
Η “Αδελφότης των εν Αθήναις Σαρακατσαναί-
ων Ηπείρου” (στη συνέχεια: η Αδελφότητα) 
έχει ως μέλη της Σαρακατσαναίους (στο 

εξής: Σ.), που κατάγονται από την Ήπειρο και 
κατοικούν στην Αττική. Γι› αυτό, αποτελεί η ίδια 
μέλος, αφενός της δευτεροβάθμιας “Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Σ α ρ α κ α τ σ α ν α ί ω ν ” 
(Π.Ο.Σ.Σ.), που ιδρύθηκε 

το 1981, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αφετέρου της 
τριτοβάθμιας “Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας 
Ελλάδος” (Π.Σ.Ε), που ιδρύθηκε το 1937, με έδρα 
την Αθήνα και έχει ως μέλη της τα εκτός Ηπείρου, 
πλέον των 450, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
σωματεία αποδήμων Ηπειρωτών. 

Ιστορικά, ο όρος “Αδελφότης” χαρακτή-
ριζε κάποτε οργανώσεις με θρησκευτικό και 
εκκλησιαστικό χαρακτήρα ή με μυστικά έθιμα και 
διαδικασίες. Στη σύγχρονη εποχή, την ονομασία 
αυτήν φέρουν πολλά σωματεία με κοινωνική ή 
πνευματική δραστηριότητα, ιδίως Ηπειρωτών και 
μέλη της Π.Σ.Ε. Όταν οι Σ. της Ηπείρου ίδρυσαν 
στα Ιωάννινα, το 1973, σωματείο, το ονόμασαν 
Αδελφότητα (“Α.Σ.Η.”), με πρόδηλη την επιρροή 
από την Ηπειρωτική αποδημία, αλλά και για να 
τονίσουν την επιδίωξη κι ανάγκη ανάπτυξης και 
διατήρησης στα μέλη του άρρηκτων- αδελφικών 
δεσμών. Από την ευρύτερη - “μητρική” αυτήν 
Αδελφότητα προήλθε το 1977 η Αδελφότητα, με 
έδρα την Αθήνα και με την ίδια ονομασία, για τους 
ίδιους λόγους. Σήμερα, μόνο 
αυτά τα δύο από τα 40 και 
πλέον σωματεία Σ. - μέλη 
της Π.Ο.Σ.Σ. ονομάζονται 
”Αδελφότης”, τα άλλα 
χαρακτηρίζονται Σύλλογοι, 
Σύνδεσμοι κλπ.

Η έκδοση εντύπων 
συγκαταλέγεται στα κύρια 
μέσα προς επίτευξη των 
σκοπών στο καταστατικό 
της Αδελφότητας και 
όλων, σχεδόν, των ανωτέρω 
σωματείων. Γι› αυτό, 
εκδόθηκαν σχετικά έντυπα 
κατά καιρούς και για μερικά 
χρόνια από τα σωματεία Σ. 
Θεσσαλονίκης (“Σ. επιστο-
λή”), Φοιτητών Αθηνών (“Σ. Φοιτητές 
και όχι μόνο”) και Θεσσαλονίκης (“Τα δρώμε-
να των Σ. φοιτητών”), Φθιώτιδος (“Τα δέοντα 
των Σ.”) κλπ., το καθένα με τη δική του, αξι-
όλογη ταυτότητα και πορεία. Από τον Δημή-
τριο Καραγιάννη εκδόθηκε το 1978 η εφημερί-
δα “Ηχώ των Σ.”, που συνέχισε μετά να εκδίδε-
ται, με διάφορες μορφές, για πάνω από 30 χρόνια 
ως όργανο της Π.Ο.Σ.Σ. Η προσφορά της υπήρξε 
πολύτιμη, αφού ήταν ο συνδετικός κρίκος των 
μελών της και παρουσίαζε με τη συμβολή τους 
τις δράσεις όλων και γενικά θέματα των Σ., όμως 
έπαυσε να κυκλοφορεί πια σε έντυπη μορφή. 
Αντίθετα, συνεχίζει την τακτική κι ετήσια πλέον 
κυκλοφορία του το περιοδικό “Σαρακατσαναίοι” 
της Α.Σ.Η., που εκδόθηκε το 1984 στα Ιωάννινα, 
με πρωτεργάτη τον πρόεδρο του τότε Δ.Σ. της 
Ευριπίδη Μακρή και έχει καταξιωθεί για τη 
συνεπή και ποιοτική προσφορά του. 

Επίσης, πολλά Ηπειρωτικά σωματεία αποδήμων 
εκδίδουν τακτικά στην Αθήνα εφημερίδες-έντυπα 
με αναφορές κι έμφαση στον τόπο καταγωγής των 
μελών τους. 

Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο λειτουργίας και 
με τις ως άνω παραδόσεις και επιρροές από τους 
χώρους των Σ. και της Ηπείρου, η Αδελφότη-
τα και το τότε Δ.Σ. της, με πρόεδρο τον Νίκο 
Καζούκα, τόλμησαν, το 2001, να προβούν στην 
έκδοση τριμηνιαίας εφημερίδας. Επιλέχθηκε ο 
ευρηματικός και ιδιαίτερα εύστοχος τίτλος “Τα 
σαρακατσάνικα Χαιρετήματα”, που παραπέμπει, 
κατά την παράδοση, όχι μόνο στη διαβίβαση 
μέσω τρίτου προσώπου σε συγγενείς, φίλους 
κ.α., χαιρετισμών, αλλά και στη συνοδευτική 
αποστολή, κυρίως από τις Σαρακατσάνες, γλυκών 
ή άλλων προϊόντων, προς έμπρακτη εκδήλωση 
συναισθημάτων αγάπης κλπ. 

Κύριο γνώρισμα της έκδοσης και συνάμα 
εχέγγυο για την ευρεία αποδοχή της αποτέλεσε 
εξαρχής το γεγονός ότι πραγματεύθηκε αξιόπιστα 
θέματα της ζωής και παράδοσης των Σ., ειδικά 
της ομοιογενούς κι αδιάσπαστης πληθυσμιακής 
ομάδας των Σ. της Ηπείρου. Έτσι, παρότι 
ιδρύθηκαν ξεχωριστά σωματεία για τους Σ. που 
κατοικούν στους 4 νομούς της Ηπείρου και στην 
Αθήνα, η εφημερίδα προβάλλει τις δραστηριότητες 
όλων και διατηρεί ακέραια την αναφορά στην 
ομάδα αυτήν (όπως και το ως άνω περιοδικό 
της Α.Σ.Η.), με συνέπεια να τη θεωρούν 

«δική τους» όχι μόνο τα 
μέλη της Αδελφότητας, 
αλλά και όλοι οι Σ. της 
Ηπείρου. Η κυκλοφορία της 
συνεχίστηκε αδιαλείπτως 
και συμπλήρωσε 20 χρό-
νια, η όλη δε διαδρομή 
της την καταξίωσε στη 
συνείδηση των Σ., ιδίως της 
Ηπείρου, ως ένα ποιοτικό 
λαογραφικό έντυπο, με 
προσήλωση στη διάσωση 
και διάδοση στοιχείων της 
παράδοσής τους.

 Οι κύριοι παράγοντες 
επιτυχίας της 
συνοψίζονται ιδίως στα 
εξής: α) Παρουσίασε 

έγκυρα ποικίλα θέματα για την καταγωγή, τη ζωή, 
τις παραδόσεις και τα έθιμα των Σ. β) Δημοσίευσε 
βιωματικά κείμενα και αφηγήσεις όσων έζησαν τον 
νομαδικό και Σ. τρόπο ζωής, καθώς και παλιές 
κι ανέκδοτες φωτογραφίες που αποτύπωσαν τα 
πρόσωπα που τον βίωσαν και εκδηλώσεις της 
ζωής τους, διασώζοντας στοιχεία της πορείας τους. 
γ) Αποτέλεσε το βήμα για την προβολή γενικά 
θεμάτων της παράδοσης των Σ. και των δράσεων 
και εκδηλώσεων της Αδελφότητας, μετά δε τη 
διακοπή κυκλοφορίας της έντυπης “Ηχούς των Σ.”, 
των σωματείων Σ., ιδίως της Ηπείρου, ενώ κάλυψε 
με ενημέρωση και κριτικές την έκδοση κάθε νέου 
βιβλίου για τους Σ., ειδικά από Σ. συγγραφείς. δ) 
Διατήρησε υψηλό και διαρκώς ανερχόμενο επίπεδο 
ύλης κι έτσι εξαπλώθηκε η απήχησή της, απέκτησε 
χιλιάδες συνδρομητές και οικονομική βιωσιμότητα, 
που στήριξε τη μακροβιότητά της.
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20 Χρόνια ‘‘Σαρακατσάνικα 
Χαιρετήματα’’

Είναι γνωστό ότι η λέξη «χαιρετήματα» 
ήταν, για τους Σαρακατσαναίους, μία λέξη 
που έβγανε από την ψυχή τους και η οποία 
δήλωνε αγάπη, σεβασμό, νοσταλγία, εκτί-
μηση, επιθυμία για αγαπημένα πρόσωπα 
που βρίσκονταν μακριά τους. Συναντώντας 
κάποιο συγγενή έβρισκαν και αξιοποιούσαν 
την ευκαιρία να στείλουν σε αγαπημένα 
τους πρόσωπα τα χαιρετήματά τους, την 
αγάπη τους, την ίδια την καρδιά τους. Άλλες 
φορές, τα χαιρετήματα είχαν να κάνουν και 
με διάφορα καλούδια, κυρίως γλυκίσματα, 
που τα έστελναν και αυτά στους αγαπημέ-
νους συγγενείς τους, που βρίσκονταν μακριά 
τους. Μία ανάλογη αγαπημένη λέξη για τους 
Σαρακατσαναίους ήταν τα «δέοντα», που και 
αυτή η λέξη αξιοποιήθηκε, κατά τον καλύ-
τερο τρόπο, από τους Σαρακατσαναίους του 
Ν. Φθιώτιδας, αυτή τη φορά, καθώς χρησι-
μοποιήθηκε ως τίτλος σε έκδοση αντίστοιχου 
εντύπου, που έχει ήδη ολοκληρώσει τον βίο 
του.

Είκοσι χρόνια έκδοσης για τα «Σαρακα-
τσάνικα Χαιρετήματα» της Αδελφότητας 
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου 
σημαίνουν, κατ’ αρχάς, αναγνώριση, εκτίμηση, 
σεβασμός από το αναγνωστικό κοινό. Κανένα 
έντυπο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, για ένα 
τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αν δεν το 
έχουν αγαπήσει οι αναγνώστες του, αν δεν 
ενδιαφερθούν οι ίδιοι να γράψουν σε αυτό, 
αν δεν περιμένουν με αγωνία την επόμενη 
έκδοσή του. Ζούμε σε μία ιδιαιτέρως δύσκολη 
εποχή, ώστε μόνο η ποιότητα και η προσφο-
ρά θα κρατήσουν ζωντανές τέτοιες προσπά-
θειες, που απαιτούν κόπο και θυσίες, για 
να έχουν συνέχεια και μακροζωΐα. Βέβαια, η 
αναγνώριση και ο σεβασμός δεν είναι αυτονό-
ητες λέξεις και έννοιες, αλλά προϋποθέτουν 
ζήλο, εργατικότητα, ικανότητες, αγάπη και 
συνεργασία. 

“Σ. Χαιρετήµατα” 20 ετών - Μία “ιστορία επιτυχίας” 

του Αποστόλη Γ. Βαλάκου
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ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΣΗΣ
Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Κώστα Αλ. Χαρίση 
έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία και γέμισε θλίψη τη με-
γάλη οικογένεια των Σαρακατσαναιων Ηπειρωτών - τη 
Θεσπρωτία όπου διέμενε και είχε τις επαγγελματικές 
του δραστηριότητες αλλά και στο Ζαγόρι (ΒΊτσα) που 
ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του. Είχε γεννηθεί το 1960 
και ήταν το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά του Αλέξη 

Χαρίση. Είχε παντρευτεί την 
Αναστασία (Τασούλα) Χατζη-
ρούμπη και απέκτησαν δύο 
παιδιά τον Αλέξη και τη Νικο-
λέτα από τα οποία ευτυχισε να 
γίνει παππούς. Ήταν άριστος 
σύζυγος, στοργικός πατέρας, 
και καλός αδερφός. Εργατικός 
- δημιουργικός με συνεργάτι-
δα τη γυναίκα του κατάφεραν 
να έχουν μια ζηλευτή θέση 
στην κοινωνία. Αισιόδοξος, 

γεννημένος να δίνει χαρά, κέρδιζε όποιον τον γνώριζε. 
Ανοιχτόκαρδος και γλεντζές τόσο που σε ανύποπτο 
χρόνο είχε ζητήσει όταν τον πάνε στην τελευταία του 
κατοικία να τον συνοδεύουν όργανα. Σεβόμενη η οικο-
γένειά του την επιθυμία του μετά την εξόδιο ακολουθία 
οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο κοιμητήριο 
Αγίου Γεωργίου (Ριζανη) Θεσπρωτίας με τους ήχους 
Ηπειρώτικης κομπανίας. Κώστα θα σε θυμόμαστε πά-
ντα με το χαμόγελο στο πρόσωπό σου. Αιωνία η μνήμη 
σου. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 

Ηλίας Θεοδ. Κάλλης

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Τσουμάνης Ευάγγ. Κων/νος από Τσεπέλοβο, και 
η Χατζηγιαννάκη Ν. Ευαγγελία απέκτησαν κορίτσι την 
26/05/2021 στην Κοζάνη.
• Η Μαριάννα Γ. Τσουμάνη και ο Παναγιώτης Μπιρ-
μπίλης απέκτησαν αγόρι στις 12 Μαΐου 2021 στο Ίλι-
ον Αττικής
• Ο Σπύρος Γρίβας και η Κατερίνα Καρβούνη απέκτησαν 
αγόρι στις 13/5/2021, στα Γιάννενα. 
• Ο Σπύρος Αρβανίτης από Σκαμνέλι και η Σταυρούλα 
Κώστα απέκτησαν αγόρι στις 8/1/2021. 
• Ο Δημήτρης Καρβούνης και η Μαρία Δημουλά απέ-
κτησαν αγόρι στις 19/1/2021 στα Γιάννενα.
• Ο Δημήτρης Αχιλ. Τζουμερκιώτης από Σκαμνέλι και η 
Χρυσάνθη Φίλιππα απέκτησαν αγόρι στις 18/2/2021. 
• Ο Βασίλης Κάτσενος και η Ελένη Γιαννακούλη από 
Ασπραγγέλους απέκτησαν κορίτσι στις 18/5/2021. 
• Η Αρτεμισία Κωνσταντάκου από Δολιανά και ο Γιάν-
νης Αποστολίδης απέκτησαν αγόρι στις 26/6/2021.
• Η Κατερίνα Μάννη του Αδάμου και Ευγενίας Αλ. Μυ-
ριούνη και ο Βασίλης Τέφας απέκτησαν αγόρι στις 
16/4/21 στην Πρέβεζα.
• Ο Κάτσινος Ηλίας του Λάμπρου από Παλιόκαστρο, και 
Βάσω Χαλκή απέκτησαν κορίτσι στις 1/4/21.
• Η Κλειώ Χασακή, από Ν. Σηνώπη Πρέβεζας και Χρή-
στος Θάνης απέκτησαν κορίτσι στις 18 /5/21.
• Η Πολίνα Αρ. Τάγκα και ο Θοδωρής Τσούμης απέκτη-
σαν αγόρι στις 22 /5/2021 στην Αθήνα.
• Η Ελισσάβετ-Μαρία Δ. Τάγκα και ο Γιώργος Κέφης 
απέκτησαν αγόρι στις 24/4//2021 στην Αθήνα.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
• Ο Σπύρος Παύλ. Τσουμάνης από Κουκούλι και η Αγ-
γελική Τερζόγλου βάφτισαν τον γιο τους Παύλο στις 
18/07/2021 στον Λαγκαδά.
• Η Κων/να Μιχ. Παπαρούνα και ο Δημήτρης Τιπούρ-
της βάφτισαν τον γιο τους Μιχάλη στις 18/07/2021 
στα Ιωάννινα. 
• Ο Αλέξανδρος Καρβούνης και η Ιωάννα Ξυνογάλου 
βάφτισαν την κόρη τους Ευαγγελία στους Ασπραγγέ-
λους. 
• Ο Ναπολέων Λαδιάς και η Βασιλική Αθανασοπούλου 
βάφτισαν την κόρη τους Μαρίνα στο Μονοδένδρι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Μιλτιάδης Ευαγ. Τσουμάνης, 44 ετών, στα Ιωάννινα, 
στις 5/6/2021.
• Κάκκος Ιωάνν. Γεώργιος, 55 ετών, Φιλιππιάδα.
• Ευστρατία (Τούλα) Χρ. Ζήγου, συζ. Θωμά Πάσχου 63 
ετών, από Τσεπέλοβο, στις 17/6/2021. 
• Κώστας Χρ. Ζήγος, 65 ετών από Κουκούλι Ζαγορίου 
στις 10/7/2021.
• Φίλιππος Σωκρ. Τσουμάνης, ετών 67, στα Ιωάννινα 
στις 19/6/2021. 
• Ελισάβετ Βαγγελή, από Ηγουμενίτσα ετών 93, 
26/04/2021.
• Γόγολος Γεώργιος, από Ηγουμενίτσα, ετών 86, στις 
19/05/2021.
• Ελευθερία Καπρινιώτη, από Μαζαρακιά ετών 93, στις 
30/05/2021.
• Όλγα χα Αρ. Τάγκα το γένος Κ. Βαγγελή, από Σμέρτο 
ετών 83, στις 09/06/2021. 
• Κατερίνα σύζ. Λεων. Μυριούνη, το γένος Ηλ. Βαγγελή, 
96 ετών, στο Κανάλι Πρέβεζας 2/6/21.
• Πελαγία χα Παντελή Τάγγα, το γένος Κ. Λιουτσιάρη, 
91 ετών στις 15/6/2021 στο Λούρο Πρέβεζας.
• Ευαγγελία χα Δημητρίου Ακρίβη, 24/6/21, Κανάλι 
Πρέβεζας.
• Γεώργιος Θεοχάρης από Νεοχώρι ετών 81 στις 
13/06/2021.
• Μαρία Κώνστα από Γραικοχώρι ετών 58, στις 
16/06/2021. 
• Σωτήρης Μάνθου Μυριούνης 93 ετών, την 22/6/21, 
Αρχάγγελος Πρέβεζας.
• Καψάλης Περ. Γεώργιος απο Καλπάκι Ιωαννίνων ετών 
86 στις 27/06/2021.
• Βαγγελής Απ. Γιώργος, 85 ετών, στις 25/6/21 στην 
Ηγουμενίτσα.
• Ιουλία χα Αχιλλέα Λαδιά, το γένος Καπρινιώτη, ετών 
85, την 1/5/21, από Βίτσα Ζαγορίου.
• Αντιγόνη X. Λαδιά από Ν. Σαμψούντα, το γένος Βασ. 
Γούλα, 85 ετών, στις 13/7/21.
• Βασιλική χα Γ. Καψάλη, το γένος Βασίλη Γούλα, 87 
ετών, στο Μεσοβούνι Θεσπρωτίας την 20/7/21.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
• Κλεάνθη συζ. Βαγγέλη Μυριούνη το γένος Λ. Καρβού-
νη, 85 ετών, 24/6/21 στην Αθήνα.
• Τάγκας Αθαν. Ελευθέριος, 80 ετών, στις 5/7/21, στην 
Πέρδικα Θεσπρωτίας.
• Χαρίσης Αλ. Κώστας, 61 ετών, στις 9/7/21, από Άγιο 
Γεώργιο (Ρίζιανη) Θεσπρωτίας.
• Κεραμάρης Ευστράτιος, 92 ετών 26/6/21 από Ρωμιά 
Φιλιππιάδας.
• Ζυγογιάννης Ελευθέριος, 77 ετών, στην Αθήνα, στις 
14/7/21.
• Μπομπότας Βασίλης, 86 ετών, στη Ν. Καλλικράτεια 
Χαλκιδικής, στις 2/7/2021.
• Μακρής Στέργιος, 57 ετών, στις 17/6/2021 στην Ξάν-
θη
• Λειβαδίτης Κώστας, 66 ετών, στις 10/6/21 στην Ξάν-
θη
• Βασιλική Γιαννακού το γένος Τάγκα, στους Ασπραγγέ-
λους, στις 15/5/2021.
• Ευφροσύνη, χα Δημ. Γκοζίνα, το γένος Λαδιά, 88 ετών, 
στους Ασπραγγέλους στις 20/5/2021. 
• Ανθούλα, χα Παύλου Κατσαβριά, 92 ετών, στους Κή-
πους στις 29/5/2021. 
• Βασιλική, χα Χρήστου Ζαμπακόλα, το γένος Λαδιά, 91 
ετών, στους Ασπραγγέλους στις 28/5/2021. 
• Αλέξανδρος Βαγγελής, 73 ετών, στην Κατσικά.
• Κώστας Δρούβης συζ. Χρυσάνθης Κώστα, 62 ετών, 
στο Τσεπέλοβο στις 2/7/2021. 
• Χρήστος Τσουμελέκας, 71 ετών, σύζυγος Τζένης Μάν-
θου Καραγιάννη, στις 3/7/21 Αθήνα.
• Αικατερίνη συζ Κων. Παπασπύρου (Γόγολου) στη Νέα 
Ιωνία Αττικής, 58 ετών στις 10/12/2020.
• Σούρλας Ιωάνν. Κων/νος, απο Χλόη Βελεστίνου ετών 
85 στις 27/05/2021.
• Αναστάσιος Γ. Τάγκας, στο Σμέρτο Φιλιατών, 79 ετών, 
στις 20/7/21.

