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  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Αγαπητέ  αναγνώστη, 
Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου έχει τη μορφή 

μυθιστορήματος, με μια διαφορά όμως από αυτό το είδος  του   
λόγου. Περιγράφει ιστορίες και γεγονότα πραγματικά, τα 
οποία  έζησαν,  βίωσαν στην κυριολεξία – δεν τα άκουσαν -  
και ζουν,  πέντε γενεές  ατόμων μιας οικογενείας στο διάβα 
των  τριών τελευταίων αιώνων.  

Οι αληθινές, μικρές αυτές ιστορίες έγιναν γνωστές στον 
γράφοντα από διηγήσεις γηραιοτέρων, που έζησαν τα 
γεγονότα ή ήταν αυτήκοοι μάρτυρες σε εξιστορήσεις ακόμη 
πιο παλαιών δικών τους ανθρώπων, γονιών και παππούδων 
αλλά  και από προσωπικά βιώματα, που το δικό του 
πεπρωμένο   είχε γραμμένα στο μεγάλο βιβλίο της ζωής. 

Η ιστορία μας αρχίζει  με τον πρώτο γνωστό γενάρχη της 
οικογενείας τον παπά –Μανόλη Παπαεμμανουήλ, που ζει στην 
Πασιθέα, στην περιοχή των Μαλγάρων της Ανατολικής 
Θράκης. Ο παπά – Μανόλης είναι γιος οικογενείας που γι 
αυτήν    γνωρίζουμε μόνο, ότι είχε σαν παράδοση το πρώτο 
παιδί της να γίνεται πάντα κληρικός. 

Λόγω χρονικής αποστάσεως από την εν λόγω εποχή και 
ελλείψει άλλων πηγών  δεν υπάρχουν   περισσότερες 
πληροφορίες γι αυτόν και τους προγενέστερους απ΄ αυτόν.  

Γνωρίζουμε επίσης, ότι στο δεύτερο μισό του δέκατου 
ένατου αιώνα γεννιέται ο γιος του παπά – Μανόλη, ο 
Τριαντάφυλλος. 

Ο Τριαντάφυλλος Παπαεμμανουήλ  πιστός στην 
παράδοση, όταν έρχεται, η ώρα χειροτονείται παπάς και 

αντικαθιστά τον πατέρα του στα καθήκοντα του εφημέριου 
στη μικρή Πασιθέα.  

Η Πασιθέα, όπως και ολόκληρη η Θράκη στενάζει  κάτω 
από το βαρύ ζυγό του Οθωμανού δυνάστη. Η οικογένεια του 
ιερωμένου, όπως και όλοι οι άλλοι σκλάβοι,  περνάει δύσκολες 
ώρες. Υφίσταται ξυλοδαρμούς, εξορίες και άλλες δυσάρεστες 
καταστάσεις. Η  μεγάλη καταπίεση φέρνει αδιέξοδα και  
αναγκάζει κάποια στιγμή  τέσσερα ανήψια του παπά – 
Τριαντάφυλλου, (τρία αδέρφια, ένα κορίτσι και δυο αγόρια  
και η γυναίκα του ενός), να εγκαταλείψουν τον τόπο   τους, 
την Πασιθέα  και να κατευθυνθούν στην ελεύθερη Ελλάδα.  

Μετά  από περιπλάνηση για καλύτερη τύχη σε διάφορα 
μέρη της Ελλάδας οι φυγάδες αναγκάζονται, να επιστρέψουν 
και πάλι στην Πασιθέα, αφού στο μεταξύ έχει πεθάνει ο ένας 
αδελφός, ο παντρεμένος, αφήνοντας στο έλεος της μοίρας τη 
γυναίκα του και το δίχρονο κοριτσάκι τους. Αλλά και ένα άλλο 
σημαντικό γεγονός συμβαίνει  την περίοδο αυτή που 
συμβάλλει στην απόφαση για επιστροφή στα πάτρια εδάφη. 

Η Πασιθέα και ολόκληρη η Ανατολική Θράκη μέχρι 
σχεδόν τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης  ελευθερώθηκαν, 
από τον Ελληνικό στρατό, γεγονός που χαροποίησε όλους τους 
Έλληνες και κυρίως τους απελευθερωθέντες. Αλλά, ως 
γνωστόν, η Λευτεριά της Αν. Θράκης κράτησε πολύ λίγο! Και 
το σύντομο αυτό διάστημα του ελεύθερου βίου της Πασιθέας 
φαίνεται πως είναι ένα μικρό ευχάριστο διάλειμμα.    

 Γιατί, ως γνωστόν, ακολουθεί η  αποφράδα μέρα  του 
ξεριζωμού των Ανατολικοθρακών. Οι  κάτοικοι της Πασιθέας, 
όπως όλοι οι  συμπατριώτες τους,  εγκαταλείπουν τις εστίες 
τους και έρχονται  στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι  Πασιθεώτες  
εγκαθίστανται στο Μπρόκτειο  της Κομοτηνής.  
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Ο παπά –Τριαντάφυλλος με την οικογένειά του στην αρχή 
εγκαθίσταται  στην περιοχή της Δράμας. Κάποια γεγονότα 
όμως, τελικά, τον φέρνουν στο Μπρόκτειο κοντά στους 
παλιούς συγχωριανούς αλλά και στην κόρη του Μαρία που ζει 
εκεί με τον άνδρα της. 

Τα χρόνια περνούν, ο μοναχογιός του παπά 
Τριαντάφυλλου, -γεννήθηκε μετά από τέσσερα κορίτσια-, ο 
Κωνσταντίνος σπάζει την παράδοση και δεν γίνεται παπάς. 
Παντρεύεται τη Νεράντζω κόρη του πρόωρα χαμένου φυγάδα 
στην ελεύθερη Ελλάδα, του Κωνσταντίνου Ασημενάκη, η 
οποία ζει στη Διώνη του νομού Ροδόπης με τη μητέρα της που 
στο μεταξύ ήρθε σε δεύτερο γάμο με το Στέφανο Λαγάκη. 

Μέσα σε ένα χρόνο πεθαίνει ο παπά Τριαντάφυλλος και  η 
παπαδιά  του.  Ο γιος του την ίδια περίοδο σε ένα ατύχημα  
τραυματίζεται στη σπονδυλική του στήλη και βρίσκεται στο 
νοσοκομείο, οπότε ξεσπάει ο Ελληνο – ιταλικός πόλεμος.  
Στον Κωνσταντίνο λόγω έλλειψης πόρων αλλά και κατοχής 
δεν   παρέχεται  η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
και τελικά μένει ανάπηρος.  Η οικογένειά του όμως στο 
μεταξύ μεγάλωσε, αφού γεννήθηκαν τα δυο πρώτα αγόρια της. 

Κατοχή, φτώχια και θεομηνίες για κάποια χρόνια φέρνουν 
σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την  οικογένεια.  Όπως ήταν 
φυσικό την κύρια μέριμνα για τη συντήρηση της οικογένειας  
– πλην της καθοδήγησης - την έχει η  γυναίκα του 
Κωνσταντίνου, η κυρά Νεράντζω. 

Την περίοδο αυτή συμβαίνουν και διάφορα  γεγονότα  στο 
τόπο τους, αλλά όχι μόνο στην οικογένεια του Κωνσταντίνου. 
Το σημαντικότερο είναι η σφαγή της αδελφής του 
Κωνσταντίνου και του άνδρα της από τους Βούλγαρους πριν 
αυτοί  εγκαταλείψουν τη χώρα, μετά την ήττα του «άξονα». 

Μετά την απελευθέρωση και σχεδόν αμέσως ακολουθεί  η 
περίοδος του εμφυλίου. Επίσης, αυτή την περίοδο γεννιέται ο 
τρίτος γιος του Κωνσταντίνου. Η οικογένεια  εξ αιτίας της 
δράσης  των ανταρτών, με εντολή της πολιτείας, μετακόμισε 
στην πόλη και διέμενε σε μια αίθουσα σχολείου, που τους 
παραχώρησε το κράτος, όπως συνέβη  σχεδόν για το σύνολο 
των κατοίκων του χωριού, αλλά και των άλλων κατοίκων της 
υπαίθρου, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν προσωρινά σε σχολεία   
ή άλλα δημόσια κτίσματα.    

Διάφορα περιστατικά της περιόδου που αφορούν την 
οικογένεια αλλά και το κοντινό περιβάλλον αναφέρονται σε 
αυτό το κεφάλαιο. 

Και φτάνουμε στα τελευταία  χρόνια,  όπου περιγράφεται  
η ζωή της οικογένειας των προσφύγων της Πασιθέας, η οποία 
έχει  βρει πλέον το δρόμο της, αλλά  και πολλά γεγονότα  και 
δράσεις και άλλων συγχωριανών τους. 

Τέλος, κάποια σημαντικά γεγονότα,  που  συνέβησαν στο 
Μπρόκτειο, το χωριό των προσφύγων μας, που στο μεταξύ 
μετονομάστηκε   Ροδίτης και στα οποία συμμετείχε, λόγω της 
θητείας του στο στρατό  ο Θανασάκος, ο τρίτος γιος του 
Κωνσταντίνου και εγγονός του παπά –Τριαντάφυλλου, τα 
γεγονότα της 21ης Απριλίου 1967 και του «αντικινήματος» του 
Βασιλιά Κωνσταντίνου συμπληρώνουν  την εικόνα  της 
ιστορικής διαδρομής  της οικογενείας στο διάβα των τριών 
τελευταίων αιώνων. 

 
Κομοτηνή   Αύγουστος  2008 

                                                                           Α.  Π.                                                                    
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   Ο 20ος αιώνας    άρχιζε  και    έμελλε,  να αλλάξει 
πολλά πράγματα, ακόμη και στη μικρή κοινωνία της 
Πασιθέας.  Τα γεγονότα, που συγκλόνιζαν τον κόσμο με 
τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, δεν μπορούσαν παρά να επηρεάσουν και την 
Ανατολική Θράκη. 

Μετά το κίνημα των Νεοτούρκων (1908) ενώ στην αρχή 
εκδηλώθηκε κάποια αισιοδοξία για τις μειονότητες, μετά 
την επικράτηση των φανατικών και μισαλλόδοξων Μεχμέτ 
Ταλαάτ, Εμβέρ πασά, Τζεβήτ μπέη και Τζεμάλ πασά,  
άρχισε πλέον να διαφαίνεται καθαρά στον ορίζοντα, ότι δεν 
θ’ αργούσε η μέρα που και ο Ελληνισμός της Ανατολής θα 
άφηνε για πάντα τις πατρογονικές του εστίες.  

Τα επεισόδια σε βάρος των χριστιανών μέρα με τη μέρα 
πλήθαιναν. Ο φόβος άρχισε να φωλιάζει στις ψυχές του 
χωρίς καμιά προστασία απλού λαού. 

Το πλιάτσικο, οι ξυλοδαρμοί, οι προσβολές, οι εκτοπίσεις 
ήταν οι πιο συνηθισμένες ειδήσεις, που κυκλοφορούσαν 
καθημερινά  από στόμα σε στόμα σε όλους τους ραγιάδες. 

Οι διώξεις και τα επεισόδια δεν προκαλούνταν μόνον 
από τα διάφορα παράνομα αποσπάσματα, τους «Τσέτες», 
που τρομοκρατούσαν κυρίως τα χριστιανικά χωριά αλλά 
και από το επίσημο τουρκικό κράτος. 

 
 
 

Οι Γερμανοί   «συμβούλευαν» τους Τούρκους, συμμάχους 
τους, για εθνοκάθαρση. Έπρεπε πάση θυσία, οι διάφορες 
εθνότητες, που ζούσαν στα εδάφη, που κατείχε η Τουρκία, 
να αφανιστούν με οποιοδήποτε τίμημα ή να εκδιωχθούν.  

Η αντίδραση των καταπιεσμένων δεν άργησε να 
εκδηλωθεί. Και είναι απορίας άξιον πού και πώς βρέθηκε ο 
οπλισμός και σχηματίστηκαν αντάρτικες ομάδες 
χριστιανών, που για την ώρα σκοπό είχαν   να 
προφυλάσσουν τα ελληνικά χωριά από τα τουρκικά 
αποσπάσματα και την τουρκική αυθαιρεσία. 

Η ιστορία των «αρματολών» και των «κλεφτών» του ’21 
ζωντάνευε ξανά και σε αυτά τα μέρη . 
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Το ιερό αίμα των Ελλήνων για μια φορά ακόμη πότιζε το 

δένδρο της ελευθερίας! Το σκλαβωμένο γένος πριν από λίγα 
χρόνια, μετά από πολλούς και δύσκολους αγώνες, κατάφερε να 
ξαναγεννηθεί.  Μετά από τέσσερις σχεδόν αιώνες αποκτούσε, 
έστω κι ένα μικρό κομμάτι, την Ελευθερία του. Όμως, το 
μεγαλύτερο κομμάτι του Ελληνισμού στέναζε κάτω από το 
ζυγό του Αγαρηνού! 

Ο καιρός περνούσε δύσθυμα στη σκλαβωμένη Aνατολή.  
Εκεί δεν είχε φθάσει ακόμη η αύρα της Ελευθερίας. Κι όμως ! 
Η ζωή δεν σταματούσε. Τα πάντα, με καρτερικότητα, 
συνέχιζαν το δρόμο τους.  

-Θα άλλαζε καμιά φορά  κι εδώ η κατάσταση; 
     Στην Πασιθέα, ένα μικρό χωριουδάκι της Ανατολικής 
Θράκης, δίπλα στα Μάλγαρα, μια φούχτα απλοί άνθρωποι 
μάθαιναν τα νέα της Πατρίδας από περαστικούς κι η ψυχή 
τους αναγάλλιαζε. Σκέφτονταν. Σίγουρα θα ‘ρθει κι η σειρά 
μας!  
    Το «πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα ‘ναι»  
έτρεφε την ελπίδα του «ραγιά». 

Εκεί ήταν ριζωμένη, ποιος ξέρει πόσα χρόνια και η 
οικογένεια του παπά-Μανόλη. Μια οικογένεια που χρόνια 
υπηρετούσε τον Ύψιστο. Η παράδοση κρατούσε αιώνες. Το 
πρώτο αρσενικό παιδί της οικογένειας  πάντα γινόταν παπάς! 

Δεν μπορούσε, λοιπόν, να γίνει διαφορετικά και με το γιο 
του παπά-Μανόλη, τον Τριαντάφυλλο. Μόλις ενηλικιώθηκε 
χειροτονήθηκε και κατέλαβε τη θέση του γέρο πατέρα του, 
στην Πασιθέα.  

Το γεγονός, φυσικά, χαροποίησε την οικογένεια και τους 
κατοίκους. Δεν θα έμεναν χωρίς παπά, όπως συνέβαινε αλλού 

και οι κάτοικοι έμεναν,  όχι μόνον χωρίς λειτουργό για την 
εκκλησία τους αλλά και χωρίς δάσκαλο για τα παιδιά τους.  

Ήταν μεγάλο ευτύχημα για τους υπόδουλους, να έχουν 
ιερέα, γιατί ως γνωστόν, παράλληλα με τα καθήκοντα του 
λειτουργού του Υψίστου, ο παπάς συγκέντρωνε φανερά ή 
κρυφά, όπου ήταν απαγορευμένο από το Δυνάστη, τα παιδιά 
και τους μάθαινε γράμματα  από τα εκκλησιαστικά βιβλία, που 
είχε στη διάθεσή του. 

Ο παπά-Τριαντάφυλλος, λοιπόν, γεννημένος γύρω στα 
1860, ακολουθώντας την παράδοση, ιερουργούσε στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Στεφάνου και ήταν αυτός, που γαλουχούσε τα 
ελληνόπουλα στα νάματα της Ορθοδοξίας και του 
Ελληνισμού, στη σκλαβωμένη Πασιθέα, όχι στο σχολείο, γιατί 
δεν υπήρχε, αλλά στο νάρθηκα της εκκλησίας.  

Φαίνεται, όμως, ότι η κατάσταση εδώ δεν ήταν και τόσο 
δύσκολη, επειδή, όπως λέγανε,  το χωριό είχε κάποια 
προνόμια, αφού   ήταν στη δικαιοδοσία κάποιου Αχμέτ Πασά, 
πλούσιου γαιοκτήμονα, που όπως αποδείχτηκε ήταν 
κρυπτοχριστιανός     συμπαθούσε τους Έλληνες και τους 
επέτρεπε, να διατηρούν σχολείο, έστω και στην εκκλησία. 
Μάλιστα, λέγανε, ότι  ο Αχμέτ Μπέης, προτού γίνει εξωμότης,  
ήταν ένας πλούσιος  χριστιανός, που αλλαξοπίστησε  και του 
δόθηκε η περιοχή σαν ανταμοιβή. Αλλά, φαίνεται, ενδόμυχα 
δεν είχε απαρνηθεί το Χριστό, αφού πολλές φορές πήγαινε 
κρυφά στην εκκλησία από λαγούμι, που υπήρχε στο πηγάδι 
της αυλής του και οδηγούσε στο Ιερό Βήμα της εκκλησίας! 

Ήταν μύθος; Ήταν αλήθεια; Ποιος ξέρει;  Σήμερα φυσικά 
δεν είναι δυνατόν,  να αποκαλυφθεί η πραγματική αλήθεια.  

Ας είναι. Γεγονός πάντως παραμένει, ότι ο πασάς αυτός 
ουδέποτε ενόχλησε τους πρώην  ομόδοξους του και πάντοτε 
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τους υπερασπιζόταν. Κι αυτό υπήρχε σαν παράδοση στον 
τόπο.   Οι Αρχές δεν παρενέβαιναν ποτέ στα τοπικά της 
Πασιθέας. Οι «Γκιαούρηδες» εδώ είχαν μια κάποια σχετική 
ελευθερία. 

-Πόσο όμως θα κρατούσε αυτό; 
Ο παπα-Τριαντάφυλλος παντρεμένος με την κυρα- 

Φωτεινή, το γένος Κουρτέση, απέκτησε πέντε παιδιά, τέσσερις 
κόρες κι ένα γιο.  

Θα έλεγε κανείς, ότι η ζωή κυλούσε ομαλά, αν εξαιρούσες 
τη λαχτάρα των ραγιάδων, ν’ αποκτήσουν τη λευτεριά τους. 
Γεγονότα άξια λόγου για τον τόπο ή να είχαν κάποια 
ιδιαιτερότητα, για κάμποσα χρόνια, δεν συνέβαιναν. Υπήρχε 
σχετική ηρεμία.  Τα γεγονότα που συνέβαιναν αλλού δεν τους 
άγγιζαν, προς το παρόν τουλάχιστον. 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
     Στην Πασιθέα οι κάτοικοι  άκουγαν, ότι Τούρκοι χτύπησαν 
κάποιο χωριό ληστεύοντας και καίγοντας σπίτια χριστιανών, 

αλλά μέχρι τότε οι ίδιοι  στο χωριό τους δεν είχαν δει 
παρόμοια συμπεριφορά.    

Πολλοί, ανάμεσά τους και ο παπά-Τριαντάφυλλος, 
προσπαθούσαν να καθησυχάσουν τους χωρικούς λέγοντάς 
τους,   ότι αυτοί δεν κινδυνεύουν, αφού τους προστατεύει ο 
Αχμέτ  Πασάς! 

Πόσο άδικο είχαν όμως οι καθησυχάζοντες και πόσο δίκιο 
οι ανησυχούντες φάνηκε πολύ γρήγορα. 

Ήταν το 1914. Χρονιά που γεννήθηκε το στερνοπαίδι του 
παπα-Τριαντάφυλλου. Η οικογένεια ήταν γεμάτη χαρά. 
Επιτέλους γεννήθηκε ο γιος και θα είχε συνέχεια η παράδοση 
της οικογένειας.  Ο Κωνσταντίνος, το νεογέννητο της 
οικογένειας, θα ήταν ο επόμενος λειτουργός του Υψίστου, στη 
θέση που θα άφηνε ο πατέρας του. 

Ακόμη και στα δύσκολα εκείνα χρόνια τέτοιες ώρες κάποιοι 
γείτονες, συγγενείς και φίλοι ερχόντουσαν, να συγχαρούν την 
οικογένεια για το ευτυχές γεγονός. 

Έτσι , λοιπόν, την επομένη της γέννας που σημειωτέον είχε 
γίνει με τη βοήθεια της «μπάμπως», της μαμής του χωριού, 
πολλοί από τους προαναφερθέντες ήρθαν για τα «συχαρήκια». 
Είχαν συγκεντρωθεί όλοι στο σπίτι του παπά-Τριαντάφυλλου 
και μετά τις ευχές και τα συνηθισμένα κεράσματα συζητούσαν 
για την κατάσταση.  Κάποιοι αναρωτιόντουσαν. 
- Άραγε, ποιο θα ήταν το μέλλον του μικρού Κωνσταντίνου; 
Θα   ακολουθούσε   τα   βήματα  των  γονιών  του;   Θα   έμενε 
πιστός στην παράδοση;  Ή  κάτι άλλο θα σημάδευε τη ζωή 
του; 
 
 Και  εκεί, που η ατμόσφαιρα  ήταν χαρούμενη και οι  
ραγιάδες απολάμβαναν τη μικρή αυτή χαρά, που είχε η 
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οικογένεια του ιερωμένου, μια κραυγή ακούστηκε και τους 
έκανε όλους να παγώσουν. 

-Παπά, έλα έξω!  Χωριανοί, ήρθαν  Τσέτες! 
-Τι λέει μωρέ αυτός ο ευλογημένος, ακούστηκε να λέει η 

αδελφή του παπά-Τριαντάφυλλου, η  Μαλαματένια κι αμέσως 
βγήκε έξω από το σπίτι  για να μάθει περισσότερες 
λεπτομέρειες. 

Ο μαντατοφόρος, που είχε έλθει λαχανιασμένος στο σπίτι 
του παπά, της ζητούσε να του πει, αν και ο μουχτάρης 
(πάρεδρος) του χωριού, ο Ασημενάκης βρισκόταν εκεί. Αν 
ήταν εκεί, έπρεπε, να πάνε οι δυο τους, παπάς και μουχτάρης, 
αμέσως στην πλατεία, γιατί τους ήθελε ο Τακαβίτ Μπέης, ο 
Τούρκος αποσπασματάρχης, για  συνεννοήσεις, να του 
δώσουν το «μπαχτσίσι» του, για να μην κάψει το χωριό. 

Ο Ασημενάκης, ξάδελφος του παπά-Τριαντάφυλλου, μόλις 
άκουσε τον αγγελιαφόρο, είπε στον παπά, να πάρει  το 
καινούργιο πουκάμισο, που του αγόρασε  η αδελφή του και να 
πάει στην πλατεία. Αυτός θα περνούσε από το σπίτι του, για να 
πάρει μερικά «χρυσά» και θα πήγαινε κι αυτός  στην πλατεία, 
να συναντήσει τον Τούρκο. 

Πραγματικά σε λίγη ώρα έφταναν ο παπάς και ο μουχτάρης 
στην πλατεία. 

Εκεί είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος ύστερα από 
απαίτηση του Τακαβίτ. Με την εμφάνιση του παπά 
αναθάρρησαν οι συγκεντρωμένοι,  γιατί πίστεψαν, ότι θα 
γλίτωναν το πλιάτσικο και ίσως κι άλλες καταστροφές, όπως 
είχε συμβεί αλλού σε ανάλογες περιπτώσεις. 

Ο παπα-Τριαντάφυλλος  θέλησε να καλοπιάσει τον  
«επισκέπτη» και του μίλησε στη γλώσσα του. 

-«Χος γκελντινις, Εφέντημ, μπουρντά νε ιστίορσουνούς»; 
που σήμαινε: 

-Καλώς ήλθατε, αφέντη, τι θέλετε εδώ; 
 Ο βλοσυρός Τούρκος απευθυνόμενος στον πάρεδρο του 

λέει: 
-Θέλω ένα «ρεσάτ», μια λίρα εννοούσε, για κάθε κάτοικο 

του χωριού, διαφορετικά θα κάψω πέντε σπίτια. 
-Αγά μου, παρενέβη ο παπά-Τριαντάφυλλος. Πού να 

βρούμε τόσα «χρυσά»; Το χωριό μας είναι πολύ φτωχό. Να, να 
σου δώσω αυτό το καινούργιο πουκάμισο και δέκα «χρυσά», 
που μάζεψε ο μουχτάρης από τον έρανο, που κάναμε για να 
επιδιορθώσουμε την εκκλησία. Πάρ’ τα, χαλάλι σου.  

-Άιντε, μπρε, αυτή τη φορά σας τη χαρίζω. Δώστα, αλλά να 
ξέρεις ότι, τη γλιτώνετε όχι για τα «μπαχτίσια» σας αλλά γιατί 
το χωριό αυτό, το Πασάκιοϊ , το αγαπώ!  

Έτσι έληξε η πρώτη επίσκεψη των «ατάκτων» στην 
Πασιθέα ή Πασάκιοϊ , όπως ήταν το όνομα της στα τουρκικά. 

Να ήταν ,άραγε,  η τελευταία; Ή θα ακολουθούσαν κι 
άλλες; 
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ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 

 
Μια κοκκινοφορεμένη 

μ’ έχει την καρδιά καμένη. 
Δεν μπόρεσα να τη γελάσω, 

το χεράκι της να πιάσω. 
- 

Και μ’ ορμήνεψε μια θειά της, 
μία  πρώτη ξαδερφιά της. 
Στο χορό, όταν χορεύει, 

σύρε πιάσ’ την απ’ το χέρι. 
- 

Κι αν τη δεις και κάνει βόλτα, 
τρέξε απ’ την πίσω πόρτα. 

Κι αν τη δεις και πάρει πέτρα 
πάρε τ’ άλογο και φεύγα. 

- 
 
 
 
 
 

Το τραγούδι ακούγονταν δυνατά και καθαρά σε όλη τη 
γειτονιά. Η Μαρία, η μεγαλύτερη απ’ τις αδελφές 
τραγουδούσε γλυκά με  συντροφιά τις αδελφές της.  Η 
Αθανασία, η Φραγκοπούλα και η μικρότερη, η Κρυστάλλω 
μάλλον σιγοψιθύριζαν, επειδή δεν ήξεραν καλά τα λόγια. Με 
το μεράκι όμως, που έδειχναν, πολύ γρήγορα θα μάθαιναν 
«νεράκι» το όμορφο τραγούδι. 

Σε λίγο μεσημέριαζε και τα κορίτσια με τη βοήθεια της 
μητέρας τους ετοίμαζαν το αγαπημένο φαγητό του παπα-
Τριαντάφυλλου. Ετοίμαζαν τα «μαντιά»! 

Στο τζάκι πάνω στην πυροστιά σε μια κατσαρόλα έβραζε η 
παλιά η κότα και στη φουφού δίπλα το πληγούρι, που θα 
αποτελούσε το «γόμο»  για τα «μαντιά». 

Η παπαδιά «άνοιγε» φύλλα με το ζυμάρι,  που είχε 
ετοιμάσει κι έλεγε στις κόρες της, να προσέχουν, πώς 
ανοίγονται τα φύλλα, γιατί αύριο μεθαύριο θα παντρευτούν, να 
ξέρουν κι αυτές και να μην υποχρεώνονται αλλού. 

Ο μικρός, ο Κωνσταντίνος κοιμόταν στον καναπέ. Ευτυχώς, 
γιατί έτσι ήταν ελεύθερες όλες οι γυναίκες, να ασχοληθούν με 
το μαγείρεμα. 

Σε λίγη ώρα  τελείωνε η Θεία Λειτουργία και θα επέστρεφε 
στο σπίτι ο πατέρας. Έπρεπε, μέχρι να ‘ρθει,  όλα να έχουν 
τελειώσει. 

Η  βρασμένη κότα και το πληγούρι ήταν έτοιμα. Κοψίδια 
κότας έριξε η παπαδιά μέσα στο πληγούρι για μια βράση 
ακόμη. 

Όταν ετοιμάστηκαν όλα, γόμος και  φύλλα, η μάνα με τις 
κόρες γύρω -γύρω  άρχισε να κόβει τα  φύλλα της ζύμης  ένα –
ένα φκιάνοντας μικρά τετραγωνάκια. Τα κορίτσια, ή 
Κρυστάλλω και η Φραγκοπούλα,  με ένα κουτάλι έβαζαν πάνω  
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στα τετραγωνάκια το γόμο, προσέχοντας στο κάθε 
τετραγωνάκι  να υπάρχει και ένα κοψίδι. Η Αθανασία  έκλεινε 
ένα –ένα τα τετραγωνάκια πιάνοντάς τα  στις τέσσερις άκρες 
και τα έκανε, να μοιάζουν με «μποχτσιαδάκια». Μετά τα 
τοποθετούσε μέσα σε ένα ταψί, αφού προηγουμένως είχε 
αλείψει με λάδι. 

Έτσι, με την ομαδική συνεργασία όλων των «γυναικών»  
ετοιμάστηκαν τρία ταψιά και τούτο, επειδή ήταν καλεσμένος 
στο τραπέζι – τέτοιο φαγητό δεν γινόταν κάθε μέρα- και ο 
Γιάννης ο Ασημενάκης με τη γυναίκα του, γείτονας και 
συγγενής τους. 

Τα ταψιά στην ώρα τους μπήκαν στο φούρνο για ψήσιμο. 
Το μεσημεριανό τραπέζι έπρεπε κι αυτό να είναι έτοιμο, στην 
ώρα του.  

