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«Η έγκριση της Μεταπτυχιακής Εργασίας από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και

Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει αναγκαστικά

ότι αποδέχεται το Τμήμα τις γνώμες του συγγραφέα.»
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1. Πρόλογος

Η παρούσα  ερευνητική  εργασία  μελετά   το  γενεαλογικό  δέντρο μιας  οικογένειας

Σαρακατσαναίων,  και   πιο  συγκεκριμένα  της  οικογένειας  Μπίκου.  Η  εν  λόγω

οικογένεια επιλέχθηκε με βάση το χειρόγραφο του Μπίκου Γεώργιου, ο οποίος ήταν

παππούς  μου,  πατέρας  του  πατέρα  μου.  Το  χειρόγραφο  νόμιμα  μου  χορηγήθηκε,

καθώς και οι συνεντεύξεις  με τους απογόνους του Γεώργιου Μπίκου διεξήχθησαν

αφού πρώτα υπογράφτηκαν υπεύθυνες δηλώσεις από την οικογένεια του για χρήση

στην  επιστημονική  μου  έρευνα  για  την  διπλωματική  εργασία  στο  μεταπτυχιακό

πρόγραμμα του τμήματος των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το χειρόγραφο αυτό αποτελείται από δύο τετράδια, τα

οποία εμπεριέχουν στο πρώτο μέρος, την γενεαλογική πορεία της οικογένειας όπως

την γνώριζε ο συντάκτης του, Γεώργιος Μπίκος, μέσα από προσωπικές πληροφορίες

που είχε αντλήσει από άλλα μέλη της οικογενείας του. Η αναφορά των συγγενών του

γίνεται  ονομαστικά  καθώς  και  ο  τόπος  κατοικίας  τους,  περιγράφοντας  την

εγκατάλειψη  του νομαδικού  βίου και  την  ένταξή  τους   σε  κοινωνίες  πόλεων  και

χωριών. Στο δεύτερο μέρος ξεκινάει η εξιστόρηση των προσωπικών του βιωμάτων, η

προσπάθεια  για  εκπαίδευση και  η  εναλλαγή των  επαγγελματικών  του  δρόμων σε

συνάρτηση με τις πολιτικοκοινωνικές αλλαγές που επέρχονταν μέσα στις δεκαετίες

από τις αρχές του 1930 μέχρι και λίγο πριν το θάνατο του. Η εξιστόρηση και ανάλυση

των  γεγονότων,  σε  συνεννόηση  με  τον  επιβλέπων  καθηγητή,  σταματάει  στην

παρούσα εργασία λίγο πριν από την δεκαετία του 1950 λόγω έλλειψης χώρου αλλά

και αλλαγής των περιεχομένων θεμάτων του πρωτότυπου κειμένου.

Με  την  εισαγωγή  μου  στο  μεταπτυχιακό  πρόγραμμα  σπουδών  «Ιστορίας

Ανθρωπολογίας και  Πολιτισμού των χωρών της  Ανατολικής  και  Νοτιοανατολικής

Ευρώπης»  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μου δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσω

θέματα  που διαχρονικά  απασχολούν  ιστορικούς  και  ανθρωπολόγους,  κεντρίζοντας

μου το ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Μέσα από τις παραδόσεις

των μαθημάτων γεννήθηκε το ενδιαφέρον μου τόσο για την ιστορία του τόπου μου,

όσο και για την παρατήρηση των ανθρώπων γύρω μου. Έχοντας στα χέρια μου το

χειρόγραφο  άδραξα  την  ευκαιρία,  με  την  μέγιστη  βοήθεια  και  καθοδήγηση  των

εποπτών καθηγητών μου να το μελετήσω από μία πιο επιστημονική σκοπιά, όχι απλά

αναμεταδίδοντας  τα στοιχεία  που προσφέρει  το κείμενο αλλά αναλύοντας  τα  από

ιστορική και ανθρωπολογική οπτική. 
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2. Ευχαριστίες

Πρωτίστως, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επόπτη καθηγητή μου κύριο Βλάση

Βλασίδη, που από την πρώτη στιγμή με στήριξε στο ιδιαίτερο θέμα της διπλωματικής

εργασίας που επέλεξα  και με καθοδήγησε με σκοπό την ορθή εκπόνηση της, καθώς

χωρίς  την  πολύτιμη  βοήθεια  του  δεν  θα  είχα  κατορθώσει  να  ολοκληρώσω  την

συγγραφή  της  με  επιτυχία.  Παράλληλα  χρωστάω  ένα  μεγάλο  ευχαριστώ  στον

καθηγητή  Ιωάννη  Μάνο,  για  την  σημαντική  συμβολή  του στην διπλωματική  μου

εργασία.  Επιπλέον,  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  όλους  τους  καθηγητές  και  τα

διοικητικά  μέλη  της  γραμματείας  του  προγράμματος  μεταπτυχιακών  σπουδών  «

Ιστορίας,  Ανθρωπολογία  και  Πολιτισμός  των  Ανατολικών  και  Νοτιανατολικών

χωρών  της  Ευρώπης  »  του  τμήματος  Βαλκανικών,  Σλαβικών  και  Ανατολικών

Σπουδών  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας  για  την  γνώση  και  τις  ιδέες  που  μου

μετέφεραν καθώς και για την στήριξή τους. 

Δεν  θα  μπορούσα  να  μην  ευχαριστήσω  την  ομάδα  των  συμφοιτητών  και

συμφοιτητριών μου για την άψογη συνεργασία και τις όμορφες στιγμές που περάσαμε

εντός  και  εκτός  πανεπιστημίου.  Ένα  ακόμα  τεράστιο  ευχαριστώ  οφείλω  στην

οικογένεια Μπίκου, καθώς χωρίς την πολύτιμη βοήθεια τους και τις πληροφορίες που

μου παρείχαν δεν θα είχε η εργασία την ίδια μορφή κατά την ολοκλήρωσή της. Το

μεγαλύτερο  ευχαριστώ μέσα από την καρδιά  μου,  το  χρωστάω στους  γονείς  μου

Φώτη και Γιώτα, καθώς και στο αδελφό μου Γιώργο οι οποίοι κατά την διάρκεια των

ετών που διήρκησε το μεταπτυχιακό μου πρόγραμμα αλλά και καθ όλη την διάρκεια

της  συγγραφής  της  διπλωματικής  εργασίας  ήταν  όσον  το  δυνατόν  περισσότερο

υποστηρικτικοί έχοντας πίστη σε μένα, ακόμα και τις στιγμές που εγώ την έχανα.  
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3. Εισαγωγή

Το χειρόγραφο συντάχθηκε από τον Γεώργιο Μπίκο λίγο πριν από τον θάνατο του,

ούτως ώστε να υπάρχει ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές της οικογένειας του.

Το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Μπίκου, καθώς και τα προσωπικά βιώματα

του  Γεώργιου  Μπίκου  από  το  1920  έως  το  1987  μέσα  από  τις  προσωπικές  του

καταγραφές, αποτελούν το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Το όνομα της

οικογένειας  το  συναντάμε  για  πρώτη  φορά  με  βάση  τα  απομνημονεύματα  του

γράφοντος το 1770.

  Αρχικά καταγράφηκαν οι τοποθεσίες στις οποίες μετακινούνταν οι πρόγονοι του και

οι  οικογένειες  τους,  ούτως  ώστε  να  εξεταστούν  οι  λόγοι  της  μετακίνησης  αυτής.

Παράλληλα,  από  τις  αρχές  του  20ου αιώνα  υπήρχε  πλήθος  αλλαγών  στις

κοινωνικοπολιτικές  καταστάσεις  της  χώρας,  γεγονός  που  σχετίζεται  με  τις

μετακινήσεις  αυτές.  Τα  γεγονότα  του  Μακεδονικού  Αγώνα  το  1904,  όσο  και  η

περίοδος της Κατοχής αλλά και ο Εμφύλιος  πόλεμος στην Ελλάδα μέχρι  το 1949

επηρέασαν την οικογένεια Μπίκου στους τόπους που ταξίδευαν και αναζητούσαν για

να κατοικήσουν με τα κοπάδια τους. Ορισμένοι από αυτούς τους Σαρακατσάνους, σε

σχετικές  αναφορές  που  βρέθηκαν  στο  Μουσείο  του  Μακεδονικού  Αγώνα,

συμμετείχαν ενεργά στις μάχες, όπως και ο πατέρας του συντάκτη του χειρόγραφου

που έπαιξε  διάφορους  ρόλους  κατά  τη  διάρκεια  του  πολέμου  επειδή  γνώριζε  τις

τοποθεσίες  που  λάμβαναν  χώρα  οι  μάχες.  Επιπλέον,  και  στα  δύο  τετράδια  όπου

συνέταξε ο Μπίκος υπάρχουν αναμνήσεις και αφηγήσεις για τους ανθρώπους που τον

επηρέασαν και διαμόρφωσαν τον πολιτικό του χαρακτήρα καθώς και για ανθρώπους

που κατείχαν θέσεις εξουσίας και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ζωή του. Μετά τον

Εμφύλιο πόλεμο, ορισμένοι Σαρακατσάνοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τη νομαδική

ζωή και  να  κάνουν  μια  προσπάθεια  ένταξης  σε  οργανωμένες  κοινωνίας  μέσα  σε

πόλεις  και  χωριά,  συναναστρεφόμενοι  και  με  άλλες  εθνοτικές ομάδες.   (

Αγγελόπουλος 1997 : 18 – 25 )

Είναι άλλωστε μια περίοδος όπου γίνεται υποχρεωτική ανακατανομή της γης και με

το τρόπο αυτό και οι ίδιοι μπορούσαν να αποκτήσουν εδαφική περιουσία και μόνιμη

κατοικία, πράγμα που δεν είχε συμβεί μέχρι τότε, αφού αποκλειστική τους περιουσία

ήταν  μόνο  τα  κοπάδια  των  ζώων  τους.  Θα  παρατηρήσουμε  την  προσπάθεια  του
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συντάκτη  να  ασχοληθεί  με  το  λιανικό  εμπόριο  και  την  γεωργία,  επαγγελματικές

ασχολίες που μέχρι τότε δεν ήταν οικίες στον ίδιο και στην οικογένειά του. 

Μέσα  από  το  ξεδίπλωμα  των  γενεαλογικών  κλαδιών  του  δέντρου  αυτής  της

οικογένειας έγινε μια προσπάθεια εύρεσης των τρόπων με τους οποίους, οι άνθρωποι

που μέχρι τότε κατοικούσαν στις κορυφές των βουνών και σύναπταν σχέσεις μόνο με

άτομα  που  ανήκαν  στο  δικό  τους  οικείο  περιβάλλον,  μπόρεσαν  να  αναπτύξουν

σχέσεις  με τους κατοίκους των περιοχών που μετακινήθηκαν, και να προσαρμοστούν

σε νέες καθημερινές ασχολίες και συνθήκες, διαφορετικές από αυτές που γνώριζαν

μέχρι  τότε.  Επιπλέον  στόχος,  μέσα  από  τις  συνεντεύξεις  με  τους  απογόνους  του

Γεώργιου  Μπίκου  είναι  να  διαπιστωθεί  κατά  πόσο  κρατάει  στη  μνήμη  της  η

οικογένειας τις συνθήκες ζωής στα χρόνια που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε ένα

κτηνοτροφικό  αγροτικό  περιβάλλον   και  τι  ακριβώς  σημαίνει  το  χειρόγραφο  του

γενεαλογικού δέντρου για αυτούς  και  η εξιστόρηση των γεγονότων της  ζωής του

πατριάρχη τους. Από την αποδοχή και την ένθερμη συμπαράσταση των απογόνων

αντιλήφθηκα ότι οι ίδιοι είναι υπερήφανοι για την παρακαταθήκη που τους άφησε ο

πατέρας  τους  σε  όσα  εξιστορεί  στα  τετράδια  του  και  θεωρούν  ότι  είναι  άξιο

θαυμασμού  από  έναν  αγράμματο  άνθρωπο  να  συνταχθεί  ένα  κείμενο  με  τέτοια

συνοχή  και  περιεκτικότητα,  που  αναπτύσσει  τις  πτυχές  της  ζωής  του  και  του

κοινωνικού του περιβάλλοντος. Μέσα από τις βιωματικές μαρτυρίες του ανθρώπου

που καταγράφει το γενεαλογικό δέντρο θα μπορέσουμε να συλλέξουμε στοιχεία της

εποχής για τον τρόπο ζωής των Σαρακατσάνων και των μεταξύ τους σχέσεων. Με την

παρατήρηση των  καταγεγραμμένων γεγονότων, θα μπορέσουμε να  διακρίνουμε την

εγκατάλειψη  του  νομαδικού  βίου  και  την  ενασχόλησή  τους  με  τα  ελεύθερα

επαγγέλματα, τα γράμματα,  και την επιστήμη. Τέλος, στόχος της εργασίας, είναι να

αποτυπωθεί σε κείμενο η ιστορία της εγκατάστασης των εν λόγω Σαρακατσαναίων σε

μία μόνιμη περιοχή με βάση τα απομνημονεύματα του Γεωργίου Μπίκου.
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4. Μεθοδολογία

Το έναυσμα για να ενδιαφερθώ και να γοητευτώ για τον σαρακατσάνικο βίο, ήταν

ένας οικογενειακός γάμος που διεξήχθη το 2010, στην Αθήνα. Ο γαμπρός προέρχεται

από  την  οικογένεια  Μπίκου,  και  είναι  και  ο  ίδιος  εγγονός  του  συγγραφέα  του

χειρογράφου. Οι στενοί συγγενείς του γαμπρού συμμετείχαν στον γάμο σε μεγάλο

βαθμό, επιτελώντας  ο  καθένας  αυτά που  ορίζει  η  παράδοση των  Σαρακατσάνων.

Άτυπα είχε οριστεί τελετάρχης η θεία του γαμπρού, καθώς έχει μεγάλη αγάπη και

γνώση για τα λαογραφικά στοιχεία της ζωής των Σαρακατσάνων. Βρισκόμασταν στο

σπίτι του γαμπρού για τέσσερις ημέρες, πριν από τη γαμήλια τελετή, ξεκινώντας από

τα πρώτα έθιμα. Οι θείες του γαμπρού, κέντησαν τον  σαρακατσάνικο φλάμπουρο με

τα αρχικά γράμματα του ονόματος του ιδίου και της νύφης, ενώ παράλληλα με αυτήν

την  ενέργεια,  οι  παρευρισκόμενοι  τραγουδούσαν  κυρίως  με  το  στόμα  χωρίς  την

συμμετοχή  οργάνων μουσικής.  Την επόμενη ημέρα,  ξεκίνησε  ο  δικός  μου  ρόλος,

καθώς ήμουν από το στενό συγγενικό κύκλο του γαμπρού, και επειδή βρισκόμουν σε

νεαρή ηλικία, « έπιασα » τα προζύμια του γάμου. Το έθιμο αυτό, θέλει μια κοπέλα

που να ανήκει στους συγγενείς του γαμπρού, να είναι ελεύθερη και να έχει εν ζωή και

τους δύο γονείς της, ούτως ώστε να πλάσει την κουλούρα του γάμου. Πληρούσα όλες

τις  προδιαγραφές  και  ξεκίνησε  το  έθιμο,  με  εμένα  να  “  πιάνω  ”-  πλάθω-   τα

ζυμώματα,  ενώ τριγύρω οι  υπόλοιποι  τραγουδούσαν το τραγούδι  που άρμοζε  στο

έθιμο. Στην συνέχεια, όλα τα ανύπαντρα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, περνούσαν και

βοηθούσαν ρίχνοντας το νερό, το αλάτι και το λάδι για την ζύμη, ενώ μετά το τέλος

του ζυμώματος στήνονταν ο χορός όπου χόρευε ο γαμπρός με τους στενούς συγγενείς

του κρατώντας εναλλάξ ο πρώτος του χορού τη σημαία του φλάμπουρου. Μετά από

τρείς ημέρες εθίμων και χορών πραγματοποιήθηκε ο γάμος, με τελευταίο έθιμο, την

ημέρα του γάμου στο σπίτι της νύφης. Εκείνη την ημέρα, η θεία του γαμπρού, μαζί με

δύο άτομα από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον, έναν πρώτο ξάδελφο και μία

πρώτη  ξαδέλφη,  λίγο  πριν  την  τελετή,  παρευρέθηκαν  στο  σπίτι  της  νύφης.

Συμμετείχα ενεργά και σε αυτό το έθιμο, το έθιμο του ζωσίματος. Πήγαμε στο σπίτι

της νύφης, και μόλις ετοιμάστηκε η θεία του γαμπρού ερμήνευσε ένα παραδοσιακό

τραγούδι για το έθιμο. Το έθιμο πρόσταζε η νύφη να βρίσκεται ανάμεσα στα δύο

νεαρά άτομα, και να περνάμε την ζώνη γύρω από την μέση και των τριών μας, ούτως

ώστε να « δεθεί » η νύφη με το σόι του γαμπρού. Μετά το τέλος του εθίμου, η νύφη

έδωσε  από  ένα  δώρο  σε  εμένα  και  στον  άλλον  πρωτοξάδελφο  ως  ένδειξη

9



ευχαρίστησης. Το γεγονός ότι βίωσα ενσώματα και συμμετείχα ενεργά σε όλες τις

δράσεις  αυτού του γάμου,  ο οποίος είχε το άρωμα μιας παλαιότερης εποχής,  μου

ξεκλείδωσε  πτυχές  του  εαυτού  μου  που  θεωρούσα  ότι  δεν  υπάρχουν,  καθώς

ενεργοποίησε το αίσθημα της έρευνας για τα πράγματα που έζησαν οι προηγούμενες

γενιές.   

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Κιλκίς και στο χωριό Χωρύγι.

Όπως προαναφέρθηκε το χειρόγραφο ανήκει στον παππού μου, πατέρα του πατέρα

μου, αλλά και οι συνεντευξιαζόμενοι προέρχονται από το στενό μου οικογενειακό

περιβάλλον. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε οικεία σπίτια, ωστόσο υπάρχουν

και ορισμένες πληροφορίες οι οποίες αντλήθηκαν  από συζητήσεις που έγιναν κατά

τη διάρκεια των χρόνων μέσα στην οικογένεια. 

Η  πρωτογενής  πηγή  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  περάτωση  της  παρούσας

διπλωματικής εργασίας ήταν το χειρόγραφο του Γεώργιου Μπίκου που εκτείνεται σε

δύο τετράδια,  και αφορά αποκλειστικά την δική του οπτική πραγμάτων όπως την

έζησε και την κατέγραψε. Παράλληλα, έχει χρησιμοποιηθεί βιβλιογραφία, σχετικά με

την προφορική και γενεαλογική ιστορία, ιστορικά συγγράμματα για τον Μακεδονικό

Αγώνα,  τον  πόλεμο  του  1940,  και  την  περίοδο  της  κατοχής  στην  περιοχή  της

κεντρικής  Μακεδονίας.  Επιπρόσθετα,  η  βιβλιογραφική  έρευνα  σχετίζεται  με  την

ανάλυση  της  ταυτότητας  του  Σαρακατσάνου  και  τις  διαπροσωπικές  σχέσεις  των

μελών της οικογένειας. Επιπλέον, έχει διεξαχθεί έρευνα σε ληξιαρχικά έγγραφα σε

ληξιαρχεία  και  δήμους  για  την  απόκτηση   σχετικών  εγγράφων  που  αφορούν  τα

ευρύτερα μέλη της οικογένειας.

Κατανοώ  ότι  ο  ρόλος  μου  ως  ερευνήτριας  ήταν  κάτι  πρωτόγνωρο  για  τους

πληροφορητές μου, καθώς αρχικά με αντιλαμβάνονταν ως μια πολύ στενή συγγενή

τους  που  την  βοηθούσαν  στη  διεκπεραίωση  της  εργασίας  της.  Ωστόσο  κατά  τη

διάρκεια των συνεντεύξεων,  η στάση αυτή άλλαξε,  δεδομένου ότι  τους  υπέβαλλα

ερωτήσεις  για πράγματα και καταστάσεις  που ποτέ προηγουμένως δεν είχα δείξει

ενδιαφέρον. Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων μου, δεν υπήρχε κάποια στιγμή

δισταγμού ή αμηχανίας, ανάμεσα σε εμένα και τους πληροφορητές μου, γεγονός που

διευκόλυνε τη διεξαγωγή της έρευνας μου αφού επικρατούσε ένα ευχάριστο κλίμα,

λόγω των αναμνήσεων που ανέσυραν στην μνήμη τους οι συνεντευξιαζόμενοι και το

μοιράζονταν με ένα νεότερο μέλος της οικογένειας τους, έναν “ δικό” τους άνθρωπο. 
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5. Θεωρητικό Πλαίσιο

5.1 Μικροϊστορία

Ο κλάδος της ιταλικής μικροϊστορίας  (microstoria) αποτελεί ένα ερευνητικό ρεύμα

το οποίο δραστηριοποιήθηκε κυρίως στο χώρο της νεότερης ιστορίας, παρόλο που

στις  μέρες  μας  τείνει  να  απλωθεί  στην  σύγχρονη  ιστορία.  Ο  όρος  μικροϊστορία

γεννήθηκε από μία μικρή ομάδα Ιταλών ιστορικών που συγκροτούνταν γύρω από το

περιοδικό  Quaderni Storici (Τετράδια  Ιστορίας),  το  οποίο  ανέλαβαν  μετά  την

δεκαετία του 1970. Το πρώτο  « πρόγραμμα » του κινήματος μπορεί να θεωρηθεί το

άρθρο με τίτλο « Το όνομα και ο τρόπος », το οποίο προτρέπει τους ιστορικούς να

αφήσουν πίσω τους τη μελέτη των μαζών ή των τάξεων και να ασχοληθούν με τα ίδια

τα άτομα. H προτροπή αυτή είχε ως βάση την ακολουθία του νήματος μιας ιδιαίτερης

μοίρας, είτε πρόκειται για άνθρωπο, είτε για μια μικρή κοινότητα ή ακόμα και για ένα

καλλιτεχνικό  έργο,  δίνοντας  στον  εαυτό  μας  τα  μέσα  να  εξάγουμε  και  να

αποσαφηνίσουμε  την  πολύπλοκη  αλυσίδα  των  σχέσεων  στις  οποίες  εμπλέκονται.

( Νoitriel 2005 : 170 ) 

Το  ρεύμα  της  μικροϊστορίας  αναπτύχθηκε  σε  μια  περίοδο  όπου  στην  Ιταλία

ονομάστηκαν τα « μολυβένια χρόνια » αφού η συγκεκριμένη περίοδος στιγματίστηκε

από τη τρομοκρατική παρέκκλιση ενός μικρού τμήματος της άκρα αριστεράς. Ένα

ολιγάριθμο  κίνημα  ιστορικών  προσπάθησε  να  προωθήσει  ένα  νέο  ερευνητικό

διάβημα  που  να  βρίσκεται  πιο  κοντά  στους  ανθρώπους  του  λαού,  για  να

ανακαλύψουν  «καλυμμένες»  ή  «κρυμμένες»  από  τους  «μηχανισμούς»

πραγματικότητες, λόγω της απογοήτευσης τους ως προς τα κόμματα της κλασικής

αριστεράς  και  επιπλέον  στα  μεγαλύτερα  συστήματα που επέμεναν  ότι  εξηγούσαν

τους νόμους της ιστορίας, όπως ο μαρξισμός. (Νoitriel 2005 : 171 )

Η άποψη των συγκεκριμένων ιστορικών, βασίστηκε στην ιδέα ότι ο ιστορικός έχει τη

δυνατότητα  να  αξιοποιήσει  την  αυτονομία  των  πρωταγωνιστών  του  μόνο  στην

περίπτωση που είναι σε θέση να αποκαταστήσει τη συνοχή του κοινωνικού συνόλου

που  ερευνά.  Παράλληλα,  γι’  αυτούς  οι  θεμελιωτές  των  κλασικών  οργανώσεων,

απομονωμένοι στους θεσμούς τους, δεν έρχονται πλέον σε πραγματική επαφή με τους

ανθρώπους του λαού που εκπροσωπούν, επομένως δε δύναται να αντιλαμβάνονται τις

προσδοκίες  τους.  Για τους  παραπάνω λόγους,  οι  υποστηρικτές  της μικροϊστορίας,

πρεσβεύουν την ιδέα της οφειλής του ιστορικού ώστε να εισχωρήσει ρεαλιστικά στο
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κόσμο των ατόμων που μελετά, ανιχνεύοντας την πολυπλοκότητα των σημασιών που

οι  άνθρωποι  δίνουν  στις  πράξεις  τους.  Στην  άποψη  αυτή,  αντιλαμβανόμαστε  τη

χρηστικότητα που οι μικροϊστορικοί αποδίδουν στο ζήτημα της γραφής της ιστορίας.
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5.2 Προφορική και Γενεαλογική Ιστορία

Η προφορική ιστορία είναι μια διαδικασία κατά την οποία η ιστορία γράφεται από τα

κάτω, σχετίζεται με τους καθημερινούς ανθρώπους της αστικής ζωής ή της υπαίθρου,

μέσα από τα μάτια των οποίων μπορούμε να δούμε τη δική τους πραγματικότητα με

την  απλότητα  και  την  αυθεντικότητα  που  τους  διακατέχει.  Οι  εξελίξεις  μιας

κοινωνίας,  είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένες  με  την  ιστορία,  καθώς  σε  αυτή  τη  βάση

μπορούμε να εξετάσουμε πως από το μικρόκοσμο μιας κοινωνίας που οργανώνεται

αυτόνομα από τα σπάργανά της, μπορούν να επηρεαστούν μεγαλύτερες συνιστώσες

όπως η οικονομία μιας χώρας, το βιοτικό της επίπεδο και εν προκειμένη πως μέσα

από  μια  οικογένεια  μπορούμε  να  αντιληφθούμε  τα  καθημερινά  προβλήματα  που

μάστιζαν  τον  κόσμο  της  υπαίθρου  από  τις  αρχές  του  20ου αιώνα.  Ερευνώντας,

μπορούμε  να  παρατηρήσουμε  άλλωστε  τις  τελευταίες  δεκαετίες,  μια  θέληση  να

αποτυπωθούν  προσωπικές  στιγμές  σε  ιδιαίτερα  κρίσιμες  εποχές  που  βίωσαν  οι

άνθρωποι, πιο συγκεκριμένα, μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο της

Ελλάδας.  Πολλές  είναι  οι  φορές που οι  άνθρωποι  που συμμετείχαν στα εκάστοτε

γεγονότα, θέλησαν να αποτυπώσουν τις αναμνήσεις τους, ούτως ώστε να μην χαθεί

στην λήθη της μνήμης τους η καλή ή η κακή ανάμνηση εκείνων των ημερών. Πιθανό

είναι να θεωρούν πως μέσα από τη δική τους ζωή, μπορούν να παραδειγματίσουν και

να διδάξουν στις επόμενες γενιές πράγματα τα οποία οι ίδιοι έμαθαν βιωματικά. 

Παράλληλα, η μορφή της προφορικής ιστορίας είναι και μια μορφή επικοινωνίας για

τους καθημερινούς ανθρώπους, αφού και μέχρι πριν κάποια χρόνια, μαζεύονταν σε

παρέες και εξιστορούσαν στιγμές της ζωής τους, εφόσον ακόμα η τεχνολογία με τα

μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  και  δικτύωσης  δεν  είχαν  ενταχθεί  στην  ζωή  τους  ως

βασικός  πυρήνας  συγκέντρωσης,  απλά  και  μόνο  περνώντας  τον  χρόνο  τους.

Ασυνείδητα,  θεωρώ  ότι  δημιουργούσαν  τις  βάσεις  της  δικής  τους  βιογραφίας  ή

αποτύπωσης μια κοινωνίας, χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Η έκφραση οι ιστορίες του

παππού  και  της  γιαγιάς,  στην  προφορική  ιστορία,  μπορούν  να  αποκτήσουν

διαφορετική αξία ως βασικό εργαλείο έρευνας και ανάλυσης μιας άλλης εποχής, από

ανθρώπους που έχουν περάσει ανάμεσα στο παρελθόν που δεν έχουμε ζήσει, και στο

παρόν της δικής μας πραγματικότητας. 

Στο σύγγραμμα « Φωνές από το παρελθόν» εκφράζονται ορισμένες σκέψεις σχετικά

με  την  χρησιμότητα  και  την  έννοια  της  προφορικής  ιστορίας  στην  βάση  της
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αυτοβιογραφίας.  Αναλυτικότερα,  για  την  ορθότερη  κατανόηση  της  ζωής,  η

αυτοβιογραφία αποτελεί την υψηλότερη και πλέον διδακτική μορφή εξερεύνησης. Η

εξωτερική φαινομενικά πορεία μιας ζωής μας ωθεί στην κατανόηση της διαμόρφωσής

της, μέσα στην περιρρέουσα εποχή, σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Ο άνθρωπος

που  αναζητά  να  βρει  τους  συνδετικούς  κρίκους  στην  ιστορία  της  ζωής  του

καταγράφοντας την, έχει ήδη, από διαφορετικές απόψεις, δημιουργήσει μια συνοχή

στη ζωή που προσπαθεί να αποτυπώσει με λόγια. Συνειδητά ή όχι, στη μνήμη του

έχει διαχωρίσει απομονώνοντας τις σημαντικές του στιγμές ενώ υπάρχουν και άλλες

τις οποίες έχει κρύψει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Συνεπώς ο γράφων επιλύει το

πρόβλημα της κατανόησης και μετάδοσης των ιστορικών διασυνδέσεων, μέσω της

ίδιας του της ζωής με βάσει τη δική του οπτική ( Thompson 2002: 86 ). 

 Η μέθοδος της προφορικής ιστορίας βοηθά σε μια μεγάλη γκάμα πεδίου ερευνών.

Υπάρχουν κλάδοι έρευνας, όπως η αναζήτηση της ιστορίας μιας οικογένειας, όπου η

προφορική  ιστορία  παίζει  καθοριστικό  ρόλο.  Η  κάθε  έρευνα  βασισμένη  σε

πληροφορίες  που  αντλήθηκαν  από  τις  προφορικές  μαρτυρίες  των

συνεντευξιαζόμενων μπορεί να ερμηνεύσει ποικίλα θέματα της οικογένειας, όπως τις

διαπροσωπικές τους σχέσεις, την ανατροφή και τη μόρφωση των μελών, αλλά και την

αντιμετώπιση των έκτακτων καθημερινών αλλαγών της κοινωνίας που επηρεάζει το

σπίτι. Μέσω της διαδικασίας της προφορικής ιστορίας, καθένας ανεξάρτητα από το

φύλο,  την  ηλικία,  το  κοινωνικό  στρώμα  ή  το  μορφωτικό  υπόβαθρο  μπορεί  να

συμβάλλει και να δώσει πληροφορίες από προσωπικά του βιώματα δίνοντας το δικό

του  στίγμα.  Η προφορική  ιστορία  εστιάζει  στις  ατομικές  ζωές  και  κάθε  μία  ζωή

παρουσιάζει το δικό της ενδιαφέρον ( Thompson 2002 : 50 ). 

Το χειρόγραφο του Γεώργιου Μπίκου που μελετάται  αποτελεί  δείγμα προφορικής

ιστορίας. H σύνταξη του κειμένου πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής

του γράφοντος, καθώς λόγω σοβαρής ασθένειας γνώριζε πως ήταν συγκεκριμένος ο

χρόνος της ζωής που του είχε απομείνει. Το φθινόπωρο του 1987 μετά από εξετάσεις

που πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη, ο Γεώργιος Μπίκος έφυγε στην Αθήνα

σε  έναν  από  τους  γιούς  του  προκειμένου  να  προβεί  σε  περαιτέρω  έρευνα  της

ασθένειας. Εκεί μέσα σε τρία βράδια, κλείστηκε σε ένα δωμάτιο και χωρίς να αφήσει

κανέναν να κοιτάξει το περιεχόμενο των γραπτών του , συνέταξε το χειρόγραφο με

την ιστορία του γενεαλογικού του δέντρου, την αυτοβιογραφία του και τη διαθήκη

που άφησε στη γυναίκα και τα τέκνα του. Η έννοια της καταγραφής της μνήμης ως
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αντισταθμίσματος  στην  απώλεια,  εκφράζεται  δραματικότερα  στη  μαρτυρία  η  οποία

εμπεριέχει  τόσο  τη  μνήμη  όσο  και  την  καταγραφή  της.  Η  μαρτυρία  προκύπτει  ως

αντίσταση,  ως  ανάγκη  να  καταγραφεί  να  ειπωθεί  και  να  μείνει,  ως  αντίσταση  στο

θάνατο και στην εξαφάνιση ( Λιάκος 2007 : 195 ).  

Στο χειρόγραφο, που εξέτασα, γίνεται αρχικά αναφορά ονομαστικά σε όλα τα μέλη τα

οποία γνώριζε ο γράφων καθώς οι  τοποθεσίες γέννησης, μετακίνησης και τελικής

εγκατάστασης τους στον χώρο των Βαλκανίων. Οι πληροφορίες που είχε, ήταν όπως

ίδιος  εξομολογείται  από  αφηγήσεις  που  του  είχαν  γίνει,  από  άλλα  μέλη  της

οικογένειας  του όπως ο πατέρας του και  ο  παππούς του.  Παρατηρούμε  εδώ,  πως

χωρίς να το γνωρίζουν, αυτοί οι τρεις άνδρες, δηλαδή ο Γεώργιος Μπίκος, ο πατέρας

του  ο  Κωνσταντίνος  Μπίκος  και  ο  παππούς  του  Νάσιος  Μπίκος,  δημιούργησαν

προφορική ιστορία η οποία εν τέλει αποτυπώθηκε από τον Μπίκο Γεώργιο σε χαρτί.

Και οι τρεις άνδρες, ήτανε άνθρωποι της αγροτικής ζωής, οι οποίοι ασχολούνταν με

την  κτηνοτροφία  και  μερικά  ακόμη  χειρωνακτικά  επαγγέλματα,  τα  οποία  δεν

υπάρχουν πλέον στις μέρες μας, αφού οι δύο πρώτοι δεν είχαν τη βασική μόρφωση

και ο τρίτος κατάφερε να παρακολουθήσει μαθήματα μέχρι τις τελευταίες τάξεις του

δημοτικού. Η ενασχόληση με την ιστορία των λαϊκών τάξεων οδήγησε στην προφορική

ιστορία, όχι ως συμπλήρωμα στην ήδη υπάρχουσα ιστορία με βάση τις γραπτές πηγές,

αλλά  σε  μιαν  άλλη  εκδοχή  της  ιστορίας,  όπως  την  αντιλαμβάνονται  και  την

απομνημονεύουν οι καθημερινοί άνθρωποι… η ιστορία των φτωχών ανθρώπων αφορά

κυρίως τον κύκλο ζωής τους, τις άμεσες εμπειρίες, την καθημερινότητα ( Λιάκος 2007 :

179 ) . 

Στις πρώτες σελίδες του χειρόγραφου, ο Μπίκος προσπάθησε να αποτυπώσει όσο το

δυνατόν με μεγαλύτερη ευκρίνεια τη γενεαλογική εξέλιξη της οικογένειας του. Όπως

προαναφέρθηκε,  κύρια πηγή ενημέρωσης του γι’ αυτούς υπήρξε ο πατέρας του, ο

οποίος προσπάθησε να του μεταφέρει όλα τα ονόματα των προγενέστερων γενεών

καθώς  και  τη τοποθεσία  που είχαν γεννηθεί  και  μετέπειτα  καταλήξει.  Σε  σχετική

αναφορά  του,  ο  Λιάκος  στο  σύγγραμμα  του  «Πώς  το  παρελθόν  γίνεται  ιστορία»

εξηγεί  με σαφήνεια την έννοια της γενεαλογικής ιστορίας,  παίρνοντας αποστάσεις

από  την  υπόλοιπη  ιστοριογραφία.  Αναφέρει  πως  η  γενεαλογική  αναζήτηση  δεν

μπορεί να πραγματοποιηθεί με ελεύθερο χαρακτήρα στη βάση της ιστορικής έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα γράφει : « Η ιστορία ως αναζήτηση των προγόνων είναι φορτωμένη

με  το  άγχος  της  απόδειξης  της  συνέχειας,  και  ως  εκ  τούτου  έχει  πολύ  μηδαμινές
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δυνατότητες να ανταποκριθεί στα νέα ερωτήματα ή να παρακολουθήσει τις διεθνείς

εξελίξεις». Η σκοπιά από την οποία αντιλαμβάνεται ο Μπίκος τα γεγονότα που έζησε

κατά τις  δεκαετίες  του 1920 και  μετά,  αποτυπώνεται  στο χειρόγραφο ως εντελώς

προσωπική και υποκειμενική οπτική του. Να σημειωθεί παράλληλα, ότι η εποχή στην

οποία αναφέρεται διαφέρει εκ μέτρου από την εποχή συγγραφής του χειρογράφου

αλλά και από την σημερινή μέρα που το ερευνούμε. 

Στην παρούσα εργασία, δεν θα έχουμε ως βάση να εξετάσουμε την εγκυρότητα των

λεγομένων του, γιατί αυτά τα οποία έχουν γραφτεί είναι για τον ίδιο η προσωπική του

αλήθεια,  μέσα αποκλειστικά  από τα δικά  του μάτια,  αλλά θα προσπαθήσουμε να

ερμηνεύσουμε  τα  στοιχεία  που  μας  δίνονται  από  την  μεριά  ενός  αγράμματου

καθημερινού ανθρώπου. Το παρελθόν απέκτησε μια νέα αξία ως το οικείο, το « δικό

μας παρελθόν », ως το εθνικό παρελθόν. Έτσι στην γενεαλογική αντίληψη της ιστορίας,

διατηρήθηκε η ταύτιση με το παρελθόν και ταυτόχρονα η διαφοροποίηση με αυτό. Η

υποδειγματική  αναφορά  στο  παρελθόν  είχε  αξία  στο  βαθμό  που  μπορούσε  να

ενσωματωθεί στο εθνικό παρελθόν ( Λιάκος 2007 : 199 ). 
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5.3 Ιστορία και ανθρωπολογία

Η επιστήμη της ιστορίας, μελετά τα γεγονότα με γνώμονα χειροπιαστές καταγραφές

μελετητών  και  απτά  δεδομένα  που  προέρχονται  από  αρχειακούς  φακέλους.  Είναι

δυνατό, να χαρακτηριστεί ως μια ορθολογική επιστήμη που εμπιστεύεται αυτά που

έχουν  κατοχυρωθεί  εγγράφως  και  έχουν  την  δυνατότητα  να  αποδειχθούν.  Εν

αντιθέσει,  η επιστήμη της ανθρωπολογίας, ασχολείται με τόπους που ενδεχομένως

δεν εμπεριέχουν αρχειοθετημένα έγγραφα, με κοινωνίες που δεν έχουν εξεταστεί και

καταγραφεί  ιστορικά αλλά βασίζονται  στην προφορική αναμετάδοση της ιστορίας

τους. 

