
Κατά την τελευταία Γ.Σ. της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων, που 
έλαβε χώρα την 20η Μαρτίου 2022, στη 

Θεσσαλονίκη, και με την ευκαιρία κειμένου που είχε 
κυκλοφορήσει πρόσφατα, με ιστορικές δήθεν ανα-

φορές σε πρωταγωνιστές της 
Επαναστάσεως της παλιγγενε-
σίας, ως επί το πλείστον όμως 

ανιστόρητες, οι οποίες αφορούσαν και γνωστούς 
Σαρακατσαναίους Οπλαρχηγούς, υπέβαλα, τόσο 
προς την Γ.Σ., όσο και προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδί-
ας, προτάσεις για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Η Συνέλευση ελάχιστα ασχολήθηκε με το θέμα 
και πολύ περισσότερο δεν τέθηκε υπό την κρίση της.

Επιστρέφοντας, έστειλα, τόσο στο Δ.Σ. της Ομο-
σπονδίας, όσο και στο Δ.Σ. του Συλλόγου Σαρα-
κατσαναίων Ν. Πρεβέζης, εγγράφως τις προτάσεις 
αυτές και, εξ όσων γνωρίζω, ο Σ.Σ.Ν.Π. τις προώθη-
σε και σε άλλους Συλλόγους.

Στις 14-5-2022, έλαβα επιστολή, υπογεγραμμέ-
νη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας, με την οποία μου γνωστοποιούσαν, 
μεταξύ των άλλων και τα εξής:

«Αναφορικά με το πρώτο θέμα που θίξατε, αυτό 
των ανιστόρητων αναφορών σε ιστορικό περιοδικό, 
που κυκλοφόρησε συνοδευτικά σε εφημερίδα ευρεί-
ας κυκλοφορίας, σας επισημαίνουμε ότι το Δ.Σ., ως 
ώφειλε, ανέθεσε στην Επιστημονική Επιτροπή της 
Ομοσπονδίας το έργο της δέουσας αντιμετώπισής 
του.

Ως προς το δεύτερο θέμα, της προκήρυξης, δηλα-
δή, Πανελλήνιου Διαγωνισμού για την εκπόνηση 
μελέτης με θέμα: «Η συνεισφορά των Σαρακατσα-
ναίων στους Αγώνες της Ανεξαρτησίας-Αγωνιστές 
Προεπαναστατικής περιόδου», σας αναφέρουμε ότι 
αποτελεί αναμφίβολα μία θετικότατη σκέψη, από 
την άλλη, όμως, ίσως είναι δύσκολη η υλοποίησή 
της. Η σημασία της, βέβαια, κατά την άποψη του 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, επιτάσσει να συζητηθεί στο 
270  Οργανωτικό Συνέδριο, που θα φιλοξενήσει ο 
σύλλογός σας το ερχόμενο Φθινόπωρο». 

Επειδή από τη φύση τους τα συλλογικά όργανα 
και μάλιστα τα πολυμελή, ακόμη και αν συγκρο-
τούνται από ειδικούς, πρέπει να διαθέτουν αρκετό 
χρόνο, για την επιτέλεση του έργου τους.

Όμως επειδή τα γραπτά μένουν και όσο δεν 
υπάρχει ο αντίλογος της αποκαταστάσεως των 
πραγμάτων, οι ανακρίβειες μένουν, με κίνδυνο να 
παγιώνωνται και παρά το γεγονός ότι δεν είμαι ιστο-
ρικός, ούτε είμαι ο πλέον ειδικός επί των αντιστοί-
χων θεμάτων – αναμένοντας και τις εγκυρώτερες 
μελέτες των ειδικών - έκρινα σκόπιμο να υπενθυ-
μίσω ορισμένα στοιχεία, με τα οποία αντικρούονται 
στοιχειωδώς οι ανακρίβειες αυτές, παραθέτοντας 
απόσπασμα από τον επίλογο της εργασίας του σεβα-
στού Σαρακατσάνου μελετητή, κυρίου Νικολάου 
Κατσαρού (ως απάντηση σε ανάλογο δημοσίευμα 
του συντάκτη που έδωσε αφορμή και για το παρόν 
σημείωμα), ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΑΝΟΙ – ΟΙ ΒΛΑ-
ΧΟΙ, Βιβλιοεκδοτική, Αθήνα, 2005 (από την οποίαν, 
μεταξύ άλλων, μπορεί να αντλήσει κανείς σημαντικά 
και ενδιαφέροντα στοιχεία).

Γράφει, λοιπόν, καταλήγοντας, ο Νίκος Κατσαρός:

«…Δεν δέχομαι ο ταλαίπωρος σκηνίτης ποιμένας 
των βουνών της πατρίδας μας, ο αγράμματος πλη-
ροφοριοδότης, μεταφορέας, νοσοκόμος, φύλακας, 
συμπολεμιστής των κλεφταρματολών, ο φόβος και ο 
τρόμος των Τούρκων και Τουρκαλβανών στα χρόνια 
της σκλαβιάς, η ελπίδα και η απαντοχή των φυγά-
δων, των νηστικών, των κατατρεγμένων ραγιάδων, 
το φυτώριο που εξέθρεψε ένα Δίπλα, έναν Κατσα-
ντώνη, έναν Βλαχόπουλο ή Συκά(1), έναν Τσόγκα, 
έναν Λιακατά, έναν Καραϊσκάκη, έναν Ζαραλή, έναν 
Κατσαρό, έναν Κιαγγέλη, έναν Κουτελίδα, έναν 
Καταραιχά και τόσους άλλους γνωστούς και άγνω-
στους, να αφήνεται στο περιθώριο, στο άγνωστο, 
στην ανυπαρξία, από συγγραφικές προσπάθειες 
καταγραφής της ιστορικής αλήθειας…»

Οι εδώ αναφερόμενοι και πολλοί άλλοι - η κατα-
γωγή των οποίων, όσο και αν προσπαθούν ορισμέ-
νοι, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί - ήταν εξ εκείνων, 
οι οποίοι έλαμψαν με τα κατορθώματά τους (οι 
περισσότεροι έδωσαν το αίμα τους), προ και κατά 
τον Αγώνα της Εθνικής Ανεξαρτησίας, δημιούργησαν 
τον θρύλο της πολεμικής αρετής των Σαρακατσαναί-
ων, εκ της οποίας, ακόμα και κατά τη διάρκεια του 
ατυχούς πολέμου, του 1897, και παρά το γεγονός 
ότι ο στρατός μας δεν ήταν τότε έτοιμος για μια 
δοκιμασία τόσο επικίνδυνη, πνευματικοί άνθρωποι 
των Αθηνών, σε συγκεντρώσεις τους, αισιοδοξώ-
ντας, ανέφεραν σχετικά:

«Θα κατεβούν από τα βουνά οι Σαρακατσαναίοι, 
θα ενωθούν με τον στρατό μας και έτσι που είναι 
ευκίνητοι και πολεμικοί, θα διώξουν τους Τούρκος 
στο άψε-σβήσε»(2). 

(1) ΤΑ ΧΑΙΡΕΤΗΜΑΤΑ, φ. 85, σελ. 6.
(2) Μ. Παρλαμάς, ΟΙ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ έκδ, Β΄, 

Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 2007, σελ. 93.

Ακολουθεί το κείμενο των προτάσεών μου, προς 
την Γ.Σ. και το Δ.Σ. της ΠΟΣΣ, για πληρέστερη ενη-
μέρωσή σας, εφ’ όσον δεν το έχετε λάβει:

Ιωάννης Δ. Ακρίβης
Αντιπρόσωπος Συλλόγου Σαρακατσαναίων 
Ν. Πρεβέζης, 481 00 Πρέβεζα - Π. Τσαλδάρη 66

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελ-

λήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων, 
της 20ης Μαρτίου 2022.

Με αφορμή «ανιστόρητο» δημοσίευμα, που ανα-
φέρεται σε μερίδα Οπλαρχηγών της Επαναστάσεως 
και περιέχεται σε Ιστορικό τόμο, ο οποίος κυκλο-
φόρησε πρόσφατα - και δεν είναι η πρώτη φορά, 
έχει δε αντικρουσθεί, κατά το παρελθόν, από τον 
αξιόλογο Σαρακατσάνο, σεβαστό Νίκο Κατσαρό - 
θέτω υπό την κρίση σας δύο σχετικές προτάσεις, 
με την αποδοχή των οποίων θα έχουμε προσφέρει, 
στην μεν παρούσα γενιά, την γνώση της νεώτερης 
ιστορίας, στους δε προγόνους μας, την ελάχιστη 
οφειλομένη τιμή.

Η πρώτη αυτών, επείγοντος χαρακτήρα, αφορά 
το Δ.Σ., η δε δεύτερη, τόσο το Δ.Σ., όσο και την Γ.Σ..

4419
ENTYΠO KΛEIΣTO AP. AΔEIAΣ 1943 KEMΠ. AΘ

τα σαρακατσάνικα
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«Δεν πιστεύω ότι βρίσκονται στην Ελλάδα τύποι πιο ωραίοι 
από τους Σαρακατσαναίους». Carsten Hoeg, 1922.
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

	 Αντέξαμε,	
	 	 Ανταμώνουμε,	
	 	 Συνεχίζουμε

Συμπληρώθηκαν δυο χρόνια πολιτιστικής απρα-
ξίας λόγω των ειδικών υγειονομικών συνθηκών. Τα 
Ανταμώματα των Σαρακατσαναίων ήταν και είναι 
βασικές δραστηριότητες και δράσεις συνέχισης 
της παράδοσης. Και τούτο, γιατί μέσα από τα γνή-
σια Σαρακατσάνικα γλέντια διαδίδεται η ανόθευτη 
παράδοση από γενιά σε γενιά. Το πέρασμα της 
παράδοσης που γίνεται αυτόματα στο χοροστάσι 
στη Σαρακατσάνικη Στάνη στο Γυφτόκαμπο από 
τους παλαιότερους στους νεότερους είναι μονα-
δικό. 

Ελπίζουμε να συνεχιστεί η διάσωση και διάδοση 
της παράδοσης και φέτος χωρίς όμως τη διάδοση 
του ιού. Σε αυτό έχουμε όλοι μας ευθύνη, κυρίως 
οι νέοι που θα πρωτοστατήσουν στο αντάμωμα. 
Συστήνεται σε όλους να ενεργήσουν με αίσθημα 
ευθύνης, δηλαδή κάνοντας τεστ πριν αποφασίσουν 
να συμμετάσχουν σε αυτήν την μεγαλειώδη υπαί-
θρια σύναξη.

Τα Σαρακατσάνικα χαιρετήματα άντεξαν τα χρό-
νια του ιού και κυκλοφόρησαν στα προγραμματι-
σμένα χρονικά διαστήματα. Όμως, όπως κατά και-
ρούς σας ενημερώσαμε, η έκδοση και κυκλοφορία 
στηρίχθηκε στην καλή διάθεση κάποιων που ηλε-
κτρονικά ή σε συναντήσεις με μέλη του ΔΣ ενίσχυ-
σαν οικονομικά την έκδοση. Ποτέ δεν συστήσαμε να 
μεταβεί κάποιος σε υποκατάστημα Τράπεζας γιατί 
με τίποτα δεν θέλαμε να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία 
του. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό, και χρειάστηκε 
για να αντέξουμε τα δύσκολα τελευταία δύο χρόνια 
να δαπανηθεί σημαντικό μέρος από τα αποθέματα 
της εφημερίδας και της Αδελφότητας που και αυτό 
πάλι σχηματίστηκε από τις δικές σας ενισχύσεις 
παλαιοτέρων ετών. 

Σας περιμένουμε στα Ανταμώματα στο Γυφτό-
καμπο και την Πρέβεζα, να ανταμώσουμε, να αλλά-
ξουμε καμιά κουβέντα, να θυμηθούμε τα παλιά, να 
οραματιστούμε το πολιτιστικό μας Αύριο. 

Εμείς θα σας κεράσουμε λουκούμι και τσίπουρο 
και θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όσους επιθυ-
μούν να συνεχιστεί η έκδοση της Εφημερίδας να 
ενισχύσουν οικονομικά και ηθικά την προσπάθειά 
μας.

Καλή αντάμωση

συνεχίζεται στη σελίδα 3

Περί ανιστόρητων αναφορών 

του Ι. Δ. Ακρίβη
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ΓΑΜΟΙ
• Ο Άγγελος Θωμά Γόγολος και η Σοφία Κάτσενου πα-
ντρεύτηκαν και βάφτισαν τον γιo τους Χρήστο στις 
18/6/2022 στο Καρτέρι Θεσπρωτίας. 
• Η Αντιγόνη Απ. Μακρή και ο Gerhart Bahi παντρεύ-
τηκαν στις 17/5/2022 στην Ισπανία. 
• Ο Τάσος Παπαρούνας από Λάιστα και η Μαρία Γερομι-
χάλη παντρεύτηκαν στις 28/5/2022 στα Γιάννενα. 
• Ο Ανδρέας - Επαμεινώνδας Γεωρ. Κουμπή από το 
Τσεπέλοβο και η Χρυσούλα Κοσμέρη παντρεύτηκαν 
τον Μάρτιο στα Γιάννενα. 
• Ο Λάμπρος Χρ. Καζούκας από Λάιστα και η Σπυρι-
δούλα Κίτσιου παντρεύτηκαν στις 18/6/2022 στην Φι-
λιππιάδα.
• Η  Αμαλία Γούλα του Κων/νου από Καλπάκι και ο 
Αθανάσιος Λάμπρου παντρεύτηκαν την 25-06-2022 
στη Μεταμόρφωση Ιωαννίνων
• Ο Ελευθέριος Χρ. Τάγκας και η Ευαγγελία Παπαπε-
τρίδου παντρεύτηκαν στις 6/5/2022 στα Ιωάννινα
• Η Ειρήνη Μάστορα του Κων/νου από Καλπάκι και 
ο Δημήτρης Κουτσιώνης παντρεύτηκαν  στις 16-07-
2022 στα Ιωάννινα.
• Η Ελισσάβετ-Μαρία Δημ. Τάγκα και ο Γιώργος Κέ-
φης παντρεύτηκαν στις 16/7/2022 στο Κουκούλι Ζα-
γορίου.
• Ο Θάνος Καψάλης του Γεωργίου και η Έλενα Σπυ-
ριδώνου παντρεύτηκαν στις 09/07/2022 στην Ηγου-
μενίτσα.
• Ο Κωνσταντίνος Κατρής και η Πολυξένη Νικ. Ζήγου 
παντρεύτηκαν στις 19 Ιουνίου 2022 στην Πλαταριά.
• Η Βαγγελή Όλγα-Ιωάννα του Παναγιώτη από Τσεπέ-
λοβο και ο Γιώργος Κατέρης παντρεύτηκαν στα Ιωάν-
νινα 11/6/2022 και βάφτισαν την κόρη τους Ζωή

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Άννα Μαρία Βαγγελή από Τσεπέλοβο και ο Αποστό-
λης Παπαγεωργίου απέκτησαν αγόρι στις 11/7/2022 
στα Γιάννενα.
• Η Άννη Δ. Γιαννάκη και ο Κων/νος Παπαηλίας απέ-
κτησαν κορίτσι στις 14/4/2022 στα Γιάννενα.
• Ο Στέργιος Δημ. Παπιγκιώτης και η Βασιλική Κομα-
τσιούλη απέκτησαν αγόρι τον Μάιο στη Θεσσαλονίκη. 
• Ο Θόδωρος Θωμά Πάσχος και η Θεοδώρα Φραγκού-
λη απέκτησαν κορίτσι στη Θεσσαλονίκη. 
• Ο Χρήστος Δημ. Κοντοδήμος από Κουκούλι Ζαγο-
ρίου και η Ειρήνη Κουλούρη απέκτησαν αγόρι στις 
17/7/2022 στα Γιάννενα. 
• Η Ναταλία Ανδρ. Τσουμάνη από Κουκούλι και ο Δη-
μήτρης Τασιούλας απέκτησαν αγόρι στις 12/7/2022 
στα Γιάννενα. 
• Ο Παντελής Τσουμάνης και η Αρετή Παπαδημητρίου 
απέκτησαν αγόρι στις 19/7/2022 στα Γιάννενα. 
• Ο Νίκος Μυριούνης και η Μαρία Τζόκα απέκτησαν 
αγόρι στις 24/6/2022 στα Γιάννενα.
• Ο Τσουμερκιώτης Θωμάς του Θεόδωρου, από Λού-
ρο και η Αικατερίνη Γεωργακόπουλου, απέκτησαν αγό-
ρι στις 18/3/22, στα Γιάννενα.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
• Ο Σπύρος Αρβανίτης από Σκαμνέλι και η Σταυ-
ρούλα Κώστα βάφτισαν τον γιο τους Νεκτάριο στις 
30/4/2022 στην Άρτα. 
• Η Αικατερίνη Καρβούνη και ο Σπύρος Γρίβας βάφτι-
σαν τον γιο τους Ιωάννη στη Λάιστα. 
• Ο Ελευθέριος Χρ. Τάγκας και η Ευαγγελία Παπαπε-
τρίδου βάφτισαν την κόρη τους Ελένη στις 6/5/2022 
στα Ιωάννινα.
• Ο Δημήτρης Τζουμερκιώτης και η Χρυσάνθη Φίλιπ-
πα βάφτισαν τον γιο τους Αχιλλέα - Σπυρίδωνα στο 
Σκαμνέλι. 
• Ο Παναγιώτης Τάγκας από Τσεπέλοβο και η Μαίρη 
Τσίτσου βάφτισαν τον γιο τους Δημήτρη στην Βουνο-
πλαγιά. 
• Η Ελισσάβετ-Μαρία Δημ. Τάγκα και ο Γιώργος Κέ-
φης βάφτισαν το γιο τους Ηλία, στις 26/6/2022 στην 
Αθήνα.
• Η Κλειώ Κ. Τσουμάνη και ο Παναγιώτης Αραβανής 
βάφτισαν την κόρη τους Μελίνα στις 9/7/2022 στο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Κουκούλι Ζαγορίου.
• Η Πολίνα Άρη Τάγκα και ο Θοδωρής Τσιούμης βάφτι-
σαν τον γιο τους Άγγελο στις 9/7/2022 στην Εύβοια.
• Η Άννα Άρη Τσουμάνη και ο Χάρης Λαζάνης βαφτι-
σαν τον γιο τους Άρη στις 9/7/2022 στα Γιάννενα.
• Η Μαρκέλα Γόγολου του Ιωάννη και ο σύζυγός της 
βάφτισαν τον γιο τους Ανδρέα στις 13/06/2022 στην 
Ηγουμενίτσα.
• Ο Λάμπρος Χρ. Καζούκας και η Σπυριδούλα Κίτσιου 
βάφτισαν την κόρη τους Ανδριάνα στις 19/6/2022 
στην Φιλιππιάδα.
• Ο Αποστόλης Λαμπ. Τάγκα από Πάπιγκο και η Βα-
σιλική Κρικώνη βάφτισαν τον γιο τους Θεοχάρη στις 
19/6/2022 στα Γιάννενα. 
• Η  Ελένη Κων. Τάγκα από Κουκούλι και ο Μαργαρί-
της Χρήστος βάφτισαν τον γιο τους Οδυσσέα στα Γιάν-
νενα στις 12/6/22

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Με μεγάλη θλίψη και 
πόνο πληροφορηθήκα-
με ότι τα ξημερώματα 
τις 20/5/2022 ο Χρή-
στος Χρήστοβ, Πρόε-
δρος της Ομοσπονδί-
ας Πολιτιστικών - Εκ-
παιδευτικών Εταιρει-
ών Σαρακατσαναίων 
της Βουλγαρίας, 43 
ετών, έφυγε ξαφνικά 
από κοντά μας. Μεγάλη και σημαντική η συμβολή 
του στην ανάπτυξη της Ομοσπονδίας και την ανά-
δειξη του κύρους της εθνότητας.Μεγάλη η απώλεια 
στην Σαρακατσάνικη κοινότητα της Βουλγαρίας, την 
οποία επάξια εκπροσωπούσε.
Αιωνία σου η μνήμη φίλε Χρήστο!

