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Ευτυχής λογίζομαι, διότι μου δίδεται ή πολύτιμος ευκαιρία νά προ- 
λογίοα) δ ι ’ ολίγων τό λαμπρόν πόνημα τον άγαπητον φίλον και εκλεκτού 
συμπατριώτου μον κ . Θεοδώραν II. Κ ιακίδον . Και λόγοι πατριωτικοί , 
άλλα και λόγοι συναισβηματικοι έπέβαλλον εις εμέ  να πράξω τούτο. Και 
τό πράτται έκβύμως, ώς ΐεοάν οφειλήν, έναντι τής μνήμης i κείνων, πον 
ποοοέφεραν την ζωήν ττον ολοκαύτωμα εις τον βωμόν τής * Ελληνικής ιδέας 
κατά τον ίδιον σχεδόν χρόνον και κατά την αυτήν κρίσιμου στιγμήν τού 
'Ελληνισμού τής Θρακικής πατρίδος, τον Σεπτέμβριον τού 1915. Ί ί  άνα- 
πόλησις, έξ άλλον, προσφιλών, δι* άμφοτέρονς, υπάρξεων, {λυμάτων τής 
τουρκικής βαρβαρότητας, σφαγέντος πατρός άφ’ ενός και πεφΛημένων  
αδελφών άφ’ ετέρου, ώς συμβαίνει εις την κοινήν μας περίπτωσιν, είναι 
φυσικόν νά σννταντίζη πολλαπλώς τους κτύπους τών καρδιών μ α ς , άποβαί- 
νονσα οϋτω τό^καβ ηγιασμένου κίνητρον προς κ >ινάς προσπαβείας  κα/ κοι· 
νάς διά τό γενικώτερον καλόν επιτεύξεις . 9Ε κ  τής διπλής ταντης αφέτη- 
ρίας όρμώμενος και 6 κ. Κιακίδης, τον οικογενειακού τον δηλονότι πόνον 
ά φ * ενός και τής ιεράς αγάπης ά φ ’ ετέρου προς την άπολεσβεΧσαν άλησμό- 
νητον πατρίδα, τό προσφιλές του Σαμμακόβι ,  είργάσβη μέ  άξιοβαύμαστον 
όντως υπομονήν και πραγματικήν αντοβνοίαν επι τεσσαρακονταετίαν, <5ta 
νά συγκεντρώση σνστηματικώς ο,τι εϊδεν, δ,τι ήχονσεν, δ,τι ενβυμεϊται 
και ό,τι κατά τήν άντίληψίν τον σχετίζεται κατά τον ενα ή τον άλλον τρό~ 
πον, ώς νοστα/.γικόν βίο)μα, προς τήν πατρικήν γήν εν τ φ  σννόλω της, 
προς τον άπολεσβέντα δ ι’ αυτόν και δι δλονς ημάς τους θράκας, γενικώς, 
παράδεισον. Δεν έφείσβη ούτε υλικών βνσιών— εκ τον υστερήματος τον — 
<5ίά να καταστήση όσον το δυνατόν άοτίίότεοον πληροφοριακώς τό εργον τον 
και προσδώση εις αυτό μίαν ενρντέραν πως Θρακικήν μορφήν, έ φ ’ όσον 
πάμπολλα εκ τών εν αύτώ διαλαμβανόμενων, ηβών, έβίμων, γλωσσικών 
ιδιωματισμών και λαογραφικών εν γίνει στοιχείων, είναι κοινά διά πλειστα 
μέρη τής Άνατολ. Θράκης ( Β ιζύ η , Μήδεια,  Άγα-βούπολις, Σαράντα *Εκ- 
κλησίαι, Σκοπός , Γέννα, Σκεπαστός, Ενκάρνον κλπ.) αν μή και σχεδόν 
Πανβρακικά. ' Ομολογονμένως ?) προσπά&ειά τον είναι άξια βανμασμον  
και μάλιστα δταν άναλογισβή κάνεις δτι 6 σνγγραφενς οντε τήν άπαιτον- 
μένην διά τοιαύτας σνλλογικάς εργασίας προκατάρτισιν 7]ύτύχησε να εχη, 
ούτε τήν εύρντέραν επιστημονικήν γνώσιν, λόγφ τών τραγικών περιστά
σεων, ήξιώβη δεόντως νά γενβή. 'Ήντλησεν όμως πλούσιοπαρόχως έκ τον 
γονίμου περιεχομένου τής ψυχρής τον, πον εγιγαντώβη εκ τής ανήκουστου 
πατριωτικής και οικογενειακής τον συμφοράς, συμφοράς τήν οποίαν τό
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θειον ίΐωρον τής αφηγηματικής τον τε'/μ'ης καί δεξιοτεχνίας, συντρεχούσης 
πλεΐστον όσον καί τής καθαρός λαϊκής γλιδσσης τον, μετέβαλεν εις 
επαγωγόν άμα καί διδακτικόν ιστορικόν άνάγνιοσμα διά κάθε άνθ ριοπον 
πού δεν έπαυσε νά δονήται άπδ τον ευγενή παλμόν τής αρετής. \ΛλΛ/ ό κ . 

Κιακίδ))ς, εν τ;) άόκνρ> καί μακροχρόνια) προσπάθεια τον διά την κατάρτι- 
οιν και εμγάνιοιν του πονήματος τον , εν μέσα) πεοιοτάοεων καί συνθηκών 
παν άλλο ή ευνοϊκών (ενίοτε, μάλιατα καί αυτόχρημα τραγικών), άπδ ιαάς 
άπόφεως ηννοήθη^ δυνάμει}α νά εϊπωμεν, εξαιρετικώς. IIντνχηοε  να εύρη 
καί νά έχη οννεργάτας εις τό επίπονον τούτο έργον και άλλους μεν εκλε
κτούς σνμπατριώτας τον ( τινές τών όποιων, ώς 6 εν * Αμερική διαμένων 
πάοης τιιιής άξιος κ. Γ. Γκαγκιδης, αύθοομήτως προοέφεραν την υλικήν 
των άριογήν διά τδ πρώτον ξεκίνημα προς την πραγματοποίηοιν) ιδίως 
όμως τον εν Ξάνθη σήμερον διαμένοντα φίλον τον, συμπατριώτην καί συν
αθλητήν, τον κ. Κων. Βοντσόπονλον^ το Π οποίον ή τέρπονσα θυμοσοφία 
καί τό άπέραντον μνημονικόν σννεπλήρωσαν και ώλοκλήρωοαν εν πολλυΐς 
την πο?.νσννθετον εργασίαν τον σνγγραφέως , ή δε απαράμιλλος φυσική δε· 
ξιότης τον φίλον καί συνεργάτου περί τήν σκιτσογραφίαν, προσέδωσε μίαν 
σπαρταριστί)ν εικόνα καί ζωντανήν αυτόχρημα άναπαράστασίν εις τά ποι
κίλα και πολυμερή θέματα τής συγγραφής. Άλλ* ό φιλολογικός οι:τω* 
είπεϊν αρωγός τον έργου νπήρξεν ό εν Ά θήνα ις  διαμένων λαμπρός επ ι 
στήμων καί καθηγητής κ. Βασίλ. 7 Ασημο μύτης, εις του οποίον την επιμέ
λειαν καί tq στοργικόν ενδιαφέρον (πρόσφνξ περίπου καί αυτός εκ μητρός 
εξ 9Αδριανονπόλεως) οφείλεται κατά σημαντικόν μέρος ή ορθολογική κατά- 
στρωσις τής ύλης καί ή εσωτερική όντως είπεϊν εις τάς μεγάλας γραμμάς 
οικονομία τοΓ' έργου. Θά μάς έπιτραπή  να τον αποδώσω μεν ενταύθα τόν 
πρέποντα έπαινον. ° Οσον όέ αφόρα ημάς προσωπικώς (εάν μή παρέλκη εν
τελώς ο λόγος) δεν επράξαμεν τίποτε άλλοy πλήν τής επιμόνου καί διαρ
κούς σχεδόν συμπαραστάσεώς μας καί ηθικής ένθαορννσεως του φίλον σνγ
γραφέως % κλονισθέντος πολλάκις εις την εμπιστοσύνην τον επί τό ίδιον 
έργον, καί τής άπλής καί οίωνεί θεωρητικής , κατά στάδια , επιβλέψεως 
τής εργασίας του, με την ειλικρινή προσπάθειαν— διατί νά τό κρνψωμεν— 
εκτός άλλων καί νά ποοφνλάξωμεν αυτόν, δπον μάς ήτο δυνατόν, από τάς 
τυχόν ακρότητας και ύπερβολάς, τάς τόσον οννήθεΐζ άλλα και τόσον συμ
φυείς εις τάς τοιαντας περιστάσεις καί δή όταν πρόκειται περί εξιστορή- 
σεως «οικείων συμφορών». Πέραν τούτον, νπήρξαμεν (αυτό αρμόζει νά 
λεχθή), συμμέτοχοι τών αγωνιών τον καί τών οδυνών τον, αισθανόμενοι 
ειπερ τις καί άλλος τόν πόνον τον, εκ πίκρας, ώς μή ώφειλεν} ομοιοπα
θούς ατομικής πείρας— τής πείρας τών οικογενειακών συμφορών.

Οντω κατωρθώθη νά άχθη εις πέρας τό πολλαπλώς πολύτιμον τούτο 
έργον, τον οποίου αι εξονυχιστικάί πολλάκις λεπτομέρειαν, ίστορικαί ιδίως
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καί τοπογ ραγιχαί, δεν πρέπει να θειορηθονν ώς πεοιττενονσαι, καί}' οαον 
Λ;* αυτών στήνονται τρόπον τινά ακατάλυτοι και αδιάψευστοι σταθμοί, ή 
άκοιβέστεοον% τοποθετούνται η'}νικά δοόσημα και φωτεινοί δεΐκται, ώστε 
να ήμποιρεοουν κάποτε, τά παιδιά μα*; ή τα παιδιά των παιδιών μας να 
έπανευρουν τους όρυ/ωυς τών πατέρων των! Ά λ λ '  ή δημοσία εμη'άνισις 
τον κατά τοιοντον τρόπον επιτελεσϊϊεντος έργου θά προσεκρουεν ίσιος επί 
μακράν, άγνωστον πόσον είσετι χρόνον, λόγο) τών υλικών αδυναμιών τον 
σνγγραφειος και τον στενιοτερον περιβάλλοντος τον, εάν δεν ένε<ρανι^ετο ή 
εμψριυν πριυτοβονλία και ή πρόθυμος σνναρωγή τον σεβαστόν Προέδρου 
του n θρακικον Κέντρου» τον έκΛεκτού φίλον καί πρώην *Υπονργον κ. Φι 
λίππον }[ανονηλίδον. 'Ϊ Ι  ευρεια,και φωτεινή άντίληφίς τον, αλλά και ή 
επακριβής εκ αερονς τον σνναίοθηαις τον θρακικον καθήκοντος, κατεφά- 
νησαν εύθυς άμα τ ή πρώτη παρ’ ημών είσηγήσει περί τής εθνικής σκοπ· 
μότητος τον έργου, (άστε νά μή δισιάση αυτός καβάλου, ώς Πρόεδρος *Ε
θνικόν Σωματείου, νά υιοθέτηση και νά έξασφαλίαη την υλικήν δαπάνην τής 
εκδόσεώς τον, συμπεριλαμβάνουν και τό εργον τούτο εις την πολύτιμον 
όντως σειράν τών εκδόσεων τον περισπούδαστου εκ τριάκοντα δύο 
τόμων Περιοδικού «Θρακικά», προσδίδων ούτως εις αυτό καί τό πρόσ
θετον συλλογικόν κνρος τον θρακικού Κέντρου, ώς προς εργον εθνι
κόν. Λράττομαι τής ευκαιρίας διά νά εκβράσω τήν άπειρον ευγνωμο
σύνην τον Θρακικον κόσμον πρός τε τό φιλόπατρι Σωματείον και τον τε- 
τιμημένον Πρόεδρόν τον.

’Επετελέσαμεν καθήκον. Ε ίθ ε  ή θρακική ευγνωμοσύνη και ή Πανελ
λήνιος εγκρισις να είναι ή ηθική αμοιβή τών μόχθων  τού ακαμάτου σνγ- 
γοαφέως καί τών εύγενών συνεργατών τον.

'Εν Ά θή να ις  τή 1η Ιανουάριον 1960.

Ν .  Κ. Κ Ω Σ Σ Τ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

Πρώην Βουλευτής Σαράντα * Εκκλησιών

Ά θήνα ι 6— ο — i960.

Πρός τό Σεβαστόν Δ. Συμβούλιον τού Θρακιχοΰ Κέντρου
Έ  ν τ α ύ θ  α

Θεωρώ καθήκον μου όπως σάς ευχαριστήσω για την τιμή πού μοϋ 
έκάματε, νά δημοσιευθή τό πόνημά μου τών χαμένων πατρίδων μας και 
κυρίως τής γεννετείρας μου Σαμμακοβίου και τών περιχόϋρων. Νομίζω ότι 
γι' αυτό τό κομμάτι τής Ά νατ .  Θράκης, παρ* όλας τάς ΐδικάς σας προσπα-
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θείας και παροτρύνσεις, μέχρι της στιγμής Λεν ένδιεφέρΐΐη κανείς να γοάψη 
τι, κι3 έτσι Λι* αΰτοΰ τοΰ τρίφτου συμπλήρωνα) ένα κενό ιστορίας γ ι ’ αυτές 
τις πάλαι ποτέ ακμάζουσες Χίομοπόλεις και χτορία. "Ηρχισα εργαζόμενος 
από το ΙίΜό. Κατ’ αυτό τό Λιαστή μα έσπούδαζα στη Κωνσταντινούπολή 
Στάς παυσεις έπέστρεψα στο χοηκό μου, καθ’ ήν στιγμήν ήλίλε και ό βαλής 
ΧΛδριανουπόλεως Χατζή Άντιλ μπέης (μισέλλην), όστις έφιλοξενήΟη σπίτι 
μας, του δημάρχου τότε πατρό. μου. Ύά τής ανταμοιβής τής φιλοξενίας 
αναφέρω έν έκτασει εις τό παρόν πόνημά μου, λιακόψας τας σπουδάς μου 
άνέλαβα εις ηλικίαν 14 ετών την προστασίαν τής άμελοΰς οικογένειας μου 
εις τόπους εξορίας. Πέντε χιλ. περίπου κατοίκους ήυίθμει τότε ή γεννέτειρά 
μου κι* όταν έπεστρεψ ιμεν τό ιί)!9 στο προσκλητήριο τής ίΙατριδος έμείναμε 
1700! *Κ πέτυχε πυτιό τό εξοντωτικόν πρόγραμμα τών Νεο το όρκων "Ολα 
αυτά μέ ώθησαν να κρατώ ήμερολυγιον έκ του οποίου, έν συνδυασμό), μέ 
τό του συνεργάτου μου κ. Κ. Βουτσοπούλου και άλλων πατριωτών μου και 
έξ άλλων πηγών σανέ κέντρωσα ύλην αξίαν νομίζω δημοσιεΰσεως, ή οποία 
επιμελήδε ισα καί συμπτυχίΐεΐσα καταλλή/ως τόσον ύπ* έμοϊι όσον και υπό 
τοΰ σεβαστού μου συμπατριώτου κ Ν. Κωνσταντοποΰλου, διατελέσαντος 
τότε Βουλευτοΰ Σαράντα 'Εκκλησιών και γνώστου έν λεπτομερεία τής 
ιστορίας των άναφεοομένων μερώ)ν, ευρέθη αξία δημοσιεΰσεως. *0 κ. Κων- 
σταντόπουλος εϊργιίσάη άόκνως επεξεργαστείς έπΐ έξάμηνον καί πλέον τό έν 
λόγψ υλικόν. Επίσης έχω περί τις 100 τρωτογραφίες και σκίτσα αξιόλογα, 
σχετικέ/ μέ την ζίοήν τών μερών μας, παρεκάλεσα δέ και ελπίζω ότι εΐ δυ
νατόν μέρος αυτών θά δημοσίευσή. "Οσον αφορά την έκτΰπωσιν κλπ, λε
πτομέρειας έμείναμεν σΰμφοηΌΐ μετά τοΰ αξιότιμου Προέδρου τοϋ Θρακι- 
κοΰ Κέντρου κ. Φ. Μανουηλίδου, οΰτινος έίΗιΰμασα και την υπομονήν καί 
τήν επιεική συγκατάβασιν, κατά τό μακροχρόνιον διάστημα τής προετοιμα
σίας, διά τήν άρτιωτέραν έμωάνισιν τοΰ έργου εις ολόκληρον τον ένα τόμον 
τών 300 σελίδων, μέ συνέχισιν ε!ς προσεχή τόμον τών «Θρακικών», ϊνα 
όλοκληρωόή ή 'Ιστορία τής πατρίδος μου Σαμμακοβίου καί περίχωρων. 
Ευγνώμων ?έν θά λησμονήσω ότι άνευ τοΰ πατριωτικού ένδιαφέροντος 
τοΰ πρώην * Υπουργού κ. Φ. Μανουηλίδου και έξασφαλίσεως παρ’ αΰτοΰ 
τής σχετικής σημαντικής δαπάνης, σά ήτο αδύνατον ή πολυετής και πολύ- 
μοχιθος αΰτη έργασία μου να ΐδη τό φως τής δημοσιότητος.

Ευχαριστών καί πάλιν σερμώς τό Θρακικόν Κέντρον και τον Πρόε
δρον αΰτοΰ προσωπικώς

Διατελώ μετ’ εξαιρετικής τιμής κα'ι άφοσιώσεως,

Θ. ΚΙΑΚΙΔΗΣ



«Μητρός τ€ καί πατρός χαΐ τω ν άλλων προγό
νω ν άπάντω ν τιμιώτβρον έστί ή ΠατρΙς καί cc- 
μνότερον καί άγιιύτερον».

(Π λάτωνος Κ ρΙτων § 12).

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΑΜΜΑΚΟΒΙΟΥ

’Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που για τελευταία φορά είδαμε 
ιόν τόπο μας. "Ομως μέσα στη -ψυχή μου ή εικόνα της πατρίδας είναι τόσο 
ζωντανή, πού άμα κλείσω τά μάτια μου ξεπετ άγεται ολάκερη μπροστά μου. 
Θωρώ τά βουνά της, τά ποτάμια της, το λόγγο της τούς δρόμους και τά μο
νοπάτια καί ξεγελιοϋμαι. Θαρρώ πώς βρίσκομαι εκεί και περπατώ, πότε πη
γαίνοντας προς του Καζέπη καί πότε προς τά μεγάλα ότζάκια. Πόσο τά 
νοσταλγώ όλα. Τόσο πολύ, που θέλω νά τά παραστήσω. Θέλω νά σάς πάρω 
μαζί μου καί νά τά περπατήσωμε. Νά σταθούμε σέ κάθε βουνό καί σε κάθε 
ποτάμι της, νά ξαπλώσουμε στον ίσκιο τών δένδρων καί νά πιούμε καθάριο 
δροσερό νερό άπ' τις φημισμένες πηγές της.

ΤΑ ΒΟ ΤΝ Α  Τ Η Σ  Π Α Τ Ρ ΙΔ Ο Σ

Τό Σαμμάκοβο, ή νύμφη του Μικρού Αίμου, όπως τό έλεγαν, χτισμένο 
επάνω σ’ ένα λόφο, προφυλαγμένο έτσι απ’ τις πλημμύρες, είναι περιτριγυρι
σμένο από βουνά. Ό  τόπος μας είναι κατ’ έξοχήν ορεινός, έν άντιθέσει με 
την υπόλοιπον Ανατολική Θράκη πού έχει εκτεταμένες πεδιάδες. Ή  Ορο
σειρά της Στράντζας, πού αρχίζει από την Βουλγαρία καί τελειώνει ώς κά
τω στο άνοιγμα τού Βοσπόρου, προς την Μαύρη Θάλασσα. Αυτή ή δρόσει- 
ρά έχει πολλά Ονόματα. Ελληνικά λέγεται «Μικρός Αίμος» έν σχέσει με τό 
άλλο μεγάλο ’Όρος Αίμος. Τουρκικά πάλι ονομάζεται ^Κιουτσούκ Μπαλ- 
κάν» καί έχει την ίδια σημασία με τά Ελληνικά. Ή  οροσειρά αυτή έχει πολ
λά έπιμέρους βουνά καί κάθε βουνό πάλι τις δικές του κορφές. Τό όνομα πού 
εχει τό κάθε ύψωμα κι’ ή κάθε ραχούλα τώβγαλε ό λαός γιά νά μπορή νά 
συνεννοείται έτσι στά κυνήγια του καί στις διαδρομές του. Οί ονομασίες αυ
τές σχετίζονται μέ τή ζωή τών κατοίκων. Ε ίναι άλληλένδετα. Γ ι’ αυτό τό 
λόγο όταν μιλάμε γιά ένα τόπο καί γιά τάς έπιμέρους τοποθεσίας του, ταυ- 
τοχρόνως ανοίγουμε καί μιά σελίδα τής ιστορίας του. Στό κέντρο λοιπόν 
τής οροσειράς τής Στράντζας, κτίστηκε τό Σαμμάκοβο. ’Έτσι νά γυρίσης τό 
μάτι σου γύρω, ένα σωρό βουνοκορφές θά δής, άλλες ψηλές κι' άλλες πάλι 
χαμηλές. 'Ό μω ς ή θέα τους, ή γραμμή τους στον Ορίζοντα, είναι τόσο κομψή 
καί τόσο μεγαλειώδης, όση καί ή θέα πού άντικρύζεις όταν άνέβης έπάνω
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σ’ αυτές καί κυττάξεις κάτω καί γύρω. Το πρώτο βουνό πού αντικρινής στό 
Σαμμάκοβο είναι το «Ζωηρόν». Σηκώνει το κορμί του άντρίκια οάν νά είχε 
απολιθωθή έκεΐ, από τον Δία, κάποιος Γίγαντας. Είναι ένα βουνό παράξενο, 
λες κι' έχει μέσα του ζωή. Ψηλή ίσαμε 2.500 πόδια ή κορφή του, πού άμα ε- 
χεις κότσια καί την ανέβεις θαυμάζεις τή θέα πού σοϋ παρουσιάζεται. Έ ν α  
γύρω, στα χαμηλά μέρη, στην κοιλάδα. ένα χρώμα πράσινο κυριαρχεί την 
άνοιξι καί μέσ' στη μέση οί κόκκινες σκεπές του Σαμμακοβίου, σαν ένα ρουμ* 
πίνι βαλμένο μέ τό χέρι τού Θεού, έκεΐ, για νά στολίζη με την αντίθεοι τον. 
Ή  εύχαρίστησι πού πέρνεις από κει ψηλά είναι πάρα πολύ ζωηρή, τόσο ζω
ηρή, πού απ' αυτό τό επίθετο πήρε τό βουνό τό όνομά του «Ζωηρόν». Μαγεύ
εσαι έκεϊ ψηλά κάι δεν θέλεις νά κατεβής. "Ομως περιμένουν κι' άλλες βου
νοκορφές νά έπισκεφθούμε. Δίπλα στό «Ζωηρόν» είναι ένα ύψωμα τό «Άντι- 
ζωηρόν» έξ ίσου όμορφο, είναι ό αντίζηλος τού «Ζωηρού» στη ζωηρότητα. 
ΚΓ απέναντι απ’ αυτά τά δυο βουνά είναι άλλα υψώματα. Βρίσκονται προς 
τό δρόμο πού τραβάει γιά τις 40 Εκκλησίες, νότια δηλαδή. ’Αριστερά αυτιού 
τού δρόμου σηκώνεται τό «Μεγάλο Στρέμμα» πού εχει στραμμένη τή πλάτη 
του στην ανατολή κι’ έτσι στή φάτσα ποτέ ό ήλιος δεν τό είδε μήτε στή δύσι 
του, γιατί μπροστά σ’ αύτύ, στα δεξιά τού δρόμου, είναι τό «Μεγάλο Λιο
πύρι». Ψηλό όσο καί τό «Μεγάλο Στρέμμα», κάπου δυο χιλιάδες πόδια, καί 
πού .αντίθετα αυτό ό ί)λιος τό θωρεΐ καί τό λιοπυρώνει άπ’ τό πρωί έως τό 
βράδυ, έξ ού καί «Μεγάλο Λιοπύρι». Κοντά σ’ αυτά τά δυο «μπαίρια» (υψώ
ματα) είναι, άλλο μικρότερο τό «Καναρί» όπου στή κορφή του έχει μια με
γάλη πέτρα πού την λένε Καναρά. Άντικρυστά μ' αυτό βρίσκεται τό ψηλό 
βουνό μέ τά απέραντα δάση, Υό «Κέρμανος». Στους πρόποδές του έχει ένα 
κεραμμυδαριό, κΓ οί Σαμμακοβΐτες πήραν μερικά κεραμμύδια καί τά τοποθέ
τησαν γιά σκέπασμα στην όμορφη καί δροσερή βρύση τού βουνού. Έ τσ ι πή
ρε τ’ όνομα «Κέραμμος», καί γιά συντομία καί ευκολία τής γλώσσης αργότε
ρα, τώλεγαν «Κέρμανος», τό βουνό καθώς καί την βρύση. Πίσω απ' αυτό 
τό βουνό, βλέπεις ν ’ απλώνεται σε μεγάλη εκτασι ή πεδιάδα, νά την πούμε 
έτσι, των καρακατσανέίκων καλυβιών. Έ ν α  από τά πιο ψηλά βουνά τής πε
ριοχής, έως τρεις χιλιάδες πόδια ύψος, είναι τό όρος «Γκράντος». Στό κέν
τρο σχεδόν τού υψώματος βρίσκεται ή φημισμένη πηγή τού «Γκράντου». 
Σ ’ αυτή τή βρύση, τούτου τού βουνού σκοτώθηκε, πολεμώντας ένας όνομα- 
στός λήσταρχος Βούλγαρος όνύματι «Γκράντος». ’Από τότε πήρε τ’ όνομα αύ- 
τό. Ε ίναι ένα άγριο βουνό γεμάτο από δένδρα. Στό κέντρο του, πάνω άπ’ τή 
βρύση είναι ένας λόγγος μ’ ένα απέραντο δάσος. Διασχίζοντας τούτο τό δά
σος, βγαίνομε σε τρία ξέφωτα, τρεις μεγάλες πλατείες σαν λιβάδια, περι
τριγυρισμένες από δένδρα ψηλά, καί άγρια καταράχια. Μοιάζουν σάν κλου
βιά καί σάν αλώνια, γ ι’ αυτό πότε λένε τό μέρος αυτό «Τρία ’Αλώνια» καί 
πότε οί «Πλατείες τού Γκράντου». Πάνω άπ’ τις πλατείες, άνηφορίζοντας
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ως πέντε λεπτά, βρισκόμαστε σ’ ένα άλλο ξέφίοτο πιο μικρό απ’ τ ’ άλλα. 
Μοιάζει σαν μια μάνδρα, φυσική ομο>ς και πολύ υμορφη. ‘Ονομάζεται «Σίρ- 
μπου Μαντρί νιές». ΙΙρ ίν  από πολλά χρόνια, κάποιος βοσκός υνόματι Σίρ- 
μπος πήγε και έζησε έκεΐ μόνος, μακρύά απ' τον κόσμο, μέσα σ’ αυτό τόν 
παρθένο κι' ανόθευτο τόπο, χαιρόμενος τόν καθαρό αέρα τό παιχνίδιασμα τού 
ήλιου στα κλώνια των δέντρων και τό ασημένιο κρυστάλλινο νερό τής βρύση; 
που βρίσκεται στην άκρη τής μαντρινιάς. Τό νερό της ήταν τό πρώτο καί 
το κυριώτερο σε περιεκτικότητα σιδήρου, άχρησιμοποίητο απ' τούς πολλούς. 
Μονάχα οι βοσκοί τό απολαμβάνουν καί τά άγρια ζώα. Πέθανε ο 
Σίρμπος, άλλα εζησε τ’ όνομά του στον τόπο, Οί βοσκοί τό μετεχειρίζοντο 
για χειμαδιά. Λυτό τό μέρος ακόμη, μάς προσηέρει κι' άλλη άνάμνησι. Έ- * 
κεϊ κατακρεουργήθηκαν δεκαοκτώ Σαμμακοβΐτες στον πρώτο εκπατρισμό. 
IIάνω άπ’ αύτή τή μαντρινιά εκτείνονται οί κορφές τού «Γκράντου». Μιά 
μεγάλη ράχη ονομάζεται «Καρταίωφωλιά» γιατί κάποτε κυνηγοί βρήκανε 
ςκολιές αετού (Καρτάλι), Κ ι' έτσι έδωσαν αυτό τό όνομα στη ράχη. Έκεΐ 
ψηλά ανέβαιναν πάντα οί κυνηγοί γιατί είχε άφθονο κυνήγι. Στην άκρη τής 
ράχης συναντούμε δυο τρομερές κορφές, τις ^Κουκούλες». ’Έχουν το σχήμα 
τής βλάσκας (καλαμποκιού) καί μάλιστα τής κουκούλας. Κ ι’ οί δυο έχουν 
ύψος από 1.500 πόδια. Στην κορφή των υψωμάτων υπάρχει ένα παληό λι
βάδι οπού βόσκουν άγρια ζώα. Οί κυνηγοί πολλές φορές ανεβαίνουν, όμως 
ο κόπος τους πάει χαμένος. Τίποτε δεν καταφέ-ρνονν έκεΐ ψηλά. Σαν κατέ· 
βουν τάτε απ' τις «Κουκούλες» περνούν άλλο ανήφορο, πού φτάνει σ’ άλλη 
κορφή, στής «Δάφνης τό Μνημόρι». Ε ίναι 2.000 πόδια ύψος καί λίγο πιο 
κάτω απ’ την κορφή έχει μιά βρύση, τήν περίφημη «Κρύα Π ρύση». Δίπλα 
στήν πηγή περνά ένας παμπάλαιος δρόμος, μονοπάτι θά τό έλεγε κανείς καλ
λίτερα, ή «Πατέκα», πού τραβούσε για τό Σκεπαστό, ένα χωριό τής περιφέ
ρειας. Επίσης τούτο τό μονοπατίδί οί αγωγιάτες τό χρησιμοποιούσαν, σαν 
πιο σύντομο δρόμο, για νά πάνε στις Σαράντα Εκκλησίες. Έκεΰνα τά χρό
νια κάποιος άγωγιάτης είχε οδηγήσει μέ τό ζώο του στούς γιατρούς των 
Σαράντα Εκκλησιών ένα άρρωστο κορίτσι, τήν Δάφνη. Στο γυρισμό τους, 
σαν φθάσανε στό ψήλωμα αυτό, κοντά στήν βρύση τό κορίτσι ξεψνχισε. Ό  
άγωγιάτης άφησε έκεΐ τήν κοπέλα καί τρεχάτος φθάνει στο Σαμμάκοβο ειδο
ποιώντας τούς γονείς τής κύρης γιά τό χαμό της. Π ήγαν όλοι έκεΐ ψηλά, ό
λο τό χωριό, τήν κλάψανε, τήν μοιρολόγησαν κι' ύστερα τή θάψανε κοντά 
στήν βρύση, έκεΐ ψηλά κοντά στο θεό. ’Έκτοτε ό τόπος έφερε τ' όνομα τής 
Δάφνης. Τόν τελευταίο χρόνο τού πρώτου εκπατρισμού φτιάξανε ένα και
νούργιο δρόμο πού περνούσε απ’ τό μνημόρι τής Δάφνης. Τούτος 6 νέος δρό
μος φτιάχτηκε μέ φριχτούς φόρους καί μέ ιδρώτα καί αίμα τού φτωχού 
λαού. ’Από εδώ γυρίζουμε πίσω, κατεβαίνουμε ράχες καί ραχούλες περνάμε 
τού «Νικολή τό Γιοφύρι» καί είσερχόμεθα στο δρόμο προς τις Καρακατσα-
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νέϊκες καλύβες. Κοντά σ’ αυτό το δρόμο υπάρχει ένα ύψωμα γεμάτο άπό δέν^ 
δρα χαί καθάρια νερά. Στην χορφή του στέκει μια πέτρα, ένας βράχος τερά
στιος, πού ο όγχος του θυμίζει ένα σωστό γίγαντα. ‘Όμοιος του, γύρω στο 
Σαμμάκοβο και στην περιοχή του, δεν Υπάρχει. Επειδή λοιπόν αποτελούσε 
τούτος δ λίθος Καναράς, κάτι τό ξεχωριστό, κάτι τύ μοναδικό στο μέγεθος, 
πού φαίνεται ώρες μαχρυά, τον ώνόμασαν «Μονόπετρα». Κάτω απ' αΰτό τό 
όμορφο ύψωμα κι’ αφού παρακάμψομε τον «Πλησιό» ποταμό, βγαίνουμε 
στοϋ «Αύγενικοΰ τήν Μαντριά». Έ δώ  είναι δ τόπος ουγκεντρώσεως των κυ
νηγών στο τέλος τής ημέρας πριν εισέλθουν στο χωριό. Κοντά στη Μονόπε
τρα υπάρχει ένα άλλο ύψωμα, απ’ όπου περνά δ δρόμος πού πάει για τή «Σα- 
οακίνά». Αντο τό βουνό έχει τό κωμικό όνομα «Βάββα>\ Τ ι συνέβει για νά 
όνομασθή έτσι; Μήπως σκοτώθηκε κανείς ονύματι Βάββας; ’Ό χ ι, ή έξήγησις 
δεν είναι τραγική. Είναι μια αφέλεια καί τίποτε άλλο. Τόσο άφελής ή έξη- 
γησις πού καταντά κωμική: Μια μέρα κάμποσοι κυρατζήδες (αγωγιάτες) 
μέ τά ζώα τους ερχόμενοι άπ’ τή Σαρακίνα σταμάτησαν στο ύψωμα αυτό 
για  νά ξεκουραστούνε λίγο καί νά στρίψουνε τσιγάρο. Τότε ένας απ' αυτούς 
είδε μια μεγάλη πέτρα κι’ είπε. «Ποιος βάζει μπάξι (στοίχημα) on  μπορώ 
νά σηκώσω αυτή τή πέτρα;» 'Έ να ς φίλος του πετάγεται καί τού λέει: «Σάν 
κατορθώσης έσύ νά σηκώσης αυτή τή κωτρόνα τοτ’ έγώ θά βαβίξω τρεις φο
ρές»,. Τό βάδισμα (γαύγισμα) ήταν εξευτελιστικό στα μάτια τών τότε άν- 
δρών, ένα είδσς ξεπεσμού στα μάτια τών άλλων. Μέ μεγάλο κόπο ό πρώτος 
κυρατζής μπόρεσε νά σηκώση τήν πέτρα. Τότε δ δεύτερος αναγκάσθηκε νά 
βαβήξη τρεις φορές (βάβ, βάβ, βάβ,) κατά τό στοίχημα. ’Έτσι πρώτα οί 
κυρατζήδες τ’ ώνόμασαν «Βάββα», κ ι’ ύστερα τό πήρε κι’ δ υπόλοιπος κό
σμος. Στο πιο ψηλό σημείο τής «Βάββα» συναντάμε μιά μικρή πεδιάδα, τρι- 
γυρισμένη άπό πελώριες ύξυιές καί γεμάτη άπό μεγάλες πέτρες 50 - 80 δ- 
κάδων βάρος ή κάθε μιά. Έ κεΐ ot αγωγιάτες καί οί περαστικοί φίλοι, δοκιμά
ζουν την δΰναμί τους, σηκώνοντας αυτές τίς βαρειές πέτρες. "Έτσι αύτό τό 
όροπεδιάκι λέγεται τά «Δοκίμια». Έ κεΐ γύρω υπάρχουν όμορφες πηγές πού 
ξεκουράζουν τον διαβάτη. Στο δρόμο προς τύ Σκεπαστό καί κάμποσο έξω 
άπ’ τό χωριό μας, ύστερα άπό πολύ ανήφορο, άντικρύζουμε ένα θεόρατο βου
νό, κατασκότεινο, χειμώνα καί καλοκαίρι. Κ ι1 ένω ή γύρω φύσι, κάτω στα 
πόδια τού βουνού, λαμποκοπά άπό χαρά, γιατί κολυμπάει μέσα στις άχτϊνες 
τού ήλιου καί στο φως, ή μορφή του είναι πάντα κατσούφα, συννεφιασμένη 
καί σκυθρωπή. Στήν κορφή του πάντα βρίσκονται μπλεγμένα τά σύννεφα 
κι1 οί ομίχλες καί ή θερμοκρασία είναι πάντα χαμηλή. “Έ τσ ι τό περιβάλλον 
είναι κατασκότεινο κι’ άν βρεθή κανείς έκεΐ ψηλά τον κάνει νά φοβάται ή 
τόση αγριάδα κι* ή σκοτεινιά. Τώπαν μαύρο βουνό, μά έπειδή υπάρχει κι’ άλ
λο μ ’ αυτό τό όνομα, καί γ ια  νά τά ξεχωρίζουν, για  τούτο κράτησαν οί πα- 
τριώτες άπό παληά τήν τούρκικη δνομασία του, «Καραμάν Μπαΐρι», πού θά
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π[ΐ κατάμαυρο νψωμα. 'Έ τσι λοιπόν ξεχώριζαν αυτό το μαύρο βουνό από τό 
«Μαυροβούνιο, το ύψωμα πού βρίσκεται σΤό δρόμο προς τις Σαράντα Ε κ 
κλησίες, πέρα απ' το «Μεγάλο Λιοπύρι» και τό «Μεγάλο Στρέμμα». Αυτό 
πάλι πήρε τό όνομά του όχι γιατί δεν φωτίζεται απ’ τον ήλιο, αλλά έπειδή 
σ' αύτό τό ακατοίκητο ψηλό καί τραχύ βουνό ύπαρχουν πυκνότατα, κατά- 
μαυρα, — έτσι φαντάζει από μακρυά τό βαθύ πρασινόμαυρο χρώμα, —  καί 
γιγαντιαΐα δένδρα, πού οι κορφές τους λες καί λογχίζουν τον ουρανό. Δίνει 
την έντύπωσι του μαύρου, έτσι λοιπόν ώνομάσθη «Μαυροβούνιο. Τελειώνον
τας για  τά βουνά μας πρέπει ν ’ αναφέρω καί τό βουνό «Μηδειάτηςν, άν κι' 
αύτό βρίσκεται αρκετά μακρυά απ’ τό Σαμμάκοβο, όμως έτσι γιά νά είναι 
πλήρης ή περιγραφή θά πώ δυο λέξεις. Στο δρόμο προς την Μήδεια τό 
πρώτο πού θά συναντήσωμε είναι τό βουνό αύτό, κι’ έπειδή άπ! την κορφή 
του φαίνεται ή Μήδεια τό είπαν «Μηδειάτης». Τώρα κατεβαίνοτφιε απ' τά 
βουνά, γιά νά ξεκουρασθούμε λίγο, νά ξαποστάσουμε καί νά συνεχίσωμε ύ
στερα γιά  τούς λόγγους, τά ποτάμια καί τις λίμνες τού τόπου.

Ο Λ Ο Γ Γ Ο Σ

Ό  Τόπος, μιά καί είναι ορεινός, δύσκολα μπορείς νά πής ότι έχει πε
διάδες. "Ομως οί κάτοικοι, τά εκτεταμένα οπωσδήποτε μέρη, όπου υπήρχαν 
πολλά χωράφια καί τάσπερναν, τά έλεγαν «πεδιάδες» έν άντιθέσει πρός τά 
υψώματα. Στή πραγματικότητα δεν υπάρχει μήτε υπόνοια πεδιάδας. Μά 
πίσω απ' τό βουνό «Κέρμανος», είναι μιά μεγάλη έκτασι γής, μέ πεδινά χα
ρακτηριστικά. Έκεΐ μέσα υπήρχαν εκτεταμένα χωράφια, τής εκκλησίας τού 
Ά γιου ’Αθανασίου. Π ριν από πολλά χρόνια, κανένας δεν θυμάται νά μάς 
πή πότε, είχαν έλθει στον τόπο Καρακατσανέοι μέ τις οικογένειες τους καί 
μέ τούς χιργκιλέδες τους (τά κοπάδια) από πρόβατα καί γίδια. Συνάντησαν 
αύτό τό πεδινό μέρος. Τούς άρεσε καί τούς έξυπερετούσε γιά τήν ποιμενική 
ασχολία του;. Κατέβηκαν στο Σαμμάκοβο, κ ι’ αγόρασαν τον τόπο άπ’ τήν 
εκκλησία. Έκεΐ μέσα σ’ αυτή τήν «πεδιάδα» οπού ώργίαζε ή βλάστησις καί 
τρέχανε γάργαρα νερά γιά νά δροσίζονν τούς ανθρώπους, έχτισαν οί Καρα
κατσανέοι τις καλύβες τους κι’ έβοσκαν τά γιδοπρόβατά τους καί κατασκεύα
ζα ν ότι μπορσϋσε νά φτιαχτή από Το γάλα, τό μαλλί καί τό δέρμα των ζώων 
τους. Τά μαξούλια τους (προϊόντα) τά πουλούσαν στην κωμόπολι, έκαμναν 
μικρές συναλλαγές μέ τούς κατοίκους καί ζούσανε χαρούμενοι καί ευτυχι
σμένοι μέσα στην φύσι, συνεχίζοντες τήν ταπεινή ζωή τους και εύχαριστούν- 
τες τον Θεό γιά τ’ αγαθά πού χάριζε. ’Έ τσι λοιπόν τούτο τό πεδινό μέρος 
πού θύμιζε πεδιάδα, τό ώνόμασαν, ή «Πεδιάδα τών Καρακατσανέϊκων Κα
λυβιών». Τίποτε άλλο δέν μπορούσε νά όνομασθή έτσι μήτε κ ι’ αυτός ό Λόγ
γος πού σέ έκτασι ήταν πολλές φορές πιο μεγάλος απ' τις Καρακατσανέϊκες 
Καλύβες. Ό  Λόγγος. Ποιος Σαμμακοβίτης ή Άγιοπαυλίτης θάναι κείνος
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πού θά φέρη στο μυαλό του, νοσταλγώντας το Λόγγο, καί δεν θά χύση ένα 
δάκρυ πόνου στη θνμησι αυτή. Ό  Λόγγος ήταν τό πιο αγαπημένο μέρος τών 
Σαμμακοβιτών. τοιάάχιστον τών τελευταίων, γιατί είχε φτιαχτεί μέ πολύ 
κόπο καί ίδρωτα. Κι' ότι είναι μ’ αυτά τά πράγματα ζυμωμένο είναι πονεμέ- 
νο κι1 αγαπημένο. Ό  Λόγγος, στιλ παληά χρόνια, όταν τό Σαμμάκοβο ζούσε 
από τά Ορυχεία σιδήρου, ήταν ενα παρθένο δάσος. Τά δέντρα του, πά
ρα πολλά καί κοντά - κοντά τό ενα στύ άλλο, έφθαναν σε ύψος 25 - 30 μέ
τρα καί τό χύλπρος του κορμού των στά 2 - ο μέτρα. Στη γή φύτρωναν θά 
μνοι, χορτάρια. βάτοι καί περιπλοκάδες, τόσο πυκνά που καθιστούσαν δυσκο- 
λωτάτη, άν μή αδύνατη, την διάβασι μέσ’ άπ* τό Λόγγο. Καί δεν ήταν μόνο 
ή βλάστησι, άλλά καί τά άγρια θηρία, αγριογούρουνα, ελάφια, λύκοι, τσα
κάλια, ζαρκάδια, κουνάβια, αλεπούδες καί φίδια. Κι' άν πής πάλι για τά πε
τούμενα; Γεμάτος ο Λόγγος από λογής - λογής πουλιά, πού γέμιζαν τά κλα
διά των δέντρων, καί την ατμόσφαιρα με: τό κελάϊδημά τους. ’Ηταν πολύ 
όμορφος 6 Λόγγος μας μέσα στην αγριάδα του τότε. ’Απείχε άπ! τό Σαμμα- 
κόβι περίπου τρεις ώρες, όμως σπάνια τον επισκέπτονταν άλλοι, έκτος από 
κυνηγούς, ξυλοκόπους, καί ληστάς. 'Ό τα ν  όμως τά μεταλλεία σταμάτησαν, 
οι δουλειές περιωρίσθηκαν, για νά μή πώ έξαφανίσθηκαν, κι’ οί πόροι ζωής 
λιγόστεψαν, τότε οί κάτοικοι σκέφθηκαν, αλλιώς για τον Λόγγο. ’Έ τσι λοι
πόν τό 1890 άπεφάσισαν θαρραλέοι Σαμμακοβϊται νά τον ισοπεδώσουν, νά 
ξερρΐζώσουν την άγρια βλάστησι νά τον καταστήσουν καλλιεργήσιμο καί νά 
τον έκμεταλλευθούν. 7Ηταν μια πολύ σωστή άπόφασμ που έπεκροτησε κάθε 
Σαμμακοβίτης. ’Έτσι το απέραντο «ρουμάνι» θά γινόταν χρήσιμο στη κοι
νωνία τους, ωφέλιμο στους κατοίκους, οί όποιοι θά ενρισκαν ένα βιοποριστικό 
Μέσο διά την ζωή τους. Γ ι’ αυτόν λοιπόν τον λόγο κουβάλησαν από τη Ρουμα
νία τριάντα οικογένειες κατσιβέλοον τεχνιτών (Κουπανάδες) μ’ ολα τά μέλη 
πού απαρτίζουν μιά τσιγγάνικη οικογένεια, μαζί μέ τις μαϊμούδες καί τις 
αρκούδες τους. Σάν φτάσανε, χτίσανε τις χαμοκαλύβες τους.κί’ αφού έφοδι- 
άσθησαν μ' δλα τά άπαραίτητα εργαλεία διά την ίσοπέδωσι, από τούς πλου
σίους έμπορους καί προύχοντας τού τόπου, άρχισαν νά κόβουν αράδα τά δέν
δρα. Μέ άξίνες καί τσεκούρια χτυπούσαν αριστερά - δεξιά τά δένδρα, καί 
στο τέλος τά θεριά - δένδρα έπεφταν μέ τόση δύναμι κάτω στη γή, έκαναν 
τόσο μεγάλο τρανταγμό, πού λές καί έγίνετο σεισμός. Στο πέσιμό τους έκα
ναν τέτοιο κρότο, πού έλεγες πώς τούτη τήν ύστερη στιγμή τής ζωής τους, 
πεθαίνοντας ύστερα από χιλιάδων χρόνων ζωή, άφηναν τήν τελευταία τους 
κραυγή, τον ύστατο σπαραγμό, ζητώντας βοήθεια. Κάθε δέντρο έβγαζε 6 - 9 
κομμάτια κουπάνες (οκάφες) πού τό βάρος κάθε μιας έφθανε στις 80 έως 
100 οκάδες, καί ή υπόλοιπη ξυλεία σέ χιλιάδες οκάδες. Έργάσθηκαν γερά 
και μέ τη ψυχή τους έκεΐνο τό καλοκαίρι οί Ρουμανοκατσίβελοι. ’Ά νοιξε 
κάμποσος τόπος. Τό χειμώνα οί δουλειές σταμάτησαν καί οί Ά τσίγγανοι κου-
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πανάδες, ήλθαν στο Σαμμάκοβο, νοίκιασαν χαμόσπιτα καί ξεχειμώνιασαν κον
τά μας. Μαζί τους είχαν τά μουσικά όργανά τους καί μάλιστα τά περίφημα 
βιολιά τους, καί έτσι γυρνούσαν τις γιορτές καί τις Κυριακές στα καφενεία 
καί διασκέδαζαν τον κόσμο. Ταυτοχρόνως συνδιασκέδαζαν κι1 αυτοί μαζί 
μας τρώγοντας καί πίνοντας. Σαν πέρασε ο χειμώνας κι’ έφθασε ή άνοιξις 
μέ τις χίλιες ομορφιές τράβηξαν πάλι για  τό Λόγγο. Δούλεψαν σκληρά καί 
στο τέλος αποτελείωσαν τή χονδρή δουλειά σύμφωνα μέ την συμφωνία πού
είχαν κάμει μέ τούς έμπορους. Οί Ρουμάνοι παρ' ολο που τελείωσε ή δου
λειά, δέν έφυγαν, έμειναν κάμποσο καιρό ακόμη στον τόπο ιιας, φτιάχνοντας 
καρούλια, αδράχτια, κουτάλια, ξύλινα δλα καί τά πουλούσαν στά γύρω χω
ριά. Τούς άρεσε τόσο ο τόπος μας. To 1S92 άφησαν λυπημένοι τον τόπο 
πού αγάπησαν τόσο καί τράβηξαν γιά την ιδιαίτερη πατρίδα τους την Βε- 
σαραβία. "Ομως πού νά νοιώση ό Λόγγος τή ζημιά πού έπαθε. Δέν τό έβα
ζε κάτω. Εξακολουθούσε νά είναι ό ίδιος, λες κι* ήθελε πεισματικά ν ’ από
δειξη πώς ό άνθρωπος δέν μπορεί, τουλάχιστο εύκολα, νά καταβάλη την φύ- 
σι. Τά δέντρα συνέχιζαν νά πρασινίζουν καί νά μεγαλώνουν υψώνοντας τις 
κορυφές τους. Καί πόσο λογιών δέντρα δέν φύτρωναν έκεΐ. Ό  Σκέλυθρος 
πού ήταν χρήσιμος γιά σκάφες καί γ ιά  δοκάρια, ή Σ μηλιά, κατάλληλη γιά
κάψιμο, το Καραγάτσι (ή φτελιά) γιά έπιπλα καί γιά κατασκευή ξύλινων 
σπιτιών, ή Καρυδιά πού γέμιζε τον τόπο μέ τούς καρπούς της, πού ήταν 
τόσο πολλοί πού τούς χαίρονταν σχεδόν αποκλειστικά τά αγριογούρουνα. Κ ι’ 
ακόμα τά ταπεινά, δπως οί Ζουμπλακιές κ ι’ οι Βατσινιές καί οί μεγάλες 
Σκρίπκιες πού έκαναν ακόμη αδιάβατο τόν Λόγγο. Οί πρώτοι πού καλλιέρ
γησαν τον Λόγγο ήταν Άγιοπαυλίτες. Ε πειδή  ήταν άνοιξι, έσπειραν καλαμ
πόκι καί λίγα φασόλια. Τό αποτέλεσμα δμως υπήρξε καταπληκτικό. Οί καρ
ποί ήσαν άφθονοι. Σάν είδαν τήν ευφορία τού Λόγγου οί Σαμμακοβίτες πέ
σανε μέ τά μούτρα νά τόν ξεκαθαρίσουν τελείως. Γιά νά μή καθυστερούν 
καί κοπιάζουν αδίκως βάλανε φωτιά στο Λόγγο. Οί φωτιές, σωστά πυρο- 
τεχνήματα, πετάχθηκαν ψηλά, σπάθισαν λαμπερά οί φλόγες κι' εγλυψαν μέ 
τις χιλιάδες πύρινες γλώσσες τους τόν ουρανό. "Ολη αυτή ή πυρκαϊά ανέ
βαινε σάν μιά ικεσία στον Θεό γιά τήν καρποφορία καί γονιμότητα τού Λόγ
γου. Τά άγρια ζώα μέ τις φωτιές, πήραν τά βουνά, έγκαταλείποντας τό Λόγ
γο, τήν κατοικία τους, καί πήγαν έκεΐ πού δέν θά μπορούσε νά τά άνησυχήση 
πλέον κανείς. Βέβαια μέσα σ’ αυτή τήν τεράστια έργασία, τόν καθαρισμό τού 
Λόγγου, συνέβησαν καί μερικά δυστυχήματα, αναπόφευκτα σ’ όποιανδήποτε 
πρόοδο τού ανθρώπου. Τίποτε δέν γίνεται χωρίς θυσίες. "Ομως σέ 4 - 5 
χρόνια 6 άγριος καί παρθένος Λόγγος γίνηκε σωστό περιβόλι. Ό  Θεός έδω
σε νά καρποφορήση άφθονα καί ν ’ άνταμειφθή έτσι δ ιδρώτας κι* ό κόπος 
τού ανθρώπου. "Ας είναι ευλογημένο τό "Ονομά Του. Τώρα πιά, κάπου * 
κάπου, σάν πεταμένα υπάρχουν μερικά δένδρα γιά νά θυμίζουν ιόν παλιό
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Λόγγο καί νά προσφέρουν τό δροσερό ίσκιο στους κουρασμένους γεωργούς 
στη λαύρα τοΰ θέρους. Ό  Λόγγος έγινε πολύ εύφορος. 'Ό χ ι  όμως για  ολα 
τά γεννήματα. Φαίνεται πώς τό χώμα ήταν πολύ δυνατό για ευαίσθητα ςυ- 
τά. ’Έ τσι τά κύρια προϊόντα τοΰ Λόγγου ήσαν τό καλαμπόκι (βλάσκα), τά 
φασόλια κι' άλλα όσπρια, τά κολοκύθια κι1 οί πατάτες. "Όλα αυτά όμως έ- 
δίδοντο έν αφθονία. Γ ιά νά πάη κανείς στο Λόγγο είχε τέσσερους δρόμους.
Ό  ένας δεξιά, άμαξιτός, κατεβαίνει στά τσιφλίκια τοΰ Γίολυχρύνογλου. Ό  
δεύτερος αριστερά, κι1 αυτός άμαξιτός, πέρνα απ' τά πεδινά τσιφλίκια, φθά
νει στη Μέλισσα, επάνω απ' τή μεγάλη λίμνη τοΰ «Πεδινιιότη». Οί άλλοι 
δυό, πιο σύντομοι, είναι μουλαρόδρομοι, κι' ό ένας περνά από τοΰ Φουρνι- 
τσιοΰ τά τσιφλίκια, ο δε άλλος, ακόμη πιο σύντομος, περνά άπ’ το ΙΙολοβίν- 
κα καί τραβά ίσια γιά τον Λόγγο. "Οταν κατορθώθηκε οπωσδήποτε νά κα- 
θαρισθή 6 Λόγγος καί νά καταστή τύσο εύφορος, σηκώθηκε απαιτητικά ή 
ψυχή των προυχόντων. Γεννήθηκαν διεκδικήσεις γύρω απ’ τό Λόγγο, οί δε 
προύχοντες προσεπάθησαν νά έκμεταλλευθοΰν τούς κόπους καί μόχθους των 
έργασθέντων ύπερανθρώπως διά τον σκοπόν αυτόν Σαμμακοβιτών. Οί περισ
σότεροι απ' αυτούς ήσαν ’Οθωμανικής καταγωγής. Ό  πιο πλούσιος άπ’ ό
λους ήταν ό Αρμένιος Σαράφ ό όποιος άποκαλεΐτο Μπέης καί ’Αγάς. Είχε ο
λόκληρα τσιφλίκια δικά του, δασώδεις εκτάσεις με άφθονη ξυλεία, λειβα
διά γιά βοσκές ζώων πάνω .άπό 10 χιλιάδες στρέμματα. ΙΙάρα  πολλά-είδη 
ζώων όπως βουβάλια, αγελάδες, άλογα καί φοράδες, γουρούνια καί πρόβα
τα. Αυτός προσωπικά έμενε στη Π όλι όπου έστελναν τά έσοδα, άνερχόμενα 
σέ πολλές χιλιάδες γρόσια. Στο κτήμα είχε στείλει τό Ναζίρη ό όποιος κυ
βερνούσε τούς 100 εργάτες τοΰ τσιφλικιού. Ό  Μπέης λοιπόν αυτός θέλησε 
νά καταπατήση όλο τόν Λόγγο. Ε πειδή  όμως, παρ’ ολη τή καλή θέλησί του 
δέν τό κατώρθωσε, άλλαξε τακτική. Είχε στο τσιφλίκι 6 - 7 άτομα, Κουρ- 
τζήδες (δασοφύλακες), Τούρκους τήν καταγωγή, οπλισμένους μέχρι τά δόν
τια, νά φυλάγουν τά χωράφια. Τήν εποχή λοιπόν πού ό λαός τοΰ Σαμμακο- 
βίου έμάζευε τήν βλάσκα καί τά φασόλια, αύτοί έρχονταν καλπάζοντας, άρ
παζαν τά γεννήματα καί τρομοκρατούσαν τόν κόσμο. Μάλιστα έφθασαν στο 
σημείο νά σκοτώσουν μερικά παλληκάρια, πού άντιστάθηκαν. Τότε οί Σαμ- 
μακοβΐτες, άφοΰ είδαν οτι ή αστυνομία δέν έκαμνε τίποτε, άλλαξαν κι’ αύ
τοί τακτική. Περί τό 1910 παραφύλαξαν αρκετά παλληκάρια Σαμμακοβιανά 
βουτάνε τούς Κουρτζήδες, κάτι λεβεντανθρώπους ίσαμε κεΐ πάνω, καί άρ
χισαν νά τούς ξυλοκοποΰν μέχρι αίματος, ακόμη καί νά τούς σκοτώνουν, 
’Επειδή όμως παρεκάλεσαν, επικαλούμενοι τόν Θεό των χριστιανών, τούς 
άφησαν άφοΰ τούς πέταξαν μέσα στο ποτάμι κοντά στήν «Καλομηλιά». ’Α
πό τότε τά πράγματα ησύχασαν. Ό  ήσυχος πιά Λόγγος πρόσφερε πολλές 
χαρές σέ όλους. ’Εκείνοι όμως πού τόν χαίρονταν πιο πολύ ήσαν οί Ά γροφύ-
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XrtxfC, .-τού φύλαγαν τα χωράφια άπό την επιδρομή τών άγριων ζώων. Αυτοί 
^οΰσαν μονάχοι μέσα σ' αυτό τον παράδεισο.

ΙΙΟ ΤΛ Μ ΙΑ  ΚΑΙ Λ ΙΜ Ν ΕΣ

Ά πό τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια, έφημίζετο ύ τόπος μας για τά πολ
λά νερά τον. Κ ι’ αυτό πάλι είναι φυσικό, μια καί ύο μέρος γύρω είναι τόσο 
ορεινό, όπως είδαμε. Και δεν οφείλεται μόνο στήν ΰπαρξι πολλών βουνών, 
ή αφθονία τοΰ νερού, αλλά στήν αφθονία των δασών. ΤΙ πυκνή βλάστησι, 
που οφείλεται στο άφθονο νερό, τό συγκοατεϊ με τή σειρά της καί το διατη
ρεί. Τά νερά που κατρακυλάνε άπ! τά βουνά, σχηματίζουν πληθώρα τά πο
τάμια, τά ρυάκια, τά ρέματα και τους χείμαρρους, Ό  πατήρ τής ιστορίας 
Ηρόδοτος, στήν ιστορία του, αναφέρει ειδικά γ ι’ αυτή τήν περιοχή, τρεις 
ποταμούς που χύνονται, στον Εΰξεινο Πόντο. Κ ι1 αυτοί είναι ό Νόης, 6 
'Άρθυς, κι' 6 Άρτάνης. Αυτοί οί τρεις ποταμοί πού έκαναν τόση έντύπωοι 
στον μεγάλο ιστορικό ώστε νά τούς άναφερη κοντά στους μεγάλους ποτα
μούς τής Θράκης, Ρόμβο ( ’Έβρο), ’Ά τλαντα καί άλλους, ύφίστανται μέχρις 
σήμερον. Μόνο που άλλαξαν τά ονόματά τους. Στήν αφθονία των τρεχούμε
νων νερών χρωστά ό τόπος τήν ΰπαρξι του, τή ζωή του. Καί πρώτα - πρώτα 
ή ίδρυσις τοΰ Σαμμακοβίου σάν πύλεως, έγινε χάρις στο ποτάμι πού κατέ
βαζε άφθονο σιδηρομετάλλενμα. Κ ι’ αυτή ή γονιμότης τοΰ Λόγγου, πάλι στα 
άφθονα νερά ώφεΐλετο. Γεμάτα τά ποτάμια άπο λάσπη λιπασμένη πού θρέ
φει καί καρπίζει έτσι πλούσια. Στα  νερά των ποταμών χρωστάμε επίσης 
τήν κίνησι τόσων εργαστηρίων καί νερομύλων πού διευκόλυναν τήν ζωή μας. 
Στα ποτάμια οφείλουμε καί τις δμορφιές πού μάς πρόσφεραν με τις βλα- 
στημένες όχθες τους, καί τήν ξεκούρασι πού νοιώθει κανείς σάν ξαπλωθή 
κοντά κι* ακούει τ'ο νερό τους νά κατρακυλά τόσο ρυθμικά καί μελωδικά. 
Πολλά χρωστάμε στα ποτάμια τοΰ τόπσυ μας, τόσα, πού αυτά ήσαν ή ζωή 
μας. Χωρίς τά ποτάμια δεν ξεύρω, άν θά ύφιστάμεθα. Το Σαμμάκοβο λοι
πόν είναι χτισμένο μεταξύ δύο ποταμών, Τοΰ «Θολού» καί τοΰ «Χωριανού». 
Ό  πρώτος περνά στ1 αριστερά τής πόλεως καθώς κοιτάζωμε τήν ανατολή, 
καί μακρυά έως μισή ώρα ποδαρόδρομο. Αυτός είναι, μ* άλλο όνομα, ό αρ
χαίος Νόης πού αναφέρει ό Ηρόδοτος. Ό  Λαός ένός τόπου άρέσκεται νά 
όνομάζη, προς μεγαλυτέραν ευκολίαν του, τούς τόπους μέ ονόματα παρμένα 
άπ’ τις ιδιότητες τους π. χ. μαυροπόταμος, μακρύς ποταμός, καθαρό νερό, 
μαυροβούνι, καραμάν μπαΐρ κ.λ.π. ’Έτσι λοιπόν καί για τούτο τό ποτάμι. 
Αέν τον ένοιωθε όταν τον έλεγε Νόη. Τ ί θά πή Νόης; Αυτός είναι θολός, 
έτσι βρώμικος, λασπωμένος καί μουτζούρης πού κατεβαίνει. Τον είπαν λοι
πόν «Θολό» ή «Θελ,ό» ή «Μπουλανίκ Ντερέ», πού Τούρκικα θά πή το ίδιο, μια 
καί ποτέ οί Σαμμακοβΐται δεν τον είδαν καθαρό, κι* έτσι τοΰ έμεινε αύτο 
τό όνομα πού τον χαρακτηρίζει απόλυτα. Ξέχασε ό λαός τό Νόης, πού μόνο

«ΘΡΑΚΙΚΑ» 2
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ατούς έπιστημονιχούς χάρτες ή σέ έπίσημα χαρτιά μπορεί νά τόβρης. Τρέχει 
αστείρευτος κατεβάζοντας άφθονη άμμο πού περιέχει αρκετά μετάλλευμα, 
από το όποιο, πριν πολλά χρόνια, ολη ή περιοχή ζούσε άπ1 αυτό, και κυλών
τας ποτίζει μέ τό λασπιάρικο νερό του τά μποστάνια καί τά λιναροχώραφα. 
Τούτο τό ποτάμι το σέβονταν οί Σαμμακοβΐτες καί το εκτιμούσαν, όμως δέν 
τό αγαπούσαν όπως τό άλλο ποτάμι, πού τρέχει οτά δεξιά τους, καί είναι 
πιο κοντινό μιά καί απέχει μόνο ένα τέταρτο της ώρας. Ό  αγαπημένος αυτός 
ποταμός είναι ό «Χωριανός» πού μέ τά ολοκάθαρα νερά του έχει την δΰναμι 
νά κινη πέντε Ντουλάπια (έργαστήρια) πού κατασκευάζουν κάπες, καθώς 
καί δώδεκα νερόμυλους πού αλέθουν τό σιτάρι, τό καλαμπόκι ή τό κριθάρι 
τού τόπου, δπως επίσης καί των γειτονικών χωριών π, χ. τής Τρουλιάς, τής 
όποιας τά νερά τό καλοκαίρι ξεραίνονται ή δπως λένε' μέ την ντόπια φρα
σεολογία «καίγονται» καί στερεύουν. Έ τ σ ι αναγκάζονται καί κατεβαίνουν 
στο Σαμμακόβι γιά ν' άλέσουν. Σ τα  παληά τά χρόνια όνσμαζόταν «*Αρθυς», 
όμως μέ την πάροδο τού χρόνου άλλαξε κ ι’ αυτός όνομα. ΟΙ χωριανοί τον 
αγαπούσαν, τούς έξυπηρετούσε τόσο πολύ, τού χρωστούσαν τόσα πολλά. Έ 
πρεπε, τιμής ένεκεν νά τον πολιτογραφήσουν. Τον είπαν «Χωριανό» καί 
εννοούσαν συγχωριανό τους. Τον έκαμαν δηλαδή, όπως λέμε σήμερα, έπίτι- 
μο δημότη. Πόσο παράξενα αλήθεια, δίδει ό λαός τά τοπιονύμιά του. Ό  
Χωριανός σχηματίζεται από δύο άλλα μικρότερα ποτάμια πού έχουν τις πη
γές τους στά γύ'ρω βουνά, καί μάλιστα στο «Γκράντος» καί στο «Κάραμάν 
Μπαίρ». Αυτά τά είπαν «Δυο Π ηγαί» ή «Δυο Γκιόζια» (τονρκ. 2 πηγαί) 
γιατί ένούμενα παράγουν τον χωριανό, ή γιά  νά τό καταλάβουμε καλύτερα, 
ό χωριανός έχει ιός πηγάς αυτά τά δυο ποταμάκια πού μέ τό νερό τους ένι- 
σχύουν την δύναμί του, σάν αιμοδότες. Σ τ ’ αριστερά τού Σαμμακοβίου εί
ναι ένας παραπόταμος, ήσυχος καί δμαλός, πού τά νερά του μπαίνουν στο 
Θολοπόταμο. Αυτός όμως δεν είναι βρώμικος όπως ό Θολός, έπειδή είναι 
σέ ψηλότερο έπίπεδο άπ’ αυτόν. Έ χ ε ι  μιά ιδιότητα τούτο τό ποτάμι πού 
τό εκτιμούν ιδιαιτέρως οί γυναίκες. Καθαρίζει περίφημα τά ρούχα, τά λευ
καίνει. Έ τσ ι λοιπόν είναι τό αγαπημένο ποτάμι των γυναικών πού ξημερο- 
βραδυάζονται στίς όχθες του πλένοντας. ’Απέχει περί τά 10 έως 20 λεπτά 
τής ώρας από τό χωριό καί κατεβαίνουν συχνά, ιδίως τήν άνοιξι καί τό 
καλοκαίρι νά πλύνουν τον βαρύ ρουχισμό τού σπιτιού, καθώς και τίς άλλες 
ένδυμασίες πού πλένονται πολύ αραιά, όπως τίς κάπες καί τίς μεγάλες κε- 
τσγιές (χοντρές κάπες) δέκα έως δεκαπέντε όκάδες βάρος. Έ κεΐ πλένουν 
καί τίς τρεπετσιές (χοντρο - υφάσματα από λινάρι) μεγάλες σέ όγκο, καί τίς 
όποιες χρησιμοποιούν στ’ άλοόνια καί σέ διάφορες άλλες ανάγκες. Τά βαρεία 
αυτά πράγματα, καθώς καί τά καζάνια οί γυναίκες τά φόρτωναν στά μου
λάρια. Τά πιο έλαφριά τάβαζαν στην πλάτη τους ή σέ κάτι ξύλα, πού τούς 
διευκόλυναν στο σήκωμα, τά λεγόμενα «διακόξυλα» ή «όρεόξυλα». Έ τ σ ι λοι-
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πον τραβούσαν για τό ποτάμι πού ήταν πολύ φημισμένο. Το ώνόμαζαν 
*Βάντα». ΙΙόθεν βγήκε τούτο το ονομα δεν γνωρίζομε με ακρίβεια. Συμπε- 
ραίνομε μόνο από το ονομα αυτό καθ’ αυτό. Οί άνδρες το έλεγον 6 «Βάντα 
ποταμός», δηλαδή ο ποταμός πού εχει πόρο (πέρασμα) ή άλλως, τό αυλάκι, 
παραγόμενο από τήν λατινική λεξι VADUM, πού εχει τήν ρίζα του πάλι 
«πό τά Ελληνικά, βάς - βάντος, πού θά πή 6 βαδίζων, ό περνών. Οί γυναί
κες, επειδή ήταν δικός τους ποταμός, τον ί'λεγαν ιτε τό θηλυκό άρθρο, ή 
«Βάντα» σάν λ’ά ήταν γυναίκα τό ποτάμι. Και βέβαιά ήταν γυναίκα μια 
και γνώριζε νά καθαρίζη τόσο καλά τά ρούχα. Ακόμη ίσως ήταν συγκοπή 
«π* τήν η-ράγχΓκη λεξι άβάντα (ένίσχυσι), μιά καί ήταν άβάντα γιά  τον Θο- 
λοπόταμο καί γιά τις γυναίκες. Τό 'πιο πιθανό όμως απ’ ολα είναι τό πρώτο 
τό πιο σωστό. Τό τρίτο αρχαίο ποτάμι, ό Ά ρτάνης, βρίσκεται αρκετά μακρυά 
απ’ τό Σαμμάκοβο. Είναι κι1 αυτός στά δεξιά καί πιο πέρα απ’ τον Χωρια
νά. Τον ώνόμαζαν «Μονρτατιανό», κι’ αυτό τό όνομα τού τδδωσαν οί ντόπιοι 
γιά νά θυμούνται τό παλιό κατεστραμμένο χωριό Μονρτάτη, πού ήταν κτι
σμένο κοντά τον. Αυτά τά τρία μεγάλα ποτάμια, ό «Θολός» ό «Χωριανός», 
κι’ ό «Μουρτατιανός», κυλώντας, συναντώνται σ’ ένα σημείο. Κ ι’ αυτό τό ση
μείο τής συναντήσεως τό είπαν ή « Σ μ ίξ η ^ 1).

1. Γιά τήν ΣΜ1ΞΗ ύπαρχει ό μύθος οτι. έκεΐ μάλωνα τά τρία ποτάμια, ποιο εί
ναι τό σπουδαιότερο χαΐ ποιο προσφέρει τις περισσότερες υπηρεσίες. Βόλον τότε τό 
Κάστρο «ό "Ελληνας», ττού είναι από irmxo, διαιτητή γ ιά  νά τούς λύση την διαφορά:. 
Αυτόν τόν καυγά, ή λαϊκή μούσα τού Σαμμακοδίου, στά κατοπινά χρόνια, τον έκαμε 
ποίημα, τραγούδι πού πρέπει νά τδλεγε κάθε νιος και -κάθε γέρος;. Είναι πόσο χαρα
κτηριστικό, πού θεωρήσαμε καλό νά τό παραθέσωμε έδώ, κάπως διασκευασμένο. Ή 
διασκευή έγινεν άττά\ω είς τό άρχικαν π|ρόπλασμα τής έκδοχής Κ, Γ. Βοστσσπούλου:

Τρία ποτάμια σμίγανε στη ΣΜΙΞΗ τά νερά τους 
έχεί ττού κύκνοι λούζανε τά κάτασπρα φτερά τους.
Μέσ’ άττ' τή μέση δυο πηγές - δυο γκτόζια - ροδολουσαν 
κι1 αγκαλιαστά σάν άδελφές στή θάλασσα κυλούσαν.
Στή μιά μεριά Μουρτατιονός, στην άλλη Θελοτπότοομο)ς 

σάν δράκος σγσυροπΜκσμος.
Με ττεριφόνεια ή μιά πηγή, στις άδελφές της λέγει 

(σάν νά τά παραλέγη);
«Είμαι ποτάμι χρήσιμο! χρήσιμο! μέ μόνη τήν όρμή μου 
γυρίζω ιμύλους δώδεκα, ντουλάπια εξ άτη μου 
γι'ρίζω στρόφαλο τζακιού, γίγαντα τον δαμάζω,
(ά) π ’ άμμο του Θελοπόταμου έγώ σίδερα βγόοζω! ! !»
Κο& μέ καμάρι κ’ επαρσι οττήσαν φιλονικεία 
άπό τούς τρεις τους τάχατες ποιος νάχη τά  πρωτεία 

καί ποιός νά διαφεντεύη. . ,
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*Η Σ μ ίξη  απέχει περίπου δΰο ώ ρες α π ’ τό Σαμμάκοβο. Π ρ Ιν  ά π ’ τή  
Σ μ ίξ η  ένώνονται άλλα δυδ ποταμάκια , τό «Βαυνόρυακο» πού σμ ίγει με τδν 
Χ ω ριανό, κοντά στο Σ ιδηροχώ ρι, κα ί δ «Μ ηδειάτης», ποταμδς πού ένώ νεται 
μέ τδ  Μονρτατιανό, μ ια ώρα μακρυά α π ’ τή ν  κωμόπολι, καί πού π η γά ζει άπδ 
τή ς Μ ήδειας τά βουνά, κα ί πέρνα άπδ  τά  ανατολικά τοΰ δρους ιΜ ηδειάτης».

Βάλον γιά δίκαιο κριτή, τά Κάστρο π* άγναντεύει 
τΙς άψηλές βουνοκορφές, τής Πόλης τά  μπουγάζια 

τοΰ Μαρμαρά τ ’ άτλάζια. . .
«Πές μας συ, κάστρο άψηλό, ποιος άτπο μάς πρωτεύει; 
σ ’ αΰτάν τό σκήπτρο δώσε το, αύτος ας βασιλεύη! s
—  «Πήγες μου, μή μαλώνετε, γιατί κ’ έγώ μια μέρα, 
αύτο ποτέ δεν τά ξεχνώ —  πώς τάφειρ’ έτσι ή σφαίρα —  
χιλιάδες γυναικόπαιδα είχα μέσ’ τήν ποδιά μου, 
μύριους λεβέντες κράτησα σφιχτά στην άγκαλιά μον 
πβχσν άσπΐδες μπρούτζινες και σουδλερά κοντάκια

λες κι* ήτανε λιοντάρια
χα» τώρα πώς κατάντησα; Ζαρκάδια στο φεγγάρι, 

σ&ν να κροποΟν λυχνάρι,
Έρχοντ’ αργά γιά νά μέ διουν, να βρουν λ ίγα  χορτάρκχ 

μεσ* τά ξερά πουρνάρια*
Ξέρω πώς κάδε μια πηγή πολλά καλά προσφέρει· 
κι* ώς κατεβαίνει άρμηττικά ά π ’ τ* 'Ά ϊ θοβνάσ* τά μφη, 
σειρά ντολάτηα, φτερωτές κάνει τα  καί γυρνάνε, 
βσρσδία καί μυλόπετρες αλεύρι νά ξερνάνε.
Μα κι* 6 Μουρτατισνάς γλύκες ποτίζει λιναρ'κνες 
πού βγάνουν τά λινέλαιο καί κχχίγουν οί καντήλες, 
γυρίζει νεροπρίονα, τροφοδοτεί πσιτύλους, 
θρέφει μουστάκια νόστιμα, και πέστροφες γεμάτος 
σχίζει τά δάση καΐ περνά κι* όστλώνεται δροσάτος.
"Αν ττής κι* ό θελοττόταμος, μέ τά θολά νερά του 
έχει κι’ αύτάς άμέτρτγτα καΐ πλούσια τά καλά του 
σίδερο κι’ άμμο κουβαλά, στά τζάκια τ ’ άνελάνε, 
μύδροι καΐ σφαίρες άπ’ αΰτάν στην Πλεύνα άκόμη θάναι.
"Αν τούτοι οί δυο δεν σέ βολάν κοντά τους νά κρατειέσαι 
γιά  τίττοτ καλλίτερο δεν θαχης νά καυκειέσαι. . .
—  Καλά τά λέγεις, Κάστρο μου, πιά  δεν θά καυγαδίσουμε 
γιατί δεν ξέρουμε κ’ έμεΐς που θέ νά κατοιντήσουμε,. .
Τώρα σφιχτά, πολύ σφιχτά δεμένους καΐ τούς τρεις 
έκεΐ. . .  στή ΣΜΙΞΙ ξαπλωτούς μέ χάρι θά τους βρής 
κυλιύν σ'γσ, κι* ώς σύμβουλοι κοίλοι τό δρέμο δείχνουν
—  μά και δροσιές άμέτρτγτες είς τούς διαβάτες ρίχνουν —  
ατούς νειούς, στοάς γέρους, στά παιδιά, πώς Τσα νά βαδίζουν, 
σπρόττες χωρίς έμπόδια γραρμή νά δρασκελίζουν.
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ντή  Σμίξη, άπό την πτώσι τόσων ύδάτων, γίνεται Ενας δαιμονιώδης θόρυ
βος* καί ή 6οη αυτή πού είναι σωστή αντάρα, άκουγεται από παντού χαΐ σέ 
μεγάλη άπόστασι. Στη Σμίξη σχηματίζεται ενα μεγάλο άνοιγμα, μια λίμνη, 
νά την πή κανείς. Αντή ή λίμνη λοιπόν είναι γεμάτη από πέστροφες καθώς 
κι’ από άλλα νόστιμα -ψάρια. ’Έτσι συχνά θ ’ ακόυες τον μικρόκοσμο μά και 
τόν μεγαλόκοσμο του Σαμμακοβίου νά λέη : «Ιϊάμε στη Σμίξη για ψ άρια \ 
Ιναι πάντα Επέστρεφαν κουβαλώντας αυτή την νόστιμη τροφή. Α π ’ τή Σμί
ξη ξεκινά ένας μικτός πια ποταμός, τραβά για τόν "Αγιο Παύλο καί χύνε
ται στη θάλασσα. Αυτός ό μικτός ποταμός πήρε τό όνομα του πιό μεγάλοι' τών 
συμβαλλομένων ποταμών, τού Θολού. Στη πραγματικότητα λέγεται Ετσι,· 
επειδή συνεχίζει νά είναι βρώμικος καί λασπωμένος. Πέρα απ’ τή Σμίξη, 
μέσα στο Λόγγο, ένώνονται άλλοι τρεις ποταμοί, ή μάλλον ρυακες, ή «Γκρι- 
βάργυακα», ό «Σλάβος» ή τού «Σλαύου τό όργκάκι» χαί ή «ΚαλομηλαΚ Έ 
τσι αντάμα όλοι κατεβαίνουν στο Λόγγο. Στις βροχερές ημέρες, τά ποτά
μια ξεχειλίζουν καί σχηματίζουν τά ξακουστά Σέλια (χείμαρρους) που κά
μουν βοή τρανταχτή. Τούτα τά Σέλια περιέχουν διάφορα είδη γήινων ουσιών 
καί λιπασμάτων, πού είναι πολύ χρήσιμα καί ωφέλιμα στήν καλλιέργεια τού 
Λόγγου. Αύτά έπικάθονται στα χιοράφια πού περνούν καί τά λιπαίνουν. 
Στήν αρχή είναι ορμητικά καί βουερά, ύστερα όμως προς'τήν πεδιάδα ηρε
μούν καί κυλούν ήσυχα προς τήν λιμνοθάλασσα, πού βρίσκεται κοντά στον 
"Αγιο Παύλο, στήν άκρη τού Λόγγου. Σ τις όχθες όλων αυτών τών ποταμών, 
μά πιό πολύ τοΰ Θολού, υπάρχει άγρια καί τρομερή βλάστησις άπό βατσινιές 
(βάτους) καί Ζουμπλακιες (βατοειδή με μικρά κόκκινα λουλουδάκια). 
Μπροστά στη σκάλα τού ‘Αγίου Παύλου, άπ* τό νερό πού κατεβαίνει, σχη
ματίζεται μια λιμνοθάλασσα (Γκιόλι) γεμάτη άπό λογιών - λογιών ψάρια, 
Σαζάνια, Σαρανιά, Ασπρόψαρα καί Καραβίδες. Βάρκες τήν διασχίζουν υ- 
λημερίς ψαρεύοντας. Αυτή δεν είναι ή μοναδική λίμνη τού τόκον. Στά δεξιά 
τού αμαξιτού δρόμου προς τή Νιάδα είναι κι1 άλλη μεγάλη λίμνη «δ Πεδι- 
νιώτηςκ Βρίσκεται στήν τοποθεσία «Μακρύ Λειβάδι» καί «Γιανίκ Σαγιάι. 
Α πέχει απ’ τό Σαμμάκοβο Εως 3.30' ώρες. Αυτή ή λίμνη δεν υπήρχε στά 
πολύ παλιά χρόνια, Σχηματίσθηκε περί τά 1.800, όταν άρχισε ή λειτουρ
γία τών Σιδηρουργείων Σαμμακόβου. ΓιΛ νά συγκεντρωθή τό σιδηρομε- 
τάλλευμα περιώριζαν τά νερά μέ φράγματα, πού τά Ελεγαν «Ρούντιστα». 
Αυτά τά φράγματα είχαν κι1 αυλάκια, τά λεγάμενα Τσυτήλοι, όπου Ετρεχε 
κι’ εφευγε τό νερό μαζί μέ τά ελαφρότερα χώματα πού δέν περιείχαν σίδηρο. 
*Όλα αυτά τά χώματα καί ή άμμος συγκεντρωθή σαν σιγά - σιγά στήν τοπο
θεσία αυτή, έφραξαν τό κάτω μέρος τού δάσους, καί Ετσι όταν πλημμΰρησε 
τό ποτάμι, τά νερά ανέβηκαν, προχώρησαν, βρήκαν Εμπόδιο καί στάθηκαν Ε
κεί. Έ τσ ι σχηματίσθηκε ή λίμνη αυτή πού πήρε τό όνομα ύ «Πεδινιώτης» 
άπό τήν τοποθεσία, πού Ελέγετο Ετσι, Επειδή ήτο τό πιό πεδινό σημείο τού
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Λόγγου. Έ χει ήτο άλλοτε κεραμμοποιεΐον, που προμήθευε χεραμμύδια στις 
γύρω άγρεπαύλεις (τσιφλίκια). Κ ι1 αύτό σκεπάστήκε από τα νερά, όπως 
καί τά δένδρα τής τοποθεσίας. Έ χε ι ύπήρχε δάσος (Κουρί) από ύψηλόκορ- 
μες πελώριες Βελανιδιές. Τό ξύλο αυτών των δένδρων, πού μεγάλωναν μέσα 
στό νερό, στο σκοτάδι, έγινε περιζήτητο. Είναι τό περίφημη ξύλο άμπανόζι 
(έβενος), πού βγαίνει μαύρο απ’ τή χαρδιά τού δένδρου καί χρησιμεύει για 
την κατασκευή κλαρίνων. Στη λίμνη αυτή υπήρχαν άφθονα ψάρια, ιδίως 
κέφαλοι, πού έφταναν τις τρεις οκάδες τό ενα, καί σαζάνια των (> έως 7 ο
κάδων. Κανείς ψαράς δεν μπόρεσε νά ψαρέψη με δίκτυα, διότι περιπλέκον- 
το στα κλαριά των δένδρων καί έσχίξοντο τραβώντας τα. Π ερί το 1903 — 
1904 ό συμπατριώτης Κώστας ’Αλβανός έπεχείρησε νά άξιοποιήση καί νά 
έκμεταλλευθή τον «ΓΙεδινιώτη» όμως άπέτυχε λόγψ άτελείας τών έργάλε ίων. 
Ή  λίμνη αυτή είχε άφθονες ένυδρίδες ή οπα>ς τις έλέγαμε Βίτρες. Αύτό 
είναι ένα άγριο υδρόβιο ζώο, τού όποιου τό δέρμα είναι περιζήτητο γιά γου
ναρικό. Είναι δε πολύ αστεία νά τά βλέπης στό νερό. Στήν έπιφάνειά του 
βγάζουν τις μουρίτσες τους γιά ν ’ άναπνεύσουν καί νομίζει κανείς δτι είναι 
κάστανα πεταμένα. Πότε - πότε παίζοντας στά νερά έδειχναν καί τις ούρές 
τους, κάτι μεγάλες φουντωτές ούρές, διπλά καί τριπλά, μεγαλύτερες από τό 
σώμα τους. Έκτος από τον «Πεδινιώτη» υπάρχουν κι’ άλλες λίμνες, όπως 
ό «Κατσίβελος», κι’ οι «Χαμάμ Γκιόλ» (ζεστές λίμνες) πού βρίσκονται κοντά 
στον “Αγιο Παύλο κι’ αυτές. Τά νερά αυτών τών λιμνών χύνονται στό Θο- 
λοπόταμο, ό όποιος δπως είναι φαρδύς καί στρωμμενος έντελώς με άμμο, 
ρουφάει αχόρταγα το νερό. Τό ποτάμι χωρίζει τό Αόγγο στά δύο, όμως, σε 
πολλά σημεία, περνά ά π’ τις άκρες του σάν ντροπαλή σιγανοπερπατούσα 
κοριτσούλα. Αυτά δλα τά νερά, τά ρεούμενα καί στεκούμενα, ανήκουν στό 
Σαμμάκοβο καί στήν περιοχή του. 'Ό μ ω ς ύπάρχουν κι’ άλλοι ποταμοί, γνω
στοί στους Σαμμακοβΐτες, πού δέν είναι ολόκληροι δικοί τους ή είναι τελείως 
ξένης περιοχής ποταμοί, π. χ. ό «Ρέζβιντερε» ή «Ρέζβη» ή «Ρέζβιγια» ό 
όποιος πηγάζει κοντά απ’ τό Σαμμάκοβο καί χύνεται ψηλά στον Εύξεινο 
Πόντο κοντά στον "Αγιο Στέφανο. Αύτός ό ποταμός χωρίζει τήν Βουλγα
ρία άπ’ τήν Τουρκία σήμερα καί είναι τά δρια τών κρατών αυτών, όπως ή
ταν καί τής Ελλάδος είς τήν Συνθήκη τών Σεβρών 19*20. Αύτό τό ποτάμι 
είναι πολύ παλαιό. Ά ναφέρεται μάλιστα από τον μεγάλο γεωγράφο - περι
ηγητή Στράβωνα. Στήν έποχή τού τελευταίου ώνομάζετο «Άρέσβος» καί 
«Άρίστιβος». ’Α π’ αύτό τό αρχαίο όνομα κρατάει καί το σημερινό όνομά του. 
’Επίσης γνωστό στούς Σαμμακοβΐτες αγωγιάτες, άν καί δέν ανήκει στον 
τόπο τους, είναι τό ποτάμι «Βελήκα» (Γαλάντζος). Μάλιστα αύτό τό ποτάμι 
είναι διπλό, τό ένα πηγάζει από τά βόρεια μέρη καί το άλλο από τά δυτικά. 
Αυτά έρχονται από πολύ μακρυά, ύστερα γίνονται ένα πού περνά άπ’ τό Βουλ- 
γάρικο χωριό Βελήκα, από τό όποιο πήρε καί τ ’ όνομά του, καί ένώνεται
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μί; τδ Ρεσβήντερε κάπου πέρα απ’ τή Τρουλιά κοντά στον Μεγαλσγγο. Ά λ- 
?Λως τούς λένε «Παράρεσβος» ή «Γαλάντζος» ή Τούρκικα «Βελήκαντερεσί». 
j.^vat ένας αρκετά μεγάλος ποταμδς πού τού έχουν αρκετή ύπύληψι οι χω
ριανοί κι1 ot αγωγιάτες. 'Υπάρχει επίσης ίνα άλλο ποτάμι, προς τά νότια 
μέρη του Σαμμακοβίου το όνομαζ(>μενο «Τριγιαλάνια». Αυτό όμως είναι άνευ 
σημασίας. Τέλος για νά συμπληρώσωμε την περιοδεία μας στα ποτάμια όλης 
τη; περιοχής, άναφέρομε τον ποταμό «Πλησιδ» της Μήδειας, τον «Μπαλήκ 
Χιερέ» και τον «ΙΤετίνα Ντερέ», τής Κειάδας, ποτάμια σημαντικά γιά τους
τόπους πού διασχίζουν.Έτσι λοιπδν άφοΰ άναφέραμε δλα τά μέρη πού ύπαρ
χοί’ν ποτάμια και λίμνες κα'ι χόρτασε το μάτι μας νερό γυρίζομε και πάλι 
στην κωμόπολί μας.

Η ΚΩΜΟ Π Ο Λ ΙΣ  ΣΑΜΜΛΚΟΒΟ

ΓΙόσα χρόνια έχουν περάσει άπδ τότε πού είδαμε γιά τελευταία φορά 
τδ Σαμμάκοβο, την πόλι μας. Οι γέροι πού το γνώριζαν καλά καί τόχαν ζή- 
σει, έχουν πεθάνει πιά, κι1 οΐ γέροι είναι ot καλλίτεροι νοσταλγοί. Τώρα κι’ 
έμεΐς νοσταλγούμε μια καί γερνούμε. 'Ό μω ς πολύ λίγο το ζήσαμε καί ή τρο
φή τής νοσταλγίας περιωρισμένη. Αυτές οί σειρές γράφονται βάσει παιδικών 
καί έφηβικών, νά πή κανείς αναμνήσεων, είναι δμως ζωντανές, τ/όσο ζωντα
νές, πού σφαλώντας τά μάτια μου βρέθηκα μπροστά στην έκκλησιά μας. 
Πόσες χαρές καί πόσες ανησυχίες δεν μάς είχε δώσει ό μοναδικός ναός τής 
κωμοπόλεως!... Ό  "Αγιος Θεόδωρος δ Στρατηλάτης, δ πολιούχος τού Σαμ- 
μακοβίου. Πολλές φορές άναρωττ^θηκα γιατί νά έχουμε τον "Αγιο Θεόδωρο 
προστάτη κι’ δχι άλλον "Αγιο ή τον Χρίστο ή την Π αναγία Παρθένο, "Ο 
μως δεν πήρα ποτέ άπάντησι. Ή  έκκλησία μας ήταν στερεωτάτη, αρκετά με
γάλη, γιά νά χωρή τό θρησκεύον κοινδν καί πλουσιωτάτη, επειδή ακριβώς 
κάποτε τδ Σαμμάχοβο υπήρξε πολύ πλούσιο. Ή  έορταστική δψι πού έπαιρνε 
στις γιορτερές μέρες συγκινούσε Ιδιαιτέρως έμάς τά παιδιά. Πόση χαρά 
νοιώθαμε όταν λαμβάναμε μέρος στις λιτανείες της καί στίς Ιεροτελεστίες 
της. Εκείνο δμως πού μάς έκαμνε την πιο μεγάλη έντύπωσι ήταν οι δυο της 
Πολυέλαιοι, πού ήσαν κρεμασμένοι στη μέση τού Ναού, "Αστραφτε ό τόπος 
άπδ τά κρύσταλλα. ΤΗσαν πολυτελέστατοι καί είχαν δωρηθή άπδ τούς Ξενο- 
κράτας. Λέγανε μάλιστα πώς βάσταγαν άπδ το παλάτι τού Σουλτάνου. Αύ- 
τδ όμως, δέν είναι πιστευτό. Τδ πιδ πιθανό είναι δτι οί Ξενοκράτες τούς α
γόρασαν άπδ κεΐ πού έφτιαξαν καί τούς πολυελαίους τού παλατιού τού Σουλ
τάνου. Πάντως πολύ τούς θαυμάζαμε καί ζαλιζόμαστε κοιτάζοντας τους. Το 
άλλο πράγμα πού μάς ένθουσίαζε ήταν ή καμπάνα. "Ο χι βέβαια για τδ μέ
γεθος της, ήτο μέτριου μεγέθους, αλλά γιά  τον θαυμάσιο ήχό της. Άκου- 
γόταν άπδ πολύ μακρυά καί μάς ξεκούραζε κυριολεκτικά δταν κτυπαγε γιά 
έσπερινδ καί γύριζαν οί κάτοικοι άπδ τις γεωργικές άσχολίες τους. Αυτή
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πάλι την είχαν δωρήσει συμπατριώτες και συνδρομητές που εύρίσκοντο στην 
Κωνσταντινονπολι. Την είχαν αγοράσει απ’ τή Ρωσσία φημισμένη γιά τις 
καμπάνες της. ΤΗτο κατασκευασμένη μέ μείγμα ασημιού καί χαλκού. Την 
καμπάνα την τοποθέτησαν ψηλά στο καμπαναριό, πού χτίστηκε στα δεξιά 
τής εκκλησίας. Το κωδωνοστάσιο ήταν το πιο ψηλό οικοδόμημα τού Σαμμα- 
κοβίου, πέρναγε τα δώδεκα μέτρα, κι' εξείχε πάνω απ' ολα τα σπίτια. Μπρο
στά στην εκκλησία υπήρχε ένας μεγάλος περίβολος περιτοιχισμένος. Μέσα

"Απόψις Σ αμμακοβίου

σ’ αυτόν ήσαν ολα τά κυριώτερα κτίρια, τά σχολεία, το κονάκι του Μητροπο
λίτου καί άλλα. ’Αργότερα, όταν τό τακτικό δικαστήριο μετεφέρθη από την 
Μήδεια στο Σαμμάκοβο, επειδή ήτο μεγαλ.υτέρα πόλις σε πληθυσμό, στον 
περίβολο τής εκκλησίας τοποθέτησαν και τό Δικαστικό κτίριο. Έ κεΐ κοντά 
ήτο και τό Δημαρχείο, ένα γερό καί θαυμάσιο κτίριο. Στον περίβολο ήσαν 
καί τ ’ άλλα κρατικά καταστήματα, όπως ή αστυνομία. ΤΙ κωμόπολις είχε 
τέσσερα χάνια, πού εξυπηρετούσαν τούς αγωγιάτες, οί οποίοι ήρχοντο από 
τά διάφορα χωριά μέ τά ζώα τους καί διενυκτέρευαν εκεί, όπου ευρίσκαν 
ζεστό φαγητό καί καθαρό κρεββάτι, είχε ακόμα κ ι’ ένα ξενοδοχείο, πολυτελέ
στατο γιά  τόν τόπο. Αυτό ήταν γιά  τούς πλουσίους εμπόρους ή άλλους ξέ-
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νους περαστικούς, πού ήοχοντο στο Σαμμάκοβο για λογιών - λογιών δουλείες 
χαΐ δεν συνώδευαν ζώα. Έ χει εύρισκαν κάδε λογής περιποίησι. Οί εσωτερι
κοί δρόμοι τού Σαμμακοδίου δεν είχαν τίποτε το χαρακτηριστικό έκτος άπδ 
to ότι ήσαν στενοί και άστρωτοι, έκτος τού κεντρικού δρόμου πού διέσχιζε 
την κωμόπολι από επάνω μέχρι κάτω. Φτωχά τά δρομάκια μά πόσο δάδελα 
νά ήμουν έκεΐ, παιδί πάλι, καί νά παίζω ο1 αυτούς τούς δρόμους τά παιχνί
δια μας. Έκεΐ στα «σοκάκια? κάθονταν, τον καλό καιρό, οί καλοκυράδες πλέ
κοντας καί συζητώντας για άρατα δέματα που τούς ενδότεραν. Τά σπίτια 
πάλι, ξύλινα δλα, δρύϊνα, με τά καφασωτά και τά ξεπετάγματα έξο) από τά 
δεμέλιά τους, προξενούσαν παράξενη έντύπιοσι. 'Ό λα σχεδόν αά σπίτια είχαν 
ισόγειο καί ενα πάτωμα. Λίγα ήσαν τά χτίσματα πού είχαν περισσότερα πα
τώματα, Κάδε σπίτι είχε την μικροαυλή τον και μέσα σ' αυτή τό φούρνο τον 
οπού οί νοικοκυρές έψηναν τό ψωμί 
τής οικογένειας. ΓΥ αυτό κι1 οί με
γάλοι φούρνοι τού Σαμμακοβίου 
δεν έκαμναν μεγάλες δουλειές. Ε 
ξυπηρετούσαν μόνο μερικούς α
στούς καί τούς ξένους. Ό  τύπος 
είχε αρκετά μαγαζιά εμπορικά, 
μπακάλικα, ποτοποιεία, ψιλικατζί- 
δικα. Σπάνια αυτά ήσαν χωρισμέ
να. Συνήθως ένα μαγαζί ήτο κυριο
λεκτικά, παντοπωλεΐον. Εύρισκες 
δ,τι ποθούσε ή ψυχή σου. Πόσες 
φορές δεν χαζεύαμε (ΐλέποντας, τά 
«σεκέρια», τά ζαχαριυτά, καί τις κα- 
οαμέλλες μέσα στις γυάλες φυλα
γμένα. ‘Υπήρχαν επίσης κάμποσα 
καφενεία καί καπηλιά. Λυτά ήταν 
ενα είδος ανάγκης, γιατί τό χειμώ
να. κάπου έπρεπε νά μαζεύωνται οί 
άνδρες, μια καί δέν ύπήρχαν πολ
λές δουλειές λόγω τού ψύχους. Έ 
τσι λοιπόν υπήρχε τό μεγάλο καφε
νείο τοΰ Δημάρχου Περικλή Κιακίδη. 7Ηταν τό πιο κεντρικό, στεγασμένο 
κάτω από τό ξενοδοχείο, καί τό πιο πολυτελές. Τό έλεγαν τότε μέ τις γνώ
σεις πού είχαν τό «Καζίνο» τού Περικλή. Ά πό τούς άλλους ν.αψενέδες αξι
ομνημόνευτοι είναι τού Κωνσταντή τού Βουτσά, τού Θεοδωράκη Βεργίδη, 
τού Αποστόλη Θωμά, τού Δ. Νιζάμη, τού Μποζίκη, τού Βασιλάκή Κιακή, 
τού Στάθη Κιακή, τού Χαράλαμπου Κωστή Τολίνα, τού Γιάννη Στεργιανού,

Κατ€στρβμμένο άρχοντικό 
τοΰ Σαμμακοβίου
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τοΰ Γιωργάκη Φραμπρηκατζή κ.τ.λ. Στά  κεντριχώτερα συγκεντρώνονταν οί 
προύχοντες νά κουβεντιάσουν. Ή τ α ν  ένα είδος έντευχτηρίον. Οι νεώτεροι 
πήγαιναν στους μαχαλοκαφενέδες που μετετρεποντο, άναλόγως με τά κέ
φια των πελατών, και σέ κ ρασοπουλ ιά. Γειτονίες και συνοικίες χωριστές δεν 
είχε το Σαμμάκοβο έκτος από τό Βουλγαρομαχαλά, όπου έμεναν έκεΐ απο
κλειστικά Βούλγαροι βοσκοί. Τις άλλες γειτονιές, για  νά καταλαβαίνιονται 
μεταξύ τους, τις έλεγαν πάνω μαχαλά, ή κάτω μαχαλά, καί πέρα μαχαλά. 
Στην άκρη τοΰ χωριοΰ, προς τά δυτικά, συμβολικά θαρρείς, εύρίσκετο το Νε
κροταφείο, Περιφραγμένο μέ γέρο τοίχο καί γεμάτο, κατάφυτο, άπδ αιω
νόβια δένδρα, πού είχαν την ιδιότητα νά προειδοποιούν τούς κατοίκους, μέ 
τό φυσικό τρόπο τους, για  τό ξέσπασμα καμμιάς μπόρας ή άλλων καιρικών 
μεταβολών. Οί κάτοικοι τότε λάμβαναν τά πρέποντα μέτρα. Τά δένδρα ήσαν 
ό μετεωρολογικός σταθμός γιά κάθε Σαμμακοβίτη. Αυτά θά πρέπη νά φυτεύ- 
θηκαν από τότε πού κτίσθηκε τό Σαμμακόβι καί μαζί τό νεκροταφείο βέβαια. 
Οί τάφοι, οί νέες κατοικίες τών νεκρών, ήσαν απέριττοι, όμως περιποιη*- 
μένοι από τά χέρια θλιμμένων γυναικών.

Π Η Γ Α Ι Κ Α Ι ΦΡΕΑΤΑ

Τό Σαμμάκοβο ύδρεΰετο από πηγές καί πηγάδια. Είχε πάνω από δεκα
τρείς βρύσες καί φρέατα απ’ όπου έτρεχε άφθονο σιδηρούχο νερό. *Άλλε4ς 
είχαν νερό πόσιμο κι’ άλλες γλυφό πού τό μεταχειρίζονταν οί γυναίκες γιά 
τό ζύμωμα τού ψωμιού καί γιά τό σφουγγάρισμα. Ή  κεντρικώτερη βρύάή' 
πού έδινε στη μισή κωμόπολι νερό ήταν τού «’Ντελή ΝΤκύλα». Εύρίσκετο 
κοντά στην έκκλησία καί είχε άφθονο δροσερό καί υγιεινό νερό. ’Άλλες έκεΐ 
κοντά, αλλά με γλυφό νερό, ήσαν τό «Κουτούλι», «Τό Μουρί», τό «Γιορ- 
τσέλι», Ο ί άλλες βρύσες εύρίσκοντο στις παρυφές τού χωριού ή λίγο πιο 
έξω. Ή  πρώτη, τό «Τσουτσονρκί», κατάλληλο γιά ασθενείς, μέ πολύ ωφέλι- 
μο καί υγιεινό νερό. Τό «Κουτούκι», τό «Κάρυά» πού ήτο εξω άπ’ τό χωριό 
κοντά σΐό Βουλγαρομαχαλά, μέ όχι καί τόση καλή γεύσι νερό. Τοΰ «Π απ
πού τού Μαυρωδή τό Πηγάδι» κάτω στο Βουλγαρομαχαλά, μέ δροσερό, 
πολύ δροσερό νερό, δ «Πάτος», ό «Ζύφκος», τό «Κολομπούοι» πηγαίνοντας 
προς τόν <άΆϊ Λιά» μέ τό αληθινά, υπέροχο νερό του, καί τό «Δώθε» πού 
είναι είκοσι βήματα δώθε από τό «Κολομπούρι» καί γ ι ’ αυτό ώνομάσθη «Δώ
θε». Μέσα στη κωμόπολι υπήρχαν τέσσερα πέντε φρέατα μέ πολύ νερό, όπως 
ή «Τουλούμπα» πού ήταν κάτω απ’ τό ξενοδοχείο τού Περ. Κιακίδη, κοντά 
στήν έκκλησία, καί μπορούσαν νά χορτάσουν αρκετοί από τό Σαμμάκοβο από 
νερό, έν τούτοις ήσαν άχρηστα, διότι περιείχαν πικρό νερό, ακατάλληλο <ύς 
έκ τούτου γιά  πόσιν. Αυτές όλες οί πηγές ήσαν μέσα σχεδόν στήν 
κωμόπολι, υπήρχαν δμως κι’ άλλες έξω, μακρυά απ’ τό Σαμμάκοβο, κοντά 
στούς δρόμους πού ώδηγούσαν στις άλλες πόλεις και τά χωριά. Θά τις συναν-
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τήσωμε όταν θά πάρωμε καί μείς αυτούς τούς δρόμους .τού οδηγούν στους 
γειτονικούς τού Σαμμακοβίου τόπους.

0 1  ΕΞΩΣΑΜΜ Α Κ Ο Β I Τ IΚ Ο I ΔΡΟΜ ΟΙ

Στά παλιά χρόνια, το Σαμμάκοβο, σαν βιομηχανική πόλις, νά την πούμε 
εΐσι, είχε ανάγκη από δρόμους πολλούς νά την συνδέουν με τά λιμάνια, κα
θώς και μέ τις άλλες μεγάλες πόλεις, όπου μετεφέρετο δ σίδηρος για νά 
πουληθή. ΚΓ αργότερα πάλι, πού' έπαψε νά άσχολήται με το μέταλλο αύτο 
καί μετετράπει σέ γεωργικό και εμπορικό τύπο, πάλι οί δρόμοι ήσαν απαραί
τητοι για το Σαμμάκοβο. Βέβαια δεν ήσαν στρωμένοι μέ άσφαλτο ούτε ήσαν 
πλατείς σαν τούς σημερινούς, των πόλεοης μέ ρείθρα καί υπονόμους, μήτε πά
λι απόλυτα ομαλοί. ‘Ό μως για την εποχή πού κατασκενάσθησαν, για τούς 
κατοίκους ήσαν περίφημοι καί εξυπηρετικοί. Δεν υπήρχαν τότε αυτοκίνητα 
— λεωφορεία πού νά χρειάξωνται ανάλογους δρόμους. Τότε στην ή μέρη αία 
διάταξι ήτο το αμάξι, καί μάλιστα ή βωδάμαξα, καί τά υποζύγια ζώα, τ' ά
λογα, τά μουλάρια καί τά συμπαθητικά καί υπομονετικά γαϊδουράκια. Γ ι' 
αυτά οί δρόμοι ήσαν εξαίρετοι, όπως για  τά αυτοκίνητα είναι οί ΐσοι καί 
δλόστρωτοι δρόμοι. Είχε λοιπόν ό τόπος πολλούς δρόμους. Ά λλους νά τρα
βούν για τά επίνεια, άλλους για την πρωτεύουσα τής επαρχίας, άλλους για 
τά χωριά. Είχε δέ κι·’ άφθονα μονοπάτια καί μουλαρόδρομους για τά τσι
φλίκια καί τά χωράφια. νΕχουμε την διάθεσι, νοσταλγώντας, νά τούς περπα- 
τήσωμε όλους. Ά ς  πάρωμε τον πρώτο πού ανοίγεται μπροστά μας, τον δρό
μο προς τις Σαράντα Εκκλησίες, τήν πρώτη πόλι τής περιοχής σέ πληθυ
σμό καί έδρα τής Διοίκησε ως.

1ος δρόμος πρός Σκοπόν Σαράντα Εκκλησιών

Ό  δρόμος αυτός βγαίνει άπο τά δυτικά τού Σαμμακοβίου πλατύς, καί 
τραβά κατά τή δύσι. Λίγο πιο πάνω, στην άκρη τού χωριού καί δεξιά τού 
νεκροταφείου είναι ή περίφημη βρύση, τό «Τσουτσουρκώ. Μετά οί δύο πη
γές πού λέγονται «Δυο Γκιόζια», τις οποίες υπερπηδά ό δρόμος καί φτάνει 
στής «Μολάς τό Χωράφια. ‘Ύστερα διασχίζει κάμποσα αμπελοχώραφα τής 
«Τούμπας» καί διέρχεται πάνω από τό «Κονρί» τού « Ά ϊ Γιάννη τού Π ρό
δρομου». Έ τσ ι λοιπόν έχουμε κάνει ήδη τρία τέταρτα τής ώρας δρόμο καί 
στά δεξιά μας βλέπουμε τό μικρούλικο Βουλγαρικό χωριό Βεληκά. Ε μείς ό
μως στρίβουμε αριστερά, κατεβαίνουμε τούς δύο Βεληκιώτικους ποταμούς 
κι’ αρχίζει ό ανήφορος τού «Μαυροβούνιού.» Ε κεί κοντά συναντάμε τό χω
ριό «Σφετα Μαρίνα» (αγία Μαρίνα). Ό  ανηφορικός πια δρόμος ανέρχεται 
μεταξύ δύο υψωμάτων, στο δεξί χέρι τό «Μεγάλο Λιοπύρι», στ1 αριστερό τό 
«Μεγάλο Στρέμμα». Στην κορφή τού τελευταίου είναι τό βρυσάκι «'Αγία
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Μαρίνα». 'Ό λα  τ ’ αφήνουμε πίσω μας προχωρώντας τόν μεγάλο ανήφορο 
ταΰ Μαυροβούνιου καί λαχανιασμένοι φθάνουμε στην πηγή «Κανέλλα» ή 
«Κάνελου», μέ τό κρύο νερό της χαι τά σκιερά δένδρα της. Έδώ είναι πολύ 
όμορφα. Ά ς  ξεκουραστούμε λίγο κ ι’ άς ποτίσομε τά ζώα μας. Ή  βρύση της 
πηγής έχει μιά ξύλινη λεκάνη, σάν γούρνα, πού μέσα έκεϊ πέφτει τό νερό για 
νά μπορούν νά πιουν τά ζώα. Την είχε τοποθετήσει στόν παλιό καιρό ένας 
Κανέλος, όνόματι, γ ι’ αυτό τό σκοπό, καί γιά χάρι τού καλού πούκαμε, τού 
αφιέρωσαν τήν πηγή, πού πήρε μέ την σειρά της V όνομά του. ΙΙαίρνοντας 
κουράγιο ανεβαίνομε πάλι τόν ανήφορο, ά! είναι ψηλό τό βουνό. Στο δρόμο 
μπαίνουμε σ’ ένα πλάτωμα, είναι οί «Κριθαριές», τά παμπάλαια χωράφια 
πού τά έσπερναν μόνο κριθάρι, τί άλλο μπορούσες νά φυτέφης έκεΐ ψηλά, 
καί έτσι πήρε τό όνομα. Έκεΐ έχει πάντα τροφή γιά  τά· αλόγα καί μουλάρια, 
πού οί Σαμμακοβίτες κυρατζήδες, τ ’ άφηναν νά βοσκήσουν γιά λίγο ενώ ε
κείνοι ξεκοτ^ράζοντο στήν πάρα πάνω πηγή τήν λεγομένη « Καμάρα» ή πη
γή τού «Τρέ». Καμάρα λεγόταν παλιά, από τό σχήμα τής κουκούλας τής πη
γής μά ύστερα άλλαξε τό όνομά της. 'Τπήρχε στά παλαιότερα χρόνια, ό 
Κυρατζής Τρές, πού είχε τήν ιδιοτροπία νά τρέχη πρώτος απ' όλους νά πιή 
νερό. Δεν μπορούσε νά επιτρέψη νά πιή άλλος άπ’ τό καραβάνι πρώτος. Τόν 
ειρωνεύτηκαν, πώς ήταν δίκιά του ή πηγή, ή βρύση τού «Τρέ», κι' αυτή 
ή ειρωνεία έμεινε όνομα πιο γνωστό άπ’ τό παλιό. "Τστερα μάζευαν τά'ζώα 
τους καί ανέβαιναν κάμποσο ακόμη, έως πού έφθαναν στήν κορφή τής ρά- 
χης. "Επερναν τόν κατήφορο. Π ριν  όμως κατηφορίσουν στέκονταν γιά λί
γα λεπτά στήν ωραιότερη πηγή τής περιοχής τών Σαρ. ’Εκκλησιών. Ή  γύ
ρω φύσις είναι υπέροχη μέσα στήν αγριάδα της. Τά δένδρα γερτά προς τά 
κάτω δίδουν άφθονη σκιά και κρύβουν πολλά ζώα κυνηγήσιμα. Έδώ ψηλά 
ανέβαιναν κι’ οί Σαραντακκλησιώτες κυνηγοί ν ’ απολαύσουν. Έ λεγαν πέος 
ένοιωθαν, έδώ ψηλά, στη βρύση αυτή, σάν μπέηδες κι’ έτσι λέγουν τήν εί
παν «Μπέη Μπουνάρ», (ή Βρύση τού Μ πέη). Σ ’ αυτό τό μέρος είχε χτι- 
σθή ένα Τουρκοχώρι, κατά τό διωγμό τών Τούρκων από τούς Βουλγάρους, 
μέ τό ίδιο όνομα. ''Τστερα από λίγο καιρό, τό έγκατέλειψαν, γιά νά μείνη 
πάλι ακατοίκητο τό μέρος κι’ άγριο, χαρά στά ζωντανά, στους κυνηγούς καί 
στους περαστικούς. Λίγο πιο κάτω δ δρόμος χωρίζει. Ό  ένας πάει στο χω
ριό «ίΆγκαριού» (Εύκάριον) κι’ δ άλλος στόν «Σκοπόν». "Οσιος είτε τόν 
ένα πάρης είτε τόν άλλο στις Σαράντα ’Εκκλησίες θά σέ βγάλη. Πάντως 
όλοι προτιμούν τό δρόμο διά μέσου τού «Σκοπού». Κατρακυλώντας τόν κατή
φορο, τόν μεγάλο «Καναρά», φθάναμε στο «Σκοπό» ύστερα από μιάμιση ώρα 
μετά τό ΜπεΤμπουνάρ. Σ ’ αυτό τό δρόμο είχαν γ ίνει πάμπολλες ληστείες εις 
βάρος τών αγωγιατών γ ι’ αυτό τόν άπέφευγαν πολύ. ’Α π’ τό «Σκοπό» πιά ό 
δρόμος είναι όμαλός γιά  τήν πόλι τών Σαράντα Εκκλησιών στην όποια φθά- 
νομε ύστερα από αρκετές ώρες (12 ώρες τό όλον) ποδαρόδρομο.
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2ος δρόμος πρός Σαραχίνα καί Βιζύη

"Αλλος σπουδαίος δρόμος τού Σαμμακοβίου είναι αυτός .τού πάει στη 
«Βίζα» κερνώντας άπ’ τή «Σαρακίνα?. Ό  δρόμος αυτός βγαίνει ά χ  τό νό
τιο μέρος τής κωμοπόλεως, κοντά απ’ τού «Κοντούκι» το πηγάδι. Έ χει, ά- 
μέσως διχαλιάζεται. Ό  αριστερός τραβά */tci τούς τρεις «Μύλους;>, είναι ένα 
μονοπάτι καί δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Έ μεΐς πέρνομε τον δεξί, χδν άμχιξό- 
δρομο. Πέρνα άπ’ τούς «Μπαγλατάδες», τα παληά αμπέλια, ποδοσκελά την 
«Βάντα», τδ ποτάμι των γυναικών," περνά νοτερά τδ «Χωριανό», ανεβαίνει 
το μικρό ανήφορο, πού βγαίνει μέθα στο κεραμμυδαριό του «Τσαμπλή». Ε 
δώ πάλι χωρίζεται σέ δνό. Λύτη τή φορά τραβάμε τον αριστερό, ό δεξιός
είναι κι’ αυτός μονοπατίδι καί πάει για τή ράχη' τού «Γκράντου». Ό  δρόμος 
λοιπόν για την «Βιζύη» περνά ύστερα από μιοή ώρα δρόμο τά χωράφια 
τής «Βάρκας». Αύτή είναι μια μικροκοιλάδα πού στο μέσον της τρέχει ένα 
ρυάκι. 01 πλαγιές δμως, αριστερά καί δεξιά, έχουν μια κλίσι τέτοια, πού 
άμα δής τήν κοιλάδα αύτή από ψηλά μοιάζει με βάρκα. Τό σχήμα αυτό τής 
έδωσε τό όνομα. Αφήνουμε στ’ αριστερά τήν «Βάρκα» καί πιάνουμε τό με
γάλο άνήφορο τού «Γκράντου». Ξεπεδινώνουμε φτάνοντας στην ωραία πη
γή του Γκράντου. Π ιο ψηλά συναντάμε «τού Σουρβί τον ’Ατομά» (τό άνοι
γμα). Ό  Σουρβής ήταν ένας χαζούτσικος καί έλαφρόμυαλος άνθρωπάκος. 
Διάλεξε αύτόν τον ακατάλληλο τόπο για  νά καλλιεργήση. Π αρ’ βλες τις 
συμβουλές, αυτός έπέμενε ότι θά καλλιεργηθή καί θά καρποφορήση ό τό
πος. Πέθανε μ1 αύτή τήν προσπάθεια. Γ ιά  νά θυμούνται τούς άκαρπους κό
πους του οί Σαμμακοβΐτες ώνόμασαν τό μέρος μέ τού χαζού τ’ όνομα. Πειό 
μπροστά βρισκόμαστε σ’ ένα ανοικτό μέρος, μέ άφθονο νερό, τήν «Πλυσιά». 
Έδώ οί κάτοικοι τού χωριού μας όταν γύριζαν άπ’ τό πανηγύρι τής Σαρα- 
κίνας (θά μιλήσωμε αλλού γ ι’ αυτό) στάθμευαν έδώ, πότιζαν τ ’ άλογα, έ
πιναν νερό γιά νά δροσιστούν, κι’ έπλύνοντο γιά  νά φύγη ή σκόνη 
τού δρόμου, έξ ού καί «Πλυσιά». Προχωρώντας, συναντούμε τήν «’Α
πιδιά τού «Μπηστά». Τό όνομα αυτό τό πήρε ό τόπος από μιά άστεια ιστο
ρία. Ό  συγχωριανός μας ό Μπηοτάς πήγε σύό πανυγήρι τής Σαρακίνας. 
Αύγουστος ήταν κι’ είχαν φέρει πολλά απίδια. ’Έ φαγε μέ τήν ψυχή του. Στο 
γυρισμό, τον επιασε ή κοιλιά του. Τον πόναγε πολύ, δέν βαστούσε. Στάθη
κε λοιπόν καταμεσίς τού δρόμου γιά  κάτι πολύ . . . επείγον! Είπε 
στους συμπατριώτες του τό πάθημά του. Τό παράξενο όμως είναι πώς σ’ αυ
τό τό μέρος ύστερα από κάμποσο καιρό, άπ’ τούς σπόρους, φύτρωσε μιά ά- 
γριοαπιδιά. 'Ό ταν τώμαθε ό κόσμος γέλασε μέ τήν καρδιά του. Τήν άπιδιά 
τήν άφΐέρωσαν στο μεταφορέα των σπόρων, κι’ δ τόπος πήρε τό όνομα ή «Ά^ 
πιδιά τού Μπηστά». ’Ανεβαίνοντας, όλο άνεβαίνοντας τον άνήφορο τού βου
νού «Βάβαϊ, στο ψηλότερο σημείο του, είναι μιά μικρή πεδιάδα, γεμάτη §έν*
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δρα γύρω - γύρω. Στην άκρη πέρνα υ δρόμος, δμως οι όξυιές τού ύροπεδινοΰ 
αυτού μύρους, είναι μια πρυκλησις για  τούς κουρασμένους ταίιδίιότας, ύ
στερα από τόσον ανήφορο πού τράβηξαν. Έ δώ  άνεπαύοντο κι1 οι αγωγιάτες, 
Ό  τόπος λέγεται, τά «Δοκίμια», μια καί οί πιο νέοι δοκιμάζουν τή δύναμί 
τους σηκώνοντας κάτι μεγάλες καί βαρείες πέτρες πού υπάρχουν άφθονες ε
κεί. Μετά, αρχίζει ό μεγάλος κατήφορος γ ια  τούς πηγαίνοντας, καί τό τέλος 
τής μεγάλης άνηφάρας για τούς ερχομένους. Πόσο γρήγορα κατεβαίνεις τον 
κατήφορο, ιδίως τον απότομο. Ταχέιυς φ θά νομέ στις χΤσερκέζικες Καλύβες». 
Λύτες είχαν χτισθή άπο Κιρκασίους (Τσερκέζους) πού τούς έδιωξαν οί Ρώσ- 
οοι άπο την Βουλγαρία περί to 1829. Ζούσαν έδώ μέ τις οικογένειές τους, 
έως δτου ή τουρκική Κυδέρνησις τούς έστειλε στα βάθη τής Μικράς Ασίας. 
'Α π’ τις Τσερκέζικες Καλύβες αρχίζει πάλι ένας μικρός ανήφορος .τού 
φέρνει στις * Σούδες». Στενός δρόμος, κλειστός αριστερά καί δεξιοί καί μόνο 
μπρος καί πίσω έχει διέξοδο. Είναι τόσο στενός πού μόλις καί μετά βίας 
περνούν δυο αμάξια ταυτοχρόνου. Είναι σκεπασμένος μέ πελώρια δένδρα 
πού οί αχτίνες τού ήλιου δεν μπορούν νά τά περάσουν. "Αμα βγούμε όμως 
απ’ τις ;;Σοΰδες», έχουμε μπροστά μας τις «Ό στρυγιές-. Είναι χαρά θεού 
ή άπλοχοίρίά τους καί τά δένδρα τους. Μέσα στη «Σούδα» πήγαμε νά σκά
σουμε. Έδώ πιά τελειώνουν όλοι οι. ανήφοροι, κ ι1 αναγκαστικά κάθεσαι νά 
ξαπόστασης λίγο. ''Τστερα, δρόμο για τή «Σαρακίνα». ΓΙριν φθάσωμέ, άν 
θέμε, σταματούμε στη δροσερή πηγή μέ την πελ-εκημένη μαρμαρένια «Ρόύρ- 
να», έτσι έξ άλλου την λένε. 01 διαβάτες συχνά δροσίξονται έδώ. "Τστερα 
από μισή ώρα δρόμο μπαίνομε στο χωριό. ’Α π’ τή «Σαρακίνα» ξεκινούν δυο 
δρόμοι, 6 δεξιός τραβά για τό χωριό «Κρυόνερο», δ δέ αριστερός είναι έκεΐ- 
νος πού θά μάς πάη στη «Βιζύη». Παίρνουμε τον αριστερό λοιπόν. Σέ μιάμι
ση ώρα είμαστε στις «Σοφίδες», ένα άλλο Ελληνικό χωριό. "Τστερα περ
νώντας τό Τουρκοχώρι «Σοφλάρ», φθάνουμε σέ λίγο στη «Βιζύη», στην 
πρωτεύουσα τής ’Επαρχίας μας. Τούτη ή πόλις απέχει οκτώ ώρες απ’ τό Σαμ- 
μάκοβο. Κάνοντας άλλες όκτώ ώρες επιστρέφουμε σ’ αυτό.

3ος δρόμος πρός τήν Νιάδα
Ό  Δρόμος πρός την «Νιάδα» ή «Θυνιάδα», είναι πολύ σημαντικός γιά 

τό Σιδηροχώρι. Ά π ’ αυτόν πήγαιναν οί κυρατζήδες τά καλά τού τόπου γιά 
νά τά μπαρκάρουν άπ’ τό λιμάνι. ’Αρχίζει απ’ τήν ανατολική άκρα τής κωμο- 
πόλεως, στρίβει λίγο αριστερά καί τραβά κατά τά παράλια τής Μαύρης θά
λασσας. Στην αρχή κατεβαίνει πρός τον «Θολοπόταμο», όπου χωρίζεται έκεΐ 
σέ άλλα μονοπάτια πού δέν μάς πολυενδιαφέρουν. ’Εμείς προχωρούμε στο 
κεντρικό δρόμο πού περικόπτει τά «Δυο Λασπουράκια», πού είναι τσιφλίκια 
τού χωριού, αρκετά λασπερά στις βροχερές μέρες, κι’ άνηφορίζοντας φθάνομε 
στις «Πόρτες». Παράξενο σημείο τού δρόμου. *Έτσι τώφτιαξε ή μεγάλη ί-
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διότροπη, ή φύσις. ’Ανεβαίνεις καί σ’ ένα σημείο αρχίζεις νά κατεβαίνης. 
Έχεΐ στο πιο ψηλό σημείο, ό δρόμος είναι κλεισμένος από δυο μεγάλους 
βράχους πού σχηματίζουν μια όλόσωστη «ΙΙόρτα». Ξεπορτίζοντας λοιπόν 
συναντάμε τό μέρος «Τζαφέρη», Περίφημο για τό συμβάν πού ξετυλίχθηκε 
έδω. Ό  Τζαφέρης ήταν ένας πλουσιώτατος Τούρκος γαιοκτήμων στο καιρό 
του, μέ πολύ καλή καρδιά. Κάποτε, θέλησε νά πάη στη Κωνσταντινούπολι 
παίρνοντας τό καράβι άπ’ την *Νιάδα». Ξεκίνησε έφιππος. Στά δάση εκεί 
τριγύριζαν ληστές κι' έμαθαν oU προκομμένοι απ' τούς κατασκόπους τους για 
την άναχώρησι τού Τζαφέρ μπέη. Τού στήνουν λοιπόν καρτέρι γιά νά τον 
ληστέψουν. Κατά τά χαράματα, νάσου, μέσα στο σύθαμπο, στο βάθος τού ο
ρίζοντα ξεπρόβαλε τό θύμα. Περήφανος* επάνω στ' άσπρο άτι. του ό Τζαφέρ 
τραγουδούσε μέ πολύ κέφι μέσα στην πρωινή αύρα πού τον ζωντάνευε και 
τον ξανάνιωνε. Σέ μια στιγμή, καθώς προχωρούσε, ξεπετάγεται ένας λη
στής κι’ ύστερα, δεύτερος, κι’ έπειτα άλλος. Τ ί νά κάμη υ Τζαφέρ; Σπει- 
ρουνιάζει τ’ άλογο, πού δρθιυνεται κα'ι δίνει μια πρός τά εμπρός νά φΰγη. 
Τρέχει γρήγορα τ ’ άλογο και δώσ’ του ιό  κεντά μέ δύναμι. Είναι υ μόνος 
τρόπος νά γλυτώση, νά σωθή, απ’ τον κίνδυνο. "Ομως τό πεπρωμένο του ί -  

κεϊ τέλειωγε. Σφαίρες από καλογεμισμένα δπλα ήλθαν πιο γρήγορα, τον 
πρόλαβαν καί τον έρριξαν νεκρό στο χώμα. Τον λήστεψαν τότε και κατόπιν 
ειδοποίησαν μέ τούς καρβουνιάρηδες νά έλθουν νά τον μαζέψουν. Οι ίδιοι 
πήραν τά βουνά φεύγοντας μακρυά απ’ τον τραγικό τόπο. ΤΗλθαν έπειτα οι 
άνθρωποοι τού Μπέη τον σήκωσαν καί τον μετέφεραν στη κωμόπολι. Τον 
έκλαψαν δλοι γιά τή λεβεντιά του καί τήν καλωσύνη του. Στον τόπο, οπού 
βρήκε τον οίκτρό θάνατο έδωκαν τό όνομά του. 5Έ τσι θλιμμένοι κατεβαίνου
με τον μεγάλο κατήφορο τής «Γκρίβαργιακας», και μετά παίρνουμε τον με
γάλο έρημικό ανήφορο. Άγκομαχώντας βγαίνουμε στή «Ξεβουνίστρα». Ε 
δώ παύουν πλέον οι ανήφοροι κι’ οί κατήφοροι, έχουμε ξεβουνίσει πιά. ΛΊσα  
τώρα γιά τήν «Νιάδα.» ’Αριστερά καί δεξιά είναι ολο τσιφλίκια. Τά «Ντιντί- 
δικα» οί «Μέλισσες», οί «Καμπάδες». Τραβούμε πρός τά «Κουκουνάδια» πού 
βρίσκονται στην αρχή τού λόγγου τής «Νιάδας». Βαδίζομε ένα διάστημα 
μέσα στο λόγγο, ξεπερνούμε τον ποταμό «Μάδαρα», πού πάει στή λίμνη 
τής Νιάδας, αφήνοντας τά «’Αγάδικα» τσιφλίκια, τις «Πονπλωτές» καί 
τούς μεγάλους «Λούστρους» φθάνωμε στην εμπορική σκάλα τής «Νιάδας».

4ος δρόμος πρός "Αγιον Παύλον
*Αλλος δρόμος πού τραβά γιά τήν Μαυροθάλασσα είναι καί ό δρόμος 

τού 'Αγίου Παύλου. Είναι σπουδαίος δρόμος γιά  τή διπλή δουλειά πού κά
νει. Στην αρχή, δταν ξεκινήσης άπ’ τό ανατολικό μέρος τής κο>μοπόλεως 
είναι ένας. "Τστερα χωρίζεται σέ τρεις πριν φθάσει στον «Κιρχανά». Ό  έ
νας, ό πρώτος, σκορπίζεται στα χωράφια, υ δεύτερος κατεβαίνει μέχρι τά
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Ό τζάκια. Έ χει χωρίζεται καί άλλος τραβά για το κάστρο της Καραβιξύης 
άλλος για τά χωράφια. Ό  τρίτος, τραβά ΐσα προς την ανατολή. Περνάει 
κι1 αυτός κοντά άπ' τά Ότζάκια, κατεβαίνει μέσα στον «Χωριανό') ποταμό, 
ανεβαίνει ένα μικρό ανήφορο χαί ξανακατηφορίζει στον «Μουρτατιανό» πο
ταμό. Τον διαβαίνει κι' αυτόν κι1 αρχίζει τον ανήφορο. Περνά πρώτα τον 
«Χωριανικό Xταγίαμά') χαί διπλαρώνει του «Γιάγκου to  Μνημόρίχ. Έδώ 
άς σταθούμε λίγο. Τό μνημείο αντί) κρύβει μια τραγωδία. Ό  Γιάγκος ήταν 
Σαμμακοβίτης, καλός νοικοκύρης.Τό επάγγελμά του ήταν πραματευτής, μά 
εκτός άπ1 αυτό εμπορευόταν καυσόξυλα καί ξυλάνθρακες. Μια μέρα στον 'Ά 
γιο Παύλο, έκεΐ που χαί μείς πάμε τιάρα, κατέβηκε για δουλειές του. ·Νά έ- 
λέγξη τον γραμματικό πού είχε, για τους λογαριασμούς του με τους άνθρα- 
κεμπόρους. Για τό σκοπό αύτύ άγώγιασε ενα μουλάρι καί μια καί δυο πα
τάχθηκε στην δουλειά του, έξ άλλου καί δεν είναι μακρυά ό 'Ά γιος Π αύ
λος. Αφοί) τακτοποίησε τις δουλειές του επιστρέφει για τό Σαμμάκυβυ. Σαν 
έφθασε σ’ αυτό έδώ τό σημείο, τό ζώο τρόμαξε από μια χελώνα πού ξεμύτι
σε μπροστά του, φοβήθηκε καί τινάζεται ολάκερο. *0 Γιάγκος δεν τό περίμε- 
νε αυτό, έτσι ξαφνικά πού έγινε, καί χάνοντας την Ισορροπία του πέφτει κά
τω. ‘Ό μω ς τά πόδια του σκαλιά νουν στον αναβατήρα. Το μουλάρι, δεν ήταν 
άλογο νά σταματήση με την πτώσι του αναβάτη του, φοβάτται περισσότερο, 
καί αρχίζει νά τρέχη διαβολεμένα, σέρνοντας μαζί του τον δυστυχή Γιά'/κο. 
Τον χτύπησε αριστερά καί δεξιά πάνω στους βράχους, του θρυμμάτισέ&το 
κεφάλι, χύθηκαν τά μυαλά του. Κ ι’ αυτό ακόμα έτρεχε. Οί βράχοι επερναν 
κομμάτια ά?ι’ τον Γιάγκο. Έ κεΐ κοντά στο Μοναστήρι, είναι μιά σούδα 
(στενός δρόμος) απ’ οπού κατά τύχη περνούσαν μερικοί καρβουνιαρέοι, πού 
πάνω απ’ τ* αμάξια τους είδαν τό μουλάρι νά τρέχη αφηνιασμένο. Μέ κόπο 
κατώρθωσαν νά τό σταματήσουν. Ά λλα ποιο τό όφελος; Π άνω στις σκαλω
σιές του μουλαριού μόνα τά ποδάρια τού άτυχου Γιάγκου υπήρχαν, τ ’ άλλα 
κομμάτια του είχαν σκορπίσει στο δρόμο. Ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές, την 
οικογένεια του, καί τον παπά. Μάζεψαν τά κομμάτια του, κι’ αφού τού διά
βασαν τις νεκρό σι μες ευχές, τόν έθαψαν έδώ σ’ αυτή τή θέσι. ’Έτσι κάθε 
διαβάτης που περνά στέκεται κι’ άναλογίζεται λίγο την τραγική Ιστορία. 
Προχωρώντας, κ ι’ αφήνοντας αριστερά τό κομμένο δάσος, φθάνομε στο 
«Φραγμένο Χωράφι». Αυτό πήρε τ ’ όνομά του άπ’ τη φυσική φραγή πού 
έχει ένα γύρω, από πανύψηλα θεόρατα δέντρα, τό ένα κοντά στο άλλο. Νο
μίζει δέ κανείς όταν τά βλέπη οτι πρόκειται περί τεχνίτου φράκτου, ένώ εί
ναι έτσι έκ φύσεως. Σ ’ αυτό τό χωράφι πηγαίνουν πολλοί βοσκοί καί τό με
ταχειρίζονται γιά μανδρί. Κλείνουνε μέσα τά ζώα τους. Μετά άπ’ τό φρα
γμένο χωράφι κατηφορίζουμε προς τού «Φουρνιτσιού τό Τσιφλίκι». Τό πα- 
νάρχαιο αυτό τσιφλίκι πριν από χρόνια ήταν ένα χωριό, όμως έμεινε έρημο 
από τά παλαιά χρόνια. Ό  Νοικοκύρης τού τσιφλικιού, προνοητικώτατος άν-
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θρωπος, έφτιαξε έχει σιμά ένα φούρνο για την ευκολία τών εργατών τον. 
ΙΤοάγμαη άπο κεϊ ψώνιζε ί] εργατιά τη ψωμί της πάντα φρέσκο. ΝΕτοι ί*- 
ιιεινε τ’ όνομα. το τσιφλίκι τού φούρνου ή τοΰ Φουρνιτσιοΰ το τσιφλίκι. "Τ~ 
στερα από έδώ φθάνει ό δρόμος στής ί Καλής τύν Λόγγο» πού είναι ή άρχή 
και το κεφαλωμα τοΰ μεγάλου καί ξακουστού «Λόγγου» μας. το πραγματικό 
δώρο τής πατρίδος μας. Ά πο δώ καί πέρα βαδίζει κανείς ατά πεδινά, περ
νώντας τά ποτάμια τοΰ Λόγγον. Αφήνοντας αριστερά δεξιά τις λογγιές κα
θώς καί τις σκιές τών πολυπληθών καρυδιών φθάνουμε στον 'Ά γ ιο  Παύλο, 
to άλλο επίνειο τοΰ τόπου μας.

5ος δρόμος προς τό Γιατρός—Όργάς—Μήδεια
Ή  Μήδεια, τά περισσότερα χρόνια, ήταν ό τόπος όπου έγίνοντο οί δίκες. 

Γιατί έκεϊ υπήρχαν τακτικά δικαστήρια. Έ τσ ι λοιπόν, επειδή ΰπήρχε αυτή 
ή ανάγκη, ό δρόμος ήταν αρκετά καλός, γιά νά μή ταράζεται κανείς περισ
σότερο απ' ότι είχε στή δίκη ταραχθή. Κ ι’ αυτός αρχίζει απ’ τό Βουλγα- 
ρομαχαλά, προς άνατολάς. κι5 είναι ό ίδιος στήν άρχή, μέ τον δρόμο πρός 
τον "Αγιο ΙΙανλο. Μόλις βγούμε λίγο έξω απ' τή κωμόπολι χωρίζεται σ' έ
να σωρό μονοπάτια. Ό  άμαξητός όμως χωρίζεται σέ τρία καί μεΐς πέρνομε 
ιόν πρώτο δεξιά. Είναι ό δρόμος μας. Ή  Μήδεια απέχει S ώρες καθαρές 
απ' τό Σαμμάκοβο, μά ό δρόμος είναι καλός καί δεν μάς πολυνοιάζει. Κατε
βαίνουμε τον κατήφορο τού «Γαργαλέτσου», πίνουμε νερό άπ; τή πηγή του, 
ποδοσκελοϋμε τον «Μουρτατιανό,» περνούμε τά «Πατρκύτικα τσιφλίκια» καί 
ύστερα πιάνομε τον μεγάλο ανήφορο τού «Μηδειάτη.» Σαν βγοΰμε στο ύψω
μα τού βουνού, λίγο πειό μπροστά άκούτ/εται νά κατρακυλά ή περίφημη πη
γή «Τσουτσουρίκα». *Άμα πιή κανείς νερό από αυτή ποτέ δεν τό ξεχνά. Ε 
κεί στήν άκρη τού δρόμου είναι ό Μπεκλεμές (φυλάκιο) πού τό έχτισε ή Ό - 
θωμανική κυβέρνησι τελευταίως, γιά νά φυλάγουν τον δρόμο τούτου τού 
άγριου βουνού. Κατηφορίζουμε καί βρισκόμαστε στον «Παχύ Ησκιο» όνο
μα καί πράγμα. Πελώρια βαθύσκιωτα δένδρα κλείνουν τήν έκτα σι. Αυτά 
τά δένδρα είναι πολλών χιλιάδων χρόνων, γέρασαν μέσα στά άνεμοβρόχια, 
στις θύελλες καί στους χιονοχαλασμούς. Βαστάνε όμως σαν παλληκάρια όσο 
κι’ άν γέρνουν. Τό δένδρο πού κυριαρχεί έδώ είναι ή όξυά. Έδώ αρχίζει 
ό κατήφορος τού «Μπακήρ Ντερέ.» 01 πέτρες τοΰ κατήφοροι’ είναι σάν κομ
μάτια μπακήρι (χαλκός) καί γυαλίζει άπο μακρυά. Μά είναι τόσες πολλές 
οί πέτρες, είναι ένα ποτάμι, γ ι’ αυτό τό είπαν έτσι, «Μπακήρ Ντερέ», (χαλ- 
κοπόταμος). Κάτω είναι ένα πεδινό μέρος. Κατρακυλά ενα ποταμάκι, ό *Κα- 
φούρ» ή «Κιαφήρ Ντερέ.» Έκεΐ, μέσα στΐό καθάριο του νερό, ξεδιψάμε, ε
μείς καί τά ζώα μας. Πρέπει νά πιούμε κάμποσο νερό, γιατί δεν θά βρούμε 
άλλο γιά  αρκετή άπόστασι. Ό  δρόμος έδώ πριν πάρη τον ανήφορο τού Κα- 
φουρ Ντερέ, όπως λέγεται, χωρίζει σε πολλούς δρόμους πού πάνε στά με-

ΘΡΑΚΙΚΑ 3
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γάλα τσιφλίκια. Ά πύ εδώ πάμε στο «Σεβοί», στη «Πολοβίνκα», στη «Γιού- 
δα» κα'ι του «Πολυχρόνογλου». Ό  διπλανός δρομάκος πάει για τον ^Με
γάλο Μερά» καί τά τσιφλίκια τοϋ «ΙΊαπακούτρα.» Κάθε δνα έχει και το δι
κό ταυ παράξενο όνομα., Τό «Σεβρί», έτσι κατήντησε άπδ τήν φράσι Σε- 
βρίτης —: Σλαΰος ή Σέρθος — Σλαΰος. ’Από Σερβί έγινε Σεβρί. Ό  Σλαΰος 
ήταν ένας περίφημος ληστής στα χρόνια που λημέριαζε σ’ αυτά εδώ τά μ& 
ρη. Εφόδια επερνε άπ’ τους Βουλγάρους εκείνου τοΰ καιρού. "Ενας όμως 
Βούλγαρος τον ζήλεψε, συνεννοήθηκε μαζί μ’ άλλους καί τον πρόδωσε. Τον 
σκότωσαν κοντά στο βαθύ ρΰακα που πήρε μετά τ’ όνομα «τοΰ Σλανου τδ 
Όργυιάκι». ’Έτσι λοιπόν κι1 αυτό τό τσιφλίκι ονομάσθηκε άπ1 τοΰ Ιδιου, ή 
μάλλον τής πατρίδος του τό όνομα. Τό τσιφλίκι τοϋ Βουλγάρου, που πρόδω
σε, τόπαν τοΰ «Γιονδα», ( ’Ιούδα) καί κείνο πάλι πού είναι μεταξύ που «Γι- 
οΰδα» καί τοΰ «Σεβριοΰ» τώπαν «Γίολοθίνκα» πού θά πή Βουλγαρικά «μετα
ξύ». «Πολυχρόνογλου» ονομάσθηκε τό τσιφλίκι απ’ τό όνομα τοΰ πρώτου κα
τόχου του, τοΰ τσορμπατζή (προύχοντα) τοΰ Σαμμακοβίου Πολυχρόνογλου. 
Τον μεγάλο «Μερά» (βοσκότοπος) τον λέγανε τά «Λύκικα», — γιατί; θά ρω
τήσετε. Είναι απλό σάν τ’ αυγό τοΰ Κολόμβου, Τό είχε ό ΙΤαπποΰς ό Λυκός. 
(Λύκος ήτο τό επώνυμο). Ή τ α ν  ακατοίκητο τό μέρος καί κατέβαιναν κι’ οι 
λύκοι, όπου τριγυρνοΰσαν καί ούρλιαζαν, ψάχνοντας γιά τροφή. * "Έ
τσι είτε άπ’ τό ενα εΐτε άπ’ τό άλλο σωστά τό είπαν τά «Λύκικα». 
Δίπλα σ’ αύτά είναι τοΰ «Παπακούτρα» τό τσιφλίκι. Παλαιότερα τό^.εΐχε 
ένας παπάς. Αυτός είχε κάμποσα βώδια, ένα όμως ήταν άγριο. ’Αγρίμι σω
στό. Ή τα ν  αδύνατο νά τό πλησιάσης, καί κανείς δεν μπορούσε νά τό ήμε- 
ρώση. Κανείς δεν τό αγόραζε, κανείς δεν τό ήθελε, γιατί είχε μαθευθή ότι 
τό βώδι τοΰ παπά κουτράει άσχημα καί δεν κάνει καμμιά δουλειά. Έ τσ ι 
άπ’ τό βώδι, είπαν καί τον παπά «Παπακούτρα» καί τό τσιφλίκι του. ’Αρκε
τά ξεκουραστήκαμε, λέγοντας τήν σημασία τών τοπονυμιών, κοντά στο νε
ρό. Εμπρός γιά  τον άνήφορο. Δεν είναι έξ άλλου μεγάλος. Σ έ λίγο φ θά νομέ 
σέ πεδινό μέρος. Στο μεγάλο «Λούστρο» ό δρόμος χωρίζει σε τρία. Ό  πρώ
τος δεξιά πάει γιά τό χωριό «Γιατρός», ό δεύτερος, ό μεσαίος, γιά τήν «Όρ- 
γυιά» κι’ άπό κεϊ στη «Μήδεια», κι’ ό τρίτος άριστερά κατεβαίνει γιά τήν 
Μαύρη Θάλασσα, οπού οί Γιατρινοί καί οί Ό ργυιανοί κατεβάζουν τά ξύλα 
καί τά κάρβουνα. ’Εμείς, θέλοντας νά πάμε στη Μήδεια, περνάμε τον μεσαίο. 
Λίγο πριν άπ’ τό Ό ρ γά ς είναι μιά βρύση οπού ξεκουραζόμαστε λίγο. Ό  
δρόμος χωρίζει τό φιλικό χωριό «Ό ργυιαΐ» στά δυό. Περνάμε γρήγορα, μή 
μάς σταιιατήσει κανείς, είναι όλοι γνωστοί εδώ. ’Αφήνουμε τό «Όργάς» 
καί βαδίζουμε γιά  τή Μήδεια. Κατεβαίνουμε τις λογγές συναντούμε τον 
«Πλησιό» ποταμό, τον ποδοσκελάμε πολλές φορές, μιά κ ι’ είναι φειδωτός, έως 
πού φθάνουμε στη βρύση «Φούσκινα». Έδώ άριστερά μας βλέπουμε όλο 
κήπους καί μέσα σ’.αΰτούς είναι τό μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Νικολάου. Παίρ-
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νονμε την ανηφορική στράτα πού μάς βγάζει μπρος απ’ τι] μεγάλη και πα
λιά Καστρόπορτα τής «Μήδειας?. Καί μια κι* ήλθαμε για δίκη, προχωρούμε 
μέσα στη κωμόπολι. Στην πλατεία είναι το Δικαστήριό της.

6ος δρόμος πρδς τό Σκεπαστόν.
"Άλλος σημαντικός δρόμος τοϋ Σαμμακοβίου είναι κι' αϊτός πού τραβά 

για τδ «Σκεπαστό?, πού απέχει πέντε ώρες σωστές. Στο διάβα του ά πεζο
πόρος θά συνάντηση, μισή ώρα έξω, την «Βνγνα.» Είναι- ή φλέβα τού σιδη- 
ρομεταλλεύματος, οπον οί σιδηρουργοί βγάζανε το καλλίτερο σίδερο. *Απ* 
έδώ και πέρα ανεβαίνουμε τδ μεγάλο ανήφορο καί βγαίνουμε στα χωράφια 
τον Α γίου 'Λ9ανα ο ίου. Έδώ υπήρχε χωρώ μ1 αυτό τδ όνομα, μά τώρα μόνο 
κάτι χωράφια. Σ ' αυτό τδ σημείο ο δρόμος χωρίζεται στα δύο. Ό  ένας πάει 
στη Σαρακίνα. Α π ' αυτόν περάσαμε όταν πηγαίναμε για τή Βιζΰη. Ό  άλ
λος δρόμος για τδ Σκεπαστό περνά δίπλα από την εκκλησία τού Ά γ . ’Αθα
νασίου. Ά φ ίνει τις 10 - 12 βρύσες τής εκκλησίας μέ τά ιαματικά τους νερά 
καί φθάνει σ' ενα μικρό ρυάκι πού κυλά για  τον «‘Χωριανό». Είναι τού «Α ρ
γά στη ρ ιού το Ρυάκι3, Οί αγωγιάτες κι* άλλοι γυρολόγοι γυρνώντας απ’ τις 
Σαράντα ’Εκκλησίες φορτωμένοι με λογιών - λογιών πραμάτιες σταματού
σαν έδώ για νά ξαποστάσουν. Ό  κόσμος πού δούλευε τριγύρω εκεί, για νά 
μή τούς βάλη σέ κόπο πήγαινε κι* αγόραζε απ’ αυτού ό,τι ήθελε κι* ότι είχαν. 
Έ τσ ι πήρε αυτό το όνομα. Μετά ύπάρχει ένας αρκετά μεγάλος ανήφορος πού 
οδηγεί στις «Σικαλιές», χωράφια πού, έσπερναν μόνο σίκαλι. Π άρα κάτω 
απ’ τις Σικαλιές, είναι τό «Αρσενικό Όργυάκι». Γύρω σ’ αυτό τό μέρος υ
πάρχει τόπος για βοσκή καί έτσι χρησιμοποιείται απ’ τούς κτηνοτρόφους. Ε 
πειδή τών βοσκών οί γυναίκες γεννούσαν δλο αγόρια, καθώς καί τά ζώα, α
πέδωσαν αυτή τή δύναμι, νά γεννούν δηλ. όλα αρσενικά, στο νερό. Έ τσ ι 
τό βάφτισαν «'Αρσενικό Νερό», ή «’Αρσενικό Όργυάκι», "Ολοι οί περαστι
κοί ιδίως οί παντρεμένοι, έπιναν άφθονο νερό μήπως καί κάνει καί γ ι’ αυ
τούς τό θαύμα του τό νερό καί τούς δώσει ή γυναίκα τους αρσενικό παιδί. 
Π ιο κάτω, διαβαίνουμε την μεγάλη γέφυρα τού μικροπόταμου Τριγιαλάνια, 
τού «Νικολή τό Γεφύρι.» Χτίσθηκε απ’ τον Νικόλα για την ψυχή τών γονέων 
του. Θεός νά τούς συγχωρέση, Μετά άπ’ τό γιοφύρι αρχίζει πάλι ανήφορος. 
Στη κορφή λέγεται «Κασάν Γερή», δηλαδή τόπος για ούρημα. ’Ασφαλώς 
κάθε διαβάτης ύστερα από τόσον κόπο νά άνέβη αυτόν τον διαβολοανήφορο 
θά θέλη, δεν μπορεί, νά ξαλαφρώση. Ξεκινούν πάλι άπ’ τής «Μηλιάς τον 
Πάτο» για  ν' ανέβουν τό «Καραμάν Μπαΐρ» καί νά βρεθούν στη πηγή του 
μέσα σέ κείνη την υπέροχη φύσι. Στις «Άβραμηλιές» πια θαυμάζεις τό πα
νόραμα τού κάμπου τής ’Ανατολικής Θράκης. Τ ί υπέροχο μεγαλείο προσφέ- 
ρεται στα μάτια! Δόξα σέ Σέ Θεέ, πάντα έν σοφί<£ έποίησας. "Τστερα παίρ
νοντας τόν κατήφορο πέφτεις μέσα στο «Σκεπαστό». ’Απ' τό Σκεπαστό δ
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δρόμος χωρίζεται·, κι’ άλλος πάει στο Κουρού Ντερέ, στο Σκοπό και στις 
Σαράντα Εκκλησίες, Ό  δεύτερος για τά χωριά Γέννα και Μπουνάρ Χισάρ, 
υ τρίτος για τό Ρουμπεϊλή καί σ' άλλα μικρότερα χωριά, ο τέταρτος προς 
τό Κρυόνερο κι' ό πέμπτος πρός τή Σαρακίνα. Μέ λίγα λόγια τό Σκεπαστό 
είναι ένας κόμβος συγκοινωνιών.

7oc δρόμος πρός τήν Τρουλιά, Ά γαθούπολιν, Κορφο κολύμπα,
"Αγιον Στέφανον*

Τό πιο κοντινό χωριό πρός τό Σαμμακόβι, ήταν ή Τρουλιά. Μιας ώ
ρας δρόμο έκανες κι’ έφθανες. Μέ τούς Τρουλιανούς είχαμε πολλές κι’ α
γαθές σχέσεις. Ό  δρόμος πρός τό χωριό τους αρχίζει από τά δυτικά. Π ερ
νούσε δίπλα άπ’ τό Νεκροταφείο καί εις άποστασιν ενός τετάρτου έξω άπ’ 
τή πόλι χωρίζεται σέ τρεις διακλαδώσεις. Ή  πρώτη δεξιά διακλάδωσις εί
ναι ό δρόμος πού πρέπει νά συνεχίσωμε. Διασχίζουμε τ ’ αμπέλια, περνάμε 
πάνω απ' τή Μονή τού Προφήτου Ήλιού, κατεβαίνουμε στο Θολό ποταμό, 
καί μόλις πάρουμε τον ανήφορο βρισκόμαστε στήν Τρουλιά. Ό  δρόμος δια
σχίζει τό χωριό καί τό κομματιάζει στα δυό. Τραβάμε πρός τό Βορηά, κι' 
άνηφορίζουμε έως που φθάνουμε στο «ΙΙαπαπαλιοχώρι», ένα παλιό, ακατοί
κητο πιά, χωριό. ’Εδώ ό αμαξιτός χωρίζεται σέ τρεις στράτες. Ή  πρώτη 
πηγαίνει πρός άνατολάς καί τραβά ίσια γιά τό χωριό, «Κορφοκολύμπα». Ε ί
ναι Τουοκοχιόρι, δλο καλύβες, κτισμένες, στή κορφή ενός υψώματος' Ή  δεύ
τερη στράτα σχίζει τά «Μαρίνικα» τσιφλίκια, περνά τού «Χασάπη πόν Λόγ
γο» καί πάει γιά τον «'Ά γιο Στέφανο», παραθαλάσσιο χωριό πού απέχει ό- 
κτώ ώρες δρόμο απ’ τό Σαμμάκοβο. Ή  τρίτη τραβά βορειοανατολικά κι’ α
φού άνεβοκατέβουμε κάμποσους ανήφορους καί κατήφορους φθάνομε στάς 
παραλίους πόλεις «Άγαθούπολι» καί «Βασιλικό». Π ριν  φθάσουμε εκεί περ
νάμε από ένα Βουλγαροχώρι, τό «Πυργόπλο». Στά δεξιά πρός τήν ΆγαΟού- 
παλι καί τον Βασιλικό είναι τά χωριά «Μπροντίβος» καί τό «Κωστή», μέ τον 
ωραίο τους λόγγο καί τ ’ άναστενάριά τους.

8ος δρόμος πρός τό Μικρό Τύρνοβο.
Ό  δεύτερος άμαξόδρομος, κλώνος τού δυτικού «Πλατύδρομου», (ό 

πρώτος είπαμε πάει στήν Τρουλιά, δ τρίτος πρός τό Σκοπό καί τις Σαράντα 
’Εκκλησίες), φέρνει τούς διαβάτας πρός τό «Μικρό Τύρνοβο». Αυτή ή κω- 
μύπολις τώρα ανήκει στή Βουλγαρία, τότε όμως ανήκε έκεί πού ανήκαμε καί 
μεΐς κ ι’ έτσι είχαμε πολλά δούναι καί λαβεΐν μ ’ αυτήν. Έ τσ ι υπήρχε αυ
τός δ καλός δρόμος. Τό Μικρό Τύρνοβο, απέχει αρκετά, έως οκτώ ώρες καί 
πριν φθάσωμε σ’ αυτό περνάμε πολλά τσιφλίκια, δπως τά «Λατσάδικα» τά 
«Στανίτσικα», καί πολλά χωριά, μικρά Βουλγαροχώρια, ώς έπί τό πλεΐστον, 
δπως τό «Μεγαλόγγος», τό «Κερατσινό» τόν «Πασπαλά», τήν «Μικρή», καί 
τή «Μεγάλη Καμήλα», τό «Μαγκλαβίτι», τάς .«Νόβας Κολύμπας» (νέες κα-
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λνβες) καί το «Γραμματικό. "Ολα αυτά υπάγονται στο Μικρό Τΰρνοβο. Λυ
τά τά χωριά υ οδοιπόρος άλλα τά διασχίζει κι’ άλλα πάλι τά περνά δίπλα, 
μεχρις δτου κατεβή τον μεγάλο κατήφορο τοΰ ποταμού Βελήκα. ’Εκεί θά δι- 
£λθη τή μεγάλη γέφυρα τοΰ Βαλτσάν. Την «Βαλτσάν Κιοπρουσοΰ» (γέφυρα) 
την έκτισε ό μεγάλος ληστής τής περιοχής Βουτσάνος, Βούλγαρος την κα
ταγωγή, γιά νά τον θυμούνται καί νά τον συγχωράνε. 'Ύστερα βαδίζομε 
σε πεδινό πια τόπο καί φθάναμε στήν εύφορη και πλούσια κωμύπολι. Αυτός 
6 δρόμος είναι κι1 δ τελευταίος μεγάλος αμαξιτός τοΰ Σαμμακοβίου.

Μ ο ν ο π ά τ ι α .
Υπάρχουν βέβαια καί πολλά μονοπάτια μά είναι αδύνατο νά τά έκθεση 

κανείς ολα. Έ ξ άλλου καί δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. ’Επειδή 
Ομως πρέπει νά εΐμεθα πλήρεις στήν περιγραφή μας αυτή θά αναφέρουμε 
τά σπουδαιότερα. "Ενα λοιπόν απ’ αυτά, μεσημβρινό, περνούσε κάτω απ' τά 
μνήματα καί πήγαινε μέσα στ’ αμπέλια. Κατέβαινε μέσα στους τρεις Νερό
μυλους, περνούσε τον Χωριανό ποταμό κ ι’ υστέρα κομματιαζόταν. ’Άλλο πή
γαινε πάνω στο Κεραμμυδαριό, άλλο τράβαγε προς τό Μεγάλο Στρέμμα, κι’ έ- 
πάνω άπ’ τοΰ Βαρελά, κατέβαινε στοΰ Μαρνί τό Τσαΐρι. Δεύτερο σπουδαίο 
μονοπάτι βγαίνει άπ’ την κωμόπολι απ’ τό μέρος τοΰ Νοτιά. ’Έ ξω  άπ’ τήν 
πηγή τοΰ Κουτοΰκι, διχάλιαζε καί τό μέν δεξί πήγαινε προς τοΰ Σερέτη τά
Λειβάδια, καί τον Μεγάλο Καναρά, χωριζόταν πάλι, καί άλλα πήγαιναν στη; 
Βάρκας τά Χωράφια, καί στα Νηζάμικα, τά οποία, διέσχιζε κανείς γιά νά 
πάη στοΰ Αύγενικοΰ τή Μανδρινιά, όπου έγίνετο τό μεγάλο άβτζηλικι (κυ
νήγι). Τό αριστερό, που τ ’ αφήσαμε κοντά στο Κουτοΰκι, περνούσε τό Βον- 
νόρυακο, κάτω άπ’ τό Ζωηρό, άφινε τό Μεγάλο Στρέμμα τον Ζευγαριού στα 
δεξιά, κι’ έφθανε στά Σάββαριδικα. ’Από κεί πιά σκορπίζεται πάνω στή 
μεγάλη πλαγιά τοΰ Βρωμοπήγαδου. Τρίτο μονοπάτι έβγαινε άπ’ το Βουλγα- 
ρομαχαλά γιά νά πάη στά Μουρτατιανά καί στά Πελτέκικα χωράφια, περ
νώντας απ’ τή πηγή τοΰ Τσιριρί. Τέταρτο μονοπάτι, τό πιο αγαπημένο, εί
ναι εκείνο πού έβγαινε πίσω άπ’ τή μητρόπολι, προς βορράν καί τραβούσε γιά 
τον κατήφορο πού έβγαζε στοΰ Καζέπη καί στο ρυάκι τής Παπαδιάς, στον 
τόπο πού ξαπόσταινε κάθε Σαμμακοβίτης. Μέ την περιγραφήν των κυριωτέ- 
ρων μονοπατ ιών τελείωσε τό κουραστικό, όμολογουμένως, ταξίδι άνά τούς 
δρόμους της πατρίδος μας.

Α ΐ ΓΕ ΙΤ Ο Ν ΙΚ Α Ι Π Ο Λ Ε ΙΣ , Κ Ω Μ Ο Π Ο Λ Ε ΙΣ  ΚΑΙ Χ Ω ΡΙΑ
ΤΟ Τ ΣΑ Μ Μ Α Κ Ο ΒΙΟ Τ

Τώρα που γυρίζαμε άπ’ τις άλλες κωμοπόλεις καί τά χωριά, οπού οι 
δρόμοι μάς είχαν οδηγήσει, σκέφθηκα, πώς δεν μπορούσα, μιλώντας καί γρά
φοντας γιά τύ Σαμμάκοβο νά αγνοήσω καί νά μή κάμω μιά μικρή, άλλα
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τόσο απαραίτητη, παρένθεσι για τά γύρω απ* to  Σαμμάκοβο χωριά καί πό
λεις. Είναι σαν νά γράφης την βιογραφία ενός άνθράιπου καί νά άντιπαρελ- 
θης χωρίς νά σταθής στους φίλους, στους έχθρούς καί στους ανθρώπους, τέ
λος πάντων, μέ τούς όποιους είχε ό βιογραφούμενος σχέσεις. Τί λογής βϋο- 
γραφία θά ήταν; Ναι αυτό θά ήταν αδυναμία, αν έπρόκειτο γιά την βιογρα
φία μιας ανθρώπινης ψυχής, εδώ δμως έχουμε μιά κωμόπολι. Τί σημασία 
θά είχε άν άναφέρη κανείς τις άλλες κωμοπόλεις καί τά χωριά μέ τά όποια 
εΐχεν αυτή σχέσεις; Μεγάλη σημασία. Ή  ψυχή μιας πόλεως, γιατί έχει ψυ
χή, ασχέτως άν αποτελάται από πολλές, είναι τό ίδιο με τον άνθρωπο. Δη
μιουργεί σχέσεις έξ ανάγκης. Δεν μπορεί νά μήν ελθη ο1 επαφή μέ τις άλ
λες πόλεις, όπως δεν μπορεί νά ξεκόψη ό άνθρωπος απ’ τήν κοινωνία. Κ ι’ 
άν πάλι τύχη καί άποσπασθή τής κοινωνίας ύ άνθρωπος στήν πραγματικό
τητα, αυτή ή άπόστασις είναι επιφανειακή. Συνεχίζει νάχη κάποια σχέσι. Οι 
ανθρώπινες σχέσεις είναι λογής - λογής. Εμπορικές συναλλαγές, φιλικές 
συνεντεύξεις, φιλάνθρωπος συμπαράστασις, έκμετάλλευσις, ένοχλήσεις, έχ- 
θροπάθειες, μίσος ή αγάπη πραγματική, πού τήν γεννρ ή συναίσθησις των 
συγγενικών δεσμών, ή έπίγνωσις τής καλωσύνης ή ομορφιά τής ψυχής, όπως 
καί τό αντίθετο, γεννιέται απ’ τό κακώς εννοούμενο συμφέρον, απ' τό φθόνο 
ή τήν άγανάκτησι. ’Έτσι κι’ οί πόλεις έχουν τις ίδιες σχεδόν σχέσεις μέ τούς 
ανθρώπους. Μπορεί μιά πόλις νά έχθρεύεται μιαν άλλη πόλι, επειδή ύπερη- 
φανεύέται, νά τήν ένοχλή ή πρόοδός της, ή καί νά τήν μισή επειδή ή έτέ- 
ρα ζή εις βάρος της. Μπορεί όμως καί νά τήν άγαπρ γιά  τήν συμπαράστασί 
της, γιά τήν καλωσύνη της, γιά  τις άνημποριές της καί τήν δυστυχία της, 
κι1 ακόμη γιά τις ομοιότητες καί συγγένειες που έχει μαζί της. *Έτσι καί 
τό Σαμμάκοβο ήταν πάντα πολύ κοντά μέ τούς γύρω τόπους. Δέν ήταν δυνα
τό νά ξεκόψη άπ1 τις άδελφές πόλεις καί τά όμαιμα χωριά. Τούς συνέδεαν 
τά πάντα. Οί χαρές, οί λύπες, ό τούρκικος κοινός ζυγός, ή γλώσσα, ή θρη
σκεία, τά ήθη καί έθιμα, οί ίδιες έλπίδες, οί αυτοί σκοποί καί προσπάθειες. 
Κ ι1 οί σχέσεις ήταν πάντα αγαθές καί καλές. ’Έτσι λοιπόν νοιώθετε πόσο εί
ναι ανάγκη νά μιλήσω με γιά τά γύρω χωριά καί πόλεις πού οί δρόμοι τού 
Σαμμακοβίου, οδηγούσαν σ’ αυτές σάν αρτηρίες τής καρδιάς που συνδέουν 
τά μέλη μ1 αυτήν. Τότε ή περιγραφή θά είναι όλοκληρωμένη.

Τ Ρ Ο Τ Λ ΙΑ

Τό πιο κοντινό χωριό προς τό Σαμμάκοβο ήταν ή Τρουλιά, μέ τήν ό
ποια ήτο πολύ συνδεδεμένο, τόσο πολύ πού ή ιστορία της, μετά τήν ίδρυσι καί 
υόν εποικισμό τοΰ Σαμμακοβίου, συνταυτίζεται μέ τήν δική του. ’Ανήκε στήν 
'Τποδιοίκησι Σαμμακοβίου, κ ι’ οί άνθρωποί της δούλευαν σ’ αυτό, όπως κι’ 
οί Σαμμακοβΐτες στά χωράφια καί τά λινοτριβεΐα τής Τρουλιάς. Οί επιγαμίες 
ήσαν κάτι τό συχνό κι’ έτσι οί Σαμμακοβΐτες είχαν συγγενείς Τρουλια-
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γονς και το αντίθετο. ’Απέχει μια ώρα δρόμο καί βρίσκεται προς βορράν 
του Σαμμακοβίου, μέσα σέ λαμπρότατη τοποθεσία. Λέγεται, χιορίς νά είναι 
απολύτως βέβαιον, ότι κτίσθηκε διακόσια χρόνια πριν τονρκοκρατηθή ό τό
πι^, δηλαδή περί το 1.200 περίπου μ. X. από κατοίκους τής γύρω περιοχής. 
Τό όνομά της πιθανόν, είναι παραφθορά τής λέξεως λειτουργία, ( Λειτουργία 
- λειτουργία, Τουρλιά, Τρονλιά). 'Ή κμαζε πριν απ' τό Σιδηροχώρι, κατέ- 
χουσα τα δάση καί τους αγροί1; μέχρι τής Θυνιακής ακτής, όπου πλήθος α
πό γελάδες καί άλλα ζώα, τα όπρΐα διέτρεφον οί Τρουλιανοί, βόσκοντας τα 
εκεί. Καλλιεργούσαν επίσης τό λινάρι απ’ τό όποιο έβγαζαν άφθονο λινέ
λαιο, (μπεζίρι), τό όποιο ^χρησιμοποιείτο διά τον φωτισμό, ακόμη καί την 
μαγειρική. Έφωδίαζαν μ' αυτό όλα τά γύρω χωριά. Διά την εξαγωγή τού 
λινελαίου από τό λινάρι χρησιμοποιούσαν μεγάλα ελαιοτριβεία (Μπεζιρχανέ- 
βες). τΗσαν έπτά τον αριθμόν καί σώζονται ακόμη σήμερα πελώριοι λίθοι α
πό αυτά, σε διάφορα μέρη εντός τού χωριού. Γύρα» απ’ τή Τρουλιά εύρίσκον- 
το χωριά, πού κατεγίνοντο μέ τήν έξαγωγή καί έκμετάλλευσι τού χαλκού καί 
τού σιδήρου, καί των όποιων, οί κάτοικοι μετώκησαν εις αυτήν μαζί μέ τήν 
άσχολία τους. Τούτο άναφέρεται ύπό τής παραδόσεως άλλα κ ι1 άπ1 τις σκου
ριές πού φαίνονται σέ πολλά μέρη τής Τρουλιάς. 'Τπέστη πάρα πολλά δεινά 
κατά τάς τότε έπιδρομάς των Βουλγάρων. Έλεηλατήθη καί έπανειλημμέ- 
νως έπυρπολήθη. 'Τπάρχει παράδοσις ότι κατελήφθη ύπό Γενιτσάριον μέ τουμ
πελέκια (στρατιωτικά τύμπανα), οί όποιοι έφθασαν από τήν Θυνιάδα καί τήν 
Κρυφοκαλύβα, (Ινορφοκολύμπι). Καί τήν μετονόμασαν σέ Τρούλια Κασαμ- 
πασή. Τήν βρήκαν ανθούσα, γεμάτη από σιτάρια, κρασιά, λινέλαια, ζώα καί 
μέταλλα. Στην αρχή έπροστάτευσαν τούς κατοίκους, επειδή τούς εξυπηρετού
σαν. Αργότερα όμως ύπέστησαν πολλά, ιδίως περί τό 1.500 όταν άπεστάλη, 
ύπό τού τότε Σουλτάνου, 'Αστυνομικός διοικητής (Ζαπτιέ), ό όποιος ήτο 
πολύ ακοινώνητος καί άξεστος. Αυτός κυριαρχούσε κι; εξούσιαζε τά πάντα. 
Τότε, επειδή έχρειάζετο για τό κτίσιμο, ή καί για  τήν μικροεπισκευή ακόμη, 
τής έκκλησίας, σχετική άδεια άπ1 τον Σουλτάνο, αυτός ό ίδιος πήγαινε από 
καιρού είς καιρόν, νύχτα είς τον Νάρθηκα τής έκκλησίας καί έβγαζε τά πα
λιά κεραμμύδια καί τοποθετούσε καινούρια για νά φαίνεται στι έγινε νέα 
επισκευή. Τήν έπομένη καλούσε τούς κατοίκους καί ζητούσε νά δώσουν λόγο, 
τούς ήλεγχε διά τό γεγονός αυτό, ότι δήθεν ένήργησαν άνευ σχετικού φιρμα- 
νίου Σουλτανικού καί έν τελεί κατέληγεν όλη ή ύπόθεσις σέ βαρύτατο πρόστι
μο, τό όποιον καί κατεβάλλετο αμέσως. "Εκοβε τά μουστάκια εκείνων, πού 
ήσαν αρειμάνια, μέ ψαλίδι. Ε πίσης συχνά ήρχοντο Κρισεβτάδες (είδος πε
ριπόλου), οί όποιοι έδιδαν τά τσαρούχια τους ατούς κατοίκους νά τά σέρ
νουν, σημεΐυν περιφρονήσεως. Αυτοί έφιλοξενοϋντο ύπό των Τρουλιανών, 
καί μετά απ' τό φαγί καί τό πιοτό είσέπραττον καί φόρον, τον περίφημον 
(ντις - παρασή) φόρον τής μασέλας, όπως τον έλεγαν. (Ν τίς τουρκικά θά
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π[ί δόντι). 01 'Έλληνες έλεγαν ειρωνικά στους Τούρκους: «Βέβαια, αφού 
φιλοξενήθηκαν χΓ έφαγαν τον περίδρομο, ζητούσαν χρήματα δια τον κόπο 
πού ύπεβλήθησαν τά δόντια τους». Έ τράβηξαν δέ περισσότερα υπό των Κιρ- 
τζαλίδων Τούρκων, (θά μιλήσωμε άλλου γ ι ’ αυτούς), οί όποιοι κυριολεκτικά 
έβασάνισαν, λήστεψαν, καί σκότωσαν, σκορπώντας την φρίκη καί τον τρό
μο. Σώζονται μάλιστα λίγοι στίχοι από ένα λυπητερό τραγούδι τής εποχής 
τοϋ 1800.

Ή ρ τε  Μάης καλοκαίρι πάτησε ή Κριτζαλιά 
έπατήσαν τά χωριά μας, καταστρέψαν την Τρουλιά 
Σφάξαν ντ|ούς, έπήραν νέες, ξεκεφάλιασαν παιδιά... 
Μες τής πόλης τά σοκάκια, παίζουν άτια μέ σπαθιά 
καί στη δόλια την Τρουλιά, κλαϊνε μάννες γιά παιδιά.

Κατά τήν Ελληνική Έπανάστασι του 1821 ρετίφια (έφεδροι) Τούρ
κοι, καλούμενοι Μπασιμποζούκοι, φέροντες μαχαίρια στο στόμα προς εκφο
βισμόν, έβαζαν φωτιά στά σπίτια άν δεν τους έδιδαν 6,τι ζητούσαν. 'Ύστε
ρα άπο τόσας φρικτάς πιέσεις καί βανδαλισμούς, οί φιλήσυχοι κάτοικοι 
άπογοητεύθησαν τελείως κι’ άπεφάσισαν νά μεταναστεύσουν. Τ ις παραμονές 
δμως τού ξεσηκωμού γιά μετανάστευσι, τό Πατριαρχείο Ινωνστ) πόλειος 
πληροφορηθέν τά καθέκαστα καί τήν άπογοήτευσι τόσων κατοίκιον, έστειλε 
τον τότε Μητροπολίτη Βιζύης, γιά  νά σταματήση αύτόν τον έκπατρισίίό, 
τον έκούσιο. Τούς πρόλαβε πού έφευγαν, τούς συνεβούλευσε, τούς ΰπεσχέθη 
δτι θά έπαυαν πλέον τά δεινά τους, διότι τυ Οικουμενικό Πατριαρχείο ε
νεργούσε προς τον Σουλτάνο γιά νά άποστείλη πλέον προς αυτούς διοικητάς 
εγγραμμάτους καί κάπως εύγενεΐς, καί έτσι τούς παρώτρυνε νά αλλάξουν 
γνώμη, έγκαταλείποντες τήν απόφασι πού πήραν. Τότε ένας προύχων Τρου-
λιανός ρώτησε μέ τήν διάλεκτο τού τόπου «"ΑγΓ Δεσπότη! Τούρκοι άνε 
αυτοί πού άρτουσι;». «Τούρκοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αλλά καλοί άν
θρωποι, εγγράμματοι», άπήντησε δ Δεσπότης, εύλογώντας το πλήθος. — 
<ΓΈγ, τότε τράβα, παιδί μ’ Νικόλα, τράβα!!!» ειπεν ό πατέρας στο γυιό πού 
κρατούσε τό πρώτο κάρρο μέ τά πράγματα γιά  τον εκπατρισμό. Έ τσ ι λοιπόν 
τό 1829 έφυγαν άπ’ τήν πατρίδα τους. ’Αρκετοί πήγαν στο Γαλάτσι τής 
Ρουμανίας οπού σήμερα ακόμη υπάρχει ή Τρουλιανή συνοικία. 'Όσοι άπύ- 
μειναν, μετά τήν προτροπή τού Δεσπότη, συνέχισαν νά καταγίνωνται στήν 
άνθρακοποιία, στή γεωργία, καί στη κτηνοτροφία, ζώντας πιο ήσυχα, έως τό 
θλιβερό ξερρίζωμα δλης τής Ά νατ. Θράκης. Αυτή πάνω κάτω είναι ή ιστο
ρία τής γειτονικής Τρουλιάς, μέ τις τόσες ομορφιές. Τό Σαμμάκοβο κι’ οί 
κάτοικοί του αγαπούσαν τούς Τρουλιανούς καί τούς πονοϋσαν σάν δικούς 
τους. Τής είχαν βγάλει καί στιχάκι γιά  νά δείξουν τήν συμπάθειά τους καί 
to  θαυμασμό τους, νά πούμε έτσι:
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Τρουλιά μου τά χωράφια σου, Τρουλιά μου τά νερά σου,
Τρουλιά μου οί Κοπέλες σου, Τρουλιά μου τά καλά σου.

'Ό μω ς πολλές φορές οί Σαμμακοβίτες τούς πείραζαν λιγάκι τσουχτε
ρά καμμιά φορά, αλλά πάντα καλοπροαίρετα. Κ ι1 εκείνοι θύμωναν για μια 
στιγμή, υστέρα όμως γελούσαν κι* αυτοί μαζί. Συνήθως, τούς πείραζαν, λέ
γοντας τους την Ιστορία τού τζορμπατζή τους. Αυτή πάνω κάτω είναι- ή έ
ξης: Οί Τρουλιανοί στα παλιά χρόνια, είχαν ένα Τζορμπατζή (προύχοντα) 
δνάματι Μπιρμπινή. Αυτός μια μ^οα έχασε τον αναπτήρα του (τσακμάκι). 
Στενοχωρήθηκε πολύ πού τώχασε. ΙΙίστευε δέ δτι κάποιος το βρήκε καί δεν 
του τωδιδε. Τοϋ κατέβηκε τότε ή ιδέα νά βάλη τον παπά τού χωριού νά μι- 
λήση γιά τον αναπτήρα μετά την άπόλυσι τής λειτουργίας. Πράγματι υ ί- 
ερεύς, γιά νά μην τον κακό καρδ ίση, μετά την άπόλυσι βγήκε στην 'Ωραία 
Πΰλη καί είπε στούς Τοουλιανούς: «Ευλογημένοι χριστιανοί, όποιος βρήκε 
τοϋ Παππού τού Μπιρμπινή το τσακμάκι, νά τό δώσ’ πίσω γιατί οί πέτρες καί 
τά σίδερα θά λυώσουν, μά εκείνος πού τό βρήκε όχι». Μ' αυτό τό αθώο α
στείο πείραζαν οί Σαμμακοβΐτες τούς Τρουλιανούς καί ζούσαν αρμονικά κον
τά - κοντά. Γράφοντας γιά τις γειτονικές πόλεις καί τά χωριά έπρεπε ν’ άρ- 
χίσωμε αξιολογικά, πράγμα πού αμέσως θά κάμωμε. Πρώτα πρέπει νά μι> 
λήσωμε γιά τό γένος καί μετά γιά  τό είδος. Πρώτα γιά τις Σαράντα Ε κ 
κλησίες, μετά γιά την Βιζύη κ ι’ ύστερα βέβαια γιά κάθε άλλο, τελειώνοντας 
στα μικροχωριά. "Ομως εμείς αρχίσαμε ά π’ τη Τρουλιά όχι γιατί ήταν με
γάλη πόλις, αλλά διότι αποτελούσε μέρος τοϋ Σαμμακοβίον.

