
Σκοπός της παρούσης γραφής απο-
τελεί η παράθεση όσο το δυνατόν 
περισσότερων στοιχείων για την οργά-
νωση των τσελιγκάτων των Σαρακα-

τσαναίων της Ηπείρου και τα δρομολόγια που 
έκαναν κατά τις μετακινήσεις τους από τα 
βουνά στα χειμαδιά και αντίστροφα. Τις στρά-
τες όπως οι ίδιο έλεγαν. 

Προτού όμως αναφερθώ με περισσότερες 
λεπτομέρειες για τις μετακινήσεις, θα ήθελα 
να καταγράψω μερικά χρήσιμα θαρρώ στοιχεία 
για τα τσελιγκάτα και την οργάνωσή τους. Με 
τον όρο τσελιγκάτο εννοώ μια οργανωμένη στα 
μέτρα της εποχής της κτηνοτροφική μονάδα, 
που αποτελείται από πολλές οικογένειες που 
συντηρούν κατά κανόνα μεγάλο αριθμό πρό-
βατων. Είναι δηλαδή μια μορφή κοινωνικής 
και οικονομικής οργάνωσης. Βάση της έχει 
την διευρυμένη οικογένεια. Επικεφαλής όλων 
είναι ο τσέλιγκας ή καχαγιάς. Ο αρχηγός της 
κυρίαρχης οικογένειας που το απαρτίζουν. Ο 
κτηνοτρόφος με τα πολύ περισσότερα από 
τους άλλους ζώα. Αυτός κάνει κουμάντο για 
όλες τις οικογένειες. Μισθώνει τα βοσκοτόπια 
για χειμώνα και καλοκαίρι, κανονίζει για την 
πώληση των αρνιών, του γάλακτος, των μαλ-
λιών. Κάθε εξάμηνο, με το τέλος της χειμερινής 
ή θερινής περιόδου, κάνει λογαριασμό με τους 
επικεφαλής των οικογενειών που εργάζονται 
στη στάνη1. 

Όλοι όσοι ακολουθούν και υπηρετούν το 
τσελιγκάτο και δεν είναι μέλη της κυρίαρχης 
οικογένειας, αδέλφια, παιδιά του τσέλιγκα, 
αποτελούν τους πιστικούς του και το υπό-
λοιπο εργατικό δυναμικό. Προσλαμβάνονται 
στην υπηρεσία της στάνης για το χειμώνα ή το 
καλοκαίρι, ανάλογα με τις ανάγκες της. Είναι 
άνθρωποι που γνωρίζουν το κτηνοτροφικό 
επάγγελμα και αναζητούν εργασία. Ενδεχο-
μένως να έχουν και λίγα δικά τους πρόβατα. 
Είναι όμως αδύναμοι να βρουν λιβάδια και να 
εκμεταλλευτούν οι ίδιοι τα προϊόντα τους. 
Εργάζονται μαζί με τις οικογένειές τους κατό-
πιν προφορικής με τον τσέλιγκα συμφωνίας. 
Στο τέλος του εξαμήνου θα πάρουν τα συμ-
φωνηθέντα χρήματα ή είδος από τον τσέλιγκα 
(τη ρόγα)2. Πρώτα όμως θα γίνει ο λογαρια-
σμός. Αυτός περιλαμβάνει τα έσοδα και έξοδα 
των ζώων καθώς και άλλων δραστηριοτήτων. 
Τέτοια μπορεί να είναι έξοδα από αγροζημιές, 
μουσαφιρλίκια, δικαστήρια, φιλοδωρήματα 
κ.λ.π. Είναι εποχές όπου τα εργατικά χέρια 

που ασχολούνται με τη κτηνοτροφία πλεο-
νάζουν. Αυτό καθιστά δυνατό ένα δυναμικό 
κτηνοτρόφο, να ισχυροποιήσει τη στάνη του 
με πολλά και φτηνά εργατικά χέρια. Ο αριθμός 
όλων των μελών που προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους σε αυτή ποικίλει. Μπορεί να ξεκινά 
από τριάντα μέλη και να πλησιάζει τα εκατό. 
Προτιμώνται κατά κύριο λόγο οικογένειες με 
μεγάλα παιδιά-αγόρια, ικανά να προσφέρουν 
εργασία στο ζωικό κεφάλαιο. Αυτός με τη 
μικρή φαμελιά είναι μάλλον επιζήμιος. Ο τσέλι-
γκας θέλει δύναμη ανθρώπων που μπορούν να 
εργαστούν και οι οικογένειες με μικρά παιδιά 
δεν προσφέρονται για εργασία.

Τέτοιας μορφής κτηνοτροφία ασκήθηκε σε 
μεγάλο βαθμό, στον ελλαδικό χώρο στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας. Κυρίως για τους Σαρακα-
τσαναίους, στα τέλη του 18ου αιώνα, ολόκληρο 
τον 19ο και μέχρι τα μέσα περίπου του 20ου. 
Τότε που ιδιαίτερες συνθήκες, με καλύτερη 
αυτή της ανάπτυξης του τσιφλικιού, ευνόησαν 
την δημιουργία του τσελιγκάτου με μια κτηνο-
τροφία ημιμόνιμης και νομαδικής μορφής. Από 
κάποια στιγμή και ύστερα πολλά άλλαξαν. 
Μεγάλο σταθμό αποτελεί η τρίτη δεκαετία 
του 20ου αιώνα, με τις μεγάλες απαλλοτρι-
ώσεις των εθνικών γαιών και την αποκατά-
σταση των προσφύγων της Μικρασιατικής 
καταστροφής. Τα μεγάλα τσελιγκάτα αρχίζουν 
να συρρικνώνονται δραματικά. Η μορφή τους 
αλλάζει και περιορίζεται σε μικρότερο αριθμό 
ζώων και οικογενειών που τα απαρτίζουν, 
ελλείψει μεγάλων χέρσων εκτάσεων. Παράλλη-
λα παρατηρείται και μια μεγάλη προσπάθεια 
των νομάδων για αποκατάσταση σε κάποιο 
μέρος. Οι συνεχείς μετακινήσεις και για πολλές 
γενιές, τους είχαν κουράσει. Οι προσδοκίες για 
τα παιδιά τους άρχιζαν να αλλάζουν. Έβλεπαν 
ότι οι καιροί τους είχαν ξεπεράσει.

Αναφορικά με τα μεγάλα τσελιγκάτα των 
Σαρακατσαναίων της Ηπείρου και όχι μόνο, 
οφείλω να πω ότι δεν ήταν πάντα τα ίδια. Η 
πορεία τους δεν ήταν διαχρονική. Η διάρκεια 
τους στις περισσότερες των περιπτώσεων 
ήταν σύντομη. Κρατούσε όσο ο επικεφαλής 
τσέλιγκας είχε την ευθύνη και απρόβλεπτοι 
παράγοντες δεν άλλαζαν τις ισορροπίες. Η 
διάδοχη κατάσταση δεν ήταν πάντα σίγουρο 
ότι θα διατηρήσει και τη δύναμή του. Αρκούσε 
μια μοιρασιά του ζωικού κεφαλαίου από τους 
απογόνους του, να το συρρικνώσει σε μεγάλο 
βαθμό ή και να το εξαφανίσει. Τότε, πάλι από 
την αρχή. Αν κάποιος απόγονος είχε τις ικα-
νότητες να το δημιουργήσει ξανά, έχει καλώς. 

Η διατήρησή του οφείλονταν κυρίως στη 
συνοχή των συγγενικών μελών. Του αρχηγού 
με τα αδέλφια του, τα παιδιά του και τις 
οικογένειές τους. Όσο περισσότερο συμπαγής 
και πολυπληθής είναι η ομάδα που το κατέχει 
τόσο περισσότερο διαρκεί. 
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Τα σαρακατσάνικα τσελιγκάτα 
της Ηπείρου και οι στράτες τους

19o Έτος ΑΡ. ΦΥΛ. 80
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

του Γιώργου Κ. Τσουμάνη

Αδελφότης των εν Αθήναις 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου

Xορός της Αδελφότητας
Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020, ώρα 21.00 

στην αίθουσα εκδηλώσεων «Έπαυλη» στο 
Χαϊδάρι. Αποφασίσαμε να αλλάξουμε χώρο 
γιατί στον χορό της προηγούμενης χρονιάς 
η προσέλευση του κόσμου ήταν πέρα από τις 
εκτιμήσεις και ο χώρος αποδείχθηκε σχετικά 
ανεπαρκής. Θέλουμε συνεπώς να αναβαθμί-
σουμε τον χορό και ελπίζουμε η συμμετοχή με-
λών και φίλων να είναι μεγαλύτερη. 
Θα γλεντήσουμε με τους τραγουδιστές Νίκο 
Γιαννακό και Σταύρο Μπόνια και στο κλαρίνο 
θα είναι ο Αλέξανδρος Τσουμάνης. 

1 Η λέξη στάνη είναι συνώνυμη με τη λέξη τσε-
λιγκάτο.

2 Η ρόγα πληρώνονταν και σε είδος διατροφής 
κατά κανόνα καλαμπόκι. Σε κάποιες εποχές έδιναν 
διακόσιες οκάδες καλαμπόκι το εξάμηνο

Αδελφότης των εν Αθήναις 
Σαρακατσαναίων

Γενική Συνέλευση

Ύστερα από την τροποποίηση του καταστατι-
κού της Αδελφότητας, σύμφωνα με την οποία 
οι αρχαιρεσίες  θα γίνονται πλέον κάθε δεύτε-
ρο Μάρτιο, με σύγκλιση στο μέσο της θητείας 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, καλούμε τα μέλη 
της Αδελφότητας την Κυριακή 15 Μαρτίου, ώρα 
11.00 στα Γραφεία της Αδελφότητας σε Γενική 
Συνέλευση με θέματα:
1. Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός για 
το πρώτο έτος θητείας του Δ.Σ.
2. Παρουσίαση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής 
3. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων για το 
επόμενο έτος.
Όποιος έρθει δεν θα χάσει. 
Θα έχουμε και μεζέ για νηστεύοντες και μη νη-
στεύοντες (λόγω Σαρακοστής).
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Άρης Δόσης και η Βίκυ Ζέρμα απέκτησαν αγοράκι τη 
18 Νοεμβρίου 2019 στα Ιωάννινα.
• Ο Κώστας Τσίλης του Δημητρίου και της Φρειδερίκης 
Θ. Τσουμάνη και η Κορίνα Ζήκα απέκτησαν κοριτσάκι την 
24 Νοεμβρίου 2019 στα Ιωάννινα. 
• Η Μαριάννα Καρβούνη του Βαγγέλη και της Αγγελικής 
Μάστορα και ο Δημήτρης Ζαβός, απέκτησαν αγόρι στην 
Αγγλία, όπου ζουν και εργάζονται, στις 2-11-2019.
• Η Χριστίνα Παντ. Τάγκα και ο Θεόφιλος Μωυσιάδης 
απέκτησαν κοριτσάκι στις 23/10/19 Στα Γιάννενα.
• O Νίκος Χρ. Γατσέλου και η Κατερίνα Τσιάβου απέκτη-
σαν κοριτσάκι στις 3/12/19
• Η Ευγενία Κ. Τάγκα από το Κουκούλι Ζαγορίου και ο 
Θόδωρος Ρέλλος απέκτησαν κοριτσάκι στις 16/11/2019 
στην Αθήνα 
• Ο Κων/νος Ευάγγ. Τσουμάνης από το Τσεπέλοβο και η 
Ευαγγελία Χατζηγιάννη απέκτησαν αγοράκι στις 19/10/18 
και το βάφτισαν Ευάγγελο στις 19/5/19 στην Κοζάνη 
• Ο Γιώργος Τιμπλαλέξης και η Σοφία Τετώρου απέκτη-
σαν δίδυμα κοριτσάκια στην Αθήνα στις 26/7/19
• Η Νίκη Κ. Γιαννακού και ο Γιάννης Μανουσάκης απέκτη-
σαν κοριτσάκι στις 4/12/19 στην Αθήνα.
• Η Χριστίνα Πάσχου του Νικολάου και ο σύζυγός της 
Κωνσταντίνος Μπέλλος απέκτησαν κοριτσάκι.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
• Ο Λευτέρης Γόγολος και η Αναστασία Πεζοδρόμου βά-
φτισαν την κόρη τους Ιωάννα.
• Ο Αλέξανδρος Μιχ. Καπρινιώτης και η Μαρία Ράπτη βά-
φτισαν την κόρη τους Νεκταρία στις 28/12/19 στη Μα-
ζαρακιά.

ΓΑΜΟΙ
• Η Μαριάνα Κ. Ι. Τάγκα από τη Ν. Κερασούντα κι ο Πανα-
γιώτης Κόκας παντρεύτηκαν την 29η Ιουνίου 2019, στην 
Ν. Κερασούντα. Συγγνώμη για την παράλειψη της δημοσί-
ευσης σε προηγούμενο φύλλο παρ’ ότι μας ήταν γνωστό.
• Ο Τρύφωνας Βασ. Καραγιάννης από το Καλπάκι και η 
Κωφού Ελισσάβετ παντρεύτηκαν στις 9/11/2019 στο 
Καλπάκι.
• Ο Αποστόλης Κήττας του Λάμπρου και η Μαρία Μερκο-
βίτη παντρεύτηκαν στις 29.11.2019.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Αγγελική χα Κ. Σουλτάνη το γένος Δ. Καπρινιώτη, 83 
ετών, στις 26/11/2019 στο Τσεπέλοβο.
• Αφροδίτη χα Κ. Τσουμάνη, ετών 95, στις 25 /11/2019 
στο Κουκούλι.
• Αλέξανδρος Κων/νου Γόγολος, ετών 73, στις 
22/11/2019 στα Κάτω Πεδινά.
• Δημήτρω συζ. Παν. Αναγνωστοπούλου το γένος Λαζ. 
Χατζάρα και Λευκοθέας Σούρλα από το Βραδέτο Ζαγο-
ρίου, στις 18/11/2019 στα Γιάννενα, ετών 92.
• Κωνσταντίνος Ι. Κεραμάρης (Κώστα Γιάννος) στην Ν. 
Σινώπη στις 25 Δεκεμβρίου 2019, ετών 82.
• Ευθυμία συζ. Δημ. Σπαθή, 76 ετών στις 2/12/19 στο 
Ηράκλειο Αττικής.
• Τσουμάνης Παναγιώτης του Περικλή, 61 ετών, στην Άρ-
τα στις 27/11/2019.
• Αλεξάνδρα Πριμικύρη, το γένος Γ. Λιάμη, από το Ελα-
τοχώρι Ζαγορίου, 88 ετών στις 7/11/19.
• Γόγολος Αριστοτέλης, Καρτέρι Θεσπρωτίας στις 
24/11/2019, ετών 96.
• Γεώργιος Κ. Βαγγελής, από Πάπιγκο-Σίβοτα, 88 ετών, 
στις 26/12/19 στα Γιάννενα
• Θανάσης Κράβαρης, δικηγόρος, 65 ετών από Φάρσα-
λα. Ασχολήθηκε από τα φοιτητικά του χρόνια με τους Σα-
ρακατσάνικους Συλλόγους  και έδινε το «παρών» σε όλες 
σχεδόν τις εκδηλώσεις του σιναφιού.
• Αντιγόνη χα Κων/νου Καρβούνη, το γένος Βαγγελή στις 
24/12/19 στο Σκαμνέλι
• Κωνσταντίνος Τσουμάνης του Παύλου, 81 ετών, από 
Κληματιά Ιωαννίνων, στις 15/11/19.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Έχω να λάβω γράμμα σου
Αυτό κι αν είναι δαίμων 

του τυπογραφείου 
Συνήθως οι εφημερίδες, όταν θέλουν να δικαιολογή-
σουν κάποιο δικό τους λάθος ρίχνουν την ευθύνη σε 
κάποια αόρατη δύναμη, που τη βάφτισαν «δαίμων του 
τυπογραφείου», ότι τάχα αυτή φταίει και κάποιο «ε» 
γράφτηκε «αι» ή κάποιο «ω» γράφτηκε «ο» ή κάποια 
χρονολογία γράφηκε λάθος ή κάτι παρόμοιο τέλως 
πάντων. Στη δικιά μας περίπτωση, ο «δαίμων του τυ-
πογραφείου», δηλαδή η δικιά μας στραβομάρα, άλλαξε 
το φύλλο ενός νεογέννητου. Ζητάμε ειλικρινά συγνώμη 
και δημοσιεύουμε σωστά τη γέννηση. 
«Η Ευγενία Σπ. Τσουμάνη από το Κουκούλι Ζαγορίου 
και ο Τάσος Ζορμπάς απέκτησαν αγόρι στις 29 Σεπ 19 
στην Κοζάνη.»
Συνεχίζουμε με τα νέα κοινωνικά και ελπίζουμε να μην 
κάνουμε κανένα λάθος.

Την Τετάρτη 18 Οκτω-
βρίου, μια βδομάδα 
πριν τα Χριστού-

γεννα μαζευτήκαμε, όσοι 
μπορέσαμε στο γραφείο 
της Αδελφότητας για να 
ανταλλάξουμε ευχές για 
Καλές γιορτές. 

Ικανοποιητική η συμ-
μετοχή, με δεδομένο ότι 
όλοι έχουν να κάνουν τις 
ετοιμασίες στα δικά τους 
σπίτια. Τούφες από πουρ-
νάρια δεν έφερε κανένας 
για να θυμηθούμε τα έθιμα 
των Σαρακατσάνων. 

Βέβαια δεν έχουμε και 

φωτιά στα Γραφεία για 
να βάλουμε τις πουρνά-
ρες να καούν και να ευχη-
θούμε όταν καίγονται και 
κάνουν θόρυβο «αρνάδες 
κατσικάδες και τα παιδιά 
σερκά». 

Αλλά και να είχαμε 
πρόβατα δεν έχει κανένας 
από μας και η προτίμη-
ση στα αρσενικά παιδιά 
από τα κορίτσια έχει προ 
πολλού εκλείψει. Από 
την προχριστουγεννιάτικη 
παρέα μας δημοσιεύουμε 
δυο φωτογραφίες.

Αδελφότης των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων
Χριστουγεννιάτικη αντάμωση

Εκδρομή στους Αγίους Τόπους 
Διερευνούμε όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλ-
λο τη δυνατότητα οργάνωσης εκδρομής στους Αγί-
ους Τόπους, εφόσον φυσικά υπάρξει το ανάλογο 
ενδιαφέρον. Ο χρόνος διεξαγωγής της εκδρομής θα 
καθοριστεί από τις προτιμήσεις όσων αρχικά εκδη-
λώσουν ενδιαφέρον γιατί και οι τιμές από πρώτες 
επαφές που κάναμε με πρακτορεία ποικίλουν ανάλο-
γα με το χρόνο της. Τηλεφωνήστε μας έγκαιρα, ενη-
μερώνοντας για την προτίμησή σας, και εμείς ως τότε 
ψάχνουμε τις δυνατότητες.
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Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 
2019 στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο Ευόσμου Θεσσαλονίκης 
έγινε η βιβλιοπαρουσίαση του 
καινούργιου βιβλίου του Θόδω-
ρου Γιαννακού ¨Σαρακατσαναίοι, 
Βιγλάτορες της Μακεδονίας¨.

Το βιβλίο εξέδωσε η Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Συλλόγων Σα-
ρακατσαναίων σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων 
Ευόσμου- Κορδελιού ¨Ο Σταυρα-
ετός¨.

Χορηγός του βιβλίου είναι ο Σα-
ρακατσιάνος επιχειρηματίας Γρη-
γόρης Τσακνάκης από την Πιερία.

Την εκδήλωσαν τίμησαν με την 
παρουσία τους: ο βουλευτής κ. 
Στράτος Σιμόπουλος, ο εκπρό-
σωπος του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολου Τζιτζικώστα καθηγητής Βενιαμίν Καρα-
κωστάνογλου, ο κ. Χρίστος Τσαλικίδης εκπρόσωπος 
του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης κ. Καράογλου, ο 
δήμαρχος Ευόσμου- Κορδελιού κ. Κλεάνθης Μανδα-
λιανός, Σαρακατσαναίοι πολιτευτές, εκπρόσωποι Συλ-
λόγων Σαρακατσαναίων και πολύς κόσμος. 

Χαιρετισμό απηύθυναν: ο κ. Γιώργος Μουτσιάνας, 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Σαρακατσαναίων, ο κ. Γιάννης Φαρμάκης, πρόεδρος 
του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ελευθερίου- Κορδε-
λιού, ο κ. Γιώργος Καρατάσος, μέλος της επιστημονι-
κής επιτροπής της Ομοσπονδίας μας. 

