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ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΛΥΚΟΥΣ 

Σν 1941 ήκνπλ 20 εηώλ θαη θύιαγα πξόβαηα ζην ρσξηό κνπ, ην Πεξηβόιη. Σν 

ρσξηό κνπ είρε 3.000 πξόβαηα, 2.000 γίδηα, 200 θεθάιηα ζηέξθα
1
 γειάδηα, 150 

γαιάξηεο αγειάδεο, 130 βόδηα, πνπ έθαλαλ ρσξάθη, 100 θεθάιηα άινγα θαη 120 

θνκκάηηα γνπξνύληα. Όια απηά ηα θύιαγαλ ηζνπάλεδεο. 

Σόηε παξνπζηάζηεθαλ πνιινί ιύθνη θαη έηξσγαλ γειάδηα θαη άινγα, γηαηί απηά 

θνηκόληαλ πάλσ ζηηο ξάρεο θαη δελ κπνξνύζαλ νη ηζνπάλεδεο λα ηα θπιάμνπλ. Γη’ 

απηό ην ιόγν έθαλαλ παξάπνλα ζην ρσξηό
2
. Σν ρσξηό όκσο δελ κπνξνύζε λα πάεη λα 

ηνπο θπλεγήζεη, γηαηί θνβόηαλ ηνπο Ιηαινύο. Σόηε ρηύπεζαλ ηελ θακπάλα ηνπ ρσξηνύ 

θαη καδεύηεθαλ όινη ζην καγαδί. Άξρηζαλ λα ιέλε ζηνλ πξόεδξν ην ηαπέξα ην 

Μήηζν λα βξεη κηα ιύζε, γηαηί ζα έηξσγαλ νη ιύθνη ηα δώα ηνπο. Ο πξόεδξνο ηόηε 

είπε λα εηδνπνηήζνπλ ηελ Αζηπλνκία κήπσο θαη ζπλελλνεζεί κε ηνπο Ιηαινύο θαη λα 

ηνπο βνεζήζνπλ. Οη Ιηαινί έδσζαλ ηελ άδεηα ζηελ Αζηπλνκία λα έξζεη λα καο 

βνεζήζεη κε ηελ πξνϋπόζεζε νη πνιίηεο λα κελ θξαηάλε όπια. Όπια ζα είραλ κόλνλ 

νη ρσξνθύιαθεο. Απηνί πνπ ζα ζπλελλννύληαλ κε ηελ Αζηπλνκία ήηαλ ηέζζεξηο 

γέξνληεο, ν Γηώξγνο Δαζθαιόπνπινο, ν Κώζηαο Ρίδνο, ν Αλδξέαο Κνπζηνύθεο θαη ν 

Ισάλλεο σηεξόπνπινο. 

Μηα Κπξηαθή πξσί ήξζε ν Νσκαηάξρεο κε 20 ρσξνθύιαθεο θαη ηνπο πιεζία-

ζαλ νη γέξνληεο γηα λα ζπλελλνεζνύλ πώο ζα ρηππήζνπλ ηνπο ιύθνπο. Ο Νσκαηάξρεο 

είπε ζηνπο γέξνληεο λα πάλε λα βάινπλ θαξηέξηα
3
 θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηα όπια από 

ηνπο αληάξηεο. Οη γέξνληεο ηνπ είπαλ λα βάινπλ έλαλ πνιίηε καδί κε έλα ρσξνθύ-

ιαθα θαη λα πάεη καδί ηνπο ν γέξν-Κνπζηνύθεο γηα λα ηνπο νδεγήζεη ζηα θαξηέξηα. 

Αθνύ ηαθηνπνηήζεθαλ ζηα θαξηέξηα έκεηλε κηα θελή ζέζε θαη ηόηε ν Κνπζηνύθεο 

είπε ζε έλα παηδί λα θαζίζεη εθεί θαη άκα έξζεη θαλέλαο ιύθνο λα θσλάμεη ζηα 

θαξηέξηα. Σν παηδί όκσο θνβήζεθε θαη ηόηε ν γέξνο θώλαμε εκέλα λα θαζίζσ. Ο 

Κώζηαο ακαξάο ή πνξάο, όπσο ήηαλ ην ςεπδώλπκό
4
 ηνπ, είρε καδέςεη ηα παηδηά 

από ην ζρνιείν γηα λα θσλάδνπλ ζε δηάθνξεο κεξηέο.  

Οη ιύθνη ηόηε άξρηζαλ λα πιεζηάδνπλ ζηα θαξηέξηα. ηε ζέζε πνπ ήκνπλ εγώ 

αξηζηεξά κνπ ήηαλ έλαο ρσξνθύιαθαο θαη έξρνληαλ ηξεηο ιύθνη επάλσ ηνπ. Εγώ ηόηε 

άξρηζα λα θσλάδσ θαη απηόο άξρηζε λα ππξνβνιεί. Οη ιύθνη άξρηζαλ λα θεύγνπλ 

πξνο ηα θάησ, όκσο ν «Μνληάο» ν πξώηνο από ηνπο ιύθνπο πήγαηλε πξνο ην θαξηέξη 

θαη δελ θνβόηαλ θαζόινπ. Ο ρσξνθύιαθαο ηνλ είδε θαη άξρηζε λα ππξνβνιεί. Αληί 

όκσο νη ιύθνη λα θεύγνπλ έξρνληαλ θαη άιινη θαη ήηαλ πεξίπνπ 10. 

Οη ρσξνθύιαθεο έξηρλαλ ζπλέρεηα θαη ν Νσκαηάξρεο θώλαδε λα πξνζέρνπλ 

πνύ ξίρλνπλ γηα λα κελ ζθνησζνύλ γηαηί νη ρσξνθύιαθεο θνβήζεθαλ θαη δελ ήμεξαλ 

πνύ έξηρλαλ. Σόηε έλα παιηθάξη, ν Θαλάζεο Σαζνύιεο, πήξε από έλα ρσξνθύιαθα ην 

όπιν θαη ζεκάδεςε έλα ιύθν θαη ηνλ ζθόησζε. Οη ππόινηπνη ιύθνη θνβήζεθαλ θαη 

έθπγαλ.  

                                                             
1 Που δεν είχαν γάλα 
2
 Εννοεί προφανώσ τον Πρόεδρο και το Κοινοτικό Συμβοφλιο 

3 Φφλακεσ ςε περάςματα λφκων 
4 Παρατςοφκλι  
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Όηαλ ηειείσζε ην ηνπθεθίδη ξσηήζακε ηνπο ρσξνθύιαθεο γηαηί έξηρλαλ από 

καθξηά θαη απηνί καο είπαλ όηη ήξζαλ γηα αιεπνύδεο θαη όρη γηα ιύθνπο. Καη όηαλ 

ρηύπεζε ην ιύθν (ν Θαλάζεο Σαζνύιεο), ν Νσκαηάξρεο καο είπε (λα πνύκε) όηη ήηαλ 

έλαο ρσξνθύιαθαο γηα λα κελ κάζνπλ νη Ιηαινί όηη ήηαλ πνιίηεο. Έηζη ηειείσζε ε 

επηρείξεζε θαη πήξακε ηνλ ζθνησκέλν ιύθν θαη ηνλ πήγακε ζην ρσξηό. 

Κώζηαο Κπξηαδήο 


