
Συμπληρώνονται φέτος 40 χρόνια από 
το πρώτο αντάμωμα των Σαρακατσα-
ναίων στη Σαρακατσάνικη στάνη στο 
Γυφτόκαμπο. Η κορυφαία εκδήλωση 

των Σαρακατσαναίων της Ηπείρου και όχι μόνο. 
Ξεκίνησε την ίδια χρονιά που έγινε το 1ο Πανελ-
λήνιο αντάμωμα Σαρακατσαναίων στο Περτούλι, 
το οποίο όμως μια χρονιά, το 1986, δεν έγινε 
λόγω του πυρηνικού ατυχήματος στο Τσερνο-
μπίλ,  που συνέβη ένα μήνα πριν την προκαθο-
ρισμένη ημερομηνία για το αντάμωμα, που τότε 
ήταν η τελευταία Κυριακή του Μαΐου. Η ιδέα για 
τα ανταμώματα ξεπήδησαν μέσα από τις πρώτες 
συναντήσεις για την Οργάνωση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων. Ακού-
γονται κάποια ονόματα, για το ποιος έριξε την 
ιδέα, αλλά θα αποφύγουμε να τα αναφέρουμε 
για να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Όποιος ή 
όποιοι και να ήταν, η ιδέα τους καρποφόρησε 
και σήμερα οργανώνουν ανταμώματα σε όλα τα 
μέρη της Ελλάδας, αντιγράφοντας την δική μας 
ιδέα,  πολλές πολιτιστικές ή τοπικές ομάδες.

Η σημασία του ανταμώματος είναι για τους 
Σαρακατσάνους τεράστια. Είναι μία ευκαιρία 
πρώτα από όλα να ανταμώσουν. Σήμερα υπάρ-
χουν Σαρακατσάνοι Ηπειρώτες μόνιμα εγκα-
τεστημένοι σε όλα τα μέρη της Ελλάδας αλλά 
και στο εξωτερικό. Αυτή τη μέρα, τους δίνεται 
η δυνατότητα να συναντήσουν σιναφλήδες, που 
ίσως είναι και συγγενείς τους, γιατί ο  διαθέσιμος 
χρόνος των διακοπών  γίνεται ολοένα και πιο 
περιορισμένος.

Ο χώρος που γίνεται το αντάμωμα, μια σαρα-
κατσάνικη στάνη στην πραγματική της κλίμακα, 
δίνει τη δυνατότητα στους γονείς, που θέλουν 
να γνωρίζουν στα παιδιά τους την παράδοση, να 
τα ξεναγήσουν στο μεγαλύτερο υπαίθριο μουσείο 
και να τους δείξουν κομμάτι μιας περασμένης, 
αλλά όχι ξεχασμένης εποχής. Σε αυτό βοηθούν 
και αναπαραστάσεις στιγμών της νομαδικής 
ζωής, που συνήθως γίνονται στα ανταμώματα, η 
έκθεση φωτογραφιών που επί δεκαπέντε χρόνια 

οργανώνει η Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρα-
κατσαναίων Ηπείρου, οι παραδοσιακοί χοροί 
που παρουσιάζονται από τα χορευτικά.

Τα ανταμώματα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία 
για γνωριμία του Σαρακατσάνικου πολιτισμού με 
την υπόλοιπη κοινωνία και την προβολή του, 
γιατί πολλοί είναι οι εκτός σιναφιού που έρχο-
νται σε αυτά.

Το ξεκίνημά της η εκδήλωση ήταν επίσης  
πραγματικό αντάμωμα μιας γενιάς που ήδη 
έχει φύγει απ’ τη ζωή, εκείνων που ήθελαν να 
ανταμώσουν  στο Γυφτόκαμπο  με ανθρώπους 
με τους οποίους έκαναν αντάμα την περίοδο 
του νομαδισμού. Να θυμηθούνε τα παλιά, τα 
πέτρινα χρόνια με τις ξεχωριστές χαρές τους, να 
κουβεντιάσουν, να χαρούν.  Ήταν αυτοί , που 
περισσότερο από τους άλλους ήθελαν να πάνε, 
και επειδή δεν διέθεταν αυτοκίνητο, αγγάρευαν 
τα παιδιά τους, ελπίζοντας πως εκεί θα συνα-

ντήσουν κομμάτια από τη ζωή τους. 
Σήμερα το αντάμωμα, ως προς την ανάγκη για 

συνάντηση των ανθρώπων, έχει ακολουθήσει την 
πορεία των διαπροσωπικών σχέσεων  που όλο 
και μικραίνουν τον κύκλο τους. Παρέες, ευτυχώς 
ακόμα πολυμελείς, κατασκηνώνουν το βράδυ 
της εκδήλωσης στο πανέμορφο τοπίο και βγαί-
νουν το βράδυ στο χοροστάσι ή μπορεί να μην 
βγουν και καθόλου. Μπορεί και να μην ξέρουν 
ή να μην νοιαστούν να μάθουν ποιοι  κάθονται 
παραπέρα . Σημαντική αλλαγή έγινε επίσης και 
στα τραγούδι που ακούγονται. Στο ξεκίνημα τα 
τραγούδια ήταν πιο γνήσια. Σήμερα κυριαρχούν 
τραγούδια «νέας κοπής», πολλά από τα οποία 
είναι δημιουργήματα των τραγουδιστών. Ως προς 
στους τραγουδιστές,  είναι αισθητή η απουσία  
της μεγάλη μορφής του Κώστα Νάκα, που όσο 
ζούσε δεν έλλειψε από το αντάμωμα. 

Το ελπιδοφόρο με το αντάμωμα είναι ότι 
καθιερώθηκε ως το κορυφαίο Σαρακατσάνικο 
αντάμωμα και έρχονται από όλη την Ελλάδα 
για να απολαύσουν ένα γλέντι μέσα στη φύση. 
Καλό το Περτούλι,  αλλά το γλέντι μέσα στην 
τέντα ή στη πλατεία της Ελάτης δεν μπορεί 
να συγκριθεί με αυτό του Γυφτόκαμπου.  Είναι 
άλλο να γλεντάς και να έχεις στέγη από ουρα-
νό και άλλο από τεντόπανο. Ακόμα βέβαια πιο 
παρήγορο είναι, που υπάρχουν νέοι, από την 
Ήπειρο αλλά και άλλα μέρη, που το έχουν κάτι 
σαν τάμα να πάνε στο Γυφτόκαμπο και να γλε-
ντήσουν το Σάββατο βράδυ, μέχρι να χαράξει η 
μέρα, να βγει ο ήλιος και να πάει και κάνα δυο 
κλίτσες απάνω. 

Ευχόμαστε και στο 50ο αντάμωμα, να αντα-
μώσουμε και να ξεφαντώσουμε με χορούς κυκλω-
τικούς και να κάνουμε και τότε θετική αποτίμη-
ση  της πενηντάχρονης  πορείας του.
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Συγχαρητήρια στην 
Μαρία-Αλεξάνδρα Κε-
φάλα για την εκλογή 
της ως Βουλευτού της 
Νέας Δημοκρατίας στο 
Νομό Ιωαννίνων στις 
πρόσφατες Εθνικές 
Εκλογές στις 07 Ιουλίου 
2019. 

Η Μαρία Αλεξάνδρα 
Κεφάλα είναι παιδία-
τρος και έχει Σαρακατσάνικη καταγωγή από την με-
ριά της μάνας της. 

Είναι  κόρη της Άννας Δ. Παπαρούνα. Οι Παπα-
ρουναίοι, από τους οποίους κατάγεται η Μαρία-Α-
λεξάνδρα ανέβαιναν το καλοκαίρι στα βουνά της 
Λάιστας και ξεχείμαζαν στη Θεσπρωτία (Μαργαρίτι)

Πατέρας της είναι ο ιερέας Στέφανος Κεφάλας με 
καταγωγή από τον Καραδήμα Ιωαννίνων.

Συγχαρητήρια



τα
σαρακατσανικα2 φ. 78

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Κουσοβίστας Βασίλης και η Σπυριδούλα Γόγολου 
απέκτησαν κορίτσι στις 18/06/2019.
• Η Μαρκέλα Ι. Γόγολου και ο Τσάβος Κωνσταντίνος 
απέκτησαν αγόρι στις 19/06/2019.
• Ο Νίκος Αχ. Θεοδωράκης και η Μπέζα Μαρία απέκτη-
σαν αγόρι στις 17/04/2019.
• Η Αθανασία Εξάρχου του Ζήκου και της Σταυρούλας 
Γρίβα και ο Σπύρος Μουρελάτος απέκτησαν κόρη στις 
21/4/2019.
• Ο Περικλής Ι. Τσουμάνης από Πρέβεζα και Χρύσα Γού-
ναρη απέκτησαν αγόρι την 22 Μάη στην Αθήνα.
• Ο Καρβούνης Δημήτριος και η Μαρία Δημουλιά απέ-
κτησαν κοριτσάκι στις 6/3/2019 στα Γιάννενα.
• Ο Τσουμάνης Γεώργιος και η Ζωή Χασιώτη απέκτησαν 
κοριτσάκι στις 22/2/2019 στα Γιάννινα.
• Η Ευφροσύνη Ζέρβα του Γιάννη και της Αικατερίνης 
Ανδ. Μακρή από Άνω Ραβένια  και ο Ιωάννης Ματσό-
πουλος απέκτησαν κοριτσάκι στις 31/5/2019.
• Ο Αθανάσιος Ράπτης από τη Βωβούσα και η Ευθαλία 
Νόλα απέκτησαν αγοράκι στις 24/4/2019.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
• Ο Αποστόλης Ελευθ. Βαγγελή και η Παρασκευή Σαβ-
βίδου βάπτισαν τα δίδυμα αγοράκια τους Ελευθέριο και 
Ορέστη στις 16 Ιουνίου.
• Ο Σιντόρης Σταύρος του Εμμανουήλ και η Ελένη Κώ-
τση βάφτισαν τον γιό τους Εμμανουήλ στις 29/04/2019.
• Ο Αγγελος Διαμάντης και η Βαλεντίνα Τσουμάνη βά-
φτισαν τον γιοτους Ερμή στις 12/05/2019.
• Η Βασιλική Πέτρου Τάγκα και ο σύζυγός της  Δημ  Λί-
λης  βάφτισαν τον γιο τους Ιωάννη στις 23/6/2019 στην 
Αθήνα.
• Η Μάγδα Π. Γρίβα και ο σύζυγός της Σταύρος Αναγνω-
στόπουλος βάφτισαν το γιο τους Λουκά στις 9/6/2019 
στην Παιανία.
• Η Δανάη Κολοβού του Αθανασίου και της Βασιλικής 
Γρίβα και ο Χρήστος Ιωάννου βάφτισαν το γιο τους Κων/
νο-Νικόλαο στο Γηρομέρι στις 2/6/2019.
• Η Τζένη Μπάρκα και Δημήτρης Κατηνιώτης την 
29//6/2019 βάπτισαν την κόρη τους Νικολέτα στην 
Πρέβεζα.

ΓΑΜΟΙ
• Ο Αλέξανδρος Χρ. Βαγγελής και η Βασιλική Ν. Αργυρί-
ου παντρεύτηκαν στις 15/5/2019 στο Κορωπί.
• Η Άννα-Μαρία Χρ. Βαγγελή και ο Κων/νος Παν Γού-
λας παντρεύτηκαν στις 01/06/2019 στο Πόρτο Ράφτη.
• Η Αθηνά Δημητρίου του Ευαγγέλου και της Αλεξάν-
δρας Πάσχου και ο Σωτήρης Καλιαμούρης παντρεύτη-
καν στις 6/7/2019 στην Ηγουμενίτσα.
• Ο Αντώνης Μαραμπότης και η Μαριάνα Ευαγγελοπού-
λου παντρεύτηκαν στην Αθήνα στις 15/6/2018.
• Η Μαρία Ευαγόρα Τσουμάνη από το Τσεπέλοβο και 
ο Σεραφείμ Παππάς παντρεύτηκαν στην Αθήνα στις 
6/7/2019.
• Η Κων/να Κουτά του Νικολάου και της Αγγελικής Κο-
νάκη και ο Οδυσσέας Γεωργούλας παντρεύτηκαν στο 
Λαύριο στις 6/7/2019.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Έχω να λάβω γράμμα σου
Αγαπητοί φίλοι 
Στην επιστολή αυτή θα αναφερθώ στα τραγούδια τραγου-

δούν οι τραγουδιστές μας σήμερα, που δεν τα τραγουδούσαμε 
εμείς οι Σαρακατσάνοι παλαιότερα, τα οποία έχουν τραγουδη-
θεί από μη Σαρακατσάνους και τα έχω ακούσει από γραμμό-
φωνα:
• Μαύρα μάτια στο ποτήρι
• Κιτρολεμονιά
• Πού πας Ελένη και Μαριώ
• Να ‘χα έναν ταχυδρόμο
• Ακούτε τι παρήγγειλα του χάρου
• Ν΄ αναστενάξω μάνα μ’ δεν μ’ ακούς
• Ιτιά ιτιά
• Τρεις λαμπαδούλες
• Κίνησ’ η Όλγα μας πρωί
• Ένας λεβέντης χόρευε
• Βαλχούλα (ν) εροβόλαγε
• Μπήκαν τα γίδια στο μαντρί (συρτό ή της τάβλας)
• Όλες οι παπαρούνες
• Το φεγγάρι κάνει βόλτα
• Μεσ’ στ’ αμπέλι στη σταφίδα
• Απόψε είδα στον ύπνο μου
• Σήκω Λενιώ μου κι άνοιξε
• Στη βρύση στην κρυόβρυση
• Χορτάριασε ο τάφος μου
• Μια κοντή κοντούλα
• Άσπρη βαμπακιά
• Τάξε μανούλα μ’ τάματα
• Αργά λεβέντη μ’ το χορό
• Ένας αϊτός καθότανε
• Απόψε η πούλια μάλωνε
• Βασιλικός πουλάκι μου
• Τι να τα κάνω τα φλουριά
• Γυναίκα φέρε μου τον γκρα
• Σιγανά βρέχει ο ουρανός
• Αυτού ψηλά που πας στη φτέρη
• Παραπονιάρικα παιδιά
• Απόψε είδα όνειρο πως πήγαινα στον πόλεμο
• Μάνα με τα πολλά παιδιά, με τους πολλούς λεβέντες
• Πουλιά μου σας παρακαλώ.

Αν κάποιος αμφιβάλλει ας διαβάσει το βιβλίο μου Σαρα-
κατσάνικα τραγούδια (νυφιάτικα, της ξενιτιάς, κλέφτικα, του 
χωρισμού), 1995. Βρίσκεται στα γρα φεία της Αδελφότητος, 
Ζήνωνος και επίσης στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας 
Αθηνών. Εκεί θα δει ποια τραγούδια τραγουδούσαν οι Σαρα-
κατσαναίοι. Αυτά που γράφω παραπάνω είναι σχεδόν τα λι-
γότερα που δεν τα τραγουδούσαν παλαιότερα οι Σαρακατσα-
ναίοι.

Όσο για τη λέξη «τσάμικο» ήθελα να πω ότι δεν μου αρέ-
σει να κάνω αντιπαράθεση με το σινάφι μου. Αυτά είδα, αυτά 
άκουσα και αυτά γράφω. Άλλωστε και τι να πεις με το γράμμα. 
Είναι όπως έλεγαν οι γέροντες : στείλε παππούλη μ’ την ευκή 
σου.

Όσο για την λέξη «τσιαμτσιουράς», που γράφει ο Σπύρος 
Μπίκος στο προηγούμενο φύλλο, σε κανένα λεξικό δεν τη 
βρήκα. Θυμάμαι όμως, όταν ήμουν μικρός, όταν κάποιο παιδί 
ή και μεγαλύτερος ήταν αδύνατος και ήταν νευρικός, νευριά-
ζονταν, κουνούσε τα χέρια του και πετάγονταν προς τα πάνω, 
οι ηλικιωμένοι που κάθονταν δίπλα του, του έλεγαν: «τι κάν’ς 
έτσι ωρέ τσιαμτσιουρά». Πιστεύω αυτός είναι ο τσιαμτσιουράς.

Όπως είπα δεν μου αρέσουν οι αντιπαραθέσεις, ούτε και οι 
έπαινοι. Όμως θα πω κάτι. Αυτοί που κάνουν τα ανταμώματα 
αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Προσφέρουν πολλά για να κρα-
τήσουν την παράδοσή μας.

Και μια παρατήρηση για τα μοιρολόγια. Είδα γυναίκες να 
μοιρολογούν. Τα λόγια μπορώ να πω είναι ήχοι από τραγού-
δια. Οι ν’χοί που λέμε εμείς οι Σαρακατσάνοι ήταν χορευτικοί, 
τσάμικοι που λέτε εσείς. Ο ν’χος ο χορευτικός δεν πάει με τα 
κλάματα. Το μοιρολόι έχει το δικό του σκοπό, δεν πάει με την 
κάτσα. Τον πραγματικό σκοπό θα τον βρείτε στο internet, στον 
Β. Σερμπέζη και στη σελίδα του.

Να με συγχωρείτε για την παρατήρηση και να με συγχωρείτε 
για τα γράμματά μου.

Βασίλης Γούλας, Άμπελοι Νιγρίτας

Σημείωση Συντακτικής Επιτροπής: Αγαπητέ κ. Γούλα, ευ-
χαριστούμε για την επιστολή σου και δεν μας πειράζουν τα 
γράμματά σου. Σίγουρα, τα τραγούδια που γράφεις και πολλά 
ακόμα οι Σαρακατσάνοι τα πήραν από τον υπόλοιπο πληθυσμό 
που συναναστέφονταν τα τελευταία χρόνια. Κάποια από αυτά 
πιθανόν δεν είναι Δημοτικά τραγούδια αλλά επώνυμες συνθέ-
σεις. Στα τραγούδια δεν μπαίνουν σύνορα. Δικό μας καθήκον 
είναι να καταγράψουμε και να προβάλλουμε τα όσο το δυνα-
τόν Σαρακατσάνικα τραγούδια, δηλαδή αυτά που τραγουδού-
σαν και χόρευαν κατά την περίοδο της νομαδικής ζωής. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Ανθ/στής (ΤΘ) Τσίτος Κωνσταντίνος γιος της Θε-
ανώς Ελ. Χαρίση, ετών 43, στα Ιωάννινα στις 2 
Μαΐου (τροχαίο ατύχημα).
• Διονύσιος Κατέρης από Σύβοτα, ετών 56 στις 
04/06/2019.
• Αθανάσιος Γρ. Σαμορέλης ετών 54, στην Αθήνα 
στις 31/2/2019.
• Σοφία  σύζυγος Ελευθερίου Καζούκα, 83 ετών, 
1/5/2019.
• Λαμπρινή χήρα Αλέξη Μπάρκα (Γόνη), το γένος 
Βασίλη Γούλα, 92 ετών, στο Κανάλι, την 1/1/2019.
• Αφροδίτη Παντ. Καρβούνη, 82 ετών από Ασπραγ-
γέλους Ζαγορίου, στις 4/7/2019.
• Ευάγγελος Ντάγκας από Πέρδικα, ετών 81, στις 
17/06/2019.
• Ιωάννης Γρ. Φερεντίνος, από Ασπροκκλήσι ετών 
69 στις 03/05/2019.
• Σοφία Ευάγγ. Γόγολου από Καρβουνάρι, ετών 92, 
στις 26/04/2019.
• Πολυξένη Βαγγελή από Σύβοτα, ετών 92, στις 
24/04/2019.
• Θανασούλας Ευθύμιος από Μαζαρακιά, ετών 91, 
στις 20/04/2019.
• Βράστος Γιώργος (σύζυγος Αυγής Ντάγκα), ετών 
68 στο Γρεβενίτι στις 23 Απριλίου.
• Ευρύκλεια Κλεομ. Λαδιά, ετών 84, στους Ασπραγ-
γέλους στις 2 Μαΐου.
• Λαμπρινή, σύζυγος Δημοσθένη Τσουμάνη, ετών 
86, στο Σκαμνέλι στις 3 Μαΐου.
• Αθηνά Καρβούνη, ετών 90, χήρα Αχιλλέα το γέ-
νος Θεοδ. Τσουμάνη στην Καταβόθρα, στις 3 Απρι-
λίου.
• Γεωργία Λαδιά, σύζυγος Σοφοκλή, στη Βίτσα Ζα-
γορίου. 
• Λαδιά Ξένη χήρα Κων/νου στο Μονοδένδρι Ζαγο-
ρίου, 88 ετών, 11/5/2019.
• Έλλη σύζυγος Γεωργ. Τσουμάνη το γένος Δημ. 
Τσουμάνη από Κληματιά στις 13/4/2019 
• Ελένη χήρα Τρύφωνα Τσουμάνη, 89 ετών, στην 
Πρέβεζα στις 14/04/19.
• Γατσέλος Ιωάννης, 88 ετών, από Ωρωπό Πρε-
βέζης 
• Αρτεμισία χα Αποστόλη Κονάκη, ετών 98, στον 
Ωρωπό Πρεβέζης στις 1/5/2019.
• Μάρκος Πάσχος, ετών 86, στο Καρβουνάρι, στις 
15/5/2019.
• Περσεφόνη χα Λάμπρου Μπαλατσού, στην Πέρδι-
κα Θεσπρωτίας, ετών 87, στις 5/6/2019.
• Γρηγόριος Δ. Σαμορέλης, ετών 99 στην Αθήνα 
στις 31/3/2019.
• Ζαρούλας Δημήτριος, 90 ετών στο Περδικάκι την 
27/6/2019.
• Τάγκας Ευθύμιος του Βασ.,  81 ετών, από τη Με-
ταμόρφωση (Καρυές) Ιωαννίνων, στις 2/7/2019
• Λεοντάρη Βασιλική το γένος Μάνθου Ντέτσικα, 
97 ετών, στο Τρίστενο Ζαγορίου στις 16/4/2019