• Λεωνίδας Λαμπ. Βαγγελής 54 ετών, στις 19/4/2022 
στη Γερμανία. 
• Ιωσήφ Ζήγος του Ιωάννη, Ελεούσα, 23/6/2022 ετών 
56.
• Κων/νος Γιαννακούλης, ετών 62, στις 9/5/2022 από 
Ασπραγγέλους Ζαγορίου. 
• Αγγελική Κονάκη-Κούτα του Ευαγγέλου, από Καλ-
πάκι, ετών 58, 16-07-2022 στο Λαύριο όπου διέμενε.
• Αντώνης Ανδρ. Καψάλης από Βασιλικό Θεσπρωτίας, 
ετών 77, στις 16/7/2022 στα Ιωάννινα.
• Αθηνά Μάστορα το γένος Μπόνια, ετων 82, από 
Καλπάκι, στις 10-02-2022.
• Μαρία Ζήγου το γένος Κονάκη, ετών 91, από Καλπά-
κι στις 18-03-2022.
• Ελευθερία Καραγιάννη το γένος Τάγκα, ετων 88, από 
Νεγράδες Ιωαννίνων στις 18-04-2022.
• Μελπομένη Καψάλη το γένος Αχνούλα, από Καλπάκι, 
ετών 94 στις 02-05-2022.
• Νικόλαος Νταχρής του Βασιλείου από Καλπάκι ετών 
68 στις 12-05-2022.
• Γεώργιος Κάκκος του Παναγιώτη, από Καλπάκι, ετών 
68 στις 14-05-2022.
• Ηλέκτρα χήρα Γρηγ. Καρβούνη, ετών 86, στις 
8/6/2022 από Ασπραγγέλους Ζαγορίου. 
• Πηνελόπη χήρα Βασ. Γόγολου, ετών 90, στις 
25/4/2022 στην Πέρδικα Θεσπρωτίας. 
• Βασίλης Μάστορας στις 25/4/2022 στα Γιάννενα. 
• Σπύρος Αθ. Μπαλατσός, από Βίτσα Ζαγορίου, 73 
ετών, την 18/3/22.
• Σταμάτης Ιωαννίδης 61 ετών, σύζυγος Μαρίνας 
Ελευθ. Καζούκα στην Ερυθραία Αττικής.
• Χρήστος Πάσχος από Σμυρτούλα Πρεβέζης, 71 ετών 
28/2/22.
• Ζωίτσα Πανταζή ετών 84 στις 8/07/2022.

• Θωμάς Παπαρούνας από Μαργαρίτι ετών 86, στις 
10/06/2022
• Παρθενία Κώνστα από Γκραικοχώρι ετών 89, στις 
17/05/2022.
• Βασιλική Δόση από Λάκκα ετών 93, στις 8/07/2022.
• Φρειδερίκη Λαδιά ετών 102 στο Μονοδένδρι Ζαγορίου. 
• Δημήτριος Τσουμάνης του Θεόδωρου (Κουτσοθόδω-
ρου) 23/6/22, στα Γιάννενα .

Χρήστος Πάσχος 1951-2022
Έφυγε από τη ζωή 

στις 28 Απριλίου 2022 
ο Χρήστος Πάσχος, 
ένας γνήσιος Σαρακα-
τσάνος και o πρώτος 
πρόεδρος του Συλλό-
γου Σαρακατσαναίων 
Νομού Πρεβέζης.

Ο εκλιπών υπήρξε 
άριστος οικογενειάρ-
χης, καλός σύζυγος, 
εξαιρετικός πατέρας 
και παππούς. Απολάμβανε την εκτίμηση και τον σε-
βασμό όλων και ήταν  μία πολυσχιδής προσωπικό-
τητα με έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Διετέλε-
σε, με απόλυτη επιτυχία πρόεδρος της τοπικής κοι-
νότητας Νικόπολης, δημοτικός σύμβουλος του Δή-
μου Πρέβεζας και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής 
ομάδας της Νικόπολης.

Ασχολήθηκε και προσέφερε ανεκτίμητες υπηρε-
σίες και στον Σύλλογο των Σαρακατσαναίων  Νο-
μού Πρεβέζης. Ως πρόεδρος για τρεις συναπτές θη-
τείες αλλά και ως μέλος των Δ.Σ. ή ως εθελοντής 
εργάστηκε, μέχρι το πέρας του βίου του, για την ορ-
γάνωση των χορευτικών τμημάτων του Συλλόγου, 
την προετοιμασία και συμμετοχή σε «Ανταμώματα» 
τοπικά, περιφερειακά ή πανελλήνια, την πραγματο-
ποίηση ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη 
διάσωση και την ανάδειξη της σαρακατσάνικης πα-
ράδοσης και ιδιαίτερα για τη συντήρηση της σα-
ρακατσάνικης στάνης στα Φλάμπουρα Πρεβέζης. 
Υπήρξε ο πρόεδρος, αλλά   και  ένας ακούραστος 
«εργάτης» του συλλόγου μας.
Θα σε θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη «πρόεδρέ μας»!

σαρακατσάνικα

Tριμηνιαία Eφημερίδα της Αδελφότητας 
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου

Ζήνωνος 30, 3ος όροφος, Τ.Κ. 10437 
τηλ.: 210 5240777, e-mail: xairetimata@gmail.com 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 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

Προσφορά στη μνήμη 
της Αθηνάς Μάστορα

Ο Ιωάννης Μάστορας προσέφερε στη μνήμη της 
συζυγου του Αθηνάς Μάστορα 20 € προσφορά στην 
εφημερίδα τα Σαρακατσάνικα Χαιρετήματα.
Τον ευχαριστούμε πολύ.



τα
σαρακατσανικα 3φ. 90

Α΄ Προς το Δ.Σ
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σε συνεργασία με τους 

πλέον ειδικούς, επί του θέματος και με τον Νίκο 
Κατσαρό, να εκδώσει ανακοίνωση, την οποίαν να 
απευθύνει προς τον τύπο και προς του Συλλόγους 
– μέλη της Ομοσπονδίας, με την οποίαν να δωθεί 
υπεύθυνη και θεμελιωμένη απάντηση, στο ανωτέρω 
δημοσίευμα, με αναφορά σε συγκεκριμένες έγκριτες 
πηγές και γεγονότα.

Β΄ Προς την Γ.Σ. 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Να συζητηθεί και ληφθεί απόφαση, με την 

οποίαν να διερευνηθεί η δυνατότητα προκηρύξεως 
Πανελληνίου Διαγωνισμού, για την εκπόνηση μελέ-

της, με θέμα:
«Η συνεισφορά των Σαρακατσαναίων στους 

Αγώνες της Ανεξαρτησίας –  Αγωνιστές Προεπανα-
στατικής και Επαναστατικής Περιόδου».

Μετά την απόφαση αυτήν, το Δ.Σ. να αναζητήσει 
και εφ' όσον υπάρχουν, να συνεργασθεί με Σαρα-
κατσαναίους Ιστορικούς της Νεώτερης Ιστορίας 
μας, Πανεπιστημιακούς ή και Διδάκτορες, ώστε να 
συσταθεί Κριτική Επιτροπή, η οποία θα επιλέξει την 
ή τις εργασίες, που θα αποφασίσουμε να βραβευ-
θούν.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, με επιλογή των 
μελών της Κριτικής Επιτροπής, από τους Τομείς της 
Νεώτερης Ιστορίας, περισσοτέρων Πανεπιστημίων 
και, αν είναι δυνατόν, από όλα τα αντίστοιχα Τμή-

ματα, ώστε να αποφύγουμε εκείνους που μπορεί να 
εξυπηρετούν συμφέροντα ή και μη ειδικούς, που, 
ενδεχομένως, απλώς γράφουν εκθέσεις, εμφανιζό-
μενοι ως κατ' επίφασην Ιστορικοί.

Σε κάθε περίπτωση, η προηγούμενη συνεννόηση, 
είναι απαραίτητη.

Ως προς την χρηματοδότηση, θα μπορούσε να 
ανοιχθεί, ειδικός, για το σκοπό αυτόν, τραπεζικός 
λογαριασμός καταθέσεων, το προϊόν του οποίου να 
μην μπορεί να διατεθεί, για άλλον σκοπό.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε προσφέρει ένα 
μεγάλο έργο, με Επιστημονική αντικειμενικότητα, 
αρτιότητα και θεμελίωση, το οποίο θα δίνει απο-
στομωτική απάντηση σε όλους εκείνους, οι οποίοι 
θεωρούν ότι, όσο πιο μεγάλο το ψέμα, τόσο πιο 
πιστευτό  γίνεται.

Θεσσαλονίκη, 20 Μαρτίου 2022

Περί ανιστόρητων αναφορών
συνεχίζεται από τη σελίδα 1

Έχω να λάβω γράμμα σου
Φίλε Δημήτρη Τάγκα, Πρόεδρε της 

Αδελφότητας των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων 
Ηπείρου και υπόλοιποι του Διοικητικού 
Συμβουλίου

Αν και τώρα δεν είμαι συνδρομητής,  σας 
γράφω κάποια πράγματα και σε παρακαλώ να 
τα βάλετε στο περιοδικό.

Τα γράφω λακωνικά: 
Οι Σαρακατσιάνοι στα γλέντια δεν 

φόραγαν κάπες, ούτε κρατούσαν κλίτσες-
πάνω από το μπόι τους. Οι κλίτσες ήταν για 
να πιάνουν τα πρόβατα από το ποδάρι. Είχαν 
τις χειρόκλιτσες και είχαν επίσης τον τροβά 
με τα χράδια,  άσπρο και μαύρο. Ήταν  τόσο 
ψηλά γνεσμένο το ύφασμα για τον τροβά, που 
έλεγαν “ψιλό και ψημένο το χει η Γιάννενα 
γνεσμένο”.

 Τον σκούρο τον τροβά, τον είχαν και με  
αυτόν έστελναν το ψωμί στους τσιομπανα-
ρέους ή έστελναν το ψωμί για τα σκυλιά ή 
ταΐζανε τα άλογα κριθάρι. 

Τα παραπάνω δεν ταιριάζουν για τους 
Σαρακατσάνους: μεγάλες κλίτσες, κάπες και 
κόκκινα τροβάδια.

Ευχαριστώ Δημήτρη και σε παρακαλώ να 
τα βάλετε στο περιοδικό.

5 Μαΐου 2022, Άμπελοι Νιγρίτας
Βασίλης Γούλας

Σ.Σ.: Ευχαριστούμε τον ακούραστο εργάτη 
της Σαρακατσάνικης παράδοσης, τον μπαρ-
μπα-Βασίλη Γούλα από τη Νιγρίτα που με 
τις εύστοχες παρεμβάσεις του και τα βιβλία 
που εξέδωσε συνέβαλε με τον τρόπο του στην 
καταγραφή πολιτισμικών στοιχείων μας. 

Συνυπογράφουμε όσα γράφει παραπάνω. Η 
Αδελφότητα έστελνε ανελλιπώς την εφημερίδα 
και ο μπάρμπα Βασίλης ήταν συνεπής στις 
υποχρεώσεις του. Πριν λίγο καιρό μας ζήτησε 
με δύο συνεχείς επιστολές του, να διακόψου-
με την αποστολή της εφημερίδας αλλά εμείς 
συνεχίσαμε να την στέλνουμε “Τιμής ένεκεν” 
για την προσφορά του. Επανήλθαμε, και μας 
είπε ότι αφού δεν βλέπει να τη διαβάσει (είναι 
γύρω στο 90) είναι περιττό να τη στέλνουμε. 

Περήφανος άνδρας. Τι να πούμε…..

Σαρακατσάνικος Μουραπάς σχετικά με 

τον γάμο (Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 89)
Διευκρίνηση από τον Σπύρο Μπίκο

Αγαπητοί φίλοι της εφημερίδας τα 
Σαρακατσάνικα Χαιρετήματα, θέλω να κάνω μία 
διευκρίνιση για τη· η φράση, "τι νιάς άνθρωπος'' 
= τι είδους άνθρωπος είναι.

Το λέμε εμείς οι Σαρακατσάνοι της 
Ανατολής Μακεδονίας και Θράκης, (Πολίτες 
Σαρακατσάνοι).

Στη διάθεσή σας για όποια άλλη διευκρίνιση. 
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον του μουραπά 

μου!
Καλό Καλοκαίρι σας εύχομαι. 

Τέτοιες μέρες, ακριβώς, πριν 100 χρόνια ένας 
νεαρός Δανός, 26 χρονών, απόφοιτος της 
κλασικής Φιλολογίας του  Πανεπιστημίου της 

Κοπεγχάγης, φιλοξενούνταν στις στάνες των Σαρα-
κατσαναίων (Σ) της Πίνδου στην Ήπειρο. Στο τέλος 

του ταξιδιού του συνάντησε 
για πολύ λίγο Σαρακατσά-

νους σε Θεσσαλία, Μακεδονία και Νότια  Σερβία. 
Ήταν ο Carsten Hoeg, στον οποίο ομολογουμένως 
οι Σ χρωστάνε πολλά. Η επίσκεψή του ήταν ουσια-
στικά η πρώτη τους γνωριμία με τον τότε επιστημο-
νικό κόσμο. 

Ένα μέρος αυτού του χρέους, οι Σ το ξεπλή-
ρωσαν με πρωτοβουλία της Αδελφότητας Σαρα-
κατσαναίων Ηπείρου το 2006 όταν αυτή εξέδωσε 
το περισπούδαστο έργο του Οι Σαρακατσάνοι, μια 
ελληνική νομαδική φυλή σε μετάφραση της Ελέ-
νης Τσουμάνη-Γιαννάκη και επιμέλεια του Βαγγέλη 
Ευάγγελος Παπιγκιώτη. Το έργο αυτό είναι η πρώτη 
μονογραφία (πρωτοεκδόθηκε στα Γαλλικά το 1925)  
για τους Σ και παραμένει από τις βασικές πηγές 
πληροφόρησης. Ιδίως, σε ό,τι έχει να κάνει με την 
ανάλυση της γλωσσικού ιδιώματος των Σ παραμένει 
αναντικατάστατο και το εκτιμούν, ανατρέχοντας σε 
αυτό, φιλόλογοι και άλλοι αναλυτές και μελετητές 
της σαρακατσάνικης λαλιάς. 

Οι αναφορές για τους Σ στη βιβλιογραφία, μέχρι 
την έκδοση του έργου του Hoeg, ήταν ελάχιστες και 
τα στοιχεία που έδιναν δεν ήταν αξιόπιστα. Πρέπει 
να αναφερθεί ότι “προξενητής” στη γνωριμία του  
Hoeg με τους Σ ήταν ο καθηγητής γλωσσολογίας 
του Παν. Αθηνών με καταγωγή από το Πάπιγκο 
Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, που γνώριζε από το 
χωριό του τους Σ και  υπέδειξε στον ξένο επιστή-
μονα να τους συναντήσει με σκοπό να μελετήσει το 
ανόθευτο γλωσσικό ιδίωμα μιας κλειστής ελληνικής 
κοινωνίας όπως ήταν οι Σ την εποχή εκείνη. Επίσης, 
πρέπει να σημειωθεί ότι η έκδοση του έργου του 
Hoeg, εκτός από τις αρκετές θετικές βιβλιοκριτικές 
που είχε, έδωσε αφορμή να επαναδιατυπωθούν  από 
ορισμένους Ρουμανίζοντες επιστήμονες της εποχής, 
απόψεις που αμφισβητούσαν τη διαφορά μεταξύ Σ 
και Αρωμούνων (Βλάχων). 

Ο σκοπός τους ήταν κυρίως να αμφισβητηθεί η 
ελληνικότητα των Βλάχων και να παρουσιαστούν 
οι ελληνόφωνοι νομάδες Σ ως εξελληνισθέντες 

Βλάχοι. Οι απόψεις αυτές, με τον καιρό, πήραν 
από καταξιωμένους ειδικούς επιστήμονες Βλάχους, 
Σαρακατσάνους και μη την δέουσα απάντηση. Άλλω-
στε ο ίδιος ο C. Hoeg κατηγορηματικά αποκλείει μια 
τέτοια υπόθεση, που είχε διατυπωθεί και πριν την 
έκδοση του έργου του, σημειώνοντας ότι δεν υπάρ-
χει τίποτα απολύτως ούτε στη γλώσσα τους ούτε 
στην κοινωνική τους οργάνωση που να δικαιολογεί 
μια τέτοια υπόθεση.

Ο Παύλος Κατρής, στην προσπάθειά του να βρει 
ποιος ήταν ο γάμος που με λεπτομέρεια περιγράφει 
στο έργο του ο Carsen Hoeg, συνάντησε τη Θεοδώ-
ρα  Χριστόδ. Κωνσταντάκου συζ. Βασ. Μπόνια (δε ζει 
πλέον) που ήταν “λιανοκόπελα” όταν ήταν ο  Hoeg 
στις στάνες. Τον θυμόταν πολύ καλά, παρότι είχαν 
περάσει παραπάνω από 80 χρόνια από την επίσκε-
ψή του. Άλλωστε, ο γαμπρός του περιγραφόμενου 
γάμου στο έργο του Hoeg ήταν ο ξάδερφός  της, ο 
Λευτέρης  Κωνσταντάκος. Είχε πει χαρακτηριστικά 
στον Παύλο ότι τα παιδάκια που τα συναντούσε 
συχνά ο Hoeg (το αναφέρει και ο ίδιος)  για να 
αντλήσει στοιχεία, όπως παραμύθια, τραγούδια κ.λπ 
γελούσαν με τον τρόπο που μιλούσε ελληνικά (με την 
προφορά του) και του έλεγαν κάποιες λέξεις να τις 
επαναλάβει αυτός για να “κάνουν χάζι”. Παιδάκια…..

Έγραφε ο Hoeg σε ένα γράμμα από το Τσεπέλο-
βο προς την μητέρα του: «εδώ ασχολούμαι κυρίως 
με τη γλώσσα των νεαρών κοριτσιών. Κάθονται 
στον ίσκιο των δένδρων και κεντούν. Κάθομαι 
και γώ κοντά τους και ακούω την κουβέντα τους. 
Είναι περίεργες να μάθουν πώς είναι οι Δανέζες, τι 
φορούν, αν κεντούν, με τι ασχολούνται, αν ξέρουν 
γράμματα κ.λπ.»

Το ταξίδι του Hoeg στην Ήπειρο κράτησε από 
5 Μάη μέχρι 25 Αυγούστου. Στη Δανία επέστρεψε 
αρχές Οκτωβρίου κουβαλώντας μαζί του πολύτιμα 
στοιχεία από τη ζωή και τη γλώσσα των Σαρακατσα-
ναίων αλλά και την ελονοσία που τον ταλαιπώρησε 
στην υπόλοιπη ζωή του. 