Η  ανθρωπολογία  ως  επιστήμη  προσπαθεί  να  μελετήσει  τα  ιστορικά  γεγονότα  με

σκοπό την κατανόηση του παρελθόντος. Σε μια κοινωνία όπου οι γραπτές ιστορικές

πηγές  αποτελούν  σημείο  αναφοράς  για  την  ανάδειξη  του  παρελθόντος,  η

ανθρωπολογία δεν παραλείπει να μελετήσει τέτοιου είδους πηγές, αντιθέτως τις θέτει

στο επίκεντρο της μελέτης της προσπαθώντας να εξηγήσει τα γεγονότα με δικούς της

επιστημονικούς όρους. ( Δημητρίου – Κοτσώνη 1996 : 102 )

Η προσπάθεια συγγραφής της παρούσας εργασίας, που ασχολείται με την ιστορία μια

οικογένειας, πραγματοποιήθηκε με την σύζευξη των δύο επιστημονικών κλάδων, της

ιστορίας και της ανθρωπολογίας. Τα θεμέλια για την παράλληλη ενασχόληση των δύο

επιστημών, από ιστορικής πλευράς, έθεσαν πρώτοι οι ιδρυτές της περιοδικής έκδοσης

των  Annales L.  Febvre  και  M.  Bloch την περίοδο του Μεσοπολέμου στη Γαλλία,

συγκροτώντας μια « νέα ιστορία ». Η ιστορική προσέγγιση των Annales βασίζεται σε

απλούς,  «ανώνυμους»  ανθρώπους,  παρατηρώντας  και  αναλύοντας  την

καθημερινότητα και τις εκδηλώσεις της συλλογικής κοινωνικής ζωής των πληθυσμών

του  παρελθόντος,  παραμερίζοντας  το  μέχρι  πρότινος  ενδιαφέρον  της  ζωής  των

ισχυρών  ανδρών.  Παράλληλα  με  την  παρατήρηση  του  ανθρώπου,  ο  ερευνητής

εξετάζει τις σχέσεις που διαμορφώνονται στο χώρο και το χρόνο δράσης του ατόμου.

( Καυταντζόγλου 1996 : 11 )

Μία  μικρότερη  μορφή  κοινωνίας  μέσα  στην  ευρύτερη  κοινωνία,  αποτελεί  και  η

οικογένεια, η παρατήρηση και η κατανόηση της δομής της οικογένειας, με τις σχέσεις

των μελών και την συμπεριφορά τους εντός αυτής, μπορεί να γίνει εφαλτήριο για την

ανάλυση  των  μηχανισμών  συγκρότησης  και  αναπαραγωγής  των  ιστορικών
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κοινωνιών. Αυτό που πιστεύουμε για τον ανθρώπινο χαρακτήρα δεν αποτελεί εγγενές

στοιχείο  του  εαυτού  μας,  πρέπει  να  αποκτηθεί  με  τη  γνώση.  Το  πραγματικά

ανθρώπινο στοιχείο μας, από ανθρωπολογική σκοπιά, δημιουργείται κυρίως μέσω της

σχέσης μας με την κοινωνία  και  τον πολιτισμό,  δεν είναι  ούτε ατομικό,  ούτε και

φυσικό. Η εκάστοτε συμπεριφορά του ατόμου γεννιέται από την ίδια τη κοινωνία : ο

τρόπος με τον οποίο ντυνόμαστε ( ακόμη και το ίδιο το γεγονός ότι ντυνόμαστε ) ο

τρόπος επικοινωνίας μέσω της γλώσσας, οι χειρονομίες και οι εκφράσεις που παίρνει

το  πρόσωπό  μας  οι  διατροφικές  συνήθειες  που  υιοθετούμε  αλλά  και  ο  τρόπος

πρόσληψης της τροφής. Το σύνολο αυτών των συμπεριφορών το θεωρούμε απόλυτα

φυσικό,  ως  επίκτητα  στοιχεία.  Όλα  τα  παραπάνω  αποτελούν  στοιχεία  της

συμπεριφοράς  του  ατόμου  που  δεν  διδάσκονται  στον  άνθρωπο  αλλά  ο  ίδιος  τις

υιοθετεί  με  βάση  τα  ερεθίσματα  που  προσλαμβάνει  από  το  κοινωνικό  του

περιβάλλον,  υπό  την  επιρροή  μιας  σειράς  κοινωνικών  συμβάσεων  ή  κανόνων

συμπεριφοράς. Μελετώντας τις διάφορες κοινωνίες που μπορεί να διαφέρουν από την

δική μας, μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τον εαυτό μας, γνωστοποιώντας

μας  ότι  πολλά  από  τα  πράματα  που  θεωρούμε  φυσικά  ή  έμφυτα,  στην

πραγματικότητα προέρχονται  από κοινωνικά διαμορφωμένες  αντιλήψεις.  (  Eriksen

2007 : 82-83 ) .

Μέσω  της  προφορικής  ιστορίας,  μπορούμε  να  συλλέξουμε  πληροφορίες  για  την

ατομική και τη συλλογική ταυτότητα του ανθρώπου. Ο γράφων θεωρεί ότι τόσο ο

ίδιος  όσο  και  η  οικογένεια  του,  πρόγονοι  αλλά  και  απόγονοι  ανήκουν  στην

Σαρακατσάνικη  φάρα.  Θεωρεί  τον εαυτό του γνήσιο Σαρακατσάνο που πατά στα

βήματα των προγενέστερων, ασπάζεται τον κατά τους Σαρακατσάνους παραδοσιακό

τους βίο - αν και ο ίδιος δεν έζησε στα Σαρακατσάνικα κονάκια για μεγάλο χρονικό

διάστημα  -  απασχολούμενος  με  τα  κτηνοτροφικά  επαγγέλματα.  Μέσα  από  τις

βιωματικές  μαρτυρίες  του ανθρώπου που  καταγράφει  τη  γενεαλογική  ιστορία,  θα

μπορέσουμε  να  συλλέξουμε  στοιχεία  της  εποχής  για  το  τρόπο  ζωής  των

Σαρακατσάνων και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Ο κλάδος της λαογραφίας, κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1970, όταν για την

Ελλάδα  υπήρξαν  σημαντικές  κοινωνικές  και  πολιτισμικές  αλλαγές  λόγω  της

μεταπολίτευσης  αλλά  και  των  επιρροών  από  τον  διεθνή  επιστημονικό  χώρο,
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προσανατολίζεται σε νέα ερμηνευτικά μοντέλα και τρόπους ερευνών.  Η ελληνίδα

λαογράφος Άλκης Κυριακίδου – Νέστορος, θεωρεί ότι η επιστήμη της λαογραφίας

αποτελείται  από ένα συνονθύλευμα διαφορετικών επιστημών όπως η φιλολογία,  η

ιστορία, η εθνολογία, η κοινωνιολογία και η ψυχολογία. Κάθε μία από τις παραπάνω

επιστήμες χρησιμοποιεί τις κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους με σκοπό να παράγει

τα απαραίτητα ερευνητικά αποτελέσματα. Αδιαμφισβήτητα, όμως, η λαογραφία είναι

μια επιστήμη η οποία θέτει ως βασικό αντικείμενο μελέτης τον καθημερινό άνθρωπο

όχι μόνο ως οντότητα αλλά και μέσα από ένα πολιτισμικό πρίσμα ( Κυριακίδου –

Νέστορος  1975  :  68  –  69  ).Η  ίδια,  στράφηκε  στην  προφορική  ιστορία  και  την

κοινωνική ανθρωπολογία, αφού πρώτα είχε ασχοληθεί με την ιστορική εθνογραφία

και ενοποίησε την αντίληψη της ιστορικής αλλαγής στην έρευνα του « παραδοσιακού

πολιτισμού  ».  Παράλληλα,  υποστηρίζει,  πως  οι  όποιες  αφηγήσεις  ζωής,  δεν

αποτελούν μόνον τον τρόπο που ο καθημερινός άνθρωπος αντιλαμβάνεται το ρόλο

του  στην  ιστορία,  αλλά  επεξηγούν  την  κατανόηση  των  εσωτερικών  ασυνείδητων

επιπέδων της κοινωνικής του εμπειρίας και ιστορικής ερμηνείας. ( Thompson 2002 :

24 )   

Μέσα  από  την  ατομική  αλλά  και  τη  συλλογική  ταυτότητα  των  μελών  μιας

οικογένειας, εξετάζονται κοινωνικά θέματα, πολιτικά γεγονότα αλλά και  φυλετικά

ζητήματα. Οι συγγενειακές και οικογενειακές δομές του παρελθόντος, δημιουργούν

ένα πεδίο δράσης για αρκετές εννοιολογικές και μεθοδολογικές κατακτήσεις της «

ιστορίας από τα κάτω » :  την καθημερινή ζωή του απλού ανθρώπου, την αναζήτηση

των νοοτροπιών και της κουλτούρας μιας ομάδας ατόμων που συνδέονται με δεσμούς

αίματος ή με συγγένεια εξ αγχιστείας. Οι παραπάνω μελέτες μπορούν μέσω αυτής της

μεθόδου  να  οδηγήσουν  στη  δημιουργία  της  ιστορίας  μια  οικογένειας  που  δεν

προέρχεται από διάσημα πρόσωπα, ούτε έχει απασχολήσει για κάποιο συγκεκριμένο

λόγο, μέχρι την στιγμή της έρευνας. 
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5.4 Η περίπτωση της οικογένειας Μπίκου

Μέχρι και τις  πρώτες δεκαετίες  του 20ου αιώνα, οι Σαρακατσάνοι ήταν νομαδικός

πληθυσμός,  ο  οποίος  περνούσε μεγάλο μέρος  του έτους  επάνω στις  κορυφές  των

βουνών.  Η αλλαγή αυτής της νοοτροπίας ξεκινάει  από το 1950 και έπειτα καθώς

ξεκίνησαν να μετακινούνται πιο χαμηλά και να αποκτούν ιδιοκτησία γης.  Αυτό είχε

ως αποτέλεσμα να αφήσουν πίσω τους  τη σκηνίτικη  ζωή και  να αρχίσει  μια νέα

περίοδος γι’ αυτούς, αυτή της εγκατάστασής τους σε πόλεις και χωριά. Η έννοια της

ταυτότητας, σχετίζεται με τους τρόπους κατά τους οποίους τα άτομα μεμονωμένα ή

συλλογικά σε ομάδες διαφοροποιούνται από άλλα άτομα και ομάδες στο πλαίσιο της

ροής  της  κοινωνικής  ζωής  και  οργάνωσης  των  κοινωνικών  σχέσεων.  Ο  όρος

συνδέεται  με  τις  κοινωνικές  περιστάσεις  στις  οποίες  νοηματοδοτούνται  και

τεκμηριώνονται σχέσεις ομοιότητας και διαφοράς ανάμεσα σε άτομα, σε ομάδες και

σε  άτομα και  ομάδες.  (  Byron 1997 :  292 )  Τα άτομα σε  αυτές  τις  περιπτώσεις

αξιολογούν και ταξινομούν τον εαυτό τους σε σύγκριση με το καινούριο περιβάλλον,

πραγματοποιώντας συνειδητά ή ασυνείδητα μεταβολές  στην ατομική και συλλογική

τους ταυτότητα ώστε να εναρμονιστούν.  ( Μάνος 2010 : 153 ) 

Εξετάζοντας  συγκεκριμένα  την  οικογένεια  Μπίκου,  προσπάθησα  μέσα  από  το

χειρόγραφο  αλλά και  από τις  συνεντεύξεις  των απογόνων να  ερευνήσω με  ποιον

τρόπο αυτοπροσδιορίζονται ως Σαρακατσάνοι καθώς και τι σημαίνει για αυτούς να

είναι  κανείς   Σαρακατσάνος.  Ακόμη,  προσπάθησα  να  κατανοήσω ποιές  διαφορές

εντοπίζουν στον εαυτό τους συγκριτικά με τις προηγούμενες γενιές Σαρακατσάνων

τις οποίες έζησαν ως παιδιά και έχουν μνήμες, ως Σαρακατσάνοι οι οποίοι ζουν και

δραστηριοποιούνται  σε  μια  διαφορετική  εποχή  και  κοινωνία  αλλά  και  πως

εκλαμβάνουν τον ετεροπροσδιορισμό τους από τον κυρίαρχο λόγο, αφού στο χωριό

που μεγάλωσαν, οι Σαρακατσάνοι αποτελούσαν μειοψηφία σε πολύ μεγάλο ποσοστό

συγκριτικά  με  τους  υπόλοιπους  κατοίκους.  Η  ταυτότητα  των  Σαρακατσάνων που

ζούσαν νομαδικά σε καραβάνια οικογενειών και μετακινούνταν από τόπο σε τόπο,

ξεκινάει  να  αλλάζει  κατά την περίοδο που οι  Σαρακατσάνοι  κατεβαίνουν  από τα

βουνά και αναζητούν μόνιμη κατοικία σε οργανωμένες κοινωνίες πόλεων και χωριών,

προσαρμόζοντας παράλληλα τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στις επιταγές

της νέας τους ζωής. 
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Η σύγχρονη ανθρωπολογική επιστήμη, υποστηρίζει ότι η σημασία της « ταυτότητας »

του ατόμου είναι ρευστή και διαπραγματεύσιμη πραγματικότητα που κατασκευάζεται

συλλογικά ή ατομικά. Τα άτομα και οι ομάδες υιοθετούν ταυτοποιητικές κατηγορίες

προερχόμενες είτε από τον αυτοπροσδιορισμό, είτε από τον ετεροπροσδιορισμό τους,

στην  βάση  μιας  έννοιας  που  εκφράζει  τα  όρια  της  αναλυτικής  αξίας  του  όρου

«ταυτότητα»: σε περίπτωση που η ταυτότητα δεν συγκροτεί  μια αναλλοίωτη στον

χρόνο «ουσία», τότε μπορεί να συγκροτηθεί στην βάση « πολλαπλών τοποθετήσεων

» των ατόμων και  των  ομάδων που  αναδεικνύονται  σε  «  υβριδικά  υποκείμενα  »

( Γκέφου – Μαδιανού 2003 : 19 – 20 ). Με βάση την παραπάνω άποψη, μπορούμε να

καταλάβουμε πως τα άτομα, προσπαθούν να προσαρμοστούν στις καταστάσεις και

τον τόπο που διαφέρουν από την προηγούμενη κατάσταση στην οποία ζούσαν και ότι

οι μεταβολές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε από τον τρόπο με τον οποίο

οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και επιθυμούν να δείξουν προς τα έξω, είτε

από τον τρόπο που τους αντιλαμβάνονται οι άλλοι.
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6. Οι Σαρακατσάνοι

6.1 Καταγωγή του ονόματος των Σαρακατσάνων

Η καταγωγή του ονόματος των Σαρακατσάνων, είναι πιθανό να προέρχεται από τους

Τούρκους. Σύμφωνα με τον συντάκτη του χειρογράφου, την εποχή της Άλωσης της

Κωνσταντινουπόλεως,  υπήρχαν  στην  περιοχή  νομάδες  Σαρακατσάνοι,  οι  οποίοι

εκδιώχθηκαν. Όπως μου εξομολογήθηκαν μέλη της οικογένειας Μπίκου, μετά την

πτώση  της  Πόλης,  οι  Σαρακατσάνοι  δεν  υποτάχτηκαν  στους  Τούρκους,  αλλά

ντύθηκαν  οι  ίδιοι  στα  μαύρα,  και  εξέτρεφαν  μόνο  κοπάδια  που  περιείχαν  μαύρα

πρόβατα, πενθώντας γι αυτήν την κατάσταση. Στα τούρκικα ο μαύρος είναι καρά, και

κατσάν  είναι  ο  φυγάς  -  ο  ανυπότακτος,  επομένως  αρχικώς  τους  έλεγαν

Καρακατσάνους. Αργότερα, με την πάροδο του χρόνου, το Καρακατσάν μετατράπηκε

σε Σαρακατσάν και από εκεί σε Σαρακατσάνος.

Επιπλέον,  ο  Δ.  Γεωργακάς,  διατύπωσε  την  άποψη του  σχετικά  με  το  όνομα  των

Σαρακατσάνων  :  «Εκ  της  ανωτέρω  επισκοπήσεως  και  βασάνου  των  μέχρι  τούδε

γενομένων  ετυμολογιών  του  εθνικού  Σαρακατσαναίοι  είδομεν  ότι  επεχειρήθησαν

δώδεκα ετυμολογίαι γενόμεναι ή επαναλαμβανόμεναι υπό είκοσι λογίων, οι οποίοι

υπήρξαν ειδικοί επιστήμονες και μη :

1. Σακαρέτσι – Σακαρετσάνος – Σαρακατσάνος

2. Παρακατσάνος – Καρακατσάνος

3. Καρά + Κατσάν

4. Σιράκο + Κατσάν, Σιρακοκατσαναίοι

5. Καρά + Κάτσιανον

6. Καρά  + σαρή + κατσάν

7. Κίρ + Κατσάν 

8. Sarac + ( a ) c’ ani

9. Caricat + ian

10. Σαρίκα : Σαρακατσάνος

11. Saracu – ( a ) c’ an 

12. Σαράν + Κατσάν 

( Γεωργακάς 1948 : 193 )
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Στο χειρόγραφο  του  ο  Μπίκος  αναφέρει  ότι  ο  Σαρακατσάνος  μπορεί  να  έχει  και

διαφορετική προέλευση καθώς οι ιστορικοί διαφωνούν μεταξύ τους για τη καταγωγή

του ονόματος των Σαρακατσάνων και υπάρχουν αρκετές διαφορετικές απόψεις που

τεκμηριώνονται  η  κάθε  μία  ξεχωριστά  είτε  από τοπωνύμια,  είτε  από  αντικείμενα

όπως παραθέσαμε παραπάνω.  Ο γράφων παραθέτει  και  μία ακόμα άποψη,  για το

όνομα, η οποία έχει  τοπωνυμικό χαρακτήρα, αφού Σαρακατσάνος μπορεί να είναι

αυτός  ο  οποίος  ζούσε  τους  καλοκαιρινούς  μήνες  στην  περιοχή  του  Συρράκο  (  ή

Σαράκο  )  της  Ηπείρου,  περιοχή  που  δραστηριοποιούνταν  οι  Σαρακατσάνοι,  ενώ

παράλληλα αναφέρει  και την εκδοχή να προέρχεται η ονομασία όπως ο ίδιος έχει

διαβάσει από τις Συρακούσες ( ή Σαρακούσες ) της Ιταλίας. ( Μπίκος 1987 : 2)
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6.2 Σαρακατσάνοι και οι άλλοι νομαδικοί λαοί

Διάφορες απόψεις μελετητών

Είναι πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα υπάρξει σύγχυση ανάμεσα στον όρο

Σαρακατσάνος και Βλάχος. Βιωματικά μιλώντας ως Σαρακατσάνα, έχω έρθει αρκετές

φορές σε θέση να εξηγήσω ότι οι  Σαρακατσάνοι και οι Βλάχοι διαφέρουν μεταξύ

τους, λόγω όχι μόνον της καταγωγής τους αλλά και του τρόπου ζωής, των εθίμων, της

λαογραφίας τους, και φυσικά της γλώσσας. Η  μελέτη του Δανού γλωσσολόγου Hoeg

στο σύγγραμμα « Les Saracatsans » υποστηρίζει ότι οι Σαρακατσάνοι μιλούσαν την

ελληνική γλώσσα μέσα στην κλειστή κοινωνία όπου ζούσαν. O Hoeg υποστήριξε ότι

οι μετακινήσεις τους πραγματοποιούνταν σε μεγάλες εκτάσεις όπως αντίστοιχα των

Αρωμούνων ή Κουτσοβλάχων, ενώ τους Σαρακατσάνους μπορούμε να τους βρούμε

στα βουνά της Θράκης, στη Βιθυνία, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία,

στη Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια και στην Αττική. ( Hoeg 1925 : 63 – 67 )  

 Η ταυτοποίηση των Σαρακατσάνων με  τους  Βλάχους,  έγκειται  ενδεχομένως  στο

γεγονός, ότι παλαιότερα με τον όρο Βλάχο επισήμαναν την πληθυσμιακή κοινότητα

που ασχολούνταν με τη κτηνοτροφία. Με τον όρο Βλάχος, δεν προσδιορίζονταν η

καταγωγή  τους,  αλλά  εννοούνταν  οι  διάφορες  νομαδικές  ομάδες  που

δραστηριοποιούνταν  στις  περιοχές  των  Βαλκανίων.  Με  την  συνεχή  μετακίνηση

αυτών των ομάδων,  οι  οποίες  φυσικά βρέθηκαν  και  μέχρι  τα  ελληνικά εδάφη,  οι

Σαρακατσάνοι προσπαθούσαν να κρατήσουν τα δικά τους βοσκοτόπια στα βουνά όχι

μόνο ως Έλληνες κτηνοτρόφοι, αλλά και ως προστάτες των περιοχών που ζούσαν.

Για  τους  Σαρακατσάνους,  η  έννοια  Βλάχος  αφορά  αποκλειστικά  και  μόνο  την

ιδιότητα  του  κτηνοτρόφου,  θεωρώντας  ότι  οι  Βλάχοι  είναι  διαφορετική  εθνοτική

ομάδα που την αναγνωρίζουν.  Δεν σμίγουμε ποτέ με Βλάχους, λένε,  ούτε κουβέντα

κάνουμε μαζί τους, ούτε τους ονομάζουμε ποτέ, ούτε τους πλησιάζουμε. ( Χατζημιχάλη

2007 : 68 )

Όσον αφορά τους Βλάχους, ο Βρετανός ερευνητής J.K. Campbell πραγματοποιώντας

μακροχρόνια επιτόπια έρευνα παρατήρησε ότι η χρήση του όρου   « Βλάχος » βρίσκει

τις  ρίζες της από τα βυζαντινά ακόμη χρόνια.  Ωστόσο επισημαίνει  ότι  σε μια πιο

συγκεκριμένη  χρήση  του  όρου  «Βλάχος»  μπορούμε  να  αναφερθούμε  για  να

περιγράψουμε  τους  Κουτσοβλάχους,  δηλαδή  μια  εθνική  μειονότητα  που

χρησιμοποιούσε μια γλώσσα παρόμοια με αυτή της ρουμανικής. Παράλληλα, τονίζει
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ότι  μπορεί  να  αναφέρονται  σε  συναφείς  ομάδες  Αρβανιτόβλαχων,  που  ήταν

τρίγλωσσοι, δηλαδή χρησιμοποιούσαν τα κουτσοβλάχικα ως μητρική τους γλώσσα,

ενώ μιλούσαν τα ελληνικά και τα αλβανικά για πολιτικούς και εμπορικούς λόγους.

Όπως  προαναφέρθηκε  και  παραπάνω,  για  την  χρήση  του  όρου  «Βλάχος»  ως

κτηνοτρόφος  –  βοσκός,  ο  Campbell,  προσπάθησε να αποσαφηνίσει  με  αυτήν την

παραδοχή για την χρήση της γλώσσας, την διαφορά ανάμεσα σε Σαρακατσάνους και

Βλάχους,  καθώς  και  ο  ίδιος  παραδέχεται  ότι  με  την  χρήση  του  όρου  αυτού

δημιουργείται  μία  σύγχυση  ανάμεσα  στους  δύο  πληθυσμούς.  Στην  συνέχεια  της

έρευνας  του,  υποστηρίζει  ότι  οι  Σαρακατσάνοι  τους  οποίους  μελέτησε,  μιλούσαν

αποκλειστικά την ελληνική γλώσσα, ενώ οι αξίες, οι θεσμοί και οι μορφές τέχνης

τους  είχαν  αισθητές  διαφορές  από  αυτές  των  Κουτσόβλαχων  και  των

Αρβανιτόβλαχων. ( Campbell 1964 : 2 – 3 )

Την  ίδια  άποψη  υποστηρίζει  στη  μελέτη  που  πραγματοποίησε  για  τους

Σαρακατσάνους  ο  καθηγητής  κοινωνιολογίας  Δ.  Μαυρογιάννης,  τοποθετούμενος

ξεκάθαρα  όσον  αφορά  την  συσχέτιση  των  Σαρακατσάνων  με  τους  Βλάχους.  Ο

Μαυρογιάννης θεωρεί ότι σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, ονόμαζαν το σύνολο των

κτηνοτρόφων εξ  αιτίας  της  καθημερινής  τους  ζωής  « Βλάχους  »,  χωρίς  όμως να

εννοούν ότι οι Σαρακατσάνοι είναι οι ίδιοι με τους βλαχόφωνους Έλληνες είτε της

χώρας είτε των λοιπών Βαλκανίων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν λατινογενές αρμανικό

ιδίωμα. Επιπλέον ο ίδιος προσθέτει πως σε όποιον τόπο και αν δραστηριοποιήθηκαν

οι  Σαρακατσάνοι,  μιλούσαν  μόνο  ελληνικά  χωρίς  μάλιστα  τις  όποιες  επιδράσεις

υπέστη η ελληνική γλώσσα από άλλους γειτονικούς λαούς. ( Μαυρογιάννης 1998 :

261 )  

Η ερευνήτρια Gabriela Fatkova μετά από πενταετή έρευνα που πραγματοποίησε για

τους Σαρακατσάνους της Βουλγαρίας και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων,

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Σαρακατσάνοι αντιλαμβάνονται την διακριτότητα

τους έναντι των υπολοίπων πληθυσμών σε διάφορα επίπεδα. Τις περισσότερες φορές

οι  άνθρωποι  που  ερεύνησε  παρουσιάζουν  τον  εαυτό  τους  σχολιάζοντας  ότι  είναι

απόγονοι νομάδων βοσκών, ενώ η ιδέα αυτή συνοδεύεται με την άποψη ότι είναι οι

πιο  αγνοί  χριστιανοί,  οι  πιο  αγνοί  –  αυθεντικοί  Έλληνες.  Η  απόδειξη  αυτής  της

θεωρίας στηρίζεται αρχικά στην  σύναψη γάμου των Σαρακατσάνων μεταξύ τους,

καθώς  πιστεύουν  ότι  οι  υπόλοιποι  πληθυσμοί  τόσο  των  Βαλκανίων  όσο  και

ολόκληρης  της  Ευρώπης  έχουν  υποστεί  αλλοίωση  μέσω της  σύναψης  γάμων και
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έπειτα γεννήσεων ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Σε αντίθεση

με το παραπάνω, οι Σαρακατσάνοι ακολουθούσαν τον κανόνα της ενδογαμίας μεταξύ

Σαρακατσάνου και Σαρακατσάνας. Το δεύτερο στοιχείο στο οποίο στηρίζονται είναι

η γλώσσα, η οποία δεν θεωρείται σημαντική μόνο για τους Σαρακατσάνους αλλά και

για πολλούς ακόμα βαλκανικούς πληθυσμούς. Η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν οι

Σαρακατσάνοι εμπεριέχει πληθώρα αρχαϊκών λέξεων οι οποίες πλέον δεν αποτελούν

κομμάτι  της  σύγχρονης  ελληνικής  γλώσσας,  ωστόσο  αποδεικνύουν  την  ελληνική

καταγωγή τους κατά την άποψη τους.  ( Fatkova 2014 : 134 – 135 )

Σύμφωνος με την ελληνικότητα της ταυτότητας των Σαρακατσάνων βρίσκεται και ο

συγγραφέας  Στέφανος  Γρανίτσας,  ο  οποίος  με  την  φράση  «Οι  σκηνίται

Σαρακατσάνοι  είναι  οι  καταλαγαρώτεροι  Έλληνες»  έκανε  σαφή  την  άποψη  του

αφήνοντας αυτές τις κουβέντες να τους ακολουθούν και να τις προβάλουν και οι ίδιοι

μέχρι  σήμερα. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί  ότι  υπήρξαν και άλλοι  ερευνητές  με

διαφορετική άποψη από αυτήν του Hoeg, όπως ο Ιorga N. που τους κατονομάζει ως

εξελληνισμένους ρουμάνους ή εξελληνισμένο πληθυσμό της ιλλυρικής καταγωγής, ή

ο  Arn.  Van Genner,  που  τους  θεωρεί  υπολείμματα  των  Τούρκων  αποίκων.

( Χατζημιχάλη 2007 : 72 )
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6.3 Ιστορική αναδρομή μετακινήσεων Σαρακατσάνων

Οι  Σαρακατσάνοι  θεωρούνται  ως  μια  ομάδα  νομάδων   κτηνοτρόφων,  που

δημιουργούσαν τσελιγκάτα στα βουνά και τις πεδιάδες, χωρίς να έχουν στην κατοχή

τους μόνιμη γη. Από τους ίδιους πολλές φορές θα ακούσεις τον όρο περπατάρηδες

καθώς  η  ζωή  τους  ήταν  ένα  συνεχές  ταξίδι  πολλές  φορές  και  εκτός  ορίων  του

Ελλαδικού χώρου. Οι άνθρωποι αυτοί, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν λόγω

τόσο των συχνών μετακινήσεων τους όσο και των καιρικών συνθηκών που είχαν να

αντιμετωπίσουν,  ζούσανε  στις  κορυφές  των βουνών  των  Βαλκανίων  χτίζοντας  τα

Σαρακατσάνικα  κονάκια  (  καλύβια  )  τους.  Τα  μπουλούκια  των  Σαρακατσάνων

αποτελούνταν από διάφορες οικογένειες, που σχημάτιζαν επαγγελματικές ομάδες και

συνεταιρίζονταν,  τα  λεγόμενα  τσελιγκάτα.  Κάθε  ένα  από  αυτά  τα  τσελιγκάτα,

απαρτίζονταν από έναν σχηματισμό οικογενειών. Οι γεροντότεροι αναλάμβαναν να

μάθουν  στα  νεότερα  μέλη  του  τσελιγκάτου  τα  ελληνικά  γράμματα  αλλά  και  την

ιστορία του τόπου τους. Παράλληλα, θεωρούνταν απαραίτητο για κάθε έναν τους να

αναγνωρίζει τα σημάδια της φύσης και του καιρού εφόσον ζούσαν εκτεθειμένοι σε

αυτά. Στα τσελιγκάτα οι Σαρακατσάνοι λειτουργούσαν με τους νόμους που οι  ίδιοι

είχαν  θεσπίσει,  και  τους  εφάρμοζαν  σύμφωνα  με  όσα  είχαν  συμφωνήσει

προηγουμένως  ο  αρχηγός  του  τσελιγκάτου  και  οι  γεροντότεροι  εξ  αυτών.

( Μαυρογιάννης 1998 : 269 ) 

Στα τσελιγκάτα, υποχρεούνταν να δουλεύουν όλοι, από τον αρχιτσέλιγκα μέχρι και

τον τελευταίο βοσκό. Παραδεχόταν τις ικανότητες του αρχιτσέλιγκα, ωστόσο και ο

ίδιος είχε ευθύνες για τις εργασίες του τσελιγκάτου, ούτως ώστε, να μπορεί να μπει

στη θέση του εργάτη για να μην αποκτήσει με τον καιρό ματαιοδοξία και αλαζονεία.

Για  τον  λόγο  αυτό,  μπορούσαν  να  διατηρήσουν  την  ομαλότητα  και  την

μακροημέρευση  του  τσελιγκάτου  τους,  χωρίς  να  διασπάται  έχοντας  αρμονικές

συνεργασίες με τον ορθό καταμερισμό της εργασίας για κάθε μέλος ξεχωριστά. Οι

Σαρακατσάνοι γνώριζαν ότι εάν δεν λειτουργούσαν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο το

αίσθημα  του  δικαίου,  θέτοντας  σε  εφαρμογή  τους  άγραφους  νόμους  του  κάθε

τσελιγκάτου  δεν  θα  μπορούσαν  να  συνεχίσουν  τους  συνεταιρισμούς  τους,

απομακρυσμένοι όπως ήταν στην δική τους κλειστή κοινωνία. ( Γαρούφας 1982 : 27 )

Το εκάστοτε τσελιγκάτο έφευγε  από τον τόπο που κατοικούσε κατά τη χειμερινή

περίοδο μετά του Αϊ - Γιώργη ( 23 Απριλίου = 6 Μαΐου με το νέο ημερολόγιο, γιατί
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οι Σαρακατσάνοι ήταν παλαιοημερολογίτες ) με κατεύθυνση το κοντινότερο βουνό.

Λίγο πριν τον Ιούνιο έφταναν στον τόπο όπου θα έστηναν τις στάνες τους και θα

κατοικούσαν για τους επόμενους καλοκαιρινούς μήνες. Η περίοδος που έμεναν εκεί

τελείωνε κοντά στη γιορτή του Αϊ – Δημήτρη, όπου και πάλι κατευθυνόντουσαν στα

λιβάδια των πεδιάδων. Είθισται τα μπουλούκια να εγκαθίστανται στον εκάστοτε τόπο

την ίδια χρονική περίοδο, ούτως ώστε να μην υπάρχουν προστριβές και διαφωνίες για

τυχόν ευνοϊκότερα μέρη που μπορεί να καταλάμβαναν αυτοί που θα έφταναν πρώτοι.

Μόλις  συγκεντρώνονταν  όλες  οι  οικογένειες  που  θα  κατοικούσαν  στον  τόπο,

μαζεύονταν οι αρχιτσέλιγκες από κάθε οικογένεια και οργάνωναν την μοιρασιά του

μέρους. ( Μαυρογιάννης 1998 : 265 )

Από την οροσειρά  του  Αίμου,  μέχρι  και  τα  ελληνικά  πέλαγα,  αλλά και  από την

Αδριατική θάλασσα έως και τα σημερινά τουρκικά εδάφη, μπορούμε να εξετάσουμε

τις  μετακινήσεις  των  διαφόρων  νομαδικών  λαών,  από  αρχαιοτάτων  χρόνων.  Τα

Βαλκάνια,  σε  πολλές  περιπτώσεις  διαμελίστηκαν  σε  μικρότερες  χώρες,  οι  οποίες

έθεταν  εκ  νέου  τα  σύνορα  τους,  επηρεάζοντας  τις  ζωές  των  ανθρώπων  που

βρίσκονταν σε αυτές τις περιοχές. Η μορφολογία του εδάφους των Βαλκανίων και

κατ’ επέκταση και της Ελλάδας με την ατελεύτητη αλυσίδα βουνών και τις πυκνές

εναλλασσόμενες  ορεινές  και  πεδινές  περιοχές  για  βοσκή  σε  συνδυασμό  με  τις

παραποτάμιες  περιοχές  και  τις  μικρές  σε   έκταση  πεδιάδες  λόγω  των  μεγάλων

κορυφών,  είχε  ως  αποτέλεσμα  οι  κτηνοτρόφοι  να  δραστηριοποιούνται  και  να

δουλεύουν  σε  κοπάδια  που  απαρτίζονταν  κυρίως  από  μικρόσωμα  ζώα  όπως  τα

πρόβατα  και  τα  γίδια.  Σε  αναφορά  της  στους  Σαρακατσάνους,  η  Αγγελική

Χατζημιχάλη  τους  κατονομάζει  ως  προβαταραίους  και  γιδοβοσκούς  γιατί  κατά

πλειονότητα  ασχολούνταν  με  αυτού  του  είδους  τα  κοπάδια.  Μεγάλα  άλογα  και

γαϊδούρια είχαν μόνον για την διευκόλυνση τους στις μετακινήσεις και στις αγροτικές

δουλειές, χωρίς να τα εκμεταλλεύονται για κτηνοτροφική χρήση. 

Για πολλά χρόνια και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα μοναδική τους περιουσία ήταν

τα ζώα που είχαν στα κοπάδια τους, αυτά ήταν η αποκλειστική τους επαγγελματική

δραστηριότητα.  Ασχολούνταν  κυρίως  με  την  εκτροφή  των  προβάτων  -  συνήθως

μαύρα στο χρώμα -  και σε μικρότερο βαθμό των γιδιών αφού ήταν πιο εύκολη η

μετακίνηση αυτών των μικρόσωμων ζώων συγκριτικά με άλλα μεγαλύτερα που για

έναν  νομαδικό  πληθυσμό  θα  καθιστούσε  την  μετακίνηση  δυσχερή.  Αυτά  τα

συγκεκριμένα  είδη  κοπαδιού  είχαν  την  δυνατότητα  να  προσαρμόζονται  στα  πιο
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φτωχικά φυσικά βοσκοτόπια και  να διευκολύνουν τις  εποχιακές μετακινήσεις  των

ανθρώπων. ( Ντάσιος 2011 : 160 )

Μέχρι  και  τις  αρχές  του  19ου αιώνα  όπου  στη  συγκεκριμένη  βαλκανική  περιοχή

υπήρχε  η  οθωμανική  διοίκηση,  οι  μετακινήσεις  των  νομαδικών  πληθυσμών

πραγματοποιούνταν  αδιάκοπα  χωρίς  κάποιο  περιορισμό  ή  έλεγχο.  Μέσα  στις

επόμενες  δεκαετίες,  με  την  δημιουργία  των  ανεξάρτητων  κρατών  (Αλβανικό,

Βουλγάρικο,  Ελληνικό,  Ρουμάνικο  και  Σερβικό)  οι  μετακινήσεις  των  νομάδων

περιορίστηκαν,  παρόλο  που  μέχρι  και  τις  αρχές  του  επόμενου  αιώνα  έχρηζαν

ευνοϊκής μεταχείρισης από τους κυβερνόντες του εκάστοτε κράτους. Για αυτούς τους

νομαδικούς  πληθυσμούς  δεν  ήταν  ακόμη  ξεκάθαρος  ο  τόπος  διαμονής  και

επαγγελματικής  δραστηριοποίησης.  Τα  πρώτα  προβλήματα  στις  μετακινήσεις  των

Σαρακατσάνων  γεννήθηκαν  όταν  προσαρτήθηκε  στην  Βουλγαρία,  η  μέχρι  τότε

αυτόνομη Ανατολική Ρωμυλία ( 1885 ). Σε σχετική πηγή στο « Σαρακατσάνοι » της

Χατζημιχάλη  εξηγείται,  πως  για  να  έχουν  την  δυνατότητα  των  ελεύθερων

μετακινήσεων στα βουλγαρικά εδάφη, οι  Σαρακατσάνοι  υποχρεούνταν να δώσουν

εγγυήσεις  πως  θα  ξαναγυρνούσαν  το  φθινόπωρο.  Η  ρύθμιση  των  εγγυήσεων

πραγματοποιούνταν στην Αδριανούπολη με την μορφή της επί τόπου πληρωμής ή με

την έγγραφη ύπαρξη εγγυητή. Το μέγεθος της εγγύησης βρίσκονταν σε άμεση σχέση

με  το  πλήθος  του  κοπαδιού  που  είχε  το  τσελιγκάτο.  Σε  περίπτωση  που  οι

Σαρακατσάνοι  δεν  επέστρεφαν  υποχρεούνταν  να  πληρώσουν  τη  ρύθμιση,

διαφορετικά, κατά την επιστροφή τους, έπαιρναν πίσω και το ποσό της εγγύησης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα και με την ανακήρυξη του Τουρκικού Συντάγματος ( 1908 )

οι μετακινήσεις  γινόταν όλο και πιο προβληματικές και σε ορισμένες  περιπτώσεις

ακόμη και αδύνατες να πραγματοποιηθούν.  (  Χατζημιχάλη 2007 : 32 )
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6.4 Τα τσελιγκάτα των Σαρακατσάνων

Στις οικογένειες που δημιουργούσαν οι Σαρακατσάνοι, αρχηγός της οικογένειας ήταν

ο  άντρας  –  πατέρας,  στον  οποίο  είχαν  όλοι  υποχρέωση  να  λογοδοτούν,  για

οποιαδήποτε ενέργεια  πραγματοποιούσαν.  Σε αυτόν,  όλα τα μέλη της  οικογένειας

υποχρεούνταν  υπακοή,  λαμβάνοντας  ο  ίδιος  όλες  τις  σοβαρές  αποφάσεις  που

σχετίζονταν με το σπίτι,  τη δουλειά αλλά και την όποια επιλογή των τέκνων του.