Το αμέσως προηγούμενο διάστημα έφυγαν από 
τη ζωή άνθρωποι που μέσα από την Ομοσπονδία 
και τους Συλλόγους προσέφεραν από διάφορες 

θεσμικές και όχι μόνο θέσεις στην διάσωση της Σαρα-
κατσάνικης παράδοσης.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Κώστας Λειβαδίτης 
μέλος επί σειρά ετών 
της διοίκησης της 
ΠΟΣΣ και Πρόεδρος 
αυτής έφυγε από τη 
ζωή στις 10/6/21 
στην Ξάνθη, σε ηλι-
κία 66 ετών σκορπί-
ζοντας θλίψη στους 
ανθρώπους του αλλά 
και στην τοπική κοι-
νωνία.

Ο Κώστας Λειβα-
δίτης γεννήθηκε στο 
Δασοχώρι Ξάνθης, 
σπούδασε υποκριτική στο Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος και από το 1980 πρωταγωνίστησε ή σκηνοθέ-
τησε διάφορες παραστάσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλο-
νίκη και την περιοχή της Θράκης , συνεργαζόμενος με 
ιδιωτικές και κρατικές σκηνές σε ελληνικό και διεθνές 
ρεπερτόριο της σύγχρονης, της κλασικής και της αρχαί-
ας δραματουργίας,

Υπήρξε ένας παθιασμένος εργάτης της υποκριτικής 
τέχνης και του πολιτισμού γενικότερα. Ιδρυτής του 
Θεάτρου “Ανατολικά του Νέστου”, επιτέλεσε σπουδαίο 
έργο στην περιοχή της Ξάνθης φέρνοντας σε επαφή 
με το θέατρο, τους ανθρώπους στην πόλη και την 
ύπαιθρο αλλά ταυτόχρονα δίδαξε την υποκριτική και 
τη θεατρική αγωγή σε μικρούς και μεγάλους φίλους 
του θεάτρου.

Ο Βασίλης Μπομπότας, ο μπάρμπα Βασίλης των 
Σαρακατσαναίων, 86 ετών, έφυγε από τη ζωή στη Ν. 

Καλλικράτεια Χαλκι-
δικής, στις 2/7/2021 
Ο Βασίλης Μπομπό-
τας Γεννήθηκε το κα-
λοκαίρι του 1935 στο 
Πισοδέρι της Φλώ-
ρινας όπου ανέβαινε 
το τσελιγκάτο τους 
να ξεκαλοκαιριάσει. 
Τον χειμώνα κατέ-
βαιναν έξω από την 
Νέα Καλλικράτεια μέ-
χρι το 1940 όπου και 

εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη θέση Μπομποταίϊκα. 
Μέχρι τέλους ήταν παρών στα των Συλλόγων Σα-

ρακατσαναίων, ενδιαφερόταν, νοιαζόταν με ασίγαστο 
πάθος για όλους και για όλα, πάντα με ήθος, αξιοπρέ-
πεια, ανθρωπιά, αποτέλεσε έναν από τους σημαντικό-
τερους εκπροσώπους των Σαρακατσαναίων τόσο στο 
Νομό Θεσσαλονίκης όσο και πανελλαδικά.

Ήταν παρών και πρωτοστατούσε σε όλες τις εκδη-
λώσεις της Π.Ο.Σ.Σ. ως μεγάλος χορηγός, και όπου αλ-
λού του είχε ζητηθεί. Ιδιαίτερα αγαπητός στην Ήπειρο, 
χορηγός της Αδελφότητας στην προσπάθεια έκδοσης 
της εφημερίδας και των άλλων Ηπειρωτικών Συλλό-
γων Σαρακατσαναίων στην οργάνωση των εκδηλώσε-
ών τους

Ο Στέργιος Μα-
κρής από την Ξάνθη, 
μέλος της διοίκησης 
της ΠΟΣΣ επί σειρά 
ετών με μεγάλη προ-
σφορά, έφυγε μετά 
από άνιση μάχη με 
τον καρκίνο σε ηλικία 
μόλις 57 χρονών στις 
17/6/2021. 

Ο Γιατρός Λευ-
τέρης Ζυγογιάννης, 
77 ετών, πέθανε στην 
Αθήνα, στις 14/7/21. 
Ήταν ο πρώτος Πρό-
εδρος του Πανελλα-
δικού Συλλόγου Σα-
ρακατσαναίων Αττι-
κής και Πειραιώς και 
παρών σε όλες τις 
εκδηλώσεις των Σα-
ρακατσαναίων στην 
Αττική.

Απώλειες για το «Σαρακατσάνικο κίνηµα»



τα
σαρακατσανικα 3φ. 86

Με ευχάριστη έκπληξη πληροφορήθηκα την κυκλο-
φορία του βιβλίου, με τίτλο, «Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ 
ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΑΙΩΝ – ΣΙΝΤΟΡΑΙΟΙ» από 

τον δικηγόρο Θεσπρωτίας παρ’ Αρείω Πάγω Γιώργο Βασ. 
Σιντόρη, εκδόσεις Άπειρος Χώρα, Αθήνα, Δεκ. 2020. Με την 
πρώτη ευκαιρία έσπευσα και το προμηθεύτηκα και ακολού-

θως το διάβασα απνευ-
στί, όπως λέμε. Βέβαια, 
πάντα με ενδιαφέρει ό,τι 
κυκλοφορεί, σχετικά με 
τη ζωή και την παράδο-
ση των Σαρακατσαναίων 
και εκείνο που προσέ-
χω ιδιαίτερα είναι αν 
το δημοσιευόμενο είναι 
βιωματικό ή προέρ-
χεται από αφηγήσεις 
Σαρακατσάνων, που 
έχουν ζήσει τον νομαδικό 
βίο και αποτελούν τους 
γνήσιους εκφραστές της 
Σαρακατσάνικης παρά-

δοσης. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχα και ένα επιπλέον λόγο 

να διαβάσω αυτό το βιβλίο γιατί τον Γιώργο Σιντόρη τον είχα 
μαθητή στο Γυμνάσιο Παραμυθιάς και από τότε τον εκτι-
μούσα, γιατί ήταν ένας πολύ καλός και μελετηρός μαθητής. 
Η πορεία του και η εξέλιξή του ήταν απόρροια του μόχθου 
του και των ικανοτήτων του. Στην πόλη της Ηγουμενίτσας 
θεωρείται και είναι ένας επιτυχημένος δικηγόρος και σωστός 
οικογενειάρχης. Θεωρώ, επίσης σημαντικό το γεγονός ότι 
στηρίχτηκε στις αξίες των Σαρακατσαναίων, τις ενστερνίστη-
κε και με το πόνημά του τις μεταδίδει τώρα και στις νεότερες 
γενιές. Εκπληρώνει, επομένως, έμπρακτα το χρέος που έχει 
κάθε άνθρωπος απέναντι στους γονείς του, τους προγόνους 
και την παράδοση.

Το βιβλίο του Γιώργου το βρίσκω πολύτιμο, γιατί , αφενός 
αναφέρεται σε πολλές πτυχές της σαρακατσάνικης ζωής και 
παράδοσης και αφετέρου οι πληροφορίες είναι γνήσιες και 
αυθεντικές, αφού στηρίζονται σε γραπτά κείμενα του πατέ-
ρα του, Βασίλη Σιντόρη, ο οποίος παρότι δεν έχει φοιτήσει 
ούτε στο δημοτικό, με την αλληλοδιδακιτκή μέθοδο έμαθε 

να διαβάζει και να γράφει. Ωστόσο, τα κείμενά του είναι 
αξιόλογα και σημαντικά και μας θυμίζουν τον Μακρυγιάννη, 
που, όντας σχεδόν αγράμματος, έχει γράψει τα περίφημα 
Απομνημονεύματα. 

Το βιβλίο αυτό, διαρθρωμένο σε πέντε κεφάλαια, μετά τον 
πρόλογο, αναφέρεται στους Σιντοραίους (Α΄Κεφάλαιο), στα 
παιχνίδια των Σαρακατσαναίων και σε πραγματικά περιστα-
τικά για παιδιά (Β΄κεφ.), καταγράφονται 156 Σαρακατσάνικα 
τραγούδια (Γ΄κεφ.), περιγράφονται Σαρακατσάνικα έθι-
μα-αρραβώνες και γάμοι, καθώς και έθιμα για τους νεκρούς 
(Δ΄Κεφ.) και τελειώνει με το Ε΄ κεφάλαιο, που αναφέρεται 
σε παροιμίες, μουραπάδες, γιατροσόφια και προλήψεις 
των Σαρακατσαναίων. Βέβαια, διανθίζεται και από σχετικές 
φωτογραφίες από γάμους στενών συγγενών του και από 
οικογενειακές στιγμές.

Θεωρώ σημαντικό να τονίσω ότι οι αφηγήσεις του πατέ-
ρα του, εκτός από τη γνησιότητα και αυθεντικότητά τους, 
δεν ξεφεύγουν ούτε κεραία από την πραγματικότητα και 
καταγράφονται επακριβώς, όπως συνέβησαν γεγονότα, περι-
πέτειες και καταστάσεις από τη ζωή τους. Αυτό το σέβεται 
απολύτως και ο γιος, ο Γιώργος. Με άλλα λόγια ο Γιώργος, 
δεν αποκρύβει ούτε εξωραΐζει σοβαρά γεγονότα της ζωής 
του πατέρα του και άλλων Σαρακατσαναίων. Επομένως, το 
περιεχόμενο αυτού του βιβλίου δεν αποσιωπά τις άσχημες 
καταστάσεις και έτσι εκτυλίσσονται όλες οι πτυχές της παλαι-
ότερης νομαδικής ζωής των Σαρακατσαναίων, που όπως 
είναι φυσικό, έχει και καλές και άσχημες στιγμές. Άλλωστε, 
διδασκόμαστε και από περιστατικά, που δεν θα έπρεπε να 
γίνουν. Ωστόσο, μπορεί ο απροκατάληπτος αναγνώστης να 
επωφεληθεί και να αξιολογήσει τις αρχές και τις αξίες των 
Σαρακατσαναίων, που σ’ αυτές στηρίχτηκαν, για ν’ αντέξουν 
στον χρόνο και να είναι πολύτιμες και διδακτικές στον σύγ-
χρονο άνθρωπο. Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, της 
πανδημίας και στα όσα δυσάρεστα μπορεί να επιφυλάξει το 
μέλλον, η αντοχή, η καρτερία, η επιμονή και ο συνεχής αγώ-
νας, το εφευρετικό πνεύμα, η διαφύλαξη της τιμής και της 
αξιοπρέπειας, καθώς και η αλληλεγγύη μπορούν κάλλιστα 
να μας ενδυναμώνουν, να μας κρατούν όρθιους, να μη μας 
λυγίζουν και να μην αφηνόμαστε στη μοιρολατρία και στην 
τύχη. Ακόμη η τοποθέτηση του εαυτού μας στη θέση του 
άλλου, η ανιδιοτέλεια και η ανάληψη της προσωπικής ευθύ-

νης συνιστούν βασικές αρχές για την κοινωνική συνοχή, την 
κοινή πορεία, τη δικαιοσύνη και την ευημερία.

Θεωρώ ενδιαφέρουσα και επιβεβλημένη μια αναφορά 
στο 2ο κεφ. του βιβλίου, όπου καταγράφονται 156 τραγού-
δια, που τραγουδούσαν οι Σαρακατσαναίοι. Βέβαια, έχουν 
καταγραφεί αυτά τα τραγούδια και από άλλους, όμως, η 
καταγραφή εδώ γίνεται, όπως ακριβώς τα τραγουδούσαν 
οι Σαρακατσάνοι με επαναλήψεις λέξεων, ημιστιχίων ή και 
στίχων και με την παρεμβολή ενωτικών λέξεων. Ακόμη, δια-
πιστώνουμε ότι καταγράφονται σε αρκετά τραγούδια παραλ-
λαγές που δεν μας ήταν τόσο γνωστές μέχρι σήμερα.

Επίσης, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι Σαρακατσάνοι, 
που έχουν ζήσει τη νομαδική ζωή, σίγουρα, θα συγκινηθούν, 
θα νοσταλγήσουν και θα αναθυμηθούν σκηνές, περιστατικά 
και καταστάσεις, που έχουν ζήσει οι ίδιοι, και θα επιβεβαι-
ώσουν την αλήθεια των γραφομένων σ’ αυτό το βιβλίο. Για 
παράδειγμα, το περιστατικό που αναγράφεται στο πάλεμα 
δύο ατόμων, το έχω βιώσει ο ίδιος και φαίνεται ότι έχει 
αρχαίες ρίζες. Η πάλη στην αρχαιότητα ήταν βασικό αγώ-
νισμα, γιατί μέσα απ’ αυτή αποδεικνυόταν ποιος ήταν πιο 
δυνατός και πιο χεροδύναμος. Το 1954 εμείς τα παιδιά, μαζί 
με τη μάνα μου το καλοκαίρι είχαμε μείνει στη Μαζαρακιά, 
όπου είχαν αγορασμένο ένα κτήμα τα τρία αδέρφια των 
Καπρινιωταίων. Και εναλλάξ κάθε καλοκαίρι έμενε μια 
οικογένεια Καπρινιωταίων στα χειμαδιά. Το φθινόπωρο που 
κατέβηκαν και οι άλλοι Καπρινιωταίοι από τα βουνά, κάποια 
στιγμή, έξω από το σπίτι και κάτω από μια μεγάλη καρυδιά 
βρεθήκαμε εγώ και ο ξάδερφός μου, ο Δονάτος, που ήμαστε 
συνομήλικοι Ξαφνικά, ο πατέρας μου πρότεινε: 

- Για πιαστείτε νια μέση να ιδούμι ποιος είναι πιο δυνατός, 
ο βουνίσιος ή ο χειμαδίσιος; 

Πραγματικά, κάναμε πράξη την πρότασή του. Στο πρώτο 
πάλεμα βγήκε νικητής ο βουνήσιος ξάδερφος, ο Δονάτος. Ο 
πατέρας, μας κάλεσε να πιαστούμε και δεύτερη φορά, πράγ-
μα που κάναμε και με το ίδιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, επέμενε 
και για έναν τρίτο γύρο, στον οποίο βγήκε νικητής ο γράφων. 
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 2-1 υπέρ του Δονάτου, γιατί ήταν 
βουνίσιος. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ τον Γιώργο γι’ αυτή 
τη προσφορά του προς τους Σαρακατσάνους και γενικότερα 
για την κοινωνία και να του ευχηθώ υγεία δημιουργία, επιτυ-
χίες, ανέλιξη και προσφορά. 

Γιώργου Β. Σιντόρη: Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ – ΣΙΝΤΟΡΑΙΟΙ

Το πρόσφατο βιβλίο του ακαταπόνητου και πιστού υπη-
ρέτη της Σαρακατσάνικης παράδοσης Ε. Μακρή δεν με 
εξέπληξε καθόλου, γιατί αποτελεί ένα ακόμη πετράδι 

στο πλούσιο δικό του περιδέραιο για τη Σαρακατσάνικη ζωή 
και παράδοση. Πριν προβώ στην αποτίμηση αυτού του βιβλίου, 
θα ξεκινήσω από τα τυπικά. Το ανωτέρω βιβλίο του αγαπητού 
Ε. Μακρή, με τίτλο «Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟΣ 
ΓΑΜΟΣ» εκδόθηκε στην Αθήνα το τρέχον έτος (2021) από το 
εκδοτικό ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΒΕΕ. Εκτείνεται 
σε 127 σελίδες και συνοδεύεται από ένα CD, που περιλαμβά-
νει 16 τραγούδια, τα οποία τραγουδά ο ίδιος ο συγγραφέας. 
Πρόκειται για τραγούδια πολύ καλά, γνήσια και αυθεντικά, 
χωρίς να συνοδεύονται από μουσικά όργανα.

Ο πρόλογος του συγγραφέα, που προηγείται στο βιβλίο, 
μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες γι’ αυτό του το πόνημα. Στη 
συνέχεια, αναφέρεται σε συγγραφείς, που έχουν γράψει για 
τον Παραδοσιακό γάμο των Σαρακατσαναίων. Ακολούθως 
γίνεται λόγος για τη δομή, τα έθιμα και τις αλλαγές, που έγι-
ναν στον γάμο διαχρονικά.

Στο κύριο σώμα του βιβλίου, πρώτα γίνεται αναφορά 
στα προκαταρκτικά του γάμου και ακολουθούν λεπτομερείς 
περιγραφές για τον Σαρακατσάνικο γάμο από την Παρασκευή 
μέχρι την Τρίτη. Καταλήγει με τα πιστρόφια και τον επίλογο.

Βέβαια, ενδιάμεσα περιλαμβάνονται και σχετικές φωτο-
γραφίες που διευκολύνουν τον αναγνώστη, ώστε να κατανο-
ήσει καλύτερα όσα σχετίζονται με το θέμα αυτό.

Το βιβλίο αυτό του Ε. Μακρή, απόρροια μελέτης και 
προσωπικών βιωμάτων, αποτελεί μια πλήρη μονογραφία 
για το κορυφαίο γεγονός στη ζωή των Σαρακατσαναίων. 
Μεθοδευμένα, κατά χρονολογική σειρά και με λεπτομέρειες, 
καταγράφονται όλες οι πτυχές, που συνιστούσαν έναν παρα-
δοσιακό σαρακατσάνικο γάμο. Το γεγονός ότι γίνεται αναφο-
ρά και σε άλλους, που έγραψαν για το ίδιο θέμα, αποδεικνύει 
ότι το βιβλίο του είναι πλήρες και επιστημονικά τεκμηριωμένο.

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός, που καταδεικνύει τη μεγάλη 
αξία αυτού του βιβλίου, είναι ότι το εντάσσει στην παράδοση 
του χρόνου και αποδεικνύει ότι ο γάμος των Σαρακατσαναίων 
έρχεται από πολύ μακριά και διαφυλάσσει στοιχεία, που παρα-
πέμπουν ευθέως στην αρχαία Ελλάδα. Το τρίπτυχο σχήμα, τα 

προ του γάμου, ο κυρίως γάμος και τα μετά τον γάμο, υπήρχε 
και στην αρχαία Ελλάδα ως τα Προαύλια, ο Κυρίως γάμος και 
τα Επαύλια. Τα Προαύλια2 ή προγάμια ήταν η προ του γάμου 
ημέρα. Τότε γινόταν και το ζύμωμα των γαμηλίων άρτων. Στον 
γάμο των Σαρακατσαναίων είχαμε τα προζύμια για το ζύμωμα 
της κουλούρας. Τα Επαύλια ήταν τα όσα γίνονταν μετά το 
τέλος του γάμου. Γενικά, μέσα στον χρόνο αρκετά στοιχεία της 
αρχαιότητας επιβίωσαν αυτούσια ή παραλλαγμένα. Ενδεικτικά 
άλλα κοινά στοιχεία:
-Η κόρη δεν είχε λόγο στην επιλογή του άντρα της. 
-Τη μέλλουσα νύφη την περιποιούνταν και τη στόλιζαν (νυμ-
φοστολείν) γυναίκες από την οικογένεια και οι φίλες της.
-Στα τραγούδια του γάμου έπαιρναν μέρος άντρες και γυναί-
κες σε χωριστές ομάδες.
-Όταν έφταναν στο σπίτι του γαμπρού, γίνονταν τα κατα-
χύσματα, δηλαδή πετούσαν ξηρά φρούτα, καρπούς και 
νομίσματα, για να ευτυχήσει το ζευγάρι. Στον γάμο των 
Σαρακατσαναίων πετούσαν ρύζι και η νύφη έχυνε από έναν 
μαστραπά κρασί.
-Το ζευγάρι δεχόταν δώρα από συγγενείς και φίλους.
-Η επιστροφή της νύφης μαζί με τον γαμπρό στο πατρικό της, 
τα γνωστά μας πιστρόφια. Στην αρχαιότητα είχαμε τον λεγό-
μενο αντίγαμο, όπου οι νιόπαντροι επισκέπτονταν το σπιτικό 
της νύφης. Εκεί, γινόταν ένα εορταστικό συμπόσιο και όταν 
έφευγε το ζευγάρι, έπαιρνε γλυκά και άλλα δώρα.
-Η προσωπογραφία, η στάση και η συμπεριφορά της νιόνυμ-
φης ήταν θα λέγαμε πανομοιότυπη. Κατά το διάστημα των 
ημερών του γάμου και λίγο μετά, η νύφη παρουσιάζόταν «ως 
κάτω νεύουσα και αιδήμων», δηλαδή χαμηλοβλεπούσα και 
ντροπαλή, και «ίστατο ορθία και άφωνος», δηλ. αμίλητη και 
άπρακτη με τα χέρια σταυρωμένα. Έχει φτάσει μέχρι τις μέρες 
μας η φάση: «τι στέκεσαι σαν νύφη από Δευτέρα;». 
-Επίσης, το γεγονός ότι έδιναν στη νύφη να κρατήσει στην 
αγκαλιά της ένα μικρό αγόρι, γα να αποκτήσει αγόρια, έχει τις 
ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται και στην 
παρακάτω εικόνα - πίνακα.