Σε όλο το διάστημα της παραμονής του κρα-
τούσε ημερολόγιο που εκδόθηκε το 2000 από το 
Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα. 

Στο επόμενο φύλλο (λόγω πληθώρας ύλης στο 
τωρινό), με βάση αυτό το ημερολόγιο θα «ακολου-
θήσουμε» τον C. Hoeg στο ταξίδι του που έκανε το 
καλοκαίρι του 1922.

Στο ταξίδι αυτό, και πρωτίστως στον ίδιο αφιε-
ρώνουμε το 90ο φύλλο της εφημερίδας.

Ένας Δανός στις στάνες 
των Σαρακατσαναίων πριν 100 χρόνια

Του Δημ. Τάγκα
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Σύντομη ιστορική αναδρομή 

Η γεωγραφική εξάπλωση 
των Σαρακατσάνων 

Oι κλιματολογικοί όροι και η εδαφική διά-
πλαση της Βαλκανικής και της Ελληνικής 
χερσονήσου δημιούργησαν στην περιοχή 

τούτη τους ομαδικούς ποιμενικούς πληθυσμούς.1 

Στην Ελλάδα διακρίνονται:
α) Νομάδες σκηνίτες (Σαρακατσάνοι και Αρβανιτό-
βλαχοι -Καραγκούνηδες). 
β) Ημινομάδες, δηλαδή ποιμενικοί πληθυσμοί που 
έχουν μια οπωσδήποτε μόνιμη εγκατάσταση (Κου-
τσόβλαχοι και χωρικοί βοσκοί). 

Ανάμεσά τους γνήσιοι νομάδες ποιμένες και γνή-
σιοι Έλληνες - περήφανοι μάλιστα γι’ αυτό - είναι οι 
Σαρακατσάνοι. Οι χαρακτηριστικά ορεινοί όγκοι της 
Βαλκανικής Χερσονήσου - πού στο ανατολικό της 
τμήμα αρχίζουν με τον Αίμο και συνεχίζονται προς 
τα δυτικά και νότια με τη Ροδόπη, τον Όρβηλο, το 
Ρίλο, το Σκάρδο, τις Αλβανικές Άλπεις και τη βόρεια 
Πίνδο, πού οι νότιες διακλαδώσεις της φτάνουν ίσα-
με τον Κορινθιακό - σχηματίζουν ένα τεράστιο πλο-

κάμι από βουνά και κάμπους με λιβάδια κατάλληλα 
για καλοκαιρινές και χειμερινές βοσκές.

“Νομάδες από πανάρχαια μήτρα κτηνοτρόφων, 
τσελιγκάδες, τσοπάνοι, προβαταραίοι, χωρίς δική 
τους γη και μόνιμη κατοικία, περπατάρηδες και 
κόσμος από λόγγα, αυτοί είναι οι Σαρακατσάνοι. 
Υποταγμένοι από το επάγγελμα τους στο κλίμα, 
στη φύση και στις αντιθέσεις της πού προκαλούν 
το νομαδισμό, ζούνε στους κάμπους τό χειμώνα και 
ανεβαίνουν στα βουνά το καλοκαίρι. Κάνουν πάντα 
την ίδια ζωή χάρις στα κοπάδια τους, τη μοναδική 
τους περιουσία. Σ’ αυτά χρωστάνε την ύπαρξή τους 

κι αποζούν αποκλειστικά από τα προϊόντα των κοπα-
διών τους. 

Η ζωή τους είναι ταξίδι, αδιάκοπη μετακίνηση, 
προς τις κατάλληλες βοσκές για τα ζα που τρέφουν. 
Την άνοιξη, μόλις λιώσουν τα χιόνια, ανεβαίνουν 
με τα γυναικόπαιδα και τα κοπάδια τους, τη στάνη 
ολόκληρη, στα πιο ψηλά και κακοτράχαλα βουνά, 
στα οροπέδιά τους, στις λάκκες, στα ισιώματα, όπου 
τα πρό(βατ)τα, ή γιδούρα, και τ’ αλογομούλαρα, το 
βαλμαριό, βρίσκουν πλούσια χορτάρια για να καλο-
περάσουν, να ξικαλουκιριάσ(ου)ν στο ξικαλουκιριό. 
Και το χ(ι)νόπ(ου)ρο, σαν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια 
και το κρύο, που καταπονούν τα ζα και αφανίζουν 
το γάλα τους, κατεβαίνουν στους κάμπους, για να 
ξεχ(ει)μαδιάσ(ου)ν στα χ(ει)μαδιά και να καλοθρε-
φτούν τα πράματα.

Οι παλαιότεροι τους είχαν μόνο πρόβατα - συνή-
θως μαύρα, λά(γ)ια, πού είναι τα πιο καλογάλαρα 
- και ποτέ γίδια, ή το πολύ πολύ πέντε ως είκοσι. 
Άλλά και τώρα ακόμη οι πιο αντιπροσωπευτικοί απ’ 
αυτούς, οι βέροι Σαρακατσάνοι, οι γεροί τσιομπάνοι, 
τρέφουνε πάντα πρόβατα και ελάχιστα γίδια. Ωστό-
σο, μ’ όλο πού σήμερα αναγκάζονται ν’ αυξήσουν 
τα γίδια, τα έχουν πάντα σε μεγάλη καταφρόνια και 
συνήθως πάνω στα πρό(βα)τα μετρούν τον τσέλιγκα, 
δηλαδή την περιουσιακή κατάσταση της στάνης του. 
Αποτελούν διάφορες πάτριες, παρέες, μπουλούκια, 
επαγγελματικούς σχηματισμούς, με ελεύθερα συνε-
ταιρισμένες οικογένειες, τα τσελιγκάτα2.

Κάθε τσελιγκάτο ξεκινάει μονάχο του από τα χει-
μαδιά την άνοιξη, μετά του αι-Γιωργιού (23 Απριλί-
ου = 6 Μαΐου με το νέο ημερολόγιο),3  για τα βουνά, 

που αυτά θεωρούν πατρίδα τους.
Στα μέσα ή τα τέλη του Μάη φτάνει στα ψ(η)

λώματα, όπου ξεκαλοκαιριάζει κι άπ’ όπου ξεκινάει 
πάλι μονάχο του για τα χαμ(η)λώματα, λίγο πριν ή 
λίγο ύστερα από του αϊ-Δημητριού (26 Οκτωβρίου 
= 7 Νοεμβρίου). 

Η στάνη των Καλλαίων 

Πρώτη εγκατάσταση στη Τζιουγκάλα το 1820 
Οι Σαρακατσαναίοι στη Λάιστα όπως και σε όλο 

το Ζαγόρι άρχισαν να κατοικούν στις αρχές του 

Οι Σαρακατσάνοι της Λάϊστας 

γράφει ο Ηλίας Θεοδ. Κάλλης 

Άρμεγμα με φόντο τη ράχη της Τζιουγκάλας

Χορός στην Τζουγκάλα, 15-08-1952. Πρώτος από αριστερά 
Θεόδωρος ∆. Κάλλης, Αλέξης Κήττας, Λάμπρος ∆. Κάλλης, 
Απόστολος ∆. Κάλλης, Ανδρέας Βαγγελής, Θωμάς Θεοχάρης, 
∆ημήτριος Θεοχάρης, Γιώργος Θ. Κάλλης, Σπύρος Βαγγελής, 
Σπύρος ∆. Κάλλης. 

Στην Αγία Τριάδα, 1950. Καθιστοί από αριστερά: Λάμπρος Κάλλης, Ιωάννης Βέης, Χρήστος 
Κύρος, Βασιλική Κύρου, Χάιδω Βέη, ∆ημήτριος Κάλλης, Θεόδωρος και Αποστόλης Κάλλης 
με τα παιδάκια Ηλία Θεοδ. Κάλλη και Ελευθέριος Αποστ. Κάλλη και μέλη της στάνης όρθια 
συν ο νεοαποκτηθείς φωνόγραφος. 

Από αριστερά: Αθανάσιος Βαγγελής, 
Βασιλική Κάλλη-Βαγγελή, Θεόδ. Κάλλης 

με τα παιδιά του Παύλο, Βασίλη, Ηλία, Ανδρέας Βαγγελής.  

Τζιουγκάλα, 1954. Ο ∆ημήτριος Κάλλης με εγγόνια του. 
Από αριστερά: Ηλίας, Βασίλειος, Παύλος Θεοδ. Κάλλης, 

Ελευθέριος και Νίκη Αποστ. Κάλλη. 

Τζιουγκάλα, τέλη 1940. Κάτω από αριστερά: (άγνωστος), 
∆ημήτριος Θ. Κάλλης, ∆ημήτριος Αθ. Κάλλης, 

Τέλης Λ. Κάλλης. Όρθιοι από αριστερά: Νίκος ∆εβελέγκας, 
άγνωστος, Σπύρος ∆. Κάλλης και δύο άγνωστοι. 

Από αριστερά Νίκη Αποστόλου Κάλλη σύζυγος Αντωνίου Ακρίβη, Ευτυχία σύζυγος Δημητρί-
ου Κάλλη το γένος Κώστα Βαγγελή με τον πρωτότοκο παιδί της Ανδρέα αγκαλιά, Απόστολος 
Κάλλης, π. Στέργιος Γούλας, Θεόδωρος Κάλλης και πίσω του τα κοριτσάκια του π. Στέργιου. 
Αγία Τριάδα -Παλαιοχωρίου Λάιστας. Αρχές 10/εστίας 1960.
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1 Gustav Weigand, Die Aromuncn. τομ. 1-2, Leipzig 1894-1895· του ιδίου, Rumanen 
und Aromunen in Bulgarien. Leipzig 1907· του ιδίου, Ethnographie von Makedonien, 
Leipzig 1924, σ. 45· A.J.B. Wace -M.S. Thomson, The Nomads of the Balkans, London 
1914-Jovan Cvijic. La Peninsule Balkanique, geographie humaine, Paris 1918” Carsten 
Hοeg, Les Saracatsans, une tribu nomade grecque, τομ. 1-2, Copenhague, 1925-1926- 
Α. Συράκη, Η νομαδική κτηνοτροφία εν Ελλάδι, στο «Γεωργικόν Δελτίον», τομ. IB’ 
(1925), σ. 651-777· C. Evelpidi, Les Etats Balkaniques, Paris 1930· Κ. Δ. Καραβίδα, 
Αγροτικά, Αθήναι 193L Δημ. I. Γεωργακά. Περί των Σαρακατσαναίων της Θράκης, στό 
«Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού», τομ. 12 (1945-1946), σ. 
65-128 και τομ. 14 (1948-1949), σ. 193-270. 

2  Βλ. σε επόμενο τόμο κεφ. «Η στάνη -Το τσελιγκάτο». Βλ. και Κ. Δ. Καραβίδα, 
Αγροτικά, Αθήναι 1931, σ. 35-63: «Ο σχηματισμός του τσελιγκάτου και η νομαδική 
κτηνοτροφία».

3 Στο εορτολόγιο όλοι οι Σαρακατσάνοι είναι παλιοημερολογίτες. Με το παλιό ημε-
ρολόγιο ταιριάζουν καλύτερα οι όροι της ζωής και της δουλειάς τους. 

Ο Θεόδωρος Κάλλης με την οικογένειά του, 
τον πατέρα του και την αδερφή του Γιαννούλα.

18ου αιώνα. Από τη Λάιστα είχαν περάσει κατά καιρούς πολλοί Σαρα-
κατσαναίοι, εκείνοι όμως που αγάπησαν τον κόσμο και τον τόπο της 
και τον έκαναν τόπο τους και κόσμο τους, ήταν τα πέντε τσελιγκάτα: 
Καλλαίοι, Αλέξη Καζούκα, Βαγγέλη Καζούκα, Κώστα Κάτσενου, και 
Παπαρουναίων-Καψάλη. 

Σε αυτό το τεύχος θα αναφερθώ στη στάνη των Καλλαίων μιας 
και υπήρξα κι εγώ μέλος της. Το 1820 περίπου είχε εγκατασταθεί στο 
Παλαιοχώρι της Λάιστας ο Ιωάννης Κάλλης και από τότε αυτός και 
στη συνέχεια οι απόγονοί του ξεκαλοκαίριαζαν τα πρόβατά τους και 
είχαν τα καλύβια τους στην τοποθεσία «Τζιουγκάλα». Ο λόγος που 
δεν κατοικούσαμε στο χωριό ήταν ότι όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι είχαν η 
κάθε οικογένεια από λίγα αιγοπρόβατα τα οποία βοσκούσαν κοντά στο 
χωριό. Οι στάνες έπρεπε να είναι κοντά στα βοσκοτόπια ώστε να είναι 
εύκολη η επικοινωνία των τσοπαναραίων αλλά και για να βοηθούν 

οι οικογένειες στο άρμεγμα, 
τυροκομείο κ.ά. 

Η άποψη (ευτυχώς πολύ 
ελαχίστων) ότι δεν μας δεχό-
ταν το χωριό είναι αναλη-
θής. Είχα γράψει με ποιους 
Παλαιοχωρίτες και στη 
συνέχεια Λαϊστινούς είχαμε 
στενή φιλία και αλληλοε-
κτίμηση και σε κάποια στιγ-
μή είδα τα ονόματα όλου 

του χωριού και σταμάτησα. 
Δεν μπορώ να μην αναφερθώ 

στην οικογένεια Τζαμπούρα που ήταν οι πρώτοι που βοήθησαν τον 
Γιάννη Κάλλη στην εγκατάστασή του στο Παλαιοχώρι. Στη στάνη 
των Καλλαίων που ήταν ο κύριος κορμός από το 1930 συμμετείχαν οι 
γαμπροί τους Ανδρέας Βαγγελής και Γιώργος Κατρής, τα πρώτα εξα-
δέλφια τους Λάμπρος και Γιώργος Παπιγγιώτης, ο Γιάννης Θεοχάρης 
(κουνιάδος του Δημήτρη Κάλλη) κ.ά.

Από το 1950 οι οικογένειες της στάνης άρχισαν να εγκαταλείπουν 
την ομαδική ζωή και εγκαταστάθηκαν στην Καταβόθρα Μαργαριτίου 
Θεσπρωτίας με τελευταίο το Δημήτριο (Μήτσιο) Θεοδώρου Κάλλη 
που το 1995 με βαριά καρδιά σε ηλικία 63 ετών έφυγε τελευταίος για 
να μείνει μόνιμα στα «χειμαδιά»... 

Αριστερά ο ∆ημήτριος Κάλλης με τον κουνιάδο του Ιωάννη Θεοχάρη 
(έτος γεννήσεως 1870). 

Γεώργιος Κατρής και Χρύσω Κάλλη – Κατρή 

Ένας ολόκληρος κόσμος ανθρώπων και ζώων, αυτός των νομάδων κτη-
νοτρόφων των Σαρακατσαναίων, μετακινούνταν για αιώνες από τα 
βουνά στα χειμαδιά. Από τα ορεινά βοσκοτόπια όπου ανέβαιναν τους 

ζεστούς μήνες του χρόνου, στους κάμπους και τις πεδιάδες  όταν το κρύο  
στα ψηλώματα για ανθρώπους και ζώα γίνονταν έντονο και οι βοσκές για τα 
κοπάδια ήταν στο τέλος τους. Οι Σαρακατσαναίοι γνωστοί ως ελληνόφωνοι 
νομάδες κτηνοτρόφοι χωρίς μόνιμη κατοικία περιπλανήθηκαν στη Ελλάδα και 
στα υπόλοιπα κράτη της Βαλκανικής Χερσονήσου σχεδόν μέχρι τα τέλη του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και σε κάποια μέρη όπως στην Ήπειρο και 
αργότερα ακόμα. 

Σκοπός μου  είναι με την εργασία αυτή και στο μέτρο του δυνατού, να 
κάνω μια προσπάθεια καταγραφής  των υφαντών των Σαρακατσαναίων της 
Ηπείρου που εγώ τουλάχιστον γνώρισα. Όλων εκείνων των απλών μάλλινων 
υφαντών που ήταν χρήσιμα για την καθημερινότητά μας. Είδη ρουχισμού και 
ένδυσης, στρωσίδια, σκεπάσματα, διάφορα αντικείμενα  χρηστικά για τις ανά-
γκες επιβίωσής μας, για τις μεταφορές μας από το ένα μέρος στο άλλο Άνοιξη- 

Φθινόπωρο. Να επιστρέψω νοερά στην 
εποχή και  τους ανθρώπους  που φρόντι-
ζαν για αυτά. Να κάνω γνωστό σε όσους 

ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, τον τεράστιο κόπο και την ταλαιπωρία που είχαν 
τα υφαντά για την κατασκευή τους. Να αισθανθούν την αγωνία των γυναικών 
για να μπορέσουν να  βγάλουν πέρα τις απαιτήσεις της οικογένειας για την 
ένδυση και προφύλαξη από το κρύο. Τις όποιες ανάγκες σε ανθρώπους και 
ζωντανά ικανοποιούσαν τα μάλλινα υφάσματα. Φτιαγμένα στο σύνολό τους από 
τη Σαρακατσάνα γυναίκα αποτελούσαν κατά κύριο λόγο το βασικό εξοπλισμό 
του νοικοκυριού της οικογένειας. 

Απαραίτητος συμπαραστάτης μου ειδικά σε τούτη τη γραφή, είναι η αδελφή 
μου η Ειρήνη. Αυτή γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα τις λεπτομέρειες για 
την κατασκευή τους. Αυτά τα μάλλινα υφαντά είχαμε και εμείς την τύχη να 
γνωρίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε για ντύσιμο, σκέπασμα και καθημερινή 
χρήση στα παιδικά μας χρόνια, όταν ζούσαμε στα κονάκια και η ζωή μας ήταν 
συνυφασμένη με τη μετακίνηση των ζώων μας.

«Τσάκισα τα χέρια μου στον αργαλειό» επαναλάμβανε συχνά πυκνά η μάνα 
μου που για εβδομήντα και παραπάνω χρόνια έζησε τις μετακινήσεις και την 
ζωή των Σαρακατσαναίων. Ολάκερα καλοκαίρια να υφαίνει και να γνέθει ακα-
τάπαυστα. Σε εποχή με τη δικής της αυτάρκεια σε ότι αφορά το ρουχισμό. Όλα 
μάλλινα. Με κύριο υλικό τα μαλλιά των προβάτων και των γιδιών. Με υφάντρα 
αποκλειστικά και μόνο την ίδια. Και σε όποια στάνη τύχαινε ο ανδρικός πληθυ-
σμός να είναι μεγάλος και οι γυναίκες λίγες, ο κόπος και η αγωνία μεγάλωναν. 

Όλη η φροντίδα, από τον προγραμματισμό της κατασκευής, από την διαλογή 
του μαλλιού, την ύφανση, το ράψιμο, τη μεταφορά, ήταν στις πλάτες της γυναί-
κας. Η παρουσία των ανδρών στη βοήθεια για την κατασκευή των υφαντών από 
ελάχιστη ως ανύπαρκτη. Μια ζωή γεμάτη ταλαιπωρία και αγωνία. 

Αυτά τα λιγοστά άλλα τόσο σημαντικά στη ζωή μας μάλλινα δικά μας υφα-
ντά θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί όχι 
μόνο τον κόπο της κατασκευής τους, αλλά και την πρακτική τους αξία. Τότε 
που η ζωή μας ήταν πραγματικά στο ύπαιθρο και τα μάλλινα υφάσματα αποτε-
λούσαν το βασικό είδος προστασίας των ανθρώπων.  Τότε που οι γυναίκες κυρι-
ολεκτικά μόνες τους ύφαιναν στον αργαλειό ακατάπαυστα τα καλοκαίρια όλα 
τα απαραίτητα υφαντά για τους ανθρώπους και τα φορτηγά ζώα της στάνης.

