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«Σαρακατσάνικα
Xαιρετήματα», 

ενηλικίωση
Μπαίνουμε στη δεύτερη εικοσαετία της 

έκδοσης της εφημερίδας που διαβάζετε. Παλαι-
ότερα, το 21ο έτος της ηλικίας ήταν σημαδι-
ακό στην πορεία της ζωής των ανθρώπων. 
Οι άνδρες, σε αυτή την ηλικία πήγαιναν στον 
στρατό, οι γυναίκες είχαν έτοιμη την προίκα 
τους, για πολλά χρόνια ήταν η νόμιμη ηλικία 
γάμου και η ηλικία που έδινε στους πολίτες 
το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε. Υπο-
τίθεται ότι ωρίμαζες σε αυτή την ηλικία και 
αποχτούσες την απαραίτητη εμπειρία για να 
αντιμετωπίσεις τη ζωή. Με την εμπειρία 20 
ετών, διατυπώνουμε κι εμείς με συντομία, δημό-
σια, κάποιες σκέψεις για τη μέχρι τώρα πορεία 
και το μέλλον της εφημερίδας μας. 

Χωρίς πολλές περιστροφές, σας διαβεβαιώ-
νουμε ότι όσο στηρίζετε οικονομικά την εφημε-
ρίδα, όπως το κάνατε τον καιρό της πανδημίας, 
η εφημερίδα θα κυκλοφορεί. Λίγα παρόμοια 
έντυπα έζησαν τόσο πολύ. Αν έχει η Αδελφό-
τητα των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου 
ένα λόγο ύπαρξης, είναι η έκδοση αυτής της 
εφημερίδας. Έχει πολλά ακόμα η εφημερίδα 
να προσφέρει. 

Διαβάστε τα κείμενα του σημερινού φύλλου 
που τη στολίζουν και θα συμφωνήστε μαζί μας. 
Τις τεκμηριωμένες επιστημονικές γλωσσολογι-
κές απόψεις των Θ. Γόγολου και Γ. Καπρινιώτη, 
δεν θα τις βρείτε πουθενά. Ο σεβασμός για τα 
θεία που είχαν οι Σαρακατσαναίοι, που μπορεί 
να είναι και ιδιαίτερος, όπως τον αναλύει ο Γ. 
Τσουμάνης ήταν αυτός που τους κράτησε στις 
δυσκολίες της ζωής. Τη φωνή του Γιάννη Καρ-
βούνη (μάνααααα) όταν χάθηκε η μάνα του στα 
χιόνια θα τη νοιώσουν οι περισσότεροι από μας 
που έζησαν ανάλογες καταστάσεις. Οι ζωντανές 
περιγραφές της Ελένης Ράπτη σιμά σιμά στη 
φωτούλα, είτε θες είτε δεν θες σε ζεσταίνουν, 
μόνο που τις διαβάζεις.

Εμείς που ασχολιόμαστε με τα διαδικαστικά, 
δεν είμαστε και πολλοί, θα απολαμβάνουμε 
τους καρπούς αυτής της ιδιαίτερης προσφοράς 
στο σινάφι. Δεν το κάνουμε ούτε από αγγαρεία, 
ούτε για να περνάμε τον καιρό μας. Το χρω-
στάμε στους πατεράδες μας και το κάνουμε με 
κέφι. Δεν φαντάζεστε πόση χαρά είναι για μας 
να μας παίρνουν κάποιοι τηλέφωνο και να μας 
ζητάνε να γράψουμε στην εφημερίδα ότι γεννή-
θηκε ή βαφτίστηκε το παιδί ή το εγγονάκι τους, 
ή ότι το παιδί τους πέρασε σε μία Σχολή. Πόση 
ικανοποίηση είναι όταν μας λένε κάποιοι ότι 
θέλουν τα «Χαιρετήματα» για να μαθαίνουν τα 
κοινωνικά γεγονότα που αφορούν στο σινάφι. 
Πονιέται ο κόσμος, κι ας μην το δείχνει. Όταν οι 
περισσότεροι από σας προσφέρετε για να βγαί-
νει η εφημερίδα, σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν το 
μετράμε με οικονομίστικα μεγέθη. Και αρκετοί 
προσφέρετε πολλά παραπάνω, που μας προ-
βληματίζει αν αξίζει τόσο αυτή η προσπάθεια.

Σε επόμενο φύλλο θα σας κάνουμε αναλυτι-
κό απολογισμό των είκοσι ετών που πέρασαν.

Αυτά τα λίγα, και καλά σαράντα! (εννοείται 
χρόνια)...

Σαρακατσάνικο κονάκι στο Ζάππειο 

Στα πλαίσια της Επετειακής Έκθεσης (Ελλάδα 
1821-2021) που οργανώθηκε στο Ζάππειο 
Μέγαρο στην Αθήνα από 2 έως 4 Οκτωβρίου 

οι Σαρακατσαναίοι φιλοξενήθηκαν στο περί-
πτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας με πρωτοβου-
λία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Σαρακατσαναίων και με συνεργασία του Πανελλαδικού 
Συλλόγου Σαρακατσαναίων Αττικής, της Αδελφότητας 
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Αττικής και του 
Συλλόγου Σαρακατσαναίων επαρχίας Αγιάς. 

Η Αδελφότητά μας συμμετείχε με τον εξοπλισμό 
του σαρακατσάνικου κονακιού που στήθηκε στον 
χώρο, με την έκθεση εκδόσεών της και φωτογραφι-
κού υλικού καθώς και με τη συνεχή παρουσία μελών 
της που εξηγούσαν στους επισκέπτες τη σαρακα-
τσάνικη ζωή και τη συμβολή των Σαρακατσαναίων 
στους αγώνες του έθνους. Ο εξοπλισμός του κονα-
κιού ήταν αυτός που είχε χρησιμοποιηθεί στο κονάκι 
στη Μασσαλία της Γαλλίας και συμπληρώθηκε από 
άλλα αντικείμενα και φορεσιές. Ήταν μια ιδιαίτερη 
εκδήλωση που έδωσε τη δυνατότητα στους πολ-
λούς επισκέπτες της έκθεσης, Έλληνες και ξένους, 
να γνωρίσουν ένα μέρος της σαρακατσάνικης ζωής. 
Από το κονάκι μας πέρασαν ο δήμαρχος Αθηναίων, 

περιφερειάρχες από όλη την Ελλάδα, άλλοι κυβερ-
νητικοί επίσημοι καθώς και εκπρόσωποι λαογραφι-
κών, παραδοσιακών, πολιτιστικών ομοσπονδιών και 
συλλόγων. Το κονάκι (τομή) ήταν προσφορά του 
Συλλόγου Σαρακατσαναίων Αττικής και Πειραιώς, 
ενώ ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Αγιάς στα εγκαί-
νια της έκθεσης παρουσίασε με το χορευτικό του 
σαρακατσάνικους χορούς. Στα πλαίσια της εκδήλω-
σης διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας 
την Κυριακή 3 Οκτωβρίου, ημερίδα με θέμα «Η 
συμβολή της Θεσσαλίας στην Επανάσταση του 
1821» στην οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος της ΠΟΣΣ 
Γ. Μουτσιάνας παρουσιάζοντας τη συμβολή των 
Σαρακατσαναίων.

Ήταν μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που έδωσε την 
ευκαιρία να προβληθεί το «σαρακατσάνικο» με τη 
ζωή του και την προσφορά του στους αγώνες του 
έθνους. Είμαστε αναγκασμένοι να «συστηθούμε» και 
να γνωριστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο χρησιμοποι-
ώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας. 
Να σημειώσουμε ότι στημένο από την Αδελφότητα 
κονάκι υπάρχει στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών 
και πλήρης εξοπλισμός στο Μουσείο Αγγελικής 
Χατζημιχάλη στην Πλάκα, επίσης με συμμετοχή της 
Αδελφότητας. Στους χώρους αυτούς μπορεί κάποιος, 
στο κέντρο της Αθήνας, να ξεναγήσει τους μικρούς 
φίλους στα μονοπάτια της παράδοσης αλλά και οι 
μεγάλοι να θυμηθούν. 
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ΓΑΜΟΙ
• Ο Δελημήτρος Περικλής του Αναστασίου και η Οικονο-
μίδη Νίκη παντρεύτηκαν στα Ιωάννινα στις 22/8/2021.
• Ο Χρήστος Τηλ. Κάτσενος και η Ευαγγελία Αθανασο-
πούλου παντρεύτηκαν και βάφτισαν την κόρη τους Ει-
ρήνη στις 27/6/2021 στους Ασπραγγέλους.
• Η Νικολέτα Τσέπη του Βαγγέλη και της Σταματίας 
Τσουμάνη και ο Χριστόφορος Καραμπέτσος παντρεύτη-
καν στις 28/8/2021 στα Γιάννενα. 
• Η Ειρήνη Μπάρκα του Γιάννη και της Μιράντας Τσου-
μάνη και ο Παναγιώτης Θώδης παντρεύτηκαν στις 
/10/2021 στα Γιάννενα. 
• Ο Κωσταντάκος Κων/νος του Γρηγορίου και η Αγγε-
λοβα Ελεονόρα παντρεύτηκαν στα Δολιανά Ιωαννίνων 
την 28/08/2021. Την ίδια ημέρα επίσης βάφτισαν και 
τον γιο τους Γρηγόρη. 
• Ο Χριστοδούλου Παναγιώτης του Ηλία και της Γεωρ-
γίας Βαλάκου και η Παπανώτη  Αναστασία παντρεύτη-
καν στις 28/08/2021 στο Καλπάκι Ιωαννίνων.
• Ο Ιωάννης Ελ. Φερεντίνος και η Ναταλία Χρ. Παπι-
γκιώτη παντρεύτηκαν στις 02/10/2021 στα Ιωάννινα.
• Η Ευδοξία Γιαννακού και ο Νίκος Τζαρκοβίστας πα-
ντρεύτηκαν στις 22/09/2021.
• Ο Μάριος Λεων. Φερεντίνος και η Ράνια Αυγερινού 
παντρεύτηκαν στις 18/09/2021 στην Ηγουμενίτσα
• Ο Νικόλαος Γ. Γιαννακός και η Δήμητρα Γιοβάνη πα-
ντρεύτηκαν στις 11/09/2021 στην Ηγουμενίτσα.
• Η Χριστίνα Ηλ. Γιαννακού και ο Simon-Erik Βorst πα-
ντρεύτηκαν στις 04/09/2021 στην Πάργα.
• Ο Αντρέας Παν. Γόγολος και η Μυρτώ Λιόντου πα-
ντρεύτηκαν στις 04/09/2021 στην Ηγουμενίτσα.
• Ο Κωσταντάκος Κωνσταντίνος του Θωμά και η Κε-
χαγιά Κατερίνα παντρεύτηκαν στις 21/08/2021 στην 
Ηγουμενίτσα.
• Ο Αντρέας Χαρίσης και η Μαρίνα Χριστάκη παντρεύ-
τηκαν στις 07/08/2021 στην Ηγουμενίτσα.
• Ο Μιχάλης Νικ. Γιαννακός και η Αγαθή Κιόση παντρεύ-
τηκαν στις 31/07/2021 στο Γραικοχώρι.
• Η Αντιγόνη Κουσοβίστα και ο Κατσιαμάνης Χρήστος 
παντρεύτηκαν στις 17/07/2021 στην Ηγουμενίτσα.
• Ο Ηλίας Γ. Καραγιάννης και η Έφη Γ. Μυριούνη πα-
ντρεύτηκαν στις 5/9/2021 στο Καλπάκι.  
• Η Σοφία Σαμορέλη του Δημητρίου και ο Γεώργιος Δ. 
Γκίκας παντρεύτηκαν στις 4/9/2021 στην Αθήνα. 
• Ο Ηλίας Β. Κουμπής και η Κατερίνα Κατσουλίδη πα-
ντρεύτηκαν στα Γιάννενα.
• Η Στεφανία Ιωαν. Τσουμάνη και ο Αλέξανδρος Μπελα-
βίλας Τροβάς παντρεύτηκαν στη Λάρισα. 
• Ο Στέργιος Δημ. Παπιγκιώτης και η Μαρία Καματσιού-
λη παντρεύτηκαν στις 4/9/2021 στα Τρίκαλα. 
• Ο Γιώργος Σπ. Καραγιάννης και η Βασιλική Βώσσου 
παντρεύτηκαν στις 11/9/2021 στην Καστροσυκιά.
• Η Μαριάννα Ανδρέα Τσουμάνη, από Βραδέτο και 
Greek Antony Brawn, παντρεύτηκαν στην Κέρκυρα στις 
24/10/21.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Ρένια  Καρβούνη του Λάμπρου και ο Ηλίας Κουτσός 
απέκτησαν αγόρι στις 15/09/2021 στην Αθήνα.
• Ο Καρβούνης Βασίλειος του Λάμπρου και η Χού-
μου Βασιλική απέκτησαν κορίτσι στις 08/05/2021 στην 
Αθήνα.
• Ο Ελευθέριος Χρ. Τάγκας από Κουκούλι Ζαγορίου 
και η Ευαγγελία Παπαπετρίδου απέκτησαν κορίτσι στις 
3/9/2021 στα Γιάννενα.
• Η Ελένη Κ. Τάγκα και ο Χρήστος Μαργαρίτης απέκτη-
σαν αγόρι στις 24/8/21 στα Γιάννενα.
• Ο Λάμπρος Καζούκας και η Σπυριδούλα Κίτσιου απέ-
κτησαν κορίτσι στις 3/10/2021 στην Άρτα.
• Η Μαρία Ευαγόρα Τσουμάνη και ο Σεραφείμ Παππάς 
απέκτησαν κορίτσι στις 8/10/2021 στην Αθήνα.
• Η Όλγα-Ιωάννα Παν. Βαγγελή από το Τσεπέλοβο και 
ο Γιώργος Κατέρης απέκτησαν κορίτσι στις 1/9/2021.
• Η Έφη Ζέρβα του Γιάννη και της Κατερίνας Μα-
κρή και ο Γιάννης Ματσούκας απέκτησαν κορίτσι στις 
20/7/2021 στα Γιάννενα.
• Ο Νίκος Αρβανίτης και η Ευγενία Αθανασίου απέκτη-
σαν αγόρι στις 10/8/2021 στο Μονοδέντρι. 
• Ο Νίκος Χρ. Γατσέλος και η Κατερίνα Τσιάβου απέκτη-
σαν αγόρι στις 28/7/2021 στα Γιάννενα.
• Η Άννα Άρη Τσουμάνη και ο Χάρης Λαζάνης απέκτη-
σαν αγόρι στις 25/10/2021 στα Γιάννενα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
• Ο Κάτσινος Ηλίας του Λάμπρου από Παλιόκαστρο και 
η Βασιλική Χαλκή, βάπτισαν την κόρη τους Ζωή στην 
Ηγουμενίτσα στις 18/9/21.
• Ο Ιωάννης Ελ. Φερεντίνος και η Ναταλία Χρ. 
Παπιγκιώτη βάφτισαν τον γιο τους Ελευθέριο στις 
02/10/2021 στα Ιωάννινα.
• Ο Ντέλλας Κων/νος  (Λουτσάρη Ροδάνθη η μητέρα 
του) και η Σιδέρη Αναστασία βάφτισαν τον γιο τους Βα-
σίλειο την 19/07/2021 στο Καλπάκι.
• Ο Μάριος Λεων. Φερεντίνος και η Ράνια Αυγερινού 
βάφτισαν τον γιο τους Λεωνίδα στις 18/09/2021 στην 
Ηγουμενίτσα.
• Η Βαλεντίνα Γ. Τσουμάνη ο Άγγελος Διαμάντης και 
η βάφτισαν τον γιο τους Ιάσωνα στις 11/09/2021 στη 
Στάνη στο Τσιπουρίκι στην Ηγουμενίτσα.
• Ο Σπύρος Ναπ. Βαλάκος και η Αφροδίτη Χρήστου βά-
φτισαν τον γιο τους Ναπολέοντα στις 22/5/2021 στην 
Πλαταριά.  
• Η Αφροδίτη Κ. Τσουμάνη και Κώστας Μπεκιάρης βά-
φτισαν τον γιο τους Απόστολο στις 29/8/2021 στην 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας
• Ο Ηλίας Δημ. Κοντοδήμος και η Ραφαέλα Αναστα-
σίου βάφτισαν την κόρη τους Παρασκευή -Βίβιαν στις 
17/10/2021 στο Κουκούλι.
• Ο Χρήστος Καρβούνης και η Στεφανία Μπιστιόλη βά-
φτισαν τον γιο τους Δημήτρη στο Καρτέρι Θεσπρωτίας. 
• Ο Γιάννης Μπαλατσός κι η Θεοδώρα Βαρβάρα Παπ-
πά βάφτισαν την κόρη τους Βασιλική στη Στεφάνη Πρέ-
βεζας. 
• Ο Λευτέρης Βασ. Μακρής και η Γεωργία Δούβλη βά-
φτισαν την κόρη τους Νικολέτα στις 22/8/2021 στα 
Γιάννενα. 
• Ο Σπύρος Χριστ. Τσουμάνης και η Έλλη Παπαγεωργί-
ου βάφτισαν την κόρη τους Άννα στις 18/9/2021 στο 
Πάπιγκο

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Τσουμάνης Νικόλαος του Λεωνίδα, 31 ετών από Γαρ-
δίκι Θεσπρωτίας την 5/10/21 στη Θεσσαλονίκη.
• Κώστας Ι. Χαρίσης, από Βίτσα Ζαγορίου, 79 ετών στις 
7/10/2021 στην Αθήνα.
• Ελεονώρα Επ. Παπιγκιώτη σύζ, Ν. Λιώλη, 63 ετών 
στην Αθήνα 3/7/2021.
• Βασίλειος Χριστόδ. Γιαννούλας, 63 ετών στο Ανθοχώ-
ρι Μετσόβου, στις 21/08/21.
• Καζούκας Ελευθέριος του Αλέξη, 87 ετών, στις 
27/8/21 στην Αθήνα.
• Τάγγας Βασίλειος του Χρήστου, 94 ετών στις 9/9/21 
στο Λούρο Πρέβεζας.
• Ερασμία χήρα Κ. Γιαννάκη,το γένος Χαραλ. Γόγολου, 
94 ετών στις 20/9/21 στο Τσεπέλοβο.
• Λευτέρης Μιλτ. Λουτσάρης, από Ν. Κερασούντα 88 
ετών στις 23 /8/21.
• Ελένη χα Τέλη Γόγολου το γένος Ηλ. Γιαννακού από 
Καρτέρι ετών 93 στις 25/09/2021. 
• Ευανθία συζ Θωμ. Βαγγελή το γένος Ελ. Κωνσταντά-
κου από Ηγουμενίτσα, ετών 77, στις 29/07/2021. 
• Ελένη Αριστ. Καλύβα, το γένος Κ. Καψάλη στις 
28/09/2021 στον Γεροπλάτανο Ιωαννίνων ετών 94. 
• Παντελής Ευάγγ. Τάγκας, ετών 67, στις 27/9/2021, 
στο Τσεπέλοβο. 
• Βασίλης Συργκάνης, Αθήνα, 84 ετών στις 29/10/2021 
στην Αθήνα
• Κώστας Ρουμελιώτης, από Εκκάρα Δομοκού, 91 ετών, 
στις 20/10/2021
• Κατσαβριάς Αλέξης, από Άνω Πεδινά, 93 ετών στις 
18/9/2021

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν 
στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ ύστερα 
από μια δύσκολη σχολική χρονιά. Η εξ αποστά-

σεως διδασκαλία ήταν ό,τι χειρότερο για τα παιδιά, 
κυρίως των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών, να 
ανταποκριθούν σε ένα εξεταστικό σύστημα που αλλά-
ξει ανάλογα με τις προσωπικές επιλογές του εκάστοτε 
υπουργού που τις βαφτίζει «εκπαιδευτική μεταρρύθμι-
ση». Δημοσιεύουμε στο φύλλο αυτό μερικά ονόματα 
παιδιών, όσα μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε, και θα 
συνεχίσουμε και στο άλλο φύλλο περιμένοντας και 
τη δική σας βοήθεια. Στείλτε μας τα ονόματα παιδιών 
που γνωρίζετε. Και αυτά θα το χαρούν, μπορεί να γνω-
ριστούν με άλλα Σαρακατσανόπουλα που μπορεί να 
φοιτούν στην ίδια σχολή αλλά και αποδεικνύουμε ότι οι 
Σαρακατσαναίοι «τα 'παιρναν τα γράμματα».
• Βαλάκος Γεώργιος του Ελευθερίου Νομική Αθηνών. 
• Μάστορα Φαίδρα του Νικολάου Ιατρική Θεσ/νίκης.
• Γκαρτζονίκας Χρήστος του Δημητρίου και της Μαρίας 
Μάστορα Ιατρική Ιωαννίνων. 
• Ελένη Τσουμάνη του Κωνσταντίνου, από Κληματιά 
Ιωαννίνων, Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ.
• Φώτης Αποστόλου του Νικολάου και της Άρτεμης Χα-
σακή, Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά.
• Ακριβάκης Σπυρίδων του Κων/νου, Φαρμακευτική 
Πάτρας. 
• Μαρία Μάστορα του Ευσταθίου και της Εριφύλης 
από Ιωάννινα, Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων.
• Θρασύβουλος Δούβλης του Βασιλείου και της Μα-
ρίας Φατούρου, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης Παν. Αθηνών.
• Γόγολος Παν. του Ανδρέα Σχολή Αστυφυλάκων.
• Τάγκας Αναστάσιος του Παναγιώτη Παιδαγωγικό 
τμήμα Παν. Ιωαννίνων.
• Δεληνάσιου Μελπομένη του Δημητρίου και της Χαρι-
τίνης Τάγκα, Παιδαγωγικό τμήμα Παν. Αιγαίου.
• Ρουμπίνη Νικ. Κιαμούρη, Φυσικό Τμήμα Παν. Ιωαν-
νίνων.
• Ζαΐμη Ξανθή του Μιχαήλ και της Αλεξάνδρας Ντέτσι-
κα, Φαρμακευτική Σχολή Θεσσαλονίκης. 
• Μελίνα Σιαμούτα του Ιωάννη  και της Ελένης Κα-
ραγιάννη από Ιωάννινα, Τμήμα της Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Εργασίας Παν. Πατρών.

Εισαγωγικές εξετάσεις σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

Προσφορά στη μνήμη 
του Κώστα Κατσαδήμα

Για τον Κώστα Κατσαδήμα, ένα ευπατρίδη φίλο των 
Σαρακατσαναίων που έφυγε από τη ζωή τον περα-
σμένο Μάρτιο είχαμε αναφερθεί στο 85ο φύλλο της 
εφημερίδας. Τακτικός αναγνώστης της εφημερίδας και 
χορηγός στην προσπάθεια έκδοσης και κυκλοφορίας 
της. Η γυναίκα του Βάσω Κατσαδήμα πρόσφερε στη 
μνήμη του το ποσό των εκατόν πενήντα (150.00) € 
για τη ενίσχυση της εφημερίδας «Σαρακατσάνικα χαι-
ρετήματα» που τόσο εκτιμούσε ο εκλιπών σύζυγός της. 
Την ευχαριστούμε θερμά και την διαβεβαιώνουμε ότι 
δεν ξεχνάμε τον Κώστα Αιωνία η μνήμη του

σαρακατσάνικα

Tριμηνιαία Eφημερίδα της Αδελφότητας 
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου

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

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 6242
EKΔOTHΣ: O πρόεδρος της Αδελφότητας 

Δημήτρης Λ. Τάγκας, 6945150848
ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αναστάσιος Μιχ. Τσουμάνης, 6977774350
Δημήτρης Κάτσενος 6937426581
Παύλος Δ. Κατρής 6946903637

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

Λάμπρος Ναπ. Βαγγελής, 
Κοινωνικά Ν. Πρεβέζης-Αρχείο εφημερίδας
Γεωργία Λ. Γιαννακού, Αρχείο συνδρομητών

Ηλεκτρονική διακίνηση
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν 

απόψεις των συντακτών τους
Συνδρομές - ενισχύσεις:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 130/960391-39 
ΙΒΑΝ: GR7701101300000013096039139

στα ονόματα: Kάτσανος Δημήτριος-Παύλος Κατρής
EUROBANK:

ΑΡ. ΛΟΓΑΡ.: 0026 0630 0901060 80012
ΙΒΑΝ GR 230260 63000000 901060 80012

Μην ξεχνάτε όταν καταθέτετε χρήματα να γράφετε 
το ονοματεπώνυμό σας.

