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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

       

      Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Ιωάννινα, την πρωτεύουσα της Ηπείρου, 

της οποίας η ύπαρξη χρονολογείται από την παλαιολιθική κιόλας εποχή, μια 

πόλη με μεγάλη και μακροχρόνια ιστορία, με μια τεράστια πολιτιστική 

κληρονομιά, κι έναν μοναδικό πλούτο φυσικής ομορφιάς, με την λίμνη 

Παμβώτιδα να αποτελεί το στολίδι της πόλης και  τα ποτάμια, τα βουνά και τα 

όμορφα μικρά και μεγάλα χωριά που την περιτριγυρίζουν να εντυπωσιάζουν 

με την πλούσια και ζωντανή στο πέρασμα των αιώνων παράδοσή τους, η 

οποία από κάθε πλευρά σε προκαλεί να τη γνωρίσεις. 

      Ασχολούμαι με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η φοίτησή μου 

στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, ήταν που μου έδωσε νέα 

ερεθίσματα και με βοήθησε να προσεγγίσω από μία μεθοδικότερη σκοπιά 

αυτά που είχα βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αφού είχα την ευκαιρία να 

διαπιστώσω ότι τα ήθη, τα έθιμα, η παράδοση, αλλά και τα τραγούδια, δεν 

είναι κάτι το στατικό και δεν αποτελούν μία στείρα προσκόλληση στο 

παρελθόν, αλλά μία πάρα πολύ δημιουργική και δυναμική διαδικασία. 

      Έτσι, ξεκίνησα την εκπόνηση αυτή της εργασίας, έχοντας, κυρίως, ως 

πρόκληση και κίνητρο την αγάπη μου για την Ήπειρο και την παράδοσή της, 

καθώς και την ιδιαίτερη αδυναμία μου στη μουσική της. Όπως ήδη ανέφερα, 

ασχολούμαι με τη μουσική χρόνια, όπως χρόνια επισκεπτόμουν και τα χωριά 

της Ηπείρου, αποφασίζοντας έτσι, να γνωρίσω καλύτερα τη μουσική της 

παράδοση, ώστε τελικά να μπορέσω να βοηθήσω κι εγώ με την έρευνα μου 

στο να έρθουν στο φως πολύ σημαντικά τραγούδια, χαρακτηριστικά της 

ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης, από ανθρώπους που την έζησαν κι 

έχουμε την τύχη και τον πλούτο να μας τη μεταφέρουν σήμερα αυτούσια, με 

τη φωνή τους, την ψυχή τους και τη μοναδική τους καλοπροαίρετη διάθεση. Κι 

εδώ, είχα την ευκαιρία και την τύχη, να μπορέσω να ερευνήσω, συγκεκριμένα 

το Ζαγόρι, το οποίο είχα επισκεφτεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και του 

οποίου το μουσικό ρεπερτόριο, ήθελα να μελετήσω. 

      Εκτός αυτού, όμως, ήθελα, μέσα από την έρευνά μου, να απαντήσω και 

σε κάποια ερωτήματα που μου γεννήθηκαν κι αφορούσαν, κυρίως, στο γιατί 

και πώς τα Ζαγορίσια τραγούδια υιοθέτησαν το χαρακτήρα των αστικών 

τραγουδιών. Στην προσπάθεια μου αυτή, στάθηκα πολύ τυχερή, αφού είχα 
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ως συνδετικό κρίκο στην έρευνά μου τον κύριο Νίκο Βλαχιώτη, κάτοικο του 

Ελατοχωρίου, ένα ιστορικό χωριό του Ανατολικού Ζαγορίου, ο οποίος, με 

βοήθησε να έρθω σε επαφή με τους κατοίκους-γυναίκες κι άντρες του χωριού, 

που μου τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια και μου μίλησαν για τη ζωή 

στο χωριό με το πέρασμα των αιώνων, τα ήθη, τα έθιμα, τη μουσική, αλλά και 

τις συνήθειές τους. Η θετική διάθεση, η απίστευτα αληθινή αλληλεπίδραση και 

συνεργασία, αλλά κι η βαθιά και μοναδική επικοινωνία  που είχα με τους 

ανθρώπους αυτούς από τη μία, κι η επιμονή μου να εμβαθύνω στη μουσική 

παράδοση του Ζαγορίου από την άλλη, ήταν που με βοήθησαν να φέρω σε 

πέρας την έρευνα αυτή και να μπορέσω να απαντήσω σε ερωτήματα που 

αφορούσαν το φωνητικό κυρίως, αλλά και το οργανικό μουσικό ρεπερτόριο 

στο Ανατολικό Ζαγόρι, μέσα από τα μοναδικά τραγούδια που αυτοί οι 

άνθρωποι χρόνια πριν τραγουδούσαν και μου είχα την ευτυχία τόσα χρόνια 

μετά να τα τραγουδήσουν και σε μένα. Η επαφή κι η γνωριμία μου με τους 

ανθρώπους αυτούς, ήταν μία μοναδική εμπειρία για μένα κι ο αυθόρμητος και 

ταπεινός τρόπος τους, αλλά και τα τραγούδια τα οποία μου είπαν, μου 

προκάλεσαν συγκίνηση, όπως ακριβώς και σ’ εκείνους, και με έφεραν ακόμη 

πιο κοντά στη μουσική μας παράδοση. 

      Συνοπτικά, λοιπόν, για τη σύνταξη αυτής της εργασίας ήρθα σε επαφή με 

ανθρώπους που βίωσαν θεωρητικά και πρακτικά τη μουσική παράδοση του 

Ζαγορίου, εντόπισα παραδοσιακές ηπειρώτικες, αλλά κι άλλες βιβλιοθήκες, 

όπου αναζήτησα βιβλία, καθώς και σχετικά δημοσιεύματα, κατέφυγα σε 

τοπικούς ιστοριοδύφες και λαογράφους, συνέλεξα το υλικό μου και 

προχώρησα σε συνεντεύξεις και σύνθεση όλων των στοιχείων που σε τελικό 

στάδιο είχα στη διάθεσή μου. 

      Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν με 

άμεσο, ή έμμεσο τρόπο στην προσπάθειά μου για την εκπόνηση αυτής της 

εργασίας και χωρίς τη βοήθεια των οποίων δε θα μπορούσα να ολοκληρώσω 

αυτή την επιτόπια έρευνα. Η συμβολή των κατοίκων του Ανατολικού 

Ζαγορίου, κι ιδιαίτερα του Ελατοχωρίου, οι οποίοι με ιδιαίτερη προθυμία μου 

παρείχαν ό,τι πληροφορίες χρειάστηκα, μεταφέροντάς μαζί με τις μουσικές και 

τα τραγούδια τους έναν αληθινό πολιτισμό ζωής, ήταν αναμφίβολα πολύτιμη. 

Θεωρώ, λοιπόν, τιμή και χρέος μου να βάλω κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι στη 

διατήρηση και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μου, την 
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οποία αυτούσια μου μετέφεραν. Αυτοί είναι οι κύριοι Νίκος Βλαχιώτης, 

Ιωάννης Μπούτσικος, Βάιος Χατζής και οι κυρίες Μαριγούλα Νασίκα, Αγγέλω 

Καραγιάννη-Γιώτη κι Ουρανία Μύταρη. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω 

θερμά κι από καρδιάς την επιβλέπουσα καθηγήτρια της εργασίας μου, κυρία 

Αθηνά Κατσανεβάκη, καθώς σε όλες μου τις ενέργειες είχα την καθοδήγηση, 

τις υποδείξεις και την αμέριστη στήριξη της. Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο 

ευχαριστώ και προς όλους μου τους καθηγητές μου για τις γνώσεις που μου 

μετέδωσαν, αλλά και τη και βοήθεια τους σε όλη τη διαδρομή και την πορεία 

της φοίτησής μου στο τμήμα, κι ιδιαίτερα τον συνεπιβλέποντα της εργασίας 

μου, κύριο Γερμανό Αχαλινοτόπουλο. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

      Για να γνωστοποιηθεί η μεθοδολογία που ακολούθησα για την εκπόνηση 

αυτής της εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποσαφηνιστούν κάποιοι 

ορισμοί. Η έρευνα αυτή βασίστηκε σε ιστορικές γραπτές πηγές, αλλά και 

επιτόπια έρευνα με προφορικές μαρτυρίες και συνεντεύξεις και σύνθεση των 

δεδομένων. 

       Όλα τα στοιχεία που προέκυψαν από τις προφορικές μαρτυρίες 

διασταυρώθηκαν σταδιακά, με τις βιβλιογραφικές γραπτές πηγές, οι οποίες 

άνοιγαν ταυτόχρονα άλλα θέματα προς διασαφήνιση, στρέφοντας το 

ενδιαφέρον από πιο γενικές θεματικές, σε πιο συγκεκριμένες, ανάλογα με τη 

γνώση που προέκυπτε κάθε φορά, από την την επεξεργασία των 

πληροφοριών των συνεντεύξεων και της έρευνας στη βιβλιογραφία. Για την 

πραγματοποίηση της επιτόπιας έρευνας λάβαμε υπόψην συγκεκριμένα 

στάδια (βλ. SAGE εγκυκλοπαίδεια κοινωνικών επιστημών, λείμμα fieldwork1). 

Aρχικά ο ερευνητής πρέπει να εισέλθει στο πεδίο της έρευνας, δηλαδή να 

διανύσει ένα χρονικό διάστημα μελετώντας τα βασικά στοιχεία του χώρου που 

ερευνεί, συμπεριλαμβάνωντας και την ιστορία, τη γεωμορφολογία, την 

πολιτική, τη γλώσσα και τα επαγγέλματα, ή άλλα θέματα που αφορούν στην 

τοπική κοινωνία και που δύνανται να επηρεάσουν το αντικείμενο της έρευνας. 

      Στην περίπτωσή μου δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να προσαρμοστώ στο 

πεδίο της έρευνας, καθώς γνώριζα αρκετά για το χώρο, τον οποίο είχα 

επισκεφτεί πολλές φορές στο παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα είχα και ως 

συνδετικό κρίκο στην έρευνα μου κάποιον κάτοικο του Ελατοχωρίου, ο οποίος 

                                                           
1 Για μεθόδους επιτόπιας έρευνας και μεθοδολογικά θέματα, όσον αφορά στην έρευνα της 
προφορικότητας βλ. Κάβουρας, 1997, Labourthe-Torla-Warnier, 1993, 2003, 403-421, ενώ όσον 
αφορά στο τραγουδιστικό ρεπερτόριο, μία συστηματική οργάνωση ερωτηματολογίων έχει 
παρουσιάσει η Μιράντα Τερζοπούλου (βλ. Τερζοπούλου, 1999, 142-148). Για δύο παραπάνω 
ζητήματα πήρα πληροφορίες κι από τις πανεπιστημιακές σημειώσεις του μαθήματος «Φωνητική 
Εκτέλεση και Καταγραφή» (βλ.Κατσανεβάκη, 2006-2009, 18-27).  Επίσης, για μία οργάνωση 
έρευνας διαφορετικών τραγουδιστικών ρεπερτορίων σε έρευνα περιοχής [regional (area) study], 
βλ. Katsanevaki, 2007. Στην έρευνα που ακολουθήσαμε λάβαμε υπόψην σε γενικές γραμμές, τις 
μεθόδους και τις προτάσεις των παραπάνω ερευνητών, προσαρμόζοντάς τες, στις ανάγκες του 
πεδίου, με βάση αυτά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο κι ακολουθώντας μία σταδιακή 
αναπτυσσόμενη γνωριμία με το συγκεκριμένο πεδίο έρευνας. Για ζητήματα μεθοδολογίας της 
επιστημονικής σκέψης κι έρευνας συμβουλέυτηκα, επίσης, και το αντίστοιχο βιβλίο του Σταύρου 
Θεοφανίδη. (βλ. Θεοφανίδης, 2002) Για ζητήματα εθνομουσικολογίας και εθνογραφίας βλ. 
Χαψούλας, 2010). 
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με έφερε σε επαφή κι επικοινωνία με τους υπόλοιπους κατοίκους του χωριού 

και διευκόλυνε σε ένα μεγάλο βαθμό τη σχέση και τη γνωριμία μεταξύ μας, 

ενώ κι ο ίδιος μου παρείχε αρκετές πληροφορίες που αφορούσαν στην 

καθημερινή ζωή, την εργασία, τα γλέντια, τα ήθη και τα έθιμα του 

Ελατοχωρίου. 

      Η συλλογή του υλικού για τη μελέτη - έρευνα έγινε με ιδιαίτερη προσοχή, 

ενώ όσον αφορά στην προσέγγιση των πληροφορητών, βασίστηκε στην 

ειλικρίνεια και την απλότητα. Στις ηχογραφήσεις ακολουθήθηκε η μεθοδολογία 

της προσωπικής συνέντευξης κι ηχογράφησης τοπικών τραγουδιών από 

ζωντανούς φορείς της παράδοσης. 

      Όσον αφορά στη συνέντευξη υπό τύπον βιοϊστορίας, οι μαρτυρίες που 

δόθηκαν από τους πληροφορητές ήταν πολλές και συμπεριλαμβάνονται στα 

αντίστοιχα κεφάλαια, μαζί με τις υπόλοιπες μαρτυρίες, που αφορούν στο 

γενικότερο πλαίσιο των υποκεφαλαίων της εργασίας. Έτσι, δεν έγινε 

καταγραφή τέτοιων συνεντεύξεων, αφού οι πληροφορίες μου δίνονταν κατά τη 

διάρκεια άτυπων, κι όχι προσχεδιασμένων διαλόγων και συζητήσεων, κι 

αφορούν στη γενικότερη διαμονή μου στο χώρο του Ελατοχωρίου και την 

προσωπική μου σχέση με τους πληροφορητές, κρατώντας ημερολόγιο και 

προσωπικές σημειώσεις. 

     Για την έρευνα, λοιπόν αυτή, ακολουθήσαμε, σχεδόν ελεύθερες, μη 

τυποποιημένες συνεντεύξεις, με σκοπό την καταγραφή φωνητικού 

ρεπερτορίου, αλλά και την εκμαίευση πληροφοριών, σχετικά με τη λειτουργία 

των τραγουδιών και τη σχέση τους, με τις μελωδίες τραγουδιών που 

συναντάμε στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου. 

      Κατά τη συγγραφή αυτής της εργασίας, οι πληροφορίες διαχωρίστηκαν σε 

θεματικές και στο τέλος επιχειρήθηκε μία σύνθεση όλων των διαθέσιμων 

πληροφοριών, ώστε να προκύψει μία ξεκάθαρη συνολική εικόνα για το 

φωνητικό ρεπερτόριο του Ελατοχωρίου, τόσο όσον αφορά στη λειτουργία και 

το ρόλο του στους εθιμικούς κύκλους, όσο και για τις αστικές παρεμβάσεις 

που αυτό έχει δεχθεί τα παλαιότερα χρόνια, από τα αστικά, κυρίως κέντρα, 

της ευρύτερης περιοχής της Πίνδου. Η εργασία αυτή αποτελεί ένα μοντέλο 

έρευνας ενός ιστορικού, μαρτυρικού χωριού της Ηπείρου. 
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Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΖΑΓΟΡΙ – ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ2 

 

Α1.1. Γεωγραφία - τόπος  

      Το Ζαγόρι είναι μία περιοχή ορεινών κοιλάδων, ψηλών κορυφών, βουνών 

κι οροπεδίων στην οροσειρά της Πίνδου κι αποτελεί τμήμα της Ηπείρου, στη 

βορειοδυτική Ελλάδα. Τόπος ορεινός και δασώσης, βρίσκεται στο 

βορειοδυτικό τμήμα του νομού Ιωαννίνων, έχει έκταση πάνω από 1000τ.χιλ., 

σχήμα ανεστραμμένου ισόπλευρου τριγώνου κι υψόμετρο που κυμαίνεται από 

500, μέχρι 2500 μέτρα. Η νότια κορυφή του τριγώνου αγγίζει την πρωτεύουσα 

της περιφέρειας Ιωάννινα, η νοτιοδυτική πλευρά σχηματίζεται από το όρος 

Μιτσικέλι (1,810 μ), ο ποταμός Αώος και το όρος Τύμφη αποτελούν τη βόρεια 

πλευρά, ενώ η νοτιοανατολική πλευρά ακολουθεί τον ποταμό Βάρδα στο 

Μαυροβούνι (2,100 μ), κοντά στο Μέτσοβο. Το Ζαγόρι είναι περιοχή μεγάλης 

φυσικής ομορφιάς, με εντυπωσιακή γεωλογία και δύο εθνικούς δρυμούς, που 

ο ένας περιλαμβάνει τον ποταμό Αώο και τον παραπόταμό του Βοϊδομάτη, 

(σλαβική ονομασία που σημαίνει πηγή νερού) και το Φαράγγι του Βίκου, κι ο 

άλλος την περιοχή γύρω από τη Βάλια Κάλντα, ανατολικά της επιβλητικής 

χιονοσκέπαστης Τύμφης. Βουνά, ποτάμια, χείμαρροι κι ένα απέραντο 

πράσινο από εκτεταμένα δάση με πεύκα, έλατα κι οξιές στο Βόρειο κι 

Ανατολικό Ζαγόρι και δρυς, πουρνάρια, κρανιές, λεπτοκαρυές και πλατάνια 

στο Κεντρικό και Δυτικό, συνθέτουν ένα τοπίο με μια σπάνια ομορφιά που 

συναρπάζει. Στην περιοχή υπάρχουν 46 οικισμοί - χωριά, τα 

αποκαλούμενα Ζαγοροχώρια, τα οποία είναι διάσπαρτα στους πρόποδες 

της Πίνδου κι εκ των οποίων, τα 7 είναι Βλαχοχώρια, το λεγόμενο 

Βλαχοζάγορο (Ελατοχώρι, Φλαμπουράρι, Γρεβενίτι, Βωβούσα, Ηλιοχώρι, 

Βρυσοχώρι, Λάιστα). Ο πληθυσμός της περιοχής είναι περίπου 3700 κάτοικοι, 

που δίνει πυκνότητα πληθυσμού 4 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σε 

σύγκριση με το μέσο 73,8 συνολικά για την Ελλάδα. Τα  χωριά του Ζαγορίου 

διασυνδέονταν με ορεινούς δρόμους και παραδοσιακά τοξωτά πέτρινα 

                                                           
2 Ξεκινώντας την ανάλυση όλων των παρακάτω κεφαλαίων είναι σημαντικό να τονίσω πως σε 
γενικές γραμμές οι πληροφορίες που συνέλεξα για το Ζαγόρι, προήλθαν από το συνδυασμό 
γραπτών ιστορικών βιβλιογραφικών πηγών και προφορικών συνεντεύξεων, σε αντίθεση με τις 
πληροφορίες για το Ελατοχώρι, που βασίστηκαν κυρίως, στις προφορικές μαρτυρίες που 
προέκυψαν από την επιτόπια έρευνα. 
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γεφύρια, μέχρι τη διάνοιξη σύγχρονων δρόμων τη δεκαετία του 1950 

(Παπαγιαννόπουλος, 1994, Εισαγωγή, 7,  Βαζιάκα, 2006, 29-32). 

      Τα πέτρινα γεφύρια βάζουν άξια τη σφραγίδα τους και τη δική τους 

μοναδική πινελιά στο όμορφο τοπίο που συναντά κανείς στο Ζαγόρι, κι 

αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίσματα, αλλά και δείγμα της 

υψηλής λαϊκής αρχιτεκτονικής του τόπου και γενικότερα της Ηπείρου, καθώς 

χαρακτηρίζονται από την καλαισθησία τους, την τολμηρότητα της κατασκευής 

τους,  την απλότητά τους, καθώς και  την εναρμόνισή τους με το φυσικό 

περιβάλλον. Τα γεφύρια βρίσκονται  διάσπαρτα σε όλη την έκτασή του 

Ζαγορίου κι η φήμη τους είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, 

ενώ πολλά από αυτά έχουν κηρυχθεί  από την πολιτεία ως ιστορικά 

διατηρητέα μνημεία (Μαντάς, 1984, 36, Βλαχοστεργίου, 2012, Μπεληγιάννη, 

Μίλητος, 2011, Παπαγιαννόπουλος, 1984, 9-10, Τσούπη, 2006, 29-30, 48-49, 

Η Καθημερινή, 1997, 162-163). 
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A1.2. Eθνοτικές ομάδες στο Ζαγόρι 

      Η περιοχή του Ζαγορίου εκτός από το ντόπιο πληθυσμό της, από τον 

οποίο κατοικήθηκε, δέχθηκε κι ομάδες, οι οποίες εγκαταστάθηκαν στα 

διάφορα χωριά της, ή που περνούσαν κάποιους μήνες του χρόνου εκεί, 

ασκώντας συγκεκριμένες εργασίες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την επιβίωσή 

τους. Οι ομάδες αυτές που εγκαταστάθηκαν στο Ζαγόρι, ονομάζονται 

εθνοτικές κι απαντούν κυρίως στις φυλές των Σαρακατσάνων, των Βλάχων 

και των Γύφτων. Σύμφωνα με τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί για το τί είναι 

η εθνοτική ομάδα από διάφορους ξένους ερευνητές, όπως ο Fr. Barth, o E. 

Roosens κι o G. De Vos, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως «εθνοτική» 

χαρακτηρίζεται μία ομάδα ανθρώπων που διαφέρει πολιτισμικά από κάποια 

άλλη. Η άποψη αυτή άργησε να γίνει αποδεκτή από του Έλληνες 

ανθρωπολόγους με αποτέλεσμα μέχρι τότε η «εθνοτική ομάδα» να ταυτίζεται 

με τη «μειονότητα». Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι 

ανθρωπολόγοι μελετητές Σ. Δαμιανάκος και Β. Νιτσιάκος, χαρακτηρίζουν ως 

«εθνοπολιτισμικές» τις ομάδες των Βλάχων, των Σαρακατσάνων, των 

Γύφτων, των Ζαγορισίων κ.ά, οι οποίες συγκροτούν το πληθυσμιακό σώμα 

των κοινοτήτων της Βόρειας Πίνδου. Στην ίδια τάση, ανθρωπολογική τάση 

εντάσσεται κι ο Ε. Αυδίκος, ο οποίος αποδίδει τον όρο της «εθνοτικής 

ομάδας» τους Σαρακατσάνους, τους Ζαγορίσιους και τους Γύφτους που 

απαντούν στο Ζαγόρι (Δαλκαβούκης, 2005, 19-23).  

      Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναλυθεί κι ο όρος εθνοτοπικός, καθώς έχει 

περιγραφική κι αναλυτική αξία για τις ομαδώσεις που παρατηρούνται στο 

Ζαγόρι της Ηπείρου. Έτσι, ως εθνοτοπική, χαρακτηρίζεται η ομάδα που 

ανήκει σε μια αναγνωρίσιμη εθνοπολιτισμική κατηγορία, αλλά ταυτόχρονα 

διαμορφώνει μια ιδιαίτερη ταυτότητα, στο πλαίσιο της επαφής της σε ένα 

δεδομένο χώρο, λόγω της προσαρμογής της στους περιορισμούς που θέτει ο 

χώρος αυτός, με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν ορισμένα εθνοπολιτισμικά της 

χαρακτηριστικά. Η αλλοίωση αυτή που συμβαίνει μέσω της αλληλεπίδρασης 

της ομάδας με άλλες εθνοπολιτισμικές κατηγορίες που δραστηριοποιούνται σε 

διάφορους τομείς στον ίδιο χώρο, συμβάλλει στη σπουδή της μετεξέλιξης της 

εθνοτικής ταυτότητας, στο βαθμό που η μετεξέλιξη αυτή νοείται ως μεταβολή 

του πολιτισμικού φορτίου που συγκροτεί την εθνοτική ταυτότητα. Αναγκαία, 
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ωστόσο, προϋπόθεση για μια τέτοια προσέγγιση είναι ο καθορισμός τοπικών 

και χρονικών συντεταγμένων, ώστε να διασφαλίζεται η ιστορικότητα , κατά τη 

διερεύνηση αυτής της μεταβολής. Στη συγκεκριμένη έρευνα θα διαπιστωθούν 

οι μεταβολές στη συλλογική ταυτότητα των Βλάχων, των Σαρακατσάνων, των 

Γύφτων και των Ζαγορισίων που συνυπάρχουν στο Ζαγόρι, στο χρονικό 

πλαίσιο του 20ου αιώνα, περίοδο, δηλαδή, γενικότερων ανακατατάξεων. Η 

έρευνα αυτή επικεντρώνεται στα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

τους, καθώς και στα πολιτισμικά εκείνα δεδομένα που συνιστούν περισσότερο 

ιδεολογικές όψεις της συνείδησης (βλ. ο.π. 24-28, Μακρής, 1990, 27). 

     Στο Ζαγόρι δε μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά, πότε 

πρωτοεμφανίζονται οι εθνοτικές ομάδες, πάντως σίγουρα, υπάρχουν 

δείγματα της παρουσίας τους κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν 

πολλοί Ζαγορίσιοι πολίτες αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στη Ρουμανία, 

την Κωνσταντινούπολη κι αλλού, λόγω μίας συνθήκης που τους επέβαλαν οι 

Τούρκοι , το λεγόμενο Βοϊνίκο και κατά το οποίο οι υπόδουλες περιοχές του 

Ζαγορίου είχαν την υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσίες ιπποκόμου στου 

στάβλους του Οθωμανικού στρατού κάθε άνοιξη και για ορισμένο χρονικό 

διάστημα. Κι αργότερα, όμως, μετά τη λήξη αυτής της συνθήκης και την 

επιβολή κεφαλικού φόρου (βλ. κεφ. A2) πολλοί Ζαγορίσιοι συνέχισαν να 

απουσιάζουν στο εξωτερικό, έτσι ώστε, δουλεύοντας εκεί να εξασφαλίσουν 

χρήματα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στους φόρους επιστρέφοντας 

πίσω στο χωριό κι οι οποίοι, γυρίζοντας πλέον, αρκετά εύποροι, ήθελαν να 

χτίσουν μία καλύτερη ζωή και δεν ασχολήθηκαν πλέον με τη βοσκή (βλ. κεφ. 

