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ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

"Καλή αντάμωση, 
χωρίς ανταμώματα"

Με το φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας ή δια-
βάζετε ηλεκτρονικά μπαίνουμε στο 20ο έτος από 
την έκδοση της εφημερίδας. 

Γίναμε της παντρειάς, και φυσικά πρέπει κάποια 
πράγματα να αλλάξουν και ελπίζουμε προς το κα-
λύτερο. 

Από τις κορυφαίες στιγμές της ετήσιας πορεί-
ας έκδοσης της εφημερίδας είναι η συνάντηση των 
συντελεστών της έκδοσης στα ανταμώματα στην 
Ήπειρο και κυρίως στις Στάνες στο Γυφτόκαμπο και 
στα Φλάμπουρα. 

Τα ανταμώματα δεν είναι μόνο συνάντηση σινα-
φλήδων, συγγενών, φίλων. Είναι νοερό αντάμωμα 
με το παρελθόν, αφού σε εκείνα τα μέρη βόσκησαν 
πρόβατα, έστησαν κάποτε κονάκι των περισσοτέρων 
από μας οι πρόγονοι. Είναι αντάμωμα, και μάλιστα 
ελπιδοφόρο, με το μέλλον, που το κάνει η νεολαία 
στο χοροστάσι στο Γυφτόκαμπο, όταν ξεχαράζει η 
Ανατολή και πάει η πούλια γιόμα. 

Σε ό,τι αφορά στην εφημερίδα, στα ανταμώματα 
οι παρατηρήσεις σας για βελτίωση της ύλης και της 
εμφάνισης, εκεί οι κριτικές σας γιατί φιλοξενήσαμε 
κάποιο άρθρο διαφορετικό από τα δική σας άποψη, 
εκεί οι υποδείξεις σας για κάποια θέματα που πρέ-
πει να αναδείξουμε, εκεί και τα παράπονά σας γιατί 
παραλείψαμε να γράψουμε ένα κοινωνικό γεγονός 
από το σόι σας. 

Ακόμα, εκεί οι περισσότεροι, είτε συμφωνούσατε 
είτε όχι  μαζί μας,  στηρίζατε οικονομικά την εφημε-
ρίδα γιατί πιστεύατε ότι οι Σαρακατσαναίοι πρέπει 
να έχουν ένα έντυπο να μαθαίνουν τι γίνεται στο 
σινάφι, και το οποίο να στέκεται με αξιοπρέπεια. 
Όμως «δεν είναι ο περ’σινός καιρός, ο φετινός χει-
μώνας», που λέει και το γνωστό τραγούδι. 

Όπως είδατε στα δύο τελευταία φύλλα, δεν 
αγνοούμε την πραγματικότητα αναμασώντας το πα-
ρελθόν. Αφιερώσαμε σημαντικό μέρος της εφημερί-
δας στην πανδημία που πριν λίγο καιρό  ενέσκηψε. 

Το αντάμωμα στο Γυφτόκαμπο ματαιώθηκε, και 
πολύ σωστά, με απόφαση της διοργανώτριας Αδελ-
φότητας ύστερα από 40 χρόνια συνέχειας. 

Τα πανηγύρια και οι άλλες πολιτιστικές εκδη-
λώσεις στα χωριά μας είτε ματαιώθηκαν, και όπου 
γίνουν θα είναι υποτονικά και μίζερα. Με αυτά πρέ-
πει να πορευτούμε. Και φυσικά, με κάποιο τρόπο να 
ανταμώσουμε. Να σταυρώσουμε δυο κουβέντες, να 
μας πείτε και να σας πούμε τα παράπονά μας. Να 
αλλάξουμε ιδέες για το πώς από δω και πέρα, και 
με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται δεν θα 
χαθούμε, δεν θα αποξενωθούμε. 

Σε ό,τι έχει σχέση με την οικονομική ενίσχυση, 
όλοι σχεδόν οι συντελεστές της έκδοσης, μέλη του 
ΔΣ και Συντακτική επιτροπή θα βρίσκονται στην 
Ήπειρο τον Αύγουστο έχοντας μπλόκ αποδείξεων. 

Τα ονόματά τους κάπου παραπίσω στην εφημε-
ρίδα θα τα βρείτε. Και αν δεν βρείτε κάποιον, οι Τρά-
πεζες να είναι καλά. Και αν πάλι δεν δώσετε, Καλή 
Καρδιά, αλλά θα χάσετε. 

Θα χάσετε ένα CD που περιέχει ηλεκτρονικά τα 
80 πρώτα φύλλα της εφημερίδας «Σαρακατσάνικα 
χαιρετήματα» και το οποίο θα δοθεί σε όποιον συ-
νεπή συνδρομητή το ζητήσει. Έτσι θα ανταμώσουμε 
την παράδοση με την τεχνολογία.

Καλή αντάμωση. 

Ξεκίνησα για μια καταγραφή στις Σαρακατσάνικες 
στάνες στην περιοχή του Ανατολικού και Βόρειου 
Ζαγοριού, στο Bλαχοζάγορο, όπως ονομάζεται. 

Στην αρχή σαν μια αναφορά, μου φάνηκε απλό θέμα και 
εύκολο εγχείρημα και αποτόλμησα να το πράξω.

Μια απλή αναφορά, στα βουνά και τις τοποθεσίες 
όπου υπήρχαν οι στάνες και τα κονάκια στημένα, εκεί 
που ξεκαλοκαίριαζε ένα μεγάλο τμήμα της νομαδικής 
αυτής κοινωνίας, των Σαρακατσαναίων, μέχρι που διέ-
κοψαν τις μετακινήσεις και εγκαταστάθηκαν μόνιμα, οι 
περισσότεροι σε πόλεις και χωριά, στα χειμαδιά κυρίως. 

Υποχρεωτικά, όμως εδώ θα αναφερθούν και ποιες 
οικογένειες ήταν σ' αυτές, γιατί αυτές ήταν η βάση της 
στάνης. Επειδή όμως, αφ’ ότου γνωρίζουμε την παρου-
σία τους στα ξεκαλοκαιριά αυτά, έγιναν μετακινήσεις 
και αλλαγές, και στις οικογένειες και στις περιοχές, η 
αναφορά στα ονόματα, θα είναι κυρίως σε αυτούς που 
βρίσκομε εδώ την τελευταία χρονική περίοδο, κυρίως 
μετά τον Β'ΠΠ και μέχρι το 1960-70. Θα ήταν παράλει-
ψη όμως, να μην αναφερθούμε και σε εκείνους που ήταν 
νωρίτερα.

Εδώ όμως μας ενδιαφέρουν κυρίως οι στάνες και οι 
περιοχές που βρίσκονταν.

Μόλις όμως ακούμπησα το μολύβι στο χαρτί και 
άρχισα να αποτυπώνω, και γύρισα στον χρόνο πίσω, 
πενήντα-εξήντα χρόνια, στο πολύ ή λίγο μακρινό παρελ-
θόν, στο χθες, στα ξεκαλοκαιριά, όπου μικρό παιδάκι με 
κοντά παντελονάκια, τότε που δεν καταλάβαινα πολλά 
και δεν με απασχολούσαν επίσης πολλά, θυμήθηκα, πώς 
περπάταγα στις κορφές στην Πλάκα, στην Τσούκα, στον 
Πιστρίτσο, στα Πενταλώνια, στις Πολιτσιές, στη Μόρφα, 
στη Λάιστα, στη Βωβούσα, στο Τσερνέσι, Γρεβενίτι, 
Μακρίνο, στη Χρυσοβίτσα . Σταμάτησα και αναρωτή-
θηκα από πού ν’ αρχίσω, ποια στάνη, ποια ράχη, ποια 
τοποθεσία, πού ήταν η στάνη με τα κονάκια, ποια πρώτη, 
δεύτερη;

Πού ανήκε η περιοχή, σε ποιο χωριό; ‘Ηταν κοινοτική 
ή δημόσια; Πώς βρεθήκαμε σε τόσες πολλές τοποθεσίες 
για ξεκαλοκαιριό; Ποιοι άλλοι Σ, ήταν μαζί μας; Ποια 
ήταν τα κονάκια και οι άνθρωποι εκείνοι που «έκαναμαν 
αντάμα»;

Είναι μια έκφραση πολύ χαρακτηριστική και σημαντι-
κή για τους Σαρακατσαναίους το «έκαναμαν αντάμα». 
Ερμηνεύεται, ότι ζήσαμε μαζί για ένα χρονικό διάστημα, 
κυρίως εδώ, ‘’ένα καλοκαίρι’’.

Άκουγα που έλεγαν οι άντρες Σ. «έκαναμαν αντάμα, 
συντρόφοι στα γαλάρια, τότε που παντρεύτηκε ου τάδε 
συγγενής του, ή τότε που μας πήραν τα πρότα οι αντάρ-
τες ή τότε π’ γινέθκι ου μ’κρότερους αδιρφός μ’, ήμασταν 
αντάμα το καλοκαίρι στα Πενταλώνια»;

Άκουγα τη Σαρακατσιάνα, τώρα πολύ αργότερα, που 
είχε εγκατασταθεί σε χωριό, και που τη βρήκαμε εμείς 
όταν πηγαίναμε να ρωτήσουμε για τα γενεαλογικά 
δέντρα και να μας αναγνωρίσει τα πρόσωπα στις φωτο-
γραφίες και σου 'λεγε:

«Α! τον θυμάμαι τον τάδε, έκαναμαν αντάμα ένα καλοκαί-
ρι στις Πολιτσιές, ή είχαμε τα κονάκια αντάμα στον Πλίνο, 
άι – άι ωρέ πιδί μ’ πού τουν θ’μίθ’κις; ».

Και τότε, κόμπιασα, με πήρε λίγο ένα παράπονο όταν 
θυμήθηκα αυτά και άλλα τόσα περισσότερα και αναπό-
λησα την εποχή εκείνη. Και τι δεν πέρασε απ’ τον νου 
μου; Δεν έχει καμία σημασία τώρα και δεν ενδιαφέρουν 
προς το παρόν.

Σταμάτησα και ενώ είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου, 
ότι σε τούτο το γράψιμο δεν θα με πιάσει κάνας συναι-

σθηματισμός, δεν τα κατάφερα. Δεν μ' άφηνε ο "κόμπος 
στον λαιμό" και σταμάτησα το γράψιμο.

Τα παράτησα, όλα τα χαρτιά και τα μολύβια. Τ' άφησα 
για μέρες, είχα χρόνο, δεν με βιάζει τίποτε και κανένας.

Επικοινώνησα, όλο αυτό το διάστημα, με πολλούς 
Σαρακατσιαναίους στην Ήπειρο, και όχι μόνον, που 
γνώριζαν τα ξεκαλοκαιριά των προγόνων τους. Όλοι 
θυμούνταν, άλλος περισσότερο ή λιγότερο, πού, πότε, 
με ποιους ήταν και πότε σταμάτησαν να βγαίνουν στα 
βουνά. Συγκέντρωσα αρκετά στοιχεία και πολλές πληρο-
φορίες για τα βουνά .

Θα ευχαριστήσω όλους, όσοι με πληροφόρησαν, προ-
καταβολικά, και όταν τελειώσω θα τους ειδούμε εδώ .

Ξανάρχισα ψύχραιμα, μετά από καιρό και χωρίς 
συναίσθημα πλέον, για να γράψω ορθά και κοφτά, την 
μία πίσω από την άλλη τις στάνες στα ξεκαλοκαιριά, τα 
κονάκια των Σ. όπως ήταν και τις θυμάται ο κάθε μικρός 
νομίζοντας ότι είναι εχθές.

Ας τα πάρουμε τα χωριά από δυτικά. Από τη Λάιστα 
και προχωράμε ανατολικά, περνάμε από τη Βωβούσα, το 

Ελατοχώρι (δυο χωριά το Τσερνέσι και το Σέσι ή Δίλακο 
όπως ονoμάζεται τώρα), το Φλαμπουράρι, το Γρεβενίτι. 
Φθάνουμε εδώ, αλλά δεν τελειώνουν τα ξεκαλοκαιριά.

Νότια και απέναντι από το Ελατοχώρι, είναι το Μακρίνο 
όπου ξεκαλοκαίριαζαν και εδώ πολλοί Σαρακατσιαναίοι. 
Παραπέρα από το Γρεβενίτι βρίσκουμε και άλλες στάνες 
στη Χρυσοβίτσα, εκεί δίπλα στο φράγμα του Αώου, στην 
Πολιτσά. Τμήμα του κάμπου αυτού έχει κατακλυσθεί μαζί 
με τα Πενταλώνια. Έχουν απομείνει άθικτα και απείραχτα 
μόνο τα λόγγα.

Νάτος! Αυτό έψαχνα! Τα ξεκαλοκαιριά στα λόγγα (επι-
τέλους ο τίτλος), και οι λογγίσιοι Σ. θα αναφερθούν και 
θα καταγραφούν εδώ. 

Αλλά δεν είναι δυνατόν, να πέρασαν απ’ εδώ μόνον 
αυτοί. αλλά και πολλοί άλλοι, που κάποτε έφυγαν και 
πήγαν σε άλλα ξεκαλοκαιριά, σε άλλες περιοχές.

Πήγαν στο Δυτικό Ζαγόρι, στο Μιτσικέλι, στον Γράμμο 
για να ξεκαλοκαιριάσουν και, κάποιοι, πήγαν προς τα 
Γρεβενά (στην Κρανιά, στην ΚΥΡΑ ΚΑΛΗ, και στα γύρω 
χωριά) και στην Κουτσούφλιανη Καλαμπάκας.

Πώς γινόταν και γιατί τόσες μετακινήσεις; Αυτή ήταν η 
ζωή των Σ. Μια συνεχής μετακίνηση. «Πας όπου σε πάει 
η πρατίνα» έλεγαν. Αλλά από τις κουβέντες, στις συζητή-
σεις τότε μικρός στη στάνη άκουγα τους μεγαλύτερους: 
«Τη χρονιά με τ’ς αντάρτες έφ’καμαν το μ’σουκαλόκαιρο 
απ’ του Φλαμπουράρι κι πήγαμε στου Μακρίν(ου) ή δεν 
χώραγαν τα πρότα και τα ’στ’λαμε τα στέρφα στον Αβάλο ή 
στα Σακαρίνια». Ένα σωρό τοποθεσίες άκουγα, ότι είχαν 
ξεκαλοκαιριά οι λογγίσιοι Σαρακατσαναίοι.

Άντε να ξεκινήσεις να βγάλεις άκρη στις στάνες; Και 
καλά οι τοποθεσίες σαν ορόσημα, εύκολο είναι. Ποιοι 
έβγαιναν, από πότε ήταν εκεί; Και νωρίτερα από αυτούς; 
Στο τέλος ποιοι ήταν που έκλεισαν τον κύκλο της νομα-
δικής μετακίνησης και της ζωής των Σ. στα λόγγα; 

συνέχεια στη σελίδα 12

Σαρακατσιάνικες στάνες στα λόγγα

του Δημήτρη Παν. Κάτσενου
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ΓAMOI
• Ο Μιλτιάδης Φερεντίνος και η Κατερίνα Σταυρινού 
παντρεύτηκαν και βάφτισαν το γιο τους Εφραίμ - Κων/
νο στην Ηγουμενίτσα, στις 28/6/2020. 
• Η Άννυ Δ. Γιαννάκη και ο Κώστας Παπαηλίας πα-
ντρεύτηκαν στις 11/7/2020 στο Τσεπέλοβο και βάφτι-
σαν την κόρη τους Βασιλική

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
• Η Κυριακή Δ. Παπιγκιώτη και ο Germot Turner βά-
φτισαν τον γιο τους Φίλιππο στις 14/6/2020 στη Θεσ-
σαλονίκη. 
• Ο Περικλής Γιαννακός και η Παναγιώτα Μάστορα βά-
φτισαν τον γιο τους Μάριο στο Ηλιοχώρι.
• Ο Νίκος Αχ. Θεοδωράκης και η Μαρία Μπέζα βάφτι-
σαν τον γιο τους Αχιλλέα-Λεωνίδα στις 21/06/2020.
• Ο Βασίλης Κατσαβριάς και η Αγορούλα Τρίμμη βάφτι-
σαν τον γιο τους Δημήτρη στις 4/7/2020 στο Καλπάκι
• Ο Θωμάς Σπύρου του Ευαγγέλου και της Αλεξάν-
δρας Τσουμάνη και η Άννα Κυριακού βάφτισαν την κό-
ρη τους Μαρκέλλα στις 4/7/2020 στη Λευκάδα
• Ο Κώστας Χρ. Τέγος και η Βασιλική Απ. Καραθόδω-
ρου βάφτισαν τον γιο τους Χρήστο στις 4/07/2020 στη 
Θεσσαλονίκη

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Κώστας Ν. Ακρίβης από τη Νικόπολη Πρέβεζας και 
η Βάγια Χρ. Ζάγκα από Περδικάκι Αιτ/νίας, παλαιά μέ-
λη και οι δύο του χορευτικού της Αδελφότητας, απέ-
κτησαν αγόρι στις 23/6/20
• Ο Γιάννης Κ. Χαρίσης και η Ελένη Μαυριδοπούλου 
απέκτησαν κορίτσι στις 15/5/2020 στην Αθήνα
• Ο Κώστας Χρ. Τσουμάνης από το Πάπιγκο και η Γκόσια 
Πάνεκ - Τσουμάνη απέκτησαν κορίτσι στις 12/5/2020.
• Η Χριστίνα Δ. Πάσχου και ο Γιώργος Γαλανόπουλος 
απέκτησαν αγόρι στις 26/11/2019 στην Ηγουμενίτσα. 
• Ο Αλέξανδρος Ευαγ. Καρβούνης και η Ιωάννα Ξυνο-
γάλου απέκτησαν κορίτσι στις 23/6/2020 στα Ιωάννι-
να.
• Ο Χρήστος Τηλ. Κάτσενος από Ασπραγγέλους και η 
Ευαγγελία Αθανασοπούλου απέκτησαν κορίτσι στις 
16/4/2020. 

• Ο Δημήτρης Αχ. Κατρής και η Φωτεινή Καίσαρη απέ-
κτησαν αγόρι στις 22/5/2020
• Η Ξένια Τζούμα, κόρη της Κρυστάλλως Δ. Τσουμάνη 
και ο Κώστας Μηλιώνης απέκτησαν αγόρι στα Γιάννε-
να στις 29/3/2020
• H Ειρήνη Θεοχ Γιαννακού και o  Κώστας Γαρέφης, 
απέκτησαν αγόρι στις 11 Απριλίου, στην Θεσσαλονίκη  

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Νάκης Παναγιώτης του Ιωάννη και της Παρθενίας 
Ναπ. Σαλμά 27 ετών την 21/5/20, Πρέβεζα
• Ιωάννα Αχιλ. Τάγκα, σύζυγος Νικολάου Βήκα, 43 
ετών, στις 28/6/2020, στην Δαφνούλα Ιωαννίνων. 
• Γιάννης Γρηγ. Βαγγελής, 89 ετών, στο Τσεπέλοβο στις 
30/5/2020.
• Χρυσάνθη χα Λάμπρου Κώστα το γένος Σπ. Μακρή, 
από Τσεπέλοβο, 87 ετών, στις 25/4/2020. 
• Αλεξάνδρα Ι. Αρβανίτη, 79 ετών, στο Μονοδένδρι στις 
15/5/2020.
• Ευαγγελία Παπάζογλου το γένος Ευθ. Ντάγκα από 
Ασπραγγέλους, 94 ετών, στις 14/5/2020. 
• Αχιλλέας N. Ακρίβης, 86 ετών στα Γιάννενα τον Ιούνιο
• Ειρήνη συζ. Ευάγγ. Καρβούνη το γένος Σπ. Καλύβα, 
ετών 77, από Ηγουμενίτσα στις 17/06/2020.
• Γεράσιμος Κάκκος από το Καρβουνάρι, ετών 90, στις 
8/5/2020.
• Σωκράτης Γρ. Φερεντίνος, από Ασπροκκλήσι Φιλια-
τών ετών 84, στις 27/04/2020
• Ελεσβία Λ. Βαγγελή το γένος Ν. Κάτσινου, από Άγιο 
Γεώργιο Θεσπρωτίας, ετών 84, στις 25/04/2020.
• Ακρίβης Ιωάννης του Χρήστου, Κανάλι, 23/5/20, 93 
ετών.
• Ευθαλία χα Γ. Αυδή, το γένος Σπ. Τάγκα από το Αγρί-
νιο,101 ετών, στην Αθήνα, στις 20/5/2020
• Σούρλας Στρ. Αποστόλης, 78 ετών, από τη Νέα Κερα-
σούντα, στις 20/6/2020 στην Γερμανία
• Πάσχος Γεώργιος, 95 ετών στην Κατούνα Ξηρομέρου, 
Ιανουάριος 2020
• Παπασπύρος (Γόγολος) Μιχαήλ του Σπύρου, 62 ετών, 
στις 4/6/2020 στην Ελεούσα
• Αθηνά χα Θωμά Γόγολου ετών 97, το γένος Χαρ. 
Αχνούλα, στις 10/7/2020 στην Ηγουμενίτσα.
• Νίκος Δημ. (Τακούλα) Πάσχος από Ρωμιά, 86 ετών 
στα Γιάννενα τον Μάιο.

σαρακατσάνικα

Tριμηνιαία Eφημερίδα της Αδελφότητας 
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου

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

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 6242
EKΔOTHΣ: O πρόεδρος της Αδελφότητας 

Δημήτρης Λ. Τάγκας, 6945150848
ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αναστάσιος Μιχ. Τσουμάνης, 6977774350
Δημήτρης Κάτσενος 6937426581

Βασίλης Περ. Καπρινιώτης, 6977220489
Παύλος Δ. Κατρής 6946903637

(Κοινωνικά Θεσπρωτίας-Οικονομική Επιμέλεια), 
Στράτος Θ. Γούλας, 6972027826, Κοινωνικά Ν. Ιωαννίνων

Λάμπρος Ναπ. Βαγγελής, 
Κοινωνικά Ν. Πρεβέζης-Αρχείο εφημερίδας

Γεωργία Λ. Γιαννακού, Αρχείο συνδρομητών-
Ηλεκτρονική διακίνηση

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν 
απόψεις των συντακτών τους

Συνδρομές - ενισχύσεις:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 130/960391-39 

ΙΒΑΝ: GR7701101300000013096039139
στα ονόματα: Kάτσανος Δημήτριος-Παύλος Κατρής

EUROBANK:
ΑΡ. ΛΟΓΑΡ.: 0026 0630 0901060 80012

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

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

τηλ: 210 5154920, apiroshora@yahoo.gr

τα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Για το... καρδάρι 
συνδρομές - ενισχύσεις

Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους μας στηρί-
ζουν οικονομικά, για να συνεχίσουμι. 

Στα μέλη
• Παπακώστας Χρήστος, Καλπάκι ..................................... 20
• Ζαρκάδας Δημοσθένης, Πέρδικα .................................. 20
• Τυρέκογλου Ευάγγελος, Ιωάννινα ................................ 10 

Εθνική Τ.Ε.
•Παπιγκιώτης Ευάγγελος, Ιωάννινα ................................ 20
•Μάστορας Χρήστος, Χολαργός ....................................... 20
•Κάτσανος Δ. Παναγιώτης .................................................. 20
•Γάκης Δημήτριος – Ευαγγελία, Δράμα ......................... 50
•Λουτσάρης Ευάγγελος ....................................................... 20
•Καρβούνης Απόστολος, Νεάπολη ................................... 20
•Κουμπής Δημήτριος, Μυτιλήνη ....................................... 30
•Ντούσιας Παναγιώτης, Μυτιλήνη ................................... 20
•Σουφλιά Ελένη ...................................................................... 25
•Κάτσανου-Μανίκα Σοφία και Κώστας του Δημ.  ....... 50
•Γόγολος Ι. Κώστας, Πεδινή ................................................ 30
•Καπρινούλας Χρήστος, Πεδινή ........................................ 20
•Κώτσης Γεώργιος, Δεσποτικό .......................................... 20
•Γούλας Χριστόδουλος, Ιωάννινα ..................................... 50
•Γεωργούσης Δημήτριος, Χολαργός ............................... 20
•Άγνωστος ................................................................................ 20
•Άγνωστος ................................................................................ 30

Eurobank
•Τσουμάνης Θεοχάρης, Αθήνα .......................................... 20
•Τέζας Χρήστος, Ιωάννινα ................................................... 20
•Σούρλας Κων/νος, Τρίκαλα Ημαθίας ............................ 20
•Μυριούνης Γ. Δημήτριος, Ιωάννινα ................................ 20
•Κατσαβριάς Παναγιώτης .................................................... 20
•Καλτσάς Γεώργιος, Καλαμαριά ........................................ 20
•Καρυώτης Βασίλης, Θεσσαλονίκη  ...............................100
•Τσεκούρας Δημήτριος......................................................... 20

Ταχυδρομικές Συνδρομές
•Τσιόγκας Δημήτριος, Μαυροθάλασσα Σερρών ......... 20 

Προσφορά στη μνήμη του Θανάση Πετρόγιαννου
Η Ευαγγελία Πετρόγιαννου, κόρη του μπαρμπα Θανάση 
Πετρόγιαννου, ξεχωριστού Σαρακατσάνου της Αττικής και 
της Πάρνηθας, πρόσφερε στη μνήμη του πατέρα της το 
ποσό των 50 ευρώ. Την ευχαριστούμε και ευχόμαστε να 
συνεχίσει την προσπάθεια του πατέρα της για τη συνέχιση 
της παράδοσης.Νυχτερινή Ελεγεία

Ποιητική Συλλογή του 
Σαρακατσάνου Δημήτρη Μπονόβα
Από τις εκδόσεις «Γράφημα» κυκλοφόρησε πρόσφα-
τα ο Σαρακατσάνος Δημήτρης Χαρ. Μπονόβας, από 

τους Ασπραγγέλους Ζαγορίου, 
την πρώτη του έντυπη ποιητι-
κή Συλλογή με τίτλο «Νυχτε-
ρινή ελεγεία». Ποιήματά του 
υπάρχουν επίσης σε αρκετές 
ομαδικές συλλογές και σε μία 
προσωπική ηλεκτρονική έκδο-
ση. Ευχόμαστε στο Δημήτρη 
καλοτάξιδη η «Ελεγεία» του 
από την οποία διαλέξαμε και 
δημοσιεύουμε ένα ποίημα:

Σκοτεινές πολιτείες

Πνιγμένος μέσα σε σκιές 
και σ’ αναμνήσεις, 
σε σκονισμένους δρόμους, 
φθαρμένες αντοχές. 
Χαμένος πάλι κυνηγάς,
κάτι για να κρατήσεις, 
ψάχνεις το μέλλον σου 
παρέα με το χθες.

