
Η πρόβλεψη του μέλλοντος είναι κάτι που 
απασχόλησε και όπως φαίνεται θα απασχο-
λεί τους ανθρώπους συνέχεια. Ποιος αλή-
θεια δεν συλλογιέται καθόλου τι θα γίνει 

αύριο, την άλλη εβδομάδα του χρόνου. Είναι μέσα 
στη σκέψη του ανθρώπου ως έλλογου όντος. Θέλει 
όντος πράγματι να μάθει; Ωστόσο όμως, φαίνεται ότι  
αγωνιά και προσπαθεί να μαντέψει. 

Στις παραδοσιακές κοινωνίες όπως ήταν των 
Σαρακατσαναίων, αυτή η πρόβλεψη είχε μια μη λογι-
κή και μεταφυσική ερμηνεία. Κάτι που χαρακτηρίζει 
περισσότερο τους παραδοσιακούς και μη εγγράμ-
ματους πολιτισμούς σε όλον τον κόσμο. Στη χώρα 
μας η προσπάθεια και η έγνοια της πρόβλεψης του 
μέλλοντος έχει βαθιές τις ρίζες του από τον αρχαίο 
ελληνικό κόσμο. Στην ελληνική μυθολογία ο οιωνός,  
ή αλλιώς το μαντικό πουλί, ήταν ένα όρνιο που 
έτρωγε σάρκες. Μέσα όμως από την παρατήρηση 
των κραυγών που έβγαζε και τον τρόπο που πετού-
σε, οι οιωνοσκόποι προσπαθούσαν να προβλέψουν 
το μέλλον. Από τα ομηρικά ακόμα χρόνια οι έλληνες 
έδιναν μεγάλη προσοχή σε σημάδια που προέρχο-
νταν από φωνές και πετάγματα πουλιών, αστραπές, 
εντόσθια ζώων κ. α. χαρακτηρίζοντάς τα σε καλά ή 
κακά. 

 Κάπως έτσι φαίνεται στοιχεία  που προμηνύουν 
κάτι για το μέλλον να έφτασαν ως τις μέρες μας, 
από τα αρχαία χρόνια. Και όταν κάτι μεταφέρεται 
γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικά, έχει αυτή τη 
μεταφυσική του διάσταση και μένει διαχρονικά βαθιά 
ριζωμένο στη σκέψη των ανθρώπων.  

Στους  αγρότες και κτηνοτρόφους  που ζούσαν 
κοντά στη φύση,  υπήρχαν ενδείξεις στην καθημερινή 
τους ζωή που κατά την παράδοσή τους, προνοούσαν 
να τους φέρουν καλοτυχία ή κακοτυχία. Στον καθέ-
να από αυτούς ξεχωριστά, αλλά και στους οικείους 
τους, στην οικογένειά τους. Τέτοια σημάδια για τους 
Σαρακατσαναίους και τους ανθρώπους της υπαίθρου 
ήταν πολλά. Πόσο όμως ήταν στο χέρι τους κάποια 
από  αυτά να τα αποτρέψουν ή να τα επιδιώξουν; 
Μάλλον τα έγραφε η τύχη όπως έλεγαν, το τυχερό, 
και  ήταν έξω από τη δικές τους δυνατότητες. Στην 
αρχαία Ελλάδα κάτι παρόμοιο συνέβαινε. Και εδώ οι 
οιωνοί έχουν να κάνουν με τα θελήματα των θεών. 
Μεταφέρονταν και ερμηνεύονταν στους ανθρώπους 
από τους μάντεις και τους οιωνοσκόπους που είχαν 
την ικανότητα και το χάρισμα από τους θεούς.  

Μεγαλωμένος με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής 
των Σαρακατσαναίων πολλά έχω να θυμηθώ από 
τις προκαταλήψεις αυτές που κυριαρχούσαν στο 
κλειστό περιβάλλον μου. Σχεδόν καθημερινά άκουγα 
και βίωνα περιστατικά που προσπαθούσαν να εξη-
γήσουν αυτή τη πρόβλεψη για το μέλλον. Σημάδια 
στην καθημερινή μας ζωή που θεωρούνταν πως 
είχαν άμεση σχέση με την πρόβλεψη καλών και τις 
περισσότερες φορές κακών οιωνών. Δεν θα κρύψω 
και τον επηρεασμό που είχα σε όλα αυτά. Έπρεπε να 
περάσουν χρόνια, όχι για να αποβάλω είναι αλήθεια 
όλα αυτά, αλλά να μπορώ να τα δω με άλλο μάτι. 
Με αυτό της επιστημονικής εξήγησης και όχι της 
μεταφυσικής τους διάστασης. 

Πέρα όμως από όλα αυτά, η καταγραφή τέτοιων 
στοιχείων από την ταπεινή, απλοϊκή καθημερινή ζωή 
των γονιών μας, έχει να κάνει και με την άϋλη πολι-
τιστική μας κληρονομιά. Αυτή που δεν αφήνει πίσω 
της κάποιο υλικό στίγμα, αλλά αποτελεί τον τρόπο 
ζωής μιας κοινωνίας. Αν δεν καταγραφεί κάπου 
φεύγει χωρίς επιστροφή. Χάνονται έτσι στοιχεία που 
χαρακτήριζαν γενιές ανθρώπων. Που φανερώνουν 
έγνοιες και προβληματισμούς, μεταφυσικές αναζη-
τήσεις και ερωτήματα για τη ζωή και το θάνατο. Κάτι 
που ο απλός άνθρωπος θέλει να αποφύγει ακόμα 
και στην καθημερινή του κουβέντα. Είναι όμως πάντα 
στην έγνοια του.  

Ποια είναι όμως αυτά τα σημάδια που προσδιορί-
στηκαν ως καλοί ή κακοί οιωνοί και πώς προέκυψαν; 
Σίγουρα μεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά. Όσο πιο 
παραδοσιακή παραμένει μια κοινωνία τόσο περισ-
σότερο στοιχεία του πολιτισμού της παραμένουν 
σταθερά και αναλλοίωτα. Αντιστέκονται στο χρόνο, 
επιμένουν και παραμένουν. Δύσκολα μπορείς να τα 
αποβάλλεις όταν μεγαλώσεις στο κοινωνικό πλαίσιο 
που τα χαρακτηρίζει.

Έρχομαι αμέσως στο δια ταύτα. Στις δικές μου 
θύμησες και γιατί όχι και προκαταλήψεις από τη 
ζωή μου στα κονάκια μαζί με τους συγγενείς μου και 
άλλους Σαρακατσαναίους. 

Ποιος αλήθεια δεν κοίταζε την πλάτη από το 
σφαχτό τη Λαμπρή. Οιωνός που είχε τη δική του 
αξία. Η δεξιά πλάτη ήταν αυτή που έδειχνε με τρόπο 
ασφαλή γεγονότα που μάλλον είχαν πολλές πιθανό-
τητες να συμβούν. Ο  πατέρας μου πάντα θυμάμαι να 
την εξετάζει με μεγάλη λεπτομέρεια. Από κοντά και 
η μάνα μου. Το ίδιο και στα άλλα κονάκια των συγ-
γενών μας. Εμείς μικρά παιδιά παρακολουθούσαμε τι 
έλεγαν  και τι έβλεπαν σε αυτήν. Οι εκφράσεις των 
προσώπων τους, τα λόγια τους και η προσπάθειά 
τους να ανακοινώσουν ή να κρύψουν κάτι από εμάς 
ήταν φανερή. Και όταν ρωτούσαμε τι είναι αυτό που 
βλέπουν εξαρτιόνταν από την εξήγηση που αυτοί 
έδιναν, αν θα απαντήσουν. Αν οι προβλέψεις ήταν 
καλές μας εξηγούσαν. Σε αντίθετη περίπτωση μας 
έλεγαν κοφτά ότι δεν είναι τίποτα και την πετούσαν 
μακριά να την φάνε τα σκυλιά. Τι όμως κοιτούσαν 
πάνω στη πλάτη του ζώου; Πολλά και διάφορα. Δεν 
θα διστάσω να πω πώς ακόμα και σήμερα στο σπίτι 
μας, κάθε Λαμπρή τουλάχιστον, κοιτάζω την πλάτη 
του ζώου που σφάζουμε. Μια συνήθεια καλά βιωμέ-
νη και  βαθιά ριζωμένη από τις προκαταλήψεις της 
κοινωνίας που έζησα. 

Να μερικά σημάδια της πλάτης. Πρώτα και κύρια 
την κοίταζαν στην κορυφή της. Εκεί που η πλάτη 
ενώνεται με το κόκκαλο του μπροστινού ποδιού του 
ζώου, στην κλείδωση. Το βαθουλωτό αυτό μέρος 
έπρεπε να είναι λείο και καθαρό. Οποιαδήποτε 
αλλοίωση και σχισμή στο μέρος αυτό ή γύρω από 
αυτό προμήνυε κάτι πολύ κακό, θάνατο. Μακάρι να 
στέρξει σε κάποιον ηλικιωμένο έλεγαν στην περί-
πτωση αυτή. Οι άλλες προβλέψεις όχι ότι δεν ήταν 
σημαντικές αλλά θεωρούνταν υποδεέστερες. Όπως 
για παράδειγμα το πλατύ μέρος της όσο περισσότε-
ρο καθαρό ήταν, τόσο καλύτερα θα πήγαινε και το 
κράτος. 
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18o Έτος ΑΡ. ΦΥΛ. 79
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

του Γιώργου Κ. Τσουμάνη

Αδελφότης των εν Αθήναις 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020, ώρα 21.00 στην αί-
θουσα εκδηλώσεων «Έπαυλη» στο Χαϊδάρι. Αποφα-
σίσαμε να αλλάξουμε χώρο γιατί στον χορό της προ-
ηγούμενης χρονιάς η προσέλευση του κόσμου ήταν 
πέρα από τις εκτιμήσεις και ο χώρος αποδείχθηκε σχε-
τικά ανεπαρκής. Θέλουμε συνεπώς να αναβαθμίσουμε 
τον χορό και ελπίζουμε η συμμετοχή μελών και φίλων 
να είναι μεγαλύτερη. 
Θα γλεντήσουμε με τους τραγουδιστές Νίκο Γιαννακό 
και Σταύρο Μπόνια και στο κλαρίνο θα είναι ο Αλέξαν-
δρος Τσουμάνης. Μέχρι τον χορό μπορεί να εμπλου-
τίσουμε την καλλιτεχνική ομάδα και με άλλα άτομα. 
• Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της  Αδελ-
φότητας και άλλα πολιτιστικά δρώμενα, έγκαιρα και 
έγκυρα μέσα από τη σελίδα του Facebook  «Αδελφό-
της  των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου». Εκεί 
θα βρείτε περισσότερες φωτογραφίες, και μάλιστα έγ-
χρωμες, από εκδηλώσεις της Αδελφότητας και άλλων 
συγγενικών Συλλόγων. Και φυσικά, υπάρχει η δυνα-
τότητα να διατυπώσετε κι εσείς την άποψή σας στα 
διάφορα θέματα.

Εκδρομή στους Αγίους Τόπους 
Διερευνούμε τη δυνατότητα οργάνωσης εκδρομής 
στους Αγίους Τόπους, εφόσον  φυσικά υπάρξει το ανά-
λογο ενδιαφέρον. Ο χρόνος διεξαγωγής της εκδρομής 
θα καθοριστεί από τις προτιμήσεις όσων αρχικά εκδη-
λώσουν ενδιαφέρον. Τηλεφωνήστε μας έγκαιρα,  και 
εμείς ως τότε ψάχνουμε τις δυνατότητες.

Άνοιγμα του Γραφείου
Σας καρτερούμε κάθε Τετάρτη, 18.00-20.00 στα Γρα-
φεία της Αδελφότητας, Ζήνωνος 30, για κουβέντα, 
τσιπουράκι, ιδέες κ.λπ. 
Καλού κακού, πριν ξεκινήσετε τηλεφωνήστε στο 210 
5240777. 

Χορευτικό
Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο χορευτικό της 
Αδελφότητας να επικοινωνήσουν με το ΔΣ ή με μέλη 
του υπάρχοντος χορευτικού.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Δημήτρης Βασ. Κήττας από τον Ωρωπό Πρεβέζης 
και η Ευαγγελία Ανδρεάδου απέκτησαν αγοράκι στις 
19/9/2019
• Η Άννυ Δ. Γιαννάκη από το Τσεπέλοβο και ο Κώστας Πα-
παηλίας απέκτησαν κοριτσάκι στις 6/7/2019
• Ο Περικλής Λ. Γιαννακός από Ηλιοχώρι Ζαγορίου και η 
Παναγιώτα Μάστορα απέκτησαν αγόρι στις 14/7/19 στα 
Γιάννενα
• Ο Κωσταντάκος Κώστας του Θωμά και η Κεχαγιά Κατε-
ρίνα απέκτησαν κορίτσι στις 30/9/2019.
• Ο Φερεντίνος Μιλτιάδης και η Σταυρινού Αικατερίνη 
απέκτησαν αγόρι στις 11/7/2019.
• Ο Κώστας Καλιαμούρης του Σπύρου και της Όλγας Κών-
στα και η Ελένη Ιωάννογλου απέκτησαν αγόρι στις 4/9/19 
στην Ηγουμενίτσα.
• Η Ευγενία Σπ. Τσουμάνη από το Κουκούλι Ζαγορίου και 
ο Τάσος Ζορμπάς απέκτησαν κόρη στις 29/9/19 στην Κο-
ζάνη.
• Ο Θωμάς Θεόδ. Τζουμερκιώτης και η Αικατερίνη Γεωρ-
γακόπουλου απέκτησαν κορίτσι στις 26/7/2019, στα Γιάν-
νενα
• Ο Γιώργος Δημητρίου του Ευάγγελου και της Αλεξίας 
Κ. Πάσχου και η σύζυγός του Σοφία απέκτησαν αγορά-
κι στις 2/6/19.
• Ο Βασίλης Κατσαβριάς από Καλπάκι και η σύζυγός του 
Αγορίτσα απέκτησαν αγόρι στις 2/7/2019

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
• Ο Σπύρος Χριστόφορου Τσουμάνη και η Έλλη Παπαγε-
ωργίου βάφτισαν την κόρη τους Ελένη στις 30/8/19 στο 
Πάπιγκο.
• Ο Τάσος Παν. Δόσης και η Βούλα Ζήση βάφτισαν την κό-
ρη τους Μελίνα στις 17/8/19 στο Πάπιγκο.
• Ο Λευτέρης Βασ. Μακρής και η Γεωργία Δούβλη βάφτι-
σαν την κόρη τους Πηνελόπη στις 27/7/19 στα Ιωάννινα. 
• Ο Γρηγόρης και η Ανθή Τσουμάνη βάφτισαν την κόρη 
τους Σταματία στις 29/6/19 στην Παραμυθιά.
• Ο Άγγελος και Γεωργία Μουτσοπούλου βάφτισαν την 
κόρη τους Ελένη στις 18/8/19 στα Ιωάννινα. 
• Ο Γιώργος Βασ. Μακρής και η Αφροδίτη Σφακιανάκη βά-
φτισαν την κόρη τους Κλεοπάτρα στις 15/9/19 στο Πά-
πιγκο.
• Η Μαρία Ελ. Τάγκα και ο Βασίλης Τσιουβελακίδης βάφτι-
σαν το γιο τους Γιώργο στις 8/9/19 στην Αθήνα

• Ο Γεώργιος Τάγκας και η Αλεξάνδρα Δήμα βάφτισαν την 
κόρη τους Ειρήνη στις 27/07/2019.
• Η Βέγγυ Σπ. Γόγολου και ο Παντελής Βλαχογιάννης βά-
φτισαν την κόρη τους Αναστασία στις 13/10/2019 στην 
Αθήνα.

ΓΑΜΟΙ
• Ο Γιώργος Μιχ. Γόγολος από το Καρβουνάρι και η Βά-
σια Γιαννακοπούλου παντρεύτηκαν στο Δασικό χωριό (Λι-
βαδάκι), στη Μεγάλη Κάψη στο Βελούχι στις 7/9/2019
• Η Ειρήνη Θεοχ. Γιαννακού και ο Κώστας Γαρέφης πα-
ντρεύτηκαν στις 31/8/19 στην Αλεξάνδρεια Ημαθείας
• Η Γεωργία Αγαθ. Μπιστιόλη και ο Χρυσοβαλάντης 
Καρράς παντρεύτηκαν στην Πέρδικα Θεσπρωτίας στις 
17/8/19
• Η Μαριλένα Σπ. Γόγολου και ο Μηνάς Μόσχος παντρεύ-
τηκαν στην Κοσμηρά Ιωαννίνων στις 15/9/19
• Η Αθηνά Θωμά Χαρίση και ο Θωμάς Λαζάρου παντρεύ-
τηκαν στις 25/8/19 στη Βίτσα Ζαγορίου
• Η Χριστίνα Ανδρ. Καψάλη, από τα Ηλιοβούνια Πρεβέζης 
και ο Παπαμιχαήλ Γεώργιος παντρεύτηκαν στις 6/7/19 
στα Γιάννενα
• Ο Παναγιώτης Βασ. Κατρής και η Βασιλική Ντάση πα-
ντρεύτηκαν στο Μεσοβούνι Θεσπρωτίας στις 7/9/2019.
• Ο Μίλτος Λουτσάρης και η Ειρήνη Κατσαρού παντρεύ-
τηκαν στις 08/9/2019
• Η Αφροδίτη Γ. Τσουμάνη και ο Κώστας Μπεκιάρης πα-
ντρεύτηκαν στις 21/8/19 στα Ιωάννινα.
• Ο Νίκος Λεων. Τσουμάνης και η Αγγελική Λάμπρου πα-
ντρεύτηκαν στα Κάτω Ραβένια Πωγωνίου στις 25/8/19
• Ο Αλέξανδρος Καλιαμούρης του Σπύρου και της Όλ-
γας Κώνστα και η Βίκη Πότση παντρεύτηκαν στις 27/7/19 
στην Κεστρίνη Θεσπρωτίας.
• Η Βασιλική Λ. Φερεντίνου, από Ασπροκκλήσι φιλιατών, 
και ο Δημήτρης Φούκης παντρεύτηκαν στις 28/7/19 στο 
Γκραικοχώρι Θεσπρωτίας.
• Ο Άγγελος Μητσόπουλος του Γεωργίου και της Ελένης 
Γρίβα και η Γεωργία Σούτζου παντρεύτηκαν στις 18/8/19 
στα Ιωάννινα.
• Ο Σταύρος Αριστοτέλη Κήττα από την Κρανιά Γρεβενών 
και η Άννα Βουζβούρη παντρεύτηκαν στις 18/8/19 στο 
Μελίσσι Γιανιτσών.
• Η Ελπίδα Ναστούλη του Χρήστου και της Χαρίκλει-
ας Καλλέ και ο Γιώργος Nτούρμας παντρεύτηκαν στις 
17/8/19 στην Ηγουμενίτσα.
• Η Ιωάννα Σπέντζα του Ιωάννη και της Τζένης Λ. Τσου-
μάνη και ο Κων/νος Σοφιός, παντρεύτηκαν στις 20/7/19 
στο Κεφαλάρι Αττικής 
• Ο Φερεντίνος Γεώργιος του Λεωνίδα από το Τσεπέλοβο 
και η Σταυρούλα Ζερβάνου παντρεύτηκαν στις 5/10/19 
στην Κω.
• Ο Ευριπίδης Χουλιάρας του Γεωργίου από το Καρβουνά-
ρι και η Ναταλία Καίσαρη παντρεύτηκαν στις 10/08/2019.
• Η Χρύσα Κάτσινου του Κων/νου,από Λούρο Πρεβεζης
και Λουκάς Ανάγνου, παντρεύτηκαν, 5/10/19 στην Πάτρα.
• Η Πανωραία Γρίβα του Αποστόλη και Αλίκης Δ. Ζήγου 
και ο Σταύρος Χριστόδουλου Κατσαρός παντρεύτηκαν τον 
Μάιο στον Αρχάγγελο Πρεβέζης
• Ο Μιλτιάδης Γρηγόρη Λουτσιάρης από Ν. Κερασούντα 
και Ειρήνη Χριστόδουλου Κατσαρού παντρεύτηκαν την 
7/9/19 στον Αρχάγγελο Πρεβέζης.
• Ο Παναγιώτης Χρήστου Ντέτσικας την 20/7/19, στην Ν. 
Σαμψούντα
• Η Άννα του Λάμπρου Κ. Ντέτσικα από Ν. Σαμψούντα και 
Θεόδωρος Καλαμπόκης (της Γεωργίας Ζήγου) από Κλημα-
τιά παντρεύτηκαν την 27/7/19.
• Η Κάκου Αρτεμισία του Ευθυμίου και ο Τάσης Σπύρος 
παντρεύτηκαν στο Καλπάκι στις 28/9/2019
• Ο Αρβανίτης Νίκος του Δημητρίου από Καλπάκι και η 
Αναστασία Ζωγραφοπούλου παντρεύτηκαν στα Γιάννενα 
στις 18/8/2019
• Η Κωνσταντάκου Αρτεμισία του Γρηγόρη και ο Αποστο-
λίδης Ιωάννης παντρεύτηκαν στα Δολιανά στις 31/8/19
• Η Ευγενία Κ. Τάγκα από το Κουκούλι Ζαγορίου και ο Θε-
όδωρος Ρέλλος παντρεύτηκαν στις 4/10/19 στην Αθήνα.
• Ο Στέφανος Δημουλής και η Ελένη Γεωργωτά, κόρη της 
Παναγιώτας Ξεν. Μπάρκα, παντρεύτηκαν στην Κέρκυρα 
στις 12/10/2019

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Ο Γεώργιος Διαμάντης εκπαιδευτικός από την Πρέβεζα 
έχασε τη ζωή του από ατύχημα στις 24/7/2019.
• Ο Αντώνης Πάσχος του Ευαγγέλου από την Νικόπολη 
πέθανε στις 05/8/2019  
• Δημήτριος Κυργιάννης πρ. Πρόεδρος ΠΟΣΣ στις 
13/7/19 στη Βέροια
• Αχιλλέας Μπιστιόλης από Μπάφρα Ιωαννίνων, στις 
24/9/19 στα Γιάννενα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Έχω να λάβω γράμμα σου
Αγαπητοί φίλοι 
Πριν από λίγα χρόνια, στη Θεσσαλονίκη, η Πανελ-

λήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων είχε 
διοργανώσει το Συνέδριο Σαρακατσαναίων και το είχε 
αφιερώσει στην Καραϊσκάκη, ως δικό μας άνθρωπο. 
Βλέπω στο internet οι Αρβανίτες σε μία συγκέντρωση 
που έχουν κάνει (δεν φαίνεται ημερομηνία) μνημονεύ-
ουν τον Καραϊσκάκη ως δικό τους άνθρωπο. Το άκου-
σα αυτό και δεν μου άρεσε.