Η εκκλησία είχε σχολάσει από ώρα, αλλά οι άνδρες δεν 
ήρθαν αμέσως στο σπίτι, γιατί πέρασαν κι από το καφενείο για 
έναν καφέ και να μάθουν κανένα νέο. 

 Το καφενείο τόπος συνάντησης των ανδρών, μικρό και με 
τα καθίσματα, σχεδόν όλα, φθαρμένα, τα μόνα ποτά που 
πρόσφερε ήταν καφές από ρεβίθι  και τσάι. Πότε – πότε σε 
ειδικές περιπτώσεις πρόσφερε και κανένα ρακί με λίγη τουρσί 
μερικές ελιές και αντσούγια. 

Λιγοστοί ήταν οι θαμώνες του καφενείου και  όπως φάνηκε 
όχι χωρίς λόγο. 

Φήμες έλεγαν, ότι οι Τούρκοι  συγκέντρωναν χριστιανούς 
για τα «αμελέ ταμπουρού», τα τάγματα εργασίας και έψαχναν 
παντού για λιποτάκτες.  

Κι έτσι, οι νέοι κυρίως φρόντισαν, να φύγουν και να 
κρυφτούν, για να μην τους συλλάβουν και τους στείλουν στα 
βάθη της Ανατολής. 

     Την ώρα του φαγητού όλοι ήταν παρόντες στο σπίτι.  
     Ποιος θα έχανε ένα τέτοιο γεύμα; 

Στο τραπέζι κάθισαν οι οικοδεσπότες, παπάς και παπαδιά 
αλλά και οι φιλοξενούμενοι, για να γευτούν το ιδιαίτερο αυτό 
φαγητό, που ήταν κατά κάποιο τρόπο επίσημο γεύμα, που δεν 
το έτρωγαν τακτικά, επειδή ήταν δύσκολο   στην ετοιμασία  
του και γίνονταν σε μεγάλη ποσότητα. 

Ο παπα -Τριαντάφυλλος  αφού ευλόγησε το τραπέζι πήρε 
ένα ποτήρι κρασί και τσουγκρίζοντας με τον γείτονά του 
ευχήθηκε: 

-Εύχομαι, ο Πανάγαθος Θεός, να χαρίσει και σε μας τη 
λευτεριά, όπως την έδωσε και στους αδελφούς μας στην 
«Παλιά Ελλάδα». Ακόμα, εύχομαι, οι αντίχριστοι να μην 
πατήσουν το πόδι τους στον τόπο μας για να πάρουν τα παιδιά 
μας  στα «αμελέ ταμπουρού». Άντε, καλή  σας όρεξη! 

-Καλή όρεξη ευχήθηκε και ο Ασημενάκης. 
Τα «μαντιά» άχνιζαν μέσα στα ταψιά. Αυτό όμως δεν 

εμπόδιζε τους συνδαιτυμόνες, να κατεβάζουν με βουλιμία τα 
καλοψημένα «μποχτσιαδάκια» και να εκφράζονται με 
κολακευτικά λόγια  για την τέχνη της νοικοκυράς. 

-Μπράβο, κυρά παπαδιά, τα «μαντιά» έγιναν πολύ νόστιμα! 
-Ε, δεν έκανα δα και τίποτα σπουδαίο απάντησε με 

μετριοφροσύνη  η οικοδέσποινα. 
Τρώγοντας συνεχίστηκε η κουβέντα, φυσικά, πάνω στο 

καυτό θέμα της αρπαγής  και αποστολής των Ελλήνων στα 
βάθη της Ανατολής. 

-Έχω και το γιο μου τον Κωσταντή, που είναι νιόπαντρος 
και φοβάμαι πολύ, να μην τον πιάσουν, μονολόγησε ο 
Ασημενάκης. 
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-Και καλά κάνεις και φοβάσαι, πρόσθεσε ο παπά-
Τριαντάφυλλος, γιατί οι αντίχριστοι δεν έχουν πια το Θεό 
τους. Δεν λογαριάζουν ούτε νιόπαντρους, ούτε ανήμπορους, 
ούτε κανέναν. Όλους τους μαζεύουν και τους στέλνουν σχεδόν 
σε βέβαιο θάνατο. Τώρα,  πού είναι ο γιος σου; 

-Άκουσε, ότι τριγυρίζουν κατά δω οι «Ζαπτιέδες» και μαζί 
με ένα φίλο του από το πρωί  εξαφανίστηκαν. Ας ελπίσουμε, 
ότι δεν τους έπιασαν. 

Το γεύμα βρισκόταν σχεδόν προς το τέλος του, όταν 
ακούστηκαν χτυπήματα στην πόρτα. 

-Ποιος να είναι μεσημεριάτικα, μονολόγησε η παπαδιά. 
Πήγαινε, Μαρία, ν’ ανοίξεις την πόρτα. 

Η Μαρία σηκώθηκε μουρμουρίζοντας, γιατί τη σηκώσανε 
απ’ το τραπέζι και πήγε ν’ ανοίξει την πόρτα.  

Στην πόρτα στέκονταν ο Στέφανος Μπαρτζαλάκης, ο 
αγροφύλακας του χωριού κι ένας κουμπουροφόρος Τούρκος. 

-Μαρία, πες στον Ασημενάκη να βγει έξω, είπε ήρεμα ο 
αγροφύλακας, για να μη φοβηθεί το παιδί. 

Το παιδί έτρεξε μέσα και επανέλαβε την παραγγελία του 
αγροφύλακα. Ο Ασημενάκης βγήκε και ρώτησε τον 
αγροφύλακα. 

-Τι τρέχει «κουρουτζή». 
-Γυρεύουν το γιο σου, οι τζαντερμάδες. Πήγαμε στο σπίτι 

σας και εκεί δεν ήταν κανένας. Γι αυτό ήρθαμε εδώ. Έλα, αν 
είναι μέσα, πάρ’ τον και πάμε στην αστυνομία. 

-Ο γιος μου δεν είναι εδώ ευλογημένε. Ο γιος μου υπηρετεί 
την πατρίδα. Γιατί τον γυρεύετε εδώ; 

-Γιατί το ’σκασε και νομίζουν, ότι βρίσκεται εδώ. Δεν ήρθε 
εδώ; Έλα σε παρακαλώ στο καφενείο, εκεί είναι ο αστυνόμος, 
για να του πεις μόνος σου, πού βρίσκεται ο γιος σου. 

Ο Ασημενάκης μπήκε για λίγο μέσα, ενημέρωσε με δυο 
λόγια  τη γυναίκα του και τους υπόλοιπους για το τι συμβαίνει 
και  τους είπε, ότι θα πάει στο καφενείο, να δει τον αστυνόμο 
και θα επιστρέψει. 

Η κυρά Αθανασία, η γυναίκα του Ασημενάκη, 
καταλαβαίνοντας το τι θα επακολουθούσε, άρχισε να κλαίει. 

Ο παπάς και η παπαδιά προσπάθησαν, να καθησυχάσουν 
την κυρά Αθανασία λέγοντάς της, ότι δεν είναι τίποτα και ότι 
αφού δεν τον έχουν  πιάσει, σίγουρα τους έχει ξεφύγει και 
σύντομα θα γυρίσει και ο άνδρας της. 

Η ώρα όμως περνούσε κι ο Γιάννης δεν εμφανιζόταν. 
Μαύρα φίδια έζωσαν τη γυναίκα του.   

Η παπαδιά βλέποντας την κατάσταση δεν άφησε την κυρά 
Αθανασία, να πάει στο σπίτι της, γιατί εκεί θα ήταν μόνη και 
θα φοβόταν περισσότερο. Αφού δεν υπήρχαν νεώτερα, το 
μόνο που είχαν να κάνουν ήταν,  να περιμένουν. 

Μόλις πήρε να σκοτεινιάζει, κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο 
Γιάννης, φανερά καταβεβλημένος αλλά χαρούμενος γιατί, 
όπως είπε, μόλις μπήκε μέσα στο σπίτι, τον Κωσταντή δεν τον 
πιάσανε. 

Στη συνέχεια εξιστόρησε, το πώς τον «περιποιηθήκανε» 
στην αστυνομία, αλλά δεν τον κρατήσανε, γιατί τους 
υποσχέθηκε, να πείσει το γιο του, να παραδοθεί και να 
ξαναπάει στο στρατό. 
- Τι λες μωρέ αναθεματισμένε, αντέδρασε η κυρά Αθανασία. 
Υποσχέθηκες τέτοιο πράγμα στους αντίχριστους; 
- Ησύχασε ρε γυναίκα. Αυτό το είπα για να ξεφύγω και     να 
ειδοποιήσω το παιδί,  να φύγει και να πάει στην Ελλάδα. Θα 
πρέπει όμως τώρα, να τον βρούμε οπωσδήποτε.  Τα άλλα τα 
μάθατε όμως; 
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-  Ποια άλλα;  τι έγινε; 
-  Βρήκαν και πήραν τρία παλικάρια μας, το γιο του Γιαννάκου 
του Ξουφλάκη, τον μεγάλο του Γιωργαράκη και το Νικόλα 
του Πανταζάκη, την  ώρα  που προσπαθούσαν, να κρυφτούν 
μέσα στον αχυρώνα  του μπάρμπα-Χαράλαμπου.  
- Ο δικός μας, ο Κωσταντής, τι έγινε; 
- Μου είπαν, πως πήγε κατά τα μαντριά. Πήγαν  τον  έψαξαν 
κι  εκεί.  Αυτός ήταν κρυμμένος σε κάτι πουρνάρια. Από δίπλα 
του πέρασαν και δεν τον είδαν. Φαίνεται ο Θεός τους 
στράβωσε και γλίτωσε το παιδί μας. 
    -  Κι εσύ, πού τα έμαθες όλα αυτά; 
    - Μαζί με το μικρό, τον Κωσταντή, ήταν κι ο Χρήστος. 
Τώρα που σουρούπωσε, με μεγάλη προσοχή, ο Χρήστος 
πέρασε από το σπίτι, βρήκε εκεί την Ασημένια  της εξήγησε τα 
καθέκαστα και της είπε, να ετοιμάσουμε λίγα πράγματα, για 
να φύγουν απόψε κιόλας για την «Πατρίδα». 
    -Τότε, θα πρέπει να ειδοποιήσουμε και τη Χρυσή, τη 
γυναίκα του Κωσταντή, που είναι στη μάνα της, για να φύγουν 
μαζί. Νιόπαντρο ζευγάρι δεν μπορεί,  να χωρίσουν! 
     Η οικογένεια Ασημενάκη αφού ευχαρίστησε τους 
οικοδεσπότες για το γεύμα και τους καληνύχτισε, αναχώρησε 
για το σπίτι της.  Έπρεπε να προετοιμάσει τη φυγή των 
παιδιών της.  

 
 
 
 
 
 

 
ΦΥΓΑΔΕΣ 

 
Με την πίκρα στο στόμα και την ανησυχία ζωγραφισμένη 

στο πρόσωπο η δυστυχισμένη μάνα, η κυρά-Αθανασία, έψαχνε 
στα σεντούκια  και στο «γιούκο», να βρει να βάλλει στο 
«μποχτσά», ό,τι  χρήσιμο νόμιζε, που θα χρειαζόταν τα παιδιά 
της για το μακρινό τους ταξίδι. 

Η  Παρασκευούλα είχε φύγει πριν από λίγο, να ειδοποιήσει 
τη  Χρυσή, τη γυναίκα του Κωσταντή,   να επιστρέψει στο 
σπίτι, από το σπίτι του πατέρα της και η Ασημένια, που ήταν 
παντρεμένη με το Στέφανο Λαγάκη κι εκείνη τη μέρα 
βρίσκονταν κατά τύχη στο πατρικό της, θα μετέφερε το 
μποχτσά με τα λιγοστά πράγματα, που θα έπαιρναν μαζί τους 
τα παιδιά. 

Αν και με τον άνδρα της το είχαν κουβεντιάσει πολλές 
φορές, να φύγουν στην ελεύθερη Ελλάδα, όπως όμως 
εξελίχθηκαν τα πράγματα, η Χρυσή έβλεπε, ότι η κατάσταση 
ήταν επικίνδυνη και αυτό φαινόταν καθαρά στο πρόσωπό της. 

Ήταν πανιασμένη! 
Μπήκε μέσα στο σπίτι, αγκάλιασε την πεθερά της και 

ξέσπασε σε κλάματα. Παιδί ακόμη κι αυτή, δεν είχε κλείσει τα 
δεκαεννιά και το άγνωστο τη φόβιζε πολύ. Εξάλλου ποτέ δεν 
είχε απομακρυνθεί από το χωριό της περισσότερο από είκοσι 
χιλιόμετρα. Μια φορά είχε πάει στη  … Ραιδεστό! 

Όμως, τα δεδομένα άλλαζαν και για άλλον. Αποφάσισε, να 
φύγει μαζί με τα αδέλφια της το Χρήστο και τον Κωσταντή 
και η Παρασκευούλα! 

Για τα αγόρια η μάνα τους είχε ξανακούσει, ότι ήθελαν να 
φύγουν για την Ελλάδα. Η Παρασκευούλα όμως;  Πρώτη φορά 
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έλεγε και το εννοούσε, ότι ήθελε να ακολουθήσει τα αδέλφια 
της στην ελευθερία. 

Στην προσπάθειά της να μεταπείσει, τουλάχιστον την 
Παρασκευούλα, να μην φύγει, η κυρά Αθανασία βρήκε 
αντιμέτωπο τον άνδρα της. 

-Γυναίκα, όπως γίναμε, ζωή πια εδώ δεν υπάρχει. Εμείς 
είμαστε μεγάλοι. Άφησε τα παιδιά, να φύγουν με την ευχή της 
Παναγίας και τη δική μας και εκεί που θα πάνε, ίσως έχουν 
καλύτερη τύχη. Ας πάνε στο καλό. 

Η κυρά Αθανασία έκρυψε ένα δάκρυ, έσκυψε και δεν 
μίλησε ξανά. Τι να πει; Δεν έβλεπε κι αυτή, ότι η ζωή τους 
κρέμονταν από μια κλωστή;  Ας έφευγαν τα παιδιά, αυτά 
τουλάχιστον, να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Να γλιτώσουν την 
καταπίεση, τους εξευτελισμούς, τη φτώχια και τη μιζέρια. 

Οι μποχτσάδες έγιναν δύο, αφού θα έφευγαν πλέον τέσσερα 
άτομα, ο Κωσταντής με τη γυναίκα του τη Χρυσή και ο 
Χρήστος με τη μικρή τους αδελφή την Παρασκευούλα. 

Τα κορίτσια τώρα είχαν ηρεμήσει, αλλά το βουβό κλάμα 
της μάνας μόλις και μετά βίας κρατιόταν. Η ζωή της στο εξής 
θα άλλαζε δραματικά. Τρία παιδιά της και η νυφούλα της 
έφευγαν και κανείς δεν ήξερε, αν θα τους ξανάβλεπε.  

Ο πατέρας είχε βγει έξω. Κι αυτός ήταν φορτισμένος πάρα 
πολύ και δεν ήθελε, να δείξει στα παιδιά του, πόσο υπέφερε. 
Δικαιολογήθηκε, βγαίνοντας, ότι θα ετοίμαζε το γαϊδούρι που 
θα έπαιρναν μαζί τους. 

Μέχρι να ετοιμαστούν οι «μποχτσάδες», ο πατέρας έμενε 
έξω. Δεν άντεχε να βλέπει προετοιμασίες. Και η δική του η 
σκέψη κάλπαζε.  

-Πού θα πήγαιναν τα παιδιά; Τι θα αντάμωναν στο δρόμο 
τους;  Θα τα κατάφερναν; Έβλεπε όμως κι αυτός, ότι τα 
πράγματα δεν σήκωναν αναβολή. 

Τα παιδιά έπρεπε να φύγουν αμέσως. Ποιος ξέρει, αν στον 
επόμενο  ερχομό των ληστανταρτών, θα γλίτωναν τη σύλληψη 
ή και τη δολοφονία; 

Το ευεργετικό σκοτάδι άρχισε να πέφτει.. Τα σκυλιά 
ακούγονταν, που γάβγιζαν τους περαστικούς ή  τις γάτες, που 
τολμούσαν,  να εμφανιστούν μπροστά τους. 

Κάποια στιγμή τα σκυλιά δυνάμωσαν το γάβγισμα. Ήταν 
φανερό, ότι κάποιοι πλησίαζαν στη γειτονιά. Ακούστηκε ένα 
σφύριγμα. Κάποιος ήθελε, να ειδοποιήσει, ότι ήταν εκεί κοντά. 

Η Χρυσή γνώρισε το σφύριγμα. Ήταν του αγαπημένου της 
Κωσταντή. Είχε έλθει ν’ αποχαιρετήσει  τους γονείς του! Την 
ώρα εκείνη έμπαινε στο σπίτι και ο πεθερός της. Ακούγοντας 
το σφύριγμα κοντοστάθηκε, γνώρισε κι αυτός τον ήχο αλλά 
στην πόρτα τον πρόλαβε η νύφη του. 

-Πατέρα, θα πάω εγώ, να φέρω τον Κωσταντή.  Ήρθαν  με 
το Χρήστο, να  αποχαιρετήσουν τη μάνα και σένα. Έτσι 
συνεννοήθηκαν με την Ασημένια. Όταν βραδιάσει και φύγουν 
οι αντίχριστοι, να έρθουν εδώ, να χαιρετηθούμε και να 
φύγουμε. 

-Πήγαινε παιδί μου, ο άνδρας σου κι ο Χρήστος πρέπει, να 
είναι κρυμμένοι πίσω από εκείνο το «καραγάτσι». Πες τους, 
ότι τώρα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Οι Τούρκοι έφυγαν. 
Ας έρθουν,  να τους δούμε για τελευταία φορά. 

Η Χρυσή κρατώντας μια βέργα, για το φόβο των σκυλιών, 
έτρεξε την απόσταση των πενήντα περίπου μέτρων και έπεσε 
σχεδόν στην αγκαλιά του Κωσταντή. 
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-Ελάτε, του λέει ψιθυριστά. Οι αντίχριστοι έφυγαν. Πήραν 
τρεις  σήμερα και τράβηξαν κατά τα Μάλγαρα. Εσένα σε 
γύρεψαν αλλά τους είπαμε, ότι είσαι στο στρατό. Μας 
πίστεψαν. Πήραν τους άλλους κι έφυγαν. 

Οι δυο αγκαλιασμένοι κι ο Χρήστος πίσω τους μπήκαν στο 
σπίτι. 

Ευτυχώς, οι ληστοσυμμορίτες δεν έμεναν νύχτα σε 
ελληνόφωνα χωριά, επειδή, όπως ξέρουμε, υπήρχαν και 
κάποιες ομάδες Ελλήνων ανταρτών, που προστάτευαν τους 
χριστιανούς. 

Τα  βουρκωμένα μάτια όλων μέσα στο σπίτι ήταν τα μόνα, 
που μιλούσαν εκείνη τη στιγμή. Ο Κωσταντής αγκάλιασε τη 
μητέρα του. Ο Χρήστος τον πατέρα του κι η Χρυσή την 
Ασημένια. Για λίγα λεπτά όλοι έμειναν άφωνοι. 

Πρώτη έσπασε τη σιωπή η Παρασκευούλα.  
-Χρήστο, Κωσταντή θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Τα πράγματά 

μας είναι όλα έτοιμα. Άιντε, πάμε. Το πρωί  θα πρέπει, να μας 
βρει μακριά από το Πασάκιοϊ. Αύριο, το πολύ μεθαύριο, θα 
πρέπει να περνάμε τα σύνορα.   

Η ώρα κόντευε δέκα το βράδυ και ένα βαθύ σκοτάδι είχε 
καλύψει τη  θρακική γη. Η νύχτα ήταν θεοσκότεινη. Τα 
σύννεφα της ημέρας λες και είχαν συνωμοτήσει και αυτά με 
τους φυγάδες και παρέμεναν στον ουρανό κρύβοντας όλα τα 
αστέρια. Η αναπάντεχη βραδινή πορεία θα ήταν πολύ 
δύσκολη. Δεν έβλεπες ούτε στα δέκα μέτρα. 

Για τους τέσσερις φυγάδες όμως αυτό δεν ήταν πρόβλημα. 
Φτάνει, να μην έβρεχε. Μάλλον ήταν πλεονέκτημα, γιατί θα 
προχωρούσαν με ασφάλεια καλυπτόμενοι   στο σκοτάδι της 
νύχτας. Εξ άλλου τη γύρω περιοχή τη γνώριζαν σαν την 
παλάμη τους. Η πολυχρόνια ενασχόληση με την καλλιέργεια 

της γης, για να εξασφαλίζεται το οικογενειακό εισόδημα, τους 
έκανε γνώστες και του μικρότερου δρόμου και των 
μονοπατιών ακόμη. Μπορούσαν και με κλειστά μάτια να 
βαδίσουν σχεδόν μέχρι τον Έβρο. Από εκεί και πέρα  … έχει ο 
Θεός. 

Τέτοιες στιγμές, τι να περιγράψει κανείς. Τα συναισθήματα 
που διακατείχαν τους αποφασισμένους, να φύγουν προς τη 
σωτηρία; Τον πόνο των γονιών, που δεν ήξεραν, αν θα 
ξαναδούν τα παιδιά τους, που έφευγαν; Την προσπάθεια όλων 
να μη γίνουν αντιληπτοί από τους γείτονες; Γιατί, ποτέ δεν 
ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί και άθελα, καμιά φορά, κανείς να 
ματαιώσει ή να αποκαλύψει ένα γεγονός. Και τότε! Τα  
αποτελέσματα ίσως να είναι τραγικά και ανεπανόρθωτα. 

Για τελευταία φορά η μάνα αγκάλιασε μαζί και τα τρία 
σπλάχνα της, που σε λίγο θα αποχωρίζονταν και ένας λυγμός 
συντάραξε τα στήθη της.  

-Γιατί, Θεέ μου; ακούστηκε σχεδόν ψιθυριστή η φωνή της. 
-Έλα γυναίκα, μην κλαις και στενοχωρείς και τα παιδιά. 

Δώσε τους την ευχή σου και άφησέ τα, να πάνε στο καλό. Σε 
λίγες μέρες θα βρίσκονται στην ελεύθερη Ελλάδα. Θα πάνε, αν 
τα καταφέρουν και είμαι σίγουρος, ότι θα το κάνουν, στη 
Λάρισα. Εκεί βρίσκεται ένας μακρινός συγγενής, ο Γιάννης ο 
Χεράκης. Θα τους βοηθήσει τον πρώτο καιρό. Ε, μετά, νέοι 
είναι θα δουλέψουν, θα ζήσουν. Τουλάχιστον εκεί  θα 
αισθάνονται  και θα ζούνε ελεύθεροι. Άιντε, νυφάκι, στο καλό, 
πρόσθεσε ο Γιάννης και φίλησε τρυφερά τη νύφη του, τη 
Χρυσή, στο μέτωπο. Μετά φίλησε ένα – ένα και τα παιδιά του 
και τους ευχήθηκε. Στο καλό του Θεού και της Παναγίας. Να 
είστε πάντα αγαπημένοι, εκεί που θα πάτε. Και όταν με το 
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καλό φτάσετε στη Λάρισα,  να φροντίσετε, να μας στείλετε 
κανένα χαμπέρι, πως φτάσατε  και ότι  είστε καλά. 

Έξω ακούστηκε το γκάρισμα του γαϊδάρου, λες και έδινε το 
σύνθημα της αναχώρησης. 

Προσεκτικά βγήκαν όλοι έξω.  Ησυχία παντού. Η μικρή 
κοινωνία της Πασιθέας, εκτός κάποιων εξαιρέσεων που 
ξαγρυπνούσαν για δικούς τους λόγους, είχε κιόλας παραδοθεί 
στην αγκαλιά του «Μορφέα». Ευτυχώς, στη γειτονιά δεν 
έφεγγε κανένα παράθυρο κι έτσι δεν θα τους έβλεπε κανείς. 
Αύριο και να το μάθαιναν, δεν θα υπήρχε πια κίνδυνος. Οι 
φυγάδες θα βρίσκονταν χιλιόμετρα μακριά. 

Τα λιγοστά εφόδια που είχαν στους μποχτσάδες 
φορτώθηκαν στο γάιδαρο. 

-Γεια σου μάνα, γεια σου πατέρα,  είπαν με μια φωνή 
σχεδόν όλα τα παιδιά και ξεκίνησαν. 

-Στο καλό , παιδιά, στο καλό, ευχήθηκαν οι γέροντες γονείς 
και ένιωσαν ένας κόμπος, να τους σφίγγει το στομάχι κι ένα 
δάκρυ να κυλάει στα γεροντικά μάγουλα. 

 
Ένα ταξίδι στο άγνωστο, με πολύ φόβο στην πορεία του 

αλλά και πολλές ελπίδες για το μέλλον, άρχιζε.  
Με χίλιες προφυλάξεις και αρκετή τύχη κατάφεραν, χωρίς 

να τους αντιληφθεί κανένας, να βγουν έξω από το χωριό. Δεν 
ακολούθησαν το μεγάλο δρόμο Μάλγαρα – Κεσάνη – 
Δεδέαγατς , όπου υπήρχε φόβος, να τους δουν  κάποιοι.  Θα 
ακολουθούσαν άλλο δρομολόγιο, πιο δύσκολο αλλά πιο 
σίγουρο. Αυτό πίστευαν. Θα πήγαιναν από βόρεια.  

Περπατώντας ένα στενό χωραφόδρομο πέρασαν σχεδόν 
δίπλα από το  Καρτουλί, ένα χωριό μουσουλμανικό και 
προχώρησαν βορειότερα ακολουθώντας ένα ρέμα, 

παραπόταμο του Εργίνη, έχοντας προορισμό τους τη Μακρά 
Γέφυρα, το  «Ουζούν Κιοπρού» των Τούρκων.  Εκεί  χαμένοι 
στο πλήθος πίστευαν, ότι θα κατάφερναν  με λίγη τύχη,  να  
περάσουν  απέναντι στο Διδυμότειχο και να πάρουν το τρένο 
για την ελεύθερη  Ελλάδα. 

Μέσα στο σκοτάδι προχωρούσαν ένας πίσω από τον άλλο, 
όπως τους ορμήνεψε ο Χρήστος, που ήταν ο μεγαλύτερος της 
μικρής ομάδας. Μπροστά βάδιζε ο Κωσταντής, κρατώντας 
από το σκοινί και το γάιδαρο, πίσω του η Χρυσή, 
ακολουθούσε η Παρασκευή και τέλος ερχόταν ο Χρήστος για 
να ελέγχει καλύτερα  την πορεία. Πότε – πότε,  πάντα 
ψιθυριστά, συνομιλούσαν με τον Κωσταντή για την πορεία, 
που έπρεπε ν’ ακολουθήσουν, επειδή ο μικρός προς την 
κατεύθυνση αυτή και μάλιστα νύχτα   μια ή δυο φορές την είχε 
ξανακάνει και  ήταν φυσικό,  να μπερδεύεται. 

Η Φθινοπωρινή νύχτα ήταν ψυχρή αλλά  το περπάτημα, το 
καλό ντύσιμο και η αγωνία δεν άφηνε τους οδοιπόρους, να 
αισθάνονται καθόλου το κρύο. 

Χωρίς απρόοπτα, περπατώντας σχεδόν πέντε ώρες έφθασαν 
ανοιχτά στο ύψος του Καβατζήκοϊ.  Εκεί αποφάσισαν, να 
ξεκουραστούν  λιγάκι και ύστερα με ένα «ντου» ακόμη, να 
φτάσουν στη Μακρά Γέφυρα.  

Σε  ένα γύρισμα της ρεματιάς, σε μια απανεμιά στάθηκαν 
λίγο, να ξαποστάσουν. Ξαφνικά κάπου στα δεξιά τους 
ακούστηκε ένας θόρυβος. Τα μάτια των ανδρών στράφηκαν 
προς το θόρυβο βάζοντας ενστικτωδώς τα χέρια στη ζώνη, εκεί 
που είχαν δυο καλοακονισμένα μαχαίρια.  Τα μαχαίρια τα 
είχαν ζωστεί για λόγους ασφαλείας.  Τέτοιο  ταξίδι, νύχτα και 
με τόσους κινδύνους να καραδοκούν σε κάθε βήμα, ήταν 
παραπάνω από απαραίτητο οι ταξιδευτές μας, να έχουν κάποιο 
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μέσο άμυνας. Και τα μαχαίρια ήταν  αθόρυβα και πολύ 
κοφτερά. 

Μες στο σκοτάδι και οι δυο εντόπισαν αμέσως τον 
επισκέπτη. Δυο μάτια φωσφόριζαν μέσα στη νύχτα δίπλα σε 
κάτι θάμνους,  

-Μην κινείσαι Κωσταντή ακούστηκε, να λέει χαμηλόφωνα 
ο Χρήστος κι εσείς γυναίκες μη φοβάστε. Μια αλεπού είναι. 
Φαίνεται μας ακολουθεί από ώρα, μυρίστηκε φαγητό και 
περιμένει ίσως κάτι να πετάξουμε.  Μην της δίνεται σημασία. 