Στα μέλη του Συλλόγου
• Φιλοκώστας Ηλίας, Περτούλι .............................30 €
• Αλέξης Βασίλης, Βόλος ........................................50 €
• Κουμπής Αθ. Γιώργος, Πρέβεζα  ........................20 €
• Αλέξης Γιώργος, Λάρισα .......................................30 €
• Μαλογιάννης Κώστας, Ταγαράδες....................20 €
• Γάτος Θωμάς, Βόλος .............................................30 €
• Καζούκας Βασ. Γεώργιος, Ωρωπός ...................20 €
• Κραβαρίτης Δημήτρης, Γαλάτσι .........................20 €
• Μακρής Περ. Θεόδωρος, Καλπάκι ....................20 €
• Γόγολος Ιωάν. Χρίστος, Καρβουνάρι ................30 €
• Τσουμάνης Ευαγόρας, Γιάννινα..........................20 €
• Μάμαλης Γεώργιος, Αθήνα..................................20 €
• Τσουμάνης Περ. Ιωάννης, Πρέβεζα ..................20 €
• Βαγγελής Δημήτριος, Κορωπί ............................20 €
• Τάγκας Γεράσιμος Ευαγγ., Άγγιστρο Σερρών 20 €
• Κώνστας Αλέξης, Ηγουμενίτσα,  ........................20 €
• Ντέτσικα Αντωνία του Ανδρ., Αθήνα,  ..............20 €
• Πάσχος Γ.  Δημήτριος, Ιωάννινα  .......................20 €
• Λουτσάρης Μιλτ. Θόδωρος, Ιωάννινα,  ..........50 € 
• Λωρίτης Χρήστος του Κων., Βόλος,  .................50 €

ΕΤΕ

• Καπρινούλας Χριστόδουλος, Πεδινή ................30 €
• Τσουμάνης Αλέξανδρος, Γαρδίκι .......................20 €

• Κατρής Κώστας, Μαζαρακιά ...............................20 €
• Μπιστιόλης Αχιλλέας, Γιάννινα ...........................50 €
• Γεωργούσης Δημήτριος, Χολαργός ..................20 €
• Καρβούνης Δ. Χρήστος, Χαλάνδρι ....................30 €
• Γρίβας Παναγιώτης, Αθήνα ..................................20 €
• Γρίβα Ειρήνη, Αθήνα ..............................................20 €
• Γρίβα - Εξάρχου Σταυρούλα ...............................30 €
• Φερεντίνος Κοσμάς, Γιάννινα .............................20 €
• Κατσαβριάς Παναγιώτης, Τριανδρία ................20 €
• Καραμπάς Δημήτριος, Καλπάκι ..........................40 €
• Σούλιος Γεώργιος, Πανόραμα ............................30 €
• Τσουμάνης Ιωάννης ...............................................30 €

Eurobank

• Ντέτσικα Γιαννούλα του Κων/νου, Ιωάννινα .20 €
• Βαγγελή Πηνελόπη.................................................30 €
• Καρβούνης Περικλής .............................................20 €
• Άγνωστος (25/4) .....................................................50 €
• Γόγολος Γεώργιος του Δημ. ................................30 €
• Χατζής Γεώργιος, Αθήνα ......................................20 €
• Σύλλογος Σαρακατσαναίων Περ. Αττικής ......20 €
• Ρεντίφης Κων/νος ...................................................20 €
• Τσουμάνης Θεοχάρης, Σαρωνίδα ......................20 €
• Κουτσοκώστας Ιωάννης, Γιαννιτσά ...................20 €
• Καλτσάς Γεώργιος, Καλαμαριά ..........................20 €

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

δικιιούτι ο καθένας, για το καρδάρι για να συνεχίσουμι. 
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Ευχαριστούμε τον φίλο και σιναφλή Γιώργο Φυτιλή για την αποστολή στην Αδελ-
φότητα, του βιβλίου που πρόσφατα εξέδωσε για τη γλώσσα των Σαρακατσαναίων. 

Για την προσπάθεια που κάνει ο Γ. Φυτιλής έχουμε αναφερθεί στα φύλλα μας αρ-
κετές φορές, και έχουμε παρουσιάσει αποσπάσματα από τα βιβλία του. 

Αξιέπαινη η προσπάθειά του, όπως και οι παραπλήσιες του Νίκου Κατσαρού και 
του Θόδωρου Γιαννακού, που καταγράφουν τη σαρακατσάνικη λαλιά και διασώζουν 
το γλωσσικό μας ιδίωμα. 

Σε επόμενο φύλλο θα παρουσιάσουμε και πάλι αποσπάσματα από το εξαιρετικό 
βιβλίο που φυσικά πρέπει να διαβαστεί από όλους εκείνους που  θέλουν να μελετή-
σουν τις γλωσσικές μας ρίζες.

σαρακατσάνικα

Tριμηνιαία Eφημερίδα της Αδελφότητας 
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου

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

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 6242
EKΔOTHΣ: O πρόεδρος της Αδελφότητας 

Δημήτρης Λ. Τάγκας, 6945150848
ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αναστάσιος Μιχ. Τσουμάνης, 6977774350
Βασίλης Περ. Καπρινιώτης, 6977220489

Παύλος Δ. Κατρής 6946903637
(Κοινωνικά Θεσπρωτίας-Οικονομική Επιμέλεια), 

Στράτος Θ. Γούλας, 6972027826, Κοινωνικά Ν. Ιωαννίνων
Λάμπρος Ναπ. Βαγγελής, 

Κοινωνικά Ν. Πρεβέζης-Αρχείο εφημερίδας
Γεωργία Λ. Γιαννακού, Αρχείο συνδρομητών-

Ηλεκτρονική διακίνηση
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν 

απόψεις των συντακτών τους
Συνδρομές - ενισχύσεις:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 130/960391-39 
ΙΒΑΝ: GR7701101300000013096039139

στα ονόματα: Kάτσανος Δημήτριος-Παύλος Κατρής
EUROBANK-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ:

0026 0630 0901060 80012
Αδελφότητα Εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου

ΙΒΑΝ GR 230260 63000000 901060 80012
Μη ξεχνάτε όταν καταθέτετε χρήματα να γράφετε 

το ονοματεπώνυμό σας.
Υπεύθυνος Παραγωγής: Αpiros hora, Πρεβέζης 93, Αθήνα, 

τηλ: 210 5154920, apiroshora@yahoo.gr
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Ο Ορέστης Κουρέλης είναι γνωστός στους ανα-
γνώστες της εφημερίδας μας από το βιβλίο 
του Σαρακατσαναίοι, Οι Φερέοικοι Έλληνες 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του 
Θ. Γ. Γόγολου

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

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

τραγούδησαν ο Βασίλης Σερμπέζης και ο Σταύρος 
Μπόνιας. 

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

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

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

Ακολουθεί η επιστολή-διαμαρτυρία της Αδελφό-
τητας.

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

Αθήνα 3 Μαρτίου 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ένα αλλιώτικο βιβλίο.
Ο κόσμος χτίζουν εκκλησιές, χτίζουν 

και μαναστήρια……
Συνηθίζουμε να αναφερόμαστε από τα  φύλλα της 

εφημερίδας σε βιβλία λαογραφικά, φιλολογικά ή ιστο-
ρικά που έχουν σχέση με τους Σαρακατσάνους, την 
Ήπειρο και την παράδοση,  και μερικές φορές σε λογο-
τεχνικά βιβλία συγγραφείς των οποίων  είναι  κυρίως  
Σαρακατσάνοι ή Ηπειρώτες. 

Στο φύλλο αυτό θα αναφερθούμε σε ένα βιβλίο με 
ξεχωριστό συμβολισμό. 

Συγγραφές του βιβλίου είναι ο Ηλίας Θ. Κάλλης 
ιδρυτικό μέλος και επί σειρά ετών Πρόεδρος της 
Αδελφότητας των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπεί-
ρου κείμενα του οποίου έχουμε δημοσιεύσει στην 
εφημερίδα. Ο  τίτλος του βιβλίου «Ιερός ναός Ζωο-
δόχου Πηγής Λυκόβρυσης» με υπότιτλο «Ηλίας Κιοκ-
μενίδης: Ο μέγας ευεργέτης». Το βιβλίο αναφέρεται 
κυρίως στο ιστορικό της ανέγερσης ενός ναού, αυτού 
της Ζωοδόχου Πηγής , στην Λυκόβρυση της Αττικής 
και γίνεται μικρή αναφορά και στις άλλες εκκλησίες 
της Λυκόβρυσης και στους κτήτορές τους.  Επιπρό-
σθετα παρουσιάζεται ένα μέρος από το φιλανθρωπικό 
έργο του γιατρού Ηλία Κιοκμενίδη ο οποίος συνέβαλε 
τα μέγιστα στην ανέγερση του ναού. Κάτι σαν αντίδω-
ρο, μετά θάνατον, στην δωρεά και την προσφορά του.

Ο συμβολισμός είναι ξεχωριστός, όπως αναφέρα-
με, γιατί δείχνει ότι οι Σαρακατσάνοι στους τόπους 
που εγκαταστάθηκαν μόνιμα και δραστηριοποιήθη-
καν επαγγελματικά , μετά την διακοπή της νομαδικής 
ζωής, ενσωματώθηκαν πλήρως στην υπόλοιπη κοινω-
νία αλλά  και προσέφεραν όσο μπορούσαν, σε όλους 
στους τομείς των τοπικών κοινωνιών. Δείχνει ακόμα 
τους δεσμούς που οι πρόγονοί μας  μας εμφύσησαν 
με τη θρησκεία και το θείο, παρότι οι επαγγελματικές 
δραστηριότητες και οι τόποι  κατοικίας, έξω από τους 
οικισμούς, δεν βοηθούσαν.

 Όπου γης και πατρίς. 
Από το πραγματικά καλογραμμένο και χρήσιμο βι-

βλίο, επιλέξαμε να δημοσιεύσουμε τον πρόλογο του 
φίλου και κατά καιρούς συνεργάτη της εφημερίδας 
μας,  Ηπειρώτη Χρήστου Ευαγγέλου, Πολ. Μηχανικού. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Έχω την αίσθηση ή πιο σωστά την πεποίθηση, ότι το 

θρησκευτικό συναίσθημα του συγγραφέα υπέβοσκε 
μέσα του από μικρό παιδί. Και ήλθε ο καιρός να το 
φανερώσει με το βιβλίο αυτό. Πως αλλιώς να εξηγη-
θεί η απόφασή του να το γράψει; Υπάρχει άρα εξήγη-
ση; Βεβαίως!

Γεννήθηκε σε ένα βουνό, 
«δύο ώρες» μακριά από το 
χωριό Λάιστα Ζαγορίου. Ο 
πατέρας του Θεόδωρος Κάλ-
λης, ήταν Σαρακατσάνος και η 
ζωή των Σαρακατσάνων ήταν 
νομαδική. Το καλοκαίρι στα 
βουνά και το χειμώνα στους 
κάμπους. Είχαν να αντιμετω-
πίσουν πολλά προβλήματα: Τα 
φαινόμενα της φύσης τα οποία 
αντιμετώπιζαν με ίδια μέσα. 
Τα ζουλάπια. Τους λύκους. Τα 
τσακάλια. Αρρώστιες. Βροχές. 
Χιόνια. Καταιγίδες. Ζούσαν σε 
καλύβες, τις οποίες έφτιαχναν 
μόνοι τους. Μαζί όλη η οικο-
γένεια. Γονείς, παιδιά, παππούς, 
γιαγιά. Λογικό, λοιπόν, ήταν να 
έχουν τον φόβο του Θεού. Την 
ελπίδα του Θεού. Την πίστη στο 
Θεό, όπως αναφέρει και ο Νέστορας Μάτσας στο βι-
βλίο του «Στέγη από ουρανό», στο οποίο γράφει για 
τη ζωή των Σαρακατσάνων. 

Ωστόσο από τα προβλήματα το σοβαρότερο ήταν η 
παρακολούθηση των παιδιών στο σχολείο και ο εκ-
κλησιασμός. Τα είχαν έγνοια οι γονείς. Δεν ήταν επι-
τρεπτό να μένουν τα παιδιά αγράμματα, άθρησκα και 
άθεα. Και βρήκαν τη λύση. Το θέμα του Σχολείου το 
αντιμετώπιζαν πληρώνοντας δασκάλους, να έρχονται 
στα κονάκια τους θερινούς μήνες, για να διδάξουν τα 
μαθήματα του προγράμματος που αντιστοιχούσαν σε 
κάθε τάξη. 

Για τον εκκλησιασμό τα Χριστούγεννα και το Πάσχα 
πήγαιναν, όσο μακριά και αν ήταν η εκκλησία, σχε-
δόν όλα τα άτομα της Στάνης. Στις άλλες μεγάλες 

γιορτές, όπως Δεκαπενταύγουστο, Αγία Παρασκευή, 
Προφήτη Ηλία, Άι Γεώργιο και Άι Δημήτριο, πήγαινε 
ένα τουλάχιστον άτομο από κάθε οικογένεια να «ση-
κώσει το ύψωμα». Μάλιστα έκαναν και ιδιωτικές λει-
τουργίες με ιερείς των γύρω χωριών στη Στάνη ή στα 
εξωκκλήσια της περιοχής. Έτσι απλά και πρακτικά το 
θρησκευτικό συναίσθημα καλλιεργείτο και περνούσε 
από νωρίς από γενιά σε γενιά από τους γονείς, τον 
παππού, τη γιαγιά.

Γαλουχημένος με αυτές τις θρησκευτικές αρχές από 
την οικογένεια του, όταν ήλθε στη 
Λυκόβρυση, άρχισε να διακονεί 
την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας 
Λυκόβρυσης. Σιγά-σιγά μέσα στην 
εκκλησία αναπτύχθηκε αγνή και 
ειλικρινής φιλία με πολλούς ενο-
ρίτες. Ξέχωρα συνδέθηκε με τους 
πρωτεργάτες της Ίδρυσης Συλλό-
γου με σκοπό την ανέγερση και 
νέας εκκλησίας στην Λυκόβρυση. 
Ο Άγιος Πορφύριος της έδωσε το 
όνομα της «Ζωοδόχος Πηγή». 

Μετά τα εγκαίνια το 2015 ο κ. 
Ηλίας Κάλλης ένιωσε την ανάγκη 
και την υποχρέωση να καταγρά-
ψει το ιστορικό της ανεγέρσεως 
του ναού. Συγχρόνως επιθυμία 
του ήταν να μνημονεύσει τους 
ευεργέτες, τους δωρητές και 
γενικώς όλους όσοι βοήθησαν, 
καθένας με το δικό του τρόπο. 

Ιδιαίτερη μνεία, φυσικά, κάνει στον Μέγα Ευεργέτη 
αείμνηστο Ηλία Κιοκμεκίδη. Μέσα από τα κείμενά του 
διαφαίνεται ο σεβασμός και η αγάπη προς τον ιερό 
κλήρο. 

Το βιβλίο αποτελεί θρησκευτικό και ιστορικό ντο-
κουμέντο για την περιοχή της Λυκόβρυσης. Περιγρά-
φει ξάστερα, καθαρά, υπεύθυνα την πορεία της προ-
σπάθειας ανεγέρσεως του ναού. 

Οφείλω να επισημάνω, από όσα γνωρίζω, ότι η 
συμμετοχή του κ. Ηλία Κάλλη στην πορεία ανέγερσης 
της εκκλησίας είναι σημαντική, ανεξάρτητα αν, από 
λόγους ταπεινοφροσύνης, δεν κάνει καμία αναφορά.

Χρήστος Στεφ. Ευαγγέλου
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τακτικό Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 

Ιερός ναός Ζωοδόχου Πηγής Λυκόβρυσης

Η λαϊκή γλώσσα των Σαρακατσαναίων και η παράδοση
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Δημοσιεύουμε την άποψη του Σωτήρη Βαγγε-
λή, παραθέτοντας αυτούσια αποσπάσματα από 
συνέντευξη που είχε δώσει πριν από χρόνια στον 
Γιώργο Καπρινιώτη και τον οποίο ευχαριστούμε. 

Ο παλιότερος πρόγονος των Βαγγελαίων, 
σύμφωνα με τον Σωτήρη Βαγγελή, ήταν κάποιος 
Τζαχείλας, από την γνωστή οικογένεια των αρμα-
τολών του Ολύμπου. «Κύριος τόπος δρά-
σης του ήταν ο Όλυμπος και είχε μαζί 
του 60 παλικάρια. [Οι εξήντα (60) του 
Ολύμπου ήταν επαναστάτες, με αρχηγό 
τον Τζαχείλα στον Όλυμπο και στον 
Κίσσαβο.] Ο Τζαχείλας είχε δυο αδέρφια, 
τον Γιώργο και τον Κώστα, που δεν ήταν 
μαζί του. Ο Γιώργος έζησε ογδόντα πέντε 
(85) χρόνια, όμως, δεν ήταν επαναστάτης 
μαζί με τον αδερφό του και ζούσε στην 
Κατερίνη. Ούτε ο Κώστας ήταν μαζί με 
τον αδερφό του.

Είχαν επαφή με κάποιον μπέη, ο 
οποίος έμαθε το μυστικό/πληροφορία ότι 
θα κατέβαιναν στα Τέμπη, για να πάρουν 
νερό, γιατί τότε δεν υπήρχε γέφυρα στα 
Τέμπη, και τους πρόδωσε στους Τούρ-
κους, οι οποίοι έστησαν ενέδρα. Τελικά, 
κατάφεραν οι Τούρκοι να σκοτώσουν και τους 
εξήντα (60). Ένας Άγγλος συγγραφέας, γράφει 
ότι ο Τζαχείλας ήταν ληστής εναντίον των Τούρ-
κων και είχε πρωτοπαλίκαρα τον Λιάκο και έναν 
καλόγηρο. Το τραγούδι «Κατακαημένη Λιάκαινα», 
μετά το συμβάν του σκοτωμού στα Τέμπη, ανα-
φέρεται στη γυναίκα του Λιάκου.

Ο Τζαχείλας ήταν παντρεμένος και είχε πέντε 
(5) παιδιά, τρία (3) κορίτσια και δύο (2) αγόρια. 
Το ένα κορίτσι το κράτησε ένας τσέλιγκας στην 
Κατερίνη και το άλλο το πάντρεψε στο Μουζάκι 
Καρδίτσας. Πήγε κάποτε ο Βαγγέλης ο Βαγγελής 
(Μαύρος) και την βρήκε. Όλοι γέλαγαν, επειδή 
ήταν πολύ Μαύρος. 

Μετά τον σκοτωμό του Τζαχείλα από τους 
Τούρκους, η γυναίκα του η Βαγγελή, που ήταν 
προκηρυγμένη, πήρε τα παιδιά, δύο (2) αγόρια 
και δύο (2) κορίτσια, βουνό σε βουνό και έφτασε 
στο Ζαγόρι.