Συνήθως  ο  πατέρας  του  σπιτιού  ήταν  και  ο  τσέλιγκας  της  στάνης.  Όπως  έχει

προαναφερθεί,  οι  Σαρακατσάνοι  λειτουργούσαν  σε  συνεταιρικό  σχηματισμό  και

κυρίως σε οικογενειακά μπουλούκια που έστηναν - τα καλύβια – κονάκια τους σε

κοντινή απόσταση και βοσκούσαν τα κοπάδια τους μαζί. Ο τσέλιγκας ήταν η κεφαλή,

ο  αρχηγός  που  ηγούνταν  αυτού  του  συνεταιρισμού.  Ερχόταν  σε  επαφή  με  τους

υπολοίπους,  τους  οποίους  εκπροσωπούσε  για  κάθε  κοινωνική  ή  οικονομική

δραστηριότητα που προέκυπτε.  Είχε καθοριστικό ρόλο στην ομαλή οργάνωση του

τσελιγκάτου, αφού έπρεπε να φροντίζει  και να παρακολουθεί  για να βρίσκεται  σε

ετοιμότητα για οποιαδήποτε δυσκολία εμφανιζόταν. ( Χατζημιχάλη 2010 :  17 ). 

Ωστόσο, για να κρατήσει τη θέση του τσέλιγκα αρχηγού, όφειλε και ο ίδιος να έχει

κάποια  βασικά  χαρακτηριστικά  στην  προσωπικότητα  του,  θα  έπρεπε  να  είναι

ευέλικτος για να μπορεί να συντονίσει όλους τους συνεταίρους και την οικογένεια,

δυναμικός και εξωστρεφής για να λειτουργεί στην οργανωμένη κοινωνική ζωή και

αγορά που οι Σαρακατσάνοι δεν ήταν συνηθισμένοι, αλλά και δίκαιος με αίσθημα

εντιμότητας  για  να  μην  υπάρχουν  προστριβές  και  εντάσεις  στην  καθημερινή

λειτουργία του κοπαδιού. Τον τσέλιγκα βάραιναν οι αποφάσεις για το μέγεθος που θα

είχε το κοπάδι, εάν δηλαδή θα κρατούσε ζωντανά σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό αλλά

και την επιλογή του βοσκότοπου που θα έπρεπε να μετακινηθούν κάθε φορά, αφού δε

συνήθιζαν να κατοικούν πολλά τσελιγκάτα σε κοντινή χιλιομετρική απόσταση, για να

μπορεί  να  υπάρχει  διαθέσιμη  βοσκή  για  τα  ζωντανά  τους.  Το  κοπάδι  ζώων  που

εξέτρεφαν  θεωρούνταν  αναπόσπαστο  στοιχείο  του  σπιτιού,  αφού  αυτό  ήταν  που

καθόριζε τον τόπο διαμονής τους αλλά και την οικονομική ευχέρεια που θα είχαν. 

Η Ανθογαλίδου Θ. στο σύγγραμμα της « ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή

και εξέλιξη μια παραδοσιακή κοινωνίας », περιγράφει την παραγωγική διαδικασία που

ακολουθούσαν τα  σαρακατσάνικα  τσελιγκάτα.  Η ίδια  αναφέρει  ότι  :  η φύση των

παραγωγικών  δυνάμεων  στους  Σαρακατσάνους  χαρακτηρίζονταν  από  την  μη
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καλλιέργεια των πηγών και την κυριαρχία της ζωντανής εργασίας… οι Σαρακατσάνοι

νομάδες επέλεγαν να οργανωθούν σε ξεχωριστές μονάδες παραγωγής, απομακρυσμένες

μεταξύ τους, οι οποίες δεν έπρεπε να ξεπερνούν κάποια μεγέθη, αυτός ο περιορισμός

όμως δεν εμπόδιζε την ρευστότητα των παραγωγικών μονάδων, μιας που τα άτομα και

οι ομάδες κυκλοφορούσαν ελεύθερα από τον έναν τόπο στον άλλον, ανανεώνοντας τες

και συντηρώντας την συνοχή της φυλής.  ( Ανθογαλίδου 1987 : 1)
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6.5 Έναρξη ζωής σε συγκροτημένες κοινωνίες

Μετά το 1919, και πιο συγκεκριμένα με την συνθήκη του Νεϊγύ που υπογράφθηκε το

Νοέμβριο  του  ίδιου  έτους,  το  βουλγαρικό  κράτος,  έπρεπε  να  παραχωρήσει  το

μεγαλύτερο τμήμα των εδαφών που είχε κατακτήσει στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο

στις χώρες της Ρουμανίας, της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας. Έπειτα,  τόσο το

ελληνικό όσο και το βουλγαρικό κράτος υποχρεούνταν να εξομαλύνουν τις δυσκολίες

και  να  συνεχιστούν  με  ευκολότερο  τρόπο  οι  διαβάσεις  των  συνόρων  από  τους

νομαδικούς πληθυσμούς. ( Burns 2006 : 837 )

Μερικά  χρόνια  αργότερα,  με  την  ανταλλαγή  πληθυσμών  με  την  Συνθήκη  της

Λωζάννης (  1923 )  που όριζε τα σύνορα της  ελληνικής  Θράκης κατά μήκος του

Έβρου , ξεκινάει να περιορίζεται η μετακίνηση των Σαρακατσάνων, και περνάνε και

οι  ίδιοι  σε  μια  μεταβατική  περίοδο  που  σηματοδοτεί  την  αρχή  του  τέλους  του

νομαδικού τους βίου. 

Σε  έρευνα  που  πραγματοποίησα  στο  Δημοτολόγιο  του  δήμου  Κιλκίς  ,  έλαβα

ορισμένες  ληξιαρχικές  πράξεις  ,από  προγόνους  της  οικογένειας.  Σε  ορισμένες

περιπτώσεις, οι ληξιαρχικές πράξεις αναγράφουν απόκτηση ιθαγένειας ελληνικής με

τρόπο κτήσης της την Συνθήκη της Λωζάννης. Στην πρώτη περίπτωση, ο πρόγονος

γεννήθηκε  το  1901,  τόσο  ο  ίδιος  όσο  και  το  πρώτο  του  τέκνο  με  ημερομηνία

γέννησης  το  1923,  έλαβαν  την  ελληνική  ιθαγένεια  με  τη  συνθήκη,  ενώ  από  το

δεύτερο  τέκνο  και  έπειτα,  το  οποίο  γεννήθηκε  το  1925,  λάμβαναν  την  ελληνική

ιθαγένεια με γέννηση. Στη δεύτερη περίπτωση, ο πρόγονος έλαβε και αυτός ελληνική

ιθαγένεια μέσω της Συνθήκης της Λωζάννης αλλά όλα του τα τέκνα την έλαβαν κατά

την  γέννηση.  Όλες  οι  υπόλοιπες  ληξιαρχικές  πράξεις  έχουν  επίσης  τρόπο κτήσης

ιθαγένειας με γέννηση. 

Με τις παραπάνω πληροφορίες και δεδομένης της έκρυθμης χρονικής περιόδου στην

περιοχή  των  Βαλκανίων,  κατέληξα  στο  συμπέρασμα  πως  οι  Σαρακατσάνοι  είχαν

συνειδητοποιήσει σιγά - σιγά πως έφτανε το τέλος του νομαδικού τρόπου ζωής και

αναζητούσαν  τρόπους  ένταξης  σε  μεγάλες  πόλεις  αλλά  και  μικρά  χωριά.  Είναι

πιθανό, ορισμένοι από τους προγόνους να μην είχαν ασπαστεί ακόμη την αστική ζωή,

και  για  το  λόγο  αυτό  δεν  υπήρξαν  καταγεγραμμένοι  σε  δημοτολόγια  και  δεν

βρέθηκαν ληξιαρχικές τους πράξεις. Άλλοι όμως, με την ανταλλαγή πληθυσμών και
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την  Συνθήκη  της  Λωζάννης  άδραξαν  την  ευκαιρία  για  να  ενταχθούν  και  να

αναμειχθούν με τους υπόλοιπους πληθυσμούς, και ζήτησαν και αυτοί ιθαγένεια. 

Επιπλέον, ο Μπίκος μέσα στο χειρόγραφο εξομολογείται πως σε συζήτηση που είχε

με τον πρόεδρο πρωτοδικών, με τον οποίο διατηρούσε φιλική σχέση, καθώς τον είχε

συναντήσει και συμβουλευτεί σε νεαρή ηλικία για προσωπική του υπόθεση, ανέφερε

ότι όπως οι περισσότεροι Σαρακατσάνοι εκείνης της εποχής έτσι και ο ίδιος δεν είχε

δηλωθεί  στα δημοτολόγια  και  δεν  κατείχε  επίσημα κρατικά  έγγραφα παρόλο που

βρισκόταν ήδη είκοσι ετών, και πως μόλις πέρασε από την επιτροπή για να δηλωθεί

αναγράφθηκε  ημερομηνία  γέννησης  το  1918  αντί  του  1916  που  ήταν  στην

πραγματικότητα και έτσι υπηρέτησε στον στρατό το 1939. ( Μπίκος 1987 : 114 )

Κατά την έρευνα που πραγματοποίησε ο Παναγιώτης Ντάσιος, για την συγγραφή της

διατριβής του, αναφέρει σχετικά με τα παραπάνω, ότι το φαινόμενο του νομαδισμού

ήταν  ακόμη  ορατό  κατά  την  περίοδο  του  1940,  καθώς  και  οι  πρώτες  εγγραφές

Σαρακατσάνων  στα  δημοτολόγια  των  χωριών  όπου  είχαν  αποφασίσει  να

εγκατασταθούν  πραγματοποιήθηκαν  το  1938.  Από  εκείνη  την  περίοδο  και  έπειτα

εμφανίζεται πιο έντονα η επιθυμία των Σαρακατσάνων να εγκατασταθούν σε έναν

τόπο και να έχουν μόνιμη κατοικία, ενώ ήταν πιο σπάνιο πλέον να υπάρχουν νομάδες

που άλλαζαν τοποθεσία κάθε χειμώνα και καλοκαίρι. ( Ντάσιος 2011 : 156 )

Όπως μου ανέφεραν οι συνεντευξιαζόμενοι, ορόσημο για την οριστική εγκατάλειψη

του νομαδισμού για τους Σαρακατσάνους, υπήρξε ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα

το 1946. Το ίδιο ίσχυε και για την οικογένεια που ερευνάται, αφού ο πατέρας τους και

γράφων  του  χειρόγραφου  λίγα  χρόνια  πριν  τον  εμφύλιο,  είχε  αποφασίσει  να

κατοικίσει  μόνιμα  σε  ένα  χωριό  του  Κιλκίς,  το  Χωρύγι,  όπου  η  συντριπτική

πλειοψηφία  των  κατοίκων  ήταν  Πόντιοι,  και  να  εγκατασταθεί  εκεί  μαζί  με  την

οικογένεια του. Οι κάτοικοι του Χωρυγίου, είναι στην πλειοψηφία τους πρόσφυγες

από τον Καύκασο που εγκαταστάθηκαν στο χωριό, μετά το 1920. Οι Σαρακατσάνοι

δεν  αναγνώριζαν  ύπαρξη  συνόρων  και  διαχωρισμό  κρατών,  θεωρούσαν  ότι  όπου

υπάρχουν  εκμεταλλεύσιμα  βοσκοτόπια  μπορούσαν  να  δραστηριοποιηθούν.  Το

μοναδικό τους κριτήριο ήταν η καλύτερη περιοχή για τη βοσκή του κοπαδιού, και την

ευημερία των ζώων τους. 

Στην  Ελλάδα,  οι  Σαρακατσάνοι  νομάδες  δραστηριοποιούνταν  στην  οροσειρά  της

Πίνδου στα δυτικά της χώρας μέχρι και την οροσειρά της Ροδόπης στα ανατολικά. Σε
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αυτό  το  ευρύ  γεωγραφικό  χώρο  κυριαρχούσαν  οι  Σαρακατσάνοι  ποιμένες  τα

καλοκαίρια  ενώ  τους  χειμερινούς  μήνες  μετακινούνταν  προς  τις  πλησιέστερες

πεδιάδες. Να σημειωθεί  εδώ, πως αναφερόμαστε στον  19ο και τις αρχές του 20ου

αιώνα, επομένως μία σημαντική δυσκολία που αντιμετώπιζαν εκείνη την περίοδο στις

συγκεκριμένες  περιοχές  ήταν  η  ύπαρξη  των  κλεφτών  και  των  αρματολών  που

κυριαρχούσαν  στις  απόκρημνες  περιοχές  των  βουνών.  Μέσα  στο  χειρόγραφο,

αναφέρεται αναλυτικά η ιστορία του Στέφου Μπίκου, αδελφού του προπάππου του

γράφοντος, ο οποίος σε παιδική ηλικία είχε πέσει θύμα απαγωγής μαζί με δύο ακόμη

συνομηλίκους  του.  Τα  τρία  παιδιά  ανήκαν  σε  Σαρακατσάνικες  οικογένειες  από

μεγάλα  τσελιγκάτα,  δηλαδή  από  φάρες,  όπως  οι  ίδιοι  τις  αποκαλούσαν,  με

υπεράριθμα κοπάδια και μεγάλη οικονομική επιφάνεια για τα δεδομένα της εποχής.

( Μπίκος 1987  : 15-18 ) 
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6.6 Σαρακατσάνοι : η εντός και εκτός οικίας εικόνα

Στις  συζητήσεις  που  είχα  με  τους  απογόνους,  αναφερθήκαμε  και  για  την

συμπεριφορά που επιδείκνυαν οι Σαρακατσάνοι τόσο εντός του σπιτιού τους όσο και

στις  εξωτερικές  συναναστροφές  τους.  Μου ανέφεραν  χαρακτηριστικά  ότι  όταν  οι

Σαρακατσάνοι βρισκόταν στο σπίτι, έπρεπε πρώτος να κάτσει στο τραπέζι και να του

σερβιριστεί το φαγητό, ο πατέρας της οικογένειας. Ακόμη, ο ίδιος ξεκουραζόταν την

ώρα που η σύζυγος φρόντιζε για όλα τα άλλα, ενώ η κάθε του κουβέντα θεωρούνταν

άγραφος νόμος για τους υπόλοιπους. Ο τίτλος του τσέλιγκα είθισται να περνάει από

τον πατέρα στον πρωτότοκο γιο, εάν και εφόσον πληρούσε τις προδιαγραφές για να

αναλάβει την ευθύνη. Για τον λόγο αυτό άλλωστε οι Σαρακατσάνοι είχαν στόχο να

αποκτήσουν  όσο  το  δυνατόν  περισσότερους  αρσενικούς  απογόνους,  τόσο  για  να

έχουν πολλά εργατικά χέρια, όσο και για να έχουν η δυνατότητα επιλογής.  Όπως

αναφέρει  και  η  Ανθογαλίδου, όταν  ένα  νέο  μέλος  γεννιόταν  στα  τσελιγκάτα  των

Σαρακατσάνων,  η  δραστηριοποίηση  του  ως  ενεργό  μέλος  ενός  συγκεκριμένου

τμήματος  της  φύσης  προϋπόθετε  να  πληροί  τα  κοινά  στοιχεία  της  γλώσσας,  του

αίματος,  των  ηθών και  εθίμων  της  εθνοτικής  ομάδας  αλλά και  τη  σχέση,  σε  πιο

γενική  και  αφηρημένη  μορφή,  με  ένα  ορισμένο  τμήμα  της  φύσης  (  πρόβατα και

φυσικά βοσκοτόπια ) ( Ανθογαλίδου 1987 : 132 ). 

Παράλληλα, απόγονοι της οικογένειας μου εξήγησαν ότι οι άντρες της οικογένειας

ήταν πιο κοινωνικοί από τις γυναίκες, αφού κυκλοφορούσαν ελεύθερα και εκτός από

τις εξωτερικές δουλειές, μπορούσαν να περάσουν τον χρόνο τους στα καφενεία και

στους  χορούς  που  οργανώνονταν.  Άλλωστε  και  εξαιτίας  του  επαγγέλματος  τους

υποχρεούνταν  να  μαζεύονται  στα  καφενεία  των  περιοχών  τους,  αλλά  και  πιο

συγκεκριμένα υπήρχε ένα καφενείο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπως θυμάται ο

μικρότερος  γιος  του  γράφοντα,  όπου  σύχναζαν  μόνο  κτηνοτρόφοι,   κυρίως

Σαρακατσάνοι,  ανταλλάσσοντας  απόψεις  για  τα  κοπάδια  τους  καθώς  και

ενημερώνονταν ο ένας απ τον άλλο για την οποιαδήποτε εξέλιξη υπήρχε πάνω στην

κτηνοτροφία. Το επάγγελμα αυτό, δεν είχε ιδιαίτερη συναναστροφή με κόσμο, καθώς

τις περισσότερες ώρες της ημέρας οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνταν να αφοσιώνονται

στα κοπάδια τους. Από νωρίς το πρωί έπρεπε να βρίσκονται στην στάνη για να τα

ποτίσουν και στην συνέχεια να τα εποπτεύουν τις ώρες που βοσκούσαν. Δεν έμενε

πολύς χρόνο κατά την διάρκεια της ημέρες ώστε να συναναστρέφονται με άλλους

συγχωριανούς  και  φίλους.  Επομένως  έπρεπε  να  βρουν  ένα  κοινό  σημείο  για  να
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συζητούν όσα τους αφορούσαν τις ελάχιστες φορές που μπορούσαν να βρίσκονται με

άλλους κτηνοτρόφους. 

 Όσον  αφορά  τον  των  αντρών  βίο  εντός  και  εκτός  οικίας,  σημειώνεται  ότι  στις

κοινωνίες  που  οι  άντρες  είναι  αυτοί  που  έχουν  αναλάβει  την  προστασία  των

γυναικόπαιδων από τους όποιους κινδύνους, ενώ αντίστοιχα στις πιο ανεπτυγμένες

και εξειδικευμένες κοινωνίες, έχουν το πλεονέκτημα να συγκεντρώνουν στο πρόσωπο

τους τις πολιτικές και θρησκευτικές εξουσίες. Παράλληλα, ο συγγραφέας σχολιάζει

παρακάτω, ότι η διαφορά δύναμης ανάμεσα στα δύο φύλα, έγκειται στο γεγονός της

διάκρισης ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική σφαίρα, αφού οι άντρες ελέγχουν

την πρώτη και  οι γυναίκες  σχετίζονται  με τη δεύτερη.  Ο ίδιος τονίζει  ακόμη, ότι

παρόλο που οι  γυναίκες  δεν  υστερούν  από άποψη δυνατοτήτων  υπό των ανδρών

έχουν αναλάβει την ευθύνη του νοικοκυριού, του σπιτιού και των παιδιών, ενώ οι

άντρες  είναι  υπεύθυνοι  των  συναλλαγών  του  νοικοκυριού  με  τον  έξω  κόσμο   (

Eriksen 2007 : 213 )

 Από  τα  λεγόμενα  των  πληροφορητών,  όπως  οι  ίδιοι  μου  είπαν,  ιδιαίτερα  οι

Σαρακατσάνοι, επιθυμούσαν να έχουν μια προσεγμένη εικόνα προς τον έξω κόσμο.

Ένας  από τους  συνεντευξιαζόμενους  μου  εξήγησε,  πως  θυμάται  στα  νεανικά  του

χρόνια,  τόσο  τον  πατέρα  του  όσο  και  τους  άλλους  Σαρακατσάνους,  να  είναι

περιποιημένοι,  με  καθαρή  και  προσεγμένη  ενδυμασία,  κάθε  φορά που  έπρεπε  να

παραστούν  στην  όποια  κοινωνική  εκδήλωση  ή  ακόμη  και  σε  μια  απογευματινή

επίσκεψη τους στο καφενείο του χωριού. Αυτή η περιποιημένη εμφάνιση τους θεωρεί

ότι προέρχεται από την ανάγκη τους να ενταχθούν στον τόπο και να μην υστερούν

των υπολοίπων που εδώ και χρόνια ζούσαν σε μόνιμες κατοικίες εντός πόλεων και

χωριών. Ο γιός του Μπίκου μου αναφέρει : Οι Σαρακατσάνοι ήθελαν να ξεχωρίζουν,

πάντα περιποιούνταν την εξωτερική τους εμφάνιση. Ήταν προσεγμένοι. Ήθελαν όταν

μπουν στο καφενείο να τους κοιτάξει ο κόσμος. Μπορεί ο άλλος να ήταν βοσκός και να

περνούσε όλη του την ημέρα στην στάνη, όταν όμως επέστρεφε, νίβονταν, ντύνονταν

και κατέβαινε στην πλατεία σαν κύριος. 

Οι Σαρακατσάνοι πέρασαν πολλά χρόνια τριγυρνώντας σε βουνά και πεδιάδες, χωρίς

δυνατότητα  για  κοινωνική  ζωή  και  συναναστροφή  με  τον  υπόλοιπο  κόσμο,  με

αποτέλεσμα,  όταν  εντάχθηκαν  σε  αυτές  τις  κοινωνίες  να  προσπαθήσουν  να

εγκλιματιστούν στον χώρο και να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα πρότυπα που είχε η
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εκάστοτε κοινωνία. Όταν παρευρίσκονταν σε αυτές τις περιστάσεις, σε γιορτές, σε

χαρές και σε συνευρέσεις στα καφενεία, είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν έναν

άλλον, πολιτισμένο εαυτό, που υπήρχε μέσα τους αλλά μέχρι εκείνη την στιγμή δεν

τους  είχε  δοθεί  η ευκαιρία  να εκφράσουν.  Στον κόσμο του καφενείου,  μπορεί  να

εκφραστεί ένας πιο « φυσικός » - με την σημασία του αβίαστου και του αυθόρμητου

–  εαυτός,  που  είναι  ένας  αποκλειστικά  έμφυλος  εαυτός  :  μοναδικό  του

χαρακτηριστικό συντελεί το φύλο του ατόμου ( υπό την έννοια ότι το φύλο είναι η

πιο  «  φυσική  »  επομένως  αυθεντική  και  κύρια  διάσταση  του  εαυτού  )

( Παπαταξιάρχης 1992 : 227 – 240 ).  

Στην συνέχεια,  ο μικρότερος γιος του Μπίκου, μου εξηγεί ότι  στις μέρες μας δεν

μπορεί  να ξεχωρίσει  κάποιος  από την εθνοτική  ομάδα που ανήκει,  παρά μόνο οι

γηραιότεροι  εάν κρατούν  μερικούς  ιδιωματισμούς  της  γλώσσας,  από το  τόπο που

κατάγονται. Σήμερα είναι δυσδιάκριτο για να βρεις έναν Σαρακατσάνο, με την έννοια

ότι  ζούμε  σε  μια  εποχή  που  όλα  τρέχουν  και  μεταβάλλονται.  Τα  χαρακτηριστικά

γνωρίσματα έχουν αμβλυνθεί. Παλιά το καταλάβαινες από την κορμοστασιά,  από το

παρουσιαστικό  το  καταλάβαινες,  ήμασταν  υπερήφανος  λαός.  Ποτέ  δεν  έβλεπες

Σαρακατσάνο κακομοιριασμένο, ο άλλος μπορεί να μην είχε χρήματα αλλά θεωρούσε

τον εαυτό του ότι είναι πολύ ψηλά. Πάντα παινεύονταν, γιατί είχαν τον εαυτό τους στην

κορυφή  και  η  αλήθεια,  παντού  τα  έβγαζαν  πέρα,  ξεπερνούσαν  κάθε  εμπόδιο  που

συναντούσαν στην ζωή τους. Είχαν σκληραγωγηθεί και από την απομονωμένη ζωή,

έπρεπε  να  βρίσκουν  λύσεις  γιατί  δεν  είχαν  εναλλακτική.  Αυτό  έχει  εκλείψει  γιατί

άλλαξαν οι ζωές όλων. Τα άτομα αλλά και οι ομάδες, κατασκευάζουν την ταυτότητα

τους, μέσα από την σχέση του « εαυτού » τους με τον « άλλο ». Εν προκειμένη,

πραγματοποιείται  μια  διαδικασία,  που  εφαρμόζεται  σε  ατομικό  και  συλλογικό

επίπεδο, η οποία εκτελείται παράλληλα στο πλαίσιο του « εσωτερικού » και του «

εξωτερικού » προσδιορισμού. ( Μάνος 2010 : 154 ). Στην σκέψη των Σαρακατσάνων,

πάντα  βρισκόταν  η  έγνοια  για  τον  τρόπο με  τον  οποίο  τους  βλέπει  ο  υπόλοιπος

κόσμος, τόσο ως ξεχωριστή προσωπικότητα, αλλά και συλλογικά ως εθνοτική ομάδα.

 Αντίστοιχα η δεύτερη συνεντευξιαζόμενη μου ανέφερε : Οι παλιοί οι Σαρακατσάνοι

ζούσαν στο σινάφι τους, δεν ‘θελαν να βγουν από εκεί. Όταν αποφάσισαν να βγουν

έκαναν άλματα δεν έκαναν βήματα. Θυμάμαι η μάνα μου έλεγε τώρα που μπήκαμε στον

κόσμο πρέπει και εδώ να είμαστε πρώτοι. Και ο μπάρμπας μου ο Τάσος έλεγε ότι οι

Σαρακατσάνοι είναι η μαγιά από τον κόσμο, είναι δηλαδή ανώτεροι. Ίσως αυτό να
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έμεινε  από  την  τουρκοκρατία  γιατί  με  τις  μετακινήσεις  δεν  γινόταν  επιμιξίες  και

θεωρούσαν  τον  εαυτό  τους  γνήσια  ελληνική  φυλή,  τους  άλλους  τους  ’λεγαν  τα

μαγαρισμένα. Όταν μπήκαν στην οργανωμένη ελληνική κοινωνία όμως, επειδή ήταν

περήφανοι θελαν και εκεί να είναι πρώτοι. Είναι φυσικό όμως, μετά την εγκατάσταση

τους  σε  μόνιμες  κατοικίες  και  την  συναναστροφή  τους  με  άλλους  αστικούς  και

αγροτικούς πληθυσμούς, οι συνήθειες και οι συμπεριφορές τους να αλλάξουν. Πλέον

αντιμετώπιζαν μια διαφορετική καθημερινότητα πιο ομαλή και σταθερή από αυτή της

ζωής στα βουνά επομένως προέκυψε η ανάγκη για αλλαγή και σε αυτούς. Σύμφωνα

και με την άποψη της Μαδιανού, οι ταυτότητες των ατόμων δεν παραμένουν εσαεί

σταθερές  και  αναλλοίωτες,  αλλά  σε  πολλές  περιπτώσεις  γίνονται  ασταθείς,

μετατρέπονται  σε  πολύπλευρες  και  εναλλασσόμενες  για  να  προσαρμοστούν  σε

διαφορετικές  καταστάσεις.  Η  βασική  τους  εξάρτηση  προέρχεται  από  το  ιστορικό

γίγνεσθαι,  ενώ  παράλληλα  βρίσκονται  σε  μια  διαδικασία  συνεχούς  εξέλιξης

( Μαδιανού : 2003 ).    

  Σε συνέντευξη που μου παραχώρησε ο μικρότερος γιος του γράφοντος, ο Φώτης,

όταν  τον  ρώτησα  για  τα  χαρακτηριστικά  των  Σαρακατσάνων  όσον  αφορά  τον

χαρακτήρα τους αλλά και πιο συγκεκριμένα για τον πατέρα του, μου επισήμανε ότι

ήταν ένας άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό πέρα από την εποχή του, που δεν έμενε στα

στενά  όρια  των  πραγμάτων  και  δεν  επιθυμούσε  να  είναι  αποκομμένος  από  την

κοινωνία.  Περνώντας  τα χρόνια,  υπάρχουν μεταβολές  στον τρόπο παραγωγής  και

εργασίας, οι οποίες με την σειρά τους μεταβάλλουν τις συνθήκες των παραδοσιακών

κοινωνιών, τόσο σε κοινωνική δομή, όσο και στους θεσμούς, τις αξίες και τα ιδανικά

των ατόμων, σε σχέση με το πολιτισμικό και μορφωτικό τους πλαίσιο αλλά και την

γενικότερη στάση ζωής. Η στροφή των πληθυσμών προς τα αστικά κέντρα και τις

καλύτερα οργανωμένες κοινωνίες, προκάλεσε μια αμφίδρομη ροή στοιχείων, αξιών

και  τρόπων  ζωής  από  τις  αγροτικές  κοινωνίες  προς  τις  αστικές  αλλά  και  το

αντίστροφο, με αποτέλεσμα, την κατάλυση των λεγόμενων « παραδοσιακών » δομών

και την κατάργηση εθιμικών πρακτικών που κουβαλούσαν οι προγενέστεροι,  αλλά

πλέον δεν εξυπηρετούν στην σύγχρονη κοινωνία. ( Παπαγεωργίου 2010 : 136 )

Όπως  προαναφέρθηκε,  ο  γράφων,  ήθελε  να  μορφωθεί  και  να  ακολουθήσει  ένα

επάγγελμα που δεν θα συσχετίζονταν με την κτηνοτροφία,  αλλά δεν τα κατάφερε

λόγω της  άρνησης  των  γονιών  του  που  δεν  του  το  επέτρεψαν.  Στα  περισσότερα

σαρακατσάνικα κονάκια υπήρχε η δυνατότητα της βασικής μόρφωσης στα αγόρια, η
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οποία πραγματοποιούνταν είτε από δάσκαλο που έβρισκαν οι γονείς είτε από κάποιον

πιο μορφωμένο που βρισκόταν σε κοντινή τους απόσταση όπως παραδείγματος χάριν

ένας ιερέας. Για όλα τα αρσενικά μέλη της οικογένειας η εκπαίδευση ήταν η ίδια,

εκτός από τον πρωτότοκο γιο του τσέλιγκα, ο οποίος μέχρι τις αρχές της εφηβικής

του ηλικίας δούλευε και αυτός στην στάνη, αλλά στην συνέχεια έπρεπε να αποκτήσει

μια « γενική κοινωνική μόρφωση », ταξιδεύοντας για λίγο για να έρθει σε επαφή με

τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, ούτως ώστε να προετοιμαστεί για να κληρονομήσει

την  εξουσία  και  τις  αρμοδιότητες  του  τσέλιγκα,  δηλαδή  του  μοναδικού  κρίκου

ανάμεσα στην κλειστή κοινωνία του τσελιγκάτου και  τον έξω κόσμο (  εμπόρους,

κρατικές αρχές, άλλους κτηνοτρόφους ) ( Ανθογαλίδου 1987 : 77 ) 

Ο  πατέρας  του  γράφοντος,  ήταν  ανάπηρος,  και  τα  άλλα  δύο  αγόρια  που  είχαν

αποκτήσει με την γυναίκα του, Ασήμω, είχαν πεθάνει σε νηπιακή και βρεφική ηλικία,

επομένως μπορούσε να υπολογίζει στην βοήθεια για την εκτροφή του κοπαδιού του,

αλλά και για ολόκληρη την ζωή της οικογένειας στον γιο του Γιώργο. Ο πατέρας του

Μπίκου,  είχε  αναθέσει  στον  γιό  του,  την  βοσκή  και  τις  υπόλοιπες  δουλειές  του

μαντριού σε μικρή ηλικία, ενώ όταν ήταν σε ηλικία δεκατριών ετών, τον είχε στείλει

να ολοκληρώσει  την μόρφωση του στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης,  ούτως ώστε να

επιστρέψει  και  να  αναλάβει  εξ  ολοκλήρου  την  επιμέλεια  του  κοπαδιού  και  της

οικογενειακής περιουσίας.
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6.7 Ο ρόλος των Σαρακατσάνων γυναικών

 Επιπλέον σημαντικός, ήταν και ο ρόλος της μητέρας, ιδιαίτερα για οτιδήποτε είχε να

κάνει με ασχολίες εντός του σπιτιού αλλά  και με την ανατροφή των τέκνων. Αυτό

δεν σημαίνει πως οι Σαρακατσάνες ήταν από τις γυναίκες που δεν ήξεραν από τις

χειρωνακτικές  εργασίες  των  ανδρών.  Έπρεπε  να  ισορροπήσουν  ανάμεσα  στην

σκληρή δουλειά εκτός σπιτιού και στις οικιακές δουλείες αλλά και να επιμεληθούν

την ανατροφή των κόρων τους. Οι γυναίκες Σαρακατσάνες πήγαιναν καθημερινά στα

κοπάδια, πάντα με τη συνοδεία κάποιου αρσενικού από την οικογένεια τους, καθώς

δεν ήταν επιτρεπτό να κυκλοφορούν μόνες τους, καταπιανόταν με όλες τις δουλειές

του μαντριού ενώ παράλληλα είχαν εξ ολοκλήρου ασχολία με τον αργαλειό. Όλες οι

Σαρακατσάνες επιμελούνταν την ενδυμασία των μελών της οικογένειας αλλά και τα

οικιακά σκεπάσματα υφαίνοντας τα. Καθώς είχαν ζήσει από την πατριαρχική τους

οικογένεια ακόμα, τη νομαδική ζωή από τα βουνά στις πεδιάδες και υποχρεούνταν να

ακολουθούν και να αλλάζουν σπίτι  όπου χρειαζόταν για το κοπάδι, δεν τους ήταν

πρωτόγνωρο  όταν  παντρεύονταν  με  κάποιον  Σαρακατσάνο  να  συνεχίσουν  την

νομαδική ζωή.

 Σε  περιγραφή  του,  ο  Μπίκος  αναφέρει  : Οι  γνέκες  φορτόνονταν  ζαλίκια  και

κουβάλαγαν στο μαντροστάνι ( στάνη ), ύστηρα οι άντρες ταφκιαναν διματσούλες ( τα

έφτιαχναν δεμάτια ), τα βάναν γύρο και γένονταν το μαντρή ( τα περνούσαν από γύρο

και δημιουργούνταν το μαντρί ). Στο διάστιμα ποφκιαναν ( στο διάστημα που έφτιαχναν

) τα μαντριά, η γνέκες ( γυναίκες ) πάντα μπλιζιά νήχαν κουντατς, έπληγαν τσουράπια,

κουντουτσούραπα, χιρότια.  Άλλωστε αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που οι

άντρες Σαρακατσάνοι παντρεύονταν με γυναίκες από το ίδιο σινάφι, αφού για μία

Πόντια ή για μια Θρακιώτισσα γυναίκα, θεωρούνταν δύσκολο να αφήσει την αστική

ή  αγροτική  κοινωνία  εντός  μιας  πόλης,  στην  οποία  είχε  μεγαλώσει  και  να

ακολουθήσει τους νομάδες κτηνοτρόφους.

Είχαν δώσει μεγάλη σημασία στις ηθικές αξίες και κάθε σαρακατσάνα φρόντιζε να

τις  μεταλαμπαδεύει  και  στις  κόρες  της.  Μία συνεντευξιαζόμενη μου ανέφερε  :  Ο

καλύτερος νοικοκύρης στην Άσσηρο ήθελε να παντρευτεί  τη θεία μου την Ολυμπία,

παρόλο που ήταν φτωχιά. Εκείνη δεν τον δεχόταν γιατί δεν ήταν Σαρακατσάνος. Και

την μάνα μου την είχε ζητήσει ένας δάσκαλος πριν το ’46, τότε οι δάσκαλοι ήταν από

τα τιμώμενα πρόσωπα, αλλά αυτή δεν τον πήρε γιατί δεν ήταν από το σινάφι τους. Τις
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ήθελαν  τις  Σαρακατσάνες  τις  γυναίκες  πολύ,  γιατί  ήταν  ηθικές,  εκείνες  όμως  δεν

ήθελαν άλλον από Σαρακατσάνο παρόλο που ήξεραν ότι τις περιμένει σκληρή ζωή. Η

άποψη μελετητών που ασχολήθηκαν με τους Σαρακατσάνους, συγκλίνει στο γεγονός

ότι οι Σαρακατσάνοι τηρούσαν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την ενδογαμία μεταξύ

Σαρακατσάνων.  Ο  Βρετανός  ανθρωπολόγος  J.K Campbell κάνοντας  έρευνα  στις

πρωτόγονες σαρακατσάνικες κοινωνίες της Ηπείρου, και βάση των μελετητών του

αναφέρει ότι μέχρι την δεκαετία του 1950 η φυλετική εξωγαμία εφαρμόζονταν μόλις

στο ποσοστό του 5% επί του συνολικού αριθμού των γάμων. ( Campbell 1964 )

Όπως μου επισήμαναν και στις συνεντεύξεις τους οι απόγονοι, οι Σαρακατσάνες της

γενιάς της μητέρας τους και της γιαγιάς τους είχαν μέλημα ολόκληρη τη λειτουργία

του σπιτιού συμπεριλαμβανομένων και των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη. Ποτέ δεν θα

επέτρεπαν ακόμη και  αν υπήρχε κάποια διένεξη  μέσα στο σπίτι  τους,  να δώσουν

δικαιώματα στον έξω κόσμο για να σχολιαστούν, ήταν υπέρμαχες της έκφρασης τα εν

οίκο μη εν δήμο. Με γνώμονα την παραπάνω κουβέντα, οι Σαρακατσάνοι ζώντας σε

μεγάλες πληθυσμιακά οικογένειες ήταν φυσικό να έχουν προστριβές και διενέξεις,

ποτέ όμως μια Σαρακατσάνα, δεν θα άφηνε να σχολιαστεί αρνητικά η οικογένεια της.

Θεωρώ ότι αυτή η στάση, πηγάζει από το γεγονός ότι οι Σαρακατσάνοι άργησαν να

οργανωθούν  μέσα  στις  αγροτικές  και  αστικές  κοινωνίες,  πράγμα  που  τους  είχε

αναγκάσει να συνυπάρχουν κατά κύριο λόγο με τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας

τους.  Έμαθαν να σέβονται και  να μετρούν ο ένας τον άλλον αφού δεν είχε  άλλη

διέξοδο, θεωρώντας την οικογένεια και τις σχέσεις ομαλές μεταξύ τους απαραίτητο

συστατικό για την ορθή λειτουργία ολόκληρου του τσελιγκάτου. 

Συνήθως οι σαρακατσάνικες οικογένειες ήταν πολυμελείς, εκτός του βασικού πυρήνα

των γονέων με τα τέκνα, συχνά μέσα στο ίδιο σπίτι κατοικούσαν και οι γονείς του

άντρα ή και κάποιο συγγενικό μέλος το οποίο έχρηζε ή παρείχε βοήθεια. Αυτή είναι

μια  σύσταση  της  ευρείας  οικογένειας  στην  οποία  λειτουργούσαν  τα  μέλη  των

σαρακατσάνικων οικογενειών. Αυτή η μορφή μπορεί να θεωρηθεί ως ο πυρήνας της

φυλετικής οργάνωσης των Σαρακατσάνων, καθώς συγκέντρωνε τα χαρακτηριστικά

της  κοινωνικής  και  οικονομικής  αυτάρκειας  μια  παραγωγικής  μονάδας.