Το βιβλίο παρουσίασαν: ο κ. Θεόδωρος Θάνος, ανα-
πληρωτής καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων· ο κ. Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-θε-
ολόγος στο Κιλκίς· ο κ. Ιωσήφ Βιγλάκης, πρόεδρος 
του συλλόγου ¨Βιγλάτορες¨Χανίων.

Ιδιαίτερη εντύπωση και συγκίνηση προκάλεσε η πα-
ρουσία του Κρητικού προέδρου. Ντυμένος με την πα-
ραδοσιακή ρου φορεσιά απότεισε φόρο τιμής στους 
προγόνους του Κρητικούς Μακεδονομάχους. Είναι 
γνωστό ότι οι Μακεδονομάχοι αγωνιστές έβρισκαν 
καταφύγιο στις σαρακατσαναίικες στάνες. Η αγαστή 
συνεργασία Σαρακατσαναίων και Μακεδονομάχων 
καθόρισε καθοριστικά την αίσια έκβαση του Αγώνα.

Ο κ. Θάνος στην παρουσίασή του μεταξύ άλλων 
είπε και τα εξής: «Το βιβλίο του Θόδωρου Γιαννάκου 
ασχολείται µε τη συµµετοχή των Σαρακατσαναίων στον 
αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Αναλύ-
εται εκτενώς ο τρόπος µε τον οποίο συµµετέχουν στον 
αγώνα: Η συµµετοχή αυτή γίνεται είτε µε συστηµατι-
κό τρόπο είτε µε µη συστηµατικό τρόπο. Παράδειγµα, 
συστηµατικής συµµετοχής στον αγώνα είναι η ιστορία 
µε το Σαρακατσανόπουλο, τον Θύµιο, ο οποίος, όπως 
αναφέρει ο συγγραφέας µε γλαφυρό τρόπο, "είχε πα-
ρατήσει τα κοπάδια του, τους γονήδες του και τις ανύ-
παντρες αδερφάδες του και πολέµαγε στον λασπωµένο 
βάλτο για τη Μακεδονία".

Συνήθως, όµως, η συµµετοχή στον αγώνα γίνεται µε 
µη συστηµατικό τρόπο, αλλά πάντα ουσιαστικό και συ-

νειδητό. Το ιδιαίτερο στοιχείο που ανα-
δεικνύεται είναι ότι ο αγώνας κατά του 
εχθρού αποτελεί µέρος της καθηµερι-
νής ζωής των Σαρακατσαναίων, εκεί 
που βοσκούν τα πρόβατα. Έτσι, όπως 
βρίσκονται στα βουνά, πολλές φορές 
οι αγωνιστές Μακεδόνες, επισκέπτο-
νται τη στάνη και ζητούν τη βοήθεια 
των Σαρακατσαναίων, απευθυνόµενοι, 
κυρίως, στον τσέλιγκα, τον αρχηγό 
της στάνης. Στη βοήθεια του αγώνα 
συµµετέχουν και οι γυναίκες. Σε µια 
από τις ιστορίες του, περιγράφει τις 
γυναίκες κατά την επιστροφή τους 
για την στάνη. Η περιγραφή είναι 
τόσο όµορφη, σαν να τη ζει κανείς: 
"Ένα µπουλούκι Σαρακατσάνες, φορ-
τωµένες κεδρόξυλα και οξιές, ανε-

βαίνανε τον ανηφοράκο για τη στάνη. 
Σκυφτές και λιγοµίλητες, η µια πίσω από την άλλο. Η 
τριχιά από το ζαλίκι έσφιγγε τ' αστήθια τους και τους 
έπιανε την ανάσα. Κι όλο ανέβαιναν κλωθογυρίζοντας 
τις κοδέλες της πλαγιάς. Αγόγγυστα." Έτσι, όπως είναι 
ζαλικωµένες άκουσαν κάποιες φωνές/βογγητά και στα-
µάτησαν δουν τι συµβαίνει. Όταν αντίκρισαν τον λαβω-
µένο αγωνιστή, αποφάσισαν µε µιας να τον βοηθήσουν: 
"Με τα κλαδευτήρια τους έκοψαν έλατα κι έφκιασαν 
ξυλοκρέβατο. Πάνω του έβαλαν φύλλα οξιάς. Να µην 
πονάει ο λαβωµένος. σιγά σιγά πήραν τον ανήφορο για 
τη στάνη". Καθώς ο συγγραφέας εντάσσει τη συµµετοχή 
των Σαρακατσαναίων στον Μακεδονικό Αγώνα, µας µε-
ταφέρει σε όλα τα επίπεδα πληροφορίες για τη ζωή των 
Σαρακατσαναίων. Αρχικά µας δίνει λεπτοµερείς πληρο-
φορίες για την κοινωνική οργάνωση της στάνης: Για τον 
τσέλιγκα, τους σµιχτάδες, και τους τζιοµπαναραίους. 
Αλλά και για άλλα πόστα/θέσεις, όπως οι ζυγουριάρη-
δες, οι βαλµάδες, οι ξεταστές κ.λπ.

Στο πρώτο διήγηµα/Κεφάλαιο περιγράφεται µια πε-
ρίπτωση βοήθειας στους αγωνιστές για την ελευθερία 
της Μακεδονίας, στην οποία συµµετέχει η πιο επιβλητι-
κή µορφή του Μακεδονικού Αγώνα, ο Παύλος Μελάς. 
Ο συγγραφέας, µεταφέρει την επιβλητικότητα του Παύ-
λου Μελά µέσω περιγραφής του: Περιγράφει τον Παύλο 
Μελά ότι εµφανίζεται στον τσέλιγκα: "Λιφαντινός, κάλ-

λεσιος, µαύρα µαλλιά και λίγο γκριζαρισµένα, τσιγκελω-
τό µουστάκι. Φορούσε ωραίο, µαύρο κεντητό ντουλαµά, 
κατάµαυρο πουκάµισο, κάλτσες τριπολιτσιώτικες, τσα-
ρούχια, σκουφάκι και βαθιά µπλε φουστανέλλα". Ο Παύ-
λος Μελάς ζητά από τον τσέλιγκα, τον Κώτσιο Τάγκα να 
τον βοηθήσει, δίνοντάς του "δυο προβατίνες και καµιά 
εικοσαριά οκάδες ψωµοτύρι". Ο τσέλιγκας τους περέχει 
κάθε βοήθεια χωρίς αντάλλαγµα, λέει χαρακτηριστικά: 
"Κι δυο κι τρια θα σας δώκουµι. Η στάνη µ' δεν θέλει 
πληρουµή. Κι ό,τι άλλου χρειαστείτι, µη ντηριόστι", λέει 
χαρακτηριστικά ο τσέλιγκας. Η φιλοξενία των αγωνι-
στών γίνεται µε προσεκτικό τρόπο, ώστε να µην γίνουν 
αντιληπτοί από τον εχθρό.

Μέσα από την περιγραφή της καθηµερινότητας δίνει 
στοιχεί για τη ζωή αλλά και την ιστορία των Σαρακα-

τσαναίων.-Από που κατάγονται, ποιες είναι οι διαδρο-
µές τους το καλοκαίρι και το χειµώνα και πότε γίνονται 
οι µετακινήσεις τους: "Ο Αι Γιώργης µε τον Αι ∆ηµήτρη 
ήταν οι αγαπηµένοι τους Άγιοι. Τον Αι Γιώργη έφευγαν 
για τα βουνά και τον Αι ∆ηµήτρη γύριζαν πίσω". Τι τρώ-
νε...Πώς είναι οργανωµένη η κάθε καλύβα...Πώς προ-
στατεύονται από τους εχθρούς... και ποιες πρακτικές 
ακολουθούν για να τους αντιµετωπίσουν. Ακόµη, πολύ 
σηµαντική είναι η συµβολή του πονήµατος του Θόδω-
ρου Γιαννάκου στη διάσωση της ιδιαίτερης οµιλίας των 
Σαρακατσαναίων. Οι διάλογοι των πρωταγωνιστούν 
ζωντανεύουν µε τη χρήση των ιδιωµάτων της σαρακα-
τσάνικης γλώσσας και ο αναγνώστη έχει την ευκαιρία 
να θυµηθεί ή να διδαχθεί γι αυτή. Πάντοτε υπάρχουν οι 
απαραίτητες επεξηγήσεις έτσι ώστε και οι νεότεροι να 
µάθουν. Και από αυτήν την άποψη η συµβολή του συγ-
γραφέα είναι πάρα πολύ σηµαντική. Πρόκειται για ένα 
βιβλίο που ανεπιφύλακτα θα σας πρότεινα να διαβάσετε 
καθώς τα µηνύµατα, οι συµβολισµοί, οι πληροφορίες 
και οι γνώσεις που περιλαµβάνονται παρουσιάζονται µε 
έναν ξεχωριστό τρόπο µέσα από τις ιστορίες.."

Θόδωρου Γιαννακού ¨ Σαρακατσαναίοι, Βιγλάτορες της Μακεδονίας¨

Αδελφότητα 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου

Χορός 2020
Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020
Αίθουσα εκδηλώσεων "Χήτος", 

Μεταμόρφωση
Τραγούδι: Νίκος Γιαννακός, Σταύρος Μπό-

νιας, Θεόδωρος Ράπτης
Κλαρίνο: Αλέξανδρος Τουμάνης

Σύλλογος Σαρακατσαναίων 
Θεσπρωτίας

Χορός 2020
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

Αίθουσα εκδηλώσεων «Αμφιθέατρο», 
Αγία Μαρίνα

Τραγούδι: Γιώργος Γόγολος, Κώστας Κων-
σταντάκος, Σταύρος Μπόνιας

Κλαρίνο: Αλέξανδρος Τουμάνης

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Σ.Ε.
H Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος 

θα πραγματοποιήσει την εκδήλωση «ΠΙΤΑ ΤΟΥ 

ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2020» την Κυριακή 26 

Ιανουαρίου  2020 στο Στάδιο 

Ειρήνης και Φιλίας.

Είναι μία ημέρα ανάδειξης του 

Πολιτισμού της Ηπείρου αλλά και 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του 
Θ. Γ. Γόγολου

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

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

τραγούδησαν ο Βασίλης Σερμπέζης και ο Σταύρος 
Μπόνιας. 

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

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

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

Ακολουθεί η επιστολή-διαμαρτυρία της Αδελφό-
τητας.

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

Αθήνα 3 Μαρτίου 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για τις 
ενέργειες που κρίνετε σκόπιμες σχετικά με 
τα παραπάνω αναφερόμενα.
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Μέρες του ΄89
Με αφορμή το άρθρο της Ελένης Δελημήτρου 

«Ένας ξεχωριστός  και αξέχαστος, σύχρονος και μαζί 
παραδοσιακός σαρακατσάνικος γάμος», (Σαρακατσά-
νικα χαιρετήματα, φύλλο 68) και τη συμπλήρωση 15 
ετών από τον θάνατο του Βαγγέλη Δελημήτρου (1-
1-2005)

... Που λες, Ελένη, δεν μπορώ να το προσπεράσω 
έτσι απλά και αδιάφορα το άρθρο σου στα ΣΧ.: «Ένας, 
ξεχωριστός και αξέχαστος,  σύγχρονος και μαζί παρα-
δοσιακός σαρακατσάνικος γάμος». Και δεν μπορώ να 
το προσπεράσω γιατί με ζώνουν θύμισες και μνήμες 
μιας άλλης εποχής- εκείνου του καιρού- όταν βλέπω 
τη φωτογραφία με τα μάτια και τη γνώση του σήμε-
ρα. Αυτό που ξέρω σήμερα και δεν ήξερα τότε. Γιατί 
ο χρόνος ο μεγάλος κριτής επιτρέπει να ξέρουμε τα 
γεγονότα μέχρι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή που 
ζούμε και βιώνουμε, όχι παραπέρα και όχι τα μελλού-
μενα. Αυτά τα κρατάει κρυμμένα και μ’ αυτή τη συμ-
φωνία προχωράει η ζωή μας. Από εκεί και μετά όλα 
αλλάζουν, τίποτα δε μένει στάσιμο. Έχουν αλλάξει 
όλα, εσύ το ξέρεις καλύτερα, ακόμα και εκείνα που 
υπάρχουν, έχουν αλλάξει. 

Να μείνουμε, όμως, στη φωτογραφία και να σταμα-
τήσουμε το χρόνο εκεί σ’αυτό το αυγουστιάτικο μεση-
μέρι στο Νυδρί Λευκάδας. Με δροσερό κρασί Ζίτσας, 
παγωμένες μπύρες και κόκα κόλα για τα παιδιά για…..
εσάς. Ναι για εσάς. Οι οικογένειες τρεις. Δημήτρης 
Τάγκας, Βαγγέλης Δελημήτρος, Γιάννης Καρβούνης 
και ένας άγνωστος, στο μεγάλο τραπέζι..

Ας τη διαβάσουμε, λοιπόν, όπως οι δείκτες του ρο-
λογιού. Και πρώτος ο Άκης. Που είναι σήμερα Βαγ-
γέλης 35 χρονών κι έγινε μηχανικός. Στη συνέχεια η 
μάνα σου, δασκάλα, αν θυμάμαι, ελπίζω νάναι καλά. 
Πίσω η Κούλα η γυναίκα μου. Δεν άλλαξαν πολλά, 
μόνο χρόνια προστέθηκαν αρκετά. Αυτό μωρέ πιο νά-
ναι! Ο Μιχαλάκης. Που είναι τώρα κι αυτός Μιχάλης 
και το κεφάλι του έχει χιλιάδες νότες. Προχωρώντας, 
ο πατέρας σου. Δίπλα του ο γράφων. Αυτός να δείς 
χρόνια. Στη συνέχεια ο ξάδελφος μου ο Τάκης. Τα 
ίδια κι αυτός. Ακολουθεί ένας άγνωστος. Στη συνέ-
χεια ο μεγαλύτερος Μιχαλάκης, που είναι σήμερα 
μπαμπάς, κι ότι άλλο ήθελε. Ο γιος μου Δημήτρης 

κι αυτός τεχνολόγος ιατρικών οργάνων και η κόρη 
μου Κωνσταντίνα γεωλόγος. Ο φωτογράφος, μάλλον 
η γυναίκα του Τάκη η Ουρανία; (νύφη μου λεγόταν 
παλιά). Να έχει άραγε και τον Τέλη αγκαλιά; Έγινε κι 
αυτός μηχανικός. Αυτή τη στιγμή λείπεις εσύ. Πού εί-
σαι; Να υποθέσω, το επάγγελμα της μαμάς; Από τότε 
έχουμε να ιδωθούμε! Σου εύχομαι να ζήσουν και να 
ευτυχίσουν τα νιόγαμπρα του γάμου που όμορφα πε-
ριγράφεις. 

Εγώ για σας λίγα ήξερα. Χρόνια φευγάτος, έξω, 
αλλά και όταν γύρισα πάλι φευγάτος ήμουν κυνη-
γώντας τη ζωή και τον επιούσιο, όπως λένε. Και για 
να δέσει η συντροφιά μας λίγο καλύτερα, μου λέει 
ο ξάδερφός μου ο Τάκης: Ο Βαγγέλης είναι συγγε-
νής σου απ’ τη μάνα σου ωρέ. Έτσι έμαθα τι είναι για 
μένα ο Βαγγέλης Δελημήτρος. Ένας ακόμα συγγενής 
Σαρακατσάνος που δεν τον ήξερα. Γίναμε μια μεγάλη 
παρέα και περάσαμε όμορφα εκείνη την ημέρα.

Τα χρόνια περνούσαν, όλοι μεγαλώναμε, χαθήκα-
με από τότε, μέχρι που άρχισε να γίνεται λόγος και 
να γράφονται πολλά στη μνήμη του δάσκαλου Βαγ-
γέλη Δελημήτρου. Όλα τα πληροφορήθηκα από την 
εφημερίδα "τα Σ.Χ.", που άρχισα να παίρνω τότε τα-

χυδρομικά. Έτσι έμαθα για τις δραστηριότητές του, 
στα νεανικά χρόνια, και την ιδέα που είχε να δημι-
ουργηθεί Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου της 
οποίας τα κλωνάρια φθάνουν μέχρι σήμερα και στη 
δική μας Αδελφότητα στην Αθήνα, η οποία αφιέρωσε 
και ειδικό τεύχος της εφημερίδας "τα Σ.Χ." στη μνήμη 
του το 2005. Ότι ήταν ένθερμος υποστηριχτής του 
σαρακατσάνικου σιναφιού και προσέφερε πολλά 
στην αρχή της δημιουργίας των Συλλόγων. Ευκαιρία 
που μας δίνεται σήμερα, με τις αποφάσεις εκείνες, να 
γνωριστούμε ξανά και να επικοινωνούμε μεταξύ μας. 
Έτσι έμαθα και για την περιπέτεια της υγείας του και 
το τέλος της ζωής του. Οι λόγοι που εκφωνήθηκαν 
και γράφτηκαν δείχνουν το μέγεθος της αγάπης που 
έτρεφε εκείνος για το σινάφι του και το σινάφι το 
ανταποδίδει με τον καλύτερο τρόπο.

Με την ευκαιρία που μου έδωσες, Ελένη, κλείνω 
εδώ, την αναφορά μου στην ημέρα εκείνη του 1989 
στο Νυδρί της Λευκάδας και στον αείμνηστο Βαγγέλη 
Δελημήτρο, τον πατέρα σου. Εύχομαι στην οικογένειά 
σου κάθε καλό και υγεία. Επίσης υγεία και χαιρετήμα-
τα σε όλους τους εικονιζόμενους της φωτογραφίας.

Γιάννης Καρβούνης - Παπαρούνας 

Λάμπρου Βαγγελή, «Πικρό το ψωμί της ξενιτιάς πατρίδα μου»
Ο Λάμπρος Βαγγελής, με καταγωγή από την Ήπειρο, ζει εδώ και 

πολλά χρόνια στο Αίγιο. Μετανάστης στη Γερμανία τη δεκαετία του 
1960, όπως και πολλοί άλλοι Ηπειρώ- τες Σαρακατσάνοι. Γύρι-
σε στα μέσα της δεκαετίας του 70 στην 
Ελλάδα και εργάσθηκε σε διάφορες 
δουλειές στην Αθήνα.

Πριν από λίγες ημέρες μας έστειλε 
ένα βιβλίο που εξέδωσε πριν από λίγα 
χρόνια με τίτλο «Πικρό το ψωμί της 
ξενιτιάς πατρίδα μου» και υπότιτλο 
«αλλά πώς σε κατάντησαν οι ψεύτες 
και ανίκανοι που σε κυβέρνησαν». 

Στις σελίδες του βιβλίου, με τον δικό 
του δηκτικό τρόπο περιγράψει και 
σχολιάζει σε ποιητικό ή πεζό λόγο, τη 
μετανάστευσή του στη Γερμανία και 
τη ζωή των μεταναστών σε αυτήν, 
καθώς και γεγονότα στη χώρα μας 
από την επιστροφή του μέχρι σήμερα. Τον ευχαριστούμε 
για την αποστολή του βιβλίου και δημοσιεύουμε στο φύλλο αυτό 
το ποίημά του με τίτλο «Ποιος είμαι». 

Σε επόμενο φύλλο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χώρου θα 
δημοσιεύσουμε και κάποια άλλα κείμενα, που η συντακτική επιτρο-
πή θα προκρίνει.

Πριν από λίγο καιρό, ο Κώστας Μα-
κρής, παλαιό μέλος της Αδελφότη-
τας και με συμμετοχή πολλών ετών 

στα χορευτικά τμήματά της, και από τους 
πρωτεργάτες της δημιουργίας της Σαρακα-
τσάνικης Στάνης στα Φλάμπουρα Πρέβεζας 
μας έστειλε ορισμένες φωτογραφίες από 
δραστηριότητες της Αδελφότητας και όχι 
μόνο. 

Θα τις αναρτήσουμε στη σελίδα της 
Αδελφότητας στο  facebook και θα δημο-
σιεύσουμε κάποιες από αυτές σε επόμενο 
φύλλο, γιατί η ανάλυση δυσκολεύει την ευ-
κρίνειά τους. 

Κώστα σε ευχαριστούμε πολύ και ελπί-
ζουμε η πρωτοβουλία σου να βρει μιμητές 
για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα 
Λεύκωμα με την ιστορία της Αδελφότητας.

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
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Η ζωή και παράδοση των Σαρακατσαναίων εμπνέει 
πολλούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς και μη να 
ασχοληθούν στα πλαίσια της έρευνάς τους με 
τους Σαρακατσάνους και να μελετήσουνε διάφορες 
πτυχές της ζωής τους. Στο φύλλο αυτό συνεχίζουμε 
την παρουσίαση της εργασίας του ∆ημήτρη Θ. 
Γόγολου, Αρχιτέκτονα σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών στην Αρχιτεκτονική Τοπίου στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών με ένα ακόμα απόσπασμα 
από την εργασία.