Οι Ζαγορίσιοι ήταν άνθρωποι των γραμμάτων. 
Είχαν κάνει συμφωνία με τον Αλή πασά, ώστε 
να μην έχουν πρόσβαση οι Τούρκοι στα σαράντα 
τέσσερα (44) χωριά του Ζαγορίου. Όταν πληρο-
φορήθηκε η Βαγγελή (Ευαγγελία) για τη συμφω-
νία πήρε τα παιδιά της και πήγε από βουνό σε 
βουνό, για να τα προφυλάξει, γνωρίζοντας πως 

δεν θα τους προδώσουν. Τότε, η Βαγγελή, με τα 
παιδιά πήγε στο Πάπιγκο και από κει στη Γκου-
βοστίτσα, βουνό του Καπεσόβου. Οι πέτρες από 
το κονάκι της φαίνονται ακόμα. Οι Σαρακατσα-
ναίοι, τότε, δεν πρόδωσαν τη Βαγγελή. Ο Σπύρος 
ο Ντέτσικας, από το Κουκούλι, όταν ζούσε και 
ήταν ογδόντα πέντε (85) χρονών, μου έλεγε ότι 

δίπλα από το κονάκι της Βαγγελής ήταν και μια 
στρούγκα.

Η Βαγγελή είχε δυο παιδιά, τον Μήτρο και 
τον Γιώργο και δυο κορίτσια. Από τα δυο κορί-
τσια της χήρας Βαγγελής, το ένα το πάντρεψε 
στους Διαμανταίους και το δεύτερο το έδωσε 
στον Καρβούνη, που βρίσκεται στο Αγρίνιο.

Τα παιδιά της Βαγγελής τον χειμώνα πήγαιναν 
στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας. Από τότε, οι 
Βαγγελαίοι πήγαιναν στο Ξηρόμερο.

 Εκεί συνδέθηκε με τον Κωσταντή Τσουμά-
νη όπου έκανε γαμπρό τον Μήτρο Βαγγελή. Ο 
Κωσταντής έκανε έγκλημα στην Ήπειρο και, 
λόγω του εγκλήματος, έφυγε και πήγε στο Ξηρό-
μερο και ήταν δύσκολο να μετακινηθεί στην 
Ήπειρο. Πάντρεψε τρεις κόρες στη Μεσούντα. 
Τη μία την έδωσε στον Γαλαζούλα και δύο (2) 
στον Γιαννέλο. Είχε επίσης τρία (3) αγόρια.

Ο Μήτρος ή Κρούτας, όπως τον αποκαλού-
σαν, είχε δύο (2) αγόρια, τον Γιάννη και τον 
Βαγγέλη (Μαύρο) και τρία (3) κορίτσια. Ο Κρού-
τας έδωσε ένα κορίτσι στον Θανάση Μπαλατσό, 
το άλλο στον Γιάννη Πάσχο και το τρίτο στον 
Μαντζιάνα στο Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας 
(κοντά στη Βόνιτσα).

Ο Γιάννης είχε έξι (6) αγόρια, τον Ηλία, τον 

Μήτσο, τον Αποστόλη, τον Χρήστο, τον Γρηγόρη 
και τον Κώστα και δύο κορίτσια, την Παρασκευή 
και την Μαρία. Η μία πήρε τον Λάμπρο Τσουμά-
νη από το Τσεπέλοβο και η άλλη τον Τακούλα 
Πάσχο. 

Ο Βαγγέλης ή Μαύρος είχε δύο (2) αγόρια: τον 
Θόδωρο και τον Θύμιο και έξι (6) κορίτσια: τη 
Βασιλική, την Ευανθία, την Όλγα, την Πολύτη, 
τη Λαμπρινή και την Πανωραία. 

Ο Γιώργος, το άλλο παιδί της Βαγγελής, είχε 
έξι (6) παιδιά. Τον μεγαλύτερο τον έλεγαν Βαγγέ-
λη και ακολουθούσαν ο Λάμπρος, ο Σπύρος, ο 
Θανάσης, ο Γρηγόρης και ο Κατσαντώνης.

Όταν έμαθαν ποιοι πρόδωσαν τους γονείς 
τους πήγαν στη Θεσσαλία και σκότωσαν δυο 
(2) μπέηδες, για να πάρουν πίσω το αίμα τους. 
Πήγε ο Γρηγόρης ή Κόντος μαζί με τον Κατσα-
ντώνη, τον μικρότερο αδερφό του, στη Λάρισα, 
με σκοπό να εκδικηθεί, σκοτώνοντας δύο από 
τους προδότες. Καθώς αποχωρούσε ένας τρίτος 
μπέης πληροφορήθηκε για την ενέδρα των αδερ-
φών και μόλις κατέφθασε σκότωσε τον Γρηγόρη 
στο παράθυρο, την ώρα που πήγε να ξεφύγει. 
Ο Κατσαντώνης πήρε το δρόμο του γυρισμού 
μόνος του. Ο Γρηγόρης ή Κόντος έτρεχε τόσο 
γρήγορα, που δεν μπορούσαν να τον φτάσουν 

ούτε τα σκυλιά. Ο Γρηγόρης ο Βαγγελής 
( Κόντος) ήταν μαζί με τον Θύμιο Γάκη 
στην απαγωγή της Βασιλαρχόντισσας. 
Μετά χώρισε από τον Θύμιο - Γάκη και 
ανέλαβε αυτός αρχηγός. Έλαβε μέρος 
στην απαγωγή της Μπουλονάσαινας και 
Φραγκούλαινας, στο Σκαμνέλι, που τις 
πήγαν, αρχικά, στον Αβάλο, σε μια σπη-
λιά.

Ο Βαγγέλης είχε τέσσερα (4) παιδιά, 
τον Θωμά, τον Θοδωρή, τον Γιώργο και 
τον Κωστάκη.

Ο Λάμπρος είχε, επίσης τέσσερα (4) 
παιδιά, τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Λεω-
νίδα και τον Οδυσσέα.

Ο Σπύρος είχε τρία (3) παιδιά, τον 
Νικολάκη, τον Μήτσο και τον Χρήστο.

Ο Θανάσης είχε δύο (2) παιδιά, τον 
Αντρέα και τον Τέλη.

Ο Κατσαντώνης είχε δύο (2) κορίτσια. Το πρώ-
το το είχε ο Κωστάκης Λουτσάρης και το δεύτε-
ρο ο Βασίλης Νασιάρας, που είναι στο Καλπάκι.

Ο Ηλίας Βαγγελής ήταν τσέλιγκας με 3.500 
πρόβατα.

Το 1925 στεφανώθηκε ο αδελφός του Απο-
στόλης Βαγγελής από τους Ρετζαίους. Έσφαξαν 
ογδόντα (80) πρόβατα. Συμμετείχαν 2.000 άτομα. 
Είχαν δυο ζύγια όργανα. Ο γάμος ξεκίνησε την 
Παρασκευή και τελείωσε την Τρίτη το βράδυ. 
Στεφανώθηκε την Ευγενία Γιαννακού. 

Οι Ρετζαίοι ήταν για είκοσι οχτώ (28) χρόνια 
κλέφτες. Ο Βενιζέλος είχε πει ότι όποιος σκοτώ-
σει άλλον κλέφτη/ληστή και παραδώσει το κεφά-
λι του, θα πάρει αμνηστία. Οι Ρετζαίοι σκότωσαν 
τον Σιντόρη και τον Παχή πήγαν τα κεφάλια 
τους στα Γιάννενα και πήραν αμνηστία. Μετά 
έκαναν ληστεία στην Πέτρα Πρέβεζας και έτσι 
βγήκαν πάλι στο κλαρί. Έπειτα ο Βαγγέλης ο 
Μαύρος τους πήρε και τους πήγε στην Αλβανία. 
Τότε, ο Ηλίας Βαγγελής τους έβγαλε διαβατήρια 
ώστε να μπορέσουν να περάσουν στη Ρουμανία. 
Εκεί προδόθηκαν, πιάστηκαν και μεταφέρθηκαν 
στην Κέρκυρα, όπου και τους εκτέλεσαν. Οι 
Ρετζαίοι βάφτισαν τον Γιάννη Βαγγελή και την 

Το γενεαλογικό δένδρο των Βαγγελαίων, μία άλλη άποψη

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "Το ραδιό"
Ιουλία Τσέπη

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

Το γενεαλογικό δένδρο των Βαγγελαίων δημοσιεύθηκε στα «Σαρακατσάνικα χαιρετήματα» το 
2008, Φύλλο 32, από τον δάσκαλο Χρήστο Τσουμάνη και από τον Ναπολέοντα Βαγγελή. 
Με βάση τις πληροφορίες τους συμπληρώθηκε και περιλαμβάνεται στο Λεύκωμα με τα 

γενεαλογικά δένδρα που εξέδωσε η Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου το 
2015 με επιμέλεια Π. Κατρή, Δ. Τάγκα. Παρατηρήσεις για το δένδρο των Βαγγελαίων έκανε επίσης 
ο Λάμπρος Λεων. Βαγγελής οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα «Σαρακατσάνικα χαιρετήματα», Φύλλο 
37, Μαρτ. –Απρ. 2009.

Στις περιγραφές που κάνουν ο Χρ. Τσουμάνης και ο Ναπ. Βαγγελής συμφωνούν ότι οι Βαγγε-
λαίοι είναι απόγονοι κάποιας γυναίκας, με το όνομα Βαγγελή, δηλαδή Ευαγγελία, της οποίας τον 
άνδρα σκότωσαν στη Θεσσαλία τον 19ο αιώνα οι Τούρκοι και αυτή πήρε τα παιδιά της και ήρθε 
στην Ήπειρο. Το επώνυμο του άνδρα της ήταν κατά τον Χρ. Τσουμάνη Τσαχαλιάς, κατά δεν τον 
Ναπ. Βαγγελή, κατά πάσα πιθανότητα Τσάχαλος.

Ο Σωτήρης Απ. Βαγγελής, περίπου 90 ετών σήμερα, από την αρχή που δημοσιεύθηκε το δέν-
δρο των Βαγγελαίων εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τον γενάρχη της οικογένειας των Βαγγελαίων, 
βασιζόμενος σε πληροφορίες που του είχε πει ο μπάρμπας του Βαγγέλης Βαγγελής (Μαύρος). 
Κατά την άποψή του, όσα γράφονται για το γενεαλογικό δένδρο των Βαγγελαίων, στο βιβλίο 
της Αδελφότητας της Αθήνας για τα γενεαλογικά δένδρα των Σαρακατσαναίων της Ηπείρου, δεν 
ανταποκρίνονται σε αληθινά στοιχεία και γεγονότα.»
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Ο ρόλος των καλλιτεχνών:
Ως γνωστών οι Σαρακατσάνοι άρχισαν να 

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

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

Ο ρόλος των Συλλόγων:
Οι κατά τόπους σύλλογοι Σαρακατσαναίων, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μπούρα, συνέχεια από την 1η σελίδα

Κατερίνα του Ηλία Βαγγελή στην Πρέβεζα. Την 
Κατερίνα πήρε ο Λεωνίδας Μυριούνης.

Σημειώσεις Συντακτικής επιτροπής: 

1. Ο Κατσαντώνης που αναφέρεται στην αφήγη-
ση του Σωτ. Βαγγελή είναι ο Στέφος Γ. Βαγγελής 
που είχε το ψευδώνυμο Κατσαντώνης.
2. Ο Άγγλος συγγραφέας που φιλοξενήθηκε από 
τον Δήμο Τζαχείλα είναι ο περιηγητής David 
Urquhart και περιγράφει το αρματολίκι του 
Ολύμπου στο έργο του «Ταξίδι στη Θεσσαλία 
του 1830».
3. Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από το έργο 
του Θανάση Δουμάκη «το αρματολίκι του Κάτω 
Ολύμπου και οι Τζαχειλαίοι της Ραψάνης» στο 
οποίο μας παρέπεμψε ο μελετητής των Σαρακα-
τσαναίων αγωνιστών του 1821, συγγραφέας Γιάν-
νης Κουτσοκώστας, σύμφωνα με τον οποίο, αν 
οι Βαγγελαίοι είναι πράγματι απόγονοι κάποιου 
Τζαχείλα, ίσως αυτός είναι ο Κώστας ή Κωτού-
λας Τζαχείλας που σκοτώθηκε από Τούρκους το 
1833 γιατί οι υπόλοιποι πέθαναν από φυσικό 
θάνατο. 
4. Επισκεφτήκαμε τον Χρήστο Τσουμάνη στη 
Φιλιππιάδα και του θέσαμε υπόψη το θέμα 
του Γενεαλογικού Δένδρου των Βαγγελαίων. 
Μας έδωσε, και δημοσιεύουμε το φύλλο από το 
αρχείο του, από το οποίο επιβεβαιώνεται η άπο-
ψη που διατύπωσε από πληροφορίες που είχε 
από την Ελένη σύζ. Σπύρου Γ. Βαγγελή η οποία 
είχε γεννηθεί περίπου το 1870: 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΟΥΜΑΚΗΣ
Το αρµατολίκι του κάτω Ολύμπου 
και οι Τζαχειλαίοι της Ραψάνης

Ο Τζαχείλας κατά τον Κασομούλη είναι ο 
πρώτος γνωστός αρµατολός που έδρασε στην 
περιοχή της Ραψάνης. Η δράση του καλύπτει 
το χρονικό διάστηµα από το 1770 ως το 1807. Οι 
πληροφορίες που έχουµε για το πρόσωπό του 
και τη δράση του είναι λιγοστές. Ο Κασομούλης 
αναφέρει ότι παιδιά αυτά ήταν ο Δήμος (1790-
1839), άκληρος, και ο Γεώργιος (1795-1883) επί-
σης άκληρος. Το βαφτιστικό του ήταν Κώστας, 
όπως µπορεί να διαπιστώσει κανεις σε δύο χει-
ρόγραφα που φυλάγονται στη βιβλιοθήκη του 
μοναστηριού «Ολυμπιώτισσα» της Ελασσόνας. 

Στα παραπάνω χειρόγραφα, στα οποία 
γίνεται αναφορά στα ονόµατα των Τζαχειλαί-
ων, φαίνεται ότι τόπος καταγωγής τους ήταν 
η Καρυά του Ολύμπου, ενώ πιθανολογείται 
ακόµη ότι ο Γιώργιος Τζαχείλας δεν ήταν 
γιός του καπετάν Κώστα Τζαχείλα αλλά του 

αδελφού του Στέριου, άρα πρώτος εξάδελφος 
του Δήμου. Ασφαλώς για την τεκμηρίωση των 
συμπερασμάτων αυτών απαιτούνται περισσότε-
ρα στοιχεία.

Ο Γεώργιος Τζαχείλας, είτε ήταν αδελφός 
είτε εξάδελφος του Δήμου, έχει να επιδείξει 
πλούσια αγωνιστική δράση. Έλαβε µέρος στην 
επανάσταση του 1821, αφού πολέμησε στα 
Μακεδονία (µάχη της Νάουσας 1822), ενώ στη 
συνέχεια πέρασε στη Σκιάθο, Εύβοια, Αττική.

Στα 1833 βρέθηκε πάλι στον Όλυμπο, προ-
κειµένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο 
Δήμο Τζαχείλα στη µάχη της Καρυάς. Τούτο φαί-
νεται σε δυο δηµοτικά τραγούδια που διέσωσε 
ο Αθ. Οικονομίδης στη συλλογή «Τραγούδια του 
Ολύμπου». Στην επανάσταση του 1854 βρέθηκε 
εκ νέου στην επαναστατημένη Θεσσαλία πολε-
μώντας στο πλευρό του Θεόδωρου Ζιάκα. Στον 
Όλυμπο πολέμησε για τελευταία φορά το έτος 
1878, σε προχωρημένη πια ηλικία, στη µάχη του 
προφήτη Ηλία στα νότια της Ραψάνης. 

Πέντε χρόνια αργότερα τον βρήκε ο θάνατος 
στη Λαμία, το έτος 1883, όπου έζησε, όπως 

φαίνεται, στα µεσοδιαστήµατα της αγωνιστικής 
του δράσης.

Έναν ακόµη Τζαχείλα, τον καπετάν Κωτού-
λα, αγνοεί τελείως ο Κασομούλης. Οι πληροφο-
ρίες ωστόσο που έχουµε συγκλίνουν στο γεγο-
νός ότι ήταν αδελφός του Δήμου και έδρασε 
ως κλεφταρματολός στην περιοχή της Ραψάνης.

Σκοτώθηκε το 1833 κατά τη διάρκεια της 
σύγκρουσης ανάµεσα στους Τζαχειλαίους και 
στους προεστούς της Ραψάνης.

Σήµερα στους κατοίκους του χωριού είναι 
ακόµη γνωστό το τοπωνύμιο «στου Κωτούλα», 
πιθανός τόπος εκτέλεσής του.

Το πιο σηµαντικό πρόσωπο της οικογένειας 
των Τζαχειλαίων ήταν ο Δήμος Τζαχείλας, που 
συνέδεσε το όνομά του µε τη Ραψάνη, αφού επί 
τριάντα και πλέον έτη υπήρξε ο αδιαφιλονίκη-
τος αρχηγός της περιοχής µε έδρα τη Ραψάνη. 
Φαίνεται ότι παρέμεινε στον χώρο του ως την 
κατάργηση του αρματολικού συστήµατος το 
έτος 1836 και ότι στη συνέχεια κατέφυγε στη 
Λαμία, όπου τον βρήκε ο θάνατος το 1839.
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Ο ρόλος των καλλιτεχνών:
Ως γνωστών οι Σαρακατσάνοι άρχισαν να 

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

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

Ο ρόλος των Συλλόγων:
Οι κατά τόπους σύλλογοι Σαρακατσαναίων, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μπούρα, συνέχεια από την 1η σελίδα
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Ιδιαίτερη ενδεχομένως σημασία και αξία για τους 
Σαρακατσαναίους της Ηπείρου έχει η οροσειρά της 
Τύμφης. Και τούτο γιατί πρωτίστως εκεί φαίνεται 

να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά δίχως αυτό 
να είναι τυχαίο. Οι Σαρακατσαναίοι ελλείψει ντόπιων 
κτηνοτρόφων μετακινήθηκαν στα βουνά της περιοχής 
του Ζαγορίου. Μέχρι το τέλος της μετακίνησής τους, 
η περιοχή συνδέθηκε και με αυτούς και αποτέλεσε 
ίσως την αρχή, αλλά και το τέλος της ιστορικής τους 
διαδρομής.

Η μικρή δική μου αναφορά θα εστιαστεί στα θερι-
νά βοσκοτόπια της Αστράκας. Της δεύτερης μετά την 
Γκαμήλα σε υψόμετρο κορυφής της Τύμφης με 2436 
μέτρα. Με την ονομασία Αστράκα οι Σαρακατσαναίοι 
του χωριού μου, του Κουκουλίου, προσδιορίζουν και 
αποκαλούν τα βοσκοτόπια της τοπικής κοινότητας στο 
Ζαγόρι και όχι αποκλειστικά την κορυφή της Τύμφης 
με την ονομασία αυτή. Μια περιοχή που βρίσκεται 
πολύ μακριά από το χωριό και σε κανένα σημείο της 
δεν συνορεύει με άλλες δικές του. Τα βοσκοτόπια 
αυτά παλαιότερα αποτελούσαν την μεγαλύτερη πηγή 
εσόδων για την κοινότητα. Για το λόγο αυτό βρίσκο-
νταν πάντα στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της. 
Συνορεύουν με εκείνα του Βραδέτου, του Καπεσόβου 
και του Παπίγκου. 

 Η παρουσία των Σαρακατσαναίων στα βοσκο-
τόπια του Κουκουλίου φαίνεται να είναι συνεχής και 
αδιάλειπτη σχεδόν από τα μέσα του 19ου αιώνα. Έτσι 
λοιπόν και για τους κουκουλιώτες Σαρακατσαναίους 
τα βοσκοτόπια της περιοχής αυτής έχουν τη δική της 
σημασιολογία και βαρύτητα. Είναι στην κυριολεξία ο 
τόπος που μεγάλωσε και «ταλαιπώρησε» ολάκερες 
γενιές κατά κανόνα νέων ανδρών. Μακριά από το 
χωριό, σε απόσταση που μετριόνταν όχι σε χιλιόμετρα 
αλλά σε ώρες πεζοπορίας. Επτά (7) και περισσότερες 
ώρες ανάβασης ήθελες για να φτάσεις στις στάνες του 
βουνού. Στο μέρος δηλαδή που ήταν τα βοσκοτόπια 
των προβάτων. Ξεκινούσες από τα 850 περίπου μέτρα 
υψόμετρο που είναι το χωριό και έφτανες στα 2000 
μέτρα που είναι κτισμένα τα δύο πέτρινα καταλύματα 
(στάνες) για τις ανάγκες των βοσκών. Η «πέρα» στάνη 
και η «δώθε»1στάνη όπως τις έλεγαν. Μακρόστενα 
οικοδομήματα, ύψους λιγότερο από δύο μέτρα, χωρι-
σμένα σε τρία τμήματα και κτισμένα κατά κάποιο τρόπο 
στα χαμηλότερα μέρη των βοσκοτόπων και κοντά σε 
μικρές πηγές νερού για ευνόητους λόγους. Το μεγα-
λύτερο χώρισμα είναι αυτό που γίνεται η τυροκομική 
και η αποθήκευση του τυριού. Το δεύτερο για να προ-
στατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, να κοιμούνται 
και να αφήνουν τα πράγματά τους οι τσομπαναραίοι. 
Το τρίτο είναι θα λέγαμε η προέκταση της στρούγκας 
με ανοίγματα από τα δύο μέρη. Κάτω από αυτό κάθο-
νται οι αρμρχτάδες και περνούν τα πρόβατα κατά το 
άρμεγμα.