 Πρώτα και κύρια όμως,  με αυτή τη γραφή,  θέλουμε να τιμήσουμε και να 
δείξουμε το σεβασμό, την  ευγνωμοσύνη μας και να αποτίσουμε φόρο τιμής 
στην ιερή μνήμη τη μάνας μας, αλλά και σε όλες τις Σαρακατσάνες γυναίκες. 
Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο κόπιασαν σε καιρούς χαλεπούς να μεγαλώσουν 
τις οικογένειές τους. Σε όλες εκείνες τις ανώνυμες γυναίκες που πραγματικά 
«τσάκισαν τα χέρια τους» υφαίνοντας στους αργαλειούς με μόνο βοηθό την αξι-
άδα τους, το κουράγιο τους, τη φροντίδα για την οικογένεια, την υπομονή και 
πρωτίστως την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή.

Σε μια πρώτη προσπάθεια θα κατατάξουμε τα υφαντά σε κατηγορίες. Μια 
είναι αυτή των υφαντών της ενδυμασίας των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών. 
Σε μια άλλη θα βάλουμε αυτά που αποτελούσαν το εξοπλισμό της κατοικίας. 
Σε μια τρίτη όσα απαιτούνταν για την «αρμάτα»1 και προστασία των μεταφορι-
κών ζώων. Τέλος σε μια τελευταία κατηγορία τα μικροαντικείμενα προς γενική 
χρήση.

ΠΛΥΣΙΜΟ - ΞΑΣΙΜΟ - ΓΝΕΣΙΜΟ

Ένα υφαντό ξεκινά να σχεδιάζεται για να προκύψει όσο το δυνατόν καλύ-
τερο, ακόμα από το κούρεμα (τον κούρο) των προβάτων. Ο κούρος γίνονταν 
μια φορά το χρόνο και κατά κανόνα τον μήνα Απρίλη. Όταν ο καιρός στους 
κάμπους ή στα βουνά ζέσταινε για καλά, οι κτηνοτρόφοι φρόντιζαν να ελαφρύ-
νουν τα ζώα κουρεύοντάς τα ώστε να μη δυσφορούν και να κινούνται άνετα στη 
βοσκή τους. Παράλληλα χρησιμοποιούσαν κάποιες ποσότητες από  τα μαλλιά 
για την κατασκευή των μάλλινων υφασμάτων της οικογένειας και τα υπόλοιπα 
τα πωλούσαν στο εμπόριο. Υπήρξαν εποχές όπου τα μαλλιά των προβάτων 
είχαν καλή συγκριτικά με άλλα προϊόντα ζήτηση και έτσι αποτελούσαν για τον 
κτηνοτρόφο ένα αρκετά καλό έσοδο. 

Το μαλλί που είναι η κυριότερη πρώτη υλη  στην παραδοσιακή  υφαντική 
είναι μια διαδικασία που απαιτεί στην κατεργασία του πολλά στάδια. 

Τα σαρακατσάνικα υφαντά

των Γεώργιου και Ειρήνης Τσουμάνη

Συνέχεια στη σελίδα 6
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Το κούρεμα των προβάτων, εργασία καθό-
λου εύκολη που αναλάμβαναν οι άνδρες της 
στάνης, μαζεύονταν μικροί και μεγάλοι για 
να βοηθήσουν. Το μαλλί του κάθε προβάτου, 
όπως κουρεύονταν, κουβαριάζονταν σε δεμάτια 
(ποκάρια) και μεταφέρονταν τυλιγμένο σφαιρι-
κά σαν μπάλες διαφόρων μεγεθών. 

Πρωτίστως όμως οι γυναίκες φρόντιζαν να 
κάνουν την επιλογή των μαλλιών που θα κρα-
τούσαν για να υφάνουν οι ίδιες. Αυτές ήξεραν 

όσο κανένας άλλος της ανάγκες για το νοικο-
κυριό. Πόσα ποκάρια μαλλιά θα κρατήσουν για 
να επεξεργαστούν και τι είδους μαλλιά θα είναι 
αυτά. Πόσα άσπρα και πόσα μαύρα (λάϊα).

Συνήθως επέλεγαν τα μακριά και μαλακά 
μαλλιά. Αυτά που είχαν απόδοση μεγαλύτερη 
για το νήμα που θα έγνεθαν, αλλά ήταν και 
ποιοτικά καλύτερα στην ύφανση. Σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην 
κατασκευή της κάπας, επέλεγαν τα μαλλιά που 
ήταν αδρά και σκληρά. Ξεχώριζαν πολύ καλά 
και τα πρόβατα που είχαν καλά και ποιοτι-
κά μαλλιά. Να είναι από τα νεαρά ζώα πάνω 
από δύο ετών από το κοπάδι με τα γαλάρια. 
Μακριά μαλλιά διάλεγαν και από νέες προβα-
τίνες στείρες. Κάποιες κατασκευές απαιτούσαν 
και μαλλιά από τα μικρότερα ζώα, τα αρνιά. 
Αυτό ήταν το λεγόμενο αρνοπόκι. 

Το μαλλί των γιδιών, το τραγόμαλλο, ήταν 
απαραίτητο για τα υφαντά που δεν έβαζαν 
νερό, αυτά που ήταν κατά κάποιο τρόπο 
αδιάβροχα. Σε κάθε περίπτωση οι γυναίκες 
έκαναν κουμάντο ως προς την διαλογή τους. 
Κρατούσαν τόσα, όσα υπολόγιζαν ότι θα μπο-
ρέσουν να επεξεργαστούν μέχρι τον άλλο χρόνο. 
Αυτό εξαρτιόνταν και από τις ανάγκες που 
υπολόγιζαν για την ικανοποίηση των αναγκών 
της κάθε φαμελιάς. Εξαρτιόνταν ακόμα και από 

την αξιάδα της κάθε νοικοκυράς, τη βοήθεια 
που ενδεχομένως είχε από άλλες γυναίκες της 
δικής της οικογένειας, τα ελεύθερο χρόνο που 
θα προέκυπτε κυρίως τους θερινούς μήνες όταν 
οι εργασίες στα κοπάδια λιγόστευαν. 

Για κάποια ρούχα όπως τα ανδρικά παντε-
λόνια και σακάκια αγόραζαν από το εμπόριο 
πολύ καλό ποιοτικά μαλλί το λεγόμενο από 
τις Σαρακατσάνες μαλλάκι. Αυτό ήταν κασμίρ 
που εισάγονταν στη χώρα μας κυρίως από 
την Τουρκία. Σε κάποιες περιπτώσεις υφαντά 
φτιάχνονταν και με στημόνι από βαμβάκι. Αυτά 
όμως ήταν λίγα. Το πλήθος των υφαντών των 
Σαρακατσαναίων είχαν ως βάση τα μαλλιά των 
δικών τους προβάτων. 

Οι δυνατότητες αγοράς άλλων υλικών ή έτοι-
μων ενδυμάτων από το εμπόριο ήταν σε όλους 
λιγοστές έως αδύνατες.

Μετά τη διαλογή το επόμενο στάδιο ήταν το 
πλύσιμο. Διαδικασία δύσκολη και κουραστική, 
γνώση εμπειρική που μεταφέρονταν από γενιά 
σε γενιά. Τα μαλλιά για να πλυθούν καλά χρει-
άζονται πολύ νερό. Για αυτό οι γυναίκες τα 
μετέφεραν για πλύσιμο σε ρέματα και ποτάμια. 
Άναβαν φωτιά και μέσα σε μεγάλα καζάνια  τα 
ζέσταιναν. Τα βουτούσαν στο ζεστό νερό για 
μισή ώρα περίπου και στη συνέχεια τα κοπά-
νιζαν πάνω σε μεγάλες πέτρες με τον ξύλινο 
κόπανο πολλές φορές και δυνατά. Με τον 
τρόπο αυτό απομάκρυναν τα χώματα και τις 
πρόσθετες ύλες που είχαν. Το ζεστό νερό που 
προέκυπτε από τα πλύσιμο των μαλλιών το 
έλεγαν πίνο ή σαριά. Σε αρκετές περιπτώσεις 
το κρατούσαν γιατί ήταν κατάλληλο για βάψιμο. 
Διάφορες ουσίες που έχει το μαλλί βοηθούν στο 
βάψιμο.  Στη συνέχεια τα βουτούσαν μέσα στο 
κρύο νερό για να πλυθούν καλά. Ακολούθως τα 
στέγνωναν στον ήλιο για πολλές ώρες μέχρι που 
να αποβάλλουν όλο το νερό. Το καλό πλύσιμο 
ξεχώριζε από την ασπράδα που αποκτούσαν 
όταν αυτά στέγνωναν τελείως. Έτσι τελείωνε 

ένα πρώτο θα λέγαμε στάδιο, αυτό του καθαρι-
σμού. Με το πλύσιμο τα μαλλιά χάνουν σχεδόν 
το μισό του βάρους τους. Το πλύσιμο πολλές 
φορές γίνονταν την Άνοιξη και στα χειμαδιά 
προκειμένου να κερδηθεί όσο περισσότερο χρό-
νος μπορούσαν  και να επισπευτεί η ύφανση. 

Το ξάσιμο ήταν η επόμενη μέριμνα. Το άνοιγ-
μα δηλαδή του μαλλιού έτσι ώστε να αποκτήσει  
περισσότερο όγκο. Παράλληλα γίνονταν και 
ο καθαρισμός τους από άχρηστα υλικά που 
είχαν επάνω τους, όπως κολλιτσίδες, μικρά 

ξυλαράκια κ.λ.π. Ακολουθούσε το λανάρισμα. 
Διαδικασία που άνοιγε τα μαλλιά για να απο-
κτήσουν το μέγιστο του όγκου τους. Αυτό γινό-
ταν με τα λανάρια.

 Ήταν μια ξύλινη κατασκευή με δύο αγκα-
θωτές πλατιές επιφάνειες, από τις οποίες η 
μία ήταν σταθερή. Τοποθετούσαν τα μαλλιά 
ανάμεσα σε αυτές  και τραβώντας τη μια επι-
φάνεια πάνω στην άλλη, άνοιγαν οι ίνες τους 
απομακρύνονταν μεταξύ τους και αποκτούσαν 
όγκο.  Με το λανάρισμα τα μαλλιά ήταν έτοιμα 
για να γίνουν νήματα.  Αρχικά ξεχώριζαν αυτά 
που ήταν σε μήκος μακρύτερα για να τα χρησι-
μοποιήσουν για στημόνι. Αυτό ήταν το λεγόμενο 
ξεστημόνιασμα. Στη συνέχεια τα κοντύτερα  σε 
μήκος τα έφτιαχναν υφάδι. Τα μαλλιά τοποθε-
τούνταν σε μικρές ποσότητες πάνω στη ρόκα. 
Η ποσότητα του μαλλιού που έβαζε κάθε 
γυναίκα πάνω στη ρόκα της για να το γνέσει 
ονομάζονταν τ(ου)λούπα. 

Το γνέσιμο γίνονταν αποκλειστικά από τις 
γυναίκες. Αυτές κανόνιζαν την ποσότητα των 
μαλλιών που θα έγνεθαν. Ακόμα ήξεραν πόσο 
ψιλό θα πρέπει να γνέσουν το νήμα για κάθε 
υφαντό. Πολλά  υφαντά, ρούχα ένδυσης κυρί-
ως, απαιτούσαν ψιλό γνέμα για να γίνουν όσο 
το δυνατόν καλύτερα κατά την ύφανση, να μην 
είναι χοντροκομμένα. Έτσι το γνέσιμο δεν ήταν 
πάντα ίδιο. Το κάθε ρούχο ήθελε ξεχωριστή 
φροντίδα. 

Συνεχίζεται

Τα σαρακατσάνικα υφαντά
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Ιδιάστρα φωτ. Μουσείο Σαρακατσαναίων 
Σερρών

  Λανάρια χεριού

Ρόκα κεντητή με τα(ου)λούπα
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Μετά από δύο χρόνια πολιτιστικής απραξί-
ας, λόγω πανδημίας, οι Σαρακατσαναίοι 
έδωσαν για δυναμικό παρόν στα Περτου-

λιώτικα λιβάδια της Περιφερειακής Ενότητας Τρι-
κάλων το τριήμερο 24, 25 και 26 Ιουνίου 2022.

Το φετινό Αντάμωμα είχε επετειακό χαρακτήρα, 
καθότι ήταν αφιερωμένο: 
α) στη συμπλήρωση 200 
χρόνων από την κήρυξη 
της Ελληνικής Επανάστα-
σης του 1821 και β) στην 
συμπλήρωση 40 ετών από 
την ίδρυση της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Συλ-
λόγων Σαρακατσαναίων 
(Π.Ο.Σ.Σ.).

Το ταξίδι στα μονοπά-
τια της παράδοσης άρχισε 
την Παρασκευή 24 Ιουνί-
ου με το 9ο Πανελλήνιο 
Φεστιβάλ Σαρακατσάνι-
κης Νεολαίας που πραγ-
ματοποιήθηκε στην πλα-
τεία Ελάτης. Νέοι Καλ-
λιτέχνες, Σαρακατσανόπουλα στην καταγωγή, 
προσέφεραν ποιοτική ψυχαγωγία σε εκατοντάδες 
επισκέπτες.

Το Σάββατο 25 Ιουνίου, έλαβε χώρα το 5ο 
Βιωματικό Καραβάνι, αναβίωση της «στράτας», 
της πορείας δηλαδή των προγόνων μας από τα 
βουνά στα χειμαδιά και αντιστρόφως. 

Αρκετοί Σαρακατσαναίοι με παραδοσιακές 
φορεσιές ξεκίνησαν από το παρεκκλήσι της Αγί-
ας Κυριακής Περτουλίου, και ιππεύοντας και 
πεζοπορώντας σε μία ειδυλλιακή διαδρομή στα 
μονοπάτια του Κόζιακα, έφτασαν στον χώρο του 
Ανταμώματος, στα Περτουλιώτικα λιβάδια. 

Η κορύφωση των εκδηλώσεων έλαβε χώρα 
την Κυριακή 26 Ιουνίου στα ειδυλλιακά Περτου-
λιώτικα λιβάδια. Ξεκίνησαν με την είσοδο των 
χορευτικών τμημάτων των Συλλόγων Σαρακα-
τσαναίων Ελλάδας και Βουλγαρίας στον χώρο 
του Ανταμώματος, τον καθιερωμένο αγιασμό 
και το καλωσόρισμα του προέδρου της Π.Ο.Σ.Σ., 
Γιώργου Μουτσιάνα. 

Για πρώτη φορά βραβεύθηκαν μαθητές για τα 
χρόνια που δεν πραγματοποιήθηκε το αντάμωμα. 

Για το 2019 βραβεύτηκε η Γεωργία Αθ. Τσα-
κανίκα και Ελένης Χαρ. Τάγκα που πέρασε στη 
Νομική του Α.Π.Θ. με 19267 μόρια. 

Το 2020 βραβεύθηκε η Χαραλάμπους Ζωή το 
γένος Καρυώτη που πέρασε Διεθνών και Ευρω-

παϊκών σπουδών στο Π.Α.Μ.Α.Κ. με 18665 μόρια. 
Για το 2021 οι μαθητές Σουφλιά Φωτεινή 

στην Ιατρική Θεσσαλίας με 19555 μόρια, η Στερ-
γιούλη Μαρίνα το γένος Κωσταρέλου στη Νομική 
Σ.Α.Σ.Σ. με 19286 μόρια, και η Μάστορα Φαίδρα 
στην Ιατρική του Α.Π.Θ. με 18671 μόρια. 

Εν συνεχεία ο πρώην Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων και επικεφαλής της επιστημο-
νικής επιτροπής της Π.Ο.Σ.Σ., Γεώργιος Καψάλης, 
αναφέρθηκε στη συμβολή των Σαρακατσαναίων 
στην προετοιμασία και την έκρηξη της Επανάστα-
σης του 1821.

Στο ίδιο πνεύμα, η θεατρική ομάδα του συλ-
λόγου Σαρακατσαναίων Ν. Πιερίας «Ο Κατσα-
ντώνης» παρουσίασε το δρώμενο «Εκλογή 
Αντώνη Κατσαντώνη ως γενικού αρχηγού κλε-
φτών και αρματολών» σε κείμενο Αθανασίου 
Καρυώτη, με μουσική επένδυση από την Ιωάννα 
Τσαούση .

40ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων Αδελφότητα 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου

Πρόσφατες δραστηριότητες

Τα τρία χορευτικά μας τμήματα συμμετείχαν στις 
εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΠΛΑΤΑ-
ΝΟΣ» Ιωαννίνων στις 27 Ιουνίου 2022 και στο 11ο 
Αντάμωμα Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας στην Ηγουμε-
νίτσα στις 2 Ιουλίου 2022.

Σαρακατσάνικη στάνη

Με τη βοήθεια του πατριώτη μας προέδρου της 
Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Τασούλα και με 
τα πενιχρά έσοδα της Αδελφότητας  ολοκληρώθηκε το 
σκέπασμα και των τελευταίων κονακιών.

Προγραμματίζεται άμεσα η επισκευή των τουαλετών, 
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και το βάψιμο των 
κτιρίων. 

Με την έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου 
και ειδικά του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη 
ολοκληρώνεται η ανακατασκευή του χοροστασίου.

Με την ολοκλήρωση των έργων, η αλλαγή της εικό-
νας στη στάνης είναι εμφανής και οι επισκέπτες της την 
απολαμβάνουν καθημερινά.

41ο Αντάμωμα 

Στις 5 και 6 Αυγούστου 2022 θα πραγματοποιηθεί 
το 41ο Αντάμωμα στη Σαρακατσάνικη Στάνη. 

Η εκδήλωση πρόκειται να είναι λαμπρή, όπως άλλω-
στε της αξίζει. 

Οι Σαρακατσαναίοι όλης της Ελλάδας και ιδιαίτερα 
της Ηπείρου θα κατακλύσουν για μια ακόμη φορά τον 
Γυφτόκαμπο, θα ανταμώσουν προσφιλή τους πρόσωπα, 
θα ζήσουν τη σαρακατσάνικη ζωή μέσα από τα δρώμενα 
αλλά και τις εγκαταστάσεις της στάνης και θα γλεντή-
σουν μέχρι να βγει ο ήλιος.

Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022  πραγματοποιήθηκε 
το 11ο  αντάμωμα στη Σαρακατσάνικη Στάνη στο 
Τσιπουρίκι Ηγουμενίτσας. 

Η συμμετοχή του κόσμου ήταν ικανοποιητική, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες υγειονομικές 
συνθήκες. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε χορευτικό του Συλ-
λόγου Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας καθώς και της 

Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου. 
Στο αντάμωμα με ομιλία ο Φιλόλογος Επ. Σχ. 

Σύμβουλος Γ. Καπρινιώτης αναφέρθηκε στα 200 

χρόνια από την Επανάσταση του 21 και τη συμβολή 
των Σαρακατσαναίων στον απελευθερωτικό αγώνα.

Σύλλογος 
Σαρακατσαναίων 

Θεσπρωτίας

Τσακανίκα Ζένια του Αθανασίου και της Ελένης 
Χαρ. Τάγγα από Αγρίνιο.