Στον επίλογο ο Ευριπίδης εύχεται «ο Σαρακατσάνικος 
γάμος» να γίνει κάποια μέρα ντοκιμαντέρ. Ίσως, σ’ αυτή την 

έκφραση να κρύβεται και το παράπονο γιατί δεν έχει γίνει 
ακόμη πράξη. Τι λένε οι σύλλογοι και η ΠΟΣΣ; Ό,τι καταγρά-
φεται γραπτά, φωτογραφικά ή ηλεκτρονικά θα διαιωνίζεται. 
Ευτυχώς που υπάρχει και η ιδιωτική πρωτοβουλία και προ-
σφορά στο θέμα της καταγραφής, διαφύλαξης, διάσωσης και 
διάδοσης της παράδοσής μας.
Παραπομπές
1. Γάμος: από το αρχαίο ρήμα γαμώ= νυμφεύομαι
2. Προαύλια: από το ρήμα αυλίζομαι, που σήμαινε μένω στην αυλή, 
μένω σ’ έναν τόπο, περνάω τη νύχτα.
Μελετώντας παράλληλα με τα όσα αναφέρθηκαν και τις γαμήλιες 
πρακτικές του Βυζαντίου αλλά και της σύγχρονης Ελλάδας, εύκολα 
διαπιστώνεται ότι αρκετά στοιχεία της αρχαιότητας επιβίωσαν μέσα 
στο χρόνο με μικρές ή και καθόλου αλλαγές.

Ευριπίδη Μακρή: Ο Παραδοσιακός Σαρακατσάνικος γάµος¹

του Γιώργου Κ. Καπρινιώτη

 του Γιώργου Κ. Καπρινιώτη

Επαύλια. Ερυθρόμορφος 
γαμικός λέβητας του 
Ζωγράφου του Μαρσύα, 
πηλός, 360-355 π.χ. 
Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία 
Πετρούπολη. 
Θέμα της παράστασης 
είναι τα Επαύλια, γιορ-
τή που τελούνταν την 
επομένη του γάμου. 
Στο μέσο της σύνθε-
σης εικονίζεται καθι-
στή η νύφη, η οποία 
πλαισιώνεται από δυο 
μικρούς φτερωτούς 
Έρωτες, ενώ κρατά έναν 
ακόμη σαν βρέφος στην 
αγκαλιά της. Προς τη νύφη 
κατευθύνονται άλλες γυναικείες 
μορφές με ποικιλία ενδυμάτων που 
κρατούν δώρα. ενώ μπροστά της 
ένα μικρό κορίτσι της προσφέρει 
αγγείο (δεξιά). Το αγγείο θεωρείται ένα από τα καλύτερα δείγματα 
του ρυθμού Κερτς και αποδίδεται στον Ζωγράφο του Μαρσύα, έναν 
από τους κορυφαίους αγγειογράφους του αθηναϊκού Κεραμεικού 
κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. (Πηγή: Η Ελληνική Τέχνη στα Μουσεία του 
Κόσμου, Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη, τόμος 12, Βιβλιοθήκη τέχνης, 
Καθημερινή, 2010)
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Η ποδιά της μάνας

Μετά από μια συγγενική μάζωξη στη Μπαϊάσα, 
το απόγιομα ανηφορίσαμε για τη Μόρφα από 
το παλιό μονοπάτι μέσα από το πευκοδάσος, 

αναζητώντας ίχνη της παιδικής μας ηλικίας. Μυρωδιές 
ρετσινιού, ίσκιος, κότσιαλα στη στράτα, χόρτα, βατσού-
νια, φύλλα που θρόϊζαν, ταπεινά φυτούλια, ασθενι-
κά από το λίγο φώς ανάμεσα στα πεύκα. Ανεβαίναμε 
προς τα καλοκαιρινά βοσκοτόπια, προς την ακμάζου-
σα τότε στάνη μας στη Μόρφα. Μόρφα, ένας όμορφος 
τόπος χωρίς φτιασίδια, λιτός και απέριττος, όπως όλα 
τα βνά! ‘Ομορφος γιατί εμπεριείχε όλες αυτές τις ζωές 
των δικών μας με τις αγαπησιάρικες και δοτικές σχέ-
σεις, χωρίς το βίωμα της μοναξιάς, αλλά της ασφάλει-
ας των πολλών!

Φτάσαμε από τα χαμηλά στα ψηλά και αντικρίσαμε 
τα ατέρμονα στην παιδική μνήμη λιβάδια. ‘Ενας αετός 
που τάνυζε τα φτερά του, έκοψε την ησυχία μαζί με 
ένα σμήνος από τσιροπούλια που σηκώθηκε ξαφνικά, 
από την παρουσία μας. Αμέσως ένα υποδόριο άλγος 
με κατέκλυσε από την εικόνα της εγκατάλειψης, τον 
χορταριασμένο και χωρίς ζωή τόπο. ‘Ολα σαν να είχαν 
επιστρώσεις από χώματα, που είχαν καλύψει τις προ-
ηγούμενες ζωές. Είχαμε την αίσθηση ότι αν σκάβαμε 
λίγο και τα αναμερούσαμε, θα βρίσκαμε από κάτω τα 
ίχνη της δικής μας ζωής. Ο αγέρας φυσούσε και μαλά-
κωσε την απογευματινή ζέστη και μια μελαγχολία μας 
κατέκλυσε. Δεν μιλούσε κανείς, σε αντίθεση με το ανέ-
βασμα που όλοι προσδοκούσαμε κάτι και ονειρευόμα-
σταν και μιλούσαμε. Ίσως μιλούσαμε επειδή θυμηθή-
καμε τη συμβουλή των μεγάλων να κρένουμε και να 
τραγουδάμε στο δάσος για να φεύγουν τα ζλάπια και 
έτσι δεν θα σκιαζόμαστε.

Κάτω από τον πευκάκο του Γιάννη Ράφτη, μαζώ-
χθηκα, ησύχασα και έκλεισα τα μάτια μου, ανασύρο-
ντας εικόνες της παλιάς μου ζωής, για να αποφορτι-
σθώ από τις τοξίνες, τις έννοιες της πόλης, τις περί-
πλοκες διαδρομές του μυαλού μου, τις συμβατικές 
σχέσεις τύπου τι κάνεις, πως είσαι, είσαι καλά, καλή 
συνέχεια στη μέρα σου, που είναι μόνο μπροστά στην 
τηλεόραση....

Ξεχάραξε και στην πόρτα του κονακιού η μάνα με 
την ποδιά γυρισμένη. Είχε μέσα τρία φρέσκα αυγά από 
τις κοτούλες. Τα 'φερνε στην ποδιά κρυμμένα να τα 
τηγανίσει με βούτυρο να μοσχοβολήσει ο τόπος. Πώς 
τήραξα αμέσως την ποδιά της; Μόλις την έγλεπα, εκεί 
κάρφωνα το βλέμμα μου. Στην ποδιά! Η μάνα είχε δύο 
καθημερινές ποδιές και τις ξάλλαζε. Η μία ήταν μαύ-
ρη που είχε ξεθωριάσει από το πλύμα με τον κόπα-
νο και η άλλη γαλάζια με κάτι φλώρα ανεπαίσθητα 
κεντίδια. ‘Ηταν από τσιτάκι από τα Εβραίικα του Κρι-
θαροπάζαρου και οι δυό, τί να αντέξουν στο πλύμα; 
Και γύρω - γύρω σοπανιασμένες από το ίδιο ύφα-
σμα, από την ανάποδη. Είχαν και δύο τσέπες αριστερά 
και δεξιά για να βάνει μέσα πραγματάκια και καλού-
δια. Είχε μέσα δύο - τρία τσιμπιδάκια για να φτιάχνει 
τις μυτούλες στα μαλλιά της (της τα είχε φέρει η θειά 
η Μίλτω από την πόλη), κλωνές, κόκκινες και φλώρες 
για να δένει στην πόρτα του κονακιού, λουλουδάκια 
όταν έφευγε κανείς ξεπροβοδίζοντάς τον, για να έχει 
καλό δρόμο, ξερές σταφιδούλες, δύο - τρεις καραμέ-
λες, ένα μικρό σουγιαδάκι και ενίοτε ένα βοηθητικό 
σφοντύλι. Η ποδιά της ανέδυε μυρωδιές από τα φαγη-
τά, από τον πολύ κάματο της μέρας, από το γάλα, το 
τυρί και είχε και αχνές σκιές από το αλεύρι που ζύμω-
νε το ψωμί. Η μάνα είχε και μια καλή ποδιά από ύφα-
σμα από την Ελβετία. Αλήθεια τί ήταν η Ελβετία; Εγώ 
νόμιζα ότι ήταν γυναίκα, αφού ήταν πολύ μακριά από 
το οπτικό και λεκτικό μου πεδίο. Το ύφασμα, το ‘φερε 
η θειά Αποστόλαινα ως ζώσμα και την ποδιά αυτή, την 
τήραγαν όλοι. ‘Ηταν η εκκεντρικότητα της στάνης, εκεί-
νη την εποχή, όπως και το γραμμόφωνο του πατέρα. Η 
ποδιά ήταν τότε απαραίτητο αξεσουάρ για κάθε γυναί-
κα της στάνης και της αγροτιάς. Η μάνα τη φόραγε και 
στην πόλη που ήρθαμε μέχρι που πέθανε. Δεν μπο-
ρούσε να κόψει τη συνήθεια και τόχε και για νοικοκυ-
ροσύνη. Στην πόλη έφτιαχνε ποδιές από παλιά σκ'τιά 
για οικονομία. Στο μακρινό ταξίδι της, τη συνόδεψα με 

μια καινούργια ποδιά με κλάρες · τέτοια ποδιά δεν είχε 
αποκτήσει ποτέ στη ζωή της.

- “Σήκω κοπέλα μου να φας μια ψίχα και αφού 
θα πάει ο πατέρας στα μαντάνια του Γιούλα, κάτ΄ στη 
Βοβούσα να πας και εσύ να δεις τη θειά Σπύραινα. 

Πέταξα από τη χαρά μου! Θα μου ‘δινε η θειά τσι-
κολάτα, μπισκότες, κεράσια, καραμέλες, λουκουμάκια 
και τί δεν θα μου έδινε! Θα πιω και λιμονάδα! Αφού 
είχαν το μοναδικό μαγαζί στη Βοβούσα. ‘Ηταν όλος ο 
κόσμος και το τηράγαμε όλοι σαν αξιοθέατο και καλύ-
τερα. ‘Ηταν o “PRISUNIC ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ” της επο-
χής στον μικρόκοσμό μας. Θα με χαίρονταν όλοι και θα 
‘γλεπα και γω άλλους ανθρώπους, που μιλούσαν βλά-
χικα και ήταν επιφυλακτικοί σε εμάς, ακόμη και σε εμάς 
τα μικρά παιδιά. ‘Ηταν και Πέφτη και τότες έρχονταν 
και το μεγάλο λεωφορείο με τη μούρη! Αχ αυτό το 
λεωφορείο! ‘Ηταν ο μαντατοφόρος του έξω κόσμου! 
Απόφαγα κοιτάζοντας το καντήλι που τρεμόσβηνε από 
το βράδυ και τσίριζε, γιατί είχε πάρει το λαδάκι, νερό. 
Σηκώθηκα να νιφτώ να φτιάξω τα μαλλάκια μου και 
να βάλω τα κόκκινα πλαστικά πεδιλάκια, που μου ‘χε 
φέρει από το Λάμποβο της Παραμυθιάς, ο νούνος μου, 
ο γέρο Κατσιαπλιάς.

Ο πατέρας δίπλα σκεπτικός, έστριψε το μουστάκι 
του με μικρή φιλαρέσκεια και ύστερα σάλιωσε το χαρ-
τί απ’ τ’ τσιγάρα να καπνίσει, να ξεφαρμακωθεί από τη 
δύσκολή ζωή στα βνά. ‘Ηταν σχεδόν ο μόνος στη στά-
νη που ήθελε άλλη ζωή, τη ζωή της πόλης, άλλη προ-

οπτική και άλλα όνειρα που κάποτε όμως κάρπισαν 
έστω και αργά και έτσι έφυγε για την πόλη να νοικοκυ-
ρέψει σπίτι με μπάνιο, ραδιόφωνο, έπιπλα, τηλεόραση 
και καθαριότητα και σχεδόν όλα με τα άξια χέρια του, 
παρατηρώντας μόνο τα μεσοαστικά σπίτια και βρίσκο-
ντας λιγοστά υλικά από τα σπίτια που κατεδαφίζονταν 
λόγω αντιπαροχής .

Το άλογό μας χλιμίντρισε με χαρά μόλις είδε τον 
πατέρα. Αυτός το καβαλίκεψε και έβαλε και εμένα στο 
σαμάρι πάνω από την παρδαλή κουβερτούλα και κατη-
φορίσαμε για το χωριό. Μέχρι παρακάτω μας ξεπρο-
βόδισε και ο Πατούνας. ‘Υστερα γύρισε στο καθήκον 
του, γιατί φύλαγε τον τραχανά που τον είχαν απλώσει 
οι γυναίκες στα τσιόλια να λιαστεί, μην έρθει κάνας 
λύκος, σαν την άλλη φορά. Αχολόγαγε ο τόπος απ’ τις 
πεταλωμένες οπλές του αλόγου, τις φωνές μας και το 
τραγούδι του πατέρα. Το τραγούδι του δεν ήταν λυπη-
μένο σαν της μάνας. ‘Ηταν πιο χαρούμενο, έδινε ελπί-
δα και πιο πολύ υμνούσε τα βνά, τα πρόβατα και βεβαί-
ως η συνηθισμένη αναφορά στον Φέζο Δερβέναγα. Η 
μάνα με λυγμούς τραγούδαγε και έλεγε όλο «καλημέρα 
του, ούι καλημέρα σου, σια που 'σαι σήμερα νιάτα μου» 

και μετά τραγουδιστά πολλά λόγια με έντονα φωνήε-
ντα, μόλις ήταν μόνη της στον αργαλειό. Όταν πήγαι-
να εκεί να πάρω καμιά καραμέλα από την ποδιά της, 
την τράβαγα να μην κλαίει, δεν ήθελα άλλο να τρα-
γουδάει με πόνο, ήθελα κι εγώ τη χαρά και την γαλήνη 
στη ζωή μας. Αυτή έκλαιγε γιατί πέθανε νιος, ο αδελ-
φός της ο Γιάννης, είκοσι τεσσάρων χρονών παλικάρι 
από την κακιά αρρώστια · και για να μην τη γλέπουν οι 
άλλοι, μοναχή της πήγαινε λίγο απόμερα στον αργα-
λειό, τραγουδώντας για να αντέξει τον πόνο της, αφού 
πνίγονταν από τους λυγμούς και σκουπίζονταν με την 
ποδιά και μου το χάλαγε εμένα. Νόμιζα ότι μόνο εγώ 
είχα δικαίωμα στην ποδιά και αυτή είχε μόνο υποχρέ-
ωση να τη γιομίζει με πραγματάκια και με καλούδια. 

Μια βολά μας επισκέφθηκαν από την Βοβούσα κάτι 
Βλάχοι και με πείραξαν εμένα, λέγοντας με “δεσποι-
νάκι” και προσβλήθηκα και κρύφτηκα στην ποδιά της 
μάνας, αφού δεν ήξερα τι σήμαινε η λέξη, την πήρα 
για κακό και ντράπηκα. Πόση καλοσύνη η ποδιά της 
και πόσο απάγγειο για τα δικά μου συναισθήματά. 
Μου στέγνωνε με αυτήν τα δάκρυα και ακούμπαγα στη 
ζεστασιά της και τύλιγε σε αυτήν το κεφαλάκι μου και 
μου έλεγε το παραμύθι με τον κουκουτάκο, το παρα-
μύθι με τη γριά, τον γέροντα, το ξινόγαλο και το ροκο-
κότσαλο και άλλα ... Με αυτήν την ποδιά γύριζε από 
το κηπάρι της Λούτσας και την γιόμιζε με πασταλάκια 
... Με αυτήν την ποδιά έφερνε το απόγιομα φρέσκα 
μυρουδάτα χαμοκέρασα... 

Με αυτήν την ποδιά ίδιαζε, έγνεθε, με αυτήν έπια-
νε τα αγγειά όταν μαγείρευε για να μην καεί, με αυτήν 
μάζευε τα προσανάμματα και τις ίσκνες... και πόσα δεν 
έκανε με αυτή την ποδιά στον μικρό μας κόσμο... 

Ακούω το νεράκι που τρέχει δροσερό από την βρύ-
ση μας στην Οξυά και σχεδόν επανέρχομαι στο σήμε-
ρα. Σηκώνομαι και πατώ στα λασπόνερα, στο κόκκινο 
χώμα της Μόρφας ποτισμένο με το νερό της βρύσης, 
στα χορτάρια που πάντα φυτρώνουν στον αέναο χρό-
νο και τηράω ψηλά τον ουρανό που άρχισε να γιομί-
ζει με αστέρια... 

Όλα τόσα γνώριμα μετά από τόσα χρόνια! ‘Όλα 
όμως τόσο άδεια! Αχ αυτή η απουσία των δικών μας 
ανθρώπων, πόσο αβάσταχτη είναι μερικές φορές! Αυτά 
όμως είναι τα ίχνη της παιδικής μου ηλικίας και άλλα 
που δεν φαίνονται, αλλά τα αισθάνεσαι, όταν πας να 
μαζέψεις νάνες, τσκνίδια, σαλέπι, τσάϊ, κράνια, τούρ-
τες ...

Τόσο όμως απαραίτητα και πάντα παρόντα για να 
ξεσκαρτάρεις τα περιττά, να μένουν μόνο τα σημαντικά 
για να παραμερίζεις το εγώ για χάρη του εμείς!

Βιωματικά και μη

της ΕΛΕΝΗΣ Π. ΡΑΠΤΗ

ΣΤΑΝΗ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ (ΤΣΟΥΚΑ) - Γυναικόπαιδα 1961. ΑΡΧΕΙΟ ΕΛ. ΡΑΠΤΗ.
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από τον Κώστα 
Μακρή

Αδελφότητα 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου

Να κι ένας σύλλογος που εν μέσω κορωνοϊού και 
τηρώντας τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα 
έκανε Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες. Η Αδελ-
φότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου στις 23 Ιουνίου 
έκανε στα Γραφεία της Γενική Συνέλευση και αρχαι-
ρεσίες και ανανεώθηκαν τα συλλογικά της όργανα 
ως εξής:
Α. Διοικητικό Συμβούλιο
1. Τάγκας Κωνσταντίνος του Τηλέμαχου, Πρόεδρος,
2. Αθανασοπούλου Δέσποινα του Ιωάννη, Αντιπρό-
εδρος,
3. Τάγκα Βιργινία του Χρήστου, Γραμματέας,
4. Παπιγκιώτης Χριστόφορος του Μιχαήλ, Ταμίας
5. Γιαννακός Γεώργιος του Νικολάου, μέλος
6. Μπονόβας Λάμπρος του Θεοχάρη, μέλος
7. Τσουμάνης Γεώργιος του Βασιλείου, μέλος
Β. Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Γιαννακός Θεοχάρης του Ιωάννη
2. Αρβανίτης Ιωάννης του Αλεξίου,
3. Τσουμάνης Δημήτριος (Μιχάλης) του Αλεξίου
Γ. Εκπρόσωποι στην Π.Ο.Σ.Σ.
1. Τάγκας Κωνσταντίνος του Τηλέμαχου
2. Παπιγκιώτης Χριστόφορος του Μιχαήλ
Καλή επιτυχία στο έργο τους που οι επικρατούσες 
συνθήκες το κάνουν πραγματικά δύσκολο.