ΣΑΡΑ Ν ΤΑ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ή  πόλις των Σαράντα Εκκλησιών κεΐται εις τούς πρύποδας τού Μι
κρού Αίμου ( ’Οροσειρά Στράντζας) καί απέχει περί τις δώδεκα (12) ώ
ρες απ’ τό Σαμμάκοβο, ’Από την Κωνσταντινούπολή απέχει (34) ώρας προς 
Ν. Α,, από την Άδριανούπολι προς Δ. ώρ. 10, από τά σύνορα τής Ά νατ. 
Ρωμυλίας προς Β. ώρας 8, από την Μαύρη Θάλασσα ώρες 10, καί από την 
Προποντίδα ώρες 18. Πότε κτίσθηκε καί υπό ποιου, αγνοείται. Φαίνεται ό
τι ύπήρξε άρχικώς μικρά πολίχνη, χωρίς τίποτε τό σημαντικόν καί άξιον λό
γου ώστε ν’ απασχόληση την ιστορίαν. Ό  Σκαρλάτος Βυζάντιος (1707 - 
1878) στον Γεωγραφικό Πίνακα, ό οποίος έπεσυνάφθη εί; τό τέλος τού 
Απλοελληνικού Λεξικού του, λέγει ότι, παλαιύτερα ή πόλις ώνομάζετο 
«Καρποδαίμων». Αυτό τό συμπεραίνει ύ Βυζάντιος από τά Γεωγραφικά τού 
Πτολεμαίου Κλαυδίου (150 μ. X.) οστις αναφέρει τό όνομα Καρπούδαιμον 
(τό). Μάλλον εκεί κοντά πρέπει νά έκειτο αυτή ή πόλις εις την αρχαιότητα. 
Τό ίδιο όνομα έχει κι* ύ χάρτης τοϋ Ρήγα Φερραίου, ή Βελενστινλή. Εις τό 
^Οδοιπορικόν» τού ’Αντωνίου (Δ 7 αιών μ. X.) άναφέρεται τό όνομα Ταρ- 
πόδιζος, ό δέ Χάμμερ (1774 —  1850) εις την 'Ιστορίαν τής Τουρκικής Αν-
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τοκρατορίας, λέγει on  το παλαιόν αυτής όνομα ήτο Ηράκλεια. Τό πιο πιθα
νόν είναι τό πρώτον. ΓΙώς τό άρχαΐον όνομα μετετράπη εις Σαράντα Ε κ 
κλησίας, είναι δύσκολο νά πούμε μετά βεβαιότητας. Το πιθανώτερο είναι αυ
τό πού αναφέρει ή παράδοσις. 'Ό τα ν  κατ έκτη σαν την πάλιν οί Τούρκοι τώ 
13G0 .μ. X. επί Σουλτάνου Μουράτ τού Α ', ο όποιος ανέθεσε την άλωσίν 
της είς τον Χιξίρ - Μπέη (υιόν τού αρνησιθρήσκου Μιχάλ - Μπέη, συμπο- 
λεμιστού τού Σουλτάν Όσμάν τού Α ')  προς τό νότιον μέρος και επί τής 
πεδιάδος υπήρχε κάποια εκκλησία (τουρκιστί Ινλίσε). Είπαν λοιπόν την πολί
χνη Κίρ - Κλισέ δηλαδή εξοχική Εκκλησία. Έ κ τής παραφθοράς τής λέξεως 
Κίρ σέ Ινίρκ, πού σημαίνει σαράντα (40 ), μετετράπη είς Σαράντα Εκκλη
σίες (Ινίρκ - Κλισέ). Στην πραγματικότητα ούτε τόσες εκκλησίες ύπήρξαν 
ποτέ μήτε καί τό εκκλησάκι τής εξοχής σώζεται εκτός απ’ την τοποθεσία, 
όπου υπάρχουν πολλά αρχαία μνημεία καί ερείπια, καί ή Οποία λέγεται ακό
μη καί σήμερον Κλίσετζικ - γιολού (δρόμος τής έκκλησούλας). Κατ’ άρχάς 
ή πόλις ήτο μικρά σέ πληθυσμό, σύν τώ χρόνω όμως ηύξήθη δ αριθμός, ιδίως 
επί Σουλτάν Μουράτ τού Α ' (1372), οπότε ήλθαν καί συγκατοίκησαν πολ
λοί Τούρκοι. Τω 1674 ό Σουλτάνος Μεχμέτ 5 Α ', μετέφερε καί έγκατέστησε 
στην πόλι αύτή τούς Εβραίους τής επαρχίας Καμενίτσης, τής εύρισκομένης 
πέραν τού Λουνάβεως καί τού όρους Αίμου. ’Επίσης έγκατέστησε στην επαρ
χία Σαράντα Εκκλησιών δύο χιλιάδες Σπαχήδες τούς όποιους μετέφερε από 
τό ’Άκκερμαν, τά Κίλλια καί τό Βεντέρ τής Βεσσαραβίας. Π ερί τά τέλη 
τού δεκάτου ογδόου ( Ι Η ')  αίώνος ηύξησεν ό πληθυσμός ακόμη περισσότε
ρον ένεκα τών συνεχών επιδρομών ληστών καί ληστρικών συμμοριών, όπως 
τών Κιρτζαλήδων, τών Ντελιμπάσιδιον, τού Καρά Φεϊζή, τών Γενιτσάρων, 
τών Μπαλτατζήδων, τών Μποσταντλήδων καί άλλων. Οί κάτοικοι τών γύρω 
χωρίων άφηναν τον τόπο τους καί εγκαθίσταντο στις Σαράντα Εκκλησίες, 
όπου υπήρχε σχετική ασφάλεια. ’Ε πί Τουρκοκρατίας καί εντεύθεν ήτο ή πρω
τεύουσα τής ομωνύμου επαρχίας, κατόπιν Νομού (μουτεσαριφλίκι). ’Αριθ
μούσε περί τάς 20.000 κατοίκους, έκ τών οποίων 12.000 ήσαν Έλληνες, οί 
δέ υπόλοιποι ήσαν Τούρκοι, Βούλγαροι, καί ολίγοι Εβραίοι. ΤΗτο έδρα Δι- 
οικήσεως καί Μεραρχίας Στρατού καί συνεδέετο σιδηροδρομικώς μέ τήν κυρία 
σιδηροδρομ. γραμμή Κω ν) πόλε ως —  Άδριανουπόλεως (σύνδεσμος Βαβαεσκή 
—  Άλπουλού. 'Ένεκα τής φυσικής καλλονής της είναι μία έκ τών ώραιο- 
τέρων πόλεων τού βορείου τμήματος τής ’Ανατολικής Θράκης. Διασχίζεται ύ- 
πό ένός χειμάρρου καί χωρίζεται σέ δύο υψώματα οπού υπήρχαν οί σπουδαι
ότερες έλληνικές συνοικίες της, όπως ή συνοικία τής Μητροπόλεως. τών 

άντα Μαρτύρων, Καρά - μούρα κ.ά. Ή  θέα είναι μαγευτική άπό τά ύψώ- 
ματα αυτά, όπου βλέπει κανείς όλη τήν κατάφυτη πεδιάδα, καθώς καί τά 
δάση τών όπωροφόρων δένδρων, τά όποια ευχαριστούν καί ζωογονούν τούς 
κατοίκους της. Τήν περιφέρειαν τής πόλεως θά ήμπορούσε κανείς νά διατρέ-



U T O P IA  ΣΑ Μ Μ Α Κ Ο Β ΙΟ Υ  ΚΑ Ι ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 43

ξη είς διάστημα μιας περίπου ώρας. 01 κάτοικοί της ήσχολούντο με την 
γεωργία και την αμπελουργία, οί περισσότεροι. Ή  αστική τάξις ησχολεΐτο 
κυρίως μέ το έμπόριο, την βιομηχανία (Εργοστάσια άλευρο.)ν καί ποτοποι
ίας, Ιδίως ούζου καί.κονιάκ) καί σ’ άλλα διάφορα αστικά επαγγέλματα (ια 
τροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι κ.λ.π.) Είχε είς επίζηλον βαθμόν ανεπτυγμέ
νη την παιδεία της, μέ χιλίους και πλέον μαθητάς, τελευταία δέ καί πλήρες 
Γυμνάσιον. τΗτο καί έδρα Μητροπολίτου. Ή  πρώτη συστηματική «Ελληνι
κή Σχολή» των Σαράντα Εκκλησιών χρονολογείται από τοϋ 1833 καί σ* 
αυτή έδίδαξαν καί τήν διηύθυναν άνδρες πού έγιναν κατόπιν Πανελλήνιοι, 
όπως ό Άδριανουπολίτης Δημ. Χαριτιονίδης (1838 — 4ο) 6 μετέπειτα Ο ι
κουμενικός Πατριάρχης, γνωστός μέ το όνομα’Διονύσιος ό Ε ' (188ί - -  
91), αυτός πού διέταζε το κλείσιμο των ’Εκκλησιών (Ό κ τ. 24 Δεκ. 1890) 
έξ αιτίας πού έκινδύνευσαν τότε τα προνόμια του υποδούλου Γένους (των ρα
γιάδων). Επίσης τήν Σχολήν διηύθυνε (1846 — 48) ό Ίεροδ, ’Ά νθιμος έκ 
Σαράντα Εκκλησιών, Βούλγαρος τήν καταγωγή, πού τον έσπούδασε ή Έλ. 
Κοινότης είς τήν Θεολογ. Σχολήν τής Χάλκης, κατόπιν δέ. όταν έγινε Μη
τροπολίτης Πρεσλάβας καί μετά Βιδύνης, άπεσκίρτησε από τήν Ελληνική 
Όρθοδοξία,-έκήρυξε το σχίσμα καί έγινε καί Α ' ’Έ ξαρ/ος τών Βουλγάρων 
(1872). Διευθυντής τής Σχολής υπήρξε καί ό πολύς Μελισσηνός Χριστοδού
λου (1878 — 80) Σαμμακοβίτης τήν καταγωγή έκ μήτρας (το γένος Μπαμ- 
πάκογλου), άριστος νομικός, πού συνέγρατρε καί το περίφημο σύγγραμμα 
«Τά κωλύματα τού γάμου» καί πολλά άλλα περί Θράκης καί Σαράντα Ε κ 
κλησιών, κατόπιν Επίσκοπος Παμφίλου (Ταταύλα Κ ω ν) πόλε ως) καί τελευ
ταία Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Θάσου (1*1920). Ό  Σταμάτιος Ψάλτης 
(1869 — 1926) Σαρανταεκκλησιώτης ό διαπρεπής γλωσσολόγος καί συγγρα- 
φεύς Καθηγητής (πού σαν άλλος Γεώργμος Βιζυηνός πρόωρα κατέληξε καί 
αυτός είς to ψυχιατρείου τού Δαφνιού). Έ π ί τών ήμερων τού Ψάλτη ή Α 
στική Σχολή τών Σαράντα Εκκλησιών προήχθη είς τέλειον Ήμιγυμνάσιου 
(1900) διά ν' άποβή καί πλήρες Γυμνάσιου αμέσως μετά τήν Ελληνική Κα
τοχή (1920) μέ πρώτον Γυμνασιάρχην τον διαπρεπή φιλόλογον καί Π αιδα
γωγό έκ Κρήτης Γ. Ζομπανάκην (κατόπιν Έκπαιδ. Σύμβουλο τοϋ Υπουρ
γείου Παιδείας είς Α θήνας) καί πρώτον φιλόλογον καθηγητήν τοϋ Γυμνα
σίου, τόν νεαρό τότε καί σεβαστό σήμερα Καθηγητή τών Έλλην. Γ ραμμάτων 
είς το Έ θν. Πανεπιστήμιο Κωνσταντίναν Βουρβέρην. Ώ ς  άπλους διδάσκα
λος έδίδαξε επίσης (1891) ό νεαρός τότε Κοσμάς Μυρτίλος Άποστολίδης, ό 
Φιλυππουπολίτης, ό κατόπιν Ιστορικός τοϋ Θρακικοϋ Ελληνισμού καί 
συγγραφεύς τής ιστορίας τής Φιλιππουπόλεως. Επίσης ό εθνικός 
μετέπειτα διδάσκαλος ’Ιωάννης Μαγκριώτης ( f  1944), 6 εκ Σαράντα Ε κ 
κλησιών Ά θ . Χηνόπουλος, τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής καί δ κατό
πιν έθνομάρτυς έκ Σκοπού Σΐμος Σιμόπουλος κ.ά. Τήν μεγάλην πρόοδον
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καί την ανθηρότατην ακμήν τής πόλεως των Σαράντα Εκκλησιών μαρτυρούν 
καί τά πολλά καί περίφημα Σωματεία της, εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά, α
θλητικά, καλλιτεχνικά κ.λ.π. κατά ενορίαν καί ονομασίαν των συνοικιακών 
εκκλησιών: Κοίμησις τής Θεοτόκου (Π α να γ ία  τής Μητροπόλεως), των Σα
ράντα Μαρτύρων, τών 'Α γίων Πάντων καί τού Τίμιου Προδρόμου ("Α γι - - 
Γ ιάννη), μέ τά ομώνυμα ένοριακά σχολεία άρρένων καί θηλέων χωριστά, 
μέ το Κεντρικό Παρθεναγωγείο, καί επί κεφαλής, όλων τον Φιλεκπαιδευτικό 
Σύλλογο (έτος ίδρύσεως 1865), μέ την Φιλεκπαιδ. Αδελφότητα «Ελπίδα», 
τών 'Αγίων Πάντων (1872), την Αγαθοποιόν ’Αδελφότητα «Ειρήνη», τών 
Σαράντα Μαρτύρων (1871), την φιλόπτωχο ’Αδελφότητα «’'Ομόνοια» 
(1870), τής οποίας σκοπός όπως έλεγε τό καταστατικόν της (άρθρ. 1) ήτο 
ή κατά το ένόν περιποίησις καί περίθαλψις τών πενήτων καί άσθενούντων 
ενδεών ανεξαρτήτως φυλής καί θρησκείας, καί ή ύποστήριξις παίδων φιλο
μαθών άμφοτέρων τών φύλων, καί τό μεταγενέστερον Σωματεΐον «’Αγάπη» 
τής ενορίας τοΰ Τιμίου ΙΙροδρύμου ( ; ) .  Πρώτον μεταξύ τών καλλιτεχνι
κών καί γενικώς τών μορφωτικών Σωματείων ήρχετο ό Μουσικός "Ομιλος 
«Άρίων» ή χαρά καί τό καύχημα τών Σαρανταεκκλησιωτών, αυτός είχε καί 
την πρωτοβουλίαν κάθε φορά διά τάς θεατρικάς παραστάσεις πού αποτελού
σαν κοινωνικόν γεγονός, αλλά καί έτροφοδοτούσαν μέ τάς γενναίας εισπρά
ξεις των τούς εκπαιδευτικούς καί φιλανθρωπικούς σκοπούς τής Κοινότητος. 
Τό μεγαλοπρεπέστατο Κεντρικόν Σχολεϊον (Γυμνάσων) κτισμένο (1910;) 
σΐό κεντρικώτερο καί περιφανέστερο σημείο τής πόλεως, μέσα στη μεγάλη 
πλατεία της, σάν ένα υπέροχο πνευματικό φρούριο, έδέσποζε επάνω σ’ δλη 
την περιοχή, μέ πλαίσιο προς Βορράν τάς τελευταίας πυκνάς διακλαδώσεις 
τών βουνών τής Στράντξας (Μίκρ. Αίμος) καί προς Νότον καί Άνατολάς 
τον άπέραντον καί κατάσπαρτον Θρακικον κάμπον προς Λουλέ Μπουργάξ 
καί Ραιδεστόν. Τό 1912 πλησίον τών Σαράντα Εκκλησιών έγινε ή μεγάλη 
μάχη μεταξύ Τούρκων καί Βουλγάρων (9 — 11ης ’Οκτωβρίου). Μετά τήν 
κατάληψίν της υπό τών Βουλγάρων μετωνομάσθη ΰπ’ αυτών δι’ ολίγον διά
στημα εις «Λόζενγκραδ (Άμπελούπολις) ένεκα τών άφθόνων άμπελώνων 
της. Ή  θέσις της υπήρξε πάντα σπουδαίας στρατιωτικής σημασίας. Οί κά
τοικοί της έξεπατρίσθησαν τώ 1922 καί μαζί μέ τούς άλλους "Ελληνας τής 
Θράκης κατέφυγαν στην Ελλάδα. "Ενα μεγάλο μέρος έξ αυτών, αστικόν κυ
ρίως, μαζί μέ άλλους πρόσφυγας προερχομένους από τάς παλαιάς γειτονικός 
Κοινότητας Σκοπού Γέννας, Βιζύης, Λουλέ —  Μπουργάξ, Σκεπαστού κ.ά. 
ίδρυσαν καί άπετέλεσαν τον σημερινόν ωραίο συνοικισμό τής Θεσ) νίκης 
«Συνοικισμός Σαράντα ’Εκκλησιών» πού από τά ύτίχοματά του δεσπόζει ο
λοκλήρου τού Θερμαϊκού κόλπου, καί δ όποιος διακρίνεται διά τήν καλαισθη
σία του καί τήν προοδευτικότητά του (λαμπρόν Δημοτ. Σχολεΐον, Σύλλογος 
Γονέων καί Κηδεμόνων «δ Καρποδαίμων» Θρακική Εστία, κ.λ.π.) Τό Σαμ-
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μάκοβο είχε πολλάς σχέσεις μέ τήν έδρα τής Διοικήσεως όντας αΰτύ Ύποδι- 
οίκησις τοΰ Νομού Σαράντα Εκκλησιών (Καϊμακαρλίκ). Έ ξ  άλλον απ' τις 
Σαράντα ’Εκκλησίες έπρομηΟεύοντο οΐ έμποροι τοΰ τόπου μιις τά εμπορεύμα
τα τους, διότι ή Ραιδεστός, ή σημαντική, αυτή εμπορική πόλις τής Ά λ’ατολ, 
Θράκης έπεφτε πολύ μακρύά καί δεν συνέφερε να μεταφέρη κάνεις άπδ κεΐ 
δτι χρειαζόταν τδ μαγαζί του. Μετά τήν Άδριανοΰπολι ή Ραιδεστός, αί Χα- 
ράντα Έκκλησίαι κ.λ.π. ήσαν τά σπουδαίο ιερά πολιτιστικά κέντρα τοΰ Ε λ 
ληνισμού τής Ά νατ. Θράκης. £

Β I Ζ Τ  Η

!Ά ν  μέ δλες τις πόλεις και τά χωριά είχε σχέσεις τδ Σαμ μάκοβο. μέ 
τήν Βιζύη ήσαν αδελφές πόλεις. Για τήν ακρίβεια, ενα κομμάτι τής Ιστορίας 
τής έπαρχίας Βιζύης, είναι καί ή ιστορία τοΰ Σαμμακοβίου. Στο ιστορικό 
τμήμα τοΰ παρόντος βιβλίου, ή γενεαλογία καθώς και ή καταγιογή τοΰ τόπον, 
περί τοΰ δποίου ασχολούμεθα, είναι συνυφασμένη μέ τήν Βιζΰη. Επομένως 
θά είναι άνιαρδν άν έκ δευτέρου έπαναλάβω τήν ιστορία της εδώ, τή στιγμή 
πού λεπτομερώς τήν άναπτΰσσομεν έκεϊ. Έ τ σ ι  θά περιοριστούμε νά ποΰμε ο
λίγα τινά γιά τήν πόλι αυτή καθ’ αυτήν καί διά τους κατοίκους της. Ή  Β ι
ζύη, ή Β ίζα ή Βιζώ, χτισμένη επάνω;σ’ ενα ψηλό λόφο στις μεσημβρινές υ
πώρειες τοΰ Μικρού Αίμου (Στράντζας) ήτο πάντοτε τδ φυσικό προπΰργιον 
των άπδ βορρά επιδρομέων καί ώς έκ τούτον ήτο ίοχνρώς περιτειχισμένη. II  ύ- 
λαι καί τείχη σώζονται καί σήμερον ακόμη εις πολλά σημεία αΰτής. Κάτω 
άπ’ αυτήν άρχιζε ό μεγάλος κάμπος, καί τδ θέαμα τδ όποιο άπλώνετο έμ- 
πρδς άπδ τά μάτια τής Βίζας ήτο μαγευτικόν αναμφισβήτητα. Ή  Ιστορία 
της είναι πολύ σπουδαία κι’ αρχίζει άπδ πολύ παλιά. Κατά τήν Τουρκοκρα
τία ή Βιζύη ήτο έδρα 'Τποδιοικήσεως καί Πρωτοδικείου. Ό  πληθυσμός 

πόλειος άνήρχετο τήν έποχή τής έκκενώσεως εις 3.3S0 κατοίκους 'Έλλη
νας, πλήν ολίγων Τούρκων, αί όποιοι διέμεναν έκεΐ. Διαιρείται εις τέσσερας 
συνοικίας. Πρώτη ή τοΰ Καλέ. (δηλ. περιτειχισμένη). Αΰτή εύρίσκετο εις 
τδ κέντρον, επάνω εις υψηλή θέσι καί κατοικουμένη ώς επί τδ πλεΐστον α
πό Τούρκους. Δευτέρα συνοικία τής Πλάτσας (τής Πλατείας) νοτίως τής 
συνοικίας τοΰ Καλέ κατοικουμένη άπδ "Ελληνας. Έ δώ εΰρίσν.εται ή αγορά, 
τδ Διοικητήριο, ή Μητρόπολις καί τά σχολεία. Τρίτη ή τοΰ Κάστρου, βορει
οανατολικά απ’ τον Καλέ, σ’ αυτήν έμεναν δλο "Ελληνες. Τετάρτη είναι τδ 
Καρσί Μαχαλά (απέναντι συνοικία) βορειοδυτικά άπ’ τον Καλέ. Έδώ έμε" 
ναν άνακατωμένοι "Ελληνες καί Τούρκοι. Ή  πόλις είχε δύο σχολεία, ενα 
γ ι’ άγόρια (Άρρεναγωγεΐον) καί ένα γιά  κορίτσια (Π αρθεναγωγεΐον). Ή  
παιδεία ήτο πολύ άνεπτυγμένη σ’ αυτήν. Οί κάτοικοι ήσχολοΰντο μέ τήν γε
ωργία, αμπελουργία, καί τήν κτηνοτροφία. Είναι τά μόνα πού τούς έπιτρέ- 
τει ό τόπος, νά κάμουν. Έ χουν χωράφια καλλιεργήσιμα καί γόνιμα, καθώς
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επίσης καί άφθονα νερά, πηγάζοντα άπό τά ύψηλόχορφα βουνά της. Εϊδι- 
κότης· τους ή κηπουρική, ιδίως ή καλλιέργεια πράσσων, γι* «ύτό τούς Βι- 
ζυώτες τούς κοροΐδευαν λέγοντας τους πρασσάδες. Τδ εμπόριο ήτο παρημελη- 
μένον τελείως λόγω έλλείψεως συγκοινωνίας. Ή  σημερινή πόλις είναι κτι
σμένη επάνω στην αρχαία, βρίθει δέ από αρχαιότητες που ή άξια τους εί
ναι σημαντικωτάτη. Ά πό την Βυζαντινή εποχή σώζονται δύο περικαλλείς 
ναοί, τού 'Αγίου Νικολάου και τής Α γ ία ς  Σοφίας, οί οποίοι είχαν μετατρα
πεί σέ τεμένη Ό  θωμά νικά. Το Σαμμάκοβο έξηρτάτο απ’ τή Βιζύη ποικίλο- 
τρόπως, ίστορικώς. διο^κητικώς, καί έκκλησιαστικώς. "Ως έκ τούτου οί σχέ
σεις των ήσαν ανεπτυγμένες πάρα πολύ. Οί κάτοικοι άμφοτέρων των πόλεων 
είχαν κατανόησι καί αγαπούσαν οί μεν τούς δέ. Ό  "Αγιος Βιζύης (Μητρο
πολίτης) είχε σέ εκλεκτή θέσι το Σαμμάκοβο, έξ ΐσου μέ τήν πόλι πού ή- 
δρευε, γ ι’ αυτό πλείστες όσες φορές έγκατέλειπε τή Βίζα καί διέμενε στο 
Σαμμάκοβο, οπού υπήρχε καί ειδικό κτίριο διά τήν διαμονή τού Δεσπότη.

Μ Η  Δ Ε I A

Αυτή έκτίσθη υπό Μεγαρέων καί έλεγε το τον παλαιό καιρό Σαλμυ- 
δησσός, καί μ’ αυτό τό όνομα μαρτνρεϊται υπό πλε.ίστων αρχαίων συγγρα
φέων, τού Ηροδότου, Αισχύλου, Πτολεμαίου, Ξενοφώντος, Στράβωνος καί 
Απολλοδώρου. Τό όνομα Μήδεια, είναι, μεταγενέστερον, μέ αρχαίοτάτην 
όμως τήν καταγωγήν έκ τής μυθολογίας. Έλέγετο οτι κατά τήν κάθοδον τής 
Μήδειας, βασιλοπούλας τής Κολχίδος, στην Ελλάδα μετά τού συζύγοιΓτης 
Ίάσωνος, ούτοι έστάθησαν στη παράλιο αύτή πόλι. Έ ξ  αυτού τού γεγονότος 
έλαβε ή αρχαία Σαλμυδησσός τό σημερινόν όνομά της. Ή  πόλις έχει άφθο
να αρχαία μνημεία, πού φανερώνουν ακριβώς τήν αρχαιότητά της. Σπουδαία 
έξ αυτών είναι τά υπόγειά της, (είδος κατακομβών), τά οποία άνεκαλύφθη- 
σαν τυχαίως άπό κάποιον πού έσκαβε στο τείχος τού Φρουρίου. Σέ πολλά ε
πίσης σημεία τής πύλεως εάν κτυπήση κανείς είτε μύ ξύλον είτε μέ λιθάρι, 
θά άκουσθή υπόκωφος άντήχησις, δείγμα οτι κάτωθεν της ύφίστανται υ
πόγειες στοές. Στά βορειοδυτικά τής Μήδειας καί σέ απόστασή ένός τετάρ
του τής ώρας, περί τό 1860, άνεκαλύφθη υπόγειος αρχαίος χριστιανικός 
ναός, λαξευμένος εντός τού βράχου. Ε πάνω  στις πλευρές του βράχου σώζον
ται διάφορες γλυπτές παραστάσεις καί λαξευτά αγάλματα. Αυτά είναι λαξευ- 
μένα μέ πολύ τέχνη επάνω στο βράχο. Αυτός ό ναός είναι τό σημερινόν μο
ναστήρι τού ΓΑγίου Νικολάου. Τά κάστρα καί τά τείχη πού σώζονται μάς 
δείχνουν πόσο καλά εΐχε όχυρωθή, παρ’ όλο ότι τώρα όλα σχεδόν είναι ερεί
πια. Λέγεται ότι τά τείχη κατεσκευάσθησαν άπό τούς Γενοβέζους. *Έξω 
άπό την πόλι, στά ερείπια των κάστρων, υπάρχει ενα παλιό κατεστραμμένο 
τζαμί καί γιά  τό οποίο λένε πώς τυκτισε δ Σουλτάν Σελήμ δ Α \  (1.500 μ. 
X .). Ή  κωμόπολις αύτή έπί βασιλείας τού Ίωάννου Ε ' ΙΙαλαιολόγου Αύ-
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τοκράτορος τού Βυζαντίου, περί το 1346, άπεστάτησε και έπέφερε πολλά 
πλήγματα κατά της κεντρικής αρχής τών Βττζαντινών. Έ πι αύτοκράτορος 
Ίωάννου Σ Τ ' Κατακουζηνού, έπολιορκήθη, ύπέφερε πάρα πολλά και στο 
τέλος παρεδόθη εις τον Βασιληά. 'Ό τα ν  ό τόπος κατεκτήθη υπό τών Τούρ
κων υ Μωάμεθ Β ' ό Καταχτητής, πήρε πάρα πολλούς κατοίκους της και 
τούς μετ έφερε στη Κωνσταντινούπολι. Έκεΐ τούς ΐγκατέστησε. "Έτσι ή πόλις 
τής Μηόείας ύπέστη μεγάλη έλάττωσι του πληθυσμού της. 'Τπάρχουν επίσης 
ερείπια τριών έκκλησιών, τού Ά γ  'Γεωργίου, τής Π αναγίας και τού Ά γιον 
Ίωάννου ή Αντωνίου (ίσως ήτο αφιερωμένη εις δύο Α γίους). Ίσοπεδώθη- 
σαν σχεδόν τελείως υπό τών Τούρκων πού δεν έπέτρεψαν την περίφραξίν 
των. Στά οικόπεδα τώρα αυτά τών έκκλησιών κρύβονται κυριολεκτικώς ανε
κτίμητοι αρχαιολογικοί θησαυροί. Ο ί κάτοικοι και ιδίως ό Δήμαρχος άπετά- 
θησαν κάποτε εις την διοίκησιν, όπως έπιτρέψιι ή άποστείλη μηχανικούς 
καί αρχαιολόγους διά την έναρξιν άνασκαφών. "Ομως αί προτροπαΐ και πα
ρακλήσεις έμειναν άκαρποι. "Οταν άπελευθερώθη υπό τών Ελλήνων τον 
Ιούλιον τού 1920 εφθασε έκεΐ ό βασιλεύς τής Ελλάδος Αλέξανδρος. Αυ
τός είχε ύποσχεθή δύο τινά, την κατασκευή -καλλίτερου λιμένος τής Μήδειας, 
γιά νά προσρρμίζωνται άφόβως τά καράβια “πού έρχονται άπ’ τή Μαύρη 
Θάλασσα, και νά γίνουν άνασκαφές. Δυστυχώς δμως έκεΐνο τό όνειρο έσβυσε 
καί τίποτε απ’ αυτά δεν έγινε. Ο ί κάτοικοί της την εποχή έκείνη άνήρχοντο 
σέ 3.000 "Ελληνες πού ασχολούνταν μέ την αλιεία, την ξυλανθράκευσι, την 
ξυλεία, τό έμπόριο καί την ναυτιλία. Ή  Μήδεια έχει τρία Ταλιάνια (αλιευ
τικούς τόπους) οπού πιάνονται έκατομμύρια -ψάρια, νοστιμώτατα καί πολυ
ποίκιλα, όπως τσίροι, παλαμίδες, σκουμπριά $ίαί άλλα. Ε πίσης γίνεται με
γάλη έξαγωγή ανθράκων, όπου έκατομμύρια* όκάδες κάρβουνα φεύγουν α
πό τό λιμάνι της γιά την Κωνσταντινούπολι. Φημισμένοι είναι οι Μηδειά- 
τες ώς θαλασσινοί, ίκανώτατοι ναύτες καί μούτσοι. Τό εμπόριόν τους επί
σης ήτο ανεπτυγμένο λόγω τών εισαγωγών καί εξαγωγών προϊόντων τού τό
που, διά τού λιμένος της. Οί Σαμμακοβΐτες είχαν πολλές συναλλαγές εμπο
ρικές μέ τούς Μηδειάτες, μά και οί- διαφορές τους ήσαν αρκετές πού έλύον- 
το στο τακτικό δικαστήριο τής Μήδειας. Πολλά χρόνια πηγαινοέρχοντο ε
δώ οί Σααμακοβΐται, έως πού κατώρθωσαν νά φέρουν τό δικαστήριο στο 
Σαμαάκοβο. Τότε οί Μηδειάται έσκασαν κυριολεκτικώς πού έχασαν τό τακτι
κό δικαστήριο κι’ άναγκάζοντο νά πηγαίνουν τόσο'δρόμο γιά  τό Σαμμάκο- 
βο, όσο έκαναν κι’ οί Σαμμακοβΐτες τόσα χρόνια. Οί κάτοικοι τής Μήδειας 
κατά τον έκτοπισμόν, άλλοι μέν πήγαν στη Βουλγαρία, Π αλ. Άγαθούπολι, 
οπού έλαβαν την Βουλγαρική Ιθαγένεια, άλλοι στη Ρουμανία καί άλλοι 
στην Ελλάδα.

Α Γ Α Θ Ο Τ Π Ο Λ ΙΣ
Στά βορειοανατολικά τού Σαμμακοβίου, στη Μαύρη θάλασσα, πάνω ά-
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π ο τή Θυνιάδα καί τον "Αγιο Στέφανο, στους πρόποδες τοΰ (ίου vox' Γϊαπιάς 
(ΙΙα φ ία ς) είναι χτισμένη ή Άγαθοΰπολις, πόλις έλληνικωτάτη και αρχαιό
τατη. Έχτίσθη περί τα τέλη τοΰ 7ου π. X. «ίώνος, πιθανόν τω 000 π. X. 
από ομάδα Τώνων έκ Μιλήτου θαλασσοπόρων, με επικεφαλής τόν σοφό ά
στρο νόμο τής εποχής ’Αναξίμανδρο. Τοΰτο άναφέρεται υπό τοΰ Αΐλιανοΰ 
εις τήν Ποικίλην αυτοί ιστορία. Την ώνόμασαν Άγαθυπολι ίσιος προς τ ι
μήν τής τότε λατρεύομε νης θεάς κ Α γα θή ς Τύχης». “Ετσι έλέγετο μέχρι τό 
71 μ. X. οπότε ό Βεσπασιανύς, αΰτοκράτωρ τής Ρώμης, έκτισε οχυρότατο 
φρούριο, όνομάσας αυτό «Αΰλαίον Τείχος» προς τιμή τοΰ προκατόχου του 
Βιτελίου Αυλόν. Μ1 αΰτό5τό όνομα διετηρήθη καθ’ ολην τήν Ρωμαϊκήν πε
ρίοδον, άν καί ΰπό τοΰ Φλαβίου Άρριανοΰ (2ος μ. X. αιών) ονομάζεται και 
4 Θηρών Τείχος», δηλαδή τείχος των κυνηγών, έπειδή πάντοτε υπήρχε ά
φθονο κυνήγι εις τό εσωτερικόν τής Άγαθουπόλεως. Κατά τήν Βυζαντινή 
εποχή επανήλθε τό παλαιόν όνομά της. 'Ύπέστη πολλά υπό των Σκυθών καί 
Βουλγάρων. Τό 1453 ή Άγαθοΰπολις κατεπατήθη υπό των Τούρκων, Ό  
Καρατζά Πασάς, στρατηγός τοΰ Μωάμεθ τοΰ Β*, είχε διαταχθή νά κατα- 
στρέψη τά φρούρια τοΰ Εύξείνου Πόντου. 'Έ τσι λοιπόν ανετίναξε μέ πυρί
τιδα τό τείχος τής Άγαθουπόλεως, τά ερείπια τοΰ οποίου σώζονται μέχρις 
σήμερον. Οί Άγαθοπολΐται έπεβιβάσθησαν στά πλοία καί έγκατέλειψαν τόν 
τύπο ν τους. Μετά όμως, κατόπιν ρυθμίσεως τώιν πραγμάτων ΰπό τοΰ Σουλ^ 
τάνου, οί Άγαθοπολΐτες επέστρεψαν εις τήν πατρίδα τους. Κατά τό έτος 
1829 πολλοί κάτοικοί της μετηνάστευσαν εις τάς Η γεμονίας τής Μολδο
βλαχίας, είς τό Τσμαήλιον καί τήν Βεσοαραβίαν. 'Αργότερα δε ή πόλις αυτή 
μαζί με τήν επαρχίαν της έπεδικάοθη καί παρεχωρήθη, τήν 30ην Μαίου 
1913 είς τήν Βουλγαρίαν. Τήν 11ην ’Ιουλίου 1914 οί κάτοικοι έξωρίσθησαν 
έκδιωχθέντες εντός τριών ωρών. Οι παραμείναντες έσφάγησαν. Εκείνη 
τήν εποχή ακριβώς, Άγαθοπολΐτες έκπατρισθέντες, έφιλοξενήθησαν στό 
Σαμμάκοβο, ΰπό των προκρίτων. Καί κατά τήν άφήγησιν τοΰ ’Αρχιμανδρί
του Γεωργίου Βαφέα, παρουσιάσθηοαν στον Καϊμακάμη Χαμνδή διά νά 
τους προστατεύση. Αΰτός είχε αποφασίσει νά τούς στείλη πίσω στή Βουλ
γαρία, δμως ή έγκαιρος έπέμβασις "Ελληνος προκρίτου καί τοΰ Τούρκου Κα- 
δή τούς έσωσεν εξ αΰτοΰ τοΰ κινδύνου καί άπεφασίσθη ή αποστολή των είς 
τήν Βιζύην, όπου τούς παρέλαβε ο Δεσπότης Βιζΰης καί τούς έξαπέστειλεν 
είς τήν Ραιδεστόν. Έκεΐ τή βοήθεια τοΰ Α γίου  Ήρακλείας (Ραιδεστοΰ) 
έπεβιβάσθησαν είς πλοίο ν καί έφθασαν είς τήν Θεσσαλονίκην. Οί άλλοι 
μέ τά πλοία έφθασαν στην Μακεδονία, στην περιοχήν τής Κατερίνης όπου 
υπάρχει ή Νέα Άγαθοΰπολις, τήν όποιαν έκτισαν οί εξόριστοι. Ή  πατρίδα 
τους έπυρπολήθη τήν 8ην ’Οκτωβρίου 1918, ολίγον προ τής ανακωχής. ’'Α 
φησαν δέ νά κατακαή έξ ολοκλήρου εκτός από τριάντα σπίτια διά νά μήν 
ήμπορουν νά επιστρέφουν οί έκδιωχθέντες. Ή  πόλις ΰπήρξε ωραία καί μα-
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γευτική. Ή  ΆγαΟούπολις συνίστατο από δύο συνοικίες. Ή  «ΙΙαλ.αιά» κτι- 
ομενη επί υψηλού βράχm\ περιβαλλομένη υπό αρχαίου τείχους, ρωμαϊκής έ- 
σοχή?' ώνομάζετο «Νέα Συνοικία». Εϊχε έξη ναούς, έκ των όποιων
ή Κοίμηοις τής Θεοτόκου ήτο ή Μητρόπολις, κι* έπτά παρεκκλήσια. Είχε 4δ 
καταστήματα εμπορικά. Πλήθος τά παντοπωλεία και τά ποτοπωλεία. Ή  ’Α
γαθού πόλις μέχρι τού XT(U) ανήκε έκκλησιαστικώς είς τον "Αγιον Ά δρια- 
νουπόλεως. άφηρέθη τότε καί προσετέθη είς τον Οικουμενικό θρόνο. Κατά 
τό 1829 ήνώθη μετά τής Σωζουπόλεως καί έγινε Αρχιεπισκοπή Σωζουαγα- 
Οουπόλεως μέ Μητροπολιτική έδρα έτήν Άγαθούπολιν. Επίσης μεγάλη ά- 
νάπτυ£ι εΐχε ή παιδεία της. Οί πέντε χιλιάδες κάτοικοί της ήσχολούντο μέ τό 
έιιπόοιον, την καταπκενή ξυλανθράκων, την κτηνοτροφία, την γεωργία καί 
δή την αμπελουργίαν και μέ την αλιείαν. Φημισμένη ήτο ή παλαμίδα καί ή 
λακέρδα της. Οί Σαμμακοβϊτες Κυρατζήδες (αγωγιάτες) πήγαιναν κι* α
γόραζαν αυτού τον είδους τά ψάρια, τά φόρτωναν στα μουλάρια τους και 
τραβούσαν στις Σαράντα ’Εκκλησίες, όπου τά μοσχοπουλούσαν, Μέ την ’Α
γαθού πολιν οί Σαμμακοβϊτες είχαν πολλές σχέσεις. Συναλλάσσοντο έμπορέ 
κώς, συνήπτον συνοικέσια καί πολλοί Σαμμακοβϊτες έγκατεστάθησαν στην 
Άγαθούπολιν. Μεταξύ αυτών ήτο υ διαπρεπής ιατρός Θεοφύλακτος Πολυ- 
ζωίδης, πού διετέλεσε καί διδάσκαλος έκεϊ, ό πατήρ του Πολυζώης, που ήτο 
σπουδαίος άγιογράφος. ό διδάσκαλος Δούκας Δουκίδης καί δ Π απα Κων
σταντίνος (γνωστός ώς Π απα - Κωσταντής), ό όποιος είχε νυμφέυθή είς 
την Άγαθούπολιν καί άπεβίωσε έκεϊ, ώς καί πολλοί άλλοι Σαμμακοβϊτες. Ή  
Άγαθούπολις ήτο αγαπητή ατούς συμπατριώτας άν καί καμμιά φορά τούς 
πείραζαν γιά τό παράξενο έθιμο πού είχαν παλιά. 'Ό τα ν  άρραβώνιαξαν νέον 
μέ μια νέα rove έβαζαν τήν πρώτη βραδυά των άρραβώνων νά κοιμηθούν, 
μαζί, θέτοντας όμως ανάμεσα των μια μπακήρα (χάλκινο δοχεϊον) γιά χώ
ρισμα, προς πρόληψιν... κακών. Μ* αυτό συχνά οί Σαμμακοβϊτες πείραζαν 
τούς καλούς Άγαθουπολίτας, χωρίς οί τελευταίοι καθόλου νά ένοχλούνταΐ.

ΝΙΑΔΑ (Θ Τ Ν ΙΑ Σ  Α Κ ΡΑ )

Ή  Νιάδα, ή πλνησιεστέρα σκάλα τής πατρίδος μας, κι’ ένα από τά κυριώ- 
τέρα λιμάνια τή; Μαύρης Θαλάσσης, είναι μιά πολύ παλιά κωμόπολις. Α νή 
κε στή χώρα των Άπολλωνιατών, ή όποια ήτο αποικία των Ίώνων, ίδρυ- 
θεϊσα ύπ’ αυτών καί έχουσα ώς αρχηγό τον ’Αναξίμανδρο, δπως είδαμε καί 
στήν κτίσι τή: Άγαθουπόλεως. Τήν κατοικούσαν οί Θυνοί, οί όποιοι μετώ- 
κησαν εις τήν Βιθυνίαν τής Μικ. Α σίας. Ώνομάζετο Θυνιάς νΑκρα καί 
διά to σύντομον λέγεται Νιάδα (ή Ν ειάδα). ’Έ χει ένα πολύ καλό λιμάνι, τό 
Θυνιακό, οπού μπορεί νά άσφαλισθούν 50 πλοία. Τό χωριό βρίσκεται κοντά 
στήν αρχαία Θυνιάδα, τήν όποια ό Μελέτιος (1600 μ.Χ.) ώνόμαξε καί Ζα
γορά. Σώζονται μάλιστα έρείπια τειχών καί πύργου. Τό ακρωτήριο, ή αρχαία

ΘΡΑΚΙΚΑ 4
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θυνιάς ^Ακρα, λέγεται Ινοβοτινιά. ’Απέχει απ' το Σαμμάκοβο τέσσερις ώ
ρες κι’ έχει τρεις δρόμους πού οδηγούσαν σ’ αυτήν. Βρίσκεται μεταξύ διο 
λόγγων, ό Μεγάλος λόγγος, δεξιά, πού διαρρέεται απ' το ποτάμι Πετίνα ή 
Μαδάρα καί σχηματίζει κοντά στη Θάλασσα μια λίμνη μεγάλη, με άφθονα 
ψάρια, την λεγομένη «Γκιόλι Νιάδας», καί ό δεύτερος λόγγος πού είναι α
ριστερά καί λέγεται, τού «Χασάπη». Κ ι’ αυτός διασχίζεται από ένα ποτάμι 
πού κι’ αύτδ με την σειρά του σχηματίζει λίμνη. Ό  λόγγος τού Χασάπη 
ήτο τρομερός καί απέραντος, κατοικία αγρίων ζώων τά περισσότερα των 
όποιων ήσαν πρώην κάτοικοι τοΰ δικοΰ μας λόγγου. ‘Ό ταν όμως άρχισε ή 
έκχέρσωσις μέ την φωϊιά, έφυγαν τρομαγμένα κι’ ήλθαν εδώ στον Χασαπό- 
λογγο. Κ ι’ οι δυο λόγγοι θά μπορούσαν νά καλλιεργηθούν καί ν' αποδώσουν 
καρπούς σπουδαίους, όμως κανείς δεν φρόντισε ποτέ. 'Ακόμη και τά λίγα 
τσιφλίκια πού έσπέρνοντο έβγαζαν ένα απαίσιο σιτάρι γεμάτο μαυοοκούκκι 
χορταριού, πού στο αλώνισμα δεν μπορούσαν νά το ξεχωρίσουν. ‘Άμα το έ
φτιαχνες ψωμί ήταν σωστή λάσπη, καί μονάχα οί ίδιοι ξέρανε πώς τό τρώ
γανε. Καί οί Σαμμακοόΐτες έλεγαν πειρακτικά: «Έκανε κι' ή Νιάδα στά
ρι». Ζώα όμως, όπως βουβάλια καί γελάδια, υπήρχαν άφθονώτατα. Τά πε
ρισσότερα τσιφλίκια τής Νιάδας, πού μετριούνται έξ άλλου μέ τά δάκτυλα, 
τά είχαν Τούρκοι. Ή σ α ν  οί αγροί τού Σουλεϊμάν, πού έβγαζε τό περίφημο 
σιτάρι, τού Σακήρ, τού Μεμέτ - Έφέντη, τού Ταχήρ Πετρινακλή καί τού 
Χατζή Σελίμ. Αυτοί παρ’ ολον οτι είχαν Υον λόγγο στά χέρια τους, δεν τον 
έκμεταλλεύθηκαν ποτέ, κάνοντάς τον νά βγάλη περισσότερα μέ την σωστή 
καλλιέργεια. Πάντως οί λόγγοι πρόσφεραν μέ την άγριά τους φέσι ωραιό
τατη θέα άπ’ τά ψηλώματα. Ή  Νιάδα, άπ’ τούς 12 μήνες τού χρόνου, μόνο 
τούς έπτά είχε ζωντάνια. 'Απ' τό Νοέμβρη έως τά τέλη Μάρτιοί' ήταν μια πό
λις νεκρή, κατοικημένη από καμμιά τριανταριά 'Οθωμανικές οικογένειες μό
νο, πού ήλθαν κι’ έκτισαν εδώ τό σπιτικό τους ύστερα απ' τό Ρωσσοτονρκικυ 
.πόλεμο τού 1S7T. Προήρχοντο άπ’ τη Κορφοκολύμπα, πού κάηκε τότε. Σάν 
όμως έφθανε ό ’Απρίλης, ή Νιάδα έπαιρνε οψι πανηγυρική. Ή  εμπορική 
συναλλαγή τής έδινε αυτή τή ζωντάνια. Εκείνοι πού έδιδαν την πιό μεγάλη 
ζωή στο λιμάνι, — πρέπει νά τό αναγνωρίσουν, — ήταν οί Σαμμακοβίτες. 
Οί περισσότεροι έμποροι ήσαν Έ λληνες τού Σαμμακοβίον. Βέβαια υπήρχαν 
καί μερικοί άπ’ τον "Αγιο Στέφανο, την Τρουλιά κι’ απ' το Μικρό Τέρνοβο, 
πού διέθετε μόνο δύο έμπορους. Τό εμπόριο συνίστατο στην εξαγωγή ξυ
λείας καί ξυλοκάρβουνων. Σ ’ αυτό ή Νιάδα έβαζε κάτω κάθε άλλη παραλια
κή Σκάλα. Τό καλύτερο ξύλο, ή άδρένια, από κεϊ ξεκινούσε κι’ άπλωνόταν 
σ’ όλο τό κόσμο. ‘Όσο για τά ξυλοκάρβουνα, στην εξαγωγή, μπορούσε νά 
φθάση τά 30 έκατομμύρια οκάδες. Π άρα πολλά αμάξια καί κάρρα, μουλά
ρια καί άλογα μετέφερναν αποκλειστικά αυτά τά προϊόντα, ξυλεία καί κάρ
βουνα. Τά πρωτεία είχαν οί Έ λληνες καί μάλιστα οί Σαμμακοβίτες, όπως
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eL-ra. κέρδιζαν δέ πολλά. Τελευταία πια άνοιξαν κι’οί Τούρκοι, τά μάτια τους, 
και καταγίνονταν και αυτοί με το εμπόριο τής ξτ'λοκ α ρ βουνική ς. Στη Νιάδα 
υπήρχαν οκτώ παντοπωλεία, τά οποία ενοίκιαζαν μερικοί Σαμμακοβΐτες απ' 
τους Τούρκους κατόχους καί τά έκμεταλλεΰοντο τούς έπτά μήνες υστέρα 
τούς νεκρούς μήνες τά έπέστρεφαν. Ιίύσο μπουνταλάδες πρέπει νά ήσαν οί 
Τούρκοι, οί όποιοι παρ' δλο πού έβλεπαν το κέρδος πού έβγαζαν οί ‘Έλληνες 
απ' τά μαγαζιά τους, έν τούτοις ούτε μιά φορά δεν σκέφτηκαν νά τά έκμε- 
ταλλευΟούν οί ίδιοι. Σ ' αυτά τά ^μαγαζιά πουλούσαν διάφορα φαγώσιμα 
ατόν εργατικό κόσμο πάμφθηνα. ‘Ό λ α  ήσαν άφθονα. Ιδίως τά 
κρέατα, καί νοστιμώτατα. Μέ την δουλειά αυτή των έπτά μηνών, δ κόσμος, 
με τό 'εμπόριο κέρδιζε μέ τό παραπάνω τον επιούσιο δλου τού χρόνου. Τό 
μόνο πόσιμο νερό τής Νιάδας ήταν τό πηγαδίσιο. Βέβαια υπήρχαν γύρω 
πτά υψώματα άφθονα νερά καί εξαίρετα στην πόσι, όμως ήτο δύσκολο νά 
μεταφερθοϋν, ΤΙ Νιάδα στη Βυζαντινή περίοδο καί μετά, λεγόταν καί Έ ξά- 
μιδοι ( ‘Έ ξη αμμουδιές) από την τοποθεσία. Αυτές είναι αξέχαστες μέ τις 
φυσικέ* καλλονές τονς.Έκεΐ στις ‘Έ ξη  αμμουδιές και πάνω είναι τά Ταλιάνια 
(ψαρότοποι) των Σαμμακοβιτών. Ψάρευαν εκεί άφθονα καί νόστιμα ψάρια, 
ιδίως τσίρους, τούς όποιους έξήραιναν, καί παλαμίδες. Τον Απρίλη καί 
τον Μάη μάλιστα έπεφτε πολύ ψάρι, περνώντας απ' τά Ταλιάνια, γιατί ή
ταν τό Γκετσίτι τους (πέρασμα) προς τον Βόσπορο. Κόσμος πολύς θά μπο
ρούσε νά ζήση μόνο μέ τά ψάρια, πού θά ψάρευε στη Νιάδα. Επίσης κοντά 
ατό λιμάνι της υπήρχε «Μεράς» (βοσκότοπος) οπού Τούρκοι είχαν τά ζώα 
τους νά βόσκουν. Ζούσαν μέσα σέ καλύβες μουατζίρικες (προσφυγικές) εγκα
τεστημένοι έκεΐ άπ' τό 1904. Αυτός ό μέρας ήταν κοντά στο μεγάλο Φανάρι 
(φάρος), τής Μαύρης Θαλάσσης. ’Έ βγαζαν περίφημα τυροκομικά είδη. Α 
λησμόνητα θά μείνουν στούς Σαμμακοβΐτες, την εποχή πού ξήραιναν τον 
Τσίρο στα Ταλιάνια, τό ξυνόγαλο καί τό καϊμάκι πού κουβαλούσαν τά Τουρ
κόπουλα μέσα στά Μπακιράκια (χάλκινα δοχεία). ’Ανόθευτα πράγματα. Ε ί
χε βέβαια καί τά κακά της ή Νιάδα, ιδίως to ΰγρό καί ακατάστατο κλίμα 
της. Δύσκολα μπορούσες νά έγκλιματισθής, ‘Ό μω ς τό φοβερώτερο κακό τότε 
ήταν τά κουνούπια πού είχαν οί λίμνες της. Οί έλώδεις πυρετοί ήσαν στην 
ήμερησία διάταξι. Έ ν  τούτοις οί δμορφιές της καί τά καλά της ήταν 
τόσα πού παράβλεπες ακόμη καί την άρρώστεια. Ή  Νιάδα ήταν ένα κομμάτι 
τής ζωής μας. Ποτέ δεν την ξεχωρίσαμε άπ’ τό Σαμμάκοβο. Γ ι’ αυτό πάν
τα μέ νοσταλγία την φέρνομε στη μνήμη μας.

Μ ΙΚ ΡΟ Ν  Τ Τ Ρ Ν Ο Β Ο Ν

Στά βόρεια τού Σαμμακοβίου κι’ ύστερα από δρόμο οκτώ ωρών βρίσκε
ται αυτή ή αρκετά μεγάλη κωμόπολις, ή όποια κατ’ έξοχήν είναι Βουλγαρι
κή. Ε ίναι χτισμένη στο κέντρο τής οροσειράς τού Αίμου καί πήρε τό όνομα
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Τύρνοβσν απ’ τά άφθονα λουλούδια «Τρένια;> πού ΰπήρχαν εϊς την περιοχή 
αυτή. Φημισμένη είναι για τά πολλά νερά τη;, καί το υγιεινή κλίμα της. Ή  
πόλις είναι μεταγενεότερα, όσον «φορά την κτίσι της. εν τούτοις τά πέριξ 
οωζόμελ'α 'Ελληνικά ονόματα πολλών τοποθεσιών και χωριών καθώς και τά 
υπάρχοντα διεσπαρμένα αρχαία μνημεία, παρίστανται ώς αναμφισβήτητες 
αποδείξεις ότι στη περιοχή Μικρού Τυρνόβου ανθούσαν άλλοτε Ελληνικές 
πόλεις καί χωριά. 'Τπάρχουν επίσης πολλές μαρμάρινε: επιγραφές σε Ε λ 
ληνική γλώσσα ευρισκόμενες σέ πολλά και διάφορα σημεία. Στο Τύρνοβο 
υπάρχει μιά σχολή Βουλγαρική καθώς και Εκκλησία. ’Ακόμη εχει καί μίαν 
Ουνιτικήν Βουλγαρικήν εκκλησία. Προς δυσμάς νψιυνεταί το όρος Ά γ ια  
Τριάς γεμάτο άπδ ψηλά καί μεγαλόπρεπα δέντρα, που τού προσδίδουν μα
γευτική, τερπνή και ευχάριστη όψι. Έδώ στο έδαφος τού βουνού φαίνονται 
ποικίλες σκουριές μετάλλων καί είναι πιύανόν αυτό που λέγει ή παράδοσις, 
ότι υπήρχαν κάποτε μεταλλεία. Αυτή την πιθανότητα ενισχύει καί ί) μεγάλη 
σπηλιά εις την όποια εισέρχεται καί άμαξα ακόμη, από την είσοδό της. Τό 
δάπεδον καί τό χώμα τής σπηλιάς είναι ανακατεμένο μέ μιά μαύρη ύλη σαν 
άνθρακα. Πάνω απ' αυτή την δπή καί σέ άπόστασι ολίγων βημάτων υπάρχει 
τό άγίασίμα τής Ά για ς Τριάδος. Τό γύρω δάσος είναι αφιερωμένο στο άγι
ασμα καί ουδείς τολμά όχι νά κόψη, μά καί κλαδί νά σπάση, αν καί εχει ά- 

μρθονα καί περίφημα δέντρα κατάλληλα για την υλοτομία. Αυτή ή πρόληψις 
τό θέτει σέ άχρηστεία. Ή  πόλις του Μ. Τυρνόβου (Μάλκο Τύρνοβ) ονο
μάζεται παρά των Βουλγάριον κατοίκων του, έν άντιθέσει πρός Αό μεγάλο 
Τύρνοβο τής Παλαιάς Βουλγαρίας εχει περί τούς 4.000 κατοίκους. Ό  τό
πος είναι πλούσιος καί εύφορος. Π αράγει άφθονα δημητριακά. Επίσης καί 
ή ζωοτροφία είναι ανεπτυγμένη. ’Έ τσι οί κάτοικοι ασχολούνται μέ την γεωρ
γία, κτηνοτροφία και υλοτομία. Εξαίρετα  μάλιστα ήταν τά τυριά τού Τυρνό
βου καί τά μαλλιά των προβάτων του. Μά καί τό βούτυρο του δέν πήγαινε 
πίσω. Κ ι1 ολα πάμφθηνα. Τά εκλεκτά αυτά προϊόντα τά κατέβαζαν στις Σ α 
ράντα Έκκλησιές καί στο Σαμμάκοβο, τό οποίο ή το μιά έξέχουσα αγορά γ ι’ 
αυτούς, λόγω τής μεγάλης καταναλώσεως κασέριών, και μαλλιών. Α π ’ τό 
καλοκαίρι τού 1913 ανήκει στη Βουλγαρία, κατόπιν τής συνύήκης τού Βου- 
κουρεστίου, κι’ έτσι έπαψε κάθε σχέσις μεταξύ τού Τυρνόβου καί τού Σαμ
μακοβίου.

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Μιά από τάς πλέον άνθούσας κωμοπόλεις τής Διοικήσειος Σαράντα 
Εκκλησιών ήταν ό Σκοπός, ό όποιος παλαιά, κατά Στέφανον Βυζάντιον, 
ώνσμάζετο καί Σκόποι. Οί κάτοικοί του, οί Σκοπηνοί ή Σκοπιανοί ανέπτυξαν 
πάρα πολύ τά γράμματα. Είχε τά πιο πολλά σχολεία άπ’ όλες τις γύρω πό
λεις, πλήν βεβαίως τής πόλεως των Σαράντα Εκκλησιών, ή όποια ήτο καί ή



ΙΣΤΟ Ρ ΙΑ  ΣΑ Μ Μ Α Κ Ο Β IΟ Υ  ΚΑ Ι ΠΕΡ!ΧθΡθ.Ν 53

μεγαλύτερα πόλις too Νομού. Ό  Σκοπός είναι μια παλαιοτάτη κωμόπόλις, 
όπου γύρω απ’ αυτήν υπάρχουν πολλά Βυζαντινά ερείπια και αρχαιολογικά 
εύομματα, τά όποια διπλώνουν ακριβώς αυτή την παλαιοτητά του. Βορείως 
too Σκοπού και σε άπόστασι μιας περίπου όιρας, υπάρχει μία τοποθεσία, ή
λενοιιένη «Κάστρο». Έκεΐ υπήρχε όμίόνυμος κώμη, ή οποία περί τά μέσα τοΰ 
18ου αιώνας κατεστράφη. Σώζονται μόνο τά έρείπια τοΰ φρουρίου καί λεί
ψανα παλαιού συνοικισμοί'. Επίσης εις τά Νοτιοανατολικά, εις μισής ώρας 
άπόστασι, υπήρχε το χωριό Λ αρνάκι. Κατεστράφη κι’ αυτό υπό των Κιρ- 
τζαλήδων. Μόνο το όνομα έμεινε στη θέσι αυτή. ’Ακόμη έσώζονταν μερικά 
άοχαΐα μνημεία καί μία παλαιά εκκλησία, προς τό δυτικό μέρος τής πόλεως. 
v t ' άνατολικά τοΰ Σκοποΰ σώζεται επίσης ένας πύργος, ό μόνος, καί ερείπια 
£νός άλλου, άπό ένα ολόκληρο συγκρότημα Βυζαντινών φρουρίων. Αυτός 
βρίσκεται σε μιας ton ας άπόστασι, κοντά στο τούρκικο χοοριό Χατζή Φακλή. 
Ό  Σκοπός χτισμένος επάνω σέ δυο λόφους, χωρίζεται άπό ένα χείμαρρο, 
που περνά μέσ' απ' την πόλι, ή οποία συνδέεται μέ τρεις γέφυρες. ’Έ χει τέσ- 
σαρες συνοικίες. Το Σακιζλή καί τό Άλεμόνι, απ’ την ανατολική μεριά, καί 
ro Κυριάκό καί Παλατίνι άπό την άλλη. Γ ι ’ αυτές έδημιονργήθη καί τό ώ- 
ραΐο δίστιχο:

Στο Κυριάκό οί όμορφες, στο Π αλατίν’ οι άσπρες,
ότό Σακιζλή καί στ’ Άλεμον’ γαρούφαλλα μέ γλάστρες.

Στάς άρχάς τοΰ 20ου αίώνος καί πριν απ' τό διωγμό τοΰ 1910. δ Σκο
πός αριθμούσε έξη χιλιάδες (όΟΟΟ) κατοίκους, μόνον ‘Έλληνας. Είχε σπου
δαία σχολεία, μέ 800 καί πλέον μαθητάς, δύο άρρ ενάγω γεΐα, ένα Παρθενα
γωγείο μέ λαμπρόν Κοινοτικόν Άναγνωστήριον, Σύλλογον Κυριών καί 
πλούσια Βιβλιοθήκη. Μεγαλοπρεπής ήτο καί ό ναός τοΰ 'Αγίου Δηιιητρίου. 
Ή  «Ελληνική Σχολή» του μάλιστα ήτο πολύ παλαιά, ίσους άπό τάς πρώτας 
άνιυτέρας σχολάς τής Θράκης. Φδρύθη τό 1810 καί ώς πρώτοι διδάξαντες 
φέρονται ό Συμεών ο Μμβριος καί ό Έθνομάρτυς Παπο.νδρέας, άπαγχονι- 
σθείς τώ 18*21. Σπουδαίοι επίσης διδάσκαλοι τής «Ελληνικής Σχολής» υ
πήρξαν ο Γεουργ. Μπαλάνος (1800), ό 'Ιεροδιάκονος Σωφρόνιος, περί τύ 
1853, διδάσκαλος όμοϋ καί ιατρός, ο όποιος είχε διευθύνει προηγουμένως 
καί την Σχολή των Σαράντα Εκκλησιών (1852) κατόπιν ό πολύς Μιχαήλ 
Ινοονσταντινίδης (1802 — 1809) ό Ά λ. Ά λεξιάδης καί άλλοι. Έ πί Ελλη
νικής κατοχής (1920 — 22) ή Σχολή προήχθη εις Ήμιγυμνάσιον. Ό  Σκο
πός είχε καί αξιόλογους άνδρας, οί οποίοι διηύθυναν τά κοινά πράγματα, ό
πως παλαιότερα ό Γιαννάκο - Τζορμπατζής, έπί Κριμαϊκού πολέμου, καί με
ταγενέστερα ό Ζαφείριος Συμειυνίδης, διδάσκαλος, δημογέρων καί κατόπιν 
δήμαρχος, ό άνθριυπος μέ τά πολλά διοικητικά προσόντα, πού έπί μίαν 25ε* 
τίαν, μέχρι τοΰ θανάτου του (1903) διηύθυνε τά πράγιιατσ τοΰ Σκοποΰ. 
’Απ’ τον Σκοπόν έπίσης πρέπει νά κατήγετο, έκ μητρός, καί ό μέγας Πα-
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τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιω ακείμ  δ Γ ',  τού οποίον τό οικογενειακόν 
όνομα ήτο Ντεβετζής (κατ’ άλλους κατήγετο κυρίως από το Εΰκάρυον). Οί 
κάτοικοι του Σκοπού ασχολούνταν με τήν γεωργία, την κτηνοτροφία καί το 
όμπόριον τυριών, δερμάτων καί μαλλιών, Τό περισσότερον με την αμπε
λουργίαν, οπού ο τόπος ήτο φημισμένος για  τά άφθονα καί ύπεροχα κρασιά 
του. ’Έ βγαζε.δέ καί πολύ οινόπνευμα. Είχε επίσης άκμάζονσα σηροτροφία. 
Πολλοί έκ των Σκοπιανών ήσαν περίφημοι τεχνΐται αμαξοποιοί καί κεραμο
πο ιοί, άσκοΰντες επί G μήνες κατ’ έτος τά επαγγέλματα αυτά εις Βουλγα
ρίαν καί Ρουμανίαν. Ό  πληθυσμός τοΰ Σκοπού ΰπέστη πολλά δεινά υπό τών 
Τούρκων κατά τήν διάρκειαν τοΰ « ' Παγκοσμίου πολέμου (1914 — 18), έν 
τέλει δέ έξεδιώχθη από τις έστίες του, κακήν κακώς (1915 — 18). Είχε 
καί τούς νέους εθνομάρτυρας του, τούς ’Αριστόδημον Κωνσταντόπουλον, 
Σίμον Σιμόπουλον, Πελοπίδα Βαβατζανίδην, Ζαφείριαν Ζαφειριάδην, Θεό
δωρον Κοκκάλαν καί τον Τερομόναχον Παπακυριάκον Κωνσταντόπουλον. 
Μετά τον οριστικόν έκπατρισμυν τοΰ 192*2 εύοέθη 6 περισσότερος πληθυσμός 
του (περί τάς 3000) στην πεδιάδα τών Σερρών, όπου ιδούθη (1924) καί ύ- 
φίσταται τώρα ό Νέος Σκοπός, μέ αξιόλογα σχολεία καί άλλα ιδρύματα. Με 
τούς Σκοπιανούς οί Σαμμακοβιτες εΐχον πολλάς καί ποικίλας σχέσεις, δοσο
ληψίας, επιγαμίας κ.λ.π., τάς οποίας 6έν αλλοίωσε ή πάροδος τοΰ χρόνου.

ΕΤΚ Α ΡΤΟ Ν  ή Α Φ Κ Α ΡΙΟ Τ  ε

Κοντά στο Σκοπό είναι τό χαριτωμένο χωριό Εΰκάρυον ή Άφκαριοΰ, 
όπως οί Άνατολικοθρακιώτες τό ώνόμαξον. Ε ίναι χτισμένο μέσα σέ πυκνά 
καί ψηλά δένδρα, ατούς πρόποδας ένός βουνοΰ πού λέγεται. "Αγιος Κων
σταντίνος. Ή  θέα είναι εξαιρετική, ή τοποθεσία ευχάριστος καί τό κλίμα υ
γιεινότατο ν. Τό όνομά του προήλθε απ’ τις μεγάλες και πανύψηλες καρυδιές, 
τών οποίων τά καρύδια σπάνε εύκολα μέ τό χέρι, λόγω τοΰ λεπτού περιβλή
ματος. ’Έ χει λοιπόν καλά καρύδια έξ ού, πιθανώς, καί τό όνομα Εΰκάρυον. 
Ή  μικρή αυτή πολίχνη, μέ τις 200 περίπου οικογένειες, ήτο άλλοτε σέ αν
θηρά καί ακμαία κατάστασι, άμως από τις αλλεπάλληλες επιδρομές κατά τύν 
ΙΘ ' αιώνα έσμικρύνθη καί τελευταία βρέθηκε σέ δύσκολη θέσι οϊκονομικώς. 
Περί το τέλος τον ΙΗ ' αϊώνος (1790) πολλοί έκ τών κατοίκων Σκοπού, 
Εύκαρύου καί ολοκλήρου τού γειτονικού Ά ξαρά (κατόπιν Τουρκ. Σάξαρα) 
έπαγγελόμενοι τον βαφέα μετηνάστευσαν εις Κωνσταντινούπολή, υπου σνν- 
ώκησαν τό γνωστόν Βαφεοχώριον τού Βοσπόρου (Τουρκ. Μπογιατζή - 
Κιοϊ.) Έ κ τούτων κατήγετο, από μητρός, καί 6 Οικουμενικός Πατριάρχης 
’Ιωακείμ δ Γ ' (1834 — 1912). Ό  ίδιος Ιω ακείμ , ό αείμνηστος Πατριάρ- 
χτς, έφρόνει οτι ή έκ μητρός αρχική του καταγωγή ήτο τό Ε ύ κ ά ρ υ ο ν .  
Λι’ ό καί αμα τή πρώτη άναρρήσει του είς τον Πατριαρχικόν θρόνον (1878) 
έσπευσε ν ’ άποστείλη μίαν μικράν καμπάναν ώς δώρον εις τήν Εκκλησία
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της μακουνής πατρίδας του. Τό δάσος του Εύκαρύου, κυρίως από δρεις, εμε- 
νε άχρησιμοποίητο λόγω προλήψεως, ώς λέγουν, οτι οποίος τολμήσει νά κό
ψη καί κλαράκι ακόμη, ήθελε κακοπάθει. ’Έ τσι ή πολύτιμη αυτή {ίλη έμενε, 
ώς επί τό πλεϊστον, ανεκμετάλλευτη. Οί κάτοικοι έν τούτοις ήσχολούντο κυ- 
οίως με την υλοτομία καί την γεωργία.

Γ Ε Ν Ν Α

’'Αλλη κωμόπολις κοντά στό Σκοπό καί τίς Σαράντα Εκκλησίες ήταν 
καί ή Γέννα. Αυτή είναι χτισμένηέπαρά τάς πηγάς τού Τεάρου ποταμού, τον 
όποιον αναφέρει ό Ηρόδοτος. Αί πηγαί του, κατά τόν Ιστορικόν αετόν, είναι 
«όνων δέουσαι τεσσαράκοντα (δηλ. 38) ούκ έκ πέτρης δέ τής αυτής ρέουσαι, 
καί αί μέν είσί ψυχράί, αί δέ θερμαί». Π ράγματι τα νερά τού Τεάρου άλ
λου είναι κρύα κι’ άλλου πάλι ζεστά, κατάλληλα, γ ιά  τήν θεραπεία τής ψώ
ρας, ανθρώπων καί ζώων. Ώνομάσθη Γέννα, άκριβώς επειδή, τρόπον τινά, 
γεννρ τόσες πολλές πηγές καί βρύσες. Αυτό βέβαια δεν είναι καί άπολύτως 
βέβαιον. Εις τήν περί διανομής τού Βυζαντινού κράτους (P A R T IT IO  
ROMANIAE) άπογραφή ή στατιστικόν τού 1204, έτους τής άλώσεως 
Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων, στατιστικήν όμοίαν σχεδόν προς 
τό ολίγον προ αυτής έκδοθέν στατιστικόν ή φορολογικόν χρυσύθουλλον τού 
αύτοκράτορος Αλεξίου Γ ' Κομνηνού τω 1198, όναφέρεται καί ή Γέννα, ώς 
έπίσκεψις Γεέννης, ήτοι περίπου ΰποδιοίκησις ή Διοικητικό Διαμέρισμα 
(PE R T IN E N TIA  G EH EN N A ), ώς έπίσης καί ή γειτονική Έπίσκεψις 
καί προ πολλού Επισκοπή Μεγάλης καί Μικράς Βρΰσεως (τό τουρκ. Μπου- 
νάρ - Χισσάρ). Είναι προφανές ότι πρόκειται περί τής σημερινής Γέννας 
(ονχι μακράν των Σαράντα Εκκλησιών, τήν όποιαν ή λογιοσύνη τού Βυ
ζαντινού άπογραφέως υπαλλήλου μετέτρεψεν επί το άρχαϊκώτερον... είς Γέ- 
ενναν! (Βλ. Δελτίον Έπετηρ. Βυζαντινών Σπουδών Τόμ. Κ .Γ '.)  Κατέχει 
τερπνήν καί θελκτικήν θέσι. Π ράγματι ευχαριστεί τίς ψυχές των ανθρώ
πων, "Οταν πέρασε από εδώ ό Δαρεϊος ό 'Τστάσπους, περί τό 515 π. X. κα
τά τήν εκστρατείαν του εναντίον των Σκυθών, τόσο ευχαριστήθηκε από τόν 
τόπο καί τά νερά, ώστε παρέμεινε τρεις ήμέρας έκεϊ καί μάλιστα έστησε καί 
άναθηματική στήλη. Είχε τέσσαρες εκκλησίες, ή μία μάλιστα, ή τής Κοιμή
σεως τής Θεοτόκου, είναι πολύ παλαιά. Έκτ.ίσθη επί Δέοντος Γ ' τού Ίσαύ- 
ρου τω 714 (εάν ή επιγραφή δεν είναι έσφαλμένη καί αντί 1714 έμεινε 714 
μ. X.) όμως επί των ήμερων μας δεν λειτουργούσε, έπειδή ήτο κατά τό ήμι- 
συ κατεστραμμένη. Μια μόνο φορά τό χρόνο, στις 15 Αύγούστου, τής Πανα
γίας, γινόταν λειτουργία καί κατόπιν ακολουθούσε ιερά λιτανεία. Είχε έπί
σης δύο σχολεία (πλήρη Αστική Σχολή καί Παρθεναγωγείων) καί δύο συ
νοικίες έκ των οποίων ή κάτω συνοικία (Δερέ —  μαχαλεσί = συνοικία τού 
ποταμού) ήτο ή κεντρικωτέρα. Είχε καί πολλά καταστήματα, καφενεία
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καί χάνια, διότι περνούσε άπύ την πόλι 6 δρόμος Άδριανουπόλεως — Κων
σταντινουπόλεως, (ή περίφημος Σταμπυύλ—  γιολοϋ). Οι κάτοικοι, οί οποίοι 
ήσαν περί τις 2.500 "Ελληνες, ασχολούνταν με την γεωργία, κατά κανόνα 
την κηπουρική, την κτηνοτροφία καί την αμπελουργία. Είχε καί φημισμέ
νους αλευρόμυλους. Φημισμένα ήσαν καί τά σιτάρια της καί προ παντός τά 
κηπουρικά της προϊόντα. Ε πίσης εξαίρετα ήσαν τά αλλαντικά της, πα- 
στρουμάδες καί λουκάνικα. Κάθε χρόνο, μετά τά μέσα Αύγουστου, κατέβαι
ναν στη Γέννα οί Σαμμακοβιτες καί ψώνιζαν ζώα, σιτάρια, παστρουμάδες, 
καί άλλα. Στη Γέννα σέ μιά εξαίρετη τοπο-θεσία γινόταν το πανηγύρι τής 
Ζωοδόχου Πηγής, (Παρασκευή τής Διακαινησίμου), όπου υπήρχε καί άγι
ασμα. Πολλά χωριά, κατέβαιναν σ’ αυτή τή γιορτή, που γινόταν μέ πολύ 
κέφι, στη μαγευτική τοποθεσία «Ιναβάκι». Σ ’ αύτό επιχειρούσαν καί πήγαι
ναν οί φίλέορτοι τής πατρίδος μας άν καί ή άπόστασις ήταν αρκετή. ΤΙ 
περιποίησις πού τούς έδειχναν οί κάτοικοι τής Γέννας ήτο παροιμιώδης.

Σ Κ Ε Π Α Σ Τ Ο Ν

Τό Σκεπαστό ήταν ένα από τά πλουσιώτερα καί έμπορικώτερα χωριά 
τής Διοικήσεως Βιζύης, άν καί εκκλησιαστικές ανήκε παλαιότερα στην Ά - 
δριανοΰπολι. Είναι χτισμένο στους πρόποδες τών βουνών Καραμάν μπαίρ 
καί Μαχγιά (Ζυγός). "Έχει τό έξαισαότερο καί υγιεινότερο κλίμα τής πε
ριοχής όλης τής Επαρχίας. ’Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι έρχονται'πολλοί ά-

*'
σθενεΐς καί βρίσκουν γρήγορα θεραπεία. Τό χωριό ίδρνθη από κατοίκους έκ
διαφόρων πέριξ χωρίων. Τό όνομα «Σκεπαστόν» ελαβε είτε απ’ τϊς καλύβες 
τις όποιες έλεγαν τότε σκεπαστές, καί ήσαν τά πρώτα κατοικήσιμα μέρη, είτε, 
κατ’ άλλους, διότι σκεπάζεται τό χειμώνα ολόκληρο τό χωριό από χιόνι, τόσο 
πολύ, ώστε ο( κάτοικοι αναγκάζονται καί βγαίνουν απ' τά παράθυρα μέ 
φτυάρια, γιά ν' ανοίξουν δρόμο. Πολλές φορές ένεκα τή; χιάνος σταματά 
γιά  πολλές μέρες ή συγκοινωνία. "Εχει έξη παλιές εκκλησίες, τόν Ταξιάρ
χη, τον "Αγιο ’Αθανάσιο, τόν "Αγιο Νικόλαο, τόν "Αγ. Ιω άννη, τόν "Αν. 
Γεώργιο καί την εκκλησία τής Π αναγίας. Ο ί περισσότερες έχουν ωραίες 
τοιχογραφίες, οί όποιες κατεσκευάσθησαν, όπως καί οί εκκλησίες, από εξό
ριστους κατοίκους πού έφυγαν απ’ τό Σκεπαστό καί πήγαν στόν Πανάγιο 
Τάφο. Οί 1.500 κάτοικοι τού Σκεπαστού ασχολούνταν ώς έπί τό πλεΐστον 
στην κατασκευή αμαξών καί κάρρων. Ή σ α ν  λοιπόν καρροποιοί (αραμπατζή
δες) καί γεωργοί. Τά αμπελοχοόραφα είναι πεοιωρισμένα. Μόλις καί επαρ
κούν στο λαό τού Σκεπαστού. Οί κάτοικοι δμως είναι πολύ εργατικοί καί υ
περήφανοι. Βγάζουν ωραία λαχανικά καί κάθε πέμπτη συγκέντρωναν εκεί 
τά διάφορα γεννήματα απ’ τά τριγύρω χωριά καί γινόταν παζάρι (αγορά). 
Έ κεΐ τό Σκεπαστό πουλούσε τά λαχανικά καί τά κάρρα του. Τό παζάρι, ή
ταν βολικό γιά τούς Σαμμακοβΐτες αγωγιάτες, οί όποιοι αγόραζαν τά πιο
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πυλλά άπ’ τά πώλο υμένα γεννήματα. ΟΙ Σκεπαστιανοί είχαν πολλές φιλίες 
ιά τούς Σαμμακοβϊτες καί συγγένειες, διότι κατά τή φρασεολογία τους, άλ- 
ληλοντυνυντουσαν, δηλαδή έγίνοντο κι’ α π ’ τά δύο μέρη προξενειές για  γάμο. 
"Οταν συναντιώντουσαν Σαμμακοβϊτες κυρατζήδες μέ Σκ.επαστιανούς στο 
δρόμο άρχιζαν νά άλληλοπειράζωνται. 01 Σκεπαστιανοί λέγανε κοροϊδευτι
κά τούς Σαμμακοβϊτες «Μουλαροφαγάδες» έπειδή είχαν πάρα πολλά μου
λάρια για την δουλειά τους, τδ άγώγι, καί οί Σαμμακοβϊτες τούς ελεγαν «Ά- 
λογοφαγάδες», επειδή κι’ αυτοί πάλι για τά κάρρα τους είχαν πολλά άλογα. 
Μάλιστα σκάρωσαν οί, τελευταίοι μια Ιστορία πολύ κωμική εις βάρος των 
Σκεπαστιανών. Στα παλιά χρόνια οί Σκεπαστιανοί ήταν, λένε, λαύς αγράμ
ματος καί αγαθός μέχρι χαζομάρας. Μια μέρα μερικοί πήγαν γιά κυνήγι. 
Σέ μια στιγμή βλέπουν ένα ζώο νά τρέχη μοναχό του μεσ’ τήν ερημιά. "Ή
ταν ένα άλογο πού το έχασε κάποιος. Αυτοί όμως το πήραν γιά ελάφι καί 
χωρίς νά χάσουν καιρό τού ρίχνουν καί τό σκοτώνουν. 'Ό τα ν  άρχισαν νά το 
γδέρνουν, ένα παιδάκι, πού ήταν μαζί τους, βλέποντας τά πέταλα στα πόδια 
τού αλόγου πετιέται καί λέει στον πατέρα το υ : «Γιατ’ εχ; μπαμπά καί πέτα
λα αυτός ό Αάφνος;» (ελάφι). Κ ι’ ό πατέρας του άπήντησε: «Μπά τ’ άγόρ 
μου, μπαγίρια (ξεροβούνια) ανεβαίνει, μπαγίρια κατεβαίνει καί πέταλα νά 
μην έχ \ όλούρμου γιά;» (γίνεται;) Αυτό τό αστείο πολύ πείραζε τούς Σκε- 
παστιανούς καί θέλοντας κι’ αυτοί νά πειράξουν τούς Σαμμακοβϊτες βρήκαν 
καί κορόϊδε'ψάν τήν άγνοια των τελευταίων στην Τουρκική γλώσσα, παρ’ δ,τι 
ζούσαν μαζί μέ Τούρκους. Μιά μέρα, —  λέγανε, — κατέβαινε κάποιος Τζαν- 
ταρμάς (χωροφύλαξ) άπ’ τό Σκεπαστό γιά  τό Σαμμάκοβο. Μιά ώρα Εξω απ’ 
τή κωμόπολί μας, συναντά ένα γεωργό πού ώργωνε στά χεοράφια τού 'Αγίου 
’Αθανασίου, καί τον ρωτά: «Τσορμπατζή, Σαμμακόβ, γιακιντά μιντίρ;» (τό 
Σαμμάκοβο είναι κοντά;). Κ ι’ εκείνος άπήντησε ανακατεμένα: «Ναι ναι Έ*. 
φέντιμ, ά πάρης (θά πάρης) από δω βύγνα, μονοπάτι, κελέλι μπαγταλασή, 
πεκεΐ στο Γιαννακή τ’ αμπέλι, πού Εμαθε ό λαγός καί βγαίνει ντουγρού Σαμ- 
μακοβέλη, άκούς Έφέντιμ;». Εκείνος όμως δεν κατάλαβε τίποτε, καί λέγον
τας ειρωνικά «Έϊβαλλα Τσορμπατζή» (ευχαριστώ άρχοντα) Εφυγε τραβών
τας τό δρόμο του. Μέ τέτοια έπειράζοντο μεταξύ τους καλοκάγαθα, μά πάντα 
οί Σαμμακοβϊτες κέρδιζαν στον αγώνα αυτόν κάνοντας νά θυμώνουν πρώ
τοι οί Σκεπαστιανοί,

Κ Ο Τ ΡΟ Τ  ΝΤΕΡΕ. (Ξηροπόυαμος ή Χείμαρρος)

Τό χωριό αύτό βρίσκεται κοντά στο Σκεπαστό. 7 Ηταν άλλοτε μιά άκ- 
μαία κώμη, εχσυσα τήν καταγωγή της έκ τής πολιάς άρχαιότητος. Αύτό 
φαίνεται άπ’ τά αρχαία αντικείμενα πού βρέθηκαν έκεΐ. Στά πιο παλιά χρό
νια δεν είχε εκκλησία καί κάποιος ιερομόναχος ό παπά Ά νανίας, άπ’ τά Κα
λάβρυτα τής Πελοπόννησου, αφού έξηγόρασε τήν φιλία τού Καντή τού
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Βουνάρ Χισσάρ κατώρθωσε και έπέτυχε την άνέγερσι εκκλησίας επάνω στα 
ερείπια μιας αρχαίας. Βρέθηκαν πολλά χάλκινα αντικείμενα καί πολλές 
σκουριές, πράγμα πού άποδεικνύει σωστή την παράδοσι, ή όποια λέγει οτι 
υπήρχαν μεταλλεία χαλκού και οί κάτοικοι ήσχολούντο μέ την παραγωγή 
τού χαλκού καί την κατασκευή χάλκινων αγγείων. Υπάρχει επίσης στή 
θέσι "Αγιος -Γεώργιος Ά ρχαΐον νεκροταφ εΐον, όπου οί τάφοι καλύπτονται 
από τεράστιους ακατέργαστους λίθους. Έ κεΐ βρέθηκαν πήλινα αγγεία καί 
αρχαία νομίσματα. 'Τπάρχει ακόμη άλλο ένα αρχαίο νεκροταφείο στή θέσι 
Τσαίρ Κιογιού, το οποίο Ονομάζεται Ελληνικά μνημόρια (μνήματα). Οί 
τότε κάτοικοί του ή σαν περί τούς χιλίους, άπ1 τούς οποίους οί μισοί καί πλέον 
ήσαν Βούλγαροι. fH ασχολία τους ήτο ή κτηνοτροφία και ή γεωργία. Έ π ί 
Ελληνικής κατοχής ώνομάσθη Χείμαρρος και κατόπιν Ξηροπόταμος.

Κ Ρ Τ Ο Ν Ε Ρ Ο Ν

Τούτο το μικρό χωρίο είναι ένα στολίδι στον τόπο. Βρίσκεται στις ό
χθες κάποιου ποταμού μεταξύ δύο βουνών. 'Ό λ α  γύρω είναι κσταπράσινα 
καί τά σπίτια μέ τΙς κόκκινες στέγες καί τ ’ ασπρίσματα φαντάξουν περίφημα 
μέσα σ’ αυτή τή φύσι. Κάποτε κάποιος περιηγητής όταν τον ρώτησαν για τό 
Κρυόνερον είπε: «μοιάζει σαν φωληά στρουθιού μέσα στα φυλλώματα ένός 
δένδρου». Αυτό το χωρώ κατά τοπική παράδοσι, βρισκόταν πρώτα πολύ πιο 
νότια, επάνω στο δρόμο Βιζύης —  Βουνάρ Χισσάρ. Μάλιστα σ’ ένα„σημεΐο 
φαίνονται διάφορα ερείπια οικοδομών. Έγκατελείφθηκε άπύ τούς κατοίκους 
μετά τήν άλωσι τής Κωνσταντινουπόλεως ένεκα τών διαρπαγών, δηώσεων, 
καί φόνων, τούς όποιους διέπρατταν τά διερχόμενα στίφη. Άπηύδησαν, κι' 
άλλοι έκ τών κατοίκων διεσκορπίσθησαν εδώ κι’ έκεΐ, άλλοι πάλι ήλθαν εδώ 
ψηλά μέσα σ' αυτή τήν προφυλαγμένη φωληά καί άπετέλεσαν τό σημερινό 
χωριό. Τό είπαν Κρυύνερο, και πολύ σωστά. Τά νερά του είναι πολλά, δροσε- 
ρώτατα καί κρυσταλλένια. Μάλιστα σέ μιά δεκάλεπτη άπόστασι προς βορ- 
ραν τού χιοριού υπάρχει μιά τρύπα άπ’ όπου βγαίνει άφθονο παγωμένο νερό. 
Τούτο έρχεται ύπογείιος καί τό λένε τό Κρυφονέρι. Οί Κρυονερίτες ασχο
λούνται μέ τήν άνθρακοποιΐα, τήν γε coo για, τήν άσβεστοποιΐα καί μερικοί 
απ’ αυτούς είναι λατόμοι γιά μυλόπετρες. Εκείνο όμως πού τούς διακρίνει 
είναι ή έργαπκότης καί ή φιλοξενία.

Σ Ο Φ I Δ Ε Σ

Αυτό τό χωριό, κοντά στο Σκεπαστό, κατ’ άρχάς ήτο τουρκικό υποστα
τικό καί έλέγετο «Έργασίν Τσιφλίκ». Π ρ ιν  όμως από τρεις αιώνες κατοική- 
θηκε από κατοίκους τού χωριού "Αγιος Γεοόργιος, όταν αυτό ύπέστη λεη
λασία από ληστάς καί επιδρομείς. Ό  "Α γιος Γεώργιος έλέγετο Έβρενλή γ ι ’ 
αυτό στην αρχή οί Σοηίδες ώνομάζοντο, Τούρκικα’Εβρεντζίκ (μικρό Έβρεν-
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λή). Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου, μετωνομάσθη είς Σοφίδες είτε άπ’ την αρ
χαία πύλι Σοφιλάρ, πού βρίσκεται κοντά, είτε από μια φυλή ΙΊερσών οί ό- 
τοϊοι έλέγοντο δήθεν Σοφίδες. Βρίσκεται στους πρόποδας ί νός πετρώδους 
βουνού. ’Έκτισαν μια εκκλησία είς το όνομα τοΰ Ά γ . Γεωργίου, μια και ή 
καταγωγή τοΰ νέου χωρίοϋ βαστοϋσε απ’ τον Παλιό "Αϊ Γιώργη. Αυτή ή 
έκκλησία, παρ’ οτι κάηκε ή φιλοτιμία των κατοίκων τήν ξανάκτισε καλύτε- 
οη. Γίνηκε ένας από τούς ωραιότερους ναούς τής περιοχής. Οί κάτοικοι είναι 
γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μυλωνάδες καί προ πάντων εξαίρετοι κτίστες.

Σ Α*Ρ A K I N  Λ

Ή  Σαρακίνα είναι ένα παμπάλαιο χωριό. Στα αρχαία χρόνια ώνομάζε- 
το Σεργέντση. Έκατοικεΐτο άπο 'Έλληνας, Τούρκους, καί Βουλγάρους, πού 
δλοι σχεδόν κατεγίνοντο με τήν γεωργία, τήν άμαξοποιία, τό άραμπατξηλί- 
κι, όπως τόλεγαν, τήν κτηνοτροφία, καί τήν αμπελουργία. Ή  Σαρακίνα εί
ναι τό μόνο χωριό τής περιφέρειας πού διέσωσε τήν Βυζαντινή του εκκλη
σία, πού κρατούσε απ' τά πολύ παλιά Βυζαντινά χρόνια. Είναι αφιερωμένη 
στο όνομα τής 'Α γίας Παρασκευής. Κοντά σ’ αυτή υπάρχει ενα αρχαίο μο
ναστήρι μέ μιά εκκλησία επίσης παλιά πού γιορτάζει τό Λεκαπεντανγουστο. 
Είναι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καί κάθε χρόνο γίνεται σπουδαίο πα̂ · 
νηγύρι, εις τό όποιο προσέρχονται πληθώρα προσκυνηταί απ’ υλα τά χωριά 
τής 'Τποδιοικήσεως. 'Η  έορτή έγίνετο μέ πολλή επισημότητα καί λαμπρότη
τα. Κατά τήν λειτουργία χοροστατούσε ό Μητροπολίτης Βιζύης, ό όποιος ευ
λογούσε τά πλήθη καί τούς καρπούς. Στήν πανήγυρη έμαζεύοντο πολλοί παί- 
ραγωγοί καί έγίνετο ενα είδος παζάρι όπου πουλούσαν λογιών - λογιών πρά
γματα, φθηνότατα. Οί Σαμμακοβϊτες τούτο τό πανηγύρι τό τιμούσαν ολοι 
σχεδόν έν σώματι.

Α Γ ΙΟ Σ  Π Α ΤΑ Ο Σ

Τούτο τό παραθαλάσσιο χωριουδάκι στά παλιά τά χρόνια ήταν ακατοί
κητο καί μόνο ένας παμπάλαιος αμπελώνας καί μερικές γέρικες συκιές μάς 
δείχνουν πώς έμεναν μερικές οικογένειες για νά τά καλλιεργούν. Οί πρώτοι 
κάτοικοι πού ίδρυσαν τό χωριό ήσαν Βυζαντινοί "Ελληνες, πού κατεγίνοντο 
μόνο μέ την αλιείαν. Μέ μικρές βάρκες ξανοίγονταν σΤο πέλαγος καί χαρο
πάλευαν στή μανιασμένη θάλασσα γιά νά μπορέσουν νά εξοικονομήσουν τό 
ψωμί τό δικό τους καί τής οικογένειας των. Οί σωστοί αυτοί θαλασσόλυκοι 
ψαράδες ακόυσαν πώς κάποτε απ' αυτό τον τόπο είχε περάσει ό 'Απόστολος 
Παύλος, όταν κατέβαινε γιά τήν ’Αθήνα γιά νά διδάξη τήν νέα θρησκεία. 
’Από τότε που τόμαθαν αυτό, περιμένουν νά ξανάρθη ό Μέγας Απόστολος 
στον τόπο τους νά τούς λευτερώση γιά πάντα. Καί μ’ αυτή τήν παρηγοριά,

\
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την αληθινή, καρτερούσαν καί ύπέιχεναν μέ ταπεινότητα τή σκληρή 
ζωή. ΙΙρός τιμή τής μεγ(ίλης τους ελπίδας είπαν τδ χωριό τους "Αγιο Παύλο.

Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο Σ

Ό  Βασιλικός, ή πόλις πού βρίσκεται κοντά καί λίγο πιο πάνω απ’ την 
Άγαθούπαλι, ήτο μία άκμάζουσα όσο καί παλαιά Ελληνική κωμόπολις. Ε ί
ναι άγνωστον πότε ίδρύΟη. Έ π ’ αυτού δεν αναφέρει τίποτε ούτε ή αρχαία 
ούτε ή Βυζαντινή ιστορία. Σέ κάτι Ρωμαϊκούς χάρτας καί εις την Γεωγρα
φίαν του Ινλαυδίον Πτολεμαίου άναφέρεται πόλις ύνόματι Τόνζος, εις τήν 
θέσι όπου βρίσκεται ο ^Βασιλικός σήμερον. Αυτό όμως είναι παρακινδυνευ
μένο. Πιθανωτέρα είναι ή γνώμη οτι ήτο οχυρόν φρούριον επί βυζαντινής 
εποχής εις τά παράλια αυτά τής Μαύρης Θάλασσας, τά ερείπια τού οποίου 
σιοζονται μέχρι σήμερον. Εις τά βιβλία τής Νομαρχίας (Άδριανουπόλεως) 
ήτο καταχωρημένος ό Βασιλικός ιός ιδιωτικόν κτήμα τής Χαλιδέ Χανούμ, 
μητέρας τού Σεχζαδέ Σουλτάν Μεχμέτ, ή οποία έλάμβανε όλους τούς πόρους 
τής πόλεως. Επειδή, έλέγετο, τό κτήμα αυτό κ ι’ όλη ή περιοχή «Χασακή» 
δηλαδή Βασιλικόν κτήμα, πήρε τό όνομα Βασιλικόν, καί μετά Βασιλικός, ή 
κωμόπολις. Έ π ί Τουρκοκρατίας ήλθαν καί έμειναν στο Βασιλικό 'Έλληνες 
απ’ τό πλησίον καταστραφεν χωρίον Άμπελίτσι καί άπ’ τήν ΓΙορτοβυζώ, και 
ένεκα τούτου π ολλά αμπέλια καί κτήματα των παραπάνω χωρίων ήσαν 
ίδιοκτησίαι Βασιλικιωτών κατοίκων/Ο Βασιλικός τήν 23η Σεπτεμβρίου 1883 
κατεστράφη από πυρκαΐά καί μόνο 25 σπίτια σώθηκαν, από τά χίλια. Οί κά
τοικοι μετά άπ’ αυτό το κακό διε σκορ πίσθη σαν. "Αλλοι έκτισαν τον Νέο 
Βασιλικό, δεκαπέντε λεπτά μακράν τού Παλαιού, κι' άλλοι, περί τούς τριακο* 
σίους πενήντα, εμειναν εις τον Παλαιόν Βασιλικό. Αυτός ό διαχωρισμός 
έγινε, επειδή δεν συνεφώνησαν μεταξύ των οί κάτοικοι γιά  τήν ρυμοτομία 
τής νέας πόλεως, μετά τήν πυρκαϊάν. Ό  Βασιλικός είχε δύο σχολεία, ένα σχο
λείου εξ τάξεων εις τον Παλαιόν Βασιλικό καί ενα των τεσσάρων εις τον 
Νέον. Τό 1888 έγινε έδρα 'Τποδιοικήσεως μεταφερθείσα από τήν ’Αγαθού- 
πολι. Τό 1912 κατελήφθη υπό των Βουλγάρων καί προσηρτήθη όριστικώς 
τό 1913. 01 Βούλγαροι μή δυνηθέντες νά έκβουλγαρίσουν τους κατοίκους, πού 
ήσαν ακραιφνείς "Ελληνες, παρά τούς έκβιασμούς, διωγμούς, τό κλείσιμο 
εκκλησιών καί σχολείων, τήν αναγκαστικήν φοίτησιν εις Βουλγαρικά σχο
λεία, τήν άπαγόρευσι τής Ελληνικής γλώσσης, διέταξαν τήν ομαδική εξο
ρία όλου τού πληθυσμού τό 1914, ό όποιος ήλθε εις τήν Ελλάδα. Σήμερα 
είς τό Νέον Βασιλικόν οί Βούλγαροι κατεσκεύασαν τεχνητό λιμάνι καί τό ώ- 
νόμασαν «Τσάροβο Γκράδ^ δηλαδή Βασιλική πόλις. Ο! κάτοικοι ήσχολούντο 
μέ τήν αλιείαν, καί τούς καρπούς τής δουλειάς τους, αγόραζαν οί Σαμμακο- 
βΐτες κυρατζήδες γιά νά τούς μεταπωλήσουν.
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Α Γ ΙΟ Σ  ΣΤΕΦ Α Ν Ο Σ

Αυτό το παραθαλάσσιο χωριό, δεν είναι άλλο από τό αρχαίο Βιοτικόν 
ή Βυατικόν, ή Περοντικόν, κατά τον Στράβωνα, τό οποίον βρίσκεται κάπου 
δέκα χιλιόμετρα νοτίως τής Άγαθουπόλεως. ‘Ανήκε στην Ύποδιοίκησι Ά 
γαθουπόλεως. Τά τελευταία όμως χρόνια, μετά τό 1000 είχε ταυτίσει την 
τύχη του μέ το Σαμμάκοβο. Οί κάτοικοί του ήσχολοΰντο με την καλλιέργεια 
τής γής, μέ την ξυλεία και τους ξυλάνθρακες, τους όποιους έμπορε ν'ο ντο με- 
ταφέροντάς τους εις Κωνσταντιλ'οΰπολιν. Μετά τον Βαλκανικό πόλεμο εμει- 
νε στην Τον'ρκία καί ύπέστη τά αυτά δεινά μέ τους Σαμμακοβίτας. ΤΗτο 
κι1 αυτό τό χωριό υπό την έπίβλεψι τοΰ τότε νποδιοικητοΰ Σαμμακοβίου Ζιά 
Βέη, ένεκα των ξυλανθράκων μ-έ τους οποίους ήσχολεϊτο, καί έπρύβαλλε 
ώς έμπόδιον διά την τήτε έκτόπισιν. Έξεδιώχθησαν τον αυτόν χρόνον μέ 
τό Σαμμάκοβον καί πέρασαν απ’ τό Σαμμάκοβο την προηνοιμένη τής έκτο- 
πίσεως των Σαιιμακοβιτών.

Π  Ρ  Ο Δ I Β Ο Σ

Ελληνικό χωριό προς βορράν τον Σαμμακοβίου. Έλέγετο επί Ρωμαϊ
κής έποχής^PU D IZ U S. Είναι άγνιοστον πότε έκτίσθη. Βρίσκεται εις τά δυ
τικά τοΰ όρους Παπιά (Π α φ ία ς). Είχε σχολείον καί μίαν ώραίαν εκκλη
σίαν τιμώμενην εις τό όνομα τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος. Οί κάτοικοι ήσχο
λοΰντο μέ την κτηνοτροφία καί την γεωργία. Είς τον Πρόδιβον (ή Μπρον* 
τίβο) έγίνοντο τά «’Αναστενάρια», είδος Βακχικών καί Διονυσιακών αρχαίων 
μυστηρίων τής πυροβασίας. Τό εθιμον αυτό οί Προδιβιώτες, τό παρέλα- 
βαν από τό διπλανό χωριό Κωστή. Οί κάτοικοι έξεδιώχθησαν υπό των Βουλ
γάρων καί κατέφυγον είς τήν Νότιον Θράκη καί είς την Μακεδονίαν. Οί 
Προδιδιώτες έχαρακτηρίξοντο διά τό ακέραιον τοΰ χαρακτήρας, διά τήν εΰ- 
ρωστίαν καί διά τον πατριωτισμό τους.

Κ Ω Σ Τ Η

Τό Κωστή, τό χωριό τών ’Αναστενάρηδων, όπως τό έλεγαν. Ή τα ν  έ- 
κατό τοΐς έκατό Ελληνική κωμοπολις, χτισμένη στους πρόποδες δυο ψηλών 
βουνών καί βρεχομένη από τό ποτάμι πού λέγεται Παράρεσβος (Ρέσβι-ντε- 
ρεσί). Είχε περί τις 2.000 κατοίκους, οί όποιοι κατεγίνονω μέ τήν κτηνοτρο
φία, τήν γεωργία καί, προ παντός, μέ τήν ξυλείαν, καθόα τό Κωστή είχε 
πανύψηλα δένδρα, πού έβγαζαν κατάλληλο ξυλεία για  ναυπήγησι πλοίων 
καί τήν κατασκευή σπιτιών. Τό χιοριό είχε μια εκκλησία παλιά, τιμώμενη 
είς τό όνομα τοΰ 1 Αγίου Κωνσταντίνου. ’Ίσω ς άπ’ αυτή τήν έκκλησία, νχ 
απ’ τον πολιούχο άγιο τής πολεως, πήρε τό όνομα Κωστή. Ή τ ο  ή έδρα τών 
<Άναστεναρίων> ή τής πυροβασίας, εθίμου που έχει τάς ρίζας του είς τό άρ-
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χαΐυν εϊδιολολατρικόν μυστήριον τον Βάκχου ή τον Λιοννσον. Λ ντο δΐϊχηρή
θη διά μέσον των «ίώνων. έχχπιστιανίσθη και άλλαζε ονομα, άπό πνροβα- 
αία εις ^Αναστενάρια?. ικ των αναστεναγμών, τους (-ποιον; έβγαζαν οι 
έν καταληψίγ ευρισκόμενοι πνρυβάται. Οί αναστενάρηδες τον Κωστή στήν 
αρχή χαλούσαν το πνεύμα τον Ά γιον  Κιονσταντίνον και έπιπ^ον σέ καταλη
πτική κατάστασι. Κατόπιν δε πολλών ιδρών π ρ απαράσκευης από χορό κι' α- 
ναστεναγμονς και εί; κατάστασιν διονυσιακής μέθης ανέβαιναν γυμνοπόδα- 
ροι έπάνιο στα αναμμένα κάρβουνα. Έχόρεναν και τά πόδια μετά, δεν έφερ- 
ναν κανένα, έγκαυμα. Αυτό τό παράξενο, όμσλογουμένως. έθιμον, άναφέρε- 
ται υπό τον — τράβωνο;&χον την προέλενσί τον, καθώς λέγει, εξ άνατολής. 
Οι κάτοικοι τον Κωστή μετά τον διωγμόν υπό τών Βουλγάρων ήλθαν καί 
έμειναν στό χωριό 'Αγία Ελένη τον Νομού Σερρών, μεταφέροντες καί τοντο 
το έθιμο, ro όποιο τελούν κατ' έτος, προκαλώ)ντας έτσι την διεθνή περιέργεια 
καί την επιστημονική παρατήρησα Αυτό τό έθιμον κατεδιώκετο άπό τήν εκ
κλησίαν και άπό τους Τούρκους, γ ι' αντί) πσλλάκις οι Κωστιανοί έτέλονν τά 
Αναστενάρια κρυφίως, τήν παραμονή τής εορτής τον Ά γιον  Κωνσταντίνου.

Ο Ρ ΙΆ Σ  ή Σ Ο Ρ Γ Α Σ

Κατά παλαιοτάτη παριίδοσι τό χιορώ Ό ρ γά ς έλέγετο Ιίορακάλα ή ΙΊα- 
ρακοίλη κα'ι ήκμαζε στους Βυζαντινούς χρόνους. *Η κωμόπολις, μαίνεται άπό 
τά ερείπια τών σπιτιιον και τίον έκκλησκόν, είχε μεγάλη έκτασι, πολύ μεγα
λύτερα απ' αυτή πού κατέχει σήμερα. 'Ό τα ν  καταστράφηκε απ' τ'ις λογής - 
λογής επιδρομές, έμειναν δέκα επτά μονάχα σπίτια, απ' τά οποία ξεπήδησε 
τό καινούριο χωριό. Το λένε Ό ργυιαΙ ή Ό ργάς. Γ ιατί; ’Άλλοι λένε ίίτι ώνο- 
μάσθηκε έτσι διότι κάποιος Δεσπότης όργίστηκε έκεί άπό κάτι κακό πον έ
καμαν οί κάτοικοι, άλλοι διότι οί αγαθοί, όμολογουμενως, κάτοικοι, όργίζολ- 
ται συχνά και μέ τό τίποτε και βλασφημοΰν καί άλλοι πάλι (και τούτο είναι 
τό πιθανώτερο) διότι συνέχιζαν τά όργια τίον αναστενάρηδων. Πράγματι 
οί Ό ργυιανοί διετήρησαν αυτήν τήν παράδοσιν πράγμα που έκαμαν κι1 οί 
ΙΙροδιβιώτες κι' οί Κωστιανοί. Μάλιστα έλεγαν ότι τά σκήπτρα κρατούσαν, 
στά παλιά χρόνια, οί κάτοικοι τοϋ Ό ργά ς. Τό άναστεναριλίκι έλάμβανε χώ
ρα τήν παραμονή τοϋ fΑγίου Κωνσταντίνου. (Π ερ ί αυτόν θά άναπτνζωμεν 
περισσότερα εις τό κεφάλαιον ’Ή θη  καί ’Έ θιμα.) Τό χωριό νπήγετο διοικη- 
τικίος, τελευταία, εις τό Σιδηροχιόριαν (Σαμμάκοβο) κι' οί κάτοικοι του ή- 
σχολοϋντο αποκλειστικά μέ τήν γεωργία καί τήν άνθρακοποιία. Οί Σαμμα- 
κσβΐτες μέ τους Όργνιανούς ήσαν συγγενείς καί φίλοι. ΤΙΤσαν αγράμματοι 
καί αγαθοί άνθριοποι. μέχρις απελπισίας. Ζοΰσαν μία απλή ζωή. δουλεύον
τας σκληρά για νά πλουτίζουν τούς τσορμπατζήδες τής Μήδειας. Οί Σαμμα- 
κοβίτες τούς πείραζαν, αλλά εκείνοι τό έπερναν σαν καλοπροαίρετο χωρατό. 
Σώζονται μερικές ιστορίες υπερβολικές στη βάσι τους, άλ,λά πολύ χαρακτη-
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ριστικές τής μέχρι χαζομάρας, αγαθότητας των. Οί περισσότεροι άρρενες 
ατο Ό ργάς λέγονται Καλογιάννηδες. Μια μέρα συνέβη σέ κάποιον Καλό- 
γιάννη ένα δυστύχημα. 'Έ νας άλλος, Καλογιάννης κι’ αυτός, ήθελε νά το 
διηγηθΐί ° ’ εναν τρίτο Καλογιάννη πού τον βρήκε ατο δρόμο. ’Ιδού παρά
ξενη συνεννόησις:

— *Εμπρε Καλογιάνν'! — Τ ί είναι μπρε Καλογιάννη; άπαντά ό άλλος.
— Ά μ  δέ ξέρ’ς τί επαθε ό έρμος Ιναλογιάνν'ς: Ά μ  δέ πήγε του Κα- 

λογιάνν’ ό σκύλος κι1 έφαγε τοϋ^Καλονιάνν’ τούς μπησλιάκους (σαλιγκάρια) 
πού τούς είχε μέσ' τοϋ Καλογιάνν1 τον ντουρβά (σακούλι), πά στον Καλο- 
γιάνν1 τ’ αμάξ;

—  Ποιος σε το είπε, μπρε Καλογιάνν1; ρωτά 6 δεύτερος. Κ ι1 ό πρώτος 
άπαντά. — Νά δ Καλογιάνν1 ς μέ το είπε!

’Άλλοτε πάλι, κι1 αυτό είναι πιο ύπερβολικό, έξω απ’ το χωρίο ήσαν 
κάμποσοι Όργυιανο! με ενα άλλο χωρικό. Βλέπουν μια χελώνα πού σιγοπερ- 
πατοϋσε, κι’ δ ξένος για νά τούς πειράξη είπε: — Μπρε παιδιά νά ξέρτε, 
αύτή είναι ή Θεούσα (Θεϊκό δν πού πίστευαν οί Ό ργυιανοί). Τότε, οι άλ
λοι, δεν χάνουν τον καιρό τους καί τρέχουν στό χωρίο νά πουν πώς βρήκαν 
την Θεοϋσα. Βγαίνουν λοιπόν άνδρες καί γυναίκες, με κεριά στά χέρια, νά 
καλοσωρίσονν την Θεοϋσα. Φθάνουν κοντά καί κολλούν επάνω στη χελώνα 
τά κεριά. Εκείνη πήρε δρόμο, οσο γρήγορα μπορεί μιά χελώνα, καί τράβη
ξε μέσα στά χωράφια. Τά βρήκε κατάξερα, κόντευε θέρος, κι! άρπαξαν τά 
στάχυα φωτιά. Κι1 αυτοί βλέποντας τή φωτιά νά προχωρή χωρίς καμμιά ε
νέργεια, στανροκοπιοϋνταν κι* έλεγαν.—  «Ή  Θεοϋσα τά έδωκε, ή Θεοϋσα 
τά πήρε». Κι' άφησαν τά χωράφια νά καίγωνται. Ά λλοτε πάλι βρήκαν μιά 
τσηρέσνα, μυτερό αντικείμενο τοϋ αρότρου. Τδ πήραν και τό πήγαν στον 
παπά τοϋ χωριοϋ τους, λέγοντας του ότι βρήκαν τον Θεοϋ το μπέδιλο (σου
γιά) σταυροκοπούμενοι μπροστά στη τσηρέσνα. Κι* αυτός, γιά  νά μ ή τούς 
κακοκαρδίση καί τούς ντροπιάση γιά  την κουταμάρα τους, την ευλόγησε λέ
γοντας στο τέλος: «Είθε νά βρήτε μιά μέρα καί τοϋ Θεοϋ το μαχαίρι». Οΐ 
Ό ργυιανοί, τουλάχιστον οί περισσότεροι, δεν είχαν δει ρολόγι. Μιά μέρα κα
τέβαινε ένας Όργυιανος στή Μήδεια γιά κάποια ύπόθεσι δικαστηρίου. Στο 
δρόμο βρήκε ένα ρολόγι. Δεν χάνει καιρό, το μαζεύει, παρ’ δ,τι δεν ήξευρε 
τί είναι καί το βάζει στο ντουρβά του, πού ήταν γεμάτος σαλιγκάρια, καί συ
νέχισε τδ δρόμο του. Καθ’ όδδν ακούσε τδ ρολόγι νά κτυπά ρυθμικά τίκ - τάκ. 
παραξενεύτηκε καί σταματά λέγοντας: «Αυτό δεν ενε καλό πράμα. Αυτός εί
ναι διάβολος καί μέ τρώγει τούς μπισλιάκους μου τρικ - τράκ». Δεν χάνει 
καιρό, ό φτωχός, βγάζει τδ ρολόγι απ’ τον ντουρβά καί τδ πετά καταγής μέ 
δύναμι. Αυτό άνοιξε στά δύο, καί πετάχθηκαν εξω τά χρυσοκίτρινα έξαρτή- 
ματά του. Μόλις τώδε αυτό μονολόγησε: «Μπρε, άπ1 το φόβο του έχυσε τον 
κρόκο (την χρυσή) καί ξέβκας (βγήκαν) καί τ ’ άντερέλλια τ ’». Γύρισε στο
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ιΐοίο Ενθουσιασμένος για νά διηγηθη την νίκη του έπάνω στον διάβολο. Μ1 
σλην δμως την.αγαθότητά τους ήσαν αγαπητοί άνθρωποι καί μέ πολύ χαρά 
(,υμΛεβεριάζαμί μαζί τους.

Α Γ ΙΟ Σ  ΙΩ Α Ν Ν Η Σ

Τελειώνοντας την περιοδεία μας άνά τά γειτονικά χωριά, θά ποΰμε δυο 
λόγια καί για το μικρό κι1 όμορφο χωριό, τον 'Ά γ ιο  'Ιωάννη. Χτισμένο μέσα 
οέ μιά καταπράσινη κοιλάδα, κι’ efoi άσπρο, κάτασπρο, πού είναι-, μοιάζει 
σαν μωρό πού βρίσκεται μέσα σέ μιά μεγάλη κούνια καί κοιμάται Ενα γλυκό, 
ήσυχον ύπνο. Ή  γαλήνη αντοΰ τοΰ μικρού χωριού είναι κάτι τό ξεχωριστό. 
Μόνο μερικοί ασθενείς κουβαλιούνται εδώ γιά νά γιατρευθούν. πίνοντας από 
τό ίαματικώτατο νερό πού τρέχει σταλαγματιά - σταλαγματιά. Αύτό τό νερό 
βρίσκεται κοντά στο χωριό καί σέ άπόστασι ένός τετάρτου τής ώρας. Είναι 
μέσα σέ μιά σπηλιά μέ αρκετά μεγάλο φάρδος καί ύψος, περίπου τρεις πή- 
χεις. Λέγεται «Άϊρούσαλη* ή «Νερόσταληκ Ά πό πάνιο υπάρχει μιά σχι
σμή, σάν μικρή ανάποδη χαράδρα, άπ1 όπου τρέχει σταλάζοντας τό Ιαματικό 
αύτό νερό. Οί κάτοικοί του ασχολούνται μέ τη γεωργία καί την υλοτομία, 
ζώντας την πεο ήσυχη ζωή τοΰ κόσμου. 'Ό λες αυτές οί πόλεις, οί κωμοπό- 
λεις καί τά χωριά, είναι τό περιβάλλον τοΰ Σ  αμμακοβίου, τό όποιον ζοΰσε μέ 
ήσυχία, ευημερία καί κατανόησι. Δυστυχώς όμως, ή βάσκανος μοίρα, πού 
κατατρέχει κάθε τί καλό, έδιωξε τον κόσμο μακράν απ’ αυτό τον πολυνο- 
σταλγημένο τόπο.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν

Οί πρώτες σελίδες ένός βιβλίου, όπου γράφεται ή ιστορία κάποιου τό
που, είναι αφιερωμένες στην προϊστορία του καί στην καταγωγή των ανθρώ
πων του, κοντολογίς πόθεν βαστά ή «σκούφια* του, κατά την συνήθη εκφρα- 
σι. Π ριν αρχίσει κανείς νά γράψη γιά  τό κτίσιμο τής Ρώμης, μιλά πρώτα 
γιά τούς ανθρώπους πού έζησαν έκεΐ πριν άπ’ τό κτίσιμο καί για τον πολιτι
σμό τους. ’Ανατρέχει, ψάχνει νά γράψη γ ι ’ αυτά, διότι ή ελλειψις θά είναι κα
ταφανής. Σπάνια περίπτωσις στην ίστορία ένός τόπου καί είδικώτερα μιάς 
πόλεως, ή πρώτη σελίδα τής ιστορίας της, ακριβώς αυτή πού μιλά γιά την 
-προϊστορία, νά είναι λευκή. 'Ό λο καί κάτι θά ύπαρχη. Κάποιος παμπάλαιος 
τάφος ή ενα τείχος ή μιά επιγραφή μέ παράξενα καί ανεξήγητα γράμματα, 
θά μάς θυμίζη αυτή την προϊστορική ΰπαρξι. νΕτσι καί στη προκειμένη πε- 
ρίπτωσι, ή πρώτη σελίδα τής ιστορίας τοΰ Σαμμακοβίου, δεν είναι λευκή, 
κάθε άλλο, άλλα μάλλον γεμάτη άπό γεγονότα, πράγματα κι’ ανθρώπους, 
πού φοβούμαι, πώς άν θελήση κανείς νά τά μελετήση καί νά τά καταγράψη 
λεπτομερώς, αυτή ή σελίδα θά παύση νά είναι μία καί θά γίνουν πολλές, τό-
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σες πολλές, πού οπωσδήποτε θά είναι περισσότερες από εκείνες πού θά περί- 
λάβουν την Ιστορία της, την κατ’ έξοχή γνωστή. Τό Σαμμάκοβο. σαν Σαμ- 
μάκοβο, άρχισε νά γίνεται γνωστό και νά παίρνη μορφή κατοικημένου τό
που από τον Ιβον αίώνα μ. X, Ή  Ιστορία του κλείνεται μέσα σε πεντακόσια, 
περίπου χρόνια ζωής. "Ομως πριν κτισθή, πρίν κατοικηθή καν. υπήρχε ζωή 
εκεί γύρω. Λ ντο τουλάχιστον μας φανεροόνοτ ν καθαρά, τά κάστρα, τά τείχη, 
οί τύμβοι, τά μνημεία, οί σπασμένες πέτρες και τά μάρμαρα με τις επιγρα
φές, που βρέθηκαν, και που υπάρχουν κοντά στα ποτάμια του, στις κορσές 
των βουνών του καί μέσα στά χωράφια του. "Ολα αυτά μάς δείχνουν πέος 
έμεναν άνθρωποι έκ^ΐ, πέος κατέβαλαν κόπους γ ι’ αυτά καί μάς δηλώνουν 
πώς υπήρχε από τότε, από πολύ παλιά, πολιτισμός. Τά αντικείμενα αυτά 
δεν ανήκουν σέ μια μονάχα εποχή καί περίοδο ζωής. ΙΙολλές εποχές καί πε
ριόδους αντιπροσωπεύουν, πού χάνονται στά βάθη τών αιώνιον. ’Έτσι ή 
προϊστορία τοΰ τόπου μας συμπλέκεται μέ τήν ιστορία ενός μεγαλύτερου κομ
ματιού γης, μιας πιο μεγάλης χώρας, τής Θράκης. Έ ξ  άλλου τό Σαμμάκοβο 
είναι ενα κομμάτι Θράκης, καί τό σπουδαίο μά καί το φυσικό εΐναι. δτι τό εί
δος ακολούθησε, έν πσλλοΐς, τά ιστορικά γεγονότα, τά επικίνδυνα καί σημαν
τικά τοΰ γένους. Π ώς μπορούσε νά κάνη αλλιώς; Π άντα τό είδος είναι εξαρ
τημένο από τό γένος. ’Αναμφισβήτητα τά ερείπια πού βρίσκονται κατά τό
πους σ’ ολη τή Θράκη, κι’ είναι άφθονώτατα, κρύβουν πολλά, κρατούν ι
στορίες πού θά μπορούσαν νά λύσουν τόσα καί τόσα προβλήματα, όμως μόνο 
ή σκαπάνη τού αρχαιολόγου καί τού άρχαιοϊστοριοδίφου μπορεί νά διασάφη
ση καί νά ξεχώση από την τέφρα, πού ό πανδαμάτωρ χρόνος έρριξε καί σκέ
πασε. ’Αρχαιολογικές έρευνες δμως δεν έγιναν, τά καθεστώτα τής Θράκης 
6έν τό έπέτρεψαν. νΕτσι μένομε, σ’ εκείνα πού μάς είπαν οι παλιοί καί στά 
συμπεράσματα πού έβγαλαν οί νεώτεροι μά άπό μακρυά, καί μέ ενα σωρό 
υποθέσεις στή μέση.

Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Ε Π Ο Χ Η

Ή  Θράκη, τό νοτιοανατολικό αυτό άκρο τής Ευρώπης, κατοικήθηκε ά
πό πολύ ενωρίς, ίσως ένωρίτερα καί άπό τήν κυρίως Ελλάδα. Έ ν  τούτοις λεί
πουν τά τεκμήρια καί οί πηγές διά νά μπυρέσωμε νά χρονολογήσομε ακριβώς 

τήν περίοδο καθ’ ήν έποικίσθη. Έ π ’ αυτού, καθώς καί τοΰ ετέρου ζητήματος 
τής ετυμολογίας καί τής έννοιας τής λέξεως Θράκη, πολλές υποθέσεις έγι
ναν καί πάμπολλα παλαιόθεν έλέχθησαν καί έγράφησαν. Ε μείς εδώ θά προ
σπαθήσουμε νά εΐπωμεν, οσα μόνον χρειάζονται καί αρμόζουν στό ιστορικό 
μέρος περί Σαμμακόόου, καί στη προκειμένη περίπτωσι ύφείλομεν νά γρά- 
ψωμεν περί αυτών, διότι ή παναρχαία ίστορία καθώς καί τά παμπάλαια ζη
τήματα τά σχετιζόμενα μέ τήν Θράκην αφορούν καί τό επί μέρους Σαμμά-
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:oCov <χιteatoc. Ή  Θράκη λοιπόν, καθώς φρονεί δ K R E T SC H M ER ^1) κα- 
τεκτήθη υπό των Θραχικών φύλων ήδη άπδ τής 3ης χιλιετηρίδος π.Χ. κατά 
ήε τον M ETER (1 2), περ'ι την 2α π. X. χιλιετηρίδα. Αύταΐ a t δύο έπικρατέ- 
οτεραι γνώμαι, παρά την χιλιετή διαφορά, έν τούτοις ενισχύουν τήν γνώμην 
περί αρχαιότητας τού εποικισμού τής Θράκης, Τά Θρακικά φύλα άνήχουν 
πιθανότατα στην Ίνδοευρωπαϊκή ή Τνδογερμανική Ά ρία  ομοφυλία. Θά 
ήταν όμως προτιμύτερον νά έχρησιμοποιούντο αί όνομασίαι Τνδοκελτική φυ
λή ή Ίαπετικοί λαοί, προερχόμενοι έκ τού υιού τού Νώε Ίάφ εθ . Π ερί τού 
πόθεν ξεκίνησαν και διεσπάρησαν αυτά τά φύλα υπάρχουν δύο Ισχυραί γνώ- 
μαι. Ή  πρώτη έχει ώς σημεϊον έξορμήσεως τδ όροπεδιον τού ’Αραράτ. Ή  
διασπορά, κατ' αυτήν, διεμοιράσθη προς τρεις κατευθύνσεις ή μία προς τήν 
Θράκη, οπού έγκατεστάθησαν, ή δεύτερα στήν ενδότερα Μικρά ’Ασία καί ή 
τρίτη κατέλαβε τά παράλια τής Μικρός ’Ασίας, τάς νήσους τού Αιγαίου πέ
λαγους και τήν ύπύλοιπη Ελλάδα. Ένισχύεται αυτή ή άποψις άπδ τάς πολ- 
λάς ομοιότητας καί συγγένειας, αί δποϊαι παρουσιάζονται μεταξύ Θρακών 
και Μικρασιατών. Ή  άλλη άποψις λέγει ότι οι Θράκες ξεκίνησαν άπδ τήν 
κεντρώα Ευρώπη καί διεσπάρησαν προς τά κάτω. Οί Θράκες, κατ’ αυτούς, 
άνήκουν στά Πελασγικά φύλα, έθνσλσγικώς, τά όποια κι’ αύτά άνήκαν στήν 
Τνδοκελτική ομοφυλία. Κατά τήν κάθοθύν τους οί Θράκες άπεσχίσθησαν 
άπδ τούς Πελασγούς καί άπετέλεσαν έθνος ξεχωριστόν. Κατά τήν νεολιθική 
εποχή περί τδ 4.000 - 2.200 π. X. συνώδευσαν τους Πελασγούς κατά τήν 
κάθοδόν τους στά ενδότερα τής Ελλάδος, με σκοπόν εκπολιτιστικόν. 'Οπωσ
δήποτε και αυτή ή άποψις έχει πλείστα όσα τά ένισχύοντα αυτήν. Κ ι’ έδώ 
ύπάρχουν σχε'σεις καί συγγένειαι γλωσσικοί, επί των μνημείων καθώς και 
των έθίμων, μεταξύ Θρακών καί κυρίως 'Ελλάδος. Πάντως οίανδήποτε άπο- 
■ψι δεχθούμε είναι ύπέρ ημών. Ή  Θράκη είχε στενάς σχέσεις με τούς Προ- 
έλληνας καί προπάντων είχε πάμπολλους καί ποικίλους τούς συγγενικούς δε
σμούς καί τάς επιδράσεις έξ άμφοτέρων τών μερών, τάς δποίας θά ίδωμεν 
κατωτέρω. Έ τσ ι λοιπδν δυνάμεθα νά πούμε ότι οί Θράκες ήσαν άδελφοί τών 
Ελλήνων καί έξάδελφοι τών Γερμανό - Σκανδιναυών. Περί τής έτυμολο- 
γίας τής λέξεως Θράκη πολλά λέγονται. Κατά τήν προχρισπανική εποχή ή 
λέξις Θράκη καί Θράκες ήσαν συνώνυμα τής λέξεως Θρήσκος καί Θρησκεία, 
πού έχουν τήν αυτή ρίζα, Ιδίως μέ τήν λέξιν τής ’Ιωνικής διαλέκτου Θρήκη 
καί Θρηίκη, ούχί όμως μέ τήν σημασίαν κατά πού δίδομε σήμερον είς την 
λέξι θρησκεία, αλλά μέ τήν έννοια τής Θεοσεβειας καί τής λατρείας. Οί Θρά
κες έφημίζοντο ακριβώς διά τήν θεοσέβεια αύιήν. Δευτέρα γνώμη, κατ’ έ-

1) Kretschmer. Norde und Gerche, Einleitungin die Altertums wissenschaft, τόμος 
1, Sk£. 2α 19 Ϊ 2 σελ. 172 Leipzig.

2) Meyer, Geschichte dee Altertums. ταμ. 1ος, 2<r otX. 665.
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ξοχήν σπουδαία, είναι έκείνη του Ίωσήπον Φλαβίου. του Εβραίου Έλληνι- 
στού, πανί έζησε τον Ιον μ, X. αίώνα, ή οποία έξαρτά το όνομα έν, του έγγυ- 
νού τού Νώε κα'ι υίού τού Ίάφ εθ , Θείρη (Γεν. κεφ. ΙΟον). Λέγει δε χαρα
κτηριστικά ο Ίώοηπος: «Βείρης δε Θείρας μέν έκάλεσεν ών ήρξεν. "Ελλη
νες δε Θράκας αυτούς μετιονάμασαν». Λύτη ή γνώμη είναι εξαρτημένη με 
την θεωρία τής έξ Α ραράτ προελενσεως των Βρακών. Εΐς ‘Αραράτ. έ'η Οαοε 
ό Νώε μετά των τέκνων και έγγόν<ον. Ό  υίδς αύτοϋ Ίάφ εθ  είναι ό αρχη
γός των Ίαπετικών λαών, δ δε εγγονός του πιθανότατα τότε ώδήγηοε μέρος 
τοΰ πλήθους εις την Θράκην, έξ ον και τό ονομα. Ό  Κωνσταντίνος ό Ιίορ- 
φυρογέννητος είχε την γνώμην οτι ώνομάσθη Θράκη, έκ τού ονόματος μυθι
κού βασιλέως αυτής, 6 οποίος έλέγετο Θράξ καί ήτο νιος τού 'Άρεως. Κατ' 
άλλους πάλιν έκ τού ονόματος τής Τιτανίδος νύμφης Θράκης, συζύγου τού 
Κρόνου, μ^τά τοΰ όποιου εκαμεν υιόν όνόματι Δόλογκον, οθεν τό πρώτον 
έθνος των Θρακών ήοαν οί απόγονοι αυτού, ονομαζόμενοι Αόλογκοι. Έχέρα 
δέ γνώμη είναι έκείνη κατά την όποιαν ή λέξις Θράκη, παράγεται έκ τής 
Σημιτοπερσικής λέξεως ΤΉ *— RAG IT πού σημαίνει πόρος, και έξ αυτής, 
Θράκη σημαίνει ή χώρα ή όποια εΰρίοκεχαι πλησίον περάσματος, δηλαδή τοΰ 
Βοσπόρου. Καμμίά έξ αυτών των γνωμών δεν μπορεί νά σταθή μόνη της και 
άφ’ έαυτής. 'Ό λα ι χωλαίνουν. Ιίάντω ς ή σημασία τής λέξεως Θράκη έχει 
σχέσιν μέ ολας τάς ανωτέρω υποθέσεις. Άναμφισβητήτως ή Θράκη έπεξετ.εί- 
νετο'γεωγραφικώς πέραν τών γνωστών σημερινών ορίων, όμως ουδόλως εν
διαφέρει τον Ιδικό μας σκοπόν ή περί αυτού άνάπτυξις. Αί άρχαιότεραι γρα- 
πταί μαρτυρίαι περί Θράκης είναι αί τού Όμήρου καί τού Ξενοφά νους. Ό  
'Ό μηρος μάλιστα αναφέρει τήν Θράκη ώς «Έριβώλακα» δηλαδή εύφορον 
καί γόνιμον καί ασφαλώς θά έννοή τήν πεδινή Θράκη, καθώς και «ίπποπό
λους» τούς Θράκας Ονομάζει, διότι ήσαν φημισμένοι διά τούς εξαίρετου; ίπ 
πους των. Επίσης αναφέρει οτι οί Θράκες υπήρξαν σύμμαχοι τών Τρώων 
καί φίλοι. Φανερά άπόδειξις τής συγγένειας αυτών, ήτο, οτι συνεννοούντο 
μεταξύ των άνευ διερμηνέως. ΑτΥυό έξ άλλου πιστοποιείται καί έκ τής άνασκα- 
φής τού σωζομένου τύμβου τού Πρωτεσιλάου G ) εις τήν Έλαιοΰντα. Τά 
κτερίσματα τά οποία εύρέθησαν εκεί δεν διέφερον καθόλου από εκείνα τά ό
ποια έφερε εις φως ή σκαπάνη τού Σλήμαν εις Τροίαν. Τήν σχέσιν μεταξύ 
Θρακών καί Τρώων αναφέρει καί ό Στράβων, δστις λέγει: «Πολλαί δ' ό- 
μωνυμίαι Θραξί καί Τρωσίν, οίον Σκαιοί Θράκες τινές καί Σκαιός ποταμός 
καί Σκαιόν τείχος καί έν Τροία Σκαιαί πύλαι. Ξάνθιοι Θράκες, Ξάνθος πο
ταμός έν Τροία, *Άρκτβος ποταμός (παρά τό Σαμμάκοβον) ό έκβάλλων εις 
Εύξεινον, Άρίσβη έν Τροία» κ.λ.π. Ό  'Ό μηρος επίσης λέγει οτι οί Θρά
κες ήσαν βάρβαροι, δμως δεν αγνοεί οτι αυτοί υπήρξαν καί οί είσηγηταί τής

Βασιλεύς τής Θεσσαλίας, έφσνευθη urro τού *Έκτορος
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λατρείας τού Διονύσου καί των Μουσών, έπίσης έκ τής όμοιότητος των εύρε- 
θέντων μυκηναϊκών τάφων νοτιανατολικώς των Σαράντα Εκκλησιών πρός 
τούς τάφους τής Άργολίδος, συμπεραίνεται οτι μεταξύ Θρακών καί κυρίως 
Ελλάδος, ύπήρχε μεγάλη σχέσις, καί οτι ή Θράκη δεν ήτο άμοιρος πολιτι
σμού. Ή  Θράκη έκατοικείτο υπό παμπληθών φυλών, τών οποίων μόνο τά 
ονόματα σώζονται στον 'Όμηρο καί σέ άλλα γραπτά μνημεία. Σ ’ αύτή την 
παναρχαία έποχή, -πού γίνεται σχεδόν μυθική, ζούσαν οι Δόλογκοι, περί τών 
οποίων είπαμε πόθεν έλκει ή καταγωγή τους. Ή σ α ν  ένας λαός φύσει ειρη
νικός κι’ είχε σχετικόν πολιτισμό. Διέμεναν πιθανώς περί τήν περιοχήν τού 
Μικρού Αίμου, ώς συμπεραίνεται, διότι Δολογκιάς έλεγε to κυρίως ή Θρακι- 
κή χερσόνησος. Επίσης ύπό τού Όμηρου άναφέρονται οι Γέται, οί Σίθωνες 
κι’ οί Κίκωνες, τούς όποιους έπεσκέφθη ό Όδυσσεΰς, καί ό μυθικός Βασι
λεύς αυτών Μάρων εδωκε τό κρασί, εις αυτόν, τό περίφημο κρασί τής Θρά
κης, μέ τό όποιο πότισε τον Κύκλωπα, κατόπιν, δταν εύρέθη στη χώρα του. 
Επίσης σΐον 'Όμηρο άναφέρονται κι’ άλλοι μυθικοί βασιλείς έκτος τού Μά- 
ρωνος, όπως ό Διομήδης, ό Κισσεύς, πατήρ τής Εκάβης, σύζυγος τού Π ρ ι
άμου, ό Οΐαγρος, αρχαιότατος βασιλεύς τής Θράκης, πατήρ τού Ό ρφέως, δ- 
στις ώνομάζετο καί Οίαγρίδης, ό Πείρσος καί ό Ρήσσος οί όποιοι λέγεται, οτι 
έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο, βοηθούντες ένόπλως τούς Τρώας, ό Πόλ- 
τυς, ό Πολυμνήστωρ ή Πολυμήστωρ, άναφερόμενος υπό τού Όμηρου καί 
τού Εύριπίδου, ό Τέγυρις καί ό Τηρεύς. Διά τούς βασιλείς αυτούς τίποτε-τό 
συγκεκριμένον δεν διεσώθη, καί ούδέν δυνάμεθα νά είπωμεν γιά  τάς φυλάς 
εις τάς όποιας έβασίλευαν. Αυτή είναι, έν συντομίρ, ή προϊστορία τής Θρά
κης καί ταυτοχρόνως τού Σαμμακοβίου ή μάλλον τής γής έκείνης, όπου με- 
τέπειτα έκτίσθη καί έμεγαλύνθη τό Σαμμάκοβο.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ι Χ ΡΟ Ν Ο Ι

Κατά τήν ιστορική πλέον περίοδον έχομε περισσοτέρας πληροφορίας, 
περί Θράκης από αξιόπιστους πηγάς καί τό σπουδαιότερου είναι οτι κατ’ 
αύτάς δυνάμεθα νά περιορισθώμε στο είδος, δηλαδή, στήν εδαφική έκείνη 
περιοχή, διά τήν οποία ένδιαφέρεται τό βιβλίον τούτο, άφήνοντες τήν γενι- 
κωτέρα ιστορία τής Θράκης, ή όποια, άναμφισβητήτως, λόγω τού μεγέθους 
της, είναι δύσκολου νά άναπτυχθή καί νά καταγραφή έδώ. Κατά τήν Ιστορι
κή πλέον εποχή έχομε πληροφορίας περί Θράκης από τον Πατέρα τής Ιστο
ρίας Ηρόδοτον, τον Θουκυδίδη, τον Ξενοφώντα, τόν Θεόπομπον, τον ’Αρι
στοφάνη, τούς τραγικούς Αισχύλον, Σοφοκλή, Ευριπίδη, καί έν τέλει από τόν 
μεγάλο Γεωγράφο Στράβωνα. Έ κ τού Ηροδότου μανθάνομεν οτι τό έθνος 
τών Θρακών ήτο μέγιστόν πάντων, μετά από τό έθνος τών ’Ινδών, καί οτι 
ήθελε είναι άκατανίκητον, άν ήτο ήνωμένον. 'Ό μω ς, δυστυχώς διαιρείτο είς 
διαφόρους λαούς καί φυλάς αύτοδιοικουμενας. Τοιουτοτρόπως ή δύναμις
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καί ή ισχύς διεσκορπίζετο, καί κατηναλίσκετο στους μεταξύ των πολέμους. 
'Ένεκα τούτου οι βράκες ήσαν ασθενείς, ΙΊάμπολλαι είναι αί φυλαί, αί ό
ποιαν ήσαν έγκατεσπαρμέναι εις ολόκληρον την εδαφική περιοχή, που εκα
λείτο Θράκη. Κατά τον Στράβωνα υπήρχαν 22 καί πλέον έθνη, τά ύποΓα 
ήδύναντο νά παρατάξουν 200.000 πεζούς καί 15.000 ιππείς, πράγμα τό ό
ποιον φανερώνει ότι πλέον των 2.000.000 Θρακών κατοικούσαν την χώραν. 
Έ κ των φυλών τούτων αί σπουδαιότεροι των αναφερομενων είναι οί 'Άρ- 
τάκοι, οι Βίστονες, οι Βησσοί, οί Βύρσαι, οί Γεται, οί Δανθαλύταν οί Θυ- 
νοί, οί Κρόβυξοι, οίΜυσοί. οι Νιψαΐοι, οί Όδρυσαι, οί Σκυρμιάδαι, οί Τρι- 
βαλλόί καί πλεΐστοι άλλοι. Εις τήν περιοχήν τής Βορειοανατολικής Θράκης 
ένθα καί τό Σαμμάκοβον, διέμεναν, προς μέν τήν παραλία τού Εύξείνου 
Πόντου, οί Θυνοί καί οί Βιθυνοί, προς δέ τό εσωτερικόν τής χώρας οί Ά - 
σιαι ή Αστοί. 'Επίσης από τον Ξενοφώντα καί τον Θεόπομπον άναφέρονται 
ώς συγγενή φύλα προς τους Θυνοΰς, καί τά οποΐα διεμενον στην αυτή περιο
χή, οί Ααδέψοι, οί Τρανυψοι, ή Νυψαϊοι, οί Μελανδίται καί οί Μελινοφάγοι, 
ονομασθέντες τοιουτοτρόπως'υπό τού Ξενοφώντος, διότι ώς κυρία τροφήν 
είχαν τήν μελίνην (αραβόσιτον). Καθ' ολην τήν διάρκειαν τής ιστορικής 
αυτής περιόδου, δηλαδή από τον 8ον καί 7ον π. X. αιώνα, 6 πληθυσμός τής 
περιοχής αυτής ύπέστη διαφόρους μεταβολάς κατά καιρούς. Κατά τά μέσα 
τού 8ου αίώνος άναφερονται κάθοδοι βορείων λαών, μέ σκοπόν τήν διαρ- 
παγήν καί τήν λεηλασίαν. 'Τπό τήν πίεσιν αυτών των επιδρομέων, πολλοί λαοί 
τής Θράκης μετηνάστευσαν, δπως οί Μυσοί καί οί Βρύγες ή Φρύγες. Εις 
τήν περιοχήν μας, διά πλοιαρίων, μετηνάστευσαν οί Βιθυνοί είς Μικράν 
Α σίαν όπου ίδρυσαν άπιικία, πού είναι ή γνωστή μετέπειτα ώς Βιθυνία. 
Κατά τήν ιδίαν περίπου εποχήν, καθ’ ήν οί Βιθυνοί έφευγαν διά τήν Μι- 
κράν Ασίαν, ’Ίω νες τής Μιλήτου, αφού πέρασαν τήν Προποντίδα, είσήλ- 
θαν είς τον Ενξεινον Πόντον, καί στήν παράλιον περιοχή τού τόπου μας 
ίδρυσαν Ίωνικάς αποικίας. Είναι γνωστόν δτι τήν Άπολλωνιακή άποικία, ή 
όποια έπεξετείνετο από τήν Άγχίαλον μέχρι τής Θυνιάδος καί τής Σαλμυ- 
δησσού, ίδρυσε ό ’Αναξίμανδρος, 6 φιλόσοφος καί εφευρέτης τού ημερολογίου 
διά τού ήλιακοϋ συστήματος, ηγούμενος Μιλησίων Θαλασσοπόριον. ‘Επίσης 
καί Δωριείς έγκατεστάθησαν σΤ άλλα σημεία τής Θράκης, πλησίον τής χώ- 
ρτς ημών, πράγμα τό όποιον σημαίνει οτι από τον έβδομον αιώνα άρχισε 
η διείσδυσις τού Ελληνικού πολιτισμού καί τού Ελληνικού πνεύματος είς 
τού: Θράκας. Καυχώμεθα δέ δτι έξ όλων των Θρακών, οί πλησίον τών πα
ραλίων κατοικούντες πρώτοι έδέχθησαν τήν Ελληνική έπίδρασι. Βεβαίως ή 
ειρηνική καί πολιτιστική εισβολή τών ’ ίοίνων έγίνετο βαθμηδόν καί κατόπιν 
προφυλάξειον, διότι οί κατοικούντες είς τά ενδότερα ήσαν κατά τό μάλλον 
βάρβαροι καί έχθρόξενοι. Κατά τήν περίοδον αυτήν τών εκπολιτιστικών έξ 
Ιιονίας εισβολών, ολόκληρον σχεδόν τήν περιοχή τής Βορειοανατολικής
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Θράκης χατεΐχον οί νΑσται, ή ’Αστοί, άρχαιότατος Θραχιχος λαός, ό όποιος 
κατοικούσε υπέρ τό Βινζάντιον είς την μεταξύ ΙΙερίνθου (Ηράκλειας) καί 
’Απολλωνίας (Σωζουπόλεως) έχτεινομένην χώραν, Έ κ  τού Ξενοφώντος 
(Κυρ. Ά νάβ. V II  5,12), τού Διοδώρου, τού Σικελιώτου, τού Άρριανού (Π ε- 
ριπλ. Εύξ. Πόντου 37) χαί τού Στράβωνος (V I I  319) μανθάναμεν 5τι οί 
χάτοιχοι τής χώρας αυτής ήσχολούντο κυρίως είς την ληστείαν των ναυαγών, 
των έχόντων την ατυχία νά ναυαγήσουν είς τά άγρια παράλιά των. ^Εβλεπαν 
δέ μέ κακό μάτι τούς ξένους πού άρχισαν νά πλημμυρίζουν την χώρα τους 
ηέρνοντες ενα κανούργο πολιτισμό. Ποιοι βασιλείς έβασίλευσαν, καθ’ όλην 
αυτήν την έποχήν, είς τούς Αστούς, είναι άγνωστον. Πρωτεύουσα τού Β α
σιλείου των Αστών, κατά την παράδοσιν, ήτο ή Βιζύη. ’Από τήν έποχήν 
εκείνη, ή περιοχή τού μετέπειτα Σ αμμακοβίου, ήτο στενά έξηρτημένη μετά 
τής πόλεως ναύτης. Κατά τον Πλίνισν (IV , 7) ήτο ή άκρόπολις των Βασί
λειον τής Θράκης από τής έποχής τού μυθικού βασιλέως της Τηρέως. Περί 
τής κτίσεως καί τού ονόματος τής πόλεως, ό Η σύχιος 6 Μιλήσιος λέγει ό
τι εκεί έτρέφετο ή νύμφη Βιζύη, ή όποια άνέλαβε ν ’ άναθρέψη τον υιόν τού 
Ποσειδώνος καί τής Κερόεσσης, θυγατρός τής ’Ιούς, Βύζαντα, ό όποιος άρ- 
γότερον έκτισε τήν πάλιν, εις τήν οποία έδωκε τό όνομα τής τροφού του καί 
πρώτης κατοίκου τής περιοχής Βιζύης. Πότε ακριβώς έκτίσθη ή πόλις είναι
τελείως άγνωστον καί δεν υπάρχει ούδέν έστω καί διά υποθέσεις. Τό μόνο 
πού δυνάμεθα νά πούμε είναι τούτο: ή Βιζύη ίσως είναι ή αρχαιότερα πό
λις τής Θράκης ή τουλάχιστον τής Βορειοανατολικής. Οί ’Αστοί, παρ’ δλην 
τήν ’Ιωνική έπίδρασιν συνέχισαν τάς λεηλασίας καί τάς άρπαγάς των έμπο- 
ρευμάτων τών ξένων πλοίων, πράγμα τό όποιον αναφέρει κι’ ό Αισχύλος
είς τον Προμηθέα του. Τήν δέ περιοχή δπου έδρασαν λεηλατούντες, ό ίδιος 
τήν ονομάζει «Σαλμυδησία γνάθον», ίσως καί έκ τού σχήματος τό όποιον έ
χει ο κόλπος περί τήν Μήδεια. Οί λεηλασίες αυτές όμως περιωρίσθησαν, ό
ταν περί τά τέλη τού 6ου αίώνος είσήλασε είς την Θράκην Περσικός στρα
τός με επικεφαλής.τό Δαρεϊο τον 'Τστάσπουν. Τά γεγονότα, τής ιστορίας τής 
Θράκης από τήν περίοδον αυτήν καί έντεύθεν, αρχίζουν νά έχουν στενωτέ- 
ρας σχέσεις μέ τά γεγονότα τής υπολοίπου 'Ελλάδος, ή Θράκη πλέον αρχίζει 
νά εξελληνίζεται μέ ταχύν ρυθμόν.

Ή  Εποχή του 5ου καί 6ου π.Χ . αίώνος
Εκεί, περί τά τέλη τού 6ου αίώνος, καθώς ό Ηρόδοτος λέγει (βιβλ. 

4σν), δ Δαρεΐος ό 'Τστάσπους άπεφάσισε νά έκστρατεύση κατά Σκυθών, οί 
οποίοι εύρίσκοντο περί τον Ηστρον ποταμόν άνωθεν τού Μικρού Αίμου. 
Π ριν φθάσει εκεί έπρεπε νά καθυποτάξη τά Θρακικά φύλα. Τοιουτοτρόπως 
λοιπόν, «πριν δέ άπικέσθαι επί τόν Ηστρον, πρώτους αίρέει Γέτας, τούς άθα~ 
νατίζοντας'οί μεν γάρ τόνΣαλμυδησσόν εχοντες Θρήϊκες καί υπέρ Άπολλω-
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νίης τε χαί Μεσημβρίης πολιος οικημενοι, καλούμενοι δε Σκυρμιάδαι χαί 
Νιψαϊοΐ (Τρανίψαι) αμαχητί σφέίας αύτούς παρέδοσαν Δαρείψ* οι δε Γέταί 
προς αγνωμοσύνην τραπόμενοι αύτίκα έδουλιόθησαν, Θρηΐκων έόντες άνδρηϊ- 
ότατοι χαι δικαιότατοι» (Βιβλ, 4ον 02-94). Κατ’ αύτδν τον τρόπον ο Δα- 
ρεϊος υπέταξε τα φύλα εκείνα της περιοχής αυτής, τά δποΐα έμπόδιξον αύτδν 
εις την προέλασίν του. Έστρατοπέδευσε δέ μετά τάς νίκας του αΰτάς εις τούς 
πρόποδας τού Μικρού Λιμού, εις τάς πηγάς τού Τεάρου ποταμού (παρά την 
σημερινή Γέννα, πάλιν τής περιφέρειας Σαράντα Εκκλησιών), οπού εύρέθη 
επιγραφή επί αναμνηστικής στήλης, ή οποία έγράφη κατόπιν διαταγής τού 
Δαρείου, πού είχε ένθουσιασθή διά τά ολοκάθαρα καί δροσερώτατα νερά 
τού Τεάρου. Γράφει δε ή επιγραφή: «Τεάρου ποταμού κεφαλαί, ύδωρ άρι
στόν τι καί κάλλια τον παρέχοντα πάντων ποταμών καί επ' αύτάς έπικέτο, ε
λαύνω ν επί ΣκύΟας στρατόν, άνήρ άρ ιστός τι καί κάλλ ιστός πάντων ανθρώ
πων, Λαρεΐος δ 'Ύστάσπους Περσέων τε καί πάσης τής ηπείρου βασιλεύς». 
Έ κ τού σημείου τούτου έξελαύνει κατά των Σκυθών, πιστεύω ν ότι θά καθυ- 
ποτάξη, πάντα τά φύλα τής Θράκης. Π ράγματι, ή τεραστία δ ύ να μις του υ
πέταξε πάντα τά Θρακικά βασίλεια, πλήν ένος, τών Όδρυσών. Αυτοί ούδέ- 
ποτε- ύπετάγησαν εις τούς ΙΙέρσας, όντες βίαιοι, ορμητικοί, γενναίοι καί ά- 
γαπώντες υπερβολικά την ελευθερίαν. Οί Όδρύσαι, οΐ οποίοι υπήρξαν μία 

άπδ τάς σπουδαιοτέρας φυλάς τής Θράκης, αν όχι ή σπουδαιότερη, ήάαν αρ
χαιότατοι, όσον αφορά τον χρόνο τής καταγωγής τσ>ν. Τδ όνομά τους κατά
γεται έκ τού γενάρχου των, αρχαιότατου' μυθικού βασιλέως τής Θράκης Ό - 
δρύσου. καθώς ύ Κλήμης δ Άλεξανδρεύς εις τούς «Στρωματείς» του (Τομ. 
Δ ' 89) αναφέρει. Κατώκονν κατά τον Ηρόδοτον, εκατέρωθεν τού Άρτίσκου 
ποταμού (ίσως τού σημερινού Τούντζα) καί τού Έργινου, κατά δέ τον Στρά
βωνα έφθασαν μέχρι τής Οδησσού (Β άρνα). Ως μυθικός βασιλεύς αύτών 
φέρεται ό μεγάλος Ό ρφεύς. Η  ιστορική όμως αύτών έμφάνισις γίνεται ά
πδ τον έκτον π, X. αιώνα. Ό  πρώτος ιστορικός βασιλεύς αύτών είναι ό Τή- 
ρης, (νά μή συγχέεται μέ τον Τηρέα) ό όποιος ήτο καί ό ιδρυτής τού μεγά
λου1 Βασιλείου τών Όδρυσών. Ό  Τήρης έπολέμησε τον Δαρεΐον καί επέφε
ρε εις «υιόν πολλά πλήγματα.

Ή  μ ή υποταγή τών Όδρυσών εις τον Δαρείον έπέφερε την άποτυχίαν 
τής εκστρατεία; του. Μ ή εχων τά νώτα του ασφαλή, καθώς καί τούς ανεφο
διασμούς του, ούδέν κατώρθωσε κατά τών Σκυθών, καί παρ' οτι διέβη τδν 
Δονναοιν ποταμόν,ήναγκάσθη νά εγκατάλειψη τδν αγώνα καί νά έπιστρέψη 
εις την χώραν του. Επειδή όμως κατείχε την ’Αστική χώρα, άπέστειλε έκ 
Περσίας, τδν στρατηγόν Μεγάβαζον, διά νά έπιτηρή τά Θρακικά φύλα. Αυ
τός ό στρατηγός παρέμεινε εκεί, μέχρι τής καταστροφής τού Ξέρξου, την 
όποιαν ΰπέστη ύπδ τών Ελλήνων. Κατά την περίφημον κάθοδον τού Ξέρξου, 
τώ 480 π. X., διά νά καθυποτάξη τήν Ελλάδα, τά Θρακικά φύλχι καί μάλι-
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cηα  οι Όδρύσαι, προέβαλαν άντίστασιν, έπιψέροντες εις αυτόν ζημίας. Ά λ
λα λόγψ του όγκου των Περσικών στρατευμάτων δεν κατώρθωσαν πολλά. 
Κατά την έπαίσχυντον όμως έπιστροφήν τά ήττημένα περσικά στρατεύματα, 
έδσκίμασαν την μετά μανίας έπίθεσιν των Θρακών, πράγμα τό όποιον ολοκλή
ρωσε την καταστροφήν. Μετά την ευτυχή έκβασι των Μηδικών πολέμων, οί 
Πέρσαι έξεδιώχθησαν καθ' ολοκληρίαν από την Θράκην. Εις την άπελευθέ- 
ρωσιν των Θρακών από τούς Πέρσας συνέδαλαν σπονδαίως οί Αθηναίοι, 
των όποίιον επικεφαλής ήτο ό Κίμων. Κατά την περίοδον ταύτην, ό Τήρης, 
ο βασιλεύς τών Όδρυσών, τού κατ’ εξοχήν Ισχυρού βασιλείου τής Θράκης, 
ηύρε την ευκαιρίαν, λόγω τής μεγάλης αδυναμίας τών άλλων Θρακικών 
φυλών, και καθυπόταξε τά άλλα κρατίδια, τά συνήνωσε και άπετέλεσε τό 
μεγάλο Βασίλειον τών Όδρυσών. Οί Όδρύσαι καθ’ όλην την διάρκεια τής 
Περσικής κατοχής παρέμειναν εις τά όρη. Κατόπιν όμως ορμηθεντες έξ 
Όρ-εστιάδος, πόλιν την οποίαν έκαμαν, έν αρχή τουλάχιστον, πρωτεύουσα, 
κατέλαβαν σχεδόν όλη την χώρα μέχρι Εύξείνου καί Βοσπόρου. Κατά την 
διάρκεια τών κατακτήσεών των, ούδαμοΰ καί έξ ούδενός συνήντησαν σπου- 
δαιαν άντίστασιν, Αι* αύτό, όταν εύρέθησαν είς την περιοχή τού βασιλείου 
τών Θυνών, έξεπλάγησαν διά τήν λυσσώδη άντίστασιν τήν οποίαν προέβαλαν 
ούτοι. Ουδέποτε μέχρι τότε, οί Θυνοί, άπησχόλησαν ζωηρώς τά άλλα Θρα- 
κικά κράτη. Έθεωρούντο μάλλον ώς φιλήσυχοι, ζώντες, κατά τον Ξενοφών- 
τα, ό οποίος άργότερον εφθασε είς τήν χώραν των, από τήν κτηνοτροφίαν, 
τήν όποιαν είχαν πολυπληθή, τήν μεγάλη γεωργία καί έν πολλοΐς τήν λη
στείαν καί τήν λεηλασίαν τών ναυαγίων, τών συμβαινόντων είς τάς άκτάς 
των. Μέχρι τής έποχής αυτής ουδόλως τό ονομά τους άπησχόλησε τήν ιστο
ρίαν, διά σπουδαία γεγονότα, καί τώρα εισέρχονται πανηγυρικώς είς τό προ- 
σκήνιόν της, έπειδή προέβαλαν, μόνοι αυτοί μετά τών συγγενών φυλών, τών 
Τρανιψών, Λαδιψών καί Μελανδιτών, άντίστασιν είς τά σχέδια τού Όδρυ- 
σέως βασιλέως. Οί Θυνοί κατώκουν βορειότερον, περί τήν Θυνιάδα, τήν Σαλ- 
μυδησσόν καί τήν ένδοχώρα, όπου μετά έκτίσθη τό Σαμμάκοβον. Ώνομά- 
σθησαν, κατά τήν Μυθολογίαν, ούτως, έκ τού ονόματος τού μυθικού γενάρχου 
των Θυνού, οστις ήτο υιός τού Φινέως καί άδελφός τού Βιθυνού, από τον 
οποίον κατήγοντο οί Βιθυνοί, οί μεταναστεύσαντες είς τήν παρά τον Σαγ- 
κάριον τής Μ. Α σίας, χώραν. 7Ησαν μέν πολεμική φυλή, πλήν είχον καί 
στοιχειώδη πολιτισμόν. Είχαν, κατά τον Ξενοφώντα πάντοτε, πολλά καί πυ
κνά χωρία γεμάτα σιτάρι καί μέλινη (αραβόσιτο, βλάσκα). Επομένως ήσαν 
συντεταγμένοι κοινωνικώς καί ώς γεωργοί έπεδίδοντο μάλλον είς ειρηνικά 
έργα. Έλήστευον, ναι, όμως υπάρχει καί μια παράξενη μαρτυρία τού .Νικο

λάου Δαμασκηνού, ή οποία λέγει ολως τ ’ άντίθετα. Αναφέρει λοιπόν ή μαρ
τυρία τά έξής: ίΤους ναυαγούς φιλανθρώπως δεχόμενοι, φίλους ποιούνται. 
Τών δέ ξένων, τούς μέν έκουσίως έλθόνιας σφόδρα τιμώσι, τούς δ! άκουσίως
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χολάζουσι» ( 1) τά όποΐα έξέπληξαν πολλούς κατέχοντας την νοοτροπίαν των 
παρευξεινίων φυλών. 'Ό μω ς ουδόλοις δύναται νά θεωρηθή ώς ασύστατος 
ή μαρτυρία. Π αρ’ ολην όμως την φιλειρηνική των διάθεσι, την όποια δια 
των γεωργικών έργαααδν απέδειξαν, δεν έχασαν την πολεμική ορμή των 
και μαχητικότητα, πράγμα τδ όποιον απέδειξαν εις τόν κατά τών Όδρυσών 
αγώνα. Πράγματι, μεταξύ 470 και 450 π. X. είς την χώρα τών Βυνών, συ- 
νι'Ίφθη αγρία μάχη, κατά την οποία οι Όδρϋσαι ύπέστησαν (φοβερή ήττα 
καί τό σημαντικώτερον έχασαν είς την μάχην αυτήν τον βασιλέα των Τή- 
ρην, όσης έφονεύθη έκεύ. ?Από τήν εποχή αυτή μέχρι τάς άρχάς τοϋ 4ον 
π. X. αίώνος οί Θυνοί, έμειναν ανεξάρτητοι, δεχόμενοι μόνον κατά καιρούς 
μικροεπιθέσεις. Το βασίλειον τών Όδρυσών άνέλαβε ό υιός τού Τήρη, Σιτάλ- 
κης. Ούτος έγκατέλειψε τούς Βυνούς καί επωφελούμενος εκ τών εμφυλίων 
πολέμων τών Αθηναίων καί ΓΙελοποννησίων, ηύξησε τήν κυριαρχίαν του, 
ακόμη βορειότερου. Έ πί τού Σιτάλκου, τό κράτος έφθανε από τά “Αβδηρα 
μέχρις τού ’Τστρου ποταμού. Καθ' ολην τήν διάρκειαν τής βασιλείας τού 

Σιτάλκου, συνεβασίλευαν ο Σ παρά δικός καί ό Σάδοκος. αδελφός καί ανεψιός 
τού Σιτάλκου. Ή  πρωτεύουσα τού κράτους ήτο ή Ούσκουδάμα ( Άδριανού- 
πολις) καί κατόπιν τά Κύψελα, πόλις παρά τάς έκβολάς τού ΓΈβρου είς τό 
Αίγαΐον. Π ερί τά τέλη τοΰ Ε ' αίώνος, είς τήν Βορειοανατολική περιοχή τής 
Θράκης καί τού κράτους τών Όδρυσών, ένας νέος λαός άνδρειότατος καί 
πολεμικώτατος έπέδραμε. Είναι οί Τριβαλλοί, οί όποιοι ήλθαν καί έγκατε- 
στάθησαν στην σημερινή περίπου περιοχή τού Σαμμακοβΐου. Ό  Σιτάλκης 
συνέλεξε τότε στρατό διά νά έκδιώξη τούς νεοελθόντας επιδρομείς. Είς μία 
μάχην δμως κατά τών Τριβαλλών, είς τά υψώματα τής Στράνξας, ό Σιτάλ- 
κης έφονεύθη οί δέ Όδρύσαι έτράπησαν είς φυγήν. Είς τον Όδρύσον Θρό
νον τόν διεδέχθη ό ανεψιός αυτού Σεύθης ό Α \

Ή  έποχή του 4 ου αίώνος μέχρι τής έμφανίσεως τοΰ Χρίστου

Μέ τήν θαλασσοκ,ρατία τού ’Αθηναϊκού Στόλου οί Έλληνες άρχισαν 
ανενόχλητα πιά νά εξαπλώνουν τόν πολιτισμό τους, τό έμπόριό τους, τήν 
ναυτιλία τους καί κατέλαβον πολλά παράλια όπου ίδρυσαν αποικίας. Μέσα 
6έ είς τό εκπολιτιστικό τους πρόγραμμα ήτο καί ή Αστική χώρα, ή οποία 
ήτο κατάφυτος καί καταπράσινος από δένδρα πού ηδύναντο νά προσφέρουν ά
φθονη ξυλεία, ώς οικοδομική καί ναυπηγική υλη. Ή  περιοχή μάλιστα τού 
μετέπειτα Σαμμακοβΐου έφημίζετο διά τόν πλούτον αυτόν. Τοιουτοτρόπως 
είσέδυσαν είς τήν χώραν, παραβλέποντες τό άξενον καί μοχθηρόν, έν πολ-

1. Μετάφρασης. «ΥΕκαμνον φίλους, άφού προηγουμένος τούς έδέχοντο φιλάνθρω
πος, τούς ναυαγούς. 3Απά δε τους ξένους δσοι ήρχσντο ιμέ τήν θελησιν τών Θυνων πάρα 
πολύ τιμούσαν εκείνους όμως Οι άποϊοΦ ήρχο'ντο παρά τήν θέλησίν των, τούς έτι,μώρουν >
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λοΐς, των κατοίκων. Μεγάλη προσοχή έδωκαν εις το εμπόριο εις το όποιον, 
οί 'Έλληνες, ήσαν πολύ ανεπτυγμένοι, χα'ι εις την κτηνοτροφίαν εις την ό
ποιαν ευδοκιμούσε ή Βορειοανατολική Θράχη. "Άρχισαν τάς συναλλαγάς. 
Εις τήν άρχν) μετά μεγάλης δυσκολίας. Σ ιγά  - σιγά όμως οί εντόπιοι, οί ’Ι 
θαγενείς, βλέποντες τον καλλίτερον τρόπον συμπεριφοράς, τό πνεϋμα της ει
λικρίνειας καί τής άγαθότητος ώς προς τάς συναλλαγάς, έγιναν μαλακώτε- 
ροι καί με τήν πάροδο του χρόνου έδέχοντο τά μεταδιδόμενα φώτα, τά Έλ- 
ληνικά ήθη και έθιμα. Τότε έκτίσθησαν πολλαί πόλεις, αί όποΐαι, άλλαι μέν 
σώζονται και σήμερον, όπως ή Απολλωνία (Σωζούπολις), τό Ανταίον τείχος 
(Ά γχίαλος),ή  ’Οδησσός(Βάρνα),Φιλία άκρα(Δέρκος),Διονυσούπολις καί 

Αΰλαιον τείχος ^Άγαθοΰπολις),άλλαι δέ έξηφανίσθησαν καί δεν δυνάμεθα 
νά τάς έντσπίσωμεν, γνωρίζομεν δέ μόνο τά ονόματα, ώς ή Άνδρεάκη καί 
ή Φινόπολις, αί όποΐαι πιθανόν νά εκειντο πλησίον τής περιοχής Σαμμακο- 
βίου ένθα υπάρχουν πολλά ερείπια τά όποια δεν έχουν μέχρι στιγμής μελε- 
τηθη. Τό κράτος των Όδρυσών συνέχιζε τήν ζωήν του. Έ π ί βασιλέως Σεύ- 
θου τοΰ Α ' διεσπάσθη εις μικρά κρατίδια, περί τό 410 π. X. Έβασίλευσαν 
δέ εις αυτά ό Μήτοκος ό Α ' καί ό Μαισάδης. Ό  τελευταίος αυτός εξούσιαζε
τήν Αστική χώρα καί κατώρθωσε διά επιμιξιών νά έξουσιάση καί μερικάς 
Θυνικάς φυλάς όπως των Μελανδεπτών καί των Τρανιψών. Φαίνεται όμως 
ότι έφέρθη μάλλον άγρια προς τους Τρανόψας καί Μελανδέπτας. Αυτοί μή 
ανεχόμενοι ξένον βασιλέα, έξεδίωξαν αυτόν περί τάς άρχάς τοΰ 4ου αίώνος 
π. X. Ό  Μαισάδης άπέθανε από τήν πικρίαν που έδοκίμασε. Τήν ίδιαν περί
οδο άναφέρεται ώς βασιλεύς τοΰ Δυτικοϋ Βασιλείου των Όδρυσών ό Άμά- 
δοκος (400 π. X .). Ό  υιός τοΰ Μαισάδου, Σεΰθης Β ' άμα τή άναλήψει τής 
αρχής πήρε οτρατόν καί έξεστράτευσε εναντίον των Θυνικών φυλών,Τρανί- 
ψων καί Θυνών διά νά καταλάβη τήν πατρική αρχή. ^Ηλθε εις τήν περιοχή 
των καί τους πολέμησε, όμως δεν κατάφερε μόνος του τίποτε διότι οί βουνί
σιοι Θυνοί ήσαν αρκετά εμπειροπόλεμοι και θαρραλέοι. Κατά τήν εποχή ε
κείνη εις τήν Χρυσούπολιν, (Σκουτάρι), απέναντι τοΰ Βυζαντίου, είχε φθά- 
σει ό Ξενοφών ό Αθηναίος, ήγοΰμενος 10.000 οπλιτών, έπιστρέφοντας από 
τήν μεγάλην έκστρατείαν, τήν οποίαν περιγράφει εις τήν «’Άνάβασιν» του. 
’Έσπευσε ό Σεΰθης νά έπωφεληθή τής περιπτώσεως. "Έστειλε ανθρώπους 
του καί έζήτησε τήν βοήθεια τοΰ Ξενοφώντος. Ό. Ξενοφών έκαμε θυσία εις 
τους Θεούς διά νά μάθη άν οί Θεοί τοΰ επιτρέπουν νά όδηγήση τά στρατεΰ- 
ματά του στή Θράκη προς βοήθεια τοΰ Σεύθου. Αί θυσίαι ήσαν εΰνοϊκαί καί 
παραλαβών τόν αξιωματικόν Πολυκράτην άνεχώρησε νύχτα προς συνάντησι 
τοΰ Σεύθου. Κατά τήν συνάντησι ήρώτησε τόν Σεύθην εις τί θα έχρησιμο- 
ποίει τόν στρατόν του. Ό  Σεύθης άπήντησε οτι ήθελε χρησιμοποιήσει αυτόν 
προς άνάκτησιν τής πατρικής του αρχής τήν οποίαν έστερήθη, ύπεσχέθη 
δέ εις τόν Ξενοφώντα νά δώση, εάν τόν έβοήθοτηη είς έκαστον στρατιάιτην,
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ένα Κυζικηνόν (νόμισμα), εις Εκαστον Λοχαγόν όνο, εις τούς Στρατηγούς 
τέσσαρα. Επίσης προσέφεοε γην, βόας, και τό οχυρόν παρά την θάλασσα 
Βισάνθη.Εις δέ τον Ξενοφώ\τα ύπέσχετο νά δώση την θυγατέρα του ώς σύ

ζυγον. Μετά την συμφωνία, 6 Ξενοφών παρέλαβε τό ημισυ των μυρίων και 
κατηυθύνθη κατά των βυνών. Κ αθ’ οδόν λεηλάτησαν πολλά βρακικά χωριά 
έως ότου ήλθαν καί στρατοπέδευσην πλησίον τής Θυνιακής πεδιάδος, (Λόγ
γον Θυνιάδος). Ό  Ξενοιρών μετά τοΰ Σεύθου αποφασίζουν νά έπιπέσουν κα
τά των εχθρών πριν ούτοι -μάθουν περί τής συμμαχίας. Πράγματι, περί τό 
μεσονύκτιον ξεκίνησαν και έπορεύθησαν διά μέσου χρόνος πολλής, κατά την 
συμβουλήν τού Ξενοφώντος, προηγούμενο)ν των ίππων, ακολουθούντο)ν των 
πελταστών καί τελευταίων Ερχομένων των οπλιτών. Οΰτο> πιος άπροσδοκή- 
τως έπέπεσανέπί τών χωρίων άπηκομίζοντες άφθονον λείαν,περί τούς 1.000 
αιχμαλώτους, 2.000 βόας καί 10.000 πρόβατα. Ή  μεγάλη όμως μάχη μεταξύ 
Θυνών καί Σεύθου συνέβη εις τον σημερινόν Λόγγον τον όνομαξόμενον τότε 
Βυνών πεδίον. Ή  όρμητικότης καί ή πολεμική τέχνη τών Ελλήνων έτρεψαν 
εις άτακτόν φυγήν τούς Θυνούς, οί όποΓοι κατέφυγον εις τό όρος τό λεγό
μενον σήμερον Βεζεργένη. Ε ναντίον αύτίϋν τήν έπομένην έξεστράτευσε ό 
Ξενοφών. Αϊτοί όμως όταν είδαν έκ τοΰ όρους τον στρατόν νά βαδίζη κα
τεπάνω των συνωμολόγησαν ειρήνην καί ύπετάχθησαν. Έ π ί τέλους οί ΘυνοΙ 
εύρίσκοντο υπό τούς Όδρύσας. Ό  Ξενοφών έξεστράτευσε καί κατά τών άλ
λων Θυνικών πόλεων, όπως τής Σαλμυδησσοΰ (Μήδειας) τάς όποιας καί υ
πέταξε. ?Ίετά από αντάς τάς εκστρατείας έπέστρεψε εις Πέρινθον (ΣηλύΓ̂ 
βρίαν) άπ1 όπου άνεχώρησαν διά τήν Ελλάδα, δυσαρεστηΰέντες έξ αιτίας 
τοΰ Σεύθου, 6 όποιος δεν έπλήρωσε όσα έταξε. Π άντα τά ανωτέρω περι- 
γράφονται υπό τοΰ ίδιου τοΰ Ξενοφώντος εις τό Τον βιβλίον τής «Κύρου Ά - 
ναβάσεως». Ό  τύπος όπου έστρατοπέδευσαν εις τήν περιοχήν τής πατρίδος 
μας, μέχρις έσχάτων, έφερε τό όνομα «'Έλληνας.» πρός άνάμνησιν αύτής τής 
στρατοπε 5ε νσεως τών Ελλήνων. Κατά τήν περίοδον αυτήν, ό Ξενοφών, δεν 
αναφέρει τούς Αστούς, ενώ άντιθέτως ό Στράβων λέγει ότι εδώ, εις αύτήν 
τήν περιφέρειαν επικρατούσαν οί ’Αστοί. Εις αυτό εύρίσκουλ' άντιγνωμίαν, 
όμως τά πράγματα είναι φυσικώτατα. Έ π ί Σεύθου Β ' οί Ό δρΰσαι είχαν 
καταλάβει καί κυριαρχήσει έφ’ δλων τών φυλών, επομένως ουδόλως ήτο δυ
νατόν, ν ’ άναφέρωνται οί ’Αστοί, οί όποιοι είχον καθυποταχθή από τά μέσα 
τοΰ 5συ αίώνος εις τούς Όδρύσας, άντιθέτως μετά από τέσσαρας ολοκλή
ρους αιώνας είχαν πάλι επικρατήσει οί ’Αστοί, πράγμα τό όποιον αναφέρει 
καί δ σύγχρονος τών γεγονότων Στράβων. Π ερί τφ 38*2 άνέλαβε τό βασί- 
λειον τών Όδρυσών ό Κότυς Α \  βασιλεύς έμπειρος εις τούς πολέμους καί 
πλουσιώτατος. Συ νε μάχη σε μετά τών ’Αθηναίων, οί όποιοι τον έτίμησαν με 
τό δικαίιομα τοΰ ’Αθηναίου πολίτου καί μέ χρυσό στεφάνι. Τά κρατίδια εις 
τά όποια είχε διαχωρισθή τό κράτος τών Όδρυσών από τούς προγενέστε
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ρους βασιλείς συνηναηθησαν ύπό τού Κότυος Α ' όστις h i αυτόν τον σκοπόν 
έόοηθεΐτο ύπό τού 'Αθηναίου στρατηγού Ίφικράτους, πού έγινε καί γαμβρός 
του. Άναμφισβητήτως ό Κότυς υπήρξε σπουδαίος βασιλεύς, Εύρέθησαν εις 
την περιοχήν τής Βιζύης νομίσματα φέροντα το όνομά του καθώς και επι
γραφή. Έ κ τούτων συμπεραίνεται ότι επί τής εποχής τού Κότυος μετεφέρθη 
ή πρωτεύουσα τού κράτους από τά Κύψελα εις την Βιζνην. Ή  Βιζύη λόγω 
τής θέσεώς της, ήτο ή χατ* εξοχήν άρμόζουσα πόλις διά να γίνη πρωτεύου
σα. Αέγεται μάλιστα ότι από τού Σιτάλκου είχε τά πρωτεία. Πάντως αυτό 
5έν είναι σίγουρου. Ή  Βιζύη, κατ’ απόλυτον βεβαιότητα, υπήρξε συνεχώς 
πρωτεύουσα τού κράτους από τον Ιον π. X. αιώνα καί συγκεκριμένα από 
τον Βασιλέα Σαδάλα (οχι τον πατέρα τού Κότυος Α ')  μέχρι τής καταλύσεως 
τού κράτους υπό των Ρωμαίων. Μετά τον θάνατον τού Κότυος, τό κράτος 
πάλιν διεμοιράσθη εις τούς τρεις υιούς του, τον Βιρισάδην, τον Άμάδοκον 
καί τον Κερσοβλέπτην, δστις έκυριάρχει εις την περιοχή τής Βορειοανατολι
κής Θράκης. Ούτος διά παρασπονδιών καί παραβάσεως συνθηκών κατώρθω- 
σε νά γίνη κύριος όλης, πάλιν, τής πατρικής κυριαρχίας, "Ομως επί τής 
βασιλείας του, εις τον ορίζοντα άνεφάνη ο Φίλιππος ό Μακεδών, μετά τού 
Μεγάλου υΐοϋ του. Έ π ί Κότυος οΐ Τριβαλλοί, οί όποιοι είχον έγκατασταθή 
εις τά υψώματα τής περιοχής τής σημερινής Τρουλιάς (νά ύπάρχη άραγε 
σχέσις μεταξύ Τριβαλλών καί Τρουλιανών; πάντως οί τελευταιοωέχουν τά 
γνωρίσματα των Τριβαλλών, τουτέστι είναι υψηλοί, ριψοκίνδυνοι, υπερήφα
νοι καί άκμαΐοι,) έπέδραμαν έπί τά νότια της, έφθασαν μέχρις τής παρα
λίας, Ή  γενναιότης τους υπήρξε παροιμιώδης. Ό  Ισοκράτης εις τούς λό
γους του αναφέρει αυτούς. Καί παρ’ ότι οί Α θηναίοι τούς έθεώρουν κατ’ 
εξοχήν βαρβάρους καί απολίτιστους, έν τούτοις ό ’Ισοκράτης τούς αναφέρει 
ώς παράδειγμα διά τήν μεγίστην ομόνοιαν πού είχον μεταξύ τους καί διά 
τούτο υπήρξαν επικίνδυνοι καί φοβεροί. Π ερί δέ τής ανδρείας των λέγεται 
τό έξής: <Οί Τριβαλλοί κάμνουν εις τάς μάχας τέσσαρες φάλαγγας, ή πρώ
τη των αδυνάτων, ή επομένη τών άνδρειοτέρων ή τρίτη των ιππέων καί ή 
Τετάρτη τών γυναικών, αί όποΐαι έμπόδιζον τούς τρεπόμενους εις φυγήν 
ύβρίξουσαι αύτούςΐ. (Νικόλαος Δαμασκινός) FKAGM, H IS T . CRA CC). 
Ό  Κότυς εύρέθη είς δύσκολον θέσιν καί δ ι1 αύτό έξήτησε τήν βοήθεια τών 
’Αθηναίων. Πράγματι ό στρατηγός αυτών Χαβρίας, περί τώ 37G τούς έξε- 
δίωξε προς τήν περιοχήν απ’ όπου ώρμήθησαν. Τήν ίδιαν περίπου εποχή 
κατήλθον οί Κρόβυξοι, οί όποιοι ήσαν εγκατεστημένοι είς τήν Βόρειον Θρά
κην, παρά τόν Δούναβιν. Λέγεται ότι διέμειναν αρκετόν καιρόν περί τήν 
Μήδειαν καθώς καί είς τόν σημερινόν Λόγγον τής Θυνιάδος. Έφημίζοντο 
διά τήν τρυφήν τιον καί άναφέρεται ώς βασιλεύς αυτών ό Ίσάνθης. Πολλοί 
συσχετίζουν τά ερείπια τά. ευρισκόμενα παρά τόν Λόγγον τής Θυνιάδος μέ 
τούς Κροβύζους, ίσως διότι πολύ μεταγενέστερα ώνομάσθη ή περιοχή αυτή
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Καραβιζΰη. Τούτο τό άνομα αν και ομοιάζει κάπως με την λέξιν Κρόβυζοι, 
όμως δεν είναι καθόλου ά λ α λ ε ς  εν« τέτοιο συμπέρασμα έκ της απλής ή- 
χητικης ομοιότητας των ονομάτων (τουρκ. Καρά Βιζΰη = Μαΰρη Βιζΰη) 
Λΰταί (U η νλαι των Τριβαλλών και Κροβΰζιον, καθώς και οι Όδρΰσαι. έ- 
χοντες βασιλέα τον Κερσοβλέπτην, ή σα ν εκείνοι που ΰπέστησαν την έπίθε- 
σιν του Φιλίππου. Πριν καν βοηθηθή υπό των Αθηναίων, ό Κερσοβλέπτης 
είχε ΰποταχθή εις την δΰναμιγ του Μακεδόνος. 'Ο Φίλιππος (Μ πάπαν την 
Θράκην κατεπτΐ]οε φόρου υποτελή εις την Κραταιάν Μακεδονίαν. Οί Τρι- 
βαλλοί όμως έφερον σχετικήν άντίσταοιν, πράγμα που έ προ καλέ σε την δρά- 
σιν τον Αλεξάνδρου, υίοΰ τον Φιλίππου. Εις την περιοχήν τούτην δ Α λέ
ξανδρος συνήψε μάχην τω 355 π. X. και κατενίκησε τ'δν βασιλέα των Τρι- 
βαλλών Συρμόν, δστις είναι ό μόνος άπδ τους Τριβαλλούς βασιλείς που «να- 
φέρεται ας την ιστορίαν. Περί αυτής τής μάχης όμιλεΐ 6 Άρριανδς εις 
ιήν «Άνάβασιν τον ’Αλεξάνδρου» (διβλ. 1. 4). Ή  Μακεδονική κυριαρχία 
έπεξετάθη ώς είναι γνωστόν, είς τά περατα του κόσμου, Ό  Φίλιππος έπέ
το εψε ναι βασιλενοούν είς Θράκην οί βασιλείς της. υπό την επίβλεψην βεβαί
ως αυτοΰ. Είς ολόκληρον δέ τήν ’Αστικήν χώραν έκτισε πόλεις, οπιος Β. Α. 
τής Βιζνης τήν Πεντάπορον, τής οποίας τα τείχη σώζονται μέχρι σήμερον, 
επίσης εις τήν θέσιν Άξάμτου (νυν Πολυχρόνογλου) τής περιφέρειας Σαμ- 
μακοβίου, έκτίσθη μία άλλη πόλις, τής οποίας ανευρέθησαν κίονες καί αρ
χαία νομίσματα τοΰ Φιλίππου. Ή  υπό των Μακεδονίαν καθυπόταξις τ ή ί  Θρά
κης έπέδρασε σπουδαίιος εις τον έξελληνισμόν της. Οί Μακεδόνες ήλθον είς 
επιγαμίας μετά των Θρακών καί ήρχισαν νά υπερισχύουν τά ΈλληνικάΘλεον 
έθιμα. Μετά Υάν θάνατον τοΰ Αλεξάνδρου ή Θράκη υπετάχθηκε είς τον 
Λυσίμαχον, δ όποιος άνηγορε.ΰθη βασιλεύς τής Θράκης. Τω 313 π. X. οί 
Θράκες έπανεστάτησαν κατ’ αυτοΰ, όμως ό Λυσίμαχος (2) τους ΰπέταξε. Α 
πό τήν εποχήν αΰτήν μέχρι τής κατακτήσειος τής Θράκης υπό των Ρωμαίων 
ο τόπος ϋπέστη πολλάς περιπετείας.Περί τω 281 π.Χ. ή Θράκη περιέρχεται 
είς τάς χείρας τοΰ Σέλευκου, όστις ένίκησε τον Λυσίμαχον. Κατόπιν περιήλ
θε είς τον Πτολεμαίον, τον επιλεγόμενο Κεραυνό. ΙΙερί τά μέσα τοΰ 3ου 
π. X. αΐώνος κατέρχονται οί Γαλάται, οί όποιοι λεηλατούν τον τόπον. Περί 1 2

1. Λέγεται στι σέ μάχην κατ^ των Τριόαλλών ό Φίλιππος έτραυματίσθη εις τον 
όφθΐχλιμον καί εχτοτε Cu>tiv£ μονόφταλμος, μη δονηθ£Ϊς νά τον βερατνεύση.