Είμαι 86 χρονών, έχω πολλά βιώματα από τους Σα-
ρακατσάνους, γιατί έζησα 25 χρόνια τη νομαδική ζωή. 
Πολλά έχω γράψει αλλά ο άνθρωπος όσο ζει θέλει να 
μαθαίνει. 

Θα ήθελα να σας πω για τη λέξη «κονάκι». Έχω 
ακούσει πολλά για τη λέξη αυτή. Εγώ θα γράψω αυτό 
που πιστεύω και θα περιμένω απάντηση. Υπάρχει ένα 
τραγούδι που λέει «ξένος ήρθε και κόνεψε…….». Το 
τραγουδάει η Φαρμάκη. Τα παλιά τα χρόνια όταν οι 
Σαρακατσάνοι ξεκίναγαν από τον κάμπο για τα βουνά 
ή από τα βουνά για τον κάμπο έλεγαν «ωρέ πού θα κο-
νέψουμε», δηλαδή πού θα κάνουμε κονάκι. «Θα κονέ-
ψουμε στο τάδε μέρος». Όταν έλεγαν  «θα κονέψουμε» 
εννοούσαν «θα κάνουμε κονάκι», και έτσι ονόμασαν 
και το καλύβι κονάκι. Δεν είμαι σίγουρος εκατό τοις 
εκατό, αλλά εγώ έτσι το βγάζω από το μυαλό μου. 

Και κάτι άλλο που θέλω να γράψετε στην εφημερίδα 
σας και έχετε την καλοσύνη. Να γράψετε πόσοι Σαρα-
κατσάνοι Βουλευτές υπάρχουν στη Βουλή, ανεξαρτή-
τως κομμάτων.

Βασίλης Γούλας
Άμπελοι Νιγρίτας Σερρών

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

τα

• Κατερίνα σύζ. Παύλου Γρίβα, το γένος Λ. Χαρίση, 57 
ετών, στις 14/8/2019 στην Αθήνα 
• Λεωνίδας Θανασούλας, στις 17/9/19 στην Μαζαρακιά 
Θεσπρωτίας, 74 ετών
• Ανδρομάχη σύζυγος Θωμά Καλλέ, ετών 84, στα Ιωάν-
νινα στις 15/8/19.
• Παναγιώτης Λεων. Καψάλης 87 ετών στα Ραβένια στις 
16/9/19.
• Γιώργος Λεων. Τέζας 72 ετών στην Παλαιοκώμη Σερ-
ρών στις 29/7/19.
• Δημήτριος Ακρίβης του Χρήστου, 95 ετών στο Κανά-
λι την 19/7/19.
• Αθανάσιος Κάτσενος του Δημητρίου, 86 ετών, στον 
Λούρο Πρέβεζας την 24/07/2019
• Σοφία χήρα Αλέξη Κάτσινου, 89 ετών,το γένος Ε.Τσου-
μάνη, απεβίωσε 6/9/19, στο Παλαιόκαστρο Θεσπρωτίας
• Θεόδωρος Καραγιάννης, 99 ετών, Καλπάκι 13/8/19
• Σοφία χήρα Μάνθου Μάστορα, το γένος Δημήτρη Ακρί-
βη, ετών 79, στην Ρωμιά Πρέβεζας την 25/7/2019
• Αικατερίνη Καρβούνη από Πέρδικα ετών 78 στις 
31/07/2019 
• Λαμπρινή χα Ι. Βαγγελή, το γένος Γ. Μακρή από Ηγου-
μενίτσα, 87 ετών, στις 7/10/19 
• Θεόδωρος Ζώτος, σύζ. Σοφίας Θεοχάρη ετών 71, στην 
Ηγουμενίτσα στις 15/10/2019.

Αναγγελία θανάτου Θεώνης Τσιόγκα
Με βαθύτατη θλίψη και δυσβάστακτο πόνο αναγγέλλεται 
ο θάνατος της Θεώνης Τσιόγκα, 72 ετών, από το Βέλο 
Κορινθίας, μητέρας του γνωστού κλαρινίστα Παναγιώτη 
Τσιόγκα.
Ο απρόσμενος και ξαφνικός χαμός της, γεμίζει πόνο και 
θλίψη όχι μόνο την οικογένειά της αλλά και την σαρακα-
τσάνικη κοινότητα της περιοχής μας. 
Αν υπάρχουν λέξεις που μπορούν να περιγράψουν την 
Πραότητα και την Καλοσύνη, την Υπομονή και την Τα-
πεινοφροσύνη, τότε αυτές καθρεφτίζονταν στο πρόσωπο 
της Θεώνης Τσιόγκα, που αποτελούσε υπόδειγμα ευγε-
νούς ανθρώπου, γαλήνιου, ήρεμου και καλοσυνάτου. 
«Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι κοντά στο Δημιουργό της 
που αγαπούσε και πίστευε.  «Έφυγε»  αθόρυβα και ήρεμα, 
όπως ήταν ολόκληρη η επίγεια ζωή της.
Ο Θεός να την αναπαύσει …



τα
σαρακατσανικα 3φ. 79

Στις 17 Σεπτέμβρη 2019 άφησε τα εγκόσμια  ο αγα-
πητός ξάδερφος και φίλος Λεωνίδας Θανασούλας. 
Είχε έρθει για διακοπές στην Μαζαρακιά Θεσπρω-

τίας και ξαφνικά μια οξεία παγκρεατίτιδα τον οδήγησε, 
αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών και αμέσως μετά στο 

Νοσοκομείο Χατζηκώστα των 
Ιωαννίνων. Η εισαγωγή του 
στην εντατική κρίθηκε επιτακτι-
κή. Τελικά, είχαμε πιστέψει ότι 
μετά την έξοδό του από αυτήν 
και την εισαγωγή του σε θάλα-
μο ασθενών, θα γινόταν καλά. 
Αλλά, δυστυχώς, δεν αποφεύ-
χθηκε το μοιραίο. Έτσι, σε ηλι-
κία 74 ετών έφυγε και βύθισε 
στο πένθος την οικογένειά του, 

τα αδέρφια του, τους συγγενείς,  τους φίλους και τους 
συγχωριανούς. Κανένας δεν πίστευε ότι σ’ αυτήν την ηλι-
κία και με δεδομένο την πολύ καλή φυσική κατάσταση 
της υγείας του, θα μας εγκατέλειπε οριστικά. Άλλωστε, 
το ετήσιο τσεκάπ, που είχε προηγηθεί, δεν είχε δείξει τί-
ποτε το ανησυχητικό. Στο ερώτημα: «γιατί να φύγει πρό-
ωρα», δεν μπορεί κανένας να δώσει λογική και αποδεκτή 
εξήγηση. Αλλά, «άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, 
άλλα δε Θεός κελεύει» και «άγνωστες οι βου-
λές του Κυρίου».

Έτσι, ανεπάντεχα στερούμαστε έναν πετυχη-
μένο γονέα, αγαπητό συγγενή, συνεπή πολίτη 
και αγαπητό φίλο. Ο Λεωνίδας ήταν ένας άν-
θρωπος αυτοδημιούργητος, θα έλεγα. Μετά 
τη διακοπή από την φοίτησή του στο Γυμνάσιο 
Τσεπελόβου (φοιτούσε τότε στην  Γ΄ τάξη), 
κατά το έτος 1961, πήρε την τύχη στα χέρια 
του και μετακόμισε στην Αθήνα. Εκεί, με πολλές 
δυσκολίες κοίταξε την ζωή κατάματα και στέ-
ριωσε στις οικοδομές, όπου, αρχικά, ασχολή-
θηκε με τα μωσαϊκά στον εργολάβο Βρούντα. 
Γρήγορα προσαρμόστηκε στις νέες εργασιακές 
απαιτήσεις, έδειξε τις ικανότητές του και κέρδι-
σε την εμπιστοσύνη του αφεντικού του. Θυμάμαι 
από διηγήσεις του  ότι κάθε Χριστούγεννα, ανά-
μεσα σε όλους εκείνους που εργάζονταν στον Βρούντα, 
έπαιρνε  το «χρυσό μυστρί», όπως έλεγε,  που μεταφρα-
ζόταν σ’ ένα καλό χρηματικό ποσό, ως ανταμοιβή για την 
αυξημένη απόδοσή του. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ήταν, αν όχι ο πρώτος, τουλά-
χιστον από τους πρώτους Σαρακατσάνους που απέκτησε 
ιδιόκτητο διαμέρισμα στην Αθήνα, ένα μικρό στην αρχή 
και αργότερα ένα μεγαλύτερο, όπου διέμενε μέχρι σήμε-
ρα με την οικογένειά του. 

Στη συνέχεια, ασχολήθηκε και με άλλες οικοδομικές 
εργασίες.  Πρόκοψε και νυμφεύτηκε την Άννα Θωμ. Βαγ-
γελή, άξια σύντροφό του, με την οποία απέκτησε δυο 
θαυμάσια παιδιά, τη Δώρα και τον Παντελή. Συνταξιο-
δοτήθηκε και κατάφερε να φτιάξει και ένα σπίτι στη Μα-
ζαρακιά Θεσπρωτίας, όπου περνούσε τις καλοκαιρινές 
διακοπές και μέρες από τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. 
Εφέτος, του έμελλε να περάσει μόνο λίγες μέρες, αφού η 
απρόσμενη ασθένεια του έκοψε άδοξα το νήμα της ζωής 
του.

Ο Λεωνίδας ήταν φιλήσυχος άνθρωπος και δεν ερχό-
ταν σε προστριβές με κανέναν, αντίθετα, στο μέτρο των 
δυνατοτήτων του, βοηθούσε άλλους που είχαν ανάγκη. 
Παιδιά από την Θεσπρωτία και το Σκαμνέλι Ζαγορίου 
βρήκαν στήριξη και δουλειά στο πρόσωπό του.  Υπήρξε 
καλός πολίτης, γνήσιος Σαρακατσάνος και καλός οικογε-
νειάρχης και άφησε το αποτύπωμα του έντιμου ανθρώ-
που. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της «Αδελφότητας των 
εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου» με συμμετοχή στις 
εκδηλώσεις της. Μάλιστα, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας 
της  την  ενίσχυε οικονομικά.

Προσωπικά, είχα τις καλύτερες σχέσεις μαζί  του, γιατί, 
εκτός από τη στενή συγγενική σχέση, που μας συνέδεε, 

είχαμε πάρα πολλά κοινά βιώματα. Οι οικογένειες Θα-
νασουλαίων και Καπρινιωταίων  ζούσαν σε πολύ  μικρή 
απόσταση, επομένως, υπήρχε καθημερινή συναναστροφή 
μεταξύ μας και από κοινού ζήσαμε για αρκετά χρόνια τις 
χαρές και τις λύπες της ζωής. Υπήρξαμε με το Λεωνίδα 
συμμαθητές στο Δημοτικό σχολείο Μαζαρακιάς για έξι 
χρόνια και για τρία, περίπου, χρόνια συμμαθητές στο Γυ-
μνάσιο Τσεπελόβου (1958-1961), όπου μέναμε στο ίδιο 
δωμάτιο, μαζί με τον άλλον εξάδελφό μου, Δονάτο Κα-

πρινιώτη. Μάλιστα, θυμάμαι ότι, τότε, επειδή ήταν λίγο  
πιο μεγαλόσωμος από εμάς, μας προστάτευε από πειράγ-
ματα ή επιθέσεις από άλλα παιδιά. Δηλαδή, ήταν για μας 
ένα ασφαλές στήριγμα.  

Στη μνήμη μου έχουν καταγραφεί πολλές σκηνές, πολ-
λές συζητήσεις, πολλά παιγνίδια, πολλές περιπέτειες, 
σκανταλιές, «μικροεπαναστάσεις» και πολλά βιώματα, 
άλλα σοβαρά και άλλα ευτράπελα, δηλαδή, όλα εκείνα 
που συνθέτουν το νόημα της ζωής και αποτελούν το 
αλάτι και το πιπέρι της. Όλα αυτά   με συντροφεύουν και 

τα αναπολώ  με νοσταλγία. Τώρα, όμως, η διακο-
πή της επικοινωνίας  μού φέρνει έναν κόμπο στον 
λαιμό. Ωστόσο, αφού ό,τι γίνεται δεν ξεγίνεται,  
είμαστε  όλοι αναγκασμένοι να δεχτούμε τη νέα 
πραγματικότητα. Βέβαια, το μεγαλύτερο πλήγμα 
το δέχεται η οικογένειά  του, αλλά πιστεύω  ότι 
έχει αρκετά αποθέματα ψυχικής αντοχής και θα 
βρει τον τρόπο,  ώστε να μην λυγίσει και να συ-
νεχίσει την πορεία της, σύμφωνα με τις αρχές και 
τα πρότυπα του Λεωνίδα, που δεν πρόλαβε να 
νιώσει κι άλλες χαρές που δικαιούνταν.

Τελικά, το χρέος των  ζωντανών είναι να μην 
ξεχνούν εκείνους που φεύγουν οριστικά από τη 
ζωή, γιατί, κατά τον ποιητή Λορέντζο Μαβίλη, οι 
νεκροί πεθαίνουν, μόνο όταν τους λησμονούμε. 
Εκείνοι, μπορεί να έφυγαν,  αλλά η ανάμνηση 

τούς κάνει παρόντες και τα καλά στοιχεία της προ-
σωπικότητάς τους παραδειγματίζουν τους εναπο-

μείναντες. Αυτό θα πράξουμε κι εμείς, αξέχαστε ξάδελφε, 
Λεωνίδα. Θα είσαι πάντα στις καρδιές  και στη μνήμη μας. 
Καλό σου ταξίδι και αιωνία η μνήμη σου.

Το κείμενό μου αυτό αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής, 
μνήμης και  χρέους προς τον εκλιπόντα, αφού κατά την 
εξόδιο ακολουθία του η έντονη συναισθηματική μου 
φόρτιση δεν  μου επέτρεψε να τον αποχαιρετήσω, όπως 
επιθυμούσα και όπως του ταίριαζε.

Γιώργος Κ. Καπρινιώτης

Εις μνήμην Λεωνίδα Παντ. Θανασούλα

Τσεπέλοβο: (Δονάτος, Λεωνίδας,Βαγγέλης, Γιώργος)

Και άλλη φορά έχω ξαναπεί πόσο ευεργετικά και 
χρήσιμα αποδεικνύονται τα γενεαλογικά δένδρα 
(ΓΔ) που δημιουργήθηκαν πριν μερικά χρόνια και 

ολοκληρώθηκαν στον μεγάλο τόμο με φωτογραφίες 
και ονόματα. Μια αξιέπαινη προσπάθεια ειδικά για 
το δικό μας σοϊ που είναι σκορπισμένο και διάσπαρτο 
σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Ειδικά για εμάς που δεν 
είχαμε μόνιμα και σταθερά χωριά. Διότι αν ανήκεις σε 
ένα συγκεκριμένο χωριό, ίσως να μην είναι και τόσο 
απαραίτητο ένα (ΓΔ) γιατί όλοι οι συγγενείς σου είναι 
ή έχουν τις ρίζες τους σε αυτό το χωριό.

Το όμορφο και καλογραμμένο άρθρο της Ελένης Π. 

Ράπτη με ανάγκασε να την αναζητήσω στα (ΓΔ) και να 
διαπιστώσω, ότι είμαστε ξαδέλφια τρίτης γενιάς, από 
τον παππού μου και μετά, κάτι που δεν θα μπορούσε 
να γίνει ποτέ, αφού οι γενιές μας δεν ζουν στο ίδιο 
χωριό. Έτσι, λοιπόν, βρίσκουμε ότι ο παππούς μου 
Χρήστος Παπαρούνας είναι Α΄ εξάδελφος με τον 
Κώστα Παπαρούνα. Οι κόρες τους Κωστάντω και 
Αφροδίτη αντίστοιχα Β΄ εξαδέλφες και η Ελένη κι εγώ 
Γ΄ εξαδέλφια. 

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο συνάντησα την Ολυμπία 
Παπαρούνα, ανιψιά μου από Γ΄ εξάδελφο τον Περι-
κλή Παπαρούνα. Η έκπληξη για μένα ήρθε φέτος στη 

συνάντηση της Πάρνηθας, όταν απέναντί μου στο τρα-
πέζι ένας ωραίος Σαρακατσάνος με τη γυναίκα του με 
κοίταζε διερευνητικά αμίλητος στα μάτια. Τον ρώτησα 
κι εγώ, «πως λέγεσαι;». 

-«Καπρινιώτης», μου απαντά. 
- Σίγουρα, είσαι άλλο όνοµα, δεν έχουµε καµιά σχέση 

του λέω. Όμως, κουβέντα στην κουβέντα, πέσαμε και 
σε γνωστό όνομα, Τάγκας και τόπος Πέρδικα. Εφτά-
χρονο παιδάκι ακολουθούσα τα βιαστικά βήματα της 
βάβως Γιούλας μέσα από κάτι αιωνόβια λιοστάσια 
πηγαίνοντας στην Πέρδικα. Το 1995 στην Πέρδικα 
αναζήτησα τον λόγο της επίσκεψης και συνάντησα 
την Α΄ εξαδέλφη της Μάνας μου Αθηνάς Τάγκα, η 
οποία με ενημέρωσε, ότι η γαγιά Γιούλα ερχότανε  να 
δει τον αδελφό της Γιώργο Τάγκα. Έτσι, χωρίς να το 
περιμένω, καταλήξαμε, μέσα από αυτό το επώνυμο 
να είμαστε με τον Βασίλη, μακρινοί συγγενείς, όπου ο 
προπάππος του Σωτήρης και η γιαγιά μου Γιούλα είναι 
Β΄ εξαδέλφια. 

Η σύνταξη των (ΓΔ), ήταν μια απόφαση αξιόλογη, 
αξιέπαινη ιδέα και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα 
Δ.Σ. της περιόδου αυτής. Τώρα πρέπει να κατεβάσουν 
ιδέες τα Δ.Σ. πως θα υπάρχει συνέχεια σε αυτή την 
κοπιαστική δουλειά που έγινε και ποιος θα αντικατα-
στήσει τον αγαπητό Παύλο Κατρή που τόσο καλά τα 
δούλεψε.

Προβληματισμός για τα Δ.Σ. θα υπάρχει και για 
την συνέχιση της ίδιας της Αδελφότητας από εδώ και 
πέρα γιατί είμαστε η μόνη και τελευταία γενιά που 
καταπιάνεται με τα σόγια μας και τις ασχολίες της 
εποχής εκείνης και όσοι τις περιγράφουν, τις έζησαν, κι 
εμείς που τις διαβάζουμε νιώθουμε βαθειά συγκίνηση.

Γιάννης Καρβούνης- Παπαρούνας.
Θρακομακεδόνες Σεπτέμβριος 2019.

Γενεαλογικά Δένδρα

Από αριστερά: Βαγγέλης Καρβούνης, Ανδρέας Πάσχος, Γιάννης Καρβούνης, Βασίλης Καπρινιώτης, Γιώργος Καρβούνης.

Ο Λεωνίδας Θανασούλας (2ος από αριστερά) σε εκδρομή της Αδελφότητας  
στο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων στη Βουλγαρία
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Το γενεαλογικό δένδρο των Βαγγελαίων, κυρίως 
σε ό,τι αφορά στον γενάρχη της οικογένειας, μας 
απασχόλησε όσο κανένα άλλο δένδρο στην εφη-

μερίδα. Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά  στα «Σαρακα-
τσάνικα χαιρετήματα» το 2008, Φύλλο 32. Η ιστορία 
του γράφτηκε στο φύλλο αυτό  από τον Ναπολέοντα 
Λ. Βαγγελή και από τον δάσκαλο Χρήστο Τσουμάνη 
ο οποίος μας είχε στείλει και το γενεαλογικό δένδρο 
με τους άνδρες των Βαγγελαίων στις πρώτες γενεές. 
Με βάση τις πληροφορίες του συμπληρώθηκαν οι 
τελευταίες  γενιές και οι γυναίκες της οικογένειας, με 
επιμέλεια των Π. Κατρή, Δ. Τάγκα και περιλαμβάνεται 
στο Λεύκωμα με τα γενεαλογικά δένδρα που εξέδω-
σε η Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων 
Ηπείρου το 2015. Παρατηρήσεις για το δένδρο των 
Βαγγελαίων έκανε επίσης ο Λάμπρος Λεων. Βαγγελής, 
οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα «Σαρακατσάνικα χαιρε-
τήματα», Φύλλο 37, Μαρτ. –Απρ. 2009. Στο προηγού-
μενο φύλλο της εφημερίδας δημοσιεύσαμε ακόμα μία 
άποψη, αυτή του Σωτήρη Απ. Βαγγελή.

Σύμφωνα με όλους τους παραπάνω που κατέθεσαν 
την άποψή τους  (Χρ. Τσουμάνης , Ναπ. Βαγγελής,  
Λάμπρος Λεων. Βαγγελής,  Σωτήρης Απ. Βαγγελής)  
οι Βαγγελαίοι 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 δε τον Σωτήρη Απ. Βαγ-
γελή  «Τζαχείλας», και ήταν κάποιος από την γνωστή 
οικογένεια των αρματολών του Ολύμπου. Σύμφωνα με 
τον Ναπ. Βαγγελή, κατά πάσα πιθανότητα το επώνυμο 
ήταν «Τσάχαλος», αλλά αναφέρει ότι είχε ακούσει επί-
σης και το επώνυμο «Χορταριάς» .

Από ένα συγγενή των Χορταραίων της Θεσσαλίας, 
πήραμε και δημοσιεύουμε μία επιστολή που αναφέρει 
μία άλλη εκδοχή, για το ποιος ήταν ο άνδρας της «Βαγ-
γελής» και ποιος τον είχε σκοτώσει. 

Σαφώς και δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε για 
το ποια είναι η αλήθεια, αλλά είναι σημαντικό το ότι η 
σύνταξη και δημοσίευση των Γενεαλογικών Δένδρων, 
καθώς επίσης και η πανελλαδική κυκλοφορία της 

εφημερίδας, ήταν η αφορμή να ακουστούν οι απόψεις 
αυτές, και μάλιστα από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. 
Το σημαντικότερο όμως από όλα, είναι ότι οι Σαρακα-
τσαναίοι νοιάζονται για τις ρίζες τους, όσο βαθιές στο 
χρόνο και αν είναι, και θέλουν να μάθουν από πού 
κρατάει η σκούφια τους.

Η άποψη για τους Βαγγελαίους, όπως μας ήρθε  
από τη Θεσσαλία:

Η άποψη για τους Βαγγελαίους 
από τη Θεσσαλία

Θέλω να σας συγχαρώ για το αξιόλογο έργο σας και 
την αυθεντικότητα των κειμένων σας.

Είμαι Σαρακατσάνος, και είχα τη μεγάλη τύχη να 
γεννηθώ σε κονάκι και να ζήσω τη Σαρακατσάνικη 
ζωή (νομαδική) σε όλες τις εκφάνσεις της. Τα πρώτα 
γράμματα τα έμαθα σε δασκαλοκαλύβα.