Η πορεία προς το βουνό, εκτός από ανηφορική 
είναι και δύσκολη λόγω της γεωμορφολογίας της 
περιοχής και του πετρώδους του εδάφους. Απαιτούσε 
για τους κτηνοτρόφους και την παρουσία φορτηγών 
ζώων, μουλαριών κατά κανόνα, για την μεταφορά των 
απαραίτητων υλικών και αγαθών διαβίωσης. Αυτά 
τα ζώα έχουν τις απαιτούμενες αντοχές, πατούν τα 
κακοτράχαλα μέρη και έχουν υπομονή. Θα αναφερθώ 
πολύ συνοπτικά και για όσους έχουν σχετική γνώση 
της περιοχής στη πορεία που ακολουθούσαν οι κτη-
νοτρόφοι για να φτάσουν εκεί οδοιπορώντας με τα 
κοπάδια τους. 

Με αφετηρία το χωριό Κουκούλι ανεβαίνεις στο 
χωριό Καπέσοβο, προχωράς αρκετά ανατολικά του 
χωριού Βραδέτου και στη ευρύτερη περιοχή με την 
ονομασία «Μπιντελάϊα». Περνάς από την τοποθεσία 
«τρύπα της νύφης» και φτάνεις στο ύψωμα «Τζιάνο-
βο». Από εκεί χαμηλά και αριστερά φαίνεται το χωριό 
Τσεπέλοβο. Στη συνέχεια αφού περάσεις την Καζάρ-
μα2 γυρίζεις αριστερά και κατηφορίζεις προς την πηγή 
«Κρούνα». Σε ένα μεγάλο άνοιγμα και από την πλευρά 
που έχει βράχια υπάρχει μια μικρή πηγή νερού. Ένα 
βαθούλωμα με λίγο νερό που βγαίνει μέσα από τη 
ρίζα του βράχου. Είναι στην αρχή του γνωστού στο 
Ζαγόρι φαραγγιού «Μέγα Λάκκος», που φτάνει μέχρι 
τη χαράδρα του Βίκου. Η πηγή «Κρούνα» αποτελούσε 
σημείο αναφοράς για τους πεζοπόρους, γιατί κατά 
κύριο λόγο ήταν και σταθμός ξεκούρασης ανθρώπων 
και ζώων, κατά το διάβα τους από και προς τα βοσκο-
τόπια της Τύμφης όπου σπανίζουν άλλες πηγές νερού. 

Στη συνέχεια ανηφορίζεις προς τα θερινά βοσκοτόπια 
του Βραδέτου. Ακολουθείς πορεία προς τα αριστερά 
και φτάνεις στα κουκουλιώτικα βοσκοτόπια. 

Η συνολική τους έκταση είναι 12.000 περίπου 
στρέμματα. Η βοσκοϊκανότητα των λιβαδιών κάπου 
4.000 μικρά ζώα (πρόβατα) σύμφωνα πάντα με τις 
εκτιμήσεις των κτηνοτρόφων. Προς το μέρος της 
κορυφής της Αστράκας ήταν ο τόπος που πήγαιναν για 
βοσκή μόνο τα ζυγούρια και τα στέρφα ζώα. Τα γαλα-
ροκόπαδα μένουν στα χαμηλότερα μέρη. Οι βοσκοί 
των κοπαδιών που φυλάνε τα ζυγούρια μένουν μόνοι 
τους μακριά από το χώρο της στάνης. Κατεβαίνουν 
μόνο όταν χρειαστεί να πάρουν τρόφιμα και πάλι ανε-
βαίνουν μέχρι την κορυφή της. 

Από εκεί ψηλά από την κορυφή της Αστράκας, για 
όσους έχουν ανεβεί, το θέαμα είναι εντυπωσιακό. Βλέ-
πεις με γυμνό μάτι τις κορφές όλων των βουνών της 
Ηπείρου και πολλών της Μακεδονίας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και όταν η ατμόσφαιρα είναι καλή χωρίς 
υγρασία και έχει διαύγεια, μπορείς να διακρίνεις πολύ 
αχνά μέχρι και τα Ακαρνανικά όρη στην Αιτωλοακαρ-
νανία. Το βράδυ μπορείς να δεις φώτα να λαμπυρίζουν 
από το νησί της Κέρκυρας.

Η παρουσία των Σαρακατσαναίων στα βουνά της 
Τύμφης από λίγες γραπτές πηγές3 που υπάρχουν και 
αφορούν σε μισθωτήρια ενοικίασης βοσκοτόπων, είναι 
από τις αρχές του 19ου αιώνα. Ίσως όμως και λίγο 
γρηγορότερα. Η σχέση τους με τα χωριά του Ζαγορίου 
ήταν αυτή της μίσθωσης των βουνών, χωρίς να έχουν 
σε αυτά άλλα δικαιώματα ως δημότες. Μετακινούνταν 
έτσι στα μισθωμένα βοσκοτόπια, όταν υπήρχαν οι 
κατάλληλες συνθήκες, όχι μόνο οι τσομπαναραίοι αλλά 
όλη η οικογένεια.

 Όταν έβγαιναν οι Σαρακατσαναίοι στα βοσκοτόπια 
της Αστράκας, δεν μας είναι ακριβώς γνωστοί και σε 
όλες τις περιπτώσεις οι τοποθεσίες όπου εγκαθίσταντο 
προσωρινά οι οικογένειές τους για να περάσουν το 
καλοκαίρι. Και αυτό λόγω των πολλών δυσκολιών που 
υπήρχαν εκεί. Τοπίο αλπικό, χωρίς πρώτες ύλες για 
την κατασκευή των καλυβιών και εκτός αυτού απείχε 
πολύ μακριά από άλλες δασωμένες περιοχές. Λίγες 
ως ανύπαρκτες οι πηγές πόσιμου νερού με ελάχιστες 
ποσότητες. Μόλις και μετά βίας το λιγοστό πόσιμο 
νερό έφτανε τα θερμά καλοκαίρια για να ξεδιψούν οι 
τσομπαναραίοι. Πολύ μακρινή η απόσταση από κάποιο 
χωριό για την προμήθεια τροφίμων. Τα σπανά βουνά, 
όπως αλλιώς έλεγαν αυτά που δεν έχουν βλάστηση, 
παρουσίαζαν πολλές δυσκολίες διαβίωσης ολόκληρης 
της οικογένειας. Απεναντίας είναι τόπος καλός για τα 
πρόβατα, γιατί είναι ήμερος, όπως έλεγαν οι κτηνοτρό-
φοι. Τα προβλήματα αυτά ανάγκαζαν τις οικογένειες 
των κτηνοτρόφων να περνούν το καλοκαίρι τους σε 
χαμηλότερα και καταλληλότερα για τη ζωή τους μέρη.

Από προφορικές μαρτυρίες μας είναι γνωστό ότι τα 
καλύβια τους οι Σαρακατσαναίοι που ξεκαλοκαίριαζαν 
στα βοσκοτόπια της Αστράκας, τα είχαν έξω από τα 
χωριά. Σε μέρη που υποδεικνύονταν σε αυτούς, από 
τις αρχές στις κατά τόπους κοινότητες. Πιο συγκε-
κριμένα στο Κουκούλι συνήθεις ήταν οι τοποθεσίες 
Μπογάτσια και Παρούμια. Εκεί μπορούσαν να έχουν 
πρώτες ύλες για την κατασκευή των καλυβιών τους 
και πρόσβαση σε πόσιμο νερό, έστω και κουβαλώντας 

το από κάποια απόσταση. Πολύ συχνές βέβαια ήταν και 
οι περιπτώσεις όπου οι Σαρακατσαναίοι έμεναν μέσα 
στα χωριά σε άδεια σπίτια ζαγορισίων που είχαν φύγει 
στην ξενιτειά και μάλιστα στο ίδιο σπίτι πολλές οικο-
γένειες μαζί. Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις όπου 
Σαρακατσαναίοι προέβαιναν σε αγορές σπιτιών μέσα 
σε οικισμούς χωρίς να είναι δημότες. Ως εξαιρετική και 
μοναδική μπορεί να θεωρηθεί αυτή της κατασκευής 
σπιτιού στο χωριό Κουκούλι στις αρχές του 1900 από 
τον τότε τσέλιγκα Ανδρέα Γ. Τσουμάνη και μάλιστα στα 
πρότυπα ζαγορίσιου αρχοντικού. 

Στα βοσκοτόπια ανέβαιναν μόνο οι νέοι άνδρες που 
μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις σκληρές συνθήκες 
διαβίωσης του βουνού αυτού. Βέβαια δεν συνέβαινε 
το ίδιο και στα μέρη που είχαν δάσος, στα λόγγα, 
όπως είναι τα βοσκοτόπια της Λάιστας, της Βωβούσας, 
του Βρυσοχωρίου και άλλων χωριών του Ανατολικού 
Ζαγορίου. Αναφέρομαι στα μέρη αυτά όπου μετακινού-
νταν τα καλοκαίρια πολλοί Σαρακατσαναίοι. Εκεί στα 
βοσκοτόπια πήγαινε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της 
στάνης. Οι συνθήκες ήταν πολύ ευνοϊκές για κοπάδια 
και ανθρώπους.

Ως μοναδική γνωστή περίπτωση κατασκευής καλυ-
βιών από Σαρακατσαναίους στα βοσκοτόπια της κου-
κουλιώτικης Αστράκας θα αναφέρω αυτή των οικογε-
νειών Κωνσταντή και Δημήτρη Γιαννακού κάπου στα 
τέλη του 19ου αιώνα. Τα δύο αδέλφια, τσελιγκάδες της 
εποχής εκείνης, είχαν μισθωμένα τα βοσκοτόπια αυτά. 
Ένας την «πέρα» στάνη και ο άλλος τη «δώθε». Ακόμα 
και σήμερα μπορεί να διακρίνει κανείς τα καλυβοστάσια, 
τους χώρους δηλαδή που είχαν φτιαγμένα τα καλύβια 
τους. Κύκλοι από πέτρες, που ήταν τοποθετημένες περι-
μετρικά των καλυβιών μαρτυρούν για την κατασκευή 
τους. Κάτι εξάλλου που είναι γνωστό στους παλαιότε-
ρους Σαρακατσαναίους. Αλλά και ως τοποθεσία έμεινε 
με την ονομασία «στα κονάκια του Γιαννακού». Αυτό 
ενδεχομένως έγινε μόνο για ένα χρόνο και κατά πάσα 
πιθανότητα το 1891. Οι προφορικές μαρτυρίες αναφέ-
ρουν ότι οι οικογένειες των αδελφών Γιαννακού που 
είχαν μισθωμένα τα βοσκοτόπια της Αστράκας για 21 
χρόνια έμεναν και μέσα στο χωριό Κουκούλι.4

 Όπως ανέφερα παραπάνω, στα βοσκοτόπια του 
Κουκουλίου μετά τα μέσα του 19ου αιώνα η παρουσία 
των Σαρακατσαναίων ήταν συνεχής. Μετά τους Γιαν-
νάκη Γόγολο και Τσεκούρα που φαίνονται οι πρώτοι 
μισθωτές του, ακολουθεί ο Χριστόδουλος Τσουμάνης, 
ο Μάνθος Τάγκας, οι αδελφοί Γιαννακού Κωνσταντής 
και Δημήτρης και στις αρχές του 20ου αιώνα ο Ανδρέ-
ας Τσουμάνης.

Ωστόσο, πριν τους Σαρακατσαναίους άλλοι τσελι-
γκάδες Τούρκοι, ντόπιοι και Αρβανίτες πέρασαν από 
την Αστράκα. Πολλές τοποθεσίες μαρτυρούν για αυτό. 
Στου «Φλώρου», στου «Σπύρου Κάππα», στην «Κούλια 
του Μπαμπά» στη βρύση του «Ματσαγγάνη». Βέβαια 
και οι Σαρακατσαναίοι άφησαν τι δικό τους στίγμα με 
τις δικές τους ονομασίες σε τοποθεσίες. Στου «Μάνθου 
Τάγκα», στη «γούρνα του Γόγολου», στα «κονάκια του 
Γιαννακού». Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο αρβανίτης 
τσέλιγκας Χασάνης Μπαμπάς είχε φτιάξει, κοντά στην 
τοποθεσία της «πέρα» στάνης, πέτρινο μικρό οικοδόμη-
μα, Κούλια, για την οικογένειά του, το οποίο αφιέρωσε 
στην εκκλησία του Κουκουλίου. Στους Σαρακατσαναί-
ους τα ερείπια του κτίσματος αυτού ήταν γνωστά ως 
«παλιοκούλια». Να σημειώσω ότι δίπλα από τα ερείπια 
της παλιοκούλιας υπάρχει χώρος λίγων τετραγωνικών 
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μέτρων με την ονομασία «κήπος της κυράς». Εκεί φαί-
νεται ότι έσπερνε λίγα λαχανικά η γυναίκα του τσέλι-
γκα Χασάνη Μπαμπά5.

Μετά το 1938 τα πράγματα αλλάζουν άρδην για 
τα ορεινά βοσκοτόπια. Τότε πολλοί Σαρακατσαναίοι 
εγγράφονται υποχρεωτικά ως δημότες στα χωριά όπου 
μίσθωναν τα θερινά τους βοσκοτόπια. Στο Κουκούλι 
κάπου τριάντα πέντε (35) οικογένειες Σαρακατσαναίων 
αποκαθίστανται κτηνοτροφικά και εφεξής αποκτούν 
δικαιώματα βοσκής ως δημότες6 πληρώνοντας το σχε-
τικό φόρο. Έκτοτε και τα κουκουλιώτικα βοσκοτόπια 
της Αστράκας έπαψαν οριστικά να μισθώνονται από 
την κοινότητα με δημοπρασίες ενόσω οι Σαρακατσα-
ναίοι είχαν τον ανάλογο αριθμό προβάτων και κάλυ-
πταν την βοσκοϊκανότητα του βουνού. Θα αναφέρω τα 
επώνυμα οικογενειών Σαρακατσαναίων του Κουκου-
λίου χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες για την καθεμιά 
που ανέβαζαν τα κοπάδια τους στην Αστράκα για να 
ξεκαλοκαιριάσουν και ήταν πλέον μόνιμοι κάτοικοι 
Κουκουλίου. Γογολαίοι, Ζηγαίοι, Κοντοδημαίοι, Ταγκαί-
οι, Τσουμαναίοι, Φερεντιναίοι, Μακραίοι, Καψαλαίοι, 
Κατσιναίοι, Ντετσικαίοι, Χουλιάρας. 

 Ο ρυθμός αυτός της ζωής των Σαρακατσαναίων 
συνεχίστηκε για το Κουκούλι μέχρι το τέλος της εγκα-
τάλειψης του παραδοσιακού επαγγέλματος της μετακι-
νούμενης κτηνοτροφίας. Σε δύο ομάδες εξακολούθησε 
και γίνονταν ακόμα η κατανομή των οικογενειών. Η 
πρώτη αυτή των γυναικών, των μικρών παιδιών και 
των ηλικιωμένων να διαβιεί οριστικά πια μόνιμα στα 
χωριά και η δεύτερη των ανδρών και των νέων να 
οδηγούν τα κοπάδια τους στην Αστράκα.

 Πολύ σπάνια ως σχεδόν καθόλου οι πολύ ηλικι-
ωμένοι άνδρες δεν έμεναν στα βοσκοτόπια λόγω του 
μεγάλου υψομέτρου, των σκληρών συνθηκών διαβί-
ωσης και της μακρινής απόστασης από το χωριό. Από 
τα χρόνια που θυμάμαι τους δικούς μου συγγενείς και 
τους Σαρακατσαναίους χωριανούς μου οι μεγαλύτεροι 
σε ηλικία που εγκατέλειψαν οριστικά το σκληρό αυτό 
βουνό ήταν κάπου κοντά στα εβδομήντα τους χρόνια. 
Μάλιστα δε οι πολύ λίγοι ηλικιωμένοι που είχαν ακόμα 
αντοχές και τολμούσαν να ακολουθήσουν τα κοπάδια 
στα βουνά, ανέβαιναν στις αρχές Ιουνίου και κατέβαι-
ναν το Φθινόπωρο με τη μετακίνηση των κοπαδιών για 
τα χειμαδιά. Η μεγάλη ομολογουμένως απόσταση του 
βουνού από το χωριό, δεν έδινε σχεδόν καθόλου τη 
δυνατότητα σε αυτούς να ανεβοκατεβούν.

 Οι μετακινήσεις των τσομπαναραίων από τα βοσκο-
τόπια στο χωριό γίνονταν κάπου μια φορά κάθε δεκα-
πέντε ημέρες. Για λίγη ξεκούραση και πρωτίστως για 
την προμήθεια τροφίμων. Όποιος από αυτούς κατέβαινε 
στο χωριό είχε τη φροντίδα να μεταφέρει με την επι-
στροφή του στο βουνό τα απαραίτητα. Κυρίως τρόφιμα 
για όλους τους άνδρες που ήταν στη στάνη. Μάλιστα δε 
από ότι θυμάμαι, υπήρχε και ένας άτυπος προγραμματι-
σμός μεταξύ τους ποιος και πότε θα κατεβεί στο χωριό 
και πότε θα επιστρέψει. Φρόντιζαν έτσι ώστε κανένας 
να μην αδικηθεί και να είναι σε βάρος του άλλου. Χωρίς 
να το δηλώνουν, προτεραιότητα έδιναν στους νεότε-
ρους που δεν είχαν μεγάλες αντοχές στη μοναξιά του 
βουνού. Οι γεροντότεροι πάντα ήταν εκείνοι που έδιναν 
τις οδηγίες, έκαναν υπομονή και φρόντιζαν να μην 
αδικηθεί κανένας. Όλα αυτά βέβαια κάθε οικογένεια 
τα ρύθμιζε εσωτερικά, βάζοντας τους δικούς της κανό-
νες, με γνώμονα τις ανάγκες των δικών της κοπαδιών 
και του δικού της ανθρώπινου δυναμικού. Όλοι δεν 
είχαν την ίδια ισχύ είτε σε αριθμό ζώων είτε σε αριθ-
μό ανδρών. Μάλλον κανόνας ήταν οι ισχυρότεροι σε 
ανθρώπινο δυναμικό να βοηθούν και εκείνους που ήταν 
μόνοι τους, τους «μονάξιους» όπως αλλιώς έλεγαν 
όσους τύχαινε να ανεβαίνουν στο βουνό μόνοι τους.

 Η μοναξιά του βουνού και οι ανάγκες συνεργασίας 
τους οδηγούσαν ώστε το χρονικό διάστημα της παρα-
μονής τους εκεί, τέλος Μαΐου-μέσα Οκτωβρίου, να 
οργανωθούν πολύ καλά και να αποτελέσουν ένα υπο-
δειγματικό «κοινόβιο» τρόπο ζωής. Όλοι έδιναν στους 
άλλους από το υστέρημά τους. Ενδεχόμενες διαφορές, 
αντιρρήσεις, διχογνωμίες, εντάσεις, πάντα λύνονταν. 
Οι οξύθυμοι- ποτέ δεν έλειπαν-έμπαιναν στη θέση 
τους με το καθοριστικό ρόλο που είχαν κατά κανόνα οι 
γεροντότεροι. Έτσι όλα προχωρούσαν με τρόπο εποι-
κοδομητικό και όλα έμπαιναν στη τάξη και στη σειρά 
που το πλαίσιο συμβίωσης και επικοινωνίας όριζε. 