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
Σαρακατσαναίων (Π.Ο.Σ.Σ)

Ανάδειξη Νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Με σύμμαχο την τεχνολογία έγινε την Κυρια-
κή 6/6/2021 διαδικτυακά για πρώτη φορά η 

38η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευ-
ση, σύμφωνα με το καταστατικό της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων (Π.Ο.
Σ.Σ.).

Η νέα Διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Σαρακατσαναίων εκλέχτηκε από τρι-
άντα επτά (37) Συλλόγους Σαρακατσαναίων και 
ψήφισαν εβδομήντα τέσσερις (74) αντιπρόσωποι 
από όλη την Ελλάδα. Η απρόσκοπτη διενέργεια 
των εκλογών κατέστη εφικτή, με απόλυτη δια-
σφάλιση του απορρήτου και της αξιοπιστίας της 
διαδικασίας για την προστασία της ατομικής και 
δημόσιας υγείας.

Μετά τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογι-
σμό ( οι οποίοι υπερψηφιστήκαν ομόφωνα ) ακο-
λούθησε συζήτηση και διάλογος για θέματα που 
απασχολούν το οργανωμένο Σαρακατσάνικο κίνη-
μα. 

Η ψηφοφορία διεξήχθη ηλεκτρονικά - μετά την 
ομόφωνη αποδοχή από το σώμα - με την παρου-
σία, για πρώτη φορά, Δικαστικού αντιπροσώπου, 
ο οποίος ήταν επικεφαλής της εφορευτικής επι-
τροπής. Εκλεχτήκαν.
1) ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ Ν.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος, 2) ΦΑΡ-
ΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιπρόεδρος, 3) ΚΟΥΜΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Γραμματέας, 4) ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ειδικός Γραμματέας, 5) ΜΠΑΡΜΠΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ταμίας, 6) ΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Μέλος: Yπεύθυνος Ανταμώματος Περτουλίου, 7)
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος: Υπεύθυνος Δη-
μοσίων Σχέσεων, 8) ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Μέλος: 
Υπεύθυνη εικαστικών και καλλιτεχνικών Εκδηλώ-
σεων, 9) ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέλος : Υπεύθυ-
νος Νεολαίας
Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλεχτήκαν: Πάνου 
Bούλα, Κυργιάννης Κωνσταντίνος, Σακαλής Μιχά-
λης.

Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη για 14 
Μαρτίου Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 

της Αδελφότητας δεν πραγματοποιήθηκε λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων εξαιτίας των υγειονομικών 
συνθηκών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 41 - Νόμος 4807/2021 η 
θητεία των οργάνων διοίκησης και των λοιπών κατα-
στατικών οργάνων των ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ , αθλητικών, 
φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων 
εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ 
τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργη-
θεί ή δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την 

ημερομηνία λήξης της, έως την 31/10/2021.
Κατόπιν τούτου σας καλούμε σε Εκλογοαπολογιστι-

κή Γενική Συνέλευση, εφόσον το επιτρέψουν οι υγειο-
νομικές συνθήκες, στο Γραφείο της Αδελφότητας, 
Ζήνωνος 30, την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, ώρα 
11.00 με θέματα:

• Απολογισμός θητείας ΔΣ
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
• Αρχαιρεσίες, Ανάδειξη νέου ΔΣ
• Προγραμματισμός δράσεων
Η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης είναι επιβεβλημέ-

νη για τη νομιμότητα δράσεων του ΔΣ και την απε-
μπλοκή του τραπεζικού λογαριασμού της Αδελφότητας 
που είναι απαραίτητος για την έκδοση της εφημερίδας. 

Αδελφότης των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου
Παράταση θητείας ∆.Σ., Πρόσκληση Εκλογοααπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

Εθνική Τ.Ε.
• Μπαλατσός Ιωάννης, Ιωάννινα,  ................................. 50 €
• Παπικιγκιώτης Κων/νος,  ................................................ 50 €
• Καρβούνης Αχιλλέας, Σταυράκι Ιωαννίνων,  ........... 20 €
• Γάκη Ευαγγελία, Δράμα,  ................................................ 30 €
• Κωνσταντάκος Γεώργιος, Κόκλυζα Ηγου/τσας,  .... 20 €
• Καψάλης Χρήστος, Έδεσσα,  ......................................... 30 €
• Μυριούνης Π. Ιωάννης Δελβινάκι,  ............................. 20 €
• Μυριούνης Ιωάνν. Περικλής, Δελβινάκι,  .................. 20 €
• Αρβανίτη-Χουιλίδου Αλίκη, Κοζάνη,  .......................... 20 €
• Μπιστιόλη Αχ. Κων/να, Ιωάννινα,  ............................100 €
• Γεωργούσης Δημήτριος,  ................................................ 20 €
• Αρβανίτης Χρυσόστομος, Ασφάκα,  ............................ 20 €
• Νταχρής Νικόλαος, Καλπάκι,  .....................................100 €
• Μπίκος Σπύρος, Αθήνα,  ................................................. 40 €
• Αποστόλου Μαρία, Αυλώνας Αττικής ........................ 20 €
• Τσουμάνης Θεόδωρος, Γιάννενα ................................. 40 €
• Κώνστα Λαμπρινή, Ηγουμενίτσα .................................. 30 €

Eurobank
• Καρβούνης Ευάγγελος, Αθήνα,  ................................... 30 €
• Γιαννακός Λάμπρος, Ηγουμενίτσα,  ............................ 50 €
• Καρυώτης Βασίλης, Θεσ/νίκη,  ...................................100 €
• Μπάρκας Κων/νος, Κανάλι Πρεβέζης,  ...................... 40 €
• Καραμπάς Βασίλης, Ιωάννινα,  ..................................... 20 €
• Κήττας Αριστοτέλης, Τρίκαλα,  ..................................... 20 €
• Κάτσενος Αρσένης, Ιωάννινα, ...................................... 20 €
• Γιαννακός Ευάγγελος, Ιωάννινα,  ................................ 20 €
• Γιαννακού Μαρία, Ιωάννινα,  ........................................ 20 €

• Κάτσινος Λάμπρος, Παλαιόκαστρο,  ........................... 20 €
• Κάτσινου-Μουταφτσίδου Αλεξάνδρα, Θεσ/νίκη,  .. 20 €
• Σκεύας Αντώνιος, Θεσ/νίκη,  ......................................... 30 €
• Κάτσενος Γεώργιος,  ........................................................ 30 €
• Τάγκα Ναυσικά, Ιωάννινα,  ............................................ 20 €
• Μπιλιώνας Διονύσιος, Αυλώνας ................................. 20 €
• Τσουμάνης Θεοχάρης, Σαρωνίδα,  .............................. 20 €
• Κατσαβριάς Παναγιώτης, Θεσ/νίκη,  .......................... 20 €
• Φερεντίνου Κων/να,  ....................................................... 30 €
• Άγνωστος, κατάθεση 11/5/21 .....................................  20 €

Στα μέλη
• Ζωγράφος Γεώργιος, Πέρδικα,  ................................... 20 €
• Ζωρκάδης Δημοσθένης, Πέρδικα,  ............................. 40 €
• Τάγκας Σωτήρης, Πέρδικα, ............................................ 20 €
• Γόγολος Β. Γιώργος, Πέρδικα,  ..................................... 20 €
• Γόγολος Γ. Ιωάννης, Ηγουμενίτσα,  ............................ 20 €
• Πάσχος Δημήτριος, Ηγουμενίτσα,  .............................. 20 €
• Χαρίσης Αναστάσιος, Ηγουμενίτσα,  .......................... 20 €
• Κατρής Κ. Λάμπρος, Ηγουμενίτσα, ............................. 20 €
• Τσάτσος Ζήσης, Νέο Ηράκλειο,  .................................. 30 €
• Γιαρίμη-Μαρμαρινού Χρυσούλα, 
Περίσταση Κατερίνης .......................................................... 20 €
• Παπακώστας Χρήστος, Καλπάκι,  ................................ 20 €
• Αντώνης Κ. Ψαρογιώργος, Αθήνα,  ............................ 30 €
• Άρης Γ. Τσουμάνης, Ιωάννινα  ...................................... 20 €
• Πέτρος Λ. Τάγκας, Αθήνα  .............................................. 20 €
• Μιχάλης Κ. Λουτσάρης Ηγουμενίτσα  ........................ 20 €

Για το... καρδάρι συνδρομές - ενισχύσεις
         . 

Παλαιές Σαρακατσάνικες φωτογραφίες
Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύονται σε διάφορα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης παλαιές σαρακατσά-
νικες φωτογραφίες από φωτογραφικές συλλογές 

και οι οποίες δεν ήταν γνωστές μέχρι τώρα. Επίσης δη-
μοσιεύονται καρτ ποστάλ γυναικών με σαρακατσάνικη 
ενδυμασία.

Σε μία από αυτές, 
από τη φωτογραφική 
Συλλογή του Ελβετού 
αρχιτέκτονα Manuel 
Baud Bovy, η οποία 
βρίσκεται στο Πολι-
τιστικό Ίδρυμα της 
Τραπέζης Κύπρου στη 
Λευκωσία, η Αρετή 
συζ. Χριστόφορου 
Φερεντίνου το γένος 
Χαρ. Αχνούλα πλένει 
στο Κουκούλι Ζαγορί-
ου το 1959. Η Αδελ-
φότητα ζήτησε από το 
Πολιτιστικό Ίδρυμα αν 
υπάρχουν και άλλες 
σαρακατσάνικες φωτογραφίες. 

Σε μία άλλη φωτογραφία από το λεύκωμα "Εn Grece", 
Εκδ. Paul Hartmann του Αρχαιολόγου, ελληνιστή, μέ-
λους της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και φωτογράφου 
Antoine Bon, μία γυναίκα, μάλλον Σαρακατσάνα, γνέ-
θει με τη ρόκα της, κάπου στην Ήπειρο γύρω στο 1930. 
Όποιος μπορεί να βοηθήσει σχετικά με την εικονιζόμενη 
και τον τόπο ας μας ενημερώσει.

Σε ένα καρτ 
ποστάλ φαίνεται 
μία «Σαρακατσά-
να» χωρίς κάλτσες 
σε ένα αρχοντικό, 
μάλλον Ζαγορίσιο 
σπίτι. 

Αν έχουν πει πέ-
σει στην αντίληψή 
σας και άλλα καρτ 
ποστάλ με Σαρα-
κατσάνους ή Σαρα-
κατσάνες θα ήταν 
ενδιαφέρον να τα 
συγκεντρώσουμε. 
Ήταν μία συνήθεια 
του παρελθόντος, η 

αποστολή ευχετηρίων καρτών, που η τεχνολογία και ο 
σύγχρονος τρόπος ζωής εξαφάνισε.
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Σε τούτο συντέλεσε η προσέλκυση 
του ενδιαφέροντος προσώπων που 
ασχολούνται με την καταγραφή 
λαογραφικών στοιχείων για τους 
Σ., ιδίως Σ. συγγραφέων και 
εκπαιδευτικών (Χ. Τσουμάνης, Ε. 
Μακρής, Γ. Καψάλης, Θ. Καλοδήμος, 
Γ. Καπρινιώτης, Γ. Τσουμάνης κ.α.), 
εργασίες των οποίων δημοσιεύτηκαν 
σε αυτή, συχνά ή σε τακτική βάση 
θέματα πολιτικής και άλλα, ξένα με 
την αποστολή της Αδελφότητας ως 
πολιτιστικού σωματείου. 

Εξάλλου, η αποτίμηση της 
πορείας της εφημερίδας οδηγεί 
στην παραδοχή ότι αποτέλεσε το 
μέσο και το εφαλτήριο για την 
επίτευξη των σοβαρών στόχων, 
που έθεσε σταδιακά η Αδελφότητα 

με αφορμή την κυκλοφορία 
της. Ειδικότερα, μέσω 
αυτής απηύθυνε εκκλήσεις 
σε ευρύτερο κύκλο Σ. της 
Ηπείρου και έτσι προώθησε 
και οργάνωσε με επιτυχία 
τη συλλογή παλιών 
φωτογραφιών, με πρόσωπα 
και εικόνες του τρόπου ζωής 
των Σ., βασικά της Ηπείρου, 
που κατέληξε στην έκδοση, 
το 2011, του εξαιρετικού 
φωτογραφικού λευκώματος 
“Σαρακατσαναίοι - Πορεία 
στον τόπο και στο χρόνο”. Ομοίως, 
η δημοσίευση στην εφημερίδα από 
τρίτους (Χ. Τσουμάνης κ.α.) και ιδίως 
από τους Π. Κατρή και Δ. Τάγκα, 
γενεαλογικών δένδρων δεκάδων 
οικογενειών Σ. της Ηπείρου κατέληξε 
στην έκδοση από την Αδελφότητα, 
το 2015 και με επιμέλεια των 
ιδίων, του πρωτοποριακού βιβλίου 
“Σ. της Ηπείρου - Γενεαλογικά 
δένδρα”. Ακόμη, η δημοσίευση σε 
αυτήν σε τακτική βάση άρθρων 
των φιλολόγων Γ. Καπρινιώτη και 
Θ. Γόγολου οδήγησε στην έκδοση 
από την ίδια, το 2017 και το 2018, 
των βιβλίων τους “Στα χνάρια της 
Σαρακατσάνικης Παράδοσης” και 
“Σαρακατσάνικα και άλλα Ανάλεκτα 
Σαρακατσαναίων”, αντίστοιχα, με 
βάση τα άρθρα τους αυτά. Προη-
γήθηκε η έκδοσή της, το 2012, του 
βιβλίου “Σαρακατσάνικα Μολοήμα-
τα” με άρθρα (αφηγήσεις κ.α.) του 
αείμνηστου Ναπολέοντα Βαγγελή, 
το σύνολο των οποίων είχε δημο-
σιευτεί σε αυτήν. Γενικά, η τακτική 
κυκλοφορία της εφημερίδας βοήθησε 

τα μέγιστα στις ως άνω εκδόσεις 
της Αδελφότητας, αλλά ακόμη και 
στη διάθεση τούτων, το πλούσιο δε 
αυτό έργο, με τις εκδόσεις της που 
προηγήθηκαν, το 1983 του βιβλί-
ου “Τα Σαρακατσάνικα Τραγούδια 
της Ηπείρου“, έπειτα των κασετών 
- CD με τα τραγούδια του Σ. γάμου 
και το 2008 του βιβλίου “Μνήμη 
Κατσαντώνη” και του Λευκώματος 
«Σαρακατσάνα - Εικόνα και Λόγος» 
και ασφαλώς με την όλη πορεία 
αυτής, προκάλεσαν το 2013 τη 
σχετική πρόσκληση και το στήσιμο, 
κατόπιν, από την ίδια Σαρ. κονα-
κιού στο Μουσείο Ευρωπαϊκού 
και Μεσογειακού Πολιτισμού στη 
Μασσαλία της Γαλλίας, όπου 
διατηρήθηκε για επτά έτη, με διεθνή 
προβολή των Σ. και του πολιτισμού 
τους. 

Από όλα τα ανωτέρω 
πιστοποιείται ότι η 
έκδοση των «Σ.Χ.» 
συνιστά ορόσημο για 
την Αδελφότητα, γιατί 
υπήρξε η απαρχή μιας 
νέας πορείας της, με 
σημαντικές εκδόσεις 
και με δράσεις που 
υποβοήθησε η έκδοση 
αυτή και οι οποίες 
άλλαξαν την εικόνα της, 
εξύψωσαν το κύρος της 
και την κατέστησαν ένα 
από τα πιο δραστήρια 
και επιφανή μέλη της 
Π.Ο.Σ.Σ. και της Π.Σ.Ε. 

 Στα 85 φύλλα που 
κυκλοφόρησαν κατά την εικοσαετή 
πορεία της δημοσιεύτηκαν 
σημαντικά άρθρα για πολλά 
θέματα, από τα οποία πάντως και 
ενδεικτικά αξίζουν ιδιαίτερη μνεία ως 
χαρακτηριστικά (μαζί με τις παλιές 
φωτογραφίες) της ταυτότητάς της 
: α) Αυτά για τα Γ.Δ., όπως και 
τα βιωματικά κείμενα ή αφηγήσεις 
παλαιότερων, π.χ. σε άρθρα των Χ. 
Τσουμάνη και Γ. Καπρινιώτη, που 
περιγράφουν συμβάντα και σκηνές 
του Σ. τρόπου ζωής, αλλά και με 
ατόφιο το γλωσσικό ιδίωμα των Σ. 
β) Η επιτυχής έρευνα του Π. Κατρή 
για τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες 
του ονόματος «Σαρακατσάνος». γ) 
Οι περιγραφές για τις στάνες των Σ. 
της Ηπείρου, των Μ. (Δ.) Τσουμάνη, 
Ν. Γιαννακού, Δ. Κάτσενου κ.α., η 
πλήρης καταγραφή των οποίων, όσο 
είναι εφικτή, μπορεί να αποτελέσει 
υλικό προς νέα έκδοση. Ασφαλώς, 
δημοφιλής στήλη της είναι αυτή των 
κοινωνικών, που συγκινεί ιδιαίτερα 

Συμπληρώνονται φέτος 20 χρό-
νια από την έκδοση του πρώτου 
φύλλου της εφημερίδας μας “τα 
Σαρακατσάνικα Χαιρετήματα”.

Στις σκέψεις των εκάστοτε Δ.Σ. 
της Αδελφότητας πάντα υπήρχε 
η ιδέα έκδοσης εφημερίδας που 
θα κάλυπτε και την ανυπαρξία 
μιας άλλης, που μέσω αυτής θα 
προβάλλονταν τα ήθη, έθιμα και 
η πολιτιστική μας κληρονομιά.

Το έτος 2001 αποδείχτηκε ότι 
ήταν ο κατάλληλος χρόνος, ώστε 
όλες αυτές οι σκέψεις να γίνουν 
πράξη, όταν ο τότε πρόεδρος 
Νίκος Καζούκας, μαζί με όλα τα 
μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν την 
έκδοση του πρώτου φύλλου της 
εφημερίδας μας, τα “Σαρακατσά-
νικα Χαιρετήματα”.

Το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο, 
έπρεπε να βρεθούν οι συνεργά-
τες - αρθρογρά-
φοι, σχετική ύλη, 
αλλά και κυρίως 
συνδρομητές, οι 
οποίοι θα βοη-
θούσαν οικονο-
μικά την έκδοσή 
της.

Στην πορεία 
και βήμα-βήμα 
κατόρθωσε να 
ορθοποδήσει και 
να συνεχιστεί η 
έκδοση των υπό-
λοιπων φύλλων ως 
τις μέρες μας.

Σε όλα αυτά τα 
χρόνια που πέρασαν δημοσιεύ-
τηκαν πολλά θέματα, απόψεις, 
παρουσιάσεις βιβλίων διαφόρων 
συγγραφέων αλλά και της ίδιας 
της Αδελφότητας, με αποτέλεσμα 
να εμπλουτίζεται με ύλη και να 
εκδίδεται κανονικά.

Φυσικά η βοήθεια των συνερ-
γατών-αρθρογράφων και όσων 
καταπιάστηκαν με διάφορα θέμα-
τα και την εκάστοτε συντακτική 
επιτροπή ήταν μεγάλη.

Επέλεγαν θέματα που άγγιξαν 
το σινάφι μας και μας γύρισαν 

όλους πολλά χρόνια πίσω, στις 
καλές εποχές τότε, που ο νομα-
δισμός και τα τσελιγκάτα ήταν σε 
πλήρη ακμή.

Τα κοινωνικά θέματα (γάμοι, 
γεννήσεις, βαπτίσεις, θάνατοι) 
είναι τα πρώτα που πολλούς 
συνδρομητές τους ενδιαφέρουν 
και τα παρακολουθούν ακόμα και 
σήμερα με μεγάλη προσοχή.

Οι ενισχύσεις-συνδρομές για 
το καρδάρι, έπαιξαν και παίζουν 
μεγάλο ρόλο, γιατί η βοήθεια είναι 
μεγάλη, στο να αντέξει οικονομικά 
και ως ένα σημείο λειτουργεί και 
ως άμιλλα μεταξύ των συνδρομη-
τών.

Είναι συγκινητικό όταν βλέ-
πουμε τους ανθρώπους μας, στα 
διάφορα ανταμώματα (Γυφτό-
καμπος, Φλάμπουρα Πρέβεζας, 

Ηγουμε-
ν ί τ σ α ς 
ή όπου 
α λ λ ο ύ 
η Αδελ-
φ ό τ η -
τα έχει 
σ υ μ μ ε -
τ ο χ ή ) 
θα έρχο-
νται με 
π ρ ο -
θ υ μ ί α 
για να 
δώσουν 
τη συν-
δ ρ ο μ ή 

τους, ‘’για την εφημε-
ρίδα μας’’ όπως λένε.