Σας στέλνω αυτήν την επιστολή με αφορμή μια 
δημοσίευση στο 78ο φύλλο, που αναφέρεται στο γενε-
αλογικό δένδρο των Βαγγελαίων.

Σε ανύποπτο χρόνο, πριν εξήντα χρόνια, όταν ήμουν 
10 ετών και ζούσαμε στις στάνες , και η ιστορία και τα 
γεγονότα μεταφέρονταν από στόμα σε στόμα, παρα-
κολούθησα μια συζήτηση γερόντων που μου έκανε 
μεγάλη εντύπωση και έμεινε χαραγμένη στο παιδικό 
μου μυαλό.

Συνήθιζαν τότε οι γέροι τα απογεύματα να μαζεύο-
νται στην άκρη της στάνης και να συζητάνε για το βιός, 
αλλά και να μολογάνε όπως έλεγαν, παλιά γεγονότα. 
Εκεί μαζευόμασταν κι εμείς τα μικρά παιδιά και τους 
ακούγαμε με θαυμασμό και ανοικτό το στόμα. 

Λέγανε κυρίως για τη δράση των κλεφτών, των 
Τούρκων, αλλά και των ληστών.

Είχα ακούσει πολλές ιστορίες. Μετά από χρόνια 
που βρέθηκα στην Ήπειρο και συνάντησα πολλούς 
σιναφλίτες μου Σαρακατσάνους, συνάντησα και τους 
Βαγγελαίους, και αμέσως θυμήθηκα και την ιστορία 
που είχα ακούσει μικρός από τον μπαρμπα Χρήστο τον 
Χορταριά, που την μολόγαγε στους άλλους με ακρίβεια 
και πειστικότητα, και με ονόματα και χρονολογίες. Εγώ 
βέβαια ανυποψίαστος συγκράτησα μόνο τα βασικά.

Η ιστορία αυτή αφορούσε την οικογένειά του, 
δηλαδή τους Χορταραίους, και την είχε ακούσει από 
τον πατέρα του και τον παππού του, που ήταν στενοί 
συγγενείς με αυτούς που εμπλέκονται στην παρακάτω 
ιστορία:

Κοντά στο ορεινό χωριό Κουφοί του όρους Όθρυς 
(Γούρα) στην επαρχία Αλμυρού, σε μια στάνη ζούσαν 
δυο αδέρφια (Σαρακατσάνοι) Χορταραίοι, εκ των οποί-
ων ο ένας είχε παντρευτεί την αδερφή ενός Κλέφτη, 
τη Βαγγελή.

Οι κλέφτες, όπως έλεγε ο μπαρμπα Χρήστος, το 
κονάκι της Βαγγελής το είχαν γύρισμα, όπως και όλη 
τη στάνη, δηλαδή ετροφοδοτούντο. Αυτό οι Τούρκοι 
το γνώριζαν και απειλούσαν τους Χορταραίους, με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη διχόνοια μεταξύ 
των δύο αδελφών. Έλεγε ο μπαρμπα Χρήστος «αυτόν 
που είχε κουνιάδο τον κλέφτη, τον πααίνει αρνάρ’ ου 
άλλους»,  και οι σχέσεις τους είχαν φτάσει στα άκρα.

Ένα μεσημέρι που γύρισαν το κοπάδι στη στάνη και 
τάιζαν τα σκυλιά με τ’ρόγαλο στο «λ’τσιάρ’» (μικρή 
γούρνα που τοποθετούσαν το τυρόγαλο), πιάστηκαν τα 
σκυλιά και τρώγονταν. Εκεί ο ένας αδερφός χτύπησε 
ένα σκυλί του άλλου για να τα ξεχωρίσει. Τότε ο άλλος 
αδερφός βρήκε την αφορμή και επιτέθηκε στον αδελ-
φό του, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει. 

Η Βαγγελή, χήρα πλέον, πήρε τα δυο της παιδιά 
και «σκαπέτ’σε κατά την Ήπειρο, και τα παιδιά αυτά 
γράφ’καν Βαγγελαίοι», όπως έλεγε ο μπαρμπα Χρή-
στος, από το όνομα της μάνας τους.

Αυτά θυμάμαι από την διήγηση του μπαρμπα Χρή-
στου Χορταριά. 

Σημείωση: Όταν είδα τους Βαγγελαίους της 
Θεσπρωτίας διαπίστωσα πολλές ομοιότητες στα χαρα-
κτηριστικά τους με τους Χορταραίους του Αλμυρού. 
Τυχαίο; Ή θυμήθηκα πάλι το μπαρμπα Χρήστο, που 
έλεγε «το σόι πάει εφτά ζωνάρια».

Σας ευχαριστώ πολύ
Σπύρος Δήμου
Αξιωματικός Π.Ν. ε.α.
Αντιδήμαρχος Γλυφάδας

Το γενεαλογικό δένδρο των Βαγγελαίων, μια άποψη από τη Θεσσαλία

Στα μέλη του Συλλόγου
Καρβούνης Νικόλαος Ν. Κερασούντα  ..............20
Τσουμάνη Ανδρομάχη Πάπιγκο  ..........................50
Ντέτσικας  Ευάγγελος Κανάλι  ............................20
Τάγκας Μιχάλης Λιδωρίκι  .....................................30
Κάκος Ευάγγελος Γ. Λοκροί  .................................20
Καραγιάννης Παναγιώτης Δ. Γιάννινα  ..............20
Ανδρεάκης Λάμπρος Μαρούσι  ............................25
Τάγκα Όλγα Π. Φάληρο  ........................................20
Λουτσάρη  Αθηνά Δ.  Ν. Κερασούντα  ..............20
Καρβούνης Χρήστος Ν. Κερασούντα ...............  20
Κήτας Βασίλης Ωρωπός  ........................................20
Κατσαδήμος Κώστας Γιάννινα  .............................50
Γόγολας  Χρήστος Κόρινθος  ................................20
Τάγκας Χρήστος Ελ. Φιλιππιάδα  ........................20
Τάγκας Κώστας Ν. Γιάννινα ..................................20
Μπάρκας  Γεράσιμος Kανάλι  ...............................20
Aκρίβης Γεώργιος Νεοχωρόπουλο  ....................20
Ακρίβης Ιωάννης Πρέβεζα  ....................................30
Τζουμερκιώτης Χρήστος Ευθ. Φιλιππιάδα  ......20
Τζουμερκιώτη Διαμάντω Πεντέλη  .....................20
Σαλμάς Νίκος Φιλιππιάδα  ....................................20
Κάκος  Σπύρος Δ. Λούρος  ....................................20
Ντέτσικας  Λάμπρος Ν. Σαμψούντα  ..................20
Κάτσενος Λάμπρος Γ. Φλάμπουρα  ....................50
Καράλης  Κώστας Άρτα  .........................................60
Κάτσενου-Αραβαντινού Βασιλική Πάτρα  ........20
Άγνωστος Πρέβεζα  .................................................40
Τάγκα-Μπασαρά Δροσούλα Νεοχώρι Πρέ/ζα  20
Ντέτσικας  Περικλής Ν. Γιάννινα  ........................20
Γκλιάτης Μιχάλης Ωρωπός ....................................20
Ζωγράφος Γεώργιος Πέρδικα  .............................20
Ράπτης Μιχάλης Παραμυθιά ................................25
Κατέρης Βασίλης Θεσ/νίκη ...................................20
Τζουμερκιώτης Αχιλλέας Σκαμνέλι ....................15
Αγνωστος  ...................................................................20
Γεωργίου Κλεοπάτρα Άρτα  ..................................20
Κώτσης Βασίλης Γιάννινα  .....................................30
Λουτσάρης  Θεόδωρος Μιλ. Γιάννινα  ..............20
Σουλτάνης Βασίλης Τσεπέλοβο  ..........................20

Καρβούνης Άλκης Αθήνα  ......................................10
Καρβούνης Λάμπρος Αλκ. Κρήτη  .......................10
Καρβούνης Άγγελος Άλκ. Αθήνα  ........................10
Καψάλης Ανδρέας Παν. Άρτα  ..............................20
Φερεντίνος Ιωάννης Κ. Γιάννινα  ........................30
Τσάντος Ιωάννης Δ. Γιάννινα  ..............................20
Κώνστας Παντελής Ηγουμενίτσα  .......................20
Τσακογιάννης Δημήτρης Γιάννινα  ......................20
Καψάλης  Ηλίας Γιάννινα  ......................................20
Μάστορας Βασίλης Ευσταθ. Γιάννινα ...............20
Ντέτσικας  Γεώργιος Κ. Σύβοτα  ..........................50
Παπιγκιώτης Δημήτρης Μιχ. Τσεπέλοβο  .........60
Χουλιάρας  Κων/νος Ελ. Ηγουμενίτσα  .............20
Μακρής Αχιλλέας Γιάννινα  ...................................20
Τσουμάνης Κων/νος. Άρτα  ...................................20
Τσουμάνης Άρης Γ. Γιάννινα  .................................20
Τάγκας Μιχάλης Περ. Ν. Κερασούντα  ..............20
Τάγκας  Ιωάννης Περ. Ν. Κερασούντα  .............20
Βέργου Ελένη Θεσ/νίκη ........................................  20
Λουτσάρης  Ελευθέριος Ν. Κερασούντα  .........20
Καζούκας Παναγιώτης Γ. Κατσικάς  ...................20
Γόγολος  Γεώργιος Καρτέρι  .................................20
Ντάγκας Θεόδωρος Ι. Καλπάκι  ...........................30
Βαγγελής Χρίστος Ηλ./ Τσεπέλοβο  ...................30
Γόγολου Κων/να Περ. Αθήνα  ..............................20
Ζαγναφέρης Γεώργιος Σ.Σ. Μουριές  ................20
Γιαννακός  Λάμπρος Θ. Ηγουμενίτσα .................20
Γιαννακός  Νίκος Ν. Ηγουμενίτσα  .....................20
Γιαννακός  Ιωάννης Ελ. Γιάννινα  ........................20
Παπιγκιώτης Στέφανος Χρ. Καρτέρι  .................20
Γόγολος  Σπύρος Ηρ. Πετρούπολη  ....................20
Καπρινιώτης Δονάτος Γιάννινα  ...........................20
Τσουμάνης Δημήτρης Μιχ. Γιάννινα  ..................20
Τάγκας  Θεόδωρος Αλ. Βουνοπλαγιά  ..............20
Τσουμάνη-Καλευρά Μαίρη Γιαννιτσά ................20
Φερεντίνος Νικόλαος Κ. Γιάννινα  ......................20
Κουμπής Ευάγγελος Δ. Θεσ/νίκη  .......................30
Αμυράς Γεώργιος Γιάννινα  ...................................50
Γαλής Δημήτρης Αθήνα  .........................................20
Βαλάκου-Χριστοδούλου Γεωργία Καλπάκι ....  30

Αρβανίτης Αριστοτέλης Ν. Κερασούντα  ..........20
Μπονόβα Λαμπρινή Περίβλεπτος .......................20
Κάτσενος Γεώργιος Χρ. Πρέβεζα  .......................20
Βαγγελής Κων/νος Ι. Γιάννινα ............................  25
Βαγγελής Ιωάννης Δ. Τσεπέλοβο  ......................25
Μακρής Φώτιος Κάτω Ραβένια  ..........................20
Μακρή Αφροδίτη Φ. Γιάννινα  ..............................30
Γόγολος  Ιωάννης Δ. Ηγουμενίτσα  ....................20
Τσουμάνης Παναγιώτης Ι. Γιάννινα  ...................30
Κάλλης  Σπύρος Βλ. Καταβόθρα  ........................50
Λαδιάς  Παναγιώτης Χρήστου Γιάννινα ..........  20
Λαδιάς  Γεώργιος Λεων. Γιάννινα ......................  20
Καψάλης Κων/νος Δ. Γιάννινα ...........................  20
Γιαννακός  Γεώργιος Φιλ. Γιάννινα  ....................20
Φερεντίνος Λεωνίδας Αλ. Ηγουμενίτσα .........  20
Φερεντίνος Γεώργιος Αλ. Ηγουμενίτσα  ...........20
Μπαλατσός Ιωάννης Ευαγ. Γιάννινα  .................20
Χαρίσης Σπύρος Ηγουμενίτσα .............................15
Ντέτσικας  Αντώνης Στερ. Γιάννινα  ...................20
Γιαννακός  Θεοχάρης Ιωάν. Γιάννινα  ................25
Μπάρκας  Κων/νος Βασ. Γιάννινα  ......................30
Καρβούνης Αχιλλέας Ευαγ. Γιάννινα  .................20
Καψάλης  Γεώργιος Δημ. Γιάννινα 2 .................... 0
Γαλανός Ηλίας Ηλιοβούνια  ..................................30
Φερεντίνος Λάμπρος Γ. Ασπροκκλήσσι ...........  20
Τσουμάνης Μιχάλης-Δημήτριος Γιάννινα  .......20
Κάτσενος Κων/νος Χρ. Φλάμπουρα  ..................20
Κονάκη-Κούτα Αγγελική Λαύριο  ........................20
Πάσχος Θωμάς Θ. Τσεπέλοβο  .............................20
Ντέτσικας  Κώστας Στ. Γιάννινα  .........................30
Λόντος  Αναστάσιος Πάτρα-Ρίο  .........................20
Αλεξάκης  Κώστας Αγρίνιο  ...................................20
Γόγολος  Πέτρος Γρ. Γιάννινα  ..............................30
Γιαννακός Γιώργος Μιχ. Γιάννινα  .......................20
Κάλλης Θεόδωρος Δ.  Πρέβεζα ...........................20
Γιαννακός Ευάγγελος Βασ. Γιάννινα...................20
Γιαννακού Μαρία Ευαγ.  .........................................20
Αρβανίτης Θεόδωρος Απ. Καλπάκι .....................20
Λουτσάρης Μιχάλης Κ. Ηγουμενίτσα .................20
Κάτσενος Νίκος Αλ. Παλαιόκαστρο ....................20

Κώνστας Δημήτριος Ηγουμενίτσα ......................20
Παπιγκιώτης Γεώργιος, Τσεπέλοβο ....................20
Γιαννάκη Κλεονίκη, Τσεπέλοβο ............................30
Δημόπουλος Δημήτριος Αθήνα ...........................20
Κατρής Γεώργιος Καρβουνάρι ..............................20
Παπαρούνας Μιχάλης, Γιάννινα ...........................20
Κωνσταντάκος Γέωργιος, Ηγουμενίτσα ............20
Λουτσάρης Ιωάννης, Βίτσα ...................................20
Γιαννακός Λάπρος Περ. Γιάννινα .........................50
Τάγκας Κων/νος Τηλ. Γιάννινα .............................20
Κάκος Παντελής Λούρος ........................................30
Κάτσενος Στράτος Πάτρα ......................................20
Τάγκας Ανδρέας, Εμπεσός .....................................30
Χαρδαλιάς Νίκος Αμφιλοχία .................................20
Μπάρκας Βασίλειος Αλ. Γιάννινα ........................20
Βαγγελής Ελευθέριος Απ. Ηγουμενίτσα ...........20
Άγνωστος, Γιάννινα ..................................................50
Κουτσούμπας Βασίλειος, Τσουκαλάδες ............20
Καραφέρη Χριστίνα Ζίτσα ......................................10
Τσουμάνη Αλεξάνδρα Αλ. Φιλώτι Νάξου .........20
Μπαλατσός Παναγιώτης, Γιάννινα ......................20
Παπιγκιώτης Νικόλαος Γ. Πέραμα ......................20
Βαγγελής Ευάγγελος Θ. Καλπάκι ........................20
Κάλλης Παύλος Φιλιππιάδα ..................................20
Σαρμάς Στρατής Ακράτα ........................................40
Κορδαλής Σπύρος Ακράτας ...................................30
Ζήγος Κων/νος του Λάμπρου, Ν. Σελεύκεια ...20
Ψαρογιώργος Κ. Αντώνης, Πεντέλη,  ................30

ΕΤΕ
Τσακούμης Ιωάννης, Καλύβια ..........................50 €
Τσουμάνης Χριστόδουλος, Γιάννινα ...................20
Γρίβας Ελευθέριος, Γιάννινα ..................................20
Μπαλλάς Κων/νος, Εύοσμος ................................20
Γόγολος Ε. Βασίλειος, Κόκλυζα ...........................30
Βαγγελής Θεόφιλος, Ηγουμενίτσα ...................  30
Κάτσενου Βερδίκη, Αθήνα .....................................20
Φαρμάκης Ευριπίδης, Νέο Ρύσιο ........................30
Γούλας Χρήστος, Βάρη ............................................20

 Eurobank
Μίγκος Μιχαήλ,  ........................................................50
Καρυώτης Βασίλης, Θεσσαλονίκη ...................100
Τέζας Ιωάννινα,  ........................................................20
Τσουμάνη Δήμητρα του Παν,  ...............................20
Μίχας Φίλιππος,  .......................................................20
Λουτσάρης Ιωάννης, Βίτσα,  .................................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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Αδελφότης των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου
Δραστηριότητες τριμήνου
1. Αντάμωμα Σαρακατσαναίων Πελοπον-

νήσου, έκθεση φωτογραφίας και βιβλίου
Την Κυριακή 28 Ιουλίου ο Σύλλογος Σαρακα-

τσαναίων Πελοποννήσου, οργάνωσε, όπως κάθε 
χρόνο την τελευταία Κυριακή του Ιουλίου, το 

αντάμωμα των Σαρακατσαναίων στο Σαραντά-
πηχο Κορινθίας σε μια μαγευτική τοποθεσία. 
Σαρακατσάνοι από όλη την Πελοπόννησο αλλά 
και από άλλα μέρη της Ελλάδας παραβρέθηκαν 
στην όμορφη εκδήλωση. Η Αδελφότητα των εν 
Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου, συνεχίζο-
ντας την αδερφική σχέση με το σύλλογο της 
Πελοποννήσου, συνέχισε την παράδοση οργα-
νώνοντας κάτω από τα έλατα έκθεση φωτογρα-
φίας και βιβλίου, και έδωσε τη δυνατότητα σε 
πολλούς επισκέπτες να γνωρίσουν την νομαδική 
ζωή των Σαρακατσαναίων, μέσα από ασπρόμαυ-
ρες φωτογραφίες και πλούσια βιβλιογραφία.

2. 40ο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων Ηπεί-
ρου, 2-3 Αυγούστου, Στάνη Γυφτόκαμπου, 
έκθεση φωτογραφίας και βιβλίου

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου 
η Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου οργά-
νωσε πολύ πετυχημένα το επετειακό 40ο 
αντάμωμα Σαρακατσαναίων στη στάνη στο 
Γυφτόκαμπο. Η καλή οργάνωση, ο καιρός, η 

τοποθεσία, συμβάλλουν όλα στο να καθιερωθεί 
το αντάμωμα αυτό ως το καλύτερο από όλα τα 
ανταμώματα. Εμείς, χρόνια τώρα, δίπλα στην 
εκκλησία του Άι Γιώργη οργανώνουμε έκθεση 
ασπρόμαυρης φωτογραφίας αλλά και Βιβλίων. 
Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, παρουσιάζουμε 
διαφορετικές φωτογραφίες για να δώσουμε τη 
δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν ένα 
κομμάτι από την παραδοσιακή μας ζωή. 

3. Αντάμωμα Σαρακατσαναίων στα χειμα-
διά, Φλάμπουρα Πρεβέζα

Το Σάββατο 24 Αυγούστου ο Σύλλογος 

Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέζης οργάνωσε το 12ο 
αντάμωμα Σαρακατσαναίων στα χειμαδιά. Στη 
σελ. 9 αναφέρονται λεπτομέρειες για την πράγ-
ματι πετυχημένη προσπάθεια που κάνουν όλα 
μαζί τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι του Συλλό-
γου της Πρέβεζας. Εμείς φιλοξενηθήκαμε, και 
τους ευχαριστούμε για αυτό, στην είσοδο της 
στάνης όπου και στήσαμε έκθεση φωτογραφίας 
με ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τη νομαδική 
ζωή των Σαρακατσαναίων καθώς κει έκθεση 
βιβλίων-εκδόσεων της Αδελφότητας αλλά και 
άλλων που θεωρούμε ότι ενδιαφέρουν τους 
προσερχόμενους.

4. Εκδρομή στην Αργολίδα
Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθη-

κε η εκδρομή της Αδελφότητας στην Αργολίδα. 

Ο πρώτος σταθμός ήταν το όμορφο Ναύπλιο 
για βόλτα στα γραφικά δρομάκια της πόλης και 
καφέ στην παραλία με θέα το Μπούρτζι. Ακο-
λούθως πήγαμε στον νεόδμητο Ναό του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού όπου μας περίμενε ο Σαρα-
κατσάνος Ιερέας από τη Βοιωτία π. Δ. Κρου-
σταλλάκης που μας ενημέρωσε για τη ζωή του 
Αγίου και για το πώς χτίστηκε η εκκλησία. Στη 
συνέχεια επισκεφτήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο 
της Επιδαύρου και το γνωστό Θέατρο. Κατα-
λήξαμε στη Τραχιά, στη Ταβέρνα «ο Τσέλιγκας» 
που μας περίμενε η ιδιοκτήτρια οικογένεια της 
Σαρακατσάνας από την Ήπειρο Αγαθής Κων-
σταντάκου-Καλύβα με καταπληκτικά φαγητά 
και κρασιά. Αφού φάγαμε και ήπιαμε, έτσι για 
να…… χωνέψουμε, το ρίξαμε και στο χορό για 
κάνα δίωρο μέχρι που πήραμε το δρόμο για την 
επιστροφή.

Η Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρακατσα-
ναίων Ηπείρου, ευχαριστούμε

1. Τους Αδελφούς Βαγγελή, με την βιοτεχνία 
κατεργασίας ξύλου στους Νεγράδες, για τη 
χορηγία της ξυλείας για την κατασκευή των 
ορθοστατών ανάρτησης φωτογραφιών για την 
έκθεση στη στάνη στο Γυφτόκαμπο

2. Τον Θεόδωρο Απ. Αρβανίτη από το Καλ-
πάκι για την κατασκευή των μεταλλικών βάσε-
ων- στηριγμάτων των ορθοστατών ανάρτησης 
των φωτογραφιών

3. Τον Αποστόλη Αρβανίτη από το Καλπάκι 
για τη συνδρομή του στη μεταφορά των παρα-
πάνω υλικών (μεταλλικές βάσεις, ορθοστάτες, 
ξυλεία) στη Σαρακατσάνικη στάνη
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Πριν ξεκινήσω να γράψω για τη «Στάνη της 
Καλουτάς», για να μην παρεξηγηθώ, διευκρινί-
ζω: Θα γράψω όπως εγώ την έζησα, και όπως 
εγώ την θυμάμαι.

Στο Μιτσικέλι ήταν τρεις στάνες: Η μίνια στο Μεγά-
λο Μιτσ’κέλι, δηλαδή στην υψηλότερη κορυφή του, 
στη Μπόλκω. Η δεύτερη στο Δίκορφο Ζαγορίου. Και η 
Τρίτη στον «Κάμπο τ’ς Καλουτάς». 