Πραγματικά το ζώο φαίνεται, πως κατάλαβε, ότι δεν θα του 
έδιναν τίποτε και σε λίγο εξαφανίστηκε μέσα στο σκοτάδι. 

-Ευτυχώς, ήταν αλεπού, ψιθύρισε η Χρυσή. Πήρα ένα 
φόβο! 

Αφού ξεκουράστηκαν κάπως, ξεκίνησαν, πιο χαλαροί τώρα, 
ακολουθώντας την ίδια τακτική. Μπροστά ο Κωσταντής, πίσω 
η Χρυσή, πιο πίσω η Παρασκευούλα και τελευταίος ο 
Χρήστος.  

Χαράματα και χωρίς άλλα απρόοπτα έφτασαν στη Μακρά 
Γέφυρα. Μπαίνοντας στην πόλη αντάμωσαν κι άλλους 
χωρικούς, που έρχονταν από τα γύρω χωριά, να πουλήσουν 
την πραμάτεια τους. Ήταν μέρα παζαριού. Αυτό διευκόλυνε 
τους φυγάδες. Η πολυκοσμία  τους βόλευε, γιατί θα χάνονταν 
μέσα στο πλήθος, θα τους «περνούσαν» για «παζαρτζήδες» 
και  θα απόφευγαν κάθε κακό συναπάντημα. 

Βρήκαν ένα απόμερο καφενεδάκι, όπου παράγγειλαν από 
ένα τσάι, για να ζεσταθούν. Ο καφετζής ένα καλοκάγαθο 
γεροντάκι, βλέποντας και το γαϊδουράκι φορτωμένο, ρώτησε, 
αν είχαν κάτι, που έφεραν απ’ το χωριό, για πούλημα. 

Ο Χρήστος που ήξερε τέλεια τη γλώσσα του καφετζή  του 
απάντησε, πως πήγαιναν σε κάτι συγγενείς και σ’ αυτούς θα 
παρέδιδαν την πραμάτεια τους. 

Ο γέροντας δεν συνέχισε την κουβέντα, εξ άλλου πήγε, να 
εξυπηρετήσει  άλλους πελάτες, που μόλις είχαν μπει στον 
καφενέ. 

Έτσι απόμερο, που ήταν το καφενεδάκι και στη γωνία που 
κάθισαν τα τέσσερα παιδιά,  μπορούσαν άνετα και χωρίς 
κανένα φόβο,να συζητήσουν για την πορεία του ταξιδιού τους. 
Και πάλι όμως, μόλις πλησίαζε κοντά κάποιος, σταματούσαν 
τα ελληνικά και η κουβέντα συνεχίζονταν στα τουρκικά. Δεν 
ήθελαν, να δώσουν στόχο. Δεν ήθελαν, να αντιληφθεί 
κανένας, ότι ήταν τέσσερα κυνηγημένα Ελληνόπουλα, που 
είχαν σκοπό, να αποδράσουν προς την ελευθερία. 

Κάποια στιγμή η Παρασκευούλα που ήταν και η μικρότερη 
παραπονέθηκε, ότι κουράστηκε πολύ και ήθελε να 
ξεκουραστεί. 

-Ευτυχώς, που χθες ήταν Κυριακή και κοιμήθηκες λίγο 
παραπάνω, της είπε η Χρυσή. Αλλά, καλή μου, πρέπει να 
κάνεις υπομονή, όπως και όλοι μας, γιατί διαφορετικά δεν θα 
καταφέρουμε μέχρι το βράδυ, να φτάσουμε στο Διδυμότειχο. 
Εκεί δεν είπες, Χρήστο, ότι θα πάμε; 
    -Ναι, Χρυσή, εκεί. Σήμερα, με την πολυκοσμία που έχει στο 
δρόμο για το Διδυμότειχο, είμαστε περισσότερο ασφαλείς και 
θα ακολουθήσουμε αυτό το δρομολόγιο. Ελπίζω, να μην 
πέσουμε σε κανένα μπλόκο της αστυνομίας. Στο Διδυμότειχο, 
θα πάρουμε το τρένο για τη Θεσσαλονίκη. Πάνω στο τρένο θα 
ξεκουραστούμε. Κάνε κουράγιο μέχρι τότε. 
    -Ναι, συμπλήρωσε κι ο Κωσταντής. Φτάνει, να μην έχουμε 
κανένα μπλέξιμο με τους Βούλγαρους μέχρι να περάσουμε και 
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τον Νέστο. Γιατί,  όπως ξέρετε με τα τελευταία  γεγονότα τη  
Θράκη, από τον Έβρο μέχρι τη Δράμα, τώρα την κατέχουν οι 
Βούλγαροι. 

-Ε, ας φτάσουμε στο Διδυμότειχο κι από εκεί βλέπουμε. 
«Έχει ο Θεός» είπε πάλι ο Χρήστος. 

Για το Διδυμότειχο ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα.  
Πραγματικά, όπως το πρόβλεψαν έτσι και έγινε. Στο δρόμο 
υπήρχε αρκετή κίνηση. Και πολλοί ήταν οι πεζοί σαν κι 
αυτούς αλλά και αρκετά αλογόκαρα,  που πήγαιναν  προς το 
Διδυμότειχο. 

Έτσι, χωρίς άλλα απρόοπτα έφθασαν στην πόλη. Στα 
σύνορα με το συνωστισμό ο έλεγχος ήταν χαλαρός κι έτσι 
πέρασαν εύκολα αντίπερα. Οι τέσσερις νέοι έκαναν το σταυρό 
τους. Επιτέλους γλίτωσαν από τους αλλόθρησκους. Με τους 
Βούλγαρους πίστευαν, ότι θα μπορούσαν πιο εύκολα να τα 
καταφέρουν. Τι διάβολο κι αυτοί χριστιανοί  ήταν! 
    Φαίνεται όμως, πως δεν υπολόγιζαν σωστά την κατάσταση. 
Κι εδώ οι Βούλγαροι «Κομιτατζήδες»,- άλλη γάγγραινα για 
τον Ελληνισμό,- αποτελούσαν τεράστια απειλή για τους 
φυγάδες. Οι Βούλγαροι,  αφού με τη συνθήκη του 
Βουκουρεστίου, που έγινε στις 28 Ιουλίου 1913,τους δόθηκε η 
Δυτική Θράκη, νόμισαν, ότι ο τόπος πλέον θα είναι εσαεί 
δικός τους. Γι αυτό έκαναν το παν, για να αλλάξουν τη 
φυσιογνωμία του. Κατάστρεφαν τα ελληνικά μνημεία. Και 
τους κατοίκους, άλλοτε με το καλό και άλλοτε  με τη βία, 
προσπαθούσαν να τους εκβουλγαρίσουν. Κάποιες φορές το 
κατάφερναν. Τις περισσότερες φορές όμως οι Έλληνες 
αντιστάθηκαν σθεναρά και πολέμησαν τους Βουλγάρους.  

Αλλά, κάποιοι προτίμησαν να φύγουν, να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους και να πάνε να ζήσουν σε άλλες περιοχές, στην 
ελεύθερη Ελλάδα, στη Μακεδονία ή και νοτιότερα. 

 Τώρα,  λοιπόν, που ένιωθαν ελεύθεροι από τον Οθωμανό 
κατακτητή και μπορούσαν, να μιλάνε ελεύθερα –έτσι νόμιζαν- 
τη γλώσσα τους, κατευθύνθηκαν προς το σταθμό για να 
πάρουν το τρένο, που θα τους μετέφερε μακριά  από την 
αγαπημένη τους πατρίδα, την Ανατολική Θράκη και την 
Πασιθέα  αλλά κοντά στο όνειρό τους, στην πολυπόθητη 
ελευθερία και στην Ελλάδα. 

Βρήκαν έναν ντόπιο Έλληνα και πούλησαν το γάιδαρο. 
Σχεδόν για πενταροδεκάρες πούλησαν το ζωντανό αλλά και 
αυτά τα λίγα χρήματα που πήραν, τους φάνηκαν πολύ 
χρήσιμα, επειδή έπρεπε, να βγάλουν εισιτήρια και άλλα 
χρήματα του τόπου δεν διέθεταν. 

Το επόμενο τρένο για την «παλιά» Ελλάδα περνούσε, αν 
δεν είχε καθυστέρηση, -πράγμα πολύ σπάνιο,- κατά τις εννέα, 
όπως τους πληροφόρησε ο σταθμάρχης. 

Ήταν οκτώ η ώρα. Κανονικά είχαν ακόμη μια ώρα στη 
διάθεσή τους. Εκεί στο σταθμό υπήρχαν κι άλλοι Έλληνες, 
άνδρες, γυναίκες με παιδιά και γέροντες που περίμεναν κι 
αυτοί το τρένο για την Ελλάδα. Φυσικά δεν έλειπαν και 
μουσουλμάνοι και Βούλγαροι που θα ταξίδευαν για 
κοντινότερες πόλεις, το Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) ή την 
Γκιουμουρτζίνα (Κομοτηνή). 
    Η Χρυσή, η γυναίκα του Κωσταντή έπιασε κουβέντα με μια 
μεσόκοπη Ελληνίδα που κρατούσε στην αγκαλιά της ένα 
άρρωστο παιδί γύρω στα επτά.  

-Τι έχει το παιδί, θεία;  
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-Δεν ξέρουμε κορίτσι μου. Μια βδομάδα είναι ανόρεχτο και 
δε βάζει στο στόμα του ούτε μπουκιά. Πότε – πότε  κάνει και 
πυρετό. Του κάναμε κάτι πρακτικά που μας είπαν, αλλά 
διάφορο δεν είδαμε. Είναι και η κατάσταση. Καταλαβαίνεις! 

-Θεία, βλέπω κι άλλους πολλούς με παιδιά κι εσείς νομίζω 
είστε πέντε, με τη γιαγιά. Τι γίνεται; πού πάει όλος αυτός ο 
κόσμος; 

-Παιδί μου, όλοι αυτοί που βλέπεις είναι «ματζήριδες», 
πρόσφυγες. Φεύγουν απ’ το Βούλγαρο, γιατί πια κι εδώ η ζωή 
κατάντησε μαρτύριο. Κάθε μέρα μας κυνηγάνε. Κλείσανε τα 
σχολεία μας, κλείσανε τις εκκλησιές μας. Δεν μας επιτρέπουν, 
να μιλάμε τη γλώσσα μας. Ευτυχώς, όταν πρόκειται να 
φύγουμε, να εγκαταλείψουμε την πατρίδα μας, δεν μας 
εμποδίζουν. Αντίθετα  μας «βοηθάνε», να ξαλαφρώσουμε από 
τα «περιττά» βάρη. Δέματα, ρούχα, έπιπλα ό,τι έχουμε. Μας 
κλέβουν χωρίς καμιά ντροπή και φόβο. 

-Τι λες μωρέ θειά; κι εμείς που νομίζαμε πως μόνο σε μας, 
στην Ανατολική Θράκη, συμβαίνουν  τέτοια πράγματα.! 
- Θυγατέρα, μη νομίζεις, ότι εδώ είναι καλύτερα. Ο Θεός να 
σε φυλάει απ’ τις «ξυλοπινάκες», τους Βούλγαρους. Τους λέμε 
έτσι,  ξέρεις, γιατί αυτοί συνηθίζουν, να τρώνε σε ξύλινα 
πιάτα. 

 
  Το τρένο είχε τρία τέταρτα καθυστέρηση. Πάλι καλά. 

Αφού αποβιβάστηκαν όσοι είχαν προορισμό  το Διδυμότειχο, 
άρχισαν να ανεβαίνουν οι νέοι επιβάτες στον «καρβουνιάρη». 
¨Ένα σφύριγμα ειδοποιούσε όσους δεν θα ταξίδευαν, ότι 
έπρεπε, να απομακρυνθούν από το τρένο, γιατί αυτό  
ξεκινούσε. 

Πραγματικά, με ένα δεύτερο σφύριγμα το τρένο σιγά –σιγά 
άρχισε, να κινείται και μαζί μ’ αυτό και τα δένδρα. Έτσι 
τουλάχιστον νόμισε η Παρασκευούλα. 
      -Κοιτάτε παιδιά, πώς τρέχουν τα δέντρα! Είπε. 
      -Δεν  τρέχουν  τα δέντρα, Παρασκευούλα. Το τρένο τρέχει.  
Κοίτα, φαίνεται πως τρέχουν και τα σπίτια. Μπορούν να 
τρέξουν τα σπίτια; Όχι. Ε, λοιπόν αυτό είναι οφθαλμαπάτη. 

Στο τρένο, αν και τα βαγόνια του ήταν παλιά, παράθυρα και 
πόρτες  ήταν σε άθλια κατάσταση, ο φωτισμός ήταν καλός και 
έκανε το τρένο να μοιάζει σαν μια τεράστια φωτεινή γραμμή, 
που έτρεχε στο σκοτάδι. 

Τα  τέσσερα Ελληνόπουλα κατάφεραν, να βολευτούν σε 
ένα βαγόνι μαζί με  μια οικογένεια,  που είχε και  αυτή 
προορισμό την ελεύθερη Ελλάδα. Τέσσερα άτομα κι αυτοί. Το 
αντρόγυνο, ένα αγοράκι  έξι χρονών κι η γιαγιά, η μάνα του 
άντρα.   

Ο Χρήστος  άνοιξε κουβέντα. Το ταξίδι θα ήταν μακρύ. Με 
τη συζήτηση η ώρα  θα περνούσε καλύτερα 

-Για πού με το καλό πατριώτες;       
-Πάμε για τη Δράμα. Σε κάτι συγγενείς. Εσείς; 
-Εμείς πάμε μακρύτερα. Έχουμε προορισμό τη Λάρισα. 

Πάμε να εγκατασταθούμε μόνιμα εκεί. Έχουμε έναν ξάδελφο. 
Μας είπε, ότι θα μας βοηθήσει. Η ζωή πέρα από τον Έβρο 
κατάντησε μαρτύριο. Όπως πάει, δεν θα μείνει κανένας εκεί. 
Τόσους αιώνες αντέξαμε. Τώρα όμως είναι διαφορετικά. 
Ακούσαμε, ότι οι  Γερμαναράδες «συμβούλεψαν» τους φίλους 
τους, τους Τούρκους, να καθαρίσουν τον τόπο από τις μη 
μουσουλμανικές  εθνότητες, που υπάρχουν στην Τουρκία. Και 
αυτοί, σαν καλοί μαθητές προσπαθούν, να τηρήσουν κατά 
γράμμα τη «συμβουλή». Πρώτα άρχισαν με τους Αρμένηδες. 
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Ακούσαμε, ότι τους ρημάξανε. Ποιος ξέρει; ή μάλλον είναι 
σίγουρο, ότι μετά εμείς, οι Έλληνες, θα έχουμε σειρά. Ήδη οι 
πρώτες ενδείξεις άρχισαν. Σποραδικά γίνονται και στους 
δικούς μας επιθέσεις και πολλές αναιτιολόγητες προσβολές. 
Και εμείς γι’ αυτό φύγαμε. Ο αδελφός μου είναι λιποτάκτης 
του τουρκικού στρατού και εμένα με ψάχνανε για να με 
στείλουν στα «αμελέ ταμπουρού». 

-Και τι είναι αυτά, πώς τα είπες,  «ταμπούρια»; 
-Όχι, ταμπούρια, τα λένε «ΑΜΕΛΕ ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ» 

δηλαδή τάγματα εργασίας, που τα έχουν βαθιά στην Ανατολία 
και όπου οι συνθήκες εργασίας είναι απάνθρωπες και πολλοί 
δεν αντέχουν και πεθαίνουν. Εμείς νύχτα φύγαμε από το χωριό 
μας, για να μην μας συλλάβουν. 

-Άστα! Τα ίδια τραβάμε κι εμείς εδώ από τους Βουλγάρους. 
Οι αχαϊρευτοι  από τότε που χατιρικά τους δώσανε τη Δυτική 
Θράκη βάλθηκαν, να μας χαντακώσουν όλους. Κλείνουν 
καθημερινά εκκλησιές και σχολεία και μας πιέζουν αφόρητα. 
Πολλοί δεν αντέχουν και το «γυρίζουν». Πολλοί είναι τώρα οι 
βουλγαρογραμμένοι κι έχουν πια βουλγάρικη συνείδηση. 
Εμείς φεύγουμε, γιατί ο μικρός μας πρέπει, να πάει σχολείο 
και δεν θέλουμε, να τον γράψουμε σε βουλγάρικο σχολείο. 
Ελληνικό δεν υπάρχει, γιατί έδιωξαν το δάσκαλο. 
Καταλαβαίνεις! Ο Ρωμιός πάντα αγαπούσε τα γράμματα. Κι 
εμείς  σαν γνήσιοι Ρωμιοί προτιμούμε να ξενιτευτούμε, να 
πεινάσουμε, το παιδί μας όμως θα το μάθουμε γράμματα.  

-Παρακαλώ, τα εισιτήριά σας! Ακούστηκε ο ελεγκτής. 
-Α, παιδιά μην ξεγελαστείτε και μιλήσετε ελληνικά, τους 

προειδοποίησε ο Δημήτρης. Αφού ξέρετε τουρκικά, μιλήστε 
του σε αυτή τη γλώσσα και πέστε του, ότι φεύγετε μόνιμα για 
την Ελλάδα, πράγμα που είναι και η αλήθεια. Αυτό θα τους 

κάνει να σας φερθούν πιο ανθρωπινά. Διαφορετικά μπορεί, να 
βρείτε το μπελά σας. 

Ευτυχώς η προειδοποίηση έγινε στην ώρα της και η 
συμπεριφορά του Βούλγαρου ελεγκτή ήταν η αναμενόμενη, 
αφού άκουσε ότι  οι επιβάτες του κουπέ έφευγαν για την 
Ελλάδα, σχεδόν τους χαμογέλασε και ευχήθηκε(!) καλό ταξίδι. 

Όταν έφυγε ο ελεγκτής  όλοι σταυροκοπήθηκαν. Ίσως, 
είχαν γλιτώσει από απίστευτες περιπέτειες. 

-Τι θα παθαίναμε!!  Ψέλλισε η Χρυσή. 
-Ας παει στο καλό, συμπλήρωσε κι ο Χρήστος. Άραγε 

παρακάτω θα έχουμε κι άλλα τέτοια συναπαντήματα; 
-Δεν υπάρχει άλλος έλεγχος, τους βεβαίωσε ο Δημήτρης, 

που γνώριζε  το δρομολόγιο αλλά και την τακτική των 
ελεγκτών.  Ο επόμενος έλεγχος θα γίνει σε ελληνικό έδαφος κι 
εκεί φυσικά δεν έχετε κανέναν κίνδυνο. 

Έτσι συνέχισε η κουβέντα για διάφορα άλλα πράγματα 
σχεδόν μέχρι τη στιγμή που  ακούστηκε η φωνή του ελεγκτή. 

-Όσοι είναι για Δράμα , να κατεβαίνουν. 
-Η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε, βιάστηκε να πει 

ο Δημήτρης. Εμείς εδώ κατεβαίνουμε. Άιντε μάνα, γυναίκα, 
πάρτε το παιδί και κατεβαίνετε. Εγώ θα πάρω τα πράγματά 
μας και σας ακολουθώ. Και εσείς παιδιά, πρόσθεσε 
απευθυνόμενος στο Χρήστο και στους άλλους, να έχετε καλή 
συνέχεια στο ταξίδι σας και καλή τακτοποίηση στον τόπο που 
θα πάτε. 

-Ευχαριστούμε, απάντησαν εκείνοι μ’ ένα στόμα. Να είστε 
καλά! Ο Θεός μαζί σας. Και καλή πρόοδο στο μικρό. 

Ο σταθμάρχης δεν άργησε, να σφυρίξει την αναχώρηση και 
το τρένο άρχισε αγκομαχώντας, να κινείται στις βρεγμένες 
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ράγες. Φαίνεται νωρίτερα είχε βρέξει γι αυτό υπήρχε αυξημένη 
υγρασία παντού. 

Σε λίγο το τρένο είχε αναπτύξει τη συνηθισμένη του 
ταχύτητα. Στο  βαγόνι τώρα υπήρχε  σχετική ευρυχωρία, αφού 
κανένας νέος ταξιδιώτης δεν ανέβηκε από τη Δράμα, ειδικά σ’ 
αυτό το βαγόνι. Και τα παιδιά είχαν μεγάλη ανάγκη από ύπνο. 
Βολεύτηκαν στις θέσεις καλύτερα,  αφού έκλεισαν καλά την 
πόρτα του «κουπέ» και σε λίγο, με το νανούρισμα που τους 
έκανε ο χαρακτηριστικός θόρυβος του τρένου, όλοι έκλεισαν 
τα μάτια  κατάκοποι απ’ την ταλαιπωρία της ημέρας ή μάλλον 
των ημερών. Και τόσο, που άντεξαν μέχρι εδώ, ήταν πάρα 
πολύ. Η υπερένταση, η αγωνία  και ο φόβος, αν θα τα 
καταφέρουν τους κράτησαν αρκετά σε αγωνία και εγρήγορση. 
Τώρα όμως ήταν αδύνατο ν’ αντέξουν άλλο. Και αφού πλέον 
ταξίδευαν σε ελληνικό έδαφος, δεν υπήρχε κανένας λόγος να 
μένουν άγρυπνοι. Ένοιωθαν πια ασφαλείς. Εξάλλου ήταν 
νύχτα και μέχρι τη Θεσσαλονίκη που θα άλλαζαν τρένο είχε 
ακόμη αρκετή ώρα.    

Ξημέρωσε για καλά, όταν  έφθασαν στη Θεσσαλονίκη. 
Παρά το βαρύ ύπνο που είχαν, η φωνή του ελεγκτή που 
ανήγγειλε την άφιξη στη μακεδονική μεγαλούπολη και  το 
δυνατό κτύπημα των βαγονιών, που άλλαζαν μηχανή, τους 
έκανε, να πεταχτούν σχεδόν τρομαγμένοι και να κολλήσουν τα 
μάτια τους στα τζάμια των  παραθύρων,  για να δουν τι 
συμβαίνει. 

Όταν κατάλαβαν, ότι είχαν φτάσει στη Θεσσαλονίκη, τα 
μάτια όλων ήταν πλέον ορθάνοιχτα, τους είχε φύγει η νύστα 
και το χαμόγελο χαράχτηκε στα πρόσωπά τους. 

Η  Χρυσή βγήκε στο διάδρομο και ακούστηκε να φωνάζει  
χαρούμενα. 

-Τα καταφέραμε, παιδιά, τα καταφέραμε! Είμαστε στην 
Πατρίδα. Είμαστε στην ελεύθερη Ελλάδα! Να, διαβάστε την 
ταμπέλα: Θεσ-σα-λο-νί-κη, διάβασε αργά – αργά. 
Τελειώνοντας την ανάγνωση της πινακίδας  αγκάλιασε τον 
άνδρα της, που κι αυτός την είχε ακολουθήσει, τον φίλησε και 
… σωριάστηκε!  

Η χαρά, η υπερένταση, η κούραση που φαίνεται δεν της 
είχε φύγει ακόμη, είχαν σαν αποτέλεσμα, να  σωριαστεί κάτω 
λιπόθυμη.  

Ο Κωσταντής την πήρε στην αγκαλιά του, τη μετέφερε 
μέσα στο κουπέ και την απόθεσε στο κάθισμα. Της έριξε λίγο 
νερό στο πρόσωπο και της χαλάρωσε τη ζώνη, που της έσφιγγε 
τη μέση, για να αισθανθεί καλύτερα. Πραγματικά σε λίγο η 
Χρυσή συνήλθε και χαμογέλασε στον άνδρα της, που ήταν 
σκυφτός επάνω της. 

-Έλα,  βρε κορίτσι μου και μας λαχτάρισες. Τι λιποθυμίες 
είναι αυτές;   Τώρα, που όλα τελείωσαν σου ήρθε να 
λιποθυμήσεις; 

-Μη στενοχωριέσαι, Κωσταντή μου, ήταν από τη μεγάλη 
μου χαρά. Να, είμαι πολύ καλύτερα τώρα, είπε η Χρυσή και 
πετάχτηκε όρθια. Τι έγινε, θ’ αλλάξουμε βαγόνι; 

-Όχι. Θ’ αλλάξουμε, μάλλον, μόνο μηχανή κι έτσι θα 
συνεχίσουμε το ταξίδι μας, μέχρι τη Λάρισα, πρόσθεσε ο 
Χρήστος, που επέστρεφε από τη μικρή βόλτα, που έκανε  στην 
αποβάθρα, όπου κι έμαθε για την αλλαγή των μηχανών. Αλλά 
εδώ τι συνέβη; 

-Είχαμε μια μικρολιποθυμία, εξήγησε ο Κωσταντής στον 
αδελφό του και κάλεσε την Παρασκευούλα, να καθίσει στη 
θέση της, για να μην της την πάρουν άλλοι, που ανέβηκαν από 
τη Θεσσαλονίκη.  
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-Παρασκευούλα, βγάλε κάτι απ’ το ταγάρι, να φάμε. 
Φαντάζομαι, να μη χάλασαν αυτά που μας έβαλε η μάνα. Σε 
λίγο ξεκινάμε και έχω μια λιγούρα!  Εξάλλου, νομίζω, πως και 
η Χρυσή απ΄ την πείνα ζαλίστηκε. Έ, τι λες Χρυσή; ρώτησε τη 
γυναίκα του αδελφού του ο Χρήστος. 

Σε λίγο το τραπέζι στρώθηκε και οι ταξιδιώτες μας έτρωγαν 
με περίσσια βουλιμία τον «καβουρμά» και το ψωμοτύρι που 
τους είχε ετοιμάσει η  μάνα τους. 
   Τώρα το ταξίδι πλέον θα συνεχιζόταν χωρίς κανένα φόβο και 
χωρίς απρόοπτα.  

Πραγματικά, το τρένο τώρα έτρεχε κατηφορίζοντας προς τη 
Θεσσαλία και η παρέα απολάμβανε το ταξίδι με τα μάτια 
καρφωμένα στα παράθυρα, όπου τα τοπία εναλλάσσονταν με 
τέτοια ταχύτητα, που το μάτι μόλις και προλάβαινε, αλλά 
ευχάριστα αντίκριζε όλες αυτές τις εναλλαγές. 

Με αρκετή καθυστέρηση έφθασαν στο σταθμό της 
Λάρισας. Εδώ έπρεπε, να αποβιβαστούν. Στην πόλη αυτή θα 
αναζητούσαν  την τύχη τους και ένα καλύτερο μέλλον για 
όλους. 

Ήταν μεσημεράκι και ο καιρός ήταν θαυμάσιος. Αφού 
κατέβηκαν  στην αποβάθρα, πήραν τις αποσκευές τους  ο 
Κωσταντής  κατευθύνθηκε προς το σταθμάρχη. Ήθελε να 
πάρει πληροφορίες για την περιοχή, όπου θα αναζητούσαν το 
συγγενή τους.  

Ο σταθμάρχης, αφού ρώτησε το λόγο της αναζήτησης του 
συγκεκριμένου ατόμου, ικανοποιώντας έτσι την περιέργειά 
του, έδωσε τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν και ευχήθηκε 
«καλή τύχη» στα προσφυγόπουλα. 

 

Η μέχρις εδώ πορεία των φίλων μας θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ομαλή και μάλλον πολύ ικανοποιητική. Θα 
ήταν και η διαμονή τους ανάλογη; 
     Το αντρόγυνο, ο Κωσταντής και η Χρυσή και τα αδέλφια ο 
Χρήστος με την Παρασκευούλα  συμφώνησαν, εφόσον βρουν 
το συγγενή τους, να μη χωριστούν, να μένουν πάντα μαζί, για 
να αντιμετωπίζουν κάθε δυσκολία  και να βοηθιούνται, όποτε 
χρειαστεί. 

Η οικογένεια Χειράκη, την οποία αναζήτησαν στη γειτονιά 
και τη διεύθυνση την οποία είχαν, δεν βρέθηκε ποτέ. 

 Τους είπαν οι γείτονες, ότι  είχαν φύγει οικογενειακά 
κάπου για τη Στερεά Ελλάδα, για να μαζέψουν ελιές. Και από 
τότε δεν είχαν δώσει σημεία ζωής. Δεν ήξεραν ούτε είχαν 
καμιά διεύθυνση ούτε καν σε ποια πόλη βρίσκονταν. 

-Τώρα, τι κάνουμε; ψέλλισε η Χρυσή. 
-Ας μη χάνουμε την ψυχραιμία μας είπε θαρρετά ο 

Χρήστος, όταν άκουσαν τα δυσάρεστα νέα. Γλιτώσαμε απ’ τον 
Τούρκο, δεν θα κιοτέψουμε τώρα στην ελεύθερη Πατρίδα. 
Έχει ο Θεός. Νέοι είμαστε, θα βρούμε δουλειά, ακόμη και στα 
χωράφια και θα ζήσουμε. 

Αλλά, όσο εύκολο ήταν να το λες τόσο δύσκολο 
αποδείχθηκε στη συνέχεια. 

 Την  πρώτη βραδιά την πέρασαν σε ένα φτηνό χάνι. Οι 
πολυτέλειες  αυτή τη στιγμή ήταν περιττές, Όταν τα πράγματα 
θα πήγαιναν καλύτερα, τότε μπορούσαν, να ξοδέψουν κάτι 
παραπάνω. Τώρα δεν ήξεραν, πόσο καιρό θα έμεναν άνεργοι, 
ούτε  πού και αν θα έβρισκαν καμιά δουλειά. 