Α3). Το γεγονός αυτό κι η ανακατάταξη που σημείωθηκε στη ζωή των 

Ζαγορισίων, είχε ως αποτέλεσμα στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 

20ου αιώνα να φέρει για τα καλά στο προσκήνιο πληθυσμιακές ομάδες που ως 

τότε ζούσαν στο περιθώριο της Ζαγορίσιας κοινωνίας. Πρόκειται κυρίως, για 

τους Σαρακατσάνους και τους Γύφτους και τους Βλάχους (Δαλκαβούκης, 

2005, 28-35). 

      Η παλαιότερη αναφορά για την παρουσία Γύφτων στο Ζαγόρι έγινε από 

τον Λαμπρίδη (1868, 121), ο οποίος αναφέρει την παρουσία 4-5 οικογενειών 

σε κάθε χωριό κι ασχολούνται αποκλειστικά με τη σιδηρουργία και τη μουσική, 

ενώ ήδη από το 1868 αρχίζουν να στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία των 
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κοινοτήτων. Το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό μιας πρώιμης ενσωμάτωσής 

τους στο Ζαγόρι, που ωστόσο, σύμφωνα και με τις επιτόπιες έρευνες που 

έχουν γίνει, υπήρξε περιθωριακή, μέχρι τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα (βλ. 

ο.π. 35). 

      Για τους Σαρακατσάνους, οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν, πως 

η πρώτη εμφάνισή τους στο Ζαγόρι πραγματοποιείται την εποχή του Αλή 

Πασά των Ιωαννίνων, γύρω στα μέσα του 18ου αιώνα, όπου το Ζαγόρι 

προϋποθέτει την ύπαρξη βοσκοτόπων  για ενοικίαση, αφού εντοπίζονται στην 

περιοχή ισχυρές κτηνοτροφικές περιουσίες, πράγμα που συμπίπτει με τη 

μαζικοποίηση των μετοικεσιών των Ζαγορισίων, από τα τέλη του 18ου αιώνα 

και τις αρχές του 19ου, σύμφωνα με τον Campbell (1964, 13). Είναι η εποχή, 

όπου η κτηνοτροφία μειώνεται ραγδαία, τα κοπάδια από τη έλλειψη των 

ανδρών συρρικνώνονται και μετατρέπονται σε οικόσιτα, κι έτσι ανοίγει ο 

δρόμος για τους νομάδες Σαρακατσάνους, που νοικιάζουν εκτεταμένες 

περιοχές μακριά κι έξω από τους οικισμούς για να περάσουν το καλοκαίρι. 

εκμεταλλεύονταν τα χωράφια αυτά και προστίθονταν στο πληθυσμό των 

χωριών. Πολλά τοπωνύμια στο υψόμετρο αυτό, παίρνουν το όνομά τους από 

τους Σαρακατσάνους. Το 1938 οι περισσότερες νομαδικές οικογένειες των 

Σαρακατσάνων είχαν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια (βλ. ο.π. 36-37, 

Μακρής, 1990, 94-101). 

      Τέλος, για την παρουσία των Βλάχων στο Ζαγόρι, δε μπορούμε να 

μιλήσουμε με απόλυτη βεβαιότητα, ωστόσο, η παλαιότερη υπόθεση αφορά 

στην εμφάνιση τους τον 14ο αιώνα με την παρουσία τους στο Δυτικό, κυρίως, 

και Κεντρικό Ζαγόρι. Ωστόσο, η εγκατάσταση των Βλάχων σε οικισμούς 

φαίνεται να είναι μεταγενέστερη κι εντοπίζεται στο ανατολικό τμήμα της 

περιοχής, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως θερινά βοσκοτόπια, πράγμα που 

επιβεβαιώνεται κι από τον εντοπισμό των κυριότερων ξενόθετων  

αρουμανικής προέλευσης τοπωνυμίων στο βόρειο κι Ανατολικό Ζαγόρι ( 

Λαμπρίδης, (1889α, 37, Οικονόμου, 1991, 972, 975). Γύρω στο 1910 

ιδρύθηκαν στα βλαχόφωνα χωριά της περιοχής ρουμανικά σχολεία ( 

Γρεβενίτι, Φλαμπουράρι, Τσερνέσι, Μακρίνο, Βωβούσα, Λάιστα, Δοβρίνοβο, 

Λεσινίτσα ), αλλά η λειτουργία τους υπήρξε σχεδόν, ανύπαρκτη. Η ελληνική 

εθνοσυνείδηση των Βλάχων του Ανατολικού Ζαγορίου που ήταν πολύ 
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νωρίτερα στραμμένη προς την ελληνική παιδεία, απέκρουσε τελικά τη 

ρουμανική προπαγάνδα. Η κύρια ασχολία των Βλάχων ήταν η κτηνοτροφία, 

ασχολούνταν, ωστόσο, περιστασιακά και με κάποιες άλλες δουλειές (βλ. ο.π. 

38-44, Παπαγεωργίου, 1995, 11-22, κεφ. Α3.). 

      Το Ζαγόρι, όσον αφορά στους περιβαλλοντικούς του περιορισμούς, θα 

μπορούσε να διακριθεί σε τρεις ζώνες. Στην πρώτη ζώνη ανήκουν τα εδάφη 

με χαμηλότερο υψόμετρο, όπου η βλάστηση φυλλοβόλων δέντρων είναι 

πυκνή και το ανάγλυφο του εδάφους, εναλλάσσεται με περιορισμένης έκτασης 

οροπέδια, ικανά για καλλιέργεια. Στη δεύτερη ζώνη, που συμπίπτει σε γενικές 

γραμμές με τα όρια του Ανατολικού Ζαγορίου, τα φυλλοβόλα δέντρα 

αντικαθίστανται από κωνοφόρα, αν και δεν παρατηρούνται σημαντικές 

υψομετρικές διαφορές. Στην τρίτη ζώνη ανήκουν τα εδάφη με μεγαλύτερο 

υψόμετρο, όπου διαμορφώνονται εκτεταμένα εδάφη χαμηλής βλάστησης. Οι 

δύο πρώτες ζώνες αποτελούν τους οικισμούς του Ζαγορίου. Οι Ζαγορίσιοι 

βρίσκονταν στην πρώτη ζώνη, ενώ οι Βλάχοι στη δεύτερη παρά το ότι και οι 

δύο ομάδες ασχολούνταν με την κτηνοτροφία. Οι Σαρακατσάνοι , όντας 

νομάδες, άλλοτε βρίσκονταν στην πρώτη ζώνη και μέσα στα όρια του 

οικισμού κι άλλοτε περιφέρονταν έξω από αυτόν σε διάφορα βοσκοτόπια. 

Τέλος οι γύφτοι βρίσκονταν στο περιθώριο στα σύνορα, ή ακόμη κι έξω από 

τους οικισμούς κι ασχολούνταν με την σιδηρουργία, την υποδηματοποία, αλλά 

κυρίως τη μουσική, στην οποία κι επιδίδονταν (Δαλκαβούκης, 49-58, κεφ. Γ2). 

      Σύμφωνα με την απογραφή της Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλαδος που έγινε 

1913,  ο πληθυσμός στο Ζαγόρι ανέρχεται σε 15.511 άτομα, από τα οποία τα 

5.131 κατοικούν στο Ανατολικό τμήμα το Ζαγορίου, το βλαχόφωνο, 

συμπεριλαμβανομένων και των Γύφτων. Ακριβή αριθμητικά δεδομένα για τους 

Σαρακατσάνους στο Ζαγόρι δε μπορούν να υπάρξουν, λόγω του νομαδισμού. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Campbell την περίοδο αυτή κατοικούν στο Ζαγόρι 

4000 ψυχές (Campbell, 1964, 7, Δαλκαβούκης, 2005, 46-47, Μακρής, 2005 

36-37). 

       Από τους μελετητές του Σαρακατσάνικου συστήματος αξιών, ειδικά τον 

Campbell, επισημαίνονται οι αξίες του φιλελεύθερου φρονήματος, της 

επιθετικής έπαρσης και γενικότερα του ανυπόταχτου βίου, ως αξίες 

ρυθμιστικές των Σαρακατσάνων. Από την άλλη πλευρά, στο σύστημα αξιών 
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των Ζαγορισίων κυριαρχούσαν η νομιμοφροσύνη, η πνευματική καλλιέργεια, 

η κοινωνική ανέλιξη, μέσω της εκπαίδευσης και του εμπορίου, γενικότερα η 

ήπια στάση, αλλά κι η συναλλαγή με την εξουσία. Τέλος, θετικές κρίσεις 

συγκεντρώνουν οι Γύφτοι, κυρίως λόγω της υπομονής, της υπακοής, της 

αντοχής, της εργατικότητας, αλλά και της μεγάλης επιτυχίας τους στη μουσική, 

παρά το γεγονός ότι κατά γενική ομολογία ήταν οι πιο περιφρονημένοι 

(Campbell, 1964, 213-214, Δαλκαβούκης, 2005, 121-128). 

      Ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας για την τήρηση αποστάσεων των 

βλαχόφωνων Ζαγορισίων, από το ελληνόφωνο τμήμα του πληθυσμού, 

Ζαγορίσιους και Σαρακατσάνους, ήταν η χρήση της μητρικής γλώσσας των 

βλαχόφωνων στην καθημερινή τους ζωή, παρά το γεγονός της διγλωσσίας. 

Ανάμεσα στους βλαχόφωνους και τους ελληνόφωνους δεν υπήρχαν 

ουσιαστικές σχέσεις, αν εξαιρέσει κανείς τις αναγκαίες εμπορικές συναλλαγές 

που είχαν μεταξύ τους (Δαλκαβούκης, 2005, 72, βλ. κεφ. Γ2). 

      Από τις μελέτες που έχουν γίνει, καθίσταται φανερό ότι οι εθνοτικές 

ομάδες στο Ζαγόρι ήρθαν σε συγκρούσεις μεταξύ τους, αφού υπήρχε 

καχυποψία πάνω σε πολλά και διάφορα θέματα από τη μία ομάδα προς την 

άλλη, ενώ παρουσιάζουν μεταξύ τους και διαφορές, κυρίως όσον αφορά στη 

νοοτροπία και τις γενικότερες αντιλήψεις τους, ως προς την οικονομία και την 

κοινωνία, αλλά κι ως προς τα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν τον πολιτισμό 

της κάθε ομάδας και του τόπου. Ωστόσο, η ιδιοσυγκρασία της κάθε εθνοτικής 

ομάδας που κατοίκησε στο Ζαγόρι, επηρέασε σε κάποιο βαθμό τόσο την 

καθημερινότητα, όσο και τα ήθη, τα έθιμα, την παράδοση και τον πολιτισμό 

της άλλης (Campbell, 1964, Δαλκαβούκης, 2006, Μακρής, 1990, 27, βλ. κεφ. 

Β1.1. β’, Β2., Γ2.). 
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Α2. Ιστορία περιοχής Ζαγορίου 

      Το Ζαγόρι καταλαμβάνει ένα σημαντικό τμήμα της Ηπείρου κι αποτελεί 

ένα από τα θεμελιακά και πολύ σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού της. Η 

σκιαγράφηση του Ζαγορίου, ως πολιτισμικής ενότητας, αφορά στα 

γεωγραφικά και ιστορικά του όρια, έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το 

17ο, 18ο και 19ο αιώνα (Παπαγεωργίου, 1995, 11-12). 

      Το Ζαγόρι, εκτός από το εξαιρετικά όμορφο φυσικό του περιβάλλον, 

χαρακτηρίζεται κι από την ιστορική του συνέχεια. Έχει μία πλούσια πολιτιστική 

παράδοση και μία μακροχρόνια ιστορία που ξεκινά από τους παλαιολιθικούς 

κιόλας χρόνους με την πρώτη μαρτυρία ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή 

να χρονολογείται πριν 17.000 ως 10.000 χρόνια. 

Σημαντικά παλαιολιθικά τεχνουργήματα έχουν ανασκαφεί στο Σπήλαιο 

Κλειδί στις όχθες του Βοϊδομάτη (Η Καθημερινή, 1997, 146).  

      Στην αρχαιότητα, η περιοχή του Ζαγορίου αποτέλεσε τμήμα του αρχαίου 

ελληνικού βασιλείου των  Μολοσσών, που στην ύστερη κλασική 

εποχή επικράτησε σε όλη την Ήπειρο και κατοικούνταν από τους Τυμφαίους, 

ενώ φημιζόταν για την εκτροφή πολεμικών σκύλων, που χρησιμοποιούσαν 

στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Μολοσσός, ο επώνυμος γενάρχης τους, 

λεγόταν ότι είχε γεννηθεί από την ένωση του Νεοπτόλεμου (γιού του Αχιλλέα) 

και της Ανδρομάχης (γυναίκας του Έκτορα της Τροίας). Ο Νεοπτόλεμος, 

ονομαζόμενος επίσης, Πύρρος από τα ξανθά μαλλιά του, ήταν ο πρώτος μιας 

σειράς Ηπειρωτών βασιλιάδων που κατέληξε στον Πύρρο των Ελληνιστικών 

χρόνων, που επιχείρησε αρκετές εκστρατείες κατά των Ρωμαίων στην Ιταλία. 

Η Ολυμπιάδα, η μητέρα του Μέγα Αλέξανδρου, καταγόταν από την πόλη 

«Μολοσσίδα», στην συμβολή των ποταμών Βοϊδομάτη,  Αώου  και  

Σαραντάπορου, στο βόρειο όριο του Ζαγορίου. Υπολείμματα κυκλώπειων 

τειχών στο Σκαμνέλι βεβαιώνουν ανθρώπινη κατοίκηση προ χιλιάδων ετών. 

Από τον 9ο ως τον 4ο αιώνα π.Χ. υπήρχε ένας μικρός οικισμός Μολοσσών 

μεταξύ Μονοδενδρίου και Βίτσας, με πέτρινα σπίτια και δύο νεκροταφεία, που 

έχουν αποφέρει σημαντικά ευρήματα. Πάντως, σχεδόν καθ' όλους τους 

ιστορικούς χρόνους ο πληθυσμός ήταν αραιός, ενώ η γη ήταν κατάλληλη 

κυρίως για κτηνοτροφία και καυσόξυλα για τις τοπικές ανάγκες. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8A%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8A%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8E%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B9_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
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      Πολλά τοπωνύμια, καθώς και η ίδια η ονομασία της περιοχής, 

πιστοποιούν το πέρασμα των Σλάβων κατά την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο. 

Το όνομα Ζαγόρι το παίρνει η περιοχή την περίοδο της καθόδου των 

Σλαβικών φύλων στην Ελλάδα, γύρω στο 600 μ.Χ. Αυτοί μετέφρασαν το 

αρχαίο όνομα της περιοχής «Παρωραία», που σημαίνει παρά το όρος, σε 

«Ζαγόρι», ονομασία που προέρχεται από την πρόθεση Za και το ουσιαστικό 

gora και σημαίνει πίσω από το βουνό (Εργολάβος, 1993, Εισαγωγή, 7, 

Λαμπρίδης, 1870, 6, Παπαγιαννόπουλος, 1994, 7). 

      Το Ζαγόρι, υπό τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία προσείλκυε κατά καιρούς 

ομάδες στρατιωτών, που έχτιζαν χωριά και εγκαθίσταντο εκεί. Την ίδια εποχή, 

χρηματοδοτήθηκε η ίδρυση πολλών μοναστηριών, όπως η Μονή Βουτσάς, 

κοντά στο χωριό Γρεβενίτι κι η Μονή της Μεταμόρφωσης Κλειδωνιά, που 

ιδρύθηκαν τον 7ο αιώνα από το Βυζαντινό Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Δ΄ τον 

Πωγωνάτο, καθώς κι η Μονή Αγίου Ιωάννη Ρογκοβού, κοντά στο 

χωριό Τσεπέλοβο, που ιδρύθηκε το 1208 από την αδελφή του 

Αυτοκράτορα Ρωμανού Γ΄ Αργυρού (Σφήκας, 1984, 20-21). 

      Η περιοχή αποτέλεσε από 1204 ως το 1337, τμήμα του 

τοπικού Δεσποτάτου της Ηπείρου, ενώ τον 14ο αιώνα, όταν διάφορες 

Αλβανικές φυλές έκαναν επιδρομές στην Ήπειρο, το Ζαγόρι αποτέλεσε 

προμαχώνα του Ελληνισμού κι ήταν πηγή στρατιωτών που υπηρετούσαν στη 

φρουρά των Ιωαννίνων. Ως αποτέλεσμα των εκστρατειών του Ανδρόνικου Γ΄ 

Παλαιολόγου ιδρύθηκε το 1337 το Δεσποτάτο της Ηπείρου, κι επομένως το 

Ζαγόρι μαζί με τα Ιωάννινα και τη γύρω περιοχή, πέρασε πάλι για λίγο στον 

έλεγχο του Βυζαντίου (βλ. ο.π. 21-23). 

      To 1348 η περιοχή περιήλθε στην εξουσία των Σέρβων και το Δεσποτάτο 

της Ηπείρου ανασυγκροτήθηκε βρισκόμενο υπό τη Λατινική κυριαρχία υπό 

τον Κάρολο Β΄ Τόκκο, όταν τα Ιωάννινα και το Ζαγόρι υποτάχθηκαν στους 

Τούρκους το 1430, την εποχή του Σουλτάνου Μουράτ Β΄ (βλ. ο.π. 23-24). 

      Μετά τη συνθήκη με το Σινάν Πασά, το 1431 δημιουργήθηκε το Κοινόν 

των Ζαγορισίων. Στην πραγματικότητα, από το 1430 που οι 

Τούρκοι κατέκτησαν την Ήπειρο, με τη συνθήκη του Βοϊνίκου, εγκαθιδρύθηκε 

ένα ειδικό καθεστώς μεταξύ του «Κοινού του Ζαγορίου» και των Οθωμανικών 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%AC_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%BF_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%93%CE%84_%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CE%A4%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%84_%CE%92%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%BF%CF%8A%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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αρχών, σύμφωνα με την οποία, αποδιδόταν κάποιος φόρος ως αντάλλαγμα 

για την μερική αυτονομία της περιοχής. Η είσοδος τουρκικών στρατευμάτων 

γινόταν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Τα 14 χωριά του Ζαγορίου, η 

ύπαρξη των οποίων χρονολογείται από το 912 μ.Χ., (τα υπόλοιπα ιδρύθηκαν 

αργότερα), γνώρισαν σταδιακά από τον 16ο αιώνα εμπορική και οικονομική 

άνθιση, καθώς η γη και τα περιουσιακά τους στοιχεία δεν κατασχέθηκαν ποτέ 

από τις τουρκικές αρχές. Αυτή η κατάσταση ευνοούσε και τους Τούρκους, 

εφόσον το Ζαγόρι δεν ήταν εστία επαναστάσεων και αναταραχών. Οι 

Ζαγορίσιοι είχαν αναθέσει τις υποθέσεις τους σε ένα Συμβούλιο Γερόντων 

(Δημογεροντία), με επικεφαλής τον Γενικό Προεστό, που λεγόταν Βεκίλης.  Ο 

Βεκίλης διέμενε στην αρχή στο χωριό του, αλλά αργότερα, μετά το 1750 στα 

Γιάννινα. Ήταν υποχρεωμένος να εισπράττει τους φόρους και να τους 

καταβάλλει στο τουρκικό Δημόσιο. Εκδίκαζε τις διαφορές μεταξύ των 

Ζαγορισίων, εκτός από τα ποινικά αδικήματα, τα οποία εκδικάζονταν στα 

τουρκικά δικαστήρια. Το σύστημα διοίκησης ήταν αριστοκρατικό. Ο Bεκίλης κι 

οι Δημογέροντες φρόντιζαν για όλες τις ανάγκες του χωριού. Οι Ζαγορίσιοι σε 

κάθε περίπτωση βρίσκονταν κάτω από την επίβλεψη και τον έλεγχο μιας 

ένοπλης δύναμης ασφαλείας, τους Σπαχήδες. Τα χωριά του Ανα 

τολικού Ζαγορίου, κατοικούμενα από Αρμάνους Βλάχους προσχώρησαν στη 

Συνθήκη το 1480. Κατά συνέπεια, πολλά τοπωνύμια στο βόρειο και Ανατολικό 

Ζαγόρι έχουν Βλάχικη ετυμολογία, ενώ μερικά τοπωνύμια με Σλαβική 

ετυμολογία απαντώνται στο Δυτικό και Νότιο Ζαγόρι. Το Ζαγόρι, ιδιαίτερα 

εκείνη την εποχή κατοικήθηκε κι από άλλες εθνοτικές ομάδες, με 

σημαντικότερη τους Σαρακατσάνους, οι οποίοι ζούσαν κατά καιρούς στην 

περιοχή, ασχολούμενοι με τη βοσκή (βλ. κεφ. Α1). Παρ’ όλα αυτά, το Ζαγόρι 

διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τον Ελληνικό χαρακτήρα του, μέσω του 

συστήματος αυτοδιοίκησης και των δωρεών των εκπατρισμένων, που 

ευνοούσαν την Ελληνική εκπαίδευση. Το Κοινόν των Ζαγορισίων 

αναδιοργανώθηκε με τη συνθήκη του 1670, σύμφωνα με την οποία το Ζαγόρι 

απολάμβανε σημαντικά προνόμια, τα ονομαζόμενα Σουρούτια, που 

καταργήθηκαν πλήρως από το Σουλτάνο, μόνο το 1868 (βλ. ο.π. 24). 

      Η λύση αυτή εξυπηρετούσε τους κατακτητές, κι ήταν επίσης σωτήρια για 

το Ζαγόρι, καθώς προσέθετε θεσμικούς κανόνες στους γεωγραφικούς 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1


19 
 

παράγοντες, που το καθιστούσαν φυσικό καταφύγιο. Το Ζαγόρι ποτέ δεν 

διαμελίστηκε για να μοιρασθεί σε Τούρκους γαιοκτήμονες. Απέκτησε μεγάλο 

πληθυσμό εμπόρων με δεσμούς με τη  Ρουμανία, τη  Ρωσία και 

την Κωνσταντινούπολη, που κατέληξε να γίνει η κυρίαρχη τάξη στην περιοχή 

και συνέβαλε στη σχετική ευημερία που απολάμβανε το Ζαγόρι στην περίοδο 

της Τουρκοκρατίας (βλ. ο.π. 24-25). 

      To 17o αιώνα συμπεριελήφθησαν στο Κοινόν των Ζαγορισίων και τα 

χωριά του Δυτικού Ζαγορίου, έτσι ώστε από το 1678 ο συνολικός αριθμός 

χωριών στο Ζαγόρι είχε αυξηθεί σε 60. Κατά το 18ο αιώνα το βιοτικό επίπεδο 

του πληθυσμού ανέβηκε κατακόρυφα, με την ίδρυση σχολείων και 

βιβλιοθηκών σε κάθε χωριό. Η ευημερία της περιοχής κι η πνευματική άνθηση 

του τόπου συνεχίστηκε με την ίδρυση σχολείων, τόσο αρρένων όσο και 

θηλέων, με την κατασκευή μύλων για να αλέθουν καλαμπόκι, ενώ 

κατασκευάστηκαν και περίτεχνες βρύσες (κρήνες), εκκλησίες και μοναστήρια, 

αλλά και πολυάριθμα πέτρινα γιοφύρια, που αποτελούν το πιο σημαντικό 

δείγμα της υψηλής αρχιτεκτονικής του τόπου και της οικονομικής ανάπτυξης 

της περιοχής, την περίοδο αυτή. Τα περισσότερα από αυτά παίρνουν το 

όνομά τους από τους ντόπιους, κυρίως, χορηγούς, που χρηματοδοτούσαν την 

ανέγερσή τους, ή  πιο σπάνια, από το ρέμα που γεφύρωναν, από την περιοχή 

που ήταν κατασκευασμένα  ή  από τα ονόματα γειτονικών μύλων (βλ. κεφ. 

Α1.1.). Επίσης, άνθισε η παραδοσιακή ιατρική με τη μορφή των "γιατρών του 

Βίκου", που συγκέντρωναν βότανα για τα σκευάσματά τους από το Φαράγγι 

του Βίκου. Η αυξανόμενη ευημερία βοηθούμενη από προνόμια, που είχαν 

αποκτήσει Φαναριώτες καταγόμενοι από το Ζαγόρι, και δωρεές από 

ομογενείς, επέτρεψαν την ανέγερση αρκετών σχολείων, που μερικά 

επιβιώνουν ακόμη, όπως η  Κοινή Σχολή Ελληνικών 

Μαθημάτων στο Μονοδένδρι από τους αδελφούς Μάνθο και Γεώργιο 

Ριζάρη (1835). Οι αδελφοί ίδρυσαν επίσης, τη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή 

στην Αθήνα (1844), ενόσω το ίδιο το Ζαγόρι ήταν ακόμη υπό Οθωμανική 

κυριαρχία. Οι αδελφοί Ιωάννης και Δημήτριος Αναγνωστόπουλος από 

το Δίλοφο ίδρυσαν την Αναγνωστοπούλειο σχολή στη γενέτειρά τους και 

συνέβαλαν στις δαπάνες για τη Ζωσιμαία Σχολή στα Ιωάννινα. Ο Μιχαήλ 

Αναγνωστόπουλος από το Πάπιγκο έχτισε εκεί την Καλλίνειο Σχολή και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%B9%CE%B6%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%B9%CE%B6%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%BF
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στην Κόνιτσα, την Αναγνωστοπούλειο Σχολή. Ως συνέπεια, των πολλών 

αυτών σχολείων, η Ελληνική γλώσσα διατηρήθηκε στην περιοχή (βλ. ο.π. 25-

28, 39-41). 

      Τα βουνά του Ζαγορίου ήταν εκτός του άμεσου ελέγχου της Οθωμανικής 

Αυτο κρατορίας, προσφέροντας έτσι, καταφύγιο στους Έλληνες που 

διώκονταν από τις οθωμανικές αρχές. Όταν ο στρατός του Σουλτάνου 

κατέστρεψε τα Ιωάννινα το 1820, αρκετοί εξέχοντες λόγιοι του Ελληνικού 

Διαφωτσιμού, όπως ο Νεόφυτος Δούκας και ο Αθανάσιος Ψαλίδας βρήκαν 

εκεί καταφύγιο. Μερικοί από αυτούς έκαναν ακόμη και σχέδια ίδρυσης 

πανεπιστημίου στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρογκοβού, κοντά 

στο Τσεπέλοβο. Μετά την εξέγερση του Αλή Πασά, το 1920, μια Τουρκική 

δύναμη 1500 ανδρών υπό τον Ισμαήλ Πασά έφτασε στο Ζαγόρι, τμήμα του 

συνολικού στρατού των 20.000 ατόμων, που είχε σταλεί κατά του Αλή Πασά. 