(  Ανθογαλίδου  1987  :  143  )  Η  οικογένεια  του  Μπίκου  σε  αρκετές  περιπτώσεις,

οργάνωσε τη ζωή της με τον συγκεκριμένο τρόπο, κατοικώντας κοντά σε συγγενικά

πρόσωπα,  δημιουργώντας  μεγαλύτερες  κτηνοτροφικές  μονάδες.  Ειδικότερα,  στα

πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης του Γεώργιου Μπίκου ως τσέλιγκας,  επέλεξε  να
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κατοικήσει κοντά σε συγγενείς από την πατρική οικογένεια της μητέρας του, αλλά

και αργότερα, όταν παντρεύτηκε ο ίδιος, και χρειάστηκε για πολιτικούς λόγους να

εγκαταλείψει το χωριό που είχε επιλέξει να κατοικήσει, θεώρησε καλύτερη επιλογή

να  μεταφερθούν  δίπλα  στην  οικογένεια  της  συζύγου  του.   Αργότερα,  όταν

ομαλοποιήθηκαν οι καταστάσεις  και  επέστρεψε στο Χωρύγι από όπου είχε φύγει,

μαζί με την 9μελή οικογένειά του, μετακόμισαν η μητέρα του και η αδελφή του. Η

αδελφή του γράφοντος έμεινε από πολύ νωρίς χήρα, και ο ίδιος δεν ήθελε να την

αφήσει μόνη της, καθώς δεν είχε αποκτήσει παιδιά, την κάλεσε να μείνει μαζί με την

οικογένεια  του.  Σε  κατάσταση  ανάγκης,  εάν  δηλαδή  κάποιο  συγγενικό  πρόσωπο

έχανε  τους  δύο  γονείς  ή  την  μητέρα  του  οι  στενοί  συγγενείς  αναλάμβαναν  να

βοηθήσουν στην επιμέλεια του παιδιού, όπως και συνέβη αρχές της δεκαετίας του

1970, όπου η κουνιάδα του Μπίκου πέθανε την ημέρα της γέννας, και το παιδί αρχικά

το ανέλαβε η νύφη του, σύζυγος του πρώτου του γιου, όπου και η ίδια είχε γεννήσει

λίγο πριν, ενώ μέχρι την ηλικία των δύο ετών το μεγάλωσαν ο Γιώργος με την Όλγα

στο σπίτι τους, αργότερα που ξαναπαντρεύτηκε ο πατέρας του ανέλαβε εκείνος την

ανατροφή του. 
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6.8 Ενδοοικογενειακές σχέσεις γονέων και τέκνων

Όπως  μου  εξομολογήθηκαν  οι  απόγονοι,  στους  δύο γονείς,  τα  τέκνα  όφειλαν  να

δείχνουν σεβασμό, ανεξάρτητα με το αν συμφωνούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις με

τις απόψεις τους ή όχι ακόμα και εάν αυτές αφορούσαν άμεσα το μέλλον τους. Σαν

παιδιά είχαμε δεδομένο να δείχνουμε σεβασμό στους μεγαλύτερους. Έτσι μεγαλώναμε

και μας το περνούσαν από μικρά, χωρίς να απευθύνονται σε εμάς. Δηλαδή ξέρεις, το

καλύτερο πέρασμα σε αυτά τα θέματα είναι  τα μικρά να ακούν τις  συζητήσεις  των

μεγάλων, π.χ η τάδε έκανε έτσι, ά καλή κοπέλα, εκείνο το μικρό που το άκουγε έλεγε

αυτό πρέπει να κάνω και εγώ για να γίνω αποδεκτή από την κοινωνία στην οποία ζω.

Είχαν διπλωματία. Τα παιδιά των Σαρακατσάνων, από την νεαρή ηλικία των 12 ετών,

βοηθούσαν  στις  εργασίες  του  κοπαδιού,  στη  βοσκή,  αλλά  και  στις  δουλειές  του

στάβλου. Και τα επτά τέκνα του Μπίκου, γνώρισαν την αγροτική ζωή, δίπλα στους

γονείς  τους,  ενώ κατ’ ομολογία των ίδιων των συνεντευξιαζόμενων,  σε ορισμένες

περιπτώσεις  λειτουργούσαν  και  χωρίς  εποπτεία.  Ο  μικρότερος  γιός,  μου

εξομολογήθηκε : Όταν έφυγα από το χωριό και πήγα να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη,

τα καλοκαίρια γυρνούσα στο Χωρύγι,  τότε ήταν η διακοπή για τους γονείς  μου και

αναλάμβανα εγώ τις δουλειές.  Δεν είχαμε καλοκαίρι και διακοπές εμείς  τότε. Αφού

ήξερα από νωρίς την δουλειά και αυτοί μεγάλωναν τους βοηθούσα σε όσα περισσότερα

μπορούσα.

 Το ίδιο ίσχυε και για τις κόρες του Μπίκου, βοηθώντας εξίσου όπως και οι γιοί, αφού

και εκείνες είχαν μάθει κυρίως από την μητέρα τους τόσο την δουλειά στο κοπάδι

όσο και τις οικιακές εργασίες. Σε ερώτηση μου ποιες ήταν ακριβώς οι δουλειές που

έκαναν για να βοηθήσουν την οικογένεια, η Λένα μου είπε :  Φυσικά και φύλαγα τα

πρόβατα μας, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έχω μνήμες από αυτό. Ήξερα και να

αρμέγω, με το μόνο που δεν είχα ασχοληθεί ήταν το κούρεμα.  Μπορεί ο Μπίκος να

δίδαξε και να είχε την βοήθεια των τέκνων του στις αγροτικές και κτηνοτροφικές

εργασίες,  ωστόσο δεν τους  στέρησε το δικαίωμα της μόρφωσης και  της  επιλογής

επαγγέλματος. Η παιδική ηλικία του γράφοντος δεν είχε την μορφωτική επάρκεια που

ο ίδιος επιθυμούσε γιατί όπως προαναφέρθηκε υποχρεώθηκε λόγω της αναπηρίας του

πατέρα του να αναλάβει καθήκοντα τσέλιγκα από πολύ νεαρός.  1930-31 Από εδώ

αρχίζει το μαρτύριο της ζωής μου. Ο πατέρας μου παραδόθηκε πλέον, δεν μπορεί να

κάνει τίποτα και μου είπε : Παιδί μου από τώρα εσύ είσαι νοικοκύρης, εγώ δεν είμαι

για τίποτα, κανόνισε εσύ που θα πας το χειμώνα που το καλοκαίρι, εγώ με το γαϊδούρι
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καβάλα και με τα κορίτσια θα κοιτάζω τα πρόβατα όταν θελήσεις εσύ. Σου παραδίδω

αυτά τα λίγα προβατάκια και σου εύχομαι να τα χιλιάσεις. Και έτσι τα παιδικά και

εφηβικά χρόνια παν περίπατο, μπήκα στα βάσανα σαν ώριμος άντρας, είμαι πλέον εγώ

νοικοκύρης. 

Υπήρξε τόσο μεγάλη η επιθυμία του και η λαχτάρα του για σπουδές αλλά και σε

γενικά  για το διάβασμα,  που όταν ο ίδιος  έγινε  γονιός,  παρόλο που δεν είχε  την

οικονομική  δυνατότητα  για  να  σπουδάσει  τα  επτά  του  τέκνα,  έκανε  τα  αδύνατα

δυνατά μαζί με την γυναίκα του την Όλγα ώστε να πραγματοποιήσουν τα παιδιά τους,

τις  επιθυμίες  του  και  κατάφεραν  να  τα  στηρίξουν  και  να  έχουν  την ευκαιρία  να

σπουδάσουν όλοι σε πανεπιστήμιο. Δεν έκανε κανέναν διαχωρισμό, όπως συνήθιζαν

να πραγματοποιούν οι γηραιότεροι ή ακόμη και συνομήλικοι  του στο χωριό και δεν

ξεχώρισε τα αγόρια από τα κορίτσια. Στήριξε και τις τρεις κόρες του να περάσουν

στο πανεπιστήμιο ενώ παράλληλα τους έδωσε την δυνατότητα να σπουδάσουν εκτός

Ελλάδας, στην Ιταλία, γεγονός που δεν ήταν σύνηθες για τα κορίτσια εκείνης της

εποχής. Φυσικά σημαντικό ρόλο στην όλη εξέλιξη έπαιξε και η σχέση που είχαν τα

αδέλφια  μεταξύ  τους,  αφού  τα  όλοι  στήριζαν  και  βοηθούσαν  ο  ένας  τον  άλλον,

πράγμα που καθιστούσε την κατάσταση καλύτερη. 

Σε αρκετά σημεία μέσα στο κείμενο, ο Μπίκος αναφέρει την συνοδεία των τέκνων

του στον ίδιο ή στην γυναίκα του κατά την διάρκεια της διαδρομής τους,  από το

χωριό τους το Χωρύγι στο παζάρι του Κιλκίς ούτως ώστε να πουλήσουν τα προϊόντα

που παρήγαγαν. Αυτή η συνήθεια κρατάει από τα περασμένα χρόνια, αφού ένας από

τους συνεντευξιαζόμενους μου ανέφερε μεταξύ άλλων για την γιαγιά του, μητέρα του

γράφοντος, την διαδικασία κατά την οποία πήγαινε με την κόρη της με το γαϊδούρι

από  το  Χωρύγι  στο  Κιλκίς.  Η  Ασήμω,  κατά  την  διάρκεια  της  διαδρομής  ήταν

καθισμένη  στο  γαϊδούρι,  ενώ  η  κόρη  της  διένυε  την  απόσταση  περπατώντας,

παράλληλα,  συνήθιζαν  οι  δύο  γυναίκες  να  έχουν  μαζί  τους  ελληνικό  καφέ  και

οποιαδήποτε στιγμή της διαδρομής η μητέρα ζητούσε από την κόρη να σταματήσουν

και να της ετοιμάσει καφέ. Κάτι τέτοιο, στις μέρες μας φαντάζει υπερβολικό ίσως και

αδιανόητο, για εκείνη την εποχή όμως, η επιθυμία του γονέα ήταν σεβαστή παρόλο

που  μπορεί  να  άγγιζε  τα  όρια  της  υπερβολής,  ιδιαίτερα  εάν  αναφερόμαστε  στα

κορίτσια  της  οικογένειας,  που  όφειλαν  να  δείχνουν  περισσότερο  σεβασμό  και

υπακοή. 
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Στον σύγχρονο κόσμο, τα άτομα που λειτουργούν μέσα στις  κοινωνίες, είτε ατομικά

είτε  συλλογικά,  χρησιμοποιούν  επιλεκτικά  συγκεκριμένες  ομοιότητες  ή  διαφορές,

προκειμένου να συγκροτήσουν κοινωνικά και πολιτισμικά την ταύτιση ή την διαφορά

και να συνδιαλλαγούν με θεσμούς, ιεραρχίες και κυρίαρχους λόγους ( Μάνος 2010 :

155 ) Οι απόγονοι, κρατούν στο χαρακτήρα τους, στη συμπεριφορά τους και στις

ιδέες των αρχών και των αξιών τους ορισμένα στοιχεία που δέχτηκαν σε νεαρή ηλικία

και  εξέφραζαν  άλλες  εποχές,  ωστόσο,  λειτουργώντας  μέσα  σε  μια  νέα  μορφή

κοινωνικής οργάνωσης διαφοροποιούνται  και αποποιούνται μερικές  πρακτικές  που

δεν  εκφράζουν  την  ζωή  του  σύγχρονου  ανθρώπου,  δηλαδή  κρατούν  κάποιες

βιωματικές εμπειρίες και παράλληλα προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα.
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6.9 Το τραγούδι και η μουσική στην ζωή των Σαρακατσάνων

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής των Σαρακατσάνων αποτελούσαν η

μουσική με τους χορούς και τα τραγούδια τους. Ο Νιτσιάκος Β, στο σύγγραμμα του «

Χτίζοντας το χώρο και τον χρόνο » παραθέτει την άποψη του Auge, ότι στη σημερινή

εποχή  είναι  σύνηθες  φαινόμενο,  οι  μετακινήσεις  των  πληθυσμών  από  τις  μικρές

αγροτικές κοινωνίες προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, δηλαδή, σε “ μη τόπους ”,

απρόσωπους  χώρους  που  δεν  εμπεριέχουν  τα  στοιχεία  των  παρελθοντικών

παραδοσιακών  κοινωνιών.  Οι  τόποι  αυτών  των  κοινωνιών,  εκτός  του  ότι

αποτελούσαν το πεδίο δράσης της ιστορίας και του πολιτισμού των κοινοτήτων που

ζούσαν σε αυτές, θεωρούνταν καθαγιασμένοι με ποικίλους τρόπους, ώστε παράλληλα

να εκφράζουν και την συλλογική ταυτότητα των ατόμων. ( Νιτσιάκος 2003 : 106 ) Ο

άνθρωπος ζώντας στον σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που μεγάλωσε, αλλοιώνει,

μεταλλάζει  και  εμπλουτίζει  στοιχεία  του  πολιτισμού  που  ζούσε,  εμπερικλείοντας

μέσα στα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα που λαμβάνει από την κοινωνία που ζει.

Στο  σημείο  αυτό,  προσωπικώς  θεωρώ  ότι  βρίσκεται  και  το  κύριο  στοιχείο

αυτοπροσδιορισμού που μου παρέθεσαν στις συνεντεύξεις. Όταν ερωτήθηκαν ποιό

είναι αυτό με το οποίο πιστεύουν ότι ξεχωρίζουν ως Σαρακατσάνοι, μου ανέφεραν

ομοίως για την μουσική τους, τα τραγούδια τους ιδιαίτερα το μέτρο, την ηχώ και τους

χορούς  τους.  Η  κόρη  του  Μπίκου,  η  Λένα  Μπίκου,  στην  συνέντευξη  που  μου

παραχώρησε μου είπε :  Είμαι Σαρακατσάνα γιατί εμείς δεν έχουμε την ίδια μουσική με

κανέναν άλλον. Όλα τα κλαρίνα δεν είναι τα ίδια. Λέγαμε υπάρχει ο σαρακατσάνικος «

ηνχός », δεν μοιάζει με άλλον. Εμείς τραγουδούσαμε με το στόμα, δεν είχαμε ορχήστρα.

Καταλαβαίνω πότε ένα τραγούδι είναι  σαρακατσάνικο και  πότε όχι,  μπορεί  να έχει

ακόμα και τους ίδιους στίχους, αλλά η ηνχός είναι διαφορετική. ( στο σημείο αυτό μου

τραγούδησε το ίδιο τραγούδι με σαρακατσάνικη και με θρακιώτικη μελωδία για να

ξεχωρίσει την διαφορά τους ).

 Με βάση την παραπάνω επισήμανση της συνεντευξιαζόμενης αντιλαμβανόμαστε ότι

η ομογενοποίηση της συλλογής, του ακούσματος, αλλά και το ύφος των τραγουδιών

ανά περιοχή συναντάται συχνά καθώς τα τραγούδια ταξιδεύουν από τον τόπο τους

και μεταφέρονται σε άλλους, ειδικότερα όταν τροποποιούνται από ανθρώπους που

δεν έχουν γνωρίσει την πρωτότυπη χροιά τους  από τους ντόπιους πληθυσμούς που τα

αντιπροσωπεύουν,  ούτως ώστε να αναγνωρίσουν τις  διαφορές που φέρουν μεταξύ
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τους.  Τα  μουσικά  ακούσματα  για  παράδειγμα  της  Ηπείρου  ή  της  Μακεδονίας,

ομαδοποιούνται  σε  ένα  ενιαίο  άκουσμα,  χωρίς  να  είναι  διακριτές  οι  όποιες

διαφοροποιήσεις τους. ( Παπαγεωργίου 2010 : 143 ) Οι απόγονοι, έχοντας ζήσει τις

πρότερες καταστάσεις, και κρατώντας στην μνήμη τους τα βιώματα τους, έχουν την

δυνατότητα  να  αναγνωρίζουν  την  σαρακατσάνικη  μουσική  όπως  οι  ίδιοι  την

εκλάμβαναν από το οικείο περιβάλλον τους, και να ξεχωρίζουν τα ακούσματα. 

 Το ίδιο ισχυρίστηκε και ο Φώτης, ο οποίος θυμάται τα γλέντια που λάμβαναν χώρα

στο σπίτι τους και δεν είχα κάποια σχέση με τα υπόλοιπα σπίτια του χωριού που όπως

προαναφέρθηκε  απαρτίζονταν  ανθρώπους  που  προέρχονταν  από  τον  Πόντο.  Ο

πατέρας μου ήταν ιδιαίτερα κοινωνικός,  όπου τον καλούσαν πήγαινε,  δεν ήθελε να

προσβάλει κανέναν. Και χορούς, γλέντια συχνά είχαμε στο σπίτι. Πέρναγε κόσμος σπίτι

μας και κάναμε χαρές. Θυμάμαι να γυρνάω σπίτι, και από τον δρόμο ακόμα να ακούω

να τραγουδάν, γιατί οι Σαρακατσάνοι δεν είχαν ορχήστρες, πάντα έστηναν γλέντια με το

στόμα. Στο δικό μας σπίτι στήνονταν χορός από το τίποτα. Καταρχήν να σου εξηγήσω

ότι άμα είχαμε επίσκεψη από συγγενείς ή από φίλους του πατέρα μου Σαρακατσάνους

στο σπίτι,  μόλις καθόταν και κερνιόντουσαν έπρεπε μετά υποχρεωτικά να πουν ένα

τραγούδι, αλλιώς θεωρούνταν προσβολή. Ήταν κάτι σαν τιμή. Αυτό δεν το έβλεπες στα

άλλα σπίτια.  Και τα τραγούδια που έλεγαν δεν είναι εύκολο να τα τραγουδήσεις, τα

περισσότερα ήταν βιωματικά.  Σήμερα αυτά έχουν  χαθεί,  γιατί  δεν συνηθίζεται  κάτι

τέτοιο. Αν το κάνεις αυτό για χρόνια γίνεται βιωματικά διαφορετικά χάνονται και τα

ξεχνάς. Το έζησα και εγώ και το θυμάμαι, αλλά εμείς τα εγκαταλείψαμε αυτά.

 Με  έναυσμα  τα  παραπάνω,  μου  γεννήθηκε  η  απορία  εάν  συμμετείχαν  ποτέ  σε

οργανωμένους  συλλόγους  Σαρακατσαναίων,  όπου  στους  περισσότερους  γίνεται

εκμάθηση Σαρακατσάνικων χορών. Και οι δύο μου αρνήθηκαν. Ευκαιριακά πιο νέος

συμμετείχα για λίγο. Πιο πολύ να σου πω για την παρέα το έκανα. Σίγουρα έπαιζε ρόλο

ότι  ήταν  σαρακατσάνικος  σύλλογος  αλλά  η  αλήθεια,  δεν  μου  αρέσει  δεν  βρίσκω

ιδιαίτερο νόημα γιατί γίνεται πλέον για το θεαθήναι. Το σαρακατσάνικο γλέντι ήταν

διαδραστικό, συμμετείχαν όλοι και στο τραγούδι και στον χορό. Δεν μου κάνει αίσθηση

να παίζει η ορχήστρα και να παρακολουθώ τους χορευτές. Θα πάω αλλά θα είναι σαν

μια οποιαδήποτε σαββατιάτικη έξοδος.

 Οι χοροί, συγκεκριμένα οι σαρακατσάνικοι σε αυτήν την περίπτωση, έχουν πλέον για

τους  συνεντευξιαζόμενους  τη  μορφή  των  πολιτιστικών  εκδηλώσεων,  αφού  δεν
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αποτελούν  σήμερα  μέρος  της  καθημερινότητας  τους  όπως  ήταν  στην  νεαρή  τους

ηλικία μέσα στο σπίτι τους. Απολαμβάνουν να ακούν τα σαρακατσάνικα τραγούδια,

καθώς τα αντιλαμβάνονται με μια μορφή αναβίωσης της καθημερινής ζωής που είχαν

γνωρίσει και δεν υπάρχει σήμερα. Όπως προαναφέραμε, τίποτα στον χρόνο δεν μένει

αναλλοίωτο, άρα και δεν αναβιώνει. Μέσα από αυτές τις πρακτικές όμως οι άνθρωποι

νιώθουν  ότι  ανήκουν  στην  συγκεκριμένη  κοινότητα  επιτελώντας  διάφορες

εκδηλώσεις που εμπεριέχουν και συναισθηματικές διαστάσεις.  Ωστόσο, όλο αυτό το

γεγονός έγκειται στα πλαίσια της θύμησης και της ανάμνησης, αφού δεν υπάρχει η

πιθανότητα για τους ίδιους ή για τα παιδιά τους να υιοθετήσουν τις συμπεριφορές που

είχε ο πατέρας τους και οι υπόλοιποι Σαρακατσάνοι των περασμένων δεκαετιών. 

Η άποψη της Λένας, κόρης του Γεώργιου Μπίκου, για τις συλλογικές δράσεις και τον

χορό ήταν αντίστοιχες.  Ποτέ δεν συμμετείχα. Εμείς τραγουδούσαμε στο σπίτι μας, και

χοροδιδάσκαλο είχαμε τον πατέρα μας. Ίσως κακώς κιόλας που δεν συμμετείχα ποτέ,

αλλά με εκνεύριζαν διότι προσπαθούσαν να τα παραποιήσουν, και τα τραγούδια και

τους χορούς. Οι σύλλογοι προχωρούσαν πιο πολύ προς τον εκμοντερνισμό και αυτό δεν

μου άρεσε. 

Τον  Μάρτιο  του  2019  παρευρέθηκα  στον  ετήσιο  χορό  του  συλλόγου

Σαρακατσαναίων της πόλης του Κιλκίς. Διαπίστωσα ότι η συμμετοχή των νεαρών

ατόμων ήταν καθοριστική για τη λειτουργία του συλλόγου. Τα άτομα νεαρής ηλικίας

ήταν  αυτά  που  ξεκινούσαν  τον  χορό,  κρατούσαν  τον  φλάμπουρα  υψωμένο  και

οργάνωσαν όλες τις  ενέργειες  του συλλόγου.  Στην αρχή της βραδιάς,  ο σύλλογος

βράβευσε όσα παιδιά είχαν τελειώσει το λύκειο και είχαν ξεκινήσει την τριτοβάθμια

εκπαίδευση στα πανεπιστήμια, απονέμοντας του έπαινο σε πάπυρο.  Παρατήρησα ότι

ήταν  ίση  σε  αριθμό  η  συμμετοχή  των  αγοριών  και  των  κοριτσιών,  που

παρακολουθούν και διδάσκονται τους παραδοσιακούς σαρακατσάνικους χορούς, με

τους περισσότερους από αυτούς να γνωρίζουν όλα τα τραγούδια κατά την διάρκεια

του χορευτικού μέρους.

 Σε  αντίθεση με  την  σημερινή  εποχή,  που σε έναν  χορό πιάνονται  ανακατεμένοι

γυναίκες  με άντρες, στους χορούς που τα χορευτικά συγκροτήματα του συλλόγου

παρουσίασαν, δεν υπήρξε κάποιο μέρος στο οποίο οι άντρες να χορεύουν παράλληλα

με τις γυναίκες, πόσο μάλλον να ακουμπούν ο ένας το χέρι του άλλου. Πρώτα από

όλους  χόρεψαν  τα  τμήματα  εκμάθησης  χορών  του  συλλόγου,  ντυμένοι  με  τις
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παραδοσιακές  στολές  των  Σαρακατσάνων,  ενώ  τα  τραγούδια,  τα  ερμήνευε  ο

τραγουδιστής  κυρίως  με  το  στόμα,  με  ελάχιστη  συμμετοχή  της  ορχήστρας,  όπως

συνήθιζαν  οι  Σαρακατσάνοι  παλαιότερα.  Στην  συνέχεια,  και  μετά  το  τέλος  των

τμημάτων, ο χορός άνοιξε και συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι παρευρισκόμενοι, με την

συνοδεία  των  οργάνων  μουσικής  και  κυρίως  του  κλαρίνου.  Στο  άνοιγμα  της

εκδήλωσης,  ο  τραγουδιστής  της  βραδιάς,  καλησπέρισε  τον  κόσμο που  βρισκόταν

εκεί, με την συντριπτική πλειοψηφία να προέρχεται από οικογένειες Σαρακατσάνων,

και  τους  έδωσε την ευχή να συγχωρεθούν.  Αυτή η ευχή συνηθίζονταν να δίνεται

παλαιότερα, την Κυριακή πριν τη Καθαρά Δευτέρα, οι Σαρακατσάνοι συνήθιζαν να

πραγματοποιούν το έθιμο της συγχώρεσης. Κάθε μέλος έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη

από το άλλο, με αφετηρία από τον μικρότερο στον γηραιότερο. Σήμερα στα σπίτια

τους  οι  Σαρακατσάνοι  δεν συνηθίζουν να πραγματοποιούν αυτό το έθιμο παρόλα

αυτά  όταν  βρεθούν  σε  ένα  πεδίο  συλλογικής  δράσης  όλοι  μαζί  αυτό  αλλάζει

πραγματοποιώντας πιο ενεργά τις παλιές συνήθειες.
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7. Γενεαλογικό δέντρο Μπικαίων

Παρατηρώντας  το  γενεαλογικό  γράφημα  που  επιχείρησε  να  κάνει  ο  γράφων,

μπορούμε  να  έχουμε  το  στίγμα  του  πρώτου  Μπίκου  που  ο  ίδιος  γνώριζε.

Ονομάζονταν  Μπίκος  Γεώργιος  και  προέρχονταν  από  τα  Ηπειρωτικά  βουνά.

Χρονολογία  γεννήσεως  κατ’  εκτίμηση  ήταν  το  1770-80,  ενώ  κοντά  στο  1800

παντρεύτηκε  την  κόρη  του  αρχιτσέλικα  Ακρίβω,  την  Βαγγελή,  όπου  απέκτησαν

έντεκα τέκνα. Μέσα στο χειρόγραφο, γίνεται ξεκάθαρα ο διαχωρισμός των παιδιών

όσον  αφορά  τα  γενετήσια  φύλα.  Οι  Σαρακατσάνοι  αναφερόμενοι  στα  αρσενικά

παιδιά της οικογένειας μιλούσαν για παιδιά, ενώ όταν ήθελαν να αναφερθούν στα

θηλυκά  αναφέρονταν  στις  κόρες.  Με  τον  όρο  δηλαδή  “παιδιά”  αναφέρονταν

αποκλειστικά και μόνο στα αρσενικά, ενώ όταν ήθελαν να εξηγήσουν τον αριθμό των

παιδιών στο σύνολο αγόρια και κορίτσια μαζί μιλούσαν για τέκνα. 

Ο Μπίκος  Γεώργιος  με την Βαγγελή απέκτησαν στο σύνολο έντεκα τέκνα,  εννέα

αγόρια και δύο κορίτσια. Ονομαστικά και με σειρά γεννήσεως τα παιδιά ήταν τα εξής

:  ο Μήτρος , ο Μιχάλης, ο Νικόλας, ο Ηρακλής, ο Κότσιος, η Ασήμω, η Ζωή, ο

Νάσιος,  ο  Γιάννος,  ο  Χρήστος  και  ο  Θόδωρος.   Τα  αδέλφια  αυτά  μεγάλωσαν,

διμιούργησαν οικογένιες όλα μαζί, με χιλιάδες πρόβατα και εκατοντάδες άλογα για την

μετακίνιση τους, από τα χειμαδιά στα βουνά και αντιστρόφος στην Ήπυρο. Ήταν το

μεγαλήτερο τσελιγκάτο του 19ου αιώνα στα βουνά και τους κάμπους της Ηπύρου, για τα

χιλιάδες πρόβατα και την μεγάλη φάρα – πολά και μονιασμένα αδέλφια – και με πολά

παιδιά κάθε οικογένεια.  Οι περισσότεροι  από αυτούς έζησαν,  σχεδόν γέρασαν στην

Ήπειρο γύρω στα 1860 πέρασαν στα Μακεδονικά βουνά Καϊμάκτσαλαν, Καρατζόβα

και Βέρμιο – Βεργιώτικα βουνά όπως τα ‘λεγαν τότε.  ( Μπίκος 1987 : 5 )

 Για τον συντάκτη του χειρογράφου ήταν γνωστό το που μετακινήθηκαν οι πέντε εξ

αυτών των αδελφών και αναφέρει : Ο Μπίκος Μιχάλης, Κότσιος, Νάσιος, Γιάννος και

Χρήστος έφυγαν προς την Θράκη και όπως ήταν τότε τουρκοκρατία απλόθηκαν από

δητική Μακεδωνία μέχρη Σκόπια Σάμοκοβ, Φιλιπούπολη, Βάρνα Πύργο και Σιλιβριά,

ως τα πρόθηρα της  Κωνσταντινουπόλεος. Το 1918 που αποσήρθηκε η Τουρκία και

κόπηκαν τα σήνορα, όπου βρέθικε ο καθένας κλήστικε και έμηνε. Και έτσι άλοι ‘μηναν

στην Σερβία, άλοι στην Βουλγαρία και αυτοί που ήταν στην Ανατοληκή Θράκη με την

ανταλαγή ήλθαν στην Δητηκή Θράκη στην Ελλάδα. Το 1941 που ησέβαλε η Γερμανία

και  κατέκτησε  την  Ελλάδα  πέρασαν  μερική  από  Βουλγαρία  στα  ελλαδικά  εδάφη.
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Σήμερα αρκετοί Μπικαίοι βρήσκονται στην Βουλγαρία. Και σήμερα οι απόγονοι των

παραπάνο πέντε αδελφών βρήσκονται σκορπιζμένοι από Σέρρας μέχρη Έβρο. ( Μπίκος

1987 : 10 – 13 )

Παρατηρούμε  στο σημείο  αυτό την προαναφερθείσα  άποψη,  ότι  δηλαδή για τους

Σαρακατσάνους δεν υπήρχαν όρια και σύνορα. Δεν δεσμεύονταν από έναν τόπο αλλά

μετακινούνταν ελεύθεροι όπου ήταν ιδιαίτερα βολικό και χρηστικό για τα κοπάδια

τους. Αυτά τα πέντε αδέλφια μαζί με τις οικογένειες τους ακολούθησαν το επάγγελμα

του κτηνοτρόφου ασπαζόμενοι την νομαδική Σαρακατσάνικη για εκείνους ζωή και

διασκορπίστηκαν σε χώρες των Βαλκανίων. Λόγω αυτού, χάθηκαν τα ίχνη ορισμένων

από αυτούς και διακόπηκαν οι συγγενικές σχέσεις με το πέρασμα των χρόνων, σε

αντίθεση  με  τον  Μπίκο  Μήτρο  και  Θόδωρο  που  δραστηριοποιήθηκαν  στην

Μακεδονία.  Το  καλοκαίρι  στα  βουνά  Βέρμιο,  Πισοδέρι  και  Γέρμενη  Φλώρινας,

Καϊμάκτσαλαν και Τζένα Καρατζόβας. Το χειμώνα ξεχειμώνιαζαν στα χειμαδιά στην

Χαλκιδική νοίκιαζαν την Χασάνδρα - λέγονταν και Χασαντρήνη – από το στενό τις

πόρτες και κάτω όλα τα χωριά, και την δευτέρα χερσόνισο. Από Νικήτη, Άγιο Νικόλαο

και κάτω μέχρη Συκιά, διότι είχαν χιλιάδες πρόβατα. Με το πέρασμα όμως των χρόνων

πλήθεναν οι οικογένειες και τα πρόβατα και σκορπίστηκαν και αλλού. ( Μπίκος 1987 :

11 )

Από όλα αυτά τα αδέλφια, ο γράφων είχε καταφέρει να αποκτήσει σχέσεις με τους

απογόνους του Θόδωρου γιατί δραστηριοποιούνταν στις ίδιες περιοχές της κεντρικής

κυρίως  Μακεδονίας.  Ο  Θόδωρος  έμηνε  στην  Μακεδονία  και  όπως  ήταν  το  σώη

πολύτεκνο  και  αυτός  άφησε  πολούς  απογόνους  διασκορπισμένους,  είναι  στο

Φλάμπουρο  Σερρών,  στα  Βρασνά  Σταυρού  και  Λαγκαδά.  Αφτοί  άλαξαν  όνομα

γράφωνται  Καρακώτας, διότι ο γιός του Μπίκο-Θόδωρου ο Κώστας τον ’λεγαν Κώτα

και επειδή ήταν μαυριδερός τον ‘λεγαν Καρά-Κώτα και έτσι τους έμηνε, και χάσανε το

πατρικό, όπως και πολοί άλοι που δεν τους ξέρω. Άλοι απόγονοι του Μπίκο-Θόδωρου

είναι στην Μεγάλη Στέρνα, στο Κιλάδι, στο Σεβαστό, στο Παλαιό Γυνεκόκαστρο και

στην Ακροποταμιά Κιλκίς. ( Μπίκος 1987 : 12 )

 Ισχυρούς  δεσμούς συγγένειας  μέχρι  σήμερα κρατούν ο τελευταίος  απόγονος  του

γράφοντος  Μπίκος  Φώτιος,  με  τους  απογόνους  του  Μπίκου  Θόδωρου  από  το

Κοιλάδι. Αυτό που ένωσε τους δύο συγγενείς  Μπικαίους ήταν το όνομα τους, για

αρκετά χρόνια κατοικούσαν στην ίδια επαρχιακή πόλη χωρίς να γνωρίζουν ο ένας την
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ύπαρξη του άλλου. Η συγγένεια τους δεν είναι στενή σε συγγενικό βαθμό αλλά και οι

δύο θεωρούν ισχυρό το δέσιμο που έχουν έστω και μόνο από το όνομα τους. Τις

τελευταίες δύο δεκαετίες ενίσχυσαν τις σχέσεις τους και ανακάλυψαν ότι ο Μπίκος

Γεώργιος από το Κοιλάδι Κιλκίς σε νεαρή ηλικία είχε γνωρίσει τον συντάκτη του

χειρογράφου και πατέρα του Μπίκου Φώτιου μέσω επαγγελματικών δραστηριοτήτων

που είχε με τον δικό του πατέρα, τον Μπίκο Θεόδωρο. 

Ο προπάππους του γράφοντος ήταν ο Μήτρος Μπίκος, το πρώτο παιδί του Γεώργιου

Μπίκου. Γεννημένος κοντά στο 1800 και όπως προαναφέρθηκε ήταν αυτός που από

την Ήπειρο μετακινήθηκε και εγκαταστάθηκε στην Μακεδονία, μετακινούμενος κατά

τους καλοκαιρινούς μήνες στα βουνά του Βερμίου και του Καϊμακτσαλάν, ενώ κατά

τη  χειμερινή  περίοδο  κατέβαινε  με  την  οικογένεια  και  τα  κοπάδια  του  στην

Χαλκιδική, στις περιοχές της Κασσάνδρας, στη Νικήτη, τον Άγιο Νικόλαο και τη

Συκιά  .  Ο  Μήτρος  απέκτησε  εννέα  τέκνα,  πέντε  από  αυτά  ήταν  αγόρια  ενώ  τα

τέσσερα κορίτσια. Οι κόρες για τους Σαρακατσάνους συνυπολογίζονταν στο στενό

κύκλο της οικογένειας μέχρι την στιγμή που θα παντρευόταν, από εκεί και έπειτα,

θεωρούσαν ότι ανήκαν πλέον στην οικογένεια του άντρα τους, για τον λόγο αυτό

μέσα στο χειρόγραφο δεν θα βρούμε πολλές πληροφορίες για τα κορίτσια του σογιού.

Ειδικότερα,  για  τις  κόρες  του  Μήτρου  Μπίκου  δεν  γίνεται  καμία  αναφορά  ούτε

δίνεται το στίγμα για το που βρέθηκαν μετά τον γάμο τους. Αντίθετα, για τους γιούς

του Μήτρου ο γράφων του χειρογράφου γνώριζε σε ποιες περιοχές μετακινήθηκαν

και  εγκαταστάθηκαν  με  τις  οικογένειες  τους  καθώς  και  τα μέλη των οικογενειών

τους. 

Ο πρώτος γιος του Μήτρου ήταν ο Γιώργος ( ή Γιώργς όπως συνήθιζαν να αποκαλούν

οι  Σαρακατσάνοι  ),  ο  οποίος  βρέθηκε  στη  Νέα  Χαλκηδόνα  Θεσσαλονίκης.  Ο

δεύτερος  γιός,  Νικόλας  Μπίκος,  μετακινήθηκε  και  εγκαταστάθηκε  τελικώς  στο

Ντουλάπ  Τσιφλίκ,  δηλαδή  στην  σημερινή  Ηράκλεια  Σερρών.  Ο  παππούς  του

συντάκτη του χειρόγραφου ήταν ο Μπίκο Νάσιος, τρίτος γιός του Μήτρου. Ο Νάσιος

ασχολούνταν καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του με την κτηνοτροφία, ταξιδεύοντας

από τα Μπίτολα, το Βέρμιο και το Καϊμακτσαλάν μέχρι την Χαλκιδική για να βρει τα

ιδανικά βοσκοτόπια. Σε σχετική ερώτηση για τον Μπίκο Νάσιο, ο Φώτης, δισέγγονος

του μου εξομολογήθηκε :  « Τον παππού τον Νάσιο εγώ δεν τον γνώρισα, μου έλεγε

όμως ο πατέρας μου για την ζωή του. Καταρχήν ξεχώριζε ο πατέρας μου ότι ο παππούς

του ήταν γνήσιος Σαρακατσάνος Χασσανδρινός. Και ανάμεσα στους Σαρακατσάνους
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γινόταν  κάποτε  διαχωρισμός.  Εμείς  που  ήμασταν  από  Ήπειρο  και  Μακεδονία,  οι

παππούδες  μας  δηλαδή,  ξεχειμώνιαζαν  στην  Χαλκιδική  και  πιο  συγκεκριμένα  στην

περιοχή της Κασσάνδρας. Τότε οι Σαρακατσάνοι την έλεγαν Χασσάνδρα. Εμείς οπότε

είμαστε  Χασσανδρινοί.  Οι  άλλοι,  γιατί  μέχρι  και  στην  Πελοπόννησο  έχει

Σαρακατσάνους ήταν οι Μοραΐτες, και σε πολύ υπόληψη δεν τους είχανε. Ακόμα και

Σαρακατσάνα  να  ήταν  η  γυναίκα  αν  ερχόταν  από  μοραΐτικο  σόι  δεν  την  ήθελαν.

Χασσανδρινή θελαν από τον τόπο τους. »

 Όταν εξακολούθησα να ρωτάω για την καταγωγή του προπάππου του, από ποιόν

τόπο δηλαδή θεωρεί εκείνος ότι προέρχονταν μου συμπλήρωσε : « Η Ελλάδα εκείνα

τα  χρόνια  ήταν  κυριαρχημένη  από  τουρκοκρατία.  Όλες  οι  περιοχές  εδώ  πάνω

(  Ήπειρος  και  Μακεδονία  )  απελευθερώθηκαν  αργότερα,  ωστόσο  οι  δικοί  μας

κυκλοφορούσαν κανονικά. Δεν είχαν δική τους γη. Πολλά χρόνια μετά τους δόθηκε

κλήρος και απέκτησαν περιουσία. Ο παππούς μου αν θες να τον κατατάξεις κάπου ήταν

Χασσανδρινός, ας πούμε Χαλκιδικιώτης. » Ο τέταρτος ήταν ο Κώστας ( ή Λαλάς ο

Κώττες ) κάτοικος του Βασιλούδι Λαγκαδά. Πέμπτος και τελευταίος γιος του Μπίκου

Μήτρου ήταν ο Μιχάλης, ο οποίος  κατά τα λεγόμενα του γράφοντος : « ήταν πολή

λεβέντης και πολή παληκάρη, έμιαζε πολή με τον αδελφό του πατέρα του τον Ηρακλή.