Σαρακατσάνικες κατασκευές 

Οι Σαρακατσάνοι τόσο στα χειμαδιά, όσο και στα 
βουνά, διέμεναν στις στάνες. Ο όρος στάνη (από 
το ρήμα ίσταμαι - θέμα -στα-) έχει διπλή σημασία: 
σημαίνει και τον οικισμό και γενικότερα την οργάνωση 
του τσελιγκάτου. Με την πρώτη σημασία ορίζονταν ο 
χώρος διαμονής και το σύνολο των κατασκευών για 
τους ανθρώπους και τα ζώα. Ο χώρος εγκατάστασης 
της στάνης ήταν προσεχτικά επιλεγμένος. Το ίδιο και 
οι τόποι βόσκησης των ζωντανών. Ο χώρος της στάνης 
έπρεπε να είναι απάνεμος, στεγνός και κοντά σε πηγές 

για να προμηθεύονται το νερό. Προσέχανε επίσης να 
είναι ελαφρά επικλινής για να «φεύγουν τα νερά» 
της βροχής. Γι’ αυτό γύρω από τις κατασκευές τους 
σχηματίζανε αυλακώσεις για την ευκολότερη ροή των 
υδάτων και τη διατήρηση της «στέγνιας» στο εσωτερικό 
των καταλυμάτων. Τέλος η στάνη έπρεπε να βρίσκεται σε 
μια λογική απόσταση από πόλη ή χωριό, για να μπορούν 
να προμηθεύονται τα απαραίτητα.

Το βασικό κριτήριο, όμως, επιλογής ενός τόπου 
ήταν τα καλά βοσκοτόπια. Εκτός από την ποικιλία και 
τον πλούτο της βοσκήσιμης χλόης προσέχανε ιδιαίτερα 
τα βοσκοτόπια τους να μην είναι κοντά σε ελώδεις 
περιοχές (βαρκά) για να μη «βδελιάσουν» τα πρόβατα. Σε 
παλιότερες εποχές, όταν η ελονοσία έπαιρνε διαστάσεις 
επιδημίας, αποφεύγανε συστηματικά τους βαλτότοπους 
για να προφυλάσσονται και οι ίδιοι. Επίσης σποφεύγανε 
τα ορεινά βοσκοτόπια, στα οποία, τις προηγούμενες 
χρονιές, τα πρόβατα προσβλήθηκαν από ασθένειες, 
όπως πνευματάνθρακας, λοιμώδης αγαλαξία (παρμάρα), 
ηπατιακή διστομίαση (κλαπάτσα)

Οι κατασκευές που αφορούσαν στους ανθρώπους 
ήταν τα καλύβια (κονάκια). Έχουμε δύο τύπους 
καλυβιών: α) την κωνοειδή καλύβη (ορθό κονάκι) και 
β) την καλύβη με δίρριχτη στέγη («δίπλα» κονάκι). Τους 
τύπους αυτούς εφαρμόζανε και στην κατασκευή των 
διαφόρων βοηθητικών χώρων, όπως είναι τα μαγειριά, 
το στέγαστρο του αργαλειού, το κοτέτσι, το τυροκομείο 
(μπατζαριό) κτλ. Οι κατασκευές αυτές, ωστόσο, ήταν 
προχειρότερες και δεν είχαν τη φροντίδα και την 
ιδιαίτερη επιμέλεια των κατοικιών.

Τα υλικά των κατασκευών ήταν απλά και παρμένα 
από το γύρω φυσικό χώρο. Για το στήσιμο και γενικά 
το σκελετό των καλυβιών χρησιμοποιούσαν ξύλινους 
πασάλους (μπηχτάρια), λεπτότερους και πελεκημένους 
κλάδους (λούρια) και βέργες. Για συνδετικά υλικά στο 
«πλέξιμο» του σκελετού χρησιμοπούσαν φλούδες φτελιάς, 
κατάλληλα επεξεργασμένες στο νερό και κομμένες σε 
λεπτές λουρίδες, υλικό που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό 
και ευλύγιστο. Άλλα συνδετικά υλικά, κυρίως για την 
κατασκευή των βοηθητικών χώρων, ήταν οι ποώδεις 
κορυφές των σπάρτων ή οι λεπτοί κλώνοι της λυγαριάς 
(συρμιτζέλας). Για την εσωτερική πλευρά της στέγης 
χρισιμοποιούσαν διάφορα χόρτα από τον περιβάλλοντα 
χώρο, συνηθέστερο των οποίων ήταν η φτέρη. Στην 

εξωτερική πλευρά της στέγης χρησιμοποιούσαν το άχυρο 
της σίκαλης (βρίζας), συνήθως, που είναι ανθεκτικό και 
βοηθά στη ροή των υδάτων και τα πλευρά των βάσεων 
της κατασκευής τα ενισχύανε εξωτερικά με καλάμια. Οι 
θερινές τους κατασκευές ήταν συνήθως προχειρότερες 
και χρησιμοποιούνταν για το σκέπασμα κλωνάρια ελάτης 
(λατσούδια), φτέρες κ.ά.

Ο πρώτος τύπος, η κωνοειδής καλύβη, είναι παλιότερος 
και συνηθέστερος. Απαντά λίγο – πολύ σε όλη την 
Ελλάδα, όπου υπάρχουν Σαρακατσάνοι και γενικότερα 
κτηνοτρόφοι. Η κωνοειδής καλύβη προτιμάται γιατί 
είναι πιο απλή στην κατασκευή, στήνεται γρηγορότερα 
και απαιτεί λιγότερα υλικά. Επιπλέον ο κυλινδρικός της 
χαρακτήρας βοηθά να διασπάται και να διαχέεται η 
σφοδρότητα των ανέμων. Η διαδικασία της κατασκευής 
της περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) τη διαμόρφωση 
του χώρου και το μέτρημα της κυκλικής βάσης β) την 
κατασκευή του σκελετού που ξεκινά από τη βάση με 
το μπήξιμο πολλών πασάλων (μπηχτάρια) περιμετρικά 
και ολοκληρώνεται με την κατασκευή του θόλου 
(κατσούλας) γ) το «χάρτωμα», το πλέξιμο του σκελετού 
με οριζόντιες βέργες και δ) το σκέπασμα του καλυβιού 
με διάφορα χόρτα εσωτερικά της σκεπής (φτέρη, βούρλα 
κτλ.) και εξωτερικά με χόρτα βρίζας και καλάμια. 
Πρέπει, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι το δυσκολότερο 
σημείο στην κατασκευή της κωνοειδούς καλύβης είναι 
η σύνδεση των πασάλων (μπηχταριών) με τις απολήξεις 
του προκατασκευασμένου κώνου (κατσούλας). Ο κώνος 
κατασκευάζεται ξεχωριστά. Η Αγγελική Χατζημιχάλη 
γράφει για την κατασκευή του:

«Για να γίνει ο σκελετός της κατσούλας, φτιάνουν 
ένα στεφάνι από βίτσες (λεπτές βέργες που λυγάνε)· στο 
εσωτερικό του στεφανιού κάνουν έναν ξύλινο σταυρό, 
που δένουν πάνω στο στεφάνι µε τσιµπούκια (συνδετικά 
υλικά) από λεπτή λυγαριά ή σπάρτο ή βούρλο. Το στεφάνι 
αποτελεί τη βάση της κορυφής του κώνου της καλύβας, 
το ψηλότερο σηµείο, όπου προσδένονται όλα τα κλαριά, 
τα λούρια (οι σχετικά χοντρές βέργες του τρούλου), τα 
κατσουλόλουρα, τα οποία είναι όσα και τα µπηχτάρια της 
βάσης. ∆εµένα γύρω -γύρω στο στεφάνι µοιάζουν µε µια 
κλειστή οµπρέλα. {….}.

Σηκώνουν στη συνέχεια με μια μεγάλη διχάλα 
(φούρκα) τον σκελετό του τρούλου, στερεώνουν ύστερα 
τη διχάλα στο κέντρο της κυκλικής βάσης και συνδέουν 
κατόπιν τα λούρια με τα μπηχτάρια, σχηματίζοντας έτσι 
τον κάθετο σκελετό της καλύβας. Κι ακολουθεί στη 
συνέχεια το πλέξιμο του σκελετού οριζόντια με λούρια. 
Το χάρτωµα ή δεσιµο, όπως το ονόμαζαν.

Η ιδέα για το κονάκι με τη δίρριχτη στέγη προήλθε 
από την κατασκευή των πρόχειρων βοηθητικών χώρων 
που ήταν και μικρότεροι και εύκολοι στην κατασκευή. 
Επίσης βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση και οι 
εικόνες από τις σκηνές (τέντες) που χρησιμοποιούσαν 
στους πρόχειρους καταυλισμούς κατά τη διάρκεια των 
μετακινήσεων από τα χειμαδιά στα βουνά κι αντίστροφα. 
Δεν είναι τυχαίο το ότι αποκαλούσαν τέντες αυτές τις 
πρόχειρες κατασκευές. Οι σκηνές των μετακινήσεων 
(τέντες) ήταν φτιαγμένες από γιδόμαλλο, μαύρες στο 
χρώμα, και στήνονταν όπως σήμερα οι απλές σκηνές με 
δίρριχτη στέγη. Ένα μεταβατικό στάδιο, λοιπόν, ήταν το 
μικρό ωοειδές καλύβι με μονόρριχτη ή δίρριχτη στέγη. 

Τα μικρομεσαία αυτά κατασκευάσματα είναι «ένα 
μείγμα από ευθύγραμμα και καμπυλόγραμμα σχήματα. 
Ευθύγραμμες είναι οι δυο μακριές τους πλευρές, και 
καμπυλόγραμμες, οι δυο στενές» γράφει η Χατζημιχάλη. 
Η προχειρότητα της κατασκευής τους φαίνεται και 
στις ονομασίες που τους δίνανε: χαλατζούκες ή τέντες. 
Βάση αυτών των κατασκευών ήταν δυο ορθές διχάλες 
(φούρκες) που μπήγονταν στερεά στο χώμα και απείχαν 

η μια από την άλλη το πολύ τρία μέτρα. Η μπροστινή 
ήταν ψηλότερη από την οπίσθια. Πάνω στις δυο ορθές 
διχάλες στηρίζανε ένα μακρύ δοκάρι (τεμπλί), λίγο 
μακρύτερο από την απόσταση που τις χώριζε. Την ίδια 
τακτική ακολουθούσαν και στις δυο παράλληλες πλευρές. 
Μόνο που εδώ οι πλαϊνές διχάλες ήταν χαμηλότερες και 
περισσότερες. Μετρούσαν, δηλαδή, δεξιά και αριστερά 
(ανάλογα αν σχεδίαζαν καλύβι με δίρριχτη ή μονόρριχτη 
στέγη) τις αποστάσεις των πλευρών και στη συνέχεια 
μπήγανε τρεις – τέσσερις πασάλους (μπηχτάρια) και 
πολλά άλλα παλούκια, ανάλογα με τη χωρητικότητα 
που ήθελαν να δώσουν στο καλύβι, χαμηλότερα από 
τις διχάλες της βάσης, και ύστερα πλέκανε το σκελετό. 
Στις στενότερες πλευρές της κατασκευής δίνανε σχήμα 
καμπυλωτό. Το σκελετό της δίρριχτης στέγης τον 
σχημτίζανε με χοντρές βέργες (σταλίκια), τα οποία 
δένανε στην κεντρική δοκό (καβαλάρη) και στις διχάλες 
των παράλληλων πλευρών. Τα σταλίκια απείχανε το ένα 
από το άλλο μια πιθαμή για να είναι κρουστές οι «πλάτες» 
της σαμαρωτής στέγης και μαζί με τις οριζόντιες βέργες 
να συγκρατούν το υλικό του σκεπάσματος (λατσούδια, 
φτέρες, χόρτα κτλ.).

 Εξέλιξη αυτών των πρόχειρων ωοειδών κατασκευών 
είναι το «δίπλα κονάκι ή μεγάλο κονάκι ή καλό κονάκι». 
Πρόκειται για το καλύβι με την παραλληλόγραμμη 
βάση και δίρριχτη στέγη. Οι διαφορές του από τις 
πρόχειρες κατασκευές που περιγράψαμε δεν αφορούν 
στο σχεδιασμό του ή στον τρόπο κατασκευής του, που 
είναι σχεδόν ίδιοι με εκείνων. Σχετίζονται κυρίως με τις 
διαστάσεις του, την επιλογή και την ποσότητα των υλικών 
που χρησιμοποιούσαν και την ξεχωριστή επιμέλεια που 
έδειχναν στο στήσιμό του. Ένα τέτοιο καλύβι είχε, 
συνήθως, μήκος, τουλάχιστον, δέκα (10) μέτρα και 
πλάτος έξι (6) μέτρα. Μιας τέτοιας χωρητικότητας 
κατασκευή, για να έχει ευστάθεια και ανθεκτικότητα 
έπρεπε και τα υλικά της να είναι προσεκτικά διαλεγμένα 
και η βάση στην οποία θα στηριζόταν ενισχυμένη. 
Χρειαζόταν τουλάχιστον διπλάσιο όγκο υλικών από 
ό,τι μια μεγάλη κωνοειδής καλύβα. Για την ενίσχυση 
της βάσης μπήγανε τρεις (καμιά φορά και τέσσερις), 
ανάλογα με το μήκος της καλύβας, διχάλες, στις οποίες 
στηρίζανε την κεντρική δοκό (καβαλάρη) της στέγης. Έτσι 
χωρίζονταν η καλύβα σε δύο ή τρία υποτυπώδη κλίτη. Τα 
κλίτη αυτά στην εξελικτική πορεία της κατασευής γίνανε 
χωρίσματα (δωμάτια). Επίσης ενισχύανε και τις τέσσερις 
πλευρές της καλύβας με περισσότερες διχάλες (φούρκες) 
για να υποβαστάζουν με περισσότερο σιγουριά τη 
σαμαρωτή στέγη. Το ίδιο ενισχυμένη παρουσιάζεται 
και η ραχοκοκαλιά της στέγης με δεύτερο ή και τρίτο 
καβαλάρη που δένονταν μεταξύ τους σφυχτά. Το πλέξιμο 
του σκελετού της βάσης, όπως και της δίρριχτης στέγης 
ήταν πολύ πιο κρουστό για να αντέχει και να συγκρατεί 
το εξωτερικό υλικό της περίφραξης και της σκεπής 
(χόρτα, καλάμια, φτέρες, λατσούδια κτλ.).

 Κοντολογίς αυτή η κατασκευή απαιτεί διπλάσιο και 
τριπλασιο χρόνο από την κατασκευή της κωνοειδούς 
καλύβης, πράγμα που προϋποθέτει περισσότερη 
μονιμότητα στο τόπο διαμονής των νομάδων 
κτηνοτρόφων. Γι’ αυτό και τη συναντάμε την τελευταία 
περίοδο της νομαδικής ζωής των Σαρακατσάνων, όταν 
οι περισσότεροι απόχτησαν μόνιμα χειμαδιά. Άλλωστε 
τον ίδιο τύπο κατοικίας άρχισαν σιγά - σιγά να τον 
κατασκευάζουν με άλλα υλικά (σανίδια, πισόχαρτα, 
τσίγκο κ.α) εγκαταλείποντας τα παλιά υλικά, τα παρμένα 
από τη φύση. Έτσι οι κατασκευές αυτές παίρνουν 
τη μορφή σπιτοκάλυβων, όπως τις αποκαλούν στη 
Ρούμελη.

συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

από τον Κώστα 
Μακρή

ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

του Δημήτρη Θ. Γόγολου

τα
σαρακατσανικα4

Ο ρόλος των καλλιτεχνών:
Ως γνωστών οι Σαρακατσάνοι άρχισαν να 

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

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

Ο ρόλος των Συλλόγων:
Οι κατά τόπους σύλλογοι Σαρακατσαναίων, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο ρόλος των Συλλόγων:
Οι κατά τόπους σύλλογοι Σαρακατσαναίων, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

πιάζουν τους εαυτούς τους, κατ’ επέκταση την οικο-
γένειά τους και γενικότερα το συγγενολόι. 

Επιπλέον, επειδή σε όλες τις κοινωνίες επικρατού-
σε η αντίληψη ότι τα καλά και τα κακά προέρχονται, 
κατά κύριο λόγο, από τις γυναίκες, ήταν αναγκαίος 
όρος οι γυναίκες, και πρωτίστως τα κορίτσια, να 
κρύβουν τη θηλυκότητά τους, γα να μη προσελκύ-
ουν έστω και τα αδιάκριτα βλέμματα. Το μαντήλι 
στο κεφάλι και τα μακριά φουστάνια δεν άφηναν 
περιθώρια έστω και για απλό οφθαλμόλουτρο. Φυσι-
κά, οι Σαρακατσανοπούλες ήταν ανεπίτρεπτο να 
πηγαίνουν κάπου (ξύλα, κέντημα, κουβάλημα νερού 
κλπ) εντελώς μόνες τους. Ή θα ήταν πολλές μαζί ή 
θα συνοδεύονταν από τη μάνα, τη γιαγιά ή κάποιο 
αδερφό. Θυμίζω ότι στο Δημοτικό τραγούδι με τίτλο, 
Κυρα- Αναγνώσταινα, επικρίνεται η μάνα, γιατί άφησε 
μόνη της την κόρη και έκανε του κεφαλιού της, 
δηλαδή, ακολούθησε, λίγο καθυστερημένα, με δική 
της απόφαση τις άλλες κοπέλες, που πήγαιναν για να 
κόψουν ξύλα. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο χουσμεκιά-
ρης (ο υπηρέτης), της έστησε καρτέρι και την έπιασε 
από το χέρι. Αυτό το πιάσιμο από το χέρι ήταν το 
προανάκρουσμα και για άλλου είδους πιασίματα 

Αφού, η σαρακατσανοπούλα, με την αμφίεσή 
της, δεν άφηνε περιθώρια για κανένα λάγνο βλέμμα, 
κατά συνέπεια ήταν εντελώς αδιανόητο να έρθει σε 
οποιαδήποτε σωματική επαφή με το άλλο φύλο. Σε 
γάμους και σε αρραβώνες οι κοπέλες δεν πιάνονταν 
στο χορό με άτομα ξένα και μη συγγενικά. Η επαφή 
των χεριών στο χορό ήταν ένα άγγιγμα, που ίσως να 
είχε προεκτάσεις στον ψυχικό και σωματικό κόσμο 
του άρρενος πληθυσμού και κυρίως των νέων. Ένα 
απλό πιάσιμο των χεριών μπορεί να συνταράξει ένα 
νεαρό άτομο.

Μ’ όλα αυτά τα μέτρα οι Σαρακατσάνοι για αιώνες 
διατήρησαν αυστηρά έθιμα και στήριξαν, αρχικά, τον 
γάμο και την οικογένεια, χωρίς προγαμιαίες σχέσεις 
και χωρίς διαζύγια. Στην περίοδο της νομαδικής ζωής 
των Σαρακατσαναίων δεν αναφέρονται διαζύγια και 
τα ξεστρατίσματα μετριούνται στα δάχτυλα τους ενός 

χεριού. Η θηλυκότητα δεν έπρεπε να εκδηλώνεται με 
κανέναν τρόπο, γι’ αυτό η αμφίεση κάλυπτε επαρκώς 
τα επίμαχα σημεία του ανθρωπίνου σώματος, ώστε 
να μην σκανδαλίζεται κανένα αδιάκριτο βλέμμα.2 

Έτσι, ήταν σημαντικό για κάποιον να αντικρίσει 
έστω και τον αστράγαλο μιας σαρακατσάνας γυναί-
κας.

Όμως, όταν αρραβωνιαζόταν ένα κορίτσι και θα 
ακολουθούσε ο γάμος – και γι’ αυτό φρόντιζαν οι 
γονείς και το στενό συγγενικό της περιβάλλον – ήταν 
αδήριτη ανάγκη η υποψήφια νύφη να καθίσει κάποια 
στιγμή δίπλα στον υποψήφιο σύζυγό της. Αναφέρε-
ται, λοιπόν, ότι σε μια τέτοια περίσταση ο υποψήφιος 
γαμπρός άγγιξε την υποψήφια σύζυγό του, η οποία 
,όμως, αντέδρασε με τη φράση: μη με κρούς, δηλαδή 
μη με αγγίζεις. Έτσι, προέκυψε αυτή η φράση, για να 
δειχτεί ότι μια βασική αρχή διατήρησης απόστασης 
ανάμεσα στα δύο φύλα δεν υποχωρούσε ούτε και 
όταν έφτανε η ώρα της νομιμοποίησης.