Μετά από μία περίοδο κοινωνικής αποστασι-
οποίησης ανταμώνουμε ξανά!

Το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022 θα πραγ-
ματοποιηθεί το 13ο Αντάμωμα Σαρακατσαναί-
ων στη σαρακατσάνικη στάνη στα Φλάμπουρα 
Πρέβεζας.

Η καρδιά των Σαρακατσαναίων χτυπάει 
στην Πρέβεζα!

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, το Σάββα-
το 1 Οκτωβρίου και την Κυριακή 2 Οκτωβρί-
ου 2022 ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Νομού 
Πρέβεζας θα φιλοξενήσει το 27ο Οργανωτικό 
Συνέδριο Συλλόγων Σαρακατσαναίων.

Σύλλογος Σαρακατσαναίων Νομού Πρέβέζης
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3. Φοβοῦνται οἱ Τοῦρκοι τήν ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν. Θά πᾶνε 
ἐκεῖ πού εἶναι ἡ πατρίδα τους, στήν «Κόκκινη Μηλιά».

Ὅσο καί ἄν οἱ τῆς «Νέας Τάξεως» καί τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ἐθνο-
μηδενιστές, πολιτικοί καί λόγιοι, συνεργάζονται μέ τούς ἐχθρούς τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας γιά νά μεταλλάξουν τό πατριωτικό καί 
θρησκευτικό ὑπόβαθρο τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς (DNA), μάταια κοπιάζουν, 
γιατί αὐτό εἶναι ἀνεξίτηλα, ἀνεξάλειπτα, ἐγγεγραμμένο στό εἶναι τους. 
Οἱ Ἕλληνες στηριζόμενοι σέ ἐσωτερικές συνειδησιακές πληροφορίες, 
ἀλλά καί σέ προφητικές ρήσεις ἁγίων ἀνθρώπων, πιστεύουμε ὅτι ὄντως 
θά ἐπαληθευθοῦν οἱ προφητεῖες· ἡ κλεμμένη πολύτιμη κληρονομιά θά 
ἐπανέλθει στούς νόμιμους ἰδιοκτῆτες, οἱ Τοῦρκοι θά φύγουν ἀπό τήν 
Κωνσταντινούπολη, ἀπό τήν Μικρά Ἀσία καί ἀπό τήν Κύπρο καί θά 
πᾶνε στήν Κεντρική Ἀσία, ἀπ᾽ ὅπου ἐξεκίνησαν, στήν «Κόκκινη Μηλιά». 
Ἐνδεικτικά θά παραθέσουμε ἀπό τίς πολλές μαρτυρίες μόνον ὀλίγες, 
ὥστε νά ξαναζωντανεύουν τήν μνήμη τῶν παλαιοτέρων καί νά ἐνισχύουν 
τήν ἔμφυτη ἑλληνικότητα τῶν νεωτέρων.

Ὁ μεγάλος διδάσκαλος τοῦ Γένους ἱερομάρτυς Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ 
Αἰτωλός λέγει:  «Οἱ Τοῦρκοι θά φύγουν, ἀλλά θά ξανάρθουν πάλι καί 
θά φθάσουν ὡς τά Ἑξαμίλια. Στό τέλος θά τούς διώξουν εἰς τήν Κόκ-
κινη Μηλιά. Ἀπό τούς Τούρκους, τό 1/3 θά σκοτωθῆ, τό ἄλλο τρίτο θά 
βαπτισθῆ, καί μονάχα τό 1/3 θά πάη στήν Κόκκινη Μηλιά». Σχολιάζοντας 
τήν προφητεία αὐτή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ἄλλη προφητική μορφή τῶν 
καιρῶν μας, ὁ ὅσιος Γέροντας μακαριστός μητροπολίτης Αὐγουστῖνος 
Καντιώτης γράφει: «Καί μήπως ἡ ἀνωτέρω προφητεία δέν ἐπλησίαζε νά 
γίνῃ πραγματικότης, ὅταν τό 1921 ὁ ἑλληνικός στρατός κατά τήν εἰς Μ. 
Ἀσίαν προέλασίν του ἔφθασε μέχρι τῶν προθύρων τῆς Ἀγκύρας; Ὅλοι 
τότε εἶχαν τήν ἐντύπωσιν, ὅτι ἐπέκειτο ἡ ἐκπλήρωσις τῆς προφητείας. 
Ἀλλ᾽ ἀλλοίμονον!!! Ἡ διχόνοια, ἡ ὁποία κατά τόν ἐθνικόν ποιητήν κρατεῖ 
τό σκῆπτρον, ἐματαίωσε τάς ἐλπίδας1.

Ἄλλος μεγάλος τῶν καιρῶν μας, ὁ ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ 
ὁποῖος, βρέφος σαράντα ἡμερῶν, μόλις καί γλύτωσε ἀπό τήν γενοκτονία 
τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ, στηρίζεται στήν προφητεία τοῦ Ἁγίου 
Κοσμᾶ καί μέ τήν ἰδική του προφητική ἐνόραση δίδει πολλές λεπτο-
μέρειες γιά τήν ἐπανάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης καί τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας, ὅπως τίς ἔχουν καταγράψει προσκυνητές τοῦ κελλιοῦ του στήν 
Παναγούδα, στό Ἅγιον Ὄρος, καί ὅπως ἔχουν ἀποτυπωθῆ στό σχετικό 
βιβλίο τοῦ Νικολάου Ζουρνατζόγλου. Σέ μία ἀπό αὐτές τίς συζητήσεις 
εἶπε στόν ἐρωτήσαντα:

«…Μήν ἀνησυχῆς παιδί μου, ἐγώ ἑτοιμάζομαι νά κοιμηθῶ καί δέ θά 
εἶμαι ἐδῶ, ἀλλά θά βλέπω ἀπό ἐπάνω, διότι ἐδῶ εἴμαστε ὅλοι προσω-
ρινά. Ἡ Τουρκία θά διαμελισθεῖ σέ 3-4 κομμάτια. Ἤδη ἔχει ἀρχίσει ἡ 
ἀντίστροφη μέτρηση. Ἐμεῖς θά πάρουμε τά δικά μας ἐδάφη, οἱ Ἀρμένιοι 
τά δικά τους καί οἱ Κοῦρδοι τά δικά τους. Τό κουρδικό θέμα ἔχει ἤδη 
δρομολογηθεῖ. Αὐτά θά γίνουν, ὄχι τώρα, ἀλλά σύντομα, ὅταν θά πάψει 
αὐτή ἡ γενιά πού κυβερνάει τήν Τουρκία καί θά ἀναλάβει νέα γενιά 
πολιτικῶν. Τότε θά γίνει ὁ διαμελισμός τῆς Τουρκίας. Πολύ σύντομα, οἱ 
προσευχές πού γίνονται κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς, θά γίνονται 
ἐπάνω στή γῆ καί τά κεράκια πού ἀνάβονται κάτω, θά ἀνάβονται ἐπάνω. 
(Ὁ Γέροντας ἀναφερόταν στούς Ἕλληνες κρυπτοχριστιανούς τῆς Τουρ-
κίας). Θά τά δεῖς, παιδί μου. Πίστη καί ἐλπίδα στό Θεό νά ὑπάρχη καί 
θά χαροῦν πολλοί. Ὅλα αὐτά θά γίνουν μέσα στά χρόνια αὐτά. “Ἔφτασε 
ὁ καιρός“2. 

Ἄλλη μαρτυρία ἀπό τό γνωστό βιβλίο τοῦ Γέροντος Ἱερομονάχου 
Ἰσαάκ λέγει τά ἑξῆς γιά τήν διάλυση τῆς Τουρκίας: «Θά διαλυθεῖ, καί οἱ 
μεγάλες δυνάμεις θά μᾶς δώσουν τήν Πόλη. Ὄχι ἐπειδή μᾶς ἀγαποῦν, 
ἀλλά γιατί θά οἰκονομήσει ὁ Θεός τά πράγματα ἔτσι, ὥστε τό συμφέρον 
τους θά εἶναι νά τήν ἔχουμε ἐμεῖς. Θά λειτουργήσουν οἱ πνευματικοί 
νόμοι. Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν νά πληρώσουν πολλά, ἀπ᾽ αὐτά πού ἔχουν 
κάνει. Αὐτό τό Ἔθνος θά καταστραφεῖ, διότι δέν προῆλθε μέ τήν εὐλο-
γία τοῦ Θεοῦ. Τά κόλλυβά τους τἄχουν στό ζωνάρι τους (δηλαδή πλη-
σίασε τό τέλος τους)3.

Ἀπό τούς ἐθνικούς μας ποιητές, πού ἐδονοῦντο πρίν ἀπό λίγο καιρό 
ἀπό φιλοπατρία, πού σήμερα σπανίζει, θά παραθέσουμε ἀποσπάσματα 
ποιημάτων τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ, τοῦ Γ. Βιζυηνοῦ καί τοῦ Γ. Στρατήγη. 
Ὁ  Κωστῆς Παλαμᾶς,  στήν «Φλογέρα τοῦ Βασιληᾶ», ἀναφέρεται στόν 
Μαρμαρωμένο Βασιληᾶ καί στήν Κόκκινη Μηλιά:

«Τί κι᾽ ἄν τόν κρατᾶς, δέν τόν ἔφαγε ἅδη.
Δέν πέθανε. Μαρμάρωσε. Κοιμᾶται. Θά ξυπνήσῃ.
Μαρμαρωμένος βασιλιᾶς καί θά ξυπνῶ ἀπ᾽ τό μνῆμα
τό μυστικό καί τό ἄβρετο πού θά μέ κλιῆ, θά βγαίνω
καί τήν χτιστή Χρυσόπορτα ξεχτίζοντας θά τρέχω.
Καί καλιφάδων νικητής καί τσάρων κυνηγάρης
πέρα στήν Κόκκινη Μηλιά θά παίρνω τήν ἀνάσα»

Λεπτομερέστερα γιά τήν Κόκκινη Μηλιά καί ὁ ποιητής  Γεώργιος 
Στρατήγης  θά μᾶς τραγουδήσει τήν ἐλπίδα τοῦ Γένους. Μᾶς ἐξηγεῖ 
μάλιστα ὅτι ὀνομάζεται Κόκκινη Μηλιά γιατί τρέφεται ἀπό τό αἷμα τῶν 
κατακτημένων ἀπό τούς Τούρκους λαῶν:

«Τό παραμύθι τοῦ παπποῦ μου ἀλήθεψε,
Τῶν δόλιων σκλάβων τ᾽ ὄνειρο κ᾽ ἐλπίδα,
Στήν Κόκκινη Μηλιά θά φύγης, τύραννε,
Στήν σκοτεινή, τήν πρώτη σου πατρίδα.
Τό δένδρο ἐκεῖνο ὁ Σατανᾶς τό φύτεψε
Καί κόκκινα σάν αἷμα ἔχει τά φύλλα
Καί τόν κορμό καί τ᾽ ἄνθη καί τούς κλάδους του
Κι᾽ εἶναι σάν σάρκα ἀνθρώπινη τά μῆλα.
Ἐκεῖ θά πᾶς νά στήσης τά τσαντήρια σου
Κι᾽ αὐτῶν τῶν Ἀτσιγγάνων καταφρόνια
Ὥσπου μιά μέρα τό ὄνομά σου τό ἄτιμο
Στήν Ἱστορία θά σβύσῃ αἰώνια, αἰώνια.
Γιατί ἡ Μηλιά πού πέντε αἰῶνες θέριεψε,
Τῆς μάννας σας τῆς Κόλασης τό θρέμμα,
Σάν πάψη νά ρουφάη τῶν σκλάβων δάκρυα
Καί τῶν παπάδων καί παιδιῶν τό αἷμα
Μιά μέρα θά λιμάζη, κι᾽ ἀπ᾽ τήν πεῖνα τους
Οἱ κλάδοι μύριες ὄχεντρες θά γείνουν
καί κάθε φύλλο βδέλλα, κι᾽ ἀπ᾽ τίς φλέβες σου
Μαύρη γενιά, θά πίνουνε, θά πίνουν»4.

Τελειώνουμε μέ τό δυνατό καί ἐντυπωσιακό ἐπίσης ποίημα τοῦ 
μεγάλου Θρακιώτη λογοτέχνη Γεωργίου Βιζυηνοῦ γιά τόν Μαρμαρωμένο 
Βασιλιᾶ:

«Ὅταν τρανέψης γυιόκα μου, κι᾽ ἁρματωθῆς καί κάμης
τόν ὅρκο στήν Ἐλευθερία, σύ κι᾽ ὅλη ἡ νεολαία
νά σώσετε τή Χώρα.
τότε θέ νάρθ᾽ ὁ ἄγγελος κι᾽ ἀγγελικές δυνάμεις,
νά μποῦνε, νά ξυπνήσουνε, νά ποῦν στόν Βασιλέα
πώς ἦλθε πιά ἡ ὥρα!
Κι᾽ ὁ Βασιλιᾶς θά σηκωθῆ, τή σπάθα του θ᾽ ἀδράξη
καί στρατηγός σας θέ νά βγῆ, στό πρῶτο του Βασίλειο
τόν Τοῦρκο νά χτυπήση,
Καί χτύπα, χτύπα, θά τόν πά᾽μακριά νά τόν πετάξη,
πίσω στήν Κόκκινη Μηλιά, καί πίσω ἀπό τόν ἥλιο,
πού πιά νά μή γυρίση».

1 Ἡ προφητεία καί τό σχόλιο εἰς Ἐπισκόπου Αυγουστίνου Καντιώ-
του, μητροπολίτου Φλωρίνης, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (1714-1779), (Συναξά-
ριον-Διδαχαί-Προφητεῖαι-Ἀκολουθία), Ἔκδοσις ΚΣΤ´, Ἀθῆναι 2005, σελ. 
342-343, προφητεία 63, ὑποσημ. 119.

2 Μαρτυρίες Προσκυνητῶν. Γέροντας Παΐσιος Ἁγιορείτης  (1924-
1994). Ἐκδόσεις Ἁγιοτόκος Καππαδοκία, Θεσσαλονίκη 2009, 5η ἔκδοση, 
σελ. 423. Ἐπιμελητής Νικόλαος Ζουρνατζόγλου. Ἡ ἴδια μαρτυρία καί εἰς: 
Γέροντος Παϊσίου, Χαριτωμένες Διδαχές. Μέ παραβολές καί παραδείγ-
ματα, Θεσσαλονίκη 2012, Ἐκδόσεις «Τό Παλίμψηστον», σελ. 69. Ἐπιμε-
λητής Σωτήριος Λυσικάτος.

3 Ἱερομονάχου Ισαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἅγιον 
Ὄρος 2004, σελ. 697.

4 Ὁλόκληρο τό ποίημα γιά τήν «Κόκκινη Μηλιά», βλ. εἰς Χαριλάου 
Αθανασιαδου, Ἡ Μεγάλη Ἰδέα, Ἀθῆναι 1977, σελ. 152.

Ο πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, ομότιμος καθηγητής της 
Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., συγγραφέας πολλών θεολογικών έργων και 
διευθυντής του περιοδικού Θεοδρομία, (στο τεύχος Απριλίου-Ιουνίου 
2021) έγραψε το άρθρο Φωνάζει ο κλέφτης (Τουρκία) για να φοβηθεί ο 
νοικοκύρης (Ελλάδα). Το κείμενο του π. Θεοδώρου όπου γίνεται εκτενής 
αναφορά στην ελληνικότητα της Μ. Ασίας από τα πανάρχαια χρόνια, 
ολοκληρώνεται με την ενότητα: Φοβούνται οι Τούρκοι την εκπλήρωση 
των προφητειών. Θα πάνε εκεί που είναι η πατρίδα τους, στην ‘’Κόκ-
κινη Μηλιά’’. 

Η ανάγνωση αυτού του κειμένου με μετέφερε νοερά στα σαρακατσά-

νικα κονάκια της Σίψας, λίγο βορειότερα από τη Δράμα. Θυμήθηκα πως 
στα παιδικά μου χρόνια άκουγα με πολύ ενδιαφέρον ιστορίες αληθινές 
ή φανταστικές, διάφορα μολοήματα ή μασλάτια από τους μεγάλους, 
αλλά συχνά και προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του μεγά-
λου διδάχου των Σαρακατσιαναίων. Αποφάσισα λοιπόν να μεταφέρω 
το κείμενο το διανθισμένο και με ελληνική ποίηση στα Σαρακατσάνικα 
Χαιρετήματα, ώστε ν’ αναμοχλεύσουν νοσταλγικά οι τρανύτεροι τη μνή-
μη τους και οι νιότεροι να μάθουν κάτι από το παρελθόν οραματιζόμε-
νοι ένα μέλλον πιο αισιόδοξο.

Μπατσίου-Άντσου Παναγιώτα, φιλόλογος - θεολόγος

«Φοβοῦνται οἱ Τοῦρκοι τήν ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν. 
Θά πᾶνε ἐκεῖ πού εἶναι ἡ πατρίδα τους, στήν ''Κόκκινη Μηλιά''.
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1. Είδα κι έπαθα
Η φράση αυτή έχει τη σημασία ότι κάποιος, 

προκειμένου να καταφέρει κάτι σπουδαίο, υπέφερε 
πολλά βάσανα ή ότι προσπάθησε πάρα πολύ. Με άλλα 
λόγια, κάποιος γνώρισε ψυχική ταλαιπωρία, ένιωσε 
στενοχώρια, δεινοπάθησε, για να φτάσει τελικά σ’ 
έναν σκοπό. Συναφής είναι και η φράση: τελείωσαν τα 
βάσανά μου, και λέγεται όταν ένα άτομο πέτυχε έναν 
μεγάλο σκοπό, ύστερα από πολλούς κόπους, πολ-
λές δυσκολίες και μεγάλες προσπάθειες. Όλα αυτά 
δεν γίνονται χωρίς συνέπειες. Θυμίζω τον στίχο του 
παραδοσιακού δημοτικού τραγουδιού της Ηπείρου: με 
γέρασαν τα βάσανα της φυλακής οι πόνοι.

Γενικά, θα λέγαμε ότι η ζωή του ανθρώπου 
είναι στενά συνυφασμένη και με βάσανα, κόπους και 
μόχθους. Σε ποιήματα κατά την Τουρκοκρατία συνα-
ντάμε τον στίχο: 

Είδα δε και βάσανα, είδα και έπαθά τα.
Επίσης στη μεσαιωνική περίοδο (5ος έως 15ος αι. 

μ.Χ.) συναντάμε τον στίχο:
Τα είδες και τα έπαθες, ειπέ, αφήγησόν με.
Η ανωτέρω φράση έχει γίνει παροιμιώδης και την 

χρησιμοποιούσαν και παλαιότερα. Συγγραφέας του 
4ου αι. μ.Χ., περιγράφοντας επικίνδυνο ταξίδι γράφει: 
Ιδόντες και παθόντες, ά μηδέ όναρ ηλπίσαμε. 
(Αφού είδαμε και πάθαμε πράγματα που ούτε στον 
όνειρό μας ελπίζαμε να τα δούμε).

2. Έννοια σου και θα σου κόψω (ή θα του κόψω) 
εγώ τον βήχα. 