2. Ά \αφέρεται ότι ό Vsocri μο;χος εσχε.ν έταΤρον η στρατηγόν φίλον Βίζυν όνάματι, 
πι&ανόν Βρά<α τήν καταγωγήν. Ό  Βίζυς λοιπόν, όταν ό Λυσίμαχος έκτιζε τήν Αυ- 
σιμάχειαν, έκτισε μίαν πόλην δίπλα στήγ τταλαιά καί κοτταστραφεΤσαν ύττ1 αότοΟ Δ ά
μαχα, τήν οποίαν ώνσμασε Βιζόη, έκ τοΰ όνσυστος αύτοΟ. (Ίωαννίοης Σαό. ‘ Ιστορία 
τής Βιζύης σελ. 9). Κατά τον Ίωαννίδην τά  Δάμστα ήτο ή αρχαία Βιζΰη, όμως 6έν 
ώνομάζετο τοιουτοτρόπως.
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τώ 184 π. X. οί Θράχες επαναστατούν πάλι χατά των δυναστών των. ό
μως ό Φίλιππος Ε ' κατορθώνει νά έπιβάλη την εξουσίαν του. Κατά τούς πο
λέμους εναντίον των Ρωμαίων, τον 2ον π. X. αιώνα, οί Θράκες βοηθούν 
τον Βασιλέα τής Μακεδονίας ΙΙερσέα τον Β ' όμως ούδείς δύναται ν’ άντι- 
σταθή στην τρομαχτική έπέλασιν των Ρωμαίων. Ή  Θράχη περιέρχεται εις 
χεΐρας των Ιναισάρων τής Ρώμης. ΙΙολλαί καταστροφαί συνέβησαν τότε και 
πολλαί πόλεις έγιναν παρανάλωμα τού πυρύς, όπως ή 'Απολλωνία περί το 
72 π. X. υπό τού στρατηγού των Ρωμαίων Μάρκου Λουκοέλλου. Κατά την 
περίοδον αυτήν άναφέρονται πάλιν οί ’Αστοί, των οποίων ή φυλή, έπι τό
σους χρόνους δεν άνεφέρετο, Οί Ρωμαίοι ολόκληρον την περιοχήν τής Βι- 
ζύης την κατέταξαν εις την P R E F E C T U R A  A STICA  (Αστική στρατη
γία) τούς δε κατοίκους ονομάζουν A S T II  ή ASTAE. Οί τελευταίοι βασι
λείς τής περιοχής, απόγονοι των Όδρυσίοκν βασιλέων, συνεργάζονται μέ τους 
Ριομαίους. Ό  Ροιμητάλκης ό Α ' (11 π.Χ. 12 μ,Χ.) υπήρξε φίλος τού Καί- 
σαρος Αύγουστου, συμπολεμήσας κατά τούς πολέμους πού είχε αυτός κατά 
τού ’Αντωνίου, Εις το πλησίον τής Βιζύης χωρίον Μαγκρυώτισσα εύρέθη 
επιγραφή, ή οποία λέγει τά εξής:

«ΘΕΟ Α ΓΙΟ  Ύ ΨΙΣΤΩ Τ Π Ε Ρ  Τ Η Σ  ΡΟ ΙΜ Η ΤΑ Λ Κ Ο ΤΣ ΚΑΙ 
Π Τ Θ Ο Δ Ω ΡΙΔ Ο Σ  ΕΚ ΤΟ Τ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Κ Ο ΙΑ Α Λ Η ΤίΚ Ο Ν  ΙΙΟΑΕ- 
ΜΟΝ Κ ΙΝ ΔΤΝ Ο Τ Σ Ω Τ Η Ρ ΙΑ Σ  Ε ΪΞ Α Μ Ε Ν Ο Σ  ΚΑΙ Ε Π ΙΤΥ Χ Ω Ν  
ΓΑ Τ Ο Σ  ΙΟ Τ Α ΙΟ Σ  Κ ΡΟ Κ Ο Σ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Ν *.

Έ ξ  αυτής συμπεραινομεν ότι 6 στρατηγός των Ρωμαίων Γάϊος Κρόκος 
έσωσε τον Ροιμητάλκην από βέβαιο θάνατο κατά τον πόλεμον εναντίον των 
Κοιλαλητών I 1) , οί όποιοι έπανεστάτησαν τότε κατά τού Ροιμητάλκους, Ό  
τελευταίος βασιλεύς των Θρακών υπήρξε ό Ροιμητάλκης 6 ΙΑ (37 - 46 μ. 
X.) σύγχρονος τού Καλλιγούλα. ''Τστερα άπ’ αυτόν ούδείς άλλος άναφέρε- 
ται, Π ρίν κλείσωμεν τούτο τό κεφάλαιον, πρέπει νά είπωμεν ολίγα τινά καί 
περί τής θρησκείας, τής γλώσσης, των ήθών καί των εθίμων, τά όποια έπε- 
κράτουν κατά την προχριστιανικήν εποχήν εις τήν περιοχήν τής Βορειοανατο
λικής Θράκης, άν καί αύτά είναι όλα κοινά σχεδόν δι’ όλους τούς Θράκας. 
Είναι γνωστόν ότι οί παλιοί κάτοικοι τής Θράκης υπήρξαν πολεμίκώτατοι 
καί ανυπότακτοι. ’Ελάτοευαν οπωσδήποτε τήν ελευθερία,'"μολονότι δεν έκα- 
μναν πάντοτε καί άρίστην χρήσιν αυτής, εάν πιστεύσωμεν μερικούς παλιούς 
συγγραφείς πού ζητούν κατά σύστημα, καί σκοπίμως ίσως, νά τούς δυσφη
μήσουν. Ή  Θράκη ήτο πολυάνθρωπος, όμως δεν συνέδεε, τούς λαούς της, 
ώς επί τό πλεΐστον, ή ομόνοια, όπως εις τούς Τριβαλλούς. Επομένως, ένεκα 
τής ασυνεννοησίας της αυτής, ή Θράκη, ήτο μάλλον αδύνατη, πράγμα τό ό

1. Κοιλαληται πιθανόν νά διέμενον εις τήν μεταξύ τής σημερινής Μηδείάς και 
Στράντζας χώ ραν, νυν επαρχία Κοιλτ|γκόζ, ( ’ I ωοτννίιδης Σαβ. Μ στ1. Βιζύης).
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ποιον συνέβαλε πολύ ώστε νά είναι έομαιον τον έκάοτοτε ισχυρού. Ή  ασυ
νεννοησία «ΰτή παρεχηρήθη καί κατά τούς μεταγενεστέρους αιώνας εν πολ- 
λο»ς. ΙΙρ'ιν έπι δράση δ Ελληνικός πολιτισμός στον τόπον αυτόν υπήρχαν 
μερικά χαρακτηριστικά έθιμα, τα όποια παρέμειναν καί εις την μετέπειτα 
έποχή, ϊχνη δε αυτών, φθάνουν ίσιος και μέχρι σήμερον. "Οπως καί είς την 
αρ/αίαν Σπάρτην, ή χειρωνακτική εργασία και ή ασχολία περί την καλλιέρ
γειαν τής γής δεν ήτο και πολύ τιμητική δι' ένα άνδρα, απ' εναντίας ήτο 
εντιμότατος εκείνος πού είχε ιός κύριον εργον του τον πόλεμον καί την οοκυ- 
σιν είς τά πολεμικά, το ίδιον συνέβαινε και είς την Θράκην. Λι1 αυτό ακρι
βώς ήααν οί Θράκες άριστοι πολεμίσταί, έχοντες καί περίφημα όπλα. Ό  “Ο
μηρος είς την Ίλιάδα του, επαινεί τά ξίφη των Θρακών, και ό Ίφίκράτης, 
φίλο; καί γαμβρός τού Κότυος, εϊσήγαγεν είς τον στρατόν των 'Αθηναίων 
τάς ασπίδας των. Κατά τον Ηρόδοτον ήσαν περίφημοι ιππείς καί πελτα- 
σταί, πράγμα τό όποιον συνέβαλε εις την πρόσληψίν των ώς μισθοφόρων 
από τά διάφορα άλλα έθνη. Ή  συνήθεια τής στίξεως τού δέρματος με που 
κίλματα πού παρέμεναν ανεξίτηλα δεν έλειπε καί εις την Θράκην. Καί σή
μερον ακόμη, εις πολλά μέρη τής Ελλάδος, οί άνθρωποι στίζουν τό στήθος 
των μ'; τό σημείον τοϋ Σταυρού. Οί Θράκες, ώς πολεμικώτατος λαός φυσικόν 
ήτο νά είναι βίαιοι καί ορμητικοί' άλλα ότι- ήσαν καί έκδοτοι είς την λαι
μαργίαν ή ότι έτρωγαν πάρα πολύ τά σκόρδα, αντυ είναι μάλλον υπερβολές 
τού Άριστοφάνους πού αναφέρει είς τούς «Άχαρνεϊς» ότι νσκορδοφαγούσιν 
οι Θράκες». Έ ξ  άλλου ήτο σύνηθες φαγητόν διά τούς άρχαίους "Ελληνας. 
"Οτι δύ έπιναν άνευ μέτρου καί έμεθούσαν υπερβολικά, αυτό πρέπει νά τό 
δεχθούμε μέ κάποιαν έπίφύλαξιν «επιεικώς δ' είσί πάντες οί Θράκες π ολ ύ
πατοι» λέγει ο Θεοφάνης,καθώς καί ότι ήσαν υπερβολικά φιλήδονοι ή ότι με
ρικά θρακικά φύλα έπεδίδοντο τάχα είς την πολυγαμίαν. “Ισως μέ την πο
λυγαμίαν ήθέλησαν μερικοί αρχαίοι συγγραφείς νά εξηγήσουν τήν άθρόαν 
παραγωγή τέκνων πού ήτο πράγματι φοβερά ηύξημένη καί ώς έκ τούτου ί- 
πώλουν συχνά τά προϊόντα τής πολυγαμίας των, άρρενα ή θήλεα, ώς δού
λους. Είναι γεγονός ότι είς τάς αρχαίας Α θήνας υπήρχε κατ’ αναλογίαν 
μεγάλο μέρος δούλων έκ Θράκης. ’Ακόμη καί ή μητέρα τού Θεμιστοκλή ήτο 
Θρτκιώτισσα δούλα. Τούς αιχμαλώτους των κατά τον πόλεμον οί ’Αρχαίοι 
Θράκες έπωλοϋσαν ώς δούλους, καί έσωαζον τούς ίδικούς των οικείους εις 
περίπτωσιν καθ' ήν υπήρχε φόβος νά αίχμαλωτισθούν. Ακριβώς έπειδή επί- 
στευον ότι ή ζωή προσφέρει πάμπολλα βάσανα, εκλαιον κατά την γέννησιν 
τέκνου, ενώ άντιθέτως έχαψαν κατά τον θάνατον. Επίσης κατά τον θάνα
τον τού συζύγου έσφαζαν, εκείνην έκ των γυναικών του, πού ήγάπα περισ
σότερον ό άποθανών. πράγμα πού συνέβαινε καί είς πάμπολλα άλλα μέρη 
τού αρχαίου κόσμου. Π α ρ1 ότι ήσαν οπωσδήποτε βάρβαροι καί απολίτιστοι, 
προ τής έπιδράσειος επάνω των τού κλασσικού Έλλην. πολιτισμού, όπως έμ-
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φανίζονται έκ τών προαναφερθέντων εθίμων καί ήθών, έν τούτοις άγαποϋ- 
α α ν  μέ πάθος τον χορόν, την μουσική καί τήν ποίησιν. Ή σ α ν πασίγνωστοι 
οί Θράκες άοιδοί, ραψωδοί, και μουσικοί. ΙΙολλοι Θράκες έγιναν διάσημοι 
κατά τήν αρχαιότητα ακριβώς διά τήν ποίησιν καί τήν μουσικήν, όπως ό 
Μουσαίος, ο Ευμολπος, ο Θάμυρις καί άλλοι, μέ επικεφαλής τον Ό ρφέα, δ 
όποιος εφθασε νά είναι τό σήμα κατατεθεν τής μουσικής καί ποιήσεως 
από άρχαιοτάτιον χρόνων. "'Οσον άφορρ τήν θρησκεία των, είχον παλυθεία, 

όμως ήτο οπωσδήποτε αυτή περιορισμένη, έν σχέσει μέ τήν υπόλοιπον Ε λ 
λάδα. Έλάτρευαν τον 'Ά ρην, τον κατ' εξοχήν θεόν τοϋ πολέμου, δστις αν
τιπροσώπευε τάς προθέσεις των. Λόγω, ακριβώς του πολεμοχαρούς χαρακτή- 
ρος των έπίστευον ολοΓ οί 'Έλληνες οτι δ 5Ά ρης είχεν ώς προσφιλές ένδιαί- 
τημά του τήν Θράκην. Οί δέ Θράκες τον ’Ά ρην έκάλουν Όδρύσιον, ασφα
λώς λόγω τοϋ πολεμικωτάτου χαρακτήρος τής φυλής τών Όδρυσών. Έλά
τρευαν επίσης τ ή ν ‘νΛρτεμιν,. τή θεά τοϋ κυνηγίου, διότι ώς είναι γνωστόν 
ΰ Θράκη, καί δή ή ορεινή, προσφέρεται διά τό κυνήγιον. '“'Αλλος θεός, δ 

όποιος έχαιρε λατρείας άπό τους Θράκας ήτο ό 'Ερμής, όχι ώς προστάτης 
τοϋ εμπορίου, άλλα μάλλον ώς πρότυπον κατεργαριάς καί άναξιοπιστίας. Ε ί
ναι γνωστόν οτι οί Θράκες έθεωροϋντο υπό τών υπολοίπων Ελλήνων ώς α
ναξιόπιστοι. Ουδέποτε έκράτησαν όλας τάς συνθήκας ή τας άνακωχάς τάς 
οποίας είχαν κάμει. Ή  αρχαία παροιμιώδης εκφρασις «Θρακία Παρεϋρε- 
σις> δηλαδή Θρακιώτικο κόλπο, ήτο ακριβώς ή χαρακτηρίξουσα αϋτήν την 
άπιστον διάθεσίν των. Έκεΐνος όμως ό θεός, τον οποίον έλάτρευαν περισ
σότερον από τους άλλους, υπήρξε ό Διόνυσος, ό θεός τοϋ κρασιού. Ή  δργτ- 
ώδης λατρεία του, τά διονυσιακά μυστήρια, ή μέχρις αναισθησίας «άκρασία* 
ή ποιητική διάθεσις που ένέπνεε, προσείλκ.υσε, ώς είναι γνωστόν, δλόκληρον 
τον Ελληνικόν κόσμον. Ό  Διόνυσος ή Βάκχος ήτο δ κατ’ έξοχήν θεδς τών 
Θρακών.Άκόμη δέ καί μετά τήν έπικράτησι τοϋ χριστιανισμού διετηρήθη είς 
τήν Θράκην, αν όχι τό όνομα, όμως ή ουσία καί τό διονυσιακόν πνεϋμα 
(πρ 6λ. καί τά πλησίον τοϋ Σαμμακοβίου τελούμενα μέχρι σήμερον «’Α

ναστενάρια:*)* Ή  γλώσσα τήν δποία ώμίλουν οί 'Αρχαίοι Θράκες ϋπήρξε ά- 
κατάληπτος. Ό  νΟμηρος λέγει εις τήν «ίΙλιάδα> ότι οί Έ λληνες ευκόλως 

συνεννοούντο μετά τών Θρακών είς τάς συναλλαγάς. Άναμφισβητήτως κα
τά τήν προκλασσική περίοδο, ή γλώσσα τών Ελλήνων δεν είχε έξελιχθη τό

σον όσον κατόπιν, ώς έκ τοϋτου αί διαφοραί προς τήν Θρακική ϋπηρξαν μάλ
λον επουσιώδεις ή δέ παρουσιαζομένη δυσκολία θά ήτο ασφαλώς είς τό ζή
τημα της προφοράς, διότι οί Θράκες είχον τραχείαν καί σκληράν προφοράν. 
Μέ τήν πάροδον όμως τοϋ χρόνου ή Θρακική γλώσσα κατέστη ακατάληπτος 
όσον προώδευε καί έκλεπτϋνετο ή Ελληνική. 'Η  πρωταρχική Θρακική γλώσ
σα έμεινε άτεχνος καί ακατέργαστος, δι’ αϋτό κατά τήν κλασσικήν έποχή καί 
μετέπειτα, έχρειάξοντο διερμηνέα οί Ιχοντες ανάγκην νά συνομιλήσουν μα-

ΘΡΑΚΙΚΑ



82 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ιΚΙΑΚΙΔΟΥ

ζί των. Ό  Ξενοφών (Κυρ. Ά νάβ. V II  2, 32) άνα φέρει ότι, περί το 400 
π. X. συνεννοήθη μετά τού Σεύθου τοϋ Β ' διά διεφίηνέως. Επομένως καί 
τότε ακόμη διετήρουν το γλωσσικήν των Ιδίωμα, Μέ την πάροδον όμως τοΰ 
χρόνου έξελληνίσθη τελείως, Ιδίως άπό τής Μακεδονικής κυριαρχίας καί έν- 
τεύθεν. Τόοον πολύ έξ ελληνίσθησαν, ώστε τον Ιον και 2ον μ, X. αΙώνα τίπο
τε 5έν σώζεται από την άρχαίαν Θρακικήν, έκτος άπο δλίγες λέξεις πού α
φορούν ονομασίας τόπων καί προσώπων π, χ, Ούστουδιζός (Χαφσά), Βουρ- 
τουδιζός (Μπαμπά - Έ σκή), Ούσκοα>δάμα (Άδριανούπολις). Ούδέν έσώθη 
επίσης γραπτόν, πλήν των 'Ελληνικών έπιγραφών και δλίγιον άλλων, όπως 
δ χρυσούς δακτύλιος τού Έζέροβου, ό όποιος φέρει επιγραφήν με Ελληνι
κούς χαρακτήρες, χωρίς όμως νά δύναται κανείς νά ξεχωρίση λέξεις καί 
νά έξαγάγη νόημα. Κατά τάς άρχάς τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας ούδεις 
Θράξ ώμίλει άλλην γλώσσα πλήν τής 'Ελληνικής. Π α ρ’ ότι μέχρι τών Π ερ
σικών πολέμων οί Θράκες έ θεωρούντο βάρβαροι υπό τών Ελλήνων, έν τού
το ις οί τελευταίοι 5ιά τών αποικιών καί τών κατακτήσεων τόσον έπέδρασαν 
επ’ αυτών ώστε οι Θράκες νά πιστεύουν ότι ή σαν ανέκαθεν συγγενείς τών 
'Ελλήνων. Αυτό θυμίζει ό Χεύθης εις τον Ξενοφώντα διά νά τον βοηθήση. 
Επισφραγίζεται δέ αυτή ή άφομοίωσις τών Θρακών προς τούς άλλους "Έλ
ληνας δι' έκείνου τό όποιον αναφέρει ό Ίουλιανός ό Παραβάτης εις ένο^ λό
γον το υ : «Οι περί τήν Θράκην καί Ιω ν ία ν  οίκούντες, Ελλάδος έσμεν 
έγκονου. —

Ή  έποχή άπδ τής έμφανίσεως τοΰ Χρίστου 
μέχρι τής Τουρκοκρατίας.

'Ολόκληρος ή Βορειοανατολική περιοχή της Θράκης ήτο έξηρτημένη 
από τήν Βιζύην, ή όποια ήτο ή κατ’ εξοχήν σπουδαία πόλις. Π ριν καν γίνη 
πρωτεύουσα τής ’Αστικής στρατηγίας επί Ρωμαίων, είχε έξελληνίσθη καί 
προοδεύσει. Μαρμάρινες οίκοδομές, ευρύχωρα θέατρα καί όμορφοι ναοί τήν 
Ιστόλιζαν. Τ ’ αγάλματα, οί επιγραφές, τά νομίσματα κι' οι τάφοι μέ τά 
πλούσια «κτερίσματα> πού εύρέθησαν, μαρτυρούν διά τήν λαμπρότητα καί τήν 
παλαιάν δόξαν της. Καί επί Ρωμαϊκής κατακτήσεως συνέχισε τάς προόδους 
της καί διετήρησε τήν ομορφιά της, παρά τήν κατάργησιν τής βασιλείας τών 
Θρακών. ’Επειδή δέ ήτο χτισμένη εις στρατηγικωτάτη θέσι ήτο τό φρού- 
ριον καί ό προμάχων εναντίον παντός ξένου έπιδραμέως, πού κατά τήν πε
ρίοδον ταύτην, καθώς καί πριν από δύο ή τρεις αιώνας, ήσαν παμπληθείς. 
Οί Γαλάται, οί Γότθοι καί άλλοι πολλοί έκαμναν συνεχώς έπιδρομάς. Δι' 
αυτό ακριβώς ή Βιζύη είχε ισχυρότατα τείχη, επάνω εις τά οποία προσέ- 
κρουε πάσα έπίθεσις ξένων. Κατά τήν περίοδον όμως αυτήν, μία καινούργια, 
ανατρεπτική διά τάς παλάιάς δοξασίας, θρησκεία εισέρχεται εις τον κόσμο, 
ή θρησκεία τής αγάπης, ή Χριστιανική. Ή  είσοδος αυτής τής νέας θρησκείας
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φέρει ριζική άναζύμωσι καί όπωσδήποτε θρησκευτικό σάλο. ΟΙ Θράκες έν 
πολλοΐς ακολουθούν τήν θρησκεία ταυ Ναζωραίου ευρίσκουν κάτι είς αΰτήν, 

τό δποΐο τους ανακουφίζει. ’Αποτέλεσμα αυτής τής παραδοχής είναι οί βα- 
σανισμοί, οί διωγμοί δ θάνατος, Ή  Θράκη ΰπέφερε κι’ αυτή από τήν μανία 
των Ρωμαίων αύτοκρατόρων. Είναι γνωστή ή λύσσα των δέκα διωγμών, 
τους οποίους ένήργησαν κατά των χριστιανών οί έκάστοτε Ρωμαίοι Αύτοκρά- 
τορες. Έ πΙ Μαξιμιλιανού, τώ 289 μ.Χ. δ διωγμός ήτο σφοδρότατος καί ά- 
ναφέρονται περί τούς τριάκοντα έπτά μάρτυρες είς τήν περιοχήν Βιζύης, οί 
όποιοι έρίχθησαν σέ καμίνι φλογερό μαζί μέ τον ήγεμόνα τής περιοχής Ά - 
πελλιανό, όστις είχε άσπασθή τόν χριστιανισμόν. Κ ατ’ αυτή τήν περίοδο έ- 
μαρτύρησαν ή Θέκλα καί δ ’Αγάπιος, ριφθέντες είς τα θηρία, ζώντες. *Η 
Βιζύη κατά τήν έμφάνισι τής νέας θρησκείας, έδρα τού Ρωμαίου ήγεμόνος, 
κατέστη δ τόπος των μαρτυρίων των χριστιανών, δπως παρουσιάζεται έκ 
των πολλών πρωτοχριστιανικών τάφων, οί όποιοι εύρέθησαν στή περιοχή 
της. Οί διωγμοί πήραν τέλος με τήν άνοδον τού Μ. Κωνσταντίνου είς τόν 
Ρωμαϊκόν θρόνον. Με τόν χωρισμό τού κράτους, καί τήν έπικράτησι τής 
χριστιανικής θρησκείας ή Βιζύη γίνεται έδρα έπισκόπου καί πρωτεύουσα 
τοπικής διοικήσεως τού ανατολικού κράτους, είς τό οποίον ύπήχθη. Έδιοικεΐ- 
το υπό Κονσιλαρίου (Βουλευτού). Ά πό  τής έποχής αυτής καί καθ’ ολη τήν 
διάρκεια τού Βυζαντινού κράτους τά όρη τής Στράντζας έχρησίμευσαν ώς 
ή πρώτη αμυντική γραμμή διά τήν σωτηρίαν έκάστοτε τής Κωνσταντινουπό
λεως. Ή  Βιζύη, ένεκα τών ισχυρών καί ασφαλών τειχών της, έχρησιμοποιή- 
θη, επί Βυζαντινής αυτοκρατορίας ως τόπος έξορίας επισήμων προσώπων. 
Ό  πρώτος έξορισθείς υπό τού Μ. Κωνσταντίνου είς αυτήν, ήτο δ Ευστάθιος 
δ δμολογητής, Πατριάρχης ’Αντιόχειας, όστις είχε πάμπολλους έχθρούς είς 
τό στενόν περιβάλλον τού βασιλέως. 'Ό λη  ή Α στική περιοχή μαστίζεται άπ’ 
αυτήν τήν έποχή καί κατόπιν άπό πολλάς έπιδρομάς. Ή  ’Αστική χώρα ήτο 
πλούσια καί καρποφόρος, τά δέ χωριά της ήσαν πλουσιώτατα, πράγμα πού 
προσείλκυε τούς έπιδρομείς. Γότθοι καί Ούνοι, μέ έπί κεφαλής τόν ’Αττίλα, 
κατέρχονται διά ν’ αρπάζουν, νά κάψουν καί νά σκοτώσουν. Οί κάτοικοι ύ- 

ποφέρουν τά πάνδεινα άπο τά βάρβαρα αυτά στίφη. Οί Αύτοκράτορες προ
σπαθούν νά άντιδράσσυν, όμως οί επιδρομείς αυτοί δέν είναι τακτικός στρα
τός διά ν ’ άντιμετωπισθούν. Κ ι’ ύστερα απ’ αυτούς κατεβαίνουν άλλες φυλές 
μέ καταστρεπτικός διαθέσεις, ρπως οί νΑνται, οί Άλλανοί καί οί Σλαύοι. 
Διά τήν σωτηρίαν τών κατοίκων τής ’Αστικής χώρας δ ’Ιουστινιανός, αποφα
σίζει νά κτίση φρούρια είς τά ορεινά μέρη τής περιοχής, καί νά τά δχυρώση 
μέ ΰψηλά τείχη, ώστε ν ’ αντέχουν είς τάς έπιθέσεις τών βαρβάρων. "Οταν 
ένεφανίζοντο βάρβαροι έπιδρομείς, οί βιγλάτορες (παρατηρηταί), ειδοποι
ούσαν τούς κατοίκους τών γύρω χωρίων μέ κωδωνσκρουσιες καί τυμπανο
κρουσίες. Έκει κατέφευγον ο ί'Ιν  ύπαίθρφ ευρισκόμενοι καί έσώζοντο. Αυτά
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τα φρούρια ώνομάσθησσν «Κάστρα» ή σαν δε χτισμένα εις αποτόμους επιφά
νειας τής γης, καθώς χαί είς τά ορη. Ε ις τήν περιοχήν Σαμμαχοβίου σώζον
ται τά ερείπια τριών τοιούτων κάστρων. "Ενα πρδς άνατολάς, εις τήν περι
οχήν «"Ελληνας» δε έτερον είς τρίωρον άπόστασιν άπδ το Σαμμάχοβον, επί 
του ορούς Βεζεργένι χαί τδ τρίτο προς τά βορειοανατολιχά πλησίον τής το
ποθεσίας «Σμίξη". “Άλλα τοιαϋτα κάστρα τής περιοχής εύρίσκονται είς τά 
βορειοδυτικά τής Τρουλιάς, είς τήν τοποθεσία «λίεγαβούνι» έτερον είς τδ 
χιυρίον Πλάτσα, πλησίον τής Θυνιάδος. Ε πίσης κάστρο υπάρχει βορειοδυτι
κά του Σκεπαστόν επί του δρους Μαγχιά, καί ενα άλλο απέναντι άπδ τδ προ
ηγούμενο εις τήν θέσιν Τσάβλα. ’Ανάλογα κάστρα υπήρχαν καί είς άλλα ση
μεία τής ’Αστικής χώρας. Έ ντδς τών φρουρίων αυτιών, οί κάτοικοι αποθή
κευαν τρόφιμα διά τήν διατροφή των είς πεοίπτωσιν πολιορκίας. 'Οπωσδή
ποτε προσέφερον ασφάλεια αυτά τά χτίσματα, όμως όχι σπάνια κατελαμβά- 
νοντο υπδ τών επιδρομέων είτε δ ι’ επιμόνου πολιορκίας είτε διά τεχνασμά
των. Άναφέρεται δέ, έκ παραδόσεως βεβαίως, ή παρακάτω ιστορία ή οποία 
αφορά ένα άπδ τά τρία κάστρα του Σαμμακοβίου, χωρίς να καθορίζη ποιον. 
Σλαϋοι έπολιορκούν πολλάς ημέρας τδ κάστρο. “Έ ξαφνα μίαν ημέραν άπε- 
χώρησαν. Τδ βράδυ παρουσιάσθη είς τήν καστρόπορτα μία γυναίκα, ή όποια 
παρεκάλει να τής επιτρέψουν νά είαέλθη. έντδς τοϋ κάστρου καί νά σώθή, 
που είχε κατορθώσει νά ξεφύγη άπδ τά χέρια τους. Π ράγματι οι έντδςξτού 
κάστρου ευρισκόμενοι άνοιξαν τήν καστρόπορτα καί τήν περιμάζευσανΑΈ- 
φιλοξενηθη έντδς τοϋ κάστρου καί έλαχε ανάλογου φροντίδας, διότι έλεγε 
ότι ήτο είς κατάστασιν εγκυμοσύνης. 'Ό μ ω ς αυτή ή γυναίκα δεν ήτο παρά 
Σλαΰος άνδρας, γνωρίξων τήν Ελληνική γλώσσα, μετεμφιεσμένος σέ γυναί
κα. "Τστερα άπδ δυο τρεις ημέρας άνοιξε κρυφίως τήν καστρόπορτα, περί 
τδ μεσονύκτιον, καί είσήλθαν οί επιδρομείς εντός, κατασφάξαντες, λεηλατή- 
σαντες καί προξενήσαντες μεγίστας καταστροφάς. Διά τδ ίστορικδ αύτδ γε
γονός, συνεκινήθη ή λαϊκή μοϋσα καί συνέθεσε τότε πιθανώς τδ παρακάτω 
τραγούδι, όπως διεσώθη είς τάς ημέρας:

Σέ κάστρα πολλά πολέμησα, σέ κάστρα καί καλέδες, 
μά σαν τδ κάστρο τούτο δώ κάστρο δέν ματαείδα.
“Έ χει μαρμαρένιες πόρτες, ασημένια τά κλειδιά...
Δέν μπορούν νά τδ πατήσουν μέ τδν πόλεμο, 
δέν μπορούν μέ τήν άπατη καί τήν μπαμπεσιά,
Νειός, μέ γυναικεία ρούχα φκιαοιδώνεται, 
μαξιλάρι βάζει καί γκαστρώνεται...
καί οτδ κάστρο πήγε καί κρικέλισε(χτύπησε τδν κρίκο τής πόρτας)
— Ά νοΐξτέ με τήν ξένη καί τήν ορφανή...
— Κάστρο δέν άνοί* τέτοια ώρα, είναι προδοοιά, 
ήλθες νά μάς παραδώσης μέ τήν μπαμπεσιά.
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ΕΙμ’ πρωτάρα, θά γεννήσω καί κοιλοπονώ,
Άνοΐξτέ με για νά φασκιώσω τδ φτωχό μωρό...
Γελάστηκαν καί ρίχνουν τά κλειδιά,
κι’ ώς πού ν ’ ανοίξουν πόρτες χίλιοι μπήκανε,
το κάστρο τδ πατήσαν, τδν κόσμο σφάξανε.

Καθ’ δλη τήν περίοδο των χιλίων έτών, κατά τά όποια έκράτησε ή Βυ
ζαντινή αυτοκρατορία, ουδέποτε σταμάτησαν οί έπιδρομές καί οί λεηλασίες. 
Ό  έκάστοτε αύτοκράτωρ, άναλόγως τής αξίας του καθώς καί των συνθηκών 
τής έποχής του, κατώρθωνε νά φέρη ολιγόχρονη ηρεμία εις τδν τόπον, έως 
δ του πάλιν ένας νέος έπιδρομεύς Σλαύος, ’Άβαρος, ή Βούλγαρος κατέ φθάνε 

διά νά ξαπλώση πάλι 6 φόβος, ό κίνδυνος κ ι1 ό θάνατος τά μαΰρα -φτερά 
του πάνω στην χώρα. Πολλά ύπέστη ή ’Αστική χώρα, καί πάμπολλα ή πρω- 
τεΰουσά της, ή Βιζύη. Αύτη άπδ τήν στιγμήν καθ’ ήν τδ Βυζάντιον μετε- 
τράπη είς Κωνσταντινούπολιν καί συνεκέντρωσεν άπασαν τήν μεσαιωνικήν 
Ελληνική δύναμη, άπεγυμνώθη άπδ κάθε πολιτική δόξα καί λαμπρότητα. 
Ερείπια μονών.έκκλησίαιΒυζαντινοΰ ρυθμού('Α γίαΣοφία)καί μερικά μόνον 
υδραγωγεία, υπάρχουν σήμερον είς τήν Βιζύην. Δεν κόπτει πλέον νομίσματα 
επί Βυζαντ. εποχής, δεν είναι έδρα βασιλέως, μήτε πρωτεύουσα στρατηγίας 
(απλή μόνον έπισκοπή) μέ σπουδαία κτίρια καί όμορφους ναούς. Έκτος ά~ 
πδ τδ δυνατό κάστρο της, εις τδ όποιο προσκρούει πάσα επιδρομή, καί άπδ 
τά οχυρωματικά της έργα, κατά τά άλλα είναι ένα «Πολιχνών^, όπως ό 'Ιερο
κλής τδν 6ον μ. X. αιώνα αναφέρει, ό δέ Ζωναράς τδν 12ον αιώνα τήν όνο- 
μάζει «Κάστρον τής Βιζύης» απλώς. "Έχασε τήν λάμψιν της, οχι όμως καί 
τήν χρησιμοτητά της. Π ερί τώ 813 μ.Χ.ή ’Αστική χώρα ύπέστη μίαν έκ τών 
μεγαλύτερων καί επικινδυνότερων επιδρομών. Ό  Κρούμος, ό Βασιλεύς τών 
Βουλγάρων, αφού κατενίκησε τδν Αύτοκράτορα Μιχαήλ Ραγκαβέν είς τήν 
Άδοιανούπολι ξεχύθηκε είς τήν χώρα καί κατέστρεψε έν τή μανίρ του, τά 
πάντα, φθάσας .πρδ τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τής Χρυσής Πύλης. 
Καί ή Βιζύη δεν κατώρθωσε νά διαφύγη, όπως άλλοτε, τήν τρομερά κατα
στροφή.. Ό  Γενέσιος κι’ ό Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, αναφέρουν 
ότι μόνο τδ κάστρο της μετά τών φρουρίων έσώθησαν ( Πτόλισμα καί Πτολί- 
εθρον) ενώ άπδ τήν πόλιν δεν έμεινε ούδέν. Φοβερά ύπήρξε επίσης καί ή 
επιδρομή τών Βουλγάρων τώ Η 83 μ. X. Τότε ή Βιζύη, ύπδ τάς διαταγάς 
τού Ούμπερτόπουλου, όστις αντιμετώπισε μέ σθένος καί ήρωϊσμδ τούς βαρ
βάρους, ύπέστη νέαν φοβερά καταστροφή, άφου προηγουμένως έσφάγησαν 
πλέον τών δύο χιλιάδων λαού μετά του Ούμπερτοπούλου. Τφ 1204 ή περιο
χή τής ’Αστικής χώρας, πίπτει είς τάς χεΐρας τών Λατίνων, τών δήθεν Σταυ
ροφόρων. Εύρέθη ύπδ τάς διαταγάς τού Φράγκου Βασιλέως Βαλδουίνου, τά 
δέ παράλια τής ’Αστικής χώρας κατέλαβον οί Γεννήσιοι, οί όποιοι, κατ’ αύτδν 
τδν τρόπον έπεξέτειναν τδ έμπόριό τους είς όλόκληρον τδν Εύξεινο Πόντο.
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Αυτοί ώχΰρωσαν δλα τά Παράλια κτίζοντας πελωρίους πΰργους καθώς καί 
οί Λατίνοι της Βιζΰης, οόχΰρωσαν αυτήν μέ Ισχυρότατα φρούρια. Έκτος 
τής λατινοκρατίας προσετέθησαν καί α ί έπιδρομαί Σκυθών καί Βουλγάρων. 
Ή  επαρχία αυτή τοΰ Βυζαντίου υποφέρει δπως καί ολόκληρος ή Θράκη. Έ- 
δύθη τέλος εις την Λατινοκρατία τους υπό τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου(1261) 
δμως οί επιδρομές των βαρβάρουν συνεχίζονται έως δτου περί τώ 1347 καί 
εντεύθεν κατωρθώθη νά έπέλθη κάποια μικρά ήσυχία εις την περιοχήν υπό 
τοΰ Αΰτοκράτυρος Ίωάννου τοΰ Κατακουζηνοϋ. 'Ό μω ς ή Θράκη δεν πρό
κειται νά ήσυχάση. Εις τον ορίζοντα φανερώνονται τώρα τά μπαϊράκια καί 
άχολαλεΐ ό τόπος από τά ποδοβολητά των ερχόμενων νέων επιδρομέων, των 
Τούρκων. Έκεϊ περί τά μέσα τοΰ 14ου αίώνος ό Ό ρχάν, υιός τοΰ Όσμάν, 
τοΰ αρχηγέτου των 'Οθωμανών ή Ό σμανιδών Τούρκων άφοΰ έξαπλώθη εις 
.ολόκληρον τήν Μικράν ’Ασίαν (κατάληξης τής Ποοΰσσης 1320) .πατά εις 
τήν Ευρώπην διά τής Θράκης, ή οποία πρώτη περιέρχεται υπό τήν εξουσία 
των. Τω 1355 καταλαμβάνεται ή Καλλίπολις υπό των Τούρκων, αποτέλε
σμα τής παρακμής καί τοΰ άλληλοφαγώματος των Βυζαντινών (Παλαιολό- 
γοι καί Κατακουζηνός). "Τστερα α π ’ ολίγον ή κατάκτησις τής Θράκης πέρα- 
τσΰται διά τής καταλήψεως τής Άδριανουπύλεως ΰπό τοΰ Μουράτ τοΰ Α ' 
(1361) καί μόνον ή Βιζΰη, μετά τής Μήδειας μένουν άπόρθητοι.-Ή  ακρι
βής χρονολογία τής πτώσεως τής Β ιζΰης κυμαίνεται μεταξύ δυο "εκδοχών. 
Ή  πρώτη λέγει δτι ή Βιζΰη προμαχήσασα καθ’ ολην τήν εποχήν τβΰ Μεσαί- 
ωνος, άντισταθεΐσα εις πλήθος βαρβάρων, ΰπεδουλώθη υπό των Τούρκων 
κατόπιν πολιορκίας ενός μηνός τω 1372. ί 1) Ή  δέ δεύτερα, ή οποία προέρ
χεται έξ ’Οθωμανικής πηγής, καί τήν οποία αναφέρει καί ό Ά χ . Σαμοθρά
κης, εις τό 'Ιστορικόν καί Γεωγραφικόν Λεξικόν του, λέγει δτι, ενώ οι Τούρ
κοι είχαν καταλάβει σχεδόν ολόκληρον τήν Θράκην, ή Βιζΰη έμενε άπορθη
τή, καί μόλις κατά τάς παραμονάς τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, 
επί Μωάμεθ Β ' τοΰ Πορθητοΰ, κατέστη δυνατόν νά καταληφθή υπό τοΰ 
Στρατηγού Καρατζά Βέη, τον Μάρτιον τοΰ 1453, δυο μήνες πριν από τήν 
πτώσιν τής Βασιλευοΰσης. Ό  Καρατζά - Βέης άσχολήθη μέ τήν πολιορκίαν 
τής Βιζΰης κατά τήν κάθοδόν του από Άδριανουπόλεως είς Κωνσταντινοΰ- 
πολιν, διευθΰνων τήν μεταφοράν τοΰ μεγάλου τηλεβόλου (τής Χοτνείας) 
τοΰ Οΰρβανοΰ,δπως ακριβώς διηΰθυνε καί τήν κατασκευήν αΰτοΰ. Κατά λε
γάμενα επίσης * Οθωμανού ίστορικοΰ συγγραφέιος, ό Μωάμεθ ό Πορθητής 
μετά τήν κατάληψιν τών φρουρίων των Σαράντα Εκκλησιών καθώς καί 
της Βρΰσεως (Βουνάρ - Χισάρ) έστειλε τον Εξωμότην Γαζή Μιχάλ - Βέη 
μέ τάγμα στρατιωτών στήν πολιορκημένη Βιξΰη, ΰπό τοΰ Καρατζά - Βέη. 
Συγχρόνως δέ αυτός ό ίδιος ό Π ορθητής ?ήλθε αύτοπροσοόπως καί παρακο

1. ’Λνα^έρεται 6ττό Σάββα Ίωοννίδου ( 'Ιστορ ία  Βιζύφς).
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λούθησε την πολιορκίαν. Μετά την μεγάλην έφοδον, την οποία έξαπέλυσε 
μέ αποτέλεσμα τήν κατάληψιν τής Βιζύης, άναφέρεται δτι διώρισε ώς πρώ
τον διοικητήν τής περιοχής Βιζύης, τόν ίκανώτατον Σεϊμάρδην. Μετά από 
τήν κατάκτησιν τής επαρχίας Βιζύης, τού τελευταίου προπυργίου, προ τής 
πτώσεως τής Πόλεως, κατεκτήθησαν καί μερικά δευτερεύοντα κάστρα, όπως 
τής Σαρακίνας, καθώς καί τών φρουρίων τοϋ Πόντου, τής Μήδειας καί Θυ- 
νιάδος, ύπδ τοΰ Καρατζά - Βέη. Ε ις όλόκληρον τήν περιοχήν έγκατεστάθη- 
σαν οΐ ’Οθωμανοί, οΐ όποιοι ώχύρωσαν ίσχυρώς όλόκληρον τήν Βόρειον 
γραμμήν καί απέκλεισαν τοιουτοτρόπως πάσαν άλλην επιδρομήν. ’Από τής 
πτιόσεως τοΰ Βυζαντίου καί έντεΰθεν ή πατρίς μας εύρίσκεται πλέον κατά 
συνέχειαν υπό τόν ζυγόν τών Τούρκων, πλήν τών ολίγων ετών δπου ήσθάνθη 
τό άρωμα τής έλληνικής ελευθερίας (1920 - 1922).

«Η Κ Τ ΙΣ ΙΣ  ΤΗ Σ ΚΩΜΟ Π Ο Λ ΕΩ Σ ΣΑΜ Μ ΑΚΟΒΙΟΤ»

Μέχρι τής καταλήψεως ολοκλήρου τής Θράκης υπό τών Τούρκων καί 
τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, πουθενά δεν άναφέρεται τό όνομα 
Σαμμάκοβο, όπως πιο πάνω γράψαμε. Βεβαίως ή γύρω περιοχή ήτο κατοι- 
κημένη καί ύφίστανται ενα σωρό ερείπια πού μάς πείθουν δτι ύπήρχαν πολ
λά χωριά. Κατά πρώτον άναφέρεται δτι ή Τρουλιά, τό γειτονικό χωριό, 
είχε ήδη κτισθή από τά μέσα τοΰ δωδεκάτου αΐώνος. Ε πίσης από τήν κλασ
σική εποχή υπήρχε τό χωριό πού βρίσκεται κοντά στή Καραβιζύη. Κατά τήν 
Βυζαντινή εποχή, αυτό μάς τό δηλώνουν τά κάστρα, ύπήρχαν χωριά βυζαν
τινών. Έ ξ  άλλου αυτό πιστοποιείται κ ι’ από τις παμπάλαιες εκκλησίες καί 
τά μοναστηράκια πού βρίσκονται γύ'ρω απ’ τό Σαμμάκοβο σέ μέρη πού δεί
χνουν δτι έκτος τών εκκλησιών υπήρχαν σπίτια καί άλλα οικήματα, δείγμα
τα κοινωνικής ζωής, έστω χωριάτικης. Γ ιατί άραγε, αυτά τά χωριά πού 
βρίσκονται ολόγυρα, δεν συνέχισαν τήν ζωή τους, παρά έτσι ξαφνικά, έπαυ
σαν νά ύφίστανται; Καμμιά ιστορική πηγή δεν μάς λύει αυτό τό ζήτημα. 
Έ κ τών πραγμάτων δμως πρώτον, έκ τών Ιστορικών γεγονότων τής έποχής 
εκείνης, έκ τών θρύλων καί τών παραδόσεων, συμπεραίνεται δτι δλα αυτά 
τά χωριουδάκια διά τόν φόβον έκ τών επιδρομέων τής «Γριτζαλιάς>, (λέξις 
παραγομένη έκ τής Τουρ. λέξεως Κιρτζαλής = λερωμένος, καί έξ αυτού 
πάς έπιδρομεύς καί ληστής), όπως λένε τήν κωμόπολι τοΰ Σαμμακοβίου. 
Κατ’ άλλους οΐ κάτοικοι τών χωρίων αυτών μετεφέρθησαν εις τό Σαμμάκο
βο καί ένεκα, βεβαίως, τοΰ κινδύνου τών ληστών καί τών επιδρομέων, όμως 
πιο πολύ, χάριν τών σιδηρομεταλλείων, πού άνεκαλύφθησαν έκεΐ καί τοιου
τοτρόπως εύρέθη έργασία πού τούς προσέφερε άνέτως άφθονο ψωμί καί τά 
άλλα αναγκαία. Αυτά τά χωριουδάκια, έκ τής έπισταμένης παρατηρήσεως 
τών ίδιων κατοίκων τοΰ Σαμμακοβίου ανέρχονται εις έπτά. Κρίνομεν άνα- 
γκαΐον νά μιλήσαμε περί αυτών. Τό πρώτο καί πλησιέστερο χωριό, ύπήρ-
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ξε εκείνο πού ήτα χτισμένο στή θέσι πού εύρίσκεται ή εκκλησία τού «Προ
φήτου Ήλία». Έ χει σήμερα υπάρχουν οι αμπελώνες τοΰ Σαμμακοβίου, μά 
μέσα στο κεντρικό σημείο αυτών εύρέΟησαν αρκετά ερείπια, όπως μιας εκ
κλησίας οπού σώζεται μόνο ή 'Λ για  Τράπεζα, καθώς και άλλα αντικείμενα, 
όπως παλαιότατα οικιακά σκεύη. 'Ως δεύτερο χωρίουδάκι άναφέρεται υπό 
των Σαμμακοβιτών, ένα μικροσκοπικό, τί> οποίο ονομάζουν «'Άγιο 'Α θανά
σιο». Έδώ τά ερείπια και τ ’ αντικείμενα είναι περισσότερο καλοδιατηρημένα 
από τά προηγούμενα. Ινι’ έδώ σώζεται ή 'Α γία Τράπεζα ιής ερειπωμένης 
εκκλησίας, μισοβγαλμένη, ή οποία ήτο πάρα πολύ όμορφη. Πολλές φορές 
οι Σαμμακοβΐτες έπεχεΐρησαν νά την βγάλουν για νά την χρησιμοποιήσουν 
εις-άλλην εκκλησίαν, αύτό όμως στάθηκε αδύνατο. Τά ερείπια τούτου τού 
χωριού βρίσκονται στα δυτικά τού .Σαμμακοβίου, εις ά πόστα σι μιας ώρας. 
Έκεΐ, μεταγενεστέρως ή περιοχή έκαλλιεργήθη καί ήσαν τά χωράφια τής 

κωμοπόλεως. Αύτό τό παλιό χωρίο είχε πάρα πολλά νερά, καί σώζονται πε
ρίπου 15 βρύσες μέ σιδηρούχα νερά, τά όποια τον μέν χειμώνα είναι, θερμά 
καί άναδίδουν μια θερμή άχνα, το δέ καλοκαίρι είναι δροσερώτατα, σχεδόν 
παγωμένα. Τρίτο χωριό είναι ή «Μουρτάτη», ή «Ιωάννης Μουρτατιανός». 
’Απέχει περίπου μιά ώρα απ’ τό Σαμμάκοβο κ ι’ είναι κτισμένο στις πηγές 
τού Μουρτατιανού ποταμού, στους πρόποδες τού όρους Χινάρι (αχνάρι = 
πατημασιά) 'Αγίου Γεωργίου. ’Ασφαλώς είναι παλαιότατο καί διετηρ'ήθη 
μέχρι τής κτίσεως τοΰΣαμμακοβίου,οπου οί κάτοικοί του μετώκησαν εις αύτό. 
Γ ια  τό χτίσιμο τού χωριού αύτού πολλά λέγονται καί πολλά θρυλούνται. 
Πολλοί ανεβάζουν την ίδρυσί του στην εποχή τού Βασιλέως τής Μακεδο
νίας Φιλίππου, πράγμα Πχι άπίθανον έφ ’ όσον αύτός είχε κτίσει άρκετές πό
λεις καί χωριά είς την περιοχήν. Κ ατ’ άλλους λέγεται ότι έκτίσθη ύπο τίνος 
βυζαντινού στρατηγού ονόματι Ίω άννου Μοτωτατιανοϋ, 6 όποιος έδωκε και 
τό δλ'ομά του είς τό κτισθέν ύπ’ αυτού χωρίον. Αυτή ή άποψις είναι καί ή 

πιθανωτέρα κατά την γνώμην μας. Ε πίσης άναφέρεται ότι ή Ονομασία τού 
χωριού Μουρτάτη προέρχεται άπο τό όνομα τής Τατιανής, μάρτυρος τής 
περιοχής, .κατά συγκοπήν τής λέξεως «μάρτυρος» ήτοι (Μαρ _ Τατιανή = 
Μ ουρτατιανή). Κατ’ άλλους πάλιν άπο τό όνομα τού ποταμού Ά ρτάνη, τό 
όποιον εις τό στόμα τών κατοίκων μετετράπη, πιθανώς είς Άρτατιανος, κα
τόπιν δέ κατά συμφυρμόν προς την Τουρκικήν λέξιν μουοτάτ (ακάθαρτος) 
έγινε Μαρτατιανός ή Μουρτατιανός, οπερ καί πιθανώτερον. Τό όνομα αυτό 
προσέλαβε κι’ 6 Στρατηγός ’Ιωάννης κατόπιν, όταν πέρασε καί νίκησε τούς 
βαρβάρους είς τον τόπον αυτόν ή όταν έκτισε τό χωρίον, άν τό έκτισε. 
’Από τά ερείπιά του, πού σώζονται σέ πολύ καλή κατάσταση βλέπομε 

ότι ήτο κτισμένο σέ στρατηγικωτάτη θέσι. Είχε δέ μία εικόνα τής Π αναγίας, 
ή οποία τώρα εύρίσκεται είς τό χωρίο Σχοινιά τής Κομοτινής, μεταφερθείσα 
ύπο Σαμμακοβιτών, είς την οποίαν εικόνα, απέδιδαν, κατά παράδοσι θαύμα-
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τουργικάς Ιδιότητας. Λέγει δέ ο θρύλος ότι πολλές φορές ή εικόνα αυτή ε- 
έίωοε τούς κατοίκους της Μουρτάτης προειδοποιούσα τον ερχομό επιδρομέ
ων. Ή  μεγαλόχαρη Μουρτατιανή Π αναγία, δποτε υπήρχε κίνδυνος έσάλευε 
την έμπροσθεν τής εΐκόνος της κανδήλα. Έ τσ ι μ’ αυτόν τον τρόπον, δηλαδή 
μέ τό σάλευμα τής κανδήλας, 
προειδοποιούντο οί κάτοικοι ό
τι κάποιο κακό έρχεται, καί έ
σπευδαν νά κρυφτοΰν στις γύ
ρω σπηλιές, πού υπήρχαν ατά 
6ουνά και στα λαγκάδια. ’Από 
τά ερείπια φαίνεται ότι πολ- 
λάκις έπυρπολήθη καί κατε- 
στράφη, ασφαλώς από διαφό
ρους επιδρομείς. Οί Σαμμακο- 
βϊτες παραδέχονται ότι από 
τούς πρώτους κατοίκους τής 
κωμοπόλεώς των υπήρξαν καί 
Μουρτατιανοί. Επίσης υπάρ
χει ή παράδοσις ότι λόγω των 
συχνών επιδρομών Κιρτζαλή- 
δων καί Βουλγάρων, οί κάτοι
κοι μετώκησαν εις την Τρου- 
λιά καί στη Κρυφοκαλΰβα ή 
Κορφοκολνμπα. Τό τέταρτο 
χωριό είναι εκείνο πού βρίσκε
ται κοντά στο Κάστρο τής Κα-
ραβιζυης και το οποίο, λόγω Εικόνες Α γ ίο υ  Θεοδώρου Στρατηλάτη 
τοΐί τόπου, τό ώνόμαζον οί καί Π αναγίας Μ ουρτατιανής,
Σαμμακοβίτες «Καραβιζΰη». χρονολογούμενοι άπό τό 1400.
Τά ερείπιά του είναι πειστική μαρτυρία άρχαιοτάτης κατοικήσεως. Είναι 
σίγουρο ότι εις αυτή τήν περιοχή υπήρχε πόλις από τήν προχριστιανική ε
ποχή. Κατόπιν υπάρχει τό περίφημο «Κάστρου χτισμένο πάνω σ’ ενα ψηλό 
λόφο, ΰψους χιλίων περίπου ποδιών, από τον Αύτυκράτορα ’Ιουστινιανό, Έ πί 
Βυζαντινής εποχής κατοικήθη δ κάτωθεν τοΰ κάστρου τόπος, οπού σώζονται 

ερείπια, Τό κάστρο, τουλάχιστον μέχρι τοΰ έκπατρισμοΰ τοΰ 1922 έσώζετο 
περίφημα, δείγμα Βυζαντινής αρχιτεκτονικής, Κοντά στη Καραβιζύη επί
σης υπάρχουν τά ερείπια τοΰ πέμπτου χωρίου, ευρισκομένου στην περιοχή 
που οί Σαμμακοβΐτες είχαν δώσει τό όνομα «Φουρνίτσυ. ’Α π’ τό χωριό αυτό 
σώζεται ή εκκλησία του. Στά χωράφια τής περιοχής «Πολυχρόνογλου* ήτο 
τό έκτο κατά σειρά παλαιότατο χωριό. ’Εκεί σώζεται μόνο τό κάστρο του,
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μέ τίς υπόγειες στοές του, όπου απ’ αυτές μπαινόβγαιναν ot παλαιοί κάτοι
κοι καί αντλούσαν νερό. 'Έβδομο καί τελευταίο χωριό είναι τό νύν ονομα
ζόμενο «ΓΓαπαπαλιοχώρι». Α πέχει περίπου δύο ώρες από τό Σαμμάκοβο 
καί κεΐται προς βορράν αύτοϋ. Ή τ α ν  τό μικρότερο, πάντως τά ερείπια 
του σώζονται καλλίτερα άπό όλα τά άλλα. 'Τφίσταντο ακόμη μέχρι τω 1922 
γκρεμισμένοι τοίχοι σπιτιών, πήλινα αγγεία, διάφορα άλλα οικιακά σκεύη 
και προπάντων ή Εκκλησία του, ή όποια πρέπει νά είναι παλαιοτάτη, 
χτισμένη κατά τούς πρώτους πιθανόν Βυζαντινούς αιώνας. Κοινό χαρα
κτηριστικό αυτών τών χωριών είναι ότι ή σαν μικρά, χτισμένα σέ άγριότο- 
πους, σέ β ο υ ^  ή σέ δάση, γιά νά μπορούν νά προφνλαχθούν άπό τούς ε
πιδρομείς, πράγμα όμως, όπως φαίνεται, πού δεν κατώρθωσαν. Αυτά τά 
όμορφοχώρια, πολλά έπαθαν, πολύ βασανίστηκαν άπό ορδές βαρβάρων. 
Κ ι’ ήταν τόσο ειρηνικά, μέσα στύ καταπράσινο τοπίο, άπό τά αιωνόβια 
δένδρα. Οί κάτοικοι αυτών τών χωριών, οι προκάτοικοι τού Σαμμακοβίον, 
άσχολούντο μέ την κτηνοτροφία μέ την ξυλεία καί ξυλανθράκευσι καί ό- 
λιγώτερο με την γεωργία. Στο τόπο, γύρω άπ’ τά χωριά αυτά, υπάρχουν 
περίφημοι μεγάλοι ημεράδες» (βοσκοτόπια) μέ παχύ χορτάρι καί άφθονη 
καί ποικίλη ξυλεία. ’Α π’ αυτά πού βλέπουμε σήμερα συμπεραίνουμε γιά 
τις δουλειές τών άνθρώπων πού έμεναν εκεί. 'Ό μ ω ς θά βασανίζοντοςπολύ. 
Κάθε φορά πού έγίνετο επιδρομή, έγκατέλειπαν το κοπάδι, τά ζώα, έρ- 
μαία. Αυτά συνήθως διεσκορπίζοντο ή κατεστρέφοντο άπό τή μανία τών 
εχθρών, ή οποία ξεσπούσε στα ζώα μια καί δεν εύρισκαν ψυχές νά σφά
ξουν. Συχνά κοντά'στην καταστροφή τών ζώων συνέβαΐνε κ ι’ ή θανάτωσις 
έκατοντάδων άνθρώπων, κατοίκων τής περιοχής, είτε γιατί τούς έπιαναν 
πριν προλάβουν νά πάνε στο κάστρο νά προφυλαχθούν, είτε γιατί μέ μπα
μπεσιά ή άλλο τρόπο κατώρθωναν νά πατήσουν τό κάστρο. ’Έ τσι λοιπόν 
μετά άπό κάθε επιδρομή ξανάρχιζαν απ’ την αρχή. Είχαν άπηυδήσει πλέον. 
Ε κ εί όμως, περί τό τέλος τού 15ου αίώνος, λίγο μετά άπό την πτώσι τής 
Κωνσταντινουπόλεως, είδαν ανθρώπους νά φτιάχνουν ξύλινα σπίτια κοντά 
στο Θελοπόταμο. ’Έσπευσαν νά μάθουν τί συμβαίνει. Κ ι’ έμαθαν: μία και
νούρια πόλις, πού θά έδινε ζωή στο τόπο, θά  κτιζόταν. ’Ά ρχιζε ή κτίσις 
τού Σαμμακοβίου.

*Η αίτια τής κτίσεως τοΰ Σαμμακοβίου και οί πρώτοι ίδρυταί.
Την έποχή εκείνη τό σίδερο ήταν πολυτιμότατο, καί δεν θά ήτο υπερ

βολή, άν έλεγε κανείς ότι ζύγιαζαν τό κατειργασμένο σιδερένιο αντικείμενο, 
άς.πού|ΐε ενα σπαθί, μέ καθαρό χρυσάφι. Στην περιοχή τής Βορειοανατο
λικής Θράκης, άπό αρχαιότατων χρόνων, άναφέρεται, ότι είχε σιδηρομε- 
ταλλεύματα. Μάλιστα ύ Ηρόδοτος γράφει στην Ιστορία του, πώς οί Βεσσοί 
κατειρ/άζοντο τό σίδερο. 'Ό μω ς μέ την πάροδο τών αίοόνων, έγκατελείφθη
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αύτή ή ασχολία στη Θράκη. ’Αλλού, σ’ άλλες χώρες, είχε βρεθή σιδηραμε- 
τάλλευμα κι’ είχε συγκεντρώσει χιλιάδες εργάτες για τήν κατεργασία τοΰ 
σιδήρου. Τήν εποχή λοιπόν αυτή, οπού οί ορδές των Τούρκων ξεχύνονταν 
στήν Εύρώπη, ή Αύστρουγγαρία είχε περίφημα μεταλλεία σιδήρου. Χιλιά
δες εργάτες από διάφορα κράτη δούλευαν έκεϊ. 'Ό μω ς, δπως φαίνεται, 
παρ’ όλη τήν σκληρή εργασία, οί έργάται ήσαν τελείως παρημελημένοι 
και δεν άμείβοντο όσο έπρεπε. Πολλοί απ’ αυτούς τότε άπεχώρησαν απ’ 
τά σιδηρομεταλλεία. Μία συντροφιά από δεκαεπτά έργάτας ( ’ ) των Αΰ- 
στρουγγαρικών μεταλλείων, άλλοι προερχόμενοι έκ Σερβίας, οί περισσό
τερος άλλος άπό τήν ’Ιταλία, καί ένας τρίτος άπ’ τήν ’Αγγλία, ολοι τους 
εξαίρετοι τεχνίτες, κάτοχοι τής εργασίας καί ειδικοί στήν άνακάλυψι σι- 
δηρομεταλλεΰματος, άπεφάσισαν νά έγκαταλείψουν τήν εργασία πού δεν 
τούς απέδιδε πολλά καί νά φύγουν, νά πάνε σ’ άλλους τόπους, νά -ψάξουν 
ίσως ανακαλύψουν σίδηρο. Σίδηρο πού θά  είναι δικό τους, ’Έτσι λοιπόν 
τό τυχοδιωκτικό τους πνεύμα, ή χρυσοθηρική διάθεσις τούς έβαλε σέ κάτι 
μικρά καΐκια, ειδικής καί παράξενης κατασκευής, πού μοιάζανε σαν μεγά
λα μονόξυλα, για νά πάνε νά βρουν τήν τύχη τους. Κάποιος λοιπόν απ’ 
αυτούς, πού είχε ακούσει σχετικώς, τούς πρότεινε νά κατευθυνθούν προς 
τήν Θράκη, όπου υπήρχε παλαιότερα σίδηρος. Τον ακόυσαν λοιπόν, συμ
φώνησαν καί νά πού τώρα, μεταξύ 1480 — 1500 κατέβαιναν τον Δουνα- 
βι, έβγαιναν στη Μαύρη θάλασσα καί περιέπλεον τά παράλια ερευνώντας 
καί αναζητώντας σίδηρο. “Ηξεραν ότι τά  ποτάμια, συνήθως φανερώνουν 
τήν νπαρξι μετάλλων κατεβάζοντας μαζί μέ τήν λάσπη καί μέ τό νερό κομ*- 
μάτια μικρά ή μεγάλα πετρωμάτων πού περιέχουν ορυκτό πλούτο. “Ετσι 
λοιπόν πλέοντας στα παράλια έψαχναν κάθε ποτάμι πού συναντούσαν στο 
ταξίδι τους. Κάποτε έφθασαν μέ τά βαρκοκάϊκά τους στήν παραλία τού 
fΑγίου Παύλου. Κ ι’ έκεΐ χυνόταν ένα ποτάμι. Άπεβιβάσθησαν για νά ε
ρευνήσουν κι’ αυτό, δπως καί τόσα άλλα πού είχαν ψάξει κατά τήν διάρ
κεια τής περιπλανήσεώς τους. Αυτό τό ποτάμι δμως ήταν εκείνο πού έ
ψαχναν. Ή  δψις του ήταν θολή καί πιο πολύ μαύρη. Έ πιασαν λίγη άμμο 
στα χέραα τους κι’ αμέσως τά έμπειρα μάτια τους άνεκάλυψαν πως ή άμ
μος ήταν ανακατεμένη μέ άφθονο μετάλλευμα. Στήσανε αμέσως τά εργα
λεία τής δουλειάς τους, βάλανε φωτιά στο μικρό φουρνάκι καί ρίξανε κάμ
ποση άμμο νά λυώση καί νά ίδούν τ ί είδους μετάλλευμα περιέχει. Βρήκανε 
λοιπόν μέσα στήν άμμο, πού κατέβαζε ό Θελοπόταμος, πως υπήρχε ό καλ
λίτερος καί μαλακώτερος σίδηρος. Ένθουσιάσθησαν, πέταξαν τά σκουφιά 
τους στον αέρα. Ή  τύχη τούς ευνόησε, είχαν πετύχει. Έ πρεπε όμως τώρα 1

1. Τό παθανώτερο είναι on  fyxxv 17, δμως ύττιάρχρ κιαΐ μια άλλη έκδοχή ή 6~ 
ποΓια λέγει cm οί πρώτοι πού έφθασαν 25 —  40,



&ΕΟΔΛΡΟΥ η. Κ ΙΑΚ ΙΔΟ ΥΜ

νά 6ροίνε την πηγή απ’ οπού τά νερά τού ποταμού έπαιρναν αυτό to με
τάλλευμα, ψιλό σαν άιιμο, καί τό κατρακυλούσαν μαζί μέ τ ’ άλλα στοιχεία 
καί υλικά πού κατέβαζε. Πήραν λοιπόν οι μισοί την μιά όχθη τοϋ ποταμού 
κ ι’ οι άλλοι την απέναντι καί ξεκίνησαν προς τά πάνω. ’Έτσι εψθασαν κον^ 
τά στην πηγή τού Θολού σ’ ένα μέρος μέ πολύ βλάστησι καί πυκνότατο δά
σος. 'Ά φθονα καθάρια νερά κατρακυλούσαν απ’ τις ραχούλες καί τά βρά
χια των γύρω αγρίων, μά ωραιότατων βουνών. Ή  ψυχή τους αναγάλλιασε 
σάν άντίκρυσαν τόση εξαίσια ομορφιά στη φύσι. Ψάξανε όμως για  κείνο 
πού τούς έκανε νά φθάσουν μέχρις εδώ. ’Έμειναν κατάπληκτοι σάν είδαν 
τί θησαυρό έκρυβε αυτή ή όμορφη γή, γιατί έκτος από τό σιδηρομετάλλευ- 
μα, βρήκαν καί χαλκό εξαίρετο, βρήκαν κασσίτερο καί μόλυβδο, υδράργυ
ρο καί c'v'a σωρό άλλα χρήσιμα μέταλλα. Καί τό πιο σπουδαίο ήταν οτι ά- 
νεκάλυψαν ένα είδος χυτοσιδήρου καταλλήλου γιά την κατασκευή θερμα
στρών, χυτρών καί άλλων ειδών χρησιμότατων. Ένθουσιάσθησαν μέ τις 
ανακαλύψεις τους. Και δεν ήταν μόνο αυτοί οι θησαυροί πού έκρυβε ή γή 
μέσα της, εδώ ό τόπος προσέφερε τού κόσμου τις ευκολίες. 'Τπήρχε νερό 
για νά κινήση τά εργαστήρια, ξυλεία άφθονη για νά κατασκευάζουν κάρ
βουνα κατάλληλα για τό λυώσιμο τών μετάλλων, κλΐμα υγιεινότατο, νερά 
πεντακάθαρα καί πρύ πάντων σιδηρούχα. Τ ί άλλο ζητούσαν απ’ το Θεό! 
Αυτός ο βλογημένος τόπος άξιζε νά τούς γίνη δεύτερη πατρίδα. ΙΑ ρχισαν
λοιπόν ποώτα νά κτίζουν τις καλύβες τους γιά  νά κατοικήσουν. ΟίΐΜουοτα- ̂ > .  -
τιανοί, κιθώς κι’ οί κάτοικοι τών γύρω χωριών, πρώτα εκείνοι πσί^έβοσκάν 
τά ζώα τους εκεί κοντά, ακόυσαν τον θόρυβο .πού έκαναν σάν έπεφταν τά 
λαβωμένα δένδρα, εκείνα πού έκοβαν οί ξένοι. Έ τρεξαν νά ίδούν τί γίνε
ται, γιατί δέν είχαν ακούσει τούς συγχωριανούς τους, οτι θά κατέβαιναν 
έκεϊ νά κόψουν ξύλα. Βρήκαν τούς ξένους νά φτιάχνουν καλύβες καί α
ποθήκες. Λεν ήξευραν την γλώσσα τους μά κατώρθωσαν νά συνεννοηθούν 
μέ τά λίγα Τούρκικα πού ήξευρε κάποιος απ’ τούς ξένους. Ρώτησαν τούς 
ντόπιους άν ήξευραν νά κατεργάζωνται τούτο τό σιδηρομετάλλετψια, κι’ οί 
Μουρτατιανοί είπαν πώς ήξευραν μά ήταν πολύ δύσκολο, κ ι’ έφτιαχναν 
μόνο πράγματα τής απολύτου ανάγκης. Τότε οί ξένοι τούς είπαν οτι θά 
τούς μάθαιναν κι’ αυτούς ένα εύκολο τρόπο κατεργασίας τού μεταλλεύμα
τος, μέ το ύποϊο θά κατώρθωναν νά κερδίσουν εύκολώτερα την ζωή τους 
παρά μέ ό,τι έως τώρα έφτιαχναν. 2υνεννοήθησαν λοιπόν, συμφώνησαν, 
κι’ άπεφάσισαν νά συνεργασθούν, ώστε ένώνοντας την πείρα πού είχαν γιά  
τά μέταλλα, οί μέν, δηλαδή οί ξένοι, καί την γνώσι τού τόπου πού είχαν 
οί άλλοι, οί ντόπιοι, θά κατώρθωναν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
,Λ π’ τούς δεκαεπτά αυτούς νεοφθασμένους ξεχώριζαν μερικοί, γ ι ’ αυτό 
καί τά ονόματα τους διετηρήθησαν στη μνήμη τών κατοίκων τού μετέπει-
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τα Σαμμακοβίου. *0 ένας ώνομάζετο Ζίφκα, όπου τ’ όνομά του έμεινε σέ 
μιά πηγή, στη Βρύσι τον Ζίφκου. ν Αλλος έλέγετο Ρήκο, κι’ άλλος πάλι 
Πρίμποβιτς, όπου μετωνομάσθη αργότερα σέ Πρίμπος. Ό  δέ ’Ιταλός πού 
ήταν μαζί τους λεγόταν Μπατίλιο, κ ι’ από αυτόν κατήγετο ή μετέπειτα 
οίκογένεια Μπατίλα. Οικογένεια δε Έγγλέζηδων, ώνομάζοντο δσοι κατή- 
γοντο από τον Εγγλέζο r /εϊνο που είχε έλθη ατό τόπο. Τό όνομα αυτού 
του τελευταίου είχε ξεχασθή μέ τό νά τον φωνάζουν συνεχώς «Εγγλέζε!*... 
Στην αρχή αύτοί δλοι πού ήλθαν από μακρυά, κοίταξαν νά τακτοποιηθούν 
πρώτα, νά έγκατασταθουν, κι’ αφού είδαν δτι έδώ ήταν θαυμάσια, δσοι 
είχαν οικογένειες·, τις έφεραν κι’ αύτές άργότερα. *Όσοι πάλι ήσαν έ- 
λεΰθερα πουλιά, ήλθαν ah έπιγαμίες μέ τούς ντόπιους, "Τστερα από λίγο 
καιρό ζώντες σ’ αυτό τό κομμάτι τής Θρακικής γης άφωμοιώθησαν με 
τούς κατοίκους, έδέχθησαν την Θρησκεία, δν ήσαν διαφορετικοί στό δόγμα, 
τά ήθη καί τά έθιμα. Γ ι’ αυτούς τούς πρώτους τεχνίτας μεταλλείων πού 
εφθασαν στο Σαμμάκοβο πολλά έλέχθησαν. wΑλλοι είπαν πώς ξεκίνησαν 
άπ’ τά παράλια τής Χαλκιδικής, άλλοι πώς προέρχονται απ’ τό μεγάλο 
Σαμμακόβιον τής Βουλγαρίας καί έξ αύτού ώνομάσθη έτσι τό νεόφτιαχτο 
χωριό, κι’ άλλοι πάλι λένε αύτή την εκδοχή, πού πάρα πάνω περιγράψαμε 
έκτενώς καί ή δποία είναι ή πιό πιθανή. Ή  έπεξεργασία τού σιδήρου προ- 
ώδευε. Οί ξένοι τούς έμαθαν νά κατεργάζωνται τά μέταλλα, οχι πιά μέ τά 
χέρια, όπως παλαιό, μά μέ τήν βοήθεια του νερού, πραγμα πού τά  γύρω 
ποτάμια καί Ιδίως ό Θελοπόταμος παρείχε με τόση αφθονία, “Έ τσι φτιά
χτηκαν οί βίγνες καί τά «ντολάπια*. Τό έξαγόμενο σίδηρο γινόταν α
νάρπαστο από τΙς γύρω έπαρχίες κι’ ύστερα άπ’ δλόκληρο τήν Θράκη. Οί 
δουλειές πήγαιναν θαυμάσια μόνο τά χέρια λείπανε, γ ιατί ή έργασία αύτή 
ανοιγόταν καί προόδευε. Άναγκάσθησαν λοιπόν νά ζητήσουν βοηθούς έρ- 
γάτσς από τά γύρω ευρισκόμενα χωριουδάκια. Στην αρχή δεν πήγαν πολ
λοί, μά δσοι πήγαν, πολύ εύχαριστήθησαν. Τό ψωμί έβγαινε άνετα καί όρ
κε το γ ι ’ αυτούς καί τήν οικογένεια τους. Ο ί ανδρες των περιχώρων βλέπον
τας τήν έξέλιξι καί τήν ευμάρεια των έργαζομένων στά μεταλλεία, άπε- 
φάσισαν νά έργασθοΰν κι’ εκείνοι. Συγκεντρώθησαν λοιπόν σ’ αυτό τον 
τόπο κ ι’ άρχισαν νά κτίζουν κ ΐ’ αυτοί καλύβες οί πτωχότεροι, ή κατοικίες 
οί πιό εύποροι, για νά μεταφέρουν τις φαμίλιες τους γ ιά  μόνιμη πιά καί 
τελειωτική άποκατάστασι. "Ετσι ολα τά μικρά χωριουδάκια, πού ήσαν 
σπαρμένα έκεΐ γύρω, ένώθηκαν κ ι’ άπετέλεσαν τό Σαμμάκοβο. Κοντά σ’ 
αυτούς έσπευσαν νά εγκατασταθούν έδώ, κατά τήν παράδοσι βέβαια, καί 
πολλοί προερχόμενοι έκ Κωνσταντινουπόλεως, οί δ ποιοι μετά τήν "Αλωσι, 
βρίσκονταν σέ συνεχή περιπλάνησι. *0 τόπος πού βρισκόταν μπροστά καί 
χαμηλά άπ’ τη Μουρτάτη, πού μιά φορά ήταν γεμάτος δέντρα μεγάλα καί
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πανύψηλα. δάσος σωστό, όπου μέσα του «πλιαλσύσασι:» (τρέχανε) άγρια 
θηρία, άρχούδες, λύκοι κι’ αλεπούδες καί πού οι άνθρωποι τών γύρω χω
ρίων μονάχα για ξύλα ή για  κυνήγι μέ πολύ φόβο, πήγαιναν, τώρα πλέον 
ανοικοδομείται. Για την ερημιά και για  τήν αγριάδα τού τόπου ύπάρχουν 
ένα σιορό δούλοι χαΐ παραμύθια πού οί γρηές, παλιές Σαμμακοβίτισσες, 
έλεγαν ατά έγγόνια τους, γιά  νά μαθαίνουν έτσι τήν προϊστορία τού τό
που. Λεν πέρασε πολύς καιρός κι1 ot πρώτοι άποικοι έπιασαν αρκετά λεφτά 
στά χέρια, χρυσάφι καθαρό, κ ι’ άπεφάσισαν νά έγκαταλείψουν τΙς κα
λύβες και νά κτίσουν σπίτια σωστά, μέ όντάδες, μέ κρεββατοκάμαρες, μέ 
αποθήκες καί σταύλους, νά ιδρύσουν μιά πόλι, πού νά γίνη ξακουστή γιά 
το σίδερό της. Αυτό έπρεπε ν ά 'γ ίν η  χάριν τού κοινού συμφέροντος καί γιά 
τήν καλλίτερα διευκόλυνσι τών αγοραστών, καθώς καί τών εργατών. *Έτσι 
θά προσείλκυαν περισσοτέρους έργάτας στά σιδηρομεταλλεΐα, πράγμα πού 
θά ηύξανε τήν παραγωγή, καί περισσοτέρους αγοραστός, οί όποιοι θά μπο
ρούσαν νά έλθουν νά δούν από κοντά τη δουλειά τους, καί έπομένως θά 
ηύξανε κι* ή κατανάλωσις, Κάλεσαν λοιπόν χτιστάδες καί μαστόρους από 
παντού, νά οικοδομήσουν τήν πόλι τού σιδήρου. Π άρα πολλοί τέκτονες 
(χτίστες) έφθασαν απ’ τά παράλια, Ιδίως, απ’ τήν Ά γχίαλο (Ά χελώ ). 
Αυτοί οί Άχελινοί μαστοράδες έφτιαξαν γερά καί δς πούμε, δχυρωματικά 
σπίτια, Ικανά ν’ άνθέξουν σ’ έπιδρομή, γιατί τότε στήν έποχή αύτή ήταν

*ία·-
τής μόδας, φαίνεται, ή 'ληστεία καί ή αρπαγή. Αυτά τά κατασκευάσματα 
τών θαλασσινών οίκοδόμων, έσώζοντο μέχρι τού έκπατρισμού, καί συμπε- 
ραίνετο οτι ήσαν δικά τους, δηλαδή από θαλασσινά χέρια, διότι στά κρά
σπεδα (τά σατζάκια) τών σπιτιών ύπήρχαν ζωγραφισμένα καράβια καί 
ιστιοφόρα^· οπώς στο σπίτι τού Σαββαχτιανλή Νικόλα,· πού βρισκόταν στο 
«κονάκια τής κωμοπόλεως καί τό όποιο τελευταίως κατείχε δ αείμνηστος 
συμπατριώτης μας καί άρχοντας Θεόφιλός Τζάρτος. Κ ι’ άλλοι χτιστάδες 
ήρθανε από τό Άφκαοιού κι’ απ’ τή Σαρακίνα καί όλοι αυτοί κατώρθωσαν 
νά οικοδομήσουν γρήγορα τήν νέα κωμόπολι. Τά πρώτα αυτά παμπάλαια 
σπίτια τάφτιαξαν μέ υλικά πού δ τόπος γύρω τούς έδιδε άφθονα. Ή  ξυ^ 
λεία ήταν ή πρώτη ύλη. ^Εφτιαχναν τις βάσεις πέτρινες, κι’ δίαν έφθα
ναν κάμποσο ψηλά έβαζαν τούς «τσατμάδες:» (χονδρές σανίδες) πού τούς 
τοποθετούσαν ένωμένους τον ένα πάνω στον άλλο, καί δεν τούς κάρφωναν, 
γιατιΙ καρφιά τότε ήταν μάλλον σπάνιο πράγμα, παρά τά έδεναν μέ λύλι- 
να (λάρια = ' ). "Ολος δ τόπος, πού ύστερα θεμελιώθηκε τό
Σαμμάκοβο, ξεκαθαρίσθηκε από τά δένδρα άψού ύλοτομήθησαν δλα, έκτος 
από μερικά πού τά χρησιμοποίησαν γιά  στύλους, όπως ακριβώς στο σπίτι 
τού παππού Γιαννάκη Ά βγαγγελή, 'Έ νας άπ’ τούς δρύινους στύλους τού 
σπιτιού του, ήταν κορμός μέ ρίζες πού δέν είχαν κοπή. Κ ι’ όταν πια όλοι,
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σονν. Την είπαν Σαμμάχοβο, με την συγχατάβασι όλων. Καί τώπαν έτσι, 
οχϋ γ ΐα η  αρκετοί από τούς πρώτους πού ήλθαν ήσαν απ1 to Βουλγαρικό

νάχη κι' ή Βουλγαρία Σαμμάχοβο, αύτδ δεν σημαίνει τίποτε. Επίσης το δ- 
ι»ομα αύτδ τδ καταλαβαίνουμε καλ
λίτερα, Sv σχεφθούμε, οτι έκτος 
απ’ αυτή, την Σλαυοβουλγαριχή

δηρεργαστήρια, κι’ οί άλλες ονομα
σίες, ή Τουρκική (Δεμίρκιοϊ) κα
θώς και ή Ελληνική (Σιδηροχώ- 
ριον) £χουν τήν ιδία σημασία. Τό
ση ήταν ή παραγωγή, λόγω τής 
δι’ ύδατος κινήσεως των μεταλ
λουργείων, τόσο χρήμα έπεφτε στίς 
τσέπες των Σαμμακοβιτών, γιατί 
ή πώλησις του σιδήρου, ήταν τότε 
ελεύθερα, πού έσπευδαν απ’ όλα τά 
γύρω μακρυνότερα 1 χωριά, απ’ τδ 
Σκοπδ και τδ Εύκάρυον, απ’ τδ 
Τύρνοβο καί τήν Βιζύη, νά εγκα
τασταθούν στήν καινούρια πόλι, νά 
δουλέψουν και νά πλουτίσουν. Τό
τε ήλθε άπ’ τδ Εύκάρυο κι’ δ Λογι· 
ώτατος Μελή Νικόλας Δούκας 
Σαββαχτιανλής, δ δποιος εγινε κά
τοχος βιγνών (φλεβών σιδήρου) 
κα'ι έργαστηρίων καί τού όποιου 
τδ υνομα έμεινε στή βρύση πού έ
φτιαξε στή κεντρική πλατεία Σαμ- 
μαχοβίου κοντά στο Δημοτικό κή
πο, πού κατασκευάσθη αργότερα, 
τήν λεγομένη Βρύση τού Ντελή 
Νικόλα, Κοντά σ’ αύτδν έγκατα-

οκτήτες βιγνών, ίδρυσαν δικά τους δτζάκια, ένίσχυσαν τούς έργάτας και 
οί οικογένειες τους, αργότερα, ήσαν άπ’ τις πιο φημισμένες τού τόπου. Ά π ’

λέξι, πού σημαίνει, όπως είπα, σι-

στάθησαν κι’ άλλοι, πού έγιναν ίδι- Θράξ ξυλοκόπος
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αυτούς αναφύονται ό Ινύρκογλου, (οι μετέπειτα Κέρκοι) δ Πολυχρόνο- 
γλου, (οι Πολύχρονη δες) ό Δούκας Κ. Δούκας, δ Δ. Βαλαλας και ό Βα- 
τραλας. Αύτοΐ. όλοι οί ξένοι κι* οί ντόπιοι έδωσαν την ζωή στό τόπο, έτε- 
λειοποίησαν την επεξεργασία τού μετάλλου πού έπέφερε καταπληκτικά α
ποτελέσματα. Π ερί το 1650 το Σαμμάκυβο βρισκόταν σέ μεγάλη ακμή. 
'Έμποροι προσέρχονταν άπο μάκρυνες αποστάσεις μέ τά λεγάμενα Κερ- 
βάνια (καραβάνια). Μουλάρια άπΤ τήν Βλαχία, άλογα απ’ την Σερβία,

Τά μβγάλα έργοστάσια (ότζάκια) μεταλλείου Σαμμακοβίοο τοΰ 1650.

Καμήλια άπ’ τή Βηρυττύ, τή Δαμασκό καί τήν Ίόπη , γέμιζαν τούς δρόμους 
του. 'Έρχονταν νά φορτώσουν τό περίφημο «Σαμμακόβ δεμιρί» (σαμμακο- 
βιτικο σίδερο). Κ ι’ αυτή ακόμη ή Τουρκική Κυβέρνησις έπρομηθεύονταν 
αρκετά μεγάλες ποσότητες σιδήρου, καί δσο περνούσε ό χρόνος, τόσο πε
ρισσότερο οίδερο έπαιρνε. Οί Σαμμακοβΐτες έτσι μπήκαν σε μια ξεχωριστή 
θέσι μέσα στό Νέο Τουρκικό Κράτος.

Ή  ισ χ ύ ς  τοΰ Σαμμακοβίου.— Τ ά ·; προνόμοια— 01 Καυτανλήδες

’Από τά μέσα τοΰ 17ου αιώνα αρχίζει ή χρυσή εποχή τοΰ Σαμμακο
βίου. Τό Τουρκικό Κράτος καθόλου δεν έφερε άντίρρησι σ’ αυτή τήν κα
τεργασία, μήτε καν φόρο έβαλε στή κατανάλωσι. Μόνο ένα ορο επέβαλε: 
νά παραδιδουν κάθε χρόνο στό Έ πταπύργιον (Γεντί - Κουλέ) της Κων-
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σταντινουπόλεως ένα '.ορισμένο ποσό σιδήρου, κι1 οχι δωρεάν, μά έπί πλη
ρωμή μέ ανάλογου πμή. Και έναντι αυτής τής προτεραιότητος, είχε '/θ

ρηνήσει ένα σωρό προνόμια εις τούς ίδιοκτήτας των ότζαχκόν καθώς καί 
εις τούς έργάτας. Άπελάμβαναν κάθε είδος έλευθερίας χαΐ μεγάλης προ
στασίας. Οι Ιδιοχτήται σιδηρορυχείων ήσαν έφοδιασμένοι, είχαν αυτό τδ 
προνόμιο, μέ Σουλτανικό Καυτάνι, ήτο δέ αύτδ ενα είδος έπισχιαδίου, τδ 
όποιο έχράτει δ κάτοχος εϊς τάς χείρας του. Οί έχοντες Καυτάνι έλέγοντο 
χαυτανλήδες χαΐ άπελάμβανον μεγάλης ύπολήψεως ύπδ των συγχωρια
νών τους. Ό  χαυτανλής έχαιρετάτο ύπδ πάντων, είχε τδ δικαίωμα νά έ
φιππε νη χα'ι νά πηγαίνη δπου δήποτε μέ άλογο, φτάνει νά κρατούσε στδ 
χέρι τδ Καυτάνι. Έ άν δέ έπήγαΐναν στην Κωνσταντινούπολι, είχαν την 
τιμυν νά γίνωνται δεχτοί άπδ τδν Μεγάλο Βεζύρη, δ όποιος προσπαθούσε 
νά έχτελή μέ εύμένεια πάσαν αΐτησί τους, τιμωρούσε δέ αυστηρότατα κα
θένα πού παρενέβαλε ή προσπαθούσε νά παρεμβάλη πρόσκομμα ή νά φέρη 
έιιπόδιο στην έκμετάλλευσι 
καί τήν παραγωγή τού σιδή
ρου, Ιστω κι1 άν αύτδς ήτο 
Τούρκος. Γ ια  τδ πόσο μεγά
λη Ισχύν είχαν οί Σαμμακο- 
βΐτες χαυτανλήδες καί ποιάν 
γνώμην είχον οί άλλοι γ ι’ 
αυτούς, θ ’ άνάφέρουμε δυδ 
περιστατικά, κι5 είναι αρκε
τά γιά  νά πεισθούμε περί 
των προνομίων τά όποια εί
χαν. Κάποτε, πολύ άργότε- 
ρα, περί τω 1840, διοικούσε 
τά έργοστάσux δ Ά χμ έν  
Τζεμάλ Πασάς. Μέ τδ νά 
μή έχη πείραν αυτής τής 
δουλειάς, μηδέ τής άποστσ- 
λής του, μέ τδ νά ύστερή etc _  
δραστηριότητα καθώς καί * 
εις τήν έπίβλεψι άπδ τούς Κ αυτανλής (Σουλταν. τ ίτλ ο ς) 1875

προκατόχους του, συνέβησαν πάρα πολλές καταχρήσεις καί προ πάντων 
καθυστερούντο οί πληρωμές των έογατών. Άπεφασίσθη τότε άπ1 τούς ερ
γάτες δποος μεταβούν στην Κωνσταντινούπολι, στην 'Τψηλή Πύλη, καί 
νά διαμαρτυρηθούν. Ξεκίνησαν λοιπδν τρεις εργάτες γ ια  κεΐ. Μαζί τους 
πήγε κ ι’ ό τίμιος καί φίλος των έργατών καυτανλής Κυρ - Δούκας. Ό  
Ά χμ έτ Τζεμάλ Πασάς, σάν Ιμαθε άπδ κάποιο πληροφοριοδότη του τδ

«ΘΡΑΚΙΚΑ» 7
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μαντάτο, ότι τρεις ΐργάτες πάνε στη Πόλι για νά δισμαρτυρηθούν, καθο
λικεύει χ’ άλογό του χαΐ τρέχει να τους προλάβη, νά τους πείση. ακόμη 
καί μέ την βία νά γυρίσουν πίσω. Τους πρόλαβε στο βουνό «Βάβα» την ώ
ρα πού γιομάτιζαν. Ό  Πασάς δεν Ηχε ιδέα δτι στην ύπόθεσι είχε άνακα- 
τευθή καυτανλης, καί σάν είδε τον πρώτο από δαύτονς, τον Κυρ Δούκα, 
συνωφριώθηκε. Σταμάτησε την φόρα του, ξεπέζεψε, πλησίασε καί ρώτη
σε: «Σέντα μπεραμπέρ μισίν Δούκα Τσορμπατζή;» (Καί σύ μαζύ τους εί
σαι ’Άρχοντα Δούκα:) «Μπεραμπέριμ» (Μ αζί τους είμαι) άπεκρίθη ήρε
μα - ήρεμα δ καυτανλης. Τότε δ Τζεμάλ Π ασάς κούνησε θλιβερά τό κεφάλι 
του, καβαλίκεψε τ’ άλογό του, έκανε μ-εταβολή καί τράβηξε γιά τό Σαμμά- 
κοβο. Ή  παύσις του απ' τή στιγμή αυτήν ήταν σίγουρη. Τό δεύτερο συμ
βάν, κάμποσο κωμικό, συνέβη σέ εργάτες, ζιβόλιαϊ (έτσι έλεγαν τούς εργα
ζομένους στά σιδηρομεταλλεϊα). Κάθε φορά που έστελναν σίδηρο στο 
Γεντί Κουλέ τής Κωνσταντινουπόλεως, κάθε αποστολή τήν συνώδευαν 
τρεις καί τέσσερες, πολλές φορές, εργάτες των Σιδηρομεταλλείων. νΕτσι 
λοιπόν σέ μιά τέτοια περίπτωσι τρία ζιβόλια, ό Κωσταντής Καπίστρας, ο 
Γιλούς, ή Λίγης (Ή λιας) κι’ δ Δήμος Π ιπερής, σάν παράδωσαν τον σί
δηρο, βγήκαν στήν Πόλη νά σεργιανίσουν, νά δούνε. Πρώτη φορά ήταν 
πού κατέβαιναν σ' αυτή τήν μεγάλη πόλι, τήν ξακουσμένη, Ή σαν_ντυμέ
νοι μέ τα λευκά λινά ρούχα τους, ήταν καλοκαίρι, μέ τά χιριά καί; τ ’ αν
τερί, τό πουτούρι καί τήν πολύπτυχη σερβέτα στο κεφάλι καί τά @ρακιώ- 
τικα τσερβουλια (πέδιλα). Καθώς προχωρούσαν μέσα στους δρόμους βρέ
θηκαν άπ’ έξω από ένα έστιατύριο τής έποχής μέ τούς δντάδες στρωμέι- 
νους καί τήν κουζίνα του γεμάτη από εκλεκτά φαγητά. Στάθηκαν απ' εξω 
καί μή ξέροντας τί είναι αυτό πού έβλεπαν ρώτησε δ ένας τον άλλον. «Βρέ 
τανέι δώ; Τί πολλά φαγιά έχει!» «Μνημόσυνο θάχουν» άπαντα δ άλλος. 
«Νά! μάς φωνάζουν νά πά, νά φάμε!:» Π ράγματι δ μάγειρας, πού ήταν 
Πέρσης τήν καταγωγή, θά τούς είδε έτσι λευκοφορεμένους, νόμισε πώς ή
ταν Νοτζάδες καί καθώς στέκονταν μπροστά στο μαγαζί του, τόλμησε νά 
τούς προσκαλέση. «Μπούγιουρουν, μπούγιουρουν, Χότζα έφεντιλέρ» ( ’Ορί
στε περάστε κύρ - ΧοτζάδεςΠ. Πλησιάσανε οϊ Σαμμακοβίτες καί ρώτησαν 
πάλι, Ελληνικά, τόσο τούς έκοψε. «Μνημόσυνο έχιτε;» Ό  Πέρσης δμως 
δέν κατάλαβε, κι’ είτε. «^Εβετ, έφεντιλέρ» (Μάλιστα κύριοι). «Νά ιιωοέ 
μνημόσυνο έχουν, καί μάς φωνάζει ό άνθρωπος». Μπήκαν λοιπόν καί δι- 
πλοκάθηοαν στά στρωσίδια, γύρω απ’ τά χαμηλά στρογγυλά τραπέζια, 
(σοφράδες). Ό  μάγειρας τούς έβαλε μπροστά τους τό πατροπαράδοτο πι
λάφι, κι1 αυτοί μέ αρκετή όρεξι, γύριζαν πόση ώρα, έκαθάρισαν τό πιάτο. 
«Μπασκά νέ βερεγίμ;» (τί άλλο νά σάς δώσω:) Έροότησε. Αυτοί άνασηκώ- 
θηκαν, κοίταξαν προς τό μέρος πού ήταν εκτεθειμένα τά φαγητά κι’ είπαν: 
«Ά μ  νά ’σώσε» (δώσε μας) μας καί πέ τούτο, καί πέ τ1 άλλο, καί πέ κείνο,
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y.al παρήγγειλαν του κόσμου τις νοστιμιές, πού τ'ις κατεβρόχθισαν, λέγον
τας κάθε τόσο, δυνατά. «Θεγός σχωρέσ1 τον τον κύρ' σου καί τσ1 έφτά γο
νιούς σου!» 'Αφού έφαγαν τον περίδρομο, χόρτασαν και σχώρεόαν, σηκώ
θηκαν και στανροκοπούμενοι έκαναν νά φύγουν. Ό  μάγειρος όμως σαν 
τους είδε νά κάνουν το σταυρό τους τάχασε. «Τί σόϊ Χοτζάδες είναι αύτοί;» 
σκέφθηκε, και εσπευσε για νά πληρωθή. Μά αυτοί αδιάφοροι, περνούσαν 
μπροστά τον σχωρώντας χωρίς καμμιά σκέψι για πληρωμή. «*Ε παραλα- 
ρι> (ε τα λεςπά) ξέσπασε σέ μια στιγμή 6 μάγειρας. Γύρισαν τά ζιβόλια 
κι' είπαν μεταξύ τους. «Βρε τι λέει αυτός;» Και πάνε πάλι νά φύγουν. Ό  
μάγειρας όμως τούς τραβάει και φωνάζει γιά λεφτά, εκείνοι πάλι μιλάνε 
για μνημόσυνα και γιά καλέσματα. Ό  μάγειρας ξεφωνίζει και οδύρεται. 
«Νέ μπιτσίμ Χότζα μπούντουρ;» Τ ί εΐδος Χοτζάδες είναι αυτοί; Τά ζι- 
βολια τραβιούνται γιά νά φύγουν, δεν μπορούν νά καταλάβουν τί συμβαί
νει, καί τί Χοτζάδες καί Χοτζάδες κοπανάει αυτός. Κάμποσος κόσμος περί
εργος μαζεύτηκε 
τότε κ ι’ «κάνε 
χάζι. Κάποτε 
φτάνει κ ι’ ένας 
αστυνομικός. Α&- 
τδς αμέσως άνε- 
γνώρισε την ι
διότητα των ζι- 
βολιών. Π ιάνει 
τον μάγειρα, τον 
τραβά μέσα στδ 
κατάστημά του 
καί τού συνιστά 
νά παύση νά δια-
μ α ρ τ  ύ ρεταΐ. Δύο ζιβόλ ια  «Ις έστιατόριον Κ ωνσταντινουπόλ€ως.

Π ας κρεμάλα, κακομοίρη μου, τού είπε Τούρκικα. Αυτοί είναι άνθρωποι 
τού Δοκιούμ Χανέ (των Κρατικών Εργοστασίων) όμως ο,τι έφαγαν θά 
τδ πληρωθΓ;ς. Φέρε τον λογαριασμό στην Αστυνομία. Αυτά είπε καί βγή
κε. Ό  μάγειρας δαγκωνόταν, κ ι’ οί φίλοι μας καθησυχασμένοι από τον 
αστυνομικό πού ύπεκλίνετο μπροστά τους, έφευγαν λέγοντας: «Βρέ δέ το- 
λεγα ’γώ π’ εΐχασ’ μνημόσυνο...;» ’Α π’ αυτά τά δύο παραδείγματα κατα
λαβαίνουμε πολύ καλά, πόσα προνόμια είχαν δοθή τότε στο Σαμμάκοβο. 
Μέ την πάροδο τού χρόνου συγκεντρώθησαν πολλοί κάτοικοι, έγινε ή πολυ
πληθέστερα κωμόπολις τής περιοχής, κι’ αύτό ήταν ένα άλλο προνόμιο.
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Οί Γκριτζαλήδες,

Την εποχή Ικείνη έλυμαίνοντο ολόκληρη την περιοχή τών Σαράντα 
Εκκλησιών διάφορες συμμορίες, όπως οί Ντελημπάσιδες του Καρά Φεϊζή, 
που διήρπασαν, έ λεηλάτησαν και έκαψαν τον Σκοπόν, οί Γενίτσαροι, οί 
Μπαγτατζήδες καί οί Μποσταντζήδες. Μά ή πιο φοβερή μάστιγα ήταν των 
Κιρτζαλιδίον ή Γκριτζαλήδων. Ληστές μέ τά ολα τους, είχαν συνταχθή 
εις ολόκληρες συμμορίες, πού έπέδραμαν εναντίον των Χριστιανικών χωριών 
καί τά καταλήστευαν. Λέγονταν έτσι, Γκριτζαλήδες γιατί κατήγοντο απ’ 
τδ χωρώ Κίρτζαλη, τής Θρακικής επαρχίας Γκιουμουλτζίνας τής μετέπειτα 
Κομοτινής. Αυτοί ένέσπειραν παντού τδ φόβο, τή φρίκη, καί τον τρόμο, μέ 
τά μύρια βάσανα εις τά όποια υπέβαλαν τούς κατοίκους των άτυχων χωριών 
για νά μαρτυρήσουν πού έκρυβαν τά λεφτά τους, τούς θησαυρούς τους. Έλε- 
ηλάτησαν πάρα πολλά χωριά. Τήν Πέτρα, την Ηράκλεια, την Γέννα, καί 
τδ Σκοπό, τδ Σκεπαστδ καί τδ Εύκάρυο, τδ όποιο ύπέστη δύο διαρπαγές, 
ή δεύτερη έγινε άπδ τον Ντελή Καδήρ, αίμοσταγέστατο αρχηγό. Πάρα 
πολλά χρόνια, πού είναι πολύ δύσκολο νά καθορισθούν, κράτησε τούτο τδ 
κακό. Αυτοί ένισχύοντο συνεχώς διά τής βιαίας απαγωγής νέων, μά καί 
διά τής προσελεύσεως Τούρκων καί Χριστιανών παλιανθρώπων. Κάποτε 
πέρασαν κοντά απ’ τδ Σαμμάκοβο, πιθανόν απ’ τήν Μουρτάτη. Οί κάτοικοι 
ευτυχώς είχαν πάρει εγκαίρως ειδησι γ ιά  τδν ερχομό τους κι* είχαν τρέξει 
νά κρυφτούν σ’ ενα σπήλαιο, πού ή είσοδός του ήταν κρυμμένη π:ίσω άπδ 
πυκνή βλάστησι. “Οχμ πολύ μακρυά απ’ τή σπηλιά περνούσαν οί Κιρτζα- 
λήδες. Μπροστά πήγαινε ένας Χριστιανός, πού βία είχε στρατολογηθή. Σέ 
μιά στιγμή έξαφνα ακούστηκαν κλαψουρίσματα μωρού. Ό  Χριστιανός κα
τάλαβε, μά γιά ν’ απόσπαση τήν προσοχή τών ληστών καί νά ειδοποίηση 
τούς ευρισκομένους στη σπηλιά,άρχισε, λένε νά τραγουδά αύτοσχεδιάζοντας.

Σκότοκβ κόρημ’ τδ παιδίσ’ γ ιά  νά σοόσης τή ζωή σ1!...
Τ Ι Μάννα τάκουσε καί προκειμένου νά χαθούν τόσες ψυχές, πού 

κρέμονταν στα χέρια της, έκλεισε τδ στόμα τού παιδιού της καί κείνο έ
σκασε. Τίποτε δέν ακούστηκε, καί γλύτωσαν οί άνθρωποι, οί πολλοί. Λυτοί 
ήσαν οί Κιρτζαλήδες. Καί τδ Σαμμάκο-βο, ακριβώς επειδή ήταν πολυπλη
θέστατο, καί καλά αρματωμένο, είχε κι’ αύτδ τδ προνόμιο, γλύτωσε άπδ 
μιά τέτοια ληστρική έπίθεσι. Παρείχε ασφάλεια ζωής καί γ ι1 αυτό πολ
λοί κάτοικοι, άπδ μακρυνά χωριά, τότε τήν εποχή τών Κιρτζαλήδων, ήλθαν 
καί έγκατατεστάθηοαν εδώ, δπως καί τόσοι άλλοι προηγουμένως. Ή  κα
πάρα τών Κιρτζαλήδων κράτησε μέχρι πού σκοτώθηκε, άπδ κάποιο βο
σκόπουλο, ό τελευταίος αρχηγός τους, ό Γ ιντζέ Βοϊβόδας, ό όποιος ήτο Χρι
στιανός άπδ τή Δογάντζα. Μετά «π1 αύτδ οί Κιρτζαλήδες διεσκορπίσθη- 
σαν καί χάθηκαν. "Έτσι όπηλλάγη ή χώρα απ’ αυτή την φριχτή μάστιγα.
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Τά πρώτα κυβερνητικά χυτοσιδηρεΐα.

‘Ό λα  πήγαιναν κατ’ ευχήν. Δουλειές υπήρχαν άφθονες, λεφτά, πα- 
ράς, χρυσός, Επεφτε στο κεμέρι, προνομία είχαν, τί άλλο ήθελαν; Να ό
μως πού εκεί περί το τέλος του 18ου αιώνα, Επεσε θανατικό. Πανούκλα 
(πανώλης) φοβερή καί κοφτερή ξαπλώθηκε σ’ ολη τήν γύρω περιοχή. Οί 
άνθρωποι πέθαιναν κατά Εκατοντάδες. "Εγινε τόσο κακό μεγάλο, πού ύ
στερα οί μεταγενέστεροι, τήν εποχή τής άρρώστειας, τής πανούκλας δηλα
δή, τήν χρησιμοποιούσαν ώς χρονολογία. Ο ί παλιές γυναίκες, όπως ή 
Μπάμπω Καλή, (ή Θειά Καλή), γ ιαγιά  τού μακαρίτη Γιώργη Ν. Βουτσό- 
πουλου, πού πέθανε περίπου Εκατό χρόνων, Ελεγαν γ ι’ αυτή τήν μαύρη 
πανούκλα ότι όποιον εύρισκε τον κτυπούσε. Μαύριζε καί «πένθησκε*, Ε
λεγαν και σταυροκοποιούνταν. Ο ί νεκροί Εμεναν άταφοι, μέσ’ ατούς δρό
μους. Πέθανε τότε πολύς κόσμος, κι’ όσοι γλύτωσαν τό κατώρθωσαν γιατί 
πήγαν κι’ εζησαν γιά κάμποσο καιρό, ώς πού νά σταματήση τό θανατικό, 
στα βουνά. Πράγματι τό κακό σταμάτησε, σάν πάτησε ό 19ος αίώνας. 
Χτίς αρχές λοιπόν αυτού τού αιώνα, σάν σταμάτησε ή άρρώστεια, κάτι σο
βαρό συνέβη στο Σιδηροχώρι. Ο ί Σαμμακοβϊτες Εμαθαν νά κατασκευά
ζουν Ενα είδος χυτοσιδήρου καταλλήλου γιά  τηλεβόλα, καθώς καί γιά  βλή
ματα. Αυτό τό έπληροφορήθη ή Ό θωμανική Κυβέρνησι καί επέβαλε στους 
ίδιοκτήτας όπως Ενα ποσό χυτοσιδήρου, μέ ώρισμένη τιμή, διατίθεται στο 
κράτος διά τήν άμυνά του. Π ράγματι οί καυτανλήδες κι1 οί Ιδιοκτήτες 
των βιγνών καί τών ροΰντιστων συμφώνησαν καί κάθε τόσο Εστελναν τη
λεβόλα καί τόπια στη Πόλι. Ο ί ίδιοι οί ιδιοκτήτες πήγαιναν νά είσπρά- 
ξουν τά χρήματά τους, τό μερίδιό τους, πού τό ώνόμαζαν <μερί». Ή  Τουρ
κία βλέπουσα τήν μεγάλη καί προσοδοφόρα δουλειά πού είχαν στα χέρια 
τους οί Χαιιμακοβΐτες άπεφάσισε νά βάλη χέρι στά σιδηρομεταλλεΐα. Μά
πώ ς; Δέν ήθελε νά επέμβη άποτόμως καί νά άρπάξη άπ’ τά χέρια τών 
τεχνιτών, εκείνων πού ήξευραν τήν δουλειά, γιατί έφοβεΐτο μήπως μετά 
δέν θά ήθελαν νά έργασθούν γιά  λογαριασμό της."Επρεπε ν ’άρχίσουν ήρεμα 
καί διπλωματικά. Έ τσ ι λοιπόν τώ 1810 Εστειλε ή Κυβέμνησις στο Σαμμά- 
κσβο, σάν επιτηρητή τής τάξεως, σάν διοικητή καί, δήθεν, σάν προστάτη 
άγγελο, τον Χατζή Γιουσούφ' Πασά, Εναν άνθρωπο πονηρότατο καί δί
πλωμα τικώτατο. Τού ανέθεσε τις διαπραγματεύσεις καί τού δώσε άφθονα 
χρήματα γιά ν' άγοράση γιά  λογαριασμό τού κράτους, χωρίς νά φαίνεται 
βέβαια, οτι δήποτε, βίγνες ντουλάπια, χυτοσιδηρεΐα κ.τ.λ. Πράγματι ό 
Γιουσούφ Πασάς κατώρθωσε ν ’ άγοράση κάμποσα <ό τζάκια* καί νά κατα- 
σκευάση δικά του, δηλαδή γιά  τό κράτος, χυτοσιδηρεΐα στο Μαυροτζά καί 
στον Κιρχανέ, όπου κατασκεύαζαν μόνο τηλεβόλα καί βλήματα τηλεβόλων. 
Γιά νά γίνη δέ πιο συστηματική Εργασία, κουβάλησε μεταλλουργούς άπ1
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την Ευρώπη για νά χτίσουν εργοστάσια μεγάλα, έχοντας ώς πρότυπα τά 
Ευρωπαϊκά, που θά δούλευαν μέ τά τελευταία, τότε, συστήματα. Είχε βά
λει αρχή για την κατασκευή των μεγάλων υτζακκον πού Τουρκικά τά έ
λεγαν Ντοκιοΰμ Χάνε (Ε ργαστήρια χυτού σιδήρου). Αυτή ή κατασκευή 
γινόταν σέ μισή ώρα ανατολικά από το Σαμμάκοβο. Π α ρ’ όλες αυτές τις 
ενέργειες τοΰ Γιουσούς) καί παρ’ όλη τήν ΐδρυσι κι’ άλλων έργοστασίων, 
οί δουλείες δεν σταμάτησαν, μήτε έκοψαν τά κέρδη, διότι ήτο τόση μεγάλη 
ή ζήτησις κι’ ή κατανάλωσις πού δεν προλάμβαναν. 'Τπήρχε δουλειά για

Έξέγερσις των έργατων τών^σιδηρομεταλλείων. 
Κοινωνική έπανάστασις.

Θά είχαν περάσει περίπου δέκα χρόνια απο τότε πού ήλθε ό Γιουσούφ 
Πασάς κι’ είχε κατωρθώσει νά καμη τά περισσότερα «ότζάκια» κρατικά, 
όταν συνέβη ένα έπεισύδιον, πού συνετάραξε τότε ολόκληρον τήν περιφέ
ρεια Σαράντα 'Εκκλησιών, ώστε ή απήχησές του νά φθάση καί μέχρι των 
ήμερων μας μέσα στή φράσι (πού έλέγετο επί εντόνων κομματικών διενέ
ξεων διότι οί Θράκες φανατίζονται υπέρ το δέον στά κομματικά) : «Θά 
το κάνουμε Σαμμακοβλίδικο» (θ ’ άλληλοσφαγοΰμε δηλαδή). Τά κρατικά 
πλέον εργοστάσια τού σιδήρου διεχειρίζοντο οίκονομικώς από τήν Τουρκι
κήν Κυβέρνησιν, ή Οποία κάθε εβδομάδα έστελνε άπο τήν Κωνσταντίνού- 
πολι τά περίφημα κυβερνητικά πουγγιά, (σακκούλια πλήρη νομισμάτων), 
διά τήν πληρωμήν τών εργατών των κρατικών «ότζακιών». Τήν διοίκησι
όμιος καί τήν τεχνική έπίβλεψι τών εργατών ειχον αναθέσει στους προύχον
τας τού Σαμμακοβίου, οί όποιοι έγνώριζον πρόσωπα καί πράγματα καί θά 
μπορούσαν οπωσδήποτε νά πετύχουν περισσότερα παρ’ ότι οί Τούρκοι. Β ε
βαίους ή γενική έποπτεία έγίνετο από τον Τούρκο Πασά, όμως σπουδαιό- 
τατον ρόλον έπαιζαν κι’ οί τσορμπατζήδες. Στην αρχή, όταν τούς ανέθε
σαν νά διαχειρίζονται καί τά κυβερνητικά πουγγιά, έπλήρωναν τό αναλο
γούν εις τούς έργάτας. Τόσο χρήμα όμως πού περνούσε κάθε εβδομάδα α
πό τά χέρια τους, άρχισε νά τούς κάμνη διαφορετικούς, νά τούς σκληραίνη 
τήν καρδιά. Μέ τήν πάροδο δέ τού χρόνου έπαυσαν νά έχουν καν καρδιά 
καί στή θέσι. της έτοποθέτησαν ενα πουγγί, ένα πουγγί αχόρταγο. "Αρχι
σαν νά κατατρώγουν τό .δίκιο τού λαού, ό όποιος διετέλει σχεδόν έν δουλο
παροικία. ’Έπαυσαν νά πληρώνουν τούς έργάτας όπως έπρεπε, κάθε έβδο- 
μάδα, άλλα αραιά κα'ι'πού έδιδαν ψυχία. Οί ίδιοι δέ, ώς επίσημοι διαχει- 
ρισταί, διεμοιράζοντο μεταξύ των τά χρήματα πού περιείχαν τά εβδομαδι
αία πουγγιά. Έ άν δέ κάποιος εργάτης διεμαρτύρετο, τότε υπήρχαν κι’ οί 
μπράβοι (σωματοφύλακες) τών τσορμπατζήδων, πού έδερναν ανηλεώς πάν
τα παραπονοΰμενον καί διαμαρτυρόμενον. Κατά τής αδικίας αυτής έξη-
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γέρθη τότε καταγανακτησμένος 6 λαοφιλής προύχων τού Σαμμακοβίου 
Μπαμπάκογλους (υιός τού Βαμβάκη, Θανάσης πιθανώς τό δνομα). Αυτός 
διέθετε ισχυρά μέσα στην Κωνσταντινούπολι χαΐ χατώρθωσε ν ’ απόσπαση 
την διαχείρκχι από τά χέρια των αχόρταγων σφετεριστών καί νά 
διορισθή αυτός μόνος Κυβερνητιχός αντιπρόσωπος χαί διαχειριστής, βοη- 
θούμενος κι’ από τους δύο υιούς του τόν Νιχολάχην χαί τον Ευστάθιον 
(Σ τάθη). ’Αμέσως τά πράγματα ταχτοποιήθησαν, οί μισθοί των έργατών 
έδίδοντο ταχτικά χαί ή αδικία κατά κάποιο τρόπο έπαυσε νά ύφίσταται εις 
βάρος των έργατών. "Ομως οί αντίπαλοι έλύσσαξαν από τό χαχό τους χαί 
τό κοινό συμφέρον τους συνήνωσε. Συνησπίσθησαν λοιπόν τότε εναντίον 
τού Μπαμπάκογλου χαί διά πλουσίωΜ χρηματικών μέσων καί δωροδοκιών, 
αλλά καί συκοφαντικών ενεργειών, δτι τάχα ό υίός του Νικολάκης καθώς 
χαί αύτός ήτο μεμυημένος σέ εθνικά κινήματα (Φιλική Ε τα ιρ ία) — άς 
μή ξεχνάμε οτι εύρισκόμεθα εις τάς παραμονάς τής Έλλ. Έπαναστάσεως 
— κατώρθωσαν νά επιτύχουν την εκδοσι Σουλτανικοϋ Ίραδέ (υψηλής δι
αταγής) διά τού οποίου ό μέν πατήρ κατεδικάζετο εις άειφυγίαν (σουργ- 
κιούν, όηλαδή νά μή δύναται νά σταθή είς ένα τόπο επί πολύ) χαί απασα 
ή περιουσία του έδημεύετο, οί δέ υιοί του Νικολάκης χαί Στάθης έχαρα- 
κτηρίζοντο ως ύποπτοι. ( Ό  Γέρων Μπαμπάκογλου είχε καί τρίτον υιόν, 
τόν Βαιιβάκην, ό οποίος ήτο είς άκρον νομοταγής καί ουδόλως έγίνετο νύ- 
ξις περί αίιτού είς τόν ίραδέ) χαί τούς άπηγορεύετο τού λοιπού οίαδήποτε 
άνάμιξις είς τά κοινά. 'νΕτσι λοιπόν ό Μπαμπάκογλου άπήλθε είς τούς 'Α
γίους Τόπους οπού περίεβλήθη τό ιμοναχιχόν ένδυμα. Έ χει δέ άπέθανε 
βραδύτερον. Είς τούς 'Αγίους τόπους φαίνεται δτι τόν έπεσχέφθησαν ένω- 
ρίς χαί οί δύο υιοί τουν έξ ού χαί τό δνομα Χατζηνιχολάκης χαί Χατζη- 
στάθηςί1). Τά κυβερνητικά πουγγιά έν τω μεταξύ περιήλθαν πάλι στά

1. * Ολόκληρος ό τηερΐ της έξεγέρσεω>ς τών έργατών ιστορία βασίζεται έττάνω 
βίς τάς παιδικάς Αναμνήσεις του κ. Ν. Κωνσταντοιτοάλου, βστις ήκουσε πάντα τά 
άνωτέρω έκ στόματος τής μητρός του, ή όποια ήτο όπτευθεύας έγγονή τής <5ρβε>φ>ης 
τού Χστζηνικολάκη "Αννας. Μέχρι δέ τού 1915 έχτώζετο είς την πατρική οικία 
είς την κωμόττολιν Σχοπτός, μία μεγάλη κινητή βίκων Ιερουσαλήμ» (έτσι έλέγε- 
το), έτη της οποίας ήσαν ε^*3νοτγριο«μημ]ενφί τά  κυριώτφα έπεισόδια: έκ τής Κ.

Διαθήκης, καθώς, έπίσης ό "Αδης, ή Δευτέρα Παρουσία κ ,  ά . Ε ίς την κάτω 6έ προς 
τά  δεξιά γωνίαν τής ειικο'νσγ’ραφ κχς υπήρχε χωρισμένο ν διά λαϊκών γροαμιμών μι
κρόν τετράγωνον, έντός τού όποιου υπήρχε κάτΒατχνος καί καίΓάλΕΜΚος ρασοφόρος 
χερών, μέ τόν «αλσγηρικόν σκούφον έττι τής κεφαλής καί τάς χεήχας Ανοιγμένος είς 
δέησιν. Αύτός πρέπει νά ήτο ό Μπαμπάκογλου, ώς μοναχός, Ποραιττλεύρως δέ με 
κεφοελαΤα βυζαντινά γράμματα άττήριχε έτττκιγροίφή λέγοΜσα. *Δώρον είς τόν άγατττη- 
τόν μου υιόν Βαμβάκην—  1820». *Η είκών αυτή εΐχε δοβή ώς προικώον βώρον, είς 
την ττρώτην θηγατέρα τού Μπαμπάκογλου Αννα. Ε π ίσ η ς άλλοι δύο παρόμοια ι ει
κόνες, προορίζομε ναι διά τούς δύο άλλους υιούς έδόθησαν ή μέν μ ία  είς τήν δευτέΙραν
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χέρια των τσορμπατξήδων, οί όποιοι έπανέφερον την Ιδίαν ταχτικήν, κα- 
τατρώγοντες τό δίκιο καί χαταπιέζοντες τούς έργάτας. Μέσα σέ λίγο χρο
νικό διάστημά ή δυσφορία τού λαού ένετάθη κατά των κακών αρχόντων. 
Έσχηματίσθη, τρόπον τινά, το κόμμα των δυσφορούντων. Έ π ι κεφαλής 
έτέθη τότε ό Χατξηνικολάκης, ό οποίος έπνεε, έπιπροσθέτως, μένεα κατά 
των τσορμπατξήδων, διότι υπήρξαν ή αίτια τής έρημώσεως τής οικογέ
νειας του. Έ ν τώ μεταξύ ή καταπίεσις έφθασε ατό απροχώρητον. Περιώ- 
ρισαν τά μεροκάματα και έχρησιμοποιουν βία μέ τούς μπράβους τους, οί 
οποίοι έκτυποϋσαν μέχρι αίματος καθένα πού διεμαρτέρετο. Ή  συμπερι
φορά αυτή ταίριαζε πιο πολύ σέ σκλάβους παρά σ' ελευθέρους έργάτας. 
Δεν 6αστονσαν πιά. Ινάτι έπρεπε να κάμουν. Τότε βρέθηκε στη μέση ό 
Χατξηνικολάκης. Ξεσήκωσε τά πνεύματα των εργατών και κατώρθωσε ν ’ 
αποφασίσουν νά επαναστατήσουν κατά των προυχόντων. Σέ μιά συγκέν- 
τρωσι μυστική πού έγινε τότε ο Χατξηνικολάκης μάξι μέ τον αδελφό του 
Χατζησιάθη, έριξαν την ιδέα, νά σφάξουν αυτούς τούς αρπαγές' κ ι’ αχόρ
ταγους γιά νά γλυτώσουν μιά και καλή. "Αν σκότωναν αυτούς μόνο, θά 
καταλάβαινε ή Τουρκική Διοικησις πώς τό πράγμα ήταν εσωτερικό και 
δέν θά πολυανακατευόταν. "Τστερα και τά δικαστήρια κι5 οί ανακριτές 
δέν ήταν κοντά, μά στην Άγχίαλο, τρέχα γύρευε. Μήτε πού θά τόπερναν 
χαμπάρι, αν σκοτώθηκαν μερικά ανικανοποίητα πουγγιά, γιατί αυτούς πού 
αποφάσισαν νά καθαρίσουν γιά νά ξεβρωμίση ό τόπος, δέν είχαν καρδιά, 
παρά ένα πουγγί στη θέσι της. Πότε όμως θάκαναν τό ξεκαθάρισμα ώ
στε νά μή ξεφύγη κανείς; Άπεφάσισαν νά κάμουν αυτό πού έσκέφθηκαν 
μιά Κυριακή, όπου όλοι οί προύχοντες θά πήγαιναν στην εκκλησία νά προ
σευχηθούν, οί υποκριτές. Τό ορμητήριο ν των στασιαστών τής πρώτης αυ
τής κοινιονικής έπαναστάσεως εις την Θράκην υπήρξε 6 ‘Ά γιος Θανάσης, 
παρεκχλήσιον, πλησίον δασυόδους χαράδρας, εις άπόστασιν μιας περίπου 
ώρας από τής πόλεως εκ τής οποίας καί φαίνεται, δεξιά τώ κατεαχομένω 
την εκ Σκεπαστού προς Σαμμάχοβον οδόν. Κατά τήν Ορισθεΐσα Κυριακή, 
μετά τό = πρώτο Ευαγγέλιο (τό Ε ω θινόν), χύμηξαν ό Χατξηνικολάκης κι’ 
ό Χατξηστάθης, μαξί μέ εκατόν πενήντα εργάτες καί περικύκλωσαν τήν 
εκκλησία, νομίξοντες οτι τό Ευαγγέλιο, τό όποιον είχε άπαγγελθή, ήταν 
τό τής λειτουργίας. Ό  Χατξηνικολάκης είσήλθε εις τον ναόν, μέ γυμνό 
χατζάρι ( ')  καί έσφαξε ίδιοχείρως εις τον Νάρθηκα τής ’Εκκλησίας 6 ή 1

άδελψην» Σάρραν, ούζυγον του Σαμμακοβίτου ττροάχοντος I, Γιαννούλη, ή 6έ έτερο: 
τταρεχωρήίδη είς τήν τρίτην άδελψην Έλτγίν, d ποκατταοτα^ ώ αν εις Σαράντα Έκ- 

κληρίοος.
1. Τό μακρύ χατζάρι της σφαγής/ δ «μοχαίρα τού Χατζηνικολάκη» μέ τήν 

κακκάιλινη λα6ήν καί μέ άνιεξιΟηλους τάς κηλιίδας τού αϊματος έσώζετο μέχρι τω 1915 
είς το ττχτρϊκόν οττίτι τού κ. Ν. ΚωικτΓαναοττούλου, ώς οικογενειακόν κειμηλιον.
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7 από τους χν Quote ρους προύχοντας του Σαμμακοβίου. Έ ν τώ μεταξύ πά
νω στον γυναικών ίτη, έγινε κάποια φασαρία. Έ χει έτρεξε ο Χατζηστάθης 
χαί συνέλαβε ακόμα ένα προύχοντα, ά όποιος είχε χαταφύγει στον γυναι- 
χωνίτη διά νά σωθή. Έσύρθη εις τον τραγικόν Νάρθηκα και έξετελέσθη. 
Άργότερον, εγινε γνωστόν ό,τι εις τόν γυναιχωνίτη έκρύβη χαί έτερος 
προύχων, ό όποιος όμως έπρόλαβε νά περιτυλιχθή το (ποδήρες μετα
ξωτόν περικάλυμμα), τό όποιον άπέσπασε από τούς ώμους κάποιας γυναίκας 
καί έτσι κατώρθωσε νά διαφυγή καί νά σωθή α π’ τό μαχαίρι τού Χατζή- 
στάθη. Επίσης καθ' ήν στιγμήν έγίνετο τό μπλόκο έφθαναν στην εκκλη
σία καί δύο άλλοι τσορμπατζήδες, οι όποιοι έσφάγησαν κι1 αυτοί ανηλεώς. 
Τό τέλος των αρχηγών τού κινήματος υπήρξε έξ ίσου τραγικόν καί 
φοβερόν. Άναθαρρήσαντες έκ τής μή συλλήψεώς των ot δυό αδελφοί, με
τά άπό τρία χρόνια άρχισαν νά έπανεμφανίζωνται, οπότε ό μεν Χατζη
στάθης συνελήφθη πρώτος καί έκαρατομήθη, έν Άδριανουπόλει πιθανώς. 
Ό  δέ καθαυτό αρχηγός, ό Χατζηνικολάκης, περιεφέρετο καί μετατοπίζετο 
διαρκώς απ’ τό Σαμμάκοβο στο Σκοπό καί άντιστράφως, έν χαίρω νυκτός 
καί διά μέσου δασωδών καί απόκρημνων περιοχών, κρυπτόμενος πότε κον
τά στην αδελφή του ΑΥννα, ή οποία εύρίσκετο στο Σκοπό καί πότε στην 
αδελφή του Σάρρα στό Σαμμάκοβο. "*Ητο συνεχώς καί άδιαλείπτως πάνο
πλος. Συνελήφθη, δέ επιτέλους μέσα στό Σαμμάκοβο δτ απάτης νύκτα, 
προδοθείς ύπο τού άναδόχου του (νουνού). ’Ή χθη  δέσμιος υπό των Τούρ
κων ζαπτιέδων είς Σαράντα Εκκλησίας (κατ1 άλλους εις ΤΥγχίαλον, Ά χε- 
λό - Μπουργκάζ) έκεΐθεν δέ είς Φιλιππούπολιν, έδραν τότε τού Κακουρ- 
γοδικείου Θράκης. Έκεΐ έδικάσθη καί κατεδικάσθη είς θάνατον. Έκρε- 
μάσθτ) κατακέφαλα (μέ τό κεφάλι προς τά κάτω). Π ερ ί τού Χατζηστάθη 
λέγεται δτι μετά την καρατόμησί του εύρέθησαν άχωρίστως συνεσφιγμένα 
τά άκρα τών τριών δακτύλων του τής δεξιάς χειρός. Φαίνεται την τελευ
ταία στιγμή έ δοκίμασε νά κάμη τό σημεΐον τού σταυρού, όπότε έπεσεν άπο- 
τόμως επί τοϋ τραχήλου του ό πέλεκυς τού δημίου. Τοιαύτη ύπήρξεν ή 
τραγική καταχλείς. Τό παράδειγμα τών αδελφών Γράκχων τής Ρωμαϊ
κής ιστορίας δέν έπαυσε φαίνεται, διά μέσου τιον αιώνων, νά εύρίσκη μι- 
μητάς. ( 1) 1

1. Έκτος αυτού του γεγονότος, άργότερον έγιναν, ττιθοτνώς, καί άλλες τέτοιες μι- 
κροεξεγέρσεις κατά της απληστίας τών τ^ροαχόντων τού Σαμιμσκοβΐου, αΐ όττοΤαι συ- 
νεχΓζοντο μέχρι καί τών ημερών τού Πεχρργ. ΒιζυηνοΟ (188) —  1885). Έ ξ αυτών 
ολον ύττάρχουν καί άλλα Θρυλούμε-να γεγονότα άττεος το ττερΐ Νικόλτσου. ‘Ο Νικόλ- 
τσες είναι έτερον ττραγματίιχόν τΓρόσωττον καί του <5ατο3ίι5εται ή ττράξις. Πόντος υ
πάρχει τό θρυλορμενΟν δτι ηρος της έξετγέρσεος και άλλης σςχχγης ή το και ό Νι- 
κόλταος. Έττειδή αυτός ό θρύλος είναι αρκετά γυώστός στοάς Σαμμοακοάπας, τόν
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Είπαμε πάρα πάνω ποια ήτο ή συμπεριφορά των Ιδιοκτητών ή δποία 
καί πάλιν άρχισε νά έμφανίζεται. Τότε πάλι βρέθηκε ό Νικόλτσος, ένας 
παλλίκαρος μέχρι κεΐ πάνω, άριστος σιδηρουργός, πού ξεσήκωσε τά πνεύ
ματα τών εργατών. Πρόσφατη ήταν ακόμη ή Ελληνική Έπανάστασι, 
στή Μολδοβλαχία και την Πελοπόννησο, κ ι1 ήταν αρκετά σκυλία^μένοι 
οί Τούρκοι, επειδή, εδώ και ολίγα χρόνια τδ κίνημα τών Ελλήνων είχε 
πλέον πετνχει, παρ’ δλες τΙς ένέργειές τους. Έ πρεπε τώρα νά προσέξουν. 
Δεν έπρεπε ν ’ ανακατευτούν δλοι οί εργάτες, έξ άλλου ήσαν τόσοι πολλοί. 
Λίγοι χρειάζονταν, μά ψυχωμένοι για  νά φέρουν σέ πέρας τήν δουλειά. 
Ή  σκέψις και ή γνώσις τούς ώδήγησε τήν μέρα ιής Παναγίας, τδ Δεκα- 
πενταύγουστο, αυτή τή φορά δπου ολοι οί προύχοντες, θά πήγαιναν, ώς 
συνήθως στην εκκλησία. Τώρα δεν έμενε παρά νά διάλεξη 6 αρχηγός, 5 Νι- 
κάλτσος δηλαδή, τούς βοηθούς του, τά παλληκάρια πού θά έκαναν μαζί 
του την έκκαθάρισι. Έ πρεπε νά είναι ψυχωμένοι και ατρόμητοι. Γ ιά νά 
βρή ό Νικόλτσος αυτούς πού γύρευε, σκαρφίστηκε ένα κόλπο. Μάζεψε 20 - 
30 παλληκάρια, εργάτες δλοι, καί τήν παραμονή τής γιορτής, ή ήμερα τής 
έπιχειρήσεως είχε κρατηθη μυστική, τούς πήρε καί τούς πήγε έξω, στά χα
λάσματα τού χωριού πού βρισκόταν στδν Προφήτη Ή λία. Έ κεΐ τούς έβα
λε καί κάθισαν κάτω, γύρω - γύρω, καί στή μέση έβαλε ένα σινιάκο, (μέτρο 
βάρους γιά τά γεννήματα) γεμάτο μπαρούτι. 'Ό λοι τριγύρω κοίταζαν περί
εργα καί λίγο φοβισμένα. Τ ί είχε στο μυαλό του αυτός υ δαιμόνιος αγρι
άνθρωπος; Αυτός ήσυχα - ήσυχα τράβηξε απ' τον κόρη ο του ένα σπαρμα
τσέτο τ ’ άναψ'ε καί τδμπηξε μέσα στό μπαρούτι. Τδ κερί άρχισε νά καίγε
ται καί νά κατεβαίνη. Έ ν τώ μεταξύ έβγαλε κι’ ενα φλαπκάκι μέ. κόκκινο 
κρασί καί κάμποσες κούπες απ’ τά σακούλια ιού αλόγου του, σέρβιρε τδ κρα
σί καί τδ πρόσφερε. Τρώγοντας δέ ψητά καί πίνοντας κατέστρωναν τδ φο
βερό σχέδιο τής σφαγής τών αρχόντων. Τδ κερί έλυωνε. Ή  φλόγα κατέβαι
νε κι’ δσο κατέβαινε, οί λυπόψυχοι, πού δεν τδ καλόβλεπαν αυτό, εύρισκαν 
προφάσεις καί έφευγαν. Ό  Νικόλτσος έβλεπε πού έφευγαν μά δεν τούς 
κοίτταζσ, μήτε τούς έλεγε τίποτε. Σαν έφθασε τδ κερί στο πάχος μιας δε
κάρας κι* ή φλόγα μόλις είχε φθάσει ένα πόντο πάνω άπδ τδ μπαρούτι, ά
πλωσε τή χέρα του δ αρχηγός κι’ έβγαλε τδ απολειφάδι τού κεριού σβυσμέ- 
νο. Γύρω του μόνο πέντε άτομα είχαν μείνει οί Πατριάδες, Βρουλελήδες 
καί 6 Π αν. Γούρναρης, μά τώρα ήξερε δτι αυτοί ήσαν σίγουροι, τδ θάρρος 
τους, είχε δοκιμασθή καί τούς λέγει μέ τή βροντερή φωνή του: «’Εμείς οί 
πέντε θά τελειώσουμε τή δούλειάκ Εφοδιάσθηκαν λοιπόν μέ όπλα καί δια-

παραθέτομεν κατωτέρω. Μεταξύ όμως αύτοΰ καί τής ΐστα'ρίας, νπάρχουν πολλά! 
διοΰφοροίή ιδίως εις την χρονολογίαν, την όποια τοποθετεί τφ 1830, δηλαδή δέκα 
χρόνια μετά τό προηγούμενο γεγονός.
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λύθηκαν. Τήν άλλη μέρα το πρωί τής γιορτής μαζεύτηκαν σ’ Ενα καθορισμέ- 
νο σημείο, εξω απ’ το χωριό, καί περίμεναν τώρα νά μαζευθούν στην Εκκλη
σία τά θύματα. Σαν πέρασε κάμποση ώρα έστειλαν Ενα σύντροφό τους, τον 
Καλλογιάννη Όργαζλή, νά κατοπτεύση στην εκκλησία, νά δη πού εφθασε 
ή λειτουργία κι’ άν είχαν Ελθει τ ’ αφεντικά. Αυτός μόλις εφθασε στην εκ
κλησία, ακούσε τον παπά ν' άπαγγέλλη to  Ευαγγέλιο, και επειδή ήξερε δτι 
ή λειτουργία σαν εφθασε σ' αυτό τό σημείο, δλοι Επρεπε νά είναι εκεί, χω
ρίς κάν νά είσέλθη μέσα γύρισε καί ειδοποίησε δτι εφθασε ή ώρα για  δράσι. 
Μά τό Ευαγγέλιο, πού ακούσε, χωρίς νά έννοήση ό Καλογιάννης, ήταν τό 
πρώτο, τού άρθρου, καί μόνο δυο απ’ τ ’ αφεντικά είχαν προσέλθει στη λει
τουργία. Ό  Νικόλτσος τότε μαζί με τά πέντε παλληκάρια του περικύκλω
σαν αμέσως τό Ναό. Ό  Νικόλτσος μέ τήν πιστόλα στο χέρι, ώρμησε μέσα, 
μά μόνο Ενα άνεκάλυψε αμέσως. Έ ν  τω μεταξύ στό γυναικωνίτη εγινε μια 
μικροφασαρία, ή προσοχή του Νικόλτσου στράφηκε κατά κεΐ. 'Ανέβηκε 
γρήγορα καί ανάμεσα στις γυναίκες καί στις γρηές, ντυμένο μέ γυναικεία 
ρούχα άνεκάλυψε άλλον ενα, τον Εσυρε κι’ αύτόν εξω στον νάρθηκα καί μα
ζί μέ τον άλλον τούς κατέσφαξαν. Ε κείνη  τή στιγμή διήρχετο αμέριμνα 
ενα δωδεκαετές άγοράκι, ό Νικ, Τερζής, Ερχόμενο έκ Τρουλιάς. Κρατούσε 
Ενα πετεινό προοριζόμενο γιά τον προύχοντα ( τσορμπατζή). Μή γνωρίζον 
δτι εγινε σφαγή κατά τό πέρασμά του από to  καμπαναριό, ό αρχηγός τό έ- 
γνώρισεν (ήσαν συνεργάτες μέ τον πατέρα του) καί το έρωτά: (Μπρε
παιδίμ’ Νικολή πού τον πας τό πετνό;» «Νά δωκε με ντόνε ό άφέντις μου 
(πατέρας) νά τόνε πάγω στό τσορμπατζή^. Έ ν  τω μεταξύ ό έν λόγω τσορ- 
μπατζής εκειτο σκεπασμένος κάτω μέσα σέ λίμνη αίματος. Ό  αρχηγός τού 
κινήματος αγριεμένος από εκδικητικόν μένος, πήρε τον πετεινό από τό παι
δί, ξεσκέπασε τό παλτό, μέ τό όποιο ήτο σκεπασμένος ό σφαγιασθείς κ ι’ Ε
βαλλε τό κεφάλι τού ζώντος πετεινού στό στόμα τού προύχοντος φωνάζον- 
τας «Νά φάγε τώρα>. .

Τό παιδί μόλις είδε τό ακέφαλο κορμί μέσα στά αίματα έταράχθη σέ 
τέτοιο βαθμό ώστε νά τρέμη τό κεφάλι του εις δλη του τή ζωή, (σαλιντσά- 
κ ι). Ή ρ χετο  τακτικά έκ Τρουλιάς στό Σαμμάκοβο κι’ αγόραζε τό φημι
σμένο κρασί «πλύνο> καί δλοι τό ήξευραν δτι επαθε αυτή τή ζημία έκ τού 
επεισοδίου αυτού. Λόγω τής σφαγής αυτής εγινε άναστάτωσις. Ή  εΐδησις 
ξαπλώθηκε αμέσως. Τ ’ αφεντικά σάν τομαθαν κρύφτηκαν, οί χωρικοί πού 
δεν ήξεραν τί γίνεται, άρχισαν νά πυροβολούν. Ό  διοικητής τής χωροφυ
λακής ετρεξε νά Ιδη τί συμβαίνει, άλλα πριν φθάσει στην εκκλησία δέχθη
κε μιά σφαίρα κατάστηθα. Ό  Καλογιάννης, φηφισμένος γιά τήν σκοπευ
τική του δεινότητα, πάνω στό ξάναμμά του, είχε πυροβολήσει. Γυρίζει ό 
Νικόλτσος νά ίδή και θωρεΐ τον Ζαπτιέ νά τρεκλίζυ. Κατάλαβε άμέσονς 
καί λέγει στον Καλογιάννη. «Τέπκες βρέγ;» (τί Εκανες;) Καί κείνος εδωκε
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την άπάντησι.—Π ά γ’ αυτός π ά γ’ τ ’ νέφαγετ’ κουκουζέλα. (Π ά ει αύτός,πάει 
την έφαγε την σφαίρα).  Ό  Ζαπτιές τοέκλισε λίγο ακόμα, προσπάθησε νά 
σταθή, όμως έπεσε κάτω νεκρός,

Ή  άπόστασι από τό καμπαναριό μέχρι τού Κασίμη, όπόθεν ήρχετο ό 
Ζαπτιές, είναι περίπου 150 βήματα, Ό  Ζαπτιές έγύρισεν όπίσω έβάδισε μέ
χρι τή κατοικία του (σπίτι Τακιοϋ, Τώρη λεγόμενο). Μπαίνοντας στη θύρα 

έπεσε καί έςέπνευσεν. Στο κατώφλι, έλεγον τότε οί Σαμμακοβίτικες γλώσ- 
σες, ότι είχεν 1 τσουκάλι λίρες χρυσές, τις οποίες ηύρεν ό Τώρης καί μετά 
έγινε Τώραρος.

Το σονλτάτο αυτό (όπλο) τό αγόρασεν αργότερα από δημοπρασία ό Γ. 
Βουτσάς για 90 γρόσια καί I κιλό σιτάρι καί τό είχεν ιός κειμήλιον, τό κρα
τούσε 5έ έπειτα δ υιός του Κωνσταντίνος Βουτσόπουλος (συνεργάτης τοϋ 
βιβλίου) μέχρι το 1914, μεταβαίνουν τακτικά εις κυνήγιον. Έφημίζετο διά 
την ευθυβολίαν του πλήν κατόπιν διαταγής τοϋ περιβόητου Χαμντή περί πα- 

ραδόσεως οπλών το παρέδωσεν εις αυτόν τω 1914. Τό επεισόδιο αυτό έκα
νε μεγάλη αίσθησι σ’ όλους, μά πιο πολύ στη Κυβέρνησι, πού βρήκε τήν α
φορμή πού γύρευε για νά βάλη χέρι στά σιδηραμεταλλεΐα. Έ στειλε λοιπόν 
αμέσως ένα δραστήριο άνθρωπο, τύν Ταχήρ Πασά, για  νά έπιβάλη τήν τα
ξί. Ή  περίοδος τής διοίκησε ως αΰτοϋ τοϋ Πασά, ήταν καί περίοδος άκμής_
τού Σαμμακοβίου. Κατά τήν άφ ιξιν  τοϋ Ταχήρ Πασά, κατόπιν διαταγής 
τοϋ Σουλτάνου πρός τόν οικουμενικόν Πατριάρχην, ήρχετο καί ό τότε Μη
τροπολίτης (Βιζύης, Μήδειας καί Σαμμακοβίου) όπως παραστή εις τήν δί
κην των συλληφθέντων, ώς καί έπτά προυχόντων. Κατόπιν εξονυχιστικών α
νακρίσεων κατεδικάσθησαν εις τόν δ ι: αγχόνης θάνατον δ άρχηγός Νικόλ- 
τσος καί ό Παναγ. Ό ργαζλής (ή ΓΙαν. Γούρναρης) οί όποιοι καί έξετελέ- 
σθησαν εις τό Άλούλιον των «οτζακιών», «Νικόλτσο» καλούμενον, όπου καί 
έξετέθησαν πρός παραδειγματισμόν. Ταυτόχρονα όμως τό δικαστήριον κα- 
τεδίκασεν καί επτά τσορμπατζήδες εις τόν δι1 αγχόνης θάνατον. "Οταν ήκου- 
σεν καί αυτήν τήν καταδίκην ό παριπτάμενος Μητροπολίτης, λέγεται μετ' 
έπιτάσεως υπό των γεροντοτέριον Σαμμακοβιτών, οτι έσκυψε καί ήσπάσθη 
τήν «σκούπαν τοϋ επανωφοριού τοϋ Πασά (υπέρτατη τιμή) λέγοντας τά έ
ξης παρακλητικά λόγια: «Πασά μου μή τούς έκτελείς. Μετανοούν καί εις τό 
έξης θά είναι χρήσιμοι καί σέ σάς καί στη μ-εγάλη έπιχείρησί σας». Π ρά
γματι, ή παράκκλησις αυτή είσηκούσθη, έκάμφθη ό Πασάς, έματαιώθη ό δι/ 
αγχόνης θάνατος καί άνέλαβον υπηρεσίαν, μισθοδοτούμενοι άδρώς ώς διερ
μηνείς καί «καυτανλήδες» διαδραματίσαντες σπουδαίον ρόλον κατά τήν χρυ
σήν εποχήν ακμής των μεταλλείων Σαμμακοβίου.

ΤΟ ΣΑΜΜΑΚΟΒΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν  ΡΩ Σ ΣΟ Τ Ο Τ ΡΚ 1Κ Ο Ν  ΠΟΛΕΜ ΟΝ
Τω 1828 κηρύχθηκε ό Ρωσσοτουρκικός πόλεμος καί τόν επόμενο χρόνο
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ήρθαν τά Ρωσσιχά καράβια. ’Α π’ το Σαμμάκοβο ψηλά, ή Μανροθάλασσα 
φαινόταν σαν καθρέπτης. Μια μέρα τον 1829, κόντευε μεσημέρι, άσπρισε ό 
γυαλός από πανιά, γέμισε το λιμάνι της Θυνιάδος μεγάλα καράβια. Π αρά
τησαν οί άνθρωποι τις δουλειές τους καί κοίταζαν μέ απορία το πέλαγος, για 
τό θέαμα που παρουσίαζε. Σέ μια στιγμή ένα - ένα έμπαιναν μέσα στο λιμάνι 
τά καράβια καί αγκυροβολούσαν, το να κοντά στ! άλλο, σάν νά τά τοποθετού
σε κάνεις μέ το, χέρι του. 'Ένα μικρό καράβι άπεσπάσθη άπό τ' άλλα καί δι- 
ευθύνετο προς την παράλιο θέσι «Παναγιά?. Σάν έφθασε κοντά στη στεριά 
άφησε ξαφνικά ένα άσπρο καπνό σάν μπαμπάκι, ομοος κρότος δεν ακούστη
κε, λόγω τής υπερβολικής ζέστης. Δεν μπορούσαν νά καταλάβουν τί γίνεται. 
'Τστερα άπό λίγο σείσθηκε ολόκληρος ο γύρω τόπος. ’Έ ξω  απ' τή Θυνιάδα υ
πήρχε οχυρωματική θέσις, ή λεγάμενη «Κουμ τάμπια» (πρόχωμα μέ άμμο) 
μέ κάμποσά επάκτια πυροβόλα, ή οποία τρόπον τινά έφρονρει τό λιμάνι. 
Αυτή τώρα τή θέσι βομβάρδιζε, ο νεοαφιχθείς Ρωσσικός στόλος. Τό φρού
ριο δεν πρόλαβε ν’ άνοιξη την Μπούκα του, και τά καράβια τήν έκλεισαν 
μέ κανονιές. Αυτό σάν είδαν οί Τούρκοι φρουροί, πανικόβλητοι, έτράπησαν 
εις φυγήν, πήραν δρόμο προς δυσμάς. Οί Τούρκοι τοβαλαν στα πόδια, κι’ 
ένα άγημα ναυτών απ' τά Ρωσσικά καράβια διετάχθη ν' άνατινάξη τό Φρού
ριο. Π ήγαν στην μπαρουταποθήκη, έχυσαν κάτω μέχρι έξω κάμποση πυρίτι
δα, κ ι’ άφησαν αναμμένη μια θρυαλίδα. 'Ώ ς  πού ν ’ απομακρυνθούν ή πυρΐ- 
τις πήρε φωτιά καί τότε άνετινάχθη στον αέρα. Μέχρις εσχάτων, σώζονται 
χωμένα μέσα στήν άμμο, τά μεγάλα επάκτια πυροβόλα. Αυτή ή άνατίναξις 
τού Φρουρίου έκανε ενα δαιμονισμένο κρότο πού τράνταξε τή γή, μία λάμ- 
ψις κι’ ύστερα τινάχθηκαν στον αέρα ένα σωρό πέτρες, κανόνια, ξύλα. Ή  
«κούμ τάμπια> δεν υπήρχε πιά. "Τστερα άπό δυο ώρες φάνηκαν Τούρκοι 
στρατιώτες πού έντρομοι ρωτούσαν «Αμάν τσορμπατζή γιόλ γκιοστέρ μπιζέ* 
( ’Αμάν άρχοντα για όνομα τού Θεού δεΐχτε μας τον δρόμο). Τότε στη διοί- 
κησι τού τουρκικού στρατού εύρέθη κι’ δ προυχων τού Σαμμακοβίου, Καυ- 
τανλής Πολυχρόνογλου. Αυτός γνώριζε πολύ καλά τήν Ιδιοσυγκρασία τών 
Τούρκων στρατιωτών καί αξιωματικών. Σάν δεν υπήρχε έπίβλεψις άπό πά
νω τους, σάν δεν υπήρχε πιά πειθαρχία, τοριχναν στο πλιάτσικο κι’ ασφαλώς 
θά ξεγύμνωναν έκεΐ πού γνώριζαν ότι θά εύρίσκαν νά ξεγυμνώσουν. Ό  Π ο
λυχρόνογλου τότε βρισκόταν σ’ ένα τάγμα πού είχε στρατοπεδεύσει κοντά 
στο Σαμμάκοβο. Ό  Στρατός, αυτός μόλις έγκατέλειψε τις οχυρές θέσεις 
του, ανώτεροι αξιωματικοί, κατώτεροι καί στρατιώτες είχαν όλοι τήν διάθεσι 
νά λεηλατήσουν τό Σαμμάκοβο, πού λόγφ τών μεταλλείων φάνταζε καί ήταν 
πλούσιο. Αυτή τήν διάθεσι άντελήφθη πολύ ένωρίς, ευτυχώς, δ Καυτανλής 
καί νύχτα έστειλε, μέ μυστικώτατο τρόπο, ειδησι, στούς συμπατριώτας του 
γ ια  τδ ‘τί σκέπτονται οί αξιωματικοί τού τουρκικού τάγματος. Τούς συμβού
λευε δέ καί τούς έξώρκιξε νά . φροντίσουν μέ κάθε, τρόπο νά κατασκευάσουν,
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μέσα στη νύχτα αύτή, μέ τά λινά υφάσματα (τρεπετσιές) άντίσκηνα, νά μοι
άζουν δηλαδή με σκηνές, κι’ άπάνα> σε χάρρα νά τοποθετήσουν σ<ολήνες 
απ’ τις'σόμπες τους, πού νά εξέχουν, ώστε νά μοιάζουν μπούκες κανονιών. 
Στο τέλος δέ τού μαντάτου του έγραφε πέος άν δεν έχαναν δπως τούς έλεγε, 
ή πόλις θά χα τα στρεφόταν απ’ την άρπακτική διάθεσι πού είχαν αΐ Τούρ
κοι. Ευτυχώς οι συμπατριώτες τον ακόυσαν κι1 έφτιαξαν μέσ’ την νύχτα ότι 
είχε παραγγείλει. Σαν ξημέρωσε το τάγμα ξεκίνησε, είχε νουθετηθή καταλ
λήλως, κι’ ακάθεκτο άρχισε νά τρέχη γρήγορα γιά τον τόπο πού θά διήρπσ- 
ζε. Μά σέ μια στιγμή άντίκρυσαν από μακρυά τήν χατασκήνωσι, τά κανόνια, 
πού ήταν κύκλω τοποθετημένα, κ ι’ άναρρωτήθηκαν. Ή. πιο φυσική άπάντη- 
σι πού μπορούσε νά δώση τό τσερ-βέλο τους ήταν οτι άλλο τάγμα τουρκικό εί
χε στρατοπεδενσει τήν νύχτα εκεί πράγμα πού δεν τούς έπέτρεπε νά είσέλ- 
θουν στον τόπο πού άλλοι φύλαγαν. =Έ τσι δεν τόλμησαν νά πλησιάσουν, 
κι’ όΐ αξιωματικοί τούς γύρισαν πίσω οπού από άλλο μέρος οπισθοχώρησαν 
χωρίς νά έκτελέσουν τον σκοπό τους λεηλατώντας. Σώθηκε λοιπόν χάρις 
στο σχέδιο τού Πολυχρόναγλου τό Σαμμάκοβο από βέβαιη καταστροφή. Τέ
λη Αύγουστου, άρχός Σεπτεμβρίου 1829, ο Ριοσσικός στρατός πού άπεβι- 
βάσθη στη Νιάδα, κατέλαβε πρώτα τό Σαμμάκοβο κι* ύστερα τήν Βιξύη καί 
τις Σαράντα Έκκλησίές, Ό  πόλεμος, τον Ιπσμενο χρόνο, τέλειωσε. Τά Ρο)σ- 
σικά στρατείνματα άπεχώρησαν απ’ τήν Θράκη καί τά μεταλλεία άρχισαν τήν 
δουλειά τους. Γιά τήν ακρίβεια ουδέποτε σταμάτησαν, μόνο οί Τούρκοι, Ιδι
οκτήτες είχαν φύγει επειδή έφοβούντο.

. *Η ακμή τοΰ Σαμμακοβίου. — Ταχήρ πασας.
Σαν τέλειωσε μέ τό καλό δ πόλεμος, ύστερα από αρκετές ήμερες ήλθαν 

τ’ αφεντικά. 'Όλοι νόμισαν, καί πιο πολύ οί τσορμπατζήδες, ότι θά γύριζαν 
μονάχοι οί παλιοί Τούρκοι ιδιοκτήτες πού κάθε άλλο παρά τήν δουλειά τους 
ξέρανε κι’ έτσι τούς έκμεταλλεύοντο μιά χαρά. "Ομως γελάστηκαν. Μαζί 
τους ήλθε ό Ταχήρ Πασάς, δ νέος διοικητής μέ μεγάλη στρατιωτική συνο
δεία. Νέος καί μεγαλοπρεπής αυτός, έξυπνος καί δραστήριος, ερχόταν νά βά- 
λη τάξι στί; ατασθαλίες πού είχε δημιουργήσει δ πόλεμος καί χέρι σέ ξένες 
περιουσίες. Κατώρθωσε, πράγματι, αυτός δ χαμογελαστός άνθρωπος, πολλά, 
μέ τήν διπλωματικότητα του. Και κατά πρώτον' έκρατικοποίησε ολα τά σι- 
δηρομεταλλεΐα τού Σαμμακοβίου. ’Ανοικοδόμησε δέ καί αποπεράτωσε ότι 
είχε αρχίσει ό Χατζή Ριουσούφ Πασάς εδώ καί κάμποσα χρόνια. "Ετσι στή
θηκε πάνω στη γή τό νέο εργοστάσιο, τά «Μεγάλα Ότζάκια* όπως τά εί
παν οί Σαμμακοβϊτες. Τά νέα αυτά χυτοσιδηρεΐα ήσαν κατασκευασμένα μέ 
τόν τελειότερο τρόπο τής εποχής εκείνης. Δίπλα άπ’ αυτά κατεσκεύασε ένα 
ωραιότατο εξοχικό μέγαρο, παραπλεύρως δέ ύψώθη καί ένα τζαμί. ’Από τά 
άλλα Σαμμακόβια τού τόπου, τά πάλαι ποτέ Ιδιόκτητα, διετήρησε μόνο τέσ-
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οαρα, κ ι’ αυτά για νά κατασκευάζουν σφυρήλατο σίδηρο. Έ τσ ι λοιπόν Εκεί
νη την έποχή τδ Σαμμάκοβο είχε τά τάρα πάνα) τέσσαρα Σαμμακόβια πού 
παρείχαν πάνω από 400.000 οκάδες σφυρηλατημένο σίδηρο, τρία άλλα χυ- 
τοσιδηρεϊα πού κατασκεύαζαν λογής - λογής αντικείμενα καί τδ μέγα χυτό- 
σιδηρεΐο τδ οποίο παρήγε τηλεβόλα καί σφαίρες τηλεβόλων βαρείας όλκής, 
ζυγιζόμενα1 μέσα σε δεξαμενή γεμάτη υδράργυρο. Τούτο τδ τελευταίο εργο
στάσιο έχρειάξετο πάνω από ένα έκατομμύριο οκάδες ξυλάνθρακες. 'Ό λα 
κατέστησαν κρατικά καί για νά κατοχύρωση και την κατανάλωσι έβγαλε δι
αταγή πού άπηγόρευε επί ποινή θανάτου την έκμετάλλευσι καί προ πάντων 
την πώλησι σιδήρου, εις πάντα άλλον ιδιοκτήτην, όστις θά έθεωρεΐτο λα
θρέμπορος. Μ’ αυτές τις διαταγές καί τις απαγορεύσεις ή έκμετάλλευσις καί 
ή κατανάλωσες ήλθε ολόκληρος, μέσα σέ μιά στιγμή μονάχα, ατά Τουρκικά 
χέρια. ΟΙ προύχοντες του Σαμμακαβίου, τά πρώην αφεντικά, τραβώντας τά 
μαλλιά τους γιά τδ τί πάθανε καί χάσανε άπδ την απερισκεψία τους τέτοιο 
θησαυρό καί ευχαριστώντας τδ Θεδ πάλι πού γλύτωσαν τουλάχιστον την 
ζωή τους, πήραν οτι είχαν καί δέν είχαν καί τράβηξαν άλλοι γιά τήν Κων- 
σταντινούπολι κι* άλλοι γιά τήν Βλαχία. *Ότι ρευστό χρήμα είχε τδ Σαμμά- 
κοβο τραβήχθηκε ξαφνικά καί πήγε σ’ άλλα μέρη νά δώση ζωή. Πολύ λίγοι 
έμειναν, κι1 αυτοί γιατί αγαπούσαν τόν τόπο καί τήν πατρίδα τους. Ό  Τα- 
χήρ γιά νά ένισχύση τήν παραγωγή καί νά προσελκύση έργάτας, πού άρχι
σαν νά φεύγουν γιατί φοβήθηκαν πώς τώρα θάταν χειρότερα μέ τούς Τούρ
κους, άνέλαβε μιά σταυροφορία υπέρ των έργατών καί των τεχνιτών. Πρώ
τα χορήγησε εις ολους πλήρη ελευθερία Λα τούς άπήλλαξε παντός φόρου.1 
νΕδωσε τόν διπλάσιο μισθό απ’ δ,τι έπαιρναν προηγουμένως καί ή πληρωμή 
γινόταν σέ χρυσούς μαχμουντιέδες. Διευθύνων δ Ταχήρ Πασάς ολόκληρον 
σχεδόν τήν Θράκην, από τδ Αίμιμόντιον άκρωτήριον μέχρι το Βόσπορο, διέ
ταξε, δλες οί νότιες επαρχίες νά παραδίδουν τό δέκατο τών γεννημάτων των 
ώς φόρο γιά  τό «Ντοκιούμ χανέϊ προς διατροφή τών έρ'/ατών. ^Έτσι μ’ αϊ
τό τόν τρόπο χορηγούσε καί τήν τροφή τους δωρεάν. Ό  Διοικητής τών έπτά 
Καξάδων (έπαρχιών), ό παμπόνηρος καί δραστήριος Ταχήρ, συνεκέντρωοε 
χιλιάδες έργάτας, οί όποιοι προσέφερον έξαιρετη εργασία, μιά καί ή άμοι- 
βή καί οί ανέσεις πού χορηγούσε τό κράτος ήταν τόσο μεγάλες. Κοντά σ’ 
αυτά άπηφόρευσε κάθε άλλη εργασία γιά τούς κατοίκους, ιδίως γεωργική. 
"Ομως ή κτηνοτροφία αφήέθηκε ελεύθερα, άπαλλαγείσα μέ αύτοκρατορικό 
διάταγμα από κάθε φόρο, μόνο καί μόνο γιά νά κατορθώνουν οί εργάτες νά 
διατηρούν ζώα κι’ έτσι τό μαλλί νά είναι φθηνό γιά τήν κατασκευή μάλλι
νων ένδυμάτων, ώστε νά μην έχουν ούτε αυτή τήν φροντίδα, γιά νά μπορούν 
νά δοθούν ολόψυχα στη σιδηρουργία. ’Ακριβώς αυτή ή απαλλαγή τής κτηνο
τροφίας από φόρους προσείλκυσε μερικούς Βουλγάρους κτηνοτρόφους από 
τό Μικρό Τύρνοβο, οί όποιοι ήλθαν καί έγκατατεστάθησαν στο Σαμμάκοβο
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γ ι’ αυτήν την αίτια, πονηρά σκεπτόμενοι. ‘Ό λα αυτά τά προνομία υπήρ
ξαν αιτίες αύξησε ως τού πληθυσμού. Ε ργάτες ήλθαν και έ γκα τεστ άθη σαν 
μονίμως, επιστήμονες γεωλόγοι, μεταλλειολόγοι και άλλοι ήλθαν με τις οί- 
κογένειεές τους και κατοίκησαν εδώ. Ή  ζιοή ήταν στο φόρτε της. Ουδέποτε 
ή περιοχή είδε τόση ζωντάνια. ‘Ό λη ή Ευρώπη και ή Μικρά ’Ασία μέχρι 
κάτιο τήν Συρία και τήν Παλαιστίνη γνώριζε τδ Σαμμακοβίτικο σίδηρε.. 
"Έσπευδαν από παντού τά καραβάνια γιά  ν ’ αγοράσουν. Μεγάλη κατανά
λωσε, μεγάλη παραγωγή, πολλά κέρδη εις όλους καί προ πάντων είς τούς 
τεχνίτας καί εργάτας. ‘Όλοι ήκμαζαν, όλοι ευδοκιμούσαν. Ό  Ταχήρ πάλι, 
ολα τά έπεβλεπε, όλα τά πρόσεχε. ΤΗταν ό πανταχοϋ παρών, ό ΙΤαντεπό-

πτης!... Ή  τάξις ήταν τό κύ~ 
ριο χαρακτηριστικό των εργο
στασίων. νΛν εβλεπε κάποιον 
νά μήν κάνη καλά τήν δου
λειά του, τον επεπληττε κι’ άν 
τό επαναλάμβανε πολλές φο
ρές, τον έδιωχνε. "'Αν όμως έ
νοιωθε εργάτας εργατικούς, έ
ξυπνους, φιλότιμους^ δοσμέ
νους στή δουλειά τους, αύ-

'Μ
τούς μέ έξοδα τού κράτους 
τούς έστελνε στήν Α γγλία , 
τήν κατ’ εξοχήν χιορα τών 
μεταλλείων, γιά νά μάθουν 
περισσότερα, νά είδικευθουν 
ατά συστήματα καί τάς μεθό
δους τής επεξεργασίας τού σι
δήρου. Στήν εποχή τής διοι- 
κήσεως τού Ταχήρ, άπεφασί- 
σθτ| από τούς κατοίκους ή ά- 
νέγερσις έκ βάθρων ένός με
γαλοπρεπούς Ναού. 'Ό λα  έ- 
νίσχυαν αυτή τήν άπόφασι. 
Πρώτα - πρώτα ή άδεια γιά 
ro κπίσιμο θά έδίδετο κατ’ ευ
θείαν άπ’ τον Ταχήρ, 6 ό- 

ποίος ήταν τόσο ευχαριστημένος μαζί τους και δεύτερο υπήρχε άφθονο 
χρήμα. 7 Η σαν όλοι ευκατάστατοι κι’ όλοι συνεισέφεραν προθύμως διά τήν ά- 
νέγερσι. Έμίσθωσαν λοιπόν σπουδαίους κτιστάδες καί λεπτουργούς άπ1 τήν 
Κωνσταντινούπολι, καλλιτέχνες πραγματικούς, αγόρασαν εκλεκτά υλικά, σε

Τό Ιπ ίχρυσον ‘Ιερόν Εύαγγέλιον 
διακοσμημένον με πολύτιμα  πετράδια.
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τεέτρα και σε μάρμαρο κ ι’ άρχισε το κτίσιμο. Ό  θεμέλιος λίθος έτέθη τφ 
1836. Οί κάτοικοι με πραγματικά ενθουσιασμέ προσέφερναν τά πάντα, Ά -

ΜαΘηταΙ καί μαθήτριαι τής Σ χολής Σαμμακοβίου 
μ€τά τού διδασκαλικού προσωπικού, (φ ω το γρα φ ία  1922)

‘Υψηλοί έπ ισκέπτα ι άφ ικνούμενοι «Ις Σαμμάκοβον :
1) Τούρκος Ιππ€ύς, 2) 4 * Α γγλο ι Μ πένστον, 3) 4 Γ» Βιζυηνάς.

κόμα κα ΐ.ο ί κάτοικοι των περιχώρων προσήλθαν μέ τά υποζύγιά τους για 
νά έργασθούν χωρίς χρήματα. Ε πίσης τά κορίτσια παραστάθηκαν μετα-

8FAKJKA
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φέροντας νερό καί υλικά στους κτίστες. Έ τσ ι 6 Ναός, περικαλλής, ορθώθη
κε γρήγορα είς τό όνομα του 'Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου. Οί πιο εύ
ποροι πρωτοστάτησαν. Κάθε μια κολώνα μαρμάρινη στήθηκε μέ έξοδα των 
τότε άρχότων, τοΰ Κέρκου, του Βαλαλά, του Δούκα, καί του Πολύχρονο- 
γλου. Οί δέ μεγάλοι πατριώτες, οί ξενητεμένοι Ξενοκράτες, την στόλισαν μέ 
χρυσά πολνκάνδηλα καί κρυστάλλινο πολυέλαιο. Τό κτίσιμο του Ναού ήταν 
τό αποτέλεσμα τής άκμής τοΰ Σαμμακοβίου, στην περίφημη εκείνη δεκαε
τία 1830 — 1840, όπου ή διοίκησις ήταν στα χέρια τοΰ Ταχήρ Πασά. Τότε 
απ’ τους ίδιους προύχοντας που πρ to το στα τη σαν στην άνέγερσι τής εκκλησίας, 
κτίσθηκε καί τό πρώτο μεγάλοΣχολεΐο τοΰΣαμμακοβίου,τό δίπατο κτίριο πού 
διατηρήθηκε μέχρι τού κατατρεγμού τοΰ 1922. Κ ι’ αυτή την άνέγερσι την 
φρόντισαν επίσης πάρα πολΰ οι Ξενοκράται άποστέλλοντες χρήματα, σχολι
κά όργανα καί βιβλία, ώστε οί Σαμμακοβΐτες, τιμής ενεκεν, τό ώνόμασαν Ξε- 
νοκράτειον. Καθ’ ολην αυτήν την ΙΟετίαν τό Σαμμάκοβο ήταν αυτοδιοίκητο, 
έξαρτώμενο κατ’ ευθείαν καί μόνον από την 'Τψηλή Πΰλη. "Ύστερα όμως 
άπ1 αυτά τά ευτυχισμένα δέκα χρόνια, άρχισε ή κατάπτωσις.

Συνεχείς άλλαγαί διευθυντών. Ή  παρακμή των Ιργοστασίων.
Τά κατρακύλισμα. _

Στο ξημέρωμα τοΰ 1840 συνέβη κάτι φοβερό για τό Σαμμάκοβο καί 
πιο πολΰ γιά τά μεταλλεία του. Ό  μεγάλος δημιουργός τής άκμήςΑ ό προ
στάτης τής εργατιάς, υ παντεπόπτης των εργοστασίων, διό αγνώστους λό
γους ή καί χωρίς λόγο, άντικατεστάθη, υπό τοΰ Σουλτάνου. Περίλυπος ά 
φηνε τό έργο του υ Ταχήρ σέ ξένα χέρια. Σχεδόν έκλαι.γε όταν ό λαός τοΰ 
Σαμμακοβίου τον άποχαιρέτησε. Τον ξεπροβόδισε μέχρι έξω μέ κλάματα, 
σάν νά ακολουθούσε ξόδι. ‘Ό λο ι 'ψυχανεμίζονταν πώς φεύγοντας αυτός ό 
άνθρωπος έχαναν τό ένα τους πόδι. Ή  λΰπη κι’ ή αγωνία γέμιζε τήν ψυ
χή τους, λΰπη γ ι’ αυτόν που έφευγε κ ι1 αγωνία γιά το τι πράγμα θά ήταν 
δ νέος διευθυντής. Ή  διεΰθυνσις άνετέθη στον προύχοντα τής Βιζνης 
Ά χμ έτ Τζελάλ Όγλοΰ Βέη. Τον δέχθηκαν μέ τιμές, μά δεν πρόλοβε νά κα- 
θήση καλά, νά μάθη τον τόπο καί άντικατεστάθη άπ1 τον γυιό του Ρεφάτ 
Βέη. ’Έ τσι μ’ αυτό τό σύστημα τής συνεχούς άντικαταστάσεως, άλλαζαν οί 
δτευθυνταί, οί όποιοι μ ή έχοντες ιδέαν γιοι τήν αποστολή τους, όσον αφορά 
τά διοικητικά καί τά τεχνικά ζητήματα των εργοστασίων, υπήρξαν ή αιτία 
τής παρακμής. "Οποιος δεν ξέρει νά κάμη καλά τή δουλειά του γίνεται ά- 
φορμή καταχρήσεων. 'Ά ρχισαν οί απάτες είς βάρος τής ποιότητος τού σιδή
ρου, έν τώ μεταξύ ή Ευρωπαϊκή παραγωγή μεγάλωνε μέ ταχύ ρυθμό καί 
προσέφερε τό σίδηρό της, πού ήταν καλλιτέρας ποιότητος, σέ φθηνές τιμές. 
Τό αποτέλεσμα τής συνεχούς αλλαγής διευθυντών των σιδηρομεταλλείων 
καί τής άναθέσεως τής διευθύνσεως τούτων είς πρόσωπα ακατάλληλα καί
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μή έχοντα ιδέαν οργανώσεως καί διοιχήσεως, ύπήρξεν άμεσον. Έ τσ ι 
έλαττώθηχε ή χατανάλωσις καί ή έξαγωγή των μοναδικών σιδηρομε- 
ταλλείων πού υπήρχαν είς την Τουρκική επικράτεια, δηλαδή τού Σ  αμμακο
βίου, διότι ολα τα άλλα είχαν κλεισθή. Καί τιδρα αυτά τά μοναδιχά λειτουρ
γούν! α Σαμμαχόβια έχλονίζοντο. Κοντά σ’ αύτδ τδ χαχό, έπι Σουλτάν Με- 
τζήτ έγιναν πολλές μεταρρυθμίσεις. 'Ά λλαξε κατ’ αρχήν ό τρόπος τής διοι- 
κήσεως. Ή ρ θη  το δικαίωμα του διευθυντού των έργοστασίων νά διαιχή χαί 
τις γύρω επαρχίες, Χωρίσθησαν τά καθήκοντα. Διοικητικώς το Σαμμάκοβο 
ύπήχθη στην νποδιοίχησι Βιζύης, στον Καϊμακάμη της, είς τον όποιον α
νήκαν και τά άλλα χωριά τής έπαρχίας. Ή  δέ διεύθυνσις των Ότζακιων 
ε^ηρτατο κατ' ει’θεΓαν απ’ την Κων)πολι. Ό  βέης πλέον ή ό πασάς πού α
ναλάμβανε την διευθυνσι ήταν τόσο έξηρτημένος «πού δεν έδειχνε καμμιά 
προθυμία για την εργασία, μήτε βασάνιζε το νού του πιά γιά τά προβλήμα
τα των σιδηρομεταλλείων. Αποτέλεσμα αυτής τής κακής διαχειρίσεως ήταν 
ή κακή εργασία, οί κλοπές εκ μέρους των υπαλλήλων, ή αδιαφορία και πάν
τοτε ή έλλειψις φροντίδος γιά τά ζητήματα. Ή τα ν  ολοφάνερο πλέον δτι 
τίποτε δεν μπορούσε νά συγκρατήση την κατάρρευσι των επιχειρήσεων των 
σιδηρομεταλλείων τού Σαμμακόβου, πού άλλοτε ανθούσαν και έδιναν ζωή 
καί ζωντάνια στο τόπο αυτό.