Η παληκαριά του, η λεβεντιά και η εξηπνάδα του λίγο έμηνε να του κοστήσουν την ζωή,

σε άλο κεφάλαιο θα γράψω την ιδιέτερη ιστορία του. Ο Μπίκο-Μιχάλης είχε ένα παιδί

και   τέσσερα  κορίτσια,  οι  απόγονοι  του  γιού  του,  Γιώργου,  κατοικούν  στα

Σουλτογιανναίϊκα, στο Καλήνοβο και στο Κιλκίς ».  ( Μπίκος 1987 : 14 )

Τις πιο αναλυτικές πληροφορίες, ο Μπίκος Γεώργιος τις είχε για τον παππού του, τον

Μπίκο  Νάσιο.  Ο  Νάσιος  είχε  αποκτήσει  πέντε  τέκνα,  τέσσερα  αγόρια  και  ένα

κορίτσι, πρώτο του παιδί ήτανε ο Μήτρος, ο οποίος πήρε το όνομα του ως είθισται

για  τους  Σαρακατσάνους  ως  πρώτο  παιδί  από  τον  πατέρα  του  πατέρα  του.  Οι

απόγονοι  του  Μήτρου  βρίσκονται  στην  Αμφίπολη  Σερρών  και  όπως  αναφέρει  ο

γράφων είναι πάνω από δέκα οικογένειες. Δεύτερο τέκνο ήταν ο Στέφανος – Στέφος.

Σχετικά με αυτόν αναφέρεται μέσα στο χειρόγραφο  : Αυτός πέθανε νέος, άφησε δυο

κορίτσια, την Χαρικλή και την Μαρία. Η χαρικλή παντρεύτηκε τον Μήτρο Τιχάλα –

Βαγγελάρα- και σήμερα τα παιδιά τους γράφωνται Ιωάννου, και κατοικούν στο χωριό

Ακρολήμνη Ηράκλιας Σερρών. Η Μαρία παντρεύτηκε τον Γιάννο Ζέκο, έχει μόνον ένα

παιδί  τον Σοφοκλή και  είναι  στο διπλανό χωριό της Ηράκλιας Σερρών.  (  Μπίκος

1987 : 13 )

53



Ο τρίτο γιος του Μπίκου Νάσιου ήταν ο Κώτσιος, πατέρας του γράφοντος. Ο Μπίκος

Κώτσιος, δηλαδή Κωνσταντίνος, γεννήθηκε το 1868, ενώ το 1897 παντρεύτηκε την

Ασήμω Μπεχτσή,  Σαρακατσάνα και αυτή, μητέρα του γράφοντος και απέκτησαν

οκτώ τέκνα, πέντε κορίτσια και τρία αγόρια. Το πρώτο τους τέκνο ήταν κορίτσι, η

Βαγγελή η οποία πέθανε  σε νηπιακή ηλικία.  Δεύτερο  τέκνο,  η  Ολυμπία,  τρίτη  η

Ελευθερία και τέταρτο το πολυπόθητο αρσενικό τέκνο, ο Ανδρέας. Δεν έμελλε όμως

να κρατήσουν  αυτό το  παιδί  γιατί  και  αυτό  πέθανε  σε  ηλικία  δύο ετών  από την

αρρώστια της ευλογιάς όπως προαναφέρθηκε. Το πέμπτο τους τέκνο ήταν και πάλι

κορίτσι,  η Παρασκευή και  το έκτο,  ήταν ο γράφων του χειρογράφου,  ο Γιώργος.

Τέλος  ακολούθησαν τα δίδυμα, ο Μιχάλης και  η Κατερίνα,  τα οποία πέθαναν σε

βρεφική και νηπιακή ηλικία. Ο Μπίκος Κώτσος συνολικά έχασε τέσσερα τέκνα και

του απέμειναν άλλα τέσσερα, με μοναδικό αρσενικό απόγονο τον Γιώργο.  
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7.1 Τόποι μετακίνησης οικογένειας

Όλες οι φυλές σαν αυτή των Σαρακατσάνων μπορούν να χαθούν μέσα στο σύγχρονο

κοινωνικό « χωνευτήρι » και μάλιστα με ταχύτατο ρυθμό σήμερα. Οι Σαρακατσάνοι αν

χάσουν τις βουνοκορφές τους – και τις χάνουν αφού μεταναστεύουν – χάνουν από γενιά

σε γενιά την γλώσσα και τα έθιμα τους. Κι αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς με

τίποτα. Λιγοστεύουν μέχρι να χαθούν οριστικά. ( Πουλιανός  1963 )

Χαρακτηριστικό  γνώρισμα  των  Σαρακατσάνων  αποτελεί  το  επάγγελμά  τους.  Το

μεσογειακό  κλίμα,  και  η  εδαφική  διάπλαση  των  Βαλκανίων,  συντέλεσαν  στην

γέννηση του ποιμενικού νομαδικού αυτού πληθυσμού. Παράλληλα, η ιδιομορφία του

επαγγέλματος του κτηνοτρόφου, δεν τους επέτρεπε να κατοικούν μόνιμα σε κάποιον

τόπο, αλλά μετακινούνταν τα καλοκαίρια στα βουνά και τους χειμώνες στις πεδιάδες,

προς όφελος της σωστής λειτουργίας των κοπαδιών τους. Οι χαρακτηριστικοί ορεινοί

όγκοι της Βαλκανική Χερσονήσου- που στο ανατολικό της τμήμα αρχίζουν με τον Αίμο

και συνεχίζονται προς τα δυτικά και νότια με την Ροδόπη, τον Όρβηλο, το Ρίλο, το

Σκάρδο, τις Αλβανικές Άλπεις και την βόρεια Πίνδο, που οι νότιες διακλαδώσεις της

φτάνουν  ίσαμε  τον  Κορινθιακό-  σχηματίζουν  ένα  τεράστιο  πλοκάμι  από  βουνά  με

λιβάδια κατάλληλα για καλοκαιρινές και χειμερινές βοσκές.(  Χατζημιχάλη 2007 : 27  )

Για τους Σαρακατσάνικους πληθυσμούς, μεγίστης σημασίας ήταν η μακροημέρευση

και  η  όσο το  δυνατόν η  καλύτερη  διαβίωση του κοπαδιού τους.  Δεν  θεωρούσαν

απαραίτητο  να  δεθούν  με  έναν  τόπο  και  να  εδραιωθούν  εκεί,  αντιθέτως  τους

ενδιέφερε να είναι ιδανικός ο τόπος αυτός για το κοπάδι τους, καθώς ήταν η βασική

πηγή  εσόδων  τους.  Στην  περίπτωση  που  σε  μια  περιοχή  που  κατοικούσαν  τους

καλοκαιρινούς μήνες παρατηρούνταν έλλειψη νερού ή πυκνής βλάστησης ώστε να

βοσκούν   τα  κοπάδια,  σίγουρα  αναζητούσαν  κάποιον  άλλο  τόπο  διαμονής  την

επόμενη χρονιά. Η ανάγκη για να αποκτήσουν σταθερό τόπο βοσκής γεννήθηκε για

αυτούς κατά την περίοδο του 1922, αφού υπήρξε έλλειψη εκτάσεων και λιβαδιών,

λόγω  της  απαλλοτρίωσης  των  τσιφλικιών  για  την  άμεση  αποκατάσταση  των

προσφύγων. ( Κατρής Π – Τάγκας Δ. 2016 : 11 ). 

 Όπως  μου  επισήμαναν  σχεδόν  όλοι  οι  συνεντευξιαζόμενοι,  δεν  είναι  απολύτως

σίγουροι για τον τόπο καταγωγής τους. Οι ίδιοι νιώθουν Σαρακατσάνοι περισσότερο

λόγω του επαγγέλματος του κτηνοτρόφου που ακολουθούσαν οι πρόγονοι τους. Για

τους  ίδιους,  ο  Σαρακατσάνος  ισούται  με  κτηνοτρόφο,  και  αν όχι  ο  ίδιος  σίγουρα
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κάποιος πολύ στενός συγγενής του, κυρίως γονέας ή αδελφός. Ο μικρότερος γιος του

Μπίκου μου αναφέρει : « Για μένα δεν υπάρχει κάποιο μέρος από το οποίο να λέω ότι

κατάγομαι επακριβώς. Ναι είμαι από το Κιλκίς, αλλά Σαρακατσάνος από το Χωρύγι

δεν είμαι λόγω της τοποθεσίας του χωριού αλλά λόγω του κτηνοτρόφου πατέρα μου.

Στο  χωριό  μας  ούτως  ή  άλλως  η  δικιά  μας  και  άλλες  δύο  οικογένειες  ήταν

Σαρακατσάνοι.  Όλοι  οι  υπόλοιποι  ήταν  Πόντιοι.  ».   Ωστόσο,  έχουν  υιοθετήσει  οι

συνεντευξιαζόμενοι την άποψη του γράφοντος του χειρογράφου που μελετάται, για

την ιστορία της καταγωγής των Σαρακατσάνων. 
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7.2 Το επάγγελμα του κτηνοτρόφου ως παράγοντας επιλογής τόπου διαμονής

Ο Γεώργιος Μπίκος, αναφέρει μέσα στο χειρόγραφο, πως η καταγωγή τους βρίσκεται

στα Ηπειρωτικά βουνά χωρίς να προσδιορίζει ακριβή τοποθεσία.  Ο ίδιος γνωρίζει

από αναμνήσεις  και  εξιστορήσεις  των προγενέστερων  του πως  ο  πρώτος  Μπίκος

χρονολογείται  γύρω  στο  1770,  άντρας  τσέλιγκας  στα  βουνά  της  Ηπείρου,  όπου

ασκούσε το επάγγελμα του κτηνοτρόφου ( Μπίκος 1987 : 1 ). Παρακάτω όμως εξηγεί

πως με το πέρασμα των χρόνων, οι απόγονοι του πρώτου πρόγονου αποφάσισαν να

μετακινηθούν  από  την  Ήπειρο  προς  άλλες  κατευθύνσεις  και  σε  ορισμένες

περιπτώσεις χωρίς να ακολουθήσουν το επάγγελμα του γονέα τους. Παράλληλα, η

στροφή των Σαρακατσάνων σε άλλα επαγγέλματα τόσο γεωργικά όσο και αστικά,

απομακρύνοντας  τους  από  την  κτηνοτροφική  νομαδική  ζωή,  επέφερε  μεγάλες

αλλαγές  και  στην  ζωή  τους,  στα  έθιμα  που  είχαν  αλλά  και  στις  καθημερινές

συνήθειες. Η συναναστροφή και με άλλες εθνοτικές ομάδες επέφερε αλλαγές μέχρι

έναν βαθμό στις συνήθειες  που είχαν ως Σαρακατσάνοι τσέλιγκες,  αφού επέδειξαν

μια  προσαρμοστικότητα  στους  νέους  στόχους  της  μόνιμης  ζωής  τους  στα  πεδινά

χωριά και τα αστικά κέντρα. Το επάγγελμα του κτηνοτρόφου που για αρκετά χρόνια

ακολουθούσαν οι  Σαρακατσάνοι κατ’ αποκλειστικότητα τους υποχρέωνε να ζούνε

απομονωμένοι επάνω στα βουνά. Δημιουργούσαν δικούς τους κανόνες τους οποίους

ακολουθούσαν  πιστά  σε  όλα  τα  θέματα,  είτε  αφορούσαν  θέματα  δικαίου,  είτε

οικογένειας είτε εθιμοτυπικών. Ζούσαν διασκορπισμένοι αλλά ποτέ μόνοι τους. Αφ’

ενός χρειάζονταν αντρικά εργατικά χέρια για τη δούλεψη στα κοπάδια και αφ’ ετέρου

στα βουνά που κυκλοφορούσαν, πάντοτε ελλόχευε ο φόβος των κλεφτών, επομένως η

ασφάλεια τους διακυβεύονταν.  Συμπληρωματικά ο γιος του Μπίκου αναφέρει  :  «

Εκείνες τις εποχές ήταν μεγάλο ζόρι να ζούνε απομακρυσμένοι από τις πόλεις. Ζόρικο

δηλαδή στα δικά μας μάτια τώρα, που μάθαμε να ζούμε διαφορετικά. Για εκείνους τους

γνήσιους Σαρακατσάνους η ζωή στα κορφοβούνια ήταν δεδομένη. Δεν ήξεραν και πως

γίνεται  διαφορετικά.  Αλλά  πρόσεχαν,  ήταν  σε  μπουλούκια,  όχι  με  ξένους,  κυρίως

οικογένειες μαζί. Δυο αδέλφια δύσκολα θα χώριζαν μακριά. Άμα είχαν κόρη όμως και

την πάντρευαν, πάει τελείωσε έφευγε στην νέα της οικογένεια και από το εξής ήταν

δικιά τους. Για αυτό κιόλας έκαναν και τόσα παιδιά. Να εξασφαλίσουν τα αγόρια ».

 Οι Σαρακατσάνοι που ακολούθησαν τον νομαδικό βίο, κατοικούσαν τον χειμώνα στα

πεδινά σε κοντινή σχετικά απόσταση από το βουνό στο οποίο ανέβαιναν κατά την

διάρκεια του καλοκαιριού. Οι Σαρακατσάνοι συνήθιζαν να χτίζουν τα κονάκια τους
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κατά οικογένειες και σχετικά απομακρυσμένες η μία με την άλλη, με τέτοιο τρόπο

όπου με το πέρας των χρόνων οι περιοχές έπαιρναν το όνομα τους από το όνομα της

οικογένειας που συνήθιζε να κατοικεί εκεί, όπως λόγου χάριν η περιοχή που κάποτε

κατοικούσε η οικογένεια του Σουλτογιάννη λέγονταν Σουλτογιανναίϊκα και μένει με

αυτήν την ονομασία γνωστή μέχρι σήμερα. Σαρακατσάνους ανά την χώρα στις αρχές

του  20ου αιώνα  συναντάμε  αυτούς  που  δραστηριοποιούνταν  στη  Μακεδονία,  την

Ήπειρο και τη Θράκη, και αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη Στερεά Ελλάδα

και την Πελοπόννησο. 

 Να σημειωθεί  ότι  σε ορισμένες  περιπτώσεις,  οι  Σαρακατσάνοι  θεωρούσαν  ότι  ο

τόπος  από τον  οποίο  προέρχονται  είναι  η  περιοχή  στην οποία  η οικογένεια  τους

περνούσε τους χειμώνες και τα καλοκαίρια στην βοσκή των κοπαδιών. Κάτι τέτοιο

βέβαια  δεν  μπορεί  να  σταθεί  απολύτως,  καθώς  οι  πρόγονοι  αυτών  μπορεί  να

προέρχονται  από  οποιαδήποτε  άλλη  περιοχή  του  Ελλαδικού  χώρου.  Όπως

προαναφέρθηκε, οι Σαρακατσάνοι ως νομαδικός πληθυσμός μετακινούνταν συνεχώς

από τον έναν τόπο στον άλλο. Για την εποχή εκείνη,  δηλαδή στις αρχές του 20 ου

αιώνα όμως μια ακόμη αιτία μετακινήσεως ήταν και κάποιο δυσάρεστο γεγονός όπως

μια μεταδοτική ασθένεια, ένα ατύχημα ή κάποιος φόνος. 

Τέτοια περίπτωση μετακινήσεως συναντάμε στην οικογένεια Μπίκου στις αρχές του

20ου αιώνα, αναγκαστική μετακίνηση και εγκατάσταση σε έναν τόπο δηλαδή, λόγω

ατυχήματος. Το 1902 ο πατέρας του γράφοντος, Κωνσταντίνος Μπίκος, συμμετείχε

ενεργά  στον Μακεδονικό  Αγώνα,  όπου μετά  από τραύμα μάχης υποχρεώθηκε  να

ακρωτηριάσει το πόδι του καθιστώντας δύσκολη την όποια μετακίνηση. Ο συντάκτης

του χειρόγραφου μας εξηγεί την αιτία της αναπηρίας του πατέρα του, και μας αναλύει

στην συνέχεια  τον τόπο όπου κατοίκησε αναγκαστικά μετά  από αυτό το συμβάν.

Επέλεξε να κατοικήσει με την οικογένεια του αρχικά στην Νάουσα, καθώς το κοπάδι

του τσελιγκάτου του, είχε αρπαγεί από τους Βουλγάρους όταν το εμπιστεύτηκαν τα

αδέλφια  του  σε  Ρουμανόβλαχους  τσομπάνους,  για  να  πάνε  στα  Μπίτολα  όπου

βρισκόταν ο ίδιος τραυματισμένος. Θεώρησε τη Νάουσα αρχικά ιδανικό μέρος για να

κατοικήσουν,  αφού  εξαιτίας  της  πρόσφατης  αναπηρίας  αλλά  και  της  έλλειψης

κοπαδιού,  υποχρεούνταν  να  μάθει  μια  καινούρια  χειρωνακτική  εργασία  κοντά  σε

έναν υποδηματοποιό. 
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Μία από τις τρεις  κόρες του γράφοντος σε συνέντευξη που μου παραχώρησε μου

εξομολογήθηκε  :  Από την οικογένεια  μας ο πρώτος που άλλαξε  επάγγελμα ήταν ο

παππούς μου ο Κώτσος. Αναγκάστηκε δηλαδή γιατί  στον Μακεδονικό Αγώνα έπαθε

γάγγραινα από τα κρυοπαγήματα και δεν υπήρχε σωτηρία να ζήσει αν δεν του έκοβαν

το πόδι. Έμεινε ανάπηρος οπότε δεν μπορούσε άλλο να είναι κτηνοτρόφος, πήγε στην

Νάουσα και ξεκίνησε το εμπόριο δίπλα σε έναν τσαγκάρη. Σταμάτησε το σκηνίτικο,

γιατί  ο  ίδιος  δεν μπορούσε  και  δεν είχε  αντρέψει  ακόμα και  ο  γιός  του για να τα

αναλάβει. Ο Μπίκος Γεώργιος μέσα στο κείμενο του αναφέρει σχετικά με τον πατέρα

του και την εργασία του ως τσαγκάρη : Ύστερα από ένα χρόνο ήταν ο πρώτος κάλφας

(ο βοηθός του μάστορα που ιεραρχικά είναι πιο πάνω από τον μαθητευόμενο ) στο

μαγαζί,  και  το  μαγαζί  είχε  πολή  δουλειά  διότι  οι  Σαρακατσάνοι  παρήγγελναν  εκεί

παπούτσια με φούντες – τσαρούχια- που φορούσαν τότε.  ( Μπίκος 1987 : 33 )

 Παρόλα αυτά και μετά από τρία χρόνια εργασίας εκεί, έχασε το γιό του Αντρέα από

την ευλογιά, ενώ παράλληλα είχε κολλήσει και ασθενήσει από την ίδια νόσο και η

κόρη του  Ελευθερία,  η  οποία  έχασε την  όραση της  στο  ένα  μάτι  λόγω αυτής,  ο

Μπίκος Κωνσταντίνος αποφάσισε να φύγει από την Νάουσα καθώς φοβήθηκε για τις

ζωές των υπολοίπων παιδιών του.  « δεν μπόρεση να κάτσι άλο στην Νάουσα.  Στην

Νάουσα θα μου πεθάνουν όλα τα παιδιά εδώ στην πόλη από κολητηκές αρώστιες » ήπε

και σηκόθηκε και έφυγε πάλη στο Σαρακατσάνικο. ( Μπίκος 1987 : 33 ) Η ευλογιά

ήταν μια  από τις  ασθένειες  που μάστιζαν  εκείνες  τις  δεκαετίες  λόγω των  κακών

συνθηκών ζωής αλλά και της ελλιπούς διατροφής, αφού είχαν μόνο για τα βασικά.

Επομένως, δύο από τις φορές που μετακινήθηκαν από έναν τόπο η αιτία αφορούσε

ατύχημα και  ασθένεια,  την πρώτη λόγω της  αναπηρίας  του Κωνσταντίνου και  τη

δεύτερη λόγω του φόβου του μην ασθενήσουν και τα υπόλοιπα παιδιά του από την

ευλογιά. Στην οικογένεια από όσο είναι γνωστό δεν έχει υπάρξει κάποια παραβατική

συμπεριφορά ή άνομη πράξη, ούτως ώστε να υποχρεωθούν να φύγουν από έναν τόπο

για κάποιον άλλο. 

Παρόλη  την  κατάσταση  της  αναπηρίας  του,  ο  πατέρας  του  Γεώργιου  Μπίκου,

Κωνσταντίνος  Μπίκος,  συνέχισε  να  εργάζεται  σε  χειρωνακτικές  εργασίες  που

διαφοροποιούνταν αναλόγως με τον τόπο στον οποίο βρισκόταν και τις ανάγκες της

κοινωνίας που ζούσαν. Μετά το 1910, και εφόσον είχαν εγκαταλείψει τη ζωή στην

Νάουσα που εργαζόταν ως  υποδηματοποιός,  έπιασε δουλειά  ο  Κωνσταντίνος  στο

Μπατζιό – τυροκομείο – προσπάθησε να μάθει καλά την τέχνη του τυροκόμου, και
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μέχρι το επόμενο καλοκαίρι είχε κατορθώσει να εργάζεται ως πρωτομάστορας στα

κασέρια. ( Μπίκος 1987 : 35 ).Ο γιός του, έτρεφε μεγάλο θαυμασμό προς το πρόσωπο

του πατέρα του, αφού του αναγνώριζε τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε

ως ανάπηρος. Η δουλειά στο τυροκομείο ήταν σκληρή από σωματικής απόψεως αλλά

και  επίπονη  από  ψυχολογικής.  Μέχρι  εκείνη  την  στιγμή  ο  πατέρας  του  ζούσε

ελεύθερος νομάς στην φύση, ήταν ο ίδιος αφεντικό του εαυτού του, και ήταν μεγάλη

τιμή για έναν Σαρακατσάνο να έχει στο τσελιγκάτο του τσομπάνηδες για βοηθούς,

θεωρούσαν ότι τους προσέδιδε κύρος και αξία. 

Από την στιγμή που εργάστηκε στο τυροκομείο, ο γράφων αναγνώρισε πως το σθένος

του  πατέρα  του  ήταν  μεγαλύτερο  από  όσο  ο  ίδιος  φανταζόταν.  Στο  χειρόγραφο

γίνεται περιγραφή της εργασίας με την οποία παράγεται το βούτυρο. Βάζανε τα υλικά

του γάλακτος για βούτυρο σε μεγάλους ξύλινους κάδους που χωρούσαν γύρω στα

250-300 οκάδες κορφή γάλατος και είχαν την λεγόμενη βούρτσα. Η βούρτσα ήταν

ένα καλοφτιαγμένο ξύλο μάκρος περίπου 1.50-1.70 μέτρα και πάχος όσο η λαβή του

φαναριού για να το πιάνει το χέρι καλά. Στη βάση του είχε ένα στεφάνι με ακτίνα

γύρω  στους  20  πόντους,  το  στεφάνι  είχε  δέκα  ακτίνες  ξύλινες  και  αυτές  καλά

στερεωμένες στην λαβή και στο στεφάνι και με αυτό χτυπούσαν την κρέμα για να

βγει το βούτυρο. Φυσικά σήμερα η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και δεν υπάρχουν πλέον

τέτοιες μέθοδοι, μπορούμε μόνον να τα γνωρίσουμε από αφηγήσεις των προγόνων

που  έζησαν  ανάμεσα  στις  δύο  εποχές.  Αυτό  το  χτύπημα  για  να  βγει  το  βούτυρο

χρειαζόταν 2.500 καλά χτυπήματα, ο πατέρας μου έβαζε δύο κάδους μαζί, έναν δεξιά

του και έναν αριστερά του και αφού έβαζε και ένα κατάλληλο κούτσουρο γύρω στους

40 πόντους ύψος, ανέβαινε στο κούτσουρο για ευκολότερα και άρχιζε ταυτόχρονα τους

δύο κάδους να χτυπά και σε μία ώρα ήταν και οι δύο κάδοι έτοιμοι. Μπορεί κανείς να

φανταστεί πόση δύναμη χρειάζεται. Αυτός ήταν ο καλός μου πατέρας όσον αφορά την

δύναμη . ( Μπίκος 1987 : 35 ) 

Παράλληλα, μέσα στα επόμενα χρόνια, τα λιγοστά πρόβατα που είχε, κατάφερε με

μεθοδικότητα  και  σκληρή  δουλειά  να  τα  πολλαπλασιάσει,  και  να  συνεχίσει  την

παράδοση  του  επαγγέλματος  των  Σαρακατσάνων.  Τους  χειμερινούς  μήνες,

αναλάμβανε μαζί με τις δύο του κόρες, την Ελευθερία και την Ολυμπία, το γένος ( η

γέννηση ) των προβάτων και των αρνιών που είχε στο κοπάδι του. Όλη την δουλειά

την  έβγαζαν  οι  τρεις  τους,  χωρίς  τη  βοήθεια  κάποιου  τσομπάνου  για  λόγους

οικονομίας. Κατά την περίοδο της άνοιξης, ασχολούνταν με άλλες εργασίες, εφόσον
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είχαν γυρίσει στα βουνά, κυκλοφορούσε από φαλκάρι σε φαλκάρι, ( φαλκάρια –  έτσι

λέγονταν  κάθε  ξεχωριστό  τσελιγκάτο  –  )  όπου  ζούσαν  κατασκηνωτές  άλλες

οικογένειες Σαρακατσάνων και έπαιρνε παραγγελίες από τις γυναίκες για λανάρια. 

Τις πρώτες δεκαετίες  του 20ου αιώνα οι Σαρακατσάνες έγνεθαν και ύφαιναν μόνες

τους τα ρούχα και τα σκεπάσματα του σπιτιού τους στον αργαλιό. Αφού έπαιρνε τις

παραγγελίες μέχρι κι 150 ζευγάρια λανάρια, πήγαινε στα Γιαννιτσά – εκεί ήταν οι

ονομαστοί λαναράδες – έδινε την παραγγελία του και την Πρωτομαγιά που ήταν όλοι

στα βουνά τα ‘παιρνε και τους τα μοίραζε. Αυτό διαρκούσε περίπου για μισό χρόνο

και  αμέσως  μετά  επέστρεφε  στο  τυροκομείο,  έπιανε  δουλειά  στα  κασέρια

πρωτομάστορας, από εκεί σε πενήντα μέρες έπαιρνε ακριβώς δύο ρόγες. ( Η ρόγα

προέρχεται  από  το  ρογιάζω  δηλαδή  μένω  κοντά  -  πλησιάζω  όπου  το

χρησιμοποιούσαν  οι  Σαρακατσάνοι,  σε  αυτήν  την  περίπτωση  η  χρήση  της  ρόγας

εξυπηρετεί στην λέξη βάρδια ότι δηλαδή πήγαινε στην δουλειά διπλή βάρδια ). Μόλις

τελείωνε την δουλειά στο τυροκομείο αμέσως έπαιρνε τα άλογα του και πήγαινε στον

κάμπο της  Φλώρινας,  για αλωνισμό.  Από αυτήν την δουλειά έβγαζε το ψωμί της

χρονιάς. Αρχές Αυγούστου άρχιζε άλλη δουλειά. πήγαινε στην Κοζάνη, εκεί ήταν οι

καλύτεροι τεχνίτες για κουδούνια, κυπριά, μαχαίρια, σουγιάδες και ψαλίδια. Φόρτωνε

τρία τέσσερα άλογα από αυτά τα είδη, τα υπόλοιπα άλογα τα φόρτωνε ζαρζαβατικά,

φασόλια  ,  πατάτες,  πιπεριές,  και  ότι  άλλο έβρισκε  συμφέρον  για  να  μεταφέρεται

χωρίς φύρα. Στην περίοδο αυτή ασχολούνταν παράλληλα με το εμπόριο, γυρνούσε

όλα τα  φαλκάρια  και  τα πουλούσε,  περνώντας  από κάθε  φαλκάρι  έπαιρνε  απ τις

Σαρακατσάνες παραγγελίες για βαφές, διότι ήταν η εποχή που έβαφαν με τα διάφορα

χρώματα για να υφαίνουν. ( Μπίκος 1987 : 35 – 37 )

 Αναγνώρισε γρήγορα ότι αυτή του η ενασχόληση, του επέφερε καλά εισοδήματα, και

επεκτάθηκε  σε  διάφορα  είδη.  Όταν  περνούσε  από  τα  φαλκάρια,  πουλώντας

κουδούνια και άλλα εμπορεύματα που είχε, έπαιρνε παραγγελίες για βαφές, και για

τσαρούχια  με  φούντες  – παπούτσια-  επειδή ήξερε  την  τέχνη  του τσαρουχά.  Τους

έπαιρνε τα μέτρα από άντρες, γυναίκες και παιδιά, πήγαινε στα Βοδενά, που ήταν ο

ονομαστός  τσαρουχάς Μαλέτσικος,  έδινε τις  παραγγελίες  και  την άλλη φορά που

περνούσε από εκεί τα ‘παιρνε και τα πήγαινε στον καθένα με το νούμερο του και το

όνομα του. 
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Ο συντάκτης  του  χειρογράφου,  Γεώργιος  Μπίκος,  γεννήθηκε  τον  Δεκέμβριο  του

1916 στο αγρόκτημα Κουκάρτζα, κατά τα λεγόμενα του, στην περιοχή του Κιλκίς. Τα

χρόνια  1917-18,  η  οικογένεια  του,  συνεχώς  μετακινούμενη,  βρέθηκε  να

ξεχειμωνιάσει στην περιοχή της σημερινής Κασσάνδρας, στο χωριό Άθυτος, ενώ τον

επόμενο  χειμώνα,  πέρασαν  τους  χειμερινούς  μήνες  στο  αγρόκτημα  Βάρδινο  –

Λιμνότοπο- στο Κιλκίς. Στην περιοχή αυτή, ο συντάκτης μας αναφέρει ένα γεγονός

κατά το οποίο εξηγεί τους λόγους που επιθυμούσαν να βρεθούν σε εκείνο τον τόπο

αλλά και τη τροπή την οποία πήραν τα πράγματα φέρνοντας ολωσδιόλου αρνητικά

αποτελέσματα.  Η οικογένεια  δεν  επιθυμούσε  την απόκτηση γης,  την  οποία  μέχρι

εκείνη  την  στιγμή  τη  νοίκιαζαν  για  συγκεκριμένους  μήνες  του  χρόνου.  Δεν  τους

ενδιέφερε  να  εγκατασταθούν  και  να  κατοικήσουν  μόνιμα  στην  περιοχή,  αλλά  να

παρέχουν  στο κοπάδι την κατάλληλη γη προς βοσκή. 

Ο Γεώργιος Μπίκος, είχε μάθει για την ιστορία αυτήν από τον πατέρα του, ο οποίος

όπως  είχε  εξομολογηθεί  του  την  είχε  διηγηθεί  ως  ένα  περιστατικό  που  συνέβη

ανάμεσα στον ίδιο και μερικούς συγγενείς του. Δούλευαν όλοι μαζί συνεταιρικά και

συνεργάζονταν με έναν Τουρκαλβανό μπέη, το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται

μέσα στο κείμενο. Το τσιφλίκη ήταν περίπου 12.000 στρέμματα, οι 7.000 ήταν λήμνη

το περιλάμβανε η λήμνη Αρζάν- Αματόβου, το καλοκαίρι όμως αποσήρονταν τα νερά

και θερίζονταν χόρτο, οι 5.000 ήταν στεγνή βοσκή και τον χειμώνα και αυτό είχαν

νοικιάση το 1918-19 ο πατέρας μου, ο κουνιάδος του, ο ξάδελφος του, και ο ξάδελφος

της μάνας μου. Το είχαν νοικιάση για την χειμερινή περίοδο 1918-19 για 120 λίρες

χρησές.  Επηδή  όμως  η  κατάστασης  ήταν  εμπόλεμος  παγκοσμίως  και  οι  Τούρκοι

μαζεύωνταν στις πατρίδες τους, ο μπέης τους ήπε ότι το πουλάη το τσιφλίκη του και

αυτοί ήλθαν σε διαπραγματεύσης και συμφώνισαν τα 12000 στρέματα και κάνανε και

προσήμφωνο 700 λίρες χρησές, δόσανε και 150 λίρες καπάρο και τον Απρίλιο που θα

πουλούσαν τα αρνιά θα ‘διναν και τα υπόλιπα να κάνουν ορηστικά σημβόλαια.  25

Μαρτίου άκουσαν πολούς και συνεχής πηροβολησμούς στο κονάκι του μπέη. Ο μπέης

είχε  πέντε  φίλακες  αρβανίτες  και  αυτοί  πηροβολούσαν,  μόλης  άκουσαν  τους

πηροβολισμούς πετάχτηκαν και αυτοί- οι κεχαγιάδες- με τα όπλα να δουν τι σημβαίνη

και ακούν τους αρβανίτες να φωνάζουν - Πάρτε τις φαμίλιες και τα πρόβατα γρήγορα

και τραβάτε προς την τούμπα – ύψωμα- άνηξη το Βαρδάρη και θα πνηγήτε. Πράγματη

και με την βοήθια των αλβανών πήραν τα γηναικόπαιδα και τα πρόβατα και μετά βίας

γλύτωσαν τον πνηγμό. Τι είχε γήνη; Είχε βρέξη πολή στην Σερβία και μέχρη το Γευγελή
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πλημήρησε το Βαρδάρη – Αξιός- και τα νερά ενόθικαν με της λήμνης. Όταν ξημέρωσε

τι να δουν μόνο κανα δυο χιλιάδες στρέματα έμηνε ξυρά το άλο ήταν όλο λήμνη. 25

Μαρτίου παλαιό ημερολόγιο,  ήλιος, ζέστα,  τα νερά σε 24 ώρες τραβήχτικαν έμιναν

όμως  στα  βαθουλώματα  μπάρες  νερά  γεμάτες  ψάρια  γριβάδια  μεγάλα.  -  Μωρέ  τι

κάνουμε εμής, λένε μεταξή τους, θα πληρόσομε λήρες να πνηγούμε και να πεθάνουμε

από την βρώμα; Θα πάμε στον μπέη να του πούμε ότι παραιτούμαστε και αν δεν μας

δώση το καπάρο θα το χάσομε, ή να το κρατήσει νοίκιο για του χρόνου. Πράγματη, την

άλη μέρα πήγαν στην Θεσσαλονίκη και του ήπαν ότι παρετούντε της αγοράς. Ο μπέης

τους συμβούλεψε να μην παρετηθούν. - Τα μέρη θα γεμίσουν κόσμο, θα γήνουν έργα θα

αποξηραθούν οι λήμνες και θα φτάση καιρός που τα μέροι αυτά θα ναι πιθαμή και

λήρα.  Ο  μπέης  ήταν  άνθρωπος  πολή  μορφωμένος,  στην  Γαλία  είχε  σπουδάση  και

προέβλεπε πολά πράγματα, τους ήπε : - Και σης να μην το πάρετε εγώ θα βρω να το

πουλήσω, ή  θα  μου  το πληρώση το  κράτος,  εσής  θα χάσετε  και  θα χάσετε  και  το

καπάρο,  δεν  σας  το  δίνω.  Αυτοί  τα  παράτησαν  όλα  και  φίγαν.  Της  μέρες  που  θα

‘φευγαν  για  τα βουνά πήγε ο μπέης,  όπως είχαν  σημφωνία,  πήρε και  τα υπόλοιπα

χρήματα για το ενοίκιο της χρονιάς και τους ήπε :  -  Χάνετε  το καπάρο 150 λίρες,

χάνετε όμως και πολές χιλιάδες λίρες διότι το τσιφλίκη μου το πολή σε 15 χρόνια θα

ναι όλο χρησό. Δεν μπόρεσε όμως να τους πήση. Τελευταία τους ήπε : - Εγώ ήπα να

σας κάνω νικοκιρέους εσής όμως δεν θέλετε. Θα το μετανιώσετε αλά θα ναι αργά. Αυτά

τους ήπε και τους έδωσε το καπάρο 150 λίρες πίσω.- Εγώ κρατούσα το καπάρο μήπος

μπορέσο και σας πήσο, να με σχορνάτε δεν μπόρεσα, πάρτε τις λίρες δεν τις θέλω.

( Μπίκος 1987 : 40 – 43 )

Εφόσον δεν είχε θετική εξέλιξη η ιστορία στο Βάρδινο, η οικογένεια το 1919- 1920

πέρασε  τον  χειμώνα  στην  Ντουγάτζα –  Γερακαριό,  ένα  χωριό  έντεκα  χιλιόμετρα

βορειοανατολικά του Κιλκίς  ενώ το 1920 – 1921 συνεχίζοντας  τη νομαδική ζωή,

κατέβηκε το χειμώνα από τα ορεινά, μετακινούμενη στο χωριό Κιούλελι – Πυργωτό,

όπου ο γράφων θυμάται να είναι και η πρώτη τους επαφή με τους πρόσφυγες που

είχαν  έλθει  στην  περιοχή,  κάνοντας  λόγο  ακόμη  και  για  τις  υγειονομικές  δομές,

καθώς είχε σταλεί συνεργείο για να τους εμβολιάσει για την ασθένεια της ευλογιάς.

Το καλοκαίρι  του ίδιου έτους,  βρέθηκαν στο Πισοδέρι  Φλώρινας,  όπου μετά από

επίταξη  του  στρατού  υποχρεούνταν  να  παραχωρήσουν  τα  άλογα  τους,  λόγω  του

πολέμου της Μικρά Ασίας.  ( Μπίκος 1987 : 44 )
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Από το 1922 και έπειτα η οικογένεια εγκαταλείπει σιγά σιγά τη δυτική Μακεδονία

και  τα  μέρη της  Φλώρινας  και  δραστηριοποιείται  περισσότερο  στην περιοχή  των

Σερρών. Πιο συγκεκριμένα, τον χειμώνα του 1922 εγκαταστάθηκαν στο Καβακλί –

Λευκώνα Σερρών,  καθώς εκεί  βρισκόταν και  ο στενός τους  συγγενής και πρώτος

ξάδελφος  του  Γεώργιου,  Ηλίας  Μπίκος.  Στο  σημείο  αυτό  κάνει  μια  μεγάλη

επισήμανση για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, αφού ήταν

άμεσα  συνδεδεμένες  με  την  οικονομική  τους  πορεία  και  με  την  λειτουργία  του

επαγγέλματος τους. Εκείνος ο χειμώνας, σχολιάζει ότι ήταν από τους πιο δυνατούς

και κρύους που είχαν ζήσει ποτέ, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και δυνατή

χιονόπτωση που πάγωσε τα πάντα. Η ζημιά για τους κτηνοτρόφους και κατ επέκταση

για την οικογένεια ήταν μεγάλη, αφού έμεινε γνωστός στους Σαρακατσάνους εκείνης

της  εποχής  ως  μπούζι.  Σε  αντίθεση,  τον  επόμενο  χειμώνα,  οι  Μπικαίοι

εγκαταστάθηκαν στην Ντεμπέλα δίπλα στον ποταμό Μπογδάνο στον Λαγκαδά όπου

οι  καιρικές  συνθήκες  ήταν  αρκετά  ήπιες  και  βοήθησαν  στην  ομαλή  εξέλιξη  του

κοπαδιού τους. ( Μπίκος 1987 : 46 )   

Κατά τα  έτη  1924 –  1925 η  οικογένεια  μετακινήθηκε  σε  άλλη περιοχή  για  τους

χειμερινούς μήνες, όπως αναφέρεται μέσα στο χειρόγραφο, στην Ντεμπέλα, κοντά

στο χειμαδιό Γιουρουσλού καθώς εκεί βρήκαν πρόσφορο έδαφος για τη βοσκή των

προβάτων τους. Ο γράφων εξηγεί ότι κατασκήνωσαν απέναντι από ένα τουρκοχώρι,

το Καράμπασι, καθώς ήταν η εποχή όπου οι Τούρκοι πουλούσαν ό, τι περιουσιακό

ακίνητο  στοιχείο  είχαν  στην  κατοχή  τους  σε  αυτές  τις  περιοχές,  προκειμένου  να

εγκαταλείψουν τον τόπο. Σε αυτές τις περιουσίες εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες που

είχαν έρθει τα προηγούμενα χρόνια από την Μικρά Ασία. 

Η οικογένεια Μπίκου, παρόλο που είχε την ευκαιρία να αγοράσει κάποιο από αυτά τα

σπίτια που διατίθεντο προς πώληση, επέλεξε να συνεχίσει την σκηνίτικη ζωή  και τις

συνεχείς  μετακινήσεις.   Η  κατάσταση  που  επικρατούσε  ήταν  δύσκολη  κατά  την

περιγραφή  του  Μπίκου  στο  χειρόγραφο  :  Κατασκηνώσαμε  κατά  το  μεσημέρι  και

βλέπουμε ένα μπουλούκι ανθρώπων βγήκαν έξω απ το χωριό , και σε λίγο γύρισαν,

πριν καλά- καλά γυρίσουν αυτοί άλλοι άλλο μπουλούκι, όσο να γυρίσουν αυτοί άλλο

μπουλούκι  και  συνέχεια,  μπουλούκια  να  πηγαινοέρχονται.  Από περιέργεια  πήγαν οι

γεροντότεροι  να  δουν  τι  συμβαίνει,  και  τι  είδαν,  είδαν  κάτι  το  τρομερό.  Αυτοί  οι

άνθρωποι είχαν έρθει το καλοκαίρι από τον Καύκασο, ήταν άνθρωποι από άλλο κλίμα,

εδώ τους θέρισε η ελονοσία και η ταλαιπωρία και η πείνα, και τα μπουλούκια που
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βλέπαμε κουβαλούσαν νεκρούς και σκάβανε λίγο, τους σκεπάζανε με λίγο χώμα και

συνέχεια γινόταν αυτό. Από την άλλη μεριά τα τούρκικα σκυλιά που είχαν μείνει έρημα

και νηστικά τους ξεσκεπάζανε απ το λίγο χώμα και τους ‘τρωγαν. Την άλλη μέρα το

πρωί, αφού είδαν αυτό το τρομερό θέαμα πήραν τα όπλα καμιά εφτά οχτώ άντρες απ

τους δικούς μας, πήγαν στο διπλανό χωριό που δεν είχαν φύγει οι τούρκοι, μάζεψαν

καμιά σαρανταριά τούρκους με κασμάδες και φτυάρια, τους ‘βαλαν και ‘σκαψαν ένα

βαθύ ομαδικό τάφο, ‘βαλαν όσα πτώματα δεν είχαν φάει τα σκυλιά και υποχρέωσαν

τους τούρκους απ το πρωί μέχρι το βράδυ να βρίσκονται εκεί κάθε μέρα να ανοίγουν

τάφους. ( Μπίκος 1987 : 47-48 )

Στην συνέχεια αναφέρει ο Μπίκος στο χειρόγραφο για τις ενέργειες που ακολούθησε

ο πατέρας του, για να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς και για να τους παραχθεί η

απαραίτητη  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  :  Πήγε  ο  πατέρας  μου  στο  χωριό

Γκιουβέζνα- Άσσηρο – απείχε δυο ώρες από εκεί, πήγε στους προύχοντες που γνώριζε,

μάζεψαν  ψωμί,  αλεύρι  και  ό,τι  άλλο  μπόρεσαν  απ  το  χωριό-  αυτοί  ήταν  γηγενείς

έλληνες- και τα φόρτωσαν σε τρία άλογα κάρα, τα ‘φεραν εκεί και τα μοίρασαν στους

πρόσφυγες. Την άλλη μέρα πήγε στον Λαγκαδά στις δημόσιες αρχές και τους είπε τι

συμβαίνει στο Καράμπασι, για να μεριμνήσουν να μην πεθάνουν όλοι. Μήπως οι αρχές

δεν ήξεραν, αλλά που να πρωτοπρολάβουν, παντού τα ίδια συνέβαιναν. Μετά δυο μέρες

ήρθε ένα συνεργείο με δυο γιατρούς και κάτι κάμαν, τι να κάνουν όμως, ήταν κάτι το

τρομερό αυτές οι εικόνες του τότε μου έχουν μείνει αξέχαστες. ( Μπίκος 1987 : 49 )

Αυτήν  την  μορφή  ζωής  ακολούθησε  η  οικογένεια  για  τα  επόμενα  χρόνια,

δραστηριοποιούμενη   κυρίως  στη  κεντρική  Μακεδονία,  με  την  παραδοσιακή

κατάσταση τους  χειμώνες  στα πεδινά  και  τα καλοκαίρια  στα ορεινά  των βουνών

μέχρι και το 1928 – 1929. Όλα τα χρόνια που πραγματοποιούσαν τις μετακινήσεις

τους,  οι  γονείς  του Γεώργιου  φρόντισαν να πάρει  τη βασική μόρφωση,  και  κάθε

χρονιά, έστω και για λίγους μήνες - καθώς όταν προέκυπταν αναποδιές στο κοπάδι

υποχρεούνταν να βρίσκεται εκεί – παρακολουθούσε μαθήματα με δασκάλους ή από

μορφωμένους ανθρώπους.

 Το 1922  ήταν η πρώτη φορά που ξεκίνησε η σχολική εκπαίδευση του Γεώργιου

Μπίκου. Όπως  ο  ίδιος  εξομολογείται  στο  χειρόγραφο  ότι   τον  δάσκαλο  που

προσέλαβαν  οι  οικογένειες  των  τσελιγκάδων,  τον  περιποιούνταν  κατά  σειρά  και

φρόντιζαν για  την  τροφοδοσία  του κάθε  μέρα και  διαφορετική  οικογένεια  για  να
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μοιράσουν τα έξοδα. Το καλοκαίρι πήγαμε στο Μποζιάρι. Τώρα πήραμε δάσκαλο για

τρεις μήνες, πήγα στην Δευτέρα τάξη, αν μπορούμε να την ονομάσουμε, του δασκάλου

του φτιάχναμε ένα καλύβι να μένει και ένα καλύβι για σχολείο  και τις περισσότερες

μέρες έξω στα δέντρα κάναμε το μάθημα, και τον ταϊζαμε με την σειρά κάθε παιδί,

ήμασταν 18 μαθητές και είχαμε μόνο 2 κορίτσια του Κεχαγιά, διότι τα κορίτσια δεν

πήγαιναν  σχολείο,  άμα  ξέρουν  γράμματα  λέει  θα  ανταλλάσουν  σημειώματα  με  τον

αγαπητικό. ( Μπίκος 1987 : 46 )

Ακόμη εκείνη την εποχή, η μόρφωση των κοριτσιών στις σχολικές τάξεις θεωρούνταν

περιττή,  αποτελούσε πολυτέλεια μόνον για τα κορίτσια των εύπορων οικογενειών,

διότι οι υπόλοιπες κοπέλες υποχρεούνταν να ασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα με

τις  δουλειές  του  σπιτιού,  την  ανατροφή  των  μικρότερων  αδελφών  και  μερικές

συγκεκριμένες χειρωνακτικές εργασίες, πάντοτε με την συνοδεία κάποιου αρσενικού

μέλους της οικογένειας τους. Θεωρούσαν πως η μόρφωση σε μια γυναίκα δεν έχει να

προσφέρει τίποτε παραπάνω από όσα ήδη γνώριζαν από το σπίτι τους, δηλαδή την

αγωγή τους και τις ηθικές αξίες που πρεσβεύει η κάθε οικογένεια. 

Το 1928 - 1929 η οικογένεια πέρασε τον χειμώνα στο Πολυδένδρι Λαγκαδά, ενώ ο

Γεώργιος, είχε σταλεί από τους γονείς του στον Λαγκαδά για να παρακολουθήσει την

τελευταία  τάξη  του  δημοτικού.  Εκεί  του  νοίκιασαν  μια  αποθήκη  που  την

διαμόρφωσαν σε δωμάτιο, και ο ίδιος τα πρωινά παρακολουθούσε τα μαθήματα, ενώ

τα απογεύματα έκανε θελήματα για να ψωνίσει στους γείτονες από την αγορά ή τους

μήνες της άνοιξης έκοβε φύλλα για να ταΐσουν τα αρνιά και προσπαθούσε να βγάζει

μόνος του τα προς το ζην. Τον επόμενο χρόνο, η κατάσταση ξεκίνησε να δυσκολεύει

όσον αφορά την δουλειά στο κοπάδι, αφού ο πατέρας του Μπίκου, είχε καταβληθεί

από την αναπηρία του και δυσκολευόταν να ενταχθεί  σε τσελιγκάτο.  Παράλληλα,

έχασαν και τα εργατικά χέρια της αδελφής του Γεωργίου της Ολυμπίας, αφού εκείνη

την άνοιξη παντρεύτηκε, και με τις εξελίξεις αυτές το βάρος έπεφτε επάνω στον ίδιο

για να ηγηθεί του κοπαδιού. 

Από το 1930 και έπειτα, με την ευχή του πατέρα του, ο Μπίκος στη νεαρή ηλικία των

δεκατεσσάρων  χρόνων  υποχρεώθηκε  να  αναλάβει  όλη  την  επιμέλεια  των  ζώων,

καθώς  οι  γονείς  του  σταμάτησαν  την  εκπαίδευση  του  και  του  ανέθεσαν  την

οικονομική οργάνωση του σπιτιού.  Σχεδόν για μία δεκαετία,  ο  Γεώργιος  Μπίκος,

δούλευε αδιάκοπα στην κτηνοτροφία, με την μέθοδο που είχε μάθει από τον πατέρα
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του, αλλάζοντας και ο ίδιος βοσκοτόπια όταν το θεωρούσε χρήσιμο και λαμβάνοντας

αποφάσεις που τον βοήθησαν να εκτρέφει το κοπάδι του. Μέσα στην δεκαετία αυτή,

ο Μπίκος δραστηριοποιήθηκε στην κτηνοτροφία, στο Λευκοχώρι, κοντά σε συγγενείς

της μητέρας του. ( Μπίκος 1987 : 70 )

Στο χωριό που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ο Γεώργιος Μπίκος με την

σύζυγο  του  αλλά  και  εκεί  που  μεγάλωσαν  τα  παιδιά  του,  η  πλειοψηφία  του

πληθυσμού  απαρτίζονταν  από  Πόντιους  πρόσφυγες  που  προέρχονταν  από  την

περιοχή του Καυκάσου, και εγκαταστάθηκαν στον τόπο αυτό μετά το 1922, ενώ στο

χωριό υπήρχαν μόνο τρείς οικογένειες Σαρακατσάνων. Η παραπάνω άποψη μπορεί να

τεκμηριωθεί τόσο από τους ίδιους τους απογόνους, οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά

όλους τους κατοίκους του χωριού όσο και τον κ. Κωνσταντινίδη, που κατάγεται από

το  Χωρύγι  και  έχει  πραγματοποιήσει  ενδελεχή  έρευνα  για  το  χωριό  στα  πλαίσια

συγγραφής  του  συγγράμματος  του  «  Οι  ρίζες  μας  »  και  αναφέρει  πως  οι

Σαρακατσάνικες  οικογένειες  στο  χωριό  ήταν  μόλις  τρεις. Ο  Κωνσταντινίδης

καταγόμενος από το Χωρύγι, κάνει αναφορά για τους Σαρακατσάνους συγχωριανούς

του, λέγοντας πως πέραν των προσφύγων από το Καρς, εγκαταστάθηκαν στο Χωρύγι

και οικογένειες των Σαρακατσάνων, oι Καπουλαίοι, οι Μπικαίοι, και οι Παρδαλαίοι.

Αρχικά στο χωριό βρέθηκε η οικογένεια του Καπούλα το 1938, ενώ ένα χρόνο μετά

εγκαταστάθηκαν  στο  χωριό  και  οι  Μπικαίοι  προερχόμενοι  από  το  Λευκοχώρι.

( Κωνσταντινίδης )

Η εγκατάσταση των Μπικαίων στο χωριό και η συναναστροφή με τους υπόλοιπους

Πόντιους κατοίκους του χωριού, Χωρυγίου, επέφερε στην οικογένεια αλλαγές στην

καθημερινότητας  τους,  καθώς  έθεταν  τη  ζωή  τους  σε  νέα  βάση,  εφόσον  είχαν

ξεκινήσει  να συναναστρέφονται  με  ανθρώπους που είχαν διαφορετικές  συνήθειες,

αντιλήψεις  και  πολιτισμικές  πρακτικές. Όπως επισημαίνει  άλλωστε  και  η Ρωξάνη

Καυταντζόγλου,  στην εισαγωγή του  βιβλίου της  «  Οικογένειες  του Παρελθόντος,

Μορφές  κοινωνικής  οργάνωσης  στην  Ευρώπη  και  τα  Βαλκάνια  »   ο  εκάστοτε

οικιακός σχηματισμός, τελεί σε στενή σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο

εντάσσεται,  και  κατά  συνέπεια,  η  οποιαδήποτε  εξέταση  του  οικιακού,  χρήζει  να

ερευνηθεί σε συνάρτηση με το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. 

67



8. Το αίσθημα της εθνικής συνείδησης στους Σαρακατσάνους

Ενδιαφέρον παρουσιάζει  ένα κομμάτι  στο χειρόγραφο του Γεώργιου Μπίκου,  στο

οποίο  αναφέρεται  στην  περίοδο  της  Τουρκοκρατίας  και  στην  στάση  που  είχαν

κρατήσει οι Σαρακατσάνοι απέναντι της. Ο γράφων θεωρεί ότι προέρχεται από τους

Σαρακατσάνους,  που  ποθούσαν  όσο  τίποτε  άλλο  την  απελευθέρωση  της

Κωνσταντινούπολης από την  Tουρκοκρατία. Εξηγεί πως ο Σαρακατσάνος ο οποίος

δεν είχε  σκοτώσει  στη ζωή του ούτε  μια φορά  Tούρκο,  δεν είχε  το δικαίωμα να

καθίσει με το ένα πόδι επάνω από το άλλο. Αυτή η στάση σώματος άρμοζε μόνον σε

άντρες  που είχαν  πολεμήσει  Tούρκους.  Όταν  καθόταν  ένας  άντρας  πάνω σε  ένα

κοτρώνι ή σε ένα σαμάρι αλόγου – διότι αυτά ήταν οι καρέκλες τους – και έστριβε το

μουστάκι του, έβαζε κι το ένα πόδι απάνω στο άλλο, λέγανε αυτός σκότωσε τούρκο.

Ο Μπίκος για να στηρίξει αυτήν τη λογική που επικρατούσε παλαιότερα δίνει το εξής

παράδειγμα: κάποια στιγμή ένας Σαρακατσάνος καθόταν καθ’ αυτόν τον τρόπο και

ένας άλλος τον ρώτησε εάν είχε  σκοτώσει Τούρκο, όταν αυτός αποκρίθηκε ότι δεν το

έχει κάνει, τότε ο πρώτος τον κλώτσησε γιατί δεν είχε το δικαίωμα να κάθεται σε

αυτή  την  στάση.  Ο  Σαρακατσάνος,  θίχτηκε  αλλά  δεν  έφερε  αντίλογο,  για  να

καθαρίσει  το όνομα και την θέση του την επόμενη μέρα σκότωσε δύο Τούρκους,

θέλοντας  να  αποδείξει  ότι  δικαίως  ανήκε  στη  φυλή  και  άξιζε  το  σεβασμό  του

περίγυρού  του.  Με βάση τα  παραπάνω,  ο  γράφων προσπάθησε να  αποδώσει  την

σημασία  που  είχε  για  τους  Σαρακατσάνους  η  Κωνσταντινούπολη  και  το  μεγάλο

σημείο στο οποίο είχε φτάσει η εναντίωση τους απέναντι στους Τούρκους. 

Όπως παρατηρούμε παραπάνω, για τους Σαρακατσάνους έπαιζε ιδιαίτερα σημαντικό

ρόλο  όχι  μόνον  να  δηλώνει  ότι  εναντιωνόταν  στη  Τουρκοκρατία,  αλλά  να  το

αποδεικνύει και εμπράκτως, σκοτώνοντας. Θεωρούνταν για αυτούς τιμή, κάθε άντρας

Σαρακατσάνος  να  είναι  φονιάς  κάποιου  τούρκου  εκείνο  τον  καιρό  και  αυτό  θα

μπορούσε να μαρτυρηθεί από την στάση του σώματος του. Ο γράφων αναφέρει για

τους Σαρακατσάνους : Οι Σαρακατσάνοι ήταν λαός περήφανος δεν δεχόταν μύγα στο

σπαθί τους, που λέει ο λόγος. Ο γράφων επισημαίνει την εναντίωση του απέναντι στον

τουρκικό ζυγό για να τονίζει το εθνικό αίσθημα που έτρεφαν για την Ελλάδα.

Παράλληλα, εξέτρεφε μεγάλη υπερηφάνεια για τη συμβολή και τη συμμετοχή που

είχαν οι Σαρακατσάνοι στον Μακεδονικό Αγώνα, ιδιαίτερα, αφού και ο πατέρας του

ιδίου, υπήρξε Μακεδονομάχος που είχε χάσει το πόδι του από τραύμα πολέμου. Για
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τον  γράφοντα,  αυτή  η  εξέλιξη  της  μάχης  η  οποία  προκάλεσε  την  αναπηρία  του

πατέρα του κόστισε σε έναν βαθμό την επαγγελματική  του πορεία.  Ο Μπίκος σε

αρκετά σημεία του χειρόγραφου μιλάει για την αγάπη που είχε στα βιβλία και την

μεγάλη θέληση του να σπουδάσει και να μην ακολουθήσει το παραδοσιακό για την

οικογένεια του επάγγελμα του κτηνοτρόφου.  Ωστόσο, λόγω αρχικά της αναπηρίας

του  πατέρα  του  και  παράλληλα  εξαιτίας  του  ότι  είχαν  χάσει  οι  γονείς  του  δύο

αρσενικούς  απογόνους,  αναγκάστηκε  να  μην  ακολουθήσει  αυτό  που  ο  ίδιος

επιθυμούσε.  Του  δόθηκαν  αρκετές  ευκαιρίες  για  μόρφωση,  αφού  παρόλη  την

νομαδική ζωή, ως άρρεν είχε το δικαίωμα να μορφωθεί. Ωστόσο για τον ίδιο δεν ήταν

αρκετή αυτή η μόρφωση και προσπαθούσε με κάθε μέσο να εμπλουτίσει τις γνώσεις

του ούτως ώστε να μπορεί να αποδώσει καλύτερα στην δουλειά του. 
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9. Μακεδονικός Αγώνας και Σαρακατσάνοι

Ο Μακεδονικός Αγώνας ήταν ο πρώτος αγώνας μετά την επανάσταση του 1821 που

ανέδειξε  ότι  η  ελληνική  ψυχή  είναι  η  ίδια  πάντα  αδάμαστη  και  ελεύθερη…  η

Μακεδονία κατοικείται από αληθινούς Έλληνες οι οποίοι παρ’ όλες τις κακουχίες και

τα βάσανα που τράβηξαν από τους τούρκους παρέμειναν έλληνες.  Σταυρόπουλος Β.

Την περίοδο της ελληνικής επανάστασης του 1821 είχαν ξεκινήσει και οι ενέργειες

για την ανεξαρτησία της περιοχής της Μακεδονίας, ωστόσο όπως έδειξε η ιστορία, οι

εξεγέρσεις του Ε. Παπά στην Χαλκιδική και του Ζαφειράκη Θ. στην Νάουσα καθώς

και αργότερα η επανάσταση του Λιτόχωρου το 1878 δεν είχαν θετικά αποτελέσματα

για  τις  ελληνικές  δυνάμεις.  Κατά τον  Βακαλόπουλο,  οι  μάχες  που δόθηκαν στην

Μακεδονία  είχαν  αμυντικό  χαρακτήρα  στοχεύοντας  στην  προστασία  και  την

απελευθέρωση του εξασθενισμένου και αποδυναμωμένου ελληνισμού που βρισκόταν

σε εκείνον τον τόπο, υποδουλωμένος για δεκαετίες από τον τουρκικό και βουλγαρικό

δεσμό. Η εξαετία 1903 – 1908 έμεινε στην ιστορία ως η περίοδος του Μακεδονικού

Αγώνα, γεμάτη με μάχες που συντέλεσαν στην διάσωση της περιοχής από ορμή του

πανσλαβισμού για την κάθοδο τους στο Αιγαίο ( Κουτσοκώστας 1984 : 148 ). 

Για τον ελληνικό πληθυσμό,  η απειλή αυτήν την φορά δεν προέρχονταν από τον

παραδοσιακό  αντίπαλο,  τους  Τούρκους,  αλλά  από  τους  Βούλγαρους.  Το  1878

σχηματίζεται η αυτόνομη Βουλγαρική ηγεμονία, η οποία, με την Συνθήκη του Αγίου

Στεφάνου το ίδιο έτος, ενισχύεται με την υποστήριξη της Ρωσίας. Η θέση για την

Μεγάλη Βουλγαρία, που απέβλεπε στα νότια σύνορα της μέχρι τον Αλιάκμονα και

τον  Όλυμπο.   Στην  Αθήνα,  βλέποντας  την  τροπή  των  γεγονότων,  ιδρύεται  το

μακεδονικό  κομιτάτο,  καθώς  είχαν  καταλάβει  ότι  υπάρχει  στα  βόρεια  εθνικός

κίνδυνος και η ανάγκη για στρατό ήταν μεγάλη. 

Στέλνεται  στην περιοχή  στρατός  από κάθε  άκρη της  χώρας,  για  να  ενισχύσει  τις

δυνάμεις των συμπατριωτών του στην Μακεδονία. Μετέχοντες σε διάφορους ρόλους

στις  μάχες  αυτές  ήταν  και  οι  Σαρακατσάνοι,  συμβάλλοντας  αποφασιστικά  και

καταλυτικά έχοντας μερίδα προσφοράς στον αγώνα. Πλούσιοι τσελιγκάδες και απλοί

φτωχοί   “σμίχτες”  ή  τσομπαναραίοι  σαν  οπλαρχηγοί,  οπλίτες  «  πράκτορες,
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πληροφοριοδότες,  τροφοδότες  και  ό,  τι  μπορεί  να  φανταστεί  ο  άνθρωπος,

εξυπηρέτησαν τον ελληνικό αγώνα πολυτρόπως » ( Ανεστόπουλος 1965 : 204 ). 

Δραστηριοποιούμενοι για χρόνια με τα τσελιγκάτα τους στα βουνά και τις πεδιάδες

της περιοχής, είχαν ιδιαίτερη συμβολή στον αγώνα, αφού ως γηγενείς, γνώριζαν όσο

κανένας άλλος έλληνας από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, τον τόπο τους, με τις

διαδρομές και τις  τοπικές συνθήκες,  διευκολύνοντας τα ελληνικά στρατεύματα ως

οδηγοί  και  αγγελιοφόροι.  Παράλληλα  σε  αρκετές  περιπτώσεις,  η  τοποθεσία  των

καλυβιών  των  Σαρακατσάνων  βοηθούσε  στον  ρόλο  των  συνδέσμων  που

αναλάμβαναν,  αλλά  και  για  να  ενισχύουν  τους  Μακεδονομάχους  με  τρόφιμα,

ιματισμό και περίθαλψη των τραυματιών. Ο βιογράφος του έλληνα μακεδονομάχου

Κώστα  Γαρέφη,  αναφέρει  :  «  Αγνοί  Έλληνες  και  φανατικοί  πατριώτες,  οι

Σαρακατσάνοι πρόσφεραν στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα ανεκτίμητες υπηρεσίες

στα  ελληνικά  αντάρτικα  σώματα...χωρίς  τους  Σαρακατσάνους  των  μακεδονικών

βουνών δεν θα μπορούσαν να σταθούν καθόλου τα ελληνικά ανταρτικά σώματα στην

Μακεδονία.  Για  τους  μακεδονομάχους  μας,  οι  Σαρακατσάνοι  διεκδικούν  επάξια

τίτλους  υψίστης  εθνικής  τιμής,  για  την  ανεκτίμητη  συμβολή  τους  στη  διάσωση  της

Μακεδονίας  από  τα  αρπακτικά  νύχια  των  Βουλγάρων  και  των  Πανσλαβιστών.

( Κωνσταντινίδης 2017 : 324 ) Ο στρατηγός Α. Κ. Ανεστόπουλος, στο σύγγραμμα

του  «  Μακεδονικός  Αγών  1903  –  1908  »  εξομολογείται  :  Όλοι  οι  κτηνοτρόφοι

Σαρακατσαναίοι  άνδρες,  γυναίκες  και  παιδιά,  κατά  την  περίοδο  του  Μακεδονικού

Αγώνα  1903 –  1908 ειργάσθησαν  πολυτρόπως,  ενισχύοντες  τα  ελληνικά  αντάρτικα

σώματα ως τροφοδότες, οδηγοί αλλά και ως ένοπλοι. Άνευ αυτών θα ήτο δύσκολος η

εξόντωσις των σλαυϊκων συμμοριών.
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9.1 O Κωνσταντίνος Μπίκος στον Μακεδονικό Αγώνα

 Ο Γεώργιος Μπίκος, επισημαίνει σε σελίδες του χειρογράφου, την συμμετοχή του

πατέρα  του,  στον Μακεδονικό  Αγώνα,  τους  ρόλους  που  διατέλεσε  αλλά  και  την

εξέλιξη της ζωής του μετά από το τραύμα που έπαθε κατά την διάρκεια μιας μάχης.

Εκεί  που  οδηγούσε  μια  ομάδα  από  20  νέους  αντάρτες  από  Γευγελή  για  Κοζάνη,

προδομένοι  από ρουμανόβλαχους των Μ. Λειβαδιών Παϊκου, τους ‘στησαν ενέδρα,

Βλάχοι και Βούλγαροι της περιοχής και έμηναν στον τόπο νεκροί τέσερης έλληνες, και

τραυματίστικαν  έξι  μεταξί  αυτών  των  τραυματιών  και  ο  πατέρας  μου.  Από  τους

κομητατζήδες σκοτόθηκαν στον τόπο τρις, τόση τουλάχηστον ακούστικαν εκήνες τις

μέρες.  Από  κεί  πήραν  τους  τραυματίες  οι  Σαρακατσάνοι  Γιάννος  Γήδαρης  –

Ταρλαγιάννης – οδηγός και αυτός σε άλα τμήματα με έναν Παρδάλη και Κωτσοκώστα

και τους πήγαν στα Μπιτόλια. Ο πατέρας μου είχε διαμπερές τραύμα στην φτέρνα, είχαν

καταστραφή τα ψηλά κόκαλα και ως να φτάσουν στο νοσοκομείο έπαθε γάγκρενα και

το κόψανε στον αστράγαλο λίγο πιο πάνο. Και έτσι έμηνε με ένα πόδι και όπως κατά

κανόνα γήνεται στην Ελλάδα, άλοι προσφέρουν αίμα και ζωή για τον τόπο αυτών που

λέγετε  Ελλάδα,  και  άλοι  απολαμβάνουν  αυτό  που  πρέπη  να  απολαύσουν  οι

προσφέροντες, τα πάντα. Και πέρασε όλοι του την ζωή ο καλός μου πατέρας ανάπηρος

και χωρίς σύνταξη. ( Μπίκος 1987 : 32 )

Το  παραπάνω  γεγονός,  στοίχισε  στον  Κωνσταντίνο  Μπίκο,  όχι  μόνο  για  την

σωματική  του  ακεραιότητα  αλλά  και  για  την  επαγγελματική  του  πορεία.  Ένας

κτηνοτρόφος νομάς, θεωρούνταν αδύνατο να είναι λειτουργικός εάν ήταν ανάπηρος,

αφού στην σκηνίτικη ζωή υποχρεούνταν σε συνεχείς μετακινήσεις. Παράλληλα   εάν

εγκαθίσταντο σε έναν τόπο, η βοσκή των προβάτων γινόταν με μεγαλύτερη δυσκολία

από έναν άνθρωπο που δεν ήταν αρτιμελής. Παρόλα αυτά, τα επόμενα χρόνια ένας

δάσκαλος ο οποίος εκτίμησε τις δυνατότητες του γιού του Κωνσταντίνου, θέλησε να

τον  κρατήσει  μαζί  του  στο  σχολείο  και  προθυμοποιήθηκε  σε  αντάλλαγμα  να

τακτοποιήσει τα απαραίτητα χαρτιά για τα δικαιολογητικά του Κωνσταντίνου για να

βγάλει  αναπηρική  σύνταξη  ως  Μακεδονομάχος.  Ο  δάσκαλος  ζήτησε  στον

Κωνσταντίνο Μπίκο να του φέρει όποιο παραπεμπτικό είχε καθώς και τα ονόματα

όσων πολέμησαν μαζί του. Ο Κωνσταντίνος και η γυναίκα του αρνήθηκαν γιατί δεν

ήθελαν να αφήσουν στον δάσκαλο το παιδί και έχασαν και την σύνταξη.
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Ο γράφων θεωρούσε αξιέπαινο τον πατέρα του για την συμμετοχή του στον Αγώνα,

ωστόσο και ο ίδιος επωμίστηκε επαγγελματικά βάρη νωρίτερα από το αναμενόμενο

λόγω αυτής της κατάστασης. Με λίγα λόγια, αυτό το γεγονός, επηρέασε αρκετούς

από  τους  τομείς  της  ζωής  του  γράφοντος  όσον  αφορά  το  οικονομικό  και  το

επαγγελματικό κομμάτι. Πάντοτε όμως ένοιωθε τιμή για τους Σαρακατσάνους και την

στάση που είχαν μέσα στον Μακεδονικό Αγώνα, και συχνά μιλούσε στα παιδιά του

για την συνεισφορά τους στον Αγώνα. Ένας από τους γιούς του, θυμάται πάντα τον

πατέρα του να του μιλά με υπερηφάνεια για εκείνη την εποχή, ενώ του τόνιζε πως

ακόμη  και  ο  Πρόξενος  Κορομηλάς,  τους  είχε  αναγνωρίσει  την  συμβολή  και  την

σπουδαιότητα  των  πράξεων  τους.  Σε  σχετική  έρευνα  που  πραγματοποίησα  στο

Μουσείο  Μακεδονικού  Αγώνα,  μελέτησα  κάποιες  επιστολές  του  Κορομηλά,  στις

οποίες  ανοιχτά  μιλάει  για  τους  Σαρακατσάνους,  για  την  συμμετοχή  των

Σαρακατσάνων στις μάχες και την βοήθεια που προσέφεραν με τις γνώσεις τους για

τα πεδία των μαχών. Ως νομάδες είχα χαρτογραφήσει περιοχές και γνώριζαν δρόμους

και μονοπάτια που μπορούσαν να βοηθήσουν τον στρατό.
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10. Τα γεγονότα στον πόλεμο του 1940

Παρόλο που δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια από τις τελευταίες αιματηρές μάχες, και

ενώ οι Έλληνες διένυαν μια εποχή ανασυγκρότησης, η Ελλάδα θέλησε να αντισταθεί

σθεναρά  απέναντι  στην  Ιταλία,  η  οποία  με  τη  δύναμη  που  κατείχε,  ζητούσε  την

αμαχητί παράδοση της χώρας. Ο ελληνικός λαός πολέμησε με θάρρος και πείσμα

απέναντι  στα  ιταλικά  στρατεύματα  με  όποιο  υλικό  και  εφόδιο  διέθετε.  Όπως

ολόκληρου του ελληνικού έθνους, μεγάλη υπήρξε και η προσφορά των Κιλκισιωτών

στην εθνική δοκιμασία που είχε ξεσπάσει. Ο κάθε ένας κάτοικος βοηθούσε με όποιο

μέσω μπορούσε να συνεισφέρει στον αγώνα σε πόστο που εξυπηρετούσε καλύτερα το

στράτευμα.  Σθεναρές  μάχες  του  δεύτερου  Παγκοσμίου  πολέμου,  δόθηκαν  και  σε

περιοχές όπως το Κιλκίς που κατοικούνταν σε μεγάλο ποσοστό από πρόσφυγες που

προσπαθούσαν να σταθούν στα πόδια τους και να ξαναστήσουν τις ζωές τους στον

καινούριο  γι  αυτούς  τόπο.  Το  ίδιο  προσπάθησαν  και  οι  γηγενείς,  ψάχνοντας

επικερδείς λύσεις για να προκόψουν και να σταθούν στα πόδια τους οικονομικά σε

έναν τόπο που είχε πληγεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια.  

Τον Απρίλιο του 1939, ο Μπίκος Γεώργιος, κατατάχτηκε στο 19ο Σύνταγμα πεζικού,

και υπηρέτησε μόνον οκτώ μήνες, καθώς είχε ανάπηρο πατέρα και θεωρούνταν ο

ίδιος προστάτης της οικογένειας του, για τον λόγο αυτό απολύθηκε τον Δεκέμβριο

του ίδιου έτους.  Μετά την απόλυση του από τον στρατό,  εγκαταστάθηκε μόνιμα,

αφού είχε ήδη μεταφέρει τους προηγούμενους μήνες την οικογένεια και το κοπάδι

τους από το Λευκοχώρι, στο Χωρύγι, και πέραν των κτηνοτροφικών του εργασιών

άνοιξε εκείνη την περίοδο παντοπωλείο αφού παρατήρησε ότι έλειπε από το χωριό

ένα τέτοιου είδους μαγαζί και άδραξε την ευκαιρία να δουλέψει σε μονοπώλιο.

Τα  πολιτικά  γεγονότα  όμως  τον  πρόλαβαν,  και  μέσα  στους  επόμενους  μήνες,

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει  και πάλι την εστία του και την εργασία του για να

καταταγεί στο 67ο Σύνταγμα πεζικού εφόσον είχε κηρυχτεί ο πόλεμος του ’40 και

έπρεπε να ξεκινήσουν για το πεδίο μάχης κοντά στην περιοχή της Αλβανίας. Κατά τα

λεγόμενα του, παρουσιάστηκε στο 1ο τάγμα, στον 3ο λόχο, με λοχαγό του τον Ζήκο

Κωνσταντίνου, ενώ όπως αναφέρει το τάγμα τους ενώθηκε με την 17η μεραρχία. 
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10.1 Η συμμετοχή του Γεώργιου Μπίκου στον πόλεμο του 1940

Στην  αρχή,  ο  γράφων  υποστηρίζει  ότι  ήταν  υπεύθυνος  για  την  αγορά  και  την

προμήθεια του κρέατος για το τάγμα κατά την διάρκεια της μετακίνησης τους από

την περιοχή του Κιλκίς μέχρι την Αλβανία καθώς η διαδρομή τους, πεζοί, διαρκούσε

28 ημέρες.  Στα Ελληνοαλβανικά εδάφη την περίοδο του Β΄ παγκοσμίου πολέμου,

είχε παραταχθεί ο στρατός της Ιταλίας, με σκοπό την επίθεση απέναντι στον ελληνικό

στρατό.  Τα  γεγονότα  των  μαχών  ξεκίνησαν  να  διαδραματίζονται  στα  τέλη  του

Οκτωβρίου  του  1940,  μέσα  στις  εβδομάδες  εκείνες  πραγματοποιήθηκαν  σφοδρές

συγκρούσεις  μεταξύ  των  δύο  αντίπαλων  στρατοπέδων,  με  τελικό  νικητή  τους

Έλληνες,  οι  οποίοι  κατόρθωσαν  να  αποτρέψουν  την  εισβολή  των  Ιταλών  στα

ελληνικά εδάφη. Δύο από τις πρώτες και σημαντικότερες συγκρούσεις, που έπαιξαν

καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του πολέμου, ήταν η μάχη της Πίνδου και η μάχη της

Ελαίας  – Καλαμά.  Κατακτώντας  νίκες  και  στις  δύο μάχες,  οι  ελληνικές  δυνάμεις

εισχώρησαν στις  περιοχές που είχαν προηγουμένως κατακτήσει  οι  Ιταλοί,  ενώ τις

επόμενες  ημέρες  στα  τέλη  του  Νοεμβρίου  κατευθύνθηκαν  στην  Κορυτσά  και  το

Πόγραδετς.

Ο  στρατός  που  είχε  ξεκινήσει  από  το  Κιλκίς,  μαζί  και  ο  Μπίκος,  έφθασε  στην

Αλβανία στις 21 Νοεμβρίου, με σκοπό να επιτεθούν απέναντι στην Κορυτσά, ωστόσο

εξηγεί πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη τελικά αφού την επόμενη ημέρα κιόλας στις 22

του μήνα η Κορυτσά έπεσε.  Στρατοπέδευαν για άλλες  οκτώ ημέρες  έξω από την

Κορυτσά, και όπως ισχυρίζεται ο Μπίκος μέχρι την περίοδο εκείνη θεωρούσε τον

εαυτό του ευνοημένο,  λόγω της ειδικότητας του τροφοδότη που του είχαν δώσει.

Αρχές  του Δεκέμβρη ο Μπίκος περιγράφει στο χειρόγραφο του ότι ξεκίνησαν για το

Πόγραδετς όπου έκαναν να φτάσουν περίπου οκτώ ημέρες. Κατά την διάρκεια της

διαδρομής, εκτελούσε  χρέη μάγειρα, αφού λόγω της παλαιότερης ενασχόλησης του

με  τα  ζώα,  γνώριζε  και  ετοίμαζε  φαγητό  για  τους  στρατιώτες  όπως  κοκορέτσι,

κεφαλάκια ψητά και ό, τι άλλο είχε την δυνατότητα να φτιάξει. Την 1η Δεκεμβρίου

ξεκινήσαμε για το Πόγραδετς, και τα ξημερώματα 9 του μηνός Δεκεμβρίου βρεθήκαμε

στην  πρώτη  γραμμή  του  πυρός,  η  πόλη  του  Πόγραδετς  ήταν  νεκρά  ζώνη.  Εμείς

περάσαμε νύχτα την πόλη και βρεθήκαμε στην άκρη της πόλης στους πρόποδες του

τραπεζοειδούς υψώματος.  ( Μπίκος 1987 : 120 )
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10.2 Στην πρώτη γραμμή των πυρών – Οι πεσόντες συμπολεμιστές

Από την στιγμή που έφθασε ο στρατός στο Πόγραδετς, οι υποχρεώσεις του άλλαξαν,

πλέον  και  ο  ίδιος  βρέθηκε  στην  πρώτη  γραμμή  της  μάχης  που  όπως  περιγράφει

αναλυτικά  στο χειρόγραφο ήταν ιδιαίτερα σκληρή.  Άρχισε να βάζει  το περιπολικό

κατά των θέσεων τον τζαλων ,  στην αρχή άρχισε το ορεινό πυροβολικό, ύστερα από

λίγο το πεδινό και μετά και το βαρύ. Αφού σφυροκόπησαν τις ιταλικές θέσεις αρκετά,

έπαψαν να βαρούν και εδόθη το σύνθημα της επιθέσεως και άρχισαν να βαρούν οι

σάλπιγγες,  προχωρείτε.  Και  άρχισε  η  επίθεση.  Τι  ήταν  εκείνο  το  τρομερό,  μόλις

σταμάτησε  το  πυροβολικό  μας,  άρχισαν  να  βαρούν  οι  Ιταλοί  με  όλμους,  βροχή

πολυβόλα, και εμείς προχωρήσαμε με άλματα. Ο πρώτος νεκρός του λόχου μας ήταν ο

δεκανέας Ματσουκατίδης Αλέξης,  απ το Μεταλλικό. Τον πήρε η σφαίρα πολυβόλου

ανάμεσα στα μάτια, έπεσε δίπλα μου. ( Μπίκος 1987 : 121 )

 Στην συνέχεια , ο Μπίκος θυμάται και τον δεύτερο πεσόντα της μάχης, τον λοχία,

Σουλτογιάννη  Κωνσταντίνο,  ο  οποίος  τραυματίστηκε  από  πυρά  στο  κεφάλι.  Τον

Σουλτογιάννη, κατάφεραν να τον μεταφέρουν στο ορεινό χειρουργείο και από εκεί

στην Κορυτσά όπου και  πέθανε  μετά  από λίγες  ημέρες. Η μάχη συνεχίστηκε  επί

ημερών, αλλά οι απώλειες για την ελληνική πλευρά ήταν μεγάλες. Χαρακτηριστικά,

αναφέρει ο γράφων στο κείμενο του :  Η διμοιρία μας ήταν στο άκρο δεξιό και μας

χτυπούσε  ένα  ιταλικό  πολυβόλο  πλευρικά  και  έτσι  η  διμοιρία  μας  από  33  άντρες,

έμειναν μόνο 7, βέβαια και ολόκληρο το τάγμα δεν είχε καλύτερη τύχη, διότι την άλλη

μέρα που κάναμε τραπεζοειδές το κυριέψαμε αλλά οι απώλειές μας ήταν τρομακτικές . (

Μπίκος 1987 : 122 )
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10.3 Τα κρυοπαγήματα – Στο νοσοκομείο της Κορυτσάς

Για  να  ισορροπήσουν  οι  ελληνικές  απώλειες  από  το  τάγμα,  ούτως  ώστε  να

εξασφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας της στρατιωτικής υπηρεσίας στον τόπο των

μαχών  βρέθηκαν στο σημείο στρατιώτες από την Πάτρα. Οι συγκροτημένες αυτές

ομάδες επιστράτευσης ονομάζονταν έμπεδα και είχαν στόχο να αναπληρώσουν τους

τραυματίες του πολέμου αλλά και τον αριθμό αυτών που είχαν χάσει τη ζωή τους στο

πεδίο της μάχης. Παράλληλα ήταν υπεύθυνοι για τη συντήρηση του στρατιωτικού

υλικού, την ενίσχυση επιπλέον δυνάμεων στον στρατό και τη διαφύλαξη στρατηγικής

σημασίας περιοχών των μετόπισθεν. Το τάγμα στο οποίο ανήκε ο Μπίκος έμεινε στην

περιοχή εκείνη μέχρι την αλλαγή του χρόνου, αλλά όπως επισημαίνει  δεν έδωσαν

άλλη μάχη. Ωστόσο έμεναν στην πρώτη γραμμή στα μέσα του χειμώνα, γεγονός που

δυσχέραινε  την  παραμονή  τους,  και  προσέθετε  απώλειες  στρατιώτες  που

αντιμετώπιζαν κρυοπαγήματα κυρίως στα πόδια. 

Στο χειρόγραφο περιγράφεται πως το χιόνι έφθανε πάνω από μισό μέτρο, κατά την

διάρκεια της περίπολου, τα χέρια των ανδρών κολλούσαν από την παγωνιά επάνω

στο όπλο. Αντιμέτωπος με κρυοπαγήματα βρέθηκε και ο γράφων, καθώς τα πόδια του

πρήστηκαν και μαύρισαν. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι του έσκισαν τα άρβυλα και

αναγκάστηκαν  να  τον  μεταφέρουν  μαζί  με  άλλους  παθόντες  στο  νοσοκομείο  της

Κορυτσάς με αφόρητους  πόνους.  Στο σημείο αυτό μας  διηγείται  την ιστορία  που

διαδραματίστηκε μέσα στο νοσοκομείο, αφού αρχικά η κατάσταση του έδειχνε ότι θα

χρειαστεί ακρωτηριασμός και στα δύο άκρα. Το βράδυ της δεύτερης μέρας, ήλθε ένας

αρχίατρος  και  ύστερα  από  πρόχειρη  εξέταση,  μας  είπε  :  Εσείς  οι  τρεις  αύριο  για

χειρουργείο,  δυστυχώς  δεν  υπάρχει  άλλος  τρόπος.  Είπε  στον  καθέναν  μας  τι

χειρουργείο  θα  κάνει.  Εμένα  μου  είπε  ότι  το  δεξί  πόδι  θα  κοπεί  πάνω  απ  τον

αστράγαλο, το αριστερό όλη η πατούσα πλην της φτέρνας.( Μπίκος 1987 : 123 )  Στο

σημείο αυτό, ο Μπίκος είχε απογοητευτεί πλήρως, θεώρησε ότι η ζωή του θα είχε

τερματιστεί, αφού είχε ζήσει και τον πατέρα του που είχε μείνει και εκείνος ανάπηρος

στον Μακεδονικό αγώνα και ήξερα καλά ότι δεν θα μπορούσε να εργαστεί όπως

έκανε  μέχρι  τότε.  Παράλληλα,  γνώριζε  ότι  είναι  ο  τελευταίος  απόγονος  της

οικογένειας  του  και  πίστευε  ότι  θα  ήταν  ιδιαίτερα  δύσκολο  να  συνεχίσει  ως  “

σακάτης ” την ζωή του και να δημιουργήσει την δική του οικογένεια. 
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Όπως σε άλλες περιπτώσεις έτσι κι εδώ η τύχη ήταν με το μέρος του, ενώ και ο ίδιος

σκέφτηκε κάποια ιδέα για να γλιτώσει τον ακρωτηριασμό. Όταν ρωτήθηκε από τον

θεράποντα  ιατρό  για  το  ονοματεπώνυμο  του,  τον  ρώτησε  εάν  γνωρίζει  και  έχει

κάποια συγγένεια, με τον συνονόματο του, Μπίκο Γεώργιο από το Καλίνοβο. Εκείνη

τη στιγμή, ο Μπίκος θεώρησε ότι του δινόταν μια δεύτερη ευκαιρία, είπε στον γιατρό

ότι είναι ο αδελφός του πατέρα του – ενώ στην πραγματικότητα ήταν πρώτος του

ξάδελφος  –  αλλά  ισχυρίστηκε  ότι  είναι  θείος  του  για  να  θεωρηθεί  στενός  του

συγγενής. Στο άκουσμα αυτού, ο γιατρός εξήγησε στον Μπίκο ότι με τον “ θείο” του

είχε οικογενειακή φιλία, καθώς και ο ίδιος είχε διατελέσει γιατρός για κάποιο χρονικό

διάστημα στο νοσοκομείο του Κιλκίς. Έδωσε εντολή στους νοσοκόμους και έβαλαν

θερμοφόρες  στους  τρεις  στρατιώτες,  ενώ τους  είπε  πως  όλα θα  καθορίζονταν  το

επόμενο πρωί αναλόγως με την πορεία της κατάστασης τους. Την άλλη μέρες τους

εξέτασε ξανά και τους ενημέρωσε πως οι δύο από αυτούς θα συνέχιζαν την θεραπεία

στο νοσοκομείο για κάποιες μέρες ακόμα, αλλά για τον τρίτο δυστυχώς δεν υπήρχε

διέξοδος από το χειρουργείο. 

Μετά από μερικές ημέρες, η ροή του αίματος επανήλθε στα πόδια του Μπίκου, και

στις τελευταίες εξετάσεις που πραγματοποίησε, τον ενημέρωσαν πως κατάφεραν να

σώσουν τα πόδια του και σε λίγο καιρό θα περπατούσε ξανά όπως παλιά. Χάρηκε και

αυτός  ( ο γιατρός ) για τον τρόπο μου και μου είπε σχεδόν το αυτί να μην ακούν οι

άλλοι : Δυστυχώς Μπίκο είναι πόλεμος και στον πόλεμο δεν υπάρχει καιρός και πολλές

εξετάσεις , φροντίζουμε ψυχή να μην βγει και πόδια και χέρια να λείπουν λίγο πειράζει,

δυστυχώς ο πόλεμος αυτά έχει. Αλλά χάριν του φίλου μου, έβαλα τα δυνατά μου και με

χαρά σου λέω αύριο φεύγεις για Φλώρινα και από κει για Θεσσαλονίκη και σε ένα

μήνα θα περπατήσεις  μια  χαρά,  όπως πριν. (  Μπίκος  1987 :  124 ) Τα πράγματα

εξελίχθηκαν ακριβώς όπως τα είχε προβλέψει  ο γιατρός.  Ο Μπικος βρέθηκε στην

Φλώρινα και  από εκεί  στο 7ο στρατιωτικό  νοσοκομείο,  που νοσηλεύτηκε  για ένα

ακόμη μήνα μέχρι που ανέκτησε πλήρως την κινητικότητα του. Αργότερα, μετά το

εξιτήριο του νοσοκομείο, μεταφέρθηκε στα έμπεδα του Πανοράματος Θεσσαλονίκης,

μαζί με άλλους στρατιώτες που είχαν νοσηλευτεί προηγουμένως. 
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10.4 Επιστροφή στις επάλξεις

Στον Άξονα των δυνάμεων της Γερμανίας και της Ιταλίας εντάχθηκε και η Βουλγαρία

τον  Μάρτιο  του  1941,  βοηθώντας  τα  γερμανικά  στρατεύματα  να  εισχωρήσουν

νοτιότερα, για να επιτεθούν στον ελληνικό στρατό που ήταν ήδη εξαντλημένος από

τις  χειμερινές  μάχες  στα  αλβανικά  βουνά.  Τα  ξημερώματα  της  6ης Απριλίου,  οι

Γερμανοί επιτίθενται κατά μήκος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ενώ οι Έλληνες

αντεπιτίθενται  από  σημεία  που  υπήρχαν  ακόμη επίγεια  και  υπόγεια  οχυρωματικά

έργα,  για  την  άμεση  απόκρουση  της  όποια  εχθρικής  εισβολής  στην  λεγόμενη  «

Γραμμή  Μεταξά  »  .  Αρχικά  τα  οχυρά  έμειναν  ανέπαφα  από  τις  επιθέσεις  των

αντιπάλων, ωστόσο έσπασε ένα μόνον σημείο δυτικά του όρου Μπέλλες από όπου

και βρήκαν πρόσβαση να εισβάλλουν οι Γερμανοί στην κοιλάδα της Ροδόπολης, και

από  εκεί  έφτασαν  και  στην  περιοχή  του  Κιλκίς.  Τα  γερμανικά  στρατεύματα

προχώρησαν στο Κιλκίς  από τον δρόμο του Μεταλλικού,  ενώ στις  9 Απριλίου,  η

πόλη βρισκόταν ήδη υπό γερμανική κατοχή. 

Χαρακτηριστική  υπήρξε  η  άμυνα  των  ελληνικών  στρατευμάτων,  τα  οποία

λειτουργούσαν οργανωτικά, και συγκροτούνταν τόσο από νέους στρατιώτες όσο και

από αυτούς που είχαν γιατρευτεί και είχαν μαζέψει τις δυνάμεις  τους για τις νέες

σφοδρές  συγκρούσεις.  Πλέον όλοι  είχαν βγει  στην πρώτη γραμμή της  μάχης,  όχι

μόνον  απλοί  στρατιώτες  και  κάτοικοι  της  περιοχής  αλλά  κάθε  Έλληνας  που

μπορούσε να προσφέρει. Σε σχετικό απόσπασμα, ο γράφων δίνει λεπτομέρειες στο

κείμενο του για ανθρώπους που δεν είχαν ξανά πολεμήσει στις μάχες που είχαν δοθεί

τον προηγούμενο χρόνο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, πως ο Μπίκος, όλους τους ανθρώπους που έπαιξαν

σημαντικό ρόλο στην ζωή του, είτε αυτούς που του είχαν θέσει εμπόδια, είτε αυτούς

που  του  έκαναν  κάποιο  καλό,  τους  θυμόταν  μέχρι  το  τέλος  της  ζωής  του  και

μπορούσε  να  τους  μνημονεύσει  ονομαστικά.  Ένας  από  αυτούς  τους  ανθρώπους

υπήρξε  και  ο  ταγματάρχης  του  Αλέξανδρος  Τσανάκας,  ο  λοχαγός  του  Τελώνας

Αλέξανδρός αλλά και  ο διμοιρίτης και φίλος του Τέντες Αριστείδης. Γνωρίστηκε με

αυτούς  τους άνδρες στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης,  και καθώς ο γράφων είχε ήδη

περάσει από το αλβανικό μέτωπο συζητούσαν για τα πεπραγμένα και την κατάσταση

που επικρατούσε στο πεδίο της μάχης. Ο Τέντες είχε αναλάβει την διμοιρία και έβαλε

τον Μπίκο στην θέση του βοηθού του.  Ξεκίνησαν μαζί από την Θεσσαλονίκη με
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τρένο  και  έφτασαν  μέχρι  την  Δοϊράνη.  Από  το  σημείο  εκείνο  με  τα  πόδια

ακολούθησαν μια διαδρομή και  κατέληξαν στις  Μουριές  όπου και  έγινε  η πρώτη

επαφή με τον εχθρό. 

Ακροβολισθήκαμε κατά μήκος της γραμμής και αρχίσαμε το ντουφεκίδι. Εμείς με τα

παλιά ντουφέκια και ο εχθρός με όλα τα σύγχρονα μέσα, κρατήσαμε καμία ώρα και

πριν ξημερώσει οπισθοχωρήσαμε και πιάσαμε τα υψώματα Νταβά Τεπέ. Στον λόχο δεν

υπήρχε  Μακεδόνας,  όλοι  παλαιοελλαδίτες. (  Μπίκος  1987 :  126 ) Δεδομένων των

παραπάνω,  ήταν  δύσκολο  για  κάποιον  που  δεν  καταγόταν  από  την  περιοχή  να

γνωρίζει  τα μονοπάτια και να μπορεί  να εκτελέσει  χρέη οδηγού για την διμοιρία.

Αυτό  το  ρόλο  ανέλαβε  ο  Μπίκος  αφού  εφ  ενός  ήταν  σε  μέρη  που  είχε  ξανά

κυκλοφορήσει και αφ ετέρου γνώριζε λόγω του νομαδισμού τοποθεσίες που ακόμη

υπήρχαν καλύβια Σαρακατσάνων που θα μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμοι.  Ο

λοχαγός και ο διμοιρίτης, εμένα ρωτάν που βρισκόμαστε και που θα πάμε.  Έχουμε

χάσει  την  επαφή  τους  λέω με  τους  άλλους.  Εγώ  τα  μέρη  τα  ήξερα,  τους  λέω,  θα

τραβήξουμε  από δω,  θα συναντήσουμε τον  δρόμο που πάει  Πορόϊα για  Κιλκίς,  θα

βρούμε στρατό και θα συνδεθούμε. ( Μπίκος 1987 : 126 )

Έχοντας αυτές τις σκέψεις για την πορεία της διαδρομής στο μυαλό του, ο Μπίκος

τους  κατεύθυνε  στο  σημείο  που  υπήρχαν  τα  καλύβια  του  Τσακώμη,  και  εκεί  θα

μπορούσαν να ανασυγκροτηθούν και να ανεφοδιαστούν, αφού είχαν ήδη περπατήσει

αρκετά και ήταν νηστικοί.  Για να μπορέσουν να είναι πιο ευκίνητοι και γρήγοροι,

είχαν πετάξει όλα τους τα σακίδια με την τροφοδοσία στην περιοχή των Μουριών.

Στα καλύβια  έφαγαν και  βρήκαν βοήθεια,  όπως θυμάται  ο  γράφων,  έστειλαν  μια

διμοιρία με οδηγό έναν Τσακώμη να βρει στρατό για να συνδεθούν μαζί τους και την

επόμενη  ημέρα  όλοι  μαζί,  κατεβήκαν  προς  το  χωριό  Αμάραντα.  Εκεί  δυο  λόχοι

πιάσαμε τα μπουριά έξω απ το χωριό σε ένα ύψωμα και περιμέναμε τους Γερμανούς.

Εν  τω  μεταξύ,  από  την  Δευτέρα  βρέχει  συνεχώς  μέρα  νύχτα.  Κατά  τις  11  η  ώρα

βλέπουμε μια γερμανική φάλαγγα από την σερβική Δοϊράνη, πέρασε στην ελληνική και

κατευθύνεται  για  Κιλκίς,  από  τον  άλλο  δρόμο  και  έρχεται  από  το  χωριό  Ακρίτα.

Βλέπουμε ένα μπουλούκι έρχεται κατευθείαν σε μας, δεν ξέρουμε τι είναι, ο λοχαγός

λέει : Γερμανικός στρατός είναι, πρέπει να τους βάλουμε.- Μα κυρ-λοχαγέ, του λέω,

έτσι έρχεται ο στρατός που πολεμάει; Μπουλούκι; Αυτοί έρχονται σαν κοπάδι πρόβατα,

οι  δικοί  μας είναι,  οπισθοχωρούν άτακτα οι  Σέρβοι.  Αυτός,  -Όχι,  βάλτε  πυρ.  Εγώ

άρχισα να φωνάζω : Μη παιδιά, είναι δικοί μας. ( Μπίκος 1987 : 127 )
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Στο  σημείο  αυτό  δημιουργήθηκε  μεγάλη  διένεξη  μεταξύ  του  λοχαγού  και  του

Μπίκου, με αποτέλεσμα να διατάξει ο πρώτος να αφοπλίσουν τον Μπίκο και να τον

δέσουν. Εγώ έπιασα μια πέτρα και φωνάζω : Μην ρίχνετε παιδιά και μην πλησιάζετε,

περιμένετε  λίγο ακόμα και  θα δείτε.  Έγινε  σύγχυση στον λόχο. Εν τω μεταξύ άλλη

φάλαγγα  γερμανική  έρχεται.  Μόλις  είδε  το  μπουλούκι  τους  έβαλαν.  Το  μπουλούκι

διαλύθηκε και το βάζουν στα πόδια. Έρχονται καταπάνω μας, ήλθε και ένας χωρικός

πολιτοφύλακας,  ο  οποίος  είχε  κιάλια,  διότι  εμείς  δεν  είχαμε.  Ο  χωρικός  ήλθε

κατευθείαν σε μένα, διότι απ την κατεύθυνση που ερχόταν έπεσε πάνω μου, του λέω :

Για κοίταξε με τα κιάλια αυτοί τι είναι; Μόλις κοίταξε μου λέει : Στρατός είναι, αλλά

δικοί μας δεν είναι και όπλα δεν βλέπω να έχουν. ( Μπίκος 1987 : 127-128 )Ο Μπίκος

ζήτησε κατευθείαν να μιλήσει στον λοχαγό και του είπε να κοιτάξει κι ο ίδιος με τα

κιάλια. Εκείνος μόλις είδε, διέταξε πυρ και επιτέθηκε εναντίον του Μπίκου. Θα σε

σκοτώσω, μας πήρες στον λαιμό σου, θα μας πιάσουν. Και έβγαλε πιστόλι. Μπήκε ο

Τέντες στην μέση και με γλίτωσε. Ως να γίνει αυτό, έφτασαν μερικοί απ το μπουλούκι,

μόλις  μας  είδαν,  σήκωσαν  τα  χέρια.  Λέω  του  λοχαγού  :  Λοχαγέ,  είναι  Σέρβοι

στρατιώτες. Ήλθαν συνεννοηθήκαμε, ήλθε και το υπόλοιπο μπουλούκι, οι περισσότεροι

ήταν αξιωματικοί. Κατά τις 2 η ώρα, άλλη φάλαγγα Γερμανών. Αυτοί κατευθύνονται

στο χωριό, ο λοχαγός διατάζει να βάλουμε. Εγώ είπα άδικα θα σκοτωθούμε, αλλά αφού

διατάζει θα βάλουμε. Μόλις βάλαμε όμως τις πρώτες ντουφεκιές, άρχισαν οι Γερμανοί

με τα δράζια και μας βούλωσαν. Αφήσαμε –όπως έμαθα ύστερα- τρεις νεκρούς και

οκτώ τραυματίες και το βάλαμε στα πόδια, από μια ρεματιά και γλιτώσαμε.  ( Μπίκος

1987 : 128 )

Η διένεξη που δημιουργήθηκε μεταξύ του λοχαγού και του ιδίου  παραλίγο να του

στοιχίσει την ζωή του, αφού θεωρήθηκε ότι προσπάθησε να αποπροσανατολίσει το

στρατό. Όταν ηρέμησαν τα πνεύματα και είχαν απομακρυνθεί πλέον από την απειλή,

ο λοχαγός  πλησίασε τον Μπίκο και έλυσε την παρεξήγηση : Μπίκο, παραλίγο να σε

σκοτώσω, κι όμως έπρεπε να σε ακούσω, και την πρώτη φορά και τώρα, πόσα παιδιά

χάσαμε δεν ξέρω, και σου ζητώ συγχώρεση διότι εσύ ξέρεις από πόλεμο, ενώ εγώ και ο

Αριστείδης μόνο στα χαρτιά τον ξέρουμε τον πόλεμο. ( Μπίκος 1987 : 129 ) 

Από κει τραβήξαμε μες τα βουνά, βγήκαμε απάνω στην κορυφογραμμή, τι να δούμε

μόλις βγήκαμε, απάνω από το Μπέλλες και Πορόϊα ο στρατός μπουλούκι έρχονταν.

Πυροβόλα, κάρα, άλογα, γέμισε ο τόπος στρατός, νύχτωσε και βρέχει. Ο λοχαγός και ο

ανθυπολοχαγός,  κόλλησαν κοντά μου και μου λένε όπου πας θα ‘ρθουμε μαζί σου.

81



Μείναμε την νύχτα στο βουνό και πριν ξημερώσει , κατεβήκαμε στο χωριό Κεντρικό.

Εκεί ήταν οι αποθήκες στρατού. Ο κόσμος άνοιξε τις αποθήκες κι έπαιρνε ό, τι έβρισκε.

Μπήκαμε  μέσα  σε  μια  αποθήκη,  είχε  ρούχα,  αμέσως  πετάξαμε  τα  βρεγμένα  και

φορέσαμε στεγνά, ντυθήκαμε καλά, αλλά πεινάμε, ψωμί δεν βρίσκαμε. Προχωρήσαμε,

φτάσαμε στο Οτμανλί – Δίβουνο- εκεί μας ‘δωσαν ψωμί και φύγαμε, το βράδυ φτάσαμε

στο Λευκοχώρι. Εκεί πήγαμε σε έναν κουμπάρο μου και μείναμε δυο μέρες. Μάθαμε ότι

οι Γερμανοί κατέλαβαν την Θεσσαλονίκη, είπα στους αξιωματικούς να τους πάω στο

χωριό μου ως να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, και ύστερα φεύγουν. Αυτοί δεν θέλησαν,

με  παρακάλεσαν  να  τους  βρω ρούχα  πολιτικά  να  φορέσουν  και  να  τους  πω  ποιο

δρομολόγιο να ακολουθήσουν για να φτάσουν στον Σταυρό Χαλκιδικής, να φύγουν για

την Μέση Ανατολή. Πράγματι,  τους βρήκα ρούχα, πήραν και  από μια γκλίτσα, σαν

τσομπάνηδες και ξεκίνησαν. Τους έδωσα συστάσεις που θα παν. ( Μπίκος 1987 : 130 )

Λόγω των πολλών μετακινήσεων ως κτηνοτρόφος, ο Μπίκος είχε από την οικογένεια

του γνωστούς και φίλους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αρκετά στην κεντρική

Μακεδονία, ούτως ώστε οι δύο άντρες να φτάσουν ασφαλείς στην Χαλκιδική. Πρώτα

τους  έστειλε  στην  -  Γιουβέζνας   -  Άσσηρο  κοντά  στην  περιοχή  του  Λαγκαδά

Θεσσαλονίκης, όπου και ο ίδιο είχε κατοικίσει πριν μερικά χρόνια, στον φίλο του τον

Απόστολο Τζελέπη, έπειτα δεύτερη στάση στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, στον

θείο  του  και  συνονόματο,  Μπίκο  Γεώργιο.  Από  εκεί  τους  συμβούλεψε  να

κατευθυνθούν προς την Κοκάλο, στον φίλο του Ανδρέα Μάτα, ενώ τέταρτος σταθμός

τους έστειλε στην Ρεντίνα στον επίσης φίλο του καλό Γιώργο Τζελέπη.

Ο Μπίκος ξανά συναντήθηκε με τον Τέντε αρκετά χρόνια αργότερα το 1965, καθώς

εκείνος τότε διατελούσε πρόεδρος Εφετών. Όπως του εξομολογήθηκε ακολούθησαν

πιστά τις  οδηγίες που τους  είχε δώσει  και  έφτασαν με ασφάλεια στον προορισμό

τους. Παρακάτω, ο γράφων θυμάται με λησμονιά τον αποχαιρετισμό που είχαν έξω

από το Λευκοχώρι, όταν ο λοχαγός Τελώνας απευθυνόμενος στον Τέντε του είπε για

τον Μπίκο : Αριστείδη, χάνουμε τον πολύτιμο και καλό μας σύντροφο. 
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10.5 Η ζωή στο Κιλκίς το 1941

Το  Κιλκίς  σύμφωνα  με  τις  τελούσε   υπό  γερμανική  κατοχή,  ενώ  η  ανατολική

Μακεδονία  βρισκόταν  υπό  βουλγαρική  κατοχή.  Την  εποχή  εκείνη,  ο  γράφων

εξομολογείται ότι στην περιοχή τα πράγματα κυλούσαν σε ήρεμους ρυθμούς, χωρίς

να υπάρχουν διαμάχες ανάμεσα στα γερμανικά στρατεύματα και τους κατοίκους, με

τους Γερμανούς να ζητούν από τους πολίτες να παραδώσουν οποιοδήποτε πολεμικό

υλικό είχαν. Οι Γερμανοί  δεν μας φέρονταν και άσχημα. Έβγαλαν κάτι ανακοινώσεις

και γέμισε ο τόπος και ‘λεγαν : Δεν πρόκειται να σας ενοχλήσουμε, ό, τι ανάγκες έχετε

από γιατρούς και φάρμακα να ‘ρχεστε σε μας, μόνο μην μας ενοχλείτε, ό, τι όπλα έχετε

να τα παραδώσετε, διότι όπου βρούμε όπλο ή οτιδήποτε πολεμικό υλικό, εκείνο το σπίτι

θα το κάψουμε και τον νοικοκύρη θα τον φυλακίσουμε, διαφορετικά θα ‘μαστε καλά.

Και πράγματι δεν μας ενόχλησαν καθόλου, πηγαίναμε ελεύθερα όπου θέλαμε. ( Μπίκος

1987 : 133 )

Ο Γιώργος Εχέδωρος, στο σύγγραμμα του « Μακεδονία, η ιστορία του Κιλκίς", κάνει

αναφορά για την ληστρική επιδρομή των νοτιοσλάβων στην περιοχή, και εξηγεί ότι

άνθρωποι από τα χωριά της νοτιοσλαβίας, σημερινή περιοχή της Βόρεια Μακεδονίας,

παρακινούμενοι  από  Βουλγάρους  εισχώρησαν  στα  ελληνικά  εδάφη  με  σκοπό  να

εκφοβίσουν τους κατοίκους, μέσω των λεηλασιών που πραγματοποιούσαν. Την ίδια

άποψη παραθέτει και ο Μπίκος, ο οποίος κάνει λόγο για αρπαγές, τρομοκρατίες και

λεηλασίες  από  μεριάς  τους. Αμέσως  παραπονέθηκαν  οι  ελληνικές  αρχές  στην

γερμανική διοίκηση. Τους περιόρισαν κατά κάποιον τρόπο. Μόλις ήλθαν οι Βούλγαροι

στο  Κιλκίς  κι  άρχισαν  να  ενοχλούν  τα  χωριά,  αμέσως  ο  διοικητής  χωροφυλακής

Τζαμαλούκας και ο υποδιοικητής Δοϊράνης ανθυπομοίραρχος Κ. Μίτσιου βγήκαν στο

κλαρί,  είχαν  και  καμία  τριανταριά  παιδιά  μαζί  τους  και  προειδοποίησαν  τους

Βούλγαρους να κάτσουν ήσυχα, και όπως έγινε.( Μπίκος 1987 : 133 ) Από το σημείο

αυτό και έπειτα, ξεκινάει η αφήγηση του για την αντιστασιακή δράση των κατοίκων

και  τα  παρελκόμενα  που  είχαν  να  αντιμετωπίσουν  λόγω  της  σύγχυσης  των

καταστάσεων. 
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11. Γεγονότα υπό τον ΕΑΜ

Υπό το  καθεστώς  της  δικτατορίας  της  4ης Αυγούστου,  το  Κομμουνιστικό  Κόμμα

Ελλάδος  είχε  βρεθεί  σε  δυσχερή  θέση,  αφού  το  κύριο  χαρακτηριστικό  της

δικτατορίας του Μεταξά ήταν ο αντικομουνιστικός της χαρακτήρας και στόχος της να

εξαλείψει οποιοδήποτε κομμουνιστικό στοιχείο υπήρχε στην χώρα. Από την πρώτη

στιγμή  ξεκίνησαν  διώξεις,  φυλακίσεις  και  σκληρά  βασανιστήρια  στα  μέλη  του

κομμουνιστικού κόμματος ( Ιστορία του ελληνικού έθνους ΙΕ : 1978 : 389 ).Υπήρξαν

πολλές περιπτώσεις συλλήψεων και οδηγήσεων τους στην εξορία,  ενώ παράλληλα

είχε ξεκινήσει  και η λογοκρισία,  κλείνοντας την εφημερίδα αριστερού χαρακτήρα,

τον ριζοσπάστη. Ωστόσο, με την γερμανική εισβολή την άνοιξη του 1941 και την

κατοχή του ελληνικού εδάφους, μερικά από τα μέλη κατόρθωσαν να επιστρέψουν και

να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας εκ νέου το κομμουνιστικό

κόμμα, ενώ προσπαθούσαν παράλληλα να συμπεριλάβουν στο πλευρό του και άλλες

αριστερές παρατάξεις. 

Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, γεννήθηκε το Εθνικό Εργατικό Απελευθερωτικό Μέτωπο

( ΕΕΑΜ ), στο οποίο συμπεριλαμβανόταν οι εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις

της  Ελλάδας.  Η  ίδρυση  του  Εθνικού  Εργατικού  Απελευθερωτικού  Μετώπου

πραγματοποιείται  επίσημα  τον  Σεπτέμβριο  του  1941  με  πρωτοβουλία  του

κομμουνιστικού  κόμματος  Ελλάδος  και  επικρατεί  ως  η  μεγαλύτερη  αντιστασιακή

οργάνωση  κατά  την  περίοδο  της  κατοχής.  Μερικούς  μήνες  αργότερα,  τον

Φεβρουάριο  του  1942  δημιουργείται  το  στρατιωτικό  σκέλος  του  Εθνικού

Απελευθερωτικού  Μετώπου,  ο  Ελληνικός  Λαϊκός  Απελευθερωτικός  Στρατός

(  Ε.Λ.Α.Σ.  )  απαρτιζόμενος  από  εθελοντικό  αντάρτικο  στρατό  με  τρεις  βαθμίδες

διοίκησης, τον καπετάνιο, τον στρατιωτικό και τον πολιτικό. Ο καπετάνιος ήταν ο

ανώτερος ιεραρχικά, θεωρούνταν αρχηγός των ανταρτών έχοντας την εποπτεία και

δρομολογώντας την στρατολόγηση. 

Έπειτα  ήταν  στρατιωτικός,  έχοντας  αρμοδιότητες  για  το  τεχνικό  κομμάτι,

οργανώνοντας τον σχεδιασμό και την διεκπεραίωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Τέλος  υπήρχε  ο πολιτικός,  ρόλος  του οποίου ήταν η διάδοση των σκοπών στους

αντάρτες  και  στον  λαό,  αντιπροσωπεύοντας  τον  ΕΑΜ.  Σε  αρκετά  σημεία  του

κειμένου  του  Μπίκου,  συναντάμε  συχνά  την  λέξη  καπετάνιος,  αναφερόμενος  σε

ανθρώπους του περιβάλλοντος του, κυρίως συγχωριανούς του, που ήταν γνωστή η
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δράση τους στον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Στα ένοπλα ανταρτικά

σώματα  τους  Ε.Λ.Α.Σ.  εισχώρησαν  πολλοί  πολίτες  από  την  περιοχή  του  νομού

Κιλκίς, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση τους

απέναντι  στην  κατοχή  του  τόπου  τους.  Τα  επιμέρους  τμήματα  των  ανταρτών

απαρτίζονταν από νέους και άνδρες από κάθε χωριό του νομού, και δρούσαν κυρίως

στα Κρούσια και το Πάϊκο. ( Εχέδωρος  2007 : 566 )
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11.1 Ο ρόλος του δάσκαλου Ευσέβιου στην πολιτική αγωγή του Μπίκου

Η πρώτη αναφορά που γίνεται μέσα , στο χειρόγραφο για τις πολιτικές πεποιθήσεις

του Μπίκου είναι άμεσα συνυφασμένη με τον δάσκαλο που είχε συναντήσει και τον

είχε επηρεάσει με τις συμβουλές που του είχε δώσει, αλλά και με την κατάληξη της

ζωής του, τον Ευσέβιο. Ο Ευσέβιος ήταν ένας ποντιακής καταγωγής άντρας που ήταν

δάσκαλος στο χωριό Περιστέρι, του Κιλκίς και είχε συνδεθεί με τον γράφοντα κατά

τη  διάρκεια  του  χειμώνα   του  1927.  Εκείνη  την  εποχή,  σε  συζήτηση  που  είχε

αναπτυχθεί  μεταξύ  τους,  ο  Μπίκος  συγκράτησε τα λόγια  του δασκάλου του,  που

έχρηζε μεγάλης εκτίμησης στο πρόσωπο του και ακολούθησε την συμβουλή που του

είχε δώσει. 

Πιο  συγκεκριμένα,  ο  Ευσέβιος,  προέτρεψε  τον  ανήλικο  τότε  συντάκτη  του

χειρογράφου, να μην αναμειχθεί σε καμία παράταση πολιτική, ούτε αριστερή αλλά

ούτε και δεξιά. Γιώργο πρόσεχε μην ανακατευτείς σε καμία οργάνωση. Η αριστερά που

βγήκαν με το σύνθημα Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, αυτό είναι δόλωμα, ο σκοπός

τους είναι όταν λευθερωθούμε να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας το ΚΚΕ. Δεν

βλέπεις  που κάθε μέρα σκοτώνουν τους βασιλόφρονες  και αυτοί-  οι  βασιλόφρονες-

κάνανε την άλλη οργάνωση την ΠΑΟ- Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση- αυτή

την οργάνωση δεν την ‘καναν να απελευθερωθούν απ τους Γερμανούς, την ‘καναν για

να γλιτώσουν από αυτούς να μην τους σκοτώσουν όλους, όπως είναι λίγοι, διότι δεν

έχουν προηγούμενο και δεν μπορούν να οργανωθούν να γίνουν πολλοί, για να μην τους

σκοτώσουν όλους οι εαμήτες κομμουνιστές, θα αναγκαστούν να συμμαχήσουν με τον

κατακτητή – και αυτό επιδιώκει το ΚΚΕ – και θα γίνει μεγάλο κακό, και όταν φύγουν

οι  Γερμανοί  θα γίνει  μακελειό μεγάλο,  θα σκοτωθεί  πολύς κόσμος  και  όπως έγινε.

( Μπίκος 1987 : 55 )

Παρόλο που όπως υποστηρίζει ο γράφων ο δάσκαλος ήταν από τους ανθρώπους που

τηρούσαν και για τον εαυτό τους τις συμβουλές που έδιναν στους άλλους, και δεν

ανακατεύτηκε με κάποια οργάνωση, τα πράγματα εξελίχθηκαν άσχημα. Στο διπλανό

χωριό το Φανάρι, σκότωσαν ένα μέλος της ΠΑΟ και με τον τρόπο τους διέδωσαν ότι

ο Ευσέβιος έβαλε τους ανθρώπους του ΕΛΑΣ να τον σκοτώσουν, διότι είχε ο ίδιος

προσωπικό συμφέρον. Η πραγματική αιτία είχε να κάνει με τα χωράφια του Ευσέβιου

και  του θύματος,  αφού συνόρευαν,  και κάποτε οι δύο άντρες είχαν διαπληκτιστεί

μεταξύ τους για διαφορές που είχαν προκύψει λόγω της γειτονίας των χωραφιών. Με
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το πρόσχημα ότι ο Ευσέβιος ήθελε να απαλλαχτεί από την παρουσία του θύματος,

κατηγορήθηκε ότι ενήργησε με δόλο συνεργαζόμενος με τον ΕΛΑΣ, ούτως ώστε να

δημιουργηθεί μια σχετική αναταραχή στην περιοχή.  

Τα αδέλφια του θύματος το πίστεψαν προς στιγμήν, και για να εκδικηθούν, μετά από

τρεις μέρες έπιασαν τον Ευσέβιο έξω απ το χωριό, και αφού τον τυράννησαν τον

σκότωσαν.  Αργότερα,  αποκαλύφθηκε  η  αλήθεια  για  την  δολοπλοκία  που  είχε

προκύψει  για  την  άδικη  κατηγορία  του  δασκάλου,  αλλά  ήδη  υπήρχαν  δύο  αθώα

θύματα.  Ωστόσο,  ο  στόχος  είχε  επιτευχτεί  και  είχε  ξεκινήσει  να  απλώνεται  ένα

αίσθημα φόβου στο χωριό, οι κάτοικοι είχαν τρομοκρατηθεί  και με την κατάλληλη

προπαγάνδα κατέφυγαν αρκετοί νέοι και νέες στην περιοχή όπου συγκεντρώνονταν ο

ΕΛΑΣ  στα  Κρούσια.  Αφού  τον  καλύτερο  άνθρωπο,  τον  δάσκαλο,  σκότωσαν  οι

παοτζήδες  ,  από  μας  δεν  θα  αφήσουν  κανέναν.  Κρατώντας  την  συμβουλή  του

Ευσέβιου, τις επόμενες χρονιές που ακολούθησαν ο Μπίκος δεν ανακατεύτηκε με τις

πολιτικές οργανώσεις, αφού φυσικά εκτός των άλλων δεν είχε και την πολυτέλεια

αυτής της επιλογής αφού από τα εφηβικά του χρόνια είχε αναλάβει ο ίδιος όλη την

οργάνωση του κοπαδιού και κατείχε τον πρώτο λόγο, εφόσον ο πατέρας του είχε

πλέον αποσυρθεί. 

Από το 1929 και για μια δεκαετία, έως  το 1939, δεν γίνεται κάποια αναφορά μέσα

στο  χειρόγραφο  για  τα  πολιτικά  δρώμενα,  παρά  μόνον  εξηγεί  πως  λόγω του  ότι

γνώριζε  να  διαβάζει,  στο  χωριό  μαζεύονταν  όλοι  στο  καφενείο  και  τους  έκανε

ανάγνωση τις εφημερίδες της εποχής.  Η εφημερίδα μου ήταν απαραίτητη, μαζεύονταν

γύρω μου και εγώ διάβαζα και τους εξηγούσα τα διάφορα γεγονότα, και ήταν πολλά τα

πολιτικά γεγονότα το Μάρτιο του 1935. Έγινε το κίνημα του Βενιζέλου, και απότυχε,

άρχισαν  τα  στρατοδικεία,  οι  τουφεκισμοί,  το  φθινόπωρο  το  δημοψήφισμα,  ήλθε  ο

Βασιλιάς  Γεώργιος.  Το  ’36  έγιναν  εκλογές,  τον  Αύγουστο  έγινε  η  δικτατορία  του

Μεταξά, τον ίδιο χρόνο το Κιλκίς, από επαρχία έγινε νομαρχία. Όλοι ‘τρεχαν γύρω

μου,  να διαβάσω εφημερίδα και να τους πω τα νέα,  και να είμαι  σε ηλικία 18-19

χρονών. Άκουγες και ‘λεγαν : Έτσι είναι, αφού το είπε το Μπικάκι, είναι σωστό, ή, στο

Μπικάκι πήγαινε και ρώτα, αυτό θα σου πει τι θα κάνεις. ( Μπίκος 1987 )
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11.2 Εαμοκρατία

Στο δεύτερο μέρος του χειρογράφου, ο γράφων εξιστορεί αναλυτικά τα γεγονότα που

συνέβησαν από το καλοκαίρι του 1942 και έπειτα στην περιοχή του Κιλκίς και της

Θεσσαλονίκης όσον αφορά το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο και την δράση του.

Ο  ίδιος  δεν  μετείχε  στο  πλευρό  των  κομμουνιστών  και  αρκετές  φορές  βρέθηκε

αντιμέτωπος  με  διάφορες  κατηγορίες  που του είχαν προσάψει.  Ωστόσο όπως μου

επισήμαναν οι απόγονοι του δεν προκαλούσε ποτέ με την στάση του και δεν υπήρχε

κάποια ανοιχτή κόντρα ανάμεσα τους. Το χωριό του, το Χωρύγι, που βρίσκεται στην

περιοχή του Κιλκίς ο Μπίκος αναφέρει ότι αντιλήφθηκε πως άρχισε να οργανώνεται

από  το  καλοκαίρι  του  1942,  ενώ  ο  ίδιος  θεωρούσε  πως  η  οργάνωση  αυτή  δεν

επρόκειτο για αντίσταση αλλά για μια οργανωμένη κίνηση του ΚΚΕ. 

Παρακάτω αφηγείται ότι ορισμένα νεαρά άτομα από τον τόπο του, έφυγαν για την

περιοχή των Κρουσίων, όπου είχαν μαζευτεί και από άλλες περιοχές της Μακεδονίας

Έλληνες,  οι  οποίοι  στρατολογήθηκαν  δίπλα  στο  πλευρό  των  αξιωματικών  της

χωροφυλακής, υπομοίραρχων Τζαμαλούκα Α. και του Μήτσου Κ. για να πολεμήσουν

τους  γερμανούς.  Η  κεντρική  Μακεδονία  μαζί  με  την  Θεσσαλονίκη,  ανήκε  στην

γερμανική ζώνη ελέγχου από την τριπλή κατοχή που είχε επιβληθεί στην Ελλάδα από

τους Γερμανούς, τους Βούλγαρους και τους Ιταλούς. Η περιοχή του Κιλκίς και των

γύρω  χωριών  είχε  κυριαρχηθεί  από  γερμανικά  στρατεύματα.  Ωστόσο,  ο  γράφων

εξηγεί  πως από όσο γνωρίζει  ο ίδιος,  μόνον στην περίπτωση που οι  Γερμανοί  θα

χτυπήσουν σε κάποια ομάδα ατόμων ή σε κάποιο χωριό, οι Έλληνες θα ξεκινούσαν

μάχη εναντίον τους, διαφορετικά δεν είχαν πρόθεση να προκαλέσουν τα γερμανικά

στρατεύματα, καθώς οι Γερμανοί απειλούσαν  ότι στην περίπτωση που πάθει κακό

πρώτος  ένας  Γερμανός  στρατιώτης,  σε  αντίποινα,  θα  χτυπηθούν  δέκα  Έλληνες.

Παρατηρούμε  ότι  κατά  τα  λεγόμενα  του  Μπίκου,  η  στάση  των  κατοίκων  στην

περιοχή  εκείνη,  είχε  αμυντικό  χαρακτήρα  και  όχι  επιθετικό,  αφού  σε  φόβο

μεγαλύτερων εχθροπραξιών, οι Έλληνες ήθελαν να προστατεύσουν όσο το δυνατόν

περισσότερο  τον  πληθυσμό  των  ατόμων  που  είχαν  βρεθεί  στην  πρώτη  γραμμή

απέναντι από τις κυρίαρχες δυνάμεις. 

Στην συνέχεια, ο γράφων εξομολογείται πως μεγαλύτερος ήταν ο εχθρός εκ των έσω

παρά ο γερμανικός στρατός, αφού αναφέρει χαρακτηριστικά :  Χτήπησαν στην αρχή η

εαμήτε  τον  Τζαμαλούκα  και  ύστερα  άρχησαν  στα  χωριά  άνευ  λόγου.  Το  πρωί
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βρησκόταν ένας έλληνας σκοτομένος που τον ήξεραν ότι ήταν Μεταξηκός πρόεδρος ή

άλο  στέλεχος  επί  δικτατορίας  του  Μεταξά.  Φούντωσε  το  κακό,  ο  κόσμος

τρομοκρατήθηκε,  αντί  να φοβάτε απ τους  κατακτιτές,  φοβόταν απ τους  ίδιους  τους

χωριανούς του, ο κόσμος πήρε τα βουνά να γλυτόση. Βάλαν δικούς τους ανθρώπους,

πηγέναν στους γερμανούς και λέγαν ότι χθες φύγαν για το βουνό ο τάδε και ο τάδε, εν

τω μεταξύ σκότοναν και κανέναν γερμανό μεμονομένο, διότι οι γερμανοί ήταν ξένιαστη

ως τότε. Αυτή τη προδωσία την ρήχναν σε όποιον χωριανό ήθελαν να σκοτόσουν. Με

αυτόν τον τρόπο κατόρθωσαν να γεμίσουν  τα βουνά νέους  σε 2 παρατάξης και  να

κάψουν ολόκληρα χωριά οι γερμανοί και να σκοτόνουν αθώους κάθε μέρα. ( Μπίκος

1987 : 139 )

Να σημειωθεί  εδώ, ότι η παραπάνω παρατήρηση ενδεχομένως προέρχεται  από τα

προσωπικά βιώματα του Μπίκου. Ο ίδιος παραπάνω από μία φορά βρέθηκε κατά την

δική του ομολογία υπόδικος για πράξεις τις οποίες δεν διέπραξε, αντιμετωπίζοντας

κατηγορίες για πράγματα που δεν κατονομάζει Εξομολογείται στο χειρόγραφο του

μόνο την διαδικασία σύλληψης του, τους ανθρώπους που τον κατηγόρησαν αλλά και

αυτούς που τον στήριξαν, καθώς και την έκβαση της κάθε υπόθεσης με την οποία

βρέθηκε  αντιμέτωπος.  Παρόλο  που  ο  ίδιος  δήλωνε  δεξιός  στις  πολιτικές  του

πεποιθήσεις σε όλη την διάρκεια της ζωής του, δεν  ήθελε να συμμετέχει σε κάποια

από τις δύο αντίπαλες παρατάξεις. 
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11.3 Οι διενέξεις μεταξύ Μπίκου και ΕΑΜ

Ο Μπίκος, για πρώτη φορά, κατηγορήθηκε για προδοσία, αφού δεν είχε δώσει τα

ονόματα των συγχωριανών του, που είχαν φύγει για το βουνό και οδηγήθηκε μέσα σε

μια νύχτα για το εκτελεστικό απόσπασμα. Στάθηκε τυχερός όπως ο ίδιος αναφέρει,

αφού εκεί  βρέθηκε ένας αξιωματικός,  το όνομα του οποίου αναφέρεται  μέσα στο

χειρόγραφο, που τον είχε ο Μπίκος διμοιρίτη όταν εκτελούσε στην στρατιωτική του

θητεία στις Σέρρες το 1939. Ο αξιωματικός, γνωρίζοντας τον Μπίκο, και καθώς είχαν

αναπτύξει μεταξύ  τους δεσμούς φιλίας, τον υπερασπίστηκε και κατόρθωσε να τον

γλιτώσει από την ποινή του. 

Την δεύτερη φορά που είχε καταδικαστεί εις θάνατο ο γράφων, ισχυρίζεται πως ήταν

για  να  δημιουργηθεί  αναταραχή  στην  περιοχή  του  χωριού  του,  και  σε  φόβο

αντιποίνων  να  καταφύγουν  στα βουνά όσο το  δυνατόν περισσότεροι  νέοι  άντρες,

αφού δεν ήταν μεγάλος ο αριθμός αυτών που κατέφευγαν με την θέληση τους, αλλά

υπήρχαν  οι  περιπτώσεις  όπου  οι  άνθρωποι  του  ΕΛΑΣ  ή  αντίστοιχα  του  ΠΑΟ

δημιουργούσαν καταστάσεις εκφοβισμού ούτως ώστε να φανατίσουν τον λαό. 

Καταλυτικό ήταν το γεγονός της ασθένειας του πατέρα του, Κωνσταντίνου το 1944,

και η αντιμετώπιση που είχε τόσο από τους Γερμανούς αξιωματικούς και γιατρούς

όσο και  από τους Εαμήτες του χωριού του. Το καλοκαίρι του ’44 ο πατέρας του

ασθένησε  από  προστάτη,  και  δεδομένων  των  δυσχερών  συνθηκών  εκείνης  της

εποχής,  ο  γράφων  τον  μετέφερε  αρχικώς  στο  Πολύκαστρο,  μια  κωμόπολη  που

βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον τόπο του. Εκεί ο Γερμανός γιατρός που τον

εξέτασε  αποφάνθηκε  ότι  η  κατάσταση  του  έχρηζε  εγχειρήσεως  το  συντομότερο

δυνατόν  και  έστειλε  τους  δύο  άντρες  στην  Θεσσαλονίκη  όπου  μπορούσε  να

πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο. Παράλληλα, έδωσε σαφείς οδηγίες στον Γιώργο πώς να

φροντίσει τον πατέρα του μέχρι να φτάσουν εκεί, και του εξήγησε πως η κατάσταση

ήταν ιδιαίτερα επίπονη και δυσάρεστη. Θετική εντύπωση του προκάλεσε, όταν στο

τέλος της εξέτασης, ο Μπίκος προσφέρθηκε να πληρώσει τον γερμανό γιατρό με μία

λίρα, πράγμα το οποίο εκείνος δεν δέχτηκε με κανέναν τρόπο. 

Την επόμενη μέρα, αφού είχαν επιστρέψει στο Χωρύγι, ξεκίνησαν οι δύο άντρες μαζί

με την αδελφή του Γιώργου, Παρασκευή, και τον γαμπρό του για την Θεσσαλονίκη

ώστε να ακολουθήσουν την συμβουλή του θεράποντος ιατρού.  Λίγο έξω από το

χωριό τους όμως, τους σταμάτησαν τρεις άντρες οι οποίοι τους διέταξαν να γυρίσουν
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πίσω το κάρο καθώς δεν επιτρεπόταν να βγουν έξω από το Χωρύγι, στην συνέχεια θα

τους  έστελναν  αυτοί  σε  δικούς  τους  γιατρούς  που  θα  μπορούσαν  από  εκεί  να

γιατρέψουν τον Κωνσταντίνο. Παρά την προσπάθειά τους να τους μεταπείσουν αλλά

και τα βογγητά του ασθενούς, οι άντρες επέμεναν πως δεν υπήρχε καμία περίπτωση

να τους επιτραπεί να φύγουν και τους παρέπεμψαν σε έναν Ιταλό γιατρός, ο οποίος

όμως συμφωνούσε στην άποψη του Γερμανού,  ότι  δεν μπορούσε να βοηθήσει  με

κάποιον τρόπο και  πως η μοναδική λύση για κρατηθεί  στην ζωή ο Κωνσταντίνος

ήταν να φτάσουν στην Θεσσαλονίκη όπου εκεί μπορούσε να του δοθεί η κατάλληλη

ιατρική περίθαλψη.

 Όπως εξηγεί στην συνέχεια ο συντάκτης του χειρόγραφου, η απαγόρευση της εξόδου

από το χωριό πραγματοποιούνταν από ανθρώπους του ΕΑΜ . Το Χωρύγι εκείνο τον

καιρό ήταν γεμάτο με κρυμμένους αντάρτες, που ανήκαν στο Σύνταγμα του Καπετάν

Κολοκοτρώνη, και λόγω αυτού δεν επιτρεπόταν σε κανέναν να βγει έξω από το χωριό

ούτως ώστε να  εξασφαλισθεί η μυστικότητα και να μην διαρρεύσει το γεγονός. Η

κατάσταση αυτή, της ομηρίας μέσα στο χωριό τους,  αποδείχτηκε μοιραία για την

πορεία της υγείας του Κωνσταντίνου, οι πόνοι έγιναν ακόμα πιο έντονοι, ενώ λόγω

της συχνής  χρήσης  του  καθετήρα  παρουσιάστηκε  πρόβλημα και  στην κύστη του.

Μετά από μια εβδομάδα, ο Μπίκος κατάφερε να τον μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη σε

γιατρό  για  να  πραγματοποιήσει  την  εγχείρηση,  αλλά ήταν  ήδη μάταιο,  αφού την

επόμενη μέρα που έφτασαν, ο πατέρας του πέθανε. Δεν κατάφεραν να τον φέρουν

πίσω  στο  χωριό  του  για  να  ταφεί  και  η  κηδεία  έγινε  στα  νεκροταφεία  της

Ευαγγελίστριας στην Θεσσαλονίκη, τον Αύγουστο του 1944.   

Με την επιστροφή στο χωριό, ως είθισται οι συγχωριανοί επισκέφτηκαν το σπίτι του

Μπίκου  για  να  τον  συλλυπηθούν  για  τον  θάνατο  του  πατέρα  του,  μαζί  με  τον

υπόλοιπο κόσμο, ήταν και μέλη του ΕΑΜ , και με την παρουσία τους προκλήθηκε

μια  αναταραχή στο  σπίτι.  Ο  Μπίκος  τους  θεωρούσε  υπαίτιους  για  τον  χαμό  του

πατέρα του, αφού αυτοί ήταν που τους είχαν παρεμποδίσει ούτως ώστε να φτάσουν

στο νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη και να χειρουργηθεί ο Κωνσταντίνος εγκαίρως.

Τους επιτέθηκε φραστικά, λέγοντας τους πως οι ίδιοι ήταν που έφεραν τον πατέρα

του στην μοιραία κατάληξη, αφού θα μπορούσαν όπως ισχυρίστηκε, να του δώσουν

μαζί του έναν δικό τους άνθρωπο εμπιστοσύνης να τους συνοδέψει, πληρώνοντας τον

ο ίδιος, για να σιγουρευτεί ότι θα πραγματοποιήσουν το ταξίδι για λόγους υγείας και

δεν θα έρθουν σε επικοινωνία με κάποιον για να τους προδώσουν.  ( Μπίκος 1987 )
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 Από αυτό το σημείο και έπειτα, οι σχέσεις του με τους ανθρώπους του ΕΑΜ ήταν

τεταμένες, και ξεκίνησαν να τον παρακολουθούν σε κάθε του βήμα.  Εσής δεν ήστε

έλληνες  ήστε  χηρότεροι  και  απ τους  κατακτιτές  διότι  αυτοί  μου δωσαν της  πρώτες

βοήθιες  και  με  συμβούλεψαν  τι  να  κάνω  και  στάθηκε  αδύνατον  να  πάρουν  και

χρήματα. Να φύγεται. ( Μπίκος 1987 : 145 ) Στις 10 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα, δύο

άγνωστοι, κατά τα λεγόμενα του, και μετά από αρκετές μέρες παρακολούθησης του

στην δουλειά του, μέσα στο χωριό αλλά και όταν πήγαινε στην πόλη του Κιλκίς,

συνέλαβαν τον γράφοντα μέσα στο χωριό του, και τον μετέφεραν σε ένα διπλανό

χωριό, την Μεγάλη Βρύση. Ήταν η τρίτη φορά που βρισκόταν σε αυτήν την θέση και

θεώρησε πως εκείνη τη στιγμή δε θα μπορούσε να γλιτώσει πάλι.

 Όπως εξομολογείται, ξεκίνησαν να τον ανακρίνουν ώστε να βρούνε αφορμή για να

τον σκοτώσουν,  και  να  του κάνουν  ερωτήσεις  για  πράγματα που αφορούσαν τον

ΕΑΜ και το χωριό του, αλλά δεν ήταν δυνατόν ο ίδιος να τα γνωρίζει εφόσον δεν

είχε κάποια ανάμειξη. Είχε καταλάβει ότι βρισκόταν σε δύσκολη θέση και δεν θα

μπορούσε εύκολα αυτήν την φορά να σώσει τον εαυτό του. Έτσι προσπάθησε να τους

δείξει ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν πραγματικά τον σκοτώσουν : Τι με βασανίζετε

( διότι με χτήπισαν και αρκετά για να μαρτυρήσω ) να σας πω εκίνα που δεν ξέρω , από

φόβο ότι  και να κάνεται  δεν ξέρω τίποτα να σας πω διότι το γνωρίζεται καλά δεν

ανακατεύτικα  πουθενά  ,  σκοτόστε  με  να  τελιόνουμε  όπως  σκοτόνεται  κάθε  μέρα,

μαθημένοι ήστε σ αυτήν την δουλειά. Αλά να ξέρεται τον πατέρα μου τον σκοτόσατε,

εγώ και οι συγγενής μου ήπαμε, τι να κάνουμε, πόλεμος είναι, ανομαλία αναρχία είναι,

ας κάτσουμε ήσιχα, εγώ όμως αν χαθώ όχι το σώη μου μονάχα αλά η ίδια η μάνα μου

( πράγμα που δεν κάναμε ως τώρα) θα πάει στο Κιλκίς και θα φέρη τους γερμανούς

και θα κάψουν όλο το Κυρέτς, διότι γνωρίζη όλα τα κρυσφίγετα του χωριού. ( Μπίκος

1987 : 146 )

Ο Μπίκος σε αυτήν την κατάσταση προσπάθησε να τους φοβίσει για να αποτρέψει

την τιμωρία του. Προσωπικώς δεν θεωρώ ότι θα πραγματοποιούσε αυτήν του την

απειλή εφόσον μέχρι εκείνη την στιγμή ποτέ δεν είχε αναμειχθεί με τις εχθροπραξίες

ανάμεσα στις δύο αντίπαλες παρατάξεις και δεν είχε καμία πρόθεση να στοχοποιήσει

κανέναν από τους συγχωριανούς του.  Είχα πάρει μυροδιά τηχαία, και στο ιερό της

εκλισίας  που το είχαν γεμάτο  όπλα που την προηγούμενη μέρα στο μνημόσηνο του

πατέρα μου, πήγα μέσα κάτι να ρωτήσω τον παπά και τα ίδα. Αυτό ήταν νόμησαν ότι τα

γνωρίζα  όλα,  αμέσως  άλαξαν  τακτική  (  γιατί  λένε  καμιά  φορά  το  θάρος  σώζη  ).
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(  Μπίκος  1987  :  147  )  Αυτή  του  η  κίνηση  είχε  αποβεί  καθοριστική,  αφού  τον

άκουσαν  προσεκτικά  του  είπαν  ως  δεν  έχουν  σκοπό  να  του  κάνουν  κακό,  αλλά

θεώρησαν  ότι  επειδή  είχε  χάσει  πρόσφατα  τον  πατέρα  του  ίσως  βρισκόταν  σε

ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση και θέλησαν να τον πιέσουν για να δουν τι έχει να

τους εκμυστηρευτεί. 

Στην συνέχεια τον ρώτησαν σε ποιόν φίλο του θα μπορούσαν να τον μεταφέρουν για

να διανυκτερεύσει το βράδυ και την επόμενη ημέρα να τον έστελναν πίσω στο χωριό

του για να μην ανησυχεί η μητέρα του, να την προλάβει πριν συμβεί τίποτα κακό,

εννοώντας να μην πραγματοποιήσει την απειλή του και τους προδώσει.  Πραγματικά,

τον μετέφεραν στο σπίτι ενός στενού του φίλου στο ίδιο χωριό, εκεί τους περίμενες

και  ένας  στρατιωτικός  από  το  χωριό  του,  και  κατάλαβε  ο  Μπίκος  ότι  από  εκεί

προέρχονταν οι  όποιες  πληροφορίες  για εκείνον.  Παρόλο που ζήτησε επίμονα  να

επιστρέψει στο χωριό του, έμειναν το βράδυ εκεί και την επόμενη μέρα έφυγαν για το

Χωρύγι. 

Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που υπήρξε κάποιο πρόβλημα μεταξύ τους, μετά

από αυτό το συμβάν ο γράφων θεωρεί  ότι  άρχισαν να τον εμπιστεύονται  και δεν

υπήρξε κάποιο πρόβλημα μετέπειτα. Αυτό ήταν και το τελευταίο, δεν με ξαναπήραξαν

μέχρη  τέλους  της  ανωμαλίας,  και  μου  είχαν  και  κατά  κάπιον  τρόπο  εμπηστοσήνη.

Πέρασε αυτός ο μήνας και ο άλος και φθάνομε στις 4 Νοεμβρίου, ξημερώνη Σάββατο,

άρχησε το μακελιό στο Κιλκίς, διότι είχαν φύγη η γερμανοί. Αυτοί που θα χτυπούσαν

τους γερμανούς έσφαξαν 7000 έλληνες αθώους και φεραν τι λευτεριά.  ( Μπίκος 1987 :

149 )                                    

Ένας από τους γιούς του Γεώργιου Μπίκου σε συνέντευξη που μου παραχώρησε μου

εξήγησε για την περιρρέουσα  πολιτική κατάσταση του χωριού, για την ανάμειξη των

συγχωριανών  αλλά  και  για  τη  στάση  που  κράτησε  ο  πατέρας  του.  Σε  κάθε  σόι

Σαρακατσάνων ένα άτομο έκανε κουμάντο, κάτι αντίστοιχο που γίνεται τώρα με τους

λαούς της ανατολής όπως είναι οι κούρδοι, έτσι ήταν τότε οργανωμένες οι κοινωνίες.

Οι υπόλοιποι υπάκουαν. Αυτό το έκαναν και οι Σαρακατσάνοι και οι πόντιοι, για τους

Θρακιώτες δεν ξέρω. Παρακάτω μου αναλύει το μορφωτικό επίπεδο του κόσμου που

συμμετείχαν στις δυο αντίπαλες παρατάξεις και τους λόγους που επέλεγε ο καθένας

στρατόπεδο.  Ο κόσμος τότε ήταν κατά κύριο λόγο αμόρφωτος, όχι απλά αμόρφωτος

είχε  άγρια  ένστικτα,  λόγω  της  ταλαιπωρίας  που  ζούσε  και  των  εμπόλεμων
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καταστάσεων. Για να καταλάβεις την διαφορά, λίγο παραδίπλα από το δικό μας το

χωριό, ήταν η Νέα Καβάλα, εκεί είχαν εγκατασταθεί κόσμος που είχε έρθει το 1934,

τους είχε φέρει ο Μεταξάς, καπνεργάτες, αυτοί διέφεραν από εμάς, ανεξάρτητα από τις

πολιτικές τους πεποιθήσεις ήταν πιο εκλεπτυσμένος κόσμος, ήξεραν να κρατούν μια

ομπρέλα  όταν  βρέχει.  Είχαν  ζήσει  σε  αστικές  κοινωνίες  και  μπορούσες  να  τους

αναγνωρίσεις τις διαφορές τους από τους ντόπιους, που ήμασταν πολύ πίσω σε αυτά.

Εδώ η βία ήταν  μέσα  στην ζωή τους,  όποιος  είχε  εξουσία  είτε  ο  δάσκαλος  είτε  ο

αστυνομικός χτυπούσαν, έπεφτε ξύλο, αλλά θεωρούνταν δεδομένο τότε και είχε γίνει

αποδεκτό.

 Στην συνέχεια εξηγεί ποιος ήταν ο κόσμος που στρατολογούνταν στον ΕΑΜ.  Οι

αριστεροί, οι αντάρτες που τους έλεγαν, δεν προέρχονταν από τις υψηλές κοινωνικές

τάξεις, απαρτίζονταν συνήθως από τον αγροτικό πληθυσμό, από ανθρώπους τελείως

αμόρφωτους, δεν είχαν εντάξει μέσα τον αστικό πληθυσμό. Στις μεγάλες πόλεις, στην

Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στον Βόλο, στην Πάτρα, όπου υπήρχε δηλαδή βιομηχανία,

υπήρχαν τα εργατικά σωματεία, τα οποία δεν μπορούσαν να τα πυκνώσουν μέσα στην

οργάνωση.  Έπαιρναν  κόσμο  από την  ύπαιθρό,  τους  έδιναν  και  ένα  όπλο  και  τους

έλεγαν εσύ τώρα έχεις εξουσία. Η βιαιότητα που ασκούσαν βέβαια, οφείλονταν κυρίως

σε αυτόν που τους διοικούσε. Γενικά και οι δύο παρατάξεις έκαναν τα χειρότερα που

μπορείς να φανταστείς. Και οι μεν και οι δε, σκότωναν και έσφαζαν αναίτια, όποιον

έβλεπαν με μισό μάτι. Πολλοί από αυτούς έκαναν και πλιάτσικο. Οργάνωναν δήθεν

εράνους και ζητούσαν εισφορές από τους πλούσιους, έκαναν αποθέματα, μάζευαν λίρες

και τα κρατούσαν.
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11.4 Το χωριό Χωρύγι στα χρόνια του εμφύλιου

Το Χωρύγι, και τα γύρω από αυτό χωριά, είχαν ταχθεί στο πλευρό των αριστερών,

απόδειξη  η  μαρτυρία  του  Μπίκου  για  την  συγκάλυψη  των  ανδρών  του  καπετάν

Κολοκοτρώνη στο χωριό τους. Το ίδιο μου κατέθεσε και ο συνεντευξιαζόμενος, ο

οποίος μέχρι τα 16 του έμεινε μόνιμα στο Χωρύγι και αργότερα μετά τις σπουδές του

επέστρεψε  πάλι  σε  αυτό.  Στο  χωριό  μας  ήταν  σχεδόν  όλοι  αριστεροί,  μόνο  οι

σαρακατσάνικες οικογένειες ήταν δεξιοί, γι αυτό το λόγο κιόλας ο πατέρας μου, όταν

άρχισε η κατάσταση να ζορίζει ναύλωσε δύο φορτηγά, και μάζεψε την οικογένεια του

και μια ακόμη οικογένεια Σαρακατσάνων και έφυγαν για την Θεσσαλονίκη. Οι μάχες

δίνονταν στην επαρχία, και παρόλο που ο ίδιος είχε φίλους αριστερούς από τον τόπο

του, που μπορούσαν να τον προστατεύσουν, πολλές φορές ερχόταν αντάρτες και από

άλλα μέρη. Εκείνοι δεν σε γνώριζαν, δεν έκαναν κάποια εξαίρεση. Δεν ελέγχονταν η

κατάσταση τότε. Συνήθως έμπαιναν στα χωριά νύχτα, έπαιρνα στάχτη από την σόμπα,

την έβαζαν στο πρόσωπο και στα χέρια τους, για να καλυφθούν, αντί να φορέσουν

κουκούλες,  για αυτό τους έλεγαν και  γανωμένους.  Έμπαιναν σε ένα σπίτι,  άρπαζαν

έναν από εκεί, τον έβγαζαν έξω από το χωριό και τον τουφέκιζαν. Αν την επόμενοι

μέρα έλεγαν ότι αυτοί ήταν δεξιοί, που σκότωσαν, τότε αυτόματα όλο το χωριό γινόταν

αριστεροί. Δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς αν σου είχαν σκοτώσει το παιδί σου, ή τον

αδελφό  σου.  Άλλοτε  έλεγαν  ήταν  αριστεροί  και  μετατρέπονταν  το  χωριό  σε  δεξιό.

Κανείς δεν μπορούσε εύκολα πάντως να μάθει την αλήθεια με κάποιο τρόπο.  

Παρακάτω,  σε  ερώτηση  μου  για  ποιον  λόγο  πραγματοποίησε  αυτήν  την

κινητοποίηση, να μαζέψει δηλαδή τα προσωπικά τους αντικείμενα και την οικογένεια

του  και  να  φύγουν  για  να  εγκατασταθούν  κοντά  στην  πατρική  οικογένεια  της

γυναίκας του ο Φώτης μου είπε : Μόλις κατάλαβε τι πρόκειται να συμβεί θεώρησε ότι

όλο αυτό το πράγμα δεν έχει λογική. Δεν θα μπορούσε και κάποιος αν ήθελα να τον

βοηθήσει εύκολα. Προσπάθησε να ελιχθεί και να μείνει αμέτοχος των γεγονότων. Το

ίδιο  βέβαια  είχε  κάνει  και  επί  χούντας,  τότε  σαν  δεξιός,  του  προτάθηκε  να  γίνει

πρόεδρος στο χωριό, να πάρει εξουσίες, πράγμα που πολλοί επιζητούσαν γιατί όντως

γινόσουν κάποιος. Αρνήθηκε γιατί κατάλαβε πως αυτό που συνέβαινε εκείνο τον καιρό

δεν  είχε  δημοκρατικό χαρακτήρα,  και  δεν ήθελε  να συμμετέχει  και  εκείνος  σε κάτι

τέτοιο. Μόνο σχολικός έφορος έγινε, και αυτό γιατί είχε παιδιά ακόμα που πήγαιναν
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στο σχολείο και τον ενδιέφερε.  Άλλοι επιζητούσαν να πάρουν την όποια εξουσία,  ο

πατέρας μου όμως έβλεπε μακριά.   

12. Συμπεράσματα

Η  παρούσα  εργασία  αποτύπωσε  την  ανάλυση  του  γενεαλογικού  δέντρου  μιας

οικογένειας Σαρακατσάνων και την μεταφορά της από την νομαδική ζωή στα βουνά,

σε κοινωνίες χωριών και μεγαλύτερων αστικών κέντρων. Βασικό εργαλείο έρευνας

της εργασίας υπήρξε το χειρόγραφο που συνέταξε ο  Γεώργιος Μπίκος, μέσω του

οποίου  αποτυπώθηκε  η  ιστορία  μιας  πολυμελoύς  οικογένειας.  Η  ιστορία  της

οικογένειας  έγινε  γνωστή  σε  αυτόν  από  τις  μαρτυρίες  και  τα  βιώματα  των

προγενέστερών του και αποδόθηκε ως παρακαταθήκη στα  παιδιά του. Η ιστορία ενός

τόπου μπορεί να μας δώσει πολλά συμπεράσματα και πολλές άγνωστες πτυχές από

τους  καθημερινούς  ανθρώπους,  δηλαδή πως οι  ίδιοι  βίωσαν τα γεγονότα και  πως

ανάλογα με τις συνθήκες προσάρμοσαν τη ζωή τους. Από τα απομνημονεύματα ενός

απλού καθημερινού ανθρώπου,  μπορεί  να  δηλωθεί  η  εικόνα μιας  κοινωνίας  όπως

αυτός  την  αντιλαμβάνεται  χωρίς  περιορισμούς  και  φιλτραρίσματα.  Πιο

συγκεκριμένα,  μέσα  από  τις  κοινωνικοπολιτικές  αλλαγές  της  χώρας,  από  τον

Μακεδονικό Αγώνα, την περίοδο της Κατοχής και μετέπειτα τον Εμφύλιο πόλεμο,

εξετάστηκε  η  αλλαγή  του  βίου  τους  και  της  αποκλειστικής  τους  επαγγελματικής

δραστηριότητας  με  την  κτηνοτροφία  σε  μία  διαφορετική  ζωή  δομημένη  σε  μια

μόνιμη κατοικία. 

Όπως  παρατηρήθηκε,  οι  πρώτες  μετακινήσεις  της  οικογένειας  ήταν  σταθερά  δύο

φορές  τον  χρόνο,  τα  καλοκαίρια  κατευθύνονταν  στις  κορφές  των βουνών  ενώ το

χειμώνα κατέβαιναν στα κοντινά ηπειρωτικά, όπως ακριβώς έκαναν και οι υπόλοιπες

νομαδικές Σαρακατσάνικες οικογένειες. Στις αρχές όμως του 20ου αιώνα εκδηλώθηκε

η  πρώτη  ατελέσφορη  προσπάθεια  εγκατάστασης  σε  έναν  μόνιμο  τόπο.  Ωστόσο

εφόσον  δεν  υλοποιήθηκε  αυτή  η  ιδέα,  η  οικογένεια  προσπάθησε  να  βρει  την

καλύτερη  δυνατή  λύση  στις  περιοχές  που  γνώριζε  και  ήταν  βιώσιμες  για  τα

βοσκοτόπια, για την εκτροφή των κοπαδιών τους. Παρατηρούμε στις αφηγήσεις του

Μπίκου  ότι  οι  μετακινήσεις  τους  πλέον  δεν  αφορούν  μεγάλες  χιλιομετρικά

αποστάσεις, ενώ ο πατέρας του στρέφεται και σε άλλα επαγγέλματα που μπορούν να

πραγματοποιηθούν από μια μόνιμη βάση. Στην συνέχεια και με βάση τις ληξιαρχικές

πράξεις που παραχωρήθηκαν για την περάτωση της εργασίας παρατηρήθηκε ότι μέλη
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της  οικογένειας  προσπάθησαν  να  ενταχθούν  σε  οργανωμένες  κοινωνίες  και  να

αναγνωρισθούν από το ελληνικό κράτος μέσω της Συνθήκης της Λωζάννης.  

Στην ιστορία ενός γενεαλογικού δέντρου μιας οικογένειας, μπορεί να διακριθεί τόσο

η  ταύτιση  της  με  τα  πρόσωπα  και  τα  γεγονότα  του  παρελθόντος  όσο  και  η

διαφοροποίηση της, λόγω των γεγονότων που παρέρχονται μέσα στις δεκαετίες. Οι

ιστορίες που αφηγήθηκε ο γράφων στα τετράδια του, λειτούργησαν ως το κύριο μέσο

για να εξεταστεί  και  να αναλυθεί  μια άλλη εποχή καθώς ο ίδιος  είχε  ζήσει  στην

κατεχόμενη  Ελλάδα,  στην  Ελλάδα  του  Εμφυλίου  αλλά  και  στην  Ελλάδα  με  το

πολίτευμα της δημοκρατίας, αποκτώντας έτσι μια σφαιρική άποψη των πραγμάτων.

  Πιο αναλυτικά,  λόγω της αναπηρίας του πατέρα του εξαιτίας  του Μακεδονικού

πολέμου  και  κατά  συνέπεια  την  δυσχερή  οικονομική  τους  κατάσταση,  ο  ίδιος

βρέθηκε  στην  δυσάρεστη  κατάσταση  να  μην  έχει  την  δυνατότητα  σπουδών,

επομένως  αναγκάστηκε να εργασθεί  και  να αναλάβει  τον  ρόλο του τσέλιγκα από

νεαρή ηλικία. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα να προσπαθήσει τα παιδιά του να

σπουδάσουν  και  να  τους  παρέχει  ό,  τι  χρειαστεί  για  να  ακολουθήσουν  κάποιο

επάγγελμα διαφορετικό από αυτό του κτηνοτρόφου. Μέσω των συνεντεύξεων με τους

απογόνους του Γεώργιου Μπίκου, συμπεραίνουμε ότι ο γράφων παρόλο που μύησε

τα τέκνα  του στην αγροτική  και  κτηνοτροφική ζωή,  τους  έμαθε  τις  δουλειές  της

στάνης  αλλά  και  πώς  να  περιποιούνται  τα  ζώα  που  ο  ίδιος  εξέτρεφε,  δεν  τους

παρότρυνε  στο  να  ακολουθήσουν  αυτά  τα  επαγγέλματα.  Οι  ίδιοι  άρρηκτα

συνδεδεμένοι με την αγροτική ζωή  κράτησαν αυτά τα στοιχεία είτε ως αναμνήσεις

παιδικών χρόνων είτε ως ενασχόληση για τον ελεύθερο τους χρόνο. 

Παράλληλα,  ο  Μπίκος  μορφώθηκε  μέχρι  το  σημείο  που μπόρεσε ούτως  ώστε  να

θεωρηθεί  ότι  μπορεί  να  ανταπεξέλθει  ως  τσέλιγκας,  για  να  πραγματοποιεί  τις

συμφωνίες και να διαχειρίζεται τα οικονομικά του σπιτιού. Ο ίδιος εξηγεί ότι αυτή η

μόρφωση  ήταν  ένα  προνόμιο  που  κατείχε  λόγω  του  γενετήσιου  φύλου  του,  σε

αντίθεση  με  τις  αδελφές  του  που  ως  γυναίκες  υποχρεούνταν  να  ασχολούνται

αποκλειστικά με τις εργασίες του σπιτιού. Όπως μου τόνισαν όμως στις συνεντεύξεις

τους  οι  απόγονοι,  ο  πατέρας τους,  δεν  ενστερνίστηκε  αυτές  τις  απόψεις  περί  της

μόρφωσης των δύο φύλων και θέλησε να δώσει ίσες ευκαιρίες τόσο στους γιούς όσο

και στις κόρες του. Παρατηρούμε ότι περνώντας στα μέσα του 20ου αιώνα, και ζώντας
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σε μια κοινωνία που συνυπάρχει η οικογένεια σε ένα χωριό με αγροτικό πληθυσμό,

αλλάζουν οι προτεραιότητες και οι ρόλοι των μελών της. οδεύοντας 

Παρατηρήθηκε μέσα από την έρευνα, η εξέλιξη του τρόπου ζωής των Σαρακατσάνων

και η αλλαγή η οποία επήλθε από την ζωή στα βουνά, στη ζωή στις οργανωμένες

κοινωνίες.  Ο  νομαδικός  βίος,  καθιστούσε  δύσκολη  την  αλληλεπίδραση  με  άλλες

ομάδες ανθρώπων αφού περνούσαν μεγάλο μέρος της ζωής τους στις  κορφές των

βουνών.  Όταν  όμως  απέκτησαν  μόνιμη  κατοικία,  προσπάθησαν  να  οργανώσουν

καλύτερα αυτές τις σχέσεις και να ενταχθούν στην αγροτική ζωή του χωριού ή της

πόλης  που  μετακινήθηκαν.  Δεν  έζησαν  αποκομμένοι,  αλλά  προσαρμόστηκαν  στα

δεδομένα του χωριού, ανταλλάσσοντας πολιτισμικά στοιχεία με τους κατοίκους του,

προσπαθώντας πάντα να κρατήσουν και  στοιχεία από τον πρότερο νομαδικό βίο . 

Το χειρόγραφο του Γεώργιου Μπίκου εκτός από το γεγονός ότι αποτελεί ανεκτίμητο

χειρόγραφο για την οικογένεια του, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να μπορέσει να

κατανοήσει  κανείς  την  εξέλιξη  της  ζωής  των  Σαρακατσάνων  καθώς  επίσης  και

ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στον τόπο του γράφοντος που για πολλούς μπορεί

να είναι άγνωστα. Ο Σαρακατσάνικος βίος σε συνδυασμό με τα γεγονότα που έζησε ο

Γεώργιος  Μπίκος  την  περίοδο  που  εξετάζουμε  αποτελούν  το  βασικό  κορμό  της

εργασίας,  η  οποία  προσπάθησε  να  δώσει  το  δικό  της  στίγμα  στην  επιστημονική

μελέτη των παραπάνω θεμάτων. 
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