Αυτή η φράση λέγεται από κάποιον που είναι 
θυμωμένος και αποφασισμένος, ώστε να θέσει τέλος 
σε άλλον που τον ενοχλεί και τον στενοχωρεί με τη 
στάση και τη συμπεριφορά του. Ο νέος, της βυζαντι-
νής περιόδου, που αγαπούσε μια κοπέλα, προκειμέ-
νου να τη βλέπει, για να κινήσει το ενδιαφέρον της, 
περνούσε συχνά έξω από το σπίτι της. Άλλωστε ήταν 
γνωστή και η παροιμιώδης φράση: 

Και με το συχνοπέρασμα πιάνεται η αγάπη. 
Βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις οι νέοι έπαιρναν 

μέτρα προφύλαξης, ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί 
από άλλα μέλη της οικογένειας. Το νεότερο δημοτικό 
τραγούδι προτρέπει τη νέα πως η παρουσία της δεν 
θα κινήσει υποψίες σε τρίτους.

-Έβγα στο παραθύρι κρυφά απ’ τη μάνα σου και 
κάνε πως ποτίζεις τη μαντζουράνα σου. 

Έτσι, και ο νέος εραστής στα βυζαντινά χρόνια, 
προκειμένου να δώσει το στίγμα της παρουσίας του 
στη νέα του πόθου του, με διακριτικό τρόπο, για να 
μην γίνει αντιληπτός από άλλα μέλη της οικογένειας, 
έβηχε με προσποιητικό τρόπο. Μας είναι γνωστός και 
ο στίχος: 

Από την πόρτα σου περνώ, βήχω και ξερο-
βήχω.

Βέβαια, όταν αυτό επαναλαμβανόταν, κάποια 
στιγμή θα γινόταν αντιληπτό από μέλη της οικογέ-
νειας, πράγμα που προκαλούσε την οργή και την 
αγανάκτηση των συγγενικών προσώπων της νέας, 
και κυρίως του πατέρα, της μάνας ή του μεγαλύτε-
ρου αδερφού. Αυτοί, αγανακτισμένοι απειλούσαν τον 
εραστή με τη φράση: έννοια σου κι εγώ θα σου κόψω 
τον βήχα, δηλαδή θα βάλω τέλος σ’ αυτή τη κίνηση 
του νέου. Βέβαια, η φράση επεκτείνεται και για άλλες 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες κάποιος γίνεται ενοχλη-
τικός, με τη συμπεριφορά του προς συνάνθρωπο ή 
όταν ένα άτομο συστηματικά αδικεί κάποιο άλλο.

3. Καλορίζικος και κακορίζικος
Η σημασία αυτών των λέξεων είναι αντίστοιχα 

ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Το β΄ συνθετικό αυτών 
των λέξεων είναι ρίζα και ριζικός. Ρίζα, ως γνωστό, 
είναι το μέρος των φυτών που είναι μέσα στο χώμα, 
απ’ όπου παίρνει ουσίες και τρέφεται. Η λέξη ρίζα έχει 
και τη σημασία του δέντρου ως μονάδας. Λέμε, έχει 
εκατό ρίζες ελιές. Η λέξη ρίζα σημαίνει και την αρχή 
ή τα βάση ή την αιτία ενός πράγματος, ενός φαινο-
μένου ή γεγονότος. π.χ. να αναζητήσουμε τη ρίζα του 
κακού. Επιπλέον έχει και τη σημασία της καταγωγής 
ενός ατόμου.

Ριζικό: είναι η τύχη, η μοίρα, το πεπρωμένο, ο τόπος 
καταγωγής, η αρχή του γενεαλογικού δέντρου. Φταίει 
το κακό το ριζικό μας. Αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό 
περπάτει.

Κόρη μ’, που ’ναι το γένος σου και πού το ριζικό 
σου; (ποίημα Ηπειρώτικο)

Καλορίζικος : Είναι αυτός που έχει καλές ρίζες. 
Αναφέρεται κυρίως σε φυτά. Όταν ένα φυτό πιάσει, 
όπως λέει ο λαός, τότε το φυτό ευδοκιμεί, αναπτύσ-
σεται, είναι καλορίζικο.

Ας είναι καλορίζικο τ’ αμπέλι που φυτεύγω ( Από 
τραγούδι της Καρπάθου).

Από τα φυτά της φύσης η λέξη πέρασε ως ευχή 
για τους ανθρώπου με την έννοια να ζήσει ή να 
ριζώσει κάποιος. Επομένως, καλορίζικο είναι το φυτό 
που η ρίζα αναπτύχθηκε αλλά και καλορίζικος είναι 
ο άνθρωπος που γνωρίζει την ευτυχία. Η λέξη καλο-
ρίζικος ως ευχή λέγεται σε περιπτώσεις ευχάριστων 
γεγονότων. Τέτοια είναι η αρχή μιας καινούριας ζωής 
ή μιας νέας περιόδου. Καλορίζικο το νεογέννητο. Nα 
είναι καλορίζικοι οι νιόπαντροι. Kαλορίζικο το σπίτι.

Αντίθετα το κακορίζικος έχει τη σημασία του 
δυστυχισμένος, κακομοιριασμένος, κακότυχος. Η 
εμφάνισή του προκαλεί οίκτο ή απέχθεια (κακορίζικο 
αρνί). Κακορίζικος είναι και ο κακοφτιαγμένος, ο ελατ-
τωματικός ή ο δύστροπος άνθρωπος.

4. Καμαρώνω, καμάρι και ξετσίπωτη
Οι λέξεις «καμαρώνω» και «καμάρι μου» βρίσκο-

νται στην ημερήσια διάταξη στα χείλη πολλών γυναι-
κών και αντρών. Οι λέξεις έχουν την απαρχή τους στη 
Βυζαντινή περίοδο. Οι Βυζαντινοί, όταν χαιρετούσαν 
κάποιον, δεν έβγαζαν το κάλυμμα από το κεφάλι τους, 
αλλά, για να τιμήσουν έναν, που είχε κάποιο αξίω-
μα, έκαναν μια υπόκλιση, μικρότερη ή μεγαλύτερη, 
ανάλογα με τον βαθμό του αξιωματούχου. Αυτή την 
υπόκλιση την έλεγαν καμάρωμα, δηλαδή κύρτωση του 
σώματος προς τα κάτω. Έτσι, το σώμα σχημάτιζε ένα 
είδος καμάρας. Καμάρα ήταν θολωτή κατασκευή ημι-
κυκλικού σχήματος (π.χ. καμάρα του ποδιού). Όμως, 
αυτό το κύρτωμα του σώματος το έκανε και η νύφη. 
Αυτή η στάση, δεν είχε κάτι το σοβαρό και είχε ως 
αποτέλεσμα την προσποίηση ή την ψευτοσοβαρότητα. 
Έτσι, κατάντησε η λέξη καμαρώνω να σημαίνει σε μας 
περηφανεύομαι, μεγαλοφρονώ, καυχιέμαι.

Ο Πλούταρχος (ιστορικός και βιογράφος, περ.45- 
120 μ.Χ.) γράφει για τις γυναίκες των Θηβαίων: «προ-
σωπιδίω δοκείν παν το πρόσωπον κατειλήφθαι, οι γαρ 
οφθαλμοί διαφαίνονται μόνον, τα δε λοιπά μέρη του 
προσώπου πάντα κατέχεται ιματίοις».

Ο Δίων ο Χρυσόστομος (2ο αι. μ.Χ.) γράφει για 
τις γυναίκες της Ταρσού (πόλη της Μικράς Ασίας 
στη Νομαρχία των Αδάνων): «τούτον τον τρόπον 
κατεστάλθαι και βαδίζειν, ώστε μηδένα μηδέ εν αυτώ 
μέρος ιδείν μήτε του προσώπου μήτε του λοιπού 
σώματος».

Οι Βυζαντινές δεν κάλυπταν ολόκληρο το πρό-
σωπο. Η Άννα η Κομνηνή (πριγκίπισσα, ιστορικός και 
γιατρός, 1083 – 1153 μ.Χ.) αναφέρει «την επικαλύ-
πτουσαν το πρόσωπον οθόνη», ώστε να καλύπτει το 
μέτωπον, τας παρειάς και την κάτω σιαγόνα αφήνουσα 
ακάλυπτον την ρίνα, το στόμα και τους οφθαλμούς. 

Κατά τον Μεσαίωνα μια σοβαρή γυναίκα έπρεπε 
να έχει καλυμμένα τα μαλλιά του κεφαλιού της, να 
μην είναι αναμαλλαρέα, όπως έλεγαν, και να μην δεί-
χνει, ιδιαίτερα στους άντρες, ολόκληρο το πρόσωπο. 
Στη Μάνη θεωρούνταν μεγάλη προσβολή, αν κάποια 
γυναίκα έλεγε: με ξεμόρφωσε , δηλαδή, την εξέθεσε 
κάποιος, αφού φανέρωσε τη μορφή της, μετά την 

αφαίρεση της οθόνης, που κάλυπτε το πρόσωπό της.
 Η οθόνη αυτή, παλαιότερα λεγόταν προσωπίδιν 

και αργότερα στομομάνικον. Κατά την υστεροβυζαντι-
νή περίοδο (1081 – 1453), λεγόταν τσίπα. Όταν μια 
γυναίκα, αδιαφορώντας για τα χρηστά ήθη, αφαιρού-
σε την οθόνη και έδειχνε με αναίδεια το πρόσωπό 
της, λεγόταν ξετσίπωτη1. Έτσι, η ξετσίπωτη ήταν η 
αδιάντροπη και η λέξη τσίπα πήρε και τη σημασία της 
ντροπής. Δεν έχει τσίπα επάνω της, είναι αδιάντροπη.

Ο Ηρόδοτος (480-420 π.Χ., ιστοριογράφος) έγρα-
ψε: Άμα δε το χιτώνι εκδυομένω εκδύεται και την 
αιδώ γυνή (Άμα η γυναίκα βγάλει το φόρεμά της, 
βγάζει και τη ντροπή της μαζί.

5.Τάζει λαγούς με πετραχήλια 
Η φράση αυτή λέγεται, όταν κάποιος δίνει πολλές 

υποσχέσεις, αλλά δεν εκπληρώνει καμία. Μ’ άλλα 
λόγια τάζει, αλλά δεν γιορτάζει. Ας ξεκινήσουμε από 
τη λέξη πετραχήλι (περί + τράχηλος, που σημαίνει 
καθετί που περιβάλλει τον τράχηλο, τον λαιμό). Έτσι, 
λεγόταν η δερμάτινη ταινία, που ήταν γύρω από 
τον λαιμό ζώου, όπως κριαριού, τράγου, σκυλιού. 
Το πετραχήλι λεγόταν και κουδουνιά, επειδή από το 
πετραχήλι κρεμούσαν κουδούνια. Βέβαια, κρεμού-
σαν κουδούνι σε γερά και όμορφα ζώα, που έπαιζαν 
τον ρόλο του ηγέτη στο κοπάδι. Έτσι έχουμε τις 
φράσεις: της καλής γίδας κρεμούν το κουδούνι 
(Μεσσηνία), στα γκεσέμια2 κρεμούν τα κουδούνια 
(Ήπειρος), του κρέμασαν το κουδούνι, δηλαδή, 
τον έκαμαν αρχηγό (Στερεά Ελλάδα), ποντικός κου-
δούνι φόρει/τσ’ αν το φόρει ποιος τον θώρει ; 
(Κάσος). Γενικά, το ζώο που έφερε κουδούνι ήταν το 
κάτι εξαιρετικό ή υπέροχο. 

Έτσι, γεννήθηκε και η φράση τάζει λαγούς με 
πετραχήλια, για να δηλώσει ότι δεν είναι ποτέ δυνατό 
να συμβεί αυτό στην πράξη, άρα δηλώνεται υπόσχεση 
ανεκπλήρωτη. Παράλληλα, λεγόταν και η φράση τάζει 
λαγούς με κουδούνια. Και σ’ αυτή την περίπτωση οι 
μεγάλες υποσχέσεις δεν εκπληρώνονται. Πάντως, 
υπάρχει και η εξήγηση ότι δίνονται υποσχέσεις ανεκ-
πλήρωτες, αφού δεν υπάρχουν λαγοί με κουδούνια ή 
πετραχήλια.

Θα κλείσω το παρόν κείμενο με μια ανάμνηση, 
που σχετίζεται με λαγό. Το περιστατικό μου το είχε 
διηγηθεί ο θείος μου ο Παντελής Θανασούλας, που 
ξεκαλοκαίριαζε για κάποια χρόνια στο Ηλιοχώρι 
Ζαγορίου. Σ’ έναν γάμο που γινόταν στο χωριό, σε 
κάποια στιγμή, πρότειναν να μπει στον χορό κάποιος 
Νασιώκας. Εκείνος, επειδή δεν τα πήγαινε καθόλου 
καλά με τον χορό, απάντησε; Ευχαριστώ πολύ, αλλά 
καλύτερα να με βάλετε να κυνηγήσω έναν λαγό στον 
ανήφορο παρά να με βάλετε στον χορό. 

Παραπομπές
1. ξετσίπωτη: α) αυτή που δεν έχει τσίπα. τσίπα. μσν. τσίπα < 
σλαβ. tsipa η [tsípa] πέτσα, κρούστα. Πρόκειται για ένα 
λεπτό στρώμα, σχετικά σκληρό, που σχηματίζεται πάνω σε 
μια παχύρρευστη επιφάνεια· H  πέτσα  στο γιαούρτι ή στο 
γάλα. β). Μεταφορικά σημαίνει ντροπή  για συμπεριφορά 
που έχει σχέση με τη σεξουαλική ηθική: Δεν έχει τσίπα επάνω 
της, είναι ντιπ ξετσίπωτη. γ). φιλότιμο: Δεν έχεις καθό-
λου τσίπα και προσπαθείς να με κοροϊδέψεις μπροστά στα 
μάτια μου; 
2. γκεσέμι: κριάρι ή τράγος, που οδηγεί το κοπάδι. [τουρκ. 
kösem -ι με τροπή του αρχικού [k > g] αναλ. προς αρσ. και 
θηλ. με παρόμοια εναλλ.: καμήλα - γκαμήλα].
[Πηγές: 1.Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, Φαίδωνα 
Κουκουλέ. 2) Βικιπαίδεια. 3) Λεξικό Νεοελληνικής γλώσσας].

Βυζαντινές λέξεις και φράσεις στους Σαρακατσάνους μέρος 4ο

του Γιώργου Καπρινιώτη
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Στα μαντάνια του Γιούλα

'Επ!.... Σταμάτα μωρέ. Το πρώτο μας άλογο, ο 
Ψαρρής μας,  αρματωμένο καλά, με κύριες 
τις αποχρώσεις κόκκινου στο αλογότσιολο, 

χλιμίντρισε, ανασήκωσε λίγο τα μπροστινά πεταλω-
μένα πέλματά του κι αναμέρισε για να ξεφορτώσουμε 
τα σέα όξω απ' τα μαντάνια του Γιούλα. Aκολούθησαν 
και τα άλλα δύο, o Ελαφάκης και η Ρόιδω. Όμως η βοή 
των νερών τα 'σκιαξε λίγο και πρόγκιξαν. Τα ηρέμησε 
η θειά Κώσταινα,  με το χαμηλό τόνο των επιφωνημά-
των που  αυτά είχαν συνηθίσει. 

Είχε ξημερώσει για τα καλά και το φως της φθι-
νοπωρινής μέρας άρχισε  να ξεχειλίζει στο πευκοδά-
σος της Βωβούσας. Το νερό βούιζε δυνατά. Τα χτυ-
πήματα από τα ξύλινα  σφυριά  των μαντανιών δυνα-
τά στην αρχή και  μετά αποσοβούσαν πάνω στα μπα-
χτά  τσόλια. 

- Ω! γναίκες, καλωσόρσιταν, χούγιαξε ο Γιούλας. 
Ένας μέτριου αναστήματος άντρας, γεροδεμένος 

με προφορά βαριά, γιομάτη σύμφωνα, λόγω επιρρο-
ής από τη βλάχικη γλώσσα. Μάτια εκφραστικά και 
βλέμμα γρήγορο, απ' την πολύ δουλειά εκπαιδευμέ-
νο. Ξεφορτώσαμε τα άλογα κι η μάνα τα έδεσε πέρα 
στα σιάδια να χαλαρώσουν, να φάνε μέχρι το δείλι, το 
τελευταίο χορτάρι του καλοκαιριού που ήταν καταγής, 
ακόμη ζωντανό από το νερό του ποταμιού. Μετά, θα τα 
μάζευε για να τα δέσει όξω απ' τα μαντάνια, να έχουν 
ασφάλεια απ' τα ζλάπια του βουνού.

Τα μαντάνια, ολόκληρο συγκρότημα, αξιοθέατο για 
την εποχή, από νιροτριβιές, στροβίλους χειμαρρώδους 
νερού, οβίρες, αυλάκια νερού που έτρεχε με δύνα-
μη να μπει στο ξύλινο μαντάνι, λαναριστήριο,  παρα-
πήγματα βοηθητικής χρήσης  φτιαγμένα με ξακρίδια, 
το κυρίως σπίτι στο ισόγειο, και στο ανώγειο το άλλο, 
που φιλοξενούσε για διανυκτέρευση και απέξω κατι-
φέδες, μαργαρίτες, μολόχες, γαρυφαλλιές, σκυλάκια, 
πρασινάδες ... 

Σταγόνες νερού στο πρόσωπό μου από τη δυνατή 
εκτίναξη, μυρωδιές από κέδρα· κι οι όχτοι δίπλα στο 
ποτάμι  πράσινοι κι υγροί μετά την δέση. Πιο πάνω 
ήταν η δέση, πριν το πέτρινο γιοφύρι, όπου το νερό 
ήταν  ήρεμο, σαν σε γιομάτη και υπερχειλίζουσα λεκά-
νη και μετά έπεφτε ορμητικό για την νεροτριβή και τις 
ανάγκες της. 

Απουλιόμουν σχεδόν μέσα στο νερό, παίζοντας 
στις πετρούλες, πατώντας εδώ και εκεί από πάνω τους, 
να μην γλιστρήσω. 

Βάρεσε πια  για τα καλά  ο ήλιος, αρχήνισε να 
ζεσταίνει ο αέρας και γιόμισε  φως η μέρα  και πολλές 
μικρές γαλάζιες  και  κίτρινες πεταλούδες στην οβίρα 
δίπλα από τον ψηλό έλατο. Αυτές αιωρούνταν πάνω 
από το νερό και ξεκουράζονταν δίπλα στα  πελεκούδια 
και στα βρεγμένα καφετιά από τη σήψη φύλλα,  που 
τελείωναν τον κύκλο τους και άντε  πάλι..., σαν την 
ζωή μας. Ο Γιούλας  σιγοσφυρίζοντας, πέρασε μπρο-
στά μας ανάμεσα από τις μεγάλες ποταμίσιες πέτρες· 
και χαμογέλασε αποφεύγοντας μια νεροφίδα. 