Μη μου άπτου, φράση Ευαγγελίου
Η φράση αυτή με τη διατύπωση «μη μου άπτου» 

(μη με αγγίζεις, μη με ακουμπάς) είναι γνωστή και 
από την Καινή Διαθήκη. Πρόκειται για τη φράση, 
που απηύθυνε ο Χριστός προς τη Μαρία Μαγδαληνή, 
όταν πλησίασε να τον αγγίξει μετά την Ανάστασή 
Του. Ενώ βρισκόταν μπροστά στον τάφο του Ιησού 
και συνομιλούσε με δύο αγγέλους, ξαφνικά γυρί-
ζει το κεφάλι προς τα πίσω και βλέπει τον Χριστό. 
Εκείνος την ρωτάει: «Γύναι, τί κλαίεις; Τίνα ζητείς;» 
(Ιω. κ’, 15). Εκέινη δεν Τον αναγνωρίζει ακόμη. Τα 
μάτια της «εκρατούντο του μη επιγνώναι αυτόν» (Βλ. 
Λουκ. κδ’, 16). Ύστερα από ένα σύντομο διάλογο και 
αφού ξεθάμπωσε, η Μαρία αναγνώρισε τον Ιησού 
και αυθόρμητα απαντά: «Ραββουνί», δηλ. Διδάσκα-
λε, και αμέσως έτρεξε, για να τον αγκαλιάσει Αλλά, 
Εκείνος την αποτρέπει και της λέγει: «Μη μου άπτου. 
ούπω γαρ αναβέβηκα προς τον Πατέρα μου·» (Ιω. κ’, 
17). «πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και είπε 
αυτοίς· αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα 
υμών, και Θεόν μου και Θεόν υμών» (Ίω 20,17). Στά-
σου μακριά. Μη με εγγίζεις. Μη με πλησίασεις. Με 
αυτή τη φράση προς τη Μαρία δίνει να καταλάβει ότι 
πια δεν είναι άνθρωπος αλλά Θεός. Δεν έχει πια το 
φθαρτό σώμα του ανθρώπου. Θέλει, κατά τον Γρη-
γόριο τον Νύσσης, να πει να μην αποτυπώσει στην 
πίστη της την σωματική και δουλική μορφή του Ιησού, 
αλλά να λατρεύει αυτόν που βρίσκεται στην δόξα του 
Πατέρα και υπάρχει με την μορφή του Θεού και που 
είναι Λόγος του Θεού».

Μιμόζα η αισχυντηλή ή μη μου άπτου
Οι Σαρακατσάνες ως άτομα ντροπαλά, δεν ανέ-

χονταν από ξένους και το πιο αθώο άγγιγμα. Ωστό-
σο, υπάρχουν και δέντρα και φυτά ντροπαλά, που 
αντιδρούν και στο παραμικρό άγγιγμα. Η θύμηση με 
γυρίζει πίσω στα γυμνασιακά μου χρόνια, όταν στο 
μάθημα της φυτολογίας (Β΄γυμνασίου), μαθαίναμε 
ότι σε ένα είδος ακακίας, η Μιμόζα η αισχυντηλή ή 
αλλιώς μιμόζα η ντροπαλή, (στα λατινικά Mimosa 
Pudica), με ένα απλό άγγιγμα, αμέσως μαζεύονται 
τα φύλλα της. Μας έλεγε ο αείμνηστος Σπυρίδων 
Μανωλάτος, Μαθηματικός, ότι αυτό το δέντρο είναι 
σαν τα κορίτσια που δεν δέχονται ούτε να τα αγγί-
ζεις (κορίτσια μη μου άπτου). Το άγγιγμα στα φύλλα 
αυτού του φυτού έχει ως αποτέλεσμα την άμεση 
συρρίκνωσή τους. Η εξήγηση γι’ αυτό το φαινόμενο 
είναι η ακόλουθη. Με το άγγιγμα των φύλλων απε-
λευθερώνονται διάφορες χημικές ουσίες. Ανάμεσα 
σ’ αυτές είναι και το Κάλιο, του οποίου τα κύτταρα 
χάνουν αρκετή από την υγρασία τους και καταρρέουν. 
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ενέργεια αυτή 

του φυτού είναι ένας τρόπος προστασίας από τα ζώα, 
καθώς όσα προσπαθήσουν να φάνε τα φύλλα μάλλον 
θα φύγουν μακριά. Ο καθηγητής μας, με αφορμή 
αυτή την ιδιότητα της αισχυντηλής Μιμόζας, αναρω-
τιόταν μήπως και τα δέντρα και τα φυτά έχουν κάποια 
μορφή αίσθησης. Μήπως, όταν κόβουμε ένα δέντρο, 
έχει την αίσθησης του πόνου;

Υπάρχει και το λεγόμενο φυτό -«καλός μαθητής» 
(mimosa pudica). Το φυτό mimosa pudica είναι 
γνωστό ως ευαίσθητο φυτό ή μιμόζα-μη μου άπτου. 
Κατάγεται από τη Βραζιλία, την Ινδία και το Εκουα-
δόρ και τα άνθη του σχηματίζουν μικρές χνουδωτές 
μπάλες με χρώμα συνήθως ροζ ή μοβ.

Η προσωνυμία mimosa pudica ως «φυτό», αποδί-
δεται και στον καλό μαθητή.

Κινηματογραφική ταινία: 

Μη μου άπτου
Το 1996 προβλήθηκε η δραματική κωμωδία «Μη 

μου άπτου» σε σκηνοθεσία Γιατζουζάκη Δημητρη.
Αναφέρεται στις περιπέτειες ενός εφαψία3 στα 

μετρό και λεωφορεία της Αθήνας. Ένας διαζευγμέ-
νος άντρας ικανοποιεί την ανάγκη του για ερωτική 
επαφή, ακουμπώντας άγνωστες γυναίκες μέσα στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ζωή του βρίσκεται μέσα 
σε ένα διαρκές χάος, αλλά πάντα καταφέρνει να 
ξεμπλέκει. Δύο γεγονότα θα τον αναγκάσουν να 
αλλάξει οπτική για τα πράγματα.

Η Φράση μη μου άπτου, σήμερα
Σήμερα η φράση «Μη μου άπτου» χρησιμοποιείται 

για ανθρώπους πολύ ευαίσθητους σωματικά ή και 
ψυχικά και συνήθως για άτομα που προσβάλλονται 
ή παρεξηγούνται πολύ εύκολα. Αναφέρεται, επίσης, 
σε ανθρώπους που τους ενοχλούν τα πάντα σε 
βαθμό υστερίας και σε άτομα που δίνουν υπερβολική 
σημασία σε ασήμαντες σωματικές ενοχλήσεις και 
σε πρόσωπα που βλέπουν συνεχώς κινδύνους για 
την υγεία τους. Γενικά, αναφέρεται σε ανθρώπους 
μυγιάγγιχτους, υπερβολικά εύθικτους, υπερευαίσθη-
τους, σχολαστικούς, σε ανθρώπους που τους φταίνε 
όλοι και όλα. 

Συμπέρασμα: άγγιγμα με άγγιγμα έχει διαφορά. 
Έχει σημασία ποιος αγγίζει ποιον, πού, πότε και γιατί. 
Άλλο το τυχαίο άγγιγμα και άλλο το μελετημένο και 
πονηρό. Γενικά, μια ευαισθησία και μια διακριτικότη-
τα είναι καλές, αλλά για όλα να υπάρχει ένα μέτρο. 
Ο ορθός τρόπος συμπεριφοράς του ανθρώπου του 
επιβάλλει να αποφεύγει να πει ή να κάνει κάτι που 
μπορεί να ενοχλήσει ή να θίξει τους άλλους· Μ’ ένα 
λόγο, δεν είναι άσχημο να υπάρχει και το αίσθημα της 
ντροπής, που προσιδιάζει κυρίως και αποκλειστικά 
στον άνθρωπο.

Θα κλείσουμε το θέμα, αναφέροντας τι επιβάλ-
λεται σύμφωνα με το savoire vivre4 των Γάλλων. 
Από έναν πίνακα δεκαπέντε (15) κανόνων, ο δέκατος 
πέμπτος κανόνας επιτάσσει: «Ένας άντρας δε πρέπει 

Μη με κρους1

του Γιώργου Καπρινιώτη

Ο Ιησούς και η Μαρία η Μαγδαληνή. Πίνακας του Αντό-
νιο ντα Κορρέτζιο (Antonio Allegri da Corregio) περ. 

1534, Μουσείο ντελ Πράδο (Μαδρίτη).
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να ακουμπάει ποτέ μια γυναίκα χωρίς την έγκρισή της». 
Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αποδεκτό: να κρατάει το χέρι 
της, να την ακουμπάει κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, 
να τη σπρώχνει ή να πιάνει το χέρι της πάνω από τον 
αγκώνα, εκτός και αν ο άντρας τη βοηθάει να μπει ή να 
βγει από το αυτοκίνητο ή να διασχίσει το δρόμο».

Παραπομπές
1. Μη με κρού(ει)ς. Η αρχική σημασία του ρήματος 

κρούω, ως ηχοποιημένη λέξη, έχει τη σημασία χτυπώ. 
Παραδείγματα: χτυπώ τα χέρια ή τα πόδια, χτυπώ τις 
χορδές μουσικού οργάνου. Άλλωστε, υπάρχει ξεχωριστή 
κατηγορία μουσικών οργάνων, τα λεγόμενα κρουστά, 
όπως είναι το ντέφι, το τουμπελέκι, το νταούλι κ.α. Αργό-
τερα, πήρε και τη σημασία εγγίζω, εφάπτομαι. 

-Στο Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος – 
Πανταζής Κοντομίχης διαβάζουμε: 

Κρούω = ἀποκρούω διὰ δυσοσμίας, βρωμῶ ἀπροσπε-
λάστως.

-Τα Λευκαδίτικα – Χριστόφορος Λάζαρης 
Κρούω, με την έννοια του βρωμάω.
-Ο Λάζαρης αγνοεί την πλήρη ετυμολογία ενώ ο 

Κοντομίχης αρκείται στην ερμηνεία, όπως και ο προη-
γούμενος του “βρωμάει ανυπόφορα”.Δεν χρειάζεται εδώ 
η πρόθεση -από-. Μόνο του το ρήμα κρούω στα έγκυρα 
λεξικά Δημητράκου, Liddel Scott, ετυμολογείται πλήρως: 
“… επί αισχρής σημ. -Ανέκδοτα Βεκκήρου- 101: “εν τη 
συνηθεία το κρούσαι αντί του συγγενέσθαι” (συγγίγνομαι, 
εδώ συνουσιάζομαι). Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσες 990: 
φράση κρούω πέπλον = πέρδομαι (αφήνω αέρια). Το 
Liddel Scott προσθέτει “τινάζω πορδές”. Ευρ. Κύκλ. 328. 
Ο Δορμπαράκης προσθέτει επίσης “ο παράγων ήχο”.

Στην Καρυά, αν κάποιος “παράξει ήχον” (ή και χωρίς 
ήχο …κλάσει) του λένε, πιάνοντας συμβολικά τη μύτη 
τους: φύγε μας έκρουξες.

2. Το φαινόμενο της απόκρυψης σημείων του σώμα-
τος, που μπορούσαν να σκανδαλίσουν άλλους ήταν γενι-
κότερο στην ελληνική κοινωνία. Αναφέρω ακολούθως 
το περιστατικό που λέγεται ότι συνέβη στη βρύση που 
βρίσκεται στην πλαγιά του βουνού των Ασπραγγέλων 
Ζαγορίου. Βρισκόταν στο δρόμο από το Δεκαεννιά (Μετα-
μόρφωση) προς Ασπραγγέλους σε νοητή ευθεία γραμμή, 
γιατί τότε δεν υπήρχε ο αμαξιτός δρόμος που υπάρχει 
σήμερα και συνδέει με τα Γιάννενα τα χωριά, κυρίως του 
Κεντρικού Ζαγορίου. Αναφέρεται ότι σ’ αυτή τη βρύση είχε 
κάνει στάση μαζί με έναν φίλο του ο ποιητής Ι. Βηλαράς 
, που πήγαινε από τα Γιάννενα στο Τσεπέλοβο. Έτυχε 
να έρθει σε λίγο μια ζαγορίσια από τους Ασπραγγέλους 
μαζί με φίλη της, για να πάρει νερό. Την είδε ο ποιητής, 
θαμπώθηκε από την ομορφιά της και για να πιάσει κου-
βέντα της είπε: « Ωραία τον έφραξες τον κήπο σου, κυρά 
μου». Εννοούσε το μακρύ φουστάνι της που στο κάτω 
άκρο κατέληγε σε έναν ωραίο και κεντημένο ποδόγυρο. Η 
έξυπνη Ζαγορίσια απάντησε: «ναι, τον έφραξα, για να μην 
μπαίνουν μέσα τα γαϊδούρια». Κόκαλο ο Βηλαράς.

3.εφαψίας ο [efapsías] Ο3 : (ψυχιατρ.) άτομο που 
διεγείρεται σεξουαλικά, όταν έρχεται σε επαφή (όχι 
σεξουαλική) με κπ., όπως π.χ. όταν βρίσκεται μέσα σε 
πλήθος ανθρώπων. [λόγ. < αρχ. ἔφαψ(ις) άγγιγμα΄ -ίας]. 
Πηγή:Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας.

 «Ο εφαψάκιας πάσχει από σεξουαλική παραφιλία με 
ζητούμενο την μη συναινετική σωματική τριβή με αγνώ-
στους σε στενούς και συνωστισμένους χώρους, όπως σε 
μέσα μαζικής συγκοινωνίας, μπαρ, πολιτικές εκδηλώσεις, 
εκκλησίες, συναγωγές, τεμένη». [Ιστότοπος slang.gr].

4. savoire vivre: Η φράση είναι γαλλική και κατά 
λέξη σημαίνει «να ξέρεις να ζεις». Το σαβουάρ βιβρ ανα-
φέρεται σε κανόνες καλής συμπεριφοράς, που πρέπει να 
γνωρίζει και να εφαρμόζει στη ζωή του ένας ευγενικός και 
πολιτισμένος άνθρωπος. Μ’ άλλα λόγια, είναι αυτό που η 
πολιτισμένη κοινωνία θεωρεί αποδεκτό να πράττουμε σε 
κάθε περίσταση της ζωής μας.

Η διακωμώδηση της φράσης σαβουάρ βιβρ στα ελλη-
νικά είναι γνωστή με τη διατύπωση: «σαν ντουβάρ (ι) 
βιβρ», να ζεις σαν ντουβάρι.

Τόσα χρόνια, κοντά στα είκοσι περίπου, όσοι 
ασχολούμαστε με τη σύνταξη της εφημερίδας 
αυτής, και είμαστε πάνω-κάτω οι ίδιοι, σε πε-

ρίπτωση θανάτου κάποιου Σαρακατσάνου, αποφεύ-
γουμε, για ευνόητους λόγους, να γράψουμε κάτι πα-
ραπάνω από την απλή αναγγελία στην εφημερίδα, 
ακόμα και όταν έφυγαν από τη ζωή πάρα πολύ κο-
ντινοί μας άνθρωποι. Δεχόμαστε, φυσικά, και δημο-
σιεύουμε ενυπόγραφα κείμενα άλλων ατόμων.

Με αφορμή τον θάνατο της Κώτσενας Τσουμά-
νη (κατά τη βάφτισή της Αφροδίτη Χριστόδ. Γατσέ-
λου) αισθάνομαι την ανάγκη να δημοσιοποιήσω 
κάποιες σκέψεις, ίσως από ενοχές, γιατί κάθε φορά 
που πήγαινα στο χωριό μου (Κουκούλι) ένοιωθα 
την ανάγκη να περάσω να τη δω, έστω και για 
πέντε-δέκα λεπτά, και την τελευταία φορά δεν το 

έκανα. Κάτι τα τσίπουρα στο μεσοχώρι, κάτι οι βόλ-
τες στα γύρω χωριά, το άφησα για την τελευταία 
μέρα και όταν χτύπησα την οξόπορτα, δεν ήταν 
κάποιος μέσα να μου ανοίξει. Η ίδια και να άκου-
σε, ανήμπορη πια, δεν θα μπορούσε να ανοίξει. 
Πιστεύω ότι και η ίδια, όταν μάθαινε ότι είμαστε 
στο χωριό, καρτερούσε να πάμε να τη δούμε γιατί 
κάθε φορά μου έλεγε: «Με έτρωγε απ΄ την αυγή 
το χέρι µου, κι έλεγα ποιος θα να ‘ρθει, ποιος θα να 
‘ρθει;». Ήθελα να την επισκέπτομαι, γιατί νόμιζα 
πως έβλεπα τη μάνα μου, αλλά και ανταπέδιδα τη 
δικιά της καλοσύνη, γιατί όταν πηγαίναμε τη μάνα 
μου, όσο ζούσε στο χωριό, πριν ακόμα κατεβάσου-
με τα σέα, άραζε με ένα μπουκάλι γάλα από τις 
γίδες της για να φιλέψει την «πρωτευουσιάνα» στα 
γεράματά της μάνα μου. 

Να γράψω κάτι και για τις γίδες της, για να 
καταλάβουμε εμείς οι «γραμματισμένοι» τι θα πει 
εντιμότητα: Πριν από κάποια χρόνια, η αρκούδα, 
της έφαγε 4-5 γίδες, από αυτές που στα γεράματά 
της κρατούσε στο χωριό για απασχόληση κυρίως 
αλλά και για λίγο αγνό γάλα. Όταν πήγε ο κτηνία-

τρος του ΕΛΓΑ να καταγράψει τη ζημιά, χωριανός 
μας από τη μάνα του, της πρότεινε να γράψει ότι 
η αρκούδα έφαγε 7 γίδες, γιατί, σύμφωνα με τον 
κανονισμό του Οργανισμού, από αυτόν τον αριθμό 
και πάνω δικαιούται αποζημίωση. Η θεια Κώτσενα 
αρνήθηκε να πει ψέματα και δεν πήρε τίποτα. Και 
τούτο, παρότι στην εκκλησιά τα τελευταία χρόνια 
δεν παραπήγαινε, γιατί ίσως το θεωρούσε χαρού-
μενη κοινωνική εκδήλωση και είχαν πεθάνει στενοί 
συγγενείς της, το είχε μέσα της βαθιά ριζωμένο, το 
«ου ψευδομαρτυρήσεις».

Η κουβέντα μας ήταν, πέρα από τα τυπικά (τι 
κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος γιατί ρώταγε για 
όλους) κυρίως για θέματα παράδοσης. «Μια πιθα-
μή άνθρωπος», αλλά ζωντανή εγκυκλοπαίδεια 
γύρω από την παράδοση και τον πολιτισμό μας. 
Έζησε, πριν παντρευτεί, εκτός οικισμών, στα λόγγα, 
και δεν είχε ανακατώσει τα πολιτισμικά στοιχεία 
των Σαρακατσαναίων με αυτά των ντόπιων χωρι-
κών. Πάντα εύρισκε την κατάλληλη ευκαιρία να πει 
ένα στίχο από ένα παλιό Σαρακατσάνικο τραγούδι. 
Ως πόσα τραγούδια ήξερε; Και τραγούδια παλιακά, 
παλύ παλιακά, ακόμα και ακριτικά. Κάποια από 
αυτά τα υπαγόρευσε στον Ευρ. Μακρή και τα περι-
έλαβε στη συλλογή της ΠΟΣΣ που επιμελήθηκε. Τα 
υπόλοιπα όμως δεν ξέρω αν τα διέσωσε κανένας.

Από τη συζήτηση μαζί της μπορούσες, αν ήθε-
λες, να βγάλεις αξιόπιστα συμπεράσματα όχι μόνο 
για τη ζωή και τα έθιμα αλλά και τον τρόπο σκέψης 
των Σαρακατσάνων. Μου έλεγε, πως κάποια χρονιά 
που με τις συνυφάδες της είχαν μείνει ως τα μέσα 
Ιουλίου στα χειμαδιά για να ασχοληθούν με γεωρ-
γικές εργασίες, όταν ανέβηκαν στο χωριό, μαυρι-
σμένες από τον καλοκαιρινό ήλιο και τις αντάμωσε 
ο παπούλης μου, Σαρακατσάνος παλιάς νοοτροπίας 
και «κοπής» είπε στους άνδρες τους: «να γένει ξίκι 
κι η προκοπή σας, γί’γκαν οι γ’ναίκις παρανάληµα 
(παρανάλωµα) απ΄ το κάµα. Τι κάθεστε στα χειµαδιά 
ακόµα;». Οι παλιοί Σαρακατσάνοι, όσο και αν παί-
δευαν τις γυναίκες στις κτηνοτροφικές εργασίες 
τον χειμώνα, με τίποτα δεν ήθελαν να ασχοληθούν 
αυτές με γεωργικές εργασίες (θέρος, σκάλισμα 
κ.λπ) που τις θεωρούσαν ιδιαίτερα κοπιαστικές για 
τις γυναίκες, και πίστευαν ότι ήταν αδύνατο να 
επιβιώσουν οι άνθρωποι το καλοκαίρι στα χειμαδιά.