Υπεύθυνος Παραγωγής: Αpiros hora, Πρεβέζης 93, Αθήνα, 
τηλ: 210 5154920, apiroshora@yahoo.gr

τα
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Λευτέρης Καζούκας 
Από τους τελευταίους που έμαθαν 

γράμματα σε δασκαλοκάλυβο.
Στις 27-8-2021 ύστερα από σύντομη νοσηλεία σε 

Νοσοκομείο των Αθηνών έφυγε από την πρόσκαιρη 
ζωή ο Λευτέρης Καζούκας. 

Ήταν παιδί του 
Αλέξη Καζούκα και 
της Βασιλικής Δημ. 
Τσουμάνη και είχε 
γεννηθεί το 1934 
στη Στάνη των Κα-
ζουκαίων στη Λάιστα 
Ζαγορίου. Τα πρώτα 
γράμματα (3 τάξεις) 
τα έμαθε στο δάσκα-
λο της στάνης, σε δα-
σκαλοκάλυβο, την 4η 
δημοτικού στο δημο-
τικό σχολείο Βελλάς 
φιλοξενούμενος από 
τον αδερφό της μη-
τέρας του Γιώργο, και 

την 5η και την 6η στο Δημοτικό σχολείο Στεφάνης 
Πρεβέζης. Τα αναφέρω αυτά για να δείξω τις δυσκο-
λίες που συνάντησε που δεν μπόρεσαν όμως να τον 
εμποδίσουν να πραγματοποιήσει το όνειρό του να 
μάθει όσο μπορούσε περισσότερα γράμματα. Ήταν 
άνθρωπος που είχε δίψα για γράμματα, αφού μπόρεσε 
και σπούδασε τα δύσκολα για την πατρίδα μας χρόνια 
της δεκαετίας 1940-1950. Συνορίτες στη Λάιστα για 
πολλά χρόνια η δική μας στάνη και οικογενειακοί φίλοι 
οι πατεράδες μας. Ο μακαρίτης ο πατέρας μου έλεγε 
"όποτε περνάω από τους Καζουκαίους βλέπω το Λευτέ-
ρη του Αλέξη με ένα βιβλίο στο χέρι, πολύ το χαίρομαι 
αυτό το παιδί". Το 1949 ύστερα από εξετάσεις εισήχθη 
στο Γυμνάσιο Πρεβέζης και στη συνέχεια στην Ανω-
τάτη Εμπορική, ΑΣΟΕΕ, σημερινό Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο. Σπούδαζε και παράλληλα εργαζόταν, μέχρι την 
αποφοίτησή του. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία 
ως έφεδρος αξιωματικός. Εργάσθηκε για τρία χρόνια 
στη Διεύθυνση Γεωργίας του νομού Θεσπρωτίας και 
στη συνέχεια κατόπιν εξετάσεων προσελήφθη στο 
Υπουργείο Οικονομι-
κών (εφορία- ταμείο) 
από όπου συνταξιο-
δοτήθηκε με τον βαθ-
μό του διευθυντού. 

Το 1968 παντρεύ-
τηκε τη Σοφία Χατζη-
νικολή και απέκτησαν 
δύο παιδιά, την Μα-
ρίνα και τον Αλέξη. 
Καλόκαρδος όπως 
όλη η οικογένεια του 
Αλέξη Καζούκα, βα-
θιά Σαρακατσάνος. Τον διέκρινε η περηφάνια, με την 
καλή της έννοια, και το ήθος. Έντιμος, τόσο, που και 
όταν συνταξιοδοτήθηκε επιχειρηματίες που υπήρξαν 
φορολογούμενοι του μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για 
την υπηρεσιακή του επάρκεια, τη δικαιοσύνη και την 
ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Νέος υπάλληλος στη 
Διεύθυνση Γεωργίας Θεσπρωτίας είχε αποκτήσει την 
εμπιστοσύνη και εκτίμηση από τον προϊστάμενό του. 

Από τους πρώτους Σαρακατσαναίους που ήρθαν 
μεταπολεμικά στην Αθήνα δεχόταν και αυτός επισκέ-
ψεις συγγενών και σιναφλήδων, που τις περισσότερες 
φορές τους έφερνε στην πρωτεύουσα κάποιο πρόβλη-
μα υγείας. 

Συμμετείχε ενεργά στις γενικές συνελεύσεις και 
εκδηλώσεις της Αδελφότητος και ενδιαφερόταν για τα 
θέματά της. Ερωτευμένος με τον τόπο που γεννήθηκε, 
την αγαπημένη του Λάιστα Ζαγορίου, αυτήν θεωρούσε 
χωριό του, την επισκεπτόταν οικογενειακώς και διατη-
ρούσε επαφή με πολλούς Λαϊστινούς.  

Επιθυμία του ήταν να ταφεί δίπλα στα αδέρφια του 
Παναγιώτη, Αποστόλη, και Χρήστο στο Λούρο Πρε-
βέζης όπου και εψάλη η εξόδιος ακολουθία και στη 
συνέχεια η ταφή την Κυριακή 30-8-2021.  

Η φιλία του με τιμούσε, η απουσία του με στενο-
χωρεί. 

Θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά του Μαρίνα και 
Αλέξη και στις οικογένειες των αδερφών του. 

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ.
Ηλίας Θεοδώρου Κάλλης

Έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή ο Κώστας Χ. Ζή-
γος. Ο τελευταίος των Σαρακατσαναίων της Ηπείρου 
που ζούσε συνειδητά με τον παραδοσιακό τρόπο ζω-
ής, ανεβοκατεβαίνοντας σε βουνά και χειμαδιά. Ημέρα 
Σάββατο 10 Ιουλίου ήταν, που ο αδελφός του ο Σπύ-
ρος τον περίμενε να βγει, όπως έκανε κάθε καλοκαίρι, 
στα θερινά βοσκοτόπια του χωριού στην Αστράκα της 
Τύμφης. Αυτός όμως έφυγε για το μακρινό ταξίδι.

Ο Κώστας, παρότι σπούδασε και υπηρέτησε ως 
δάσκαλος αρκετά χρόνια, σε σχολεία του Πωγωνί-
ου και του Ζαγορίου, ήταν γνωστός στο κύκλο των 
Σαρακατσαναίων 
και όχι μόνο για την 
αγάπη του στα πρό-
βατα. Δεινός κτηνο-
τρόφος, θιασώτης 
της ελεύθερης ζωής 
του βουνού, αφιέ-
ρωσε κυριολεκτικά 
όλη του τη ζωή στην 
κτηνοτροφία, όπως 
αυτός τη γνώρισε 
στην εκτατική της 
μορφή, με τις μετα-
κινήσεις των ζώων 
σε βουνά και χειμα-
διά. Μεγαλωμένος 
από μικρό παιδί τα 
καλοκαίρια στα θε-
ρινά βοσκοτόπια της 
Αστράκας, ακολου-
θώντας τον πατέρα του, έμεινε αταλάντευτος στις 
αρχές μιας κτηνοτροφίας παραδοσιακού τύπου. Ενώ 
όλοι οι Σαρακατσαναίοι εγκατέλειπαν σιγά–σιγά και 
αποσύρονταν από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και 
από τη δύσκολη διαβίωση της μοναξιάς του βουνού, ο 
Κώστας κρατούσε πεισματικά. Σκληροτράχηλος, ανθε-
κτικός και αποφασιστικός όσο κανένας άλλος, έμαθε 
και ζούσε ακόμα και μόνος του, με μόνη συντροφιά τα 
πρόβατα και στις πιο δύσκολες συνθήκες διαβίωσης 
που απαιτούνταν στα μεγάλα υψόμετρα της Τύμφης.

Περπάτησε όσο κανένας άλλος στα βοσκοτόπια 
της Αστράκας ακολουθώντας τα πρόβατα. Ασκήθηκε 
και απόκτησε τη νοοτροπία του νικητή στον ανταγω-
νιστικό στίβο της διεκδίκησης για την επιβίωση και 
την άνεση των ζώων του. Το κοπάδι του αριθμούσαν 
πρόβατα πολλά. Ξεπερνούσε κατά πολύ τα χίλια. Πό-
σα ήταν, δεν έχει καμία σημασία. Όπως όλοι οι Σαρα-
κατσαναίοι, έτσι και ο Κώστας δεν καυχιόταν ποτέ για 
το πόσα πρόβατα έχει για αυτό ποτέ δεν το έλεγε. Η 
αγάπη και ο ζήλος του για αυτά τον έκανε πάντα να 
έχει όσα περισσότερα μπορούσε να φροντίσει. Η ενα-
σχόληση αυτή για τον Κώστα, ήταν πράξη συνειδητή 
που τον γέμιζε χαρά και ευχαρίστηση.

 Όντας ο νεότερος όλων των κτηνοτρόφων στα 
βοσκοτόπια του Κουκουλίου, επιφορτίζονταν και τις 
περισσότερες δουλειές της στάνης. Εξαιρετικά φιλό-
τιμος, καλοσυνάτος και πάντα ευδιάθετος γίνονταν 
θυσία, κατά την προσφιλή έκφραση των Σαρακατσα-
ναίων, σε όσους εκτιμούσε. Ασκημένος στην εργασία 
τόσο πολύ, που δεν ήξερε τι θα πει κούραση. Και όταν 
τύχαινε για λίγες ημέρες να κατεβαίνει από το βουνό 

για δουλειές, η έγνοια ήταν να επιστρέψει σύντομα.
Στο διάβα των κτηνοτρόφων προς και από τα 

βοσκοτόπια του Κουκουλίου Ζαγορίου, Άνοιξη και 
Φθινόπωρο, στα χρόνια που όλοι οι άλλοι είχαν 
εγκαταλείψει τη ζωή του βουνού, μια μόνο κουβέντα 
ακούγονταν από τους απόμαχους Σαρακατσαναίους 
και τους λάτρεις της κτηνοτροφίας. «Πέρασαν για τα 
βουνά τα πρόβατα του Ζήγου». «Κατεβαίνουν από την 
Αστράκα τα πρόβατα του Ζήγου». Στις στράτες ηχού-
σαν τα κουδούνια από το αρματωμένο και περήφανο 
κοπάδι του.

Αγαπητέ Κώστα. 
Έφυγες αναπάντε-
χα και γρήγορα. Θα 
λείψεις πρωτίστως 
στους δικούς σου 
ανθρώπους. Στα 
αδέλφια σου, στους 
συγγενείς σου. Αλ-
λά και στους φίλους 
και στους συγχω-
ριανούς σου. Στο 
μακρινό αυτό ταξίδι, 
πάρε μια ανάσα και 
κουβέντιασε με τους 
δικούς μας ανθρώ-
πους, τους παλιούς 
συντρόφους, που 
περπάτησαν μαζί 
σου στις Κουκου-

λιώτικες στάνες της 
Αστράκας. Σε άφησαν εκεί μικρό παιδί όταν έφυγαν οι 
περισσότεροι. Είσαι κατάφωρτος από μολοήματα από 
τη σκληρή αυτή ζωή του βουνού. Έμεινες τόσα χρόνια 
μόνος σου και πολλά έχεις να τους πεις. Αν μπορείς, 
ξεκουράσου κάπου και καρτέρει και τον Τάσο τον 
Τάγκα τον χωριανό μας. Μας άφησε και αυτός στις 
20 Ιουλίου. Φεύγουν ένας-ένας για το μακρινό ταξίδι 
τα «παιδιά της Αστράκας». Οι ταπεινοί αγωνιστές της 
ζωής. Ήταν οι άνθρωποι της αντοχής, της αποφασι-
στικότητας, του μέτρου και της αξιοπρέπειας. Για αυτό 
και αγαπήθηκαν από όλους μας.

Ως συγχωριανός και φίλος, αποτίοντας τον ελά-
χιστο φόρο τιμής στη μνήμη σου, θα ήθελα να σε 
αποχαιρετίσω με ένα δίστιχο από τα δημοτικά μας 
τραγούδια.

Κώστα, τα χιόνια λιώσανε και τα πουλιά το λένε
και συ Κώστα μου χάθηκες……
Καλό ταξίδι Κώστα, αιωνία η μνήμη σου!

Γεώργιος Κ. Τσουμάνης

Κώστας Χ. Ζήγος

Κοπάδι του Κώστα Ζήγου (τα γαλάρια) στην Αστράκα 

Στη σύγχρονη χώρα των «χιλίων 
σοφών», ο Αγαθοκλής Πευκοβελόνας 
αποφασίζει να αφήσει τη βολεμένη 
ζωή του, αφού δεν μπορεί να συμβιβα-
στεί με τη διαπλοκή,

τη διαφθορά, τη δημαγω- γία και 
την υποκρισία που τον κυκλώνουν 
από παντού. Συνειδητοποιεί πως η 
μόνη ζωή που του αρμόζει πλέον είναι 
αυτή των άστεγων, όσο σκληρή και 
αδιανόητη κι αν φαίνεται για έναν 
άνθρωπο του ήθους και του πολιτι- 
σμού του. Εγκαταλείπει τη σύζυγο, τα τέσσερα 
ενήλικα παιδιά του –εκ των οποί- ων μόνο 
κάποια είναι δικά του– και την υποβιβασμένη 
ανώτερη θέση του στο Δημόσιο, όπου δεν ανα-
γνωρίζεται η αδιαπραγμάτευτη εντιμότητά του.

Στους λίγους μήνες που περνά ως απόκλη-

ρος της κοινω- νίας, διαπιστώνει πως 
η προδοσία παίρνει πολλές μορφές, οι 
οικογενειακοί και φιλικοί δεσμοί ενίοτε 
λύνονται με συνοπτι- κές διαδικασίες, 
οι πρώτες αγάπες δεν σβήνουν ποτέ 
και για την επιβίωση στον σκληρό 
και ανελέητο κόσμο –όταν δεν υπάρ-
χει άλλη διέξοδος– ως μοναδική λύση 
φαντάζει ένας αδίστακτος ψεύτης, 
κλέφτης και υποκριτής· ένας ταλα-
ντού- χος «μικρός αυτοκράτορας»...

Είναι, όμως, πράγματι έτσι;
Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα αξιώσεων, 

εμπνευσμένο από τη ζωή, που καθηλώνει με την 
ευρηματική πλοκή, το αστείρευτο και καυστικό 
χιούμορ, το γνήσιο συναίσθημα και την πηγαία 
συγκίνηση.

Γιώργου Α. Φυτιλή «Ο μικρός αυτοκράτορας»
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"Σιμά - σιμά στη 
φωτούλα μας"

Στο μικρό καφενείο, δίπλα στο ποταμίσιο νερό 
στη Βοβούσα, με μικρή συγγενική παρέα σταμα-
τήσαμε, μια γλυκιά φθινοπωρινή μέρα, να πιού-

με κάνα τσίπουρο, να ζεσταθούμε λίγο, να αναμοχλεύ-
σουμε το παρελθόν· να ξεκουράσουμε το νου μας από 
το βάρος των σκέψεων και να γαληνέψουμε τη ψυχή 
μας από τα συναισθήματα της νοσταλγίας. Nα πού-
με για μια φορά ακόμη πότε θα ξαναεπισκεφθούμε τη 
Μόρφα, να ζωντανέψουμε το όνειρο της επιστροφής, 
για να καταλήξει μάταιο....

Έξω το τοπίο γκριζαρισμένο. Ο Άγγελος άναψε τη 
σόμπα να ζεσταθούμε και γύρω - γύρω από αυτήν 
μαζωχθήκαμε, να πυρώσουμε λίγο τα χέρια μας, που 
από την κρυότη είχαν συρρικνωθεί. Μελαγχολική 
ατμόσφαιρα από το μοντάζ των εικόνων του χθες και 
του σήμερα. Ο μεζές τυράκι χλωρό τηγανισμένο και 
φέτες ψωμιού, πυρομάδες! Α! ρε πατέρα πώς έψηνες 
στην πυροστιά το ζυμωτό ψωμί της μάνας, μέσα στο 
κονάκι! Από τις αρχές του Τρυγητή μέχρι τα μέσα του 
περίπου, που κατεβαίναμε στα χειμαδιά, κάθε βράδυ 
είχε κρυότη· όξω από το κονάκι μπανόζι· κι ανάβαμε 
μέσα φωτούλα. Τη γωνιά της, την έφκιαναν οι γυναί-
κες με σκούρες, για να μην σπάνε από την υψηλή θερ-
μοκρασία, πέτρες, από κάνα λιθοσωρό από χαλασμέ-
νες στρούγκες σιναφλιτών που δεν ξεκαλοκαίριαζαν 
πια στα βουνά. Αυτές τις έβαναν με άλειμμα, χώμα με 
νερό και κοπριές αλόγων που είχαν άχυρο και γίνονταν 
σαν τσιμέντο, όταν ξηραίνονταν· και έτσι καταλάβαι-
ναν ότι είχε πιάσει καλά το χώμα. Τις έβαζαν με τάξη 
σε μάκρος λιγότερο από μέτρο και μισό μέτρο πλάτος 
και γύρα - γύρα έφτιαχναν τον κόθρο με το άλειμμα 
και στην μία πλευρά έβαναν σαν γωνολίθι μία ή και 
περισσότερες μεγάλες πλάκες - πλακανίθρες, γιατί εκεί 
ακούμπαγε η φωτιά, για να μην ζυγώνει στα σκτιά και 
στα αγγιά που είχαμε από την άλλη μεριά του δίπλα 
κονακιού. 'Εβαναν ξύλα από ξερή οξιά να μην βγάνει 
πολύ καπνό, γιατί δεν υπήρχε καπνοδόχος και ο λιγο-
στός καπνός, έβγαινε από τα κενά των σανιδιών της 
φτωχικής στέγης. Μόλις καίγονταν τα ξύλα, στα κάρ-
να είχαμε μία μεγάλη πυροστιά που έβαζε το κακάβι η 
μάνα και γένονταν το φαΐ και μία μικρή πυροστούλα 
που έβαζε ο πατέρας το ψωμί και γίνονταν πυρομάδα. 

Δίπλα από τη γωνιά απλώναμε την τάβλα για να 
φάμε. Την είχε κεντήσει η θειά η Φρούδω. Ήταν καρό 
με μπλέ και κόκκινο και σοπανιασμένη με σκτί στα-
χτί και είχε κεντίδια φλώρα, πράσινα και καλιμπαρ-
δί στις δύο άκρες. Εμένα που με είχαν όλοι σαν παι-
δάκι με έβαζαν και καθόμουν σε μια μικρή κόκκινη 
βελεντζούλα και περίμενα σκεπτική το φαΐ. Ο μπαρ-
μπα-Τέλης σιγοτραγούδαε ένα τραγούδι ακουμπισμέ-
νος στο ξύλινο μπάσι που πάνω είχε στρώμα από φτέ-
ρες παλιές που είχαν φυράνει και είχε κοιλώματα και 
μόλις σταμάταγε τον ένα στίχο, χτυπούσε ρυθμικά με 
το χέρι του ένα πλαϊνό ξακρίδι και μετά πάλι ο στίχος 
"Κορίτσια από τα Γιάννενα...." με εκείνη τη λιανή παρα-
πονιάρικη φωνή. Ο πατέρας έψηνε το ψωμί, σιγοσφυ-
ρίζοντας στη μοναξιά του, μορφάζοντας και ο εσωτε-
ρικός του καημός, αποτυπώνονταν στο πρόσωπό του 
και άστραφτε το χρυσό του δόντι μέσα στο λιγοστό 
φως της χειρολάμπας. Φόντας ήρθαμε στα Γιάννενα, 

το πούλησε σε ένα εβραίϊκο μαγαζί και με τις παρά-
δες αυτές πήραμε λόγω εκσυγχρονισμού την γκαζιέ-
ρα για μαγείρεμα στο σπίτι του Περδίκη. Οι θειάδες 
με τη μάνα σχολίαζαν τα νέα της μέρας και τα λιγοστά 
χαμπέρια που έρχονταν από τη Βοβούσα, όταν έρχο-
νταν το λεωφορείο, από τις στάνες στον Πλίνο, στην 
Αταραχή, στον Πιστρίτσο, στην Τσούκα...... Οι νιες εξα-
δέλφες μου γελούσαν με διάφορα παθήματα, κάτι σαν 
τα σημερινά ανέκδοτα... Κάτι λέγαν «έγινε σουργού-
νι η μαύρη, ούϊ η πικρούλα, τί την ήθελε την αρμάτα....» 
Εμένα δεν μου μαρτύραγαν, γιατί ήμουν μικρή. Χλια-
ρές φλυαρίες και ταυτόχρονα τόσο ζωντανές που σε 
κάνουν να νομίζεις ότι τα πάντα κινούνται και τίποτε 
δεν είναι σταθερό, ότι η ζωή τρέχει... Οι μουσαφιραί-
οι που έρχονταν από τις γειτονικές στάνες, κάθε φορά 
διαφορετικοί και διηγούνταν, διηγούνταν ...

'Οταν ζεις στη φύση και αντικρίζεις τον ορίζο-
ντα πάνω από τα λιβάδια νομίζεις ότι τίποτε δεν επα-
ναλαμβάνεται και ότι ο κόσμος είναι απέραντος και 
δεν τιθασεύεται. Πού τα μάθαιναν, πού τα έβρισκαν 
οι ξαδέλφες μου και πήγαιναν τα γέλια σωρό. Αυτές 
οι μέρες που ανάβαμε φωτούλα ήταν δύσκολες, γιατί 
υπήρχαν οι ετοιμασίες για το ταξίδι στα χειμαδιά, αλλά 
τώρα που το σκέφτομαι δεν ήταν από δαύτο, ήταν από 
το βάρος του αποχωρισμού. 'Ηταν ένας μικρός θάνα-
τος ο αποχωρισμός από τις παρέες της στάνης του 
ξεκαλοκαιριού (Partir c' est mourir en peu)! Αφού 
όταν φεύγαμε οικογένειες - οικογένειες, άμα τήραγες 
πίσω διέκρινες τα υγρά βλέμματα να σε ξεπροβοδίζουν 
και πονούσες και εσύ... Αχ! αυτή η μυρωδιά και η γεύση 
της πυρομάδας, αυτή η μυρωδιά του βουνού! Βράδια-
ζε τόσο όμορφα στο βουνό· χωρίς πολύ θόρυβο, μόνο 
αυτόν των κυπριών...

Η μάνα όλη την μέρα παρατόρισε από τις δου-
λειές. Η θειά η Κώσταινα κάθονταν παραδίπλα κατα-
γής, την πόναγε η άντζα. Αντίκρυ από εμένα το μελαγ-
χολικό ύφος της θειάς Τέλαινας· παραδίπλα η θείτσα 
Μάρκαινα· αυτή ήταν ρούσα και με το άναμμα της 
φωτιάς κοκκίνιζαν τα μαγουλά της· και οι κόσες της 
ήταν μακριές μέχρι τη μέση κι εγώ τις τραβούσα δυνα-
τά και αυτή με στωικότητα έλεγε: δεν πειράζει μάτια, 
αρκεί να τις έχω και στον πεθαμό μου. Και το καντήλι 

αναμμένο πίσω από την πόρτα, για να ξορκίζει από το 
κακό και να μην σκιαζόμαστε... 