Στις λίγες ώρες ανάπαυσης στο κατάλυμα της 
στάνης, σημαντική θέση είχαν οι συζητήσεις για τα 
καθημερινά και τα μολοήματα για τα παλιά. Οι αφη-
γήσεις της ζωής του καθενός, των εμπειριών του, των 
γνώσεών του, αποτελούσαν θέματα συζητήσεων και 

διαλόγου. Η προφορικότητα είχε τον πρώτο λόγο. Οι 
νεότεροι ακούνε και μαθαίνουν από τους παλιούς. Ένα 
σχολείο ξεχωριστό που διαπαιδαγωγεί και μαθαίνει με 
τις δικές του βιωμένες πρακτικές της ζωής. Αυτοεκπαί-
δευση και μαθητεία δια βίου. Σε κάθε περίπτωση όμως 
σε όλους δίνονταν η ευκαιρία να έχουν λόγο, να πουν 
τα δικά τους. Λογικό ήταν η κουβέντα που «έστρωνε», 
μεταξύ ανδρών, να έχει μια ελευθερία έκφρασης και 
ενίοτε χωρίς πολλούς περιορισμούς. Έτσι μέσα από 
αυτή τη λογική που δημιουργούσε η όλη διαδικασία 
της συζήτησης, αναδείκνυε ο καθένας το ταλέντο του, 
φανέρωνε την προσωπικότητά του. Είχε τη δυνατότη-
τα μέσα από τον καθημερινό και πολύ γνώριμο κύκλο 
ανθρώπων να εκφραστεί ελεύθερα. Η περίσταση επι-
κοινωνίας του το επέτρεπε. Έτσι διέκρινες ανθρώπους 
που ήταν ντροπαλοί και συνεσταλμένοι σε άλλους 
χώρους, εκεί να έχουν λόγο, να εκφράζονταν και να 
υπερασπίζονται τις θέσεις και απόψεις τους με θάρρος, 
παρρησία και χωρίς αναστολές.

 Οι δυνατοί δεσμοί φιλίας, συνεργασίας, αλληλεγ-
γύης και συντροφικότητας που σφυρηλατούνταν ήταν 
έκδηλοι στις μεταξύ τους συναντήσεις όταν αντάμω-
ναν και αλλού, σε διαφορετικούς από τη στάνη τόπους 
και σε άλλες περιστάσεις της καθημερινής τους ζωής. 
Στην πλατεία του χωριού, στο παζάρι, στα πανηγύρια, 
στους γάμους. Αυτό ήταν έκδηλο και όλοι εμείς οι 
άλλοι το ξεχωρίζαμε αμέσως. Πάντα στις συζητήσεις 
κάτι δικό τους, κάτι ξεχωριστό, είχαν να που από τη 
σκληρή ζωή του βουνού. Διαμορφώνονταν έτσι μια 
ιδιαίτερη συναισθηματική κατάσταση με τη δική της 
ψυχολογία και ατμόσφαιρα που μόνο οι ίδιοι αντιλαμ-
βάνονταν έχοντας τις ξεχωριστές δικές τους παραστά-
σεις. «Τα παιδιά της Αστράκας» ήταν μια προσφιλής 
έκφραση που χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι θέλοντας να 
δείξουν την ξεχωριστή τους ζωή στην απομόνωση του 
βουνού και τις δικές τους εμπειρίες που τους ενώ-
νουν. Θυμάμαι, στο πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου 
στο χωριό, κάποιος Σαρακατσάνος αυτοσαρκαζόμενος 
είπε: «Είναι και κάποια παιδιά από την Αστράκα εδώ 
σήμερα, βάλτε τα στο χορό γιατί αύριο θα φύγουν για 
τα βουνά». Θέλοντας να δείξει την τεράστια διαφορά 
των συνθηκών διαβίωσης μεταξύ των τσομπαναραίων 
της Αστράκας και των γυναικόπαιδων στο δομημένο 
περιβάλλον του χωριού ο αείμνηστος μπάρμπα μου 
Σ.Τ. έλεγε σκωπτικά. «Δεν ήθελα άλλο τίποτα το καλο-
καίρι παρά να είμαι Σαρακατσάνα στο Κουκούλι».

Ακόμα στο νου φτάνουν σαν να είναι σήμερα, οι 
εικόνες με τα καραβάνια των ανδρών να κατεβαίνουν 
από το βουνό ή να φεύγουν για αυτό. Εικόνες που δεν 
είναι απλά ειδυλλιακές και ρομαντικές. Έχουν τη δική 
τους συναισθηματική φόρτιση γιατί αφορούσαν και τη 
δική μου οικογένεια, τους συγγενείς μου, όλους τους 
Σαρακατσαναίους του χωριού μου. Η κάθε νοικοκυρά 
είχε το δικό της γεμάτο τροβά και καλά ραμμένο, το 
δικό της δισάκι που θα έστελνε στους άνδρες της 
οικογένειας που ήταν στο βουνό. Κυρίως ψωμί, αλλά 
και άλλα καλούδια. Εφόδια για τουλάχιστον δύο εβδο-
μάδες. Μέχρι που κάποιος άλλος τσομπάνος να «ελευ-
θερωθεί» για να κατεβεί στο χωριό. Βλέπετε το μαγεί-
ρεμα στην Αστράκα, χωρίς να σημαίνει ότι έλειπε, είχε 
τις δυσκολίες του και πολύ περισσότερο η καθημερινή 
προμήθεια αγαθών που ήταν απαγορευτική. Όλοι εκεί 
πάνω κάτι περίμεναν από τους δικούς τους στο χωριό. 

 Το ανέβασμα στο βουνό προέβλεπε και σχετική 
προετοιμασία. Αποβραδίς θα έπρεπε να είναι όλα 
τακτοποιημένα. Ανήμερα του ταξιδιού πριν ακόμα 
φέξει τα μεταφορικά ζώα να είναι έτοιμα και σαμα-
ρωμένα. Το φόρτωμα των ζώων γίνονταν πολύ πρωί, 

θαμπά, προτού ακόμα ό ήλιος χτυπήσει για καλά. Οι 
πρώτες ακτίνες του ήλιου θα έπρεπε να βρει το καρα-
βάνι, αν ήταν δυνατό, πολύ πάνω από το Καπέσοβο. Ο 
δρόμος ήταν μακρύς, κουραστικός και θα διαρκούσε 
πολλές ώρες.

Το κατέβασμα από το βουνό στο χωριό δεν είχε 
αυτή την ένταση. Ο τσομπάνος είχε λίγες μέρες μπρο-
στά του μέχρι να επιστρέψει ξανά στο βουνό. Προείχε 
για αυτόν το πλύσιμο και η ξεκούραση. Κύριο μέλημα 
ήταν τα μεταφορικά ζώα. Έπρεπε αμέσως κάποιος να 
τα φροντίσει. Κατάκοπα καθώς ήταν από την πορεία 
έπρεπε αφού ξεκουραστούν για λίγο δεμένα, να οδη-
γηθούν μακριά από το χωριό σε κοινοτικές εκτάσεις να 
βοσκήσουν. Αυτή η δουλειά έπεφτε στους μικρότερους, 
στα νέα παιδιά της οικογένειας που είχαν τη γνώση 
και τη δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο. Καθημερινά 
λοιπόν θα έπρεπε να φροντίζουν για το πότισμα και το 
έλεγχο των ζώων μέχρι που αυτά να φύγουν ξανά για 
την Αστράκα.

Φεύγοντας όμως η γενιά των πατεράδων μας, ο 
τρόπος αυτός ζωής των Σαρακατσαναίων στα βοσκο-
τόπια της Αστράκας έπαψε να υπάρχει. Χρονολογικά 
μπορώ να πω ότι μετά τη δεκαετία του 1990 όλοι 
οι Σαρακατσαναίοι εγκατέλειψαν οριστικά και αμετά-
κλητα τον παραδοσιακό τρόπο διαβίωσης και αυτή τη 
μορφή της κτηνοτροφίας. Οι αλλαγές στην κτηνοτρο-
φία με τον περιορισμό της εκτατικής της μορφής και 
με τον τρόπο που ασκούνταν από τους παραδοσιακούς 
κτηνοτρόφους, σταμάτησαν και το ανέβασμα στην 
Αστράκα. Στο σύνολό τους σχεδόν οι Σαρακατσαναίοι 
του Κουκουλίου έπαψαν να είναι κτηνοτρόφοι. Απομέ-
νουν δύο αδέλφια της οικογένειας Χ. Ζ που ανεβάζουν 
τα κοπάδια της ακόμα εκεί. Δύο κατά την ταπεινή μου 
άποψη, συνειδητά δεινοί λάτρεις της παραδοσιακής 
κτηνοτροφίας και της ελεύθερης ζωής του βουνού. 

 Έτσι όπως και στην αρχή του μικρού αυτού κειμέ-
νου ανέφερα, η Αστράκα η «περιβόητη» αυτή κορυφή 
της Τύμφης, για τους Σαρακατσαναίους δεν ήταν απλά 
η «ψηλότερη ράχη» στα δικά τους βοσκοτόπια. Ήταν 
κάτι πολύ διαφορετικό. Θυμίζει και σηματοδοτεί έναν 
μεγάλο αγώνα ανθρώπων για ζωή και αποκατάσταση. 
Είναι ο τόπος μιας δύσκολης και ταλαίπωρης ζωής 
πολλών γενεών. Το όνομά της συνειρμικά μας μετα-
φέρει στους αγώνες των δικών μας ανθρώπων, των 
πατεράδων και των παππούδων μας. Στις αγωνίες για 
καλυτέρευση της ζωής τους όλων αυτών που περπά-
τησαν ολομόναχοι σπιθαμή προς σπιθαμή, μέρα και 
νύχτα, τα κακοτράχαλα, τα άνυδρα, τα άδενδρα, τα 
σπανά της βοσκοτόπια. Ήταν όμως όπως αποδείχτηκε 
στην πορεία οπλισμένοι με πολλά εφόδια. Κυρίως με 
πίστη και θέληση για ζωή και δημιουργία, πρωτίστως 
όμως με προσδοκίες για την καλυτέρευση της ζωής 
των παιδιών τους.

Κουκούλι, Ιούλιος 2019
Γεώργιος Τσουμάνης
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συνεχίζεται από το προηγούμενο

Όταν άνεμοι χολωμένοι αναστατώνουν τα χειμαδιά, 
τα κριάρια αυτά ξεκινούν πρώτα για τη βοσκή οδηγώντας 
το κοπάδι προς τα απάνεμα σημεία του λιβαδιού, όταν 
πλακώνουν οι παγωνιές, το κατευθύνουν προς τα 
προσήλια. Τις χρονιές που τα δέντρα βρίσκονται σε 
καρποφορία, οι άοκνοι αυτοί αρχηγοί παρασύρουν τα 
διστακτικά πρόβατα προς τα λογγωμένα μέρη για να 
απολαύσουν τους θρεπτικούς καρπούς των πουρναριών 
και της άγριας ελιάς, άλλοτε δε προπορευόμενα του 
κοπαδιού παρακινούν τα απρόθυμα ενίοτε στέρφα να 
αναζητήσουν το άθικτο χορτάρι στα δύστροπα πετροτόπια. 
Το ένστικτο της ομαδικότητας, το οποίο εξασφαλίζει 
τη συνοχή του κοπαδιού είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένο 
στα νομαδικά αιγοπρόβατα και πολύ πιο ισχυρό στα 
κριάρια τούτα, τα οποία με την κινητικότητα, την τόλμη 
και τις πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνουν, βοηθούν στη 
συσπείρωση των προβάτων.

Τα αρσενικά στα κοπάδια που μεταναστεύουν έχουν 
ως κοινό χαρακτηριστικό τις ομηρικές διαμάχες τις 
οποίες διεξάγουν κατά την εποχή του ζευγαρώματος 
των θηλυκών για την ανάδειξη του πρώτου επιβήτορα, 
του καπετάνιου, όπως συνηθίζουν να τον ονομάζουν 
οι νομάδες των Τζουμέρκων. Είναι όντως απορίας άξιο 
το γεγονός τούτο· τα κριάρια των Νακαίων, τα οποία 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης 
κοιμούνται αδερφωμένα στο μαντρί, την ημέρα βόσκουν 
δίπλα-δίπλα κατά συντροφιές, συχνά ξύνουν τα κέρατά 
τους στον ίδιο θάμνο ανά τρία και τέσσερα μαζί, να 
ξεβράζουν την εποχή της γονιμότητας των θηλυκών 
τόσο πείσμα και σκληρότητα το ένα εναντίον του άλλου 
και όλα εναντίον όλων με ολέθριες συνέπειες για τα 
ίδια και τους ποιμένες. Κάποια από αυτά καταλήγουν 
στον θάνατο από το άνοιγμα του κεφαλιού τους που 
το προκαλούν τα αδυσώπητα μετωπικά χτυπήματα που 
δέχονται ή δίνουν, άλλα μένουν ανάπηρα με σπασμένη 
σπονδυλική στήλη, κάποια πεθαίνουν από εσωτερική 

αιμορραγία από τη διάλυση της σπλήνας, άλλα χάνουν 
την ικμάδα τους από βαρύτατους τραυματισμούς 
στα πόδια τους. Όταν όμως τελειώνει η οργιαστική 
περίοδος του έρωτα των προβάτων, οι θανάσιμοι αυτοί 
εχθροί, ξεχνούν το μίσος και την εμφύλια σύγκρουση, 
γαληνεύουν και συνυπάρχουν ειρηνικά έως την επόμενη 
ερωτοτροπία των θηλυκών. Τις στιγμές εκείνες που τα 
ρωμαλέα εκείνα κριάρια με καθήλωναν επί τόπου, στη 
σκέψη μου αναδεύονταν κάποιοι στίχοι, που αργότερα 
αποτέλεσαν τη μαγιά για το παρακάτω ποίημα:
«Του Ματσουκιού ο τσέλιγκας, ο Βάιος ο Νάκας 
που τα πολλά κριάρια του γκεσέµια και βαρβάτα,
κάλεσια, βάκρα, κέφαλα48, µπέλλα και µαυροµάτ(ι)κα
κάτσινα, λάια, µπούτσικα49, µπάλια50 και καραµάν(ι)κα
είν’ όµορφα και λεύτερα σαν τους αετούς της Πίνδου 
έχουν τα κέρατ’ άκοπα και στριφογυρισµένα 
και τα µαλλιά τους µακριά να πέφτουν ως τα νύχια 
είν’ τα κορµιά τους κάτασπρα απ’ τις µπόρες ξεπλυµένα 
η περπατησιά τους είν’ γοργή, τραχιά η βελαξιά τους 
κι όπως του άγριου γερακιού κοφτερή είν’ η µατιά τους. 
Όλον το χρόνο ξώµαντρα51 γρεκιάζουν52 όπου θέλουν 
βόσκουν σε τόπια ασφακερά, σε αγριλιές σταλίζουν53
πίνουν νερό από ζερβά54, λιάζονται στα προσήλια 
σε γρούσπες55 ξαποσταίνουνε, σε λάκκους κουτριούνται56 
σε πουρναριών απόµπηξες57 ξύνουν τα κέρατά τους,
στον πρόγκο58 και στο θρόισµα59, φράχτες δεν τα κρατάνε
φυσοµανούν60 σαν άλογα, αν τα ζυγώσει61 ξένος 
σαν τα ξεφτέρια ρίχνονται την ώρα του µαρκάλου62. 
Τα καµαρώνει ο τσέλιγκας και χαίρεται η καρδιά του».

«Τσάκισε63 όμως η μέρα», σφύριξα και παρακίνησα το 
στερφοκόπαδο να πάρει τον δρόμο του γυρισμού για τη 
στάνη. Νέα και γερά καθώς ήταν τα στέρφα και τα κριάρια, 
ανέμελα για αρνιά και άρμεγμα, παρασύρθηκαν σ’ ένα 
χορευτικό σκίρτημα διατρέχοντας όλη τη λάκκα ώσπου 
έφτασαν στην άλλη άκρη της στην αρχή του μονοπατιού, 
έτοιμα να «ρούσουν64». Κατά την ώρα του φευγιού τα τρία 
πιο δυνατά αρσενικά του κοπαδιού αντάλλαξαν μεταξύ 
τους πέντε-έξι κουτρησιές, μούγκρισαν απειλητικά, μα 

δεν είχαν διάθεση να αναμετρηθούν για τα αξιώματα του 
κοπαδιού· το ζευγάρωμα των θηλυκών αργούσε ακόμη· 
πάντως η παρεξήγησή τους αυτή αποτέλεσε προμήνυμα 
για το μεγάλο πάλεμα, που θ’ αναδείξει τον «καπετάνιο65» 
του κοπαδιού, κατά τον Απρίλη μήνα.

Ενώ λοιπόν τα στέρφα χαίρονταν και χόρευαν, «η 
λάια με τον κύπρο»66, μια προβατίνα στειροπούλα67 
έμεινε πίσω από τα πρόβατα κρατώντας στον αέρα το 
αριστερό μπροστινό της πόδι γιατί δεν μπορούσε να το 
πατήσει από τον πόνο· τη μελαγχολική της όψη σκίαζε 
ένα παράπονο γιατί ήταν αδύναμη ν’ ακολουθήσει το 
κοπάδι· της είχε μείνει όμως κάτι από το ορεσίβιο ύφος 
της γιατί έτρεχε με κόπο με τα τρία πόδια της για να μην 
την πιάσω, ώσπου απόκαμε και παραδόθηκε. Διεπίστωσα 
πως «ήταν τσακισμένη»68 φαίνεται πως το πόδι της είχε 
σφηνωθεί σε κάποιο στένωμα στον μεγάλο πρόγκο του 
κοπαδιού από τη συμπλοκή των σκυλιών. Την λυπήθηκα, 
δεν ανησύχησα όμως ιδιαίτερα γιατί ήμουν βέβαιος πως 
ο πολύξερος Βάιος θα της έδενε το σπασμένο πόδι με 
δύο μικρές σανίδες, με έναν αυτοσχέδιο νάρθηκα και η 
λάια σε δεκαπέντε μέρες θα ήταν έτοιμη να περιπλανηθεί 
στα στρυφνά βοσκοτόπια της.

Με κόπο κατόρθωσα να «την σκάσω στον ώμο»69 
μου, γιατί ήταν ατάραγη70 και αναστατωμένη, ενώ δεν 
με βόλευε καθόλου η μακριά κάπα μου. Με δυό-τρία 
παραγγέλματα, τραγιά71 και κριάρια μπήκαν επί κεφαλής 
του κοπαδιού και στη στιγμή τα στέρφα *«χτύπησαν τον 
κατήφορο», σκορπίστηκαν μέσα στο ντυμένο72 και έπεσαν 
σ’ ένα ξέφωτο, πιο πάνω από τη στάνη· πέρασαν καμιά 
ώρα βόσκοντας και την ώρα που ο ήλιος έγερνε στα 
Λευκαδίτικα βουνά «σουρτάριασαν73» για το γρέκι.

Τ’ αγνάντευα από το καραούλι· είχα την αίσθηση πως 
δεν είχα φύγει ποτέ από τα πρόβατα, πως εξακολουθώ 
να είμαι ο στερφάρης74 της οικογένειάς μου, πως τα 
δεκαπέντε χρόνια που μεσολάβησαν από το 1977 που 
«ξεστανίσαμε75» ήταν ένα όνειρο. 