Τελειώνοντας θέλω να εκφρά-
σω την επιθυμία μου να συνεχί-
σουμε την προσπάθεια για την 
ενίσχυση της Αδελφότητας και 
ως εκ τούτου και την έκδοση της 
εφημερίδας.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω 
τους συνεργάτες της εφημερίδας, 
όλους όσους βοήθησαν οικονομι-
κά, αλλά και τα εκάστοτε Δ.Σ.

Βασίλης Σαλμάς 
πρ. Πρόεδρος Αδελφότητας, 

υπεύθυνος εφημερίδας 2013-2019

“Σ. Χαιρετήµατα” 20 ετών - Μία “ιστορία επιτυχίας” 
του Αποστόλη Γ. Βαλάκου

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η εφηµερίδα µας 
“Τα Σαρακατσάνικα Χαιρετήµατα”

τους παλαιότερους και όσους 
γνωρίζουν καλά πρόσωπα και 
οικογένειες και η οποία, σε 
κάθε περίπτωση, συνιστά μορφή 
αρχειοθέτησης των «σημαδιακών» 
γεγονότων (γάμων, γεννήσεων - 
βαπτίσεων, θανάτων) για όλες, 
σχεδόν, τις οικογένειες των Σ. της 
Ηπείρου. 

 Η βελτίωση της εφημερίδας 
είναι δυνατή, συναρτάται όμως και 
με τις οικονομικές παραμέτρους 
της έκδοσης και με τη συμμετοχή 
με αρθογραφία προσώπων που 
έχουν τα βιώματα, τις γνώσεις και 
τη δυνατότητα να συνεισφέρουν. 
Ίσως, θα ήταν σκόπιμο να 
παραχωρηθεί χώρος της προς 
εκτεταμένη καταχώριση των 
δράσεων των ανά την Ελλάδα 
σωματείων Σ., με επακόλουθη 
διεύρυνση των συνδρομητών της. 
Επίσης, θα ήταν δυνατή η τακτική 
δημοσίευση σε μόνιμη στήλη 
επιλεγμένων αποσπασμάτων από 
βιβλία για τους Σ., για να γίνουν 
ευρέως γνωστά και καθώς αυτή 

διευκολύνεται από το γεγονός ότι 
πλέον πολλά έχουν εκδώσει Σ. συγ-
γραφείς. Θα μπορούσε, ακόμη, να 
εξεταστεί βελτίωση της εμφανίσεώς 
της με την ολική ή και περιορισμένη 
μετατροπή της σε έγχρωμη, σε κάθε 
δε περίπτωση πρέπει να επιδιωχθεί 
η καλύτερη τεχνικά απόδοση 
των ασπρόμαυρων φωτογραφιών. 
Όλα αυτά είναι θέματα προς 
διερεύνηση, ιδίως από το Δ.Σ. 
και τη Συντακτική Επιτροπή της. 
Πάντως, αξίζουν σίγουρα επαίνους 
τα Δ.Σ. και οι Σ.Ε. της εικοσαετίας 
της κυκλοφορίας της και ιδίως 
όσοι συνέδραμαν με την αδιάλειπτη 
και συγκροτημένη αρθογραφία 
τους σε όλη τη διάρκειά της, όπως 
π.χ. οι Θ Γόγολος και Δ. Τάγκας. 
Το βέβαιο είναι ότι με συλλογική 
προσπάθεια συντελέστηκε μία 
«ιστορία επιτυχίας», άξια και 
προβολής και μιμήσεως. Αυτονόητη 
η ευχή για μακροημέρευσή της, 
με πλούσια και ποιοτική ύλη και 
πιστή πάντοτε στην ανόθευτη 
παράδοση. 



τα
σαρακατσανικα 7φ. 86

Το 1977 προέκυψε από την ανά-
γκη της επικοινωνίας των λιγοστών 
Σαρακατσαναίων Ηπειρωτών και της 
επιθυμίας τους να συμβάλλουν στην 
πολύτιμη πολιτιστική μας κληρονομιά.

Δέκα χρόνια αργότερα (1988) η 
Αδελφότητα απέκτησε ιδιόκτητο χώρο 
(69 τ.μ.) στο κέντρο της Αθήνας.

Δεκατρία χρόνια μετά, αφού όλοι 
θεωρούσαμε απαραίτητη την έκδο-
ση εφημερίδας σύμφωνα και με τους 
καταστατικούς σκοπούς της Αδελφο-
τητας, στη Γενική Συνέλευση το 2001 
εγκρίναμε παμψηφεί την πρόταση 
του τότε διοικητικού συμβουλίου για 
την έκδοση της εφημερίδας με τίτλο 
"ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΧΑΙΡΕΤΗΜΑΤΑ".

Αισθάνομαι την υποχρέωση να 
αναφέρω ότι η σύνθεση του τότε Δ.Σ. 
ήταν η εξής:

Πρόεδρος Νίκος Καζούκας, αντι-
πρόεδρος Δημήτρης Κάτσενος, γραμ-
ματέας Νίκη Λάκα, Ταμίας Ανδρέας 
Α. Τσουμάνης και μέλη Δημήτριος Λ. 
Τάγκας, Χρήστος Κώτσης και Σπύρος 
Κεραμάρης.

Χαρούμενη και συγκινητική εκεί-
νη η Γεν. Συνέλευση αφού το πρώτο 
φύλλο εξεδόθη με προσφορά δύο 
μελών της Αδελφότητας.

Επειδή είχα ασχοληθεί με έκδοση 
εφημερίδας από το 1978 γνωρίζω πολύ 
καλά τις δυσκολίες, τους κόπους και 
τις θυσίες στις οποίες υποβάλλονται 
όσοι είναι υπεύθυνοι έκδοσης εφημε-
ρίδας (χωρίς να είνια επαγγελματίες) 
και η οποία απευθύνεται όχι μόνο 
στους Σαρακατσαναίους αλλά και σε 
ανθρώπους που ασχολούνται με τον 
πολιτισμό.

Δεν θα αναφέρω ονόματα γιατί 
ξέρω ότι αυτοί, που ήταν ''μπροστά-
ρηδες'' υπεύθυνοι για την μέχρι τώρα 
έκδοση της εφημερίδας διακρίνονται 
για την ταπεινότητά τους και δεν θα 
το ήθελα αλλά και ''χωριό που φαίνε-
ται κολαούζο δεν θέλει''.

Η εφημερίδα κατάφερε να μπει 

στην καρδιά όποιου την είχε πάρει 
στα χέρια του, από τους ανθρώπους 
των γραμμάτων μέχρι τον απλό Σαρα-
κατσάνο.

Θα αναφέρω το παράδειγμα με 
τον μακαρίτη Γρηγόρη Τσουμάνη, από 
το Παλαιόκαστρο Θεσπρωτίας, που 
χάθηκε η εφημερίδα, που του στεί-
λαμε. Μου τηλεφώνησε και μου είπε: 
΄Ήλία έμαθα ότι βγήκε το καινούριο 
φύλλο της εφημερίδας, αλλά εγώ δεν 
το έλαβα. Θέλω να μου το στείλεις 
γιατί και να το διαβάσω θέλω αλλά 
κρατάω και αρχείο''.

Πέρασαν εννέα χρόνια από όταν 
έφυγε από την πρόσκαιρη ζωή ο 
Ναπολέων Βαγγελής και πολλοί συνα-
φλήδες ακόμα μου 
λένε: ''Όλη η εφημε-
ρίδα είναι καλή, αλλά 
αυτά που έγραφε ο 
Ναπολέων δεν τα 
ξεχνάω''. Όλων μας 
άρεσαν τα κείμενα 
του Ναπολέοντα. 
Ίσως να μας επηρέ-
ασε και η αγάπη που 
είχαμε στο ταπεινό, 
καλόκαρδο και ξεχω-
ριστό ιδρυτικό μέλος 
μας.

Πολλοί ήταν αυτοί 
που βοήθησαν οικονομικά την εφημε-
ρίδα μας. Θα αναφέρω μόνο τον Βασί-
λη Μπομπότα από τη Θεσσαλονίκη, 
που έφυγε για την αιωνιότητα πριν 
λίγες μέρες για να τιμήσω αυτόν και 
όσους φίλους δεν είνια πια στη ζωή.

Η εικοσάχρονη εφημερίδα μας πέρα 
από την προσφορά της στον πολιτι-
σμό, ξύπνησε μνήμες από τη ζωή της 
μεγάλης οικογένειας των Σαρακατσα-
ναίων και συνετέλεσε στη σύσφιξη 
των σχέσεων των συναφλήδων όπου 
και αυτοί βρίσκονται. 

Ηλίας Θεοδ. Κάλλης
πρ. Πρόεδρος Αδελφότητας, 

υπεύθυνος εφημερίδας 2005-2007

Επομένως, είναι σίγουρο ότι τα 
«Σαρακατσάνικα Χαιρετήματα» 
οφείλουν την επιτυχή πολύχρονη 
έκδοσή τους, αλλά και την αγάπη 
των αναγνωστών τους, αρχικά 
στους ανθρώπους που έχουν ανα-
λάβει, όλα αυτά τα χρόνια, την 
έκδοση της εφημερίδας. 

Αυτοί εργάζονται με ζήλο, με 
αυταπάρνηση και αγάπη για έναν 
κοινό σκοπό, που είναι η όσο το 
δυνατόν καλύτερη και πληρέστε-
ρη έκδοση της εφημερίδας. 

Έπαινος και ευχαριστίες ανή-
κουν και σε όλους όσοι γράφουν 
στα «Σαρακατσάνικα Χαιρετήμα-

τα», κείμενα 
που πηγά-
ζουν από τις 
θύμησες της 
σαρακατσά-
νικης ζωής 
και παράδο-
σης, κείμενα 
που βασί-
ζονται στην 
επιστημονι-
κή έρευνα, 
καημοί και 
πα ράπο να 
της δικής 

τους προσωπικής ζωής. 
Ένα επιπρόσθετο στοιχείο που 

απαιτείται για μια πολυετή επιτυ-
χημένη έκδοση είναι η τήρηση 
της δεοντολογίας, που σημαίνει 
ο σεβασμός προς τον αναγνώστη, 
αλλά και προς τον αρθρογράφο 
της εφημερίδας. Και αυτό είναι 
κάτι που το ακολούθησαν από 
την αρχή τα «Σ. Χ.», αποφεύγο-
ντας κείμενα που διχάζουν, που 
δηλητηριάζουν, που δημιουργούν 
έχθρες και αντιπαλότητες. 

Τα «Σ. Χ.» σέβονται τους συγ-
γραφείς, σέβονται τους αναγνώ-
στες, τιμούν και σέβονται τις 

αρχές, εκτιμούν και αναγνωρίζουν 
την προσφορά του καθενός. 

Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι η 
σημαντικότερη προσφορά ενός 
εντύπου αυτής της μορφής είναι η 
ίδια η θεματική, που αναδεικνύει 
και υπηρετεί. 

Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι τα «Σ. Χ.» υπη-
ρετούν, κατά τον καλύτερο τρό-
πο, τη σαρακατσάνικη παράδοση, 
παρουσιάζουν θέματα και από-
ψεις που δένουν το παρόν με το 
παρελθόν, παρουσιάζουν άρθρα 
και μελέτες, που διακρίνονται για 
την επιστημονική τους πληρότη-
τα και αποτελούν παρακαταθήκη 
για τις επόμενες γενιές. 

Η θεματική της εφημερίδας 
είναι διευρυμένη και καλύπτει και 
παρεμφερείς τομείς της σαρακα-
τσάνικης ζωής και παράδοσης, 
ενώ φιλοξενεί με ευχαρίστηση και 
εκτίμηση και άρθρα ανθρώπων 
που μπορεί να μην έχουν σαρακα-
τσάνικη ρίζα, αγαπούν, ωστόσο, 
και σέβονται τους Σαρακατσαναί-
ους και τις παραδόσεις τους. 

Προσωπικά αισθάνομαι ευγνώ-
μων προς τα Σαρακατσάνικα Χαι-
ρετήματα και τους συντάκτες της 
εφημερίδας για τα πολλά κείμενά 
μου που φιλοξένησαν στις σελίδες 
της εφημερίδας. 

Η ευχή που θέλω να κάνω 
είναι η αυτονόητη ευχή για συνέ-
χεια της προσπάθειας, για έκδοση 
της εφημερίδας σε έντυπη μορφή, 
για την ύπαρξη ενός τακτικού 
εντύπου, που μας φέρνει κοντά, 
που μας ενώνει, που μας συγκι-
νεί, που μας προσφέρει χαρές και 
συγκινήσεις, αλλά και σκέψεις και 
προβληματισμούς για το αύριο 
των παιδιών μας.

Γεώργιος Δ. Καψάλης, 
Καθηγητής, πρώην Πρύτανης

20 Χρόνια
 ‘‘Σαρακατσάνικα Χαιρετήματα’’

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Η ίδρυση της εφηµερίδας της Αδελφότητας 
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπειρωτών

Δεν είχε περάσει πολύς καιρός 
από τότε που συμπλήρωνα δέκα 
χρόνια ζωής «σε τούτο τον κόσμο 
τον μικρό, τον μέγα»... 

Πάντα, ανάμεσα στα σχολικά 
τετράδια και βιβλία υπήρχε και 
αρκετός χρόνος μελέτης «εξωσχο-
λικής» ύλης. Από εφημερίδες και 
περιοδικά με έμφαση τα αθλητι-
κά και πολιτιστικά γεγονότα μέχρι 
τόμους εγκυκλοπαιδειών και σπου-
δαίων έργων σχετικών με την ιστο-
ρία τη φυσική δραστηριότητα και 
δημιουργία, καθώς επίσης και τη 
λαογραφία ιδίως της Ηπείρου και 
της Θεσπρωτίας. 

Ωστόσο παρά την παρουσία 
αυτής της πολυδιάστατης ποικιλίας 
πνευματικών αναζητήσεων και προ-
βληματισμών εξέλιπε η ύπαρξη μιας 
λογοτεχνικής και ειδησεογραφικής 
σταθεράς σε σχέση με τις ρίζες και 
τα βιώματα των Σαρακατσαναίων. 
Οπωσδήποτε τα ανταμώματα, οι 
κοινωνικές εκδηλώσεις με αφορμή 
κυρίως κάποιο χαρμόσυνο γεγο-
νός συνιστούν σπουδαίες εκφάν-
σεις συναισθημάτων τέρψης και 
σύσφιξης συγγενικών και φιλικών 

δεσμών. Ακόμα και κάποιος αδαής 
ή φλογερός αρνητής της παράδοσης 
δεν είναι δυνατόν να μην συγκινηθεί 
με τον ήχο του κλαρίνου, τη ροή 

του χορού,τα χαμόγελα, τη χαρά 
και τη λύπη των ανθρώπων από τις 
«θαλασσες» των ελάτων του Ζαγο-
ρίου μέχρι τις αίθουσες εκδηλώσεων 
της μεγαλούπολης.

Όμως τι θα ήταν όλη αυτή η 
οπτικοακουστική παράδοση από 
μόνη της δίχως μια απτή και συντε-
ταγμένη καταγραφή της; Απολύτως 
τίποτα! Κενοί ήχοι, ευχολόγια και 

συναισθήματα που θα χάνονταν 
στη λήθη του χρόνου… Αυτές οι 
σκέψεις κυριαρχούσαν στον «περι-
ορισμένα ώριμο» παιδικό μου νου, 
μέχρι που το σωτήριο έτος του 2001 
έλαβα στα χέρια μου τη νεοσύστατη 
εφημερίδα. 

Όπως προδίδει και ο τίτλος, όχι 
από κάποιο περίπτερο, αλλά από 
χέρι σε χέρι, με ένα χαμόγελο χαράς 
και μια συστολή νοσταλγίας, γιατί 
αυτό θα πει «Σαρακατσανικα Χαι-
ρετήματα»…

Είκοσι χρόνια λοιπόν «σκυλα-
τοδρομίας» των «Χαιρετημάτων» με 
οδηγό την «Αδελφότητα των Αθή-
ναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου», 
αφετηρία την παγκόσμια πρωτεύ-
ουσα πολιτισμού, Αθήνα και προ-
ορισμό τους Σαρατσαναίους και μη 
όλης της Ελλάδας και του εξωτε-
ρικού.

Μια εικοσαετία γεμάτη μεράκι, 
εντατική και κοπιαστική εργασία 
και αφοσίωση σε αυτό που ονομά-
ζεται σαρακατσάνικη ηπειρώτικη 
υπό στενή και ευρύτερη εννοία, 
παράδοση. Η εφημερίδα πάντο-
τε αποτελεί και αποτελούσε την 
δροσερή πηγή αφηγήσεων και διη-
γήσεων για τα περασμένα μα όχι 
ξεχασμένα. 

Τα εκδοθέντα λευκώματα, τα 
γλαφυρά κείμενα των μπαρουτο-
καπνισμένων συντακτών, «φρυκτω-
ρίες» τροφής σκέψης και γνώσης 
για τους νεότερους, μνήμης και 
συγκίνησης για τους έχοντες τα 
σχετικά βιώματα. Σαν τώρα έχω 
την εικόνα της αγαπημένης γιαγιάς 
μου να περιεργάζεται την εφημερί-
δα, να περνάει από «κόσκινο» το 
φωτογραφικό υλικό και να ακούει 
την ανάγνωση των κειμένων ταξι-
δεύοντας σαν παιδάκι στον δικό 
της κόσμο…

Στα Ηλιοβούνια, τη Λάιστα, 
το Μιτσικέλι, τη Γκιούρμεζα και 
το Καρβουνάρι, παρέα με συγγε-
νείς και συγχωριανούς που είχαν 
«φύγει» ή ήταν μακριά. 

Παρέα της εγώ, ως αναγνώστης, 
επιστρατεύοντας τη φαντασία για 
να την προφτάσω, προτού κάνει 
έναν μεγάλο αναστεναγμό κατά τον 
ουρανό και φιλήσει την εφημερίδα, 
αποχαιρετώντας την,με μια ευχή: 
«Καμάρια μου να σας έχει ο Άη 
Γιώργης όλους γερούς κει στη φημι-
ρίδα, χρόνια πολλά και καλά»!

Φαίνεται πως οι ευχές πιάνουν 
τόπο, το δείχνουν και οι αριθμοί:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΓΟΛΟΣ

Για τα είκοσι χρόνια της εφηµερίδας
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Ο Ορέστης Κουρέλης είναι γνωστός στους ανα-
γνώστες της εφημερίδας μας από το βιβλίο 
του Σαρακατσαναίοι, Οι ερέοικοι Έλληνες 

(εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 0 ). Ένα βιβλίο αξι-
όλογο, στηριγμένο σε μια πλούσια βιβλιογραφία, με 

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

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

 Ο συγγραφέας είχε την καλοσύνη να μου στείλει 
μαζί με το βιβλίο του για τους Σαρακατσαναίους και 
ένα παλαιότερο έργο του: « υχολογία των χλων, 
εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 00 ». Ένα θαυμά-
σιο βιβλίο που κινείται στο μεταίχμιο μελέτης και δο-
κιμίου. Εδώ ο συγγραφέας καταπιάνεται με ένα θέμα 
διαχρονικό: την ψυχολογία των μαζών. Ένα θέμα που 
απασχόλησε την αρχαιοελληνική γραμματεία, τη με-
σαιωνική φιλοσοφία και σκέψη και, φυσικά, το νε-
ότερο στοχασμό που εκπροσωπείται από τους συγ-
γραφείς του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και δώθε. 
Εξετάζει το θέμα του οριζόντια και κάθετα. 

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

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

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

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

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

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

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

του 
Θ. Γ. Γόγολου

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

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

τραγούδησαν ο Βασίλης Σερμπέζης και ο Σταύρος 
Μπόνιας. 

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

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

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

Ακολουθεί η επιστολή-διαμαρτυρία της Αδελφό-
τητας.

Σαρακατσάνικο λέντι  στην εκπομπή Το αλάτι της ης
Προς την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Σαρακατσαναίων

Αθήνα 3 Μαρτίου 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Του Δημ. Τάγκα

Υποβολή Δελτίου Στοιχείου 
Άυλης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς για «το ράψιμο 

του φλάμπουρα»

Το ράψιμο του φλάμπουρα, ως 
διαδικασία με τα ανάλογα τραγούδια, 
ήταν βασικό στοιχείο στο ξεκίνημα του 
Σαρακατσάνικου παραδοσιακού γάμου. 

Περιγράφεται από πολλούς μελετητές 

της Σαρακατσάνικης ζωής από το 1870 
μέχρι και τις ημέρες μας (Κρυστάλλης, 
Hoeg, Χατζημιχάλη, Μακρής, Καλοδήμος 
κ.λπ). Σήμερα, εξακολουθεί να τηρείται 
σε πολλούς γάμους, ως συνδετικός κρί-
κος του παρόντος με την παράδοση.

Σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα 
στην Ήπειρο και Αν. Μακεδονία-Θράκη 
εξακολουθεί το ράψιμο του φλάμπουρα 
και σε σύγχρονους γάμους στους οποί-
ους ο γαμπρός είναι Σαρακατσάνος

ύντομ  περιγρα  του ρα ίματος του 
λάμπουρα όπως απαντάται σ μερα 
Σε αρκετούς σαρακατσάνικους 

γάμους, που γίνονται ακόμα και σήμε-
ρα, στην περίπτωση που ο γαμπρός 
έχει σαρακατσάνικη καταγωγή, πριν 
το ξεκίνημα του γάμου, συνήθως την 
Πέμπτη πριν από τον γάμο, γίνεται ιδι-
αίτερη τελετή στην οποία ράβεται ο 
«Φλάμπουρας» με το τελετουργικό της 
τελετής να είναι το ίδιο όπως ακριβώς 
την εποχή που οι Σαρακατσαναίοι ζού-
σαν νομαδική ζωή. Είναι ίσως το μοναδι-
κό στοιχείο του παραδοσιακού σαρακα-
τσάνικου γάμου που «παντρεύτηκε» με 
τον σύγχρονο τρόπο τέλεσης της γαμή-
λιας τελετής. 

Στο «ράψιμο του φλάμπουρα» 
καλούνται φίλοι και συγγενείς, και μετά 
την ολοκλήρωση του «ραψίματος» ακο-
λουθεί παραδοσιακό γλέντι. Ο τρόπος 
που ράβεται και σήμερα ο φλάμπουρας 
και οι συμβολισμοί του είναι τα ίδια με 
αυτά που αναφέρονται στην βιβλιογρα-
φία, πχ ο νεαρός που ράβει τον φλά-
μπουρα πρέπει να έχει εν ζωή και τους 
δύο γονείς του.

Ο φλάμπουρας είναι η σημαία, το 
λάβαρο της χαράς (γάμου) και είναι κατ' 

εξοχήν σύμβολο των Σαρακατσαναίων.
Το εθιμοτυπικό του παραδοσιακού 

Σαρακατσάνικου Γάμου παραπέμπει σε 
ένα είδος στρατιωτικής επιχείρησης με 
το "ψίκι" του γαμπρού για το πάρσιμο της 
νύφης κι αυτό αντανακλάται στα μιμη-
τικά δρώμενα του γάμου τα οποία και 
αναπαραστώνται σε πολλές παραδοσι-
ακές εκδηλώσεις των Σαρακατσαναίων 
σήμερα (ανταμώματα κ.λπ) 

Ο φλάμπουρας αποτελείται από το 
κοντάρι και τη σημαία (πανί).

Το κοντάρι είναι από κεντισμένο ξύλο 
που καταλήγει σε σταυρό, ενώ η σημαία 
του φλάμπουρα ποικίλει στις διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας και εκτός αυτής 
όπου διαβιούν Σαρακατσαναίοι .

Η σημαία του φλάμπουρα είναι δια-
κοσμημένη με διάφορα σύμβολα και υλι-
κά.

Για το ράψιμο του φλάμπουρα χρη-
σιμοποιούνταν πάντα συμβολικά τρία 
βελόνια και τρεις κλωστές χρώματος 
λευκού, κόκκινου και γαλάζιου. Όταν 
τελείωνε η κλωστή του ενός βελονιού 
χρησιμοποιούνταν το άλλο βελόνι. Τα 
τρία βελόνια παρέμεναν καρφιτσωμέ-
να να φυλάνε τον φλάμπουρα μιας και 
θεωρείται ότι έχουν αποτρεπτικές ικανό-
τητες κατά του κακού. 

Στον σταυρό του φλάμπουρα τοπο-
θετούσαν και τοποθετούν τρία μήλα 
(σύμβολο του έρωτα) ή ρόδια (σύμβολο 
γονιμότητας).

Κατά τη διάρκεια του ραψίματος τρα-
γουδούν συγκεκριμένα τραγούδια, συνή-
θως πέντε, σχεδόν τα ίδια σε όλη της 
Ελλάδα με θέμα τον φλάμπουρα και 
τον γάμο. Ακόμα να πούμε ότι όλοι οι 
Σαρακατσαναίοι, από την Ήπειρο ως τη 
Θράκη και την Πελοπόννησο, τραγου-
δάνε στα προζύμια και το φλάμπουρα 
(όσοι ράβουν) ακριβώς τα ίδια τραγού-
δια με ελάχιστες παραλλαγές, πράγμα 
που καταδεικνύει την πολιτισμική συνο-
χή των Σαρακατσαναίων. 

Όταν ράβεται ο φλάμπουρας, ο φλα-
μπουριάρης χορεύει τρεις χορούς και 
ακολουθεί γλέντι απ' όλους τους παρι-
σταμένους.

Σε όλη τη διάρκεια του γάμου την 
ευθύνη της φύλαξής του έχει ο φλα-
μπουριάρης (αυτός που έρραψε τον 
φλάμπουρα) και στον παραδοσιακό γάμο 
όταν έφταναν στο κονάκι της νύφης τον 
τοποθετούσε στη δεξιά μεριά της εισό-
δου του κονακιού.

Συμπερασματικά μπορούμε να ανα-
φέρουμε ότι το έθιμο του φλάμπουρα 
από καταβολής του, συμβολίζει τη γονι-
μότητα (με την έννοια της αναπαραγω-
γής), τον κτηνοτροφικό τρόπο ζωής των 
Σαρακατσάνων και παράλληλα διατηρεί 
εθνολογικό και λατρευτικό χαρακτήρα.

Ο χώρος στον οποίο ράβεται ο φλά-
μπουρας στη σημερινή εποχή είναι ο 
χώρος που επιλέγεται από τους νεό-
νυμφους, συνήθως κοντά στο σπίτι του 
γαμπρού. 

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι ο 
φλάμπουρας και CD με τα τραγούδια 
για το ράψιμο αν δεν γίνεται με ζωντανή 
μουσική, ή με πολυφωνικό τραγούδι που 

είναι και το πλέον παραδοσιακό
στορικά στοιχεία για το ρά ιμο 

του λάμπουρα
«Ἀρχίζουσι λοιπὸν ἀπὸ τὰς καλύ-

βας ὅλας τὰ ἄσματα καὶ οἱ χοροὶ καὶ 
οἱ πυροβολισμοί, ἐνῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ 
γαμβροῦ οἱ ἀδελφοποιτοί του (βλαμά-
δες) κατασκευάζουσι τὸ φ λ ά μ π ο υ 
ρ ο ν . Τὸ φλάμπουρον εἶναι μακροτά-
τη ράβδος, εἰς τὸ ἄνω ἄκρον τῆς ὁποί-
ας κατασκευάζουσι σταυρὸν ἐκ τριῶν 
ξύλων καὶ ἀναρτῶσιν ἐπ’ αὐτῆς μαν-
δήλια κόκκινα, πρὸ πάντων δὲ τὸ μαν-
δῆλι τῆς νύμφης καὶ τὸ ζωνάρι τοῦ γαμ-
βροῦ. Εἶναι οὗτως εἰπεῖν, ἱερὰ γαμήλι-
ος σημαία ἄνευ τῆς ὁποίας δὲν λαμ-
βάνει οὐδέποτε γαμβρὸς τὴν νύμφην, 
λείψανον βεβαίως τῶν ἀρχαίων ἁρπα-
γῶν. Ἐκ τούτου καὶ ἡ φρᾶσις «σὲ πῆρα 
μὲ τὸ φλάμπουρο», ἴση τῇ «σὲ πῆρα μὲ 
τὴν σημαίαν», ὁσάκις φιλονεικῶν ὁ ποι-
μὴν μετὰ τῆς συζύγου του, θέλει νὰ δεί-
ξῃ τὴν δουλικὴν πρὸς αὐτὸν θέσιν της.

Ὅταν δὲ οἱ ἀδελφοποιτοὶ ράπτουν τὸ 
μανδήλιον εἰς τὸ φλάμπουρον, ἄδουσι 
τὸ ἐξῆς ἄσμα:»
Κώστα Κρυστάλλη, «Ο Γάμος της Στάνης» 
περιοδικό «Εβδομάς» στις 15-09-1890.

Υπάρχει επίσης στο περιοδικό 
«Πανδώρα», 1879, η πρώτη χρονολογι-
κά περιγραφή σαρακατσάνικου γάμου με 
το ράψιμο του φλάμπουρα και τα τρα-
γούδια του. Ο συντάκτης του άρθρου, 
δεν αναφέρεται.

Η επόμενη χρονολογικά περιγραφή 
είναι του 1922 από τον Δανό Κάρστεν 
Χεγκ στο έργο του «Σαρακατσάνοι, μια 
ελληνική νομαδική φυλή» που εξέδωσε η 
Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου 
στα Ιωάννινα το 2006

 σ μασία του ρα ίματος του 
λάμπουρα σ μερα 

Η σημασία για τους Σαρακατσαναίους
Οι Σαρακατσαναίοι αισθάνονται τον 

«Φλάμπουρα» και τη διαδικασία του 
ραψίματος ως βασικό στοιχείο της πολι-
τισμικής τους ταυτότητας, η συνέχιση 
του οποίου ταιριάζει στην οργάνωση 
σύγχρονων τελετών γάμου. Να σημει-
ωθεί ότι σε ορισμένα μέρη το έθιμο είχε 
ατονήσει στο πλαίσιο του κακώς νοού-
μενου εκσυγχρονισμού και επανήλθε τα 
τελευταία χρόνια.

Χρησιμοποιείται ο φλάμπουρας επί-
σης και σε άλλες εκδηλώσεις πέρα από 
τους γάμους, όπως παρουσίαση χορευτι-
κών, χοροί Συλλόγων, Ανταμώματα κ.λπ

Η σημασία για τη σύγχρονη ελληνική 
κοινωνία 

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία μπο-
ρεί να παραδειγματισθεί από την τήρηση 
ενός στοιχείου της παράδοσης μιας πλη-
θυσμιακής ομάδας και πιθανόν παρα-
κινηθεί από την αναβίωση αντίστοι-
χων στοιχείων της δικής των ταυτότη-
τας. Η αναφορά στην παράδοση και τη 
σημασία της συμβάλλει σε ένα βαθμό 
στην ανάπτυξη υγιούς προσωπικότητας. 
Αισθάνονται, όσοι πιστεύουν στην παρά-
δοση, τη διάσωση και διάδοσή της, ότι 
γνωρίζοντας την προέλευσή τους βαδί-
ζουν στερεότερα στο μέλλον.

Η συμμετοχή των Σαρακατσαναίων 
στην προετοιμασία της εγγραφής στο 
Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς;
Η Αδελφότητα των εν Αθήναις 

Σαρακατσαναίων Ηπείρου ανακοίνω-
σε την πρόθεσή της να προβεί στις 
απαιτούμενες ενέργειες για την έντα-
ξη του στοιχείου στο Εθνικό Ευρετήριο 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω 
της εφημερίδας που εκδίδει επί 20 έτη 
και η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
που διατηρεί και έκανε σχετική ανάρτη-
ση στην σελίδα της στο facebook. 

Η ανταπόκριση της Σαρακατσάνικης 
κοινωνίας ήταν θετικότατη στην πρω-
τοβουλία αυτή, όπως φαίνεται από τις 
αντιδράσεις τους στην ανάρτηση της 
Αδελφότητας. Επισυνάπτονται επιστολές 
Συλλόγων Σαρακατσαναίων από διά-
φορα μέρη της Ελλάδος καθώς και της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Σαρακατσαναίων που εκπροσωπεί όλους 
του Σαρακατσαναίους της Ελλάδας.

Οι Σαρακατσαναίοι, κυρίως της 
Ηπείρου συνέβαλαν στη δημιουργία 
φωτογραφικού Αρχείου, από τις προσω-
πικές τους οικογενειακές συλλογές πολ-
λές από τις οποίες παρουσιάζουν σαρα-
κατσάνικο γάμο με τον φλάμπουρα και 
το ράψιμό του σε περίοπτη θέση. 

ια ύλα ανά ει  του στοιχείου
α. Πώς μεταδίδεται το στοιχείο στις νεό-
τερες γενιές σήμερα; 

Γίνονται αναπαραστάσεις του ραψί-
ματος του φλάμπουρα σε εκδηλώσεις 
Σαρακατσαναίων με μαζική προσέλευ-
ση κυρίως νέων. Η Αδελφότητα των εν 
Αθήναις Σαρακατσαναίων είχε παρου-
σιάσει παλαιότερα το ράψιμο του φλά-
μπουρα, με τη σημασία και τη σημειο-
λογία του, στο Πανελλήνιο Αντάμωμα 

Για ράψτε τον δασιά δασιά ...
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Ο ρόλος των καλλιτε νών
Ως γνωστών οι Σαρακατσάνοι άρχισαν να 

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

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

Ο ρόλος των Συλλόγων
Οι κατά τόπους σύλλογοι Σαρακατσαναίων, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ιν  δ ση Σ Σ   διδασ λ ν  αλλιτεχν ν αι 
Συλλό ν ια τη διατ ηση τη  πα δ ση
Από τον Αθανάσιο Καρυώτη και τον Γεώργιο 

Μπούρα, συνέχεια από την 1η σελίδα
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Ο ρόλος των καλλιτε νών
Ως γνωστών οι Σαρακατσάνοι άρχισαν να 

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

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

Ο ρόλος των Συλλόγων
Οι κατά τόπους σύλλογοι Σαρακατσαναίων, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η Αδελφότητα των εν Αθήναις 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου εξέδω-
σε στις αρχές του 1980 συλλο-
γή Σαρακατσάνικων τραγουδιών όπου 
παρατίθενται σε αυτήν τα τραγούδια για 
το ράψιμο του φλάμπουρα καθώς και 
αναλυτική περιγραφή και «ερμηνεία» του 
εθίμου.

Επίσης ηχογράφησε το 1984 κασέ-
τα με τίτλο: «Απ’ τα τραγούδια του γάμου 
μας, Νο1: Προζύμια, Ξύλα, Φλάμπουρας, 
ξεκίνημα». 

Επιλέχτηκαν να ηχογραφηθούν τρα-
γούδια που τραγουδούσαν στο ξεκίνημα 
του γάμου, στο φλαμπουράκο, στα προ-
ζύμια, στο ράψιμο του φλάμπουρα, στο 
ξεκίνημα της νύφης, στη στράτα για το 
κονάκι του γαμπρού. Γνήσια σαρακατσά-
νικα τραγούδια από μέλη της, τα περισ-
σότερα των οποίων είχαν παραβρεθεί σε 
γάμους και είχαν τραγουδήσει τα γνήσια 
παραδοσιακά τραγούδια. 

Η αξία και η μοναδικότητα της κασέ-
τας αποδεικνύεται από το ότι παρότι 
πέρασαν 37 χρόνια από την έκδοσή της 
δεν έγινε άλλη ηχογράφηση από τραγου-
διστές γνήσιων πολυφωνικών σαρακα-
τσάνικων τραγουδιών, όπως αυτά ήταν 
πριν μπουν στα γλέντια οι κομπανίες. 
Περισσότερο όμως φάνηκε η αξία της 
κασέτας, γιατί ξαναθύμισε σχεδόν ξεχα-
σμένα έθιμα, και χρησιμοποιείται ακό-
μα και σήμερα στους γάμους, στο ράψι-
μο του φλάμπουρα και στο πιάσιμο των 
προζυμιών του γάμου, όσων πιστών στην 
παράδοση επιμένουν ακόμα. 

Η Αδελφότητα έστησε τον Μάρτιο 
του 2013 στο Μουσείο Ευρωπαϊκού 
και Μεσογειακού Πολιτισμού(Musée 
des Civilizations de l'Europe et de la 
Méditerranée) στη Μασσαλία της Γαλλίας 
ένα ορθό κονάκι, που παρέμεινε για επτά 
(7) χρόνια εξοπλισμένο με όλη την οικο-
σκευή και τον ρουχισμό μιας σαρακατσά-
νικης οικογένειας. Στην κορυφή του ο 
σταυρός και η σπαραγγιά, και στην είσο-
δο ο φλάμπουρας, σύμβολο στην περί-
πτωση αυτή του παντρέματος του παλιού 
με το σύγχρονο.

Οι περισσότεροι Σύλλογοι 
Σαρακατσαναίων διατηρούν χορευτικά 
Τμήματα και Τμήματα διδασκαλίας παρα-
δοσιακών τραγουδιών, και μεταξύ αυτών 
και των τραγουδιών του φλάμπουρα.

γ. Μέτρα διαφύλαξης/ανάδειξης που 
προτείνεται να εφαρμοστούν στο μέλ-
λον (σε τοπική, περιφερειακή ή ευρύτε-
ρη κλίμακα)
1. Να συνεχισθεί η αναπαράστα-
ση του ραψίματος του Φλάμπουρα 
σε εκδηλώσεις μαζικής συμμετοχής 
Σαρακατσαναίων και όχι μόνο.
2. Να εκδοθεί ενημερωτικό υλικό, έντυ-
πο ή και ηλεκτρονικό που θα παρουσιάζει 
και θα αναλύει το ράψιμο του φλάμπου-
ρα και τη συμβολή του στη τελετή ενός 
σύγχρονου γάμου.
3. Να ενθαρρύνονται οι νέοι να εντάσ-
σουν το ράψιμο του φλάμπουρα στον 
σύγχρονο γάμο τους και να διευκο-
λύνονται με την παροχή της απαιτού-
μενης «τεχνογνωσίας» και των υλικών 
(Φλάμπουρας, CD με τα τραγούδια, ανα-
λυτική περιγραφή διαδικασίας)
4. Να οργανωθεί έκθεση φωτογραφίας 
με γάμους από παλαιότερες εποχές αλλά 
και σύγχρονους που θα προβάλλεται ο 
φλάμπουρας ως στοιχείο συνέχισης της 
παράδοσης.
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ύλλογος αρακατσαναίων υ εινούπολ ς

Αξιότιμοι Κύριοι,
Σας συγχαίρουμε για αυτή σας την πρωτοβουλία να καταγραφεί το ράψιμο 

του φλάμπουρα στον σαρακατσάνικο γάμο ως στοιχείο της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς της χώρας μας. Ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ευξεινούπολης και 
Περιχώρων "Η Στάνη " είναι σύμφωνος με αυτή σας τη δράση καθώς στοχεύει στην 
ανάδειξη και διάδοση της σαρακατσάνικης παράδοσης . Είναι εξαιρετικά σημαντικό 
στοιχεία της παράδοσής μας να αναδεικνύονται και να αναγνωρίζονται επίσημα. 
Ευχόμαστε όλα να πάνε κατ' ευχήν και ο στόχος να επιτευχθεί. Δηλώνουμε διαθέ-
σιμοι να σας παράσχουμε οιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Γεώργιος Αμβράζης Αρετή Λιάγκα

ΟΓΟ  Κ  .  Ο Κ

Αξιότιμοι κύριοι 
Σας συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία και τις ενέργειες σας.
Εννοείται ότι συμφωνούμε και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοή-

θεια χρειαστείτε.

ύλλογος αρακατσαναίων υλώνα

Εκ μέρους του Συλλόγου Αυλώνα θα συμφωνήσω απόλυτα είναι μια πολύ ωραία 
ιδέα για την διάσωση της παράδοσης και έχετε τα θερμά συγχαρητήρια για τη 
σκέψη σας.

Θα πρότεινα όλοι να πράξουμε αντίστοιχα ίσως και σε συνεργασία με τους 
φορείς που ο κάθε Σύλλογος συνεργάζεται.

Ο δικός μας Σύλλογος έχει υποβάλλει αίτημα συμμετοχής σε ερευνητικό πρό-
γραμμα της περιφέρειας και του NΠΣΣ Δ.Ωρωπού για τη διάσωση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μας και συγκεκριμένα για τις υφαντές φορεσιές .

Με εκτίμηση
Μαρία Αποστόλου
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Τέλος θα ήθελα να σταθώ και σε 
τόπους που αποτελούσαν σταθμούς στις 
διαδρομές των κτηνοτρόφων κατά την 
άνοδο και την κάθοδό τους από τα βου-
νά στους κάμπους. Για να γίνει όμως το 
διάβα τους περισσότερο κατανοητό, θα 
πρέπει να μεταφερθούμε όσο μπορεί ο 
καθένας σε ένα παρελθόν. Πρώτα από 
όλα θα πρέπει νοερά να σκεφτούμε 
ένα φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 
πολύ διαφορετικό από αυτό που είναι 
σήμερα σε εμάς γνώριμο. Πόλεις μικρές, 
με χαμηλά σπίτια, χωρίς ηλεκτρικό, αυ-
τοκίνητα καθόλου ή ελάχιστα, αυτοκι-
νητόδρομοι λίγοι, στενοί και χωμάτινοι. 
Χωριά πολύ μικρά και πολύ λιγότερα, 
κάμποι ακαλλιέργητοι, εκτάσεις χέρσες. 
Επικοινωνίες ανύπαρκτες. Άνθρωποι να 
πεζοπορούν από το ένα μέρος στο άλλο 
με μεταφορικά μέσα τα αλογομούλαρα. 
Θα πρέπει δηλαδή να δούμε όσο μπορεί 
ο καθένας με τη σκέψη του ένα άλλο 
κόσμο, πολύ διαφορετικό. 