Δίπλα από τα αγγειά, τα προικιά των κοριτσιών που 
έφτιαξαν φέτος στον αργαλειό και παραδίπλα τα ρού-
χα ταφής της κυραμάνας. Εγώ τα σκιαζόμουν αυτά, 
και άμα από λάθος κοίταγα σια κεί, έλεγα την προσευ-
χούλα μου και τρεις φορές την πρόταση: «Κύριε ελέ-
ησον, .., ...» Την είχα ακούσει από τη θειά Νιόνινα, που 
ήταν θρήσκα. Όξω από την πόρτα ακούστηκε το άλο-
γο του μπάρμπα Γάκη, που του είχε βγάλει το πεδου-
κλάρι, γιατί ήταν άρρωστο και αδύναμο, να μην έρθει 
κάνα ζλάπι και το φάει, για να μπορεί να αντιδρά-
σει. Ο πατέρας τέλειωσε με τις πυρομάδες και έβγαλε 
και τυράκι από το τυρολόι, που μύρισε βαριά σαν το 
camembert και ύστερα βγήκε να πάρει αέρα και γύρι-
σε με τη μυρωδιά του λαθραίου καπνού. «Ούι, πικρού-
λη», χούγιαξε η μάνα, «καπίνσις πάλι». Ντηριώμουν να 
φάω πολύ, μη δε φτάσει για τους υπόλοιπους. ΄Υστε-
ρα εγώ ήμουν μικρή και δεν έκανα δουλειά, δεν πρό-
σφερα. 

-Φάει λέει η μάνα. Να τα φάτε ούλα σήμερα, αύριο 
θα φέρει κουκουμπέλες ο Παναϊώτις και θα τις κάνω με 
λίγο βούτυρο και ξίγκι. Φάε λίγο ακόμη. 

- Εγώ τσίτωσα μάνα. 
- Όι τι δεν τρως, να σ' ρίξω λίγο, θα να 'χεις σκέλ-

σμα. Κάτ' σε πέρασε. Κι ύστερα κάτι έλεγε στα μουγ-
γά, με έφτυνε και σταυροκοπιόνταν και μετά έφαγα τις 
πυρομάδες! Χαλάσαμαν απόψε με το φαΐ, νια κλού-
ρα ακέρια. Αχ πως υφαίνονταν ωραία οι ώρες αυτές 
και τί θαλπωρή είχε μέσα το κονάκι με την παρέα της 
φωτούλας και των ανθρώπων... και έφτιαχνες τα όνει-
ρα της επόμενης μέρας... Ταχιά, πρωί – πρωί θα με 
πάρει από το μικρό μου χεράκι ο πατέρας πέρα στα 
μακρινά λιβάδια, να μαζέψω χινοπωρίτσες φλώρες και 
κίτρινες. Η φύση δεν θα έχει ξυπνήσει ακόμη. Θα 'ναι 
σαν να έχουν λαρώσει όλα πάνω στο χώμα από λισβά-
ρι. Οι οξιές θα είναι κόκκινες· θα έχουν άραγες γκαρό-
ια τα δέντρα και οι λεφτοκαριές πέρα στην Πλάκα; και 
οι λιγοστές λάλες στα πεύκα θα είναι υγρές από την 
πρωινή δροσιά. Άμα κουραστεί το ποδαράκι μου, θα με 
πάρει αγκότσια. Αχ! τι καλά που θα 'ναι... 

Επανήλθα στο σήμερα μόλις άκουσα: 
- Βάλε μια σειρά τσίπουρα στα παιδιά από εμένα, 

γνώριζα τους δικούς τους ρε...., καλοί άνθρωποι, δεν 
πείραζαν κανέναν, είπε ένας Βουβουσιώτης.

«Τι τα θες, στα μικρά και τα ασήμαντα για άλλους, 
κρύβονται τόσα πολλά από την μικρογραφία του 
κόσμου της στάνης, την σοφία των βουνών· τα μικρά 
διηγούνται τα μεγάλα»*. 

Όλα αυτά χάθηκαν στην ασάφεια της μνήμης... 
Απλώς επιστρέφουν ενίοτε, ίσως και λίγο ωραιοποιη-
μένα... Πόση αυταπάτη όμως δέρνει τον άνθρωπο ότι 
όλα θα κρατήσουν για πάντα· ότι θα 'ναι ανιώνια που 
έλεγε και ο πατέρας για τα παπούτσια που έφτιαχνε 
τόσο γερά με τα άξια χέρια του...

Κι ύστερα ήρθαμε στα Γιάννενα, σήμερα ως ισό-
τιμοι, και παλιά με την ψυχολογία του διαφορετικού, 
ίσως και του απόβλητου. Αυτό το βλέμμα των αστών, 
ίσως και των μικροαστών που μερικές φορές τάχα 
έδειχνε συμπόνια, ενώ ήταν οίκτος πίσω από την τυπι-
κή ευγένεια και άλλες φορές εχθρότητα και αλαζονεία 
λόγω του ρατσισμού (φανερά έκδηλου ή μη)...

Το βίωμα και η μνήμη της νομαδικής ζωής λειτουρ-
γεί σήμερα ως άσκηση εγκράτειας από τη βιοτική άνε-
ση της σημερινής κοινωνίας· και πρέπει συχνά να τα 
θυμάσαι, να τα εκτιμάς για να διατηρηθείς ψυχικά υγι-
ής από τον αληγή άνεμο του χρήματος και της κατα-
νάλωσης!

ΜΟΡΦΑ ΤΡΥΓΗΤΗΣ 2021

* Στίχος του ποιητή Γ. Ρίτσου

της ΕΛΕΝΗΣ Π. ΡΑΠΤΗ
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1. Γλίτωσε από το στόμα του λύκου
Η φράση αυτή λεγόταν και λέγεται, όταν κάποιος 

διασώζεται από έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο. Υπήρχε 
και στη αρχαιότητα η παροιμιακή φράση «εκ λύκου 
στόματος», δηλαδή, γλίτωσε από το στόμα του 
λύκου. Αυτή η φράση μας παραπέμπει στον 22ο 
ψαλμό του Δαυΐδ1, που λέει: «σώσον με εκ στόμα-
τος λέοντος». 

Σε παλαιούς καιρούς δεν ήταν ασυνήθιστο να 
χάνονται παιδιά κατά τη γέννησή τους ή λίγο μετά. 
Έτσι, για να ζήσει το μωρό, σε κάποιες περιοχές της 
Ελλάδας, το περνούσαν από το στόμα του λύκου. 
Αυτό γινόταν τρεις μέρες μετά τη γέννηση του μωρού, 
αφού προηγουμένως σε μια ξύλινη κατασκευή προ-
σκολλούσαν δέρμα λύκου. Το γεγονός ότι αυτή η 
συνήθεια είχε παλιές ρίζες φαίνεται και από νομο-
κάνονα2 του 17ου αιώνα, όπου γίνεται αναφορά για 
εκείνους: «οι οποίοι περούσι τα παιδία από το 
στόμα του λύκου, τάχα για να ζήσουν».

2. Ανάθεμα και έριξε πέτρα πίσω του.
Σε πάρα πολύ παλιούς χρόνους τον φονιά ή εκεί-

νον που είχε προξενήσει μεγάλο κακό τον σκότωναν 
με λιθοβολισμό στο μέρος όπου είχε διαπράξει τον 
φόνο. Έτσι, δημιουργούνταν ένας σωρός από λιθά-
ρια. Η τιμωρία αυτή γνωστή από τον Όμηρο, πέρασε 
και στα βυζαντινά χρόνια, όπου θανατωνόταν με τον 
ίδιο τρόπο όχι μόνο ο φονιάς αλλά και εκείνος που 
έφερνε πολύ δυσάρεστα νέα για τον λαό. Περνώντας 
τα χρόνια λησμονήθηκε η αρχική σημασία και όταν 
επρόκειτο να στιγματίσουν κάποιον για κακή πράξη, 
οι διαβάτες έριχναν σε ένα σημείο λιθάρια, ενώ ανα-
θεμάτιζαν τον κακούργο.

Αυτό το παραδοσιακό έθιμο το αναφέρει και ο 
αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (12ος αι. 
μ.Χ.), που κάνει λόγο για: κολωνούς (λόφους) λίθων 
επισωρευμένων προς μέτριον έξαρμα (ύψωμα), 
ερμαϊκού τινος φόνου υποκινούντες ενθύμιον, 
ον παλαιός λόγος θρυλεί (διαδίδει).

Αυτό το έθιμο έφτασε μέχρι την εποχή μας, 
κατά το οποίο σε ορισμένα μέρη πολίτες σώρευαν 
σωρούς από λιθάρια, τα οποία ονόμαζαν αναθέματα 
ή αναθεματίστρες και όταν έριχναν τα λιθάρια, φώνα-
ζαν «ανάθεμα»! Αυτά τα μέρη ή κορυφές λόφων ή 
τρίστρατα είναι κατάλοιπα της αρχαίας παράδοσης, 
αφού, σύμφωνα με τον Πλάτωνα ο πατροκτόνος ή 

παιδοκτόνος ή αδελφοκτόνος οδηγούνταν σε τρίοδο 
μέσα στην πόλη και εκεί, αφού οι άρχοντες έριχναν 
λιθάρι στο κεφάλι τους, τον έριχναν άταφο έξω 
από τα όρια της πόλης, γιατί, σύμφωνα με τη λαϊκή 
αντίληψη, τα πονηρά νεύματα αναπτύσσουν μεγάλη 
βλαπτική δύναμη στους υπόλοιπους. Ο λιθοβολισμός 
γινόταν, για να εξουδετερωθεί ο δαίμονας του τόπου.

Σε μερικά μέρη, όπως στη Θράκη, αναθεμάτιζαν 
και ζωντανούς, σωρεύοντας λιθάρια, για μια πολύ 
κακή πράξη τους. Αυτό αποτελούσα και ένα είδος 
εξορίας, γιατί οι αναθεματισθέντες δεν μπορούσαν 
να μείνουν στην πατρίδα τους. Έτσι προέκυψαν και οι 
σημερινές φράσεις: έριξε πέτρα πίσω του ή έριξε 
μαύρο λιθάρι ,  για εκείνον που έφευγε. Μάλιστα, στα 
Κύθηρα για τον κακό έλεγαν την κατάρα: του πρέπει 
λιθόσσωρος .

3. Τράβα με κι ας κλαίω!
Σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, όταν έφτανε η ώρα 

που η γαμήλια πομπή του γαμπρού έπρεπε να παρα-
λάβει τη νύφη, εκείνος στεκόταν έξω από το σπίτι της 
και όταν αυτή έβγαινε έξω από την πόρτα, την τρα-
βούσε με κάποια βία προς το μέρος του. Εκείνη, αν και 
συγκινημένη, που θα άφηνε την οικογενειακή εστία, 
έκανε δήθεν ότι αντιστεκόταν και προσπαθούσε να 
σύρει τον γαμπρό προς τη δική της μεριά. Τελικά, υπο-
χωρούσε και αφηνόταν να συρθεί προς τον γαμπρό. 
Από αυτό το σκηνικό προήλθε και η φράση τράβα με 
κι ας κλαίω ή τράβα με κι ας κάνω πως δεν θέλω. Μ’ 
άλλα λόγια, στη συνέχεια η φράση αυτή γενικεύτηκε 
και λέγεται σε περιπτώσεις που κάποιος αποκρούει 
τάχα αυτό που πραγματικά επιθυμεί πολύ.

4. Τα ’κανες ρόιδο!
Ήταν συνηθισμένο παλαιότερα, προτού η νύφη 

μπει στο σπίτι του γαμπρού, να χτυπά στην πόρτα 
ένα ρόδι, που το είχε χαράξει προηγουμένως σταυ-
ρωτά. Στη συνέχεια, το έριχνε κάτω στο δάπεδο και 
καθώς έμπαινε μέσα στο σπίτι το πατούσε, ώστε να 
διασκορπιστούν οι σπόροι του ροδιού. Η πράξη αυτή 
συμβόλιζε την αφθονία των αγαθών για το σπίτι, 
δηλαδή να έρθουν στο σπίτι τόσα καλά όσοι ήταν και 
τα σπυριά του ροδιού. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ο 
διασκορπισμός των σπόρων δημιουργούσε μια ακα-
ταστασία ή αναταραχή και μια κατάσταση μη ελεγχό-
μενη. Έτσι, προέκυψε και η φράση τα ‘κανες ρόιδο , 
με τη σημασία ότι δεν χειρίστηκες καλά μια υπόθεση 
και έφερες μεγάλη ανακατωσούρα. Μ’ άλλα λόγια, τα 

θαλάσσωσες, τα έκανες άνω κάτω. Με την ευκαιρία, 
να αναφέρω ότι στη Σίφνο έλεγαν τη φράση «εφέτος 
θα πατήσω θέλω το ρούδι», δηλαδή, φέτος θέλω 
να παντρευτώ.

5. Αυτός είναι ξεφτέρι!
Η αρχική σημασία της λέξης ξεφτέρι είναι γεράκι. 

Πρόκειται για ένα είδος γερακιού, συνώνυμο με το 
κιρκινέζι. Η αρχαία λέξη ήταν οξυπτέριος και σήμαινε 
αυτόν που είχε γρήγορα φτερά. Θυμίζω και τη λέξη 
οξύπους, που σήμαινε εκείνον που είχε γρήγορα 
πόδια. Από το γεράκι με τα γρήγορα φτερά περάσαμε 
στους ανθρώπους, για να αποδώσουμε σε κάποιον ότι 
έχει ιδιαίτερες ικανότητες, όπως είναι η γρηγοράδα 
και ευφυΐα. Γενικά, θα λέγαμε ότι ξεφτέρι είναι εκείνος 
που, χάρη στις εξαιρετικές του ικανότητες, πετυχαίνει 
τους στόχους του. Ο λαός για τον πολύ έξυπνο λέει 
και τη φράση: αυτός πιάνει πουλιά στον αέρα!

Οι αρχαίοι Έλληνες και μετά οι Ρωμαίοι, όταν 
πήγαιναν να κυνηγήσουν λαγούς, πτηνά κλπ., εκτός 
από τα τόξα χρησιμοποιούσαν και διάφορα αρπακτικά 
πουλιά. Κατά τον ίδιο τρόπο, και οι Βυζαντινοί κυνηγοί 
μεταχειρίζονταν αϊτούς, γεράκια και ένας είδος αρπα-
κτικά όρνιου. Αυτό, επειδή πετούσε πολύ γρήγορα, 
ονομαζόταν οξυπτέριον. Γενικά τα αρπακτικά πτηνά 
οι κυνηγοί τα κουβαλούσαν πάνω στο αριστερό τους 
χέρι και, την κατάλληλη στιγμή, τα εξαπέλυαν εναντί-
ον των θηραμάτων. Εννοείται ότι προηγούνταν μια 
κατάλληλη εκγύμναση και ανατροφή. Γι’ αυτόν τον 
σκοπό, υπήρχαν ειδικοί άντρες, οι οποίοι με οδηγίες, 
που αντλούσαν από ειδικά βιβλία, τα οποία ονομάζο-
νταν Ιερακοσόφια ή Ορνεοσόφια, φρόντιζαν αυτά τα 
πτηνά. Αυτοί λέγονταν ιερακάριοι. Από εκεί και το επί-
θετο Γερακάρης, που μας είναι γνωστό από τον 15ο αι. 

Παραπομπές
1. Ο Δαβίδ αποτελεί εξέχουσα βιβλική προσωπικότητα. 
Υπήρξε ποιμένας, μουσικός, ποιητής, στρατιωτικός διοικητής, 
προφήτης και βασιλιάς. Το όνομά του σημαίνει «Αγαπητός» 
(πηγή Βικιπαίδεια).
2. νομοκάνονας: συλλογή εκκλησιαστικών κανόνων ή διαφό-
ρων νόμων και (βυζαντινών) αυτοκρατορικών διαταγμάτων, 
που αφορούν την εκκλησία (Βικιλεξικό).
3. Ανάθεμα: 1. η κατάρα, 2. ο αφορισμός εντός της εκκλη-
σιαστικής κοινωνίας, 3. σωρός από πέτρες που έριχναν οι 
διαβάτες, σε τόπο εγκλήματος, λέγοντας τη λέξη «ανάθεμα».

Σημείωση: Βασική πηγή: Φαίδωνος Κουκουλέ, Βυζαντινών 
βίος και πολιτισμός, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1952.

Βυζαντινές λέξεις και φράσεις στους Σαρακατσάνους μέρος 3ο

του Γιώργου Καπρινιώτη

Επιτέλους εκλογές!!!

Η θητεία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβου-
λίου έληξε, όπως πιθανόν γνωρίζετε, το περα-
σμένο Μάρτιο. Είχε αποφασισθεί και ανακοινω-

θεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση για τις 14 
Μαρτίου 2021 με την επιφύλαξη ότι θα ήταν δυνατή 
η σύγκλησή της μόνον εφόσον το επέτρεπαν οι υγει-
ονομικές συνθήκες. 

Λόγω του covid-19 απαγορευόταν οι συναθροί-
σεις σε κλειστούς χώρους την εποχή εκείνη και έτσι 
η συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε. Με νομοθετική 
ρύθμιση η θητεία των ΔΣ των πολιτιστικών Συλλό-
γων παρατάθηκε μέχρι τέλους Οκτωβρίου 2021. Ανα-
κοινώθηκε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης τον Σεπτέμ-
βριο 2021 που πραγματοποιήθηκε αλλά με μικρή συμ-
μετοχή. Κανέναν με τις συνθήκες που επικρατούν δεν 
μπορείς να τον υποχρεώσεις να παραβρεθεί σε συγκέ-
ντρωση σε κλειστό χώρο. Η Συνέλευση αυτή τελικά 
πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου με ικανοποιη-
τική συμμετοχή λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών 
που επικρατούν.

Η Συνέλευση ξεκίνησε με απολογισμό πεπραγμέ-
νων του απερχόμενου ΔΣ για το διάστημα της θητεί-
ας που επιγραμματικά έχουν ως εξής:

• Έκδοση της εφημερίδας «Σαρακατσάνικα χαιρετή-
ματα» στα καθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα. 
Το 85ο  φύλλο αφιερώθηκε στα 200 χρόνια από την 
επανάσταση του 1821 και τη συμβολή των Σαρακα-
τσαναίων στους αγώνες του έθνους και το 86ο στα 20 

χρόνια έκδοσης της εφημερίδας

• Συμμετοχή εκπροσώπων της Αδελφότητας στο 26ο 
Οργανωτικό Συνέδριο Σαρακατσαναίων που πραγ-
ματοποιήθηκε στις Θεσσαλονίκη στις 23/3/19, στην 
εκδήλωση Βασιλοκ’λούρα-Μπουκ’βάλα που πραγμα-
τοποιήθηκε στις Θεσσαλονίκη στις 12/1/20 και στη 
διαδικτυακή Γεν. Συνέλευση της ΠΟΣΣ.

• Οργάνωση συμμετοχής στο Αντάμωμα Σαρακατσα-
ναίων Αττικής στην Πάρνηθα στις 17 Ιουνίου 2019.

• Συμμετοχή με έκθεση φωτογραφίας –βιβλίου στο 
39ο  Αντάμωμα Σαρακατσαναίων στο Περτούλι στις 
28-29 Ιουνίου 2019, στο Αντάμωμα Σαρακατσαναί-
ων Πελοποννήσου στις 28 Ιουλίου 2019, στο 40ο 
Αντάμωμα Σαρακατσαναίων στη Σαρακατσάνικη στά-
νη στον Γυφτόκαμπο Ζαγορίου, 2-3 Αυγούστου 2019 
και στο 12ο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων στη Σαρα-
κατσάνικη στάνη στα Φλάμπουρα Πρεβέζης στις 24 
Αυγούστου 2019.

• Οργάνωση εκδρομής των μελών της Αδελφότητας 
στην Αργολίδα στις 13 Οκτωβρίου 2019.

• Οργάνωση χριστουγεννιάτικου ανταμώματος στο 
Γραφείο της Αδελφότητας στις 18 Δεκεμβρίου 2019.

• Οργάνωση με ιδιαίτερη επιτυχία του ετήσιου χορού 
της Αδελφότητας στις 18 Ιανουαρίου 2020.

• Οργάνωση διαδικτυακού ανταμώματος Σαρακατσα-
ναίων με θέμα τα έθιμα Χριστουγέννων-Πρωτοχρο-
νιάς.

• Υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Πολιτισμού 
για να ενταχθεί το «Ράψιμο του φλάμπουρα στον 
Σαρακατσάνικο γάμο» στον κατάλογο Άυλης Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς της πατρίδας μας. 

• Συμμετοχή στο στήσιμο σαρακατσάνικου κονακιού 
στο Ζάππειο Μέγαρο στα πλαίσια επετειακής για το 
1821 έκθεσης.

Ακολούθησε συζήτηση και τελικά αρχαιρεσίες στις 
οποίες εκλέχθηκαν τα παρακάτω άτομα και συγκροτή-
θηκαν σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτρης Λ. Τάγκας.
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Π. Κάτσενος.
Γραμματέας: Στράτος Γούλας.
Ταμίας: Παύλος Δ. Κατρής.
Μέλη: Λάμπρος Ναπ. Βαγγελής, Γεωργία Λ. Γιαννα-

κού, Τάσος Μιχ. Τσουμάνης.

Εξελεγκτική Επιτροπή: Βαγγέλης Καρβούνης, Ηλί-
ας Κάλλης.

Εκπρόσωποι στην Πανηπειρωτική: Βαλάκος Λευτέ-
ρης, Γόγολος Θεόδωρος, Σαλμάς Βασίλης.

Εκπρόσωποι στην ΠΟΣΣ: Δημήτρης Π. Κάτσενος, 
Δημήτρης Λ. Τάγκας.

Η εντολή που δόθηκε από τη Συνέλευση στο νέο ΔΣ 
είναι να προσπαθήσει τα φέρει κοντά στη Αδελφότητα 
και στο ΔΣ νέα άτομα για να προχωρήσουμε στη μετά 
covid εποχή.

