
Βιβλιοκριτική / Χαρίκλεια - Σταματία 
Μαργαριτοποφλου "Μονοπάτια Διαςποράσ Ελλήνων 

Βλαχοφώνων" γράφει ο Γιώργησ Ζξαρχοσ 

Χαξίθιεηα - ηακαηία Η. Μαξγαξηηνπνύινπ: Μνλνπάηηα Γηαζπνξάο Διιήλσλ 

Βιαρνθώλσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε. Από ηηο βνπλνθνξθέο ηεο 

Πίλδνπ ζηε ζθηά ηεο Ρνδόπεο. Οδνηπνξηθό κέζα από έλα αλέθδνην αξρείν θαη 

καξηπξίεο (16νο – 20όο αηώλαο).Φηινπξόνδε Έλσζε Ξάλζεο θαη Ηζηνξηθό 

Λανγξαθηθό Μνπζείν Ξάλζεο. Ξάλζε 2020, ζει. 400, ζρήκα: 23 x 35, δίζηειν. 

Δίρα ρξόληα λα κειεηήζσ έλα ζπγγξαθηθό έξγν θαη λα ληώζσ ξίγνο θαη ζπγθίλεζε 

πνπ πξνθαινύληαη από ην ζύλνιν ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ, θαη πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν 

βηβιίν ην απαξηίδνπλ: ε ηζηνξηθή έξεπλα ζε ηεθηαηλόκελα ηεζζάξσλ αηώλσλ, ην 

πινύζην θσηνγξαθηθό πιηθό ηνπ, ην κέγα πιήζνο ηεθκεξίσλ θαη απνδείμεσλ 

(έγγξαθα ζηελ ειιεληθή, ηνύξθηθε, βνπιγάξηθε θαη γαιιηθή γιώζζα) πνπ 

θαηαηίζεληαη, θαη ηζρπξνπνηνύλ όινπο ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο ζπγγξαθέσο, όηη δελ 

απνηεινύλ πιάζκαηα ηεο θαληαζίαο ηεο, νύηε δνμαζίεο θαη πηζηεύσ ηεο, θαη όηη ηα 

όζα θαηαζέηεη είλαη όια αιεζηλά, γεγνλόηα, ζπκβεβεθόηα. Πξόθεηηαη γηα θνινζζηαίν 

έξγν, ηζόηηκν δέθα δηδαθηνξηθώλ, θαη δηθαηώλεη απόιπηα ηε βιάρηθε ξήζε: «Άη 

θάξηη; - Άη πάξηη!» (= «Έρεηο έγγξαθν ηεθκήξην; - Έρεηο ην δίθαην κε ην κέξνο 

ζνπ!»). 

ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνύηνπ ηνπ αλππέξβιεηνπ πνλήκαηνο, βνύηδαλ ζηνλ λνπ 

κνπ νη ζηίρνη ηνπ εθέξε, από ην «Αλαδεηήζεηο κέζσ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ 

ηαπξνύ»: «…“Η Αγγειηθή / αλαδεηεί ηνλ ζύδπγόλ ηεο Γαβξηήι Γαβξηήινγινπ  / εθ 

Πηζηδίαο. Εμεθαλίζζε / θαηά ηελ Μηθξαζηαηηθήλ θαηαζηξνθήλ / ελ έηεη 1922. Έθηνηε / 

ε Αγγειηθή ζηεξείηαη εηδήζεώλ ηνπ…” Τν παξάδνμν / δελ είλαη, βέβαηα, ε αλακνλή / 

ζαξάληα ηέζζεξα ρξόληα, όηαλ ζθεθηεί θαλείο / εθείλνπο πνπ έδεζαλ δηαζηήκαηα 

ηξνκαρηηθά / ρωξίο λα πεξηκέλνπλ ηίπνηα (θη αο αθήζνπκε πηα, / γηαηί παξάγηλε, ηωλ 

αγαικάηωλ ηε κνίξα). / Τν παξάδνμν / είλαη ε ζηωπή ηνπ Γαβξηήι, πνπ αγλνώληαο / 

ηηο ηόζεο δπλαηόηεηεο επηζηξνθήο  / - ή έζηω κηαο θάπνηαο επηθνηλωλίαο - / ηα 

νπξάληα θέγγε ραίξεηαη θαη ζηωλ αγγέιωλ / ην νπδέηεξν θάιινο εληξπθά,…» 

 

Ζ Χαξίθιεηα Μαξγαξηηνπνύινπ είρε λα θάλεη κε αλζξώπνπο επξηζθόκελνπο ελ 

«αλακνλή ηεζζάξσλ αηώλσλ»! Δμαθαληζκέλνπο ηεζζάξσλ αηώλσλ, απηώλ αλαδήηεζε 

ην ιίθλν ηνπο, ηνλ κηθξό γελέζιην ηόπν ηνπο, θαη αλαθάιπςε ην ηαμίδη ηνπο –κάιινλ 

ηα ηαμίδηα ηνπο– γηαηί  ηεο Πίλδνπ ηα Βιαρόπνπια, ζαλ ηνπο αξγπξνπειεθάλνπο 

αλαδεηνύζαλ ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο ηνπο εμνξκήζεηο θαιύηεξε ηύρε, λέεο παηξίδεο 

πνπ ζα ηνπο ηθαλνπνηνύζαλ: νηθνλνκηθά, πιηθά, πλεπκαηηθά, ζηέιλνληαο ησλ θόπσλ 

ηνπο θαη ηνπ θάκαηνπ ηνλ θαξπό ζε «θνκπόδεκα» ζηε θακίιηα ηνπο ζηε κεηξίδα γε 

θαη ζηελ παηξνγνληθή εζηία, θαη όηαλ πηα ξίδσλαλ γηα ηα θαιά ζηνπο λένπο ηόπνπο 

δελ ιεζκνλνύζαλ ηελ αθεηεξία ηνπο κα θαη ηε λέα παηξίδα, θαη έδεηρλαλ πάληνηε ηε 



δηαρξνληθή κεγαζπκία ηνπο κε ηηο επεξγεζίεο, ηηο δσξεέο, ηελ εππνηία θαη ηελ 

θαινθαγαζία, γηαηί έηζη είραλ κάζεη από ηελ παηξηθή εζηία θαη ηελ νηθνγελεηαθή 

βάηξα: «λα είζαη πάληνηε θαιόο, θαη λα θάλεηο παληνύ ην θαιό». 

Πξώηηζην κέιεκα ν πξνγνληθόο ηόπνο ηεο ζπγγξαθέσο θαη ε δηαρξνληθή θαη ρσξηθή 

δηαζπνξά ησλ ζπγρσξηαλώλ ηεο ζε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, αιιά θαη ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηεο ΝΑ Βαιθαληθήο θαη ζηε Μηθξαζία, γηα ηέζζεξηο αηώλεο: νη 

άλζξσπνη (όινη ζπγθεθξηκέλνη θαη επώλπκνη), νη ηόπνη κεηαθίλεζεο, εγθαηάζηαζεο, 

δξάζεο θαη αλάδεημήο ηνπο γηα ηέζζεξηο αηώλεο! Μέζα από βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη 

κέζα από ην «νηθνγελεηαθό αξρείν», αλάζηεζε ε Χαξίθιεηα Μαξγαξηηνπνύινπ 

πξόζσπα, ζεζκνύο, ζηάζεηο δσήο, δηαδξνκέο, πνξείεο θαη πξνθνπή αλζξώπσλ, πνπ 

ζην δηάβα ηνπ ρξόλνπ πόλεζαλ θαη πιήξσζαλ ζθιεξά ηηο εζηθέο ηνπο επηινγέο: λα 

παξακέλνπλ θάησ από ηηο πην αληίμνεο ζπλζήθεο Αξκάλνη-Έιιελεο (Διιελόβιαρνη ή 

Γξαηθόβιαρνη, θαηά ηνλ Νηθ. Καζνκνύιε), παξά ηα όπνηα δεηλά ππέζηεζαλ από 

Οζσκαλνύο θπξίαξρνπο θαη Βνύιγαξνπο θαηαθηεηέο. Σν ιίθλν ηνπο ε Λάηζηα ήηαλ 

κέζα ζηελ θαξδηά ηνπο, θαη όιν ςήισλε ην εζηθό θαη αγσληζηηθό ηνπο κπόη θαη ηνπο 

έδηλε ηε δύλακε λα ζπλερίζνπλ θάησ από ηηο πην δπζκελείο ζπλζήθεο. 

Ζ ζπγγξαθέαο δίλεη πεξηεθηηθά ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο όισλ ησλ Βιαρνρσξίσλ 

Ζπείξνπ θαη Μαθεδνλίαο, κα θαη ηνπο λένπο ηόπνπο ζηνπο νπνίνπο ξίδσζαλ θαη 

δηέιακςαλ, κεγαινύξγεζαλ θξαηώληαο κε ην αδνύισην θξόλεκά ηνπο απηνύο ηνπο 

ηόπνπο ζε θαηξνύο ραιεπνύο, ηόπνπο Διιεληθνύο, κε θόζηνο πνιιάθηο ηελ ίδηα ηνπο 

ηε δσή. Μαξηπξείηαη απηό από ηα γξαπηά ηεθκήξηα ηεο ζπγγξαθέσο θαη από ηηο 

καξηπξίεο ησλ απνγόλσλ ηνπο. 

Γηα ηε Λάηζηα, κηα επηζήκαλζε επηπιένλ: Σελ ήμεξα γηα παηξίδα ηνπ πξώηνπ έιιελα 

θσηνγξάθνπ (ηνπ Μαξγαξίηε)! Πξόθεηηαη όκσο γηα εύαλδξε θαη θαιιηγύλαηθν 

παηξίδα, κε αλζξώπνπο πνπ επέδεημαλ ηδηαίηεξε επίδνζε ζηα γξάκκαηα θαη ζηηο 

ηέρλεο: «ύκθσλα κε ην Αξρείν Μεηξνπόιεσο Ησαλλίλσλ, ζε ζύλνιν 36 ρσξηώλ πνπ 

θαηαρσξίδνληαη ζην Εαγόξη θαηά ην 1893-94, κόλν ζηα ρσξηά Είηζα, Σζεπεινβν, 

Γξεζηελίθν (Σξίζηελν), Νηνκπξίλνβν (Ζιηνρώξη), θαη Γξεβελίηη ιεηηνπξγνύζαλ από 

ηξία ζρνιεία, κε εμαίξεζε ηε Λάηζηα, πνπ ππεξείρε κε ηέζζεξα ζρνιεία. Καηά ην 

1912-13 ν αξηζκόο δηδαζθόλησλ ζηα ζρνιεία ηεο Λάηζηαο αλεξρόηαλ ζε επηά 

δηδαζθάινπο. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ιεηηνπξγνύζε λεπηαγσγείν γηα ηα άξξελα θαη 

ζήιεα λήπηα, κε ηδηαίηεξε δαζθάια-λεπηαγσγό…» (ζ. 73). Απηό, σο απιό δείγκα, γηα 

όζνπο άμεζηνπο θαη πηπρηνύρνπο «αγξάκκαηνπο» ζεσξνύλ ηνπο Διιελν-Βιάρνπο 

άμεζηνπο θαη αγξάκκαηνπο. Σν δε Εαγόξη, πξν ηνπ 1800, θαηά ηηο γξαπηέο πεγέο, 

ήηαλ νιόθιεξν «Βιαρνδάγνξν 

Ζ Μαξγαξηηνπνύινπ έδσζε έλα «καξγαξηηάξη», έλα «δηακάληη», ηεο όιεο παξνπζίαο 

ησλ Διιελόβιαρσλ Αξκάλσλ ζηελ Α. Μαθεδνλία θαη Θξάθε, γηα ηέζζεξηο ζπλερείο 

αηώλεο ηνπιάρηζηνλ, ζε έξγν δειεπηό, πνπ δελ πξέπεη λα ιείπεη από ηηο βηβιηνζήθεο 

ησλ Βιάρηθσλ πιιόγσλ, θαη ησλ θηινκαζώλ Έιιήλσλ, έξγν πνπ πξέπεη λα 

βξαβεύζεη ε Αθαδεκία Αζελώλ, αιιά θαη ε Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ λα ηελ ηηκήζεη (θαη 



αο πάξεη ην Γεκνθξίηεην θαη ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ην «Αξρείν» ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ), θαζόηη ηέηνηνπ είδνπο 

«θαηαζέζεηο» νθείινπλ λα βξνπλ ζπλερηζηέο θαη κηκεηέο ζην κέιινλ. 

Να καζαίλεηο κε «ληνθνπκέληα» όηη ε «Γόμα Γξάκαο» (ηνπ Σάθε Λνπθαλίδε) ππήξμε 

δεκηνύξγεκα Βιάρσλ (Αλαζηάζηνο Γνπκπέζαο), όηη Γήκαξρνο Κνκνηελήο επί 33 έηε 

ήηαλ Βιάρνο (Μπιέηζαο), θαη όηη πιήζνο αλζξώπσλ ησλ επηζηεκώλ, ησλ γξακκάησλ 

θαη ηερλώλ, ηεο πνιηηηθήο (ζε θεληξηθό θαη ηνπηθό επίπεδν, ππνπξγνί, βνπιεπηέο, 

δήκαξρνη θ.ιπ.) ηεο Α. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, πνιιώλ νη θαηαιήμεηο ησλ 

επσλύκσλ ηνπο ζε –ίδεο θαη –όπνπινο, είραλ παηξνγνληθέο εζηίεο θαη αθεηεξία 

Βιαρνρώξηα ηεο Πίλδνπ, είλαη θάηη πνπ δελ θαληάδεηαη εύθνια λνπο αλζξώπνπ. 

Πεξηέρνληαη, όκσο, όια απηά ηα ζηνηρεία ζην «παλνξακηθό» πόλεκα ηεο Χαξίθιεηαο 

Μαξγαξηηνπνύινπ. Καη όηαλ καζαί-λεηο όηη Λατζηηλόο ηεξέαο (ηέξγηνο Αιεμίνπ / 

Παπαζηεξγίνπ) αιιεινγξαθνύζε κε ηνλ Ρήγα Βειεζηηλιή, θαη όηη ηα «γξάκκαηα» 

απηά θάεθαλ όηαλ νη Γεξκαλνί θαηαθηεηέο έθαςαλ ην ρσξηό, ε, ηόηε ιεο, ε Λάηζηα 

είλαη κηα κηθξή-κεγάιε παηξίδα, όισλ όζσλ αθόκα ζθέπηνληαη θαη δξνπλ αλζξώπηλα, 

αλεπαίζρπληα! 

Κιείλεη ηνύηε ηε ζπνπδαία θαηάζεζε ε ζπγγξαθέαο, κε ηελ αγσλία ηεο γηα ηελ 

αξκάληθε-βιάρηθε γιώζζα: «Όκσο πνιιέο θνξέο αλαξσηήζεθα γξάθνληαο απηή ηελ 

εξγαζία, αλαινγηδόκελε θαη ηε δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο Unesco Κντζίξν 

Μαηζνπνύξα όηη ”ν ζάλαηνο κηαο γιώζζαο ζεκαίλεη ηαπηόρξνλα ηελ εμαθάληζε κηαο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, από ηνπο ζξύινπο κέρξη ηηο παξνηκίεο θαη ηα αζηεία”, 

κήπσο παξαβιέπνληαο πξνπαγαλδηζηηθέο ελέξγεηεο, θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε 

δηαηήξεζή ηεο, ζα πξέπεη λα ελζαξξύλεηαη θαη λα εληζρύεηαη, πξηλ ε αριή ηνπ ρξόλνπ 

ηελ ζθεπάζεη θαη ραζεί νιόηεια;» 

Κιείλσ απηό ην ζεκείσκα κε ηηο δύν ηειεπηαίεο θξάζεηο ηνπ βηβιίνπ: 

  «Ιπά ούνα οάπα σι οςν καιπό, τος άνιλι ατσάλε βέκλι…» 

     «Ήταν μια υοπά και ένα καιπό, στα σπόνια εκείνα τα παλιά…» 

     Κςπία Μαπγαπιτοπούλος, εύγε! Πεπιμένοςμε να σςνεσίσετε. 

     Κατοπθώσατε έναν άθλο, ππαγματώσατε έπγο ηπάκλειο. 

Γιώπγηρ Έξαπσορ 

(σςγγπαυέαρ – επεςνητήρ) 

 
 