Την επομένη ξεχύθηκαν στην πόλη ρωτώντας, να βρουν 
δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά, αρκεί να έβγαζαν «τα προς το 
ζην».  
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Η πόλη και οι άνθρωποί της φάνηκαν αφιλόξενοι στους 
πρόσφυγες. Υπάρχει πληθώρα εργατικών χεριών, που 
προσφέρονται σχεδόν «τσάμπα», ήταν η μόνιμη  απάντηση, 
που έπαιρναν παντού, όπου πήγαιναν. Δυστυχώς, δεν υπάρχει 
τίποτα για σας. Κάθε μέρα μας έρχονται μπουλούκια 
ολόκληρα, να πιάσουν δουλειά. Μακάρι, να μπορούσαμε να 
τους απασχολήσουμε όλους, αλλά δεν είναι δυνατόν. Ρωτήστε 
αλλού! 

Αφού η ανεύρεση κάποιας δουλειάς μέσα στην πόλη 
στάθηκε αδύνατη, επί μία εβδομάδα περίπου, η έξοδος στα 
γύρω χωριά και η αναζήτηση εργασίας εκεί, ήταν πια η μόνη 
σωτήρια λύση. Η απομάκρυνση όμως από την πόλη δεν έπρεπε 
να γίνει σε μεγάλη απόσταση, γιατί ένα γεγονός θα τους 
ανάγκαζε σύντομα να ζητήσουν  πιο ανθρώπινες συνθήκες 
διαβίωσης όχι γι αυτούς τους ίδιους αλλά για μια νέα ζωή που 
ήδη ερχόταν. 

Η Χρυσή ήταν έγκυος! Οι ζαλάδες και οι εμετοί  ήταν  τα 
προμηνύματα του νέου μέλους, που ερχόταν. Και αν θα 
ήθελαν, το μωρό να γεννηθεί χωρίς κάποια απρόοπτα,  έπρεπε 
να βρίσκονται κοντά στην πόλη, για να παρακολουθεί την 
κατάσταση κάποιος γιατρός, όταν θα το απαιτούσαν οι 
περιστάσεις. 

Το πολύτιμο μεροκάματο, ευτυχώς για όλους, βρέθηκε σε 
διπλανό χωριό, στο κτήμα ενός τσιφλικά.  Εκεί 
εγκαταστάθηκαν προσωρινά, έτσι πίστευαν, όλοι σε μια παλιά 
αποθήκη και οι άνδρες φρόντιζαν τα ζώα, άλογα και πρόβατα 
και οι γυναίκες βοηθούσαν στη «λάτρα» του σπιτιού.  

Το μωρό που έρχονταν, φαίνεται, και η κατάστασή τους 
συγκίνησε το μεγαλοκτηματία και προσέλαβε στη δούλεψή 
του τους πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης. Επίσης, το ότι 

κάποτε βρέθηκε ταξιδιώτης προς τη Βασιλεύουσα  και η  
Θρακική φιλοξενία, που απόλαυσε στα Μάλγαρα, τον έκανε 
να δει με συμπάθεια τα τέσσερα παιδιά.  

 Έτσι,  άρχισε μια νέα ζωή στο Θεσσαλικό κάμπο.  
Οι πρόσφυγές μας άρχισαν, να συνηθίζουν τον τόπο και τη 

δουλειά. Ο καιρός περνούσε  καλά για όλους  εκτός από τη 
Χρυσή. Αυτή, μέρα με τη μέρα, «βάραινε» και σε λίγο η νέα 
ψυχή που θα έφερνε στον κόσμο την ανάγκαζε πλέον να μην 
μπορεί να εργαστεί.  Ο Κωσταντής βλέποντας την κατάσταση 
της γυναίκας του ήταν ανήσυχος για την υγεία και των δύο. 
Της μάνας αλλά και του παιδιού. Θα ήταν καλός ο τοκετός;  
Θα μπορούσε,  να γίνει εκεί, που μένανε ή έπρεπε, να 
μετακομίσουν στην πόλη;  

Ο φόβος του Κωσταντή  για την τύχη του παιδιού,  άραγε, 
έκανε τον υποψήφιο πατέρα,  να ψάξει για νέα δουλειά; 

Πραγματικά, μια μέρα που είχαν πάει στη Λάρισα για 
επίσκεψη σε ένα γιατρό, συνάντησαν εκεί έναν τσαγκάρη που 
βρίσκονταν στο ιατρείο για τον ίδιο λόγο. Συνόδευε τη 
γυναίκα του που ήταν έγκυος και είχε, έλεγαν, πολύ δύσκολη 
κύηση. 

Η φιλική κουβέντα, το πρόσχαρο ύφος της Χρυσής, οι 
καταστάσεις της κύησης και της προσφυγιάς συγκίνησαν τον 
τσαγκάρη  τόσο, που έδειξε  άμεσο ενδιαφέρον και ζήτησε απ’ 
το ζεύγος, να μετακομίσουν στην πόλη και αυτός θα τους 
έβρισκε δουλειά. Ο αδελφός του ήταν έμπορος «Εδώδιμων  
και Αποικιακών Προϊόντων», αγόραζε δηλαδή και πουλούσε 
σιτηρά όσπρια και άλλα αγροτικά προϊόντα, και ήθελε έναν 
εργάτη στην επιχείρησή του. Ο προηγούμενος εργάτης που 
είχε, μόλις την προηγούμενη μέρα είχε πάθει ατύχημα και 
πλέον δεν μπορούσε, να δουλέψει. Θα έπειθε λοιπόν τον 
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αδελφό του να προσλάβει τον Κωσταντή μια και δεν είχε 
πάρει ακόμη νέον εργάτη. 

Η τύχη φάνηκε ανέλπιστη στον Κωσταντή. Η γυναίκα του 
συμφώνησε χωρίς δεύτερη κουβέντα, μάλλον υπερθεμάτισε 
για την ξαφνική αυτή εύνοια της τύχης  και αμέσως μετά την 
επίσκεψη στο γιατρό, μαζί με τον τσαγκάρη πήγαν στο 
εμπορικό του αδελφού του, για να ζητήσουν δουλειά. 

Ο αδελφός του τσαγκάρη, ένας μεσόκοπος γκριζομάλλης 
άντρας, μόλις έμαθε το λόγο της επίσκεψης του αδελφού του, 
κοίταξε προσεκτικά τον Κωσταντή, τον «ζύγιασε» και όπως 
φάνηκε εκ πρώτης όψεως τον συμπάθησε, γι αυτό και του είπε: 

-Αντέχουν τα κότσια σου, ρε καλόπαιδο; 
-Δεν είμαι πρωτάρης, κύριε. Έχω δουλέψει και σε χωράφια, 

σε έναν μύλο αλλά και στο λιμάνι στη Ραιδεστό. 
-Εντάξει παλικάρι μου. Από αύριο το πρωί πιάνεις δουλειά. 

Όσο για σπίτι δεν θα ταλαιπωρηθείς. Το πατάρι του μαγαζιού 
μου είναι αρκετά ευρύχωρο και θα σας κάνει νομίζω. Θα 
μείνετε εκεί. 

Με τη χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους η Χρυσή και 
ο Κωσταντής ευχαρίστησαν τα αδέλφια και υποσχέθηκαν, να 
επιστρέψουν την επομένη το πρωί για τη δουλειά. 

Η δουλειά στο εμπορικό ήταν βαριά, ο Κωσταντής φόρτωνε 
και ξεφόρτωνε τσουβάλια. Η κούραση ήταν μεγάλη αλλά ο 
κυρ- Γιώργης, τ’ αφεντικό, φαίνεται πραγματικά συμπάθησε 
τον Κωσταντή  και τον αντάμειβε για τη δουλειά του με το 
παραπάνω. Και πάντα μαζί με τα λεφτά του έλεγε, να πάρει  
για το σπίτι κανένα ζεμπίλι όσπρια, φασόλια, ρεβίθια ή φακές.   

Ο Χρήστος και η Παρασκευή  εξακολουθούσαν να 
εργάζονται στον τσιφλικά αλλά το μυαλό τους ήταν πάντα να 
φύγουν, γιατί η δουλειά στα κτήματα ήταν δύσκολη αλλά και 

γιατί ήθελαν να πάνε κι αυτοί στην πόλη, όπως ο Κωσταντής 
και η Χρυσή. Ήθελαν να γίνουν «κασαμπαλήδες», να γίνουν 
αστοί. Να φύγουν απ’ το χωριό και τον τσιφλικά. 

  Άνοιξη του 1917.  Ήρθε η μέρα και η ώρα και η Χρυσή 
έφερε στον κόσμο ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Ήταν η μεγάλη 
χαρά του ζευγαριού. Και το    όνομά της,   Νεραντζούλα.  

Η χαρά ήταν μεγάλη αλλά τώρα και η οικογένεια ήταν πιο 
μεγάλη και το μεροκάματο του πάτερ φαμίλια δεν ήταν 
αρκετό, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της. Ήταν και οι 
παροτρύνσεις του Χρήστου, να πάνε στο Βόλο, να δουλέψουν 
εκεί, γιατί είχε ακούσει, ότι τα μεροκάματα ήταν καλύτερα. Κι 
έτσι δεν άργησε η μέρα που τα τέσσερα παιδιά βρέθηκαν πάλι 
μαζί, να ψάχνουν και πάλι δουλειά. 

Εδώ στο Βόλο στάθηκαν πιο τυχεροί. Στα καπνομάγαζα 
πάντα χρειάζονταν δυνατά χέρια. Και οι πρόσφυγές μας ήταν 
δυνατά χέρια, αλλά το πιο βασικό χρειάζονταν οπωσδήποτε 
δουλειά. Κι έτσι Σάββατο πρωί ζήτησαν δουλειά και τη 
Δευτέρα το πρωί άρχισαν,  να δουλεύουν. 
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ΣΤΟ  ΒΟΛΟ 
 
Η Παρασκευή, ο Χρήστος και ο Κωσταντής  πήγαιναν στα 

καπνομάγαζα και εκεί εργάζονταν όλοι μαζί. Η Χρυσή, σαν 
λεχώνα που ήταν, έμενε στο σπίτι,  για να περιποιείται τη 
μικρή Νεραντζούλα αλλά και να ετοιμάζει φαγητό για τον 
άνδρα της και τα αδέρφια του και να έχει όλη τη λάτρα του 
σπιτιού, αφού έμεναν σε ένα σπίτι, όλοι μαζί. 

Τα αδέλφια είχαν μάθει καλά τη δουλειά  και ήταν σχεδόν 
ευχαριστημένοι και από τη δουλειά, αλλά και από τα αφεντικά.  

Είχε περάσει σχεδόν ένας ολόκληρος χρόνος από την ημέρα 
που έπιασαν δουλειά. 

Μια μέρα, όμως, ένας αρχιεργάτης θέλησε να «πειράξει» 
την Παρασκευούλα. Φαίνεται, πως του «γυάλισε» και της 
ζήτησε, να τον ακολουθήσει σε μια αποθήκη. Εκεί  
προσπάθησε, να ασελγήσει επάνω της. Όπως ήταν φυσικό 
αυτή αντιστάθηκε, έτρεξε στον αδελφό της, το Χρήστο και 
κλαίγοντας του ζήτησε, να φύγουν αμέσως. Ο Χρήστος, παρ’ 
όλες τις προσπάθειες που έκανε, δεν μπόρεσε, να μάθει το 
λόγο, για τον οποίο η Παρασκευή ήθελε, να φύγουν αμέσως. 
Πίστεψε, ότι κάποιος ξαφνικός πόνος την έπιασε, γι αυτό 
ήθελε να φύγει. 

 Αφού όμως δεν μπορούσε, να κάνει διαφορετικά,  ζήτησε 
άδεια από τον επιστάτη και έφυγαν κι οι δυο για το σπίτι. Εκεί,  
κλαίγοντας πάντα, η Παρασκευή αποκάλυψε στο Χρήστο την 
αιτία για την οποία τον ανάγκασε, να φύγουν άρον –άρον απ’ 
το εργοστάσιο. 

Ο Χρήστος ακούγοντας την εξήγηση της αδελφής του 
ξέσπασε σε μια βρισιά και υποσχέθηκε, να ζητήσει το λόγο 
από τον αρχιεργάτη και να τον «περιποιηθεί» δεόντως. 

-Αύριο κιόλας, θα του δείξω εγώ, τον παλιάνθρωπο, 
φώναξε σηκώνοντας τη σφιγμένη γροθιά του, γεμάτος 
αγανάκτηση. 

Το βράδυ, που γύρισε και ο Κωσταντής έγινε οικογενειακό 
συμβούλιο. Έπρεπε, νηφάλια να αποφασίσουν, τι θα κάνανε με 
τον ερωτιδέα αρχιεργάτη. Θα τον «περιποιόντουσαν» δεόντως 
με ένα καλό «μπερντάχι»; θα τον ανέφεραν στα αφεντικά; ή θα 
άφηναν το γεγονός,   να περάσει έτσι απαρατήρητα, για να μην 
χάσουν και τη δουλειά τους, αυτή που τόσο δύσκολα είχαν 
βρει; 

Η γνώμη όλων ήταν, ότι η τρωθείσα τιμή της οικογενείας 
θα έπρεπε να αποκατασταθεί, αν και καταλάβαιναν, ότι η 
ενέργειά τους θα είχε μεγάλο κόστος, αν αποκαλύπτονταν. 
Όμως ο δράστης θα έπρεπε,  να πληρώσει την απερισκεψία 
του. 

Έτσι αποφασίστηκε,  ένα βράδυ σε κάποιο απόμερο σοκάκι 
μετά από παρακολούθηση, για να μην υπάρχουν και μάρτυρες, 
να  του δοθεί ένα καλό μάθημα.  

Αποφάσισαν, επίσης, αφού πλέον δεν θα μπορούσαν, να 
μείνουν  στο καπνομάγαζο, μετά την «περιποίηση» του 
δράστη, και αφού αυτός θα φρόντιζε, να τους διώξει όλους 
από τη δουλειά, να ψάξουν για καινούργια δουλειά αλλού και 
μάλιστα, να πάνε στην Αθήνα. Εκεί, θα εύρισκαν σίγουρα 
κάποια δουλειά σε κανένα εργοστάσιο. 
    Την επομένη τα δυο αδέλφια χωρίς την Παρασκευούλα 
πήγαν κανονικά στη δουλειά.  Εκεί ο αρχιεργάτης χωρίς  ίχνος 
ντροπής και με προκλητικό ύφος  ρώτησε το Χρήστο, γιατί η 
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αδελφή του δεν πήγε στη δουλειά. Εκείνος για να μη δείξει, ότι 
γνωρίζει την πραγματική αιτία του απάντησε  αδιάφορα, πως η 
αδελφή του ήταν άρρωστη με πυρετό.  
     -Α, κατάλαβα, είπε, γέλασε ειρωνικά ο αρχιεργάτης κι 
απομακρύνθηκε. 
   Ο Χρήστος μόλις και μετά βίας συγκρατήθηκε και δεν 
όρμησε, να τον ξυλοκοπήσει. Δεν μπόρεσε όμως να 
συγκρατήσει μια βρισιά που ξεστόμισε ψιθυριστά. 
   -Θα σου δείξω εγώ, παλιάνθρωπε! 

Μετά και από αυτή την αχαρακτήριστη συμπεριφορά  η 
τιμωρία του υβριστή της τιμής των προσφυγόπουλων  ήταν πια 
αναπόφευκτη. Όπως  το είχαν σχεδιάσει, ένα βράδυ που οι 
συνθήκες ήταν  ιδανικές, σε ένα απόμερο μέρος,  ο Χρήστος 
και ο Κωσταντής,  αφού εξήγησαν την αιτία, περιποιήθηκαν 
τον επίδοξο εραστή της αδερφής τους με ένα καλό «Σουλτάν 
Μερεμέτ». Και εκείνος, θα θυμόταν πάντα τους πρόσφυγες, 
που προσπάθησε,  να θίξει την τιμή τους!  

Την άλλη μέρα, αφού πια ο Βόλος δεν σήκωνε τα 
Θρακιωτόπουλα,  το δεύτερο μέρος του σχεδίου τους ήταν να 
κατεβούν στην Αθήνα. Εκεί ή στον Πειραιά, στο λιμάνι κάτι 
θα εύρισκαν. 

Με τη μικρή Νεραντζούλα στην αγκαλιά της μάνας της και 
τα λίγα συμπράγκαλα στο χέρι για μια ακόμη φορά,  οι νέοι 
μας πήραν το δρόμο για τη Λάρισα. Για καλή τους τύχη ένα 
στρατιωτικό φορτηγό τους πήρε μέχρι την πόλη.  Ο 
επικεφαλής είδε τη μάνα με το παιδί και για το χατίρι αυτών 
τους πήρε όλους αφού ήταν  μια οικογένεια. Μάλιστα τους 
πήγαν και μέχρι το σταθμό της Λάρισας,  για να μην 
ταλαιπωρούνται. 

Με το πρώτο τρένο που έφευγε για την Αθήνα οι 
πρόσφυγές μας με σφιγμένη την καρδιά αναχώρησαν για μια 
καλύτερη τύχη. 

Θα την εύρισκαν επιτέλους; 
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ΑΘΗΝΑ 1919 
 

 
    Το ταξίδι στην πρωτεύουσα έγινε, όπως όλοι μας  ξέρουμε, 

σχεδόν υποχρεωτικά. Έπρεπε, να φύγουν άρον –άρον από το 
Βόλο, γιατί ήξεραν πολύ καλά, ότι το μέλλον τους εκεί θα 
ήταν αβέβαιο.  Το γεγονός του ξυλοδαρμού του αρχιεργάτη θα 
μαθευόταν γρήγορα και τα προσφυγόπουλα όχι μόνον θα 
έχαναν τη δουλειά τους στο εργοστάσιο, αλλά υπήρχε και 
φόβος ποινικής δίωξής τους. Το σπουδαιότερο όμως ήταν, ότι 
στο μέλλον δεν θα μπορούσαν, να βρουν οποιαδήποτε 
δουλειά. Γιατί πίστευαν και ίσως είχαν δίκιο, ότι κανένας δεν 
θα πίστευε αυτούς,  που ήταν ξένοι, πρόσφυγες από τη Θράκη. 
Όλοι θα πίστευαν τους ντόπιους, τα «αφεντικά» και σ΄ αυτούς 
θα έδιναν δίκιο. 

-Έτσι δεν γίνεται πάντα; Ποιος φτωχός κι αδικημένος 
βρήκε ποτέ το δίκιο του; 

 
   Στο σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών, όταν έφτασαν ήταν  

απόγευμα. Ο ουρανός γεμάτος μαύρα σύννεφα ήταν έτοιμος 
να βρέξει. Μάλιστα κάποιες χοντρές ψιχάλες έπεφταν  εδώ κι 
εκεί. 
   -Και τώρα, τι θα γινόντουσαν μέσα σ΄ αυτό το χάος, σε όλον 
αυτόν τον κόσμο που πηγαινοέρχονταν αδιάκοπα και δεν 
υπήρχε ούτε ένας γνωστός, να τον εμπιστευτούν, να 
ρωτήσουν, να μάθουν, να πουν το ντέρτι τους; 

Κάποια στιγμή είδαν έναν χωροφύλακα. Έτρεξαν κοντά 
του, γιατί θεώρησαν, ότι αυτόν μπορούσαν να τον 

εμπιστευτούν.  Πλησίασαν και ο Χρήστος  τον ρώτησε, αν εκεί 
κοντά υπήρχε κανένα φτηνό ξενοδοχείο. Ο αστυνομικός  
πραγματικά με πολλή ευγένεια  τους  οδήγησε ο ίδιος  σε ένα 
ξενοδοχείο Γ΄ κατηγορίας που ήταν σε κάποια πάροδο, χωρίς 
πολλή κίνηση, όμως αρκετά  καθαρό και ό,τι έπρεπε για τους 
ταξιδιώτες  μας.  

Το υπόλοιπο της μέρας το ξόδεψαν  με την τακτοποίηση  
των πραγμάτων τους στο ξενοδοχείο και μια μικρή βόλτα που 
έκαναν στο κέντρο της πόλης, για να γνωρίσουν και την 
πρωτεύουσα, την οποία μέχρι τότε μόνον ακουστά την είχαν. 
Εξάλλου, ποιος ξέρει, αν θα είχαν άλλη ευκαιρία έτσι όλοι 
μαζί, να   ξεναγηθούν και να γνωρίσουν   πρόσωπα και 
πράγματα. 

Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκαν  όλοι τους βαριά 
αποκαμωμένοι από την κούραση της ημέρας  αλλά και την 
ψυχική ταλαιπωρία που ένοιωθαν έτσι ξένοι και κυνηγημένοι, 
που  ήταν. 

Την επομένη,  οι άντρες με την Παρασκευούλα πρωί –πρωί  
ξύπνησαν και άρχισαν το ψάξιμο. Έπρεπε οπωσδήποτε να 
βρουν κάποια δουλειά. Πέντε στόματα ήθελαν, να φάνε. Οι 
λίγες οικονομίες, που είχαν μαζέψει  με χίλια βάσανα, δεν 
έφταναν,  αν δεν εύρισκαν δουλειά, ούτε για δέκα μέρες. Η 
Χρυσή με το μωρό είχε μείνει στο ξενοδοχείο. Γιατί να 
ταλαιπωρούνται κι αυτοί; Οι άλλοι θα μπορούσαν, να 
συμφωνήσουν και για τη Χρυσή, αν εύρισκαν την κατάλληλη 
δουλειά. 

Όμως, τι δουλειά θα μπορούσαν να κάνουν τα 
επαρχιωτόπουλα της Πασιθέας;  Αυτοί το μόνο που ήξεραν 
ήταν οι αγροτικές εργασίες και η δουλειά που θα μπορούσαν, 
να κάνουν, έπρεπε,  να είναι χειρονακτική. Ας πούμε εργάτες 
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σε κάποιο εργοστάσιο ή στο λιμάνι, όπου θα μπορούσαν  να 
ξεφορτώνουν και να φορτώνουν τα εμπορεύματα των 
καραβιών.  

Όλη μέρα και για μια ολόκληρη εβδομάδα ξεποδαριάζονταν 
στην κυριολεξία αλλά φαίνεται η τύχη αυτή τη φορά δεν ήταν 
με το μέρος τους. 

Είχαν αρχίσει, να απογοητεύονται. Είχε μπει και η δεύτερη 
εβδομάδα από τον ερχομό τους στην Αθήνα και ακόμη δεν 
είχαν βρει δουλειά, ούτε για έναν τους.  Τα χρήματά τους 
τελείωναν. Κάποια μικροποσά που πήραν για τις λίγες ώρες, 
που εργάστηκαν μια μέρα οι δυο άντρες στο λιμάνι  στο 
φόρτωμα κάποιου καραβιού ήταν μόνο για κάποια 
μικροέξοδα. Τι θα έκαναν; 

Ο Θεός όμως, Αυτός, που για τα πάντα φροντίζει  σαν 
καλός πατέρας κι ας τον πικραίνουν οι άνθρωποι με τα 
καμώματά τους, φαίνεται τους δοκίμαζε. 

Ήταν πρωί και ο Χρήστος με τον Κωσταντή έπιναν τον 
καφέ τους σε ένα καφενείο στον Πειραιά. Η Παρασκευούλα 
είχε μείνει στο ξενοδοχείο, γιατί ήταν στις δύσκολες «μέρες» 
της και είχε φοβερό κοιλόπονο. Στο διπλανό τραπέζι ένας 
εύσωμος  άντρας κουβέντιαζε φωναχτά με το συνομιλητή του. 

-Άστα, μωρέ κουμπάρε,  δυο μέρες είμαι στην Αθήνα, 
ψάχνω, να βρω μερικούς εργάτες για τ’ αμπέλια μου και δεν 
βρίσκω πουθενά. Όποιον ρωτάω, αν θέλει δουλειά , μου λέει 
πως θέλει να δουλέψει, αλλά μόνο σε εργοστάσιο. Δεν ξέρεις 
εσύ κανέναν,  που να θέλει δουλειά; 

-Κουμπάρε, τ’ αμπέλι είναι βαριά δουλειά. Δύσκολα, θα 
βρεις εδώ εργάτες. 

Ο Κωσταντής ήταν αυτός, που άκουσε τη συζήτηση του 
διπλανού τραπεζιού και χωρίς να χάσει καιρό, άφησε 

απορημένο τον αδελφό του, γιατί αυτός μάλλον δεν είχε 
προσέξει τα λεγόμενα των «κουμπάρων»  και πλησίασε 
θαρρετά τον αμπελουργό και τον κουμπάρο του. 
      -Να με συμπαθάτε, πατριώτες, αλλά άκουσα, πως ψάχνετε 
για εργάτες σε αμπελώνα. Είναι αλήθεια; 
      -Και βέβαια ρε πατριωτάκι. Αλήθεια είναι. Έχω έναν καλό 
αμπελώνα, έξω από τη Ραφήνα, κάπου είκοσι στρέμματα.        
Έχω κάποιους εργάτες, αλλά επειδή θέλω, να μεγαλώσω τον 
αμπελώνα χρειάζομαι κι άλλους. Τι έγινε, θέλεις δουλειά; 
      -Ναι, αφεντικό κι εγώ και ο αδελφός μου. Μπορούμε να 
πιάσουμε  δουλειά στο κτήμα σου; 
      -Από αύριο κιόλας. Ελάτε. 

Έτσι  τα θρακιωτόπουλα  βρέθηκαν στη δούλεψη του κυρ 
–Αντρέα με τους αμπελώνες. Οι άντρες έκαναν τις βαριές 
δουλειές στα κτήματα αλλά και οι γυναίκες  δεν έμεναν στο 
σπίτι άπραγες. Ό,τι  μπορούσαν,  να κάνουν, το έκαναν χωρίς 
να βαρυγκωμούν. Πήγαιναν στην τσάπα. Πήγαιναν στο 
κλάδεμα. Παντού.  
        Για καλή τους τύχη βρέθηκε και ένα σπίτι, μιας γιαγιάς 
συγγένισσας του κυρ- Αντρέα, που δεν είχε άλλους συγγενείς 
και πρόσφατα είχε πεθάνει, κι έτσι ήταν διαθέσιμο. Σ’ αυτό το 
σπίτι εγκαταστάθηκαν όλοι. Τους το παραχώρησε ο κυρ- 
Αντρέας, χωρίς ενοίκιο,  για να τους έχει κοντά του. 
 

Ο καιρός περνούσε  σχεδόν ήρεμα  στη Ραφήνα.  Η δουλειά 
μπορεί να ήταν σκληρή αλλά ο κυρ- Αντρέας ήταν 
ευχαριστημένος απ’ τα παιδιά  και τους πλήρωνε καλά. 
Μάλιστα επειδή του άρεσε ο χαρακτήρας της Παρασκευούλας, 
θέλησε, να την παντρέψει  με τον αδελφό του, που ήταν  δέκα 
χρόνια μεγαλύτερός της. 
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Ίσως το προξενιό να είχε αίσιο τέλος, αν στο μεταξύ δεν 
συνέβαιναν άλλα συνταρακτικά γεγονότα, που ανέτρεψαν 
πολλά σχέδια. 

Μια μέρα ο Κωσταντής  γύρισε στο σπίτι με πολύ πυρετό. 
Είχε ιδρώσει,  δεν πρόσεξε τον εαυτό του, έμεινε εκτεθειμένος 
σε «ρεύμα» και την «άρπαξε». Τον έπιασε «πούντα». 
Προσπάθησαν  με διάφορα γιατροσόφια, που ήξεραν, να 
συνεφέρουν τον άρρωστο, αλλά αυτό στάθηκε αδύνατο.  

Ένα πρωί  ο Κωσταντής  εγκατέλειψε αυτόν τον κόσμο 
αφήνοντας νεαρή χήρα τη Χρυσή και ορφανή τη μικρή 
κορούλα του τη Νεραντζούλα. 

Αλλά, το κτύπημα της μοίρας απ’ τη μια και τα γεγονότα 
της Θράκης απ’ την άλλη ξύπνησαν το νόστο των 
προσφυγόπουλων κι έτσι μια ωραία πρωία αποφάσισαν, να 
γυρίσουν πίσω στην ελευθερωμένη  πια πατρίδα. 