Σε αντίθεση με άλλες συνελεύσεις δεν ακολούθησε 
φαγοπότι για ευνόητους λόγους. Μόνο ένα τσίπουρο 
και ….όξω απ’ την πόρτα

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Οι τελευταίοι σχεδόν Σαρακατσάνοι που είδα 
ήταν ένας καταυλισμός πάνω από τη Ρίζιανη, στους 
πρόποδες των βουνών της Θεσπρωτίας, στη Δυτική 
Ήπειρο. Οι λεύκες και η βοτσαλόστρωτη κοίτη του 
πρασινογάλαζου Καλαμά ξετυλίγονται προς τα δυ-
τικά, μες από τις οροσειρές του Μπάιρον, κατά την 
Ηγουμενίτσα και το Ιόνιο πέλαγος. Το περίγραμμα 
της Κέρκυρας κόβει στα δύο το οδοντωτό τρίγωνο 
των βουνών που βρίσκονται στο πρώτο πλάνο, σαν 
το κούτσουρο που κρατάει ορθάνοιχτο το στόμα ενός 
αιχμαλωτισμένου αλιγάτορα. Φυσούσε, και είχε από 
ώρα σκοτεινιάσει, όταν η Ιωάννα και ο Τζων Κράξτον 
κι εγώ φτάσαμε στον μικρό οικισμό της οικογένειας 
Χαρίση. Εδώ, το σύνθημα για να περάσεις, που ήταν 
το όνομα του Campbell, έκανε αμέσως το θαύμα 
του, και σε λίγο είχαμε καθίσει με τις κάλτσες χάμω 
στα στρωσίδια, και σε μεντέρια από χαμόκλαδα και 
φτέρες σκεπασμένα με βελέντζες, πλάι στο τζάκι, 
στη γωνιά της ορθογώνιας καλύβας του Γιάννη του 
τσέλιγκα, που ορθωνόταν ανάμεσα στις άλλες, τις 
κωνικές, σαν μια μικρή καλαμένια βασιλική. Η γωνιά 
γύρω στο τζάκι χωριζόταν από την υπόλοιπη καλύ-
βα με ένα είδος τέμπλου από πλεγμένες λυγαριές. Οι 
άντρες φορούσαν όλοι σακάκια από μαύρο υφαντό 
του αργαλειού και παντελόνια που στένευαν προς 
τα κάτω οι γυναίκες τους, δυστυχώς, είχαν εγκατα-
λείψει τις γεωμετρικές και δίχρωμες φορεσιές τους 
κι είχαν υιοθετήσει το συνηθισμένο πένθιμο μαύ-
ρο φουστάνι που φοράνε οι περισσότερες χωρικές 
στην Ελλάδα δεν ξεχώριζαν από κείνες παρά με τις 
κοκαλωτές πιέτες της φούστας τους και τις μετάλ-
λινες πόρπες στις ζώνες. Οι παράξενες στολές που 
έβαζαν οι γριές είχαν μείνει στοιβαγμένες στην άκρη· 
τις έβγαζαν μονάχα και τις καμάρωναν, μια φορά 
στο τόσο, σαν πολύτιμα αλλά ξεπερασμένα κειμή-
λια. Ένα ακόμα σημείο των καιρών ήταν ότι αυτή η 
εγκατάσταση είχε γίνει ημιμόνιμη χειμερινή διαμονή. 
Καθώς περνούσαμε, ο φακός που κρατούσαμε μας 
είχε φανερώσει δυο σειρές κρεμμύδια και μερικές 
νιοφυτεμένες ελιές: αμείλικτοι τοτεμικοί στύλοι μιας 
επικείμενης μονιμότητας. Σε κανένα μήνα ακόμα οι 
σκηνίτες θα τραβούσαν για τις ορεινές βοσκές πάνω 
από το χωριό τη Βίτσα, ψηλά στα γυμνά και υπέροχα 
βουνά του Ζαγοριού, ανάμεσα στα Γιάννενα και στα 
αλβανικά σύνορα.

Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούσες να μην αντιλη-
φθείς την απόλυτη διαφορά του οικοδεσπότη μας 
και των πολλών του αδερφιών και των γυναικών 
τους και των απογόνων τους -που ήταν όλοι κατά 
κάποιον τρόπο στοιβαγμένοι μέσα σε αυτή την κα-
τάφωτη κόχη- από τον υπόλοιπο κόσμο στο γλωσ-
σικό ιδίωμα, στη συμπεριφορά, στην εμφάνιση, στο 
ύφος και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονταν. Τα 
μαλλιά τους ήταν ξανθά και ξεχτένιστα, τα πρόσωπά 
τους με βουλιαγμένα μάγουλα και αετίσια κατατομή, 
τα γκριζογάλανα μάτια τους ορθάνοιχτα, ξύπνια και 
θαρρετά. Το αποφασιστικό και λεπτό περίγραμμα του 
πηγουνιού, των ρουθουνιών, της μύτης, των μήλων 
και του μετώπου, που φωτίζονταν όλα από κάτω 
-όπως τα πρόσωπα των Αποστόλων στο Δείπνο 
στους Εμμαούς- από τα πουρναρόκλαδα που καίγο-
νταν κι από ένα λαδολύχναρο πάνω σ' ένα σιδερένιο 
τρίποδα έμοιαζε σχεδόν αφύσικα αριστοκρατικό. (Θα 
έκαναν πιο ύστερα τους πολίτες της μικρής σκυθρω-
πής πολιτείας, της Ηγουμενίτσας, να δείχνουν πλη-
βείοι, σχεδόν κτηνώδεις, στα κακομαθημένα μάτια 

μας.) Ο ανέμελος ρυθμός της κουβέντας τους, η τό-
λμη, το χιούμορ και η άνεση και η φιλική διάθεση 
και η έλλειψη νευρικότητας στον τρόπο με τον οποίο 
σε καλωσόριζαν, ήταν πραγματικά υψηλού επιπέδου, 
ένα διδακτικό παράδειγμα εκείνου που ο Castiglione, 
στο Il Cortegiano,* ονομάζει spezzatura,** η υπέρτα-
τη λεπτότητα στους τρόπους. Το ίδιο ίσχυε και για τα 
παιδιά -οι σκιές, σαν τον ΄Αργο, ήταν γεμάτες από τα 
μάτια των όμορφων γόνων τους- και για τις γυναίκες 
που στέκονταν στα κατώφλια, και συχνά έμπαιναν 
στη γενική συζήτηση αυθόρμητα και παραβλέποντας 
την ιεραρχία. Πρόσεξα ότι μόνον οι σύζυγοι φώναζαν 
τις γυναίκες τους με τα βαφτιστικά τους ονόματα, οι 
άλλοι τούς απευθύνονταν με τη θηλυκή μορφή του 
ονόματος των αντρών τους, «Γιάνναινα», «Αντώναι-
να», «Νικόλαινα», «Γιώργαινα» και τα λοιπά. 

Μετά το ψωμί και το γάλα, το ποτήρι με το ούζο 
άρχισε να περνάει γύρω γύρω ολοταχώς. Για να μας 
τιμήσουν, είπαν να σφάξουν ένα από τα δύο μικρού-
λικα κατσικάκια που είχαν φέρει το πρωί στον καταυ-
λισμό. Αρνηθήκαμε (και πιθανότατα τους στενοχω-
ρήσαμε πραγματικά, γιατί λαχταράνε μια δικαιολογία 
για να φάνε κρέας), πρώτον γιατί δε θέλαμε να γί-
νουμε μπελάς -λάθος μας- και δεύτερον γιατί είχαμε 
δει τα δύο κατσικάκια μαζί με τη μάνα τους σ' ένα 
καλυβάκι εκεί δίπλα χαριτωμένα μικρά πλάσματα με 
άσπρες και μαύρες βούλες, που δε μας έκανε καρδιά 
να τα καταδικάσουμε. Βρήκαμε πρόφαση τη Σαρακο-
στή, κι όλοι γύρισαν ο ένας στον άλλον με θαυμασμό 
και θλίψη λέγοντας:

- Για κοίτα! Τί θρήσκοι είν’ αυτοί οι ξένοι, όχι σαν 
εμάς! 

Ξέροντας πόσο αυστηρή είναι η νηστεία τους, 
και καταλαβαίνοντας πολύ αργά πόσο καλόδεχτη θα 
ήταν μια παράβαση δικαιολογημένη ή επικυρωμένη 
από τους νόμους της φιλοξενίας, καταντραπήκαμε, 
γεμάτοι αμηχανία για την υποκρισία μας, και ευχηθή-
καμε να μπορούσαμε να ανακαλέσουμε την άρνησή 
μας. Ο Βασίλης, ο μικρότερος αδερφός του τσέλι-
γκα, ο πιο όμορφος και ο πιο ξύπνιος της παρέας, 
μας έδειξε το κυλινδρικό μετάλλινο σκέπασμα, ένα 
μέτρο περίπου διάμετρο, που εφάρμοζε ακριβώς στο 
στρογγυλό υπερυψωμένο και στρωμένο με άργιλο 
κoίλωμα του τζακιού· εκεί αποκάτω έφηναν το ψωμί 
και τις πίτες τους, και αρνιά και κατσικάκια, όταν εί-
χαν. Κοντά μας ήρθε ένα ζωηρό παλικάρι που το έλε-
γαν Χρίστο Γόγολο, αυτός ξεχειμώνιαζε σε μια στάνη 
πενήντα μίλια μακριά, αλλά το καλοκαίρι ήτανε γεί-
τονας κι είχε έρθει να τους καλέσει στο γάμο του, 
αμέσως μετά το Πάσχα. Ξανακυκλοφόρησε το ούζο 
και σε λίγο η καλύβα γέμισε τραγούδια που υμνού-
σαν τον Κατσαντώνη, τον Τζαβέλλα κι άλλους ήρωες 
της κλεφτουριάς. Σιγά σιγά η βραδιά κατάληξε σε 
μια βεγγέρα με παραμύθια, προπάντων από τον Βα-
σίλη, σ’ ένα βαρύ και δυσνόητο ιδίωμα, που έκοβε 
άσπλαχνα τα τελικά φωνήεντα κι έτρωγε τα μεσαία μ' 
έναν τρόπο που θύμιζε κάπως τα ρώσικα. Έπρεπε να 
εντείνεις όλες σου τις διανοητικές ικανότητες για να 
παρακολουθήσεις το νόημα.* Ήτανε παραμύθια που 
μοιάζανε κάπως με του Γκριμμ, όπου έπαιζαν μεγάλο 
ρόλο φίδια και λύκοι και σκύλοι που μιλούσαν είχε 
και βοσκούς που καταλάβαιναν κι αυτοί τη γλώσσα 
των ζώων κι επιστράτευαν βοηθούς από το βασίλειό 
τους -πετεινούς, γαϊδάρους, σκύλους και χελιδόνια- 
για να συμβιβάσουν τους συζυγικούς τους καβγάδες. 
Ναι, αποστρέφονταν τους αετούς, είπε ο Βασίλης, 

Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ στη στάνη των Χαρισαίων
Φίλες και φίλοι αναγνώστες της εφημερίδας «Σαρακα-

τσάνικα χαιρετήματα».
Εκ μέρους της Αδελφότητας των εν Αθήναις Σαρα-

κατσαναίων Ηπείρου θα θέλαμε να απευθύνουμε έναν 
τελευταίο χαιρετισμό σε έναν σπουδαίο δικό μας άνθρωπο 
που έφυγε ξαφνικά και ανεπάντεχα από κοντά μας αφή-
νοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους μας. Πρόκειται 
για τον Κώστα Χαρίση, 
του μπάρμπα Γιάννη.

Αγαπητοί αναγνώστες, 
ο Κώστας Ι. Χαρίσης ήταν 
γνωστός σχεδόν σε όλους 
τους Σαρακατσαναίους 
της Ηπείρου, και όχι μό-
νο. Θα μου επιτρέψετε 
όμως να τον «συστήσω» 
και στους αναγνώστες της 
εφημερίδας μας οι οποίοι 
πιθανόν να μην τον γνώ-
ριζαν.

Ήταν χαρισματικός άνθρωπος. Οι οικογενειακές του 
καταβολές καθώς και οι αξιόλογες για την εποχή σπουδές 
του του έδωσαν σοφία, γνώσεις, σύνεση, που ποτέ δεν 
αρνήθηκε σε κανέναν.

Νεαρός έφυγε από τη Βίτσα Ζαγορίου του νομού Ιω-
αννίνων για πανεπιστημιακές σπουδές στην Αθήνα και εν 
συνεχεία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία όπου και 
επέστρεψε με διδακτορικό πτυχίο στην Ελλάδα. Προσλή-
φθηκε στη Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος και με βάσει τα 
αδιαμφισβήτητα προσόντα του εξελίχθηκε στην ιεραρχία 
της στατιστικής υπηρεσίας φτάνοντας μέχρι και τον βαθμό 
του Γενικού Διευθυντή (από τους πρώτους Σαρακατσά-
νους στην ανώτατη ιεραρχική θέση του Δημοσίου), όπου 
και συνταξιοδοτήθηκε.

Ο Άγιος Χαρίσης, έτσι τον αποκαλούσαν στην υπηρεσία 
του γιατί ήταν πάντα ένας καλός και αγαπητός συνάδελ-
φος με όλους. Εργασιομανής, μεθοδικός, σώφρων, γεμά-

τος καλοσύνη προς όλους τους 
συναδέλφους του, ποτέ και σε 
κανέναν δεν αρνήθηκε την συμ-
βολή του και την βοήθεια όταν 
τη χρειάστηκε. Το βιβλίο του «Θε-
ωρία δειγματοληψίας και εφαρ-
μογές» παρότι πέρασαν περίπου 
25 χρόνια από την έκδοσή του 
θεωρείται ακόμα αξεπέραστο, και 
ανατρέχουν σε αυτό πολλοί ειδι-
κοί επιστήμονες των στατιστικών 
εφαρμογών.

Υπήρξε υπόδειγμα οικογε-
νειάρχη, αγαπητός σε συγγενείς και φίλους και το σπίτι 
του πάντα ανοιχτό και ζεστό, για καλή παρέα και ένα 
ποτήρι κρασί, όπως έλεγε. Μαζί με τη σύζυγό του μας 
υποδεχόντουσαν με χαρά, με αγάπη και ζούσαμε όμορφες 
στιγμές παρέας.

Ήταν ενεργό μέλος της Αδελφότητας μας και διατέλεσε 
και μέλος του Δ.Σ. Πάντα με την γνωστή του ηρεμία, την 
σωστή του κρίση και με την προσφορά του στην Αδελφό-
τητα μας τόσο ηθικά, όσο και υλικά κέρδιζε πάντα τον σε-
βασμό μας και την αγάπη όλων μας. Πάντα υγιής, φρόντιζε 
τον εαυτό του και απολάμβανε κάθε στιγμή της ζωής του 
. Αν και ορεσίβιος λάτρευε την θάλασσα. Τον αναζωογο-
νούσε ο αέρας της, τον ηρεμούσε ο βυθός της και πάντα 
με σύνεση και σοβαρότητα έκανε αυτό που αγαπούσε. Η 
μοίρα του όμως ήθελε άλλα... 

Φίλες και φίλοι, έφυγε από κοντά μας ένας ανιδιοτε-
λής άνθρωπος, ένας καλός Άνθρωπος και αν μπορούσαμε 
με μια λέξη να συνοψίσουμε τον χαρακτήρα του νομίζω 
πως η λέξη ΤΑΠΕΙΝΟΣ του ταιριάζει απόλυτα.

Εκ μέρους λοιπόν της Αδελφότητάς μας εκφράζουμε 
τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους 
συγγενείς του, στους φίλους του και να είναι όλοι καλά 
και να τον θυμούνται πάντα. 

Αγαπητοί αναγνώστες, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να 
κάνω στον Κώστα και μια προσωπική παράκληση: 

Κώστα από εκεί ψηλά που βρίσκεσαι,στα γαλανά, ήρεμα 
και γλυκά νερά του Παραδείσου θα ήθελα να σου ζητήσω 
μια χάρη, ξέρω θα βρεις τον τρόπο, κάνε μου ένα νεύμα, 
στείλε μου ένα χαμόγελο, για να είναι αυτή η τελευταία 
εικόνα που θα έχω από σένα…. 

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΩΣΤΑ.
ΓΟΥΛΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Καλό ταξ'δι Κώστα
Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ (1915-2011) γεννήθηκε 

στο Λονδίνο, με μικτή αγγλική και ιρλανδική κατα-
γωγή. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ταξι-
διωτικούς συγγραφείς της εποχής μας. Από το 1935 
ταξιδέψει στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Στερεά 
Ελλάδα μαθαίνοντας τα ήθη και τη γλώσσα της χώ-
ρας που έμελλε να γίνει δεύτερη πατρίδα του. Όταν 
κηρύχθηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος επέ-
στρεψε στην Αγγλία και κατατάχθηκε στην Ιρλανδι-
κή Φρουρά και στη συνέχεια, λόγω της γνώσης του 
των ελληνικών, τοποθετήθηκε ως σύνδεσμος-αξιω-
ματικός στον Ελληνικό Στρατό. Με την κατάρρευση 
του Αλβανικού μετώπου βρέθηκε στην Κρήτη. Εκεί, 
μεταμφιεσμένος σε βοσκό, έζησε δύο χρόνια στα 
βουνά, οργανώνοντας τον αγώνα των ανταρτών. Με 

το τέλος του πολέμου η Ελλάδα τον κέρδισε ορι-
στικά, περνώντας τον περισσότερο χρόνο του στην 
Καρδαμύλη της Μάνης, σ’ ένα σπίτι που σχεδίασαν 
μαζί με τη γυναίκα του. Το πρώτο κεφάλαιο του έρ-
γου του «Ρούμελη, οδοιπορικό στη Βόρεια Ελλάδα» 
με τίτλο «Οι μαύροι αποδημητές» βασίζεται στη ζωή 
των Σαρακατσαναίων, που τους γνώρισε στη Θρά-
κη και στην Ήπειρο. Στις αρχές της δεκαετίας του 
1960 πέρασε στο κονάκι του Γιάννη Χαρίση, πατέρα 
του Κώστα Χαρίση, στη Ρίζιανη Θεσπρωτίας (Άγιος 
Γεώργιος). Το απόσπασμα του έργου από την επί-
σκεψη αυτή παραθέτουμε. Να σημειώσουμε ότι ο 
μικρότερος αδερφός του Γιάννη Χαρίση, ο Βασίλης, 
στο βιβλίο αναφέρεται ως «Αντώνης» και ο Χρήστος 
Γόγολος ως «Γκόγκολας».
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όταν τον ρώτησα, και για τους γνωστούς λόγους. Οι 
κούκοι, τα περιστέρια και τα χελιδόνια ήταν τ' αγαπημέ-
να τους πουλιά αντιπροσώπευαν το καλοκαίρι και τα 
βουνά, κι όταν φεύγεις από τα βουνά για τους κάμ-
πους, είναι πάντοτε σαν εξορία: «Έτσι κι ακούσουν 
τον κούκο τ' αρνιά, ξέρουμε πως είμαστε 
εν τάξει.» Μιλούσαν για φίδια που πή-
γαιναν και έπιναν γάλα κοντά στη φωτιά 
ποτέ δεν πρέπει να πειράξεις ένα τέτοιο 
φίδι -είναι το στοιχειό, το πνεύμα, ο δαί-
μονας της κατοικίας, ακριβώς όπως ήταν 
και στην αρχαιότητα, και φέρνει καλοτυ-
χιά στο σπιτικό. Έξω από τα παραμύθια, 
λέγανε πως μερικοί γέροι καταλαβαίνουν 
τη γλώσσα των ζώων και μίλησαν για την 
περίπτωση ενός βοσκού που τον είχαν 
πάρει τα γεράματα και που έμαθε πότε 
ακριβώς θα πεθάνει κρυφακούοντας ένα 
σκυλί κι έναν κόκορα που κουβέντιαζαν 
έξω από την καλύβα του.

- Αυτά όλα είναι λόγια, είπε ο τσέλι-
γκας, άνθρωπος με νοοτροπία ρασιονα-
λιστική. Εμένα ποτέ δε μου έτυχε τέτοιο 
πράγμα. ΄Ισως εδώ και πολλά χρόνια, 
στον καιρό των παππούδων μας. Όχι 
τώρα...

Οι λύκοι, ιδίως στα Ζαγοροχώρια, ήταν αδιάκοπη 
απειλή· μπορούσες να τους δεις να μαζεύονται ανάμε-
σα στους βράχους, κοπάδια από είκοσι και παραπάνω, 
και το ουρλιαχτό τους σου πάγωνε την καρδιά. Όποιος 
σκότωνε λύκο, του έκοβε το κεφάλι και τό 'φερνε γύρο 
στις καλύβες, το κατέβαζε μάλιστα και στα χωριά, και 
μάζευε δώρα, λεφτά είτε αυγά είτε κρασί. Ο Βασίλης, 
εδώ και τρία χρόνια, είχε πετύχει μια φωλιά λυκόπου-
λα και προσπάθησε να τα μεγαλώσει -άδικα. «Όμορ-
φα ζωντανά, αλλά η κακία τους φαίνεται στα μάτια 
τους...». Και τα τσακάλια είναι κίνδυνος για τα αρνιά και 
τα γίδια. Αλεπούδες είχε πλήθος, αλλά αυτές κυνηγάνε 
μόνο τα κοτόπουλα, κι έτσι δεν τους νοιάζει για δαύ-
τες. Καμιά φορά βλέπουν ελάφια στα βουνά, αρκούδες 
όμως βρίσκεις μονάχα πολύ πιο ανατολικά, στους Κου-
τσόβλαχους, στις μακεδονικές πλαγιές της Πίνδου.

- Κι είναι και οι δίποδοι λύκοι, είπε με μυστηριώδες 
ύφος ο τσέλιγκας. Και δεν κυνηγάνε μόνο πρόβατα και 

αρνιά. Κάτι τέτοιοι μού ‘κλεψαν έξι άλογα που τα είχα 
πεδικλώσει και τα είχα αφήσει να βόσκουν πέρα στο 
βουνό. Μπορεί να τα πήραν οι χωριάτες, πάντα έχουμε 
μπελάδες με δαύτους. Είτε οι Βλάχοι. Μέρες ολόκλη-

ρες τα γύρευα, αλλά δεν ξαναείδα 
ούτε τρίχα από τ’ άλογά μου. 'Ισως 
να τα πουλήσανε στα Γιάννενα, ή 
και πιο μακριά, στη Θεσσαλία. Μπο-

ρεί και στους Βλάχους. 
Ήξεραν τα πάντα για τους ΄Ισκι-

ους και τους Δαίμονες, τα Σκιάσματα 
και τον Δαούτη· ήτανε καταραμένη 
φάρα. 0 Βασίλης μίλησε για κάτι χει-

ρότερο. Μέσα στα βουνά του Ζαγοριού, 
πέρα από τη Βίτσα και το Μονοδέντρι, 

εκεί που έβοσκαν τα κοπάδια τους το 
καλοκαίρι, περνάει το στενό και τρομα-

χτικό φαράγγι του Βίκου, που πέφτει κα-
τακόρυφα στην άβυσσο, σε μεγάλο βάθος: 
ένα απερίγραπτο χάος από κοτρόνια και 

μυτερούς βράχους, κι ανάμεσά τους, όταν 
φουσκώνουν τα νερά, ένας παραπόταμος του 

Αώου αφρίζει μ' έναν κρότο σαν μακρινή βροντή.
- Αν ακούσεις φλογέρες και όργανα να παίζουν 

εκεί κάτω, έλεγε οΒασίλης και τα μακριά του δάχτυ-
λα απλώνονταν κατά τη φωτιά για να ξορκίσουν αυτή 
την ολέθρια μουσική, βιολιά και κιθάρες και μαντολίνα 
-να ξέρεις, δεν είναι κανένας εκεί κάτω, δεν έχει μουσι-
κούς- είναι πολύ πολύ κακό. Κακό για τα κοπάδια, κακό 
για μας, κακό για όλους...