Ο Αλέξης Νούτσος από το Καπέσοβο, μέλος της Φιλικής Εταιρείας ήταν 

επικεφαλής της δύναμης που αντιστάθηκε στον Αλή Πασά, αλλά οι δυνάμεις 

του Σουλτάνου επικράτησαν. Ο Ισμαήλ Πασάς αφαίρεσε όλα σχεδόν τα 

προνόμια εκτός από το δικαίωμα να διορίζουν τοπικό διοικητή, του οποίου 

όμως οι εξουσίες ήταν μόνο κατ' όνομα. Ο Ισμαήλ Πασάς επέβαλε πολύ βαριά 

φορολογία, ανερχόμενη σε 250 ασημένια νομίσματα κατά κεφαλή και 

πρόσθετη φορολογία σε είδος. Αλβανοί και ντόπιοι ληστές άρχισαν πάλι 

ληστρικές επιδρομές. Το Ζαγόρι απελευθερώθηκε το 1913, κατά τη διάρκεια    

των Βαλκανικών Πολέμων (βλ. ο.π. 39-41, Μακρής, 2005, 13-19, Η 

Καθημερινή, 1997, 146-149). 

      Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και την ένωση με την Ελλάδα, η 

μετανάστευση προς τα Ελληνικά αστικά κέντρα αποψίλωσε το Ζαγόρι. Το 

Ζαγόρι έφερε το κύριο βάρος της Ιταλικής επίθεσης στην Ελλάδα το 1940. Η 

περιοχή επηρεάσθηκε επίσης από τις συγκρούσεις μεταξύ των Γερμανών και 

των ανταρτών του Ναπολέοντα Ζέρβα κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Την 

περίοδο εκείνη αρκετά χωριά του Ζαγορίου, ιδίως του Ανατολικού, καθώς και 

η μονή Βουτσά, κάηκαν ως Γερμανικά αντίποινα. H περιοχή σχεδόν 

ερημώθηκε κατά τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο 1946-1949 (βλ. ο.π. 28, κεφ. 

Α4.). 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%8C%CF%86%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A8%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AE_%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%AD%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%BF_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%96%CE%AD%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_1946-1949
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      Σε γενικές παρ’ όλα αυτά γραμμές, η ιστορία του Ζαγορίου δεν 

περιλαμβάνει λεηλασίες, κατακτήσεις, πολεμικές συρράξεις κι εκτοπίσεις 

πληθυσμού, κυρίως λόγω του ότι το έδαφος της περιοχής υπήρξε εξαιρετικά 

δύσβατο με τις απότομες χαράδρες, τα πυκνά δάση και τα ατελείωτα βουνά, 

κάτι που αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα για πολλούς λαούς, φυλές κι 

αυτοκρατορίες στο πέρασμα των αιώνων να εισέλθουν και να εγκατασταθούν 

στην περιοχή του.  

      Το γεγονός αυτό αποτέλεσε πλεονέκτημα για την ιστορία, τον τόπο, τη 

γεωμορφολογία, αλλά και τη γενικότερη πολιτιστική παράδοση του Ζαγορίου 

καθώς, χάρη σ’ αυτό, ένα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού κατάφερε να 

διατηρήσει μέχρι και σήμερα πανάρχαια έθιμα και παραδόσεις (Μπάδα, 2003, 

57-71, Πληροφορίες από την προσωπική μου συνέντευξη με τον κύριο Νίκο 

Βλαχιώτη). 
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Α3. Σχέσεις περιοχής Ζαγορίου με την περιοχή των Ιωαννίνων - Σχέσεις 

με την ευρύτερη περιφέρεια της Πίνδου - Οικονομία - Επαγγέλματα - 

Παζάρια 

      Η οικονομική άνθηση των χωριών του Ζαγορίου, παρατηρείται κυρίως 

κατά την περίοδο, η οποία είναι γνωστή ως και η περίοδος της ακμής τους, 

από τα μέσα δηλαδή, του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα. Την περίοδο 

αυτή το Ζαγόρι έφθασε σε σημαντική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, σε 

επίπεδα πολύ υψηλότερα από την αντίστοιχη των υπόλοιπων περιοχών της 

Ηπείρου, με τους παρακάτω τομείς να αποδεικνύονται ως οι πιο σημαντικοί 

για την ζαγορίσια οικονομική δραστηριότητα (Παπαγεωργίου, 1995, 11, Η 

Καθημερινή, 1997, 150). 

      Από τη μελέτη των διαθέσιμων στοιχείων, καθώς και τις πληροφορίες 

περιηγητών και τις εκθέσεις προξένων, οι συνθήκες ανάπτυξης της αγροτικής 

παραγωγής στη ζαγορίσια επικράτεια δεν υπήρξαν ποτέ ιδιαίτερα ευνοϊκές. 

Το άγονο έδαφος, αλλά κι ο περιορισμένης έκτασης γεωργήσιμος τόπος, 

αποτέλεσαν δύο βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες κι οδήγησαν αρκετούς 

κατοίκους του Ζαγορίου σε προσπάθειες δημιουργίας καλλιεργήσιμων 

χωραφιών ή αμπελιών, με εκχερσώσεις ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, καθώς 

και διαμόρφωσης εδάφους κατάλληλου για την καλλιέργεια δημητριακών, με 

μια άλλη μέθοδο, τις λεγόμενες λιθοχτισιές (Παπαγεωργίου, 1995, 48). 

      Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, το Ανατολικό Ζαγόρι είχε εμφανώς 

μεγαλύτερες και περισσότερες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης από το Κεντρικό 

και Δυτικό, κι από τις οποίες παρήγαγαν κυρίως, καλαμπόκι, σιτάρι, αλλά και 

μία τεράστια ποσότητα από φασόλια γίγαντες (περισσότερους από 50 τόνους 

τη χρονιά). Ακόμα πιο χαρακτηριστικές όμως είναι οι περιπτώσεις, όπου οι 

κάτοικοι μερικών χωριών ανοίγουν χωράφια σε διεκδικούμενες περιοχές από 

γειτονικές κοινότητες, με αποτέλεσμα να ακολουθούν ανάμεσά τους διαφορές 

και διαμάχες. (Πληροφορίες από τη συνέντεξή μου με τον κύριο Νίκο 

Βλαχιώτη και την κα. Μαριγούλα Νασίκα). 

     Εκτός από την έλλειψη γεωργήσιμου χώρου η τοπική ακαρπία 

διαμόρφωνε, σε σημαντικό βαθμό, και τα είδη των καλλιεργειών. Τα 

δημητριακά καλύπτουν σημαντικό μέρος της παραγωγής του Ζαγορίου, αν και 
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όχι το μεγαλύτερο. Το γεγονός αυτό οφείλεται, εκτός των άλλων, στο ότι οι 

Ζαγορίσιοι χρησιμοποιούσαν τα πιο πλούσια εδάφη για την αμπελουργία, ενώ 

τα φτωχότερα προορίζονταν για την καλλιέργεια των δημητριακών, των 

οποίων η συνολική παραγωγή υπολογίζεται ότι επαρκούσε μόνο για το 1/10 

περίπου του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να καλύπτεται το υπόλοιπο των 

αναγκών με εισαγωγές (Παπαγεωργίου, 1995, 49-52). 

      Αντίθετα, τον κύριο όγκο των καλλιεργειών αποτελούσε η αμπελουργία. 

Ορισμένα χωριά μάλιστα, όπως το Καπέσοβο και το Λιασκοβέτσι, παρήγαγαν, 

σύμφωνα με μαρτυρίες, κρασί εξαιρετικής ποιότητας. Η ετήσια παραγωγή 

φαίνεται να επαρκούσε για τις τοπικές ανάγκες, ενώ συχνά μέρος της 

προωθούνταν και στα Ιωάννινα. Παράλληλα, υπήρχε και παραγωγή ρακιού, 

το οποίο ήταν πολύ καλής ποιότητας και περιοριζόταν στην τοπική 

κατανάλωση (βλ. ο.π. 52-54). 

      Σημαντικό κομμάτι της αγροτικής παραγωγής αποτελούσαν κι οι 

δεντροκαλλιέργειες. Από τα μέσα του 19ου αιώνα σημειώνεται αξιοσημείωτη 

αύξηση της καλλιέργειας της μουριάς, γεγονός που οφείλεται στην ανάπτυξη 

της σηροτροφίας, καθώς και της κερασιάς, ενώ καλλιεργούνταν επίσης και 

καρυδιές, μηλιές, καστανιές και λεπτοκαρυές. Η παραγωγή των κουκουλιών 

στην περιοχή του Ζαγορίου, κατά την περίοδο που παρουσιάζεται, καλύπτει 

το 1/10 περίπου της συνολικής παραγωγής της Ηπείρου. Το μεγαλύτερο 

μέρος τους το μεταποιούσαν σε μορφή ακατέργαστου μεταξιού. Από αυτό 

μικρό μέρος χρησιμοποιούνταν για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών, 

δεδομένου ότι δεν υπήρχε τοπικό νηματουργείο, ενώ το υπόλοιπο εξαγόταν 

σε Αυστρία, Γαλλία και Ιταλία (βλ. ο.π. 54-56). 

      Ένας επιπλέον, τομέας της αγροτικής παραγωγής ήταν η δασοκομία. Τα 

προϊόντα της δασοκομίας χωρίζονταν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: α) 

οικοδομική ξυλεία β) καύσιμη ξυλεία και ξυλοκάρβουνο γ) δαδί και ρετσίνι δ) 

βελανίδια για βυρσοδεψική χρήση, τα οποία εξάγονταν σε άλλες περιοχές, 

όπως τα Ιωάννινα, τα Γρεβενά, η Πρέβεζα, αλλά και τα γύρω χωριά του 

Ζαγορίου, όπως το Μέτσοβο, ενώ τα υπόλοιπα απορροφούνταν από τις 

ανάγκες των Ζαγορισίων. Σε κοινότητες, στις οποίες οι δασικές εκτάσεις ήταν 

http://izagori.gr/land/economy/1909-%CE%B7-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B6%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-18%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-19%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1.html#ftn3
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περιορισμένες, προσλαμβάνονταν αγροφύλακες με σκοπό τον περιορισμό της 

αυξανόμενης αποδάσωσης (βλ. ο.π. 56-59). 

      Στον τομέα της κτηνοτροφίας υπήρχε μεγάλη ανάπτυξη. Κάθε οικογένεια 

συντηρούσε κάποια γιδοπρόβατα, συχνά και μία, ή δύο αγελάδες. Το ισχύον 

καθεστώς δεν επέτρεπε στο διατηρούμενο δυναμικό ζώων να υπερβαίνει τις 

δυνατότητες των βοσκήσιμων γαιών της οικογένειας, ενώ τη βοσκή των 

κοπαδιών την ανέθεταν συχνά σε τσοπάνους, τους γιδάρη και γελαδάρη, 

έναντι αμοιβής, η οποία οριζόταν με ιδιωτικό συμφωνητικό. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, όπως και στην περίπτωση των καλλιεργήσιμων γαιών, 

παρατηρείται και στενότητα βοσκήσιμων εκτάσεων. Οι κοινότητες 

προσπαθούσαν να διευρύνουν τις ωφέλιμες εκτάσεις, είτε με την πρώιμη, είτε 

με την όψιμη σπορά δημητριακών. Πολύ συχνά, κάποιες κοινότητες 

αναγκάζονταν να νοικιάσουν ένα μέρος από τα βοσκοτόπια τους προκειμένου 

να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες των φορολογικών τους βαρών. Ενοικιαστές 

είναι συνήθως τοπικοί παράγοντες, τόσο του κλήρου όσο και του προεστικού 

στοιχείου, οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον για τις κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες. Ακόμα και στις περιπτώσεις ενοικιάσεως των γαιών τους, οι 

κοινότητες συνεχίζουν να περιορίζουν ένα μέρος των αιγοπροβάτων και των 

αγελάδων σε αυτές, θέτοντας αντίστοιχους όρους στο συμφωνητικό 

ενοικίασης. Πιο συγκεκριμένα, χωριά όπως το Καπέσοβο, Κουκούλι, Βραδέτο, 

Τσεπέλοβο και Σκαμνέλι κατείχαν μεγάλες ιδιόκτητες εκτάσεις στον ορεινό 

όγκο της Τύμφης, τις οποίες νοίκιαζαν κατά τους θερινούς μήνες για τη βοσκή 

αιγοπροβάτων, αποκομίζοντας αξιοσημείωτα χρηματικά ποσά, τα οποία 

ονομάζονταν "ιράτια του βουνού". Παρ’ όλο που οι βασικοί εκφραστές της 

νομαδικής κτηνοτροφίας στην περιοχή θεωρούνται οι Βλάχοι κι οι 

Σαρακατσάνοι, εντούτοις στοιχεία μαρτυρούν ότι ως και τα τέλη του 

19ου αιώνα αυτοί δεν αποτελούν τους ενοικιαστές των εν λόγω βοσκοτόπων. 

Επίσης, συχνά ως ενδιαφερόμενοι εμφανίζονται και κτηνοτρόφοι από τα 

πεδινά χωριά της Ηπείρου. Η παράδοση της ενοικίασης αυτών των 

βοσκοτόπων από τους τοπικούς παράγοντες, με το προεστικό στοιχείο να 

κατέχει τη μερίδα του λέοντος, διακόπτεται με την πτώση του Αλή Πασά κατά 

την περίοδο που εκδηλώνεται και η Ελληνική Επανάσταση. Την περίοδο 

αυτή, για τουλάχιστον μια δεκαετία (1822-1831), παρατηρείται ότι ανάμεσα 
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στους ενοικιαστές των βοσκοτόπων συγκαταλέγονται και Οθωμανοί 

αξιωματούχοι. Από τα μέσα του 19ου αιώνα έως και την απελευθέρωση (1912) 

οι βοσκήσιμες περιοχές, τόσο ορεινές όσο και πεδινές, νοικιάζονται πλέον 

από τους Βλάχους. Η πρακτική των Βλάχων κτηνοτρόφων για τη βοσκή των 

κοπαδιών τους ήταν να περνούν το καλοκαίρι στα βουνά του Ζαγορίου, ενώ 

το χειμώνα κατέβαιναν στις πεδινές εκτάσεις της Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και 

Άρτας. Αρκετοί δε βοσκοί απέκτησαν, κυρίως μεταξύ του τέλους του 19ου και 

των αρχών του 20ου αιώνα, ιδιόκτητα σπίτια στις περιοχές, όπου κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού έβοσκαν τα κοπάδια τους, ενώ το χειμώνα έμεναν 

σε καλύβες από άχυρο. Oι κατηγορίες των κοπαδιών ήταν τρεις: τα κοινοτικά, 

τα μοναστηριακά και τα βλάχικα. Παρατηρείται δε, ότι η ανάπτυξη της 

κτηνοτροφίας από τα μέσα του 19ου αιώνα πραγματοποιείται σε βάρος της 

γεωργίας. Η εκμετάλλευση των γιδοπροβάτων παρήγαγε πολύ σημαντικές 

ποσότητες τυριού, βουτύρου, μαλλιού και δερμάτων, μεγάλο μέρος των 

οποίων εξάγονταν στις τοπικές αγορές και στις αγορές των Ιωαννίνων και των 

Γρεβενών, αλλά και στο εξωτερικό (βλ. ο.π. 59-83). 

      Η χαμηλή παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα, σε συνδυασμό με τη 

δημογραφική αύξηση στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, 

οδήγησαν στην αναζήτηση άλλων τρόπων βιοπορισμού. Παρ’ όλα αυτά, η 

βιοτεχνική απασχόληση όχι μόνο δεν κυριαρχεί, είναι αντίθετα αρκετά 

υποτονική. Τα αίτια του φαινομένου αυτού είναι αφενός η ενασχόληση των 

γυναικών με τη γεωργία, αφετέρου η μετανάστευση των ανδρών, οι οποίοι 

επιδίδονται κυρίως στο επάγγελμα του φούρναρη, του εμπόρου, του 

πρακτικού γιατρού, του αγιογράφου και του δικηγόρου στην ελεύθερη Ελλάδα 

και κυρίως στην Αθήνα (βλ. ο.π. 85-88). 

      Τα ιστορικά τεκμήρια μας τροφοδοτούν με ελάχιστες πληροφορίες για τη 

βιοτεχνική δραστηριότητα εντός του Ζαγορίου. Αντίθετα υπάρχουν στοιχεία 

για ικανοποιητική βιοτεχνική παραγωγή των Ζαγορισίων στην πόλη των 

Ιωαννίνων, ως μέλη των συντεχνιών των γουναράδων, χρυσοχόων,  

χρυσοκεντητών και μεταξουργών. Από τις ελάχιστες μορφές οικοτεχνικής 

παραγωγής, στην οποία επιδίδονταν οι Ζαγορίσιοι είναι η επεξεργασία του 

ντόπιου μαλλιού που χρησίμευε στην ύφανση φανελών και το πλέξιμο 

καλτσών, ενώ από τα μέσα του 19ου αιώνα θα μπορούσε να συμπεριληφθεί 
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και η διατροφή του μεταξοσκώληκα και το γνέσιμο κίτρινου και άσπρου 

μεταξιού για την κατασκευή ελαφρών υφασμάτων και πουκαμίσων (βλ. ο.π. 

88-89). 

      Η εμπορική δραστηριότητα των Ζαγορισίων εμφανίζεται πολύ δυναμική 

τόσο στην εσωτερική ελλαδική αγορά, κυρίως των Ιωαννίνων, όσο και στις 

αγορές του εξωτερικού με σημαντικότερη την ευρωπαϊκή, κυρίως σε χώρες, 

όπως η Γαλλία κι η Γερμανία. Πολλοί Ζαγορίσιοι μεγαλέμποροι διατηρούσαν 

σημαντικούς εμπορικούς οίκους στα Γιάννενα, ιδίως στα τέλη του 18ου - αρχές 

του 19ου αιώνα, περίοδο ακμής του ελληνικού εμπορίου. Οι Ζαγορίσιοι 

έμποροι κινούνταν στο πλαίσιο εμπορικών συντροφιών που διηύθυναν τις 

επιχειρήσεις τους σε σημαντικά εμπορικά κέντρα. Επίσης, συχνά ευνοούνταν 

από το ιδιαίτερα προνομιακό καθεστώς της απαλλαγής τους από την 

καταβολή φόρου για τις εμπορικές τους δραστηριότητες (βλ. κεφ. Α2). 

Ανάμεσα στις εμπορικές συντροφιές συγκαταλέγονται αυτές του εμπορίου 

προβάτων με εξαγωγή στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και του εμπορίου 

βιβλίου κι εγκυκλοπαίδειας που προωθούνταν σε Γιαννιώτες, αλλά και 

Κερκυραίους εμπόρους. Επίσης, αναφέρεται το εμπόριο γουναρικών προς τη 

Μόσχα, τη Ρουμανία και τη Σμύρνη, και βαμβακιού προς τη Μασσαλία. 

Πολλοί Ζαγορίσιοι ίδρυσαν εμπορικούς οίκους (ενίοτε και τραπεζικούς) στα 

Γιάννενα, στις Σέρρες, τα Γρεβενά, αλλά και σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, 

Βενετία, Τεργέστη, Βουκουρέστι, Μολδαβία, Μόσχα, Λιβόρνο, Βεσσαραβία 

κ.ά. Υπάρχουν δε, σημαντικές μαρτυρίες για καραβάνια, τα οποία ξεκινούσαν 

από τη Ντοβρά, δηλ. τους Ασπραγγέλους, κι έφθαναν στη Ρουμανία (βλ. ο.π. 

89-101). 

      Αντίθετα, στο εσωτερικό του Ζαγορίου το εμπόριο ήταν αρχικά, σχεδόν,  

ανύπαρκτο. Μάλιστα απουσιάζουν οι δύο συνήθεις τύποι περιοδικής αγοράς, 

η σταθερή εβδομαδιαία αγορά και το εμπορικό πανηγύρι-παζάρι. Η 

υποκατάστασή τους από τα θρησκευτικά πανηγύρια δεν ήταν επαρκής, 

καθώς σε αυτά δραστηριοποιούνται μόνο μικροπωλητές και πλανόδιοι 

μικροέμποροι. Παρ’ όλα αυτά οι Ζαγορίσιοι συμμετείχαν σε παζάρια που 

διοργανώνονταν αλλού, κατά καιρούς, πουλώντας εκεί διάφορα προϊόντα που 

παρήγαγαν στο Ζαγόρι, όπως στα Ιωάννινα, τα Γρεβενά και την Πρέβεζα. Σε 

γενικές γραμμές, ωστόσο το παζάρι μεταξύ του Ζαγορίου και των γύρω 



27 
 

περιοχών γινόταν τις πιο πολλές φορές με τη μορφή ανταλλαγής προϊόντων, 

αφού οι Ζαγορίσιοι πήγαιναν στον τόπο, όπου γινόταν το παζάρι, όπως π.χ. 

στα Γιάννενα, με τα αγαθά (όπως δημητριακά, γάλα, φασόλια) που 

παρήγαγαν στο Ζαγόρι, για να τα ανταλλάξουν με προϊόντα, τα οποία 

χρειάζονταν οι ίδιοι, όπως ρύζι κι αλάτι. Μόνο κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, 

οπότε και συρρικνώνεται το εμπόριο των Ιωαννίνων, παρατηρείται για πρώτη 

φορά η εμφάνιση αξιοσημείωτης, έστω και σποραδικής,  εμπορικής 

δραστηριότητας εντός των χωριών του Ζαγορίου, με εμπορικές συντροφιές 

και καταστήματα να ιδρύονται στο Κουκούλι, στο Πάπιγκο, στο Τσεπέλοβο, 

στα Άνω Σουδενά κ.α. Σε αυτά καταγράφεται η διακίνηση όλων σχεδόν των 

προϊόντων του γενικού εμπορίου της εποχής,  καθώς και η διακίνηση του 

βιβλίου, έστω και περιορισμένα. Παρ’ όλα αυτά, οι μεμονωμένες αυτές 

περιπτώσεις δεν αναιρούν τη γενική διαπίστωση ότι η εμπορική διακίνηση 

εντός των ορίων παραμένει αρκετά περιορισμένη, έως τα μέσα του 19ου αιώνα  

(βλ. ο.π. 101-108, Η Καθημερινή, 1997, 151-152). 

      Μια πάρα πολύ σημαντική εργασία στο Ζαγόρι αποτελεί επίσης, κι αυτή 

του μάστορα-πελεκάνου. Τα πολυάριθμα πέτρινα γιοφύρια που κτίστηκαν στο 

Ζαγόρι, οι εκκλησίες και τα λιθόγλυπτα, ιδιαίτερα την εποχή της μεγάλης 

οικονομικής ανάπτυξης του Ζαγορίου χρειάζονταν σίγουρα ένα μεγάλο αριθμό 

από εργατικά χέρια, ώστε να τα φέρουν εις πέρας. Οι Ηπειρώτες μαστόροι 

στο Ζαγόρι υπήρξαν συντελεστές μιας ιδιόμορφης εκκλησιαστικής και 

κοσμικής αρχιτεκτονικής που χαρακτήριζε την οικοδομική τέχνη των 

οθωμανικών ακόμη χρόνων κι η οποία ήταν αποτέλεσμα ποικίλων 

παραγόντων που έχουν σχέση με τη γενικότερη ανάπτυξη του Βαλκανικού 

χώρου, ήδη από τον 18ο αιώνα. Οι πελεκάνοι (λιθοξόοι, λιθογλύπτες, 

πετροπελεκητές), αποτελούσαν μέλη μιας κομπανίας των κτιστάδων – 

μαστόρων, οι οποίοι ξεκινώντας από την Ήπειρο (Μαστοροχώρια Κόνιτσας, 

Τζουμέρκα, Πωγώνι, Μέτσοβο), ταξίδευαν στη Θεσσαλία, Μακεδονία, 

Πελοπόννησο, αλλά κι έξω από τον Ελλαδικό χώρο, σ’ όλη τη βαλκανική 

χερσόνησο. Θα φτάσουν μέχρι την Αίγυπτο, το Σουδάν, την Περσία, την 

Αμερική, αλλά κι αλλού, κατασκευάζοντας δημόσια κι ιδιωτικά κτίρια, γεφύρια, 

τζαμιά, εκκλησίες και καμπαναριά. Ταξιδεύουν πιο πολύ εκεί, όπου φτάνουν 
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τα εμβάσματα των ταξιδεμένων, κυρίως στη Βλαχιά, Δυτική Ευρώπη και Πόλη 

(Τσούπη, 2006, 29-30). 

     Το Ζαγόρι υπήρξε ένας πρόσφορος τόπος, στον οποίο έφτασαν 

μπουλούκια, ή τσούρμα, κυρίως από τα Μαστοροχώρια της περιοχής της 

Κόνιτσας. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι στο Ζαγόρι χτίσανε, κυρίως 

μαστόροι από αυτή την περιοχή, χωρίς να αποκλείονται κι άλλοι  Ηπειρώτες, 

κι ειδικότερα Τζουμερκιώτες, κατά τα νεότερα χρόνια. Την άποψη αυτή 

επιβεβαιώνουν τα κείμενα λιθόγλυπτων οικοδομικών επιγραφών που έχουν 

εντοπιστεί στο Ζαγόρι και στις οποίες, είτε αναγράφονται ονόματα τεκτόνων 

(αρχιμαστόρων), είτε σε άλλες κι ο τόπος καταγωγής τους. Τη φήμη για τους 

γνωστούς πρωτομάστορες από την περιοχή της Κόνιτσας που δούλεψαν στο 

Ζαγόρι, επιβεβαιώνουν και οι στίχοι γνωστού Ζαγορίσιου τραγουδιού για τη 

βρύση Αβραγόνιος του Παπίγκου: "Κίνησε ο Πρωτοσύγκελος βρύση να 

θεμελιώσει κι ούτε κανένας χωριανός γροσάκι να του δώσει. Βρήκε 

μαστόρους διαλεχτούς, άξιους πελεκητάδες / Κονιτσιώτες απ’ τη Μόλιστα και 

από το Πεκλάρι…" (βλ. ο.π. 29-30, 48-49). 