Μπορούσαν όμως να γυρίσουν πίσω; 
Έλειπαν σχεδόν τέσσερα χρόνια απ’ τον τόπο τους κι απ’ 

τους δικούς τους. Μέχρι τότε δεν είχαν καθόλου νέα τους. 
Άραγε, τι να είχαν απογίνει; Ήταν όλοι τους καλά; 

Ο Χρήστος έβλεπε, πως ήταν πια πολύ δύσκολο, να 
παραμείνει  στην ξενιτιά  με το βάρος της συντήρησης της 
αδελφής του και της νύφης του με το μωρό. Και αφού τώρα 
εξέλιπε και ο φόβος, να  τον στρατολογήσουν  στα «Αμελέ 
Ταμπουρού», τα  φοβερά τούρκικα τάγματα εργασίας,  
σκέφτηκε, πως η καλύτερη λύση ήταν, να επιστρέψουν όλοι 
πίσω στην Πασιθέα. 
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    Εν τω μεταξύ  τα γεγονότα στη Θράκη διαδέχονταν το 
ένα το άλλο. Ο Ελληνικός στρατός προήλαυνε και οι 
πόλεις της Θράκης η μία μετά την άλλη, Ξάνθη, 
Γκιμουλτζίνα (Κομοτηνή), Δεδέαγατς  (Αλεξανδρούπολη) 
τον υποδέχονταν σαν απελευθερωτή τους ντυμένες στα 
γαλανόλευκα.Στις 10  Αυγούστου 1920 στο Δημαρχείο του 
Παρισινού προαστίου των Σεβρών υπογράφηκε η ομώνυμη  
συνθήκη. Με τη συνθήκη αυτή στην Ελληνική επικράτεια 
ενσωματώνονταν και η Ανατολική και η Δυτική Θράκη.Ο 
άνεμος της ελευθερίας ύστερα από πάρα πολλά χρόνια 
έπνεε    στην πολυβασανισμένη Θράκη. Το Ελληνικό 
στοιχείο, που τόσα είχε υποφέρει, άρχισε να ξεθαρρεύει και 
δειλά -δειλά να επιστρέφει και πάλι στις εστίες του απ΄ τις 
οποίες είχε εκδιωχθεί τόσο βάναυσα. Ο Ελληνικός στρατός 
με την άψογη συμπεριφορά του προς όλα τα ετερόκλητα 
στοιχεία, Χριστιανούς, Εβραίους, Μουσουλμάνους, που 
υπήρχαν στα μέρη που καταλάμβανε, ενέπνεε εμπιστοσύνη 
και παντού τον υποδέχονταν ως ελευθερωτή. Τα σύνορα 
της Ελλάδας βρίσκονταν πλέον μια ανάσα από τη 
σκλαβωμένη  ακόμη Κωνσταντινούπολη.   Η χαρά του 
γένους ήταν απερίγραπτη. Πόθοι αιώνων 
πραγματοποιούνταν και  η Ελλάδα πλησίαζε τα φυσικά 
της σύνορα. 
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   ΣΤΑ   ΠΑΤΡΙΑ   

ΕΔΑΦΗ 
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 Το ταξίδι της επιστροφής γινόταν με ανάμικτα αισθήματα. 
Ο χαμός του Κωσταντή,  όπως ήταν φυσικό, τους είχε γεμίσει  
με θλίψη καθώς και το ότι εγκατέλειπαν, ίσως για πάντα, ένα 
μέλλον διαφορετικό απ΄ αυτό, που πίστευαν πως θα είχαν εκεί  
στα μέρη τους. Κι αυτό τους στενοχωρούσε πάρα πολύ,  τώρα 
μάλιστα που είχαν γνωρίσει άλλους τόπους και τόσο 
διαφορετικούς ανθρώπους. 

-Πού, θα ξαναγύριζαν πάλι στα ίδια; 
 Αλλά, πάλι,  το ότι θα ξανάβλεπαν μετά από τόσον καιρό 

τους αγαπημένους τους και μάλιστα στην πατρίδα τους, που 
τώρα ήταν κι αυτή ελεύθερη, ήταν κάτι που τους γέμιζε με 
χαρά και μάλιστα απερίγραπτη. Θα γύριζαν χωρίς κανένα 
φόβο. Θα διέσχιζαν ανεμπόδιστα όλη την ελεύθερη Ελλάδα 
μέχρι και την Ανατολική Θράκη και δεν θα συναντούσαν 
πουθενά σύνορα. Λίγο το ‘χεις; Στην όμορφη Πασιθέα, που 
ανήκε πλέον κι αυτή  στην ελεύθερη Ελλάδα, θα πήγαιναν με 
συνθήκες, που ούτε τις φαντάζονταν πριν από λίγο καιρό. 

Έτσι, ένα ωραίο πρωί, αφού αποχαιρέτησαν τον κυρ 
Αντρέα και όλους τους καινούριους φίλους, που έκαναν εκεί, 
στη Ραφήνα, ευχαριστώντας τους για τη συμπαράσταση τους, 
όλον αυτόν τον καιρό, βρέθηκαν και πάλι στο σιδηροδρομικό 
σταθμό των  Αθηνών,  έτοιμοι για το ταξίδι της επιστροφής. 

 Έβγαλαν εισιτήρια και η αντίστροφη πορεία άρχιζε και 
πάλι με αβεβαιότητα. Αυτή τη φορά, όχι για το πού θα 
κατέληγαν στο τέλος του ταξιδιού τους αλλά, πώς θα εύρισκαν  
τους δικούς τους ύστερα από τόσον καιρό.  Και τους είχαν 
επιθυμήσει τόσο! 

Ανέβηκαν στο τρένο και περίμεναν την αναχώρηση. Οι 
επιβάτες, που θα ταξίδευαν, είχαν επιβιβαστεί σχεδόν όλοι. Ο 
σταθμάρχης δεν θα αργούσε, να δώσει το σινιάλο της 
αναχώρησης. Ένας καθυστερημένος επιβάτης, ένας φαντάρος 
που φαίνεται ταξίδευε για τη μονάδα του στη  βόρεια Ελλάδα,  
μόλις και πρόλαβε το ξεκίνημα του τρένου. Πίσω του, σχεδόν 
τρέχοντας, τον ακολουθούσε μια κοπέλα. Ήταν προφανώς η 
αρραβωνιαστικιά του. 

- Γιώργο μου,  να  μου  γράφεις,  ακούστηκε,  να     λέει,    
σχεδόν λαχανιασμένη η όμορφη νέα.  Του κούνησε ένα λευκό 
μαντίλι και του έστειλε ένα φιλί στον  αέρα. Κι όταν 
απομακρύνθηκε   το τρένο, σκούπισε  ένα δάκρυ, που κύλησε 
καυτό στο μάγουλό της. Άραγε, θα ξανάβλεπε τον αγαπημένο 
της και πότε; συλλογίστηκε. 
    Το τρένο τώρα είχε αναπτύξει κανονική ταχύτητα και η 
απατηλή εικόνα  των  κινούμενων δένδρων ζάλιζε, όσους είχαν 
την ιδέα να κοιτάζουν επίμονα από τα παράθυρα. Η μέρα όμως 
ήταν υπέροχη, μια αυγουστιάτικη μέρα, που σε καλούσε, να 
απολαμβάνεις τα εξαίσια τοπία και τον καταγάλανο ουρανό, 
που προμήνυε αρκετή ζέστη. 

Ο Χρήστος βγήκε στο διάδρομο, να καπνίσει ένα τσιγάρο. 
Η Παρασκευούλα και η Χρυσή με το μωρό  έμειναν στο κουπέ 
και έπαιζαν μαζί του. Ευτυχώς το κουπέ τους ήταν σχεδόν 
άδειο, αφού δεν υπήρχε κανένας άλλος συνεπιβάτης κι έτσι 
άνετα μπορούσαν, ν’ αλλάζουν θέση και να παίζουν με τη 
μικρή Νεραντζούλα. 

Το τρένο συνέχιζε, να ανηφορίζει προς τη βόρεια Ελλάδα 
και να κατατρώγει τα χιλιόμετρα, σαν το βραδύκαυστο φιτίλι 
που καίγεται , μέχρι να φτάσει το στόχο του. 
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Στις ενδιάμεσες πόλεις από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη  
υπήρχε μια ποικιλομορφία ταξιδιωτών, που άλλοτε 
επιβιβάζονταν κι άλλοτε αποβιβάζονταν από το τρένο. Η 
πολυχρωμία των γυναικών, κυρίως, ήταν εντυπωσιακή. Το 
κυρίαρχο στοιχείο, όμως, σε κάθε σταθμό ήταν οι σκηνές 
αποχωρισμού κάποιων στρατιωτών, που έφευγαν για το 
μέτωπο. Συγκινημένα πρόσωπα και κλαμένα μάτια  καθώς και 
μαντήλια που ανέμιζαν,  για να αποχαιρετίσουν  τους 
αγαπημένους τους, ήταν οι πιο συχνές σκηνές, που έβλεπες 
παντού !   

Ο πόλεμος με την Τουρκία, την αιώνια  αντίπαλο του 
Ελληνισμού,     καλά   κρατούσε.  Ο Ελληνισμός διεκδικώντας 
τα απαράγραπτα δικαιώματά του στην  Ανατολή μάχονταν για 
τα ιδανικά της φυλής. Και οι στρατιώτες μας  πολεμούσαν. 
Πολεμούσαν σχεδόν δέκα ολόκληρα χρόνια. Υπήρχαν άντρες, 
που σχεδόν όλα αυτά τα χρόνια, δεν έβγαλαν το χακί.  Από το 
1912, την ευλογημένη χρονιά που πήραμε τη Θεσσαλονίκη 
μας, μέχρι  και σήμερα.  

Ήταν  μέρες δόξας για το γένος και εκπλήρωσης πόθων 
αιώνων για πολλούς σκλάβους. Επιτέλους ανάσαινε η φυλή!  
Και τα συναισθήματα των ηρώων στρατιωτών,  που έφευγαν 
για τα μέτωπα, μετά από το μικρό διάλειμμα με την άδεια που 
πήραν, για να δουν, έστω για λίγο, τους αγαπημένους τους 
ήταν ανάμικτα. Λύπη, γιατί άφηναν αγαπημένα πρόσωπα, 
αλλά και υπερηφάνεια, γιατί σ’ αυτούς έλαχε  η χαρά, να 
απελευθερώσουν τόπους και ανθρώπους,  που στέναζαν πολλά 
– πολλά χρόνια κάτω από το βάρβαρο πέλμα  του δυνάστη. 

Περνώντας  τη Λάρισα όλοι κάρφωσαν το βλέμμα τους στο 
παράθυρο. Είχαν νοσταλγήσει την πόλη. Βλέπεις έζησαν κι 
εδώ λίγον καιρό! Η Χρυσή μάλιστα κρατώντας την κορούλα 

της αγκαλιά σηκώθηκε και δείχνοντας με το δάκτυλό της έξω, 
ακούστηκε, να της λέει με αγάπη αλλά και αρκετή πίκρα στη 
φωνή της, λες και το παιδί, θα μπορούσε, να καταλάβει, όσα 
της έλεγε η χαροκαμένη γυναίκα. 

 -Να η πόλη, που γεννήθηκες, μωρό μου. Κοίτα τα μέρη, 
όπου ήρθαμε με τον πατέρα σου, για να ζήσεις εσύ μια 
καλύτερη ζωή, αλλά προπαντός ελεύθερη. Και τώρα! 
Γυρίζουμε χωρίς τον πατέρα σου. Χωρίς το στήριγμά μας. 
Μόνοι και απροστάτευτοι… 

 Λέγοντας αυτά ξέσπασε σε ένα βουβό κλάμα η δύστυχη 
γυναίκα. 

Η κουνιάδα της, η Παρασκευούλα, την έπιασε από τους 
ώμους και θέλησε, να την ηρεμήσει λέγοντάς της: 

-Έλα καλή μου, μην κλαις! Φαίνεται, πως ήταν θέλημα 
Θεού, έτσι να γίνει. Κοίταξε τώρα, να είσαι εσύ καλά, γιατί 
αυτό το βυζανιάρικο πρέπει, να ζήσει, κι εσύ είσαι πια το 
μοναδικό στήριγμά της. Εξάλλου, είσαι ακόμη νέα κι η ζωή 
είναι μπροστά σου. Και εμείς, βέβαια, θα είμαστε πάντα μαζί 
σου. Μην το ξεχνάς. Το παιδί αυτό είναι και δικό μας παιδί. 
Πρόσεξε, γιατί δεν θέλουμε, να πάθεις κι εσύ οτιδήποτε κακό 
και να μείνει κι από σένα ορφανό.  

Φαινομενικά ηρέμησε κάπως η Χρυσή και το ταξίδι 
συνεχίστηκε χωρίς άλλα απρόοπτα. 

Πέρασαν την Κατερίνη και έφθασαν στη Θεσσαλονίκη 
σχεδόν βράδυ. Εδώ θα άλλαζαν τρένο, που όμως είχε μια ώρα 
καθυστέρηση, όπως είπαν, επειδή θα  περίμεναν και το τρένο, 
που ερχόταν από το εξωτερικό, από την κεντρική Ευρώπη, για 
να πάρουν κάποιους επιβάτες, που θα συνέχιζαν το ταξίδι τους 
ανατολικά προς τη Θράκη. 
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Με λιγότερα και σε χειρότερη κατάσταση βαγόνια, αλλά με 
πολύ περισσότερους επιβάτες και με επιπλέον ένα τέταρτο 
καθυστέρηση το τρένο ξεκίνησε για τη νέα του πορεία 
αγκομαχώντας. Με δυνατές φωνές, που δεν είχαν ακόμη 
σταματήσει, οι επιβάτες έψαχναν, να βρουν κάποια θέση, για 
να ακουμπήσουν τα πράγματά τους και να καθίσουν κι ίδιοι. 

Στο βαγόνι, που βρήκαν ο Χρήστος κι οι δυο γυναίκες, είχε 
τρυπώσει άλλο ένα αντρόγυνο με δυο μικρά παιδιά. Έτσι, ο 
χώρος πλέον ήταν περιορισμένος κι ήταν αναγκασμένοι, εκεί 
στις θέσεις τους, να λουφάξουν, ν’ αποκοιμηθούν, γιατί η 
νύχτα ήταν μεγάλη και ο προορισμός τους  επίσης ήταν 
μακριά.  

Τις πόλεις Σέρρες, Δράμα, Ξάνθη, Κομοτηνή τις πέρασαν 
νύχτα. Σε κάθε στάση οι μεγάλοι άνοιγαν τα μάτια για μια 
στιγμή, αλλά μόλις το τρένο ξεκινούσε και πάλι τα έκλειναν, 
για να συνεχίσουν τον ύπνο, που ήταν αναγκασμένοι να 
κάνουν, μετ’ εμποδίων. 

Στο Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) έφθασαν πρωί. Εδώ 
κατέβηκαν πολλοί. Ο σιδηροδρομικός σταθμός, δίπλα στο 
λιμάνι, ήταν γεμάτος από  κόσμο και αποσκευές.  Ο ήλιος 
μόλις είχε ανατείλει και κοιτάζοντάς τον, στον ορίζοντα, 
έβλεπες  έναν χρυσαφί πλατύ δρόμο, που σχηματίζονταν πάνω 
στην ήρεμη θάλασσα. Κάποια ψαροκάικα διακρίνονταν επίσης 
στον ορίζοντα, που επέστρεφαν στο λιμάνι από το νυχτερινό 
ψάρεμα. Ένα πολεμικό πλοίο ήταν αραγμένο  σχεδόν στην 
είσοδο του λιμανιού με τη γαλανόλευκη, το εθνικό μας 
σύμβολο, να κυματίζει περήφανα στο κατάρτι.  

Ήταν, επιτέλους,  κι εδώ  Ελλάδα! 
Για μια στιγμή ο Χρήστος σκέφτηκε, να αποβιβαστούν εδώ 

και να πάρουν  ένα «παϊτόνι», την ειδική αλογάμαξα, που θα 

τους μετέφερε στην Πασιθέα. Η Χρυσή όμως δεν συμφώνησε, 
λέγοντας, ότι ο προορισμός τους ήταν ακόμη μακριά και το 
παιδί θα ταλαιπωρηθεί.  Έτσι, αποφάσισαν, να κατεβούν στον 
επόμενο σταθμό, που ήταν οι Φέρες. Εκεί στις Φέρες υπήρχε 
κάποιος γνωστός του πατέρα της, ένας έμπορος δημητριακών, 
συμπλήρωσε η Χρυσή, που θα μπορούσε, να τους βρει ένα  
σίγουρο μέσον, για να πάνε στην Πασιθέα. 

Μετά από αρκετή καθυστέρηση το τρένο ξεκίνησε, 
αφήνοντας πίσω του την πανέμορφη Αλεξανδρούπολη, για να 
φτάσει μετά από μια περίπου ώρα στον τελικό προορισμό των 
ταξιδιωτών μας, που ήταν ο σταθμός των Φερών. Από εκεί πια 
θα συνέχιζαν οδικώς μέχρι την Πασιθέα. 

Επιτέλους! Μετά από ένα μακρύ ταξίδι τριάντα περίπου 
ωρών, από την στιγμή που έφυγαν από την Αθήνα, έφθασαν 
κοντά στον τόπο τους  ταλαιπωρημένοι αλλά χαρούμενοι, 
κουρασμένοι αλλά ευδιάθετοι, γιατί αντίκριζαν ξανά γνωστούς 
ανθρώπους και γνώριμους   τόπους.  

Ο Χρήστος  άφησε τις γυναίκες, να περιμένουν  στο σταθμό 
και τράβηξε προς την πλατεία. Εκεί, στο στέκι που σύχναζαν 
οι Μαλγαρινοί, όταν έρχονταν στις Φέρες, σε ένα φτωχικό 
καφενείο, θα εύρισκε τον γνωστό τους έμπορο.  

 Για καλή του, όμως, τύχη στο δρόμο αντάμωσε ένα ταξί, 
μια πραγματική σακαράκα,  από την Κεσάνη, την πόλη με τα 
πολλά μαγαζιά για τη φτωχολογιά. Του έκανε σινιάλιο, να 
σταματήσει. Το ταξί σταμάτησε. Ήταν ένας Έλληνας ταξιτζής, 
που είχε μεταφέρει στο σιδηροδρομικό σταθμό των Φερών 
κάποιους στρατιώτες, που έφευγαν με άδεια για τη 
Θεσσαλονίκη και τώρα επέστρεφε στον τόπο του. Μάλιστα 
βρέθηκε, να είναι και γνωστός του Χρήστου. Είχαν γνωριστεί 
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παλιά σε ένα πανηγύρι της «Αγίας Κυριακής» στο Ύσσωπο, 
ένα   χωριό κοντά στα Μάλγαρα.  

Όταν συνειδητοποίησαν και οι δυο ποιον είχαν απέναντί 
τους, ο ταξιτζής κατέβηκε από το αμάξι, αγκαλιάστηκαν και 
φιλήθηκαν. Είχαν να ειδωθούν πάνω από πέντε χρόνια. 
Θυμήθηκαν μάλιστα και τα γλέντια, που είχαν κάνει κάποια 
χρόνια πριν και κάποιες περιπέτειες με γυναικοδουλειές.  

Αλλά, για να μην καθυστερούν ανέβηκαν κι δυο στο ταξί 
και τράβηξαν για το σταθμό,  όπου  περίμεναν οι γυναίκες. Στο 
δρόμο της επιστροφής, θα είχαν τον καιρό, να θυμηθούν 
καλύτερα τα παλιά. Ο Χρήστος βοήθησε τον φίλο του, να 
τακτοποιήσει όλα τους τα συμπράγκαλα στο χώρο αποσκευών 
του ταξί και κάθισε δίπλα του, στη θέση του συνοδηγού, ενώ 
οι γυναίκες με το παιδί κάθισαν στις πίσω θέσεις. 

Στο δρόμο έγιναν και οι συστάσεις, για να μην υπάρξει και 
καμιά παρεξήγηση και να μιλούν ελεύθερα, κυρίως οι άνδρες, 
για όσα παλιά είχαν να θυμηθούν. 

 Και είχαν να θυμηθούν τόσα πολλά!  
 Ο Χρήστος,  ήταν αυτός, που είχε να πει τα περισσότερα,  

γιατί αυτός ήταν που δραπέτευσε κυριολεκτικά από τον τόπο 
του και βρέθηκε χιλιόμετρα μακριά, στη νότια Ελλάδα και 
μάλιστα στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα.  

Ο Γιάννης, έτσι έλεγαν τον ταξιτζή, άκουγε με ανοικτό το 
στόμα τις περιπέτειες του Χρήστου, των αδελφών και της 
νύφης του και κοίταζε με θαυμασμό πότε τις γυναίκες, πότε το 
φίλο του μη πιστεύοντας, σχεδόν, σε όσα άκουε. Αυτό φάνηκε 
κι από τις πολλές διευκρινιστικές ερωτήσεις, που έκανε για τη 
δραματική πραγματικά περιπέτεια, που έζησαν οι φυγάδες της 
Πασιθέας. 

Επίσης, ο ταξιτζής,  ήθελε να πληροφορηθεί, πώς ήταν οι 
μεγάλες αυτές πόλεις της ελεύθερης Ελλάδας Θεσσαλονίκη, 
Λάρισα, Βόλος, Αθήνα, Πειραιάς, γιατί ποτέ του δεν είχε πάει 
εκεί και φυσικά δεν τις ήξερε, αλλά η περιέργειά του ήταν 
μεγάλη και ρωτούσε, να μάθει και πώς ζούσε ο κόσμος εκεί. 

Ο Χρήστος, όσο πιο παραστατικά μπορούσε, περιέγραφε 
τις εμπειρίες του εκεί στην ξενιτιά. Τις δυσκολίες που 
συνάντησαν. Την καλοσύνη και την κακία του κόσμου και τις 
αιτίες, που κάθε φορά τους ανάγκαζαν, να φύγουν από έναν 
τόπο. Δεν παρέλειψε, να αναφερθεί στον ξυλοδαρμό του 
αρχιεργάτη, αν και η αδελφή του θέλησε, με παρέμβασή της, 
να αποτρέψει τη διήγηση του συμβάντος. Επέμενε όμως ο 
Γιάννης και ο Χρήστος  αναφέρθηκε στην  προσβλητική 
συμπεριφορά του αρχιεργάτη του εργοστασίου στο Βόλο αλλά 
και στην «περιποίηση», που του επιφύλαξαν  τα αδέλφια. 

-Μπράβο, ρε Χρήστο!  Καλά τον κάνατε τον κόπανο! 
Ξέσπασε ο ταξιτζής. Τι νόμισε ο  ερίφης,  οι Θρακιωτοπούλες 
το έχουν στο μέτωπο; και ότι οι Θρακιώτες όλα τα 
καταπίνουν; Φαντάζομαι, θα το θυμάται για χρόνια το 
«σουλτάν μερεμέτ», που του δώσατε. 

 
Το ταξίδι έφτανε προς το τέλος του, όταν κάποια στιγμή, η 

μικρή Νεραντζούλα άρχισε, να γκρινιάζει και η μητέρα της 
προσπάθησε, να την καθησυχάσει δίνοντάς της μια καραμέλα. 
Το παιδί όμως δεν ησύχαζε αλλά ούτε έλεγε, τι της συνέβαινε. 
Ο οδηγός  γύρισε να δει και να πει κι αυτός μια 
καθησυχαστική κουβέντα στο παιδί, ενοχλημένος κι αυτός από 
τη γκρίνια του και δεν πρόσεξε, ότι στο σημείο εκείνο ο 
δρόμος είχε μια απότομη στροφή, ούτε και τη μικρή αγέλη από 
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βουβάλια, που ξεπρόβαλαν ξαφνικά πάνω στο δρόμο κι έτσι 
έγινε το αναπόφευκτο.  

Το ταξί έπεσε πάνω σε ένα βουβάλι και ξέφυγε από το 
δρόμο. Ευτυχώς η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν μικρή, το 
πρανές του δρόμου ήταν τόσο ομαλό, που το αμάξι μετά το 
χτύπημα, σχεδόν, τσούλησε ομαλά στο πλάι και σταμάτησε, 
χωρίς να συμβεί κάτι τραγικό για τους επιβάτες. Κατέβηκαν 
όλοι κάτω και είδαν, ευτυχώς, ότι κανένας τους δεν είχε πάθει 
το παραμικρό. 

Το παιδί, τότε ζήτησε, να κάνει «τσίσια». Αυτό ήταν, 
φαίνεται, το πρόβλημά του και γκρίνιαζε, και παρ’ ολίγο τα 
«τσίσια» του παιδιού,  να τους στοίχιζαν τη ζωή. 

Ο τσοπάνος, που συνόδευε την αγέλη, ένας Τούρκος  
ρακένδυτος,  με όψη που φανέρωνε άτομο προβληματικό, για 
μια στιγμή σήκωσε το ραβδί του και ετοιμάστηκε, να κτυπήσει 
τον οδηγό. Όταν είδε όμως και το Χρήστο, που ήταν αρκετά 
γεροδεμένος και τη διάθεσή του, να συμπαρασταθεί στον 
οδηγό, κατέβασε τη βέργα και ζήτησε … να τον βοηθήσουν, 
να σηκώσει το βουβάλι, που είχε συγκρουστεί με το ταξί και 
φαίνεται από το χτύπημα  στραβοπάτησε, έπεσε κάτω, ίσως 
μούδιασε κάποιο πόδι του και βρήκε την ευκαιρία να … 
ξεκουραστεί! 

Οι δυο άνδρες, πράγματι, βοήθησαν το βοσκό, να σηκώσει 
το ζωντανό που, όπως φάνηκε, ούτε αυτό είχε πάθει σοβαρή 
ζημιά.  Αφού απομακρύνθηκαν όλα τα ζώα από το δρόμο, 
επεχείρησαν, να επαναφέρουν και το αμάξι στο οδόστρωμα  
και τώρα ήταν η σειρά του βοσκού, να βοηθήσει στην 
επαναφορά του αυτοκινήτου. 

Έτσι, αφού ζώα και αυτοκίνητο τακτοποιήθηκαν, ο βοσκός, 
αφού κοίταξε λοξά τους ταξιδιώτες, κατευθύνθηκε προς τα 
ζώα του. 

Ο ταξιτζής  βλέποντας το ύφος του βοσκού κατάλαβε, ότι  
έφευγε παραπονεμένος.  Σκέφτηκε, λοιπόν, ότι με λίγα γρόσια 
θα άλλαζε η διάθεσή του, γι αυτό έβγαλε και του έδωσε 
μερικά. 

Πραγματικά, ο βοσκός αμέσως έδειξε τη χαρά του 
σφυρίζοντας δυνατά και με έναν τεμενά απομακρύνθηκε. 
Φεύγοντας, είπε κι ένα ευχαριστώ στη γλώσσα του.  

Τεσεκιούρ εντέριμ, εφέντιλερ. Εή γιολτζουλάρ! 
-Είδες, τι πήγαμε να πάθουμε;  σχολίασε ο Γιάννης. 

Ευτυχώς ήταν στροφή και δεν τρέχαμε. Ποιος ξέρει, πού θα 
ήμασταν τώρα,  αν τα πράγματα εξελίσσονταν διαφορετικά. 

-Και να σκεφτείς, πρόσθεσε ο Χρήστος, ότι διασχίσαμε 
ολόκληρη την Ελλάδα απ’ άκρη σ’ άκρη και δεν πάθαμε 
τίποτε. Κι εδώ, σχεδόν έξω, από το σπίτι μας συνέβη το 
απρόοπτο. Ευτυχώς για όλους μας. Μας φύλαξε η Παναγία! 

Σε λίγο έμπαιναν στην Πασιθέα.  Το ταξί κατευθύνθηκε στο 
σπίτι του πατέρα του Χρήστου και της Παρασκευούλας. Η 
αυλόπορτα ήταν ανοικτή κι ο ταξιτζής προχώρησε και μπήκε 
στην αυλή. Κάποια πιτσιρίκια, που είδαν το ταξί το 
ακολούθησαν σχεδόν από την είσοδο του χωριού. Και, όταν 
αυτό σταμάτησε, το περιτριγύρισαν και το κοίταζαν με 
περιέργεια και θαυμασμό. Βλέπεις, σπάνια είχαν την τύχη, να 
δουν από κοντά  αυτοκίνητο. Τα περισσότερα δεν είχαν βγει 
ποτέ έξω από το χωριό τους  και το χωριό ήταν απόμερο. Δεν 
ήταν σε κεντρικό δρόμο, για να βλέπουν  τέτοιου είδους 
οχήματα.  Τα Μάλγαρα ήταν κοντά, αλλά ακόμη και οι 
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μεγάλοι πολλές φορές έκαναν χρόνια, να τα επισκεφτούν, 
πόσο μάλλον τα παιδιά. 

Επιτέλους, σήμερα άκουσαν, είδαν και κατάλαβαν  τη λύση 
ενός αινίγματος, που συχνά  άκουγαν από τους μεγάλους. 

 -Τι είναι αυτό που «χεμ λαλάει, χεμ πλαλάει, χεμ ανθρώπ’ 
κουβαλάει;»  

Πριν δουν αυτοκίνητο απορούσαν. Τώρα ήξεραν!  
Τώρα, το άκουσαν να κορνάρει, το είδαν να τρέχει κι 

ακόμη, να μεταφέρει ανθρώπους. Πράγματι, η λύση του  
αινίγματος ήταν το αυτοκίνητο! 

Το ταξί σταμάτησε έξω από την πόρτα και ξανακορνάρησε. 
Οι γονείς του Χρήστου και της Παρασκευούλας βγήκαν έξω 
αλαφιασμένοι, να δουν, τι συμβαίνει. Ποιος ήταν αυτός, που 
κόρναρε έξω από το σπίτι τους;  Δεν είχαν ιδέα, ότι γύριζαν τα 
παιδιά τους και όπως ήταν φυσικό, όταν τους είδαν μπροστά 
τους, τα έχασαν προς στιγμήν, αλλά  πολύ γρήγορα 
συνειδητοποίησαν,  τι συνέβαινε κι αγκάλιασαν με λαχτάρα 
τους ξενιτεμένους τους, που γύρισαν πίσω στην πατρίδα.  