Οι άλλοι κουνούσαν το κεφάλι συγκατανεύοντας, 
σκεφτικοί και μελαγχολικοί, σαν να μετάνιωναν που 
έφεραν στη μέση αυτό το θέμα. Τα Γιάννενα, η πρωτεύ-
ουσα της Ηπείρου, την οποία, μ’ όλο που είχαν περά-
σει εκατό φορές από κοντά με τα κοπάδια τους, λίγοι 
είχαν επισκεφτεί, ξεφύτρωνε μες στην κουβέντα τους 
και τους κοβόταν η ανάσα, λες κι ήταν το Λονδίνο ή 
το Παρίσι ή η Βαβυλώνα, εστία ανήκουστης χλιδής και 
κεντρικό μοτίβο εξωφρενικών εικασιών και διαδόσεων. 
Αλλά όταν η κουβέντα γύριζε στα καλοκαιρινά τους 
βοσκοτόπια, στα Ζαγοροχώρια, ολωνών τα μάτια φω-
τίζονταν, όπως των τέκνων του Ισραήλ όταν σκέφτο-
νταν τη Χαναάν, κι άρχιζαν να μιλάνε όλοι συγχρόνως. 
Εκεί πέρα έπρεπε να πάμε να μείνουμε μαζί τους! Τι 

πιτσούνια, τι λαγοί ! Εκεί δε σου χρειαζότανε κρασί -σε 
μεθούσε ο αέρας· κι άσε πια τον ίσκιο, το χορτάρι, τα 
δέντρα και το νερό -να δεις το νερό πώς αναβρύζει μες 
από τον ριζιμιό βράχο, κρύο μπούζι, δεν πίνεται, έτσι 
κρύο που είναι, και μπορείς να το πίνεις με την οκά, και 
να νιώθεις γίγαντας. Δεν έβρισκαν πια λόγια.

Μας ικέτευαν να μείνουμε. ΄Ηθελαν να πουν κι 
άλλα για τα θαύματα των βουνών τους και φλέγονταν 
κι εκείνοι να μάθουν τα νέα από τον έξω κόσμο - τους 
τύχαιναν τόσο σπάνια ξένοι για να κουβεντιάσουν.

- Άκου τον άνεμο! έλεγαν.
Αλλά και τώρα, όπως και στη Συκαράγη, κάποια βα-

ρετή αιτία μας καλούσε στην Ηγουμενίτσα και στη θά-
λασσα. Σηκωθήκαμε να φύγουμε με το πρώτο άρμεγμα, 
στις μικρές ώρες, και μας προσκαλούσαν με μια φωνή, 
καθώς βγήκαμε από την καλύβα, να μοιραστούμε το 
λαμπριάτικο αρνί τους το Πάσχα χαι νά 'ρθουμε στον 
γάμο του Γόγολου και προπάντων να τους επισκε-
φτούμε στα βουνά. Οι μισοί από την παρέα ετοιμά-
στηκαν να μας συνοδέψουν ως τη δημοσιά «για να 
μην πέσουμε στους βράχους και στους γκρεμούς». Το 
φεγγάρι κρυβόταν στον γαλατόχρωμο νεφελοκομμένο 
ουρανό. Ένας δυνατός άνεμος φυσούσε, κι ένα ξεσκλί-
δι από μακρύ ασημοκύκλωτο σύννεφο κρεμόταν στον 
ουρανό πάνω από τη θάλασσα κι από το αχνό σχήμα 
της Κέρκυρας. Από το διπλανό καλύβι ακούγαμε τα δυο 
κατσικάκια που βέλαζαν λυπητερά. Ο Βασίλης γέλασε.

- Ακούστε! είπε, ξέρουν πως τη γλίτωσαν και λένε 
ευχαριστώ. Θα σφάξουμε ένα αρνί όταν θ' ανεβείτε στα 
Ζαγοροχώρια και θα χτυπήσουμε και κανένα λαγό, τί-
ποτα πιτσούνια και καμιά πέρδικα. Είναι κάτι πουλιά! 
πιο παχιά από κείνα που θρέφουν σε κλουβιά, στα Γιάν-
νενα για τους στρατηγούς και τους νομαρχαίους και 
τους δικαστές και τους δικηγόρους και τους εμπόρους 
και τους δεσποτάδες...
* Ο Αυλικός, έργο του Ιταλού Baldassare Castiglione (1478-
1529), περιγραφή του τέλειου αυλικού στην Αναγέννηση. 
(Σ.τ.μ.)
** Ψιλολόγημα, φινέτσα.
* Μου χρειάστηκε κάμποση ώρα για να πιάσω το νόημα της 
λέξης γυναίκα, όπως λέγεται στην κοινή δημοτική· ο Βασίλης 
την πρόφερε γ'νιακ.
* Μου χρειάστηκε κάμποση ώρα για να πιάσω το νόημα της 
λέξης γυναίκα, όπως λέγεται στην κοινή δημοτική· ο Αντώνης 
την πρόφερε γ'νιακ.
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• Ελένη Παύλου Κήττα Νεοχώρι Παραμυθιάς .......20 €. 
• Αρβανίτης Χρυσόστομος, Ασφάκα ...........................20 €
• Τάγκας Ανδρέας, Εμπεσός ..........................................30 €
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• Τάγκας Τηλ. Κων/νος, Ιωάννινα ................................30 €

• Γόγολος Παν. Χρήστος, Ιωάννινα .............................50 €
• Ντέτσικας Κων. Σπύρος, Ιωάννινα............................20 €
• Ράπτης Ανδρ. Χρήστος, Ιωάννινα .............................50 €
• Τάγκας Ελ. Χρήστος Φιλιππιάδα ..............................20 €
• Τάγκας Ευάγγ. Γεράσιμος, Άγκιστρο Σερρών .......20 €
• Τάγκας Αλ. Θεόδωρος, Ιωάννινα ..............................20 €
• Τάγκα Αναστ. Παρασκευή, Σμέρτος Φιλιατών .....20 €
• Τάγκας Νικ. Κων/νος, Ιωάννινα ................................20 €
• Τάγκας Νικ. Άρης, Αγρίνιο ...........................................20 €
• Κοντοδήμος Σπ. Νίκος, Ιωάννινα ..............................20 €
• Τάγκας Γ. Δημήτριος, Ιωάννινα .................................20 €
• Κάτσενος Παν. Δημήτριος, Αθήνα ............................20 €
• Κραβαρίτης Δημήτριος, Γαλάτσι ...............................40 €
• Λαδιάς Αρ. Αχιλλέας, Λούρος ....................................20 €
• Γιαννακός Γ. Λάμπρος, Αθήνα ....................................20 €
• Γιαννακός Γ. Κων/νος, Αθήνα .....................................20 €
• Βαλάκος Γ. Απόστολος, Αθήνα ..................................50 €
• Χασκής Κων/νος του Σάββα, Καλπάκι ....................20 €
• Σαλμάς Ηλ. Βασίλειος, Αθήνα ...................................20 €
• Βαλάκος Γ. Ελευθέριος, Αθήνα .................................20 €
• Καπρινιώτης Βασίλης, Αθήνα.....................................20 €
• Κάλλης Θ. Ηλίας, Αθήνα ..............................................20 €
• Κάλλης Ηλ. Σπύρος Αθήνα .........................................20 €

Eurobank
• Καρβούνης Περικλής, Παραπόταμος.......................20 €
• Τσουμάνη Παν. Δήμητρα, Ιωάννινα .........................20 €

• Τζουμερκιώτης Ε. Γεώργιος, Ιωάννινα ...................30 €
• Τάγκας Περ. Μιχαήλ, Νέα Κερασούντα ..................20 €
• Γόγολος Δ. Γεώργιος, Ηγουμενίτσα .........................50 €
• Κώνστας Δημήτριος, Ηγουμενίτσα ..........................30 €
• Τέζας Χρήστος, Ιωάννινα.............................................20 €
• Μίγκος Δήμος, Καβάλα ................................................50 €
• Τσουμάνης Αχ. Αλκιβιάδης, Θεσσαλονίκη .............30 €

Εθνική Τ.Ε.
• Βαγγελής Απ.Ελευθέριος, Ηγουμενίτσα .................70 €
• Χαράλαμπος Ανδ. Καψάλης, Ιωάννινα ...................20 €
• Καπρινιώτης Ιωάννης, Ζίτσα ......................................20 €
• Κήττα-Μήτσιου Δήμητρα, Περιστέρι .......................20 €
• Ντέντας Χρήστος, Κιλκίς .............................................20 €
• Αχνούλας Ηλίας, Ιωάννινα ..........................................20 €
• Μακρής Θεόδωρος, Ιωάννινα, ..................................20 €
• Πασχάλης Θεόδωρος, Νέα Σελεύκεια ................. 100 €
• Τάγκας Ιωάννης, .............................................................20 €
• Καραγιάννης Παναγιώτης, Ιωάννινα .......................20 €
• Μπαλλάς Κων/νος, Εύοσμος .....................................20 €
• Κάτσενου Βασιλική, Πρέβεζα .....................................70 €
• Τσακούμης Ιωάννης, Καλύβια Αττικής ....................50 €
• Γόγολος Βασίλειος Ηγουμενίτσα ..............................30 €
• Κάτσανος Στράτος, Πάτρα ..........................................30 €
• Γρίβα-Νατσούλη Ειρήνη, Αθήνα ...............................20 €
• Γρίβα Γ. Παναγιώτη, Χαραυγή Φιλιατών ................20 €
• Κάτσενου Πανωραία, Πρέβεζα ..................................30 €
• Κήττα Στ. Χρυσάνθη, Αθήνα .......................................20 €
• Μπάρκας Βασίλειος, Ιωάννινα ..................................20 €
• Καρβούνης Δ. Γεώργιος, Πετρούπολη ....................30 €

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

Αρχοντικό Κρανά

Ασπράγγελοι, Ζαγόρι,TK:44007
Τηλ. 2653022225, 6937363071, 306937363038
www.arxontiko-krana.gr; E-Mail: info@arxontiko-krana.gr

Μονοδένδρι Ζαγορίου - Τηλ. 2653071483 & 26530.71392
www.ladiasmonodendri.com | info@ladiasmonodendri.com

facebook.xom/Hotel-Ladia
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Ο Ορέστης Κουρέλης είναι γνωστός στους ανα-
γνώστες της εφημερίδας μας από το βιβλίο 
του Σαρακατσαναίοι, Οι Φερέοικοι Έλληνες 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του 
Θ. Γ. Γόγολου

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

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

τραγούδησαν ο Βασίλης Σερμπέζης και ο Σταύρος 
Μπόνιας. 

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

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

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

Ακολουθεί η επιστολή-διαμαρτυρία της Αδελφό-
τητας.

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

Αθήνα 3 Μαρτίου 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Από πού είσει;
- Απού π’θινά. Σαρακατσάνος είμει. 
Δεν έχου χουριό, δεν ανήκου π’θινά.
- Πού πάηνηταν του καλουκαίρι;
- Γιατί του χειμώνα δεν λέει τίπουτα; 
Ποιος είνει ου λόγους που μόνο το 
καλοκαίρι;
- Ε! να το καλοκαίρι ήταν σταθερό. 
Ενώ ο χειμώνας πότε από δω πότε από 
κει. Πότε Πρέβεζα, πότε Άκτιο, Πότε 
Βόνιτσα, πότε Πάργα, πότε Πέρδικα, 
πότε Άρτα, πότε Μούρτο, πότε Ηγου-
μενίτσα και πάει λέγοντας.
- Καλά! Είμασταν στο Πάπιγκο. Είχα-
με ζήσει πολλά χρόνια στο Πάπιγκο. 
Οι Παπιγκιώτες με τα τ’φέκια δε μας 
δέχθηκαν ένα καλοκαίρι. Μας πήραν 
στο κυνήγι, φτάσαμε στο Δολό2. Από 
το Δολό τρία τέσσερα χρόνια εκεί, 
φορτώνομε τα πρόβατα και τα γίδια στα 
φορτηγά στη κορυφή της Κανέτας στο 
διάσελο, και τραβήξαμε για την Παλιά 
Ελλάδα, όπως την έλεγε ο μπάρμπα 
Αλέξης3. Μας συνόδεψαν και τα ξαδέρ-
φια του πατέρα μου, οι Βαγγελαίοι 
μέχρι εκεί. Ο Μήτσο Καρβούνης με την 
Κωστάντω4, ήρθαν αργότερα με τέσ-
σερα άλογα περπατώντας. Τα πρόβατα 
στον κάμπο του Αγρινίου. Τρακόσια 
πρόβατα γέμισε μια λάκα. Ο μπάρμπα 
Αλέξης τα φύλαγε.
- Τα π’λάς γέρο τα πρόβατα;
- Ωρε παιδί μ’ δεν ξέρου, δεν είναι δω ο 
γαμπρός μ’. Καλά, ήρθαν κι αυτοί με τ’ 
άλογα. Ξεχειμωνιάσαμε. Λάσπες, χλα-
πάτσες, φόβος. Ο Μήτσο Καρβούνης, 
μόλις βάρεσε η άνοιξη, μας παρατάει, 
τράβηξε για το Σακαρέτσι.5 Τραβη-
χτείτε και σεις προς τα πάνω, μας λέει. 
Περνάμε τον Αχελώο, το Ματσούκι, τις 
Κνούτες, αξέχαστο τοπίο τ’ ανθισμέ-
να λιόδεντρα. Γυρίζει πίσω, δε βρήκα 
τίποτα, μας λέει. Γυρίζουμε πίσω 
περνάμε τον Αχελώο, νύχτα περνάμε 
τ’ Αγρίνιου, όλο τ’ Αγρίνιο θκό μας. 
Βγήκαμε στη Καμαρούλα. Βρήκαμε 
λιβάδι, ξεκαλοκαιριό στη Κυρά Βγένα. 
Παναιτωλικό 1700 μέτρα υψόμετρο. 
Τ’ άλλα ξαδέρφια μας, οι Καρβουναίοι 
χαρούμενα, ήρθε ο μπάρμπα Μήτσος 
με πολλά πρόβατα, τσέλιγκας, απ’ την 
Ήπειρο, μας βγάλανε μέχρι παραπάνω. 
Έξω από την Καμαρούλα σταματήσαμε 
να ξεκουραστούμε, αρμέξαμε, πήξαμε 
το γάλα, ξενυχτήσαμε. Την άλλη μέρα 
προχωράμε, περνάμε τις Λάσπες, φθά-
νουμε στο Σελίχοβο (επίσημο όνομα 
Αγία Παρασκευή). Προχωράμε, περ-
νάμε τα έλατα και βγαίνομε στο Φαλα-
κρό. Λίγο πριν τελειώσουν τα έλατα 
για να ’χουμε και λίγο ίσκιο, ρίχνου-
με κονάκια, ολομόναχοι. Ωραία εδώ. 
Σάρες, απότομο, ξεκαλοκαιριάσαμε. 
Ήρθε όμως γρήγορα ο φθινόπωρος. 
Οι χαρές του καλοκαιριού τελείωσαν 
νωρίς, για τον βλάχο Μήτσο Καρβού-
νη. Ο μπάρμπα Αλέξης στον κάμπο του 
Αγρινίου με τα ζγούρια. Εμείς ακόμα 
εκεί επάνω, άρχισε ο καιρός να βαρεί 

γερά. Εκείνες τις μέρες, ήρθε και το 
πρώτο χιόνι. Πού! Στο Φαλακρό. Πάνω 
ακόμα και απ’ τα έλατα. Δεν μπορείς 
να το πιστέψεις. Ένα μέρος απρόσιτο, 
σάρες ατέλειωτες. Το ψωμί πού το 
ψήνεις και το αλεύρι πώς το κουβαλάς 
με το Ντουρί από το Αγρίνιο, μια μέρα 
δρόμος; Και το άλογο να ’χει τη σοφία 
του και να ξέρει καλύτερα από σένα 
πού θα πατήσει και πώς θα σε βγάλει 
απάνω. Και σύ να πηγαίνεις μπροστά, 
δεκαεξάχρονο παιδάκι. 
Αυτό είναι Σαρακατσάνος!
Τι είναι Σαρακατσάνος; Αυτό είναι 
Σαρακατσάνος. Να ’ναι δεκαέξι χρο-
νών παιδί, ν’ ανεβαίνει μόνο του, να 
φέρει τ’ αλεύρι με τον Ντουρί και ό,τι 
άλλο χρειάζεται ο άνθρωπος απ’ την 
πολιτισμένη κοινωνία του Αγρινίου. 
Οι θέσεις που πάταγε το άλογο, ήταν 
καθορισμένες. Οι πατημασιές έπρεπε 
να είναι συγκεκριμένες και στο ίδιο 
σημείο κάθε φορά που ανεβαίναμε και 
που κατεβαίναμε. Και το άλογο ήξερε 
εκεί που είχαν γίνει φωλιές απ’ τα 
πέταλα της προηγούμενης φοράς να 
ξαναπατήσει. Το άλογο μπροστά απ’ 
τον άνθρωπο. 
Αυτό… αυτό είναι Σαρακατσάνος! Ν’ 
αγαπά το βουνό και να ζει τα καλοκαί-
ρια μακριά απ’ τον κάμπο. Όπως είπα, 
όμως, ο χειμώνας ήρθε νωρίς. Τα έλατα 
άρχισαν να βουίζουν, όπως βούιζαν, τα 
έλατα στα αυτιά του Σκουρογιάννη στη 
Γερμανία και με τον αχό των ελάτων 
της πατρίδας του, αποκοιμόταν6. Έτσι 
και μείς αποκοιμόμασταν σ’ αυτό το 
απόοομακρο, το μοναχικό, το απέεερα-
ντο βουνό, ολομόναχοι. 
Αυτό θα πει Σαρακατσάνος! 
Μετά, όπως είπα, ήρθε το πρώτο χιόνι. 
Κατεβάζω τα πρόβατα και μαζεύονται 
γύρω γύρω από το φριτζιάτο μας και 
περίμενα να έρθει η μάνα μου, η οποία 
ανέβηκε στην κορυφή ακριβώς επάνω, 
εκεί που όταν χάραζε η μέρα και έβγαι-
νε ο ήλιος, έβλεπες ένα βουνό που 
είχε μια ομαλότητα στην κορυφή του 
απάνω, κοίλες και κυρτές καμπύλες 
επιφάνειες, σαν καλλίγραμμη γυμνή 
γυναίκα να κοιμάται στο πλευρό και 
να βλέπει τον κάμπο του Αγρινίου. Το 
χορτάρι, παχύ, πάταγες και έμπαινε το 
παπούτσι μέσα. Αγνάντευες ανατολικά 
και το μάτι έφτανε πέρα, μακριά, μέχρι 
τα Βαρδούσια. Δυτικά όλα τα Ακαρ-
νανικά βουνά, πέεερα μακριά ως τον 
Μύτικα, όλα στο πιάτο. Χαρά ένιωθες, 
όμορφα. Ελεύθερος, ελεύθερος. Ούτε 
ελπίζεις, ούτε φοβάσαι, ούτε ξέρεις τι 
σε περιμένει την άλλη στιγμή, ούτε τι 
θα σε βρει. 
Αυτό θα πει Σαρακατσάνος!
Ήρθε, όπως είπαμε, το χιόνι και το 
δεκαεξάχρονο αγόρι περίμενε να κατέ-
βει η μάνα με τ’ άλογα. Άρχισε να χιο-
νίζει, άρχισε να φυσάει και να σηκώνει 
ακόμα και τις πέτρες πάνω στο όμορ-
φο και στο καμπύλο και καλλίγραμμο 

σώμα της Κυρά Βγένας. Εκεί λοιπόν 
προσπαθούσε η μάνα να κατεβάσει τ’ 
άλογα, χαμηλότερα και να ’ρθεί κοντά 
στα πρόβατα που ήμουν κι εγώ. Τα 
άλογα όμως πάλι καταλάβαιναν, πάλι 
ήξεραν τι θα συμβεί και όσο κι αν τα 
’σπρωχνε έμειναν ακίνητα και άρπαζαν 
το παχύ χορτάρι, αχόρταγα, και δε κου-
νιόταν απ’ τη θέση τους. Τα έσπρωχνε, 
τα κουνούσε, χράπ-χρούπ το παχύ χορ-
τάρι, τ’ άλογα ακούνητα. Να γεμίσουν 
το στομάχι τους θέλανε, τίποτα άλλο 
πριν το χιόνι τα σκεπάσει όλα. Βρίσκει 
τότε μια σπηλιά, χώνεται από κάτω, 
μαζεύεται, σφίγγεται και κει περίμενε 
να δει τι θα γίνει. Η νύχτα πέρασε εκεί 
για τη Σαρακατσάνα γυναίκα. Απίστευ-
το για τις άλλες γυναίκες του κόσμου. 
Το δεκαεξάχρονο αγόρι, δε θυμάται 
πια, έγινε εβδομηντάχρονο, πώς την 
πέρασε εκείνη τη νύχτα, δεν ανησυχού-
σε για τη μάνα του, δε φοβόταν ολομό-
ναχο στη απόλυτη ερημιά! Η απλότητα, 
η αφέλεια, η ελαφρότητα ενός παιδιού 
δεκαέξι χρονών! Ε δεν ανησυχείς; 
Φώναξα κάνα δυο τρεις φορές: Μάνα-
ααα, μάναααα. Τίποτα. Ανέβηκα λίγο 
παραπάνω, φώναξα πάλι κάνα δυο τρεις 
φορές, το χιόνι έπεφτε, ερημιά παντού. 
Τίποτα. Γύρισα, χώθηκα κάτω απ’το 

φριτζιάτο, ακούμπησα το κεφαλάκι και 
αποκοιμήθηκα, ακούγοντας να βουί-
ζουν τα έλατα, όπως τ’ άκουγε τότε κι 
ο Σκουρογιάννης στη Γερμανία, και 
θυμότανε το χωριό του και τον έπαιρνε 
ο ύπνος, όπως είπα.
Ξύπνησε το παιδί το πρωί και κοίταζε 
γύρω του, είχε σταματήσει το χιόνι, 
άρχισαν τα πρόβατα να τεντώνονται, 
άρχισε να καλυτερεύει και ο καιρός, 
βγήκε κι ένας ήλιος, περίεργο κι αυτός 
ήθελε να βοηθήσει ν’ απαλύνει τον 
πόνο απ’ τη νύχτα, απ’ το κρύο, τη 
μοναξιά και απ’ την απελπισία. 
Και κει πάνω κατηφόριζε η Κωστάντω 
με τ’ άλογα. 
- Μάνααα, μάνααα! 
- Εεεεε, Γιάννη μ’, εεεε πιδί μ’, ιέρχου-
μι, ιέρχουμι. 

