
   Ο Αγγελής Γάτσος απαλλάσει το Πόζαρ από έναν αδίστακτο μπέη 

 

    Την σχετική προφορική παράδοση που ακολουθεί μου αφηγήθηκε ο Διαμαντής Γιόντης, 

κάτοικος Σαρακηνών, ένας λεβεντάνθρωπος που πλησίαζε αισίως τα ογδόντα του, όταν τον 

συνάντησα στις 21 Μαίου του 2011, ημέρα που τιμούν οι Σαρακινιώτες τον δικό τους ήρωα 

και επαναστάτη , τον Αγγελή Γάτσο με τοπικές εορταστικές εκδηλώσεις. 

   Ο μπάρμπα-Διαμαντής είχε ακούσει την παράδοση αυτή στα νεανικά του χρόνια από το 

Σαρακινιώτη γέροντα Γιάννη Κούση που κι αυτός με τη σειρά του την είχε παραλάβει από 

άλλους παππούδες του χωριού. 

   Η πατρική οικογένεια του Αγγελή Γάτσου ήταν από τις φτωχές του χωριού. Ο πατέρας του, 

Δημήτριος(Μήτρος) το πιθανό όνομά του έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να τραφούν και να 

επιζήσουν τα τέσσερα παιδιά του, τρία αγόρια και μια κόρη. Από τους γιους του είναι 

γνωστοί μόνον ο πρωτότοκος Αγγελής και ο δευτερότοκος Πέτρος. Η κόρη ονομαζόταν 

Περζή. 

   Ο Αγγελής μονίμως ζωηρός και ανήσυχος χαρακτήρας από τα δεκαέξι του έφυγε από το 

χωριό και κατέβηκε στον κάμπο της Καρατζόβας αναζητώντας εργασία για να επιζήσει ο 

ίδιος αλλά να συνδράμει και την πατρική οικογένεια, Έτσι βρέθηκε στο χωριό Πόζαρ, το 

σημερινό Λουτράκι να φυλάει ένα κοπάδι βουβάλια του Ντουρταβάκη που ήταν ο 

κοτσαμπάσης, ο δημογέροντας του χωριού. 

   Καλός δουλευτής ο Αγγελής, σκληραγωγημένος και ανθεκτικός σε στερήσεις και 

κακαουχίες δεν άργησε να κερδίσει τη συμπάθεια και την εμπιστοσύνη του Ντουρταβάκη. 

   Μια μέρα βρήκε το αφεντικό του πολύ σκεφτικό και στεναχωρημένο να αναστενάζει 

απελπισμένα. Σε ερώτηση του Αγγελή για την αιτία του κακού που τον βρήκε και τον έφερε 

σε αυτή την απόγνωση, ο Ντουρταβάκης του εκμυστηρεύτηκε ότι ο Τούρκος μπέης ενός 

κοντινού τσιφλικιού του έστειλε μήνυμα ότι σε δύο μέρες θα επισκεφτεί το Πόζαρ και 

επιθυμεί να φιλοξενηθεί στο σπίτι του. Του μήνυσε όμως παράλληλα ότι απαιτεί να τον 

περιποιηθούν η ίδια η γυναίκα και η κόρη του δημογέροντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο 

γυναίκες ήταν πολύ γνωστές στην περιοχή για την ομορφιά και την αρχοντιά τους. 



   Αλλά και ο εν λόγω μπέης ήταν πολύ γνωστός στην περιοχή της Καρατζόβας για την 

απληστία του , την ανηθικότητα και τις ακολασίες του. Αισχρός ,αδίστακτος και 

ξεροκέφαλος όταν έβαζε κάτι στο μάτι . Κανένας και τίποτα δεν μπορούσε να τον 

σταματήσει μέχρι που να το κάνει δικό του. 

   Ο Αγγελής λυπήθηκε πολύ για τη συμφορά που έμελλε να πλήξει την οικογένεια , την τιμή 

και το σπιτικό του αφεντικού του. Δε χρειάστηκε ούτε χρόνος πολύς ούτε σκέψεις πολλές 

για να πάρει την απόφασή του: Θα  έστηνε καρτέρι στον μπέη και θα τον «καθάριζε» για να 

καθαρίσει μια και καλή ο τόπος  από τον καταπιεστή και τύραννο των φτωχών ραγιάδων. 

Ρώτησε μόνο τον Ντουρταβάκη χωρίς να του ξεκαθαρίσε τις προθέσεις του αν γνώριζε από 

ποιο δρόμο θα ερχόταν στο χωριό ο μπέης και αν θα συνοδευόταν από συνοδούς –

σωματοφύλακες.  

   Την ημέρα που είχε προγραμματίσει την επίσκεψή του ο μπέης στο Πόζαρ , ο Αγγελής 

φρόντισε να βόσκει το κοπάδι των βουβαλιών σε μια σκοτεινή καμπή του δρόμου που 

οδηγούσε στο χωριό. Όταν φάνηκε ο μπέης και ο Αγγελής βεβαιώθηκε ότι δεν είχε 

συνοδούς, πλησίασε στο δρόμο και τον χαιρέτισε με την απαιτούμενη υποταγή: 

  -Πολλά τα έτη σου μπέη μου! Ποιο καλό θέλημα του Θεού σε φέρνει στα μέρη μας; 

  -Έρχομαι να επισκεφτώ τον κοτζομπάση Ντουρταβάκη. Ποιος είσαι εσύ μπρε γκιαούρ 

ογλάν; 

  -Είμαι ο υποταχτικός και υπηρέτης του. Το αφεντικό μου σε περιμένει με ιδιαίτερη χαρά 

να σε φιλοξενήσει, να σε περιποιηθεί στο κονάκι του. Μόνο μπέη μου, επειδή έχω δυο 

μέρες να καπνίσω, γιατί έχασα την ίσκα μου, μήπως μπορείς να μου κάνεις λίγη φωτιά με 

το τσακμάκι σου να ανάψω ένα τσιγάρο;  

   Ο μπέης, ανυποψίαστος, έσκυψε από το άλογο του να του προσφέρει φωτιά και ο 

Αγγελής με μια αστραπιαία κίνηση, του κάρφωσε στο λαιμό μια χοντρή λάμα μαχαιριού και 

τον έριξε κάτω από το άλογο, άψυχο κουφάρι. Έσυρε μακρύτερα το νεκρό, τον σκέπασε με 

πέτρες και ξερόκλαδα και έφτασε όσο πιο γρήγορα γινόταν στο κονάκι του αφεντικού του, 

όπου του διηγήθηκε το περιστατικό. Ο Ντουρταβάκης λυτρωμένος και απαλλαγμένος από 

το βραχνά της τυραννίας, ευχαρίστησε τον Αγγελή και του υποσχέθηκε να του ικανοποιήσει 

όποια απαίτηση του ζητούσε. Ο Αγγελής του είπε ότι δεν τον ενδιέφερε κανένα οικονομικό 

αντάλλαγμα, αλλά το μόνο που ζήτησε ήταν να του προμηθεύσει όπλα, γιατί η ζωή του από 

δω και πέρα θα στηρίζονταν μόνο σε αυτά και θα είχε μονίμως αντιπάλους τους Τούρκους. 
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