Η γερόντισσα, η κυρά Ασημενάκαινα,  άνοιξε την αγκαλιά 
της  κι έσφιξε μέσα τη νύφη μαζί με το εγγονάκι της. Αν και 
τώρα, για πρώτη φορά, έβλεπε το μωρό, αφού το είδε στην 
αγκαλιά της νύφης της κατάλαβε, ότι  ναι, αυτό ήταν   εγγόνι 
της. Στη συνέχεια απέσπασε το μωρό από την αγκαλιά της 
μάνας του κι άρχισε, να του κάνει «χαρές». 

Με μάτια βουρκωμένα και αισθήματα ανάμεικτα  όλοι πότε 
αγκαλιάζονταν και πότε κοιτάζονταν μη χορταίνοντας να 
βλέπει ο ένας τον άλλον. 

Ο κυρ -Γιάννης  Ασημενάκης,  πρώτος, κάλεσε τα παιδιά 
αλλά και τον ταξιτζή, να περάσουν μέσα. Κι εκείνη τη στιγμή 
ο χαρούμενος πατέρας  ρώτησε το Χρήστο, πού είναι ο άλλος 

ο γιος του, ο Κωσταντής.  Νόμιζε, ο δύστυχος, ότι ο 
Κωσταντής για κάποια αιτία, καθυστέρησε και θα ερχόταν με 
άλλο μέσον, αργότερα. Και ήταν φυσικό, να σκεφτεί έτσι. 
Γιατί, από την ημέρα που είχαν φύγει πριν τέσσερα χρόνια,  
δεν είχαν καμιά είδηση και δεν ήξεραν τίποτε οι γονείς για τα 
παιδιά, αλλά ούτε και τα παιδιά για τους γονείς τους. 

Ο Χρήστος μέχρι τη στιγμή εκείνη είχε συγκρατηθεί, αλλά 
τώρα με έναν λυγμό ξέσπασε και σχεδόν ούρλιαξε. 

-Πατέρα, μάνα, ο Κωσταντής μας, μας άφησε!  Πέθανε από 
«πούντα», γι αυτό γυρίσαμε πίσω εμείς. Δεν μπορούσα πια, να 
συντηρώ δυο στόματα ακόμη εκεί στην ξενιτιά, της Χρυσής 
και του μωρού της. Και  δουλειές δεν βρίσκαμε εύκολα. 

Στο άκουσμα της είδησης αυτής η κυρά –Αθανασία, η μάνα 
του, παρ’ ολίγο να σωριαστεί. Και ίσως συνέβαινε αυτό, αν 
δεν είχε στην αγκαλιά της το μωρό, που ασυναίσθητα φαίνεται 
ήταν η αιτία, που αυτοσυγκρατήθηκε και δεν έπεσε. Ο άντρας 
της,  που ήταν δίπλα, μόλις πρόλαβε και κάπως τη στήριξε. 
Έτσι, κρατώντας την από τη μέση την οδήγησε, σέρνοντας 
σχεδόν, στο εσωτερικό του σπιτιού. Εκεί τους ακολούθησαν οι 
υπόλοιποι, αλλά τώρα η κατήφεια και το βουβό κλάμα τους 
συνεπήρε όλους. Ακόμη και ο ταξιτζής  δεν άντεξε κι ένα 
δάκρυ κύλησε στα μαγουλά του. 

Ο γερο –Γιάννης Ασημενάκης  προσεκτικά έβαλε τη 
γυναίκα του με το παιδί, να καθίσουν στο μιντέρι. Ο ίδιος 
κάθισε σε ένα σκαμνί αφήνοντας τόπο, για να καθίσουν οι 
υπόλοιποι και με φωνή που μόλις και μετά βίας ξεχώριζες τι 
έλεγε, ζήτησε από τη νύφη του, τη Χρυσή, να του πει με 
λεπτομέρειες, πώς χάθηκε ο Κωσταντής. 

Αλλά, η Χρυσή ήταν ολοφάνερο,  πως δεν είχε κουράγιο να 
μιλήσει. Το ταξίδι και η συγκίνηση την έκαναν, να μην μπορεί 
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να αρθρώσει λέξη. Εξάλλου η κορούλα της συμμετέχοντας κι 
αυτή στο κλίμα που επικρατούσε, άρχισε να κλαίει. Λες και 
καταλάβαινε,  ότι όλοι  οι μεγάλοι έκλαιγαν για το χαμό του 
πατέρα της γι αυτό και … συμμετείχε κι αυτή.  

Ο Γιάννης,  ο ταξιτζής, βλέποντας, ότι η ατμόσφαιρα όλο 
και περισσότερο βάραινε αποφάσισε, πως ήταν ώρα, να 
φεύγει. Με το φίλο του θα τα έλεγαν κάποια άλλη φορά, όταν 
θα ήταν πιο ήρεμος. Αποχαιρέτησε ευγενικά και ανέβηκε στο 
αυτοκίνητό του. Τα πιτσιρίκια, που ακόμη «χάζευαν» το 
αξιοπερίεργο γι αυτούς όχημα, αμέσως απομακρύνθηκαν από 
φόβο μην  τα πατήσει. 

Η Χρυσή  κανάκεψε λίγο την κόρη της κι αυτή  βλέποντας 
τη γάτα, που καθόταν κοντά στο  σβηστό τζάκι σταμάτησε το 
κλάμα και είπε: 

-Μαμά, νιάου – νιάου!  
Η κουβέντα της μικρής έκανε, να χαλαρώσει κάπως η 

ατμόσφαιρα, αφού πρώτη η γιαγιά της  σκούπισε το πρόσωπό 
της από τα δάκρια  και με λαχτάρα είπε στην εγγονή της. 

-Έλα, παιδί μου, να την πιάσεις. Δεν δαγκώνει. Είναι πολύ 
καλή. Έλα να παίξετε μαζί! 

Το παιδί δειλά- δειλά έπιασε το χέρι της γιαγιάς του και 
πλησίασε τη γάτα. Αυτή  σχεδόν αδιάφορη αφέθηκε στο 
παιδικό χάδι, χωρίς καν να κινηθεί. Ήταν μια γάτα «αγκύρας», 
που της άρεσε πολύ το χάδι. 

 
Η πρώτη αυτή βραδιά του γυρισμού θα ήταν μεγάλη. Και οι 

δυο πλευρές, των παιδιών αλλά και των γονιών τους, είχαν 
τόσα πολλά να διηγηθούν.  

Πώς πέρασαν  σχεδόν τέσσερα ολόκληρα χρόνια!  

Πιο νηφάλιος ο Χρήστος εξιστόρησε και ξαναζωντάνεψε τα 
γεγονότα της ζωής που πέρασαν στην ξενιτιά, χωρίς πολλές 
λεπτομέρειες, αναφέρθηκε όμως σε  όλους τους σταθμούς της 
προσφυγικής τους ζωής στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Αθήνα. 
Κάπου -κάπου συμπλήρωναν και οι άλλοι, αν ξεχνούσε κάτι 
σημαντικό . Κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις έκανε μερικές 
φορές και η μάνα τους,  πάντα, δακρυσμένη μην μπορώντας να 
ξεπεράσει το χαμό του μικρού της γιου, του Κωσταντή. Πότε – 
πότε ξεχνιόταν και γελούσε με τα καμώματα της εγγονής της, 
της κόρης του Κωσταντή.  

Κάποια στιγμή, όμως, η Παρασκευούλα, μην αντέχοντας να 
ξαναθυμάται τα περασμένα στην Παλιά Ελλάδα, διέκοψε το 
Χρήστο και ζήτησε απ΄ τον πατέρα της, να τους διηγηθεί 
αυτός, πώς πέρασαν αυτοί όλα αυτά τα χρόνια, εδώ στην 
Πασιθέα. Τα δικά τους θα τα έλεγαν μια άλλη φορά… 
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ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΣ 
 

Ο Μπάρμπα -Γιάννης πήρε μια βαθιά ανάσα και άρχισε, να 
διηγείται τα τοπικά,  που κι αυτά δεν ήταν λίγα, ούτε και 
ασήμαντα. Κάθε άλλο μάλιστα. Τα γεγονότα ήταν πολλά και 
δραματικά.  

-Την επομένη της φυγής σας, άρχισε ο Μπάρμπα Γιάννης, 
ήρθαν πάλι οι τζαντερμάδες. Έμαθαν φαίνεται, τι συνέβη, από 
κάποιους καλοθελητές, και αφού μας κουβάλησαν στην 
αστυνομία μας «περιποιήθηκαν» αρκετά και … 

-Τι λες, μωρέ, πατέρα ξέσπασε ο Χρήστος. Σε σας, γέρους 
ανθρώπους, βρήκαν να ξεσπάσουν οι αντίχριστοι;  Για πες 
λεπτομέρειες.  Ήταν μήπως και κανένας που γνωρίζουμε; 

-Όχι, παιδί μου, Χρήστο. Όλοι τους ήταν ξένοι. Οι ντόπιοι 
δεν τόλμησαν, να μας πειράξουν. Φοβόντουσαν τους δικούς 
μας και  τα αντίποινα. Ξέρεις, ότι πολλοί δικοί μας βγήκαν στο 
αντάρτικο; 

-Τι λες, μωρέ  πατέρα;  ποιοι βγήκαν; και πότε; 
-Εγώ, θα σας πω και γιατί, συμπλήρωσε ο Μπάρμπα- 

Γιάννης. Έγιναν πολλά παιδιά μου. Από πού, να αρχίσω, όμως 
και πού να τελειώσω! Τέλος πάντων.  

«Αφού  ξεχάστηκε σχεδόν η δικιά μας περιπέτεια, ευτυχώς 
χωρίς να μας ενοχλήσουν ξανά, μια μέρα ξαναήρθαν Τσέτες 
και βρήκαν τον ξάδελφό μου, τον παπα-Τριαντάφυλλο, στην 
εκκλησία την ώρα που «διάβαζε» τα παιδιά. Ξέρεις, τα έκανε 
μάθημα αυτός, για να μάθουν πέντε κολυβογράμματα, αφού το 
σχολείο δεν λειτουργεί, ούτε έχουμε κάποιο δάσκαλο. 

» Εκεί, μέσα στο νάρθηκα και μπροστά στα παιδιά, τα 
«σκυλιά», αφού έβρισαν χυδαιότατα, σήκωσαν χέρι και 
κτύπησαν βάναυσα το  σεβάσμιο γέροντα. Δήθεν για 
παραδειγματισμό του έδωσαν τέτοιο ξύλο, που από τότε 
τρέμουν τα χέρια του συνέχεια!  Τον άφησαν αιμόφυρτο κι 
έφυγαν. Έφυγαν βιαστικά, γιατί φοβήθηκαν μήπως εμφανιστεί 
ο ανεψιός του, που βγήκε στο «κλαρί» ο καπετάν –Μανόλης, 
της Μαλαματένιας, τον ξέρεις δα, ο γιος του δάσκαλου,  που 
μένουν στα Μάλγαρα. 

» -Ναι, ξέρω, της αδελφής του παπά- Τριαντάφυλλου. 
Αλήθεια, γιατί και πότε βγήκε στο «κλαρί» ο Μανόλης;  
   »  -Η αδερφή του Μανόλη, ξέρεις η Παρασκευούλα,  ήταν 
παντρεμένη με τον Αναστάση  Ντοντούκα στο Τρυφώνιο  
(Δογαντζή).  Ένα  τουρκικό  απόσπασμα από Τσέτες, μια  
μέρα  πήγε  στο  σπίτι της Παρασκευούλας και απαίτησε, να 
τους δώσει, όσα χρήματα είχε. Η Παρασκευούλα, μη 
μπορώντας να κάνει αλλιώς, έδωσε στον επικεφαλής Τούρκο 
περίπου  12.000  γρόσια. Ο  Τούρκος όμως,   φαίνεται,  ότι δεν  
ικανοποιήθηκε  από  το  ποσόν  και  απαίτησε κι άλλο. Φυσικά 
δεν ήταν δυνατόν, να του δοθούν άλλα χρήματα, αφού δεν 
υπήρχαν. 
     » Τότε, οργίστηκε ο αποσπασματάρχης, διέταξε, να γίνει 
έρευνα στο σπίτι, κι αφού δε βρήκε άλλα χρήματα, πήρε 
κάποια χρυσαφικά, σταυρούς και δαχτυλίδια, έβρισε και 
φεύγοντας χτύπησε την  Παρασκευούλα. 
      »  Στη συνέχεια  πήραν  τον   άνδρα  της  τον Αναστάση  
για να τον υποβάλουν το μαρτύριο του «γκατζολιού». 

 »   -Τι καινούργιο είναι πάλι αυτό: 
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 «-Γκατζόλι», ξέρεις, λέμε το γάιδαρο. Έτσι βαφτίσαμε κι 
ένα βασανιστήριο  που, αλίμονο, κάνουν στους  ραγιάδες οι 
Μεμέτηδες. Και, άκου τι κάνουν.  

» Καβαλάει ένας το  θύμα, όπως το γκατζόλι και το  
αναγκάζει,   να  περπατήσει με τα "τέσσερα" (χέρια και πόδια) 
μια   ορισμένη απόσταση και να μεταφέρει τον αναβάτη μια 
μεγάλη απόσταση, πάντα ανηφορική,  και πάντα σύμφωνα με 
τη θέληση του βασανιστή. Ο κακότυχος Αναστάσης υπέφερε 
το μαρτύριο αυτό, από μια ομάδα έξι ληστανταρτών. Οι πέντε 
βασανιστές του πρόλαβαν και έκαναν το κέφι τους. Ο έκτος 
σαδιστής δεν πρόλαβε  τη «χαρά» του «γκατζολιού»! Γιατί,  ο  
Αναστάσης  δεν  άντεξε. Έσκασε! Ξεψύχησε από την ψυχική 
πίεση και τη μεγάλη  εξάντληση!   
    »  Το  γεγονός  αυτό  έκανε   το  Μανόλη,  να τρέφει ένα 
θανάσιμο μίσος για τους δυνάστες.    Όμως, δεν έφτασε αυτό!  
Σχεδόν δεν πρόλαβε, να ξεχαστεί ο  αδικοχαμένος Αναστάσης 
και ήρθε ένα νέο θύμα των Τσετών, να προστεθεί,   στην 
οικογένεια του Μανόλη. 
   » -Τι λες μωρέ πατέρα! Ποιο ήταν το καινούργιο θύμα; 
θέλησε να μάθει ο Χρήστος. 
   » Η χαροκαμένη Παρασκευούλα,  συνέχισε ο μπάρμπα – 
Γιάννης, η αδερφή  του  Καπετάν Μανόλη, ξαναπαντρεύτηκε. 
Ο άνδρας της, Ανδρέας Λιάκας, δούλευε στα κτήματα του   
Μπέη  της  περιοχής. Ήταν αφοσιωμένος στη δουλειά του  και 
ο Μπέης  τον   εκτιμούσε ιδιαίτερα. Έτσι, με την τιμιότητα και 
την  εργατικότητά  του,   κατάφερνε, να ζει αρκετά καλά. 
    » Ο Ανδρέας είχε έναν αδερφό, το Χρήστο. Ο   Χρήστος    
ζούσε σε ένα γειτονικό χωριό  και όπως όλοι μας, παρά τις 
φιλότιμες προσπάθειες, που έκανε, δύσκολα τα 'φερνε βόλτα. 
Έτσι, ξέροντας ο Χρήστος, ότι ο  αδερφός του, ήταν σε 

καλύτερη μοίρα απ' αυτόν, πήγε να ζητήσει κάποια βοήθεια,  
για να ξεπεράσει τη δύσκολη χρονιά. 
   » Ήταν, πρόπερσι,  αρχές άνοιξης και αργούσε ακόμα πολύ ο 
καιρός για τη νέα παραγωγή. Ο καημένος Χρήστος είδε τις  
αποθήκες του  άδειες.  Η οικογένειά  του  δεν  είχε  ούτε  ένα  
σπυρί σιτάρι! Τι θα έτρωγαν τα παιδιά του;  Κάνοντας, λοιπόν, 
την ανάγκη φιλοτιμία ξεκίνησε, να πάει στον αδελφό του, τον 
Ανδρέα, για να του ζητήσει κάποια βοήθεια.  
    » Έφτασε αργά στο σπίτι του Ανδρέα. Εκεί, είπε στον 
αδελφό  του  το σκοπό της  επίσκεψής  του.  Ο  πονόψυχος  
Ανδρέας, αφού μπορούσε, ανταποκρίθηκε πρόθυμα στο 
αίτημα του αδελφού  του. Του  ετοίμασε  δύο  σακιά σιτάρι κι 
ένα σακί καλαμπόκι. Ήταν αρκετά, να τα βολέψουν  οι δικοί 
του μέχρι τ’ αλώνια. 
     » Χαρούμενος ο Χρήστος αποφάσισε, αφού ήταν έτοιμα τα 
πράγματά του,  να φύγει. Να φύγει νύχτα,   παρά   την 
αντίθετη γνώμη του αδερφού του,  που του είπε,  να μη φύγει 
αμέσως, γιατί τη νύχτα κυκλοφορούν «Τσέτες» και θα είναι 
εύκολο, να γίνει στόχος στους   Τούρκους ληστές και να τον 
ληστέψουν.  

 » Ξεκίνησε, λοιπόν, ο άμοιρος ο Χρήστος, για  το  χωριό  
του γύρω  στις  τρεις μετά τα μεσάνυχτα.  Το πρωί, χαράματα  
λογάριαζε, να βρίσκεται στο σπίτι του. 

»  Όμως, αυτό ακριβώς που υποψιάστηκε ο αδελφός του, 
ήταν φαίνεται και το πεπρωμένο του Χρήστου. Λίγο έξω από 
το χωριό, αντάμωσε ένα μικρό τούρκικο απόσπασμα.  Ένας  
από   τους Τσέτες τον ρώτησε από πού πήρε τα σακιά  και πού 
τα πάει. 
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    »  Ο Χρήστος, δε δίστασε, να πει την αλήθεια. Ότι, τα πήρε 
απ' τον αδελφό του και πάει στο σπίτι του, στα παιδιά του, που 
πεινάνε. 
    » Ο αποσπασματάρχης, φαίνεται, δεν πίστεψε στην   
απάντηση ή δεν θέλησε, να  χρονοτριβήσει    περισσότερο  και  
ζήτησε,  προκλητικά,  να  του  παραδοθεί   το φορτίο, όπως 
ήταν,  με  το ζώο.          
    » Ο Χρήστος στην  προσπάθειά  του   να σώσει το πολύτιμο  
φορτίο,  που  θα  έδινε  μεγάλη  ανακούφιση  στην οικογένειά 
του, θέλησε,  να    προβάλει  κάποιες  αντιρρήσεις.  Αυτό  
εξόργισε περισσότερο τον  αλλόθρησκο  και δίνοντας μια 
τρομερή καμτσικιά στο πρόσωπο του ραγιά  παρότρυνε ένα 
σύντροφό του, να τελειώνει με  το "γκιαούρ". 
  »  Ένα ανθρωπόμορφο τέρας την  ίδια  στιγμή, με σαδιστική 
ικανοποίηση, εκτέλεσε την εντολή που πήρε.  Το  μαχαίρι  του  
δούλεψε  ταχύτατα  κι ο  κακόμοιρος ο  Χρήστος αιμόφυρτος 
έπεσε στο χώμα. 
   » Την εξαφάνιση του άτυχου Χρήστου την έμαθε ο αδελφός 
του, ο Αντρέας,  την τρίτη ημέρα μετά τη βραδιά που έφυγε 
από το σπίτι τους.  
   »  Ο Ανδρέας, βγήκε να ψάξει για τον αδελφό του. 
Ακολούθησε  το δρομολόγιο, που     οδηγούσε στο χωριό, στο 
οποίο έμενε ο  Χρήστος.  Μετά  από  πολύ ψάξιμο και κυρίως 
από   τη μυρωδιά,- είχε αρχίσει η σήψη,- βρήκε το πτώμα του 
αδελφού του σε μια  χαράδρα,  μέσα   σε κάτι  βάτα, εκεί  που  
το  πέταξαν οι δολοφόνοι του. 
   »   Φαίνεται, πως αυτή  ήταν  η  σταγόνα,  που  έκανε  το  
ποτήρι  να  ξεχειλίσει και τον Καπετάν    Μανόλη,  να  πάρει  
αμετάκλητα  την  απόφαση,  να  εκδικηθεί το χαμό των δικών 
του  αλλά και τις αδικίες που υπέφεραν  όλοι οι δικοί μας.   

  »   Έτσι, λοιπόν, αφού ανακοίνωσε την απόφασή του στους  
δικούς  του,  ήρθε  σε  επαφή  και    με  άλλους  
αποφασισμένους γνωστούς του,  και έκανε μια αντάρτικη 
ομάδα, η οποία γρήγορα έφτασε τον αριθμό των είκοσι πέντε 
ατόμων.    Αρχηγός έγινε αυτός και με υπαρχηγό του το 
Βασίλη Γκόγκα από το Θυμήκιοϊ, τα κατάφερε και πολύ 
γρήγορα  έγινε ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων.                                     
   »  Η  φήμη του, γρήγορα, ξεπέρασε τα  όρια  της  περιοχής 
μας.  Οι  αρχές  τον  επικήρυξαν και τα διάφορα τούρκικα   
αποσπάσματα  τον  κυνηγούσαν  νύχτα και  μέρα. Ο   
σκληροτράχηλος,   όμως,  καπετάν Μανόλης χτυπούσε και 
έφευγε.  Ήξερε  την περιοχή σαν την παλάμη του. Παντού είχε 
φίλους. Άλλους από ανάγκη, άλλους από σέβας, άλλους από 
φόβο. Δεν δίσταζε, να χτυπήσει τα τούρκικα αποσπάσματα, 
τους Τσέτες, όταν τον προκαλούσαν. 
  »   Η δράση του καπετάνιου μας περιόρισε πολύ τη δράση 
των τουρκικών αποσπασμάτων στην περιοχή, επειδή οι 
Τούρκοι φοβόντουσαν τα αντίποινα.  Το  ελληνικό    στοιχείο 
ανάπνευσε.     
    » Αλλά,  το  μίσος  ανάμεσα  στους αντάρτες του καπετάν 
Μανόλη, των άλλων χριστιανικών ανταρτικών ομάδων, που 
δρούσαν σε άλλα μέρη και  των τούρκικων αποσπασμάτων 
καθημερινά μεγάλωνε. 
  »  Μια μέρα, λένε, έγινε  ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο, στο 
Τρυφώνιο,  το  χωριό του. Εκεί , λοιπόν, πήγαν ο Καπετάν  
Μανόλης και η ομάδα του, για  να  εφοδιαστούν  με τρόφιμα. 
Ο καπετάνιος με τον υπαρχηγό του  Βασίλη  Γκόγκα και 
άλλους έξι, μπήκαν στο χωριό. Ο καπετάνιος με μερικά 
παλικάρια κατευθύνθηκαν προς το σπίτι του, για να 
επισκεφθεί τους δικούς του και να κανονίσει για τρόφιμα.Ο 
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Γκόγκας μ' άλλους  δύο έμειναν στο  καφενείο  του χωριού, 
για να ελέγχουν την κίνηση, μην τυχόν κι εμφανιστούν 
Τούρκοι ένοπλοι.   Εκεί παράγγειλαν καφέ κι άρχισαν να 
παίζουν χαρτιά.    
   »   Ένα τουρκικό απόσπασμα, τυχαία (;) έφθασε στο   χωριό. 
Πήγε κατ΄ ευθείαν στο καφενείο. Εκεί ο αρχηγός του 
αποσπάσματος, ο Τακαβίτ μπέης, πιστεύοντας, ότι ο Γκόγκας 
και  οι  άλλοι είναι ντόπιοι χωρικοί τους ρώτησε, αν ήξεραν 
κάτι  για τον καπετάν- Μανόλη. Ο Γκόγκας προσποιήθηκε τον 
ανήξερο. Ένα άλλο παλικάρι  σηκώθηκε και λέγοντας, ότι πάει 
στην τουαλέτα βγήκε έξω για να ειδοποιήσει τον καπετάν 
Μανόλη. 
   »  Ο Τούρκος με  βλοσυρό  ύφος, θέλησε  να  τρομάξει τους 
θαμώνες του καφενείου λέγοντας: 
   »  -Αν τον πιάσω αυτόν τον Σειτάν- Μανόλη, θα τον κάνω 
κιμά! 
  » Κι ο Γκόγκας για να παραπλανήσει  τον αλλόθρησκο, συμφώνησε  
ειρωνικά: 
  » -Έβετ εφέντη μ', (μάλιστα αφέντη) να τον κάνεις κιμά! 
  » Ο Καπετάν Μανόλης, μόλις πληροφορήθηκε την άφιξη  του  
αποσπάσματος, φρόντισε  να   αποχωρήσει, χωρίς να 
συναντήσει τον Τακαβίτ, μέσα στο  χωριό, για  να  μη  
δημιουργηθούν  επεισόδια   και δοθεί αφορμή για αντίποινα.  
Προχώρησε έξω από το χωριό και σε κατάλληλη τοποθεσία 
έστησε ενέδρα. 
  »   Μετά από αρκετή ώρα, όταν  το  τουρκικό  απόσπασμα  
περνούσε από εκεί, για να  επιστρέψει  στη βάση του, τα 
παλικάρια του καπετάν Μανόλη  αιφνιδίασαν  τους Τούρκους  
και τους συνέλαβαν όλους. Ο Γκόγκας, που συμμετείχε στην 
ενέδρα, ρώτησε   τότε τον Τούρκο αξιωματικό: 

    » -Έι, Τακαβίτ!  Εσύ θα έκανες κιμά τον Καπετάν Μανόλη; 
Να τος.  Άιντε, τι κάθεσαι; 
   »  Τρομοκρατημένος ο  Τουρκαλάς  άρχισε  να  ψελλίζει  
δικαιολογίες.  Αλλά,  τώρα,  η θεία Δίκη, η Νέμεση οδηγούσε  
τα χέρια των παλικαριών της  σκλαβωμένης μας Θράκης κι 
όταν οι σύντροφοί του Τακαβίτ, βλέποντας, ότι η ζωή τους 
κινδυνεύει, θέλησαν να τραβήξουν τα όπλα τους, δεν 
πρόλαβαν. Τα βόλια των παλικαριών    του Καπετάν Μανόλη 
βρήκαν το στόχο τους.   Και οι έξι  «Τσέτες» έπεσαν στο χώμα 
άψυχα  κουφάρια,  ανίκανα πια,  να βλάψουν τους Ρωμιούς...  
 
  »  Μια άλλη φορά πάλι, ο καπετάν Μανόλης  ξεκουραζόταν 
κάπου κοντά σε ένα πέρασμα – δρόμο ανάμεσα σε δυο χωριά.   

»  Ήταν Πέμπτη μεσημέρι και έτυχε, να περνάει από εκεί 
ένας τούρκικος γάμος. Οι συγγενείς και οι φίλοι του ζευγαριού 
πήγαιναν από το ένα στο άλλο χωριό χορεύοντας με τη 
συνοδεία γκάιντας, που έπαιζε ένας χριστιανός. 

» Ένα παλικάρι του καπετάν Μανόλη ακούγοντας τη γκάιντα  
είπε με νοσταλγία στον καπετάνιο του. 

»-Ε, καπετάνιε, να ‘χαμε αυτή τη γκάιντα ξέρεις, τι γλέντι θα 
κάναμε; 

»-Τι λες μωρέ Δημητρό; Ξέρεις, να παίζεις γκάιντα; Έλα, 
ετοιμάσου να το λαλήσεις!  

» Και με τη γνωστή πρακτική του ντύθηκε αμέσως την στολή 
του Τούρκου αξιωματικού, που είχε πάντα μαζί του, είπε και 
στο Δημητρό, αυτόν που ήξερε από γκάιντα και σε ένα 
παλικάρι ακόμη, να ντυθούν κι αυτοί με τούρκικες στολές 
στρατιωτών, που είχαν για παρόμοιες περιπτώσεις και … 
ξεπρόβαλλαν μπροστά στους  έκπληκτους Τούρκους. Οι 
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χωρικοί βλέποντας τον υποτιθέμενο Τούρκο αξιωματικό 
άρχισαν τους τεμενάδες. 

»   -Μπουγιουρούμ, Εφέντη.  Τι θέλετε; 
»   Σε άπταιστα τουρκικά ο καπετάνιος τους είπε. 
» -Μπρε, αβανάκηδες, δεν βλέπετε, τι μας κάνουν οι 

Γκιαούρηδες κι εσείς έχετε έναν Γκιαούρη  και γλεντάτε με τη 
γκάιντα; Φέρτε την εδώ. Κατάσχεται.  

» Ένας νεαρός έτρεξε πήρε τη γκάιντα από τον γκαϊντατζή 
και την έδωσε στον … αξιωματικό. 

» Ο φουκαράς ο Έλληνας προσπάθησε, να καλοπιάσει τον 
καπετάνιο και τον πλησίασε λέγοντας. 

» -Το ψωμί μου βγάζω κι εγώ, Ζαμπίτ εφέντη. Σε παρακαλώ 
μη μου την παίρνεις. 

» Όταν κοντοζύγωσε όμως, γνώρισε τον καπετάν Μανόλη 
και παραλίγο να προδοθεί.    Παραλίγο θα του μιλούσε 
ελληνικά. Το κατάλαβε όμως ο καπετάνιος  και τον πρόλαβε 
παίρνοντάς τον κάπως απόμερα και λέγοντάς του στα 
τουρκικά. 