Αυτό είναι γυναίκα Σαρακατσάνα! 
Έφτασε στα πρόβατα !
- Τι έγινε ρε μάνα! Τι συνέβη;
- Παιδί μου, δε μπόργα να τα κάνω 
κάτ’. Με τίποτα. Όρμισαν στου χουρ-
τάρι. Με τίποτα πιδάκι μ’. Δεν έκαναν 
κάτ’ με τίποτα. Κι έτσ’ χώθηκα κάτω 
από μια σπ’λιούλα και κει πέρασα τ’ 
νύχτα κι ο Θεός βοήθ’σει και δε κου-
κάλιασα. 
Πω πω σκέψεις! Ο δεκαεξάχρονος δε 
σκέφτεται πολλά, δεν τα μελετάει, δεν 
τα εμβαθύνει, το αφήνει να περάσει. 
Έτσι είναι μάλλον η ζωή, δε πρέπει να 
υπάρχει καλύτερη. Αυτός είναι τρόπος 
που ζεις. Ναι αυτός είναι ο τρόπος που 
ζεις. Αυτό θα πει Σαρακατσάνος. Σκηνί-
της. Αυτό θα πει σκηνίτης. Σκηνίτης θα 
πει, μένεις σε σκηνή. Μένεις σε σκηνή. 
Όχι αγοραστή. Είναι… φκιαχτή. Είναι 
υφαντή. Και λέγεται τέντα. Τέντα. Έχει 
έναν καβαλάρη. Έχει φούρκες δεξιά κι 
αριστερά, στήνεται τεντώνεται με τα 
σχοινιά, όπως η σκηνή του πολιτισμέ-
νου αστού που κάνει διακοπές στην 
ύπαιθρο. Τίποτα το διαφορετικό. Εκεί 
λοιπόν είναι ο ύπνος. Εκεί, έφαγα, σε 
ηλικία εφτά ετών και τον καβαλάρη στο 
κεφάλι ένα βράδυ. Όταν η μάνα μου 
έσκαβε γύρω γύρω αυλάκι για να μην 

μπουν τα νερά μέσα. Έτσι! Αυτό είναι 
Σαρακατσάνος. Ε, αυτό είναι Σαρακα-
τσάνος. 
- Τώρα τι κάνουμε μάνα; 
- Τι να κάνουμι πιδί’μ, ου πατέρας δεν 
έρχεται ακόμα. Τίποτα δε βλέπω, δεν 
ακούγεται. 
Ο πατέρας είχε κατέβη κάτω να βρει 
λιβάδι. Γύρισε από δω, γύρισε από 
κει, ο κάμπος του Αγρινίου ήταν όλο 
ρύζια, όλο χλαπάτσες κι όλο αβδέλες, 
δεν του άρεσε. Δεν ήθελε να ξαναπάει 
στον αδελφό του. Έκανε τον κατήφορο, 
λίγο πιο ανατολικά, στη Λυσιμαχεία 
προς τα μέρη του Παναιτωλίου, προς 
τα μέρη της Παραβόλας, τα μέρη της 
Τραγάνας. Η λέξη τραγάνα, μάλλον τον 
τράβηξε. Τα μέρη είναι τραγανά, ήταν 
από καπνά, δεν ήταν από λάσπες, δεν 

Μια χιονισμένη βραδιά στην Κυρά Βγένα1 του Γιάννη Καρβούνη-Παπαρούνα
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Ο ρόλος των καλλιτεχνών:
Ως γνωστών οι Σαρακατσάνοι άρχισαν να 

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

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

Ο ρόλος των Συλλόγων:
Οι κατά τόπους σύλλογοι Σαρακατσαναίων, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κοινή δράση Π.Ο.Σ.Σ. - Χοροδιδασκάλων- Καλλιτεχνών και 
Συλλόγων για τη διατήρηση της παράδοσης:
Από τον Αθανάσιο Καρυώτη και τον Γεώργιο 

Μπούρα, συνέχεια από την 1η σελίδαήταν από ρύζια, δεν ήταν επικίνδυνα 
για χλαπάτσα, στεγνός τόπος, ε, αυτόν 
τον τόπο περισσότερο τον αγαπούσε. 
Γύρισε, θα κατέβουμε ετούτα τα μέρη 
από δω, ανατολικότερα, γυναίκα. Δεν 
ξέρω, αλλά λέω να πάμε κατά δω. 
Να πάμε σιαδώ. Σηκωθήκαμε ... Και 
αρματωθήκαμε και ήρθε ο καιρός να 
φύγουμε, πάντα καθυστερημένος ο 
Σαρακατσάνος, πάντα αργός, πάντα 
ταλαιπωρημένος, ο Νίκος Καρατζέ-
νης7, τον περιγράφει τόσο ωραία σε 
ένα άρθρο του, κατεβαίνοντας από 
τα Τζουμέρκα για τα χειμαδιά, διαβά-
ζοντάς το βρέθηκα μέσα στο κείμε-
νό του, ακριβώς στο κέντρο, κέντρο, 
κατάκεντρο, έβαλα τα κλάματα. Τον 
πήρα τηλέφωνο και του είπα, να’σαι 
καλά Νίκο, είσαι Σαρακατσάνος; Όχι 
δεν είμαι Σαρακατσάνος, προβατάρης 
είμαι. Τσοπάνικη ζωή την έχω ζήσει. 
Τέλος πάντων, κατεβαίνοντας, μπήκα-
με μέσα στα έλατα, κατηφορίζουμε. 
Το πρωί περνάγαμε πάνω από το χωριό 
της Αγίας Παρασκευής, το Ζελίχοβο. 
Τα τζάκια κάπνιζαν, έβγαζαν αχνό. Οι 
μπουχαρήδες κάπνιζαν, έβγαζαν αχνό. 
Τα ματάκια μου, το μυαλό μου, κοίτα-
ζαν και χάζευαν τους μπουχαρήδες που 
κάπνιζαν, ωχ φασουλάδα ζεστή, ωχ 
ένας τραχανάς για το στομαχάκι μου 
θα ταν όνειρο, πως θα’ναι αυτοί εκεί 
μέσα, ζεστά, όμορφα, σαν άνθρωποι. 
Όμως δεν υπάρχει χρόνος για όνειρα, 
τα πρόβατα φύγανε, από πίσω λοιπόν, 
περνάμε το Περιστέρι, φτάνουμε στ’ 
Αφράτο, εκεί μας περίμενε… εκεί κάτι 
συνέβη, άγνωστο για μένα, άγνωστο 
και για τον πατέρα. «Ένας βλάχος, 
μωρέ, κατέβαινε εδώ και τα ’χασε τα 
πρόβατα.» Κάτι έφαγαν, κάτι συνέβη, 
φουσκώνανε, πέφτανε κάτω και ψοφά-
γανε. Άλλοι είπαν, κάποιο χορτάρι, 
άλλοι είπαν, του ρίξανε φάρμακο γιατί 
ήταν πολλά τα πρόβατα και δεν τον 
ήθελαν να κατεβεί με τόσο βιος. Έμει-
ναν τα μισά. Τότε ξεχειμωνιάσαμε 
πάλι κακήν κακώς σε μια καλύβα, σ’ 
ένα σπιτάκι τετράγωνο, τέσσερα επί, 
πέντε τέσσεροι νοματαίοι. Ο πατέρας, 
η μάνα, ο μπάρμπα Αλέξης και ο Γιάν-
νης. Όταν κάποιος ερχότανε, έβγαινε 
ο πατέρας μου έξω με το παλτό στην 
πλάτη. 
- Τι κάν’ς ωρέ μπάρπα πώς είσαι;
- Ε καλά πώς να μαστε, να εδώ σαν 
τα γουρούνια στο κουμάσι. Όταν τ’ 
άκουγα έλεγα τι λέει. Καλά. 
Πέρασε κι αυτός ο χειμώνας. 
- Πατέρα, εγώ πρέπει να φύγω, πρέπει 
να βρω τον δρόμο να βγάλω το ψωμί 
μου και να φκιάξω τη ζωή μου. Θα 
πάω νυχτερινό σχολείο. Την ημέρα θα 

δουλεύω στα χωράφια στα τρακτέρια, 
στα οργώματα και ό,τι άλλο χρειάζε-
ται. 
- Παιδί μ’ τι να σου πω! 
Προχώρησε η υπόθεση, προχώρησα, 
έφυγα, ήρθα στην Αθήνα, συνέχισα τα 
βράδια στα σχολεία, πήρα υποτροφία, 
πήγα στη Γερμανία, αυτό θα πει Σαρα-
κατσάνος. Αυτό θα πει Σαρακατσάνος; 
Ναι, μάλλον από κείνα τα παιδιά του 
Χάρη Πάτση. Είναι αυτό; Μάλλον. 
Σπούδασα έγινα μηχανικός. Γύρισα, 
χτυπήθηκα. Η Ελλάδα της μίζας, της 
ρεμούλας, της πίεσης, των εκβιασμών 
των εξαναγκασμών και όλων των 
ασμών. Άντεξα, κουράστηκα, πόνε-
σα, αγωνίστηκα και μαζί μου και η 
σύντροφός μου, στάθηκε όρθια και 
παλληκάρι. Πριν φύγει ο πεθερός μου 
τον είχε ρωτήσει, «από πού είμαστε 
πατέρα; Σκηνίτες είμαστε παιδί μου.» 
Μάλλον κι αυτή, Σαρακατσάνα. Αυτό 
θα πει Σαρακατσάνος. Προχώρησα, 
έφτασα από τα νυχτερινά σχολεία και 
εβδομηντάρισα. Κι έφτασα στο τέρμα, 
που ο καημός δε φτάνει. 
Αυτό είναι Σαρακατσάνος. Είναι μια 
ολόκληρη ζωή. Είναι αυτό που θέλω 
να θυμηθώ, πως γυρίζοντας πίσω, 
βλέπω ακόμα τους δρόμους τις πορεί-
ες, την Πρέβεζα, το Άκτιο, τη Βόνιτσα, 
την Άρτα, την Πέρδικα, τα Σίβοτα, την 
Ηγουμενίτσα με τον Πιτούλη8 και το 
χωνί με τις σταφίδες του παππού μου, 
του παππούλη, Χρήστου Παπαρούνα. 
Να δώσουμε τ’ αρνιά, να πάρουμε 
λεφτά και να γυρίσουμε στο Μαργα-
ρίτι… 
- Μάνα, έφτασα στο τέλος. Και ό,τι 
άλλο θυμηθώ θα το γράψω. 
- Ά! Γιάννη, πάλι τα ίδια Γιάννη, πάλι 
τα ίδια Γιάννη με το γράψιμο. 
- Τι να κάνω μάνα. Το χούι δε κόβητει. 
«Ε μάτια μ’, Γιάννη μ’, το χούι δε 
κόβητει, βγαίνει πρώτα η ψχή και μετά 
το χούι καλ’μέρα σ’. 
- Ε, αυτό είναι θειά Λόπη9, αυτό που 
μου ’πες ακόμα το θυμάμαι, πρώτα 
βγαίνει η ψ’χή και μετά το χούι. 
Σας το αφιερώνω θειά, σε σένα και 
στη μάνα μου, αυτό που βγαίνει μέσα 
απ’ την ψυχή μου: 
Σαρακατσάνα Μάνα μου!
«Ήρθε πάλι ο καιρός να φύγεις. Φεύ-
γοντας γεννήθηκες, φεύγοντας μεγά-
λωσες. Μαζί σου φεύγοντας μεγά-
λωσα κι εγώ. Όπου κι αν έμεινες, 
φεύγοντας έμεινες, πώς το άντεξες; Τι 
να σου πω!».

Γιάννης Καρβούνης-Παπαρούνας
Θρακομακεδόνες Οκτώβρης 2020. 

(Όμως μαγνητοφωνημένο πριν δέκα χρό-
νια)

1 Έγινε πληκτρολόγηση από ηχογραφημέ-
νη διήγηση, χωρίς αλλοιώσεις και αλλαγές. Γι’ 
αυτό η σύνταξη δεν είναι προσεγμένη και χτε-
νισμένη, όπως στον γραπτό λόγο. Με αφορμή 
τον τίτλο, ξετυλίχτηκε ένα μεγάλο μέρος της 
ζωής του γράφοντα σε νεαρή ηλικία.

2 Χωριό στο Πωγώνι. Το Δολό ήθελε παι-
διά για να κρατήσει το σχολείο ανοιχτό.

3 Αδερφός του παππού μου Χρήστου Πα-
παρούνα.

4 Οι γονείς μου.
5 Τα καλοκαίρια παιδί με τα αδέρφια του 

ανέβαιναν στο Σακαρέτσι.
6 Διήγημα του Δημήτρη Χατζή.
7 Συγγραφέας Φιλόλογος.
8 Καραγκούνης μεγαλοτσέλιγκας.
9 Αδελφή της μάνας μου.

Η «Μεγάλη Ιδέα» που έμεινε 
ανοιχτή κι αγιάτρευτη πληγή*!

Αν θέλουμε να εστιάσουμε, πραγματι-
κά, στα 200 χρόνια που πέρασαν από την 
έναρξη της Επανάστασης μέχρι σήμερα· 
και, επέκεινα, να ανακαλύψουμε ποιος 
ήταν ο «κύριο μοχλός» που κίνησε δομικά 
το, ήδη, μικρό βασίλειο να γίνει, τελικά, ένα 
κανονικό κράτος· θα πρέπει –το οφείλου-
με άλλωστε-, να σταθούμε ιδιαίτερα στην 
ιστορία της «Μεγάλης Ιδέας», ήτις, προσα-
νατόλισε όλο το διάβα της σύγχρονης Ελ-
λάδας μέχρι, τουλάχιστον, το 1922, όθεν, 
ουσιαστικά κατέρρευσε μαζί με μια ανείπω-
τη καταστροφή. 

Εμπνευστής και δημιουργός του αφη-
γήματος της «Μεγάλης Ιδέας» ήταν ο πο-
λύς, όντως, και οξύνους πολιτικός Ιωάννης 
Κωλέττης (1773 -1847) απ’ το Συρράκο 
της Ηπείρου (καθ’ όλα εγγράμματος και κα-
ταρτισμένος, τόσο, που να του χρεώνεται 
ακόμη και η γραφή της περίφημης «Ελληνι-
κής Νομαρχίας – Ανωνύμου του Έλληνα»), 
ο οποίος, ήταν και ο πρώτος συνταγματικός 
πρωθυπουργός της χώρας. Όντας «Αληπα-
σαλής» ως γιατρός και αξιωματούχος ο Ιω-
άννης Κωλέττης, είχε εισέλθει από νεαρός 
δίπλα στον μέντορά του στην σαγήνη και 
την έκσταση της «μεγάλης πολιτικής» και, 
κατανοώντας βαθιά, πώς έχει να κάνει με 
ένα πολύ μικρό κράτος στο οποίο ζούσαν 

διάσπαρτες διάφορες λαότητες επινόησε, 
καταρχήν, ένα κεντρικό πλαίσιο ενοποίησης 
και ομογενοποίησης αυτών των λαοτήτων…

Κατά δεύτερον (και αφού θα κατοχύ-
ρωνε το βασικό του σκοπό), θεωρούσε, 
περίπου, σαν μακροπρόθεσμο ιδεολογικό 
μανιφέστο, ότι (…) «Ελλάδα δεν είναι μόνο 
το σημερινό περιορισμένο γεωγραφικά 
κράτος, αλλά, Ελλάδα είναι όπου υπάρχουν 
και ζούν Έλληνες» που (μέχρι τότε), ήταν 
ακόμη αλύτρωτοι. Έφτιαχνε, λοιπόν, αυτός 
ο μεγάλος πολιτικός (που κατηγορήθηκε 
και ως πανούργος μέσα στην δαιδαλώδη 
ελληνική πολιτική κονίστρα ), παράλληλα 
και την κρίσιμη «οδό διαφυγής» προς το 
μέλλον: μια ελπιδοφόρα και ευεργετική 
προοπτική να μεγαλώσει αυτό το μικρό 
κράτος και, οιονεί, ενσωματώνοντας τους 
υπόλοιπους σκλαβωμένους Έλληνες, να 
γίνει ένα μεγάλο κανονικό κράτος που θα 
προοδεύσει και, οπωσδήποτε, θα ανήκει 
στη Δύση και στο δυτικό πολιτικό – πολι-
τισμικό μοντέλο.

 Καθώς τα χρόνια περνούσαν και οι 
κυβερνήσεις αλληλοδιαδέχονταν η μια 
την άλλη (μαζί με τις σοβαρές κρίσεις που 
παρείσδυαν ανυπόφορες και τραγικές), το 
αφήγημα τούτο πήρε και φούντωσε ξεπερ-
νώντας τα όποια παραταξιακά χαρακτηρι-
στικά και, επιτέλους, μετασχηματίστηκε εξ 
ολοκλήρου σε «εθνικό αφήγημα» (αυτολε-
ξεί), και, παραπέρα, σε ένα «εθνικό σκοπό» 
που διέτρεξε όλο τον 19ο αιώνα και το 
πρώτο τέταρτο του 20ου…

Πλην, όμως, η «Μεγάλη Ιδέα» που, αλή-

θεια, στην αρχή έδωσε μια δημιουργική 
ώθηση στο μικρό κράτος και όλα κινούνταν 
πάνω στο ρυθμό της απ’ άκρη σ’ άκρη της 
επικράτειας, στην συνέχεια έγινε η κύρια 
βάση και αφορμή για «εκκόλαψη του, κα-
κώς ειπείν, εθνικισμού», για πρώιμες και 
παράτολμες ενέργειες που κατέληξαν, μετά 
από πολλές εσωτερικές θυσίες, στο «χαμέ-
νο πόλεμο» του 1897 που, παραλίγο (αν 
δεν μεσολαβούσαν για ίδια συμφέροντα οι 
λεγόμενες Μεγάλες Δυνάμεις), να γυρίσει 
την Ελλάδα στα πρώτα γεωγραφικά και οι-
κονομικά όριά της. 

Μπορεί, βεβαία, αργότερα πάλι, αυτή - 
τούτη η ίδια η Ιδέα να ανατροφοδοτήθηκε 
και να εμπλουτίστηκε δεόντως από χαρι-
σματικούς ηγέτες (σαν τον Ελευθέριο Βε-
νιζέλο), που θεωρούσαν στρατηγικά ότι «η 
Ελλάδα είναι μικρό κράτος, δεν έχει σπον-
δυλική στήλη, οπότε, οφείλει να μεγαλώ-
σει για να επιβιώσει καθώς είναι ίδιον των 
μικρών κρατών να καταστρέφονται και να 
χάνονται», να έτρεξε επιτυχώς παράλληλα 
με τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέ-
μου, καθώς, και τον 1ο Παγκόσμιο, αλλά, 
το συνεχές γεωπολιτικό τράβηγμα «από 
δω και από κεί» και η αναπάντεχη νεκρα-
νάσταση των γειτόνων Τούρκων είχε ως 
αποτέλεσμα την οδυνηρή καταστροφή της 
Μικρασίας και την μετακίνηση Ελληνικών 

πληθυσμών που, από πολλούς αιώνες, εί-
χαν μόνιμη και εδραία παρουσία, στην απέ-
ναντι πλευρά Αιγαίου…

Ασφαλώς, όχι μόνο επρόκειτο εδώ για 
το μεγαλύτερο πλήγμα που δέχτηκε γενικά 
ο Ελληνισμός ακόμη και από τα χρόνια της 
Αρχαιότητας, αλλά, -το κυριότερο, απο-
τέλεσε και την οριστική ταφόπλακα των 
όποιων μεγάλων σκοπών και στόχων εί-
χαμε θέσει (ή θα θέταμε) ως έθνος και ως 
λαός. Έκτοτε, η Ελλάδα, θαρρείς «ξερυθ-
μίστηκε», έχασε το «κέντρο βάρους» της κι 
ουδέποτε ξεμύτισε, πλέον, στην κεντρική 
φωτισμένη σκηνή των μεγάλων εθνών.

Το αντίθετο μάλιστα: έκτοτε υπάρχει 
(καίτοι διαμορφώθηκε και εμποτίστηκε 
ποικιλότροπα), μόνιμα πάντα η αίσθηση, 
αφενός, ότι η Ελλάδα μικραίνει και αφετέ-
ρου (σύμφωνα με το ευφυές θεώρημα του 
Βενιζέλου), θα δεχτεί, ενδεχομένως, και το 
συντριπτικό πλήγμα που θα την καταδικά-
σει ολότελα! Αν εξαιρέσουμε, λοιπόν τώρα, 
ότι στα πιο σύγχρονα χρόνια, υπήρξε η 
στρατηγική επιλογή της εισόδου στην ΕΟΚ 
και στην ΕΕ που μας έβγαλε, τοιουτοτρό-
πως, πάλι σε ένα «ξέφωτο» και βρήκαμε 
το σχετικό «κέντρο βάρους» ανάπτυξης και 
προόδου, τελικώς, όλα τα υπόλοιπα χρόνια, 
ήταν χρόνια λογαριασμών των καταστρο-
φών -συνέπεια της Κωλεττικής Μεγάλης 
Ιδέας· και, ασφαλώς, (για να μην ξεχνιόμα-
στε κιόλας), των χρεοκοπιών που έχουμε 
οδηγηθεί πολλάκις…
* Ως μικρή συνεισφορά, για τα 200 χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση.

του Σπύρου Χ.Τάγκα
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Κάθε άνθρωπος ζει μεν στο παρόν, αλλά οφείλει 
να μη λησμονεί τις ρίζες του και να μη περιορί-
ζει τα ενδιαφέροντά του στα όρια της ζωής του. 

Η συνεισφορά του στους ευρύτερους αγαθούς σκοπούς 
συνιστά αξία. Λαοί που επέζησαν μέσα στη σκληρή ιστο-
ρική πραγματικότητα ήσαν εκείνοι που είχαν επίγνω-
ση της κληρονομιάς τους και δεν αγνόησαν την ευθύνη 
τους για το μέλλον. 

Ευτυχώς οι Έλληνες ανήκουν στους ελάχιστους 
λαούς που παρουσίασαν αξιοθαύμαστη αρμοστικότητα 
στις διαρκείς βίαιες αλλαγές της όλης ανθρωπότητας.

Είναι μια μεγάλη παγκόσμια αλήθεια ότι το 
1940-41 η Μικρή στο δέμας, αλλά Γίγαντας στη 
ψυχή, Ελλάδα τόλμησε το απίθανο, γιατί ήταν έτοιμη 
και πρόθυμη να θυσιασθεί για τη μεγάλη Αλήθεια της 
ύπαρξης της Πατρίδας μας ανεξάρτητα από το οποιο-
δήποτε κόστος. Το επίτευγμα έχει χαρακτήρα καθολι-
κό. Ηγεσία, λαός, εργατικά χέρια, οικονομικά μέσα και 
ιδρώτας αλλά προπαντός το αίμα έγιναν μια ουσία με 
το πατριωτικό πνεύμα και το ελληνικό φιλότιμο. Και έγι-
νε το θαύμα που έδωσε θάρρος και δύναμη σε όλη την 
Ανθρωπότητα.. 

Εκείνοι, οι Αθάνατοι πια Πρόγονοί μας, πίστεψαν 
τον Ποιητή: 

«Ναι! δεν αξίζει ο κόσμος χωρίς την ομορφιά, 
χωρίς την λεβεντιά και δίχως την αρετή.»

Κ. Παλαμάς

Στα αυτιά ολόκληρης της Οικουμένης αντηχούσε: 
«Αί Ιταλικαί Στρατιωτικαί Δυνάμεις προσβάλλουν από την 
05.30 πμ σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της 
ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αι ημέτεροι Δυνάμεις αμύνο-
νται του πατρίου εδάφους.» 

Το κροτάλισμα των γερμανικών πολυβόλων στις 
πεδιάδες της Κεντρικής €πης είχε παγώσει την έντρομη 
ανθρωπότητα για κάθε σκέψη αντίστασης στις ακατά-
βλητες Δυνάμεις του Άξονα. Οι αλλεπάλληλες επιτυχίες 
των σιδηρόφρακτων στρατιών του Χίτλερ, η προσάρτη-
ση της Πολωνίας και η κατάρρευση της πολυσυζητημέ-
νης γραμμής «Μαζινό», σε συνδυασμό με την κατάλη-
ψη της Αλβανίας από τον Ντούτσε, προδιέγραφαν την 
παγκόσμια επικράτηση του φασισμού. Η εποχή του σκο-
ταδισμού και της δυνάμεως ήταν πραγματικότητα. Η 
πολεμόχαρη βία έγραφε (τότε) πάνω στο στήθος της 
€πης, το πυρίκαυστο «Ναι» της υποταγής. 

Και η μικρή μας Ελλάδα τόλμησε να υψώσει το 
γυμνό της χέρι και να χαράξει στον ουρανό με τη φλό-
γα της πίστεως και με το αίμα της θυσίας το αθάνατο 
«Ο Χ Ι» της λευτεριάς. Ο ελληνικός λαός σύσσωμος, με 
μια ψυχή και ένα στόμα. Με φωνή στεντόρεια, αναφώ-
νησε το ιστορικό ΟΧΙ, που είπε ο κυβερνήτης εκφράζο-
ντας τον Λαό ολόκληρο στην ιταμή πρόκληση!

