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Αγέρωχος, λεπτόκορµος, ελαφρύς, ψηλός, µουστακαλής. Στο χέρι του κράταγε
την κλίτσα, στη µέση είχε το σιλάχι του. Φορούσε κοντή φουστανέλα και τσαρούχια
µε φούντες.
Στις πλάτες έφερε το σακούλι του. Την φλογέρα του την πρόσεχε ιδιαίτερα.
Στο σφύριγµα ήταν δυνατός. Ειδικευµένος στο γιδοκούρεµα, στο άρµεγµα και
στο πήξιµο των τυριών. Πρόσεχε ιδιαίτερα τον τράγο του και είχε περίπου την ίδια
µυρωδιά βαρβατίλας µε αυτόν. Ήταν εξειδικευµένος στην κατασκευή κουδουνιών
(τσιοκανιών). Σε κάθε ζωντανό του έβαζε και διαφορετικό ήχο.
Γνώριζε τα ονόµατα που έβαζε στα ζώα του. Ονοµάτιζε ανάλογα µε το χρώµα
της τρίχας, το µέγεθος των αυτιών και των τσιεπιών (κεράτων).
Γνώριζε επίσης και από τσοπανόσκυλα. Τους είχε δώσει και ονόµατα. Αυτά τον
βοηθούσαν στην καθοδήγηση των κοπαδιών του. Τον Θυµάµαι όταν έβρεχε, µε την
αδιάβροχη καπότα του (κάπα) φτιαγµένη από κοζιά (µαλλί γίδας) να κατεβαίνει από
το βουνό.
Θυµάµαι και τα µαντριά του. Εκεί µάζευε το κοπάδι του (ποίµνιο). ∆ίπλα είχε το
σπίτι του. Στο κατώι του σπιτιού είχε το µουλάρι και το άλογό του, τον Ντορή.
Όταν τον έβλεπα καβάλα στο άλογό του τον θαύµαζα. Έτσι που στεκόταν
νόµιζες παις ήταν βασιλιάς. Κάτω δεν κοιτούσε. Καβάλα πήγαινε στην εκκλησία,
στην αγορά και στα -πανηγύρια. Τα είχε πάντα καλά µε τους δεσποτάδες, τους
παπάδες και τους καλόγερους. Με την κυρά του σπάνια τον βλέπεις.
Πρώτος στο τσάµικο. Έριχνε και πολλά λεφτά στα κλαρίνα. Τα ζώα του
αµέτρητα. Στο πέρασµά τους δεν έµενε τίποτα. Σεβασµός κανένας στις ξένες
περιουσίες, «όλα δικά µας είναι. Εγώ γα… και δέρνω», έλεγε. Σπουδαίος αρχηγός,
επιχειρηµατίας, καλλιτέχνης (στη φλογέρα), τυροκόµος, κοµµωτής µαιευτήρας (µην
ξεχνάτε το ξεγέννηµα της γίδας), ειδικός στο ιππεύειν, κλιτσοτέχνης και γιδοτρόφος.
Τον είχα χάσει για πολλά χρόνια. Ερώτησα τι απέγινε. Μου είπαν ότι επούλησε
τα ζωντανά του, ότι έκανε πολλά λεφτά και έφτιαξε εργοστάσιο στην Αθήνα.
Έγινε πρόεδρος της Α.Ε. Απέκτησε µεγάλο γραφείο µε ιδιαιτέρα γραµµατεία και
A.C. Έγινε πολιτικός παράγοντας, τραπέζωνε και πολιτικούς. Έµαθε και λίγα
αγγλικά. Έπαιζε στο χρηµατιστήριο. Στεναχωριόταν όµως που δεν είχε το κοπάδι
του. Πολλές φορές άνοιγε το παράθυρο και σφύραγε για να ειδοποιήσει κάποιον.
Κυκλοφορούσε στους χώρους του εργοστασίου µε την κλίτσα του χαϊδεύοντας την
µουστάκα του. Στο κουδούνι του γραφείου του είχε βάλει τον ήχο του τροκανιού του
τράγου του.
Αρωµατιζόταν µε το "VARVATOS" για να θυµάται το τραϊ του.
Το χειµώνα κατέβαινε απ' το γραφείο του φορώντας την κόζινη «καπότα» του,
χαιρετούσε αγγλιστί την γραµµατέα του και κατευθυνόταν προς την «µερσεντέ» του
µε την κλίτσα βαλµένη οριζόντια στο σβέρκο και πάνω της τα δυο του χέρια. Τον
τζουρλά του τον είχε σε ειδική θήκη που είχε φτιάξει µέσα στο σακάκι του.
Είχε στενοχώρια, υπέφερε, βασανιζόταν από το παλιό και το καινούριο που
ζούσε.

Όταν ξαναγύρισε στην στάνη του, για λίγο, κάτω από την µεγάλη βελανιδιά
του είπε κάποιος:
«Μη νοιάζεσαι και πολύ. Η επόµενη γενιά λίγα θα θυµάται από την ζωή σου, και η
επόµενη απ' αυτήν θα 'χει «εκπολιτισθεί» τόσο, ώστε να µην θέλει ν' ακούει τίποτα
για γίδια, στάνες, βαρβατίλα, τροκάνια και κόζινες «καπστες». Και για να µη σε
λυπήσω κι άλλο σου λέω ότι κάτι θα περάσει στο DNA των µετέπειτα γενεών από
την αγριάδα σου, την βαρβατίλα σου και την επενδυτική σου δεινότητα».
Χάρηκε, γέλασε και δεσµεύθηκε να µας φτιάξει δρόµους, γεφύρια, εκκλησίες.
Μάλιστα!! Ο Μήτρος ο νοµήας
Αν µέσα στον περιγραφόµενο τρόπο εξέλιξης βλέπει κάποιος την δική του πορεία,
αυτό είναι εντελώς τυχαίο γεγονός. ∆ηλώνω επίσης την µεγάλη µου αγάπη και
συµπάθεια στην τάξη των αιγοβοσκών.
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