      Οι άλλες περιοχές, από όπου προέρχονταν οι μάστορες που πήγαιναν 

στο Ζαγόρι, σε πολύ μικρότερο όμως βαθμό, ήταν κυρίως, η πόλη των 

Ιωαννίνων, τα Γρεβενά και λιγότερο η Πρέβεζα. Παρ΄ όλα αυτά στο Ζαγόρι 

υπήρχαν και κάποιοι ντόπιοι Ζαγορίσιοι κτίστες-μάστορες, οι οποίοι 

ασχολούνταν, κυρίως με το χτίσιμο των πέτρινων γεφυριών και εκκλησιών, 

αλλά και με το πελέκημα της πέτρας (Πληροφορίες από τη συνέντευξή μου με 

τον κ. Νίκο Βλαχιώτη). 

      Τα πέτρινα γεφύρια αποτελούν δείγματα της άριστης τεχνικής  που 

κατείχαν οι ηπειρώτες πρωτομάστορες, τόσο ντόπιοι, όσο και Γιαννιώτες και 

τα οποία διακρίνονται  σε μονότοξα, δίτοξα ή τρίτοξα με πολλαπλά σχήματα 

και μορφές που τις υπαγόρευαν κάθε φορά οι ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες 

της κάθε κατασκευής. Το Ζαγόρι έχει την τύχη να διαθέτει τα περισσότερα 

πέτρινα γεφύρια απ' όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό οφείλεται 

 στο έντονο ανάγλυφο της περιοχής που δυσχέραινε τις μετακινήσεις και 

καθιστούσε αναγκαία την κατασκευή τους, αλλά και στον πλούτο που 

συγκέντρωναν τα χωριά, αφού οι προύχοντες των Ζαγοροχωρίων είχαν την 
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οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτούν τέτοια πολυδάπανα έργα (βλ. κεφ. 

Α1.1.). 

      Όλα αυτά τα επαγγέλματα, ασκούσαν οι Ζαγορίσιοι άνδρες, ενώ στον 

τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και πολύ λιγότερο της ξυλείας 

βοηθούσαν κι οι γυναίκες, οι οποίες, ωστόσο, ασχολούνταν περισσότερο με 

τον αργαλειό, το κέντημα και τη ρόκα, καθώς και με τις οικιακές εργασίες και 

την ανατροφή των παιδιών, αφού οι άντρες τους έλειπαν πολλές φορές και για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα από το σπίτι, για διάφορες δουλειές, ή εμπορικές 

δραστηριότητες. Έτσι, σε γενικές γραμμές, παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι 

άνδρες στο Ζαγόρι ήταν αγρότες-γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ξυλοκόποι, ξυλουργοί 

και χτίστες, ενώ κάποιοι ασχολήθηκαν με το εμπόριο και τις συναλλαγές με  

εμπορικούς οίκους, κυρίως, των Ιωαννίνων, των Γρεβενών και της Πρέβεζας 

(Πληροφορίες από τη συνέντευξή μου με τον κ. Νίκο Βλαχιώτη). 

      Συνεπώς, τόσο μέσα από τα γραπτά κείμενα, όσο κι από τις προφορικές 

μαρτυρίες, μπορεί να παρατηρήσει και να συμπεράνει κανείς την πολύ έντονη 

κινητικότητα ανθρώπων ανάμεσα στο Ζαγόρι και σε άλλες περιοχές, ιδιαίτερα 

της ευρύτερης περιφέρειας της Πίνδου, οι οποίοι ζουν κι εργάζονται για 

κάποιο χρονικό διάστημα στην περιοχή, επηρεάζοντας με τις συνήθειες, τον 

τρόπο ζωής και την ταυτότητά τους, κι ο καθένας σε διαφορετικό βαθμό, τις 

παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική της3 (βλ. στ. μοιρολόι 

"Σκοτείνιασαν τα μάτια μου", κεφ. Β1.2. β’, Katsanevaki, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Για μία αντίστοιχη περίπτωση ανάλυσης σε κοινότητες της ανατολικής και κεντρικής Πίνδου 

(περιοχή Μετσόβου και Βοίου Γρεβενών σε σχέση με τα Γιάννενα, τα μονοπάτια, τα επαγγέλματα, 
την ιστορική ρυμοτομία των Ιωαννίνων και τα παζάρια της Πίνδου βλ. Katsanevaki, 2006). 
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Α4. Το Ελατοχώρι 

      Το Ελατοχώρι είναι οικισμός και τοπικό διαμέρισμα του Δήμου Ανατολικού 

Ζαγορίου, στο Νομό Ιωαννίνων. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.100 μέτρων, 

στους πρόποδες της κορυφής της Τσούκα Τζίνα. Απέχει 57 χιλιόμετρα από 

την πόλη των Ιωαννίνων. Έως το 1927 το χωριό ονομαζόταν Τσερνέσι, 

σλαβική ονομασία που σημαίνει τη «μαύρη γη», και με αυτό το όνομα 

αναφέρεται στο ηπειρώτικο δημοτικό τραγούδι «Ο Φεζοδερβέναγας» («...και 

στο Τσερνέσι ξημέρωσε...») (Εργολάβος, Ιωάννινα 1993, 46-47) (βλ. 

Συνέντευξη με την κυρία Μαριγούλα Νασίκα, κεφ. Παράρτημα-Στίχοι, 

«Φεζοδερβέναγας»). 

      Το τοπικό διαμέρισμα Ελατοχωρίου αποτελείται από τρεις συνοικισμούς, 

το Μπαέσι, το Ελατοχώρι-Τσερνέσι, που αποτελεί το κέντρο του χωριού-

μεσοχώρι και το Σέσο-Δίλακκο από τη δεκαετία του ’70 και μετά, τα οποία 

χωρίζει ένας βαθύς λάκκος. Μετά την ενσωμάτωση στην Ελλάδα το 1913, το 

Ελατοχώρι είχε μόνο 250 κατοίκους και 33 μαθητές στο δημοτικό σχολείο στο 

κέντρο του χωριού, ενώ τα σχολεία που συνολικά υπήρχαν ήταν 10, από τα 

οποία το ένα ήταν ρουμανικό. Σήμερα, οι τρεις συνοικισμοί του Ελατοχωρίου 

έχουν αρκετούς κατοίκους, οι οποίοι αυξάνονται το καλοκαίρι. 

       Στο Ελατοχώρι υπάρχουν 9 εκκλησίες, ο Άγιος Γεώργιος κι ο Άγιος 

Νικόλαος, στην πλατεία του χωριού, ο Άγιος Δημήτριος, τα κοιμητήρια Αγία 

Τριάδα και Άγιος Χαράλαμπος, η Κοίμηση της Θεοτόκου στην άκρη του 

χωριού, προς το Μακρίνο και ο Άη-Λιάς στην κορυφή του χωριού. Κάθε 

χρόνο, από τις 5 μέχρι τις 7 Αυγούστου, στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, 

γίνεται πανηγύρι για τον εορτασμό του Σωτήρος.  

      Πάνω από το χωριό υψώνεται η κορυφή της Τσούκα Τζίνα. Στην περιοχή 

του Ελατοχωρίου υπάρχουν λίμνες, ποτάμια και δάση, καθώς κι αρκετά 

πέτρινα γεφύρια, με σημαντικότερο το γεφύρι της Τσίπιανης. Σε κοντινή 

απόσταση από το χωριό υπάρχει το βουνό της Τσούκα Ρόσα, το οποίο 

αποτελείται από πεύκα, έλατα, οξιές, ρόμπολα, πλατάνια, καθώς κι από 

πλούσια πανίδα, όπως αγριογούρουνα, λαγούς, αρκούδες κι άλλα άγρια ζώα. 

      Παρά το γεγονός ότι το Ζαγόρι σε γενικές γραμμές δε λεηλατήθηκε, το 

Ανατολικό Ζαγόρι δέχθηκε τις επιδρομές και τις λεηλασίες των Γερμανών, τις 
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οποίες ακολούθησαν σφαγές κι εκτελέσεις ολόκληρων οικογενειών, ακόμη και 

παιδιών και γυναικών, καθώς και μεγάλες καταστροφές σπιτιών κι εκκλησιών, 

με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το ολοκαύτωμα της κεντρικής εκκλησίας 

του Αγίου Νικολάου στο Ελατοχώρι. Για το λόγο αυτό, πολλά από τα χωριά 

του Ανατολικού Ζαγορίου, όπως το Ελατοχώρι, το Φλαμπουράρι και το 

Τρίστενο, ονομάστηκαν μαρτυρικά, λόγω των μαρτυρικών χρόνων που 

έζησαν οι κάτοικοι των χωριών αυτών, κατά την περίοδο των λεηλασιών από 

τους Γερμανούς. Τα ιστορικά αυτά στοιχεία επιβεβαιώνουν κάτοικοι του 

Ελατοχωρίου, των οποίων οι γονείς, αλλά και οι ίδιοι έζησαν τα γεγονότα 

αυτά. 

      Όπως ακριβώς συμβαίνει και στο υπόλοιπο Ζαγόρι, οι κάτοικοι του 

Ελατοχωρίου ασχολούνται με αγροτικές κυρίως εργασίες, και 

παράγουν πατάτες, φασόλια γίγαντες και δημητριακά, αλλά και την 

κτηνοτροφία, ενώ είναι πολλοί κι εκείνοι που ασχολούνται με την υλοτομία, 

που αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς εσόδων για το χωριό, μέχρι 

και σήμερα. 

      Όσον αφορά στις εμπορικές τους συναλλαγές, αυτές αφορούν κυρίως 

στην πόλη των Ιωαννίνων και των Γρεβενών και πάλι στο μεγαλύτερο βαθμό, 

με τη μορφή ανταλλαγής προϊόντων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κατοχής, 

όπως καλαμπόκι και φασόλια, αλλά και ξυλείας, είτε για καύση, είτε για τη 

δημιουργία επίπλων κατόπιν επεξεργασίας. Έτσι, στο Ελατοχώρι συναντάμε 

συχνά το επάγγελμα του μαραγκού, ο οποίος κατασκεύαζε εσωτερικές 

σκάλες, πόρτες και παράθυρα και διάφορα άλλα έπιπλα για το σπίτι, καθώς 

και βαρέλια, τα οποία χρησιμοποιούνταν κυρίως, για την αποθήκευση 

κρασιού και ρακιού που παρήγαγαν στο χωριό. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό 

επάγγελμα, ωστόσο, αποτελεί κι αυτό του νεροπριονά-πελεκητή, ο οποίος 

ασχολείται με την πριστή ξυλεία, τετραγωνίζοντας τα ξύλα στο δάσος, ώστε να 

πάρει έπειτα ο μαραγκός και να  τους δώσει την τελική τους μορφή, ανάλογα 

με αυτό που ήθελε να κατασκευάσει. Ως συνέπεια της μεγάλης παραγωγής 

στην ξυλεία, προκύπτει η κυριότερη μορφή παζαριού στο Ελατοχώρι, κυρίως 

τα παλαιότερα χρόνια, που ήταν το ζωοπάζαρο και γινόταν κυρίως κατά τους 

χειμερινούς μήνες, με την εξαγωγή των ζώων, κυρίως στα Ιωάννινα και τα 

Γρεβενά, τα οποία μετέφεραν τα ξύλα, από τα δάση και τις πλαγιές του 
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χωριού στο δρόμο, ώστε να τα μεταφέρουν στις πόλεις ειδικές καρότσες, που 

έπαιρναν και τα ζώα μαζί. Τα ζώα αυτά ήταν κυρίως άλογα και μουλάρια, κι 

αυτός ο οποίος τα εξήγαγε, λεγόταν τσαμπάσης. 

      Οι γυναίκες συμμετείχαν στις διάφορες αγροτικές και κτηνοτροφικές 

εργασίες και στο κουβάλημα τω ξύλων, αλλά κυρίως ασχολούνταν με τον 

αργαλειό και τη ρόκα, κι ακόμη περισσότερο με το σπίτι και την οικογένεια, 

αφού οι άντρες απουσίαζαν συχνά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα από το 

σπίτι. 

      Οι εθνοτικές ομάδες που παρατηρούνται στο Ελατοχώρι, είναι κυρίως, οι 

Βλάχοι και πολύ λιγότερο οι Σαρακατσάνοι (κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες) 

και οι Γύφτοι, εξού και το Ελατοχώρι είναι ένα από τα 7 βλαχόφωνα χωριά του 

Ανατολικού Ζαγορίου. 

      Τέλος, στο Ελατοχώρι, η μουσική είχε πάντοτε εξέχουσα θέση και 

σημασία, τόσο σε ό, τι αφορά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και στην 

εργασία, όσο και στη διατήρηση των ηθών, των εθίμων και της μουσικής και 

πολιτισμικής παράδοσης του τόπου (Πληροφορίες από την προσωπική μου 

συνέντευξη με τον κ. Νίκο Βλαχιώτη και την κα. Αγγέλω Καραγιάννη, 

Α3.,Β.,Γ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΚΙ ΕΘΙΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ4 

 

Β1.1. Φωνητικό ρεπερτόριο - λειτουργικότητα 

 

      Το τραγούδι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των Ζαγορισίων, 

καθώς αποτελεί την υπέρτατη μορφή κοινωνικής έκφρασης των 

συναισθημάτων τους σε όλους τους τομείς.  

      Το φωνητικό ρεπερτόριο στο Ζαγόρι και συγκεκριμένα στο Ελατοχώρι, 

απαρτίζουν τραγούδια που αφορούν στους εθιμικούς κύκλους της ζωής των 

ανθρώπων, όπως ο γάμος κι ο αρραβώνας, στην καθημερινότητά τους,  στην 

εργασία, στο γλέντι, αλλά και στο θάνατο και φυσικά, στις μεγάλες γιορτές του 

χρόνου, όπως είναι τα Χριστούγεννα (Ημέρα των Χριστουγέννων, 

Πρωτοχρονιά, Φώτα), το Πάσχα (Μ. Παρασκευή, Σάββατο του Λαζάρου), οι 

Απόκριες, η Πιρπιρίτσα κι ο Δεκαπενταύγουστος. Δυστυχώς, τα περισσότερα 

έθιμα από αυτά έχουν εκλείψει σήμερα, ή τα συναντάμε σε πολύ μικρότερο 

βαθμό. 

 

 

α. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα 

      Οι γιορτές του Δωδεκαήμερου κατατάσσονται στην ειδική εθιμική λατρεία 

των περιοδικών λατρευτικών εθίμων κι είναι δεμένες με το φυσικό χρόνο που 

περιβάλλει τον άνθρωπο, εξασφαλίζοντάς του την ευτυχία για το νέο χρόνο 

που έρχεται, καθώς και την τόνωση του θρησκευτικού και οικογενειακού 

αισθήματος, ιδιαίτερα με τις εκκλησιαστικές και σπιτικές τελετές. Τα τραγούδια 

που συνόδευαν  τις γιορτές αυτές ήταν τα «Κόλιντα», που αποτελούσαν τα 

αγυρτικά τραγούδια και συνέβαλαν στην τέλεση ενός εθιμικού αγερμού, του 

οποίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος. Και στις τρεις αυτές γιορτές, τα 

κόλιντα λέγονταν από τα παιδιά στα σπίτια των χωριανών και συνοδεύονταν 

                                                           
4 Οι πληροφορίες για τα έθιμα στο Ελατοχώρι είναι απόσπασμα από τις συνεντεύξεις μου με τις 

κυρίες Αγγέλω Καραγιάννη και Μαριγούλα Νασίκα, τον κύριο Νίκο Βλαχιώτη, καθώς και ιστορικά 

τεκμήρια από το βιβλίο «Ο Ανθρακίτης Ζαγορίου και το δημοτικό τραγούδι», Βαζιάκα, 2006. 
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από εδέσματα, καλούδια, κι όμορφες ευχές για το νέο χρόνο (Βαζιάκα, 2006, 

103-116). 

       

β. Απόκριες 

      To έθιμο αυτό εντάσσεται στην ειδική εθιμική λατρεία και συγκεκριμένα 

στα περιοδικά λατρευτικά έθιμα. Στο Ελατοχώρι, όπως και σε όλο το Ζαγόρι 

και γενικότερα την Ήπειρο, το έθιμο των Αποκρεών γιορταζόταν πάντα με 

μεταμφιέσεις, φαγοπότια, φωτιές, με τη θύμηση των νεκρών και τις έξαλλες 

εκδηλώσεις των ανθρώπων, σε συνδυασμό με το κωμικό στοιχείο, τους 

χορούς και τα τολμηρά τραγούδια. Σκοπός της κοσμικής Απόκριας, μέσα από 

τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις αυτές, ήταν η μαγική υποβοήθηση της 

γης, ώστε να βλαστήσει, η μετάβαση από το σκοτεινό χειμώνα, στη φωτεινή 

άνοιξη, καθώς κι η ψυχαγωγία των ανθρώπων μέσα από ένα θαυμάσιο 

ξέσπασμα στο χώρο και στο χρόνο. Την εβδομάδα της Κρεατινής αγόρια και 

κορίτσια γύριζαν από πόρτα σε πόρτα, πείραζαν τους συγχωριανούς κι αφού 

έπιναν κι έτρωγαν στα διάφορα σπίτια, χόρευαν και τραγουδούσαν για ώρες. 

Ωστόσο, το μεγαλύτερο γλέντι γινόταν την Κυριακή της Τυρινής, της μεγάλης 

Αποκριάς και μάλιστα το βράδυ. Οι Ελατοχωρίτες συγκεντρώνονταν στην 

πλατεία του χωριού, και γύρω από τη φωτιά που είχαν ανάψει από νωρίτερα, 

ξεκινούσαν τον ξέφρενο χορό και το τραγούδι χωρίς όργανα. Ένα χορό 

όμορφο, στρωτό, συγκαθιστό, με βασικό χαρακτηριστικό το συνεχές χτύπημα 

των ποδιών, που μαζί με τη συνοδεία σατιρικών, κυρίως τραγουδιών και το 

άφθονο κρασί δημιουργούσαν μία ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι, ένα μεγάλο γλέντι 

που τελείωνε τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας. Χαρακτηριστικό 

τραγούδι που ακουγόταν από τους χωριανούς κατά τη διάρκεια των 

Αποκρεών, και κυρίως το βράδυ της Κυριακής ήταν το «Ένα Σαββάτο βράδυ» 

(βλ. ο.π. 117-130). 

 

       

γ. Πιρπιρίτσα 

      Είναι ένα πανάρχαιο έθιμο που πραγματοποιούνταν κατά τους μήνες Μάιο 

και Ιούνιο, λόγω της ανομβρίας που υπήρχε. Με σκοπό να μην καταστραφούν 

τα σπαρτά από την ξηρασία, οι κάτοικοι του Ελατοχωρίου έκαναν μία 

ανεπίσημη τελετή, κατά την οποία, αφού έντυναν κάποια κοπέλα του χωριού 
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με φύλλα, έτσι ώστε, όταν η κάθε νοικοκυρά θα της έριχνε νερό, να μη τη 

βρέχει και να μπορεί να φεύγει από πάνω της, αυτό να ποτίζει το έδαφος. Η 

ντυμένη κοπέλα, ονομαζόταν Πιρπιρίτσα. Η Πιρπιρίτσα κι όλη η παρέα, 

άντρες και γυναίκες, γύριζαν ένα-ένα τα σπίτια του χωριού, τραγουδώντας το 

τραγούδι της Πιρπιρίτσας, το οποίο είχε λατρευτικό χαρακτήρα, αφού είχε ως 

σκοπό της πρόκληση της βροχής. Το έθιμο της Πιρπιρίτσας κατατάσσεται στη 

γενική δοξαστική λατρεία και μάλιστα στη στοιχειολατρεία, αφού με αυτή την 

ανεπίσημη τελετή τιμάται το νερό. Το έθιμο αυτό, πάντοτε συνοδευόταν από 

το τραγούδι «Πιρπιρίτσα περπατεί», το οποίο τραγουδούσαν όλοι μαζί οι 

χωριανοί (βλ. ο.π. 151-153). 

 

 

δ. Πάσχα 

      Το Σάββατο του Λαζάρου αποτελεί το προανάκρουσμα της μεγάλης 

γιορτής της Λαμπρής και συνοδεύεται από διάφορα έθιμα, τα οποία 

λαμβάνουν χώρα τη μέρα αυτή. Συγκεκριμένα, το πρωί του Σαββάτου, όλα τα 

παιδιά του χωριού ξεκινούσαν και γύριζαν από σπίτι σε σπίτι για να ψάλλουν 

τα κάλαντα του Λαζάρου, κρατώντας στα χέρια τους ένα μεγάλο ξύλινο 

σταυρό με κουδούνια. Φτάνοντας σε κάθε σπίτι, κουνούσαν το σταυρό κι 

έλεγαν τα Κάλαντα, τα οποία, σύμφωνα με τον κύριο Λουκάτο «είναι 

αφηγηματικά στιχουργήματα σε λαϊκή γλώσσα, η οποία είναι επηρεασμένη 

ελαφρά από τη λόγια, αλλά και την απλή αφήγηση του Ευαγγελίου» και 

«προχωρούν με οκτασύλλαβους ομοιοκατάληκτους στίχους, που συνθέτουν 

ένα παραστατικό «δρώμενο5» και ψάλλονται με τροχαϊκό ρυθμό, που θα τον 

λέγαμε κινητό θρήνο» (βλ. ο.π. 131-132). 

       

 

ε. Αρραβώνας και Γάμος 

                                                           
5 Με βάση τον ορισμό που θέτει ο Παύλος Κάβουρας, τα «δρώμενα» είναι διακριτές πολιτισμικές 
εκδηλώσεις. Η έννοια «δρώμενο» εκφράζει τα διαδραματιζόμενα, ή γενικώς τα πραττόμενα, το 
σύνολο, δηλαδή, των στοιχείων που συνδέονται με μία πράξη (κοινή, ή εξαιρετική), τόσο με τη 
διαδικασία, όσο και με το απότέλεσμά της (Κάβουρας, 1997, 45-46). Παρ’ όλα αυτά είναι 
σημαντικό να διαχωρίσει κανείς τα «εθνογραφικά δρώμενα» από τα δρώμενα «εκεί πέρα στον 
κόσμο», όσο και αν σχετίζονται μεταξύ τους βασιζόμενα σε μία αιτιακή σχέση (Κάβουρας, 1997, 
45). Στην περίπτωσή μας θα ασχοληθούμε περισσότερο με ό, τι αφορά στο εθνογραφικά δρώμενα 
του Ζαγορίου και πιο συγκεκριμένα του Ελατοχωρίου. Αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας του 
δρώμενου είναι η «επιτέλεση» (βλ. ο.π. 50). 
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      Ο αρραβώνας κι ο γάμος αποτελούν δύο από τα κορυφαία και παλαιότερα 

γεγονότα της κοινωνικής ζωής του Ελατοχωρίου, στα οποία αναπόσπαστο 

κομμάτι αποτελεί το τραγούδι κι ο χορός. Τα τραγούδια που ακούγονται στον 

αρραβώνα και στο γάμο, έχουν όλα την ίδια κύρια λειτουργία, καθώς όλα 

εξυπηρετούν την τέλεση του γάμου, «ενός εθίμου του κύκλου της ζωής, που 

σχετίζεται με τη διατήρηση του θεσμού της οικογένειας, βασικού πυρήνα ενός 

κοινωνικού συστήματος και συμβάλει στη διατήρηση, ή την αναπαραγωγή της 

κοινωνικής οργάνωσης, στα πλαίσια της κοινότητας», όπως χαρακτηριστικά 

έχει υποθεί από τον κ. Κων. Δ. Τσαγγαλά. Πέρα από τη  γενική λειτουργία, 

κάθε τραγούδι του γάμου έχει και τη δική του ξεχωριστή λειτουργία, η οποία 

σχετίζεται με το πού, πότε και γιατί τραγουδιέται αυτό (Βαζιάκα, 2006, 157-

159). 

      Ο αρραβώνας των δύο νέων στο Ελατοχώρι, γινόταν σχεδόν πάντα με 

προξενιό, το οποίο είχε ως κύριο θέμα συζήτησης το «προικιό» και την 

ανταλλαγή των δαχτυλιδιών, ανάμεσα στους νεόνυμφους. Αν το προξενιό 

πετύχαινε και γινόταν το αρραβώνιασμα, μία εβδομάδα αργότερα γινόταν κι ο 

γάμος (βλ. ο.π. 159). 

      Ο γάμος στο Ελατοχώρι, ξεκινούσε μέρες νωρίτερα κι έπαιρνε μεγάλες 

διαστάσεις, ενώ τον ακολουθούσε μια σειρά τελετουργιών, όπως τα προζύμια, 

το πλέξιμο της νύφης, το ξύρισμα του γαμπρού, τα στέφανα κ.ά. Η 

προετοιμασία ξεκινούσε από την Πέμπτη με τα προζύμια και τελείωνε την 

Κυριακή, με την τέλεση του γάμου. Στα προζύμια, οι παρευρισκόμενοι που 

κοσκίνιζαν τραγουδούσαν το τραγούδι: «Eυχήστε με γονέοι μου σήμερα στα 

προζύμια» (βλ. ο.π. 159). 

      Την Πέμπτη γίνονταν οι περισσότερες ετοιμασίες για το γάμο, την 

Παρασκευή γινόταν το σφάξιμο των ζώων και το Σάββατο μέχρι το απόγευμα, 

το μαγείρεμα των φαγητών, ενώ από το Σάββατο το βράδυ ξεκινούσε 

ουσιαστικά ο γάμος, αφού στα σπίτια του γαμπρού και της νύφης γινόταν 

τραπέζι και γλέντι με όργανα, τα λεγόμενα τακίμια. Ένα από τα τραγούδια που 

χόρευε ο γαμπρός κι η νύφη, κατά τη διάρκεια αυτού του γλεντιού είναι το 

«Πατέρα μ’ που μ’ ανάθρεψες» (βλ. ο.π. 160-163). 