Η ιαχή «ΑΕΡΑ» σκόρπισε, σαν φθινοπωρινά φύλλα, 
30 άρτια εξοπλισμένες Μεραρχίες με 700.000 άνδρες, 
17.000 οχήματα και 50.000 κτήνη. Απ' αυτούς, 14.000 
νεκροί θάφτηκαν στα παγωμένα βουνά, 18.000 τραυ-
ματίες και άχρηστοι από κρυοπαγήματα και 13.000 
αιχμάλωτοι. Μια μακάβρια απάντηση στην κομπορρη-
μοσύνη του Μπενίτο. Ήταν οι πρώτες νίκες του ελευθέ-
ρου κόσμου. Ήταν η αρχή της συντριβής του φασισμού. 
Ήταν το λυκαυγές της αποθέωσης!

Και τότε ανοίγει μια άλλη μεγαλειώδης εφάμιλλη 
σελίδα της ατέλειωτης ελληνικής περιπέτειας. Ο μεγά-
λος συνέταιρος, ο Χίτλερ, αναλαμβάνει να ξεπλύνει την 
ντροπή της ήττας του συντρόφου του:

«Από την 05.15 πρωινή της 06 Απρ. 1941, ο εν 
Βουλγαρία Γερμανικός Στρατός προσέβαλεν όλως απροό-
πτως τα ημέτερα στρατεύματα επί της Ελληνοβουλγαρικής 
μεθορίου. Τα στρατεύματά μας αμύνονται του πατρίου 
εδάφους». Το πολεμικό ανακοινωθέν του Επιτελείου.

Ο Χίτλερ χρησιμοποιεί τις εκλεκτότερες μάχιμες 
μονάδες που διαθέτει. Στέλνει τη διαβόητη εμπειροπό-
λεμη προσωπική του φρουρά, το πιο επίλεκτο συγκρό-
τημα του τακτικού του στρατού. Συνολικά κατά της 
Ελλάδας ενήργησαν 3 τεθ/νες μεραρχίες, 2 ορεινές 
μεραρχίες πεζικού, 4 μεραρχίες πεζικού, 1 μηχανοκίνη-
τη μεραρχία και 3 στρατηγεία Σ.Σ. Επίσης χρησιμοποι-
ήθηκαν 1.394 πολεμικά αεροσκάφη.

Από την άλλη μεριά, οι ελληνικές δυνάμεις ήσαν 
εκείνες, που είχαν απομείνει εξαντλημένες από τον 
πεντάμηνο ελληνοϊταλικό αγώνα. Συνολικά χρησιμο-

ποιήθηκαν 5 μεραρχίες Πεζικού και 1 μηχανοκίνη-
τη μεραρχία (συν 2 βρετανικές μεραρχίες και μία Τ/Θ 
ταξιαρχία).

Η «Μάχη των Οχυρών» υπήρξε μια πραγματική επο-
ποιία. Τα Οχυρά ουσιαστικά δεν κατελήφθησαν ποτέ, 
αλλά παρακάμφθηκαν, λόγω εισβολής των Γερμανών 
μέσω Σερβίας. 

Η «Γραμμή Μεταξά» σχεδιάσθηκε για την άμυνα 
κατά της Βουλγαρίας και ήταν μια αριστοτεχνική σχεδί-
αση και αντίστοιχη εκτέλεση σε χρόνο πρωτόγνωρο. Ο 
καθηγητής του ΕΜΠ κ. Τάσιος γράφει «…Τώρα είναι και-
ρός να αναμνησθούμε ότι Ελληνικά χέρια, Ελληνικά λεφτά, 
ελληνική διευθυντική οργάνωση και Ελληνική τεχνογνω-
σία, κατασκεύασαν, τότε, ένα μέγιστο τεχνικό έργο: Την 
οχύρωση των Βόρειων Συνόρων της Χώρας, κατασκευα-
σμένη από τον ελληνικό Στρατό και από Έλληνες μηχανι-
κούς. Στη συνοριακή γραμμή της Ελλάδας – Βουλγαρίας, 
κατασκευάσθηκαν 21 Οχυρά, μεταξύ αυτών τα Ιστίμπεη, 
Αρπαλούκι, το Ρούπελ, το Περιθώρι κλπ.

Το καθένα τους ήταν ένα περίκλειστο έργο ικανό να 
αμυνθεί προς κάθε κατεύθυνση. Μια γραμμή αμύνης που 
υπήρξε η χρυσή αναλογία εκείνων των δύο Μεγάλων 
Αντιπάλων (Γερμανίας και Γαλλίας). Αλλά και η επάνδρω-
ση ήταν πιο θαυμαστή εάν λάβουμε υπόψη τον πολύμηνο 
αγώνα στην Ήπειρο.

Κατασκευάσθηκαν μέσα σε χρόνο τριών περίπου 
ετών. Δαπανήθηκαν περίπου 1,5 δις (σημερινά περίπου 

20 τρις, δρχ), με Έλληνες εργάτες (σύνολο ημερομισθί-
ων 3.000.000)… Κι όμως, το δημόσιο αυτό Έργο, πραγ-
ματοποιήθηκε φθηνά, σωστά και γρήγορα…» (σχολιάζει ο 
Καθηγητής). 

Εκείνα όμως που δόξασαν τα Οχυρά, δεν ήταν 
μόνο τα 24.000 μ. μήκος, ούτε τα 180.000 κυβι-
κά μέτρα μπετόν με τους 12.000 τόνους σιδηρού Η 
«Γραμμή Μεταξά» σχεδιάσθηκε για την άμυνα κατά της 
Βουλγαρίας και ήταν μια αριστοτεχνική σχεδίαση και 
αντίστοιχη εκτέλεση σε χρόνο πρωτόγνωρο. Ο καθη-
γητής του ΕΜΠ κ. Τάσιος γράφει «…Τώρα είναι καιρός 
να αναμνησθούμε ότι Ελληνικά χέρια, Ελληνικά λεφτά, 
ελληνική διευθυντική οργάνωση και Ελληνική τεχνογνω-
σία, κατασκεύασαν, τότε, ένα μέγιστο τεχνικό έργο: Την 
οχύρωση των Βόρειων Συνόρων της Χώρας, κατασκευα-
σμένη από τον ελληνικό Στρατό και από Έλληνες μηχανι-
κούς. Στη συνοριακή γραμμή της Ελλάδας – Βουλγαρίας, 
κατασκευάσθηκαν 21 Οχυρά, μεταξύ αυτών τα Ιστίμπεη, 
Αρπαλούκι, το Ρούπελ, το Περιθώρι κλπ.

Το καθένα τους ήταν ένα περίκλειστο έργο ικανό να 
αμυνθεί προς κάθε κατεύθυνση. Μια γραμμή αμύνης που 
υπήρξε η χρυσή αναλογία εκείνων των δύο Μεγάλων 
Αντιπάλων (Γερμανίας και Γαλλίας). Αλλά και η επάνδρω-
ση ήταν πιο θαυμαστή εάν λάβουμε υπόψη τον πολύμηνο 
αγώνα στην Ήπειρο.

Κατασκευάσθηκαν μέσα σε χρόνο τριών περίπου 
ετών. Δαπανήθηκαν περίπου 1,5 δις (σημερινά περίπου 
20 τρις, δρχ), με Έλληνες εργάτες (σύνολο ημερομισθί-
ων 3.000.000)… Κι όμως, το δημόσιο αυτό Έργο, πραγ-
ματοποιήθηκε φθηνά, σωστά και γρήγορα…» (σχολιάζει ο 
Καθηγητής). 

Εκείνα όμως που δόξασαν τα Οχυρά, δεν ήταν μόνο 
τα 24.000 μ. μήκος, ούτε τα 180.000 κυβικά μέτρα μπε-
τόν με τους 12.000 τόνους σιδηρού οπλισμού. Ούτε η 
τέλεια για την εποχή τους σχεδίαση και κατασκευή τους, 
αλλά η Ελληνική Ψυχή που τα υπερασπίσθηκε. Ήσαν 
οι εξαντλημένοι σωματικά, όχι όμως ψυχικά φαντάροι 
μας. Εκείνοι πού έκαναν το υπέρτατο ηθικό τους καθή-

κον, να θυσιάσουν το δικό τους είναι για την Αθάνατη 
Πατρίδα τους. Για τη Λευτεριά μας. 

Τις μέρες εκείνες, εκεί επάνω στην πρώτη γραμμή 
του πυρός, εξελίχθηκαν ομηρικές σκηνές ασύλληπτου 
μεγαλείου. Σκηνές που δεν περιγράφονται με λόγια. Η 
αυτοθυσία στο μεγαλείο της. Μόνο αν αναλογισθούμε 
τους φαντάρους μας μέσα στις στοές των οχυρών να 
τους καταπνίγουν οι καπνοί από τα κλαδιά, που έκαι-
γαν επάνω στις θυρίδες οι επιτιθέμενοι Γερμανοί! Το 
επίτευγμα των Οχυρών είναι καταπληκτικό! Τι και αν 
στις 27 Απριλίου, οι σιδερόφρακτοι Ναζί με τα φλογο-
βόλα, έμπαιναν στην Αθήνα να μας «διδάξουν τον πολι-
τισμό»!!! Τι και αν στην Ακρόπολη η Γαλανόλευκη κυμά-
τιζε ανάμεσα στην Ιταλική τρίχρωμη και τη Γερμανική 
Σβάστικα, όπως ο Χριστός ανάμεσα στους δυο ληστές! 
Οι ερπύστριες, οι οποίες ισοπέδωσαν ολόκληρη την 
€πη, δεν μπόρεσαν να υπερβούν τα Οχυρά και να κάμ-
ψουν την αδούλωτη ψυχή των γενναίων υπερασπι-
στών τους. 

Όταν τα παράκαμψαν καθημαγμένη και η μικρή 
Ελλάδα συνθηκολόγησε οι επιδρομείς παρουσίασαν 
όπλα από θαυμασμό προς του ημίθεους μαχητές, 
αντάξιους απογόνους του Λεωνίδα. «Τιμή σ’ εκείνους, 
όπου στην ζωή των όρισαν να φυλάγουν Θερμοπύλες» 
Καβάφης.

Με την ηρωική της αντίσταση Ελλάδα, πρώ-
τη κατέρριψε τον μύθο για το αήττητο του Άξονα. 
Κατάφερε θανάσιμο πλήγμα στον έναν συνέταιρο. Τον 
κατέστησε ανάπηρο και ουδέποτε η Φασιστική Ιταλία 
συνήλθε από την ήττα της. 

Η Μάχη της Ελλάδας 1940-41 διήρκησε συνο-
λικά 216 ημέρες, ήτοι επτά μήνες. Το γεγονός αυτό 
προκάλεσε παγκόσμια κατάπληξη και θαυμασμό. 
Θεωρήθηκε το «Ελληνικό. Θαύμα! Σε αντιδιαστολή η 
Γαλλία καταλήφθηκε σε 45 μέρες, το Βέλγιο σε 18, 
η Ολλανδία 5, ενώ η Δανία υπέκυψε σε 12 ώρες. Η 
Αυστρία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η 
Αλβανία παραδόθηκαν αμαχητί. 

Η ελληνική εποποιία του 1940-41, όπως έχει ομο-
λογηθεί από συμμάχους και αντιπάλους μετέτρεψε ενα-
ντίον του Άξονα τον ρου των πολεμικών γεγονότων. 
Η Μάχη της Ελλάδας υπήρξε το ζώπυρο για να δημι-
ουργηθούν στη Γαλλία ,οι πρώτοι πυρήνες αντιδράσε-
ως κατά της ηττοπάθειας. Γι’ αυτό αναγνωρίσθηκε με 
ενθουσιασμό από όλες τις προσωπικότητες και τα μέσα 
της εποχής εκείνης. 

Το όραμα της Πατρίδας δίνει πλατύτερη, βαθύτε-
ρη και πιο στερεή διάσταση στα άτομα. Μόνον όταν 
ριζώσει στη συνείδησή μας η Πατρίδα, τότε και μόνον 
τότε, μπορούμε να νοιώσουμε, ότι είμαστε απόγονοι των 
ενδόξων προγόνων μας και συνάμα επωμιζόμαστε και 
το δυσβάστακτο βάρος ευθύνης έναντι των επιγόνων 
μας. Έτσι, όμως, ουσιαστικά μετέχουμε στην οντότητα 
Έθνος-Πατρίδα. 

Ας σταθούμε πάντα ευλαβικά μπροστά στα μεγάλα 
γεγονότα, που άλλαξαν την πορεία της ιστορίας. Ας κρα-
τήσουμε βαθιά στην ψυχή μας τα μεγάλα ορόσημα, που 
κατευθύνουν τα πεπρωμένα των λαών. Η ιστορική μνή-
μη είναι καθήκον. Είναι διδαχή. Είναι μελλοντική ενόρα-
ση και προσδοκία. Εκείνοι, η γενιά του 40, έκαναν στο 
ακέραιο το ύψιστο καθήκον τους και μας έκαναν υπερή-
φανους, που έχουμε τέτοιους προγόνους. Θυσίασαν ό,τι 
πολυτιμότερο είχαν. Την ίδια τους τη ζωή.

Η καταγραφή των επιτευγμάτων των προγόνων, 
η καλλιέργεια αγάπης και σεβασμού προς Εκείνους σε 
συνδυασμό με τη φροντίδα για τους επιγενόμενους 
δίνει τη δύναμη συνοχής στους λαούς και διασφαλί-
ζει τη συνέχεια. 

Σήμερα, η Πατρίδα μας δε μας ζητάει να θυσιάσου-
με τη ζωή μας. Υπεύθυνα μέλη της μας θέλει. Για το 
δικό μας καλό να αναλογιζόμαστε, ότι ανήκουμε, σε 
ένα Έθνος-Πατρίδα. Να ομονοούμε παρά τις προσω-
πικές μας διαφορές. Να έχουμε αυτοπειθαρχία. Τους 
Νόμους να μη τους χλευάζουμε. Να τηρούμε ηθική και 
ανθρώπινη στάση προς τους συμπολίτες μας. Αυτά τα 
απλά συνιστούν το όλο καθήκον μας! Η έμπρακτη αγά-
πη για την Πατρίδα μας!!! 

Καθήκον του καθενός μας αλλά και απόδειξη 
αγάπης προς τους προγόνους μας και τους επιγόνους 
μας συνιστά η ελάχιστη δυνατή συμμετοχή μας στο 
διαρκές γίγνεσθαι της Πατρίδας μας. Γιατί: «Πατρός τε 
και μητρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώ-
τερον και σεμνότερον και αγιώτερον εστί η Πατρίς….» .

 

Το θαύμα του 1940 του Δημήτρη Κ. Μπάκα
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Τα βακούφια είναι τα κτήματα και οι δασικές 
εκτάσεις (γαίες) που εκμεταλλεύονται από ευαγή 
ιδρύματα τα οποία μπορεί να είναι θρησκευτικά 

ή κοινωφελή. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως 
γαίες μουσουλμανικών θρησκευτικών ιδρυμάτων, γαί-
ες ορθόδοξων μοναστηριών και γαίες εβραϊκών θρη-
σκευτικών ιδρυμάτων και κληρονομιές. 

Αφορμή για την γραφή αυτού του κειμένου, παίρνω 
αναλογιζόμενος πολλές φορές εκφράσεις από την κα-
θημερινή μας ζωή, όταν ζούσαμε ακόμα στην ύπαιθρο, 
κοντά στα πρόβατα, που έχουν ξεχαστεί. Aν ακόμα δεν 
καταλαβαίναμε τι σήμαιναν, τους δίναμε νόημα από τα 
συμφραζόμενα. Αποτελούσαν μέρος του λεξιλογίου 
της καθημερινότητας των γονιών μας και είχαν τη δική 
τους σημασιολογία που γινόταν κατανοητές από το οι-
κείο περιβάλλον των ενηλίκων.

Τέτοιες εκφράσεις καθημερινές που λέγονταν από 
τους ανθρώπους του περιβάλλοντός μας, με μια νο-
ηματοδότηση που δύσκολα όντας μικρός σε ηλικία, 
μπορούσα να διακρίνω την σημασία τους ήταν και η 
λέξη βακούφια. Πόσο μάλιστα δύσκολο ήταν από μόνη 
της η λέξη να γίνει αντιληπτή, στις περιπτώσεις που 
το πλαίσιο επικοινωνίας δεν ήταν σε κάποιον γνώριμο 
και οικείο.

Άκουγα συχνά από τους γονείς μου τη λέξη βα-
κούφια και προσπαθούσα να εξηγήσω το νόημα που 
προσέδιδαν κάθε φορά σε αυτή τη λέξη, στις διάφορες 
εκφάνσεις του λόγου τους. Σε κάθε περίπτωση όμως 
καταλάβαινα ότι το σημαινόμενο της λέξης περιείχε 
κάτι το ιερό και το Θείο. Όταν μεγάλωσα αρκετά, μπο-
ρώ να πω ότι σιγά- σιγά κατάλαβα και ξεκαθάρισα στο 
μυαλό μου τη σημασία που έδιναν σε κάθε περίστα-
ση και ότι αυτό είχε να κάνει με την περιουσία που 
ήταν αφιερωμένη στα μοναστήρια και τις εκκλησίες. 
Ως τέτοιες εκφράσεις μπορώ να θυμηθώ, «μακριά από 
τα βακούφια», «τρως από τα βακούφια», «φύλαξε τα 
βακούφια» «μπήκε στο βακούφικο» «ο Άγιος φυλάει τα 
βακούφια».

Οι Σαρακατσαναίοι, όπως και όλοι σχεδόν οι άν-
θρωποι της υπαίθρου, είχαν μεγάλο σεβασμό σε ό,τι 
ανήκε στα μοναστήρια και τις εκκλησίες και παράλλη-
λα μπορούσε να έχει και άμεση σχέση και με αυτούς. 
Τέτοιες περιπτώσεις κατά κανόνα ήταν οι αγροτικές 
και δασικές περιουσίες των μοναστηριών.

Θυμάμαι με πόσο μεγάλη προσοχή απόφευγαν οι 
γονείς μου και οι άλλοι συγγενείς μου να μην πατή-
σουν τα πρόβατα, τα γίδια, τα άλογα στις περιουσίες 
των μοναστηριών. Κάθε καταπάτηση και μάλιστα σκό-
πιμη στους χώρους αυτούς ήταν αμαρτία και μπορούσε 
να φέρει κακό στην οικογένεια. Αυτό ήταν το επακό-
λουθο της ασέβειας προς τα θεία.

Ακόμα και στις περιπτώσεις που υπήρχε ανάγκη για 
τα ζωντανά να φάνε, γιατί η χρονιά δεν ήταν καλή, τα 
βακούφια, τα λιβάδια των μοναστηριών δεν τα πλησί-
αζαν. Ο φόβος αυτός προς τα θεία, ήταν μπορώ να πω 
πολύ έντονος και ενείχε ανά πάσα στιγμή το φόβο της 
τιμωρίας.

 Ως παράδειγμα μπορώ να θυμηθώ την περιουσία 
του μοναστηριού του Αγίου Δημητρίου που ήταν κο-
ντά στα κονάκια μας στο Ξηρόμερο που ξεχειμάζαμε. 
Τόσο εμείς όσο και οι ντόπιοι κτηνοτρόφοι πίστευαν το 
ίδιο για το σεβασμό της περιουσίας των μοναστηριών. 
Έγνοια μας καθημερινή, να μην πατήσουν τα ζώα μας 
στην περιουσία του μοναστηριού, έστω και αν το μο-
ναστήρι δεν είχε δικά του ζωντανά και τα λιβάδια ήταν 
ελεύθερα. Και όταν ο μπάρμπας μου έβριζε για να μην 
πάνε τα πρόβατα στο μοναστήρι και ο καλόγερος του 

έκανε παρατηρήσεις για τις βρισιές, αυτός θεωρούσε 
ότι έκανε το καθήκον του απέναντι σε αυτό που νόμιζε 
ότι ήταν το σωστό. Η βρισιά επιτρέπονταν, γιατί ήταν 
αποτέλεσμα της αγανάκτησης και δεν τιμωρούνταν για 
αυτό.

 Είναι γεγονός ότι παλαιότερα όλα τα μοναστήρια 
στη χώρα μας και όχι μόνο, είχαν και δικά τους ζωντα-
νά. Ως εκ τούτου οι βοσκήσιμες εκτάσεις και οι καλλι-
εργήσιμες ήταν απαραίτητες για τα ίδια τα μοναστήρια.

Στις περιπτώσεις όμως που υπήρχαν διαθέσιμες 
εκτάσεις μισθώνονταν σε ιδιώτες. Τότε τα πράγματα 
άλλαζαν. Οι μισθωτές πλήρωναν τα μισθώματα στα 
μοναστήρια και είχαν το δικαίωμα χρήσης χωρίς το 
φόβο της θείας τιμωρίας. Μάλιστα δε πλήρωναν τα 
ενοίκια που ζητούσαν οι επικεφαλής των μοναστηριών 
χωρίς αντιρρήσεις και περαιτέρω διαπραγματεύσεις 
για μικρότερα ενδεχομένως μισθώματα. Ο φόβος στα 
θεία δεν τους άφηνε τέτοια περιθώρια. Όλοι μας οι 
παλιότεροι τουλάχιστον, έχουμε παραδείγματα οικογε-
νειών Σαρακατσαναίων που μίσθωναν κτήματα μονα-
στηριών και περνούσαν το χειμώνα ή το καλοκαίρι. 

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα θα αναφέρω την 
περιουσία του Μοναστηριού του προφήτη Ηλία στα 
Ηλιοβούνια της Πρέβεζας. Στα μεγάλα του βοσκοτό-
πια ξεχείμαζαν παρά πολλές οικογένειες Σαρακατσα-
ναίων για πολλά χρόνια. Μάλιστα δε και το ομώνυμο 
χωριό κτίστηκε αργότερα από τους Σαρακατσαναίους 
σε περιουσία του Μοναστηριού. Επίσης και στα ορεινά, 
όπως για παράδειγμα, στο Μοναστήρι της Ευαγγελί-
στριας στους Ασπράγγελους στο Ζαγόρι που είχε περι-
ουσία βοσκήσιμη , πολλοί Σαρακατσαναίοι ξεκαλοκαί-
ριαζαν εκεί μισθώνοντας τα κτήματά του.

Απαγορευτική ήταν η λαθραία βόσκηση στα κτήμα-
τα των μοναστηριών, έστω και αν η βλάστηση οργίαζε 
και τα χόρτα και τα κλαδιά θα πήγαιναν χαμένα. Το ίδιο 
απαγορευτικό ίσχυε και για την κοπή των δέντρων των 
μοναστηριακών εκτάσεων. Ποιος αλήθεια Σαρακατσά-
νος σκέφτηκε ποτέ του να κόψει ξύλα από περιοχή που 
ανήκε σε μοναστήρι ή εκκλησία;

Σε συζητήσεις μου με κτηνοτρόφο στο Ξηρόμερο 
και δικαιολογώντας την άποψη του γιατί «απαντάει» 
και «φυλάει» με τόσο μεγάλη προσοχή το λόγγο του 
μοναστηριού να μην βοσκήσουν τα γίδια του τη στιγμή 
που δεν υπάρχουν ζώα του μοναστηριού για να βοσκή-
σουν μου είπε χαρακτηριστικά: «Ο Άγιος είναι μούτος» 
Δηλαδή δεν μιλάει αλλά σε τιμωρεί για την πράξη σου. 
Έτσι λοιπόν οποιαδήποτε πράξη του, απέναντι στα θεία 
θα ήταν για αυτόν, την οικογένειά του και το κοπάδι 
του τιμωρητική. Ο Άγιος δεν σου απευθύνει το λόγο, 
δεν σου μιλάει, αλλά σε τιμωρεί για την ασέβειά σου.