συνεχίζεται στο επόμενο

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

48 κέφαλο: πρόβατο με λευκό χρώμα στο σώμα και στα πόδια αλλά 
με μαύρο (λάιο) σε όλο το κεφάλι. Προέρχεται από τη σύνθετη 
λέξη μαυροκέφαλο με συγκοπή δυο συλλαβών, σύνηθες φαινόμενο 
στους νομάδες: πχ αδερφούλης-αδερφούλα-φούλης- φούλα. Η 
λέξη μαύρος παράγεται από α στερητικό και ρίζα μαρ του ομηρικού 
ρήματος μαρμαίρω: λάμπω-αμαρφός-αμαυρός: ο μη λάμπων, ο 
σκοτεινός. Δεύτερη εκδοχή από αρχ. ελλ. ρήμα αμαυρόω-ώ-
αμαυρός-μαύρος. Η λέξη κέφαλος από την ομηρική λέξη κεφαλή-
μαυροκέφαλο-κέφαλο. 
48 μπούτσικο: πρόβατο λευκού χρώματος στο κορμί, με κοκκινωπό 
πρόσωπο και κόκκινα στίγματα στα πόδια.
50 μπάλιο: πρόβατο μαύρου χρώματος στο κεφάλι με άσπρη κηλίδα 
στο μέτωπο, στη μπάλα. Από το ομηρικό ρήμα βάλλω παράγεται 
το επίθετο βαλιός-βαλιά-βαλιόν: ο φέρων λευκόν στίγμα επί του 
μετώπου. Βαλιός-βάλιος-μπάλιος. Βαλίος ήταν το όνομα ενός εκ 
των ίππων του ομηρικού Αχιλλέα.
51 ξώμαντρα: έξω στη φύση χωρίς περιφραγμένο χώρο. Ξώμαντρα, 
από αρχ. ελλ. επίρρημα έξω και αρχ. ελλ. λέξη μάνδρα-εξώμανδρα-
μανδρί-μαντρί-ξώμαντρα.
52 γρεκιάζουν: κοιμούνται τη νύχτα. Από την τούρκικης προέλευσης 
λέξη γρέκι- γρέκιασμα, γρεκοτόπι: τοποθεσία κατάλληλη για 
γρέκιασμα κοπαδιού.
53 σταλίζουν: τα πρόβατα αναπαύονται σε μέρη με σκιά τις ζεστές 
ώρες της ημέρας. Ιδανικοί φυσικοί στάλοι των προβάτων είναι τα 
μεγάλα δέντρα με πλούσιο φύλλωμα. Όπου σπανίζουν τα δέντρα 
οι ποιμένες στήνουν στάλο στερεώνοντας στο έδαφος ορθοστάτες 
(πασσάλους) και τους συνδέουν με οριζόντια λούρια (λεπτά και 
μακριά ξύλα) τοποθετώντας επάνω σε αυτά κλαδιά και θάμνους 
(φτέρη, άχυρο, καλάμι) ώστε να κατασκευασθεί τεχνητός στάλος. Η 
πιθανή προέλευση από αρχ. ελλ. λέξη «στάλιξ- ικος ή σταλίς-ίδος»: 
πάσσαλος-σταλίκι-στάλος, η οποία παράγεται από το αρχ. ελλ. ρήμα 
ίστημι, αόρ. β’ έστην, μετοχή στάς-στάντος-στάλιξ-στάνη-στάλος, 
σταθμός.
54 ζερβά: ανήλιαγοι τόποι. Πιθανή προέλευση από τη λέξη ζαβός: 
δύστροπος-ζαβρός- ζαρβός-ζερβός. Η λέξη ζαβός παράγεται 
πιθανόν από αρχ. ελλ. λέξη Σαβός: φρυγική θεότητα της οποίας τα 
μυστήρια ήταν όμοια με τα αντίστοιχα του θεού Διονύσου. Σαβός-
ζαβός: ο μαινόμενος πχ. ζαβά τζομπανόσκυλα.
55 γρούσπα ή γούπατο: κοίλωμα εδάφους χωρίς ορίζοντα: γρούσπα, 
πιθανή προέλευση από αρχ. ελλ. λέξη «γρώνη»: μικρή κοιλότητα και 
σκάφη ζυμώματος με ρίζα από το ομηρικό ρήμα γράω-ώ: τρώγω, 
ροκανίζω. Γρώνη-γρώπη-γρούπα-γρούσπα, αρωμούνικο γροάσπα. 
Οι νομάδες των Τζουμέρκων αποκαλούσαν «σκαφίδια» μεταφορικά 
κάποια ισιώματα περιβαλλόμενα από υψώματα, κάποια γούπατα 
δηλαδή. Γούπατο, πιθανή προέλευση από συμφυρμό των λέξεων 
γούβα και πάτος. Γούβα από τη λέξη γρώνη-γούρνα με αντιμετάθεση: 
γρώνη-γρούνη-γούρνη-γούρνα- γούρα-γούβα. Πάτος από αρχ. ελλ. 
ρήμα πατέω-ώ, γούβα+πάτος-γούπατο, άλλη εκδοχή: γη+πάτος-
γούπατο, γρούσπα. Δεν είναι διόλου απίθανο η λέξη γούβα να 
προέρχεται από τη λέξη λακκούβα με συγκοπή συλλαβής. Λάκκα 
από αρχ. ελλ. λέξη «λάκκος»-λακκούλα-λακκούβα-λαγούβα-γούβα.
56 κουτριούνται: χτυπιούνται κεφάλι με κεφάλι. Προέλευση από 

αρχ. ελλ. λέξη κοττίς-δος ή κόττη-ης: κεφαλή. Κόττη-κότρη-κούτρα-
κουτράω-ώ και κουτρίζω, κούτρημα, κουτρησία. Από το κουτράω 
και οι λέξεις κουτουλάω και κούτελο. Κουτουλάω: χτυπώ με το 
κεφάλι.
57 απόμπηξη: σουβλερό υπόλοιπο κομμένου ξύλου, μπηγμένο στο 
έδαφος· από πρόθεση από+πήξω, μέλλοντα αρχ. ελλ. ρήματος 
πήγνυμι.
58 πρόγκος: φυγή τρομαγμένου ζώου· πιθανή προέλευση από 
αρχ. ελλ. ρήμα εγγίζω και την πρόθεση προ-προεγγίζω-προγγίζω-
προγκάω-πρόγκος· άλλη εκδοχή από το σλάβικο bruca: προσβλητικό 
διώξιμο.
59 θρόισμα: ταραχή, από την ομηρική λέξη θρόος-θρους και ρήματα 
θρώσκω: αναπηδώ και θρέω: κραυγάζω· θρούς-θροίζομαι-θρόισμα.
60 φυσομανούν: ρωθωνίζουν φοβερά, θυμώνουν τρομερά, από αρχ. 
ελλ. ρήματα φυσάω-ώ και μαίνομαι.
61 ζυγώνω: πλησιάζω, φέρνω στον ίδιο ζυγό. Από αρχ. ελλ. ρήμα 
ζυγόω-ώ. 
62 μαρκάλος: εποχή ζευγαρώματος προβάτων· η λέξη έχει τούρκικη 
προέλευση. 
63 τσάκισε η μέρα: ζύγιασε η μέρα, πέρασε το μεσημέρι και ήρθε 
το απόγευμα. 
64 να ρούσουν: να μπουν επικεφαλής οι ηγήτορες του κοπαδιού, 
τραγιά ή κριάρια (γκεσέμια) και να ακολουθήσουν στη σειρά τα 
πρόβατα. Από αρχ. ελλ. ρήμα ορούω, μέλλοντας ορούσω: ορμώ 
γρήγορα προς τα εμπρός ή από αρχ. ελλ. ρήμα ρέω-ρόος- ρούς-
ροή-ρούω.
65 καπετάνιος: το αξιώτερο κριάρι, ο πρώτος στην ιεραρχία των 
αρσενικών. Πιθανή προέλευση από την βενετική λέξη «καπετάνιο», 
μεσαιωνική: κατεπάνος (κατά+επάνω)-καπετάνιος-καπετανάτο-
καπετανλίκι.
66 η λάια με τον κύπρο: οι ποιμένες στα πρόβατα κρεμούσαν 
κουδούνια και στα γίδια κύπρους. Η συνήθης αναλογία στους 
νομάδες των Τζουμέρκων ήταν ένα κουδούνι στα εφτά πρόβατα, 
οπότε στα εκατό πρόβατα αναλογούσαν 14 κουδούνια. Όσοι ήταν 
προβατομάχοι και διακρίνονταν για το μεράκι τους κρεμούσαν έναν 
κύπρο σε μια προβατίνα, συνήθως λάια για να σπάει τη μονοτονία 
των κουδουνιών και να γλυκαίνει ο ήχος του κύπρου την ακοή τους.
67 στειροπούλα: προβατίνα τριών χρόνων που γεννάει δεύτερη 
φορά, είχε γεννήσει δηλαδή ως μηλιόρα (δυο χρόνων). Από 
την ομηρική λέξη στείρη και κατάληξη πούλα, όπως βοσκός-
βοσκοπούλα. 
68 τσακισμένη: είχε σπασμένο το πόδι στην κνήμη. Προσωπική 
άποψη, παράγεται από την ομηρική λέξη κάγκανον: υλικό πολύ 
ξερό κατάλληλο για καύση ως εύθραυστο. Πληθυντικός, κάγκανα-
τσάγκανα-τσάκανα-τσάκνα και τσακνάκια (λεπτά ξερά κλαδιά 
ιδανικά για προσάναμμα)-τσακνίζω-τσακίζω-τσακισμένος· εν 
προκειμένω το πόδι της προβατίνας «τσακίστηκε» σαν ξερό κλαδί. 
Τσακιστός τόπος: τόπος τραχύς, πλαγιά με απότομη κλίση που 
όποια ζώα αναγκάζονται να τον περπατήσουν, ενδέχεται να 
τραυματισθούν ή να γκρεμισθούν. Άλλη εκδοχή, το ρήμα τσακίζω 
ως ηχοποιημένη λέξη δημιουργήθηκε από το επίρρημα «τσακ», 
δηλωτικό του ήχου τον οποίο παράγει ένα ξερό ξύλο, όταν σπάει.

69 να την σκάσω στον ώμο: να την ανεβάσω. Το ρήμα σκάω είναι 
συγκεκομμένος τύπος του ρήματος σκαλώνω-σκάνω-σκάω, το 
οποίο προέρχεται από τη λατινική λέξη σκάλα-σκαλώνω-σκαλωσιά-
σκάλωμα.
70 ατάραγη: βαριά και ασήκωτη. Παράγεται από α στερητικό και 
θέμα παρακειμένου μέσης φωνής «τετάραγμαι» του αρχ. ελλ. 
ρήματος ταράσσω: ατάρακτος-ατάραγος.
71 τραγιά: η λέξη παράγεται από αόριστο β’ «έτραγον» ή παθ. 
αορ. β’ «ετράγην» αρχ. ελλ. ρήματος τρώγω. Τράγος: ο τρώγων, ο 
μηρυκάζων. *«Χτύπησαν τον κατήφορο»: κινήθηκαν ορμητικά από 
ψηλότερο προς χαμηλότερο τόπο. Από αόριστο «εκτύπησα» αρχ. 
ελλ. ρήματος κτυπέω-κτυπώ-χτυπώ-χτύπημα.
72 ντυμένο: τόπος καλυπτόμενος με θαμνώδη βλάστηση, αντίθετο 
είναι το σπανό, το γυμνό από δέντρα και θάμνους: ντυμένο, 
από μετοχή μέσου παρακειμένου αρχ. ελλ. ρήματος ενδύω-
ενδεδυμένος-ενδυμένος-ντυμένος.
73 σουρτάριασαν: τα πρόβατα σε συνεχή ροή κινούνται προς κάποια 
κατεύθυνση· σουρταριάρα: προβατίνα που οδηγεί το κοπάδι· 
σουρτάρα: τα πρόβατα αρμαθιασμένα πηγαίνουν για βοσκή ή 
για νερό ή για το μαντρί· σύρμα: τομέας λιβαδιού ή μονοπάτι 
στενό. Από αρχ. ελλ. ρήμα σύρω-συρτός-συρτάρι-συρταριάζω- 
σουρταριάζω-σουρταριάρα. Στα Πράμαντα Τζουμέρκων οι ποιμένες 
συχνά χρησιμοποιούσαν τη λέξη με μετατροπή του ρ σε λ, δηλαδή 
σουλτάρα, σουλταριάζουν-σουλταριάρα. Συρτάρι επίσης ονομάζουν 
και το σχοινί από το χαλινάρι των αλόγων π.χ. πιάσε το άλογο από 
το συρτάρι του και φέρ(ε) το να το φορτώσουμε.
74 στερφάρης· αντιφατική υπήρξε η στάση της νομαδικής κοινωνίας 
των Τζουμέρκων και των Σαρακατσιαναίων προς τον στερφάρη. 
Υπερτιμημένος ήταν ο γαλαριάρης, ενώ ο γιδάρης παντελώς 
απαξιωμένος γιατί τα γίδια οι εν λόγω νομάδες τα θεωρούσαν 
υποδεέστερα. Σε μια βαθμίδα ανώτερη από τον τζιομπάνο των 
γιδιών τοποθετείται ο στερφάρης, ο οποίος υπολειπόταν σε 
αίγλη κατά πολύ του βοσκού των γαλαριών. Ο στερφάρης που 
δεν έπαιρνε προαγωγή για τα γαλάρια, αντιμετώπιζε δυσκολίες 
στο να παντρευτεί «δεν τό δνι καένας γναίκα» λόγω έλλειψης 
κύρους. Άλλη όμως κοινωνική εικόνα αναδύεται για τον στερφάρη 
από παροιμία ευρέως διαδεδομένη στα Τζουμέρκα. Κάποια νέα 
γυναίκα ερωτοπλανταγμένη η οποία ζήλεψε τη νεότητα, την 
αρρενωπότητα και το αγροίκον του στερφάρη, επόθησε διακαώς τη 
συνουσία μετ’ αυτού προκειμένου να κατευνάσει τον ακατάσχετο 
οίστρο της, συνάμα δε επεθύμησε νερό από ανήλιαγον τόπο, που 
είναι «παταγουδιασμένο», για να σβήσει τη δίψα του σώματος. Η 
πυρπολημένη λοιπόν από το πάθος γυναίκα, κατά τον παροιμιακό 
λόγο, φέρεται ειπούσα: «θέλω νερό από ζερβό και π..... από 
στερφάρη»!!!
75 ξεστανίζω: θέτω τέλος στην ποιμενική ζωή πουλώντας τα 
πρόβατα και αλλάζω επάγγελμα, συνώνυμα «ξεπροβατιάζω ή 
ξιπρατιάζου». Ξεστανίζω, από πρόθεση εκ+στάνη-εκστανίζω-
εξεστάνισα στον αόριστο –ξεστανίζω. Η λέξη στάνη από αορ. β’ 
έστην, στάς-στάντος του αρχ. ελλ. ρήματος ίστημι..



τα
σαρακατσανικα 9φ. 78

Συνεχίσθηκε η παράδοση της οργά-
νωσης του Ανταμώματος των Σαρα-
κατσαναίων Αττικής, στην Πάρνη-

θα, στη θέση «Μόλα», εκεί που κάποτε 
είχαν τα κονάκια τους Σαρακατσαναίοι 
που ξεκαλοκαίριαζαν στην Πάρνηθα και 
κατέβαιναν το χειμώνα στα πεδινά της 
Αττικής (Λεγραινά, Νέα Μάκρη, Αυλώνας, 
Βάρη κ.λπ). 

Αντάμωμα που αφιερώνεται στους 17 
Σαρακατσάνους βοσκούς που εκτέλεσαν 
οι Γερμανοί στις 23 Ιουλίου 1944. Αρκετός 
κόσμος τίμησε την εκδήλωση, βοήθησε 
και ο καλός καιρός. Την πετυχημένη διορ-
γάνωση είχε ο Σύλλογος Σαρακατσαναί-
ων Περιφέρειας Αττικής «τα χειμαδιά», 
μέλη του οποίου είναι Σαρακατσάνοι που 
από πολύ παλιά ανεβοκατέβαιναν από 
τα βουνά στους κάμπους της Αττικής και 
αντίστροφα. Σημαντική ήταν η συμβολή 
του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Χατζή, 

που εκτός από τον συντονισμό των καλλι-
τεχνών που συμμετείχαν βοήθησε και στην 
οργάνωση. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι 
από τους Συλλόγους Σαρακατσαναίων 
Αυλώνα, Πελοποννήσου και η Αδελφότης 
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου. 

Οι Ηπειρώτες Σαρακατσάνοι συμμετεί-
χαν οργανωμένοι στην εκδήλωση. Περί-
που 50 άτομα, πολλοί μάλιστα νέοι, μια 
παρέα που πέρασε μια όμορφη μέρα. Η 
Αδελφότητα παρακίνησε τα μέλη της για 
συμμετοχή και ελπίζουμε να συνεχισθεί η 
παρουσία μας και τα επόμενα χρόνια. Να 
κλείσουμε την αναφορά στο αντάμωμα 
αυτό παραθέτοντας τα ονόματα των εκτε-
λεσθέντων 17 Σαρακατσάνων από τους 
Γερμανούς.

Ντούνας Δημήτριος, Ντούνας Ευάγγε-
λος, Ντούνας Ηλίας, Ντούνας Παναγιώ-
της, Ντούνας Κων/νος, Ντούνας Γεώργιος, 
Ντούνας Κων/νος, Καραγιώργος Ιωάν-

νης, Καραγιώργος Σωτήρης, Καραγιώργος 
Γιώργος, Καραγιώργος Βενιζέλος, Καρα-
γιώργος Ηλίας, Μακροδημήτρης Σταύρος, 
Μακροδημήτρης Γιώργος, Μακροδημήτρης 

Ιωάννης, Πετρόγιαννης Δημήτριος, Ρούσ-
σος Σπύρος

Καλή αντάμωση του χρόνου στον ίδιο 
χώρο.

Αδελφότης των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου- Έργα και Ημέραι:
«Απ’ τα τραγούδια του γάμου μας Νο1 και Νο2»

Θα συνεχίσουμε σε αυτό το φύλλο 
την παρουσίαση μιας ακόμα «αδι-
κημένης», ως προς την προβολή της 

δημιουργίας της, προσπάθειας της Αδελφό-
τητας. Πρόκειται για την έκδοση των δύο 
πρώτων κασετών  με γνήσια σαρακατσάνι-
κα τραγούδια του γάμου,  που έγινε ακρι-
βώς πριν 35 χρόνια. 

Η ηχογράφηση της πρώτης κασέτας έγι-
νε στις 24/6/1984  (Πρόεδρος Γιάννης Αλ. 
Αρβανίτης) και ο τίτλος της ήταν «Απ’ τα 
τραγούδια του γάμου μας Νο1: Προζύμια, 
Ξύλα, Φλάμπουρας, ξεκίνημα)  και ένα χρό-
νο αργότερα έγινε ηχογράφηση της δεύτε-
ρης κασέτας με τίτλο «Απ’ τα τραγούδια του 
γάμου μας Νο 2: της στράτας, του γλεντιού)

Η απόφαση για την ηχογράφηση της πρώ-
της κασέτας πάρθηκε το Φλεβάρη του 1984

Επιλέχτηκαν να ηχογραφηθούν τραγού-
δια που τραγουδούσαν στο ξεκίνημα του 
γάμου, στο φλαμπουράκο, στα προζύμια, 
στο ράψιμο του φλάμπουρα, στο ξεκίνημα 
της νύφης, στη στράτα για το κονάκι του 
γαμπρού. Γνήσια σαρακατσάνικα τραγού-
δια. Να σημειώσουμε εδώ ότι φλάμπουρα 
έραβαν και άλλοι, νομάδες ή μη,  όπως οι 
Αρβανιτόβλαχοι,  αλλά και σε πολλά χωριά 
της υπαίθρου (μπαϊράκι). Όμως εκείνο που 
ριζικά διαφέρει, είναι  ότι δεν τραγουδάνε 

το μπαϊράκι ή, όπου τραγουδάνε, τα τραγού-
δια τους δεν έχουν καμιά σχέση με τα σα-
ρακατσάνικα. Ακόμα να πούμε ότι οι όλοι οι 

Σαρακατσαναίοι, 
από την Ήπειρο 
ως τη Θράκη και 
την Πελοπόννη-
σο, τραγουδάνε 
στα προζύμια και 
το φλάμπουρα 
(όσοι ράβουν) 
ακριβώς τα ίδια 
τραγούδια με 
ελάχιστες παραλ-
λαγές, πράγμα 
που καταδεικνύει 

την πολιτισμική συνοχή των Σαρακατσαναί-
ων. 

Η κασέτα ηχογραφήθηκε στο στούντιο και 
συνόδευσαν στο κλαρίνο ο μοναδικός Γρη-

γόρης Καψάλης, λαούτο ο Κώστας Πίτσιος. 
Ακόμα θυμούνται, όσοι ήταν στην ομάδα που 
τραγουδούσε, τον θαυμασμό του Γρηγόρη 
για τον συντονισμό τους, χωρίς ιδιαίτερες 
πρόβες και χωρίς κάποιον μαέστρο που θα 
τους δίδασκε το πολυφωνικό τραγούδι. Οι 
πρόβες γινόταν στο γραφείο, που ήταν τότε 
στην οδό Βεραντζέρου 13, η Αδελφότητα 
δεν είχε ακόμα ιδιόκτητο γραφείο.

Να σημειώσουμε όσους πήραν μέρος  και 
τραγούδησαν, άλλοι και στις δυο κασέτες, 
κάποιοι στη μία, γιατί δυστυχώς στις  κασέ-
τες  ούτε και στα CD γράφονται τα ονόματά 
τους. Αν ξεχάστηκε κανένας ας μας συγχω-
ρέσει. Ήταν εποχές που όσοι πρόσφεραν, 
δεν νοιάζονταν για την δική τους προβολή.