      Την Κυριακή το μεσημέρι, μετά το τραπέζι του φαγητού, ξεκινούσε το 

αρμάτωμα του γαμπρού και το στόλισμα της νύφης. Το ξύρισμα του γαμπρού 
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αναλάμβανε ο βλάμης, την ώρα που οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι 

τραγουδούσαν το καθιερωμένο τραγούδι «Ευχή σε με πατέρα μου στο πρώτο 

ξύρισμά μου». Την ίδια ώρα, στο σπίτι της νύφης τελούνταν ανάλογα έθιμα, 

με το στολισμό της νύφης από τις στολίστρες, οι οποίες τραγουδούσαν 

«Ευχήσε με μανούλα μ’ τώρα στο στόλισμά μου». Έπειτα, ο γαμπρός με τους 

καλεσμένους ξεκινούσαν για το σπίτι της νύφης, και τα όργανα τους 

συνόδευαν παίζοντας την «Ποταμιά» (οργανικό τραγούδι) και το τραγούδι «Κι 

ας πάν’ να ιδούν τα μάτια μου». Όταν το ψίκι έφτανε στο σπίτι της νύφης, οι 

Ζαγορίσιοι συγγενείς του χωριού, άντρες και γυναίκες, τραγουδούσαν το 

τραγούδι «Ξύπνα περδικομάτα μου», το οποίο απευθυνόταν στη νύφη και την 

ομορφιά της. Κι αφού ο βλάμης έδινε τις ευχές του στην ύφη κι ο γαμπρός της 

φορούσε στο λαιμό το δώρο του γάμου, η νύφη έβγαινε στην αυλή του σπιτιού 

της για να ξεκινήσει για την εκκλησία κι όλοι οι παρευρισκόμενοι, της 

τραγουδούσαν με συγκίνηση τα τραγούδια «Ευχή σε με πατέρα μου στο 

πρώτο κίνημά μου», «Έβγα μάνα δες τον ήλιο», «Αφήνω γεια στη μάνα μου», 

«Τί στέκεσαι χρυσή μηλιά», «Σαρανταπέντε Κυριακές», καθώς και το άλλο 

χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης περίστασης αστικό τραγούδι «Μια 

Παρασκευή». Στο δρόμο για την εκκλησία τα όργανα έπαιζαν ασταμάτητα 

τραγούδια, όπως το «Κίνησα το δρόμο-δρόμο». Μετά την τελετή οι νεόνυμφοι 

μαζί με όλους τους καλεσμένους και τα όργανα, τραγουδώντας το τραγούδι 

«Πού κόρη μ’ στέκουν τ’ άλογα», έφευγαν από την εκκλησία και πήγαιναν 

στην πλατεία του χωριού, όπου ακολουθούσε μεγάλο γλέντι και στηνόταν ο 

χορός. Πρώτος χόρευε ο κουμπάρος, μετά χόρευε η νύφη για πρώτο 

τραγούδι το «Σήμερα άσπρος ουρανός» και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Ο χορός 

στην πλατεία του χωριού κρατούσε μέχρι που άρχιζε να νυχτώνει, οπότε το 

γλέντι συνεχιζόταν στο σπίτι του γαμπρού, με τη συνοδεία, φυσικά, των 

οργάνων. Όταν έφταναν στην είσοδο του σπιτιού, ξεκινούσαν τα τραγούδια, 

όπου καλούσαν την πεθερά της νύφης να βγει από το σπίτι, τραγουδώντας το 

«Έβγα πεθερά στη σκάλα». Μετά από αυτή τη διαδικασία οι νεόνυμφοι 

κατευθύνονταν στο δωμάτιο υποδοχής, έως την ώρα του δείπνου, που 

γινόταν στο σπίτι του κουμπάρου. Στο τραπέζι και κατά τη διάρκεια των 

προπόσεων, τα όργανα δε σταματούσαν να παίζουν πρώτα τραγούδια της 

τάβλας, όπως «Σ’ αυτή την τάβλα που ‘μαστε», «Πέρα σ’ εκείνο το  βουνό» κι 

αργότερα χορευτικά, του γλεντιού, που συνεχίζονταν έως τα ξημερώματα της 
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Δευτέρας, με πιο χαρακτηριστικό το τραγούδι «Σε τούτ’ το γάμο» (βλ. ο.π. 

163-170). 

      Τη Δευτέρα το πρωί πήγαιναν τη νύφη στη βρύση του χωριού για να 

πάρει νερό, συνοδευόμενη από τα όργανα, που μαζί με το βλάμη έλεγαν το 

τραγούδι «Σαν πας Μαλάμω για νερό». Το μεσημέρι της ίδιας μέρας και μετά 

από το τελευταίο τραπέζι στο σπίτι του γαμπρού, μαζί με όλους τους 

συγγενείς, ουσιαστικά τελείωνε ο γάμος κι οι γονείς της νύφης, μαζί με τους 

υπόλοιπους συγγενείς και τα όργανα αποχαιρετούσαν τη νύφη με τα 

τραγούδια «Ήρθαν έξ’ και φεύγουν πέντε» και «Σας επήραμε τη νύφη», όπου 

τραγουδιόνταν με τη μορφή του διαλόγου ανάμεσα στα συμπεθέρια. Στο 

Ελατοχώρι, ο γάμος τελείωνε πάντα με τα όργανα και τη λαμπρότητα και το 

κέφι, με το οποίο είχε ξεκινήσει (βλ. ο.π. 170-186, βλ. κεφ. Β1.2. α’). 

 

 

στ. Μοιρολόι 

      Τα μοιρολόγια είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του μουσικού 

ρεπερτορίου στο Ζαγόρι, καθώς αποτελεί την υψηλότερη και πιο 

χαρακτηριστική μορφή εκδήλωσης κι έκφρασης δυσάρεστων γεγονότων, 

όπως είναι η ξενιτιά, η σκλαβιά, η αρρώστια κι ο θάνατος. Τα νεκρικά αυτά 

μοιρολόγια, ως θρηνητικά άσματα, γεννήματα του πόνου του θανάτου και της 

συμφοράς, εκφράζουν τη θλίψη των ανθρώπων, για την απώλεια ενός 

αγαπημένου προσώπου και τις συνέπειες του θανάτου, εξιστορώντας 

παράλληλα και γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή του νεκρού. Όπως και στην 

υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και στο Ζαγόρι, τα νεκρικά μοιρολόγια τραγουδιόνταν 

κατ’ αποκλειστικότητα από γυναίκες, τρεις, ή τέσσερις κάθε φορά, συνήθως 

συγγενείς του νεκρού και μεγαλύτερης ηλικίας, με σκοπό να θρηνήσουν και να 

τον αποχαιρετήσουν νεκρό. Το μοιρολόι έχει αφηγηματικό χαρακτήρα κι η 

βασική διαφορά του με τα υπόλοιπα τραγούδια είναι, πως αποτελεί ένα 

αυτοσχέδιο άσμα που δεν έχει συντεθεί από πριν με άνεση, γι΄ αυτό κι απαιτεί 

ιδιαίτερη δεξιότητα, την οποία σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες οι γυναίκες 

που μοιρολογούσαν στο Ελατοχώρι, κατείχαν σε μεγάλο βαθμό (Βαζιάκα, 

2006, 141-142, βλ. «Σκοτείνιασαν τα μάτια μου», κεφ. Β1.2. β’). 

      Εκτός από τους συνηθισμένους θρήνους προς το νεκρό, στο Ζαγόρι, 

υπάρχει και το μοιρολόι, που τραγουδιέται σαν τραγούδι του τραπεζιού, σε 
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κάθε περίσταση, όπου υπάρχει κάποιο γλέντι ή ευχάριστο γεγονός, ακόμη και 

στο γάμο. Αυτός ο τύπος μοιρολογιού, ως καθιστικός σκοπός, λεγόταν για να 

εκφράσει, μέσω της μελωδίας και του περιεχομένου του, τον πόνο, τη θλίψη, 

το παράπονο, και τον καημό ανθρώπων που είχαν τους δικούς τους στην 

ξενιτιά, ενώ κάποιες άλλες φορές αποτελούσε ένα τρόπο, για να τιμηθούν οι 

νεκροί της χρονιάς, κι ιδίως, αυτοί που χάθηκαν νέοι (βλ. «Ν’ αναστενάζω 

μάνα μ’», κεφ. Γ1.2.). Τέλος, αυτός ο τύπος μοιρολογιού λεγόταν και για τους 

κλέφτες, και πάλι σε γλέντια, εξού και το κλέφτικο ηπειρώτικο μοιρολόι (βλ. 

ο.π. 142-150, βλ. «Την άκρη-άκρη πήγαινα», κεφ. Β1.2. β’). 

 

                                      

ζ. Γλέντια (βλ. ο.π. 187-244, βλ. κεφ. Γ2, Β1.2. δ’). 
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B1.2. Κατάλογος μουσικών παραδειγμάτων-μεταγραφών του φωνητικού 

ρεπερτορίου του Ελατοχωρίου6 7 

 

α. Εθιμικά τραγούδια του γάμου 

Όλα τα καταγεγραμμένα εθιμικά τραγούδια του γάμου που ακολουθούν, 

υπάγονται στην ανημιτονική πεντατονική κλίμακα. Στα τραγούδια αυτά 

υπάρχουν στοιχεία ζαγορίσιου μετρικού υπόβαθρου, ωστόσο, δεν είναι 

εύκολο να διαπιστωθεί με βεβαιότητα, γιατί η συγκεκριμένη ερμηνεία είναι σε 

πολύ ελεύθερο τέμπο. 

 

 

             

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

                                                           
6 Στις μεγάλες μελισματικές ενότητες που λέγονται πάνω σε μία συλλαβή, δε χρησιμοποίησα το 
σύμβολο του Legatto της ευρωπαϊκής μουσικής σημειογραφίας, εφόσον εννοείται αυτόματα, από  
τη λειτουργία της ενιαίας συλλαβής. 
 
7 Βλαχόφωνο ρεπερτόριο δεν καταγράφηκε, διότι στο Ελατοχώρι δε συναντάμε βλάχικα εθιμικά 
τραγούδια, αφού το ρεπερτόριο είναι βασικά ελληνόφωνο. 
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                                         Έβγα μάνα δες τον ήλιο 
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                                        Έβγα πεθερά στη σκάλα 
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                                         Ευχή σε με πατέρα μου 
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                                                  Τί στέκεσαι χρυσή μηλιά 
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                                        Κίνησα το δρόμο-δρόμο 
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                                   Πού κόρη μ’ στέκουν τ’ άλογα 
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                                              Μια Παρασκευή 
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Αστικό τραγούδι του γάμου που υπάγεται στο λα χρωματικό γένος. 

Παρατηρείται το φαινόμενο της τριημίστιχης στροφής (Baud-Bovy, 1958, 28, 

1984, 2007, 27-28). 

 

β. Μοιρολόγια 
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                                      Σκοτείνιασαν τα μάτια μου 
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Γυναικείο νεκρικό μοιρολόι που υπάγεται στην πεντατονική κλίμακα, με βάση 

το σολ, με στοιχεία ημιτονικού πεντατονισμού, στον οποίο υπάρχει το ημιτόνιο 

και δημιουργεί ένα δίτονο, μέσα στην 4η καθαρή (Kατσανεβάκη Αθήνα,1998, 

Μέρος Α’, κεφ. 2.5.). 
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                                           Βαρέθηκα τα νιάτα μου  
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Γυναικείο μοιρολόι, με Σαρακατσάνικο άκουσμα που αποτελεί ένα από τα πιο 

διαδεδομένα μοιρολόγια που τραγουδιόταν στο Ζαγόρι από γυναίκες, κυρίως 

κατά την έναρξη, ή το κλείσιμο κάποιου γλεντιού, είτε αυτό ήταν της 

κοινότητας των Ζαγορισίων, είτε των Σαρακατσαναίων. Η μελωδία του 

υπάγεται στην ανημιτονική κλίμακα του ρε, με κινητό φθόγγο το μι. 
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                                        Την άκρη-άκρη πήγαινα 
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Ανδρικό ηπειρώτικο κλέφτικο μοιρολόι. Αποτελεί ''ήχο'' που ανήκει στο τοπικό 

ρεπερτόριο του Ζαγορίου και τραγουδιόταν στα γλέντια, είτε στην αρχή, είτε 

στη λήξη τους, συχνά και περισσότερες από μία φορές. Η μελωδία του 

υπάγεται στην ανημιτονική πεντατονική κλίμακα του λα. 
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                                           Ν’ αναστενάξω μάνα μ’ 
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Ανδρικό ηπειρώτικο μοιρολόι που τραγουδιόταν στην αρχή κυρίως, αλλά και 

στο τέλος κάποιου γλεντιού κι είναι ''ήχος'' που ανήκει στο υπερτοπικό 

ρεπερτόριο του Ζαγορίου. Η μελωδία του υπάγεται στο διατονικό γένος του 

σολ. Ο μελισματικός χαρακτήρας της είναι φανερός, καθώς πολύφθογγα 

μελίσματα στολίζουν τις περισσότερες συλλαβές. Ανήκει στον πρώτο ήχο, ή 

τρόπο του ρε, με καταλήξεις και στο ντο-υποτονικό φθόγγο, ενώ παρατηρείται 

ταυτόχρονη έλξη της 4ης βαθμίδας, που παραπέμπει σε αντίστοιχη περίπτωση 

στο μακάμι Σαμπάχ. Ωστόσο, η διατονική αυτή μελωδία βασίζεται σε 

πεντατονική ανημιτονική δομή. 
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                                                    Ντερτιλίδες 
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Γλεντικό μοιρολόι της παρέας, που υπάγεται στο λα διατονικό γένος και στην 

ανημιτονική πεντατονική κλίμακα. 

 

 

γ. Διηγηματικό τραγούδι-Παραλογή 
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                                          Ο σκλάβος ετραγούδησε 
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Διηγηματικό τραγούδι-παραλογή που υπάγεται στην ανημιτονική πεντατονική-

κλίμακα με βάση το σολ# και τραγουδιόταν, ως καθιστικό τραγούδι στα 

γλέντια. 

 

 

δ. Γλεντικά τραγούδια, ή της παρέας 
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                                               Σε τούτ’ το γάμο 
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Γλεντικό τραγούδι του γάμου σε μέτρο ζαγορίσιου χορού, το οποίο θεωρείται 

πεντάσημο, αλλά στην πραγματικότητα είναι πεονικό, γιατί το τελικό μακρό δε 

μπορεί να μετρηθεί ως 2/4 ακριβώς, δηλαδή το διπλάσιο της αξίας. Υπάγεται 

στο διατονικό γένος. 



76 
 

Β1.3. Γυναικείο ρεπερτόριο - σχέση με τους εθιμικούς κύκλους 

      Η γυναίκα στο Ζαγόρι αποτελεί τον φύλακα των ηθών, των εθίμων και της 

παράδοσης του τόπου. Είναι εκείνη που δεν φεύγει ποτέ από τον τόπο της και 

πάντα συμμετέχει στις εθιμικές εκδηλώσεις κάθε τύπου, μεταφέροντας τους 

εθιμικούς κύκλους της ζωής στις επόμενες γενιές (βλ. κεφ. Β1.1., Β1.1.1. α’). 

     To φωνητικό ρεπερτόριο των γυναικών στο Ελατοχώρι απαρτίζεται κυρίως 

από εθιμικά τραγούδια του γάμου και νεκρικά μοιρολόγια (βλ. κεφ. Β1.1. ε’, 

στ’, Β1.2. α’), που είναι δύο από τα πιο σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν 

στον άνθρωπο και συνδέονται κι επηρεάζουν άμεσα και τη ζωή των 

ανθρώπων που συνθέτουν τον κοινωνικό του περίγυρο και κυρίως, την 

οικογένειά του. Έτσι, οι γυναίκες όντας πάντα δίπλα στη οικογένεια, 

μεταφέρουν αυτή την παράδοση των εθιμικών κύκλων της ζωής από γενιά σε 

γενιά. 

       Και οι δύο αυτές κατηγορίες τραγουδιών φαίνεται να σχετίζονται, όσον 

αφορά στη μελωδία τους, με τη μελωδία των τραγουδιών άλλων περιοχών της 

Πίνδου, όπως τα Ιωάννινα και τα Γρεβενά, καθώς τις περιοχές αυτές διαπερνά 

η ίδια οροσειρά της Πίνδου, κι ανήκουν στην ίδια εθνοπολιτισμική περιοχή (βλ. 

κεφ. Β1.4., Β1.5.). 
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Β1.4. Ανδρικό ρεπερτόριο - σχέσεις επαγγελμάτων κι εξωγενών 

επιδράσεων 

 

       Όπως ήδη αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η γυναίκα στο 

Ζαγόρι είναι αυτή που έχει τον πιο σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στη 

διατήρηση και μετάδοση των ηθών, των εθίμων και της παράδοσης του τόπου 

στις επόμενες γενιές. Έτσι, αφού το γυναικείο ρεπερτόριο απαρτίζεται από 

εθιμικά κυρίως τραγούδια, το ανδρικό ρεπερτόριο απαρτίζει ένας κύκλος 

τραγουδιών που αφορούν κυρίως στην εργασία, στην οποία οι Ζαγορίσιοι 

αφιέρωναν τον περισσότερο χρόνο τους, αλλά και στο γλέντι, (πανηγύρι-

γάμος) που ήταν ο βασικότερος τρόπος συγκέντρωσης κι επικοινωνίας μεταξύ 

των κατοίκων του χωριού. (βλ. κεφ. Γ2.). 

      Οι Ζαγορίσιοι είχαν πάντοτε ως σύντροφο στην κούραση και το μόχθο της 

εργασίας τους το τραγούδι, περνώντας με αυτόν τον τρόπο, πιο ευχάριστα 

την ώρα τους. Δεν ήταν λίγα αυτά που τραγουδούσαν, αλλά κι αυτά που 

σκάρωναν οι ίδιοι για να εκφράσουν τον πόνο, το κόπο της αγροτικής και 

βουκολικής κυρίως δουλειάς, αλλά και την αγάπη και τον έρωτα που έρρεε 

από τους στίχους πολλών τραγουδιών. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τέτοιων τραγουδιών ήταν αυτά που έλεγαν στα διάφορα νυχτέρια 

που προέκυπταν, είτε, γιατί έπρεπε να τελειώσουν κάποιες δουλειές το 

βράδυ, είτε, γιατί τα χωράφια ήταν μακριά από το σπίτι τους κι έπρεπε να 

συνεχίσουν και την επόμενη μέρα, είτε ακόμη γιατί ήθελαν να φυλάξουν τα 

σπαρτά τους από τα άγρια ζώα. Τα τραγούδια του νυχτεριού ήταν κατά κύριο 

λόγο μεγάλα αφηγηματικά τραγούδια, όμοια με τα ακριτικά και τις παραλογές, 

που είχαν σκοπό να κρατήσουν ζωντανά την προσοχή και το ενδιαφέρον 

αυτών που έκαναν νυχτέρι, ώστε να πραγματοποιηθεί έτσι η 

προγραμματισμένη δουλειά. Πολύ ωραία τραγούδια, επίσης, λέγονταν και 

στους μύλους, όταν οι κάτοικοι του χωριού πήγαιναν  εκεί για να αλέσουν  τα 

προϊόντα (κριθάρι, καλαμπόκι, σιτάρι), τα οποία είχαν προκύψει από την 

καλλιέργεια και τη συγκομιδή της χρονιάς. Τα τραγούδια που γράφτηκαν 

στους μύλους, εξιστορούν, κατά κύριο λόγο την αγάπη, αλλά και διάφορα 

γεγονότα που συνέβαιναν εκεί. Τέλος, κι οι μάστορες - χτίστες των γεφυριών 
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και των εκκλησιών του τόπου, τραγουδούσαν κατά τη διάρκεια της εργασίας 

τους. 

      Το τραγούδι, λοιπόν, στο Ζαγόρι ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο, όχι μόνο με 

τις έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου, αλλά και με την καθημερινότητα, τις 

ασχολίες, τους καημούς και τις επιθυμίες των ανθρώπων της υπαίθρου. 

Όπως αναφέρει ο κύριος Κων. Δ. Τσαγγαλάς, «Είναι ένα ζωντανό κομμάτι 

από τη ζωή των ανθρώπων», κι έχει ως σκοπό οι άνθρωποι που δουλεύουν 

σκληρά και αδιάκοπα, να φέρνουν εις πέρας τη δουλειά τους πιο ευχάριστα, 

σπάζοντας τη σιωπή τους, χωρίς πλήξη και γεμάτοι όρεξη. Όλες οι εργασίες 

των ανθρώπων στο Ζαγόρι, καθώς και τα συναισθήματά τους, διαφαίνονται 

και προκύπτουν αβίαστα, μέσα από τους στίχους των τραγουδιών, τα οποία 

σε αυτές τις δύσκολες ώρες τους συντρόφευαν. (Βαζιάκα, 2006, 133-137, 

πληροφορίες από την προσωπική μου συνέντευξη με τον κύριο Νίκο 

Βλαχιώτη). 

      Ωστόσο, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, οι Ζαγορίσιοι δεν είχαν δουλειές 

μόνο στο Ζαγόρι, αλλά και στις γύρω περιοχές, λόγω των εμπορικών τους 

κυρίως συναλλαγών, πράγμα που σημαίνει, ότι σίγουρα εξωγενείς 

επιδράσεις, όπως τα μουσικά ακούσματα άλλων περιοχών, όπως τα Ιωάννινα 

και τα Γρεβενά, επηρέασαν τόσο το μουσικό ρεπερτόριο και τη δομή των 

τραγουδιών του Ζαγορίου, όσο και την μελωδία τους (Πληροφορίες από τη 

συνέντευξή μου με τον κ. Νίκο Βλαχιώτη). 

      Όπως οι γυναίκες, έτσι κι οι άνδρες στο Ζαγόρι τραγουδούσαν μοιρολόγια, 

ποτέ, όμως, αυτά δεν ήταν νεκρικά, αλλά αποτελούσαν την έναρξη, ή τη λήξη 

σε κάποιο γλέντι κι επομένως το περιεχόμενο τους έχει σχέση με την 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων, την εργασία, την ξενιτιά, την αγάπη και τον 

έρωτα, κι όχι φυσικά  με το θάνατο (Πληροφορίες από τη συνέντευξή μου με 

τον κ. Νίκο Βλαχιώτη). 
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Β1.5. Σχέσεις γυναικείου νεκρικού μοιρολογιού Ελατοχωρίου και 

διηγηματικού τραγουδιού – Παραλογή Βωβούσας  (μουσική & λόγος) 

 

      Η σχέση ανάμεσα στο γυναικείο νεκρικό μοιρολόι του Ελατοχωρίου (βλ. 

κεφ. Β1.2. β’) και το αφηγηματικό τραγούδι-παραλογή της Βωβούσας, Β1.2. 

γ’) έγκειται κυρίως στο νοηματικό τους περιεχόμενο. Όπως τα γυναικεία 

νεκρικά μοιρολόγια, έτσι κι αυτή η παραλογή, έχει περιεχόμενο που αφορά 

στο πολύ δυσάρεστο γεγονός της σκλαβιάς και του θανάτου. Ωστόσο, 

υπάρχουν κι ομοιότητες, όσον αφορά στη δομή και τη μελωδία των δύο 

τραγουδιών. Και οι δύο μελωδίες είναι πεντατονικές και συγκεκριμένα, ο 

μελωδικός τύπος του γυναικείου νεκρικού μοιρολογιού, παρουσιάζει σχεδόν 

την ίδια μελωδία με τα μοιρολόγια των Γρεβενών, κι ο τρόπος με τον οποίο 

είναι διαρθρωμένη βασίζεται στη σχέση μελωδίας και τονισμένης συλλαβής 

(βλ. Κατσανεβάκη, 1998, Μέρος Α’, κεφ. 2.2., Ο Μουσικός Τονισμός). Αυτός ο 

τρόπος μουσικής σύνθεσης παρουσιάζεται και στο αφηγηματικό τραγούδι-

παραλογή της Βωβούσας. Αυτή η σχέση μεταξύ των μελωδιών, μας 

επαληθεύει θέματα, τα οποία έχουν ήδη αναλυθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, 

όσον αφορά στην αλλαγή της λειτουργικότητας των μοιρολογιών, σε άλλου 

είδους εθιμικά τραγούδια (βλ. Katsanevaki, 1998-2014, Part A’, Introduction to 

the edition, footnote 14, Katsanevaki, 2011). Η δομή της μελωδίας του 

νεκρικού μοιρολογιού βασίζεται πάνω στην αξιοποίηση της τονισμένης 

συλλαβής του ποιητικού μέτρου, μια πρακτική αντίστοιχη με το μουσικό 

τονισμό στο αρχαίο ελληνικό ''λογώδες8'' μέλος. Ακριβώς τα ίδια μοτίβα που 

υπάρχουν στο νεκρικό μοιρολόι, εξυπηρετούν και τη μελωδία του 

διηγηματικού τραγουδιού (Κατσανεβάκη, 1991, 352-354, Κατσανεβάκη, 1998, 

Μέρος Α’, 55-64). 

 

 

 

 

                                                           
8 Για το λογώδες μέλος και την σχετική βιβλιογραφία που αφορά στην Ελληνική Αρχαιότητα, αλλά 
και την σχέση του με σημερινές πρακτικές στα μοιρολόγια της Πίνδου βλ. Κατσανεβάκη 1998, Α’ 
Μέρος, 55-65. 
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Β2. Η μουσική των εθνοτικών ομάδων στο Ζαγόρι 

 

      Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς τομείς πολιτισμικής 

διαφοροποίησης μεταξύ των εθνοτικών ομάδων στο Ζαγόρι είναι οι 

τελετουργίες, καθώς κι οι εκδηλώσεις κοινωνικού βίου, συμπεριλαμβανομένης 

βεβαίως, και της μουσικής (Δαλκαβούκης, 2005, 112). 

      Στο πλαίσιο της παραδοσιακής κοινωνίας το πανηγύρι κατείχε πάντοτε 

εξέχουσα θέση. Ήταν μία εκδήλωση με πολλαπλή σημασία, αφού όχι μόνο 

εκτόνωνε τα μέλη της κοινότητας από το φόρτο της εργασίας, αλλά 

ταυτόχρονα τα συσπείρωνε φέρνοντας κοντά όλους τους χωριανούς και 

συχνά τους συγγενείς τους από διπλανά χωριά, ενώ ειδικά για το Ζαγόρι 

αποτελούσε μία ευκαιρία για επιστροφή των ξενιτεμένων ανδρών (βλ. ο.π. 

102-103). 