Για τις δυο πρώτες δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, 
και δεν μπορώ να γράψω, ούτε να αναφερθώ σε πράγ-
ματα που δεν γνωρίζω καλά.

Αν η Πολιτεία είχε δείξει λίγο ενδιαφέρον για αυτές 
αλλά και τις άλλες στάνες των νομάδων κτηνοτρό-
φων, για αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου και της 
μοναξιάς! Αυτοί που με τον ιδρώτα και τους κόπους 
τους ζούσαν τις οικογένειές τους, αλλά ταυτόχρονα 
βοηθούσαν, κυριολεκτικά, τον πρωτογενή τομέα παρα-
γωγής και την εθνική οικονομία της χώρας!

Δηλαδή να έφκιαναν απλά κάνα δρόμο. Άντε και 
καμιά λούτσα για νερό. Απλά πράγματα, πολύ απλά……. 
Αν οι υπεύθυνοι είχαν νοιαστεί για αυτά τα αυτονόητα, 
ίσως σήμερα να μην είχε διαλυθεί η μετακινούμενη 
κτηνοτροφία και να μην χρειαζόταν η χώρα να εισάγει 
κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα από άλλες χώρες.

Αλλά ποια μαύρη πολιτεία και άλαλη;
Γυρίζω στη στάνη της Καλουτάς στην οποία ξεκα-

λοκαίριαζαν Σαρακατσαναίοι από τις παρακάτω οικο-
γένειες:

Βαλακαίοι, Γιαννακαίοι, Γογολαίοι, Γουλαίοι, Λαδαί-
οι, Λουτσαραίοι, Μαστοραίοι, Μπιστιολαίοι, Πανταζαί-
οι, Ταγκαίοι, Τσαγακαραίοι, Χαρδαλαίοι.

Ήταν ακόμα και κάποιος Βλάχος, γαμπρός και σμί-
χτης των Γιαννακαίων.

Στα μέσα Μαΐου ξεκίναγαν τα κοπάδια από τους 
τόπους που ξεχείμαζαν για τα βουνά.
Λιώσαν τα χιόνια στα (ι)βουνά, χορτάριασαν οι κάµποι
Το λέει ο κούκος την αυγή, το γιόµα η τρυγόνα
Κι εσείς παιδιά µ’ τι κάθεστε, κι ακόµα δεν ξεκ(ι)νάτε 
Για συνταχτείτε αγλήγορα, και µην χασοµεράτε
Μας καρτερούνε τα (ι) βουνά κι οι κρουσταλλένιες βρύσες.

Στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου όλα τα κοπά-
δια ήταν συγκεντρωμένα στα καλοκαιρινά τους γρέκια. 
Μετά από έναν δύσκολο χειμώνα, το Μιτσικέλι βάνει 
πάλι τα γιορτινά του.

Ομόρφηνε ο τόπος απ’ τα κοπάδια, απ’ τα καραβά-
νια που ανηφόριζαν. Τα κονάκια γιόμ’σαν με κόσμο. Το 
Μιτσικέλι ήταν ένα όμορφο στολίδι.
Σαν κίνησαν οι Σταυραετοί των Σαρακατσαναίων
Να παν για τα ψηλά βουνά να ξεκαλοκαιριάσουν
Θέλουν προσήλια ζηλερά να φκιάσουν τα κονάκια
φκιάνουν τα στάλια στα ζερβά, τις στρούγκες µες το ρέµα
εκεί ξεκαλοκαίριαζαν οι Σαρακατσαναίοι

Ο τσέλιγκας δεν είχε χρόνο για χάσιμο. Έπρεπε να 
κατεβεί στα Γιάννινα, να βρει έμπορο για να δώσει το 
γάλα. 

Το στέκι των τσελιγκάδων στα Γιάννινα ήταν το 
γνωστό καφενείο «Γυαλί Καφενές». Εκεί αντάμωναν 
οι Μιτσ’κελιώτες με τους άλλους τσελιγκάδες από 
άλλες στάνες. Εκεί κανόνιζαν την τιμή για το γάλα. Η 
τιμή για το γάλα της στάνης της Καλουτάς, «κόβονταν» 
ανάλογα με την τιμή που έδινε το Σκαμνέλι, δηλαδή 
μισή δραχμή κάτω από αυτήν του Σκαμνελιού. Πέντε 
δραχμές το Σκαμνέλι, τεσσερεσήμιση το θ’κό μας.

Οι μπατζιαραίοι ήταν απ΄ το Συράκο ή απ’ το Βαθύ-
πεδο. Βλάχοι. Ήταν πολύ καλοί τεχνίτες στο να πήζουν 
το γάλα και στο φτιάξιμο του τυριού. Θυμάμαι δυο 
ονόματα από μπάτζιους, Μάκης και Δίπλας.

Δύσκολο κομμάτι ήταν το φόρτωμα όλου του εξο-
πλισμού που χρειαζόταν για να στηθεί το μπατζαριό. 
Θυμάμαι κάτι θεόρατα καζάνια, που δύσκολα τα φόρ-
τωνες στα πράματα (ζώα). 

Το μπατζαριό ξεκίναγε να φτιάχνει τυρί την 1η 
Θερτή (Ιούνη) και «κόβονταν η στάνη» τ΄Άι Λιός, 
δηλαδή στις 20 τ’ Αλωνάρη (Ιούλιος). Τότε τα πρότα 
«γύρναγαν γιόμα», τα άρμεγαν δηλαδή μόνο κάθε 
μεσημέρι. Δεν γρέκιαζαν πλέον σε μόνιμο γρέκι, αλλά 
σε διαφορετικά γρεκοτόπια. Στο Λαχανόκηπο, στ’ς 
Νάνες, στ’ Χιονότρυπα, στ’ς Λεύκες, στ’ Φιλονικούμηνη, 
όσα θυμάμαι αυτή την ώρα.

Το μπατζαριό χτίστηκε περίπου το 1950. Πρωτομά-
στορας ήταν ο πρώτος μου ξάδερφος, ο Χρήστος Ηλ. 
Γιαννακός, 90 χρονών σήμερα. Φυσικά βοήθησαν και 
άλλοι στανίτες.

Κάθε πρωί οι γαλατάδες αντάμωναν στο μπατζιαριό. 
Εμείς ήμασταν πιο μακριά απ’ όλους κι έπρεπε να δια-
νύσουμε αρκετό δρόμο. Πολλές κουδέλες (στροφές). 
Περνούσαμε τ’ Γούρνα, τ’ Φιλονικούμενη, τα Κλούρια 
κι έπεφταμαν στον κάμπο της Καλουτάς. Κάνοντας 
αυτήν την συναρπαστική διαδρομή άκουγες το κελά-
ηδημα της πέρδικας ν’ αρμονίζεται με τον ηχό απ’ τα 
κυπροκούδουνα των κοπαδιών. Άκουγες μακριά στο 
βάθος σκυλιά να αλυχτάνε με κουρασμένη φωνή απ’ 
το δύσκολο βράδυ που πέρασαν, παλεύοντας με τους 
λύκους και τις αρκούδες, για να σώσουν το κοπάδι που 
τους εμπιστεύτηκε ο τσοπάνος. Χωρίς σκυλί, κοπάδι 
δεν έκανε πέρα από το γρέκι.

Πάρε νύφη από σειρά και σκύλα από κοπάδι……
Ν’ ακούς τον τζομπάνο: Α! Α! Α!, Πάρτο(υ) Πατούνα, 

Πάρτο(υ) Μπαλήκω.
Να συναντάς στον δρόμο τζιομπαναραίους κακοξε-

νυχτισμένους, αξούργους, αγριεμένους από ένα δύσκο-
λο βράδυ. Δίπλα στο κοπάδι, στο «φτερό» του κοπα-
διού με την κάπα «μύτη σε μύτη».

Οι γυναίκες με τα ζαλίκια φορτωμένες πάαιναν κατά 
κονάκια. Κι άλλες με τις βαρέλες πάαιναν για νερό στα 
Κανάλια και στην Αρκουδόβρυση. Ο καπνός ν’ ανηφο-
ρίζει απ’ τα κονάκια, διότι είχαν σηκωθεί πολύ πρωί οι 
νοικοκυρές να ζ’μώσουν, ν’ ανεβατίσουν το ψωμί, να 
φκιάσουν τ’ν πίτα. Διότι οι φαμπλιές ήταν τρανές κι 
έπρεπε να γιοματίσουν.

Φτάνοντας στο μπατζιαριό αντίκριζες τους άντρες 
με σοβαρό ύφος και με λεβέντικη περπατησιά. Κι όταν 
κάθονταν όλοι γύρω-γύρω κι έστριφταν τη τσ’γάρα 
τους, κι αρχίναγαν τ’ν κ’βέντα, κ’βέντες στρόγγυλες, 
κ’βέντες με νόημα, έστεινα τ’ αυτί ν’ ακουρμαστώ τι 
λένε.

Σοφοί άνθρωποι…..Αρχαίοι Έλληνες….
Έχω ακούσει τον πατέρα μου να λέει κάποτε: «Ηύρα 

σήµερα το Σωτήρη Τάγκα κι σταύρωσα πέντε κ’βέντες».
Εσείς βουνά π’ αντέχετε τις µπόρες και τα χιόνια
Και πώς τα καταφέρετε να ζείτε για αιώνια
Μια χάρη θέλω βρε βουνά, το µυστικό να µάθω
Να ζήσω σαν την χάρη σας, ποτέ να µην γεράσω.

Θα αναφερθώ σε ένα γεγονός που το έζησα ένα 
πρωί που πάαινα με τον πατέρα μου το γάλα στο μπα-
τζιαριό. Πριν από το μπατζιαριό ήταν ένα σταυροδρόμι 
που πολλές βολές ανταμώνονταν οι γαλατάδες. Εκεί 
ανταμώθηκαν ο πατέρας μου κι ο Μίχο Μιχαλάκης. 
Γράφω όπως ακριβώς έγινε η συζήτηση, γιατί μου 
έμεινε:
- Καληµέρα Μίχο, λέει ο πατέρας μου.
- Καληµέρα Μιχάλη.
- Πώς ξηµέρωσες απόψε Μίχο
- Τι να ξηµερώσω ωρέ Μιχάλη. Μ’ αµπήδ’σε το ζ’λάπι κι 
µ’όκανε ζ’µιά.
- Τι λές µωρέ το καταραµένο. Σο’ κανε πολύ ζ’µιά
- Μ’χάλασε κάνα δυο πρατίνες κι µο’ πιασε άλλα κάνα 
δυο.
- Φέτος θα να ’χουµε δύσκολο καλοκαίρι. Κι εγώ απόψε 
κιντύνεψα. Παρατόρ’σαν τα σ’κλιά, δε λάρουσαν ούλη 
νύχτα.
- Μιγάλη παρπαρία σ’ λέω Μιχάλη. Μ’ µαγάρ΄σε το 
κοπάδι.

Και συνέχισαν τον δρόμο για το μπατζιαριό κουβε-
ντιάζοντας.

Στο μπατζιαριό συνέβαιναν πολλά γεγονότα. Ο 
μπάτζιος πάντα κράταγε κάνα ντενεκέ με ούζο, κάπου 
τηγάνιζε κάνα κεφαλοτύρι, κι έπιναν κάνα ρακί. Κάποια 
ώρα βέβαια έλεγαν «ας το χαλάσουμε τώρα, να πάμε 
να κάνουμε και καμιά μαγκ’φιά». Κάποτε ένας από 
αυτήν την παρέα του μπατζιαριού, ξέρω ποιος ήταν 
αλλά δεν λέω τ’ όνομα, πήγε να πάρει το άλογό του. Το 

καβαλικεύει αλλά το άλογο πήγαινε σε άλλη στράτα. 
Προσπαθούσε να το ορμώσει, αλλά αυτό τράβαγε το 
δρόμο που ήξερε. 

«Μωρέ λυκοσκισµένο, τι έπαθα σήµερα». 
Οι άλλοι είδαν τι γίνεται. Κι αφού ήταν όλοι από 

μπόλικο ρακί του φωνάζουν χαριτολογώντας:
«Αυτό καλά πααίνει, εσύ δεν ξέρ’ς πού πααίν’ς.
Προφανώς είχε πάρει αλλουνού άλογο και οι άλλοι 

το διασκέδαζαν με τον τρόπο τους ώσπου ο καθένας 
πήρε τη στράτα για το κανάκι του.

Ένα άλλο περιστατικό που μου το μολόγησε ο 
Ναπολέων Φ. Βαλάκος:

Ο μπαρμπα Αντρέας ο Μιχαλάκης ήταν πολύ θρή-
σκος. Μία μέρα χασομέρησε λίγο να πάει το γάλα, κι ο 
μπάτζιος αρχίνησε να τον βρίζει, και μάλιστα να βρίζει 
τα θεία. Ο μπαρμπα Αντρέας γύρισε στα κονάκια και 
ήταν στεναχωρημένος. Δεν μπόρεγε να το καταπιεί 
αυτό, του ‘ταν πολύ βαρύ.

Τον είδε ο Φώτη Βαλάκος, ο οποίος τον είχε πεθερό 
τον μπαρμπα Αντρέα και τ’ λέει:
-Ε σύ κάτ’ έχ’ς σήµιρα, σι γλέπου σταναχωρηµένο
 Τι νάχω µωρέ Φώτη. Εκειός ο κερατάς ο µπάτζιος µ’ 
έβρισε.
- Καλά θα τουν σιάσω εγώ αύριο.

Ο Φώτη Βαλάκος δεν ήταν κάνας σωματώδης 
άντρας, ήταν μετρίου αναστήματος αλλά το ‘λεγε η 
περδικούλα τ’. Την άλλη μέρα ο Φώτης, ξεμοτώχ’ 
άργησε να πάει το γάλα. Κι ο μπάτζιος πάλι το ίδιο 
το βιολί του αρχίνησε να φωνάζει και να βρίζει, γιατί 
άργησες κ.λπ, κ.λπ. 
- Έλα να ζιάσουµε το γάλα, του είπε ο Φώτης, και θα 
σ΄πώ κοντά γιατί άργησα. 

Το γάλα το ζύγιζαν με το καντάρι που ήταν κρεμα-
σμένο σε ένα ξύλο που το ‘λεγαν «ζιαζόξυλο». Ήταν 
πάντα κρανίσιο για να αντέχει το βάρος. Αφού ζύγισαν 
το γάλα, άρχισαν να λογοφέρουν. Όπως είχε στα χέρια 
ο Φώτης το ζιαζόξυλο, τον «ζιάζει» μίνα το μπάτζιο 
και πέφτει καταή. Όπως αντιλαμβάνεστε ο μπάτζιος 
την άλλη μέρα έφυγε και δεν ξαναπάτησε στο Μιτσι-
κέλι. Βέβαια ο έμπορος έστειλε άλλον μπάτζιο. Και τον 
συμβούλεψε να προσέχει, γιατί οι Σαρακατσιαναίοι δεν 
αστειεύονται. 

Επίσης ένα δύσκολο κομμάτι ήταν η μεταφορά του 
τυριού απ’ το μπατζιαριό στα Γιάννενα. Μιλάμε για 
τόνους τυρί. Το κεφαλοτύρι, αυτό έφτιαχνε το μπατζα-
ριό τότε, ήταν στρογγυλό, δύσκολο φορτίο. Θυμάμαι 
σαν τώραϊα 30-40 μπλάρια φορτιάρικα σαμαρωμένα, 
έτοιμα σαμαρωμένα να μεταφέρουν το δύσκολο φορ-
τίο. Ο δρόμος δύσκολος, πετρώδης, αλλά τα πράματα 
ήταν μαθημένα και ήξεραν πού πάταγαν. Σ’ ένα τέτοιο 
δρομολόγιο συμμετείχα κι εγώ. Ένα μπλάρι τα γκρέμισε 
και τα κεφαλοτύρια κύλισαν στον γκρεμό σαν ρόδες 
από αυτοκίνητο. Γιαυτό και έγραψα στην αρχή, ποια 
μαύρη πολιτεία κι άλλαλη….

Να πάμε λίγο και στα χαρές στη στάνη. Στη στάνη 
γίνονταν πολλά πανηγύρια. Της Παναγίας, του Άι Λιώς, 
της Αγίας Παρασκευής που υπάρχει και το εκκλησάκι 
στη μνήμη της. Καταραχής στο Μιτσικέλι δεσπόζει το 
εικόνισμα του Άι Βασίλη. Το ονειρεύτηκε ο παππούς 
μου ο Νικόλας και είναι κτισμένο στις 29 Αυγούστου 
1930. Επισκευάσθηκε το 1970 από τον Κώστα Η. 
Γιαννακό και το 2005 από τον Νίκο Μ. Γιαννακό. Οι 
παρακάτω στίχοι γράφτηκαν την ώρα της επισκευής:
Είχα ένα τάµα βρε παιδιά, εδώ και τόσα χρόνια
Τον Άι Βασίλη βάρεγαν οι µπόρες και τα χιόνια
Με την βοήθεια του Θεού, µαζί και τ’ Άι Βασίλη
Ήρθε η ώρα βρε παιδιά να ανάψει το καντήλι.
Με την εργασία του Γιάννη τ’ Αλέκου, 
του Αλβανού του Νίκου και του Μιχάλη 
του παππά Φώτη, το µυστρί τον Άι Βασίλη φτιάχνει.

Η στάνη της Καλουτάς και το μπατζιαριό της στο Μιτσικέλι Ιωαννίνων

του Νίκου Μιχ. Γιαννακού

Το κοπάδι με τα γκεσέμια μπροστά και τον τσοπάνο, 
στη στράτα για τα βουνά

Ο Άι Βασίλης στην κορυφή στο Μιτσικέλι. 
Από ανακαίνιση του 2005.
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Κάτι ακόμα που θυμάμαι, ήταν το κυνηγητό από 
τους χωροφύλακες. Όπως αντιλαμβάνεστε στο Μιτσι-
κέλι δεν υπήρχαν περίπτερα για να αγοράσουν οι 
Σρακατσάνοι τσιγάρα και προμηθεύονταν καπνό από 
τα καμποχώρια των Ιωαννίνων. Να όμως που τότε ο 
καπνός θεωρούνταν «λαθραίο». Ήταν απαγορευμέ-
νο είδος και το κυνήγι από τους χωροφύλακες ήταν 
φόβος και τρόμος για τους Σαρακατσαναίους. Μέχρι 
που τους σταματούσαν στη στράτα και ξεσάκιαζαν τα 
σακιά.

Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Όπως 
μολόγαγε ο Παύλος Γ. Μπιστιόλης, απ’ τη Μπάφρα, 
ο Γιάννης Γόγολος απ΄ το Καρβουνάρι, γαμπρός και 
σμίχτης των Μπιστιολαίων ήταν πανέξυπνος. Όπως 
μο΄λεγε ο Παύλος: «Ρακί ματαβγαλμένη» ήταν ο Γιάν-
νης. Ο Γιάννης βρήκε έναν τρόπο και ξεγέλαγε τους 
χωροφύλακες: Έβγαζε το άχυρο από τα σαμάρια των 
ζώων και τα γέμιζε με καπνό. Για να πάει από τη Μπά-
φρα στο Μιτσικέλι περνούσε από πολλά μπλόκα. Τον 
σταματούσαν οι «λεβέντες» (χωροφύλακες), αλλά ο 
Γιάννης άνετος. Τήραγαν τα τροβάδια, τα σακιά.
- Ωρέ δεν έχω τίποτα, καταλαβαίνετε ;

Πού να τους πήγαινε ο νους στον τρόπο που είχε 
βρει ο Γιάννης. Οπότε μόλις έβγαινε στο Μιτσικέλι 
έβγαζε τον καπνό και προμήθευε όλη τη στάνη, και 
ξαναγέμιζε πάλι τα σαμάρια με άχυρο. Έτσι οι χωροφύ-
λακες έμεναν ικανοποιημένοι από μια σωστή έρευνα.

Ένας Σαρακατσάνος κατέβαινε από το Μιτσικέλι και 
μόλις έπιασε τον «τζιαντέ» (άσφαλτος, δημόσιος ευθύς 
δρόμος) τον σταμάτησε ένας «λεβέντης».
-Για σου ωρέ πατριώτη, του λέει ο χωροφύλακας
-Για σου κι εσένα
-Από πού έρχεσαι;
- Από δώια παραπανούλια
- Και πού πηγαίνεις;
- Ιδώια παρακατούλια
- Τι έχεις στο σακούλι (τροβά);
- Κάτι πέρα δώθε
- Δώσ’ µου τα στοιχεία σου.
- Δεν έχω εγώ στοιχεία. Αν σ’ αρέει, δεν σ’ αρέει άντε 
γεια και καλή αντάµωση. 

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Είναι τόσα πολλά που 
δεν γράφονται σε ένα άρθρο στην εφημερίδα. Ίσως 
τότε δεν δίναμε σημασία σε πολλά πράγματα. Τώρα 
όμως που τα σκέφτομαι πιστεύω πως ήταν όλα αγνά, 
όλα παστρικά, όλα αληθινά.