Ξαποστάσαμε λίγο. Η μάνα έβγαλε το ψωμάκι από 
το μισάλι που το είχε τυλίξει. Μοσχομύρισε ο τόπος. 
Το ΄χε ψήσει στον ξυλόφουρνο πριν φύγουμε. Το ΄πια-
σε χαραή και μετά το 'βαλε στην μικρή πινακωτή και 
το σκέπασε από πάνω με ένα σκτί από το Κριθαροπά-

ζαρο στα Γιάννενα και από πάνω έβαλε ένα τσόλι κόκ-
κινο για να γένει και να φουσκώσει μέχρι να το ψήσει. 
Το 'ψησε μετά  το σκάρο, για να αφήσει και πίσω στην 
στάνη μας, στη Μόρφα και για να πάρουμε μαζί μας 
φρέσκο. Σε όλο το δρόμο  αυτό μοσχομύριζε και περί-
μενα κι εγώ πότε θα το φάμε δίπλα στο ποτάμι, σαν 
εκδρομή. 'Υστερις έβγαλε και από το τυρολόι που το 
'φτιαξε ο μπάρμπα Σπύρος  απ' το τομάρι της μικρής 
γκέσας,  μια μικρή μπλάνα τυρί, νόστιμο, πολύ αλα-
τισμένο και με έντονη μυρωδιά  παλαίωσης και δύο 
ντοματούλες  από το κηπάρι της Λούτσας. Tο κοτσάνι 
τους μοσχομύριζε και η μυρωδιά τους αψιά και κυρί-
αρχη απλώθηκε στην ατμόσφαιρα. Οι ντοματούλες 
γένονταν αργά στο βουνό, στο τελείωμα του καλοκαι-
ριού· έβαλε και ριγανούλα από τη Βάλια Κάλντα. Την 
είχε μαζέψει πέρισυ ο πατέρας στον τρουβά του, όταν 
στάλιζαν τα πρότα και είχε χρόνο· κι ύστερα έφυγε για  
πάντα, για το αλαργινό ταξίδι...  Αποφάγαμε και αρχί-
σαμε τη δουλειά στα μαντάνια. Είχαμε πολλά σκτιά 
για να γένουν. Οι κουπέλες της στάνης όλο το καλο-
καίρι τα ύφαιναν, άλλα για τα προικιά τους και άλλα 
για να τα πουλήσουμε μαζί με το τυρί στο Μέτσο-
βο, να πάρουμε παράδες για να αγοράσουμε μακαρό-
νια, αλεύρι, τα τελείως απαραίτητα, αλλά και τα λίγα 
περιττά, φλώρες ριγωτές καραμελίτσες, καμιά τσικο-
λάτα, μπισκότες για μένα και λουκουμάκια. Είχαμε 
και για πλύμα βελέντζες,  φλοκοτά, μαντανίες, πολλά 
τσόλια, να καθαρίσουν για να τα πάρουμε στα χειμα-
διά. Η μάνα πήρε μαζί της από τη στάνη, τον κόπανο 
να πλύνει τα σαμαροσκούτια δίπλα στο ποτάμι, παρα-
δώθε από τα μαντάνια. Εκεί είχε βάλει ο Γιούλας μια 
μεγάλη πέτρα  που ήταν σαν μπάγκος δίπλα στο νερό, 
για να πλένουν οι γυναίκες άλλα σκτιά. Ο κόπανος, η 
βοή των νερών, το τακ - τουκ των μαντανιών, ήταν οι 
κυρίαρχοι ήχοι· κι μετά τα χλιμιντρίσματα των αλόγων 
και τα κακαρίσματα από τις κότες που πηγαινοέρχο-
νταν χωρίς προορισμό πέρα δώθε. 

Ο Γιούλας ακούραστος να τα βάνει στη γούρνα και 
τα άλλα για να γένουν στο μαντάνι, που τα βάραγε το 
νερό δυνατά να απολύσουν οι στριμμένες κλωστές, να 
πήξουν, να γένουν καλά. Δεν παραπονιόταν για τίποτε 
και ούλο έλεγε, γκίνι, γκίνι! Σχεδόν όλη τη μέρα, αυτό 
γίνονταν και  μετά, αφού λαγάρισαν καλά, τα απλώ-
σαμε όξω απ' το μαντάνι να λιαστούν σε κάτι χοντρές 
τριχιές, δεμένες ανάμεσα από ξύλινους στύλους ξερών  
πελεκημένων πεύκων. 

Το απόγιομα, αργούτσικα τα μάσαμε μέσα στα 
χαγιάτια για να μην πέσει πάνω τους πολλή υγρα-
σία, να μην νοτίσουν και ταχιά θα τα βάλουμε  πάλι 
στις τριχιές. Σουρούπωσε πια για τα καλά και τα που-
λιά μαζώχτηκαν στα δέντρα. Οι κότες κούρνιασαν στο 
κοτέτσι κι οι σκύλοι σιώπησαν.

Άρχισε να μας μαζεύει το κρύο της νύχτας. Είχαμε 
ανάψει φωτούλα στα σιάδια και καθόμασταν πάνω από 
ένα χραδένιο μαλλίσιο τσόλι. Η μάνα αβάρετη, παρόλο 
που την τσιουκάνιζαν τα πόδια, να κάνει δουλειές όλη 
μέρα και να ορμηνεύει. 

- Μην κάτσετε  εκεί, έχει μαγάρα από αρκούδα...
- Μην... 
- Μην...
Κι η μάνα έβρασε στην πυροστιά πάνω από τη 

φωτούλα λιασμένα κεράσια που τα 'χε μαζέψει από τς  
Άη Παρασκευής με λίγη ζαχαρίτσα και πολύ νεράκι  
σαν σούπα και  μόλις χόχλαξαν, με το χλιάρι ο καθένας 
μας,  έφαγε κι απόψε. Μια σούμπρα από κεράσι ξεχα-
σμένη, την έθαψα παρακείθε. 

- Του χρόνου μάνα λες να γένει κερασιά; Να την 
πάρουμε στη Μόρφα, να τη φυτέψουμε πίσω από το 
κονάκι; 

- Αμέ, δίπλα στο νερό και δεν θα γένει; Μη χολιάς 
εσύ!

Μετά κάναμε όλοι  το σταυρό μας. 'Αλλοι  από 
πίστη και άλλοι από φόβο,  για να ξορκίσουμε το κακό 
της νύχτας. 

Το ντρίλινο φόρεμά μου, που μου το 'φτιαξε η Τού-
λα από τα περισσεύματα των παντελονιών των αντρών 
της στάνης, ήταν σχεδόν υγρό από τις αδιόρατες στα-
γόνες νερού, αφού ολημερίς ήμουν δίπλα στο ποτάμι. 
Τα πατούνια στα πόδια μου, με ζέσταιναν λίγο, αλλά 
και πάλι  μαζώχτηκα γκβάρι. Τα μπακακάκια άρχισαν 
να κοάζουν και δεν είχαν σταματημό. Η βοή του νερού 
δεν σταμάτησε, αλλά με το νύχτωμα ήταν πιο φοβε-
ρή. Πήχτρα! Πίσσα! Σκοτάδι! Κι αγρίεψε και το νερό,  
χωρίς τη ζωή της μέρας. 

- Μάνα πως γένεται το νερό;
- Στίβονται τα σύγνεφα και γένεται. 
- Μάνα από τί γένεται το σύγνεφο; 
- Σώπα, δεν τελειώνουν τα πως και τα γιατί. 
- Μάνα  φοβάμαι το σκοτάδι και τη νύχτα φοβάμαι 

και το νερό, πως βουίζει δυνατά!
- Μην το ακουρμαίνεσαι, ακούμπα και τλουπόξ', να 

μην γλέπεις όξω. Παιδί μου το νερό καθαρίζει, καθαρί-
ζει και τις αμαρτίες μας.  Τί έκανες σήμερα;

- Τίποτις μάνα!
- Το νερό άμα το ακολουθήσεις, θα σε ταξιδέψει σε 

άλλους κόσμους. Κάνε σαν να έχεις φτερά και ακο-
λούθα το.... 

- Μάνα, αφού και μέσα στην βελέντζα σκοτάδι είναι!
- Τότε δες τα αστεράκια  από το παραθύρι του Γιού-

λα και θυμήσου τον πατέρα σου, που είναι εκεί πάνω 
στον ουρανό και δεν σκιάζεται. Άσε το νερό να σε ταξι-
δέψει.... 

- Μάνα μαργώνου, από την κρυότη, από τον φόβο ..., 
από τον πόνο του θανάτου.  Μάνα, αυτός ο πόνος του 
θανάτου,  πάντα βγαίνει το βράδυ και τώρα με την βοή 
του νερού είναι μεγαλύτερος και παρακάτω από εδώ 
είναι και τα Κατράνια... Είναι και η Μπετρούμστα.... 
Και δεν ξέρω και τι άλλο είναι.  Μην είναι και τέρατα...

- Καλά μην κάνεις έτσι. Λάρωσε! Ταχιά μόλις ξημε-
ρώσει, όλα θα 'ναι καλύτερα στο φως της μέρας και το 
νερό δεν θα το σκιάζεσαι. Θα παίζεις μαζί του  και θα 
ξεδιψάς!

Αχ μάνα! Ο πόνος του θανάτου όσο παλιός κι αν 
είναι, πάντα βγαίνει αντικρίζοντας τις αθάνατες πέτρες 
του Γιούλα, δίπλα στο ποτάμι. Απόκοσμο πια το τακ 
- τουκ απ' τα μαντάνια και ο Γιούλας ταξιδεύει με το 
νερό σε ωραίους λειμώνες.

ΒΩΒΟΥΣΑ - ΧΙΝΟΠΩΡΟ 2021

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
σέα: πράγματα
πρόγκιξαν: ξαφνιάστηκαν
ξακρίδια: στενόμακρα ξύλα που απομένουν μετά από επεξερ-
γασία των κορμών των  δέντρων.
απουλιόμουν: αφηνόμουν
μισάλι: τραπεζομάντηλο
σκτι: ρούχο
σκάρος: έξοδος κοπαδιού για βοσκή κυρίως μετά τα μεσά-
νυχτα
τυρολόι: μικρό τομάρι για τυρί
γκέσα: μαύρη γίδα
μπλάνα: τετράγωνο κομμάτι τυριού
πρότα: πρόβατα
στάλιζαν: κάθονταν το μεσημέρι στον ίσκιο και αναπαύονταν
σαμαροσκούτι: χοντρό μάλλινο ύφασμα που μπαίνει στο εσω-
τερικό του σαμαριού
γκίνι: καλά στη βλάχικη γλώσσα
λαγάρισαν: καθάρισαν
χραδένιο: ριγωτό
τσιουκάνιζαν: πονούσαν από το κρύο και τις δουλειές
μαγάρα: ακαθαρσία
χλιάρι: κουτάλι
σούμπρα: κουκούτσι
χολιάς: σκας - στενοχωριέσαι
πατούνια: πλεχτές μάλλινες κοντές κάλτσες.
γκβάρι: κουβάρι, με έμασε το κρύο κουβάρι
μπακακάκια: βατραχάκια
ακουρμαίνεσαι: ακούς με προσοχή
τλουπόξ': σκεπάσου, κουκουλώσου
γλέπεις: βλέπεις
μαργώνου: κρυώνω
Μπετρούμστα: τοποθεσία -  μαύρος ογκώδης βράχος δίπλα 
στο ποτάμι
Κατράνια: περιοχή - τοποθεσία  που έβγαζαν το κατράμι 
(κατράνι)
λάρωσε: ησύχασε, ηρέμησε
ταχιά: αύριο

της ΕΛΕΝΗΣ Π. ΡΑΠΤΗ

Βιωματικά και μη



τα
σαρακατσανικα 11φ. 90

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

• Δεν έχει δεύτερο βρακί, τσελιγκοπού-
λα θέλει.
• Δεν βοσκάει χορτάρι και δεν τρώει 
άχυρα.
• Δεν είχε με ποιον να κουβεντιάσει και 
ρώταγε την κλίτσα του. Ανάγκη επικοι-
νωνίας μέσα στη μοναξιά του.
• Δεν θέλω κλέφτες για τραγιά, κλέ-
φτες για τα κριάρια μον’ θέλω κλέφτες 
για σπαθί, κλέφτες για το τουφέκι17. 
Προφανώς ο καπετάνιος απευθύνεται 
στον αρχηγό της στάνης για τη στρατο-
λόγηση παλικαριών δεδομένου ότι κατά 
την περίοδο της τουρκικής κατάκτησης 
τα νομαδικά τσελιγκάτα τροφοδοτού-
σαν με άντρες τα σώματα των κλεφτών 
και αρματολών.
• Δεν κουτσαίνει η γίδα από το κέρατο. 
Σαθρό επιχείρημα για όποιον προφασί-
ζεται ασθένεια για αποφυγή εργασίας.
• Δέκα τζιομπαναραίοι, δέκα κλίτσες, 
δέκα αφεντικά ή τα πρόβατα, που έχουν 
πολλά αφεντικά, τα τρώει ο λύκος.
• Δεν είδα, δεν ξέρω, δεν έχω. 
Στερεότυπη απάντηση των νομάδων 
προς αγροφύλακες, δασικούς, ιδιοκτή-
τες λιβαδιών, όταν αυτοί ζητούσαν πλη-
ροφορίες για άλλους ποιμένες, οι οποίοι 
έκαναν ζημιές με τα κοπάδια τους στα 
σπαρτά και στα απαγορευμένα.
• Δεν με φύλαγαν τα μαύρα γένια, αλλά 
τα μαύρα γίδια. Η εργασία δημιουργεί 
περιουσία και κύρος και όχι η ναρκισ-
σιστική έπαρση.
• Δεν το δείχνει η γίδα, το δείχνει 
το κέρατο. Προσπάθεια απόκρυψης 
κάποιας παρανομίας αποτυχαίνει, όταν 
υπάρχουν εμφανή τεκμήρια.
• Δός μου τον τρουβά για τα πρόβατα 
να κινήσω. Ο ρογιασμένος τζιομπάνος 
απαιτεί και δικαιούται το σακούλι με το 
ψωμί σε καθημερινή βάση.
• Έβαλε το κεφάλι του στον τρουβά. 
Ανέλαβε επικίνδυνη αποστολή.
• Έγινε το γάλα λάιο. Έγινε χαλασμός, 
ύβρεις, ξυλοδαρμοί…
• Έμαθε δυό κλίτσες γράμματα. Στα 
γράμματα της αλφαβήτου οι ποιμενό-
βιοι έδιναν το σχήμα της κλίτσας τους 
σαν να επρόκειτο να τα κρεμάσουν από 
κάποιο κλαδί.
• Εμείς οι βλάχοι, όπως λάχει.
• Εμένα μού’κλεψες τ’αρνί κι εσένα να 
ψοφήσει.
• Εγώ μυξιάρα είμαι, είπε η προβατίνα, 
αλλά μυξιάρης δεν θέλω να με βοσκή-
σει. Μυξιάρης:ασθενικός. Η ποιμενική 
ζωή είναι απαιτητική, ο βοσκός οφείλει 
να είναι ανθεκτικός στις μύριες κακου-
χίες.
• Είναι το λάιο πρόβατο. Είναι ο ανεπι-
θύμητος, ο αποδιοπομπαίος. Αντιφατική 
η λαϊκή ψυχή απέναντι στο λάιο πρόβα-
το. Η δημοτική μούσα το επαινεί 
″…να βγούν οι βλάχοι στα βουνά, να 
βουν οι βλαχοπούλες
να βγουν τα λάια πρόβατα με τα λαμπρά 
κουδούνια18″.
• Έλιωσα χρόνους δώδεκα στα πρόβατα 
να τρέχω και βαριές δουλειές να έχω19. 
Εξουθενωτική η ζωή του ρογιασμένου 
ποιμένα (πιστικού), ο οποίος ουδέποτε 
έπαιρνε άδεια να επισκεφτεί την οικο-
γένειά του.

• Έπεσαν τα όρνια στο θρασίμι. θρασί-
μι: νεκρό ζώο.
• Έφαγα το ψωμί σου, γαμώ τον τρουβά 
σου. Αχαριστία, ιδιοτέλεια, αγένεια.
• Έκαψα την καλύβα μου να μη με 
φαν(ε) οι ψύλλοι20. Όποιος επιθυμεί 
να απαλλαγεί από τις έγνοιες και τις 
ενοχλήσεις, δεν δημιουργεί περιουσίες, 
ούτε αναλαμβάνει θέσεις και αξιώματα.
• Είναι σαν γίδα απορμένη. 
Απορριμμένη: γίδα που απέβαλε το 
έμβρυο. Αναφορά σε γυναίκα λιπόσαρ-
κη και άχαρη.
• Είναι σαν παλιοπροβιά. παλιοπρο-
βιά: δέρμα από γηρασμένο πρόβατο. 
Λέγεται για άνθρωπο με σκαμμένο το 
πρόσωπο από τις ρυτίδες και συρρικνω-
μένο σώμα.
• Είδε η γίδα της προβατίνας το… και 
γέλασε. Το δικό της, που τό’καψε ο 
ήλιος, δεν το βλέπει21.
• Έρχεται χρόνος δίσεκτος και μήνας 
οργισμένος και χάνονται τα πρόβατα 
και χάνονται τα γίδια22. Από δημοτικό 
τραγούδι.
• Η κάλλισια έγινε μιστιά, πέρασε ο και-
ρός της. Κάλλισια: προβατίνα με άσπρο 
μαλλί, άσπρο πρόσωπο με μαύρα στίγ-
ματα στο μέτωπο, στα μάτια, στα πόδια 
και στ’αφτιά. Μιστιά: γηρασμένη, ίσως 
από τη λέξη μεστή, πλήρης ημερών.
• Η βροχή πέρασε, η κάπα δεν χρειά-
ζεται.
• Η γίδα ακόμα δεν γέννησε και το 
κατσίκι παίζει στην αυλή. Αναφορά 
στον επηρμένο που έχει πρόωρα παρά-
λογες προσδοκίες ή θριαμβολογεί για 
κάτι μελλοντικό και αβέβαιο.
• Η δική μου καλύβα κάηκε, καμία να 
μη μείνει.
• Η κλίτσα έχει δυο άκρες. Κάποιος 
σηκώνει απειλητικά την κλίτσα ενα-
ντίον άλλου κρατώντας την από τη μια 
άκρη του κλιτσόξυλου. Ο απειλούμενος 
ενδέχεται ν’αρπάξει την κλίτσα από την 
άλλη άκρη και να τον αφοπλίσει. Το 
μήνυμα: Όποιος σχεδιάζει κακό εναντί-
ον άλλου, μπορεί να βρεθεί ο ίδιος στη 
θέση του θύματος.
• Η προβατίνα έσκασε τη βουβάλα. Τα 
ζώα αυτά έβαλαν στοίχημα ποιο θα 
φάει τη μέγιστη ποσότητα τροφής. Η 
βουβάλα κάποια στιγμή χόρτασε, αλλά 
συνέχισε να τρώει ώσπου έπαθε διάτρη-
ση στομάχου και ψόφησε. Η προβατίνα 
έτρωγε-έτρωγε, αλλά λόγω ιδιαιτερότη-
τας στομάχου, αποθήκευε τροφή αλλά 
αφόδευε συγχρόνως. Εξ ου και ο παροι-
μιακός λόγος: η πρατίνα από μπροστά 
ρίχνει και από πίσω βγάζει. Το δίδαγμα: 
Όποιος ανταγωνίζεται κάποιον, οφείλει 
να μελετήσει τις ιδιαιτερότητες του 
αντιπάλου.
• Η προβατίνα και η κοπέλα σε πηγαί-
νουν στην πόρτα του γύφτου και του 
βασιλιά. Τα πρόβατα δεν γνωρίζουν 
κοινωνικές διακρίσεις. Η αδήριτη ανά-
γκη να βρει βοσκότοπο υποχρεώνει 
τον ποιμένα να έρχεται σε επαφή με 
ανθρώπους όλων των κοινωνικών κατη-
γοριών.
• Η προβατίνα που θα πάει στο λόγγο η 
μαλλί θ’αφήσει η κέρατο.
• Η προβατίνα δεν ξέρει γιορτή και 
Κυριακή.
• Η προβατίνα φυλάει τον τεμπέλη.
• Η Πούλια βασιλεύοντας ετούτα παραγ-
γέλνει: ούτε τζιομπάνος στα βουνά, 