      Στο Ζαγόρι διακρίνουμε δύο είδη πανηγυριών: εκείνα που 

διοργανώνονταν από τις μεγάλες μονές της περιοχής κι εκείνα που 

διοργανώνονταν από τις κοινότητες, με την ευκαιρία της γιορτής των αγίων-

πολιούχων του κάθε χωριού. Έτσι, χρονικά η περίοδος των πανηγυριών 

ξεκινούσε την 25η Μαρτίου, με το πανηγύρι στη μονή της Ευαγγελίστριας των 

Άνω Πεδινών, και τελείωνε την 8η Σεπτεμβρίου με τα πανηγύρια των χωριών, 

που είχαν εκκλησίες αφιερωμένες στην γέννηση της Παναγίας, όπως το 

Βραδέτο, οι Κήποι, κ.ά. Ο χρόνος αυτός, κι ειδικά η περίοδος από τις 21 

Μαϊου και μετά, συμπίπτει με τις καλύτερες, από άποψη καιρικών συνθηκών, 

μέρες του χρόνου, αφού όπως είναι φυσικό για μια τέτοια εκδήλωση 

χρειάζεται ανοιχτός χώρος, όπως είναι η πλατεία του χωριού, το μεσοχώρι 

(βλ. ο.π. 103). 

      Αν, όμως για τους Ζαγορίσιους το πανηγύρι ήταν ένας παράγοντας 

συνοχής της κοινότητας, για τους Σαρακατσάνους λειτουργούσε σαν 

συνδετικός κρίκος της οικογένειας. Παρά το γεγονός ότι η περίοδος των 

πανηγυριών συνέπιπτε σε γενικές γραμμές με τη δική τους περιοδική 

παρουσία στο Ζαγόρι, οι Σαρακατσάνοι δε συμμετείχαν, τουλάχιστον αρχικά, 

στα πανηγύρια των χωριών. Οι Σαρακατσάνοι διοργάνωναν θρησκευτικές 

γιορτές-τα δικά τους πανηγύρια, όχι όμως στο πλαίσιο της ομάδας, αλλά ως 

οικογένειες. Ακόμη κι αν στις γιορτές αυτές συμμετείχαν και πιο μακρινοί 

συγγενείς, ή και άτομα της περιβάλλουσας κοινωνίας, η διοργάνωση του 
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πανηγυριού αφορούσε στην οικογένεια, στη συνοχή και στην προβολή της 

οποίας επεδίωκε. Συνεπώς, η διάκριση αυτή ανάμεσα στο πανηγύρι της 

κοινότητας και τα οικογενειακά πανηγύρια των Σαρακατσάνων είναι 

ουσιαστική και κριτήριο διαφοροποίησης ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η 

διαφορά δεν περιορίζεται μόνο στην κοινωνική τους οργάνωση, αλλά 

επεκτείνεται και στο τεχνικό μέρος (μουσική, τραγούδι και χορός), δηλαδή 

στον τύπο του συμποσιασμού και του γλεντιού. Για τους Ζαγορίσιους, το 

πανηγύρι ήταν ταυτισμένο με τα όργανα  και τους Γύφτους μουσικούς, που 

αναλάμβαναν κατ’ αποκλειστικότητα το οργανικό μέρος, ενώ για τους 

Σαρακατσάνους η παρουσία των Γύφτων μουσικών δεν ήταν απαραίτητη και 

συχνά ούτε καν επιθυμητή. Οι Σαρακατσάνοι εν αντιθέσει  δεν ήξεραν χορό με 

τα όργανα, «χόρευαν με το στόμα», βγάζοντας γάμο μέχρι και τρεις μέρες, με 

την εναλλαγή που υπήρχε, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο πλαίσιο των 

δικών τους πανηγυριών είχαν διαμορφώσει τη δική τους τεχνική, 

προσαρμοσμένη στον αργό ρυθμό που επέβαλαν, τόσο τα ίδια τους τα 

τραγούδια, που ήταν «βαριά», όσο κι η χορωδιακή τους απόδοση με το 

στόμα, ταυτόχρονα με τη χορευτική εκτέλεση. Έτσι, ο συγχρονισμός με τα 

όργανα, με τα οποία έπαιζαν τα τραγούδια οι Ζαγορίσιοι, ήταν σχεδόν 

αδύνατος και το αποτέλεσμα αυτού ήταν οι συχνές παρεξηγήσεις με τους 

Γύφτους οργανοπαίχτες (βλ. ο.π. 103-105, βλ. κεφ. Γ2.). 

      Στα πανηγύρια τη θέση ισχύος κατείχαν οι Ζαγορίσιοι, περιθωριοποιώντας 

τους Σαρακατσάνους και παραχωρώντας τους το δικαίωμα να χορέψουν μόνο 

στο τέλος του πανηγυριού. Η συμμετοχή των Σαρακατσάνων στο πανηγύρι 

του χωριού, επιτεύχθηκε τελικά σε ισότιμη βάση πολύ αργότερα, κυρίως μετά 

το τέλος του Εμφυλίου πολέμου. Στα βλαχόφωνα χωριά εντοπίζονται, ωστόσο 

οι σημαντικότερες διαφορές, σχετικά με το χορό και τη μουσική, ανάμεσα 

στους ελληνόφωνους Ζαγορίσιους και τους βλαχόφωνους. Το δεδομένο της 

βλαχοφωνίας για τα παιδιά αυτά κι η συχνή εκτέλεση βλάχικων τραγουδιών 

στα πανηγύρια, φαίνεται πως επηρέασε τη μουσική και χορευτική τεχνοτροπία 

των βλαχόφωνων. Το αποτέλεσμα ήταν να εντοπίζονται ακόμα και σήμερα, 

που τα τραγούδια στα πανηγύρια των βλαχόφωνων είναι τα ίδια με εκείνα των 

ελληνόφωνων Ζαγορισίων, στοιχεία που δηλώνουν την πολιτιστική συγγένεια 

με τους βλαχόφωνους της ευρύτερης περιοχής (βλ. ο.π. 105-107). 
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      Συμπερασματικά, το πανηγύρι, ο χορός κι η μουσική αποτελούσαν 

παλαιότερα ένα πεδίο, όπου διακρινόταν με σαφήνεια η θέση της κάθε 

ομάδας. Καθώς όμως, η σχετική αυτάρκεια των Σαρακατσάνων μειώθηκε, με 

την παράλληλη αύξηση των σχέσεών τους με τους οικισμούς, το πανηγύρι του 

χωριού μετατρεπόταν σε θέατρο ανταγωνισμού, όπου Ζαγορίσιοι και 

Σαρακατσάνοι επιχειρούσαν να διαφυλάξουν, ή να επιβάλουν τους δικούς 

τους όρους. Η ίδια κατάσταση, άλλωστε, υπάρχει ακόμη και σήμερα, ειδικά 

στις κοινότητες εκείνες, όπου πληθυσμιακά οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες 

(βλ. ο.π. 108). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Γ1.1. ''Ηχοί'' και τραγούδια  (γυναικεία νεκρικά μοιρολόγια - εθιμικά 

τραγούδια) Το Ελατοχώρι με την ευρύτερη παράδοση της Πίνδου 

 

      Ένα από τα πιο σημαντικά αστικά τραγούδια της περιοχής του 

Ελατοχωρίου είναι το χαρακτηριστικό «Μια Παρασκευή», (βλ. κεφ. Β1.2. α’) 

που αποτελεί τραγούδι του υπερτοπικού ρεπερτορίου του γάμου, όχι μόνο 

στην περιοχή του Ζαγορίου, αλλά και σε ολόκληρη την Ήπειρο και τη 

Μακεδονία και το οποίο εντάχθηκε από τις γυναίκες στα εθιμικά τραγούδια του 

αποχωρισμού της νύφης από το σπίτι της. Το γεγονός αυτό φανερώνει τον 

αστικό χαρακτήρα-αστική ανάπτυξη του Ελατοχωρίου. 

      Συμπερασματικά, λοιπόν, παρατηρούμε, ότι στα εθιμικά τραγούδια του 

γάμου (βλ. κεφ. Β1.2. α’, «Κίνησα το δρόμο-δρόμο», κ.ά), όσο και στα 

γυναικεία νεκρικά μοιρολόγια (βλ. κεφ. Β1.2. β’ «Σκοτείνιασαν τα μάτια μου») 

συναντάμε μελωδικούς τύπους - «ηχούς», οι οποίοι σχεδόν, ταυτίζονται με 

μελωδικούς τύπους της Ανατολικής Πίνδου, αφού φέρουν πολλές μελωδικές 

ομοιότητες (βλ. Κατσανεβάκη, 1991, 122-139, Κατσανεβάκη, 1998, Μέρος Α’, 

13-61, Βaud-Bovy, 1990, Kουτσοβλαχικά τραγούδια της Θεσσαλίας, 19). 
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Γ1.2. ''Ηχοί'' και τραγούδια του υπερτοπικού ρεπερτορίου 

      Με βάση την κατάταξη που έγινε σε προηγούμενα κεφάλαια, 

διαπιστώνουμε πως υπάρχουν ήχοι και τραγούδια που συνδέουν -   

παραπέμπουν στην τοπικότητα της παράδοσης (μέσα από μία ανάλυση), που 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη σταθερότητα, όσον αφορά το ζήτημα της 

μουσικής αλλαγής, το οποίο, ωστόσο, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί  

''υπερτοπικό'', γιατί η εκτεταμένη έρευνα (βλ. επιτόπιες ανέκδοτες έρευνες 

στην Βορειοδυτική Ελλάδα, Κατσανεβάκη, βλ. έρευνα που έχει κατατεθεί 

ΚΕΕΛ, για εθιμικά τραγούδια και μοιρολόγια από το 1990, έως και το 2015, 

και έρευνα του Baud-Bovy για το κλέφτικο τραγούδι Baud Bovy, 1958), που 

βρίσκουμε στο αρχειακό υλικό, καθώς κι η βιβλιογραφική έρευνα – πηγές, μας 

δείχνουν μία εκπληκτική εξάπλωση και ταυτόχρονα σταθερότητα του 

ρεπερτορίου αυτού σε μία πληθώρα οικισμών, στη γενικότερη γεωγραφική 

περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος (Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, και για 

κάποιους μελωδικούς τύπους στη Ρούμελη και την Πελοπόννησο). Η 

εξάπλωση των μελωδικών αυτών τύπων δείχνει την ιστορική τους διάσταση 

σε βάθος χρόνου (βλ. Katsanevaki, 2012, 152-157) και η ταύτισή τους δείχνει 

την αντίστοιχη σχέση της μουσικής ταυτότητας9 (βλ. Stokes, 2007, 

introduction 5-6) των εθνοτικών αυτών ομάδων και το γενικότερο συσχετισμό 

τους. Έτσι, παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο είδη υπερτοπικού ρεπερτορίου, 

τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους, ως προς το χαρακτήρα, καθώς και το λόγο 

ύπαρξης και δημιουργίας τους. Από τη μία, λοιπόν, υπάρχει ένας κοινός 

πληθυσμός, που αφορά στο γυναικείο τοπικό ρεπερτόριο και το υπερτοπικό 

                                                           
9 Stokes, introduction 5-6, για την ταυτότητα και την διαμόρφωση της μέσα από τη μουσική και το 

αντίστροφο στα πλαίσια ενός πολιτισμικού γίγνεσθαι, ακόμη βλ. το άρθρο του Rice Timothy Floyd, 

2007, για τη σχέση μουσικής και ταυτότητας (βλ.και Katsanevaki 2012,158). Αν και η σύγχρονη 

εθνομουσικολογία προσανατολίζεται συνήθως στον τρόπο που η μουσική διαμορφώνει την 

ταυτότητα μιας ομάδας ανθρώπων κι ενδεχομένως και μίας εθνοτικής ομάδας, στην περίπτωσή 

μας διαπιστώνουμε ότι η ταύτιση μελωδιών σε μία τόσο μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια και 

μάλιστα μελωδιών που αποτελούν βασικό εθιμικό ρεπερτόριο του γυναικείου πληθυσμού στην 

ιστορική τους διάσταση, φανερώνουν έναν συσχετιζόμενο ή και ταυτιζόμενο εθνοτισμό, σε μία 

περίοδο, όπου οι μελωδίες αυτές αποτελούσαν βασικό στοιχείο κοινωνικοπολιτισμικής και 

εθνοτικής ταυτότητας και συγγενειακής με την έννοια των διευρυμένων συγγενειακών 

οικογενειακών συστημάτων (clans) ταυτοσημίας. 
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ρεπερτόριο, αλλά στη βάση ενός κοινού πολιτισμικού υπόβαθρου και κοινής 

εθνοτικής ταυτότητας, στη βάση ενός ευρύτερου συγγενειακού συστήματος, κι 

όχι με την έννοια της αλληλεπίδρασης, κι από την άλλη υπάρχει ένα 

υπερτοπικό ρεπερτόριο, που αφορά στη μετακίνηση των πληθυσμών των 

γειτονικών περιοχών - αστικών κέντρων, με τον κύριο κορμό της Πίνδου. 
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Γ1.3. Από το γυναικείο νεκρικό μοιρολόι, στο ανδρικό μοιρολόι της 

παρέας. Η σχέση με τους ορσγανοπαίχτες 

Κοινός ''ηχός'' από κλέφτικα τραγούδια. ''Κλέφτικο Μοιρολόι'' κι 

''Ηπειρώτικο μοιρολόι''- Σύγκριση 

 

      Στο σημείο αυτό, διαφοροποιείται το γυναικείο, από το ανδρικό 

ρεπερτόριο και πιο συγκεκριμένα, από τους δύο τύπους ανδρικού 

ρεπερτορίου. Το γυναικείο νεκρικό μοιρολόι συσχετίζεται με το κλέφτικο, όσον 

αφορά στο μοτίβο, κι όσον αφορά στον ήχο - ακριβή μελωδικό του τύπο 

συσχετίζεται με τα κλέφτικα τραγούδια της Ανατολικής Πίνδου, (βλ. 

Κατσανεβάκη, 1998, Μέρος Α’, 65-91), αλλά και γενικότερα, με τις πιο 

εκτεταμένες φόρμες των μελωδικών τύπων της Νοτίου Ελλάδας, Ρούμελης 

και Πελοποννήσου, με βάση την κατάταξη του Baud-Bovy (βλ. Baud-Bovy, 

1958). Ο δεύτερος τύπος ανδρικού μοιρολογιού, το ηπειρώτικο μοιρολόι, 

συσχετίζεται περισσότερο με την ευρύτερη υπερτοπική παράδοση της 

Ηπείρου κι η συγκεκριμένη μελωδία, με τη μελισματική της ανάπτυξη, αποκτά 

περισσότερο τοπικό χαρακτήρα και παραπέμπει στην περιοχή των 

Τζουμέρκων. Άρα, μέσα από τη σχέση, αλλά και τη διαφορετικότητα των δύο 

κατηγοριών μοιρολογιών, βλέπουμε από τη μία, τη λειτουργικότητα της 

γυναίκας και του άνδρα μέσα στην τοπική κοινωνία, κι από την άλλη, ακριβώς 

αυτή η λειτουργία σε σχέση με τα μουσικά χαρακτηριστικά του ρεπερτορίου 

που αντιπροσωπεύει η κάθε ομάδα μας δείχνει: α. Τη βαθύτερη σύνδεση των 

''διαφορετικών'' εθνοτικών ομάδων, με βάση την εξαιρετική χρονική 

ιστορικότητα των τοπικών μελωδιών και τη μεγάλη γεωγραφική τους 

εξάπλωση, μέσα σε μία παρ’ όλα αυτά, συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, 

στη Δυτική Ελλάδα. β. Τη σχέση του ανδρικού πληθυσμού, από τη μία, με το 

τοπικό μουσικό ιδίωμα, βλ. κλέφτικο μοιρολόι, κι από την άλλη πλευρά, το 

ρόλο του στην εισαγωγή υπερτοπικού ρεπερτορίου, βλ. ηπειρώτικο μοιρολόι, 

μέσα από μία εξωστρεφή κοινωνική λειτουργία του ανδρικού πληθυσμού 

(επαγγέλματα, γλέντια κι οργανοπαίχτες). 

      Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, οι άνδρες λόγω της εργασίας τους, που ήταν 

πολλές φορές εκτός των ορίων του Ζαγορίου, συναναστρέφονταν συχνά με 

ανθρώπους άλλων περιοχών, στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της 

Πίνδου, όπου διανυκτέρευαν στα χάνια για ένα, ή και περισσότερα βράδια, 
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συμμετέχοντας στα διάφορα γλέντια που διεξάγονταν εκεί, ακούγοντας έτσι, 

τη μουσική των περιοχών αυτών, καθώς επίσης, και τους οργανοπαίχτες που 

την εκτελούσαν (Πληροφορίες από την συνέντευξη μου με τον κ. Νίκο 

Βλαχιώτη). 

      Από την άλλη, οργανοπαίχτες και μπάντες από άλλες περιοχές, όπως η 

Πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Μέτσοβο, έρχονταν στο Ζαγόρι για να παίξουν σε 

κάποιο γλέντι, πανηγύρι, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμποσιασμού,  κι με 

αυτό τον τρόπο, η μουσική στο Ζαγόρι επηρεάζεται σε ένα βαθύτερο επίπεδο, 

όσον αφορά τη μελωδία, όπως βλέπουμε και στην περίπτωση του 

ηπειρώτικου μοιρολογιού, που αποτελεί ''ηχό'' του υπερτοπικού ρεπερτορίου 

της ευρύτερης περιοχής της Πίνδου. 

 

(Για γυναικείο νεκρικό μοιρολόι βλ. κεφ. Β1.2. β’). 
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Γ2. ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟ ΖΑΓΟΡΙ: ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ - 

ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ 

 

Ηπειρώτικο μοιρολόι - Καθιστικά τραγούδια, ή της τάβλας, ή της παρέας (βλ. 

κεφ. Β1.2. β’, δ’): Από την επιτόπια έρευνα που διεξήχθη στο Ελατοχώρι 

Ζαγορίου, διαπιστώθηκε πως στο φωνητικό ρεπερτόριο υπάρχει μια σειρά 

τραγουδιών, που αναφέρεται στα γλέντια και τις παρέες, κι η οποία με βάση 

την ορολογία των ίδιων των πληροφορητών, χαρακτηρίζεται ως ''κλέφτικο 

μοιρολόι'' (βλ. κεφάλαιο Γ1.2.), ''ηπειρώτικο μοιρολόι'', επιτραπέζιο τραγούδι 

της ''τάβλας'', που τραγουδιέται στο γάμο, ή απλά επιτραπέζιο της παρέας, 

''Ζαγορίσιο'' του γάμου. Μία έννοια του ''Ζαγορίσιου'', που ωστόσο, συμβολίζει 

τον υπερτοπικό κι όχι τον τοπικό χαρακτήρα του Ζαγορίου και τις αστικές 

παρεμβάσεις (βλ. την αντίθεση της μελωδίας, με τις εθιμικές μελωδίες του 

γάμου, που τραγουδούν οι γυναίκες). Υπάρχει, επίσης, μία πλειάδα από 

χορευτικές μελωδίες (βλ. τραγούδια, οι οποίες οφείλονται και σχετίζονται με 

την κινητικότητα των οργανοπαικτών). Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η 

περιγραφή του ζαγορίσιου μουσικού ιδιώματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε 

μέσα από την αδιάκοπη πρακτική των λαϊκών μουσικών της περιοχής και την 

τεχνική και υφολογική εξέλιξη της εκτέλεσης δεν μπορεί παρά να εκκινεί από 

τον ανθρώπινο παράγοντα, τον Ζαγορίσιο δηλαδή, και το κοινωνικό του 

περιβάλλον, μέσα στο οποίο διαμορφώνονται και εξελίσσονται ήθη, συνήθειες 

και συμπεριφορές. 

      Όλο σχεδόν του σώμα του ζαγορίσιου ρεπερτορίου απαρτίζουν 

μερακλίδικα και περίτεχνα κεντημένα τραγούδια και οργανικοί σκοποί. Πολλά 

είναι φερμένα από τις πόλεις της Ηπείρου (Γιάννενα, Πρέβεζα, Άρτα), από 

όμορες περιοχές (Πωγώνι, Μέτσοβο) ή πιο απομακρυσμένες (κυρίως 

Ξηρόμερο), καθώς κι από ξένους τόπους και μεγάλα αστικά κέντρα (Σμύρνη, 

Πόλη, Ρουμανία, Αθήνα κ.ά.). Στην νέα τους πατρίδα ξαναγεννιούνται 

αναδημιουργημένα και προσαρμοσμένα στο ντόπιο μουσικό συντακτικό από 

τους ευρηματικούς ντόπιους μουσικούς, για να αποτελέσουν με αυτόν τον 

τρόπο, τη Ζαγορίσια μουσική παράδοση. O κοσμογυρισμένος Ζαγορίσιος τα 

εισάγει από τους τόπους επαγγελματικής του δραστηριοποίησης, στα 

απομακρυσμένα, μεγάλα και ανθηρά οικονομικά κέντρα του 19ου αι., είτε ως 

τραγουδήματα, είτε αργότερα ως ηχογραφήσεις γραμμοφώνου. Κι είναι ο ίδιος 
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που, απαιτητικός μελομανής, επιδοκιμάζει μέσα απ’ τις παραγγελιές του τόσο 

τις φερμένες όσο και τις ντόπιες λαϊκές δημιουργίες, συμμετέχοντας έτσι στην 

εξέλιξη και στην καθιέρωση ενός μουσικού υλικού που στον διαρκή 

μετασχηματισμό του καθρεπτίζει με τον καλύτερο τρόπο την ζαγορίσια 

αισθητική (Βαζιάκα, 2006, 187-188). 

      Το βασικό στοιχείο της αισθητικής αυτής είναι ένας αναπάντεχος στην 

βουνίσια ύπαιθρο με το μεγάλο υψόμετρο αστικός χαρακτήρας, σημάδι μιας 

ανθηρής κοινωνίας που έφτασε στα τέλη του 19ου αι. στο ζενίθ της 

οικονομικής, πνευματικής και πολιτισμικής εν γένει ανάπτυξής της. Τα δίστιχα 

στιχοπλάκια ερωτικού κυρίως περιεχομένου, ενίοτε δε και περιπαικτικού 

χαρακτήρα, αποτελούν τη βάση των τραγουδιών. Μάλιστα, οι στιχουργικοί 

αγώνες των Γιαννιωτών του 19ου αι. θα επιβιώσουν στα 

ζαγορίσια χαβάδια, που λέγονταν και λέγονται σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη 

και σήμερα, κατά το χάραμα της τελευταίας μέρας των πανηγυριών, ή στη 

δύση των γλεντιών. Από τα Γιάννενα πάλι, θα εισαχθούν και θα ριζώσουν 

μετά την απελευθέρωση της περιοχής το 1912-13, πολλά τραγούδια και 

οργανικοί σκοποί αστικού ύφους, που η πρωτεύουσα της Ηπείρου θα 

αποποιηθεί στην προσπάθειά της να «αποτουρκοποιηθεί», υιοθετώντας 

νεωτεριστικούς τύπους δυτικής προέλευσης, όπως η καντάδα και τα 

κιθαριστικά τρίο. Η ανατολίτικη ταυτότητα της περιοχής θα επιζήσει τότε στο 

κοσμοπολίτικο Ζαγόρι. Η «Μπαζαρκάνα» και το «Αρχοντόπουλο» είναι τέτοια 

δημιουργήματα της γιαννιώτικης παράδοσης, τα οποία αποτελούν πλέον 

αναπόσπαστο κομμάτι του ζαγορίσιου ρεπερτορίου, αφού περισσότερο 

αντιπροσωπεύουν την πιο αμιγή ζαγορίσια παράδοση. Ανάλογη είναι η 

προέλευση και η θέση τραγουδιών, όπως τα γνωστότατα 

«Φεγγαροπρόσωπη» και τα «Δόντια πυκνά» . Την εντοπιότητά τους μαρτυρά 

σε πολλά ζαγορίσια τραγούδια η ονομαστική αναφορά σε χωριά της περιοχής, 

όπως το Πάπιγκο, το Καπέσοβο, η Βίτσα, το Τσεπέλοβο, το Σκαμνέλι, ή σε 

συγκεκριμένα πρόσωπα του τόπου, την λοιδωρούσα την ξενιτιά Αλεξάνδρα, 

την όμορφη Όλγα και την αρχόντισσα Μπολονάσσαινα που απήχθη από τους 

πολυάριθμους στα γύρω του Ζαγορίου ορεινά κλέφτες (βλ. ο.π. 188-189). 

      Το ύφος της μουσικής εκτέλεσης τόσο στα τραγούδια, τα οποία 

δημιουργήθηκαν στο Ζαγόρι, όσο και στα εισαγόμενα, αλλά και στους 
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οργανικούς σκοπούς, αναγνωρίζεται πρωτίστως στις φράσεις του κλαρίνου, 

το οποίο πρωτοστατεί. Χρησιμοποιείται κυρίως, η μεσαία και η ψηλή περιοχή 

του οργάνου, όπου φράσεις σβέλτες και πληθωρικές σε φθογγικό υλικό 

περιβάλλουν κομψά γλιστρήματα, τα οποία ορίζουν τους κύριους πόλους της 

μελωδίας. Ο βασικός μελωδικός ιστός βυθίζεται μέσα σε πλήθος μελισμάτων, 

παρατεταγμένων σε μεγάλα τόξα. Η δομή και η τεχνοτροπία των 

περισσότερων τραγουδιών και οργανικών σκοπών που αποδίδονται στο 

Ζαγόρι απαιτούν ρωμαλέες δεξιοτεχνικές ικανότητες από την πλευρά του 

μουσικού, που σηκώνει το βάρος της πλούσιας μουσικής κληρονομιάς που 

έχτισε ένα πλήθος φημισμένων λαϊκών μουσικών και κομπανιών του 

Ζαγορίου. Στο Ζαγόρι όλα τα κομμάτια έχουν άλλες παραλλαγές. Πολλές νότες 

στο κλαρίνο, η Πρέβεζα έχει τετρακόσιες χιλιάδες φωνές (σ.σ. νότες). Να 

παίζεις ψηλά να σου γίνονται τα χείλια… και άμα κάνεις φάλτσο να το 

καταλαβαίνουν αυτοί, αμέσως. Τον Φίλιππα Ρούντα τον άκουγες κι έλεγες 

χαλάζι ρίχνει έξω. (Απόσπασμα από συνέντευξη του ζαγορίσιου κλαριντζή 

Λευτέρη Σαρρέα) (βλ. ο.π. 190-193). 