Συμπερασματικά, κάθε που πεθαίνει ένας γέρο-
ντας ή μια γριά, δεν ορφανεύουν μόνο τα παιδιά 
τους. Ορφανεύει και η παράδοσή μας. Χάνονται 
και οι τελευταίες αξιόπιστες πηγές πληροφόρη-
σης. Και όσο δεν τις αξιοποιούμε, η ευθύνη είναι 
δική μας, όσων λέμε ότι τάχα νοιαζόμαστε για την 
παράδοση. Είναι άλλο να περιγράφει κάποιος την 
ίδια τη ζωή του, και άλλο να διηγείται κάποιος τι 
άκουσε από άλλον. Να ξαναθυμίσω την πρόταση 
του Γ. Καπρινιώτη, που ο ίδιος την έκανε πράξη, να 
μαγνητοφωνηθούν ηλικιωμένα άτομα, όχι μόνο για 
να μας καταθέσουν στοιχεία της παράδοσης, αλλά 
και να διασώσουμε τον γνήσιο προφορικό λόγο 
των προγόνων μας.

Σήμερα, όχι αύριο, γιατί θα είναι αργά, πολύ 
αργά.

Δημήτρης Λ. Τάγκας

Με αφορμή τον θάνατο της 
Κώτσενας (Κώστενας) Τσουμάνη
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συνέχεια από στη σελίδα 10
Ο τσέλιγκας έχει από πίσω του πρώτα 

μεγάλο αριθμό συγγενών που εργάζονται σε 
αυτό και δευτερευόντως τους πιστικούς. 

Τα μυστικό της ανάπτυξής του ήταν τα 
πολλά οικογενειακά χέρια, τα μονιασμένα 
αδέλφια με τις οικογένειές τους. Όλα τα μεγά-
λα κοπάδια που δημιουργήθηκαν στην Ήπειρο 
στηρίχτηκαν σε αυτή την αρχή. Σε όλες τις 
συζητήσεις που έχω κάνει για τον κόσμο της 
κτηνοτροφίας αυτό ήταν και ο κανόνας. «Η 
τάδε στάνη χάθηκε γιατί τα αδέλφια δεν κρά-
τησαν ταμπούρι». «Οι πολλοί παίρνουν την 
πόλη, ο ένας είναι κανένας». «Η στάνη χάλασε 
από τότε που τα αδέλφια σκόρπισαν σαν τα 
πουλιά της πέρδικας». «Δεν κάνει προκοπή 
η στάνη όταν ο καθένας κάνει του κεφαλιού 
του». «Το τσελιγκάτο δύσκολα φτιάχνεται και 
εύκολα χαλιέται» Έχουμε πάμπολλες περιπτώ-
σεις όπου παιδιά τσελιγκάδων να φτωχύνουν 
και απεναντίας απλοί πιστικοί με την εργατι-
κότητά τους να στήσουν τη δική τους στάνη. 

Πέρα όμως από το μοίρασμα του ζωικού 
κεφαλαίου και το χωρισμό των μελών της ή 
ενδεχόμενη κακοδιαχείριση και άλλοι απρόβλε-
πτοι παράγοντες ήταν ικανοί να το διαλύσουν. 
Αρρώστιες των ζώων, βεντέτες οικογενειών και 
φόνοι, κλέφτες, κοινωνική αστάθεια από εμπό-
λεμες καταστάσεις, κακές χρονιές με βαριούς 
χειμώνες, ανομβρίες, κακή επιλογή λιβαδιών, 
άλλαζαν τα πράγματα από τη μια μέρα στην 
άλλη. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τσε-
λιγκάτα από τυχαία γεγονότα χάθηκαν ξαφνι-
κά και σε ελάχιστο χρόνο. Το ζωικό κεφάλαιο 
ήταν επιρρεπές σε πολλούς απρόβλεπτους 
και αστάθμητους παράγοντες. Έτσι λοιπόν τα 
τσελιγκάτα σύντομα άλλαζαν χέρια, έρχονταν 
και παρέρχονταν. Σχετικά με τη δυναμικότητά 
τους σε αριθμό ζώων, νομίζω ότι δεν πρέπει να 
είμαστε υπερβολικοί. Από συζητήσεις μου με 
παλαιότερους κτηνοτρόφους και πολύ καλούς 
γνώστες της κτηνοτροφίας, στην καλύτερη των 
περιπτώσεων, ένα μεγάλο τσελιγκάτο έφτανε 
και μάλιστα σε ελάχιστες περιπτώσεις μέχρι τα 
3000 πρόβατα. Η στενότητα του τόπου στην 
Ήπειρο, λόγω των πολλών κτηνοτρόφων, δεν 
άφηνε μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης.

 Τα μεγαλύτερα σε αριθμό ζώων και ανθρώ-
πων Σαρακατσάνικα τσελιγκάτα όπως προανέ-
φερα, δημιουργήθηκαν μέχρι το 1930 περίπου. 
Από κει και ύστερα υπάρχει σταδιακή συρ-

ρίκνωση λόγω έλλειψης βοσκοτόπων. Παράλ-
ληλα πλήγμα υπέστησαν και με τους νόμους 
για τα ενοικιοστάσια. Αυτό όμως δε σήμανε 
και τη διάλυσή τους. Απλά αλλάζει μορφή. 
Δημιουργούνται τώρα μικρότερα κοπάδια με 
βάση την οικογένεια. Η μορφή που πήρε, θα 
λέγαμε ότι ήταν μιας μικρής οικογενειακής επι-
χείρησης. Μέλη οικογενειών, ενήλικα αδέλφια 
συγκροτούν κτηνοτροφικές μονάδες της τάξεως 
των 150 με 200 πρόβατα ο καθένας. Μπορώ 
να τολμήσω να πω ότι όλοι ανεξαιρέτως οι 
Σαρακατσαναίοι της Ηπείρου σε κάποια φάση 
της πορείας τους δημιούργησαν το δικό τους 
κοπάδι, τη δική τους μικρή ανεξάρτητη στάνη, 
όπως οι ίδιοι έλεγαν. Αυτή που μπορούσε ο 
καθένας πλέον με τα αδέλφια του ή τα παιδιά 
του να συντηρήσει, δίχως άλλα εργατικά χέρια. 
Σε αυτό βέβαια βοήθησαν σημαντικά και οι 
αλλαγές που έγιναν στο κράτος. Οι κτηνοτρό-
φοι δημιούργησαν μόνιμες εγκαταστάσεις, ένα 
αίτημα εκατοντάδων χρόνων για τους Σαρακα-
τσαναίους. Είχαν τώρα πια ένα σταθερό μέρος 
για το χειμώνα. Πολλές ακόμα αλλαγές βελτί-
ωσαν την κατάσταση της ελληνικής υπαίθρου. 
Οι τροφές των ζώων δεν εξαρτιόνται αποκλει-
στικά και μόνο από το φυσικό χόρτο και τις 
καιρικές συνθήκες. Οι κάμποι καλλιεργούνται, 
οι προμήθειες σε καλαμπόκι, σιτάρι, τριφύλλι 
είναι πλέον προσιτές σε όλους.

 Αναφορικά τώρα με το μέρος της Ηπεί-
ρου, στο οποίο κατά κανόνα κινήθηκαν οι 
Σαρακατσαναίοι της Ηπείρου το καλοκαίρι, 
αυτό ήταν το Ζαγόρι. Και τούτο για κάποιους 
λόγους. Είναι γεγονός ότι η σταδιακή έλλειψη 
πολλών ντόπιων κτηνοτρόφων από το Ζαγόρι, 
ευνόησε τους Σαρακατσαναίους. Οι κάτοικοι 
του Ζαγορίου λόγω του φτωχού του εδάφους 
τους, άρχισαν από τα πρώτα χρόνια της υπο-
δούλωσης στους Τούρκους να ξενιτεύονται. 
Παράλληλα και η σταδιακή εγκατάλειψη της 
κτηνοτροφίας στον τόπο λόγω της στροφής 
των κατοίκων στα γράμματα και στο εμπόριο 
άφησε τα θερινά βοσκοτόπια της περιοχής 
ελεύθερα για τους Σαρακατσαναίους. Ήδη 
από τα μέσα του 19ου αιώνα στο Ζαγόρι, φαί-
νεται να υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών 
για την κτηνοτροφία. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα να φτάνουν, είτε ως ποιμένες σε ντόπιους 
τσελιγκάδες, είτε με τα δικά τους κοπάδια, 
ελληνόφωνοι νομάδες οι Σαρακατσαναίοι και 
να δραστηριοποιούνται στα στο μέρος αυτό. 
Το χειμώνα μεταναστεύουν υποχρεωτικά στα 
πεδινά της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνα-

νίας. Έτσι το Ζαγόρι αποτελεί τον βασικό 
πυρήνα των θερινών βοσκοτόπων των Σαρα-
κατσαναίων στην Ήπειρο.

Διαχρονικά, από την εμφάνιση τους μέχρι 
την εγκατάσταση τους κάπου μόνιμα, όλες 
σχεδόν οι οικογένειες των Σαρακατσαναίων 
της Ηπείρου, πέρασαν από το Ζαγόρι. Μπο-
ρούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι 
ο τόπος αυτός είναι συνυφασμένος με τους 
Σαρακατσαναίους. Είναι υπό μια έννοια το 
μέρος στο οποίο χρωστάνε πολλά, με τις 
όποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν στο πέρα-
σμά τους. Μετά το 19383, με τον υποχρεωτικό 
νόμο της κυβέρνησης Μεταξά οι Σαρακατσα-
ναίοι καταγράφηκαν υποχρεωτικά σε κάποια 
κοινότητα. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι 
επέλεξαν να γίνουν δημότες σε κάποιο ορεινό 
μέρος. Αυτό για λόγους ανάγκης. Κατοχύρωναν 
δικαίωμα βόσκησης ως δημότες των χωριών 
που έπρεπε να βγουν το καλοκαίρι. Η επιλογή 
χωριού στα χειμαδιά δεν ωφελούσε. Έτσι και 
αλλιώς στον κάμπο τα κτήματα που βοσκού-
σαν μισθώνονταν. Δεν υπήρχαν χειμερινές 
εκτάσεις κοινοτικές προς παραχώρηση στους 
κτηνοτρόφους. Θέλω να πω ότι η επιλογή του 
τόπου εγγραφής των Σαρακατσαναίων είχε να 
κάνει πρωτίστως με την κατοχή δικαιώματος 
βόσκησης των κοπαδιών τους και δευτερευό-
ντως για άλλους λόγους. 

Γνωστά τσελιγκάτα στο κύκλο των Σαρα-
κατσαναίων ήταν πολλά. Η δυναμικότητά 
τους σε ζωικό κεφάλαιο και ανθρώπους που 
τα απαρτίζουν, προκύπτει κυρίως από την 
παράδοση των Σαρακατσαναίων αλλά και από 
ελάχιστα τουλάχιστον γνωστά σήμερα έγγρα-
φα κοινοτήτων με τα όποια στοιχεία δίνουν. 
Για ευνόητους λόγους δεν θα αναφερθώ σε 
ονόματα. Εξάλλου στο παρόν κείμενο σκοπός 
μου είναι η καταγραφή των μετακινήσεων και 
άλλων στοιχείων που είχαν σχέση με αυτές. 

(Το κείμενο αυτό είναι αφιερωμένο στην ιερή 
μνήμη των γονέων μου Κώστα και Αφροδίτης, 
καθώς και σε όλους τους ανώνυμους Σαρακα-
τσάνους και Σαρακατσάνες που περπάτησαν 
μια ολόκληρη ζωή, με υπομονή και καρτερικό-
τητα τις στράτες των κοπαδιών τους).

Στο επόμενο "η Στράτα"

Τα σαρακατσάνικα τσελιγκάτα της Ηπείρου και οι στράτες τους

3 Ν. 1223/38

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

ο καθένας, για το καρδάρι για να συνεχίσουμι. 

Eurobank
Καραθόδωρος Απόστολος, Θεσ/νίκη ............................ 20 
Κάτσενος Ελευθέριος, Ιωάννινα ..................................... 15
Καλατζής Γιάννης, Λειβαδιά ............................................. 20
Ράπτης Θωμάς, Ιωάννινα .................................................. 50
Βαγγελή Διαμάντω, Ηγουμενίτσα .................................. 20
Άγνωστος, Μεταφορά 
μέσω Mobile 4/11/19 ........................................................ 20 

ΕΤΕ
Κουτούλας Γεώργιος, Ελάτη, ........................................... 20
Γόγολος Ζώης, Αθήνα,  ...................................................... 30
Τσουμάνης Αλκιβιάδης, Ωραιόκαστρο .......................... 30
Λουτσάρη Ειρήνη, Ηγουμενίτσα, .................................... 20
Τζουμερκιώτης Ηλιας, Βόνιτσα ....................................... 20
Αρβανίτης Κων. Λάμ., .Αθήνα ........................................... 30
Καψάλης Χρήστος, Έδεσσα .............................................. 20
Καρβούνης Κώστας, Βασιλικό ......................................... 20
Δήμου Σπύρος, Γλυφάδα .................................................. 20

Καψάλης Χαράλαμπος Αν., Γιάννινα .............................. 20
Μυριούνης Περ. Ιωάννης, Δελβινάκι ............................ 20
Τέζας Αθανάσιος, Σέρρες .................................................. 20
Ρουμελιώτης Σπύρος, Λαμία ............................................ 20
Τάγκας Κώστας, Κατσικάς ................................................. 20
Κατσαρός Θεόδωρος, Φιλιάτες ...................................... 30
Κήττας Παναγιώτης, Νεοχώρι Παραμυθιάς ............... 20
Ζαχίλας Ανδρέας, Αργυρούπολη .................................... 20
Άντσου Παναγιώτα, Θεσσαλονίκη .................................. 30

Στα μέλη του Συλλόγου
Δόσης Κώστας, Αθήνα ....................................................... 20
Γαλής Δημήτριος, Αθήνα  .................................................. 20
Κουρέτσης Σεραφείμ, Περδικάκι .................................... 20
Τσουμάνης Σπύρος του Χριστόφ. Πάπιγκο,  ............... 50
Βαλάκου Ανθούλα, Καλπάκι ............................................. 20
Χασκής Κων/νος, Καλπάκι. ............................................... 20
Κώνστας Ελευθέριος, Ηγουμενίτσα .............................. 20
Κάκος Νικόλαος, Καρβουνάρι ......................................... 20

Παράκληση όσοι καταθέτετε χρήματα χωρίς να γράψετε τα στοιχεία σας ή κάνετε μεταφορά μέσω 
Mobile ενημερώστε μας τηλεφωνικά ή με μέιλ για τη συνδρομή σας

του Γιώργου Κ. Τσουμάνη
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Προοίμιο
Ο λόγος συνιστά για τον άνθρωπο εκείνη την 

πνευματική ικανότητα, με την οποία αποκτά γνώ-
σεις για το πραγματικό, αλλά και απομακρύνεται σε 
μεγάλο βαθμό από το πραγματικό. Για τον χειρισμό 
του λόγου έδωσε ο Πασκάλ τη χρυσή συνταγή: «να 
απορριφθούν οι δύο υπερβολές: το να μην αποδε-
χόμαστε παρά μόνο τον λόγο και αφετέρου το να 
αποκλείουμε τον λόγο».

Εισαγωγή
Οι Πυθαγόρειοι πρώτοι διέκριναν την πολυσημία 

του λόγου. Στη ρητορική σημαίνει αγόρευση, στη 
μουσική αρμονία τονικών αναλογιών, στην πολιτική 
επιχειρηματολογία πειθούς, στη φυσιολογία ανα-
λογίες φυσικών μίξεων, στη γεωμετρία μαθηματικές 
αναλογίες, στην αριθμητική αναλογική σχέση αριθ-
μών, στη θεολογία τον ίδιο τον Θεό. Στην επικοινω-
νία ο λόγος, ως ικανότητα ανταλλαγής νοημάτων, 
εκφράζεται με τη γλώσσα και λαμβάνει τη μορφή του 
προφορικού, γραπτού, πολιτικού, στρατιωτικού. 
επιστημονικού, κ.ο.κ. λόγου. Στη λογική προσδιορίζει 
την κινούσα αιτία. Διαστέλλεται από τη ρητορική 
(τεχνική της πειθούς), τη σοφιστική, που έχει στόχο 
την αληθοφάνεια και παραπλάνηση, όπως και από 
τον δογματισμό, την άγονη ισχυρογνωμοσύνη. Ο 
λόγος τροφοδοτεί τον φρόνιμο δημιουργικό διάλο-
γο χωρίς να αποκλείει την ενορατική έμπνευση, όταν 
βρίσκεται μέσα στα όρια της φρόνησης.

 
Από τον «λόγο» στον «Λόγο»
Ο λόγος συνδέεται αναπόσπαστα με τη γλώσσα 

και τη λογική έχοντας κοινή αναγωγή στο ρήμα 
λέγω. Η γλώσσα συνιστά την έκφανση του λόγου, 
ήτοι είναι το «ένδυμά» του. Κοντολογίς ο λόγος αδι-
κείται εάν συγκρίνεται με τη γλώσσα και τη λογική.

Το αρχέγονο νόημα του όρου (προσωκρατική 
σκέψη) σημαίνει την τάξη, δηλαδή τη θεμελιώδη 
αιτιότητα που διέπει τον κόσμο. «Μια αιώνια ρυθμι-
στική αρχή» (Ηράκλειτος). Η στωική φιλοσοφία, τον 
συνδέει με την έννοια του Θεού, αλλά επιβεβαιώνει 
και το αρχέγονο νόημά του ως βασική τάξη του 
Κόσμου.

Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: «Εν αρχή ην ο Λόγος, 
και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο 
Λόγος» επιβεβαιώνει την ουσία του. Ο Λόγος του 
σύμπαντος είναι ο Θεός. 

Η χρυσή αναλογία: το άριστο παράδειγμα
Από το χάραμα, ακόμη, της ανθρώπινης νόησης 

διατυπώθηκε η απορία: «Πώς το ένα γίνονται πολλά; 
Υπάρχει τρόπος να διατηρήσουν τα μέρη σχέση ουσι-
αστικής συνοχής με το σύνολο»; Ο Πλάτωνας θεω-
ρούσε τη συνεχή γεωμετρική αναλογία «του άκρου 
και μέσου λόγου», ως τον βαθύτερο κοσμικό δεσμό. 

Μια απλή μαθηματική σχέση με πολλά ονόματα, 
αλλά με το ίδιο νόημα: χρυσή τομή ή χρυσός λόγος 
ή χρυσή αναλογία ή θεϊκή αναλογία ή χρυσός 
μέσος. Μόνον εάν ο λόγος του συνολικού μήκους 
προς το μεγαλύτερο τμήμα είναι ο ίδιος με το λόγο 
του μεγαλύτερου τμήματος προς το μικρότερο έχομε 
τη χρυσή αναλογία(τομή. Χρησιμοποιείται ευθύγραμ-
μο τμήμα γιατί ο χρυσός λόγος είναι άρρητος αριθμός 
και δεν μπορεί να εκφραστεί ως απλό κλάσμα.

Η φύση επιδεικνύει πανέμορφες και εκπληκτικές 
μορφές: φυτά, δέντρα, έντομα, ζώα, παγωνιά … Όλα 
φανερώνουν την ποιητική αλληλεπίδραση μεταξύ 
συμμετρίας και ασυμμετρίας. Με την αυτοομοιότητα 
διαιωνίζεται η αναλογία του αρχικού συνόλου, αντα-
νακλώντας την αναλογική συμμετρία (Φ:1:φ, όπου 
φ=1/Φ). Ο χρυσός λόγος είναι προφανής σε όλο 
το ανθρώπινο σώμα. Η φύση πάλλεται ρυθμικά σε 
κύκλους αύξησης και μείωσης. «Οδός άνω και οδός 
κάτω μία και αυτή» Ηράκλειτος. Η θετική εντροπί-
α(αταξία) εξισορροπείται με την αρνητική εντροπία 
(ζωική δύναμη). 

Η χρυσή αναλογία κυριαρχεί στα όρια του χάους. 
Εκεί η τάξη αναδύεται από την αταξία. Παίζει αποφα-
σιστικό ρόλο στη μη γραμμική δυναμική ισορροπία. 
Είναι ο πιο άρρητος αριθμός άρα η αντίστοιχη θέση 
που ισορροπεί λογίζεται ως πιο σταθερή και κυρι-
αρχεί σε όλα τα φυσικά φαινόμενα και δημιουργεί 
αρμονία και απλότητα( όχι απλοϊκότητα), όπως και 
απόλυτη οικονομία.