» -Γκελ μπουρντά , μπρε γκαϊντατζή.   
» Πλησίασε ο οργανοπαίχτης και ο καπετάνιος του μίλησε 

ελληνικά τώρα αλλά χαμηλόφωνα. 
» -Μην προδοθείς και άκουσε προσεχτικά, τι θα σου πω. Τη 

γκάιντα θα σου την επιστρέψουμε αύριο. Όσο για τη ζημιά, 
την οικονομική εννοώ, μη σε νοιάζει, θα σου την πληρώσουμε. 
Τώρα, κάνε το στεναχωρημένο και ρίξε και μια βρισιά στα … 
ελληνικά. 

» Έτσι και έγινε.  
» Με τη γκάιντα εκείνο το βράδυ διασκέδασαν τα παλικάρια 

του καπετάν Μανόλη και την επομένη ο γκαϊντατζής  μαζί με 
τη γκάιντα που του επέστρεψαν έλαβε και ένα καλό μπαξίσι. 

 
 

ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ 
 

  » Λίγος ήταν ο καιρός, που είχαν βγει στο αντάρτικο αλλά τα 
όσα  έκαναν  ο  Καπετάν  Μανόλης  και τα παλικάρια του δεν 
περιγράφονταν. 
  »   Όμως ξέρεις, τι αντίκτυπο είχαν σ’ εμάς τα κατορθώματα 
του ήρωά μας; Όταν οι τουρκικές Αρχές έμαθαν, ποιος ήταν ο 
καπετάν Μανόλης, για να τον φοβερίσουν τον κόσμο και να 
περιορίσουν τη δράση του,  αποφάσισαν να τον επικηρύξουν  
και στο τέλος, να εκτοπίσουν όλους τους συγγενείς του.   

» Έτσι, με διαταγή του «Βαλή» της περιοχής, του νομάρχη,  
εξόρισαν για δυο χρόνια στο Μαρμαρά, εκτός από  τους  
γονείς  του  καπετάν-  Μανόλη  κι  όλους   τους μέχρι τρίτου 
βαθμού συγγενείς του. 

 »    -Και τους πήραν όλους, πατέρα; 
   »  -Όλους, παιδί μου. Για να  καταλάβεις πόσους πήραν, 
αρκεί να σου πω ότι ακόμη κι εμείς, εγώ κι η μάνα σου, δεν 
γλιτώσαμε. Μας πήραν κι εμάς. Και ήταν τόσο  
χαρακτηριστική  η  εικόνα, όταν φώναζαν τα ονόματά μας,  
για να ανεβούμε στο καράβι, έτσι όπως έγινε, που δεν θα την 
ξεχάσω ποτέ.  
   »  Ακούστε, πώς έγινε η σκηνή. Μας πήγαν με στρατιωτικά 
καμιόνια και με τα λίγα πράγματα, που μας επέτρεψαν να 
πάρουμε, στο λιμάνι της Ραιδεστού. Εκεί ο Τούρκος  
αξιωματικός, ο υπεύθυνος για την επιβίβαση των   
εκτοπισμένων φώναζε με πολύ δυνατή φωνή. 
 » -Να ανεβούν στο πλοίο αυτοί, που ακούν το όνομά τους! 
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»  -«Μανολούν μπαμπασή». Aνέβηκε ο Κωσταντής, ο πατέρας 
του Μανόλη. 
 » -«Μανολούν άννεση».   Aκολούθησε  η μάνα του Μανόλη. 
  -«Μανολούν ντάηση». Στη σειρά ήταν ο  θείος του Μανόλη, 
ο παπά- Τριαντάφυλλος. Ανέβηκε κι αυτός. 
  -«Μανολούν τήζεση». Ακολούθησε η θεία του Μανόλη, η 
παπαδιά με το δίχρονο γιο της, τον Κωνσταντίνο. 
    »  Έτσι  συνεχίστηκε  η  εκφώνηση ενός καταλόγου είκοσι 
επτά ατόμων, που είχε ο Τούρκος,   μέχρι που εξαντλήθηκε. 
Γέμισε σχεδόν μια μαούνα με τους εκτοπισμένους. 
   »   Μας πήγαν, λοιπόν εξορία με μια μαούνα στο Μαρμαρά, 
σε ένα νησί, στην Προποντίδα. Το ταξίδι αυτό κράτησε χωρίς 
ψωμί και φαγητό, δεκαέξι ολόκληρες μέρες, εξαιτίας των 
αντίθετων αέρηδων που επικρατούσαν.  Εκεί μείναμε κάπου 
δυο χρόνια. Κι όμως, κι εδώ το παλικάρι μας, ο καπετάν 
Μανόλης, βρήκε τρόπο και μας έφερε κάμποσα σακιά στάρι κι 
έτσι δεν πεινάσαμε εκείνη τη χρονιά.  

» Όπως καταλαβαίνετε, στο νησί εκτοπισμένοι, περάσαμε 
πολύ δύσκολες μέρες. Όλοι μας, οι άνδρες κυρίως, κάναμε 
όλων των ειδών τις δουλειές. Φτάσαμε μέχρι και τη ζητιανιά.  
Αλλά, δεν χάσαμε τις ελπίδες μας. Πάντα πιστεύαμε, ότι θα 
γυρίσουμε πίσω. 

» Μια μέρα, ο παπα -Τριαντάφυλλος έκανε παράκληση σε 
ένα σπίτι. Εκεί, ήρθε ένας παράξενος γέροντας  καλόγερος, κι 
αυτός, προφητικά, όπως αποδείχτηκε,  μας ενθάρρυνε 
λέγοντας, ότι γρήγορα  θα γυρίσουμε πίσω. 

» Και όπως βλέπετε πραγματικά,  όλοι σχεδόν, δόξα στο 
Θεό γυρίσαμε πίσω γεροί, το ΄18.  

» Αλλά και πάλι αποδείχτηκε, ότι ο καπετάνιος μας κι εδώ 
έβαλε το χέρι του! 

» Μια μέρα ντύθηκε Τούρκος αξιωματικός και με τη 
συνοδεία ενός ακόμη παλικαριού του πήγε στα Μάλγαρα και 
συνέλαβε τον καϊμακάμη, (έπαρχο). Τον μετέφερε έξω από την 
πόλη και του είπε: 

» -Ε, καϊμακάμη, εγώ είμαι ο καπετάν Μανόλης, που θέλετε 
να πιάσετε! Αυτοί, που στείλατε εξορία, δεν σας έφταιξαν σε 
τίποτε. Αν θέλεις, λοιπόν, το καλό σου, να δώσεις εντολή να 
γυρίσουν όλοι πίσω. Όπως βλέπεις σε έχω στα χέρια μου και 
μπορώ να κάνω κακό και σε σένα αλλά και στην οικογένειά 
σου. Λοιπόν, τι λες; 

» -Έβετ, εφέντημ! Ολατζάκ (θα γίνει), απάντησε 
τρομαγμένος ο Καϊμακάμης.  

» Πώς αλλάζουν οι καταστάσεις! Τώρα ο ραγιάς έγινε 
αφέντης και διέταζε  και ο αφέντης δουλικά υπάκουσε. Και 
πραγματικά, η εντολή δόθηκε  και οι εξόριστοι γύρισαν στον 
τόπο τους.  Κάποιοι δικοί μας όμως, που δεν άντεξαν, άφησαν 
τα κόκαλά τους εκεί. Στο μεταξύ ο παπάς πάντρεψε την κόρη 
του, την Μαρία, με το Χριστόφορο  Σιαψαλάκη. 

» Αλλά, μη νομίσετε, ότι τα βάσανά μας τελείωσαν τότε. Οι 
αντίχριστοι σκύλιασαν και ευκαιρία δεν άφηναν, να μας 
ταλαιπωρήσουν. Να μας βασανίσουν.  Γι απόψε, όμως, ας 
σταματήσω εδώ.  Θα τα ξαναπούμε μιαν  άλλη μέρα». 

 
Θα  ήταν παράλειψη αλλά και ασέβεια προς τον γενναίο 

αυτόν Θρακιώτη, τον Καπετάν Μανόλη, να μην αναφερθεί, ότι 
η φήμη του είχε περάσει  εκείνη την εποχή και στη  λαϊκή 
μουσική παράδοση, όπως διαπιστώνεται κι απ’ το παρακάτω 
λαϊκό άσμα που έλεγαν οι μανάδες στα παιδιά τους, για να 
τονίσουν το πατριωτικό φρόνημά τους αλλά και να παίρνουν 
και οι ίδιες κουράγιο απ’ τα κατορθώματά του. 
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ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ - ΜΑΝΟΛΗ* 
 

Τρίτη - Τετάρτη το πρωί 
Βγήκε ο Μανόλης στο κλαρί. 

Έχει το Γιάννη τον παπά 
που ’χει στα πόδια του φτερά. 
Έχει το Γιώργο τον Πανέρα, 

που όπου πάει τα βγάζει πέρα. 
Έχει και δυο Καλλιπολίτες  

Που ΄χουν στα πόδια τους μαγνήτες…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Μαρτυρία Στέλιου Ξουφλάκη, συγγενή του Καπετάν 

Μανόλη. 
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ΟΙ   ΡΩΜΙΟΙ 
 ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ 
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Για όσον καιρό βρισκόντουσαν στην  Ελεύθερη Ελλάδα  ο 
Χρήστος και τα αδέλφια του, στα μέρη τους, στην Ανατολική 
Θράκη οι δικοί τους και φυσικά και όλοι οι άλλοι Έλληνες της 
περιοχής ζούσαν δραματικά γεγονότα.   

Ο Ταλαάτ, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών διακήρυσσε 
σε κάθε ευκαιρία, ότι «Η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους» 
και οι διάφορες νόμιμες και παράνομες ομάδες έκαναν πράξη 
τα όποια σχέδια τους επέβαλαν άνωθεν και «έξωθεν». 

  Οι Τσέτες δεν άφηναν σε ησυχία τον ντόπιο πληθυσμό. Ο 
μοιραίος άνθρωπος, όμως, που λυμαίνονταν την περιοχή τους 
ήταν ο περιβόητος Τακαβίτ μπέης,   αυτός που προαναφέρθηκε 
πιο πάνω.  

Ο Τακαβίτ, γνωστός λησταντάρτης,   είχε γίνει φοβερή 
μάστιγα για τους σκλαβωμένους χριστιανούς. Αυτό όμως 
συνέβαινε μόνο   για τους Έλληνες κι όχι  και για τους 
Βούλγαρους που, αν και ήταν χριστιανοί  και αυτοί, δεν τους 
ενόχλησαν  ποτέ   οι  φοβεροί Τσέτες.  

Γνωρίσαμε, νωρίτερα, ότι η Πασιθέα παλαιότερα είχε ένα  
είδος ασυλίας από τους Τούρκους εξ αιτίας του  
κρυπτοχριστιανού Αχμέτ πασά. Από την εποχή όμως, που ο 
Ρέπανος,   ένας ντόπιος, θέλησε να γίνει «μουχτάρης», 
πάρεδρος, του χωριού και οι χωριανοί δεν τον δέχτηκαν, τα 
πράγματα άλλαξαν, όπως άλλαξε και το κλίμα γενικότερα 
στην απέραντη Οθωμανική  Τουρκία. 

 Ο Ρέπανος,  μετά από την άρνηση των συγχωριανών του 
να τον δεχτούν ως πάρεδρο, δεν τους το συγχώρεσε και θέλησε 
να τους εκδικηθεί.  Ο τρόπος δε, που διάλεξε, να εκδικηθεί 
τους συγχωριανούς του,  ήταν να πουλήσει σε εξευτελιστική 
τιμή  τα κτήματά του σε πρόσφυγες μουσουλμάνους από τη 
Βουλγαρία. 

Έτσι εγκαταστάθηκαν οι πρώτες μη χριστιανικές 
οικογένειες στην Πασιθέα, αν εξαιρέσουμε    την οικογένεια 
του Αχμέτ πασά, που υπήρξε κατά κάποιο τρόπο ο προστάτης 
της και ήταν βέβαια από χρόνια εγκατεστημένος εκεί.   

H συγκατοίκηση  χριστιανών και μουσουλμάνων, εξ αιτίας 
του γενικότερου κλίματος, που επικρατούσε, έγινε δύσκολη. 
Τα επεισόδια έγιναν περισσότερα και πάντα σε βάρος των 
χριστιανών.  Οι άντρες συχνά λιποτακτούσαν από τον 
τουρκικό στρατό, γιατί δεν άντεχαν την κακή μεταχείριση και 
τα βασανιστήρια,  που για ψύλλου πήδημα  τους υπέβαλαν. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών των πιέσεων, όπως ήταν φυσικό, 
ήταν η δημιουργία διαφόρων ανταρτικών ομάδων, που 
άρχισαν να δρουν στην περιοχή για την προστασία των 
χριστιανών από την αυθαιρεσία των  Τούρκων ληστανταρτών 
και όχι μόνο. 

Επίσης, για τη διευκόλυνση των λιποτακτών 
δημιουργήθηκαν ομάδες διαφυγής οι οποίες βοηθούσαν στη 
λαθραία διάβαση των συνόρων από τους φυγάδες. Σαν κύριο 
μέσον διαφυγής πάντα χρησιμοποιούνταν η βάρκα  και 
προσφορότερο σημείο διέλευσης  φυσικά  ήταν ο Έβρος 
ποταμός. 

Σε πόλεις και χωριά, παντού οργανώθηκαν παρόμοιες 
ομάδες και η βοήθειά τους υπήρξε πολύτιμη. Υπήρξαν όμως 
και περιπτώσεις, που οι ομάδες αυτές ή κάποια μεμονωμένα 
άτομα χρηματίστηκαν, για να βοηθήσουν τους λιποτάκτες. Αν 
και υπάρχουν πληροφορίες και ονόματα  για άτομα με αυτή τη 
συμπεριφορά κρίνουμε, ότι δεν πρέπει,  να αναφερθούμε σε 
αυτά. Ας κριθούν για τη στάση τους από την ιστορία. 
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Αλλά, έχουμε χρέος,  να αναφερθούμε σε όλους εκείνους 
τους Έλληνες που υπέφεραν, κινδύνεψαν ή βασανίστηκαν από 
τους δυνάστες επειδή είχαν την ατυχία αυτή:  

 Να είναι  γηγενείς και αληθινοί Έλληνες! 
     Ανάμεσα στις πολλές αντάρτικες ομάδες, που δρούσαν 
στην Ανατολική Θράκη υπήρχαν  και οι ανταρτικές ομάδες της 
περιοχής Μαλγάρων. 'Ήδη έχουμε αναφερθεί σε μια απ' αυτές, 
την ομάδα του καπετάν-Μανόλη Μακρίδη, γιου του 
Κωνσταντίνου Μακρίδη , δάσκαλου στα Μάλγαρα και 
ανεψιού από αδελφή του παπα -Τριαντάφυλλου, ιερέα, όπως 
γνωρίσαμε, της Πασιθέας.  
 
       Στην αρχή οι ομάδες αυτές δεν είχαν καμιά βοήθεια από 
το επίσημο ελληνικό κράτος. Αργότερα  όμως  άρχισαν,   να   
έρχονται αξιωματικοί   του Ελληνικού στρατού, φαινομενικά  
με άλλες ιδιότητες, όπως του δάσκαλου, του έμπορα ή 
οποιασδήποτε άλλης, για να εκπαιδεύσουν τις ομάδες. Επίσης, 
πολλές εξ αυτών, συχνά τις  εφοδίαζαν με όπλα και 
πυρομαχικά. 
    Ο Γεώργιος Κονδύλης,  ο μετέπειτα πρωθυπουργός της 
Ελλάδας, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Νικόλαος Ζιάγκας 
ήρθε στην Αγαθούπολη, ως εμπορικός αντιπρόσωπος της 
Οινοποιίας «Καμπά», περιόδευσε σε όλη την Ανατολική 
Θράκη και οργάνωσε σε συνεργασία με τους ντόπιους  τις 
διάφορες αντάρτικες ομάδες. Στη Βιζύη και στην Αγαθούπολη 
συνάντησε και συνεργάστηκε με τους Δημ. Μανωλόπουλο, 
Αριστείδη Κωνσταντίνου, Θεόδωρο Αμπατζόπουλο και το 
Σαμακοβίτη γιατρό Κύρκο Κύρκου.     

Επίσης, από την Ελλάδα είχε έρθει ο καθηγητής Γεώργιος 
Μαμέλης στην περιοχή της Κεσάνης και εγκαταστάθηκε στο 

Μαγαρίσι. Εκεί υπηρέτησε ως δάσκαλος, για μια διετία. Όμως, 
έχοντας ως κάλυψη την ιδιότητα αυτή, ούτε στιγμή δεν έπαψε 
να συνεργάζεται με τους ντόπιους Έλληνες αντάρτες  
      Πραγματικά, όσο καιρό υπηρέτησε ως δάσκαλος στο 
Μαγαρίσι, αυτός ήταν ο μυστικός  σύνδεσμος των διαφόρων   
ελληνικών ανταρτικών ομάδων. Συνεργαζόταν με το Χατζη-
Δαμιανό,  το φαρμακοποιό  από   τα Μάλγαρα, τον Διάκο του 
Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Μαλγάρων και με έναν  
ακόμα πατριώτη. 
    Αξιόλογη και με δράση  στην περιοχή ήταν η ομάδα του 
Χαράλαμπου Βουτσά. Είχε μέλη της τα αδέλφια Χρήστο και 
Θανάση .Ντουφεξή, τον  Παναγιώτη και το Γιάννη Βουτσά, το 
Γιώργη και το Θανάση Ντάκα, το Νικόλα Ιωαννίδη, τον  
Αλέξη  Μπεριστιανίδη  και πολλούς  άλλους. 
     Επίσης, μια άλλη αντάρτικη ομάδα με αρκετή  δράση ήταν 
και του Στέφανου  Δεμίρη,  που οι Τούρκοι κάποτε τον 
συνέλαβαν, αλλά αυτός κατάφερε να δραπετεύσει. Σε αυτήν 
την ομάδα ανήκαν οι Γιώργης .Κατσάρης  Γιώργης 
.Γαμπράνης,  Γιάννης Αναγνωστόπουλος, Θανάσης 
Χατζηνάκης (σκοτώθηκε σε συμπλοκή με τους Τούρκους), ο 
Γιώργος Αράπης και αρκετοί άλλοι. Οι περισσότεροι απ'  
αυτούς κατάγονταν από το Εύανδρο.  
    Η δράση των ελληνικών ανταρτικών ομάδων φάνηκε 
γρήγορα, ότι περιόρισε  πολύ τις κινήσεις των  Τούρκων.  
Μάλιστα, κάποια περίοδο  οι Τούρκοι  χωροφύλακες στις 
μετακινήσεις τους, για την   ασφάλειά τους, έφτασαν στο 
σημείο, να χρησιμοποιούν  πολλές φορές είτε    τον Έλληνα 
κλητήρα της κοινότητας, είτε τον αγροφύλακα. 
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 Αλλά, πολλές φορές αυτοί οι ίδιοι, αγροφύλακες ή 
κλητήρες, γινόντουσαν οι  σύνδεσμοι και βοηθούσαν τους 
Έλληνες αντάρτες. 
     'Ένα τέτοιο παλικάρι ήταν και ο δεκαοχτάχρονος κλητήρας, 
Χρυσάφης Τσαμουρτζίδης,    που σκότωσε έναν Τούρκο  
καπετάνιο, τον  Γκαβανόζ  ογλού. 
    Υπήρξαν και κάποιοι καταδότες. Όμως αυτοί, μόλις γινόταν 
αντιληπτή η δράση τους, τιμωρούνταν παραδειγματικά.. 
      Οι  'Έλληνες αντάρτες πολλές    φορές έσωσαν χριστιανικά 
χωριά από βανδαλισμούς και πυρπολήσεις σπιτιών.  
      Κάποτε,  οι Τούρκοι πήγαν στο ελληνικό χωριό Ελμαλή 
(Μηλιές) και το έκαψαν. Την ίδια μέρα πήγαν στο  επίσης  
ελληνικό  χωριό  Καρατζά  Χαλήλ  και  προσπάθησαν,  να    το 
πυρπολήσουν κι   αυτό,  αφού πρώτα το λεηλάτησαν. Όμως 
στην περίπτωση αυτή ειδοποιήθηκαν τα   ελληνικά  αντάρτικα  
σώματα  του Καπετάν-Μανόλη, του Καπετάν- Βουτσά και  
άλλοι, γύρω στα   80 παλικάρια, τα οποία έφθασαν έγκαιρα και 
έσωσαν το χωριό. 
   Η δράση των ομάδων αυτών υπήρξε πραγματικά πολύ 
ανακουφιστική για τη ζωή των ραγιάδων. Θα μπορούσαμε να 
μιλάμε ώρες γι αυτές. Ας αφήσουμε όμως σαν πιο αρμόδια την 
ιστορία να καταγράψει το έργο τους.  
    Εμείς θα αρκεστούμε, να αναφερθούμε μόνον  σε μια πολύ 
χαρακτηριστική περίπτωση ενός Τούρκου συνταγματάρχη, 
που επεχείρησε, να ανακόψει τη δράση των ελληνικών 
ανταρτικών ομάδων στην περιοχή και τι έπαθε  ο ίδιος απ’ 
αυτές. 
 
 
 

 
 

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ (;) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ  ΒΑΡΣΑΜΗΣ. 
      
     Το   τουρκικό   κράτος,  για  να  διεισδύσει  στις  τάξεις  
των  Ελλήνων  ανταρτών, χρησιμοποίησε πολλές φορές 
διάφορα τεχνάσματα και ειδικά  εκπαιδευμένους 
αξιωματικούς. Ένας από αυτούς ήταν και ο συνταγματάρχης 
Βαρσάμης, όπως παρουσιαζόταν στην περιοχή  της 
Ανατολικής Θράκης κι έλεγε, ότι  είχε  έρθει   από  την     
Ελλάδα,   για  να   φυγαδεύει  τους   'Έλληνες 
καταζητούμενους, που δρούσαν ως αντάρτες στην περιοχή. 
     Αυτός, χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα και παρουσιάστηκε  
για πρώτη φορά    στη γυναίκα του Γιάννη Βουτσά, την  
Κυριακούλα. Ο ίδιος ο  Βουτσάς ήταν φυγόστρατος στην 
Ελλάδα  και ο Βαρσάμης,  που το  ήξερε, επισκέφτηκε την 
γυναίκα του φέρνοντας, δήθεν, χαιρετίσματα και πλαστά 
γράμματα  απ' το Βουτσά και αρκετές  χρυσές λίρες για τους 
υποψήφιους φυγάδες.  Το πραγματικό όνομα (τουρκικό) του 
Βαρσάμη δεν μαθεύτηκε ποτέ. Ήταν όμως γεγονός, όπως θα 
δούμε παρακάτω, ότι ήταν συνταγματάρχης του τουρκικού 
στρατού. 
      Ο  συνταγματάρχης  αυτός πολλές  φορές επισκεπτόταν τη 
σύζυγο του Γιάννη Βουτσά  και  ζητούσε  πληροφορίες  για   
τα  ελληνικά ανταρτικά σώματα, δήθεν για  να τα βοηθήσει. Η 
επίσκεψη  γινόταν  πάντοτε    βραδινή ώρα. Τη μέρα, όπως 
αποκαλύφθηκε, κοιμόταν στην τουρκική αστυνομία, όπου 
έδινε τις πληροφορίες για τις κινήσεις και τα ονόματα των 
ανταρτών, που τυχόν μάθαινε. 
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    Η γυναίκα του Βουτσά, περισσότερο από  ένστικτο και όχι 
από άλλες ενδείξεις ή αποδείξεις,  κατάλαβε   το  διπλό  ρόλο  
του Τούρκου πράκτορα (Βαρσάμη) και επικοινώνησε με τον π. 
Στέφανο, διάκο του Αγίου Γεωργίου Μαλγάρων, που ήταν 
σύνδεσμός της με τις ανταρτικές ομάδες και ανέφερε  την 
περίεργη συμπεριφορά του Βαρσάμη. 
   Ο π. Στέφανος πάλι σε συνεννόηση  με το Χατζηδαμιανό, 
έναν  φαρμακοποιό  από  τα  Μάλγαρα, και το δάσκαλο Κ. 
Μακρίδη, πατέρα του καπετάν Μανόλη, αποφάσισαν να 
εξουδετερώσουν τη δράση του Τούρκου κατασκόπου, σε  
συνεργασία  με  τη  γυναίκα του  Βουτσά.   
      Έτσι, όταν  ο Τούρκος πράκτορας είπε   στη γυναίκα του 
Βουτσά, ότι θέλει  να  γνωρίσει από κοντά τους   αντάρτες, η 
Κυριακούλα ενημέρωσε το Χατζηδαμιανό. Ο Χατζηδαμιανός 
της  είπε, να του κανονίσει μια συνάντηση με άνδρες του 
Βουτσά, σε κάποιο προκαθορισμένο μέρος κι από εκεί  θα τον 
οδηγούσαν στα λημέρια των Ελλήνων. 
  Πράγματι,  τα ξαδέρφια Γιάννης και Παναγιώτης Βουτσάς 
μια νύχτα συναντήθηκαν στο προκαθορισμένο μέρος με το 
Βαρσάμη. Αφού του έδεσαν τα μάτια, τον οδήγησαν στην 
τοποθεσία "Του  Γκιούρα    τα  Γιάργια".  Εκεί,  επεχείρησαν  
ν' αποκαλύψουν  την  ταυτότητα του κατασκόπου με το εξής 
τέχνασμα. Ζήτησαν απ' τον Τούρκο, να πει τις λέξεις "κριθάρι" 
και "κιουρτλί".  Από την προφορά  έλπιζαν, να προδοθεί ο 
πράκτορας. Αν, αντί κριθάρι έλεγε κριτάρ και αντί Κιουρτλί 
έλεγε Κιορτουλού, όπως πρόφεραν τις αντίστοιχες λέξεις οι 
Τούρκοι, τότε θα ήταν σίγουροι, ότι ο επιλεγόμενος Βαρσάμης 
ήταν πράγματι Τούρκος.  Αυτός, όμως, είπε τις λέξεις με 
τέλεια   προφορά  επειδή, όπως  λέγανε,  εκ  καταγωγής  ήταν  

πρόσφυγας γεννημένος στην Ήπειρο, ήταν εγγράμματος και 
ήξερε πολύ καλά τα  ελληνικά.. 
  Τότε, οι  'Έλληνες πατριώτες θέλησαν, να δοκιμάσουν άλλο 
τρόπο, λίγο πιο "πρακτικό", για να αποκαλύψουν την 
ταυτότητα του Τούρκου. Τον παρακάλεσαν, να τους δείξει το 
"ανδρικό  του  μόριο", για να δουν,  αν  είναι  κομμένο, επειδή 
ως  γνωστόν όλοι οι μουσουλμάνοι κάνουν περιτομή. 
    Ο  πράκτορας  με  σκυμμένο  κεφάλι  είπε  στα  παλικάρια,  
ότι δεν  κατεβάζει   το παντελόνι  του, γιατί  πράγματι  είχε  
περιτομή,  "σουνέτι".  Μικρός, πρόσθεσε,  είχε μείνει ορφανός 
και τον πήρε στη δούλεψή του κάποιος Τούρκος, ο  οποίος  
του  έκανε    την περιτομή.  Λέγοντας όμως αυτά  προσπάθησε  
με  τον αναπτήρα  του,  να  κάνει  κάποιο σινιάλο     στους 
συντρόφους του, που φαίνεται ήταν ειδοποιημένοι και τον 
είχαν ακολουθήσει από μακριά. 
   Οι δικοί μας δεν πίστεψαν  τη  δικαιολογία του για την 
περιτομή και φυσικά αμέσως αντελήφθησαν την ύποπτη 
κίνηση που έκανε. Ευθύς, αμέσως, προσπάθησαν να 
συλλάβουν το Βαρσάμη και αυτός επιχείρησε, να   
χρησιμοποιήσει  το  πιστόλι  του,  που  είχε  κρυμμένο. Αλλά,  
οι  Βουτσάδες    που κατάλαβαν την κίνησή του, πρόλαβαν, 
τον πυροβόλησαν αυτοί πρώτοι και  τον σκότωσαν. Στη 
συνέχεια τον έψαξαν, για να βεβαιωθούν για την ταυτότητά 
του. Και πράγματι βεβαιώθηκαν, απ’ το «σουνέτι». 
     Το  σώμα  του το τοποθέτησαν  σε φυσική κρύπτη, σε μια 
πλαγιά, για να μη βρεθεί  εύκολα από τους δικούς του, οι 
οποίοι δεν  είχαν πλησιάσει αρκετά κοντά και μάλλον δεν 
είχαν οπτική επαφή μαζί του, όταν αυτός συνάντησε τους 
Βουτσάδες. 
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      Αλλά, όπως φάνηκε, υπήρχε προσυνεννόηση  με την  
υπηρεσία  του και τον Τουρκικό στρατό και  αυτοί  περίμεναν  
ενημέρωση  για  τα  αποτελέσματα της νυχτερινής  επίσκεψης 
του συνταγματάρχη στο λημέρι των Ελλήνων.  
     Έτσι,  όταν οι ώρες πέρασαν κι ο συνταγματάρχης δεν 
φάνηκε,  το τουρκικό   ιππικό  πήγε, συνέλαβε την Κυριακή 
Βουτσά και τη μετέφερε στα  Μάλγαρα.  
       Οι  Τούρκοι  επειδή φοβόντουσαν, ότι κατά τη διαδρομή 
από το Εύανδρο προς   τα  Μάλγαρα  οι  αντάρτες πιθανόν να 
ετοίμαζαν απαγωγή της  Κυριακής, την μεταμφίεσαν    κι έτσι 
τη μετέφεραν πάνω σε άλογο μέχρι την πόλη.    