Ο κόσμος και τα κοπάδια.
Στάνη χωρίς κόσμο και πρότα (πρόβατα) δεν νοεί-

ται. Όπως είπα στην αρχή, γράφω ό,τι έζησα ο ίδιος, 
κι έχω συζητήσει με πολλούς άλλους Μιτσ’κελιώτες, 
κι έχω διασταυρώσει πολλά στοιχεία. Θα ακολουθήσει 
μία κατάσταση, με κάθε επιφύλαξη, με τον αριθμό 
των ανθρώπων και των κοπαδιών που ήταν σε αυτή 
τη στάνη, και πού ξεχείμαζαν. Όπου αναφέρονται 
«άλογα», είναι μαζί άλογα και μουλάρια, που ήταν και 
τα δυο απαραίτητα στη στάνη.
1. Βαλάκος Σπύρος (Πήλιος), άτομα 6, γιδοπρόβατα 
380, άλογα 5.
2. Βαλάκος Φώτης, άτομα 6, γιδοπρόβατα 380, άλογα 
5.
3. Πανταζής Μήτσιος, άτομα 6, γίδια 300, άλογα 4
4. Πανταζής Χρήστος, άτομα 6, πρόβατα 200, άλογα 
4. Αυτοί ξεχείμαζαν στην Πλαταριά Θεσπρωτίας. Είναι 
ακόμα σήμερα στο Μιτσικέλι ο Γιάννης Σπ. Βαλάκος και 
τα παιδιά του, ο Πάνος και ο Γιώργος και ο Θόδωρος 
Χρ. Πανταζής.
5. Γιαννακός Ν. Ηλίας, Γιαννακός Ν. Μιχάλης, Γιαννα-
κού Γ.Ν. Παρασκευή, Γιαννακός Ν. Βασίλης, Λουτσάρης 
Γ. Βαγγέλης, Βλάχος Α. Βαγγέλης. 
Αυτοί είχαν ένα κοπάδι, όλοι μαζί. Αλλά είχαν αλλού τα 
ζ’γούρια και τα στέρφα. 
Άτομα 35, γιδοπρόβατα 1280, άλογα 25.
Εκτός από τον Βαγγέλη Βλάχο που ξεχείμαζε στον Άγιο 
Γεώργιο Φιλιππιάδας, οι Γιαννακαίοι και οι Λουτσαραί-
οι ξεχείμαζαν στον Αετό Φιλιατών Θεσπρωτίας.
6. Γούλας Ν. Βασίλης και Γούλας Ν. Κώστας, είχαν ένα 
κοπάδι.
Άτομα 10, γιδοπρόβατα 600, άλογα 8.
Οι Γουλαίοι ξεχείμαζαν στον Αργυρότοπο Θεσπρωτίας.
7. Μιχάλης Α. Θεοδώρου (Μιχαλάκης) και Κώστας Α. 
Θεοδώρου (Μιχαλάκης), είχαν ένα κοπάδι. 
Άτομα 12, γιδοπρόβατα 550, άλογα 8. 
Οι Μιχαλακαίοι ξεχείμαζαν στο Μούρτο (Σύβοτα) 
Θεσπρωτίας. 
8. Οι Μπιστιολαίοι Γιώργος, Μιχάλης και Βασίλης είχαν 
ένα κοπάδι. Επειδή ήταν κοντά τα χειμαδιά τους δεν 
έβγαιναν όλες οι οικογένειες στα βουνά.
Άτομα 10, γιδοπρόβατα 650, άλογα 10.
9. Μπιστιόλης Νίκος, άτομα 4, γιδοπρόβατα 200, 
άλογα 4
Οι Μπιστιολαίοι ξεχείμαζαν στην Μπάφρα και Νεοκαι-
σάρεια Ιωαννίνων.
10. Λαδιάς Γιώργος, άτομα 3, γιδοπρόβατα 300, άλογα 
4
11. Λαδιά Ηλίας, άτομα 3, γιδοπρόβατα 250, άλογα 4. 
Οι Λαδαίοι είχαν κοντά τα χειμαδιά τους (Κρύα Ιωαννί-
νων) και δεν έβγαζαν τις οικογένειες στα βουνά.
12. Χαρδαλιάς Μήτσιος (Δημήτριος) και Χαρδαλιάς 
Κώστας. Άτομα 3, γιδοπρόβατα 350, άλογα 3. Και 
αυτοί τις οικογένειες δεν τις έβγαζαν στα βουνά αλλά 
έμενα στο Πέραμα Ιωαννίνων, όπου και ξεχείμαζαν.
13. Μάστορας Βασίλης και Μάστορας Γιώργος του 
Θανάση. 
Άτομα 9, γιδοπρόβατα 350, άλογα 6. 
Οι Μαστοραίοι ξεχείμαζαν στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας.
14. Γιαννακός Βασίλης του Βαγγέλη. Άτομα 6, γιδο-
πρόβατα 200, άλογα 4.
15. Γόγολος Βασίλης του Γιώργου. Άτομα 6, γιδοπρό-
βατα 250, άλογα 4.
16. Γόγολος Δημήτρης (Μήτρος) του Γιώργου. Άτομα 3, 
γιδοπρόβατα 200, άλογα 4.
17. Γόγολος Λάμπρος και Γόγολος Ανδρέας, είχαν ένα 
κοπάδι. Άτομα 8, γιδοπρόβατα 380, άλογα 7.
Αυτοί ξεχείμαζαν στην Πέρδικα Θεσπρωτίας.
18. Μπιστιόλης Βαγγέλης του Χρήστου. Άτομα 4, γιδο-
πρόβατα 200, άλογα 4.

19. Μπιστιόλης Κώστας του Χρήστου. Άτομα 5, γιδο-
πρόβατα 200, άλογα 4.
20. Μπιστιόλης Αλέξης του Χρήστου. Άτομα 7, γιδο-
πρόβατα 200, άλογα 4.
21. Μπιστιόλης Πάνος του Χρήστου. Άτομα 5, γιδοπρό-
βατα 200, άλογα 4.
22. Τσάγκαρης Γρηγόρης και Χρήστος του Δημητρίου. 
Άτομα 8, γιδοπρόβατα 350, άλογα 5.
23. Τάγκας Σωτήρης, Θωμάς και Λάμπρος του Γιάννη, 
είχαν ένα κοπάδι. Άτομα 14, γιδοπρόβατα 580, άλογα 
12.
24. Τάγκας Βαγγέλης και Λευτέρης του Νίκου, είχαν 
ένα κοπάδι. Άτομα 10, γιδοπρόβατα 380, άλογα 8.
Αυτοί ξεχείμαζαν στην Πέρδικα Θεσπρωτίας.
25. Τάγκας Αριστείδης, Ηρακλής και Κώστας του Γιώρ-
γου, είχαν ένα κοπάδι. Άτομα 15, γιδοπρόβατα 580, 
άλογα 12.
Αυτοί ξεχείμαζαν στην Πέρδικα Θεσπρωτίας.

Επίλογος
Πιστεύω πως η κάθε στάνη έχει τη δική της ιστορία, 

και όπως έγραψα δεν τα χωράει όλα ένα άρθρο στα 
«Χαιρετήματα». Ίσως πρέπει να γραφεί κάποιο βιβλίο. 
Εγώ δεν είμαι συγγραφέας. Αυτά που γράφω είναι τα 
βιώματα που είναι ριζωμένα στην ψυχή μου.

Όταν πήγα μετά από κάποια χρόνια, αντίκρυσα ένα 
Μιτσικέλι αγνώριστο. Ένα Μιτσικέλι βουβό. Δίχως 
ανθρώπους, δίχως φωνούλες παιδικές, δίχως κοπάδια, 
δίχως άλογα, δίχως, δίχως……

Άκουσα μόνο τις πέρδικες να λαλούν. Έλειπε όμως η 
αρμονία απ’ τα κυπροκούδουνα των κοπαδιών. 

Αφού άναψα το καντήλι του Άι Βασίλη και προσευ-
χήθηκα με ευλάβεια, ακούμπησα σε ένα τσιουγκανάκι. 
Και δεν σας το κρύβω με πήρα το παράπονο. Κι ήρθαν 
στο μυαλό μου οι παρακάτω στίχοι:
Ανέβηκα στα διάσελα, στου Μιτσ’κελιού τις ράχες
Γλέπω τις στάνες έρηµες, χωρίς τους τσελιγκάδες
Κοπάδια δε βελάζουνε, κονάκια δεν καπνίζουν
Βρίσκω τις στρούγκες αδειανές, χορταριασµένα γρέκια
Με πήρε το παράπονο, και κάθοµαι και κλαίω

Αυτοί οι στίχοι γίνηκαν τραγούδι που γράφτηκε σε 
CD και ακούγεται σήμερα για να εκφράσει το καημό για 
κάτι περασμένο αλλά όχι ξεχασμένο.

Προτάσεις
Είναι κρίμα και άδικο να κοπεί και να χαθεί αυτή η 

ιστορία και το δέσιμο που έχουν οι Σαρακατσαναίοι με 
τα βουνά, εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Θα πρότεινα, αν είναι δυνατόν, με πρωτοβουλία 
των Συλλόγων, εκεί που κάποτε ήταν στάνες και πάει 
δρόμος, και είναι βατός ο δρόμος, να πάμε τα παιδιά 
μας και να τους εξηγήσουμε, για όλη την ιστορία των 
Σαρακατσαναίων. Δηλαδή να δούνε με τα μάτια τους 
τα παιδιά τους τόπους που ζούσαν οι παππούδες τους, 
την ομορφιά αυτών των τόπων αλλά και τις δυσκολίες.

Έχω στο μυαλό μου να μαζωχτούμε όλοι εμείς της 
στάνης της Καλουτάς. Να πάρουμε και τα παιδιά μας. 
Να μείνουμε μια βραδιά εκεί που μεγαλώσαμε. Να 
γκ’βεντιάσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε. 
Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια αξέχαστα, χρόνια ΕΥΛΟ-
ΓΗΜΕΝΑ

Μια αξέχαστη μέρα στο Μιτσικέλι 
με τον Νίκο Παπιγκιώτη και τον Χάρη Γιαννακό 

στη σπηλιά στη «Γυφτοκκλησιά»

Εδώ ήταν «βλαχοκόνα», ήταν των Γιαννακαίων
και τώρα στρούγκες αδειανές, γρέκια χορταριασμένα

Ό,τι  απόμεινε από το μπατζιαριό
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συνέχεια από στη σελίδα 10

Τυχόν πολλές σκιές που φαίνονταν από αιματώ-
ματα, σήμαιναν και αναταραχές στον τόπο και την 
επικράτεια. Γυρίζοντάς την πλάγια την ισορροπούσαν 
με το  δείκτη του χεριού τους πάνω στο πτερύγιο. Αν 
η πλάτη στέκονταν και δεν έπεφτε, τότε υπήρχαν και 
στηρίγματα στην οικογένεια. Σε διαφορετική περί-
πτωση  η οικογένεια σε δύσκολες στιγμές δεν θα είχε 
κάποιους να τη στηρίζει.

Οι κλέφτες παλαιοτέρα στα χρόνια της Τουρκο-
κρατίας και πολύ αργότερα ακόμα, ζώντας καθη-
μερινά στην παρανομία, για να προβλέπουν τι τους 
επιφυλάσσει η κάθε μέρα κοίταζαν σε πολύ τακτά 
διαστήματα τις πλάτες των ζώων. Έσφαζαν συνήθως 
σημαδιακά σφαχτά. Η πρόβλεψη σε αυτά πίστευαν 
ότι ήταν περισσότερο ασφαλής. Ο χρόνος που η 
πρόβλεψη έπρεπε να επαληθευτεί μάλλον απροσδι-
όριστος. Συνήθως έλεγαν ότι σε σαράντα μέρες θα 
φανεί ή το πολύ σε ένα χρόνο.

Αν όμως η πλάτη του σφαχτού ήταν από τους 
κυριότερους οιωνούς πρόβλεψης καλών ή κακών 
γεγονότων, αυτό συνέβαινε λίγες φορές το χρόνο. 
Σε σχεδόν όμως καθημερινή βάση υπήρχαν πολλά 
ακόμα σημάδια που παρατηρούσαν  και τα οποία 
εξέταζαν ως σημαντικά. Γεγονότα και καταστάσεις 
που άλλα ήταν στο χέρι σου να τα  προσέξεις και 
άλλα όχι. Πρώτα και κύρια τα όνειρα. Στους Σαρα-
κατσαναίους τα όνειρα κάτι δείχνουν. Σε κάποιους 
στρέγουν και σε άλλους όχι. Υπάρχουν τα καλά όνει-
ρα που δείχνουν ότι κάτι καλό θα συμβεί σε αυτόν 
που τα βλέπει άλλα και στην οικογένεια του. Όπως 
για παράδειγμα όταν δεις στο ύπνο σου ότι πετάς. 
Αυτό είναι καλό. Όταν όμως δεις ότι είσαι μέσα σε 
ένα ποτάμι θολό, προσπαθείς να βγεις και δεν τα 
καταφέρεις, αυτό δεν είναι καλό. Κάποιο εμπόδιο θα 
συναντήσεις στη ζωή σου. Κάτι κακό θα συμβεί σε 
σένα, στην οικογένεια σου, στο βιό σου. 

Δεν θα σταθώ σε περιγραφές από αφηγήσεις 
ονείρων. Λίγο πολύ οι άνθρωποι της υπαίθρου όλοι 
τις ίδιες εξηγήσεις δίνουν. Σε εκείνο που θέλω να 
σταθώ είναι ο τρόπος που τα αφηγούνταν και η 
σημασία που έδιναν.  Σου δημιουργούσαν την εντύ-
πωση πώς τα όνειρα πραγματικά κάτι θέλουν να 
πουν και όντως έχουν  μια αληθοφάνεια. Αφού λοι-
πόν μετά από κάθε αφήγηση κάποιου ονείρου, δεν 
μπορούσαν να δώσουν κάποια εξήγηση ή μάλλον  
όταν θεωρούσαν ότι κάτι κακό προνοούνταν από 
αυτό, χαρακτηριστική ήταν η φράση που έλεγα ως 
επίλογο προκειμένου να σταματήσουν την κουβέντα. 
«Ξύλα κούτσουρα δαυλιά καμένα».

Στην καθημερινότητα όμως πολλά άλλα σημάδια 
προμηνύουν τα μελλούμενα. Σημαντικό θεωρούνταν 
το γεγονός να μην ξεχάσεις κάποιο αντικείμενο στη 
βρύση. Σαν  να είναι σήμερα θυμάμαι τις συνεχείς 
υπενθυμίσεις της γιαγιάς μου όταν οι γυναίκες 
πήγαιναν να πάρουν νερό από τις λιγοστές και κοινές  
βρύσες που ήταν κοντά στα κονάκια μας το χειμώνα ή 
σε αυτές του χωριού το καλοκαίρι. «Μην αστοχήσετε  
στη βρύση  το τσουκάλι έλεγε». Το μικρό μεταλλικό 
δοχείο που είχαν μαζί τους οι γυναίκες για να γεμί-
ζουν τις ξύλινες βαρέλες που φορτώνονταν στην 
πλάτη τους. Η παράλειψη αυτή ήταν πολύ σοβαρή 
και το κακό που προμηνύονταν μεγάλο. Γριούλα ήταν 
και ο φόβος του θανάτου την τρόμαζε.  Ήταν και στο 
δικό μας χέρι να αποτρέψουμε το κακό πηγαίνοντας 
στη βρύση. Έπρεπε να έχουμε το νου μας. Όσο και να 
φαίνεται παράξενο, αυτό αποτελούσε και δική μου 
έγνοια, το καλοκαίρι που κουβαλούσα από τις βρύσες 
του χωριού κρύο νερό για το σπίτι μας, να μην ξεχά-
σω κάποιο πλαστικό δοχείο στη βρύση.

Μήπως όμως και τα ζώα δεν έδειχναν και αυτά 
κάποια κακά μελλούμενα; Όταν ένα πρόβατο ξεκό-
βονταν από το κοπάδι και βέλαζε, τότε κάτι άσχημο 
θα συνέβαινε στο τσομπάνο και στην οικογένεια του. 
Αλλά και όταν ένα θηλυκό μουλάρι (μούλα) γκάριζε 
συνέχεια και χωρίς λόγο, κάποιος θάνατος σε οικείο 
πρόσωπο ήταν αναμενόμενος. Το πρόβατο που γεν-

νούσε μικρό που ήταν μη φυσιολογικό κάτι κακό 
έφερνε. Μεγάλη ήταν η στεναχώρια μας ένα χειμώνα 
που γεννήθηκε ένα μικρό αρνάκι, όχι ζωντανό φυσι-
κά, με μη φυσιολογικά χαρακτηριστικά.  Δεν θα ξεχά-
σω με πόση σιγουριά άνδρες Σαρακατσαναίοι στο 
χωριό μου, αφηγούμενοι τέτοιες ιστορίες συνδύασαν 
ένα θάνατο νέου συγχωριανού μας με σημάδια των 
ζώων της οικογένειάς του σαν αυτά που ανέφερα 
παραπάνω. Στο βάθος της σκέψης τους ήταν σίγου-
ροι ότι κάποιοι οιωνοί, προμηνύουν τα μελλούμενα, 
κυρίως όταν αυτά είναι κακά. 

Τα σκυλιά που δεν έλλειπαν από κανένα σαρα-
κατσάνικο καλύβι, ήταν απαραίτητα για το φύλαγμα 
ανθρώπων και ζωντανών και αυτά κάτι είχαν να προ-
βλέψουν. Το ούρλιασμά τους μόνο κακό θα έφερνε. 
Πόσες αλήθεια φορές θυμάμαι κάποια από τα σκυλιά 
μας να ουρλιάζουν και την ίδια στιγμή άντρες και 
γυναίκες να τα μαλώνουν να ησυχάσουν. «Λύσσα 
κακιά» ήταν η έκφραση που χρησιμοποιούσαν. Σαν 
να τους έλεγαν το κακό να βρει εσάς και όχι τους 
ανθρώπους. Και όταν ένα θηλυκό σκυλί είχε γυρι-
σμένα τα οπίσθια προς την πόρτα της καλύβας που 
κατοικούσε η οικογένεια ό οιωνός δεν ήταν καλός. 
Τουναντίον όμως όταν κάποιο σκυλί κάθονταν ήρε-
μο, με τα μπροστινά του πόδια σταυρωμένα αυτό 
ήταν καλό σημάδι. 

Τι να πρωτοθυμηθώ. Γράφοντας μου έρχονται 
στο νου ένα-ένα. Έχω όμως καλό συμπαραστάτη 
και συνοδοιπόρο στις παιδικές μας θύμησες και 
την αδελφή μου την Ειρήνη. Οι γυναίκες είναι πολύ 
περισσότερο από τους άνδρες  θεματοφύλακες της 
παράδοσης. Αυτή μου έφερε στη μνήμη μου πολλά 
ακόμα. Τη σημασία που έδιναν οι γυναίκες σε ενδε-
χόμενο λάλημα της κότας σαν να είναι κόκορας. 
Σημάδι και αυτό πολύ κακό. «κακιά αλεπού να σε 
μάσει» ήταν η κατάρα της νοικοκυράς. Καλό όμως 
ήταν το ξεφόρτωμα της κότας. Το έντονο δηλαδή 
τίναγμα των φτερών της  και ολόκληρου του σώμα-
τός της προκειμένου να αποβάλει από πάνω της τις 
σκόνες. Αυτό αποτελούσε μήνυμα επίσκεψης συγ-
γενικών ή φιλικών προσώπων. Το ερχομό μουσαφί-
ρηδων προμήνυε και το πέσιμο μιας χαψιάς ψωμιού 
από το χέρι μας την ώρα που τρώγαμε.  Κακό  επίσης 
ήταν, κάποια κότα να γεννήσει μικρό αυγό και χωρίς 
κρόκο. Τις κουκουβάγιες που κάθονταν στις κατσού-
λες από τα κονάκια ή σε άλλα σημεία κοντά μας 
και λαλούσαν αποβραδίς πώς να τις ξεχάσω. Μια  
χρονιά μας είχαν κατατρομάζει. Κάπου φαίνεται σιμά 
στα κονάκια μας να ήταν ποντίκια  για να φάνε και 
εμείς νομίζαμε ότι μας προμήνυαν κάτι πολύ άσχημο 
που θα μας συνέβαινε. Όσο σοφό και οικείο ήταν για 
τους αρχαίους έλληνες το πουλί αυτό τόσο αποκρου-
στικό φάνηκε στους νεότερους. Αλλά και τα κοράκια 
μήπως δεν μας ενοχλούσαν. Το χαρακτηριστικό τους 
κράξιμο και το πέταγμα τους πάνω από το χώρο της 
στάνης δεν ήταν καλό. Απεναντίας ευπρόσδεκτα, 
φέρνοντας χαρά και ευτυχία ήταν τα χελιδόνια ή 
άλλα μικρά πουλάκια, τσιροπούλια τα έλεγαν οι 
Σαρακατσαναίοι, όταν τύχαινε να μπαίνουν μέσα στα 
κονάκια μας.

Ένα άλλο κακό σημάδι που θεωρούνταν ιδιαί-
τερα σημαντικό ήταν και το χυμένο λάδι. Σε καμιά 
περίπτωση δεν έπρεπε να χυθεί  στο χώμα λάδι από 
το δοχείο που ήταν ή  πολύ περισσότερο να σπάσει  
το γυάλινο μπουκάλι που το περιείχε. Αυτό και αν 
δεν ήταν κακοσημαδιά. Το λάδι ήταν τόσο πολύτιμο, 
που μάλλον μόνο έτσι θα προστατεύονταν με τον 
καλύτερο τρόπο. Με το φόβο του θανάτου. Έτσι η 
προσοχή μας ήταν τεταμένη, κυρίως όταν βγάζαμε 
λάδι από κάποιο μεγάλο δοχείο σε ένα μικρότερο και 
η πιθανότητα να μας γλιστρήσει το δοχείο και το λάδι 
να χυθεί κάτω ήταν πολύ μεγάλη.

Στον λόγγο που πήγαιναν οι γυναίκες για να 
φέρουν ξύλα έπρεπε να προσέχουν. Όταν έριχναν τη 
μάλλινη τριχιά διπλωμένη στα δύο στο χώμα προκει-
μένου να βάλουν πάνω τα ξύλα  για να ζαλικωθούν, 
το κλειστό μέρος αυτής και όχι τα δύο άκρα, έπρεπε 
να είναι προς τα πάνω. Προς το μέρος δηλαδή που 
θα περνούσε στο λαιμό της. Σημασία έδιναν και στο 
ζύμωμα του ψωμιού.  Δεν έπρεπε σε καμία περίπτω-
ση να ξεχάσουν να το αλατίσουν. Κακοσημαδιά ήταν 

να ψηθεί το ψωμί και να είναι ανάλατο.
Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και δύναμη 

της γυναίκας που γνέθει. Καμιά γυναίκα γνέθοντας 
δεν έπρεπε να πηγαίνει σε χώρο που κάποιοι άλλοι 
εργάζονται. Θυμάμαι,  ήμουν ακόμα μικρό παιδί, να 
πηγαίνω με  τη μάνα μου,  γνέθοντας αυτή, κοντά 
σε μια θεριζοαλωνιστική μηχανή, που θέριζε σε δικό 
μας χωράφι, στο Ξηρόμερο. Όταν πλησιάσαμε αρκε-
τά κοντά, ο οδηγός του μηχανήματος μας μάλωσε. 
Είπε χαρακτηριστικά στη μάννα μου. «Άντε και εσύ 
με τη ρόκα». Αμέσως η μάννα μου κατάλαβε  περί 
τίνος επρόκειτο, την έβγαλε από τη μέση της και την 
άφησε κάτω. Ρωτώντας την αργότερα αν αυτό το 
εξέτασαν και οι Σαρακατσαναίοι, διαπίστωσα πως 
πράγματι συνέβαινε. Η δύναμη της ρόκας λένε οι 
Σαρακατσάνες είναι μεγάλη. Αυτή ακινητοποίησε 
ολόκληρο καράβι στη θάλασσα.

Σημαντικό θεωρούνταν και το πλάνεμα του κού-
κου και της τρυγόνας την Άνοιξη. Όταν ο κούκος 
άρχιζε να λαλεί μπαίνοντας η Άνοιξη, έπρεπε να 
έχουμε το νου μας. Να μη μας «πλανήσει» και η 
χρονιά δεν πάει καλά. Και τι ήταν αυτό το πλάνεμα. 
Έπρεπε προτού ακούσουμε τη φωνή του κούκου, 
πρωί-πρωί, να έχουμε βάλει κάτι στο στόμα μας. Κάτι 
δηλαδή να έχουμε φάει. Και όλα τούτα μέχρι του Αϊ 
Γιαννιού. Από εκεί και ύστερα ο κούκος βουβαίνεται, 
σταματάει δηλαδή να λαλεί. Για τον κούκο, τόσο και 
τόσο. Λίγο ήταν το κακό. Αυτό της τρυγόνας ήταν 
πιο σπουδαίο. Αυτή σε καμιά περίπτωση δεν έπρεπε 
να μας προλάβει με το λάλημά της νηστικούς. Προς 
τούτο με το πρώτο μας ξύπνημα βάζουμε κάτι στο 
στόμα μας για να προλάβουμε το κακό.