Στόχος μου είναι να καταγράψω 
μερικές από τις διαδρομές και τους 
σταθμούς των Σαρακατσαναίων του 
Ζαγορίου προς την Πρέβεζα, την Άρτα 
και την Αιτωλοακαρνανία. Είναι γεγο-
νός, ότι κυρίως στα βοσκοτόπια της 
Πρέβεζας ξεχειμώνιαζε το πλήθος 
των Σαρακατσαναίων της Ηπείρου. 
Απεναντίας το Ζαγόρι, φιλοξενού-
σε το καλοκαίρι, σχεδόν όλους τους 
Σαρακατσαναίους, πλην λίγων περιπτώ-
σεων που πήγαιναν σε άλλα βουνά. Είναι 
αλήθεια ότι οι διαδρομές όλων των 
κοπαδιών δεν ήταν ίδιες. Ενδεικτικά κα-
ταγράφω δύο μακρινές διαδρομές. Αυτή 
των Σαρακατσαναίων που ξεκαλοκαίρι-
ζαν στα βουνά της Λάιστας Ζαγορίου και 
των Σαρακατσαναίν της Τύμφης προς 
Άρτα, Πρέβεζα και Αιτωλοακαρνανία. Θα 
πρέπει να σημειώσω, ότι κατεβαίνοντας 
στον κάμπο των Ιωαννίνων, ακολουθού-
σαν όλοι για μερικούς σταθμούς την ίδια 
πορεία.

Ξεκινώντας άνθρωποι και κοπά-
δια, από τα βουνά της Λάϊστας, πρώτο 
κονάκι (σταθμός) γίνονταν στη θέση 
Πουλιάνα. Είναι τοποθεσία δίπλα στο 
ποτάμι που περνάει κάτω από το χωριό. 
Τη δεύτερη ημέρα σταθμός ήταν κοντά 
στο χωριό Σκαμνέλι. Την τρίτη ημέρα 
στην τοποθεσία Ριζιανά, ανάμεσα από 
τα χωριά Κήποι και Νεγάδες. Την επό-
μενη κατεβαίνουν ύστερα από μεγάλη 
και δύσκολη πορεία κοντά στο χωριό 
Περίβλεπτος Ιωαννίνων. Ακολουθούσαν 
τη διαδρομή που οδηγεί από το χωριό 
Δίκορφο (Τσονδήλα), ανεβαίνει στο βου-
νό Μιτσικέλι και κατόπιν κατηφορίζει 
προς τα Ιωάννινα. Τα κοπάδια μπορεί 
να καθυστερήσουν κάποιες μέρες στο 
βουνό όταν ο καιρός είναι καλός και 
υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Και μια μέρα 
καθυστέρηση είναι πολύτιμη. Όταν στα 
χειμαδιά ο τόπος δεν έχει ακόμα χορτα-
ριάσει η καθυστέρηση επιβάλλεται για 

τα κοπάδια. Έτσι δίνονταν η δυνατότητα 
και στα γυναικόπαιδα που κατά κανόνα 
προπορεύονταν, να ξεκουραστούν. 

Λίγο διαφοροποιημένο μπορεί να 
είναι το δρομολόγιο από τα κεντρικά 
βοσκοτόπια της Τύμφης (Τσεπελόβου, 
Καπεσόβου, Κουκουλίου). Αυτοί κατε-
βαίνουν από τους Ασπραγγέλους, στη 
Μεταμόρφωση (Καρυές) και στη συνέ-
χεια προς Περίβλεπτο. Από εκεί η πορεία 
συνεχίζεται για όλους η ίδια μέχρι την 
Περιφέρεια. Είναι η ευρύτερη περιοχή 
όπου ήταν το παλαιό Πανεπιστήμιο των 
Ιωαννίνων. Εκεί υπήρχε χώρος δημόσιος 
για διανυκτέρευση ανθρώπων και κυρί-
ως κοπαδιών.

 Ένα από τα δυσκολότερα κομμάτια 
είναι αυτό για τον επόμενο σταθμό. Με 
συνεχή πορεία, άθρωποι και κοπάδια, 
έφταναν μέχρι το τέλος του κάμπου των 
Ιωαννίνων, στα όρια του χωριού Αβγό. 
Έπρεπε να περάσουν ολόκληρο το κομ-
μάτι αυτό που είναι πάνω από είκοσι χι-
λιόμετρα, διότι ανάμεσα δεν υπήρχε χώ-
ρος για στάθμευση. Από εκεί και ύστερα 
είναι η περιοχή της Κανέτας. Εδώ υπάρ-
χει η δυνατότητα επιλογής δύο δρόμων. 
Ο ένας οδηγεί νοτιοανατολικά προς τα 
χωριά Πεστά και Σκλίβανη. Ο άλλος νό-
τια προς το Χάνι του Τερόβου. 

Προς τη Σκλίβανη η πορεία ήταν 
μάλλον καλύτερη. Υπάρχει μεγαλύτερη 
ευχέρεια για τα κοπάδια. Το μικρό ορο-
πέδιο που οδηγεί προς τη Φιλιππιάδα 
θα δώσει τη δυνατότητα στα ζώα να 
βρουν λίγη τροφή, να μην πεινάσουν και 
να αργοπορήσουν όσο μπορούν. Από τη 
μεριά που οδηγεί προς το Χάνι Τερόβου 
και ακολουθεί τη διαδρομή κατά μήκος 
του ποταμού Λούρου οι δυσκολίες είναι 
περισσότερες. Στενό πέρασμα, πότε δε-
ξιά και πότε αριστερά του ποταμού με 
απότομα βράχια και λίγα ξανοίγματα για 
αρκετό διάστημα. Η πορεία των ζώων 
πρέπει να είναι συνεχής. Αυτό απαιτεί 
μεγάλη κούραση. 

Κάποιοι που θα πάνε στα βοσκοτό-
πια που είναι βορειδυτικά της Πρέβεζας 
(λιβάδια Λάκας Σουλίου) ανηφορίζουν 
στο χωριό Μανωλιάσα, κατεβαίνουν και 
ρίχνονται απέναντι στην πλευρά του 
όρους Ολύτσικα προς το χωριό Κοπάνι, 
από εκεί προς Βαριάδες, στη συνέχεια 
Δερβίζιανα και προς τον τελικό προο-
ρισμό τους. Σε ό,τι αφορά τη δυσκολία 
που αντιμετώπιζαν οι κτηνοτρόφοι από 
τους κλέφτες και οι τρεις δρόμοι ήταν 
επικίνδυνοι. 

Επόμενος σταθμός ήταν έξω από 
το χωριό Σκλίβανη, στον ομώνυμο κά-
μπο. Από εδώ και μέχρι να φτάσουν 
στον κάμπο της Φιλιππιάδας οι κάτοικοι 
της ευρύτερης περιοχής είναι επιρρεπείς 
στην κλεψιά. Στήνουν καρτέρι τη νύχτα 
σε στενά περάσματα για να κλέψουν 
πρόβατα και γίδια. Σκάβουν λακούβες 
στον δρόμο για να πέσουν μέσα τα ζώα. 
Κλέβουν αλόγα, σαμάρια, ακόμα και τις 
τριχιές από τα σαμάρια. Για να μην τους 
αντιληφθούν τα σκυλιά με την οσμή 

τους πήγαιναν από την αντίθετη κατεύ-
θυνση από αυτή που φυσούσε ο αέρας. 
Οι οδοιπορούντες κτηνοτρόφοι στο διά-
βα τους έχουν τα μάτια τους δεκατέσσε-
ρα. Την ίδια έφεση στη κλεψιά έχουν και 
οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται 
κατά μήκος της πορείας του ποταμού 
Λούρου που οδηγεί από την περιοχή της 
Κανέτας προς τη Φιλιππιάδα. 

Σημειώνω ενδεικτικά κάποια περι-
στατικά. Ήταν μια φθινοπωρινή κρύα 
νύχτα. Σαρακατσάνος βοσκός μάζεψε 
το κοπάδι του κάπως αλαργυνότερα 
από το μέρος που είχαν στήσεις τις 
τέντες για να στεγαστούν τα γυνακό-
παιδα. Μόλις τα ζωντανά ησύχασαν και 
κοιμόταν, σκεπάστηκε και αυτός με την 
κάπα του για να προστατευτεί από το 
κρύο και να ξεκλέψει λίγες ώρες ύπνου. 
Είναι αλήθεια ότι οι τσομπαναραίοι στις 
επικίνδυνες περιοχές είχαν τον νου τους. 
Επέλεγαν για να κοιμηθούν, σημεία τέ-
τοια ώστε να μπορούν να ελέγχουν το 
κοπάδι. Τάιζαν καλά και τα σκυλιά για να 
μην απομακρυνθούν και αυτά. Ξαφνικά 
κάποια ώρα, αφουγκράστηκε ασυνήθι-
στη κίνηση στα ζώα. Κάτι τα αναστά-
τωσε. Σηκώθηκαν όρθια και άρχισαν 
να ανακατεύονται. Με το ξύπνημα που 
έκαμε ο βοσκός, πολύ κοντά του είδε 
μια σκιά ανθρώπου να κρατάει από το 
πόδι της μια προβατίνα. Δεν χάνει καιρό 
και τον πιάνει στα χέρια. Παράλληλα 
φώναξε και για ενισχύσεις από άλλους 
άνδρες της στάνης που ήταν σε κοντι-
νά κοπάδια. «Εδώ μωρέ!»1 είπε δυνατά. 
Αφού μάλιστα κατάλαβε ότι ο κλέφτης 
ήταν και του χεριού τον ακινητοποίησε. 
Απειλώντας τον με φωνές και βρισιές 
τον οδήγησε στις τέντες για να δει ποιος 
ήταν. Μέσα στο πυκνό σκοτάδι δεν έβλε-
πε σχεδόν καθόλου το πρόσωπό του. 
Στο λιγοστό φως της φωτιάς που και 
αυτή είχε σχεδόν σβήσει και με το άναμ-

μα ένος δαδιού, μέσα στις φωνές των 
γυναικών που ξύπνησαν και άλλων αν-
δρών που μαζεύτηκαν, διαπίστωσαν ότι 
ήταν κάποιος γνώριμος. Κτηνοτρόφος 
γνωστός της περιοχής, που τον συνα-
ντούσαν κάθε χρόνο και μάλιστα είχαν 
κουβεντιάσει μαζί του την ίδια εκείνη 
ημέρα. «Καλά ωρέ εσύ είσαι, σε μένα 
ήρθες να κλέψεις» του είπε ο τσομπάνος 
που τον συνέλαβε. «Ζανάτι Κολιό, ζανάτι» 
του απάντησε εκείνος, προσπαθώντας 

να κρατήσει όσο μπορούσε την ψυχραι-
μία του. Δηλαδή κακή συνήθεια Κολιό, 
κακή συνήθεια. Κολιός (Νίκος) ήταν το 
όνομα του Σαρακατσάνου. 

Σε στενό μονοπάτι ανάμεσα σε θά-
μνους οι κλέφτες έστησαν τη δική τους 
ενέδρα. Εκμεταλλευόμενοι τη στενωπό 
από όπου περνούσαν αναγκαστικά τα 
ζώα και κάποια φυσική κάλυψη που 
τους παρείχε το έδαφος επιδίδονταν 
στην αρπαγή των προβάτων με τον εξής 
τρόπο. Στο πέρασμα των ζώων άπλωναν 
το χέρι τους και τραβούσαν το ζώο προς 
το μέρος τους. Τα πρόβατα δεν βελά-
ζουν όταν κινδυνεύουν, όπως τα γίδια. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην γίνο-
νται αντιληπτά από τους βοσκούς. Όσα 
άρπαζαν τα έδεναν από τα πόδια για να 
μην φύγουν. Έτσι μπορούσαν να φτιά-
ξουν το δικό τους μικρό κοπάδι αρπάζο-
ντας όσα και όποτε μπορούσαν από τα 
πολλά κοπάδια, κυρίως όταν τύχαινε αυ-
τά να περάσουν και νύχτα. Κάποια όμως 
φορά, υποψιασμένος Σαρακατσάνος 
αντιλήφτηκε μικρό ξάφνιασμα των προ-
βάτων στο πέρασμα αυτό. Γυρίζοντας πί-
σω και για να σιγουρευτεί καλύτερα από 
ενδεχόμενο κίνδυνο για τη σωματική 
του ακεραιότητα προέταξε το όπλο του. 
Ανιχνεύοντας δεξιά και αριστερά τον 
χώρο όπου πρόγκιζαν τα ζώα έκπληκτος 
είδε δύο κλέφτες να έχουν δεμένα πά-
νω από δεκαπέντε πρόβατα. Κρατώντας 
όσο μπορούσε την ψυχραιμία του και 
με την απειλή του όπλου του τους δια-
τάσσει να τα αφήσουν ελεύθερα. Αυτοί 
του απάντησαν. «Ένα είναι από τα δικά 
σου, πάρτο και φύγε. Τα υπόλοιπα είναι 
από άλλα κοπάδια». Έτσι και έκανε. Πήρε 
την προβατίνα του και ακολούθησε το 
κοπάδι του. 

Πέρα όμως και από την απώλεια των 
ζωντανών υπήρξαν και στιγμές όπου 
άνθρωποι έχασαν και τη ζωή τους στις 

στράτες από τους ζωοκλέφτες. Στην 
ευρύτερη περιοχή της Δωδώνης στο 
διάβα των Σαρακατσαναίων νεαρός βο-
σκός έχασε τη ζωή του σε αντιπαράθεση 
με ζωοκλέφτη για ένα κατσίκι που του 
άρπαξαν. Η οργάνωση του ελληνικού 
κράτους από την απελευθέρωση μέ-
χρι και μετά τον εμφύλιο πόλεμο ήταν 
σχεδόν ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει σχεδόν καθόλου προστασία 
στους πολίτες. Η καλύτερη τακτική των 

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "Το ραδιό"
Ιουλία Τσέπη

Σκαμνέλι Ζαγορίου Ιωαννίνων
τηλ.: 2653081300, 81252, κιν. 6945380202
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κτηνοτρόφων σε δύσκολες περιπτώσεις όπου οι ίδιοι 
ήταν ανίκανοι να αντιμετωπίσουν οργανωμένες ομά-
δες κλεφτών ήταν αυτή της παραίτησης από τη διεκ-
δίκηση των κλεμμένων ζώων. Προτιμούσαν να χάσουν 
το βιος τους παρά να αμυνθούν με κίνδυνο να χάσουν 
τη ζωή τους. Έδιναν τόπο στην οργή.

Στη συνέχεια ακολουθεί σταθμός στην τοποθεσία 
Τρία-Πέντε Πηγάδια. Την άλλη μέρα κονάκι θα γίνει 
στα Μουλιανά, στο χωριό Γοργόμυλος. Το επόμενο στο 
χωριό Αμμότοπος. Μετά από εδώ, η πορεία προς τον 
νομό της Πρέβεζας φτάνει σχεδόν στο τέρμα της. Τα κο-
πάδια θα διασκορπιστούν στα βοσκοτόπια της Ρωμιάς, 
του Προφήτη Ηλία στα Ηλιοβούνια, της Λάμαρης, του 
Καναλιού, της Τύργιας Κρανιάς, των Λελόβων. Όσοι 
ξεχειμάσουν στην Άρτα θα σκορπίσουν στα κοντινά 
μεγάλα βοσκοτόπια της Στρεβίνας (Καμπής) και της 
Γραμμενίτσας. Η πορεία για τους μακρυνότερους δεν 
είναι ακόμα περισσότερη από δύο ημέρες.

Εκείνοι που μετακινούνται προς τα βοσκοτόπια της 
Αιτωλοακαρνανίας έχουν ακόμα πολύ δρόμο. Μετά 
τον Αμμότοπο, η επόμενη διανυκτέρευση θα γίνει στο 
χωριό Γλυκόριζο κοντά στην Άρτα. Ακολουθεί η δια-
νυκτέρευση στο χωριό Περάνθη. Μπράτη το έλεγαν οι 
Σαρακατσαναίοι. Στη συνέχεια, μια ακόμα ημέρα για να 
φτάσεις στο Μενίδι. Για να διασχίσουν στη συνέχεια το 
Μακρυνόρος θα περπατήσουν κατά κανόνα νύχτα. Ο 
δρόμος του Μακρυνόρους, των δανδελωτών λόφων 
που είναι μετά το χωριό Μενίδι, είναι μακρύς και δύ-
σκολος. Στη διαδρομή αυτή, τα ζώα δεν μπορούν να 
περπατούν αργά και βόσκοντας γιατί δεν υπάρχουν 
καθόλου επίπεδες ισοτοπιές με χόρτα. Σαραντα πέντε 
μικρούς λόφους και κοιλάδες στη σειρά έχει η πορεία 
αυτή. Τόπος και εδώ δύσκολος και ιδανικός για τους 
κλέφτες. Άνθρωποι και εδώ επιρρεπείς στις κλοπές. 

Επόμενος σταθμός το χωριό Κατάφουρκο στην άλ-
λη άκρη του Μακρυνόρους. Ακολουθεί η πορεία μέχρι 
την επόμενη στάθμευση που είναι η Παλιαυλή, τοποθε-
σία κοντά στην Αμφιλοχία. Στην πορεία του δικού μας 
κοπαδιού, στη διαδρομή αυτή θα αναφερθώ σε ένα 
γεγονός που προσωπικά το θεωρούσα πολύ σημαντικό. 
Κτηνοτρόφος του χωριού Ανοιξιάτικο, μερακλής στα 
πρόβατα, Μπαλατσούκας ήταν το επώνυμό του, μας 
ξεπροβόδιζε κάθε χρόνο, ακολουθώντας και αυτός τη 
στράτα μας για αρκετό διάστημα, συζητώντας μαζί μας 
και βοηθώντας. Μέσα στην ταλαιπωρία της διαδρομής, 
υπήρχαν και κάποιες τέτοιες ανθρώπινες στιγμές, κα-
τανόησης και συμπαράστασης από απλούς ανθρώπους 
που συναντούσαμε στο διάβα μας, που δεν πρέπει να 
ξεχνάμε. 

Σιγά-σιγά και η πορεία αυτή φτάνει προς το τέ-
λος της. Όποιοι πάνε στα βοσκοτόπια που είναι προς 
το μέρος της Βόνιτσας θα στρίψουν δυτικά με επό-
μενο σταθμό το χωριό Σπάρτος. Μετά από εκεί τα 
κοπάδια θα απλωθούν στα βοσκοτόπια που εκτείνο-
νται, στο Λουτράκι, στον Δρυμό, στο Παλιονήσι, στα 
Παλιάμπελα, στη Βόνιτσα, στο Άκτιο, στη Ζαβέρδα, 
στον Άγιο Νικόλαο. Όσοι τραβήξουν προς το Αγρίνιο 
και τον Αστακό θα προχωρήσουν νότια. Μετά την 
Αμφιλοχία αρχίζει και ο διασκορπισμός τους στα λιβά-
δια που έχουν μισθώσει. Στις περιοχές του Στάνου, της 
Λεπενούς, της Κατούνας, του Αστακού, του Στράτου. Οι 

αλαργυνότεροι δεν θα κάνουν περισσότερο από δύο 
μέρες. Ο Ηπειρώτες Σαρακατσαναίοι δεν ξεμάκρυναν 
προς τον κάμπο του Αγρινίου. Εκεί κατέβαιναν κατά 
κανόνα κτηνοτρόφοι των Αγράφων.