Σε πολιτείες σκοτεινές
τα όνειρα δεν ζούνε.
Σε μονοπάτια ψεύτικα,
τα “θέλω” τους γυμνά. 
Μέσα σε βλέμματα θολά,
πνιγμένα ακροβατούνε,
κενές οι λέξεις ξεψυχούν, 
σε κρύα μυστικά.

Μέσ’ του φτωχού σου 
του μυαλού 
τις αντιθέσεις, 
μόνος παλεύεις τη σιωπή
κι αποζητάς στιγμές. 
Πλήρωσες ακριβά
κάλπικες υποσχέσεις. 
Κρυφές ελπίδες σβήσανε 
κι ανοίξανε πληγές.

Ιούλιος 2008, στην Αγιά Σοφιά ν αγνάντια, 
από την εκδρομή της Αδελφότητας

Σήμερα: «Αν ακούσω ότι τα ψηφιδωτά 
έχουν δακρύσει δεν θα εκπλαγώ, ούτε 
για ποιο λόγο χτυπούν οι καμπάνες». 
Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ



τα
σαρακατσανικα 3φ. 82

Στη μνήμη της Αφροδίτης 
Κων. Τσουμάνη, το γένος 

Γατσέλου, από το Κουκούλι

- Άιντε παιδιά, σε λίγο έρχεται Πάσχα. Δεν πι-
στεύω φέτος να μου χαλάσετε το χατίρι, ες, θέλω να 
με φτιάξετε, να με στήσετε, να με στολίσετε, να καμα-
ρώσω κι εγώ. Κάτι μου λέει πως αν δεν στηθώ φέτος 
δεν θα ξαναστηθώ.

Με τα πολλά τα παρακάλια τα παιδιά με άκου-
σαν, φαίνεται διαισθάνονταν κι αυτά ό,τι κι εγώ. Κι 
έτσι, με το που πέρασε του Σωτήρος (καλοκαίρι του 
΄19) η Ρηνούλα άρχισε να με στήνει. Φούρκες, αντιά,  
χτένια, πατήθρες, αδράχτια, σαΐτες, μασούρια, σφί-
χτες, ξανάγιναν μονομιάς καινούργια, και την πα-
ραμονή της Παναγίας ήμουν έτοιμος, στημένος, όχι 
κάτω από την καρυδιά, αλλά σε μια γωνιά της αυλής, 
μπαίνοντας από την αυλόπορτα δεξιά, και προς τα 
πίσω.

Μου έλειπε πολύ η σκιά της καρυδιάς αλλά τι 
να κάνουμε... Μου αρκούσε ότι ήμουν μετά από πολ-
λά χρόνια όρθιος και πάλι. Έκανα προσπάθεια να 
κρατηθώ, μη νομίζετε, πονούσαν τα ποδάρια μου. 
Αρκεί να σας πω ότι οι φούρκες κόπηκαν όταν η 
κυρά, η Αφροδίτη, ήταν δεν ήταν 50 χρονών κι ακό-
μα αντέχουν. Όμως, έπρεπε να σταθώ οπωσδήποτε, 
μπορούσα δεν μπορούσα, να δείχνω χαρούμενος, να 
κρατήσω συντροφιά στην Κυρά μου, στα στερνά της. 
Το ‘βλεπα πως τούτος ο χρόνος δεν θα ‘χε γύρισμα, 
άλλωστε το ΄20 ήταν και δίσεχτος χρόνος.

Έτσι, περνούσε ο καιρός. Η Κυρά μου έσβηνε σι-
γά-σιγά, μια αγκαλιά ήταν όλη κι όλη, ώσπου έφυγε, 
ήταν Νοέμβριος μήνας.

Το κατάλαβα αμέσως, το ένοιωσα πριν ακούσω το 
κλάμα της Ρηνούλας. Πάνω από 50 χρόνια είμαστε 
μαζί με την κυρά Αφροδίτη. Ξεχωριστή σε όλα, πραγ-
ματική Κυρά.

Από το πώς περνούσε τα στημόνια στο χτένι, 
πως περνούσε τα μιτάρια καταλάβαινα και πώς ήταν, 
πώς ένιωθε.

Όταν πέταγε τη σαΐτα με πολύ δύναμη και άτσα-
λα, καταλάβαινα ότι δεν ήταν και στα καλά της. Το 
‘ξερα πολύ καλά αυτό και δεν έλεγα τίποτα. Χτυ-
πούσε δυνατά το χτένι και τα ποδαρικά πολλές φο-

ρές μπερδεύονταν. Σπίθες έβγαιναν από τις σαΐτες, 
το χτένι πάνω κάτω με δύναμη κι εγώ σιωπηλός. Ξέ-
σπαγε πάνω μου χωρίς να έλεγε τίποτα. Φούρκες, 
αντιά,  χτένια, σκοινιά, όλοι βάζαμε τα δυνατά μας να 
αντέξουμε τον πόνο της Κυράς μας, τα σεκλέτια της, 
τον θυμό της. Πόνο και θυμό που ποτέ δεν έβγαζε 
προς τα έξω. Έτσι είχε μάθει αλλά και το πίστευε. 
Είχε δεν είχε δίκιο, εγώ θα την πλήρωνα, αλλά στην 
αυλή, «ό,τι πει ο αφέντης», με καρτερία, ταπεινότητα 
και σεβασμό, πολύ σεβασμό. Πάντα ένα βήμα πίσω 
από τον άντρα της και τ΄ αδέλφια του, ό,τι και να 
γίνονταν.

Μια φορά, θυμάμαι, είχε ένα χτένι πυκνό και 
έφτιαχνε μια όμορφη ποδιά, ήταν όταν η μεγάλη θυ-
γατέρα της πέρασε στο Πανεπιστήμιο κι έγινε Δικη-
γόρος, ήρθε τη χάλασε, έβαλε χτένι αραιό να υφάνει 
ένα χοντρό μάλλινο, να πλέξει με δύναμη, να ξεσπά-
σει.

Αλλά, κι όταν ήταν ήρεμη, χαρούμενη, «κεντούσε» 
πάνω μου, δεν ύφαινε. Πετούσε τις σαΐτες με χάρη 
και τέχνη και το χτένι το οδηγούσε με περισσή ακρί-
βεια. Κι όταν έπαιρνε σχήμα το υφάδι καμάρωνε και 
μου ‘λεγε: «σιγά μη δε το πετύχαινα».

Ούτε ένα τραγούδι, όμως, από το στόμα της δεν 
άκουσα όλα αυτά τα χρόνια. Πού και πού σιγοψυθί-
ρεζε την κοντούλα λεμονιά (μου πήρε χρόνια να το 
καταλάβω) κι όταν έφτανε στην στροφή «...χαμήλωσε 
τους κλώνους σου να κόψω ένα λεμόνι για να το στύ-
ψω να το πιώ να μου διαβούν οι πόνοι...», βούρκωνε 
αναστενάζοντας. Ποτέ μου δεν κατάλαβα αν το ‘λεγε 
από χαρά ή από καημό.

Πόσες φορές δεν μούσκεψε το υφάδι από τα 
δάκρυα της Κυράς, είτε από πόνο είτε από χαρά! 
Ακουμπούσε το κεφαλάκι της πάνω στο υφάδι, το 
σκέπαζε με τα χεράκια της κι έκλαιγε βουβά. Θες 
από σεμνότητα, θες από περηφάνεια, ποτέ της δεν 
άφησε άλλον να δει δάκρυ στο πρόσωπό της. Ρωτή-
στε εμένα και τα υφάδια της να σας πούμε!

Κι όταν ήρθε για τελευταία φορά να υφάνει, το 
κατάλαβα. Δεν μπορούσε, αλλά το ‘κανε για μένα, 
να με ευχαριστήσει που τόσα χρόνια της στάθηκα. 
Αξέχαστο θα μου μείνει εκείνο το απόγευμα. Για να 
με τιμήσει άφησε μισό το υφάδι («για να με θυμάσαι» 
μου ‘πε) και μου τραγούδησε τη λεμονιά, όχι όλη, 
τους δυο πρώτους στίχους, τους χαρούμενους: «μωρή 
κοντούλα λεμονιά  με τα πολλά λεμόνια, χαμήλωσε 
τους κλώνους σου να κόψω ένα λεμόνι», μέχρι εκεί. 
«Ήμουν κι εγώ νια, κοντούλα, αλλά με τί λεμόνια, 
γιέ μου», μου ‘πε, βγάζοντας έναν αναστεναγμό. Τα 
κλαδιά της καρυδιάς είχαν χαμηλώσει ν’ ακούσουν κι 
αυτά, για πρώτη φορά, την κυρά Αφροδίτη να τρα-
γουδά. Η φωνή της αγγελική, παρά τα χρόνια της, και 
τα ματάκια της βουρκωμένα από χαρά. Πρώτη φορά 
κατάλαβα τη χαρά της. Για σκέψου... έπρεπε να πε-
ράσουν τόσα χρόνια για να νοιώσω ένα τραγούδι χα-
ράς. Με αγκάλιασε, ακούμπησε πάνω μου, σκούπισε 
τα δάκρυά μου που έβγαιναν από τους ρόζους μου, 
με χάιδεψε και με αποχαιρέτησε για πάντα...

Ταπεινή, η Κυρά μου, πολύ ταπεινή, ήξερε να κα-
ταπίνει τα δύσκολα χωρίς να το δείχνει και συγχρό-
νως να εκπέμπει ηρεμία και σιγουριά. Καλόγνωμη, 
καταδεκτική, συμπονούσε, έδινε ό,τι είχε και δεν είχε, 
και σέβονταν όλους. Ποτέ δεν καταλάβαιναν οι άλ-
λοι αν πονούσε, μια ζωή με τον λόγο της τον καλό, 
καλόκαρδη.

- Άιντε Ρηνούλα, πέρασαν τα τριήμερα, ήρθε και 
η δική μου ώρα. Μη νομίζεις, μια αγκαλιά ξύλα έγινα 
κι εγώ, μισό φόρτωμα. Ώρα να φύγω κι εγώ....

Κι έφυγα με την μνήμη της κυράς μου, της Αφρο-
δίτης, ή της Κώσταινας όπως συνήθιζαν να την φω-
νάζουν (ποτέ δε μου βγήκε η λέξη αυτή από το στόμα 
μου), σιγοτραγουδώντας το τραγούδι του αποχαιρετι-
σμού, τους δυο πρώτους στίχους, τους χαρούμενους: 
«μωρή κοντούλα λεμονιά με τα πολλά λεμόνια, χαμή-
λωσε τους κλώνους σου να κόψω ένα λεμόνι».

Αθήνα, Απρίλιος 2020
Παναγιώτης Χρ. Τσουμάνης

Δικηγόρος

Ο μονόλογος ενός ορφανεμένου αργαλειού

Του Χρ. Γούλα

Αποφάσισα να αναφερθώ στην πορεία των προγό-
νων μου και των γονιών μου, με την ταπεινή μου γνώ-
μη και γνώση. Δυστυχώς, οι γραμματικές μου γνώσεις 
δεν με βοηθάνε στη σύνταξη, γιατί την Ε’ Δημοτικού 
δεν την ολοκλήρωσα, αφού διέκοψα για να πάω στα 
πρόβατα. Αλλά τα βιώματα που έχω στην ψυχή μου, 
και αυτά που έζησα, από τότε που γεννήθηκα στη Βάρη 
Αττικής, μέχρι σήμερα, θα τα καταθέσω στην αξιόπιστη 
και αυστηρή κριτική κάθε Σαρακατσάνου.

Όλοι ξέρουμε ότι είμαστε, εδώ και  πολλούς αιώνες, 
νομάδες, σκηνίτες, προβαταραίοι.

Την ονομασία «Σαρακατσάνος» μας την κόλλησαν οι 
Τούρκοι,  και καλά κάναμε και την κρατήσαμε.

Αναφέρομαι σε συντομία σε αυτό που συζητείται, 
ότι δηλαδή καταγόμαστε από τα Άγραφα. Προσωπική 
μου γνώμη, την  «καταγωγή», την κατοίκηση και την 
παραμονή μας στα Άγραφα την έφερε η μαύρη Τουρ-
κοκρατία μετά το 1453. Οι πρόγονοί μας,  που ζούσαν 
σε κλειστές κοινωνίες, με αυστηρές ηθικές αρχές και 
έθιμα,  οργανωμένοι σε τσελιγκάτα στα οποία συνυ-
πήρχαν 4-6 σόγια με αυστηρές ηθικές αρχές και έθιμα, 
για να μην μολυνθούν και μαγαρισθούν από τους 
Τούρκους πήραν τα μάτια τους, τις οικογένειές τους και 
το βιος τους και πήραν τα βουνά.

Όχι μόνο οι νομάδες σκηνίτες, αλλά και άλλες φά-
ρες Ελλήνων, την εποχή της τουρκοκρατίας χτίζουν 
οικισμούς σε πολλές ορεινές περιοχές. Έχω περάσει και 
έχω δει πολλά χωριά σε ζερβές πλαγιές και γούπατα. 
Χτισμένα εκεί, για να μην τα ακουμπάνε οι Τούρκοι.

Στα διάφορα μέρη της ευρύτερης οροσειράς των 
Αγράφων που ρίζωσαν οι πρόγονοί μας στα 400 χρό-
νια της σκλαβιάς, ξέρανε από δυστυχία, γνωρίζανε πώς 
να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και να ζήσουν με την 
αποκλειστική εργασία της κτηνοτροφίας. Κάποιες όμως 
φορές, οι καιρικές συνθήκες του χειμώνα τους έκαναν 

να μείνουν «με την κλίτσα στο χέρι».
Μετά τα 400 χρόνια που έμειναν στην οροσειρά των 

Αγράφων, όταν άρχισε η Ελλάδα να απελευθερώνεται 
από την Τουρκική σκλαβιά, άρχισαν οι νομάδες και οι 
άλλες φάρες να ξαναπιάνουν τους τόπους που ήταν 
κατάλληλοι για κτηνοτροφία. 

Οι νομάδες σκηνίτες της Αττικής, οι γηγενείς, είναι 
περίπου 85 σόγια. Υπάρχουν γραπτά στοιχεία που δεί-
χνουν την παρουσία τους στα βουνά και τους κάμπους 
της Αττικής από τα μέσα του 19ου αιώνα, ίσως και 
ενωρίτερα. Στο τέλος του κειμένου θα παρατεθούν τα 
ονόματα των Σαρακατσαναίων της Αττικής που είναι 
σχεδόν κοινά με αυτά άλλων περιοχών της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, ο προσπάππους μου, Θανάσης Γού-
λας, ήρθε στην περιοχή της Βάρης το 1865. Έφυγε 
από τη ζωή το 1905. Ο σταυρός  του μνήματός του στο 
κοιμητήριο Βάρης σώζεται ακόμα, και συντηρείται από 
τους απογόνους του μέχρι σήμερα.

Ο προσπάππους μου είχε οχτώ (8) σερκά παιδιά. 
Ένας αδελφός του τράβηξε για τη Βόρειο Ελλάδα, 
όπου υπάρχουν πολλοί Γουλαίοι.  Από μαρτυρία  του 
μπάρμπα Θανάση Γούλα, αδελφού του πατέρα μου 
που είχε κρεοπωλείο στη Βουλιαγμένη, ήρθε και τον 
συνάντησε κάποιος Γούλας από τη Θράκη το 1960 και 
του είπε ότι τον έστειλαν οι γονείς του για να συναντή-
σει του Γουλαίους της Αττικής με τους οποίους είχαν 

συγγένεια.
Οι πρόγονοί μας δεν ανακάλυψαν τον καλό τον 

τόπο πριν αναγκασθούν να μετακινηθούν την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας προς την περιοχή Αγράφων. Υπήρ-
χαν νομάδες σκηνίτες σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα 
και τα μέρη που ήταν κατάλληλα για κτηνοτροφία, τα 
είχαν καταλάβει από αιώνες. Και ξαναρίζωσαν, μετά 
την εξάπλωσή τους από τα Άγραφα, που όπως είπαμε 
έκαναν κοιτίδα  τους την περίοδο της τουρκοκρατίας, 
στον ίδιο τόπο, και ζουν συνέχεια οι γενιές τους μέχρι 
και σήμερα.

Με την ευκαιρία, ένα παράπονο από την ΠΟΣΣ. Μας 
αγνόησε, παρά τους αιώνες παρουσίας μας στην Αττι-
κή, γιατί ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Βάρης, έκανε 
αυτό που έπρεπε, πήρε δηλαδή  την πρωτοβουλία για 
τη  δημιουργία του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Περι-
φέρειας Αττικής «τα χειμαδιά» για να καλύψει όλους 
τους Σαρακατσαναίους που ανεβοκατέβαιναν με τα 
κοπάδια τους από τα βουνά της Αττικής (Πάρνηθα, Πε-
ντέλη κ.λπ) στα χειμαδιά  της (Μεσόγεια, Ασπρόπυργος 
κ.λπ).

Να κλείσω παραθέτοντας τα σόγια  των Σαρακατσα-
ναίων της Αττικής με αλφαβητική σειρά:

Αλεξανδρής, Αντωνίου, Αποστόλου, Βλάχος, Βλα-
χάκης, Βαρσάμης, Γαλάνης, Γεωργάρας, Γεωργαράς, 
Γούλας, Γρίβας, Γώγος, Δόσης, Ζηλεμένος, Ζορμπάς, 
Κακαβούλης, Καπράλος, Καραγιάννης, Καραγιώργος, 
Καρδελούτσος, Κατσίκης, Καψάλης, Κλεφτάκης, Κόκ-
καλης, Κουβέλης, Κούρκας, Κωνσταντόπουλος, Λιά-
κος, Λάμπρος, Λίγκος, Μαγγανάς, Μαγγίνας, Μακρής, 
Μαυροδημήτρης, Μάγκαλης, Μαντέλας, Μαυρομή-
τρος, Μαχάς, Μεγαγιάννης, Μπακάλης, Μπαλιούσης, 
Μπάτρης, Μπάρκας, Μπηλιώνας, Μπισμπιρούλιας, 
Μπούτος, Νάνος, Νάστος, Νταβαναγγέλης, Νταβέλης, 
Ντελής, Ντούνας, Ξηντάρας, Παπαγιάννης, Πατσιαού-
ρας, Πετρόγιαννος, Πετροθανάσης, Πολύζος, Ποντίκης, 
Παταμιάνος, Πράπας, Ράπτης, Σιαπέρας, Σιλιάμης, Σε-
ϊντής, Σερέτης, Σκούφος, Σπανός, Στεργίου, Σφέτσας, 
Τζαφέρης, Τόλιας,  Τσαπρόνης, Τσαρτσάλης, Τσίρκας, 
Τσιόγκας, Τσούκας, Τσούνης, Φαραζής, Φλώρος.

Οι Σαρακατσαναίοι της Αττικής



τα
σαρακατσανικα4 φ. 82

Οι κιρατζήδες ή αγωγιάτες κατείχαν σημαντι-
κή θέση στην ελληνική κοινωνία, για αιώνες, 
ώσπου να γίνουν αμαξιτοί δρόμοι και να κυκλο-

φορήσουν αυτοκίνητα. Οι Σαρακατσάνοι, ως νομαδική 
ομάδα είχαν στην πρώτη γραμμή τα γιδοπρόβατα 
– αφού απ’ αυτά ζούσαν – αλλά και τα μεγάλα ζώα, 
τα αλογομιούλαρα, γιατί χωρίς αυτά δεν ήταν δυνατό 
να μεταφέρουν το νοικοκυριό τους, μιας και ζούσαν 
πλάνητα βίο. Επιπλέον, και κυρίως τους καλοκαιρινούς 
μήνες, ένας από μάθε οικογένεια έκανε τον κιρατζή, 
μεταφορέα, με αποτέλεσμα να εξοικονομούν κάποια 
χρήματα και να εξασφαλίζουν μια οικονομική ρευστό-
τητα.

Το επάγγελμα του κιρατζή ήταν πολύ κουραστικό 
και γνώρισε μεγάλη άνθιση στον ορεινό όγκο της 
βαλκανικής χερσονήσου και όχι μόνον. Οι συνηθισμέ-
νες μεταφορές ήταν σε εμπορεύματα, όπως ξυλεία, 
γεωργικά προϊόντα, γαλακτοκομικά προϊόντα, λάδι σε 
ασκιά, άλευρα, καλαμπόκι. Αλλά, όταν το έφεραν οι 
περιστάσεις, μετέφεραν και ανθρώπους, ανήμπορους 
ή και άλλους, που είχαν ανάγκη να μετακινηθούν 
από χωριά σε άλλα χωριά, από χωριά σε πόλεις ή και 
αντίστροφα.

Η λέξη κιραζής είναι τούρκικης προέλευσης και 
παράγεται από το τουρκικό kira (αραβ.) που σημαίνει 
ενοίκιο, ενοικίαση. Άρα, κιρατζής: ενοικιαστής. Η 
ελληνική λέξη για τους κιρατζήδες ήταν αγωγιάτης 
και το φορτίο αγώι. Είναι γνωστή και η φράση «το 
αγώι ξυπνά τον αγωγιάτη». Το ζητούμενο για τους 
κιρατζήδες, όπως και στους σημερινούς ταξιτζήδες να 
μεταφέρουν φορτία ή ανθρώπους και στο πήγαινε και 
στο έλα. 

Στους προηγούμενους αιώνες είχαμε και τους 
κιρατζήδες, που μετέφεραν εμπορεύματα ή ανθρώ-
πους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ανάμεσα σ’ αυτούς 
ήταν και όσοι ξενιτεύονταν.

Το γνωστό δημοτικό τραγούδι που ακολουθεί επι-
βεβαιώνει:

«Αλησμονώ και χαίρομαι, θυμάμαι και λυπούμαι,
θυμήθηκα την ξενιτειά και θέλω να πηγαίνω.
Σήκω, μάνα μ’, και ζύμωσε καθάριο παξιμάδι.
Με πόνους βάζει το νερό, με δάκρυα το ζυμώνει
και με πολύ παράπονο βάζει φωτιά στο φούρνο.
– Άργησε φούρνε να καείς και συ ψωμί να γένεις,
για να περάσει ο κερατζής κι ο γιος μου ν’ απομείνει».

Ο πιο ονομαστός κιρατζής στις πρώτες δεκαετίες 
του 19ου αιώνα ήταν ο Γιαννιώτης Ρόβας1, που διέ-
θετε περίπου 100 μουλάρια ανθεκτικά και ασκούσε 
χρόνια το επάγγελμα αυτό. Ήταν γνωστός και ως ο 
Ταχυδρόμος των Βαλκανίων. Το συνηθισμένο ετήσιο 
ταξίδι του από τα Γιάννενα στο Βουκουρέστι, διαρκού-
σε περίπου, 25-30 ημέρες. Ενδιάμεσοι σταθμοί ήταν 
το Μέτσοβο, τα Γρεβενά, η Φλώρινα, το Μοναστήρι 
και το Κουμάνοβο. Η δραστηριότητα του Ρόβα βρήκε 
μεγάλη απήχηση στον άγνωστο λαϊκό ποιητή, που την 
έκανε ωραίο δημοτικό τραγούδι, με παραλλαγές, και 
θαυμάσιο χορό.

«Ο Ρόβας εξεκίνησε μες στη Βλαχιά να πάει./ Νύχτα 
σελώνει τ’ άλογα, νύχτα τα καλιγώνει./ Βάζει ασημένια 
πέταλα, καρφιά μαλαματένια/ και του αλόγου του χρυσό 
μαργαριτάρι./ Και η καλή του το ’φεγγε με το κερί στο 
χέρι./ Έχει μουλάρια δέκα οχτώ και μούλες δέκα πέντε,/ 
κι όλο στεριά ν’ επήγαινε κι όλο στεριά πηγαίνει./ Κ’ η 
κόρη, όπου αγαπάει, βαριά τον καταριέται:/ Ν’ αυτού 
Ρόβα μ’ που κίνησες, να πέσεις να πονέσεις,/ να πάει το 
στάρι δώδεκα, το ρύζι δεκαπέντε,/ και το φαγί τ’ αλόγου 
σου αμέτρητες χιλιάδες./ Σαράντα μέρες έκαμε σαράντα 
μερονύχτια,/ ώσπου να φτάκει στη Βλαχιά, στο έρμο 
Μπουκουρέστι». 

Όμως, όταν έφτανε στον προορισμό, έλεγε το 
τραγούδι:

«Την ώρα που ξεπέζευε όλοι τον τριγυρίζουν./ Κι οι 
Βλάχοι τον εξέταζαν κ’ οι βλαχοπούλες λέγαν:/ Ρόβα τι 
μας έφερες από τα μαύρα Γιάνν’ να;/ Σας έφερα εκατό 
παιδιά, όλα Γιαννιωτοπαίδια,/ τα τρία τα καλύτερα της 
ομορφιάς στολίδια./ το ’ να το λεν Αυγερινό, τ’ άλλο 
το λεν Φεγγάρι,/ το τρίτο το καλύτερο το λεν Μαΐσιον 
ήλιο»./ ή «Σας έφερα τρία παιδιά, τρία παλικαράκια./ Το 

‘να το λένε Κωνσταντή και τ’ άλλο Νικολάκη,/ το τρίτο 
τ’ ομορφότερο το λένε Δημητράκη./ Σας ήφερα γλυκό 
κρασί να πιουν τα παλικάρια». 