ούτε ζευγάς στους κάμπους. Η Πούλια 
δύει στις 5 Δεκεμβρίου. Η ημερομηνία 
αυτή αποτελεί ορόσημο για τους ποιμέ-
νες και τους γεωργούς γιατί τότε αρχίζει 
ο χειμώνας.
• Ήρθε ο σκάρος, ήρθε ο χάρος.
• Ήταν στραβό το κλίμα, το’φαγε και η 
γίδα και απόγινε.
• Ήρθε τ’ αΑη-λιός, γύρνα το καρδάρι 
αλλιώς. Τα πρόβατα την εποχή αυτή 
μειώνουν το γάλα και οι ποιμένες τα 
αρμέγουν τριτόημερα, δηλ. μια μέρα 
αρμέγουν, μια όχι.
• Η φωτιά της ασφάκας είναι σαν της 
νύφης η χαρά. Τα ξερά βλαστάρια της 
ασφάκας υπήρξαν τα πιο χρήσιμα προ-
σανάμματα της φωτιάς για τους ποιμε-
νόβιους γιατί τα έβρισκαν εύκολα. Η 
χαρά της νύφης διαρκούσε ώσπου να 
τελειώσει ο γάμος γιατί στη συνέχεια 
άρχιζε η καταπίεσή της από τα πεθερι-
κά, τα αδέρφια και τους συγγενείς του 
γαμπρού, τους οποίους ″ώφειλε″ να 
υπηρετεί αγόγγυστα.
• Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.
• Θα το βρει η γκαβή τ’αρνί της. Το 
μητρικό ένστικτο βοηθάει την τυφλή 
προβατίνα να βρει το αρνί της ανάμε-
σα σε εκατοντάδες αρνιά. Αλληγορικά: 
όταν γαληνέψουν τα πνεύματα και 
″κατακαθίσει ο κουρνιαχτός″ οι διαπρά-
ξαντες αδικήματα θα αποκαλυφθούν.
• Θα το φέρει ο βλάχος το τυρί. Η ανά-
γκη υποχρεώνει το άνθρωπο να τηρήσει 
τα συμφωνημένα.
• Θα ξεχωρίσουν τα στέρφα από τα 
γαλάρια. Στέρφα: τα πρόβατα που δεν 
έχουν γεννήσει και δεν έχουν γάλα. Στη 
ζωή αξιολογούνται εκείνοι που παρά-
γουν έργο, όσοι δεν προσφέρουν, αγνο-
ούνται.
• Θέλει κι ο Μότσιος καφέ να πάει 
κοντά στα γίδια. Καφέ έπιναν όσοι προ-
σέφεραν σημαντικό έργο στη στάνη. 
Τα γίδια οι ποιμένες των Τζουμέρκων 
και οι Σαρακατσιαναίοι τα θεωρού-
σαν υποδεέστερα των προβάτων. Για 
τα γαλάρια, τα στέρφα, τα γεννημένα, 
τα ζυγούρια όριζαν τζιομπαναραίους 
με κριτήρια την πείρα, τη γνώση, την 
αντοχή, στα γίδια τζιομπάνο όριζαν τον 
οποιοδήποτε.
• Θέλοντας ο βλάχος, μη θέλοντας ο 
ζωγράφος, φόρεσε και συ Χριστέ κόκ-
κινα τσαρούχια.
• Θέλω νερό από ζερβό και πούτσο 
από στερφάρη. Ζερβό: ανήλιο μέρος. Οι 
πηγές στα ζερβά είχαν κρουσταλλιασμέ-
νο νερό. Ο στερφάρης ήταν νέος στην 
ηλικία και εντελώς ξεκούραστος γιατί 
τα στέρφα πρόβατα δεν είχαν άρμεγμα, 
ούτε αρνιά για προσθήλασμα, οπότε η 
ποθοπλανταγμένη θα εύρισκε τον πιο 
ιδανικό ερωτικό σύντροφο για να κατευ-
νάσει τον ακατάσχετο οίστρο της.
• Καλός λογαριασμός, αγιασμός23. Οι 
δίκαιοι λογαριασμοί μεταξύ των ποιμέ-
νων μιας στάνης στο τέλος κάθε εξαμή-
νου συνιστούσαν παράγοντα συνοχής 
της ομάδας.
• Και συ καημένο διάσελο δεν σκας 
καναν διαβάτη. Σκας: εμφανίζεις. Ο 
μοναχικός ποιμένας έχει αγριέψει στην 
ερημιά των βουνών και προσμένει απε-
γνωσμένα ανθρώπινη παρουσία.
• Κάθε βραδιά και γρέκι. Για τους 
νομάδες ποιμένες που κατά τις εποχικές 
μετακινήσεις τους σ’άλλον τόπο ξημε-

ρώνουν, σε άλλον νυχτώνουν.
• Κάθε ψοφίμι έχει το όρνιο του. Όλοι 
έχουν στον ήλιο μοίρα. Ακόμη και οι 
άχρηστοι (ψοφίμια) θα βρουν κάποιον 
να τους προσεγγίσει.
• Κακιά στάνη, κακιά προκοπή.
• Κάνε με νύφη, κάνε με και μαύρο είναι 
το γάλα. Παρόμοια: πετάει ο γάιδαρος; 
Πετάει.
• Κάλλιο να ψοφήσει, παρά να απορ-
ρίξει στο έτοιμο για γέννο. Απόρριξε η 
προβατίνα: Απέβαλε.
• Κάλλιο αρνί και να το τρώω με 
άλλους, παρά παλιοπράτινα και να την 
τρώω μονάχος μου. Παλιοπράτινα: 
γέρικη προβατίνα.
• Κάλλιο πέντε κάρβουνα παρά χίλια 
πρόβατα. Τα πρόβατα απαιτούν φροντί-
δα και στις πιο σκληρές καιρικές συν-
θήκες, ενώ τα κάρβουνα προσφέρουν 
ζέστη.
• Κάλλιο στο σπίτι πιστικός, παρά στα 
ξένα αφέντης. Πιστικός: ρογιασμένος 
βοσκός.
• Καμάρι έχουν τα πρόβατα, καμάρι 
έχουν τα γίδια, καμάρι έχουν και τ’ 
άλογα κι οπού τα καβαλάνε24. Από 
δημοτικό τραγούδι.
• Κράτα φτσέλα το Γενάρη και κάπα 
τον Αύγουστο. Φτσέλα: ξύλινο βαρελά-
κι για νερό που κρεμούσε στον ώμο του 
ο ποιμένας.
• Καρτέρει να ξιντεργάνω απ’τα μαλ-
λιά για να πάμε αντάμα στα μαντριά. 
Καρτέρει: περίμενε. Ξιντιργάνω: να 
τελειώσω, να ξεμπλέξω. Πιθανή προέ-
λευση από τις προθέσεις εξ+αντί και τη 
λέξη εργάνη (εργάτρια)-έργο-ξεντερ-
γάνω.
• Κώλος γεννάει, κώλος ψοφάει. Η απώ-
λεια ζώων στα κοπάδια είναι προϋπολο-
γισμένη από τους ποιμένες, αναπότρε-
πτος ο θάνατος των έμβιων όντων. Όσα 
ζώα ψοφήσουν, θα αντικατασταθούν 
από εκείνα που θα γεννηθούν.
• ″Μάλιστα μεν το προβάτειον και το 
αίγειον, έπειτα το βόειον το δ’ίππειον 
και όνειον μίγνυνται εις τον Φρύγιον 
τυρόν25″. Τα τυριά είχαν αξιολογηθεί 
στην ελληνική αρχαιότητα. Κορυφαίας 
ποιότητας ήταν το τυρί που σήμερα 
ονομάζεται φέτα, η οποία παρασκευά-
ζεται από πρόβειο γάλα και γίδινο σε 
μικρότερη αναλογία.

Συνεχίζεται στο επόμενο
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Προλογίζοντας το «υπό έκδοσιν» βιβλίο του 
Ηλία Κάλλη, Η ιστορία του χωριού μου και η 
μέθοδος των τριών, βρέθηκα μπροστά σε ένα 
σπάνιο κείμενο, που βγήκε για πρώτη φορά 
στην επιφάνεια χάρις στην επισταμένη και επί-
πονη έρευνα του Ηλία Κάλλη στα παλιά αρχεία 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου 
να βρει στοιχεία για τους πρώτους Δασκάλους, 
οι οποίοι υπηρέτησαν στο Δημοτ.Σχολείο του 
Χωριού του !

Πρόκειται για το Βιογραφικό σημείωμα του 
αείμνηστου Βαγγέλη Δελημήτρου, ο οποίος υπη-
ρέτησε ως δάσκαλος το διάστημα (1967- 68) στο 
Διθέσιο Δημοτικό Σχολείο της Καταβόθρας Μαρ-
γαριτίου. Ένα κείμενο θησαυρός για πολλούς 
λόγους. Τι μπορεί να λέει ένα ξερό κείμενο της 
πολυδαίδαλης ελληνικής γραφειοκρατίας; Θα 
μου αντιτείνετε και με το δίκιο σας. Τα βιογρα-
φικά σημειώματα είναι συνήθως τυπικά, πλη-
ροφοριακά έγγραφα, τα οποία περιέχουν στοι-
χεία σχετικά με την ηλικία, τις σπουδές, την οι-
κογενειακή κατάσταση, την επαγγελματική στα-
διοδρομία του βιογραφούμενου. Κείμενα στεγνά, 
άχρωμα, με ένα ύφος ουδέτερο. Ούτε ίχνος συ-
ναισθήματος στις χαραμάδες τους. Κι όμως, το 
βιογραφικό σημείωμα (αυτοβιογραφικό για την 
ακρίβεια) του αλησμόνητου φίλου, χωρίς να χά-
νει την λιτότητα της γραφής του και το γραφειο-
κρατικό του χαρακτήρα, καταφέρνει να συγκινή-
σει τον αναγνώστη του. Το παραθέτω αυτούσιο:

«ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, 

Διδ/λου, επί 7ω βαθμώ
Εγεννήθην, εκ γονέων Σκηνιτών Σαρακατσά-

νων της Ηπείρου, τον Φεβρουάριον του έτους 
1938. Μετά των νομάδων γονέων μου περιήλ-
θον τα πλείστα μέρη της Ηπείρου, ακολουθών 
τους ακτήμονας ποιμένας γονείς μου. Το Δη-
μοτικόν Σχολείον ετελείωσα, μετά πολλάς πε-
ριπλανήσεις και μετεγγραφάς, τον Ιούνιον του 
1951. Παραμείνας πλησίον των γονέων μου, ως 
ποιμήν, κατά το Σχολικόν Έτος 1951-1952, τον 
Σεπτέμβριον του 1952 εισήλθον εις το Γυμνάσι-
ον Αρρένων Ιωαννίνων, κατόπιν εξετάσεων, από 
το οποίον ετελείωσα τον Ιούνιον του 1958.

Υποστάς τας νομίμους εισιτηρίους εξετάσεις 
εισήχθην τον Οκτώβριον του 1958 εις την Ζω-
σιμαίαν Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν Ιωαννίνων, 
εκείθεν δε απεφοίτησα τον Ιούλιον του 1960 με 
τον γενικόν βαθμόν Άριστα (9, 32). Κατά την δι-
άρκειαν της φοιτήσεως εις την Παιδαγωγικήν 
Ακαδημίαν έτυχον της υποτροφίας του Βασιλι-
κού Εθνικού Ιδρύματος ‘’Υποτροφίαι Εφηβικής 
Πρωτοβουλίας’’ με αντικείμενον μελέτης τους 
Σαρακατσάνους της Ηπείρου. Η υποβληθείσα 
Ιστορικολαογραφική μελέτη εβραβεύθη υπό του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας -Θρησκευμάτων 
και του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος διά της 
υπ' αριθ. 30740/177/21/10-7-61 του Βασιλικού 
Εθνικού Ιδρύματος.

Μετά την αποφοίτησίν μου εκ της Παιδαγω-
γικής Ακαδημίας κατετάγην εις Κ.Ε.Ν. Κορίν-
θου, επιλεγείς δε δι΄ Έφεδρος Αξιωματικός, με-
τετάγην εκ του Στρατού Ξηράς εις την Βασιλι-
κήν Αεροπορίαν ένθα υπηρέτησα ως Στρατεύ-
σιμος Αρχισμηνίας. Εκ των τάξεων της Αεροπο-
ρίας απελύθην τον Ιανουάριον του 1963 και με-
τέβην εις Άνω Ραβένια Ιωαννίνων, όπου είχον 
εγκατασταθεί μονίμως, οικειοθελώς και ιδίαις 
δαπάναις, οι γονείς μου. Εν αναμονή του διορι-
σμού μου ειργάσθην εις διάφορα κλιμάκια της 
1ης Μ.Ο.Μ.Α.

Διωρίσθην τον Δεκέμβριον του 1963 εις Εκ-
παιδευτικήν Περιφέρειαν Καλαμών, μεταβάς εις 
Μεσσηνίαν ανέλαβον υπηρεσίας την 10ην Ια-
νουαρίου 1964. Υπηρέτησα διαδοχικώς εις Κά-
τω Άμφειαν Καλαμών, Κάμπον Αβίας Καλα-
μών, Πετρίτσιον Πυλίας, Εξωχώριον Καλαμών, 

Νέαν Κερασούντα Πρεβέζης, εν αποσπάσει, και 
τέλος μετατεθείς εκ Καλαμών εις Θεσπρωτίαν 
υπηρετώ από της ενάρξεως του Σχολικού Έτους 
1966-1967 εις το διθέσιον Δημοτικόν Σχολείον 
Καταβόθρας της Εκπαιδευτικής Περιφερείας 
Παραμυθίας.

Εν Καταβόθρα τη 1-10-1967»
Ο Βαγγέλης, με θαυμαστή επιδεξιότητα, κα-

ταφέρνει να δαμάσει την δύσκαμπτη γραφειο-
κρατική καθαρεύουσα, ώστε να βγάλει χυμούς 
λυρικούς, αποστάγματα συναισθημάτων: «Εγεν-
νήθην εκ γονέων Σκηνιτών Σαρακατσάνων της 
Ηπείρου». Τόλμη και υπερηφάνεια για την κα-
ταγωγή του. Σε μια εποχή που πολλοί Σαρακα-
τσαναίοι ντρέπονταν να δηλώσουν την καταγω-
γή τους. Ήταν μια εποχή που δεν είχαν ακόμη 
δημιουργηθεί οι σύλλογοι και η ΠΟΣΣ. Κι όταν, 
λίγο αργότερα, άρχισαν οι πρωτεργάτες της δημι-
ουργίας των συλλόγων, ανάμεσα σ’ αυτούς και ο 
Βαγγέλης, να δραστηριοποιούνται, δεν ήταν λί-
γες οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Γράφει κά-
που ο αγαπητός Νίκος Κατσαρός, πρώην αντι-
πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και απ’ τους 
πρωτοπόρους στη δημιουργία των συλλόγων ότι 
του είχαν πει σχετικά: «Τι τα θέλετε αυτά, Νίκο; 
Καλά σμίξαμε με τον κόσμο. Αφήστε μας να χα-
θούμε μέσα σ’ αυτόν.». Αυτή ήταν η πρώτη αντί-
δραση πολλών Σαρακατσαναίων στο άκουσμα 
της δημιουργίας των συλλόγων.

«Μετά των νομάδων γονέων μου περιήλ-
θον τα πλείστα μέρη της Ηπείρου, ακολουθών 
τους ακτήμονας ποιμένας γονείς μου.» Απέρα-
ντη αγάπη για τους γονείς του. Σεβασμός και 
συμπάθεια, καθώς τους βλέπει να τυραγνιού-
νται περιπλανώμενοι, για να βγάλουν το ψωμί 
τους. Ο πλάνητας βίος, ωστόσο, έχει και τα κα-
λά του: «γνώρισε τα πλείστα μέρη της Ηπείρου». 
Έμπρακτο μάθημα πατριδογνωσίας. Επιπλέον, 
οι αναφορές του στις δυσκολίες να τελειώσει το 
δημοτικό σχολείο, «μετά πολλάς περιπλανήσεις 
και μετεγγραφάς», εκφράζουν ταυτόχρονα τον 
καημό του και την περηφάνεια του, γιατί τελικά 
τα κατάφερε. «Παραμείνας πλησίον των γονέων 
μου, ως ποιμήν, κατά το σχολικόν έτος 1951-52, 
τον Σεπτέμβριον του 1952 εισήλθον, κατόπιν 
εξετάσεων, στο Γυμνάσιον Αρρένων Ιωννίνων». 
Η χρονιά της αμφιταταλάντευσης. Θα συνεχίσει 
τα «γράμματα» ή όχι; Μια χρονιά «ότε ήμην μι-
κρόν βοσκόπουλον εις τα όρη», όπως θα’λεγε ο 
Παπαδιαμάντης.

Με περηφάνεια, που δεν προδίδει σε κα-
μιά περίπτωση ούτε ψήγμα έπαρσης, αναφέρε-
ται στη συνέχεια και στην αποπέρατωση των 
σπουδών του. Το μικρόν εκείνο βοσκόπουλον 
αρίστευσε και εβραβεύθη από το ΥΠΕΠΘ και 
το Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα. Δίκαιη ανταμοι-
βή για τον αγώνα και τους κόπους του. Ωστόσο, 
όλο το κείμενο το διαβρέχει ένας καημός. Μια 
διάχυτη αίσθηση αδικίας, κρύβεται πίσω απ’ τις 
γραμμές του. Ένα κείμενο αντιπροσωπευτικό, το 
οποίο εκφράζει λίγο πολύ όσα Σαρακατσανό-
πουλα (και όχι μόνο) στράφηκαν προς τις σπου-
δές και τα γράμματα τη δύσκολη δεκαετία του 
πενήντα (1950).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ξεχωριστή περίπτωση συνιστούν οι πρώτοι Σαρακα-
τσαναίοι δάσκαλοι της Ηπείρου, οι οποίοι διορίζονται 
στα τέλη της δεκαετίας του ’50 κι αρχές του’60. Εν-
νιά δάσκαλοι, επτά άντρες και δυο γυναίκες, αν μέτρη-
σα καλά. Αξίζει να τους αναφέρουμε ονομαστικά:Χρή-
στος Παν. Τσουμάνης, Νταχρής Παναγιώτης, Παπα-
ρούνας Γιάννης, Δελημήτρος Φωτ. Βαγγέλης, Άννα Γα-
τσέλου – Τσακίρη, Πάσχος Νίκος, Ευριπίδης Μακρής, 
Ζήγου Χρυσάνθη, Τσουμάνης Χριστόδουλος (Λάκης). 
Τρεις απ’ αυτούς ασχολήθηκαν με θέματα που αφο-
ρούν στους Σαρακατσαναίους και έγραψαν γι’ αυτούς: 
Ο Χρήστος Παν Τσουμάνης, ο πολυγραφότατος Ευριπί-
δης Περ.Μακρής και ο Βαγγέλης Φωτ. Δελημήτρος. Τη 
στροφή προς το δασκαλίκι την ευνόησε και η λειτουρ-
γία της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων. 

Ένα αυτοβιογραφικό σημείωμα.
ΜΙΚΡOΚΕΙΜΕΝΑ του Θ.Γ. Γόγολου
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