Μαζί με τους ανθρώπους και τα πρόβατα έχουν 
ασκηθεί στις διαδρομές τους. Αντιλαμβάνονται και 
αυτά που είναι οι σταθμοί ξεκούρασης και διανυκτέ-
ρευσης. Όταν στη στράτα η πείνα δεν τους αποσπά την 
προσοχή στα χόρτα που υπάρχουν γύρω τους, τραβούν 
την πορεία τους. Πολλές φορές έχεις την εντύπωση 
πως και εκείνα θέλουν να φτάσουν στον προορισμό 
τους. Να τελειώσει η ταλαιπωρία και η προσμονή. Στο 
τέλος και φτάνοντας στον προορισμό τους, στο λιβάδι 
τους, αντιλαμβάνεσαι ότι νιώθουν μια ανακούφιση. 
«Λαρώνουν» στο τόπο τους, το παίρνουν απόφαση ότι 

μέχρις εδώ ήταν το ταξίδι τους. Ξεκουράζονται ήρεμα 
χωρίς αυτή τη τάση φυγής που επιδεικνύουν σε όλη τη 
διάρκεια της πορείας. Εκείνα που έχουν κάνει τις πορεί-
ες αρκετά χρόνια, αντιλαμβάνονται όλη τη διαδρομή, 
τους σταθμούς, τον τερματισμό της πορείας, είτε αυτός 
είναι στα βουνά είτε στα χειμαδιά. Μόνο ο έμπειρος και 
παρατηρητηκός βοσκός, αυτός που «διαβάζει» το έν-
στικτο των ζώων, παρατηρεί όλες αυτές τις πραγματικά 
καταπληκτικές συμπεριφορές των ζωντανών. Αυτός 
που μπορεί να «μιλάει» με τα ζώα του και να θαυμά-
ζει οτιδήποτε είναι πέρα της λογικής του ανθρώπου. 
Παρατηρήσεις χρόνων, γνώσεις απλών ανθρώπων, που 
δεν επιζητούν τη λογική εξήγηση. «Τα ζωντανά κατα-
λαβαίνουν και αυτά», έλεγαν οι κτηνοτρόφοι, δίχως να 
μπορούν να ξεχωρίσουν τη λογική από το ένστικτο. Για 
αυτούς τα ζωντανά σκέπτονται, αναγνωρίζουν, κατα-
λαβαίνουν «είναι νοητά» όπως χαρακτηριστικά έλεγαν.

Εδώ τώρα στα χειμαδιά τα κοπάδια θα μικρύνουν 
αναγκαστικά. Το μεγαλύτερο δε θα υπερβαίνει στην 
καλύτερη των περιπτώσεων τα 250 ζώα. Έρχεται ο 
καιρός του γέννου. Πρέπει να ελαφρύνουν για να 
μπορούν τα μικρά αρνιά να κινούνται όσο το δυνατόν 
περισσσότερο άνετα ανάμεσα στα μεγάλα ζώα. Να μην 
ποδοπατούνται από αυτά, να βρίσκουν εύκολα τις μα-
νάδες τους, να μη δυσκολεύονται για να μεγαλώσουν 
καλά. 

Την άνοιξη όταν δεν θα υπάρχουν αυτές οι ανάγκες 
τα κοπάδια θα μεγαλώσουν ξανά. Όχι όμως περισσό-
τερα από 500 ζώα. Τότε ο έλεγχος από τους βοσκούς 
δεν είναι εύκολος. Το κοπάδι δε «γυρίζει» εύκολα, δεν 
κουμαντάρεται. Το βουνό θα αποτελέσει μια ανάπαυλα 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Η φράση «εδώ μωρέ» ήταν συνώνυμη της λέξης βοήθεια. 
Αυτή τη φράση χρησιμοποιούσαν οι Σαρακατσαναίοι προ-
κειμένου να καλέσουν σε βοήθεια. Η λέξη βοήθεια χρησι-
μοποιούνταν σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, 
«δεν έχω βοήθεια από πουθενά» «βοήθα και συ λίγο» κ.λ.π
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περισσότερης ξενοιασιάς, μέχρι που να έρθει το φθινό-
πωρο. Και ξανά η αντίστροφη πορεία.

Τα χρόνια πέρασαν οι καιροί άλλαξαν οι πορείες 
δυσκόλεψαν λόγω των αυτοκινήτων. Η άγνοια των κτη-
νοτρόφων, οι κακοί δρόμοι, δημιούργησαν και πολλά 
ατυχήματα στις μετακινήσεις. Δεν έλειπαν οι περιπτώ-
σεις όπου κτηνοτρόφοι με τα ζώα τους έχασαν τη ζωή 
τους. Οι προσδοκίες όμως των Σαρακατσαναίων για τα 
παιδιά τους όπως και όλων των ανθρώπων της υπαί-
θρου αρχίζουν να αλλάζουν. Τα κατευθύνουν σε άλλες 
στράτες, μακριά από την κτηνοτροφία. Αρχίζει σιγά σιγά 
και η μόνιμη εγκατάστασή τους κάπου. Έτσι οι στράτες 
χάνουν τους παραδοσιακούς πεζοπόρους με τα ζώα 
τους. Πλαταίνουν και γίνονται αυτοκινητόδρομοι. 

Οι λίγοι εναπομείναντες μεταβατικοί Σαρακατσαναίοι 
κτηνοτρόφοι και όχι μόνο, μετακινούνται υποχρεωτικά 
με φορτηγά αυτοκίνητα. Το κράτος τη δεκαετία του 
΄70, συγκεκριμένα από το 1976 και μετά, φρόντιζε και 
για την επιδότησή τους. Κάλυπτε το μισό του κόστους 
της μεταφοράς των ζώων. Έτσι η στράτα, με τις πολυ-
ήμερες πορείες ανθρώπων και ζώων εξέλιπε οριστικά 
από τη ζωή των κτηνοτρόφων. 

Αυτές οι υποχρεωτικές πορείες των Σαρακατσαναίων, 
οι στράτες, ανάμεσα στα βουνά και στους κάμπους απο-
τελούσαν ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής τους. Ήταν 
μια συνεχής πορεία που εξαρτιόνταν πρωτίστως από 
τις ανάγκες των κοπαδιών τους. Αποτελούσε ξεχωριστή 
έγνοια κάθε χρόνο γιατί ενείχε μέσα της κάθε φορά και 
κάτι ξεχωριστό. Ενίοτε διαφορετικούς και άγνωστους 
τόπους, που όμως είχαν και την προσδοκία μιας κα-
λύτερης διαβίωσης για ζωντανά και ανθρώπους. Μιας 
συνειδητής πορείας που γίνονταν με υπομονή, καρ-
τερικότητα, αντοχή, αποφασιστικότητα και προπαντός 
ελπίδα. Κάθε φορά προσδοκούσαν και κάτι καλύτερο. 
Για αυτό παρά την τεράστια ταλαιπωρία που είχαν οι 
Σαρακατσαναίοι στις μετακινήσεις αυτές, η στράτα απο-
τελούσε μια καινούρια αρχή για κάτι καλύτερο, έστω 
και για μικρό χρονικό διάστημα. Στο τέλος όμως κάπου 
προσδοκούσαν να βρουν τη δική τους «Ιθάκη».
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Των κεκοιμημένων
Ας πούμε ένα τραγούδι σιγανό,
καθώς αρμόζει στους κεκοιμημένους,
ενώ φτερά πουλιών γεμίζουν τον αέρα
κι αυτοί περνούν σκυφτοί 
σηματοδότες και βγαίνουν σε υπόγειες
διαβάσεις.
Μιχάλης Γκανάς

Εφέτος κλείνουν είκοσι χρόνια από 
την έκδοση των «Χαιρετημάτων». 
Είναι μια επέτειος και, όπως κάθε 

επέτειος, εκτός από τον εορταστικό της 
χαρακτήρα, προσφέρει την ευκαιρία για 
απολογισμό των πεπραγμένων και την 
αφορμή να στοχαστούμε και να σχε-
διάσουμε την μελλοντική τους πορεία. 
Πέρα από τους απολογισμούς και τους 
«προϋπολογισμούς», αυτή την ώρα, ο 
νους μας στρέφεται και σε κείνους τους 
συνεργάτες που έφυγαν από κοντά μας 
και οι οποίοι, με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, στήριξαν την προσπάθειά μας. 
Ιδιαίτερα στα πρώτα, κάπως αδέξια και 
αμήχανα, βήματα της εφημερίδας. Όχι 
πως δεν τους θυμόμαστε και τον άλλον 
καιρό. Η ζωντανή παρουσία των αγαπη-
μένων φίλων και συνεργατών πλανάται 
ανάμεσά μας πολύ πέρα από τη φυγή 
τους. Ας είναι, λοιπόν, το σημείωμα 
αυτό ένα άτυπο, φτωχικό μνημόσυνο 
στους κεκοιμημένους συνεργάτες των 
«Χαιρετημάτων».

Στα πρώτα βήματα της εφημερίδας 
η παρουσία του αείμνηστου καθη-
γητή και πανεπιστημιακού δασκάλου 
Διονύση Μαυρόγιαννη υπήρξε σημαντι-
κή. Ο Διονύσης Μαυρόγιαννης, φλογε-
ρός Σαρακατσάνος από το Μοριά και 
ενθουσιώδης σαρακατσανολόγος, υπήρ-
ξε ο πρώτος πρύτανης στο νεοσύστατο 
τότε Πανεπιστήμιο Θράκης. Σπούδασε 
νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
διετέλεσε δικηγόρος Πατρών. Με υπο-
τροφία του Ι.Κ.Υ μετεκπαιδεύθηκε στη 
Γαλλία (Σορβόνη) πάνω στις Κοινωνικές 
Επιστήμες. Διδαξε κοινωνιολογία σε 
διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
υπήρξε συνεργάτης – ερευνητής του 
Ο.Η.Ε σε χώρες της Αφρικής και της 
Ασίας. Εκτός από την συγγραφική του 
δραστηριότητα στον τομέα της επιστή-
μης του, έγραψε και ένα δίτομο έργο 
για τους Σαρακατσαναίους του Βορρά 
(Οι Σαρακατσάνοι της Θράκης, της 
Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας). 
Ένα έργο, αποτέλεσμα επιτόπιας έρευ-
νας, όπου εξετάζεται ο κοινωνικός 
μετασχηματισμός, η πορεία προς την 
αστικοποίηση των Σαρακατσαναίων σ’ 
αυτές τις περιοχές. Ο Μαυρόγιαννης, 
συνταξιούχος πια, όταν άρχιζε η κυκλο-
φορία της εφημερίδας, συνέβαλε στη 
βελτίωσή της με τις πολύτιμες συμ-
βουλές του και με τις λιγοστές, αλλά 
καίριες, συνεργασίες του ανέβασε την 
ποιότητα της ύλης της. Επίσης με την 
δική του οικονομική βοήθεια εκδόθηκε 
το βιβλίο της Αδελφότητας, «Μνήμη 
Κατσαντώνη», το οποίο περιλαμβάνει 
τις δυο παλιότερες βιογραφίες του 
ήρωα. 

Εξίσου σημαντική ήταν και η συνερ-
γασία με την εφημερίδα του Σπύρου 
Καλλέ. Ο Σπύρος Καλλές, δικηγό-
ρος των Αθηνών, υπήρξε ο συντάκτης 
του ιδρυτικού καταστατικού της «Εν 
Αθήναις Αδελφότητος Σαρακατσαναίων 
Ηπείρου». Γόνος της μεγάλης σαρακα-
τσάνικης οικογένειας των Καλλέδων 
(οικογένεια τσελιγκάδων) απ’ τον 
Αλμυρό, είχε ζήσει από κοντά στα 

παιδικά του χρόνια την παραδοσιακή 
ζωή των Σαρακατσαναίων. Άνθρωπος 
ευπροσήγορος και γλυκός, λάτρης της 
σαρακατσάνικης παράδοσης, πλούτιζε 
το περιεχόμενο της εφημερίδας με τα 
θαυμάσια «Σαρακατσάνικα παραμύθια» 
του. Πάντα έρχονταν στους χορούς της 
Αδελφότητας ντυμένος «σαρακατσάνι-
κα» με ένα αρνί στην πλάτη, «κανίσκι» 
για τον χορό.

Ανάμεσα στους «κεκοιμημένους» 
συνεργάτες της εφημερίδας, ξεχωριστή 
θέση έχει ο Ναπολέων Βαγγελής. Από 
τα ιδρυτικά στελέχη της Αδελφότητας, 
συμμετείχε για χρόνια στα διάφορα 
διοικητικά της συμβούλια. Η συμβολή 
του, επίσης, στη συγκέντρωση σαρα-
κατσάνικων τραγουδιών για τη συλλο-
γή της Αδελφότητας «Σαρακατσάνικα 
Τραγούδια της Ηπείρου» υπήρξε σημα-
ντική. Υποδέχθηκε με θέρμη την έκδοση 
της εφημερίδας και διετέλεσε τακτι-
κός συνεργάτης της με τις «Εύθυμες 
Ιστορίες» του. Τα κείμενά του στόλιζαν 
την ύλη της εφημερίδας σκορπώντας 
γέλιο και συγκίνηση. Φίλος γκαρδια-
κός, γλύκαινε με το τραγούδι του τις 
παρέες μας στα διάφορα συμπόσιά μας. 
Αγωνιστής της ζωής πάλεψε γενναία με 
το σοβαρό πρόβλημα υγείας που του 
παρουσιάστηκε νωρίς. Δυστυχώς έφυγε 
πρόωρα και βύθισε στο πένθος την 
οικογένειά του και τους φίλους του. 
Τα κείμενά του εκδόθηκαν μεταθανά-
τια από την Αδελφότητα με τον τίτλο 
«Σαρακατσάνικα Μολοήματα».

Με την ίδια θέρμη υποδέχθηκε την 
έκδοση της εφημερίδας κι ο δάσκα-
λος Χρήστος Καρβούνης. Ο Χρήστος, 
φύση ποιητική, άφησε πίσω του μια 
ποιητική συλλογή, τα «Χαμοκέρασα». 
Το ίδιο λυρικός και έντονα συναισθη-
ματικός υπήρξε και στα πεζά του. 
Συμμετείχε στην ύλη της εφημερίδας 
με το «Κρασί του μπάρμπα Κολιού». 
Έτσι τιτλοφορούσε την τακτική στήλη 
του. Πρόκειται για κείμενα βιωματικά, 
γραμμένα στο σαρακατσάνικο ιδίωμα. 
Δυστυχώς χάθηκε κι αυτός νωρίς και 
είχε πολλά ακόμα να προσφέρει.

Στα πρώτα χρόνια της κυκλο-
φορίας των «Χαιρετημάτων» ενισχυ-
τική ήταν και συνεργασία δυο σαρα-
κατσάνων δασκάλων από το Ζαγόρι: 
του Παναγιώτη Νταχρή (δάσκαλος και 
σχολικός σύμβουλος Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης) και του Νίκου Πάσχου. 
Ο πρώτος με τα βιωματικά του κείμενα 
από τη σαρακατσάνικη ζωή και από 
τις σχολικές του εμπειρίες βοήθησε να 
αποκτήσει η ύλη της εφημερίδας μια 
ποικιλία θεμάτων. Ο δεύτερος, φύση 
ποιητική, μετέτρεπε τα βιώματά του 
σε παραδοσιακά ευαίσθητα ποιήματα, 
ενισχύοντας έτσι την πολυφωνία της 
εφημερίδας. Δυστυχώς έφυγαν και οι 
δυο τους νωρίς, χωρίς να χαρούν πολύ 
τη ζωή του συνταξιούχου.

«Χάριστες, λοιπόν, χρωστάγει η εφη-
μερίς σε όλους αυτούς», για να παρα-
φράσω αγενέστατα τον Μακρυγιάννη, 
για την προσφορά τους στην καθιέρωσή 
της στη συνείδηση του απαιτητικού 
αναγνωστικού κοινού Σαρακατσαναίων 
και μη. 

Αιωνία τους η μνήμη… 

ΜΙΚΡOΚΕΙΜΕΝΑ του Θ.Γ. Γόγολου

Του Γιώργου Αθ. Κουμπή

Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 
οι εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ και 
η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Συλλόγων Σαρακατσαναίων (Π.Ο.
Σ.Σ.), σε μία άκρως επιτυχημένη 
διαδικτυακή εκδήλωση παρουσία-
σαν το βιβλίο του πρώην Αντιπρο-
έδρου της Βουλής των Ελλήνων, 
Γεωργίου Ι. Σούρλα, που φέρει τον 
τίτλο «Μαργαρίτα Μπασδέκη. Η 
ηρωίδα του Πηλίου».

Στο νέο του πόνημα ο εκλεκτός 
Σαρακατσάνος Γ. Σούρλας ανέδει-
ξε τη ζωή και τη δράση της Σαρα-
κατσάνας Μαργαρίτας Μπασδέκη 
κατά τη διάρκεια του Επαναστα-
τικού Κινήματος του 1878 στη 
Θεσσαλία. Γόνος της μεγάλης οι-
κογένειας των Μπασδεκαίων, που 
κατείχαν το αρματολίκι του Πηλί-
ου, η νεαρή Μαργαρίτα, η «Μπου-
μπουλίνα της στεριάς» σε μία 
σκληρή μάχη με τους Τούρκους 
στη Μακρινίτσα του Πηλίου, μετά 
το θάνατο του αδερφού της, πήρε 
το όπλο και ως επικεφαλής αν-
δρών και γυναικών ανάγκασε τους 
πολυάριθμους εχθρούς να υποχω-
ρήσουν. Η Σαρακατσανοπούλα – 
Πηλιορείτισσα καπετάνισσα έδω-
σε και άλλες μάχες αγωνιζόμενη 
με απίστευτη γενναιότητα,όταν 
όμως η επαναστατική προσπάθεια 
των Ελλήνων απέβη άκαρπη, συ-
νέχισε τον ποιμενικό της βίο ζώ-
ντας ολομόναχη και λησμονημένη 
μέχρι το θάνατό της, το 1828. Ο 
Γ. Σούρλας, φέρνοντας στο φως 
όλες τις πηγές,ανέδειξε τον ηρω-
ισμό της Μαργαρίτας Μπασδέκη, 
συμπληρώνοντας τη συμβολή των 
Σαρακατσαναίων στους εθνικούς 
αγώνες.

Την εκδήλωση, τον συντονι-
σμό της οποίας ανέλαβε ο δημο-
σιογράφος Δημήτρης Χορταργιάς, 
τίμησαν διακεκριμένοι άνθρωποι 
των γραμμάτων, του πολιτισμού, 
της πολιτικής αλλά και επιφα-
νείς Σαρακατσαναίοι. Χαιρετισμό 
απηύθυνε η Γιάννα Αγγελοπούλου 

–Δασκαλάκη , πρόεδρος της επι-
τροπής «Ελλάδα 2021», ο Γεώρ-
γιος Καψάλης, πρώην πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο 
Νικόλαος Τσούκας, πρώην πρόε-
δρος της κοινότητας Μακρινίτσας, 
και ο Ευάγγελος Καραθόδωρος, 
πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακα-
τσαναίων Ν.Μαγνησίας.

Βασικοί ομιλητές και ομιλήτριες 
ήταν η Αικατερίνη Πολυμέρου-Κα-
μηλάκη, ομότιμη Διευθύντρια του 
Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδη-
μίας Αθηνών, μέλος της επιτροπής 
«Ελλάδα 2021», ο Γεώργιος Ν. 
Μουτσιάνας, Πρόεδρος της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλό-
γων Σαρακατσαναίων (Π.Ο.Σ.Σ.), 
η Δωροθέα Κολυνδρίνη, Αντιπε-
ριφερειάρχης Π.Ε .Μαγνησίας, και 
η Νίκη Στρατηλάτη, δημοσιογρά-
φος. Οι παραπάνω επισήμαναν τη 
σημασία της ανάδειξης της άγνω-
στης ηρωίδας, την επισταμένη με-
λέτη των ιστορικών πηγών από 
τον συγγραφέα, τη γλαφυρότητα 
του λόγου του, αλλά και το ήθος 
του στην πολιτική του διαδρομή.

Η σεμνή βιβλιοπαρουσίαση 
έκλεισε με παρεμβάσεις και μη-
νύματα διακεκριμένων προσκε-
κλημένων και την τοποθέτηση του 
συγγραφέα Γ. Σούρλα, ο οποίος 
ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετεί-
χαν στην εκδήλωση.

αρουσίασ  του ι λίου του 
Γεωργίου . ούρλα. αργαρίτα 
πασ κ .  ρωί α του λίου

Η πανδημία, όπως ήταν 
αναμενόμενο, χτύπησε και την 
εφημερίδα μας. Οι εισφορές 
καταβάλλονταν από τους συν-
δρομητές κυρίως στο αντάμω-
μα στον Γυφτόκαμπο και στην 
Πρέβεζα. 

Φέτος η ματαίωση των 
εκδηλώσεων αυτών είχε ως 
αποτέλεσμα την κάθετη μείω-
ση των εισπράξεων. Κάποιοι 
σιναφλήδες κατέβαλαν τη συν-
δρομή τους ηλεκτρονικά στο 
διάστημα που πέρασε και τους 
ευχαριστούμε.

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

Όσοι θέλετε να βοηθή-
σετε στη συνέχιση της έκδο-

σης της εφημερίδας κάντε το 
μέσω Τραπέζης (υπάρχουν στο 
φύλλο οι λογαριασμοί) ή μέσω 
κάποιου μέλους του ΔΣ. 

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

Παρακαλούνται οι συνδρο-
μητές που κάνουν ηλεκτρονική 
κατάθεση να γράφουν μαζί με 
το όνομά τους και τον τόπο 
κατοικίας τους για διευκόλυν-
ση του Συλλόγου

Ενισχύστε τη συνέχιση της 
έκδοσης των «Χαιρετημάτων»