Είκοσι χρόνια βάσταξε τό κακό. Π άντα τδ κακδ βαστάει διπλάσιο καιρό 
απ’ τδ καλό. Ή  ’Οθωμανική χυβέρνησις βλέποντας οτι ή δουλειά πάει απ’ τδ 
κακδ στο χειρότερο, έκλεισε ολα τά Σαμμακόβια καί μόνο ένα κράτησε. Κι’ 
αύτδ θά έκλεινε αν δεν έπενέβαινε ό Χαλήλ πασάς, ένας μυαλωμένος γέρων, 
ευνοούμενος τού Σουλτάνου, Έ τσ ι τω 1860 άπεστάλη αυτός δ πασάς γιά νά 
διοργάνωση τδ έναπομεΐναν σιδηρορυχείο καί εργοστάσιο, σύμφωνα μέ τά 
ευρωπαϊκά χυτήρια. Έργάσθηκε πολύ καί μέ σύστημα γιά  νά κατορθώση 
υ Χαλήλ νά δώση πάλι αξία στδ Σαμμακοβίτικο μέταλλο καί νά τδ κάμη ε
φάμιλλο των ευρωπαϊκών. Γ ι’ αύτδ τδ σκοπό μισθώθηκαν δύο σπουδαίοι ’Ά γ 
γλοι μηχανικοί κι’ αγοράσθηκαν γιγάντια  γερά μηχανήματα τελευταίου τύ
που, τής εποχής εκείνης βεβαίως, πού μετεφέρθησαν με μεγάλα έξοδα. Λέ
γεται μάλιστα πώς ένα μεγάλο μηχάνημα, τδ αδράχτι, όπως τδ έλεγαν, δεν 
μπόρεσαν νά τδ μεταφέρουν, τόσο μεγάλο ήταν, πού άπόμεινε βυθισμένο στδ 
βουνό, στη τοποθεσία Τετρουβά Ξιομύλι. Μετεφέρθησαν ακόμη στδ Σαμ- 
μάκοβο καί τά μηχανήματα των Κυβερνητικών εργοστασίων τού Έπταπυρ- 
γίου. Πολλή δουλειά, πολύς κόπος πού βάσταξε μέχρι τδ 1875. Κατ’ αυτή 
την περίοδο αρχιτεχνίτης στα έργοστάσια ήταν ό Θανάσης Μερεμετής, δ ό* 
ποιος διηύθυνε προηγουμένως τά εργοστάσια των ’Αδάνων» Αυτός πολλές 
φορές ταξίδευε στδ Λονδίνο, βπου έπαιρνε, μά κι’ έδινε, μαθήματα. Δεύτε
ροι μηχανικοί ήσαν δ Μαργαρίτης Βοίνος κι’ δ Γ. Λέφης, σπουδαίοι πρακτι
κοί μεταλλειολόγοι, ot όποιοι άντικαθιστούσαν τδν Μερεμετή δταν έλειπε»
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Π αρ’ ολη την μεγάλη προσπάθεια. παρ' όλα τά έξοδα, μήτε οί 'Ά γγλο ι μήτε 
οί "Ελληνες κατώρθωσαν νά μοντάρουν τις καινούριες τεράστιες μηχανές, οί 
όποιες κατέστησαν οτό τέλος άχρηστες. Το 1877 έκηρύχθηκε ό Ρωσσοτουο- 
χικος πόλεμος. Στην Πόλη βασίλευε 6 Σουλτάν Χαμίτ με τον πλέον άπολυ- 
t αρχικό τρόπο. Τίποτε δέν στεκόταν καλά στη -θεοί του, μήτε κι’ ό τουρκικός 
στρατός. Οί Ρώσσοι διέβησαν τον Δούναβι, τό ακραίο αυτό τουρκικό σύνορο, 
κατόπιν τον Μεγάλο Αίμο καί σέ λίγο ήσαν κύριοι τής Σόφιας. Τό 1878 
βρήκε την Βουλγαρία έλευθέρα. Αυτή ή είδησις σκορπίστηκε στα πέρατα 
τής Θράκης. Κατέβαιναν ταχύτατα οί Ριοσσοι. Αυτό σαν τώμαθε ή διεύθυν^ 
σις τής ’Οθωμανικής έταίοετας των μεταλλείων τού Σαμ μ ακοβίου πολύ φο
βήθηκε. Τ ί θά έγίνοντο άν έφθαναν οί Ρώσσοι; Οί οικογένειες τους πού εί
χαν μαξύ, ή περιουσία τους; Άπεφάσισαν λοιπόν όλοι οί Τούρκοι πού είργά- 
ζοντο στά μεταλλεία, ολοι δσοι είχαν συμφέροντα εκεί, ανώτεροι καί κατώ
τεροι υπάλληλοι, με τό φόβο μέσα στά μικρόψυχα στήθια, νά φύγουν βιαστι
κά για  την Κωνσταντινούπολή Σαν την κλώσσα άνοιξαν οί πύλες τής Π ρω
τεύουσας γιά  νά δεχθούν δλα αυτά τά δειλά κλωσσόπουλα. Π ράγματι οί Κο
ζάκοι σέ λίγο κατέβαιναν στην ’Ανατολική Θράκη καί κατελάμβαναν την 
Άδρίανούπολι. "Ομως διόλου δέν πλησίασαν στά ότζάκια τού Σαμμακοβίου 
πού παρέμεναν κλειστά. Οί δουλειές είχαν σταματήσει κι! ή ανεργία βρι
σκόταν στην ακμή της. Οί κάτοικοι ζούσαν α π ’ τά έτοιμα, από τά φυλαγμένα 
καί περίμεναν μέ μεγάλη ανυπομονησία, νά τελειώση ό πόλεμος νά ξαναγυ- 
ρίσουν οί αγάδες τής Εταιρείας ν ’ ανοίξουν πάλι οί πόρτες τού εργοστασίου 
καί μαζί μ’ αυτές ή ευτυχία καί ή ήσυχη ζωή. πού άπελάμβαναν πριν από 
τόσον καιρό. Κάποτε δ πόλεμος τελείωσε κ ι’ οί κάτοικοι περίμεναν μέ Ίώ- 
βειον υπομονή τό άνοιγμα των μεταλλείων. Οί άγάδες όμως δέν έπανήρχον- 
το, τά μεταλλεία δέν άνοιγαν. Οί κάτοικοι, οί εργάτες, άρχισαν ν ’ ανησυ
χούν. Μαύρα φίδια έζωναν την ψυχή τους. "Εστειλαν αντιπροσωπεία γιά 
νά- παρακάλεση καί νά προσκαλέση τ ’ αφεντικά νά έπιστρέψουν, μα κανείς 
απ’ την ΓΤψηλή Πύλη δέν τούς ακούσε. ΤΗταν σάν νά βρόνταγαν σέ κουφού 
πόρτα. Γύρισε ή επιτροπή πίσω κι’ είπε τά μαντάτα. Τό αίμα ανέβηκε στο 
κεφάλι των κατοίκων. Δέν μπορούσαν νά τό χωνέψουν αυτό. Νά τούς πά
ρουν τά Σαμμακόβια απ’ τά χέρια τους, καλά, αλλά νά τάχουν κλειστά, αυτό 
δέν μπορούσαν νά τό χωνέψουν. Οί πιο θερμόαιμοι άπεφάσισαν νά κατα
στρέψουν ολα τά μηχανήματα καί τά συγκροτήματα. "Ομως υπήρχαν κι1 οί 
λογικοί. Πάντοτε ο’ αυτές τις περιπτώσεις, πού ή απελπισία καί ή άπόγνωσι 
θολώνει τό μυαλό τού ανθρώπου καί δέν μπορεί νά διακρίνη τό καλό, ςίπό τό 
κακό, πού θέλει νά προξενήση μέ ενέργειες βίαιες καί πολλές φορές παρά
λογες, υπάρχουν άνθρωποι πού σκέπτονται ψυχραιμότερα.

Αυτοί οί τελευταίοι ήθελαν την διατήρησι, την συντήρησι των ερ
γοστασίων καί των μηχανημάτων. Μπορεί σήμερα, νά μη θέλουν ν ’ άνοί-
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ξουν, αύριο δμως μπορεί ν' αλλάξουν γνώμη, κι’ άν τά καταστρέψουμε, πώς 
ανοίξουν; Οί θερμόαιμοι δμως μέ συνθήματα «Λεηλασία και καταστρο^· 

φή> καί μ’ έπικεφαλής τήν Σαμμακοβίτικη οικογένεια τών Πατσιάδων, εί
χαν αποφασίσει νά τά παίξουν ολα γιά  όλα. Κατέβηκαν στην πλατεία, στο 
Κονάκι, Έκεΐ συγκεντρώθηκαν κι1 οί συντηρητικοί που δεν ήθελαν την κα
ταστροφή, μ1 έπικεφαλής τήν οικογένεια I. Γκάγκου, νΑρχισε λοιπόν μια 
δημοσία συζήτησις μεταξύ τών δυο άντιμαχομένων παρατάξεων, τής λογι
κής καί τοϋ ξαναμμένου αίματος. Φώναζαν οί θερμόαιμοι τά επιχειρήματα 
τους, ψυχρή καί ίσια άκουγόταν ή φωνή τής λογικής. Κ ι’ δσο ερεθισμένοι ή
σαν οί μέν, τόσο ψύχραιμοι καί σίγουροι ήσαν οί άλλοι. "Ομως τίποτε δεν ε
ρεθίζει περισσότερο έναν ερεθισμένο από τήν ήρεμία καί τήν ψυχραιμία πού 
συναντά. Σάν είδαν οί θερμόαιμοι, πώς δεν θά περνούσε ή γνώμη τους, έσυ
ραν τά γιαταγάνια, έτοιμοι γιά  αιματοκύλισμα. Μπροστά σέ τέτοιο μεγάλο 
κακό, τί σημασία είχε άν χαλούσαν τά σιδηρομεταλλεϊα; Οί Γκαγκαΐοι κ ι’ οί 
οπαδοί τους, φιλήσυχοι άνθρωποι καί προ πάντων λογικοί, άπεχώρησαν γιά 
ν’ άποφευχθή ή σύρραξις καί τό αιματοκύλισμα. ’Έμειναν λοιπόν έλεύθεροι 
γιά δράσι οί Πατσιάδες καί τό σινάφι τους. Μέ τά σπαθιά στα χέρια, μέ τό 
αίμα στο κεφάλι, έτρεξαν προς τά ότζάκια, έσπασαν, τις έξώπορτες γκρέμι
σαν τούς τοίχους καί είσήλθαν μαινόμενοι μέσα στο εργοστάσιο. Τίποτε δέν 
έμεινε όρθιο. νΑλλα άνηρπάγησαν, όπως οί πόρτες, τά παράθυρα, τά έπι
πλα, τά χάλκινα σκεύη, ό κασσίτερος, ό Αιουκτσές, ο μαλακός σίδηρος, οί 
τροχοί, τά μηχανήματα, τά πάντα, μέχρι ό υδράργυρος που ήταν στη δεξα
μενή όπου ζύγιζαν τις σφαίρες. Μέχρις εσχάτων έσώζοντο στα, διάφορα σπί
τια μπουκάλια φυλαγμένα, γεμάτα α π ’ αυτό τον υδράργυρο. ’Ά λλα τά έσπα
σαν, τά γκρέμισαν, τά κατέστρεψαν. Ή  μανία τού ξαναμμένου πλήθους δέν 
άφησε όπως είπαμε τίποτε όρθιο. Αυτό ήταν τό οίκτρό τέλος τών φημισμέ
νων εργοστασίων.

Αυτό ήταν τό τέλος τής εργασίας πού επί 400 σχεδόν ολόκληρα χρό
νια έδινε ζωή στον τόπο. Ε πτά  χιλιάδες έργάτες, μηχανικοί, χύτες, σιδη
ρουργοί, ζιβόλια, έμειναν χωρίς δουλειά, καί τό σπουδαιότερο, χωρίς έλπίδα 
ότι θά ξανάνοιγαν. Αυτή ή μία στιγμή έκδικήσεως, έτσι νόμιζαν οί Πατσιά
δες, κατέστρεψ>ε τον έαυτό τους. Πολύ έκλαψαν μετά, πολύ θρήνησαν γιά 
τό πόσο έπιπόλαιοι βρέθηκαν τότε, μά ολα ήσαν πια τελειωμένα. Ή  δυστυ
χία έρχόταν φτεροπόδαρη στον τόπο, που ποτέ δέν τήν είχε άλλοτε νοιώσει, 
τουλάχιστο τήν δυστυχία πού φέρνει ή ανέχεια. Μέ τήν καταστροφή αυτή 
έληξε πια κάθε έλπίδα άναζωογονήσεως τού τόπου. Τό Σαμμάκοβο παρήκ- 
μασε κι’ άναγκαστικώς δ λαός έστράφη σ’ άλλες δουλειές, στή γεωργία καί 
στήν άνθρακοποιία. Βέβαια αυτά δέν απέδιδαν σχεδόν ούτε τό έν δέκατο άπ’ 
οσα τούς άφηναν τά μεταλλεία καί ασφαλώς θά έγκατέλειπαν τον τόπο αν 
στους πιδ αισιόδοξους δέν ζοΰσε ή ελπίδα, πώς κάποτε ίσως θά ξανάνοιγαν
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καί πάλι τά ότζάχια, Πολλοί ξένοι ήλθαν έκτοτε καί έξέτασαν τό Σαμμάκο- 
6ο για  τά μεταλλεία του, ώς κ ι’ 6 Βιζυηνός μαζί μέ τον "Αγγλο μεταλλειολύ- 
γο BEN STO N . ‘Ό μω ς οΰδέν έπετεύχθη, έκτός από ένα βιβλίο που έξεδόθη 
αγγλιστί υπό του BEN STO N  «Τά μεταλλεύματα του μικρού Σαμμαχοβίου». 
Μέ την χατάπτωσι, παρακμή χαΐ καταστροφή τών μεταλλείων έληξε 
μια μεγάλη περίοδος ζωής τού Σαμμαχοβίου καί μιά άλλη άρχιζε τώρα, ή 
περίοδος των αγώνων καί των κατατρεγμών. Βρισκόμαστε πια στην απο
λυταρχία.

α) Ή κατάστασις τών όμογενών έπί απολυταρχίας.

"Τστερα από τόσα χρόνια κάτω α π ’ τό ζυγό τών Τούρκων είχαμε συνη
θίσει. ’Αγαπούσαμε τον τόπο, τον καλλιεργούσαμε, θρέφαμε ζώα, σκάβαμε 
τά βουνά καί βγάζαμε τό μετάλλευμα πού είχε στά σπλάχνα του, φτιάχναμε 
τά χωριά μας καί τις πόλεις μας, μορφώναμε τά παιδιά μας καί ζούσαμε φ  
συχα καί τίμια. Κ ι’ αυτά τά προσόντα έξετίμησε ό καταχτητής. Είδε πώς 
είμαστε τό δημιουργικό στοιχείο του τόπου, οτι κοντά σέ μάς κι’ οί συμπα
τριώτες τους θά μάθαιναν πολλά καί θά φτιάχνανε. "Ετσι αναγκάστηκε από 
την ειρηνική ζωή νά μάς αναγνώριση πολλά προνόμια καί νάχωμε πολλή έ 
λευθερία. Γύρω μας στή Βουλγαρία, στή Μακεδονία, στην 'Ήπειρο, στο 
Μαυρο6ούνι έβραζε ή έπανάστασις. Καί μεΐς μαθαίναμε γιά τό αίμα πού χυ
νότανε, γ ι’ αυτό εκτιμώντας τ ’ αγαθά τής γαλήνης καθόμαστε ήσυχοι, παρ’ 
ολο πού μάς έπιανε καί μάς τό «‘Ελληνικό» μας καί ή διάθεσι γιά ξεσηκω
μό. Είμαστε έξ άλλου από φύσι μας, πρέπει νά τό άναγνωρίσωμε, φιλήσυ
χοι άνθρωποι εμείς οί Θρακιώτες. ‘Ώ ς  που ξημέρωσε ή ήμερα οπού μέ μιά 
ανατροπή, ανέβηκε στο Σουλτανικό θρόνο ο Άβδούλ Χαμίτ ό Β ',  άφσΰ κα
τέβασε τον αδελφό του τον Σσυλτάν Μουράτ. ' ‘Αρχισε ή περίοδος τής απο
λυταρχίας. Οί μεγάλες δυνάμεις τότε θέλανε νά εισαγάγουν μεταρρυθμί
σεις γιά νά βελτιώσουν την τύχη τών χριστιανών υπηκόων τής Τουρκίας. 
"Ετσι συνήλθε ή λεγομένη Συνδιάσκεψις τών πρεσβευτών. "Ομως τούτη ή 
διάσκεψις δεν έκαμε τίποτε. Ό  Χαμίτ, πονηρότερος, διά κανονιοβολισμού 
ανήγγειλε οτι οί Τούρκοι έκήρυξαν Σύνταγμα. Μεταχειρίσθηκε τον Μιδάτ 
πασά, ένα φιλελεύθερο πολιτευτή, ό όποιος έφτιαξε τό Σύνταγμα αυτό. Τού
το τό Σύνταγμα τού Μιδάτ καθιστούσε τις μεταρρυθμίσεις περιττές, αφού 
έξησφάλιζε στους χριστιανούς έλευθερίες, ασφάλεια καί ευνομία. "Ετσι έ- 
ξηπατήθησαν οί Δυνάμεις, καί τό Σύνταγμα ουδέποτε έφηρμόσθη, ακόμη 
κι’ ό δημιουργός του, Μιδάτ, είχε κακό τέλος. "Ομως κατά τήν διάρκεια τής 
απολυταρχίας οί ομογενείς τής Θράκης είχαν πολλά προνόμια καί αρκετή 
έλευθερία από τους Τούρκους, κ ι’ αυτά πριν από τον Ρωσσοτουρκικό πόλε
μο. Τό μόνο κακό πού θυμάται ή περιοχή, πριν από αυτό τον πόλεμο, ήταν
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οί επιδρομές των διωγμένων έκ Ρωσσίας Κιρκασιών, οί ό^ιοίοι σάν πείνα.' 
σμένα κοράκια πέσατε μέσα στήν εύφορη Θράκη καί λήστευαν δλα τά χωριά, 
ξεγύμνωναν κάθε διαβάτη παίρνοντας ζώα, άλογα καί χρήματα, χωρίς ή 
Τουρκική Κυβέρνησις νά τούς καταδίωξη. ‘Ό μω ς τούς παραμόνευαν οί χω
ροφύλακες καί χο>ρίς διαδικασίες τούς έφόνευαν επί τόπου. Κ ι1 αυτοί δέν 
ένοιωθαν καμμιά στενοχώρια γ ια  τον χαμό των συντρόφων. "Ελεγαν χαρα. 
κτηριστικά: «Τοπράκ όλντού;» (έγινε χώμα). Μέ την έναρξι τοΰ Ρωσσο- 
τουρκικού πολέμου, τφ 1877, έφυγαν γ ια  τό εσωτερικό τής Τουρκίας καί 
έτσι άπηλλάγη ό τόπος μας απ’ αυτούς. Τον Απρίλη τού 1877 ή Ρωσσία 
εΐσήλθε στα Τουρκικά έδάφη καί τήν "Ανοιξι τού 1878 ο Μέγας Νικόλαος 
έστησε τό στρατηγείο του στον "Αγιο Στέφανο εξωθι τής Κων)πά- 
λεως. Ή  Ρωσσική κυβέρνησις ύστερα από τόσες νίκες έπιασε τούς χριστια
νούς με τό καλό, για συμφεροντολογικούς λόγους, τούς περιποιήθηκε για  νά 
πετύχη τον σκοπό της δηλαδή τήν ΐδρυσι μεγάλου Βουλγαρικού κράτους. 
IV  αυτό κι’ ή Τουρκία γιά αντιπερισπασμό προσπάθησε μέ κάθε τρόπο καί 
μ’ εγκυκλίους διαταγάς προς τους κατά τόπους διοικητάς νά συμβουλεύση 
νά συμπεριφερθούν μέ πολλή ευγένεια πρός τούς έτερογενεΐς, νά ύποστηρι- 
χθούν εις τό έμπόριον καί νά τούς δοθη σχετική άτομική έλευθερία. Καί τά 
πράγματα πήγαιναν καλά, ώς την στιγμή πού άπεχώρησαν οί Ρώσσοι. Τότε 
ξαναγυρισαν αμέσως οι Τούρκοι πού διώχθηκαν απ’ τή Θράκη. Μόλις γύρι
σαν είδαν τις περιουσίες τους κατεστραμμένες, τά σπίτια καί τά τεμένη τους 
χαλασμένα, κι’ είδαν ακόμη τούς χριστιανούς στις έστίες τους απείραχτους. 
Τότε λύσσαξαν. Είδαν μέ άγριο βλέμμα τούς ομογενείς. Τούς φόρτωσαν ύ
λη τήν ευθύνη τής καταστροφής άπο τούς Ρώσσους. Δέν είχαν τήν ικανό
τητα. νά κρίνουν καί ν’ αποδώσουν στον πόλεμο την ευθύνη, "Ο ,τι Τούρκικο 
υπήρχε λεηλατήθηκε από τούς Ρώσσους, δμως κι’ οί χριστιανοί, τού στραβόν 
τό δίκιο, κάτι θά πήραν άπ’ τήν λεηλασία. Αυτά όμως δέν ήσαν σοβαροί λώ 
γοι νά επιβαρυνθούν οί όμογενεϊς μ ’ αυτή τήν κατηγορία καί νά γίνουν δ 
στόχος τής έκδικήσεως των έπανελθόντων Τούρκων. Μάλιστα πολλά ’Ελ
ληνικά σπίτια, όταν μπόρεσαν, έκρυψαν πολλά πράγματα Τούρκων, τά ό
ποια επέστρεψαν δταν γύρισαν οί νοικοκυραίοι. "Ομως μόλις έφθασαν οί 
Τούρκοι στήν πατρίδα τους, στον "Αγιο Παύλο, έπιασαν 8 "Ελληνας χρι
στιανούς καί τούς έσφαξαν γιά  έκδίκησι των κακών πού πάθανε τά χωριά 
τους. Ή  Τουρκική Κυβέρνησι, πονηρά σκεπταμένη καί θέλουσα τήν συμπα- 
ράστασι όλων γιά νά σταθη στο χάος πού βρισκόταν, έτιμώρησε τούς παρε- 
κτρεπσμένους. "Ετσι σιγά - σιγά έπήλθε ή συναδέλφωσις καί ή δμόνοια με
ταξύ των δύο έθνοτήτων. Οί δμσγενεΐς έχοντας στά χέρια τους τό εμπόριο 
καί τις τέχνες έπροώδευσαν. ’Αγόραζαν γεωργικά προϊόντα των Τούρκων 
καί τ ’ άλλαξαν μέ έργασία. 'Τπε νοίκιαζαν τά κτήματα των Μωαμεθανών 
καί άπ’ αυτή τήν δουλειά κέρδιζαν πολλά. Κ ι’ οί Τούρκοι ήσαν ευχάριστη-
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μένοι. ’Έτσι ζούσαν σε μια ατμόσφαιρα γαλήνης. "Οταν γιώρταζαν ot 'Έ λ
ληνες, οί Τούρκοι ήρχοντο νά συνεορτάσουν καί συ νδια σκεδάσουν, καί τδ 
αντίθετο. Γναχττό είναι τό τί έγίνετο στις έορτές τοΰ Ραμαζανιού. Ή  πρόο
δος όμως των 'Ελλήνων, εν σχέσει μέ τήν πρόοδο των Τούρκων, ήτο ολοφά
νερη. Στις κωμοπόλεις καί στα χωριά, τά ωραιότερα οικοδομήματα, εκκλη
σίες, σχολεία ήσαν χριστιανικά. 'Ό μω ς οί ομογενείς, διπλωματικά φερόμε- 
τοι, δέν τού; έρέθιζαν, γ ι’ αυτό σέ πολλά Ελληνικά σχολεία έπαιρναν καί 
Τούρκο διδάσκαλο γιά νά μαθαίνη τήν επίσημη γλώσσα στους μαθητάς, κι’ 
αυτοί πάλι, μέ τήν σειρά τους νά παίρνουν θέσεις Κυβερνητικός. Πολλές 
φορές βοηθοί Νομαρχών καί Διοικητών έγένοντο χριστιανοί. Καί στά χου 
ριά καί στις κιυμο.τόλεις δπου ύπερίσχυον οί χριστιανοί, υποδιοικητής έγί
νετο 'Έλληνας ο όποιος καί ουσιαστικά διοικούσε. Στά διοικητικά συμβού
λια παρευρίσκέτο πάντα ο Μητροπολίτης ή αντιπρόσωπος ομογενών, των ό
ποιων κάθε αιτησις αμέσως έτύγχανε άκροάσεως άπ1 δλας τάς άρχάς τής 
Κυβερνήσεως. Στο εμπόριο πάλι, μέ μικρές δωροδοκίες στους κυβερνητι
κούς υπαλλήλους, πού τούς είχαν συνηθισμένους σέ κάτι τέτοια, κατάφερναν 
καί έβγαζαν αρκετά κέρδη από τάς είσαγωγάς καί έξαγωγάς διαφόρων προϊ
όντων. Καί οί φόροι, κατά τήν εποχή τής απολυταρχίας, δέν ήταν σπουδαίο 
πράγμα. Ό  κτηματικός φόρος ώρίζετο από τους μουχταροδημογέροντας (ί- 
χτιάρ μετζιλισί) κάθε πόλεως ή χωριού μπροστά στον απεσταλμένο τής Κυ
βερνήσεως. Δέν έφτανε ποτέ'πάρα πάνω από 10.000 γρόσια κ ι1 αυτά τά έ
παιρναν από εμπόρους. Κ ι’ ό στρατιωτικός φόρος υπήρξε ευτελής." Στήν 
αρχή ήταν 25 γρόσια, κι* ύστερα ανέβηκε στά 30, πού τον πλήρωναν δλα τά 
αγόρια από 14 χρόνων καί άνω. Οί καταχρήσεις βέβαια δέν λείπανε ποτέ 
κι’ από μέρους των είσπρακτόρων καί από μέρος των φορολογούμενων. Ά λ
λα κι’ αυτά τακτοποιήθησαν όταν διωρίσθη από τήν Κυβέρνησι σέ κάθε μι
κρή φοροπεριφέρεια 3 — 4 χωρίων, μόνιμος έμμισθος είσπράκτωρ. 'Ό λα 
σχεδόν πήγαιναν κατ’ ευχήν δταν μακρυά απ’ τον τόπο μας, στή Σόφια, τό 
1894, ίδρύθη άπό ομάδα διανοουμένων τό Βουλγαρικό κομιτάτο. Σκοπός 
του ή έξόντωσις τού 'Ελληνικού στοιχείου τής περιοχής Μακεδονίας, Δυτι
κής καί Ανατολικής Θράκης. ’Α π’ αυτή τή στιγμή αρχίζει ή κατάρα γιά τόν 
τόπο μας. Μέχρι τότε είχαμε ν ’ άντιμετωπίζωμε ένα εχθρό, τόν όποιον γνω
ρίζαμε καί άναλόγως κουμαντάραμε. Τώρα όμως;

β) Ή  Βουλγαρική εισβολή, «Κομιτατζήδες».

Μόλις ίδρύθη τούτο τό περίφημο κομιτάτο, έστειλε στήν Μακεδονία καί 
Θράκη αντιπροσώπους ώστε νά ξεσηκώση τόν Βουλγαρικό πληθυσμό. Τό 
πράγμα στήν αρχή υπήρξε δύσκολο, λόγω οικονομικών δυσχερείων. 'Ό μω ς 
τά Βουλγαρικά ξεφτέρια βρήκαν λύσι. Μάζεψαν δλα τά καθάρματα καί ξέ-
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πεσαν στη ληστεία. Πάρα πολλές δμάδες ληστών κομιτατζήδων έδρασαν 
στήν περιοχή του Σαμμακοβίου χαί Σαράντα Εκκλησιών, ώς πλησιεστέρων 
κωμοπόλεων πρός τήν Βουλγαρία, Κ ι’ έτσι περνούσε δ καιρός σφάζοντας 
καί ληστεύοντας περισσότερο τούς δμσγενεϊς, άν όχι μόνο αυτούς, και τούτο 
διά νά μήν έρεθίσουν τάς Τουρκικάς άρχάς. Αυτές οί τελευταίες μυρουδιά 
δεν έπαιρναν τί γινόταν γύρω τους καί χρειάστηκε σεισμός γιά  νά συνέλ- 
θουν. Αυτό τό άνατάραγμα στά Τουρκικά νερά έγινε τό 1903. Τότε βλέπον
τας ή Βουλγαρική κυβέρνησι τήν αδιαφορία της Τουρκικής γιά τό τί έγί- 
νετο στο βόρειο - ανατολικό αυτό τμήμα τής Θράκης καί τήν αδράνεια καί 
νωχέλεια των Τούρκων χωροφυλάκων, συνεννοήθηκε μαζί μέ τήν Ρωσσική 
καί έκαμαν έπανάστασι αληθινή, που όμως τήν μετέτρεψαν σέ ψεύτικη, πώς 
δήθεν εγινε από τοπικούς παράγοντας, γιά πολιτικούς λόγους. ’Έτσι λοι
πόν τήν 6η Αύγουστου 1903 μοίρα τοΰ Ρωσσικού στόλου μέ ναύαρχο τον 
Ά λέξιεφ  έφτασε στο λιμάνι τής Νιάδας. Αυτοί σάν έφτασαν άναψαν τούς 
προβολείς των πλοίων καί τούς ερριξαν στά γύρω βουνά. Γέμισε από φως 
ό τόπος καί ή καρδιά των Βουλγάρων από θάρρος κι’ ανδρεία. Τότε φτάσα
νε καί έπιφανεΐς οπλαρχηγοί κομιτατζήδων, όπως ό Πετρώφ στο Τύρνοβο, 
ό Σταμανώφ στήν Βιζύη καί δ Ά γγελω φ στήν Άγαθσΰπολι. Αυτοί οι τε
λευταίοι ώπλισαν τούς Βουλγάρους μέ θάρρος καί όπλα καί τούς προέτρε- 
ψαν νά κάμουν έπιδρομές καί λεηλασίες στά χωριά, ν ’ αρπάζουν ζώα, καί νά 
σκοτώνουν τούς χωροφύλακας καί τούς υπαλλήλους τής Τουρκικής Κυβερ* 
νήσεως. Συγχρόνως έκοψαν τά σύρματα τής τηλεγραφικής συγκοινωνίας 
καί έδιωξαν από τά σύνορα τοΰ Μικρού Αίμου τον Τουρκικό στρατό. Τήν 
ίδια στιγμή βάζανε φωτιές στις αποθήκες τής Νιάδας. Τότε κάηκαν περι
ουσίες πολλών ομογενών Σαμμακοβιτών αξίας πάνω από 500 λίρες. Οί 
Βούλγαροι στήν αρχή δεν πείραξαν τούς ομογενείς γιά νάχουν τήν συμπα- 
ράστασί τους. ‘Ό μως τούς ζητούσαν οικονομική συνδρομή καί σύμπραξι 
στον αγώνα ένάπλως, γιά ν’ άποτινάξουν τον Τουρκικό ζυγό. Οι ομογενείς 
πάλι πονηρά σκεπτόμενοι, μιά καί εύρίσκοντο μεταξύ σφύρας καί άκμονος, 
έφέρθησαν διπλωματικά. Έτάχθησαν μεν μέ τό μέρος τους, ταυτοχρόνους 
όμως ειδοποιούσαν τούς Τούρκους γιά  τις λεηλασίες καί τούς φόνους τών 
Βουλγάρων. Εκείνοι όμως οί ομογενείς, πού συζούσαν μέ Τούρκους, αναγ
κάσθηκαν νά φύγουν, γιά νά γλυτώσουν άπ’ τό μαχαίρι. Τό ίδιο έκαμαν 
καί οί Τούρκοι. Ό  Τούρκος αξιωματικός τού Σαμμακοβίου τό έκοψε λάσπη 
ταχύτατα, λέγοντας στή Κυβέρνησι οτι χιλιάδες εχθροί τούς κυνηγούσαν. 
Τούτη ή ψευτοεπανάστασις συγκρατήθηκε στή Βορειοδυτική περιοχή, κον
τά στά σύνορά τους. Μετά άπ’ όλο αυτό τό κακό, τότε πιά πήραν είδησι στήν 
Κυβέρνησι. Κι’ έστειλαν αμέσως (αυτό τό αμέσως κράτησε τουλάχιστο πέντε 
χρόνια) στο Σαμμάκοβο τον Διοικητή τής χωροφυλακής Άδριανουπόλεω 
Μουχλίς πασά μέ αρκετούς ιππείς χωροφύλακες (ακούστε εδώ) γιά νά έ-
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ξακριβώσουν τά συμβάντα. Μόλις έφθασε στόν τόπο μας έδωκε κουράγιο 
στους ντόπιους χαι ξεκίνησε γ ια  την Θυνιάδα. Στο δρόμο συναντήθηκε μέ 
Ρόισσους ναυτας και ένεπλάκη σέ μάχη. Στο μακελειό έχασε δυο ιππείς. Και 
θάχανε κ ι’ άλλους άν οί Ριόσσοι ναϋται δέν διετάσσοντο από τον ναύαρχό 
τους νά άποσέρθουν στα πλοία καί νά φύγουν, γιατί είχε κηρυχθή αίφνιδίως 
ό Ρωσσοϊαπωνικός πόλεμος. Λύτες αί σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας καί Ρωσ- 
σίας σταμάτησαν, όμως οί κομιτατζήδες συνέχισαν το καταστρεπτικό έργο 
τους. Τότε έστράφησαν κατά των ομογενών. Έλήστευσαν καί κατέσφαξαν 
πάρα πολλούς. Μέσα σ’ αυτούς τιπήρξε κ ι’ ο ομογενής Ν. Τωάννου, από 
την Τρουλιά, όστις έρχόμενος μετά τού αδελφού του εις το Σαμμάκοβο, έφό
νε νθη καθ’ οδόν υπό των κομιτατζήδων. Συνήθως συνελάμβαναν εύπορους 
καί ζητούσαν λύτρα. νΕτσι συνέλαβαν τον γιατρό Κωνσταντίνο Κεραμέα, 
από τις Σαράντα Εκκλησίες καί τύν άφησαν, αφού εισέπραξαν 500 λίρες. 
Τό ΐδιο συνέβη καί στον Π . Παπαδόπουλο, έκ Γέννης, καί τον Στανίτσα 
Κωνσταντίνο, έκ Μήδειας, καί σ’ άλλους. Μερικοί μάλιστα απ’ τούς κομιτα
τζήδες βλέποντας την άναξιότητα των χωροφυλάκων σχημάτιζαν δική τους 
ληστοσυμμορία καί έκαμαν άπειρα κακουργήματα. Ό  πιο περίφημος από 
αυτούς τούς κομιτατζήδες υπήρξε ό Πέϊτσος ή Πεϊτσή. Φανερώθηκε πριν 
από τό 1903, όμως είχε έξηφανισθή γιά  κάμποσα χρόνια. Την επανεμφά
νισή του έκαμε τό 1906. Κακούργος μέχρι μυελού, δέν άφησε κανένα ήσυ
χο. Δέν είχε κανένα οίκτο στην καρδιά του. Π ερί τούς 30 φόνους έκαμε μόνο 
στην περιοχή τού Σαμμακοβίου. ’Από τά πιο γνωστά θύματά του υπήρξαν 
οι Κύρκος Τσίγκανης, Κωνσταντής Βαρβάτου, Γεώργ. Ξυνίδης, Βασι- 
λεινός Μανενού κι’ άλλοι. Έ π ί 8 έτη έγύμνωνε καί έκλεπτε, συνελάμβανε ά- 
πλους γεωργούς καί φτωχούς αγωγιάτες. ^Επαιρνε ακόμη καί τά 5 γρόσια 
τού διαβάτη. Ή  συμμορία του άπετελεΐτο από 4 - 5 Βουλγάρους καί περι- 
εθάλπετο από Βουλγάρους βοσκούς καί τσιφλικούχους, οί όποιοι έπρύδιδαν 
τις κατευθύνσεις των ταξιδιωτών. Πολλές φορές ή συμμορία του άποδεκα- 
τίστηκε, μά αυτός διεσώζετο, γιά  νά συνεχίζη την κακούργον δράσιν του. 
"'Τοιερα από λίγες μέρες, κ ι’ αφού έφυγε ό Μουχλίς πασάς, κατέφθασε στη 
Μονή ΓΑγ. Ίωάννου ό Πετρσχρ, μέ έβδομήντα Βουλγάρους οπλοφόρους καί 
ζιμησε από τούς προκρίτους Σαμμακοβίου χρηματική αρωγή έκ 500 λιρώντ 
δήθεν γιά την αγορά όπλων. Τό ίδιο έκανε καί στην Τρουλιά, ζητήσας 200 
λίρες. Οί Σαμμακοβϊτες όμως πρόκριτοι ειδοποιούν τον Τουρκικό στρατό 
στή Βιζύη, μέ δικό τους άνθρωπο. Π ράγματι τήν προηγούμενη από την 6- 
ρισθεΐσαν υπό τού Πετρώφ ήμέρα, κατέφθασαν 4 τάγματα στρατού. ΙΙερι- 
εκύκλωσαν τό Σαμμάκοβο καί μπήκαν μέσα χωρίς φασαρίες, γιατί εκείνη τή 
οτιγμή οί κομιτατζήδες εύρίσκοντο στο απέναντι χωριό, τήν Τρουλιά. Αυτοί 

απαιτούσαν νά τούς δοθούν οί 200 λίρες καί επειδή δέν υπήρχαν έπεδοθησαν 
στή λεηλασία καί τήν αρπαγή χωρίς νά ξεύρουν τ ί γίνεται γύρω τους. Ό
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στρατός έν τφ μεταξύ στρατοπέδευα© κάτω άπό τό σχολείο. Οί αξιωματικοί ■ 
παρακολουθούσαν {.ιέ τις διόπτρες τους τήν Τρουλιά, Εκείνη τήν στιγμή ε- 
φθασε καί ένας σύνδεσμος Τρουλιανών κ ι1 έξιστόρησε τά συμβαίνσντα. Α 
μέσως διετάχθη το πεζικό νά βαδίση αριστερά, τό ορειβατικό δεξιά, πρός τό 
Θελοπόταμο καί τό ιππικό στό μέσον, στήν «Βλαχνωτή*. Σέ μιά ώρα ή Τρου- 
λιά ήτο πολιορκημένη. Έστησαν τά πυροβόλα αριστερά καί δεξιά. Σέ λί
γο άρχισε τό τουφεκίδι καί οί κανονιοβολισμοί έπεφταν στό βρόντο έπάνω 
στις στέγες των Τρουλιανών. Οί κομιτατζήδες έφυγαν σάν λαγοί χωρίς κα
νείς νά πάθη τίποτε, ένώ οί Τούρκοι μπορούσαν κάλιστα νά τούς συλλάβουν 
ή νά τους φονεΰσουν. Γιατί άραγε; Ζήτημα άναξιότητος, ή προσχεδιασμέ- 
νη ύπόθεσις; ^Αγνωστον. Πάντως τήν νύφη, — κατά τήν παροιμία — αυτό 
εΐναι τό σίγουρο, τήν πλήρωσαν οί 'Έλληνες πού δεν φρόντισαν νά κρυφθούν, 
αλλά αλώνιζαν έκείνη τη στιγμή στά χωράφια τους τό σιτάρι. ’Ακόμη κι’ 6 
Τουρκικός στρατός είσήλθε ακάθεκτος στήν Τρσυλιά με πρόθεσι τήν λεηλα
σία. Ευτυχώς δμως άπετράπη υπό μερικών αξιωματικών. Εντός ολίγου χρο
νικού διαστήματος ή τάξις άπεκατεστάθη καί στό Σαμμάκοβο έγκατεστάθη 
σύνταγμα στρατού υπό τήν διοίκησιν τού Μοιραλάϊ. Μάλιστα μέσα στό σύν
ταγμα έτοποθετήθησαν τά περίφημα τάγματα Ίκονίου (Κόνια ταμπουρού) 
καί Ά γκυρας ( Ά γκα ρα  ταμπουρού). Μετέπειτα έκτίσθησαν στρατώνες, νο
σοκομείο, λουτρά καί αποθήκες γεμάτες άπό μεγάλες ποσότητες, τροφίμων. 
Έ ν  τώ μεταξύ μαζευόταν άρκετός στρατός Τουρκικός στις Σαράντα Έκ- 
κλησιές, έν αναμονή τής κηρύξεως τού πολέμου καί τής εισβολής στό Βουλ
γαρικό έδαφος. 'Ό μως ή Βουλγαρική καί Ρωσσική Κυβέρνησις άρνήθηκαν 
τήν συμβολή τους στην έπανάστασι καί έτσι πόλεμος δεν έγινε, μήτε οί Τούρ
κοι έξεπλήρωσαν τον πόθο τους νά εισβάλουν στο Βουλγαρικό χώμα. Οί 
Βούλγαροι όμως κάτοικοι των χωρίων, ά π ’ τό φόβο τους, άναγκάσθηκαν νά 
φύγουν στά βουνά, γιατί οί Τούρκοι γ ιά  αντίποινα έκαναν τις ίδιες 
καί χειρότερες δουλειές άπό τους έπαναστάτες. "Οταν όμως έδόθη άμνη- 
σεία πολλοί γυρνούσαν στά σπίτια τους πού ήσαν ερείπια καί σχεδόν κατε
στραμμένα άπό τη δήωσι καί τήν αρπαγή. Πολλοί πάλι έμειναν στά βουνά 
συνεχίζοντας τό ληστρικό έργο τους. Ο ί ομογενείς ήσαν χαρούμενοι γιά τήν 
έπικράτησι τής Τουρκίας καί ταυτοχρόνως τής ήσυχίας καί τής γαλήνης. Ε ί
χαν πάλι τις παλιές τους έλευθερίες καί τά παλιά προνόμια. Τουναντίον ο! 
Βούλγαροι. Παμπόνηροι αυτοί συνέχιζαν νά σκέπτωνται πώς θά κατορθο)- 
σουν νά άποτινάξουν τον Τουρκικό ζυγό. νΑν καί ή πρώτη προσπάθεια ά- 
πέτυχε παταγωδώς, έν τούτο ις οί κομιτατζήδες προσπαθούσαν νά πείσου ν 
τούς απλοϊκούς Βουλγάρους κατοίκους δτι έπρεπε νά είναι πάντα έτοιμοι 
γιά  τήν μεγάλη στιγμή.
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γ) Ζέλεσκος.

Σέ τούτη τήν παράγραφο παρ’ ολη τήν τραγικότητα χαΐ σοβαρότητα 
των γεγονότων τοΰ κεφαλαίου αυτοί, θά γράψω μια Ιστορία άρχετά εύθυμη, 
όπως ακριβώς συνέβη. Τήν Ιστορία τοΰ Ζέλεσκου του Βουλγάρου «Κομιτα
τζή», ’Ά ς  τήν δεχθούμε σαν μιά εύθυμη παρένθεοι στο δράμα που έπαίζετυ. 
Ό  Ζέλεσκος λοιπόν, γεννήθηκε χωρίς καί νά είναι βέβαιο, στο Σαμμάκοβο. 
Τό επάγγελμά του ήταν ράφτης σαλβαριών (είδος πανταλονιών) τοΰ πα
λιού καιρού. Νυμφεΰθηκε μιά κοπέλλα από τό χωριό «Μεγαλόγγος» τής πε
ριφέρειας μας. ^Ηταν λιγάκι ελαφρός καί πάντα τον έπείραζαν, όμως ήταν 
τίμιος καί αγαθός, αυτό ήταν σίγουρο. ’Εκείνο τον καιρό, σάν Βούλγαρος 
πού ήταν, μυήθηκε στο κομιτάτο. Κ ι’ αυτό τοΰ ξεσήκωσε τά μυαλά, αυτά 
πού δεν είχε πολλά. 'Ό ταν λοιπόν έγινε ή έπανάστασις τών συμπατριωτών 
του καί έφυγαν οί Τούρκοι, πήρε τήν άπόφασι, παρ’ ολη τήν ήλικία του, είχε 
περάσει τά 60, νά ήγηθή κι1 αυτός τοΰ κινήματος, νά σκορπίση λευτεριά. 
Π ράγματι ένα πρωί, πάνοπλος είσήλθε στο Σαμμάκοβο ώς ανιχνευτής. TU! 
τί θέαμα ήταν εκείνο. 'Ό σοι αξιώθηκαν νά τό ίδοΰν θά τό θυμούνται σ’ ολη 
τή ζωή τους. Φορούσε μιά πελώρια σκούφια σά θεμωνιά (τσέτερ κόζε έντίν 
καλπάκ — 4 προβιές, ένα σκουφί.) 'Έ νας μανδύας κουλουριασμένος και πε
ρασμένος στον ώμο καί γυρισμένος στήν αμασχάλη, κρατούσε μέ τό; δεξί 
χέρι τήν κάνη, τοΰ όπλου του καί σ’ αυτό τον ώμο είχε περάσει μιά βαρεία 
σκουριασμένη μπερντάνκα. ( 1) Τά φυσίγγια σταυρωτά στά στήθη καιν στήν 
μέση, τά πιο πολλά, ήταν άδεια καί μιά σκουριασμένη ξιφολόγχη, χωρίς θή 
κη, κουνιόταν στο πλάγι του. 'Ό λος αυτός ό οπλισμός ήταν δεμένος μέ λίκα 
(ηωτόσχοινο) φλαμουριάς. Τό σαλβάρι του κρεμόταν μακρύ - μακρύ σάν 
ράφτης πού ήταν καί σερνότανε στο πεζοδρόμιο καί έσερνε μαζί του καί 
καμμιά άγκαθιά πού είχε συναπαντήσει στο δρόμο. Κάπου κρυφά κρεμόταν 
κι’ ενα κουδουνάκι. Μόλις μπήκε έτσι στη πόλι βροντερός καί οπλισμένος σάν 
αστακός, δυο πράγματα τον πήραν αμέσως χαμπάρι, τά σκυλιά καί τά παι
διά. Οί σκύλοι ώρμησαν κατ’ επάνω του μέ μιά μανία σάν ν ’ άντίκρυζαν 
γάτα καί ή μαρίδα πού τον πέρασε γιά  πυτερά (μασκαρά τών άπόκρεω) άρ
χισε νά φωνάζη μέ ολη τήν δύναμι τής ψυχής της τό σκοπό τών πυτεράδων 
«ντιλιντιντί». Ό  Ζέλεσκος όμως, μέσα στο ύψος τής αποστολής του, μά καί 
συνηθισμένος από κάτι τέτοια, δεν ήταν ή πρώτη φορά πού πιτσιρίκοι και 
σκύλοι τον έπαιρναν από πίσω, σημασία δεν έδωσε. Μόνο κάπου - κάπου ρώ
ταγε τά παιδιά, πού ολο και ένισχύοντο από άλλα άλλης γειτονιάς, «που γέχει 
καλό κρασί;» γιατί τά μαγαζιά λόγω τών επεισοδίων ήσαν όλα κλειστά. 
Πρόθυμα τά παιδιά τον ώδήγησαν στον πέρα μαχαλά. ’Εκεί υπήρχε ένα μι-

] , Ε ίδ ο ς  οττλΟυ χρ η σ ιιμ ο ττο ιο υ μ ένο υ  ιτ α μ ά  τώ ν  Β ο υ λ γ ά ρ ω ν .
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κρό καπηλειό που σύχναζαν οί Βούλγαροι, αποκλειστικά, βοσκοί. Έκεϊ τον 
πήγαν και τον έστησαν απ’ έξω. Ό  Καπετάνιος μέ τά τξιμπράγκαλά τον 
καί τ’ αγκάθια πούχαν γίνει σαν γομάρι πίσω του, μπήκε: — Μπρέεγ... ντο- 
προδόϊντε μπάτκου Ζέλεσκου. (Βρε καλώς ιόρίσες αδελφέ Ζέλεσκο) του εί
παν οί συμπατριώτες του. — Ντοπρουνάντε (καλώς σάς βρήκαμε) άπήντησε

*0 Ζέλεσκο ς.

δ καπετάνιος κι' έστρογγυλοκάθησε, φούσκωνε τά μάγουλά τον. Τό πρόσω
πό του χαμένο μέσα στη θεμωνιά, καί τά μακρυά μουστάκια του κρέμονταν 
προς τά κάτω σάν νάχανε έγκαταλείψει τον νοικοκύρη τους. Δ ιέταξε: — 
«Τοΰρε νταπίεμε» (βάλτε νά πιούμε). Μέ τό σαματά πού γινότανε καί μέ τά 
<τναλιντιντί», πήραν χαμπάρι άνδρες καί γυναίκες. «Μπρέ τί γίνεται;> ρω
τούσαν τούς τελευταίους τής μαρίδας. «Ό  Ζέλεσκος ήρτε νά μάς λευτερώ
σει» έλεγαν τά παιδιά. Κ ι’ οί μεγάλοι, ξέροντας τον άνθρωπο, λογάριαζαν 
τό καλαμπούρι πού θά γινόταν, είχαν τόσο ανάγκη από γέλιο μέσα σέ κείνες 
τις κακές στιγμές, κι’ ετρεξαν νά τον βρούνε. Τον άπεθέωσαν. Κ ι’ αυτός σέ 
λίγο, σάν ανταμοιβή, έγινε σκνίπα στο μεθύσι. Τό τι είπε δέν περιγράφεται.
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Είπε τέτοιες τερατολογίες πού κι* αυτός υ Δον Κιχώτης και ό Βαρώνος Μυγ- 
χάουζεν, αυτοί οί μεγάλοι φαντασιόπληκτοι, θά κοκκίνιζαν άπό ντροπή για 
τό πόσο υστέρησαν τού Ζέλεσκου. «Σεις κοιμώσανταν, άμα μεΐς, το Βουλγάρ 
κου ασκέρι νύχτα γυμναζόμαστε... Π ά γ ’ το Τουρκία, τώρα θά διοΰμε λευ
τεριά». Γέλασε ό κόσμος μέ τό νόστιμο αυτό. 'Ό μω ς οί πιο λογικοί τοΰ χω
ρίου σκέφτηκαν αλλιώς. Διάφορες φήμες έφθαναν καί έλεγαν οτι Τουρκι
κός στρατός καταφθάνει άπό στιγμή σέ στιγμή καί ή ύπαρξις εντός του Σαμ- 
μακρβίου ένός Βουλγάρου κομιτατζή, έστω καί άνοήτου, θά είχε κακά επακό
λουθα. Εκείνη τή στιγμή, καταφθάνει ό Πρόεδρος τοΰ χωρίου, ο μακαρί
της Ευστάθιος Λασκαρίδης (πατήρ τοΰ νυν νομικού συμβούλου Πατριαρ
χείου Κων)πόλεως) στή ταβέρνα πού είχαν υποδεχτεί τον σωτήρα τους. 
Μόλις είδε τό άνθρωπομάζωμα μπήκε μέσα καί είπε επί λέξει: «Βρέεγ γάι
δαρε τί κάνεις £δώ;» καί γυρίζει στους άλλους. «Τί τον κρατάτε αυτόν τον 
γάιδαρο; γρήγορα νά τσακιστήτε νά τον σηκώσετε καί νά τον διώξετε, γιατί 
πάει τό χωριό, θά τοΰ βάλουν οί Τούρκοι φωτιά καί θά τό κάψουν». Π ρά
γματι σέ λίγο καταφθάνουν οί Τούρκοι. ’Αμέσως τον βουτάνε τον καπετάνιο 
δυο γεροδεμένοι Σαμμακαβΐτες καί τόν τραβάνε έξω. Που νά τον πάνε; Ε 
κείνη τή στιγμή περνούσε μέ μιά βοϊδάμαξα ένας λεβεντονιός, λιγάκι ζωη
ρός, ό Λημήτρης Γιώργαρος, μέ τ ’ όνομα, πού πήγαινε στο διπλανό, χωριό. 
Τόν άγκαρέψανε νά τόν πάρη μαζί του στο κάρρο καί νά τόν βγάλη έξω άπ’ 
τά σύνορα τού χωριού. Ό  Ζέλεσκος όμως, όπως ήταν σκνίπα στο μεθύσι, 
δεν μπορούσε νά σταθή καί τόν έδεσαν πίσω άπό τό κάρρο. Π ιο μπροστά 
οί δικοί μας είχανε κόψει άπό καπάκια τενεκέδων διάφορα παράσημα καί 
τού γέμισαν τά στήθια με δαϋτα, κ ι’ αυτός τά είχε δεχθή μέ χαρά καί συγ- 
κίνησι. Κ ι’ άρχισε ή ήρω'ίκή έξοδος τού έλευθεριοτού. *0 Ζέλεσκος μέσα στην 
κραιπάλη τού μεθυσιού του, έπεφτε άριστερά, δεξιά, πίσω κι’ έπρεπε νά τόν 
σηκώνουν αυτόν καί τά πράγματά του. Ό  Γιώργαρος όμως δεν μπορούσε 
νά παίζη στο δρόμο μέ τέτοια παιχνίδια. Τό κάρρο ήταν φορτωμένο μέ έξη 
κοφίνια άδεια, πού θά τά γέμιζε καλαμπόκια. 'Αρπάζει λοιπόν τόν Ζέλεσκο 
καί τόν ρίχνει μέσα στο κοφίνι μέ τό κεφάλι κάτω καί τά πόδια επάνω, λέ' 
γοντας: «Γάιδαρε, μέ σένα θά καταγίνωμαι σήμερα;». Οί περαστικοί όμως 
βλέποντας δυο ποδάρια νά εξέχουν άπ’ τό κοφίνι ρωτούσαν έκπληκτοι: «Βρε 
ποιος είναι αυτός;». Κ ι’ ό Γιώργαρος: «Είναι ό ελευθερωτής μας, καπετάν 
Ζέλεσκος, άπό τό Μεγαλόγγο. Ή ρ τε  λευτέρωσε μας καί τώρα τόν πάγω νά 
λευτερώσ’ κι’ άλλους», ’'Εσκασε τό χωριό στά γέλια μέ τό κάμωμα τού Ζέλε- 
σκου καί τού Γιώργαρου. Τό θυμούνται χρόνια τώρα τούτο τό εύθυμο γεγο
νός πού Ιστόρησα.

5) Ελληνικά κομιτάτα.
Μέ την αποτυχία τής Βουλγαρικής έπαναστάσεως θά νόμιζε κανείς 

οτι τά πράγματα θά ησύχαζαν καί ή γαλήνη θά έπέστρεφε. "Ομως όχι, ή
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κατάστασις είχε τά χαρακτηριστικά τοϋ ραϊσμένου γυαλιού, τίποτε δεν την 
^χαμε σάν πρώτα, Ινι* αυτό γιατί οί Βούλγαροι κομιτατζήδες δέν έλειψαν, 
αλλα συνέχισαν τις ληστείες χαί τούς φόνους εις βάρος των ομογενών. fO 
περιβόητος Πέϊτσος εξακολούθησε την δράσι του ανενόχλητα, ληστεύοντας 
καί φονεύοντας τούς γεωργούς, τούς περαστικούς καί τούς εμπόρους. Κα
νείς δέν μπορούσε νά κάμη την δουλειά του χωρίς συνοδεία χωροφύλακος, 
άν κι’ αυτόν δέν τον λογάριαζαν οί ληστές. Ή  κυβέρνησες δέν εκ αμνέ τί
ποτε για νά υποστήριξή τούς ομογενείς, δέν υπήρχε λόγος μιά καί έμεναν 
ανενόχλητοι οί Τούρκοι. Ή  δράσις αυτή ή λυσσαλέα τών Βουλγάρων θά ξε- 
κλήριξε τούς 'Έλληνας. ^Επρεπε ν’ άντιδράσουν αμέσως καί επειγόντως. 
Την δργάνωσι τού άγώνος άνέλαβον δύο σπουδαίοι άνδρες εκ Παλαιάς Ε λ 
λάδος, οί όποιοι κατόπιν έπαιξαν σπουδαιότατον ρόλον στην νεωτέραν ιστο
ρία μας. Αυτοί ήσαν οί Στυλιανός Γονατας καί Γεώργιος Κονδύλης. Κ ι’ οί 
δυο σπουδαία μυαλά, βοήθησαν πάρα πολύ σ’ αυτό τον αγώνα. Ό  Στυλια
νός Γονατας λοχαγός τότε, κατόπιν Πρωθυπουργός, ) ύπήρξεν ό ιθύνων 
νούς. Αυτός έφθασε τον Μάρτιο τού 1907 καί άνέλαβεν υπηρεσίαν ώς γραμ- 
ματεύς είς τό Ελληνικόν προξενεϊον Άδριανουπόλεως, μέ τό -ψευδώνυμον 
Στέργιος Γρηγορίου. Είχε βοηθούς πάρα πολλούς καί ένθερμους ξηλωτάς, 
τούς δασκάλους, τούς Μητροπολίτας Άδριανουπόλεως Πολύκαρπον, Σ αράν 
τα Εκκλησιών ’Αγαθάγγελον, τον Βιζύης Ά νθ ιμ ο ν  καί άλλους. Αίγες έ- 
βδομάδες μετά την άφιξίν του ό «Στέργιος Γρηγορίου^, οργάνωσε στην Ά - 
λεξανδρούπολι μιά συγκέντρωσι. Σ ’ αυτήν μετέσχον πολλά σπουδαία πρό
σωπα καί Ιδρυσαν μυστικήν «Πανελλήνιον Όργάνωσιν» μέ σκοπόν τήν κα- 
ταπολέμησιν τών Βουλγάρων. Μετά απ’ αυτό ό Γονατας περιώδευσεν αμέ
σως στις σπουδαιότερες θρακικές πόλεις οπού έμυούσε τούς διδασκάλους, 
τούς ιερείς καί τούς προκρίτους. Συνέχισε τό έργον αυτό μέ πάσαν δραστη
ριότητα μέχρις δτου έκηρύχθη είς τήν Τουρκία τό Σύνταγμα. ’Ιούλιος 1908. 
Έπέστρεψε στήν ’Αθήνα γιά νά λάβη νέον προσανατολισμόν. 'Ό μω ς άντι- 
κατασταθείς υπό τού Παναγιώτη Σπηλιάδη, αξιωματικού τού μηχανικού, 
δέν έπέστρεψαν πλέον στήν Θράκην. Καί είς τήν Κων)πολιν ίδρύθη 

εκείνη τήν εποχή «Πολιτική οργάνωσις» από τον Η ω να Δραγούμη καί τον 
’Αθανάσιο Σουλιώτη Νικολαίδη. Κ ι’ ή όργάνωσις αυτή σκοπό της είχε τήν 
καταπολέμησιν τών Βουλγάρων. .Αίγο πιο πριν ένεφανίσθη στο προσκήνιον 
τού Θρακικού άγώνος κι’ ό Γεώργιος Κονδύλης, ό μετέπειτα Πρωθυπουρ
γός καί Άντιβασιλεύς στήν 'Ελλάδα. Τό 1905 παρουσιάσθηκε, έπιλοχίας τό
τε, στήν Ά γαθούπολι ώς πράκτωρ κονιάκ Καμπά. ΤΗλθε εκεί στο Βουλγα
ρικό μεταίχμιον γιά  νά έρευνήση τον τόπο οπού έπρόκειτο νά δράση μετά. Έ- 1

1. Σχετική μελέτη Στυλ. Γοναττά, τφώτ^ ΠρωΘαττουργοΟ έδημοσιεύθη είς τόν 
25ον τόμον τών «θρα&<Β<ών>. . ν .
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χεΐ συνελήφθη υπό τών Τούρκοτν, όμως απέδειξε δτι fjro πράκτωρ κονιάχ 
και άπελύθη. Τον άλλο χρόνο εμφανίζεται, σάν δάσκαλος αυτή τή φορά, και 
μέ τδ δνομα Νικόλαος Ζάγκας, εις τά δυο χωριά Γιατρός καί Σοργάς ή Όρ- 
γάς (Ό ρ γυ ια ί). Στην πραγματικότητα όμως κατηχούσε καί κατηΰθυνε τον 
αγώνα. Στην περιοχή μας είχε συνεννοήσεις με τον ιατρόν Κύρκον Κ. Κέρ
κου. Ό  Κονδύλης ώργάνωσε τον ένοπλον αγώνα χωρίς ν’ άναλάβη ό ίδιος 
ενεργό δράσι. Θυμάμαι, εκείνη τήν εποχή, είχε έλθει στο Σαμμάκοβο ό Κον
δύλης έκτελώντας δήθεν χρέη έπιθεωρητοΰ τών σχολείων. Τό βράδυ νύχτα 
βάθειά, ήλθε στο σπίτι μας, εγώ δεν τον είχα ξαναδεΐ, μαζί μέ άλλους συμ 
πατριώτας. Ό  πατέρας μου μ’ έκλεισε στο δωμάτιο, επειδή ήμουν παιδί. Ε 
γώ όμως σιγά - σιγά άνοιξα τήν πόρτα καί είδα. Αυτός καθόταν στή μέση. 
Γύρω του, ό Γιατρός Κύρκου, ό Δήμαρχος κι’ οί άλλοι λεβέντες. Τους είχε 
ορκίσει μπροστά σ' ένα περίστροφο κι1 ένα δίκοπο μαχαίρι σταυρωτά τοπο
θετημένα στο τραπέζι, οτι θά είναι έτοιμοι νά δράσουν. Τον περιεργάστηκα 
καλά. ΤΗταν κοντός καί άσχημος, 'Ό τα ν  τέλειωσαν ρώτησα κάποιον απ’ ιή  
συντροφιά ποίος είναι. Κ ι' εκείνος μοΰπε: «Είναι "Ελληνας». Κ ι’ εγώ που 
είχα τήν γνώμη οτι οί 'Έλληνες ήσαν ψηλοί κι’ ώμορφοι είπα άπογοητευμέ- 

«Τέτοιοι είναι οί 'Έλληνες;» Αυτή ήτο ή πρώτη καί τελευταία επαφήνο
μέ τούτον τον 'Άνδρα. "Τστερα από χρόνια τον είδα Αντιβασιλέα. Στην πε
ριοχή τού Σαμμακοβίου ανέθεσε τήν αρχηγία τού κινήματος στον Κ. Κου- 
τσονκή, καί στή Βιξύη στον Θεόδωρο Άμπατζή. Ό  τελευταίος είχεν ευ- 
ρείαν δράσιν. Μάλιστα άργότερον στο πρόσωπο τού αρχηγού άνεγνώρισε ή 
Ελληνική κυβέρνησις τήν ομάδα αυτή διά επισήμου εγγράφου. ’Ιδού τί α
ναφέρει τό έγγραφον τούτο, πλαισιωμένον καί κρεμασμένον εις τό σπίτι τού 
ομαδάρχου, ό όποιος διαμένει τώρα εις τήν Σίνδον:

«ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΔΗ Μ ΟΚ ΡΑΤΙΑ».
Άπονέμεται τό αναμνηστικόν μετάλλων Μακεδονικού άγώνος εις τον 

ιδιώτην Άμπατζήν Θεόδωρον τού Ίωάννου διά τάς έξαιρετικάς υπηρεσίας 
του εις. τον αγώνα τούτον, δι’ άς ένεγράφη εις τήν επετηρίδα τών Μακεδο
νίαν 1903 — 1909 εις τήν κατηγορίαν τών ομαδαρχών ύπ’ αύξζ αριθμόν 
πίνακος 2. Α θήνα ι 21η Σεπτεμβρίου 1932.
Ό  Πρόεδρος τής Δημοκρατίας Ό  'Τπουργός τών Στρατιωτικών

ΑΑ. Ζ Α Τ Μ Η Σ . Γ. ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ.

Τό πιο δύσκολο μέρος αυτής τής ύποθέσεως ήταν ό εξοπλισμός. 7Ηταν με
γάλο πρόβλημα. Ή  αποστολή έγινετο ώς έξ η ς : 'Έ να  άντιτορπιλικό έφερε 
τά όπλα στή Σκόπελο. Τά παρελάμβαναν κατόπιν μικρά καΐκια καί τά έφερ
ναν σέ μιά Θρακική ακτή κοντά στην Άλεξανδρούπολι. Έ χει τά παράχωναν 
στήν άμμο καί τά έγκατέλειπαν. Τότε πήγαιναν μεμυημένοι Θρακιώτες α
νασκάλευαν την άμμο καί τά εύρισκαν. Αυτός υπήρξε ό σπουδαιότερος τρό-
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;τος. ’Άλλοτε όμως έγίνετο καί μ ’ άλλους τρόπους, πιο επικίνδυνους καί σαν 
αποτέλεσμα είχαν δραματιχάς περιπέτειας χατά την μεταφορά τους. Κάποτε 
6 αρχηγός τής όμάδος ευρισκόμενος στην * Αθήνα έστειλε τέσσαρα μάνλιχερ 
- σενάουερ μέσα σ' ένα χιβώτιο σαπουνιών μέ αποστολέα Μεχμέτ χαί παρα
λήπτη Άχμέτ. Αυτά χατώρθωσαν νά φτάσουν στα χέρια των Ελλήνων αι
σίως. Αέν συνέβη δμως τό ίδιο χαί μέ την μεταφορά έννέα άλλων οπλών. 
Αυτά είχαν φορτωθή σέ μουλάρια γιά  το Ούζούν-Κιοπρού ή Κουλελυ-Μπουρ- 
γάζ. Έ χει τά έτοποθέτησαν σέ χιβώτια χαι έπρόχειτο νά μεταφερθούν σι- 
δηροδρομιχώς στο Μπαμπά έσχί, α π ’ δπου θά παρελαμβάνοντο. Στή φόρτω- 
σι δμως έσπασε ένα χιβώτιο χαί τά όπλα έφανερώθησαν. ’Αμέσως από τόν 
Γιονσονφ, προϊστάμενον αξιωματικόν του στάθμου, έγιναν έρευνες χαί συ- 
νελήφθησαν περί τους 60 από τό Ούζούν-Κιοπρού χαί τις Σαράντα Έχ- 
χλησιέςί1). Οντοι παρεπέμφθησαν σέ δίκη στην Άδριανοΰπολι. Μαζύ μ’ 
αύτονς χ ι1 ο Χριστ. Άργυρύπουλος, ό παραλήπτης των οπλών. Έ χει έμει
ναν προφυλακισμένοι έννέα μήνας εως δτου διεξήχθη ή δίκη. Αυτή ή δίκη 
υπήρξε περίφημη στην διαδικασία της, μά ακόμη περιφημότερη γιά  τό απο
τέλεσμά της. Έδιχάσθησαν υπό κακουργιοδικείου. Ό  πρόεδρος ήτο Τούρ
κος. "Ως πάρεδροι διχασταί, ήσαν δυο Έλληνες, ό Άλέξανδρ. Σερεφεντίνο- 
γλου χαί ό Ιορδάνης. ΟΙ κατηγορούμενοι προσέλαβον σπουδαίους δικηγό
ρους, τούς Άδριανουπολίτας Καλλίαν χαί Άλεξιάδην, τον Κωνσταντινου- 

πολιτην Βλαδίμηρον Μιρμίρογλου χαί τούς Τούρκους Χασάν - Ταχσίν χαί 
Σεφέρ - Μπέην. Στη δίκη προσήλθον 120 μάρτυρες. Ή  αποδειχτική διαδι
κασία υπήρξε δυσμενής γιά  τούς κατηγορουμένους, Ά πεδείχθη οτι όντως 
τά δπλα ήρχοντο έξ 'Ελλάδος διά επαναστατικήν δράσιν. Στήν δίκη άπό 
πολλούς μάρτυρας κατηγορήθησαν ακόμη χαί οί Πρόξενοι Άδριανουπόλεως 

χαί Σαράντα Εκκλησιών, διά προμήθειαν οπλών. Τά πράγματα δεν ήσαν 
καθόλου ευχάριστα, Τότε άρχισαν την άγόρευσιν οί συνήγοροι. Προσεπά- 
θησαν νά αποσείσουν την. κατηγορίαν στηριξόμενοι εις τάς αντιφάσεις μερι
κών καταθέσεων. "Ομως ή σοθαρωτέρα άγόρευσι, ή όποια έκαμε τεραστίαν 
έντύπωσιν, ?ήτο ή άγόρευσις τοϋ Τούρκου συνηγόρου Χασάν Ταχσίν, Αυτός, 

μεταξύ άλλων, είπε: «τό πράγμα θά ήτο νοητόν διά τούς Βουλγάρους. Εΐ- 
μεθα τόσο χοντά μέ τήν Βουλγαρίαν. Ή  φωνή μου πράγματι είναι ακουστή 
έως τά Βουλγαρικά σύνορα. ’Αλλ’ εδώ δμως πρόκειται περί άνοήτων αν
θρώπων. Διότι τό νά φαντάζωνται δτι θά μπορούσαν νά προσαρτήσουν τήν 
’Ανατολική Θράκη εις τήν τόσο μακρινή 'Ελλάδα, τί άλλο έσήμαινε, παρά 
δτι πάσχουν από μεγάλην βλακείαν». 'Τπεστήριξε ακόμη δτι ή μεταφορά ο
πλών είχεν, απλώς, εμπορικούς σκοπούς καί δτι ήτο έργον κερδοσκόπων, καί 
οχι επαναστατών κατά τού Τουρκικού Κράτους. Έπετέθη κατόπιν κατά τού

1. Βλέπε μνείαν του έιτειοοδίου είς τον 27ον τόμον των «Θροβακών».

ΘΡΑΚΙΚΑ 9
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Εισαγγελέων, ζητήσας νά περιορισθη είς ουδέτερον ρόλον λόγω τον αβέβαιου 
της κατηγορίας. Είς την σύσχεψιν 6 Πρόεδρος έδωκεν καταδικαστιχήν 
ψήφον, όμως οι.δύο 'Έλληνες πάρεδροι διχασταί, επικαλούμενοι τά f .τιχει
ρ ιάματα τον Τούρκου δικηγόρου, ύπεστήριξαν διά ψήφου την άθώωσιν τών 
κατηγορουμένων. Και ή άπόφασις υπήρξε αθωωτική. ‘Ό ταν άνεγνώσθη ή 
άπόφασις στην αίθουσα, έγινε ζωηρός θόρυβος άπό τούς Τούρκους, οί ο
ποίοι έζήτησαν την άκύρωσιν τής άποφάσειος. Πράγματι, τό ακυρωτικόν 
δικαστήριον τής Ινων)πόλεως ήκύρωσε διά λόγους παραβιάσεως τού 
νόμου, την αθωωτικήν άπόφασιν. ‘Ό μ ω ς ή άκύρωσις αύτή, δεν είχε, σύμφω
να μέ την Τουρκική δικονομία, ώς αποτέλεσμα την έκ νέου εισαγωγήν είς 
δίκην τών κατηγορουμένων. ‘Έ τσι έμειναν ελεύθεροι. Πάντως διά παν εν
δεχόμενον κατέφυγαν είς τήν Ελλάδα. Ή  δράσις έν τώ μεταξύ τών Ελλη
νικών δμάδων (κομιτάτων) άνεπτύχθη πάρα πολύ. Ή  ομάδα τού Θεοδώρου 
’Αμπατζή περιέτρεχε ολόκληρον τήν περιοχήν τής Βιξύης ένισχύουσα τό 
Ελληνικό στοιχεΐον καί καταδιώκουσα τούς Βουλγάρους κομιτατζήδες. Ή  
ομάδα άπετελεΐτο άπό δώδεκα άνδρας. Αυτοί ήσαν οί μόνιμοι σύντροφοι τού 
καπετάν Θωδωράκη, όπως τον έλεγαν. Βέβαια όταν παρίστατο ανάγκη έ- 
λάμβανε ενισχύσεις άπό τά Θρακικά χωριά. Κάθε πόλις ή χωριό είχε τό δι
κό του κομιτάτο (επιτροπή) μέ ιδιαίτερο προϊστάμενο. Εις το Σαμμάκοβο 
προΐστατο ό ιατρός Κύρκος Κύρκου μέ βοηθόν καί συνεργάτην τον πρόκριτον 
Περικλή Κιακίδην. Ό  Θεόδωρος Ά μπατζής υπήρξε ένας άπό τούς %ιό ά
ξιους όργανωτάς τού άγώνος, ό πλέον κατάλληλος διά τήν άρχηγίαν. ΤΗτο 

χειροδύναμος, άνθεκτικός είς τάς κακουχίας, είχε αστραφτερό μάτι, επι
βλητικό παράστημα, ήτο γνώστης όλων τών λημεριών, είχε φλογερή καρδιά 
πατριώτου, λάγαρο μυαλό, κρίσι τετράγωνη καί δημιουργική πρωτοβουλία. 
Ε ίς τήν περιοχήν αυτήν δρούσαν δύο φοβεροί Βούλγαροι κομιτατζήδες, ό 
Σισμάνωφ καί ό Ντίκωφ. Ό  πρώτος είχεν ώς κέντρον δράσεως τά Πίνακα, 
χωριό μέ τετρακόσιες Βουλγαρικές οικογένειες, φανατισμένες στην ιδέα καί 
τό σπουδαιότερον οπλισμένες, ό δέ δεύτερος τό Μικρό Τύρνοβον, άλλο φανα
τισμένο χωριό. Καί οί δύο ήσαν γεροί, χειροδύναμοι, παμπόνηροι καί φανα
τικοί οπαδοί τής Βουλγαρικής ιδέας. Οί Βούλγαροι είχαν πολλούς καί φα
νατικά πιστούς οπαδούς, έτοιμους νά υπερασπίσουν τις ιδέες τους καί διά 
τών οπλών. ’Έτσι λοιπόν είσήρχοντο στά Ελληνικά χωριά καί άπαιτούσαν 
άπό τούς προκρίτους νά γίνουν έξαρχικοί, αποσχιζόμενοι τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. Τούς άπειλούσαν διά καταστροφών καί φόνων καί πολλές 
φορές πραγματοποιούσαν τάς άπειλάς. Α ρκετά χωριά δι’ αυτού τού τρόπου 
άλλαξοπιστούσαν. Μάλιστα άναφέρεται ότι τό χωρίον Κουγιούν — Ντερέ 
είχε τό ρεκόρ τών άλλαξοπιστιών. Τότε έτρεχε ή Ελληνική όμάς, νά έ/διώ- 
ξη τούς Βουλγάρους, νά έπιτύχη τήν μεταστροφή στήν εθνική συνείδησι 
καί νά δώση θάρρος. ’Έπρεπε δέ νά κατηχή όλους τούς Θράκας, τούς όποιους
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εκρίνε καταλλήλους διά έθνική δράσι, νά τους όρκίζη νά είναι έτοιμοι 
διά τον αγώνα. Πολύπλευρο το έργον. Ή  'Ελληνική δμάς είχε μεγάλην ευ
χέρειαν κινήσεως. 01 περισσότεροι κάτοικοι τής περιοχής ήσαν "Ελληνες 
δοσμένοι στον αγώνα. Τους έκρυβαν λοιπόν και τούς προφύλασαν, έτσι εύ- 
κολώτατα μετατοπίζοντο από τόπο εις τόπο μέχρι τό πιο άπομεμακρισμένο 
σημειον τής περιφερείας. Ή  όμάς ουδέποτε έπαυσε νά έρχεται σέ σύγκρουσι 
μέ τούς Βουλγάρους. "Ομως κατάλαβαν οί "Ελληνες ότι τό κακό έπρεπε νά 
κτυπηθή στη ρίζα. "Ετσι λοιπόν ή όμάς έπετέθη εναντίον τού χωρίσυ Π ίνα 
κα, την ασφαλή αυτή λυκοφωλιά. Έξώντωσεν αρκετούς. ’Αμέσως μετά συ- 

νεκρούσθη μέ μια Βουλγαρική συμμορία, τήν οποία διέλυσε πλήρως. Δεν 
πέρασαν πολλές ήμερες και έπληροφορήθη ή όμάς ότι κάποια συμμορία 
Βουλγαρική ήτο πέριξ τού χωρίου Κρυόνερο. "Ετρεξε καί κατόπιν σφοδράς 
έ π ι θέσε ως τήν διέλυσε. 01 Βούλγαροι ένοιωσαν πέος δεν είναι πια ελεύθε
ρο u διά οΐανδήποτε δράσι και περιωρίσθησαν στήν ακτίνα τών Βουλγαρο
φώνων χωρίων. Ό  μεγαλύτερος άθλος τής όμάδος υπήρξε ό φόνος τοΰ άρ- 
χικομιτατζή Σισμάνωφ. Ό  Θεόδωρος Ά μπατζής εύρίσκετο στο χωριό "Αη 
Γιάννης όταν έπληροφορήθη οτι ό Σισμάνωφ μέ δυο - τρεις έφυγε από τήν 
Σαρακίνα καί πηγαίνει για τά Π ινακά. Τρέχει αμέσως ό Θοδωράκης καί 
τον προλαβαίνει στή θέσι «Γιαλίδα», Π ιάνονται σέ μάχη. Μέ τις πρώτες 
τουφεκιές οί σύντροφοι τοΰ Σισμάνωφ τό βάζουν στά πόδια κ ι’ άφίνουν τον 
αρχηγό τους μόνο. Τά παλληκάρια τοΰ Ά μπατζή τρέχουν νά προλάβουν 
τούς φευγάτους, φοβούμενοι μήπως ζητήσουν ενισχύσεις. "Εμειναν οΐ δύο. 
"Αρχισε τότε μιά φοβερή μονομαχία. Πυροβολούσαν, κάνανε μανούβρες, 
τρέχαν από δώ κι’ από κεϊ. Τέλος μιά σφαίρα τού Ά μπατζή τον βρήκε στο 
στήύος. "Επεσε κάτω. Τότε ετρεξε ό εκδικητής καί τον αποτελείωσε. Τόν 
άφησε έχεϊ στον τόπο δπου τόν βρήκαν οί Τούρκοι. Αυτός ό φόνος ήταν ένα 
μεγάλο γεγονός γιά τήν περιοχή. Ακόμη κι’ οί Τούρκοι άνέπνευσαν, είχαν 
γλυτώσει από Ενα μεγάλο μπελά. Κατά τόν ίδιο περίπου τρόπο καί τήν ίδια 
εποχή εφονεύθη καί ό Ετερος άρχικομιτατζής Ντίκωφ άπό τήν ομάδα τοΰ 
Κ. Κουτσουκή. Μετά άπό αυτά τά γεγονότα, τά απρόσμενα γιά τούς Βουλ
γάρους, αί Βουλγαρικοί σχ>μμορίαι διελύθησαν. ’Επί τέλους δ τόπος είδε εί- 
ρήνη καί γαλήνη. Πολλοί Τούρκοι αξιωματικοί έστελναν άνεπισήιχως μηνύ
ματα μέ τήν λέξι «άφεριμ» (εύγε) στήν Ελληνική δμάδα. Κ ι’ Ενας, κάποιος 
Σατίρ ή Σακήρ μπέης τής Βιζύης, ώμολογούσε οτι διά πρώτην φοράν άπό 
πολλά χρόνια μπορούσε νά μετακινήται άφόβως. Ή  δράσις τής δμάδος έσυ- 
νεχίσθη μέχρι τό 1910, επειδή κι’ οί κομιτατζήδες συνέχιζαν τήν τρομοκρα
τική, δράσι τους. Δυστυχώς όμως υπήρξαν καί γεγονότα δυσάρεστα, πού εί
χαν αποτελέσματα άκόμα πιο δυσάρεστα. Στάς άρχάς τού 1908, στο Σκεπα
στό, έδημιουργήθη μία κληρονομική διένεξις μεταξύ τών οίκογενειών Κων
σταντίνου Λογοθετίδου καί τών υίών ,’Ιωάννου Λογοθετίδου. Σ τήν διένεξι
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έλαβαν μέρος από τήν μεριά του Κωνσταντίνου, ό έχ τών προκρίτων έμπο
ρος Δημήτριος Μπιμπίχης καί από τήν άλλη, τά δυο αδέλφια Αλέξανδρος 
καί Δημήτριος Αογοθετίδης, υιοί του ποτέ Ίωάννου ή Γιαννιοΰ. Ό  Μπιμ- 
πίχης έζήτησε, στην ύπύθεσι αυτή, τήν βοήθεια τής Ελληνικής υμάδος. Αυ
τή ή τελευταία δεν ευνόησε τά σχέδιά του κι’ αυτός εξοργιστείς άπεκάλυψε 
δλα τά τής Ελληνικής εθνικής κινήσεως. Παρέδωσε στάς Τουρκικός άρ- 
χάς ?να κατάλογο προσώπων μεμυημένων στήν εθνική ύπόθεσι. Αμέσως 
συνελήφθησαν περί τους έξήκοντα από τήν περιοχή Βιζύης. Τότε διετάχθη 
ή έξαφάνισις του Δημητρίου Μπιμπίκη, διά τήν αποφυγήν νέων αποκαλύ
ψεων. Αυτός όμως έφρουρεΐτο από τους Τούρκους καί τό πράγμα δεν ήταν 
εύκολο. Ό  ίδιος 6 Θοδωράκης Ά μπατζής άνέλαβε τό έργο. Μπήκε λοιπόν 
στο καφενείο οπού βρισκόταν ό Μ πιμπίχης καί πριν χαταλάβη αυτός τίποτε 
καί προβάλη άντίστασιν τον σκότωσε ενώπιον τών χαταπτοηθένων φρουρών 
του, ρίχνοντας του πάνω από πέντε σφαίρες κατάστηθα. Τό γεγονός αυτό Ι
κανέ βαθειά έντύπωσι στους Τούρκους. Επίσης πολλοί απλοϊκοί-ομογενείς, 
καυχώμενοι, λέγανε στους Τούρκους για  τήν ύπαρξι τού Ελληνικού κομιτά
του καί για τήν δράσιν του. ’Έ τσι λοιπόν, σιγά - σιγά, μαθεύτηκε καί στήν 
Τουρκική κυβέρνησι ή σύστασις τού Ελληνικού κομιτάτου, ή οποία άρχισε 
νά υποπτεύεται δτι αυτά τά κομιτάτα δεν είχαν άλλο χαρακτήρα παρά Υπο
νομευτικό καί επαναστατικό. Έ ν  τώ μεταξύ στήν Μακεδονία έγίνετο άλλο 
μακελειό μεταξύ Ελλήνων καί Βουλγάρων. Ή  εποχή υπήρξε δι’ ολόκληρον 
τήν Ευρωπαϊκή Τουρκία ανώμαλος. Τό ανατολικό ζήτημα ήτο σέ κρίσιμο 
σημείο, τίποτε δεν ήτο σίγουρον. Φόνοι, ληστείες κομιτάτα ‘Ελληνικά καί 
Βουλγαρικά πού βγάζανε τά ,μάτια τους μέσα σέ Τουρκικό έδαφος, διπλω
ματικές μανούβρες καί ενα σωρό άλλα παρόμοια. Τότε λοιπόν συνηντήθησαν 
εις τήν πόλι Ρεβάλ, κοντά στην Πετρούπολι, ό Τσάρος τής Ρωσσίας κι’ 6 
Βασιλεύς τής άγγλίας, για  ν ’ αποφασίσουν περί τής ανωμαλίας αυτής, νά 
επεκτείνουν καί νά συμπληρώσουν τάς διοικητικός μεταρρυθμίσεις ε'ίς τήν 
Τουρκίαν. ΟΙ Νεότουρκοι φοβηθέντες, δτι οί αποφάσεις αυτής τής συναντή- 
σεως θά ήσαν δυσμενείς για τήν Τουρκίαν, καί πληγέντες θανασίμως στήν 
εθνική φιλοτιμία τους, στις 10 Ιουλίου 1908 έκαμαν στρατιωτικό κίνημα. 
Αξιωματικοί τού Γ ' πατριωτικού σώματος μέ αρχηγούς τον Έιτβέρ καί 
Νιαζή, εξαίρετους αξιωματικούς, στήν Θεσσαλονίκη, άπεφάσισαν νά κηρύ
ξουν Σύνταγμα καί νά τό επιβάλουν ακόμη καί διά τής βίας. Τήν θέλησίν 
τους αυτή έπέβαλον στον Σουλτάνο Χαμίτ διά τηλεγραφήματος. Τότε ο 
Σουλτάνος έντρομος καί ευρισκόμενος προ αδιεξόδου προτίμησε τήν επανα
φορά τού Συντάγματος τού Μιδάτ. Τό νέο Συνταγματικό πολίτευμα, πού 
δεν ήταν καθόλου νέο, ύπέσχετο αδελφική συμβίωσι όλων, ισότητα καί ελευ
θερία, δικαιοσύνη καί τάξι στο κράτος. Γεμάτοι ελπίδες ot λαοί τής Ά ναγεν- 
νωμένης Τουρκίας γιόρταζαν τό γεγονός μέ φωταψίες καί πανηγύρεις χω
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ρίς όμως νά νοιώθουν κι’ οΰτε κάν άπδ μακρυά ν’ άντιλαμβάνωνται καί νά 
φαντάζωνται τδν κίνδυνο πού έρχόταν άπδ τά καταχθόνια σχέδια του Νεο
τουρκικού κομιτάτου. Μετά άπδ τδ ξεκαθάρισμα των Βουλγάρων κομιτα
τζήδων καί τήν επαναφορά του Συντάγματος έπρεπε νά διαλυθούν τά 'Ελ
ληνικά κομιτάτα. Δεν έχρειάζοντο πλέον. Π ράγματι περί τδ τέλος του 1910 
οί ομάδες διελύθησαν κι’ οί αρχηγοί έφυγαν μακράν τής πατρίδος. 'Ό μω ς 
μερικοί άπδ άντάρτες μετετράπησαν είς ληστάς, ot όποιοι έλήστευαν ομογε
νείς καί μή. Ή  χειρότερη πράξι τους δμως υπήρξε ή έπίθεσις κατά τού 
Τουρκικού ταχυδρομείου τδ 1911, τδ όποιον μετέβαινε άπδ Βασιλικδν είς 
Σαράντα ’Εκκλησίες. Στην έπίθεσι οί πρώην άντάρτες καί νυν ληστές έ- 
φόνευσαν δύο χωροφύλακας κι’ ενα ομογενή διαβάτη, τδν Ίωακειμίδη εκ 
Βασιλικού, ό οποίος εύρέθη κατά τΰχη στην συνοδεία. Άφήρεσαν δέ περί 
τάς έξακοσίας χρυσάς λίρας καί έξηφανίσθησαν. Ή  ενέργεια αυτή έθεω- 
ρήθη άπδ τάς Τουρκικάς άρχάς οτι έγινε άπδ τούς ομογενείς καί συνέλαβον 
πολλούς κατοίκους άπδ τδ χωρίον Τρουλιά καί άπδ τδ Σαμμάκοβο, ώς υπό
πτους. Έκακοποιήθησαν καί έφυλακίσθησαν είς Σαράντα Εκκλησίας, Ά - 
πελυθησαν μόνον κατά τάς άρχάς του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. “Ο
μως ή πράξις αυτή έκαμε θλιβεράν έντύπωσι καί είς τδν Θρακικδν λαόν, ό 
οποίος τήν άπεδοκίμασε, διότι δεν έδέχετο την αρπαγή καί τήν ληστεία ώς 
κίνητρα, μέσα στδν εθνικό άγω να. Τελειώνοντας αυτή τήν παράγραφο πρέ
πει νά άναφέρω σάν ενα είδος φόρου τιμής, τά ονόματα των συμπατριωτών 
μας, οί οποίοι έσφαγιάσθησαν άγρίως ύπδ των Βουλγάρων κομιτατζήδων 
τήν περίοδον αυτή.

’Αδελφοί Ίωάννου Ξανθουλίδου, Μιχαήλ ετών 22 καί ’Αθανάσιος έ- 
τών 24, Γεώργιος Σιμού Αυτση έτών 25, Νικόλαος Σίμου Λΰτση ετών 26, 
’Αθανάσιος Μιλής ετών 34, Γεωργίτσης Λυτσίδης έτών 35, Δημόκριτος Χα- 
τζησταυρου ετών 28, Θωμάς Γ. Τσαμπλής ετών 25, Σπυρίδων Δ. Μανίτσα 
έτών 24, Κωνσταντής Άποστολίδης ετών 32, Κΰρκος Τσίγκανης έτών 43, 
Κωνσταντίνος έξ 'Αγίου Στεφάνου, Άνδρίκος Ξυλουργός έτών 32, Γεώρ
γιος Ξυνίδης έτών 30, Βασιλάκης Μανενδς έτών 28, Θεόδωρος Πλάτσας 
έτών 34.

ε) Βαλκανικός Πόλεμος.

Τδ 1912 μεγάλα γεγονότα έτάραξαν τήν Βαλκανική χερσόνησο. Τά 
τέσσαρα χριστιανικά κράτη, 'Ελλάς, Βουλγαρία, Σερβία καί Μαυροβούνιο, 
συνησπίσθησαν διά νά κτυπήσουν τήν Τουρκία. Αυτός δ πόλεμος είχε πάρα 
πολύ καλά άποτελέσματα διά τήν Ελλάδα, τήν πατρίδα μας, όμως γιά τους 
ομογενείς τής Θράκης τά άποτελέσματα ήσαν φρικτά καί τραγικά. Τδ πώς 
έξειλίχθησαν τά γεγονότα είναι γνωστόν είς όλους. ’Εκείνο πού μένει νά 
πώ είναι τούτο’ ή πόλις μας τδ Σαμμάκοβο σέ τι δίνη βρέθηκε μέ τοΰτο τδν
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πόλεμο. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα του πολέμου. Οί Τούρκοι έμαθαν για τον 
συνασπισμό τών τεσσάρων κρατών κ ι’ ασφαλώς θά κατάλαβαν οτι δέν θά 
αργούσε νά έλθη το τελεσίγραφο γιά  πόλεμο. ’Άρχισαν λοιπόν τις Ετοιμα
σίες. Ό  τόπος μας έτρεφε και διατηρούσε πολλά ζώα γιά τις εργασίες τών 
κατοίκων. Λυτά τά ζώα θέλησαν νά επιτάξουν πρώτα, πριν βάλουν χέρι 
στους ανθρώπους. Οί συμπατριώται όμως προσπαθούσαν νά τά κρύψουν αέ 
διάφορα άπόκρυφα μέρη, στά βουνά, στους αχυρώνες τους και στα λαγκά
δια. Οί Τούρκοι είχαν σκυλιάσει πού δέν ευρίσκαν τά ζώα. Κ ι’ αυτό τό σκύ- 
λιασμα τό πλήρωσαν αθώοι, έν πολλοΐς. Μια μέρα παίζαμε μέ τούς φίλους 
μου κλεφτοπόλεμο, ήμουν κι’ εγώ μικρός τότε. «Τούρκοι και κομήτες-* (κο
μιτατζήδες) έτσι τό λέγαμε τό παιχνίδι. Σέ μιά στιγμή μπήκα νά κρυφτώ 
στο σπίτι τού Λούτατου καί μάλιστα στον αχερώνα τον. Έ κεΐ είδα ένα ωραίο 
άλογο κρυμένο. Μόλις μέ ειδεν ό νοικοκύρης νά μπαίνω μέσα φοβήθηκε μή
πως βγαίνοντας μετά μαρτυρήσω τό κρυμμένο άλογο. ’Άρχισε τότε νά μέ 
παρακαλή. «Παιδί μου, Θοδωράκι, μη πής δτι είδες τό άλογό μου, τό έκρυ
ψα, διότι αυτό είναι ή ζήση μου, έχιο πέντε παιδιά». Βέβαια δέν ήμουν τόσο 
μικρός νά μ ή καταλάβω ποιο ήταν τό καθήκον μου. Τό άνέφερα όμως γιά  νά 
καταλάβετε, τί ατμόσφαιρα επικρατούσε τότε. Π ιο κάτω έμενε ό Δημήτρης 
Μενής μέ την γυναίκα του, την Αικατερίνη. Είχαν δυο βώδια διαλεχτά%ιά 
τή δουλειά τους, την σπορά. Τά είχαν κρύψει κ ι’ αυτά. "Ομως οί Τούρκοι 
τά άνεκάλυψαν καί έσπευσαν νά τιμωρήσουν τούς νοικοκυράίους. Αυτοί προ
νοητικοί, είχαν φύγει νά κρυφθούν. Α ν τ ί γ ι’ αυτούς, πήραν τον Κώστα 
Μπατιλέλη, τον κουνιάδο, πού μόλις είχε γυρίσει από την Κων)πολι, 
δπου είχε πάει νά μάθη ραπτική. Ή τ α ν  μόλις 18 ετών, λεβέντης καί ο- 
μορφονιός. Τον έσυραν στ’ αλώνια καί άρχισε ή άνάκρισις. Τον ρωτούσαν 
πού είναι οί συγγενείς του, δμως αυτός ο καύμένος δέν ήξερε, καί τότε άρ
χισε τό μαστίγωμα μέ καμιτσίκι, μέ γροθιές καί μέ τον υποκόπανο τού ό
πλου. Τον χτυπούσαν άγρια στο σώμα καί στο κεφάλι γιά νά μαρτυρήση πού 
είναι ό γαμβρός του. Τό καταμάχιασαν τό αθώο παιδί καί θά τό σκότωναν 
άν δέν έτρεχε ό Δήμαρχος τού χωριού, νά έξηγήση στους Τούρκους, νά τούς 
πάρη μέ τό καλό καί νά παραλαβή τέλος τό αθώο παιδί γιά τό σπίτι, νά τό 
φροντίσουν. Καί δέν έφτανε ό κατατρεγμός τών Τούρκων είχαμε καί τις θε
ομηνίες, σάν κακούς προαγγέλους τών δεινών πού θά επακολουθούσαν. Μιά 
βραδυά είχα κοιμηθη στο ξενοδοχείο μας, πού είχε περισσότερη δροσιά. Ή 
ταν Ιούλιος τού 1912. Στην διπλανή κάμαρα κοιμότανε ό υπάλληλός μας, 
ό Θανάσης Καβερντής. Μέσα λοιπόν στον ύπνο μου κατάλαβα νά κουνιέμαι 
ολόκληρος. Φαίνεται τό ίδιο ένοιωσε κ ι’ ό υπάλληλος. Πεταχθήκαμε επάνω 
καί σπεΰσααε νά κατεβοΰμε καί νά βγούμε γρήγορα πριν πέση τό κτίριο. 
Τόσο πολύ έσείετο ό τόπος πού πάταγες εδώ καί τό πόδι σου βρισκόταν στην 
άλλη άκρη. Σχεδόν κουτρουβαλώντας βρεθήκαμε στο δρόμο. Είχε γίνει σει-
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<?μδς τρομερός, Τήν άλλη μέρα μάθαμε o n  τά Γανόχωρα κατεστράφησαν 
%αχα τδ πλείστον. ΤΗταν φαίνεται τδ έπικεντρον τού σεισμού. ’Αμέσως ό 
δήμαρχος τοΰ χωρίου μας, μαζί μ ’ άλλους προύχοντας, έκαμαν έρανο καί 
μαζέψανε στρώματα, παπλώματα, κουβέρτες, ρουχισμό, τρόφιμα καί φάρμα
κα, πού γέμισαν τδ ξενοδοχείο. Ε κ εί έφυλάχθησαν ώς πού νά σταλούν στον 
προορισμό τους. Θά μού μείνη άλησμόνητη ή προθυμία των συμπατριωτών 
μου, οί όποιοι έδωσαν οτι μπορούσαν για  νά βοηθήσουν τούς συνανθρώπους 
ίων. Στις αρχές τού Όκτώβρη τού 1912 άρχισε ό πόλεμος. Ή  Τουρκία βρέ
θηκε πρδ τεσσάρων αντιπάλων, ήνωμένων καί αποφασισμένων νά νική
σουν. Εισέβαλαν λοιπόν σχεδόν ταυτοχρόνους κι’ οι τέσσερις εις τδ Τουρκι
κό έδαφος, πού δεν ήταν τουρκικό. Πρώτος εισήλθε στό πόλεμο ό Μαυροβου- 
νιώτης Βασιλεύς Νικήτας καί κατέλαβε μέρος τής ’Αλβανίας, Σέρβοι κατε- 
λάμβανον σέ λίγο τδ Μοναστήρι καί προχωρούσαν προς τά κάτω. Οι "Ελλη
νες ανέβαιναν ταχύτατα προς τήν Θεσσαλονίκη, κι’ οι Βούλγαροι εΙσέβαλαν 
στο τόπο μας. Ένίκησαν στη μάχη τού Αουλέ - Μπουργκάζ καί προχωρών
τας προς τά κάτω σταμάτησαν στην γραμμή των Μετρών (Τσατάλτζα). Ό  
Τουρκικός στρατός τού τόπου μας, μέ τήν έναρξι τού πολέμου, άνεχώρησε 
γιά τις Σαράντα Εκκλησίες. Καί κεϊ πάλι έμειναν μονάχα λίγοι χωροφύλα
κες πού κι’ αυτοί μέ τήν σειρά τους έφυγαν, μόλις άρχισε ή μάχη τού Πορ- 
γιαλή πού βάσταξε δέκα μέρες. Μόλις άδειασε τδ Σαμμάκοβο από τδν Τουρ
κικό στρατό καί τούς χωροφύλακες, φθάσανε οί Βούλγαροι. Ή σ α ν  καμμιά 
ογδονταριά κομιτατζήδες μέ αρχηγούς τδν Γκελτζίκωφ καί τδν Πετρώφ. Οί 
υπόλοιποι ήσαν δλοι έθελονταί, φοιτηταί κ ι’ έπιστήμονες. Μάλιστα μεταξύ 
τους υπήρχαν καί δύο "Ελληνες, ό Λεωνίδας από τδ Σκοπό καί ό Άλέκος 
από τήν Άγαθούπολι, πού σπούδαζαν σέ Βουλγαρικό σχολείο. Αυτοί αφού 
κατέλαβον τάς υποδιοικήσεις Τυρνόβου καί Άγαθουπόλεως, διώχνοντας 
τούς λίγους Τούρκους στρατιώτες, ήλθαν στό Σαμμάκοβο. ’Εμείς, στην ά
κρη τού χωριού, τούς κάμαμε μιά μικρή υποδοχή φιλικώς καί μέ χαρά, νο- 
μίζοντες δτι άποτινάξαμε τδν Τουρκικό ζυγό. Έ ξ  άλλου ήσαν σύμμαχοί μας 
τότε, ασχέτως τί έπηκολούθησε. 'Ό λο ι ήσαν ντυμένοι μέ πολιτικά καί φο
ρούσαν γουρουνοτσάρουχα (τσερβούλια) καί κάτω από τά τσαρούχια τους 
είχαν τετράγωνα σιδεράκια γιά νά μην γλυστρούν λόγω τού χειμώνος. Είχαν 
επίσης ποδοπάνια (γκέτες) γυριστά λευκά μέ γαϊτάνι μαύρο γυρισμένο 
σταυρωτά (σοκάρια). Τά θυμάμαι σάν νά τούς βλέπω τώρα. Οί αξιωματι
κοί τους ήλθαν καί κατέλυσαν στό ξενοδοχείο μας. "Τστερα από λίγες ήμερες 
οί Βούλγαροι έκαμαν μία συγκέντρωσι όλων των κατοίκων εις τήν μεγάλη 
αίθουσα τού σχολείου των άρρένων, Στήν αρχή μίλησε δ Γκελτζίκωφ Βουλ- 
γάρικα καί μετά δ Πετρώφ μέ σπασμένα Ελληνικά. Καί οί δυό έτόνισαν οτι 
ή Θράκη είναι Βουλγαρική καί στο τέλος καθένας φώναξε: «Ζήτω ή έλευθε- 
ρία». "Τστερα μιά μικροορχήστρα, πού άπετελεΐτο ώς έπί τδ πλεϊστον άπδ
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βιολιά, έπαιξε τον Εθνικό ΰμνο των Βουλγάρων καθώς καί των Ελλήνων 
μιά κ ι’ έλαχε νά είναι σύμμαχοι. Αυτή την συγκέντρωσι την ενθυμούμαι πο
λύ ζωντανά. Θυμάμαι τΙς σημαίες των τεσσάρων Ε θνώ ν συμμάχων πού έ- 
κοέμοντο απέξω απ' το σχολείο, καί πόσο καμάρωνα για την Ελληνική, 
καθώς καί τά γέλια πού έκαμα με τά σπασμένα Ελληνικά τού ΙΙετρώφ 
πού φώναζε συνέχεια «Ζήτω το Έλεφτερία» καί «το Τράκη είναι ντί- 
κό μας». "Όλα ήταν καλά καί άγια, όμιος με την πάροδο ολίγων ημερών 
τά πράγματα άλλαξαν. IIρώτα τούς κομιτατζήδες τούς διεδέχθησαν τακτι
κός στρατός με επικεφαλής ένα λοχαγό, ονομάζομενον Βασίλεφ. 'Η ταν ένας 
ροδοκόκκινος λεβεντάνθρωπος, πού μπήκε στην κωμόπολι καβάλα σ' ένα ά
σπρο άλογο. Τούτον τον αξιωματικό τον συμπάθησα για την αρχοντιά του, 
κι’ αργότερα, όταν έμαθα ότι σκοτώθηκε στ ή μάχη τού ϊ Ιοογιαλή, λυπή
θηκα. Οί στρατιώτες όμως ήσαν άσυμπάθιστοί, έτσι κακοντυμένοι καί βρω
μεροί πού ήσαν. Μόλις ές'θασε ύ τακτικός στρατός καί κατέλαβαν τό Δημαρ
χείο, άρχισαν νά επιβάλλουν φόρους, πρόστιμα καί συνδρομάς στούς κατοί
κους. Στην αρχή μαλακά, όμως μετά χρησιμοποιούσαν καί την βία. Ζητού
σαν καταπιεστικώς νά τούς δίδωμε τρόφιμα, έκαμναν επιτάξεις ζώων καί 
άρπαζαν τά εμπορεύματα από τά μαγαζιά χωρίς λεφτά καί μάς έδιδαν κάτι 
αποδείξεις, τις περίφημες «ράσπισες» (ή Βουλγαρική ονομασία τής άπο- 
δείξεως), χαρτιά χωρίς αξία καί μέ άφθονη ειρωνεία. Αυτές τις αποδεί
ξεις θά τις εξαργύρωνε ή Βουλγαρική Κυβέρνησις κάποτε. Αυτό τό κάποτε 
δεν έφθασε ποτέ. "Έτσι λοιπόν γέμισε ό τόπος ράσπισκες. Καί νά ήταν αυτό 
μόνο; Μάζευαν στρατιώτες από τούς ομογενείς των, όμως έπερναν κι' από 
μάς. "Όσους στρατολόγησαν δεν τούς ξανάβαμε. Έ ν  τώ μεταξύ χωρίς νά 
θελήσουν νά κρατήσουν τά προσχήματα καί νά κρύψουν τις βαθύτερες σκέ
ψεις τους καί τον απώτερο σκοπό τους, τον έκβονλγαρισμό των κατοίκων, έ
κλεισαν τά 'Ελληνικά σχολεία, άπαγορεύσαντες την λειτουργία τους. Οί δά
σκαλοί μας όμως κρυφά καί μέ κίνδυνο τής ζωής των έδίδασκαν τά Ελλη
νόπουλα. Δάσκαλοι τότε υπήρξαν ο ’Ιωάννης Καπίστρας (κατόπιν ιατρός 
Ν. Σκοπού), ό Αάζαρος 'Αμαξόπουλος, νύν ιατρός καί Διευθυντής πολυκλι
νικής 'Αγ. ’Αναργύρων ’Αθηνών καί οί αδελφοί ’Ιωάννης καί Αάμπρος 
’Αγλαΐα. Τό Σαμμάκοβο τότε ύπήγετο στον Βούλγαρο υποδιοικητή Μή
δειας. Αυτός ό υποδιοικητής υπέδειξε νά διορίσουν στην θέσι τού Δημάρ
χου Σαμμακοβιου τον Περικλή 0 . Κιακίδη, ό όποιος κατείχε καλώς την 
Βουλγαρ. γλώσσα καί έγνώριζε καί τούς ανθρώπους τού τόπου. "Οταν άνε- 
κοίνωσαν την άπόφασί τους στον Κιακίδη, αυτός δεν έδέχθη, όμως οί Βούλ
γαροι δι’ εκβιαστικού τρόπου τον ήνάγκασαν νά δεχθη. Τού έδωσαν ιός γρα
φείς καί βοηθούς τέσσαρες Βουλγάρους διδασκάλους. Αυτούς τούς τελευ
ταίους τούς θυμάμαι πού φορούσαν κάτι σκούφους τριάντα πόντους ύψος 
μέ δέρμα από μέσα καί μαλλιά προβάτου άπ’ έξω, τις γνωστές «μοΰκες».
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Αυτοί ύπήρξαν οί διδάσκαλοί μου στην Βουλγαρική γλωσσά για κάμποσους 
μήνες και ένοιωσα μεγάλη χαρά δταν έμαθα νά διαβάζω και νά γράφω Βουλ
γαρικά. Επίσης ώς χωροφύλακας, γραμματείς καί δασονομικούς ΰπαλλή- 
λους, διώρισαν Βουλγάρους. ’Έτσι μέ λίγα λόγια ή κατάστασις δεν άλλαξε 
καθόλου, μάλλον χειροτέρεψε. Εκείνο τον καιρό έφθασε στο χωριό Ινα σύν
ταγμα στρατού Βουλγαρικού, κατευθυνομένου προς την Τσατάλτζα. Ό  δι
οικητής του, ένας Συνταγματάρχης, πολύ μορφωμένος άνθρωπος, φιλοξε
νήθηκε στο σπίτι τού Δημάρχου. Διέταξε λοιπόν τον τελευταίο νά βρή ένα 
σημαντικό ποσό κριθαριού γιά τά μεταγωγικά τού Βουλγαρικού στρατού μέ
σα σέ λίγες ώρες. Π αρ' δλες όμως τις προσπάθειές του ο Δήμαρχος δεν μπό
ρεσε νά βρή το κριθάρι πού ζητούσε. Παρουσιάσθηκε στον Συνταγματάρχη 
καί τού άνέφερε δτι ήτο αδύνατο νά βρεθή τόσο κριθάρι επειδή τό είχαν πά
ρει σχεδόν ολο. Εκείνος τότε άναψοκοκκίνισε καί άρχισε νά τον βρίζη κατά 
τον πιο χυδαίο τρόπο και νά τον απειλή λέγοντας το υ : «Σέγου νά μέρης» 
(νά βρής) αλλιώς θά τον τιμωρούσε. Κ ι’ ό Δήμαρχος, άνθρωπος ευαίσθητος 
αντί άπαντήσεως, ενα δάκρυ στάλαξε στο μάγουλό του. Τούτο τό Σύνταγμα 
πού πέρασε έκανε την πιο μεγάλη αρπαγή. Ό  χειμώνας εκείνος τού 1912 —■ 
13 υπήρξε σκληρότατος, ή κακοκαιρία ήτο πρωτοφανής, τά χιόνια έφθασαν 
τά δυο μέτρα ύψος. Καί μέσα σ’ αυτή τή θεομηνία δ πόλεμος έμαίνετο. Μιά 
ομάδα ανιχνευτών Τούρκων ιππέων βρέθηκαν στή Σαρακίνα, ένα χωριό κον
τά στήν πολεμική γραμμή γιά νά Ιδούν άν υπήρχαν Βούλγαροι εκεί. Μερικοί 
δμως ξεσηκωμένοι από τον πόλεμο καί τή χλαλοή, θερμόαιμοι, άρπαξαν τά 
όπλα καί πυροβόλησαν κατά τών Τούρκων, μέ αποτέλεσμα νά σκοτώσουν τον 
έπικεφαλής αξιωματικό τους καί νά τραυματίσουν μερικούς Τούρκους στρα- 
τιώτας. Οί υπόλοιποι άνιχνευταί έγκαταλείψαντες τον νεκρό καί τούς τραυ
ματίας κ ι’ από τό γρηγορώτερο δρόμο γύρισαν στή βάσι τους. Έκ,εί άνέφεραν 
τά γεγονότα καί μένεα πνέοντες κατά τών Ελλήνων έπέδραμον κατά τής 
Σαρακίνας καί τής περιοχής τής Βιζύης γιά νά εκδικηθούν. Έ ν  τώ μεταξύ 
οί "Ελληνες κατάλαβαν τί τούς περίμενε εάν έμεναν στο τόπο τους, γ ι’ αυτό 
άπεφάσισαν, παρ’ δλη τήν κακοκαιρία καί τον χειμώνα, νά φύγουν. Μαζεύ
τηκαν 350 περίπου Έλληνες ομογενείς καί φεύγοντες τήν οργή τών Τούρ
κων πήραν τά βουνά μέ κατεύθυνσι τό Σαμμάκοβο. Κ άτι τέτοιο θά συνέβαινε 
καί στο Σαμμάκοβο άν δεν υπήρχε ό ιατρός Κύρκος Κύρκου νά σχηματίση 
άμα τή αναχωρήσει τών Τούρκων, φρουράν διά νά προστατεύση τον τόπο 
από τούς θερμόαιμους οί όποιοι, στήν πραγματικότητα, τίποτε ουσιαστι
κό δέν προσέφεραν, έκτος από μπελάδες. Έ τσ ι λοιπόν οί κάτοικοι τής περιο
χής Βιζύης καί Σαρακίνας, γέροι, γρηές, παιδιά, γυναίκες λεχώνες μέ τά μω
ρά στήν αγκαλιά τους, πανικόβλητοι, νηστικοί καί ξυπόλυτοι κατά μήνα Ι 
ανουάριο έπεζοπόρουν μέσα στα χιόνια. "Τστερα από ώρες περπάτημα καί 
κατόπιν πολλών καί μεγάλων περιπετειών έφθασαν άποκαμωμένοι στο βουνό
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«Μονόπετρα», μια ώρα δρόμο εξω άπ’ το Σαμμάχοβο. Σταμάτησαν έχει καί 
χάθησαν στα χιόνια μ ή δυνάμενοι νά προχωρήσουν πλέον έξ αίτιας τής χα- 
πάκτεως, τής νηστείας και του μεγάλου ψύχους. Λίγες ώρες μετά απ’ τή φυ
γή τους εφθασαν στο χωριό τους οί Τούρκοι στρατιώτες για νά εκδικηθούν. 
Ευτυχώς δεν βρήκαν τούς κατοίκους καί ή μανία τής έκδικήσεως ξέσπασε στά 
άψυχα. "Έβαλαν φωτιά στο ναό τής Π αναγίας τής Σαρακινιώτισσας, φημι
σμένης εκκλησίας για την Βυζαντινή αρχαιολογική της αξία, καί την κατέ
στρεψαν έκ βάθρων. 'Εκείνο το βράδυ πού εφθασαν στην Μονόπετρα οί Σα- 
ρακινιώτες, θυμάμαι, ό καιρός ήταν θυελλώδης. Ό  βοριάς φυσομαχούσε, ό 
ανεμοστρόβιλος έπερνε τά πάντα στο δρόμο του. Οί χιονοθύελλες μανιασμέ
νες, χωρίς νά λογαριάζουν, σκέπαζαν τά πάντα. Κ ι’ εκεί μέσα στην απαντοχή 
οι καϋμένοι ομογενείς, τ’ αδέλφια μας, έπεφταν κάτω απ’ τά χιόνι δαρμένα, 
χωρίς οίκτο, τά πονεμένα καί πεινασμένα κορμιά τους από τά ξεροβόρι, περι- 
μένοντας τό μοιραίο, νά ταφούν κάτω από τό άσπρο σεντόνι πού σκέπαζε τά 
πάντα. "Ομως τρεις μεσήλικες άνδρες Σαρακινιώτες, παρ’ όλη την αδυναμία 
τους, βλέποντες την οίκτράν κατάστασιν τών συμπατριωτών των ξεκινούν 
γιά τό χωριό μας. Ξεθεωμένοι εφθασαν στά πρόθυρα. Έ κεΐ τούς παρέλαβαν 
οί φρουροί μας καί τούς ώδήγησαν στο σπίτι τού Δημάρχου. Οί απεσταλμένοι 
άνέφεραν τά συμβάντα καί παρακαλώντας ελεγαν: «Σώσατε τάς ψυχάς μας, 
τά γυναικόπαιδά μας πεθαίνουν σβύνουν μέσ’ τό χιόνι, αν δεν τά βοηθήσετε 
αμέσως». Κανείς δεν θά ξεχάση τί έγινε εκείνο τό βράδυ. ’Αμέσως ξύπνησαν, 
τούς προύχοντας τού τόπου, (δ μόνος επιζών απ’ αυτούς είναι 6 Κ. Βουτσό- 
πουλος, όστις διαμένει εις την Ξάνθην). Μαζεύτηκαν ατού Δημάρχου. Χω
ρίς χρονοτριβή καί εντός ολίγων λεπτών άποφασίζεται νά εύρεθούν 100 ζώα, 
50 φτυάρια προς διάνοιξιν τών δρόμων πσύ είχαν κλεισθή από τά χιόνια, 50 
φιάλες κονιάκ, κάπες καί κουβέρτες. Μέσα στη νύχτα οί λίγοι γίνανε πολλοί. 
Ξεσπά τό συναίσθημα τής αγάπης καί τής συμπόνοιας προς λύτρωσίν τών ά- 
ναξιοπαθούντων. Οί τελάληδες διαλαλοΰν εις όλα τά σημεία τού χωριού την 
άπόφασιν. Οί προεστοί χτυπάνε τις πόρτες εκείνων πού έχουν ζώα. "Ολοι 
δείχνουν κατανόησι καί προσφέρουν πρόθυμα κι’ αυθόρμητα τά αναγκαία. 
Συναγερμός ανθρωπιστικός. Μέσα σέ μια ώρα έπετελέσθη το θαύμα. Ό  Δη
μοτικός κήπος έγέμισε από μεταγωγικά, κουβέρτες κ.τ.λ. Ό  ιατρός συγκέν
τρωσε τούς άνδρες καί μέ λόγια συγκινητικά τούς εμψυχώνει. "Ολοι θυμούν
ται την κατακλείδα «θέλω νά μού τούς φέρετε ζωντανούς, σιόους καί αβλα
βείς». Ή  όμάς διασώσεως, μέ επικεφαλής τον Γ. Βουτσόπουλοί1) καί τούς 
Σαρακινιώτες αγγελιοφόρους φθάνουν έσπευσμένως στο τόπο οπού εύρίσκον-

1. Μοοζι μέ τον Κ. Βουπαόττουλο, άκοΛούβτρσοαν και έκατέν (100) άλλοι καβαλ- 
λαρηδες μεταξύ τΰν όποιων ί^ταν οί έξης συμπατριώτες μας, όσους Θυμούμαι: οΐ α
δελφοί Κ. Πρφήτίδη, οί αδελφοί Τσοομττλή, ό Θ. Τοαλούπης, Θ. Βεληκιος, Δημ. Στα- 
νύιχτας, αί άδελφσΐ Καρόονη καί άλίλοι.
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το τά θύματα τού πολέμου καί τής θεομηνίας. ΟΙ φωνές των παιδιών, των 
γέρων, των γυναικών ραγίζουν την καρδιά. Αί οίμωγαί καί οί θρήνοι των 
εξαντλημένων καί απελπισμένων γεμίζουν την ατμόσφαιραν. Ό  παπάς τής 
Σαρακίνας, τοϋ οποίου ή σύζυγος είχε λυποθυμήσει αναμένοντας τό μοιραίον, 
βλέπει πρώτος τούς ερχομένους Σαμμακοβιτας, νομίζει στήν αρχή ότι είναι 
οί Τούρκοι διώκται, όμως όταν κατάλαβε ότι ήσαν οί σωτήρες ανέκραζε. 
«Είσθε οί άγγελοι κυρίου. Αυτός σας έστειλε νά μάς σώσετε» καί εξαντλη
μένος πέφτει δίπλα στη σύζυγό του λυπόθυμος. ’Αμέσως οί αγωγιάτες ανα
σύρουν απ’ τά χιόνια τούς ανθρώπους, προσφέρεται κονιάκ, ανοίγουν τά μά
τια, συνέρχονται, τούς φορτώνουν στά μεταγωγικά καί φθάνουν στο χωριό, 
Έ ν τω μεταξύ ο ιατρός κι’ δ Δήμαρχος εις το διάστημα τής αναμονής έχουν 
άλλη δουλειά’ επιστρατεύουν τούς κατοίκους. Μαζεύουν φασόλια, κρέατα 
χοιρινά, τραχανά, κουσκούσια, τυριά, κρασί καί φάρμακα. "Όλες οί σόμπες 
καί τά τζάκια καίνε μέ φούρια, ώστε μόλις φθάσουν οί Σαρακι ναύτες νά εί
ναι όλα έτοιμα, ζεστό φαγητό, κουβέρτες, στρώματα καί ζεστασιά. Κατά την 
είσοδο τής πομπής γίνεται άμιλλα, καυγάς ποιος θά πρωτοπάρη καί φιλοξε- 
νήση τούς δυστυχισμένους συνανθρώπους των. Τούτη ή πράξις, μέσα στη 
μαύρη περίοδο τοϋ πολέμου, είναι ένα φωτεινό μετέωρο πού κοσμεί τον άν
θρωπο καί την πατρίδα μας. "Όλος εκείνος ό χειμώνας πέρασε μέ ταλαι
πωρίες καί βάσανα γιά τούς ομογενείς, χωρίς νά ξέρουμε πού θά καταλήξη 
ή κατάστασις. Κ ι’ εμείς τά παιδιά είχαμε ξεχάσει τά ήρεμα παιχνίδια μας, 
παρασυρμένα από την ιδέα τού πολέμου παίζαμε κι’ εμείς τον πόλεμο. Θυ
μάμαι τότε μέ την πολιορκία τού Μπιζανιού, τόσο είχαμε έπηρεασθή πού 
φτιάξαμε στον αυλόγυρο τού σχολείου τό οχυρό τοϋ Μπιζανιού πού τό φύ
λαγαν μερικοί καί από τό άλλο μέρος ή δεύτερη δμάς, προσπαθούσε νά τό 
καταλάβη. Τά όπλα μας ήταν μπάλες από χιόνι, όμως μέσα στο. χιόνι φαί
νεται υπήρχαν κομμάτια από γυαλί καί τραυμάτισαν τον ξάδελφό μου Δη- 
μήτρη Θ. Κιακίδη. Τά σημάδια τά έχει ακόμη καί σήμερα. ’Έ τσ ι σιγά - σι
γά μέ λαχτάρες καί αγωνίες έφθασε τό καλοκαίρι τού 1913. Τούτο τό καλο
καίρι άλλαξε τον ρούν τής καταστάσεως. Οί Σέρβοι καί οί 'Έλληνες ήνώθη- 
σαν κατά των Βουλγάρων καί άρχισε δ πόλεμος. 'Έ νας πόλεμος γεμάτος πεί
σμα καί μένος. Τότε οί Βούλγαροι μη δυνάμενοι νά κρατήσουν την γραμμή 
των Μετρών (Τσατάλτζα), επειδή είχαν άνοιξη κι’ άλλο μέτωπο, άναγκά- 
σθησαν νά έγκαταλείψουν τό Θρακικό μέτωπο, άποσύροντας τά στρατεΰμα- 
τά τους γιά  νά ένισχύσουν τάς δυνάμεις των κατά τών Ελλήνων. Μέ τήν ευ
καιρία αυτή οί Τούρκοι βρίσκοντας τό μέτωπο αδύνατο άρχισαν τήν άνακα- 
τάληψι τής Θράκης. Γίνεται άποβίβασις Τουρκικού ιππικού είς τήν Νιάδα 
από τήν Μαύρη Θάλασσα καί από εκεί εγκαθίστανται εις τό Σαμμάκοβο. 
Γιά μιά στιγμή χαρήκαμε πού γλυτώσαμε από πούς απαίσιους Βουλγάρους, 
χωρίς νά ξέρωμε τ ί μάς περίμενε μετά απ’ αυτή , τήν φευγαλέα χαρά.



140 &£0ΔΠΡ0Υ Π. Κ ίΑΚ ΙΔΟΥ

στ) 01 Διωγμοί,

Στά τέλη του 'Ιουνίου τοϋ 1913 είσήλθαν ατό Σαμμάκοβο οΐ Τούρκοι. 
Τρέξαμε νά τούς υποδεχθούμε μέ χαρά. "Ομως αυτοί πού μπήκαν στη πόλι 
νά την ανακτήσουν δεν ήσαν χαρούμενοι, δεν γέλασαν από χαρά, άλλα πρά
σινοι απ’ το κακό τους, μάς είδαν σαν όργανα για νά κορέσουν το μίσος χαί 
τήν έχδιχησι. Ό  ενθουσιασμός μας κρύωσε, κατακάθισε και νοιώσαμε ενδό
μυχα τί μάς περίμενε. 01 ανώτεροι άξιωματικοί τοϋ στρατού ήλθαν κ ι’ αυ
τοί μέ τήν σειρά τους χαί χατέλυσαν στο ξενοδοχείο μας, Βλοσυροί κι1 αγέ
λαστοι κοίταζαν απ' το πρωί μέχρι τύ βράδυ τούς χάρτες τους. Συμβούλια έ- 
πάνω στα συμβούλια, έσκέπτοντο άπο πού ν’ αρχίσουν τήν εφαρμογή τού 
προγράμματος των. Αυτά ολα πού είχαν συμβή, δ ερχομός των κομιτατζήδων 
Βουλγάρων, τά Ελληνικά κομιτάτα, ό Βαλκανικός πόλεμος, τούς ξεκαθά
ρισαν στο μυαλό το τί έπρεπε νά κάνουν. Οί Νεότουρκοι μέ το Ενωτικό κόμ
μα τους, ένωθέντες μέ το φιλευθέρο κόμμα τού Σαμπαχεδίν, αποφάσισαν 
πριν άπο τον πόλεμο νά ελευθερώσουν τον τόπο τους άπο αλλοφύλους, νά 
τούς διώξουν καί μ’ αυτό τον τρόπο νά έλθουν στήν αρχαία δόξα καί δύνα- 
μι, ξένοι άπο τήν Ευρωπαϊκή διπλωματία, νά γενικεύσουν τον Πανισλαμι
σμό καί νά ξερριζώσουν κάθε άλλη γλώσσα έκτος τής Τουρκικής. "Ομως 
πριν από τον πόλεμο ήταν πολύ δύσκολο νά έφαρμώσουν το φριχτό τους πρό
γραμμα. Τώρα όμως μετά τό πέρας τού πολέμου είχαν χαθή τά προσχήματα. 
"Αρχισε ό κατατρεγμός. Οί Ένωτικοί Νεότουρκοι είχαν άναλάβει τήν ίσχύν 
στα χέρια τους καί άρχισαν τόν εξοντωτικό αγώνα κατά παντός ξένου προς 
τό Τουρκικό στοιχείο. Ό  κατατρεγμός άρχισε απ’ τούς Βουλγάρους. Τέλη 
Σεπτεμβρίου τού 1913 έξεδιώχθησαν οί Βούλγαροι κάτοικοι τού Σαμμακο- 
βίου. Δι’ άνωτέρας κυβερνητικής διαταγής έδιδαν στούς Βουλγάρους τριών 
ήμερών προθεσμία για νά έτοιμασθούν καί νά ρυθμίσουν τό ζήτημα τής πε
ριουσίας των. Πράγματι μέ ησυχία, χωρίς φασαρίες, έπώλησαν τά υπάρ
χοντά τους στούς "Ελληνας, πού νόμιζαν δτι θά έμεναν, έτοιμάσθησαν, πή
ραν τά αναγκαία καί έφυγαν γιά  τήν πατρίδα τους, τήν Βουλγαρία. Σάν 
φθάσανε όμως στα νέα χωριά τους, εκδικούμενοι τούς διώκτας των, σχημα
τίσανε πάλι ληστρικά κομιτάτα κ ι1 άρχισαν νά ληστεύουν καί νά σκοτώνουν 
χωρίς νά φοβούνται τίποτε. Ούτε τούς Βουλγάρους συνοροφύλακες, πού 
τούς έφύλαγαν μάλλον παρά νά τούς κάμουν κακό, ούτε τούς Τούρκους χω
ροφύλακες, πού δεν ήσαν ικανοί νά προφυλάξουν ούτε τόν ίδιο τόν έαυτόν 
τους. Πολλές φορές οί λησταί Βούλγαροι είχαν τόσο θράσος, πού έμπαιναν 
μέσα στις μάντρες καί αρπάζανε κοπάδια από αρνιά, κατσίκια καί γουρού
νια, τά όποια έτσι κοπαδιαστά τά μετέφεραν στά Βουλγαρικά χωριά τους 
χωρίς κανείς νά τούς κυνηγήση. "Ετσι μέ τόν καιρό έγιναν οί κομιτατζή
δες κράτος έν κρατεί. Πραγματικοί νοικοκυραΐοι. Σ ’ ολη αυτή τήν περίοδο
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δεν Επιασαν μήτε Ενα. Μόνο κατά τον Α πρίλιο τοτ3 1914 πιάσανε χαμμιά 
70ριά, κι* αυτό είναι πάλι απορίας άξιον, και τούς κλείσανε στο Σαμμακοβί- 
τικο σχολείο. Την άλλη μέρα τούς Εστειλαν στην Σηλυβρία, μαζί μέ Εξη 'Έλ
ληνας προύχοντας πού συνέλαβαν. Γ ιατί; 'Άγνωστον. ΑύτοΙ οί τελευταίοι 
γλύτωσαν μονάχα με την έπέμβασι τού Πατριαρχείου. Τον ’Οκτώβριο τού 
1913 γίνηκε ή σύμβασις τής Τουρκικής με την Βουλγαρική Κυβέρνησι καί 
χαθωρίσθησαν τά σύνορά τους. Αμέσως Εγιναν μεταβολές στίς 'Τποδιοική- 
σεις, τά χωριά τής 'Τποδιοικήσεως Τυρνόβου και ’Αγαθούπόλεως προσηρτή- 
θτ|σαν στην 'Τποδιοίκησι Σαμμακοβίου, το όποιο μετωνομάσθη σέ Δεμίρ - 
κιοί (Σιδηροχώριον). Ή  Μήδεια προσαρτήθηκε στη Βιζύη. Μόλις έγκατε- 
στάθησαν οι Τούρκοι, κι’ άφού έξ έδιωξαν τούς Βουλγάρους κατοίκους, νο- 
μίζοντες, ή έπειδή ήθελαν νά νομίζουν, δτι οί ομογενείς είναι οί αίτιοι τής 
καταστροφής των, κλείσανε κάθε σχολείο Ελληνικό καί καταστρέψανε πολ
λά κτίρια, τά όποια είχαν επισκευάσει οι Βούλγαροι. Τούρκοι αξιωματικοί 
γυρνούσαν αρπάζοντας καί επιτάσσοντας ο,τι υπόλοιπο είχαν αφήσει οί 
Βούλγαροι. Ή  συμπεριφορά τους ήταν χυδαιοτάτη, Εβριζαν τούς ομογενείς 
γενιτσαρίστικα, τούς χτυπούσαν καί σέ κάθε διαμαρτυρία ή άπάντησις υπήρ
ξε κλασικά ή ίδια: «ή Τούρκος ή φεύγα» Αυξήσανε τούς φόρους τρεις καί 
τέσσαρες φορές πιο πάνω κ ι’ άν τύχαινε νά μή πληρώση τακτικά τό φόρο 
κανείς, έπέβαλλον πρόστιμα καί ραβδισμούς. Στήν συμπεριφορά καί στούς 
τρόπους πήραν μαθήματα από τούς προκατόχους των Βουλγάρους. Μάλιστα 
φανήκανε αντάξιοι μαθηταί ξεπερνώντας τούς δασκάλους τους. 'Ό λα  αυτά 
τούς τά δίδαξαν οί Τούρκοι πού είχαν μείνει υπό τήν κατοχή των Βουλγά
ρων κοντά στούς Έλληνες. Είδαν πώς συμπεριφέρθηκαν τά σκυλιά τού Αί
μου κι’ είπαν στίς αρκούδες τής Α νατολής: «Κάντε καί σείς τό ΐδιό καί πάρα 
πάνω, Εχει συνηθίσει ή πλάτη τους τό ξύλο κι’ ή ψυχή τους τήν καταπίεσι». 
Α π ’ τό Δεκέμβρη τού 1913 άρχισε ή άπέλασι των Ελλήνων τής Θράκης μέ 
χειρότερο καί βαρβαρώτερο τρόπο από τήν άπέλασι των Βουλγάρων, κορυ- 
φώθηκε δέ ό διωγμός τό Μάη τού 1914. 'Ό τα ν  Εγινε ή μεταβολή καί τό 
Σαμμάκοβο Εγινε έδρα ΰποδιοικήσεως, πρώτος διοικητής αυτής διωρίστηκε 
ό Ζιά Βέης, Αλβανός τήν καταγωγή, όμως εύγενέστατος καί καλοκάγαθος 
άνθρωπος. Ή  συμπεριφορά του στούς Σαμμακοβίτας υπήρξε εύγενής. Είχε 
δέ χαρακτήρα σιδερένιο, καί επέβαλλε πάντα τό σωστό καί τό δίκαιο. 'Ό πω ς 
ήτο φυσικό συσπειρωθήκαμε γύρω απ’ αυτό τό πρόσωπο, μέσα σ’ εκείνη τήν 
φουρτούνα, κι* αυτός σάν κλώσσα άνοιξε τις πτερούγες του καί μάς σκέπα
σε. Είμαστε ευχαριστημένοι πού είχαμε τέτοιο διοικητή καί τήν εύχαρίστησί 
μας αυτή τήν φανερώναμε μέ τήν υποταγή. 'Ό τα ν  βγήκε τό διάταγμα περί 
άπελάσεως τού 'Ελληνικού στοιχείου, τρέξαμε καί πέσαμε στά πόδια του καί 
τον παρακαλέσαμε νά φροντίση νά μή μάς έκπατρίσουν καί γιά  νά πείσωμε 
τις Τουρκικές αρχές, γιατί ό διοικητής είχε πεισθή, φέραμε χίλια δυο έπι-
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χειρήματα. ‘Έ να απ’ αυτά ήταν καί τά κάρβουνα στήν παραλία τής Νιά- 
δας. Οί προύχοντες είχαν άποθηκευμένα πολλά κάρβουνα καί έπρεπε νά μεί
νουμε γ ι’ αυτά, νά τά φροντίσομε. Κι/ 6 Ζια Βέης άρπάχθηκε άπ’ αυτό τδ 
επιχείρημα, άνεφερε στο Νομάρχη, κ ι’ αυτός βλέποντας πόσο συμφέρον εί
χε ό τόπος τους απ’ αυτή τήν παραμονή, μας άφησε νά μείνω με κάτω από 
την έπίβλεψΊ τοΰ διοικητοΰ μας. ’Έ τσι λοιπόν τά χωριά, Σαμμάκοβο, "Α
γιος Στέφανος, Τρουλιά καί μερικά άλλα, δεν πειράχθηκαν. Τότε βέβαια ή 
χαρά μας υπήρξε μεγάλη, καί δεν σκεπτόμεθα τό φοβερό μέλλον που μάς έπε- 
φύλασσε ή μοίρα.Νομίζαμε πέος έτσι θά συνεχίζετο, για  μάς ή κατάστασις.'Α
λήθεια πόσο εγωιστικά σκεψθήκαμε! Τά γεγονότα που συνέβησαν σέ μάς 
υστέρα σχεδόν από δυο χρόνια, μας έκαμαν νά βλαστημήσωμε τήν ώρα καί 
τήν στιγμή που μείναμε τότε. 5Ά ν  φεύγαμε από τούς πρώτους θά είχαμε 
αποφυγή τις σφαγές, τις λεηλασίες, τήν πείνα καί τήν ταλαιπωρία που κα
τόπιν ύπέστημεν. Πάντως τότε εΐμεθα πάρα πολύ ευχαριστημένοι για τήν 
παραμονή μας, άντιθέτως μέ τά χωριά Άσβουγά, Μαγκριώτισσα, Τσαγ- 
κλή, "Αγιος Γεώργιος καί Σαράϊον τής περιφέρειας Βιξύης, τό Τσιφλι- 
κιοϊ, Γιοβαλή τοΰ Αουλέ - Μπουργάζ μερικά χωριά των Σαράντα Εκκλησιών, 
κι1 από τήν Ραιδεατό, πού μετανάστευσαν μέσα στήν καρδιά τού χειμώνα. 
Αί διοικήσεις διέταξαν νά καταπατιόνται τά σπίτια των ομογενών υπό τών 
Τούρκων καί νά δίδωνται στους νεοφερμένους πατριώτες τους. Ανάγκαζαν' 
τούς έκπατριζομένους νά πωλούν τις περιουσίες τους σέ εξευτελιστικές τιμ έ^  
Σ ’ αυτό βοηθούσε κ ι’ ό Νομάρχης, ό όποιος έστελνε χρηματικά ποσά για τήν 
εξαγορά τών κτημάτων σέ τέτοιες τιμές. "Οσοι έκ τών ομογενών ήρνοϋντο 
νά πωλήσουν τά κτήματά τους, ή βία άνελάμβανε νά φέρη τήν συγκατάθεσι. 
‘Υπήρχαν ειδικά ένοπλα στίφη φερμένα από τήν Μακεδονία καί τήν Κων
σταντινούπολή μισθοδοτούμενα υπό τών διοικητών, για  νά πιέζουν εκείνους 
πού έφερναν αντιρρήσεις καί διά ν ’ αρπάξουν τά ζώα. Αίγο πιο υστέρα έ
φεραν χωροφύλακες δήθεν γιά τήν τάξι, δμως αυτοί έκλεψαν περισσότερο 
από τούς προηγούμενους μισθοφόρους, χρησιμοποιούντες τήν πονηριά. Καί 
σαν αποκορύφωμα τής βαρβαρότητος καί τοΰ κυνισμού, ή κυβέρνησις έστελ
νε τούς φοροεισπράκτορας γιά νά είσπράξουν τούς φόρους από τούς άποχω- 
ροΰντας ομογενείς, οί όποιοι έδιδαν, μή έχοντας άλλα, τά μηδαμινά εκείνα 
χρήματα πού είχαν πάρει από τήν πώλησι τών κτημάτων τους. Στο χωριό 
Ό ργάς, σέ τέτοιο ανήκουστο βαθμό ειρωνείας καί κυνισμού έφθασε ό διοι
κητής του, Σουκρή - Βέης, ώστε ζητούσε από τούς έκπατριζομένους έκτος 
τών άλλων φόρων, νά πληρώσουν καί τήν ετήσια εισφορά γιά τούς νεοκα- 
τασκευαζομένους δρόμους, λες καί θά έμεναν νά περπατήσουν καί νά έξυπη- 
ρετηθούν απ’ αυτούς. Κ ι’ ολα αυτά χωρίς νά υπολογίσουν καθόλου τά τόσα 
κτήματα, ζώα, καί αγρούς πού έμεναν στα χέρια τους άνευ άποζημιώσεως. 
Σέ πολλά χωριά άκόμη, συνεννοημένοι χωροφύλακες, μέ ρόπαλα καί μέ βρι-
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σιές έμπαιναν στα σπίτια των ομογενών νύχτα, άνευ προειδοποιήσεως και 
τούς πέταγαν εξω, έτσι έβρισκαν τήν ευκαιρία ν ’ αρπάξουν δ,τι πρόχειρο 
και έγκαταλελειμμένο αντικείμενο είχε άξια γ ι’ αυτούς. Ό  έκπατρισμός δι- 
ευκολύνετο ύπό τής κυβερνήσεως ή οποία χορηγούσε αμάξια καί πλοία από 
τήν Ραιδεστό, γιά να φεύγουν προς τά Ελληνικά έδάφη, ’Έ τσι κακήν - κα
κώς έφθαναν στα λιμάνια γιά νά φορτωθούν σάν αρνιά ατά βαπόρια. ’Εκεί 
τούς άρπαζαν καί τά τελευταία ύπολείμματα τής περιουσίας των πού κουβα
λούσαν μαζί τους, διότι τά πλοία, λόγιο έλλείψεως χώρου, δεν τά έφόρτωναν. 
Τά μαρτύριά τους καθ’ οδόν ήσαν απερίγραπτα. Οί 'Έλληνες κάτοικοι τού 
Εύκαρύου επειδή δεν βρήκαν πλοία στο παραθαλάσσιο λιμάνι τους, άναγκά- 
σθησαν νά περπατήσουν τριάντα ολόκληρες ήμερες γιά  νά φθάσουν στή Ρα ι
δεατό. Τριγυρνούσαν ένα μήνα νηστικοί, ξυπόλυτοι, κατάκοποι καί άρρω
στοι, μέσα στο παγερό χιόνι δίανυκτερεύοντες στο ύπαιθρο. ’Ακόμη καί τό 
ψωμί τούς έλλειψε, πού τό ζητιάνευαν από τά χωριά πού περνούσαν. Οί διώ- 
κται γιά νά κατοχυρώσουν τήν θέσι τους έναντι τής Άνθρωπότητος, φτά
νοντας σέ απίστευτα ύψη άσυνειδτ^σίας, ανάγκαζαν τούς δυστυχείς ομογε
νείς, πριν φύγουν, νά υπογράψουν επίσημον βεβαίωσι, δτι έφευγαν από τά 
χωριά τους προς τό 'Ελληνικό έδαφος, χωρίς καμμιά βία καί εξαναγκασμό 
παρά μόνο μέ τήν δική τους θέλησι. Δυστυχώς μέσα σ’ αυτή τήν άσυνειδησία, 
τήν βαρβαρότητα καί τήν απανθρωπιά, έλειπε τό σθένος των αρχηγών τού 
λαού, των προυχόντων καί ή πνευματική ήγεσία τών ποιμένων τής εκκλη
σίας. ΤΗσαν οί άμοιροι, ομογενείς, ένα κοπάδι, έρμαιο στα στόματα τών λύ
κων, χωρίς τσομπάνο νά τά προστατεύση. Αυτό είναι τό πιο φριχτό καί μέ 
μεγάλη θλίψι γίνεται αυτή ή πιστοποίησι, [Στά χωριά πού υπήρχε ή ήγεσία 
κι’ επικρατούσε ή φωνή τού ’Αρχηγού τής Εκκλησίας πού μέ θάρρος κάί 
ψυχραιμία έμπαινε μπροστά σάν προμαχώνας, τίποτε δεν μπόρεσε νά κάμη 
ή Τουρκική άσυνειδησία. Τά χωριά αυτά έμεναν στο τόπο τους. *Ετσι έγινε 
στο Σκεπαστό. Στίφη άπό χωροφύλακες προσπάθησαν νά τούς εκδιώξουν, 
όμως ή σθεναρά άντίστασις τής Εκκλησίας καί τών προυχόντων ’Αλεξάν
δρου Αέκα καί Δημητριου. I. Αογοθετίδη τούς άνάγκασε νά φύγουν καί νά 
μή δυνηθούν νά φθάσουν στο σκοπό τους. Τό ίδιο έγινε καί στο Φανάρι τής 
περιφερείας Κων)πόλεως, ’Εκεί κατοικούσαν οκτακόσιες 'Ελληνικές οι
κογένειες. Καμμιά δεν τό κούνησε, προστατευόμενες καί ένισχυόμενες υπό 
τού Μητροπολίτου Γερμανού. Τον Μάη τού 1914 ό διωγμός φτάνει στο κα- 
τακόρυφο. Ή  Τουρκική κυβέρνησι φοβούμενη, δήθεν, έκρηξιν επαναστα
τικού κινήματος, επειδή βρέθηκε ένας άσύρματος στο μέρος «Βαθυρρύακας>, 
μέ τον όποιον, δήθεν, οί "Ελληνες συνεννοούντο μέ τούς εχθρούς τών Τούρ
κων, τούς όποιους κατετόπιζον γιά τήν κίνησι τού στόλου των, έκήρυξε γενι
κό διωγμό, μεταθέτοντας χωριά, μέ τον περίφημο νόμο τής 26ης Μαίου. Ή  
μετάθεσι είχε διπλό σκοπό. Τήν διαρπαγή τών περιουσιών καί τήν καταστρο
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φή καί έξόντωσι των έκδιωκομένων, οί όμοιοι από τΙς κακουχίες, τις στε
ρήσεις χαΐ τις επιδημίες, πέθαιναν χατά έκαταντάδας. Ή  μετάθεσι των χω
ρίων έγινε έπάνω στην εποχή τής συγκομιδής των προϊόντων, μέ σχοπδ την 
καταχράτησι αυτών υπό του Τουρκικού όχλου. 'Ό μω ς 6 χειρότερος διωγμός 
πού γράφτηκε στην Ιστορία του Ελληνισμού καί μάλιστα τής Θράκης, υ
πήρξε ό διωγμός των χωρίων τής περιοχής τής Βιζύης και τού Σαμμακο- 
βίου, εκείνων πού ή καλωσύνη τού Ζιά - βέη κράτησε στην αρχή μακρυά 
άπδ τόν κατατρεγμό.

ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τ Ο Τ  ΣΑΜ Μ ΑΚΟ ΒΟΤ Κ Α Ι ΤΩΝ ΓΕ ΙΤ Ο Ν ΙΚ Ω Ν  
Χ Ω ΡΙΩ Ν  Ε Π Ι  Χ Ο Τ Σ Ε Τ Ν  ΧΑΜ ΝΤΗ

Στις αρχές τοΰ Ίούνη τού 1914 ό διοικητής τής ύποδιοικήσεως Σιδη- 
ροχωρίου άλλαξε. Ό  Ζιά - βέης ήταν πολύ μαλακός καϊ φιλεύσπλαχνος άν
θρωπος, για νάναι διοικητής τέτοια εποχή. Ή  αγάπη πού είχε στούς συναν
θρώπους του τον έκαμε μισητό στούς Τούρκους αξιωματικούς, οπαδούς τού 
καταστρεπτικού προγράμματος. Τον έφθόνησαν έπειδή οΐ ομογενείς τον α
γαπούσαν καί τον κατηγόρησαν στον Νομάρχη (Βολή) Άδριανουπόλεως, 
Χατζή - Άντήλ, ώς ήπιον. Ό  Νομάρχης υπήρξε ένας από τούς σημαντικό
τερους οπαδούς τού «Νεοτουρκικού κόμματος». Πρώτος γραμματεύς τού κο
μιτάτου στήν Θεσσαλονίκη, διωρίσθηκε μετά Νομάρχης μέ απόλυτη δικαι
οδοσία στήν Άδριανούπολι. Αυτός θά κανόνιζε τόν διορισμό καί τήν ίαύσι 
οιουδήποτε πού ήταν υπό τάς διαταγάς του. Ή τ α ν  γνωστός για τά αίμοβά- 
ρα του ένστικτα, γ ι’ αυτό, πριν άναλάβη τήν Νομαρχία, έδήλωσε δτι καμμία 
ευθύνη δεν φέρει δτι κι’ άν συμβή κατά τήν διάρκεια τής διοικήσεώς του. Οί 
υπουργοί Έμβέρ καί Ταλαάτ πασάς, οί όποιοι τόν διώρισαν, έδέχθησαν τόν 
δρο αυτό, διότι τού είχαν απόλυτον εμπιστοσύνην. Ή το ι λοιπόν αυτή ή προ- 
σωπικότης τού εγκλήματος, δταν έμαθε γιά  τήν καλωσύνη τού Ζιά - βέη, 
τόν έπαψε από διοικητή καί κανείς δεν έμαθε πού τόν έστειλε. Στή θέσι, τήν 
οποία είχε τιμήσει ό Ζιά βέης μέ τήν ικανότητα καί τήν εΰγένειά του, έτοπο- 
θέτησε μίαν από τάς πλέον έγκληματικάς φυσιογνωμίας πού γνώρισε ή γή, 
τόν Χουσεΐν Χαμντή. Γεννήθηκε στο Κιοπρουλού, χωριό τής Κομοτινής, α
σφαλώς δχι από ανθρώπους. Γ ιατί κ ι’ αυτός άνθρωπος δεν υπήρξε ούτε μιά 
στιγμή στή ζωή του. Ανασκαλεύοντας τό λεξικό οποία αισχρά λέξι συναν
τούσα, ο, τι επίθετο- χαρακτηριστικό εύ ρίσκα, ξεπεταγόταν ολάκερος 
ό Χαμντή. Βρέθηκε νάναι πάντα κοντά στο Χατζή Άντήλ, τόν μεγάλο του 
δάσκαλο στή κακουργία, καί ό Ά ντήλ  είχε αυτό τό τέρας αρχηγό τής Ά δρι- 
ανουπολίτικης αστυνομίας. Μόλις έπαψε τόν Ζιά, γιά  νά νοιώθουν οί Σαμ- 
μακοβΐτες τήν άκρα αντίθεοι, έστειλε αυτόν στή θέση τού Διοικητού της ΰ* 
ποδιοικήσεως. Τό πάψιμο τού Ζιά - βέη δταν μαθεύτηκε, δεν άρεσε σέ κα
νένα. Προμηνούσε κακά. Ό  διορισμός δμως τού Χαμντή, δεν προμηνοϋσε
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κακά γιατί αυτό ύπήρξε τδ χειρότερο. Σαν εφθασε στη πατρίδα μας συνο- 
δευσμενος άπό κάμποσους χωροφύλακες, οι πιο περίεργοι βγήκαν νά τον ί- 
δούν, κι’ οί προύχοντες νά τδν καλοσωρίσουν. Βρέ-θηκαν μπροστά σ’ Ενα νέο 
25 χρόνων, μικρόσωμο, κιτρινιάρη, πελιδνό κι’ αγέλαστο. «Οια ή μορφή τοι- 
άδε καί ή ψυχή» άνέβηκε στο μυαλό τού καθενός. Χαιρέτισε καί άπεχώρησε 
αμέσως. Κάλεσε τον διοικητή τής χωρο
φυλακής Σαμμακύβου Κασιμ - Έφέντη, 
αντάξιο , τού νέου αφεντικού του, και 
πληροφορήθηκε γιά τούς κατοίκους και 
τδν τόπο. 'Ό μως προς τδ παρόν, δεν μπο
ρούσε νά κάμη τίποτε. "Ήτο σε χρήσι α
κόμη τδ Σύνταγμα. Ξαφνικά, τδ καλο
καίρι τού 1914 κηρύσσεται ό Ευρωπαϊ
κός πόλεμος, πού Εντός ολίγου πήρε δια
στάσεις Παγκοσμίου, Σ ’ αυτόν, εις τάς 
Κεντρικάς Δυνάμεις, συμμετείχε και ή 
Τουρκία. Κηρύσσεται λοιπόν πέρα γιά 
πέρα ό στρατιωτικός νόμος. Τότε τά χέ
ρια τού Χαμντή λυθήκανε. Τδ πονηρό 
και κακούργο μυαλό του άρχισε νά· δοι> ΧΟΥΣΚ-ΤΝ ΧΑΜΝΤΗ 
λεύη. Επέβαλε 200 λίρες στο Σαμμάκοβο *0 κατατυραννήσας τήν περιοχή 
χαΐ άνά 100 στά γωοιάΤοουλιά χ ι’"Αγΐος ΣαμμακοβΙου Τούρκος διοιχητής. 
Στέφανος. Φώναξε τοτ,ς Μονχτάοηδες « » * * * ·  » » « « ν ο μ * χ ο ,.  
(προύχοντας) και διέταξε μέσα σέ λίγο χρονικό διάστημα νά μαζευθη τό 
ποσόν. Ζήτησε επίσης Ενα κατάλογο των πλουσίων, ο! όποιοι θά πλήρωναν 
τά ζητούμενα. Πολλοί άρνήθηκαν νά προσφέρουν μιά καί ήταν συνδρομή 
κι’ οχι φόρος. Τούς δυστροπήσαντας κάλεσε τότε στο διοικητήριο καί χωρίς 
δεύτερη κουβέντα διέταξε τούς χωροφύλακες νά τούς ξαπλώσουν στη γή καί 
νά σηκώσουν τά πόδια τους. Π ήρε κατόπιν Ενα μαστίγιο καμωμένο από δέ
σμη κλαριών κρανιάς ένδς μέτρου μήκος καί άρχισε αλύπητα νά τούς μαστι- 
γώνη στά πόδια. Κτύπησε Εως πενήντα ραβδισμούς καί τούς μελάνιασε τά 
πόδια. Μετά διέταξε νά τούς πετάξουν στη φυλακή καί τούς απέλυσε αφού 
οί δικοί τους πλήρωσαν τδ διπλάσιο από έκεΐνο πού άρνήθηκαν στήν αρχή 
νά πληρώσουν. Νοιώσαμε τήν βάρβαρο τακτική του. "Επρεπε από τώρα καί 
εις τό έξης νά συμμορφωνώμεθα αμέσως μέ τάς έκάστοτε Επιθυμίας καί α
παιτήσεις του. Καί κείνος πάλι μέ τήν σειρά του κατάλαβε πόσο εύκολα θά 
τραβούσε χρήματα από εμάς. Στο Σαμμάκοβο, τζαμί δεν υπήρχε έπειδή οΐ 
Τούρκοι ήσαν ελάχιστοι, τόσοι λίγοι, πού δεν γέμιζαν Ενα σπίτι. "Ομως δ 
Χαμντή σκέφθηκε νά φτιάξη Ενα μ* αυτή τήν ευκαιρία. Ζήτησε προαιρετυ* 
κώς (!) 500 χρυσές λίρες από τούς κατοίκους, μουσουλμάνους καί μή. Έ -

ΘΡΑΚΙΚΑ 10
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πειδή βέβαια οί Τούρκοι ήσαν λίγοι καί δεν μπορούσαν ούτε τδ εν δέκατο του 
ποσού vex καλύψου ν έπεσε το βάρος στους χριστιανούς. Τί θά π ή προαιρετι
κόν, κατά τον Χαμντή, οί ομογενείς τό ήξεραν. Κ ι’ έτσι τδ ποσόν αυτό μα- 
ζεύθηκε αμέσως. Κάλεσε τότε ένα Αρμένιο αρχιτέκτονα καί του ανέθεσε την 
δουλειά. Οικοδομήσιμο υλικό, δόξα τω Γιαραμπή, ύπήρχε άφθονο στ'ις απο
θήκες των Ελλήνων, μαζεμένο για τδ Παρθεναγωγείο, πού θά έκτίξετο. 
'Τπεσχέθη δτι τδ υλικό, αυτό θά τδ έπιστρέψη. Ακόμα τδ επιστρέφει. Καρ-

Τό έπ ’ όνόματι τοϋ μισέλληνος Νομάρχου άνεγερθέν 
τουρκικόν τζαμίον, κατόπιν πιέσεω ν καί φορολογιών 

τω ν χριστιανώ ν τοϋ Σαμμακοβίου.

φιά καί εργαλεία άρπαξε άπδ τά καταστήματα, έναντι άποδείξεως, Έργά- 
τας επιστράτευσε, δωρεάν προσφερθέντας, υπό τής μάστιγος. Για τδ τζαμί 
χρειάστηκαν ακόμη μολύβι, ευρωπαϊκά κεραμύδια, μπογιές καί έπιπλα γιά 
τδ τέμενος. Τδ πεντακοσάρικο δεν έφθανε γ ι ’ αυτό επέβαλε συνδρομή άλλες 
εκατό λίρες στους Σαμμακοβίτας καί πενήντα στους Τρουλιανούς. Τέλος εν
τός έλαχίστου χρονικού διαστήματος άνηγέρθη τδ τζαμί. Όνομάσθη «Χα
τζή Ά ντήλ τζαμί», παρ’ δ,τι ό ίδιος ό Νομάρχης προσέφερε μόνο δέκα λίρες
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ως συνδρομή. Κι’ είπαν οί ομογενείς: «Δόξα σοι ό Θεός, τελείωσε.» Ί  έλειω
σε; τώρα άρχιζε. ΣΧέφθηκε νά φτιάση οικοτροφείο, ένα είδος ορφανοτρο
φείου, γιά την έκπαίδευσι καί ανατροφή των τουρκοπαίδων ορφανών πο- 
λεμ°υ τής Μακεδονίας. Το κατασκεύασε χ ι1 αυτό μέ τά δικά του γούστα καί 
τό δικό μας πορτοφόλι. Κ ι1 όταν τελείωσε τό χτίριο, έκλεισε τά σχολεία μας 
και πήρε τά, έπιπλα καί τά σκευή γιά τό νεόφτιακτο οικοτροφείο. Τό σχολείο 
αυτό είχε ανάγκη ετησίου εισοδήματος χιλίων πεντακοσίων λιρών, διά την 
μισθοδοσία των διδασκάλων που κουβάλησε, καθώς καί γιά την διατροφή 
των παιδιών. Είναι περιττόν νά πούμε πώς εξοικονόμησε τό ποσόν. Ροϋχα 
γιά τά παιδιά κατεσκεΰασε από υφάσματα που υπήρχαν στα Ελληνικά κα
ταστήματα, τά όποια έπαιρνε με μιά απλή άπόδειξι του επιστάτου του οικο
τροφείου. Βιβλία άγοράσθησαν εις τήν Κων)πολι μέ έξοδα τών Σαμ- 
μακοβιτών. Καί σάν νά μήν έφθαναν αυτά επέβαλε ακόμη συνδρομή δκτα- 
κοσίων λιρών διά τήν αγοράν, δήθεν, γεωργικών εργαλείων καί ζώων διά 
τους απόρους γεωργούς καί τό ποσόν αυτό θά έπεστρέφετο μέ τήν πώλησι 
τής συγκομιδής. "Ομως αποδείξεις δεν έδωσε, μήτε τό ποσόν χρησιμοποι
ήθηκε γιά  τό σκοπό πού έζητήθη. Σπαταλήθηκε στο οικοτροφείο. Πολλά α
πό τά χρήματα πήγαιναν βέβαια καί στήν δική του τσέπη άναμφιβόλως. 
"Ετσι λοιπόν εντός ελάχιστου χρόνου κι’ εις βάρος τών όμογενών ξεπετά- 
χθηκαν δυο μεγάλα κτίρια, τό Τέμενος καί τό Οικοτροφείο, Σέ λίγο ή κυ- 
βέρνησι διέταξε τήν περισυλλογή ειδών ρουχισμού γιά  τό στρατό τους. Ό  
Χαμντή, αμέσως γύρισε από σπίτι σέ σπίτι μαζί μέ τούς χωροφυλακές του, 
μή φεισθείς ούτε φτωχούς μήτε χήρας, κι’ άρπαξε ό,τι καλό βρτ[κε μπρο
στά του. ’Α π’ αυτά πάλι, τά καλλίτερα κράτησε γιά τό οίκοτροφεΐο, τά δέ υ
πόλοιπα έστειλε στίς Σαράντα ’Εκκλησίες γιά  τον προορισμό πού μαζεύτη
καν, Κι* έκτος απ’ αυτή τήν άπογύμνωσι διέταξε τις οικογένειες νά φτιά
ξουν κάμποσα ζευγάρια κάλτσες καί φανέλλες γιά τό στρατό τους. Ή  διατα
γή έξετελέσθη, άλλ1 δ Χαμντή δεν ίκανοποιήθη. Δεν τού φάνηκαν αρκετά 
καί διέταξε νά καταβάλουν 200 λίρεφ οί Σαμμακοβιανοί καί από έκατό οί 
Τρουλιανοί καί οί 'Αγιοστεφανίται, Αυτή τήν συνδρομή τήν είσέπραξε μέ 
τον τρόπο τήζ μαστιγώσεως.

Ή  κατασκευή του δρόμου Σαμμακοβίου —  Σκεπαστού.

"Αν υπάρχουν δρόμοι φτιαγμένοι μέ ίδρωτα, αίμα καί άνθρώπινα κορ
μιά, ασφαλώς ένας απ’ αυτούς είναι κ ι’ ό δρόμος Σαμμακοβίου —  Σκεπα
στού, καθώς κι* ό άλλος Σαμμακοβίου —  Νιάδας. Ό  Χαμντή άνέλαβε νά 
τούς φτιάξη καί μάλιστα μέσα σέ ελάχιστο χρονικό διάστημα. Στρατολόγη
σε τούς ομογενείς, από είκοσι μέχρι σαρανταπέντε χρόνων καί τούς κατέτα
ξε στο περίφημο «Άμελέ ταμπουρού» (έργατικόν τάγμα) γιά τήν κατασκευή 
τού δρόμου. ’Επειδή τούς βρήκε λίγους κουβάλησε κ ι’ άλλους άπό τάς ύποδι-
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οικήσεις Τυρολόης καί Σαράντα ’Εκκλησιών. Διά τήν διατροφή αυτών τών 
στρατιωτών — εργατών, ot οποίοι ήσαν πάνω άπδ πεντακόσιοι, δεν χολό- 
σκασε τδ κράτος, γιατί άπλ ο ύστατα ό φίλος Χαμντή διέταξε όπως κάθε γε
ωργός προσφέρει τδ ένα τέταρο τών προϊόντων πού παράγει, στην επιτροπή 
πού συστήθηκε γ ι’ αύτή ειδικά τή δουλειά. Ινι’ επειδή τά γεννήματα ήσαν 
πολύ ολίγα, λόγω τον ορεινού εδάφους, ήναγκάζοντο οί γεωργοί, διά νά μή 
τούς μαστιγώση, νά αγοράζουν με δικά τους λεπτά αυτά πού ζητούσε 6
Χαμντή. ’Έτσι, πέτυχε νά μαζέψη άφθονα τρόφιμα, έκ τών οποίων τά εκλε
κτότερα έστάλησαν στδ οικοτροφείο. Γ ι’ αύτδ τδ τελευταίο είχε μεγάλη ψύ- 
χώσι. "Τστερα απ’ δλα αυτά επέβαλε, ύπδ τύπον φόρου, στούς μή έργαζο- 
μένους στούς δρόμους, συνδρομή 200 λιρών διά τήν αγοράν τροφίμων και 
χειμερινών ειδών γιά τούς εργαζομένους στούς δρόμους, διότι καθώς έλεγε 
δεν θά μπορούσαν νά εξακολουθήσουν τήν εργασία τους, χωρίς καλή τρο
φή κατά τήν διάρκεια τού χειμώνος. Τδ ποσδν μαζεύθηκε κι! αγόρασε βού
τυρα, ζάχαρη λάδι, μέλι κ.τ.λ. τά οποία γέμισαν τδ κελάρι ιού οικοτροφείου. 
Κ ι’ οί φτωχοί εργάτες - στρατιώτες συντηρήθησαν με καλαμπόκι και σούπα 
(άλαμάν τσορμπασι) εργαζόμενοι σκληρά καί πολύ. Ό  δρόμος πού φτιάχνανε 
έπρεπ£ νά διάσχιση τήν ψηλή βουνοσειρά τού Μικρού Αίμου, σπάζοντας 
ογκώδεις βράχους, κύπτοντας πανύψηλα δέντρα, σκάβοντας 3 — 4 μέτρα 
χώμα και γεμίζοντας άλλου τεράστιους λάκκους. ’Ακόμη έπρεπε3ya  κατα
σκευάζουν γεφύρια καί νά δδοστρώνουν τδ κατάστρωμα τού δρόμου. Κ ι’ ό
λα αυτά χωρίς ξεκούρασι καί μέ μαστιγώματα από τά τυφλά όργανα τού τυ
ράννου πλέον. Ά πδ  τδ πρωί μέχρι τδ βράδυ είργάζοντο συνέχεια χωρίς δια
κοπή εκτός άπδ 15 λεπτά γιά μεσημβρινό φαγητό. Παλληκάρια μέ σφρίγος 
καί άνδρες σάν τον Ηρακλή, βρέθηκαν στδ τέλος σάν σκελετοί άπδ τδν κόπο 
καί τδ βασάνισμα. Πολλές φορές έστηνε τήν σκηνή του κοντά στδ συνεργείο 
γιά  νά παρακολουθή τήν πορεία τών εργασιών. Επιστράτευσε ακόμη όλους 
όσους είχαν υποζύγια γιά νά κουβαλούν άμμο, πέτρες καί άλλα υλικά, χωρίς 
πληρωμή σέ γειτονικούς αγρούς ευνοούμενων αγάδων κι’ άλλους τούς έ
στελνε στα σύνορα νά κουβαλούν πολεμοφόδια. "Έτσι ή στέρησις τού άμοι
ρου πληθυσμού είχε φθάσει στδ κατακόρυφο. Πολλές φορές τά μουλάρια 
καί τ ’ άλλα υποζύγια άπδ τήν ατροφία ψοφούσαν στδ δρόμο καί τότε ό νοι
κοκύρης αναγκαζόταν νά φροντίση νά βρή άλλο τρόπο νά μεταφέρη τά πρά
γματα πού ήταν φορτωμένα στδ ζώο του, διότι αν δεν πήγαιναν στδ τόπο 
πού είχε ορίσει, ήξερε τί τδν περίμενε. Τά -παιδιά πάλι τά έστελνε νά κουβα
λούν πηλό κι’ άσβεστη. Τδ πέλμα τού Χαμντή τυραγνούσε τδν πληθυσμό έ
τσι, πού οί άμοιροι παρακαλούσαν νά πεθάνουν γιά νά γλυτώσουν από τούτο 
τδ μαρτύριο. Σέ κάθε νέα διαταγή καί κάθε αισχρή άπόφασι τού Χαμντή, 
στη σκέψι τών μυαλωμένων ανέβαινε τδ γνωμικό «ούδέν κακόν έρχεται μό
νον». Σορδς ασήκωτος μαζεύτηκαν τά  κακά-πάνω μας. Ό ς  πού νά βολέψης
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to ένα, νάσου τδ άλλο. Διαταγή νά μαζευθούνε τά ζώα για  το στρατό, ξεσή
κωσε τον Χαμντή. Κ ι1 άφοΰ πήρε κάθε ζωντανό άρχισε νά πόρνη τά ζώα 
τών αγωγιατών. Καί γιά νά μαζέψη εύκολώτερα τά ζώα, αλλά καί γιά νά ατ 
φεληθή, έβγαλε φερμάνι νά τά φέρουν έντδς 24 ωρών, αλλιώς θά πλήρωναν 
πρόστιμο 5 λίρες. ΟΙ γεωργοί και οι αγωγιάτες πού είχαν τά ζώα λείπανε κι*

μέ τό αίμα καί τόν ίδρωτα τώ ν Σ αμμακοβιτώ ν.

αυτό τδ ήξερε ό διοικητής κι* όταν γύρισαν, τούς πήρε τά ζώα καί τά λε
πτά. Δεν έλειψε απ’ τδ ξεζοΰμισμα μήτε κι* δ Νομάρχης. Ό  *Αντήλ έχτιζε 
στην έδρα του, μιά τουρκική σχολή καί ζήτησε τήν συνδρομή τής διοικήσεως 
Σαράντα ’Εκκλησιών μέ προαιρετική συνεισφορά. Μόλις τομαθε ό Χαμντή 
μάζεψε, μέ τόν'τρόπο πού γνώριζε, τις 300 λίρες, άπό τις 500 πού ζήτησε ό 
Νομάρχης άπδ ολάκερη περιφέρεια. Τδ Σαμμάκοβο πλήρωσε τριάντα φορές 
παραπάνω άπδ τήν πενταπλάσια σέ πληθυσμό επαρχία Σαράντα ’Εκκλησιών. 
Κ ι’ αύτδ γιά νά εύχαριστήση τδν ’Αφέντη του Ά ντήλ. Μετά θά νόμιζε κα
νείς δτι ήσύχασε. ΝΟχι. Τού πέρασε άπ’ τδ συχαμερδ μυαλό του νά φτιάξη 
διοικητήριο κοντά στδ τζαμί. Μάζεψε τούς προύχοντας τού Σαμμακοβίου 
καί τούς φανέρουσε τήν άπόφασί του ζητώντας 800 λίρες γιά  πρώτη είσφο- 
ρά. Οί δυστυχείς ζαλίστηκαν. Τά χάσανε μέ τήν καινούργια φορολογία. 
Αυτοί κατατσακισμένοι άπδ τούς τόσους φόρους καί τήν τόση άφαίμαξι δέν 
βάσταγαν πιά. Μά άπ’ τήν άλλη υπήρχε τδ βασανιστήριο. Ξέρανε τί τούς 
περίμενε. Πέσανε στά πόδια, τδν παρεκάλεσαν νά τά δώσουν σέ τρεις δό
σεις, γ ιά  νά δυνηθοΰν νά μαζέψουν τδ ποσόν. ’Εφάνη συγκαταβατικός
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σ’ αντ ο ύς. Έπέ τ ρ ε γ ε να δοθή to ποσόν at’ τρεις δόσεις. Στην απελπισία τον; 
οί Δημογέροντες στείλανε δυο προκρίτους, τον Δ. Παναγιωτακη και Κ. Ν ι
κολάου, στην Κωνί.τολι μήπως και καταφέρουν να κάνουν τίποτε απ' την Κυ- 
βέρνησι, είπαν βέβαια πώς πάνε για δουλειές τους, χωρίς νά φανεριοσουν 
τή κυρία αποστολή τους. Δυστυχώς δεν κατάφεραν τίποτε. Γύρισαν άπρα
κτοι. Ντο γυρισμό πέρασαν κι’ α π ’ τδ Μητροπολίτη Βιζύης, πού μόλις είχε 
σηκωτή από βαρεία άορώστεια, νά τον παρακαλέσουν να ένεργήση δεόντως 
εις το Πατριαρχείο, νά μεσολαβήσω], νά μαλακώση ή κατάστασις πού δημι- 
ουργήθηκε απ’ τον Ναμντή. Μάταια όμως όλα. Κι' οΐ μεσιτείες τού Δεσπό
τη καί οί ενέργειες τού Πατριαρχείου δεν κατώρθωσαν τίποτε γιά την σω- 
τηρία τού ποιμνίου. Στη Τουρκική κυβέρνησι συμμετείχαν ολα τά μέλη τού 
κόμματος τής «Ένώσειος και προόδου» πού σκοπός ταυ ήταν ό άφανισμός τού 
Ελληνικού στοιχείου. "Ένα από τά πιο φανατικά μέλη τής όργανώσεως ν~ 
πήρξεν ο Χαμντή. Μήπως θέλαμε νά τον τιμωρήσουν; νά τον εκδιώξουν; 
Τον ειδοποίησαν γιά τις ενέργειες τού Πατριαρχείου καί του Δεσπότη. Κ ι1 
αυτός έγινε άγριώτερος καί βαναυσότερος. Οί καταπιέσεις, οί τιμωρίες καί 
οί βασανισμοί έγιναν μύριες καί αφάνταστες. Μερικοί ομογενείς μή βα- 
στώντες πιά άλλο άπεφάσισαν νά τον δολοφονήσουν γιά νά γλυτώσουν από 
την κακία καί τό μίσος του. Κ ι’ αυτό ήταν τύ πιο σωστό. ’Έκαμαν όμιυς τό 
σφάλμα καί τό είπαν στό Δεσπότη. Εκείνος τούς συνεβούλευσε νά μην ίκτε- 
λέσουν την άπόη'ασί τους, διότι θά είχαν τρομεράς συνέπειας έκηιέρους τού 
Νομάρχου. Κακώς τούς συνεβούλευσε, ιος άπεδείχθη έκ των ύστερων, γιατί 
μέ την φάρα πού είχε πάρει μιά εξαρχής ό Χαμντή, έκαμε τρις χειρότερα, 
ζώντας, απ' οσα θά κάνε ό Χατζή Ά ντήλ άν σκότωναν τον Χαμντή. Κατά 
την άνοιξι ό Δεσπότης Βιζύης ’Ά νθιμος κάλεσε σέ μυστικό συμβούλιο όλους 
τούς προκρίτους κι/ αποφασίσανε νά στείλουν έγγραφο υπογεγραμμένο απ’ 
όλους, στον Διοικητή Σαράντα Εκκλησιών, μήπως καταφέρουν καί τον πεί
θουν νά μετάθεση τον Χαμντή ή νά κάμη κάτι, τέλος πάντων, νά τούς ά- 
παλλάξη απ’ τή τυραννία του. Τό έγγραφον τό πήραν τέσσαροι πρόκριτοι 
καί ξεκίνησαν γιά τις Σαράντα Εκκλησίες. Ή  ατυχία όμως κυνηγούσε την 
Ελληνική ύπόθεσι. Ακριβώς εκείνη την ήμερα πού ξεκίνησαν έγινεν ο φό
νος ένός χωροφύλακος πού τον απέδωσαν σέ ομογενείς φυγόστρατους. Ά ρ 
χισαν οί ανακρίσεις μέ τον βούρδουλα. Δυστυχώς μερικοί συμφεροντολόγοι 
πατριώτες γιά νά γλυτώσουν πρόδωσαν τούς τέσσαρας προκρίτους καί τον 
σκοπό γιά τον οποίο πήγαιναν. Αμέσως ό Χαμντή δέν χάνει καιρό, τηλε
γραφεί στις Σαράντα Εκκλησίες, καί ζητά τήν σύλληψι των προκρίτων, 
κατηγορώντας αυτούς ώς ενόχους τής δολοφονίας τού χωροφύλακος. Έ τσ ι 
λοιπόν οί φτωχοί πριν φτάσουν κάν στον προορισμό τους σννελήφθησαν 
καί τούς έρριξαν στην φυλακή, χωρίς νά γνωρίζουν τήν πραγματική αιτία. 
Στην φυλακή τούς δείρανε άσχημα καί μέ συνοδεία τούς έστειλαν στό Σαμ-
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μάκοβο. Στο δρόμο τράβηξαν τά πάνδεινα από τά χωριά πού περνούσαν, 
ειδοποιημένα καταλλήλως διά τηλεφώνου απ’ τον Χαμντή, Τέλος τούς πα
ρουσίασαν στον ίδιο. Χτυπήθηκαν άγρια και ρίχθηκαν στή φυλακή, Ό  Ά ρ- 
χιαστυνόμος πού ήλθε μαζί τους απ’ την Διοίκησι, τήν άλλη μέρα τής άφί- 
ξεώς των, τους άνέκρινε αυστηρά και κατάλαβε, ότι δεν ήσαν οι ένοχοι κα
θώς και τήν αιτία του διωγμού των από τον Χαμντή. Τους πήρε τά έγγρα
φα, που προωρίζοντο διά τον Διοικητή Σαράντα ’Εκκλησιών καί τούς άφησε 
ελευθέρους. 'Ο Χαμντή όμως από τότε άπηγόρευσε τάς μεταβάσεις από τό
που εις τόπον.