Τα φίδια, είχαν και αυτά να μας δείξουν κάτι. 
Εκτός από τον αρχέγονο φόβο που μας προκαλούν 
δείχνουν και τα σημάδια τους. Στη στράτα που 
βαδίζουμε δεν πρέπει να μας σταυρώσει φίδι. Να 
βγει δηλαδή ξαφνικά μπροστά μας. Και αν τύχει και 
μας σταυρώσει, καλά είναι να είναι από το δεξί μας 
μέρος. Στα αριστερά  δεν είναι καλά. Κακός οιωνός 
είναι να δεις και φίδια τυλιγμένα μεταξύ τους. Και 
αποβραδίς δεν πρέπει να δεις φίδι. Αν όμως συμβεί, 
καλό είναι να κοιτάζει κατά την ανατολή και όχι προς 
τη δύση.

Αλλά και εκείνο το συνδυασμό του βασιλέμα-
τος του ήλιου με το φαγητό των παιδιών, πώς να 
τον ξεχάσω. Όταν ένα παιδί ζητούσε να φάει κάτι 
ενόσω ο ήλιος είχε δύσει, αυτό ήταν απαγορευτικό. 
«Βασίλεμα ηλίου δεν τρώνε τα παιδιά γιατί πεθαίνει 
η μάννα τους» μας έλεγαν. Η ανέχεια όλα τα σοφί-
ζονταν. Και προκειμένου να πεθάνει η μάννα μας 
καθόμασταν και νηστικά. Ο ύπνος θα ξεχνούσε την 
πείνα μας. Την άλλη μέρα είχε ο Θεός.

Όλα τούτα τα απλά και ταπεινά όσο και αν φαντά-
ζουν παράξενα και δίνουν την εντύπωση ότι έρχονται 
από ένα άλλο κόσμο πολύ διαφορετικό, μακρινό και 
ξεχασμένο αποτελούν ακόμα σε πολλούς από τους 
ανθρώπους που έζησαν στην ελληνική ύπαιθρο στοι-
χεία της δικής τους κοινωνίας. Είναι τόσο κοντινά 
μας και οικεία γιατί είναι βιωμένα. Οι μνήμες τους 
παραμένουν νωπές. Αν με ρωτούσε κάποιος, σήμερα 
που έχεις αστικοποιηθεί και ο τρόπος της ζωής σου 
άλλαξε, τα πιστεύεις ακόμα; Θα απαντούσα. Μπορεί 
να μην τα πιστεύω, αλλά τα λαβαίνω υπόψη μου 
γιατί τα βίωσα. Είναι και αυτά μέσα στην κουλτού-
ρα μου, στον τρόπο της ζωής μου και μάλιστα των 
σημαντικών για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς 
μου παιδικών μου χρόνων. Ας μείνουν όχι μόνο ως 
αναμνήσεις, αλλά και ως γραπτά στοιχεία μιας επο-
χής με απλοϊκούς ανθρώπους που ζούσαν κοντά στη 
φύση και εξηγούσαν τη ζωή τους με τον δικό τους 
ξεχωριστό τρόπο.

Καλοί και κακοί οιωνοί

του Γιώργου Κ. Τσουμάνη
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- Ο χώρος της Σαρακατσάνικης Στάνης στα 
Φλάμπουρα, ανανεωμένος, υποδέχτηκε για 
δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά  τους Σαρακατσαναίους 
και τους φίλους των Σαρακατσαναίων, στο 12ο 
Αντάμωμα των Σαρακατσαναίων της Ηπείρου στα 
«χειμαδιά». 

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 
εργασίες συντήρησης στη στάνη. Μετά τις ζημιές από 
τη φθορά του χρόνου έγινε ανακατασκευή σχεδόν 
των περισσοτέρων από τα κονάκια, συντήρηση 
και επιδιόρθωση στις λοιπές εγκαταστάσεις και 
εμπλουτισμός της στάνης μας με νέα αποκτήματα.  
Τελειοποιήθηκε η γωνιά του αργαλειού, με την 
δωρεά ενός ακόμη καθώς και υλικών (μαλλιά, 
κουβάρια, κ.λπ.) από Σαρακατσάνους της περιοχής 
μας. Έγιναν οι απαραίτητες εργασίες, ώστε οι 
μόνιμες εγκαταστάσεις μας να είναι περισσότερο 
λειτουργικές, έτσι μετά την απαραίτητη συντήρηση, 
κατασκευάστηκε στέγαστρο και  χώρος φύλαξης για 
τα μάλλινα ρούχα (δωρεές) και τις φορεσιές του 
συλλόγου μας σε ένα από τα κτίρια της στάνης.  

Στην είσοδο της Στάνης υπήρχε έκθεση 
φωτογραφιών και βιβλίου από την πλούσια συλλογή 
της Αδελφότητας των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων 
Ηπείρου, που μας τιμά με την παρουσία της κάθε 
χρόνο και την ευχαριστούμε θερμά. Από το Σύλλογο 
Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέζης έγινε προβολή 
οπτικοακουστικού υλικού και φωτογραφική έκθεση 
αφιερωμένη στις δράσεις του Συλλόγου. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα παιχνίδια των 
Σαρακατσαναίων, «κονακάκια» (μικρές καλυβούλες), 
κούκλες ή «νυφούλες» και «κυράδες» για τα 
κορίτσια και πεντόβολα, σκλαβάκια, γρούνα, κούνια 
και ντραμπάλα κ.α. για τα αγόρια. Ξεχωριστή θέση 
κατέχουν τα παιχνίδια μάθησης, όπως  η τριότα, 
η τεσσερότα, η εννιάρα, η ντάμα κ.ά. με τα οποία 
εξασκούνταν τα παιδιά και στην αριθμητική.  Επίσης, 
αναφορά έγινε  και στους «μουραπάδες», μικρές 
εύθυμες ιστορίες  βγαλμένες από το Σαρακατσάνικο 
περιβάλλον και επηρεασμένες από τον ιδιαίτερο 
τρόπο διαβίωσης των Σαρακατσαναίων. Έτσι οι 
μικροί μας φίλοι, είχαν τη δυνατότητα να μυηθούν 
με ένα εύθυμο αλλά διδακτικό τρόπο σ’ αυτό το 
αντάμωμά μας μέσα από κατασκευές στην στάνη, 
δρώμενα και εικαστικές δραστηριότητες. 

Το 12ο  αντάμωμα πραγματοποιήθηκε από τον 
Σύλλογο Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέζης με τη στήριξη 
της Π.Ε.. και του Δήμου Πρέβεζας. Παρόντες στην 
εκδήλωση του Συλλόγου ήταν εκπρόσωποι φορέων 
κι συλλόγων, οι βουλευτές Πρέβεζας κ. Στέργιος 
Γιαννάκης και κ. Κώστας Μπάρκας, ο Δήμαρχος 
κ. Χρήστος Μπαΐλης, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος κ. 
Νίκος Γεωργάκος, περιφερειακοί και δημοτικοί 
σύμβουλοι και πλήθος κόσμου, που περιηγήθηκε 
στις εγκαταστάσεις της Σαρακατσάνικης στάνης και 
στη συνέχεια απόλαυσε το παραδοσιακό γλέντι. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ευχαρίστησε θερμά 
την απερχόμενη δημοτική αρχή για τη στήριξη της 
όλα αυτά τα χρόνια και όλους όσους συνέβαλλαν 
στη δημιουργία της Στάνης, ενώ καλωσόρισε τον νέο 
Δήμαρχο κ. Γεωργάκο, υπογραμμίζοντας ότι στόχος 
για τη νέα χρονιά είναι η κατασκευή και λειτουργία 
Ι. Ναού αφιερωμένου στον Άγιο Γεώργιο, Αγίου 
προστάτη του Συλλόγου μας και όλων των 
Σαρακατσαναίων. Επίσης, έκανε ειδική μνεία σ’ 
αυτούς που με ιδιαίτερο ζήλο, αφιέρωσαν πολλές 
ώρες προσωπικής εργασίας, στην ανακατασκευή, 
διαμόρφωση, καθαρισμό και προετοιμασία της 
στάνης ώστε όλοι μας να απολαύσουμε το τελικό 
αποτέλεσμα.  

Από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου μας και 
του φιλοξενούμενου Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ν. 
Θεσπρωτίας παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί, 
ενώ η βραδιά πλαισιώθηκε μουσικά από τον Νίκο 

Γατσέλο στο κλαρίνο και τους Νίκο Γιαννακό και 
Παναγιώτη Ούτο στο τραγούδι με το γλέντι να 
κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η στάνη και ο Σύλλογός μας στηρίζεται στο 
μεράκι αυτών που σε πείσμα των καιρών διατηρούν 
ζωντανές τις παραδόσεις τα ήθη και τα έθιμα, 
τα παρουσιάζουν, όσο πιο πιστά γίνεται, και τα 
μεταλαμπαδεύουν στους νεώτερους με διάφορες 
δράσεις, γνωστοποιώντας τα παράλληλα μέσα από 
το αντάμωμά μας σε όλους όσους θέλουν να τα 
γνωρίσουν.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας τίμησαν 
με την παρουσία τους! Να είμαστε όλοι καλά να 
ανταμώσουμε του χρόνου στο 13ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΣΤΑ ΧΕΙΜΑΔΙΑ 22.08.2020!

Ο Σύλλογός μας  οργάνωσε το φετινό καλοκαίρι 
ποικίλες δράσεις για τους μικρούς και μεγάλους 
φίλους του. Διοργάνωσε εκδρομή και συμμετείχε 
με το μικρό χορευτικό τμήμα την Παρασκευή 13 
/7/ στο αντάμωμα του Συλλόγου Σαρακατσαναίων 
Ν. Θεσπρωτίας και το Σάββατο 3 Αυγούστου στο 
40ο Αντάμωμα της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων 
Ηπείρου. Παραβρέθηκε ακόμη σε  εκδηλώσεις 
της ΠΟΣΣ, όπως το Σεµινάριο Διδασκαλίας 
Παραδοσιακών Σαρακατσάνικων Χορών στην Πιερία 
και άλλων Συλλόγων. 

Ιδιαίτερη επιτυχία είχε η κρουαζιέρα που 
διοργανώθηκε στον Αμβρακικό Κόλπο στο πλαίσιο 
της δράσης "Γνωρίζω τον τόπο μου". Η πρώτη 
εκδρομή πραγματοποιήθηκε στις 15.09.19 και, λόγω 
αυξημένης ζήτησης, ακολούθησε η δεύτερη στις 
22.0919. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία για τα παιδιά, 
και όχι μόνο, καθώς τα δελφίνια του Αμβρακικού 
άρχισαν τα παιχνίδια και τα άλματα, ενώ παράλληλα 
είχαμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε το πλούσιο 
οικοσύστημα του Αμβρακικού κόλπου, με τα σπάνια 
αποδημητικά πουλιά, παραδοσιακούς τρόπους 
ψαρέματος το «νταλιάνη», τα α«βιβάρια», αλλά 
και σύγχρονους όπως τις «ιχθυοκαλλιέργειες». 
Ευχαριστούμε θερμά τον Γιάννη Γιοβάνο και την 
Βάγια Δράκου με την «Αmvrakikos cruises» για την 
προσφορά και υπέροχη φιλοξενία στο Σύλλογό μας. 

Ο τόπος μας έχει πολλά να μας προσφέρει 
αρκεί να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε! 
Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδρομές σε μνημεία, 
αρχαιολογικούς, θρησκευτικούς και ιστορικούς 
τόπους της περιοχής μας.

Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέζης Εισαγωγικές εξετάσεις σε 
ΑΕΙ – ΤΕΙ

Η Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου συνε-
χίζει μέσα από τις στήλες της εφημερίδας να δημοσιοποιεί 
τα ονόματα των μαθητών Λυκείου που εισήλθαν στα ΑΕΙ και 

ΤΕΙ. Πιθανότατα, κρατάμε ακόμα αυτό που οι πατεράδες μας θεω-
ρούσαν ως στόχο τους, δηλαδή τα παιδιά τους «να μάθουν μια κλί-
τσα γράμματα». Βέβαια, για τη εποχή ων πατεράδων μας, εισαγωγή 
σε ένα ΑΕΙ σήμαινε φυγή από την ταλαίπωρη ζωή που αυτοί έκαναν, 
αλλά και βέβαιη επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών. 
Σήμερα, τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Οι Σαρακατσάνοι γονείς 
των σημερινών υποψηφίων φοιτητών έχουν στην συντριπτική 
τους πλειοψηφία επάξια κατακτήσει την ισότιμη θέση τους στην 
υπόλοιπη κοινωνία, αλλά και η επαγγελματική αποκατάσταση των 
αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ με τίποτα , τώρα πλέον δεν είναι εξασφαλι-
σμένη. Πέρα όμως από αυτά, που σηκώνει πολλή συζήτηση για το 
ποιος φταίει και γιατί, υπάρχει και η προσπάθεια των παιδιών, αλλά 
και η ελπίδα και το όνειρό τους για το μέλλον. Γι’ αυτό και εμείς 
γράφουμε όσα ονόματα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε. Όλους 
τους συγχαίρουμε. Κι εκείνους που πέτυχαν, κι εκείνους που δεν 
μπόρεσαν να πετύχουν το στόχο τους. Συναντάμε όμως πολλές 
δυσκολίες στο να μάθουμε ονόματα. Αν κάποιος δεν δει το δικό 
του παιδί (παιδί, εγγόνι, ανεψιό, χωριανό κ.λπ) είναι γιατί δεν το 
μάθαμε. Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιεύσουμε ονόματα που στο 
μεταξύ θα μάθουμε. Βοηθήστε μας σε αυτό. Ευχαριστούμε όσους 
μα έστειλαν τα ονόματα που δημοσιεύουμε.
• Κάτσενου Ιωάννα του Γεωργίου και Ελλάδας Τσουμάνη (Πρέβε-
ζα), Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Κάτσανου Άννα του Δημητρίου, από Λούρο, Αρχιτεκτονική Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων.
• Μαρία Αποστ. Κονάκη, Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
• Καψάλης Δημήτρης του Γεωργ., Ιατρική Ιωαννίνων.
• Καψάλη Ανδ. Παρασκευή, Οδοντιατρική θεσσαλονίκης
• Γιάννης Θύμιου Τσουμάνης Σχολή Μηχανικών Αεροσκαφών στην 
Αθήνα.
• Αντιγόνη Θεόδ. Ράπτη Σχολή Οικονομικών Επιστημών στα Ιωάν-
νινα.
• Τάγκα Βασιλική του Βασ., Χημικό Ιωαννίνων
• Δέσποινα Τηλεμ. Τσελίδη και της Άννας Καψάλη στη Φιλοσοφική, 
Θεσσαλονίκη. 
• Καρβούνη Δήμητρα Λάμπ. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Εργοθεραπεία.
• Φερεντίνος Αλέξης του Λεωνίδα Μαθηματικό Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων.
• Γρίβα Βαλεντίνα του Ανδρέα Νομική Πανεπιστήμιο Κομοτηνής.
• Καλλέ Στέλλα του Δημητρίου Γεωπονική Άρτας.
• Φερεντίνος Κων/νος του Χρήστου Ιστορικό Αρχαιολογικό στην 
Κέρκυρα.
• Φερεντίνος Ιάσονας του Αχιλλέα Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης στην Θεσσαλονίκη.
• Παπαγεωργίου Νίκος του Σπύρου το γένος Καψάλη, Μηχανολό-
γων Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας, Βόλος.
• Καντρή Ευαγγελία του Χρήστου, Φαρμακευτική Παν. Πατρών
• Φερεντίνου Νεκταρία του Ηλία, Μηχανικών και Διοίκηση Υπολο-
γιστών στις Σέρρες
• Πανταζής Πάρης του Παντελή το γένος Γόγολου, Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης στην Θεσσαλονίκη.
• Παυλίδου Όλγα του Σταύρου το γένος Γόγολου, Τοπογράφος 
Μηχανικός στην Θεσσαλονίκη.
• Κώτσης Χαρίλαος του Δημηίτρίου, από Καλπάκι, Πληροφορικής 
Θεσσαλονίκης
• Μυριούνη Φωτεινή του Γεωργίου, από Καλπάκι, Παιδαγωγικό 
Ιωαννίνων
• Κάκκος Παύλος του Ευθυμίου, από Καλπάκι, Νομική Κομοτηνής
• Τζίμα Ελένη του Δημητρίου και της Ευθαλίας Μιχ. Τάγκα, Λογο-
θεραπείας Παν. Ιωαννίνων
• Τζίμας Κων/νος του Δημητρίου και της Ευθαλίας Μιχ. Τάγκα, 
Φυσικό Παν. Ιωαννίνων
• Παπανδρέου Πολυξένη του Βασιλείου το γένος Γόγολου, Αρχιτέ-
κτων Μηχανικός στην Θεσσαλονίκη.
• Ζήγου Δέσποινα του Πέτρου, Αγγλική Φιλολογία Αθηνών.
• Παπιγκιώτης Χρήστος του Ανδρέα, Σχολή Αξκων ΕΛΑΣ
• Παπιγκιώτης Ελευθέριος του Ανδρέα, Σχολή Αστυφυλάκων ΕΛΑΣ
• Γκλιάτη Δέσποινα του Φώτη και της Ζωής Κ. Παπιγκιώτη, Στατι-
στικής και Ασφαλιστικής, Γρεβενά
• Τάγκα Αναστασία του Αποστόλου (Λούρος), Ψυχολογία Γιάννενα
Μιχαέλα Νικ. Κοντοδήμου, Μαιευτική Κοζάνης
Και μια ξεχωριστή επιτυχία 
• Η Ζένια (Γεωργία) Τσιακανίκα του Αθανασίου Δημ. Τσιακανίκα 
από το Αγρίνιο και της Ελένης Χαρ. Τάγκα (από το Κουκούλι Ζαγο-
ρίου – εγγονή του Χαραλ. Σπ. Τάγκα), βαθμολογήθηκε με 19267 
μόρια και εισήλθε 2η στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ευχόμαστε καλές σπουδές και εις Ανώτερα.
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Ο Πατούνας αλυχτούσε δυνατά και γοητά και 
επιφωνήματα ακούγονταν πάνω από τον 
πευκάκο. Στου Γιώργου του Γκαβού. Βγήκαν 
οι θειές στο διάσελο να δούν. Έρχονταν 

η θειά Λαμπρούσιω τ' Βαγγελή. Κατέβαινε στητή. 
Έρχονταν για φλιά. Πολλές φορές μας επισκέπτονταν 
από τη στάνη της στην Αταραχή. Μόνη της στις δασικές 
στράτες. Δεν σκιάζονταν τίποτες αν και απόκοντη. 
Ούτε λύκο, ούτε αρκούδα, ούτε ζλάπια. Τότες τα 

βουνά δεν ήταν έρημα και άλαλα. Μία ολόκληρη 
κοινωνία από στανίτες και ζώα, κυκλοφορούσαν στο 
δάσος. Είχε ένα σκόπι στο χέρι μεγαλύτερο από το 
μπόϊ της. Ήρθε να μας αποχαιρετήσει, γιατί σε λίγο 
θα κατεβαίναμε στα Χειμαδιά. Εγώ δεν πήγαινα 
ακόμη στο σχολείο και έμενα πίσω και κατέβαινα 
με τους μεγάλους. Στο άλλο της χέρι κρατούσε ένα 
πράσινο καλαθάκι πλεγμένο με βούρλα, μαζεμένα 
από τα σκιερά - βαρκά μέρη γύρω από το ποτάμι, στο 
Γυφτόκαμπο. Το είχε πλέξει ο πατέρας. Αυτός έκανε 
τέτοια αριστουργήματα με τα οστεώδη χέρια του. 
Είχε μέσα κατακόκκινα κράνια. Τα έφερνε σε εμάς για 
φλιά. Τα είχε μαζέψει στη στράτα και μας τα έδωσε, 
με εκείνα τα μάτια της χαράς. Τί όμορφα που ήταν! 
Το πράσινο καλαθάκι ευλύγιστο με κατακόκκινους 
καρπούς. Θεϊκά φρούτα. Τί άλλο να περιμένεις, το 
Χινόπωρο από φρούτα στα βουνά της Μόρφας, αφού 
εκείνη τη δύσκολη εποχή, αυτά ήταν σαν αξιοθέατο.

Σουρούπωσε και στο χαμηλό φώς, όλα φαίνονταν 
διογκωμένα, τεράστια, ο καπνός από τη γάστρα 
υψώνονταν, η μυρωδιά της ψημένης πίττας γαργάλιζε 
τις αισθήσεις και τα βλέμματα υγρά από τον αυριανό 
αποχωρισμό...

Μπήκαμε μετά το ψήσιμο της πίτας μέσα στο 
κονάκι γύρω από τη φωτούλα και καθόμασταν στα 
μπάσια που έτριζαν τα ξύλα τους. 'Ηταν σχετικά 
ψηλούτσικα φτιαγμένα με ξακρίδια και καρφωμένα 
με μεγάλες πρόκες και πάνω είχαν φτέρες πολλές 
για στρώμα και από πάνω τσιόλια και μαξιλάρια 
καραμελωτά από τον αργαλειό της μάνας. Η γάτα 
μας η μούργκα αλπουτινάχθηκε στο γάβγισμα 
του Πατούνα και έκραξαν τα πουλιά στον πεύκο. 
Έρχονταν οι άντρες από τα πρότα, συνοδεία του 
Νταβέλη. Έκατσαν και αυτοί γύρω από τη φωτιά 
και τους κέρασα κρύο νερό από την βρύση της 
Οξιάς και μολόγαγαν τα νέα της μέρας, αργά - λιτά, 
όπως αισθάνονται και είναι οι άντρες της φύσης. 
Γητευτές των βουνών και των λόγγων, σώνουν τις 
δυνάμεις τους στη φύση και οι κουβέντες τους λίγες, 
περισσεύουν. Συνήθισαν βέβαια και την εσωτερική 
μοναξιά που δίνουν τα βουνά. Οι γυναίκες λαλίστατες 
με τα τσουλάκια θηλυκωμένα στους ώμους, αφού 
μπαινόβγαιναν στο κονάκι για δουλειές. Τι καλά 

που ήταν! Το γειτόνεμα, η αντάμωση, η ασφάλεια 
στο χώρο από την παρουσία των πολλών. Πουθενά 
μοναξιά και ας μην υπήρχαν άλλα μικρά παιδιά. Ταχιά 
θα πάμε εμείς για κράνια και θα φύγουμε το γιόμα. 
Τότε θα έρθει με το αμάξι να μας πάρει ο Καρβούνης, 
είπε η θειά Τέλαινα. Πλατάγισε η γλώσσα μου από 
την προσμονή του μαζέματος των κρανιών και πήρα 
την κόκκινη βελεντζούλα και κουκουλώθηκα, πάνω 
στο μπάσι και κοντά στη φωτούλα. Έριξα φευγαλέα 
βλέμματα σε όλους και μάλλον λαγοκοιμήθηκα από 
τη ζέστα της φωτιάς, ακουρμαζόμενη τις κουβέντες 
των άλλων και απ’ το γραμμόφωνο του πατέρα, που 
ύστερα το’ δωσε στον Νάσιου, έπαιζε «τάξε μανούλα 
τάματα ….» από τη φωνή της Σοφίας Κολλητήρη. 
Κάτι μάλλον σαν διακριτική απομόνωση και γιόμισε 
ο τόπος από τα φρούτα του δάσους της Μόρφας, τις 
μυρωδιές τους, τα πρόσωπα της μάνας, του πατέρα, 
των μπαρμπάδων...