Ναπολέων Βαγγελής, Θεοχάρης Γιαννα-

κός, Νίκος Γιαννακός, Λεωνίδας Φερεντίνος, 
Ανθούλα Βαγγελή, Μυρτώ Βαγγελή, Ελένη 
Κώτση, Αγαθή Τάγκα, Θανάσης Τάγκας

Τα περισσότερα από τα μέλη που τραγού-
δησαν στην κασέτα είχαν παραβρεθεί σε 
γάμους και είχαν τραγουδήσει τα τραγούδια 
και έτσι τα γνώριζαν.  

Πώς διατέθηκαν  οι πρώτες  κασέτες: Στα 
ανταμώματα που ακολούθησαν  στο Γυ-
φτόκαμπο, Περτούλι (1984-1985) τα μέλη 
του τότε ΔΣ και της Αδελφότητας γύριζαν 
στις παρέες  και τις προωθούσαν. Προφα-
νώς,  ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν είναι ο 
πρώτος που στην Ελλάδα πούλησε CD ή 
κασέτες. Διατέθηκαν επίσης στους χορούς  
της Αδελφότητας και σε επισκέψεις μελών 
στα χωριά τους στην Ήπειρο. Η πρώτη κασέ-
τα εκδόθηκε σε 550 τεμάχια και διατέθηκε 
προς 350 δραχμές το τεμάχιο. Τότε είχαμε 
ακόμα δραχμές.  Οι πρώτες 550 κασέτες 
εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα το καλοκαίρι 
το 84 και το φθινόπωρο έγινε επανέκδοση 
άλλων 350. 

Αργότερα, τα τραγούδια, όταν η τεχνολο-
γία προχώρησε, αντιγράφηκαν και κυκλο-
φόρησαν σε CD. 

Η αξία και η μοναδικότητα της κασέτας 
αποδεικνύεται από το ότι παρότι πέρασαν 
35 χρόνια από την έκδοσή της δεν έγινε 
άλλη ηχογράφηση από ερασιτέχνες τρα-
γουδιστές γνήσιων πολυφωνικών  Σαρακα-
τσάνικων τραγουδιών, όπως αυτά ήταν πριν 
μπουν στα γλέντια οι κομπανίες. Σήμερα 
κυκλοφορούν CD  με «σαρακατσάνικα τρα-
γούδια» από επαγγελματίες τραγουδιστές, 
και χωράει πολλή συζήτηση κατά πόσο εί-
ναι γνήσια όλα τα τραγούδια και κατά πόσο 
αποδίδονται με τον τρόπο που τα τραγου-
δούσαν οι πρόγονοί μας. 

Περισσότερο όμως φάνηκε η αξία της 
κασέτας, ιδιαίτερα της πρώτης, γιατί ξανα-
θύμισε σχεδόν ξεχασμένα έθιμα, και χρησι-
μοποιείται ακόμα και σήμερα στους γάμους, 
στο ράψιμο του φλάμπουρα και στο πιάσιμο 
των προζυμιών του γάμου, όσων πιστών 
στην παράδοση επιμένουν ακόμα. 

Αντάμωμα Σαρακατσαναίων στην Πάρνηθα
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Σε παλιότερους καιρούς ένας 
μεγαλοτσέλιγκας είχε πάρα πολ-
λά πρόβατα. Ανάμεσα σ’ αυτά 

ξεχωριστή θέση είχε ένα κριάρι. Ήταν 
μεγαλόσωμο και όμορφο, γι’ αυτό απο-
τελούσε τα καμάρι του τσέλιγκα. Αλλά 
τα ωραία προκαλούν τον φθόνο. Έτσι, 
και στην περίπτωση αυτή, αυτό το κρι-
άρι προκάλεσε τη ζήλια του χάρου, που 
θέλησε να το αφαιρέσει από το κοπά-
δι αυτό. Και αφού το έβαλε στο μάτι, 
κάλεσε την άσχημη πανούκλα και έδω-
σε εντολή να πάει στον ιδιοκτήτη και 
να του ζητήσει το περίφημο αυτό κρι-
άρι. Και πρόσθεσε ότι σε περίπτωση 
που συναντήσει άρνηση, να εξαφανίσει 
ολόκληρο το κοπάδι.

Η πανούκλα6, όπως ήταν φυσικό, 
υπάκουσε και τράβηξε για τη στάνη 
του μεγαλοτσέλιγκα. Χωρίς περιστρο-
φές και πολλές κουβέντες του ζήτη-
σε το κριάρι. Εκείνος, όμως, αρνήθη-
κε να της το δώσει, παρότι ήταν εντολή 
του χάρου. Η πανούκλα θύμωσε για την 
αρνητική στάση του τσέλιγκα και χωρίς 
χρονοτριβή εξετέλεσε τη διαταγή του 
χάρου και εξαφάνισε όλο το κοπάδι.

Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν πτόη-
σε τον τσέλιγκα και βάλθηκε να δημι-
ουργήσει ένα νέο κοπάδι. Τα κατάφε-
ρε και μάλιστα απέκτησε ένα άλλο κρι-
άρι, που δεν υστερούσε σε τίποτε από 
το προηγούμενο. Ο χάρος, όταν είδε 
το νέο κοπάδι και το νέο κριάρι, πάλι 
δεν έμεινε άπραγος. Έδωσε νέα εντο-
λή στην πανούκλα, που δεν διέφερε 
σε τίποτα από την προηγούμενη. Ρητά 
τη διέταξε να ζητήσει από τον τσέλι-
γκα το κριάρι, διαφορετικά, να εξαφα-
νίσει ολόκληρο το κοπάδι. Η πανού-
κλα εφάρμοσε πάλι πιστά τις οδηγίες 
του χάρου, εμφανίστηκε στον τσέλιγκα 
και του ζήτησε, ύστερα από απαίτηση 
του χάρου, να πάρει το κριάρι. Ο τσέλι-
γκας αμέσως δεν έδειξε κανένα σημάδι 
υποχώρησης και ορθά κοφτά απάντησε 
πως δεν δίνει το κριάρι του, το καμά-
ρι του. Ύστερα από την ανένδοτη στάση 
του, η πανούκλα εξαφάνισε και το δεύ-
τερο κοπάδι του. 

Ο τσέλιγκας στο πείσμα του χάρου 
αντέταξε το δικό του πείσμα και με 
πολύ κόπο έφτιαξε ένα τρίτο, νέο κοπά-
δι. Μέσα στο κοπάδι είχε πάλι ένα κρι-
άρι, που ήταν δυο φορές ανώτερο σε 
ανάστημα, δύναμη, ομορφιά και χάρη 
από τα προηγούμενα κριάρια. Ο χάρος, 
όταν είδε το τρίτο κοπάδι και το τρι-
σχαριτωμένο κριάρι, φρένιασε από τον 
θυμό του και αποφάσισε να πάρει την 

κατάσταση στα δικά του χέρια. Χωρίς 
να χάσει καιρό, πήγε ο ίδιος στη στά-
νη και παρουσιάστηκε στον τσέλιγκα. 
Αφού αυτοσυστήθηκε, του είπε ξεκά-
θαρα:
- Δώσε µου το κριάρι, αλλιώς θα µε ακο-
λουθήσεις για τον Αχέροντα ποταµό, 
δηλαδή για τον κάτω κόσµο. 

Ο τσέλιγκας απάντησε:
- Το κριάρι δεν σου το δίνω και προτιµώ 
να µε πάρεις µαζί σου.

Ύστερα από αυτή την απάντηση ο 
χάρος του είπε να τον ακολουθήσει. 
Έτσι, χάρος και τσέλιγκας βάδιζαν μαζί 
με προορισμό τον Αχέροντα ποταμό. 
Καθώς προχωρούσαν έπιασαν συζήτη-
ση. Σε μια στιγμή ρώτησε ο τσέλιγκας 
τον χάρο:
- Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, γιατί χρόνια 
τώρα έχω µια περιέργεια και αν θέλεις 
µου δίνεις απάντηση.
- Ρώτησέ µε, του είπε ο χάρος.
- Απορία έχω πώς γνωρίζεις πότε σώνο-
νται τα ψωµιά σε κάποιον και πηγαίνεις 
και τον παίρνεις;
- Α! είναι απλό, απάντησε ο χάρος. 
Εκεί στον πύργο που µένω, έχω µια 
πολύ µεγάλη αίθουσα, που είναι γεµάτη 
µε αναµµένα καντήλια. Κάθε αναµµένο 
καντήλι αντιστοιχεί και σ’ έναν άνθρωπο. 
Όταν βλέπω ότι ένα καντήλι τρεµοσβή-
νει, καταλαβαίνω ότι έχει σωθεί το λάδι. 
Πηγαίνω το σβήνω και πάω και παίρνω 
τη ζωή και την οδηγώ στον άλλον κόσµο.

Ο βλάχος, ο τσέλιγκας πήρε φόρα 
και αφού είδε ότι με προθυμία ο χάρος 
του έδωσε απάντηση, σκέφτηκε να του 
κάνει και μια δεύτερη ερώτηση:
- Να σου κάνω και µια άλλη ερώτηση; 
γιατί το ’χω απορία.
- Ρώτησέ µε ελεύθερα, απάντησε ο 
χάρος.
- Το δικό µου καντήλι το έχεις δει; Αν ναι, 
µέχρι πού έχει φτάσει το λάδι;
- Βέβαια, απάντησε ο χάρος. Το έχω δει. 
Είναι σαν να το έχω τώρα µπροστά µου. 
Το λάδι σου βρίσκεται κάπου στη µέση 
του καντηλιού.
-Α! αφού είναι έτσι, δεν µπορείς να µε 
πάρεις. Ξαναγυρνάω πίσω.

Ο χάρος έμεινε άφωνος, γιατί δεν 
περίμενε αυτή την απάντηση του πονη-
ρού βλάχου. Έτσι, από κει και μετά δεν 
έχει πει σε κανέναν σε ποιο σημείο βρί-
σκεται η στάθμη του καντηλιού του και 
παρουσιάζεται στον καθένα, όταν το 
λάδι φτάνει στο τέλος. 

Παραπομπές
1 [Πηγή: «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ- 
Μύθοι, θρύλοι 14/11/2015.
2 μύθος: φανταστική διήγηση, συνήθ. 
λαϊκής προέλευσης, που αναφέρεται 
ιδίως σε θεούς και ήρωες ή στη δημι-
ουργία και στην εξέλιξη του κόσμου και 
μεταδίδεται συνήθως προφορικά από 
γενιά σε γενιά (Λεξικό Νεοελληνικής 
γλώσσας).

3 θρύλος : προφορική διήγηση, ως επί 
το πλείστον επαινετική ή εκπληκτική 
και θαυμαστή για πρόσωπα, γεγονότα 
ή πράγματα του παρελθόντος, τα στοι-
χεία της οποίας βρίσκονται μεταξύ του 
μυθικού και του πιθανού. 
4 πονηρός ο βλάχος: λέγεται για κάποιον 
που τελικά αποδείχτηκε ξύπνιος.
5 βλάχος: λέγεται για κάποιον που απο-
δεικνύεται πονηρός ενώ θεωρούνταν 
αφελής.
πονηρός: αυτός που προσανατολίζει και 
χρησιμοποιεί την όποια ικανότητα και 
ευφυΐα διαθέτει στο να κάνει σκέψεις 
και να επινοεί τρόπους (συχνά πλάγι-
ους και ανορθόδοξους) ή τεχνάσμα-
τα που δεν περνούν από το μυαλό των 
άλλων, προκειμένου να πετύχει τους 
σκοπούς του: π.χ.H γυναίκα του, πονηρή 
και καπάτσα, κατάφερνε πάντα να γίνε-
ται το δικό της.
6 Πανούκλα: Στην ελληνική λαογραφία, 
ο λαός προσωποποιώντας την πανού-
κλα, τη φαντάστηκε σαν μια τυφλή 
μαυροφορεμένη γριά να κρατά στο χέρι 
ρόπαλο και να περιφέρεται στην επαρ-
χία σκοτώνοντας όποιον συναντά στο 
δρόμο της αλλά και όποιον αγγίξει.

Παραθέτουμε στη συνέχεια και δυο 
ιστορίες αληθινές αλιευμένες από το 
διαδίκτυο.

Α. Πονηρός ο βλάχος.
Συνέβη στη Θεσσαλονίκη…
«Ο φίλος -μανάβης στο κέντρο - έλα-

βε μια μέρα, στο ταχυδρομικό του κουτί 
μια πιστωτική κάρτα από την τράπεζα, 
που είχε λογαριασμό (τη γνωστή που 
σας έχει σπάσει τα νεύρα, τόσα μεση-
μέρια!).

Ιδεολόγος εναντίον των πιστωτικών, 
τηλεφωνεί εκνευρισμένος στον διευ-
θυντή της τράπεζας στη Θεσσαλονίκη.
- Σας ζήτησα εγώ κάρτα; Γιατί µου τη 
στείλατε χωρίς να µε ρωτήσετε;
- Εντάξει κύριε, δεν είναι υποχρεωτικό να 
την κρατήσετε. Αν δεν τη θέλετε, ελάτε 
να την ακυρώσουµε, αλλιώς θα σας χρε-
ώνεται ετήσια συνδροµή.

Πράγματι, την άλλη μέρα πηγαί-
νει στην τράπεζα, για να ακυρώσει 
την πιστωτική κάρτα. Αλλά όχι μόνος. 
Είχε μαζί του και ένα μεγάλο τσουβά-
λι πατάτες! Πάνω από 20 κιλά! Μπαί-
νει μέσα, ακυρώνει την κάρτα και κατό-
πιν πηγαίνει στον διευθυντή. Του αφή-

νει τις πατάτες, πάνω στο γραφείο και 
του λέει: 
- «Δεν είναι υποχρεωτικό να τις κρατή-
σετε. Αν δεν τις θέλετε, φέρτε τις πίσω 
στο µανάβικο, αλλιώς θα πρέπει να τις 
πληρώσετε»…

Β. Πονηρός ο βλάχος
Η έννοια της λέξης πονηρός έχει και 

το νόημα του αφελούς, όταν κάποιος 
κάνει μια πράξη, που, τελικά, δεν είναι 
προς το συμφέρον του. Ως παράδειγ-
μα αναφέρω τη φράση: «Πονηρός ο 
βλάχος. Γκρέμισε την πολυκατοικία, για 
να πουλήσει το οικόπεδο». Αλλά και το 
περιστατικό που ακολουθεί είναι προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

“Κτηνοτρόφος στη Λαμία δήλωσε 
κλοπή αιγοπροβάτων, προκειμένου να 
αποφύγει τον έλεγχο.

Συνελήφθη, χθες (08-05-2014) το 
βράδυ στη Λαμία, από αστυνομικούς 
του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας, ένας 
59χρονος ημεδαπός κτηνοτρόφος, ο 
οποίος κατηγορείται για ψευδορκία και 
ψευδή καταμήνυση.

Ειδικότερα, ο 59χρονος μετέβη χθες 
το μεσημέρι στο Τμήμα Ασφαλείας 
Λαμίας και κατήγγειλε ότι το χρονι-
κό διάστημα από βραδινές ώρες της 
07-05-2014 έως και πρωινές ώρες 
της 08-05-2014, άγνωστοι δράστες 
παραβίασαν την πόρτα ποιμνιοστασίου, 
που διατηρεί σε περιοχή της Λοκρίδας 
Φθιώτιδας και αφαίρεσαν (161) αιγο-
πρόβατα, διαφόρων ηλικιών και χρω-
μάτων.

Μετά από τη σχετική εξερεύνηση και 
αυτοψία που διενήργησαν οι αστυνο-
μικοί στο χώρο του ποιμνιοστασίου και 
στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ενδελε-
χούς έρευνας, προέκυψε ότι ο 59χρο-
νος δήλωσε ψευδώς την ανωτέρω κλο-
πή, ισχυριζόμενος ότι προέβη σε αυτή, 
προκειμένου να αποφύγει τις συνέπει-
ες από ενδεχόμενο έλεγχο των αρμόδι-
ων Υπηρεσιών.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση σχη-
ματίζεται δικογραφία από το Τμήμα 
Ασφαλείας Λαμίας, η οποία με την ολο-
κλήρωση του προανακριτικού έργου, 
θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Λαμίας.

[Αναρτήθηκε από: Πολύδροσος Παρνασ-
σού στις 10:26 μ.μ. Παρασκευή, 9 Μαΐου 
2014 BlogThis!].

του Γιώργου Καπρινιώτη

Το κριάρι, ο χάρος και ο πονηρός βλάχος1,4 
(μύθος2 ή θρύλος3)
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Ο Κώστας στον στρατό και γαμπρός

Τούτος ο μουραπάς είναι για το 
χωριανό μ’ τον Κώστα. Δεν τα 
κατάφερε να τελειώσ’ το σκολειό, 

τα παράτ’σι στ’ν Πέμπτη κι έγινε τσοπα-
νάκος από μ’κρός. 

Ήρθι ου κιρός να πάει φαντάρος, 
τι να κάμ’ , ζορίσ’κι λίγο. Παρουσιάσ΄κε 
στην Καλαμάτα. Άρχισε η εκπαίδευση 
στο στρατό, αλλά το μυαλό τ’ Κώστα 
ήταν στα πρότα.  Ό,τι έλεγαν οι εκπαι-
δευτές δεν τ’ άρπαζι αμέσως. Μια μέρα 
τ’ς μίλαγε ο λοχαγός κι ρωτάει τον 
Κώστα:

-Για πές μας ρε Κώστα, τι σημαίνει 
πατρίς

-Δεν ξέρου κυρ λοχαγέ, λέει ο Κώστας.
-Ποιος ξέρει να μας πει, ρωτάει ο 

λοχαγός. Σηκώνει το χέρι τ’ ένας φαντά-
ρος.

-Για πες μας εσύ ρε Γιώργο, τι ξέρ’ς. 
Κι αρχίζ’ ο Γιώργος: «πατρίς σημαίν’ η 

μάνα μας, ο πατέρας μας, τα χωριά μας, 
τα σπίτια μας,….»

-Για πες μας τώρα κι εσύ ρε Κώστα τι 
σημαίνει πατρίς

-Πατρίς σημαίν’ κυρ Λοχαγέ, λέει ο 
Κώστας, η μάνα τ’ Γιώργου , ο πατέρας τ’ 
Γιώργου, τα χωριά τ’ Γιώργου, τα σπίτια 
τ’ Γιώργου,….»

-Μπράβο είσαι γνήσιος πατριώτης!!!
Πέρασε ο καιρός κι απολύθ’κι ο 

Κώστας, ήρθε ο καιρός για παντρειά, 
ήταν όμως δύσκολο να βρει νύφη.

-Μη σε νοιζ’ τ’ λέει μια θεια τ’,  που 
‘ταν προξενήτρα, θα πάρ’ς τ’ν καλύτερη, 
μη βιάζεσαι

Μετά από λίγο καιρό του ‘κανε ένα 
προξενιό από ένα διπλανό χωριό. Όταν 
ανταμώθ’καν οι συμπέθεροι η θεια έκα-
τσι δίπλα απ’ τον Κώστα. Του είχε πει 
να πιάσει τ’ν κουβέντα στη νύφη, είχε 
περάσει όμως η ώρα κι ο Κώστας δεν τ’ς 
είχε κρίνει. Τον σκουντάει η θει τ’.

-Άι , πες τ’ς τίποτα
Τότε ρωτάει ο Κώστας την υποψήφια 

νύφη: «Το τρως το τυρί;»
-Όχι, του λέει εκείνη. 
Δεν ματά τ’ς έκρινε και κοντά από 

λίγο τον ματασκουντάει η θεια τ’ κι τ’ 
ματαρωτάει:

-Ο αδερφός σ’ το τρώει το τυρί
-Δεν έχω αδερφό, λέει η νύφη.
Κοντά από λίγο τον ματασκουντάει η 

θεια τ’,  κι ματαρωτάει ο Κώστας:
-Άμα είχες αδερφό, θα το ‘τρωγε το 

τυρί;

Σημείωση συντακτικής επιτροπής: 
Ένα παρόμοιο μουραπά για την αντί-
δραση αφελών υποψήφιων γαμπρών 
που εκδηλώνεται την ώρα του προξενιού 
δημοσίευσε ο Ναπολέων Βαγγελής και 
περιλαμβάνεται στο βιβλίο του «σαρακα-
τσάνικα μολοήματα». Ο Βασίλης Τσου-
καλάς είναι από τη Βοιωτία,  και είναι 
σημαντικό να δούμε ότι οι Σαρακατσάνοι,  
εκτός από κοινά τραγούδια, ήθη, έθιμα 
κ.λπ έχουν ανά την Ελλάδα και άλλα 
κοινά πολιτισμικά στοιχεία,  όπως είναι 
οι μουραπάδες και ο τρόπος που σατίρι-
ζαν διάφορες καταστάσεις. 