Με μεγάλη μου έκπληξη είχα ακούσει σε αφηγήσεις 
κτηνοτρόφων στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου για τον τρόπο 
που τιμωρήθηκαν κάποιοι που πάτησαν τα ζώα τους 
στο βακούφικο. Αναφέρονταν σε κτηνοτρόφους που 
βόσκησαν τα ζώα τους στις ιδιοκτησίες του μοναστη-
ριού στο Άγιο Ιωάννη στο Ρογκοβό. Για την πράξη τους 
αυτή ο Άγιος τους «έδειρε» στον ύπνο τους. Κάτι που 
πίστευαν πραγματικά ότι είχε συμβεί.

Όταν κουρεύαμε τα πρόβατα, ο πατέρας μου, όταν 
κάποια προβατίνα ήταν αδύνατη έλεγε την χαρακτηρι-
στική φράση: «Από τα βακούφια έτρωγες». Άρα όταν 
κάποιος ήταν παραβάτης, η τροφή από τα βακούφικα 
λιβάδια, δεν έπιανε, δεν είχε θρεπτική αξία και δεν είχε 
κανένα αποτέλεσμα. Τα ζώα αδυνάτιζαν, τιμωρούνταν 
και αυτά εξαιτίας της παρανομίας των αφεντικών τους.

Είναι αλήθεια ότι οι Σαρακατσαναίοι, άνθρωποι της 
υπαίθρου έζησαν σε ένα περιβάλλον που ανέθρεψε γε-
νιές από κλέφτες από τα χρόνια ακόμα της ελληνικής 
επανάστασης. Κατά καιρούς κατηγορήθηκαν για συμ-
μετοχή τους σε κλεψιές λόγω της πολύχρονης άσκη-
σής τους σε παρόμοιες καταστάσεις. Ενίοτε η κλεψιά 
για αυτούς ήταν παλληκαριά. Απείχαν όμως συνειδητά 
και κρατούσαν αποστάσεις από ό,τι είχε να κάνει με 

την εκκλησιαστική περιουσία. Ποτέ δεν κατηγορήθηκε 
Σαρακατσάνος για κλοπή σε εκκλησία και μοναστήρι, 
κάτι που αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Και 
αν ακόμα συνέβαινε κάποιος να ενοχοποιηθει για κάτι 
τέτοιο η τιμωρία ήταν βέβαιη στην οικογένεια. Εδώ, 
για τους Σαρακατσαναίους ίσχυε με απόλυτη βεβαιό-
τητα η έκφραση «Οι αμαρτίες των γονιών παιδεύουν 
τα τέκνα».

Αυτή η θεία προσήλωση, αυτός ο σεβασμός δείχνει 
και τη βαθιά πίστη των Σαρακατσαναίων και πολλών 
ανθρώπων της υπαίθρου στην Ορθοδοξία. Άνθρωποι 
απλοί, βαθιά όμως θρησκευόμενοι, που με το δικό τους 
ξεχωριστό τρόπο προσέδιδαν νόημα στην πίστη τους.

Τούτη η αφήγηση ενός περιστατικού που ακολου-
θεί ως συνέχεια, μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με τα 
παραπάνω. Το καταγράφω όμως για να καταδείξω τη 
διαφορά που είχε για τους Σαρακατσαναίους ο σεβα-
σμός στο θείο και το κοσμικό. 

Ήταν Ιούλιος, πριν από πολλά χρόνια, και συγκεκρι-
μένα η 25η του μηνός παραμονή της εορτή της Αγίας 
Παρασκευής. Ημέρα νηστείας η Αγία Παρασκευή και 
οι Σαρακατσαναίοι τσοπαναραίοι στα βοσκοτόπια της 
Αστράκας του χωριού μου του Κουκουλίου, προβλη-
ματίζονται για το τι θα φάνε την άλλη μέρα. Γάλα και 
τυρί δεν μπορούν. Άλλο διαθέσιμο μη νηστίσιμο φα-
γητό δεν υπάρχει στη στάνη. Η πρόσβαση σε οικισμό 
κοντινό για προμήθεια τροφίμων μάλλον αδύνατη 
λόγω μεγάλης απόστασης και του προχωρημένου της 
ημέρας. Είχε ήδη σουρουπώσει. Κάποιος λοιπόν σκέ-
φτηκε ότι η ευκολότερη λύση ήταν το κλέψιμο από 
λίγες πατάτες σε κάποιον κήπο που αυτός ήξερε στο 
χωριό Πάπιγκο, που ήταν το πιο κοντινό. Χρειάζονταν 
όμως μια πεζοπορία κάτι παραπάνω από δύο ώρες για 
να φτάσεις ως εκεί. Όπως και έγινε. Με το νύχτωμα, 
ξεκίνησαν δυο, τρεις νέοι άνδρες, πήγαν στο συγκεκρι-
μένο κήπο, γέμισαν τους τροβάδες τους με πατάτες και 
επέστρεψαν στη στάνη τους. Έτσι το νηστίσιμο φαγη-
τό βρέθηκε και η νηστεία της Αγίας Παρασκευής έγινε 
κανονικά. Το «ου κλέψεις» δεν ισχύει στην περίπτωση 
αυτή. Άλλο πράγμα είναι να κλέβεις τον Άγιο και άλλο 
να κλέβεις από ένα κήπο. Ενδεχομένως για τους νεα-
ρούς Σαρακατσαναίους τσοπαναραίους αυτό να ήταν 
και ένα δείγμα παλληκαριάς. Ποιος ξέρει; Άλλοι καιροί 
με άλλους ανθρώπους.

τα βακούφια
του Γιώργου Κ. Τσουμάνη

Πήγε, κάποτε, ένας Σαρακατσάνος επίσκε-
ψη σε ένα άλλο κονάκι, χωρίς να τον περιμέ-
νουν. Εκεί που πήγε, ύστερα από λίγη ώρα 
του μύρισε η πίτα που έψεναν στη γάστρα. 
Τυριά, βούτυρα κι όλα τα καλά του Θεού είχε 
η πίτα, πώς να μην του «τσακίσει» η μυρου-
διά τη μύτη. Όλο και κάτι έβρισκε να πιάσει 
κουβέντα, έτσι για να περάσει η ώρα, ελπί-
ζοντας να βγει η πίτα να φάει κι αυτός λίγο, 
έστω ένα φιλί (κομμάτι πίτας). Από την άλλη 
μεριά, οι νοικοκυραίοι δεν έβρισκαν τρόπο να 
τον ξεφορτωθούν για να βγάλουν την πίτα να 
φάνε ζεστή ζεστή αυτοί και η φαμπλιά τους. 
Πολυμελείς οι οικογένειες βλέπετε, κι ο απρό-
σκλητος επισκέπτης δεν ήταν ό,τι καλύτερο 
για την περίπτωση.

Είδε κι απόειδε ο κακομοίρης ότι δεν πρό-
κειται να φάει από την πίτα, πήρε τον απο-
θαρό του, τους χαιρέτησε και φεύγοντας είπε:

- Άντε τώρα θα φύγω κι εγώ, γιατί κι εμένα 
θα με μαλώσει η μάνα μου άπ’ άργησα, κι εσάς 
θα σας καεί η πίτα….

Κι εσάς θα σας καεί 
η πίτα…

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "Το ραδιό"
Ιουλία Τσέπη

Σκαμνέλι Ζαγορίου Ιωαννίνων
τηλ.: 2653081300, 81252, κιν. 6945380202
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Η κοινωνιογλωσσολογία, σύμφωνα με τα λεξι-
κά, είναι ο επιστημονικός κλάδος που εξε-
τάζει τον κοινωνικό χαρακτήρα της γλώσ-

σας και τη σύνδεσή της με τις ποικίλες συμπερι-
φορές του ανθρώπου στη γλωσσική επικοινωνία 
του. Με άλλα λόγια εξετάζει το πώς αντικατο-
πτρίζονται και αναπαράγονται στο επίπεδο της 
γλώσσας συμπεριφορές, στάσεις, στερεότυπα κτλ. 
Ενδιαφέρεται, κυρίως, για τον προφορικό λόγο και 
για την ποικιλότητα της γλώσσας (διάλεκτοι, ιδι-
ώματα κ.α). Έτσι, εξετάζονται σχετικά παγιωμένες 
γλωσσικές δομές (λέξεις, φράσεις, προτάσεις κ.α) 
ή εκφωνήματα (αφού πρόκειται για προφορικό 
λόγο) που εκφράζουν οικειότητα ή αποστασιοποί-
ηση, φιλικότητα ή αντιπαλότητα, σεβασμό, υποτα-
γή κ.ο.κ. Στο παρόν σημείωμα θα προσπαθήσουμε 
να παρουσιάσουμε και να σχολιάσουμε κάποιες 
γλωσσικές φόρμες του σαρακατσάνικου ιδιώματος, 
οι οποίες φανερώνουν οικειότητα ή αποστασιο-
ποίηση, ακολουθώντας, όσο μπορούμε, το πνεύμα 
της κοινωνιογλωσσολογίας.

Η οικειότητα στους Σ. περιλαμβάνει τις δια-
προσωπικές φιλικές σχέσεις, τις αντίστοιχες συγ-
γενικές, καθώς και τις σιναφλήδικες (συντεχνι-
ακές) σχέσεις. Από την άλλη μεριά, η αποστα-
σιοποίηση αφορά στις συμπεριφορές απέναντι 
στον ξένο, στον άνθρωπο της εξουσίας, γενικά σε 
εκείνον που βρισκόταν εκτός σιναφιού. Παρά την 
φημολογούμενη φιλοξενία των Σαρακατσαναίων, ο 
ξένος έπρεπε να τους κερδίσει με την συμπεριφο-
ρά του, για να γίνει ουσιαστικά αποδεκτός. Στα 
αστικά περιβάλλοντα με τις λίγο – πολύ «καλλι-
εργημένες» γλώσσες το φαινόμενο της αποστασι-
οποίησης είναι σύνηθες. Η αποστασιοποίηση εδώ 
εντοπίζεται στη χρήση της τυπικής προσφώνησης· 
κυρία, κύριε, δεσποινίς κ.τ.λ, καθώς και στη χρήση 
του πληθυντικού αριθμού (εσείς, σας), στοιχεία 
που δηλώνουν τυπική ευγένεια και αποκαλύ-
πτουν την ψυχρότητα της απόστασης. Οι Σαρα-
κατσαναίοι σε παρόμοιες περιπτώσεις σχολίαζαν 
απορριπτικά: Αυτήνους κ’βιντιάζει μι του σεις 
κι μι του σας. Στο σύντομο αυτόν σχολιασμό, ο 
οποίος εκφράζει κοντά στα άλλα και μια στάση 
μιας «γλωσσικής ομάδας» απέναντι σε μια άλλη, 
διαφαίνεται η απόρριψη τόσο της ανειλικρινούς 
τυπικής ευγένειας, όσο και η προσπάθεια γλωσσι-
κής διαφοροποίησης από την πλευρά του ομιλητή.

Παλιότερα, όταν οι ελληνικές κοινότητες ήταν 
λίγο – πολύ «κλειστές» για λόγους γεωγραφικούς, 
συντεχνειακούς και μορφωτικούς ή για λόγους 
που σχετιζότανε με τις δυσχέρειες της συγκοινω-
νίας και επικοινωνίας, τα ιδιώματα ή οι διάλεκτοι 
λειτουργούσαν και ως στοιχεία που συγκροτούσαν, 
φανέρωναν και περιφρουρούσαν την ταυτότητα 
μιας κοινότητας. Σήμερα με την επανάσταση της 
πληροφορικής, με την τεράστια εξέλιξη στον τομέα 
της επικοινωνίας, καθώς και με την μεγάλη άνοδο 
του μορφωτικού επιπέδου των Ελλήνων, διάλεκτοι 
και ιδιώματα τείνουν να εξαφανιστούν. Οδηγού-
μαστε σε μια γλώσσα αρκετά ομογενοποιημένη, η 
οποία έχει χάσει πολλά από την εκφραστικότητα, 
την εικονοπλαστική δύναμη και την παραστατικό-
τητα των γλωσσικών ιδιωμάτων. Η απώλεια αυτή 
αφορά έναν τεράστιο γλωσσικό πλούτο, ο οποίος 
πρέπει, τουλάχιστον, να διασωθεί στα λεξικά ή 
μέσα από τα κείμενα της λογοτεχνίας.

Οι γλωσσικές δομές που φανέρωναν οικειό-
τητα ή απόσταση ήταν, κατεξοχήν, εκείνες που 
περιχαρακώνανε την ταυτότητα των Σ. Εκφράσεις 
που αναφέρονται στην οικογένεια, στο γένος ή 
στο σινάφι (σναφ’) υποδηλώνανε την ένταξη του 
ομιλούντος σε ένα σύνολο, ένα «εμείς». Άφθονα 
παραδείγματα μπορούσε να αντλήσει κάποιος 
από τις καθημερινές τους κουβέντες: α) Ιμείς οι 
Σ. δεν πείνασαμαν σ΄ν κατουχή. Ας είνι καλά 
του βλουημένου του βιος β) Οι θκοί μας εκείν’ 
τ’ χρουνιά ξικαλουκαί ριασαν σ΄ν Αταραχή, 
απάν’ στ’ Λάιστα γ) Ιμείς, οι Θουδωρακαίοι 
ξιχ(ει)μωνιάζουμε στου Καρτέρι, κάτ’ στου 
Τσιάμ’κου. Από τα παραπάνω παραδείγματα το 
πρώτο αναφέρεται γενικά στο σινάφι (σιναφική 
οικειότητα), το δεύτερο στην ευρεία πατριαρχική 
οικογένεια (οικογενειακή οικειότητα) και το τρίτο 

στο γένος (Θοδωρακαίοι = παρακλάδι των Γογο-
λαίων). Γλωσσικά στοιχεία οικειότητας είναι η 
χρήση των προσωπικών και κτητικών αντωνυμιών, 
όπως και η χρήση του πληθυντικού αριθμού που 
τονίζει το στοιχείο της ένταξης του ομιλούντος 
σε ένα «εμείς». Ακόμη και σήμερα, που λίγο-πολύ 
όλα αυτά έχουν ξεθωριάσει, στις συναντήσεις των 
Σ.(εκδηλώσεις, ανταμώματα) ακούγεται συχνά η 
προσφώνηση: σιναφλήδες. Στοιχείο που παραπέ-
μπει σε μιαν ενότητα, αυτή της οργάνωσης και της 
συνεργασίας των συλλόγων ή της Π.Ο.Σ.Σ.

Η φιλική οικειότητα εκδηλωνότανε είτε με τους 
συνηθισμένους τρόπους: π.χ. με μια ζεστή καλη-
μέρα (καλημέρα σου) είτε με πειράγματα π.χ. τι 
γένιτι, ωρέ σαφρακιασμένου, είτε με τα κτητικά 
(μου, σου) π.χ. Τι λες τώρα, μωρέ Γιώργη μου; 
Στην πειρακτική οικειότητα ανήκουν και πολλά 
παρατσούκλια. Αξιοσημείωτες, επίσης, ήταν οι 
εκφράσεις οικειότητας, κυρίως των γυναικών, όταν 
απευθύνονταν σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα με 
τη χρήση προσφωνήσεων που είχαν είτε κτητικό 
χαρακτήρα π.χ. Γεύουμι (γεύομαι=ταλαιπωρούμαι, 
παιδεύομαι) ούλ(η) τ’ μέρα, γιε μ’,είτε ευχετικό 
π.χ. ισύ είσι, καλ’μέρα σ’ (ου) ή καλλιώρα σ’ 
(ου); Η οικειότητα πολλές φορές, ανάλογα με τις 
περιστάσεις, εκδηλώνονταν με εκφράσεις συμπά-
θειας ή οίκτου (κι εδώ πρωταγωνιστούν οι γυναί-
κες) π.χ. Τι ‘ναι αυτήνου πο’ παθι (ε)ς, μουρ’ 
αδιρφούλα μ’!.Συχνά, σε παρόμοιες περιπτώσεις, 
χρησιμοποιείται το επίθετο βουλιασμένος, βου-
λιασμένη, βουλιασμένο = βυθισμένος και μετα-
φορικά δυστυχισμένος. Λογουχάρη Τι τ’ν η’ύρι (ε) 
τ’ βουλιασμέν’(η) !

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν οι ενδοοικογενει-
ακές σχέσεις και πώς αυτές αποτυπώνονται στο 
επίπεδο τις γλώσσας. Στην εκτεταμένη πατριαρ-
χική οικογένεια των Σ. υπήρχε μια άτυπη πυρα-
μιδωτή ιεραρχία με κορυφή της πυραμίδας το 
γηραιότερο άρρεν μέλος της οικογένειας (πάτερ 
φαμίλιας). Ακολουθούσαν τα υπόλοιπα άρρενα 
μέλη (παντρεμένα – ανύπαντρα) και στη συνέχεια 
οι γυναίκες (πεθερά, νύφες, κόρες). Εκτός από τον 
αυτονόητο σεβασμό εγγονών, παιδιών και νυφών 
προς τους γονείς ή τα πεθερικά (οι νύφες για 
παράδειγμα έπρεπε να απευθύνονται σε αυτούς 
αποκαλώντας τους μάνα ή πατέρα αντίστοιχα), 
η ιεραρχική κατάταξη των ρόλων διαφαίνεται και 
στις σχέσεις μεταξύ των συνυφάδων. Η παλαιό-
τερη νύφη απευθυνόμενη στη νεότερη συνυφά-
δα της την αποκαλούσε νύφη, ενώ αντίστροφα 
η νεότερη απευθυνόμενη στην μεγαλύτερη την 

αποκαλούσε κυρά. Οι νύφες επίσης αποκαλού-
σαν τα αντραδέρφια τους(κουνιάδο ή κουνιάδα) 
αφέντη ή κυρά αντιστοίχως. Η νύφη στο πλαίσιο 
της πολυμελούς ανδροκρατικής οικογένειας, τα 
πρώτα χρόνια, τηρούσε μιαν απόσταση προς τους 
άλλους, απόσταση που επέβαλλαν ο σεβασμός και 
η σεμνότητα. Η οικειότητα προς αυτούς έρχονταν 
με το πέρασμα του χρόνου.

Ειδικότερα, οι σχέσεις των νιόπαντρων ζευγα-
ριών, όπως αυτές καθρεφτίζονται στο επίπεδο της 
γλώσσας, σήμερα μας παραξενεύουν. Θεωρούνταν 
ντροπή οι νιόπαντροι να απευθύνονται ο ένας 
στον άλλον με το όνομά τους. Όταν η γυναίκα 
απευθυνόταν στον άντρα, χρησιμοποιούσε το δεύ-
τερο πρόσωπο της προσωπικής αντωνυμίας (εσύ) 
ή, με το πέρασμα του χρόνου, χρησιμοποιούσε 
διάφορες περιφράσεις στη θέση της κλητικής προ-
σφώνησης π.χ. μωρέ, ν’κουκύρ’ (μωρέ, νοικοκύρη). 
Το ίδιο και ο άντρας. Πρόκειται για κλασική περί-
πτωση αναντιστοιχίας της γλώσσας με τα συναι-
σθήματα των ανθρώπων, τα οποία καταπιεσμένα 
από μια αυστηρή ηθική, δεν εξωτερικεύονται.

Η αποστασιοποίηση, από την άλλη, εξωτερι-
κεύονταν με μια «ξερή» καλημέρα, πλαισιωμένη 
από ένα αυστηρό και,ενίοτε, βλοσυρό ύφος. Ιδιαί-
τερα απόμακροι ήταν οι Σ. στις συναντήσεις τους 
με αγνώστους. Οι χαιρετισμοί τους προς αυτούς 
ήταν τυπικοί και οι κουβέντες τους μετρημένες. 
Η παροιμιώδης φράση των Σ: Το σύνορο στ’ 
γκουρτζιά (γκορτζιά = αγραπιδιά) είναι μια σοφή 
συνταγή γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Καθορίζει την 
απόσταση από τον άγνωστο και τον ξένο. Ιδιαίτε-
ρα σε εποχές, όπως η ταραγμένη δεκαετία του ’40 
και η προπολεμική περίοδος με τη ληστοκρατία 
στην Ήπειρο, ο φόβος προς τον ξένο, τον άγνω-
στο και τον διαφορετικό μετατρεπόταν σε νοσηρή 
καμιά φορά καχυποψία. Ο γνωστός σαρακατσά-
νικος μουραπάς αποδίδει εύστοχα το κλίμα αυτό 
της καχυποψίας:
Ένας σαρακατσιάνους έρχουνταν απ’ του 
παζάρ’ καβάλα στ’ άλουγο κι πάινι στα κου-
νάκια. Στη στράτα π’ διάβινι απαντάει έναν 
χουριάτ’. Τ’ λέει εκείνους: 
- Πούθε έρχεσαι, ωρέ βλάχο; 
- Απου δω παρακατούλια, τ’ λέει ου καβαλάρ’ς. 
- Και σιαπού πας; Τουν ρουτάει πάλι ου χωριάτ’ς.
- Ιδώ παραπανούλια τ’ αποκρίνιτι εκείνους.
- Και τι κουβαλάς; Τουν ματαρουτάει ου χωριάτ’ς.
- Κατ’ πέρα – δώθι, τ’ λέει εκείνους.

Η τεχνική του «να απαντάς, χωρίς να απα-
ντάς» σε όλο της το μεγαλείο! Μια τεχνική, την 
οποία έχουν αναγάγει σε υψηλή τέχνη οι πολιτικοί 
διαχρονικά.

Η σύντομη αυτή περιγραφή, στηριγμένη στις 
αναμνήσεις και τα βιώματα των παιδικών μας 
χρόνων, μας δίνει το δικαίωμα να επιβεβαιώσουμε 
αυτό που υποστηρίζουν οι γλωσσολόγοι, ότι η 
γλώσσα, τελικά, σε συνδυασμό με διάφορα εξω-
γλωσσικά στοιχεία (πληροφορίες, μαρτυρίες, διά-
φορα ιστορικά γεγονότα) αποκαλύπτει το ήθος, 
τον τρόπο σκέψης και γενικά αυτό που ορίζουμε 
ως νοοτροπία ενός κοινωνικού συνόλου.

Οικειότητα και αποστασιοποίηση
ΜΙΚΡOΚΕΙΜΕΝΑ του Θ.Γ. Γόγολου
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Αγαπητοί φίλοι,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να συγχα-

ρούμε την Ομοσπονδία μας για την πρωτοβουλία της 
να συμμετάσχουν για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθε-
ση Θεσσαλονίκης οι Σαρακατσαναίοι - μια πρωτο-
βουλία που προβάλλει τον χαρακτήρα και τον πολι-
τισμό των Σαρακατσαναίων και γνωστοποιεί σε ένα 
ευρύτερο κοινό την ταυτότητά μας, ευνοώντας την 
εξωστρέφεια και δημοσιοποιώντας τη δυναμική μας. 

Επίσης, θέλουμε να συγχαρούμε όλους τους συμ-
μετέχοντες (Π.Ο.Σ.Σ., Σύλλογος Σαρακατσαναίων 
Αγιάς, Αδελφότητα των εν Αθήναις Σαρακατσαναί-
ων Ηπείρου και τον Πανελλαδικό Σύλλογο Σαρα-
κατσαναίων Αττικής) οι οποίοι, φιλοξενούμενοι στο 
Ζάππειο Μέγαρο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
προέβαλαν τη συμβολή των Σαρακατσαναίων στους 
Αγώνες του Έθνους για την Απελευθέρωση από τον 
τουρκικό ζυγό.

Πράγματι, «οι ορίζοντες χτυπούν τις πόρτες μας»…
  Μετά τιμής
 Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας
 Χρήστος Γόγολας  Γιάννης Φαλέκας