Ο πατέρας, άλκιμος, παρά την καταπόνηση από 
το πάλεμα της φύσης, να βγάζει από τον τρουβά το 
βράδυ, χαμοκέρασα, να μοσχοβολούν στο κονάκι. Θεέ 
μου τί μυρωδιά ήταν αυτή! Τα φύλαγε στον τρουβά, 
να μην πατικωθούν, με φτέρες, που μοσχομύριζαν κι 
αυτές . Κομμένα κλαδιά από δαύτες μαζί με το λεπτό 
άρωμα από τις αγριοφράουλες και την αγάπη του…. 
Λιτός, αυτάρκης και νηστικός να φάει η φαμίλια 
του. Πώς τις φύλαγε για μένα και δεν έμπαινε στον 
πειρασμό να τις φάει;

Ο Κωστάκης που αν και μικρότερος πήγαινε με 
τους τζομπαναραίους έφερνε ροζαλένια σμέουρα 
σε φύλλα από οξυές, να μην πατσιαλιασθούν. Με το 
νερό από τη βαρέλα λίγο - λίγο με το μικρό αγγειό, 
τα έπλενε η μάνα και αυτά δροσίζονταν και μας 
τα μοίραζε το απόγιομα, που πάντα είχαμε κάτι να 
περιμένουμε. Το απόγιομα πάντα είχαμε μια αδιόρατη 
προσμονή ή ανηδονία, δεν ξέρω ακριβώς, τί ήταν. Το 
ήξερε η μάνα και έκανε κατιτίς να μας δώσει, έτσι σαν 
έκπληξη να φύγει η μικρή μελαγχολία που φέρνει το 
τελείωμα της μέρας και του φωτός. Τα σμέουρα, τί 
ταπεινό φρούτο! Και σήμερα πωλούνται ακριβά στα 
ντελικατέσσεν μαζαγιά. 

Τις μέρες κοντά της Αη Παρασκευής, έρχονταν από 
το Τσερνέσι ο Γιώργος ο Γκαβός, με το άλογό του, την 
Καρούσω, φορτωμένη με κοφίνια γεμάτα κεράσια. 
Σταμάταγε πάνω στον πευκάκο και χούγιαζε για την 
πραμάτειά του. Κεράσια - κεράσια! Εεε'.Εεε!Εεεε. 
Έδενε το άλογο στον ξέρακα και περίμενε. Ούλες 
οι γυναίκες πάαιναν εκεί, φορεμένες με σχεδόν ίδια 
ρούχα που τόνιζαν τόσο το πρόσωπο και τόσο την 
διαφορετική έκφραση της καθεμιάς, ανάλογα με την 
ψυχή της και του έδιναν λίγες δραχμές και έπαιρναν 
κεράσια και γιόμιζαν τα τσάκια και τα έβαναν στις 
σκληρές από τον μόχθο της νομαδικής ζωής, πλάτες. 
Τα λεφτά ήταν το αντάλλαγμα από το τυρί που 
πουλούσαμε στο Μέτσοβο και τα είχαμε για άλλες 

ανάγκες. Ο Γκαβός έπαιρνε μερικές φορές, αντί για 
λεφτά και τρουβάδες που έφτιαναν οι γυναίκες στον 
αργαλειό που είχαμε πίσω από το κονάκι, στη γούρνα. 
Οι γυναίκες της στάνης μας, τα έπαιρναν τα κεράσια 
να τα αποξηράνουν για το χειμώνα που θα έρθει. Τα 
χειμερινά βράδια τα έβραζαν και τα τρώγαμε με το 
χλιάρι στη λίμπα, μαζί με το ζουμί τους. Συνήθως λίγα 
κεράσια που αβγάτιζαν σε όγκο με το βράσιμο, λίγο 
ψωμάκι μέσα και το χυλό τους. Τα ζήλευα τόσο πολύ 
τα φρέσκα κεράσια και δεν μου έδιναν. Κάνα δυό. Τα 
άλλα τα άπλωναν στο τσιόλι σε σκιερό μέρος σιγά - 
σιγά να λιαστούν. Τις πρώτες μέρες που λιάζονταν 
έκλεβα κάνα δυό, όχι πολλά για μα μην φανούν, με 
βάρυνε η ενοχή της κλεψιάς, αλλά μάλλον την άντεχα, 
γιατί ο πειρασμός ήταν μεγαλύτερος. 

Τα κορόμηλα ήταν μπόλικα, αλλά δεν ήταν το 
ίδιο νόστιμα. Οι αγριοκουρουμλιές στη Μόρφα ήταν 
σε ένα μέρος που μάλλον το σκιαζόμουν, γιατί έλεγε 
ο πατέρας ότι στον εμφύλιο πόλεμο σκοτώθηκαν 
εκεί κάποιοι και ήταν θαμμένοι κάπου κοντά και δεν 
πλησίαζα εκεί. Είχα χαρτογραφήσει με τον δικό μου 
τρόπο τον τόπο και εκεί δεν πήγαινα. Αλλά ταχιά θα 
πάω για κατακόκκινα κράνια. Θα μάσω τα κόκκινα 
και όχι τα βυσσινιά, για να αντέξουν στο ταξίδι για τα 
Χειμαδιά. Θα μαζέψω πολλά, θα γιομίσω το καλαθάκι 
μου, το πράσινο. Με τί τέχνη το έφτιαξε ο πατέρας και 
η μάνα, μου έβαλε και κόκκινες κλωνές στο τελείωμά 
του, για να’ ναι πιο όμορφο και τυχερό. Θα βάλω από 
κάτω φτέρες, φρέσκιες κομμένες, για να διατηρήσουν 
την μυρωδιά τους και θα το γιομίσω ως επάνω. Θα το 
προσέχω σε όλο το ταξίδι - πίσω στην καρότσα του 
φορτηγού του Αλέκου Καρβούνη, που θα 'ρθει να μας 
πάρει από τα Καραγιαννέικα τα κονάκια στην Πλάκα, 
για να μας πάει στα Χειμαδιά. Θα το ακουμπήσω καλά 
πάνω από το σακί που απέξω γράφει USA (από εκείνα 
της Ούντρας) και είναι γιομάτο με λεφτόκαρα και 
σιούκερα που μάζεψε για το Χειμώνα η μάνα και δίπλα 
από τα σακιά με τα κουκουνάρια για το προσάναμμα 
της φωτιάς. Όλο το μπακαλιό μας στο φορτηγό. Θα 
αποχαιρετήσω τις πευκοπλαγιές της Μόρφας, θα 
ανοίξει περισσότερο ο ουρανός κατεβαίνοντας πιο 
χαμηλά, και θα μαζέψω και γκόρτζα. Δεν έγιναν 
ακόμα, αλλά θα τα μαζέψω για να τα βάλω στο χώμα 
στο μαγειριό της Βρυσούλας και σε μια βδομάδα, 
μέχρι την άλλη Τετράδη το πολύ, θα γίνουν καφετιά. 
Θα τα φάω με την Βγενούλα, θα δώσω και μερικά 
στην Τούσια και αυτή θα μου δώσει ένα μεγάλο φιλί 
και θα πεί: Ούι λάη! Και όλα θα είναι ωραία και οικεία. 

Πετάχθηκα από τον ύπνο μου από τις έννοιες της 
πόλης. Όλα τούτα τα σκάρωσα πάλι στον ύπνο μου. 
Τελικά όλες αυτές οι στιγμές είναι άχρονες και οι 
μυρωδιές των φρούτων σαν τωρινές, που ξεπήδησαν 
για άλλη μία φορά από το ασυνείδητό μου. Αχ 
Πατρίδα μου. Πατρίδα μου, τα παιδικά μου χρόνια, 
αυτά που όσο και να τα ερμηνεύσεις, παραμένουν 
ανερμήνευτα! Ας πάρω μια βαθιά ανάσα να πάω στη 
δουλειά μου, να ισορροπήσω στο σήμερα, να βγω από 
τους λαβύρινθους της ψυχής μου, να βρω μονοπάτια 
να πατήσω, για να φύγει η αόριστη μελαγχολία που 
πηγάζει από το παρελθόν μου, αυτό της νομαδικής 
ζωής που έφυγε ανεπιστρεπτί μαζί με τους δικούς 
μου!

τής Ελένης  Π. Ράπτη

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ 
ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΑΣ

χαμοκέρασα, σμέουρα, κεράσια,  κορόμλα, κράνια, γκόρτσα...

Για την επιτυχία, πέρα από κάθε προσδοκία, 
του 40ου Ανταμώματος, θέλουμε δημόσια να 
ευχαριστήσουμε:

• Τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη 
για την ανάπλαση της εισόδου της στάνης και τον 
καθαρισμό του χώρου.

• Τον δήμαρχο Ζαγορίου κ. Βασίλειο Σπύρου για 
τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων

• Τους επίσημους προσκεκλημένους που μας 
τίμησαν με την παρουσία τους.

• Τους Σ.Σ. Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας και 
Πρέβεζας για τη συμμετοχή των χορευτικών τους.

• Τους συμμετέχοντες συναφλήδες και φίλους 
στην κορυφαία μας εκδήλωση.

Τέλος αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στον Γιώργο 
Τσουμάνη για την άψογη οργάνωση της εξυπηρέτησης 
των επισκεπτών.

Δυστυχώς όμως πολλοί φέρνουν ποτά και 
φαγητά από το σπίτι τους και διασκεδάζουν ανέξοδα, 
εκμεταλλευόμενοι παράλληλα τις υπηρεσίες της 

στάνης. (WC, ύδρευση). Ελπίζουμε το φαινόμενο αυτό 
να περιοριστεί ώστε η Αδελφότητα να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις μιας τέτοιας διοργάνωσης και να 
βελτιωθεί η εικόνα της στάνης.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η στάνη και 

το κατάστημά της λειτουργούν όλο το χρόνο με 
συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

• Η Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου με 
λύπη της πληροφορήθηκε τον θάνατο του πρώην 
προέδρου της Αχιλλέα Μπιστιόλη, Σε ένδειξη 
τιμής παραβρέθηκε σύσσωμο το Δ.Σ. στην εξόδιο 
ακολουθία και αντί στεφάνου κατατέθηκε χρηματικό 
ποσό στην ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων.

• Στις 19 & 20 Οκτωβρίου η Αδελφότητα 
πραγματοποίησε διήμερη εκδρομή στην Αχρίδα. Τα 
μέλη και οι φίλοι της ανταποκρίθηκαν και πάλι, και 
κάλυψαν όλες τις θέσεις του λεωφορείου. 

• Στις 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 
έναρξη των χορευτικών τμημάτων με γλέντι. Έπαιξαν 
κλαρίνο ο Αλέξανδρος Τάγκας και ο Ηρακλής 
Καρβούνης, λαούτο ο Σταύρος Γιαβρής και ντέφι η 
Εβίνα Τάγκα και ο Δημήτρης Καμηνάς. Στο τραγούδι 
ο Θόδωρος Ράπτης και τα μέλη της Αδελφότητας.

Οι πρόβες των τμημάτων γίνονται κάθε Κυριακή 
6-7 (Α’ τμήμα), 7-8 (Β’ τμήμα) και προς το παρόν 8-9 
μικτό τμήμα φοιτητών και ενηλίκων. 

Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου - Ιωάννινα



τα
σαρακατσανικα 11φ. 79

Οι Σαρακατσαναίοι συνήθιζαν να λενε μουραπάδες και διά-
φορες ευτράπελες ιστορίες μέσα απο τις οποίες περνούσαν 
το μύνημα που ήθελαν.

Έναν τέτοιο μουραπά θυμήθηκα από τη βάβω μου Ερασμία 
Κωνσταντάκου που συνήθιζε να λέει πάντα στην κατάλληλη 
περίσταση. Η συγκεκριμένη ιστορία αναφέρεται στο πάθημα μιάς 
παπαδιάς που  ήθελε να φτιάξει μπουκουβάλα. Η μπουκουβάλα 
ήταν ένα ψωμί αλειψό που το έκοβαν κομματάκια και αφού έκαι-
γαν βούτυρο με τυρί, κρεμμύδι και κόκκινο πιπέρι σε ένα τηγάνι, 
τα ανακάτευαν όλα μαζί. 

Τη φτιάχνανε την Πρωτοχρονιά και ήταν κάτι αντίστοιχο με τη 
σημερινή βασιλόπιτα. Το γεγονός βεβαια ότι παρουσιάζονται ο 
παπάς με την παπαδιά να έχουν Σαρακατσάνικα έθιμα, ωφείλεται 
στο ότι η ιστορία αυτή θα ήταν προφανώς προϊόν μυθοπλασίας, 
διότι δεν ήταν σύνηθες φαινόμενο ένας Σαρακατσάνος να γίνει 
παπάς.
Λίγες μέρες πρίν την Πρωτοχρονιά λοιπόν λέει η παπαδιά στον 
παπά:
- Αυτό το κομμάτι βούτυρο παπά θα το κρατήσουμε αχώρια να 
φκιάσουμε μπουκβάλα τ' Αϊ Βασλειού.
- Άν περσέψει βούτυρο θα φκιάσουμε.
- Αααα παπά τ' Αϊ Βασλειού έχς δέν έχς βούτηρο, μπουκβάλα θα 
φκιάσεις.
- Κι εκειός  π' δέν έχει πώς να φκιάσει???
- Θα κάμει κουμάντο και θα βρεί λίγο να φκιάσει.
  Πέρασαν οι μέρες και ήρθε η Πρωτοχρονιά. Σηκώνεται η παπα-
διά να ζυμώσει το ψωμί για να φτιάξει μπουκουβάλα.Παίρνει και 
ο παπάς το τομάρι με το βούτυρο και το τρυπώνει έξω από το 
κονάκι. Τηράει η παπαδιά να βρει βούτυρο, δέν το βρίσκει πουθε-
νά. Οπότε ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος.
- Ωρέ παπά μήν είδες  το τομάρι με το βούτυρο; Χαλεύω να το 
βρώ και δέν το βρίσκω πθενά.
- Μήν το πήραν τίποτα τα σκλιά.
- Ου και τώρα πώς θα φκιάσουμε μπουκβάλα;
- Αααα παπαδιά τ' Αϊ Βασλειού έχς δέν έχς βούτυρο μπουκβάλα 
θα φκιάσεις.
- Και πώς να φκιάσω ιγώ τώρα δίχως βούτυρο;
- Τι να σ ' πώ, σήμερα ο κόσμος τρών μπουκβάλα. Να φκιάσεις 
δίχως βούτυρο μόνο με τυρί.
Αφού την άφησε κάμποση ώρα να σκανιάσει, πάει  έξω ο παπάς 
και ξεκάμπισε σε λίγο με το τομάρι στα χέρια.
- Καλά ωρέ με γελάς τόση ώρα, εσύ τό 'χεις;
- Είδες ωρή , εκειός π΄ δέν έχει βούτυρο μπουκβάλα δέ φκιάνει. 
Είναι και κόσμος που δέν έχει ούτε αυτό.
Το ηθικόν συμπέρασμα από το πάθημα της παπαδιάς είναι ότι  
τίποτα δέν πρέπει να θεωρούμε ώς δεδομένο.

Κωνσταντάκος Κωνσταντίνος
Ηγουμενίτσα

Η παπαδιά με την μπουκβάλα

Φύλαγα 18 χρονών τα πρόβατα στη Βουλιαγμένη στο απαγορευμένο λόγω της 
τουριστικής περιοχής. Ήρθε ο χωροφύλακας της τουριστικής αστυνομίας, 
μου πήρε τα στοιχεία και μου έκανε μήνυση που πρόσφατα η παράβαση 

ήταν πλημμέλημα. Και όταν βγήκε η κλήση για το δικαστήριο, ο αστυνομικός της 
Βάρης, την έδωσε σε άλλο Χρήστο Γούλα. 

Ο μπάρμπα Χρήστος Γούλας που πήρε την κλήση, 60 χρονών αυτός 18 εγώ, 
την αμέλησε επειδής δεν πήγαινε αυτός τα πρόβατα στη Βουλιαγμένη να βόσκει τα 
πρόβατα. Σκέφτηκε ο μπαρμπα Χρήστος αφού δεν τα πάω εγώ στη Βουλιαγμένη, 
αμέλησε την κλήση, πέρασε ο καιρός, και μετά από το πέρας πολύ καιρού, ήρθε 
μια μέρα στο σπίτι μας, και μου λέει:
- Χρηστάκη έχω μια κλήση και πρέπει να είναι δικιά σου. 
- Από πότε ρε μπάρμπα Χρήστο την έχεις την κλήση; 

Την ημερομηνία που έγραφε η κλήση για το δικαστήριο είχε περάσει και ένα 
εξάμηνο. Και προφανώς ερημοδικάστηκα. Ο χρόνος πέρναγε, τα γραφόμενα μένουν 
και υπηρετούσα στο λιμενικό, του Εμπορικού Ναυτικού, μετοχικού στον Πειραιά, 
το 1961. Στην κλήση αναφοράς το πρωί που έκανε ο οπλονόμος, Κωνσταντίνος 
Ηλιόπουλος φωνάζει Γούλας Χρήστος, βγήκα μπροστά, διατάξτε κύριε οπλονόμε.

Μου λέει: Γούλα σου ήρθε από την Εισαγγελία Αθηνών ερημοδικάσιμος  40 
μέρες φυλακή, αν δεν την πληρώσεις που τα χρήματα είναι 2.600 δραχμές, τα 
οποία το 1961 ήταν πολλά λεφτά για μένα και την οικογένειά μας. Εάν δεν τα πλη-
ρώσεις θα πας να υπηρετήσεις 40 μέρες στις ναυτικές φυλακές στην Ψυττάλεια. 

Το βράδυ πήγα στο σπίτι μου, το είπα στον πατέρα μου, ότι η παράβαση ήταν 
τόσα λεφτά, 2.600 δρχ, και του πατέρα μου του ρθε η σκούφια βόλτα. Πολλά 
λεφτά ρε παιδί μου, λέει, τι να κάνουμε;  Άσε πιο πέρα, θα σφάξουμε τα αρνιά να 
τα μαζέψουμε να πας να το πληρώσεις. Μάζεψε ο πατέρας μου τα λεφτά και μια 
μέρα μου λέει πάρτα και να πας να το πληρώσεις. 

Το ταμείο της Εισαγγελίας για ερημοδικάσιμες ήταν στην οδό Γεωργίου Σταύρου. 
Ανέβηκα και πήγα στον ταμία και ήταν και άλλοι δύο υπάλληλοι μέσα, βλέπει το 
χαρτί της εισαγγελίας ο ταμίας, με είδε που ήμουν ντυμένος με τα ναυτικά, και μου 
μίλησε με μεγάλη συμπάθεια, και μου λέει ρε ναύτη πολλά τα λεφτά! Δεν κάνεις 
μια αίτηση ακυρώσεως στην εισαγγελία να ξαναγίνει το δικαστήριο και να πας 
όπως είσαι 99,9% θα σε αθωώσει ο Πρόεδρος. 
    Λέω που να πάω εγώ, της 5ης Δημοτικού είμαι. 
- Άμα πας στην εισαγγελία, έχει γραφείο που φτιάχνει αιτήσεις με 5 δρχ, θα σου 
φτιάξει την αίτηση να την καταθέσεις στον εισαγγελία υπηρεσίας για να ξαναγίνει 
το δικαστήριο. 

Πήγα κατέθεσα στον εισαγγελέα την αίτηση και με γραπτή δικαιολογία ότι δεν 
είχα πάρει την κλήση διότι είχε πάει σε άλλον Χρήστο Γούλα διότι το 1961 είχε 4 
Χρηστάδες Γουλέους. Αλλά από τι στιγμή που καταθέτεις την αίτηση ακυρώσεως 
είσαι κρατούμενος μέσα στην εισαγγελία, από χωροφύλακα της εισαγγελίας. Και 
μας λένε αύριο το πρωί θα γίνει το δικαστήριο. Αύριο το πρωί θα γίνει το αυτό-
φωρο δικαστήριο. 

Ήταν κάπου 10 άτομα και άλλοι πολίτες για διάφορες παραβάσεις που είχαν 
κάνει αίτηση. Πήγε 2, 2:30 η ώρα, όλους τους κατηγορούμενους πολίτες τους πήραν 
και τους πήγαν στο μεταγωγών. Εμένα επειδής ήμουνα ναύτης, τηλεφώνησαν στην 
ναυτική αστυνομία και ήρθαν δύο ναυτονόμοι με τις εξαρτήσεις, και πήραν το 
συνοδευτικό σημείωμα της εισαγγελίας της κατηγορίας μου, και με πήγαν στη ναυ-
τική αστυνομία στον Βοτανικό. 

Ο αξιωματικός υπηρεσίας λέει ειρωνικά καλώς το λιμενικό. Η ναυτική αστυ-
νομία του Β.Ν. τότε, εμάς τους λιμενικούς δεν μας έβλεπαν με πολύ συμπάθεια. 
Όταν του δώσανε οι ναυτονόμοι το ναυτικό σημείωμα της εισαγγελίας και είδε 
ότι η παράβαση ήταν γιατί βοσκούσα τα πρόβατα στη Βουλιαγμένη, μου λέει με 
συμπάθεια: ρε λιμενικέ πρέπει να κοιμηθείς απόψε στο μπαλαούρο. Και δεν έχω 
άλλον κρατούμενο. Γιατί αν είχα άλλον κρατούμενο θα σου λεγα να κοιμηθείς στο 
γραφείο, φαίνεσαι καλό παιδί. Αλλά θα περάσει η εφοδεία και δεν έχω άλλον 
κρατούμενο και πρέπει να κοιμηθείς κάτω. Λυπάμαι λέει, θα κρυώνεις σκεπάσου. 