Η φύση αποδεικνύεται ότι λειτουργεί σε μια διαδι-

κασία αυτοοργανούμενης κρισιμότητας, που σημαί-
νει αύξηση και μείωση, συγχρόνως, αθροιστική και 
πολλαπλασιαστική, αφαιρετική και διαιρετική. Αυτό 
που ο Αριστοτέλης αποκαλούσε εντελέχεια( η κατα-
ληκτική μορφή) είναι αποτέλεσμα μιας ασύλληπτης 
διαδικασίας στο πλαίσιο των χρυσών αναλογιών.

Η χρυσή αναλογία (τομή) αποτελεί την «ενστικτώ-
δη» επιλογή της φύσης, που διαμερίζεται με αυτο-
ομοιότητα σε όλα τα μέρη και κινεί τη διαδικασία 
ανάπτυξης. Είναι μια ασύμμετρη(άρρητη στο ελάχιστο 
επίπεδο) δυναμική ενέργεια που εκδηλώνεται ως 
ζωή. Ο Σωκράτης την αποκαλούσε «ουράνιο σχέ-
διο»! Όλοι μπορούμε να ανακαλύψουμε και να το 
εδραιώσουμε μέσα μας. 

Η ελληνική παράδοση των φιλοσοφικών και ιερών 
αριθμών μεταγγίσθηκε προσεκτικά στη Χριστιανική 
Θρησκεία με τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός αντικατέ-
στησε τον Απόλλωνα και τον Ερμή, ως μεσολαβητής 
και Λόγος του Θεού. Ο μόνος λόγος που είναι ταυ-
τόχρονα ένα και συν ένα (αυτός και συν εαυτώ) είναι 
η χρυσή αναλογία (0,618039… και 1,618039…)

Η χρυσή αναλογία, η απλούστερη αλλά και η πιο 
εξέχουσα αναλογία, διαιωνίζεται στον κόσμο σε όλα 

τα επίπεδα, συνθέτει σε μια εύρυθμη συμφωνία την 
ποικιλομορφία και ενοποιεί τα μέρη και το σύνολο. 
Αποτελεί το μεγαλύτερο μυστικό της φύσης. Ο 
χρυσός λόγος εκδηλώνετ αι τόσο στον μικρόκοσμο 
όσο και στον μεγάκοσμο. Ο πλανήτης Αφροδίτη 
διαγράφει μια πανέμορφη πεντάφυλλη ροζέτα γύρω 
από τη Γη μας. Ο Δίας και ο Κρόνος, παράγουν τέλειο 
χρυσό λόγο με τη Γη. Ακόμη και οι «μαύρες οπές» 
είναι περιστρεφόμενες με ιδιοστροφορμή την τιμή Φ. 
Το DNA αντηχεί το Φ.

Ως μέρος ενός όλου είμαστε ικανοί να εναρ-
μονιζόμαστε σε διαδοχικά επίπεδα βιολογικής και 
πνευματικής ανάπτυξης. Το «εγώ» συνδέεται αρμο-
νικά σε μια ενότητα με το «άλλος» με μια «σχέση» που 
βρίσκεται στη χρυσή τομή. Από τη Φιλοσοφία ως την 
Αισθητική και την Ηθική μία οδός του χρυσού μέτρου, 
του «μηδέν άγαν», της σωφροσύνης, της φρόνησης, 
του θάρρους, της δικαιοσύνης, της αγάπης χωρίς 
υστεροβουλία, της αρμοστικότητας, της Αρετής. Η 
Αλήθεια , το Ωραίο και το Αγαθό αναδύονται από 
τη σύνθεσή τους στο πλαίσιο της χρυσής αναλογί-
ας, που συνιστά τη «λυδία λίθο»(touch stone) του 
κόσμου μας.

Σχολιασμός 
Ο Λόγος είναι η πιο θεμελιώδης σύλληψη του 

ανθρώπινου πνεύματος. Όρος χρήσιμος σε ολόκληρο 
το φάσμα της γνώσης. Στα Μαθηματικά εκφράζει την 
αναλογία και στη Θεολογία αποδίδεται με την έννοια 
«ιερός Λόγος». Ο λόγος παραπέμπει στη βαθύτερη 
ουσία της έννοιας, στην νομοτέλεια και εκφράζει 
πάντα καθολικότητα. Εκφράζει ενότητα θεωρίας και 
πράξης. 

Ο λόγος δεν έπαψε ποτέ να ασκεί γοητεία στον 
ανθρώπινο νου. Ο Λόγος καθίσταται ο έρωτας για 
την αλήθεια, το ωραίο και το αγαθό. Η αέναη περι-
πέτεια της ανθρώπινης απορίας, στο μεταίχμιο του 
φιλοσοφικού στοχασμού, της θεολογικής έξαρσης και 
της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης, για ένα συναρ-
παστικό ταξίδι αναζήτησης της «Ιθάκης» του. Μια 
πορεία που έχει ως βατήρα, ό,τι ο άνθρωπος με το 
πνεύμα του συλλαμβάνει. Εδώ έγκειται η αξία της 
κρίσιμης έννοιας του «χρυσού λόγου», ως modulus 
και «πλέξη» του κόσμου. 

Η χριστιανική θεολογία οικειώθηκε την έννοια 
του λόγου, ως προσωποποιημένο αποκαλυπτικό 
Λόγο, όπως παλαιότερα οι ελληνικοί μύθοι τον Ερμή 
και τον Πάνα. Ο Λόγος πλέον κατανοείται ο απο-
καλυπτικός εξάγγελος του Θεού, ως υπαρκτό και 
υπεράνθρωπο πρόσωπο, ως Υιός του Θεού και 
Υιός του Ανθρώπου. Ο Ιησούς, ως αποκαλυπτής 
της ουσίας του Μοναδικού Θεού του Χριστιανικού 
Κόσμου.

Συμπεράσματα
Πρώτοι οι Αρχαίοι Έλληνες με μοναδικό τρόπο 

προσέγγισαν την έννοια του Λόγου και την εξέφρα-
σαν κυριολεκτικά με την Ελληνίδα Γλώσσα, ακριβώς 
επειδή σύμφυτός της είναι ο χρυσός λόγος.

Η φύση συνιστά το παράδειγμα αξιοθαύμαστης 
δυναμικής αρμονίας. Μια εξισορρόπηση των κοσμι-
κών αντιθέσεων στο πλαίσιο της χρυσής αναλογίας. 
Η χρυσή αναλογία είναι η οικονομικότερη σύνθεση 
γιατί παράγει το μεγαλύτερο έργο με την μικρότερη 
κατανάλωση ενέργειας. Δημιουργεί συνθήκες ιδα-
νικής αρτίωσης μορφής και ουσίας. Η ομορφιά που 
αποπνέει η φύση οφείλεται στην ευταξία της αρμονι-
κής αυτοοργάνωσης με «πλέξη» τη «θεία αναλογία». 
Οι εφαρμογές της άπειρες: Στη σπειροειδή φυλλοτα-
ξία, τα άνθη, τους τυφώνες και γαλαξίες. Στις χημικές 
συνθέσεις….

Ο ανθρώπινος νους με το αισθητικό ένστικτό του 
«διάβασε» το μεγάλο μυστικό της ευμορφίας της 
φύσεως, την άριστη αρτίωση των στοιχείων της με τη 
χρυσή τομή και την εφάρμοσε στη ζωγραφική, στην 
αρχιτεκτονική, στη μουσική... 

Ως σύνθεση τέλειας αρμονίας άνισων μερών συνι-
στά ιδανική πληρότητα ,από την οποία αναδύεται η 
λεπτοφυής ενέργεια για κάτι νέο. Είναι το κατώφλι 
της αρνητικής εντροπίας (ζωτικής δύναμης), δηλαδή 
της ζωής. Ο Ορθός Λόγος είναι η κοινή αρετή που 
σφραγίζει την καθολική αρμονία και την ομαλή εξέλι-
ξη της ζωής. Είναι η ιδανική «γλώσσα» δημιουργικού 
διαλόγου και συνθέσεως των αντιθέτων μετρήσιμα 
και μη. Οι δυϊσμοί είναι διαισθητικά ικανοποιητικοί 
αλλά λογικά αστήρικτοι και προκαλούν σύγχυση. 
Ο αλληλοσεβασμός, η ανεκτικότητα έως την ύπατη 
αρετή του πράττειν το αγαθό, το διαρκές πρόταγμα 
της ζωής μας, βρίσκονται πάντα στη χρυσή τομή που 
δίνει βέλτιστη λύση.

Επίλογος
Η έννοια του Λόγου ως «αιώνια ρυθμιστική αρχή» 

είναι ουσιαστικά ασύλληπτη από τον ανθρώπινο νου. 
Ο άνθρωπος είναι το μόνον ον που αντιλαμβάνεται 
και θαυμάζει τον υπέροχο Κόσμο με την καταπληκτι-
κή διακριτή ισορροπία του που ακτινοβολεί. Διαρκώς 
προσπαθεί να ερμηνεύσει ό,τι πραγματικά συμβαίνει 
στη φύση και να το εκφράσει λεκτικά και όχι μόνον.

Μοναδικό «κλειδί αποκρυπτογράφησης» στη προ-
σπάθειά του αυτή συνιστά η χρυσή τομή, με την 
οποία επιτυγχάνεται η χρυσή αναλογία. Η «θεία 
αναλογία». Ο ουδός κάθε δραστηριότητας του 
Σύμπαντος. Το δημιουργικό μοτίβο της άριστης 
λειτουργικότητας και ομορφιάς στον Κόσμο, που 
εξασφαλίζει και την ιδανική αρμοστικότητα στη ζωή 
του καθενός μας. 

Ο «χρυσός λόγος» είναι η μοναδική προσιτή 
στον ανθρώπινο νου αναλογία που μπορεί να μάς 
οδηγήσει στην ερμηνεία των μυστικών του Σύμπα-
ντος και να μας φέρει πιο κοντά στον Λόγο.

Ο Λόγος είναι η σοφία, η Μήτις των προγόνων 
μας, η φρόνηση. Η ολιστική πνευματική ενέργεια 
για πράξη. Η ύπατη αρετή που αναδύεται από 
την πολύτροπο-ολιστική μάθηση και συμφύεται 
αρμονικά μέσω της χρυσής αναλογίας με όλες τις 
αρετές του ανθρώπου.

Ο λόγος ως ύπατη αρετή Του Δημήτρη Κ. Μπάκα



τα
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συνεχίζεται από το προηγούμενο

Όπως είχα μπροστά στα μάτια μου τα στερφόπρατα76, 
βοσκησμένα77, χαρούμενα και χαριτωμένα με συνεπήρε 
η ομορφιά της στιγμής και άρχισα να ψιλοτραγουδώ 
το τραγούδι που χορεύουν στους γάμους και στα 
πανηγύρια οι πονεμένοι πραταραίοι των Τζουμέρκων:

«τα πη, βλάχα µ’, τα πήρανε τα πρόβατα 
τα πήρανε και πάνε, βλάχα µ’ δε µας ρωτάνε 
κι ο πι, βλάχα µ’ κι ο πιστικός78 τ’ αγνάντευε 
από ψηλή ραχούλα, βλάχα µ’ τσελιγκοπούλα...»
Φορτώθηκα τη λάια και άρχισα να κατηφορίζω. 

Τράβηξα όμως «χειμώνα δυνατό»79 να την κατεβάσω 
στη λακκούλα γιατί το πλάι ήταν τσακιστό80, τα πόδια 
μου δεν με κρατούσαν από το φορτίο, τα κλαδιά 
των δέντρων με έδερναν όπου με έφταναν, ενώ η 
μακριά κάπα μου σχεδόν σβάρνιζε θάμνους, πέτρες και 
«τσαρπάλια81».

Έσμιξε η μέρα με τη νύχτα, έπεσε το σκοτάδι, χάθηκε 
το φως· τα στέρφα μπήκαν στο γρέκι τους· κοιμούνταν 
κοντά στη στάνη σ’ ένα πλαερό στραγγερό γυροβόλι 
φραγμένο με κλάρες πουρναρίσιες και παλιούρια, με 
στρώμα την παγωμένη γη και σκέπη τον Γενναριάτικο 
ουρανό. Μαύλησα82 και τα άλλα τζομπανόσκυλα, 
τον Κολοβό, τον Αρπάκη και την Παρδαλή, που 
πηγαίνουν τη μέρα με τα γαλάρια να συνδράμουν τον 
Κουταβούλη στη φύλαξη του κοπαδιού, τα τάισα83 
με σκυλόψωμο84 από το σακούλι, που είχα κρεμάσει 
το πρωί στην γκορτζιά85, και άφηνα το συναρπαστικό 
κοπάδι που μου χάρισε την ευκαιρία να ξαναζήσω 
αλλοτινούς καιρούς και γλυκόπικρες συγκινήσεις. Με 
«τη λάια με τον κύπρο» στον ώμο πήγαινα για το 
κονάκι86, ενώ του Νικηφόρου Βρεττάκου οι στοχασμοί 
εξέφραζαν με ποιητικό τρόπο και της δικής μου ψυχής 
τις αναζητήσεις:

«Παίρνω και βγάζω περίπατο την ψυχή µου 
κάθε που σκληραίνει το χαµόγελό της µου το λέει: 
πεθύµησα τη βροχή και τον αγέρα που γεννιέται 
αδιάκοπα στα δάση, όλος αρώµατα και ουσίες, 
γάλα και µουσική».

3. Η πάλη με τους λύκους
Η φωτοκαϊά87 στο κονάκι των Νακαίων, θρεμμένη 

με κούτσουρα88 αγριλιάς και πουρναριού μάς μάζεψε 
γύρω της με καλοσύνη. Η Ιφιγένεια, αδερφή των Βάιου 
και Κώστα, μάς ετοίμασε μια βλαχόπιτα με δέκα και 
πλέον φύλλα, η οποία με τη ζαλιστική μυρωδιά και 
τη μοναδική γεύση του πρόβειου τυριού, απάλυνε την 
πείνα μας δημιουργώντας μια χαροποιό διάθεση. Το 
ακριβότερο όμως αγαθό της βραδιάς ήταν η γλυκιά 
κουβέντα γύρω από τη φωτιά με τους καλότροπους 
βοσκούς, τους Νακαίους, τη φιλόξενη αδερφή τους 
Ιφιγένεια και τη μάνα τους, την αρχόντισσα Αθανασία· 
μια κουβέντα για τα περασμένα μεγαλεία της 
τζιομπάνικης ζωής, τους παιδεμούς της, το κατάντημά 

της τα τελευταία χρόνια, έως την ώρα του σκάρου89, 
του νυχτερινού αρμέγματος των γαλαριών κοντά στα 
μεσάνυχτα.

Ο βόρειος άνεμος δεν είχε αφήσει συννεφάκι σ’ 
ολάκερη την επικράτεια του ουρανού, αλλά έφερνε 
τόση παγωνιά που μάς έκανε να ρίχνουμε συνέχεια 
ξύλα στη φωτιά που θρασομανούσε90 στη γωνιά του 
καλυβιού, ενώ το μελιχρό φως του φεγγαριού έλουζε 
τα νερά της λιμνούλας Βουλκαριάς, η οποία φαινόταν 
πνιγμένη στο ασήμι. Σαν απαρμέξαμε91, χωθήκαμε 
στο καλυβάκι, καπνίσαμε με άρρητη ικανοποίηση το 
τελευταίο τσιγάρο της βραδιάς και ετοιμαζόμαστε να 
πλαγιάσουμε.

Εκείνες τις στιγμές έφτασαν στ’ αφτιά μας αραιά και 
βαθιά γαβγίσματα σκυλιών και βρονταριό92 κουδουνιών 
από πρόγκο προβάτων. Με την ψυχή στο στόμα και τις 
κλίτσες στα χέρια ο Κώστας, ο Βάιος και εγώ φτάσαμε 
στο στερφομάντρι εμψυχώνοντας τα τζομπανόσκυλα 
με φωνές και σφυρίγματα. Έκπληκτοι, δεν πιστεύαμε 
αυτό που βλέπαμε με τα μάτια μας. Ο Κουταβούλης και 
ο Κολοβός είχαν αρπαχτεί μ’ ένα ζουλάπι και το είχαν 
ακινητοποιήσει, ενώ η σκύλα και ο Αραπάκης ορύονταν 
στη νότια πλευρά του κοπαδιού, αποκρούοντας ίσως 
εκδηλούμενη επίθεση άλλων λύκων της αγέλης.

Εντύπωση μου προκαλούσε το γεγονός πως 
όση ώρα τα σκυλιά «τρώγονταν» με τον λύκο, 
δεν ακούγονταν καθόλου γαβγίσματα, παρά μόνο 
μοχθηρά γρυλίσματα δηλωτικά της θανάσιμης πάλης· 
σκυλιά και λύκος έδιναν την έσχατη μάχη της ζωής 
και του θανάτου με αβυσσαλέο πάθος και πείσμα. 
Κάποια στιγμή παρατηρούμε τα δυο τζομπανόσκυλα 
να εγκαταλείπουν το πεδίο της συμπλοκής και να 
κινούνται με ύφος αγέρωχο και αλυχτήματα θριάμβου 
προς το μέρος των προβάτων. Μέσα στο φεγγαρόφωτο 
διακρίναμε καθαρά έναν καψαλό93 όγκο ξαπλωμένον 
στο χώμα· πλησιάσαμε άφωνοι. Ήταν το ξέπνοο σώμα 
του λύκου που η αβλεψία του και η κακή του τύχη, 
τον είχαν φέρει στο στόμα του Κουταβούλη. Την ίδια 
στιγμή κατέφθαναν ο Αραπάκης και η Παρδαλή που 
όρμησαν πάνω στο ξηραμένο94 και το δάγκωναν με 
παράφορη μανία ξεβράζοντας το απωθημένο μίσος 
αιώνων.

Πρώτη φορά στη ζωή μου βρέθηκα μπροστά σε 
τέτοια σκηνή· ανάμεικτα συναισθήματα με κατέκλυζαν 
με κυρίαρχο τον θαυμασμό για τον ηρωισμό και την 
αυτοθυσία των αφοσιωμένων στο κοπάδι ποιμενικών, 
«ποτέ από το χρέος μη κινούντες» κατά την Καβαφική 
ρήση, παράλληλα ένιωσα ένα δέος για τον άσπονδο 
πολέμιο βοσκών και τζομπανόσκυλων, τον ατρόμητο 
λύκο, που δεν υπολογίζει φράχτες και κινδύνους, 
που τον κυνηγούν με λύσσα οι πάντες, μα αυτός 
δεν πτοείται ν’ αναμετρηθεί με τους αντιπάλους 
του ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον τη βραδιά εκείνη 
κατέρρεε για μένα ο παροιμιακός λόγος: «ο λύκος 
στην αντάρα χαίρεται», διότι η ιστορούμενη επιδρομή 

των λύκων έγινε νύχτα λαμπερή, αφού το φεγγάρι 
έκανε κυριολεκτικά τη νύχτα μέρα· το περιστατικό 
αυτό δυνάμωσε την πεποίθησή μου πως «ο λύκος δεν 
φυλάει μέρα» δηλ. δεν σταθμίζει πάντα παράγοντες, 
δεν περιμένει συγκυρίες ευνοϊκές, όταν η πείνα του 
γίνεται μαρτύριο.

Μείναμε να κοιτάζουμε το σφαγιασμένο αγρίμι, 
φανερά υπερήφανοι για το κατόρθωμα των σκυλιών, 
προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε το συμβάν. Κατά 
την εκδοχή του Κώστα Νάκα, ο Κουταβούλης υπήρξε 
τυχερός και ο λύκος άτυχος, διότι στην αγωνία του 
να αρπάξει πρόβατο, όρμησε στο σημείο εκείνο του 
κοπαδιού, το οποίο φρουρούσε το τζομπανόσκυλο, 
χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του, οπότε έπεσε 
πάνω στον έμπειρο στις λυκομαχίες Κουταβούλη, 
ο οποίος τον κάρφωσε κατευθείαν στον λαιμό και 
όντας στιβαρός τον συγκράτησε και με τη βοήθεια 
του Κολοβού, τον εξόντωσε. Η θανάτωση λύκου 
στα ποιμενικά χρονικά συμβαίνει «μια φορά στον 
αιώνα» κατά τους ποιμένες διότι ο πολυμήχανος και 
ευφυέστατος λύκος δεν πέφτει εύκολα θύμα του 
όποιου τυχαίου τζομπανόσκυλου, γι’ αυτό εξάλλου 
κατορθώνει να επιβιώσει. Ποιμενικοί με τα σωματικά 
και πνευματικά προσόντα του Κουταβούλη δηλ. με 
ευρύ στέρνο, δυνατά πόδια, σωματική αντοχή και την 
ανάλογη μυική μάζα, αλλά και με οξυδέρκεια, πολεμικό 
ήθος, ισχυρόν χαρακτήρα και συνείδηση της αποστολής 
τους μπορούν να αντιπαρατεθούν στο ανειρήνευτο και 
απρόβλεπτο αυτό ζουλάπι.