 Βασίλης Κουτσούμπας, 
Τσουκαλάδες Βοιωτίας

Η Αρχή
Ξαπλωμένος στο κρεβάτι διαβάζω τον φιλόλογο Γεωργουσό-
πουλο αρκετά χρόνια τώρα. Περιγράφει πολλές φορές τα προ-
σωπικά του βιώματα. Σχολείο στην κατοχή, πείνα στο στομάχι 
και πείνα για διάβασμα και μελέτη στη μεγάλη βιβλιοθήκη του 
πατέρα του. Τα ρουφούσε όλα σαν σφουγγάρι, μικρό παιδί. 
΄Ετσι μυήθηκε και ανακάλυψε τους μεγάλους ποιητές, τον 
Σολωμό, τον Παλαμά, τον Κάλβο, τον Βιζυηνό……  και μπαίνει 
σε λεπτομέρειες. 

Μούδωσε αφορμή με τις περιγραφές του να ξεπεράσω ένα 
εμπόδιο που είχα. «Τα προσωπικά»  Λένε, και ποιόν ενδια-
φέρουν τα προσωπικά σου; Μάλλον γι' αυτό δεν γράφουν, 
σκέφτηκα. Ας λένε ξανασκέφτηκα. Ποτέ καμιά κουβέντα και 
κανένα κείμενο δεν πάει χαμένο και θα χρειασθεί για τους 
επόμενους. Όταν μάλιστα πρόκειται για το δικό μας σινάφι, 
το τοπογυρισμένο που οι παλαιότεροι το ξέρουν και σε λίγο 
φεύγουν. Ξέρουμε από σκληρή ζωή, από κακουχίες, από βρεγ-
μένη κάπα, από κρύο, από στρώμα σε κλαδιά, από δεξιότητες, 
όλα μόνοι μας, από διαλέκτους γλώσσας διαφόρων χωριών της 
Ηπείρου, αλλά η γλώσσα γλώσσα μας και είμαστε οι τελευταίοι 
που τη μιλάμε. Μόνον γράμματα δε ξέραμε. Αυτά τα ευλο-
γημένα δε τα πηγαίναμε και δεν μας πήγαιναν. Για πολλούς 
λόγους. Ας λένε ξαναείπα θα τα γράψω. Ας με συγχωρήσετε, 
λοιπόν. Ύστερα είναι και η τελευταία γενιά που βρίσκεται στο 
παραπέντε της δύσης. Μικρά φαναράκια με το λιγοστό φως να 
τρεμοσβήνει ας φωτίσει τις στράτες των Σαρακατσαναίων γιατί 
αυτές τελείωσαν και τελειώνουν και οι άνθρωποί τους. Τέλος 
οι δρόμοι, τέλος τα έθιμα, τέλος τα σόγια, τέλος τα κοπάδια, 
τέλος τα’άλογα, τέλος τα σκυλιά της στάνης (τώρα τα σκυλιά 
είναι στο δωμάτιο, υπηρετούνται  δεν υπηρετούν). Τέλος   και 
τα φαναράκια. Από δώ και πέρα φως απ’ τα κινητά.

Ας μη ξεφύγω όμως. Θέλω να μείνω στα δικά μας. Τόχω καημό, 
να μην τα παρατήσω πάλι. Είναι η τελευταία  απόφαση. Το 
χρωστάω στις γενιές που φύγαν, στους γονείς και τους παπ-
πούδες. Ας δώσω, χρειάζομαι, κι έναν τίτλο. Για αρχή «Αρχή». 
Μετά θα τον αλλάξω. Ας πώ εδώ, φίλοι μου και συγγενείς, 
«σας χαιρετώ» και θα τα πούμε στο επόμενο φύλλο.

Γιάννης Καρβούνης-Παπαρούνας 

Παραλία Αρίλλα, 
Πέρδικα - Θεσπρωτίας
2665091484
http://www.hotel-alexios.gr

Για ακόμη μία χρονιά, μεγάλη επιτυχία σημείωσε 
το 39ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων, που 
πραγματοποιήθηκε στις 28, 29 και 30 Ιουνίου, στα 
Περτουλιώτικα Λιβάδια 

Το Σάββατο το απόγευμα , έλαβε χώρα το «βιωματικό 
καραβάνι» της Σαρακατσάνικης Ζωής, που αναπαριστά 
την πορεία προς τα βουνά. Ήταν πολλοί οι Σαρακατσάνοι 
που επέλεξαν να ζήσουν την εμπειρία είτε ιππεύοντας, 
είτε πεζοπόροι, ξεκινώντας από το παρεκκλήσι της 
Αγίας Κυριακής, διανύοντας μια ειδυλλιακή διαδρομή 
στα μονοπάτια του Κότζιακα, με τελικό προορισμό τον 
χώρο του Ανταμώματος στα Περτουλιώτικα λιβάδια.

Το βράδυ του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε το 
καθιερωμένο μεγάλο γλέντι σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο στα λιβάδια Περτουλίου.

Η κύρια εκδήλωση του Ανταμώματος, άρχισε το πρωί 
της Κυριακής, 30 Ιουνίου, με   τον καθιερωμένο Αγιασμό, 
με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, πολλών επίσημων 
προσκεκλημένων καθώς και πολλών χορευτικών από 
Ελληνικούς Συλλόγους Σαρακατσαναίων.

Το  Αντάμωμα καταγράφηκε από συνεργείο του 
συνδρομητικού καναλιού COSMOTE HΙSTORY  και από 
την εκπομπή από «ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ»  του λαογράφου  

κ. Χρήστου Μυλωνά και θα παρουσιαστεί από το 
κανάλι της Βουλής. 

Η Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων 
Ηπείρου συμμετείχε στο αντάμωμα με την οργάνωση 
έκθεσης φωτογραφιών από νομαδική ζωή των 
Σαρακατσαναίων από όλη την Ελλάδα και τη Βουλγαρία 
η οποία προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών ατόμων 
που την επισκέφτηκαν.

39ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων 



τα
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Στο προ-προηγούμενο φύλλο είχαμε καταπιαστεί με τις 
ξένες λέξεις που εντοπίζει ο Κάρστεν Χεγκ στο γλωσσικό 
ιδίωμα των Σαρακατσαναίων και τις οποίες καταγράφει 

στο τέλος του βιβλίου του (σελ. 446- 448). Είχαμε αφήσει “ξεκρέ-
μαστη” την υπόσχεση να συνεχίσουμε, επισημαίνοντας κάποια 
λάθη και ορισμένες παραλείψεις του Δανού γλωσσολόγου. Πριν 
προχωρήσουμε στο καθαρά γλωσσοτεχνικό μέρος του λεξιλογίου 
που παραθέτει, θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα συμπεράσματα, 
τα οποία προκύπτουν από τον κατάλογο των λέξεων που περι-
λαμβάνει στο έργο του και την ταξινόμηση στην οποία προβαίνει.

Έχουμε συνηθίσει να χαρακτηρίζουμε την παραδοσιακή κοι-
νότητα των Σαρακατσαναίων κλειστή ή σχετικά κλειστή. Σ'αυτόν 
το χαρακτηρισμό μας οδηγούν ορισμένα χαρακτηριστικά της 
οργάνωσης της. Όπως είναι το συντεχνιακό πνεύμα, η ενδογα-
μία, τα αυστηρά ήθη, ορισμένες σταθερές αρχές και αξίες. Η 
γλώσσα,όμως, άλλα “λέει”. Ο αριθμός των δάνειων γλωσσικών 
στοιχείων που παραθέτει ο Χεγκ, ο οποίος αριθμός στην πραγ-
ματικότητα (το υποστηρίξαμε, άλλωστε, και στο προηγούμενο 
σημείωμα) είναι πολλαπλάσιος, δείχνει ότι οι παραδοσιακοί 
Σαρακατσαναίοι δεν ήταν και τόσο “κλειστή” κοινότητα. Τα 
ανοίγματά της, ωστόσο, δεν παραβίαζαν τον παραδοσιακό χαρα-
κτήρα της ούτε κλόνιζαν τις αξίες και τις αρχές της οργάνωσής 
της. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά το λεξιλόγιο του Χεγκ, θα 
διαπιστώσουμε ότι οι περισσότερες δάνειες λέξεις σχετίζονται: α) 
με την επαγελματική τους δραστηριότητα και την ποιμενική τους 
ζωή π.χ. ονόματα προβάτων (καλεσιο, κάτσινο, βάκρο, μιλιόρα, 
μπέλο, γκεσέμι κ.α) ή ονόματα και εξαρτήσεις αλόγων (αλτζες, 
γρίβας, ντορής, ίγγλα, καλίγωμα, καπίστρι κ.α) ή χώροι καταλυ-
μάτων των ανθρώπων και σταυλισμού των ζώων (κονάκια,γρέκια, 
στρούγκα, οβορός, κουρίτα κ.α.) ή χαρακτηρισμοί τόπων (π.χ 
τσιαϊρι, βαλαώρα, μπαϊρι, βακούφι κ.α) ή ονόματα γαλακτομικών 
προϊόντων (διαούρτι, μανούρι, πατσιάς, μαξούλι κ.α) .β) λέξεις 
που αναφέρονται στην ενδυμασία και σε διάφορα είδη του 
εμπορίου (γιορντάνι, γιλέκο, κόπτσα, φουστάνι,μαντίλι,γκιοζόκι, 
σκτιά, βιλέντζα, κάπα κ.α) γ) λέξεις που σχετίζονταν παλιότερα 
με την οθωμανική εξουσία και γραφειοκρατία (κατής, βιλαέτι, 
φιρμάνι, μπουγιουρντί, μπουντρούμι, μπέης κ.α). Μετά την απε-
λευθέρωση και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους αρχίζουν 
να υπεισέρχονται στο λεξιλόγιό τους ορισμένες λόγιες λέξεις, οι 
οποίες απορρέουν απο την γραφειοκρατική καθαρεύουσα της 
εποχής όπως ξωδίκως(εξωδίκως), επί τούτου, σόβια (ισόβια), 
νοικιοστάσιο (ενοικιοστάσιο) κ.α. 

Οι τομείς στους οποίους αναφέρονται τα δάνεια γλωστικά 
στοιχεία του σαρακατσάνικου ιδιώματος, όπως είδαμε έχουν να 
κάμουν ή με την επαγγελματίκή τους δραστηριότητα ή με τις 
δοσοληψίες τους με την εξουσία ή, τέλος, με την αγορά και τα 
αλισβερίσια της. Είναι λέξεις καθημερινές μιας γλώσσας χρηστι-
κής. Πολλές από αυτές τις συναντάμε και στην κοινή ελληνική. 
Υπάρχουν, ωστόσο, και ξενικές λέξεις που αναφέρονται και στη 
γενικότερη οργάνωση του “σιναφιού” όπως σινάφι, σιναφλής, 
τσέλιγκας, κιχαγιάς, τζιουμπάνος, μπάτζιος(τυροκόμος), μπατζι-
αριό, σόι, φάρα, ταράφι, μιλέτι κ.α. Τέλος, ένας περιορισμένος 
αριθμός ξένων λέξεων ηθικής κατηγορίας απαντά στο λεξιλόγιό 
τους όπως σουργούνι, μπιλιουρί, μορόζα, τσίπα, ξετσίπωτη, χούι 
κ.ά., αριθμός που συμπληρώνει το ηθικό τους σύστημα χωρίς να 
το καθορίζει.

Σημαντικό ρόλο, ωστόσο, στην εισαγωγή των ξένων λέξεων 
έπαιξε κι ο τόπος στον οποίο βρέθηκαν με τις μετακινήσεις οι 
Σαρακατσαναίοι. Οι Πολίτες, λογουχάρη, και οι Κασσανδρινοί 
Σαρακατσαναίοι φαίνεται να έχουν περισσότερη επιρροή από 
την τούρκικη γλώσσα, ενώ οι Μοραϊτες και οι Ηπειρώτες από 
τις λατινογενείς γλώσσες. 

Οι γλωσσικές αυτές επιρροές, όμως, δε φαίνεται να αγγίζουν 
το ηθικοκοινωνικό τους σύστημα. Οι Σ. ακολουθούν τη σταθερή 
πορεία των σιναφιών, αγροτικών και αστικών, τα οποία από 
τη μια είναι ανοιχτά προς την αγορά, κι από τη άλλη σταθερά 
κλειστα στο εσωτερικό τους . Με τους ιεραρχημένους ρόλους 
των μελών τους, με το ενδογαμικό τους σύστημα, με τις αμετα-
κίνητες συνήθειές τους, τα αυστηρά ήθη, και τις σταθερές τους 
αξίες. Μια σταθερότητα που οδηγεί στην ακινησία κι αγνοεί τις 
εξελίξεις. Η παγιωμένη αυτή κατάσταση, όπως την περιγράφει 
με μοναδικό τρόπο ο Δημήτρης Χατζής σε ένα διήγημά του που 
τιτλοφορείται, “Ο Σιούλας ο ταμπάκος”, οδηγεί σταδιακά στην 
παρακμή, καθώς ο χρόνος με μεγάλες και γρήγορες δρασκελιές 
τους ξεπερνά και βρίσκονται απροετοίμαστοι μπροστά στις 
“ιαχές των νέων καιρών”. Αναλογιστήτε πόσοι Σαρακατσαναίοι 
βρέθηκαν σε αυτή τη θέση.....

(συνέχεια στο άλλο φύλλο)

Οι ξένες λέξεις στο 
σαρακατσάνικο ιδίωμα

ΜΙΚΡOΚΕΙΜΕΝΑ του Θ.Γ. Γόγολου

- Ο Σύλλογός μας συμμετείχε στις εργασίες 
του 26ου Οργανωτικού Συνεδρίου, που 
πραγματοποιήθηκε στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης στις 22-24.03.2019. Ο 
πρόεδρος του Συλλόγου και οι αντιπρόσωποι 
κ.κ. Ιωάννης Ακρίβης και Γιώργος Κουμπής 
επέστρεψαν έχοντας εξασφαλίσει τη 
διοργάνωση του 27ου Οργανωτικού 
Συνεδρίου στην πόλη της Πρέβεζας, ένα 
συνέδριο που θα έχει επετειακό χαρακτήρα, 
καθώς την ημερομηνία διεξαγωγής -Μάρτιος του 2021- συμπληρώνονται 200 χρόνια από την 
κήρυξη της Εθνικής μας Επανάστασης. 
- Το Σάββατο 24-03-2019 ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέζης διοργάνωσε τον 
ετήσιο χορό του, έχοντας για μία ακόμη φορά την άμεση ανταπόκριση και συμμετοχή των 
κτηνοτρόφων, καταστηματαρχών αλλά και πλήθος προσκεκλημένων.
- Στις εγκαταστάσεις της στάνης πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και προετοιμάστηκαν 
τα κονάκια για τις επισκέψεις των σχολείων, που ήταν αρκτές. Επίσης, στις 11.05.2019 σε 
συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού 

κόλπου - Λευκάδας 
συμμετείχε στην 
Πανελλήνια Δράση 
"Πράσινες Πολιτιστικές 
Δ ι α δ ρ ο μ έ ς " . 
Στους επισκέπτες 
παρουσιάστηκε η 
Σαρακατσάνικη Στάνη 
ως υπαίθριο μουσείο 
αλλά και η σχέση με 
το πλούσιο φυσικό 
περιβάλλον του 
Αμβρακικού κόλπου.
- Με σκοπό την άμεση 
σχέση και επικοινωνία 
με τους λοιπούς 

Συλλόγους Σαρακατσαναίων, ο Σύλλογός μας διοργάνωσε εκδρομή για το Πανελλήνιο 
αντάμωμα Σαρακατσαναίων στο Περτούλι Τρικάλων, την Κυριακή 29 Ιουνίου 2019. Επίσης, θα 
πραγματοποιηθούν και οι καθιερωμένες, πλέον, εκδρομές τόσο για τα μέλη των χορευτικών όσο 
και τους συνανθρώπους μας που τυχόν δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσον, στις 12 Ιουλίου στην 
Ηγουμενίτσα, για συμμετοχή στο τοπικό αντάμωμα και στις 3 Αυγούστου στη Σαρακατσάνικη 
Στάνη στο Γυφτόκαμπο στο αντάμωμα μας.
- Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων θα αποτελέσει το 12ο αντάμωμα του Συλλόγου 
Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέζης στα "Χειμαδιά" το Σάββατο 24 Αυγούστου 2019. 
- Τέλος, το Δ.Σ. μας συγχαίρει τα μέλη του Συλλόγου μας που εξελέγησαν στις πρόσφατες 
εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Καλώς να ανταμώσουμε!

- Στις 19 Μαΐου 2019 η Αδελφότητα διοργάνωσε ημερήσια εκδρομή στην Παναγία 
Μικροκάστρου-Πρέσπες-Καστοριά. Η συμμετοχή των μελών και των φίλων μας ήταν πέρα από 
κάθε προσδοκία, αφού γέμισαν δύο λεωφορεία και δυστυχώς κάποιοι ακόμη δεν μπόρεσαν να 
εξασφαλίσουν θέση. Όλοι επέστρεψαν με τις καλύτερες εντυπώσεις και η Αδελφότητα δέχτηκε 
πολλά συγχαρητήρια για την άρτια οργάνωσή της. 
- Στις 25 Ιουνίου 2019 το χορευτικό μας τμήμα συμμετείχε στις τετραήμερες εκδηλώσεις 
του Συλλόγου «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» και στις 12 Ιουλίου θα παρουσιαστεί στο 10ο Αντάμωμα 
Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα.
- Η Αδελφότητα εκπροσωπήθηκε στο 39ο Αντάμωμα της Π.Ο.Σ.Σ. 28-30 Ιουνίου 2019 από 
τον Πρόεδρό της Κων/νο Τάγκα και παραβρέθηκαν πολλά μέλη μας. 
- Την Πρωτομαγιά πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του καταστήματος της Σαρακατσάνικης 
Στάνης. Οι πολλοί επισκέπτες και τα μέλη της Αδελφότητας διασκέδασαν με το συγκρότημα 
του Μιχάλη Μπραχόπουλου. Ευχόμαστε στον Γιώργο Τσουμάνη, καλές δουλειές και πιστεύουμε 
ότι η συνεργασία μας θα είναι προς όφελος της Στάνης. 
- Στη στάνη τοποθετήθηκε κάμερα η οποία προβάλει σε πραγματικό χρόνο το κατάστημα και 
το χορ0στάσι. Μπορείτε να την δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.meteo-hellas.
com/ kamera_stani.html
- Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής της Σαρακατσάνικης στάνης, με την 
προσωπική εργασία των μελών της Αδελφότητας και με τη συνδρομή της Περιφέρειας γίνεται 
η πλακόστρωση του χώρου της εισόδου. Οι εργασίες θα συνεχιστούν με τον καθαρισμό και 
την επισκευή των εγκαταστάσεων ώστε στο αντάμωμα η στάνη να είναι σε καλή κατάσταση. 
Δυστυχώς η συντήρηση της στάνης είναι μια δύσκολη υπόθεση για την Αδελφότητα αφού 
δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και οι οικονομικές δυνατότητες αλλά και η συμμετοχή για 
προσωπική εργασία των μελών είναι περιορισμένες. Ακόμη είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί 
άχυρο για τα κονάκια ή αν βρεθεί κάπου είναι οικονομικά απαγορευτική η αγορά του. Υπάρχει 
σκέψη να φυτέψουμε μόνοι μας ένα χωράφι βρύζα και να παίρνουμε το άχυρο.
- Την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Αυγούστου 2019 θα πραγματοποιηθεί στη 
Σαρακατσάνικη Στάνη, το 40ο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων Ηπείρου, μιας εκδήλωσης που 
έχει καθιερωθεί ως κορυφαία μεταξύ των Σαρακατσαναίων όλης της Ελλάδας. 
Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί γνήσιο σαρακατσάνικο γλέντι ΣΤΑ ΣΚΈΤΑ (χωρίς τη χρήση 
ηχητικών συστημάτων) και το Σάββατο θα γίνουν χαιρετισμοί, τιμητικές διακρίσεις, δρώμενα, 
παρουσίες χορευτικών της Αδελφότητας και των Σ.Σ. Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας 
και θα ακολουθήσει το μεγάλο γλέντι με τους κορυφαίους τραγουδιστές μας Γαρέφη Κώστα, 
Γιαννακό Νίκο και Μπόνια Σταύρο. Στο κλαρίνο ο Αλέξανδρος Τσουμάνης. 
Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα. 

Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου

Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέζης


