103 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ ( ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ) ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ
Αθήνα 12.3.1889 - Κιλκίς 19.6.1913

Γιός του Εισαγγελέα Γεωργίου Ι. Σαρηγιάννη και της συζύγου του Βενετίας, το
γένος Νικολάου Ι. Σακελλαρίου (σχολάρχη ) από το Άστρος της Κυνουρίας.
Και οι δύο γονείς, κατευθείαν απόγονοι του Πάνου Σαρηγιάνη και
του πεθερού του Αναγνώστη Παπάζογλη γνωστών και επιφανών
προκρίτων της επαρχίας του Αγίου Πέτρου / Αγίου Ιωάννη Κυνουρίας,
επί Οθωμανικής εποχής.
Τεράστια η προσφορά τους στην Πατρίδα: του Αναγνώστη μέχρι το
1818. Του Πάνου και του πρώτου συζύγου της κόρης του Μάρως, του
Κωνσταντίνου Ζαφειρόπουλου μέχρι το θάνατό τους το 1826. Η κόρη
αυτής της Μάρως, η Μαριγώ από το δεύτερο γάμο της με το γιατρό
Βασίλειο Μαρούδη ήταν η μητέρα της Βενετίας και του αδελφού της
Ιωάννη , (δικηγόρου κα δημάρχου Θυρέας ) και ήταν σύζυγος του
Σχολάρχη Νικόλαο Ι. Σακελλαρίου. Αλλά και ο σύζυγος της Βενετίας,
Γ. Ι. Σαρηγιάννης, προήρχετο από την ίδια επιφανή οικογένεια των
Σαρηγιαννέων του Αγιάννη Κυνουρίας.
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Σε αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον γεννήθηκαν 10 παιδιά, από τα οποία τα 5
έχασαν τη ζωή τους σε βρεφική ηλικία. Ο Γιαννούκος, ο μεγαλύτερος από
όλα τα παιδιά, γεννήθηκε στην Αθήνα, ( όπου ο πατέρας του υπηρετούσε ως
εισαγγελέας ) την 12.3.1889. Τα σχολικά του χρόνια τα πέρασε στην ιδιαίτερη
πατρίδα των γονιών του. Ευτυχισμένα χρόνια μαζί με τις 4 αδελφές του. Μετά
το Γυμνάσιο ήλθε για σπουδές στην Αθήνα, όπου στις 20.Δεκεμβρίου 1910
έλαβε το πτυχίο του «επί διδακτορία της Νομικής» από τη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεμάτος με νεανικά όνειρα να ξεκινήσει τη
δικηγορική του σταδιοδρομία. Το γραφείο του, έχει ετοιμαστεί για χάρη του
στο ισόγειο του πατρικού του σπιτιού στο Άστρος και τον περιμένει να
συνεχίσει την μακρά νομική παράδοση της ιστορικής του οικογένειας.
Το καθήκον όμως προς την Πατρίδα - η στρατιωτική θητεία – προηγούνται.
Το γραφείο λοιπόν, μπορεί για λίγο να περιμένει….
Παρουσιάζεται στο 8ο Σύνταγμα Πεζικού της 4ης Μεραρχίας Πελοποννήσου
και χρήζεται Σημαιοφόρος του Συντάγματος. Μεγάλη η συγκίνηση για το
παλληκάρι η τιμή που του γίνεται.
Διαβάζουμε από το μικρό του ημερολόγιο:

(

( Από το Οικογενειακό Αρχείο )

Από τη στιγμή αυτή, ανήκει ψυχή τε και σώματι, στο επίλεκτο 8ο Σύνταγμα
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Πεζικού του Ναυπλίου , που αργότερα, υπό τον ηρωικό Συνταγματάρχη Αντώνιο
Καμπάνη και την 4η Μεραρχία Πελοποννήσου στην οποία και ανήκει, την
επονομασθείσα Σιδηρά Μεραρχίας, με Αρχηγό τον εκλεκτό υποστράτηγο
Κωνσταντίνο Μοσχόπουλο, θα γράψουν αμέτρητες σελίδες ηρωισμού και
Αυταπάρνησης, κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων που ήδη
ετοιμάζονταν…
Και ο Γιαννούκος δίπλα τους, να κρατάει ψηλά και περήφανα τη Σημαία που του
έκαναν την τιμή να εμπιστευθούν. Είχαν νιώσει ότι θα την τιμούσε μέχρι το τέλος,
όπως και το έκανε...
Ναι! Στο επίλεκτο αυτό σώμα, ο Σημαιοφόρος του, από εδώ και στο εξής ήταν
Αυτός. Μαζί, θα ήταν και ο Ανδρέας Καρκαβίτσας ως στρατιωτικός ιατρός, ο
Σπύρος Μελάς και τόσοι άλλοι… Όλοι μαζί, θα πάρουν σε λίγο με τα πόδια, το
δύσκολο δρόμο προς την Αθήνα, μέσα σε έναν αφόρητο καύσωνα των αρχών του
του Μαίου 1912, για τις Μεγάλες Ασκήσεις που τους περίμεναν.104 χρόνια πριν…
Βρισκόμαστε λοιπόν, στο Μάιο του 1912 και τα σημάδια της διάλυσης της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του ξεσηκωμού των υπόδουλων κρατών είναι
πλέον φανερά.
Ο καιρός περνάει γρήγορα. Ο Σεπτέμβριος του 1912 έρχεται με κατάμαυρα
σύννεφα στον ουρανό. Μετά τις συνθήκες συμμαχίας μεταξύ των χριστιανικών
κρατών στα Βαλκάνια, μπροστά στον κοινό εχθρό που ήταν για όλους η
οθωμανική αυτοκρατορία, η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή, με
μετακινήσεις στρατευμάτων, ενίσχυση μεθοριακών μονάδων κλπ. . Αρχίζει λοιπόν,
να υλοποιείται το σχέδιο γενικής επιστράτευσης παντού, στη δε Ελλάδα αυτό,
ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. για να ακολουθήσει σταδιακά και η κήρυξη
πολέμου, με πρώτο το Μαυροβούνιο στις 25 Σεπτεμβρίου.
Έτσι, η ιστορία έχει άλλα σχέδια για το νεαρό Σημαιοφόρο μας, όπως και για τις
χιλιάδες άλλα παλληκάρια της γενιάς του. Τα όνειρα τους, μπορούν και πρέπει να
περιμένουν… μπροστά στο χρέος για την Πατρίδα που προηγείται.
Οι καμπάνες του πολέμου τους καλούν ήδη να τρέξουν για το μέτωπο. Η χαρά
της νιότης, θα δώσει πια τη θέση της στο χρέος της υπεράσπισης των ιερών
εστιών, των προ-αιώνιων υπέρτατων αξιών, της απόλυτης υπέρβασης και θυσίας
αν χρειασθεί ….
Η ώρα έχει φθάσει και για την 4η Μεραρχία με τα Συντάγματα του Πεζικού της
που πρέπει να συγκροτηθούν στις έδρες τους, για το 8ο βέβαια στο Ναύπλιο.
Γεμάτος δάκρυα ο αποχαιρετισμός στο σπίτι του Σημαιοφόρου στο Άστρος. Η
οικογένεια, οι φίλοι, οι χωριανοί όλοι στο πόδι να φιλήσουν και να ευχηθούν το
παλληκάρι τους.
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Μια τελευταία ματιά σε όλους τους. Μια ζεστή αγκαλιά στη Μάνα, τις μικρούλες
αδελφούλες, την πιο μικρούλα την τόσο δούλα, τη δικιά μου Μάνα, τους θείους
και τις θείες, τον αγαπημένο σκύλο. Μια φευγαλέα ματιά στο έτοιμο γραφείο με
τον κοντυλοφόρο και το μελάνι στη θέση τους να πρέπει τώρα να τον
περιμένουν… τον κήπο με τα λουλούδια, τα μεγάλα δένδρα και τις φυλλωσιές. Τα
γέλια και τα παιχνίδια τους ψευτο - τσακωμούς με τους παιδικούς φίλους και τις
γρατσουνιές στα γόνατα… Όλα περνούν γρήγορα από τη σκέψη. Η ώρα όμως
περνάει… Ένα τελευταίο βήμα προς την αυλόπορτα, πριν βρεθεί στο δρόμο με τους
υπόλοιπους συντρόφους…

Σαν γιορτή και πανηγύρι οι προετοιμασίες για το μέτωπο…

Οι τελευταίες φωτογραφίες στους Στύλους του Ολυμπίου Διός… πριν ξεκινήσουν
για το μέτωπο…
( Αρχείο Πολεμικού Μουσείου Αθηνών )

Κοπιαστικά τα Μεγάλα Γυμνάσια… η ασυνήθιστη ζωή στο στρατόπεδο…
η αναμονή …η αγωνία…
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Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος σε λίγο θα ξεκινήσει … Η μια μάχη, θα ακολουθήσει την
άλλη. Πανηγυρισμοί κάθε φορά που μπαίνουν ελευθερωτές σε μια Μακεδονική
πόλη. Η 4η Μεραρχία και το 8ο Σύνταγμά της, συχνά στην πρωτοπορία:
- 6.10.1912
- 7.10.1912
- 8.10.1912
-

Ελασσώνα
Δεσκάτη
Γαννωτά, Μόκρο (Λειβαδερό), Σέρβια,
Κοζάνη
9.10.1912
Σαραντάπορο, Πολύρραχο, Στενά Πόρτας,
Γέφυρα Αλιάκμονα
13.10.1912
από Σέρβια προς Βέροια, Ξηρολίβαδο
19.10.1912
Δαμιανό, Παληό, Γιαννιτσά
24.+25.10.1912 Διάβαση Βαρδάρη
26.10.1912
Θεσσαλονίκη
29.10.1912
Περαία, Πύργοι, Μανιάκι, Βεγόρ
6.11.1912
στενωπό Κλειδίου
7.+8.11.
Ατμοπλοϊκώς προς Πρέβεζα
6.12. 1912
Κατάληψη Κορυτσάς

Και που δεν βρέθηκαν μπροστά…
Ο χειμώνας που θα ξεσπάσει βαρύς εκείνη τη χρονιά, θα ταλαιπωρήσει πολύ τα ήδη
κουρασμένα από τις απανωτές μάχες παλληκάρια. Οι σκηνές τους στήνονται πάνω
στο παγωμένο χώμα και συχνά, αντί για κάτι πιο ζεστό, πλαγιάζουν τα καταπονημένα
τους κορμιά, πάνω σε βρεμένα κλαδιά άγριων θάμνων. Εξαιρετικά αντίξοες οι καιρικές
συνθήκες. Ελλείψεις σε διάφορα υλικά, με την υγεία πολλών ανδρών να είναι
κλονισμένη και κάπου 100 -120 άνδρες από κάθε Σύνταγμα να αχρηστεύονται κάθε
μέρα. Αυτοί όμως, με πείσμα να συνεχίζουν….
- 10.1.1913
- 21.2.1913
- 22.2.1913

Συγκέντρωση στη Φιλιππιάδα: Χάνι Εμίν Αγά Φτελιάς
Εγκατάσταση στρατηγείου.
Μπιζάνι - Απελευθέρωση Ιωαννίνων Θριαμβευτική είσοδος στην πόλη. Με υπερηφάνεια
φωτογραφίζεται ο Γιαννούκος κρατώντας ψηλά την τιμημένη
και τόσο ταλαιπωρημένη Σημαία του Συντάγματός του:
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1.Από το ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, αλλά και:
2.Έκδοση:
IV ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ, από ιδρύσεως μέχρι σήμερα
Επιμέλεια κειμένων και φωτογραφιών: Τχης (ΠΖ) Δρακόπουλος Θεόδωρος
Τρίπολη, 2006, σελ. 19.
Ανοίγουν με χαρά και ευγνωμοσύνη τα Γιαννιώτικα σπίτια να φιλοξενήσουν και να
κοιμίσουν τους γενναίους ελευθερωτές τους, σε καθαρά και ζεστά κρεβάτια που
τόσους μήνες τα έχουν στερηθεί.
Όμως την ίδια εποχή, έχουμε σημαντικά γεγονότα και απελευθερωτικές μάχες όχι
μόνον στη στεριά, αλλά και στη θάλασσα, με τον Ελληνικό Στόλο να ελευθερώνει
σχεδόν όλα τα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου.
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Στην κηδεία του δολοφονηθέντος βασιλέως Γεωργίου Α΄ στις 20 Μαρτίου 1913,
το 8ο και το 11ο ΣΠ της 4ης Μεραρχίας με τις ΄΄κατά τάξιν φάλαγγος με τας σημαίας
των επικεφαλής, σημαίας φερούσας καταφανή τα ίχνη του πολέμου και των
θριάμβων, ήνοιγον την πορείαν… Την πομπήν έκλεινον οι μουσικοί του ναυτικού, το
9ον πεζικό σύνταγμα και άγημα ναυτικού΄΄. Και ο Γιαννούκος πάλι μπροστά… να
σηκώνει το μπαρουτοκαπνισμένο «κουρέλι» που είχε γίνει τώρα η Σημαία του δικού
του Συντάγματος.

( Αρχείο Μουσείου Μπενάκη )
Την επόμενη μέρα της κηδείας, ξεκινούν με πλοία το ταξίδι προς Θεσσαλονίκη και
συνέχεια για το πολεμικό μέτωπο. Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος πηγαίνει προς το τέλος
του. Τυπικά κλείνει με τη Συνθήκη του Λονδίνου στις 17 Μαίου 1913, όμως ο Β΄ είναι
ήδη ορατός και φαντάζει τόσο, μα τόσο ύπουλος… Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα,
μέχρι την πολυπόθητη, την αληθινή Λευτεριά…
Πίσω στην οικογένεια, η αγωνία τους τρώει και βασανίζει όλους. Όπως
και κάθε άλλο σπιτικό ζούνε και αυτοί μέρα – νύχτα το δικό τους πόνο , για το
δικό τους παλληκάρι. Το παρακαλούν να γυρίσει πίσω. Έχει και με το παραπάνω
κάνει το καθήκον του… Τον χρειάζονται και οι μικρούλες αδελφούλες, μια και αυτός
είναι μετά τον πατέρα, το στήριγμα και η προστασία τους… Όμως ο Γιαννούκος, ούτε
καν να το σκεφθεί να γυρίσει πίσω… Τους γράφει πως δεν μπορεί να εγκαταλείψει
τους συντρόφους του και να το βάλλει στα πόδια. Δεν είναι κουραμπιές αυτός. Και
πώς θα μπορούσε αυτός ειδικά, να ήταν…
Ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος θα αρχίσει σε λίγο και θα είναι πολύ σύντομος, όμως και
πολύ αιματηρός.
Το γενναίο παλληκάρι στέλνει στο σπίτι τις τελευταίες του φωτογραφίες από το
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μέτωπο. Μόνος, ή με τους αγαπημένους του συντρόφους. Στο πίσω μέρος, γράφει
ο ίδιος τα ονόματά τους και την ημερομηνία:
Βρίσκονται πλέον στρατοπεδευμένοι στη

1η Ιουνίου 1913.

Μπάλτζα (Μπάλτσα), το σημερινό

Μελισσοχώρι , προετοιμαζόμενοι για την μεγάλη και πολύ καθοριστική, για την
απελευθέρωση της Μακεδονίας, μάχη : τη Μάχη του Κιλκίς.

Η τελευταία φωτογραφία του Γιαννούκου και στην πίσω πλευρά, γραμμένα με
το δικό του χέρι τα ονόματα των συντρόφων και φίλων του…
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Εγένετο εν Μπάλτσα τη 1η Ιουνίου 1913 Γιαννούκος Σαρρηγιάννης
( Από το Οικογενειακό Αρχείο )
Σύντομα όμως έρχεται η αποφράδα και η καθοριστική μέρα. Η ιστορία θέλει αυτό το
αντρείο παλληκάρι να είναι από τους πρώτους – σε αυτήν την τόσο καθοριστική Μάχη
- που θα χαρίσει τη νιότη, την ψυχή και τη ζωή του γι αυτό τον ιερό σκοπό που είχε
τάξει στη ζωή του: την Ελευθερία της Μακεδονίας και της αγαπημένης Πατρίδας
Ελλάδας.
Λίαν αποφασιστική για την περαιτέρω πορεία του πολέμου η μάχη αυτή. Τρεις
ημέρες μόνον κρατούν οι αιματηρές και πολύ φονικές συγκρούσεις για την
απελευθέρωση του Κιλκίς:

19 – 21 του Ιουνίου 1913:
Την 1η μέρα, χτυπιέται ο Γιαννούκος.
Τη 2η ο γενναίος Συνταγματάρχης του, ο Αντώνης Καμπάνης.
Ο ένας μόλις στα 24 του χρόνια: από τη χαρά της νιότης… στην απόλυτη… την
υπέρτατη και μοναδική θυσία…
Ο άλλος στα 55 του: με τη ώριμη γενναιότητά και τόλμη του. Θαρραλέος οδηγός και
εμψυχωτής των νέων… των παιδιών της Ελλάδος… και δικών του παιδιών…
σύντροφος και οδηγός τους, σε τόσες νίκες… ακόμα και σε αυτόν τον ηρωϊκό
θάνατο… πλάϊ – πλάϊ με το Σημαιοφόρο του, όλους αυτούς τους τόσο δύσκολους
μήνες…
Το Γιαννούκο…το βόλι τον βρήκε στο κεφάλι… Θρήνος ανάμεσα στους συντρόφους…
Η Μακεδονική γη , κάπου ανάμεσα στα χωριά Μελισσοχώρι και Γαλλικό δέχτηκε
στην αγκαλιά της και το δικό γενναίο του κορμί…

« Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος »
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Γιαννούκος Γ.Σαρρηγιάννης σημαιοφόρος 8 ου συντάγματος
της 4ης Μεραρχίας, πεσών εις την μάχην του Κιλκίς
( Οικογενειακό Αρχείο )

Στις τρείς μέρες που κράτησε η φονική μάχη κάπου 8700 παλληκάρια , αγκαλιά με το
Γιαννούκο, προτίμησαν να κοιμηθούν εκεί, όλοι μαζί… προς χάριν αυτής της τόσο, μα
τόσο ακριβής Ελευθερίας…
Θρήνος και οδυρμός πίσω στην οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους, τους
χωριανούς… Οι μικρούλες οι αδελφούλες, ξυπνούν το άλλο πρωί που μαθεύτηκε το νέο
και βρίσκουν δίπλα τους, μαύρα ρουχαλάκια για το παιδικό κορμί τους… Το καμάρι
όλων… δεν θα γύριζε ποτέ πια κοντά τους… Οι γονείς του, παρέλαβαν το μικρό
σημειωματάριο και το βαφτιστικό του σταυρό… τα μόνο που είχαν απομείνει από το
παλληκάρι τους… Αυτά τα ακριβά φυλακτά και το πολύτιμο γραφειάκι του, μας τα
εμπιστεύτηκε η μάνα η δικιά μας, όταν και αυτή και πολύ νωρίς μάλιστα, έφυγε να
τους συναντήσει… Ο πονεμένος τους πατέρας, είχε αντέξει μόνον έξι μήνες μετά το
μεγάλο χαμό… Η ορφάνεια και ο πόνος θα ήταν στο εξής ο μόνιμος συνοδός της
οικογένειας: με απόλυτη αξιοπρέπεια και βουβή περηφάνεια… η ζωή τους να έχει
πλέον πάρει τελείως άλλους δρόμους από αυτούς που περίμεναν. Όπως άλλωστε και
για τόσες χιλιάδες και χιλιάδες οικογένειες σε τούτο το χιλιο - ματωβαμμένο μας
τόπο…. Ακόμα και ο αγαπημένος σκύλος του Γιαννούκου κατάλαβε… Κουλουριάστηκε
έξω από το δωμάτιο του αγαπημένου του κυρίου και ξεψύχησε αρνούμενος πλέον
νερό και τροφή…

ο Άγγελος Τερζάκης στο αφιερωμένο στο γιό του Δημήτρη
βιβλίο «Απρίλης» - μια θαυμαστή διήγηση – περιγραφή των τριών πολέμων που του
Χρόνια αργότερα,

έλαχε να ζήσει: ως παιδάκι, ως έφηβος και τέλος ως άντρας, θυμάται από τα
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ακούσματα, αλλά και τα δικά του βιώματα στο σπίτι του, στην εποχή αυτών των
απελευθερωτικών πολέμων και καταγράφει:
΄΄Κάποτε

είναι κι ένα όνομα σκοτωμένου, σε τούτο το σπίτι ή σε εκείνο. Μα είναι ξένα τα σπίτια,
δεν τα ξέρω, και θαρρώ πως κι αυτοί εκεί μέσα πρέπει νάναι χαρούμενοι. Αφού έχουμε
έτσι τη νίκη; Λένε πως σκοτώθηκε ο σημαιοφόρος του συντάγματος, κι αυτό συγκινεί
ολάκερη την πολιτεία. Ένας σημαιοφόρος είναι ένα σύμβολο. Το αγαπάνε περισσότερο
το νεαρό εκείνο παλληκάρι τώρα που σκοτώθηκε, και η στοργή που τυλίγει το θάνατό
του είναι τόση που θάθελες νάσαι στη θέση του. Χτυπήθηκε, λένε στο κεφάλι, και τα
μυαλά του σκόρπισαν πάνω στη σημαία. Τι όμορφα!...΄΄

ο Θεοδόσης Δημόπουλος, στη σημαντικότατη μελέτη του -μεταθανάτια έκδοση
( από το Δήμο Ναυπλιέων, 2010 ) - της Ιστορίας του Ναυπλίου, αναφέρει
Και

χαρακτηριστικά:
« Την δευτέραν ημέραν της ενάρξεως του Ελληνο-Βουλγαρικού πολέμου, έπεσεν ηρωϊκώς

8ουπεζικού Συντάγματος, συνταγματάρχης Αντ. Καμπάνης.
Ο σημαιοφόρος του 8ου λοχίας Ι. Σαρρηγιάννης, κρατών την εκ των σφαιρών
και ο διοικητής του

διάτρητον ένδοξον Σημαίαν του συντάγματος, κατά την μάχην του Κιλκίς, βληθείς υπό
σφαίρας εφονεύθη, το δε τίμιον αίμα του έβαψε τον βελούδινον κοντόν αυτής ».

ΤΗΝ 28ην ΙΟΥΛΊΟΥ (κατά τα Αρχεία ΔΙΣ/ΓΕΣ: 23ην ΙΟΥΛΙΟΥ ) 1913
ΥΠΕΓΡΆΦΗ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ
ΑΦΈΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΑΦ ΈΤΕΡΟΥ΄΄.
Τα χιλιάδες παλληκάρια σαν το Γιαννούκο, κατέστησαν δυνατή την υπογραφή και
αυτής της Συνθήκης… με το νεανικό τους καθάριο αίμα…
Κι εμείς, πόσο αναγνωρίζουμε και εκτιμάμε αλήθεια αυτή τη θυσία και προσφορά τους,
που γι αυτούς αλίμονο, δεν ήταν γραφτό να χαρούν τους καρπούς της, σε αυτόν εδώ
τον κόσμο…
Και πάλι όμως, αφηνόμαστε στη διήγηση του ιστορικού του Ναυπλίου

Θεοδόση

Δημόπουλου με τα λίγα λιτά του λόγια για τη μάχη του Κιλκίς και την περιγραφή της
επιστροφής και υποδοχής της ιστορικής Σημαίας, χωρίς όμως πια το Γιαννούκο
Σαρρηγιάννη, τον Αντώνη Καμπάνη και τα πολλά άλλα παιδιά που έμειναν να
κάνουν συντροφιά εκεί πάνω, στο Γιαννούκο… Το 8ου Σύνταγμα, με όλα τα υπόλοιπα
θαρραλέα του παιδιά μπορούσαν πλέον να γυρίσουν στους δικούς τους και το σπίτι
τους. Η ελεύθερη πια Μακεδονική γη είχε χορτάσει από νεανική θυσία. Κάποιοι
έπρεπε να επιστρέψουν και να περιμένουν έτοιμοι στις επάλξεις, μήπως και η Πατρίδα
τύχαινε να τους χρειασθεί και πάλι….
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Διαβάζουμε:
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+ Δημόπουλος, Θεοδόσιος Σπ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, τόμος Β΄.
Ναύπλιο, Έκδοση Δήμου Ναυπλιέων, 2010, σελ. 431 – 435.

Την ιστορική αυτή μέρα στο Ναύπλιο, είχε την τύχη να την ζήσει σαν παιδάκι και ο
Άγγελος Τερζάκης και να την διηγηθεί αργότερα με τον θαυμαστό και απαράμιλλο
τρόπο του στο γιό του Δημήτρη, στο συγκλονιστικό του βιβλίο ΑΠΡΙΛΗΣ, όπως ήδη
αναφέραμε και πιο πάνω.
Αντιγράφουμε τις σελίδες του, αρ. 26 – 28:
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+ Τερζάκης, Άγγελος. ΑΠΡΙΛΗΣ, Το Βιβλίο του Γιού μου. Αθήνα, Βιβλιοπωλείο
της «Εστίας » Ιωάννου Κολλάρου & Σιας Α.Ε., Γ΄ Έκδοση.
Για το Γιαννούκο Σαρηγιάννη και τους άλλους συντρόφους του από την ιδιαίτερη
περιοχή, έχει στηθεί μνημείο στην πλατεία του Άστρους Κυνουρίας. Στην μπροστινή
του πλευρά είναι γραμμένα τα ονόματά τους. Στις πλαϊνές πλευρές, οι πεσόντες σε
άλλες
περιπτώσεις …
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Μνημείο Πεσόντων στην κεντρική πλατεία Άστρους Κυνουρίας
( Προσωπικό Αρχείο )
Στο ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη
Κυνουρίας, έδρα της παλιάς επαρχίας και τόπο καταγωγής, αλλά και κατοικίας της
οικογένειας, εντοιχισμένη επιγραφή μας τον θυμίζει, μαζί με τους λίγους συντρόφους
του από εκεί.

Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου στην Πλατεία του Αγιάννη Κυνουρίας
( Προσωπικό Αρχείο )

Αλλά και στο Μνημείο Πεσόντων στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913
στο χώρο του Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικού (ΚΕΜ) Ναυπλίου, έχει αναγραφεί
και το όνομα του νεαρού Σημαιοφόρου του θρυλικού 8ου Συντάγματος Πεζικού.
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( προσωπικό αρχείο )
Κάποια δάφνινα στεφάνια, θυμούνται ψυχρά και άτυπα να καταθέσουν κάποιοι
« επίσημοι », χωρίς γνώση, χωρίς συναίσθηση του χρέους … των υποχρεώσουν
που οι θυσίες των τιμωμένων, περιμένουν από όλους και όλες μας.
Όμως, συγκεκριμένα αρχεία που χρόνια τώρα αναζητώ, δεν έχει μέχρι σήμερα
Καταστεί δυνατό είτε να ανοιχθούν, είτε καν και να… ευρεθούν… όπως π.χ. η
ιστορική Σημαία του 8ου Συντάγματος Πεζικού Ναυπλίου, που με τόση περηφάνια
κράτησε και τίμησε μέχρι το ηρωικό του τέλος ο Γιαννούκος Σαρηγιάννης. Γιατί;;;
Ως πότε όμως, άραγε ο βασανισμένος και χιλιο - ματωμένος αυτός τόπος θα
ανέχεται την ύβρη, τη βεβήλωση, την κακοποίηση, την προσβολή, τον εξευτελισμό
και το παράνομο και ολοκληρωτικά μαφιόζικο ξεπούλημα της ιερής του γης, το
βιασμό όλων των αξιών, των αρχών και ιδανικών του, των ίδιων του των προγόνων,
των παιδιών του, της ιστορίας και του πολιτισμού του;;;
Ως πότε ερωτώ, όλους και όλες μας, που ίσως και να ακούσουμε κάτι αυτές τις μέρες,
όταν θα θυμηθούν κάποιοι ελεεινοί πολιτικάντηδες, με αφορμή την Επέτειο της Μάχης
του Κιλκίς ( 19-21 Ιουνίου 1913 ) ότι καλό θα ήταν για την καριέρα τους, να
φωτογραφηθούν με κάποιο στεφάνι στο χέρι μπροστά από τα μνημεία των ηρωικά
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Πεσόντων, που όμως οι παράνομες και εντελώς μαφιόζικες πράξεις τους καταργούν,
προσβάλλουν και απαξιώνουν την ηρωική θυσία αυτών των παλληκαριών, αντί να την
τιμούν και σέβονται;;;
Ως πότε λοιπόν θα περιμένουμε, για να σηκώσουμε ΟΡΘΙΟ το ανάστημά μας και να
απαιτήσουμε την απόλυτη δικαίωση αυτών των μεγάλων θυσιών και των αιώνιων και
πανανθρώπινων αξιών που οδήγησαν τους δικούς μας ανθρώπους σε αυτές τις
ηρωικές πράξεις που εμείς, με τις δικές μας απαξιώνουμε, καταργούμε και βαθύτατα
προσβάλλουμε;;;
Βενετία Κάντζια
19. Ιουνίου 2016
(Απόσπασμα, από ένα μεγαλύτερο αφιέρωμα, εάν καταφέρουμε να ανοίξουν κάποια
διπλο-κλειδωμένα αρχεία)…
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