Γυροβολιάσαμε95 τα στέρφα, επιβραβεύσαμε τα 
τζομπανόσκυλα και γυρίσαμε στο κονάκι· η φωτιά και 
ένας γλυκός ύπνος δίπλα της ήταν ό,τι πολύτιμο για μάς 
στον κόσμο εκείνη τη βραδιά· δυστυχώς όμως ούτε και 
αυτά τα «ουράνια δώρα» μπορούσαμε ν’ απολαύσουμε 
ήσυχοι και απερίσπαστοι, αφού οι παροξυσμοί των 
λύκων δεν σίγησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας 
εκείνης. Πριν ο ύπνος σφραγίσει τα σβησμένα από την 
αγρύπνια μάτια μας, τα τζομπανόσκυλα άρχισαν να μάς 
καλούν εκ νέου σε συναγερμό με γαβγίσματα κοφτά, 
σύντομα και ηχηρά απαράμιλλης αγριότητας, ενώ είχαν 
ακροβολισθεί γύρω από το στερφομάντρι. Πρόσεξα και 
τότε και άλλες φορές την εξελιγμένη νοητική ικανότητα 
του Κουταβούλη, του Κολοβού και της Παρδαλής που 
δεν απομακρύνονταν από τα πρόβατα, αν και ένιωθαν 
τον εχθρό σε κοντινή απόσταση, υποψιαζόμενα την 
κυκλωτική του στρατηγική. Στην αρχή πιστέψαμε πως 
οι λύκοι επανέρχονταν να πάρουν το αίμα τους 
πίσω εκδικούμενοι για τον χαμό του συντρόφου 
τους, ο οποίος έπεσε στο πεδίο της μάχης γι’ αυτό 
αρχίσαμε πάλι τα σφυρίγματα, τις παροτρύνσεις, τα 
προστάγματα. Η ανησυχία, η νευρικότητα, η ένταση μάς 
κατέλαβαν από τον φόβο της επικείμενης λυκομαχίας. 
Ο Βάιος ξέσπασε σε οργισμένους αναθεματισμούς.

συνεχίζεται στο επόμενο

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

77 βοσκησμένα: απόλυτα χορτασμένα. Βοσκησμένα, από 
μετοχή παρακειμένου μέσης φωνής αρχ. ελλ. ρήματος βόσκω-
βεβοσκημένος-βοσκημένος-βοσκησμένος.
78 πιστικός: μισθωτός βοσκός. Από αόρ. β’ αρχ. ελλ. ρήματος 
πείθω-έπιθον-πίστη- πιστός-πιστικός, όπως άρχοντας-
αρχοντικός.
79 «χειμώνα δυνατό»: με μεταφορική σημασία: αντιμετώπισα 
σοβαρές δυσκολίες, υπέφερα πολύ.
80 το πλάι ήταν τσακιστό, βλέπε σημείωση υπ. αριθμ. 68. Οι 
ποιμένες ουδέποτε έλεγαν: η πλαγιά είναι απότομη, αλλά 
χρησιμοποιούσαν τις φράσεις: το πλάι είναι τσακ(ι)στο, ο 
τόπος είναι τσακ(ι)στός, ο τόπος είναι τόσο ανάποδος που 
τσακιέται λύκος.
81 τσαρπάλια: μυτερά και γυριστά κλαδιά επάνω σε δέντρα 
(διχάλια). Από το αρχ. ελλ. ρήμα αρπάζω-αρπάγη (αγκίστρι-
γάντζος)-τα αρπάγια (τα νύχια των αετών)- τσαρπάγια-
τσαρπάλια-τσαρπαλώνομαι: προσπαθώ με τα νύχια να ανεβώ 
σε δέντρο ή σε τοίχο. Π.χ. το μικρό παιδί τσαρπαλώνεται στα 
κάγκελα του κρεβατιού.
82 μαυλάω: καλώ τα ζώα να έρθουν κοντά μου, να με 
ακολουθήσουν, να έρθουν στις αλαταριές ή στο μαντρί με 
συνθηματικά επιφωνήματα ή σφυρίγματα ειδικά για κάθε 
είδος· διαφορετικά καλέσματα για τα πρόβατα, άλλα για τα 
γίδια, ξεχωριστά για τα τζομπανόσκυλα. Ενίοτε οι ποιμένες 
παρασύρουν, ξεγελούν τα ζώα υποσχόμενοι αλάτισμα ή τροφή 
με τα καλέσματά τους χωρίς να ικανοποιούν τα υποσχεθέντα. 
Μαυλάω, πιθανή προέλευση από αρχ. ελλ. λέξη μαύλις-δος: 
προαγωγός –μαυλάω και μαυλίζω-εκμαυλισμένος-μαύλημα.
83 ταΐζω: παρέχω τροφή. Από παθητικό αόριστο β’ του αρχ. 
ελλ. ρήματος τάσσω- ετάγην-ταγή-ταή-ταγίζω-ταΐζω-ταγάρι-
ταϊσάρι: σακούλι με τροφή (ταγή) που κρέμεται από το κεφάλι 

των αλόγων ή των μουλαριών.
84 σκυλόψωμο: ψωμί με πίτουρα· στα τσελιγκάτα των νομάδων 
αναλογούσαν ανά εξάμηνο ογδόντα οκάδες καλαμποκιού σε 
κάθε τζομπανόσκυλο για την παρασκευή του σκυλόψωμου: 
Σκυλόψωμο, παράγεται από τις ομηρικές λέξεις «σκύλαξ-κος», 
το νεογνό του σκύλου και τη λέξη ψωμός-ψωμίον-ψωμί, 
παράγωγο του ρήματος ψάω-ώ: τρίβω, διαλύομαι σε σκόνη.
85 γκορτζιά: αγριαπιδιά, πιθανή προέλευση από τη σλάβικη 
λέξη gorse: έχει στυφή γεύση.
86 κονάκι: κατάλυμα, εν προκειμένω ορθόστητο 
αχυροσκέπαστο καλύβι. Από την βυζαντινή λέξη κονάκιν-
κονεύω: διανυχτερεύω. Κονάκια: ο ποιμενικός καταυλισμός, 
κονάκι: η πορεία κοπαδιών και νομαδικού καραβανιού μια 
μέρα. Από τα Πράμαντα ως την Άρτα θέλουμε πέντε κονάκια 
ή θα κάνουμε πέντε κονάκια.
87 φωτοκαϊά: τεράστια φωτιά. Από ομηρικό ρήμα φάω-φάος-
φως γενική φωτός-φωτιά και β’ παθ. αόριστο ακάην του 
ρήματος καίω ή κάω. Φωτοκαγιά-φωτοκαϊά, όπως πυρκαγιά-
πυρκαϊά.
88 κούτσουρα: χοντρά ξύλα. Προσωπική άποψη από τον 
μέλλοντα «κόψω» ομηρικού ρήματος «κόπτω» και αρχ. ελλ. 
λέξη ουρά. Από θέμα κοψ-κόπτσα (μικρή πόρπη)- κοπτσός-
μεσαιωνικό κοτσός-νεοελλ. κουτσός+ουρά και ευφωνικό 
ν- κουτσονούρης- κουτσούρης συγκεκομμένος τύπος, 
κούτσουρος-κούτσουρο: ξύλο με κομμένα τα κλαδιά του. Στην 
ποιμενική συνήθεις λέξεις: κουτσοκέρα: γίδα με σπασμένο 
το ένα κέρατο, κουτσονούρα: προβατίνα με μικρή ουρά, 
κουτσομύτης: ο έχων μικρή μύτη, κουτσάκια: ξύλινα άγκιστρα 
στο σαμάρι στο οποίο οι ποιμενόβιοι και οι αγωγιάτες έδεναν 
το σχοινί, που κρατούσε τις μεριές (το φόρτωμα).
89 σκάρος: νυχτερινή έξοδος προβάτων από το μαντρί για 

βοσκή κατά τους μήνες του φθινοπώρου που οι νύχτες 
διαρκούν πολλές ώρες. Εν προκειμένω νυχτερινό άρμεγμα. 
Από ομηρικό ρήμα «σκαίρω»: σκιρτώ, πηδώ. Απόσκαρο ή 
απόσκαρα: μετά τον σκάρο, μετά τα μεσάνυχτα.
90 θρασομανούσε: οι φλόγες τύλιγαν με θορυβώδη μανία τα 
ξύλα και τα κατέτρωγαν. Από το ομηρικό θάρσος-θαρσέω-ώ-
θράσος με αντιμετάθεση-θρασύς και β’ παθ. αόριστο εμάνην 
αρχ. ελλ. ρήματος μαίνομαι, μανία, μένος. Θράσος+μανία- 
θρασομανώ.
91 απαρμέξαμε: τελειώσαμε το άρμεγμα. Απαρμέξαμε, από 
πρόθ. από+αρμέγω το οποίο παράγεται από αρχ. ελλ. ρήμα 
αμέλγω-αμέργω-αρμέγω με αντιμετάθεση, όπως ρουθούνια-
ουρθούνια. Η μετατροπή του λ σε ρ και αντίστροφα είναι 
συχνή, πχ σουρταριάρα-σουλταριάρα.
92 βρονταριό: συνεχόμενος ήχος, από ομηρικό ρήμα βρέμω: 
βρυχώμαι-βροντή- βροντάω-βρονταριά-βρονταριό.
93 καψαλός: όνομα τράγου ή σκύλου, εν προκειμένω λύκου, 
χρώματος μαύρου με ερυθρωπές τρίχες· καψάλα: καμμένη 
έκταση. Από αόριστο ομηρικού ρήματος καίω- έκαυσα-έκαψα-
καψάλα-καψαλός.
94 ξηραμένο: ο λύκος· ευχή και κατάρα των ποιμένων να 
ξεραθεί ο λύκος, ν’ αρρωστήσει και να χαθεί για να πάψει 
να αφανίζει τα πρόβατά τους. Από το ομηρικό ξηρός+αίνω 
προέρχεται το αρχ. ελλ. ρήμα ξηραίνω, μετοχή παρακειμένου 
μέσης φωνής εξηραμμένος-η-ον-ξηραμένο.
95 γυροβολιάσαμε: κινηθήκαμε περιμετρικά του κοπαδιού 
εμποδίζοντας τη διασπορά των προβάτων. Η λέξη παράγεται 
από αρχ. ελλ. επίθετο γυρός-γυρά-γυρόν: στρογγυλός, 
από την οποία προέρχονται οι λέξεις γύρος και γυρόω-ώ 
και από το ομηρικό ρήμα βάλλω-βόλι και κατάληξη –άζω-
γυροβολιάζω-γυροβόλι-περιβόλι.
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Οι ορμήνιες του γέροντα. 
Σαρακατσάνικο παραμύθι

Ετυμολογία

Θυμάμαι κάποιο γλωσσολόγο που επέμενε στο 
ότι η ετυμολογία δεν πρέπει να γίνεται πο-
λύπλοκη, αλλά να πηγαίνουμε στο χρόνο και 

στον τόπο που δημιουργήθηκε η λέξη, στην ιστορία 
της. Παράδειγμα η λέξη για το τοπωνύμιο Κρανιά» 
δεν έχει καμία σχέση με το κράνος, τη στιγμή που ο 
χώρος είναι γεμάτος με κρανιές (δέντρα ).

Σε κάποια ομιλία του ο Διονύσης Μαυρόγιαννης, 
θέλοντας να πει ότι ο πατέρας του, Σαρακατσάνος 
που ήρθε στην Πελοπόννησο από τη Στερεά Ελλάδα, 
και διέφερε στο παρουσιαστικό από τους ανθρώπους 
της περιοχής του, τον χαρακτήρισε «μαυροκόκκινο».

Σε κάποιον φιλόλογο, λέγοντας όλα αυτά, και θέ-
λοντας να ετυμολογήσω τη λέξη«Σαρακατσάνος», με 
ανέκοψε και με πήγε στις γνωστές ετυμολογίες – μαύ-
ρος φυγάς ή κατοικία που φεύγει και ότι δόθηκε από 
τους Τούρκους ή καταγωγή από τα Κατσανοχώρια ή 
το Σακαρέτσι, χωρίς να δέχεται κάτι καινούργιο, κάτι 
διαφορετικό.

Πιστεύω ακράδαντα, ότι το όνομα δόθηκε από 
τους ίδιους τους Σαρακατσάνους, με λέξη του δικού 
τους λεξιλογίου που προήλθε από το - καράς- που 
είναι Τούρκικη λέξη σε χρήση από όλη την Ελλάδα 
και το χρώμα -κάτσενο, κάτσινο, κατσάνο (καφέ-κοκ-
κινωπό) - Καρακατσάνος = Μαυροκόκκινος ή Μαυ-
ροκαστανός.

Από τη λέξη «κόκκινος» παράγονται οι λέξεις κό-
τσινος, κοτσίνης, κάτσινος, κατσάνος, κάτσενος.

Κάτσενος ή Κατσάνος ή Κάτσινος είναι επώνυμο 
και σε Σαρακατσάνους, που ίσως πριν ήταν Ταγκαίοι 
(αν είναι αληθής η άποψη που διατυπώθηκε από 
τον Χρ. Τσουμάνη), και είναι επίθετο χρωματισμού 
προσώπου ή μαλλιών ή και των δύο. «Κάτσινα» ήταν 
και ονομασία προβάτων, με βάση το χρώμα του προ-
σώπου των.

Οι Σαρακατσάνοι δεν ήταν ποτέ φυγάδες γενικά, 
και πλήρωναν φόρους με βάση τον αριθμό των ζώων 
τους, στον θερινό και στον χειμερινό βοσκότοπο. 
Πλήρωναν και «Κεφαλικό» εκεί που νοίκιαζαν τα λι-
βάδια τον χειμώνα.

Το μαυροκόκκινο ή Καρακάτσινο ή Καρακατσάνι-
κο ήταν και αποτέλεσμα της ζωής στη φύση και στα 
βουνά το καλοκαίρι. Και στο πρόσωπο και στα μαλ-
λιά, σε μεγάλο ποσοστό συναντώνταν το χρώμα αυτό 
στους Σαρακατσάνους. To «καρά» μπορεί να ερμη-
νευθεί και «πάρα πολύ». Υπάρχουν επίσης και άλλα 
επώνυμα Σαρακατσαναίων όπως Παπαρούνας που 
δηλώνουν το κόκκινο του προσώπου ή του κεφαλιού.

Μαυροκόκκινοι, Καρακατσάνοι και Σαρακατσά-
νοι ή Σαρακατσαναίοι, με ακουστικά περισσότερο το 
Κατσάνοι, Κατσαναίοι και λιγότερο το «καρά» που 
σημαίνει «πάρα πολύ» αλλά επίσης και το κεφάλι.

Μια άλλη ετυμολογία από το -Σαράι και το κάτσι-
νο, κάτσανο- αυτοί που έχουν καφέ σπίτια θα μπο-
ρούσε να είναι σωστή, αλλά δυνατότερη εκδοχή είναι 
ο προσδιορισμός χαρακτηρισμού εξωτερικών γνωρι-
σμάτων του προσώπου που χρησιμοποιείται και στην 
ονομασία των μαύρων, ερυθρόδερμων, λευκών.

Κάθε καλοκαίρι, θυμάμαι τις μορφές των Σαρακα-
τσαναίων που κατέβαιναν μετά από καιρό στο χωριό 
από τα βουνά, όλοι σχεδόν είχαν έντονα τα χαρακτη-
ριστικά του Μαυροκόκκινου, Καρακατσάνου, Σαρα-
κατσάνου (χάριν ευφωνίας η μετατροπή του Κ σε Σ).

Στις νεαρές γυναίκες τα πρόσωπα ήταν ροδαλά 
και τα μαλλιά άλλαζαν χρωματισμό μετά τους πρώ-
τους πόντους προς το καστανό συνήθως. Τα επώνυμα 
Παπαρούνας, Κάτσενος, Κάτσινος, Κόκκινος δικαιο-
λογούν την παρουσία τους στους Σαρακατσαναίους.

Την ονομασία αυτή την αποδέχονταν και την εί-
χαν για καμάρι, να ξεχωρίζουν από τους άλλους που 
ασχολούνταν με τον νομαδικό βίο στον Βαλκανικό 
χώρο. Δεν θα αποδέχονταν ονομασία που θα τους 
έδιναν άλλοι. - Καρακατσαναίοι και Σαρακατσαναί-
οι επειδή δεν ήθελαν να τονίσουν την έννοια του 
Καρά (μαύρος) - την ονομασία αυτή έχουν σε όλα τα 
Βαλκάνια και στις γλώσσες των Βαλκανίων και στα 
Τούρκικα (sarakatsana).

Με όλα αυτά δεν κομίζω γλαύκα (κουκουβάγια) 
εν Αθήναις. Ας μη κάνουμε τα εύκολα δύσκολα. Δεν 
καταργούμε κανέναν γλωσσολόγο.

του Πέτρου Τάγκα - Φιλολόγου

Το παραμύθι που ακολουθεί το άκου-
σα, μικρό παιδάκι, από τον παππού 
μου, τον Χρήστο Νανά, στις Σαρακα-
τσάνικες στάνες στα βουνά της Δυ-

τικής Μακεδονίας που ξεκαλοκαιριάζαμε, τη 
δεκαετία του 1950:

Ένας καλοστεκούμενος οικονομικά πατέ-
ρας, όταν αισθάνθηκε ότι πλησιάζει το τέλος 
της ζωής του, κάλεσε τον γιο του για να του 
δώσει, όπως συνήθως κάνουν πολλοί γονείς, 
τις τελευταίες συμβουλές.

Θα σου δώσω, παιδί μου, του είπε, τρεις 
συμβουλές, και προσπάθησε να τις βάλεις 
καλά στο μυαλό σου γιατί θα σου χρειαστούν 
στη ζωή σου.

Η πρώτη συμβουλή, είναι να μην κάνεις 
φίλους ανθρώπους με τους οποίους έχεις με-
γάλη διαφορά, να ‘ναι πάντα οι φίλοι σου άν-
θρωποι από τη δικιά σου τη σειρά.

Η δεύτερη συμβουλή, είναι να μην κάνεις 
χάρη σε κάποιον που πιστεύεις ότι θα φανεί 
αχάριστος.

Και η τρίτη συμβουλή, είναι να μην εμπι-
στευτείς ποτέ σοβαρό μυστικό στη γυναίκα 
σου.

Ο γέροντας πέθανε, και ο γιος με τον και-
ρό όλο και μεγάλωνε την περιουσία του. Από 
τα κτήματα που είχε, περνούσε ο Βασιλιάς 
της χώρας για να κυνηγήσει, με τον οποίο έγι-
ναν σιγά σιγά φίλοι και αυτό τον κολάκευε. 
Μετά από λίγο καιρό ο Βασιλιάς του ζήτησε 
να του δώσει το μισό κτήμα. Στενοχωρήθηκε, 
αλλά σκέφτηκε ότι ακόμα και αν αρνηθεί να 
το δώσει, ο Βασιλιάς θα το πάρει με το ζόρι, 
κι έτσι το έδωσε.

Αυτό όμως τον στενοχώρησε πολύ και έβα-
λε ανθρώπους και πήραν κρυφά τον γιο του 
Βασιλιά και τον έκρυψαν σε μια σπηλιά. Τον 
φύλαγαν χωρίς να τους αντιληφθεί κανένας 
αλλά και χωρίς να τον πειράξουν. Η χώρα 
αναστατώθηκε και όλοι έψαχναν με αγωνία να 
βρουν το βασιλόπουλο που χάθηκε. 

Μετά από λίγες μέρες, πήγε στον στάβλο 
του κι έσφαξε ένα γουρούνι, και σκάβοντας 
ένα λάκκο έβαλε μέσα το πτώμα του γουρου-
νιού. Γυρνώντας στο σπίτι του, και αφού όρκι-
σε πρώτα τη γυναίκα του να μην το πει που-
θενά, της εκμυστηρεύτηκε ότι αυτός σκότωσε 
το Βασιλόπουλο και της υπέδειξε το σημείο 
στον στάβλο που το έσφαξε, που ήταν το ση-
μείο που είχε σφάξει το γουρούνι. Η γυναίκα 
του, αφού «βεβαιώθηκε» από τα αίματα που 
είδε στον στάβλο ότι ήταν αληθινό αυτό που 
της είπε ο άνδρας της, κράτησε το μυστικό 

για λίγες μέρες αλλά δεν κρατήθηκε άλλο. Πη-
γαίνοντας σε μια γειτόνισσα της λέει ότι έχει 
κάτι που την τρώει μέσα της, δεν την αφήνει 
να κοιμηθεί, και δεν μπορεί να το κρατήσει. 
Αφού πρώτα βεβαιώθηκε από τη γειτόνισσα 
ότι δεν θα το πει εκείνη πουθενά, της εκμυ-
στηρεύτηκε με τη σειρά της το μυστικό για 
τον φόνο του βασιλόπουλου που υποτίθεται 
ότι έκανε ο άντρας της.

