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Απόσπασμα  

Αρχαίο φύλο που κινείται νομαδικά στην ελληνική χερσόνησο οι Σαρακατσάνοι, αναπτύσουν την δική τους 

«αρχιτεκτονική» για να κατασκευάζουν τα καταλύμματά τους: τα κονάκια και τις μακρόστενες καλύβες για 

τα πρόβατα όπως και άλλες απαραίτητες κατασκευές ( την στρούγκα, άλλα καλυβάκια, τον φούρνο,κλπ). 

Χρησιμοποιούν φυσικά υλικά με ελάχιστη επεξεργασία( κλαριά, βούρλα, φύλλα, χώμα) . Οι καλύβες  

κατασκευάζονται σε ελάχιστο χρόνο, με πρωταρχικούς μάστορες τις γυναίκες.  

Σε αντίθεση με αλλους νομαδικούς λαούς, οι Σαρακατσάνοι κατά την μετανάστευσή τους, δεν κουβαλούν 

τίποτα σχετικό με σπίτι ή κατάλυμμα, αλλά μαζεύουν τα υλικά στην εκάστοτε τοποθεσία. Είναι σημαντικό 

επίσης ότι τα σεντούκια είναι συναρμολογούμενα και τα υπάρχοντα επανατοποθετούνται με την άφιξη 

στον τελικό προορισμό. 

Η ζωή αυτών των τσοπαναραίων, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ύπαρξη των κοπαδιών τους, 

αποτελούμενα κυρίως από πρόβατα για τα οποία γινεται και η μετάβαση το καλοκαίρι στα βουνά 

(ξεκαλοκαιριάζουν) και τον χειμώνα στις πεδιάδες ( ξεχειμωνιάζουν) με βασική μέριμνα να έχουν βοσκή τα 

κοπάδια τους και να έχουν τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθηκες. 

Η κυκλική κάτοψη του κονακιού, με κεντρικό σημείο την ανοιχτή φωτιά, επιβάλλει τους νόμους του στην 

οικογένεια  

Είναι μια εφήμερη αρχιτεκτονική, πλήρως ανακυκλώσιμη, προσαρμοσμένη στο εκάστοτε περιβάλλον, που 

παρέχει πλήρη προστασία και τον χειμώνα και το καλοκαίρι. 
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Abstract
 

   Sarakatsani, an ancient nomadic tribe that moves around the Greek peninsula, have developed their own 

"architecture" to build their shelters: huts, long shacks for their sheep as well as other necessary structures 

(the «strouga», smaller huts, a central oven, etc.). They use natural ingredients with minimal processing 

(branches, reeds, leaves and soil). The huts are made quickly and they are mainly built by women.  

   Unlike other nomadic tribes, the Sarakatsani do not carry anything related to home or accomodation 

when migrating, but gather the materials to site. It is important to note that the chests can be assembled 

and their belongings are relocated when the Sarakatsani have reached their final destination. 

mailto:promo@kouremenos.gr
mailto:promo@kouremenos.gr


CANEPAL International Conference. CELEBRATING PASTORAL LIFE: Heritage and economic development. 11-13 
September 2014 Athens, Greece. 

 

2 
 

   The lives of these shepherds is directly linked to the livelihood of their flocks, consisting mainly of sheep, 

for which they move to the mountains  in the summer and to the plains in the winter, their main concern 

being the adequate grazing of their flocks and suitable climatic conditions.  

The circular plan of the «Konaki», with an open fire as a central point, encourages the law of the family. 

It is an ephemeral architecture, fully recyclable, adapted specifically to each environment and providing 

complete protection in winter and summer.  

 

 