Φυγόστρατοι.
Ά π 1 τις κακουχίες καί τά βασανιστήρια πού τραβούσαν στά καταναγκα- 

στικά έργα των δρόμων, μή δυνάμενοι νά υποφέρουν άλλο, πολλοί όμογε- 
νεΐς, νέοι ώς επί τό πλείστον, έφευγαν, φυγοστρατούσαν, δπως λέγαμε τότε. 
’Ακόμη πολλοί έπιστρατευθέντες υπό τών Τούρκων καί τοποθετηθέντες στο 
μέτωπο τού Τσανάκ Καλέ, κάτω από τήν ήγεσία τού Μουσταφά Κεμάλ πα
σά, τού γνωστού κατόπιν άναδημιουργού τής Τουρκίας, ύπέφεραν τά πάν- 
δεινα, 'Ό τα ν  λοιπόν κατώρθωναν καί έπαιρναν άδεια γιά  τό χωριό, σάν 
τέλειωνε ή άδεια δεν έπέστρεφαν πίσω, γιά νά μην υπηρετήσουν στους Τούρ
κους, μήτε νά είναι αναγκασμένοι νά πολεμούν τούς αδελφούς "Ελληνας καί 
τούς συμμάχους των. 5Έ τσι κι1 αυτοί έγίνοντο φυγόστρατοι. Οί δραπέτες 
α ϊτο ί τής τυραννίας προτίμησαν τά βουνά τής πατρίδος των καί εκεί περιε- 
φέροντο τροφοδοτούμενοι υπό τών οικογενειών των. Οί Τούρκοι σάν τό μυ- 
ρίσθηκαν έβγαλαν φιρμάνια νά παραδίδωνται οί φυγόστρατοι αλλιώς θά έ
καιγαν τά χωριά. Ό  Χαμντή, άνέλαβε τήν δίωξι τών φυγόστρατων τής πε
ριοχής του μέ μανία μοναδική. Ε πειδή  είχαν γίνει κάμποσοι φόνοι χωροφυ
λάκων, τούς όποιους κατελόγιζε ατούς φυγόστρατους, έστειλε αποσπάσματα, 
αριστερά - δεξιά, γιά νά άνακαλύψουν τούς δολοφόνους. Έ ν  τώ μεταξύ αυ
τός τράβηξε στήν Τρουλιά. Περιέζωσε το χωριό ξαφνικά μέ πολλούς χω
ροφύλακας κι1 άρχισε μιάν έπίμονη έρευνα. Δυστυχώς δεν απέδωσε τίποτε 
καί τότε κάλεσε τούς δημογέροντας. Τούς διέταξε εντός δλίγων ωρών νά μα
ζέψουν καί νά τού παρουσιάσουν τούς φυγοστράτους τής Τρουλιάς. Οί άμοι
ροι δεν ήξεραν πού νά τούς βρούν, δεν γνώριζαν τούς κρυψώνας των καί έ* 
τσι μετά τήν λήξι τής προθεσμίας ή άπάντησις υπήρξε αρνητική. Τότε τούς 
έπιασε τούς ερριξε κάτω, τούς έδεσε καί έδωσε στον καθένα 500σίους ραβδι- 
σμούς στά πόδια. Τόσο πολύ καί τόσο άγρια δάρθηκαν πού τά κρέατα τών 
ποδιών τους έλυωσαν, τά κόκκαλα έσπασαν. Ούρλιαζαν απ’ τον πόνο, σπά- 
ραζαν. Κ ι’ όταν ευχαριστήθηκε τούς άφησε καί γύρισε πίσω στο Σαμμά- 
κοβο. Πολλοί μείνανε κουτσοί κι’ ανάπηροι, δπως ό Τζάρτος Κ. Γεώργιος, 
τού όποιου τόσο σάπισαν τά κρέατα καί τά κόκκαλα, ώστε αναγκάσθηκε νά
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ζητήσω νά πάη στις Σαράντα Εκκλησίες για νά θεραπευθή. fO Χαμντή δεν 
έπέτρεψε. “Άλλοι πάλι απ’ αυτούς χάνανε μήνες νά σηκωθούν απ' το κρεβ- 
βάτι τους. Τδ ίδιο σχεδόν έκαμε χαί στους Μουχταροδημογέροντας του Ά 
γιου Στεφάνου καί για τον ίδιο λόγο. Κ ι’ αφού είδε δπ ούτε μ' αντδ τον τρό
πο μπορούσε νά πιάση τούς φυγόστρατους, άρχισε άλλη φάμπρικα. "Έπαιρνε 
τά ζώα και τά πράγματα τών φυγόστρατων καί φυλάκιζε, άφοΰ έδερνε ανη
λεώς, τά παιδιά, τους γονείς, τάς συζύγους καί τά αδέλφια τους. Λεν λυπή
θηκε τίποτε. Μήτε τΙς γρηές, μήτε τις εγκυες γυναίκες. Μάλιστα την γυναί
κα τοΰ Χρήστου Κυριάκου Γ. Λάσκαρη, τόσο πολύ την μαστίγωσε, πού ή 
άμοιρη, έγκυος γυναίκα λυποθήμησε κι1 άπόβαλε. Μόλις καί μετά βίας κα
τόρθωσαν νά την γλυτώσουν άπδ τού χάρου τά δόντια. Ό  Χαμντή μαθαίνει 
ότι σ’ ένα σπίτι διανυκτερευσαν φυγόστρατοι. Τότε διατάζει καί το επόμενο 
βράδυ, τά.μεσάνυχτα, βάζουν φωτιά στο σπίτι, ενώ εκοιμώντο μέσα οί νοι- 
κοκυραΐοι. Ή  φωτιά ξαφνικά φούντωσε καί μόλις πού κατώρθωσαν νά την 
σβύσουν οί τρέξαντες συγγενείς καί φίλοι για νά μ ή μεταδοθή καί στα δι
πλανά σπίτια. Ό  Ινωνσταντής ο Σαββίδης είχε ενα γυιο φυγόστρατο, τον 
Θοδωράκη. Ό  Χαμντή τού έδωσε διορία τριών ήμερων γιά νά τού παραδώ- 
ση τύ παιδί του. Ό  καϋμένος ο πατέρας βρέθηκε σ’ αδιέξοδο. Λεν ήξερε πού 
βρισκόταν, μά καί νά γνώριζε πάλι, θά τδ παράδιδε; Προτίμησε νά κρυφθη 
μέ την γυναίκα του καί τά υπόλοιπα παιδιά του. Τότε, το τέρας έβαλε φωτιά
κ ι’ έκαψε τ ’ αρχοντικό του τδ παντοπωλείο καί ποτοποιείον του, αξίας πάνω 
άπδ 1000 λίρες. 'Ό μως καί πάλι δεν κατώρθωσε τίποτε. Ή  ψυχή έμενε α
νίκητη. Ή  Κνβέρνησις σαν είδε κι’ άπόειδε, οτι διά τής βίας δεν γίνεται τ ί
ποτε, παρά μόνο αναταραχές, αναγκάσθηκε νά δώση χάρι στους φυγόστρα
τους καί νά έπιστρέψουν ήσυχα στά σπίτια τους καί ν’ ασχοληθούν μέ τις 
δουλειές τους. Έ τσ ι κι’ ύ Χαμντή πιεζόμενος άπδ τδ φιρμάνι αύτδ τής χά- 
ριτος, απέλυσε τούς συγγενείς τών φυγόστρατων απ’ τή φυλακή καί έδέχθη 
νά έπιστρέψουν οί ίδιοι στον τύπο τους. Ή  τίγρις όμως θά τούς άφηνε έτσι 
ατιμώρητους; Έ ν α  πρωί έστειλε τούς χωροφύλακες στδ δρόμο πού φτιάχνα
νε καί συνέλαβαν τρεις άπδ τούς παρουσιασθέντας τελευταίως φυγόστρα
τους. Δυδ Σαμμακοβίτας, τον Χρηστό Λ. Κυριάκου καί τον Κωνσταντίνον 
L Φίτου καί ένα Τρουλιανό, τδν Δημήτρη Ίωάννου. Τούς είπαν ότι δήθεν 
τούς προσκαλούσε ό διοικητής. Ξεκίνησαν γιά τδ Σαμμάκοβο, Στδ δρόμο, λί
γο έξω απ’ τδ χωριό, τούς σκότωσαν καί τούς τρεις. Τά πτώματα τών δύο τά 
έκρυψαν στδ δάσος, τδ δέ πτώμα τού Χρήστου τδ φέρανε στδ Σαμμάκοβο 
και τδ ρίξανε μπροστά στδ διοικητήριο, γιά νά τδ βλέπη ο κόσμος καί τδ με
σημέρι πιά τδ δώσανε στούς γονείς του νά τδ κλάψουνε καί νά τδ θάψουνε. 
Διέδωσαν πώς οί τρεις θέλανε νά τδ σκάσουν κΤ οτι οί δυδ τδ πέτυχαν, όμως 
ό τρίτος, ό Χρηστός δηλαδή, χτυπήθηκε. Σέ λίγες μέρες βρέθηκαν καί τ' 
άλλα δυδ πτώματα στδ δάσος. Ό  φόνος, στη πραγματικότητα, έγινε άπδ
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φόβο τοϋ Χαμντή μήπως τά τρία αυτά παληκάρια τον σκοτώσουν. Με τό σκό
τωμα αυτών τών τριών, τά πράγματα κάπως ήρέμησαν. Μά πάνω στο ήρέμι- 
σμα συνέβη το πάρα κάτω γεγονός που έδωσε αφορμή, ν ’ αρχίσουν οί πιέσεις 
χι’ οι τιμωρίες. Μια γυναίκα απ’ τον 'Ά γ ιο  Στέφανο είχε ένα φυγόστρατο 
γυιό που κι’ αυτός πάλι είχε ένα όπλο, πράγμα άπηγορευμένο. Εκείνη φο
βούμενη μή λάχη και γίνει καμμιά έρευνα και βρεθή τ’ όπλο, τόβαλε σ’ ένα 
αακκι και δρόμο νά τό κρύψη στο χωράφι. Ό  Τηλεγραφητής όμως τοϋ χω
ρίου, Τούρκος υπάλληλος, την είδε, πρόσεξε τό σακκί μέ τον τρόπο πού τό 
κράταγε και κατάλαβε τί έκρυβε μέσα. Την πλησίασε, έκείνη τρόμαξε και μέ 
μια απότομη κίνησι τό κατέσχε. Την γυναίκα μαζί μέ τό όπλο τήν έστειλε 
στον Χαμντή. 'Εκεί άρχισε ή άνάκρισις. Πού βρήκες τό όπλο; έκείνη δέν μί
λαγε, δέν μαρτυρούσε. Ό  γυιός όμως έμαθε ότι έπιασαν τήν μάνα του καί 
τήν βασάνιζαν στο Σαμμάκοβο. Μαζί μέ άλλους δυο φυγοστράτους παρουσι
άζονται στον υποδιοικητή. "Άφησε τήν μάννα κι’ έπιασε τον γυιό καί τούς 
άλλους δυό. Τούς μαστίγωσε, τούς βασάνισε, οός πού στο τέλος αναγ
κάστηκαν νά μαρτυρήσουν ποιοι άλλοι είχαν όπλα. Παρατάει αυτούς καί

πιάνει τούς άλλους. Αρχίζει μ’ αυτούς τά ίδια. Μαζί μέ τον Κασίμ, τον α
στυνόμο, πήγαιναν από τήν Τρουλιά στον 'Ά γιο  Στέφανο καί έδερναν καί 
βασάνιζαν, μέ τόση αίμοβορία, πού ενώ είχε άνακαλύψη ότι ό Κωνσταντής, 
ένας Άγιοστεφανίτης, δέν είχε οπλο συνέχισε καί τον κτύπαγε, κι’ ύστερα 
διέταξε τούς«τζανταρμάδες»του νά τον βγάλουν έξω άπ1 τό χωριό καί κεϊ τον 
σκότωσαν. Στο γυρισμό οί χωροφύλακες γιά  νά συγκαλύψουν τό γεγονός δι
έδωσαν ότι τύν ώδήγησαν έξω από τό χωριό γιά  νά δείξη τον τόπο όπου °Γχε 
κρύψει τό οπλο καί στο γυρισμό θέλησε νά τό σκάση καί τότε άναγκάσθησαν 
νά τον σκοτώσουν. Ό  καϋμένος δ Κωνσταντής ούτε τό ένα πόδι δέν μπορούσε 
νά σηκώση απ’ τούς φρικτούς πόνους, όχι νά τρέξη νά γλυτώση. Μαύρος τρό
μος έπεσε πέρα γιά πέρα. Οί κάτοικοι έτρεμαν απ’ τό φόβο μήπως καί περά
σει άπ’ τό μυαλό τού Χαμντή, ότι μπορούσαν νά είχαν όπλο. Στα γύρω μέρη 
τής χωροφυλακής αντηχούσαν οί σπαρακτικές κραυγές τών μαρτύρων. Πολ
λοί γιά νά γλυτώσουν πήγαιναν κι’ αγόραζαν ένα οπλο καί τό παρέδιδαν, 
όμως αυτοί δέν πίστευαν οτι δέν υπήρχαν άλλα όπλα καί συνέχιζαν τά βα
σανιστήρια. Μιά βδομάδα κράτησε ακόμη αυτή ή τραγωδία έως οτου, μή 
μπορώντας μηδέ οί Τούρκοι νά τό βαστάξουν τούτο τό κακό, έπενέβη ό Να- 
φήζ Βέης, 6 πρόεδρος τού Δικαστηρίου, οστις κατώρθωσε νά μετριάση τήν 
οργή καί τον θυμό τού «Νέρωνα> όπως πια τον λέγαμε. "Έδωσε τέλος σ’ αυ
τή τήν ύπόθεσι ή κυβερνητική διαταγή, ή οποία ρητώς καί κατηγορηματι- 
κώς έλεγε ότι, εντός ένός μηνός όσοι είχαν όπλα νά τά παραδώσουν χωρίς 
νά φοβούνται ότι θά τιμωρηθούν. Αυτή ή διαταγή ανάγκασε τόν Χαμντή 
νά σταματήση τήν τακτική του προς τό παρόν.



154 ΘΕΟΔΟΡΟΥ Π. Κ ΙΑ Κ ΙΔ Ο Υ

Ο ΕΡΧΟΜ ΟΣ TO T ΝΟ Μ ΑΡΧΟΤ ΑΔΡΙΑΝΟΎ  ΠΟΛΕΩ Σ

7Ηταν πιά τέλος τής άνοίξεως τοϋ 1915. Το τζαμί, είχε φτιαχθή, το 
οικοτροφείο το ίδιο καί συνετηρειτο περίφημα από τούς εράνους τών πέριξ 
/(ορίων καί τού Σαμμακοβίου τον λεγόμενο «Ίανέ». Ό  δρόμος έφτανε πιά 
στο τέλος του, μετά από τόσο αίμα καί ιδρώτα πού χύθηκε γ ι' αυτόν, καί 
τό διοικητήριο είχε αρχίσει νά κτίζεται. "Όλα αυτά τά έργα, φτιαγμένα μέσα 
σέ λίγο χρονικό διάστημα, έπρεπε νά τά ίδή καί νά τά θαυμάση τό αφεντι
κό, ό Νομάρχης. Τούτος ό λόγος έκαμε τον Χαμντή νά γράψη στον Χατζή 
Ά ντήλ καί νά τον παρακαλή νά δεχθή την πρόσκλησί του καί νά έπισκεφθή 
τό Σαμμάκοβο. Ό  Νομάρχης, θέλοντας νά ευχαρίστηση το πιστό σκυλί του, 
δέχθηκε. Σάν έλαβε την καταφατική απάντησι τού Νομάρχου, ό Χαμντή, 
άρχισε νά έτοιμάζεται δραστηρίως 6La την υποδοχή. Βέβαια ό καλλωπισμός 
έγινε μέ την καταπίεσι των πολιτών, αλλά τί σημασία είχε; Πενήντα λίρες 
ξοδέψανε γιά ν’ άγοράση ιστό και νά κρεμάση εκεί ψηλά την παντιέρα τους, 
την ημισέληνο. Φύτεψε κήπο στη μέση τής κώμο πόλε ως καί υποχρέωσε τόν 
Δήμαρχο νά στείλη καί V άγοράση φανούς από την Κων)πολι καί νά κρεμα- 
σθούν στον κήπο γιά νά θαυμάση ό Νομάρχης καί νά παινεθή ο Χαμντή. 
Διέταξε ν' ασβεστώσουν όλες τις πόρτες καί τά πεζοδρόμια καί έβαλε ν’ α
σπρίσουν δυο φορές τήν είσοδο τής εκκλησίας γιά νά σβύση τό γαλάζιο χρώ- 
μα. Δεν τό χώνευε, ήταν βλέπετε τό Εθνικό μας. Έ ν  τώ μεταξύ όσες δον- 
λείες ήσαν μισοτελειωμένες τις επέσπευσε, εξαναγκάζοντας τούς έργάτας 
μέ τό βούρδουλα νά τελειώνουν. Κ ι’ όταν πιά ήσαν ολα έτοιμα κι' ό Νομάρ
χης δέν είχε ελθη ακόμη, κατά τά τέλη Ιουλίου, τράβηξε στην Άδριανού- 
πολι γιά νά τόν πείση ό ίδιος νά έπισκεφθή τό τσιφλίκι του, τό Σαμμάκοβο. 
Δέν τόν βρήκε όμως εκεί καί γύρισε. Μά μόλις έφθασε, έμαθε πώς δ Χατζή 
Ά ντήλ είχε βγή γιά περιοδεία συνοδευόμενος από τήν σύζυγό του καί τόν 
δεκαετή υιό του. Σέ λίγες μέρες θά έφθανε καί στο Σαμμάκοβο. Πράγματι 
στο τρίτο δεκαήμερο τού Αύγουστου έφθασε στή πατρίδα μας. Αίγες μέρες 
πιο πριν είχα έπιστρέψει κι’ εγώ στή γενέτειρά μου, από σπουδές στην IIό- 
λι, καί θαύμασα μέ τις ετοιμασίες, μά καί απόρησα μέ τούς ανθρώπους, τούς 
συμπατριώτας μας. Δέν ήσαν πιά οΐ ίδιοι. Είχε χαθή τό κέφι κι* ή ζωντάνια 
καί αντί αυτών υπήρχε κατήφεια καί θλίψις. Οί κάτοικοι άναμένοντες τόν 
Νομάρχη καί έλπίζοντες νά μετρίασθοϋν μέ τήν έπίσκεψι αυτή τά βάσανά 
τους, έτοιμασαν μίαν άνευ προηγουμένου υποδοχή. Τήν ορισθεϊσα ημέρα 
τής έπισκέψεως σύσσωμος ό λαός βγήκε νά τόν προϋπαντήση. Οί μαθηταί 
τών σχολείων είχαν παραταχθή κι’ οι προύχοντες τού χωριού μέ επί κεφα
λής τόν Δήμαρχο καί τόν Μητροπολίτη Βιζύης ’Ά νθιμο περίμεναν. Κά
ποια στιγμή φάνηκε ό Νομάρχης έπιβαίνοον αυτοκινήτου. 7Ηταν τό πρώτο 
αυτοκίνητο πού, μέχρι τώρα, έφθανε στον τόπο μας, γιατί δέν ύπήρ-
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χε πρώτα κατάλληλος αυτοκινητόδρομος. Τώρα όμως, άς είναι καλά 
ο 'Τποδιοικητής μας (!), είχε φτιάξει. "Ετσι λοιπόν αξιώθηκε to χωριό νά 
δη αυτοκίνητο! "Αμα τή εμφανίσει ό κόσμος όλος τον ύπεδέχθη με θερμάς 
εκδηλώσεις. Ό  Δεσπότης, τον προσεφώνησε σέ Τουρκική γλώσσα, κ ι’ εκεί
νος, κολακευθείς προφανώς, άνταπήντησε καταλλήλως. Συνοδευόμενος δέ 
υπό τών προυχόντων είσήλθε στην πόλι θαυμάζων γιά τά έργα, που με τήν 
βία έφτιαξε ό Χαμντή. Φιλοξενήθηκε στο σπίτι τοΰ Δημάρχου Περικλή Κι- 
ακίδη, πού ήταν τό πιο μεγάλο και πιο καινούριο. Τό βράδυ φωταγωγήθηκε 
όλο τό χωριό κι' οί μαθηταί τοΰ Τουρκικού Οικοτροφείου ντυμένοι μέ αρ
χαία στολή γεννιτσάρων, φέροντες περικεφαλαίαν καί κρατούντες στα χέ
ρια δαυλούς αναμμένους έφθασαν κάτω απ’ τό σπίτι κι' άρχισαν νά ψάλλουν: 

'Έ γ... Μουσλούμ Τούρκ Έβλατλαρή 
καλπιτξίν αποΰ ταριζί, μπίν οΰτς 
γιουξιρμί σεκίζτε Τούρκ ναμουσοΰ 
λεκελεντί ώωχ... ώωχ ώωχ ϊντικαμ. . .  ΐντικαμ.
ΒαλκαλαρΙ μποστάν μπασά ίλκανιξ λε 
γικαγιαξαμίμ ώχ, ώχ Ιντικάμ.

(δηλ. έκδίκησι γιά τη σφαγή τών γονέων τω ν).
Τότε ό Χαμντή βγήκε στο παράθυρο καί φώναξε μ* ολη τή δύναμι τών 

πνευμονών του: «Ή έκδίκησι πλησιάζει, θά τήν πάρωμε με τό σπαθί μας». 
«Γιασσάαα» (ζήτω) κραυγή λυσσαλέα βγήκε απ’ τά στήθια τών παιδιών, 
πού είχαν βρή τον κατάλληλο άνθρωπο γιά. νά φανατισθοΰν. Τήν έπομένη 
ήμέρα ό Νομάρχης έπεσκέφθη τό διοικητήριο, πού κόντευε νά χτίσθή, τό τέ
μενος πού είχε τό όνομά του, αυτό τον κολάκεψε πολύ, τό οικοτροφείο καί τά 
Τουρκόπαιδα κι’ ύστερα επιθεώρησε τον δρόμο, άφοΰ έκοψε πρώτα τό νήμα 
τής όδοϋ γιά νά τήν έγκαινιάση πρώτος αυτός κ ι’ ή οίκογένειά του. Μετά 
έφιππος καί συνοδευόμενος υπό τοΰ Χαμντή έπεσκέφθη τά υπόλοιπα ύπο- 
διοικητικά διαμερίσματα, τό Καρατξά Δαγ (Μεγαλόγγο) καί τήν Θυνιάδα. 
"Οταν έπέστρεψαν στο Σαμμάκοβο ό Δήμαρχος παρέθεσε προς τιμήν τοΰ Νο
μάρχου επίσημο δείπνο μέσα στο δημοτικό κήπο τής κωμοπόλεως. Είχε κα
ταβάλει κάθε φροντίδα νά στολίση όμορφα τό μέρος, νά τό φωταγωγήση. 
Γιά τό τραπέζι είχαν στρωθή τά πιο όμορφοκεντημένα τραπεζομάντηλα καί 
τά σερβίτσια γιά τό δείπνο, άρχαΐα κειμήλια καί αριστουργήματα κεραμουρ- 
γικής είχαν ξεχωθή απ’ τις κασέλες τών πλέον εύπορων κατοίκων τοΰ χω
ριού γιά νά τιμήσουν τον φιλοξενούμενο τους. Ή  κυρία Νομάρχου έμεινε 
έκθαμβος από τούτα τά σκεύη κι’ απ’ τά κεντήδια καί τά πλεξίματα κ ι’ ολο 
ρωτούσε νά μάθη, λέγοντας συνεχώς «άφεριμ, άφεριμ» (εύγε). Τά άπεκά- 
λεσε Ευρωπαϊκό πολιτισμό καί ζήτησε απ’ τό Δήμαρχο νά προσλάβη μερικά 
κορίτσια απ’ τό Σαμμάκοβο γιά  νά τής μάθουν τήν όμορφη αυτή τέχνη. Έ ν 
τώ μεταξύ ώς πού νά σερβιρισθοΰν τά φαγητά δ Νομάρχης περιπατούσε στον
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κήπο, συνοδευύμενος υπό τού Χαμντή. Κ ι1 ο Χατζή Άντήλ άρχισε νά τον 
έκθειάζη για τά χατωρθώματά του, νά τον όνομάζη, ώ φοβερά ειρωνία, «Κι- 
οντοούχ (μιχρδ) Ναπολέοντα» χαί νά τοΰ λέγει ακόμη: «Πώς άν ή Τουρκία 
είχε τέτοιους υπαλλήλους, τά σύνορά της θά έπεξετείνοντο ίσαμε... τον ’Α 
τλαντικέ». Σε λίγο σερβιρίσθηκαν τά φαγητά, έκλεκτώτατα, μαγειρευμένα 
από έμπειρα χέρια μαγείρων, που είχαν κάμει πολλά χρόνια στην Πόλι μα
θαίνοντας τούτη την τέχνη, τής Ικανοποιήσεως στομαχιών. Ό  Νομάρχης έ
φαγε μέ πολύ όρεξι από τά παρατεθέντα. Στο τραπέζι είχαν παρακαθήσει 
ό Δεσπότης ^Ανθιμος, ό Δήμαρχος και οί προύχοντες τού τόπου. ’Ετούτοι 8- 
λοι τόν προσφώνησαν πάλι μέ την σειρά γιά νά τόν ευχαριστήσουν. Σαν τε
λείωσε τό δείπνο ό Νομάρχης προσεκλήθη στο σπίτι τού Χαμντή (πού ανήκε 
στον ΝΓκο ’Αλβανό) γιά νά συζητήσουν, ποιος ξέρει τι θέματα. Εκείνη την 
ημέρα τού επισήμου δείπνου, τά ξαδέλφια μου, ό Δημήτρης I. Στεργιανού, 
ό Γιάννης Τσάνταλης καί ό Θ. Β. Κιακίδης, γιά  νά μ’ ευχαριστήσουν διωρ- 
γάνωσαν μια εκδρομή στο νερόμυλο τού φίλου μας Γιάννη Σταμάτη. "Ελει
πα τόσο καιρό στη ξενητειά. Είχαν έτοιμάσει τού πουλιού τύ γάλα, πού λένε, 
καί μαζί μέ μερικούς φίλους στρωθήκαμε κοντά στο ποτάμι, κάτω απ’ τά φη
μισμένα παχΰσκια δένδρα. Τρώγοντας τά νόστιμα φαγητά μας τραγουδών
τας μέ ιήν συνοδεία ενός μανδολίνου, πού έπαιζε ό Πετράκης Σκεπαστια- 
νός, καί χορεύοντας ξένοιαστοι κι’ ελεύθεροι μακρυά από Τούρκους, καί μ’ 
αγάπη αδελφική περάσαμε την ημέρα μας καί κατάκοποι από χαρά κ-ιΓεύ- 
χαρίστησι γυρίσαμε στο χωριό, την στιγμή πού είχε τελειώσει τό δείπνο. 
Τούτο τό γλέντι υπήρξε καί τό τελευταίο τής παιδικής μου ζωής. Πέσαμε νά 
κοιμηθούμε. Τήν νύχτα όμως ξύπνησα από ενα φοβερό ουρλιαχτό σκύλου. 
Έ κλαιε αδιάκοπα καί πένθιμα κι’ ή γ ιαγιά  μου, μια προληπτική γρηούλα, 
ξυπνώντας καί κείνη από τούτο τό σκυλίσιο μοιρολόι είπε: «Ά  γεν (θά γί- 
νη) κακό δέν ένε καλό σημάδι». Τό παράξενο είναι δτι τό ίδιο άνέφερε κου
βεντιάζοντας κάποτε κι’ ό Κ. Γ. Βουτσόπουλος. Ή τα ν  τό σκυλί τό κυνηγη- 
τικό τού Π . Βαλαλά, πού είχε ανέβει σ’ ένα ύψωμα κι’ εκλαιγε. Τρεις σορές 
τώχε διώξει καί τρεις φορές έπέστρεψε συνεχίζοντας τό άνατριχιαστικό κλά
μα του. Τ ί νά έβλεπε άραγε; Τό ούρλιασμα συνεχίσθηκε μέχρι πού χάραξε. 
Ό  σκύλος μέ τούτο τό ουρλιαχτό ήθελε νά μας προαναγγείλτε τό τί μεγάλο 
κακό μας περίμενε.

Ό  φόνος τοΰ γιυοΰ τοΰ Νομάρχη.
Καί τό κακό έγινε τήν άλλη μέρα. Ξημέρωσε ή 21η Αύγουστου 1915. 

Οί φιλοξενούμενοι τού χωριού μας άνεχώρησαν μέ τό αυτοκίνητό τους διά 
τήν έδρα τους. Π ριν ξεκινήσει ό Νομάρχης άπεχαιρέτισε τούς προύχοντας, 
ευχαριστώντας τους γιά τίς περιποιήσεις καί τήν καλή υποδοχή. Έ φευγε μέ 
τις καλύτερες εντυπώσεις καί διαθέσεις καί μεΐς γεμάτοι καλές καί παρήγο-
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ρ?ς ελπίδες, τον προπέμψαμε, Τον Νομάρχη έσυνώδευαν 6 Χαμντή κ ι! 6 Ά χ- 
μέτ με τ ’ άλογά τους. Σάν φθάσανε στο βουνό «Γκράντος», μια ώρα έξω 
απ’ το χωριό μας, σταμάτησαν απότομα μπροστά σ' ένα τεράστιο κορμί) δέν
δρου πού είχε κλείσει τον δρόμο, Π ρΙν καλά - καλά καταλάβουν πώς έπεσε 
τούτος ό ξύλινος όγκος, ακούστηκε μια παρατεταμένη φωνή νά λέγη , <<τε- 
σλΐμ» (παραδοθήτε). Μέσα στο αυτοκίνητο δεν ήταν κανείς άλλος έκτος απ' 
τον σωη;έρ, τόν Νομάρχη, την σύζυγό του και τό παιδί τους, πού καθόταν στή 
μέση. Ή  συνοδεία μέ τούς έφιππους είχαν μείνει λίγο πιο πίσω κι’ έτσι, οί 
άνθρωποι πού φώναξαν νά παραδοθούν δεν τούς είχαν δεΐ. Ό  Νομάρχης 
δεν κατάλαβε καί περίμενε νά ξανακούση την φωνή. Στην μικροαναμονή 
αύτή δμως φάνηκε κι1 ή συνοδεία. Τότε οί δράσται σάν είδαν τούς χωροφύ
λακες νά έρχωνται καί κατάλαβαν οτι δεν θά μπορούσαν νά βάλουν στο χέρι 
τον Βαλή πυροβόλησαν κατά τού αυτοκινήτου, Τέσσερες σφαίρες πέσανε. 
Ή  μια τραυμάτισε τον σωφέρ, οί άλλες δυο χάλασαν τό αυτοκίνητο κι’ ή τέ
ταρτη έκανε την φοβερώτερη δουλειά, σκότωσε τό δεκάχρονο παιδί τού Βαλή. 
Τό βρήκε στο κεφάλι καί τ ’ άφησε σχεδόν στο τόπο αίμόφυρτο. Ή  μάννα του 
σάν ακούσε τούς πυροβολισμούς καί είδε τό αίμα νά πετάγεται απ’ τό κεφάλι 
τού παιδιού της, λνποθύμησε. Ό  Νομάρχης χαμένος κι’ αυτός, από τό ξαφ
νικό κι’ απρόσμενο, προσπαθούσε νά συνεφέρη τήν γυναίκα του. Ή  περί
πολος εν τω μεταξύ, ετρεξε νά καταδιώξη τούς φονιάδες μαζί μέ τόν Ά χμέτ. 
Κ ι’ ό Χαμντή, πού μόλις έπέστρεψε από την μάταιη καταδιωξι, οί άνθρωποι 
τώχαν σκάσει, πήγε νά φροντίση τό παιδί. "Ήταν πλέον πολύ αργά. ’Από 
τήν πληγή τού κεφαλιού του έτρεχε πολύ αίμα κι’ όπως είχε γύρει επάνω 
στο στήθος τού ΰποδιοικητού, τό σακάκι καί τά ρούχα τού τελευταίου είχαν 
γεμίσει από τά αίματα, είχαν γίνει κατακόκκινα. Ό  υποδιοικητής μ’ ένα 
φορείο πού έτοίμασαν, μετέφερε στον ώμο τό νεκρό παιδί. "Οταν μπήκε στο 
χωριό ή τραγική πομπή, εμείς μόλις βγαίναμε από τήν εκκλησία, ήταν ήμερα 
Κυριακή κι’ είχαμε βρεθή στον ιερό τόπο όλοι γιά νά ευχαριστήσωμε τόν 
Θεό γιά τό μαλάκωμα τού θεριού κ ι’ είδαμε τότε τήν μοίρα μας νά μπαίνη 
κατακόκκινη. Ό  Χαμντή άγριος όσο ποτέ μπροστά, τό φορείο μέ τό αθώο 
θύμα πιο πίσω, ό τραυματισμένος σωφέρ καί πιο πίσω ό Νομάρχης πελιδ
νός υποβαστάζων τήν γυναίκα του^που έκλαιγε καί τρίκλιζε. Κανένας δεν 
μίλησε, 6 θάνατος κι’ ή καταστροφή άπλωναν τά χέρια τους απάνω μας. Ε ί
χαν παγώσει τά πάντα καί πρώτα οί ψυχές μας. Ξέραμε ποιος θά σήκωνε από 
τώρα κι’ έκεΐθε τό σταυρό τού μαρτυρίου. Ταλαίπωρο Σαμμάκοβο. Ό  Νο
μάρχης τράβηξε γιά τό τηλεγραφείο καί τηλεγράφησε στήν Άδριανουπολι 
Χαθώς καί στον Ταλαάτ πασά, γιά νά άνακοινώση τό τραγικό συμβάν πού 
τού έλαχε. Τό γεγονός προξένησε τεράστιο αντίκτυπο καί ιδίως μεταξύ των 
Ελλήνων. ’Αναστατώθηκε ολος ό Νομός, Ό  Μητροπολίτης ’Ά νθιμος έ- 

Τρεξε νά συλλυπηθή τόν άμοιρο πατέρα, μέ πραγματική συμπόνια, άλ?’ ό
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Νομάρχης δεν τον έδέχθη. ΝΔστραψε το μάτι του σάν τον είδε μπροστά τον. 
Συνεχώς φτάνανε συλλυπητήρια άπδ τήν Κων)πολι καί την Άδριαυονπολι 
για τον χαμό τοϋ παιδιού τον. Αυτός όμως αμίλητος. Κάλεσε γιατρό από 
τΙς Σαράντα Εκκλησίες για νά θεραπεύση τον σωφέρ τον και μαζί μ' αυτόν 
έσπευσαν οι ύποδιοιχηταί Βιζύης και Βοννάρ Χτσάρ νά παρευρεθοΰν. Οί χω
ροφύλακες έπέστρεψαν από τήν καταδίωξι χωρίς νά πιάοονν κανένα καί 
χωρίς νά γνωρίζουν ποιοι έκαμαν τό έγκλημα. Αυτό ήτο πολύ φοβερό γιατί 
δλες οί άδικες υποψίες πέσανε επάνω στους ομογενείς. Τό μίσος δεν τους έ- 
πέτρεψε νά δούνε πιο μακρυά. Έ ν  τελεί ο Νομάρχης δεν διέταξε συλλήψεις 
κ ι’ όταν έπιδιωρθώθη τό αυτοκίνητο έφυγε πίσω γιά τήν έδρα του σέρνον
τας τό κουφάρι του παιδιού καί τό ράκος τό ψυχικό τής γυναίκας του. Πίαεο 
όμως έμενε ό Χαμντή μέ τό ματωμένο σακκάκι του καί τήν μαύρη ψυχή του.

Τά ΙπακόλουΘα του φόνου.
Τοϋτο τό φοβερό καί απρόσμενο συμβάν έκαμε τούς ομογενείς νά ζω- 

σθούν από μαύρα φίδια. ’Ένοιωθαν πιά πολύ καλά τι τούς περίμενε. 'Έ να 
χέρι τούς έσφιγγε τό λαιμό, τό χέρι τοϋ τρόμου. Είχαν όλοι παραλύσει, πρού
χοντες καί λαός. Τί νά κάμουν; Π ώ ς νά ενεργήσουν; ’Ή ξευραν τις μαύρες 
τρομερές κι’ ανύπαρκτες υποψίες πού πέρασαν απ’ τό μυαλό όχι τού Βαλή, 
άλλα τού Υποδιοικητή. Τώρα είχε συνοδεύσει τον Νομάρχη. 'Όμως^σέ λίγο 
θά γυρνοϋσε. Καί τότε; Π ράγματι δεν άργησε καθόλου νά έπιθτρέψη. 
Ό  Χαμντή συνώδευσε τον φεύγοντα Νομάρχη μέχρι Σκεπαστού μαζί 
μέ δυνατή ακολουθία. Έκεΐ τον άφησε καί γύρισε πίσω. Μόλις μπή
κε στο διοικητήριο έβγαλε διαταγή πού έλεγε: «'Όλοι οί Τούρκοι υ
πάλληλοι, στρατιώται καί πολΐται, μπορούσαν νά γυρίζουν όπλοφορούν- 
τες μέσα στήν χώρα καί νά προσέχουν τούς 'Έλληνας καί σέ κάθε 
ύποπτη κίνησι νά επεμβαίνουν». Τ ’ απόγευμα τής Ιδίας ήμέρας βγάζει άλ
λη διαταγή. Κανείς δεν μπορούσε νά βγή εξω απ’ τό σπίτι του μετά τήν δύσι 
τού ήλιου, μήτε πάλι τό πρωί πριν από τήν ανατολή, εις ενάντια περίπτιοσι 
θά τουφεκίζεται επί τόπου από τούς γυροφέρνοντας Τούρκους. Τό βράδυ ό
σοι ομογενείς γύριζαν άπ’ τις εξωτερικές δουλειές τούς συνέλαβαν ώς υπό
πτους καί τούς έφυλάκισαν. Τό πρώτο κι’ ολας βράδυ άρχισε ή έκδίκησι. Οί 
Τούρκοι πού τριγυρνοϋσαν τήν νύχτα πήρανε πετρέλαιο κ ι’ άλλες εύλεκτες 
ύλες μέ άπόφασι νά κάψουν τά Ελληνικά σπίτια. Περίχυσαν μέ πετρέλαιο 
τό σπίτι τοϋ Δημήτρη Γαννίτη καί τό φούντωσαν. Τό γαϊδούρι όμως, στό 
σταύλο, μέ τό άναμμα τοϋ πετρελαίου, άρχισε ν ’ άνησυχή καί νά κλωτσά τά 
ξύλινα τοιχώματα τοϋ σταύλου του. Σηκώθηκε ό νοικοκύρης γιά νά δή γιατί 
ανησυχεί τό ζώο του κι’ είδε τή φωτιά. Ευτυχώς ήταν στήν αρχή καί κατώρ- 
θωσε νά τήν σβύση μαζύ μέ τήν οίκογένειά του. "Αν πετύχαινε ή φωτιά α
σφαλώς θά ξαπλωνόταν σ’ όλη τή κωμόπολι. Τό πρωί σάν βγήκε δ ήλιος καί
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βγήκε ο κόσμος έξω μάθανε πώς κάποιος 'Έλληνας, που δούλευε ατό δικα
στήριο, βρέθηκε δολοφονημένος μέ μια αφαΓρα στη πλάτη κοντά στο οικο
τροφείο. Οί γείτονες είχαν ακούσει ξημερώματα τον πυροβολισμό. Τούτο 
τό πρώτο αθώο θύμα, βγήκε πριν απ’ τήν ανατολή τού ήλιου νά πάη στη 
δουλειά του. Τον είδε ένας Τούρκος δάσκαλος τού οικοτροφείου έτσι ,πρωϊνό 
καί τού έρριξε τήν σφαίρα. Κανένας δεν έκαμε άνάκρισι γ ι’ αυτόν. Καί τό 
βράδυ πια τού φόνου έπέτρεψαν στους δικούς του νά τον πάρουν, νά τον 
κλάψουν καί νά τού κάμουν όσα πρέπει σέ νεκρό. Λίγο πριν απ’ τό μεση
μέρι τής τρίτης ήμέρας, μετά τό φόνο τού παιδιού, παρουσιάσθησαν στο Δή
μαρχο δυο άσβεστοποιοί, ό Πολύχρονης Τσαλτήρης κι’ ο ’Ιωακείμ Τρουλια- 
νός καί τούπανε πώς τον θένε νά τού πούνε κάτι. Τούς πέρασε μέσα στο σπίτι 
καί έμαθε ότι τήν προηγουμένη τού φόνου βρίσκονταν κοντά στον "Αϊ Θανά
ση καί δούλευαν γρήγορα νά έτοιμάσουν μία ανάλογη ποσότητα ασβέστου 
πού τούς είχαν διατάξει. Τρέμανε τά πόδια τους από τήν πείνα γιατί τούς 
είχαν ξεχάσει οί διευθύνοντες μιά καί κατεγίνονταν μέ ετοιμασίες καί έ- 
ξωραϊσμούς γιά νά υποδεχθούν τον Νομάρχη. Καί τό κακό ήταν πού δεν 
μπορούσαν νά φύγουν, γιατί έπρεπε δπως δήποτε νά φτιάξουν τήν (ορισμέ
νη ποσότητα, αλλιώς θά τούς τιμωρούσαν. Ξαφνικά από τό ύψωμα τού δά
σους ακούσανε ένα συνθηματικό σφύριγμα. Στραφήκανε κι’ οί δυο κατά κεϊ 
κι1 είδαν μιά σκιά μέ τήν κάνη τού δπλου στραμμένη επάνω τους. Ελάτε ε
δώ, διέταξε. Τρέξανε φοβισμένοι. Βρεθήκανε μπροστά σέ τέσσερες Βουλγά
ρους ληστάς. Τούς γνώρισαν. 7Ηταν ό Στογιάνος, ό Γκόγκας, πού διετέλε- 
σε χωροφύλακας επί Βουλγαρικής κατοχής, ό Γιοβάνης Γράνδος, ό Φωτά- 
κης απ’ τό Ούζούν Μπουτσάκ καί ένας άλλος απ’ τό Τσακνοχώρι, αλλά πού 
δεν ξέρανε τ’ ονομά του. «Τί κάνετε εδώ; τούς ρώτησαν. Τούς είπαν τί κά
νουνε καί τι μαύρη πείνα τούς έδερνε. Τούς λυπήθηκαν καί τούς έδωσαν 
μισή πήττα άπ’ τό δισάκι τους. Τήν άρπαξαν κι’ άρχισαν νά τήν τρώνε. Τί 
κτίριο είναι αυτό πού κτίζεται κοντά στά μνημόρια; ρώτησαν. Είναι τό νέο 
διοικητήριο. "Ολο τό χωριό υποφέρει γιά  δαΰτο, μάς έχουν ξεθεώσει στή 
δουλειά καί στο ξύλο. Αυτός ό πόλεμος μάς κατέστρεψε είπαν. Τί αυτοκίνητο 
ήταν αυτό πού πέρασε χθες τά κατάβραδα; ρώτησαν πάλι. "Α! φαίνεται θά 
ήλθε ό Βολής τής Άδριανουπόλεως, ήτανε νάρθη. Ό  Θεός νά τον φωτίση 
νά μάς καλλιτερέψη τή θέσι μας, είπαν καί σταυροκοπήθησαν. Αυτά τούς 
ρώτησαν καί έφυγαν. Βγάλε συμπέρασμα έσύ πούσαι καί γραμματιζούμενος, 
είπαν στο Δήμαρχο. Κ ι’ ό Δήμαρχος κατάλαβε. Οί ληστές από τούς εργάτες 
έμαθαν τον ερχομό τού Νομάρχη καί μπήκε στο μυαλό τους νά τον αιχμα
λωτίσουν καί νά ζητήσουν λύτρα, δπως ό Καπετάν Άναστάσης έκανε μέ τον 
Δαμάτ Φερίτ πασά καί τούς ξένους διπλωμάτες στο Σινικλή, προ 25 περίπου 
ετών. Έ ξ  άλλου αυτό τό. άποδεικνύει καί τό σταμάτημα τού αυτοκινήτου μέ 
τό κορμό τού δένδρου. Δέν εξηγείται αλλιώς. Έπιπροσθέτως οί 'Έλληνες δεν
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είχαν βάλει ποτέ κακό στο νού τους για τον Βαλή. Για τον Χαμντή μάλι
στα, όχι όμως για τον Νομάρχη, που περίμεναν νά καλλιτερεύση την θέσι 
τους. Γιατί δεν ήλθατε αμέσως νά ειδοποιήσετε τις αρχές για την έμφάνισι 
των κομιτατζήδων, ρώτησε ό Δήμαρχος. Π ώ ς Δήμαρχε; Πεθαμένοι απ’ την 
πείνα καί μα ορισμένοι απ’ το ξύλο, πώς νά παρουσιασθοϋμε στον Χαμντή, 
μέσα σέ τέτοια επίσημη ώρα, γιά νά του πούμε δτι είδαμε τέσσαρες Βουλγά
ρους κομιτατζήδες; Δεν θά μάς έσπαζε στο ξύλο; ’Έτσι μείναμε χωρίς νά 
φαντασθούμε οτι θά κάνατε τέτοιο κακδ μετά^. Αύτδ ήταν τδ μοναδικέ έγ
κλημα των Σαμμακοβιτών που τδ πλήρωσαν πολύ ακριβά. "Τστερα απ’ αυτή 
την πληροφορία ήλθαν κι’ άλλες γιά  τούς Βουλγάρους. Ά π ’ τδ Κωστή, ένα 
χωριδ κοντά στο Σαμμάκοβο, μάθανε οτι εκεί έζέπνευσε ένας απ’ τούς τέσ
σαρες, 6 Φωτάκης, τον όποιον είχαν τραυματίσει στην καταδίωξι οί Τούρκοι. 
’Α π’ την Τρουλιά μάθανε δτι άπδ κεί είχαν πάρει αλεύρι καί δυδ αρνιά καί 
στού Πολυχρόνογλου τδ τσιφλίκι, χθες ακόμη, σφάζανε ένα αρνάκι, τδ πή
ρανε καί τράβηξαν πρδς τά σύνορα τής Βουλγαρίας. ’Ακόμη, δτι τδ φόνο τού 
παιδιού τδν έκαμαν κομιτατζήδες, τδ βεβαίωναν καί έκπατρισθέντες Βούλ
γαροι ( 1). "Οσο γιά την Τουρκική περίπολο, τί παράξενο αλήθεια πρά
γμα, δεν άνε κάλυψαν τίποτε. Καί τότε έδωσαν την γνώμη τους, πού τήν 
υπαγόρευε τδ μίσος, γιά βάσιμη πληροφορία: Ο ι Σαμμακοβϊτες τώκαμαν, 
αλλά μόλις είδαν δτι τούς κυνηγήσαμε κρύφτηκαν στά σπίτια τοης. Ό  Χαμ
ντή σάν ακούσε τάς περιπόλους νά λένε αυτά, έγινε έξω φρένων. Γεμάτος 
θυμό καί μανία, με τδ μαστίγιο στό χέρι, πηγαινοερχόταν μέσα στην αίθουσα 
καί βρυχόταν σάν λιοντάρι κλεισμένο στδ κλουβί. Καλεί τδν Κασήμ νά δούνε 
τί θά κάνουν. "Τστερα απ’ ολίγο ήλθε τηλεγράφημα απ’ τδν Νομάρχη, ό ο
ποίος διέταζε τδν υποδιοικητή ν ’ άνακαλύψη τούς φονιάδες καί έδινε 600 
χρυσές λίρες σ’ εκείνον πού θά βοηθούσε στην άνακάλυψι. Πάνω σ’ αύτδ 
πήγε ό Δήμαρχος μαζί μέ προύχοντας καί τού άνεκοίνωσε τά συμπεράσματα 
καί τάς πληροφορίας πού είχε. Ό  Χαμντή τούς έδιωξε. Δεν ήθελε ν’ άκού- 
ση. Δεν παρεδέχετο δτι αύτδ τδ έγκλημα δεν τόκαμαν "Ελληνες, ή τουλά
χιστον δεν πλήρωσαν άλλους νά τδ κάμουν. Άπεφάσισε λοιπόν μέ τδν Κα
σήμ νά συλλάβουν βλους τούς βοσκούς, τούς μυλωνάδες καί ασβεστάδες, πού 
έμελλαν έξω, νά τούς φέρουν στδ διοικητήριο καί νά τούς ανακρίνουν. Οί χω
ροφύλακες ξαμολύθηκαν καί γύρισαν αφού φέρανε βλους εκείνους πού διέ
μεναν στήν έξοχή, άπδ δώδεκα έως έβδομήντα χρόνων. Τούς μάζεψαν κι* άρ

1. Διά τον <|>όυον τού υιού τού Βολή υπάρχει και ή έξης έκόοχη, ή όποιο: υπο
στηρίζεται ύπό τινων Σαμμοοκοβιτών. Διατείνονται λοιπόν και λέγουν ότι οί φονεΐς 
τού μικρού ήεταν όμαγενεΐς φογόσπραττοι. Λύτη όμως ή έχδσχη χρειάζεται άττοδείξοις 
γ ιά  νά στοοθη, αέ όποΐαι όμως δεν υπάρχουν.
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χισε ή άνάκοισι, Στην αρχή 6 Κασήμ, πήρε ν1 άνακρίνη τά μικρά παιδιά 
καί μέ λεφτά προσπάιθησε νά τά ξεγελάση, νά πουν πώς οΐ όμογενεΐς στέλνα
νε στούς ληστές ψωμί καί άλλα τρόφιμα μέ τούς βοσκούς. *Όμως δεν κάνανε 
τίποτε. Κ ι’ άρχισε τό μαστίγωμα καί το ράβδισμα των μεγάλων. Μάταια ό
μως. Τότε βρέθηκε ό Εφιάλτης. 7Ηταν ένα απλοϊκό παιδί απ’ την Τρουλιά, 
Ισαμε δεκατεσσάρων χρόνων, τό όνομά του δεν μαθεύτηκε ποτέ. Τό ξεγέλα
σαν, τούπαν πώς θά τού έδιναν ό,τι ήθελε φτάνει νά Επαναλάμβανε οσα 
τού έλεγαν. Αυτό κατένευσε. Τό φέρανε μπροστά στον Χαμντή κι* αύτό, σάν 
καλομαθημένο ποίημα κατηγόρησε ασυναίσθητα πολλούς προύχοντας τής 
Τρουλιάς καί τού Σαμμακοβίου. ’Αμέσως μετά την κατάθεσι διετάχθησαν 
συλλήψεις. Ό  Χαμντή κι1 ό Κασήμ χώρισαν τήν δουλειά τους. Ό  πρώτος 
πήρε ν ’ άνακρίνη τούς προύχοντας κ ι’ ό δεύτερος νά συνέχιση, στο κάτω πά
τωμα, μέ τούς βοσκούς καί τούς μυλωνάδες. Ή  πρώτη λύσσα τού Χαμντή ξέ
σπασε επάνω στο Ν. Κ. Δουκίδη, άπ’ τη Τρουλιά. Τον μαστίγωσε άγρια μέ- 
χρις αίματος μέ τά Ιδια του τά χέρια, Τούσπασε τά κόκκαλα κυριολεκτικώς 
μέχρι πού λυποθήμησε. Έ τσ ι τον μετέφεραν στο διπλανό δωμάτιο οπού 5 
Κ. Ευκλείδης, φαρμακοποιός, στρατιοότης τότε, έκλήθη νά σταματήση την 
αιμορραγία. Προσπαθώντας αυτός νά βγάλη τις κάλτσες τού Δουκίδη, ξερ- 
ρίζωσε μαζί μ’ αυτές καί τά δάκτυλα τών ποδιών πού ήσαν σπασμένα απ’ 
τό πολύ καί αλύπητο ξύλο. ’Επειδή ή αιμορραγία δεν σταματούσε, κατόπιν 
προτάσεως τού Ευκλείδη τον μετέφεραν σε συγγενικό σπίτι καί σώθηκε, για 
νά τραβήξη άλλα χειρότερα, Ό  Χαμντή, σάν τίγρις συνέχισε τήν άνάκρισι 
σ’ άλλον προύχοντα, τον Κύρκο. Έ πρεπε νά μαρτυρήσουν ποιοί άλλοι ήσαν 
ένοχοι στο φόνο. Τον χτύπησε κι1 αυτόν άγρια κ ι’ αφού τον έφερε σέ άθλια 
κατάστασι τον πέταξαν στο πεζοδρόμιο, οπού εκλαιγε καί φώναζε δυνατά 
από τούς φοβερούς καί φριχτούς πόνους. Έ τσ ι λοιπόν τό διοικητήριο μετε- 
βλήθη σέ τόπο μαρτυρίου. Φωνές άπογνώσεως καί γοερά ουρλιαχτά, δχι πια 
ανθρώπων, άλλα τραυματισμένων ζώων, ξέφευγαν καί πλημμύριζαν τήν 
ατμόσφαιρα. ΟΙ χωροφύλακες έπ* εξω φύλαγαν έφ* οπλου λόγχη σκοποί, για 
νά μην ένοχληθούν οί αφέντες τους από κανένα. Αυτή ή φρικιαστική άγω- 
νία βάσταξε σωστές τέσσερις ήμερες. Ό  Κασήμ ούτε καν τό παραδεχόταν, 
οτι ήταν δυνατόν νά τό κάμουν Βούλγαροι αύτό τό έγκλημα, κι* άν κανείς 
Έ λλην έπέμενε σ’ αυτή τήν γνώμη, τον έδερνε τόσο πολύ, ώστε τον άνάγκα- 
ζε νά λέη οτι ot δρασται ήσαν ομογενείς.

ΔΙΑΤΑΓΜ Α Γ ΙΑ  Ε Κ Π Α Τ Ρ ΙΣ Μ Ο

Τό διάταγμα γιά τον εκπατρισμό πού έξέδωσε ή κυβέρνησι έγινε γνω
στό στο Χαμντή όκτώ μέρες μετά τό φόνο, στις 31 Αύγουστου xaV στούς Έ λ 
ληνες τήν παραμονή τής έξώσεως. Τό διάταγμα μπήκε σ* έφαρμογή έτσι α
πότομα, δπως ξαφνικά βγήκε. Δεν τό περίμενε κανείς, μήτε κι’ αύτδς δ

ΘΡΑΚΪΚΑ 11
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Χαμντη. Τέσσαρες μέρες μετά από το φόνο, αφού βασάνισε τόσο κόσμο, κι’ 
έψαξε παντού, αφού ενοχοποίησε τούς πάντας ό Χαμντη, καί δεν άνεκάλυψε 
τίποτε βάσιμο, πού νά δικαιοΛυγήται στην ψυχή τον ή τόση θηριωδία, άρχι
σε ν ’ άνησυχή: Τί γνώμη θά είχε γ ι ’ αυτόν δ Νομάρχης; Θά τον καταλόγιζε 
μεταξύ των ανικάνων άν δεν ενρισκε αμέσως τούς δράστας; Σκέφθηκε, πέρ- 
νοντας γιά επικουρία και τδ μυαλό τού Κασήμ, βασανίστηκε και στο τέλος 
τό νοσηρό κεφάλι του γέννησε ένα τέρας. Τδ τερατώδικο μυαλό του σοφίστη
κε μια διπλή κατεργαριά, άπδ την μιά νά κάλυψη τήν βλακώδη του άνικα- 
νότητα-κι’ άπδ τήν άλλη νά πετύχη τήν τελεία έξόντωσι τού Ελληνικού στοι
χείου. Πληροφόρησε λοιπόν τον Νομάρχη, πού βρίσκονταν τότε στην Πόλι, 
με τδν πιο πομπώδη τρόπο, ότι άνεκάλυψε τούς δράστας τού εγκλήματος. 
Αυτοί συγκαταλέγονται μεταξύ δλιον εν γένει των ομογενών Ελλήνων τού 
Σαμμακοβίον καί τής γύρω περίφερείας. Καί ή αιτία τής άποπείρας εναντίον 
του, γιατί αυτόν πήγαιναν νά σκοτώσουν κι’ οχι τδν γυιό του, υπήρξε πολιτι
κή κ ι’ επαναστατική. 'Τπάρχει εδώ στο Σαμμάκοβο κομιτάτο μυστικό μέ 
προθέσεις επαναστατικές, τδ ανακάλυψε τδ αστυνομικό του δαιμόνιο, καί 
μέσα σ’ αυτό είναι ανακατεμένοι όλοι οι Έ λληνες τής περιοχής άπδ όκτώ 
χρονών κι’ έπάνω καί σαν πρώτη ενέργεια τούτου τού κομιτάτου ήθελαν νά 
είναι ό φόνος τού Βαλή, καί τδ τονίζει αυτό, Ό  Νομάρχης σάν πήρε τούτη 
τήν εΐδησι τού πιστού του Χαμντη, τρέχει αμέσως στους Έπουργούς, άλλρτ 
ξεφτέρια τού πνεύματος, καί τούς άνακοινώνει τις πληροφορίες. Κ ι’ αΰτοί^ 
οι 'Τπουργοί, άντί νά στείλουν επιτροπή νά έξετάση τά πορίσματα τού 
ποδιοικητή μέ πνεύμα ανεπηρέαστο καί νά σύνταξη τά δικά της συμπερά
σματα, έβγαλαν διάταγμα. ’Αποφάσισαν τδν εκπατρισμό τών Σαμμακοβι- 
τών καί τής περιφερείας ολοκλήρου καί τήν μεταφορά τους στά βάθη τής 
Μ. ’Ασίας, σύμφωνα μέ τδ νόμο τής 26ης Μαΐου 1914. Έ τσ ι θά πέθαιναν 
άπ’ τήν πείνα καί τις κακουχίες. Οί Τούρκοι θά γλύτωναν απ’ τήν κακή 
σπορά. Μαζί μέ τδ διάταγμα άπέστειλαν καί καμμιά εκατοστή Νεότονρκους, 
λεβέντες τού κομιτάτου, αίμοβόρους εγκληματίας καί καθάρματα μαζεμένα 
άπδ τίς τέσσαρες γωνιές τής Τουρκίας, γιά  νά χρησιμοποιηθούν «οπού δει». 
Ή  είδικότης τους υπήρξε ή σφαγή, είχαν μάλιστα έκπαιδευθη ειδικά στην 
ομαδική σφαγή, τή δολοφονία καί τήν έξόντωσι τών αντιπολιτευόμενων τού 
Νεοτουρκικού Κομιτάτου. Αυτοί ολοι ή σαν Αλβανοί καί Τούρκοι πρόσφυ
γες έκ Μακεδονίας καί Αλβανίας, γεμάτοι μίσος κατά τών Ελλήνων πού 
είχαν καταλάβη τήν πατρίδα τους. Έμισθοδοτούντο ύπδ τού Κομιτάτου «Έ - 
νωσις καί Πρόοδος» γιά τούς σκοπούς πού είπαμε πάρα πάνω. Ή  βροφιιά 
τους καί ή άγριάδα πού προκαλούσε καί μόνη ή παρουσία τους θά μείνουν 
ανεξίτηλα στή μνήμη. Είχαν κάτι μαύρα μακρυά γένια καί μιά κοτσίδα πού 
έβγαινε άπδ τδ καλπάκι τους. Μύριζαν σάν γουρούνια κι’ ήταν αδύνατο νά 
τούς πλησιάσης καί νά σταθής κοντά τους πολύ ώρα, Στά χέρια κρατούσαν
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χειροβομβίδες καί είχαν όλη την διάθεσι νά τΙς ρίχνουν οπού μπορούσαν. Έ -  
xci μπήκαν στη κωμόπολί μας μαζί μέ τον αρχηγό τους, τον φημισμένο κα
κούργο Ζιά βέη, τον άκρως αντίθετον του προηγουμένου ομωνύμου ύποδιοι- 
κητοΰ μας. Ό  αιμοχαρής αυτός κατήγετο απ’ τή Μακεδονία κι’ είχε κατα
δικαστεί σέ δέκα πέντε χρόνια ειρκτή στην Βουλγαρία. Είχε όμως δραπετεύ
σει καί έλθών στή Κων)πολι κατετάχθη (ός εθελοντής στο τάγμα των σφα
γέων του κομιτάτου. Ή  θηριωδία καί ή άγριότης του τον έκαμαν αρχηγό 
ένος τμήματος πού έφθασε στο Σαμμάκοβο, Τόσο βάρβαρος καί βίαιος άν- 
θρωπος ύπήρξε πού δεν τον ανέχθηκαν μήτε οί ίδιοι οί στρατιώται του καί 
τον δολοφόνησαν μια νύχτα όπως μάθαμε αργότερα, Ή  τρομοκρατία ξεδι
πλώθηκε καί φανερώθηκε ακέραιη. Κάποτε έτσι από παιδική αφέλεια, ρώ
τησα ένα απ’ αυτούς τούς νεοφερμένους στρατιώτες, σε πιο λόχο καί τάγμα 
ανήκει κι’ εκείνος μοΰ άπήντησε. «Μπίξ μπουνταλά άσκέρ ίξ$ (εμείς είμα
στε ό τρελλόστρατος). Π ιο τέλειος χαρακτηρισμός δεν θά μπορούσε νά δοθή 
απ’ αυτή τήν αφελή άπάντησι. Κ ι5 ο Χαμντή τούς ύπεδέχθη μέ εξαίρετη χα
ρά, *Ησαν τ ’ αδέλφια του εν σφαγή καί τυραννίρ. Ε μείς έν τώ μεταξύ, περ
νούσαμε νύχτες τρόμου καί αγωνίας. Οι άνδρες των περισσοτέρων οικογε
νειών είχαν συλληφθή. Κι* επειδή δεν χωρούσε πλέον άλλους τό διοικητήριο, 
γέμισαν καί τό έλληνικό σχολείο από φυλακισμένους. 01 τξανταρμαδες (χω
ροφύλακες) τούς ξυλοκοπούσαν μέρα νύχτα γιά  νά ομολογήσουν, Οί γυναί
κες πάλι μέ τά παιδιά τους είχαν μαξευθη άνά τρεις ή τέσσαρες οικογένειες 
γιά νά άλληίλοπαρηγορούνται καί νά πέρνουν κουράγιο μεταξύ τους. Περι- 
μεναν από στιγμή σέ στιγμή νά ξεσπάση τό κακό, ή σφαγή. Τέτοια φήμη εί
χε βγή, πού τήν ένίσχυε καί ή παρουσία των Τουρκαλβανών. Κατέφθασε I- 
πίσης εκείνες τις ήμέρες κι’ ό αρχηγός τής χωροφυλακής Άδριανουπόλεως, 
ειδικός στις απελάσεις χωριών, είχε διαπρέψει στις προηγούμενες, μέ πλήρη 
έξουσία στά χέρια του. "Ετσι λοιπόν μαζεύτηκε ολο αυτό τό σκυλολόι πού μέ 
λαχτάρα αληθινή περίμενε νά τού πούν' —  σφάξε! κι' εκείνο είχε ακονισμέ
να έτοιμα τά μαχαίρια του γ ι’ αυτό. 'Ό μω ς τέτοια διαταγή δέ βγήκε, γιατί 
οί σωφρονέστεροι Τούρκοι σκέφτηκαν αντί σφαγής, κάτι καλλίτερο, τό τέ
λειο ξερρίζωμα. *Ετσι θά έκαρπούντο ότι θά έμενε. ’Αφού είχαν πάρει τά 
χρήματα, τά ζώα καί τούς άνδρες έμεναν τά κτήματα καί τά σπίτια. Κ ι1 αυτά 
γιά νά τά πάρουν έπρεπε πρώτα νά βγούν οί νοικοκυραΐοι. *Έτσι βγήκε δια
ταγή στις γύρω υποδιοικήσεις νά στείλουν αμάξια, δσο τό δυνατό πιο πολλά, 
γιά τήν μεταφορά των κατοίκων. Επίσης διετάχθη ή περισυλλογή όλων των 
ζώων των διαφόρων κτηνοτροφών από τά δάση καί ή συγκέντρωσές των 
στο Σαμμάκοβο καθώς καί ή μεταφορά όλων των επίπλων καί των σκευών 
■στην εκκλησία. Τό ίδιο έγινε καί στήν Τρουλιά κι’ "Αγιο Στέφανο. Μάλι
στα ό ίδιος δ Χαμντή έπήγε στήν Τρουλιά κι’ έξηνάγκασε τούς Τρουλιανούς 
μέ τό μαστίγιο καί ύπό βροχήν νά συγκεντρώσουν έντός έλαχίστου χρονικού
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διαστήματος τά υπάρχοντα οικιακά σκεύη και έπιπλα στήν εκκλησία. Π ολ
λοί άπο το φόβο τονς μήτε τά αξίας πράγματα δεν κράτησαν έπάνω τους κι* 
ακόμη, μέσα σ' αυτές τις τραγικές στιγμές, ούτε τά κλινοσκεπάσματα τους 
δέ.ν σκύφτηκαν νά πάρουν. Ινι* αφού τελείωσε τδ μάζεμα ο υποδιοικητής δεν 
τούς έπέτρεψε νά επιστρέφουν στά σπίτια τους, αλλά τους άφησε νά διανυ- 
7τερεόσουν στο ύπαιθρο, κάτω άπο ραγδαία βροχή. Στις 2 Σεπτεμβρίου τδ 
βράδυ έφτασαν στη κωμόπολί μας οι βωδάμαξες πού είχαν ζητήσει. Γέμισε δ 
τόπος άπο καμμιά όκτακοσαριά αμάξια καί πάρα πάνω, σταλμένα σπ'τά περί
χωρα. Καί μεΐς μ ή ξέροντας τίποτε, αρχίσαμε ν' ανησυχούμε. Τί τά θέλουν 
τόσα αμάξια; Κακός οιωνός. Δεν άργησε νά διαλνθή ή απορία μας. Τελλιί
λης (κήρυκας) βγήκε καί φώναξε την διαταγή του εκπατρισμού. Μερικές 
άπ’ αυτές τΙς άμαξες τις έστειλαν ατούς Τρουλιανους πρωί - πρωί, πού ένας 
Ηεός καί αυτοί ξέρουν πώς πέρασαν εκείνο τδ βράδυ έως νά ξημερωθούν. 
Έδόθηκε ένα αμάξι σέ κάθε τέσσαρες οικογένειες, μέ 4 λίρες τδ αγώγι ή κά
θε μία καί αφού τούς επίτρεψαν νά πάρουν ένα κλινοσκέπασμα καί τροφή 
τεσσάρων ήμερων τούς έδιωξαν. Μέ την συνοδεία χωροφύλακα) ν τράβηξαν 
για τδ άγνωστο. Ό  Χαμντή αφού έκαμε τήν δουλειά του στη Τρουλιά γυρί
ζει στο Σαμμάκοβο. Μαζεύει τούς εύπορους προύχοντας καί διατάζει νά κα
ταβάλουν 800 λίρες για τήν τελεία άνοικοδυμησι τοϋ Διοικητηρίου. Τού τα- 
δωσαν, τί νάκαναν; Κι' ύστερα βγήκε πάλι υ τελλάλης. Χά παρσδοθούν δλα 
τά σιτηρά καί νά μ ή πωληθή τίποτε, διότι θά τιμωρούσε μέ στρατοδικείο, 
τουτέστι θάνατο, πωλητή καί αγοραστή. “Ολα τά μαγαζιά νά κτίσουν καί 
τά κλειδιά νά τά παραδίδουν στον Κασήμ ή στον Ά χμέτ έφέντη. Νά πάρη 
6 καθένας άπο μια ενδυμασία, ενα κλινοσκέπασμα καί τροφή τεσσάρων ήμε
ρων καί νά είναι έτοιμος γιά δρόμο, μόλις διαταχθή. Τά υπόλοιπα πράγματα 
στήν εκκλησία. Κι1 αφού είχε γεμίσει πιει αυτή, τά φέρνανε στο ξενοδοχείο 
τού Δημάρχου. Καί θυμάμαι μέ συντριβή, τον Δήμαρχο Π . Κιακίδη, (δέν 
τον είχαν συλλάβει ακόμη), μαζί μέ τον υπάλληλό του Δημήτρη Γιαννούλη, 
νά κλειδαμπαρώνη τις πόρτες τού πελώριου ξενοδοχείου του καθώς καί των 
άλλων καταστημάτων του καί νά δίδη τά κλειδιά στον Κασήμ πού στεκόταν 
πιο κεΐ φωνάζοντας κάθε τόσο «Τσαμπούκ — τσαμπούνα (γρήγορα - γρήγο
ρα). Κ ι1 όταν τά έδωσε, γύρισε κοίταξε τδ κτήμα του, πού μέ τόσο κόπο, αί
μα καί Ιδρώτα τίμιο έκτισε καί είπε μέ βουρκωμένα μάτια κατάχλομος: «Τε- 
τέλεσταΐϊ. Πόση πίκρα κι’ απελπισία. Κ ι’ ο Μητροπολίτης; Αύτδς είχε έγ- 
κλεισθή στο σπίτι πού διέμενε καί έφυλάγετο εδώ καί τέσσαρες μέρες άπο 
χωροφύλακες γιατί τον θεωρούσαν ώς ένα έκ τών κυρίων συντελεστών τού 
πραξικοπήματος κατά τού Χατζή Ά ντήλ. “Ετσι κλεισμένος έξ άλλου δέν 
μπορούσε ν ’ άκουσθή άπο πουθενά ή φωνή του, ούτε στο Πατριαρχείο, μήτε 
στις ξένες πρεσβείες. Κατά τδ βράδυ άρχισαν νά καταφθάνουν τά πρώτα κα
ραβάνια τών προσφύγων τής Τρουλιάς. Ό  ουρανός έβρεχε, λες κι* έκλαιγε
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γχ αυτός για το κατάντημα καί μέσα στη λάσπη την βαθειά των δρόμων, 
βοεμένοι μέχρι κόκκαλο οι Τρουλιανοί, νά σπρώχνουν τΙς βωδάμαξες καί νά 
βοηθούν τά βώδια, γιά νά μή κολήσουν μέσα σέ κείνο το βούρκο ποΰχε σχη- 
ματισθεΓ. Εξαντλημένοι, ρακένδυτοι, σκέλεθρα μοναχά, απ’ τό δράμα και 
Τή\ αγωνία, δεν είχαν τή δύναμι νά σπρώξουν καί τότε ερχόταν οί χωροφυ
λακές καί μέ βέργες άπδ κρανιά τους κτυπουσαν νά προχωρήσουν. Τραγικό 
αληθινά τό θέαμα πού άντικρύζαμε, πράγμα πού κι’ έμεΐς αύριο θά το συνε
τίζαμε. Σπάραζε την καρδιά τούτο τό ξερρίξωμα. ΟΙκογένειες χωρίς προ
στάτες, γιατί τ’ αδέλφια κι1 οί πατεράδες αρπαγμένοι λείπανε στις βαρείες 
δουλειές .των δρόμων καί τού πολέμου, σάν σκλάβοι στρατιώτες, γονείς πού 
τά γεράματα τούς είχαν τσακίσει κυριολεκτικά την ράχη, χωρίς παιδιά, μέ 
τις περιουσίες τους έγκαταλελειμμένες σέ ξένα χέρια, παιδιά χωρίς γονείς 
νά τά προστατέψουν, τραβούσαν τό δρόμο τής εξορίας, τό δρόμο τού Γολγο
θά τής φυλής, ποτισμένοι μέ τον πόνο καί την πίκρα, ριγμένοι στό δρόμο ιών 
στερήσεων καί των κακουχιών, στό δρόμο τών ταλαιπωριών καί των βασά
νων, στό δρόμο τού θανάτου, τής καταστροφής καί τής έξαφανίσεως, συν- 
τριμμένοι από την ατιμία καταρρακωμένοι από την θηριωδία, έλεεινοί καί 
τρισάθλιοι από την γύμνια, σκελετωμένοι από την πείνα, πικροχολιασμένοι 
από την στενοχώρια, τραβούν τό δρόμο τού χάρου. Σωτήρα "Τψιστε σώσέ 
τους. Περνάνε μέσα στό χωριό. Βγήκαμε νά δούμε τί μας περίμενε καί μάς 
αύριο, ’Αμίλητοι σταθήκαμε στις γωνιές, κάτω απ’ τό νερό πού ερριχναν τά 
ουράνια. Καί οί ομογενείς, τά αδέλφια τής Τρουλιάς, γύριζαν καί μάς θωρού- 
σαν, λογάριαζαν τί θά τραβούσαμε καί μεΐς μέ τή σειρά μας καί δεν φώναζαν 
μήτε κραύγαζαν αλλά σεμνοί καί ταπεινοί γιομάτοι ευγένεια, κρύβανε τον 
πόνο στη καρδιά βαθειά καί μόνο ένα δάκρυ ανάμεσα σ’ ένα πικρό χαμόγελο 
ξέφευγε, ένα δάκρυ αποχαιρετισμού κύλαγε. "Ενα δάκρυ, πού ήταν αδύνατο 
νά συγκρατηθή, αύλάκωσε τις σεβάσμιες όψεις τών γερόντων, πού κατρακύ
λησε αθόρυβα στά χλωμά παιδικά πρόσωπα. Άναφυλλητοΰ δάκρυ πότισε τά 
όμορφα μάγουλα τών λυπημένων γυναικών, γιά  τούς άνδρες πού χάσανε, κι’ 
ένα στερνό δάκρυ μπόρεσε κι’ άνάβλυσε άπ’ τά μάτια τών μανάδων γιά τά 
χαμένα παιδιά τους. Στερνά δάκρυα στερνής σκάσης, πού άνακατεύθηκαν μέ 
την λάσπη τού τόπου τους. Σάν φαντάσματα απόκοσμα, σιωπηλά πέρασαν 
,υπροστά μας δίδοντας έτσι τό παράδειγμα τής έγκαρτερήσεως. "Τστερα άπ* 
τούς Τρουλιανούς πέρασαν κι’ ο,ί 'Αγιοστεψανίτες, τό ίδιο συγκρατημένοι. 
Ξεκίνησαν μέ τόν παπά τους μπροστά πού τούς εμψύχωνε, δμως ή Τουρκική 
βία θέλησε νά στερήση κι’ αυτή ακόμη την στερνή παρηγοριά. Τόν άρπαξαν 
>.αί τόν έσυραν πίσω στό χωριό του, γιά  νά συνεχισθή τό μαρτύριό του. *Ε- 
τσι έπεσε μαύρη, εκείνη ή νύχτα της τρίτης Σεπτεμβρίου καί πλάκωσε μέ φο
βέρα τις καρδιές μας.
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Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 1915.
Οί κακούργοι όλη εκείνη τή νύχτα γυροφέρνανε καί μπαίνανε στα σπί

τια για νά κοιμηθούνε. Πολλοί έτσι δέν τόλμησαν νά πάνε νά πάρουν μήτε 
στρώμα απ’ το σπίτι τους. Κ αθ’ ολη τή διάρκεια τής νύχτας άκουγες τά κλάμ- 
ματα καί τά βογγητά πού έβγαιναν απ’ το σχολείο και το διοικητήριο. Πού 
και πού πέφτανε μπαταρίες και τά σκυλιά ούρλιαζαν απαίσια σαν νά τά βα
σάνιζαν κι’ αυτά. Κανένας δεν μπόρεσε νά κλείση μάτι εκείνη την νύχτα. Κά
ποτε πια άρχισε νά χαράζη. Κατά τά μεσάνυχτα ή βροχή είχε σταματήσει 
κι* ένα αεράκι απαλό σαν χάδι, είχε διώξει τά σύννεφα. Τέλος βγήκε ό ή
λιος καί φώτισε με τ’ άπλετο φως την τραγική ημέρα 4ης Σεπτεμβρίου. Το 
πρωί πήραν οί Σαμμακοΰΐτες τήν εντολή νά εγκαταλείπουν το τόπο πού γεν
νήθηκαν. ’Αμέσως άρχισαν με μιά ασυνήθιστη ενεργητικότητα νά έτοιμά- 
ζωνται. Γυναίκες τοέχανε νά φέρουν τά πράγματά τους, νά τά φορτώσουν 
στ’ αμάξια, όσοι άνδρες ήσαν ελεύθεροι τρέχαν για τά τρόφιμα, οί αμαξά
δες φρόντιζαν για τά ζώα τους καί ζητούσαν νά τούς προπληρωθη το αγώγι, 
παιδάκια τράβαγαν τις μαννάδες τους α π’ τις φούστες φοβισμένα γ ι’ αυτή 
τήν παράξενη ετοιμασία. Ή  μάννα μου άρχισε κι’ αυτή νά φορτώνη τ’ αμά
ξι πού μάς παρεχωρήθη καί για νά προπληρώση τον άμαξα αναγκάσθηκε νά 
δανεισθή από ενα συγγενή μας. ’Αφού τακτοποιήθηκαν κάπως :τά πράγματα 
στ’ αμάξια, τρέξανε οί άνθρωποι ν ’ άποχαιρετήσουν τούς δικούς τους, πού 
τούς είχαν κλεισμένους στο σχολείο καί το διοικητήριο. Τρέχω κι’ εγώ κοντά 
ατούς πολλούς. Έκεΐ στον περίβολο τού Παρθεναγωγείου τούς έχουν κλει
σμένους. Είναι, ματωμένοι, πρησμένοι απ' το ξύλο, όμως γαλήνιοι. Ό  καθέ
νας ξεχωρίζει τον δικό του, το παιδί του, τον πατέρα του, τον αδελφό του, 
τον φίλο του. Άποχαιρετιούνται άλλοι από κοντά κι' άλλοι από μακρυά, για
τί δέν επιτρέπουν νά τούς πλησιάσουν. Νά, έκεϊ είναι κι’ ο λεβέντης Κ. (-). 
Τζάρτος. Τον αποχαιρετούν οί πατριώτες καί κείνος κλαίει σάν παιδί. Μέσ’ 
τά άναφυλλητά ψελλίζει: «Δέν θά ξαναΐδιωθονμε*. "Έτσι είναι. Ή  σκηνή 
είναι τόσο πένθιμη, τόσο τραγική, μέσα στη σιωπή της. Μόνο κανένα πνιχτό 
κλάμμα τήν διακόπτει. Σφιγμένες οί καρδιές, βουρκωμένα τά μάτια. Σέ λί
γο βλέπω τήν μητέρα νά τρέχη νά βρή τον πατέρα. Π ηγαίνω από κοντά. Τον 
βρίσκουμε έξω απ’ τό χωριό κοντά στον Καϊμακάμη Χαμντή, ό όποιος είσέ- 
πραττε τό φόρο απ’ τ ’ αμάξια. Σάν τον είδε ή μητέρα μου τρέχει νά τον ά- 
ποχαιρετήση. Κοντά στο πατέρα στέκεται ό Χαμντή καί χαϊδεύει στο κε
φάλι τή μικρή αδελφή μου Χρυσή πού κρατά τό πιο μικρό άδελφάκι μας τον 
Κωστή στήν αγκαλιά της. Ή  σκηνή είναι τόσο φιλική, πού περνά απ’ τό μυ
αλό τής μάννας μου νά παρακαλέση τό θεριό, ν ’ άφήση τον πατέρα νά έλθη 
μαζί μας. Ό  πατέρας σάν τήν είδε νάρχεται κατάλαβε τό σκοπό της κι’ έ- 
τρεξε προς τό μέρος της καί μέ μιά απλή χειραψία τήν άποχαιρέτησε. "Τστε*
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ρα κηρέ τά άλλα δυό μικρότερα παιδιά του, τά έφερε κοντά της καί μαλακά 
τήν έσπρωξε νά φυγή. "Ηξερε αυτός πόσο μάταιο ήταν νά ζητήση τή φυγή 
του. *Ηταν τό πιο καλό αρνί γιά σφάξιμο. Εκείνη ανήμπορη νά πή κουβέν
τα έφυγε παίρνοντας τά παιδιά της. Έ γώ  πιο μακρυά είδα τή σκηνή κι* ή
ταν ή τελευταία φορά που είδα τον πατέρα μου. Κατά τις δέκα τό πρωί, στη 
πλατεία του χωρίου πέντε χιλιάδες άνθρωποι μαζεύτηκαν γιά τό δρόμο του 
μαρτυρίου. Είχαν μαζευθή καμμιά χιλιάδα αμάξια καί κάρρα. Στό βάθος οί 
νάτοικοι νοιώθανε μιά ευχαρίστησι που άπελευθερώνοντο από τό τέρας πού 
τούς διοικούσε, όμως ή αγωνία έσφιγγε τήν καρδιά, γιατί κανείς δεν ήξερε 
τό μέλλον. Τό άγνωστο σέ βασανίζει. "Τστερα ήταν κι1 οί κρατούμενοι, κα
τηγορούμενοι γιά τό πραξικόπημα. "Ολοι καί πιο πολύ οί δικοί τους, μή ξέ
ροντας τί θά τούς συμβή, ήσαν λυπημένοι. Οί μόνοι χαρούμενοι σ’ αυτή 
τήν ύπόθεσι ήσαν ό Χαμντή, γιατί έκπληρώνετο ό διακαής πόθος του νά διώ- 
ξη τούς "Ελληνας καί τό υπόλοιπο σκυλολόι γιά τό πλιάτσικο πού θά κάμνανε
μόλις θά έφευγε κι* ο τελευταίος Σαμμακοβίτης. Σέ λίγο, μιά δύναμις έφιπ
πων χωροφυλάκων μέ επικεφαλής τον Ναΐλ μπέη, μοίραρχο στό βαθμό, πα- 
ρετάχθη αριστερά καί δεξιά, έχοντας τήν αυστηρά έπίβλεψι γιά  νά μή συμβή 
κανένα έκτροπο στό δρόμο. Εκείνη τή στιγμή άπ’ τή γωνιά πρόβαλλε δ Δε
σπότης "Ανθιμος μΤ ενα μπογαλάκι κ ι’ αυτός, ακολουθούμενος άπ’ τον διάκο 
του. Ή  ήρεμη καί γαλήνια μορφή του έδωκε κουράγιο στό πλήθος. Μέ οση 
φωνή μπορούσε νάχη απ’ τήν έξάντλησι, μίλησε στό λαό μέ λόγια ένθαρρυν- 
τικά, χωρίς μνησικακία προς τούς διώκτας. Ε πειδή  αργούσε, ό Ναίλ - βέης 
τον σκούντησε καί τούπε νά τελειώνη. Εκείνος σταμάτησε. Τότε δ επικεφα
λής φώναξε. Ξεκινάμε. Κ ι’ ό Δεσπότης σηκώνοντας τό χέρι σάν σ’ ευλογία 
είπε μ’ οση δύναμι είχε στα στήθια του : «Μέ τήν βοήθεια τού Θεού>. Τά κάρ
ρα καί ι ’ αμάξια τρίξανε καί τά ζώα άγκομάχησαν. "Αρχισε τό ξεκίνημα. 
Πιο τραγικό ξεκίνημα δέν μπορεί νά γίνη. Γέροι, νέοι, γυναίκες καί παι
διά έσυραν θρήνο σπαρακτικό, γιομάτο φρίκη. "Αλλος φοόναζε κι’ άλλος 
μοιρολογούσε. ’Άφηναν τό μέρος όπου ήσαν θαμμένα τά κόκκαλα των προ
γόνων, τον τόπο πού γεννήθηκαν, τά σπίτια πού πρωταντίκρυσαν τό φως 
τής ημέρας κι’ όπου οί αχτίδες τού ήλιου φώτισαν τά πρόσωπά τους, τον τόπο 
οπού γνώρισαν τις πιο γλυκιές στιγμές τής ζωής τους, τόν τόπο πού πλάστη
καν τά πιο όμορφα όνειρα μέσα στούς πιο φιλικούς καί στενούς κύκλους, τό 
χώμα, πού τό καλλιέργησαν καί τό πότισαν μέ δάκρυα κι* ίδρωτα, πού τό 
ξέρανε καί αγαπούσανε, τόν τόπο όπου είχαν γνωρίσει τήν ζωή, τή νειότη, 
τό γέλιο, τήν υγεία, τό σφρίγος καί είχαν πλέξει μέ μαγιάτικα λουλούδια 
σχέδια κι’ είχε ξεπροβάλλει μιά δαφνοστεφανωμένη, χρυσοντυμένη καί χι- 
λιοπλούμιστη έλπίδα. "Ολα αυτά τά αποχαιρετούσαν κι’ ή φωνή πλακωμέ
νη τόσο καιρό ξεπετάχθηκε έτσι δυνατή καί έσχισε τόν αέρα μέ τό τραγικό 
άντιβόϊσμά της. "Ονειρα έσβηναν, ελπίδες χάνονταν καί χλώμιαναν τά πρό
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σωπα γ ι’ αυτό τον τραγικό έπίλογο. Φεύγανε τ’ αμάξια καί μαζί γυναίκες 
λεχώνες καί άλλες άρρωστες στο ψυχορράγημα, παιδιά γυμνά κι1 ανυπόδη
τα, αξιοθρήνητα κι’ άλλα μέ κάτι χοντροκομμένα τσαρούχια στά τρυφερά 
τους πόδια, νά σέρνωνται όλοι αυτοί πίσω απ’ τά κάρρα, γιατί δεν ίκπήρχε 
χώρος νά καθήσουν. Τδ κλάμμα συνεχίστηκε ώς έξω κι1 όταν πιά στέρεψαν 
τά μάτια άπδ δάκρυα, τράβηξαν μέ υπομονή τδ δρόμο. Γυρίζω νά Ιδώ τδ 
χωριό γιά τελευταία φορά. Δέν ήταν πιά τδ ϊδιο. Μόλις προχωρήσαμε λίγο, 
ένα μικρό απόσπασμα χωροφυλάκων ήλθε καλπάζοντας. Π ήγε στδ κεφάλι 
τοϋ καραβανιού καί στάθηκε. Συνέλαβαν ξανά τον Μητροπολίτη καί τδν 
γύρισαν πίσω στο Σαμμάκοβο, Τ ί τδν ήθελαν; Θά τδν σκότωναν; ή απλώς 
καί μόνο νά μάς στερήσουν την παρήγορη παρουσία του; Έ ν τω μεταξύ το 
καραβάνι ατέλειωτο σάν φίδι ξετυλίγεται στους άμαξόδρομους. Περνούμε 
άπδ Τουρκοχώρια, καί τά Τουρκόπαιδα μάς λιθοβολούν φωνάζοντας κοροϊ
δευτικά «Γκιαούρ?. Κ ι’ οί μάννες των μάς κυττάζουν περιφρονητικά καί 
βλαστημούν, γιατί σκοτώσαμε τδ γυιδ τού Βαλή. Πρώτος σταθμός υπήρξε 
τδ Σκεπαστό. Έκεΐ άλλαξε ό στρατιωτικός συνοδός μας. 'Ωρίσθηκε ό αρχη
γός τής χωροφυλακής Σαράντα Εκκλησιών Φεχμή, πιο μαλακός άπδ τδν 
προηγούμενο, ό όποιος οχι μόνο δέν έπέτρεψε νά γίνουν έκτροπα, άλλα κα- 
τώρθωσε νά έπιτραπή στους πρόσφυγας νά πάρουν δτι πράγμα είχαν ανάγ
κη. Τδ ίδιο συνέβη καί στις Σοφίδες, δπου ό υποδιοικητής Βιζύης φέρθηκε 
μ1 ένα τρόπο ανώτερο, ανθρώπινο καί ιπποτικό, πρδς τούς ομογενείς εξόρι
στους. Στδ Σκεπαστό αφήσαμε τά πρώτα θύματα τής ταλαιπωρίας, Μερικοί 
βαριά άρρωστοι πέθαναν. ’Έπρεπε νά τούς θάψουμε καί μή έχοντες φτυάρια 
καί σκαπάνες σκάψαμε μέ τά χέρια καί μέ ξύλα λάκκους καί παραχώσαμε τούς 
πρώτους προσφιλείς νεκρούς. Γ ι ’ αυτούς δέν έμεινε καθόλου δάκρυ νά τούς 
κλάψουμε. Αυτό τό πένθιμο καραβάνι, βραδυπορώντας, κατηυθύνετο πρδς 
άνατολάς ζητώντας κατάλληλο μέρος νά κονέψη. Κ ι’ εκείνοι πού έμειναν 
πίσω; Τ ί τύχη τούς περιμένει!

Ή κατακρεούργησις των 18 όμογενών.
Μέσα στη κωμόπολμ μόλις έφυγαν τ ’ αμάξια, μια τραγική, καταθλιππι

κή ερημιά ξαπλώθηκε πέρα γιά πέρα. Μέσα στούς ερημικούς δρόμους τά 
σκυλιά ούρλιαζαν, οί γάτες νηστικές νιαούριζαν κλαψιάρικα καί τά γουρού
νια τριγύριζαν αδέσποτα. Κοντά στδ διοικητήριο μονάχα ΰπήρχε κάποια κί- 
τησι άπδ Τούρκους, πού μέ τδ στόμα ανοιγμένο σ’ ενα βλακώδες γέλιο δεί
χνανε τή χαρά τους. Ό  Χαμντή, απ’ τούς αρσενικούς κατοίκους, είχε κρατή
σει στη φυλακή γιά ενόχους περίπου έκατδν πενήντα, οί οποίοι μέ πολύ α
γωνία είδαν τδν αποχωρισμό. Μετά την άποχώρησι των αμαξών απέλυσε με
ρικούς πού τούς έστειλε πρωί - πρωί την άλλη ήμέρα μέ συνοδεία κομιτατζή
δων γιά  τδ Σκεπαστό. Αυτοί αφού βασανίσθησαν κάμποσο στδ δρόμο τούς
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άφησαν σωστά ράχη για νά βρουν τΙς οΐχογένειές των. Π ράγματι τάς συ- 
νήντηοαν χαί τράβηξαν μαζί για την εξορία. Αυτοί πού έχρατήθησαν ήσαν 
περίπου έχατόν είκοσι. Τον Μητροπολίτη Βιζύης νΑνθιμο, ό Χαμντη, ά- 
α)θΰ τδν γύρισε πίσω, είχε στο νού νά τον σχοτώση όμως δέν τά χατάφερε. 
Τηλεφώνημα απ’ τδ Σκοπό τον προειδοποίησε γιά τον χίνδυνο πού είχαν V 
αντιμετωπίσουν άν τον σκότωνε. ’Έτσι έστειλε τον Μητροπολίτη μέ συνο
δεία χωροφυλάκων στο Σκοπό χυ άπδ χεΐ στην Ηράκλεια. Ό  φόβος τού 
Χαμντη, μήπως ζητήση τδ Πατριαρχείο Κων)πόλεως τδν Δεσπότη, 
τδν γλύτωσε άπ1 τδ μαχαίρι του. ’Επίσης ύ ύποδιοιχητής έδιωξε χαί 
τούς περισσότερους άπδ τούς κομιτατζήδες, κρατώντας μόνο καμμιά τριαν
ταριά χαί τδν αρχηγό τους Ζιά βέη, πού τόσο τού έμοιαζε. Σαν πήρε νά βρα- 
δυάζη ή Παρασκευή, άρχισε ξανά την άνάκρισι των φυλακισμένων ε/.τε
λώντας χρέη άνακριτού, δικηγόρου, είσαγγελέως και διχαστού. Πήρε απο
φάσεις εκείνο τδ βράδυ πού τις έπεκύρωσε βάσει τών κατηγοριών τού Κα- 
σήμ. Ή τα ν  μια παρωδία δίκης. Στην άνάκρισι συνέταξε εκθεσι, ή οποία 
ενοχοποιούσε τούς σαράντα περίπου, τούς οποίους θά έστελνε στδ στρατοδι
κείο Άδριανουπόλεως γιά νά καταδικασθούν εις θάνατον. Π ριν  τούς στείλη 
έκεΐ, σκέφθηκε νά υπογράφουν την εκθεσι καί οί ίδιοι οί κατηγορούμενοι, ώς 
ένα είδος ομολογίας. Κουβάλησε λοιπδν τούς κρατουμένους στδ διοικητήριο 
μέ την συνοδεία τών χωροφυλάκων. Είχε νυχτώσει πια γιά καλά καί τδ διοι
κητήριο, φωτισμένο μ1 ένα άμυδρδ φώς, έδινε την έντύπωσι ένος τέρατος 
πού στεκόταν έχει γιά νά χαταβροχθίση. Πέρασαν τούς κρατουμένους μέσα. 
Έκεΐ στη μεγάλη κάμαρα, μπροστά σ’ ένα τραπέζι, καθόταν ό καϊμακάμης 
Χαμντη. Μπροστά του είχε ένα χαρτί, γραμμένο μέ τουρκικά γράμματα. Φώ
ναξε τδν Δήμαρχο καί τού είπε: «Αιάβασέ το». Ό  Δήμαρχος πήρε τδ χαρτί τδ 
διάβασε (ήξευρε την τουρκική γλώσσα) καί έφριξε. Ή τα ν  μιά φοβερή κα
ταδίκη αθώων. «Υπόγραφε» τουπέ. Ό  Δήμαρχος κουνώντας τδ κεφάλι του, 
άρνήθηκε νά βάλη την υπογραφή του στδ άτιμωτικδ καί ολέθριο αύτδ έγγρα
φο. «'Τπόγραψε» είπε πάλι ό Χαμντή, Αυτή τή φορά δέν καταδέχθη καν ν’ ά- 
παντήση ό Δήμαρχος, κυττάζοντάς τον περιφρονητικά. Τότε δ θυμός συνε- 
πήρε τδν Καϊμακάμη. ’Αναταράχθηκε σύγκορμα καί κόκκινος σάν τδ φέσι 
του, πήρε τδ μαστίγιο καί χύμηξε εναντίον τού Δημάρχου. Τον πέταξε χά
μω, τδν κλώτσησε κι’ άρχισε νά τδν χτυπά αλύπητα παντού. Τά μάτια του 
πετούσαν φωτιές άπδ τδ σαδισμό. Σταμάτησε, τδν βούτηξε άπ’ τδ σακκάκι 
τδν άνασήκωσε, τδν έφερε κοντά στδ πρόσωπο καί ούρλιαζε: «'Τπόγραφε!» 
Άρνήθηκε, σκουπίζοντας τδ αίμα πού έτρεχε απ’ τή μύτη του. Τότε λύσσα 
τδν έπιασε καί συνέχισε δ ίδιος τδ μαστίγωμα. Πόσο φριχτός υπήρξε αυτός 
ό ξυλοδαρμός. Φτάνει νά σάς πώ τούτο: Δέν μεταχειριζόταν τά ελαφρά εκεί
να μαστίγια πού γνωρίζομε, αλλά κάτι άλλα φτιαγμένα άπδ χοντρές βέρ
γες κρανιάς, ένός μέτρου μάκρος κι’ αυτές πάλι τις έβαζε τρεις - τρεις. Κι1
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ενώ στά στρατοδικεία ή ποινή τής μαστιγώσεοος ήταν το πολύ 40 ξυλιές, αυ
τός για νά κορέση τά άγρια καί χτηνώδη του ένστικτα, μαστίγωνε 200 έως 
500 φορές. "Έτσι αγρια έδειρε τον Δήμαρχο γ ι1 ανταμοιβή τής φιλοξενίας 
του προς αυτούς. Τον έρριξε μπρούμητα. Δυο χωροφύλακες σήκωσαν τά πό
δια του, τά γύμνωσαν κα'ι τά χτύπησε ακράτητα. Σταμάτησε πάλι και έσκυ
ψε κοντά στ' αυτί του κι’ είπε: «άΤπόγραψε». Εκείνος ούτε κουνήθηκε απ’ 
τδ δάπεδο. Τον κύτταξε μόνο και μέ τά μάτια είπε: «’Ό χι». Τότε με τη μπότα 
πού φορούσε, τον κλώτσησε στο μέτωπο. Τού στράβωσε το σαγώνι, τού σπάσε 
κυριολεκτικά τά πόδια, το κορμί του πρίστηκε και τά μάτια του εξογκώθηκαν 
σά δυο μαύρες φούσκες. 'Ολάκερος έγινε ένα τραγικό παραμόρφωμα τής μα
νίας τού Χαμντή. Τον έκαμε κουρέλι. Την καρδιά του όμως δεν μπόρεσε νά 
την νικήση. Ό  Δήμαρχος στάθηκε βράχος. Κ ι1 αυτή ή ηθική καί ψυχική ν ί
κη του μετά από τόσα μαρτύρια, υπήρξε κάτι τό ανυπέρβλητο, καθώς διη
γούνται όσοι έκ των σαράντα σώθηκαν. Τελικά 6 υποδιοικητής απογοητεύ
τηκε καί τον ένέγραψε στούς μελλοθανάτους. Τότε γύρισε στους άλλους. 
Εκείνοι από τήν ανοιχτή πόρτα είδαν τό μαρτύριο τού Δημάρχου, χωρίς νά 
καταλαβαίνουν γιατί τον βασάνιζαν. Μόλις τούς είπαν νά υπογράψουν, ύ- 
πέγραψαν τό χαρτί σάν πρόβατα. 'Τπήρξαν όμως καί μερικοί πού δεν έξετέ- 
λεσαν τήν διαταγή τού Χαμντή, και τούς ένέγραψε κώ αυτούς στο κατάστιχο 
τού θανάτου. Έ τσ ι λοιπόν 18 κατεδίκασε σέ θάνατο, πού θά τούς έκτελούσε 
ο ίδιος, 25 θά τούς έστελνε στο στρατοδικείο μαζί μέ τό χαρτί τής ομολογίας 
καί τούς υπολοίπους, αγρότες, τσοπάνηδες, αγωγιάτες καί ασβεστάδες, τούς 
κράτησε στη φυλακή. Κατά τά ξημερώματα ό βασανιστής πήγε γιά ύπνο. 
ΙΙώ ς μπόρεσε; Τό πρωί, κατά τις δέκα, έδωκε διαταγή: τούς είκοσι πέντε 
νά τούς οδηγήσουν σε μιά δασώδη περιοχή, στο ορος «Γκράντος>, τούς φυ
λακισμένους άγρότας νά τούς αφήσουν ελευθέρους καί νά τούς συνοδεύσουν 
μέχρι τό Σκεπαστό καί τούς δέκα οκτώ νά τούς οδηγήσουν κιΤ αυτούς στο 
■,ιΓκράντος» γιά σφαγή. Τούς έβγαλαν απ’ το σχολείο δεμένους άνά δυο καί 
τούς συνώδευαν ισάριθμοι κομιτατζήδες, μέ επικεφαλής τούς άρχικομιτατζή- 
δες Ζιά μπέη καί Ζεκερία, τον Κασήμ, τον Ά χμ έτ καί τούς αδελφούς Ίλιάζ 
καί Τζαφέρ. Μαζί βγάλανε καί τούς είκοσι πέντε, τούς προοριζομένους δή
θεν γιά  τό στρατοδικείο, ενώ στην πραγματικότητα είχε αποφασίσει ό Χαμν
τή νά σκοτώση κι’ αϊτούς μετά. Μέσα σ’ αυτούς ήτο καί ό αδελφός τού Δη
μάρχου Θεόφιλος Κιακίδης, ό όποιος μόλις είδε τον αδελφό του Δήμαρχο σ’ 
αυτή τήν οίκτρά κατάσταση καταματωμένο, μέ δεμένα τά πόδια, και μή ξέ
ροντας τί πρόκειται νά γίνη, πλησίασε τον Χαμντή καί τόν παρεκάλεσε νά 
τού δοθή ένα μεταγωγικό μέσο γιά τήν μεταφορά του, αυτός όμως άπήντησε: 
«Μεράκ έτμέ τσόκ γιόλγκιτμεγιετζεκ» (Έ ν ν ο ια  σου καί δέν θά πάη πολύ 
δρόμο). Κατάλαβε τότε δ Θεόφιλος τ ί έπρόκειτο νά τούς κάμουν. Στο δρόμο 
τούς χτυπούν άγρια. Σάν έφθασαν στο «Γκράντος» σταμάτησαν. Έ κεΐ τούς
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χώριζαν. Οί 25 άποχαιρέτησαν μέ τά βλέμματα τούς 18. «Κουράγιο τούς 
είπαν. Προηγουμένως ό Χαμντή μέ τούς άλλους, είχαν έκλέξει την τοποθε
σ ία  γιοι τή σφαγή. Τούς ώδήγησαν στο μέρος «Σίρμπου Μαντρινιές'», μιάμιση 
ώρα μακρυά απ’ το Σαμμάκοβο, λίγο πιο ψηλά απ’ τή πλατεία τού «Γκράν- 
του». Έ χει τούς έδεσαν σφιχτά σέ κορμούς μεγάλων δένδρων. 'Έ νας έξέ- 
πνευσε καθ’ οδόν από τά βάσανα. Οί Τούρχοι δμως ένόμισαν δτι έπρόκειτο 
γιά «Τιλκί μπαΐλμασώ (λυποθυμία αλεπούς) χαΐ τον κουβάλησαν μαζί καί 
τόν έρριξαν στά πόδια των υπολοίπων μελλοθανάτων. Ποιος ήταν αυτός, δεν 
γνωρίζομε. Γύρω, σιά ακραία σημεία τοποθέτησε χωροφύλακας σκοπούς, μή
πως έπέμβουν Έλληνες φυγόστρατοι καί τούς γλυτώσουν. Έ τσ ι έξησφαλι- 
σμένος καί απερίσπαστος διέταξε δεκαοχτώ κομιτατζήδες νά σταθούν μέ γυ
μνές τις λόγχες τους, καθένας μπροστά από ένα μελλοθάνατο. '"Γστερα νύοι- 
σε καί κύτταξε ένα - ενα τούς δεμένους. ΥΗταν έχει ό Δημήτριος Παναγιω- 
τάκης άνθρακέμπορος, ένας απ’ τούς πιο σπουδαίους προύχοντας τού Σαμμα- 
κοβίου έως πενήντα πέντε χρόνων, δίπλα του ό Περικλής Κιακίδης, ό Δή
μαρχος, πιό χεΐ δ Κύρχος Ν. Κύρχου.

Ό  Δημήτρης Τζάρτος από την Τρουλιά, δίπλα του ό Λεβέντης 
Κωνσταντίνος Θεοφ. Τζάρτος, νέος είκοσι πέντε χρόνων, πλησίον ό συνο- 
μίληκός του Δημήτρης Κουτσικίδης, ό Κωνσταντίνος Ν. Χριστάκης, έκ Σα
ράντα Εκκλησιών, φυγόστρατος, παρουσιασθείς έθεωρήθη προδότης, είκο
σι πέντε χρόνων κι’ αυτός, ό δάσκαλος Δούκας Δ. Δουκίδης, φερμένος στο 
θάνατο λόγω Ελληνικών φρονημάτων, δίπλα του ό χοιροβοσκός Β. Ευθυ
μίου, ύποπτος δήθεν γιά τό φόνο, ό Κωνσταντίνος Ν. Δουκίδης, ό Γεώρ
γιος Κ. Τζάρτος, εκ Τρουλιας, θείος τού προηγουμένου, ό Φίλιππος Γιαννά- 
κου, ένας εκ των προυχόντων τής Τρουλιας, δ Πολύχρονης Γεωργίου, από 
τόν 'Ά γ ιο  Στέφανο, ό Κυριάκος Μαρινέλλης, συμπατριώτης μέ τόν προη
γούμενο, ό Γιάγκος Γ. Άθανασιάδης εικοσάχρονος, μόλις είχε νυμφευθή κι1 
ή σύζυγος έφυγε στην εξορία έγκυος, ό Κωνσταντής Λαμπρινού, ό Γεώρ
γιος Παπαδόπουλος, από τό Έ ξαμίλι Καλλιπόλεως, έξόριστος στο Σαμμά- 
κοβο καί δ Κωνσταντίνος Κρυσταλλάκης, έκ Περιστάσεως Γανοχώρων, ε
ξόριστος κι’ αυτός στο Σαμμάκοβο. Α φού τούς είδε ολους βγάζει έπιδεικτι- 
κά τό ματωμένο σακάκι του από τό αίμα τού παιδιού τού Βαλή και τό κουνά 
μπροστά στά μάτια τών δεμένων αθώων καί φωνάζει μέ ολη τή δύναμι τής 
λυσσασμένης ψυχής του: «Τό αίμα αυτό, κιαφιρλάρ (άπιστοι), ζητά έκδί- 
κησι!:». «Εΐμεθα στη διάθεσί σου, αίμοβόρε κακούργε, άπήντησε ό Κωνσταν
τίνος Τζάρτος;». Ό  κομιτατζής πού βρισκόταν μπροστά του, σηκώνει τή γρο
θιά του καί τού την καταφέρει στο πρόσωπο. Έσπασε ή μασέλα μέ τά χρυ
σά δόντια καί τό αίμα πετάχθηκε απ’ τό στόμα. Ό  Τζάρτος, δεμένος χειρο
πόδαρα, βροντοφωνεΐ μέσα στο πρόσωπο τού Χ αμντή: «Δεν μάς τρομάζει δ 
θάνατος, τδ αίμά μας θά γίνη μαύρο φίδι, θά σκαρφαλώση στο λαιμό σας



172 Θ Ο Δ Ω Ρ Ο Υ  Π. Κ ίΑ Κ ΙΔ Ο Υ

καί θά σας πνίξηκ Βγήκε απ’ τά ροΰχα του ό Χαμντή καί τραβά τδ πιστόλι 
νά τον κτυπήση, πρόλαβε δ Ζιά καί μ ’ ένα λογχισμδ τρΰπησε τδ σώμα του α
θώου ήρωος. Τδ αίμα πήδησε άφθονο απ’ τή πληγή καί τινάχτηκε στό πρό
σωπο του κακούργου. Στη θέα τοϋ αίματος δ Καϊμακάμης τρελλδς άπδ χαρά 
κουνάει τδ ματωμένο σακάκι καί φωνάζει: «Τούρκ ίντικαμινί μποϊλε άλίρ»

('Έ τσ ι παίρνει την έκδίκησι δΤοΰρ- 
κος) κι’ ή φωνή του μοιάζει μέ μι1- 
κηθμά. Ή  καρδιά τοΰ πλαϊνού παλ- 
ληκαριοϋ Δημήτρη Κουτσικίδη δεν 
βαστά, βλέποντας τδ τραγικό θέα
μα και με μιά υπεράνθρωπη δόνα- 
μι σπάζει τά δεσμά του κ ι’ όρμά ε
ναντίον τοΰ Χαμντη, πού δ θρασύ
δειλος δεν στάθηκε νά τον αντιμε
τώπιση αλλά άρχισε νά τρέχη. Ά 
πδ πίσω δ Κοντσονκίδης, όμως ό
πως ήταν ακόμα σχεδόν δεμένος, 
σκόνταψε κι’ έπεσε κάτω. Την ίδια 
στιγμή ή λόγχη τοΰ τσέτη μπήγε
ται στ ή πλάτη του καί τον αφήνει 
στδν τόπο. ’Έξαλλος δ Χαμντήνδια- 
τάζει νά τούς λογχίσουν ολουτ. 
«Χουτζούμ - χουτζούμ» (έπίθεσι, έ- 
πίθεσι), φωνάζει αγριεμένος 

Κ)νος Θ. Τζάρτος (Ιτώ ν  25) κρατώντας τδ πιστόλι στο χέρι,
ό πρώτος έκτελεσθείς έκ τω ν 18 Καί τ(γ γ ενναϊα παλληκάρια του α

κάθεκτα χΰμηξαν επάνω στά δεμένα θύματα. Σάν μανιασμένοι, τρομεροί 
πάνθηρες κατασπαράζουν τά σώματα τών δυστυχών υπά ρ ξεω ν^). Τδ αίμα 
τρέχει ποτάμι. Οί φάτσες τών κομιτατζήδων λερωμένες άπδ τδ αίμα καί μέ 
τά μάτια έξω απ' τις κόγχες μοιάζουν σαν απόκοσμες. 'Ο Χαμντη βγάζει
πάλι τδ σακάκι του καί τδ βουτά μέσα στά άχνίζοντα αίματα, πού ξεπετάγον- 
ται απ’ τά κορμιά καί τδ τοποθετεί στο δισάκι τοΰ Τζαφέρ για νά σταλή στο 
Νομάρχη, λέγοντάς του, δτι πήραν «ίντικάμ» (έκδίκησι). Ά φοΰ τούς κστα- 
τρύπησαν, δ Τζαφέρ άρχισε νά λύνη τδ σχοινί πού τούς είχε δέσει λέγοντας 
χΟμπιρλερέ λαζίμ όλατζάκ» (θά χρειασθή καί για  τούς άλλους). Μόλις έ
πεσαν κάτοη οί τσέτες χΰμηξαν, σαν κοράκια, επάνω στά πτώματα κι’ άρχι-

1, Λέγεται ότι ό Χαμντη γ ια  να έκδικτμθή άχάμη περισσότερον τον Δήμαρχο Π. 
Κιαχίδη, τον άφησε μέχρι τέλους ζωντανό γ ια  να ϊδή την σφαγή όλων τών crupTrorrpι
ωτών του. Έσφαγιάσβη τελευταίος.
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ΰαν νά ψάχνουν γιά χρήματα, για ρωλόγια, δακτυλίδια. Ό  κομιτατζής πού 
σκότωσε τόν Τζάρτο, έβγαλε τά χρυσά δόντια τοϋ Κωσταντή μέ την ξιφο
λόγχη, (όταν βρήκαμε τούς σκελετούς ένα κρανίο ήταν χωρίς δόντια, κι’ ά- 
λο αύτό καταλάβαμε δτι ήταν τοϋ Κων)νου Τζάρτου). Ό  Χαμντή πέρασε 
πάνω απ' τά πτώματα ρίχνοντάς τους χαριστική βολή. "'Τστερα μια σφυριχ

τά  άταφ α  όστά τω ν 18 κατακρεουργηθέντων 
Σαμμακοβιτώ ν τήν 5-9-15.

τρα αντήχησε πένθιμα. Καλοΰσε δλους τούς έκτελεστάς τής θηριωδίας να 
συγκεντρωθούν και νά φύγουν. 'Ιππεύουν και προχωρούν μέ ταραγμένο το 
μυαλό καί θολό το βλέμμα. Ξαφνικά σταματά ό Χαμντή και λέγει στη κου
στωδία; «Σακίν μπουρντάν κίμσε τζανλή τσίκμασινχ (προσέξτε μή βγή κά
νεις απ’ αυτούς ζωντανός απ’ εδώ). Κ ι’ ύστερα διατάζει νά γυρίσουν πί
σω. Ιναλεΐ τότε τον διαβόητον Χατζή, ένα πιστό σωματοφύλακα, 5 όποιος εί
χε παραπονεθή επειδή δεν συμμετέσχε στη σφαγή και τού λέει: «Άλσού
κιαφιρλαριν καφαλαρα (πάρε αυτών τών απίστων τά κεφάλια). Αυτός δεν 
χάνει καιρό, τραβά μιά μεγάλη, μάχαιρα πού είχε κι’ αρχίζει νά κόβη τά κε
φάλια τών νεκρών. Ή  θέα όμως αυτή τών κομμένων κεφαλιών καί τών ά- 
κεφάλων σωμάτων προξενεί ίλιγγο στον κακούργο. ’Αρχίζει νά τρέμη, τά 
μάτια του αστράφτουν και πετάνε σπίθες,-τρικλίζει, παραλύει καί πέφτει κά
τω. Χτυπιέται σαν σεληνιασμένος. Τρέχουν, τον άνασηκώνουν, δμως μό
λις βλέπει τά αίματα κλονίζεται πάλι κ ι’ άλλοιθωρίζει. Δυο από τούς συνο
δούς τον υποβαστάζουν καί τού προσφέρουν, κατά τό Τούρκικο έθιμο, νά γλύ- 
ψη αίμα ανθρώπινο από τή ματωμένη μάχαιρα τού Χατζή γιά  νά συνέλθη.
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Τον ανέβασαν επάνω στ1 αλογό του. Σκυφτός, αμίλητος καί κατάχλωμος, πε- 
ριφρουρούμενος ύπό των τσετών έρχεται προς τό Σαμμάκοβο. ’Από τότε θά 
τον κυνηγούν εφιάλτες. Τό πρόγραμμά του ήταν νά συνέχιση τή σφαγή, 
σφάζοντας καί τους άλλους είκοσιπέντε. Αυτοί ευρίσκοντο εκείνη τή στιγμή 
σέ μια άλλη δασώδη περιοχή τοΰ ορούς «Γκράντος» φρουρούμενοι από 
κομιτατζήδες. Μέσα σ' αυτούς ε ίν α ι: 6 Θεόφιλος Θ. Κιακίδης, ό πατέρας 
του Κωσταντή, Θεόφιλος Τζάρτος, ό Γιωργάχης Παναγιωτάκης, ό Διογέ

νης Ταχίδης κι’ άλλοι. "Όταν 
έφθασαν στη πλατεία τού 
«Γχράντου> οί σφαγείς, ρω
τάνε τον Χαμντή τί νά κά
μουν τούς άλλους, κι’ έκεΐνος 
από την μεγάλη χόπωσι καί 
τον ψυχιχό κλονισμό, άλλαζε 
ιδέα καί δεν τούς έσφαζε, 
άλλα διέταζε νά αναχωρή
σουν δι1 Άδριανούπολιν. Ε 
κεί έδικάσθησαν όμως άθωώ- 
θησαν απ’ τό δικαστηρίου, 
πού δεν έλαβε ύπ’ όψιν τήν 
ομολογίαν, ώς συνταχθέισαν 
διά τής βίας καί κατόπιν δαρ
μών. Αυτοί ολοι αφού άφέθη- 
σαν ελεύθεροι υπόστρεψαν εις 
τάς οικογένειας των όπου εΰ- 
ρίσκοντο εις τήν εξορία. Ε 

κείνη τήν περίοδο έξετελέσθη υπό των Τούρκων κι’ ό τριακονταετής Δημή- 
τριος Ζλητίδης, προΰχων των Σοψίδων, όστις συλληφθείς νύχτα υπό των 
χωροφυλάκων έθεωρήθη ύποπτος. Ε πίσης έξη από τούς προκρίτους τής 
σπουδαίας κωμοπόλεως Σκοπού έξετελέσθησαν υπό των Τούρκων κατόπιν 
μυρίων βασάνων εξωθι τής πόλεώς των, μέσα εις τούς αμπελώνας. Αυτοί 
ήσαν: ό Σΐμος Σιμόπουλος, διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Σκοπού, ό 
Πελοπίδας Μπαμπατζανίδης, διδάσκαλος, ό Ζαφείριος Ζαφειριάδης, Φαρ
μακοποιός, ό Θεόδωρος Κοκκάλας, έμπορος, ό ’Αριστόδημος Κωνσταντύ- 
πουλος καί ό Παπακυριάκος Κιονσταντόπουλος, 'Ιερομόναχος, αδελφοί καί 
οί δύο τού κατόπιν βουλευτού Νικ. Κωνσταντοπούλου. "Ολοι αυτοί οί φόνοι 
καθώς καί τά τόσα πολλά καί φοβερά βασανιστήρια καί οί διωγμοί δεν 
έγιναν βεβαίως για έκδίκησι τού φόνου ένός μικρού παιδιού, άλλα μό
νον άπό τό μίσος πού υπήρχε στην καρδιά των ιθυνόντων. Τό μίσος 
αυτό έκαμε νά φαντασθούν ότι υπήρχε μυστικό επαναστατικό κομιτάτο Ιτοι-

Τοϋρκοι κομιτατζήδες τοΰ Νεοτουρκικού 
Κόμματος έκ τω ν έκτελεστώ ν τω ν 18.
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μο προς έξέγερσι. 'Ό μως τίποτε απ’ δλα αυτά δεν υπήρχε διότι άν υπήρχε 
κομιτάτο θά ενεργούσε δραστηρίως διά την διάσωσι τουλάχιστον αύτών των 
φονευθέντων. Πολλοί ασφαλώς θ ’ άναρωτηθοΰν, όσον αφόρα τήν περu 
γραφή τής σφαγής, πόθεν τήν γνωρίζομεν. Βέβαια ή γνώσις των γεγονότων 
μέχρι τοΰ διαχωρισμού των ομάδων είναι φυσιολογική, τά διηγήθησαν οί 
διασωθέντες. 'Ό μω ς από κεΐ καί υστέρα; Π όθεν; Ή  αλήθεια είναι δτι στήν 
αρχή κανείς δέν γνώριζε, όμως ένα παράξενο συμβάν, μέ ήρωα ένα έπίσης 
παράξενο άνθρωπο, μάς έφανέρωσε αυτές τις λεπτομέρειες. Θά σάς διηγηθώ 
τούτο τό γεγονός διά νά άντιληφθήτε περί τής αξιοπιστίας των γεγονότων 
τής σφαγής. (Τά πάρα κάτω είναι παρμένα από τό προσωπικό ήμερολόγιο 
τοΰ Κ. Γ. Βουτσοποΰλον.) «Τον Μάρτιο τοΰ 1914, μέ τήν φροντίδα καί την 
έπίβλεψι τοΰ Χουσεΐν Χαμντή, μετεφέροντο από τό Ίσκοΰπ πρόσφυγες Τοΰρ- 
κοι έξ Αλβανίας, διά νά εγκατασταθούν στά έγκαταλελειμμένα βουλγαρι
κά σπίτια τοΰ χωριοΰ Σκεπαστό. Είχε χιονίσει καί οι δρόμοι ήσαν δύσβατοι, 
γ ι’ αυτό πάσχιζαν οΐ χωρικοί νά καθαρίσουν τά χιόνια γιά νά περάσουν απ’ 
τό Σαμμάκοβο τά κάρρα των Τούρκων προσφύγων. Εκείνη τήν ήμέρα στα
μάτησε μπροστά στο μαγαζί μου (τοΰ Κ. Γ. Βουτσοπούλου) μία οίκογένεια 
που ώνομάζετο Μουσταφά μέ 4 παιδάκια ανήλικα που έτρεμαν σύγκορμα 
από τήν γύμνια καί τήν πείνα. 5Έτσι όπως τά έβλεπα κι’ ώς πού νά καθαρι- 
σθή ό δρόμος προσεφέρθηκα νά τούς δώσω ένα ζεστό τσάι μέ ψωμί καί τυρί 
κι1 οτι άλλο υπήρχε στο μαγαζί. Τοΰ είπα έπίσης νά έλθη τήν άλλη μέρα νά 
δοΰμε τί μπορούσε νά γίνη γ ι’ αυτόν. Π ράγματι τον έφοδίασα μέ τρόφιμα 
καί παληά ροΰχα. Έπίσης έφρόντισα καί τά μάτια του, μέ πρόχειρη θερα
πεία, (επασχε από τραχώματα) κι* ύστερα από λίγο έφυγε λέγοντας: «’Αλ
λάχ όμουρλέρ βερσίν^ (ό Θεός νά σου δώση ευτυχία). Κ ι’ όταν πήγε στο 
Σκεπαστό, πάλι δέν τον άφησα καί πάντα όταν τον ευεργετούσα μοΰ έλεγε: 
«Συ άν δέν ήσουν, τά παιδιά μου κι’ εγώ θά είχαμε πεθάνει>. "Τστερα από 
λίγο ό Μουσταφάς διωρίσθη άγροφύλαξ υπό τοΰ Χαμντή στο υποστατικό 
τό λεγόμενο Πολυχρόνογλου. "Οταν έγινε δ φόνος τοΰ υίοΰ τοΰ Βαλή, οί 
Βούλγαροι φονιάδες πήγαν έκεϊ βρήκαν τον Μουσταφά, τον άφώπλισαν καί 
τον τσάκισαν στο ξύλο. Μετεφέρθη δ καϋμένος σχεδόν μισοπεθαμένος στο 
Σαμμάκοβο. Ό  Μουσταφάς είχε ένα γαμβρό, δ όποιος δέν καλόβλεπε τό μα
γαζί μου, ήθελε νά τό λεηλατήση, άλλα δέν εύρισκε τήν ευκαιρία. Τότε μέ 
τό φόνο τοΰ παιδιού τοΰ Βαλή καί τον ξυλοδαρμό τοΰ Μουσταφά βρέθηκε 
ή αιτία. Π είθει δ γαμβρός τον εύεργετηθέντα Μουσταφά νά καταθέσή στάς 
άρχάς οτι δ δράστης τοΰ ξυλοδαρμού του ήμουν εγώ. Πράγματι, αυτός έπά- 
νω στήν έξαψι των πνευμάτων από τό φόνο ξέχασε τί είχα κάμει γ ι ’ αύτόν 
καί μέ κατηγόρησε στον αστυνόμο Ά χμέτ, Αυτός δέν χάνει καιρό καί στέλ
νει στο μαγαζί ένα Τούρκο κομιτατζή, πού μόλις είχε έλθη στο Σαμμάκοβο, 
τεράστιος στο μπόϊ, έμοιαζε σάν Κύκλωπας, νά μέ σκοτώση, ’Εκείνη τήν
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εποχή όλοι τρέμαμε μέ τήν υπόνοια ότι ώρα μέ την ώρα θ ’ άρχίση ή σφαγή, 
"Έτσι λοιπόν μόλις είδα τό σώμα τοϋ Τουρκαλβανοϋ νά γεμίζη τό άνοιγμά 
τής πόρτας τοϋ μαγαζιού μου καί διάβασα στα μάτια του τήν φοβερή 
απόφασι, πού είχε πάρει, ανατρίχιασα. ’Εκείνη τήν στιγμή μέσ’ τό μαγαζί 
ήταν ένας φιλέλλην Αλβανός, 6 Σουλεϊμάν (Χαλβατζής), οστις μόλις είδε 
τον τσέτη βγήκε εζω. 'Έμεινα μόνος. Τότε ζήτησε νά τοϋ γεμίσω ένα δοχείο, 
πού κρατούσε, μέλι. Συμμορφώθηκα. "Όταν τοϋ τύ πήγα, τραβάει τό μα
χαίρι του απ’ το σελάχι και λέγοντάς μου τούρκικα «Κάτς τούρκ ούλντουον- 
τούν» (πόσους Τούρχους σκότωσες;) μου κατεβάζει τό μαχαίρι απάνω μου, 
Έ γώ  άποτραβιέμαι πίσω, χάνω τήν ισορροπία μου καί πέφτω. Σαματάς έ- 
γινε, κουτιά καί ζυγαριές ακούστηκαν νά πέφτουν κι’ έγώ έχασα τις αισθή
σεις μου. Τίποτε άλλο δεν θυμάμαι. Ά πό κείνη τήν ημέρα είχαν περάσει δυο 
χρόνια. Είχαμε έκπατρισθή καί βρισκόμουν μαζί μ’ άλλους συμπατριώτας 
μου στο υποστατικό τού Σουλτάν Ά ζ ίζ  Δέριντσα, (Μ. ’Ασίας), δπου δουλεύ
αμε φτιάχνοντας κάρβουνα για τ ’ ανάκτορα. Μιά Αυγουστιάτικη νύχτα τοϋ 
1917 χτυπά ή πόρτα τού σπιτιού πού μέναμε στο υποστατικό. Α νοίγω  καί 
βλέπω τον προϊστάμενό μας άρχιεπιστάτη Χαλήλ, Τού χρωστούσαμε πολλά 
οί συμπατριώται μου κι’ έγώ για  τήν προστασία πού μάς προσέφερε. *Έτσι 
λοιπόν δταν μοϋ ζήτησε νά μου φέρη ένα μουσαφίρη δεν μπόρεσα νά έναντι- 
ωθώ. Φερτόν είπα. ’Αμέσως συγύρισα, άναψα τό τζάκι καί περίδενα. Σέ 
λίγο μέσ’ τό σκοτάδι δυο μανδυοφόροι μέ κουκούλες στο κεφάλι έφεραν ένα 
φορείο μ' ένα τραυματία πού τό αίμα έτρεχε ακόμη. Πίσω ήταν Χαλήλ. 
Τον άφησαν οί δυο κι’ έφυγαν χωρίς νά ποϋν κουβέντα. Σέ λίγο, αφού το
ποθετήσαμε τό τραυματία στο κρεββάτι, έφυγε κι’ ο Χαλήλ λέγοντας: «Πρό
σεξε κανείς δεν θά μάθη δτι βρίσκεται αυτό τό πρόσωπο εδώ. Δέν θά έπιτρέ- 
πης σέ κανένα νά μπαινοβγαίνη, ό μόνος πού θά έρχωμαι θά είμαι έγώ». Τί 
μπορούσα νά κάμω; Περιποιήθηκα τόν τραυματία, ό οποίος είχε μιά σφαί
ρα άπό μάουζερ στα πισινά του μέρη. Ό  μυστηριώδης αυτός μουσαφίρης 
μου ήταν ένας χονδρουλός βλοσυρός άνδρας μέ κυκλώπειο σώμα καί μιά ά- 
ποκρουστική γενειάδα. Σάν τόν πρόσεξα μοϋ φάνηκε πώς κάπου είχα ξανα* 
δει τή φάτσα του. Αυτός ύπέφερε πάρα πολύ απ’ τόν πόνο δλες αυτές τις ή
μερες καί κάθε τόσο φώναζε «Κάχρολσουν» (ανάθεμα) κι’ αναστέναξε βα- 
οειά. Σέ καμμιά δεκαριά μέρες ή πληγή τού διαμπερούς τραύματος έπουλώ- 
θη κι’ άρχισε νά κάθεται, .αισθανόμενος τόν εαυτόν του καλλίτερα. Ερχόταν 
κι’ ό Χαλήλ καί τοϋ κρατούσε συντροφιά. Μιλάγανε άρβανίτικα καί πολλές 
φορές πήρε τ ’ αυτί μου ΐίς  λέξεις «Ντεμίρ-Κιοϊ», «Ούσκούπ», «Κίρκ Κλισ- 
σέ», καί προσπαθούσα νά καταλάβω. Κάποτε όμως μίλησε ό Χαλήλ τούρκικα 
ρωτώντας τον. «Μήπως τό Δεμίρ - Κιοΐ είναι ή πατρίδα τού Κωσταντή;» κι1 
έδειξε έμενα. Καί τότε διά πρώτη φορά ό τραυματίας άνοιξε τό στόμα του 
σέ τούρκικη γλώσσα καί μέ ρώτησε «Νερελησίν» (άπό που είσαι;) ’Α π’ τό
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Λεμιρ - κιοϊ άπήντησα καί κατάλαβα ποιον άνθρωπο είχα μπροστά μου. ’Η 
ταν αυτός πού θέλησε νά μέ σχοτώση μέσα στο μαγαζί μου. Ή τα ν  ένας 
από τούς άγριους κομιτατζήδες πού είχαν αναστατώσει τό χωριό μας. Ή  
καρδιά μου χτύπησε δυνατά. Ή  ψυχή μου ξεσηκώθηκε. Ή θελα  νά τον δεί
ρω. 'Ό μω ς ήταν μπροστά 6 Χαλήλ, ’Έ σφιξα τή γροθιά μου χαί τον ρώτη- 
αα: Σύ δεν είσαι εκείνος πού έπεχείρησες νά μέ δολοφονήσης; Για δνομα 
τού Θεού, γιά πιο λόγο; Τότε λύθηκε ή γλώσσα του καί μάς είπε την Ιστο
ρία του. Μάς είπε ποιος τον έβαλε νά μέ σκοτοόση καί τί έγινε όταν ά π ο χο  
ρήσαμε από τό Σαμμάκοβα. Μάς μίλησε μέ κάθε λεπτομέρεια για τή σφαγή, 
άρχίζοντας μ1 αυτά τά λόγια. «Βαλαλά μπίλαχα ούστουμιζέ άλλάχ βάρ για- 
ζίκ γιαζίκ». (Μά τον Θεόν πού υπάρχει επάνω μας κρίμα, κρίμα!!) Αυτοί 
(όλοι τό μόνο πού ήθελαν ήταν τό πλιατσικολόγημα καί ή άπογύμνωσις. "Ε- 
τυχα στη θανατική έκτέλεσι των 18 προκρίτων, είπε, καί βρέθηκα μάρτυς 
τής παλληκαριάς των. Μάλιστα «Μπίρ ντελικαλνή βαριεντή} (υπήρχε ένας 
νέος) «νεγκιουρδούμ νέντα γκιουρετζέγιμ έριφίν τζεσαρεντινάϊ (ούτε είδα 
ούτε θά δώ άλλο τέτοιο παλληκάρι) κ ι’ αυτά τά δόντια είναι δικά του, τά 
κρατώ για θυμητικό, καί βγάζει μιά ασημένια ταμπακέρα καί μας έδειξε 
τά χρυσά δόντια, πού δέν ήταν άλλα από τού Κωνσταντίνου Τζάρτου. Αυτός 
ήταν πού μέ τήν ξιφολόγχη έβγαλε τά δόντια του. "Τστερα τή προτροπή μου, 
μάς διηγήθη μέ κάθε λεπτομέρεια τήν σφαγή. Μετά απ’ τή σφαγή, βάλανε 
χέρι καί έλεηλάτησαν τά πάντα. Τότε ζήτησαν οί κομιτατζήδες άπό τόν άρ- 
χηγό τους Ζιά - βέη μερίδιο. Αυτός δμως άρνήθηκε κ ι’ έκεϊνοι τόν σκότω
σαν καί έφυγαν. Τούς κατεδιωξαν γιά τό φόνο τού Ζιά. Βρέθηκαν τότε έ- 
δώ, όπου ό Νουρεντίν - βέης, μεγάλος τσιφλικούχος, (τά κτήματά του ήσαν 
απέναντι άπό τό Χασενεί χασή Δέριντσα), πρώην πρεσβευτής τής Τουρκίας 
εις τήν Ρωσία, Αλβανός τήν καταγωγή, τούς προσέλαβε κρυφά ώς σωματο
φύλακας διά νά τόν προστατεύσουν άπό επιθέσεις Αρμενίων, διότι δ Νου~ 
ρεντίν είχε συντελέσει στον έκτοπισμό των 1 Αρμενίων. Π ράγματι σέ μιά 
συμπλοκή μέ φυγοστράτους ’Αρμενίους τραυματίσθηκε καί έπειδή άνακα- 
τεύθηκε κι’ ή χωροφυλακή, άπεφάσισαν καί τόν μετέφεραν στο σπίτι μου, 
ώστε σέ περίπτωσι άνακαλύψεως νά ερριχναν τά βάρη έπάνω μου, προσποι
ούμενοι αυτοί άγνοιαν. Ευτυχώς δέν συνέβη τίποτε τέτοιο, Σέ λίγο έγινε κα
λά δ τραυματισμένος καί έφυγε. Τό καλό δλης αυτής τής ύποθέσεως είναι 
of πληροφορίες πού μου έδωκε γιά. τήν σφαγή των 18 πατριωτών μου>. Αυ
τή είναι ή Ιστορία δπου άπό τό στόμα ένός άπό τούς σφαγείς μάθαμε όσα 
πάρα πάνω διηγηθήκαμε. Επίσης υπάρχει καί δεύτερη δμολογια Τούρκου 
τσέτη προς έμέ, όταν διέμενα, ώς εξόριστος, εις Σαράντα ’Εκκλησίας. Τά 
πάντα έλέχθησαν ύπό εχεμύθειαν καί έμπιστευτικώς διότι είχον δρκισθή νά 
μή άποκαλύψουν τά τής σφαγής.

Α ΡΙΣΤ Ο Δ Η Μ Ο Σ  Κ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ .—  Έγεννήθη τό

«ΘΡΑΚΙΚΑ» 12
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1873 εϊς τον Σκοπόν Λ. Θράκης (Ε παρχία  Σαράντα Εκκλησιών). Μετά 
τάς προκαταρκτικός σπουδάς εις την «Ελληνικήν Σχολήν» τής γενετεΐρας 
τον, έφοίτησε εϊς το Γνμνάοιον Άδριανουπόλεως, έκ των αρίστων μαθητών 
τού τότε Γνμνασιαρχεΰοντος εκεί διαπρεπούς βυζαντινολόγου καί Έθν, δι

δάσκαλον αειμνήστου Ματθαίου 
ΙΓαρανίκα. Άπεφοίτησεν αριστού
χος τδ 1891 (αργότερα έφοίτησε, 
εγγραφείς επί έν έξάμηνο καί εις 
τδ i Ιανεπιστήμιον ’Α θηνών). Έ- 
δίδαξεν ώς Ελληνοδιδάσκαλος καί 
Σχολάρχης έπί Ιδετίαν εις τά Ε κ 
παιδευτήρια Σκοπού. Άποσυρ θ ε ί ς 
έκ τον επαγγέλματος έπεδόθη εις 
την κοινωνικήν καί πατριωτικήν 
όργάνωσιν τής πατρίδας τον, ίδρύ- 
σας τον Σύλλογον «Όρφέα» καί τδ 
φερώνυμου ’Αναγνωστήριου, τον 
οποίον προήδρενσε συνεχώς, πλουτί- 
σας καί τήν βιβλιοθήκην του διά 
χιλίων περίπου τόμων (μεταξύ αυ
τών καί ολόκληρος ή Μαράσλειος 
Βιβλιοθήκη). Έξελέγη^επανειλημ
μένος 'Έφορος τών Σχολών καί κα
τά τους Βαλκανικούς πολέμους ύ- 
πεδείχθη ομοφώνως καί παμψηφεί 
Δήμαρχος Σκοποϋ. Τδ 1915 διαρ- 
κοϋντος του α ' Ευρωπαϊκόν πολέ

μου έσφάγη υπό τών Τούρκων 24 Σεπτεμβρίου 1915.™ Π Α Π Α Κ Τ Ρ ΙΑ - 
Κ Ο Σ Κ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ .—  ’Αδελφός του προηγουμένου, έ- 
γεννήθη εις τον Σκοπόν τό 1880. Μετά τήν άποφοίτησίν του έκ του Σχολαρ
χείου τής γενετεΐρας του εστάλη εις Κων)πολιν διά Ιερατικός σπουδάς, διά 
λόγους όμως υγείας περιωρίσθη εις απλήν μαθητείαν πλησίον τοΰ έκ μητρός 
συγγενούς (θείου) τότε Επισκόπου Παμφίλου (εις Ταταϋλα), διαπρεπούς 
νομικού καί κατόπιν Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Θάσου, αειμνήστου Με- 
λισσηνοϋ Χριστοδούλου έκ Σαράντα Εκκλησιών (καταγωγής Σ αμμακοβί
ου, έκ μητρός). Τό 1909 έχειροτονήθη υπό τοΰ ίδιου ίερευς (Ιερομόναχος) 
διά τήν Κοινότητα Σκοποϋ. Έκει, σεμνώς ίερατεύοντα, τό εϋρεν ή μαρτυρι
κή του σφαγή υπό τών Τούρκων, μετά πολυώδυνον βασανισμόν (έτάφη σχε
δόν ζωντανός) τρεις ήμέρας μετά τούς άλλους, τον Σεπτέμβριον τοΰ 1915(1).

]. "Ας σφμεκοθί) άτι toed! τίρίτος έκ τών άδθλφών Κωνςττ^τοττούλοι; (κατά σει-
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Θεόδωρος Κοκκάλας. Κυριάκος Κ. Κωνσταντόττουλος, Ιερενς,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΚΑΑΑΣ.— Έ γεννήθη εις την Γένναν περί το 1870, έκ 
μητρδς Σκοπηνής. Τάς προκαταρκτικός του σπουδάς είς την Αστικήν Σχο
λήν τής γενετείρας του συνεπλήρωσε διά προσθέτου φοιτήσεως είς την τότε 
«Έλλην. Σχολήν^ τοΰ Σκοπού. ’Ήσκησεν έπιτυχώς το έμπόριον εις την Γέν
ναν και τήν περιοχήν Βρύσεως (Μπουνάρ - Χισσάρ), από δε του 1908 πε
ρίπου έγκατεστάθη μονίμως είς Σκοπόν, γαμβρός έπ* 1 αδελφή τοΰ έξέχοντος 
ίατροΰ καί Προέδρου τότε τής Κοινότητος αειμνήστου Δημ. Τζούρου. (Τ- 
πήρξεν πρότυπον συνετοΰ άνδρός καί άρίστου πατριώτου. Ή  τραγική θύελ
λα τοΰ Σκοποΰ συμπαρέσυρε και αυτόν μετά των άλλων πέντε είς τον μαρ
τυρικόν τάφον τής αποφράδος Παρασκευής τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ ΙΘ Ιδ ί1).

ράν ήλεκϊίοος δεύτερος) ό Μιιχοετ̂ λ Κωνστσντόιτουλος, άττήλθε ττροωίρως και αυτός, Θάμα: 
της τραγικής τιεριττετΕίας καί των βοκπβαοζικιαμων τής άνσχτρυξεως του τουρκικού 
Συντάγματος (Ίουλ. 1908) έκττνεύσας τήν 27ην του αυτού μηνός, είς ήλικίαν 33 έπων.

1. Συνομήλικος καί σύγχρονος ττρος τούς δ ύ ο  μνημονευθέντας μαΟημάς τού Morr. 
Παρανίκα είς το Γυμνάσιον ‘Αδριονουττόλεως, Άριστόδ. Κωνσταντόττουλον καί Σΐμ, 
Σιμόττουλαν και άδελφίχος αύτόχρημα ς>ίλος άμφοτέρων, υττήρ§ε καί 6  έξ Εύκσρύου
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Σιμός Σ ιμόπουλος.

Σ ΙΜ Ο Σ Σ. ΣΙΜ Ο  Π ΟΧ
ΛΟΣ. — ΙΙρωτεξάλφος καί 
συνεθνομάρτυς των δυο Ινων- 
σταντοποΰλων. Έγεννήθη εΐς 
τόν Σκοπόν τό 1872, κατ’ εΰ- 
θεϊαν δισέγγονος το ο Σίμν - 
τσορμπατζή ( προΰχοντος) 
που άπηγχονίσθη υπό των 
Τούρκων κατά την Έλλην. 
Έπανάστασιν τοΰ Είκοσιένα, 
ώς Φιλικός, μετά τοΰ μεγάλου 
II απανδρέα, προεστού καί 

! Διευθνντοΰ της «Ελληνικής 
Σχολής». Έσπούδασεν εΐς την 
Άδριανοΰπολιν, μαθητής καί 
αυτός τοΰ Ματθ. ΙΙαρανίκα, 
καί ήσκησε κατά σύστημα το 
διδασκαλικόν επάγγελμα, δια- 
κριθείς κυρίως εΐς την Γεω
γραφία καί τά Φυσ ίο γνωστι
κά μαδήματα. Συνειργάσθη 
μετά τοΰ Άοιστοδ. Κωνσταν-

τοποΰλου εΐς την ιδρυσιν τοΰ ’Αναγνωστηρίου (190G) καί εις την όργάνω- 
σιν των οικονομικών τής Κοινυτητος, ώς επίσημος Γραμματεΰς. Ά πό τοΰ 
1909 μέχρι τοΰ θανάτου του (Σεπτέμβριος 1915) διηΰθυνε τά Εκπαιδευτή
ρια Σκοπού, άρρένων καί θηλέων. Έ π ί τής τιμητικής αυτής έπάλξεως τόν

καταγόμενος αείμνηστος διδάσκαλος Ιωάννης Μαγκριώτης^ γεννηθείς τό 1872, έκ 
μητρός Σκοπηνής καί εις τόν Σκοπόν διανυσας τάς προκοτταρκτικάς σπουδάς του. 
"Αποφοιτήσας έκ τοΰ Γυμνασίου "Αδριανουπόλεως τό 1891, συνεπλήρωσε τάς πα ι
δαγωγικός του σπουδάς είς τό τότε Διδασκαλείου "Αθηνών, διά νά άναδειχθή κατόπιν 
εκ τών Ελληνοδιδασκάλων τοΰ υποδούλου Ελληνισμού τών χρόνων του. *Επΐ 40ετίαν 
καΐ πλέον διηέ&υνεν "Ελληνικός Σχολάς έν Θράκη και ’Ανατολή, διά νά κατάληξη 
μετά τόν εκτοπισμόν τού 1922 εΐς τάς "Αθήνας. Ε γκατασταθείς είς Νέαν Σμύρνην, 
διετέλεσεν έπί τι διάστημα καΐ Δήμαρχος αυτής (αναπληρωτής) οπού καί έφονεύθη, 
όλως άναιτίως, κατά τόν έμ<^ύλιον σπαραγμόν του 1944. Διετέλεσεν ωσαύτως μέλος 
τοΰ Διοικητικού Συμβούλιου τού Θ. Κέντρου, ώς άνα<|>έρεται εΐς τάς παλαιοτέρας λο
γοδοσίας τού Σωματείου.
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εΓ’ρεν ο μαρτυρικός του θάνατος, μίαν έβδομάδα πρό των άλλων, εις την θέ- 
οιν «Λυκορυάκα, έξω καί άνατολικώς τοΰ Σκοπού (σύνορα Σκοπού καί Γέν
νας). Π Ε Λ Ο Π ΙΔ Α Σ  Δ. Β Α Β Α ΤΖ Α Ν ΙΔ Η Σ.— Έγεννήθη είς τόν Σκοπόν 
το 1880. Τάς γυμνασιακάς του σπουδάς διήνυσεν έν Άδριανουπόλει, καταρ- 
τιοθείς συγχρόνως καί είς την Βυζαντινήν μουσικήν, τής όποιας ύπήρξεν 
άριστος καί καλλιφωνότατος εκτελεστής. Διετέλεσε επί αρκετά έτη διδάσκα
λος Αστικών Σχολών, ιδίως τοΰ Σκοπού, οπού καί πρώτος είσήγαγε συστη- 
ματικώς τό μάθημα τής Γυμναστικής, είς το όποιον διέπρεπεν, εΐπερ τις καί 
άλλος ένδεδειγμένος είς τούτο μέ τό άγαλματώδες παράστημα καί την έξό- 
χως ανδρικήν έμφάνισίν του. ’Επί των επάλξεων τοΰ καθήκοντος τον εύρον 
τά τραγικά γεγονότα του 1915, δτε καί έσφάγη μετά ιών άλλων μαρτυρι
κώ ς— ΖΑ Φ ΕΙΡΙΟ Σ ΦΛ. Ζ Α Φ Ε ΙΡΙΑ Δ Η Σ — Έ γεννήθη είς τόν Σκοπόν 
τό 18S3. Μετά τήν άποφοίτησίν του έκ τοΰ Σχολαρχείου Σκοπού μετέβη είς 
Κων)πολιν διά φαρμακευτικός σπουδάς. Μετά πολυετή πρακτικήν άσκησιν 
πλησίον διακεκριμένων επιστημόνων φαρμακοποιών, ύποστάς έπιτυχώς τήν 
νόμιμον δοκιμασίαν έλαβε τό πτυχίον τής Φαρμακευτικής Σχολής τοΰ τουρ
κικού Πανεπιστημίου. Μεθ’ ο έγκατεστάθη όριστικώς είς τήν γενέτειράν 
του, πολλαπλώς έξυπηρετών αυτήν ώς σχολικός ’Έφορος, ώς Πρόεδρος Κοι
νοτικών Επιτροπών κ.λ.π. Διά τήν τοίαΰτην πολιτείαν του ακριβώς έπελέ- 
γη καί αυτός μεταξύ τών θυμάτων τής εθνικής τραγωδίας τοΰ 1915. Έσφά
γη όλίγας εβδομάδας μετά τήν τέλεσιν τών γάμων του.

Ε ΙΣ  ΤΟ ΤΣ ΕΘ Ν Ο Μ Α ΡΤΤΡΑ Σ Τ Ο Τ  ΣΑ Μ Μ Α Κ Ο ΒΙΟ Τ

(Έ π ί τή εύρέσει τών λειψάνων των κατά Φεβρουάριον 1919)

Σκάψατε, σκάψατε βαθειά, για τ1 άταφα κρανία 
σκάψατε καί για τά κορμιά πού ή τούρκικη μανία 
τέσσαρα χρόνια στέρησε τοΰ τάφου τήν αγκάλη 
καί άταφα κυλιούντανε, όπως στο ακρογιάλι 
ναυαγισμένου καραβιού κυλιούνται τά συντρίμια, 
κ’ οί λύκοι καί τά όρνεα καί τ’ άλλα τά αγρίμια 
τοΰ δάσους έπαιξαν μ’ αυτά καί τώρα πειά κουφάρια 
κατήντησαν, μά φανερά μάς λένε καί καθάρια:
Κυττάξετέ μας, καύκαλα καί κόκκαλα ριχμένα 
έδώ καί εκεί στις ρεματιές καί στίς σπηλιές χωμένα 
τις μαχαιριές πού φάγανε τά άταφα κορμιά μας 
ας μή ξέχνα καμμιά φορά ή νέα ή γενειά μας 
τό φοβερό μαρτύριο, τη φρίκη, τή λαχτάρα, 
τά δσα δοκιμάσαμε στή μπόρα, στήν αντάρα
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καί είς την κοσμοχαλασιά τού έθνους τή μεγάλη
τότε πού τό Τσανάκ Καλέ χτυπούσαν Ά γγλο - γάλλοι,
στα χίλια εννιακόσια πέντε καί άλλα δέκα
τόν μήνα τον Σεπτέμβριον πού κι1 άνδρας καί γυναίκα
νέος καί γέρος καί παιδί ΰπόφεραν τά μύρια
από τούς Τούρκους τούς σκληρούς, τυραννία καί μαρτύρια.
Αυτή άς είναι ή τιμή πού θά μάς άποδώση
τώρα πού άπ’ τούς Τούρκους πειά ή χώρα θά γλυτώση
είς τής γλυκείας πατρίδος μας τό ματωμένο χώμα
εκεί πού μαρτυρήσαμε κ ι’ αφήσαμε τό σώμα
ατούς λύκους τών βουνών τροφήν καί στ’.άλλα τά θηρία
διά νά εύχαριστηθή τών Τούρκων ή άγρια
■ψυχή, πού πάντα αίματα έπιθυμά νά βλέπη
στο μέρος οπού πέσανε, σ’ αυτό τό μέρος πρέπει
νά στήσουν τού Σαμμακοβιού τά τέκνα μία στήλη
νά γράψουν πώς οί άγριοι καί λυσσασμένοι σκύλοι
οί Τούρκοι οί αιμοχαρείς καί φοβεροί κακούργοι
οί βάρβαροι, οί άσπλαχνοι, άτιμοι καί πανούργοι
μάς έτυράννισαν φρικτά μάς λόγχισαν δεμένους f?
καί μέσα είς τις λαγκαδιές άφήκαν σκοτωμένους, V
χωρίς θυμίαμα καί κερί χωρίς παπά καί ψάλτη! Φ
Μά πότε θά γλυτώσουμε π ’ αυτό τον Εφιάλτη,
Θεέ μας δίκαιε κριτά, τούς Τούρκους τούς αγρίους, 
είς τήν ωραία Θράκη μας στείλε μας πειά ανδρείους 
καί δοξασμένους 'Έλληνας γιά νά μάς έκδικήσουν 
καί δλο τό λογαριασμό αυτοί νά τον ζητήσουν.
Σείς δέ κακούργοι βάρβαροι κι’ άνανδροι δολοφόνοι
μάθετε σαν δέν ξεύρετε πώς έφθασαν οί χρόνοι
κι’ άπ1 τις πληγές π ’ ανοίξατε στά δόλια τά κορμιά μας
ένα λουλούδι αμάραντο θά βγή γιά τή γενειά μας
πού θά σκορπάη μυρωδιά ουράνια καί θεία
είς όλα τά αδέλφια μας, στούς άνδρες, στά παιδιά
καί θά τό λέν ελευθερίά κ ι7 άνάστασι τού γένους
πού από τήν άτίμωσι θά σώση τάς παρθένους
τούς νέους από τή σφαγή, τούς γέρους απ’ τήν πείνα,
νά παύσουν τά μαρτύρια τά τρομερά εκείνα,
τό άτυχο τό έθνος μας πού είδε τόσα χρόνια
καί τή πολλή κ ι’ αβάσταχτη εκείνη καταφρόνια.
Τρυπάτε τύραννοι, σκληροί, τά στήθεια μας τρυπάτε 
μόνο μή λησμονήσετε όπου καί άν θά πάτε
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πώς πάντα θά σας κυνήγα τδ στοιχειωμένο φεϊδι, 
πελώριο θεόρατο, καί φόβο θά σάς δίνη 
δπου καί άν εύρίσκεσθε καί δπου κι* άν πατητέ 
καί δπου κι* άν καθίσετε γιά νά άναπαυθήτε!
’Από δέκα όκτώ Ρωμηούς τδ ’Έθνος δόν τελειώνει! 
μά τώρα πειά πού ή γλυκειά Ελλάς μας μεγαλώνει 
καί μέσα στά Βαλκανικά κράτη θά ύπερέχη 
ήμεΐς άς πάμε θύματα και ή πατρίς άς έχη 
τόσους λειψούς δσοι εμείς, γιά την Ιδέα μόνη 
τον θάνατο δεχθήκαμε, πού τ’ όνομα ύψώνει,
9Ώ ! πάντα αλησμόνητος θά μείνη δ Δουκίδης 
6 Δούκας και δ Περικλής έκεΐνος δ Κιακίδης 
δ Τζάρτος ό λεβεντονειός καί Κΰρκος καί Τακίδης 
δ Μαρινέλης Κυριάκός καθώς κι* δ Κουτσικίδης 
κι* οί άλλοι οί σύντροφοι των δώδεκα σκοτωμένοι 
πού ή μνήμη τους αΙώνια θά μείνη δοξασμένη.
Ναι μάρτυρες πολΰκλαυστοι σείς τού Σαμμακοβίου 
καί νους καί πνεύμα καί καρδιά δι* όλου μας τού βίου 
δεν θάναι μακρυά ’πδ σάς, τά δε όνόματά σας 
πού γράφτηκαν αθάνατα ένώ στά αίματά σας 
τά τίμια βουτήχτηκε ιστορικό κονδύλι 
θά είναι αλησμόνητα ώ τιμημένοι φίλοι 
ή δέ έλεύθερη γενειά καθήκον της θά έχη 
νά έρχεται μέ δάκρυα τδν τάφον σας νά βρέχη!

ΤΟ  ΘΑΤΜΑ

Αΰπη ώς τώρ’ ακούστηκε νά έχουν τά θηρία 
πράγματα σάν αυτά έδώ εγραψ* ή Ιστορία.
Στον κόσμο μέσα στδ ντουνιά τίγρι ήμερωμένη 
ποιδς είδε κι* άπ* τά αίματα νά φεύγη ξαφνιασμένη; 
*Ως τώρα ακούσε κανείς ό λύκος νά άφήση 
τδ πρόβατο πού άρπαξε καί νά μη τδ ξεσχίση!
Μόνον σάν θέλη δ Θεός μπορεί αυτό νά γένη 
μόνον αυτός άπ* τά ψηλά απ' οπού διαμένει.
Σάν τδ προστάξη γίνεται τέτοιο μεγάλο θάμα 
νά ήμερέψη τδ θεριό νά γένη έν τφ άμςι 
ή τίγρι ήσυχο αρνί, δ λύκος περιστέρι 
κι* δ Τούρκος δ φανατικός άγγελος δίχως ταίρι. 
Όδήγησέ με, Μούσα μου, τής Μνημοσύνης κόρη 
επάνω στού Σαμμακοβιού τά ξακουσμένα όρη
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στό μ έ ρ ο ς  πού κρατούσανε του διωγμού την ώρα
οί Τούρκοι τον Θεόφιλον τόν Τζάρτον καί ώς τώρα
ακόμα τρέμ ό δυστυχής δταν τό άναφέρη
πώς τόν βαστούσανε γυμνόν κι’ αύτόν για  το μαχαίρι
μαζί με ένα φίλον του Τακίδη Διογένη
καί πώς θά ήταν σήμερα κι’ οί δύο σκοτωμένοι
άν θαύμα δεν έγίνονταν έξ αίσιο μεγάλο
πού σαν αυτό παρόμοιο κανείς δεν είδε άλλο,
Ή  ώρα έπλησίαζεν ή φοβερή έκείνη 
πού πάντα αλησμόνητη μέσα στο νού θά μείνη 
πού θά τούς έλογχίζανε κι’ αυτούς ωσάν τούς άλλους 
τούς πατριώτας τούς καλούς εκείνους καί μεγάλους. 
Σαμμακοβίτας διαλεχτούς, άξια καί γενναία 
τής Θράκης τής πατρίδος μας παιδιά δέκα - εννέα,
μά έξαφν’ αντιλάλησαν τά δάση καί τά ορη 
καί μιά φωνή άκούσθηκε «Σταθήτε αίμοβόροι» 
«Τούρκοι, κακούργοι, άνανδροι, άγριοι δολοφόνοι». 
Φωνή απ’ τά ουράνια, φωνή οπού νεκρώνει 
τον άνθρωπο εις τήν στιγμή πώχει στο νού νά κάνη 
φόνο, κακούργημα φριχτό, «σταθήτε» καί τούς πιάνει 
τά χέρια, καί τά όπλα τους τά νιώθουνε πεσμένα
στή γή πού λίγο έλειψε νά πέσουν σκοτωμένα 
τά δυο τού Σαμμακοβιού τέκνα, πού τήν πατρίδα 
από καρδιάς αγάπησαν κι’ είχανε τήν ελπίδα 
νά τήν ίδούν ελεύθερη μιά μέρα καί μεγάλη 
νά μάς κρατάη ολους μας στή μητρική αγκάλη 
Τ ι έγινε* πώς άλλαξαν τ  ανήμερα θηρία;
Τίνος νά ήταν άραγε έκείνη ή βαρειά
φωνή, πού τούς διέταξε ν ’ άφήσουν τό μαχαίρι
νά ρίξουν τό τουφέκι τους νά μή σηκώσουν χέρι
επάνω εις τά θύματα τά δυο πούχαν χωρίσει
άπ1 τ’ άλλα, πού τό αίμα τους έτρεξεν ωσάν βρύσι
κι’ έπότισε τις λαγκαδιές γιά νά φυτρώσουν ία
αμάραντα, πού λέγονται « Π Α Τ Ρ ΙΣ  Κ ’ ΕΛ ΕΤΘ ΕΡΙΑ »;
Αυτό είναι μυστήριο ένας Θεός τό ξέρει
π ’ απλώνει απ’ τον ουρανό τό άγιό του χέρι
καί σώζει από φονικό τουφέκι καί μαχαίρι,
τά πλάσματά του δπου ζούν εις τής Τουρκίας τά μέρη.
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ΣΤ Ο Τ Σ  Τ Ο Π Ο Τ Σ  Τ Η Σ  Ε Ξ Ο Ρ ΙΑ Σ

Είναι γνωστόν βεβαίως, δτι ή αιτία του διωγμού δλων των Άνατολι- 
κοθρακιωτών δέν ύπήρξε ό φόνος ένός παιδιού τοϋ Βολή άλλα το ξύπνημα 
των Τούρκων απ’ το λήθαργο πού είχαν περιπέσει, χρόνια τώρα. ΟΙ Τούρκοι 
ουδέποτε υπήρξαν έξυπνοι και ενεργητικοί, άλλα φύσει μοιρολάτρες καί τε
μπέληδες, κατ’ εξοχήν δέ «μπουνταλάδες» διά νά χρησιμοποιήσω τήν τουρ
κική λέξι πού τούς χαρακτηρίζει περίφημα. Δι’ αύτδ έπέτρεψαν στά ζωντανά 
στοιχεία καί φύσει ενεργητικά, τούς ’Αρμενίους, τούς Εβραίους καί προ 
πάντων τούς 'Έλληνας νά κατέχουν τά σκήπτρα στην οικονομία, οιό εμπό
ριο, στην βιομηχανία, στην κοινωνική πρόνοια καί στην έκπαίδευσι, μέσα 
στο κράτος τους. Δίδοντες οί τελευταίοι ελάχιστου, έν σχέσει μέ τά κέρδη των, 
φόρον, έσφράγιζαν τά μάτια των Τούρκων, οί όποιοι είχαν περιπέσει, δπως 
είπα, σέ λήθαργο, λόγφ τής πεποιθήσεως δτι ολα βαίνουν καλά, προς όφε
λος δικό τους. 'Ό μως άνθρωποι χαιρέκακοι καί μισέλληνες, γιά δικά τους 
συμφέροντα, προσπάθησαν νά βγάλουν τούς Τούρκους άπ’ τήν πλάνη καί 
καί τον ύπνο. Τούς ξύπνησαν καί έφεραν τήν μαύρη καταστροφή, σέ κάθε 
μή μουσουλμανικό στοιχείο, μά καί στον ίδιο τον έαυτό τους. Είναι επίσης 
γνωσταί a t δηλώσεις δύο περιφήμων, ΐσως καί από τάς δηλώσεις αύτάς, Γερ
μανών στρατηγών τού Φόν ντέρ Γκόλτς πασά! καί τοϋ Λίμαν Σάντερς πασά! 
Ό  πρώτος έπανελθών από περιοδείαν του άνά τήν Τουρκίαν είπε τά έξής 
στους Νεότουρκους τού κόμματος: «Έ νωσις καί Πρόοδος»: «Περιελθών 
τήν χώραν σας μετά λύπης μου έπείσθην δτι μόνο ή διοίκησις είναι Τουρ
κική. 'Ό λα τά άλλα, δηλαδή οικονομία, έμπόριον, κ.τ.λ. δεν ανήκουν σέ σάς 
αλλά στούς μή μουσουλμάνους καί προ πάντων στούς "Ελληνας τοϋ Κρά
τους σας. Επομένως δέν είσθε σείς κύριοι τοϋ εδάφους σας». Ό  δέ δεύτε
ρος περιελθών δλη τήν Τουρκική Θράκη, είπε στή Ραιδεστόν, στο Διοικητή- 
ριον, ενώπιον άνωτέρων Τούρκων αξιωματικών καί υπαλλήλων, τά έξής: 
«Διά νά κατέχετε σταθερώς καί μονίμως τό έναπομεΐναν τούτο τμήμα, δπου 
εΰρίσκεται καί ή πρωτεύουσα τοϋ Κράτους σας, πρέπει, σύν τοΐς άλλοις, νά 
εκδιώξετε έξ αυτής τάς ξένας μή μουσουλμανικός εθνότητας καί μάλιστα 
τούς 'Έλληνας. Διότι, αυτοί είναι έξηπλωμένοι παντού καί κρατούν τον οικο
νομικόν πλούτον τής χώρας. Θά είναι οί κακοί δαίμονες εις ολον τό Κράτος 
σας, Θά βοηθούν πάντα εισβολέα εις τήν χώραν σας καί θά σάς ύποδουλώ- 
σουν οικονομικώς διά νά σάς έκμεταλλεύωνται, δπως γίνεται μέχρι σήμερον». 
Αυτές οι απαίσιες καί χαιρέκακες δηλώσεις έφεραν αμέσως τά φοβερά καί α
πάνθρωπα αποτελέσματα στον Έλληνοθρακικό κόσμο. "Ετσι, μ’ αυτό τό 
σκοπό, τήν οικονομική ελευθερία, άρχισε ό διωγμός παντός στοιχείου Ελλη
νικού. Χιλιάδες Έ λληνες άπ’ τά χωριά βρέθηκαν στούς δρόμους ̂ δοιποροϋν- 
τες πρός τήν εξορία. Έκπατριζόμενοι οί κάτοικοι τού Σαμμακόβου κατά τήν
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αξέχαστη και αποφράδα εκείνη ήμέρα τής 4ης Σεπτεμβρίου, αποχαιρετού
σαν τις κορφές τοϋ φιλόξενου Μικρού Λιμού, πού τόσους αίώνες τούς περιέ- 
θαλπε ατούς κόλπους του. 5Έ ξω  απ’ τό Σαμμάκοβο ένώθηκαν μαζί μέ τούς 
έκπατρισθέντας των άλλων χωριών, πού άπετελούντο, ώς έπ'ι τδ πλεΐστον, 
από γυναίκες, γερόντους, κορίτσια καί ά νταλίκα παιδιά, Οι άνδρες ήσαν ολοι 
σχεδόν στρατολογημένοι απ' τούς Τούρκους. 'Ό λο αυτό τό ταλαιπωρημένο 
πλήθος έκινεΓτο στο κάμπο σαν ένα μεγάλο ερπετό, βραδυπορώντας απ’ το 
κόπο καί την κακουχία και κατευθύνετο προς νότο, γιά  νά βρή κατάλληλο 
μέρος γιά νά κονέψη. Πόσο τραγική είναι αυτή ή ανθρώπινη αλυσίδα!.., ’Α
σθενείς μέ σβυσμένο μάτι, γέροι στό ψυχορράγημα, χήρες καπαρωμένες τά 
πάντα, γυναίκες μέ άποκαμωμένα νήπια πού κλαΐνε γοερά γιατί τά στήθια 
τής μάννας τους δεν έχουν πιά τό γάλα, πού στέρεψε, άλλες πάλι μαννάδες 
κρατούσαν στήν αγκαλιά τους άνά δύο ασθενικά κι’ ανήλικα παιδιά τους, 
πού κλαΐνε γ ι’ αυτό το παράξενο ταξίδι. Καί κείνες, οί πονεμένες μάννες, 
γιά νά τά παρηγορήσουν λένε ένα σωρό ψέματα. «Νά παιδί μ1 ό μπαμπάς, 
κι’ έδειχναν οί άμοιρες μέ τό χέρι, νά έκεΐ θά πάμε νά τον βρούμε». Ινι1 ε
κείνα τά κακομοίρα και αθώα πλασματάκια, έστρεφαν τό προσωπάκί τους 
νά ίδούν προς τό μέρος, όπου εύρίσκετο ό τόσον αγαπημένος τους πατέρας. 
Μά πούναι τον; Κορίτσια άνέβγαλτα, συνηθισμένα στήν καλοπέρασι καί στά 
πλούτη, βαδίζουν τώρα μέ τρίχινα τσαρούχια στά πόδια τους, καταλασπωμέ
να μέχρι τά γόνατα, τυλιγμένα μέ μαύρα μαντήλια σάν γρηές, κρατώντας 
στά χέρια τους ένα μικρό πολύτιμο δέμα, μερικά ασπρόρουχα. Σκηνές τρα- 
γικώτατες καί συγκινητικώτατες εξελίσσονται καθ’ οδόν. Γυναίκες υψώνουν 
θρήνο γιά τούς άνδρες τους, πού οί Τούρκοι τούς κατεκρεούργησαν. Στέ
κονται στή μέση τού δρόμου, μέ τά μάτια στό κενό καί μοιρολογούν. Τότε 
τις τραβούν οί άλλες. Καί πού πήγαιναν; Κανείς δέν έδινε σωστή άπάντησι. 
Μόνο σάν περνούσαν απ’ τά Τουρκικά χωριά άκουγαν τά πάρα κάτω. «Νέ- 
ρεγε γκιοτουρίορσουνουζ μπού γκιαουρλαρί;» (Π ού τούς πηγαίνετε αυτούς 
τούς άπιστους;) «Βαλουκλαρά γέμ» (ΐροφή γιά τά ψάρια) ήταν ή άπάντη- 
σις τών Τούρκων πού συνώδευαν τήν φάλαγγα. Καί σ’ ένα άλλο χωριό άκοΐ1- 
σαν: «Νέρντε ίντιλέρ μπούκαντάρ γκιαούρ;» (Π ού ήσαν τόσοι άπιστοι;). 
Κι' ήμέρες περνούσαν καί τό τέλος δέν ερχόταν.

'Αρπαγή καί διανομή τής κινητής καί ακινήτου περιουσίας
τών έκπατριζομένων.

Καί ενώ οί κάτοικοι τών χωρίων καί τών κωμοπόλεων, διωγμένοι, τρι- 
γνρνούσαν στους δρόμους καί στά ρουμάνια, μέσα στις λάσπες καί τά κα
ταράχια, ματωμένοι, πεινασμένοι κι1 απελπισμένοι, άφήνοντες τίς περιου
σίες τους καί ό,τι καλό είχαν έρμαια, οί φονιάδες κ ι’ οί διώκτες τους έλυμαί- 
νοντο ότι είχαν αφήσει. Στό Σαμμάκοβο ό υποδιοικητής Χαμντή, αφού ε-
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δείρε, βασάνισε, έσφαξε κι’ έδιωξε, κουράστηκε καί την έπομένη τοϋ διω
γμού, το Σάββατο, άναπαύθηκε σαν θεός του ολέθρου, πού επί έξη μέρες 
έργάσθηκε το κακό. Γΰρω του, δλα τά όρνια καί τά θηρία, οΐ βοηθοί του, 
περίμεναν νά ξεχονραστή, για νά μοιράση την λεία, νά τους πετάξη τά πα
χιά χρέατα. Τήν Κυριαχη 6 Σεπτεμβρίου άρχισε την διανομή των περιου- 
αιών. Πρώτα μάζεψε δλα τά ζώα, υποζύγια βώδια, αγελάδες, πρόβατα καί 
χοίρους, Βρέθηχαν νά είναι 400 ζευγάρια βώδια γιά υποζύγια. Τά 70 ζευ
γάρια έδωρήθησαν στο τουρχιχδ οικοτροφείο, τά δέ υπόλοιπα 330 ζεύγη δι
ένειμε μεταξύ των μουσουλμάνων χωρικών. ’Α π’ τά 20.000 πρόβατα καί κα
τσίκια, άλλα μέν, περίπου 5000, άπέστειλε ώς δώρο στό Νομάρχη Χατζή 
Άντήλ, 6 οποίος διέτρεφε περί τΙς 60.000, εκ διαρπαγής, ζώα στη Ραιδε- 
στό, άλλα δέ, περί τά 500, έδωχε προς συντήρησι τοϋ οικοτροφείου καί τά 
υπόλοιπα μοίρασε πάλι στους μουσουλμάνους των γύρω χωρίων. Τδ ίδιο συ
νέβη καί γιά τις γαλακτοφόρες αγελάδες, συμποσούμενες σέ 2000 κεφάλια. 
’Από δέ τους χοίρους, δσους κατώρθωσαν νά περιορίσουν, διότι στη φασα
ρία διεσκορπίσθησαν στά γύρω βουνά, οί περισσότεροι, άπεστάλησαν, στο 
έμπόριο κ ι’ άλλοι ώς δώρο είς τούς Γερμανούς συμμάχους των, οί όποιοι όι- 
έμενον στίς Σαράντα Εκκλησίες. Τά έπιπλα τών σπιτιών καί τής εκκλησίας 
καθώς καί τά σιτηρά καί τά άλλα είδη διατροφής, τά συνεκέντρωσε σέ μιά 
μεγάλη αποθήκη, τή σφράγισε καί τήν παρέδωσε προς φύλαξιν στον αρχη
γό τής χωροφυλακής γιά ν’ άνοιχθη καί νά πωληθοϋν τά τρόφιμα όταν θά 
παρουσιάζετο ανάγκη. Στό Σκεπαστό καί στίς Σοφίδες οσα έπιπλα είχαν έγ- 
καταλειφθή κι’ ήσαν τά περισσότερα, καί είχαν έναποθηκευθη στην εκκλη
σία, οί ανώτεροι Τούρκοι υπάλληλοι τής Βιζύης, συνεννοηθέντες μέ τούς 
φυλάγοντας αυτά χωροφύλακας, τά διήρπασαν καί τά μετέφεραν νύκτα προς 
έπίπλωσι τών σπιτιών τους. Τά δέ έναπομείναντα αντικείμενα καί ζώα τής 
πλουσιωτάτης κωμοπόλεως Σκοπού, έπωλήθησαν υπό επιτροπής στίς Σα
ράντα ’Εκκλησίες. Τά σπίτια αδέιασαν από κάθε περιεχόμενο, έμψυχο καί 
άψυχο καί τήν νύκτα, όταν φύσαγε αέρας άκουγες τά παντζούρια (παραθυρό
φυλλα) νά χτυπούν. Δέν υπήρχαν πιά οί νοικοκυραΐοι νά τά κλείσουν. Ή  
Τουρκική κυβέρνησις σαν είδε τόσα σπίτια νά μένουν άδεια, σκέφτηκε νά έγ- 
καταστήση Τούρκους πρόσφυγας σ’ αυτά. Στό Σαμμάκοβο, έστειλαν τούς 
πρόσφυγας άπ’ τό Όρτάχιοϊ τής Δυτ. Θράκης νά εγκατασταθούν. "Ομως 
λόγω τού ανωμάλου καί ορεινού έδάφους τού τόπου, καθώς καί τού υπερβολι
κού ψύχους, οί νεοελθόντες ήναγκάσθησαν έκ νέου νά μεταναστεύσουν σ’ άλ
λο μέρος, κουβαλώντας μαζί τους τις πόρτες καί τά παράθυρα τών σπιτιών 
τού Σαμμακοβίου. Έ παψ αν λοιπόν νά χτυπούν πιά κι’ αυτά, άπ’ τον αέρα. 
Έ τσ ι πλέον άχρηστα κι’ αδέσποτα πού έμειναν τά σπίτια οί χωροφύλακες 
γιά ν ’ απολαύσουν καί θέαμα, τά παρέδιδαν στή φωτιά. Τον ’Ιούνιο όμως 
τού 1916 έγκατεστάθησαν, στά έναπομείναντα σπίτια τού Σαμμακοβίου, τρι-
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αχόσιες μουσουλμανικές οικογένειες προερχόμενες απ’ τό Γευγελή τής Μα
κεδονίας. Ή  Τουρκία δι* επιτροπών κατώρθωσε νά βοηθήση τούς δμοφέω
λους της και νά τούς έγκαταστήση στα σπίτια των έκδιωχθέντων 'Ελλήνων. 
’Από τά 1000 σπίτια τού Σαμμακοβίου μόλις τά 300 διεσώθησαν απ’ αυτήν 
την περιπέτεια. Σ ' ολα τά χωριά γίνηκαν μεγάλες καταχρήσεις απ’ τούς α
νώτερους υπαλλήλους τού κράτους, μηδέ τού Νομάρχου έξαιρ θυμένου. Τερά 
σκεύη εκκλησιών διηρπάγησαν, εικόνες κατεστράφησαν, κειμήλια κατεπα- 
τήθησαν. Μόνο στο Σαμμάκοβο, όσον αφορά τήν περιουσία τής εκκλησίας 
και τού σχολείου, καθώς καί κάθε ιερό σκεύος, δεν κατεστράφη μήτε διηρ- 
πάγη και καμμία, επ’ αυτών των .πραγμάτων κατάχρησις δεν παρετηρήθη. 
Πολλά έλέχθησαν γι' αυτό. "Ίσως συνέβαλε ή περιφρούρησις των ιερών αν
τικειμένων υπό τού παραμειναντος Σάββα Λακίδη, ίσως ο φόβος τον όποιον 
είχαν οί υπάλληλοι γιά τον υποδιοικητή Χαμντή. Διά τά άλλα πράγματα, 
προς αποφυγήν καταχρήσεων, συνεστήθη τότε στίς Σαράντα Εκκλησίες Ε 
πιτροπή, ή οποία θά πουλούσε σέ δημοπρασία δλα τά είδη γενικώς, προς ό
φελος τού κράτους. 'Ό μω ς παρ’ ολον τούτο έσημειώθησαν πλεϊσται όσαι κα
ταχρήσεις και μάλιστα υπό τής ίδιας τής Επιτροπής, ή όποια έπαύθη και 
άνέλαβε πάλι ο υποδιοικητής, ό όποιος όμως συνέχισε τό έργο τής επιτροπής. 
’Ακόμη κι’ οί χωροφύλακες, οί όποιοι έφύλαγαν τά πράγματα, έκλεβαν κοφ. 
τά πουλούσαν. Στο Σαμμάκοβο, κοντά στο Διοικητήριο, υπήρχαν άποθηκευ^ 
μένες μηχανές SINGER. Κλέψανε έξήντα, αφού τρύπησαν ένα τοίχο τής. 
αποθήκης καί τις πούλησαν χωρίς νά πάρη μυρουδιά κανείς. Κ ι1 οί δάσκαλοι 
τού οικοτροφείου δεν έμειναν αργοί σ’ αυτό τό «γλέντικ Πολλοί έξ αυτών 
μαζί μέ αξιωματικούς, χωρίς νά φοβούνται, φόρτωναν ολόκληρα αμάξια, 
μέ κλεμμένα σκεπάσματα, κουβέρτες, στρώματα κι’ ό,τι άλλο χρήσιμο καί 
πολύτιμο υπήρχε, προφασιζόμενοι οτι είναι γιά τά στρατιωτικά Νοσοκομεία 
καί κατευθύνοντο στά παζάρια οπού έπωλούσαν τά κλοπιμαία σέ ευτελείς 
τιμές. Κ ι’ ό ίδιος ό υποδιοικητής τού Βουνάρ Χισάρ ήλθε προσωπικώς, φόρ
τωσε κάμποσα αμάξια μέ τέτοια είδη, δήθεν γιά τό οικοτροφείο των Σαράν
τα Εκκλησιών, καί τά έπώλησε προς ίδιον συμφέρον στο παζάρι τού τόπου 
του. ’Αξιωματικοί τού πυροβολικού έκαμαν άλλη προμήθεια. Μάζεψαν όλα 
τά χάλκινα σκεύη, τεντζερέδες, ταψιά κ.τ.λ. τά φόρτωσαν καί τά άπέστεί- 
λαν στη Κων)πολι γιά νά χρησιμοποιηθούν δήθεν γιά βλήματα στο Τουρκι
κό πυροβολικό. Στην Πόλι ζυγιάσθηκαν καί βρέθηκαν πώς μετεφέρθηκαν 
χάλκινα αντικείμενα βάρους 40.000 οκάδων, τά όποια έπώλησαν μ’ ένα γρό- 
σι τήν οκά. Έκεΐνο πού οί Γερμανοί είπαν, τόβαλαν οί Τούρκοι σέ άμεσο έ- 
φαρμογή. ^Έπρεπε νά γίνουν οίκονομικώς ανεξάρτητοι. 'Ό μω ς δυστυχώς 
κατέστρεψαν, χωρίς ούδέν αυτοί νά δημιουργήσουν, ώστε νά δικαιολογηθή 
τουλάχιστον έτσι ή τόση καταστροφή.
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Στήν 'Ηράκλεια.