Οι γονείς που έμεναν πίσω, στενοχωρημένοι και 
θλιμμένοι, που ξεχώριζαν από τα παιδιά τους, έφταναν 
σε κατάρες: 

«Αυτού που πας, λεβέντη μου, μεγάλη ακρίβεια να’ 
βρεις,/ να βρεις τη ρόκα στα εκατό, το στάρι στα διακό-
σια». Η πικρία των οικογενειών των ξενιτεμένων βρίσκει 
την έκφρασή τους και σε άλλο τραγούδι: «Ανάθεμά την 
τη Βλαχιά, Γιάσι και Μπουκουρέστι./ Ανάθεμα το Δούνα-
βη, δεν πνίγει τα καράβια,/ να μην περνούνε τα παιδιά π’ 
αφήνουνε τ’ς μανάδες,/ να μην περνούν οι νιόγαμπροι 
στα ξένα να γηράζουν./ Θέλω να τα καταραστώ τα τρία 
βιλαέτια,/ της Πόλης και της Βενετιάς, της Μπογδανιάς 
αντάμα».

Δυστυχώς, ο ξενιτεμός των Ελλήνων δεν άλλαξε 
μέχρι σήμερα.

Σε τέτοιες μεγάλες αποστάσεις ή και σε μικρότε-
ρες, κατά διαστήματα υπήρχαν τα χάνια, που παρείχαν 
διανυκτέρευση (τροφή, κατάλυμα) σε ανθρώπους και 
ζώα. Από κει και η φράση: χατζής εσύ, κιρατζής εγώ, 
κάποτε θ’ ανταμώσουμε», που σημαίνει αργά ή γρή-
γορα θα συναντηθούν, γιατί ο ένας είχει την ανάγκη 
του άλλου.

Αλλά, όπως ήταν επόμενο για τις δύσκολες ή 
μακρινές διαδρομές χρειάζονταν καλά ζώα, που θα 
ήταν καλά πεταλωμένα. Ήταν αδύνατο τα αλογομού-
λαρα να διανύσουν φορτωμένα αποστάσεις, χωρίς 
να έχουν, «υπόδηση» δηλαδή πέταλα στις οπλές των 
ποδιών. Μάλιστα, ο πλούσιος Ρόβας κιρατζής, κατά 
το τραγούδι, βάζει στα φορτιάρικα ζώα του ασημένια 
πέταλα και καρφιά μαλαματένια (χρυσά).

Επομένως, μια σημαντική φροντίδα των κιρτα-
ζήδων απέναντι στα ζώα τους ήταν το πετάλωμα ή 
καλίγωμα. Αυτή η εργασία δεν ήταν καθόλου εύκολη 
και επιπλέον μπορεί να ήταν και επικίνδυνη. Εύκολα 
γίνεται αντιληπτό ότι όλα τα ζώα δεν έχουν την ίδια 
συμπεριφορά. Υπάρχουν τα ήμερα και υπομονετικά, 
αλλά υπάρχουν και τα ζιζανιάρικα ή τα ατίθασα και 
τα δύστροπα. Οι δυσκολίες και τα απρόοπτα παραμό-
νευαν, κυρίως, στα νέα ζώα, τα οποία πετάλωναν για 
πρώτη φορά. Διατηρώ αχνά στη μνήμη μου κάτι που 
είχε πει η θεια μου η Στράταινα (Σοφία Στρ. Καπρινιώ-
τη). Σε παλαιότερους καιρούς, κατά το καλίγωμα ζώων 
βοηθούσε τον κιρατζή ο γιος του. Μέσα στην κούρα-
ση τις δυσκολίες και τη δυστροπία κάποιου ζώου ο 
κιρατζής εκνευρίστηκε και χτύπησε, κατά λάθος με 
το καλβοσφύρι, όχι το άλογο, αλλά τον γιο του στο 
κεφάλι, με αποτέλεσμα το θάνατό του. Το γεγονός ότι 
υπήρχε ξεχωριστό επάγγελμα πεταλωτή (καλιγωτή) 
αποδεικνύει ότι είχε ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Στον χώρο των Σαρακατσάνων, απ’ όσο θυμάμαι 
και γνωρίζω, οι κιρατζήδες γνώριζαν καλά και το 
πετάλωμα των ζώων. Αυτοί διάλεγαν το μέγεθος 
των πετάλων και των καρφιών. Να σημειώσω ότι τα 
πέταλα που κάρφωναν στα ζώα δεν είχαν μόνο το 
περίγραμμα του πετάλου αλλά κάλυπταν ολόκληρη 
την οπλή του ζώου. Προσωπικά, θυμούμαι ότι κάποιες 
φορές έκανα τον ρόλο του βοηθού, κατά το καλίγωμα 
– κρατούσα το πόδι του ζώου – και καλίγωνε ο μπαρ-
μπα- Στράτος, που ήταν άριστος κιρατζής και δεν του 
αντιστεκόταν κανένα ζώο, κατά το πετάλωμα.

Ετυμολογία των λέξεων καλιγώνω και καλιγωτής
Η λέξη καλιγώνω: πεταλώνω, καρφώνω πέταλα 

στα πόδια των ζώων, προέρχεται από τα λατιν. calliga 
(η) παπούτσι < calx= φτέρνα. Από τη γεν. calx calcis > 
μσν πρφ κάλτσις > οι κάλτσες. Η λατιν. φράση pugnis 
et calcibus συγγενεύει με την ελληνική πυξ – λαξ, 
δηλαδή με γροθιές και κλοτσιές. Από το calliga, καλ-
λίγα, με απλοποίηση caliga, καλίγα, προέκυψε η λέξη 
καλιγάς: κατασκευαστής καλιγίων (παπουτσιών). Ο 
αυτοκράτορας των Ρωμαίων Καλιγούλας, πήρε αυτό 
τα παρατσούκλι, γιατί φορούσε καλίγια (caligula), 
μικρή caliga στρατιωτικό υπόδημα, αρβυλάκι. 

Επειδή η καλίγα είχε προκαδούρα, δηλ καρφιά στις 
σόλες, θεωρήθηκε ότι το πέταλο ήταν η καλἰγα του 
αλόγου. Έτσι, το ρήμα καλιγώνω είναι συνὠνυμο του 
πεταλώνω. Ο καλιγάς είναι συνηθέστερα ο πεταλωτής 
αλλιώς αλμπάνης και όχι αναγκαστικά ο υποδηματο-
ποιός.

Το καλιγώνω το βρίσκομε και καλιβώνω ή και 

καλικώνω.
Το Λεξικό των G. LIDDELL & R. SCOTT - A Greek 

English lexicon - Harper Bross - 1859 αναφέρει ότι: 
επί ζώων το καλιγώνω (calceo) έχει την έννοια τοπο-
θετώ στα πόδια του αλόγου ή του μουλαριού αφαι-
ρούμενα "υποδήματα" από ύφασμα σπάρτινο (spartea 
qua animalia calceantur) κάτι διαφορετικό από το 
πέταλο, που είναι μόνιμο και μεταλλικό. Επικαλείται 
τον Σουητώνιο και τον Πλίνιο.

 Ο Ιωάννης Πρόδρομος ή Πτωχοπρόδρομος (1115 
- 1160) Βυζαντινός ποιητής και συγγραφέας, σ’ ένα 
σατυρικό του ποίημα, αναφέρει τη λέξη καλίγια: 
παπούτσια. 
55.«Και ως ήσαν τα καλίγια μου πλήρις εξεσχισμένα». 

Εργαλεία πεταλώματος
Τα παπούτσια του ζώου είναι 

τα πέταλα (καλίγια). Αυτά, για να 
τα στερεώσει ο πεταλωτής-κιρ-
ταζής στην οπλή του ζώου έπρε-
πε να διαθέτει τα κατάλληλα 
εργαλεία. Αρχικά, έπρεπε, με ένα 
ειδικό μαχαίρι, να κόψει το νύχι 
από την οπλή του ζώου και να 

διαμορφώσει μια επιφάνεια, όπου θα προσαρμοζόταν 
καλά το πέταλο και μετά να το στερεώσει με καρφιά, 
χρησιμοποιώντας ειδικό σφυρί, που λεγόταν καλι-
γοσφύρι ή καλυβοσφύρι. Καλβοσφύρι το έλεγαν οι 
σαρακατσάνοι κιρατζήδες. 

Συμβολισμός πετάλου και τύχη
Το πέταλο του αλόγου συμβολίζει την ευτυχία, την 

καλοτυχία και προστατεύει από το κακό μάτι, την κακή 
τύχη και τη μαγεία. Έτσι, αν βρει κάποιος πέταλο, καλό 
είναι να το κρεμάσει πίσω από την πόρτα, με το άνοιγ-
μα προς τα πάνω. Το πέταλο θεωρείται ότι φέρνει 
γούρι, γιατί είναι σιδερένιο και λειτουργεί αποτρεπτικά 
στο κακό μάτι. Αυτή η αντίληψη για το σίδηρο είναι 
πανάρχαια. Μια ερμηνεία που δίνεται για την καλοτυ-
χία του πετάλου είναι η ακόλουθη: Τα πέταλα στα ζώα 
παρέχουν σταθερότητα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται 
η μυϊκή τους δύναμη και κατά συνέπεια να αποδίδουν 
περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καλύτερο 
όργωμα της γης και επομένως καλύτερη σοδειά και 
περισσότερη ευτυχία στον ιδιοκτήτη. Αυτή είναι μια 
λογική εξήγηση για τις «μαγικές» ιδιότητες των αλό-
γων, και μέσω των πετάλων. Έτσι, σ’ εκείνους που 
έχουν κάποια κακοτυχία λέγεται και η φράση: «πάρε 
και κανένα πέταλο».

Το γεγονός ότι το πέταλο συμβόλιζε την ευτυχία 
και λειτουργούσε ως αποτρεπτικό για το κακό μάτι 
εξηγείται από τις ακόλουθες λαϊκές αντιλήψεις: 1) το 
άλογο, που το φόραγε, είχε μαγικές ιδιότητες, 2) έχει 
το σχήμα της ημισελήνου, που για αρκετούς αρχαίους 
λαούς θεωρούνταν μυστικό σύμβολο και 3) είναι σίδε-
ρο κρύο και γι' αυτό δεν μπορούν να το περάσουν οι 
μάγισσες.

Επίσης, τα σιδερένια πέταλα είχαν και κάποια υλική 
αξία. Μάλιστα, την εποχή των Σταυροφοριών, γίνο-
νταν δεκτά, για πληρωμή φόρων. Αργότερα ο σίδηρος 
απέκτησε και πνευματική αξία, αφού οι άνθρωποι 
πίστευαν ότι έδιωχνε τα κακά πνεύματα. 

Ακόμη, το γεγονός ότι τα πέταλα τοποθετούνταν με 
επτά καρφιά, (το νούμερο 7 θεωρούταν τυχερό εκείνη 
την εποχή), έπαιξε και αυτό τον ρόλο του.

Κιρατζήδες και πεταλωτές

του Γιώργου Καπρινιώτη

Σφυρί καρφιού 
(Καλιγοσφύρι)

Μαχαίρι 
κοπής νυχιού

Εξωλκέας 
καρφιού

Τανάλια 
κοπής 

καρφιού
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Θεωρώ ότι έχει ένα ενδιαφέρον και ο θρύλος, που 
αναφέρεται στον Άγιο Δουνστάνο (Dunstan, 909-988 
μ.X.) της Καθολικής εκκλησίας, που σχετίζεται με προ-
κατάληψη για το πέταλο: Μια μέρα μπήκε ο Διάβολος 
στο εργαστήριο του Dunstan, που εργαζόταν τότε ως 
σιδηρουργός, και του ζήτησε να πεταλώσει το άλογό 
του. Εκείνος προσποιήθηκε ότι δεν τον αναγνώρισε 
και προσφέρθηκε να τον εξυπηρετήσει. Όμως, αντί να 
πεταλώσει το πόδι του αλόγου, πετάλωσε το πόδι του 
Διαβόλου και ύστερα, έκανε συμφωνία μαζί του, να 
το αφαιρέσει μόνον, όταν αυτός έδωσε την υπόσχεση 
να μην μπαίνει ποτέ σε σπίτι, που θα έχει στην πόρτα 
κρεμασμένο πέταλο.

Το φενγκ σούι των Κινέζων
Το φενγκ σούι σημαίνει αέρας και νερό. Σύμφωνα 

μ’ αυτήν την Κινέζικη φιλοσοφία η χαρά, η αρμονία, 
η υγεία είναι στοιχεία στενά δεμένα με τους νόμους 
της φύσης. Αυτοί ρυθμίζουν το περιβάλλον, στο οποίο 
ζούμε. Αν και το φενγκ σούι δεν έχει αποδειχθεί επι-
στημονικά, στον χώρο της διακόσμησης του σπιτιού 
έχει κατακτήσει το δικό του φανατικό κοινό.

-Αν προσαρμόζεις τους κανόνες του φενγκ σούι 
στο εσωτερικό του σπιτιού σου, θα σε αγκαλιάσει η 
καλή τύχη και θα έχεις πολύ καλά αποτελέσματα στην 
ατμόσφαιρα και την ενέργεια του χώρου.

-Όποιο στυλ διακόσμησης και αν έχεις επιλέξει 
για το σπίτι σου, μια λίστα με ορισμένα πράγματα, 
φέρνουν τύχη για να την απολαμβάνεις καθ' όλη τη 
διάρκεια του χρόνου.

-Κρέμασε ένα πέταλο στην πόρτα.
-Το πέταλο είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πράγ-

ματα που φέρνουν τύχη στη διακόσμηση ενός σπιτιού. 
Στην Ελλάδα συνηθίζουμε να κρεμάμε ένα πέταλο 
σαν γούρι στην πόρτα κατά τη διάρκεια των Χριστου-
γέννων για να υποδεχθούμε το νέο έτος. Ακόμη και 
μετά την εορταστική περίοδο, όμως, μπορείς να ενσω-
ματώσεις το πέταλο στην εσωτερική διακόσμηση του 
σπιτιού σου για να φέρεις καλή τύχη.

-Πολλοί προτιμούν να κρεμάνε το πέταλο με το 
ανοιχτό μέρος να δείχνει προς τα πάνω. Αυτό, πιστεύ-
εται ότι φέρνει την τύχη στο εσωτερικό του σπιτιού. 
Αντίθετα, το κρέμασμα του στην πόρτα με το ανοιχτό 
μέρος να δείχνει προς τα πάνω λέγεται ότι χαρίζει 
καλή τύχη σε όσους διαβαίνουν το κατώφλι της πόρ-
τας.

Φράσεις, λέξεις και παροιμίες 
για τα πέταλα και τα καρφιά

Η φράση «μία στο καρφί και μία στο πέταλο 
Είναι πολύ γνωστή η ανωτέρω φράση και έχει 

άμεση σχέση με την εμπειρία των πεταλωτήδων. Ο 
πεταλωτής χτυπά το καρφί με το σφυρί, για να στε-
ρεωθεί/σφηνώσει στο νύχι του ζώου. Πρέπει, όμως, 
να έχει σωστή πορεία, ώστε να μην φτάσει σε ψαχνό 
μέρος του κρέατος, οπότε το ζώο πονά και αντιδρά. 
Σε μια τέτοια περίπτωση ο πεταλωτής διορθώνει το 
λάθος και χτυπά με το σφυρί το πέταλο. Αυτό έχει ως 
συνέπεια να βγαίνει σιγά σιγά προς τα πάνω το καρφί. 
Δηλαδή, ακολουθεί αντίθετη πορεία. Έτσι η προανα-
φερθείσα φράση πήρε τη σημασία της διγλωσσίας. 
Μ’ άλλα λόγια, ο ίδιος άνθρωπος σε διαφορετικές 
στιγμές παίρνει αντίθετη θέση. Τη μια φορά λέει Α και 
την άλλη, αν αλλάξουν τα πράγματα λέει Β, δηλαδή, 
το αντίθετο. Αυτό αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση 
αντίφασης και δείχνει άνθρωπο όχι σταθερό σε αρχές 
και αξίες. Αυτός χαρακτηρίζεται και ως άνθρωπος 
παλάντζα. Φυσικά δεν είναι ορθό, ηθικό και δίκαιο για 
το ίδιο θέμα άλλα να λες τη μια φορά και ακριβώς τα 
αντίθετα την άλλη, λόγω προσωπικού οφέλους. Αυτό 
γίνεται, σε ανθρώπους που φάσκουν και αντιφάσκουν, 
γιατί έχουν ως οδηγό μόνο την εξυπηρέτηση του ατο-
μικού τους συμφέροντος. Τρανταχτά παραδείγματα 
αντίφασης στην Ελλάδα αποτελούν πολιτικοί, που 

εύκολα κάποιοι προδίδουν αρχές και αξίες και μεταπη-
δούν από το ένα κόμμα στο άλλο, το οποίο προηγου-
μένως επέκριναν και λοιδορούσαν. Το ίδιο φαινόμενο 
το συναντάμε και σε πολιτικά κόμματα, που άλλα λένε 
και άλλα πράττουν ή πράττουν τα ακριβώς αντίθετα 
από αυτά που πρέσβευαν προεκλογικά. Αυτή είναι η 
καθιερωμένη εξήγηση αυτής της φράσης. 

Ας μου επιτραπεί να γράψω και την εξήγηση, που 
είχα σχηματίσει σε προσωπικό επίπεδο. Όπως, όταν ο 
πεταλωτής διαπιστώνει αστοχία, γιατί το καρφί πάει 
σε λάθος κατεύθυνση και προκαλεί πόνο στο ζώο, κι 
αμέσως κάνει πίσω και προσπαθεί να διορθώσει το 
λάθος, χτυπώντας το πέταλο, έτσι και ο άνθρωπος 
οφείλει, όταν διαπιστώνει ότι διαπράττει ένα λάθος ή 
μια αστοχία, να προβαίνει σε διορθωτική κίνηση. Νομί-
ζω ότι, όπως το εξέθεσα, έχει μια λογική.

- Καρφί δε μου καίγεται
Η φράση αυτή δηλώνει τέλεια αδιαφορία. Θα 

λέγαμε ότι αποτελεί συνέπεια της προηγούμενης 
αντιφατικής στάσης. Οι φάσκοντες και αντιφάσκοντες 
δεν πολυνοιάζονται για τη στάση τους ούτε για τους 
άλλους. 

- Αυτός είναι καρφί
Σ’ αυτήν τη φράση η λέξη καρφί αναφέρεται σε 

κάποιον που συνηθίζει να προδίδει πληροφορίες για 
τις ενέργειες άλλων. Μ’ άλλα λόγια, καρφί εδώ είναι ο 
ρουφιάνος ή ο χαφιές. 

Στο βόλεϊ δηλώνεται η κατακόρυφη βολή της μπά-
λας στον γηπεδικό χώρο του αντιπάλου.

- Θα το βρει η τάβλα (μακρόστενο κομμάτι ξύλου) 
το καρφί της.

Σημαίνει ότι τα πράγματα, τελικά, θα τακτοποιη-
θούν. 

- Στα καρφιά κάθομαι: Είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη 
θέση.

- Πάει καρφί: πάει κατ’ ευθείαν.
- Έχω ένα καρφί στην καρδιά: νιώθω μεγάλη πίκρα 

για κάτι.
- Του φτωχού το εύρημα, ή καρφί ή πέταλο: Δηλώνει 

την τύχη του φτωχού.
- Τα τίναξε (τα πέταλα): όταν μιλάμε περιφρονητικά 

για κάποιον που απεβίωσε. Η φράση προήλθε από την 
εικόνα του αλόγου, που, όταν βρίσκεται στα τελευταία 
του σωριάζεται στο έδαφος και τινάζει προς τα πίσω 
τα πόδια του, με πιθανό αποτέλεσμα το πέταγμα των 
πετάλων. 

- Το τελευταίο καρφί στο φέρετρο: το τελειωτικό 
χτύπημα, η ολοκλήρωση μιας καταστροφής.

- Τα έκανε γυαλιά καρφιά: Τα έκανε άνω κάτω, τα 
κατέστρεψε όλα τελείως, τα έκανε μαντάρα.

- Καλιγώνει τον ψύλλο: Αναφέρεται για πολύ ικανό, 
άξιο, καπάτσο και πανέξυπνο άνθρωπο.

- Από το καρφί χάθηκε και το πέταλο: Λέγεται για 
τους φιλάργυρους, που δεν φροντίζουν έγκαιρα για 
τα απαραίτητα και τελικά, καταλήγουν σε μεγαλύτερη 
ζημιά, άρα και σε περισσότερα έξοδα. Πολύ παραστα-
τικά ο Γιάννης Βηλαράς (1771-1823) περιγράφει τη 

στάση του φιλάργυρου στο επώνυμο ποίημά του. Ο 
φιλάργυρος καλεσμένος σε γεύμα συμπολίτη, έφαγε 
λαίμαργα με αποτέλεσμα να βαρυστομαχιάσει, να 
νιώθει έντονους πόνους και να φωνάζει ότι θα πεθά-
νει. Του πρότειναν να πάει σε γιατρό, αλλά δίσταζε, 
γιατί λογάριαζε τα έξοδα. Τελικά, πείστηκε από την 
παρατήρηση κάποιου πως αν δεν πάει στον γιατρό, θα 
πεθάνει κι έτσι θα ξοδέψει για την κηδεία του πολύ 
περισσότερα χρήματα. Πείστηκε, κάλεσαν γιατρό και 
έγινε καλά. Ωστόσο, το χούι δεν κόβεται, γιατί ορκί-
στηκε πως από ‘κει και πέρα θα γευματίζει μόνο πρωί 
και βράδυ με νερό και παξιμάδι.

- Η αλεπού βλέποντας να καλιγώνουν τ' άλογο 
σήκωσε κι αυτή το πόδι της

Δηλώνει τους αλαζόνες ανθρώπους, που παραβλέ-
πουν τη φύση τους και τη μικρότητά τους.

Αυτή την παροιμιακή φράση την έχω ακούσει από 
τον θείο μου Παντελή Θανασούλα για τη χελώνα. Η 
χελώνα είδε που καλίγωναν ένα άλογο και πήγε κι 
αυτή και ζητούσε από τον καλιγωτή να βάλει και στο 
δικό της πόδι ένα καρφάκι.

- Από την έλλειψη ενός καρφιού χάθηκε ένα πέταλο, 
από την έλλειψη ενός πέταλου, χάθηκε ένα άλογο, από 
την έλλειψη ενός αλόγου, χάθηκε ένας άνθρωπος (Γαλ-
λική παροιμία). 

- Το καρφί λάσκαρε κι έφυγε το πέταλο. Το πέταλο 
έφυγε και "τρελάθηκε" το άλογο.Το άλογο δεν κατόρ-
θωσε να μεταφέρει το μήνυμα Και χάθηκε ο πόλεμος! 
(Γιαπωνέζικη παροιμιώδης ιστορία).

- Αν το μόνο εφόδιο που έχει κανείς είναι ένα σφυρί, 
τότε βλέπει όλα τα προβλήματα σαν καρφιά. Abraham 
Maslow, 1908-1970, Αμερικανός ψυχολόγος. 

- Από το καλό σίδερο δεν κάνουν καρφιά ούτε από 
τους καλούς ανθρώπους στρατιώτες. (Κινέζικη παροι-
μία). 

- Οι ιδέες είναι σαν τα καρφιά. Όσο τις χτυπάς, τόσο 
βαθύτερα μπαίνουν (Λένιν, 1870-1924, Σοβιετικός 
ηγέτης).

- Το καρφί υποφέρει όσο και η τρύπα. (Ολλανδέζικη 
παροιμία).

- Ξέρει ο μάστορας πού θα καρφώσει το καρφί.
- Το δικό μου το καρφί το βλέπεις, το δικό σου το 

παλούκι δεν το βλέπεις; Από το Ευαγγέλιο «κάρφος εν 
οφθαλμώ».

- Ένα σκουριασμένο καρφί δίπλα σε μια αξιόπιστη 
πυξίδα, μπορεί να την απομακρύνει και να βουλιάξει 
το καράβι. (Sir Walter Scott, 1771-1832, Σκωτσέζος 
συγγραφέας).

- Ήβραν οι άπλυτοι νερά, κι άλουστοι σαπούνι, Ήβραν 
κι αξυπόλυτοι καλίκια με τις άντζες (άντζα: γάμπα, 
κνήμη).

Θα κλείσουμε με δύο ανέκδοτα: Σε ορεινό χωριό, 
εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε δρόμος για αυτοκίνητα 
και η μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων γίνο-
νταν με ζώα. Ένα ζευγάρι, που επέστρεφε στο χωριό 
του, έστειλε τηλεγράφημα ώστε να πάνε οι δικοί τους 
ή να στείλουν κρατζή, προκειμένου να τους παραλά-
βουν από το χωριό, στο οποίο έφτανε,τότε λεωφορείο. 
Τα τηλεγραφήματα πληρώνονταν ανάλογα με τον 
αριθμό των λέξεων. Έτσι, για λόγους οικονομίας ήταν 
ολιγόλογα. Να το περιεχόμενο του τηλεγραφήματός 
τους:

«Ερχόμαστε ζώα δύο, δηλαδή, ερχόμαστε να έρθετε 
να μας παραλάβετε με δύο ζώα. 

Σε ανάλογη ανάγκη κάποιος νέος έγραφε σε τηλε-
γράφημα προς τους δικούς του:

-Έρχομαι μουλάρι, δηλαδή έρχομαι να έρθετε να με 
πάρετε με μουλάρι.

Υποσημείωση: 1. Ρόβας: άλλες πηγές αναφέρουν ως τόπο 
καταγωγής του τον Καλωτά ή τους Ασπραγγέλους Ζαγορίου.