      Η μικρή εμβέλεια δράσης των τοπικών κομπανιών, η οποία συχνά 

περιορίζεται στα όρια υπο-περιοχών του Ζαγορίου (Κεντρικό, Κεντροδυτικό, 

Δυτικό, Ριζά κ.λπ.) δημιούργησε μια στενότατη σχέση μεταξύ μουσικού και 

«πελάτη», ενώ βοήθησε στο να αναπτυχθεί ένα μουσικό συντακτικό 

πολύπλοκο, πολυεπίπεδο, γεμάτο κρυφές πτυχές. Οι απαιτητικοί Ζαγορίσιοι 

(γυναίκες και άντρες) με τον διαρκή τους «έλεγχο» στην μουσική εκτέλεση 

επέβαλαν όλα τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας τους. Η αρχοντιά, η 

περηφάνια, η επίδειξη της οικονομικής ευμάρειας, η προβολή της 

ιδιαιτερότητάς τους και η διάθεση αποστασιοποίησής τους από τις όμορες 

πληθυσμιακές ομάδες, συνέτειναν στην δημιουργία μιας «ελιτίστικης» 

μουσικής, της οποίας η ιδιοσυστασία ωστόσο, διασώζει πλείστα όσα  στοιχεία 

της ορεινής ηπειρώτικης παράδοσης (βλ. ο.π. 188-189). 

      Η συνθήκη του γλεντιού (γλέντι της παρέας, ή της καθολικής κοινότητας 

στο ζιαφέτι, τις επισκέψεις, τους γάμους, τα βαφτίσια, το πανηγύρι διασφάλισε 

στο Ζαγόρι ένα σταθερό και διαχρονικό πλαίσιο λειτουργίας της μουσικής 

πράξης, το οποίο δε χάθηκε μετά την διάλυση του κοινωνικού ιστού της 

προτεραίας κοινότητας, που προκάλεσε η εσωτερική μετανάστευση.              
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Η διαχρονικότητά του εξασφαλίστηκε ασφαλώς, από τον αστικό 

κοσμοπολιτισμό της ζαγορίσιας ιδιοσυγκρασίας, που το αποδέσμευσε από το 

αυστηρό τελετουργικό της παραδοσιακής κοινωνίας. Ώστε ακόμα και σήμερα, 

η ίδια μουσική να ακούγεται στο Ζαγόρι όχι ως αναβίωση, αλλά ως αναγκαίος 

όρος για την δυνητική ανασύσταση της  κοινότητας, που οι Ζαγορίσιοι 

καλλιεργούν με ευλάβεια (βλ. ο.π. 192-194). 

     Τα γλέντια στο Ελατοχώρι αποτελούσαν το βασικότερο τρόπο 

διασκέδασης κι επικοινωνίας, μεταξύ των κατοίκων. Πολύ χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι όλα τα γλέντια ξεκινούσαν και τελείωναν πάντα με ένα 

μοιρολόι, είτε αυτό ήταν αντρικό, είτε γυναικείο, ενώ ενδιάμεσα-κατά τη 

διάρκεια του γλεντιού, ακούγονταν κυρίως τραγούδια καθιστικά, της τάβλας 

και της παρέας (Πληροφορίες από τη συνέντευξημε τον κ. Νίκο Βλαχιώτη). 

      Έναν ακόμη μείζονα παράγοντα για την διαμόρφωση του μουσικού ύφους 

στο Ζαγόρι, αποτελεί ο χορός, ο οποίος δεν απουσίαζε ποτέ από τα γλέντια 

που διεξάγονταν, αφού αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του τραγουδιού, 

ακόμη κι όταν δεν υπήρχαν τα όργανα. Όσον αφορά στα πιο τυπικά ζαγορίσια 

κομμάτια, η χορογραφία έχει τυπολογία μάλλον, θηλυκή. Αυτό αντικατοπτρίζει 

την παρέμβαση του γυναικείου πληθυσμού στην διαφύλαξη των εθών, των 

ηθών, αλλά και των εθίμων της κοινότητας, όταν η επαγγελματική 

δραστηριότητα των ανδρών τους υποχρέωνε σε μακρόχρονες απουσίες. 

Πάντως, οι περισσότεροι άντρες μερακλήδες χορευτές φαίνεται ακόμα και στις 

μέρες μας να προτιμούν τραγούδια μάλλον εισαγόμενα. Ο αργός, αυστηρός, 

λιτός και συγχρόνως ελαφρύς και γεμάτος αυτοσχεδιασμούς και λικνίσματα 

γυναικείος χορός στο Ζαγόρι επηρέασε σαφέστατα την τελική διαμόρφωση, 

όχι μόνο της ρυθμικής αγωγής, (η οποία ακολουθεί σχεδόν πάντα αργές 

ταχύτητες, όπως 5/4, κι αργότερα 4/4 και 2/4) αλλά και των λαβυρινθωδών 

κεντημάτων των μουσικών φράσεων: Στο Ζαγόρι χορεύουν καλά. Εκεί ένας 

κλαριντζής αν δεν ξέρει να παίξει, άστο καλύτερα. Έχουν τα κομμάτια μέσα 

τους. Μια χρονιά θυμάμαι στην Καλουτά, αφού τον είδα κι ανέβηκε να χορεύει 

πάνω στα πεζούλια, τον έκοψα. Τί μου ’κανες, μου είπε, απ’ την αρχή! 

Ιδιοτροπίες πολλές. Σήμερα για να γίνεις κλαρίνο πρέπει να τραβήξεις πολλά. 

Τις περισσότερες φορές παίζαμε δυο κλαρίνα στις δουλειές λόγω της 

κούρασης. Δεν υπήρχαν μικρόφωνα τότε. Σήμερα δεν θέλει κανένας να παίξει 
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στο Ζαγόρι. Όλοι μου λένε, εδώ είναι τυραννία, εδώ έχει πολλή δουλειά 

(Απόσπασμα από συνέντευξη του ζαγορίσιου κλαριντζή Λευτέρη Σαρρέα) 

(Βαζιάκα, 2006, 191-192). 

      Ακόμη και σήμερα, η αυθεντικότητα της μουσικοχορευτικής παράδοσης 

στο Ζαγόρι-Ελατοχώρι τονίζεται σε κάθε εκδήλωση κι εστιάζεται στην 

παραδοσιακή σύσταση της κομπανίας, στην παλαιότητα των τραγουδιών και 

στον λιτό, σχεδόν δωρικό, χορευτικό τρόπο (βλ. ο.π. 187-244). 

      Στον τομέα της μουσικής οι Γύφτοι ήταν αναντικατάστατοι. Η αποκλειστική 

άσκηση του επαγγέλματος αυτού από τους Γύφτους, τους καθιστούσε 

απολύτως απαραίτητους, τόσο για το πανηγύρι της κάθε κοινότητας, όσο και 

για τα περιστασιακά γλέντια σε κάποια χωριά. Το μονοπώλειο της μουσικής 

δεν αποτελούσε απλώς μία πηγή σημαντικών εσόδων για τους Γύφτους, αλλά 

συνιστούσε παράλληλα ένα σημαντικό παράγοντα κύρους, διαμορφώνοντας 

μία εσωτερική ιεραρχία στην ομάδα. Ταυτόχρονα, όμως, καταδείκνυε και τα 

όρια μίας πιθανής κοινωνικής κινητικότητας, στο βαθμό που η ταύτιση των 

εννοιών, «Γύφτος» και «μουσικός», λειτούργησε αποτρεπτικά για τα 

υπόλοιπα μέλη της κοινότητας, και τους Σαρακατσάνους, αφού σ’ ολόκληρο 

το Ζαγόρι δεν υπήρξε σχεδόν ποτέ, κάποιος μη γύφτος μουσικός. Αλλά και οι 

ίδιοι οι Γύφτοι, έχοντας τη συνείδηση αυτού του γεγονότος, φέρονταν συχνά 

με γενναιοδωρία, παίζοντας, δηλαδή, αφιλοκερδώς, παρά το γεγονός ότι η 

αντιμετώπισή τους δεν ήταν πάντοτε η καλύτερη. Η εξαρχής, σχεδόν απόλυτη 

εξάρτηση των Ζαγορισίων από τους Γύφτους οργανοπαίχτες, τους 

καθιστούσε απαραίτητο στοιχείο στη διεξαγωγή του πανηγυριού. Οι 

οργανοπαίχτες ήταν αυτοί που απολάμβαναν πολύ μεγαλύτερη αποδοχή σε 

σχέση με τους υπόλοιπους Γύφτους της περιοχής, και παρά το γεγονός ότι 

συχνά έπεφταν θύματα ξυλοδαρμού, καταλάμβαναν κεντρική θέση στη 

χωροταξία του πανηγυριού (Δαλκαβούκης, 2005, 58, 107). 

      Oι ντόπιες ζαγορίσιες κομπανίες ήταν πολύ λιγότερες και κυρίως, στο 

Κεντρικό Ζαγόρι. Οι ζαγορίσιες αυτές μπάντες αποτελούνταν από κλαρίνο, 

βιολί, ντέφι, λαούτο και πιο σπάνια υπήρχε και σαντούρι, όπως και 

τραγουδιστής. Στο Ελατοχώρι και γενικότερα στο Ζαγόρι δεν υπήρξε ποτέ 

γυναίκα τραγουδίστρια, κάτι που τηρείται ακόμη και σήμερα. Η πιο γνωστή 
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κομπανία στο Ελατοχώρι ήταν η κομπανία Νάτσα από τους Φραγκάδες, ενώ 

ένας πολύ σημαντικός οργανοπαίχτης της εποχής εκείνης στην περιοχή 

(1930) ήταν ο κύριος Βλαχιώτης Κωνσταντίνος. (βλ. ο.π. 189-190, 

Πληροφορίες από τη συνέντευξή μου με τον κ. Νίκο Βλαχιώτη). 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

      Σε τελικό στάδιο, όλη η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, μας έδειξε ότι 

μέσα από τη μουσική, σε συνδυασμό με τη λειτουργία των μελωδιών, αλλά 

και την τοπική ορολογία, μπορεί να διαπιστώσει κανείς τον πολλαπλό 

χαρακτήρα, κοινοτικό, εθνοτικό και πολιτισμικό του Ελατοχωρίου και 

γενικότερα του Ζαγορίου και να καταλήξουμε, ότι στο Ελατοχώρι  από τη μία 

πλευρά, υπάρχει η τοπική φωνητική παράδοση της ευρύτερης Πίνδου Ελλάδα 

κι η άμεση σχέση του, εθνοτική και πολιτισμική, με την Ανατολική και την 

Κεντρική Πίνδο και ταυτόχρονα, η ''αστικοποίηση'' του ρεπερτορίου, μέσα από 

μία μουσική αλλαγή, που αναπτύσσει, από τη μία πλευρά, ένα αστικό 

ρεπερτόριο, που παρ’ όλα αυτά, ονομάζεται Ζαγορίσιο, παραπέμποντας 

όμως πάλι, σε μία μεταγενέστερη ταυτότητα του Ζαγορίου (βλ. Ζαγορίσιο του 

γάμου), κι από την άλλη, με την εισαγωγή ενός υπερτοπικού ρεπερτορίου 

που, ωστόσο, είναι τοπικό ρεπερτόριο (και συγγενές με το παλαιότερο τοπικό, 

εθιμικό ρεπερτόριο του Ζαγορίου), για άλλες συγγενικές, γειτονικές, εθνοτικές 

ομάδες (π.χ. Σαρακατσάνοι). Ακόμη, βλέπουμε την έντονη επίδραση των 

οργανοπαιχτών, που κινούνται, μεταξύ Ιωαννίνων και Ζαγορίου, 

προσφέροντας μία έντονη κινητικότητα στο γενικότερο υπερτοπικό 

ρεπερτόριο της ευρύτερης περιοχής. 

 

 

 

        Τοπίο με θέα τα βουνά, πάνω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΤΙΧΟΙ 

 

Συνέντευξη με την κυρία Μαριγούλα Νασίκα - Tραγούδια 

 

1. Βασίλω Αρχόντισσα 

 

Δεν είναι κρίμα κι άδικο Βασίλω Αρχόντισσα 

Δεν είναι κι αμαρτία να ζεις Βασίλω μ’ 

Να ζεις Βασίλω η μαύρη στα βουνά, 

στα κλέφτικα λιμέρια, Βασίλω Αρχόντισσα 

 

 

 

2. Τώρα μάνα μ’ είν’ Απρίλης κι άνοιξη 

 

Τώρα μάνα μ’ τώρα είν’ Απρίλης κι άνοιξη 

Τώρα είναι καλοκαίρι, τώρα είναι καλοκαίρι 

Τώρα είναι καλοκαίρι, χρυσό μου περιστέρι 

Τώρα μάνα μ’ ο ξένος έρχεται 

Τώρα ο ξένος έρχεται από μέσα από τα ξένα, από μέσα από τα ξένα 

Βάζει μάνα μ’, βάζει και σέρνει τα’ άλογα 

Βάζει και σέρνει τα’ άλογα κι είν’ αρματωμένα, βαριά βαλαντωμένα 

Βαριά βαλαντωμένα, που ‘ρχεται από τα ξένα 

Τώρα κι ο ξένος, τώρα κι ο ξένος κίνησε στην Πρέβεζα να πάει, μωρέ στην 

Πρέβεζα να πάει 

 

 

 

3. Τώρα το καλοκαιράκι 

 

Τώρα το καλοκαιράκι κυνηγούσα ένα πουλάκι 

Κυνηγούσα ένα πουλάκι, τώρα το καλοκαιράκι 

Άιντε κυνηγούσα, δυστυχούσα, να τοπιάσω δε μπορούσα 

Να το πιάσω δε μπορούσα, κυνηγούσα, δυστυχούσα 
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Άιντε κι έστησα μαύρα μου μάτια κι έστησα τα εξώβεργά μου 

Κι έστησα τα εξώβεργά μου κι ήρθε ένα πουλί κοντά μου 

Κι ήρθε ένα πουλί κοντά μου, μέσα μες στην αγκαλιά μου 

 

 

 

4. Πέρα σ’ εκείνο το βουνό 

 

Πέρα σ’εκείνο το βουνό μωρ’ βλάχα μ’, άιντε πέρα σ’ εκείνο το βουνό 

Άιντε το κορφανταριασμένο το καημένο Παναγιωτούλα μου 

Άιντε το κορφανταριασμένο το καημένο μικρή Βλαχούλα μου. 

Πέρα σ’ εκείνο, μωρέ Βλάχα μου, αχ πέρα σ’εκείνο το βουνό 

Αδέρφια σκοτωμένα τα καημένα μικρή Βλαχούλα μου 

Δυο αδέρφια σκοτωμένα τα καημένα Παναγιωτούλα μου 

Άιντε κι ανάμεσα μωρή βλάχα μ’, άιντε κι ανάμεσα απ’ τα μνήματα 

Κλίμα ήταν φυτεμένο το καημένο μικρή Βλαχούλα μου 

Κλίμα ήταν φυτεμένο το καημένο Παναγιωτούλα μου 

Το Μάη ανθίζει μωρή Βλάχα μ’, αχ το Μάη ανθίζει σαν κλαρί 

Το Αύγουστο σαν κλίμα, βρε σαν κλίμα Παναγιωτούλα μου 

Αχ τον Αύγουστο σαν κλίμα το καημένο Σαρακατσάνα μου 

 

 

 

5. Φεζοδερβέναγας 

 

Τί χάλευες, τί γύρευες Φεζομ’ Ντιρβέ, μωρέ Ντιρβέ-ντιρβέναγα 

Κι έφυγες απ΄το σπίτι και στο Τσερνέσι Φεζομ’ ξημέ-ξημέρωσες 

Και στο Τσερνέσι ξημέρωσες Φεζομ’ Ντιρβέ, μωρέ Ντιρβέ-ντιρβέναγα 

Στα βλάχικα κονάκια, αχ νι κι έτρωγες Φεζομ’ νι κι ε, ωρέ νι κι έπινες 

Νι κι έτρωγες, νι κι έπινες Φεζομ’ Ντιρβέ, μωρέ Ντιρβέ-ντιρβέναγα 

Ωρέν αρνιά και κοτοπούλια, να το χαμπέρι Φεζομ’,ν’ ε, ωρέ ν’ έφτασε 

Να το χαμπέρι που ‘φτασε Φεζομ’ ντιρβέ-ντιρβέναγα 

Απ’ την έρημη Βωβούσα μην πας Φεζομ’, ωρέ στα Γρε, στα Γρεβενά 

Μην πας Φεζομ’ στα Γρεβενά Φεζομ’ Ντιρβέ, μωρέ Ντιρβέ-ντιρβέναγα 
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Μην πας προς την Βωβούσα, ν’ εκεί θα σ’ φαν Φεζομ’ το στα, το στάρι σου 

Ν’ εκεί θα ‘σφαν το στάρι σου Φεζομ’ Ντιρβέ-ντιρβέναγα 

Ωρέ θα σ’ φάνε την κομμάτα 

Τί χάλευες, τί γύρευες Φεζομ’ Ντιρβέ, μωρέ Ντιρβέναγα 

Κι έφυγες απ΄το σπίτι και στο Τσερνέσι Φεζομ’ ξημέρωσες 

Και στο Τσερνέσι ξημέρωσες Φεζομ’ Ντιρβέ, μωρέ Ντιρβέναγα 

Στα βλάχικα κονάκια, αχ νι κι έτρωγες Φεζομ’ νι κι έπινες 

Νι κι έτρωγες, νι κι έπινες Φεζομ’ Ντιρβέ, μωρέ Ντιρβέναγα 

Ωρέ αρνιά και κοτοπούλια, να το χαμπέρι Φεζομ’,ν’ έ, ωρέ ν’ έφτασε 

Να το χαμπέρι που ‘φτασε Φεζομ’ Ντιρβέναγα 

Απ’ την έρημη Βωβούσα μην πας Φεζομ’, ωρέ στα Γρεβενά 

Μην πας Φεζομ’ στα Γρεβενά Φεζομ’ Ντιρβέ, μωρέ Ντιρβέναγα 

Μην πας προς την Βωβούσα, ν’ εκεί θα σ’ φαν Φεζομ’ το στάρι σου 

Ν’ εκεί θα ‘σφαν το στάρι σου Φεζομ’ Ντιρβέναγα 

Ωρέ θα σ’ φάνε την κομμάτα 

 

 

 

6. Ευχή σε με πατέρα μου 

 

Ευχή σε με πατέρα μου στο πρώτο κίνημά μου, στο πρώτο κίνημά μου 

Με την ευχή σου γιόκα μ’ στο, βρε στο καλό, θεός να σε προκόψει 

Ευχή σε με μανούλα μ’ τώρα, στο πρώτο κίνημά μου 

Με την ευχή σου γιόκα μου, θεός να σε προκόψει 

Ευχή στε μ’ αδερφάκια μ’ τώρα, στο πρώτο κίνημά μου 

Με την ευχή αδερφέ μου στο καλό, θεός να σε προκόψει 

 

 

 

7. Κίνησα το δρόμο-δρόμο 

 

Κίνησα το δρόμο-δρόμο, το στρατί το μονοπάτι 

Το στρατί το μονοπάτι, βρίσκω μια μηλιά στο δρόμο 

Βρίσκω μια μηλιά στο δρόμο, με τα μήλα φορτωμένη 
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Έσκυψα να πάρω ένα, τα ‘χει ο αφέντης ωρέ μετρημένα 

Τα ‘χει ο αφέντης μου μετρημένα και βαριά βαλαντωμένα 

 

 

 

8. Τί στέκεσαι χρυσή μηλιά 

 

Τί στέκεσαι χρυσή μηλιά, άι χρυσή μηλιά 

Και δεν κινάς ακόμα, και δεν κινάς ακόμα 

Πονάω απ’ τα ξαδέρφια μου 

Και δεν κινώ και δεν κινώ ακόμα 

Τι στέκεσαι χρυσή μηλιά και δεν κινάς ακόμα 

Πονάω απ’ τους μπαρμπάδες μου 

Και δεν κινώ και δεν κινώ ακόμα 

 

 

 

9. Αφήνω γεια στη μάνα μου 

 

Αφήνω γεια στη μάνα μου και γεια στην αδερφή μου 

Αχ μανούλα μου 

Αφήνω γεια στ’ αδέρφια μου, σ’ όλους τους συγγενείς μου 

Μάνα μ’ έχε γεια 

Αφήνω γεια στη γειτονιά, σ’ όλους τους συγγενείς μου 

Μανούλα μου γλυκιά 

Εγώ πάω στην ξενιτιά, πάω στο πατρικό μου 

Μάνα μου γλυκιά 

 

 

 

10. Έβγα μάνα δες τον ήλιο 

 

Έβγα μάνα δες τον ήλιο, ήρθε η ώρα για να φύγω 

Έβγα δες και το φεγγάρι, ήρθε ο νιος που θα με πάρει 
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Ήρθε ο νιος που θα με πάρει, το καινούργιο παλικάρι 

Έβγα μάνα κέρα η μάνα, να σταυρώσεις τον ιό σου 

Να σταυρώσεις τον ιό σου, να τί σου φέρνει η περδικούλα 

Τί σου φέρνει η περδικούλα, περδικούλα στολισμένη 

Περδικούλα στολισμένη και βαριά βαλαντωμένη 

 

 

 

11. Έβγα πεθερά στη σκάλα 

 

Έβγα πεθερά στη σκάλα με το μέλι, με το γάλα 

Με το μέλι, με το γάλα, έβγα πεθερά στη σκάλα 

Έβγα πεθερά στη σκάλα, με το μέλι με το γάλα 

 

 

 

12. Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια 

 

Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια, τώρα οι πέρδικες 

Τώρα οι πέρδικες συχνολαλούν και λένε 

Ξύπνα αφέντη μου, καλέ ξύπνα αφέντη μου 

Ξύπνα αφέντη μου, ξύπνα γλυκιά μ’ αγάπη 

Ξύπνα κι α, καλέ ξύπνα κι άλλαξε 

Ξύπνα κι άλλαξε κι έλα στην αγκαλιά μου 

Ξύπνα αγκά, καλέ ξύπνα αγκάλιασε 

Ξύπνα αγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο 

Κι άσπρον, καλέ κι άσπρονε λαιμό 

Κι άσπρονε λαιμό, όμορφο σαν φεγγάρι 

Ξύπνα αγκά, καλέ ξύπνα αγκάλιασε 

 

 

 

13. Πού κόρη μ’ στέκουν τ’ άλογα 
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Πού κόρη μ’ στέκουν τ’ άλογα, ωρέ τ’ άλογα δεμένα 

Τα άλογα δεμένα, τα καπί, βρε τα καπιστρωμένα 

Γιατί στέκουν κόρη μ’ τ’ άλογα, βρε τ’ άλογα δεμένα 

Για τ’εμένα στέκουν τα, βρε τ’ άλογα δεμένα 

Τα άλογα δεμένα, τα καπί, βρε τα καπιστρωμένα 

 

 

 

14. Κινήσαν τα καράβια 

 

Κινήσαν τα καράβια καράβια, τα Ζαγοριανά Διαμαντούλα μ’, τα Ζαγοριανά 

Κίνησε κι ο καλός μου, καλός μου, να πάει στην ξενιτιά Διμαντούλα μ’, να πάει 

στην ξενιτιά 

Άιντε ουδέ γράμμα μου στέλνει, μου στέλνει, ούτε αντιλογιά ο καημένος, ούτε 

αντιλογιά 

Μόνο μου στέλνει λόγια βρε λόγια, πολύ φαρμακερά 

Θέλεις κόρη μ’ παντρέψου, παντρέψου, θέλεις ανυπαντριά 

Εμένα με μαγέψαν, μαγέψαν τόσο μακριά 

 

 

 

15. Ο Ρόβας 

 

Κίνησε ο Ρό, ο Ρόβας κίνησε 

Μες στη βλαχιά να πάει, γεια σου Ρόβα μου 

Μες στη Βλαχιά να πάει καπετάνιε μου 

Να ζήσει ο Ρόβας μας, γλυκιά πατρίδα μας 

Νύχτα σελώνει ο Ρόβας τ’ άλογο 

Νύχτα το καλυβώνει , γεια σου Ρόβα μου 

Νύχτα το καλυβώνει, γεια σου ασίκι μου 

Να ζήσει ο Ρόβας μας, γλυκιά πατρίδα μας 

Βάζει τα πε, τα πέταλα χρυσά 

Καρφιά μαλαματένια, γεια σου Ρόβα μου 

Καρφιά μαλαματένια, γεια σου Ρόβα μου 
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16. Μ΄αρχινάς τα κλάματα, τώρα στα χαράματα 

 

Τώρα στα χαράματα, μ’ αρχινάς τα κλάματα 

Μ’ αρχινάς τα κλάματα, τώρα στα χαράματα 

 

 

 

17. Μια Παρασκευή 

 

Μια Παρασκευή κι ένα Σάββατο βράδυ 

Μάνα με, καλέ μάνα μ’, μ’ έδιωχνες 

Μάνα μ’ έδιωχνες, από τ’ αρχοντικό μου 

Κι ο πατέ, καλέ κι ο πατέρας μου 

Κι ο πατέρας μου, κι αυτός μου λέει φύγε 

Φεύγω κλαι, καλέ φεύγω κλαίγοντας 

Φεύγω κλαίγοντας και παραπονεμένη 

Μην κλαις κό, καλέ μην κλαις κόρη μου 

Μην κλαις κόρη μου κι εγώ είμ’ από κοντά σου 

Φεύγω κλαι, καλέ φεύγω κλαίγοντας 

 

 

 

18. Ζαχαρούλα 

 

Σιέται μώρ’ Ζαχαρούλα, μέρα και νύχτα κλαις 

Κι εμένα της μανούλας Ζαχαρούλα, γιατί δε μου το λες 

Τί λες μώρ’ Ζαχαρούλα Ζαχαρούλα, τί λες μώρ’ μπανταλή; 

Ν’ εσύ είσαι παντρεμένη Ζαχαρούλα, ν’ όπ’ έχεις και παιδί 

Τί να σου πω ρε μάνα μ’, τί να σου διηγηθώ; 

Τον Τάκη, τον Καράνη μωρέ μάνα μ’ πολύ τον αγαπώ 

Σιούνται τα δέντρα, σιούνται, σιούνται και τα κλαδιά, 

Σιέται κι η Ζαχαρούλα η καημένη, με τα ξανθά της μαλλιά 

Ζαχαρούλα Ζαχαρούλα, μου ‘χεις κάψει την καρδούλα 

Ζαχαρούλα είν’ τ’ όνομά σου και γλυκό το φίλημά σου 
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Συνέντευξη με την κυρία Αγγέλω Καραγιάννη-Γιώτη - Τραγούδια 