Μέρες τώρα τ' αμοιρα γυναικόπαιδα κ ι’ οί γέροι σέρνονται στους δρό
μους. Πότε στρίβουν προς άνατολάς καί πότε προς το νότο. Είναι σαν μια 
σειρά κάμπιες, που όπου πάει ή πρώτη ακολουθούν κι' οί άλλες καί Υπάρ
χουν στο δρόμο τόσοι κακοί άνθρωποι που θάθελαν νά τ'ις τσαλαπατήσουν 
καί νά τις λυώσουν, αυτές τις ανθρώπινες κάμπιες. Τό τί τράβηξαν οι δεκά- 
ξη χιλιάδες άνθρωποι πού βρέθηκαν στους δρόμους, τά περιγράφει σύντομα 
καί χαρακτηριστικά ο διδάσκαλος Λεωνίδας ΙΙεγιάδης, από την Γέννα, στο 
έγγραφο πού έστειλε προς την Παναγιύτητά του τον Πατριάρχη Κων) 
πόλεως Γερμανό, ώς εκχλησι γιά την σωτηρία τόσων ανθρώπων. Έ τσ ι λοι
πόν, σ' ενα τμήμα αυτού τού εγγράφου λέγει: «Τό Κομιτάτον τής έξονττό- 
σεως τού Ελληνισμού εντός 8 ήμερων έξεδίωξε τό Σαμμακόβιον, την Τρου- 
λιάν, τό Σκεπαστόν, Σκοπόν καί "Αγ. Στέφανον, ήτοι μέ πληθυσμόν 16.000 
περίπου κατοίκων, άφού έξήσκησαν επ’ αυτών, αδιακρίτως φύλου, βίαν καί 
τυραννίαν. Τάς περιουσίας των διήρπασαν κατά τρόπον άνήκουστον, καί 
μόνον διά ξώσης δυνάμενον κατά τι νά παρασταθή. ’Αφού δέ κατέστησαν 
αυτούς κυριολεκτικώς ζώντα πτώματα, έπεβίβασαν επί τουρκικών αμαξών, 
χωρίς νά έπιτρέψωσιν αύτοϊς νά λάβωσιν έκαστος είμή μόνον άνά έν έφά- 
πλωμα καί πέντε (5) ημερών άρτον. Τά κοσμήματα των γυναικών διήρ
πασαν μέ τον πλέον βάρβαρον καί αίσχος ποιοϋντα εις πάντα άνθρωπον τρό
πον, τά δέ παιδία έγκαταλε υφαντές γυμνά καί ανυπόδητα έδιωξαν προτρο- 
πάδην μετά τών γονέων των, θρηνούντων καί όλολυζόντων. Κατά τάς ά- 
φηγήσεις Τούρκου άμαξα, διηγηθέντος μοι λεπτομέρειας επί τής δραματι- 
κοτάτης ταύτης σκηνής, αί φωναί τών έγκαταλειπόντων την πατρίδα δυστυ
χών προσφύγων άνήρχοντο μέχρις ουρανού. Οί πρόκριτοι τών χωρίων έτυ- 
ραννούντο έπί έβδομάδα ολόκληρον εντός φυλακών, δερόμενοι καί προπη- 
λακιξόμενου. Κάποτε, ύστερα από έξη μέρες αγωνίας, πορείας καί πολλών 
περιπετειών, διασχίζοντες, άσκοπα, βουνά καί λαγκάδια, άφήνοντες καθ’ ο
δόν κάμποσες έκατοντάδες νεκρούς, έφθασαν στήν Ηράκλεια τής Προπον- 
τίδος (Μαρμαρά), πόλι παράλιο, γειτονεύουσα μέ την Ραιδεστό. ΟΙ κάτοι
κοι αυτής τής άρχαιοτάτης καί περιφήμου πόλεως είχαν έκδιωχθή έλεεινά, 
τρισάθλια καί ομαδικά πριν από ένα χρόνο. Παρέμειναν σ’ αυτή μόνο λί
γοι μουσουλμάνοι που είχαν έλθει μετανάστες απ’ τά Ιω άννινα  καί οί ό
ποιοι είχαν ενεργήσει αυτή την έκδίωξι διά νά καταλάβουν έτσι τά σπίτια 
καί τις περιουσίες τών Ελλήνων. ’Α π’ τά 500 σπίτια πού υπήρχαν, μόνο τά 
200 ήσαν ακατοίκητα. Έδώ σ’ αυτή την χαροκαμένη καί μισοκατεστραμμέ- 
νη πόλι έφεραν νά έγκαταστήσουν τούς δμογενεΐς τού Σαμμακόβου, Σκεπα
στού, Τρουλιάς, Σκοπού, 'Αγίου Στεφάνου καί άλλων χωρίων τής περιηε- 
ρείας. Σαν πρόβατα τούς έσπρωξαν σάν έφθασαν καί τούς στρίμωξαν,
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16.000 ανθρώπους, μέσα σ’ αυτά τά 200 Ετοιμόρροπα σπίτια, στα καφενεία, 
ατά σχολεία, στις αχυρώνες καί στους σιαύλους, στις εκκλησίες, στίς βάρκες 
και τά καΐκια, σαν ζώα, χωρίς σκεπάσματα και προ πάντων χωρ'ις ψωμί. Μέ
σα σ’ ένα σταύλο πού μόλις χωρούσε καμμιά δεκαριά ή δέκα πέντε ζώα, στοί
βα χθη σαν περ'ι τούς 150 άνθρωποι. "Οσοι βέβαια ή σαν ευπορώτεροι, δηλαδή 
κατώρθωσαν νά εύρεθούν μέ λίγα χρήματα, ενοίκιασαν σπίτια ή δωμάτια 
από τουζ Τούρκους και αγόραζαν τρόφιμα, όμως το πλήθος, μή έχον τίποτε 
άλλο, εκτός από τό έλεος τού Θεού, περίμεναν νά ζήσουν μ’ ο,τι θά τούς έ
διδε ή Τουρκική κυβέρνησις. Κ ι’ αυτή πάλι μέ την σειρά της έσκόπευε νά ε
ξόντωση κάθε ’Ελληνικό στοιχείο. ΙΙρόβατα περίμεναν νά ζήσουν άπ1 τους 
λύκους. Μέσα σέ δυο μήνες, πού έμειναν .εκεί, έδωσαν σέ κάθε άτομο μια 
οκά σιτάρι, μιάμιση οκά καλαμποκάλευρο καί λίγα πίτυρα κι’ αυτά πάλι ό
χι σ’ όλους, μά μόνο στίς φτωχότερες οικογένειες. Τ Ι πείνα άρχιζε νά μα- 
στιζη τούς στοιμωγμένους ανθρώπους. ΤΕτσι λοιπόν δυστυχείς υπάρξεις, 
γυναίκες Εξαθλιωμένες, πού είχαν χάσει κάθε είδους θηλυκότητος, παιδιά 
σκελετωμένα, γέροι πεινασμένοι, κοριτσόπουλα ανυπόδητα, τριγνρνούοαν 
ολοι στην αγορά τής Ηράκλειας. Τρισάθλιοι, μέ μούτρα ζαρωμένα, τρικλί
ζοντας δώθε κείθε, πεθαίνοντες μεσ' τούς δρόμους, προκαλούντες τον οίκτο 
παντός, έκτος τών Τούρκων, οί οποίοι κΰτταζαν πώς θά έκμεταλλευθούύ, 
πώς θά εξοντώσουν. Κοντά σ’ αυτό ήλθε κι' άλλο κακό, ή ψείρα. Επειδή μΙ- 
σα σ' ένα μέρος έμεναν τόσοι κι’ ή καθαριότης ήταν τύ τελευταίο πράγμα πού 
μπορούσε νά γίνη, ή ψείρα ήλθε κι’ αυτή ν ’ απομυζά τό αίμα τών ανθρώ
πων. Κ ι’ ύστερα δεν μπορούσαν νά έξέλθουν άπ1 τις πύλες τής Ηράκλειας, 
νά πάνε σέ γειτονικές πόλεις καί χωριά νά δουλέψουν, νά ζήσουν. Έ π ί ποι
νή θανάτου άπηγορεύθη ή έξοδος απ’ την πόλι. ’Αφού είδαν οί ομογενείς 
την άστοργία (!) καί την ολοσχερή έγκατάλειψι τής Τουρκικής Κυβερνή- 
σεως,άρχισαν νά πωλούν κάθε αντικείμενο πού μπορούσε νά πωληθήΑΑνδρες 
γυναίκες, παιδιά, μ’ ένα αντικείμενο στο χέρι τριγυρνούσαν μήπως καί μπο
ρέσουν νά τό πωλήσουν όχι, στην άξια του, πού τέτοιο πράγμα!... μά για 
ένα κομμάτι ψωμί. Τότε μαζεύθηκαν στην Ηράκλεια, κάμποσοι Εβραίοι 
κι’ άλλοι τοκογλύφοι, σάν κοράκια πού μυρίστηκαν ψοφήμι, γιά ν ’ αγορά
ζουν ό,τι ήταν πολύτιμο, προ πάντων χρυσαφικά, δακτυλίδια, σκουλαρίκια, 
βραχιόλια κ.τ.λ. πού οί άμοιροι έκπατρισθέντες, πεινασμένοι, πωλοΰσαν σέ 
εξευτελιστικές τιμές. Τότε, συνέβησαν ένα σωρό αδικίες καί βρωμιές, πού 
άναρωτιώταν κανείς άν αυτοί πού τις έκαμαν ήσαν άνθρωποι. Μιά μάννα, μή 
έχοντας τίποτε άλλο, πήρε τό νυφικό της φόρεμα καί πήγε νά τό πώληση 
ατούς Τουρκαλβανούς πρόσφυγας, πού έγκατεστάθησαν στήν Ηράκλεια, πι
στεύοντας ότι θά βρή κάποια κατανόησι σ’ αυτούς κι’ έτσι νά πάρη ψωμί γιά 
τά δυο μικρά, μωρά σχεδόν, παιδιά της. “Αρχισε τά παζάρια μ’ έναν. Τού 
ζήτησε 10 γρόσια, ένώ ή αξία του ήταν 100. Ε κεί κοντά ήταν ένας Τούρ
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κος ναυτικός, ο όποιος αφού το έξήτασε, προσεφέρθη νά τό άγοράση καί 
τής έδωσε έξη μεταλλικά, δηλαδή ένα καί μισό γρόσι. Αυτή έδέχθη νά τής 
δώση 5 γρόσια. Αυτός ανένδοτος. Εκείνη κατέβηκε στα 3 γρόσια. 'Ό μως 
δ άσπλαχνος ναύτης, άρπαξε άπ’ τά χέρια τής δύσμοιρης μάννας τό φόρε* 
μα, βούτηξε και τά έξη μεταλλικά καί τής ε ίπ ε : «Αυτά τά φορέματα εΐναι 
Τουρκικά! πού τά βρήκατε σεις;» Δεν πρύφθασε νά μιλήση ή γυναίκα κι’ έ- 
πεσαν επάνω της οι παρακείμενοι Τουρκαλβανοι, αφορμή περιμένοντες. Ή  
κακομοίρα δαρμένη καί ματωμένη μόλις έφθασε στήν αποθήκη, έπεσε πρού- 
μυτα, αγκάλιασε τά μωρά της κι’ άρχισε νά κλαίη μέ πύρινα δάκρυα. Εκεί
νη καί τά μωρά της νστερ’ από λίγο έξέπνευσαν έκεΐ, από πείνα. Ποιος μπο
ρούσε νά την βοηθήση; Κ ι1 όσοι πάλι κατώρθωναν νά πωλήσουν κάτι κι’ 
έτρεχαν νά πάρουν ψωμί, πάλι πέθαιναν. Αίτια τό 'ψωμί. Οί άπληστοι Τουρ- 
καλβανοί έζνμωναν πίτυρα, μαζεμένα από ναυάγια καί τά πωλούσαν στους 
δυστυχισμένους. Αυτοί τό έτρωγαν ζεστό αυτό τό κατασκεύασμα, γιατί κρύο 
ήταν αδύνατο νά φαγωθή, έπιναν άφθονο νερό μετά καί τ’ αποτέλεσμα ήταν 
νά βρουν αμέσως τον θάνατο καί μάλιστα μέ φριχτούς πόνους στη κοιλιακή 
χώρα. ’Α π’ αυτό λοιπόν τον συνωστισμό, τις κακουχίες τήν βρωμιά καί τήν 
δυσωδία πού άνεπτύχθη, τήν ψείρα καί τήν πείνα κ ι’ έν γένει τήν ανθυγιει
νή κατάστασι των εξόριστων, μετεδόθησαν σέ λίγο επιδημίες φοβερές μετα
ξύ των ομογενών. Καθημερινώς πάνω από 40 νεκρούς μάζευαν άπ’ τούς 
δρόμους καί τά αχούρια. Ή  ζωή πιά ήταν μαρτύριο. Ή  κόλασις ασφαλώς 
θά ήταν ήπιωτέρα. Μακάριοι εκείνοι πού πέθαιναν. 'Ό λη ή πόλις ήταν μιά 
πληγή, ένα πεινασμένο στομάχι καί μιά φωνή, πού μέ τό στόμα τών παι
διών φώναζε, «Μανέ ψωμί»... Ό  Μητροπολίτης Βιζύης καί Σαμμακοβίου ό 
όποιος έμενε κι’ αυτός στήν Ηράκλεια, μαζί μέ τούς εξόριστους, βλέποντας 
τούτο τό φοβερό κακό πού συνέβαινε στο ποίμνιό του, τήν έξαθλίωσι καί 
τήν πείνα, έγραφε στή Κων)πολι, στα Πατριαρχεία καί τούς παρακαλούσε 
νά λάβουν μέτρα. Τό Πατριαρχείο έδωσε 120 λίρες πού άπεστάλησαν αμέ
σως μά πού δεν έπήρκεσαν ούτε γιά ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Ή  Κυβέρνη- 
σις πάλι σκοπόν έχουσα τήν τελειωτική έξόντωσι, άπεφάσισε νά έκδιώξη 
τούς ^Ελληνας στά βάθη τής Μικρός ’Ασίας, οπού ήλπιζεν οτι διά τών κα
κουχιών καί τών στερήσεων θά άπέθνησκαν καθ’ οδόν. Αυτό τό σχέδιο τό έ
βαλε σέ εφαρμογή αμέσως από τάς 17 Σεπτεμβρίου 1915.

Ή  διασπορά τών όμογενών στήν Ανατολή  
καί στά χωριά τής Θράκης.

Ή  'Ηράκλεια είχε γίνει πιά ένα λοιμοκαθαρτήριο. Ή  δυσωδία πού ά
φηναν τά πτώματα κι’ ή ακαθαρσία, οί άρρώστειες πού άρχισαν νά λαμβά
νουν διαστάσεις καί απειλούσαν νά σκοτώσουν τούς πάντας, ακόμα καί τούς 
μουσουλμάνους, διάκρισι ή αρρώστια δεν κάνει, έκαμαν, ώστε οί Τουρκικές



192 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. Κ ΙΑ Κ ΙΔ Ο Υ

’Αρχές, μετά από πολύωρο σύσκεψι νά αποφασίσουν την αποστολή των προ
σφυγών στα ενδότερα τής Μικράς ’Ασίας. 01 αποστολές θά γίνονταν μέ τά 
πλοιάρια που έφερναν στρατιωτιχάς προμήθειας στο Τσανάχ - Καλέ. Διά 
νά μή διαφυγή χάνεις έχ των προσφυγιάν, μεγάλη δΰναμις χωροφυλάχιον 
έτοποθετήθη γύρω από την Η ράκλεια προς αύστηράν έπιτήρησιν. Ή  πρώ
τη αποστολή έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου βιαστικά κάπως, διά τήν έξης αι
τίαν; Ό  ομογενής μας Καλούδης Αασχαρίδης, υπολοχαγός στον Τουρκικό 
στρατό, υπηρετών στη μεραρχία του Μουσταφα Κεμάλ πασά και τραυματι- 
σθείς στο μέτωπο του Τσανάκ - Καλέ, έχασε τό χέρι του. Παραμένων στην 
Κων)πολι καί μαθών διά τον εκπατρισμό τής οικογένειας του καί τήν βίαια 
έγκατάστασί της στην Ηράκλεια, παρουσιάσθη στή Τουρκ. Κυβέρνησι, καί 
έζήτησε τήν άδεια νά παραλάβη τήν οίκογένειά του έκ τής Ηράκλειας καί 
νά τήν έγκαταστήση εις τήν Πόλη. Ή  άδεια έδόθη κι’ ό υπολοχαγός έφθα- 
σε στή Τσορλοΰ (Τυρολοη) ξητήσας τήν άδεια τοϋ υποδιοικητου, αφού έ- 
πέδειξε τά χαρτιά τοϋ στραταρχείου, νά πάρη τήν φαμίλια του καί τούς 
συγγενείς του. Ό  υποδιοικητής έδωσε κι’ αυτός μέ τήν σειρά του τήν ά
δεια καί τον άπέστειλε στήν Η ράκλεια. Ταυτοχρόνως δμως αυτός έτηλεφώ- 
νησε στο Μουδίρη τής Ηράκλειας νά επιβίβαση αμέσως τήν οικογένεια σέ 
οίοδήποτε πλοιάριο καί νά τήν μεταφέρη στήν Μικρά ’Ασία, διά νά μήν τήν 
βρή ό υπολοχαγός. Πράγματι ό Μουδίρης αμέσως έπεβίβασε τήν οίκογένε-ttt 
καί πάντα συγγενή τοϋ Λασκαρίδη, ώς καί κάμποσους άλλους ομογενείς σέ 
ένα μικρό καΐκι καί τούς άπέπεμψε. "Όταν έφθασε ό υπολοχαγός έκεΐ ζητών 
τήν οίκογένειά του, ό Μουδίρης «λυπήθηκες κατάκαρδα διότι δεν μπορούσε 
νά τον έξυπηρετήση, καθ’ ότι τήν προτεραίαν είχαν σταλή, έν άγνοια του 
δήθεν, στήν ’Ανατολή. Αυτή υπήρξε ή πρώτη αποστολή καί ή κατόπιν δια- 
σπορά των Ελλήνων ατά πέρατα. "Οσον αφορά τήν οικογένεια τοϋ ύπολο- 
χαγοϋ Καλούδη Λασκαρίδη, αϋτη μετά από πολλές περιπέτειες κατόρθωσε 
νά βγή στήν Καλλικράτεια, όπου έσπευσε ό έν τω μεταξύ πληροφορηθείς 
περί αυτού, Αασχαρίδης, τήν παρέλαβε καί τήν μετέφερε στή Κων)πολι. 
Κ αθ’ όλη τήν διάρκεια τοϋ Σεπτεμβρίου καί στις αρχές τού ’Οκτωβρίου, οί 
Τούρκοι μετέφεραν συνεχώς ομογενείς στήν ’Ανατολή. Τούς έπεβίβαζαν βι- 
αίως σέ σαπιοκάραβα καί σε πλοΐα καρυδότσουφλα, βάρκες πραγματικές, 
για νά τούς περάσουν απέναντι. Ζητούσαν ναϋλα δέκα γρόσια τό άτομο. Μά 
επειδή ούτε ένα μεταλλίκι δέν είχαν οΐ άμοιροι, άλλους τούς έγδυναν από 
κάθε αντικείμενο καί τό πωλοϋσαν καί γιά άλλους πτωχούς, μή έχοντας 
μήτε ρούχα, έπαιρναν τά ναϋλα διά τής βίας από τούς εΰπορωτέρους. Π ολ
λές καταχρήσεις έγιναν επάνω σ’ αυτό τό θέμα των ναύλων έκ μέρους των 
χωροφυλάκων. Μάθαιναν ποιοι ή σαν οΐ πλουσιότεροι, τούς καλοϋσαν στήν 
αστυνομία καί κεϊ τούς μαστίγωναν γιά  νά τούς εξαναγκάσουν νά δώσουν 
10 έως 20 λίρες, δήθεν γιά τά ναϋλα των άπορων καί των μή έχόντων. Πολ
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λοί έκ των όμογενιον πιστεύοντες οτι στην ’Ανατολή, θά καλλιτέρευε ή θέσι 
τους, πρόθυμα έτρεχαν νά έπιβιβασθούν ατά πλοιάρια. 'Ό μω ς ή θάλασσα, 
κι’ αυτή, άρχιζε νέο μαρτύριο στους καϋμένους, που σ’ αυτή είχαν ζητήσει 
την σωτηρία τοί'ς, λές καί είχε συμμαχήσει μέ τους Τούρκους. Κύματα θε
όρατα σηκώνονταν στό μεσοπέλαγο καί κεΐ οΐ δυστυχείς έβλεπαν έναν άγριο 
θάνατο νά έρχεται, τον πνιγμό. Πολλούς οί Τούρκοι ναύτες τούς πέταγαν 
στή θάλασσα γιά νά σωθούν αυτοί κ ι’ άλλες πάλι φορές τό καϊκάκι βυθιζό
ταν αύτανδρο. 'Όσοι κατάφερναν νά περάσουν απέναντι, καί πέρασαν πολ
λοί, τούς άπεβιβαζαν στην Πάνορμο κι’ από κεΐ τούς προωθούσαν στό Βα- 
ληκεσέρ, όπου τούς χώριζαν κατά πέντε - έξη οικογένειες καί τούς διεσκόρπι- 
ζαν στα γύρω χωριά χωρίς ψωμί μέσα σέ φτώχεια καί. κακομοιριά. Πουθε
νά δεν τούς δέχονταν, τούς έδιωχναν κ ι’ εκείνοι συνεχώς γύριζαν, ώσπου στό 
τέλος έπεφταν στους δρόμους καί πέθαιναν. Οί συγγενείς τούς έθαβαν, μά οί 
Τούρκοι τούς ξέθαβαν καί τούς άφηναν νά τούς φάνε τά σκυλιά καί τά όρ
νεα, γιατί δεν ήθελαν απίστους κοντά στούς δικούς τους ανθρώπους. *Αλ- 
λους πάλι τούς άπεβίβαζαν στην Νικομήδεια, γιά νά τραβήξουν καί κεΐ ένα 
σωρό άλλα βάσανα. Πάνω από τούς μίσους, των έλθόντων στην Ηράκλεια, 
διεσκορπίσθησαν στήν ’Ανατολή. Καί θά τούς περνούσαν ολους άν δεν στα
ματούσαν νάρχωνται τά καραβάνια. Τά ’Αγγλικά τορπιλλοβόλα, περιπο- 
λούντα στή θάλασσα τής Προποντίδος κατέστρεφαν καθημερινώς ένα σωρό 
τέτοια πλοιάρια, κι’ αυτά πια έπαψαν νά έρχωνται, μπροστά σέ τέτοιο'κίν
δυνο, απ’ την ’Ανατολή. ‘Έ ξη χιλιάδες ομογενείς έμειναν στην Ηράκλεια, 
πού ευκαιρία βρήκε ό Μουδίρης της νά τούς βάλη νά έργάζωνται στήν κατα
σκευή λιθοστρώτου (καλντιρίμι) στούς κεντρικωτέρους δρόμους κι’ ύστερα 
στήν άνέγερσι λουτρών. Επειδή δέ έχρειάζετο μάρμαρα καί τούβλα, προς 
έξεύρεσι τούτων, γκρέμισε τον άρχαΐον ναό τής έν Περίνθω Πυθίας, τον 
επί Βυζαντινών μετατραπέντα σέ έκκλησία τού 'Αγίου Γεωργίου. Ή  κα
ταστροφή αυτού τού άριστουργήματος υπήρξε ολοσχερής. Ε κεί περί τάς άρ- 
χάς τού Νοέμβρη τού 1915 έδόθη διαταγή νά μεταφερθούν οί υπόλοιποι στήν 
Τυρολόη καί νά διασπαρούν στά πέριξ τσιφλίκια καί χωριά της. ^Έτσι λοι
πόν απ’ τις δεκαέξη χιλιάδες Ελλήνων, ούδείς γνώριζε τότε πόθεν διεσκορ 
πίσθησαν καί πού εύρέθησαν οί υπόλοιποι, οί συγγενείς τους, οί φίλοι τους.

Συνέχισις τώ ν  βασάνων στήν Τυρολόη.

01 δμογενείς, μέ την αναγγελία τής διαταγής, περί μεταφοράς των α
πό την Ηράκλεια στήν Τυρολόη, άνεθάρρησαν. Ε κ εί πίστευαν, πώς θά εύ- 
ρίσκετο τρόπος νά ζήσουν. ΤΗσαν πιο κοντά στό τόπο τους καί ίσως τούς έ- 
πέτρεπαν νά έπιστρέψουν. ’Έπρεπε τώρα νά μπορέσουν νά φύγουν. Έγλύ- 
τωσαν από τήν έκδίωξι στήν ’Ανατολή οπού, οι έξορισθέντες εκεί, εύρίσκον- 
το σέ μιά Αξιοθρήνητη κατάστασι. "Ομως τ’ αμάξια γιά  τήν Τυρολόη ήσαν
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λιγοστά, γιά έξη χιλιάδες πλήθος. Τ ’ αγώγια αύξήθησαν στο διπλάσιο καί 
στο τριπλάσιο ένεκα αυτής τής έλλείψεως. 01 άποροι, μπροστά σ' αύτδ το 
έμπόδιο, αποφάσισαν νά πάρουν μέ τά πόδια τον δρόμο τών τεσσάρων ωρών 
από τήν Ηράκλεια στή Τυρολόη, φορτωμένοι τά πράγματα πού τούς άπόμει· 
ναν, στις πλάτες. Γέμισε ό δρόμος άπδ χάρρα, γυναίκες, γέρους, κορίτσια, 
και παιδιά, πού σέρνονταν κυριολεκτικά. Οι πρώτοι πού μπόρεσαν νά φύ* 
γουν — πολλοί έδιδαν και δώρα στο Μουδίρη τής Ηράκλειας, γιά τήν χάρι 
πού τούς έκανε νά τούς άφήση νά φύγουν — σάν βρέθηκαν κοντά στή Τυ- 
ρολόη, ακόυσαν τούς Τούρκους χωροφύλακες, νά φωνάζουν «Γιασάκ — για- 
σάκ», (απαγορεύεται), και τούς σταμάτησαν. Λεν τούς έπέτρεψαν νά είσέλ* 
θουν, μήπως μεταδώσουν ασθένειες. Μείνανε στήν ύπαιθρο. Δεν πρόλαβαν 
νά ξεπ εζέ ι^^  καί νά ξεφορτωθούν όταν άρχισε μια ραγδαιοτάτη βροχή, 
συνεχής κι’ δρμητική. Νόμιζε κανείς πώς άνοιξαν τά ουράνια. Π ριν  καλά 
σκεφθοΰν ν’ αντιμετωπίσουν τήν θεομηνία, τδ νερό, σωστός χείμαρρος, έ
φτανε μέχρι γονάτων. Λίγο έλλειψε νά πνίξη μερικούς. Μαζεύτηκαν κοντά 
στ' αμάξια καί στά δένδρα καί προσπάθησαν νά προφυλαχθούν. Τά πάντα 
βράχηκαν. Ό  αέρας πού σηκώθηκε έπαιρνε τήν βροχή και μέ βία τήν ερρι- 
χνε στά Πρόσωπά τους. Δυσκολεύονταν νά πάρουν κι' αναπνοή ακόμη, ή βρο
χή έδερνε τά κορμιά τους καί τά κοκκίνιζε. Τά νερά ολο κι’ ανέβαιναν, έπρε- 
πε νά φύγουν, μά τά κακομοίρα τά ζώα ήταν αδύνατο νά σύρουν^τδ βάρος 
των άμαξιών καί των πραγμάτων πού είχαν βραχή κι’ ή γή ήταν πίά τελείως 
ακατάλληλη γ ι’ άμαξοκύλημα. Σέ λίγο ερχόταν ή νύχτα, τδ νερδ^άνύβαινε 
καί γά γυναικόπαιδα κινδύνευαν νά πνιγούν. ’Έπρεπε νά φύγουν, μά πού νά 
πάνε; Βλέποντας αυτή τήν κατάντια των δμογενών, τδ δράμα αύτδ καί τδν 
άμεσο κίνδυνο, τρεις άνδρες τής Τυρολόης, ό Πρόεδρός της Νικ. Κωστό- 
πουλος, δ Μαρίνος κι’ δ Σωκράτης Βεζεργιενίδης ή Βερζιτζόγλου, κατήρ- 
τησαν επιτροπή, μέ Πρόεδρο τδν τελευταίο και έσπευσαν στόν υποδιοικη
τή Τυρολόης νά τδν πείσουν νά έπιτρέψη τήν είσοδο των δυστυχισμένων καί 
δεινώς μαστιζόμενων ύπδ τής βροχής, εις τήν πόλι. Ένήργησαν μέ τόση 
θέρμη κι’ επιμονή, πού στδ τέλος έπείσθη κι’ ό Τούρκος καϊμακάμης καί έ- 
πέτρεψε τήν είσοδο. Μέ αλαλαγμό χαράς είσήλθαν στην πόλι τά γυναικόπαι
δα. Ή  έπιτροπή, άλλους έγκατέστησε σέ ξενοδοχεία, καφενεία καί σχολεία 
κι' άλλους πάλι, επέβαλε νά πάρουν οί ομογενείς τής Τυρολόης στά σπίτια 
τους, νά παραλαμβάνουν μία καί δυο οικογένειες έξ αυτών καί νά παρά
σχουν κάθε δυνατή φιλοξενία. ’"Αναψαν παντού οί σόμπε; γιά  νά στεγνώ
σουν οί δυστυχεί? απ’ τδ νερό καί νά ζεσταθούν άπ’ τδ κρύο πού τούς ανά
γκαζε νά τρέμουν σάν σκυλιά καί τά δόντια τους νά κροταλίζουν σάν καστα
νιέτες, Κ ι’ αυτή υπήρξε ή πρώτη φουρνιά πού έφθανε άπ’ τήν Ηράκλεια. 
Οί άλλοι πού δεν είχαν μέσο μεταφοράς έρχονταν μετά. Πολλοί μένανε στδ 
δρόμο. Γυναίκες πού είχαν τρία καί τέσσερα μικρά, έκαναν τδ δρόμο Ήρα-
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κλειας —  Τυρολόης πολλές φορές για νά μπορέσουν νά τά σώσουν μεταφέ- 
ροντάς τα ατούς ώμους των. Πλήθος αρρώστων μείνανε στην Ηράκλεια καί 
πέθαναν έχει γιατί δέν είχαν την δύναμη μήτε τον τρόπο νά φύγουν. Μια 
γρηά πού δέν είχε τό κουράγιο νά περπατήση καί ν1 άκολουθήση την κόρη 
της, βρέθηκε σ’ ένα σταϋλο τής Ηράκλειας, ύστερα από τρεις μέρες πεθαμέ
νη απ’ τή πείνα. Μά καί στη Τυρολόη τά πράγματα δέν έφτιαξαν. Καμμιά 
πρόνοια καί κεί απ’ τή Κυβέρνηση ή όποια ένδιαφερόνταν μόνο γιά την κα
ταστροφή των Ελλήνων καί τήν έκμετάλλευσι. Τό 'ψωμί άρχισε νά λείπη 
πάλι κι* ή πείνα νά μαστίζη τον κόσμο. Χρήματα δέν υπήρχαν καί σέ λίγο 
οί επιδημίες, φυσικό έπακόλουθο τόσων ελλείψεων, ήλθαν πάλι νά ξεκλη
ρίσουν τούς υπολοίπους. Ό  υποδιοικητής, γιά νά μή μεταδοθούν οι άσθε-’ 
νειες στήν πόλι καί στούς ομοφύλους του, διέταξε όπως ο! άποροι εγκαταστα
θούν στους σταύλους καί στις αποθήκες των γύρω τσιφλικιών. Έ κεΐ ή κα- 
τάστασις έπεδεινώθη. Τό κρύο ή πεΐνα κι’ ή άρρώστεια έκαμαν πάλι τήν 
δουλειά τους, ό θάνατος ήταν τό έργο τους. Τίποτε δέν τούς έσωζε, μήτε ή 
έξ δμογενών επιτροπή. Άπετάθησαν τότε σέ δυο έγκριτους Τούρκους, τον 
Ά λή καί Ίχσάν μπέηδες, κατοίκους τής Τυρολόης νά μεσολαβήσουν στον υ
ποδιοικητή γ ι’ αυτούς. Πράγματι ό ανθρωπισμός αυτών των δύο ανθρώπων 
κατάφερε νά επαναφέρουν τούς δυστυχισμένους στήν Τυρολόη. Ή  πείνα ό
μως θέριζε γιά καλά. Τό ψωμί απαίσιο σέ γεύσι καί πανάκριβο. ?Ηταν μια 
άπ’ τίς έκμεταλλεύσεις μερικών Τούρκων πού είχαν κάνει Εταιρεία καί μο
νοπωλούσαν τό ψωμί σέ τετραπλασία τιμή απ’ ο,τι κόστιζε στήν πραγματικό
τητα. Τόν Φεβρουάριο όμως τού 1916, ανέλαβε τήν Δημαρχία τής Τυρολόης 
ό ανθρωπιστής ’Αλή μπέης, ’Αλβανός τήν καταγωγή, ό όποιος έθεσε σκοπό 
τού λειτουργήματος του τήν προμήθεια άφθονου καί φθηνού ψωμιού, πράγμα 
τό όποιον κατώρθωσε, κατόπιν αγώνων καί κόπων. Άπηγόρευσε σέ άλλους 
τήν έκμετάλλευσι τού άρτου καί έλαβε μέτρα διά τήν καλή διανομή του στούς 
απόρους. Επίσης κι’ ή πνευματική έκκλησιαστική ήγεσία φρόντισε ν ’ άπο- 
σταλούν χρήματα άπ’ τό Πατριαρχείο, τό όποιον έπρεπε νά μεριμνά καί νά 
στέλνη συνεχώς, σέ έκατοντάδας χιλιάδας έκτοπισθέντας, βοηθήματα χρη
ματικά. Τότε περίπου έφθασαν κι’ οί 25 Σαμμακοβΐτες πού είχαν περάσει 
από τό Στρατοδικείο Άδριανουπόλεως καί είχαν άθωωθή. Ε κ εί οί περισσό
τεροι συνηντήθησαν μέ τίς οικογένειες τους. Τόν Ιούλιο τού 1916, ένεκα 
τού συνωστισμού, των κακουχιών καί τής έλλείψεως ύδατος, παρουσιάσθη 
ή φοβερή έπιδημική ασθένεια τού τυφοειδούς πυρετού. Ούδείς ένδιεφέρθη 
νά προλάβη τό κακό έκ τών Τούρκων προκρίτων καί μόνο τότε άφυπνίσθη- 
σαν καί ένήργησαν ν’ άποσταλή ιατρός καί φάρμακα, όταν άρχισε νά μεταδί
δεται ταχέως δ τύφος καί στούς μουσουλμάνους. Ή  άσθένεια, κατόπιν τού
των τών ένεργειων, σταμάτησε, άφού προηγουμένως άπεδεκάτισε, επί δυο 
μήνας, έκατοντάδας έκπατρισθέντας. Π ριν  άπ’ τήν έκδήλωσι τού τύφον,
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πολλοί έκ τών σνμπατριωτών κατ (όρθωσαν και μετώκησαν στις Σαράντα Ε κ 
κλησίες καθώς και στην Κων)πολι, κατόπιν αμοιβών και Ισχυρών μέσων. 
Ή  έξορία στην Τνρολόη ήταν τό ένα σκέλος, το άλλο βρισκόταν στην !Ανα
τολή. Έκεΐ άπεστάλησαν πολύ περισσότεροι συμπατριώτες μας καί πρέπει νά 
περιγράψωμε καί τα δικά τους δεινά.

Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Ε Σ  Σ Τ Η Ν  ΑΝ ΑΤΟΛΗ 
(Ν ΙΚ Ο Μ Η Δ Ε ΙΑ ).

Τά καραβάκια και τά ψαροκάικα έκαναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. 
Πάνω από δέκα χιλιάδες ομογενείς τής περιφέρειας Σαράντα Εκκλησιών 
μετεφέρθησαν στην άλλη μεριά τής Προποντίδος, στην ’Ανατολή. ’Α π’ τους 
Σαμμακοβίτας πάλι θά είχαν ξεπεράσε’ι τους χίλιους πού άπεβίβασαν έκεΐ. 
Τ Ι άποβίβασίς γινόταν σε δυο λιμάνια, στην Πάνορμο και στην Νικομή
δεια. "Οσοι όμως βγήκαν στο πρώτο λιμάνι κανείς δεν τούς ξαναειδε. Έδώ 
οί Τούρκοι έβαλαν σ’ εφαρμογή τον μϋθο τού δεματιού μέ τά κλαριά. Σπά
ζουν πολύ εύκολώτερα όταν τά χωρίσης, ενώ συμβαίνει το αντίθετο, άν είναι 
ένωμένα. Ή  δέναμις τού ενός ενισχύει το άλλο, Βάλθηκαν λοιπόν νά τούς 
χωρίσουν. Με την συνοδεία χωροφυλάκων τούς άπέστειλαν στην ένδοχώρα,
χωρισμένους σέ δυο - τρεις ή το πολύ πέντε οικογένειες. Τούς διεσκόρπισαν_
στα χωριά. Παντού Τούρκοι φανατισμένοι, τούς κακοδέχτηκαν, τούς^εδει· 
ραν καί δεν τούς έδωσαν τίποτε νά φάνε. Πολλοί πάλι δεν ήσαν σέ xatagTaai 
για νά ζητήσουν την κρατική βοήθεια, κ ι’ έτσι δεν είχαν καμμιά ελπίδα. Γύ* 
ρίζαν σαν τήν άδικη κατάρα, χωρίς νά στέκωνται. Πουθενά δεν τούς άφη
ναν. (Η  πείνα ή κακουχία, ό δρόμος, τούς ξεκλήρισε. Πάρα πολλές οικογέ
νειες έξηφανίσθησαν τελείως, μετατοπίζομε ναι συνεχώς μέχρι Τκονίου. νΑν 
ήθελε κανείς νά περιγράψη τΙς περιπέτειες αυτών τών ανθρώπων, ούτε καν 
θά το επιχειρούσε λόγω τού άφαντάστου πλήθους των. "Οσες οικογένειες, 
τόσες ιστορίες, δραματικές και ανήκουστες. Το γενικό συμπέρασμα είναι 
πώς από όσους έτυχε νά βγούν στην ΙΙάνορμο, κανείς δεν έπέστρεψε έκτος 
άπο μερικούς πού κάπως ευπορούσαν κα'ι οί όποιοι κατώρθωσαν, διά δωρο
δοκιών καί διαφόρων άλλων μέσων, νά λάβουν άδειαν άναχωρήσεως εις 
Κων)πολι, οπού καί έγκαταστάθησαν. Τό αντίθετο συνέβη στο άλλο λιμάνι, 
τήν Νικομήδεια. Έ κεΐ ή τύχη ήταν εύνοϊκωτέρα γ ι’ αυτούς. Τούς άπέστει- 
λαν στο Ά ντά - Παζάρ καί στα γύρω χωριά καί τούς έγκατέστησαν στα σπί
τια των έκτοπισθέντων Άρμενίιον. Έ κεΐ στην Νικομήδεια βγήκαν κι’ οί πε
ρισσότεροι Σαμμακοβϊτες ευτυχώς. Τό πώς πέρασαν, μάς τά διηγήθηκαν 
κατόπιν, όταν έπέστρεψαν κ ι’ είδαμε ότι αυτοί είχαν τήν καλλίτερη τύχη άπ1 
όλους, χωρίς βέβαια νά λείπουν τά βάσανα κι’ οί αγωνίες. Μια σκοτεινή βρα- 
δυά φόρτωσαν σ’ ένα μεγαλούτσικο βαποράκι απ’ τήν Ηράκλεια, καμμιά 
τετρακοσαριά Σαμμακοβϊτες. Θά ήσαν πάνω από 70 οικογένειες, πού χωρίς
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χαμμιά θαλασσινή ταλαιπωρία έφτασαν στήν Νικομήδεια. Στο ταξίδι γεν
νήθηκε ένα άγοράκι κι’ αυτό θεωρήθηκε καλός οιωνός. ’Απ' τις ταλαιπωρίες, 
τήν πείνα, τδ κρύο και την δίψα, ήσαν σωστά ερείπια. Βρέθηκαν ξημερώ
ματα στήν προκυμαία. Τδ κιγκλίδωμα του λιμανιού ήταν κλειστό καί συνάμα 
έφρουρεΐτο. Δεν τούς έπέτρεψαν νά προχωρήσουν. ’Έμειναν έκεΐ καί πλά
γιασαν στο ύπαιθρο. Ά καυγε κανείς συνεχώς τά βογγητά άπ’ τους πόνους 
τους αναστεναγμούς καί τά κλάμματα. Έ κεΐ στη προκυμαία ξεψύχησε ό συμ
πατριώτης Ευάγγελος (Ά βγαγγέλης), Μέ τδ πρωϊνό ακόυσαν τον χαρμό
συνο κτύπο μιας καμπάνας κι' ύστερα άκούσθηκαν κι1 άλλες. Ή σ α ν  οι καμ
πάνες τού περίφήμου μοναστηριού τού 'Αγίου Παντελεήμονος. Ή τα ν  ή 
γιορτή τού 'Αγίου Δημητρίου. ’Άπλυτοι, άνιφτοι, έπεσαν στά πόδια καί ζή
τησαν τήν προστασίαν τού τροπαιοφύρου Ά γιου, Καί σάν έψεξε καλά είδαν 
ενα θέαμα πού δεν θά τδ ξεχάσουν ποτέ. Οί 'Έλληνες κάτοικοι τής Νικομή
δειας έτρεξαν άπδ παντού μέ ρούχα, τρόφιμα καί νερό για  νά τούς βοηθή
σουν. Ή  αστυνομία όμως άπηγόρευσε τήν άμεσο επικοινωνία διά τον φόβο 
των επιδημιών. Μετέφεραν τούς τετρακοσίους Σαμμακοβίτας έξω απ’ τή Νι
κομήδεια, σ’ ένα περιφραγμένο κτήμα γεμάτο μουριές. Έ κεΐ τούς έγκατέ- 
στησαν κι* έβαλαν γύρω σκοπούς, ένώ αυτοί απ’ τδ κρύο καί τή βροχή τουρ
τούριζαν. 'Ό μω ς τί μπορούσαν νά κάμουν; Τδ μεσημέρι, άφίχθησαν τρεις 
καλοντυμένοι Τουρκαλάδες, Ή τα ν  ή επιτροπή άποκαταστάσεως προσφύγων. 
Αυτοί ζήτησαν νά μάθουν απ’ τούς έκτοπισθέντας πόθεν κρατά ή σκούφια 
τους, μά κανείς δεν ήταν εις θέσι νά μιλήση μαζί τους, κανείς δεν γνοδριζε 
τήν Τουρκική γλώσσα. Τότε παρουσιάσθη ό Κ. Γ. Βουτσόπουλος, ό όποιος
γνωρίζων περίφημα τήν Τουρκική, έκαμε τον διερμηνέα. Τούς είπε οτι ήσαν 
ολοι Σαμμακοβΐτες καί οτι τούς εξόρισαν εδώ. Ό  ένας απ’ αυτούς, ονομαζό
μενος Χακκή * μπέης, σάν ακούσε οτι πρόκειται περί Σαμμακοβιτών, έχον
τας καλές αναμνήσεις απ’ τις καλοσύνες τους, άνέλαβε τήν ευθύνη νά τούς 
προστατέψη. Δεν τούς έξεδίωξε μήτε τούς εξόρισε στά ενδότερα, άλλα τούς 
έγκατέστησε στο έγκαταλελειμμένο Αρμένικο χωριό Άρσλάν - βέη, άπέχον 
απ’ τήν Νικομήδεια μιά ώρα. Έκεΐ παρέλαβεν ό Σαντίκ έφέντης, γραμμα- 
τεύς τής επιτροπής, εύγενής καί μορφωμένος άνθρωπος, τδν Βουτσόπουλο, 
δστις έγνώριζε καί νά γράφη τήν Τουρκική γλώσσα καί τού έδωσε βιβλία 
γιά νά καταγράψη τούς έκτοπισθέντας, ώστε ν’ άρχίση ή χορήγησις τροφί
μων καί τδν διώρισαν τρόπον τινά αντιπρόσωπον, γραμματέα καί μουχτάρη. 
*Ετσι κατεγράφη κατά χρονολογίαν ολο τδ ψυχολόγι. Τδ ψωμί παρελαμβά- 
νετο απ’ τδν φούρνο τού ομογενούς Πολύχρονη, πού βρισκόταν στήν Νικο~ 
μήδεια. Μέσα στη φιλόξενη γωνιά τού Άρσλάν - βέη, τού νέου χωριού, άρ
χισαν ot άρρωστοι ν ’ άναρρώνουν καί οί ψυχές νά ελπίζουν καί νά ζωογο
νούνται. Τδν σωτήρα καί ευεργέτη τους έμαθαν σέ λίγο πώς τδν ζήτησαν 
νά άπολογηθή γιά τίς ένέργειές του αυτές, χάριν των Σαμμακοβιτών έξο-
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ρ ιστών. Σαν τδμαθαν οι τελευταίοι, πολύ ταράχθηκαν. "Ετρεξε 6 αντιπρό
σωπός τους Βουτσόπουλος, δταν έπληροφορήθη την επιστροφή τού Χακκη 
στη Νικομήδεια, γιά να μάΟη τ ’ αποτελέσματα, 'Ο Χακκη τιμωρήθηκε 0ι’ 
επιπλήξεως και άπεφασίσθη νά έκτοπισθοϋν οί πρόσφυγες εις τά ενδότερα, 
την δέ εκτελεσιν τής άποφάσειος ανέθεσαν στον ίδιο τον Χακκη. Μά αυτό; 
ήθελε νά τους γλυτώση απ' την κατάρα τοϋ συνεχοϋς εκτοπισμοϋ. Σκέφτηκε 
κάτι, πού θυμίζει λίγο παραμύθι, μά πού είναι τόσο αληθινό, και το είπε στον 
Βουτσόπουλο. Είχε συνεννοηθή με τον Ά λή Κεχαγιά, 'Τπουργό παρά τω 
Σοΐ'λτάνω, γνωστό τοϋ Χακκη, όπιο; βρεθή τρόπος νά έκχερσωθή ένα δάσος 
πού βρισκόταν στο αγρόκτημα τού Ά λή και συνάμα νά κατασκενασθούν άπ1 
τά δένδρα κάρβουνα. Το διίσος ήταν εκεί κοντά. Σκέφθηκε λοιπόν άν μπο
ρούσαν οί Σαμμακοβΐτες, οί φημισμένοι άνθρακοποιοί, ν' αναλάβονν τή δον- 
λειά και νά την φέρουν εις πέρας σε λίγες μέρες. Θά εύρίσκέτο έτσι μιά δι
καιολογία νά παραμείνουν και ταυτοχρόνω; θά ή σαν υπό την προστασία τοϋ 
Άλή Κεχαγιά, άφοϋ θά δούλευαν γιά λογαριασμό του. Λύτη ή σκέψις τοϋ 
Χακκη άνεκοίνώθη σ’ όλους τούς Σαμμακοβίτας καί μπροστά στη καταστρο
φή ήταν προτιμοτέρα ή μέχρι; έξαντλήσεως προσπάθεια. Τό πράγμα ήταν 
πολύ δύσκολο, άν όχι αδύνατο. 'Ό μω ς τότε βρέθηκε ό Γιώργης Λεφής, φη
μισμένος άνθρακοποιός και έσωσε την κατάστασι. Αυτόν, μαζί μέ τ|>ν Θεό* 
δ ιορο ΙΙλατσάκη, Μανώλη Σαρακινιώτη καί Βουτσόπουλο, αφού τούς πα
ρέλαβε δ Χακκη τούς ωδήγησε στο αγρόκτημα τού Ά λή  Κ εχαγιά. ΛΕκεύ 6 
Λεφής, κατόπιν έπισταμένης παρατηρήσεως, ύπελόγισε οτι σέ 23 ήμερες θά 
μπορούσαν νά παραγάγουν 20 χιλιάδες οκάδες κάρβουνο από κάθε καμίνι. 
Ό  Χακκη δεν το φανταζόταν αυτό τό κατόρθωμα. ’Έτσι άρχισε ή άνθρα- 
κοποιΐα στο δάσος. Αυτό είχε πολύ καλά αποτελέσματα. ΙΤριοτα βρέθηκε ερ
γασία με καλό μεροκάματο, δεύτερο άφθονη τροφή για τούς έογάτας καί 
τις οικογένειες τους. Ή  δουλειά άρχισε αμέσως κάτω άπ’ τις οδηγίες τού 
γέρο - Λεφή. Τό έργο προχωρούσε μέ καταπληκτικό ρυθμό, όμως οί ’Αρμέ
νιοι, οί προκάτοχοί τους πήγαν καί τούς κατηγόρησαν στον Χακκη ότι τον γέ
λασαν, γιατί ήταν αδύνατο νά γίνη ξυλανθράκευσις μέσα σέ 23 μέρες. Ε 
κείνος τό πίστεψε καί κάλεσε τον Βουτσόπουλο νά τον επίπληξη καί νά τούς 
άνακοινοόση οτι άνε κάλυψε την πονηρή τους σκέψι. "Ομως ό αντιπρόσωπο; 
τών ομογενών, τον βεβαίωσε πώς άν στην τακτή προθεσμία δέν τού παρέδι
δαν κάρβουνο, νά τούς κρεμάση απ’ τον πλάτανο τής πλατείας τής Νικομή
δειας. Πράγματι, προς μεγάλη κατάπληξι όλων, πριν συμπληρωθούν αί 23 
μέρες άρχισαν νά ξεφουρνίζωνται τά καμίνια τών 15 καί 20 χιλιάδων οκά
δων. Οί ’Αρμένιοι μπρος σ’ αυτό τό κατόρθωμα πού τούς ρεζίλευε, είσέδν- 
σαν στο τύπο τής δουλειάς γιά νά την καταστρέψουν. Βρέθηκαν όμως μπρο
στά στα τσεκούρια τών Σαμμακοβιτών καί έτράπησαν σέ φυγή. Ό  Χακκη, 
ενθουσιάστηκε κι’ έτριβε τά χέρια του, πού κατώρθιοσε, έν καιρώ πολέμου.
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ενα τέτοιο πράγμα. Μέσα σέ ένα χρόνο παρέδωσαν στον Χακκή οί Σαμμα- 
κοβΐτες, πάνω από 2 έχατομμύρια οκάδες ξυλάνιθρακες. Αΰτδ έδραίωσε τήν 
θέσι τους στδ Άρσλάν - βέη που έγινε ένα χωριό γεμάτο ζωή κάτω άπ' τή 
προστασία του Χακκή βέη. Αναμφισβήτητα οί Σαμμακοβϊτες άντιμετώπι- 
σαν πολλές δυσκολίες στην δουλειά αυτή, όμως τό αποτέλεσμα τούς αντά
μειβε. 'Ό τα ν  τέλειωσαν οί δουλειές, ό Ραούτ, υιός τοΰ Ά λή Κεχαγιά, έδώ- 
ρήσε στόν Χακκή ένα τεράστιο κτήμα, στο Σισλή, άπένανπ απ’ τό μοναστήρι 
τοΰ ‘Αγίου Παντελεήμονος, γιά νά τό εκμεταλλεύεται. Αυτό τό αγρόκτημα 
μέ τά τόσα στρέμματα καί τά δένδρα, ό Χακκή, τόδωσε κι' αυτός μέ τήν σει
ρά του, νά τό καλλιεργούν οί Σαμμακοβϊτες. Έκεΐ παρουσιάστηκε νέα κα
λή τύχη στους ομογενείς μας. ’Απεσταλμένοι τοΰ Χαζενέϊ Χασά (Ανάκτο
ρα) ήλθαν ν ’ αναθέσουν την ξυλανθράκευσι ένός μεγάλου δάσους άπέχον- 
τος περί τήν 1.30 ώρα απ' τή Νικομήδεια, γιά τις άνάγκες των ’Ανακτόρων, 
στους Σαμμακοβίτας. Είχαν μάθει τό κατόρθωμά τους άπ’ τον Ά λή Κεχα
γιά. Πράγματι ό Αεφής κι’ ό Βουτσόπουλος συναντήθησαν στο σταθμό Δέ- 
ριντζα, μέ τά νέα αφεντικά. Έκεΐ βρισκόταν τό δάσος καί τό παλάτι τοΰ 
Σουλτάν Ά ζίζ. Ή  δουλειά άρχισε και κράτησε πάνω από ένα χρόνο. Κα- 
τώρ&ιυσαν κι’ έκεΐ νά βγάλουν περίπου 2 έκατομμΰρια όκάδες ξυλάνθρακες 
γιά λογαριασμό των ’Ανακτόρων. Ό  μισθός ήταν ακόμη καλλίτερος τής προ- 
ηγουμένης εργασίας, ή διατροφή, άφθονωτέρα καί εκλεκτότερα συνάμα δε 
έδόθησαν στους εργαζομένους καί πιστοποιητικά, «Βεσικά Χαζενέϊ Χασά?, 
τά όποια πιστοποιούσαν οτι οί φέροντες ήσαν επιστρατευμένοι καί κάτω απ’ 
τή προστασία των ’Ανακτόρων. Ό  Ναζήφ βέης, ό διευθύνων τήν έργασία, 
γλυκομίλητος καί εύγενέστατος απέναντι των εργατών, εΐχε ένθουσιασθή α
πό τήν εργασία τους καί τήν τιμιότητά τους. Έ ξετίμα ιδιαιτέρως τόν Βου- 
τσόπουλον καί μετά τό πέρας τής εργασίας, δταν θά έφευγε, έδωσε στόν προ- 
αναφερθέντα ομογενή ένα χαρτί, σάν άπόδειξι, καί τήν εντολή όποτε πάη 
στην Πόλη νά περάση άπ’ τό σπίτι του. Αυτό τό χαρτί δημιούργησε μιά παρά
ξενη καί διασκεδαστική ιστορία, τήν οποία θά παραθέσωμε κατόπιν. "Οσα 
περιγράψαμε, δείχνουν δτι οί συμπατριώτες μας, πού βρέθηκαν στη Νικο
μήδεια στάθηκαν πολύ τυχεροί καί γύρισαν κατόπιν ολοι πίσω στόν τόπο 
τους. Έκτος από μερικούς ήλικκομένους, οί όποιοι άπέθανον από τά γερά
ματα καί τις κακουχίες.

*Η θέσις τω ν άνδρών στά τάγματα  έργασίας. Ο ί φυγόστρατοι.

Ή  Τουρκική Κυβέρνησις, μόλις κηρύχθηκε ό πρώτος Παγκόσμιος πό
λεμος τό 1914, έχρειάζετο χέρια, Ιδίως σέ εργασίες βοηθητικές. ^Επρεπε 
αυτά νά έξευρεθοΰν. Ή  χρησιμοποίησις Τούρκων δεν ένδείκνυτο, καθότι 
ήλαττοΰτο ό αριθμός των μαχητών από to  μέτωπο. Σκέφθηκαν τότε στίς έρ* 
γασίες των μετόπισθεν νά χρησιμοποιήσουν αλλοεθνείς. Κηρύχθηκε έπι-
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στράτευσίς πάντων των αλλοεθνών από του 20ού έτους μέχρι και του 45ου, 
Άπ* τούς πρώτους στρατολογ ήθησαν οί ομογενείς μας καί κατετάχθησαν 
αμέσως ατά περίφημα τάγματα εργασίας (Άμελέ - ταμπουρού). Ή  βία σ1 
αυτή την στρατολόγησι έπαιξε μεγάλο ρόλο. 'Έ τσι κατατρεγμένοι, απελπι
σμένοι άφηναν τά σπίτια τους, τον κύκλο τους, τις δουλειές τους, για νά βρε
θούν κάτω απ' το βούρδουλα τού τυράννου, ο οποίος προσπαθούσε διά τής 
βίας νά πετύχη τδ μέγιστο τής άποδόσεως από ανθρώπινες υπάρξεις. Σαν 
σκλάβοι, σαν καταδικασμένοι για φοβερά εγκλήματα από ανώτερα δικαστή
ρια σέ καταναγκαστικά έργα, δούλευαν οί ομογενείς. Χρησιμοπυιήθησαν οέ 
ποικίλες εργασίες, πάντα υπό επίβλεψην φρουρών καί τό κροτάλισμα τού μα- 
στιγίου. Κατεσκεύαζαν δρόμους, διά την συγκοινωνιακή διευκόλννσιν των 
επιχειρήσεων, οικήματα, διοικητήρια, νοσοκομεία, οχυρωματικά έργα. Έ- 
χρησιμοποιούντο στην μεταφορά πυρομαχικών καί έν τέλει απεστάλησαν στα 
γαιανθρακωρυχεΐα πού είχαν άνακαλυφθή στην περιοχή τού ακρωτηρίου 
τού Καραμπουρνοϋ (Μαύρο ακρωτήριο). Κατ’ άρχάς οί εργάτες εύρίσκον- 
το σέ καλή κατάστασι, έτρέφοντο καλά καί ή εργασία έγινε το μέσα στά κανο
νικά χρονικά πλαίσια. Μέ την πάροδο όμως τού χρόνου ή διατροφή έβαινε 
κακώς, ό δέ χρόνος εργασίας αυξήθηκε τόσο πολύ, πού οί άνθρωποι έπε
φταν πλέον απ’ τον υπερβολικό κόπο καί την πείνα. Σέ τόσο μεγάλο βαθμό 
εψθασε ή άδιαφορία τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, πού κατήντησε αντί ήιιε-
ρησίας τροφοδοτήσεως καί κανονικού σιτηρεσίου, νά πληρώνη στον κάθε 
στρατολογηθέντα εργάτη τρία γρόσια, γιά νά ζήση ολη την ήμερα αγορά
ζοντας τρόφιμα, την στιγμή πού τό ψωμί μόνο είχε δέκα γρόσια ή οκά. Κον
τά στη βία, την πείνα καί την έξαθλίωσιν τούτων των άνδρών ιών ταγμά
των έργασίας προσετέθη καί ή αγωνία. Ή λθε στ' αυτιά τους ή φοβερή εΐ- 
δησις. Οί οικογένειες τους, οί γυναίκες τους, τά παιδιά τους, οί μαννάδες κι’ 
οί πατεράδες τους μαζί μέ τ ’ αδέλφια τους, για μιά άτιμη σκευωρία, σκηνο- 
θετημένη από αισχρούς ανθρώπους, βρέθηκαν στούς δρόμους, εκτοπισμένοι 
κι* εξόριστοι. Μάθανε τί τράβηξαν καί τί νπέφεραν, τούς φόνους των ίδι- 
κών τους, τους θανάτους απ' την πείνα των παιδιών τους, το ξεψύχισμα τών 
γερόντων άπ’ τις σφοδρές συγκινήσεις καί την ταλαιπωρία, τήν διαρπαγή 
τής περιουσίας τους, τό ξεσπίτωμα καί ξεκλήρισμα όλων. Ή  άγανάκτησις 
καί τό μίσος θερίεψαν μέσα στις ψυχές τών έπιστρατενθέντων. Μιά ς;-οβερή 
απορία γεννήθηκε: γιατί νά είναι στο πλευρό τών τυράννων; Γιατί νά τούς 
βοηθούν στη κρίσιμη γΓ αυτούς στιγμή τού πολέμου; Αυτοί δεν σεβάσθησαν 
τίποτε, μήτε τήν ζιοή τών αμάχων καί τών αδυνάτων. ’Έτσι άρχισαν οί ομα
δικές λιποταξίες από τά τάγματα εργασίας. Οί συμπατριώτες μας λιποτα- 
κτοϋσαν προς τό Βουλγαρικό έδαφος, κι’ αυτή ή λιποταξία ήταν μιά τρανή 
διαμαρτυρία γιά τήν αδικία πού τούς έκαμαν, μιά αποφυγή συνεργασίας μέ 
ανθρώπους διώκτας τού Ελληνικού στοιχείου. Οί φυγόστρατοι κατέφευγον
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στη Βουλγαρία, όπου οί Βούλγαροι τους έδέχοντο καί τους άπέστελναν στο 
Καρναμπάτ, οπού έδίδετο ο’ αύτούς εργασία ο’ ένα έργοστάσιο ζαχάρεως μέ 
διατροφή και μισθό Ικανοποιητικό, από τον οποίο, τις οικονομίες τους, έ
στελναν στις εκτοπισμένες οικογένειες τους. Ή  Τουρκικέ) Κυβέρνησις ό
μως διεμαρτυρήθη έντόνως στη Βουλγαρική Κυβέρνησι διότι έδέχετο τούς 
φυγόστρατους και συνεφωνήθη όπως παραδίδουν στα σύνορα, στους Τούρ
κους στρατιώτας πάντα φυγόστρατον τον όποιον θά συνελάμβαναν. Οί πε
ρισσότεροι λιποτάκτες χρησιμοποιούσαν τά σύνορα τής περιοχής Σαμμακο- 
6ίου, δπου πυκνά δάση καί άγρια βουνά και λαγκάδια διηυκόλυναν τις απο
δράσεις. Στην περιοχή αυτή των συνόρων διοικητής απ’ τήν Τουρκική πλευ
ρά ήταν ό αρχηγός τής χωροφυλακής Σαμμακοβίου Κασήμ. Εις αυτόν παρέ
διδαν τούς συλληφθέντας φυγόστρατους μέ τήν προύπόθεσι οτι θά τούς προ- 
ωθή στά τάγματά τους ή στο Στρατοδικείο. Αυτός όμως ικανοποιούν έτσι τά 
αίμοβόρα ένστικτά του, μόλις οί Βούλγαροι όροφύλακες τού παρέδιδαν λι
ποτάκτη τον σκότωνε μέ άγριο τρόπο χωρ'ις νά φοβάται τίποτε, λέγοντας 
πώς ήθελε νά δραπετεύση. Π άνω από έξηνταπέντε ομογενείς και είκοσι 
Αρμένιοι άνδρες, γεμάτοι ζωή, έφονεύθησαν παρ’ αυτού. Τον Γενάρη όμως 
τού 1916 συνέβη τό έξης περιστατικό, τό οποίον έδωκε τέλος στο κακούργο 
έργο τού Κασήμ: Ό  Χαράλαμπος Κωνσταντίνου Τολήνας, ό οποίος υπηρε
τούσε σ’ ένα έκ των ταγμάτων εργασίας, πήρε άδεια νά έπισκεφθή τήν οικο
γένεια του, ή οποία ήτο εξόριστη στην Τυρολόη. Ε κεί συναντήθηκε μ* άλ
λους τέσσαρες συμπατριώτας του από άλλα τάγματα, οί οποίοι είχαν έλθη 
κι1 αύτοι μέ τον ίδιο τρόπο καί γιά τον ίδιο σκοπό εκεί. Αύτοί ήσαν ό Μιχά- 
λης Γεωργάκης ή Κανδηλανάπτης, ό Κωνσταντής Κουτοουκίδης ή Κουτ- 
σκής, ό ’Ιωάννης Σκεπαστιανός καί ό Αημήτρης Άνδρέου Αολίτσας. Μ1 αυ
τούς συνεφώνησε νά μή γυρίσουν πίσω στά τάγματα, —  γιά ποιο λόγο; - αλλά 
νά φυγοστρατήσουν στην Βουλγαρία, νά έργασθούν εκεί καί νά βοηθήσουν 
τις οικογένειες τους. Πράγματι κατώρθωσαν διά των γνωστών μονοπατιών 
καί τόπων τούς οποίους έγνώριζον πολύ καλά, νά διαφύγουν τήν προσοχή 
των Τούρκων όροφυλάκων καί νά εύρεθοϋν στο χωρώ Κωστή. ’Εκεί όμως 
συνελήφθησαν από Βουλγάρους χωροφύλακας καί ώδηγήθησαν στο Τύρνο- 
6ο, οπού παρεδόθησαν ατούς Τούρκους στρατιώτας, παρ’ ολας τάς παρακλή
σεις τους. Οί Τούρκοι τούς έφεραν μπροστά στον Κασήμ. Αύτός διέταξε νά 
τούς άπογυμνοόσουν καί νά τούς δέσουν πισθάγκωνα άνά δύο, ’Αφού δέ διήρ- 
πασε τά χρήματα, τά οποία έφερον μαζί τους, τούς ώδήγησε σ’ απόκρημνο ση
μείο. Έκεΐ τούς έστησε καί τούς τουφέκισε άνά δυό. Μέ μιά σφαίρα έφόνευε 
καί τούς δύο διαπερνώντας τά κορμιά τους καί κατόπιν τούς έρριπτε στο 
γκρεμνό. Ό  Αολίτσας όμως, ό οποίος εύρίσκετο πίσω από τόν άλλον ατυχή 
σύντροφό του, παραμέρισε λίγο κι’ ή σφαίρα τον τραυμάτισε έλαφρόίς. Τούς 
ερριψαν κι’ αύτούς στον γκρεμνόλακκο, όμως επειδή προηγουμένως είχαν
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ρίξει τούς άλλους, ό Λολίτσας έπεσε μαλακά καί δέν έπαθε τίποτε. Μετά την 
άναχώρησι των στρατιωτών κατώρθωσε νά λυθή, νά σκαρφαλώση, νά διέλ- 
θη τον ποταμό καί νά βρεθή πάλι στό Βουλγαρικό έδαφος γυμνός καί ματω
μένος. Παρουσιάστηκε αμέσως στις αρχές κι’ εξέθεσε τά γενόμενα καθώς 
καί την τύχη που περιμένει κάθε παραδιδόμενο στους Τούρκους φυγόστρα
το. Αυτά τά οποία δ Λολίτσας εξιστόρησε άνεφέρθησαν στην Άνωτέρα Διοί
κησε γιοι την διαγωγή των συνοροφυλάκων της. Κατόπιν τούτου άπεστάλη 
υπό τής Τουρκικής Κυβερνήσεως επιθεωρητής του στρατού στό Σαμμάκοβο, 
ό οποίος έπέπληξε τον Ινασήμ, επέβαλε σ’ αυτόν τιμωρία, μικρά βεβαίως, 
καί τον συνεβούλευσε νά μην έπαναληφθή ή θηρκοδια αυτή, διότι θά είχε 
γιά όλους κακά επακόλουθα. Π ράγματι κατόπιν τούτου τού επεισοδίου, τοίς 
συλλαμβανομένους άπέστελναν πάλι στά τάγματά τους κι* από κεΐ τούς 5ι- 
ωχέτευαν στά τάγματα εργασίας στής ’Ανατολής ώς καί στην Καλλίπολι καί 
άλλου όπου ή επίβλεψης ήτο αυστηρότατη, άλλα καί ή διατροφή καλλίτερα. 
'Ό μω ς από την υπερβολική κόπωσι πολλοί ύπέκυπτον στ ή μοίρα τους καί ά- 
πέθνησκον. Πολύ λίγοι κατώρθωσαν ν ’ άντέξουν εκεί καί νά ξαναγυρίσουν 
στά σπίτια τους καί στις οικογένειες τους. 5,Αλλοι πάλι δταν λιποτακτοϋσαν 
καί εισήρχοντο στό Βουλγαρικό έδαφος, προτιμούσαν νά {υπηρετήσουν στό 
Βουλγαρικό στρατό, παρά νά επιστρέφουν πίσω. ώ
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Τρία χρόνια καί πέντε μήνες βάσταξε ή περιπλάνησις κι’ ή εξορία μα- 
κρυά οπ’ τή πατρίδα, τό τόπο πού είδαμε τό πρώτο φώς. Καθ’ ολον αυτό τό 
διάστημα μόνο ή ελπίδα, πού φτερούγιζε μέσα στά στήθια κρατούσε τούς αν
θρώπους καί τούς έκανε νά υπομένουν. Κ ι’ ή ελπίδα δεν διεψεύσθη, Στά τέ
λη τού Δεκέμβρη τού 1918 ή Τουρκική Κυβέρνησις έπέτρεψε στούς εκτοπι
σμένους ομογενείς νά επιστρέφουν στις πατρίδες τους, στις πατρογονικές 
τους εστίες. Τό Νεοτουρκικό κόμμα, πού τόσα κακά έπεσώρευσε στην ίδια 
τήν πατρίδα του, καθώς καί σέ κάθε αλλόφυλο στοιχείο πού βρέθηκε στην 
Τουρκική χώρα, από τότε πού άνέλαβε τήν διακυβέρνησι αναγκάζεται τοόρα 
νά παραιτηθή. Είχε άποτύχει, ’Από τήν εποχή πού άνέλαβε τήν εξουσία, 
ούδέν καλό άνέτειλε στον ορίζοντα τής Τουρκίας. 'Ό λα  τά εγκληματικά καί 
έξτρεμιστικά στοιχεία είχαν στά χέρια τους τις ψυχές, τόσες ψυχές. Π εριέ
πλεξαν τόν τόπο σέ πολέμους καί τον εξαθλίωσαν οίκονομικώς. Τώρα όμως, 
απ’ τις αρχές τού 1918, τά Ελληνικά στρατεύματα, έπέφεραν Αλλεπάλληλα 
κτυπήιιατα στά τουρκικά. Οί ήττες, ή μία κατόπιν τής άλλης, προστίθενται 
στό παθητικό των Νεοτούρκων. Προβλέπουν τά δεινά έπακόλουθα τής συνε- 
χίσεως τού πολέμου. Δέν μπορούν πιά νά βαστάξουν, ούτε ή βία, πού τόσο 
χρησιμοποίησαν, μπορεί νά κάμη τίποτε. Τό μόνο πού μένει είναι νά φύγουν 
από προσώπου τής γης. Παραιτούνται όμαδικώς καί τήν διακυβέρνησι τής
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χιορας αναλαμβάνει άλλο Κόμμα, τό όποιον ώς διαλλακτικώτερο, συνεννοεί- 
ται μέ τούς Συμμάχους χαί συνάπτει στο Μούδρο της Λήμνου ανακωχή, Οί 
Νεότουρχοι} οί σφαγείς τών ομογενών μας, οί χαταστροφεϊς τής Τουρκίας, 
διώκονται καί συλλαμβάνονται. Ή  τίμιυρία, γοργοπόδαρη, έφτασε. Έ ν τώ 
μεταξύ ή νέα ’Οθωμανική Ινυβέρνησις έβγαλε διαταγή ή οποία έπέτρεπε 
τήν επιστροφή των εις to Τουρκικό έδαφος διεσπαρμένων, καί την χορήγησι 
3 ή 4 λιρών Τουρκίας σέ κάθε άτομο διά τά έξοδα τής επιστροφής, Συστήνε- 
ται επιτροπή βοήθειας των προσφύγων, ή οποία σκοπό είχε τήν έξυπηρέτησι 
των έπιστρεφύντων κατοίκων των περιοχών πού ύπέστησαν εκπατρισμούς. 
Ή  διαταγή αύτή, το πιο χαρμόσυνο άγγελμα πού άκούσιθηκε ποτέ σ' αυτιά 
ανθρώπων, ήλθε νά ξωντανέψη τις ψυχές. Ή  αιχμαλωσία τής φυλής μας 
τελείωσε. Έπέστρεφαν στήν άγια γή τής Πατρίδος, δπου ήσαν τά μνήματα 
των προγόνων τους. Οί γυναίκες πήγαν στους τάφους των αποθαμένων καί 
θαμμένων στήν εξορία, για νά τούς αναγγείλουν τό μήνυμα τής χαράς, κι' 
έκεΐνομ στον ύπνο τους ήλθαν κι’ είπαν πώς κι’ αυτών οί ψυχές γυρίζουν 
στον πατρικό τους τόπο. Κανείς πια δεν στέκεται, όλες οί περιοχές πού εί
χαν δεχθη πρόσφυγας, κινούνται. Χαρμόσυνες φωνές καί ζωηρή κίνησις 
παρατηρεΐται μέ τήν προετοιμασία τής επιστροφής. Πού βρέθηκε τόσο κου
ράγιο; Π οια δύναμις κάνει τον άνθρωπο έτσι ξανανιωμένο; *Ω ευλογημέ
νη μέρα τής επιστροφής, χιλιάδες λαός πάλι ξεσηκώνεται, μά μέ τήν θέλησί 
του αυτή τή φορά, καί ξεκινά. ’Από παντού, άπ’ τό ΈσκΙ - Σεχίρ καί τήν 
Νικομήδεια, άπ’ τό Ικόνιο καί τό Μπαλούκι Κεσέρ, άπ’ τήν Κων)πολι καί 
τήν Ηράκλεια, άπ’ τή Τυρολόη καί τις Σαράντα Εκκλησίες, έρχονται οί 
"Ελληνες, πίσω στήν πατρίδα τους. Π άει ή κατήφεια, πάει ή θλίψις. Τήν 
πρώτη Τανουαρίου τού 1919, τά ξημερώματα, μέ χαρμόσυνη φωνή σμιγμέ
νη μέ τά κάλαντα τής Πρωτοχρονιάς, πού τόσα υπόσχεται, ή μεγάλη ομάδα 
τών Σαμμακοβίτικων οικογενειών, αφήνει τήν φιλόξενη Νικομήδεια. Τά 
γυναικόπαιδα κ ι’ οι άνδρες πού έμεναν στο Άρσλάν βέη, συναθροισμένοι 
από τούς χωροφύλακες για τήν παλινόστησι, φορτώνονται στά βαγόνια. Οί 
γυναίκες κλαΐνε άπό συγκίνησι για τό γυρισμό. Τ ί παράξενη πού είναι ή 
ψυχή τού ανθρώπου. Στις μεγάλες χαρές, δπως καί στις μεγάλες λύπες κλαίει, 
κι1 ανακουφίζεται. Μαζεύουνε γύρισ στήν άγκαλιά τά παιδιά τους καί δοξο
λογούν τον Θεό. Νά πάλι ξανάγυρίζουν, μέ τήν δύναμί του. Τό τραίνο σφυ
ρίζει καί σέ λίγο ξεκινά. Φεύγουν άπ’ τήν Νικομήδεια. Σέ λίγο καιρό θάναι 
κι’ αύτή μια άνάμνησις. Φτάνουν στο Π αντείχι δπου βρίσκουν μεγάλη φίλο- 
ξενεία καί προστασία. Μένουν δυο μέρες εκεί κι’ ύστερα τούς μεταφέρουν 
στό Σιδηροδρομικό σταθμό τού Χαϊδάρ πασά, δπου τούς επισκέπτεται ή Ε 
πιτροπή βοήθειας προσφύγων καί διανέμει τρόφιμα, καί ρουχισμό. ’Εκεί 
συναντώνται μ’ άλλες Σαμμακοβίτικες οικογένειες, μέ συγγενείς καί φίλους. 
’Αγκαλιάζονται καί επί πολλές ώρες δέν μπορούν νά μιλήσουν άπ* τή ουγ-
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κίνηοι. Κλαινε σαν μωρά παιδιά, ενθυμούμενοι την πιο σκληρή αδικία πού 
τους επληξε. Ή  Ινων)πόλις εχει γεμίσει άπο έπιστρέφοντες πρόσφυγας. 
'Έχουν γεμίσει οι σταθμοί, οί εκκλησίες και τά σχολεία του Γαλατά και του
Φαναριού. Εκεί, είναι πολύς καιρός πού πρωτδρθαν, στη παραλία τού Κοντο- 
σκαλίου καί βρίσκονται αγκυροβολημένα 4 Ελληνικά πολεμικά σκάφη καί 
μεταξύ αυτών ο θρυλικός «ΑΒΕΡΩΦ», Ό  κόσμος, τό Ελληνικό στοιχείο, 
οί πρόσφυγες τρίβουν τά μάτια τους. Ελληνικά πολεμικά στην Πόλη. Μά εί
ναι αλήθεια; Θεέ μου, τί χαρά είναι αυτή πού δίδεις; Τώρα όμως γεννάται 
ένα πρόβλημα. Πώς, όλος αύτδς δ λαός, θά πάη στούς τύπους του; Καί το 
σπουδαίο είναι ότι κανείς δεν θέλει νά μείνη σ’ άλλο μέρος μήτε στ' Α ν ά 
κτορα τού Ντολμά Μπαξέ, Θέλει νά γυρίση πίσω στη πατρίδα του. Ό  επικε
φαλής των Έκπατρισθέντων Σαμμακοβιτών στη Νικομήδεια Βουτσόπου- 
λος ί 1) είχε στη Κων)πολι μια παράξενη όσο καί ευχάριστη περιπέτεια την

1. ΠαραΘέτομεν μια διήγησι του Κ. Γ, Βουτσοπούλου, άττ1 τις άναμνήσεις του 
ώς πράσφυγος στην Ανατολή, ή όποια τυγχάνει ,νά είναι πολύ χαρακτηριστική καί 
ενδεικτική των συναισθημάτων που κατείχαν τούς όμογενείς, οΐ όποίοι έττέστρεφον 
τώρα στη πατρίδα. "Αν και ή ιστορία άφορά τον ίδιον τόν διηγητή^ έν τούτοις ττι- 
στεύομε οτι τά  ίδια συναισθήματα θα κατείχαν κάθε συμπατριώτη μας στήν^ττερί- 
πτωσι αυτή. Ή διήγησις παρατίθεται όπως δ ίδιος την διηγήθη: «Σάν ψέγαμε
λέγει, μέ τό καλό ά π ’ τή Νικομήδεια και χ ά σ α μ ε  στή Χαλκηδόνα, (Καδή - Κ ιοί} στο 
σταθμό τού ΧαΤδάρ πασά, οπού μείναμε κάμπσσες μέρες, τόσες Σαμμακοδίτικες οι
κογένειες, βρήκα την ευκαιρία νά έπισκεφθω συγγενείς καί φίλους εγκατεστημένους 
στην Πόλη. Τριγύρνωντας μεσ’ τά σοκάκια τής Πόλης θυμήθηκα πώς στον κόρφο μου 
είχα ένα χαρτί, σάν απόδειξη τού φίλου μου τού Ναζίφ 6έη, Τούρκου δημοσίου υπαλ
λήλου, ό όποιος μάς παραστάθηκε πάρα πολύ καί μ1 ολη την ψυχή του, όταν δουλεύα
με στο σταθμό Δέριντζα φτιάχνοντας κάρβουνα γ ια  λογαριασμό των Ανακτόρων. 
Σάν πατέρας μάς στάθηκε, δμως κι’ εμείς έν ούδεμιςί περιπτώσει δειχθήκαμε ανά
ξιοι τής εμπιστοσύνης καί φροντίδος του. "Οτον λοιπόν, έφευγε α π ’ τό κτήμα τού 
Σουλτάν Ά ζίζ  μου έδωσε τό χαρτί καί μουπε; «"Αν καμμιά φορά πέρασης ά π ’ την 
Πόλη νά έλθης νά μέ βρής. Αυτή ή άπόδειξι θά σέ βοηθήση, Λέν θά είσαι άνθρωπος 
ον πέρασης καί δεν έλθεις νά μέ συνάντησης νά σέ ΐδώ». Αυτά σκεφτόμουν κι’ άπο- 
φάσισα, είχα χρέος νά τον έπισκεφθω. "Εβγαλα λοιπόν την άπόδειξι, πλησίασα ένα 
Αστυνομικό και τον παρεχάλεσα νά μου δείιξη πού θά βρω αυτήν την διεύθυνσι πού 
γράφει τό χαρτί. fO 'Αστυνομικός μόλις έρριξε μια ματιά στο χαρτί, μέ κοίταξε ά π ’ 
τη κορφή ώς τά νύχια καί μέ ρώ τησε  περίεργα. —  Πού τόν γνωρίζης αύτόν τόν άν
θρωπο; —  Μ’ αύτόν φάγαμε ψωμί κι’ άλάτι, ήταν ή άπάντησί .μου. —  «Όγλουμ 
(παιδί μου) πέρνα τή γέφυρα τοΰ Γαλατά καί πάρε γραμμή τό δρόμο τής προκυ
μαίας. θ ά  προχωρήσης άρκετά καί θά δής ένα μεγάλο Σεράϊ (Παλάτι) εκεί είναι αυ
τός πού ζητάς». Μου έδωσε την άπόδειξι καί μέ ξανακοίταξε μέ μεγάλη όπτορία. "Ε
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όποια μπορούσε νά έκμεταλλευθή προς δφελός του. 'Ό μω ς μήτε αυτή τον δε
λέασε νά μείνη, έστω καί στην Πόλη και προτίμησε νά γυρίση στην πατρί
δα του, δεΐγμα ακριβώς αυτής τής αβάσταχτης λαχτάρας που είχαν οί ομογε
νείς μας για τον γυρισμό στην πατρίδα. 'Έπρεπε λοιπόν πάση θυαίφ νά 
γ υ ρ ί σ ο υ ν .  Οί Τούρκοι, προφασιζόμενοι πολλά, αδιαφόρησαν διά την περαι
τέρω αποστολήν. Τότε άπεφασίσθη από τις Ελληνικές αρχές, ή μεταφορά
των διά θαλάσσης καί ωρισαν τό άντιτορπιλλικόν «ΑΕΤΌΣ> νά κάμη αυτή 
την δουλειά. Τους πρώτους που παρέλαβε ήταν οί Σαμμακοβίτες που είχαν 
συγκεντρωθή στο Χαϊδάρ πασά. Έφορτώθησαν όλοι μαζί μέ άλλους συμπα- 
τριώτας απ’ τή Τρουλιά. τον 'Ά γιο  Στέφανο καί τό Σκεπαστό. Μέ πόση χα
ρά μπαίνανε στο Ελληνικό πολεμικό καράβι που θά τους άπεβίβαζε στη Θυ~ 
νιάδα καί απ' εκεί στη πατρίδα. ’Άλλοι, οί πιο γέροι, έκλαιγαν, οί νέοι γε
λούσαν καί φώναζαν μ’ ενθουσιασμό, κι1 όταν ξεκίνησε τό καράβι καί περνού
σε μπροστά απ’ τον «ΑΒΕΡΩΦ» τό δοξασμένο θωρηκτό πού ήταν αγκυρο
βολημένο μπροστά στά Ανάκτορα τού Ντολμά Μπαξέ, μαζί μ’ άλλα συμ
μαχικά πλοία, δεν βάσταξαν τά νειάτα καί φώναζαν μ’ όλη την ψυχή τους 
«Ζήτω ή Ελλάς, Ζήτω ο Άβέρωφ, Ζήτω ό Βενιζέλος». Ή  Πόλι δονήθηκε 
απ’ τή χαρούμενη ιαχή καί την έπομένη ό Τουρκικός τύπος δυσμενώς εσχο- 
λίαξε τό γεγονός. Πήγαιναν γιά την πατρίδα, αμφιβολία δεν υπήρχε. Μό
λις βγήκαμε άπ1 τό Βόσπορο τό πλοίο εσχιζε σά δελφίνι τή φουρτουνιασμένη

φυγα κ<ϊΐ γρήγορο: βρέθηκα μπροστά στο Σεραϊ πού μού έδειξε ό αστυνομικός. 
’Εκεί στάθηκα και είδα τις μεγάλες πόρτες του κοΰΐ τούς χρυσοντυμένους σκοπούς. 
Δαγκώθηκα, τόσο μεγαλείο δεν ταίριαζε σέ μένχχ τον πρόσφυγα, τί θέλει ή αλεπού 
στο παζάρι, σκέφθηχα, και γύρισα νά φύγω. Βρέθηκα μπροστά σ’ ένα χαμογελα
στό άστυνομικό που μουπε. «Νέ πισμάν όλντούν> (γιατί μετανόησες;) Αύτός είχε 
άποσταλεΐ ειδικά γιά μένα διότι ό πρώτος άστυνομικός είχε τηλεφωνήσει κι’ είχε δώ
σει τά χαρακτηριστικά μου λέγοντας. «Κάποιος ξένος έρχεται μέ μιά άπόδειξι στά 
χόρια, άγνωστος, προαέξατέ τον>. Μέ την έρώτησι τού αστυνομικού, τά  χρειάστηκα, 
μά μέ ψυχραιμία τού άπήντησα: «Δεν μετάνοιωσα, μά έχω ένα φίλο γνωστό Θέλω 
νά τον ίδω, άλλά δεν ξεύρω πού βρίσκεται. Μέ στείλανε έ5ω μά δέν είναι δυνατόν νά 
-μόνη στο παλάτια. Κι’ έβγαλα τό χαρτί και τόδειξα. Αυτός μέ κύτταξε αινιγματικά 
καί διάβασε την άπόδειξι ή όποια έγραψε, «(0  κομίζων την παρούσαν Δεμιρ Κιοΐλού 
Κ. Βουτσόπουλος (" ίσπασι) έργοδηγός, έργασθεΐς είς Χαζενέΐ Χασά παρά τή Δέ- 
ριντζα, είναι έλε63ερος νά παρουσιασθή είς Χαζενέΐ Χασά. Ναζϊ,ρ Ναζ'ιφ βέης, ή σφρα
γίδα των ’Ανακτόρων καΐ ή ήμερομηνία». Ό  άστυναμικός μόλις διάβασε, μέ ώβήγησε 
στις μεγάλες πύλες όπου έστεκαν τέσσερες ένοπλοι φρουροί χρυσοντυμένοι δίδοντας 
τιμάς στους έπισημους ττου μπσινόβγαιναν. 3Εκεί έδωσε την άπόδειξι στον ’Αξιωματι
κό ’Ασφαλείας των ’Ανακτόρων, ό όποιος κβ αύτός με την σειρά του την άνέγνωσε, 
και προς μεγάλη μου εκπληξι, φίλησε τή σφραγίδα καΐ έφερε τό χαρτί στο μέτωπο.
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θάλασσα καί νόμιζε κανείς πώς το πλεούμενο έθκιρτούσε άπ' τΙς ευχές των 
γυναικοπαιδών, γλυστροϋίΐε αψηφώντας τά γιγάντια κύματα, κι' εοπενδ/ 
μ' ορμή και ταχύτητα να φέρη μια ώρα άρχίτερα τους κονεμένους στήν πα
τρίδα. Τά μάτια των προσφύγων, είναι στηλωμένα στις ακτές. Σε λίγο, χα
ρούμενες φωνές καί τεντωμένα χέρια δείχνουν πώς φάνηκε το βουνό Βεζερ- 
γένη πού νόμιζε κανείς πώς καλωοώριζε τούς διιογμένους. Με δάκρυα οτά 
μάτια πλησιάζουν την άγια γή καί μέ κομμένη αναπνοή έτρεχαν μαζί με το 
πλοίο στο γνωστό τους λιμάνι την Θυνιάδα. Σ τις 7 το βράδυ φτάσανε στο 
προορισμό τους. Οι προβολείς τού «ΑΕΤΟΤ» φοπισαν τον τόπο. Ό  Πρού- 
χτοτ' τής Θυνιάδος Χαϊδάρ βέης, —  θά μιλήσομε γ ι' αυτόν πάρα κάτω — μό· 
λις είδε άπό μακρνά το Ελληνικό πλοίο νά έρχεται, κάλεσε ολους τούς Τούρ
κους σέ συναγερμό. «Πατριώτες, τούς είπε, Ελληνικό θωρηκτό(!) έρχεται 
σιό λιμάνι, έτοιμασθήτε νά τούς υποδεχθούμε». Ή  διαταγή έζετελέσθη παρα- 
χρήμα. Ετοιμάσθηκαν φαγητά, ψωμιά, κρεβάτια, θέρμανσις καί φάρμακα 
γιά τούς πρόσφυγας πού έφερνε τό πλοίο. Φωτισμένο τό λιμάνι καί ή πόλις 
τής Θυνιάδος έκανε τούς Τούρκους νά παραλύουν απ' την τρομάρα τους. 
Πρώτη φορά έβλεπαν κάτι τέτοιο. Ό  καπετάνιος τοΰ πλοίου, αφού αγκυρο
βόλησε καί είδε οτι δεν υπήρχε αποβάθρα γιά νά άποβιβάση τούς έπιβάτας 
του, σκέφτηκε νά τούς γυρίση πίσω, μά μιά επιτροπή Σαμμακοβιτών .πήγαν 
καί τού είπαν. «Καπετάνιε, δλοι θά ριχτούμε στή θάλασσα... νά πνεγούμε,

"Ο πός έμαθα κατόπιν, ήταν έθιμο, δείγμα τιμής. "Υστερα πάτησε ένα κουμπί και 
εΐπε στον συνοδό μου νά φύγη, ήμουν έντάιξει. Σέ λίγο κατέφθασε ένας γέρος, ντυ
μένος στά μεταξωτά καί στά χρυσά, στον όποιο π αρ έδω σε  τό χαρτί μου. Κι·’ αυτός 
έκαμε τό ίδιο τιμητικό έθιμο που έκανε ό αξιωματικός των ’Ανακτόρων. Αυτός γύρισε 
και μου εΤπε: «"Ελα άκολούθησέ με». ’Εγώ τάχασα τι νά κάμω, προχώρησα καί σ’ 
όλη τη διαδρομή έλεγα.«*Έλα Χριστέ καί Παναγιά καί βάλτε τό χέρι σας».’Ακολουθού
σα τον γενειοφόρο ξεναγό μου. Περάσαμε ένα πάροδεισένto κήπο κι1 ένοιωθα σάν ά- 
μαρτωλός που μπήκα κατά λάθος στον Παράδεισο. Τί δένδρα, τί αγάλματα, τί λου
λούδια καί τί πίδακες ήταν έκεΐνα; Κι’ υστέρα μπήκαμε στ’ ’Ανάκτορα. ’Αμέσως αϊ- 
σϋάνβηκα στά πόδια μου ένα μαλακό πράγμα, μά πολύ μαλακό, π α τ ο ύ σ α  έπάνω σ’ 
ένα  χαλί άμυθήτου αξίας. Τραβήχθηκα πίσω, ντράπηκα νά ξαναπατήσω, «Γκελ 
(ελα) γκελ!» μου είπε ό συμπαθητικός εκείνος άνθρωπος. ’Ανεβήκαμε σκάλες, περά
σαμε δαιδαλώδεις διαδρόμους καί διαμερίσματα άφαντάστου καλλιτεχνικής δίσκο- 
σμήσεως. Δεν ήξερα τί νά πρωτοθαυμάσω. Κάποτε βρεθήκαμε μπροστά σέ μιά πόρ
τα. Στάθηκα έκεί. Πριν άπό μένα μπήκε μέσα ένας μέ ύπομάλης μεγάλα κατάστοιχα. 
*0 συνοδός μοΟ είπε. «’Αμα βγή αυτός που μπήκε, χτύπα κΓ όταν αοΰ φωνάξουν γκελ 
θά μπής». Τώπε κΓ έφυγε. "Εμεινα μόνος. Σέ όνειρό βρισκόμουν ή ήμουν ξύπνιος, πώς 
βρέθηκα εδώ; *0 προηγούμενος μου βγήκε γρήγορα. Τώρα ήταν ή σειρά μου. Μά
ζεψα όσο θάρρος διέθετα καί κτΰπησα, "Ακόυσα σέ λίγο τό Γκελ (έλα) άνοιξα καί
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μά πίσω δεν πηγαίνομε. 'Αφήστε μας νά ταχτοποιήσουμε εμείς τά τής άποβι- 
βάσεως.» Πράγματι δ Πλοίαρχος έπείσθη καί μέ τις γνώσεις των χατεχόν- 
των τά νερά τής Νειάδας χατωρθώθη ή άποβίβασις. Τρεις τολμηροί σοαπα
τριώτες, ό ’Αργυρής Ά ναγνω αηδής, 6 Π αναγιώτης Νιχολ. Σαμαράς κι’ δ 
Κ. Γ. Βουτσόπουλος ρίχτηκαν στη θάλασσα χαι πήγαν στην άχτή οπού έ
δεσαν σ’ ενα πάσσαλο όνα σχοινί γερό, μ’ αυτό πηγαινοερχόταν ή βάρκα ο
πού παρελάμβανε τά γυναικόπαιδα. Τά έβαζαν κατόπιν στους ώμους των καί 
τ’ άπεβίβαζαν στη στεριά, όπου δυο τεράστιες φωτιές αναμμένες από τραβέρ
σες ζέσταιναν τους βρεγμένους. 01 Τούρκοι πάλι, έτοιμοι παρελάμβαναν ό 
καθένας όσους μπορούσε απ’ τά γυναικόπαιδα και τά (οδηγούσαν στά σπίτια 
τους, όπου τους πρόσφεραν άσυλο καί τροφή. Αυτή ή πράξι των Τούρκων τής 
Νειάδας, μάς συνεκίνησε πολύ κι' έδειξε πώς υπήρχαν καί Τούρκοι άνθρω- 
πισταί. 'Ό ταν τελείωσε ή άποβίβασις ό Πλοίαρχος, στον οποίο έσπευσαν νά 
αποδώσουν τιμάς, είπε πώς αύριο θάφερνε κι1 άλλους καί πώς, έπρεπε αυ
τούς που έφερε νά τους περιποιηθοϋν καί νά τους άποστείλουν στά χωριά 
τους. Κανείς δεν έπρεπε νά μείνη απ’ αυτούς. =,Αν έμεναν τους απείλησε, 
θά τους έκαιγε σάν τά ποντίκια. Τό άντιτορπιλλικό έφυγε γιά νά φέρη την 
επαύριον άλλους πρόσφυγας, οι δέ άνδρες μαζεύτηκαν στο μεγάλο καφενείο 
τοϋ Όσμάν ’Αγά όπου υπήρχε αναμμένη σόμπα γιά νά ζεσταθούν καί νά 
συνέλθουν. Γύρω, ήσαν καθισμένοι, σκεπτικοί, οί Τούρκοι. Κανείς δεν μι-

μπήκα. Βρέθηκα, στό άνοιγμα τής -πόρτας, μέσα σέ μια μεγάλη αίθουσα. Απέναντι 
μου Βρισκόταν τό πορτραΐτο του Σουλτάνου Μεχιμέτ Ρεσάτ τού Β’ όλοζώντανο. Ε 
γώ στήν σνγχυσι μου, νόμισα πώς ήταν ζωντανός καΐ στάθηκα προσοχή, κι* έσκυψα 
σέ τεμενά. Σέ λίγο ακόυσα την γνωστή φωνή τοΟ Ναζίφ 6έη. «"Ώ χοσγκελντίν {κα
λώς ώρισες) όγλούμ Κωνσταντη, (παιόί μου Κώστα). Πώς έτσι;* Δέν μπόρεσα νά 
μιλήσω, εΐχα πάθει ένα φοβερό τρακ, —  «Τώρα εΐσθε έλεΰθεροι πλέον νά πάτε στή 
πατρίδα σας, μου εΤπε». —  «"Εβετ (μάλιστα) 6έη μου» τραύλισα. ’Εκείνος κατάλαβε: 
την ταραχή μου, σηκώθηκε μέ πήρε απ’ τον βραχίονα καί μ’ έσυρε να καθήσω δίπλα 
του σέ μια πολυθρόνα, Κάβησα, μά χάθηκα μέσα στην άναπαυτική πολυθρόνα. Νόμισα 
πώς άνοιξε καταπακτή καί πατάχθηκα έπάνω έντρομος. 'Ο Ναζίφ, έσκασε στά γέλια. 
—  «Κόρχμα όγλούμ (μή φοβάσαι παιδί μου). —  «’Εφέντη νά μέ συγχωρής μά δέν 
είμεθα συνηθισμένοι σέ τέτοιου είδους καθίσματα». Μέ καθησύχασε και παρήγγειλε 
ένα τσάϊ πού ή εύωδιά του άκόμα μένει στό στόμα μου. Μέ ρώτησε γιά  τήν υγεία 
όλων καΐ γιά  τόν πατέρα μου. Ύ στερα μέ ρώτησε τί άπόφασι είχα πάρει καί τί θά 
εκαμνα στό μέλλον, ΤοΟ είπα πώς θά γυρνούσα,με όλοι στην πατρίδα μας. ■— «Κύττα- 
ξέ με, μου είπε. Σέ γνώρισα τίμιο έργοπΊκό καΐ δραστήρια καί προσέφερες πολλές 
υπηρεσίες στό Χαζενέϊ Χασά έν καιρψ πολήμου. Έργάσθηκες χωρίς δόλο. Ή  ειλι
κρίνεια σας μου έκανε έντυπωσι, γ ι’ αύτό είμαι πρόθυμος νά σ* άντσμείψω. Θά σέ 
κρατήσω στ* ’Ανάκτορα». Κεραμίδα μοΰ ήλθε στό κεφάλι μου. Κι* εκείνος συνέχισε:
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Λούσε απ' « ντους. Την σιωπή έσπασε ό αείμνηστος Διογένης Τακίδης, 6 ο
ποίος γύρισε ατούς σκεπτικούς καί χαμηλοκεφαλωμενονς Τούρκονς καί είπε 
Τουρκικά: « Έ  'Αγάδες μου, τι σκέπτεσθε; Καβάλλα σε γάιδαρο μάς στεί
λατε, καί μεΐς γυρίσαμε καβάλλα σε υπερήφανο κι' στίθασσο άτι». Εκείνοι 
χαμήλωσαν περισσότερο το κεφάλι καί ύστερα απ' ολίγο άπεχώρησαν στα 
σπίτια τους. Την έπομένη, λέγεται, πέος ένας απ' τούς πιο φανατικούς Τούρ
κους βρέθηκε νεκρός από συγκοπή. Δεν μπόρεσε ν ’ άντέξη τή προσβολή. Οι 
πρόσφυγες τού Σαμμακοβίου τήν επομένη, με βωϊδάμαξες πού τούς προμη
θέυσε ό Χαϊδάρ, έφευγαν για το Σαμμάκοβυ μέσα σέ χιονοθύελλα. Ή  αλή
θεια είναι πέος μόνο οί πρώτοι πού ήλθαν, ήσαν τυχεροί, γιατί αμέσως τούς 
άπέστειλαν στα χωριά τους.Για τούς δεύτερους όμως πού ήσαν καί περισσότε
ροι, δεν έδείχθη γι'αυτούς ή ίδια προθυμία απ’ τούς Τούρκους.Έγκατελείφύη- 
σαν σέ αποθήκες ανθράκων, σέ σταύλους καί σέ καφενεία, έν συνωστισμό). 
Είναι βέβαιον οτι ό χειμώνας υπήρξε σφοδρός καί τό ταξείδι επικίνδυνο)1, 
ένεκα τούτου άδρανοΰσαν οί πάντες ακόμη κι1 αυτοί οί ενδιαφερόμενοι, Τό 
ψωμί άρχισε πάλι νά λείπη κι’ οί κακουχίες καί τό φοβερό ψύχος έκαμαν τούς 
ανθρώπους νά υποφέρουν. Πολλοί άπέθανον, οί πιύ αδύνατοι άπό πνευμο
νία καί δεν αξιώθηκαν νά έπανίδουν τό πατρικό χώμα. Τέλος όμως, σιγά

«Υπάρχει μια κενή Θέσι ηνιόχου στα βασιλικά παϊτόνια (αμάξια) μπορείς νά τήν κα- 
ταλάδης εσύ. Κι’ ύστερα α π ’ ολίγο θά σέ προβιβάσω πάλι σέ καλλίτερη θεσι. Θά 
πληρώνεσαι πλουσιοπάροχα καί θά είσαι ΰπο τήν προοτασία τού Χαζενέϊ Χασά. Δέν 
θά κάνης τίποτε άλλο άπό τό νά μεταφέρης πασσάδες». *Έμεινα μ’ άνοιχτό τό στό
μα γ ια  τήν απροσδόκητη πρόταση Τού άττηντησα άφοΰ μάζεψα όλες μου τις δυνά
μεις. «Βέη μου τέσσερα χρόνια λείπουμε car’ τήν -πατρίδα. ΈκεΤ έχω κτήματα καί θά 
ζήσω. Έ ξ  άλλου έχω τό γέρο πατέρα μου που δέν μπορώ νά τον έγκοτταλείψω. X’ 
ευχαριστώ πολύ όμως ή πατρίδα μέ καλεί έκεΐ κι’ αυτή εΤνσι κάτι άνώτεροϊ. «Μά παιδί 
μου, κι5 έδειξε στο χάρτη, τήν πατρίδα μου, έκεΐ δέν θαχετε ποτέ ησυχία έΐσθε κοντά 
στά σύνορα. Σέ συμβουλεύω νά μείνης έδώ μαζί μέ τόν πατέρα σου.» «Έ . Ναζίψ Βέη, 
Βατάν - βατόν γκιένε Βατάν. (Πατρίς - πατιρις καί πάλι πατρίς), άπήντησα». ’Ε
κείνος μοϋ χαΐδεψε τόν ώμο καί μου εΐπε γελώντας. «Καί στή φυλακή νά γεννηθή 
κανείς, πάλι τήν φυλακή θά ζπτήση». "Ύστερα, άφοΰ προηγουμένως έσχισε τήν άπό- 
δειξι, συνέταξε μιά άλλη, σπουδαιοτέρα τής πρώτης, έπάν<ο σέ χαρτί μέ τό Σουλτα- 
νικό θυρεό (Τουρά). Τήν υπέγραψε, τήν σφράγισε μέ τήν μεγάλη σφραγίδα τοΰ Σουλ
τανάτου καί μοΰ τήν ένεχείρισε. —  «Πάρε αύτή, έχει μεγάλη ϊσχύ, άχόμσ, μπορείς 
νά σώσης άνθρωπο πού πάνε να τόν κρεμάσουνε. Τήν πήρα καί τήν δίπλωσα, τόν ευ
χαρίστησα άφοΰ τού δήλωσα πώς ό σκοπός μου ήταν νά έκφράσω προφορικώς την ευ
γνωμοσύνη όλων μας σ’ αύτόν γ ΐά  τά καλά πού μάς προσέφερε στο παρελθόν. Βγήκα 
εξω σέ λίγο ά π ’ τά  ’Ανάκτορα. Άνέττνευσα. Τότε κατάλαβα ποιος ήταν ό Ναζίψ δέης. 
^Ηταν ύπουργός καί συγγενής του Σουλτάνου. ’Ακόμα τό φυσώ καί δέν κρυώνεις.
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σιγά καί μέ πολλούς κόπους κατώρθωσαν νά έπιστρέψουν στα χωριά τους. 
Οί διασκορπισμένοι πάλι στις Σαράντα Έκκλησιές, στην Τνρολόη και τις 
λοιπές κωμοπόλεις τής Θράκης ανέβαλαν την επάνοδό τους για την *Ανοι- 
ξι. Μόνο ot πιο νέοι καί υγιείς έπεχείρησαν νά γυρίσουν πριν απ’ τούς 
δικούς τους γιά νά προετοιμάσουν τά σπίτια και νά φροντίσουν τά χτήματα. 
*Έτσι κ ι’ έγώ μαζί μ’ άλλους συμπατριώτας μου ξεκίνησα απ’ τις Σαράντα 
Έκκλησιές, όπου ειμεθα εγκατεστημένοι ώς πρόσφυγες, γιά την πατρίδα
μας, όπου γεννηθήκαμε καί ζήσαμε. Πηγαίνουμε γιά τό χωριό μας, όπου έ
πρεπε νά φροντίσω τά χτήματά μας καθώς καί τό σπίτι μας γιά νά μπόρεση 
νά μείνη ή οικογένεια μου όταν θά έρχόταν. ’Αναμφισβήτητα είναι δικαιο
λογημένη ή χαρά καί ή συγκίνησις πού μέ κατείχε. Κ ι’ όσο ήσθανόμην νά 
πλησιάζη ή άγια γιά μένα στιγμή πού θ ’ άντικρύσω πάλι, τά πράσινα, τά 
καταπράσινα μεγάλα βουνά του τόπου μας, καί θά πατήσω τά χώματα, έκεΐ 
πού έπαιζα μικρός μέ τούς φίλους μου. Φτάνομε στο Σκεπαστό καί διανυκτε- 
ρεύουμε έκεϊ. Την άλλη μέρα ξαναξεκιναμε. Περπατούμε, μά δεν περπα
τούμε, πετούμε. 'Ό λοι σκεπτόμαστε ότι σέ λίγο, σέ δυο τρεις ώρες θά είμα
στε στά σπίτια μας, γ ι’ αυτό έξ άλλου δεν μιλάμε μόνο βαδίζουμε. Προχω
ρώ. Περνούμε τό ύψωματάκι έξω άπ’ τό Σκεπαστό. Βαδίζω κι’ όσο άναλο- 
γίζομαι πώς βρίσκομαι σέ γνωστά μέρη, αισθάνομαι τήν ανείπωτη χαρά νά 
φουντώνχ) στά σωθικά μου. Ούδέν γλυκύτερον από τό νά ξαναγυρίζης ύστε
ρα από τέσσερα χρόνια σκληρής εξορίας στο μέρος όπου γεννήθηκες. Περ
νούμε τή <Βάβα> τό βουνό, μέ τά πανύψηλα καί σκιερά δένδρα, πού τόσες 
φορές ληστεύθηκαν πατριώτες μας κυρατζήδες από Βουλγάρους κομιτατζή
δες. Π ιό  πέρα διακρίνουμε τή «Μονόπετρα» τον θεόρατο βράχο πού σαν ά
γρυπνος φρουρός φυλάγει τά γύρω. Αυθόρμητα καί μέ μιά δύναμι ακατανί
κητη, ξεχειλίζουν τά στήθεια μου από αναμνήσεις ζωής σ’ αυτά τά μέρη. Τά 
πόδια μου πετούν. Τόσες ώρες πεζοπορούμε κι’ όμως δεν νοιώθουμε τίποτε, 
λές καί τά πόδια ζητούν κι’ αυτά τό λυτρωμό. Ό  λογισμός μου στο Σαμμά- 
κοβο. Κάθε τόσο ρωτώ τούς συνταξειδιώτας καί συμπατριώτας μου πόσο α
πέχει τό χωριό μας, ’Ανυπομονώ κι’ ή ώρα πού πέρασε, βαδίζοντας, μοιάζει 
γιά  αιώνας. Π άλι βυθίζομαι στή σκέψι καί μέσα αρχίζω ν ’ άφουγκράζωμαι 
τή φωνή τού Σαμμάκοβου, «"Ελα έδώ στους τόπους μου στην αγκαλιά μου νά 
ξαναγείρης. *Έλα στή μάννα σου, πού στοργικά θά σέ δεχθή, πονεμένο παιδί, 
στά βασανισμένα στήθη μου. 9Έλα νά σέ νανουρίσω μέ τά πιό γλυκά τραγοθ- 
δια μου πού μικρούλης κι’ άβγαλτος μάθαινες κοντά μου. ’“Ελα, κι' άν τάχης 
χάσει ολα, έγώ θά προσπαθήσω νά σού τά ξαναδώσω, νά πλημμυρίσω μέ χα
ρά τήν ψυχή τού παιδιού μου. ’Έλα! κοντά μου, θάβρης τής λησμονιάς τό 
ποτήρι στο Σαμμάκοβο>. Τ ’ ακούω καθαρά αυτά καί κλαίω καί μέσα άπό τά- 
κλάματα απαντώ. «Πατρίδα μου αληθινή καί στοργική. "Ολα τά παιδιά σου 
τον ίδιο δρόμο περπατούν κι’ όλοι έσέ ζητούνε κι’ όλοι έσέ ποθούν. Έσύ τούς
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χάριζες τδ πρώτο τους χαμόγελο ατά χείλη. Μάς ανάθρεψες με σ’ τις ζεστές 
καί λαμπρές αχτίδες τού ήλιου αου, μάς δρόσισες στα κρουσταλλένια σου νε
ρά, μας κοίμησες κάτω απ’ των δένδρων σου τους ίσκιους, που εσύ τούς εδω- 
κες πνοή». Μια φωνή μοϋ σταματά τδ διάλογο και μέ ξαναφέρνει στδν έαυτό 
μου. Είναι δ ξαδελφός μου δ Χρηστός Ν. Τακίδης. πού ήταν κι’ αύτδς τής 
τύχης άποπαίδι. ’Αγκαλιαζόμαστε καί κλαΓμε έκεΐ στο δρόμο, όπου πρωταν- 
ταμώσαμε. Προχωρούμε μαζί. «Ξάδελφε, μοΰ λέγει, καί δείχνει, νά έκεΐ 
στο δάσος, πάνω απ’ τού Σίρμπου τη μαντρινιά, έκεΐ σφάξανε τδν πατέρα 
σου, τδν αδελφό μου καί τ’ άλλα παλληκάρια. ’Εδώ στο Γκράντος άφησαν την 
τελευταία τους πνονμ. ΚλαΓμε. Μά μέσα απ’ τα φυλλώματα, μόλις και δια- 
κρίνεται ενα μικρό μέρος τού χωριού μας. Ό  πρώτος πού τδ είδε, φώναξε 
μέ μια φωνή πού θύμιζε τδν Ξενοφώντα και τούς μυρίους του: «Νά τδ χωριό 
μας!» Στεκόμαστε καί βλέπουμε τδ θείο θέαμα, την πατρίδα μας. Τ ί σκέπτο
μαι, τί αισθάνομαι!... μόνο εκείνος πού ένοιωσε τη σκληρή εξορία μπορεί 
νά καταλάβη, εγώ μια φορά δεν μπορώ νά έκφράσω τή χαρά, τή συγκίνησι 
πού μέ κυριεύουν. Τώρα πιά κανείς δέν στέκεται, δλοι τρέχουν προς τδ χω
ριό, πετούν, τά πόδια τους βγάζουν σπίθες. Περνάμε απ’ τδ μέρος οπού έ- 
φονεύθη δ γυιδς τού Βαλή, βλέπω τδ κενοτάφιο κι’ άναλογίζομαι. «Τούτος 
ό θάνατος έγινε ή αίτια μυρίων θανάτων καί τόσων καταστροφών». Προ
χωρούμε. Πλησιάζομε στά χωράφια. Νά τδ χωράφι μας! Νά ή Αυγγιά μας.
Ε ίμαι μεθυσμένος απ’ τή χαρά. Παραπατώ. Π ιδ  κάτω νά δ μύλος τής έκ- 
κλησιάς μας. Νά τά ποτάμια μέ τά κρουσταλλένια τους νερά πού κυλούν αρ
γά  κελαδιστά, νά ή Βάντα. Γλυκέιά πούναι ή επιστροφή! Νά κι’ οί ξουμπλα- 
κιές, καταφορές άπδ κατακόκκινα ζουμπλάκια. Κουνιούνται τά κλώνια τους, 
απ’ τ ’ άγεράκι καί σκύβουν λές καί μάς χαιρετούν λέγοντας. κΚαλίος ώ- 
ρίσατε». Κ ι’ ύστερα, πιδ κάτω νά καί μερικοί συμπατριώτες, πού ήλθαν πιο 
μπροστά άπδ μάς. Ή  χαρά καί τδ χαμόγελο είναι ζωγραφισμένα στδ πρόσω
πό τους. Ή  συνάντησις μ’ αυτούς εΐναι συγκινητική. Έ κεΐ κοντά είναι τδ 
«Κουτούκι» καί σκύβω νά πιω νερδ άπδ τήν ξακουσμένη βρύση τού χωριού 
μου. "Ολα ξεχνιούνται τά βάσανα, οί θάνατοι, οί δρόμοι, σάν κατεβαίνει μέ
σα μου τδ δροσερδ κι’ ολοκάθαρο νερδ τού «Κουτουκιού». Θαρρώ άκόμη πώς 
βλέπω τις πατριώτισσές μου κοπελιές πού πήγαιναν έκεΐ μέ τις «μπακίρες» 
καί τις «δξάγκες» γιά νά πάρουν νερό. Νά μιά εικόνα πού δέν ξεθώριασε 
ποτές, Έ π ί τέλους μπαίνουμε στδ χωριό. Σ ’ ολο το δρόμο πού έτρεχα πίστευα 
πώς θάβρισκα τδ Σαμμάκοβο όπως τ’ άφησα. Καί τώρα τί άπογοήτευσις. 
"Ολα εΐναι σπασμένα καί γκρεμοτσακισμένα, ερείπια. "Ομως δέν μέ νοιάζει. 
Γυρίσαμε θά τά ξαναφτιάξωμε καλλίτερα. Περνώ άπ’ τά γνωστά μας σπί
τια. "Ολα είναι ορθάνοιχτα, κατεστραμμένα, χωρίς πόρτες, χωρίς παράθυ
ρα καί παραθυρόφυλλα. Πάω στδ σπίτι μας, μά καί κεΐ άδεια τά πάντα καί 
κατεστραμμένα. Καί δείχνουν άκόμη πιδ άδεια σάν σκέφτεσαι πώς λείπουν



ΙΣΤΟΡ ΙΑ  Σ Α Μ Μ Α Κ Ο Β ΙΟ Υ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 211

κι’ οί νοικοκύρηδες. "Αλλοι θαμμένοι στη ξενητειά κι’ άλλοι άταφοι στά σύ
νορα, τροφή ατά όρνια καί ατά θηρία. Κ ι1 όσοι γύρισαν, δυστυχισμένοι χ ι! 
αγέλαστοι από της προσφυγιάς τα βάσανα. Μιλώ μαζί τους, μά τδ πνεύμα 
τους εΐναι άλλου. Μέ πικραμένη καρδιά πάω νά κοιμηθώ στο ξενοδοχείο μας 
πού τδχει τώρα ένας Τούρκος. Σαν ξένος πληριόνω για νά κοιμηθώ στο δι
κό μου κτήμα, Τί ειρωνεία! Μέσα σε δυο τρεις μήνες κατέφθασαν κι’ οί υ
πόλοιποι συμπατριώτες μας. “Έ τσι, μέ τδ γυρισμό, όσων γλύτωσαν, αρχίζει 
ξανά ή ζωή στο χωριό μας.

Η  ΖΩΗ Μ ΕΤΑΞΤ 1919 -  1922.

Την άνοιξι, σάν έλυωσαν τά χιόνια, άρχισαν νά καταφθάνουν κα'ι τά 
γυναικόπαιδα. Τ ’ αγώγια είχαν αύξηθή πολύ, κι1 έτσι, παρ’ οτι είχαν πάρει 
την συνδρομή των τεσσάρων λιρών άπδ την Κυβέρνησι, εν τούτοις, ήναγκά- 
σθησαν νά έλθουν πεζή φέρνοντας στους ώμους τους τά έπιπλα και τά μικρά 
παιδιά τους. Και πολλοί έχοντες πολυμελή οίκογένεΐα ύπεχρεώνοντο νά κά
μουν αυτή τήν διαδρομή πολλές φορές. 'Ό ταν φθάσανε όλοι δσοι έμειναν, 
έγινε άπογραφή καί εύρέθησαν μόλις τδ ένα τρίτον τών κατοίκων τών χω
ρίων. Στδ Σαμμάκοβο άπδ 5 χιλιάδες πού αριθμούσε πριν τον εκπατρι
σμό, εύρέθησαν μόνο 1.700 στην επιστροφή. Οι υπόλοιποι ήσαν θύματα κα
κουχιών, πείνας καί επιδημικών ασθενειών. Ή  αλήθεια είναι οτι ή μεγα- 
λυτέρα απώλεια τών κατοίκων έγινε τούς πρώτους έξη μήνας τής έκτοπίσεως. 
κατά τούς όποιους τδ μίσος καί τδ μένος τών Τούρκων εναντίον τών Ελλή
νων ήτο στδ μάξιμουμ. Σέ λίγο, μή ύπάρχοντος φόβου έπέστρεψαν καί οί 
φυγόστρατοι. Εκείνοι πού πήγαν στη Βουλγαρία καί αλλαχού κι1 έκεϊνοι 
πού (οπλισμένοι, γύριζαν στά βουνά καί ατά δάση. Αυτοί οί τελευταίοι μέ 
αρχηγό τους τδν αείμνηστο πρωτεξάδελφό μου Σωτηράκη Κ. Κιακίδη, έ- 
καμναν έπιδρομάς κατά τών Τούρκων τούς έλήστευαν γιά νά ζήσουν καί 
σκότωναν όσους πείραξαν 'Έλληνας. Είχαν καταντήσει κεντρί μέσα στδ μάτι 
τών Τούρκων καί απασχολούσαν λόχους ολόκληρους γιά τήν καταδίωξί τους. 
"Ομως ουδέποτε, (κι1 αύτδ οφείλεται στδν τόπο) κατώρθωσαν νά τούς συλ- 
λάβουν, έστω κι1 άν έβαζαν μιά ολόκληρη μεραρχία νά ψάχνη στά βουνά τού 
Μ. Αϋμου. Οί περισσότεροι απ’ τούς αντάρτες βγήκαν στδ κλαρί γιά νά πά
ρουν έκδίκησι, όπως κι1 δ Σωτηράκης ό Α ρχηγός τους. 'Ό λοι σάν γύρισαν 
έπεσαν μέ κέφι στή δουλειά. "Επρεπε νά φτιαχτούν δσα είχαν καταστροφή, 
τά σπίτια, τά μαγαζιά, οί αποθήκες, νά καλλιεργηθούν τά χωράφια, νά 
κλαδευτούν χ* αμπέλια, κοντολογίς νά μπή ή ζωή στ1 αυλάκι. Έπεδόθησαν 
στην εργασία, αν καί ούθεμία ύποστήριξι ή συνδρομή έλαβαν άπδ τήν διοι
κούσαν ακόμη άρχή. Στή κωμόπολι έξακολουθούσαν νά παραμένουν 25 Τούρ
κοι χωροφύλακες, ένας άνθυπασπιστής κι’ δ υπομοίραρχος διοικητής ΣουλεΤ- 
μάν Έφέντης, οί δποΐοι συμπεριεφέρθησαν καλά, ίσως λόγφ χαρακτήρος,
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Ισως λόγψ τής ήττης πού ύπέστησαν. Ή  μόνη βοήθεια, ή οποία παρεσχέθη 
ήτο έξη κιλά σιτάρι σε κάθε άτομο χατά μήνα, σε πολύ φθηνή τιμή. Κι* αυτό 
μόνο στούς απορώ τέρους. Επίσης δύο φορές εστάλη σαν χρηματικά βοηθή
ματα ύπδ τής Κεντρικής Επιτροπής Προσφύγων καί μία φορά διάφορα μάλ
λινα ρούχα, σταλμένα υπό ’Αμερικανικής επιτροπής, τά οποία επίσης διενε- 
μήθησαν στούς πλέον απόρους κατοίκους τοΰ Σαμμακοβίου. Τδ καλοκαίρι 
του 1919 συνεστήθη στο Σαμμάκοβο Γραφεΐον Επιτροπής προσφύγων, τδ 
όποιον συνεδέετο με την Κεντρική Επιτροπή, πού εύρίσκετο έν Κων)πόλει, 
Ή  Ελληνική Κυβέρνησις διά των Επιτροπών αυτών χορηγούσε δάνεια, διά 
νά βοηθήση τον πληθυσμό τής ’Ανατολικής Θράκης. Στδ Σαμμάκοβο, ώς 
διευθυντή τοΰ γραφείου άπέστειλαν τον Α. Κασαπιδην, άνθρωπον φαΰλον, 
όπως τά πράγματα τδ απέδειξαν. Αυτός - παρελάμβανε τά χρήματα άπδ τδ 
Λουλέ - Μπουργάξ (Άρκαδιούπολι) κα'ι τά έφερνε στδ Σαμμάκοβο. 'Ό ταν 
όμως πήγε νά παραλαβή ένα μεγάλο χρηματικά ποσδ έκ 10.000 λιρών Τουρ
κικών, δεν έδέχθη τήν συνοδεία χωροφυλάκων διά τήν ασφάλεια του. Και 
έτσι όταν εφθασε στδ Σαμμάκοβο, ανήγγειλε οτι Βουλγαρική ληστρική συμ
μορία τον είχε ληστεύσει. Ή  άνακριτική όμως επιτροπή ή οποία συνεστήθη 
τότε καί έπελήφθη τών ανακρίσεων, απέδειξε τήν ένοχή του. Αύτδς είχε συ- 
νεννοηθή μέ δικούς του ανθρώπους, φαύλους σάν κι’ αυτόν, καί έμοίρασαν 
τά χρήματα μεταξύ των. Κατεδικάσθη στήν άπότισι τού κλαπέντος. ποσού 
και έπΐ πλέον προστίμου έκ 2,500 λιρών. Στήν Κων)πολι οπού εφθασε, προ
σκληθείς ύπδ τής Κεντρικής ’Επιτροπής συνελήφθη υπό Ελληνικών στρα
τιωτικών αρχών καί μετεφέρθη στήν ’Αθήνα δπου ένεκλείσθη στις φυλα
κές. Μετά άπδ τδ συμβάν τούτο ή επιτροπή Σαμμακοβίου κατηργήθη καί 
μεταφέρθηκε στδ Αουλέ - Μπουργάξ. "Ετσι άνεβλήθη καί ή παροχή δανεί
ου, πράγμα πού έφερε σ’ άπογνωσι τούς συμπατριώτας μας, διότι ήλπιζαν 
μέ τδ δάνειο αύτδ ν’ αγοράσουν ξώα καί νά μπορέσουν έτσι νά καλλιεργή
σουν τά χωράφια τους. Έ ν τέλει άρχισαν οι επιτροπές νά δίδουν δάνεια, μά 
μόνο στούς γεωργούς καί δι’ ολίγον διάστημα. "Τστερα δλην αυτή τήν φρον
τίδα τήν άνέλαβε τδ Ελληνικό 'Τπουργεΐο Περιθάλψεως. Τδ Μεγάλο Ψυ
χοσάββατο στις 21)2)1919, ή κωμόπολίς μας πού κατήντησε τώρα χωριό, 
προσέφερε τάς κεκανονισμένας νεκρικάς τιμάς στούς σφαγιασθέντας αγρίως 
ύπδ τού Χαμντή συμπατριώτας, "Ολοι οί συγγενείς τών μαρτύρων συγκεν- 
τρώθησαν καί μαζί μέ τόν Ιερέα τού χωριού, πού ήταν τότε ό Χαράλαμπος 
Κύρκου, ξεκίνησαν για τδν τόπο τού μαρτυρίου. Γυναίκες, σύζυγοι καί μη
τέρες, παιδιά ορφανά, ολοι μέ τδν ίδιο πόνο στη καρδιά άντίκρυσαν τδ φρι
χτό θέαμα πού παρουσίαζαν οί άταφοι σκελετοί. Τά όρνια είχαν κατασπα
ράξει τά κρέατα του; καί τά ρούχα τους, πού βρίσκονταν αριστερά, δεξιά, 
ήταν διάτρητα άπδ τούς λογχισμούς καί τά αίματα. Μαύροι λεκέδες, διακρί- 
νονταν άκόμη. Θρήνος καί κοπετός σηκώθηκε άπ’ τά γυναικόπαιδα κι1 άντι̂
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βόησε 6 Γκράντος, στο άντίκρυσμα των νεκροκεφαλών. Μάζεψαν τά δοτά 
τους, τά φόρτωσαν σ' ένα άλογο καί τά μετέφεραν στο Νεκροταφείο του χω
ρίου. Έ χει στήν είσοδο τά έθαψαν χαΐ χεϊ βρίσκονται. Ή  πατρική γή τούς 
έδωκε τήν άνάπαυσι. Ή  ζωή άρχισε πλέον νά μπαίνη σέ κανονικό ρυθμό.

Επιμνημόσυνος δέησις €ίς τόν τόπον τής έκτελέσεως.

"Όλοι κυτταζαν τήν δουλειά τους χαΐ καμμιά φασαρία δέν διατάραξε τήν 
τάξι. Μόνο τον Αύγουστο του 1919 είχαν φθάσει στο Σαμμάκοβο, ένας λοχίας 
κι’ έξη στρατιώτες, Έλληνες, προερχόμενοι άπ’ τό Ελληνικό Τάγμα τοΰ 
Λουλέ - Μπουργάζ κι’ οί όποιοι είχαν συνοδεύσει δυο αμάξια γεμάτα ρου
χισμό γιά  τσύς κατοίκους. Τό βράδυ που εφθασαν, τους φιλοξένησαν μερι
κά Σαμμακοβιτόπουλα στα σπίτια τους και πίνοντες κρασί άρχισαν νά τρα
γουδούν. Τότε πέρασε ή Τουρκική περιπολία (Ντεβριέ) καί τους έκαμε τήν 
σχετική παρατήρησι περί διαταράξεως τής κοινής ήσυχίας. Οί πιωμένοι καί 
νικηταί "Έλληνες έθίγησαν καί* ώπλισμένοι όπως ήσαν σηκώθηκαν καί πή* 
γαν στο Σταθμό Χωροφυλακής νά ζητήσουν ίκανοποίησι διά τήν προσβο
λή. Εθτυχώς που ό Σουλεϊμάν Έφέντης, ήταν λογικός. Έζήτησε συγγνώ
μην καί υπεσχέθη νά τιμωρήση τόν περιπολάρχη. Μ’ αυτό τόν τρόπο άπε* 
φεύχθη μιά άσκοπος αιματοχυσία* ή όποια άν συνέβαινε, θά ήταν εις βάρος 
όλων μας. Ή  ήσυχία δμως δεν βάσταξε πολύ. Ή  άνασυγκρότησις κι1 ή δη* 
μιαυργία άνεκόπησαν από δυο φοβερές καί επικίνδυνες μάστιγες ποθ παρου- 
σιάσθησαν. Βουλγαρικές συμμορίες διήλθαν τά σύνορα καί διήρπαξαν στους
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δρόμους κάθε περαστικό. Παραμόνευαν καί έπαιρναν συνήθως τα ζώα, α
κριβώς αυτά πού είχαν περισσότερο ανάγκη οί χωρικοί και τά όποια μέ τό
σον κόπο καί μόχθο προμηθεύτηκαν. Τούς άφηναν, άν δεν τούς σκότωναν, 
σέ παντελή απελπισία και άπόγνιυσι. Τ ί Τουρκική χωηυιρυλακή, στην ό
ποια άπηυθύνοντο για νά τούς προστατεύση, είχε καταστή τελείως ανίκα
νος. Κοντά σ* αυτό το εκ Βουλγαρίας κακό προσετεθη καί ή μάστιξ των ο
παδών τού Τζαφέρ Ταγιάρ, οί λεγόμενοι Ταγιαρισταί, οί όποιοι σκοπό τους 
είχαν ν1 άντισταθούν, ένα είδος αντάρτικου, κατά των είσβαλόντων Ε λλή
νων καί νά επιφέρουν παντοιοτρόπως κατασιροφας καί δοκιμασίας είς τούς 
ομογενείς. Τίποτε δεν έφείδοντο και προπάντων την ζωή των τόσο ταλαι
πωρημένων πατριωτών. Λυτοί, αποτελούμενυι από μικρυσυμμορίες παρα
μόνευαν και διήρπαζον κάθε πολύτιμο ή κατέστρεφαν εκείνα πού δεν τούς 
χρησίμευαν ή εκείνα πού δεν ήταν εύκολο καί δυνατόν νά μεταφέρουν. 
Κάθε ομογενής πού θά τολμούσε νά διαφυγή έτουφεκίζετο αμέσως και πολ
λές φορές συνελάμβαναν τούς περαστικούς 'Έλληνας διαβάτας και γιά έκδί- 
κησι τούς κατακρεουργούσαν. Π άρα πολλά θύματα αυτής τής θηριωδίας έγι
ναν σ1 δλη την περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών. Δύο νέοι, ό Σαμμακο- 
βίτης Δημ. Μιχαήλ Τρές κι’ ό Σκεπαστιανός Γ. Διαμαντής, διελθύντες από 
τό Τουρκοχώρι Κιζιλτζικντερέ, δυο ώρες κοντά στις Σαράντα Εκκλησίες, 
απ’ τις οποίες είχαν ξεκινήσει, κατεκρεουργήθησαν έκει από ένόπΛους Τα- 
γιαριστάς, οί οποίοι έν εύθυμίςι ευρισκόμενοι έξετέλεσαν τά δύο"Ελληνό
πουλα, αγρίως. Οί κάτοικοι δεν τολμούσαν πλέον νά άγουν ούτε γιά τις δου
λειές τους στα χωράφια. Μέχρι τό καλοκαίρι τού 1920 συνέχιζα ντο οί βιο- 
πραγιες καί τά κακουργήματα των Ταγιαριστών καί μάλιστα μέ καταπλη
κτική αγριότητα. Ό  Ταγιάρ είχε συνεννοηθεί μέ τον; Βουλγάρους οί οποίοι 
τον συνέτρεχαν καί συνέπρατταν κατά των Ελλήνων. Ούτος έξώπλισε τά 
Τουρκικά χωριά, άρπαζε χρήματα από παντού, ακόμη κι’ απ' τά Τουρκοχώ- 
ρΐα, αν'δεν τά έδιδαν μέ δική τους προαιρεσιν. Οί ομογενείς εύρέθησαν πάλι 
μέσα ατά δόντια των λύκων. Ευτυχώς όμως ή κατάστασις αυτή δεν συνεχί- 
σθηκε. Ό  Ελληνικός στρατός άρχισε την νικηφόρον προέλασί του καί ανά
γκαζε τά Τουρκικά στρατεύματα νά υποχωρούν. Κι' οί ορδές τού Ταγιάρ 
βλέποντας οτι δεν θά μπορούσαν νά άντισταθούν κατά τής θυελλώδους προ- 
ελάσεως των Ελληνικών στρατευμάτων, άπεχώρησαν πρός την Βουλγαρία. 
Μάλιστα τον Τούλιο τού 1920 διήλθαν από τό Σαμμάκοβο περί τούς 80 α
ξιωματικοί καί στρατιώται, οπαδοί τού Ταγιάρ, κατευθυνόμενοι πρός Βουλ
γαρίαν. Είχαν ύπ' δψιν νά καταστρέφουν ιό Σαμμάκοβο καί νά διαπράξουν 
είς βάρος μας ποικίλα έκτροπα. ‘Ό μω ς ό Σουλε’ίμάν, ύ αξιωματικός τής χω
ροφυλακής, έπενέβη καί πράγματι ούδέν κακόν πάρετηρήθη καί άνεχώρη- 
σαν ήσύχως. Μάλιστα εξ αυτής τής διελεύσειος ώφελήθησαν έτσι αρκετοί 
συμπατριώτες μας άγοράζοντες φτηνότατα ζωοτροφές, τις όποιες μετέφερ
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ναν οί Τοΰρχοι μαζί τους καί ήθελαν νά τ'ις ξεχάμουν μιά καί δεν μπορούσαν 
νά τΙς διαπεράσουν στη Βουλγαρία, δπου κατέφευγαν. Το σχέδιο τοΰ Τα- 
γιάρ, περί άνπστάσεως άπέτυχε παταγωδώς. Ό  ίδιος συνελήφθη στο μικρό 
Τουρκοχώρι Καραχαλήλ, μεταμφιεσμένος, καί άπεστάλη στήν Α θήνα  διά 
νά διχασθή. Την 7η Ιουλίου 1920 άρχισε ή άποβίβασις Έλληνιχών στρατευ
μάτων στη Ραιδεστδ χαι στήν Ήράχλεια. Σέ λίγες μέρες χατελήφθη δλη ή 
’Ανατολική Θράχη, άπδ την Άδριανοΰπολι μέχρι το χωρίον'Άγιος Στέφανος 
χαΐ τόν ποταμό Άρέσβο (Ρέσβηντέρεσι) στά σύνορα τής Βουλγαρίας. Ή  
χατάληψις των Σαράντα Έχχλησιών έγινε στις 16 Ιουλίου υπό τοϋ υπο
στρατήγου Κωνστ, Μαζαραχη. 'Η  Βιζύη από τον συνταγματάρχη Π . Γαρ- 
δίχα χατελήφθη την 18η ’Ιουλίου. Ό  Τ αγ)ρχης Δροσινός χατέλαβε από 
την Μήδεια μέχρι τής Θυνιάδος όλη την παραλία τής Μαύρης θαλάσσης χαΐ 
την 21ην ’Ιουλίου άπελευθερώθη τό Σαμμάχοβο υπό τοΰ Ταγματάρχου Κυ- 
ριαχούλη. Στις 10)7)1920 άπεχώρησε ή Τουρχιχή χωροφυλαχή έχ τής πα- 
τρίδος μας. Ό  αρχηγός της χάλεσε τούς άνδρες του χαί αρκετούς ''Έλληνας 
χαΐ είπε. «’Αγαπητά μου παιδιά. Μέχρις στιγμής είμαι διοιχητής σας. 
Έάν εως σήμερον διέπραξα χαμμιά άδιχία, ή χαχό είς βάρος σας έν τή 
έχτελέσει τοΰ καθήκοντος μου, παραχαλώ νά μέ συγχωρήσετε. Ή  Θράχη 
καταλαμβάνεται υπό τών Ελλήνων. Ά φοΰ εμείς δεν είμεθα ικανοί νά διοι- 
χήσωμε, ας έλθουν κι’ οί "Ελληνες νά ιδοΰμε πώς θά διοικήσουν αυτοί τον 
τόπονκ Ή  άναχώρησίς του έγινε διά μέσου τής Βουλγαρίας. Μαζί του έφυ
γαν καί μερικοί χωροφύλακες. Οι περισσότεροι όμως έμειναν στό Σαμμάκο- 
βο μαζί μέ τις οικογένειες τους. Ο ί συμπατριώτες μας τότε, επειδή ή χωρο
φυλακή πλέον δεν υπήρχε άνέλαβαν αυτοί τήν φρούρησι τοϋ τόπου μέχρι 
τής άφίξεως τών επισήμων Ελληνικών στρατευμάτων. Τό βράδυ τής 20ης 
’Ιουλίου ήλθε τηλεγράφημα από τήν Σαρακίνα οτι έφθασεν έχει Ελληνικός 
Στρατός. ’Επί τέλους ύστερα από ένάμισυ χρόνο μετά τήν υπογραφή τής 
’Ανακωχής έπραγματοποιεΐτο τό όνειρό μας, νά δοΰμε τήν ’Ανατολική Θρά
κη ένωμένη μέ τήν μητέρα Ελλάδα. Τήν έπομένη 21η ήμέρα Δευτέρα, βρι
σκόμαστε ολοι στ’ αλώνια τοΰ «’Επάνω μαχαλά:» τοΰ Σαμμακοβίου, όπου μοι
ράζαμε τό σιτάρι, όταν, ξαφνικά άκοΰμε από ένα παρακείμενο πατριώτη 
μας νά φωνάζη μ’ ολη τή ψυχή του. — «Παιδιά!! έρχονται οί Έλληνες!!* 
Είχε διακρίνει στρατιώτας νά κατεβαίνουν στήν πλαγιά τοΰ «Γκράντου*. Μέ 
τό άκουσμα τοΰ αγγέλματος σέ μιά στιγμή μέσα, παρατήσαμε τις δουλειές 
μας, τήν έσοδεία, τή διανομή μέ τό «σινιακό*, τά πάντα καί γρήγορα, 
τρέχοντας σάν ελάφια, κατευθυνόμεθα προς τό μέρος πού κατέβαινε τό όνει
ρο, οί 'Έλληνες. Ή  χαρά κ ι’ ό ενθουσιασμός που χατέλαβε τότε τον πληθυ
σμό ήταν κάτι τό ασύλληπτο. Έ τρεχε σάν παλαβό ολο τό χωριό, άνδρες, γυ
ναίκες καί παιδιά γιά νά προϋπαντήσουν τους έλευθερωτάς, Έ κεΐ στό νερό
μυλο τής έκκλησιάς σταθήκαμε κι’ αντικρίσαμε λαχανιασμένοι τόν έφιππο
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άξιωματικδ μαζί με τους στρατιώτας συνοδούς του. Ή τα ν  οί πρώτοι άπε- 
λευθερωταί που πατούσαν υστέρα από 500 ολόκληρα χρόνια δουλείας, το 
Ιερόν έδαφος τής Πατρίδας μας. Ποιος τδλπιζε; Ποιος τό φανταζόταν; Κ ι’ 
όμως νά εδώ μπροστά μου βρίσκεται τό άλογο του ελευθερωτοΰ. Κατάκοπος, 
πιάνω τδ κεφάλι του ζώου για νά τδ σταματήσω. Κ ι’ ένώ τδ χαΐδευα στη χαί-

_  τη ένοιωσα τόν καόαλάοη νά':·λ% |  , , , , , " 1 ,
I  σκυδη και με δακρυσμενα μα-

τια να μέ q-ΐλΓ). Μέ ιερή συγ-
κι νησί σήκωσα τά μάτια μου
νά δω τδ πρόσι,οπο. Τότε δη-
κίμαπι ί Τ !ην πιίι1 ί1"’γάλη έκ-
πλη'ςΐ σ r ί1 ώοή 11 οί' . Ό  καόα-
/.άρης μ’ άγκαλΛ ά ζ; ι καί φω-
ναζε ι : w C,άδί'λφ ί μου'1'. Είναι
ΰ ποωτοζ,άδι'λφος και συνώ-

Θεόδωρος Θεοφίλ. Κ ιακίδης Ιατρός 
ό πρώ τος άπελευθερωτής Σαμμακοβίου.

νυμός μου Θεόδωρος Θεοφί
λου Κιακίδης(1). Είχε ζητή
σει άδεια'από τόν Ταγμ) 
ρχην του Κυρία/.οΰλφ' νά ελ- 
υη πρώτος και νά ι^ερη αυ
τός τδ μήνυμα τής ελευθερί
ας στηγενέτειρά του. Π ρά
γματι εκεί στην άρχή τής κω- 
μοπσλεως περίμενε ο Σαμμα- 
κοδίπκος λαός καί σάν είδαν 
δικό τους άνθρωπο, τδ Θεο
δωρ ά κ η, του Θ ε οφ [λ ο υ Κ ι α- 
κή τδ γυιδ τον γιατρό, νά 
έρχεται σάν ελευθερωτής, ζη* 
τωκοαΰγασαν διιαδικώς. «Νά

ΈγεννήΘη εις ΣαμμακόδιΟν π^ρΐ τό 1892. Έτελείωσε τό Γυμνάσιον Άδρκχνον- 
πόλεως εΐτα έφοίτησεν έπΐ 1 έτος ε[ς την Ιατρικήν είς τό π άνετη στ ήμΐ ον Κων)πόλεως 
εγγραφείς έπειτα είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών όποθεν μόλις άπεφοίτησεν κατετάγη 
εθελοντής τό 1915, μετά δέ 7ετίαν άπεστρατεύβη μέ τόν βαθμόν ιατρού. ’Από τό 
1924 —  1931 είργάσθη ώς πολίτικός πλέον ιατρός είς τήν Μουσθένην Καβαλλας 

όπόθεν άνεχώρησεν προς μετεκπαιδεύσω είς Παρισίους. Είτα έπιστρέψας έγκατε- 
στάθη είς Κομοτινήν. Ύπήρξεν έρεανητιχόν ττνεΟμα, εΐδικευθείς κατά τήν κατοχήν και 
ώς άκτινολόγος- Έ π ΐ 40 έτη διέπρεψεν είς τήν κοινωνίαν ώς επιστήμων και ώς άν
θρωπος ουδέποτε έκάκισεν ούδένσ έστω και άν έπροκαλεΐτο, Πάντοτε ωφέλησε τούς



ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΑΜΜλΚΟΒίόν ΚΛΐ ΠΕΡIΧΩΡΟΝ 217

μας ζήσης παιδί μας Λεβέντη μας». ’Έ τρεξαν τον αγκάλιασαν τ  αδέλφια 
rot), οί συγγενείς του, τά ξαδέλφια, οί συμμαθηταί, οί συμπατριώτες όλοι. Τά 
ζήτω παίρνουν και δίνουν. Οί πυροβολισμοί δονοϋν τά σπίτια καί τρίζουν τά 
τζάμια. Οί γκράδες, τά μαρτίνια, τά μάλιγχερ κι’ οί μπερντάγκες καί τά 
λογιών - λογιών πιστόλια βγάζουν τό άχτι τους. ΓΙοϋ βρέθηκαν τόσα δπλα; 
Οί κρότοι καί 6 θόρυβος είναι τόσος πολύς πού νομίζεις πώς γίνεται μάχη 
σωστή. Τόσα χρόνια έκαμαν ο,τι τούς διέταζαν, ότι τούς έπέτρεπαν. Τώρα 
όμως κάνουν τού κες^αλιοϋ τους, είναι ελεύθεροι. 'Όλοι από την υπερβολι
κή συγκίνησι και τη χαρά είναι ωχροί. Εκείνη ή ήμερα θά μείνη αξέχαστη 
γιά τον πρωτοφανή σαματά της. 'Γην επομένη έφθασε τό Ιο Τάγμα προκα- 
λύψεως τού 13ου Συντάγματος πεζικού υπό τον Ταγμ)οχην Κυρίακοόλην, 
τό όποιο προωοίζετο γιά τά νέα σύνορα τής Μεγάλης Ελλάδος. 'Ό λα φαί
νονται σαν ψέματα, σά μία μεγάλη φάρσα, όμως είναι αλήθεια. Είδα αν
θρώπους νά τσιμπιούνται γιά νά διαπιστώσουν ότι είναι ξυπνητοί... Τόση 
χαρά δεν μπορεί νά βγή σέ καλό...

Κ Α Τ Α Τ Α Ξ ΙΣ  Σ Τ Ο Ν  ΕΛΛΗΝ. Σ Τ Ρ Α Τ Ο

Τούτο τον καιρό τά παλληκάρια τού Σαμμακοβιου, γιομάτα φτερωτές 
ελπίδες καί ενθουσιασμό, δέν τά κρατά τίποτε. Ό  πατριωτισμός τους είναι 
πηγαίος. Θέλουν νά υπηρετήσουν την πατρίδα. Γ ι’ αυτό στις 23 Αύγούστου 
τού 1920 αφήνουν τό Σαμμάκοβο γιά νά καταταγούν, εθελοντικούς στο στρα
τό. "Τστερα από 5 μέρες κατετάχθησαν, περίπου 300 νέοι, από τό Σαμμά
κοβο καί την γύρω περιοχή. ’Άλλοι έξ αυτών έτοποθετήθησαν στο 15ον Σύν
ταγμα πεζικού καί άλλοι στην 3η Πυροβολαρχία (στις Σαράντα Εκκλη
σίες) γιά έκπαίδευσι. Μαζί μ’ αυτούς βρίσκομαι κι’ εγώ. Είναι δύσκολο τώρα 
νά θυμηθή κανείς ποιοι από τούς συμπατριώτες μας κατετάγησαν στο στρα
τό. Ά πό τον Αύγουστο τού 1920 μέχρι τό Μάρτη τού 1921 συνεχώς έκπαι- 
δευόμεθα. Σέ λίγο θά φύγωμε γιά τό μέτωπο. Π ριν φύγωμε όμως λαμβά- 
νομε μέρος στην Εθνική έορτή τής Έκατονταετηρίδος τής Ελληνικής Έπα- 
ναστάσεως τού Είκοσιένα πού διωργανώθηκε στις Σαράντα Εκκλησίες. Ου
δέποτε στην ιστορία τών Σαράντα Εκκλησιών μαζεύτηκε τόσος κόσμος γιά 
νά παρακολούθηση την στρατιωτική παρέλασι τών Ελληνικών στρατευμά
των, Τά πάντα είχαν στολισθη μέ τά εθνικά χρώματα καί μέ δάφνες, Όπωσ-

συνςχνθρώττους του ήγσιτάτο δε ΰττδ τών συναδέλφων του, έπέπρωτο όμως νά άποθό
νη είς αύτοκίνητιχόν δυστύχημα. Στάς 2 1 )12 )59  τό έσπερος διαβαινων μετά 
τής συζύγου του έγκαρσίως άπό τό ένα πεζοδρόμων είς τό άλλον εις Κομοτινην έπέ- 
ττεσεν έπάνω του ψορτηγόν αύτοκίνητον μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα τόν έσυρε 9Υι μέτρα 
και στάς 27)12)59 άττεδίωσεν άγνώριστος. Κηδευίεΐς την 28)12)59 συνωδεύθη 

είς τήν τελευταΐαν του κατοικίαν άπό πλήβος κόσμου.
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δήποτε εκείνη ή ήμέρα ήταν γεμάτη από εθνικό παλμό καί ένθουσιασμό. Καθ'’ 
ύλην την διάρκεια τής παραμονής μου ατό στρατό, άντελήφθηκα, καθώς κι’ 
οί άλλοι συμπατριώτες μου, μερικά πράγματα, πολύ παράξενα. Έ νώ εμείς 
γεμάτοι από πατριωτική φλόγα, κάθε τί πού κάναμε, τό πράτταμε για την 
πατρίδα, κι’ ενώ αγαπούσαμε, από πραγματικόν πατριωτισμόν, κάθε τί πού 
ήταν Ελληνικό, καί προ πάντων τούς έλευθερωτάς 'Έλληνας και νοιώθαμε 
τούς εαυτούς μας αυνδεδεμένους άρρήκτως με την Ελλάδα, μ’ ένα πνεύμα 
άδελφώσεως και σύμπνοιας, έβλέπαμε τούς 'Έλληνας, νά τούς χμυρίζη ενα 
αγεφύρωτο χάσμα. Τίποτε δεν τούς ένωνε μήτε δ κοινός αγώνας. Τό μίσος 
και ή πολιτική μισαλλοδοξία, ένεφώλευον μέσα στις ψυχές τους. Ό  Βόρειος 
δεν χώνευεν τον νότιο, ό Νησιώτης τον Στεριανό καί προ παντός ό Παλαιοελ- 
λαδίτης τον Χεοελλαδίτη!... Καθημερινώς παριστάμεθα μάρτυρες επεισο
δίων μεταξύ τών στρατιωτών. Στην αρχή δεν μπορέσαμε νά καταλάίίωμε 
καλά την αιτία αυτού τοϋ μίσους καί τής διχόνοιας. Είμεθα πολύ μακρυά, 
από τέτοια συναισθήματα, ξένοι από άλληλοφαγώματα για πράγματα, πού 
νομίζαμε, όχι καί τόσο ουσιαστικά. Κ ι’ όταν καταλάβαμε τον λύγο τούτου 
τού χάσματος, μάλιστα, σέ μια τόσο δύσκολο καμπή τής ιστορίας τής Ε λ 
λάδος, νοιώσαμε εκπληξι κι’ αφάνταστη πικρία. Ό  κομματικός άγιον νά ευ 
ναι πρόξενος καταστροφής!... Δεν μπορούσαμε νά καταλάβωμε, γ ιατίΤ ά  χω- 
ρίξωνται με τόσο μίσος αυτά τά δυο μεγάλα κόμματα, οι ΒενιζελικοΒκι’ οί 
Βασιλικοί ή Άντιβενιζελικοί, τήν στιγμή, πού καί τά δύο γύρευαν, Υομίξω, 
τό καλό τής Ελλάδος. Ή  ίσχυρογνωμοσύνη καί ό πείσμων χαρακτήρας τού 
'Έλληνος έφερε τούτο τό κακό. Παραμονές επιχειρήσεων νά είμεθα δια- 
λελυμένοι. Αυτό τό ζήτημα ουδέποτε τό χώνεψα καί ομολογώ ou μισώ άφάν- 
ταστα τον κομματισμό για τό μεγάλο κακό πού επέφερε στην Ελλάδα καί 
εϊδικώτερα στην πατρίδα μας. Ουδέποτε θά έγινόμεθα έκ νέου πρόσφυγες 

■άν είμεθα ενωμένοι. Τον ’Ιούνιο τού 1921 φύγαμε, μαζί μέ με τούς άλλους 
κ ι’ οί ΣαμμακοβΓτες, για το μέτωπο τής Μικράς’Ασίας.Τό τί έγινε εκεί δέν εν
διαφέρει τό θέμα μας. Το μόνο πού οφείλομε νά πούμε, είναι υτι σ' αυτόν 
τον αγώνα έπεσαν πολλά συμπατριωτύπουλά μας, υπέρ πατρίδος. ’Ακόμη 
δέ περισσότεροι τραύματίσθησαν, Ά πό  τούς νεκρούς αναφέρω τον πατριώ- 
τη μας Πατσικάκη Δημοσθένη, μέ τον οποίον συνυπηρετούσαμε καί έφο- 
νεύθη ήριοϊκώς επί τών υψωμάτων ’Άλμπανος κοντά στο χωριό Καρά - Πα- 
ζάρ. Επίσης οί Γ. Στανοάκης καί Ά θ . Τσιφκάς. ’Από τούς τραύματισθέντας 
αναφέρω τον Ίωάν. Τσάνταλη, Τσικουρίδη ’Ιωάννη, Ζελενή Παναγ. Θε- 
όδιοο. Χάϊδο, Δημ. Τζάρτο, Άθανάσ. Τσιβελεκεκίδη, Δημήτριο Τσορπή, 
Θεοδ. Μπακιρτζή, Κωνσ. Κουτσοφτή, Άνέστη Προζύμη, Θεοδ. Κούν- 
τουρο, Χουρμούζη Ρογκογκοΰ. 'Ό σο καιρό τά παλληκαρόπουλα τού Σαμμα- 
κοβίου, πολεμούσαν μαζί μέ τούς άλλους 'Έλληνας στη Μικρά Άσία, οί υ
πόλοιποι συμπατριώτες, άνδρες μεσόκοποι καί ηλικιωμένοι, γυναίκες καί παι
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διά, έχτιζαν τά σπίτια καί δούλευαν στα χωράφια έντατιχά γιά τδ ξανάνιω- 
μα τοΰ τόπου. Ά πυ τήν έποχή πού γυρίσαμε στο χωριό, πολλές φορές άναρω- 
τηθήκαμε, τί νά έγινε δ περιβόητος κακούργος, πρώην υποδιοικητής μας 
Χουσείν Χαμντη. Κάνεις δεν ήξερε νά πή. Κάποτε όμως μάθαμε. Ή  Θεία 
δίκη τον είχε τιμωρήσει άσχημα. Λυτός μετά τον εκτόπισμα των ομογενών 
καί βλέποντας ότι δεν μπορούσε πλέον νά δράση εκεί άνθελληνικώς μ ή 
ΰπάρχοντος ώλικού γιά βασανισμό και τυραννία, ζήτησε μετάθεσι καί άπε- 
στάλη είς τά Μάλγαρα, οπού υπήρχαν ομογενείς "Έλληνες. Οί Έλληνες όμως 
των Μαλγάρων, μόλις άρχισε εκεί τά κακουργήματα του, συνεννοήθησαν με
τά των επισήμων Μωαμεθανών καί των Μπέηδων, ένήργησαν και κατώρθω- 
σαν, ύστερα από τέσσαρσς μήνας απ' τή στιγμή πού άφίχΟηκε στα Μάλγα- 
ρα, τήν μετάθεσι του. Έ φ υ γε  ιός υποδιοικητής γιά τήν Κεσάνη όπου είχε 
μετατεθή. Έκεϊ όμως συνέβη κάτι πολύ σημαντικό γι' αυτόν και τούς ομογε
νείς. Τούρκος ανώτερος Διοικητής - Επιθεωρητής ήλθε στην υποδιοίκησί 
του προς επιθεώρησα Ό  Διοικητής είδε πολλά έκτροπα καί έκαμε τάς ανά
λογους παρατηρήσεις γενικώς ήπίως. Ό  Χαμντη έξαγριώθη, διότι πρώτη 
φορά τού έκαμναν μέ τέτοιο τρόπο παρατηρήσεις καί στην έξαψι τής οργής 
του έξΰβρισε τον Διοικητή του κατά βάναυσον τρόπον. Ό  τελευταίος όμως 
ένήργησε δικαστικώς, έδικαιώθη καί ο Χαμντη έπαύθη από υποδιοικητής. 
Κάμποσους μήνας έμεινε στήν Κων)πολι σέ διαθεσιμότητα. Ό  Χατζή Ά - 
δήλ, όμως, ό προστάτης του Βαλής, έφρόντισε νά διορισθή καί άπεστάλη 
τότε, είς τό Άδραμύτιον, όπου έμεινε μέχρι τής ’Ανακωχής. Μετά τήν σύλ- 
ληψι τού Χατζή Άδήλ καί τήν αποστολή του στη Μάλτα, ο Χουσείν Χαμντη, 
ύποπτεύθηκε πώς θά συλλαμβάνετο κι* αυτός, γ ι’ αυτό κατήρτισε μία συμμο
ρία Νεοτούρκων καί κατέφυγε ώς άρχισυμμορίτης στά δάση πού βρίσκονται 
κοντά στο Άδραμύτιο. Κατά τήν άρξαμένη Εθνικιστική κίνησι τού Κε- 
μάλ, συνεννοήθηκε μετ’ αυτού καί αφού προσέλαβε 120 οπαδούς, περιήρχε- 
το τά χωριά καί κατεδίωκε τούς "Έλληνας καθώς καί τούς οπαδούς τού 
Άνζαβούρ, πού ήσαν αντίθετοι στάς πεποιθήσεις καί τά σχέδια τού Κε- 
μάλ. Τον Μάρτη τού 1920 έφθασε ό Χαμντη στο χωριό Β ίγας καί έζήτησε 
χρηματικάς εισφοράς υπέρ τού εθνικιστικού κινήματος τοΰ Κεμάλ. Οί κάτοι
κοι όμως, οί όποιοι προηγουμένως είχαν συνεννοηθή μετά τού Άνζαβούρ, 
άρνήθησαν νά δώσουν. Τότε εκείνος διέταξε τούς συνοδούς του νά πάρουν 
καταναγκαστικώς καί διά τής βίας τήν εισφορά τήν οποία άπήτησε. Οί κά
τοικοι όμως άντεστάθησαν, έπετέθησαν εναντίον τους, σκότωσαν πολλούς 
οπαδούς του, ενώ άλλους έτρεψαν είς φυγήν, αυτόν δέ τον ίδιον συνέλαβον. 
Τον έφεραν στή πλατεία καί έκεϊ, δ κακούργος Χαμντη, πληροόνων όσα έκα
με στο παρελθόν έθανατώθη αφού χτυπήθηκε αγρίως καί ανηλεώς μέ ρόπα^ 
λα από τούς κατοίκους τής Βίγας. Αυτό ήταν τό τέλος του, ενα τέλος παρα
δειγματικόν. "Όταν μαθεύθηκε αυτό τό γεγονός στο Σαμμάκοβο, ενα βάρος
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έφυγε απ’ τις μαυρισμένες ψυχές των ομογενών. Ό  Θεός άργησε κάπως νά 
στείλη την δικαία τιμωρία του, όμως την έστειλε. Έ ν τω μεταξύ τά αράγμα
τα τοΰ πολέμου είχαν πάρει τον γνωστά δρόμο τους στο μέτωπο τής ’Ανατο
λής. ’Αλλά οι άνθρωποι τοΰ χωριού μας συνέχιζαν νά φτιάχνουν καί νά δη
μιουργούν.

Η  Ο Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Η  ΕΚ Κ Ε Ν Ω ΣΙΣ  Τ Η Σ  Α Ν Α ΤΟ Λ ΙΚ Η Σ Θ ΡΑ Κ Η Σ.
Ο ΤΕΛ ΙΚ Ο Σ Ε Κ Π Α Τ Ρ ΙΣ Μ Ο Σ

Ποτέ δεν μπόρεσε νά διατηρηθή επί πολύ μιά μεγάλη χαρά. Ή  βάσχα- 
νος μοίρα έρχεται καί φέρνει την λύπη χαΐ την άπογοήτενσι πού είναι πο
λύ πιχρότερες καί οδυνηρότερες, όταν προηγουμένως βρισκόσουν, όχι αέ α
πλή χαρά η ευτυχία, μά μέσα σέ μεγάλη, τρανή καί μοναδική ευτυχία καί χα
ρά. Πεντακόσια χρόνια περίμενε ό ανατολικό θρακιώτικος λαός, τούτο το 
καλό, νά έλευθεοωθή. Κ ι’ αυτό έγινε κ ι’ έδωσε τη ζωντανή πραγματικότη
τα στο όνειρο. Καί τώρα; Πρέπει νά ξαναγυρίσης στη σκλαβιά. 'Ό χ ι  ποτέ, 
χίλιες φορές ποτέ μιά καί δοκίμασε τήν γλύκα τής ελευθερίας. Κάλλιο νά εί
σαι πρόσφυγας στην Ελλάδα, παρά στο σπίτι σου καί κάτω από τό πέλμα 
τού έπανελθόντος βαρβάρου τυράννου. Άπεφάσισε ύ λαός νά φύγη. Γιατί 
όμως δεν διετηρήθησαν αυτά τά Ελληνικά χώματα κάτω άπ’ τήν Έλληνικσρ 
σημαία; Έδώ ταιριάζει τό γνωμικό. «Ξεύρεις νά κερδίσης; Ξεύρω. ΞεύρεΐςΡ 
νά διατηρήσης όσα κέρδισες; 'Ό χι.»  'Έ τσι έγινε καί σ’ αυτή τήν περίπτωσι. 
Κατελήφθησαν τά εδάφη, ελευθερώθηκε ό πληθυσμός, όμως ή ψυχή των έ- 
λευθερωτών ήταν σκλάβα τού μίσους καί τής διχονοίας, δούλη τοΰ κομμα
τισμού, τοΰ ήλιθίου καί ολέθριου αυτού ελαττώματος τοΰ Έλληνος. Τούτη 
ή σκλαβιά τοΰ μίσους ξανάφερε τό άλλο κακό, τον εκπατρισμό, τον εκούσιο 
.πλέον, άπ’ τις πατρίδες μας. "Τστερα ήταν κι’ οί Μεγάλες δυνάμεις πού γυ
ρίζουν σάν τούς άνεμομύλους για τά συμφέροντα τους. 'Ό λα  αυτά έφεραν 
τήν καταστροφή μας. Τον Σεπτέμβρη τοΰ 1922 βρέθηκα νά υπηρετώ ώς 
στρατολόγος στην Αλεξανδρούπολη παρ’ ότι είχα προηγουμένως άπολυθή 
τών τάξεων τοΰ στρατού. Ε κεί έμαθα ότι ή Ά ν. Θράκη θά περιέλΰη στα
χέρια τών Τούρκων πάλι. Μεγάλη πικρία δοκιμάζομε όλοι, μέ τήν σκέψι ότι 
είναι ανάγκη νά έγκαταλείψωμε καί πάλι τήν πατρίδα μας. Ζητώ άδεια από 
τον Συνταγ)ρχη Διοικητή μου νά πάω νά παραλάβω τήν οίκογένειά μου, 
κ’ εκείνος, μ’ όλη τήν αδιαφορία καί τον ζεμανφουτισμό πού διέθετε, δεν μοΰ 
έδωκε, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά. «Τί μέ μέλλει έμενα πού θά γίνετε 
πρόσφυγες;» Κατορθώνω έν τέλει νά πάρω άδεια καί σπεύδω γιά  τό Σαμμά- 
κοβο. Παντού καθ’ ολη τήν διαδρομή μου μέσα στην Ά νατ. Θράκη μέχρι 
τοΰ Σαμμακοβίου βρίσκεται 6 κόσμος ανάστατος. Πρέπει νά φύγη, δεν γίνε
ται αλλιώς. Σέ λίγο θά γυρίσουν οί Τούρκοι καί τότε, οί σφαγές καί οί πρά
ξεις βίας θά είναι τό μεροκάματό τους, ξέρουν από παλαιότερα. Οί πρού-
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χονιες ναυλώνουν βαγόνια για νά στείλουν τά πράγματά τους στην Ελλά
δα κι’ έτοιμάξονται δλοι νά έγκαταλείψουν τό πατρικό έδαφος. Οί περισσό
τεροι είναι περίτρομοι και σκέπτονται πώς νά μεταφέρουν την περιουσία 
τους. Τά μαΰρα σύνεφα του έκτοπισμοϋ φαίνονται στον ορίζοντα. Οι πρώ
τες αγγελίες της Εθνικής μας καταστροφής στη Μικρά 'Ασία ένεθουσία- 
σαν, δπως ήταν έπόμενο, τους μουσουλμάνους τής Θράκης. Ή  χαρά που κα
τείχε τις ψυχές τους άντικατοπτρίζετο στά μάτια τους. Κ ι’ ενώ προηγουμέ
νως ήσαν ήσυχοι καί πειθήνιοι, άρχισαν τώρα επιδεικτικά, νά πανηγυρί
ζουν για τις νίκες τους. Ακριβώς αυτό τό γυάλισμα στά μάτια τών Τούρ
κων έκανε τους Έλληνες νά θέλουν νά φυγουν πριν αποχωρήσουν τά Ελλη
νικά στρατεύματα. Έ τσ ι λοιπόν στις 30 Σεπτεμβρίου ή Γενική Λιοίκησις 
Θράκης έστειλε τηλεγραφικώς την διαταγή τής έκκενώσεως.

«Έξ Άδριανουπόλεως τή 30)9)1922 άριθμ. 105.172
«Προς 3Απολύτου προτεραιότητος
Νομάρχας, 'Τποδιοικητάς Μεραρχιών, υπομειραρχίας Άνατ. Θράκης, 

Στρατιάν Θράκης καί Δ ' Σώμα Στρατού.
«Κατά πληροφορίας Στρατιάς αποχώρησες Ελληνικών Στρατευμάτων 

έξ * Ανατολικής Θράκης θ ’ άρχίση από τής 1ης τρέχοντος ’Οκτωβρίου κατά 
τον έξης τρόπον: Μέχρι της Της ’Οκτωβρίου Στρατός θά έχη άποσυρθή έκ 
περιφερειών 'Τποδιοικήσεως Σιδηροχωρίου, Βιζυης, Άνακτορίου, Τυρό- 
λόης, Σηλυβρίας καί Ραιδεστοϋ. Μέχρι 13ης ’Οκτωβρίου Στρατός θά εχη 
άποσυρθή καί έκ περιφερειών 'Τποδιοικήσεως Σαράντα Εκκλησιών, Άρκα- 
διουπόλεως, Μυριοφΰτου, Περιστάσεως, Μαλγάρων, Κεσάνης, Μακράς Γέ
φυρας, Άρτισκοΰ, Νίκης καί Δρογγυλίου καί τήν Ιδην του αύτοΰ μηνός 
Στρατός άποσυρόμενος έκ λοιπών περιφερειών Ά ν . Θράκης θά είναι συγ
κεντρωμένος δυτικήν όχθην Έβρου. Γνωστοποιήσατε τούτο δι’ ευρυτάτης 
δημοσιεΰσεως κατοίκους περιφέρειας σας καί δώσατε εις τούς έπιθυμοΰντας 
νά άναχωρήσωσι τάς έξης οδηγίας: Κάτοικοι ΰποδιοικήσεως Σιδηροχωρίου 
δέον κατέλθωσιν εις Θυνιάδα όπου θά εύρίσκεται Άτμόπλοιον προς παρα
λαβήν των. 'Ό σοι δεν δύνανται νά κατέλθωσιν είς Θυνιάδα, θά κατευθυνθώ- 
σιν όδικώς προς Σαράντα Εκκλησίας, όπόθεν θά μεταφερθώσιν Σιδηροδρο
μικούς. Κάτοικοι 'Τποδιοικήσεως Βιζυης όφείλουσι νά συγκεντρωθώσιν είς 
Σιδηροδρομικόν Σταθμόν Σαράντα Εκκλησιών. Κάτοικοι Άνακτορίου θά 
συγκεντρωθώσιν είς Σταθμόν Τζερκέζκιοϊ. Κάτοικοι Σηλυβρίας θ ’ άναχω- 
ρήσωσιν έκ Σηλυβρίας Άτμοπλο^κώς. Κάτοικοι Τυρολόης συστήσατε όπως 
προτιμήσωσι κατέλθωσιν είς Ραιδεστόν ή είς Ήράκλειαν όπόθεν θά μετά- 
φερθώσιν άτμοπλοϊκώς προς αποφυγήν δυσχερούς μεταφοράς των Σιδηρο
δρομικούς. Κάτοικοι Βρύσεως θά συγκεντρωθώσιν είς Σταθμόν Σαράντα 
’Εκκλησιών. Κάτοικοι Άρτισκοΰ ό μέν αστικός πληθυσμός θά μεταφερθή 
Σιδηροδρομικώς ό δέ αγροτικός όδικώς. Κάτοικοι περιφέρειας Μυριοφΰτου
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θά μεταφερθώσι ν άτμοπλοϊκώς εις λιμένα Μυριοφύτου, ή ΙΙεηΐστάσεως όσοι 
δύνανται νά κατέλθωσιν είς ΙΙερίστασιν. Κάτοικοι ΓΙεριστάσεως θ' αναχω
ρήσουν άτμοπλοϊκώς έκ λιμένος 1 Γεοιστάσεως. Κάτοικοι Μαλγάρων θά κσ- 
τέλθωσιν εις Κόλπον Ξηροΰ διά την άτμοπλοϊχήν μεταφοράν των. Επίσης 
οι χάτοιχοι Κεσσάνης θά συ γ κέντρο;» θώσιν εις τον Κόλπον Ξηροΰ. Οί κάτοι
κοι Λίνου θά μεταφερθώσιν έκ τοΰ ομώνυμου λιμένος ή όσοι δένονται άς 
διέλθωσιν οδιχως τον 'Έβρον. Κάτοικοι Κυψελών θά διέλθωσι τον 'Έβρον 
αδιχώς. Κάτοικοι Νίκης οδικώτς πέραν τοΰ 'Έβρου. Κάτοικοι Μαχράς * Γεφύ- 
ρας επίσης όδικώς καί περιφέρειας Άδριανουπόλεως και Δρογγυλίου επί
σης. Ενεργήσατε προς ακριβή εφαρμογήν τής παροέσης και επιτάξατε προς 
τοΰτο συνεννοούμενοι μετά των ’Αστυνομικών Αρχών καί θέσατε εις διά- 
θεσιν έπι θυμόν ντων ν’ άναχιορήσιοσιν άπαντα τά έν τή περίφερε ία σας υ
πάρχοντα μεταφορικά μέσα. ΙΙεριττόν νά τονισθή ή σημασία τοΰ καθήκοντος 
τοΰ του υμών από Εθνικής απόψε ως. Οφείλετε ν' άντιμετωπίσητε κατά στά
σιν μετά ψυχραιμίας καταβάλλοντες πάσαν προσπάθειαν σας προς πρόλη- 
ψιν πανικού και τυχόν υπερβασιών έκ μέρους στοιχείων κακοποιίον, άτινα 
τονίζομεν δτι θέλουσι παταχθή άμειλίκτως διότι έλήφθησαν μέτρα υπό Στρα
τιάς και Άστυλ'ομίας, Πολιτικαί καί ’Αστυνομικοί Άρχαί, θ ’ άναμείνωσιν 
νεωτέρας δίαταγάς ημών περί τοΰ χρόνου τής άναχωρήσεώς των.

κ. γ ε ρ α γ ϊς ;»
ΪΙρ ίν  κοινοποιηθή τούτη ή διαταγή, χ ι’ αντί νά προσπαθήσουν σιγά - 

σιγώ καί μέ απόλυτη τάξι νά μεταφερθή ο λαός τής Θράκης έκεΐ που αργό
τερα θά με τε φέρε το βιαστικά, διετάχθη υπό των τότε διοικουσών Αρχών 
Σαμμακοβίου ό έκτοπισμός των μουσουλμανικών χωριών Θυνιάδος, Λιμα
νιού, Κορφοκολΰμπας. Πλάτσας Μεγαλύγγου, Καρατζά. Συνέβη δε τό ε
ξής γεγονός, χαρακτηριστικό τής συγχίσεως καί των άσκοπων ενεργειών. 
Μια ομάδα Ελλήνων, που την αποτελούσαν ένας ενωμοτάρχης, μερικοί χω- 
ροφΰλακες, αγροφυλακές καί πολιτοφυλακές, διετάχθη νά συνοδεΰση Τούρ
κους πρόσφυγας, εκτοπίζομε νους εις Βουνάρ - Χισάρ ή Βρύσες, όπως έλέγε- 
το επί Βυζαντινών καί όπως είχε μετονομασθή καί τώρα ελληνικά. Θά προ
στάτευαν, άπό ληστάς, συνοδεύοντας, γείτονας Τούρκους καί γνωστούς άν- 
θρώπους. ΤΗταν έκεΐ χανούμισσες μέ τά γιασμάκια τους, χοτζάδες μ* άσπρα 
σαρίκια καί πολίτες μέ τά ’κόκκινα φέσια τους, πού τραβούσαν για την έξο- 
ρία κι’ αυτοί. Φορτωμέ να, τ ’ αμάξια μ ’ έπιπλά τους βάδιζαν καρτερικά προς 
τό μέρος πού τούς ώδηγοΰσαν. ’Αλήθεια τι παράξενη περίοδος; ό ένας έξώ- 
ριζε τον άλλον. Γιατί; Σάν κόντευαν νά φθάσουν στη δημοσία οδό Βιζύης - 
Βουνάρ - Χισάρ, ακριβώς στο χωριό Ποργιαλή, τούς πλησίασε μια έφιππος 
γαλλική περίπολος. Είδε τούς Τούρκους κι’ ο επικεφαλής τής περιπόλου, έ
νας λοχαγός, ρώτησε τον 'Έλληνα Ένιομοτάρ/η. «Πού τούς πάτε αυτούς 
Τούς εκτοπίζει τό κράτος για τις Σαράντα Εκκλησίες», άπήντησε ό "Έλλην
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επικεφαλής. Τότε 6 Γάλλος περιπολάρχης, αφού ξεστόμισε μια βρισιά χυ- 
6αία, είπε. «Οι "Έλληνες πρέπει νά φύγουν από την Άνατολ. Θράκη κι1 
όχι οί μουσουλμάνοι. Πίσω αμέσως!» Καί τούς έστρεψαν ολους προς τό μέ
ρος πού ξεκίνησαν. Τούς μετέφεραν πάλι εκεί πού τούς παρέλαβον. Έ ν τω 
μεταξύ κοινοποιείται ιό τηλεγράφημα, δμως έως οτου έξηγηθή στον πλη
θυσμό ή διαταγή αύτη καί ν’ αρχίση ή κανονική εφαρμογή της, τό ατμό
πλοιο, πού θά παρελάμβανε τούς Σαμμακοβίτας από τήν Θυνιάδα, είχε φύ
γει, αφού κάνεις δεν υπήρχε έκεΐ για νά τον παραλαβή. Στους κατοίκους τής 
κωμοπόλεώς μας, ή οποία ή το ένα από τά πιο ακραία σημεία τής Θράκης, μό
λις άνεκοινώθη ή διαταγή τού έκτοπισμού, ήλθε καί ή είδησις, σχεδόν ταυτό
χρονα, τής άναχωρήσεως τού πλοίου. Τ ι θά κάνουν τώρα; Θά πέσουν στά 
χέρια των Τούρκων. Με τήν σκέψι αυτή έγινε αφάνταστη ταραχή καί απελ
πισία, μέ αποτέλεσμα νά δημιουργηθή πανικός. Είναι πρωτομηνιά, Όκτώ- 
βρης 1922. Τ' αμάξια πού θά κουβαλήσουν τά πράγματα, ήλθαν, μά είναι 
τόσο λίγα. Τ ' αρπάζουν οί έπιτήδιοι. Τ ’ αμάξια πάλι από τά τουρκοχώρια, 
πού παρήγγειλαν, δεν έρχονται. Γιά πιο λόγο έξ άλλου; Μήπως θά πληρω
θούν; Καί τού χωριού τ’ αμάξια κι’ αυτά είναι πολύ λίγα καί δεν μπορούν 
νά εξυπηρετήσουν τόσο κόσμο. "Όλοι θέλουν νά φύγουν, μά πού νά πάνε; 
Στη Θυνιάδα, πού δεν υπάρχει βαπόρι ή στις Σαράντα Εκκλησίες μέ τά 
πόδια; Τότε πιά ό πανικός κορυφώνεται. 'Έβλεπες γυναίκες, σύζυγοι ή μάν
νες των στρατιωτών, νά τρέχουν ατούς δρόμους καί στά καταστήματα, οπού 
έστεγάζοντο οί αρχές, νά χειρονομούν καί νά φωνάζουν. «Θέλουμε τούς άν- 
δρες μας, θέλουμε τά παιδιά μας, θέλουμε μεταγωγικά νά φύγουμε, θέλουμε 
προστασία. Θά μάς σφάξουν οί Τούρκοι, δεν τούς ξέρετε έσείς.» Τότε ση
μειώθηκαν πολλά έκτροπα. Κανείς δεν ήταν πλέον σέ θέσι νά έπιβάλη τήν 
τάξι. Φαντάροι, Έλληνες αυτοί, σάν ακόυσαν τά περί διωγμού καί περί έκ- 
κενώσεως τής Θράκης, είσήρχοντο στα μαγαζιά, άρπαζαν καί λεηλατούσαν 
τό κάθε τι. Κατέστρεφαν προθήκες καταστημάτων, έσπαζαν πόρτες, άνήρ- 
παζαν τά εμπορεύματα φωνάζοντας. «Π άρτε τα, παιδιά! πριν τά προλάβη 
ό Τούρκος!» Μέ πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία βρήκα κ ι1 εγώ δύο βωδάμαξες, 
τις όποιες είχαν επιτάξει απ’ τούς Τούρκους. Φόρτωσα οθα πράγματα μπο
ρούσαν νά σηκώσουν τ ’ αμάξια καί ξεκίνησαν γιά τήν Νειάδα. Προς τά ε
κεί κατευθύνοντο χιλιάδες κόσμος. ’Ή λπιζαν πώς θά ξανάλθη πλοίο. Τί θά 
γινόταν αυτό όλο τό πλήθος, μόλις θ ’ αποχωρούσε ό Ελληνικός Στρατός; Οί 
φανατισμένοι Τούρκοι, πού θά γύριζαν, θά έσφαζαν ανηλεώς. Πλοίο μια 
φορά, προς τό παρόν, δέν υπήρχε στη Νειάδα γιά  νά μπορέσουν νά φύγουν 
καί νά σωθούν. Σ ’ αυτή τήν κρίσιμη στιγμή δυο πράγματα σώσανε τήν κατά- 
στασι. Τό πρώτο ήταν ό Χαϊδάρ βέης. 5Ά ς  μή λησμονούμε δτι καθ’ ολη τήν 
διάρκεια των βασάνων μας καί των διωγμών, υπήρχαν μερικοί ’Οθωμανοί 
άξιωματούχοι οί οποίοι έφάνηοαν νουνεχείς, φιλάνθρωποι, ευσυνείδητοι,
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καί. άποστρεφόμενοι το κακό της αιματοχυσίας, μέ φανατισμό, έργάσθηκαν 
για το κοινό καλό. Έ ν α ς  τέτοιος υπήρξε την εποχή αυτή, κι’ υ Χαϊδάρ βέης. 
Κιρκασίας την καταγωγή και κάτοικος Θυνιάδος, διατελέσας μετά τον διω
γμό του 22, Νομάρχης άπάσης τής Άνατολ. Θράκης. Αυτός, όταν εΐδε δτι 
άντεστράφηοαν οί οροί στο μέτωπο τής Μικράς Α σίας και τά μαύρα σύννεφα 
τής καταστροφής να συσσωρεύωνται στα κεφάλια των Ελλήνων, άνεχώρη- 
σε αμέσως για την Κων)πολι. Έ χει σχημάτισε εθελοντικό κομιτάτο προς κα
τάληξη τής Άνατ. Θράκης. Τό διωργάνωσε μ’ εμπείρους αξιωματικούς και 
με οδηγίες του Κεμάλ, τό μετέφερε κρυφίως και μυστικώς, μέσω Βουλγα
ρίας, στη πατρίδα μας. Έκεΐ, κατέλαβαν επικαίρους θέσεις και τους δρό
μους. Προηγουμένως όμως 6 Χαϊδάρ βέης, τούς ώρκισε όλους, ότι δεν έπρό- 
κειτο νά ποοβούν σε σφαγές κ ι’ αιματοχυσίες, έστω κι1 άν ακόμη συνέβαΐνε 
συμπλοκή αποσπασμάτων. Τούς είχε πει χαρακτηριστικά τά έξη ς : «Αύριο 
μπορεί νά βρεθούμε κι’ εμείς στήν ίδια θέσι, θύματα τής βρωμοπολιτικής. 
Μ ή βασωεσθε λοιπόν στ ή τωρινή στροφή των πραγμάτων». Έ τσ ι λοιπόν 
συνέβη αύτο τό παράξενο, αποσπάσματα ελληνικά ήλθαν σ’ επαφή μέ τουρ
κικά, κι' άν δεν άγκαλιάσθηκαν φιλικά, εν τούτοις έχαιρετίσθησαν, και παρ’ 
ολη τήν έξαψι των παθών πού υπήρχε εις άμφότερα τά μέρη, ούδέν έπεισύ- 
διο παρετηρήθη. Κ ι’ αυτό ώφείλετο καθ’ ολοκληρίαν σ’ αυτόν τον φιλέλλη
να Τούρκο. Επίσης έφρόντισε όπως βοηθηθούν οι φεύγοντες, γ^ αυτό πα- 
ρώτρυνε τούς συμπατριώτας του, όπως προσφέρουν τ ’ αμάξια τους. Έπί&ης 
στή Νειάδα, όσες ήμερες περίμεναν οι Έλληνες τήν άφ ίξι τού πλοίου, φι- 
λοξενήθησαν άπό τούς Τούρκους. "Οση τάξι δεν μπόρεσαν νά κρατήσουν 
οί Έλληνες, κατώρθωσε τούτος ο φιλάνθρωπος και δραστήριος άνθρωπος 
νά έπιβάλη παντού. Τό δεύτερο σωτήριο γεγονός ήταν ή φροντίς τής Ελλη
νικής Κυβερνήσεως νά στείλη ξανά πλοίο στή Νειάδα και επειδή δεν χω
ρούσε όλος ό πληθυσμός, έστειλε καί δεύτερον. Καθ’ ολην τήν διάρκεια τής 
καθόδου τού πλήθους προς τήν Νειάδα, έβρεχε ραγδαία καί αδιάκοπα, πρά
γμα πού δυσκόλευε αφάνταστα τό έργο τής άναχωρήσεως. Ο ί Σαμμακοβΐ- 
τες ξανάφηναν τον τόπο πού γεννήθηκαν, μά τό παράξενο είναι, ότι αυτή 
τή φορά, δεν νοιώθουν τό ίδιο πόνο, όπως τήν πρώτη φορά. Οί κατατρεγμοί, 
τά βάσανα τής τελευταίας έπταετίας, τούς έκαμαν νά συνηθίσουν στον πλά- 
νητα βίο, τις ταλαιπωρίες καί τά βάσανα.