Λέω: εγώ φυλάω πρόβατα και κοιμάμαι έξω τις νύχτες με βροχές και χιόνι με 
την κάπα. Δε με νοιάζει. Αλλά σε παρακαλώ πολύ θα με αφήσεις να κάνω ένα 
τηλέφωνο να πάρω τον πατέρα μου, να έρθει το πρωί να φέρει και μάρτυρα για το 
δικαστήριο; 

Ένα τηλέφωνο είχε ο τόπος εκεί το χωριό. Παίρνω τον μπαρμπα Κώστα τον 
Γούλα στο τηλέφωνο, είχε μπακαλοταβέρνα, μπαρμπα Κώστα του λέω, είμαι ο 
Χρήστος του Τάου Γούλα, και ειδοποίησε τον πατέρα μου σε παρακαλώ, να’ ρθει 
στο τηλέφωνο, και θα ξαναπάρω να του μιλήσω γιατί είναι ανάγκη. 

Ξαναπαίρνω τηλέφωνο και του λέω πατέρα την περίπτωση που πήγα να πλη-
ρώσω για το δικαστήριο, θα γίνει αύριο το πρωί αυτόφωρο δικαστήριο στις 8:30 
το πρωί, πάρε τον μπήτσο Μήτρο (Χρήστος Δημητρίου Γούλα) να ρθείτε στο Μπά-
γκειο καφενείο που ήταν στην πλατεία Ομονοίας, εκεί μαζευόταν οι Σαρακατσα-
ναίοι της Θεσσαλίας και της Αττικής. Το αφεντικό του καφενείου ήταν ο Στέργιος 
Γκόβαρης, Θεσσαλός Σαρακατσάνος. Εγώ το πρωί με τους ναυτονόμους συνοδεία 
πήγα στο πάγκιο, βρήκα τον πατέρα μου και 

τον μπαρμπα Χρήστο, και πήγαμε στο Δικαστήριο. Ξεκινώντας το δικαστήριο 
μας φώναξαν, βλέποντας ο Πρόεδρος ότι κατάλαβα τον ναύτη συνοδεία από τους 
ναυτονόμους και διαβάζοντας την παράβαση, ότι βοσκούσα τα πρόβατα στη Βου-
λιαγμένη, με αθώωσε με συμπάθεια. Και πήρε ο πατέρας μου τα χρήματα που είχα 
στην τσέπη και έγιναν όλα καλά με τη βοήθεια του Θεού.

Οι Σαρακατσαναίοι της Αττικής μπορεί να μην ζούσαν στην επαρχία, αλλά ήταν 
εκτεθειμένοι και από τον καιρό και από την πολιτεία.

Με Σαρακατσάνικη συνείδηση και περηφάνεια.
Χρήστος Α. Γούλας

Ένας βοσκός Σαρακατσάνος, γιατί 
κοιμήθηκε μια βραδιά στο μπαλαούρο 

της ναυτικής αστυνομίας.

Σύλλογος Σαρακατσαναίων 
Περιφέρειας Αττικής  «Τα 
χειμαδιά»

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του συλλόγου «Σύλλογος Σαρα-
κατσαναίων Περιφέρειας Αττικής  Τα χειμαδιά», μέλη του οποίου 
είναι κυρίως Σαρακατσαναίοι που από πολύ παλιά ανέβαιναν με 
τα κοπάδια τους στα βουνά της Αττικής (κυρίως στην Πάρνηθα) 
και ξεχειμώνιαζαν στους κάμπους και τα χαμηλώματά της,   ανα-
δείχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι:

Αντωνίου Ασπασία, Πρόεδρος
Γκλιάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
Πετρόγιαννου Ευαγγελία, Γραμματέας
Πετρόγιαννος Γεώργιος, Ταμίας
ΜακρήΌλγα
Γούλας Αργύρης
Μαγγίνας
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του Συλλόγου και κάθε 

προκοπή στα μέλη του. 
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Συνεχίζουμε στο παρόν σημείωμα με την 
καταγραφή, το σχολιασμό και την συμπλή-
ρωση των λέξεων τουρκικής προελεύσεως 

που συναντάμε στο σαρακατσάνικο ιδίωμα. Ο 
Κάρστεν Χεγκ παραθέτει γύρω στις 250 λέξεις 
που έχουν τη ρίζα τους στην τουρκική γλώσ-
σα και τις συναντάμε στο ιδίωμα των Σ. Στη 
συντριπτική τους πλειονότητα οι λέξεις αυτές 
απαντούν και στην κοινή ελληνική. Οι λέξεις 
παρατίθενται από τον Χεγκ σε αλφαβητική σειρά 
χωρίς την ετυμολογία τους και το σημασιολογικό 
τους περιεχόμενο. Επίσης δεν καταγράφονται με 
βάση τις φωνητικές ιδιομορφίες του σαρακατσά-
νικου ιδιώματος, αλλά με το φωνολογικό σύστη-
μα της κοινής ελληνικής. Τις παραθέτουμε με 
τη σειρά που τις καταγράφει, προσθέτοντας τις 
βασικές σημασίες τους μεσα σε παρενθέσεις, για 
όσες θεωρούμε πιο σπάνιες και άγνωστες στους 
αναγνώστες.

Άιντε (εμπρός, επιφώνημα προτροπής), αζάτι 
(επιρρ. ελεύθερα), αλτζές (άλογο με ξανθοκόκ-
κινο τρίχωμα), βελέντζα (φλοκάτη), γελέκι, για-
ούρτι, γιαταγάνι, γκέμι, γκιόξι (στήθος, στέρνο), 
γιολέδες, ερτσιλίτσα (ζαβρακιασμένος), ζαγάρι, 
ζεγκιά, ζόρι, ινάτι (γινάτι), ιτς (απολύτως τπί-
ποτε), καζάνι, καζαντίζω (κερδίζω, πλουτίζω), 
καΐκι, καϊμάκι, καλαμπαλίκι (μεγάλος θόρυβος, 
ακαταστασία), καλαμπόκι, καμτσίκι (μαστίγιο με 
το οποίο χτυπούν τα ζώα), καπάκι, καραμπά-
τσικο (ράτσα προβάτων), καράς, καυγάς, κέφι, 
κιοτεύω (δειλιάζω), κονάκι, κόπτσα (πόρπη), 
κοσεύω (τρέχω), κοσή (τρεχάλα), κουστέκια 
(σχοινιά ή τρχιές που δένουν στα πόδια των 
αλόγων για να εξασκηθούν στο ριβάνι – ρυθμικό 
καλπασμό), κοτσάκι (κουτσάκια- ξύλινες προε-
ξοχές στα σαμάρια, απαραίτητες για το φόρτω-
μα των ζώων), κοτσαμπασίνα, κούλι (άγνωστη 
λέξη, πιθανόν να αναφέρεται στη λέξη κούλα = 
φοράδα με καφέ χρώμα), κουμπούρι, κιρατζής 
(αγωγιάτης), κωλιάντζα (κουλιάντζα = ασθένεια 
των ζώων, δυσεντερία), λαφατσάνος (φλύαρος, 
αλαζονικός), λεβέντης, λουλάκι, μαγαζί, μαγγού-
φης, μαράζι (στενοχώρια, βάσανο), μάσια (μικρό 
φτυαράκι, ειδικό για να σκαλίζουν τη φωτιά 
στην εστία και να μαζεύουν τη στάχτη), μασκα-
ράς, μασούρι, μαστραπάς, ματαπράς (πιθανόν 
μεταπράτης), μαχαλάς, μαχμούζι, μαράκι (μερά-
κι), μούλκια, μουρντάρης, μουσαφίρης, μπαζάρι, 
μπακάλι, μπαξίσι, μπαταλός, μπαξές, μπεζερίζω, 
μπινέκι, μπιλμπίλια (μπιρμπίλια = ωδικά πτηνά, 
αηδόνια), μπογιά, μπόι, μπόσικος, μπουλούκι, 
μπουνταλάς, νομπέτι (νουμπέτι = βάρδια, σκο-
πιά. Στους Σ. η λέξη έχει και τη σημασία του 
«τμηματικού» ύπνου π.χ πήρα ένα νουμπέτι 
ύπνο = κοιμήθηκα λίγο), νταβάνι, ντέρτια (καη-
μοί, στενοχώριες), ντουλάπι, οειδίζω (μοιάζω), 
οκά, οντζιάκι (ισχυρή οικογένεια, ή πατριά 
ή φάρα), πάλα, παλάσκα, παπούτσι, παράς, 
πασάς, πατσιάς, πετρούμνια (ισχυρή φυλακή), 
πιλάφι, πούστης, ρακί, ριβάνι, ρουσφέτι, σαγάνι, 
σακάι (άγνωστη λέξη), σαραδιά (άγνωστη λέξη, 
πιθανόν αραδαριά = με τη σειρά π.χ. πέρναγαν 
αραδαριά τα κοπάδια), σέα, σεβντάς, σεϊτάνης, 
σεκλέτι, σελάχι, σεντούκι, σεργιάνι, σιψί (σφυρί-
χτρα, ντουντούκα), σόι, σουγιάς, σουμπέα (ανη-
συχία, έγνοια), ταμπούρι, ταψί, τσάμπα, τροβάς, 
τσαπράκι (άγνωστη λέξη), τσαρούχι, τσιμπούκι, 
τσιόλι, τσιουμπουρίσιο, (άγνωστηλέξη), τσιφλίκι, 
τσομπάνος, τσουμπεχανές (εφόδια), τσουράπι, 
φάρφαρος (ξεμωραμένος), φιρφιρί = παγούρι 
νικελένιο), φουκαράς, χαβάς, χαζίρι (έτοιμος, 
συνήθως συνοδεύεται από το ρήμα γίνομαι π.χ. 
γίν’κε χαζίρι = ετοιμάστηκε), χαϊβάνι (το ζώο), 
χαϊμαλί (φυλαχτό), χαμπέρι, χάνι, χανούμισα, 
χαντζιάρι, χάπι, χαραμήδες (οι κλέφτες), χασα-
μπάς (μεγαλοχώρι), χατίρι, χούι, χουσμεκιάρης 
(υπηρέτης).

Όπως τονίσαμε και σε προηγούμενα σημειώ-
ματα, το δείγμα που παραθέτει ο Χεγκ αναφο-
ρικά με τις δάνειες λέξεις του σαρακατσάνικου 
ιδιώματος είναι σχετικά φτωχό. Μένουν απέξω 
αρκετές αντιπροσωπευτικές λέξεις, που αναφέ-
ρονται στη νομαδική ζωή των Σ. και σχετίζονται 

με τις ασχολίες τους. Αυτό οφείλεται, προφανώς, 
στη στενότητα του χρόνου που είχε στη διάθεσή 
του, για να μελετήσει και να καταγράψει ένα 
δύσκολο ιδίωμα και, ασφαλώς, δεν μειώνει την 
αξία της σπουδαίας εργασίας του. Παραθέτω 
κάποιες ακόμη λέξεις που έχουν τη ρίζα τους 
στην τουρκική γλώσσα, χωρίς να φιλοδοξώ ότι θα 
συμπληρωθεί ο κατάλογος του Δανού γλωσσολό-
γου και ελληνολάτρη. Τις περισσότερες απ’ αυτές 
τις συναντάμε και στην κοινή ελληνική:

Αγιάζι (διαπεραστικό κρύο) τουρκ. αyaz, 
αλμπάνης = πεταλωτής μτ. άγαρμπος, αλισβερίσι 
= δοσοληψία τουρκ. alis veris, αμανάτι = ενέχυ-
ρο (τουρκ. amanet), άτι = άλογο (τουρκική λέξη 
με αραβικές ρίζες at), το αλάνι = αλητόπαιδο 
(τουρκ alian), αλμπέτι = επιρρ. επιτέλους, τελικά 
(τουρκ albet), αραλίκι = ανάπαυση, χαλάρωση, 
διακοπή (τουρκ. aralik = διάλειμμα, ξεκούρα-
ση), αντέτι = συνήθεια, έθιμο (τουρκ. αdet = 
συνήθεια), αναντάμ παπαντάμ = πάπου προς 
πάπου, ανέκαθεν (τουρκ. anadam papadam με 
την ίδια σημασία), ο άτας ή τάτας = πατέρας. 
Λέγονταν συνήθως στα μικρά παιδιά (τουρκ. ata 
π.χ Άτα Τουρκ για τον Κεμάλ = ο πατέρας των 
Τούρκων), βακούφι = κτήμα που ανήκει σε μονα-
στήρι, εκκλησιά ή τζαμί (τουρκ. vakif και αυτή 
από την αραβική λέξη vakf), βιλαέτι = τουρκική 
διοικητική περιφέρεια (τουρκ. vilaet), βερέμης 
και βερέμικος = ο φιλάσθενος ο αρρωστιάρικος 
(τουρκ. verem = αρρώστια, φυματίωση), βερεσέ 
= αγορά ή πωληση με πίστωση, επίρρ., από εδώ 
και το ουσιαστικό βερεσέδια (τουρκ. veresiye με 
την ίδια σημασία), γιαϊτάνι = λεπτό νήμα (τουρκ. 
kaytan = λεπτό νήμα, η λέξη από τα αραβικά 
kitan = μεταξωτό κορδόνι), γεράς = πληγή π.χ 
για φέρτε μου παλιό κρασί κι ένα φτερό από 
κότα\ να πλύνω τα λαβώματα και τους παλιούς 
γιράδες (βλ. Σαρακατσάνικα τραγούδια της Ηπεί-
ρου, εκδ. Α.Σ.Η.Α., Αθήνα 1983, σελ. 48). Η λέξη 
στα τούρκικα yara = πληγή, γαζέπι = θεομηνία, 
αιφνίδια καταιγίδα (τουρκ. gazap = οργή, θυμός), 
γκουρμπάνι (κουρμπάνι) = γλέντι, διασκέδαση 
(τουρκ. gorban = θυσία. Το κουρμπάνι είναι ισλα-
μικό έθιμο που έχει τη ρίζα του στους Ιουδαίους 
και τους Άραβες και το οποίο περιλαμβάνει 
τελετουργική θυσία ζώου, συνήθως αρνιού. Το 
έθιμο διαδόθηκε, μέσω των Τούρκων και στους 
χριστιανικούς λαούς της Βαλκανικής), γιούκος = 
στοίβα από κλινοσκεπάσματα, (τουρκ. yuk με την 
ίδια σημασία), γρέκι = κατάλυμα των αιγοπροβά-
των (τουρκ. egrek με την ίδια σημασία) δερβένι 
(ντερβένι) = στενή διάβαση ανάμεσα σε βουνά 
(π.χ. τα Δερβενάκια), δημοσιά, δημόσιος δρόμος 
(τουρκ. dervent = στενωπός, πέρασμα, διάσελο), 
το ζαράρι = το κακό, η ζημιά, η αρρώστια, εξ ου 
και οι λέξεις ζαραλής, ζαραλίδικο (αρρωστιάρης, 
αρρωστιάρικο), ζαμάνι = χρόνος πολύς όπως στη 
φράση πέρασαν χρόνια και ζαμάνια, από εδώ 
και το επίθετο ζαμαν’κός = αιωνόβιος το (τουρκ. 
zaman = χρόνια και χρόνια) το ζιαφέτι = συμπό-
σιο, φαγοποτι, ξεφάντωμα. Λέξη που ακούγεται 
από τους Ζαγορίσιους και τους Σαρακατσαναί-
ους της περιοχής (τουρκ. ziyafet = γλέντι), ζόρι 
= βίαια, εξ ου και οι λέξεις ζόρικος, ζορμπάς, 
ζορμπαλίκι = βίαιος, βιαιότητα, καμπαρντίζω = 
το ρήμα καμπαρντίζω - καμπαρντίζομαι σημαίνει 
στην κοινή ελληνική καμαρώνω, στους Σ. σημαί-
νει ντύνομαι, βάζω τα καλά μου, ετοιμάζομαι π.χ, 
καμπαρντίσ’κε για τον γάμο (τουρκ. kabarmak 
= φουσκώνω κυριολεκτικά και μεταφορικά), το 
κασαβέτι = λύπη, στενοχώρια (τουρκ. kαsavet, 
λέξη αραβικής προελεύσεως, κατσαμάκι = είδος 
φαγητού με βασικό συστατικό το χυλό από καλα-
μποκάλευρο. Στον πληθυντικό, ωστόσο, (κατσα-
μάκια) σημαίνει κόλπα, νάζια, (τουρκ. kacamak 
με τις ίδιες σημασίες), κιντέρι = καημός, βάσανο 
π.χ, Όσα κιντέρια στον ντουνιά και στον Απάνω 
Κόσμο/ όλα εγώ τα πέρασα ….(τουρκ. kider με 
την ίδια σημασία), κιρατζής = ο αγωγιάτης, ο 
μεταφορέας που ασκούσε χερσαίο εμπόριο με τα 
υποζύγια, (τουρκ. kiratz με παρόμοια σημασία), 
κατσίκι από το τουρκικό kesik ή το αλβανικό 
kats, καρσί = απέναντι (τουρκ. karsi),(π.χ. Έβγα 

ήλιε μου/ καρσί και κρίνε μου), ο κεχαγιάς = ο 
τσέλιγκας (τουρκ. kanhya, λέξη με περσική ρίζα, 
σημαίνει αξιωματούχο του στρατού ή υπεύθυνο 
των προβάτων σε μετόχι) ο λάλας = ο θείος, 
ο μπάρμπας (τουρκ. lala με την ίδια σημασία), 
λακριντί = κουβεντολόι, άσκοπο κουτσομπολιό 
(τουρκ.lakirti = κουβέντα, πολυλογία), το λέσι το 
ψοφίμι (τουρκ. lesi = ψόφιο). Οι Σ. χρησιμοποι-
ούσαν και τις λέξεις θράσιο ή θρασίμι = ψόφιο, 
ψοφίμι π.χ. Σφαξ’ του μη πάει θράσιο, μαξούλι 
= το σύνολο της παραγωγής των αιγοπροβάτων 
ή τα γεννήματα ενός αγροτικού νοικοκυριού 
(τουρκ.mahsul , λέξη με αραβική «καταγωγή», 
το μαραφέτι = α) απροσδιόριστο αντικείμενο 
(π.χ. Φέρε μου αυτό το μαραφέτι που είναι στο 
τραπέζι β) στους Σ. ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η 
επιρρηματική χρήση της λέξης π.χ. εκειός κάνει 
τη δ’λειά του με μαραφέτι (μαστορικά, δηλαδή) 
(τουρκ. marfet με την ίδια σημασία), το μασλά-
τι = κουβεντολόι, ευτράπελη αφήγηση, (τουρκ. 
mashlat = υπόθεση, δουλειά), το μιλέτι = ράτσα, 
έθνος. Στο γλωσσικό ιδίωμα των Σ. σημαίνει και 
το σόι, τη φάρα, (τουρκ. milet = υποτιμητικά 
φυλή, έθνος, θρησκευτική κοινότητα), μπαταξής 
= απατεώνας, κακοπληρωτής, (τουρκ. bataksi 
= φοροφυγάς, χρεοκόπος) μπαΐρι = πλαγιά 
λόφου, βοσκότοπος, (τουρκ. bayir), το ραχάτι = 
ανάπαυση, χαλάρωση, εξ ου και ραχατ’λίκι και 
ραχατ’λής, (τουρκ. raκat = ο άνθρωπος ο χαλα-
ρός, ο χωρίς προβλήματα, λέξη με αραβική ρίζα) 
το τακάτι = δύναμη, κουράγιο, όπως στη φράση 
δεν έχω τακάτι, γιε μ’ να σ’κ’ωθώ, (τουρκ. takat = 
δύναμη), το ρεέμι = ο αιχμάλωτος, (πιθανόν από 
το τουρκικό ra’y = υποταγή εξ ου και ραγιάς) ο 
όμηρος, το ρεζίλι ή ρεζιλίκι = ντροπή, εξευτελι-
σμός (τουρκ. rezil), το σουργούνι = διαπόμπευση, 
διασυρμός (τουρκ. surgun), σινάφι = συντεχνία, 
εξ ου και σιναφλής, τουρκ. esnaf, λέξη με αρα-
βική ρίζα), το σιτζίμι = ο σπάγγος, (τουρκ. sicim 
= λεπτός και γερός σπάγγος), σόι- = συγγενολόι, 
σοϊλής = άνθρωπος από καλή γενιά, (τουρκ. 
soy = συγγενείς), σοφράς = χαμηλό στρογγυ-
λό τραπέζι, (τουρκ.sofra = στρωμένο τραπέζι), 
τζερεμές = ζημιά, αδικαολόγητα πρόστιμα και 
μετ. ο άχρηστος άνθρωπος (τουρκ. cereme με 
τις ίδιες περίπου σημασίες), τροβάς = σακούλι 
(τουρκ. torba), τραχανάς (τουρκ. tarhana), χαΐρι = 
προκοπή, (τουρκ.hair), εξ ου και αχαΐρευτος και 
χαϊρλίδικος, το χαράμι = το κακό, το παράνομο 
και χαραμής = ο ληστής, ο παράνομος,.

Παρατηρήσεις
1) Στο λεξιλόγιο του Χεγκ αναφέρεται ότι 

παράγονται από τα τούρκικα και οι λέξεις: 
άιντε, οειδίζω, σέα, γκιόξι, βελέντζα. Οι τρεις 
πρώτες πιστεύω ότι έχουν ελληνικές ρίζες, η 
τέταρτη είναι αλβανική και η πέμτη σλαβική. 
Αναλυτικά το άιντε που λειτουργεί στη γλώσσα 
μας ως προτρεπτικό επιφώνημα, προήλθε από 
την προστακτική του ρήματως άγω – άγετε (βλ.
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γ. Μπαμπινώτη). Το 
ρήμα οειδίζω = ομοιάζω πιθανολογώ ότι έχει τη 
ρίζα του στην αρχαιελληνική λέξη ειδή = μορφή, 
όσον αφορά τη λέξη σέα = τα πράγματα. Η λέξη 
πρέπει να είναι αντιδάνειο από τα τούρκικα, 
λέξη που παράγεται σαφώς από την προσωπικη 
αντωνυμία β΄προσώπου συ, σε και λειτουργεί 
ως κτητική αντωνυμία. Η λέξη γκιόξι = στή-
θος, στέρνο είναι αλβανική και χρησιμοποιείται 
περισσότερο από τους Αρβανίτες, από όπου την 
πήραν οι Τούρκοι, ενώ η λέξη βελέντζα = φλο-
κάτη, είναι πιο κοντά στο σλαβικό velentse παρά 
στο τούρκιο velence.

2) Παρατηρούμε, επίσης, ότι η τουρκική 
γλώσσα έχει επηρεαστεί πολύ από τα αραβικά 
και τα περσικά στην προφορική της εκδοχή και 
στο καθημερινό χρηστικό της λεξιλόγιο, ενώ στο 
καλλιεργημένο γραπτό της λεξιλόγιο που αφορά 
στις επιστήμες, στην φιλοσοφία, στην πολιτική, 
δανείστηκε πολλές λεξεις από την ελληνική. Επί-
σης, παρατηρούμε ότι πολλές λέξεις τις τουρκι-
κής γλώσσας πέρασαν και στην ελληνική αργκό.

  
(συνέχεια στο άλλο φύλλο)

Οι τούρκικες λέξεις στο σαρακατσάνικο γλωσσικό ιδίωμα
ΜΙΚΡOΚΕΙΜΕΝΑ του Θ.Γ. Γόγολου