 

 

1. Μια Παρασκευή 

 

Μια Παρασκευή κι ένα Σάββατο βράδυ 

Μάνα με, καλέ μάνα μ’, μ’ έδιωχνες 

Μάνα μ’ έδιωχνες, από τ’ αρχοντικό μου 

Κι ο πατέ, καλέ κι ο πατέρας μου 

Κι ο πατέρας μου, κι αυτός μου λέγει φεύγα 

Φεύγω κλαι, καλέ φεύγω κλαίγοντας 

Φεύγω κλαίγοντας, φεύγω παραπονιώντας 

Βρίσκω ένα, καλέ βρίσκω ένα δεντρί 

Βρίσκω ένα δεντρί, ψηλό σαν κυπαρίσσι 

Στέκω το, καλέ στέκω το ρωτώ 

Στέκω το ρωτώ βαριά και το εξετάζω 

Δέντρο μ’ πού, καλέ δέντρο μ’, πού είν’ οι ρίζες σου 

Πού είν’ οι ρίζες σου, να δέσω τ’ άλογό μου 

Πού είν’ οι κλώ, καλέ πού είν’ οι κλώνοι σου 

Πού είν’ οι κλώνοι σου, να ρίξω τα’ άρματά μου 

Να κι οι ρί, καλέ να κι οι ρίζες μου 

Να κι οι ρίζες μου, να δέσεις τ’ άλογό σου 

Να κι οι κλώ, καλέ να κι οι κλώνοι μου 

Να κι οι κλώνοι μου, να ρίξεις τ’ άρματά σου 

 

 

 

2. Ευχή σου με πατέρα μου 

 

Ευχή σου με πατέρα μου, στο πρώτο ξύρισμά μου 

Με την ευχή παιδάκι μου 

Ευχή σου με μανούλα μου, στο πρώτο ξύρισμά μου 

Με την ευχή παιδάκι μου 

Ευχή στε με αδέρφια μου, στο πρώτο ξύρισμα μου 
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Με την ευχή αδερφούλη μας 

 

 

 

3. Σαραπέντε Κυριακές 

 

Σαραπέντε Κυριακές κι εξήντα δυο Δευτέρες 

Δεν είδα την, βάι βάι, δεν είδα την αγάπη μου 

Δεν είδα την αγάπη μου, την αγαπητή 

Δικιά μου μια Κυριακή, βάι βάι, μια Κυριακίτσα το πρωί 

Μια Κυριακίτσα το πρωί, την είδα στολισμένη 

Με δυο μαντή, βάι βάι, με δυο μαντήλια στο λαιμό 

Με δυο μαντήλια στο λαιμό και τέσσερα στα χέρια 

Και στο χορό, βάι βάι και στο χορό που χόρευε 

Και στο χορό που χόρευε κι όλο μπροστά πηγαίνει 

Και με το μα, βάι βάι, και με το μάτι της πατώ 

Και με το μάτι της πατώ και με τα χείλη της λέγω 

Που σαν εψές, βάι βάι, που σαν εψές, που σαν προψές 

Που σαν εψές, που σαν προψές και πού θα πας απόψε 

Ν’ έψές ήμουν, βάι βάι, ν’ εψές ήμουν στη μάνα μου 

Εψές ήμουν στη μάνα μου, προψές στην αδερφή μου 

Κι απόψε θα ‘μαστε τα δυο 

Κι απόψε θα ‘μαστε τα δυο, τα δυο τα’ αγαπημένα 

Σου ‘χω ψαρά, βάι βάι, σου ‘χω ψαράκια στο νταβά 

Σου ‘χω ψαράκια στο νταβά και πέρδικα ψημένη 

Σου ‘χω κι ένα, βάι βάι, σου ‘χω κι ένα γλυκό κρασί 

 

 

 

4. Σκοτείνιασαν τα μάτια μου 

 

Σκοτείνιασαν τα μάτια μου, μαυρίλα ολόγυρά μου 

Μένα ο ήλιος χάθηκε, μένα και το φεγγάρι 

Νουδέ ο ήλιος χάθηκε, νουδέ και το φεγγάρι 
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Μόνη κι η Ρούλα χάνεται για όλο τον καιρό του 

Ξασφάλισε τα μάτια σου και κοίτα ολόγυρά σου 

Ήρθαν μανάδες των παιδιών, γυναίκες για τους άντρες 

 

 

 

5. Κάτω στα Ιεροσόλυμα 

 

Κάτω στα Ιεροσόλυμα και στο Χριστού τον τάφο 

Εκεί δέντρο δεν ήτανε και δέντρο φανερώθη 

Στη ρίζα κάθεται ο Χριστός και στην κορφή οι αγγέλοι 

Κι απάνω στα κλωνάρια του καθόταν οι Αποστόλοι 

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα 

Σήμερον όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται 

Σήμερον έβαλαν βουλή οι άνομοι κι οι Εβραίοι 

Οι άνομοι και τα σκυλιά και τρεις καταραμένοι 

Για να σταυρώσουν το Χριστό των πάντων βασιλέα 

Κι η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της 

Τας προσευχάς της έφτιαχνε για το μονογενή της 

Φωνή της ήρθε εξ’ ουρανού κι απ’ αρχαγγέλου στόμα 

Σώζουν κυρά μου οι προσευχές, σώζουν κι οι μετάνοιες 

Και τον υιόν σου πιάσανε και στα χαλκιά τον πάνε 

Μες στου Πιλάτου τας αυλάς εκεί τον τυραννάνε 

Κι η Παναγιά σαν τ’ άκουσε, έπεσε και λιγώθει 

Σταμνί νερό της ρίξανε, τρία κανάτια μόσχο 

Και τρία μυροδόσταμνα για να της έρθει ο νους της 

Και σαν της ήρθε ο λογισμός και σαν της ήρθε ο νους της 

Ζητεί μαχαίρι να σφαγεί, φωτιά να πάει να πέσει 

Ζητεί γκρεμό να γκρεμιστεί για τον μονογενή της 

Η Μάρθα, η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα 

Και του Ιακώβου η αδερφή, οι τέσσερις αντάμα 

Σαν πήραν το στρατί στρατί, στρατί το μονοπάτι 

Το μονοπάτι τσ’ έβγαλε μες στου ληστού την πόρτα 

Άνοιξε πόρτα του ληστού και πόρτα του Πιλάτου 
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Κι η πόρτα από το φόβο της, ανοίγει μοναχή της 

Κοιτούν δεξιά, κοιτούν ζερβιά, κανέναν δε γνωρίζουν 

Κοιτούν και δεξιότερα , βλέπουν τον Άγιο Γιάννη 

Ν’ εσύ Άγιε Γιάννη Απόστολε, μην είδες τον υιό μου 

Μην είδες το μονογενή και το διδάσκαλό σου 

Δεν έχω στόμα να σας πω, γλώσσα να σας μιλήσω 

Δεν έχω χέρι, παλαμώ, δια να σας τον δείξω 

Βλέπεις εκείνον το γυμνό, τον παραπονεμένο 

Όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτηγμένο 

Όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι 

Εκείνος είναι ο υιός κι ο διδάσκαλός σου 

Κι η Παναγιά πλησίασε, γλυκά τον ομιλάει 

Δε μου μιλάς παιδάκι μου, δε μου μιλάς παιδί μου 

Τί να σου πω μανούλα μου, που αδιάφορο δεν έχεις 

Μόνο το Μέγα Σάββατο, κοντά το μεσονύχτι 

Που θα λαλήσει ο πετεινός, σημαίνουν οι καμπάνες 

Τότε μανούλα μ’ να χαρείς, να χαίρει ο κόσμος όλος 

 

 

 

 

Συνέντευξη με τον κύριο Γιάννη Μπούτσικο – Τραγούδια 

 

 

1. Ν’αναστενάξω μάνα μ’ 

 

Ωρέ ν’αναστενάξω μάνα μου, δε μ’ ακούς 

Ωρέ να κλάψω, δε με βλέπεις 

Να στείλω γράμμα μάνα μου για να, ωρέ για να ‘ρθεις, αχ αχ 

Ωρέ να στείλω γράμμα για να ‘ρθεις 

Ωρέ τα έξοδα δεν έχω 

Κλάψε με μάνα, μάνα μου κλάψε, ωρέ κλάψε με, αχ αχ 

Ωρέ κλάψε με μάνα, κλάψε με 

Ωρέ με ήλιο με φεγγάρι 



114 
 

Και την αυγούλα μάνα μου με δρω, ωρέ με δρωσαν, αχ αχ 

 

 

 

2. Tην άκρη-άκρη πήγαινα 

 

Tην άκρη-άκρη πήγαινα, την άκρη το ποτάμι 

Μωρ’ βρίσκω του Νάσου τα μαλλιά 

Βρίσκω του Νάσου τα μαλλιά, του Νάσου το κεφάλι 

Ωρέ και στην ποδιά τα μάζευα 

Και στην ποδιά τα μάζευα, ωρέ και τα συχνορωτούσα 

Μαλλιά, κοντό, ωρέ μαλλιά κοντό κεφά, ωρέ κεφάλι σας 

Μαλλιά, κοντό κεφάλι σας, ωρέ πλεξούδια το κορμί σας 

Μαύρα πουλιά, ωρέ μαύρα πουλιά το ε, ωρέ το έφαγαν 

 

 

 

3. Ντερτιλίδες 

 

Καλώς ανταμωθήκαμαν, ωρέν εμείς οι ντερτιλίδες, να κλάψουμε 

Ωρέ να κλάψουμε τα ντε, ωρέ τα ντέρτια μας 

Να κλάψουμε τα ντέρτια μας, ωρέ και τα παράπονά μας, 

Τούτον το χρό, ωρέ τούτον το χρόνο τον καλό 

Τούτον το χρόνο τον καλό, ωρέ το άλλον ποιός τον ξέρει 

Για ζούμε για, ωρέ για ζούμε για πεθαί, ωρέ πεθαίνουμε 

Για ζούμε, για πεθαίνουμε, ωρέ για σ’ άλλον τόπο πάμε 

Πάλε καλές, ωρέ πάλε καλές αντά, ωρέν αντάμωσες 

 

 

 

4. Οι κλέφτες οι παλιοί 

 

Ανάρια ανάρια τα ‘ριχναν, ωρέν οι κλέφτες τα ντουφέκια 

Ήταν η μα, ωρέ ήταν η μαύροι λι, ωρέ λιγοστοί 
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Ήταν οι μαύροι λιγοστοί, ωρέ πέντε, έξι, οχτώ νομάτοι 

Κι ο καπετά, ωρέ κι ο καπετάνιος ν’ ε, μωρέν έλειπε 

Κι ο καπετάνιος έλειπε, ωρέ με δυο, με τρεις νομάτους πάει να βαφτεί 

Ωρέ πάει να βαφτεί σ ‘ένα, ωρέν ένα παιδί 

Πάει να βαφτεί σ’ ένα παιδί, ωρέ να κάνει ένα κουμπάρο, να το ‘ χει ο μα 

Ώρε να το ‘χει ο μαύρος γύ, ωρέ γύρισμα 

Να το ‘χει ο μαύρος γύρισμα, ωρέ να το ‘χει για κουβέντα 

Κι αύριο καλές, κι αύριο καλές αντά, ωρέν ανταμωσιές 

 

 

 

5. Στο περιστέρι 

 

Στο Περιστέρι ωρέ παιδιά, φύλαξα γιδοπρόβατα 

Τα φύλαξα μωρέ παιδιά, ‘κείνα τα χρόνια τα παλιά 

Στα πλάγια τα, μωρέ παιδιά, στα πλάγια τα καμάρωνα 

Στα πλάγια τα καμάρωνα, στις λαγκαδιές τα σούραγα 

Και στις ραχού, μωρέ παιδιά και στις ραχούλες πλάγιαζα 

Και στις ραχούλες πλάγιαζα και τη φλογέρα λάλαγα 

Τα Γιάννενα μωρέ παιδιά, τα Γιάννενα αγνάντευα 

Τα Γιάννενα αγνάντευα και την καημένη τσαμουριά 

Μα τώρα ο μα, μωρέ παιδιά, μα τώρα ο μαύρος γέρασα 

Μα τώρα ο μαύρος γέρασα το βιος μου το νοστάλγησα 

Όποιος δε φύ, μωρέ παιδιά, όποιος δε φύλαξε σφαχτά 

Οποιος δε φύλαξε σφαχτά, δεν έχει ντέρτι στην καρδιά 

 

 

 

6. Καλά γλεντάνε βρε παιδιά 

 

Καλά γλεντάνε βρε παιδιά, τα ηπειρώτικα χωριά 

Με τα τραγούδια τα καλά και τα καλά τους τα βιολιά 

Έτσι γλεντάνε βρε παιδιά στη Ρούμελη και στο Μοριά 

Που φοράν τις φουστανέλες, στο χορό με τις κοπέλες 
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Καλά γλεντάει η Θεσσαλία, Καρδίτσα κι Ευρυτανία 

Με τα τραγούδια τα καλά, παντού σκορπάνε τη χαρά 

Κι αν πας κι εκεί στα Γρεβενά, κοντά στη Βασιλίτσα 

Σε μαγεύουν τα βιολιά και τα όμορφα κορίτσια 

 

 

 

7. Η τάβλα η παλιά 

 

Ωρέ σε τούτη την τάβλα που είμαστε, ωρέ σε τούτο το τραπέζι 

Τον άγγελο, ωρέ τον άγγελο φιλέ, ωρέ φιλεύουμε 

Τον Άγγελο φιλεύουμε, ωρέ και το Χριστό κερνάμε 

Και την Παρθέ, ωρέ και την Παρθένα Πα, ωρέ Παναγιά 

Και την Παρθένα Παναγιά, ωρέ τη διπλοπροσκυνάμε 

Να μας χαρί, ωρέ να μας χαρίσει τα, ωρέ τα κλειδιά 

Να μας χαρίσει τα κλειδιά, ωρέ κλειδιά του παραδείσου 

Ν’ ανοίξω τον, ωρέ ν’ ανοίξω τον παρά, ωρέ παράδεισο 

 

 

 

8. Εσείς βουνά της Κοριτσάς 

 

Ωρέ ν’ εσείς βουνά, ν’ εσείς βουνά της Κοριτσάς 

Ν’ εσείς βουνά της Κοριτσάς και κάμποι της Χειμάρας 

Ωρέ ποτέ μη λου, ποτέ μη λουλουδίσετε 

Ποτέ μη λουλουδίσετε, χορτάρι μη φυτρώστε 

Ωρέ για το κακό, αχ για το κακό που έγινε 

Για το κακό που έγινε στη γη της Αλβανίας 

 

 

 

9. Όλα τα πουλάκια 

 

Όλα τα πουλάκια κι αμάν αμάν αμάν 
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Όλα τα πουλάκια ζυγά ζευγαρωτά 

Είναι μες στο δάσος όλα ζευγαρωτά 

Όλα τα πουλάκια ζυγά ζευγαρωτά 

Είν’ κι ένα πουλάκι κι αμάν αμάν αμάν 

Είν΄ κι ένα πουλάκι που κελαηδάει πικρά 

Κελαηδάει και λέει κι όλο τραγουδά 

Εγώ έχω λαλιά, εγώ έχω φτερά 

Κι εγώ έχω λαλιά, σαν τα αμάν αμάν 

Κι εγώ έχω λαλιά, σαν τ’ άλλα τα πουλιά 

Κι εγώ έχω λαλιά, σαν τ’ άλλα τα πουλιά 

Δε βρέθηκε το ταίρι, να χτίσω τη φωλιά 

 

 

 

10. Στου Γράμμου τα ψηλά βουνά 

 

Ωρέ στου Γράμμου τα, στου Γράμμου τα ψηλά βουνά 

Στου Γράμμου τα ψηλά βουνά και στ’ άλλα παραπέρα 

Ωρέ εκεί μανού, αχ ν’ εκεί μανούλα μ’ κείτομαι 

Εκεί μανούλα μ’ κείτομαι, σε μια παλιοδιασέλα 

Ωρέ στα τρία χρό, στα τρία χρόνια μάνα μου 

Στα τρία χρόνια μάνα μου, πάρε παπά κι έλα 

 

 

 

11. Σε τούτ’ το γάμο 

 

Σε τούτο το γάμο που ΄ρθαμε, να φάμε γιε μου και να πιούμε 

Γιε μ’ να φάμε και να πιούμε και τα νιόπαντρα να δούμε 

Ήρθαμε να σας ευχηθούμε για να ζήσουν τα παιδιά σας 

Ο γαμπρός κι η νυφούλα, συμπεθέροι γεια σας γεια σας 

Να ‘ τη η νύφη που χορεύει κι ο γαμπρός που την κρατάει 

Κι ο κουμπάρος καμαρώνει και τα όργανα πληρώνει 

Παίξετε όργανα τραγούδια, να χορέψουν τα γαμπρούδια 
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Βλάμισσες και οι Βλαμάδες και της νύφης φιλενάδες 

Παίξετε όργανα τραγούδια να χορέψει όλο το ψίκι 

Να χορέψει όλο το ψίκι, να χαρεί ο γαμπρός κι η νύφη 

Όλοι αντάμα οι συμπεθέροι, να χαρούμε τα γαμπρούδια 

Τραγουδάτε και χορέψτε, όμορφα, γλυκά τραγούδια 

 

 

 

12. Μηλίτσα που ’σαι στο γκρεμό 

 

Μηλίτσα που ΄σαι στο γκρεμό 

Στα μή, μωρέ στα μήλα φορτωμένη 

Τα μήλα σου, άι μηλίτσα μου, τα μήλα σου λιμπίζομαι 

Τα μήλα σου λιμπίζομαι και το μωρέ και το γκρεμό φοβάμαι 

Κι αν το φοβά, άι μηλίτσα μου, κι αν τον φοβάσαι το γκρεμό 

Κι αν το φοβάσαι το γκρεμό, ν’ έλα μωρέ, ν’ έλα στο μονοπάτι 

Το μονοπά, άι μηλίτσα μου, το μονοπάτι με, μ’ έβγαλε 

Το μονοπάτι μ’ έβγαλε, άι στην ά, στην άκρη στο ποτάμι 

 

 

 

13. Τώρα θέλω να χορέψω 

 

Τώρα θέλω να χορέψω, λίγο λίγο να γλεντήσω 

Λίγο λίγο να γλεντήσω, τώρα θέλω να χορέψω 

Είμαι στεναχωρεμένος, άιντε κι απ’ αγάπη πικραμένος 

Είμαι στεναχωρεμένος, άιντε κι απ’ αγάπη πικραμένος 

Παίξετε βιολιά και ντέφια, άιντε να με βάλετε στα κέφια 

Να με βάλετε στα κέφια, παίξετε βιολιά και ντέφια 

Για να διώξω τους καημούς, πίκρες κι αναστεναγμούς 

Για να διώξω τους καημούς, πίκρες κι αναστεναγμούς 

Παίξετε βιολιά και ντέφια, θέλω γλέντια, θέλω κέφια 

Θέλω κέφια, θέλω γλέντια, παίξετε βιολιά και ντέφια 

Για να διώξω τους καημούς, πίκρες κι αναστεναγμούς 
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Για να διώξω τους καημούς, πίκρες κι αναστεναγμούς 

 

 

Συνέντευξη με τον κύριο Βάϊο Χατζή - Τραγούδια 

 

 

1. Ο σκλάβος ετραγούδησε 

 

Ο σκλάβος ετραγούδησε και στάθηκε το καράβι 

Κι ο καπετάνιος λόγιασε 

Κι ο καπετάνιος λόγιασε κι ο καπετάνιος λέει 

Ποιός είναι αυτός που τραγουδεί 

Ποιός είναι αυτός που τραγουδεί 

Και στάθηκε το καράβι 

Αν είναι από τους δούλους μου 

Αν είναι από τους δούλους μου μεστό, να τ’ αυγατίσω 

Κι αν είναι από το σκλάβους μου 

Αν είναι από τους σκλάβους μου να τον ελευθερώσω 

Για πες το πες το σκλάβε μου 

Για πες το πες το σκλάβε μου, για διπλοτραγούδησέ το 

Τί να σας πω μωρέ παιδιά 

Τί να σας πω μωρέ παιδιά, τί να σας λογίσω 

Τρεις μέρες ήμουν νιόγαμπρος 

Τρεις μέρες ήμουν νιόγαμπρος, δώδεκα χρόνους σκλάβος 

Κι απόψε είδα στον ύπνο μου 

Κι απόψε είδα στον ύπνο μου, στον ύπνο που κοιμόμουν 

Παντρεύεται η αγάπη μου 

Δύνασαι σκλάβε μ’, δύνασαι στον τόπο σου να φτάσεις 

Δύναμαι αφέντη μ’, δύναμαι 

Δύναμαι αφέντη μ’, δύναμαι με γρήγορο καβαλάρη 

Να τ’ αυγατίσω την ταί 

Να τ΄αυγατίσω την ταϊ, πρώι και μεσημέρι 

Ζιγκιά βαράει αετούλα μου 

Ζιγκιά βαράει το άλογο στα πέρα αμπέλια φτάνει 
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Ν’ εκεί βρίσκει έναν γέροντα 

Ν’ εκεί βρίσκει έναν γέροντα που σκάβει, που κλαδεύει 

Γεια σου χαρά σου γέροντα 

Γεια σου χαρά σου γέροντα, καλώς τον το λεβέντη 

Τίνος χαρά που γένεται 

Τίνος χαρά γένεται, πέραν εις στο χωριό σας 

Της αστραπής και της βροντής 

Της αστραπής και της βροντής, το γιο μου το χαμένο 

Ζιγκιά βαράει αετούλα μου 

Ζιγκιά βαράει το άλογο στην πέρα βρύση φτάνει 

Εκεί βρίσκει τη μάνα του 

Τη μάνα που τον πόνεσε, μάνα που τον πονάει 

Τρέξε παιδί μ’ στην εκκλησιά 

Τρέξε παιδί μ’ στην εκκλησιά, μη λάχει και προλάβεις 

Ζιγκιά βαράει το άλογο 

Ζιγκιά βαράει το άλογο, ‘δω στην εκκλησιά πηγαίνει 

Εκεί βρίσκει τη νύφη στο χορό 

Βρίσκει τη νύφη στο χορό, τις δίπλες να τον σέρνει 

Κακό ζακόνι έχετε 

Κακό ζακόνι έχετε, εσείς οι Ζαγορίσιοι 

Που δεν αφήνετε τη νύφη σας 

Που δεν αφήνετε τη νύφη σας, ξένοι να την κερνούνε 

Εμείς ζακόνι έχουμε 

Εμείς ζακόνι έχουμε, ξένοι να την κερνούνε 

Βγάζει και την εκέρασε 

Βγάζει και την εκέρασε το πρώτο δαχτυλίδι 

Σύρτε κουσκρίν’  στα σπίτια σας 

Σύρτε κουσκρίν’  στα σπίτια σας και φίλοι στα δικά σας 

Εμένα ήρθε ο άντρας μου 

 

 

 

Συνέντευξη με την κυρία Ουρανία Μύταρη - Τραγούδια 
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1. Βαρέθηκα τα νιάτα μου 

 

Αχ, ωρέ βαρέθηκα τα νιάτα μου 

Αχ αχ, ωρέ και την παλικαριά μου απόψε, ωχ ωχ 

Απόψε θα μαχαιρω ,άιντε ωρέ γιέ μου, μαχαιρωθώ, αχ αχ 

Αχ ωρέ κι απόψε θα μαχαιρωθώ, ωχ ωχ 

Αχ, ωρέ στην πόρτα τη, ωρέ τη δικιά σου 

Ωρέ να πάει το αίμα μου νε, άιντε ωρέ γιέ μου το αίμα μου νερό 

Αχ, ωρέ να πάει το αίμα μου νερό, αχ αχ 

Αχ, ωρέ το αίμα μου ποτάμι 

Πάρε και βάψε τα μα, άιντε ωρέ γιε μου τα μαλλιά, αχ ωχ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ10 

 

 

 

1.  Το ιστορικό βουνό ''Τσούκα Ρόσα'' 

 

 

 

 

2. Το ιστορικό βουνό ''Τσούκα Τζίνα'' 
                                                           
10 Περιλαμβάνει φωτογραφίες των τραγουδιστών που έλαβαν μέρος στην επιτόπια έρευνα 

που διεξήγαγα, καθώς και διάφορα τοπία του Ελατοχωρίου. Όλες οι φωτογραφίες που 
χρησιμοποιήθηκαν και φαίνονται στην εργασία τραβήχτηκαν από τη συγγραφέα της κι είναι 
όλες εντός του Ελατοχωρίου. 
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 3.  To ιστορικό καμπαναριό στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου 

 

 

 

 

 

                          4. Η κεντρική εκκλησία του Αγίου Νικολάου 
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                           5. Το πατρικό σπίτι της κα. Μαριγούλας Νασίκα 

 

 

                6. To πέτρινο σπίτι της κα. Αγγέλως Καραγιάννη-Γιώτη 
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                    7. Τοπίο φυσικής ομορφιάς στην είσοδο του χωριού 

 

 

 

 

 

       8. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην κεντρική πλατεία του χωριού 
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9. Η  Εκκλησία της Παναγίας στην έξοδο του Ελατοχωρίου προς το  Μακρίνο 

 

 

 

 

  

 

          10. Παραδοσιακή πέτρινη βρύση κοντά στην πλατεία του χωριού 
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                  11. Πινακίδα του Ελατοχωρίου στην είσοδο του χωριού 

 

              

                                   12. Το πέτρινο γεφύρι της Τσίπιανης 
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                        13. Η καμένη εκκλησία του Αγίου Νικολάου 
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                   14. Πινακίδα ''Το Ελατοχώρι'', στην είσοδο του χωριού 
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                               15.  Αγγέλω Κραγιάννη-Γιώτη, 78 ετών 

 

 

                      

                                        16. Ουρανία Μύταρη, 78 ετών 
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                                     17. Ιωάννης Μπούτσικος, ετών 65 

                     

                                        18. Μαριγούλα Νασίκα, 95 ετών 
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                                           19. Βάϊος Χατζής, 90 ετών 

                             

                                         20. Νίκος Βλαχιώτης, 52 ετών 