Δ Ε Ώ Έ Ρ Ο Σ  ΔΙΩ ΓΜ ΟΣ

"Ολοι τώρα άποχαιρετιούνται βιαστικά, στά πεταχτά σχεδόν, χωρίς 
κλάμματα. Ή  θλίψις, βέβαια, υπάρχει στήν καρδιά (πώς αχι;) όμως δεν υ
πάρχει ό σπαραγμός. Φεύγουμε οίκειοθελώς, δεν μάς διώχνουν, άν καί στή 
πραγματικότητα, αυτό συμβαίνει, φεύγουμε διωγμένοι άπό τά πράγματα, 
άπό τήν ανάγκη, τό χάος καί τό άγνωστο μέλλον. Αυτή τή φορά, σ’ αυτόν
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τον έκτοπισμό, συμβαίνουν παράξενα πράγματα, αποτέλεσμα τής ψυχολο
γίας, πού έπικρατούσε τότε. Καθώς τελείωσα τις δουλειές τού φορτώματος 
καί μή έχοντας άλλο αμάξι γιά νά βάλω τά υπόλοιπα πράγματα, ξεκινώ για 
την Νειάδα. Οι δικοί μου προπορεύονται. Καθώς κατέβαινα στο «Κονάκι» 
στη πλατεία, βλέπω τούς συμπατριώτας μας Βασίλη Γκιουλέ καί Γιάννη Τε
νεκετζή, γνωστούς κρασοπατέρας, νά έχουν στηρίξει ένα βαρέλι, μέ μαύρο 
κρασί, έπάνω-σε δυό μεγάλες πέτρες καί νά πίνουν. Ό  πρώτος είχε ένα κύ- 
πελο, το γέμιζε κι1 έπινε μέ κέφι κροταλίζοντας τά χείλη του από τή νοστι
μιά. Ό  άλλος πάλι, άδημονώντας νά πιή καί μή περιμένοντας τό κύπελο, 
άνοιγε την κάνουλα, γέμιζε τις χούφτες του κρασί, κι* έχωνε μέσα τήν μού
ρη του κι* άπέλάμβανε τήν θεία γεύσι του. Τούς βρήκα στουπί στο μεθύσι. 
Τούς είπα νά φύγομε, τό χωριό έφυγε, δμως εκείνοι δεν μον έδωσαν καμμιά 
σημασία. ’Απομακρυνόμενος είδα τις γυναίκες τους νά πλησιάζουν, νά τούς 
εκλιπαρούν νά πάνε νά φορτώσουν τά πράγματά τους σέ κανένα αμάξι καί 
νά φύγουν, όμως εκείνοι φώναξαν. «’Αφήστε μας νά χαρούμε γιά τελευταία 
φορά τό χωριό μας, αυτός είναι ό τελευταίος ασπασμός μας!» Καί ταυτόχρο
να έχυναν κρασί στο χώμα, όπως κάνουν σπονδάς γιά τούς νεκρούς. Ή τα ν  
ή τελευταία φορά πού τούς έβλεπα. Δέν τούς ξανασυνάντησα πουθενά. ’Απο
μακρύνομαι βλέποντας τά σπίτια ολάνοικτα. Τό χωριό οπού γεννήθηκα, έζη- 
σα, έχάρηκα, έπόνεσα είναι έρημο. "Ο ψις θλιβερά. Τό αποχαιρετώ μέ πικρίαν 
καί διερωτώμαι. «"Αραγε θά τό ξαναδώ;» Ό κτώ  μέρες μείναμε στήν Νειά
δα, περιμένοντας νά φύγουμε. "Αλλοι έμεναν στις αποθήκες κι’ άλλοι φιλο
ξενούντο απ’ τούς Τούρκους, όπως είπα. Στις 5 ’Οκτωβρίου ήλθε ένα μικρό 
ατμόπλοιο καί παρέλαβε δυο δμάδες Σαμμακοβιτών κι’ άνεχώρησε γιά τήν 
Λήμνο. ΟΙ υπόλοιποι περιμένουμε. Ε πειδή  οί στρατιώτες αποχωρούν κι’ ή 
φύλαξις τόσων ψυχών είναι στά χέρια μιας μόνο διμοιρίας άνδρών κι’ ένός 
κακότροπου κι’ ανισόρροπου άνθυπ)γού, ένισχύσαμε κι’ έμεΐς τήν φρουρά 
έθελοντικώς. Τό βράδυ φυλάγουμε σκοποί μέ βάρδιες. Σ ’ ένα φυλάκιο βρι
σκόμαστε δ Καλογ. Γκούτξος, δ Πολυχρ. Τσαλτιρής, δ Π αναγ. Μπερμπέρης, 
δ Θεοδ. Τσαμπλής κι* ό Βρουζέλης. Τούτος δ τελευταίος φύλαγε πρώτο νού
μερο σκοπιά. Σέ μιά στιγμή, κατά τις 9 τό βράδυ, τον ακούω νά λέγη «Γλέπω 
ανθρώπους, πέ τις κουμπούρες τους π ’ έρχονται παν’ μου, ά ρίξω;». «Μή, 
γ ιά  όνομα τού Θεού Βρουζέλη,-μή βιάζεσαι, γιατί άν πυροβολήσης θ ’ ανα
στατωθούν τά γυναικόπαιδα καί θά γίνη πανικός». "Ομως έκεΐνος τίποτε, 
ήθελε σώνει καί καλά νά ρίξη, Δέν τον άφησα, αλλά πήρα τον Γκούτζο μαζί 
μου καί προχωρήσαμε σκυφτά καμμιά 15ριά μέτρα, δπότε βλέπουμε 2 βου- 
βάλες μαύρες πού βοσκούσαν καί κουνούσαν τήν ουρά. Αυτό τό κούνημα τό 
έξέλαβε δ Βρουξέλης γιά  έχθρό! Σ τις 8 ’Οκτωβρίου άπεχώρησε άπ’ τό Σαμ- 
μάκοβο τό Τάγμα προκαλύψεως τής περιφέρειας. "Τστερα από έπτά ώρες 
μετά τήν άποχώρησι, στίφη άτακτων Τούρκων έπεχείρησαν νά εισβάλουν

ΘΡΑΚΙΚΑ 15
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στο Σαμμάκοβο καί νά το λεηλατήσουν. Ευτυχώς δμως πού δύναμις χωροφυ
λακής, εύρισκομένη έκεΐ, έπετέθη εναντίον των καί κατόπιν πεισμένου συμ
πλοκής τούς διέλυσε, χωρίς νά σκοτωθή κανείς. ’Επίσης τότε συνέβησαν με
ρικά παρατράγουδα από μέρους των Ελλήνων, Ευτυχώς όμως σύντομα άπε- 
σοβήθη το κακό. "Οσοι έμειναν είχαν κιτρινίσει πάλι άπο την κακοπέρασι, 
καί την αγωνία. Ό  "Ελλην αξιωματικός έβίαζε τούς Τούρκους νά προσφέ
ρουν πάρα πάνω απ’ τάς δυνάμεις πού διέθεταν. Τούς έβαζαν νά μεταφέ
ρουν τά δικά μας πράγματα στίς βάρκες κ ι’ άπο κεϊ στο βαπόρι. Έκεΐ βλέπω 
ένα γνωστό μου Τουρκόπουλο, ώς 19 χρόνων, τον υιό τοϋ Χατζή - Σελήμ 
μουσκίδι στον ιδρώτα, νά τον βιάζη ό αξιωματικός νά ξαναπάγη στην άγ- 

' γαρία, ενώ δεν μπορεί άλλο. Με κυττά ατά μάτια και ζητά βοήθεια. Μά δεν 
μπορώ νά τον βοηθήσω. ’Αναγκασμένος συνέχισε το χαμαλίκι του. Ε πιτέ
λους στις 11 'Οκτωβρίου φθάνει το μεταγωγικό ατμόπλοιο «Νέα (Ελλάς$ εΐς 
το όποιο αμέσως αρχίζει ή έπιβίβασις. 'Τπήρξαμε τυχεροί. Οΰδεμία σφαγή 
έγινε, οΐ Τουρκοβούλγάροι αδράνησαν. Επειδή δεν υπήρχε σκάλα, μεταφέ
ρομε τΙς αποσκευές μας μέ τις βάρκες, συμβοηθούντων και τών Τούρκων κα
τοίκων τής Νειάδας. Επίσης έπιτάχθησαν κι’ οι βάρκες γιά τή μεταφορά. 
Μεταξύ αυτών τών βαρκών είναι καί δυο πού ανήκουν σέ δυο λευκορώσ- 
σους, άντιμπολσεβίκους στρατιώτας τοΰ στρατηγού Βράγγελ, πού,,, κάνουν 
εδώ στή Νειάδα τον βαρκάρη και τον ψαρά γιά νά ζήσουν. Μαζί μεπίς.βάρ- 
κες έπιτάχθησαν κι’ οί δυο ιδιοκτήτες. Ά π ’ το πρωί πού ήλθε τδ καράβι, συ
νέχεια μετέφεραν πράγματα. Είναι κάθιδροι καί κουρασμένοι άπο τό συνε
χές πηγαινέλα. Στην τελευταία βαρκιά πού πήρε περί τίς 10 οικογένειες, 
μαζί καί την δική μου, οί Ρώσσοι δεν θέλουν νά κατευθυνθοϋν στό πλοίο, 
άλλα τραβούν δεξιά στο πέλαγος νά φύγουν. Δεν αντέχουν πλέον άπο την 
κόπωσι κι1 έκαμαν άνταρσία. "Αλλη βάρκα κοντά δεν υπάρχει γιά νά τρέξω- 
με νά τούς προλάβωμε. Άναγκαζόμεθα τότε νά πυροβολήσουμε. 'Η  σφαίρα 
έπεσε στή θάλασσα καί τά γυναικόπαιδα άρχισαν νά φωνάζουν. Οί Ρώσσοι 
φοβήθηκαν κι’ άναγκάστηκαν νά κατευθυνθούν πάλι στό πλοίο. Μπήκαν α
κόμη κι’ οί υπόλοιποι επιβάτες καί τό καράβι ξεκίνησε, Τό «Νέα Έλλάς^ άλ
λοτε μετέφερε κάρβουνα καί τώρα στριμωχθήκαμε ολοι οί έπιβαίνοντες σαν 
σαρδέλλες στ’ άμπάρια του, πού εΐναι γεμάτο καρβουνόσκονη. Μέσα σιήν α
ποθήκη πού βρισκόμαστε, είναι πάνω άπο 30 οικογένειες. "Εχομε 2 τρελ- 
λούς πού διαρκώς τραγουδούν, καμμιά δεκαπενταριά μωρά πού κλαίνε. Γ ί
νεται σωστό πανδαιμόνιο. Έδώ λιγοθυμά μιά γυναίκα άπο την τρικυμία, 
κ ι’ έκεΐ, στή γωνιά, μιά άλλη γεννά μπροστά στα μάτια όλων, ενώ οί γυναί
κες προσπαθούν νά την βοηθήσουν. Π ιο  πέρα μερικοί χωροφύλακες προ
σπαθούν νά βουτήξουν κόττες. Κοντά σ’ αυτά είναι κι’ ή τρομερή τρικυμία, 
πού πετά τό καράβι σάν καρυδότσουφλο, μιά στον ουρανό καί μιά στον "Α
δη, "Ολα μας κάνουν νά υποφέρουμε, μέσα σ’ αυτή την μαύρη κινητή κόλα-
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σι, όμως τί νά κάμωμε; Το μόνα πού μένει είναι ή προσευχή: «Θεέ μου φτά
νει πιά τόσο βασάνισμα!? Επιτέλους, ύστερα από πέντε ήμερες ταξίδι φθά
νουμε στη Καβάλλα, σ' έλληνική γή. Ά πο  εδώ καί πέρα, κάθε Σαμμακοβί- 
της θά τραβήξη το δρόμο τής προσφυγιάς μόνος. Έδώ πλέον άποχαίρετιούν- 
ται δριστικά. Τό παλιό Σαμμάκοβο δεν υπάρχει πλέον, διέλυσε, καί τα παιδιά 
τραβούν τό δρόμο τής τύχης. τΑραγε θά τραβήξουν κι’ άλλα βάσανα; Αυτό 
είναι κάτι πού,τό γνωρίζει κάθε μιά οικογένεια χωριστά, αυτή πού τά ύπέφε- 
ρε. Ή  κοινύιης διαλύεται καί τό άτομο θ ’ άντιμετωπίζη στο έξης μόνο του 
τις αντιξοότητες, από δώ καί πέρα, πού θά τού παρουσιάζωνται. Δεν υπάρ
χει πιά τό «κοινή γάρ, ή τύχη καί τό μέλλον αόρατον». Συμπατριώτες! Καλή 
τύχη, χρειάζεται σ' όλους μας οπωσδήποτε.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑ!

Ξ Ε Ν Ο Κ Ρ Α Τ Α Ι
Μέσα στή ψυχή κάθε πα

λιού Σαμμακοβίτη κατέχει έ- 
ξέχουσα θέσι έ'να όνομα, τό 
ονομα μιας οικογένειας. Την 
οικογένεια αυτή πολύ λίγοι 
την γνώρισαν, άκόμη πιο λί
γοι, πιθανόν, θά τής έδωσαν 
σημασία, τήν εποχή πού έμε
νε στο Σαμμάκοβο, όμως τό 
όνομά της, όπως ή ίδια ή οι
κογένεια τό έλάμπρυνε, κατέ
στη εις όλους τούς Σαμμακο- 
βίτες γνωστόν καί προ παν
τός αγαπητόν καί σεβαστόν.
Πρόκειται γιά τήν οικογέ
νεια των Ξενοκρατών. Πολ~ 
λά θά μπορούσε κανείς νά 
γράψη γ ι’ αυτήν καί μάλιστα 
γιά  τ ’ αδέλφια πού τήν απο
τελούσαν καί νά διδαχθή α
πό τον τρόπο πού εξησαν, 
δυστυχώς όμως ούτε αρκετά 
στοιχεία γιά τήν ζωή τους σώ
θηκαν, ούτε πάλιν εχομε χώ
ρο διά νά έκταθώμεν. Οι Ξε- 
νοκράται ύπήρξαν σπουδαίοι έθνικοί εΰεργέται, οί όποιοι έφρόντισαν, προ*

Κωνσ)τΤνος Ξενοκράτης.
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σφέροντες χρήματα, νά ιδρύσουν σχολεία, νοσοκομεία, έκκλησίες, καθώς και 
παν άλλο πού θά έξύψωνε την εθνική συνείδησι. Γ ιά όλες αυτές τΙς πράξεις 
τους τό Ελληνικό 'Έθνος πολλά τούς οφείλει, μά πιο πολύ νοιώθει ευγνω
μοσύνη προς αυτούς ή γενέτειρά τους, το Σαμμάκοβο. ΙΙερι το τέλος χού 18ου 
αίώνος ζούσε έχει μια πτωχή οικογένεια, ευσεβής καί ενάρετη, άποτελουμένη 
από τόν πατέρα Κωνσταντίνο ή Ντάντη (Κωνσταντής), την μητέρα Ε λέ
νη καί τά έξη παιδιά, τέσσερα αγόρια και δύο κορίτσια. Γιά τον αριθμό των 
παιδιών υπάρχει και ή εκδοχή δτι ήσαν πέντε μόνον, δηλαδή δ Θεόδωρος, 
πού ήταν ό μεγαλύτερος, ό 'Αθανάσιος, δ Κωνσταντίνος, ή Ειρήνη και ή Χρυ
σή, διά τήν οποίαν έχομεν σαφείς πληροφορίας άπδ επιστολήν τοΰ Θεοδώ
ρου Ξενοκράτους έκ Βουχουρεστίου προς τον Μητροπολίτην Βιζύης Κο
σμά ν. Ή  έπι στολή έγράφη περί τό 1836 καί κάμνει διά πρώτη λ’ φοράν μνείαν 
καί έτέρας αδελφής, τής Χρυσής, ή οποία είχε παραμείνει εις Σαμμάκοβον 
καί ύπανδρεύθη έκεΐ. Έ ξ αυτής τής επιστολής λοιπόν συνάγομεν δτι οί γνω
στοί αδελφοί Ξενοκράται ήσαν πέντε, αλλά φαίνεται δτι υπήρχε καί είς άλ
λος, δ Πασχάλης, ήσαν δηλαδή έν δλφ έξη αδελφοί. Τό οικογενειακό όνομα 
τού γέρο - Ντάντη δεν ήτο βεβαίως Ξενοκράτης, έπώνυμον τό όποιον προσέ- 
λαβαν άργότερον τά παιδιά του, άλλα κατ’ άλλους μέν ώνομάξετο Μπεν- 
τ ά ς ί1),άλλοι δέ πάλι αναφέρουν τό όνομα Τσαλαδνής,τό όποιον είναι καί το 
πιθανώτερον. Αυτό άνεφέρθη από τον μακαρίτην Γεώργ. Βουτροπουλον, ό 
όποιος έτυχε νά είναι συμμαθητής με τον μικρότερο από τά παιδιά τοΰ γέρω 
- Ντάντη, τον Κωνσταντίνο, πιθανώς ορφανό. Τό σπίτι τής οικογένειας τών 
Τσαλαδνήδων ήταν δίπλα στοΰ Γ. Τσαλλού καί απέναντι στοϋ Δημ. Βρουξέ- 
λη. Ή  οικογένεια, ήταν πτωχή καί δύσκολο, ν1 άναθραφούν τόσα παιδιά. 
Ό  πιό μεγάλος δ Θεόδωρος, δταν έφθασε σε κάποια ήλικία πού νά μπορή 
νά ζήση, ξενητεύθηκε. ’Έ φυγε απ’ τό Σαμμάκοβο καί ήλθε στήν Κων)πολι. 
Έ κεΐ μπήκε στή δουλειά ενός ράπτου. Έ γ ιν ε  ένας πολύ καλός ράπτης, φη
μισμένος γιά τήν καλλιτεχνική του εργασία. Σ ’ αυτόν, ετυχε νά ράψη ό Η γ ε 
μόνας τής Βλαχίας, δταν εύρέθη γιά  δουλειές του στήν Πόλη, ένθουσιάσθη- 
κε δέ από τήν εργασία του καί τον προσέλαβε ώς ράπτη στήν Ηγεμονική 
Αυλή του. Ό  Θεόδωρος σάν έμεινε έκεΐ περί τον ενα χρόνο καί ευδοκίμησε 
αρκετά ράβοντας τούς άρχοντας τοΰ τόπου, κάλεσε τ1 αδέλφια του, ’Αθανά
σιο καί Κωνσταντίνο (πιθανώτατα καί τον Πασχάλη) νά έλθουν στή Βλα
χία, δπου υπήρχε δουλειά. Τ ’ αδέλφια του πού μέχρι τότε δούλευαν ώς μι
σθωτοί έργάτες στις διάφορες κωμοπόλεις καί τά χωριά τής επαρχίας Σα
ράντα Εκκλησιών, ετρεξαν ένας - ένας στήν πρόσκλησι τού αδελφού τους.

1. ΛεχΘέν Οπό τού όγδοηκοντοοετούς Γιαννάκη Καπίστρα: ττρός τόν Δημητ. Α. Πε- 
τρόττχχΑον.
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Τόριξαν στδ έμπόριο, διότι ή Ρουμανία ήταν πρόσφορη γ ι’ αυτή τήν άσχο- 
λία καί σέ πολύ λίγο διάστημα κατώρθωσαν μέ τήν έργατικότητα καί τήν έ- 
ξυπνάδα τους νά πλουτίσουν. Εκείνη τήν έποχή, πέθαναν οί γονείς τους καί 
τά ύπόλοιπα άδέλφια έφυγαν απ’ τήν πατρίδα για νά πάνε πρδς συνάντησι 
των άλλων αδελφών στην Βλαχία καί συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι. Ή  
Χρυσή παρέμεινε στο Σαμμάκοβο όπου ύπανδρεύθη τον Κων)ντΐνο Ράλλη 
καί απέκτησε μάλιστα κι’ ένα υίό, τον ’Ιωσήφ. Έκεΐ (στή Βλαχία) περί το 
1820 οι αδελφοί Τσαλαδνή, άφοΰ έπλούπσαν, άλλαξαν τδ όνομά τους σέ Ξε- 
νοκράτας. "Οταν τούτο μαθεύθηκε στδ Σαμμάκοβο άρχισε ή φαντασία των 
Σαμμακοβιτών νά υργιάξη, ψάχνουσα νά βοή τήν αιτία τοϋ ξαφνικού αυτόν 
πλουτισμού. "Αλλοι είπαν πώς 6 Θεόδωρος κι’ υ Κωνσταντίνος, όταν δού
λευαν στις Σαράντα Εκκλησίες, λίγο πριν φύγουν για το Βουκουρέστι, βρή
καν στδ ερειπωμένο σπίτι κάποιου άρχοντα, πού τούς είχε αναθέσει νά τδ 
γκρεμίσουν, ένα μεγάλο θησαυρό. Τδν πήραν και φύγανε για τήν Ρουμανία 
διότι εδώ δεν μπορούσαν νά τδν χρησιμοποιήσουν, φοβούμενοι τούς Τούρ
κους. "Αλλοι πάλι έλεγαν πώς δταν έμαζεύτηκαν ολα τ’ αδέλφια στή Βλα
χία και μέ τήν εργασία τους πιάσανε λίγο σερμαγέ (κεφάλαιο), αγόρασαν 
ένα σπίτι παλιό, τδ γκρέμισαν για νά φτιάξουν καινούργιο, μά στά ύπόγειά 
του βρήκαν ένα συρτοπήγαδο γεμάτο λίρες. Μ1 αυτούς τούς παράδες έγιναν 
πλούσιοι. "Ολα είναι πιθανά, μά τδ πιο σίγουρο είναι δτι ό πλούτος τους ή
ταν αποτέλεσμα τής έργατικότητος, τής έκμεταλλεύσεως των ευκαιριών καί 
προπάντων τού δαιμόνιου μυαλού τού "Ελληνα. Ή  Ρουμανία τότε ήταν τδ 
καταφύγιο δλου τού ύποδούλου Ελληνισμού, χώρα πλουσιωτάτη καί αποδο
τική. "Οσοι "Ελληνες έφυγαν φτωχοί ά π ’ τήν πατρίδα τους, μά ανήσυχοι 
καί φίλεργοι, γρήγορα έγκατέλειψαν τή φτώχεια καί βρέθηκαν πλουσιώτα- 
τοι. Τδ ίδιο συνέβη καί στους Ξενοκράτας, χάρις στήν έργατικότητα καί τδ 
οικονομολογικό τους πνεύμα. Έκεΐνο τδ όποιο έξένισε κάπως τούς συμπα- 
τριώτας τους ήταν ή αλλαγή τού ονόματος των, όπως έπίσης καί αΰτδ καθαυ

τό τδ άνομα. Οί Τσαλαδνήδες, σάν βρέθηκαν στδ Βουκουρέστι, μέσα σ’ £να 
συμπαγές Ελληνικό στοιχείο, ένοιωθαν πολύ άσχημα μ’ αυτό τδ τουρκοφορε- 
μένο όνομα. Έ τσ ι σάν πιάστηκαν οίκονομικώς καί πήραν μιά πιο καλή θέσι 
στήν Ελληνική κοινωνία τής Βλαχίας, μελετήσαντες δέ αρκετά τήν παλαιό- 
τέρα Έλλην. ιστορία καί προ παντός νοιώθοντες σάν γνήσιοι Έ λληνες, άλ
λαξαν τδ όνομα. Καί ήταν φυσικό. "Οσον αφορά τώρα για  τδ όνομα πού 
προσέλαβαν, ύπάρχει ή έξης έκδοχή; Τδ όνομα πού έλαβαν ήταν συμβολικό, 
παρμένο δήθεν άπ’ τήν ’Αρχαία ’Αθήνα. Ξενοκράτης λεγόταν έκεΐνος πού ά- 
πέκρουσε τά γυναικεία κάλλη της μεγάλης έταίρας των ’Αθηνών Φρύνης 
καί τά νίκησε γιά ν’ άφιερωθή στήν αρετή καί στδ κοινδ καλό. Έ τ σ ι κι’ αυ
τοί οί άδελφοί, πού έμειναν άνύπανδροι χάριν τής αρετής καί τού κοινού έ- 
θνικού καλού, πήραν τδ ίδιο όνομα. "Ισως όμως τδ όνομα νά προέρχεται



230 Θ ΕΟΔΩΡΟΥ Π. Κ 1 Α Κ ΙΔ 0 Υ

καί από τή λαϊκή φράσι «Κρατΰ απ’ χα ξένα» (μέρη) — Ξενοκράτης. ’Απ’ 
τή στιγμή πού ώνυμάσθησαν Ξενυκράται Αρχίζει το μεγάλο φιλανθρωπικό 
καί εθνικό τους έργο. Καί πρώτα 6 Κωνσταντίνος, 6 τελευταίος νιος τον γέ
ρο - Ντάντη. Π αρ’ ο,τι είχε περάσει τήν ήλιχία που συνήθως οί άνθρωποι ε
πιδίδονται στ ή μόρφωσι, αυτός σπούδαζε. 'Αχούσε τότε για τδ ε θνικό κίνη
μα, για τήν Φιλική 'Εταιρεία, τής οποίας έγινε ταπεινό μέλος, για τον ’Αλέ
ξανδρο r Υψηλά ντη, τον πρίγκηπα, καί τότε δ πιο μεγάλος ενθουσιασμός, πού 
πιάνει τούς ανθρώπους τον κυρίευσε. ’Α π’ τούς πρώτους έτρεξε νά κατατα- 
χθή κάτω άπ' τή σημαία τοϋ Ύψηλάντου, ώς Μερολοχίτης μαζύ μέ τον με
γαλύτερο του αδελφό ΙΤασχάλη. Πολέμησαν μέ λύσσα κατά των Τούρκων 
ατό Δραγατσάνι καί ατό Σκουλένι, Σ 1 αυτό το τελευταίο έπεσε, μαχόμενος, 
ό ΙΙασχάλητ. Σήμερα υπάρχουν στο Εθνολογικό Μουσείο Αθηνών ή φωτο
γραφία τού Κιονσταντίνου (μεταγενέστερα βέβαια) μέ τήν μαυρόχρωμη

στολή τοϋ Ιερολοχίτου, ή 
μάχαιρά του, μέ τήν λευκή 
κοκκάλινη λαδή και τήν βε
λουδένια θήκη της. τ ά δυ ό 
του πιστόλια ( τσακμακλίδι- 
κα) μέ την χρυσή σκανδάλη 
καί λαδή, καθώς καί ή σφρα- 
γίς του. (Εσφαλμένος ή ε
πιγραφή αναφέρει τον Κων
σταντίνον ώς πεσόντα, ένω 
αυτό; άπέθανε πολύ άργότε- 
ρον τό 1S7G). Αυτά είναι τά 
μόνα θυμητικά τοϋ ήρωος ■— 
ευεργέτου Κωνσταντίνου Ξε- 
νοκοατούς δοσμένα από τήν 
απόγονο έξ αδελφής Φωτεινή 
Ξενοκράτους — Σαραφίδη. 
Τον Κωνσταντίνον έκλαυσαν 
πολύ οί άδελφοί του, άλλα δεν 
περιωρίσθησαν μόνον εις τό 
νά λυπηθούν άλλα φρόντισαν 

και τον έμιμήθησανεϊς τήν q v 
λανθρωπίαν και αγαθοεργία. 
’Από τά πρώτα τους έργα 
πρέπει νά θεΐυρηθη τό Νο- 
σοκομεΐον τό όποιο ίδρύθη 
στο Βουκουρέστι μέ τό δνομα

*G χ ιτώ ν , ή μάχαιρα καί τά  π ιστόλια  
τοϋ Κ. Ξενοκράτους.



«Ξενοκράτειον Νοσοκομείου» (S P IT A L U L  X EN O CRA T), ή συντήρησις 
του όποιου ήτο έργον των καί υφίσταται μέχρι σήμερον. Διηυθυνετο τελευ
ταίως ώπό του Ιατρού DOCTOR ST E FA N ESC U , με βοηθούς τέσσαρας άλ
λους Ιατρούς, έκ των οποίων οί δυο ήσαν 'Έλληνες, όπως ό Π  ίσκας καί άλ
λοι. Μετά από τό Νοσοκομείου αυτό, που έγκατεστάθη αργότερα είς τό πο
λυτελέστατο αρχοντικό τους σπίτι (1881) οι Ξενοκράται έλάμβαναν μια έπι- 
στολή του Μητροπολίτου Βιζυης Κυροΰ Κοσμά, ή όποια τοθς έπληροφόρει 
οτι οί συμπατριώτες τους θά έκτιζαν εκκλησία στην πατρίδα πρός τιμήν του 
'Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου και τους παρεκάλει όπως βοηθήσουν τό 
θεοφιλέστατο αυτό έργο διά χρηματικής δωρεάς. 'Ως άπάντησι στην επιστο
λή του Μητροπολίτου, ό Θεόδωρος, Ξενοκράτης, απέστειλε επιστολήν 
πρός τον "Αγιον Βιζυης Κοσμάν, καθώς καί 15.000 γρόσια διά τό κτίσιμο 
τής έκκλησίας τής οποίας τό όνομα καί ό ίδιος έφερε. Ή  επιστολή τής όποιας 
παραθέτομεν περίληψιν (*) εύρίσκετο είς τό Άρχεΐον ή Κώδικα τής 'Ιερας 1

1. «Τφ Πανιερωτάττφ καί ΘεοπροβλήτΓφ Μητροπολίτη 'Α γίφ, Βιζύης, Κυρίψ 
ήμών Κυρίφ Κοσμά, τώ Πανσεβάστφ ήμών καπά ττνεΟμα πατρΐ καί δεσπότη, προσκυ- 
νουντες την πανίερον αύτής δεξιάν πανειλαβώς κατασπαζόμεθοε

Ά μρότερα τά όπτό της 5 ' του έν^στώτος άποστάλέντα ήμΐν σεβαστά ευχετικά 
της μεθ* δσης ττλείστης ΰΐκης ημών ύπσκλίσεως κομισάμενοι υπερβαλλόντως έχάρημεν, 
άξιωθέντες των πατρικών αυτής όλοψάχων ευχών καί ευλογιών καί πλήρεις χαράς άμα 
καί ΰϊκής εύγνωμοσύνης, διά τε τήν κατ’ εύκληρίαν άπόλαυσιν τής ποθητής ήμών ποσ 
τρίδος τοιούτου σεβαστού καί φιλόκαλου ποιμένος και διά τον δκχκαή καΐ ένθερμον 
ζήλον αυτής πρός τε τήν άνέγερσιν τής άγ ιας έκκλησίας και την σνστασιν τής σχο
λής καί άποκατάστασιν, προς φωτισμόν καί έκπαί-δειχπν τής έν τή φίλη ήμών πατρίδι 
φιλομαθούς νεολαίας. Δεν λείπτσμεν ν’ άποδώσωμεν τάς προς την σεβαστήν ήμών ευ- 
εργέτιδα Πανιερότητα ταπεινάς ήμών εύχαριστίας, έξαιτουμενοι θεόθεν όπως ό τών 
αγαθών παροχευς Κύριος έπιδαψιλεύση Αυτή ζωήν έττΐ μήκιστόν και παν άγαθόν καί 
σωτηρ ιώδες προς ένίσχυσιν καί άπαρτισμσν ού μόνον αυτών τών- θεάρεστων έργων, 
άλλά καί όσων άλλων άμοιρε? ή φίλη πατρ ϊς ν’ απόλαυση άπό ένα τοιούτον, φιλόκα- 
λον κθ:ΐ ζηλωτήν ποιμένα, σας ή σεβαστή ήμών Πανιερότης. Επομένως υπήκοοι-οί ευ
σεβείς δούλοι της είς τήν πατρικήν αύτής παραίνεσιν καί προτροπήν καί αύθόρμήτως 
άλλως έκ πατριωτικού χρέους προς τον έρανον τών τής άνεγέρσεως του Θείου ναού 
άπαιτουμένων έξόδων, δεν λειπομεν νά συνεισφέρωμεν καί ήμεΐς -δεκαπέντε χιλιάδες 
γρόσια, τά  όποια άποστέλλομεν είς βάρος του έν Κων)πόλει Κυρίου *1 <a<wou Φάχρη 
καί υίών, μέ διορία 45 ήμερων άπό τής- σήμερον, καί θέλει γίνει φροντΐς διά νά συ» 
ναχθουν έν καιρώ, παραχαλούντες νά γίνη συν Θεφ καί δι’ ευχών της ή έναρξις, μή 
άμφιβάλλοντες ότι κατά τον θερμόν και έπίμονον αυτής ζήλον έσεται όσον ουπω καί 
τό τούτου αίσιον πέρας - καί ώς ποθουντες καί ήμεΐς νά ίδωμεν την έκπεραίωσίν του ό
σον ένεση πρωΐμότερον κατά τον έγκάρδιον πόθον μας>χλπ. κλπ. θ ,  ΞΕΝΟ ΚΡΑΤΗ
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Μητροπόλεως Βιζύης — Σαμμακοβίου, αϊτό τον οποίον είχε αντιγραφή παρά 
του Σ, Λακίδου διά νά την καταχωρήση είς τδ βιβλίον του. ('Ιστορία Βιζύης 
καί Μήδειας, 1899). Πράγματι, υστέρα απ’ υλίγο ή εκκλησία έκτίσθη, δαπά- 
ναις των εν Σαμμακοβίω εύπόρο>ν, πρωτοστάτου ντων όμως των αδελφών 
Ξενοκρατών. Μετά τδ πέρας αυτής τής αγαθοεργίας δ γαμβρός επ’ ανεψιά 
Κων)νος Κυριακής, τούς παρώτρυνε δπως ευεργετήσουν καί την δική του γε
νέτειρα, τδ πολύπαθο Μεσολόγγι. Οί Ξενοκράται θαυμάζοντες καί σεβόμε
νοι ακόμη καί τδ ονομα τοϋ Ιερού Μεσολογγίου έθεώρησαν ύπογρέωσι καί 
τιμήν των δπως ανεγείρουν Σχολήν. ’Έτσι έκτίσθη στο Μεσολόγγι τδ «Ξενο- 
κράτειον Παρθεναγωγείο ν'». Τδ κτίριον ΰφίσταται μέχρι σήμερον, όπου στε
γάζονται δημοτικά σχολεία. Τά χρήματα διά την ανέγερσι καί ϊδρυσι τού 
Παρθεναγωγείου διεχειρίσθη ό Κυριαζής, ιός πληρεξούσιος τής συζύ
γου του Ελένης, γενικής κληρονόμου των Ξενοκρατών. Είς αυτόν είχαν α
ναθέσει την φροντίδα, ή διατήρησες δε τής Σχολής έγινετο διά κληροδοτή
ματος των Ξενοκρατών. Καί ή αγαθοεργία καί ευεργεσίαι των δεν έσταμά- 
τησαν εδώ. Ένίσχυσαν οίκονομικώς κάθε πνευματικήν εστία. Ό  Ελληνικός 
Φιλολογικός Σύλλογος Ι\ων)πόλεως, από τον όποιον έπέρασαν τόσοι πνευ
ματικοί άνθρωποι, τού υποδούλου Ελληνισμού (ήταν σχεδόν ή ’Ακαδημία 
ίου) ή ’Αδελφότης Ξηροκρήνης, οπού έγεννήθη ό Άλ. 'Τψηλάντης. καί ή 
Θεολογική Σχολή Χάλκης, ή σαν έκ των κυρίως ευεργετημένων από τούς 
Ξενοκράτας. Κοντά σ’ αυτά δεν παρημέλησαν ουδέ στιγμή τήν ιδιαιτέρα πα
τρίδα τους, είς τήν οποίαν έστελναν κάθε τόσο διάφορα αφιερώματα καί 
χρήματα. 'Τπάρχει επίσης ένα δωρητήριο έγγραφο σταλμένο τδ 1851 άπδ 
τδν Θεόδωρο Ξενοκράτην, είς τδ οποίον άναφέρονται οτι έδωρήθησαν είς 
τήν εκκλησία Σαμμακοβίου ένα πολυκάνδηλον καί χρυσοκέντητα ιερά άμ- 
φ ΐα .(1). Επίσης έβοήθησαν εις τήν κτίσιν των κατωτέρων (δημοτικών) 
Σχολείων Σαμμακοβίου. Επειδή κατά τήν εφηβική τους ηλικία έστερήθησαν 
μορφώσεως έστρεψαν ολόκληρον τήν φιλανθρωπική δραστηριότητα τους, * 
είς τήν ΐδρυσιν καί ένίσχυσι σχολείων καί εκκλησιών. Ή  δράσις τους αυτή 
έπέδρασε πάρα πολύ είς τούς συμπατριώτες τους, οί οποίοι έκαυχόνταν για 1

1. Τό έγγραφο, έττ| μεμβράνης, διετηρεΐτο μέχρι τόν έκτοτπαμόν είς τά άρχεΐα 
τής ιερός; Μητροπόλεως Σαμμακοβίου έχει δέ έν περλήψει ώς έξης:

.«'Η έν Βουκουρεστίφ τής Βλαχίας ζενοκρατική οικογένεια χάριν τής ττρός τά  
Θεία εΰλαβείας κινούμενη άφτεροι τή έν Σαμμακοβίψ τής Θράκης Ιερά Άνοιτολίκή 
τοΟ Χριστοί) Έκκλησίςι τιμώμενη τή μνήμη τού ‘Αγίου Μεγάλο μ άρτυρος Θεοδώρου 
του Στρατηλάτου, έν άργυροΰν κεχρυσωμένο έπτάφωτον κανδήλιον, ζυγίζον όκάδας 
όκτώμιση, τό όστοΐον Θέλει κρεμασθή έν τώ μέσω του Θόλου τής εκκλησίας και θέλει 
καίει άχοίμηρόν, σπτάμενον έν μέν ταΐς Κυριακαΐς κα] λοιπαίς έορταίς άπαντα τά 
έτιπά κονδύλια, έν 6έ ταΐς λοιπαίς ήμέραις άπάσαις τό έν μέσψ μόνον προς θυσίαν
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τους Ξενοκράτας, καθώς καί στον έλληνισμό των γύρω χωριών, "Ολοι συμ
φωνούσαν και συμβοηθούσαν για τήν πραγματοποίησιν αυτού του θαυμά
σιου σχεδίου των Ξενοκρατών νά ιδρύσουν εις τδ Σαμμάκοβο ανώτερα σχο
λεία έκτος των κατωτέρων, ώστε νά καταστή ο πνευματικός φάρος όλων των 
εις τδ σκότος της άμαθείας βυθισμένων, λόγω έλλεύψεως άνωτέρων σχολείων, 
νά γίνη ή πατρίδα τους κέντρον ολοκλήρου τής περιοχής. "Ομως μερικοί το
πικοί άρχοντες έφεραν πολλάς δυσκολίας καί εμπόδια σ' αυτό τδ σχέδιο. Έ- 
φοβούντο τήν έκπαίδευσιν καί δεν τήν ήθελαν, γιατί δεν θά μπορούσαν νά 
έπιβάλλωνται πλέον σ' ανθρώπους πού θά είχαν μορφωθή πάρα πάνω απ’ 
αυτούς. Έ ξ  άλλου υπήρχε κυ ο φθόνος, τδ μεγαλύτερο κακδ πού εμποδίζει 
τή’ν πρόοδο. «Δε γηθέλασι νά φαίν’ται άλλοι, μόνο αυτοί γηθέλασι νά φαί ν' 
ta u ,  δπως έλεγε ένας παλιός Σαμμακοβίτης. ΙΙα ρ 1 δλα τά εμπόδια οι Ξενο- 
κράται έπροχώρησαν εις τδ έργο τους. Ή  μεγίστη επιθυμία τους ήτο νά 
φτιάξουν στο Σαμμάκοβο καί Γυμνάσιο. Τδ σχολείο αυτό κατεσκευάσθη μά 
πολύ αργότερα, ακριβώς λόγω τού κακού χαρακτήρος των προυχόντων. Έ ν 
τώ μεταξύ υπάρχουν πολλές πληροφορίες, όχι απολύτως θετικές, οτι έκαμαν 
πάρα πολλές δωρεές σέ σχολεία καί εκκλησίες στ1 άλλα χωριά τής Θράκης. 
Ή  αλήθεια πάντως είναι ότι έδιναν συνεχώς χρήματα παντού, φτάνει νά 
υπήρχε ανάγκη. Ή  περιουσία τους, ή οποία αυξήθηκε καταπληκτικά, έ
παυσε νά είναι δική τους, κατέστη εθνική, κι’ αυτοί, οί κάτοχοι, ήσαν απλώς 
καί μόνον, οί διαχειρισταί. Εκείνο πού είχαν διανοηθή οί τρεις Τεράρχαι 
εύρε τήν πραγματοποίησί του στούς Ξενοκράτας. ’Έδιδαν αφειδώς καί άνε- 
ξελέγκτως παντού, καί, που παντός, στην προσφιλή Πατρίδα τους, τδ Σαμ
μάκοβο. Κ ι’ έξαφνα, όσον αφορά τδ τελευταίο, έπαυσαν νά δίδουν. Γιατί; 
Γ ια  ποιο λόγο; ’Αργότερα οί Σαμμακοβΐτες κατάλαβαν τήν αιτία, πού ήταν 
δικό τους λάθος. Έκεΐ περί τδ 1870 είχαν άποστείλει ένα χρηματικό ποσό, 
αρκετά μεγάλο, στη Δημογεροντία μέ τήν παράκλησι όπως ανεγείρουν μι
κρό παρεκκλήσιο στον τάφο των γονέων των, στα κάτω Νεκροταφεία. Τδ 
ποσδν όμως αυτό, δεν χρησιμοποιήθηκε για  τδ σκοπό πού άπεστάλη, παρά 
διενεμήθη μεταξύ των αρχόντων γίά. άλλες ανάγκες. Περιέφραξαν μόνο τον 
τάφο μ’ ένα ευτελές σανίδωμα. Μά τδ σπουδαιότερο ήταν οτι δεν απάντησαν 
καν προς τούς Ξενοκράτας. Περίμεναν μόνο νά στείλουν κΓ άλλα χρήματα, 
συνηθισμένοι από τις αγαθοεργίες τους. Ή  σιωπή αυτή τών Τσορμπατζή- 
δων έκανε ν ’ ανησυχήσουν οί αδελφοί Ξενοκράται, καί πριν έμβάσουν άλλα

τού έν Τριάδι ύμνουμένου Θεού, ττρός χάρίν τής ίυτεραγίας ©eoTcacou και άειτταρβένου 
Μαρίας και τής πρεσβείας τού 'Αγίου Μεγάλο μάρτυρος Θεοδώρου. "Έσεται 6έ είς 
μνημόσυνον άττέρ άναπαύσεως τών ψυχών τών τεθνεώτων γονέων καΐ συγγενών καί υ
πέρ άψέσεως τών άμαρτιών, ΰγείας και ευημερίας τών ζώντων». κλ-ττ. κλπ.

ΘΕΟΑΩΡΟΣ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ*.
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χρήματα, έστειλαν ένα έμπιστο τους, στο Σαμμάκοβο, ό δποΐος παρουσιάσθη- 
κε ώς ξωέμπορος καί συνέλεξε πληροφορίας. 'Ό τα ν  έπέστρεψε στο Βουκου^ 
ρέστι τούς πληροφόρησε σε ποια επαίσχυντο κατάστασι βρισκόταν ό τάφος 
των γονέων τους, καθώς και πώς κατηναλώθησαν τά χρήματα. Οί εύεργέ- 
ται έθύμωσαν πολύ και έπαυσαν νά ένδιαφέροηπαι για τό Σαμμάκοβο και 
πιο πολύ να στέλλουν βοήθεια. Έ ν  τώ μεταξύ οί Σαμμακοβϊτες περίμεναν 
κ ι’ άλλα χρήματα. ’Αφού πέρασε κάμποσος καιρός, συνήλθαν οί προύχοντες 
σέ συνεδρΕασι καί άπεφάσισαν ν ’ άποστείλουν δύο άτομα στο Βουκουρέστι, νά 
δούνε τούς πατριώτες καί νά μάθουν την αιτία πού σταμάτησε ή συνδρομή. 
Άπέστειλαν λοιπόν τον Γεώργιον ΙΤολυζώη καί τον Άνδρέα Μπέλτσο. Οί 
Ξενοκράται πληροφορηθέντες την άφιξι των συμπατριωτών, έδωσαν εντο
λή νά τούς διώξουν αμέσως, όταν θά παρουσιάξοντο. Πράγματι αυτό συνέ
βη καί οί απεσταλμένοι έπέστρεψαν άπρακτοι. 'Ό ταν πληροφορήθησαν οί 
τσορμπατζήδες τό στπιβάν, κατάλαβαν τήν αιτία καί το σφάλμα τους. 'Έ 
πρεπε νά τό διορθώσουν καί νά ζητήσουν συγγνώμην. Μά πώς νά πλησιά
σουν τούς Ξενοκράτας; Κάποτε παρουσιάσθηκε ή ευκαιρία. Τον ’Ιούλιο τού
1872 έδιάβασαν στις εφημερίδες τής Κων)πόλεως οτι ό Κων)τίνος Ξενο- 
κράτης (οί άλλοι δύο αδελφοί είχαν άποθάνη) ιός πολιτικός απεσταλμένος 
τού Ρουμάνου Ήγεμόνος, θά ερχόταν στην Κων)πολι διά νά έπισ^έφθή, 
τον Σουλτάνον. 'Ό ταν έμαθαν οί παρεπιδημούσες έκεΐ Σαμμακοβϊτες τήν 
ήμερα τής άφίξεώς του, σκέφτηκαν οτι ήταν ευκαιρία νά τον πλησιάσουν. 
Συγκεντρώθηκαν στο σπίτι τού Εύαγγ. Κωνσταντινίδου καί εκεί συνεσκέ-
φθησαν καί άπεφάσισαν νά ζητιόσουν τήν γνώμην του συμπατριώτου των Κ. 
Κύρκου, ό όποιος έμενε στο Φανάρι. Αυτός γνιορίζων τά καθέκαστα, τούς 
συνεβούλευσε νά παρευρεθοϋν τρεις Σαμμακοβΐτες, ένδεδυμένοι με μαύρα, 
κατά τήν άναχώρησι τού Κ. Ξενοκράτη από τήν αποβάθρα τού Γαλατά. Συ- 
νεφώνησαν καί διάλεξαν εκείνους πού θ ’ αντιπροσώπευαν τό μετανοιωμένο 
Σαμμάκοβο, ήσαν δέ ό Θεμ. Μουριάδης, ό Εΰάγγ. Κωνσταντινίδης καί έ
νας Καθηγητής συμπατριώτης των. 'Ό π ω ς συμφώνησαν, έτσι κι’ έκαμαν. 
Τήν προσδιωρισμένη ώρα πού θ ’ άνεχώρη ό Κωνστ. Ξενοκράτης πήραν θέσι 
κι’ οί τέσσερις στον προβλήτα μ’ έπικεφαλής τον Κύρκο. Μαυροφορεμέ- 
νοι σάν κοράκια, ασκεπείς καί σκυφτοί περίμεναν τήν άφιξι τής κυβερνητι
κής ατμακάτου πού θά παρελάμβανε τον Ξενοκράτη. Μόλις δέ έφθασε καί 
ή Αύτοκρατορική άμαξα, πού έφερε τον υψηλό ξένο καί κατά τήν στιγμή 
πού αυτός άπεβιβάζετο ό Κύρκος, άφαιρέσας τό κάλυμμα τής κεφαλής του, 
προσεφώνησε αυτόν λακωνικώτατα: «Ή  πατρίς σου, Εύεργέτα, σού εύχεται 
καλό κατευόδιο). Ό  μεγαλόψυχος άνδρας ξαφνιάστηκε, δεν τό περίμενε αυ
τό. Κοίταξε γύρω καί είδε τούς άλλους τρεις, σκυφτούς, μετανοιωμένους 
καί ή ψυχή του γέμισε συγγνώμη καί συμπόνοια. Γύρισε στον Κύρκο καί 
ρώτησε: — «Κάτι θέλετε;»'—  «Πάσχομεν από φώτα!» ήταν ή άπάντησις.



Αυτό όμως ήτο αρκετό για κείνον. Άμεσους πήρε τήν απόφασί του καί είπε 
στον Κύρκο, δ τι διά τού αντιπροσώπου του θ ’ άναγγείλη είς αυτούς δ,τι e- 
μελλε νά κάμη για τδ Σαμμάχοδο. Σύμφωνα δέ μέ τήν ύπόσχεσί του εστειλε 
ίνα Αρχιτέκτονα προς καταμέτρησιν τού χοίρου τής πατρικής του οικίας 
συμπεριλαμβανομένου και τού χώρου των οικιών τού Δ. Βρονξέλη, Γεωργίου 
Τσαλίδου καί Δούκα Γιαννούλη, για τήν άνέγερσι άνωτέρου Εκπαιδευτή- 
ρίου. Κατέστησε δε αντιπρόσωπο και πληρεξούσιό του στην Κων)πολιν τον 
Ευάγγελο Κωνσταντινίδη. Μόλις όμως έγιναν οι καταμετρήσεις καί έξεπο- 
νήθη τδ σχέδι τού κτιρίου, δ αείμνηστος άνδρας άπεβίωσεν τδν Νοέμβριον 
τού 1876. Ό  θάνατος συνέβη εις τδ Βουκουρέστι, όμως ή θλιψις έκ τού θα
νάτου, ξαπλώθηκε παντού. Τδ Σαμμάκοβο, έκλαυσε τδ χάσιμο τού παιδιού 
του καί 7̂ Μεγάλη 'Εκκλησία Κων)πόλεως στδ θάνατο τού μεγάθυμου άν- 
δρός έτέλεσε μνημόσυνου στις 12 Δεκεμβρίου 1876 μέσα εις τδν Πατριαρχι
κόν ναόν, συλλειτουργούντων μετά τού Οικουμενικού Πατριάρχου καί έπτά 
Μητροπολιτών. Κατά τδ μνημόσυνου ο κατόπιν Μητροπολίτης Φιλιππουπό- 
λεως αείμνηστος Φώτιος έξεφώνησε περίφημου επιμνημόσυνου λόγον, εις τδν 
όποιον έξήροντο αί άρεταί καί αί χάριτες τού άποδημήσαντος, τδν οποίον 
παραθέτομεν έν περιλήψει(1), Μέ τδν θάνατον τού Κωνσταντίνου Ξενο
κράτους, χάνεται ή πρώτη καί σπουδαία γενεά των Ξενοκρατών. Πρώτος

-j.
ΐ. «Πίστις εις Θεόν, έρως τής πατρίδος καί αγάπη ττρός τον πλησίον, ώς άκτι* 

νοβολούσαι έστίαι, έκπέμπουσαι ττολλην την λαμπηδόνα χριστκινικών όρετών, 
έλκυουσι τήν προσοχήν μου, προτιθεμένου νά πλέξω τόν έπιτάφιον τού Κωνσταντίνου 
Ηενοκράτους, υπέρ οΰ σήμερον ή ύμετέρα Παναγιότης μετά τής περί Αΰτήν άγίωτά- 
της καί ίεράς Συνόδου αύτοκλήτως έκ τελεί πατριαρχικόν μνημόσυνον. ‘Αλλά, εάν ρή
τορες δεινοί καί τής τέχνης εδρεται καλούμενοι ποτέ παρά τής ιδίας αστών πόλεως, 
ΐνα δηλώσωσι, λόγτρ, τήν αρετήν αών πεσόντων υπέρ πατρΓδος έν τφ πολέμφ μιάν 
μόνην έχοντες νά εξυμνήσω μεν αρετήν, τήν φιλοπατρίαν, εύρισκον τόν πάντα χρόνον 
ανεπαρκή προς τούτον τόν σκοπόν, τί ήδόνατο νά καταρθώση ταπεινός ίερσκήρυξ μό
λις προ δύο ήμερων κληθείς νά έξυμνήση ούχί φιλοπατρίαν ξηράν, ώς οι άρχαΐοι, άλλα 
καί πίστιν εις τόν Θεόν άφωσιωμένην καί συμπάθειαν προς τήν άνθρωπότητα ιλαράν 
καί άνυπόκριτον; Τί ήδύνοτο 5έ νά εΤπη, έάν καί περισσότερος ένυπήρχε χρόνος καί 
ένιαυτός όλόκληρος, άφοΟ τό άθαμάντηον σύμπλεγμα πίστεως καί φιλοπατρίας καί 
κοινής άγάπης συνήλθον έπΐ τό αστό καί μόνον πρόσωπον, καί έκαστη τούτων συμφι- 
λοτιμεΐται καί σπουδάζει νά φανή τής άλλης ύπερέχουσα κσΐ κυριωτέρα; Καί λοιπόν 
πρέπει διά τούτο νά κλείσωμεν τό στόμα; Πλούτος ώγότθων καί ευεργεσιών θά έπιδά- 
λωσι σιωπήν, διότι ό λόγος δεν δύναται νά παραστήση άκριβώς τάς άρετάς τού μετα- 
στάντος; Καί υπάρχει μεγαλύτερος έπαινος πού νά v^gt των κατορθωμάτων τό μέ
γεθος, τήν δύναμιν τού λόγου; Μακράν λοιπόν τού νά προξενήση εις έμέ δειλίαν ή 
δυσχέρεια τής έτπχειρήσεως, ετι μάλλον μέ τταρορμςτ εις τήν έκφώνησιν τού ττρο-
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εξέλιξε φονευθείς δ Πασχάλης, κατόπιν άπέθανε στο Βουκουρέστι, στό 
■κτήμα PA SSERE, δ Θεόδοορος, κατ’ άλλους, δ Πασχάλης έπέζησε καί ί- 
νυμφεύθη καί τά ίχνη του χάνονται, τουλάχιστον από την φιλανθρωπική 
δρασΟ ή Ειρήνη άπέθανε ενωρίς άφήσασα ώς κληρονόμον την θηγατέρα της

Τό άρρεναγωγείον καί παρθεναγωγεΐον Σαμμακοβίου, δωρεά Ξενοκρατών.

Ελένη, ή οποία κληρονόμησε και τούς άλλους δύο αδελφούς Ξενοκράτας, 
και τέλος άπέθανε δ Κωνσταντίνος (1876) ό όποιος ήτο και ό πλέον μορφω
μένος καί ό περισσότερον δράσας φιλανθρωπικώς, έχων όμως και την συγκα- 
τάθεσι καί σύμπνοια των αδελφών του. Ό  Κωνσταντίνος άφησε διαθήκη 
διά τής οποίας καθίστα γενικό κληρονόμο και εκτελεστή τής διαθήκης του 
την ανεψιά του Ελένη Ξενοκράτους —  Κυριαξή, Ή  Ελένη λοιπόν, έκτε- 
λώντας την διαθήκη, έκτισε τό σχολεΐον τοϋ Σαμμακοβίου τό όποιον επί τής

κειμένου έπιταφίου, καί)* δα ον τοαοοτον μεγάλε ίτερος άποδαίνει ό έπαινος, δα ον πε
ρισσότερον απολείπεται της πραγματικής άξίας του έπαινουμένου. Πίστις εις Θεόν. 
Ούδέν σοφώτερον καΐ οΰδέν γλυκυτερον υπάρχει έν τφ Kcapcp όητό ζώσαν είς Θεόν 
πίστιν, διότι έν μέν ταΐς εύτυχίαις ή π ίστις αυτή γίνεται πρόξενος μεγάλων ευεργε
σιών, είς δε τάς δοστυχίας άνυψοϊ τό φρόνημα και στρέφει τούς όφθαλμούς τών όπα- 
δών της είς τον άρχηγόν της ποτχκοσμίου σωτηρίας, δστις τελεποθείς διά παθημάτων,



ΙΣΤΟ Ρ ΙΑ  Σ Α Μ Μ Α Κ Ο Β IΟ Υ  ΚΑ! ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 237

προσόψεώς του έφερε χρονολογία 1884, έτος πού ήτελείωσε το xuoiov. Ώ- 
νομάσθη δε προς τιμήν της Ελένης Κυριαζή, «Έλένειον». Επίσης ύ Κων- 
Ξενοκράτης έκαμε μεγάλη χρηματική κατάθεσι για την πατρίδα τους, στην 
«Ζιράτ Μπάγκασί') (Γεωργική Τράπεζα) τής Τουρκίας. Ά πο τούς τόκους 
τοΰ ποσοΰ αυτού, πού έφθαναν τά εκατόν (100) χρυσά είκοσόφραγκα το 
χρόνο χαί τά δποΐα έλαμόάνοντο άπο τον πληρεξούσιο Εύάγγ. Κωνσταντι- 
νίδη, έξη σφάλιζε το —  μαζί καί μέ άλλους πόρους τής Ινοινότητος — ή συν- 
τήρησις των σχολείων καί ή πληρωμή τριών διδασκάλων, τεσσάρων ιερέων, 
δύο ψαλτάδων, χανδηλανάπτου χαί παιδονόμου. Ή  πατρίδα μ1 ευγνωμοσύνη 
ώνόμασε τούς Ξενοχράτας Μεγάλους Εύεργέτας ψηφίσασα, όπως κάθε Κυ
ριακή των Μυροφόρων (δεύτερα Κυριακή μετά το Π άσχα) τελείται ετήσιο 
'Αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ άναπαύσεως των ψυχών των κεχοιμημένων 
έχ τοΰ οίκου τών Ξενοκρατίαν χαί υπέρ ευημερίας των ζώντων. Τον Μάρτιον 
τοΰ 1898 άπέθνησχε καί ή Ελένη, ^Αφησε δέ κληρονόμον της καί συντη
ρητή τής σχολής τοΰ Σαμμακοβίου την Κλεοπάτρα Ξενοκράτους — Κυρία- 
ξή. Αυτή πάλι έκαμε πληρεξούσιο τήν αδελφή της Μίνα, σύζυγον τοΰ Φώτη 
Χά^τα. Έ ν  κατακλεΐδι λέγομεν on χαί σήμερον ακόμη υπάρχουν καταθέσεις 
τών Ξενοκρατών διά τήν πατρίδα τους εις τήν Ε θνική  Τράπεζα^τής Ελλά
δος, (Τπάρχει μάλιστα 6 έξής δρος: Εις περιπτωσιν καθ’ ήν το | Σαμμακό- 
βιον, πέση καί πάλιν εις χεϊρας τών Τούρκων, τά χρήματα τά όπ<^α διετίθεν
το για τήν συντήρησι τών σχολείων νά διδωνται εις τήν Σύγκλητόν τοΰ Π α 
νεπιστημίου Α θηνώ ν διά τήν υποτροφίαν δύο νέων έκ τής επαρχίας Βιζύης. 
Ή  άνανέωσι αυτή, λέγουν, έγινε κατά το 1919 —  1920 (έτος άπε?’.ευθε- 
ρώσεως τής Άνατολ. Θράκης).

Τοσαΰτα έποίησαν οί Μεγάλοι Εύεργέται Ξενοκράται διά τήν Πατρίδα

έγένετο τό αιώνιον πρότυπον άκρας υποταγής καΐ πΐποιθήσεως εις τό Θέλημα του Ύ- 
ψίστου. Τήν <άνσντ[ρρητον τούτην άλήθειαν κηρύσσει μέν γενικώς ή ιστορία τοΟ Χρι
στιανισμού, άίποδεικνύει δε εί-δικώτερον ή ΐατορία τού ήμετέρου γένους. Τό έθνος η
μών μόλις διέσωσε τό σκάρος τής ύπάρξεώς του άίπό τρομερόν ναυάγιον, εϊ καΐ ολον 

πολύτιμον φορτίο ν ελευθερίας καί δόξης έρριψεν είς τήν άγριον Θάλασσαν τών π ε
ριστάσεων, διετήρησεν ο-μως ώς πυξίδα άσφαλείας τήν πίστίν Ιεράν παρακαταθήκην, 
ή πίστις έφώτιζεν αΰτό είς τό σκότος τής άμαθείας, ή π ίστις παρεμύθει αυτό έίς τάς 
σνμροράς ή πίστις άπομάσσουσα τά δάκ,ρυά του τφ  έν έπνεε καρτερίαν καΐ φρόνησιν, 
ή πίστις παρήγαγε τά έθνικά έκεΤνα προπύργια, τούς μεγάλους ήμών πατέρας, οίτι- 
νες έκρέμασαν μέν τά όργανά των είς τάς οχθας τοΟ όρμητικοΰ ποταμού τής καταστρο
φής, ουδέποτε δμως ούδαμοΰ έπαυσαν ψάλλαντες τάς ώδάς τού Κυρίου £π:ΐ γής ούχΐ 
άλλοτρίας, άλλοτριωθείσης άμως κατά τάς άνερμηνεύτους δούλας τής προνοίας τοΰ 
θεού. Τοσούτων μεγάλων προγόνων άπόγονος, τοιούτων πατέρων υιός ό Θεόδωρος 
Ηενοκράτης δέν έμελλεν ή ν’ ά^ολουθήση πιστώς τά ίχνη τών γεννητόρων του?, κλπ.
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τους, το Σαμμάκοβο ν καί διά τό Ελληνικό ’Έθνος, Ή  μνήμη τους θέλει 
μένει εις τούς αιώνας uov alomov.

Γ Ε Ω ΡΓ ΙΟ Σ  Β ΙΖ Τ Η Ν Ο Σ  ΚΑ Ι ΤΟ ΣΑΜΜΑΚΟΒΟ

"Ολοι οί μορφωμένοι "Ελληνες, οί ασχολούμενοι μέ τά γράμματα, γνω
ρίζουν πέος ο Γεώργ. Βιζυηνός υπήρξε γέννημα τής Θράχης καί πέος πέθα-

θανε στο Δρομοκαΐτειον φρενοκο- 
μεϊον. Πολλοί καταπιάστηκαν και 
τέ)τε και μετάγενεστέρως νά βρουν 
τήν αιτία πού έκαμε το Βιζυηνό 
τρελλό, αυτόν πού ή διαύγεια τοΰ 
πνεύματος καί ή -οξύνοια ήταν τα 
οικόσημά του, μέχρις δτου τ ’ α
στροπελέκι τής παρανοίας κα'ι τής 
σχιζοφρένειας τον χτύπησε τόσο 
άσχημα. Πολλά ειπώθηκαν και λέ
γονται επάνω σ' αυτό: πέος αγάπη
σε μια δεχατετράχρονη μικρούλα 
καί δεν μπόρεσε νά την παντρευθή, 
πώς γ ι’ αυτό το ζήτημα πολλοί τον 
κατέτρεξαν και πιο πολύ οί φίλοι 
του, πώς ήταν νά γίνη καθηγητής 
τοΰ Πανεπιστημίου καί παρηγκω- 
νίσθη γιά χάρη άλλου καί ένα σωρό 
άλλα, πού το μυαλό των ανθρώπων 
γέννησε. "Ομως τό πιο σωστό ήταν 
καί είναι θαρρώ πώς τό Σαμμάκοβο 
καί τά μεταλλεία του, υπήρξαν ή 
τραγική αίτια τής τρέλλας του, ή 

μάλλον ή αποτυχία πού ύπέστη σ’ αυτή του την έπιχείοησι, ή άπογοήτευσις 
κι ή φτώχεια πού τον περιέζωσε από παντού, αφού κατασπατάλησε ολη την 
περιουσία του. Πολλοί αγνοούσαν τούτη τήν περίπτωσι καί μόνο Θράκες ά- 
πεκάλυψαν τήν αληθινή αιτία τής πνευματικής καταστροφής τού Βιζυηνοϋ 
καί μπόρεσαν νά εξηγήσουν σαφώς τούτο τό κακό πού συνέβη στον άνθρωπο, 
στά γράμματα καί στην επιστήμη. (Η  Ελλάς λυπήθηκε καί τίμησε τον Βι- 
ζυηνό, οί άνθρωποι τών γραμμάτων έσκυψαν θλιμμένοι γιά τό χάσιμο τού 
πιο λαγαρού μυαλού τής εποχής του, ή Θράκη θρήνησε τό χαμό του, τίμησε 
τον νεκρό καί τιμήθηκε απ’ αυτόν. Καί τό Σαμμάκοβο, ό τόπος πού υπήρξε 
ή κυρία αίτια τής καταστροφής του, οφείλει ν’ απότιση φόρο τιμής σ’ εκεί
νον, πού αθέλητα τοΰ έκαμε τόσο κακό, Σέ τούτο τό σημείο τής προσπάθειας

Γεώργιος Βιζυηνός,
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μας γράφομε για τΙς πιο σημαντικές προσωπικότητες πού γεννήθηκαν στον 
τόπο μας και πού μέ τον τρόπο τής ζωής τους καί την δράσι τους τίμησαν 
τδ Σαμμάκοβο. Μέσα σ' αυτούς, ανήκει καί ό Γεώργ. Βιζυηνός. Τρεις είναι 
οι λόγοι διά τούς οποίους οφείλομε νά γράψωμε για τον μεγάλο διηγηματο- 
γράφο καί ποιητή: πρώτα επειδή υπήρξε Θράξ, κι1 είναι τιμή καί καύχημα 
κάθε Θρακιώτη νά μιλά γ ι’ αυτόν. Δεύτερον γεννήθηκε στή πρωτεύουσα τής 
επαρχίας μας, στή Βιξύη, ή οποία ήτο τόσο πολύ συνδεδεμενη μέ τδ Σαμμά- 
κοβο, ώστε ο Δεσπότης Βιζύης δεν διέκρινε αυτές τις τόσο κοντινές κωμοπό- 
λεις καί τρίτον γιατί έπί τέσσερα περίπου χρόνια ό Βιζυηνός έζησε μέ τούς 
ανθρώπους τού Σαμμακαβίου καί τον εζησαν. Έ κεΐ σπατάλησε ολη τήν πε
ριουσία του μέ τήν ελπίδα τού πλουτισμού, ξυπνώντας έτσι καί στούς Σαμ-■ 
μακοβΐτες.τήν ελπίδα νά ξαναδοϋν τά μεταλλεία ζωντανεμένα καί τον τόπο 
ξανανιωμένο απ' τδ μαράζι τής φτώχειας. Έκεΐ τδν χτύπησε ή πιο μεγάλη 
ατυχία, κι’ αυτό, τδ Σαμμάκοβο, θυμόταν ευρισκόμενος μέσα στά δίχτυα της 
κακίας αρρώστιας του. Γιά τδ Βιζυηνδ έχουν γραφή πάρα πολλά, ακόμη κι1 
απ' τδ μεγάλο Παλαμά, πού αν τολμήσωμε καί μεϊς λεπτομερώς νά γράψου
με, έμεΐς, πού ο σκοπός μας είναι διαφορετικός, κι’ είμαστε ξένοι άπδ αισθη
τικά καί κριτικά γραψίματα, δεν πρόκειται κατά τίποτε νά ώφελήσωμεν αλλά 
καί τδ δικό μας πόνημα θά βλάψωμεν, αφού αυτό είναι ξένο πρδς αυτήν την 
αισθητικοκριτική κατεύθυνσι. Έμεΐς θά πούμε δσα γνωρίζομε γιά  τδ Βιζν- 
ηνό, πού κανείς άλλος δέν τά έγραψε, γιατί δεν τά γνώριζε κ ι’ αν έπανά- 
λάβωμε καί μερικά άπδ εκείνα πού ξαναγράφτηκαν, αυτό θά γίνη μόνο γιά 
νά έξηγήσωμε κάτι ή γιά νά έχωμε κάποια συνοχή σ’ αυτή τήν Ιστορία μας. 
Τδ 1849, μιά μέρα σημαδιακή, γεννήθηκε απ’ τήν κυρά —  Δεσποινιώ, τήν 
γυναίκα τού «Μιχάλ» ένα άγοράκι. Τόβγαλαν Γεώργιο μά τδ φώναζαν Γιωρ- 
γάκι. Δυστυχώς γ ι’ αυτόν καί γιά τ ’ άλλα αδέλφια του πέθανε ό πατέρας 
τους νωρίς καί τ’ άφησε πεντάρφανα καί πεντάφΐωχα. Ή  κυρά - Δεσποινιώ, 
ίσα - ίσα πού τάβγαζε πέρα γιά τήν τροφή τους. 'Ό σο ήταν μικρός δ Γκυρ- 
γάκης, ήταν ζωηρός καί σκάνδαλος, πολλές φορές. Πόσες ζημιές καί πόσα 
καυγαδάκια μέσα στδ γύρω μικρόκοσμο δέν είχε κάμει. Μά ήταν τόσο συμ
παθητικός καί τόσο έξυπνος πού δλοι στή Βιζώ τδν ξέρανε μέ τ ’ δνομα «τδ 
Γιωργάκι τής Μιχαλιέσσαςκ Σάν μεγάλωνε τδ Μιχαλόπουλο, μεγάλιοναν καί 
οί ανάγκες καί έτσι τδ στείλανε ογδόντα χιλιόμετρα μακρυά, στή Κων)πολι 
«ώς νεοσύλλεκτον τού έσναφίου τών ραφτάδων» κοντά σ’ ένα μακρινό συγ
γενή του. Έ πρεπε νά μάθη μιά τέχνη γιά νά ζήση. Μά πώς νά μάθη, μέ τή 
δαχτυλήθρα στδ δάχτυλο, τδ τρούπωμα, τδ ράψιμο, αυτός πού είχε πάθος 
γιά τά γράμματα; Έ τσ ι λοιπόν τήν παράτησε τήν ραφτική γιά νά άσχολη- 
θή μέ τδ γράψιμό ποιημάτων καί ιστοριών. Π άντω ς τήν τέχνη τήν θυμόταν 
κάποτε καί γ ι’ αυτήν υπάρχουν μερικοί θαυμάσιοι στίχοι στά κατοπινά του 
ώριμα ποιήματα:
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Ραφτάκι μήθελε άλλοτες ή τύχη, 
γιατί νά ντροπιαστώ καί νά τ ’ άρνιούμαι; 
λησμόνησα τα ράμματα, την πήχη, 
μά την ιδέα τής τέχντ^ς τή θιφιούμαι.

II έγκατάλειψις τής ραφτικής έγινε τή προτροπή τον ’Αρχιεπισκόπου 
Κόπρου, πού ήταν συγγενής του. Π ήγε λοιπόν στη Λευκωσία, ό μικρός ΙΥ 
ωργής, ύποταχτικός τού Δεσπότη. Ντύθηκε τό ράσο, έκανε θελήματα καί q-αι
τούσε στο Σχολαρχείο. Μέσα σ’ αυτές τις δουλειές, την άσκησι καί την μελέ
τη. πού τον προώριζαν για παπά, έγραφε καί ποιήματα, μέ θέματα χριστια
νικά καί πατριωτικά. Σαν έβγαλε τό Σχολαρχείο έφυγε απ’ τή Κύπρο κι1 
ήλθε πάλι στην Πόλι. Μέ εράνους καί μέ κάποια οικονομική ένίσχυσι τού 
Δεσπότη, κατώρθιοσε νά είσαχθή στη Θεολογικό] Σχολή τής Χάλκης. Π αρ’ 
όλον ότι σπούδαζε Θεολογία, πέταξε τά ράσα. Δεν τά ήθελε καί τόπε στον Ε 
πίσκοπο Σύρου, Λυκούργο. Έ κει στη Σχολή γνωρίστηκε στενώ τέρα μέ τον 
καθηγητή του, τον τυφλό ποιητή Ή λία Τανταλίδη, Θράκα καί αυτόν, πού 
τον αγάπησε τόσο πολύ καί τον θρήνησε ό Βιζυηνός σαν έμαθε αργότερα τον 
θάνατό του, γιατί τού φέρθηκε τόσο φιλικά καί τούδειξε όλα τά μυστήρια 
τής τέχνης τού ποιητή πού κατεΐχεν εκείνος μά τό πιο σπουδαίο πού χρω
στούσε ό Βιζυηνός στο Τανταλίδη ήταν ή άναγνώρισις έκ μέρους εκείνου 
τής ποιητικής του ιδιοφυίας καί ή βοήθεια πού τού προσέφερε μέ τις γνωρι
μίες του. Καί γιά νά μιλήσω πιο συγκεκριμένα, κάποτε ό τυφλός ποιητής μι
λώντας μέ τον Εθνικό Ευεργέτη Γεώργιο Ζαρίφη, τού είπε δείχνοντας τόν 
νεαρό Γεώργιο: «Νά ένα παιδί πού αξίζει νά τό σπουδάσης: ποιος ξεύρει 
μιά μέρα τί θά γίνη αυτός ό μικρός πού μάς ήλθε φτωχούλης ό καϋμένος α
πό ένα χωριό τής Θράκης». Καί πράγματι τούτος ό λόγος έπιασε. Ό  Γεώρ
γιος Ζαρίφης βοήθησε οικονομικά τόν Βιζυηνό καί πριν τελείώση τή Θεο
λογία στη Χάλκη τόν έστειλε στην ’Αθήνα νά σπουδάση Φιλολογία στο Π α 
νεπιστήμιο. Τότε έγραψε τό περίφημο εκτενές ποίημα «ό Κόδρος» πού βρα- 
βεύθηκε στον ποιητικό διαγωνισμό τού 1874. Τόν έπόμενο χρόνο έφυγε, δα- 
πάναις πάντα τού Ζαρίφη, στή Γοτίγγη τής Γερμανίας, όπου ένεγράφη στη 
Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου της. ’Έ γινε μαθητής τού Λότζε μέ 
τόν όποΓον συνεδέθη πάρα πολύ. Γνωρίστηκε επίσης μέ τούς μεγάλους ίερο- 
φάντας τής Φιλοσοφίας Βούντ καί Τσέλλερ, καί έχαρακτηρίσθη ύπ’ αυτών 
ως ενα εξαίρετο πνεύμα, μέ φιλοσοφικές τάσεις καί μ ’ ενα πλούσιο ταλέντο 
γιά την ποίησι καί τα γράμματα. ’Από την Γερμανία έστειλε στάς ’Αθήνας 
μιά συλλογή ποιημάτων μέ τό γενικό τίτλο «’Ά ρες, μάρες, κουκουνάρες», 
ή οποία αργότερα πήρε τόν τίτλο «Βοσπορίδα αύρα». Αυτή ή συλλογή βρα- 
βεύθηκε στο Βουτσιναΐο διαγωνισμό τού Πανεπιστημίου. ’Εκείνη τήν έπο- 
χή έπαιρναν καί έδιναν οί ποιητικοί διαγιονισμοί, από τούς όποιους σπουδαι
ότεροι ήσαν εκείνοι πού προεκήρυσσε τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. νΕφερ-
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ναν δέ τά όνόματα των χορηγητών τους, «Βουτσιναίοι» καί «Λασσάνειοι». 
Μετά άπ’ τή Γοτίγγη συνέχισε τάς φιλοσοφικός του σπουδάς στή Λειψία. 
Τό 1878 χατέβηχε στήν Ελλάδα. Π ριν έλθη στην ’Αθήνα πέρασε άπδ τήν 
Πόλι γιά νά προσκυνήση τον τάφο τοΰ δασχάλου του Τανταλίδη χαι ν’ άν- 
ταμώση τόν ευεργέτη του. Στοΰ Ζαρίφη βρέθηκε αντιμέτωπος μέ τήν μοίρα 
του. Γνώρισε έχει τον γραμματέα τοΰ προστάτου του Νιχολάχη Διαμαντό- 
πουλο. Μιά μέρα έχει πού καθόταν τούς είπε μιά Ιστορία: «Έ χει στή Στράν- 
τζα, στο Σαμμάχοβο, άν είχαν ποτέ άχουστά, ΰπήρχαν περίφημα μεταλλεία 
σιδήρου. ’Ανήκαν στδ τουρκικό χράτος. Μά στον πόλεμο μέ τή Ρο^σσία, το 
1877 —  78, μετά τήν εισβολή των Ρώσσων στή Θράχη, φεύγοντας οί Τοΰρ* 
χοι τά χατέστρεψαν. Τώρα μένουν άνεχμετάλλευτα. Δεν μένει παρά νά ξα
νανθίζουν, μιά χαΐ τέλειωσε δ πόλεμος μά χάποιος πρέπει νά τά άγοράση. 
Θά χάνη χρυσές δουλειές γιατί δ τόπος είναι πλούσιος σέ σίδηρο». Καί τότε, 
δ Διαμαντόπουλος, έσπειρε, στδ λογισμό τοΰ Βιζυηνοΰ τήν ιδέα: «Γιατί δεν 
τά έπαιρναν αυτοί, άπδ τήν Τουρχιχή χυβέρνησι χαί νά τά δουλέψουν γιά 
λογαριασμό τους;» Αυτό ήταν. Ό  νους κι’ δ λογισμός τοΰ Βιζυηνοΰ γυρνοΰσε 
στο Σαμμάχοβο, στα μεταλλεία, στήν έπιχείρησι πού θά τοΰ έφερνε πολλά 
χρήματα. νΑρχισε τις σχετιχές ενέργειες. Πρώτα - πρώτα έσπευσε νά φύγη 
γιά  τήν Λειψία γιά νά γράψη τήν διατριβή του χαί νά πάρη τδ δίπλωμά του. 
Έ χει γνωρίστηκε μέ κάμποσους μεταλλειολόγους μά δέν βρήκε κανένα πού 
νά θέλη νά ένδιαφερθή γ ι’ αυτές τις δουλειές. Π ηγαίνει τότε στο Παρίσι. 
Έ χει βρήκε αρκετούς άπ’ αυτούς καί προ πάντων γνωρίστηκε μέ τον σπου- 
δαΐον μηχανικόν καί μεταλλειολόγο, τον 'Ά γγλο Μπένστον Σίμονς, δ δποίος 
ένδιαφέρθηκε πάρα πολύ. Καί τώρα γεννάται ένα ζήτημα. Πότε πήγε στο 
Σαμμάχοβο; Τό πιό σωστό είναι οτι πρωτοπήγε τό 1881, έκάθησε ολόκληρο 
τό καλοκαίρι καί μόλις έφθασε ό χειμώνας έφυγε. Έπανέκαμψε πάλι τό έρ- 
χόμενο καλοκαίρι. Αυτή ή ύπόθεσις κράτησε τέσσερα χρόνια οπού κατέφθανε 
μαζί μέ τούς άλλους τις ήμέρες τοΰ Πάσχα κάθε χρόνο κι1 έφευγε-μέ τά 
πρώτα κρΰα τοΰ φθινοπώρου. Ά ρχάς τοΰ 1881, άφοΰ συνεφώνησαν μέ τον 
Μπένστον γιά τήν κοινή έκμετάλλευσι τών σιδηρομεταλλείων καί άφοΰ & 
ξευρέθησαν αρκετά χρήματα από διαφόρους (μεταξύ αυτών ήτο καί ό Έμμ* 
Ροίδης, πού χάθηκε έτσι ένα σημαντικό μέρος τής περιουσίας του), ίδρυσαν 
Ε ταιρεία  καί έφθασαν στήν Πόλι, ΤΗλθαν σ’ επαφή μέ τήν Τουρκική Κυ* 
βέρνησι χαί μέσω αυτής μέ τόν ίδιο τό Σουλτάνο, ό όποιος τούς ύπεσχέθη, 
άν πράγματι υπήρχε σιθηρομετάλλευμα, νά τούς χορηγήση διά συμβάσεως 
τήν έκμετάλλευσι έπί έκατόν ένα έτη. Μόλις πήραν τήν έγκρισιν από τήν 
Τουρχιχή χυβέρνησι γιά τήν έρευνα καί τήν ύπόσχεσι τοΰ Σουλτάνου γιά 
τήν χορήγησι συμβολαίου, δ Βιζυηνός μέ τόν *Αγγλο Μπένστον," μαζί μέ 
Τούρκους Ιππείς ώς φρουρούς καί ένα σωρό χαρτιά πού θ ’ άνοιγαν κάθε πόρ
τα πού θά τολμούσε νά τούς δυσκολέψη καί μέ κάμποσα χρήματα ξεκίνησαν
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για το Σαμμάχοβο. 'Έ να όμορφο ανοιξιάτικο απόβραδο του Μάη 1881 οΐ 
Σαμμαχοβίτες είδαν νά κατεβαίνουν απ’ to δρόμο τής Σαραχίνας πέντε ένο
πλοι σοβαρήδες (ιππείς) τής Τουρχιχής χωροφυλαχής χαί δυο «φραγχοφο- 
ρεμενού πολίτες. Σούσουρο έγινε αμέσως χαι μαζεύτηκε πολύς χόσμος νά

περιεργαοτή τούς νεοφτα-
ομένους. Κ ι’ οΐ δυο ντυμένοι 
ευρωπαϊκά χαι «καπελαδού

ρες λ\  Ό  ένας φορούσε κάσκα 
χ ι ' είχε πίπα στο στόμα, ο δέ 
άλλος φορούσε ένα ψαθάκι, 
λίγο κωμικό. Αυτός ό τελευ
ταίος είχε γενειάδα. Κ ι’ οι δυο 
καβαλλούσαν δυο περίφηαα 
άλογα. Σαν μπήκαν στήν κω~ 
μόπολι κατευθύνθησαν αιήν 
πλατεία, στο λεγόμενο «κονά
κι». Οί χωροφύλακες πού τούς 
συνώδευαν έμειναν έχει, οΐ 
άλλοι δυο όμως μήναν νά 
βρούν τό κεντρικό ^καφενείο 
καί νά συναντήσουν^ τό Δή
μαρχο και τούς προύχοντας. 
Έ χει πράγματι τούς περιτρι
γύρισε πλήθος κόσμου για νά 
καλωσορίσουν τούς ξένους, 
και νά μάθουν «πόθε βαστά 
ή σκούφια τους». Κατέφθασε

Ευστάθιος Λασχαρίδης.

χ ι’ ό πρόεδρος τής κοινότητος ό Ευστάθιος Αασκαρίδης, ένας δυναμικό: άν
θρωπος, τούς χαιρέτισαν ολοι μέ μιά θερμή χειραψία και τούς πρόσφεραν έ
να πιοτό για τό καλωσόρισμα. Ό  ένας μιλούσε αγγλικά, ό χασκοφυρεμένος, 
ό άλλος, με τό ψαθάκι, γνώριζε περίφημα τά ελληνικά. Έ χει είπαν μέ έπι- 
φΰλαξι, ότι αντιπροσωπεύουν μιά ’Αγγλο - Γάλλο - Ελληνική Εταιρεία χ ι’ 
έρχονται νά αναδημιουργήσουν τά χαταστραφέντα μεταλλουργεία, τά οποία 
αγόρασαν άπ’ τό Σουλτάνο για 101 χρόνια. Και παρακαλούσαν πώς έπρεπε 
νά τούς βοηθήσουν στο έργο πού ήταν καλό για  τον τόπο. Ή  εΐδησις αυτή, 
έπεσε σαν ευχάριστη βόμβα μέσα στο Σαμμάκοβο χ ι’ όλοι σχολίαζαν τό γε
γονός χ ι’ έτρεχαν νά δουν αυτούς πού θά τούς έβγαζαν άπ’ την οΐχονομιχή 
στενοχώρια. Ό  πρόεδρος τής χοινόΐητος παρεχώρησε τό σπίτι του γιά νά 
μένουν καί μιά μαγείρισσα, την περίφημη Ζλάτω (Χρυσώ). Στο σπίτι το
ποθετήθηκε φρουρά κατόπιν Κυβερνητικής διαταγής, χαΓστήν έξοδο, στις
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περιηγήσεις τούς συνόδευαν πάντα δυο χωροφύλακες. Π ριν φθάσουν στον 
τόπο εΐχαν ζητήσει ένα σωρό πληροφορίες γ ι’ ανθρώπους καί πράγματα, έτσι 
λοιπόν την άλλη μέρα κι’ ολας ζήτησαν τον Μαργαρίτη Βόϊνο. Έτοΰτος με
τά την καταστροφή των ότζακιών, έξακολούθησε μέ ζήλο ν ’ άσχολήται με 
την μελέτη των πετρωμάτων καί των ορυκτών τού Σαμμακοβίου. ΤΙ σκαπά
νη του είχε βρή πάρα πολλά, πού τά δείγματά των τά παρέδιδε στο Γιώργο 
Βουτσόπουλο για  νά τού γράφη τίς σημειώσεις. Ό  Μαργαρίτης Βόΐνος δεν 
ήξευρε γράμματα κι’ αυτό ήταν τό παράπονό του, μά υπήρξε σπουδαίος στην 
άνακάλυψι τών μετάλλων. Τά έβαζε σέ χάρτινη σακκούλα, κι’ απάνω έγρα
φε μια καρτελίτσα γιά εκείνο πού Ινδιέφερε κάθε κομμάτι. 'Ένα έγραφε ε
πάνω. «Εύρέθη στο Γλαμπυρύρυακο στη δεξιά χαράδρα, άπύστασις 1.000 μέ
τρα», άλλο «Εύρέθη στοΰ Τσινάνη τό ρυάκι, άπόστασις 600 μέτρα» κι’ άλ
λο πάλι «Εύρέθη στής Κατουδνιάς τό λακκί, πλάγι στο κουρί, άπόστασις 
200 —  300 μέτρα». Οι συγχωριανοί τού Μαργαρίτη τον κοροΐδευαν καί τον 
ειρωνεύονταν. «Αυτά, παππού Μαργαρίτη, τά μεροκάματα πού κοπιάζεις 
ποιος θά σέ τά πληρώση;» Κ ι’ εκείνος μέ σταθερότητα απαντούσε: «Έννοια 
σας καί θά βρεθή κάποιος πού οχι μόνο θά μέ πληρώση, αλλά καί θά μέ έ- 
παινέση». Καί νά τώρα πού οί άνθρωποι τής νέας Εταιρείας, μόλις άφίχθη- 
σαν, ζήτησαν τον Βόϊνο. Αυτός έσπευσε νά τούς προσφέρη τίς γνώσεις του 
καί τούς έπέδειξε τά σακκουλάκια μέ τά ποικίλα μέταλλα. Σάν είδαν τά δεί
γματα καί τά περιεργάσθησαν, ένθουσιάσθησαν. Τά συσκεύασαν σέ κουτιά 
καί τάστειλαν στη Γαλλία στο χημείο. Οί απαντήσεις πού εφθασαν σέ λίγο 
ήσαν ίκανοποιητικώτατες. Τον Μαργαρίτη Βόϊνο τον ώνόμασαν μεταλλω
ρύχο πρώτης τάξεως καί τού έδιδαν μιά λίρα ’Αγγλίας χρυσή γιά  μεροκά
ματο μαζί μέ τρόφιμα. Οί αντιπρόσωποι κουβάλησαν χημικά υγρά, έφτια
ξαν ένα μικρό κλίβανο γιά  νά δοκιμάζουν στη φωτιά τά ευρήματα κι’ άρ
χισαν νά έρευνούν μέ σύστημα καί τεχνική αφάνταστη, γιά την έποχή έκεί-- 
νη, τή γύρω περιοχή, έπιασαν δέ γνωριμίες μέ τούς ανθρώπους τού τόπου. 
Μέχρι στιγμής κανείς δεν ήξερε ποιος ήταν καί πώς λεγόταν ό Έλληνόγλωσ-- 
σος καί γενάτος ξένος. Μιά μέρα πού έψαχναν, αυτός, δ Μπένστον κι* δ Βόΐ
νος, κοντά στή Σμίξη, βρέθηκαν στη «Πελεκανιά» (έγκατάστασι κατασκευής 
βαρελιών). τού .Μάστρο Γιώργη τού Βουτσά (Βουτσόπουλου, βουτσάς θά 
πή βαρελάς). Είχε έκεί τό απαραίτητο καλύβι γιά τή δουλειά του, καθώς 
καί τό δίφανο πού τ’ άπλωνε κάθε βράδυ στο ποτάμι κι’ έπιανε ανάρια. Ε 
κείνο λοιπόν τό μεσημέρι έψηνε, μέ τό δικό του τρόπο, τά ψάρια στή χόβο-. 
λη τυλιγμένα σέ βρούλα (ένα πλατύφυλλο χορταρικό). Οί πέστρουβες μο
σχομύρ ιζαν κι’ δ Βόΐνος τούς ώδήγησε έκεί νά δοκιμάσουν τή νοστιμάδα τού
των τών ψαριών. Στή Σμίξη γνωρίστηκαν οί ξένοι μέ τον Μάστρο Γιώργη 
καί τόν συμπάθησαν για  τήν καλωσΰνη, τήν φιλοξενία καί την έργατικοτη- 
τά του. Έ κεί λοιπόν, δμιλίας γενομένης, πρωτορώτησε κατευθείαν δ Βου-
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τσάς τον γενάτο ξένο, «Μά από πού εΐσθε τέλος πάντων καί ξέρετε τόσο λα
λά τά ήθη καί έθιμά μας, πώς σας λένε; Δεν πρέπει νά κρύβεσθε!» Τόιε δ 
ξένος άπεχάλυψε πώς ήταν τδ «Γιωργακί τής Μιχαλίέσσας» δ μετωνομα- 
σθείς Βιζυηνός, Τότε πια έμαθαν οί συντοπίτες, υστέρα από τόσον χαιρό, 
περί τίνος πρόκειται, Σ ’ ολη την διάρκεια των τεσσάρων χρόνων που πήγαι
ναν στο Σαμμάκοβο, δ Βιζυηνός είχε πολλές φιλίες μέ τόν Μάστρο Γιώργη 
καί συχνά κατέβαινε στη Σμίξη νά τον έπισκεφθή, νά γιοματίση μαζί του 
τΙς νόστιμες πέστρουβες. Συχνά άντηλλάσσετο αυτή ή πάρα κάτω κουβέν
τα: «Μάστρο Γιώργη, τδ χωριό σας μ’ αρέσει, θά τδ κάνωμε μικρδ Παρίσι, 
θά τδ μεταφέρωμε πιδ κάτω απ’ τή τωρινή τοποθεσία του. Εσένα θά σου 
άναθέσιομε τή θέσι του άποθηκάριου στή δουλειά μας, γιατί σέ βλέπω δρα
στήριο χ ι1 έργατικώτατο». Κ ι1 ό Μάστρο Γιώργης απαντούσε: «Κε Βιζυηνέ 
εύχομαι νά επιτυχή ή έπιχείρησίς σας, νά λάβη σάρκα καί οστά, για τδ κα
λό του τόπου, μά *γώ δεν έχω ανάγκη νά γίνω άποθηκάριος, ή τέχνη μου μ1 
αρέσει καί μέ ευχαριστεί». Έ πΙ τέσσερα συνεχή ετη ή Εταιρεία ενεργούσε 
έπισταμένας μελέτας μέ τήν καθοδήγησι του Βόϊνου. Έπεσκέφθησαν τά ο
ρυχεία που βρίσκονται στό παλιό κατεστραμμένο χωριό 'Ά γιος Αθανάσιος, 
από τά δποΐα τήν εποχή τοϋ Φιλίππου και πιο μπροστά έβγαζαν χαλκό καί 
χρυσό από τδ 145 π. X. Έ χει κατέβηκαν κι’ οί τρεις στις υπόγειες στοές μέ 
σχοινιά καί δάδες καί πήραν δείγματα, τά όποια κατόπιν μελέτης' βρήκαν 
πλουτοφόρα. Στο σημείο αυτό ήταν μιά στοά 10 —  11 χιλιομέτρων καί ή 
δποΐα άρχιζε από τδ δρόμο τοϋ Σκεπαστού καί τελείωνε στό δρόμο τής Σα- 
ρακίνας. Έ κεΐ βρήκαν άπολιθωμένα κόκκαλα σκελετού άρκτου, γ ι’ αυτό ή 
τοποθεσία λεγόταν Άρκοτνδότρυπα. Κάθε χρόνο, μεταξύ 1881 — 1885 έ
φευγαν, απ’ τή Βιζώ μέ κατεύθυνσι τδ Σαμμάκοβο. Μιά χρονιά ξεκίνησαν, 
Μεγάλη Εβδομάδα κι’ ή μητέρα τοϋ Βιζυηνοϋ τους είπε: «Τέτοιες μέρες, 
παιδί μου, και φεύγεις;» κι’ εκείνος απάντησε: «Μάννα, θά πλουτίσομε, κάθε 
πιθαμή και λίρα!» Καί μιά Μεγάλη Εβδομάδα συνέβη τδ έξής μικροεπεισό- 
διο μέ τον Βιζυηνό: Είχε φθάσει στδ Σαμμάκοβο και συνοδευόμενος από 
τδν Βόϊνο, τόν Μπένστον και δυό χωροφυλακές, ενα μεσημεράκι βρέθηκε 
στήν Τρουλιά. Έ κεΐ λοιπόν, στδ μαγευτικό αυτό χωριό, μαζεύτηκαν οί προε
στοί, δ ίερεϋς, κ ι’ δ δάσκαλος κ ι’ δλοι οί χωρικοί γιά νά τους καλωσορίσουν. 
Ε ΐχαν μάθει περί τίνος πρόκειται καί τδ πόσο καλό θά έκαναν στδ τόπο αρ
χίζοντας τά εργοστάσια καί δίδοντας δουλειά σέ τόσο κόσμο. Ά φοϋ άντήλ- 
λαξαν θερμές ευχές, δ ίερεϋς προσεφέρθη νά τούς φιλοξενήση. Είχαν εί- 
σέλθη σ’ ένα μαγαζί νά καθήσουν λιγάκι. Σ ’ αυτό λοιπόν τδ μαγαζί κρέμον
ταν κάτι παστά κρέατα (παστρουμάδες) στήν οροφή του. Έκεΐ, σκάλωσε τδ 
μάτι τοϋ Βιζυηνοϋ καί διέταξε τδν καταστηματάρχη νά τοϋ ζυγίση δυό φι- 
λέττα άπδ τά πιδ τρυφερά. Ό  καταστηματάρχης έξετέλεσε τήν παραγγελία 
του καί τά τύλιξε σέ «χασέμπι» (χαρτί). Ό  Βιζυηνδς πλήρωσε, άνοιξε τδ
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χαρτί έκοψε ένα κομμάτι παστό καί τοβαλε στά κάρβουνα ένός μαγκαλιού 
πού ήταν κοντά. "Ολου του κόσμου το μάτι έπεσε τότε πάνω του. Ό  παπα - 
Χαράλαμπος δέν άντεξε και έβόησε: «Τί κάνεις Βιζυηνέ; λησμονείς πώς 
είναι Μεγάλη Εβδομάδα;» Ό  Βιζυηνός έδωσε τή συνηθισμένη άπάντησι: 
«Ασθενής καί δδοιπόρος αμαρτίαν ούκ έχει». Τότε ό παπάς σηκώθηκε: «Κύ
ριε Βιζυηνέ, έγώ βλέπω δτι δέν είσαι ασθενής, μήτε καί οδοιπόρος καθ’ ήν 
στιγμή καβαλικεΰεις ένα γερό καί όμορφο άλογο», «ά'Ωχ παππούλη μου, δέν 
μάς παρατάς;» απάντησε εκνευρισμένος ό ποιητής. Τότε συνέβη to έξης φο
βερό. Οι Τρουλιανοί δώσανε μια στο μαγκάλι καί τ’ αναμμένα κάρβουνα 
μαζί μέ τό κρέας τινάχτηκαν στον αέρα, κ ι’ ό παπα - Χαράλαμπος μέ φωνή 
σαν βροντή είπε: «Γεώργιε Βιζυηνέ, λυπούμαι πολύ γιά τήν πράξι σου. Δέν 
σεβάστηκες τήν Μεγάλη Εβδομάδα. Μά ευλογημένε, Μεγάλη Παρασκευή, 
πού ύρέμει ή γης κι* ό τόπος ολος; λυπηρά ή εκβασις τής ύποθέσεώς σου, Β ι
ζυηνέ, μ’ αυτό φοβάμαι πώς δέν θάχης καλά αποτελέσματα στήν έπιχείρη- 
σί σου». Ό  Βιζυηνός σ' αυτό τό ξαφνικό τάχασε, μά γιά μιά στιγμή μονά
χα. *'Τστερα σηκώθηκε καί διέταξε νά φύγουν αμέσως, διότι ή ατμόσφαιρα 
πού δημιουργήθηκε, κάθε άλλο παρά ευχάριστη ήταν. Πήραν τά παστά καί 
κατέβηκαν ατό Θελοπόταμο, δπου έψησαν τό κρέας καί γευμάτισαν. Π άνω 
στο φαγητό γύρισε ό Βιζυηνός κι’ είπε στο Βόϊνο: «Δέν μοϋ λές, γέρω * 
Μαργαρίτη, νηστεύουν οί δούλοι τού Θεού, μά τό βράδυ παν’ καί κλέβουν 
τ’ αρνιά τού γείτονα;», «νΩχ κ, Βιζυηνέ, μόνε τ’ αρνιά;» Τούτο τό συμβάν 
{υπήρξε μιά δυσμενής προφητεία γ ι’ αυτόν. "Τστερα από πολύ καιρό μετά 
τήν αποτυχία, ό Βιζυηνός, πολλές φορές τήν σκέφτηκε, άν καί δέν ύπήρξε 
ποτέ προληπτικός. Έ ν τώ μεταξύ οί έρευνες συνεχίσθησαν καί απέδειξαν 
στούς ενδιαφερομένους οτι όντως τό Σαμμάκοβο ήταν μιά πραγματική πη
γή πλουτισμού. Έκρυβε κάτω απ’ τή γή του θησαυρούς ολόκληρους. Δέν έ
μενε τίποτε άλλο από τό νά άρχίση ή εξαγωγή. Τόσο πολύ ενθουσιάστηκαν, 
πού άρχισαν, σίγουροι γιά τήν επιτυχία, ν ’ αγοράζουν νέα μηχανήματα καί 
νά τά κουβαλούν εκεί. ΟΙ έπιστημονικές μελέτες τους ήσαν καρποφόρες καί 
άπεφασίσθη ή λειτουργία των εργοστασίων χυτοσιδήρου νά γίνη έπΐ νέας 
επιστημονικής βάσεως, σύμφωνα μέ τις επιτεύξεις τής έποχής. Τότε συνέλα- 
βον ένα πραγματικό μεγαλεπήβολο σχέδιο, τό οποίο θά έβαζαν οπωσδήποτε 
σ’ έφαρμογή. Ε κεί στη Σμίξη, οπού γίνεται ή ένωσις των τριών ποταμών 
καί πού παλιά — είπαν —  ήταν λίμνη μά από σεισμό άνοιξε καί χύθηκε τό 
νερό, θά έκτιζαν, ένα μεγάλο φράγμα, στο πιο στενό μέρος, κοντά στό «Κά
στρο» καί στό «χωριανικό Κουρί». Κυκλώπειο τείχος θάφτιαχναν μέ τσι
μέντο xt* αυτό τούς τό έγγυάτο ό Σουρβής, δ πιο ειδικός γιά τέτοιες δου
λειές. Θά σηκωνόταν τό φράγμα, μέχρις ένός ώρισμένου ύψους-κι’ άπδ κεί 
θάπεφτε τό νερό καί θά σχημάτιζε καταρράκτη. Αυτός θά ήταν ή κινητή
ριος δύναμις. Θά λειτουργούσε εργοστάσιο ήλεκτρικής παραγωγής καί θά
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μπορούσε treat νά κινηθη καί οδοντωτός σιδηρόδρομος (Ντεκοβίλ), ό όποιος 
θά μετέφερε στο λιμάνι της Νιάδας τό σιδηρομετάλλευμα, την φύρτωσί του 
ατά πλοΐα. Αυτό τό σχέδιο ήταν μέν μεγαλεπήβολο, μά και κατορθωτό. Μέ 
την κατασκευή τοΰ φράγματος θά έλύετο τό σπουδαιότερο πρόβλημα, ή φτη
νή, σχεδόν χωρίς κόστος, κινητήριος δΰναμις. Θά κατασκεύαζαν καλλίτερους 
δρόμους για την έξυπηρέτησι των μεταλλείων, κοντολογίς θάλλαζε μορφή ό 
τόπος. Μάλιστα συχνά ο Βιζυηνός έλεγε στους Σαμμακοβϊτες, πειράζοντάς 
τους, οσον αφορά τούς υπάρχοντας δρόμους, καί μάλιστα αυτούς, οί όποιοι 
κατηυθύνοντο προς την θάλασσα: «Ό  Θελοπόταμος, φίλοι μου, είχε περισ
σότερη φράνησι από σάς τούς Σαμμακοβίτας, γιατί ρέει κατ' ευθείαν απ’ 
τάς πηγάς του μέχρι τον Εύξεινο ΙΙόντο, ενώ εσείς κατασκευάσατε τό δρό
μο σέ ανώμαλα βουνά καί λαγκάδια; αντί ν1 ακολουθήσετε τή κατευθείαν ροή 
τού Θελοποταμου». Σ ιγά  - σιγά έγινε ένα μέ τούς ντόπιους, δλοι τον ξέρανε, 
τον τιμούσαν καί τον σέβονταν κ ι’ δλοι ένοιωθαν τό καλό πού έκανε στον τό
πο. Κ ι’ εκείνος μαζί μέ τούς ειδικούς, ακαταπόνητος περιήρχοντο ολη την 
περιφέρεια, τοποθετούσαν σήματα, πινακίδες, ταξινομούσαν τά δείγματα. Τό 
καλοκαίρι τού 1884, τό τελευταίο έτος, ήσχολήθησαν έμπεριστατωμένως μέ 
διάφορα νέα ειδικά μηχανήματα, έκαμαν πολλές γεωτρήσεις, ξανάπαίρναν 
δείγματα, φωτογράφιζαν, έφτιαχναν σχεδιαγράμματα, χάρτες, ^.έκαναν το- 
πομετρήσεις καί τοπογραφήσεις, τοποθετούσαν σύνορα καί ορόσημα, μ1 ένα 
λόγο γινόταν μιά δουλειά γεμάτη ενθουσιασμό. Μια μέρα, κόντευε νά τε
λείωση πια τό 1884, έφτασε ένας ταχυδρόμος καί έδωσε ένα χαρτί στο Βι- 
ζυηνό, 6 οποίος αφού τό διάβασε κιτρίνισε σαν τό φλουρί, καί λίγο έλειψε 
νά πέση κάτω από λιγοθνμία. Τ ί απρόσμενο γεγονός; Ό  Μπένστον τον ρώτη
σε καί σαν μπόρεσε ν' άπαντήση είπε: «Ό  Σουλτάνος διατάζει νά έγκατα- 
λείψωμε τή δουλειά καί ν' άποχωρήσωμε αμέσως. Ε ις αντίθετον περίπτωσι, 
θά έφαρμοσθή βία».'Σκεπτικοί καί περίλυποι άπεχώρησαν από τό «προσφι
λές», κατά πώς έλεγε, Σαμμάκοβο, χωρίς νά πουν τίποτε. Αργότερα, έμα
θαν από φήμες, οτι ή Ρωσσία (κατ’ άλλους ή Αυστρία) έβαλε τό χεράκι της 
κι' εμπόδισε τό έργο, έλεγαν μάλιστα χαρακτηριστικά: «Ή  Ρουσίγια έμαθε 
οτι θ ’ άνοίγασι τά δτζάκια κι’ είπε στο Σουλτάνο, γώ ά σέ στέλνω σίδερα 
φτηνά και καλά, άμα όμως άνοίξ’ φάμπρικα στή Θράκη, κάνε τό λογαρια
σμό σου». Κ ι' 6 Σουλτάνος έκανε πράγματι τό λογαριασμό του. Ό  Βιζυηνός 
μετά απ’ αυτή την αποτυχία κατέβηκε στην ’Αθήνα, γεμάτος άπογοήτευσι. 
’Εδώ τερματίζεται κατ’ ουσίαν ή ιστορία τών σχέσειον Σαμμακοβίου καί Γ. 
Βιζυηνού. Τά περαιτέρω τής ζωής τού εκλεκτού αυτού, αλλά και δυστυχι
σμένου ανθρώπου, είναι γνωστά εις ολόκληρον τον Ελληνικόν κόσμον. Θά 
τά συνοψίσωμεν δμως εις όλίγας μόνον γραμμάς. Απογοητευμένος καί έγκα- 
τελελειμένος απ’ δλους, συντετριμμένος έκ τού παραγκωνισμού .πού τού έ
γινε είς την υποψηφιότητα για την Πανεπιστημιακή έδρα τής Φιλοσοφίας
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(είχε προτιμηθή ο συμπατριώτης του Χρηστός Παπαδύπουλος έξ Άδρια- 
νουπόλεως) καί σαν νά μη έφθαναν ολα αυτά, τραυματισμένος από ένα παρά- 
φορον ατυχή έρωτα, πού λες καί τέτανε μοιραίος δ ι’ αυτόν, ώδηγήθη έν τέλει 
εις τδ Δρομοκαίτειον φρενοκομείων ’Αθηνών (Μάρτιος 1892), οπού καί έ- 
τερμάτισε τήν βασανισμένη του ζωή. ’Εκεί είς τό φρενοκομειον, κατά τάς 
στιγμάς των φωτεινών διαλείψεων του, άφήκε νά βγουν από τά θεσπέσια 
χείλη του ot αθάνατοι τούτοι στίχοι πού συνεκλόνισαν τότε τό Πανελλήνιον: 

Σάν μ’ άρπάχθηκε ή χαρά, πού έχαιρόμουν μια φορά 
έτσι σέ μιάν ώρα, μέσ' σ’ αυτή τή χώρα 

ολα άλλαξαν τώρα
Κ ι’ από τότε πού θρηνώ τό ξανθό καί γαλανό 
καί ουράνιο φώς μου μετεβλήθη εντός μου 

κι’ ό ρυθμός τού κόσμου.
Καί κατόπιν σαν επιθανάτιο προανάκρουσμα, σάν ένα έσχατο σπινθή- 

ρισμα τρεμοσβύνοντος ή 4ιυχο?5αΥ0^ντ°ζ καντηλιού, ξεχύθηκαν όί τελευ
ταίοι σπαρακτικοί στίχοι του:

Μέσ1 τά στήθη ή συμφορά σάν τό κύμα πλημμύρα 
σέρνω τό βαρύ μου βήμα Σ ’ ΕΝ Α  ΜΝΗΜΑ.

‘Ό που καί κατέληξε μετά τεσσάρων έτών έπώδυνη καί μαρτυρική ζωή 
ανάμεσα στούς τρελλούς ( ’Απρίλιος 1896) είς ήλικίαν 47 έτών. Ό  Γεώρ
γιος Βιζυηνός έτίμησε καί έκόσμησε οσον κανείς άλλος τήν Θράκην. Τόν 
έκλαψε βέβαια ολη ή Ελλάς. Περισσότερο δέ απ’ δλους ή Βιξύη, τό αγα
πημένο του χωρώ ή «Βιζώ», πού έγέννησε καί τούδωσε καί τδνομά της. 
Μετά από τή γετέτεισά του, τό Σαμμάκοβο είναι εκείνο, πού εννοιωσε τή 
βαθύτερη λύπη γιά τό θάνατό του. Γ ιατί τόν έγνώρισε από πολύ κοντά καί 
αίσθάνθηκε βαθειά τήν ευγενική του προσπάθεια γιά τόν τόπο. 01 Σαμμα- 
κοβΐτες θά τόν θεωρούν πάντα σάν συντοπίτη τους καί σάν μιά ξεχωριστή 
προσωπικότητα δική τους. Αιώνια του ή μνήμη. Μέ τήν ευκαιρία καί σάν 
τελευταίο μνημόσυνο παραθέτομεν εδώ τις τρεις πρώτες στροφές (συνολ. 30) 
από τό περίφημο ποίημα τού Γ. Βιζυηνού «Ή  έπαΐτις τής Βιζύης» πού τόν 
έκαμε τότε γνωστό είς δλην τήν Ελλάδα, έλεύθερη καί υπόδουλη :

Τής Θράκης τά χωριά πολλά, σάν τή Βιζώ κανένα 
Μέ γειτονιά στά χαμηλά, πού Πλάτσα τήνε λένε 
Στής Πλάτσας τήν άγελαριά, μιά πέτρα ένα κοτρώνι 
δίπλα στή πέτρα μιά γρηγιά τή φούχτα της απλώνει 
ΤΩ!... δώστε μ1 εύσπλαχνη καρδιά έν άσπρο καί σέ μένα 
νά μνημονέψω τά παιδιά, πού μ1 έχουν σκοτωμένα.

ΣΗΜ. Συντάξεως «Θραχι«ών>: Φωτογραφία μετά βιογραφίας καί ποιητικής 
Συλλογής του Γεωργίου ΒιζυηνοΟ περιελήφθη εις την έκδοσιν των <θρακικών> Ανθο
λογία; Θρακών Ποιητών των νεωτέρων χρσνωνντόμος' 2 1ος,"Ετος 1935— σελίς 17— 32.
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Μία απ’ τις έξέχουσες οικογένειες τοΰ τόπου υπήρξε η οίχογένεΐα Ινύρ- 
κου, ή οποία έκόσμησε ιό Σαμμάκοβο καί τό ένίσχυσε σημαντικώς. ΤΗτο πα- 
λαιοτάτη καί ή αρχή ιης βαστά απ’ την εποχή της ίδ ρύσεως της κωμοπόλεως, 
έδωσε δέ πολλούς χρήσιμους απογόνους σ1 αυτή. 'Ό μω ς εκείνοι πού έπέδρα- 
σαν οχι μόνο στο στενό κύκλο τοΰ Σαμμαχοβίου, αλλά καί μέσα σε πλαίσια

μεγαλύτερα, υπήρξαν οι υΙοΙ 
Κωνσταντίνου Κ. Κύρκον. 
Λιά νά νοιώθουμε καλλίτερα 
τούς χαρακτήρας των τέκνων 
καί νά έξηγήσωμ.ε τις αιτίες 
πού έδείχθησαν τ··ίσο κοινωφε
λείς πρέπει ν’ άρχίσωμεν α
πό τον πατέρα, όσης υπήρ
ξε ένας γνήσιος 'Έλλην καί 
εξαίρετος συμπατριώτης. 
ΚΩ Ν ΣΤ. Κ. Κ Τ ΡΚ Ο Σ .— 
Γεννήθηκε στο Σαμμάκοβο 
περί τά μέσα τοΰ 19ου αίώ- 
νος. Ό  πατέρας του Κύρκος 
ήταν ένας πολύ καλός νοικο
κύρης τού τόπου κι’ ό μικρός 
Κώστας μεγάλωσε μέσα σέ οι
κονομική άνεσι. Πήρε τά 
γράμματα πού τοΰ έδωσε τό 

σχολειό τοΰ τύπου του. Μέ 
περισσοτέραν μόρφωσι δεν ή- 
σχαλήθη. ’Από μικρός έδειξε 
εύγενή συναισθήματα. (Τπήρ- 

ξε απλός, αγαθός καί φιλεύσπλαχνος. Μετά τον θάνατο τοΰ πατέρα του ά- 
νέλαθε την πατρική περιουσία, την οποία ανέπτυξε περισσότερον. Τά συναι
σθήματα πού είχε μικρός τά ενδυνάμωσε, γ ι ’ αυτό υπήρξε πάντα πρώτος σέ 
κάθε αγαθοεργόν προσπάθεια. Νυμφεύθηκε και απέκτησε πολυμελεστάτη 
οικογένεια. Σκοπός τής ζωής του και μοναδική φροντίδα του ήταν ή ανα
τροφή των παιδιών του, μέ τά νάματα τοΰ Χριστιανισμού και τοΰ Ελληνι
σμού. Τό σπίτι του, στο κεντρικώτερο σημείο τής κωμοπόλεως, έδέσποζε των 
άλλων, διά την μεγαλοπρέπεια τής έμφανίσεώς του. Πάντα ήταν ανοιχτή ή 
πόρτα του σέ κάθε πτωχό καί δυστυχισμένο. Γ ιά  όλες αυτές τις αρετές του 
άνεδειχθη ό πρώτος προύχων τού τύπου καί ήγαπάτο κι’ έξετιμάτο άπ’ όλους

Κ )νος Κ . Κ ύρχος.
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τούς συμπολίτης του. Την οικογένεια Κύρκου βάλθηκαν νά τήν καταστρέ
φουν οί Βούλγαροι κομιτατζήδες. Τό 1890 την αρχηγία τής συμμορίας ά- 
νέλαβε ό Πάντσος, έφάμμιλυς στην αγριότητα καί τήν θηριωδία μέ τόν Πο- 
πώφ, Γ ια νά γίνη κύριος στη κωμόπυλι, σκέφτηκε πώς έπρεπε νά εξόντωση

*Η συμμορία Π οπώ φ .

τους Κύρκους. Πράγματι μάζεψε έξη άπδ τά καλύτερα παλληκάρια του καί 
άπεψάσισε νά έπιτεθη το βράδυ, τής έορτής του 'Αγίου Κωνσταντίνου, π ι
στεύοντας οτι θά κατελάμβανε τήν οικογένεια άνύποπτον νά διασκεδάξη κι1 
έτσι νά τήν έξοντώση ολόκληρη καί νά λεηλατήση τό σπίτι του. Ό  Πάντσος, 
λοιπόν, μαζί μέ τά έξη παλληκάρια του ξεκίνησαν άπ1 τό κρυσφύγετό τους, 
μόλις άρχισε νά βραδυάξη. Σάν έπεσε ή βαθειά νύχτα έφτασαν στο έκκλη- 
σάκι τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, εξω απ’ τή κωμόπολι. Ε κ ε ί άναψαν κεριά καί ά~ 
φηκαν σάν τάμα μισή χρυσή τουρκική λίρα, λες κι1 ήθελαν νά δωροδοκή
σουν τόν "Αγιο, για νά τούς βοηθήση στο βδελυρό σχέδιό τους. Ά φοΰ περί-
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μεναν κάμποσο, ξεκίνησαν για  το στόχο τους καί τό σκοπό τους. Στο δρόμο 
πιάναν κάθε Σαμμακοβίτη, ώστε νά μή προλάβη νά ειδοποίηση. Μά ο 'Ά 
γιος, δεν ήθελε νά συμβή αυτό που είχαν βάλει στο μυαλό τους. Μόλις έ1- 
φυγαν, πήγε στο εκκλησάκι ή Κυρανή Γκόρε, ή οποία φρόντιζε γ ι’ αυτό. 
Κείνο τό βράδυ κάτι την παρώτρυνε νά πάη νά έπιθεωρήση. Σαν μπήκε μέ
σα, είδε τά κεριά αναμμένα, την μισή λίρα και τά ίχνη απ’ ret χονδροπάπου- 
τσα των κομιτατζήδων και μαύρη υποψία πέρασε απ’ το μυαλό της. ’Αμέσως 
τρέχει απ' τό συντομώτερο μονοπάτι γ ια  τό Σαμμάκοβο, γιατί ύποπτεύθηκε

Ή  οΙκία Κ. Κύρκου

επιδρομή. Μέ την βοήθεια του Θεού έψθασε πρώτη καί τράβηξε γραμμή 
για  τοϋ Κύρκου τό σπίτι, ό όποιος μόλις ακούσε όσα τού είπε ή Κυρανή, ώ- 
πλισε όσους ήσαν συγκεντρωμένοι στη γιορτή του, καθώς καί μερικά άλλα 
παλληκάρια, πιστά κι’ άφωσιωμένα σ’ αυτόν, άμπάρωσαν τήν πόρτα καί πε- 
ρίμεναν. Σέ λίγο κατέφθασαν ό Πάντσος κ ι’ ή συμμορία του. Σάν είδαν κλει
στά έβαλαν ένα χωρικό νά ζητήση νά τοϋ άνοίξουν γιά νά εύχηθή τον έορ- 
τάζοντα. Μά καμμιά άπάντησις δεν έδόθη. "Τστερα προσπάθησαν νά παρα
βιάσουν τις πόρτες, όμως αυτές ήταν πολύ γερές. Τότε μάζεψαν αρκετούς 
χωρικούς άπ’ τό απέναντι καφενείο καί τούς έστειλαν μέ συνοδεία νά φέρουν
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τά τσεκούρια τους νά σπάσουν τις πόρτες. Μά καί πάλι άπέτυχαν στή προ
σπάθεια αυτή κι1 άρχισαν τούς πυροβολισμούς. Φωτιά καί μολύβι ξέρασαν 
τά όπλα των κομιτατζήδων, μέ φωτιά καί μολύβι άπήντησαν τά τουφέκια 
τών πολιορκημένων. Μάχη σωστή συνήφθη καί κράτησε κάμποση ώρα. Σέ 
μιά στιγμή οί κομιτατζήδες άπεφάσισαν μέ ξύλινη σκάλα ν ’ άναρριχηθοΰν 
στο σπίτι καί νά εισέλθουν άπ’ τά παράθυρα. Μά κ ι1 αυτό δεν τό κατώρθω- 
σαν. Τό πρωτοπαλλήκαρο τοΰ ΙΙάντσου πήγε νά πρωτανέβη καί δέχθηκε 
κατάστηθα τά βόλια πού έρριξε ό Γιώργης Τσαλός, ενα άπ1 τά πιο λεβεντό
παιδα τοΰ Σαμμακοβίου. Ό  Πάντσος σάν είδε την αποτυχία καί τό χάσιμο 
ένός παλληκαριοϋ του, μάζεψε τήν συμμορία του, πήραν τον σκοτωμένο κ’ 
έφυγαν. Τράβηξαν προς τό νεκροταφείο. Έκεΐ άφησαν τό πτώμα, άφοΰ προ
ηγουμένως έκοψαν τό κεφάλι του καί τό πήραν μαζί τους. Τήν άλλη μέρα 
βρήκαν τό ακέφαλο πττώμα καί τοθαψαν πίσω απ’ τό νεκροταφείο. Αυτό τό 
μέρος εκτοτε τδλεγαν «που κλέφτη τό μνημόρι». ''Τστερα απ’ αυτή τήν άγρια 
έπίθεσι κατάλαβε ό γέρο Κύρκος, πώς άν ήθελε νά προφυιλάξη τήν οίκογέ- 
νειά του, έπρεπε νά φύγη άπ1 τον τόπο του. Ή  Βουλγαρική μανία πάλι θά 
ξαναγύριζε καί τότε δεν ήξευρε άν θά είχε τήν ίδια τύχη μέ τήν πρώτη φο
ρά. Μετέφερε τήν οίκογένειά του στή Κών)πολι, οπού έκεΐ φρόντισε περισ
σότερο γιά τήν μόρφωσι τών παιδιών του. Τακτικά όμως ερχόταν στον τόπο 
πού γεννήθηκε γιά νά επισκέπτεται φίλους καί συγγενείς καί νά έπιβλέπη 
τήν περιουσία του. Ό  Κύρκος άπεβίωσε σέ βαθύτατο γήρας στή Κων)πολι 
άφοΰ αξιώθηκε νά Ιδή τά παιδιά του διαπρέποντα στά γράμματα καί στήν 
επιστήμη. Ό  Οικουμενικός Πατριάρχης, ό όποιος έτιμα ιδιαιτέρως τήν Θε
οσέβειά του καί τάς λοιπάς χριστιανικός του άρετάς, προέστη τής νεκρώσι
μου ακολουθίας καί τών δεήσεων υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής του.

Ο ΙΑ Τ ΡΟ Σ  ΚΤΡΚΟΣ Κ. Κ ΤΡΚ Ο Τ.—  Πολλά μάτια τον θρήνησαν, 
πολλοί τον κλαΐνε, σάν τόν φέρνουν στο νοΰ τους καί θά δακρύζη κάθε ψυχή 
στή θύμησί του. "Τπήρξε ό κατ’ εξοχήν άνθρωπος πού έζησε καί θυσιάστηκε 
στο βωμό τοΰ καθήκοντος, τής αλληλεγγύης, τής αγάπης καί τής επιστήμης. 
Ή  επιστήμη, ή Ιατρική, τήν οποία σπούδασε, δεν ήταν μέσον βιοποριστικόν 
γ ι’ αυτόν, άλλα μέσω αυτής έπεδίωκε τήν βοήθεια τών συνανθρώπων του. 
Ό  Κύρκος Κύρκου, γυιός τοΰ Κωνσταντίνου, γεννήθηκε στο Σαμμάκοβο τό 
1874. Τά πρώτα γράμματα τά έλαβε απ’ τό σχολείο τοΰ τόπου. 'Τπήρξε με
λετηρός, μετά δέ τό πέρας τών σπουδών του ένεγράφη εις τήν Πατριαρχικήν 
Μεγάλην Σχολήν τοΰ Γένους καί άπεφοίτησε τό 1892 μέ άριστα. Είχε κλίσιν 
προς τήν Ιατρικήν, γ ι’ αυτό κατέβηκε εις τήν ’Αθήνα καί ένεγράφη είς τήν 
’Ιατρική Σχολήν, τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου. Τό 1897 δτε έκηρύχθη ο 
Ελληνοτουρκικός πόλεμος, έτρεξε καί κατετάγη ώς εθελοντής καί' ύπηρέπγσε 
μέχρι τέλους τοΰ πολέμου μέ τόν βαθμόν τοΰ λοχίου. Μετά τό πέρας τοΰ πο
λέμου έπέστρεψε στή Τουρκία κι’ έγκατεστάθή στο Σαμμάκοβο, οπού άρχισε
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την μεγάλην του δρασι. Έξήσκησε το έπάγγελμα του ίατροΰ μέ πρωτοφανή 
αφιλοκέρδεια. ’Έτρεχε νά βοηθήση τους πάσχοντας παντού, στα βουνά, καί 
στα λαγκάδια. Ποτέ δεν άπήτησε την αμοιβή του καί πολλές φορές προσέ- 
φερε καί οικονομική βοήθεια εκεί πού υπήρχε απόλυτος ανάγκη. Μέσα σέ

ελάχιστο χρονικό διάστημα έγινε 
τό ίνδαλμα καί τό καύχημα, όχι μό
νο τοΰ Σαμμακόβου, μά καί ολοκλή
ρου τής Μητροπολιτικής επαρχίας 
Βιζύης. Ό  Κύρκος, τίποτε δέν μί
σησε τόσο πολύ όσο την βία. Την ε
ποχή εκείνη οί Βούλγαροι εξαπέλυ

σαν εξοντωτικόν διωγμόν. Ό  Κύρ
κος τότε άνέλαβε την ύργάνωσι ενό
πλων Έλλην. ομάδων προς καταδί- 
ωξιν των Βουλγάρων κομιτατζή
δων. Σννειρνάσθη μέ τον μεt έπει
τα Πρωθυπουργόν καί Αντιβασιλέα 
Γεώργιον Κονδύλην, ό όποιος τότε 
άπεστάλη απ' τή μητέρα Ελλάδα 
γύ αυτό τό σκοπό στη Θράκην μέ 
τον ΙΙερ. Θ. Κιακίδην, δήμαρχο’ τού 
τόπου καί άλλους προκρίτους τού 
Σαμμακοβίον. Ή  δρασις τοΰ Κόρ
κου κατά την περίοδον αυτήν υπήρ
ξε αληθινά αλησμόνητος. Μέ τις 
φροντίδες του, τις ικανότητες του 
καί την ακαταπόνητο δραστηριότη

τα του κατώρθωσε μαζί μέ τούς παρά τό πλευρό του ίσταμένους συμπατρι- 
ώτας του ν ’ ανακούφιση τό Έλλην. στοιχείο απ’ τή βουλγαρική μανία. Οί 
κομιτατζήδες ένοιωσαν ότι τά σχέδιά τους δέν μπορούσαν νά πραγματοποιη
θούν οσο υπήρχε ό Κύρκος. Τό 1910 υπό βουλγαροφώνων κατεδόθη εις τούς 
Τούρκους ότι ξεσηκώνει τον λαό καί διατηρεί κομμιτάτα κατά τού Κράτους. 
Ή  εθνική του δράσις δηλαδή κατηγγέλθη από έχθρούς σέ εχθρούς. Μια μέ
ρα, πριν απ’ την όρισθεΐσα για την σύλληψι του, κατώρθωσε νά διαφυγή 
εις την Ελλάδα. Προειδοποιήθηκε από ανθρώπους τής διοικήσεως, οί όποιοι 
τον έξετίμων πάρα πολύ. Άνεχώρησε διά τον Πειραιά μετεμφιεσμένος σέ 
έμπορον. Οί Τούρκοι αφού δέν κατώρθωσαν νά τον συλλάβουν, τον κατεδί- 
κασαν ερήμην εις θάνατον. Τό 1911 άνεχώρησε απ’ την ’Αθήνα εις την Ε λ 
βετία καί κατόπιν εις τό Παρίσι γιά  ευρύτερες σπουδές, όπου διέπρεψε. Τό 
1912 όταν έπραγματοποιήθη ή συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των έν Τουρ-
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χίρ εθνοτήτων και της προκηρύξεως εκλογών, ύπεδείχθη ώς ό μόνος κατάλ
ληλος διά την θέσιν του βουλευτού περιφερείας Σαράντα Εκκλησιών. *0 
Κύρκος έφθασε στη γενέτειρά του, δμως αί έκλογαΐ ματαιώθησαν λόγο) έ- 
χρήξεως του Βαλκανικού Πολέμου. Μέ την κήρυξι τού πολέμου δ Κυρκος 
ήταν δ στύλος του τόπου. Οι Βούλγαροι κατέβηκαν στη Θράκη μέ μεγάλη 
ταχύτητα καί προσπάθησαν στο διάβα τους νά έξαλλείψουν κάθε Έλλην. 
στοιχείο μέ τό γνωστό τους τρόπο,. Διά νά άποψευχθή αυτός δ κίνδυνος καί 
διά τό Σαμμάκοβο, δ Κύρκος συνεκέντρωσε τούς νέους τούς έξώπλισε καί έ
φτιαξε ουτω πως εθνοφρουρά έτοιμη ν’ άμυνθή εναντίον κάθε έπιδρομέως. 
"Ανοιξε χαρακώματα γύρω στή κωμόπολι, έφτιαξε τάμπιες(πολεμίστρες)γιά 
ν1 άντιμετωπισθή κάθε έπίθεσις προς λαφυραγωγίαν. Αυτή ή ενέργεια διε- 
φύλαξε την ΐάξι καί προφύλαξε τό Σαμμάκοβο. Οι Βούλγαροι έσεβάσθησαν 
τον τόπο καί κανένα έκτροπο δέν έσημειώθη. Κατ’ αυτή την στιγμή έφάνη 
δ μεγάλος ανθρωπιστής. "Ολοι οί Τούρκοι, χωροφύλακες, στρατιώτες, δ μου- 
δίρης οί τηλεγραφηταί, οί είσπράκΐορες, οί έφοριακοί καί οί δικαστικοί ακό
μη κι’ ένας εξωμότης Βούλγαρος δνομαζόμενος Μεμέτ, έκρύβησαν ύπ’ αυ
τού είς αρχοντικά σπίτια διά νά διαφύγουν τήν βαρβαρότητα τών Βουλγά
ρων. Κατά τήν βουλγαρική κατοχή δ Κύρκος είχε οργανώσει καλά τήν φρού- 
ρησι τής πόλεως. Τοποθέτησε ένοπλους στα χαρακώματα, έστησε φυλάκια 
μέ σκοπούς, κ ι’ εκείνος ακούραστος καί αεικίνητος έπεμελεΐτο γιά ολα. Οί 
κάτοικοι εκοιμώντο ήσυχοι, έν άσφαλείρ κι’ δ φύλαξ άγγελος γυρνούσε κι’ 
έπέβλεπε τά πάντα. "Ετσι ούδέν κακόν συνέβη, μήτε υπήρξαν απροετοίμα
στοι διά παν ενδεχόμενον. Άπεφεύχθησαν πολλά κακά, τά δποΐα άλλα χω
ριά δέν κατώρθωσαν νά άποφΰγουν, όπως συνέβη στην Σαρακίνα. Έκεΐ με
ρικοί θερμόαιμοι Βούλγαροι ξεσηκώθηκαν καί έξεδίωξαν τούς Τούρκους σκο- 
τιόνοντας ένα. Τούρκοι ιππείς δμως έπέδραμον καί έξεδικήθησαν. "Εντρομοι 
οί "Ελληνες ξεχύθηκαν στα βουνά γιά νά γλυτώσουν. Θά άναφέρωμεν τον 
λόγο πού έξεφώνησε είς τούς μέλλοντας νά έξέλθουν προς άνεύρεσι τών φυ- 
γάδων, διότι τά άλλα παραλείπονται ώς γραφέντα είς οίκεΐον κεφάλαιον: 

«Σάς διάλεξα ένα, ένα γιά  νά σάς αναθέσω νά εκπληρώσετε ένα υψηλό 
καθήκον. Αυτή τή στιγμή τ ’ αδέλφια μας από τή Σαρακίνα κυνηγημένα καί 
διωγμένα, γυμνά καί ξυπόλυτα, γυρίζουν στά βουνά καί διατρέχουν τον κίν
δυνο νά πεθάνουν από τό κρύο καί τή πείνα. Θά πάτε, θά τούς περισυλλέξετε 
καί θά τούς φέρετε εδώ. Θά χτυπηθήτε αλύπητα μ’ οποίον θά θελήση νά σάς 
έμποδίση νά κάμετε τό καθήκον σας καί θά πεθάνετε εσείς πρώτοι, παρά νά 
παραδώσετε έστω κι* ένα απ’ τ’ αδέλφια σας. Γ ιατί έσεΐς έχετε ντουφέκι κι* 
έκεΐνοι δέν έχουν. Σώσατε τις ψυχές τών άδελφιών μας. Τρέξατε αδελφω
μένοι νά κάμετε τό καθήκον σας. "Εχω απόλυτη έμπιστοσύνη σέ σάς καί πι
στεύω πώς δέν θά τήν διαψεύσετε*. Τούτος δ λόγος τούς ήλέκτρισε κι’ ή σω
τηρία τών Σαρακινιωτών υπήρξε δλοκληρωτική. Κι* ή Σαρακίνα λοιπόν ό-
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φείλει φόρο τιμής σ' aircov πού λέγεται Ιατρός Κύρκου. Τό 1913 μέ την συν
θήκη τού Βουκουρέστι ου 6 Τουρκικός στρατός έπέστρεψε. Οι κρυφθέντες 
Τούρκοι έλευθερώθησαν καί προσεφώνησαν τούς νεοαφίχθέντας συμπατρι- 
ιότας τους. Αυτοί ήξεραν τό έργο τού Κύρκου καί είπαν ότι αν είναι σώοι 
αυτό τό οφείλουν εις αυτόν. Ό  νεοδιορισθείς υποδιοικητής Ζιά βέης συνε- 
δέθη φιλικά μέ τον Ιατρό καί πάντα τον συμβουλεΰετο. Τό 1914 άρχισε ύ 
προηος διωγμός των Τούρκων κατά τού Έλλην. στοιχείου. Ό  Ζιά βέης εί- 
σηγήθη νά έκτοπισθούν οί "Έλληνες τού Σαμμακοβίου μεθ! ολοκλήρου τής 
περιουσίας των ακόμη, αν ήτο δυνατόν καί τής ακινήτου! Τότε έσπευσε ό 
1νύρκος Κύρκου καί ματαίωσε τόν έκτοπισμόν. Μέσα σ' αυτή την αναταραχή 
προσεβλήθη ό υποδιοικητής Ζιά βέης υπό έξανθηματικού τύφου πού μετε- 
δόθη κεραυνοβόλως διά των υπηρετών του εις όλο τό χωριό. Ό  Κύρκος έπε- 
νέβη, καί μέ τις απομονώσεις, τά φάρμακα, τις απολυμάνσεις καί πρό πάντων 
διά τού ζήλου του, κατώρθωσε ώστε ούδείς νά άποθάνη. "Όμως εις τόν ά- 
σθενήσαντα Άργύριον Άναγνωστίδην δίδων καί τό τελευταΐον απόθεμα 
φαρμάκου, προσεβλήθη ό ίδιος υπό τής νόσου. ’Έσπευσε εις τό σπίτι του καί 
άπηγόρευσε νά τόν πλησιάσουν. Διέταξε την ύπηρέτριά του όπως σπεύση νά 
τηλεγραφήση στους ιατρούς Σαράντα Εκκλησιών, καθώς καί εις τούς γο
νείς του εις την Κων)πολιν, νά προφθάσουν, διότι αύριο θά ήτο νεκρός. \ 
Στο θλιβερό αυτό τηλεγράφημα εσπευσαν ό αδελφός του Ηράκλειος καίίθύο 
ιατροί, όμως ό μέγας αυτός ανθρωπιστής καί πατριώτης είχεν άποθάνει. Ε ί 
χε όμως κατορθώσει νά περιορίση την ασθένεια, νά μή μεταδοθή καί ούδείς 
των άσθενησάντων νά άποθάνη πλήν αυτού, διότι δεν έκράτησε δύ εαυτόν 
του φάρμακον κατά τού τύφου. Ό  θάνατός του υπήρξε τό πιο θλιβερό γε
γονός, μετά άπ1 τόν κατόπιν εκπατρισμόν. Στην κηδεία του παρευρέθησαν, 
όλοι οι πρόκριτοι τής περιοχής καί οι Τούρκοι ύποδιοικηταί των γύρω χω
ρίων μέ επικεφαλής τόν νεοδιορισθέντα Καϊμακάμη Χουσείν Χαμντή. Χι
λιάδες λαού έκλαυσαν γιά τόν μεγάλο τους προστάτη. Αναμφισβήτητα στο 
πρόσωπό τού τό Σαμμάκοβο έχασε ένα μεγάλο άνδρα, μιά σπουδαία ψυχή, 
κ ι’ ενα Χριστιανό ανθρωπιστή.

Π Ε Ρ ΙΚ Λ Η Σ  Θ. Κ Ι Α Κ Ι Δ Η Σ -  Σ τις κρισιμώτερες στιγμές τής ιστο
ρίας τού Σαμμακοβίου δυο άνδρες στάθηκαν μέ θάρρος καί τό προστατέυ
σαν. "'Τψωσαν τό ανάστημά τους εναντίον επιδρομέων, έσπατάλησαν χρή
ματα, διά τό κοινό καλό, εδωκαν τή ψυχή τους στον ιερό αγώνα, την σκέψι 
τους καί τέλος κι’ οί δυο τή ζωή τους γιά τό Σαμμάκοβο, γιά την πατρίδα 
Ελλάδα. Ό  ένας ήτο ό Κύρκος Κ. Κύρκου, κι’ έγράψαμε γ ι1 αυτόν, καί ό 
άλλος, ό αείμνηστος Περικλής Κιακίθης, Δήμαρχος Σαμμακοβίου στη φο
βερή περίοδο 1912 —  1915. Γεννήθηκε τό 1867, γνήσιο τέκνο, από πολλές 
γενεές, τού Σαμμακοβίου. 7Ητο τό πιο μικρό από τά δέκα παιδιά τού γέρω - 
Θόδωρου Κιακή, τού πρώτου πού έφερε αυτό τό επώνυμο, τό όποιο μεταγενε-
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στέρως μετετράπη σε Κιαχίδη, Ό  χύρ * Θόδωρος, σάν ήτο μικρός, ένας συ
νομήλικός τον, λίγο ψευδός, μή μπορώντας νά πή τδ δνομα Θ ο δω ράχη τόν 
φώναζε «Κιάχη». Αντο to δνομα που έδωσε ή τραυλή γλώσσα τον μικρού, 
έμεινε στην οίκογένεΐα και στο μικρό Περιχλή, ό όποιος παρακολουθούσε τότε 
τά πρώτα μαθήματα τον στη Ξενοκράτειο σχολή τής πατρίδας τον. Κατά την 
εφηβική ηλικία, μ ή δννηθείς νά συνέχιση τάς σπουδάς τον σέ μεγαλύτερα 
σχολεία, έργάσθηκε κοντά στον α
δελφό τον Βασιλάχη. 'Ό μως οί με- 
γάλες τον Ικανότητες, ή δραστηριό- 
της χαί ή νοημοσύνη τον τον έξω
θούσαν σε δικές τον δουλειές, μα- 
κρνά από εξαρτήσεις. Έπεδόθη στο 
εμπόριο μόνος, δπον προιόδετνσε άλ- 
ματωδώς. Κατέγινε με τό άνθραχεμ- 
πόριον, τήν κατασκευή ξύλινων 
τροχών, αξόνων δι' αμάξια, τά ό
ποια μετέφερε διά θαλάσσης στήν 
Κων)πολι. ‘Από κεΐ πάλι μετέφερε 
εδώδιμα χα'ι αποικιακά, διατηοών 
έτσι τό καλύτερον παντοπωλείο, 
χονδρικής και λιανικής πωλήσεως 
καί έφοδιάζων καί τά περίχωρα.
Μέ την ακαταπόνητο έργατηκότη- 
τά τον καπώρθωσε ν' άναγείρη πο
λυτελέστατο, για τήν εποχή καί 
τον τόπο, τριόροφο ξενοδοχείο ύ
πνον καί φαγητού. Ήσχολήθη με 
τήν κτηνοτροφία καί ένα σωρό 
άλλες εργασίες που του απέφεραν
αρκετά έσοδα. Πάνω από εκατό έργάται από τό Σαμμάκοβο καί τά γύρω 
χωριά Σαρακίνα, Σκεπαστό, Κωστή κ. ά. απασχολούσε στις δουλειές τον. 
Κανείς δεν υπήρξε δνσαρεστημένος απ’ αυτόν. "Όλοι τον έσέβοντο καί τον 
τιμούσαν καί σάν περνούσε απ’ τους δρόμους τής κωμοπόλεως ολοι γέροι 
καί νέοι έσηκώνοντο νά τον χαιρετίσουν. Ό  Περικλής Κιακίδης υπήρξε α
πό τούς έμπορους, πού σκοπός τους είναι νά δώσουν δουλειά σέ πολλά χέ
ρια καί ν’ ανακουφίσουν όσο τό δυνατό περισσοτέρους. Τό 1905 όταν άρχι
σαν οί επιθέσεις Βουλγάρων κομιτατζήδων εναντίον τού Έλλην. στοιχείου, 
συνειργάσθη έθνικώς μέ τον Γεώργιο Κονδύλη καί τον ιατρό Κύρκου, έ- 
ναντίον των Βουλγάρων επιδρομέων μέ απώτερο σκοπό τήν ένωσι τής Α, 
Θράκης μετά τής Ελλάδος. Ό  Γειοργ, Κονδύλής άνεγνώριζε πάντα τις Ικα
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νότητες τοϋ Κιαχίδη, τον ένθερμο πατριωτισμό του χαι τοϋ είχε απεριόριστον 
εμπιστοσύνη. Γνώριζε πολύ καλά τά χέρια χά όποια είχαν άναλάβει τήν εθνι
κή ύπόθεσι στί} περιοχή τού Σαμμακοβίου, γ ι' αυτό πολύ λίγο φρόντιζε νά 
επισκέπτεται αυτό, γνωρίζων ότι ό Κύρκος κι' ό Ινιαχίδης μπορούσαν νά ιό 
φέρουν είς πέρας. ΚατώρΟωσαν κι’ οι δυο νά κράτηθή το Σαμμάκοβο άνεγ- 
γιχτο από επιδρομές και λεηλασίες. Τό 1912, μετά τήν χατάλληψιν τού τό
που υπό των Βουλγάρων, τό Σαμμάκοβο έγινε Δημαρχία, μέχρι τότε ήτο 
Κοινότης μέ πρόεδρον (μουντούρη) τόν Ευστάθιο Λασχαρίδη, καί διορίζουν 
Δήμαρχον τόν Περικλή Κιαχίδη, ιός κατέχοντα τάς υποθέσεις τής πόλεως 
καί τιμώμενον υπό πάντων. Αυτόν προτίμησε τό νέο καθεστώς, ύποδειχθέντα 
καί υπό τού Βουλγάρου ’Τπυδιοικητοϋ Μήδειας. Ό  Κιακιδης έδέχθη τήν 
θέσιν, παρά τήν θέλησίν του καί αφού έφερε πολλάς αντιρρήσεις. Τ)ς βοη
θούς τοϋ έδωσαν τέσσαρους δημοδιδασκάλους. Κατά τήν περίοδο αυτή, μα
ζί μέ τόν Κέρκον διασώζουν Σαραχινιώτας, φροντίζουν για τήν τάξι καί 
τήν ασφάλεια τής πόλεως καί νυχθημερόν συσκέπτονται στο σπίτι τού Δη
μάρχου πώς νά έξέλθουν σώοι μέσα α π’ αυτή τήν δύσκολη θέσι τής σφυράς 
καί τοϋ άκμονος, πού βρέθηκαν, τούς Τούρκους καί τούς Βουλγάρους. Διά 
των προσπαθειών αυτών ούδέν κακόν παρετηρήθη καί ούδεμία άντεκδίκη- 
σις έγινε έκ μέρους των έπανελθόντων Τούρκων. Μέ τήν μεταφορά τής-Τ - 
ποδιοικήσεως απ’ τή Μήδεια στο Σαμμάκοβο μέ επικεφαλής τόν Ζιά βέη, ό 
Κιακιδης, τή επιθυμία τοϋ 'Τποδιοικητού καί τού Λαού, διετηρήθη στή θέσι 
τοϋ Δημάρχου. Κ αθ’ ολη τήν διάρκεια τής Δημαρχίας του, έβοήθησε κάθε 
άναξιοπαθοϋντα συμπατριώτη. Τό αρχοντικό του σπίτι ήταν πάντα ανοιχτό 
για τόν καθένα. ’Έμοιαζε σαν ένα 'Τπουργεΐο σέ μικρογραφία, οπού προ- 
σήρχοντο διά νά εξυπηρετηθούν χήραι, ορφανά, πτωχοί έργάται κι' ένα σω
ρό άλλοι απ’ τούς συντοπίτας του. Εξυπηρέτησε τούς πάντας μέ ενδιαφέ
ρον, προθυμία καί ανιδιοτέλεια. Σάν οικογενειάρχης υπήρξε περίφημος αν 
καί ήτο αρκετά αυστηρός. ΙΙοτέ δεν συγχωρούσε παραπτώματα επαναλαμ
βανόμενα, μήτε στον εαυτό του. Μετά τό θάνατο τού ιατρού Κύρκου, ό ό
ποιος ήταν ό πνευματικός καθοδηγητής τού τόπου, έγεννήθη το πρόβλημα 
ποιος θά τόν διαδεχθή. Σ ’ αυτό τό πρόβλημα πού έτέθη, οι Σαμμακοβϊτες ά- 
πήντησαν όμοφώνως, πώς ό μόνος πού θά μπορούσε νά κρητήση τά ήνία καί 
νά πάρη τή θέσι τοϋ Κύρκου ήταν ό Π . Κιακιδης. Καί έφάνη άντάξ .ος τής 
εμπιστοσύνης πού τού έδωσαν οι συμπατριώτες του. Διηύθυνε τά πάντα. ΤΗτο 
Πρόεδρος τής σχολικής Εφορίας καί συνετέλεσε τά μέγιστα εις στην άνά- 
πτυξι τής Παιδείας, χορηγών κάθε μέσον υλικόν γ ι ’ αυτό τό σκοπό. Ή  ύ- 
πάρχουσα τότε σημαντική βιβλιοθήκη στο σχολείο, πράγμα σπάνιο για δλη 
τήν περιοχή, ήτο έργον ιδικόν του. Διά τής Σχολικής εφορείας καί τής Κοι
νοτικής τοιαύτης βοήθησε κάθε νέον, δ όποιος εΐχε τάσι προς τά γράμματα.
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δίδοντας τ'ποτροφίες. Επίσης μέ πρωτοβουλία του ίδρυσε νυχτερινόν * Ανα
γνωστήριου διά τους εργαζομένους πού τώρα φυσικά είναι διασκορπισμένοι 
εις τήν Ελλάδα χαΐ τό έξωτερικόν και οί όποιοι μέχρι σήμερον ευγνωμονούν 
τον Ιδρυτή, ευεργέτη τους Π . Κιακίδην. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος τής 
εκκλησιαστικής Επιτροπής καί διεκπεραίωνε κάθε ύπύθεσι πού παρουσια
ζόταν. Ερχόταν σ’ έπαφή μέ τό Πατριαρχείο, τις ξένες Πρεσβείες, μέ τούς 
μεγιστάνας τού πλούτου στη Πόλι, προκειμένου νά πετύχη κάτι προς όφε
λος τής πατρίδος του. Έ ν τούτοις παρ’ ολην τήν ακαταπόνητου έργατικότη- 
τά του σ’ όλους τούς τομείς, κοινωνικούς καί Ιδιωτικούς, ουδέποτε καυχή- 
θηκε, ουδέποτε έμεγαλούχησε. Πίστευε μέ σοβαρότητα στο καθήκον του, ή 
έπιτέλεσις τού όποιου εφερε καί τον θάνατόν του. Ουδέποτε λύγισε μήτε 
μπροστά στο χάσιμο τής ζωής του. Τό 1915, σ’ αυτή τήν φοβερή περίοδο για 
τον Ελληνισμό τής Θράκης, στάθηκε ακλόνητος. Δεν έφείσθη τίποτε προ
κειμένου νά σώση ανθρώπους καί πράγματα από τό αιμοσταγές χέρι τού *Τ- 
ποδιοικητού Χαμντή. 'Ο τελευταίος αυτός, τόσο έμίσησε αυτή τήν προσωπι
κότητα τού τόπου πού διοικούσε, όσο τον έκτιμούσε καί τον φοβόταν. Γ ι’ 
αυτό υπήρξε ό πρώτος πού ένεγράφη στο μαυροπίνακα τού θανάτου. Έβα- 
σανίσθη, για νά ύποκύψη στή θέλησι τού Τούρκου, όμως 6έν κατορθώθη, 
τίποτε, έδελεάσθη διαφοροτρόπως μά εμεινε αδιάφθορος καί έν τέλει έσφα- 
γιάσθη αγρίως σέ μια πλαγιά τού Γκοάντου. Τά περί τού σφαγιασμού αυτού 
καί των άλλων δεκαεπτά συμπατριωτών του, λεπτομερώς διηγούμεθα στο 
ιστορικό μέρος αυτού τού βιβλίου. Μέ τον θάνατόν του έγκατέλειψε τήν οι
κογένεια του εις τόπους έξορίας, όμως έμπρός στην Ιδέα τής τιμής καί τής 
αξιοπρέπειας ούτε αυτήν έσκέφθη. Τίποτε δεν εμεινε γ ι' αυτόν καί τήν οΐ- 
κογένειά του. Τό μόνον επαθλον καί ώς ήθική αμοιβή των αξιόλογων υπη
ρεσιών τάς οποίας προσέφερε στην γενέτειρά του, τό Σαμμάκο-βο καί προς 
τό νΕθνος, άπέμεινε τό κάτωθι έν άντιγράφφ παραΤιθέμενον ύγγραφον:

Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε ΙΟ Ν  Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ ΙΚ Ω Ν  Δ ΙΕ Τ Θ Τ Ν Σ ΙΣ  Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο Τ  
ΤΜΗΜΑ II  ΓΡΑ Φ ΕΙ ΟΝ Β ' Α ΡΙΘ Μ . Π ΡΩ ΤΟ Κ . 120930.

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ

Τό Τμήμα Διευθύνσεως Διοικητικού Υπουργείου Στρατιωτικών (Γραφ. 
Β ')  βέβαιοί ότι δ Κ ΙΑ Κ ΙΔ Η Σ  Π Ε Ρ ΙΚ Λ Η Σ  τού Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Υ ■ τυγχάνει 
έγγεγραμμένος εις τούς κυρωθέντας δυνάμει τού από 30Τ0-35 Άναγκαστι- 
κού Νόμου, συμπληρωματικούς πίνακας Μακεδονομάχων, (Πρακτικόν έπι- 
τροπής Τόμπρα 25-5-35) καί εις τήν κατηγορίαν των οργάνων Πρώτης τά- 
ξεως θύμα άγώνος. Τή αιτήσει τής κόρης του Χρυσής έκδίδεται ή παρούσα 
Γνα τή χρησιμεύσει οπού δει. .Ά θή να ι τή 15η Ιανουάριου 1936

ό Ταγματάρχης ('Υπογραφή)

ΘΡΑΚΙΚΑ 17
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’Ακριβώς δι’ αυτούς τους λόγους οι συμπατριώται του εις τά Σχοινιά 
Κομοτινής είς μνήμην αΰτοΰ καί τιμής ένεκεν διά τάς πολλαπλάς υπηρεσίας 
του προς την πατρίδα του ώνόμασαν μίαν όδδν του χωρίου με το όνομά του. 

Ο Ε Π ΙΣ Κ Ο Π Ο Σ  Η Λ ΙΟ Τ Π Ο Λ Ε Ω Σ  ΚΑΙ Θ ΕΙΡΩ Ν  Κ Τ ΡΟ Σ  ΓΕ Ν 
Ν Α Δ ΙΟ Σ.™  Πολλές φορές προσωπικότητες κατ’ εξοχήν σπουδαίες και φη

μισμένες, τιμώμενες ύπδ πάν- 
' ν , των, αγνοούνται από την γε-

νέτειρά τους. Το ίδιο συνέβη 
-,,μ. ’ * ■'::■■■ καί μέ τον αείμνηστον Μη

τροπολ (τη νΤΙλιουπ όλε ως Γ εν- 
νάδιον. Μόλις τώρα τελευ
ταία κι' άλως τυχσίως, έμά
θαμε περί του πόθεν κατήγε- 
το ο μαχαρίτης πλέον άρχιε- 
ρευς. Χρέος όμως ίδικόν μας 
καί τιμή διά τήν πατρίδα μας, 
διά τήν οποία γράφεται το 
παοόν βιβλίον. είναι νά άνα- 
φέρωμεν καί περί* τοΰ Ε π ι
σκόπου Γενναδίο§\ ο όποιος 
έκαυχάτο λέγουν, ότι ήτο γό
νος τής Θράκης, αλλά καί τοΰ 
Σαμμαχοβίου ( 1) ■ 'Τπήρξε
μία από τάς πνευματικωτέρας 

Κ  τής ’Ορθοδόξου Ε κ 
κλησίας καί ένας ακάματος, 

*0 Μ ητροπολίτης 'Η λιουπόλεω ς Γεννάδιος. εργάτης, των γραμμάτων καί
τής επιστήμης. Ίδοΰ τί έγρα

φε τό έπίσημον οργανον τοΰ Πατριαρχείου «’Απόστολος Ά νδρέας»: Γεννή
θηκε στο Σαμμάκοβο τό 1883 μέ τό κατά κόσμον όνομα Όδυσσευς Α ραμ
πατζής ή Άραμπατξόγλου — Μαξαράκης. Ό  μικρός Όδυσσέας ακούσε τά 
πρώτα μαθήματα στη γενέτειρά του. Δεκαπέντε χρόνων έφυγε απ’ τό Σαμ
μάκοβο καί είσήλθε τό 1898 είς τήν 'Ιερά  Θεολογική Σχολή τής Χάλκης. Έ- 
ξήλθε τό 1905 έξ αυτής αριστούχος. “Έ χω ν διάθεσι δι1 εΰρυτέρας σπουδάς

1. Περΐ της μή καταγωγής του έκ Σαμμακοδίου, ύττό πολλών έλέχ&ηααν πολλάί 
πάντως ή ήμετέρα γνώμη βασίζεται είς τήν πληρο|κ>ρίσν τού έττισήμου όργάνου «Α 
πόστολος *Ανδρέας> τοΰ Πατριαρχείου και είς τά λεχθεντα ΰπό τ°ΰ ίδιου τοΰ μετα- 
στάντος Μεράρχου πρός τινα συμπολίτην, διαμένοντα έν Φιλσδελψείρ τον όποιον έπι- 
σκέπτετο συχνά.
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/iru δαπαναις του Πατριαρχείου, συνέχισε τάς σπουδάς του στη Λωζάνη, 
όπου παρηκολονθησε Θεολογία, Φιλοσοφία, καί Νομικά. Έπιστρέψας μετά 
τάς σπουδάς του ταντας εις στην Κων)πολι, έχειροτονήθη διάκονος. Διωρι- 
σθη ιερατικός προϊστάμενος Κοντσσκαλίου διδάσκων συγχρόνως εις τό Έλ
λη νογαλλιχόν Αΰχειον του Χατζηχρήστου, στο Πέραν. Τον Απρίλη του 
1913, εις ήλικία τριάντα ετών, χειροτονείται υπό του ΙΙατριάρχου Γερμανού 
του Ε ' Επίσκοπος Σκοπέλου καί καταλαμβάνει τήν θέσιν του ’Αρχιερατι
κού Προϊσταμένου Κοντοσχαλίου. Έ ν συνεχείς διετέλεσε ’Αρχιερατικός 
Προϊστάμενος Μεγάλου Ρεύματος (Βοσπόρου), οπού καί έγκατεστάθη μο* 
νίμιας εις τήν συνοικία του 'Αγίου Όνουφρίου. 'Τπήρξε σοφώτατος, κατέ
χω ν τέλεια τήν Ελληνικήν, άρχαίαν καί σύγχρονον γλώσσα, τήν Γαλλικήν, 
Α γγλικήν, Γερμανικήν, Τουρκικήν, ’Αραβικήν, καί Περσικήν, τάς περισ
σότερός δε έξ αυτών έξέμαθε κατ’ ίδιαν. 'Τπήρξε πολυγραφώτατος. Συνέ
γραψε άναριθμήτους μελέτας καί δίατριβάς θελογικοϋ περιεχομένου καθώς 
καί άλλας σχετιζομένας με τήν Βυζαντινολογία. Ή το  δ αρχισυντάκτης του 
επισήμου οργάνου των Πατριαρχείων «Εκκλησιαστική Αλήθεια». Τά σπου
δαιότερα έργα του είναι ή «Περί Βοσσουέττου» διατριβή, ή «'Ιστορία του 
Μεγάλου Ρεύματος» καί τό άξιολογώτερον, «ή 'Ιστορία του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου», έργον πολυκροτον, βραβευθέν ύπό της Ακαδημίας Α θη 
νών, ή οποία έν έπισήμω τελετή άνεκήρυξε τον συγγραφέα έπίτημο Πρόε
δρο αυτής. Κατά τους καννιβαλισμους τής 5ης Σεπτεμβρίου 1955 άπεπειρά- 
θησαν Τούρκοι, έκ προμελέτης καί (οργανωμένοι, νά δολοφονήσουν τον σε
πτόν 'Ιεράρχην. Πράγματι έξώρμησαν μαινόμενοι είς τήν κατοικίαν του, 
εύρισκομένην είς τό Μέγα Ρεύμα του Βοσπόρου, παρεβίασαν τήν έξώθυραν 
καί έπετέθησαν εναντίον του. Ούτος άντέστη στα κτυπήματα των βιαιοπρα* 
γοΰντων Τούρκων σθεναρώς καί είς τάς κραυγάς του πρός διάσωσίν του, ά- 
πεχώρησαν. Δυστυχώς βμως μετά παρέλευσιν ήμισείας ώρας έπανήλθαν σφο
δρότεροι. Τον έκτύπησαν αγρίως είς τήν κεφαλήν καί θά άπέθνησκε, έάν 
δεν έφθανε είς βοήθειαν του γείτων Τούρκος ανώτερος αξιωματικός, 6 ό
ποιος τον έξετίμα καί τον έθαύμαζε απεριόριστα. 'Ο αξιωματικός αυτός δ* 
πλισμένος ό ίδιος έφρουρησε τον παθόντα κατά τυχόν νέας απόπειρας έ- 
ναντίον του κι’ έφρόντισε διά τής προσκλήσεως ιατρού νά έπιδεθοΰν τά τραύ
ματά του. Έσώθη ώς έκ θαύματος από τά χέρια των δολοφόνων, όμως τό ψυ
χικόν κτύπημα ήτο τέτοιο ώστε κατά τάς άρχάς τοϋ έπομένου έτους άπέθα- 
νεν είς τά Γαλλικά Νοσοκομεία τής συνοικίας Ταξείμ τήν 14η Μαρτίου 1956. 
5Ά ν  καί τό Σαμμάκοβον ήγνόει τό τέκνο του, έν τούτοις, έστω καί αργά, 
νοιώθει τήν τιμήν καί τήν ανάγκη τής κατατάξεώς του μεταξύ των έκλεκτο- 
τέρων άνδρών, τούς όποιους έγαλούχησε καί έξέθρεψε.

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π Α Π Α Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ .™  Ό  Παπαγιαννό- 
πουλος δεν ήτο Σαμμακοβίτης, ύπήρξεν δμως ένας άπό τούς διαπρεπεστέ-
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ρους διδασκάλους του Σαμμακοβίου, με την έξοχη διδασκαλική του δεινό
τητα, ή ιις άφήκεν έποχήν καί άρίστας εντυπώσεις είς την έκ.ταίδευσιν του 
Σαμμακοβίου, καθώς καί είς Διδ)χον άργότερον. Είς τον 31ον τόμον των 
«Θρακικών? περί «'Ιστορίας Π αιδείας Διδ)χου καί περιχώριον (1778 ■— 
1953) έχει δημοσιευθή φαυτογραφία μετά πλήρους βιογραφίας αυτού.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΛ  Τ Ζ Α Ρ Τ Ο Σ — Στό Σααιιάκοβο, ποίν 
απ’ to διωγμό, ένας από τους δημοφιλέστερους προύχοντας του τόπου ήταν δ 
Θεόφιλος Τζάρτος. Ντυμένος πάντα μέ την αρχοντική στολή τής πατρίδος,

την γοΰνα, τό αντερί, την 
σαλταμάρκα. τό ντιμί καί τό 
κομβσλόγι στο χέρι άντιπρο- 
σιοπενε τήν λεβεΛΓτid, την γε- 
ροντολεβεντιά. 7Ηταν χαρά 
στα μάτια νά τον θωρής έτσι 
ευθυτενή και γεμάτο νειάτα 
μέ τό τριανταφυλλί, σάν τό 
μωρό παιδί, πρόσωπο καί τό 
άοειιιάνιο ιιουστάκι του. Γεν-ν  *  ι

νήθηκε στην Τρουλιά τό 1853 
κ ι’ ύστερα άποκαταστάθηκε 
ατό Σαμμάκοβο. Τό αρχοντι
κό του σπίτι βρισκόταν απέ
ναντι απ’ τή βρύση τοϋ «Ντε- 
λή Νικόλα». 'Υπήρξε ένας α
πό τους πιο καλοστεκούμε
νους καί φημισμένους εμπό
ρους του τόπου. Ευφυέστατος, 
δραστήριος καί έργατικώτα- 
τος, κατέστησε τήν οικογένεια 
του μια απ’ τις έξέχουσες του 
Σαμμακοβίου. 'Αγαπούσε τήν 
φΰσι μέ πάθος, γ ι’ αυτό άλ
λωστε ήταν καί τόσο υγιής, 

καί κυνηγούσε οσο κανείς, ήτο δέ δεινός σκοπευτής. Χρησιμοποιούσε πάντα 
τό άλογό του, μιά περίφημη φοράδα, μέ τό αχώριστο δίκανο (τσιφτέ) στη 
πλάτη, δπου κυ άν πήγαινε, ιδίως στους «Καμπάδεςμ οπού είχε ανθρώπους 
πού τού κατασκεύαζαν κάρβουνα, τα όποια μετέφερε μέ καΐκια στην Πόλι. 
Ή τα ν  ένα απ’ τά προοδευτικά στοιχεία τού τόπου κι' ή γνώμη του είσηκού- 
ετο μέσα στη Δημογεροντία. Δέν έφείδετο χρημάτων γιά τό κοινό καλό καί 
προσέφερε άφθονα γιά τό σχολείο καί τήν έκκλησία, οπού τού ήρε σε νά ψάλ-

Θεόφιλος Κ. Τζάρτος
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λη. Ή τα ν  πολύ θρήσκος καί προσπαθούσε νά μή κάνη ποτέ κακό σέ συνάν
θρωπό του. Κατείχε τή Βυζαντινή, τήν δποία χρησιμοποίησε στην ίεροψαλ- 
τοσύνη του. 'Ό λοι τον αγαπούσαν καί πιδ πολύ τά παιδιά του, πού ύπερηφα- 
νεύοντο διότι είχαν ένα τέτοιο λεβέντη πατέρα. Στη μεγάλη δοκιμασία τού 
τόπου στάθηκε κοντά στους πρωτεργάτας Κύρκο καί Κιακίδη καί τούς βο
ήθησε ψυχή τε καί σώμαπ. Κ ι’ όταν ήλθε τδ μεγάλο κακό, ή οικογένεια του 
κ ι’ αυτός έθυσίασαν ατό βωμό της αξιοπρέπειας καί τής τιμής την περιουσία 
τους καί προ πάντων τόν λεβεντογυιό τους Κωνσταντή, ό οποίος έσφαγιά- 
σθη αγρίως μαζί μέ τόν Δήμαρχο καί τούς άίλλους συμπατριώτας του. Μετά 
τό άγριο ξερρίζωμα κατέληξε στή Ξάνθη, οπού κι’ έζησε τά υπόλοιπα χρό
νια τής ζωής του. Πολλές φορές τόν εύρισκαν νά κλαίη καί νά μονολογή 
«Θέλω ν’ άφιήσω τά κόκκαλά μου στά άγια  χώματα τής πατρίδας μου». Ά - 
πεδήμησε εις Κύριον ήρεμος τόν Μάρτη τού 1937, πάντα νοσταλγός τής πα- 
τρίδος του, τής αλησμόνητης Θράκης.

ΣΑ Β Β Α Σ ΛΑΚΙΛΗΣ.—  Έχρημάτισε επί πολλά ετη εφορευτικός καί 
διοικητικός υπάλληλος, παρέμεινε δέ εις τήν θέσιν του καί επί τής έποχής 
τού απαίσιου τυράννου Χαμντή, πιεσθείς 
προς τούτο, διότι αί ύπηρεσίαι του από 
άπόψεως λογιστικών γνώσεων καί τάξεως 
περί τήν τήρησιν των σχετικών φορολο
γικών βιβλίων ήσαν απαραίτητοι. Διά 
τόν Λακιδην έκυκλοφόρουν ουχί κολα- 
κευτικαί φήμαι, αΐτινες έφθασαν μέχρι 
τού νά υποστηρίζεται οτι είχεν ούτος έξι- 
σλαμισθή, ή φήμη δέ αύτη είχεν ώς απο
τέλεσμα τήν συνεργασίαν του μετά τού 
μισητού Χαμντή και τήν παραμονήν του 
εις τήν θέσιν του επί τής έποχής αυτού.
’Αντίθετοι φήμαι αναφέρουν ότι έν τή 
έξασκήσει τών καθηκόντων του έφαίνετο 
χρήσιμος εις τούς ομογενείς, τούς όποιους 
διηυκόλυνε κατά τό δυνατόν. Ε πειδή  δι’ 
άμφοτέρας τάς άντιτιθεμένας απόψεις δεν υπάρχουν βάσιμα στοιχεία περιορι- 
ζόμεθα, λόγφ ιστορικής άψηγήσεως, νά άναφέρωμεν τάς περί τού προσώπου 
τού Λακίδου φήμας χωρίς νά βεβαιώσωμεν αύτάς. Έγεννήθη είς τό Σαμ- 
μάκοβον καί έσπούδασε διδάσκαλος έξήσκησε δέ τό επάγγελμα αύτό στον τό
πον του εως οτου προσελήφθη υπάλληλος από τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιγ. 
Συνέγραψε καί δύο βιβλία επί Ιστορικών ζητημάτων άφορώντων τήν Θρά
κην. Άπεβίωσε είς Δράμαν τό 1924,

Σ. ΑακΙδης.
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Τά Σαμμακοβίηκα ήθη και έθιμα ήσαν πολύ έντονα καί το κύρος τον; 
ήταν μεγάλο. Σαν νόμος στεκόταν μέσα στις ψυχές των κατοίκων. Το κάθε 
γεγονός, ή κάθε μια πράξις, είχε την εθιμοτυπία της, το τρόπο της νά έκφοα- 
σθη. ΊΤ βάσις των ηθών και γενικά τής ηθικής, καθώς καί των εθίμων, ή
ταν ή θρησκεία. ΟΙ άνθρωποι τού τόπον, την εποχή έκείνη ήσαν πολύ θρή
σκοι,' πολλές φορές μέχρι θρησκοληψίας. ’Αλλοίμονο στον εαυτό τους, άν 
έκαναν κάτι χωρίς νά σκεψθούν την θρησκεία κι' ακόμα χειρότερα άν την 
παράβλεπαν. Ό  κύριος κατήγορός τους ήταν ή ίδια ή συνείδησίς τους. 'Ό λα 
τά πράγματα, τά είχαν ντύσει μέ πολλούς τύπους καί ιεροτελεστίες, δίδον
τας τους έτσι μια ασυνήθιστη άξια. ’Έ τσι ολα κατωχυρώνοντο καί ήταν δύ
σκολο νά καταστραφούν διαλυόμενα. Παραδείγματος χάριν δ γάμος είχε 
τόσα τά τυπικά, τόσες τις τελετές, τόσα τά έθιμα, πού αυτά καί μόνο πολλές 
φορές δεν έπέτρεπαν τήν διάλυσί του. Ουδέποτε είχε παρατηρηθή κάτι τέ
τοιο στον τόπο μας. Μ’ αυτά τά ήθη καί τά έθιμα περιφρουρούντο ή θρησκευ- 
τικότης, ή τιμή καί ή οικογενειακή παράδοσις. Μά καί χωρίς αυτήν τήν α ι
τία, πάλι είχαν ενδιαφέρον, έστω καί μόνο για τήν εξωτερική μεγαλοπρέ
πεια καί τον ασυνήθιστο τρόπο πού παρουσιάζοντο. Πρέπει λοιπόν νά τά 
περιγράψωμε. "Ισως είναι το πιο ένδιαφέρον κεφάλαιον απ’ τήν-; τότε ζωή 
μας. Είναι εκείνο πού μάς κάνει νά τήν νοσταλγούμε περισσότερο,, Μά πριν 
είσέλθωμεν στήν έπιμέρους περιγραφή των ηθών καί των εθίμων, πρέπει νά 
πούμε λίγες κουβέντες για τήν θέσι πού κατείχε μέσα στήν κοινωνία τού 
Σαμμακοβίου ή οικογένεια, ό άνδρας, ή γυναίκα, το παιδί. Ή τα ν  μεγάλο 
κακό στον άνδρα ή στήν γυναίκα νά μήν έχη δημιουργήσει οικογένεια. Ή  έν
νοια της έτιμάτο. *0 άνθρωπος πού κόπιαζε καί άγωνίζετο για τύν οικογένεια 
του ήταν σεβαστός. Είχε φέρει σέ δρόμο σωστό τό σκοπό τής ζωής. Πράγμα 
πρώτο, μέσα στή Σαμμακοβίτικη ζωή, ή οικογένεια, σεβαστή απ' ολους, τι- 
μημένη άπ’ τούς ίδιους. Αλλοίμονο σέ κείνον 6 οποίος μή σεβόμενος τήν έν
νοια της καί τήν Ιερότητα πού τήν διέκρινε, τήν προσέβαλλε καταπατώντας 
την. 7Ηταν ό απόβλητος τής κοινωνίας, Τήν πρώτη θέσι βέβαια μέσα στήν 
οικογένεια τήν είχε ό άνδρας καί ύστερα άπ’ ολίγο πατέρας. Αυτός έκανε 
κουμάντο, όπως αγωνιζόταν γιά τήν διατήρησί της. 'Ό λοι ύπάκοναν στην 
αρχή, στή θέλησι τού πάτρός. "Ομως ό άνδρας πατήρ δεν είχε δικτατορικάς 
διαθέσεις. "Οχι. Ή τα ν  μέν ή προσωποποίησις τής αύστηοότητος καί τής 
περιφρουρήσεως τής οικογένειας, όμως συνάμα ήταν γεμάτος καλωσύνη καί 
αγάπη προς αυτήν. Φώναξε μά κ ι’ αγαπούσε, έδερνε μά καί φιλούσε. Διέτα
ζε μά καί συμβούλευε καί παρηγορούσε. 7Ηταν δ ’Αφέντης καί έτσι τον ώνό- 
μαζαν. Τό ονομα αυτό κρατούσε άπ’ τήν έννοια δ «’Αφέντης Χριστός» πού 
οΐ Σαμμακοβίτες τόσο λάτρευαν. Ή  κοινωνία οπούς κι’ ή οικογένεια ήταν άν-
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δροχρατιχή, ή γυναίκα έρχόταν σέ δεύτερη μοίρα, χωρίς νά παραβλέπεται 
χαί ή μεγάλη άξια της μέσα στην κοινωνία xal τήν οίχογένεια. Αυτή ήταν 
ο βοηθός των πάντων. Ή  γυναΐχα, σύζυγος ή μάννα, ήταν ή θυσία. Φοβά
μαι πώς πιο πολλά έχαναν οί γυναΐχες, πιο πολλές φροντίδες είχαν, παρά οί 
άνδρες. Ή τα ν  ή συμπόνια, ήταν ή χατανόησι, ήταν ή χλώσσα μέ τά μεγάλα 
φτερά. Ή τα ν  δυστυχισμένη ή οίχογένεια πού τής έλειπε ή μάννα. Κ ι’ ύστε
ρα τά παιδιά. Ό  πρωτότοχος, ήταν ό αμέσως ερχόμενος μέσα στους άνδρες 
τού σπιτιού, ήταν ό άντιχαταστάτης τού πατρός, ό άντιβασιλεύς. Προσπα
θούσε νά μοιάση τού πατέρα στην αυστηρότητα xal σοβαρότητα τουλάχιστον, 
Σάν συνέβαινε χαμμιά φορά νά χαθή ό πατήρ, τότε ό υιός τά χατάφερνε 
μιά χαρά στη στήριξι τής οίχογενείας. Κ ι’ ύστερα έρχόντουσαν τ1 άλλα α
γόρια άγαπώμενα, έξ ΐσου από τήν μάννα xai τον πατέρα. Τά χορίτσια πάλι, 
ήταν τό αδύνατο στοιχείο τής οίχογενείας. ΟΙ άνδρες φρόντιζαν λαμβάνον- 
τες όλα τά απαραίτητα μέσα για νά μην συμβή τό αναπάντεχο xal διά τού α
δυνάτου αυτού σημείου, χαταστραφή ή τιμή τής οίχογενείας. Γιά νά νοιώθετε 
πόσο πολύ φρόντιζαν γ ι’ αυτά, είναι άρχετό νά πούμε τό παραχάτω: Οί α- 
νύπανδρες γυναΐχες, σπάνια έβγαιναν έξω. Γ ιά  νά χυχλοφορήση γυναΐχα ε
λεύθερα παντού, έπρεπε νά είναι σύζυγος χαί μάλιστα μητέρα. Τά χορίτσια 
λοιπόν ήσαν μανταλωμένα, (κλειδωμένα) χατά τήν τοπικήν εχφρασιν, ακό
μα xal στήν έκκλησία. Δεξιά, αριστερά και εις τά έπάνω τής εκκλησίας ή
σαν οί γυναιχωνΐτες, δλο καφασωτά.Οί πόρτες ήσαν πάντα κλειστές χαί μόνον 
σάν έφευγαν δλοι οί άνδρες, μετά τήν άπόιλυσι τής θείας λειτουργίας, έβγαι
ναν νά πάρουν άντίδωρο, ή νά μεταλάβουν. Αυστηρά άπηγορευμένο ήταν στη 
γυναΐχα νά βάλη πόδι στο ανδρικό τμήμα τού ναού. Ή νας γέρος στεκόταν 
τηρητής χαί επιστάτης τού άγράφου αυτού νόμου. *Άν χαμμιά τολμούσε νά 
κάμη κάτι τέτοιο, τότε ή ράβδος τού γέρου έπεφτε βαρειά έπάνω στον ώμο 
της. Κορίτσι σπάνια έβλεπε κανείς σ’ εκκλησία. Μονάχα τήν σαρακοστή μπο
ρεί νά συνέβαινε κάτι τέτοιο, όπου πήγαιναν, συνοδεία πάντα, μητέρας, για
γιάς, ή άλλης συγγενικής γυναίκας, γιά νά πάρουν τήν θεία μετάληψι, χω
ρίς πάλι νά μείνη χαμμιά μέχρι τέλους τής λειτουργίας. Κ ι’ ύστερα δρόμο 
γιά τό σπίτι, σκεπασμένη καί προ φυλαγμένη μή τύχη καί στο δρόμο τήν άντι- 
κρύση ανδρικό μάτι. Μόνο εάν κατά τύχη συνέπιπτε νά συναντηθούν στο 
δρόμο δύο συγγενικές γυναίκες ή φιλενάδες, τότε μόνο έπέτρεπαν, ήταν έθι
μο, νά πάη ή κόρη στο ξένο σπίτι νά μιλήση ή νά παίξη μέ τήν κόρη ή τις 
κόρες τής συγγένισσας. Οί μεγάλες γυναΐχες πήγαιναν στήν έκκλησία. Με
τά τήν άπόλυσι ή συγγένισσα περιποιείτο τήν μουσαφίρισσα χαί μετά αυτή, 
συνοδεύοντάς την τήν παρέδιδε στή μητέρα της. Αυτό τό έθιμο έκανε τά κο
ρίτσια ντροπαλά κι’ εργατικά, γιατί μή έχοντας τι άλλο νά κάμουν μάθαιναν 
δουλεύοντας νά γίνουν καλές σύζυγοι καί μάννες. ’Έτσι, ήσαν τά πράγματα 
καί μ’ αυτά τά ήθη καί έθιμα άντίκρυζαν οί άνθρωποι τής εποχής εκείνης
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τους θεσμούς τις καταστάσεις καί τά γεγονότα και ζούσαν αμέριμνοι κι1 
ευτυχισμένοι.