από τον Κώστα 
Μακρή

Ο Λάμπρος Γ. Βαγγελής και ο Λάμπρος Κ. Βαγγελής 
καλλιγώνουν
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Τα σπουδαία γεγονότα κάθε εποχής διασώζο-
νται κατά κύριο λόγο μέσω της Ιστορίας. Αυτή 
αναλαμβάνει την ευθύνη να τα μνημονεύσει, να 

τα περιγράψει, να αναζητήσει αιτίες και αφορμές, να 
επισημάνει τα αποτελέσματά τους πάνω στον άνθρω-
πο και στο περιβάλλον, να αξιολογήσει τη βαρύτητά 
τους στην ιστορική πορεία της ανθρωπότητας. Αν η 

επιστήμη της Ιστορίας έχει 
την ευθύνη να καταγράψει 
σε όλες τις διαστάσεις που 

προαναφέρθηκαν ένα σπουδαίο ή συνταρακτικό γεγο-
νός, η Λογοτεχνία με τον παραστατικό της λόγο έχει την 
υποχρέωση να το ζωντανέψει ως ανθρώπινο δράμα, 
δίνοντας στους αναγνώστες της τη δυνατότητα να το 
βιώσουν.

Η Λογοτεχνία, ωστόσο, προτιμά περισσότερο τα 
γεγονότα εκείνα που έχουν ως δημιουργό και πρω-

ταγωνιστή τον άνθρω-
πο. Πόλεμοι, περιπέτειες, 
κοινωνικοί και πολιτικοί 
αγώνες, υπαρξιακές αγω-
νίες και άλλα «ανθρωπο-
κεντρικά» θέματα τραβούν 
περισσότερο το ενδιαφέ-
ρον της. Η υπόθεση, όμως, 
του αρχαιότερου λογοτε-
χνήματος, του Έπους του 
Γκιλγκαμές1 (3η – 2η χιλι-
ετία π.Χ) εκτυλίσσεται κάτω 
από τη σκιά του συγκλονι-
στικότερου έως τότε φυσι-
κού φαινομένου, που ήταν 
ο κατακλυσμός. Φαινόμενο 
που διασώζεται στη συλ-

λογική μνήμη των μεσογει-
ακών λαών (ιστορία του Νώε στην Παλαιά Διαθήκη, ο 
μύθος του Δευκαλίωνος και της Πύρρας στην ελληνική 
μυθολογία). Ισχυρή ένδειξη ότι την Λογοτεχνία δεν την 
αφήνουν ασυγκίνητη οι σεισμοί, οι καταποντισμοί και οι 
λοιμοί, όπως τους απαριθμεί η δέηση στην Ακολουθία 
της Εκκλησίας μας. 

Μολονότι οι αναφορές σε αρρώστιες και σε άρρω-
στους ήρωες είναι συχνές σε έργα της Λογοτεχνίας 
μας και συνιστούν έναν από τους συνηθισμένους 
λογοτεχνικούς «τόπους», εντούτοις, λιγοστά είναι τα 
έργα που αναφέρονται γενικά σε λοιμούς (επιδημίες 
και πανδημίες). Το παλαιότερο λογοτεχνικό κείμενο 
που αναφέρεται σε περίπτωση λοιμού είναι η Ιλιάδα. 
Ο Όμηρος, στο προοίμιο του έργου (10 πρώτοι στίχοι) 
περιγράφει σύντομα και καίρια την νούσον (νόσον) που 
σκόρπισε στο στρατόπεδο των Αχαιών ο Απόλλων, για 
να τιμωρήσει τον ηγέτη τους, τον Αγαμέμνονα, επειδή 
άρπαξε την κόρη του Χρύση, ιερέα του Απόλλωνος. 
Γεγονός που οδήγησε τελικά στην μήνιν2 του Αχιλλέως 
και στη σύγκρουσή του με τον Αγαμέμνονα, που αποτε-
λεί και το βασικό θέμα του έπους. Ένα δεύτερο σημα-
ντικό κείμενο στο οποίο γίνεται αναφορά σε λοιμό είναι 
η τραγωδία του Σοφοκλή Οιδίπους Τύραννος (420 
π.Χ.). Πάλι κι εδώ στον πρόλογο του έργου αναφέρεται 
ο λοιμός ως τιμωρία των Θηβαίων για τη δολοφονία 
του βασιλιά τους Λάιου. Η ανακάλυψη και η τιμωρία 
του δράστη θα οδηγούσε στην άρση της τίσεως3. Έτσι 
ξεκινά η πορεία του τραγικού ήρωα, του Οιδίποδα, από 
την μακάρια άγνοια στην οδυνηρή επίγνωση. Και στα 
δυο κείμενα παρατηρούμε: α) την ανάμειξη των θεών 
στα έργα και γενικά στη δράση των ανθρώπων. β) Το 
αρχέτυπο τραγικό σχήμα ύβρις – τίσις γ) την χρήση της 
νόσου (λοιμού) ως μέσου τιμωρίας. Υποθέσεις βέβαια 
που κινούνται στην περιοχή του μύθου.

Έναν περίπου αιώνα αργότερα περνάμε από το μύθο 
στην πραγματικότητα. Πρόκειται για τον λοιμό που 
ενέσκηψε στην Αθήνα στην αρχή του Πελοποννησιακού 
πολέμου (430-429 π.Χ.)4, τον οποίο περιγράφει ο 
Θουκυδίδης στο δεύτερο βιβλίο της Ιστορίας του (Βιβλ.
ΙΙ, κεφ. 47-54). Ο μεγάλος ιστορικός με τη γνωστή 
ακρίβεια που τον διέκρινε, αλλά και με ένα λόγο σφι-
χτοδεμένο, κρουστό και παραστατικό, που θα τον ζήλευε 
κι ο καλύτερος λογοτέχνης, ζωντανεύει το δράμα των 
εγκλείστων στα Μακρά Tείχη Αθηναίων. Αυτόπτης και 
αυτήκοος μάρτυς και, το κυριότερο, παθών ο ίδιος (προ-
σβλήθηκε από την αρρώστια και επέζησε), έδωσε στο 
κείμενό του τη βαρύτητα της προσωπικής μαρτυρίας.

Ο Θουκυδίδης στην αφήγησή του επιμένει στα 
παρακάτω σημεία: α) Στην εμφάνιση και εξακτίνωση της 

νόσου. Εμφανίζεται στην Αιθιοπία και διαδίδεται διαδο-
χικά στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, στην Περσία, στη Λήμνο, 
σε ορισμένα μέρη της Πελοποννήσου και κορυφώνεται 
η δράση της στην Αθήνα. Έχει συνεπώς πανδημικό 
χαρακτήρα με βάση τα δεδομένα του τότε «γνωστού» 
κόσμου. β) Στην περιγραφή των συμπτωμάτων της 
νόσου, μια περιγραφή λεπτομερή, η οποία στηρίζεται 
στην ιατρική ορολογία της εποχής, πράγμα που φανε-
ρώνει ότι ο Θουκυδίδης γνώριζε πολλά από τα συγ-
γράμματα των ιπποκρατικών γιατρών. Σύμφωνα με τον 
Άγγλο κλασσικό φιλόλογο D. L. Page5 από τις 94 λέξεις 
που χρησιμοποιεί στην περιγραφή της συμπτωματολογί-
ας της νόσου οι 77 είναι παρμένες από την ιπποκράτεια 
ιατρική ορολογία. γ) Στην καταστροφική δράση της 
νόσου μέσα και έξω απ’ τα τείχη. Επιμένει ιδιαίτερα στο 
δράμα των γιατρών που αγνοούν τη νόσο και γίνονται 
θύματά της, καθώς έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς. 
δ) Στη «συνωμοσιολογία» σχετικά με την πρόκληση του 
κακού (οι Πειραιώτες που πρώτοι μολύνθηκαν, διέδιδαν 
ότι τάχα οι Λακεδαιμόνιοι του Αρχίδαμου «δηλητηριά-
σανε» τα νερά των πηγαδιών τους. ε) Στις ψυχολογικές 
αντιδράσεις αυτών που προσβλήθηκαν (κατάθλιψη, 
φόβος ατομικός και ομαδικός πανικός, αγωνία, παραί-
τηση κ.α.). στ) Στις ηθικές επιπτώσεις της νόσου. Το 
σημαντικότερο απόσπασμα της αφήγησης, μια σε βάθος 
ψυχολογική και κοινωνιολογική ανάλυση της παθογέ-
νειας που προκάλεσε η νόσος, εφάμιλλη με εκείνη της 
«παθολογίας του πολέμου» που συναντούμε στην αρχή 
της Ιστορίας του (απείθεια προς το θεϊκό κι ανθρώπινο 
νόμο, κατάλυση κάθε ηθικής αρχής, κάθε σεβασμού 
προς τους νεκρούς, ξεστράτισμα στις πρόσκαιρες και 
άνομες ηδονές, κατάλυση κάθε κοινωνικής ιεράρχησης 
κ.α). ζ) Δε λείπει κι η αναφορά στις μαντείες και στη 
σχετική φημολογία, πράγματα τα οποία ο ορθολογιστής 
ιστορικός τα απορρίπτει με τον τρόπο του.

Μελετώντας το δεύτερο βιβλίο της Ιστορίας του 
Θουκυδίδη κάποιος, έχει την αίσθηση ότι παρακολουθεί 
επί σκηνής το δράμα της ένδοξης πόλης. Προηγούνται 
της περιγραφής του λοιμού οι δυο τελευταίοι λόγοι 
που εκφώνησε ο Περικλής προς τους Αθηναίους, ο 
Επιτάφιος και ο έσχατος συμβουλευτικός του λόγος, το 
κύκνειο άσμα του μεγάλου πολιτικού. Εκεί εκθειάζονται 
οι αρετές και οι αξίες του πολιτεύματος της Άμεσης 
Δημοκρατίας και των πολιτών: άγρυπνη συμμετοχή στο 
κοινά, ισονομία, αξιοκρατία, ανεκτικότητα στη ιδιωτική 
ζωή, διάλογος και άλλα. Αυτοί όμως οι άξιοι πολίτες, το 
καύχημα της πόλεως, μετατρέπονται, καθώς τους βρί-
σκει το κακό, σε μια πανικόβλητη αγέλη που επιδίδεται 
σε κάθε είδους βαρβαρότητα. Μια κατάσταση όπου 
κυριαρχεί το δόγμα «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Θουκυδίδη, ο 
βυζαντινός ιστορικός Προκόπιος περιγράφει την πανώ-
λη στα χρόνια του Ιουστινιανού (541-542 μ.Χ). Ο 
Προκόπιος στο βιβλίο του «Υπέρ των πολέμων λόγοι» 
αναφέρεται εκτενώς στον φονικότατο λοιμό της πανού-
κλας (πανώλους) που ξέσπασε στην Πόλη και αποδεκά-
τισε τον πληθυσμό της. Η αρρώστια, που προήλθε από 
τις περιοχές της Αιθιοπίας και της Αιγύπτου, χτύπησε 
και τον ίδιο τον Ιουστινιανό, ο οποίος δύσκολα κατάφε-
ρε να τη νικήσει. Η εκτενής και παραστατική περιγραφή 
του γεγονότος, η λεπτομερής αναφορά στα συμπτώμα-
τα της νόσου, η εμμονή του βυζαντινού ιστορικού στα 
τραγικά αποτελέσματα από την «δράση» της φονικότα-
της ασθένειας, ακόμη και πολλές υφολογικές ομοιότη-
τες παραπέμπουν στο πρότυπό του, στον Θουκυδίδη.

Στο κείμενο του Θουκυδίδη για το λοιμό στηρίζε-
ται και η τραγωδία Ασπασία, γραμμένη το 1813 από 
τον Φαναριώτη λόγιο, πολιτικό και ποιητή Ιακωβάκη 
Ρίζο – Νερουλό. Πρόκειται για ένα τρίπρακτο θεατρι-

κό έργο, με πρωταγωνιστικό πρόσωπο την Ασπασία, 
γνωστή από την σχέση της με τον Περικλή. Στο έργο 
αυτό, που εξαίρει την στάση της ηρωίδας απέναντι στην 
φονική ασθένεια, η ευθύνη για το ξέσπασμα του λοιμού 
επιρρίπτεται στις λαθεμένες πολιτικές επιλογές των 
Αθηναίων. Αλαζονική συμπεριφορά προς τους συμμά-
χους τους, βίαιη επιβολή της θέλησής τους, σφαγή των 
Μηλίων, διασπάθιση των χρημάτων του συμμαχικού 
ταμείου της Δήλου, υπερψήφιση της ένοπλης σύρραξης 
με τους Σπαρτιάτες και τους συμμάχους τους. Πάλι κι 
εδώ το σχήμα ύβρις – τίσις, στηριγμένο, ωστόσο, σε 
μια ορθολογική ερμηνεία που δεν επικαλείται θεϊκές 
παραμβάσεις.

Στους μεσαιωνικούς χρόνους, με τους εντειχισμέ-
νους χώρους των αστικών κέντρων και την πυκνή 
δόμηση, ευνοούνταν η διάδοση επιδημιών, οι οποίες 
συχνά έπαιρναν διαστάσεις πανδημιών. Για δυο περί-
που αιώνες (15ο και 16ο αι. μ.Χ) οι διάφορες μορφές 
πανώλους (σηψαιμική, βουβωνική και πνευμονική) απο-
δεκάτισαν τον πληθυσμό της Ευρώπης. Μια τέτοια 
περίπτωση θανατικού εξιστορεί ο Εμμανουήλ Λιμενίτης 
– Γεωργιλάς στο αφηγηματικό του ποίημα Το Θανατικό 
της Ρόδου. Το ποίημα, γραμμένο το 1498 μ.Χ. σε δεκα-
πεντασύλλαβους στίχους με ζευγαρωτή ομοιοκαταλη-
ξία και σε μια γλώσσα δημώδη μεσαιωνική, αναφέρεται 
σε μια επιδημία πανώλους στη Ρόδο που έλαβε χώρα 
την ίδια χρονιά. Ήταν μια περίοδος που το νησί βρι-
σκόταν στα χέρια των Ιωαννιτών Ιπποτών. Η χρηστή 
διοίκησή τους, ο σεβασμός προς τον ντόπιο πληθυσμό, 
η πλεονεκτική θέση του νησιού, το εμπόριο και άλλα 
δημιούργησαν μια κατάσταση ευμάρειας στους κατοί-
κους. Αυτό με τη σειρά του οδήγησε σε μια έκλυση των 
ηθών και σε μια ελευθεριάζουσα ερωτική συμπεριφορά 
των γυνακών. Εδώ εντοπίζει ο ποιητής και τη ρίζα του 
κακού, μετασχηματίζοντας το αρχαιοελληνικό σχήμα 
ύβρις – τίσις στο αντίστοιχο χριστιανικό: αμαρτία = 
(ηθικό παραστράτημα) – τιμωρία6 . Την έκταση της 
καταστροφής περιγράφουν οι παρακάτω εισαγωγικοί 
στίχοι του ποιήματος:

Άρχοντες, πλούσιοι και πτωχοί, μικροί τε και μεγάλοι
Και εσείς αυθέντες φρέρηδες7, οπού’σθε το κεφάλι
Τι ήτον ετούτο το κακό, το μέγα και μυστήριον
Και το πικρόν θανατικόν, το φοβερόν κριτήριον8
Οπού’ λθε κι ηύρε την πτωχήν την Ρόδον τη μισκήνα9
Κι έφα τους ανθρώπους της με λοιμασμένην πείνα10
Και θέρισε τον ‘πίσκοπον κι έκοψε τους παπάδες
Διακόνους κι εκκλησιαστικούς και τους ξαγορευτάδες11
Κι επίκρανε τους γέρονταις κι έθλιψε ταις μανάδες
Ταις κόραις ταις ανέγλυτες12 και ταις νοικοκυράδες.
Εχορταριάσαν τα στενά κι οι ρύμες13 ασχημήσαν.

Στα νεότερα χρόνια ασθένειες που ταλάνισαν τον 
τόπο μας και τις γειτονικές μας περιοχές, παίρνοντας 
τη μορφή επιδημιών ήταν: α) η πανώλης στην Κων/
πολη το 1751 β) η πανώλη στα χρόνια του Καποδίστρια 
(1828-29) γ) η χολέρα του 1854, η οποία πήρε και το 
προσωνύμιο ξένη δ) η χολέρα του 1865 ε) ο κοιλιακός 
τύφος στην Αθήνα του 1881 στ) η ισπανική γρίπη του 
1918 και ζ) η φυματίωση και η λέπρα στα χρόνια του 
μεσοπολέμου . Από αυτές τις ασθένειες οι δυο περιπτώ-
σεις της χολέρας, η πανώλης της Κωνσταντινούπολης 
το 1751 μ.Χ, ο τύφος του 1881 και η λέπρα απασχόλη-
σαν τη Λογοτεχνία.

Η πανώλης του 1751 στην Κωνσταντινούπολη 
είναι περισσότερο γνωστή από διάφορες ιστορικές 
μαρτυρίες Ευρωπαίων αξιωματούχων14 στην Πόλη, 
παρά από λογοτεχνικές αναφορές. Οι μαρτυρίες αυτές 
δίνουν έμφαση στους θανάτους που προκάλεσε η 
ασθένεια, χωρίς, ωστόσο, να συμφωνούν στον αριθμό 
των νεκρών. Γεγονός πάντως είναι ότι χάθηκε ο μισός 
σχεδόν πληθυσμός της Πόλης κι ανάμεσά τους χάθη-
καν πολλοί Έλληνες και Αρμένιοι που καταγίνονταν 
με το εμπόριο και την ναυτιλία, καθώς η ασθένεια 
σχετιζόταν με το εμπόριο σιτηρών από περιοχές της 
Αιθιοπίας, του Σουδάν και της Αιγύπτου και διαδόθηκε 
μέσω των καραβιών που διεξήγαγαν το εμπόριο. Από 
την πλευρά της Λογοτεχνίας διασώζεται μια λιγόστι-
χη αναφορά του Σκοπελίτη λόγιου και ποιητή Κών/
νου – Καισάριου Δαπόντε στο έργο του «Καθρέπτης 
γυναικών». Πρόκειται για εκτενές στιχούργημα γραμ-
μένο σε δεκαπεντασύλλαβους στίχους με ζευγαρωτή 
ομοικαταληξία. Ενώ το θέμα του έργου είναι κατά τον 
συγγραφέα η «έμμετρος αναδιήγησις καλών τε και 
κακών γυναικών», βρίσκει την ευκαιρία να αναφερθεί 
ακροθιγώς και στον «συγκαιρινό» του λοιμό:

Όταν επήγα δε κι εγώ με τον Αλεξανδρείας
Εις της πανούκλας τον καιρό της τόσον φονουτρείας
Όπου εκαταρήμαξεν και πόλιν και χωρία

Οι Επιδημίες στην Ελληνική Λογοτεχνία

του Θ.Γ. Γόγολου

Άγαλμα προς τιμήν 
του Γκιλγαμές

Λοιμός σε αρχαία πόλη, πίνακας του 17ου αι. του Μίχιελ 
Σβέιρτς. Θεωρείται πως αναφέρεται στο λοιμό των Αθηνών.
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¨Ότι προ χρόνων ικανών δεν έγινεν ομοία. 
(Καθρέπτης Γυναικών, τομ β΄ 178-180)

Η χολέρα του 1854 συνδέεται με τον αγγλογαλλικό 
αποκλεισμό του Πειραιά και τον Κριμαϊκό πόλεμο. Οι 
Άγγλοι θέλοντας να αποτρέψουν τη συμμετοχή των 
Ελλήνων σε αυτόν τον πόλεμο και να τους αποθαρ-
ρύνουν σχετικά με τις διεκδικήσεις τους σε Θεσσαλία, 
Μακεδονία και Ήπειρο, προέβησαν σε συνεργασία με 
τους Γάλλους στον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών 
του Πειραιά, του Ναυπλίου, της Κορίνθου κ.ά, μετα-
δίδοντας ταυτόχρονα και τη χολέρα στον Πειραιά και 
την Αθήνα. Τα θύματα της ασθένειας στην Αθήνα μόνο 
ήταν πάνω από τρεις χιλιάδες, 
Οι περισσότεροι κάτοικοι σώθη-
καν φεύγοντας από την πόλη 
και μετακομίζοντας στα χωριά 
της Αττικής και των γειτονι-
κών νομών. Ο πεζογράφος Εμμ. 
Λυκούδης ζωντανεύει στη νου-
βέλα του Η Ξένη του 1854 (α’ 
έκδ. 1893), σκηνές από τη θανα-
τηφόρα ασθένεια, εστιάζοντας 
την πρoσοχή του στο θέμα της 
εξάρτησης και της ξενοκρατίας:
«Δυστυχισμένη, θεοκατάρατη 
χρονιά. Ποιος θα λησμονήσει τι κακά έσυρε μαζί της; 
Είναι κάτι χρόνοι, οπού τραβούν οπίσω τους τα βάσανα, 
τις συφορές, αλυσίδα βαρειά, ατέλειωτη αλυσίδα που 
σέρνεται στα στήθια. Αφορία από έτη, καταστροφές από 
σεισμούς, εθνικές ελπίδες ξεριζωμένες, η ληστεία να 
βράζει στην Ελλάδα απ’ άκρη σ’ άκρη... Η ξένη Κατοχή 
υβριστική να πατεί κατάστηθα τη χώρα, χωρίς ούτε να 
πνίξει τη μαύρη διχόνοια! Κι όμως δεν ήσαν αρκετά αυτά. 
Όχι. Πίσω ήταν το πλιο φαρμακερό ποτήρι. Ήταν γραφτό 
να στήσει στον άμοιρο, στο βασανισμένο ετούτο τόπο, το 
μαύρο τσαντίρι της, στριγκλιάρα γύφτισσα, η πρασινοκί-
τρινη αμαζόνα του θανάτου, η Επιδημία ….»

Πιο αιχμηρή ήταν η αντίδραση του Μακρυγιάννη 
στην αποικιοκρατική συμπεριφορά των Άγγλων την 
περίοδο αυτή. Γράφει στα «Απομνημονεύματά» του:
«Και ένας μεγάλος στόλος των σκύλων μας έχουν κάμει 
μπλόκον οπούναι περίπου τρεις μήνες και μας πήραν όλα 
τα καράβια και μας κατακερμάτισαν όλο το εμπόριο και 
τζαλαπάτησαν την σημαία μας και πεθαίνουν της πείνας 
οι άνθρωποι των νησιών και εκείνοι οπούχουν καράβια 

γκιζερούν στους δρόμους και κλαίνε με μαύρα δάκρυα..»
Στη χολέρα του 1865 αναφέρεται το εκτεταμένο 

διήγημα (νουβέλα) «Βαρδιάνος15 στα σπόρκα16» του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το διήγημα γράφτηκε το 
1893 και δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στην «Ακρόπολιν» 
του Βλάση Γαβριηλίδη. Αργότερα εκδόθηκε από την 
Εστία. Στο οπισθόφυλλον της Εστίας διαβάζουμε: 
«Ο «Βαρδιάνος» θα αποτελέσει εύθυμον αντίρροπον 
κατά του φόβου και της λύπης που γεννά η ανάγνω-
σις των περί της φοβεράς νόσου ειδήσεων». Στο ίδιο 
μήκος κύματος κινούνται και τα σχόλια στο προλογικό 
σημείωμα της «Ακροπόλεως». Είναι αλήθεια ότι στο 
διήγημα αυτό του Παπαδιαμάντη ισορροπεί το κωμι-
κό στοιχείο με το τραγικό. Πρώτα – πρώτα είναι ένα 
έργο που στηρίζεται στη μνήμη, καθώς η συγγραφή 
του απέχει εικοσιοχτώ χρόνια από το εξιστορούμενο 
γεγονός.Πρόκειται για «χολερικές αναμνήσεις», όπως 
το χαρακτηρίζει σε άλλο σημείο του προλόγου της η 
«Ακρόπολις». Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι έχουμε να 
κάνουμε με ένα ευθυμογράφημα. Ο κυρ- Αλέξανδρος με 
τις απαράμιλλες περιγραφές του ζωντανεύει όχι μόνο 
το γεγονός της επιδημίας, αλλά και το γενικότερο κλίμα 
μιας εποχής στην ελληνική επαρχία (εδώ στο νησί του). 
Στα διάσπαρτα σχόλιά του, άμεσα ή έμμεσα, διεκτρα-
γωδεί την πολιτική κατάσταση της εποχής: «Θα έλεγεν 
τις ότι η χώρα ταύτη (η Ελλάς) ηλευθερώθη επίτηδες δια 
να αποδειχθή ότι δεν είναι ικανή προς αυτοδιοίκησιν ….»

Με σύντομες αλλά καίριες αναφορές αναβιώνει την 
οικονομική, την κοινωνική, την ψυχολογική και την ηθική 

κατάσταση των ανθρώπων της ελληνικής ενδοχώρας 
σε μια περίοδο γενικευμένου φόβου από την πανδημική 
επέκταση της νόσου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χολέρα 
του 1865 ταλαιπώρησε ολόκληρη την Ευρώπη και την 
Εγγύς Ανατολή:

 «Δυστυχισμένη χρονιά εκείνη…Εις αυτά τα τελευταία 
χρόνια είχε αρχίσει να εφαρμόζεται το «κάθε πέρσι και 
καλύτερα». Η φτώχεια ήτον μεγάλη, η γρίνια ακόμη μεγα-
λυτέρα. Το δε χειρότερον ήτο η ασθένεια …. Ο Θεός να 
φυλάγει και πάλιν όλον τον κόσμον, και δεύτερον εμάς 
τους αμαρτωλούς. Μεγάλα δεινά, αφορία, πείνα, αρρώ-
στια, όλα μαζί ηκούοντο. Και ο φόβος τα έκανε μεγαλύτε-
ρα, Η δε αμαρτία έκαμνε τον φόβον μεγαλύτερον. «Καλή 
μετάνοια! Χριστιανοί, Καλή φώτιση και καλά υστερνά» 
Ούτω εκήρυττεν και ούτω ελάμβανεν το θάρρος να συμ-
βουλεύει τας νεωτέρας η γραία Σκεύω»

Το 1881 ταρακούνησε την Αθήνα επιδημία κοιλια-
κού τύφου. Σε αυτήν αναφέρεται η μονόπρακτη σάτιρα 
«Επιδημία» του Γεωργίου Σουρή. Πρόκειται για μια 
σάτιρα που στοχεύει περισσότερο στα ήθη της εποχής, 
όπως αυτά αποκαλύπτονται κάτω από το φόβο της 
ασθένειας. Σατιρίζονται η υπερβολική συμπεριφορά του 
μεγαλοαστού, οι πολιτικές δολοπλοκίες, η αισχροκέρ-
δεια και η υποκρισία. Η τραγική ειρωνεία στην περίπτω-
ση του συμπαθούς σατιρικού ποιητή είναι ότι ο ίδιος 
πέθανε το 1919 προσβληθείς από μια άλλη επιδημία, 
την ισπανική γρίπη του 1918- 19.

Στα νεότερα χρόνια ο λοιμός χρησιμοποιείται από 
τους Έλληνες λογοτέχνες συμβολικά ή αλληγορικά. Αν 
εξαιρέσουμε το έργο του Γουλιέλμου Άμποτ, «Γη και 
νερό» που αναφέρεται στους 
χανσενικούς της Σπιναλόγκας 
με ρεαλιστικό τρόπο, τα άλλα 
έργα που αναφέρονται σε επι-
δημίες κινούνται στο χώρο των 
συμβόλων και των αλληγοριών. 
Ο Άμποτ στο έργο του θίγει 
το θέμα του κοινωνικού στιγ-
ματισμού που προκαλεί στους 
φορείς της η σαρκοβόρα ασθέ-
νεια της λέπρας, καθώς και του 
κοινωνικού απομονωτισμού. 
Παράλληλα ακτινογραφεί την 
μικρή κοινωνία των λεπρών της 
Σπιναλόγκας. 

Η δίψα των ανθρώπων για τη ζωή, για την ελευθερία, 
για τον έρωτα που έρχεται σε αντίθεση με την σταδιακή 
φθορά του σώματος, την πίεση της απομόνωσης και 
γενικά την φρικτή αίσθηση της ανελευθερίας, είναι ορι-
σμένες από τις πτυχές του τραγικού αυτού θέματος που 
απασχολούν τον συγγραφέα. 

Από τα έργα που κινούνται στη σφαίρα της αλληγο-
ρίας ή των συμβόλων ξεχωρίζουν τα μυθιστορήματα: Ο 
Λοιμός του Ανδρέα Φραγκιά (1957) και το Grafitto του 

Παύλου Μάτεσι (Καστανιώτης 
2009). Στο πρώτο, ο λοιμός 
λειτουργεί ως αλληγορία και 
παραπέμπει στους ασφυκτι-
κούς μηχανισμούς ενός πιεστι-
κού καθεστώτος που επενεργεί 
πάνω στον άνθρωπο με τη βία 
και το φόβο. Στο δεύτερο, ο 
λοιμός λειτουργεί συμβολικά, 
είναι μια απρόσωπη δύναμη 
που επενεργεί διαλυτικά και 
αποδομεί τις κοινωνικές σχέσεις 

και γενικότερα την κοινωνική οργάνωση.. Ο χειρισμός 
αυτός του θέματος φανερώνει επιδράσεις από αξιόλογα 
έργα της ξένης λογοτεχνίας. Πρώτος που χρησιμοποίησε 
τον λοιμό ως σύμβολο είναι ο Αλμπέρ Καμύ στο έργο του 
Η πανούκλα (1947). Ο Γάλλος νομπελίστας συγγραφέας 
συνδέει τον λοιμό με τον πόλεμο και με ευρηματικό 
τρόπο παραπέμπει στα ολοκληρωτικά καθεστώτα (ναζι-
σμός, σταλινισμός), όπου η απρόσωπη βία των μηχανι-
σμών της εξουσίας παραλληλίζεται με τον απρόσωπο 
χαρακτήρα της νόσου. Αυτό ακριβώς το «απρόσωπον», 
που λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, είναι ο κοινός παρο-
νομαστής των δυο φαινομένων. Ο πρωταγωνιστής του 
έργου, ο γιατρός Ριέ, που μάχεται κατά της νόσου είναι 
η ελπιδοφόρος δύναμη που ανθίσταται σε αυτές τις 
καταστάσεις και προσπαθεί να διασώσει την ανθρωπιά 
και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

Συμπερασματικά, οι επιδημίες αντιμετωπίζονται από 
τη Λογοτεχνία μας (αρχαιοελληνική και νεοελληνική) ως 
ανθρώπινα δράματα, όπου δοκιμάζονται ο πολιτισμός, η 
ανθρωπιά, η ηθική αντοχή του ανθρώπου. Συνιστούν 
κρίσεις, δηλαδή, κριτήρια, δοκιμασίες, όχι μόνο σωματι-

κές, αλλά, κυρίως, ψυχικές και ηθικές. Στα παλαιότερα 
λογοτεχνικά έργα οι επιδημίες ερμηνεύονται, κυρίως, με 
βάση τις θεολογικές αντιλήψεις της κάθε εποχής. Στα 
αρχαιοελληνικά κείμενα οι επιδημίες ερμηνεύονται με 
βάση το σχήμα (άτη  ύβρι)  (νέμεσις  τίσις). H 
Άτη, αρχαία θεότητα, προσωποποίηση της συσκότισης 
και της σύγχυσης των φρενών, οδηγεί τον άνθρωπο στην 
ύβριν, την αλαζονική και προκλητική συμπεριφορά προς 
τους θεούς και τους ανθρώπους, αυτό προκαλεί τη νέμε-
σιν, την οργή των θεών που έχει ως αποτέλεσμα την 
τίσιν, δηλαδή την τιμωρία. Συνήθεις μορφές τίσεως ήταν 
οι λοιμοί και οι θεομηνίες (φυσικές καταστροφές). Η ίδια 
άλλωστε η λέξη θεομηνία παραπέμπει στη θεϊκή τιμωρία 
(θεού +μήνις = θεομηνία = οργή θεού). Στους χριστιανι-
κούς αιώνες που ακολούθησαν, το ερμηνευτικό αυτό 
σχήμα μετατοπίστηκε ελαφρώς, χωρίς, ωστόσο, να 
αλλάξει στην ουσία του. Έτσι προέκυψε το σχήμα αμαρ-
τία – τιμωρία, όπου η αμαρτία ταυτίζεται με κάθε ηθικό 
σφάλμα ή παραστράτημα.

Παράλληλα με τις ερμηνείες αυτές που εδράζονται 
στις θρησκευτικές αντιλήψεις, υπάρχουν και κείμενα 
που αντιμετωπίζουν ρεαλιστικότερα τα φαινόμενα των 
επιδημιών. Εκτός από τα ιστορικά κείμενα (Θουκυδίδης, 
Προκόπιος), μια σειρά λογοτεχνικά κείμενα των νεοτέ-
ρων, κυρίως, χρόνων επικεντρώνουν την προσοχή τους 
στις ανθρώπινες αιτίες των επιδημιών. Αξιοπρόσεχτο 
είναι το γεγονός ότι επιμένουν στις πολιτικές ευθύνες 
όσον αφορά στην παρουσία του κακού, στη διασπορά και 
στην αντιμετώπισή του. Άλλωστε, η εμφάνιση των περισ-
σοτέρων επιδημιών συμπίπτει με ανώμαλες πολιτικές 
καταστάσεις (πόλεμοι, αποκλεισμοί κ.α), στοιχείο που, 
μάλλον, δικαιώνει τη στάση αυτών των συγγραφέων. 

Ανεξάρτητα, όμως, από τη λογοτεχνική αξία, τις 
ερμηνευτικές εκδοχές του θέματος, την τεχνοτροπία 
που ακολουθούν έργα αυτής της κατηγορίας, εκείνο 
που τα καταξιώνει στη συνείδηση του αναγνώστη είναι 
το κατά πόσο εστιάζουν στο ανθρώπινο δράμα και 
αναδεικνύουν την τραγική διάσταση της ανθρώπινης 
φύσης, Ο φόβος του θανάτου, η αίσθηση της αδυναμί-
ας του ανθρώπου μπροστά στον αόρατο αλλά παντα-
χού παρόντα κίνδυνο, η οδυνηρή αίσθηση της ανελευ-
θερίας είναι μερικές όψεις αυτής της τραγικότητας. Οι 
οποιεσδήποτε ομοιότητες με τη σημερινή κατάσταση 
που διανύουμε δεν είναι καθόλου συμπτωματικές. 

Σημειώσεις
1 Πρόκειται για επικό (αφηγηματικό) ποίημα των Ασσυρίων που 
σώθηκε γραμμένο σε σφηνοειδή γραφή.
2 Μήνις = οργή, θυμός από το μαίνομαι.
3 Τίσις = πληρωμή, ανταπόδοση, τιμωρία, από το ρήμα τίω ή 
τίνω = πληρώνω, ανταποδίδω. Σήμερα χρησιμοποιούμε συνή-
θως το ρήμα αποτίω π.χ. απέτισε φόρο τιμής.
4 Πρόκειται για την πρώτη φάση του πελοποννησιακού πολέμου 
η οποία πηρε την ονομασία Αρχιδάμειος Πόλεμος από τον ηγέτη 
του σπαρτιατικού στρατού, βασιλιά Αρχίδαμο.
5 Βλέπε Α. Γεωργοπαπαδάκου, Εκλεκτά μέρη από τον Θουκυδίδη, 
σελ. 166, εκδ. Μάλλιαρης – Παιδεία Θεσσαλονίκη 1986.
6 Η λέξη αμαρτία καθώς και το ρήμα αμαρτάνω σημαίνουν 
σφάλμα κα σφάλλω, αδιάκριτα αν πρόκειται περί λογικού ή 
ηθικού σφάλματος, στην εκκλησιστική ορολογία σημαίνει απο-
κλειστικά ηθικό σφάλμα και ξεστράτισμα.
7 Φρέρηδες = Γάλλοι καλόγεροι και δάσκαλοι της Γαλλικής. 
Εδώ προκειται για τους ιππότες – μοναχούς του τάγματος του 
Αγίου Ιωάννου που διαφεντεύανε το νησί.
8 Κριτήριον = δοκιμασία. Η ασθένεια εδώ παρουσιάζεται ως 
θεϊκή δοκιμασία της πίστης και της ηθικής των ανθρώπων
9 Μισκήνα = φτωχή, κακορίζικη, από το αραβικό miskin = 
φτωχή 
10 Λοιμασμένη πείνα: κυριολεκτικά σημαίνει άρρωστη πείνα, 
εδώ πρόκειται για σχήμα υπαλλαγής και σημαίνει λαίμαργη 
αρρώστια.
11 Ξαγορευτάδες = εξομολογητές, πνευματικοί, από το ρήμα 
εξαγορεύω = αποκαλύπτω, εξομολογούμαι, εξ ου και εξαγορία 
ή εξαγόρευσις = εξομολόγηση.
12 Ρύμες = πάροδοι, σοκάκια, ρούγες π.χ. πλανάται ανά τας 
οδούς και τας ρύμας (από το ρήμα ρέω). Ωστόσο στον ενικό 
αριθμό σημαίνει και ροή π.χ. εν τη ρύμη του λόγου του.
13 Ανέγλυτες = αγνές, παρθένες, μάλλον από το α(στερ.) + 
έκλυτες =ανήθικες 
14 Ο Άγγλος γιατρός στην Κων\πολη, Mordach Mackenzie 
ανεβάζει τους νεκρούς σε 150.000, ενώ ο Άγγλος πρέσβης, 
Τζέιμς Πόρτερ τους περιορίζει σε 60.000, βλ. άρθρο Γιώργου 
Καραμπελιά, «Η άλλη Επανάσταση του’21. Ο Καποδίστριας και 
η πανώλης του 1828», Ιστότοπος Εναλλακτικής Ενημέρωσης.
15 Βαρδιάνος = αυτός που κάνει βάρδιες, ο φύλακας. Εδώ ο 
φύλακας στο λοιμοκαθαρτήριο ή στο λαζαρέττο όπου κάνανε 
καραντίνα οι προσβεβλημένιοι από την ασθένεια.  
16 Σπόρκα = τα μολυσμένα (εδώ εννοεί τα μολυσμένα καράβια). 
Το επίθετο σπόρκος από τα ιταλικά sporco<λατ. spurcus = ο 
μιαρός, ο μολυσμένος. Στη ναυτική ορολογία η λέξη σπόρκα 
χρησιμοποείται και ως επίρρημα π.χ. τα πέρασε ή τα βρήκε 
σπόρκα στα καράβια και ξεμπάρκαρε= δυσκολεύτηκε, τα βρήκε 
σκούρα στα καράβια,

1854. Χολερικοί ασθενείς



τα
σαρακατσανικα8 φ. 82

Στο προηγούμενο φύλο στα «Χαιρετήματα», διάβασα το 
άρθρο της Ελένης Π. Ράπτη, και μου έξυσε παλιές πλη-
γές. Μου ήρθαν στο μυαλό μου παλιές μνήμες, στιγμές 

αξέχαστες! Πράγματα που δε γράφονται, δεν διδάσκονται, τα 
καταλαβαίνει και τα νιώθει Μόνο αυτός που τα έζησε. Λίγο 
πολύ όλοι οι Σαρακατσαναίοι είχαμε την ίδια ζωή, την ίδια 
στράτα, το ίδιο κονάκι, τα ίδια β’νά, τα ίδια χειμαδιά . 

Θα προσπαθήσω να γράψω κάποια πράγματα για να 
θυμούνται οι παλιοί και να διαβάζουν οι νεότεροι, για να 
δουν τις δυσκολίες και τις ταλαιπωρίες της ζωής εκείνης των 
Σαρακατσαναίων . Διότι εκείνοι οι άνθρωποι είχαν βαθιά την 
ψυχή τους, είχαν αγνότητα, είχαν όλα εκείνα, όπως γράφει και 
η Ελένη, που λείπουν από μας σήμερα. Με αυτό μου το άρθρο 
θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους νέους μας! Με την πρώτη 
δυσκολία που τους παρουσιάζεται να μην το βάζουν κάτω, να 
μην απογοητεύονται από την παραμικρή αναποδιά και να μην 
τους παίρνει «από κάτω».

Διότι οι πρόγονοί μας, κατά την ταπεινή μου άποψη, ήταν 
ΗΡΩΕΣ. Ήταν δυνατοί άνθρωποι, πέρασαν πολλές μπόρες, 
δυνατές μπόρες. Άλλα δεν πτοήθηκαν, δεν απογοητευτήκαν. 
Πάντα έλεγαν «ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ»! Έζησαν στα τσελιγκάτα τους, 
στις στάνες τους με τα κοπάδια τους, έζησαν με αξιοπρέπεια. 
Και κατάφεραν πολλά. Κατάφεραν να μάθουν τα παιδιά τους 
γράμματα, και τα Σαρακατσανόπουλα ανέβηκαν σε όλες τις 
βαθμίδες της κοινωνίας. Έλεγαν και ματάλεγαν: «να φύγιτε 
πιδιάμ, να μάθητι γράμματα, να ζήσιτι καλύτερα απ`τι μας». 

Σήμερα μπορεί να μην έχουμε το ξεκίνημα για τα β’νά, 
μπορεί να μην έχουμε το στήσιμο της τέντας στη στράτα, να 
μην έχουμε το άρμεγμα στη στράτα, να μην έχουμε κάποια 
μάνα που θα αποχτήσει στ` στράτα, όπως η μάνα μου από-
χτησε την αδερφή μου την Ελένη στή στράτα, να, να, να, … 

Σήμερα όμως υπάρχουν άλλες δυσκολίες για την επιβί-
ωση. Εδώ πρέπει να μιμηθούμε τους προγόνους μας και να 
είμαστε ΔΥΝΑΤΟΙ και να λέμε «ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ» που είμαστε 
υγιείς. Ο πατέρας μου έλεγε: «Η 'γιά μι κάν' κι χαίρομαι. Η 'γιά 
κι καμαρώνου» . 

Και τώρα πάμε στο θέμα μας, στο ξεκιν’μα για τα β’νά. 
Το ξεκίν’μα για τα β’νά είχε μεγάλη δοκιμασία και ήθελε 

πολύ μελέτη για να παν' όλα καλά. Ήθελε έναν πολύ καλό 
σχεδιασμό. Ο τσέλιγκας, που ήταν υπεύθυνος για όλα, μόλις 
έμπαινε ο Απρίλης δεν μπορούσε να κοιμηθεί, δεν «τον κόλαε 
ύπνος» .

Στις 25 Μαρτίου, του Ευαγγελισμού, ήταν το πρώτο άκου-
σμα της άνοιξης. Ήταν ο ήχος από τα κυπριά και τις μεγάλης 
κ’δούνας (κουδούνας). Αρμάτωναν τα γκισέμια, μόνο για λίγες 
μέρες. Ήταν μέρα γιορτινή, διπλή γιορτή ο Ευαγγελισμός της 
Θεοτόκου και η απελευθέρωση της Ελλάδας το 1821.

Το δεύτερο άκουσμα της άνοιξης ήταν η λαλιά του κού-
κου. Απέναντι απ' τη Στάνη ήταν το εκκλησάκι του Προφήτη 
Ηλία, ο Αϊ-Λιάς. Το είχε κτίσει ο χωρικός Γιώτης  Κομίνης. Εκεί 
στον λόφο του Αϊ-Λιά ο κούκος με τη λαλιά του έφερνε το 
μήνυμα της άνοιξης. Άφηνε πίσω τις χειμωνιάτικες μπόρες 
και το παγωμένο ξεροβόρι π` αλώνιζε το σπανό λιβάδι της 
Στάνης .

Λίγες μέρες αργότερα, στον ίδιο λόφο του Αϊ-Λιά, ένα 
άλλο άκουσμα από ένα άλλο πουλί την τρυγόνα: «τρού – τρού 
– τρού ..». Ήταν σαν να έλεγε: «Σαρακατσαναίοι τι κάθεστε, δεν 
μ' ακούτε, ήρθε η άνοιξη, μη χασομεράτε, συνταχτείτε γλήγορα». 
«Άι-ντε μωρέ λιώσαν τα χιόνια στα (ι)βουνά,
χορτάριασαν οι κάμποι
Το λέει ο κούκος την αυγή, το γιόμα η τρυγόνα.
Κι σεις πιδιά μ` τι κάθιστι, κι ακόμα δε ξικ’νάτι.
Μας καρτερούνε τα (ι)βουνά, κι οι κρουσταλλένιες βρύσες!»

Δεν σας κρύβω την ώρα που μου 'ρχονται αυτές οι μνήμες 
στο μυαλό μου και κάθομαι και γράφω, ένα ρίγος διασχίζει 
το κορμί μου.

Ο κούκος και η τρυγόνα έστειλαν το μήνυμα στον τσέ-
λιγκα. Ο τσέλιγκας άρχισε να οργανώνει τα πράγματα. Το 
πρώτο μέλημά του ήταν ο κούρος, να κουρευτούν τα κοπάδια. 
Πίσω – μπροστά της Λαμπρής θα γένονταν ο κούρος. Αυτό 
εξαρτώνταν από την ημερομηνία του Πάσχα. Το Πάσχα στη 
Στάνη στήνονταν μεγάλο γλέντι. Αρνιά στις σούβλες, χορός, 
τραγούδι, κόκκινα αυγά και μπόλικο κρασί. 

Ο τσέλιγκας έβανε πρόγραμμα για τον κούρο. Σήμερα θα 
κουρέψουμε τα πρότα τ' Μιχάλη, αύριο τ'ς Γιώργενας, μεθαύ-
ριο τα Λιγέικα (του Λία), κοντά τα Βασλέικα και τα Λουτσια-
ρέικα. Αναφέρομαι στη ‘θκή μας τη Στάνη, που ξεχείμαζαμαν 
στον Αετό Φιλιατών.

Για μας τα λιανοπαίδια η χαρά απερίγραπτη. Ήθελαμαν να 
‘μαστε στον κούρο. Διότι ο κούρος ήταν μέρα γιορτινή, αρνιά 
στη σούβλα, άλλα και κι εκείνη η διαούρτη πο’ ‘φκιανε η μάνα 
δεν αστουχιώται. 

Θ’ αναφερθώ σ’ ένα γεγονός που έζησα με τον αδερφό 
μου τον Θόδωρο: Ήταν όλα έτοιμα για το κούρεμα στο κοπάδι 

του πάτερα μου. Εμάς δε μας κόλαε ύπνος. Σκεφτόμασταν να 
βρούμε μια αιτία να μην πάμε στο σχολειό. Εγώ ήμουν Έκτη 
τάξη κι ου Θόδωρους Τετάρτη. Ήθελαμαν μια ώρα και ένα 
τέταρτο να φτάσουμε στο σχολειό. Ξεκίν’σαμαν του πρωί μι 
τα κιφάλια κριμασμένα, σαν κατ΄ να μας έφταιγε. Φτάνουμε 
σε μια τοποθεσία «στ’ Σάρα». Εκεί ήταν ένα ριματάκι και είχε 
κοκκινόχωμα . Εγώ σαν τρανύτερους ‘ν ήβρα τ’ λύση. Αλείφο-
μαστε στου πρόσωπου με το κοκκινόχωμα κι στα μπουτζινάρια 
και γύρ’σαμαν πίσω. Μόλις μας είδε η μάνα: «Ούι – ούι κατ’ 
έπαθαν τα πιδιά». 

«Μάνα έπησαμαν εκεί στ’ Σάρα» .
«Βάρεσαταν πουλύ;». 
«Ε! Λίγο» .
«Αι καλά ! Λάτε ‘δώ γραμμένα μ’»
Αυτό ήταν κι έτσι απολαύσαμε με χαρά τον κούρο. 
Έπιαναμαν καμιά πρατίνα και χαίρομασταν π’ άφηναν 

φούντες οι κουρευταράδες στα γκεσέμια και στις καλές τις 
πρατίνες κι τ’ς έβαναν και τα κ’δούνια . 

Οι κουρευταράδες έπιναν κανιά ρακί κι έλεγαν «Άιντε και 
τ’ χρόνου διπλότερα» .

Μετά τον κούρο οι άντρες της Στάνης ασχολούνταν με το 
καραβάνι. Έπρεπε να καλιγώσουν τα πράματα, να μπαλώσουν 
τα σαμάρια, να βάλουν τ’ς γκ’βέρτες στα σαμάρια, να σελώ-
σουν τα μπινέκια. Το καραβάνι έπρεπε να ‘ταν περήφανο, διότι 
στ’ στράτα θ’ αναστομωνόμασταν κι μ’ άλλες στάνες, κι θα 
μας γέλαγαν. 

Οι γ’ναίκες ασχολούνταν με τα σκτιά, έρεπε να παν στ’ 
νιροτριβιά να πλύνουν τα μαλλιά, τ'ς βελέντζες . Να συντά-

ξουν τ’ αλαφρώματα, να ταιριάσουν τ’ς μεριές για τα φορτώ-
ματα . Μπορεί να φαίνεται ή ν’ ακούεται εύκολο άλλα για να 
συντάξεις ένα τέτοιο καραβάνι, να κάν’ς ένα τέτοιο ξεκίν’μα 
είναι πολύ δύσκολο. Επειδή όμως το έχω ζήσει και το ξέρω 
πολύ καλά σας πληροφορώ ότι χρειαζόταν μεγάλος αγώνας. 

Εμείς τα δασκαλοπαίδια μόλις έμπαινε ου Μάης έπαιρ-
ναμαν 25 λθαράκια ή χαλ’κάκια, τα ‘βαναμαν στο σακ’λάκι 
κι πέταγαμαν από ένα, ώσπου να ‘ρθει η μεγάλη μέρα για να 
φύγουμε. Εμείς έφευγαμαν μετά τ’ Αι – Νικολάου. Στις 20 
Μάη το χωριό Αετός γιόρταζε τον Άγιο Νικόλαο, γένονταν 
ημερήσιο πανηγύρι, και το βράδυ στο κονάκι του πατέρα μου 
γένονταν γλέντι, τραγούδια με το στόμα κι χορός. Στο εκκλη-
σάκι αυτό του Αι – Νικόλα έχω βαπτιστεί, και κάθε χρόνο 
παραβρίσκομαι στην Θεία Λειτουργία. 

Την άλλη μέρα ήταν του Αι – Κωνσταντίνου, είχαμε πολ-
λούς Κωστάδες, τον Λιγέικο (τ’ Λία) κι τον Βασ’λέικο. Στου 
κονάκι του μπάρμπα τ` Λιά γένονταν μεγάλος χατάς. Θ’μάμαι 
σαν τώρα ϊα, σαν να τ΄ς γλέπω και να τ΄ς ακούω να τραγ’δάν:

«Κάτω στον Άγιο Θόδωρο, στον Άγιο Κωνσταντίνο 
Πανηγυράκι γένονταν, μικρό πανηγυράκι.
Σφάζονται χίλια πρόβατα και δυο χιλιάδες γίδια. 
Κι τα βουβαλογέλαδα, μη δυο μη τρεις χιλιάδες 
Κι ου νιος από τον γιόρταζε, κι ο νιος από τον γιορτάζει .
Στέκεται ορθός, ορθός και τους κερνά.
Μίνια το ‘παιρνε η μίνια παρέα κι κοντά του δίπλωνε η άλλη». 

Γλέντια αγνά, γλέντια με μεράκι, γλέντια αξέχαστα, στιγ-
μές αλησμόνητες .
«Παλιά μου χρόνια και καιροί, παλιά μου περασμένα 
Δεν θα ξαναγυρίσετε, να ‘ρθήτε στον καιρό σας.
Να γένω 18 χρονών, γύρα στα 21.
Να πάρω δίπλα τα (ι)βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια.»

Οι μέρες ζύγωναν τα πρότα δεν λάρωναν απ’ το βέλασμα, 
καταλάβαιναν καλυτέρα απ’ τι μας ότι ήρθε η ώρα για τα β’νά 
. Κι εδώ υπάρχει η απόδειξη: Το κοπάδι της θειάς μου της 
Γώργαινας, ενώ όλες τις μέρες πάαινε μέχρι ένα σημείο και 
γύρναγε στο στάλο, εκείνη τη ημέρα ο γιός της θειας μου, 
ο Παύλος, τ’ αρμάτωσε και τα ‘κανε επάνω για βοσκή, άλλα 
δεν ξαναγύρισαν πίσω για το στάλο. Γυρίζοντας ο Παύλος, 
που είχε πάει το γάλα στον μπάτζιο, ρωτάει τ’ μάνα του: «Πού 
είναι τα πρότα;» 

- «Θα τα ‘ναι στο στάλο, στην γκορτζούλα» .
Τα προτα αμούντ(ι). Καταλάβαμε τι είχε γίνει και τα 

‘λαβαμαν στο χωριό Αχλαδιά. Είχαν διανύσει 15 χιλιόμετρα 
στράτα . 

Η μεγάλη μέρα έφτασε, ούλα έτοιμα, όλη η στάνη στο 

ποδάρι. Το καραβάνι έτοιμο, τα κοπάδια αρματωμένα. Τ’ 
ανύπαντρα πιδιά κι οι κοπέλες ετοίμασαν τ’ς καλές φορεσιές 
γιατί στ’ στράτα ανταμωνόμασταν μ’ άλλες στάνες και εκεί 
δίνονταν η ευκαιρία στα πιδιά να δουν κανιά κουπέλα. 
«Να ‘μουνα νιός κι ανύπαντρουςκι άξιου παλικάρι.
Κι να σηλώσω τουν ψαρή με τη χρυσή τη σέλα .
Στη στράτα π’ θ’ ανταμώσουμε να ιδού καμιά κουπέλα». 

Θαμπά – θαμπά να μη μας πιάσει η ζέστα . Ου τσέλιγκας 
έδωκε νόημα, έκανε το πρώτου σιούρ’σμα κι χούιαξε τίστ – 
τίστ, τσάπ, τσάπ και σαλάγ’σε τα γκισέμια. Και αυτά με κρυφό 
καμάρι, σήκωσαν τα κεφάλια και περήφανα, όπως ήταν, 
πήραν τον ανήφορο. Το βέλασμα των κοπαδιών, τ’ αλύχτημα 
απ’ τα σκ’λιά, τα κυπροκούδουνα μια μεγάλη πανδαισία.

Εδώ κάνω μια παρένθεση: Το καλοκαίρι που ήμουν στο 
χωριό κουβεντιάζοντας με τον πρώτο ξάδερφό μου, τον Χρή-
στο Η. Γιαννακό, για τα παλιά, και όταν φτάσαμε και συζητά-
γαμε ακριβώς για τη στιγμή αυτή, την ώρα που σαλάγαγε τα 
γκεσέμια, την ώρα που ξεκίναγαμαν για τα β’νά τον πήρε το 
παράπονο.

«Με πήρε το παράπονο, κι κάθομαι κι κλαίω.
Θυμήθηκα τα νιάτα μου, πώς ήμασταν να λέου.
Τώρα ου μαύρους γέρασα, τα κότσια μ’ δε του λένε.
Σαν αγναντεύω τα (ι) βουνά, τα μάτια μ’ ούλου κλαίνε.»

Το καραβάνι θα έφευγε αργότερα. Τα φορτώματα κανο-
νισμένα ανάλογα με τα φορτιάρικα αλογομούλαρα που είχε η 
στάνη γιατί υπήρχε και η λακνιά, τα ξεσαμάρωτα τα πράματα, 
οι φοράδες και τα π’λάρια. Στα ήμερα μπλάρια έβαναν καβά-
λα κάνα γέροντα ή κάναν ανήμπορου και στα καπούλια κάνα 
λιανουπαίδι. Ου τσέλιγκας, που ‘ταν υπεύθυνος για ούλα, είχε 
φροντίσει για τι μας τα τρανύτερα, τα δασκολουπαίδια, εμείς 
θα πηγαίναμαν «ΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» . 

Όποιος δε γνωρίζει για το «ΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» ευκαιρία να 
το μάθει τώρα:

Ήταν αδύνατον να μπούμε όλα τα παιδιά καβάλα στα 
ζώα, στ’ άλογα. Διότι ήμασταν πολλά πιδιά και τα ζώα ήταν 
κανονισμένα για τα φορτώματα. Για να πααίναμαν μαζί μη το 
καραβάνι περπατώντας θ’ αποσταίναμε, διότι η στράτα ήταν 
αλαργινή.

Γι’ αυτό υπήρχε άλλος τρόπος . Αποβραδίς μας σύνταζε 
η μάνα, μας έβανε τα σακ’λάκια μι του ψουμί, τυρί κι του 
φ’τσιλάκι μι του νηρό. Κι θαμπά μι ‘ν αυγούλα μας έπαιρνε η 
γιαγιά μου, η Μαρία, από τον κοντινότερο δρόμο, έκαναμαν 
και πολλές στάσεις . Στο δρόμο έπιαναμαν κάναν ίσκιου, στα-
μάταγαμαν σε καμιά βρυσούλα κι έτρωγαμαν κι ξεδίψαγαμαν.

Η γιαγιά μου η Μαρία, ήταν η μάνα του πατέρα μου το 
γένος Σίμου από τη Λάρισα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια 
της γιαγιάς Μαρίας :

«Άιντε γραμμένα μ, ‘άιντε βλαστάρια μ’, άιντε νησιάνια μ’ 
γάλια – γάλια οπ’ να ‘ναι φτάνουμι».

Λόγια αξέχαστα, λόγια γλυκά, λόγια καρδιάς.
Στράτα αξέχαστη, στράτα αλαργινή.
Έτσι λοιπόν το βράδυ ανταμώναμε όλοι μαζί. Κοπάδια, 

καραβάνι κι εμείς, το μπ’λούκι της γιαγιάς.
 Παρόλη την αποσταμάρα που ‘χαμαν, μόλις αντικρίζαμε 

τ’ μάνα και τον πατέρα να βαρούν την τεντόφουρκα για να 
στήσουν τν τέντα για να μαζουχτούμι να πλαιάσουμε, ένοιω-
θαμαν μια ανακούφιση, μια ξεκούραση, μια σιγουριά.

Ο αγώνας για τους μεγάλους ήταν μπροστά. Να στήσουν 
τ’ς τέντες, να μαζουχτούμε εμείς τα πιδιά, κι οι γεροντότεροι, 
να φκιάσουν φαί να φάμε, να φκιάσουν στρούγκα να αρμέ-
ξουν τα κοπάδια, να πήξουν το γάλα, να μάσουν το τυρί, 
ατελείωτα να, να, να…..

Κι να τ’ς γλέπς χαμογελαστούς, ακούραστους, αγέρωχους!
Αλήθεια πού είναι σήμερα εκείνο το χαμόγελο!
Την άλλη μέρα το ίδιο πρόγραμμα, το ίδιο δρομολόγιο, 

ώσπου να φτάσουμε στον προορισμό μας, να βγούμε στα 
β’νά.

Εμείς έκαναμαν 7 μέρες απ’ τον Αετό μέχρι το Μιτσκέλ(ι). 
Άλλοι Σαρακατσαναίοι έκαναν 15 -20 μέρες για να πάνε απ’ 
τα χειμαδιά στα β’να. Μολόγαγε η μάνα μου, όταν ήταν κοπέ-
λα, ου πατέρας της ξεχείμαζε στ’ν Κατούνα, στου Ξηρόημερο, 
κι του καλοκαίρι πάιναν στα β’νά τ’ Ζαγορίου, στα σπανά. Ο 
πατέρας της μάνας μου ήταν ο Βαγγέλης Τσουμάνης (Λαλάς) .

«Έκαναμαν πιδι μ’ 20 μηρούλις . Εκείνες, Νίκο μ’, οι μαυ-
ροκοδέλες (στροφές) στον Μαυρονόρος δεν τελεύονταν, να 
φεύγεις, να φεύγεις κι αυτές άσουτες». 

Γι’ αυτό έβγαλαν και το τραγούδι: «Πώς νάταν πώς να 
γένονταν ο Μακρυνούρος κάμπους».

«Πώς να ‘ταν πώς να γιένονταν ο Μακρυνούρους κάμπους.
Κι η Πρέβεζα παλιόκαστρο, κι η Άρτα περιβόλι
Κι οι Αρτινιές πορτοκαλιές, κι εγώ περιβολάρης.
Να πάταγα ν’ ανέβαινα σι νηρατζιάς κλουνάρι
Ν’ αγνάντευα να τήραγα τη στράτα που διαβαίνει».

Καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση!

Νίκος Μ. Γιαννακός 

Το ξεκίν(η)μα για τα β’νά



τα
σαρακατσανικα 9φ. 82

Τη φροντίδα της επιμέλειας των ζώων, του 
φορτώματος και της μεταφοράς αναλαμβάνει 
ο κιρατζής1. Πρωτίστως θα μεριμνήσει για την 
τακτοποίηση των μεταφορικών ζώων. Κύρια 

έγνοια του να μην απομακρυνθούν από τη στάνη. Να 
είναι έτοιμα στην ώρα τους για το φόρτωμα. Τυχόν 
ξεμάκρεμα από τη στάνη, σημαίνει αυτόματα μεγάλο 
χάσιμο χρόνου. Τα μεγάλα ζώα φεύγουν, διανύουν 
μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να βρουν τροφή. 
Αποβραδίς θα δεθούν οι φοράδες ή θα πεδουκλω-
θούν τα περισσότερα ώστε να είναι ανήμερα έτοιμα 
πρωί- πρωί. Αυτά που θα φορτωθούν θα πεταλωθούν 
υποχρεωτικά. Το φορτίο και το ανώμαλο του εδάφους 
όπου ενδέχεται να περπατήσουν «σώνουν» τα νύχια 
τους. Τα σαμάρια μέρες πριν θα μπαλωθούν αν χρεια-
στεί ή θα αγοραστούν και κάποια καινούρια. Τα αλογό-
τσιολα2 στη θέση τους για την προστασία τους από το 
κρύο, τη βροχή και το σκέπασμα των αντικειμένων που 
μεταφέρουν. Η όλη «αρμάτα» των μεταφορικών ζώων 
θα πρέπει να είναι έτοιμη. 

Στην πορεία το καραβάνι επιβάλλεται να είναι 
τακτοποιημένο και συγκροτημένο. Είναι και η εικόνα 
που θα δείξει στο διάβα του. Δεν πρέπει να είναι κακο-
φορτωμένο, ρέμπελο, ακατάστατο, πρόχειρο, όπως 
νάναι. Το πέρασμα των καραβανιών και των μεγάλων 
κοπαδιών κοντά ή πολλές φορές και μέσα από τα χωριά 
και τις πόλεις αποτελούσε και ένα γεγονός ξεχωριστό. 
Άνθρωποι όλων των ηλικιών έβγαιναν να αγναντέψουν 
το θέαμα που προκαλούσε το πέρασμά τους. Το περή-
φανο τσελιγκάτο θα έπρεπε να έχει την οργάνωσή του. 
Ο καλός τσέλιγκας φρόντιζε να μην τον γελάσουν στο 
διάβα του. Συνήθως μπροστά στο καραβάνι βρίσκονται 
οι νεότερες γυναίκες. Οι νιόνυφες κατά παράδοση 
τραβούν από το καπίστρι το πρώτο άλογο του καρα-
βανιού. Στο πέρασμά τους μέσα από τα χωριά και τις 
πόλεις φορούν ότι καλύτερο έχουν. Δεν πρέπει να τους 
«γελάει» ο κόσμος. Η στράτα είναι για αυτούς βίωμα 
ζωής. Δεν είναι κάτι το τυχαίο και εφήμερο που τους 
δυσανασχετεί. Θέλουν να δείξουν και την δική τους αξι-
οπρέπεια στον κόσμο που συναντούν στο διάβα τους.

Τα πρόβατα, όταν ο καιρός παρέλθει, το κρύο στα 
βουνά γίνει έντονο ή η ζέστη στα χειμαδιά σταθερο-
ποιηθεί, διαισθάνονται και αυτά ότι έφτασε η ώρα της 
μετακίνησης. Εκφράζουν ενστικτωδώς αυτή την ανάγκη 
τους βελάζοντας, συγκεντρώνονται όλα μαζί προειδο-
ποιώντας έτσι το αφεντικό τους και υπενθυμίζοντας ότι 
έφτασε η ώρα της αναχώρησης. Ειδικότερα στα βουνά 
με μεγάλο υψόμετρο3 ο καιρός μετά τα μέσα Οκτωβρί-
ου κρυώνει απότομα. Μέρα με τη μέρα και είναι πολύ 
διαφορετικός. Δεν αργεί να νυχτώσεις με ξαστεριά 
και να ξημερώσεις με χιόνι4. Καταστάσεις που έζησαν 
πολλοί κτηνοτρόφοι στις κορφές της Τύμφης, παρά την 
εμπειρία τους για τις απότομες αλλαγές5 του καιρού σε 
αυτά τα υψόμετρα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στα 
πεδινά. Το χορτάρι με τις ζέστες ξεραίνεται απότομα. 
Ειδικά στα βοσκοτόπια που είναι συνήθως μέρη με 
εδάφη «φτηνά», χωρίς πολύ χώμα, η κατάσταση με τη 
ζέστη χειροτερεύει γρηγορότερα, ώρα με την ώρα. 

Με το πρώτο «μαύλισμα» του τσομπάνου, την γνω-
στή σε αυτά επιφωνηματική επίκληση, το ξεχωριστό 
πρόσταγμα του, που μόνο αυτά αναγνωρίζουν, αντα-
ποκρίνονται αμέσως και τον ακολουθούν κατά πόδας. 
Αυτός μπροστά και αυτά πίσω του μαζί με τα τσομπα-
νόσκυλα. Για να κάνω γνωστό σε όσους δεν γνωρίζουν, 
ότι τα πρόβατα είναι σαν το μελίσσι. Ακολουθούν όχι 
μόνο τον τσομπάνο, αλλά και τα ζώα που αποτελούν 
τα γκεσέμια του κοπαδιού. Αυτά δηλαδή που προπο-
ρεύονται και οδηγούν το υπόλοιπο κοπάδι, «αυτά που 
κάνουν κεφάλι». «Τα σιουρταριάρικα». Αποτελούν τη 
μπροσ(τι)νέλα κατά τους Σαρακατσαναίους. Μπορεί να 
είναι αρσενικά και θηλυκά. Το κοπάδι δεν διστάζει να 
τα ακολουθήσει ακόμα και σε επικίνδυνες καταστάσεις. 
Αν κάποιο που είναι μπροστά πηδήξει σε γκρεμό, μπει 
σε ποτάμι, διασχίσει επικίνδυνο δρόμο, όλο τα υπό-
λοιπα ζώα ακολουθούν. Είναι αυτό που ο λαός λέει. 
«Πηγαίνει σαν πρόβατο».

Στο σημείο αυτό θα σημειώσω ένα γεγονός που 
θυμάμαι και το θεωρώ ξεχωριστό. Ήταν αρχές Ιουνίου 
κάπου τη δεκαετία του 1960. Η μετακίνηση του κοπα-
διού μας τότε προς το Ζαγόρι γίνονταν με το καΐκι. Από 
τα Παλιάμπελα της Αιτωλοακαρνανίας μέχρι το λιμάνι 
της Σαλαώρας της Άρτας. Από εκεί με τα πόδια μέχρι το 
τέρμα. Για κάποιο λόγο τη χρονιά εκείνη η αναχώρηση 

είχε αργήσει για λίγες ημέρες. Είχε περάσει το πρώτο 
δεκαήμερο του Ιουνίου και ήμασταν ακόμα στα χειμα-
διά. Ενώ οι ετοιμασίες είχαν τελειώσει, τα «σέα» είχαν 
μαζευτεί και συγκεντρωθεί περιμέναμε τα καΐκια για να 
φορτώσουμε σε ένα φυσικό όρμο κοντά στο κονάκια 
μας. Ήταν ήσυχο πρωινό την ημέρα εκείνη που θα 
φορτώναμε, όταν ακούστηκε ο ήχος των καϊκιών που 
πλησίαζαν στον όρμο. Στον άκουσμα του ήχου αυτού 
που όλο και πλησίαζε ανταποκρίθηκαν και τα πρόβατα. 
Από μόνα τους, χωρίς τον τσομπάνο, συγκεντρώθηκαν 
στο μέρος που θα γίνονταν η φόρτωση για τα βουνά. 
Αναγνώρισαν τον χαρακτηριστικό ήχο των καϊκιών που 
μεταφέρονταν. Η προσμονή για αναχώρηση ήταν τόσο 
έκδηλη και σε αυτά, που ανταποκρίθηκαν άμεσα και με 
αυτόν τον τρόπο. Η δύναμη του ενστίκτου που σε κάνει 
να θαυμάζεις και να απορείς. 

Επανέρχομαι στη στράτα. Κοπάδια και κονάκια θα 
αναχωρήσουν6 τις ίδιες μέρες, αλλά ξεχωριστά. Οι 
άνθρωποι θα μετακινηθούν με τα πόδια. Γεροντότεροι, 
γυναικόπαιδα και οι λίγοι άνδρες υπεύθυνοι για το 
φόρτωμα και ξεφόρτωμα του καραβανιού αποτελούν 
το σύνολο των ανθρώπων που προπορεύονται των 
κοπαδιών. Ένα ανομοιογενές σύνολο ανθρώπων δια-

φόρων ηλικιών. Οδοιπορούν ξεχωριστά από τα ζώα, 
έχουν το δικό τους ρυθμό. Αρχηγός της πορείας ο κιρα-
τζής της στάνης. Αυτός έχει την μεγαλύτερη εμπειρία 
στα ταξίδια. Τα ζώα συγκεριασμένα, το ένα πίσω από 
το άλλο. Ο αριθμός των μελών που οδοιπορεί ποικίλει 
ανάλογα με τη δυναμικότητα της στάνης. Κάθε οικογέ-
νεια έχει τα δικά της ζώα, τη δική της τέντα, το νοικο-
κυριό της. Λείπουν μόνο όσοι μπορούν να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στα κοπάδια. Αυτοί κατά κανόνα 
είναι οι νέοι άνδρες, αλλά και οι έφηβοι. Οι γυναίκες, 
αν και φορτωμένες με τις σαρμανίτσες ή άλλα φορτία, 
βαρέλες νερού, βελέντζες, κουβέρτες, στρώσεις, δεν 
αφήνουν τον καιρό να χαθεί. Κρατούν στο χέρι τους και 
το πλέξιμο. Ρίχνουν και μερικές βελονιές στη στράτα. Η 
ρόκα δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση όταν είσαι σε 
πορεία. Στις στάσεις όμως δεν έλειπε και το ευκαιριακό 
γνέσιμο αραιά και πού. Οι δουλειές δεν περιμένουν. 
Στο μεγάλο διάστημα της διαδρομής φυσικό είναι να 
μην λείπουν και τα απρόοπτα συμβάντα7. Αρρώστιες, 
γέννες, ακόμα και θάνατοι. Γεγονότα που έζησα και ο 
ίδιος στις διαδρομές της δικής μου οικογένειας από τα 
βουνά του Ζαγορίου προς τους κάμπους της Βόνιτσας 
στην Αιτωλοακαρνανία.

Με το πρώτο φως της ανατολής του ήλιου, άρχιζε το 
μάζεμα και η πορεία γα τον επόμενο σταθμό. Γέροντες, 
γριές, μικρά παιδιά «λιανοπαίδια», θα περπατήσουν για 
κάποιο διάστημα μόνοι τους. Είναι αυτοί που βαδίζουν 
αργά, καθυστερούν την πορεία. Θα φύγουν προτού 
ακόμα το καραβάνι φορτώσει για τον επόμενο προο-
ρισμό, λίγο πιο μπροστά από αυτό (σια μπροστά)8. Θα 
ξεκινήσουν αγάλια-αγάλια για να πάνε προς τον άλλο 
κονάκι. Προχωρούσαν, ξεκουράζονταν λίγο, έτρωγαν 
το λιτό φαγητό τους στο χέρι, συζητούσαν, ενημερώ-
νονταν για τα μέρη που περνούσαν. Οι σταθμοί διανυ-
κτέρευσης ονομάζονται κονάκια. «Κονάκι θα κάνουμε 
στο τάδε μέρος» έλεγαν. Οδηγοί οι γεροντότεροι που 
γνωρίζουν τις διαδρομές. Συντονίζουν το βηματισμό 
ανάλογα με τις δυνάμεις «τα δυναμάρια» τους. Ρυθμί-
ζουν το χρόνο της ξεκούρασης, του πρόχειρου φαγη-
τού. Άνθρωποι σκληραγωγημένοι και αποφασισμένοι. 
Γνωρίζουν ότι οι πορείες αυτές αποτελούν κομμάτι της 
ζωής τους. Δεν είναι κάτι που γίνεται ευκαιριακά και 
περιστασιακά λόγω μιας έκτακτης ανάγκης για να τους 
αποθαρρύνει και να τους απoγοητεύσει. Είναι αγώνας 
ζωής και επιβίωσης. 

Το καραβάνι θα ακολουθήσει αργότερα μέχρι που 
να φορτώσουν οι γυναίκες με τους άνδρες του 
καραβανιού. Σε κάποιο σημείο φτάνει και τα μέλη 
που προπορεύονται. Όλοι μαζί τώρα συνεχίζουν για 

την επόμενη στάση. Γνωρίζουν την περιοχή όπου θα 
σταθμεύσουν για ένα βράδυ. Ο χρόνος παραμονής 
του σε κάθε σταθμό δεν πρέπει να ξεπεράσει το ένα 
8 εικοσιτετράωρο. Έτσι επιβάλλει ο νόμος. Πρέπει να 
διαβούν κάποια στιγμή όλοι όσοι μετακινούνται. Τυχόν 
καθυστερήσεις χωρίς λόγο, δημιουργούν προβλήματα 
σε όλους. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν 
υπήρχε βιασύνη και όταν ο αγροφύλακας το επέτρεπε 
η παραμονή σε ένα μέρος μπορούσε να παραταθεί για 
περισσότερες της μιας διανυκτέρευσης.

Η απόσταση που μπορούν να διανύσουν άνθρωποι 
και ζώα, ποικίλει από τα δεκαπέντε μέχρι είκοσι το 
πολύ χιλιόμετρα την ημέρα. Κάποιες διαδρομές είναι 
και περισσότερο δύσκολές. Μπορεί να ξεπεράσουν 
τα είκοσι χιλιόμετρα. Υπάρχουν κομμάτια που πρέπει 
3να ξεπεραστούν υποχρεωτικά. Κατοικημένες περι-
οχές, αγροκτήματα, καλλιεργημένες εκτάσεις πυκνά 
δάση. Εκεί όπου δεν υπάρχουν συνθήκες κατάλληλες 
για διανυκτέρευση κυρίως των κοπαδιών. Οι τόποι 
στάθμευσης ανθρώπων και κοπαδιών μάλλον συγκε-
κριμένες. Απαιτείται χώρος δημόσιος, έξω από χωριά 
και πόλεις που να μην είναι ιδιόκτητος. Εκτάσεις 
μεγάλες και χέρσες, να απλώσουν τα κοπάδια, να 
χωρέσουν όλους όσους μετακινούνται τις ίδιες μέρες. 
Απαραίτητο είναι κάπου κοντά στο σταθμό να υπάρχει 
και νερό. Συνήθως οι τοποθεσίες υποδεικνύονται από 
τους κατά τόπους αγροφύλακες. Αυτοί γνωρίζουν τις 
ιδιαιτερότητες του τόπου τους. Πάντα με το αζημίωτο. 
Το σχετικό από τους κτηνοτρόφους φιλοδώρημα. Λίγα 
χρήματα- βλέπετε ο μισθός του ήταν μικρός- κάποιες 
τσαντήλες9 τυρί, λίγο γιαούρτι, κανένα μικρό αρνάκι. 
«Τλάκι»10 έλεγαν το φιλοδώρημα του αγροφύλακα. 
Με πολλούς υπήρχαν μπελάδες. Οι διαπληκτισμοί ποτέ 
δεν έλειπαν. Τα ζώα στο πέρασμά τους δεν περνούσαν 
απαρατήρητα. Οι κτηνοτρόφοι απαιτούσαν οι αγρο-
φύλακες προστάτευαν. Ο καθένας έβλεπε με τις δικές 
του λογικές, με τις δικές του συνήθειες και πρακτικές 
που είχε μάθει. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου κάτοικοι 
χωριών έβγαιναν στους δρόμους διααπληκτίζονταν με 
τους κτηνοτρόφους προκειμένου να μη σταθμεύσουν 
κοντά στα σπίτια τους γιατί έκαναν ζημιές. Μόνο με 
τις παρεμβάσεις των ψυχραιμότερων, πάντα υπήρχαν 
τέτοιοι, αποφεύγονταν τα χειρότερα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η στράτα (συνέχεια από το προηγούμενο)
του Γιώργου Κ. Τσουμάνη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Κυρατζής είναι ο αγωγιάτης. Αυτός που έχει την ευθύνη 
της μεταφοράς της οικοσκευής στις μετακινήσεις. Κάθε 
οικογένεια στη στάνη, έχει τα δικά της μεταφορικά ζώα.
2 Αλογότσιολα ήταν χοντρά μάλλινα σκεπάσματα, με υφάδι 
από μαλλί γιδιού, αδιαπέραστα από τη βροχή. Με αυτά σκέ-
παζαν τα σαμάρια των ζώων και τα φορτία τους. Κάλυπταν 
σχεδόν όλο το κορμί του ζώου, από τη χαίτη μέχρι σχεδόν 
τα καπούλια.
3 Μεγάλο υψόμετρο εννοώ αυτό που είναι πάνω από τα 
1800 μέτρα. Πολλά βοσκοτόπια στο Ζαγόρι βρίσκονται 
μέχρι και τα 2.400 μέτρα. ‘Όπως των χωριών Κουκουλίου, 
Βραδέτου Καπεσόβου, Παπίγκου, Τσεπελόβου, Σκαμνελίου.
4 Σε αποκλεισμό κοπαδιού στα δικά μας βουνά στο Κου-
κούλι, από ξαφνικό χιόνι που έπεσε τη νύχτα, τα πρόβατα 
με την παρουσία του βοσκού το πρωί, άρχισαν όλα μαζί να 
βελάζουν. «Ρεκομάν(ι)σαν» ήταν η φράση που χρησιμοποίη-
σε ο βοσκός για να δηλώσει το μέγεθος της ανησυχίας τους.
5 Στιγμές αποκλεισμού κοπαδιών από ξαφνική χιονόπτωση 
έστω για λίγες μέρες στα βοσκοτόπια του Κουκουλίου, 
θυμόμαστε πολλοί Σαρακατσαναίοι. Προσωπικά θυμάμαι το 
1978 καθώς και το 2014. Ήταν τέλη Οκτωβρίου και αρχές 
Νοεμβρίου. Μάλιστα στον αποκλεισμό του 1978, μήνα 
Οκτώβριο, ελικόπτερο του στρατού έριξε ζωοτροφές για το 
αποκλεισμένο κοπάδι.
6 Υπήρχε η συνήθεια οι τσοπαναραίοι πριν φύγουν να 
βάζουν φωτιά στα κονάκια. Αυτό το έκαναν όταν γνώριζαν 
ότι δεν θα επιστρέψουν ξανά στο μέρος αυτό.
7 Στη στράτα για τα βουνά τη δεκαετία του 1960 θυμάμαι 
τη γέννηση ξαδέλφου μου καθώς και τον αιφνίδιο θάνατο 
του παππού μου.
8 Σια μπροστά, ήταν έκφραση που χρησιμοποιούσαν οι 
Σαρακατσαναίοι για να δηλώσουν το λίγο πιο μπροστά. 
Αυτοί δηλαδή που έφευγαν λίγο πιο μπροστά από τους 
άλλους που ακολουθούσαν με το καραβάνι.
9 Τσαντήλα ήταν το μάλλινο ειδικό για το τυρί σακούλι με 
αραιή πλέξη, ώστε να περνάνε εύκολα τα υγρά του τυριού, 
το τυρόγαλο. Τι σχήμα της ήταν τριγωνικό. Είχε μακριά 
μάλλινα γερούλια για να μπορεί να κρεμιέται εύκολα.
10 Τλάκι τούρκικη λέξη. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 
οι κτηνοτρόφοι, όταν μετακινούνταν από ένα Σαντζάκι 
(Περιφέρεια) σε άλλο ή σε άλλο χωριό πλήρωναν δικαίωμα 
βοσκής που τον ονόμαζαν resm-i-otlak ve kislak Αυτό το 
«δικαίωμα» φαίνεται ότι άτυπα «κληρονόμησαν» οι αγροφύ-
λακες Ντάσιος Ι (2011:61) Οι στράτες των νομάδων Σαρα-
κατσαναίων Αγραφιωτών και το πολιτισμικό τους ίχνος.



τα
σαρακατσανικα10 φ. 82

Στη μνήμη του ξαδερφού μου 
Αλκιβιάδη Λ. Καρβούνη

Τα Δέοντα σ’ ουλ’νούς  (σε όλους δηλαδή) συνήθιζαν 
να λένε οι παλαιότεροι Σαρακατσάνοι. 

Τα δέοντα στέλνω κι εγώ σήμερα σε όλους. Όμως 
κυρίως στους νεότερους απογόνους των Σαρακατσαναίων 
που δεν έζησαν τη σαρακατσάνικη ζωή και σε εκείνους 
που δεν είναι  Σαρακατσάνοι αλλά θα είχαν κάποιο ενδια-
φέρον για τη ζωή των Σαρακατσαναίων (Σ).

Οι Σ. έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο συνεννόησης  στις 
συναντήσεις τους. Τι κάν’ς; Πώς είσει, πώς πουρεύς. Πάντα 
είχα μια αίσθηση, σαν μικρό παιδί που τους άκουγα, πως 
οι ευχές, πως το ενδιαφέρον τους  «πώς πουρεύς» ήταν 
αγνό, γνήσιο, άδολο. Τι κάνουν τα ζωντανά τους, αν έχει 
χορτάρια, αν είναι βαρύς ο χειμώνας, τι κάνει η οικογένεια. 
Μου φαίνεται καλοί οικογενειάρχες, πιστοί σύντροφοι, 
μονογαμικοί και ενδογαμικοί.  Αγαπούν τα τραγούδια με 
το στόμα, αλλά και με τα όργανα. Τους χορούς. Σπάνια, 
πιστεύω, Σαρακατσάνος δε χορεύει και δεν τραγουδάει. 
Το νου τους όμως και τα μάτια τους στα ζωντανά τους, 
στα πρόβατα, στα πρότα, όπως τα έλεγαν. Τους είχαν ονό-
ματα, τα ξέρανε ένα ένα. Η Κάλεσια, η Κρούτα, η Μπέλλα, 
η Μαυρομάτα, η Κάτσινη, η λάια (λάγια) η Παρδαλή. Όταν 
έλειπε μια, αμέσως ξέρανε ποια λείπει. Με τ’ όνομά της. 
Και όταν ο λύκος παραμόνευε και ξέφευγε από τα σκυλιά 
για να ζήσει κι’ αυτός, πάντα για τον τσοπάνο, την καλύ-
τερη προβατίνα έτρωγε. Και η στενοχώρια ήταν μεγάλη. 
Δε μιλιόταν ο προβατάρης τσοπάνος, με τη βρεγμένη 
τις περισσότερες φορές κάπα του, να στάζει. Κρύες και 
παγωμένες  οι νύχτες του, χωρίς στέγη. Ο χειμώνας ήρθε 
ξαφνικά και δεν πρόλαβε να φτιάξει μαντριά και καλύβα. 
Το γρέκι για τα ζωντανά και το γιατάκι για κείνον είχε 
στέγη από έναστρο ουρανό ή βαρύ συννεφιασμένο, βαρύ 
σα μολύβι. Δεμένοι όμως όλοι μαζί, τρείς γενιές για να τα 
βγάλουν πέρα. Οι άντρες στο κοπάδι και πρώτοι στο σημά-
δι στα πανηγύρια, και οι γυναίκες ηρωίδες (του σαράντα) 
να τα φέρουν βόλτα. Τα οικονομικά πάντα στενά. Οι 
κυριότερες τροφές τους από τα ίδια τα ζωντανά τους. 
Γάλα, κρέας και τα παράγωγά τους. Μόνο το στάρι και το 
καλαμπόκι αγόραζαν.  Το οποίο πήγαιναν με τα ζώα τους 
στο μύλο για άλεσμα και ζύμωναν το ψωμί τους . Αλλά 
και όλα τ’ άλλα για τη διατροφή τους, δικά τους ήταν 
σχεδόν όλα όσα χρειάζονταν για να ζήσουν. Η κατοικία 
τους, τα ρούχα τους. Όλα είχαν κόπο να γίνουν και μεγάλη 
υπομονή. Οι γυναίκες Σαρακατσάνες είχαν αφάνταστη, για 
σημερινές συνθήκες, υπομονή. Όλα ήταν χειροποίητα . Τα 
ρούχα τους, τα σκεπάσματά τους, τα στρωσίδια τους. Όλα 
από το μαλλί του βιού τους. Διαδικασία που μόνο να την 
περιγράψει κανείς είναι κουραστική. Τα γιορτινά τους και 
τα καθημερινά τους όλα ραμμένα στο χέρι από τις γυναί-
κες. Μόνες  όλα από το μαλλί μέχρι το τελειωμένο προϊόν. 
Απλά οι Σαρακατσάνοι τα έκαναν όλα μόνοι τους. Ακόμη 
και την ίδια τη ζωή τους, την ζούσαν μόνοι τους, νομαδι-
κά με το σινάφι τους. Εντελώς διαφορετικά από άλλους 
ανθρώπους ήταν η ζωή τους. Καμιά σταθερή κατοικία. 
Το χειμώνα στα χειμαδιά το καλοκαίρι στα ψηλά βουνά. 
«Θέλω ν’ ανέβω στο βουνό, τι θα με φάει ο κάμπος» που 
λέει ο ποιητής. Τον φοβόταν οι Σ. τον κάμπο το καλοκαίρι. 
Πιστεύουν πως τα ζωντανά τους το καλοκαίρι δεν κάνουν 
στον κάμπο. Και του Άι Γιωργιού  έπαιρναν τα μάτια τους 
για τα βουνά. Το πέρασμά τους στα χωριά ήταν πανηγύρι 
για τους ντόπιους να βλέπουν τους τσελιγκάδες, πολλοί 
από αυτούς γνωστά ονόματα, να περνούν με τα καραβά-
νια τους, πολύ περήφανοι γι’ αυτό που ζουν και κάνουν, 
ιδιαίτερα την άνοιξη τραβώντας για τα βουνά. Οι Σ. είχαν 
μεγάλο καημό και οπωσδήποτε έπρεπε ν’ ακούσουν τον 
κούκο. Και στον κάμπο δεν λαλεί αυτό το πολυσυζητημένο 
πουλί. (στους κύκλους των Σ.) Έτσι, περνώντας οι Σ. τα 
χωριά με τα καραβάνια τους, ήταν ιδιαίτερα περήφανοι, 
μάλιστα θεωρούνταν και προνομιούχοι. Περνάει ο τάδε 
Τσέλιγκας. Τ’ άλογα και τα μουλάρια ήταν φορτωμένα με 
όλα τα υπάρχοντά τους και το μοναδικό τους μεταφορι-
κό μέσο στις συχνές και πολυήμερες μετακινήσεις τους. 
Τους χειμερινούς μήνες σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Τα 
άλογα και τα μουλάρια τους ήταν και κατάλληλα αρμα-
τωμένα με τα καπίστρια τους, τα γκέμια, τα χαϊμαλιά και 
τα φυλαχτά τους. Η πορεία προς τα βουνά την άνοιξη 
ήταν σαν τα αδέσμευτα πουλιά. Το καλοκαίρι στα βουνά 
το ίδιο. Τα πανηγύρια ήταν τους καλοκαιρινούς μήνες για 
το ξεφάντωμα, να ρίξουν με το ντουφέκι στο σημάδι, να 
χορέψουν, να προξενέψουν, να παντρευτούν και να συγ-
γενέψουν. Και πάντα μεταξύ τους. Ήταν χαρούμενοι. Τον 

πρώτο λόγο είχε πάντα ο πρεσβύτερος, ο Παππούς και 
όλοι υπάκουαν σ’ αυτόν. Τηρούνταν αυστηρά η ιεραρχία. 
Πάντα πρώτοι οι άνδρες και σαν οι άντρες λείπουν, οι 
γυναίκες γινόταν άντρες. 

Όμως έχει ο καιρός γυρίσματα και σαν το καλοκαίρι 
τελείωνε, ο αρχηγός έπρεπε να κατεβεί στα χειμαδιά, να 
βρει, να συμφωνήσει και να κλείσει τα λιβάδια για το 
χειμώνα. Δεν ήταν πάντα οπωσδήποτε στο ίδιο μέρος με 
την προηγούμενη χρονιά. Αυτό ήταν το χειρότερο γιατί 
όταν δεν έχεις σταθερό σημείο προορισμού, δεν έχεις 
και σταθερή κατοικία. Αν ο προορισμός σου είναι το ίδιο 
μέρος μειώνεται πολύ η ταλαιπωρία. Το λιβάδι για το 
χειμώνα θα ήταν εκεί που ο τσέλιγκας θα το έβρισκε. Εκεί 
θα στήνανε τη νέα τους κατοικία να περάσουν το χειμώνα. 
Δηλαδή κάθε φορά και αλλού. Και αν ακόμη πήγαιναν στο 
ίδιο μέρος πάλι τα κονάκια τους έπρεπε απαρχής να τα 
φτιάξουν. Με υλικά από την ίδια τη φύση και με ατομική 
προσπάθεια και τέχνη. Καλάμια, άχυρο, βούρλα, λυγαριές 
και λούρια όπως τα έλεγαν. Ήταν αξιοθαύμαστο πως 
αυτοί οι άνθρωποι δυο φορές το χρόνο άλλαζαν τόπο και 
κατοικία. Η δε αλλαγή του τόπου δεν ήταν κάπου κοντά 
αλλά ήταν πάρα πολύ μακριά. Από τα χειμαδιά και τα ήπια 
κλίματα του κάμπου στα πιο ψηλά βουνά των Αγράφων 
των Τζουμέρκων και του Ζαγορίου. Δηλαδή από την 
Πρέβεζα, την Πάργα, την Ηγουμενίτσα και την Αμφιλοχία 
στα ψηλά βουνά του Ζαγορίου.

Όταν λοιπόν ο καιρός φθινοπώριαζε  έπρεπε να 
κινηθούν τα καραβάνια τους για τα χειμαδιά. Τώρα τα 
πράγματα ήταν δύσκολα, ο καιρός δε βοηθούσε. Το κατέ-
βασμα στα χειμαδιά είχε πολλά εμπόδια και προβλήματα. 
Για μισό μήνα στο δρόμο και κάθε μέρα σε νέο τόπο το 
βράδυ να στήσουν πρόχειρες λύσεις να ξενυχτίσουν και 
να συνεχίσουν την άλλη μέρα το μακρύ ταξίδι. Πρόχειρο 
μαντρί για τα ζωντανά τους και πρόχειρη στέγη για τους 
ίδιους, γυναίκες και μικρά παιδιά. Εδώ υπάρχει καινούργια 
εφεύρεση. Η τέντα ή σκηνή. Γι’ αυτό για τον πολύ κόσμο 
οι Σ. ήταν γνωστοί και σαν σκηνίτες.

Η τέντα ήταν όπως η σκηνή του στρατού. Δίριχτη με 
δύο υποστυλώματα (φούρκες) και έναν καβαλάρη. Το 
ύφασμα δικής τους ύφανσης και κατασκευής  από τα ίδια 
τα υλικά τα δικά τους.  

Είπαμε από τα ίδια τα υλικά τα δικά τους πάλι. Ύφασμα 
χοντρό, κατάλληλα υφασμένο και κατάλληλα επεξεργα-
σμένο στο μαντάνι και στη νεροτριβή, να  είναι κρουστό 
και να έχει αντοχή. Η εξωτερική επιφάνεια, τρίχωμα, από 
αγνό μαλλί βέβαια, για να τρέχει το νερό και να μην δια-
περνά το εσωτερικό. Το ίδιο περίπου  ήταν και το ύφασμα 
της κάπας του τσοπάνου. Αν μπούμε στις λεπτομέρειες 
κατασκευής αυτών των υφασμάτων, δεν θα τελειώναμε 
ποτέ, όπως ατέλειωτα ήταν και τα ταξίδια των σκηνιτών 
Σαρακατσαναίων αλλά και άλλων νομάδων εκείνης της 
εποχής που είχαν τον ίδιο τρόπο ζωής. Αγραφιώτες, 
Τζουμερκιώτες, Συρακιώτες κλπ. 

Έπρεπε λοιπόν να στήσουν την τέντα, να ανάψουν 
φωτιά να μαγειρέψουν οι γυναίκες  να μερώσουν τα παι-
διά και να χορτάσουν τους άνδρες. Όλα αυτά μέσα στο ίδιο 
βράδυ κι ο θεός να ρίχνει ασταμάτητα τη βροχή. Μεγάλη 
η νύχτα, ατέλειωτη, μαρτυρική. Μα ο Σαρακατσάνος ποτέ 
άρρωστος. Ποτέ στο γιατρό. Όσο ζούσε, ζούσε. Στο δρόμο 
είχαν και απώλειες γερόντων. Με το ξημέρωμα έπρεπε 
πάλι να κινηθούν. Να χαλάσουν την τέντα, να φορτώσουν 
και να συνεχίσουν. Φορές από δημόσιους δρόμους, φορές 
από μονοπάτια μέσα στη λασπουριά.

Έχει ο καιρός γυρίσματα, όπως είπαμε, και τώρα τα 
πράγματα δεν είναι όπως την άνοιξη, είναι δύσκολα. 
Τώρα περνώντας τα χωριά κανείς δεν τους ζήλευε από 
τους χωριάτες, που ήταν βολεμένοι στα τζάκια τους και 
τη ζεστασιά. Τώρα οι φλοκάτες και οι βελέντζες ήταν 
μέσα στα σακιά και σκεπασμένες γιατί θα γινόταν ασή-
κωτες με τη βροχή. Τώρα τα πρόσωπα ήταν σκυθρωπά, 
κουρασμένα, κακοξενυχτισμένα, δεν θύμιζαν τίποτα από 
το καμαρωτό της άνοιξης . Ο δρόμος ήταν μακρύς ακόμα. 
Αλλά και με τον ερχομό στο χειμαδιό, δεν τους περίμεναν 
τους Σ. μήτε μάρμαρα μήτε ξύλινα πατώματα. Έπρεπε ν’ 
άρχίσουν όλα απ’ την αρχή. Τα μαντριά, τα καλύβια τους 
(κονάκια), όλο τους το νοικοκυριό να στηθεί κάτω από το 
βαρύ συννεφιασμένο ουρανό. Αυτό είναι το περίεργο και 
το φαινόμενο με τους Σ. ν’ αντέχουν αυτές τις συνθήκες 
μια ολόκληρη ζωή. Το στήσιμο της καλύβας και η κατα-
σκευή της, ήταν από υλικά που οι ίδιοι έκοβαν, συνέλεγαν 
και με την τέχνη που εκείνοι μόνο γνώριζαν, ολοκλήρω-
ναν το χειμωνιάτικο κατάλυμα τους. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες εύρισκαν σιγά σιγά το ρυθμό τους και μέσα στο 
χειμώνα έπρεπε ακόμα να γίνουν πολλά. Θα γεννήσουν 
τα ζωντανά τους. Η διαδικασία αυτή έχει επίσης δουλειά, 

κόπους και ξενύχτια γιατί αυξάνονται τα προβλήματα. 
Όσα πρόβατα έχουν γεννήσει, είναι τα λεγόμενα γαλάρια 
και πρέπει να μην είναι μαζί με τα στέρφα, εκείνα δηλα-
δή που δεν θα γεννήσουν τη χρονιά αυτή. Αυτό είναι 
αυτονόητο γιατί οι γαλάρες μάνες πρέπει να είναι μαζί 
με τα μικρά τους, να τα θηλάζουν και να τα φροντίζουν. 
Απαιτούνται   γι’ αυτό χωριστά μαντριά, χωριστά λιβάδια 
καλή και πλούσια τροφή για τα γαλάρια από ότι για τα 
στέρφα. Απαιτούνται περισσότεροι του ενός τσοπάνηδες. 
Στη συνέχεια, μεγαλώνοντας τα μικρά πρέπει να πάρουν 
το δρόμο για τον έμπορο εκτός από μερικά θηλυκά που 
θα κρατηθούν για αναπαραγωγή.   Θα αρχίσει η διαδικα-
σία συλλογής του γάλακτος, το άρμεγμα,  όχι βέβαια με 
μηχανήματα αλλά με τα χέρια. Και τι χέρια, δυνατά και 
μπρατσωμένα. Η μεταφορά του στον έμπορο με τα άλογα 
η μουλάρια ό,τι είχε ο καθένας. Όσο ο καιρός περνούσε  
μεγάλωνε και ημέρα και άρχιζε σιγά-σιγά να παίρνει τα 
πάνω του ο ταλαίπωρος αυτός ποιμενικός λαός. Όσο 
όμως και αν βελτιώνονταν οι δουλειές έπρεπε να γίνουν 
και μάλιστα χωρίς διακοπή γιατί ο ζωντανός οργανισμός, 
τα ζωντανά, δεν γνωρίζουν από γιορτές και σχόλες. Με 
το χάραμα της ημέρας ξεκινάει και ο αγώνας. Το άρμεγμα, 
η τακτοποίηση του προϊόντος, η βοσκή στο λιβάδι, επι-
στροφή το βράδυ, πάλι το άρμεγμα και για τον ύπνο; Τα 
ζώα θέλουν καθαρό μαντρί για να κοιμηθούν. Τι πρέπει να 
γίνει; Στα πολύ παλιότερα χρόνια έφτιαχναν κινητές μπά-
ρες, λιάσες (πλάτες), τις οποίες μετακινούσαν κάθε μέρα ή 
κάθε δεύτερη μέρα σε καθαρό έδαφος. Οι «πλάτες» αυτές 
ήταν ένα κινητό μαντρί. Αργότερα έφτιαξαν σταθερά 
μαντριά με σκέπαστρο και τότε έπρεπε να τα στρώνουν με 
άχυρο και να το αλλάζουν τακτικά. 

Περνώντας τα χρόνια όλο και βελτιώνονταν η κτη-
νοτροφία και φτάσαμε σε μόνιμες και οργανωμένες στα-
βλικές εγκαταστάσεις, όπου οι περισσότερες διαδικασίες 
γίνονται μέσα στους χώρους αυτούς. Το τάισμα με την 
τροφή, το άρμεγμα με μηχανήματα και η διαχείριση του 
προϊόντος κάνουν τη ζωή του τσοπάνου, που δεν νοείται 
πια τσοπάνος   αλλά επαγγελματίας, ευκολότερη. Αυτό 
οδηγεί τώρα να αλλάξει και η ζωή του εντελώς. Μπορεί 
τώρα και  αυτός να αποκτήσει μόνιμη και σταθερή κατοι-
κία αφού τα ζωντανά του είναι σε μόνιμες και σταθερές 
εγκαταστάσεις και οι μετακινήσεις έπαψαν να υπάρχουν. 
Ένας λόγος που οι Σ. δεν είχαν σπίτια και μόνιμη κατοικία, 
όπως όλος ο κόσμος, ήταν αυτός. Να είναι αναγκασμένοι 
να μετακινούνται συνεχώς με το βιος τους. Το χειμώνα 
στα χειμαδιά, το καλοκαίρι στα ψηλά βουνά.

Τώρα τα πρόβατα περνούν αρκετό χρόνο στους στε-
γασμένους χώρους όπου ζουν. Τρώνε έτοιμη ξερή τροφή 
κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι και πιτυρούχα σκευάσματα. 
Χορτάρι, κυρίως τριφύλλι αποξηραμένο και αποθηκευ-
μένο στις αποθήκες τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου έχει 
σπαρθεί την άνοιξη, κουρεύεται δύο και τρεις φορές μέχρι 
το φθινόπωρο και δένεται σε ορθογώνιες μπάλες και 
αποθηκεύεται για το χειμώνα. Το ίδιο συμβαίνει και με το 
καλαμπόκι. Το τάισμα γίνεται σε ειδικές συσκευές, καρού-
τες, το ίδιο και το πότισμα με νερό. Το γάλα συλλέγεται 
με αυτοματοποιημένα αρμεχτήρια και μεταφέρεται ταυ-
τόχρονα σε ειδικές ανοξείδωτες ψυχώμενες δεξαμενές 
μέχρι να μεταφερθεί στο τυροκομείο και την αγορά. Τα 
πρόβατα μετακινούνται όσο γίνεται λιγότερο. Τότε αποδί-
δουν περισσότερο γάλα και κρέας. Βγαίνουν και βόσκουν 
σε παρακείμενα λιβάδια, ίσα ίσα να μην χάνουν την επαφή  
με το φυσικό τους περιβάλλον.

Οι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι διαθέτουν πια  δικά 
τους μηχανήματα για την καλλιέργεια της γης και μεταφο-
ρικά μέσα για τα προϊόντα τους. Η ζωή του Σαρακατσάνου 
τσοπάνου είναι πια παρελθόν.
 

Η Σαρακατσάνικη ζωή

Του Γιάννη Καρβούνη- Παπαρούνα

Μαντριά με αυτοσχέδιο σκέπαστρο.
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Η Εθελοντική Πολιτιστική Ομάδα στην Κοιλάδα του 
Αχελώου (Παρθενία Χαρίτου, Μενέλαος Παπαδημητρίου, 
Χρήστος Βασ. Καπερώνης & Κώστας Π. Τσιάκαλος) στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής για το 2020 
και στις θεματικές της Ενότητες για την πολιτιστική και 
λαογραφική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής μας 

συμπεριέλαβε στο Μουσικό μας αυτό ταξίδι ενότητα για 
τους Σαρακατσαναίους και τα τραγούδια τους – διοργά-
νωση από κοινού με την Αδελφότητα Πηγιωτών Άρτας στις 
Πηγές και στο μαρτυρικό Σέλτσο!

Η Αδελφότης των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου  
- μη δυνάμενη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού να έχει 
φυσική παρουσία και θέλοντας να συμβάλλει στην προ-
σπάθειά μας – είχε την ευγενή καλοσύνη και μας χορήγησε 
δια του Προέδρου της κ. Δ. Τάγκα για την εκδήλωσή μας 
τέσσερα εξαιρετικά ιστορικά και λαογραφικά βιβλία (Σαρα-
κατσαναίοι – Πορεία στον τόπο και στο χρόνο, Σαρακα-
τσαναίοι της Ηπεί- ρου – Γενεαλογικά δένδρα, Μνήμη 

Κατσαντώνη και Σαρακατσάνικα Τραγούδια της Ηπείρου)!
Συνόδεψε δε τη συμβολή της και με τον παρακάτω 

χαιρετισμό:
“Χαιρετίζουμε την προσπάθεια για την ανάδειξη του Σαρα-

κατσάνικου τραγουδιού μέσα από την εκδήλωση αυτή, και 
ευχόμαστε το μήνυμά της να φτάσει όπου γης εραστές της 
μουσικής και της παράδοσης.

Στις δύσκολες μέρες που τώρα περνάμε, το τραγούδι είναι 
ένα αποτελεσματικό φάρμακο για την προστασία από την 
αποξένωση που μπορεί να μας οδηγήσουν τα αναγκαστικά 
προστατευτικά μέτρα από τον ιό.

Το κυριότερο όμως από όλα, πιστεύω, είναι ότι η εκδήλω-
ση αυτή θα συμβάλλει στη διάσωση και διάδοση του δημοτι-
κού τραγουδιού στη νέα γενιά και θα τη φέρει ένα βήμα πιο 
κοντά στην παράδοση.

Οι Σαρακατσαναίοι, πριν τη χρήση των μουσικών οργάνων 
στις εκδηλώσεις τους, τραγουδούσαν σε δυο παρέες, που η 
μία ξεκινούσε το τραγούδι λέγοντας ένα στίχο, το «έπαιρνε» 
όπως έλεγαν, και η άλλη το επαναλάμβανε, το «δίπλωνε».

Ας είναι η νεολαία μας εκείνη η παρέα που θα «διπλώσει» 
το Σαρακατσάνικο τραγούδι της σημερινής εκδήλωσης.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της όμορφης 
και αληθινής αυτής προσπάθειας.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Τάγκας»
Το πανάρχαιο και ευγενικό Ελληνικό φύλο των Σαρακα-

τσαναίων που φαίνεται να ξεκίνησε από την Κεντρική και 
Νότια Πίνδο, την περιοχή των Αγράφων και του Ορεινού 
Βάλτου ως την Ήπειρο και ως νομάδες που ήταν –δίχως 
Χωριό, εξαπλώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας- 
ακόμα και σε χώρες της Βαλκανικής - ήταν εργατικοί, φιλό-
τιμοι και φιλόξενοι, ολιγαρκείς και με αλληλεγγύη!

Ήταν φυλή με κανόνες, "με σειρά και τάξη"!

Αγωνιστές και Κλεφταρματωλοί, μορφές, ξεπήδησαν 
μέσα από τις τάξεις τους, όπως: Δίπλας, Κατσαντώνης, 
Χασιώτης, Λεπενιώτης, Τσόγκας, Καραϊσκάκης, Καρατάσος, 
Λιακατάς κ.α.

Κατά τον Γιάννη Βλαχογιάννη «οι Σαρακατσαναίοι έθρε-
ψαν και θέριεψαν την Ελληνική Κλεφτουργιά»!

Ο Πατροκοσμάς φέρεται να τους εμψυχώνει στα χρόνια 
της σκλαβιάς περνώντας από τα κονάκια τους και τους 
ζητά να ομιλούν την Ελληνική Γλώσσα! Τον θεωρούν προ-
στάτη τους!

Η κοινωνική θέση της Σαρακατσάνας με τη συμβολή της 
στην οικογένεια είναι κεντρική!

Έγκυες στα χωράφια και στις στράτες, πολλές φορές 
γέννησαν τα παιδιά τους στο δρόμο!

Κινώντας το Χινόπωρο με το τσελιγκάτο τους για τα 
χειμαδιά πηγαίνανε πρώτες οι γυναίκες και τα παιδιά για να 
στήσουν τις καλύβες τους – τα κονάκια τους και οι άνδρες 
ακολουθούσαν με τα ζωντανά τους (και μετά ένα μήνα), τη 
δε Άνοιξη για τα βουνά – για ξεκαλοκαιρειό!

Ως μανάδες – γιαγιάδες προς τα παιδιά και εγγόνια ήταν 
τρυφερές αλλά και αυστηρές αφού δεν σήκωναν ντροπή 
στην οικογένεια.

Η μάνα και η γιαγιά Σαρακατσάνα ήταν ευλαβείς θεμα-
τοφύλακες των παραδόσεων και των αξιών της φυλής 
τους και «έδεναν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους από 
μικρά κοντά στα ήθη, έθιμα, στο δημοτικό τραγούδι και στις 
παραδόσεις»!

Οι άνδρες τους σπάνιο να υβρίσουν γυναίκα – της είχαν 
εμπιστοσύνη και απόλυτο σεβασμό!

Ο Γάμος στους Σαρακατσαναίους λέγονταν «Χαρά» και 
η ευχή τους ήταν: στα νιόγαμπρα -«στεργιωμένοι και καλή 
προκοπή»! Και στις ανύπανδρους «Στις χαρές σας οι ανύ-
πανδροι»!

Πανδρεύονταν αναμεταξύ τους – ενδογαμία – για να 
κρατήσουν την κλειστή τους κοινωνία και κυρίως με προ-
ξενιό – δίχως λόγο η κοπέλα και ο γαμπρός.

Ήταν δε η χαρά τους – γάμος μιας εβδομάδας με όλες 
τις παραδόσεις (σάκιασμα προικιών, προζύμια και κουλού-
ρες - προβέντες, ξούρισμα γαμπρού και στόλισμα νύφης, 
φλάμπουρας και τα συμπεθεριακά με τα άλογα και με 
μπροστά τα όργανα κινούσαν για τα στέφανα - Κινήσαν 
τα τσιαμόπουλα, τα σαρακατσανόπουλα, να παν στον πέρα 
μαχαλά πουν’ τα κορίτσια τα καλά…..).

Το δημοτικό μας τραγούδι χρωστάει στους Σαρακα-
τσαναίους πλείστα όσα και σε στίχο και με κατ΄εξοχήν 
όργανο τη φλογέρα! Εξαιρετικοί δημοτικοί οργανοπαίχτες 
και τραγουδιστές λάμπρυναν και λαμπρύνουν τη δημοτική 
μας μουσική παράδοση (Κώστας Νάκας+, Νίκος Γιαννακός, 
Βασίλης Σερμπέζης, Γιάννης Γκόβαρης κ.α.).

Σήμερα δε κορυφαία και εξέχουσα φωνή είναι η Σαρα-
κατσάνα ΓΙΩΤΑ ΓΡΙΒΑ, από το Κότελ της Βουλγαρίας και 
Ανθηριώτισσα – Αργιθεάτισσα νύφη!

Την εκδήλωσή μας αυτή, που είναι αφιερωμένη στους 
Σαρακατσαναίους και στο τραγούδι τους, τιμάει με την 
παρουσία του ο εξαιρετικός Ηπειρώτης Σαρακατσάνος 
τραγουδιστής Νίκος Λαδιάς!

Η Εθελοντική Πολιτιστική Ομάδας της Κοιλάδας Αχε-
λώου νιώθει και ευχαριστεί από καρδιάς δημόσια την 
Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου για 
τη συμμετοχή της και την ευγενή χορήγηση των βιβλίων!

Αναθυμίζω στους αδερφούς Σαρακατσαναίους το δικό 
τους τραγούδι:

Θα παραγγείλω στα βουνά να χαμηλώσουν λίγο
Κι αν δεν μπορέσω ν’ ανεβώ χαμπέρι θα τους στείλω…..

και αφιερώνω σε όλους τους Σαρακατσαναίους τον ύμνο – 
Πώς το ‘παθα κι αγάπησα και ‘γω Σαρακατσάνα...
με την κορυφαία ΓΙΩΤΑ ΓΡΙΒΑ!

Σαρακατσάνικο τραγούδι & Γιορτή Ευρωπαϊκής 
Μουσικής 2020 στην Κοιλάδα Αχελώου!

του Μενέλαου Νικ. Παπαδημητρίου, Δικηγόρου

Αδελφότητα 
Σαρακατσαναίων 

Ηπείρου
Η Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου 

διοργανώνει κάθε χρόνο στη Σαρακατσάνικη 
Στάνη στο Σκαμνέλι Ζαγορίου, το αντάμωμα 
των Σαρακατσαναίων. Οι σιναφλήδες και οι 
φίλοι της παράδοσης από όλη την Ελλάδα 
περιμένουν με ανυπομονησία να ανταμώσουν, 
να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, να τηρήσουν 
τα ήθη και έθιμα και να γλεντήσουν  όλοι μαζί 
αγκαλιασμένοι. 

Αυτό το καλοκαίρι με τους περιορισμούς 
και τις αποστάσεις δεν μπορούν να το ζήσουν 
όπως θέλουν και όπως του αξίζει.

Αναβάλλουμε λοιπόν το 41ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, τη μαζικότερη 
για 40 χρόνια εκδήλωση στο Ζαγόρι, για το 
καλοκαίρι του 2021.

Λυπούμαστε γι’ αυτό, έτσι όμως πρέπει, για 
να περάσουμε με επιτυχία τις δυσκολίες της 
πανδημίας.

“Να μας έχει ο θεός γερούς, 
πάντα ν’ ανταμώνουμε
και να ξεφαντώνουμε“.
Και του χρόνου όλοι μας γεροί και με υγεία!

Συνάντηση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Σαρακατσαναίων (Π.Ο.Σ.Σ.) 
με την Επιτροπή 2021 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρα-
κατσαναίων, εκπροσωπώντας το σύνολο των 
Σαρακατσάνων της χώρας, πραγματοποίησε 
συνάντηση με την επιτροπή "Ελλάδα 2021" υπο-
βάλλοντας προς έγκριση μια σειρά προτάσεων 
που αναδεικνύουν τον ρόλο και τη προσφορά 
των Σαρακατσάνων της προεπαναστατικής και 
επαναστατικής περιόδου. 

Συναντήθηκε με τον  Γεν. Διευθυντή της επι-
τροπής κο Κανταρτζή και η συνάντηση επισφρα-
γίστηκε με επιτυχία, όπως του. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
της επιτροπής και παρέστησαν: ο πρόεδρος της 
Π.Ο.Σ.Σ.  Γεώργιος Ν. Μουτσιάνας, ο επικεφαλής 
της επιστημονικής επιτροπής και πρώην πρύ-
τανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γεώργιος 
Καψάλης, η Γραμματέας της Π.Ο.Σ.Σ.  Σοφία Κ. 
Κωστούλα, τα μέλη της Π.Ο.Σ.Σ. Τάκης Γαλής 
και Βασίλης Τσακνάκης, ο Δημήτρης Κάτσενος 
μέλος της υπό σύστασης επιτροπή της Π.Ο.Σ.Σ. 
για τον εορτασμό του 2021 και ο Πέτρος Μάμα-
λης εκπρόσωπος του Πανελλαδικού Συλλόγου 
Σαρακατσαναίων Αττικής και Πειραιώς. 

Ελπίζουμε να περιληφθούν στο πρόγραμμα 
εορτασμού και εκδηλώσεις που θα αναδεικνύ-
ουν την προσφορά των Σαρακατσαναίων προ-
επαναστατικά και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
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Από αυτή τη στήλη έχουμε ξαναμιλήσει για «το νόμιμο 
και το ηθικό» αλλά επειδή συχνά επαναλαμβάνονται 
οι συζητήσεις για τις έννοιες του νομίμου και του 
ηθικού, με αφορμή συμπεριφορές πολιτικών που με 
συγκεκριμένες ενέργειες πλήγωσαν η πληγώνουν το 
λαϊκό αίσθημα και μπορεί μεν να μην παραβίαζαν 
ρητά νομικές διατάξεις αλλά σαφώς παραβίαζαν 
τους ηθικούς κανόνες που πρέπει να διέπουν την 
συμπεριφορά αυτών που θέλουν να εκπροσωπούν 
τους πολίτες. 

Δυστυχώς τη διάκριση αυτή συχνά(μάλλον 
ηθελημένα..) την ξεχνούν κάποιοι πολιτικοί μας αλλά και 
κάποιοι δημοσιογράφοι που θα έπρεπε να λειτουργούν 
ως θεματοφύλακες αξιών ελέγχοντας τους πολιτικούς 
αλλά δεν το κάνουν και αντίθετα κλείνουν τα μάτια σε 
παραβάσεις του ηθικού. Το αναφέρω αυτό γιατί είδα 
σε εφημερίδα σχόλιο δημοσιογράφου για δικαστική 
δικαίωση κάποιου πολιτικού που νομότυπα δεν 
εκπλήρωνε υποχρεώσεις προς την πολιτεία χωρίς να 
καταλαβαίνει ο δημοσιογράφος ότι ο συγκεκριμένος 
πολιτικός παραβίασε προκλητικά το «ηθικό», δηλαδή 
τους άγραφους κανόνες που πρέπει να διέπουν την 
συμπεριφορά κάποιου που φιλοδοξεί να εκπροσωπεί 
τους πολίτες.

Για να γίνει κατανοητή η διάκριση νομίμου και 
ηθικού υπενθυμίζω ότι ο Θουκυδίδης στον επιτάφιο 
λόγο του Περικλέους λέει (σε μετ.Ε.Βενιζέλου): «εις 
τον δημόσιον μας βίον αποφεύγομεν την παρανομίαν, 
από ευλάβειαν προ πάντων προς τας επιταγάς των 
εκάστοτε αρχόντων και των νόμων, εκείνων ιδίως 
εξ αυτών, όσοι έχουν τεθεί είτε προς υπεράσπισιν 
των αδικουμένων, είτε μολονότι άγραφοι, φέρουν 
αναμφισβήτητον όνειδος εις τους παραβάτας των». 

Αλλά και ο Αριστοτέλης (στα Ηθικά 

Ευδήμεια,1216α,
23-27) επισημαίνει την αναγκαιότητα ηθικής 

ανωτερότητας των πολιτικών γράφοντας: «οι 
πολλοί των πολιτικών ουκ αληθώς τυγχάνουσι 
της προσηγορίας.ου γαρ εισι πολιτικοί κατά την 
αλήθεια, ο μεν γαρ πολιτικός των καλών έστι πράξεων 
προαιρετικός αυτών χάριν, οι δε πολλοί χρημάτων 
και πλεονεξίας ένεκεν άπτονται του ζην ούτως» και 
επισημαίνοντας επίσης ότι «ο κατ΄αλήθεια πολιτικός 
..βούλεται γαρ τους πολίτας αγαθούς ποιείν και των 
νόμων υπηκόους(Ηθικ.Νικ.1102α,7-11).Με δυο λόγια 
ο Αριστοτέλης τονίζει ότι οι αποκαλούμενοι πολιτικοί 
δεν είναι πραγματικοί πολιτικοί γιατί κάνουν αυτό 
που κάνουν από πλεονεξία και για τα χρήματα ενώ 
πραγματικός πολιτικός είναι αυτός που επιλέγει να 
κάνει καλές πράξεις.

Η αρχή της συμμόρφωσης όχι μόνο απέναντι 
στους νόμους αλλά και σε άγραφους νόμους, δηλαδή 
σε ηθικούς κανόνες που εξασφαλίζουν την διαφάνεια 
στην λήψη αποφάσεων και κάνουν αξιόπιστους τους 
θεσμούς, χαρακτηρίζει σε κάθε εποχή το επίπεδο της 
πολιτικής ζωής κάθε χώρας. Οι κατέχοντες δημόσια 
αξιώματα πρέπει να λειτουργούν «ως λυχνία επί όρους 
κειμένη» για να εξυψώνεται η κοινωνία, με υψηλό 
ήθος και απόλυτη διαφάνεια στην πολιτική ζωή, με 
ταύτιση λόγων και έργων.

Αυτή την αρχή διαχρονικά την ξεχνούν 
αξιωματούχοι σε διάφορα επίπεδα και δεν κατανοούν 
ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει νομική υποχρέωση, 
έχουν ηθική υποχρέωση να διαχειρίζονται με απόλυτη 
διαφάνεια τα δημόσια οικονομικά ενημερώνοντας 
άμεσα τους πολίτες για όλα, κι΄ έτσι π.χ. οι πολίτες 
πρέπει να ξέρουν αν η προηγούμενη κυβέρνηση 
διέθεσε χρήματα σε ΜΜΕ για ενημερωτική προβολή 
της κακής συμφωνίας των Πρεσπών ή η τωρινή 
για την καμπάνια αντιμετώπισης του κορονοϊού και 
κυρίως πρέπει να ξέρουν αν δόθηκαν χρήματα, που, 

πόσα και με ποιά κριτήρια δόθηκαν. Δεν έχει νόημα 
να πω περισσότερα άλλωστε πιστεύω ότι με εντολή 
του πρωθυπουργού θα δοθούν πλήρη στοιχεία στην 
δημοσιότητα. 

Ο Τζών Κέννεντυ στο βιβλίο του με τίτλο «Η 
σκιαγραφία των γενναίων», που έγραψε πριν εκλεγεί 
πρόεδρος των ΗΠΑ, παρουσιάζει την προσωπικότητα 
οκτώ Αμερικανών Γερουσιαστών που σε κάποια φάση 
της πολιτικής τους ζωής έπρεπε να πάρουν κάποια 
δύσκολη απόφαση και οι οποίοι χωρίς να υπολογίσουν 
το πολιτικό κόστος πήραν απόφαση κόντρα στο κόμμα 
τους και την κοινή γνώμη με αποτέλεσμα και την 
πολιτική καταστροφή μερικών εξ΄ αυτών.. Υμνώντας 
εισαγωγικά το θάρρος αυτών των πολιτικών, που είπαν 
το μεγάλο ΟΧΙ, μη υπολογίζοντας το προσωπικό τους 
κόστος, γράφει: «στα ιδιωτικά επαγγέλματα όπως π.χ. 
στη βιομηχανία, το άτομο έχει το δικαίωμα να προωθεί 
τα ατομικά του συμφέροντα μέσα στο πλαίσιο του 
νόμου, για να φθάσει στην καθολική επιτυχία. Αλλά 
στον δημόσιο βίο απαιτούμε από το άτομο να θυσιάζει 
τα ατομικά του συμφέροντα για το γενικότερο καλό..»

Είναι σκληρό αλλά όποιος φιλοδοξεί να 
υπηρετήσει τους πολίτες, ο κατά τον Αριστοτέλη 
«πολιτικός», πρέπει να ξέρει ότι πέρα από τους νόμους 
που ισχύουν για τους κοινούς πολίτες αυτόν θα τον 
δεσμεύουν και κάποιοι άλλοι ηθικοί κανόνες και 
προσφέρει στη χώρα του μόνο αν σέβεται και αυτούς 
τους ηθικούς κανόνες...Γιατί πρέπει να λειτουργεί 
ως πρότυπο και με το παράδειγμά του να μπορεί να 
εμπνεύσει υψηλό ήθος ανεβάζοντας το επίπεδο της 
πολιτικής ζωής.. Και κυρίως να ξέρει ότι συμβάλλει 
στην αξιοπιστία των θεσμών και εξυψώνει το επίπεδο 
της πολιτικής ζωής αν έχει θάρρος, αν έχει έτοιμο 
μέσα του να πει το μεγάλο ΟΧΙ όταν χρειαστεί, με 
όποιο κόστος.

 *Δικηγόρος-πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, μέλος του Δ.Σ της «Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών».    

Γιατί το νόμιμο δεν είναι πάντα ηθικό
Του Δημήτρη Γαρούφα*

συνέχεια από τη σελίδα 1

Είμαι σε θέση να γνωρίζω τις στάνες για τα τελευ-
ταία 50-60 χρόνια, γιατί πηγαίναμε μέχρι το 1970 στα 
βουνά, στα λόγγα.

Μέχρι τότε έζησα τη Σαρακατσάνικη ζωή, τον χει-
μώνα στα χειμαδιά, τα καλοκαίρια στα βουνά, στα 
κονάκια, στη στράτα στο «σια μπροστά», το φόρτωμα – 
ξεφόρτωμα, το στήσιμο της τέντας κυρίως στη στράτα 
για τα χειμαδιά το φθινόπωρο. Την άνοιξη κοιμόμαστε 
κοιτάζοντας τα αστέρια και το φεγγάρι, τον Αυγερινό 
και την Πούλια, χωρίς να στήσουμε την τέντα.

Έζησα από κοντά τον αγροφύλακα στη στράτα, να 
μας σφυρίζει, να φύγουμε όσο γίνεται γρηγορότερα, 
«μπονώρα την αυγή, προτού να φέξει». Αλλά ο ίδιος 
στέκονταν εκεί που αρμέγαμε και καρτέραγε ‘’αλέστα’’ 
να φύγουν τα πρότα, να πήξουμε το γάλα, να μάσουμε 
το τυρί στις τσαντίλες, κι όσο να φορτώσουμε τα σέια 
στα πράματα, να έχει στραγγίσει το τυρί για να το 
πάρει, για τη χάρη που μας έκαμε. (Δεν μας κυνήγησε, 
φύγουμε αμέσως και δεν μας μήνυσε να τρέχουμε στα 
δικαστήρια). Εδώ γλύτουσαμαν, είναι αλήθεια.

Γνώρισα τον δασοφύλακα στα ξεκαλοκαιριά. 
Έρχονταν στα κονάκια, πάντοτε ήταν θυμωμένος γιατί 
«όπως ανέβαινε, άκουσε τσουκάνια από χοντρικά, 
‘’απ’ το απαγορεμένο’’ για βοσκή που είχε υλοτομηθεί 
και ήταν αναδασωτέο». Για να ξεθυμώσει, δεν ήταν 
αρκετός ο καφές, και κάνα λουκούμι με ούζο, όσο που 
έβγαινε η γαλατόπιτα απ’ τη γάστρα που μοσχοβολού-
σε απ’ το φρέσκο βούτυρο, και που την απολάμβανε 
ζεστή. Τον φορτώναμε, όταν έφευγε, με τυριά, βού-
τυρο, γαλοτύρι (τσαλαφούτι] και όση πίτα περίσσεψε. 

Αλλά πριν να ξεκινήσει να φύγει, δεν ξέχναγε …η 
ζημία έχει γίνει και η μήνυση θα γινόταν. Μήνυση που 
εκδικάζονταν το χειμώνα, κυρίως, και ποιος θα έρχο-
νταν να παραστεί; Επομένως δικάζονταν «ερήμην» και 
το επόμενο καλοκαίρι, περίμενε ο δημόσιος εισπράκτο-
ρας να πληρωθεί το ένταλμα.

Φόρτωσα και κουβάλησα άκρες (το περίσσιο ακρινό 
σανίδι από τον κορμό) από τα πριόνια για το σκέπα-
σμα του «δίπλα» κονακιού. Περπάτησα πεζός αλλά και 
καβάλα στ’ άλογο, πήγα μέρα και νύχτα σε άλλη στάνη. 
Έκανα ό, τι έκανε κάθε ένας που έζησε στα βουνά, με 
τα πρόβατα στη στάνη.

Πήγα στο πανηγύρι στη Βωβούσα, της Αγίας 
Παρασκευής, στο Σέσιο της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος. Θυμάμαι μας πήραν οι Ζαγορίσιοι το μεσημέ-
ρι και καθίσαμε σε τραπέζι στα σπίτια τους.

Θυμάμαι το πανηγύρι στα κονάκια της Αγίας 
Παρασκευής πού ’κανε ο μπαρμπα Θανάσης και της 
Παναγίας τον Δεκαπενταύγουστο, που έκανε ο πατέ-
ρας μου, απ’ όταν χώρισαν και έφκιασε κονάκι ο καθέ-
νας χωριστά.

Ξεκίνησα την πρώτη τάξη στο Δημοτικό σχολείο 
Βωβούσας.

Πήγα την άνοιξη μέχρι να τελειώσει το σχολικό έτος 
και το φθινόπωρο που ξεκίνησαν τα σχολεία, από την 
στάνη της ΠΛΑΚΑΣ, στο σχολείο στο Τσερνέσι, μέχρι να 
φύγουμε για τα χειμαδιά.

Πήγα νύχτα, στον λόγγο να βρω τα ‘’χονδρικά’’ (αλο-
γομούλαρα) για να τα φορτώσουμε την αυγή. Και τι 
άλλο να θυμηθώ; Γάμους, πανηγύρια, και ό, τι βίωσαν 
και έκαναν στη στάνη, όλα τα Σαρακατσιανόπουλα 
τότε. Κάναμε οτιδήποτε που για τα σημερινά παιδιά 
είναι αδιανόητο. Είμασταν μεγάλοι από μικροί μιας και 
το απαιτούσε η ζωή. Δεν είχαμε φόβο, ούτε εμείς ούτε 

οι γονείς μας. Είμαστε η τελευταία γενιά Σ. που άλλαξε 
δρόμο και βγήκαμε από τα λόγγα, και με τη βοήθεια 
των παλιότερων άλλαξε και η ζωή μας.

Θυμάμαι έντονα εκείνη την εποχή. Θυμάμαι όσους 
είμαστε σε κάθε στάνη, όπου ξεκαλοκαιριάζαμε εκείνο 
το χρονικό διάστημα περί το 1960-70, αλλά και στις 
διπλανές στάνες από τις διηγήσεις και τις κουβέντες 
των μεγαλύτερων. Κουβέντιαζαν οι μεγάλοι και ακού-
γαμε εμείς. Πηγαίναμε μουσαφιραίοι ή και έρχονταν 
από τις άλλες, είτε σε γάμους, είτε σε πανηγύρια στα 
κονάκια.

Τούτη η καταγραφή είναι μία ευκαιρία ή αφορμή για 
τη γενιά μας, όσοι περάσαμε από τα λόγγα να ανατρέ-
ξουμε πίσω στο παρελθόν να βρούμε εκείνους τους 
ανθρώπους, που στον ίσκιο της οξιάς και του πεύκου 
στάλιζαν τα κοπάδια τους και τα σκάριζαν τα απόγευμα 
με τη δροσιά. Κάθονταν όλοι αντάμα σταυροπόδι και 
κουβέντιαζαν. Μολόγαγαν ιστορίες, απ’ τη ζωή τους, 
για βουνά, χειμαδιά, πολέμους, κι ό, τι άλλο μπορεί να 
φανταστείς. Και ’παιρναν κι από κάνα τραγούδι με το 
στόμα.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Σαρακατσιάνικες στάνες στα λόγγα

Δημητράκης Κάτσενος 1887-1960
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