Φυσικά, δεν ήταν δύσκολο από εκεί και 
πέρα να φτάσει το μυστικό στου Βασιλιά τα 
αυτιά. Η ποινή, για την φερόμενο φονιά, βα-
σιλόπουλο είχε σκοτώσει, ήταν να τον σκοτώ-
σουν κι αυτόν. 

Η θανατική ποινή την εποχή εκείνη εκτε-
λείτο με κρεμάλα. Οδήγησαν τον θανατοποι-
νίτη στον τόπο της εκτέλεσης, όπου συγκε-
ντρώθηκαν πολλοί για να «απολαύσουν» το 
θέαμα. Έπρεπε όμως να βρεθεί ένας εθελο-
ντής που θα τραβούσε το σκοινί της κρεμάλας 
για να εκτελεσθεί ο υποτιθέμενος φονιάς του 
γιου του Βασιλιά. Κανένας δεν πήγαινε, γιατί 
ήταν πολύ καλός άνθρωπος και το εκτιμού-
σαν όλοι. Πάρα πολλούς είχε βοηθήσει όταν 
είχαν ανάγκη. 

Ο Βασιλιάς, για να ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία, πρόσφερε ένα σεβαστό χρηματικό ποσό 
σε όποιον θα τραβήξει το σκοινί. Και πάλι 
όμως κανένας δεν ήταν πρόθυμος να πάει. 
Παρουσιάσθηκε μόνο ένας, τον οποίο ο «μελ-
λοθάνατος» είχε βοηθήσει πάρα πολύ και με 
πολλούς τρόπους, μάλιστα είχε πληρώσει για 
να αποφυλακισθεί όταν ήταν φυλακισμένος 
για παράνομη ενέργεια που είχε κάνει. 

Ετοιμαζόταν να τραβήξει το σκοινί της 
εκτέλεσης, όταν ο μελλοθάνατος που υποτίθε-
ται ότι είχε σκοτώσει το βασιλόπουλο, φώναξε 
να σταματήσουν και θα τους πει την αλήθεια. 
Τους είπε ότι το βασιλόπουλο ζει, τους υπέ-
δειξε τη σπηλιά στην οποία βρίσκεται και ότι 
όλα αυτά τα σχεδίασε για να διαπιστώσει αν 
οι συμβουλές που του είχε δώσει ο πατέρας 
του πριν πεθάνει ήταν σωστές. Διαπίστωσε με 
αυτό που έκανε ότι και οι τρεις συμβουλές 
που του έδωσε ο πατέρας του βγήκαν πέρα 
για πέρα αληθινές.

Ο Βασιλιάς, ακούγοντας τον λόγο της 
«απαγωγής» του γιου του, αφού έφεραν το 
βασιλόπουλο του και βεβαιώθηκε ότι δεν είχε 
πάθει τίποτα, εντυπωσιάσθηκε από το σκε-
πτικό και δεν επέβαλε καμιά ποινή. 

Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.
Γιάννης Νανάς, Καρδιολόγος

Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Παν. Αθηνών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Από τον Σύλλογό μας ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης των υλικών που είχαν φθαρεί σε 

όλα τα κονάκια της Στάνης. 
• Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 04.11.18 τροποποιήθηκε το καταστατικό του 

Συλλόγου, ορίζοντας ως ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την προτελευταία 
Κυριακή του μηνός Ιανουαρίου με αρχή το 
έτος 2020. 

• Σας περιμένουμε όλους, λοιπόν, την 
Κυριακή 19 Ιανουαρίου στον χώρο της 
Στάνης για την πραγματοποίηση της Γενικής 
Συνέλευσης κατά την οποία υποβάλλεται 
ο απολογισμός των προηγουμένων ετών, 
γνωστοποιείται η έκθεση της Ελεγκτικής 
Επιτροπής και γίνεται η εκλογή νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή, πλέον, 
θητεία. 

• Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι ο 
ετήσιος χορός του Συλλόγου μας 
έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 
21.03.2020.

Ο Σύλλογός μας εύχεται ο νέος χρόνος 
να φέρει ειρήνη, υγεία, αγάπη και ευτυχία σε 
όλους!! Καλώς να ανταμώνουμε!! 
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Στο προηγούμενο σημείωμα αναφερθήκα-
με στις τουρκικές λέξεις που συναντάμε 
στο γλωσσικό ιδίωμα των Σαρακατσαναί-

ων. Συνεχίζουμε σήμερα με τις λατινογενείς, τις 
αλβανικές, τις αρωμούνικες και τις σλαβικές 
λέξεις, που έχουν εισχωρήσει στο λεξιλόγιό τους. 
Βάση μας πάντα ο Χεγκ και οι καταγραφές των 
γλωσσικών δανείων που περιλαμβάνονται στο 
βιβλίο του. Ξεκινώ με την επισήμανση ότι τόσο η 
αλβανική, όσο και αρωμούνικη (βλάχικη) γλώσσα 
έχουν δεχτεί πολλές επιδράσεις από τη λατινική 
και τη νεότερη ιταλική γλώσσα. Είναι σχεδόν λατι-
νογενείς. Δεν θεωρώ σκόπιμο να καταγράψω το 
μακρύ κατάλογο με τις λέξεις του Χεγκ, όποιος 
ενδιαφέρεται μπορεί να ανατρέξει στο βιβλίο του 
(σελ. 446-447). Θα επιμείνω περισσότερο στις 
αμφισβητούμενες ετυμολογίες του και σε ορισμέ-
νες παραλείψεις του.

Ανάμεσα στις λατινογενείς λέξεις που περι-
λαμβάνει ο Χεγκ στον κατάλογό του (σ. 446- 
447) συναντάμε και τις παρακάτω: αρματολός 
– αρματολίκι, γκαρίζω, μουρμουρίζω, παντίγος, 
ποδότης, μελάδερφος, χουλιάρι (χ’λιάρι), σίκλος. 
Οι λέξεις αυτές, ωστόσο, έχουν όλες τους ελλη-
νικές ρίζες. Η λέξη αρματολός < από το μεσαιων. 
αρματολόγος με απλολογία, απάλειψη δηλ. μιας 
συλλαβής αρματολός ( = χριστιανός αξιωματούχος 
του οθωμανικού κράτους που ασκούσε αστυνο-
μικά καθήκοντα σε απρόσιτες κυρίως περιοχές 
(αρματολίκια). Η λέξη γκαρίζω σύμφωνα με τα 
λεξικά έχει αρχαιοελληνικές ρίζες: γκαρίζω < αρχ. 
ελλ. γαρύω = φωνάζω δυνατά. Δεν αποκλείεται, 
όμως, να είναι λέξη ηχοποίητη από τον επανα-
λαμβανόμενο ήχο (γκα – γκα) του γαϊδάρου, από 
όπου προέρχεται και η λέξη γκαρίλα. Το ρήμα 
μουρμουρίζω προέρχεται από το αρχαιοελληνικό 
ρήμα μορμύρω = ψιθυρίζω, σιγομιλώ, (μουρμουρί-
ζω < μεσαιων. μορμυρίζω < αρχ. ελλ. μορμύρω). 
Επίσης η λέξη (μ)παντίδος είναι παραφθορά 
της λέξης παντοίος = άνθρωπος κάθε είδους με 
αρνητική σημασία, ερωτύλος και με ελευθεριάζον 
ήθος ή της λέξης παντοειδής με παραπλήσια 
σημασία. Η λέξη απαντά και στο Ζαγόρι (μπαντί-
δος) με την ίδια σημασία, απ’ όπου, πιθανόν, την 
πήραν οι Σαρακατσαναίοι. Τη συναντάμε και στα 
ζαγορίσια «χαβαδάκια»: 

στράβωσες το φέσι, μωρέ μπαντίδο. 
Στράβωσες το φέσι να καζαντίσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η λέξη πάντοιος στο 

επτανησιακό ιδίωμα (κυρίως στην Ιθάκη και την 
Κεφαλονιά) σημαίνει τον ομοφυλόφιλο. 

Επίσης η λέξη μελάδερφος (αναφέρεται δυο 
φορές στο βιβλίο (σ. 409 και σ. 446) είναι ελλη-
νική, σημαίνει τον αδερφό από την ίδια μάνα και 
από άλλον πατέρα, λέξη που σπανίζει στους 
Σαρακατσαναίους της Ηπείρου, αλλά τη συναντά-
με στους Σ. της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και 
της Θράκης, καθώς και σε άλλα βόρεια ιδιώματα 
(π.χ. Ίμβρος). Στις ίδιες περιοχές χρησιμοποιούν 
και τη λέξη αλλάδερφα < μεσαιων. αλληλάδερ-
φα για τα αδέρφια που έχουν τον ίδιο πατέρα 
και διαφορετική μάνα. Οι Σ. της Ηπείρου χρησι-
μοποιύν αδιάκριτα και για τις δυο περιπτώσεις 
τη λέξη αλλάδερφος. Η λέξη χ’λιάρι (χουλιάρι)= 
κουτάλι είναι ελληνική. Χουλιάρι < βυζ. κοχλιά-
ριον < υποκ. της λέξης κοχλίας. Όσο για τη λέξη 
σίκλος= κουβάς, αυτή δεν έχει καμμιά σχέση με 
τα λατινικά. Είναι αρχαία ελληνική λέξη (σίκλος 
ή σίγλος) και σήμαινε αρχικά νομισματική μονάδα 
της Ανατολής και αργότερα μονάδα χωρητικότη-
τας (δοχείο). Τέλος, ο Χεγκ καταγράφει μεταξύ 
των λατινογενών λέξεων και τη σπανιότατη λέξη 
ποδότης. Κατά τον Δανό γλωσσολόγο η λέξη 
παράγεται από την ιταλική λέξη pedotto και 
σημαίνει τον οδηγό. Δεν θυμάμαι να χρησιμοποιού-
σαν τέτοια λέξη οι Σ. Πάντως τη λέξη τη συναντά-
με στον Ερωτόκριτο. Ο Εμμ. Κριαράς ισχυρίζεται 

ότι παράγεται από το ρήμα αποδίδω > αποδότης 
και με αποβολή (σίγαση) του αρχικού α ποδότης 
= αυτός που αποδίδει. Μια άλλη ετυμολογία 
σχετίζει τη λέξη με τη λέξη πους (πόδι). Πάντως 
είναι λέξη που απαντά στη ναυτική γλώσσα και 
σημαίνει τον οδηγό, τον πιλότο, τον βοηθό, εκείνον 
που καθοδηγεί και βοηθά τα καράβια να αράξουν. 

Ο Χεγκ, ωστόσο, αφήνει απεξω κι ορισμένες 
ενδιαφέρουσες λατινογενείς λέξεις που χρησιμο-
ποιούν οι Σ. Θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε 
σε μερικές απ’ αυτές: αβανιά, απίκο, άτσαλος, 
αμούντι, κατσιούλα, λέτσιος, λίμα, λούμπα, 
ξίγκι, νίλα, μεσάλι, μπίρμπα, μπινιότα, μπονό-
ρα, μαντίλι, μιλιούνια, όκλια, πρόκα, πούλβε-
ρη, η λίμπα και τα λιμπά. 

Αβανιά = διαβολή, συκοφαντία π.χ, Μου 
ρίξανε μιαν αβανιά, πως φίλησα κορίτσι, < ιταλ. 
avania = αδικία, λέξη με αραβικές ρίζες. Απίκο 
= επί τόπου, αμέσως < ιταλ. = α pico με την 
ίδια σημασία. Άτσαλος, ατσαλιά = απρόσεχτος, 
απροσεξία < ιταλ. azzele = απροσεξία. Αμούντι 
επιρρ. < ιταλ. amonte π.χ γίν’κε αμούντι = χάθηκε, 
Κατσιούλα < ιταλ. casula = κουκούλα, λέτσιος 
< ιταλ. Lezzo = ατσούμπαλος, ατημέλητος, «μαρ-
μαντζούλ’ς». Η λέξη λίμα απαντά στο ιδίωμα 
των Σ. με δυο σημασίες: α) πείνα, από το αρχαίο 
λιμός = πείνα, από εδώ και οι λέξεις λιμασμένος 
(πεινασμένος), λιμούρα (πείνα μεγάλη), αλιμου-
ριάζω (ρίχνομαι σαν λιμασμένος και, μεταφορικα, 
ενοχλώ σεξουαλικά), β) με τη δεύτερη σημασία 
η λέξη λίμα σημαίνει το όργανο που λιμάρουμε 
(τροχίζουμε) τα διάφορα εργαλεία (μαχαίρια, κλα-
δευτήρια, τσεκούρια κτλ.), η λέξη εδώ παράγεται 
από την ιταλική λέξη lima με την ίδια σημασία. 
Η λέξη λούμπα = (γούρνα γεμάτη νερό) < ιταλ. 
Luba, ξίγκι < ιταλ. axungia = το λίπος του ζώου. 
Η λέξη μεσάλι (τραπεζομάντιλο) < βυζ. μεσάλι-
ον < ιταλ. mensale από το mensa = τραπέζι. Το 
μαντίλι, που μπερδεύει με την ορθογραφία του 
μικρούς και μεγάλους, παράγεται από το λατινικό 
mantelium, το οποίο αποδόθηκε από τους Βυζα-
ντινούς με την μορφή μανδήλιον ή μανδήλα, το η, 
για να αποδοθεί το λατινικό e. Με την καθιέρω-
ση της δημοτικής προτιμήθηκε η γραφή μαντίλι 
και μαντίλα. Η λέξη μπινιότα < ιταλ. pignatta = 
κανάτα, δοχείο (οι Σ. συνήθως χρησιμοποιούσαν 
τη λέξη πάφ’λας – πάφιλας = δοχείο για τη μετα-
φορά του γάλακτος, αγνώστου ετυμολογίας), η 
μπίρμπα < βενετσιαν. βirbo = έξυπνος, πονηρός, 
μπονόρα < ιταλ. a bonora = πολύ πρωί, μιλιού-
νια < ιταλ. milione = πλήθος π.χ. ήταν κόσμος και 
κοσμάκης, μιλιούνια. 

Η λέξη όκλια, σπάνια στο ελληνικό λεξιλό-
γιο, σημαίνει τα μάτια από το λατινικό oculus -I 
= οφθαλμός (π.χ αφ’το, του 'βγαλες τα όκλια = 
άφησέ το, του έβγαλες τα μάτια, το κατέστρεψες), 
πρόκα = καρφί < ιταλ. broca με την ίδια σημασία, 
πούλβερη = σκόνη < λατ. pulvus -eris. Η λέξη 
λίμπα = λεκάνη, γαβάθα < ιταλ. liba = λεκάνη. 
Τα λιμπά = τα αχαμνά, οι όρχεις (κυρίως του 
κριαριού) είναι διφορούμενης ετυμολογίας. Άλλοι 
διατείνονται ότι η λέξη παράγεται από το ελλη-
νιστικό επίθετο λιμβός = άπληστος, λαίμαργος 
κι άλλοι από το λατινικό libido – ιnis = επιθυμία, 
όρεξη (εξ ου και το ρήμα λιμπίζομαι = ορέγομαι, 
επιθυμώ). Η δεύτερη εκδοχή μού φαίνεται πιο 
πιθανή. Δεν αποκλείω, ωστόσο, και την περίπτω-
ση να πρόκειται για αντιδάνειο. Φυσικά, οι περισ-
σότερες από τις λέξεις που αναφέρει ο Χεγκ και 
από εκείνες που προσθέσαμε απαντούν και στην 
κοινή ελληνική.

Τα δάνεια από τις άλλες βαλκανικές γλώσ-
σες είναι λιγότερα: από τη σλάβικη γλώσσα (50 
λέξεις), από την αρωμούνικη - βλάχικη (40 λέξεις), 
από την αλβανική (μόλις 25). Εντύπωση προκαλεί 
το γεγονός ότι από το σύνολο αυτών των περίπου 
εκατό λέξεων, σχεδόν, οι μισές είναι ποιμενικές: 
κουρίτα, κόκοτας (κόκορας), κοτέτσι, κότσι 
(= αστράγαλος), λόγγος, μαρκάλος - μαρκα-
λιώνται, μπέλο (= άσπρο), οβορός (= χώρος 
καταυλισμού των αλόγων), ουβίρα (= γούρνα που 
σχηματίζεται στη ροή του ποταμού), το ρούντο 
(το πρόβατο που έχει απαλά και σγουρά μαλλιά, 
γριντζιλά), το σίβο (το άλογο με γρίζο χρώμα), η 
στάνη, η τσαντήλα, ο τσέλιγκας, το τσιούλο 

(το πρόβατο που έχει μικρά αυτιά), το βετούλι 
(το χρονιάρικο γίδι), το γκέσο (μουλάρι μαύρο 
με άσπρο κεφάλι), το γκόρμπο, το κανούτο, το 
κάτσινο, η κλιάστρα, το μανάρι, η μηλιόρα, ο 
μούργκος, το μπάρτζο, το λάγιο, η γκίζα, το 
ζ’λάπι, το κατσίκι, το κοκορέτσι, το καρούτο, 
το λιάρο, η γκιόσα (γκέσα), η στρούγκα, η 
φλογέρα, ο βάλτος, το σιγκούνι, πριτσιάλος 
– πριτσαλιώνται, μπούτσικα, φλώρα. Κοντά σ’ 
αυτές θα προσέθετα και τις λέξεις: η κάλεσια, ο 
ντορής, ο αλτζές, το μουλάρι, το κατσίκι, το 
σιούτο, το ρούσο.

Αναφορικά με ορισμένες αμφισβητούμενες ετυ-
μολογίες που σχετίζονται με αυτές τις βαλκανικές 
γλώσσες έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: το 
ρήμα χουγιάζω = φωνάζω δυνατά, που το συνδέει 
κυρίως με το σερβικό chujati = βουίζω, βομβώ, 
πιθανόν να είναι παραφθορά του ελληνικού ρήμα-
τος φωνάζω, συνηθισμένο φαινόμενο στα τραχειά 
βόρεια ιδιώματα. Οι λέξεις λάλας και τάτας 
που τις εντάσσει στην αρωμούνικη γλώσσα είναι 
τουρκικές. Επίσης η λέξη κύπρος είναι ελληνική, 
ενώ οι λέξεις βαβά, βάβω = γιαγιά, μαμαλίγκα 
= είδος φαγητού είναι βουλγάρικες. Τέλος λέξη 
μάκω = θειά είναι σκοπιανή (μάικω = μάνα). 

Εκείνο,όμως, που προκαλεί εντύπωση είναι 
παρατηρητικότητα του Χεγκ. Με βάση το υλικό 
των λέξεων που έχει συγκεντρώσει διαπιστώνει 
την ύπαρξη ενός σχεδόν κοινού ποιμενικού λεξι-
λογίου στον χώρο της Βαλκανικής. Με αφορμή την 
ετυμολόγηση της λέξης μπάλιος (= ζώο με άσπρο 
πρόσωπο), γράφει (σελ.346), προβαίνοντας σε 
μια γενική παρατήρηση: «Πρόκειται για μια από 
τις πολλές λέξεις που ορίζουν πράγματα σχετικά 
με την ποιμενική ζωή και που συναντιώνται σε 
διάφορες γλώσσες της βόρειας περιοχής της Βαλ-
κανικής Χερσονήσου (αλβ., αρωμ., ελλ.), χωρίς να 
είναι δυνατό να αποδείξουμε την προέλευσή τους. 
Ο τύπος δεν μπορεί να αναχθεί άμεσα στο αρχαίο 
ελληνικό βαλιός (= στικτός, ποικίλος, παρδαλός), 
αλλά η λέξη πιθανότατα πέρασε από την αρχαία 
ελληνική στην αλβανική και την αρωμούνικη, απ΄ 
όπου αργότερα την ξαναπήραν οι Έλληνες». 

Η παρατήρηση του Χεγκ ανοίγει ένα θέμα ευρύ 
που σχετίζεται με το κοινό ποιμενικό λεξιλόγιο 
των κτηνοτροφικών πληθυσμών της Βαλκανικής. 
Ένα θέμα που χρειάζεται συστηματική έρευνα 
και μελέτη, προκειμένου να εξαχθούν πιο στέρεα 
συμπεράσματα.

Καλές γιορτές. Καλή χρονιά!
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