Ό  άρραβώνας.
Το πιο σημαντικό μέσα στη ζωή του άνδρα.καί τής γυναίκας στο Σαμ- 

μάχοβο ήταν το συν ταίριασμα, ό γάμος και ή δημιουργία τής οικογένειας. 
Π ίταν ή διαιώνισις τοϋ είδους καί του γένους. Γ ι’ αυτό λοιπόν, αυτή ή πρά- 
ξις είχε ντυθή με πολλά έθιμα, μέ πολλά τυπικά, πού αν δεν έγίνοντο μέσα 
στα πλαίσια, τής πράξεως, μπορούσε, 'στις ψυχές τουλάχιστον, των ανθρώ
πων, ή πράξις, νά θεωρηθή, άκυρος. Τόση μεγάλη δνναμι είχε τό εθιμοτυπι
κόν, πού άρχιζε από τόν αρραβώνα. Ό  Σαμμαχοβίτικος λαός συνήθιζε ν' άρ- 
ραβωνιάζη τ’ - αγόρια καί τά κορίτσια σέ μικρές ηλικίες, εκεί γύρω στα 20 
χρόνια τά πρώτα καί ατά Ιό τά δεύτερα. Καμμιά φορά πάλι οικογένειες πού
ήθελαν πολύ το συγγένεμα, για πολλούς καί διαφόρους λόγους, έδιδαν με
ταξύ τους λόγο για γάμο, όντας τά παιδιά σέ πολύ μικρή ηλικία. Αυτά τά 
κρυφά δοσίματα των υποσχέσεων για γάμο κι' άπ’ τά δυο μέρη έγίνοντο σέ 
ειδικά συμπόσια, τσιμπούσια ή εσπερίδες, όπως τά έλεγαν. Έ κεΐ οι γονείς, 
συνεννοούντο κι' άπεφάσιζαν χοορίς νά ρωτήσουν τά ανήλικα, πού έπροκει- 
το ύστερα από κάμποσα χρόνια νά έλθουν σέ γάμου κοινωνία. Ό  κρυφός αρ
ραβώνας ή ό λόγος διαρκούσε καμμιά φορά δέκα καί δώδεκα χρύν|α, έν ά
γνοια των παιδιών. 'Ό ταν έφθανε δ κατάλληλος καιρός, κι' αυτός ψ α ν  πάν
τα ο ερχομός τών νέων σέ ηλικία, οί γονείς σέ επίσημη οικογενειακή γιορτή, 
άνήγγελλαν ατά παιδιά τους τόν κρυφό αρραβώνα πού είχαν κάμει. Έτύχαινε 
μάλιστα, πολλές φορές ό γαμπρός νά μη γνωρίζη την μνηστή του. Ή  γνω 
ριμία έγίνετο συνήθως Πάσχα, κατά τό έθιμο, οπού ή οικογένεια τού γαμ
πρού μαζί μ' αυτόν πήγαινε νά γατονέψη (έπισκεφθή) την οικογένεια τής 
νύφης, οπότε τό συνοικέσιο έμπαινε στον κανονικό δρόμο του, στο δρόμο πού 
συνήθως ακολουθούσαν καί τ ’ άλλα συνοικέσια πού δεν είχαν από μικρά δώ
σει λόγο. Οί γονείς πού είχαν κορίτσια, είχαν κ ι’ αρκετούς μπελάδες στο κε
φάλι τους. Ό  πρώτος ήταν ή προίκα. Σπάνια γαμπρός έδέχετο νά νυμφευ-
θή, άν δεν υπήρχε κάτι στη νύφη. Κ ι’ αυτό δικαιολογημένα, μια κι’ οί γάμοι 
έγίνοντο μέ προξενιά. 'Έτσι λοιπόν οί άμοιροι γονείς, ιδίως οί πτωχοί, κό
πιαζαν πάρα πολύ δουλεύοντας για νά εξοικονομήσουν τά προικιά τών κορι- 
τσιών τους. Κι' έπρεπε νάχη κανένα αμπέλι ή χωράφι ή σπίτι ή χρήματα κι’ 
οπωσδήποτε τό ρουχισμό του. Π άντως παρ’ ολα αυτά κανένα κορίτσι δεν έμε
νε άνύπανδρο. Οί αρραβώνες κ ι’ οί γάμοι έγίνοντο συνήθως τόν χειμώνα, 
μιά καί τότε είχαν καιρό για παντριές καί έκανονίζοντο μεταξύ συμπεθεριών 
χωρίς νά πάρουν τήν συγκατάθεσι τού νέου καί τής νέας, ιδίως τής τελευ
ταίας, γιατί ό νιος, όσο νάναι, μάθαινε σχετικά περί τής μελλούσης συζύγου 
καί μπορούσε ν ’ άποφασίση, Σάν τέλειωναν οί διαπραγματεύσεις καί συμ
φωνούσαν για ολα, οόρίζετο ή ημέρα κατά τήν οποίαν τό σόι τού γαμπρού με
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τούς φίλους του έπρόχειτο νά πάη για επίσχεψι ατό σπίτι τής νύφης, οπού 
θά ήσαν μαζεμένοι ολοι οι συγγενείς της. Συνήθως χαί σ’ αυτή την έχδήλω- 
σι πήγαινε κι' ό παπάς. Σαν έφθανε ή συνοδεία τού γαμπρού στο σπιτικό 
τής νύφης, έγίνοντο τά χαλοσωρίσματα μέ πολύ θέρμη. "Τστερα προσέφεραν 
τά μιντέρια, τούς καναπέδες χαί έλάμβαναν τιμητιχάς θέσεις 6 καθένας ά- 
ναλόγως της ιθέσεώς του. ΙΙρίν βγή ή νύφη νά χαιρετίση τούς συμπεθέρους, 
ο γεροντότερος από τι) μέρος τού γαμπρού, ή κι1 δ παπάς χαμμιά φορά, έση- 
χώνετο κι’ έκανε επίσημη, τρόπον τίνά, έναρξι των διαπραγματεύσεων τού 
συνοικεσίου (στην πραγματικότητα ολα αυτά είχαν γίνη προηγουμένως έν 
στενώ κύκλω), μ' αυτά τά τυποποιημένα λόγια: «Έμάθαμε πού έχ (ε) τε ένα 
κυρίτσ(ι) καί θέλ(ου)με νά τό κάν(ου)με νύφ(η) γιά τό παλληκάρ(ι) μας 
από δω, καί γ ι’ αυτή την αιτία ήρταμ(ε), νά σάς τό πούμ(ε) καί σάν τό 
κρίν(ε)τε καί σεις εύλογο νά μάς τ' δώστε». Τότε ύ γεροντότερος πάλι απ' 
τό μέρος τής νύφης άπαντά : «Αφού τό βρίσκετε σείς εύλογο, τότε κι' έμεΐς 
θέλ(ου)με τό παλληκάρ(ι) σας κι’ αυτό τό συνοικέσιο ένε εύλογο κι' άγιο 
νά γίνη». Καί ξαναπαίρνοντας τον λόγο τό μέρος τού γαμπρού έρωτά: «Θέ- 
λ(συ)με νά μάς πήτε καί τί προίκα θά μάς φερ’ ή νύφ(η)». Κ ι’ άρχιζαν νά 
συζητούν καί νά καθορίζουν την προίκα καί τά προγαμιαία δώρα, άν ήδη 
δεν υπήρχε προικοσύμφωνο. Αυτές οί διατυπώσεις στις πλούσιες τάζεις δεν 
έγίνοντο, συνήθως, γιατί ολα είχαν τελειώσει μέ τά προικοσύμφωνα. Καθ' 
ολη την διάρκεια των συζητήσεων, δ γαμπρός συνεσταλμένος κάθεται στον 
καναπέ σκυφτός μέ σταυρωμένα τά χέρια κι’ αμίλητος. Μοιάζει νά κάθεται 
σέ καρφιά. Βρίσκεται στη πιο μεγάλη καί κρίσιμη στιγμή τής ζιυής του. Σέ 
λίγο θά βγή καί θά τον πλησιάση ή μέλλουσα σύντροφός του. Τίποτε δεν α
κούει από τις συζητήσεις πού γίνονται μέ άστεΐα καί διηγήσεις. Μόνο κάπου - 
κάπου παίρνει τό αυτί του καμμιά «πετριγιά» γ ι’ αυτόν, πού βρίσκεται σ’ ά- 
γωνία. Κάποτε μετά τις διατυπώσεις βγαίνει ή νύφη νά χαιρετίση, νά κε- 
ράση τό συμπεθερολόϊ καί νά την ίδούν επί τέλους καί νά ίδή κι’ αυτή τον 
μέλλοντα σύζυγο κι’ αφέντη της. *Εχει κι’ αυτή την ανάλογο άγωνία καί στη 
θέα τού γαμπρού σαστίζει, 'Ό μως έχει καθαρή την συνείδησί της. Ντροπα
λή καί χωρίς νά κινή τά μάτια αριστερά καί δεξιά, σάν ρομπότ προσφέρει 
κρασί καί μεζέδες τού τόπου πρώτα στον μέλλοντα πεθερό της, στη πεθερά 
καί έπειτα στο γαμπρό. Έκεΐ απ’ τό θόρυβο πού κάνουν τά ποτήρια, νοιώ
θεις δτι αυτή πού τά κρατά τρέμει. Κι* δ γαμπρός πολλές φορές, άπό τό σά- 
στημα καί τήν ντροπή του αναποδογυρίζει κανένα ποτήρι γεμάτο κρασί επά
νω στο δίσκο. Τρέμει κι’ αυτός ολόσωμος. Στο άναποδογύρισμα, οί παρακα- 
θήμενοι πούχαν τά μάτια στηλωμένα σέ κάθε κίνησι, φώναζαν: «Γούρι - γού
ρι!» δίδοντας έτσι θάρρος καί σκεπάζοντας τήν απροσεξία. Τότε ή.θέσις τής 
κοπελλιάς γινόταν απελπιστική. Κοκκίνιζε σάν παντζάρι καί κατέβαζε το 
πρόσωπό της οσο τό δυνατό πιο σκυφτά, άν ήταν δυνατό νά τό βάλη στον
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κόρφο της. νΕτσι αφού έκερνούντο ολοι οί υπόλοιποι, συγγενείς καί φίλοι 
κι1 άντηλλάσοντο οί ευχές προσδιώριζαν τήν ήμέρα της αληθινής αρραβώ
νας, τής φανερής, όπως τήν έλεγαν. Τδ άρραβωνιάσματα έγίνοντο συνήθως, 
κατά τήν περίοδο των Θεοφανείων. Τδ είχαν σέ κακό οί Σαμμακοβΐτες νά 
κάμουν αρραβώνες άλλον καιρό. ’Από τήν ήμέρα του «κρυφού» αρραβώνας, 
έως τήν ήμέρα τοϋ επισήμου, έγίνοντο πυρετώδεις έτοιμασίες κ ι’ απ’ τά δυο 
μέρη. Ό  γαμπρός έτοίμαζε τά δώρα του, τά όποια συνήθως ήταν δακτυλίδι, 
σκουλαρίκια για τήν νύφη, μαντήλες (τσεμπέρια) γιά  τήν πεθερά, κάλτσες 
καί μαντήλια γιά τόν πεθερό κι* άφθονα ζαχαροκούκια (κουφέτα). Κ ι1 απ’ 
τό μέρος τής νύφης πάλι έκαναν ανάλογα δώρα στο γαμπρό, στήν μάννα του 
καί στον αφέντη του. Συνήθως ή αρραβώνα γινόταν στό σπίτι τής κόρης, 
άντιθέτως μέ τόν γάμο όπου έγινόταν στό σπίτι τοϋ γαμπρού. Σάν κόντευε ή 
ήμέρα ξαναρωτούσαν γιά δεύτερη φορά αν θένε αυτό τό συμπεθεριό γιά νά 
πάρουν τήν τελική άπόφασι, ΤΗταν σχεδόν πάντα καταφατική ή άπάντησις 
κι’ έτσι μέχρι τήν ήμέρα τών αρραβώνων καθημερινώς τά δυο σπίτια έστελ
ναν χαιρετίσματα κι’ ευχές. Κατά τήν ήμέρα τών αρραβώνων, άπό νωρίς 
γέμιζαν τά δυο σπίτια άπό τούς εκατέρωθεν προσκεκλημένους. Οί συγγενείς 
κι’ οί φίλοι τοϋ γαμπρού, οί όποιοι πολλές φορές κουβαλούσαν φαγητά καί 
κρασιά γιά νά φάνε και νά πιούνε, νά μεθύσουν και νά γλεντήσουν μέχρι 
τό πρωί, στό σπίτι του, έτρατάροντο, μέ κρασί, τρεις - τέσσερες φορές. "Τ- 
στερα έβαζαν τά δώρα στό πανέρι καί τσδιναν σ’ ένα παιδί νά τό κρατα στό 
κεφάλι του καί ξεκινούσαν γιά τό σπίτι τής νύφης, όπου καρτερούσαν οί άλ
λοι καλεσμένοι. Ή  υποδοχή πού έγίνετο στό συγγενολόι τού γαμπρού, απ’ 
τό σπιτικό τής κόρης ήταν θερμή, καί ενθουσιώδης. Μέ γέλια καί χαρές τούς 
καλοσώριζαν. Τότε 6 νιος έπαιρνε τό πανέρι μέ τά δώρα καί τά πρόσφερε στή 
νιά. "Τστερα στρογγυλοκάθιζαν όλοι αναπαυτικά μέ μπόλικα μαξιλάρια γύ
ρω τους κι’ ή νύφη μ’ ένα δίσκο (ταμπλά) τούς κερνούσε. Μπροστά t r -ς βά
διζε μιά άλλη κοπελλιά γιά ν ’ άνοίγη τόν δρόμο. "Ολοι τής ηύχοντο καί τήν 
συνέχαιραν,. Σάν τελείωναν τά πρώτα κεράσματα ξανάβγαινε ή νύφη καί 
φιλούσε μικρών καί μεγάλων τά χέρια παίρνοντας καί διάφορα δώρα πού τής 
είχαν φέρει ή καί χρήματα. Τά δώρα τού γαμπρού καί τών καλεσμένων έμ
παιναν στη σκάλα σέ πανέρια γιά  νά τά ίδούν οί προσκεκλημένοι. Δίπλα ήταν 
καί τά δώρα τής νύφης προς τό γαμπρό. Μετά άπ’ αυτό τό τυπικό άρχιζαν 
τά όργανα, τό φαγοπότι κ ι’ ό χορός. Σέ κατάλληλη, στιγμή, ή νύφη έπαιρνε 
τά ζαχαροκούκια άπ’ τό πανέρι τού γαμπρού καί τά μοίραζε στούς παρευρι- 
σκομένους. Μ’ αυτό οί πάντες πού έλάμβαναν τά κουφέτα έγίνοντο μάρτυρες 
τών μελλονύμφων στον ουρανό καί στή γή. Τότε τό κέφι καί τό γλέντι έφθα
νε στό κατακόρυφο. Φρόντιζαν ποιος θάχη μεγαλύτερο μαντήλι στά χέρια 
γιά  νά παρασύρη στό χορό τούς άρραβωνιασμένους. 'Ό τα ν  πιά προχωρούσε 
ή ώρα αρκετά, άπεφάσιζαν νά αποχωρήσουν γιά  τά σπίτια τους καί νά ή-
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συ χάσουν. Φεύγοντας, 6 γαμπρός έπαιρνε τά δώρα τής νύφης, τά οποία πάλι 
τά έδιδε σ’ ένα παιδί για νά τά μεταφέρη στο σπιτικό του. ’Έτσι τελείωνε 
ή τελετή τοΰ αρραβώνα. Κοντά σ’ αυτά όμως άς πούμε δυο κουβέντες καί γιά 
τις ακολουθούσες συνήθειες και έθιμα των άρραβωνιασθέντων. 'Όσο καιρό 
θά ήσαν άρραβωνιασμένοι και μέχρι τής ήμέρας τού γάμου μένανε ό ένας 
μακρυά απ’ την άλλη. Πολλές φορές αι>τή ή άπομάκρυνσις κρατούσε ένα και 
ένάμισυ χρόνο έως οτου έτοιμασθούν γιά την μεγάλη χαρά. Σπάνια ή νύφη 
κατοικούσε στο σπίτι τού γαμπρού ή τ’ αντίθετο. Μονάχα δυο ή τρεις φορές 
έβλέποντο σ’ ολο αύτδ τδ διάστημα κι’ αύτδ συν έβαινε την σαρακοστή, οπότε 
έπαιρνε ή πεθερά την νύφη και την πήγαινε νά μεταλάβη, '"Γστερα τήν έ
φερνε σπίτι και τήν είχε μουσαφίρισσα. ’Ά ν  λάχαινε νά βρίσκεται έκεΐ κι’ 
δ γαμπρός, έχει καλώς, έβλεπε τήν νύφη, άν όμως είχε δουλειές, τότε μόνο 
το Πάσχα θά είχε αυτήν τήν ευκαιρία καί χαρά. Κατά τδ έθιμο δ άρραβω- 
λ'ΐαστικός έπρεπε νά έτοιμάση μιά λαμπάδα γιά τήν αρραβωνιαστικιά του 
ίση μέ τδ ανάστημά της, νά τήν ξομπλιάσουν (στολίσουν) και νά είναι έτοι
μη. ’Επίσης έτοίμαζε τδ σπίτι του κι’ άπδ μέρους του, μιά μεγάλη κουλούρα 
(κουλίκι) μέχρι πέντε όκάδας, νά στολιστή κ ι’ αυτή καί μαζί μέ κόκκινα αυ
γά νά άποσταλούν στη κοπελλιά τήν Μεγάλη Πέμπτη, σάν ένα είδος προ- 
σκλήσεως. Κι1 ή αρραβωνιαστικιά επίσης ήταν υποχρεωμένη τήν ίδια στι
γμή πού έλάμβανε αυτά τά δώρα νά στείλη στο ίδιο περίπου μέγεθος κουλού
ρα κι’ αυγά καθώς κι’ ένα ζευγάρι ώραια μάλλινα καλτσούνια. Αυτά ήταν ή 
αποδοχή τής προσκλήσεως. Τδ Μεγάλο Σάββατο τδ βράδυ ή νύφη έπρεπε \ά  
είναι καθ’ όλα έτοιμη, γιατί τή νύχτα θαρθή ή πεθερά της νά τήν πάρη σπίτι 
της και νά τήν εχη μουσαφίρισσα τδ Πάσχα γιά τρεις μέρες. Μόλις χτυπή
σει ή καμπάνα τδ ζευγάρι ντύνεται καί στολίζεται κι’ ό πεθερός δίδει στά χέ
ρια τής μελλόνυμφής του τήν λαμπάδα τού γυιού του κι’ όλοι μαζί ύστερα 
τραβούν στην εκκλησία. Μετά τδ πέρας τής εκκλησίας γυρίζουν στο σπίτι, 
όπου κάθονται στδ τραπέζι τδ πασχαλινό, τσουγκρίζοντας αυγά καί ευχόμε
νοι στους άρραβωνιασμένους καλά στέφανα. Στη δεύτερη Άνάστασι πάλι, 
πηγαίνουν στην εκκλησία, κι1 όταν ξαναγυρίζουν σπίτι γίνεται διασκέδασις., 
Κατ’ αύτάς τάς τρεις ήμέρας ή νυφοϋδα είναι υποχρεωμένη ν ’ άκολουθή τά 
πεθερικά της οπού πηγαίνουν νά έπισκεφθούν καί νά γειτονέψουν. Σάν τε
λείωναν οί τρεις μέρες ή κοπελλιά παρεδίδετο στους γονείς της. Ά πδ εδώ 
καί πέρα άρχιζαν οι προετοιμασίες τού γάμου μέ πολλή έντασι, γιατί πια ή ή
μερα τού γάμου είχε όρισθή. "Ήταν δέ πάντα ή ήμερα αυτή Κυριακή,

Ό  Γάμος.
Ή  προετοιμασία γιά τδ γάμο ήταν γεμάτη κόπο κι1 αγωνία. Ή  οικο

γένεια τής νύφης έπρεπε νά έτοιμάση μέσα σ’ αύτδ τδ χρονικό διάστημα 5-6 
πανέρια γεμάτα λογής - λογής δώρα γιά  τά πεθερικά, γιά  τούς άνδραδέλ-
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ψους, για τις άνδραδέλφες και για τον κουμπάρο, δ όποιος ήταν σχεδόν πάν
τα ό άνάδοχος (ο νουνός) τού γαμπρού. Έ ν  τω μεταξύ ό γαμπρός, μιά έδδο- 
μάδα πρίν από τό γάμο, πήγαινε στον νουνό του (άν ζοΰσε) κι’ άφοϋ τοΰ φ ι
λούσε to χέρι έλεγε: «Νουνέ μου, εγώ θά παντρευθώ κι’ ήλθα νά σε ειδοποι
ήσω νά έτοιμασθής μέχρι τήν ερχόμενη Κυριακή και νά έλθης νά με στεφα- 
νώσης^. Ό  δέ άνάδοχοε του, άν είχε τήν διάθεσι καί τήν ευχέρεια, ελεγε στό 
μελλόνυμφο (κτπτιστικό του : «Είμαι έτοιμος, βαφτιστικιε μου, κι’ οποία ώρα 
με χρειασθής, νά έλθης νά με πάρης». "Αν όμως ήταν λυπημένος από κά-

Έ να ς άπό τούς τελβυταίους γάμους εις Σαμμάχοβον, 
τοΰ Κ.Τ. Βουτσοτίΰύλου συνεργάτου τοΰ β ιβλίοο  (1921).

πόδιζε, τότε έδιδε τήν ευχή του και έπέτρεπε στον βαπτιστήρα του νά βοή 
για κουμπάρο οποίον άλλο ήθελε. Σαν έτακτοποιεΐτο τό ζήτημα τοΰ κουμπά
ρου, άρχιζαν οί προσκλήσεις των συγγενών και των φίλων γιά τον γάμο. 
Ή  ήμερα άνηγγέλλετο σ’ ολο τό χωριό και κοπελλιές σέ κάνιστρα στολισαέ- 
να, έμοιραζαν τά προσκλητήρια (προσκαλεστήρια). Αυτά ήσαν γιά μέν τούς 
νέους πέντε * έξη μοσχοκάρφία (γαρύφαλα) τυλιγμένα σ’ ενα χαρτί, γιά τά 
κορίτσια ήσαν τέλια (χρυσό σύρμα), στά δέ ανδρόγυνα μονάχα μοσχοκάρ- 
φΐα. "Οποιος έπερνε αυτά, ήταν καλεσμένος. Στό γάμο ήσαν ελεύθερα νά 
πάνε δλα τ’ αγόρια. "Ομως απ’ τά κορίτσια μόνο τά πιο συγγενικά, δηλαδή 
οι ξαδελφάδες τής νύφης. Οί γιορτές τοΰ γάμου στά παλιά χρόνια άρχιζαν 
Τετάρτη τής έβδομάδος και κρατούσαν μέχρι τήν Δευτέρα. ’Αργότερα άρχι
ζαν απ’ τήν Παρασκευή. Ε μ είς  όμως θά καταπιαστούμε μέ τό παλαιό ιερό 
έθιμο. Τήν Τετάρτη λοιπόν τ1 απόγευμα μαζεύονταν τά κορίτσια, οχι όρψα-
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νά όμως, κι1 απ' τις δυο οικογένειες χαΐ τραγουδώντας έτοΐμαζαν τδ προζύμι 
για τδ -ψωμί του γάμου. Την έπομένη τδ πρωί μέ χορούς έτοΐμαζαν το ζυμά
ρι, υστέρα τόπλαθαν κι’ έφτιαχναν τά ψωμιά, τά όποια έστελναν στδ φούρνο. 
Τδ ψωμί αυτό, απ' τά χέρια τόσων χοριτσιών ήταν νοστιμιότατο. Τδ βράδυ 
τής Πέμπτης οί συνομήλικες τής νύφης, την έλουζαν τραγουδώντας της τά 
χαθωρισμενα τραγούδια τού γάμου. Την Παρασκευή φθάνανε τά όργανα 
κι! άρχιζαν μέ τραγούδια καί χορδ τά κινιάσματα. ’Έθιμο ήταν όλα τά προ
σκεκλημένα κορίτσια νά κινιαστούν μαζί μέ την νύφη. Τδ κίνιασμα ήταν νά 
βάλουν τά νύχια τους στδ κινά. ΤΗταν ένα είδος βάψιμο των νυχιών. "Πατέ
ρα δουκιάζανε (έδίπλωναν) τδ τσεγίζι (προίκα) τής νύφης. Μέ επισημό
τητα καί μέ πολύ φαντασία τά τοποθετούσαν σέ περίβλεπτο μέρος τού σπιτιού, 
όπου δλα τά κορίτσια μέ προσοχή τά περιεργάζονταν καί τά θαύμαζαν έ
να πρδς ένα, ευχόμενα μεταξύ τους, κρυφά καί φανερά καί στά δικά τους. 
Καθ' δλην τήν διάρκεια τού κινιάσματος καί τού δουκιάσματος έψαλλαν τδ 
εξής νυφιάτικο τραγούδι:

Νυφάδα, Νυφάδα μ’ καί τί πολύ άργησες
Καί τί καλδν πού διάλεξες,
τδν σιγανό, τδν ταπεινό, τδν άξιο τδν περήφανο.

Τήν ίδια ώρα πού κινιάζανε τήν νύφη, λέγεται ότι έκτδς άπ1 τά νύχια 
βάφανε καί τά μαλλιά της. Ό  γαμπρός πάλι ώδηγεΐτο άπδ τούς συνομηλί
κους του στδ λουτρό για νά λουστή. Τδ Σάββατο μετεφέρετο ή προίκα στδ 
σπίτι τού γαμπρού. Αυτή έφορτώνετο σέ βωϊδάμαξα κι’ άπετελεΐτο άπδ στριό- 
ματα, παπλώματα, υφαντά δίμητα, σεντόνια, μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες, κι- 
λίμνια, κάπες, κετσιές, τρεπετσιές κι1 εσώρουχα. Ή  μεταφορά έπαιρνε χα
ρακτήρα παρελάσεως. Μπροστά πήγαιναν τά όργανα, κατόπιν τά δώρα τής 
νύφης (τά μποχτσαλίκια), προοριζόμενα γιά τά πεθερικά καί τδ γαμπρό. Υ 
ποκάμισα, κάλτσες μάλλινες χειροποίητες απ' τή νύφη, εσώρουχα καί μανδή- 
λια αποτελούσαν τά μποχτσαλίκια. 'Πατέρα απ’ αυτά ήρχετο τδ «τσεγίζι» 
περκρρουρούμενο άπδ νέους καί κατόπιν οί καλεσμένοι. Οί δίσκοι καί τά πο
τήρια μέ τδ κρασί κερνούσαν στην ύπαιθρο τούς καλεσμένους τού γαμπρού, 
έως δτου φθάση ή συνοδεία μέ τήν προίκα. Σαν έφθανε, τήν τοποθετούσαν 
σιού γαμπρού τδ σπίτι πιά κ ι’ όλοι οί προσκεκλημένοι συνέχαιραν τούς συμ
πεθέρους έπισήμως. 'Ηστερα, έπιάνοντο στδ χορδ μέχρι πού νά νυχτώση. 
Πολλές φορές άποβραδύς έγίνετο καί τδ ξύρισμα τού γαμπρού, στδ τέλος τού 
χορού. Σαν ξημέρωνε ή Κυριακή οί καλεσμένοι στήν ώρισμένη ώρα έσπευ
δαν στδ σπίτι απ’ όπου τούς κάλεσαν. Οί καλεσμένοι τής νύφης στδ σπίτι 
της, τού γαμπρού στδ δικό του καί τού σύντεκνου ή κουμπάρου, γιατί κι’ αύ- 
τός προσκαλούσε επίσης, στδ δικό του τδ σπίτι. Τά ελεύθερα κορίτσια στό
λιζαν τήν νύφη μέ χρυσά τέλια στά μαλλιά, μέ λουλούδια, γιρλάντες καί πέ
πλα, στδ σπίτι της, τραγουδώντας καί χορεύοντας. Στού γαμπρού τδ σπίτι
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πάλι, ολοι. οί νεαροί, όχι βέβαια οί ορφανοί γονέων, μαζί κι' ό προσκαλεσμένος 
μπαρμπέρης (κουρέας) μπαρμπέριζαν τον γαμπρό. Στην αρχή ξύριζαν δυο 
νέους τής παρέας καί μετά τον γαμπρό. Τον κάθιζαν βάζοντας του τά πόδια 
μέσα σ’ ένα μεγάλο ταψί νά πατούν. Ό  κουρέας, μέσα σέ τραγούδια άστεϊα, 
ανέκδοτα καί μέ τή συνοδεία των οργάνων περιποιείτο τον γαμπρό. Τον έμ- 
παρμπέριζε μέ πολύ επιμέλεια, ενώ οί νέοι τραγουδούσαν στον κουρέα καί 
στο γαμπρό,

Μπαρμπέρη μ’ τά ξουράφια σου νά τά μαλαματώσης 
κ' εδώ τον άξιο νιόγαμπρο νά μή τον αίματώσης.

Μετά τδ ξύρισμα έφευγε ό κουρεύς κι’ έμεναν οί νεαροί νά τον ντύσουν. 
Στην ίδια θέσι τον ξεγύμνωναν όλότελα κι’ άρχιζαν νά τον ντύνουν μέ τά 
δώρα τής νύφης. Τού φορούσαν δυο σώβρακα, τδ ένα ακανόνιστο, δυδ ζεύγη 
κάλτσες, καί στοΰ σωβρακιού καί τού πανωβρακιού τά βρακοζώνια έδεναν 
ένα μαυρομάνικο μαχαίρι.Στδ τέλος τού φορούσαν τδ ολοκαίνουργιο γαμπριά
τικο κουστούμι. Καθ’ 5λη την διάρκεια τού αλλάγματος τών ρούχων τού έ
ριχναν ρύζι, σιτάρι καί ζαχαροκοΰκκια. Κ ι’ αυτός, πατούσε έπάνω σ' αυτά 
για ναχη καλδ ριζικό, (ή όμοιότης απ’ τδ ρύζι) τά αναγκαία για τή ζωή 
του (τδ στάρι) καί τή γλύκα τού χαρακτήρα σαν τά ζαχαροκκούκια. Τά όρ- 
γανα συνέχεια έπαιζαν παραπονιάρικους σκοπούς πού συγκινούραν τούς πα- 
ρευρισκομένους καί πρώτα τον γαμπρό. Σάν τον έτοίμαζαν, έπιαναν τδ χάλ
κινο ταψί καί τον σήκωναν ψηλά φωνάζοντας. «“Αξιος, άξιος, άξιος». Τον 
κρατούσαν εκεί ψηλά έως πού νά τάξη κάτι. Συνήθως προσέφερε χρήματα 
ή ένα γλέντι μέ κρέατα καί κρασί, μια ώρισμένη ημέρα μετά τον γάμο. Τότε 
τδν κατέβαζαν. Τδ τραγούδι πού έλεγαν στ’ αλλάγματα ήταν :

“Αλλαξε τώρα ό γαμπρός καί βάζει τδ χρυσό του 
καί περιμέν’ τή πέρδικα ν ’ άρθη στην αγκαλιά ίου.

Ντυμένος, μυρωμένος, ξυρισμένος, έτοιμος ό γαμπρός καί μετά τά κερά
σματα ξεκινούσαν ολοι, αύτδς κι’ οί προσκεκλημένοι του, μέ χορούς καί τρα
γούδια, προηγουμένων τών όργάνιον, για  νά πάνε νά πάρουν πρώτα τδν νου- 
νό — κουμπάρο. Στδ σπίτι τού τελευταίου περίμεναν οί καλεσμένοι του μ’ 
ανυπομονησία τδν έρχομδ τού γαμπρού. Σάν έφθανε, πήγαινε μπροστά στδν 
άνάδοχό του καί μέλλοντα κουμπάρο του, έκαμνε μετάνοια μέχρι κάτω, φ ι
λούσε τδ χέρι του καί κείνος χαρούμενος καί συγκινημένος κερνούσε τούς 
πάντας. Μετά ολη ή πομπή μαζί μέ τά δώρα τού κουμπάρου, πού πάνε μπρο
στά, κι’ είναι τά στέφανα, οί λαμπάδες, κολώνιες, λεβάντες, πούδρες, χτέ
νια, ψαλίδια, κορδέλλες καί κουφέτα, καταφθάνουν στδ σπίτι τής νύφης. Τδ 
συμπεθεριό όλάκαιρο ανεβαίνει στδν γυναικωνίτη (τδν νυμφώνα) οπού πε
ριμένει ή νύφη έτοιμη, στολισμένη καί περικυκλωμένη άπδ ελεύθερες κόρες. 
Είναι σκεπασμένη μ’ ένα παράξενο πέπλο φτιαγμένο άπδ μικρά κομματά
κια άχυρο, περασμένα σέ κλωστές καί στά ενδιάμεσα ύπάρχουν σταφίδες.
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Κατόπιν εισέρχεται 6 γαμπρός, Στο χέρι του κρατά ένα πολύχρωμο μαντήλι 
γεμάτο ρύζι, κουφέτα και μερικά ασημένια νομίσματα. Φτάνει πλησίον τής 
νύφης. Δυο νεάνιδες ανοίγουν τον τεχνητό άχυροσταφιδοφτιαγμένο πέπλο 
κι1 εμφανίζεται ή μέλλουσα σύζυγός του, ενώ οί κοπέλλες τραγουδούν ταυτο- 
χρόνως;

Νυφάδα, νυφάδα μ ’ καί τί πολ’ άργησες.
Τότε ό γαμπρός κάνει μέ ιό πολύχρωμο μαντήλι τό σήμα τού Σταυρού 

στο πρόσωπο τής νύφης καί μετά διασκορπίζει τό περιεχόμενο τού μαντηλιού 
μέσα στο δωμάτιο, ρίχνοντάς το επάνω απ’ τό κεφάλι της. Τά μικρά παιδιά 
κατασκοτώνονται νά μαζέψουν τά νομίσματα καί τά κουφέτα απ' τό δάπεδο. 
Μετά από αυτό τό έθιμο έπαιρναν την νύφη οί παράνυφες καί μαζί μέ τά 
όργανα καί τούς προσκεκλημένους πήγαιναν στην εκκλησία, οπού έγίνετο ή 
τέλεσις τού μυστηρίου τού γάμου. Οί γάμοι έτελούντο κατά κανόνα στην 
εκκλησία καί σπανίως στο σπίτι, έκτος άν συνέβαινε τίποτε τό ασυνήθιστο. 
Μόνο εκείνος ή εκείνη πού ήρχετο σέ δεύτερο γάμο εκαμναν την τελετή στο 
σπίτι. Στο δρόμο τραγουδούσαν τό κάτωθι τραγούδι:

Διώχνεις με, μάννα διώχνεις με Δεν είν’ παιδί μ’ ή ξενητειά
κι’ αλήθεια προβοδάς με 
νά πάγω νά ξενητευθώ 
κι’ άλλου νά κατοικήσω.
Ή  Ξενητειά μέ χαίρεται 
κι1 ό τόπος μου μέ κράζει, 
μαχαίρι κόβει την καρδιά 
τά σπλάχνα μου σπαράζει. 
Ξένη έδώ, ξένη έκεϊ, 
κ’ οπού νά πάγω ξένη, 
καί πάν1 στην πέτρα νά σταθώ 
καί κεΐ ξενητεμένη.

μήλο νά τό μοσκίσης, 
νά πας κ’ εσύ νά μοσκιστής 
καί πίσω νά γυρίσης.
Ή  ξενητειά κ’ ό θάνατος 
στο ζύγι ζυγιασμένα 
ή ξενητειά παραβαρεΐ 
γιατ’ είναι (σ) νειδισμένη. 
Ξένη έδώ ξένη έκεΐ 
κ’ οπού νά πάγω ξένη, 
καί πά’ στην πέτρα νά σταθώ 
καί κεΐ ξενητεμένη.

Σάν έφθαναν στην εκκλησία, άν κατά τύχη έγίνετο άλλος γάμος, έ
κρυβαν την έξω ευρισκόμενη νύφη, ώστε νά μη άντικρύση ή μιά την άλλη, 
τό είχαν γιά κακό. Ό  γάμος έγίνετο σύμφωνα μέ τό τυπικό τής ’Ορθοδό
ξου Χριστιανικής Εκκλησίας. Μετά τό πέρας τής Ιεροτελεστίας οί νέοι έ
πιαναν τον κουμπάρο καί τον σήκωναν μέσα στην εκκλησία, φωνάζοντας γ ι’ 
αυτόν «άξιος, άξιος». Τότε αυτός τούς πρόσφερε χρήματα ή έταζε φαγο
πότι (ζιαφέτι). νΕτσι πιά συγκεντρωμένοι ολοι οί καλεσμένοι κατευθύνονται 
στού γαμπρού πλέον τό σπίτι, γιά τό «φίλεμα» δηλαδή τό γεύμα, πού παρετί
θετο, στο σπίτι τού γαμπρού καί πού τό περίμεναν μέ πολύ μεγάλη όρεξι. 
Φεύγοντας από την έκκλησία προηγουμένως έκαναν τό στεφανοφίλημα ή 
στεφανοχαιρέτημα. Πρώτα οί γονείς των παιδιών καί μετά ολοι οί υπόλοι
ποι, φιλούσαν τό Ευαγγέλιο, τά στέφανα καί τά μέτωπα των νεονύμφων, εύ~
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χόμενοι νά ζήσουν, ν’ αποκτήσουν χτήματα και παλάτια καί προ πόντιον να 
κάμουν καλούς κληρονόμους. Συνέχαιραν τον κουμπάρο ευχόμενοι «νά άξιω- 
θή νά βάλη και το λάδι ατά παιδιά των νιόπαντρων». Στο απίτι τώρα όλοι 
μαζί επιστρέφουν μέ ψαλμωδίες του παπά και τραγούδια των άκολουθοΰντων 
καί με μουσικές των οργάνων γιά νά εγκαταστήσουν τό νέο ανδρόγυνο. Έ- 
κεΐ τούς περίμενε τδ «ζΐαφέτι». Τούτο ήταν ανάλογο της οικονομικής ευχέ
ρειας καί καταστάσεως των νεόνυμφων. Πάντως ουδέποτε, τά φιλέματα ή- 
σαν πτωχικά, δσο κι’ άν ήσαν πτωχοί ot άνθρωποι, γιατί είχαν την έντΰπωσι 
πέος έπρεπε νά χαρούν, μιά κι’ ο γάμος μιά φορά γινόταν. Φώναζαν ειδικούς 
μαγείρους, πού μαγείρευαν λογιών - λογιών, φαγητά. ΙΙολλές οκάδες ψωμί 
ήταν έτοιμο καί πάνω από δέκα έιος είκοσι αρνιά καί κριάρια έσφάζοντο. 
Τδ τραπέζι έστρώνετο σ' δλο τδ σπίτι. Στά σαλόνια, στις τραπεζαρίες, στ1 άλ
λα δωμάτια μέχρι κάτω την αυλή, όπου τοποθετούσαν μεγάλες σανίδες σκε
πασμένες μέ κιλίμνια καί πετσέτες άπ1 την προίκα. Στο σαλόνι έπαιρναν τις 
τιμητικές θέσεις δ παπάς, ό νουνδς - κουμπάρος, οί νεόνυμφοι κι’ οι πιο στε  ̂
ναι συγγενείς. Οί άλλοι προσκεκλημένοι κάθονταν σ' άλλα τραπέζια, πιο μα- 
κρυά, καί στην αυλή έβαζαν τούς πολύ νέους καί τούς πτωχούς καί μακρύ- 
νους, πολύ μακρυνούς συγγενείς. Στην αρχή άρχιζαν μέ ορεκτικά καί ούζο 
γιά την όρε ξι κι1 υστέρα κατέφθαναν τά ποικίλα φαγητά καί τ' άφθονα 
κρασιά, πού τά κουβαλούσαν μέ κανάτες ξομπλιαστές. Τά γεύματα ήσαν λου- 
κούλεια καί συναγωνίζοντο οί άνδρες ποιος θά καταβροχθίση τά περισσότε
ρα. Οί σπητικοί περιποιούντο τούς πάντας, ώστε νά μ ή μείνη κανείς ανικανο
ποίητος καί νά λένε δτι στού τάδε την χαρά φύγανε τόσα πρόβατα, τόσες 
κότες καί τόσα καζάνια φαγητό. Μέσα στο «φίλεμα» υπήρχε πάντα τδ έθιμο 
νά προσφέρουν πρώτα - πρώτα στον κουμπάρο, τόση ύπόληψι είχε, καί μετά 
απ’ ολίγο έσερβίροντο καί οί υπόλοιποι καλεσμένοι. Κατόπιν άρχιζε ό χορός 
πού κρατούσε μέχρι πρωίας, άν κι’ ο κουμπάρος έφευγε πρώτος, σννοδευύ- 
μενος άπδ τούς καλεσμένους τού γαμπρού υποχρεωτικών, μέχρι τδ σπίτι του, 
όπου αυτός έκανε άλλα κεράσματα. Μετά τό πέρας των χορών καί τών τρα- 
γουδιών συνώδευαν τό ανδρόγυνο στο νυφικό κρεββάτι, οί γονείς τούς έδιδαν 
τις συμβουλές καί τις ευχές τους καί άπεχώρουν. "Ετσι γιά πρώτη φορά στη 
ζωή τους αυτές οί δυο ψυχές θά έμεναν μόνες μεταξύ τους. Την άλλη μέρα, 
Δευτέρα, τό απόγευμα έγίνετο ή άντίχαρα. Οί νέοι κ' οί προσκεκλημένοι τού 
κουμπάρου πήγαιναν νά βρούν τούς νεόνυμφους νά τούς ευχηθούν γιά την 
καινούργια ζωή πού άρχιζαν, τήν συζυγική. Κ ι’ ύστερα θά πάρουν οί πιο νέοι 
τά δώρα τού νουνοϋ καί θά τά πάνε στο σπίτι του. Κατόπιν άρχιζε καινούργιο 
φαγοπότι καί χορός. Ή  άντίχαρα ήταν .πιο απλή καί πιο χαρούμενη γιορτή. 
Οί πιο μεγάλοι έκάθηντο κοντά στο τζάκι καί κουβέντιαζαν, γελούσαν μέ κω
μικές ιστορίες καί διηγούντο όμορφα παραμύθια, πού έτρελλαίνετο ή μίκρο- 
νεολαία ν ’ άκοΰη. Οί νέοι όμως χόρευαν μαζί μέ τις νιές, άλλάζοντας κάθε
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λίγο το σχοτό μέχρι πού νά χορέψουν τδ «Πώς το τρίβουν το πιπέρ’ τοΰ δια- 
βόλ1 ot καλογέρου, οπού 6 αρχηγός τοΰ χορού (6 Ίτσερλής) έκανε δικά τον 
οχέρτσα σ' αυτό τδ χορδ xt1 οί άχολουθούντες ύπεχρεούντο νά συμμορφώνων- 
ται μέ τις έκάστοτε κωμικές χινήοεις τού αρχηγού. Είχε πολύ χέφι ή αντί- 
χαρα. Την χαραυγή διελύετο κι’ οί χαλεσμένοι έφευγαν αφού τούς κερνού
σαν για τελευταία φορά στή σκάλα τού σπιτιού κι’ εκείνοι ευχόντουσαν στούς 
νεόνυμφους νά ζήσουν «πολύχρονοι και στερεωμένοι», Σάν τέλειωνε και ή

Οικογενειακή φ ω το γρ α φ ία  τοϋ Κ . Τολήνα (1896)

άντίχαρα κι’ έφευγε κι’ δ τελευταίος καλεσμένος, ένας ανακουφιστικός ανα
στεναγμός έφευγε απ’ τά στήθια των κουρασμένων σπιτικών λέγοντας «Π άει 
κι’ αυτό». Τρεις ήμέρες έπρεπε, ήταν υποχρεωμένος, δ νιόγαμπρος νά μεί- 
νη σπίτι, έκτος την δεύτερη μέρα που πήγαινε μέ τόν παράγαμπρο στην α
γορά νά ψωνίση, γιά τδ έθιμο, καί νά γυρίση γρήγορα σπίτι. Τήν Τετάρτη 
ημέρα έπαιρνε τήν γυναίκα του, ντυμένοι κι’ οί δυό με τΙς καλές τους φορε
σιές και πήγαιναν στην έκκλησία πρώτα, οπού άναβαν κεριά καί άσπάζον- 
ταν τις άγιες εικόνες. Μετά τραβούσαν γιά  τδ σπίτι τού κουμπάρου - νουνού, 
οπού φθάνοντας, φιλούσαν τδ χέρι του πρώτα καί τής νουνας ύστερα, παίρ
νοντας τις ευχές τους γιά  τδν συζυγικό βίο τους. Στδ τέλος τής έβδομάδος 
τδ ανδρόγυνο πήγαινε νά μείνη λίγες μέρες στο σπίτι των γονέων τής νύφης. 
Στις είκοσι ήμέρες πλήθος άπδ γυναίκες έπερναν τήν νύφη, καθώς καί α
γόρια τδν γαμπρό καί πήγαιναν νά τους πλύνουν καί νά τούς λούσουν στδ 
λουτρό. Έχει τραγουδώντας, τούς τριγύριζαν τρεις φορές μέσα στδ λουτρό 
μέ τραγούδια καί μέ γέλια. Μ1 αυτή τήν πραξι πιά κλείνει τδ κεφάλαιο τού

«ΘΡΑΚΙΚΑ» 18
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γάμου για κάθε νέο και νέα πού παντρευόταν. Αυτές τις συνήθειες τις δια
τήρησαν οί Σαμμακοβΐτες μέχρι τά τελευταία έτη. Τό μόνο πού δεν διετηρή- 
θη, παρά για όσους βαστοΰσαν τά οικονομικά τους κότσια, ήταν τδ έθιμο 
τοΰ φιλέματος. Ό  πρώτος πού τδ κατήργησε αυτό τδ έθιμο ήταν ό μακα
ρίτης ό Κωστής ό Τολήνας, ό οποίος έπί πολλά ετη διετέλεσε Επίτροπος τής 
εκκλησίας τοΰ Σαμμακοβίου, Αυτός όταν παντρεύτηκε δεν έκαμε τίποτε α
πό τά παραπάνω, μόνο έστειλε, αντί γιά μοσχοκαρφια, προσκλητήριο τυπω
μένο, τδ οποίο έγραφε τά έξης: «Αύριο Κυριακή (ημερομηνία) τελοΰμεν 
τούς γάμους μας έν τή οϊκίρ τοΰ πενθεροΰ μου, προσκαλεΐσθε περί ώραν 3 μ.μ. 
όπως τιμήσητε αυτούς μετά τής έντιμου οικογένειας σας. Ό  Γαμβρός Κ. 
Τολήνας», ‘Όσοι πήραν τδ προσκλητήριο έδαγκώθηκαν. Κατάλαβαν πώς τδ 
φίλεμα είχε θυσιασθή στο βωμό τοΰ νεωτερισμοΰ. Πολλές φορές τδ τραπέζι 
στοίχιζε, ολάκερη περιουσία. Γ ι’ αυτό έλεγε χαριτολογώντας: «Ελάτε γνω
στικοί νά φάτε τοΰ τρελλοΰ τδ βιό». ’Έκτοτε άρχισε νά εξαφανίζεται τοΰτο 
τδ έθιμο τοΰ φιλέματος καί λύθηκε τδ πιδ σοβαρό πρόβλημα τοΰ γάμου. Μ* 
αυτό τδ «άλά - φράγκα» τοΰ Ταλήνα γλύτωναν τά έξοδα τών μαγείρων, 
γιατί τά φαγητά έπρεπε νά είναι στο ύψος τής περιστάσεως, τά έξοδα τών 
σερβιτόρων, γιατί έπρεπε νά περιποιηθοΰν πλούσιους καί φτωχούς μήπως 
καί παραπονεθή κανείς καί έκτεθή τδ σπίτι, χώρια τά έξοδα τών φ'αγητών. 
Καί στά μετέπειτα χρόνια;πολλοί ήσαν εκείνοι πού σχωρνοΰσαν τόνηΤολήνα 
πού πρωτοπαρουσίασε αυτό τδ «άλά - φράγκα» έθιμο.

Τ Ο  Ψ Ι Κ Ι  ( Ψ ί κ ι ) . ( 1)

Φήμη είχε βγή καλή, σ’ ολόκληρη την Θράκη, γιά τις γυναίκες τοΰ Σαμ
μακοβίου. ’Α π’ την Άδριανούπολι μέχρι κάτω την Τυρολόη καί την Ραι- 
δεστό, καθώς καί σ’ όλα τά γύρω χωριά ήξεραν γιά τις Σαμμακοβίτισσες 
κοπελλιές, πώς ήσαν εργατικές καί προοδευτικές, Ή  φήμη τών προτερημά
των τους αυτών έφερνε καί την τύχη τους. Κ ι1 έτσι έλύετο τδ πρόβλημα τής 
άποκαταστάσεως μερικών κοριτσιών, χωρίς τήν πειθώ τής προίκας, Δέν ύφί- 
στατο μόνο αυτό τδ πρόβλημα, οτι υπήρχαν κορίτσια ορφανά καί πτωχά, 
πού δέν μπορούσαν αλλιώς πώς νά παντρευθοΰν, αλλά είχε γεννηθή καί τ' 
άλλο, οί γυναίκες ήσαν τουλάχιστον είκοσι καί τριάντα τοίς εκατόν περισ
σότερες απ’ τούς άνδρες. Δέν έφθαναν οι Σαμμακοβίτες νά παντρευθοΰν 
Σαμμακοβίτισσες, έκτός κι’ άν μερικοί έπαιρναν δύο. Αυτή ή μ ή κανονική 
κατανομή τών φύλων ήτο φυσική, άφοΰ μέσα στον πληθυσμό είχαν συγχω- 
νευθή τόσοι άλλοι κάτοικοι άπδ τά γύρω καί πέρα χωριά. "Έτσι λοιπόν έ- 
γίνοντο γάμοι αρκετοί μέ ξενοχωρίτας. Αύτά τά συνοικέσια ώνομάσθησαν

1. Είναι ή βυζαντινή λέξις ό ψ ί κ ι ο  ν {έκ του λοτην. obsequium καί σημαί
νει : συνοδεία, πομπού καί Kiqc έπί νύμφης.
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ψιχία. Κατά καιρούς έφθανε στο Σαμμάκοβο χανένας έμπορος, ή χαΐ ζωέμ
πορος για ν’ άγοράση πρόβατα ή ότι άλλο έβγαζε δ τόπος. Έ χει στη κουβέν- 
τα καί στη φιλοξενία τον από τον πουλητή, 6 ξένος έξέφραζε την επιθυμία 
του νά άποχαταστήση τον γυιό του μέ μια Σαμμακοβίτισσα, πού αχούσε για 
τά τόσα προτερήματα της, για την έργατικότητα χα'ι τήν νοιχοχυρωσύνη της. 
Μια τέτοια άποζηιά τό σπίτι του. Τότε ό πωλητής, συνήθως άνθρωπος πε
πειραμένος, υπεδείκνυε, τή βοηθέίμ χαι τής γυναιχός του, τήν χοπελλιά. Φώ
ναζαν τήν μητέρα της ή τον πατέρα της, άν είχε, χαί τά χουβέντιαζαν. Σχε
δόν πάντα έφθαναν σέ αίσιον πέρας όλα τά ψιχία, γιατί υπήρχε ή χατανόη- 
σις χ ι1 από τά δυο μέρη. Έχείνη τήν ώρα που κουβέντιαζαν ή χόρη ανύπο
πτη, καθισμένη στύν λάχχο (άρναλειό) χτυπούσε ρυθμικά τά ξυλόχτενα 
στο πανί καί σιγοτραγουδοΰσε:

Φαίνει ψιλά, κάμνει ψιλά ( 1) χαί σύρμα μασουρίζει, 
στους ουρανούς τό διάξεται, στους κάμπους τό τυλίξει, 
χ ι’ άναμεσού στή θάλασσα βάζ’ αργαλειό χαί φαίνει.
Μέ τετρακόσια χάρρουλα, μ’ έξήντα δυο σαΐττες 
χαι δώδεκα ξυλόχτενα καί δεκαχτώ πατήτρες.
Κελαϊδισμός του καρρουλιού χ ι’ ό χτύπος τής σαίττας
τον ήλιον έσχανδάλισε, στέκει σκανδαλισμένος
χι’ αργεί νά πάη στή μάννα του χ ι’ αργεί νά βασιλέψη.

Έχείνη τήν στιγμή έφθανε χ ι’ ή μάννα της μέ τό ευχάριστο μαντάτο. 
Τήν χτυπούσε ελαφρά στον ώμο χαί τής έλεγε μέ τον ακόλουθο αινιγματικό 
λόγο: «Κόρημ’ παράτα τό πανί σ’,..». Κ ι’ αυτή αμέσως καταλάβαινε τό νό
ημα τής φράσεως χαί τότε μάννα χαί χόρη αγκαλιασμένες δάκρυζαν γιά τ ’ 
ανέλπιστο αύτό προξενιό. Σέ λίγο χατέφθαναν οί συγγενείς χι* ot γείτονες 
χαί προσπαθούσαν νά άποσπάσουν περισσότερα άπ’ οτι ψιλοπληροφορήθη- 
σαν. Κι* έχείνη μέ μπόλικο καμάρι τούς έλεγε: «Τήν χόρη μ’ τή ζήτα ένα 
άρχοντόπουλο στή Στράντζα». Κ ι’ άρχιζε νά λέη τά καθέκαστα. "Ολοι τότε 
μέ χαρές καί μέ ευθυμία έπιαναν τό χέρι τής νύμφης καί τήν συνέχαιραν 
ευχόμενοι καλορίζικο ταίρι». νΑν προτιμούσε τό κορίτσι νά ξενητευθή γιά 
νά μπή σ’ ένα καλύτερο κόσμο καί ν ’ άλλάξη δ τρόπος τής ζωής του, άποφά- 
σιξαν τον γάμο πολλές φορές χωρίς καν νάχουν γνωρισθή ό γαμπρός χ ι9 ή 
νύφη. 'Ωρίζετο τότε ή ημέρα πού θά ήρχετο τό ψίκι νά πάρη τήν χόρη. Τό 
ψίχι ήταν τό συγγενολόι τού γαμπρού πού έρχόταν μ* άλογα χ ι9 άλλα ζώα, 
έπειδή βέβαια τά έδάφη ή σαν ορεινά, ή μέ πολυτελέστατες Τσέργιες (άμα
ξες σερνόμενες μέ βώδια), μέ κινιασμένα (βαμμένα) τά μέτωπα των ζώων, 
βουβαλιών ώς έπί τό πλεϊστον, γιά νά πάρουν τήν νύφη. Ή  τελετή τής πα
ραλαβής της ήταν συγκινητική μά καί διασχεδαστιχή συνάμα. Περιμένοντας
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τούς γονείς τοΰ γαμπρού καί τους άλλους νά έλθουν, τά κορίτσια δλων των 
συγγενών τής χάρης κι’ δλο το χωρίο καμμιά φορά, προσπαθούσαν νά βοη
θήσουν την νύφη νά προλάβη νά τά έτοιμάση δλα γιά νά φανή αντάξια τής 
τύχης της χαΐ τής φήμης, των Σαμμακοβίτισσων γυναικών, Νάχη κι’ αυτή 
τδ «νάμ» της (τή φήμη) γιά τήν νοικοκυρωσύνη της χαί τά προικιά της, ο- 
σον αφορά τον ρουχισμό. Σάν έφθανε το συμπεθεριό, τδ ΰπεδέχετο δλο τδ 
χωριό γιά τήν τιμή που τοΰ έκαμε νά πάρουν κόρη τοΰ τόπου. 01 διασκεδά
σεις κι1 οΐ χοροί κρατούσαν δυδ καί τρεις μέρες. Μετά έντυναν τήν νΰφη και 
μ’ ευχές καί ενλογιες τήν ξεπροβοδοΰσαν. Τά κορίτσια, οι συνομήλικες, τήν 
κατησπάζοντο και κείνη τραγουδούσε σιγανά :

Παλληκάρια μ’ Πήρε μ’ άνδρα Τάταρο
κι* άνεψ(ι)λάρια μ’ πεθερά Τατάρισσα,
τί μέ βλέπετε τ ’ άντραδέλφια τά καλά
χα'ι μαραίνεστε; τόνα έψηνε τ’ αΰγά,
Μένα ή μάννα μ1 τ ’ άλλο τά καθάριζε,
μνιά μ’ έχει Και τδ τρίτο φώναζε:
καί μέ πάντρεψε ’Έ λα νύφη μου νά φας
πάνου στή Βλαχιά πέτρα καί περίδρομο ^
καί στή Ταταργιά. καί κοντάρι στο λαιμό. |·

Σαν έφθαναν στδ αμάξι γιά νά τήν ανεβάσουν, τδ εΰρισκφ|| μέ τρεις 
ρόδες. Τήν νύχτα ή μιά είχε κλαπή. ’Έπρεπε νά καλοπληρωθή ή παρέα των 
παλληκαριών τοΰ Σαμμακοβίου πού τήν έκλεψε, κατά τδ έθιμο, γιά νά τήν 
ξαναβάλη στή θέσι της καί νά ξεκινήση τδ αμάξι. Αΰτδ τδ θεωρούσε τιμή 
τδ μέρος τοΰ γαμπροΰ καί πλήρωνε. "Οσα περισσότερα έδιδε τδ συμπεθεριό, 
τόσο πιο ευυπόληπτος έθεωρεΐτο ό γαμπρός. "Τστερα αποχαιρετώντας τήν 
κόρη ολο τδ χωριδ έφευγε αυτή μέ τδ συμπεθεριδ στδν τύπο τους όπου1 περί- 
μενε ό γαμπρδς καί έγίνετο ό γάμος. Σπάνια, μά πολύ σπάνια, κόρη παν
τρεμένη μέ ψίκι καί ξενητεμένη αδικήθηκε. Κι* όταν ερχόταν στδ Σαμμάκοβο 
νά έπισκεφθοΰν τήν μάννα τους, προέτρεπαν τά συγγενικά πτωχά ή ορφα
νά κορίτσια νά βρουν ταίρι άπδ τήν ξενητειά καί μεσολαβούσαν γιά τέτοιου 
είδους συνοικέσια, τά οποία έφερναν σέ αίσιο πέρας.

Ή  γέννησις τέκνου,
Σκοπδς τοΰ γάμου, σύν τοϊς άλλοις, είναι ή τεκνοποίησις, ή διαΐώνισις 

τοΰ είδους. *Έτσι τδ πρώτο πράγμα πού φρόντιζαν οι νεόνυμφοι ήτο ή πρα
γματοποίησή τοΰ ονείρου κάθε κοπέλλας, νά γίνη μητέρα καί κάθε άνδοδς 
νά τον φωνάξουν πατέρα. Ή τα ν  φοβερδ πράγμα γιά μιά γυναίκα, ένεκα 
δικής της ύπαιτιότητος, είτε τοΰ άνδρδς της, άν κι’ αύτδ δύσκολα ήτο δυνα
τόν ν ’ άποδειχθή, νά θεωρήται στείρα. Έπιστεύετο οτι είχε τήν δυσμένεια, 
άν όχι τήν κατάρατου Θεοΰ. IV  αύτδ ή άμοιρη σύζυγος φρόντιζε διά παρα



κλήσεων χαΐ προσφυγής σε αγιάσματα χαΐ τάματα νά πετύχε τήν έξιλέωσι 
καί νά κατορθώση νά *άμη παιδί. 'Έτρεχε στούς γιατρούς, ατίς γιάτρισσες 
κι’ άχόμα χαί στίς μάγισσες. Κ ι’ dv xai τότε δέν έρχόταν τδ πολυπόθητο α
ποτέλεσμα, προσελάμβανε θετό τέχνο, γιά  νά μπόρεση νά ίχανοποιηθή μη- 
τριχώς πρώτα, μά χαί νά αποφυγή τό ονειδο τής ατεκνίας, Επομένως ή
ταν μεγάλη χαρά στο σπιτικά, οπού ή σύζυγος υστέρα απ’ όλίγο τεκνοποιού
σε. Άπεδείκνυε τήν γονιμότητά της. Ουδέποτε άκούσθηκε στον τόπο μας 
ή προσπάθεια δι* οίουδήποτε τρόπου θανατώσεως τού έμβρυου. Αυτό ήτο ά
γνωστον. Ά ντιθέτως σέ μεγάλη ύπόληψι ήσαν οΐ πολύτεκνοι. 'Ό τα ν  λοιπόν 
ή νεόνυμφος ήσθάνετο ότι εύρίσκετο σέ μιά κατάστασι διαφορετική, σέ μια 
κατάστασι ενδιαφέρουσα, τολεγε στη μητέρα της ή στην πεθερά της ή καί σ' 
άλλη συγγένισσα γυναίκα, ή οποία αμέσως έσπευδε νά τήν συμβουλεύση χαί 
νά προφυλαχθή, γιά νά μή πάθη τίποτε τό παιδί. Τής φορούσαν διάφορα 
φυλαχτά καί προσπαθούσαν νά ευχαριστήσουν κάθε έπιθυμία τής έγκυμο- 
νούσης μήπως καί πάθει κακό. Στο στόμα δέ των απλών αυτών γυναικών 
υπήρχαν τοϋ κόσμου οί Ιστορίες γιά τέτοιου είδους κακά έπακόλουθα. ’Έ θι
μο λοιπόν ήταν όλες οί γειτόνισσες νά φροντίζουν τις γυναίκες πού έγκυμο- 
νοΰσαν κ ι’ αυτές πάλι έπρεπε, κατά τά έθιμα πάντα, νά ακούουν καί νά έ- 
φαρμόζουν πιστώς τάς συμβουλάς. Μιά άπ’ αυτές ήταν νά προσέχη πολύ ή 
έγκυος γυναίκα, κατά το πρώτο τριήμερον τοϋ Φεβρουάριου, καί μάλιστα 
τήν ήμερα τής γιορτής τού 'Αγίου Συμεών, νά μην έργασθή, νά μή κάμη τί
ποτε, γιατί ό «'Άης Σιμός θά σημειώσ’ τό παιδί τ’ς στην κοιλιά τ ’ς». Αυτά 
ήσαν τά λεγάμενα «Σιμόγιορτα» ή «Συμνογιόρτια» τών έγκύων γυναικών. 
Άπηγόρευαν στίς γυναίκες πού περίμεναν παιδί απ’ τό πέμπτον μήνα τής 
κυήσεώς της νά έρχεται σ’ επαφή μ1 άσχημους ανθρώπους γιατί νόμιζαν οτι 
καί τό παιδί θά γεννηθή άσχημο. Γ ι’ αυτό φρόντιζαν νά πλησιάζη καί νά συ- 
νομιλή μέ όμορφα πλάσματα. Τό τί παιδί θά γεννηθή, οί μαίες τής έποχής 
εκείνης, τό προέλεγον από τό σχήμα τής κοιλιάς, τής μελλούσης μητέρας. 
"Αν τύχαινε νά είναι ή κοιλιά μακρουλή, τότε οπωσδήποτε τό παιδί ήταν α
γόρι, αν ήτο στρογγυλή καί πλατειά, τότε θά έγεννάτο θηλυκό.Κάποτε έφθανε 
κι’ ή ώρα τής γέννας. Μόλις άρχιζαν οί πόνοι, έφώναζαν τή μαμμή, ή οποία 
έσπευδε γιά τό σπίτι τής μελλούσης λεχώνας φέροντας μαζί της κι’ ένα σκα
μνί. Πρώτα ευχόταν στη γυναίκα «Καλή ευκολία καί καλή λευτεριά*, ύστε
ρα έπαιρνε ένα ποτήρι νερό καί έβαζε μέσα ένα κομμάτι απ’ τό φυτό «τής 
Π αναγιάς τό χέρι*. "Αν αυτό άνοιγε, τότε ό τοκετός θά ήτο εύκολος. Ή  
μαμμή αφού έκαμνε ολα αύτά, τά θρησκευτικής μάλλον φύσεως, άρχιζε τά 
δικά της «επιστημονικά* τερτίπια. Σάν έφθανε στο πιο κρίσιμο σημείο, στή 
διαρροή τών υγρών, κάθιζε τήν γυναίκα «στο σκαμνί* όπου διηυκολύνετο 
καί γεννούσε εύκσλώτερα. "Αν σταματούσαν οί πόνοι, τότε ή μαμμή γαργα- 
λούσε τον λάρυγγά της, ώστε νά τής προκαλέση τήν άηδία καί νά έμέση καί
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μέ τδ σφίξιμο τον εμετού νά γέννηση τδ παιδί. νΑν τύχαιναν εκεί κοντά γυ
ναίκες ξένες έλεγαν διάφορες ευχές και ήσαν υποχρεωμένες νά μένουν μέ
χρι τέλους του τοκετού. Μετά τδν τοκετδ προσεκάλουν τδν παπά, δ οποίος έ- 
καμνε αγιασμό και μ’ αυτόν έράντιζε την λεχώ και τδ μωρό. Άναλόγως τδ 
παιδί, ήταν κι' ή χαρά στδ σπίτι. Μεγάλη χαρά άν ήταν αγόρι, πιο μεγάλη 
άν ήσαν δίδυμα. Για τά κορίτσια, άν ήταν πρώτο, έχαίροντο κάπως, Ιδίως 
ή μητέρα, μά άν συνέχεια έβγαιναν κορίτσια, τότε, ο πατέρας τουλάχιστον, 
έθΰμωνε καί καθόλου δεν έχαίροντο. "Άν καμμιά γυναίκα γεννούσε δυο φο
ρές δίδυμα, τδ θεωρούσαν αφύσικο πράγμα και την μάννα την ώνόμαζαν 
«Σκύλα», γιατί αυτή μονάχα γεννά άνά δυο καί πάρα πάνω τά παιδιά της. 
Κ ι’ άν πάλι, σπάνιο πράγμα αυτό, τύχαινε γυναίκα νά γέννηση τρίδυμα 
τότε γινόταν μεγάλο σκάνδαλο. Τδ θεωρούσαν κακό οίωνδ γιά τδν τόπο κι1 
έπρεπε ή γυναίκα νά πεθάνη. Τόσο πολύ την περιφοονοΰσαν. ΤΙ λεχώ έμενε 
στδ κρεβάτι τουλάχιστον οκτώ μέρες και έπι σαράντα μέρες δεν έκαμε καμμιά 
δουλειά. Στις τρεΐς μέρες άλλαζε ή μαμή την Λεχώνα καί έπλενε (κολίγο 
παε) τδ παιδί μέσα σέ νερδ που τδχε προηγουμένως αλατίσει και ζαχαρώ* 
σει, γιά νά γίνη νόστιμο καί γλυκδ παιδί σάν μεγαλώσει. Ε π ’ ονδενί λόγιο 
άφηναν τήν γυναίκα, που γέννησε, μονάχη, έστω κι' άν μείνη κοτ^τά της ένα 
παιδί κΓ αυτό γιά νά μή κακοπάθη. Σάν έλθουν οί μέρες που πρέπει νά ση- 
κωθή, ή μαμμή αφού θύμιαζε όλα τά ρούχα που θά φορούσε, την^έβαζε καί 
πάταγε-σίδερο, κάποιο σιδηρένιο εργαλείο, τρεΐς φορές, ρωτώντας την, «τί 
πατά». Ινι αυτή απαντούσε ότι «πατά σίδερο». Τότε ή μαμμή έλεγε: «Σιδε
ρένια νά είσαι συ καί τδ παιδί σ’». Έ π ί σαράντα μέρες τδ παιδί κι’ ή μάννα 
του ήσαν ανεπιθύμητα, γιά τδν έξω κόσμο, μέχρις οτου πάη στήν εκκλησία 
κι’ έκκλησιασθή (νά σαραντίση) καί πάρη τήν ευχή του παπά. Μετά απ’ τδ 
σαραντισμδ ήταν ελεύθερη νά πάη δπου δήποτε. Γιά σαράντα μέρες δίπλα 
στη κούνια τοϋ παιδιού ή λάμπα ήταν αναμμένη, γιατί πίστευαν ότι πήγαινε 
ή τύχη κι’ οί μοίρες γιά νά «μοιράνουν» τδ μωρό καί νά γράφουν «τά γραμ
μένα» κι’ έπρεπε νά βλέπουν νά γράψουν, έπί των μετωπικών καί των κρο- 
ταφικών οστών τού νεογνού, τδ τυχερό του. Κο ο λαδς πίστευε «ο,τι γράψνε 
οί μοίρες δεν ξεγράφεται, ό κόσμος νά χαλάσ’ εκείνο θά γέν’». Μέσα στδ 
σπίτι, ή φροντίδα των γυναικών ήταν τδ μωρό, δίδοντας ξεχωριστή σημασία 
σέ κάθε γεγονός. *Όταν θά έβγαζε δόντια, οποίος τά έβλεπε πρώτος, έκανε 
δώρο στδ μωρδ ένα πουκαμισάκι, κ ι’ ή μητέρα έβραζε στάρι καί τδ πρόσφερε 
μέ ζάχαρι γιά νά τής εχόχηθούν «δπως σκίσανε τά σταροκούκκια έτσ’ νά σκι
στούν καί τά δοντάκια τ’ καί νά βγούνε». Τά νύχια τού μωρού μέχρι ένδς έ
τους δεν τά έκοβαν, από φόβο μή γίνη κλέφτης, σάν μεγαλιόσει. Μήτε τά 
μαλλιά έκοβαν μέχρι τήν βάφτισι τού παιδιού. Μετά τήν δύσι τού ήλιου ή 
πόρτα τού σπιτιού έκλεινε καί δεν έπιτρέπετο νά μπή κανείς μέσα, γιατί π ί
στευαν, πώς είναι κακδ γιά τδ μιορό. wAv κάποιος τού σπιτιού βρισκόταν έ
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ξω κι* έπρεπε νά είσέλθη, τότε έβαζαν στή πόρτα νά πηδήση ένα θυμιατήρι 
χαί μετά νά μπή μέσα. 'Τπήρχε μάλιστα ή έκφρασις «πηδά τήν κεραμίδαν.Μέ 
χίλιες προφυλάξεις χαί μέ χίλια δυό έθιμα, πού τά βάζουν σ’ έφαρμογή σέ 
κάθε περίπτωσι μεγαλώνει τό παιδί εΐτε είναι αγόρι είτε κορίτσι. Καί τότε 
στήν κατάλληλη πιά έποχή καί μέσα σ’ ορισμένο χρόνο έβάπτιζαν τό νεογνό.

Βάπτισ ις.

Τό χρόνο τής βαπτίσεως τόν ώριζε ό άνάδοχος, οπωσδήποτε πάντοτε με
τά την σαράντισι τής μητέρας ώς λεχούς καί τού μωροί). Ό  άνάδοχος ή σύν
τεκνος, συνήθως ήτο χάποιος από τούς φίλους, πού ήθελε νά συνδεθή περισ
σότερον μέ τήν οικογένεια τοΰ παιδιού, ή κάποιος συγγενής, δ όποιος πριν 
καν γεννηθή τό μωρό, ή κι’ όταν είχε γεννηθη έξέφραζε τήν έπιθυμία νά 
«βάλη τό λάδι». Πράγματι μόλις τό παιδί κ ι’ ή μητέρα σαράντιζαν, έστελ
ναν τό βρέφος εις τόν «σύντεκνο» νά τό Ιδή καί νά τό χαρή καί νά πή πότε θά 
τό βαπτίση ώστε νά κάμουν τάς αναγκαίας έτοιμασίας γιά  τό «κάλεσμα τού 
νουνού». Τήν παραμονή τής όρισθείσης ήμέρας, ό νουνός έστελνε στή μητέρα 
ένα ποτήρι λάδι καί μιά πλάκα μυρωδάτο «άβρεχο» σαπούνι. ’Ανήμερα τής 
βαπτίσεως ή οικογένεια με τήν μαμμή εστελνε δώρα μέσα σέ χάλκινο δίσκο 
στον νουνό. Π άντα στήν εκκλησία έγίνετο ή βάπτισις τού βρέφους, έκτός 
κι’ άν τό μωρό ήτο άρρωστο. Στήν έκκλησία ό άνάδοχος έφερε τά βαφτιστι- 
κά τού μωρού καί τ’ άναβόλι, (τό δώρο τού άναδόχου προς την μητέρα), τό 
όποιο συνήθως ήταν ύφασμα γιά φόρεμα. Μετά τήν τέλεσι τού μυστηρίου 
ή μαμμή ή ό κανδηλανάπτης, άναλόγως τού γένους τού άναδόχου, Ισήκω- 
ναν αυτόν καί τού ζητούσαν νά «τάξη». ’Εκείνος έταζε άναλόγως καί δ- 
πωσδήποτε έπρεπε νά τό τηρήση. Μέ τήν έκφώνησι τού όνόματος, τά μικρά 
παιδιά έτρεχαν στο σπίτι, γιά ν ’ αναγγείλουν τ ’ όνομα στόν πατέρα καί τήν 
μητέρα, οί όποιοι δεν έπετρέπετο νά παραστούν στήν έκκλησία. Αύτός πού 
πρωτόφερνε τό όνομα έπαιρνε τό πιο μεγάλο «μαρτυρικό» δώρο. Σέ λίγο κα- 
τέφθανε ό άνάδοχος μέ τό «άναδεξιμιό» στά χέρια. Τότε ή μητέρα έκανε 
τρεις μετάνοιες, φιλούσε τό χέρι του κ ι’ έπαιρνε τό μωρό στά χέρια της. Ε 
κείνος τής ηύχετο «Νά σέ ζήσ’ δ χριστιανός» κι’ έκείνη πάλι απαντούσε: 
«φκαριστού. Καθώς έβανες τό λάδ’ ν ’ άξιωθης νά βάν’ς καί τό στεφάν’». "Τ 
ότε ρα έγίνοντο τά κεράσματα καί μετά άπ’ αυτά έτοιμάζετο τό τραπέζι τοΰ 
σύντεκνου, τό όποιον ήταν ένα μέσον νά γλεντήσουν τό γεγονός. Τά καθή
κοντα, από αυτή τή στιγμή, τού άναδόχου ήταν νά στεφάνωση τόν άναδε- 
ξιμιό, ή τήν άναδεξιμιά όταν θά ήρχε'το ό καιρός. Ε ίς περίπτωσιν θανά
του τού πρώτου αναδεξιμιού, ό νουνός κατέβαλλε τά έξοδα τής κηδείας. Ε ίς 
περίπτωσιν θανάτου καί δευτέρου βαφτιστηριού, έπεβάλλετο ή-Αλλαγή τού 
άναδόχου, γιατί υπήρχε συνήθεια, ό άνάδοχος πού βάφτισε τό πρώτο παιδί, 
νά τά βαπτίση όλα. Επίσης ό άνάδοχος, μέχρις ότου, τό άναδεξίμι του γίνει
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πέντε χρόνων, χάθε παραμονή τής έορτής τών Φώτων έπρεπε νά στέλνη το 
«Φωτίκι», το οποίον 5έν ή το άλλο, από ένα καλάθι σαν τό μπόι του βαφτιστη
ριού και πιο μεγάλο, γεμάτο από φρούτα καί ζαχαρωτά καί επάνω - επάνω 
ενα μεγάλο κερί. "Οσο μεγαλύτερο ήταν το «Φιστίκι» τόση μεγάλη ή το κι' 
ή αγάπη τοΰ νουνού.Π ίταν μεγάλη αμαρτία στην οικογένεια, έτσι τά έθε- 
(οροΰσαν, νά προσβάλουν τον σύντεκνο. Γ ι ’ αυτό εις περιστάσεις, όπου έπρε
πε νά δεχθούν άλλο σύντεκνο, προηγουμένως προσπαθούσαν νά εξιλεωθούν 
στον πρώτο, διά καταλλήλου προπαρασκευής. λίέγα αμάρτημα τών γονέων 
ή το αν τό παιδί, γεννημένο ζωντανό, άπέθνησκε αβά π τι στον, διότι τού παι
διού ή ψυχή στον άλλο κόσμο δεν θά έφερε τον σταυρό τού βαπτισμένου. Έ- 
θεωρεϊτο φοβερό αμάρτημα, διότι έπίστευαν όα επί τρία χρόνια θά ήρχετο 
στον ύπνο τών γονέων καί θά τούς ενοχλούσε. Τό αβάπτιστο πριν τό θάψουν 
τό περνούσαν πέρα απ' το ποτάμι και εκεί τό έθαβαν, γιατί πίστευαν πώς άν 
δεν τό περάσουν απ’ τό ποτάμι, γυρεύει τ' όνομά τον καί θά πήγαινε νά βυ- 
ζαίνη τήν μάννα τον. Τό αβάπτιστο αγόρι τό έλεγαν «Δράκο» καί τό κορί
τσι «Πατσούρα*. Για νά μη συμβή λοιπόν κάτι τέτοιο, ή μαία μόλις εγεννα- 
το τό παιδί κι' έβλεπε οτι ήταν ασθενικό κι’ υπήρχε κίνδυνος νά πεθάνη έως 
ότου κληθή 6 ίερεύς νά τό βαπτίση, εκείνη τό κανδηλοβάπτιζε. ’Έπαιρνε δη
λαδή ενα κομμάτι βαμβάκι, τό βουτούσε στο λάδι τής κανδήλας, xcft έσταύ- 
ρωνε τό βρέφος παντού, "Τστερα τό έβάπτιζε στον αέρα σταυροειδών λέγον
τας τό σχετικό; «Βαπτίζεται ό δούλος τού Θεού τάδε, εις τό όνομα ιού ΙΤα- 
τρός καί τού Υίοϋ καί τού 'Αγίου πνεύματος ’Αμήν». Τό σύνηθες όνομα σ' 
αυτές τις περιπτώσεις ήτο: Ζήσος, Ζωίτσα, Στέογιος, Πολύχρονης, Χριστό
φορος κ. ά. "Αν ζούσε τό παιδί τότε τό όνομα που έβαλε ή μαμμή δεν τό άλ
λαζαν, άν πέθαινε πάλι τό κήδευαν σάν χριστιανό καί έθαπτετο στο νεκρο
ταφείο συνοδεία τού ίερέως. Τελειώνοντας τά έθιμα τού βαπτίσματος τής 
πατρίδος μας, θά αναφέρω κι' εκείνο τής αλλαγής τον άναδόχου. Εις περί- 
πτωσιν, ξαναείπαμε, πού πέθαιναν τά παιδιά, βαπτισμένα από ένα νουνό, 
θεωρούντες αυτόν ώς αίτιον τού θανάτου, άλλαζαν άνάδοχο, αλλά κατά τοι- 
ούτον τρόπον, ώστε ό νέος άνάδοχος νά είναι δώρον τής τύχης. 'Η  μαμμή α
φού έπαιρνε τό άρτιγέννητο μιαρό περιτυλιγμένο μέθα στα σπάργανά του 
τώβαζε πολύ πρωί στο δρόμο καί τό τοποθετούσε κάτω, αυτή δέ έκρύπτετο. 
Ό  πρώτος διαβάτης, άνδρας ή γυναίκα, μικρός ή μεγάλος, εχθρός ή φίλος, 
έπρεπε νά τό σηκώση στην αγκαλιά του καί νά τό παραδιαση στη μαμμή πού 
καιροφυλακτούσε καί τήν ίδια μέρα έγινε το άνάδοχος. Συνήθως κι’ αυτού 
τού μωρού τό όνομα ήταν χαρακτηριστικό μακροβιότητος όπως Ζήσος, Π ο
λύχρονης και τά ομοια. Ό  σύνδεσμος μεταξύ άναδόχου και άναδεχομένου 
ήτο πάντα πολύ μεγάλος. Ό  νουνός έτύγχανε μεγάλου σεβασμού από τούς 
αναδεξιμιούς του καί άντιστρόφως πάλΓ αυτοί άγαπιώνταν σάν παιδιά δι
κά του υπό τού άναδόχου.
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'Ό πω ς είδαμε, πιο πάνω, στις γιορτές χαΐ στα πανηγύρια σπουδαιότατο, 
άν όχι τον πρώτο ρόλο, είχε τό φαγοπότι. Μά οί Σαμμακοβϊτες δεν περίμε- 
ναν τις μεγάλες μέρες για νά απολαύσουν αυτή τή χαρά. Ή  αγάπη καί 5 
σύνδεσμος τών οικογενειών, πτωχών, ή καλοστεκούμενων, ήτα τόσο ανεπτυ
γμένα, πού δεν έχρειάζετο προειδοποίησις για  ξεφάντωμα. Σήμερα αυτά 
φαίνονται κάπως παράξενα μά τότε, ολα ήσαν αλλιώτικα. Κάθε οικογενειάρ
χης ένοιωθε ότι είχε τό δικαίωμα νά πάρη την φαμίλια του, χωρίς καν νά 
έχη είδοποιήσει την άλλη οικογένεια, ότι εκείνο τό βράδυ θά πήγαιναν νά 
τούς «γειτονέψουν» κα'ι νά συμφάγουν. ’Α π’ την άνοιξι μέχρι τον ερχομό τοϋ 
χειμώνα είχαν ένα σωρό δουλειές, πολύ κούρασι, και τέτοιου είδους επισκέ
ψεις ήταν δύσκολες. Δεν ήταν δυνατόν νά ξενυχτίσουν κουτσοπίνοντας. Τό 
καταχείμωνο όμως δεν υπήρχε πιο μεγάλη χαρά, από τό συντρόφιασμα στο 
φαγητό και στο πιοτό, Τό πρωί ό αφέντης τού σπιτιού έλεγε στη συμβία του: 
«Γυναίκα θά πάμε άπόψα νά γειτονέψουμε στοΰ τάδε τό σπίτι, τοίμασε τά 
πρέποντα». Και κείνη αμέσως άνοιγε φύλλο γιά μιλίνα (τυρόπηττα) καί κρε- 
ατόπηττα, έφτιαχνε διάφορα άλλα νόστιμα φαγητά, γέμιζε τις τσότρες κρα
σί (γιώργημα) έβαζε σ’ ένα δοχείο καί κάμποσα κομμάτια μεσίσκλη (έλα- 
φίσιο ξηρό κρέας) κι' ήταν ή παραγγελία τοϋ άνδρός της έκτελεσμένη. ,Ό  
πατέρας, αφού έπιθεωροϋσε κι’ έβλεπε πώς ολα ήταν καλά κι’ αρχοντικά, 
μάζευε την φαμίλια καί όλοι μαζί πήγαιναν στοϋ φίλου. Μπροστά, πήγαινε 
ό πιο μικρός μέ τον φανό, πίσω ερχόταν οί άλλοι μέ τά φαγητά, όλοι ντυμέ
νοι ζεστά. Ή  νοικοκυρά χωρίς ταραχή γιά τό ξαφνικό, σπεύδει νά τσύς κα- 
λωσορίση: «Πώς κι’ έκάμετε δά τήν άπόφασι νά καλωσορίσετε στο σπιτικό 
μας;» Τόση έγκαρδιότης πού έλεγες, πώς αυτή ή ίδια, οικογένεια προσκά- 
λεσε τήν απρόσκλητη. Κι1 όταν πάλι τύχαινε νά μήν είναι στο σπίτι ή οικο
γένεια, γιατί είχε πάει κι1 αυτή νά γειτονέψη, δεν άπογοητεύοντο οί ερχόμε
νοι, μόνο μέ τό ίδιο κέφι πήγαιναν στο σπίτι ένός άλλου φίλου. Σάν έμπαι
ναν τούς τύλιγε ή ζεστασιά, έβγαζαν τά ρούχα τους καί οί σπιτικοί παρελάμ- 
βαναν τά φαγητά τών επισκεπτών χωρίς νά τά ξεσκεπάσουν, αυτό ήταν μι- 
κροπέπεια, μήτε πάλι προσεβάλλοντο γιατί τά έφεραν. Τά τοποθετούσαν στο 
τζάκι γιά νάναι ζεστά καί έν τώ μεταξύ ό νοικοκύρης έσφαζε κόττες ή έβρα
ζε κρέας χοιρινό, πού πάντα υπήρχαν κομμάτια έτοιμα, ή ζαρκαδισιο από τό 
τελευταίο κυνήγι τού αφεντικού, ή κεμπάπι δίπηχο ή γουρουνάκι γάλακτος 
(μπλΐκος) στή σούβλα. Τά κορίτσια βοηθούσαν μέ απαράμιλλη προθυμία 
τήν νοικοκυρά νά προφτάση τις δουλειές. ^Εστρωναν τό τραπέζι σέ σχήμα Π 
μέ τό άνοιγμα προς τή φωτιά. ^Εβαζαν στο τραπέζι τά καθαρά κι’ όμορφο 
κεντημένα τραπεζομάντηλα. Στά δεξιά ήταν ή θέσι τοϋ μουσαφίρη καί άρι- 
στερά κι’ απέναντι τού νοικοκύρη. Π λάγι τους οί γυναίκες τους καί παρά-
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δίπλα τά παιδιά. Κ ι’ άρχιζε τό «μουχαμπέτι», τδ συμπόσιο, μέ άστεΐα κι’ α
νέκδοτα. Στην αρχή σερβίριζαν τά φαγητά του νοικοκύρη καί μετά του μου
σαφίρη. Τσίγκριζαν τά ποτήρια, εύχονταν καί εΐ'λογούσαν. Πολλές φορές 
ιά φαγητά δέν ξοδεύονταν και γ ι ’ αυτό, τύ γλέντι γύριζε στο χορό, για νά 
χωνέψουν καί νά ξα να φάνε. Χορεύοντας στη σάλα δ θόρυβος, προσείλκυε 
τις παρέες των ξενύχτηδων, οί όποιοι χτυπούσαν κι’ έμπαιναν μέσα. ’Άναβε 
τό τραγούδι καί τό μεράκλιομα καί πολλές φορές ξενυχτούσαν ώς την χα
ραυγή. :0  ενθουσιασμός ήταν κάτι τό απερίγραπτο. Μετά τό φαγητό κορα
σίδες έφερναν χάλκινο λεγένι μέ ίμπρίκι (νυπτήρα τής εποχής) καί σαπούνι, 
όπου ένας - ένας έπλένετο επί τόπου καί μετά πρύσφεραν κεχριμπαρένιους 
σκαλιστούς ναργιλέδες για νά καπνίσουν. ’Ά ν  πάλι τύχαινε τό σπίτι νά δε
χτή γιά πρώτη φορά κάποιον ξένον, αυτός έπρεπε πριν από τό φαγητό νά 
πλύνη τά πόδια του καί νά φορέση τά καινούργια «τσουράπια» (κάλτσες) 
τά όποια τού πρόσφεραν ιός δώρον. Τά δικά του τσουράπια τά παρέδιδαν 
πλυμένα την επομένη. Συνήθως οί ηλικιωμένοι έκάθηντο κοντοί στή φωτιά 
καί c διηγούντο παραμύθια, ιστορίες καί άστεΐα. Τά νιάτα πάλι χόρευαν καί 
τραγουδούσαν:

Βάρκα θέλω ν ’ άρματοόσο» μέ σαρά —  ρίγια — ρίγια ρόμ 
μέ σαράντα δυο κουπιά καί μ’ έξη —  εξήντα παλληκάρια ^ 
νά σέ κλέ —- ρίγια —- ρίγια ρόμ νά σέ κλέψω μια βραδυά. ^  

Αναμφισβήτητα τά γλέντια τού Σαμμακοθίου δέν τάδαμε πουθενά αλ
λού, μά μήτε καί μεταξύ μας τά ξαναζήσαμε. ’Έ γιναν μιά παλιά άνάιινηοι 
κ ι’ αυτά, όπιο: καί τόσα άλλα.

Χ ο ρ ο ί .

Ό  χορός είναι συνυφασμένος μέ την ζθ)ή τού ανθρώπου. Κ ι’ οί Σαμμα- 
κοβΐτες ατά πανηγύρια καί στα οικογενειακά γλέντια χόρευαν. ΤΗταν ή σφο
δρή επιθυμία των νά έκφράσουν μέ χορό τή χαρά καί τό κέφι τους. Συνή
θως οί χοροί, τό μέν καλοκαίρι εγίνοντο στ’ αλώνια, μέ χαρακτήρα πάνδη
μο, όπου όλοι αδελφωμένοι χόρευαν, τον δέ χειμώνα περιοορίζοντο στα σπί
τια καί στά καπηλιά, όπου όλο τό χωριό βούιζε από τά ξεφρενιασμένα πηδή
ματα των χορευτών. Χορός χωρίς μουσική δέν γίνεται, γ ι ’ αυτό τά όργανα 
κι* οί όργανο παίκτες ή σαν, τά πιο αγαπημένα τους πράγματα. Σ τ ’ αλώνια 
ό χορός στηνόταν μέ τά νταούλια, τις πίπιζες (ζουρνάδες), τις λύρες ή τά 
βιολιά καί μέ τά λαλήματα (τσαλγκιά). ’Ά ρχιζαν συνήθως από συρτό, πή
γαιναν στον πηδηχτό, οπού περίφημο υπήρξε τό τραγούδι: «Γράφαν τά 
φερμάνια του καί τά πασαπόρτία του», καί κατέληγαν στον τσακιστό, ενα 
πάρα πολύ ομορφο καί γραφικό χορό, στον οποίο οί χορεύοντες σχημάτιζαν 
κοχλία, πολλές φορές μέχρι επτά σειρές άπ’.τό κέντρο προς τά έξιο. Βέβαια 
στους χορούς την πρωτοβουλία την είχαν οί νεαροί, μέ τή ζωντάνια καί χά-
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ρι τους. Μά ατούς πάνδημους χορούς ήσαν κόπους περιορισμένοι γιατί ήσαν 
οί γυναίκες μπροστά. Τδ χειμώνα στα χαπηλιά μέ τήν συνοδεία τής λύρας 
ή της γκάιντας ξεφάντωναν σάν αρχαίοι σεληνοί. Χορός, καθαρά ανδρικός 
καί λεβέντικος, ήταν το «κιοτσέκι», πού ήθελε καλοδεμένο τδ νιό, ζωντανό 
καί ακούραστο. Καθένας προσπαθούσε νά έπιδείξη τις πιδ εξωφρενικές φι
γούρες, Οί χοροί ήσαν εξωφρενικοί, σάν τδν αρχαίο Πυρρίχιο, γ ι’ αύτό ιδίως 
ό σκοπός τού «άϊδωντελιβαρ» έχορεύετο στο τέλος του γλεντιοΰ. Ό  πιδ δει
νός χορευτής του «άϊδωντελιβάρ» ήταν κάποιος Άλεξανδρής Κασσιτερω
τής, ύ οποίος σάν άκουγε τούς ήχους τού σκοπού, τά παρατούσε ολα. 5Ά ν  κοι
μόταν ξυπνούσε, αν έτρωγε παρατούσε τδ φαγητό του κι1 άν έκαμνε πάλι 
τήν πιδ σοβαρή δουλειά, τήν άφινε γιά νά τρέξη στδ χορό. Πήγαινε στήν 
παρέα σάν τήν καρφίτσα στδ μαγνήτη, έβγαζε τή «σαλταμάρκα» του (ριχτόν 
ίματίδιον) πετοΰσε τδ σκούφο του, ξεπαπουτσωνόταν κι1 άνεμιγνΰετο μέ τις 
κάλτσες στδ χορό. Τότε οί πάντες πήγαιναν στήν άκρη καί τδν χειροκροτού
σαν γιατί τον θεωρούσαν, όπως καί ήτο, ώς τον άσσο των χορευτών καί ήθε
λαν νά τδν μιμηθούν. 'Ό μως αυτός ήταν αμίμητος. Ή  τέχνη του καί οί κι
νήσεις του δεν περιγράφονται. Σάν έφτανε πια 6 χορός στδ ζενίθ κι1 ό ρυθ-. 
μδς είχε συνεπάρει τδν Άλεξανδρή, τού έβαζαν στδ μέτωπο ένα ποτήρι κρα
σί καί σύμφωνα μέ τδ σκοπό «άϊδοηαελιβάρ βαρντίρ... βαρντιρ, βάρ.. βάρ> 
έρριχνε τδ κορμί του, σάν λιποθυμισμένο, ακόμα πιδ πολύ πρδς τά πίσω, έ- 
λύγιζε τά γόνατα μέ χορευτικές συσπάσεις, §ως οτου τά μαλλιά του άγγιζαν 
τδ δάπεδο. Κ ι’ ύστερα πάλι μ’ ευκινησία καί χάρι σηκωνόταν, λες καί κά
ποια αόρατη δύναμι, τδν βοηθούσε χωρίς τδ ποτήρι, παρ’ ολα τά τσακίσματα, 
νά σπάση ή νά χυθή έστω καί μιά σταγόνα. Μετά απ’ αυτό τδ χορευτικό — 
ακροβατικό —  νά τδ πούμε έτσι —  κατόρθωμα, ό ρυθμός έγίνετο γρηγορώ- 
τερος, χέρια καί πόδια έχάνοντο, δεν τά προλάβαινε τδ μάτι τού ανθρώπου. 
Κι’ ό χορός αυτός σταματούσε τότε μόνο, δταν τά τσουράπια τού Άλεξανδρή 
ελυωναν τελείως.

Τό έξοχικδ του Καζέπη.
Λίγο έξω άπ’ τδ Σαμμάκοβο πρδς τά βορειοδυτικά κοντά στη πηγή «Κο- 

λομπούρι» υπήρχε τδ μοναδικό κέντρο των Σαμμακοβιτών. Κ ι’ αυτό πάλι 
δεν άνοιγε τδ χειμώνα μ’ άπδ τήν άνοιξι, σάν ζέσταινε κάπως ό καιρός. Τδ 
είπαμε κέντρο μά ήταν ένα έξοχικό σπίτι, πού ανήκε κάποτε σέ κάποιον Κα- 
ζέπη καί βρισκόταν μέσα σέ μιά υπέροχη τοποθεσία μέ μαγευτική θέα. Έτό- 
νιζε τήν ποιητικότητα τού εξοχικού ό καθαρός αέρας γεμάτος άπδ λογιών 
— λογιών μυρωδιές λουλουδιών κι’ ή συναυλία πού γινόταν απ’ τις μελωδίες 
των πουλιών. Καί τδν ’Απρίλη πια σολίστ στή συναυλία ήταν %* αηδόνι πού 
γλύκαινε τις ψυχές των έρωτευμένων. Τδ έλεγαν τδ «Εξοχικό τού Καζέπη>; 
καί άπδ κεΐ περνούσε ολος σχεδόν δ λαός τού Σαμμακοβίου. Τδ κτίριο είχε
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αίθουσες ντυμένες μέ σανιδοόματα κι’ απ’ εξω Ινα μεγάλο έξώστη μέ κανα
πέδες ξύλινους. Σ ’ αύτδ το έξοχικδ είχαν δοσμένη τη ψυχή τους, οί Σαμμα* 
κοβϊτες. Οί κυνηγοί πριν άποχωρισθούν άπδ βραδύς, έλεγαν* «που θά συναν
τηθούμε τδ πρωί;» «Στού Καζέπη» ήταν ή απάντησι. Έ χει τδ μεσημέρι κα- 
τέφθαναν οί οικογένειες για νά γιοματίσουν μέσα στην ανοιξιάτικη ατμό
σφαιρα. Ivl’ οί καλοκυράδες μέ τά εργόχειρα καί τις «μπιμπέλλες:» τους για 
νά τά κουτσοπούν καί νά ευχαριστηθούν. Το κατέκλυζαν επίσης τά μαθητοί^- 
δια καί τά «σχολιαρούδια», γιά νά λύσουν τά προβλήματά τους, νά προετοι- 
μασθούν γιά τούς διαγωνισμούς καί νά παίξουν στην έξοχή. Καί έκεΐ στού 
Χαξέπη οί γλεντοπαρέες έκαναν τρικούβερτα γλέντια, μέ κυνήγια καί επει
δή βρισκόταν έξω απ’ τό χωρίο ξεφάντωναν χωρίς φραγμό. Τ ’ αφεντικό 
πρόσφερε γάλα φρέσκο, γλυκίσματα, μεζέδες, κρασί καί προπάντων τά φη
μισμένα σαλατικά, φρέσκα κρεμμυδάκια, σκορ δ άκ La, μαρουλάκια τού κή
που πού τον καλλιεργούσε μόνος του. Επίσης, πρόσφερε καί λογιών - λογιών 
φρούτα. Το εξοχικό αυτό δέν ήταν μήτε καφενείο, μήτε καπηλειό, μήτε λέ- 
σχη, μήτε εντευκτήριο, μήτε τόπος γιά παιδιά, ήταν ολ’ αυτά μαζί. Τόσο πολύ 
τ 1 αγαπούσαν οί άνθρωποι τού τόπου πού τόκαμαν λεύκωμα τής ζωής τους, 
τόδεσαν μέ τά γεγονότα, μέ τις χαρές, τις λύπες, μά καί μέ τά πειράγματα 
καί τ’ άστεϊα. Συνήθιζαν πάνω στούς ξύλινους τοίχους νά χαράζουνικάθε τι 
πού τούς συγκινούσε, πού μπορούσε νά τούς θυμίση κάτι. =Έ τσι λοιπόν σαν 
γύρναγες τό μάτι μέσα καί έξω απ’ τό εξοχικό θάβλεπες ένα παράξενο κέν
τημα, από γράμματα, σχέδια καί σύμβολα. Ή τα ν  έκεϊ χαραγμένες, μέ σοτ1* 
γιά πολλές φορές, αναμνήσεις από χαρούμενα γλέντια, άπό αδελφικές συναν
τήσεις, τέλος άπό τή ζωή.Ετούτο τό παράξενο λεύκωμα, μέ τό σοβαρό κι’ εύ
θυμο περιεχόμενο θά προσπαθήσω νά ζωντανέψω. Ξέρω πώς μέσα στις ψυ
χές των παλιών Σαμμακοβιτών δέν χάθηκε ή εικόνα τού εξοχικού, μά θά 
σκεπάστηκε απ' τό πέρασμα τού χρόνου, θά σκονίστηκε από τις τόσες άλλες 
φροντίδες τής μετέπειτα ζωής. Τό λεύκωμα, τό IIάνθεόν τού Καζέπη ή ή 
Βαβυλωνία, όπως τό ελεγαν, άρχιζε μόλις άνοιγες την πόρτα του. Τό πρώτο 
πού Ικανέ έντύπωσι ήταν ή φτιαγμένη μέ χτυπητές γραμμές καί μέ πολλή 
ζωντάνια έκδίωξι τού Ά δάμ καί τής Εύας απ’ τον Παράδεισο. Κ ι’ ύστερα 
πιο κεΐ ήταν φτιαγμένος, άν θυμούμαι καλά, απ’ τον ’Αριστοτέλη Κ. Τολή- 
να, ό Κατακλυσμός, δπου σέ μιά μεριά παράστηνε τον τοκογλύφο σκαρφα- 
λιομένο στη κορφή ενός δένδρου, νά κρατά στά δόντια τό πουγγί του μη τό 
χάση απ’ τά νερά πού όλο κι’ ανέβαιναν. Τούτος ό τοκογλύφος ήταν τόσο 
κωμικός, πού τον είχαν γιά  παράδειγμα κατάντιας ανθρώπου, γιά  κείνον πού 
θά εδειχνε δείγματα φιλαργυρίας καί τοκογλυφίας. Σ ’ άλλο χώρο πάλι ή
ταν ή εικόνα τού Μάρκου Μπότσαρη, ό όποιος μέ τό σπαθί στο χέρι επαιρνε 
τό κεφάλι τού Σελαεντίν. (Τζελαλεντίν πασά). Καί πιο κάτω, ζωγραφισμέ
να άπ’ τό Θεόδωρο Φιλίππου, μιά σειρά ελάφια, έτοιμα νά πηδήξουν. Πα-
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ρακείθε μια άλλη ζωγραφιά παρίστανε καβαλλάρη, μέ δόρυ καί σπάθα κι' 
είχε από κάτω Σλαυϊκα γράμματα, μέ την χαρακτηριστική χρονολογία 1878, 
εποχή του Ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου. Κ ι1 άλλου ήταν φτιαγμένη απ’ τό Γιώρ- 
γη Πιπερή, ή φάτσα τοϋ Χασάν Πέτρου κι1 ένα σωρό άλλα, δπως βακχικές 
εικόνες, θυμιατά, καρδιές τρυπημένες μέ βέλη, κεφάλια από ελάφια, διόδια, 
κριάρια και τραγιά, διάβολοι μέ κέρατα καί ουρά, χέρια σφικτά ένωμένα, 
δείγμα φιλίας, λαμπάδες αναμμένες, τουφέκια παντός είδους, σπαθιά, για
ταγάνια δίκοπα και ένα σωρό μαχαίρια και πιο κεϊ, σημαίες διαφόρων κρα
τών. Μά έκεΐνα που έκαναν έντυπωσι πιο πολΰ, ήταν τά γραμμένα, μέ το 
διάφορο περιεχόμενο και τρόπο γραφής. Άλλου βλέπουμε εκφράσεις νοσταλ
γίας.και θαυμασμοί γιά τήν πατρίδα, γραμμένες από ξενητεμένους, άλλου 
φράσεις γεμάτες από ερωτικόν ενθουσιασμό και δίπλα σ1 αυτές, πολλές φο
ρές, ένα πείραγμα. "Ενας χαρακτηρισμός γιά τον τρελλοερωτευμένο, πιο 
πέρα φιλοσοφικές ιδέες γραμμένες από δασκάλους ή παπάδες, μέ άφθονο 
τό απαισιόδοξο πνεύμα, γνωμικά και συμβουλές, ποιήματα εθνικά καί ακό
μη ένα σωρό ευθυμα από κρασοκατανύξεις και φαγοπότια. Παρακάτω θά 
παραθέσωμε όσα έξ αυτών ένθυμούμεθα :

Κ } άν θάλασσα καί όρη καί καν βουνά διαβώ,
τό τύπο που γεννήθηκα ποτέ δέν λησμονώ. Γεώργ. Σερβάνης.
Φορτοννιασεν ή θάλασσα καί βουρκωθήκαν τά βουνά.
ΕΙνε βουβά τ1 αηδόνια μας καί τά ουράνια σκοτεινά 
κ1 ή δόλια μου ματιά θολή παιδί μου, ώρα σου καλή 
Φυσά βοργιάς, φυσά θρακιάς γεννιέται μπόρα φοβερή 
που δέ μπορώ γιά νά σταθώ, Μάννα μήν κλαϊς, θά ξαναρθώ.

Μ. Κλακίδης
Νιψον ανομήματα μή μόναν όψιν. . Δημ. Τσίτσας.
’Άρξον χειρ μου αγαθή, γράψον γράμματα καλά, 
μήν δαρθής, μήν πεδευτής καί στο φάλαγκα βαλθής.

Κοσμάς Ξανθουλίδης
Μέ μάτια δακρυσμένα, χωριό μου ποθητό, 
έν όσο ξώ, εσένα μονάχα θά ζητώ.
Μά έχω μιάν ελπίδα ναρθώ ένα πρωί
έκεϊ που πρωτοεΐδα τό φως καί τή ζωή. ■ Γ. Τιταρέπης
Ή  χειρ ή γράψασα ταΰτα σήπεται τάφω, 
ή γραφή μέχρι τερμάτων, Κοσμάς Ξανθουλίδης
Πατρίς. Τ ί είν’ αυτή ή πατρίς, που τ’ όνομά της μόνο 
μ1 έκαμε κι’ ανατρίχιασα; Ε ίναι βουνά καί κάμποι - 
είναι τ ’ αγέρι ποθ φυσά, είναι τό φως ποθ λάμπει,

Θ. Π . Κιακίδης
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Στην ταβέρνα οι τσίροι ψημένοι, χά ποτήρια γεμάτα κρασί,
(γάτε πιήτε γενναία παλλη/άρια ώστε νάρθη ή ώρα οπαθί.

ΧρίίΤ. ΙΙρύμπαρος.
Καλά το πίνουν καί μεθούν χαλά το στραγγουλίζουν,
χ ’ όταν έρτ’ ο λογαριασμός όλοι παραμερίζουν. I. Λεφίδης
Μεθυσμένος ξύπνησε, τρίβει τους οφθαλμούς του,
βλέπει τη θάλασσα κρασί καί το καράβι κούπα. Κ. Ο.
Στήτε, στήτε μετά φόβου, ράβδο πρέπει νά εγείρουν
φιλολόγους Σαμμακόβου. Δημοδιδάσκαλος.
Ματαιότης ματαιοτήτων, τά πάντα ματαιότης,
οί’δέν έστίν ο άνθρωπος, ονδέν ή ΰπαρξίς του, 
οΰδέν ή δόξα και ή ισχύς, ούδέν ή δΰναμίς του.
Τά πάντα όναρ και είκιόν, τά πάντα ματαιότης.

Θ. Παντελίδης, ιερομόναχος 1S94.
Αυτό ήταν τό αγαπημένο έξοχικό του Καζέπη, που ακολούθησε τή μοίρα 

όλων των Σαμμακοβίτικων πραγμάτων καί καταστράφηκε συθέμελα. "Τστε- 
ρα άπδ τό διωγμό του 1915 κι’ όταν έπιστρέψαμε, δεν βρήκαμε τίποτε, έκτος 
απ’ τις πέτρες. Οί Τούρκοι τό κατέστρεψαν κι’ αυτό γιατί ήταν ενα στοιχείο 
πραγματικά Ελληνικό. >

Ή  λίμνη τοΰ Πατρακούλη. %.

Τά κα.τηλιά, τά εξοχικά καί τά πανηγύρια ήταν ή διασκέδασι των μεγά
λων πρώτα καί υστέρα των μικρών. Τό καλοκαίρι όμως, μέ τις ζέστες, τά α
γόρια είχαν μια μοναδική χαρά καί ψυχαγωγία, πού θά ήταν παράλειψις 
νά μην τήν αναφέρω. 'Ό μω ς αυτή ή ευχαρίστησες των μικρών ήταν διαρκής 
σΐ’γχυσις των γονέων. Ποιο πράγμα μπορούσε νά έχη αυτή τήν διπλή δύ- 
ναμι; Ή  λίμνη τοΰ Πατρακούλη. Ή τα ν , τρόπον τίνά, ή πισίνα τοΰ χωρίου. 
Σχηματιζόταν από τά δυο Γκιόζια (πηγές), τά σιγοπόταμα, κοντά στο χω
ριό. Τό μέρος ήταν περίφημο από άπάψεως φυσικής καλλονής. Συνηγωνί- 
ζετο, άν δεν τό ξεπερνοΰσε σ’ ομορφιά, τό έξοχικό τοΰ Καζέπη. "Ενας τε
τράγωνος βράχος από γρανίτη κρατούσε τά νερά καί σχημάτιζε καταρράκτη, 
6 οποίος έπεφτε από 5 έπος 6 μέτρα ψηλά. Αυτός 6 καταρράκτης σιγά - σιγά, 
σχημάτισε τήν πανώρια λιμνοΰλα, τήν ξελογιάστρα. Προς βορράν υπήρχε 
άλλος βράχος πελεκητός πού έφραζε τά νερά καί δεν τά άφινε νά φεύγουν 
μαζεμένα. Στις άλλες όχθες γύροι, δένδρα, πού τόνιζαν τήν μαγεία. Ε κεί κά
τω, τό Μάη, 6 τόπος μοσκομύριζε. Ή τα ν  ύ καλλίτερος τόπος ψυχαγωγίας 
καί τον διάλεξαν τά σχολιαροπουλα για θερινό τους «στέκι». Μαζεύονταν 
κάμποσα μαζί καί δρόμο για τοΰ Πατρακούλη τή λίμνη. Ο! νοικοκυρά δες 
κι’ οί κοπέλλ,ες πού πήγαιναν μέ τήν όξάγκα (ζυγό) καί τις μπακίρες γιά νά 
κουβαλήσουν νερό απ’ τή βρύση Κουτοΰκι, έβλεπαν τήν παιδοσύναξι καί
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την κατεύθυνσί τους καί σαν γέμιζαν τά δοχεία τους έτρεχαν νά πούνε χαΐ τά 
μαντάτα στ'ις μάννες των παιδιών. Μ’ ολο πού χανένα παιδί δεν χώνευε αυ
τές τις καλοκυράδες, τις άφραγόστομες, πού τρέχαν νά το πουν αμέσως, μ* 
δλο τούτο, ήσαν συμπαθητικές χαΐ σήμερα, ύστερα άπδ τόσα χρόνια, πολλοί, 
x f  εγώ μαζί τις σκεπτόμαστε χαι χάνομε «χάζι». ’Έτρεχαν λοιπόν καί σαν 
έφθαναν στο σοχάχι φώναζαν. «Κυρά Χαϊδούλα μ1 νάβλεπες τον γυιό σου 
παρέα μ1 ολη την τάξε τού σχολειού, μέ τραγούδια, αγκαλιασμένοι πήγαιναν 
στού Πατρακούλ’». Κ ι’ ή μαννάδες άλλες ξεφωνίζανε χαι φώναζαν «τ’ ά- 
φορισμένο, μπελά θά μέ βάλ’ στο κεφάλ’», χ ι’ άλλες πάλι χαϊδολογιόντουσαν 
κι' έλεγαν ήρεμα «ά!! τό κουτάβι (χαϊδευτική λέξις) θά διή πόψα τ’ εχ νά 
τραβήξ’ απ’ τον μπαμπά τ’». Τά παιδιά όμως μακρυά άπ’ τις φοβέρες, μέσα 
στον τόπο τον χλοερό και τής άναψύξεως, γδύνουνταν, χωρίς νά πολυσκέ- 
φτωνται ότι εκείνη την στιγμή, βυσσοδομούσαν την βραδυνή καταδίκη τους 
κι’ έπεφταν στο νερό. ’Έ παιζαν σάν τΙς «βίτρες» έβγαιναν γυμνά, ήλιοχαμ- 
μένα, φώναζαν, ανέβαιναν σ’ ένα βραχάκι, έμιμούντο τΙς γοργόνκ, που έ
μαθαν στο σχολείο, ξεφώνιζαν: «Ζή ό Βασιληάς — Αλέξανδρος» χαϊ
μπλούμ!! έπεφταν μέσα στις χαλόδεχτες και δροσερές αγκαλιές τής λίμνης. 
01 γύρω πλαγιές γέμιζαν από παιδόκοσμο κι’ αντιλαλούσαν από χαρούμενες 
φωνές. Μά σάν άρχιζε νά βραδυάζη αμέσως ερχόταν στο μυαλό τού καθε- 
νός τό «πεστρέφι». «Πεστρέφι» ώνόμαζαν τά παιδιά τό ξύλο πού έτρωγαν 
ϊϊπό τον πατέρα όταν έπέστρεφαν. Ή τα ν  ό φόρος τής επιστροφής, έξ ού και 
«πεστρέφι». Τά έβλεπες λοιπόν, όλα σιωπηλά καϊ συμμαζευμένα καί μόλις 
άνοιγαν την πόρτα, τό χέρι τού πατέρα, τά περιάδραχνε καί μιά φωνή απει
λητική ρωτούσε: «Δεν μού λές πού πήγες σήμερα»; «Νά μπαμπά... πήγαμε 
μ’ άλλα παιδιά νά.. κολυμπήσ’ με», «Βρε, δέ σέ είπα γώ, ποτέ νά μην πάς 
στού Πατρακούλη»; κι’ άρχιζε ό χορός τού «Πεστρεφιού». —  «Λέγε, θά τό 
ξανακάνης;» κι’ ή χέρα τού πατέρα, σάν δαμόκλειος σπάθη υψωμένη, έτοι
μη νά πέση στά μεριά τού μικρού. «’'Ο χι μπαμπά μ’ οχι». "Ομως μετά από 
μιά ή τό πολύ δυο μέρες, βρισκόταν πάλι στού Πατρακούλη, μέ τήν έπιγνωσι 
ότι τό βράδυ θά πλήρωνε πάλι τό φόρο τής επιστροφής, τό «Σουλτάν μερε- 
μέτ», όπως τυλεγαν οί γονείς. Μά γιατί τόση απέχθεια καί τόσο μίσος γιά 
τό κολύμπι αυτό, πού γινόταν στή λίμνη τού Πατρακούλη; *Α βέβαια ή λίμνη 
είχε τή καταδίκη της άπ’ τούς χωριανούς, έκτος απ’ τά παιδιά, είχε τή θλιβε
ρή Ιστορία της. Έκεΐ ό Πατρακούλης ψάρευε καί μιά φορά γλύστρησε καί 
πνίγηκε, ίσως γιατί δεν γνώριζε κολύμπι. Ό  κόσμος είπε πώς ήταν στοιχει- 
ωμένη καί τον ρούφηξε, οί δέ μαννάδες δέν συμπαθούσαν καθόλου τήν λί
μνη, τήν μισούσαν μάλιστα, μέ τήν ιδέα ότι μπορούσε νά πνίξη τό παιδί 
τους. Πολλές φορές μαζεύονταν οί γονείς καί συνεσκέπτοντο νά- τήν κατα
στρέψουν, γιά νά μή μπορή νά κάμη κακό, όμως ή καταστροφή, μέ τά μέσα 
πού διέθεταν τότε, ήταν αδύνατος. Σέ μιά συνεδρίασι γονέων κατά τής Πα-
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τ πακουλολίμνης, ένας γέρος είπε χαρακτηριστικά του τα τά λόγια, πού τούς 
έκαμε νά αλλάξουν κάπως στάσι έναντι της λίμνης καί των παιδιών πού εί
χαν λατρεία σ’ αυτήν. «Βρε παιδιά, τής κόττας αν τής δώσετε νά'εκκόλαψη 
παπιά, τά παπιά, άμα ιδούν νερό θά πέσουν μέσα νά κολυμπήσουν κι1 άς 
φωνάζει όσο θέλει ή κόττα. νΕτσι καί τά παιδιά μας, δεν μπορούν νά κάμουν 
αλλιώς, είναι Ρωμηοί, κι' ά Ρωμηός δεν μπορεί νά κάμη χωρίς νερό. "Τστε- 
ρα μή ξεχνάτε την εποχή πού είμαστε στην ίδια ήλικία, κάμναμε καί μεϊ; τά 
ίδια κι' απαράλλαχτα». 5Έτσι κάπως καλμάρανε τά πράγματα. Σήμερα, αυτό 
πού απασχολούσε τόσους γονείς κι1 έκανε νά συγχύξωνται τόσες μάννες, εί
ναι μιά μακρυνή άνάμνησις, όπως καί τόσες άλλες.

Σαμμακοβίτικα παιδικά παιχνίδια.

'Έ χω την έντύπωσι πέος ή έννοια παιχνίδι επινοήθηκε απ' τούς ανθρώ
πους πιο μπροστά από την έννοια παιδί. Δηλαδή οί προπάτορες μας. πριν 
γεννήσουν το πρώτο τους παιδί, άσφαλτος θά ανακάλυψαν πώς τό παιχνίδι 
είναι κάτι, πού μπορεί νά σε ψυχαγωγήση καί νά σέ διασκεδάση. Κι' ύστερα 
πάλι όταν βγήκε τό πρωτοπαίδι είδαν, όχι μέ εκπληξι, πώς πιο πολύ τό ένδι- 
έφερε τό παιχνίδι καί μέχρι νά μεγαλώση καί νά ένδιαφερθή για άλλα πρά
γματα στη ζωή. έπαιζε. ’Έτσι λοιπόν, ή έννοια παιδί, οίουδήποτε τύπου ,^αί 
σέ οίαδήποτε εποχή, είναι συνυφασμένη μέ την έννοια παιχνίδι. Τά παι.|ιά 
τού Σαμμακόβου, μέσα σ' αυτό τύν γενικό κανόνα, δεν υστέρησαν καθόλου, 
αλλά ανέπτυξαν τό παιχνίδι πού τά διασκέδαζε, Έ κ των παιχνιδιών άλλα, 
μέν δημιουργήθηκαν από τά ίδια τά παιδιά, άλλα είχαν προέλευσι από άλλο 
τόπο κι1 άλλα πάλι προήρχοντο από τούς μεγάλους. Τά παιχνίδια είναι πολ
λά καί ποικίλα. Ε μείς θά παραθέσωμεν εκείνα, τά όποια έπαίξοντο περισσό
τερο στο Σαμμάκοβο, άν κι’ αυτό είναι δύσκολο, γιατί γνωρίζομε πολύ κα
λά, οτι τά παιχνίδια των παιδιών τής Θράκης είναι σχεδόν τά αυτά καί δια
φέρουν μόνο σέ λεπτομέρειες καί πιθανόν καί στο όνομα.

Κ Ρ Τ Β ΙΤ Σ Ε Σ ,—  Είναι τό γνωστό, σ’ όλη την Ελλάδα παιχνίδι, τό 
«κρυφτό». Μέ τή βοήθεια τού λαχνού μένει κάποιος στον τοίχο, 6 «καλές» 
(ό πύργος ή τείχος) όπως τον έλεγαν, κλείνει τά μάτια του καί μετρά άργά, 
ώς πού νά κρυφθούν οί υπόλοιποι. Μετά τό πέρας τού μετρήματος αρχίζει 
ή ερευνά προς άνακάλυψι το»ν άλλων. s'Av μπόρεση νά τούς άνακαλύψη ό
λους, ό πρίοτος θά φυλάγη τον «καλέ» γιά τό δεύτερο κύκλο τού παιχνιδιού, 
έκτος κι' άν ό τελευταίος, πού είναι κρυμμένος, κατορθώση νά πιάση τον 
«καλέ» καί μ' αυτό τό τρόπο τούς έλευθερώση όλους, οπότε θά ξαναφυλάξη 
ό πρώτος. ΤΟ Π Η ΔΗ Μ Α .—  Αυτό τό παιχνίδι είναι μάλλον άθλημα. Δια
λέγουν τά παιδιά, μά κι’ οί μεγάλοι, ένα ομαλό μέρος καί πηδούν. Τό πήδημα 
έχει τρία πηδήματα στην πραγματικότητα. Ε ίναι σάν τό τριπλοϋν άλμα τού 
αθλητικού στίβου. Νικητής είναι έκεΐνος πού θά πηδήξη πιότερο. Σ Α Τ Τ -
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ΤΑ.— Αυτό δεν ήταν τίποτε άλλο παρά τδ τόξο των αρχαίων 'Ελλήνων, κα
τασκευασμένο, βέβαια, με προχειρότητα, όμως διασκέδαζε τά παιδιά καί τά 
συνήθιζε στδ σημάδι. Κυνηγούσαν πουλιά κι’ έβαζαν μικροστοιχήματα, 
ποιος θά μπορέση νά πετΰχη καλλίτερα το στόχο. Μέ το παιχνίδι αυτό τά παι
διά έγίνοντο δεξιοτέχνες στο κυνήγι. Α Ε Τ Ο Σ Ε ί ν α ι  το γνωστότατο παι- 
χνίδι του χαρταετού, μόνο πού στο Σαμμάκοβο έπαίζετο και διασκέδαζαν 
πάντα δποτε είχε αέρα κ ι’ όχι μόνον την Καθαρά Δευτέρα και τήν γύρω απ’ 
αυτήν περίοδο. Π ΕΝ ΤΕ Π Ε Τ Ρ Ε Σ .—  Τούτο το παιχνίδι είναι συνηθισμένο 
στα κορίτσια μάλλον παρά στά αγόρια. Είναι μέ τ’ όνομα «πεντοβολάν. ΤΑ 
Κ Ό Τ Σ ΙΑ .—  Αυτό τό παιχνίδι έπαίζετο μέ δυο τρόπους. 'Ο  πρώτος είναι δ 
έξής: Έ βαζαν στη σειρά τά κότσια (αστραγάλους των προβάτων ή των κα
τοικιών) καί στη μέση ένα όρθιο κότσι πού ήταν αλειμμένο μέ πίσσα και έ
τσι φτιαγμένο, ώστε νά μπορή νά στέκεται όρθιο. Έ π ειτα  άπδ άπόστασι δύο 
βημάτων έριχναν ένα κότσι, κρατώντας το μέ τά δύο μόνο δάκτυλα καί κά
νοντας μία στροφή. Έάν κτυπήση τδ όρθιο κότσι, τδ κατραμωμένο, τότε παίρ
νει, εκείνος πού τδ πέτυχε, ολα τά κατά σειράν κότσια. Έ άν πάλι κτυπήση 
t ’ άλλα, τότε παίρνει μόνο όσα κτύπησε, *0 δεύτερος τρόπος τού παιχνιδιού 
είναι: ’Ονομάζουν τήν κάθε μιά πλευρά τού κοτσιού μέ τά έξής δνόματα: 
τήν πλατεία κοίλη πλευρά μέ τ ’ όνομα «κλέφτ’ς>, τήν αντίθετο κυρτή έπι- 
φάνεια «ψωμάς>. Τήν μία απ’ τις στενές έπιφάνειες τΙς έλεγαν «βασιλέςι 
και τήν αντίθετη πάλι «βεζύρης>. Έ ν α ς  άπ’ τούς παίζοντας ρίχνει τδ κότσι 
μέ τ’ όνομα τού κάθε παιδιού πού λαμβάνει μέρος στδ παιχνίδι κι’ άν σταθή 
τό κότσι άπ’ τη θέσι τού «βεζύρη» γίνεται βεζύρης, άν σταθή απ’ τή πλευρά 
τού «βασιλέα, βασιληας. Μετά απ’ τδν προσδιορισμό τού «ΰασιλέ» καί τού 
«βεζύρη» μέ τδ κότσι πάντα αρχίζει δ προσδιορισμός τών άλλων παιδιών. *Αν 
πέση στδ «ψωμα> έχει καλώς, άν όμως σταθή απ’ τδ μέρος τού «κλέφτη> τότε 
δ βασιληας διατάζει νά τδν ανακρίνουν κι’ άν τδν βρή ένοχο τδν δέρνουν 
(στά ψέμματα βέβαια) ή τδν κάμνουν βρύση ή τδν ^ξουραφίζουν>. f0  βε
ζύρης τδν βάζει μπροστά άπδ ένα τοίχο καί κάνει πώς πλένεται καί άνοίγει 
ή κλείνει τήν βρύση χρησιμοποιώντας τήν μύτη τού «κλέφτ’>. Τού τήν στρί
βει δυνατά και βέβαια πονά, όμως καμμιά φορά, δ «κλέφτ’ς* γεμίζει τδ στό
μα του νερό καί καθώς τού στρίβει τήν μύτη δ «βεζύρης> για ν ’ άνοίξη ή βρύ
ση, έκεΐνος ξαπολάει τδ νερό άπ’ τδ στόμα του καί τδν καταβρέχει. Τότε ό
λοι οί συμπαΐκται γελούν μέ τήν καρδιά τους. Τδ ίδιο σχεδόν γίνεται καί στδ 
«|ουράφισμα>. Μ’ ένα χοντροσάκκινο πανί τρίβουν τήν μούρη τού «κλέφτ’> 
γιά νά κάνη σαπουνάδα, δήθεν, έκεΐνος ύποφέρει λίγο, μά τδ βαστά, γιατί 
κι’ αυτός θά κάνη τδ ίδιο στούς άλλους. Μετά άπδ κάθε έκτέλεσι διαταγής 
τού «βασιληά», απολύεται δ «καταδικασμένος^. Ό  «βασ&ές» ή δ <βεζύρης> 
πέφτει άπ’ τή θέσι του άν τδ κότσι άναδείξη άλλον σ’ αυτό τδ ύπούργημα. 
ΣΚΑ Α ΒΑ Κ ΙΑ .— Τά παιδιά διαιρούνται σέ δυδ χωριστές δμάδες μέ ξεχωρι-
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στούς αρχηγούς. Κάθε ομάδα έχει μιά γωνιά ή ένα δένδρο ως «τόπο», τδν 
όποιο κρατώντας τον δεν μπορεί δ άλλος νά τδν πειράξη. Ή  άπόστασις μετα
ξύ των δύο «τόπων» είναι περίπου 50 βήματα. Ό  ένας έκ των αρχηγών δίδει 
τδ σύνθημα ένάρξεως του παιχνιδιού. Έ ν α ς  απ’ τις δμάδες φεύγει άπ’ τδν 
«τόπο» του καί πλησιάζει την αντίθετη ομάδα χοροϊδεύοντάς την. Τότε έ- 
ζέρχεται απ’ αυτήν ένας άλλος παίχτης χαΐ χυνηγά τδν πρώτο. Για νά χυ- 
νηγηθη δ δεύτερος ή δ τρίτος, άναλόγως, πρέπει προηγουμένως δ κυνηγού- 
μένος νά πάρη «τόπο» πάλι. Έ τσ ι κυνηγούνται ώσπου κάποιος νά πιάση 
ένα ώς αιχμάλωτο. Τότε φωνάζει «Μάϊνα» καί σταματούν οι άλλοι, δπότε σύ
ρεται ό αιχμάλωτος, στην (ορισμένη θέσι του. Ή  προσπάθεια τώρα τής δμά- 
δος, πού έχασε ένα παίχτη, είναι νά τδν άκουμπήση κι’ έτσι νά τδν έλευθερώ- 
ση. Αύτδ βέβαια είναι αρκετά δύσκολο, διότι οΐ άλλοι φυλάγουν καλά τδν 
αιχμάλωτό τους. Κερδίζει ή ομάδα πού θά έχη τούς περισσοτέρους αίχμαλώ- 
τους. Τότε οι νικηταί καβαλούν τούς νικημένους, οΐ όποιοι τούς μεταφέρουν 
επ’ αρκετόν στον ώμο τους. ΜΑ’ΓΜ ΟΤ.— Είναι τδ παιχνίδι τής σβούρας, 
τής ξύλινης κωνικής και σουβλερής. Είναι περιτριγυρισμένη απ’ τδ «γαϊτά
νι», ένα σχοινένιο, ή πάνινο λουράκι μακρύ, πού άμα τδ τραβήξης, αρχίζει 
καί γυρίζει. Τά παιδιά έβαζαν στοίχημα ποιδς θά κατορθώση νά περιστρέφε
ται περισσότερο χρόνο ή σβούρα του. Τδ Β Ε Ρ Γ Ι.—  ’Από κλαδί λεπτοκα-
ουάς φτιαγμένο στεφάνι (ρόδα), τδ όποιο οί μικροί τδ κυλούσαν μέ τά χέρι! 
ή μέ τήν βοήθεια μιας βέργας. ΚΑΩΚΑ.—  Έ τσ ι ονομάζεται τδ πα ιχνίδ ι 
οπού δυδ δμάδες χωρισμένες, παριστάνουν τά πουλιά κ ι’ δ αρχηγός της κάθε 
μιας τήν κλώκα (κλώσσα). Ή  κάθε ομάδα είναι συσπειρωμένη πίσω απ’ τδν 
αρχηγό της, δ όποιος προσπαθεί νά φυλάξη τά «πουλιά» του από τού νά τά 
πάρη ό άλλος αρχηγός. Φοβέριζε ό ένας τδν άλλο πώς θά τού κλέψη τδ που
λί. «Θά τδ φάγω» λέει ό ένας. «Δεν μπορείς», άπαντά ό άλλος. Ό  αγώνας 
συνεχίζεται μέχρις ότου δ ένας αρχηγός κλέψει ολα τά πουλιά τού άλλου. 
ΛΟΤΜ ΑΔΕΣ.— Αύτδ τδ παιχνίδι τόπαιζαν κι’ οϊ μεγαλύτεροι κι’ είχε με
γάλη σχέσι μέ τδν αθλητισμό παρά μέ καθαρό· παιχνίδι. Κατασκεύαζαν α
πό δευτέρας ποιότητος σίδηρο, (τδν λεγόμενο «χουρδά» στά χυτοσιδηρεΐα), 
π^ακερές σφαίρες. Μ’ αυτές ήγωνίζοντο ποιος θά τΙς πετάξη μακρύτερα και 
ευθύτερα. Οί μεγάλοι σ’ αύτδ τδ παιχνίδι έβαζαν και στοιχήματα. ΚΑΡΤ- 
ΔΙΑ  ΣΤΟ  Κ Ο Τ Τ Ι.—  Τήν πρωτοχρονιά προ πάντων, έπαίζετο αύτδ τδ 
παιχνίδι άπδ μικρούς καί μεγάλους, Σέ υπόστεγα άνοιγαν μιά τρύπα στρογ
γυλή καί αρκετά μεγάλη, ώστε νά χωρά μέχρι τριάντα καρύδια. Επάνω  α
κριβώς άπ’ τδ κουτί τοποθετούσαν μιά πλακωτή πέτρα. "Τστερα άπδ άπόστασι 
δέκα ποδιών οί παΐκται έρριχναν τά καρύδια στο «κουτί». "Αν, οσα καρύδια 
έμπαιναν μέσα, ήσαν ζυγά, εκείνος πού φύλαγε στο «κουτί» ή «μάννα» νά 
πούμε, πλήρωνε τά καρύδια, άν όμως ήσαν μονά τά έπαιρνε. Γ ι’ αυτή τήν έρ- 
γασία ώριζαν καί,διαιτητή. Πολλοί, άμα τέλειωναν τά καρύδια τους, έβα
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ζαν πεντάρες στην ιρύπα καί έδανείζοντο τά καρύδια άπδ την «μάννα». "Ε
παιζαν μέ τόση προσήλωσι αυτό τό παιχνίδι, πού πολλές φορές άρχιζαν τδ 
πρωί καί τέλειωναν τδ βράδυ. Μ ΓΙΑ Α Ρ Γ Ε Σ .—  ’Ανοίγονται, σ’ ένα επίπεδο 
μέρος, μερικές λακουβίτσες, γύρω από μια τρύπα, ή όποια είναι ή κεντρική. 
Κάθε παίκτης διαλέγει μία λακούβα, πλήν τής μεσαίας. "Τστερα κάποιος ρί
χνει για πρώτη φορά τδ τόπι άπδ άπόστασι δέκα ποδιών και σ’ δποια λακου- 
6α μπει πηγαίνει και κάθεται στή πλάτη τού κατόχου της και τού δίδει τδ 
τόπι νά τδ ρίξη. "Αν κατορθώση ό φορτωμένος στή ράχη καί στά τέσσερα, 
σάν αρκούδα ευρισκόμενος, νά ρίξη τδ τόπι και νά πέση σέ λακούβα άλλου 
παιδιού, τότε άπαλάσσεται τού φορτώματος καί γίνεται αύτδς φόρτωμα. "Αν 
δεν τδ πετύχη τότε συνεχίζει νά παριστάνη τδ φορτωμένο γαϊδούρι. Π Ε 
Τ ΡΟ Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ.— Αυτό πια δεν ήταν παιχνίδι μά αληθινή μάχη. Μόλις 
τελείωνε τδ σχολείο τδ βραδάκι, οί αντίπαλες ομάδες, άπδ 10 έως 15 παιδιά 
ή κάθε μιά, πήγαιναν προς τδ νεκροταφείο κι’ εκεί άρχιζαν τον πετροπόλεμο. 
"Ερριχναν τις πέτρες καί προσπαθούσαν νά πλησιάσουν σιγά - σιγά. Σάν 
έφθαναν πολύ κοντά άρχιζε ο αγώνας στήθος μέ στήθος, μέ τις ντουγιάκες 
(μαγκούρες) κυνηγούσε ό ένας τδν άλλο' καί καμμιά φορά άφιναν τις νεου- 
γιάκες κι’ άρχιζαν τις μπουχτανιές (γροθιές) καί τά μαλλιοτραβήγματα. 
Αύτδ συνέχιζε μέχρις ότου ή μιά ομάδα παραδοθή στην άλλη ή νά όπισθο- 
χωρήση. Πολλές φορές οί λεβέντες τού πετροπόλεμου γύριζαν στο σπίτι μέ 
κουρελιασμένα ρούχα, μέ τραύματα καί καμμιά μελανιά στο μάτι. "Αν ήσαν 
οί νικηταί δεν τούς ενοιαζε ό πόνος ή τδ ξύλο πού θάτρωγαν απ’ τούς γονείς, 
μά άν ήσαν ήττημένοι τότε ή ντροπή κι’ ό πόνος ήταν διπλός. ΤΖΑ ΝΤΑ Ρ- 
ΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΗΤΕΣ ή Τ Ο Τ Ρ Κ Ο Ι Κ Α Ι ΚΛΕΦΤΕΣ.—  Καί σ' αύτδ 
τδ παιχνίδι έχωρίζοντο σέ δυο ομάδες. Ή  μία παρίστανε τούς κλέφτες καί ή 
άλλη τούς Τούρκους διώκτας των. Τδ παιχνίδι έξελίσσετο στους βράχους τού 
τόπου, λίγο έ |ω  απ’ τή κωμόπολι. Γ ιά  ντουφέκια είχαν τις μαγκούρες. Πρώ
τοι κρύβονταν οί κλέφτες κι’ ύστερα οί Τούρκοι τούς κυνηγούσαν νά τούς πιά- 
σουν. Μά οί κλέφτες δεν παραδίδονταν εύκολα, χρησιμοποιούσαν τά «ντου
φέκια» καί πρόβαλαν κάθε δυνατή άντίστασι. Κάποτε όμως οί πολυπληθέ
στεροι Τούρκοι κατώρθωναν νά τούς συλλάβουν καί νά τούς στείλουν στδ 
Χαπίση (χαπούς = φυλακή), κι’ έτσι τέλειωνε τδ παιχνίδι. Μ ΑΚΡΤΛ ΓΑ- 
ΔΟ ΤΡΑ ,—  Δυο δμάδες, άπ’ τις όποιες ή μία κάθεται κάτω. "Ολη ή δμάς 
σκύβει, δ ένας συνηνωμένος μέ τδν άλλο καί σχηματίζουν ένα μακουνάοι σάν 
γαϊδούρα μέ πολλά πόδια, τά κεφάλια τους είναι κρυμμένα στά σκέλια τού 
προηγουμένου. Ή  άλλη δμάς πού κέρδισε στον κλήρο, πηδά έπάνω στους 
άλλους (ένας - ένας) κι’ όταν πηδήσουν καί καβαλλήσουν όλοι, τότε δ αρχη
γός μετρά ώς τά έκατό, ή ώς τά σαράντα σέ μιαν αναπνοή καί άν-κατωρθώ- 
σουν νά συγκρατηθούν έπάνω στούς άλλους μέχρι πού νά τελειώση τδ μέτρη
μα πηδούν πάλι ξανά, άν όμως πέση έστω κ ι’ ένας ή καί άκουμπίση κάτω,
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χάνει καί σκύβει τότε αυτή ή δμάς, ώς γαϊδοΰρα. "Οσον αφορά τδν τρόπο 
της διατηρήσεως της καβάλλας έπάνω στους άλλους, γίνεται κι’ άλλιώς. ’Αντί 
νά μέτρηση μέχρι τά έκατδ μετρά μέχρι τα είκοσι μέ την προϋπόθεσι νά μή 
πάρη δ άρχηγδς αναπνοή καθ’ δλη την διάρκεια που θά μετρά. Καί στις δυο 
περιπτώσεις τά παιδιά έχουν ορίσει διαιτητή. ΤΟ ΤΟΠΤ. ΕΡΧ ΕΤΑ Ι Η  
ΜΑΓΙΑ-— Τδ τόπι ή «μάπα» δπως τόλεγαν, δεν ήταν σάν τά σημερινά, 
αλλά ήταν κατασκευασμένο μέ κλωστές καί κουρέλια, σφιχτά δεμένα, ώστε 
νά κάνη πήδημα (γκέλ). Αυτό το τόπι ήταν ένα άπδ τά προσφιλή παιχνίδια. 
Είχε δέ πολλούς τρόπους στο παίξιμό του. Έ να ς  απ’ αυτούς ήταν κι* οί 
μπλάγγες. Έδώ θά άναφέρωμε δυο άλλους τρόπους. Εις άμφοτέρους, τά παι
διά έμοιράζοντο σέ δυο ομάδες. Γ ια τόν πρώτο, διάλεγαν ένα επίπεδο χώρο 
καί στδ κέντρο τοποθετούσαν μια πέτρα πλάτους μιας σπιθαμής και υψους 
δυο. "Τστερα ερριχναν κλήρο ποιος θά πάρη τδ τόπι. Ή  όμάς που θα κέρδιζε, 
ώριζε έναν νά ρίξη τδ τόπι στην πέτρα. Αυτό κτυπουσε κι’ έκανε γκέλ. *Αν 
τά παιδιά τής αντιθέτου όμάδος κατώρθωναν νά συλλάβουν τή «μάπα3> στον 
αέρα, κέρδιζαν την σειρά και ερριχναν αυτοί πλέον το τόπι, αν οαως έπε
φτε χάμω έχαναν. Ή  δμάς που είχε δέκα χασίματα έπαιρνε την νικήτρια 
στους ώμους της και την πήγαινε κάμποση ώρα καβάλλα. Στο δεύτερο τρόπο 
έμαζεΰοντο τά παιδιά κι’ έβαζαν μπροστά τδ μέτρημα γιά τδν κλήρο. "Οποιος 
έβγαινε πρώτος έπαιρνε την «μάπα» και την σανιδωτή, (ένα είδος ρακέττας) 
κι’ άρχιζε τους «καμάδες». Αυτοί ήσαν κτυπήματα του τοπίου άπδ τά κάτω 
πρδς τά πάνω καί τά χοροπηδήματα του έπάνω στη σανιδωτή. Τ ’ άλλα'παι- 
διά πρόσεχαν πάρα πολύ μήπως τελειώσουν οι ώρισμένοι «καμάδες^ 6πότέ ιδ 
τόπι θά έκσφενδονίζετο επάνω τους. "Οποιον κτυπουσε έπαυετο τοΰ παιχνι
διού. "Αν όμως συνελλαμβάνετο τδ τόπι στον αέρα, ό καμαδόρος έχανε τήν 
θέσι του, όχι όμως καί τδ παιχνίδι. Ο Τ Σ ΙΓ Γ Λ Η Σ .— Τδ παιχνίδι ατίτό, 
μοιάζει μέ τδ κοινώς γνωστδ «ξυλική. Τσίγγλη, ή τσιγγλί έλεγαν τά Σαμ- 
μακοβιτόπουλα, τδ ξύλο έκεΐνο, πού τδ κτυποΰσαν στην άκρη κι’ έκεΐνο πη
δούσε. «Τσιγγλομάνικο» ώνόμαζαν πάλι τδ μακρύ ξΰλο, μέ τδ όποιο κτυποΰ
σαν τδν τσίγγλη. Γ ιά νά παιχθη αυτδ τδ παιχνίδι ήθελε χώρο 1000 περίπου 
βήματα. Τά παιδιά έχωρίζοντο σέ δυδ ομάδες, έρριπταν λαχνό κι’ όποια ο
μάδα κέρδιζε έπαιρνε τδν τσίγγλη καί τδ τσιγγλομάνικο. Κάποιος της δυά- 
6ος χτυπά τδν τσίγγλη μέ τδ τσιγγλομάνικο τρεις φορές υστέρα ιιετροΰν κι’ 
άν ό τσίγγλης έχει πάει μακρΰτερα άπδ όσο πρέπει χάνει ή όιιάδα (είς άλλα 
χωριά της Θράκης τόλεγαν καί τσελίκι καί λοΰφ), Η  Ζ Ο Τ Β ΕΛ Ι.—  Αυτδ 
ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι πού ήθελε μεγάλη έξάσκησι. Τδ σπουδαίο 
ύτσν ότι τόπαιζαν τά κορίτσια. Αυτδ τδ παιχνίδι —  άσκησι τοφεραν στδ 
Σαμιιάκοβο, τά πολύ παλιά χρόνια, οί Μουρτατιανοί. Μια σανίδα γερή, μέ 
μήκος 2,50 μέτρα, πλάτος 30 πόντους καί πάχος ανάλογο, τήν ισορροπού
σαν έπάνω σ’ ένα χοντρό τετράγωνο ξύλο, τδ καπρούλι. Δυδ κορίτσια ή κι’
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αγόρια έπαιρναν θέσι όρθια στις δυο άκρες τής σανίδας και μέ σιγανά στην 
άρχή πηδήματα κουνούσαν την σανίδα, ή όποια μπορούσε νά τινάζη τά παιδιά 
καί δυόμιση μέτρα ύψος. ’Έπρεπε, όπως είπα, νά είναι γυμνασμένα καλά, 
ώστε νά μπορούν νά κρατούν ισορροπία. Τό ένα έφευγε ψηλά, ένώ τδ άλλο 
έστέκετο έπί τής σανίδος. Μέ τήν πτώσι τοΰ άλλου παιδιού εφευγε τό έπί 
τής σανίδας. Τό παιχνίδι μπορούσε νά κρατήση πολλή ώρα, άν οί μητέρες 
βλέποντας τά παιδιά τους νά πετούν στον αέρα δεν έβαζαν τις φωνές. Κον
τά σ' αύτά τά παιχνίδια πού άναφέραμε υπήρχαν κι’ άλλα, όπως τά «καμί- 
τσι,α», τό «Πλιαλιχτοϋρα, τό «κυνηγητό», τό «τσίμπι - τσίμπι» και τό «δα
κτυλίδι», παιχνίδια όμως κοινά σ’ όλη τήν υπόλοιπη Ελλάδα.

Ενδυμασία Σαμμακοβιτόόν.
Στήν έποχή μας, όλοι οί πολιτισμένοι άνθρωποι ακολουθούν στό ντύ

σιμό τους τή γενική γραμμή, μέ έξαιρέσεις, βέβαια, μά μόνον σέ τελείως 
δευτερεύοντα ζητήματα. Στα παλιά χρόνια όμως κάθε τόπος είχε τον δικό 
του τρόπο πού έντύνετο κι’ απ’ αυτόν διεκρίνετο και ή καταγωγή του. Αύτδ 
μάς διδάσκει κι’ ή ένδυματολογία. "Οπως υπήρχαν ήθη καί έθιμα διά τά 
άλλα ζητήματα τής ζωής, τά όποια από γενιά σέ γενιά μετεδίδοντο, τό ίδιο 
συνέβαινε καί μέ τήν ενδυμασία. Τά τοπικά ένδύματα, έχουν πάντα ένδια- 
φέρον, γ ι ’ αυτό έξ άλλου υπάρχει καί ειδική έπιστήμη πού άσχολεϊται μ’ αυ
τά, μέσα στή γενικωτέρα έπιστήμη τής Λαογραφίας. Πιστεύω πώς κι’ ή 
Σαμμακοβίτικη φορεσιά έχει πολύ ενδιαφέρον. Π α ρ’ όλον οτι οί κάτοικοι τοΰ 
Σαμμακοβίου ήσαν μάλλον εύποροι, μέχρι τής εποχής τής καταρρεύσεως των 
σιδηρομεταλλείων, έν τούτοις ούδεμία σπατάλη χρήματος έγίνετο γιά  τό πρό
βλημα ένδυμασίας καί ποδήσεως. Κακώς χρησιμοποιώ καί τήν λ έ |ι  πρόβλη
μα, διότι ουδέποτε έγεννήθη. Οί άνθρωποι ήσαν απλοί, σεμνοί καί σώφρο- 
νες. Δέν μπορούσαν νά καταλάβουν γιατί νά κάμουν πολύπλοκα, ή ακριβά 
φορέματα. Πίστευαν πώς ή πολυτέλεια είναι ματαία κ ι’ οποίος συνέβαινε νά 
έχη τάσι σ’ αυτή, γινόταν καταγέλαστος, τουλάχιστον τον παλαιότερο και
ρό. Ούδείς χωρικός φορούσε «φράγκικα». Αυτά έθεωρούντο ως φορέματα 
τού γιατρού, τού δασκάλου καί τών άλλων γραμματισμένων ανθρώπων. Δέν 
ταίριαζαν στούς απλούς ανθρώπους. Οί Σαμμακοβΐτες είχαν δυό φορεσιές 
καί γ ιά  τούς άνδρες καί γιά τις γυναίκες. Ή  μία γ ιά  τίς γιορτές «τά γιορτι
νά» κ ι’ ή άλλη γιά  τήν εργασία «τά καθημερνά». Κ ι’ οί δυό ήσαν ΰφασμένες 
στό σπίτι, στον αργαλειό, μάλλινες γιά τό χειμώνα καί λινές γιά  τό καλοκαί
ρι. Ο ί χειμερινές ήσαν σκούρες, μά οί θερινές δλόλευκες καί άποτελούνταν 
από τή βράκα, τό πανωβράκι, τό χιρκά (πανωφόρι) καί τ’ αντερί.-Ή  βρά
κα (άναξυρίς) ήταν μαύρη ή καφέ σκούρα ή μπλέ, φτιαγμένη από σαγιάκι 
(μάλλινο ύφααμα) καί τήν έλεγαν συνήθως ποτούρι, ή σαλβάρι ή τσαξίρι. 
S to  κεφάλι γιά κάλυμμα έφεραν τίς σερβέτες, πού άποτελούντο από 5 έως 1Q
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αήχεις λεπτό λινό, περικεφαλοδεμένες καί μια άκρη κρεμόταν στην πλάτη. 
Επίσης μερικοί φορούσαν φέσι, λόγω τής Τουρκικής έπιδράσεως, το δε 
βαρυχείμωνο γούνες από ΐΐβίτρες», αλεπούδες κλπ. Συνήθως έντυναν με γοΰ- 
να τά αντεριά καί τά πανωφόρια. Στα πόδια άπαντες οί Σαμμακοβϊτες έφε
ραν τά περίφημα «τσερβούλια» (τσαρούχια). 7Ηταν ανάγκη, λόγω τού ιιε- 
γά^ου ψύχους καί τής υγρασίας. Τούτο το τσερβούλι έχει την προέλευσί 
του απ’ τους αρχαίους Θράκας. "Αν συγκρίνω με τις φορεσιές των αρχαίων, 
μέ την εποχή πού ασχολούμεθα, θά ίδούμε πλεϊστες όσες διάφορες, μ ο στο 
ζήτημα τής ποδήσεως καμμιά. Οί Θράκες έφορούν περί τον πέμπτο π. X. 
αιώνα χιτώνες, έπανιοφόρια γούνινα καί στο κεφάλι γούνα αλεπούς. Στά 
δέ πόδια καί τις κνήμες τσαρούχια από βωδινύ ή έλαφισιο ή χοιρινό δέρμα. 
Αυτό, τό πύδημα διετηρήθη διά μέσου των αιώνων. Καί ήταν επόμενο νά 
χρησιμοποιήται τουλάχιστον στις ορεινές περιοχές τού Μικρού Αίμου, δηλα
δή περί τό Σαμμάκοβο. Ή σαν απαραίτητα σέ κάθε κάτοικο, σε κάθε άνδρα, 
πάσης ήλικίας, πού δούλευε καί προ πάντων τό χειμώνα, οπού έσκεπάζοντο τά 
πάντα υπό πυκνών στρωμάτων χιονιού. Οί αρχαίοι πρόγονοί μας, μόλις ό
γυιός τους έφθανε σέ ηλικία 8 —  10 χρόνων, έπρεπε νά μάθη νά φτιάχνη 
μόνος του, γιά τον εαυτό του, τά τσερβούλια του. Στην αρχή, γιά νά μή κα
ταστρέφει τά δέρματα, τού έδιδαν φλούδες από φλαμουριά καί ΐνες για σχοι- 
νιά.Αύτό τό έθιμο διετηρήθη μέχρις εσχάτων.Ή  τέχνη τής κατασκευής ήταν ά- 
πλουστάτη, μά τό πόδεμα ήτο περίπλοκο, σέ κείνον πού δεν γνώριζε τον τρό
πο. Τά πέδιλα ήταν ελαφρά, αθόρυβα, μαλακά καί υγιεινά. Τό πόδεμα γ ι
νόταν έτσι πάνω κάτω : Τύλιγαν τά πόδια μέ τά ποδοπάνια, άσπρα μάλλινα, 
έπίτηδες ύφασμένα, 50 πόντους φάρδος καί G0 μήκος, καί τά εφάρμοζαν τέ
λεια ολόγυρα απ’ τό πόδι μέχρι τό μηρό. "Ύστερα έφόρουν πάνω απ' τά πο
δοπάνια σάν υποδήματα, κατειργασμένα δέρματα από ολάκια (ερίφια), ού
τως ώστε νά μή μπορή νά πέραση νερό, έστω κι’ άν ψάρευες. Κατόπιν έβα
ζαν τό τσερβούλι πού είχε θηλιές καί δεσίματα καί τά οποία έδεναν αριστοτε
χνικά από τον αστράγαλο μέχρι επάνω ατό μηρό, χωρίς νά πέφτουν μήτε 
νά Ινοχλούν στο βάδισμα. Οί κυνηγοί κι* οί ορειβάτες, γιά νά μή γλνστρούν, 
φορούσαν επίσης κάτω απ’ τό πέλμα αλυσίδες λεπτές, «τσαπράζια?. Λ ιτά 
ήσαν τά συνήθη φορέματα τών άνδρών. Οί γυναίκες, όπως πάντα, πιο Φι
λάρεσκες, έντύνοντο πιο κομψά, ιδίως οί νέες, μά σύμφωνα μέ την νοοτρο
πία τού τόπου. Τις καθημερινές φορούσαν ένα ρούχο μονοκόμματο, ιιέ μιά 
ποδιά στή μέση, ένα φακιόλι στο κεφάλι καί στά πόδια ξύλινα παπούτσια, 
τις «γαλέντζες» μέ τακούνια. Οί γρηές πάλι φορούσαν τσεμπέρι στο κεφάλμ 
φούστα καί πουκάμισο, μπροστέλα (ποδιά) κάρτσες (κάλτσες) χειμώνα κα
λοκαίρι καί κουντούρες, (χοντροπαντόφλες). Τό σύνηθες χρώμα τών φορε
μάτων τών γριών ήτο τό μαύρο. Στά τελευταία χρόνια, μέ τούς εκπατρισμούς, 
άλλαζαν καί τά φορέματα.
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Την 18ην Φεβρουάριου έ. έ. εκοιμήθη έν Κυρίω έν Νέα Σμύρνη ό Οι
κονόμος Κωνσταντίνος Γ, Αουΐζος, κηδευθείς την έπομένην.

Κατά τήν κηδείαν του τελεσθεΐσαν έν τω ίερω Ναω fΑγίας Φωτεινής 
Ν. Σμύρνης, καθ’ ήν προέστη ό Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ά χαίας κ. κ, 
Παντελεήμων, περιβαλλόμενος υπό πλήθους ιερέων, ωμίλησαν, έξάράντες 
το έργον του, δ Προϊ
στάμενος του ιερού να
ού Κοιμήσεως Θεοτό
κου Κυνοσάργους Πρω
τοπρεσβύτερος κ. Κων
σταντίνος Άνδρουλά- 
κης, ό ’Αντιπρόεδρος 
τού Δημοτικού Συμβου
λίου Ν. Σμύρνης κ. Γ.
Άντώναρος, κωλυόμε
νου τού Δημάρχου, ό 
Πρόεδρος τής «Εστί
ας» Ν. Σμύρνης κ. Π .
Χαλδέζος, ό κ. Λ. Λεον- 
τίδης, πνευματικόν τέ- 
κνον τού μεταστάντος 
και ό Πρόεδρος τού Φι
λανθρωπικού Σωματεί
ου Καλλιπόλεως καί πε
ριχώρων δ «Θρακικός 
Φοΐνιξ» κ, I. Φίλαν- 
δρος. Κατά τήν κηδείαν 
παρέστη, άντιπροσωπεΰ- 
ων τό Θρακικόν Κέν-
τρον δ Πρόεδρος αυτού 
κ. ΦίλΐΛΐπος Μανουηλί- Ο Ιχονίμος Κω ν)νος Λουΐζος.
δης, πρώην 'Τπουργός ’Εθνικής Ά μύνης, μετά μελών τού Δ. Συμβουλίου. 
Ωσαύτως παρέστησαν Σύμβουλοι τού Δημ. Συμβουλίου Ν. Σμύρνης, άν- 
τιπροσωπεϊαι των ’Ορφανοτροφείων μετά όρφανών τής «Εθνικής Στέγης» 
καί «’Ασύλου 'Αγίου Άνδρέου» καί πλήθος κόσμου.



29 6 Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Ι Γ. Α Ο Υ Ί  ΙΟ Σ

Β ΙΟ Γ ΡΑ Φ ΙΚ Ο Ν  ΣΗΜ ΕΙΩΜ Α

*0 οΙ^ονόμος Κωνσταντίνος Λουίζος έγεννήθη την 14ην Σεπτεμβρίου 
1861 εις Ταϊφύριον Καλλιπόλεως, έξ ευσεβών γονέων τού Γεωργίου και τής 
Παρασκευής. Συνετέλεσε πολύ εις την ανατροφήν του 6 έκ πατρος πάππος
του ’Ιωάννης Λουίζος, δστις διήγε βίον σχεδόν μοναχού εις μονίδριον, τό 
όποιον άνήγειρεν ο ίδιος έξω τού χωρίου. Αυτός δέ καί τώ υπέβαλε την ιδέαν 
νά γίνη ίερεύς καί έλαβε κατά την ώραν τού θανάτου του παρά τού Ιίετούς 
τότε Κωνσταντίνου Αουίξου την ύπόσχεσιν ότι θά εκπλήρωσή την παραγγε
λ ί α ν  τού πάππου του.

Έφοίτησε τό πρώτον εις τό εξατάξιον Δημοτικόν Σχολεΐον Ταϊφνρίου 
καί μετέπειτα εις τό τετρατάξιον Σχολαρχείου Καλλιπόλεως. τό όποιον ήτο 
ισοδύναμον μέ ήμιγυμνάσιον. Οί άποφοιτώντες δέ έκ τούτου κατελάμβανον 
την εποχήν έκίνην επιζήλους θέσεις έν τή κοινωνίςι καί ήδύναντο νά διορι- 
σθώσι καί δημοδιδάσκαλοι, καθότι ή έν αύτω κατάρτισις ήτο άρίστη.

Άποψοιτήσας τού Σχολαρχείου Καλλιπόλεως διετέλεσε διδάσκαλος εις 
χωρία τής περιοχής καί έν τή γενετείρςι του. Τό 1898 έχειροτονήθη Διάκο
νος υπό τού τότε Επισκόπου Καλλιπόλεως Δωροθέου Μανέλη, τού μετέπει- 
τα Μητροπολίτου Προύσης καί Τοποτηρητού τού Οικουμενικού 'Π ατριαρ
χείου. Τό 1894 έχειροτονήθη ίερεύς, διορισθείς εφημέριος εις τον Μητρο- 
πολιτικόν Ναόν 'Αγίου Γεωργίου Καλλιπόλεως. Τό δέ 1895, έπιμόνιρ συ- 
στάσει τής Έφοροδημογεροντίας Καλλιπόλεως, έπανήλθεν εις Ταϊφύριον 
ώς εφημέριος καί διδάσκαλος, διότι τά σχολεία, συνεπείμ σεισμού, ήπειλούν- 
το νά καταστραφούν. Ό  Κωνστ. Λουίζος δι’ εράνων έπεσκεύασεν εντός έ
τους ταύτα, μέχρι δέ τού έτους 1899 παρέμεινεν έκεϊ ώς έφημέριος καί διδά
σκαλος έκτελών καί χρέη Αρχιερατικού Επιτρόπου. Τό 1899 διωρίσθη υπό 
τού τότε Μητροπολίτου Καλλιπόλεως 'Ιερωνύμου Γοργία διδάσκαλος τής 
όκταταξίου Σχολής Καλλιπόλεως, διδάσκων Θρησκευτικά καί Ελληνικά 
διατελών δέ συγχρόνως καί έφημέριος έν τώ Τ. Ναώ Α γίου Δημητρίου. 
’Αργότερα προσελήφθη ώς Αρχιερατικός Επίτροπος βοηθών τον Μητρο
πολίτην, ήτο δέ μέλος τού Πνευματικού Δικαστηρίου, δικάζοντας διαφοράς 
Ιδιωτών καί πλημμελήματα ιερέων καί ήσκει προεδρικά καθήκοντα κατά την 
απουσίαν τού Μητροπολίτου. Διετέλεσε μέλος τού Μικτού Συμβουλίου Καλ
λιπόλεως, τό όποιον άπετελεΐτο έκ 4 λαϊκών συμβούλων, τού Μητροπολίτου 
ώς Προέδρου καί τού Αρχιερατικού Επιτρόπου ιός Αντιπροέδρου έδίκαζε 
δέ διαφοράς κληρονομικάς έκ διαθηκών ή έξ αδιαθέτου. Έχρημάτισεν μέλος 
τού Δ. Συμβουλίου τής Νομαρχίας (Ίνταρέ - Μ ιτζίλισι), τό όποιον κατά τό 
τότε προνομιακόν σύστημα έπελαμβάνετο διοικητικών υποθέσεων. Έξέμα- 
θε την Τουρκικήν, διά νά λαμβάνη μέρος εις τάς συζητήσεις καί νά άναγι- 
νώσκη εύχερώς τά έγγραφα. ’Έ  τ ο ς 1 9  1 0 . Ή πειλήθη υπό των Τούρ



κων κατά τάς Βουλευτίνάς έκλογάς νά μή δώση τήν ψήφον του ύπέρ τοΰ 
Έλληνος υποψηφίου, άλλ' υπέρ τοΰ Τούρκου. Ό  Κωνστ. Αουίζος άδιαφο- 
ρών διά τάς άπειλάς έψήφισε μετά των άλλων Ελλήνων εκλεκτόρων τόν 
έκλεγέντα Βουλευτήν Ιατρόν Στέφανον Ναρλήν. Ό  Κωνστ. Αουίζος ένήρ~ 
γησεν έπίσης, δπως απαλλάσσωνται οι 'Έλληνες διδάσκαλοι τής στρατολο
γίας. Κατά τους σεισμούς τού 1912, οπότε έσημειώθησαν σοβαραί καταστρο- 
φα! έν Καλλιπόλει, άπεστάλη έπικεφαλής επιτροπής εις τά Πατριαρχεία καί 
κατώρθωσε νά απόσπαση 6.000 Τουρκικάς λίρας διά τάς άνάγκας των σει
σμοπλήκτων. Κατά τάς ταραχάς των Βαλκ. πολέμων έν Καλλιπόλει καί 
χωρία, ό Κωνστ. Αουίζος λόγο) τών σχέσεων του μετά των Τούρκων Στρα
τιωτικών ηγετών Φαχρή καί Έσάτ πασάδουν κατώρθωσε ν ’άποφυλακίση πολ
λούς καταδίκους Έ λληνας κληρικούς καί λαϊκούς. Κατ' ’Απρίλιον τοΰ 1915 
έξετοπίσθησαν όλοι οί 'Έλληνες τής Θρακικής Χερσονήσου έγκαταλείψαν- 
τες τήν περιουσίαν των, ή οποία χαρακτηρισθεΐσα ώς έγκαταλελειμμένη υπό 
τών Τούρκων έδημεύθη. Τότε ό Κ. Αουΐζος άπώλεσε καί μίαν πολύτιμον καί 
πλουσίαν βιβλιοθήκην. Έκτοπισθεις έγκατεστάθη μετά πολλών συμπολιτών 
του είς Ραιδεστόν, Αόγω δέ άναχωρήσεως τοΰ Μητροπολίτου είς Κων)πο- 
λιν ο μεταστάς έπικουρούμενος σοβαρώς καί υπό τής Έλλην. Κοινότητος 
Ραιδεστοΰ έφρόντισε διά τήν στέγασιν καί επισιτισμόν 2.000 προσφύγων. 
Ή ρξατο  δέ ασκών έφημεριακά καθήκοντα καί έν Τ. Ναω επί τούτιρ παρα- 
χωρηθέντι υπό τοΰ Μητροπολίτου Ήρακλείας διά τάς θρησκευτικάς άνάγ
κας τών Ελλήνων προσφύγων. Κατά τό έτος 1916 διωρίσθη δημοδιδάσκα
λος έν τη σχολή Ραιδεστοΰ, διατελέσας καί διευθυντής ταύτης έπ’ δλίγον. 
Κατά Μάρτιον τοΰ 1919 (τέλος Α \  Παγκοσμίου πολέμου) κατόπιν παρα- 
κλήσεως τών συμπατριωτών του μετέβη είς Καλλίπολιν καί άνέλαβε τήν 
δϊ,εύθυνσιν τοΰ Γραφείου Περιθάλψεως τών έπανακαμπτόντων προσφύγων. 
Κατά Ιούνιον τοΰ 1919 κληθείς είς Κων)πολιν παρά τοΰ Έλληνος άρμο- 
στου Στρατηγού Κατεχά/η άπεστάλη είς τάς έπαρχίας Ραιδεστοΰ, Μαλγά- 
ρων, Κεσσάνης καί Μακοάς Γεφύρας μέ εντολήν, δπως συστήση είς τούς Έλ
ληνας ίνα έπικειμένης τής κατοχής τών μερών τούτων υπό τοΰ Ελληνικού 
Στρατού, άποφύγσυν άντεκδίκησιν έναντίον τών Τούρκων, Μετά τήν 
κατάληψιν τής Θράκης υπό τών Έλλην. στρατευμάτων, κατ’ Αύγουστον 
τοΰ 1919, ούτος άπεστάλη παρά τής Νομαρχίας Καλλιπόλεως, συνοδεύομε-- 
νος καί ύπό ένός Τούρκου, είς Μυριόφυτον, Κεσσάνην καί παρακείμενος 
περιοχάς, όπως συστήση είς τϋύς Τούρκους, Ινα παραδώσουν τά καταλη- 
φθέντα κτήματα τών Ελλήνων έκείνων, οιτινες έκδιωχθέντες ύπό τών Τούρ
κων είς Ελλάδα έπανέκαμπτον είς τάς έστίας των. Μετά τήν Μικρασιατικήν 
καταστροφήν έγκαταλείπων πλήρης δδύνης τήν πατρίδα του Καλλίπολιν, 
έφθασεν άτμοπλοϊκώς μετά τμήματος προσφύγων συμπατριωτών του είς Κυ
παρισσίαν, ένθα καί έμερίμνησε διά τήν στέγασιν καί τόν έπισιτισμόν των.

Θ Ρ Α ία Κ Α  29f
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Ό λίγον άργότερον έγκατεστάθη έν Ά θήνα ις, διορισθείς έφημέριος τοΰ ' Ι 
ερού Ναού Ά γιου Γεωργίου Κυνοσάργους μέχρις Ιουλίου 1933, ίδρΰσας 
έν αυτή χαι φιλόπτωχου ταμείου. *Έκτοτε διετέλεσε έφημέριος τοΰ 'I .  Ναού 
Ά γ ια ς  Φωτεινής Ν. Σμύρνης. Λόγω παθήσεως των οφθαλμών του χα'ι τοΰ 
γήρατος παρητήθη τής θέσεως ταύτης χατά Ιούλιον τοΰ 1947. Άλλα χαΐ 
μετά ταΰτα έξηχολούθει αποδοτικώς ασκών τδ λειτούργημα τοΰ έξομολόγου 
ώς χαι την φιλανθρωπίαν (τακτικοί βοήθειαι εις πτωχούς ώς καί αποφυλακί
ζεις κρατουμένων διά χρέη) περιβαλλόμενος υπό κύκλου ευσεβών Χριστια
νών μέχρι τοΰ θανάτου του. Τό Θρακικόν Κέντρον εις τον 26ον Τόμον τών 
«Θραχιχών» έδημοσίευσε μελέτην του «'Ιστορία Καλλιπόλεως άπδ 1900 μέ
χρι 1919» μετά λαογραφιχών Ταϊψυρίου, ήτις καί έβραβεύθη υπό της « Ε 
στίας Ν. Σμύρνης».

Το Δημοτικόν Συμβούλιου Νέας Σμύρνης, τιμών την μνήμην τοΰ Κων
σταντίνου Λουΐξου, ώνόμασε την προ τής οικίας του πλατείαν, πλατείαν 
Κωνσταντίνου Λουΐξου. Τό Θρακικόν Κέντρον, τιμόν μετά σεβασμοΰ την 
δλην θρησκευτικήν καί εθνικήν δράσιν τοΰ μεταστάντος, διετήρησε στενάς 
σχέσεις μετ’ αυτού καί μετά τής οικογένειας τοΰ υίοΰ του κ. Δημητρίου Λουΐ- 
ζου, έκλεκτοΰ καί πολυτίμου μέλους τοΰ Δ. Συμβουλίου καί άπέστειλε επι
στολήν ήν παοαθέτοιιεν κατωτέοω, ώς καί τήν επ’ αυτής άπάντήσιν:I

20η Φεβρουάριού 1960

Άξιότεμον Κύριον Δημήτριον Κ. Λουΐζον 
Μέλος τοΰ Δ. Συμβουλίου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου

Ε Ν Τ A Τ  Θ A

Α γαπητέ Φίλε και Συνάδελφε,

Ό  θάνατος τοΰ πολυσεβάστου καί διακεκριμένου πατρός σας, ήμε- 
τέρου δέ πολυτίμου καί έκλεκτοΰ φίλου, μάς έλύπησε καί εχομεν τήν τιμήν, 
έξ ονόματος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, ούτινος άπετέλει Επίτιμον Μέλος, νά 
σάς έκφράσωμεν τήν συμμετοχήν εις τό πένθος σας, επί τή άπωλείμ ανεκτί
μητου πατρός καί ημημένου ήγέτου τής πολυμελούς οικογένειας του.

Ό  αείμνηστος Κωνσταντίνος Γ. Λουίξος Πρεσβύτερος, άπετέλει έξέ- 
χουσαν φυσιογνωμίαν μεταξύ τοΰ εκκλησιαστικού καί διδασκαλικού κόσμου 
τής άπολεσθείσης, πολυβασανισμένης πατρίδος μας. Έδίδαξεν επί δεκαετη
ρίδας μέ ευσυνειδησίαν καί ακατάβλητου φιλοπονίαν γενεάς ολοκλήρους Θρα
κών καί διετήρησεν, ώς πολύ δλίγοι, τήν ήθικήν καί μέ φανατισμόν τήν προ- 
σήλωσίν του είς τάς έπιταγάς τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Συνεμερίσθη τάς κακουχίας καί τάς ταλαιπωρίας τοΰ προσφυγικοΰ κό
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σμου, δν ήκολούθησε μέ σεμνότητα καί άφοσίωσιν κατά τούς έκπατρισμούς 
καί την προσφυγικήν περιπέτειαν των περιοχών Καλλιπόλεως καί Ραιδε- 
στοϋ τής Θράκης.

■ ' Ή  οίκσγένειά του δύναται νά είναι υπερήφανος, διότι έγκαταλείπει ώς 
κληρονομιάν υψηλόν δίδαγμα άλτρουϊσμοΰ καί άφοσιώσεως εις τό καθήκον.

Τό Θρακικόν Κέντρον, ήμίσειαν ώραν προ τής κηδείας, πληροφορηθέν 
τά κατ’ αυτήν, άντεπροσωπεύθη παρά του Προέδρου αύτοΰ καί παρακαλεί 
δπως τά θερμά του συλλυπητήρια δεχθήτε καί μεταδώσητε είς ολα τά μέλη τής 
οικογένειας τοϋ μεταστάντος. Είς μνήμην του, αντί στεφάνου, διέθεσε δω
ρεάν έκ δρχ. 500 υπέρ των φιλανθρωπικών του σκοπών. Σάς παρακαλεί δέ 
έν καιρφ δπως μας άποστείλητε φιυτογραψίαν μετά βιογραφίας τού έκλιπόν- 
τος εκλεκτού Θρακός, Ζνα δημοσιευθοΰν ταΰτα είς προσεχή έκδοσιν των «Θρα- 
κικών» ύπέρ τής έκδόσεως των οποίων, ουδέποτε θά λησμονηθή οτι έμόχθησε 
καί συνέγραψε.

Έ π ί τούτοις, συλλυπούμεθα θερμώς καί αύθις υμάς προσωπικώς, ως καί 
την οίκογένειάν σας καί διατελοϋμεν μετ’

’Ιδιαιτέρας έκτιμήσεως καί αγάπης

Ό  Γενικός Γραμματεύς Ό  Πρόεδρος

Π . ΤΣΑ ΤΑ ΛΑΣ Φ. Μ Α ΝΟΤΗΛΙΔΗΣ

«Έν Νέα Σμύρνη τή 3)4)60

Π ρ ο ς
Τό Θρακικόν Κέντρον ’Α θ ή ν α ς

Σεβαστέ μου Κύριε ΙΙρύεθρε,
Μετά πολλής συγκινήσεως έλαβον την από 20)2)60  ύμετέραν επιστο

λήν, δι* ής είχετε την εΰγενή καλωσύνην νά έκφράσητε είς εμέ καί τήν οΐ- 
κογένειάν μας θερμά συλλυπητήρια επί τω θανάτω του άειθίμου πατρός 
μου Οικονόμου Κωνσταντίνου Λουΐξου. Νά μοΰ έπιτρέψητε νά τονίσω οτι 
ιδιαιτέρως συνεκινήθημεν μέ τά γραφόμενα έν τή ύμετέρρι επιστολή, καθόσον 
υμείς προσωπικώς εσχετε άμεσον άντίληψιν από τήν ζωήν καί τήν δράσιν 
του μακαρίτου πατρός μου είς τάς ιδιαιτέρας μας πατρίδας.

Έ ψ ’ ώ καί προάγομαι νά έκφράσω καί έκ μέρους συμπάσης τής οικο
γένειας μας τάς θερμάς καί βαθείας ευχαριστίας μας τόσον προς ύμάς, Σε
βαστέ μου Κύριε Πρόεδρε, οσον καί προς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού
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Θρακικοΰ Κέντρου, τοΰ όποιου τόσον έπαξίως προΐστασθε, Τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου τήν Εθνικήν δράσιν 6 αείμνηστος πατήρ μου πάντοτε έξήρε καί έ- 
ξετίμα.

ΙΙρός τούτοις 5έ είμαι υποχρεωμένος νά σάς ευχαριστήσω θερμώς τό
σον διότι προσωπικώς παρέστητε εις τήν κηδείαν τοΰ μακαρίτου πατρός μου, 
όσον και διότι τδ Θρακικόν Κέντρον εις μνήμην του διέθεσε άντι στεφάνου 
δωρεάν έκ 500 δραχμών υπέρ φιλανθρωπικών του σκοπών.

Έ φ 1 ώ καί αποστέλλων προς τ>μάς βιογραφικόν σημείωμα μετά φωτο
γραφίας τοΰ έκλιπόντος πατρός μου, τά όποια μοΰ έζητήσατε, παρακαλώ καί 
αΰθις υμάς, όπως δεχθήτε τάς βαθυτάτας ευχαριστίας μου, τάς όποιας νά 
διαβιβάσητε καί προς δλόκληρον τό αξιότιμου Διοικητικόν Συμβουλίου.

Μετ’ έξαιρέτου σεβασμοΰ καί τιμής 
Δημ. Κ. Λουΐξος».

ϊ®ί!
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