέτη και αγώνα 
προς την κατεύθυνση της ελευθερίας, της 
κοινωνικής ισότητας και της ευημερίας των 
λαών. Και αυτός ο αγώνας προβλέπεται 
μακρύς όπως μακρινή θα είναι και η πορεία 
προς μια ενωμένη και κοινωνικά ισορροπη-
μένη ανθρωπότητα. 

Προς τους συνδρομητές της εφημερίδας
Στα πλαίσια του νοικοκυρέματος των οικονομικών της εφημε-
ρίδας και με δεδομένη την κρίση, και επειδή από τα τηρούμενα 
αρχεία διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι συνδρομητές για αρκετό 
διάστημα δεν κατέβαλαν συνδρομή, έγινε από τον εκδότη της 
εφημερίδας διαγραφή των ασυνεπών συνδρομητών. Και επειδή 
κάποτε με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά, αν κακώς έγινε δια-
γραφή σε κάποιον να μας ενημερώσετε για να επανορθώσουμε. 
Προφανώς όλοι οι συνδρομητές πρέπει να στηρίξουν την εφη-
μερίδα για να συνεχίσει να εκδίδεται. Πιστεύομε ότι αξίζει να 
συνεχίζει.

Η παγκοσμιοποίησηΜΙΚΡOΚΕΙΜΕΝΑ 
του Θ.Γ. Γόγολου

Στις 16η Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας στα γραφεία της Αδελφό-
τητας. Η προσέλευση των μελών και φίλων μας ήταν 

εντυπωσιακή. Οι περισσότεροι πλήρωσαν τη συνδρομή τους 
και αγόρασαν το περιοδικό μας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με 
αγιασμό από τον Σαρακατσάνο Ιερέα π. Δημήτριο Καπρινιώτη 
και μετά την κοπή της πίτας και τις ευχές από τον Πρόεδρο 
της Αδελφότητας και τους επίσημους προσκεκλημένους προ-
σφέρθηκε τσίπουρο, κρασί, πίτες που έφτιαξαν οι γυναίκες της 
Αδελφότητας και μεζέδες. Στη συνέχεια ακούστηκαν σαρακα-
τσάνικα τραγούδια από τα μέλη μας με τη συνοδεία του Ηρα-
κλή Καρβούνη στο κλαρίνο.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Ηπεί-
ρου Αλέξανδρος Καχριμά-
νης, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Κώστας Ντέτσικας, οι Δή-
μαρχοι Ζαγορίου Βασί-
λειος Σπύρου και Ζίτσας 
Μιχάλης Πλιάκος καθώς 
και ο Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ιωαννιτών Γεώρ-
γιος Παπαδιώτης και οι 
Αντιδήμαρχοι Αθανάσιος 
Μανταλόβας και Φίλιπ-
πος Τσουμάνης. 

Στις 2 Φεβρουαρίου 
2019 πραγματοποιή-
θηκε στο κέντρο «ΚΑΡ-
ΒΟΥΝΗΣ» στην Ελεού-
σα Ιωαννίνων ο ετήσιος χορός της Αδελφότητας. Η αίθουσα 
του κέντρου γέμισε με Σαρακατσάνους και φίλους μας και έγι-
νε ένα καταπληκτικό γλέντι που τελείωσε όταν γλυκοχάραξαν 
τα βουνά. Σ’ αυτό βοήθησαν οι Σαρακατσάνοι τραγουδιστές 
Νίκος Γιαννακός, Σταύρος Μπόνιας και Θόδωρος Ράπτης, ο 
Αλέξανδρος Τσουμάνης στο κλαρίνο, ο Κώστας Κωσταγιώρ-

γος στο βιολί, ο Γιάννης Κωσταδήμας στο λαούτο και ο Αντώ-
νης Τζιάσιος στο ντέφι, μια καταπληκτική ορχήστρα η οποία με 
πολύ κέφι μας διασκέδασε. 

Ο χορός ξεκίνησε με την εμφάνιση των χορευτικών μας 
τμημάτων που με πολύ καμάρι παρουσίασαν σαρακατσάνι-
κους χορούς και απέσπασαν το χειροκρότημα όλων των πα-
ραβρισκόμενων. Στο χορό μας παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 
Π.Ο.Σ.Σ. Γιώργος Μουτσιάνας, αντιπροσωπίες από τους Σ.Σ. 
Πρέβεζας και Θεσπρωτίας με επικεφαλής τους προέδρους 
τους Θόδωρο Κάλλη και Λάμπρο Γιαννακό, Δήμαρχοι, Αντι-
δήμαρχοι, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Αισθα-
νόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας 
πρόσφεραν δώρα για τη λαχειοφόρα αγορά καθώς και τους 
παραβρισκόμενους οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με το παραπά-
νω στην αγορά λαχείων.

Αδελφότητα 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου


