
Είναι αλήθεια ότι ο έντονος τρόπος ζωής που 
ακολουθούμε, καθώς και οι έγνοιες και τα καθη-
μερινά προβλήματα που μας απασχολούν, δεν μας 
επιτρέπουν, συχνά, να εκτιμήσουμε πόσο πολύτιμη 
είναι η υγεία για τον άνθρωπο. Έπρεπε να βρεθεί 
ολόκληρος ο πλανήτης αντιμέτωπος με μία σκλη-

ρή και αδυσώπητη πανδημία, που στέρησε τόσες 
πολλές ανθρώπινες ζωές, για να αναλογιστούμε, 
ίσως, όλα αυτά που δεν κάναμε σωστά. Με άλλα 
λόγια να αναρωτηθούμε αν σεβαστήκαμε και προ-
στατεύσαμε όσο έπρεπε το περιβάλλον, αν σεβα-
στήκαμε το νερό που πίνουμε, τα ποτάμια και τη 
θάλασσα, κάθε πηγή ζωής που μας περιβάλλει, αν 
χάσαμε το μέτρο, αν γίναμε εγωιστές και μοναχικοί. 
Ωστόσο, είναι γεγονός πως πρέπει, από την άλλη, 
να φανούμε δυνατοί και αποφασισμένοι, να πει-
θαρχήσουμε, να δείξουμε σεβασμό, να αντέξουμε, 
να βγούμε νικητές και εμείς και ολόκληρη η ανθρω-
πότητα. Άλλωστε, ως Σαρακατσαναίοι και ως 
άνθρωποι της φύσης και του βουνού είμαστε αγω-
νιστές της ζωής, είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα, 
μπορούμε να αποτελέσουμε παράδειγμα για όλους.

«Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα έθιμα 
των Σαρακατσαναίων» είναι το θέμα που θα ανα-
πτύξω, παρόλο που και ο ίδιος είμαι από εκείνη 
τη γενιά που έζησε και δεν έζησε τη σαρακατσά-
νικη ζωή. Από τη γενιά που δεν φύλαξε πρόβατα, 
αλλά που γνώριζε όλα τα σημάδια του κοπαδιού, 
που κοιμήθηκε στα κονάκια, που είδε και άκου-
σε τους μεγάλους να τραγουδάνε και να χορεύουν, 
που έγραψε πως «η στάνη χωρίς τη μάνα μπορεί 
και να μην υπήρχε», που περπάτησε ίσια μπροστά, 
που πριτσιάνισε σε όλα τα κονάκια της στάνης και 
που δεν λησμόνησε ποτέ τις παιδικές θύμησες και 
αναμνήσεις. 

Έθιμα των Σαρακατσαναίων, δηλαδή, συνήθει-
ες των Σαρακατσαναίων, που επαναλαμβάνονται 
και διασώζονται από γενιά σε γενιά, που ταξιδεύ-
ουν στον χρόνο που περιέχουν αντιλήψεις, κρίσεις, 
θεωρήσεις της ζωής. Έθιμα των Σαρακατσαναίων 
για δύο μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, που σημα-
δεύουν και προσδιορίζουν ολόκληρη την ανθρωπό-
τητα, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. 

Θεωρώ, ωστόσο, ότι, πριν γνωρίσουμε τα 
Σαρακατσάνικα έθιμα για αυτές τις δύο μεγάλες 
γιορτές, είναι χρήσιμο να αναφερθούμε σύντομα 
στη σχέση που είχε ο Σαρακατσάνος με τη θρη-
σκεία και τον Θεό. 

Ο Σαρακατσάνος είχε μόνιμη απαντοχή στον 
Θεό, στην Παναγία και στους Αγίους. Την πίστη 
του στον Θεό την εξέφραζε με ποικίλους τρό-
πους, έστω και αν ο νομαδικός τρόπος ζωής δεν 
του επέτρεπε συχνά να εκπληρώνει απόλυτα τα 
θρησκευτικά του καθήκοντα. Ωστόσο, όταν θα 
πήγαινε στην εκκλησία, θα έδειχνε τον σεβασμό 
και το δέος του μπροστά στα θεία. Θα φρόντι-
ζε, επίσης, να μεταλάβει των αχράντων μυστηρί-
ων. Έτσι, ο Σαρακατσάνος δεν αρταινόταν Τετάρτη 
και Παρασκευή, ενώ θα κρατούσε όλες τις νηστεί-
ες του χρόνου. Επίσης, είτε βρισκόταν μόνος του, 
είτε μαζί με άλλους, θα έκανε πάντα τον σταυρό 
του, πριν αρχίσει το φαγητό του. Θα σταυροκοπιό-
ταν και θα έκανε τον σταυρό του σε κάθε εκκλη-
σία και σε κάθε εικόνισμα που θα συναντούσε. Δεν 

υπήρχε περίπτωση να μη σφάξει και να μη γιορ-
τάσει στο κονάκι του, ακόμη και αν βρισκόταν στη 
στράτα, την ονομαστική γιορτή που θα είχε η οικο-
γένειά του. Θα επικαλούνταν τον Θεό, την Παναγία 
και τους Αγίους και θα έκανε τάμα σε κάθε δύσκο-
λη περίσταση της ζωής του. Στην κατσιούλα από 
το κονάκι του θα τοποθετούσε έναν σταυρό, για να 
προστατεύει το κονάκι και την οικογένειά του. Το 
σχήμα του σταυρού θα το συναντήσουμε και στα 
υφαντά, στις ρόκες, στα σφοντύλια και σε πολλά 
ακόμη ξυλόγλυπτα. Ακόμη θα έκανε το σχήμα του 
σταυρού με κόκκινη βαφή το Πάσχα στα αρνιά που 
θα κρατούσε, για να κάνει γνωστό στον κόσμο το 
μεγάλο γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν πόσο θρήσκος 
ήταν ο Σαρακατσάνος και πως δεν θα γινόταν να 
μην έχει τα ανάλογα έθιμα για τη Γέννηση του 
Χριστού, την Πρωτοχρονιά και επιμέρους τα Φώτα. 
Μάλιστα, οι Σαρακατσαναίοι ένιωθαν να έχουν μια 
ιδιαίτερη σχέση με τα Χριστούγεννα και να είναι 
υπερήφανοι για αυτό, αφού ο Χριστός γεννήθηκε 
ανάμεσα στους τσοπαναραίους και στα πρόβατα. 
Ακόμη, τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά ήταν 
γιορτές που τις χαίρονταν μικροί και μεγάλοι στη 
σαρακατσάνικη οικογένεια.

Πρέπει, ωστόσο, να επισημάνω ότι τα έθιμα των 
Σαρακατσαναίων για τις παραπάνω γιορτές δεν 
εμφανίζονται ενιαία και απαράλλαχτα σε όλες τις 
περιοχές, όπως, τουλάχιστον, αυτό καταγράφεται 
στη Βιβλιογραφία. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς θεμι-
τό, γιατί έχει να κάνει με τις τοπικές επιδράσεις, 
με την επικοινωνία των Σαρακατσαναίων με τους 
κατοίκους των περιοχών που ζούσαν και ασφα-
λώς αυτό συμβαίνει συχνότερα, κατά τα νεότερα 
χρόνια, που οι Σαρακατσαναίοι βρέθηκαν κοντά ή 
κατοίκησαν σε χωριά και πόλεις. Επίσης, δεν πρέ-
πει να λησμονούμε ότι τα έθιμα του Δωδεκαημέρου 
γιορτάζονταν τον χειμώνα και πάνω στον «γέννο» 
των προβάτων, με πολλές και δύσκολες δουλειές 
για τους Σαρακατσαναίους, αλλά και με μια κρυφή 
ικανοποίηση, καθώς μεγάλωνε το βιός τους. 

Θα ξεκινήσω με τα Χριστούγεννα με μια δική 
μου παιδική θύμηση, σε λογοτεχνική γραφή, όπως 
την παρουσίασα, δεκαπέντε χρόνια πριν, στο κατά-
μεστο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

«Την παραμονή των Χριστουγέννων όλα τα παι-
διά -ευτυχώς που δεν είχαν σχολειό- θα πήγαιναν 
μακριά στο λόγγο, για να κόψουν τις πιο μεγάλες 
και τις πιο φουντωτές πουρνάρες. Με αυτές, νωρίς 
το πρωί των Χριστουγέννων, θα έρχονταν για να 
πριτσιανίσουν σε όλα τα κονάκια της στάνης. Έτσι, 
αψηφώντας το κρύο και την παγωνιά της χριστου-
γεννιάτικης αυγής, άρπαζαν γρήγορα-γρήγορα τις 
πουρνάρες, για να επιχειρήσουν την πρώτη γιορ-
τινή τους εξόρμηση. Η ομάδα των παιδιών από 
αδέρφια και ξαδέρφια σχηματιζόταν σχεδόν αυτό-
ματα, τα μάτια αγουροξυπνημένα και κόκκινα, η 
μύτη το ίδιο κόκκινη από το κρύο, η χαρά ζωγρα-
φισμένη στο πρόσωπο, οι πουρνάρες στο χέρι και 
το πρώτο ζωηρό και έντονο χτύπημα στην πόρτα 
από το κονάκι του τσέλιγκα. Η νοικοκυρά περί-
μενε τα παιδιά με την ίδια αγωνία της μάνας, που 
περιμένει το ξενιτεμένο της παιδί. «Καλημέρα, θεια, 
Χρόνια πολλά», και κατευθείαν στη γωνιά και στη 
φωτιά, για να βάλουν τις πουρνάρες τους, να διώ-
ξουν τα παγανά και τα κακά πνεύματα, αλλά και 

4419
ENTYΠO KΛEIΣTO AP. AΔEIAΣ 1943 KEMΠ. AΘ

τα σαρακατσάνικα

ΤΡΙMHNIAIA ΕΚΔOΣΗ ΤΗΣ “ΑΔΕΛΦOΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡOΥ”, Zήνωνος 30 - 3ος Όροφος, 104 37, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 5240777, φαξ: 210 5240109

Αφιέρωμα στην Ευγενία (Τζένη) Λ. Τσουμάνη

συνεχίζεται στη σελίδα 4

21o Έτος ΑΡ. ΦΥΛ.84 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Για την Ευγενία Τσουμάνη
Η Ευγενία Τσουμάνη τίμησε τη Σαρακατσάνικη 

καταγωγή της, όχι μόνο με την συμβολή της στην 
έκδοση του λευκώματος «Σαρακατσάνα, εικόνα και 
λόγος», αλλά και με την προσωπική της εικόνα και 
λόγο.

Με μια εικόνα, μια παρουσία με όλα τα χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα της σεμνής, σοβαρής Σα-
ρακατσάνας, που ενέπνεε εκτίμηση, εμπιστοσύνη 
και σεβασμό, αλλά και με όλα τα γνωρίσματα, που 
προσιδιάζουν στην προσωπικότητα μιας σύγχρονης 
Ελληνίδας, μιας καθώς πρέπει κυρίας.

Με έναν λόγο με μέτρο, ευπρέπεια, ουσιαστικό 
με νόημα και περιεχόμενο, στοιχεία που γίνονταν 
ιδιαίτερα αισθητά, όταν μιλούσε από το βήμα της 
Βουλής, την οποία τίμησε με το ήθος και την ευπρέ-
πειά της.

Υπέρμαχος του διαλόγου και της κριτικής, με σε-
βασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και όλα εκείνα 
τα στοιχεία, που προάγουν την δημοκρατία, την ισό-
τητα και την ισονομία, αρχές τις οποίες υπηρέτησε 
με αφοσίωση από τη θέση της Γενικής Γραμματέως 
Ισότητας των Φύλων.

Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω την αείμνηστη Ευ-
γένια σε μια προσκυνηματική επίσκεψη, που κάναμε 
με την Ένωση Συγγενών Πεσόντων κατά το Έπος 
1940 – 41 στα πεδία των μαχών της Β. Ηπείρου 
και στα Στρατιωτικά Κοιμητήρια Βουλιαρατών και 
Κλεισούρας. Διαπίστωσα την εθνική και κοινωνική 
της ευαισθησία, το πόσο βαθιά ήταν προσηλωμένη 
στην ελληνορθόδοξη παράδοση και στα βιώματα 
της Σαρακατσάνικης ζωής. 

Πολλά θα είχε να προσφέρει ακόμη η Ευγενία 
στην πατρίδα και στην κοινωνία, στην επιστήμη και 
στην πολιτική με το ήθος και την ανιδιοτέλεια, που 
την χαρακτήριζαν. Έφυγε απροσδόκητα, αλλά οι πα-
ρακαταθήκες της μένουν και οι μνήμες με τις ενδι-
αφέρουσες απόψεις, θέσεις και προτάσεις θα μας 
συντροφεύουν και θα μας καθοδηγούν.

Η Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων 
Ηπείρου με το αφιέρωμά της στην εφημερίδα «Σα-
ρακατσάνικα χαιρετήματα» τιμά και κρατά ζωντανή 
την μνήμη της Ευγενίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΟΥΡΛΑΣ
πρ. Υπουργός – Αντιπρόεδρος της Βουλής

Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα έθιμα των Σαρακατσαναίων

του Γεώργιου Δ. Καψάλη, 
Καθηγητή, πρ. Πρύτανη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Για την Ευγενία Τσουµάνη του Γεώρ. Ι. Σούρλα 1
Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα έθιµα 
των Σαρακατσαναίων του Γεώρ. Δ. Καψάλη  1 & 4,5
Κοινωνικά..........................................................................2
Αφιέρωµα στην Ευγενία Λ. Τσουµάνη ......................3 
Νέα Συλλόγων Σαρακατσαναίων  ...............9, 11,12
Βυζαντινές λέξεις και φράσεις στους 
Σαρακατσάνους του Γιώργου Κ. Καπρινιώτη  .............5
Διαδικτυακό Αντάµωµα Σαρακατσαναίων

Αφιέρωµα στα έθιµα των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς  ............................................6
Σχόλιο µε την ολοκλήρωση της εκδήλωσης......6
Οι Σαρακατσαναίοι, η Πρόοδος και τα Ηνωµένα 
Έθνη του Δηµήτρη Θρ. Φατούρου ...........................7
Μας είπαν για το Διαδικτυακό Αντάµωµα  ........7

Σαρακατσιάνικες στάνες στα λόγγα (γ΄µέρος)
του Δηµήτρη Παν. Κάτσενου .................................. 8 & 9
Η στράτα του Γιώργου Κ. Τσουµάνη (β΄µέρος)  10 & 11
ΜΙΚΡOΚΕΙΜΕΝΑ του Θ.Γ. Γόγολου: Αντισταθείτε .12



τα
σαρακατσανικα2 φ. 84

Για τον Άλκη Καρβούνη, 
αντί μνημοσύνου

Πέρασε ένας χρόνος (25 Ιανουαρίου 2020) απὀ 
την ηµέρα που έφυγε από την πρόσκαιρη ζωή ο Αλκι-
βιάδης Λάµπρου Καρβούνης. Η επιδηµία (το κακό) που 
µας βρήκε δεν µας επιτρέπει να παραβρεθούµε και να 
συµπροσευχηθούµε όλοι οι Σαρακατσαναίοι Ηπειρώτες 
που ζουν στην Αττική για την ανάπαυση της ψυχής του.

Αυτό θα το κάνει ο καθέ-
νας µόνος του. Είµαι βέβαιος 
ότι ο µεγαλοδύναµος Θεός 
αναπαύει την ψυχή του και τον 
έχει κατατάξει µε τους αγίους 
Του και το πιστεύω αυτό, γιατί 
µε τις οικογένειες των Καρ-
βουναίων (πρωτοξάδερφα της 
µάνας µου) αλλά περισσότερο 
του µπαρµπα-Λάµπρου που 
είχαµε και κουµπαριά είµαστε 
µια οικογένεια.

Όταν είχε επιστρέψει από τη Γερµανία το 1975 και 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα ήµουν ο πρώτος που συ-
νάντησε. Ιδρυτικό και ζωντανό µέλος της Αδελφότητας 
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπειρωτών, «βαθιά» 
Σαρακατσάνος, τόσο που έκανε και τη γυναίκα του τη 
Μαρίκα πιο πολύ Σαρακατσάνα, γεµάτος αγάπη που τη 
µοίραζε απλόχερα. Η ψυχή του, ψυχή µικρού παιδιού, 
αν κάποιον στεναχώρησε το έκανε χωρίς να το θέλει, 
χωρίς να το καταλάβει. 

Τι να πρωτοθυµηθώ από τις χαρές που µας έδινε;
Τα τραγούδια που «πέρα δω στον Έλατο», τα γλέ-

ντια του, «τα πρικάκια» µε τον µακαρίτη τον Νεοπτόλε-
µο Βαγγελή, τα έλατα που µαζεύαµε να στολίσουµε την 
αίθουσα στο Άλσος Οικονοµίδη; 

Το σπίτι του που ήταν ανοιχτό για όλους µας; 
Αγωνιστής στη ζωή, µαζί µε τη Μαρίκα στάθηκαν µε 
αξιοπρέπεια στην κοινωνία.Καµάρωναν τα παιδιά τους, 
τον Λάµπρο και τον Άγγελο για τους οποίους καµαρώ-
νουµε και εµείς, γιατί το αξίζουν.

Αγαπηµένε ξάδελφε ο Θεός να σε έχει καλά εκεί 
ψηλά.

Ηλίας Θεοδ. Κάλλης

Προσφορά στη µνήµη του Άλκη Καρβούνη

Η Μαρίκα, χα Άλκη Καρβούνη, µε την ευκαιρία της 
συµπλήρωσης ενός έτους από τον θάνατο του αγα-
πηµένου µας Άλκη, προσέφερε στην Αδελφότητα 
και τα «Σαρακατσάνικα Χαιρετήµατα» το ποσό των 
50 Ευρώ. Την ευχαριστούµε και τη διαβεβαιώνουµε 
ότι δεν ξεχνάµε τον Άλκη. Άφησε, µε τον τρόπο του 
ιστορία στον Σύλλογο.

ΓAMOI
• Ο Γιάννης Ναπολ. Βαγγελής και η Δέσποινα Ζώη πα-
ντρεύτηκαν στις 31-10-20 στο Ξέχωρο Φιλιατών.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Σπύρος Χριστ. Τσουµάνης από το Πάπιγκο και η Έλλη 
Παπαγεωργίου απέκτησαν κορίτσι στις 17-11-20 .
• Η Νατάσα Γιαν. Φερεντίνου και ο Βασίλης Καµαρινό-
πουλος απέκτησαν αγόρι στις 17-10-20 στην Αθήνα.
• Ο Κώστας Παν. Τσουµάνης και η Μαρία Μπούκη απέ-
κτησαν αγόρι στις 18-12-20 στα Γιάννενα.
• Η Κων/να Τηλ. Τσουµάνη και ο Γιάννης Βασιλόπουλος 
απέκτησαν κορίτσι στις 13-10-20 στο Λάρισα
• Ο Ηλίας Δ. Κοντοδήµος και η Ραφαέλα Αναστασίου 
απέκτησαν κορίτσι στις 14-11-20 στα Γιάννενα
• Ο Καζούκας Γιώργος και η Γλυκερία Παπιγκιώτη απέ-
κτησαν κορίτσι στις 12-10-2020 στα Γιάννενα. 
• Η Θεοδώρα Αθανασίου του Νικηφόρου και της Αγνής 
Μπαλατσού και ο Θεόδωρος Μπασόπουλος απέκτησαν 
κορίτσι στις 15-12-20 στο Βόλο.
• Ο Μπαλατσός Ιωάννης και η Θεοδώρα – Βαρβάρα Παπ-
πά απέκτησαν κορίτσι στις 4-01-21 στα Γιάννενα.
• Η Έλλη Ευριπίδη Γόγολου και ο Βαρσάνης Χρήστος απέ-
κτησαν αγόρι στις 13-11-20 στα Γιάννενα.
• Η Κλειώ Κ. Τσουµάνη από την Άρτα κι ο Παναγιώτης 
Αραβανής απέκτησαν κορίτσι στις 5-01-21 στο Μαρούσι.
• Η Αναστασία Ι. Φερεντίνου από το Τσεπέλοβο και ο 
Χρήστος Βεζαλής απέκτησαν κορίτσι στις 30-11-20
• Ο Σπύρος Αρβανίτης και η Σταυρούλα Κώστα απέκτη-
σαν αγόρι στις 8-01-21 στα Γιάννενα.
• Η Κων/να Μιχ. Παπαρούνα και ο Δηµήτρης Τιπούρτης 
απέκτησαν αγόρι στις 2-12-20 στα Γιάννενα.
• Η Μαρία Γιαννακού και ο Βασίλης Μαµακής απέκτησαν 
αγόρι στις 23/11/2020
• Ο Γιάννης Ελ. Φερεντίνος και η Ναταλία Χρ. Παπιγκιώτη 
απέκτησαν αγόρι στις 18-11-20 στα Γιάννενα
• Η Αφροδίτη Γ. Τσουµάνη και ο Κώστας Μπεκιάρης απέ-
κτησαν αγόρι στις 4-12-20 στα Γιάννενα
• Ο Χρήστος Λιούγκος του Ιωάννη και Βερδίκης Κάτσε-
νου και η Ισµήνη Γκιόξη, απέκτησαν αγόρι στην Αθήνα 
στις 24-11-2Ο
• Η Μαρία Γρηγόρη Κάτσανου, από Λούρο και ο σύζυγός 
της Βασίλης απέκτησαν κορίτσι στις 06/01/2021 στην 
Αθήνα. 
• Ο Σπύρος Παύλου Τσουµάνη από Κουκούλι και η Αγ-
γελική Τερζόγλου απέκτησαν αγόρι στις 20/01/2021στη 
Θεσσαλονίκη.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Ευγενία Λ. Τσουµάνη 71 ετών, στις 6-12-20, Αθήνα.
• Μπάρκας Παναγιώτης του Αθανασίου, 96 ετών, 9-11-
20, Πρέβεζα.
• Μπάρκας Αθανάσιος του Παναγιώτη, 65 ετών, στις 17-
11-20, Πρέβεζα.
• Τσουµάνης Μιχάλης του Δηµήτριου (Τάκη), 40 ετών 
στις 6-11-20, από το Πολύκαστρο
• Τάγκας Κ. Γεώργιος από Πέρδικα Θεσπρωτίας, ετών 59, 
στις 11-12-20 
• Χριστόδουλος Δηµ. Καρβούνης, 80 ετών, στην Ελεούσα 
Ιωαννίνων στις 12-11-20. 
• Γιάννης Κων/νου Τσουµάνης, 94 ετών, στην Ανατολή 
Ιωαννίνων στις 2-01-21.
• Φύσσας Βασίλειος, σύζυγος Ελένης Ν. Γόγολου, ετών 
65, στα Σύβοτα στις 29-12-20. 
• Κατερίνα, χα Τάκη Κάτσενου το γένος Γιαννούλη Γιαννά-
κη, 82 ετών στον Αρχάγγελο Πρεβέζη, 11-01-21.
• Καψάλης Παναγιώτης του Γεωργίου, 65 ετών στις 25-
11-20 από Βασιλικό Θεσπρωτίας.
• Κατρής Ανδρέας του Λάµπρου, 77 ετών, 17-9-20, στο 
Σπάρτο
• Κήττας Κων/νος του Νικόλαου 90 ετών στις 15-12-20, 
στους Μουζακαίους Ιωαννίνων
• Γρίβας Ανδ. Αριστείδης, ετών 91, στο Καρβουνάρι Θε-
σπρωτίας στις 14-01-21
• Σούρλας Κωνσταντίνος, από Λάκκα Θεσπρωτίας, ετών 
91 στις 17-10-20. 
• Πανταζής Χρήστος από Πλαταριά, ετών 93, στις 10-
12-20 
• Αφροδίτη συζ Ηλία Τζουµερκιώτη, 79 ετών στις 5-8-20 
στον Δρυµό Βονίτσης
• Γόγολος Οδυσσέας, 78 ετών στις 21-11-20 στην Ηγου-
µενίτσα
• Τζουµερκιώτης Βασίλης, 70 ετών στις 20-11-20 στον 
Δρυµό Βονίτσης
• Αλεξάνδρα Καρασταµάτη το γένος Χρ. Αρ. Βέργου, 44 
ετών, στις 22-11-20 στη Νέα Κερασούντα
• Βασιλική χήρα Αλέξη Καρβούνη, ετών 83, στους 
Ασπραγγέλους στις 23/01/2021.
• Ανθούλα συζ. Ρίζου Διαµάντη, 68 ετών στις 15-11-20 
στην Πεντέλη Αττικής.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Έχω να λάβω γράμμα σου
Φίλες και φίλοι Σαρακατσαναίοι

Αφού σας ευχηθώ τα χρόνια πολλά για τις 
γιορτές, και την ευχή ο καινούριος χρόνος να 
φέρει σε όλο τον κόσμο ΥΓΕΙΑ θα ήθελα να 
δημοσιεύσετε στο επόμενο φύλλο της εφημε-
ρίδας «ΧΑΙΡΕΤΗΜΑΤΑ» το εξής:

Στον γάμο της αδερφής μου, το μακρινό 
1951, ακούστηκε ένα τραγούδι που έπαιξε ο 
γνωστός στα μέρη μας οργανοπαίκτης του 
κλαρίνου εδώ των Καλαβρύτων και της Γορτυ-
νίας (τέως επαρχία και νυν Δήμος του νομού 
Αρκαδίας) Γιάννης Καλύβας ή Καλυβογιάννης. 
Το τραγούδι αυτό ήταν ένα τσάμικο για τον 
Κατσαντώνη και οι στίχοι του έχουν ως εξής:

Για σήκω Κατσαντώνη μου 
απ’ το βαρύ σου ύπνο
Να ιδείς τουφέκια ελληνικά 
κι ελληνικά κανόνια
Να ιδείς και τη σημαία μας 
στα Γιάννενα στημένη
Στα Γιάννενα, στο Μέτσοβο 
και στου Κιλκίς τον κάμπο
Να ιδείς πώς πολεμάν οι Έλληνες 
με Τούρκους, με Βουλγάρους
Πώς κυνηγούν τους άπιστους….

 
Το παραπάνω τραγούδι δεν το είχα ακού-

σει ποτέ, πιθανόν να μην έχει ηχογραφηθεί και 
να ανήκει στα λεγόμενα «ανέκδοτα» δημοτικά 
τραγούδια. 

Εγώ, τουλάχιστον, που ζούσα στο χωριό 
μου, το Βεσίνι Καλαβρύτων, δεν το είχα ακού-
σει ξανά. Φεύγοντας από το χωριό για την 
Αθήνα, έψαξα σε παλαιοπωλεία μήπως υπάρ-
χει σε δίσκο 78 στροφών γραμμοφώνου, αλλά 
δυστυχώς δεν είχα τύχη.

Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να δημοσιεύ-
σετε την επιστολή μου αυτή, ώστε αν κάποιος 
από τους παλαιότερους του σιναφιού των Σα-
ρακατσαναίων το γνωρίζει να το δημοσιεύσει 
στην εφημερίδα, και αν τυχόν υπάρχει κάπου 
ηχογραφημένο, να μου υποδείξει τον τρόπο 
απόκτησής του.

Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι καλή χρονιά
 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ

Για τον Λάμπρο Τσουμάνη
Η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Αδελ-

φότητάς µας να αφιερώσει αυτό το φύλλο της εφη-
µερίδας στη µνήµη της Ευγενίας (Τζένης) Λάµπρου 
Τσουµάνη ήταν σωστή. Οι Σαρακατσαναίοι Ηπειρώτες 
που ζουν στην Αθήνα το περίµεναν αυτό το αφιέρωµα, 
µετά την αναγγελία του θανάτου της, γιατί έχαιρε της 
εκτίµησης και του σεβασµού από όλους µας. Για την 
Τζένη θα αναφερθούν άλλοι. Από µέσα µου πηγάζει η 
επιθυµία και η υποχρέωση να κάνω µία µικρή αναφο-
ρά στον αείµνηστο πατέρα της, τον Λάµπρο Τσουµάνη.

Ο Λάµπρος Τσουµάνης ήταν παιδί του Παναγιώτη 
Τσουµάνη και της Ευγενίας, κόρης του Ανδρέα Τσου-
µάνη, γεννηµένος το 1909. Είχε τελειώσει αρχικά τη 
Μέση Εµπορική Σχολή στα Γιάννινα και στη συνέχεια 
την Ανωτάτη Εµπορική (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) στην Αθήνα.

Το 1934 προσελήφθη στον Σύνδεσµο Ελληνικών 
Βιοµηχανιών µε πρόεδρο τότε τον Αλκιβιάδη Λούλη, 
στον οποίο για πολλά χρόνια ήταν Διευθυντής και 
συνταξιοδοτήθηκε από αυτόν.

Είχε παντρευτεί το 1948 τη Βασιλική Γούλα, από 
το Δελβινακόπουλο Ιωαννίνων και απέκτησαν δύο 
παιδιά. Την Ευγενία (Τζένη) και τον Παναγιώτη. Ο 
Λάµπρος Τσουµάνης ήταν ο µόνος Σαρακατσάνος από 
την Ήπειρο, που έµενε στην Αθήνα µέχρι το 1955, που 
αρχίσαµε να ερχόµαστε όσοι Ηπειρώτες Σαρακατσα-
ναίοι διαµένουµε στην Αθήνα.

Για είκοσι και πλέον χρόνια ήταν ο άνθρωπος, στον 
οποίο απευθύνονταν οι Σαρακατσαναίοι της Ηπείρου 
για τα προβλήµατα που είχαν στην Αθήνα, και αυτά 

στη µεγάλη τους πλειοψηφία ήταν δυσάρεστα (αρρώ-
στιες κ.λ.π.).

Είχα την καλή τύχη να τον γνωρίσω από όταν ήρθα 
στην Αθήνα, και πιο πολύ όταν ήµουν Πρόεδρος της 
Αδελφότητας.

Για την προσφορά του στο σινάφι δεν θέλω να 
αναφερθώ· αυτήν την ξέρει ο καθένας µας και προ 
πάντων ο µεγαλοδύναµος Θεός.

Εκείνο που δεν ξεχνάω, είναι το τηλεφώνηµα που 
δέχθηκα το 1975, που µου είπε τα εξής:

«Με επισκέφθηκε στο γραφείο µας ο ιερέας ενός 
νεοσύστατου χωριού στη Λιβαδειά, στο οποίο κατοι-
κούν µόνο Σαρακατσαναίοι και ζήτησε βοήθεια για 
την εκκλησία που τώρα φτιάχνουν. Δεν κανονίζετε 
να κάνετε µια εκδροµή να τους ενισχύσετε ηθικά και 
οικονοµικά; Το χωριό λέγεται Διόνυσος».

Τη συζήτηση µε τον µπάρµπα Λάµπρο τη µετέφερα 
στους άλλους Ηπειρώτες Σαρακατσάνους που ήταν 
τότε στην Αθήνα, και µια Κυριακή πρωί 100 περίπου 
άτοµα πήγαµε στον Διόνυσο (Τζαµάλι), κοντά στον 
Ορχοµενό, εκκλησιαστήκαµε και στη συνέχεια κάνα-
µε ένα κοινό µε τους Σαρακατσάνους κατοίκους του 
γλέντι.

Ο Λάµπρος Τσουµάνης δεν περίµενε να του ζητή-
σεις κάτι εσύ, αλλά σε ρωτούσε «θέλεις να σε βοηθή-
σω σε κάτι;» ή «υπάρχει µια θέση για δουλειά, έχουµε 
κανέναν δικό µας;».Νοιαζόταν για το σινάφι. 

Δεν είναι περίεργο ότι η Τζένη είχε µεγάλη προ-
σφορά στην κοινωνία.

«Το µήλο κάτω από τη µηλιά θα πέσει»!
Αιωνία η µνήµη του!

Ηλίας Θεοδ. Κάλλης



τα
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Σαν κεραυνός έπεσε ο θάνατος της Τζένης Τσουµάνη 
σε όσους τη γνώρισαν. Συγκλόνισε τους φίλους, τους συγ-
γενείς, τους χωριανούς, τους Σαρακατσάνους της Ηπείρου. 
Ήταν ένας άνθρωπος µε µεγάλη προσφορά στην κοινωνία, 

σε ό,τι καταπιάστηκε. Μοιραία, µετά την 
αναγγελία του θανάτου της, η σκέψη 
µας πήγε στην αξέχαστη συνεργασία 

που είχαµε στην έκδοση του αφιερωµένου στη Σαρακα-
τσάνα γυναίκα Λευκώµατος, «Η Σαρακατσάνα, εικόνα και 
Λόγος». 

Ήταν το 2008, όταν η Τζένη ήταν Γενική Γραµµατέας 
Ισότητας κι εγώ Πρόεδρος της Αδελφότητας των εν Αθή-
ναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου σε ένα ΔΣ µε αξιόλογη πα-
ρουσία στα συλλογικά των Σαρακατσαναίων. Μας κάλεσε 
η Τζένη, και έχει πολύ µεγάλη σηµασία αυτό, στο γραφείο 
της, Δραγατσανίου 8, να συζητήσουµε κάποιες σκέψεις 
που η ίδια είχε για να τιµήσουµε τη Σαρακατσάνα γυναίκα. 
Στα περίπου 15 χρόνια που ασχολούµαι σε διάφορες θέ-
σεις του ΔΣ της Αδελφότητας, έχουµε συναντήσει αρκετά 
πολιτικά πρόσωπα, Σαρακατσάνους και µη, πάντα µε δική 

µας πρωτοβουλία, 
προσπαθώντας να 
εξασφαλίσουµε για 
την Αδελφότητας 
κάποια οικονοµική 
ή άλλη ενίσχυση. 
Στην περίπτωση της 
Τζένης, και για τού-
το γράφω ότι έχει 
µεγάλη σηµασία, η 
ίδια µας κάλεσε για 
να µας πει τη σκέ-
ψη της. Μας έκανε 
εντύπωση ότι γνώ-
ριζε πάρα πολλά 

πράγµατα για τη ζωή των Σαρακατσαναίων, παρότι η ίδια 
είχε γεννηθεί και έζησε στην Αθήνα και η επαφή της µε το 
Σαρακατσάνικο στοιχείο ήταν οι ολιγοήµερες διακοπές που 
έκανε στο χωριό του πατέρα της. Για την ενηµέρωσή της 
είχαν προφανώς µεριµνήσει ο πατέρας της ο Λάµπρος και 
ο µπάρµπας της ο Χρήστος, αλλά επίσης είχε διαβάσει το 
έργο της Αγγελικής Χατζηµιχάλη καθώς και άλλα Σαρακα-
τσάνικα βιβλία. Της είχαν αποτυπωθεί, όπως µας έλεγε, οι 
χαρακτηριστικές µορφές από τις Σαρακατσάνες που συνα-
ντούσε όταν περπατούσε στα σοκάκια του χωριού της. 

Αποφασίστηκε, στις συναντήσεις που είχαµε, να µη γρα-
φεί από την αρχή ένα καινούριο βιβλίο για τη Σαρακατσάνα, 
αλλά να χρησιµοποιηθούν ως βάση υπάρχοντα κείµενα από 
καταξιωµένους συγγραφείς-µελετητές, που θα καλύπτουν 
όλο το φάσµα του θέµατος (θέση της γυναίκας, ασχολίες, 
ενδυµασία κ.λπ) και να εµπλουτισθεί το Λεύκωµα µε φωτο-
γραφίες που είχαµε ήδη αρχίσει να συλλέγουµε. 

Και ύστερα άρχισαν τα δύσκολα. Η Τζένη ήθελε, και 
αποδείχθηκε ότι είχε απόλυτα δίκιο, το βιβλίο να επιµελη-
θεί αναγνωρισµένο άτοµο από τον χώρο της Λαογραφίας 
και για την αισθητική του Λευκώµατος να απασχοληθούν 
ειδικοί στην καλλιτεχνική και τεχνική επιµέλεια έκδοσης 
Λευκωµάτων. Εκτιµούσε την προσφορά της Σαρακατσάνας, 
και ήθελε ό,τι θα έφερε και τη δική της υπογραφή να είναι 
όσο είναι πρακτικά δυνατόν τέλειο.

Για µεν την αισθητική του Λευκώµατος, προτείναµε στην 
Τζένη και το αποδέχθηκε, να χρησιµοποιηθούν τα ίδια άτο-
µα και ο ίδιος εκδοτικός οίκος που την προηγούµενη χρονιά 
είχε εκδώσει η Ριζάρειος Σχολή το «Ζαγορισίων Βίος», ένα 
πάρα πολύ ωραίο Λεύκωµα. Ως προς τα πρόσωπα από τον 
χώρο της Λαογραφίας, απευθυνθήκαµε στο Κέντρο Ερεύ-
νης της Ελληνικής Λαογραφίας και την τότε διευθύντριά 
του Αικατερίνη Πολυµέρου-Καµηλάκη, την οποία γνώριζε η 
Τζένη, και τελικά έγραψε την εισαγωγή στο Λεύκωµα αλλά 
και µας έδωσε την εµπειρία της από εκδόσεις του ΚΕΕΛ, και 
στον πρόεδρο της Λαογραφικής Εταιρείας Καθηγητή Μιχ. 
Μερακλή ο οποίος το προλογίζει. Και οι δύο, εκτιµώντας 
την προσπάθεια, αλλά και την Τζένη ως άτοµο, δέχθηκαν 
µε χαρά και συµµετέχουν στην έκδοση, προσθέτοντας αξία 
στο έργο.

Στο γραφείο της Τζένης είχαµε πολλές, πάρα πολλές, 
συναντήσεις τα µέλη της οµάδας από το ΔΣ που καταπιά-
στηκαν µε την έκδοση. Ασχολήθηκε µε πολλές λεπτοµέρειες 
της έκδοσης, και το αποτέλεσµα ήταν, έτσι πιστεύουµε, 
αντάξιο της προσφοράς της Σαρακατσάνας γυναίκας στην 
ανδροκρατούµενη σαρακατσάνικη κοινωνία. Η αποδοχή 
του Λευκώµατος στις παρουσιάσεις που έγιναν από καταξι-
ωµένα άτοµα στον χώρο της λαογραφίας και ειδικούς στη 
σαρακατσάνικη ζωή αποδεικνύει την ποιότητα και την αξία 
του έργου.

Για την Αδελφότητα τα κέρδη ήταν πολλαπλά. Είχαµε 
ένα µεγάλο οικονοµικό όφελος, γιατί το έργο πληρώθηκε 
εξ ολοκλήρου από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας, το οποίο 
µας βοήθησε στις επόµενες εκδόσεις (Φωτογραφικό Λεύ-
κωµα, Λεύκωµα Γενεαλογικών Δένδρων), αλλά και τώρα 
που οι οικονοµικές συγκυρίες είναι δύσκολες στη συνέχιση 
της έκδοσης της εφηµερίδας. Αποκτήσαµε εµπειρία στην 
έκδοση Λευκωµάτων και βιβλίων, συνεργαζόµενοι µε ει-
δικούς όπως «απαιτούσε» η Τζένη, που την αξιοποιήσαµε 
στις κατοπινές εκδόσεις, παρουσιάζοντας ως Αδελφότητα 
ένα αξιόλογο έργο. Σηµαντικό επίσης όφελος, ήταν ότι 
γνωρίσαµε τη Τζένη ως άνθρωπο µε τις ικανότητές της, 
τις απόψεις της, τις ευαισθησίες της σε πολλά θέµατα της 
κοινωνίας, τον χαρακτήρα της που για τους περισσότερους 
από τους Σαρακατσάνους αλλά και για µας ήταν «µακριά», 
και συνεχίσαµε τη συνεργασία και σε επόµενες δραστηριό-
τητες της Αδελφότητας. Αυτές τις αρχές και τις ευαισθησίες 
που είχε, υπηρέτησε η ίδια µε συνέπεια, χωρίς τυµπανο-
κρουσίες, σε όποιες θέσεις του δηµόσιου βίου κλήθηκε. 

Και η ίδια τελικά καµάρωνε για την καταγωγή της και 
το Λεύκωµα. Μας έλεγε, πως όταν ήταν Γενική Γραµµατέας 
Ισότητας, και επισκέφθηκε τον τότε Πρωθυπουργό Κ. Κα-
ραµανλή, του πήγε ως δώρο το Λεύκωµα, και όταν εκείνος 
το ξεφύλλισε εξέφρασε τον θαυµασµό του για αυτές τις 
γυναίκες. 

Άλλωστε η ίδια «οµολογεί» κλείνοντας τον πρόλογό της 
στο Λεύκωµα:

«Τέλος, δεν θα ήθελα να παραλείψω και τον βαθύ συναι-
σθηµατικό µου δεσµό µε το έργο αυτό. Η σαρακατσάνικη κα-
ταγωγή µου και τα βιώµατα των παιδικών µου χρόνων κοντά 
στο σαρακατσάνικο στοιχείο µου έδωσαν πλούτο και δύναµη 
ψυχής στη ζωή µου. 

Μέσα από το συγκεκριµένο εγχείρηµα που τιµητικά ανέ-
λαβα να προλογίσω και να συµβάλλω στην έκδοσή του στρέ-
φω βλέµµα ευγνωµοσύνης και αγάπης στις γυναίκες αυτές» 

Συµπερασµατικά, η Τζένη δεν ήταν µόνο η «Σαρακατσά-
να, εικόνα και Λόγος», αλλά επιπλέον ήταν και Πράξη.

Αιωνία η µνήµη της

του 
Δημ. Λ. Τάγκα

"Σαρακατσάνα, εικόνα και Λόγος". Η εμπειρία από την έκδοση του Λευκώματος Ευγενία (Τζένη) Τσουμάνη
Βιογραφικά στοιχεία

Γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν κόρη του 
Λάµπρου Παν. Τσουµάνη από το Κουκούλι Ζα-
γορίου. Απόφοιτος του Τοσιτσείου - Αρσακείου 
Αθηνών. Δικηγόρος, 
απόφοιτος της Νοµι-
κής Σχολής του Πα-
νεπιστήµιου Αθηνών 
και τελειόφοιτος της 
Σχολής Πολιτικών 
Επιστηµών του ιδίου 
Πανεπιστηµίου, µε 
ειδίκευση σε θέµατα 
Ευρωπαϊκού δικαίου 
στο Πανεπιστήµιο του 
Urbino της Ιταλίας.

Διετέλεσε: Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ 
(2009-2012). Μέλος αρκετών κοινοβουλευτικών 
επιτροπών κοινωνικών θεµάτων και υποθέσεων. 
Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής της θητείας 
επικέντρωσε τη δράση της στην ανάδειξη κοινω-
νικών θεµάτων και ειδικότερα την απασχόληση, 
τις εργασιακές σχέσεις, τις ίσες ευκαιρίες, τη στή-
ριξη ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού (ατό-
µων µε αναπηρία, παιδιών, ανέργων νέων και 
γυναικών, µακροχρόνια ανέργων, µονογονεϊκών 
οικογενειών), καθώς και µε θέµατα Πολιτισµού.

Γενική Γραµµατέας Ισότητας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών (2004-2009). Κατά τη θητεία 
της προώθησε νέο θεσµικό πλαίσιο για την εν-
δοοικογενειακή βία και τις ίσες ευκαιρίες στην 
εργασία, ανέπτυξε δράσεις για την ενίσχυση της 
γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηµατικότη-
τας και για την καταπολέµηση των στερεοτύπων 
µε παρεµβατικά προγράµµατα στα σχολεία..

Πρώτη Πρόεδρος του Ενιαίου Ταµείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (2003-2004) µε 
συµφωνία εργαζοµένων και εργοδοτών.

Νοµικός Σύµβουλος του Συνδέσµου Επι-
χειρήσεων & Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) σε θέµατα 
εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων επί 
σειρά ετών. 

Επίσης διετέλεσε: Γραµµατέας Κοινωνικής 
Συνοχής & Αλληλεγγύης της Νέας Δηµοκρατίας.

Αντιπρόεδρος του Οργανισµού Εργατικής 
Εστίας, µέλος Δ.Σ. του Οργανισµού Μεσολάβη-
σης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) και του Οργανισµού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ).

Ιδρυτικό µέλος του Πολιτικού Συνδέσµου Γυ-
ναικών, µέλος του Συνδέσµου για τα Δικαιώµατα 
της Γυναίκας, της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυ-
ναικών, του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώµατα 
των Γυναικών .

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο διετέλεσε: Μέλος Δ.Σ. 
του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών Εργασίας (Ίδρυµα Δουβλίνου), της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου 
και της Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων του 
Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Βιοµηχανικών και Ερ-
γοδοτικών Οργανώσεων

Εκπρόσωπος της Ελλάδας για 5 έτη στο Ευ-
ρωπαϊκό Συµβούλιο Υπουργών Ισότητας.

Η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας συµπυκνώνει µνήµες 
κατακτήσεων αλλά και συνεχιζόµενες προσδοκίες για την 
ισότητα δικαιωµάτων και ευκαιριών, για την αξιοπρέπεια, 
την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Πολύ δε περισσό-
τερο αποτελεί ευκαιρία να τονισθεί για µία ακόµη φορά η 
υψηλή προτεραιότητα της ισότητας στην πολιτική ατζέντα 
µε δεδοµένο ότι διακρίσεις και ανισότητες µεταξύ γυναικών 
και ανδρών εξακολουθούν να υφίστανται στην πράξη σε 
κρίσιµα πεδία της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής. 

Η διεθνής οικονοµική ύφεση αποτελεί µια νέα απειλή, 
ιδίως για ευάλωτα τµήµατα του πληθυσµού. Οι γυναίκες 
οι οποίες αποτελούν το 70% των φτωχών παγκοσµίως δι-
ατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από τους άνδρες. 
Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τις ευπαθείς οµάδες 
γυναικών οι οποίες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, όχι 
µόνο λόγω φύλου αλλά και κοινωνικών, πολιτισµικών και 
οικονοµικών δεδοµένων. Το φετινό Ευρωπαϊκό Έτος κατά 
της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού µπορεί να 

αποτελέσει το έναυσµα για το σχεδιασµό αποτελεσµατικών 
πολιτικών για την ισότητα των φύλων ως λύση για την βιώ-
σιµη ανάκαµψη και την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Την δυνατότητα ισχυρών κοινωνικών παρεµβάσεων 
ενισχύει η προώθηση της ίσης συµµετοχής των γυναικών 
και των ανδρών σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ενίσχυση και στήριξη της γυναικείας εκπροσώπησης 
στη δηµόσια ζωή είναι αναγκαία, έτσι ώστε να ενεργοποι-
ηθεί αυτό το πολύτιµο δυναµικό που αρθρώνει λόγο µε 
κοινωνική δυναµική, επιδεικνύει αυξηµένη ευαισθησία σε 
κοινωνικά ζητήµατα και αφουγκράζεται εναργέστερα ανά-
γκες της κοινωνίας. 

Εκτιµώντας τον ξεχωριστό συµβολισµό της Παγκόσµιας 
Ηµέρας της Γυναίκας, καλούµαστε να διεκδικήσουµε και να 
προωθήσουµε την ενσωµάτωση των πολιτικών ισότητας 
στο σχεδιασµό και την εφαρµογή όλων των πολιτικών προ-
γραµµάτων ως βασική προϋπόθεση για την ευηµερία, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας µας.

Στη μνήμη της Τζένης Τσουμάνη

Απόφαση διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την αναγγελία του θανάτου της Ευ-
γενίας (Τζένης) Τσουµάνη, το ΔΣ της 

Αδελφότητας συνήλθε σε συνεδρίαση και 
αποφάσισε:
• Να κατατεθεί, αντί στεφάνου, χρηµατικό 
ποσό στη µνήµη της στο Κέντρο Στήριξης Οι-
κογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
• Να αφιερωθεί το 84ο φύλλο της εφηµερί-
δας στη µνήµη της
• Να θεσµοθετηθεί βραβείο «Ευγενίας Τσου-
µάνη» στη µνήµη της. Οι λεπτοµέρειες θα κα-
θοριστούν σε επόµενη Συνεδρίαση
Για το Διοικητικό Συµβούλιο

 Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας
 Δηµήτρης Τάγκας Στράτος Γούλας

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥΆρθρο της Ευγενίας Τσουµάνη-Σπέντζα, που είχε δηµοσιευθεί στο φύλλο 41 των "Χαιρετηµάτων", τον Μάρτιο του 2010

Πολιτική προτεραιότητα η Ισότητα των Φύλων 
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να κάνουν τις πραγματικές ευχές για το νοικοκύ-
ρη και το βιος του: «Αρνάδες - κατσικάδες, αρνά-
δες -κατσικάδες, αρνάδες - κατσικάδες», ακούγο-
νταν κελαρυστές οι παιδικές φωνές, σαν σε τρα-
γούδι, σαν σε παιχνίδι, σαν σε ευχή και προσευ-
χή. Την ίδια στιγμή, η φλόγα της φωτιάς, που 
έκαιγε ασταμάτητα, γινόταν πιο μεγάλη και ακό-
μα μεγαλύτερη, καθώς η μία πουρνάρα έμπαινε 
στη γωνιά πάνω στην άλλη, κάνοντας να λαμπο-
κοπούν τα χαρωπά παιδικά πρόσωπα, αλλά και 
ολόκληρο το κονάκι. Και ήταν αυτό το φως το 
ίδιο λαμπρό και αστραφτερό, σαν το φως που 
έστελνε σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και στην 
ψυχή των παιδιών το μεγάλο γεγονός της γέννη-
σης του Θεανθρώπου. Και, όμως, τα παιδιά της 
συντροφιάς ξεχνούσαν πολύ γρήγορα τη ζεστασιά 
της φωτιάς ακόμα και τις ευχές και έστρεφαν δια-
κριτικά τα ματάκια τους προς τη νοικοκυρά και 
τα καλούδια που τους είχε ετοιμάσει. Και εκείνη 
σαν να μάντευε την αγωνία των παιδιών έβγαζε 
από το πλουμιστό σακούλι της κουλούρια, σύκα 
και συκομαΐδες, κανένα καρύδι και αμύγδαλο, 
κανένα κόκκινο μήλο, κανένα πορτοκάλι και πιο 
σπάνια κανένα ευωδιαστό μανταρίνι. Και μόλις 
άρχιζε το μοίρασμα, δίκαιο και σωστό σε όλα τα 
παιδιά, και αφού τα παιδιά έβαζαν στον τροβού-
λι τους τα καλούδια, ο τελευταίος γρήγορος απο-
χαιρετισμός, η τελευταία ευχή «Και του χρόνου, 
θεια» και η προετοιμασία της επίσκεψης για το 
επόμενο κονάκι. 

Αναφορικά με το παραπάνω έθιμο παραδίδε-
ται ακόμη ότι, αντί για πουρνάρι, τα παιδιά κρα-
τούσαν σπαραγγιές, όπως το είδαμε και στην ανα-
παράσταση του εθίμου από τα παιδιά της Πρέ-
βεζας, ενώ επιμέρους διαφοροποιημένες εμφανί-
ζονται και οι ευχές που έκαναν, όπως «Αρνιά, 
κατσίκια, πιδιά, ν’φάδις, γαμπροί, γεια, δύναμ’ κι 
απ’ ούλα τα καλά» ή και «Αρνάδες, κατσκάδες 
και κάνα δυο σιρκά, φοραδούτσια, πλαρούτσια 
κι η κότα με τα πλιά», προτάσσοντας το βιός και 
ακολουθώντας ιεραρχικά τα μέλη της οικογένειας. 

Κατά την επίσκεψη των παιδιών στα κονά-
κια προηγούνταν πάντα ένα κορίτσι, που είχε 
τους δυο γονείς της στη ζωή για το καλό ποδα-
ρικό, ενώ όλα τα παιδιά ήταν καθισμένα την ώρα 
που έβαζαν τις πουρνάρες στη φωτιά, αφενός για 
να γεννηθούν θηλυκά αρνιά και κατσίκια και να 
μεγαλώσει το βιος και αφετέρου για να παίρνουν 
οι πρατίνες τ’ αρνιά και να μην τ’ αφήνουν. 

Ακόμη οι πουρνάρες και οι σπαραγγιές έπρε-
πε να «πριτσιανάν», την ώρα που τα παιδιά 
έλεγαν τις ευχές, γιατί έτσι «Θα βελάζουν και 
τ’ αρνιά» και γενικώς θα έχουν μια καλή χρο-
νιά. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά με τις ευχές 
τους ζητούσαν να προκόψει το βιός κάθε οικο-
γένειας και να το αυξήσει ο Χριστός. Στα παρα-
πάνω «καλούδια» των παιδιών προστίθενται για 
τον τροβούλ(ι) τους και «λιλιπιά» (μαλακά στρα-
γάλια), οι καρούμπες ή τα καρούπια (Χαρούπια) 
και άλλα φαγώσιμα. 

Νωρίτερα, τα παιδιά πήγαιναν να πιούν καθά-
ριο νερό και να αρτύσουν τις βρύσες με τυρί και 
βούτυρο, που το θεωρούσαν καλό για το βιός. 
Μάλιστα παράβγαιναν στο ποιος θα φτάσει πρώ-
τος στη βρύση να πιεί το αμίλητο νερό, αλλά και 
να χύσει στη βρύση τυρί και βούτυρο, για να τρέ-
χουν στο κονάκι του, κατά τον ίδιο τρόπο, τα 
γάλατα. Ακόμη, οι Σαρακατσαναίοι περιποιούνταν 
και τα κοπάδια τους ενόψει της μεγάλης γιορτής 
των Χριστουγέννων, στρώνοντας τα μαντριά τους, 
για να κοιμούνται τα πρόβατα και τα αρνιά σε 
καθαρά στρωσίδια τις γιορτινές ημέρες. 

Περιμένοντας τα Χριστούγεννα, η Σαρακα-
τσάνα, αφού ξεκαπνίσει και καθαρίσει το κονάκι 
της, θα πλύνει τα σκ(ου)τιά της οικογένειας στο 
ποτάμι, ενώ στη συνέχεια όλα τα μέλη της οικο-
γένειας θα πλυθούν και θα αλλάξουν, αφού από 
τα Χριστούγεννα μέχρι του Σταυρού δεν επιτρέ-
πεται να αλλάξουν και να λουστούν, καθώς και-
ροφυλακτούσαν τα Παγανά να τους κάνουν κακό. 
Τα Παγανά βρίσκονταν στη γη από τα Χριστού-

γεννα μέχρι των Φώτων και οι Σαρακατσαναί-
οι λαμβάνουν όλα τα προστατευτικά μέτρα, για 
να μην μπουν στο κονάκι και τους μαγαρίσουν. 
Βουλώνουν καλά τις βαρέλες με το νερό, απιστο-
μίζουν τα πιάτα, τα ποτήρια, τα τσκάλια που 
πίνουν νερό και όλα τα αγγειά τους, καρφώνουν 
στο ωμό κρέας από τα σφαχτά μαχαίρια ή πιρού-
νια, για να μη βρωμίσουν το κρέας τα Παγανά, 
κρατούν άσβεστη τη φωτιά για όλο το Δωδεκαή-
μερο, αφού η φωτιά τούς προστατεύει από κάθε 
κακό ίσκιωμα και ακόμη ρίχνουν σε αυτήν διάφο-
ρα μάλλινα παλιόρουχα και παλιοπάπουτσα, που 
είχαν έντονη δυσοσμία και δρούσαν αποτρεπτικά 
για τα Παγανά. 

Επίσης, μαζεύουν νωρίς τα παιδιά στο κονά-
κι και δεν αφήνουν έξω απλωμένα ρούχα. Στο 
μεταξύ είχαν φροντίσει να θωρακίσουν τα κονά-
κια και τα μαντριά από τα πρόβατα και τα γίδια, 
τοποθετώντας στην είσοδο μια αγριοσπαραγγιά, 
φυλαχτικό χορταρικό για τους Σαρακατσαναίους, 
μια μπότσκα και το ξυθάλι της εστίας που είχαν 
στο κονάκι, ένα σίδερο που το έβαζαν στη φωτιά 
ή έναν σταυρό από σντρίμερα στα μαντριά. Όλα 
αυτά έχουν αποτρεπτική δύναμη, ενώ πρόκειται 
για έθιμα με παγανιστική προέλευση, που μας 
φέρνουν κοντά στη μυθολογία και σε λαϊκά στοι-
χεία της αρχαιότητας.

Οι Σαρακατσάνοι πίστευαν ακόμη ότι πέρα 
από το μίασμα στα κονάκια τους, τα Παγανά 
έπαιρναν και την «κρίση», τη φωνή του ανθρώ-
που και για αυτό απέφευγαν τα βράδια τις πολ-
λές συζητήσεις και τις δυνατές φωνές. Τα Παγα-
νά ή καρκατζούλια ήταν αποκρουστικά για όλους 
τους Σαρακατσαναίους, μικρούς και μεγάλους, 
με γαμψά νύχια, ουρά, καμπούρα και τρίχωμα. Ο 
αρχηγός τους ήταν κουτσός, ενώ τα ίδια τα Παγα-
νά αρέσκονταν να κάνουν ζαβολιές και να δια-
σκεδάζουν με τον θόρυβο. Έρχονται κάθε βράδυ, 
μόλις νυχτώσει, και φεύγουν πριν από το ξημέρω-
μα, γιατί φοβούνται το φως της ημέρας.

Οι Σαρακατσάνοι την ημέρα των Χριστουγέν-
νων έκαναν τη «σπαργανίτα» ή τα σπάργανα, που 
ήταν μια λεπτή κουλούρα από καθάριο αλεύρι, 
ψημένη στη θράκα, νόστιμη και τραγανή, και που 
θύμιζε τα σπάργανα που πήγαν οι βοσκοί στην 
Παναγία, όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Την παραμο-
νή των Χριστουγέννων, η Σαρακατσάνα θα ετοί-
μαζε τη Χριστόκ(ου)λουρα, κεντημένη με στολί-
δια από την ποιμενική ζωή των Σαρακατσαναίων. 

Έτσι θα αποτύπωνε τη στάνη, τις στρούγκες, 
τα πρόβατα, τα άλογα, όχι τα γίδια, τα στρου-
γκολίθια, τα καρδάρια, τις γκλίτσες και τις ρόκες. 
Τις στρούγκες θα τις αποτυπώσει με ζυμάρι σε 
δύο μακρόστενα ημικύκλια, με άνοιγμα πίσω και 
μπροστά που έμπαιναν και έβγαιναν τα πρόβατα. 
Η Σαρακατσάνα, για να απεικονίσει τα πρόβατα, 
αναπαριστά γύρω από τη στρούγκα τις πατημα-
σιές τους, χρησιμοποιώντας ανάλογα τον δείκτη 
και τον αντίχειρα του χεριού της, δύο αδράχτια ή 
δύο πιρούνια, ενώ για τις πατημασιές των αλόγων 
χρησιμοποιεί το φλυτζάνι ή τα κρασοπότηρα και 
τα ρακοπότηρα, ανάλογα με την ηλικία των ζώων.

 Ιδιαίτερος ρόλος αποδίδεται στην γκλίτσα και 
στη ρόκα κατά την αποτύπωσή τους στη Χρι-
στόκ(ου)λουρα. Οι γκλίτσες αποτυπώνονται με 
λεπτή ζύμη κοντά στη στρούγκα και είναι τόσες 
όσοι και οι άρρενες της οικογένειας, ενώ το μέγε-
θός τους αντιστοιχεί στην ηλικία του καθενός 
από αυτούς. Αντίστοιχα, οι ρόκες αναπαριστάνο-
νται πιο κοντά στο πραγματικό σχήμα τους με μία 
λεπτή ράβδο και δύο μικρούς κύκλους στην κορυ-
φή, ενώ και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει 
αντιστοιχία μεγέθους της ρόκας με την ηλικία της 
γυναίκας. Αξίζει να αναφερθεί ότι την ώρα που η 
Σαρακατσάνα αποτύπωνε στη Χριστόκ(ου)λουρα 
τις γκλίτσες και τις ρόκες ονομάτιζε ένα προς ένα 
τα πρόσωπα, στα οποία αντιστοιχούσαν. 

Η συνολική καλλιτεχνική απεικόνιση ολοκλη-
ρώνεται με δύο φίδια που περιβάλλουν κυκλικά 
τη Χριστόκ(ου)λουρα, για να βρεθεί το ένα απέ-
ναντι στο άλλο στη κέντρο της. Το φίδι που το 
συναντάμε και στις ρόκες των Σαρακατσαναί-

ων συμβολίζει την ευτυχία και κατ’ επέκταση τη 
γονιμότητα. 

Η Αγγελική Χατζημιχάλη, αναφερόμενη στα 
κεντίδια που στολίζουν τη σαρακατσάνικη κου-
λούρα, επισημαίνει ότι όλα αυτά τα πρωτόγνω-
ρα και ιδιόρρυθμα στολίδια δείχνουν την προσή-
λωση των Σαρακατσαναίων στο πατροπαράδοτο 
επάγγελμά τους. 

Την παραμονή των Χριστουγέννων, οι Σαρα-
κατσαναίοι έσφαζαν μια πρατίνα «για να ματώσει 
το μαντρί για το καλό», όπως έλεγαν. Η σαρακα-
τσάνικη οικογένεια θα μπορέσει να συγκεντρω-
θεί και να γιορτάσει το βράδυ, όταν επιστρέψουν 
οι τσομπάνηδες από τα πρόβατα και τα γίδια 
και οι βαλμάδες από τα άλογα. Θα ακολουθού-
σε το γλέντι και ο χορός με τη συμμετοχή ανδρών 
και γυναικών, τραγουδώντας τραγούδια, όπως 
το «Αφέντη μου, στην τάβλα σου, χρυσή καντή-
λα καίει». Ακόμη οι πυροβολισμοί των Σαρακα-
τσαναίων και τα αλυχτίσματα των σκυλιών ήταν, 
εκτός των άλλων, αποτρεπτικά για τα Παγανά.

Ανάλογοι πυροβολισμοί είχαμε από τους Σαρα-
κατσαναίους με τον ερχομό και την υποδοχή της 
καινούργιας χρονιάς, πυροβολισμοί που ακούγο-
νταν και στις άλλες στάνες και σε διπλανά τσε-
λιγκάτα. Ακόμη, την παραμονή του Αϊ-Βασιλιού, 
οι τσομπαναραίοι έριχναν αποβραδίς την γκλίτσα 
τους στο μαντρί. Το πρωί ξέταζαν αν είχαν καθί-
σει πάνω στην γκλίτσα πρόβατα, γεγονός που δεν 
ήταν και τόσο καλό σημάδι ή αν ήταν ελεύθερη 
από πρόβατα η γκλίτσα, οπότε και η χρονιά θα 
πήγαινε καλά. 

Την Πρωτοχρονιά οι Σαρακατσαναίοι έφτια-
χναν τη Βασιλόπιτα και την μπουκ’βάλα ή γκου-
γκβάλα, όπως την έλεγαν σε κάποιες περιοχές. Η 
Βασιλόπιτα ήταν μια συνηθισμένη πίτα με φύλλα 
(πέτρα), τυρί, γάλα και βούτυρο. Παλιότερα για 
Βασιλόπιτα, οι Σαρακατσάνες έκαναν τη ζυμαρό-
πιτα, που την έλεγαν μουντζωτή, από τις δαχτυ-
λιές που άφηναν στην επιφάνειά της από τα τρία 
μεσαία δάχτυλα του χεριού τους. Εκτός από τη 
Βασιλόπιτα, οι Σαρακατσαναίοι έφτιαχναν, επί-
σης, την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, την Μπουκβά-
λα, από ροκίσια αλειψή κουλούρα, στο κέντρο της 
οποίας έβαζαν έναν μεγάλο σταυρό. Στις άκρες 
και στο κέντρο του σταυρού σχημάτιζαν αντίστοι-
χα έναν κύκλο. Αφού έψηναν την κουλούρα, την 
έτριβαν σε κομματάκια και την έβαζαν στο τηγά-
νι, στο οποίο έκαιγαν βούτυρο, τυρί, κρεμμύδι και 
πιπέρι και τα ανακάτωναν όλα μαζί. Στη συνέχεια 
την έπλαθαν στο ταψί και έφκιαναν στην επιφά-
νειά της έναν μεγάλο σταυρό. Στο μεσημεριανό 
φαγητό οριζόταν το κομμάτι του καθενός από τα 
παρόντα ή απόντα μέλη της οικογένειας τόσο για 
την πίτα όσο και για την Μπουκβάλα, κάτι που 
είχε μεγάλη σημασία, γιατί θα έβγαινε ο τυχερός 
της χρονιάς. Πιο συγκεκριμένα, οι Σαρακατσάνοι 
στη Βασιλόπιτα και στην Μπουκβάλα έβαζαν τον 
παρά (δηλ. ένα νόμισμα), το τριφύλλι, το φιλίκι, το 
ασπρόχορτο, καθώς και μια φουρκούλα (διχάλα), 
φορτωτήρα τη λέγαμε εμείς. Σε αυτόν που θα έπε-
φτε το φλουρί θα γινόταν τσέλιγκας, ενώ αν ήταν 
κορίτσι θα είχε καλό τυχερό, εκείνος που θα εύρι-
σκε το τριφύλλι θα γινόταν γαλαριάρης και γενι-
κότερα θα φύλαγε τα πρόβατα, εκείνος που θα 
εύρισκε το φιλίκι θα φύλαγε τα γίδια, εκείνος που 
θα εύρισκε το ασπρόχορτο, θα φύλαγε τα στέρ-
φα, ενώ η φουρκούλα-φορτωτήρα συμβόλιζε τον 
βαλμά ή γκιρατζή. 
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τα
σαρακατσανικα 5φ. 84

από τον Κώστα 
Μακρή

1. αγγελοκρούομαι, αγγελόκρουστος, αγγελοκρουσμένος
Υπάρχει από παλαιούς χρόνους στον λαό η δοξασία 

ότι στις τελευταίες στιγµές της ζωής του ανθρώπου 
παρουσιάζεται στον µελλοθάνατο ο άγγελος, που θα 
πάρει την ψυχή του, αφού πρώτα τον «χτυπήσει». Στις 
Πράξεις των Αποστόλων διαβάζουµε: παραχρήµα δε 
επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου και εξέψυχεν, δηλαδή, 
την ίδια στιγµή τον χτύπησε άγγελος Κυρίου και ξεψύ-
χησε. Τη δοξασία αυτή την είχαν ενστερνιστεί και οι 
Σαρακατσάνες, που πίστευαν ότι, κυρίως τα µικρά παιδιά, 
ως αθώα πλάσµατα, αν τύχαινε να αρρωστήσουν βαριά 
και έβλεπαν να έχουν καρφωµένο το βλέµµα τους προς 
µια κατεύθυνση, αυτό ήταν ένδειξη ότι ένας άγγελος 
πετούσε στον αέρα και ήταν έτοιµος να πάρει την ψυχή 
του αρρώστου. Εποµένως, ο αγγελόκρουστος ή αγγελο-
κρουσµένος ήταν αυτός έβλεπε τον άγγελό του και θα 
πέθαινε πολύ σύντοµα. Ο Μιχαήλ Γλυκάς, συγγραφέας 
του 12 ου αι., βλέποντας από την ξηρά ένα πλοίο που 
κινδύνευε, είπε: Εσύ λέγεις αϊλίµονον κι εκεί θωρούν 
αγγέλους.

2. Θα σου πιω το αίμα ή θα σου ρουφήξω το αίμα.
Η φράση αυτή είναι Βυζαντινή, αλλά έχει τις ρίζες 

της στην αρχαιότητα, οι οποίοι πίστευαν ότι η ζωή και η 
ψυχή ήταν στενά δεµένες µε το αίµα. Σε εµπόλεµες κατα-
στάσεις εκείνος που φόνευε κάποιον, επειδή πίστευαν ότι 
υπάρχει ζωή και µετά τον θάνατο, ήταν εύλογο ο φονευ-
όµενος να ζητά εκδίκηση. Ο φονέας, όπως παραδίδουν 
αρχαίοι σχολιαστές, συνήθιζε να κόβει όλα τα άκρα (χέρια 
και πόδια) του σκοτωµένου, για να µην έχει τη δύναµη 

να κάνει κάποιο κακό. Μ’ ένα λόγο, ο ακρωτηριασµός 
εξουδετέρωνε τον αντίπαλο. Όµως, έπρεπε να βρεθεί 
τρόπος ώστε να εκµηδενιστεί και η ψυχή του σκοτωµέ-
νου. Αφού, κατά τη αντίληψη των αρχαίων η ψυχή είχε 
ως έδρα το αίµα, η λύση ήταν να πιεί το αίµα του νεκρού. 
Υπήρχε λοιπόν εποχή που γινόταν πόση του αίµατος. Έτσι, 
δηµιουργήθηκαν και οι παρόµοιες φράσεις: θα σου φάω 
το συκώτι και θα σου φάω το µάτι, µε τη έννοια θα σε 
εξαφανίσω από προσώπου της γης.

3. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα
Η ανωτέρω φράση δηλώνει ότι σε ένα µέρος επικρα-

τεί πολυκοσµία, πανικός και χαώδης κατάσταση.
Η φράση αυτή των βυζαντινών µας παραπέµπει σε 

εµπόλεµες καταστάσεις. Όταν µια πολιορκούµενη πόλη 
έπεφτε, τελικά, στα χέρια των πολιορκητών, ακολου-
θούσαν αποτρόπαιες σκηνές. Οι νικητές δεν άρπαζαν 
µόνο πολύτιµα αντικείµενα αλλά και νέους και ωραίες 
γυναίκες. Φυσικά, από την πώληση ήλπιζαν να εισπρά-
ξουν κέρδη. Η εικόνα ήταν δραµατική και απάνθρωπη. Σ’ 
ένα µέρος οι εκπορθητές συγκέντρωναν τους άντρες, σε 
άλλο τις γυναίκες, σ’ ένα τρίτο τις παρθένες και σ’ ένα 
τελευταίο τα παιδιά, που έκλαιγαν και αναζητούσαν τους 
γονείς τους, όπως κι εκείνοι τα παιδιά τους Έτσι, προέκυ-
ψε η φράση έχανε η µάνα το παιδί και το παιδί τη µάνα.

Ένα τραγούδι, που αναφέρεται στο πέσιµο της Πόλης, 
είναι διαφωτιστικό:
«Τ’ απάνω βήµα πάρθηκεν. Το κάτω ποκοιµάται.
Το µεσακό εστράγγισε, παιδιά, πάρθην η Πόλη.
Πήραν την Πόλη! Πήραν την! Πήραν και την Ασία.
Πήραν και την Άγια Σοφιά, το µέγα µοναστήρι.
Με τετρακόσια σήµαντρα, µε εξήντα καλογέρους.
Κλαµός, θραµµός (καταστροφή) που γένηκε εκείνην την ηµέρα!

 

Έχασε η µάνα το παιδί και το παιδί τη µάνα».

4. Θα το κάνεις και θα πεις κι ένα τραγούδι. 
Η φράση λέγεται όταν κάποιος απευθύνεται µε πείσµα 

σε άλλον, που του αρνήθηκε να εκτελέσει κάτι. Η αρχή 
προέρχεται από συµπόσια, γάµους και γενικά από χώρο 
διασκέδασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις. προσφερόταν σε 
καλεσµένο ή συµπότη ένα ποτήρι κρασί, για να το πιεί. 
Εκείνος, όµως είτε γιατί ήδη είχε πιει αρκετό είτε για 
άλλον προσωπικό λόγο, αρνιόταν να πιει. Ο φίλος ή ο 
οικοδεσπότης επέµενε λέγοντας και τη φράση: µα δεν 
µπορεί, θα το πιείς. Όταν ο καλεσµένος επέµενε στην 
άρνηση, εκείνος σε φιλικό τόνο έλεγε: έλα, θα το πιείς 
και θα πεις κι ένα τραγούδι. Σε κάποια µέρη έλεγαν: θα 
το κάνεις και θα χορέψεις. 

5. Έριχνε ή ρίχνει στον βρόντο
Με τη φράση αυτή εννοούµε ότι µια προσπάθεια ή 

µια ενέργεια πάει χαµένη ή ότι κάνουµε κάτι άσκοπα, 
χωρίς νόηµα. Πώς προήλθε; Ο πολεµιστής ή ο κλέφτης, 
σε παλαιούς καιρούς, έριχνε φωτιά στη φωτιά, δηλαδή, 
αφού έβλεπε πρώτα τη λάµψη από το όπλο του αντιπά-
λου, έριχνε κι αυτός µε τη σειρά του προς την κατεύθυνση 
της λάµψης. Όµως, υπήρχαν και περιπτώσεις, που δεν 
ήταν δυνατό να προσδιορίσει το σηµείο από το οποίο 
εβάλλετο. Τότε κι αυτός έριχνε στον βρόντο, δηλαδή 
προς την κατεύθυνση από τη οποία άκουγε τον κρότο ή 
τον βρόντο του όπλου. Επόµενο ήταν, τις περισσότερες 
φορές, όταν πυροβολούσε κάποιος στο βρόντο, να µην 
πετυχαίνει τον στόχο. Έτσι, γενικότερα όποιος κάνει µια 
άσκοπη και άστοχη ενέργεια, ρίχνει στον βρόντο.

Βυζαντινές λέξεις και φράσεις στους Σαρακατσάνους μέρος 2ο
του Γιώργου Καπρινιώτη

συνέχεια από τη σελίδα 4

Είναι αλήθεια ότι όλοι θέλαμε να βρούμε το 
φλουρί και αμέσως στις προτιμήσεις μας ακο-
λουθούσε το τριφύλλι, που συμβόλιζε τα πρόβα-
τα. Να αναφερθεί ακόμη ότι ο αρχηγός της οικο-
γένειας, ο νοικοκύρης, για να μη γνωρίζει κανείς 
πού βρίσκεται το φλουρί, στριφογύριζε το ταψί 
δύο με τρεις φορές, ώστε να είναι δίκαιος απένα-
ντι σε όλους. Όλα τα παραπάνω θα τα παρου-
σιάσει, σε λίγο, παραστατικά και εξαιρετικά η κ. 
Ελένη Μυριούνη. Παραδίδεται ακόμη ότι στην 
Μπουκβάλα οι πιο πλούσιοι τσελιγκάδες βάζουν 
μια χρυσή λίρα και οι άλλοι έβαζαν ένα ασημέ-
νιο νόμισμα. Ακόμη βάζουν ένα πράσινο κλαράκι, 
ενωμένο στις άκρες του, δημιουργώντας ένα στε-
φανάκι, που συμβόλιζε το μαντρί. Σύμφωνα με 
άλλη παράδοση, στη Βασιλόπιτα έβαζαν πουρ-
νάρι για τον γιδοβοσκό, σκίνο για αυτόν που θα 
φύλαγε τα κατσίκια, αγριελιά για τον προβατοβο-
σκό, χορτάρι για τον βαλμά, ελιά για τα κτήμα-
τα και το ασημένιο νόμισμα για τον τυχερό της 
χρονιάς.

Του Σταυρού, παραμμονή των Φώτων, οι 
Σαρακατσαναίοι κρατούσαν αυστηρή νηστεία. Οι 
Σαρακατσάνες την ημέρα των Φώτων θα έχυναν 
το νερό από τις βαρέλες τους και θα πήγαιναν 
πρωί πρωί στη βρύση να πάρουν καθαρό, ξεπα-
γανισμένο νερό, αφού αυτή την ημέρα θα έφευ-
γαν τα Παγανά. Την ίδια ημέρα θα έπαιρναν τα 
εικονίσματα από το εικονοστάσι και θα πήγαιναν 
να τα πλύνουν, χρησιμοποιώντας για αυτό και 
μια μικρή λαναρισμένη κόκκινη τ(ου)λουπούλα 
μαλλί, την οποία, όταν τελείωνε το πλύσιμο, την 
έδεναν σ’ ένα κλαράκι κοντά στη βρύση. Σύμφω-
να με άλλη μαρτυρία, μετά το πλύσιμο των εικο-
νισμάτων, τα περνούσαν από πάνω με κρεμμύδι. 

Πρωί-πρωί της ίδιας ημέρας, οι βάβες της στά-
νης θα πήγαιναν στην εκκλησία του χωριού, για 
να φέρουν το φωτονέρι και να ραντίσουν με ένα 
κλαράκι από ελιά, πρώτα τους ανθρώπους της 
στάνης και τα κονάκια, ενώ, κατά το δειλινό, θα 
πήγαιναν στη στάνη να ραντίσουν τους τσοπα-
ναραίους, τα πρόβατα, τα γίδια και τελευταία τα 

μουλάρια και τα άλογα, καθώς και όλα τα γρέκια 
και τα μαντριά. 

Σε ένα μπουκαλάκι, οι Σαρακατσάνες άφη-
ναν, «για το καλό», στο εικόνισμά τους λίγο από 
το αγιασμένο νεράκι. Όπου ήταν δυνατό, ερχό-
ταν ο παππάς με το κακαβούλι, για να κάνει 
τον αγιασμό στη στάνη, διαβάζοντας, ραντίζοντας 
και μαζώνοντας ο ίδιος τα δοσίματα. Πάντως, οι 
Σαρακατσαναίοι δεν είχαν και δεν τραγουδούσαν 
κάλαντα με τη σημερινή μορφή τους, κάτι που 
έγινε αργότερα με την ενσωμάτωσή τους σε χωριά 
και πόλεις. 

Για την αξία και τη σημασία που έχει η δια-
τήρηση της παράδοσης απαιτείται, στην ουσία, 
μία άλλη ομιλία. Ωστόσο, στο πλαίσιο της σημε-
ρινής εκδήλωσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι 
δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η παράδοση είναι 
κάτι το αναχρονιστικό, το στατικό, το συντηρη-
τικό, το απαρχαιωμένο. Η παράδοση μάς συνδέ-
ει με βιώματα του παρελθόντος, με την προσω-
πική ιστορία του καθενός, επηρεάζει και διαμορ-
φώνει το παρόν που βιώνουμε, αλλά, σύμφωνα 
με αυτά που μας προσδιορίζουν, χαράσσει και το 
ίδιο το μέλλον. Επίσης, για το ίδιο θέμα θα ήθε-
λα να αναφέρω την άποψη του Νομπελίστα ποι-
ητή Γιώργου Σεφέρη, ο οποίος επισημαίνει ότι 
«Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι 
σαν να σβήνουμε και το αντίστοιχο κομμάτι από 
το μέλλον». Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η άπο-
ψη του ακαδημαϊκού Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου, 
σύμφωνα με την οποία «Όταν λέμε Παράδοση 
εννοούμε ότι κρατάμε αυτά που έχουμε και προ-
σθέτουμε αυτά που δημιουργούμε». 

Αποτελεί υποχρέωσή μου, αλλά και μεγάλη 
τιμή μου, να αναφέρω τα ονόματα των σημαντι-
κότερων μελετητών, που χρησιμοποίησα για να 
συγγράψω τη συγκεκριμένη μελέτη, αρκετοί από 
τους οποίους είναι, μάλιστα, Σαρακατσαναίοι. 
Χρησιμοποίησα μελέτες και κείμενα των: Αγγελι-
κής Χατζημιχάλη, Γιώργου Καββαδία, Δημητρίου 
Λουκάτου, Νικολάου Πολίτη, Στίλπωνος Κυρια-
κίδη, Γεωργίου Μέγα, Σόλωνος Κυδωνιάτου, Κων-
σταντίνου Ρωμαίου, Τάσου Βουρνά-Ελένης Γαρί-
δη, Θωμά Καλοδήμου, Ευθυμίου Κίτση, Γιάννη 

Μποτού, Κατερίνας Μερμεκλή-Ντούνα, Ευριπί-
δη Μακρή, Δημήτρη Χασκή, Απόστολου Ποντί-
κα, Δημήτρη Γαρούφα, Νίκου Ζυγογιάννη, Γεωρ-
γίου Τριάντη, Γεωργίου Καψάλη, καθώς και ανώ-
νυμα κείμενα που δημοσιεύτηκαν στην «Ηχώ» των 
Σαρακατσαναίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας 
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου και ο 
Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Δημήτρης Τάγκας 
ηγούνται μιας Αδελφότητας, η οποία μας κάνει 
υπερήφανους για το πολυσχιδές και σημαντι-
κότατο έργο που έχει παραγάγει. Εκδόσεις που 
αφήνουν ιστορία, με θέματα που αναδεικνύουν 
την ιστορία και την πορεία των Σαρακατσαναίων 
της Ηπείρου, εκδόσεις Σαρακατσαναίων συγγρα-
φέων της Ηπείρου, έκδοση της εφημερίδας «Τα 
σαρακατσάνικα Χαιρετήματα», τρία CD με σαρα-
κατσάνικα τραγούδια, συγκέντρωση ενός μεγάλου 
αριθμού φωτογραφιών, εκθέσεις με παλιές φωτο-
γραφίες και παραδοσιακό σαρακατσάνικο υλικό, 
ακόμη και Σαρακατσάνικο κονάκι στη Μασσαλία 
σε συνεργασία με το Μουσείο Ευρωπαϊκού και 
Μεσογειακού Πολιτισμού. Όλη αυτή η εμπειρία 
και η παραταθήκη οδήγησαν και στην αποψι-
νή εκδήλωση, για την οποία τους ανήκουν θερμά 
συγχαρητήρια.

Να χαιρετήσω, ιδιαίτερα, τον Πρόεδρο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Σαρακατσαναίων κ. Γιώργο Μουτσιάνα, που μας 
τιμά με την παρουσία του και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Σ., τον Πρόεδρο 
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, 
φίλο από τα γυμνασιακά χρόνια, κ. Μάκη Κιάμο, 
καθώς και τους Προέδρους όλων των Συλλόγων 
Σαρακατσαναίων, που συμμετέχουν στην εκδήλω-
ση, όπως και τους Σαρακατσαναίους που δρα-
στηριοποιούνται στο εξωτερικό, επισημαίνοντας 
ότι η συνεργασία, η ομόνοια και η αλληλεγγύη 
ανάμεσά μας μπορούν να μας οδηγήσουν σε εξαι-
ρετικά αποτελέσματα.

Εύχομαι σε όλες και όλους σας από καρ-
διάς Χρόνια πολλά και με το καλό να μας εύρει 
ο Καινούριος Χρόνος, όπως θα έλεγε και η 
Σαρακατσάνα μάνα μου! Σας ευχαριστώ πολύ!

Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα έθιμα των Σαρακατσαναίων του Γεώργιου Δ. Καψάλη, 
Καθηγητή, πρ. Πρύτανη
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Την Κυριακή 27 Δεκεµβρίου, που ήταν η Κυρια-
κή µεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, η 
Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων 

Ηπείρου οργάνωσε ένα Διαδικτυακό Αντάµωµα Σαρα-
κατσαναίων. Πρωτόγνωρο το εγχείρηµα, πρωτόγνωρες 
και οι υγειονοµικές συνθήκες στις µέρες µας. Το αντά-
µωµα δεν είχε, βέβαια, καµιά σχέση µε τα Ανταµώµατα 

στο Περτούλι, στον Γυφτόκαµπο και όπου αλλού διορ-
γανώνονται αντίστοιχες εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Στις 
δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, χρησιµοποιώντας 
τις µεθόδους τις σύγχρονης τεχνολογίας, ανοίξαµε 
έναν δίαυλο επικοινωνίας που είχε ως σκοπό, αφενός 
να διαδώσουµε στοιχεία της πολιτισµικής µας ταυτότη-
τας και αφετέρου να ανταµώσουµε, έστω και µέσα από 
τα παράθυρα των υπολογιστών και των τηλεφώνων, 
κάτι σαν τις γειτόνισσες των χωριών την παλιά εποχή, 
που έβγαιναν στα παραθύρια τους και έλεγαν µεταξύ 
τους τα νέα του χωριού.

Τους προσκεκληµένους καλωσόρισαν ο Δηµήτρης 
Τάγκας, Πρόεδρος Αδελφότητας, ο Γιώργος Μουτσιά-
νας, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλό-
γων Σαρακατσαναίων και o Μάκης Κιάµος -Χήτος, Πρό-
εδρος της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος.

Το κύριο µέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε από την 
παραµονή των Χριστουγέννων, που αρχίζει το εορτα-
στικό κλίµα, µε την αναπαράσταση της επίσκεψης, που 
έκαναν κατά την ηµέρα εκείνη, τα µικρά παιδιά στα 
κονάκια των Σαρακατσαναίων. Την παρουσίαση του 
εθίµου ανέλαβε ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Νοµού 
Πρεβέζης, στη Στάνη στα Φλάµπουρα Πρεβέζης. Κρίµα 
που δεν µπορέσαµε κι εµείς να δώσουµε στα παιδάκια 
ένα ζαχαράτο, δυο καρύδια ή µια συκοµαΐδα όπως έκα-
νε ο Σύλλογος της Πρέβεζας και συνήθιζαν τον παλιό 
καιρό. Αλλά δεν θα τα ξεχάσουµε. Θα τους στείλουµε 
ως αναµνηστικό της συµβολής τους ένα βιβλίο από τις 
εκδόσεις της Αδελφότητας.

Ακολούθησε η παρουσίαση των Χριστουγεννιάτικων 
και πρωτοχρονιάτικων εθίµων των Σαρακατσαναίων 
από τον Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Πανεπιστη-
µίου Ιωαννίνων Γεώργιο Καψάλη. Η οµιλία παρατίθεται 
στο φύλλο αυτό ξεκινώντας από τη σελίδα 1. 

 Στη συνέχεια µεταφερθήκαµε σε κάτι ιδιαίτερα συ-
νηθισµένο αυτές τις χρονιάρες µέρες των γιορτών που 
η φωτιά έκαιγε ακατάπαυστα στα κονάκια των Σαρακα-
τσαναίων και για λόγους πρακτικούς και για να διώχνει 
τα «παγανά». Γύρω στη γωνιά µαζεύονταν οι γέροντες 
να πυρωθούν, οι τσοµπαναραίοι, βρεγµένοι από τις 
δουλειές του χειµώνα (βόσκηµα, γέννος, άρµεγµα), να 
στεγνώσουν και να ζεσταθούν. Η γωνιά, η εστία, στο κέ-
ντρο κάθε νοικοκυριού, κρατούσε όχι µόνο τα σώµατα 
ζεστά, αλλά και τις καρδιές των ανθρώπων. Εκεί άρχιζε 

και το κουβεντολόι για τα πρακτικά ζητήµατα στην αρχή 
κι απλώνονταν στην συνέχεια σε ιστορίες πραγµατικές 
ή φανταστικές, σε µουραπάδες, θρύλους, παραδόσεις 
και παραµύθια. Τα τελευταία ξυπνούσαν το ενδιαφέρον 
των παιδιών. Ιστορίες για βασιλιάδες και βασιλοπού-
λες, για βρυκόλακες και δράκους, όπου το φανταστικό 
µπερδευόταν µε το πραγµατικό, το φυσικό µε το αφύσι-
κο. Έτσι αβίαστα χωρίς να ενοχλεί τους ακροατές, ούτε 
τον αφηγητή.

Ευτυχώς διασώθηκαν αρκετά σαρακατσάνικα πα-
ραµύθια σε διάφορα βιβλία και 
περιοδικά καθώς και την εφηµε-
ρίδα µας.

Το σαρακατσάνικο παραµύ-
θι «Η Πούλια κι ο Αυγερινός» 
ακούσαµε από την Μαρία Γόγο-
λου – Μολφέση, Νηπιαγωγό.

Η αφήγηση του παραµυθιού 
έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. 
Για να ακούσετε το παραµύθι 
ακολουθήστε τον σύνδεσµο: 

https://www.youtube.com/watch?v=msCt2e7sV18
Φεύγοντας από τα σαρακατσάνικα παραµύθια φτά-

σαµε στου Άι Βασιλιού για να δούµε τι µας επιφυλάσ-
σει για το νέο χρόνο η τύχη. 
Το δοκιµάσαµε, ελπίζοντας να 
κερδίσουµε ένα από τα τυχε-
ρά σύµβολα στα παραδοσια-
κό πρωτοχρονιάτικο φαγητό 
της µπουκ’βάλας που µάθαµε 
πώς παρασκευάζεται από την 
Ελένη Μυριούνη Καθηγήτρια 
Φυσικό Μ.Ε. 

Η παρουσίαση της παρα-
σκευής της µπουκ’βάλας έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο 
και µπορείτε να την δείτε ακολουθώντας τον σύνδεσµο

https://www.youtube.com/watch?v=shG53gQKnHA
Ακολούθησαν χαιρετισµοί από Σαρακατσαναίους 

που ζουν εκτός Ελλάδας ξεκινώντας από την Αυστρα-
λία από όπου χαιρέτησαν ο Παναγιώτης Σµυρνιώτης 
από τη Μελβούρνη και ο Κώστας Μπονόβας από το 
Σίδνεϊ.

Από την Αφρική, και συγκεκριµένα από την Αντίς 
Αµπέµπα, της Αιθιοπίας χαιρέτησε ο Αριστείδης Γιαννα-
κός.

Από το κέντρο της Ευρώπης, τις Βρυξέλλες, ο Δη-
µήτρης Φατούρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας του ΟΗΕ 
για Ελλάδα, ο οποίος και ανέπτυξε σε συντοµία το θέµα 
«Οι Σαρακατσαναίοι, η Πρόοδος και τα Ηνωµένα Έθνη»

Από την Αµερική, το Σικά-
γο, µας ευχήθηκε Χρόνια Πολ-
λά η Θωµαή Ντάγγα

Στη συνέχεια οι εκπρόσω-
ποι όλων σχεδόν των Συλ-
λόγων Σαρακατσαναίων χαι-
ρέτησαν την εκδήλωση και 
ευχήθηκαν από όλα τα µέρη 
της Ελλάδας.

Το επίσηµο πρόγραµµα έκλεισε µε Ηπειρώτικα Κάλα-
ντα από τον Κώστα και τη Δαµασκηνή Κωνσταντάτου.

Τέλος, όταν δόθηκε ο λό-
γος στους προσκεκληµένους, 
πολλοί ήταν αυτοί που χαιρέ-
τησαν και ευχήθηκαν διαδι-
κτυακά.

Την εκδήλωση επένδυσαν 
µουσικά µε Σαρακατσάνικους 
µουσικούς σκοπούς σε ζω-
ντανή εκτέλεση ο Αποστόλης 
Βαγγελάκης (φλογέρα), ο 
Αλέξανδρος Τάγκας (κλαρί-
νο), ο Κώστας Κωσταγιώργος 
(βιολί, τραγούδι) και ο Γιώρ-
γος Νικόπουλος (λαούτο και 
τραγούδι)

Το συντονισµό της εκδήλωσης είχε ο Τάσος Μ. 
Τσουµάνης, Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας.

Στο Διαδικτυακό αντάµωµα συµµετείχαν περισσότε-
ρα από 1000 άτοµα, αν λάβουµε υπόψιν ότι οι συνδέ-
σεις ήταν περίπου 270, και από όσο µας πληροφόρη-
σαν, σε κάθε µία ήταν περισσότεροι από τέσσερες κατά 
µέσο όρο.

Διαδικτυακό Αντάμωμα Σαρακατσαναίων
Αφιέρωμα στα έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Κύριοι επίσηµοι εκπρόσωποι φορέων και συλλό-
γων, αγαπητοί προσκεκληµένοι!

Καλώς ήρθατε στο αντάµωµα που διοργανώνει 
η Αδελφότητα των Ηπειρωτών Σαρακατσαναίων της 
Αθήνας.

«Καλώς ανταµωθήκαµαν ‘ν ιµείς οι ντερτιλήδες
Να κλάψουµε τα ντέρτια µας και τα παράπονά 

µας..»
Έτσι άρχιζε ένα παλιό Σαρακατσάνικο τραγούδι, 

µε το οποίο συνήθως ξεκινούσαν κάθε εκδήλωση οι 
πρόγονοί µας, όταν αντάµωναν σε αρραβώνες, σε 
γάµους, σε ονοµαστικές και µεγάλες θρησκευτικές 
γιορτές και σε κάθε είδους γλέντια και χαρές. 

Το τραγούδι συνεχίζει παρακάτω µε το στίχο «τού-
το το χρόνο τον καλό, τον άλλον ποιος του ξέρει». 

Αναρωτιώµαστε, αν ειδικά για τη χρονιά που 
τώρα τελειώνει, µπορεί να ειπωθεί αυτός ο στίχος. 
Είναι µια από τις χειρότερες χρονιές, που έζησε η γε-
νιά µας, και ας ελπίσουµε ότι θα είναι η τελευταία. 

Οι πρόγονοί µας είχαν ζήσει πολλές δύσκολες 
καταστάσεις. Δεν ξέρουµε πόσοι από εσάς, άκου-
σαν ηλικιωµένους να διηγούνται κοµµάτια από τη 
νοµαδική ζωή τους, που τους έµειναν χαραγµένα 
στη µνήµη, και να λένε: «εκείνο το χειµώνα ή όταν 
ήµασταν στο τάδε µέρος, τά ’χασαµαν τα πρότα». Θα 
έχετε παρατηρήσει µε πόσο πόνο ψυχής βγαίνει αυτό 
το «τά ’χασαµαν τα πρότα, έµ(ει)ναµαν µε την κλίτσα 
στο χέρι». Οι νεότεροι της παρέας, αν δεν ακούσα-
τε αυτούσιες διηγήσεις για κακοχρονιές, για χάσιµο 
προβάτων, έχετε σίγουρα ακούσει τον µεγάλο Σαρα-
κατσάνο τραγουδιστή Κώστα Νάκα, σε ένα τραγούδι 
που κάπου λέει:

«φέτο σιαπού ξεχείµασες το φετινό χειµώνα. 
Στον Αλµυρό ξεχείµασα, στον άνυδρο τον τόπο. 
Τα πρόβατα τα χάσαµαν……» 
Πόσο συναισθηµατικά φορτισµένος είναι, όταν 

αναφέρεται στο χάσιµο των προβάτων.!
Παρόλα αυτά, ακόµα και στις κακοχρονιές, οι Σα-

ρακατσαναίοι τραγουδούσαν: «τούτο το χρόνο τον 
καλό».

Γι’ αυτό κι εµείς καταφεύγουµε απόψε στους προ-
γόνους µας, στα ήθη και τα έθιµα των ηµερών αυτών, 
για να αντλήσουµε δύναµη και να αντιµετωπίσουµε 
τη δύσκολη συγκυρία. Ανέκαθεν, και φυσικό είναι, 
οι άνθρωποι έψαχναν να πατήσουν κάπου στέρεα, 
κάπου να κρατηθούν, για να ξεπεράσουν τις όποιες 
µπόρες τους έβρισκαν. Ένα από τα πιο στέρεα απο-
κούµπια ήταν οι προγονοί τους, γιατί όλο και κάποιον 
ξεχώριζαν, που σε µια δύσκολη κατάσταση έβγαινε 
για λογαριασµό όλων µπροστά. 

Σας καλωσορίζω, λοιπόν, και σας εύχοµαι να πε-
ράσετε καλά στο αντάµωµα, και όπως φαντάζοµαι 
σέβεστε τους υγειονοµικούς κανόνες, έτσι να µην ξε-
χνάτε να τηρείται κατά τη διάρκειά της εκδήλωσης, 
τους κανόνες, που ο συντονιστής Τάσος Τσουµάνης, 
Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας, µας έθεσε απόψε, 
λαµβάνοντας υπόψη την ιδιοσυγκρασία των Σαρακα-
τσαναίων

 Σας ευχαριστώ πολύ!

Χαιρετισμός του προέδρου της 
Αδελφότητας εκ μέρους του Δ.Σ.

Ήταν µία πρωτόγνωρη εκδήλωση που απέδειξε την 
προσαρµοστικότητα των Σαρακατσαναίων στις δύσκο-
λες συνθήκες που επικρατούν. Παραθέτουµε σε διπλα-
νές στήλες µερικές από τις απόψεις-σχόλια ορισµένων 
από τους προσκεκληµένους που πήραµε κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης ή αργότερα καθώς και τα συµπερά-
σµατα του Καθηγητή Γ. Καψάλη.

Η εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο τις επόµενες ηµέρες. Θα ενηµερωθεί-
τε, όσοι επιθυµείτε, για τον σύνδεσµο στη σελίδα του 
facebook.
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ΠΡΟΣ
Δ.Σ. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αγαπητέ Πρόεδρε και µέλη της Διοίκησης

Πρωτοποριακός όπως πάντα ο Σύλλογος 
σας, µε δράσεις, εµπνεύσεις και εκδηλώσεις, 
όπως αυτή µε το διαδικτυακό αντάµωµα των 
Σαρακατσαναίων, για τα έθιµά µας, των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που προ-
βάλλουν τις παραδόσεις µας αξιοποιώντας 
την τεχνολογία.

Σε όσους ζήσαµε τα έθιµα αυτά στην 
γνήσια έκφρασή της σαρακατσάνικης ζωής 
θα δοθεί η ευκαιρία να ανακαλέσουµε στην 
µνήµη µας, αλλά και στους νεότερους να µά-
θουν για τις υπέροχες, λιτές γιορτές γεµάτες 
µε συµβολισµό και πληµµυρισµένες µε αγάπη, 
θρησκευτικό συναίσθηµα για τα Χριστούγεννα 
και ελπίδα κάθε νέο χρόνο, µε την ευχή και 
προσδοκία για το αντάµωµα στο ξεκαλοκαι-
ριό.

Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισµένος ο Νέος 

Χρόνος.
Χαιρετήµατα

Γεώργιος Ι. Σούρλας
πρ. Υπουργός – Αντιπρόεδρος της Βουλής

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ
(ZAGORI CULTURAL ASSOCIATION)

Στους δύσκολους καιρούς που επιβάλλει 
η πρωτοφανής πανδηµία είναι πολύ σηµαντι-
κές τέτοιες δράσεις που αποτελούν αφενός 
βάλσαµο στην κρίση που όλοι βιώνουµε κι 
αφετέρου υπόσχεση στην προσπάθεια δια-
τήρησης και αναζωογόνησης της παράδοσης 
µας! Μόνο θερµά συγχαρητήρια αξίζουν στην 
Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων 
Ηπείρου και ιδιαίτερα στον πρόεδρο κ. Δηµή-
τρη Τάγκα, τον αντιπρόεδρο κ. Τάσο Τσουµά-
νη και σε όλο το Δ.Σ. για την πρωτοβουλία και 
διοργάνωση αυτού του τόσο ενδιαφέροντος 
Διαδικτυακού Ανταµώµατος µε ένα όµορφο 
ταξίδι µέσα στον πάντα επίκαιρο χρόνο και 
χώρο της παράδοσης, µε αναφορά στα Έθι-
µα του δωδεκαήµερου των Σαρακατσαναίων! 
Θερµά συγχαρητήρια στον κ. Γιώργο Καψάλη 
πρ. Πρύτανη του Παν/µιου Ιωαννίνων καθώς 
και σε όλους τους οµιλητές για τις τόσο ενδι-
αφέρουσες εισηγήσεις και παρουσιάσεις τους! 
Ευχαριστούµε θερµά για την πρόσκληση και 
την τιµή συµµετοχής µας στο αντάµωµα αυτό 
καθώς Ζαγόρι χωρίς Σαρακατσαναίους ξέ-
ρουµε πολύ καλά ότι δεν λογίζεται! Ευχόµα-
στε από καρδιάς καλή συνέχεια στο δύσκολο 
αλλά δηµιουργικό έργο σας και ελπίζουµε σε 
γρήγορο δια ζώσης αντάµωµα...! Χρόνια πολ-
λά και καλά µε υγεία κι ευτυχία σε όλους τους 
Σαρακατσαναίους απανταχού της γης και σε 
όλο τον κόσµο φυσικά, µε εγκάρδιες ευχές για 
µια καλύτερη και πιο αισιόδοξη χρονιά!!!

Ο Πρόεδρος 
Γ. Φούκας

Αγαπητοί πατριώτες,
αφού συγχαρώ τον Πρόεδρο και όλο το 

ΔΣ της αδελφότητάς σας, τους στοχευµένους 
και κατατοπιστικούς οµιλητές αλλά και τους 
δεξιοτέχνες µουσικούς θα ήθελα να σας το-
νίσω ότι σε εποχές ορθολογισµού συνάµα και 
αποπροσανατολισµού τα έθιµα των Σαρακα-
τσαναίων δίνουν τη δική τους απάντηση. Η 
επιβίωση των εθίµων ως τις µέρες µας δεν 
µας γοητεύουν απλώς αλλά µας κάνουν να 
αναζητούµε τις ρίζες και την αξία των θεσµών 
της ζωής µας.
Χρόνια Πολλά και δηµιουργικά σ' όλους σας.
ο πρόεδρος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου 

Πατρών, Χάιδας Αλέξανδρος

Αγαπητοί φίλοι,
σας ευχόµαστε "Χρόνια Πολλά", Καλή χρο-

νιά µε υγεία και κάθε καλό. Θα θέλαµε να σας 
ευχαριστήσουµε για την πρόσκληση και την 
δυνατότητα που µας δώσατε να επικοινωνή-
σουµε µε όλο το συνάφι. Ήταν µια πρωτοπο-
ριακή και πρωτόγνωρη ιδέα που εστέφθη από 
απόλυτη επιτυχία. 

Σας ευχαριστούµε γι αυτό και σας ανήκει 
ένα µεγάλο "µπράβο" γιατί ανοίγετε καινούρ-
γιους δρόµους...

Για τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων 
Πελοποννήσου «Οι Τσελιγκάδες»

Ο πρόεδρος Χρήστος Γόγολας 

Αγαπητέ Δηµήτρη, 
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε σένα 

και σε όλο το Σαρακατσανέικο.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ εσένα 

προσωπικά και την Αδελφότητα για τα καλά 
σας λόγια που µου έδωσαν µεγάλη χαρά. 

Μεγαλύτερη χαρά όµως πήρα από τη δυ-
νατότητα που µου δώσατε να µιλήσω στο δι-
αδικτυακό και τόσο επιτυχηµένο Αντάµωµα. 
Στον χαιρετισµό µου όµως, δεν έκανα τίποτε 
άλλο παρά να εκφράσω αυτό που πιστεύω και 
έτσι να εξοφλήσω ένα µικρό µέρος του χρέ-
ους µου προς το Σαρακατσαναίικο. 

Θέλω επίσης να σας συγχαρώ για το όλο 
έργο σας στην Αδελφότητα, που όπως µου 
έγραψε κάποιος "είναι ένας πνευµατικός και 
πολιτιστικός φάρος όχι µόνο για τους Σαρα-
κατσαναίους αλλά για όλη την Ήπειρο και 
πέρα από αυτή". 

Με τους θερµούς µου χαιρετισµούς και τις 
καλύτερες ευχές µου, 

Δηµήτρης Φατούρος, Βρυξέλες 

Καλησπέρα,
Με περισσή χαρά συµµετείχα κι εγώ στο 

διαδικτυακό αντάµωµα! Αυτή η όµορφη πρω-
τοβουλία, έφερε ζεστασιά, όµορφους παρα-
δοσιακούς σκοπούς, νοσταλγία και χαµόγελο 
στα σπίτια µας.Εύχοµαι από καρδιάς, ο και-
νούριος χρόνος να φέρει όλα αυτά που ξέχα-
σε ο παλιός.

Με εκτίµηση, Θωµαή Ντάγγα, Σικάγο 

Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω θερµά την Αδελφότητα και όλα τα µέλη 
της για την τόσο τιµητική πρόσκληση να απευθύνω αυτόν τον χαιρετι-
σµό ως Έλληνας του εξωτερικού που εργάζεται για τα Ηνωµένα Έθνη 

και να τους συγχαρώ που χρησιµοποιούν µε τόσο αποτελεσµατικό τρόπο την 
σύγχρονη τεχνολογία, για να αναδείξουν την παράδοση και τα έθιµα των Σα-
ρακατσαναίων.

Επειδή αν είχαµε βρεθεί από κοντά θα µε ρωτούσατε "τίνος είσαι εσύ" 
επιτρέψτε µου να σας συστηθώ. Ονοµάζοµαι Δηµήτρης Φατούρος, του Λευ-
καδίτη Θρασύβουλου και της Σαρακατσάνας από το Κουκούλι Ζαγορίου Ελέ-
νης Τσουµάνη. Εγγονός του Λεωνίδα Τσουµάνη και της Κλεονίκης το γένος 
Καζούκα. 

Ειλικρινά αισθάνοµαι σήµερα πολύ χαρούµενος και τυχερός, που και εγώ 
κατάγοµαι - έστω και κατά το ήµισυ - από µία οικογένεια Σαρακατσαναίων. 
Που έχω επηρεαστεί εκούσια η ακούσια από την παράδοση, τη ζωή, την ιστο-
ρία και ελπίζω από τη δυναµικότητα, τη λεβεντιά και το ήθος των Σαρακα-
τσαναίων.

Αισθάνοµαι επίσης τυχερός γιατί ανήκω σε µία µεταβατική γενιά που γνώ-
ρισε τόσο τον σεβαστό Σαρακατσάνο που έβγαινε µε την µπουραζάνα στο 
µεσοχώρι, αλλά και τον µικρότερο από µένα έγγονό του τη χρονιά που αυτός 
εισήλθε από τους πρώτους στο Πολυτεχνείο. Αισθάνοµαι τυχερός που γνώ-
ρισα την αναλφάβητη, δυναµική και ηρωίδα Σαρακατσάνα θεία, που λίγοι 
γνώριζαν το πραγµατικό µικρό της όνοµα, αλλά και την εγγονή της όταν αυτή 
µπήκε στην Ιατρική της Αθήνας. Τον Σαρακατσάνο φούρναρη, εργολάβο, τον 
άξιο επαγγελµατία µε τον ισχυρό ηθικό κώδικα στις συναλλαγές του και στις 
κοινωνικές του συναναστροφές. 

Είµαι τυχερός γιατί η γενιά µου είναι αυτή που είδε µε τα ίδια της τα µάτια 
την τεράστια πρόοδο που έκαναν οι Σαρακατσάνοι µέσα σε πολύ δύο γενιές. 
Από τα κονάκια και τις στάνες της µοναξιάς µε τους ηρωικούς καλυβοδάσκα-
λους, στην επιστηµονική, κοινωνική και επαγγελµατική καταξίωση.

Την πορεία αυτή µας την υπενθύµισε, δυστυχώς µε ένα πολύ δυσάρεστο 
τρόπο, ο πρόσφατος θάνατος της αγαπητής σε όλους µας Ευγενίας Τσουµάνη 
στη µνήµη της οποίας επιτρέψτε µου να αφιερώσω αυτές τις σκέψεις που 
µοιράζοµαι σήµερα µαζί σας. Η Τζένη και η οικογένειά της είναι ένα χαρα-
κτηριστικό από τα πάµπολλα παραδείγµατα της αλµατώδους εξέλιξης των 
Σαρακατσαναίων.

Η πρόοδος αυτή, όπως και κάθε πρόοδος είναι ένα πολύτιµο νόµισµα µε 
δύο όψεις. Η µία όψη γράφει εκπαίδευση, σχολείο, παιδεία. Η άλλη όψη γρά-
φει ισότητα των φύλων, ίσες ευκαιρίες για αγόρια και κορίτσια. 

Είναι ακριβώς η εκπαίδευση και η ισότητα που εξακολουθούν και σήµερα 
να είναι τα ζητούµενα σε πολλές περιοχές του κόσµου µας όπου 110 εκατοµ-
µύρια νέοι, σχεδόν 10 φορές ο πληθυσµός της Ελλάδος, είναι σχεδόν αναλ-
φάβητοι χωρίς να µπορούν να κάνουν βασικούς αριθµητικούς υπολογισµούς.

Οι Σαρακατσαναίοι βέβαια δεν εξελίχθηκαν στο κενό. Εξελίχθηκαν σε µία 
Ελλάδα που από τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια µέχρι σήµερα έκανε πραγµα-
τικά άλµατα προόδου. Μία κατεστραµµένη από τον πόλεµο χώρα στο τέλος 
της δεκαετίας του '40 είναι σήµερα, παρά την οικονοµική κρίση και την παν-
δηµία, µέσα στις πρώτες 30 πιο ανεπτυγµένες χώρες στον κόσµο.

Τόσο το παράδειγµα της Ελλάδας όσο και αυτών των Σαρακατσαναίων, 
µας αποδεικνύει ότι η πρόοδος, η αλλαγή, η ανθρώπινη ευηµερία είναι δυνα-
τή. Κανείς δεν είναι καταδικασµένος από τη φύση του να ζήσει στη φτώχεια, 
αναλφάβητος, πεινασµένος χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και κοινω-
νική ασφάλιση.

Γιατί δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση που βιώνει σήµερα ένα µεγάλο 
τµήµα της ανθρωπότητας, κατάσταση που ασφαλώς έχει επιδεινωθεί λόγω 
της πανδηµίας και των συνεπειών που αυτή έχει φέρει.

Γι’ αυτό, και εδώ επιτρέψτε µου να µιλήσω ως υπάλληλος του ΟΗΕ, η παν-
δηµία από µία µεγάλη υγειονοµική και κοινωνικό-οικονοµική κρίση αποτελεί 
την ευκαιρία για να ανακάµψουµε καλύτερα και καλύτεροι. Γιατί έχουµε πλέον 
καταλάβει καλά ότι είµαστε τόσο δυνατοί όσο ο πιο αδύναµος από εµάς.

Το 2021 πρέπει να είναι ένα έτος ορόσηµο, ένα έτος στο οποίο πρέπει να 
προσπαθήσουµε κάθε συνάνθρωπός µας στην Ελλάδα και παντού θα αποκτή-
σει αυτό που εµείς ίσως θεωρούµε δεδοµένο.

Ιδιαίτερα εµείς που καταγόµαστε από τους Σαρακατσαναίους οφείλου-
µε αυτή την προσπάθεια στους Σαρακατσάνους προγόνους µας, στους παπ-
πούδες και στις γιαγιάδες µας που µε προσωπικό κόστος, θυσίες, συχνά στο 
περιθώριο της κοινωνικής ζωής και παλαιότερα αντιµέτωποι µε το ρατσισµό 
και τις προκαταλήψεις, ζαλώθηκαν τα υπάρχοντά τους, αρνήθηκαν τον αγα-
πηµένο τους τρόπο ζωής για να αναθρέψουν παιδιά και εγγόνια ενεργά και 
χρήσιµα µέλη της κοινωνίας µας.

Δασκάλους, καθηγητές, πρυτάνεις, πολιτικούς, στρατιωτικούς, επαγγελ-
µατίες. Όλους εσάς δηλαδή.

Τους οφείλουµε να µην αφήσουµε να ξεχαστούν τα έθιµα και οι παραδό-
σεις τους που προσέφεραν χαρά στη σκληρή ζωή τους, που οριοθετούσαν τις 
µετακινήσεις τους, τις γιορτές και τις πολλές υποχρεώσεις τους.

Γι' αυτό τον λόγο θα ήθελα να συγχαρώ την Αδελφότητα και τον πρόεδρο 
της αγαπητό φίλο Δηµήτρη Τάγκα για την πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει 
να ενταχθούν στα µνηµεία άυλης πολιτικής κληρονοµιάς της UNESCO τα έθι-
µα των Σαρακατσάνων, και να τους διαβεβαιώσω ότι θα είµαι πάντα αρωγός 
σε αυτή την όµορφη προσπάθεια.

Εύχοµαι σε όλους ένα ευτυχές Νέο Έτος µε Υγεία και Χαρές για όλους 
τους Σαρακατσαναίους. 

Σας ευχαριστώ, 
Δηµήτρης Θρ. Φατούρος

Υπεύθυνος Επικοινωνίας του ΟΗΕ για την Ελλάδα

Αγαπητέ Πρόεδρε της Αδελφότητας! 
Τα σχόλια όσων παρακολούθησαν το 

Αντάµωµα ήταν ιδιαιτέρως θετικά και συγκι-
νητικά. 

Και τούτο, γιατί µπορεί να µην έσφιξε 
ο ένας το χέρι του άλλου, µπορεί να µην 
αγκάλιασε ο ένας τον άλλο, µπορεί να µην 
κράτησε στον χορό ο ένας τον άλλον, αλλά 
παρόλα αυτά χαρήκαµε που ανταµώσαµε, 
που συναντηθήκαµε, Σαρακατσαναίοι και φί-
λοι των Σαρακατσαναίων από την ίδια πόλη, 
από πολλές και διαφορετικές πόλεις της πα-
τρίδας µας, της Ευρώπης, του κόσµου ολό-
κληρου.

Ακούσαµε, είδαµε, θυµηθήκαµε, µάθαµε, 
για τα έθιµά µας, που δένουν το παρελθόν µε 
το παρόν και σηµατοδοτούν το µέλλον. 

Φέραµε στη µνήµη µας αγαπηµένα πρό-
σωπα, δικά µας πρόσωπα που έχουν συνδε-

θεί µε τη ζωή µας. 
Φέραµε στη µνήµη µας κοπάδια και κο-

νάκια, που µπορεί να µην υπάρχουν πια, 
έχουν παραµείνει, ωστόσο, και αυτά ζωντανά 
και αθάνατα στη θύµησή µας. 

Ακούσαµε τραγούδια που µας συγκινούν 
τόσο πολύ σαν να λένε και λένε τις αλήθειες 
της ζωής µας. 

Θέλαµε να συνεχίσουµε το γλέντι, να 
πούµε και να χορέψουµε τραγούδια θλιβερά 
και παραπονεµένα. 

Κάναµε όλοι µαζί την ίδια ευχή! 
Ο Καινούργιος Χρόνος να φέρει υγεία σε 

όλους µας, στην πατρίδα µας, στον κόσµο 
ολόκληρο. Υποσχεθήκαµε να συνεχίσουµε 
τότε το γλέντι και τη χαρά! 

Το δικαιούµαστε και το αξίζουµε! 
Χρόνια πολλά, Καλή χρονιά!

Οι Σαρακατσαναίοι, η Πρόοδος και τα Ηνωμένα Έθνη Μας είπαν για το Διαδικτυακό Αντάμωμα

Σχόλιο του Γ. Δ. Καψάλη με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης 
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Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Σωστά, προτού κλείσουµε 
µε τα ξεκαλοκαιριά στο Ανατολικό Ζαγόρι, στα λόγγα, 
όπως αναφέρονταν το προηγούµενο κείµενο, πρέπει 
να διορθώσω ή καλύτερα να συµπληρώσω την πα-
ράλειψη (που έγινε στην αντιγραφή) των οικογενειών 
Παπαρούνα και Καρβούνη

Την επισήµαναν, και πολύ σωστά (ο Γιώργος µε επι-
στολή και ο Βαγγέλης Δηµ. Καρβούνης τηλεφωνικά - 
όντας και ο βασικός πληροφορητής) για τις στάνες στη 
Λάιστα και ειδικότερα στη στάνη της Τσιούκας.

Σωστή επανάληψη των οικογενειών Παπαρούνα:
α. Χριστόδουλος (Θωµάς, Δηµήτρης, Μιχάλης, 

Γιάννης)
β. Μιχάλης (Γιώργος, Γιάννης)
γ. Κώστας (Θόδωρος, Αποστόλης) και 
Καρβουναίοι (Δηµήτρης, Βασίλης). Είχαν γραφτεί 

σαν παιδιά του Κώστα Παπαρούνα και έλειπαν οι 
Καρβουναίοι.

'Ολοι οι άλλοι όπως αναφέρονται.
Ευχαριστώ και πάλι τον Βαγγέλη και τον Γιώργο 

Καρβούνη και παρακαλώ ας δικαιολογήσουν την 
οποιαδήποτε παράλειψη, που οφείλεται στην ηλεκτρο-
νική στοιχειοθεσία και αφορά την οικογένειά τους.

Καιρός να φύγουµε από την Ήπειρο και να πά-
µε στην γειτονική Μακεδονία και στην Θεσσαλία, 
σε άλλους τόπους που ξεκαλοκαίριαζαν Ηπειρώτες 
Σαρακατσιαναίοι.

Τα βουνά και τα λιβάδια που ξεκαλοκαίριαζαν 
οι Σ. δεν τελειώνουν στις περιοχές του Ζαγοριού. 
Συνεχίζουν και ακόµα παραπέρα προς τη Μακεδονία, 

στην περιοχή των Γρεβενών (Κρανιά, Καλλιθέα κλπ) 
αλλά και στα σύνορα µε τη Θεσσαλία.

Υπάρχουν αδιάψευστα στοιχεία, που αποδεικνύουν 
την παρουσία τους εδώ. Αλλά και εκείνοι που πρόλα-
βαν να ξεκαλοκαιριάσουν εδώ, γνωρίζουν την περιοχή 
και είναι σε θέση να µας περιγράψουν τις τοποθεσίες, 
που ήταν οι στάνες των Σ. 

Έχουµε καταρχάς, το γεγονός που είναι και ιστορικά 
τεκµηριωµένο, ότι στην τοποθεσία «ΚΥΡΑ ΚΑΛΗ» της 
Κρανιάς ξεκαλοκαίριαζε το 1904 η στάνη του Κώτσιου 
Τάγκα, όπως έχει προαναφερθεί, και το ό,τι πέρασε 
από τα κονάκια της, ο Μακεδονοµάχος Παύλος Μελάς, 
για προµήθεια τροφίµων. Μετακινήθηκαν οι Ταγκαίοι, 
εδώ, για κάµποσα από το Ελατοχώρι Ζαγορίου, όπου 
πάλι επέστρεψαν, και έτσι βρέθηκαν εδώ ξανά περί το 
1930-35 στην ίδια περιοχή. 

Το επιβεβαιώνει και σχετική αφήγηση του πατέρα 
µου, Παναγιώτη Κάτσενου (γεν. 1917) που λέει: «ήµουν 
15-17 χρονών στην Κυρακαλή µε τον Δηµήτρη Τάγκα 
(γεν. 1879) συντρόφοι στα γαλάρια».

Επίσης το ίδιο 
αναφέρουν και οι 
νεότεροι απογόνοί 
τους, µέχρι την ορι-
στική µετακίνησή 
τους στο Δυτ. Ζαγόρι 
(Κουκούλι).

Την ίδια χρονι-
κή περίοδο και στα 
επόµενα χρόνια βρί-
σκουµε να ξεκα-
λοκαιριάζουν εδώ: 
Φερεντιναίοι (Αλέξης, 
Ανδρέας, Αριστείδης) 
περίπου ως τη δεκα-
ετία του 1950, οπότε 
εγκαταστάθηκαν στο Ασπροκκλήσι Θεσπρωτίας.

Ακολούθησαν οι Κεραµαραίοι (Κώστας, Γιώργος, 
Γιάννος) που µετακινήθηκαν αργότερα στη Βακαράτσα 
Φλαµπουραρίου, περί το 1960-65.

Μαζί ήταν ο Χρήστος Θαν. Κήττας, που παρέµεινε 
εκεί και αργότερα.

Κοντά στην Κρανιά και λίγο βορειότερα στο χω-
ριό Μικρολίβαδο ξεκαλοκαίριαζαν ο Λευτέρης Θωµά 
Κωνσταντάκος, µε τα αδέρφια του Ανδρέα και Γιώργο, 
που έχουν εγκατασταθεί στη Λάκκα Θεσπρωτίας. 
Πρέπει να αναφερθεί ότι η οικογένεια «πλήρωσε» ακρι-
βά το ξεκαλοκαιριό εκείνο. Στην περιοχή εκτελέστηκε 
(κάηκε ζωντανός) µαζί µε άλλους κατοίκους του χω-
ριού στις 11 προς 12 Ιουλίου 1944 ο Γιώργος Θωµά 
Κωνσταντάκος. 

Μεταφέρω εδώ την περιγραφή του γεγονότος και 
κάποια στοιχεία για την οικογένεια, όπως τα έχει στεί-
λει ο εγγονός του Ανδρέα, ο Κώστας Γ. Κωνσταντάκος: 
«Πριν το 1940 η οικογένεια του Θωµά Κωνσταντάκου 
ξεκαλοκαίριαζε στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου και ξεχειµώνια-
ζε στον Μούρτο Θεσπρωτίας.Την περίοδο της Κατοχής 
κάποια καλοκαίρια πήγανε στην περιοχή της Κρανιάς 
Γρεβενών στη θέση Λαβανίτσα σηµερινό Μικρολίβαδο, 
όπου ξεκαλοκαίριαζαν οι Φερεντιναίοι (Ανδρέας 
Φερεντίνος από το Ασπροκκλήσι) µε τους οποίους ήταν 
συγγενείς. Το καλοκαίρι του 1944 στην περιοχή δρού-
σαν πολλές αντιστασιακές οµάδες οι οποίες πολλές φο-
ρές πήγαιναν στις σαρακατσάνικες στάνες για να βρούν 
φαγητό εφόδια και προσωρινό κατάλυµα. Τον Ιούλιο 
του 1944 οι Γερµανοί έκαναν εκκαθαριστικές επιχειρή-
σεις εναντίον των ανταρτών στην περιοχή, κάνοντας 
πολλά έκτροπα στις περιοχές όπου περνούσαν, σκοτώ-
νοντας κατοίκους και καίγοντας τα χωριά. Το βράδυ 11 
προς 12 Ιουλίου πήγαν στα κονάκια του Κωνσταντάκου 
Έλληνες αντάρτες και Βρετανοί αξιωµατικοί για να περά-
σουν τη νύχτα. Πριν ξηµερώσει ειδοποιήθηκαν από σύν-

δεσµο ότι οι Γερµανοί κυκλώ-
νουν την περιοχή και αφού 
προέτρεψαν τους δικούς µας 
να κρυφτούν στον λόγγο, φύ-
γανε εσπευσµένα προς τη 
Βάλια Κάλντα αφήνοντας στα 
κονάκια κασόνια µε σφαίρες 
και πυροµαχικά που τους εί-
χαν ρίξει τα αεροπλάνα. Ο 
Γιώργος Κωνσταντάκος γιος 
του Θωµά φύλαγε τα στέρ-
φα σε µια απόσταση µακριά 
απο τη στάνη, όπου και στεί-
λανε άνθρωπο οι δικοί µας να 
τον ειδοποιήσει να φύγει, αλ-
λά όταν έφτασε, οι Γερµανοί 

µόλις τον είχαν συλλάβει. Την ίδια ηµέρα 12-7-1944 τον 
οδήγησαν µε άλλους 2 κατοίκους του χωριού σε έναν 
αχυρώνα, όπου αφού βάλανε φωτιά στον αχυρώνα τούς 
πυροβόλησαν έναν έναν µε περίστροφο και τους έριξαν 
ζωντανούς ακόµα µέσα στη φωτιά. Όταν έφτασαν στα 
καλύβια του Κωνσταντάκου οι Γερµανοί βρήκαν κρυµµέ-
να τα πυροµαχικά και αφού άρπαξαν ότι µπόρεσαν απο 
µέσα βάλανε φωτιά στα κονάκια και βγάλανε όλα τα πρό-
βατα των Κωνσταντακαίων από τη στρούγγα γύρω στα 
1000 γιδοπρόβατα και τα πήρανε. Την άλλη µέρα που 
έφυγαν οι Γερµανοί βγήκαν οι δικοί µας από το δάσος και 
ψάχνανε να βρούν τον Γιώργο. Τον αναγνώρισαν οι αδερ-
φές του από το µάλλινο σακάκι που του είχαν φτιάξει οι 
ίδιες και δεν είχε καεί τελείως. Κάθε δεύτερη Κυριακή 
του Ιουλίου γίνεται µνηµόσυνο για τους 26 κατοίκους 
του χωριού που εκτελέστηκαν απο τους Γερµανούς.Από 
το 1944 και µετά δεν ξαναβγήκανε οι δικοί µας στην πε-
ριοχή της Κρανιάς, πήγανε κανά 2 χρόνια στο Τσεπέλοβο 
και µετά πήγαιναν στο Μιτσικέλι (Τζιοντίλα) µέχρι τη δε-
καετία του 1970 που εγκαταστάθηκαν µόνιµα στη Λάκκα 

Ηγουµενίτσας».
Υπάρχει σχετι-

κή επιγραφή στο 
Ηρώον του χωριού 
µε τα ονόµατα των 
εκτελεσθέντων.

Στην τοποθεσία 
«Τσούκα Καραλή» 
της Κρανιάς - χω-
ρίς να συγχέεται µε 
την Κυρά Καλή- βρί-
σκουµε να ξεκαλο-
καιριάζουν περί το 
1930-35 

Οι Καρβουναίοι 
(Λάµπρος, Λευτέρης) 
που είναι εγγεγραµ-
µένοι στην Κρανιά, 

και εγκαταστάθηκαν στα Κρέστα Θεσπρωτίας.
- Επαµεινώνδας (Παναής) Τσουµάνης, που εγγράφεται 
εδώ (1930-35).

- Κήττας Τέλης (Σταύρος και Γιάννης) που εγκαταστά-
θηκαν στην Ψάκα και Βασιλικό Θεσπρωτίας αντίστοιχα.

Σαρακατσιάνικες στάνες στα λόγγα
του Δηµήτρη Παν. Κάτσενου

Ο Σταύρος Κήττας με άλλους 
Σαρακατσάνους.

Αριστοτέλης Κήττας.

Οικογένεια Δημήτρη Σπ. Τάγκα. Κρανιά Γρεβενών, 1936.

Ο Επαμεινώνδας (Παναής) Γ. Τσουμάνης 
και η οικογένειά τους. Κρανιά Γρεβενών 1928.

Ο Βαγγέλης Φερεντίνος 
και η γυναίκα του, 1935.

Γάμος Αριστείδη Ράφτη στα β' νά (1960). Χορεύει ο 
Δημήτρης Βαγ. Καρβούνης.

Ο Θωμάς Ν. Καρβούνης και η 
γυναίκα του Αντιγόνη το 1952.

Διόρθωση
Στο φύλλο της εφηµερίδας τα Σαρακατσάνικα 

Χαιρετήµατα µε αριθµό 83 δηµοσιεύτηκε άρθρο του 
Δηµήτρη Παν. Κάτσενου µε τίτλο «Σαρακατσιάνικες 
στάνες στα λόγγα». 

Στη στάνη Παπαρούνα στη Λάιστα ως παιδιά του 
Κώστα Παπαρούνα αναφέρονται ο Δηµήτρης και ο 
Βασίλης. Προφανώς πρόκειται για τον Δηµήτρη και 
τον Βασίλη Καρβούνη που µαζί µε τους Σουρλαίους 
και τους Καψαλαίους ήταν πρώτα ξαδέρφια µε τους 
Παπαρουναίους, οι µανάδες τους ήταν αδερφές των 
Χριστόδουλου, Μιχάλη και Κώστα Παπαρούνα. Τα 
παιδιά του Κώστα Παπαρούνα ήταν Θόδωρος και 
Αποστόλης. Με την ευκαιρία ας δώσουµε και ένα 
πληθυσµιακό στοιχείο, υπήρξε καλοκαίρι που η στάνη 
αριθµούσε 112 άτοµα. 

Προφανώς ο Δηµήτρης έπεσε θύµα του γνωστού 
δαίµονα του τυπογραφείου και θα δεχθεί την διόρ-
θωση. 

Φιλικά Γιώργος Δηµ. Καρβούνης 



τα
σαρακατσανικα 9φ. 84

Μαζί ήταν και τα παιδιά του Θανάση Λεωνίδα Κήττα (Παντελής - Αλέξης 
και Χρήστος – Τάκης) που εγκαταστάθηκαν αντίστοιχα, στον Άγιο Γεώργιο 
Θεσπρωτίας και στη Ν. Σαµψούντα Πρέβεζας.
- Κολιός Γρίβας, που εγκαταστάθηκε αρχικά στο Φοινίκι Θεσπρωτίας και έπειτα 
στου Λύκου Θεσπρωτίας.
- Χριστόδουλος Γ. Γιαννούλης που εγκαταστάθηκε στο Ανθοχώρι Ιωαννίνων.

Στην περιοχή του χωριού Βελόνι βρίσκουµε τους:
- Γιαννακαίους (Λευτέρης – Νίκος), που εγκαταστάθηκαν στο Βασιλικό Θεσπρωτίας.
- Ηλίας Λαδιάς, που εγκαταστάθηκε στη Νέα Σαµψούντα
- Σουρλαίοι (Παύλος – Αποστόλης), που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Κερασούντα.

Στην περιοχή του χωριού Μπόζοβο (σηµερινά Πριόνια) ξεκαλοκαίριαζαν οι 
Κονακαίοι (Αποστόλης – Γιώργος – Θόδωρος – Δηµήτρης (Κώστας)) εγκατεστη-

µένοι σήµερα στο Γραικοχώρι .
- Ο Θανάσης Λεων. Κήττας ξεκα-
λοκαίριαζε τότε µαζί τους.Ο ίδιος 
πλήρωσε µε τη ζωή του εκεί-
νο το ξεκαλοκαιριό. Σκοτώθηκε 
εδώ από Ιταλούς το 1941 και 
χωρίς καµµία αιτία. Μολογάει 
τώρα η θεια µου η Γάκαινα: 
«Ήµασταν τότι αντάµα µι τα αδέρ-
φια τ΄ς µάνας µ’. Ήµαν τέσσε-
ρου -πέντι χρονών. Ου πατέρας 
µ’ έκανι του γκιρατζή κι πήγι να 
πιάσ’ τα πράµατα να φουρτώσι. 

Φόρτουναν τότι απ’τα πριόνια σανίδια κι τα κ’βάλαγαν. Τά ’πιασαν οι Ιταλοί τ’ άλογα 
να τα πάρουν, πααίν’ ου πατέρας µ', τ’ς κρένι, κι τουν σκότουσαν αδικί. Τουν θ’µά-
µι, τουν πήγαν στ΄ν ικκλησιά, στου χουριό, ήταν µι τ’ µπαραζάν’ τ’. Έµ’ναµι στ’λάκα 
ντιπ, αρφανά ιµίς µι τ’ µάνα µ’, ‘φτά πιδούρια. Ύστερα πήγαµι µε τον ξάδερφό µας 
το Σταύρο,σ’ν Κρανιά απουκεί κι δώθι» .

Επίσης η παρουσία των Σ. στην περιοχή αυτή, αποδεικνύεται κι απ' ότι βρί-
σκεται στα Μητρώα Αρρένων, στο Μπάλνταινο (νέα ονοµασία Καλλιθέα) εγγε-
γραµµένος ο Φώτης Δεληµήτρος (πατέρας του δασκάλου Βαγγέλη Δεληµήτρου).

Αλλά δεν ήταν µόνο οι περιοχές αυτές τόποι που ξεκαλοκαίριασαν οι Σ. 
Μετακινούνταν και στις γειτονικές περιοχές της Θεσσαλίας. Στην έκδοση «Ιστορία 
της Κουτσούφλιανης (Παναγία Καλαµπάκας)», Γ. Σάρος & Α. Στράτης, Αθήνα 1997 
και στις σελίδες 407 – 408 βρίσκοµε να αναφέρεται επί λέξη ότι: «Κατά την επο-
χή (1930) ο πρόεδρος της κοινότητας, Ιωάν. Β. Αλεξίου αγωνίζονταν µε τους άλλους 
χωριανούς να διώξουν τους Βλάχους Μετσοβίτες και άλλους Αρβανιτόβλαχους, 
από την κοινοτική έκταση της Παρλιάντζας, που έβαζαν τα κοπάδια τους και έφθα-
σαν ακόµη και σε χειροδικίες εναντίον των καταπατητών. Μάλιστα εναντίον του 
Σαρακατσάνου Κάτσενου, έφθασαν µέχρι την κατάσχεση του κοπαδιού του, αλλά 
αυτός ειδοποιήθηκε έγκαιρα από τον ληστή Γιώργο Τζαµπούρα και έφυγε νύχτα».

Συνεχίζοντας όµως στην πα-
ραπάνω έκδοση και στις αναφε-
ρόµενες τοποθεσίες του χωριού 
και µε δεδοµένο ότι το χωριό είναι 
βλαχόφωνο, βρίσκοµε στην είσοδο 
του χωριού την τοποθεσία «στου 
Σαρακατσάνη».

Αλλά δεν προσπάθησαν µόνο 
από την Κουτσούφλιανη να διώ-
ξουν τους Σ. από τις βοσκές των 
χωριών. Στην Κρανιά, που ξεκαλο-
καίριαζαν αρκετοί Σ. και που είχαν 
εγγραφεί ως ετεροδηµότες και εί-
χαν δικαίωµα βοσκής, οι ντόπιοι 
κάτοικοι τους υπέβαλαν σε χρονο-
βόρες δίκες, µέχρι το 1960-65, για 
να πετύχουν να τους εκδιώξουν, τελικά. Μόνο µία περίπτωση που δικαιώθηκε, 
βρίσκοµε εδώ· αυτήν της οικογένειας του Σταύρου Κήττα, ο οποίος ήταν εγγε-
γραµµένος ως ετεροδηµότης από το 1933. Η δίκη τελεσιδίκησε το 1979 στον 
Άρειο Πάγο και έτσι κέρδισε την παραµονή του, µέχρι την εγκατάλειψη των µε-
τακινήσεων.

Πέραν αυτών των Σ., που αναφέρθηκαν ότι ξεκαλοκαίριαζαν στην περιοχή, θα 
προσθέσω ότι και η οικογένειά µου πέρασε κάποια καλοκαίρια (1950-58), από 
τα βουνά στο Κηπουριό, τους Μαυραναίους και το Ζιάκα Γρεβενών. Αλλά και στο 
Μαναχίτι πήγαιναν οι Σαρακατσαναίοι όπως µολόγαγε ο πατέρας µου. Ο ίδιος 
έχω να αναφέρω, ό,τι βρέθηκα σε ένα γάµο, στο χωριό Ζιάκα. Αυτό µαρτυράει 
µια φωτογραφία που έχω µε τους γονείς µου και όπως µου 'λεγε η µακαρίτισ-
σα η µάνα µου είµαστε στον γάµο του Περικλή Πέτρ. Ζήγου, που έγινε στις 28 
Σεπτέµβρη 1958. (Τα στοιχεία ανεζήτησα και βρήκα, από την τοπική κοινότητα 
του δήµου Θεοδώρου Ζιάκα όπως αναγράφονται στο Ληξιαρχείο. Η νύφη ήταν 
χωριάτισα). Ο εν λόγω δεν άφησε απογόνους.

Και κλείνοντας τα ξεκαλοκαιριά εκτός της Ηπείρου θα πρέπει να σύµπλη-
ρώσω ότι σύµφωνα µε πληροφορίες Σαρακατσαναίοι ξεκαλοκαίριαζαν και στο 
Περτούλι Τρικάλων. 

Κατά τη µετάβαση-µετακίνηση των Σαρακατσιαναίων προς την περιοχή 
των Γρεβενών, έκαναν το τελευταίο κονάκι τους στην τοποθεσία-ράχη «Τζαµ 
Χορταρά» στην περιοχή της Μηλιάς Μετσόβου. 

Πληροφορίες για τις παραπάνω τοποθεσίες, τις οικογένειες και τα άλλα στοι-
χεία, µου έδωσαν ο δάσκαλος Αριστοτέλης Σταύρου Κήττας, κάτοικος Κρανιάς 
(τα καλοκαίρια) και η η θεια-Γάκαινα, η Γεωργία Αθ.Κήττα, γεν. το 1935 ή 1936. 
Όταν τη συβάσαµε το καλοκαίρι του 1959, ξεκαλοκαίριαζε η οικογένειά της στην 
Κρανιά. Επίσης πήρα πληροφορίες από τον Δηµήτρη Λ. Τάγκα και Αναστάσιο 
Γιώργ. Τάγκα.  

Καλή αντάµωση!

Ξεκίνημα νύφης Αντιγόνης Γ. Κονάκη, 
δεκαετία 1950.

Κουτσούφλιανη. 
Οικογένεια Νίκου & Μιχάλη Κάτσενου

Το Σάββατο 16-1-2021 πραγµατο-
ποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση 
και συζήτηση στρογγυλής τραπέ-

ζης, για την έρευνα και καταγραφή των 
Σαρακατσάνικων επωνύµων µε πρωτο-
βουλία της Π.Ο.Σ.Σ.
Στη συζήτηση συµµετείχαν οι:
  • Γεώργιος Καψάλης, καθηγητής πρ. πρύ-
τανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
  • Γεώργιος Σούρλας, ιατρός, πρ. υπουργός, 
αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων
  • Μαρία Καρατάσιου, καθηγήτρια 
Δασολογίας Α.Π.Θ.
  • Αθανάσιος Βασιλάκος, καθηγητής 
Πολυτεχνείων LTU Σουηδίας και Σίδνεϋ 
Αυστραλίας 
  • Κεντρικός οµιλητής ήταν ο καθηγητής 
Γλωσσολογίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής 

Μακεδονίας κ. Ντίνας Κων/νος που είναι 
ο συντονιστής αυτής της επιστηµονικής 
έρευνας.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν:
  • ο πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Σ κ. Γεώργιος Ν. 
Μουτσιάνας.
  • ο πρόεδρος της Ο.Π.Σ.Σ Βουλγαρίας κ. 
Hristo Hristov (Χρήστος Τάκος).
  • ο πρόεδρος Σ.Σ. Σκοπίων «ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ» 
κ. Χρήστος Κώτσιος, 

Όσοι θέλετε να συµµετάσχετε σε αυτή 
την έρευνα καταγράφοντας το επίθετο 
σας ή οποιοδήποτε άλλο Σαρακατσάνικο 
επίθετο γνωρίζετε, µπορείτε να ακολουθή-
σετε παρακάτω σύνδεσµο:
http://www.e-sarakatsanos.gr/news/
anakoinoseis/ item/sarakatsanika-
epwnyma

Με παρέµβαση στο Υπουργείο Πο-
λιτισµού της βουλευτού Ιωαννίνων 

Μαρίας-Αλεξάνδρας Κεφάλα ζητήθηκε 
να ενταχθεί «Το 
αντάµωµα των 
Σαρακατσαναίων 
στη Σαρακατσάνι-
κη στάνη στο Γυ-
φτόκαµπο» στο 
Εθνικό Ευρετήριο 
της Άυλης πολι-
τιστικής κληρονο-
µιάς της Ελλάδας.

Κάθε χρόνο ως γνωστόν, από το 1979, 
το πρώτο σαββατοκύριακο του Αυγού-
στου, γίνεται στον Γυφτόκαµπο το «Αντά-
µωµα Σαρακατσαναίων Ηπείρου». Εκεί, στη 
Σαρακατσάνικη Στάνη, Σαρακατσάνοι από 
όλη την Ήπειρο και κάθε γωνιά της Ελλά-
δας συγκεντρώνονται σε µια µεγάλη υπαί-
θρια πολιτιστική εκδήλωση, στην προσπά-
θεια τους να διατηρήσουν την παράδοσή 
τους, την πολιτιστική τους κληρονοµιά και 
τις σχέσεις τους. Στα πλαίσια του ανταµώ-
µατος αναβιώνουν τα έθιµα των Σαρακα-
τσάνων µε αναπαραστάσεις από τη νοµα-
δική ζωή, παραδοσιακούς χορούς και αφη-
γήσεις περιστατικών από την ιστορία τους.

Ζητήθηκε από το Υπουργείο Πολιτι-
σµού να ενταχθεί το «Αντάµωµα Σαρακα-
τσαναίων Ηπείρου» στο Εθνικό Ευρετήριο 
της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ως 
ζωντανό και αναπόσπαστο στοιχεία της 
συλλογικής ταυτότητας και µνήµης των 
Σαρακατσάνων.

Επίσης µε αίτηµα της Αδελφότητας 
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου 
ύστερα από απόφαση της Γενικής συνέ-
λευσης της 25/11/2020 ζητήθηκε από το 
υπουργείο Πολιτισµού να ενταχθεί στον 
κατάλογο «Το ράψιµο του φλάµπουρα στο 
Σαρακατσάνικο γάµο»

Το ράψιµο του φλάµπουρα, ως διαδι-
κασία µε τα ανάλογα τραγούδια, ήταν βα-
σικό στοιχείο στο ξεκίνηµα του Σαρακα-
τσάνικου παραδοσιακού γάµου. Περιγρά-
φεται από πολλούς µελετητές της Σαρα-
κατσάνικης ζωής από το 1870 µέχρι και 
τις ηµέρες µας (Κρυστάλλης, Hoeg, Κα-
βαδίας, Χατζηµιχάλη κ.λπ). Σήµερα, εξα-
κολουθεί να τηρείται σε πολλούς γάµους, 
ως συνδετικός κρίκος του παρόντος µε 
την παράδοση.

Η ένταξη πολιτιστικών στοιχείων στον 
κατάλογο είναι σηµαντική διότι, µέσω του 
Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς της Ελλάδας δίνεται ο λόγος 
στους ίδιους τους φορείς της Άυλης Πο-
λιτιστικής Κληρονοµιάς (κοινότητες, οµά-
δες, ακόµα και µεµονωµένα άτοµα) προ-
κειµένου να µοιραστούν τη δική τους πο-
λιτισµική εµπειρία µε το εγχώριο και διε-
θνές κοινό, να µιλήσουν για τη συλλογική 
τους ταυτότητα, να διατυπώσουν προτά-
σεις για τη µελέτη και κυρίως για τη δια-
φύλαξη της άυλης πολιτιστικής τους κλη-
ρονοµιάς.

Τα επώνυμα κουβαλούν τον 
πολιτισμό μας, ως τις ρίζες μας

Πλατεία Σαρακατσάνων οπλαρχηγών

Με απόφασή του, το Δηµοτικού Συµβούλιο του Δήµου Θεσσαλονίκης, ύστερα 
από ενέργειες του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Θεσσαλονίκης «η Ένωση» και 
της ΠΟΣΣ, σε συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στις 21/12/2020, αποφάν-

θηκε για την ονοµατοδοσία ανώνυµης πλατείας που περικλείεται από τις οδούς Μ. 
Μπότσαρη, Ηλέκτρας, Κοσµοπούλου και Οδ. Ανδρούτσου (πλησίον των γραφείων της 
Π.Ο.Σ.Σ.) σε «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ».

Σηµαντική η απόφαση του Δήµου Θεσσαλονίκης να αναγνωρίσει µε την απόφαση 
αυτή τη συµβολή των Σαρακατσαναίων στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους. 
Στην πλατεία αναµένεται να τοποθετηθούν αγάλµατα και προτοµές Σαρακατσαναίων 
ηρώων. 

Αιτήματα για ένταξη Πολιτιστικών στοιχείων 
των Σαρακατσαναίων στο Εθνικό Ευρετήριο της 
Άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας
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Το φθινόπωρο η πορεία των κο-
παδιών ήταν αργή. Η πείνα κυρίαρχη. 
Μακριά από τα λιβάδια τους τα ζώα 
χάνουν τη σειρά τους. Τρώνε ότι βρουν 
δεξιά και αριστερά του δρόµου και 
σε άλλα µέρη κοινόχρηστα που συνα-
ντούν στο διάβα τους. «Ξεγελούν την 
πείνα τους» και προχωρούν. Τα θηλυκά 
είναι γκαστρωµένα, έτοιµα να γεννή-
σουν. Κάποια από αυτά να έχουν ήδη 
και τα µικρά τους, που δεν µπορούν κα 
κινηθούν µε ευκολία. Όσα αρνάκια είναι 
πολύ µικρά οι τσοµπαναραίοι τα βάζουν 
µέσα σε τροβάδια και φωρτόνονται στα 
πράµατα. Περισσότερο ακόµα βαραίνουν 
τα πρόβατα και από τη βροχή. Τα µακριά 
µαλλιά τους γεµίζουν νερά. Ο καιρός 
απρόβλεπτος. Βροχή, αέρας, οµίχλη, συ-
νήθη φαινόµενα του Φθινοπώρου.

Όταν βρέχει σταµατούν προσωρινά 
κάπου άνθρωποι και κοπάδια. Όρθιοι 
µικροί και µεγάλοι, µέχρι να περάσει η 
µπόρα. Οι άνδρες µε τις κάπες τους στο 
κεφάλι και οι γυναίκες µε τα τσιολάκια 
τους τα διδυµάρικα1. Τα µεγαλύτερα 
παιδιά είχαν και αυτά τις µικρές τους 
κάπες. Οι γυναίκες προστατεύουν µε ότι 
ρούχο έχουν πρόχειρο τα πολύ µικρά 
και αυτά που είναι στις σαρµανίτσες.Τα 
πρόβατα µαζεµένα το ένα κοντά στο άλ-
λο µε σκυµµένα τα κεφάλια υποµένουν 
καρτερικά. Το ίδιο και τα άλογα του 
καραβανιού. Για τα γίδια ήταν το µεγάλο 
πρόβληµα. Κρυώνουν υπερβολικά όταν 
βρέχει. Τρέχουν µε τις πρώτες στα-
λαγµατιές να κρυφτούν όπου µπορούν. 
Κάτω από δέντρα, βράχια ή ό,τι άλλο 
βρουν που µπορεί να τα προστατέψει. Αν 
τύχει και οι τέντες έχουν στηθεί, ορµούν 
για να προφυλαχτούν µέσα σε αυτές. Ο 
κίνδυνος να ποδοπατήσουν τα µικρά παι-
διά είναι µεγάλος. «Τον νου σας στα γίδια 
µη πατήσουν τα λιανοπαίδια στις τέντες» 
έλεγαν συχνά οι µεγαλύτεροι. Και τούτο 
από την εµειρία τους. Υπήρξαν και περι-
πτώσεις όπου πραγµατικά, µικρά παιδιά 
ποδοπατήθηκαν από τα γίδια. Στην προ-
σπάθειά τους να προφυλαχτούν από τη 
βροχή, έµπαιναν µέσα στις τέντες, οπου 
ήταν οι σαρµανίτσες και τα λιανοπαίδια. 
«Τράβαγε και έριχνε και δεν είχαµαν που 
να σταθούµε» ή «γύρισε ο ουρανός µε 
τη γούλη κάτω, έσταζαµαν από τα νύχια 
µέχρι τον τσιαµπά2» ήταν οι εκφράσεις µε 
τις οποίες οι Σαρακατσαναίοι δήλωναν 
τις δυσκολίες του βροχερού καιρού.

Μαζί µε τα καιρικά φαινόµενα και 
οι κλέφτες. Αυτοί δεν έλειπαν ποτέ. 
Σε συγκεκριµένες µάλιστα περιοχές οι 
κάτοικοι είχαν µεγελύτερη ροπή στην 
αρπαγή. Για αυτό ύστερα από κάθε 
διανυκτέρευση απαραίτητο ήταν το µέ-
τρηµα των ζώων των κοπαδιών. Η δι-
απίστωση από τους κτηνοτρόφους ότι 
όλα τα ζώα ακολουθούν. Διαδικασία 
δύσκολη και καθόλου εφικτή από όλους. 
Κάποιοι τα καταφέρνουν πολύ καλύτε-
ρα. Λίγοι είναι οι δυνατοί στο µέτρηµα 
των ζώων και µάλιστα των µεγάλων 
κοπαδιών που µπορούσε να έχει και 
περισσότερα των πεντακοσίων προβά-
των κατά τη διάρκεια της πορείας. Το 
γρήγορο πέρασµα των ζώων από το 
σηµείο που στέκονταν ο µετρητής και 
ο συνωστισµός αρκούσαν στο εύκολο 
λάθος. Δύσκολα µετρούσες σωστά µε 
µια µόνο φορά. Πάντα χρειάζονταν και 
ένα δεύτερο µέτρηµα, ίσως και ένα τρίτο 
για να είσαι σίγουρος. Όταν «ο µέτρος» 
δεν έβγαινε, πάλι από την αρχή για µια 

ακόµα φορά. Και αν έλειπαν κάποια ζώα, 
το δυσκολότερο ήταν να δοκηθείς ποια 
ήταν αυτά. Διαδικασία µάλλον απίθανη 
στα µεγάλα κοπάδια. Δεν έλειπαν βέβαια 
και περιπτώσεις όπoυ ικανοί τσοµπανα-
ραίοι αντιλαµβάνονταν λίγες φορές εί-
ναι αληθεια ποια συγκεκριµένα πρόβατα 
λείπουν. 

Στα µεγάλα κοπάδια το µέτρηµα γί-
νονταν µε το εξής τρόπο. Οδηγούσαν 
το κοπάδι σε µέρος στενό, από όπου τα 
ζώα αγκάζονταν να περάσουν λιγά-λίγα. 
Πολλές φορές ελλείψει φυσικού στε-
νού χώρου δηµιουργούσαν και οι ίδιοι 
στενωπό. Στέκονταν ο ένας απέναντι 
από τον άλλον σε µικρή απόσταση και 
κάποιος άλλος οδηγούσε τα ζώα να 
περάσουν ανάµεσά τους. Τα «στένευαν» 
όπως οι ίδιοι έλεγαν. Έτσι στο αναγκα-
στικό πέρασµα των ζώων ανάµεσα από 
τους ανθρώπους αυτοί τα µετρούσαν. 
Αξία έχει να σηµειώσω ότι το µέτρηµα 
γίνονταν ανά πενήντα µε τη µέθοδο 
της αντιστοίχισης. Σε κάθε πενηντάδα 
ζώων που περνούσε, ο µετρητής άφηνε 
ελεύθερη και µια χάντρα του κοµπολο-
γιού του. Στη δεύτερη πενηντάδα άφη-
νε δεύτερη χάντρα και ούτω καθεξής. 
Έτσι αν στο τέλος υπήρχαν ελεύθερες 
δέκα χάντρες αυτό σήµαινε ότι αντι-
στοιχούσε σε πεντακόσια πρόβατα. Στο 
τέλος υπολόγιζε και το υπόλοιπο των 
ζώων που ήταν λιγότερα από πενή-
ντα. Αυτό ήταν το λεγόµενο πανωµέτρι. 
Ήταν βλέπετε δύσκολο να µετράς µε 
συνεχείς αριθµούς, όταν το κοπάδι ήταν 
µεγάλο. Σίγουρα κάποιο λάθος θα γίνο-
νταν. Τη µέθοδο αυτή του µετρήµατος 
σε πενηντάδες τη γνώριζαν καλά και 
οι ζωοκλέφτες. Οι δεινοί ζωοκλέφτες 
προτιµούσαν να αρπάζουν πενηντάδα 
ζώων. Και τούτο µήπως ο κτηνοτόφος 
θεωρήσει ότι κάποια πενηντάδα έκανε 
λάθος και δεν διαπιστώσει την έλλει-
ψή τους. «Ο µέτρος φυλάει το κοπάδι» 
έλεγαν οι Σαρακατσαναίοι προκειµένου 
να τονίσουν τη σηµασία του για τη µέ-
ριµνα των ζώων στη διαδροµή. Και όταν 
τύχαινε να λείπουν ζώα από το κοπάδι, 
«έτρωγαν τον τόπο δάγκα» για να τα 
βρουν, έστω και νεκρά. Προσπαθούσαν 
ανιχνεύοντας µε το µάτι τους όλο το κο-
πάδι να διαπιστώσουν, όσο ήταν δυνα-
τόν, να «δοκηθούν» ποιο πρόβατο λείπει. 
Οι καλοί τσοµπαναραίοι ήταν πολύ καλά 
ασκηµένοι στην αναγνώριση των ζώων 
του κοπαδιού. Γνώριζαν ακόµα και σε 
πιο σηµείο του κοπαδιού περίπου µπορεί 
να βαδίζουν κάποια. Ήξεραν ποια προ-
πορεύνται µπροστά, στη «µπροστινέλα» 
ποια συνήθως ακολουθούν στον πά-
το «κοντινέλα». Σε πολλές περιπτώσεις 
εκτός των κλοπών, πολλά ήταν αυτά 
που ξέµεναν στον δρόµο από δυνάµεις, 
δεν είχαν «δυναµάρια», αρρώσταιναν, 
έπεφταν τη νύχτα σε απότοµα µέρη, 
χάνονταν από το κοπάδι ξεχνιόνταν πί-
σω ψάχνοντας τροφή, ενώ το υπόλοιπο 
κοπάδι προχωρούσε. 

Η φύρα της στράτας ήταν στο πρό-
γραµµα της στάνης. Τα µεγάλα τσελι-
γκάτα γνωρίζοντας τις δυσκολίες της 
στράτας από τους κλέφτες στα περά-
σµατα λάβαιναν τα µέτρα τους. Πέρα 
από τον οπλισµό που έφεραν οι τσοµπα-
ναραίοι, έπιαναν τους αγροφύλακες και 
όχι µόνο. Συγκέντρωναν πληροφορίες 
για τις συµµορίες των κλεφτών, των 
κατσιαπλιάδων. Έβαζαν ανθρώπους και 
τους έπιαναν, ώστε στο διάβα τους να 
µην τους προξενήσουν µεγάλες ζηµιές. 
Πάντα όµως µε το αζηµίωτο. Δεν έλ-

λειπαν ωστόσο και οι στάνες που είχαν 
εµπιστοσύνη στη δική της δύναµη, στους 
πολλούς άνδρες που συνόδευαν τα κο-
πάδια και τα γυναικόπαιδα. Ποτέ όµως 
δεν γνωρίζεις τις προθέσεις και τη δύνα-
µη των κλεφτών. Οι διαµεσολαβητές και 
οι γνωριµίες πάντα φέρνουν καλύτερο 
αποτέλεσµα.

Δυστυχώς στις πορείες προς τα χει-
µαδιά ενίοτε δεν λείπουν και οι µο-
ναχικοί κτηνοτρόφοι. Αυτοί που δεν 
έχουν ακόµα βρει µέρος να ξεχειµάσουν. 
Βαδίζουν σχεδόν στο άγνωστο. Μια 
πορεία µοναχική και δύσκολη. Ελπίζουν 
να βρουν στο διάβα τους κάποιο αφε-
ντικό. Κάποιον να περάσουν τον χειµώ-
να, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους 
τους δύσκολους µήνες, µέχρι την Άνοιξη. 
Κάπως έτσι θα σώσουν το βιο τους για 
έναν ακόµα Χειµώνα. Του χρόνου έχει 
ο Θεός! Μια ζωή γεµάτη περιπέτεια και 
αβεβαιότητες. 

Την Άνοιξη η πορεία έχει διαφορε-
τικές δυσκολίες. Τα κοπάδια βγαίνουν 
στα βουνά, κατά κανόνα µετά τα µέσα 
Μαΐου. Ο καιρός ζεσταίνει, τα χιόνια στα 
βουνά λιώνουν. Από τον Απρίλη ακόµα 
και µετά τον κούρο, τα κοπάδια «ξεκαθα-
ρίζονται». Πωλιούνται τα παλιά, τα µεγά-
λα δηλαδή σε ηλικία. Αυτά που δεν είναι 
πλέον παραγωγικά και ανθεκτικά για 
πορείες και διαβίωση στα δύσβατα ορει-
νά βοσκοτόπια. Τα κοπάδια κουρεµένα 
και ελαφριά από το βάρος των µαλλιών 
τους, τραβούν καλλίτερα προς τα βουνά. 
Το µεγάλο πρόβληµα της διαδροµής 
στην άνοδο για τα θερινά βοσκοτόπια εί-
ναι το άρµεγµα. Ποσότητες γάλακτος θα 
αρµεχθούν στον δρόµο. Την εποχή αυτή 
τα ζώα παράγουν πολύ και ποιοτικά 
καλό γάλα. Αρµέγονται δύο φορές την 
ηµέρα, πρωί και απόγευµα. Θα πρέπει 
στη στράτα να συγκεντρωθούν σε υπο-
τυπωδεις στρούγκες, φτιαγµένες µε λίγα 

κλαδιά που θα βρεθούν, µε τις τριχιές 
τεντωµένες ηµικυκλικά σε πρόχειρους 
πασάλους, µε τα αλογοτσιόλα ριγµένα 
επάνω σε αυτές και µε τους ανθρώπους 
της στάνης µαζεµένους γύρω από το κο-
πάδι για να τα ελέγχουν. Να τα οδηγούν 
στο µέρος που κάθονται οι αρµεχτάδες. 
Πολλές φορές έστηναν τις τέντες τη 
µια κοντά στην άλλη, αφήνοντας µικρό 
πέρασµα. Δηµιουργούσαν έτσι πρόχειρη 
στρούγκα, εκµεταλλευόµενοι τις τέντες 
ως φράχτη. Στο πρόχειρο πέρασµα, «µά-
τι», θα περάσουν ένα ένα τα πρόβατα για 
να αρµεχτούν. Μια κατάσταση δύσκολη, 
επίπονη και χρονοβόρα για τα µεγάλα 
κοπάδια. 

Το γάλα που θα αρµεχτεί γίνεται τυρί 
στις τσαντήλες. Αυτό δεν µπορεί να µε-
ταφερθεί µέχρι το τέρµα της διαδροµής. 
Χρησιµοποιούν τις τεντόφουρκες και 
τα κλωνάρια δέντρων ως στήριγµα για 
να κρεµάσουν τις τσαντήλες µε το τυρί. 
Κάποιοι θα φροντίσουν να πωληθεί στα 

κοντινότερα χωριά και πόλεις. Αυτό πε-
τυχαίνεται µε το µικρό κόστος πώλησης. 
Οι µόνιµοι κάτοικοι των χωριών από 
όπου περνούν οι µετακινούµενοι κτηνο-
τρόφοι το γνωρίζουν καλά αυτό. Ξέρουν 
πως µπορούν να αγοράσουν τυρί φρέσκο 
σε πολύ µικρή τιµή. Εκµεταλλεύονται 
την αδυναµία των κτηνοτρόφων να το 
µεταφέρουν σε περίπτωση που δεν πω-
ληθεί. Οι άνδρες του καραβανιού θα 
µεταφέρουν φορτωµένες τις τσαντήλες 
στα αλογοµούλαρα. 

Αφού πωληθεί το φρέσκο τυρί, θα 
επιστρέψουν ώστε να µεριµνήσουν για 
το φόρτωµα της οικοσκευής για το 
επόµενο κονάκι. Αυτό θα συνεχιστεί σε 
όλη τη διάρκεια της πορείας. Το άρ-
µεγµα και το πούληµα του τυριού απο-
τελούν και τον µεγαλύτρο βραχνά της 
ανοιξιάτικής διαδροµής. Το ανέβασµα 
για τα βουνά καταντά εξίσου δύσκολο 
µε αυτό του Φθινοπώρου. Ανασταλτικό 
παράγοντα, πολύ συχνά αποτελεί και ο 
άσχηµος καιρός. Οι ανοιξιάτικες βροχές 
όσο πλησιάζει κανείς προς τα ορεινά 
σπάνια λείπουν. Η αυξηµένη για την 
εποχή βλάστηση σε συνδυασµό µε τη 
διαφορά θερµοκρασίας από τη µέρα 
στη νύχτα, δηµιουργεί τοπικές οµίχλες, 
αντάρα και κρύο µε το πέσιµο της νύ-
χτας. Της νύχτας το περπάτηµα και της 
άνοιξης το κρύο είναι φοβερά λένε οι 
Σαρακατσαναίοι. Αυτά τα δύο φοβήθηκε 
και ο ασκητής, καλόγηρος µολογάνε οι 
γεροντότεροι, θέλοντας να δείξουν την 
αστάθεια του καιρού την Άνοιξη και τη 
µεγάλη διακύµανση της θερµοκρασίας 
µεταξύ ηµέρας και νύχτας, την αυξηµένη 
υγρασία, την πτώση της θερµοκρασίας 
τη νύχτα και τις συχνές και κρύες ανοι-
ξιάτικες βροχές. 

Ωστόσο την Άνοιξη η ψυχολογία, πα-
ρά τη µεγάλη ταλαιπωρία της διαδροµής 
εξαιτίας κυρίως του αρµέγµατος, είναι 
διαφορετική. Τροφές για τα ζώα υπάρ-
χουν, οι δουλειές στα κοπάδια σιγά σιγά 
ελαττώνονται, το Καλοκαίρι πλησιάζει. 
Για τις γυναίκες όµως όχι. Αρχίζει ο και-
ρός του γνεσίµατος και του αργαλειού. 
Όλο το Καλοκαίρι είναι αφιερωµένο 
στην ύφανση και στο πλέξιµο. Τα ρούχα 
όλων των µελών της οικογένειας και 
του νοικοκυριού πρέπει να ετοιµαστούν. 
Χώρια που για τα ανύπαντρα κορίτσια 
πρέπει να ετοιµαστούν και οι προίκες. 

Ως ένα ξεχωριστό δροµολόγιο 
που διαφοροποιούσε τη στράτα των 
Σαρακατσαναίων, αλλά και πολλών άλ-
λων µετακινούµενων κτηνοτρόφων από 
τη Ήπειρο προς την Αιτωλοακαρνανία, 
ήταν αυτό που γινόταν για κάποια χρόνια 
µέσω θαλάσσης µε τα καΐκια. Τη δεκαετία 
του 1950 και µέχρι το 1976, αφότου οι 
στράτες των κτηνοτρόφων µε τα πόδια 
λιγόστευαν και σιγά-σιγά πήραν τέλος. 
Πολλοί Ηπειρώτες που ξεχείµαζαν στα 
παράλια του Αµβρακικού κόλπου του 
νοµού Αιτωλοακαρνανίας, την Άνοιξη, 
προκειµένου να γλιτώσουν κάποιες µέ-
ρες στράτα, κάνοντας υποχρεωτικά πεζή 
τον κύκλο του Αµβρακικού κόλπου δια 
µέσου Αµφιλοχίας και Μακρυνόρους, 
µετακινούνταν µε καΐκια. 

συνέχεια στη σελίδα 11

Η στράτα (συνέχεια από το προηγούμενο)

του Γιώργου Κ. Τσουµάνη
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συνέχεια από τη σελίδα 11
Αυτό γινόταν µόνο την Άνοιξη. Κοπάδια λοιπόν 

φορτώνονταν από διάφορα φυσικά λιµανάκια του 
Αµβρακικού, όπου µπορούσαν να αράξουν τα καΐκια, 
στην απέναντι πλευρά και συγκεκριµένα στα λιµάνια 
της Κόπραινας και της Σαλαώρας της Άρτας. Από 
διάφορα σηµεία της Βόνιτσας, των Παλιαµπέλων, του 
Λουτρακίου κτηνοτρόφοι «ρίχνονταν απέναντι» µε αυ-
τόν τον τρόπο. Ταξίδια που είναι ριζωµένα και στη δική 
µου µνήµη, όταν µαζί µε άλλους συγγενείς µας από το 
Ζαγόρι3 φορτώναµε σε ένα φυσικό όρµο κοντά στο χω-
ριό Παλιάµπελα και βγαίναµε στο λιµάνι της Σαλαώρας 
στην Άρτα. 

Στο σηµείο αυτό θα σηµειώσω ένα γεγονός που 
θυµάµαι και το θεωρώ ξεχωριστό. Ήταν τη δεκαετία 
του 1960. Η µετακίνηση του κοπαδιού µας τότε προς 
το Ζαγόρι γίνονταν για κάποια χρόνια µε τα καΐκια. 
Από τα Παλιάµπελα της Αιτωλοακαρνανίας µέχρι το 
λιµάνι της Σαλαώρας της Άρτας. Από εκεί µε τα πόδια 
µέχρι το τέρµα. Ενώ οι ετοιµασίες είχαν τελειώσει, τα 
«σέα» είχαν µαζευτεί και συγκεντρωθεί, περιµέναµε τα 
καΐκια για να φορτώσουµε. Ήταν ένα ήσυχο ανοιξιάτικο 
πρωινό την ηµέρα εκείνη, όταν ακούστηκε ο ήχος των 
καϊκιών που πλησίαζαν στον όρµο. Στο άκουσµα του 
ήχου αυτού που όλο και πλησίαζε ανταποκρίθηκαν 
και τα πρόβατα. Από µόνα τους, χωρίς τον τσοµπάνο, 
συγκεντρώθηκαν στο µέρος που ήξεραν ότι γίνεται η 
φόρτωση για τα βουνά. Αναγνώρισαν τον χαρακτηριστι-
κό ήχο των καϊκιών που µεταφέρονταν. Η προσµονή για 
αναχώρηση ήταν τόσο έκδηλη και σε αυτά, που ανταπο-
κρίθηκαν άµεσα και µε αυτόν τον τρόπο. Η δύναµη του 
ενστίκτου που σε κάνει να θαυµάζεις και να απορείς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Τσιολάκι έλεγαν µάλλινο ρούχο που έριχναν οι γυναίκες 
στις πλάτες τους όταν έβρεχε. Ήταν αδιαπέραστο από τη 
βροχή. Κάλυπτε το σώµα τους πίσω και µπρος µέχρι τους 
γοφούς. Διδυµάρικο ήταν αυτό µε διπλό υφάδι στην ύφαν-
ση για να είναι πυκνό και να µην βάζει νερό. Ήταν ακόµα 
πολύτιµο και για το κρύο.
2 Τσιαµπάς είναι το κεφάλι.
3 Η οικογένειά µας µαζί µε τους Τσουµαναίους του 
Τσεπελόβου, αδελφούς Σπύρο, Ανδρέα και Βασίλη που 
ξεχείµαζαν στα Παλιάµπελα, µισθώναµε «για να ριχτούµε 
απέναντι» καΐκια από τη Λευκάδα και φεριµπότ της γραµµής 
Ακτίου - Πρέβεζας.

Εθνική Τ.Ε.
• Κήττα Χρυσάνθη, Περιστέρι ........................................20 €
• Κήττα Δήµητρα, Περιστέρι ...........................................20 €
• Μπαλλάς Κων/νος ..........................................................20 €
• Τσακούµης .........................................................................50 €
• Μάστορας Κ. Νίκος, Φιλιππιάδα ................................40 €
• Καραγιάννης Δ. Παναγιώτης, Ιωάννινα ..................20 €
• Καραγιάννης Θ. Αχιλλέας, Ρόδος ..............................20 €
• Τσουµάνης Κωνσταντίνος ............................................40 €
• Σερµπέζης Βασίλης, Κοµοτηνή ...................................50 €
• Κύττας Παναγιώτης, Παραµυθιά ...............................20 €
• Κάτσενου Βερδίκη, Αθήνα ...........................................20 €
• Κόκκαλης Χρήστος Γλυφάδα ......................................20 €
• Κουτσοκώστς Γιάννης, Γιαννιτσά ...............................30 €
• Τσιλιγκίρη-Πογιατζή Παναγιώτα, Ναύπλιο ................. 20 €
• Ντάγκας Απ. Παναγιώτης, Λούρος ............................20 €
• Τάγκας Κωνσταντίνος, Κατσικάς ................................20 €
• Γρίβας Ελευθέριος, Ιωάννινα ......................................20 €
• Καλατζής Ιωάννης, Λειβαδιά .......................................20 €
• Σπανός Σταύρος, Βλάσι ................................................20 €
• Καρβούνης Γιώργος, Πετρούπολη.............................30 €
• Φαρµάκης Ευριπίδης, Θεσσαλονίκη .........................30 €
• Λουτσάρης Ελευθέριος, Ν. Κερασούντα .................20 €
• Καψάλης Ιωάννης, Βόλος  ...........................................20 €
• Τσουµάνης Ιωάννης, Πρέβεζα ....................................20 €

• Καραγιάννης Χρήστος, Άρτα .......................................15 €
• Μάστορας Ευστ. Βασίλειος .........................................20 €
• Σαλµάς Περ. Ευάγγελος, Πρέβεζα ............................20 €
• Γιαννακός Παύλος, Ιωάννινα ......................................20 €
• Βαγγελή Μυρτώ, Αθήνα ...............................................30 €
• Βαγγελή- Καρακίτσου Δροσιά, Αθήνα .....................30 €
• Γιαννακός Θεοχάρης, Ιωάννινα ..................................60 €
• Καψάλης Ευαγγ. Ηλίας, Ιωάννινα .............................20 €

Eurobank
• Κουµπή Ελένη, Ιωάννινα ..............................................20 €
• Κώτσης Κων/νος, Μαρούσι .........................................20 €
• Μπαλατσός Παναγιώτης, Ιωάννινα ..........................30 €
• Κωνσταντάκου Σωκρ. Σοφία, Αθήνα ........................20 €
• Φουρλής Ιωάννης, Ρόδος ............................................25 €
• Φερεντίνος Ελευθέριος, Αθήνα .................................20 €
• Καρυώτης Βασίλης, Θεσσαλονίκη .......................... 100 €
• Ράπτης Θωµάς, Ιωάννινα .............................................50 €
• Κωνσταντάκος Σωκράτης, Αθήνα .............................40 €
• Μπάρµπας Ιωάννης, Λάρισα .......................................25 €
• Καπρινιώτης Βασίλης, Αθήνα......................................20 €
• Κωνσταντάκου Θεοδώρα .............................................20 €
• Διαµάντη-Κωνσταντάκου Ευγενία, Ζίτσα ...............30 €
• Τσουµάνης Αλκιβιάδης, Θεσσαλονίκη......................30 €
• Βαγγελή-Τριάντου Αλεξάνδρα, Τρίπολη .................30 €
• Γεωργίου Κλεοπάτρα, Άρτα .........................................20 €

Για το... καρδάρι συνδρομές - ενισχύσεις
Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους μας στηρίζουν οικονομικά, για να συνεχίσουμι. 

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

Η πανδημία, όπως ήταν αναμενόμενο, χτύπησε 
και την εφημερίδα μας. Οι εισφορές καταβάλλονταν 
από τους συνδρομητές κυρίως στο αντάμωμα στον 
Γυφτόκαμπο και στην Πρέβεζα. 

Φέτος η ματαίωση των εκδηλώσεων αυτών είχε 
ως αποτέλεσμα την κάθετη μείωση των εισπράξεων. 
Κάποιοι σιναφλήδες κατέβαλαν τη συνδρομή τους 
ηλεκτρονικά στο διάστημα που πέρασε και τους 
ευχαριστούμε.

Όμως, με αυτές τις εισπράξεις, μπαίνουμε μέσα ή 
βγαίνουμε οριακά. 

Όσοι θέλετε να βοηθήσετε στη συνέχιση της 

έκδοσης της εφημερίδας κάντε το μέσω Τραπέζης 
(υπάρχουν στο φύλλο οι λογαριασμοί) ή μέσω κά-
ποιου μέλους του ΔΣ. 

Επίσης όσοι θέλετε μόνο να λαμβάνετε ηλεκτρο-
νικά τα «Χαιρετήματα» και όχι σε έντυπη μορφή, 
ενημερώστε μας. Και φυσικά και όσοι δεν θέλετε να 
σας στέλνουμε «Χαιρετήματα», κι εσείς ενημερώστε 
μας. Με το ζόρι δεν παίρνεις χαιρετήματα.

Παρακαλούνται οι συνδρομητές που κάνουν 
ηλεκτρονική κατάθεση να γράφουν μαζί με το όνο-
μά τους και τον τόπο κατοικίας τους για διευκόλυν-
ση του Συλλόγου

Ενισχύστε τη συνέχιση της έκδοσης των 
«Χαιρετημάτων»

Τον Μάρτιο που µας έρχεται συµπληρώνονται 200 
χρόνια από τον ξεσηκωµό του 1821. 

Λογικό είναι να αφιερώσουµε το 85ο φύλλο, 
που τότε περίπου θα εκδοθεί, στο µεγάλο αυτό γεγονός. 

Μάλιστα, µε το φύλλο εκείνο συµπληρώνονται 20 
χρόνια αδιάκοπης έκδοσης της εφηµερίδας. Όσοι θέ-
λουν να γράψουν κάποιο σχετικό κείµενο και ιδίως για 
την προσφορά των Σαρακατσαναίων στον απελευθερω-
τικό αγώνα του 21, ας ασχοληθούν από τώρα. 

Για να µην υπάρξει επικάλυψη των θεµάτων παρα-
καλούµε για τη συνεννόηση µε τη συντακτική επιτροπή.

Επετειακή για το 1821 έκδοση 
της εφημερίδας «Σαρακατσάνι-

κα Χαιρετήματα»

Ευχαριστούµε όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της 
εκδήλωσης του διαδικτυακού ανταµώµατος:
• Γιώργος Καψάλης, Εισηγητής-παρουσίαση εθίµων:
• Σύλλογος Σαρακατσαναίων Πρεβέζης, παρουσίαση 
του εθίµου «αρνάδες, κατσικάδες…»
• Μαρία Γόγολου-Μολφέση, αφηγήτρια σαρακατσά-
νικου Παραµυθιού
• Ελένη Μυριούνη, παρουσίαση παρασκευής 
Μπουκ’βάλας
• Σήφης Πολενάκης, Τεχνική υποστήριξη
• Αλέξανδρος Χρ. Τάγκας: Τεχνική υποστήριξη, Σχεδί-
αση αφίσας, παίξιµο κλαρίνου
• Κώστας Κωσταγιώργος, Αποστόλης Βαγγελάκης, 
Γιώργος Νικόπουλος: Μουσική επένδυση
• Κώστας και Δαµασκηνή Κωνσταντάτου: Κάλαντα
• Δηµήτρης Παν. Κάτσενος: Γραµµατειακή –Επικοινω-
νιακή υποστήριξη
• Σαρακατσαναίοι εκτός Ελλάδος
• Εκπρόσωποι Συλλόγων και φορέων
• Συµµετέχοντες στο Αντάµωµα

Ευχαριστήριο
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Αντισταθείτε

Η πανδημία, που τελευταία 
ενέσκηψε στον πλανήτη, 
χτύπησε στα πιο ευαίσθη-
τα σημεία τον άνθρωπο: 

στην υγεία, στην ελευθερία και στην 
κοινωνικότητά του. Θα παραβίαζα 
ανοιχτές θύρες, αν υποστήριζα πως 
από το πρώτο, την υγεία, εξαρτώ-
νται η σωματική ευεξία, η πνευ-
ματική διαύγεια, η συναισθηματι-
κή ισορροπία, η ενεργητικότητά του 
και άλλα «ων ουκ έστι αριθμός». 
Περιορίζομαι μόνο στις συνέπειες 
που έχουν τέτοιες καταστάσεις στην 
ψυχολογία, στην ελευθερία και στην 
κοινωνικότητα του ανθρώπου. 

Ο κόσμος σήμερα θολοπλέει περί-
τρομος ανάμεσα στον ορθολογισμό 
των ειδικών (λοιμωξιολόγοι, επιδημι-
ολόγοι κ.α), στα αμήχανα έως ατελέ-
σφορα μέτρα των κυβερνήσεων, στη 
θρησκευτική πίστη, στις μεταφυσι-
κές ανησυχίες και δοξασίες. Ο περι-
ορισμός της ελευθερίας τού ανθρώ-
που δεν σχετίζεται τόσο με τα ανα-
γκαία περιοριστικά μέτρα, όσο με 
τον υφέρποντα φόβο για τον αόρα-
το και πανταχού παρόντα κίνδυνο, 
ένας φόβος, ο οποίος τείνει να μετα-
τραπεί σε παράλογο όσο και άτα-
κτον πανικό της «αγέλης». Αυτό 
μαρτυρούν οι ποικίλες ανορθολογι-
κές εκδηλώσεις με τα διάφορα πάρ-
τυ και την αλόγιστη βία ομάδων σε 
πλατείες και άλλους κοινόχρηστους 
χώρους. Στο βάθος προσπαθούν να 
υποσκελίσουν το φόβο τους, κατα-
φεύγοντας στο άλλο άκρο. Είναι σαν 
….να φοβούνται τον ίδιο τον φόβο 
τους τελικά. Ο περιορισμός της ελευ-
θερίας, που στην ουσία είναι περιο-
ρισμός επιλογών και δραστηριοτήτων, 
συναρτάται πρωτίστως με την ανά-
γκη κάλυψης της κοινωνικής επα-
φής των ανθρώπων. Οι επιδημί-
ες πάντοτε συνδέονταν με τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό. Το μαρτυρούν, 
άλλωστε, τα διάφορα τοπόσημα - 
σύμβολα: Σπιναλόγκες, Λαζαρέττα, 
Τσουγκριές, Σανατόρια. Επιπλέον 
πάντοτε ενισχύανε τον κοινωνικό 
ρατσισμό, που έχει τη ρίζα του στην 
λαβωμένη υγεία. Αδιάψευστοι μάρτυ-
ρες οι χαρακτηρισμοί – στερεότυπα 
στο επίπεδο της γλώσσας: μολεμένοι, 
λωβιάρηδες, χτικιάρηδες, ψωριάρη-
δες και πάει λέγοντας. Φαντάζομαι, 
οι παλιότεροι θα θυμάστε το περίερ-
γο μπούλινγκ των παιδικών μας χρό-
νων, που φανέρωνε αυτού του είδους 
τη ρατσιστική τάση: «όλοι, όλοι αντά-
μα κι ο ψωριάρης χώρια».

Η πιο υγιής αντίδραση σε περι-
πτώσεις σαν τη σημερινή είναι η 
καταφυγή στο χιούμορ και στη σάτι-
ρα. Οι Έλληνες, ανέκαθεν σε παρό-
μοιες καταστάσεις, βρίσκανε τον τρό-
πο να διακωμωδούν τα πάθη και τα 
παθήματά τους. Όχι μόνο σε περιό-
δους επιδημιών, αλλά και σε άλλου 
είδους δυσκολίες (πόλεμοι, πείνα, 
πολιτικές ανωμαλίες). Ο πατριάρ-
χης της σάτιρας, ο Αριστοφάνης, 
έγραψε τις καλύτερες κωμωδίες του 
(Αχαρνείς, Ειρήνη, Λυσιστράτη) κατά 
τη διάρκεια του μακροόσυρτου εμφυ-
λίου πολέμου της ελληνικής αρχαιό-
τητας (Πελοποννησιακός Πόλεμος). Ο 
αείμνηστος Δημήτρης Ψαθάς σημειώ-
νει σε κάποιο χρονογράφημά του ότι 
οι γελιογραφίες, τα σατιρικά τραγού-

δια και τα ανέκδοτα, που κυκλοφο-
ρούσαν κατά τη διάρκεια του ελληνο-
ϊταλικού πολέμου και της γερμανικής 
κατοχής, έσωσαν πολύ κόσμο απ’ την 
κατάθλιψη. Ο ίδιος, άλλωστε, εμπνέ-
εται και γράφει τον περίφημο «Φον 
Δημητράκη» από το κλίμα της φρι-
κτής αυτής περιόδου. Όλοι, άλλω-
στε, θυμούνται τη σωρεία των τολ-
μηρών ανεκδότων, που κυκλοφορού-
σαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
δικτατορίας στον τόπο μας.

Σήμερα, με τις ευκολίες που μας 
προσφέρει η μεγάλη επανάσταση του 
καιρού μας, η Πληροφορική, πολλα-
πλασιάζονται οι δυνατότητες παρα-
γωγής και κυκλοφορίας ιδεών, μηνυ-
μάτων, σκωμμάτων, σατιρικών στοιχεί-
ων κτλ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης κυκλοφορεί μια τεράστια ποι-
κιλία ευφυολογημάτων, γελιογραφι-
ών, σατιρικών συνθημάτων, κωμικών 
βίντεο, τολμηρών ανεκδότων, εύθυμων 
ιστοριών που προκαλούν τον αβίαστο 
γέλωτα. Οι Νεοέλληνες διοχετεύουν 
σ’ αυτά το πάθος της έκφρασης που 
τους διακρίνει με τον ήχο, την εικόνα, 
τη γραφή ή τον εύστοχο συνδυασμό 
των τριών στοιχείων. Μια πραγματική 
πολυφωνία. Εικονική «πραγματικότη-
τα» θα πουν ορισμένοι. Οπωσδήποτε, 
τα social media δεν μπορούν να υπο-
καταστήσουν σε καμιά περίπτωση 
τη ζωντανή επαφή, την συναναστρο-
φή με αγαπημένα πρόσωπα, τη γλύ-
κα της φιλικής κουβέντας, την ευφο-
ρία ενός γλεντιού με καλή παρέα. 
Είναι όμως «μια κάποια λύση» στην 
περίσταση που μας βρήκε. «Νάρκης 
του άλγους δοκιμές», όπως θα 'λεγε ο 
πάντα επίκαιρος Κ.Π. Καβάφης. 

 Η σάτιρα, ωστόσο, δεν είναι η 
μόνη μορφή αντίστασης σε αντίξοες 
περιόδους˙ υπάρχουν κι άλλες μορ-
φές υγιούς αντίδρασης. Είναι η προ-
σπάθεια να πας κόντρα στον καιρό 
και στις άσχημες συγκυρίες, αξιοποι-
ώντας τα μέσα που σου προσφέρει 
η σύγχρονη τεχνολογία. Παράδειγμα 
η τελευταία διαδικτυακή εκδήλω-
ση της Αδελφότητάς μας. Αφύπνισε 
όλους τους σαρακατσάνικους συλλό-
γους ανά την Ελλάδα, καθώς και την 
Ομοσπονδία των Σαρακατσαναίων, 
συνδέθηκε με Σαρακατσαναίους από 
διάφορα σημεία του πλανήτη, συντό-
νισε τους εκπροσώπους τους σε μια 
απόπειρα αναβίωσης των σαρακα-
τσάνικων εθίμων του εορταστικού 
δωδεκαημέρου. Η οθόνη έγινε αίφ-
νης μια μικρογραφία της γης και 
γέμισε θερμές ευχές για τον καινού-
ριο χρόνο. Μια δουλειά επαγγελματι-
κή από «ερασιτέχνες». Έτσι μπήκαν 
στα σπίτια μας εικόνες από εορταστι-
κές εκδηλώσεις του παρελθόντος και 
ζέσταναν τις ψυχές μας. Ακόμα ακούω 
το «πριτσιάνισμα» από τις πουρνα-
ρούλες στη φωτιά και τις ευχές των 
παιδιών εκεί στα κονάκια της στάνης, 
στα Φλάμπουρα της Πρέβεζας:

Αρνάδις, κατσκάδις.
Πλαράκια, πλαρούλις.
Πιδάκια, κουπελούλις.

Μια νοσταλγική επιστροφή στα αθώα 
παιδικά μας χρόνια. Αξίζουν θερμά 
συγχαρητήρια σε όλους τους συντε-
λεστές της εκδήλωσης.

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά 
σε όλες και όλους.

ΜΙΚΡOΚΕΙΜΕΝΑ του Θ.Γ. ΓόγολουΑδελφότης των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου
Έκτακτη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση

Την Τετάρτη 25 Νοεµβρίου, ώρα 
19.00 πραγµατοποιήθηκε η ετήσια 
γενική Συνέλευση της Αδελφότητας 

η οποία ήταν αρχικά προγραµµατισµέ-
νη για 15 Μαρτίου 2020 και δεν πραγ-
µατοποιήθηκε λόγω απαγορευτικού (lock 
down) που ίσχυε την εποχή εκείνη. 

Η Γενική Συνέλευση, λόγω απαγορευ-
τικού και τώρα, πραγµατοποιήθηκε ηλε-
κτρονικά µέσω της εφαρµογής Zoom µε 
ικανοποιητική συµµετοχή, λαµβανοµένης 
υπόψιν και της δυσχέρεια που προκαλεί η 
χρήση αγνώστων µέχρι πρότινος στο ευ-
ρύ κοινό τεχνολογικών εφαρµογών. 

Τα θέµατα:

1. Απολογισµός ΔΣ
Ο απολογισµός αφορά το χρονικό δι-

άστηµα από 3 Μαρτίου 2019 οπότε και 
εξελέγη η παρούσα διοίκηση, µέχρι την 
ηµέρα πραγµατοποίησης της Γ.Σ. και τα 
πεπραγµένα είναι επιγραµµατικά τα εξής:
• Έκδοση της εφηµερίδας «Σαρακατσά-
νικα Χαιρετήµατα» στα καθορισµένα τα-
κτά χρονικά διαστήµατα
• Συµµετοχή εκπροσώπων της Αδελ-
φότητας στο 26ο Οργανωτικό Συνέδριο 
Σαρακατσαναίων που πραγµατοποιήθηκε 
στις Θεσσαλονίκη στις 23/3/19.
• Οργάνωση συµµετοχής στο Αντάµωµα 
Σαρακατσαναίων Αττικής στην Πάρνηθα 
στις 17/6/2019.
• Συµµετοχή µε έκθεση φωτογραφίας 
στο 39ο Αντάµωµα Σαρακατσαναίων στο 
Περτούλι στις 28-29 Ιουνίου 2019
• Συµµετοχή µε έκθεση φωτογραφί-
ας στο Αντάµωµα Σαρακατσαναίων 
Πελοποννήσου στις 28 Ιουλίου 2019
• Συµµετοχή µε έκθεση φωτογρα-
φίας και βιβλίου στο 40ο Αντάµωµα 
Σαρακατσαναίων στη Σαρακατσάνικη 
στάνη στον Γυφτόκαµπο Ζαγορίου, 2-3 
Αυγούστου 2019
• Συµµετοχή µε έκθεση φωτογραφίας 
στο 12ο Αντάµωµα Σαρακατσαναίων στη 
Σαρακατσάνικη στάνη στα Φλάµπουρα 

Πρεβέζης στις 24 Αυγούστου 2019
• Οργάνωση εκδροµής των µελών της 
Αδελφότητας στην Αργολίδα στις 13 
Οκτωβρίου 2019
• Οργάνωση Χριστουγεννιάτικου αντα-
µώµατος στο Γραφείο της Αδελφότητας 
στις 18 Δεκεµβρίου 2019
• Συµµετοχή εκπροσώπων της 
Αδελφότητας στην εκδήλωση 
Βασιλοκ’λούρα-Μπουκ’βάλα που πραγ-
µατοποιήθηκε στις Θεσσαλονίκη στις 
12/1/20
• Οργάνωση µε ιδιαίτερη επιτυχία του 
ετήσιου χορού της Αδελφότητας στις 18 
Ιανουαρίου 2020

Και ύστερα ήρθε ο κορωνοϊός…..

2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
Από το µέλος της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής Ε. Καρβούνη αναγνώσθηκε η 
έκθεση η οποία συντάχθηκε µε βάση τα 
οικονοµικά στοιχεία των τραπεζικών λο-
γαριασµών που διαβιβάσθηκαν ηλεκτρο-
νικά

3. Προγραµµατισµός δράσεων για το 
επόµενο χρονικό διάστηµα

α. Αποφασίσθηκε η συνέχιση της έκ-
δοσης της εφηµερίδας «Σαρακατσάνικα 
Χαιρετήµατα» παρά την οικονοµική δυ-
σχέρεια που προκαλείται από τη µαταίω-
ση των Ανταµωµάτων. Παράλληλα, απο-
φασίσθηκε να τονισθεί στους συνδροµη-
τές που επιθυµούν τη συνέχιση της έκ-
δοσης η οικονοµική ενίσχυση της εφη-
µερίδας.

β. Αποφασίσθηκε η συνέχιση των δι-
αδικτυακών συναντήσεων των µελών µε 
συχνότητα περίπου µία φορά το µήνα, 
«µέχρι να βγει το βούλε(υ)µα, να δούµε 
τι θα γένει….»

γ. Αποφασίσθηκε επίσης η υποβο-
λή αιτήµατος προς το Εθνικό Ευρετήριο 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της 
Ελλάδας, ώστε να περιληφθεί στον κα-
τάλογο «Το ράψιµο του φλάµπουρα στον 
Σαρακατσάνικο γάµο»

Σας καλούµε στην ετήσια Γενική 
Συνέλευση της Αδελφότητας την 

Κυριακή 21 Μαρτίου ώρα 11.00 στο 
Γραφείο της Αδελφότητας µε θέµατα:
• Απολογισµός ΔΣ
• Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
• Εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου
• Προγραµµατισµός δράσεων για το 

υπόλοιπο χρονικό διάστηµα

Η Γενική συνέλευση θα πραγµατοποιη-
θεί εφόσον το επιτρέπου οι υγειονοµι-
κές συνθήκες 
Πληροφορίες για την διεξαγωγή ή µη 
της Συνέλευσης στο τηλέφωνο 210 
5240777.

Αδελφότης των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων
Πρόσκληση σε Εκλογοααπολογιστική Γενική Συνέλευση

Πριν από λίγες µέρες έφτασε στα γραφεία της 
Αδελφότητας ένα καλαίσθητο βιβλίο µε τίτλο «Η ζωή και τα 
έθιµα των Σαρακατσαναίων-Οι Σιντοραίοι». 

Συγγραφέας του ο δικηγόρος από την Ηγουµενίτσα 
Γιώργος Βασ. Σιντόρης. Τον ευχαριστούµε πάρα πολύ και 
σας υποσχόµαστε να παρουσιάσουµε σε επόµενο φύλλο 
της εφηµερίδας το ενδιαφέρον αυτό βιβλίο. Λυπούµαστε 
που δεν µπορούµε να το κάνουµε στο φύλλο αυτό λόγω 
πληθώρας επίκαιρης ύλης. 

Η ζωή και τα έθιμα των Σαρακατσαναίων
Οι Σιντοραίοι