 Η ομάδα του Χαράλαμπου Βουτσά, που ήταν και συγγενής 
του άντρα της Κυριακούλας, έμαθε για τη σύλληψή της και 
έστησαν καρτέρι στη διαδρομή, που φρόντισαν να μάθουν, για 
να απαγάγουν τη συλληφθείσα. Αλλά, ξεγελάστηκαν οι 
αντάρτες από το τέχνασμα,  που εφάρμοσαν οι Τούρκοι.  

Οι απαγωγείς την έντυσαν με στρατιωτικά ρούχα και 
καβάλα σε άλογο την πήρανε μαζί τους. Οι αντάρτες δεν 
υποψιάστηκαν, ότι θα την μεταμφίεζαν. Δεν αναγνώρισαν τη 
γυναίκα. Νόμισαν, ότι  φυγαδεύτηκε με άλλο τρόπο κι έτσι 
έφυγαν άπρακτοι. 

Αργότερα, έμαθαν για το τέχνασμα, αλλά ήταν αργά. Η 
Κυριακούλα Βουτσά εκείνη τη μέρα δεν θα την ξεχνούσε 
ποτέ. Τα βασανιστήρια που υπέστη, δεν είχαν ούτε αρχή ούτε 
τέλος! 
 
 

 
 
 

Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΟΥΤΣΑ. 
     Η τούρκικη αστυνομία, όταν  έμαθε  τη  δράση  του 
καπετάν- Βουτσά, έστειλε δύο χωροφύλακες, μια μέρα που 
ήξερε, από πληροφοριοδότες που είχε, ότι βρισκόταν στο σπίτι 
του, για να τον συλλάβουν. 'Ήταν  σούρουπο κι ο Βουτσάς 
άρμεγε τα ζώα του μαζί με τη γυναίκα του. Οι χωροφύλακες 
με προτεταμένο το όπλο τον πλησίασαν  και του  ζήτησαν να 
παραδοθεί. Ο Βουτσάς γύρισε προς  τον ένα και του είπε στα 
τουρκικά: 
  -'Εβετ αγατζήμ, μάλιστα αγά μου, παραδίνομαι  κι έκανε πως 
σηκώνει τα χέρια. 
    Αλλά,  με μια ξαφνική κίνηση και γεροδεμένο παλικάρι 
όπως ήταν, άρπαξε το όπλο του Τούρκου και τον έσπρωξε. Ο 
χωροφύλακας σαστισμένος, δεν περίμενε αυτή τη 
συμπεριφορά κι  έπεσε κάτω. Ο Βουτσάς εκμεταλλευόμενος 
το ξάφνιασμα προσπάθησε να φύγει. Ο  δεύτερος  
χωροφύλακας όμως πρόλαβε, παρά  τη  σαστιμάρα  του  από  
την απροσδόκητη συμπεριφορά του Βουτσά, και πυροβόλησε. 
Η βολίδα  βρήκε το Βουτσά  στο    στήθος ελάχιστα κάτω από 
την   καρδιά.  
     Ο τραυματίας, παρά το βαρύ τραύμα του, έτρεξε όσο 
μπορούσε και κατάφερε,  να φτάσει σε συγγενικό του  σπίτι, 
όπου του  προσφέρθηκαν  οι  πρώτες  βοήθειες.   
   Οι χωροφύλακες μετά τον πυροβολισμό έσπευσαν, να 
ανεβούν στα άλογά τους και να εξαφανιστούν,  γιατί ήταν 
σίγουροι, ότι οι σύντροφοι του Βουτσά  ακούγοντας τον 
πυροβολισμό θα έκαναν σίγουρα την εμφάνισή τους.  

    Την άλλη μέρα ο τραυματίας μεταφέρθηκε στα 
Μάλγαρα, στο Χατζηδαμιανό το  φαρμακοποιό, όπου 
νοσηλεύτηκε κρυφά για αρκετό καιρό. 
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    Με πόση ανακούφιση και με τι χαρά δέχτηκαν οι 
Ανατολικοθρακιώτες το μήνυμα της απελευθέρωσής τους το 
1920, όταν ο ελληνικός στρατός υποχρέωνε τον Τζαφέρ 
Ταγιάρ, να συνθηκολογήσει και να εγκαταλείψει την 
Ανατολική Θράκη! 
    Από το πολύ μακρινό 1361, τότε, που για πρώτη φορά 
πατούσε Τούρκου ποδάρι στα άγια χώματα της Θράκης μας, 
μέχρι και τον Ιούλιο του 1920, σχεδόν  εξακόσια  ολόκληρα 
χρόνια, χρόνια μαύρης σκλαβιάς, η χιλιοβασανισμένη   καρδιά 
του ραγιά, για πρώτη φορά ανάπνεε τον πολυπόθητο αέρα της 
λευτεριάς. 
     Στις 28 Ιουλίου 1920 υπογράφηκε η συνθήκη των Σεβρών. 
Με τη συνθήκη αυτή παραχωρήθηκε στην Ελλάδα ολόκληρη η 
Δυτική και η Ανατολική Θράκη, μέχρι τα πρόθυρα της 
Κωνσταντινούπολης. 
        Ο τότε βασιλιάς της Ελλάδας Αλέξανδρος επισκέφτηκε  
για 
 πρώτη φορά τις απελευθερωμένες περιοχές. Παντού τον 
υποδέχτηκαν με δάκρυα χαράς. Γκιμουλτζίνα (Κομοτηνή), 
Δεδέαγατς, (Αλεξανδρούπολη), που πήρε το όνομά του, 
Διδυμότειχο, Σαράντα Εκκλησιές, Ραιδεστός, Αδριανούπολη 
για πρώτη φορά έγιναν πόλεις της νεότερης ελληνικής 
επικράτειας. 
        Οι ελληνικοί πληθυσμοί τους με κάθε τρόπο εξέφρασαν 
την ανείπωτη χαρά τους και ξεσήκωσαν θύελλες εκδηλώσεων 
για τη μεγάλη τους ευτυχία και τίμησαν το βασιλιά τους. 
 
   Οι εφημερίδες της εποχής έγραφαν: 

«Η είσοδος του Αλεξάνδρου στην Αδριανούπολη ήταν 
θριαμβευτική. «Από της Γέφυρας μέχρι της Μητροπόλεως 

εκάλυπτον την λεωφόρον και τας παρόδους τα πλήθη των 
κατοίκων της Αδριανουπόλεως. Το θέαμα του λαού 
ζητωκραυγάζοντας, ραίνοντας με άνθη τον βασιλέα και την 
ακολουθίαν εν απεριγράπτω ενθουσιασμώ, ήτο 
μεγαλοπρεπές και συγκινητικό. Η πομπή κατηυθύνθη εις 
Μητρόπολιν, όπου μετά την δοξολογίαν και το 
πολυχρόνιον του Βασιλέως και Κυβερνήτου όλον το 
εκκλησίασμα εν εκδήλω συγκινήσει ήκουσεν τον 
εμπνευσμένον λόγον του Μητροπολίτου Πολυκάρπου, 
αρχόμενον ούτω: 
  -Είναι όνειρον ή πραγματικότης  ό,τι βλέπουν οι οφθαλμοί 
μου; 
……………………………………………………… 
   Κανείς από τους παρευρισκομένους δεν μπόρεσε να 
συγκρατήσει τα δάκρυά του...» 

Αλίμονο! 
     Το όνειρο δεν έμελλε να κρατήσει πολύ. Φαίνεται, πως 
βάσκανη μοίρα ήθελε τον τόπο, να πέσει και πάλι στα χέρια 
του Αγαρηνού. 

Μόλις δυο χρόνια έμεινε ελεύθερη η πολύπαθη Ανατολική 
Θράκη. Πριν ακόμη προλάβει, να οργανωθεί και να 
ενσωματωθεί στην Ελλάδα. Προτού συνηθίσουν οι κάτοικοί 
της τη νέα κατάσταση, τις νέες ονομασίες χωριών και πόλεων, 
που δόθηκαν απ’ τους Έλληνες, ιδού η κατάσταση 
ανατρέπεται. 

 
Αύγουστος 1922. 
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Ο Ελληνικός Στρατός που μάχονταν στη Μικρά Ασία για τη 
Μεγάλη Ιδέα, τη δημιουργία της Ελλάδας των τριών ηπείρων 
και των πέντε θαλασσών, δεν ήταν δυνατόν, ν’ αντέξει τον 
πολυχρόνιο αγώνα,  που διεξήγαγε και το μέτωπο κατέρρευσε. 

Και από την κατάρρευση αυτή τα αποτελέσματα ήταν 
ολέθρια!  

 
     Ας επανέλθουμε όμως στα  κύρια πρόσωπα της ιστορίας 
μας. Είδαμε, ότι ο Χρήστος  με την αδελφή του και τη νύφη 
του επέστρεψαν στην Πασιθέα  μετά το Θάνατο του Κωσταντή 
αλλά, μετά την απελευθέρωση της Θράκης, όταν πια 
«άνοιξαν» τα σύνορα.  Είδαμε και πώς συναντήθηκαν οι  
ξενιτεμένοι με τους δικούς τους. 

Μετά το συγκινησιακό φόρτο των πρώτων ημερών, που 
ήταν εξάλλου φυσιολογικός, η ζωή στην ελεύθερη Πασιθέα, 
σιγά -σιγά  άρχισε, να βρίσκει τον παλιό  γνώριμο ρυθμό της. 
Τα αδέλφια Χρήστος και Παρασκευή προσπάθησαν,  να 
φτιάξουν τη ζωή τους στα μέρη τους πλέον και με τους 
ανθρώπους που γνώριζαν. 

  Η Χρυσή με το παιδί της, τη μικρή Νεραντζούλα, γύρισε 
στους γονείς της, χήρα πλέον, αφού ο άνδρας της είχε πεθάνει 
στην Παλιά Ελλάδα. Το μόνο στήριγμα που μπορούσε να έχει 
στο εξής, ήταν οι γονείς της και τα αδέλφια της.      

Μελλοντικά, ίσως τα πράγματα να άλλαζαν. Προς το 
παρόν, όμως, όλοι προσπαθούσαν, να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση. Αλλά, ήταν και καιρός πλέον «κάποιοι» να 
ζευγαρώσουν, είτε ήταν ελεύθεροι, είτε βρισκόντουσαν σε 
χηρεία.  

Και πράγματι.  

Η  αδελφή   του  Κωσταντή   και     κουνιάδα  της Χρυσής,   
η Ασημένια, που ήταν παντρεμένη με το Στέφανο Λαγάκη,  
ξαφνικά πεθαίνει και αφήνει ορφανά  τα τρία παιδιά της, τη 
Σοφία , το Χρήστο και τον Κώστα.  

Στην ίδια μοίρα όμως ήταν, όπως κι εμείς γνωρίσαμε και η 
Χρυσή. Ήταν χήρα με ένα κοριτσάκι. 

Κι εδώ φαίνεται η μοίρα αποφάσισε, να παίξει το δικό της 
παιχνίδι. Τα δύο «μπατζανάκια», ο Στέφανος και η Χρυσή,  
αντιμετωπίζοντας το ίδιο πρόβλημα, της έλλειψης  μάνας για 
τα παιδιά του ο Στέφανος και της έλλειψης προστάτη για την 
κόρη της η Χρυσή, μια μέρα, που «κατά τύχη» βρέθηκαν μαζί, 
αποφάσισαν,  να ενώσουν τη μοίρα τους και να κάνουν μια 
καινούργια οικογένεια. Έτσι, η μικρή Νεραντζούλα είχε τώρα 
άλλα τρία αδέλφια. Σε λίγο καιρό,  η νέα πλέον οικογένεια θα 
αποκτούσε δύο νέα μέλη, δίδυμα κορίτσια, τα οποία όμως δεν 
επέζησαν. Μετά από καιρό στην οικογένεια ήλθε να προστεθεί 
ένα  ακόμη παιδί, ένα αγόρι που θα έπαιρνε το όνομα, 
Νικόλας. 

Ο Χρήστος  Ασημενάκης τώρα πια που ο τόπος και οι 
άνθρωποι χαίρονταν την ελευθερία τους, ασχολήθηκε με τα 
κοινά και έγινε πάρεδρος στην Πασιθέα. Η αδελφή του, η 
Παρασκευή, θα δούμε, πώς με επεισοδιακό τρόπο βρήκε το 
ταίρι της,  τον Παναγιώτη  Λελίδη σε ένα πανηγύρι της «Αγίας 
Κυριακής», όπου είχε πάει,  σε ένα γειτονικό χωριό, στο 
Ύσσωπο. 

 
Ανέκαθεν,  το πανηγύρι στο χωριό αυτό ήταν ξακουστό  

στην περιοχή και μάζευε πολύν κόσμο. Ακόμη και 
μουσουλμάνοι, που πήγαιναν, να διασκεδάσουν αλλά και 
αρκετοί να προσκυνήσουν, επειδή πίστευαν κι αυτοί, όπως οι 
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χριστιανοί, πως η χάρη Της ήταν θαυματουργή. Τώρα όμως, 
που  ο τόπος ήταν ελεύθερος, η κοσμοσυρροή προμηνυόταν 
άνευ προηγουμένου. Και πράγματι  έτσι  ήταν. 

Οι προσκυνητές από τα γειτονικά χωριά κατέφθασαν από 
την παραμονή, για τον εσπερινό και διανυκτέρευσαν  στην 
αυλή της εκκλησίας, για να παρευρίσκονται ανήμερα στη θεία 
λειτουργία αλλά και στο «κουρμπάνι», που θα μοιραζόταν 
δωρεάν σε όλους, αμέσως μετά την απόλυση. 

Το πανηγύρι γινόταν προς τιμήν της «Αγίας Κυριακής» της 
«πολιούχου» εκκλησίας  του χωριού. Ο κόσμος για πρώτη 
φορά μετά την απελευθέρωση ήλθε, να προσκυνήσει τη χάρη 
Της, χωρίς το φόβο του Δυνάστη,  αλλά και να Την 
ευχαριστήσει, για το θείο δώρο της Ελευθερίας που επιτέλους 
απολάμβανε! 

Εφέτος, επειδή η γιορτή της Αγίας έπεφτε καθημερινή κι 
όχι Κυριακή, ήταν δε προσκεκλημένος του ιερέα του χωριού, 
για να συλλειτουργήσει κι ο παπα-Τριαντάφυλλος, όλα τα 
μέλη  της οικογένειας του ιερωμένου της Πασιθέας βρέθηκαν, 
να είναι προσκυνητές στη χάρης Της. 

Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τη χρονιά αυτή έγινε ακόμη 
πιο λαμπρή, μια και ο Μητροπολίτης της περιοχής ήρθε να 
ιερουργήσει συμμετέχοντας κι αυτός στην τοπική αυτή γιορτή. 

Είναι γνωστό, ότι η χαρά κάθε ιεροκήρυκα,  αλλά πολύ 
περισσότερο κάθε Μητροπολίτη, όταν του δοθεί ευκαιρία, 
είναι, να πει όσα περισσότερα μπορεί    και μάλιστα, όταν το 
ακροατήριο είναι πολυπληθές, το κήρυγμα να είναι γεμάτο 
διδαχές  αλλά και πατριωτικές κορώνες. 

Κι ο «Δέσποτας» δεν άφησε την ευκαιρία, να πάει χαμένη. 
Αφού πρώτα αναφέρθηκε στη ζωή της Αγίας Κυριακής,  
συνέχισε στο μεγάλο γεγονός της  απελευθέρωσης της Θράκης 

και τα τρέχοντα γεγονότα στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. 
Δεν παρέλειψε, να αναφερθεί και στο ιστορικό της απαγωγής 
της σκλάβας Ελληνοπούλας χάρη της οποίας καθιερώθηκε, να 
γίνεται κουρμπάνι  στον Ύσσωπο μετά την πανηγυρική 
απόλυση της Θείας Λειτουργίας της Αγίας Κυριακής.   

Ας  δούμε τι,  περίπου, είπε ο σεβασμιότατος: 
«  Αγαπητοί μου αδελφοί! 
»  Αν και σε πολλούς από σας είναι γνωστή η ιστορία, θα 

την επαναλάβω, για να τη μάθουν οι νεότεροι και οι ξένοι, 
αλλά και να τη θυμηθούν οι παλιοί. Είναι μια αληθινή ιστορία, 
όπου προς δόξαν  Κυρίου η «Θεία Πρόνοια» φανερώθηκε την 
κρίσιμη ώρα και όταν έπρεπε. 

»  Πριν από πολλά -πολλά  χρόνια ένας μωαμεθανός έτυχε, 
να δει  μια  πανέμορφη κοπέλα σε τούτο το χωριό και την 
αγάπησε τρελά.  Η κοπέλα, όμως, μεγαλωμένη με 
Ελληνοχριστιανική αγωγή  δεν ανταποκρίθηκε, όπως ήταν 
φυσικό,  στην αγάπη του αλλόθρησκου. Για να γλιτώσει, 
μάλιστα, από πιθανά μπερδέματα, μια και ήταν και σε ηλικία 
γάμου, ανέφερε στους δικούς της για τις ενοχλήσεις,  που είχε 
από τον αλλόθρησκο νέο. Η οικογένεια  φρονίμως ποιούσα  
σκέφτηκε πως, για να αποφύγει μελλοντικούς μπελάδες με τον 
μουσουλμάνο, έπρεπε να βρεθεί ένας καλός νέος, χριστιανός 
όμως, να γίνει ο γάμος ή τουλάχιστον αρραβώνας, για να 
αποθαρρυνθεί  ο αλλόθρησκος ερωτύλος. 

» Πραγματικά, δεν άργησε, να βρεθεί ένα καλό παλικάρι. Ο 
αρραβώνας  της κοπέλας όμως κάθε άλλο παρά αποθάρρυνε το 
μωαμεθανό. Αυτός επιδεικτικά παρενοχλούσε την κοπέλα και 
απειλούσε, πως θα την απαγάγει. Και όπως αποδείχτηκε οι 
απειλές του δεν ήταν μόνο απειλές. Προχώρησε και σε 
πράξεις! 
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 » Ήταν, καλή ώρα,  όπως σήμερα, παραμονή της χάρης 
Της. Όλο το απόγευμα κατέφθαναν προσκυνητές από τα γύρω 
χριστιανικά χωριά. Ήταν άλλες εποχές τότε. Όπως όλοι μας 
θυμόμαστε, τότε οι σκλάβοι θεωρούσαν ευκαιρία, να βρεθούν 
με άλλους Έλληνες, να ανταλλάξουν σκέψεις, να γλεντήσουν, 
όσο τους επέτρεπε ο κατακτητής, αλλά και να προετοιμάσουν 
κάποια σχέδια για πιθανή μελλοντική απελευθέρωση του 
ευλογημένου τόπου μας. 

» Ο Εσπερινός δεν είχε αρχίσει ακόμη και ο κόσμος 
προσέρχονταν στην εκκλησία ακολουθώντας  τους δρόμους 
και τα σοκάκια του χωριού. Η κοπέλα της ιστορίας μας, η 
Κίτσα, ντυμένη στα γιορτινά με μια φίλη της, βγήκε από το 
σπίτι  της  και  μαζί πήραν το δρόμο για την εκκλησία. 

»  Οι κοπέλες βάδιζαν αμέριμνα κουβεντιάζοντας. Πότε –
πότε ακουγόταν το νεανικό τους γέλιο. Η ανεμελιά και το 
κρυστάλλινο γέλιο όμως κάποια στιγμή σταμάτησαν ξαφνικά, 
όταν μπροστά τους εμφανίστηκαν καβάλα σε δυο άλογα ο 
ερωτευμένος μουσουλμάνος και ένας φίλος του. 

» Για κακή τύχη των κοριτσιών τη στιγμή εκείνη δεν 
φαινόταν κανένας άλλος συγχωριανός ή άλλος  χριστιανός 
προσκυνητής εκεί κοντά. 

» Ο μωαμεθανός θεώρησε ιδανική τη στιγμή και  αμέσως 
έθεσε σε εφαρμογή τα άνομα σχέδιά του.  

» Τα κορίτσια κατάλαβαν τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν, 
επειδή ο αλλόθρησκος  πολλές φορές το είχε δηλώσει, ότι θα 
απήγαγε την Κίτσα. Γι αυτό και  η πρώτη αντίδρασή τους 
ήταν, να αγκαλιαστούν σφίγγοντας η μια την άλλη.   

» Οι νεαροί όμως φαίνεται πως ήταν αποφασισμένοι. Ο 
επίδοξος απαγωγέας κατέβηκε από το άλογό του και άρπαξε 
την Κίτσα  λέγοντας  στο φίλο του: 

» -Αχμέτ, αυτή είναι η νεράιδα μου. Τώρα θα δεις, ουρί του 
παραδείσου,  πρόσθεσε απευθυνόμενος και στην Κίτσα, ποιος 
είναι  ο Αλή! 

» Η Κίτσα παρά τις προσπάθειες τις δικές της αλλά και της 
φίλης της δεν κατάφερε, να απαγκιστρωθεί από τον απαγωγέα 
της.  Αυτός με τη βοήθεια και του φίλου του με μια κραυγή 
θριάμβου  ανέβασε την κοπέλα στο άλογο και κεντρίζοντάς το 
με τα σπιρούνια όρμησε προς την έξοδο του χωριού. 

» Η κοπέλα, αγαπητοί μου,  ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν 
είχε βγάλει  ούτε μιλιά από φόβο και σαστιμάρα, τώρα 
συνειδητοποιώντας, ότι αυτό που της συνέβαινε,   προοιώνιζε 
ολέθρια αποτελέσματα για το μέλλον της, έβγαλε μια 
σπαρακτική κραυγή. 

» - Βοήθεια, χωριανοί!  Ταυτόχρονα ικέτεψε τη χάρη Της.   
-Αγία μου, απάλλαξέ με από αυτό το καταραμένο σκυλί! 
»  Ο συνοδός του Αλή είχε μείνει λίγο πίσω, προφανώς για 

να καλύπτει τον φίλο του. Εκείνη τη στιγμή όμως, κάποιοι 
ίσως άκουσαν την κραυγή  της Κίτσας και εμφανίστηκαν στη 
γωνιά του δρόμου. Τότε ο Αχμέτ έριξε δυο μπαταριές, δυο 
πυροβολισμούς στον αέρα,  για να τρομάξει τους χωρικούς, 
που έρχονταν να βοηθήσουν  την κοπέλα που κινδύνευε. 

»  Αλλά,  το άλογο του απαγωγέα τρόμαξε από τον ξαφνικό 
κρότο των πυροβολισμών και ενώ προς στιγμήν 
κοντοστάθηκε, στη συνέχεια σηκώθηκε  όρθιο στα πίσω του 
πόδια. Το αποτέλεσμα από το απροσδόκητο αυτό σταμάτημα, 
την αδεξιότητα του αναβάτη, αλλά  και την αντίδραση της 
κοπέλας, που με  μια φοβερή δαγκωνιά στο δεξί χέρι ανάγκασε 
τον απαγωγέα, να χαλαρώσει κάπως τον εναγκαλισμό, ήταν να 
χάσει τον έλεγχο και να βρεθούν και οι δυο κάτω από το 
άλογο, σε ένα χαντάκι. Το άλογο απελευθερωμένο από τους 
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αναβάτες του άρχισε, να τρέχει αφηνιασμένα. Ο φίλος του 
απαγωγέα βλέποντας, ότι  αυτοί που τους ακολουθούσαν δεν 
ήταν ένας και  δυο αλλά αρκετοί και μάλιστα κάποιοι 
κρατούσαν και ντουφέκια, απ΄ αυτά που όλοι μας κρύβαμε για 
την κακή την ώρα,  έφυγε καλπάζοντας. 

» Οι πεσμένοι όμως φαίνεται, πως ανταμείφθηκαν ο 
καθένας κατά τα έργα του. Ο μουσουλμάνος πέφτοντας 
χτύπησε θανάσιμα το κεφάλι του σε μια μεγάλη πέτρα που 
έτυχε εκεί και έμεινε στον τόπο. Ήταν η τιμωρία του. Η αθώα 
κοπέλα σαν από θαύμα δεν έπαθε σχεδόν τίποτα. Αυτή, έπεσε 
πάνω σε κάτι βατιές και γρατσούνισε μόνο τα χέρια και τα 
πόδια της. 

» Η Αγία έκανε το θαύμα της!  Δεν επέτρεψε στον 
αλλόθρησκο,  να μολύνει την πιστή ικέτιδά της. 

» Γι αυτή, λοιπόν τη σωτηρία της Κυριακίτσας, αγαπητοί 
μου χριστιανοί,  ο πατέρας της την επομένη, ανήμερα της 
χάρης Της, έσφαξε ένα μεγάλο μοσχάρι,  για να γλεντήσουν 
όλοι οι προσκυνητές. Και  από τότε κάθε χρόνο καθιερώθηκε 
σαν έθιμο, να γίνεται το κουρμπάνι, που απολαμβάνουμε 
σήμερα όλοι μας. 

» Γι αυτό λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, ας είμαστε πιστοί  
στη χάρη Της, όπως ήταν η κοπέλα της ιστορίας μας και θα 
έχουμε την ευλογία Της. Και αν την παρακαλέσουμε απ’ τα 
βάθη της ψυχής μας, ένα θαύμα μπορεί, να υπάρξει και για τον 
καθένα μας. 

» Αλλά, τώρα που ο Πανάγαθος μας χάρισε επιτέλους την 
πολυπόθητη λευτεριά μας, ας είμαστε μεγάθυμοι και όχι 
μνησίκακοι, ας είμαστε φιλάνθρωποι κι όχι  απάνθρωποι,  ας 
αγαπήσουμε και τους εχθρούς μας ακόμη, όπως έκανε κι ο 
Κύριος μας, ο  Ιησούς Χριστός.   Αμήν». 

 Μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας ο κόσμος  αφού 
πήρε το αντίδωρο απ’ το χέρι του Μητροπολίτη κατευθύνθηκε 
στο χώρο, που ήταν τα καζάνια με το φαγητό και ήταν από 
ώρα  έτοιμο για διανομή. 

Εκεί, σε μια μικροπαρεξήγηση για την προτεραιότητα, 
ποιος θα πάρει πρώτος φαγητό, που αποδείχτηκε μοιραία,  
γνωρίστηκε η Παρασκευούλα Ασημενάκη με τον Παναγιώτη 
Λελίδη, ο οποίος δεν άργησε,  να γίνει ο άνδρας της ζωής της. 

 
Παρά τις παραινέσεις των Αρχόντων,  θρησκευτικών, 

πολιτικών και στρατιωτικών, να τηρηθεί το ήπιο κλίμα στην 
περιοχή και να φανεί η διαφορά πολιτισμού ανάμεσα στους 
λαούς, εν τούτοις δεν έλειψαν γεγονότα και τριβές ανάμεσα σε 
ανθρώπους, που χρόνια έζησαν την καταπίεση και τώρα  κατά 
κάποιον τρόπο δικαιολογούνταν, να βγάλουν απωθημένα 
αιώνων.   Δεν ήταν δυνατόν τώρα που οι ρόλοι άλλαξαν και ο 
ραγιάς έγινε αφέντης, κυρίως στα χωριά, να μη δημιουργηθούν 
κάποιες καταστάσεις. Ευτυχώς ήταν  μικροεπεισόδια, που 
ξεπερνιόνταν με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων αλλά 
κυρίως  των Αρχών.   
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Η  ΦΥΓΗ 
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  Όμως τα γεγονότα τρέχουν. Ο πόλεμος στη Μικρά 

Ασία συνεχίζεται. Ο Ελληνικός Στρατός έφθασε στα 
πρόθυρα της Άγκυρας. Η συντριβή του προαιώνιου  
εχθρού, του «Μεγάλου Ασθενούς»,  θα ήταν οριστική, αν τα 
συμφέροντα των «Μεγάλων»  δεν  επέβαλαν το αντίθετο. 
Δηλαδή τη σωτηρία της ετοιμόρροπης Τουρκίας. 

Σε αυτό όμως συνέβαλαν και αρκετά λάθη των 
πολιτικών της Ελλάδας, οι οποίοι δεν είδαν τις συγκυρίες, 
δεν εκτίμησαν όπως έπρεπε καταστάσεις και προχώρησαν 
σε αποφάσεις, που υπήρξαν ολέθριες όχι μόνον για την 
υπόθεση της Μικράς Ασίας αλλά γενικά του Ελληνισμού. 

Και συνέβη η  Μικρασιατική Καταστροφή τον Αύγουστο 
του 1922. Ακολούθησε η Συνθήκη της Λωζάνης, σύμφωνα 
με την οποία η Ελλάδα υποχρεώθηκε να εκκενώσει την 
Σμύρνη και την Ανατολική Θράκη και να προβεί σε 
ανταλλαγή των πληθυσμών.      

Έτσι οι Έλληνες της Μικρασίας ήρθαν στην Ελλάδα και 
οι μουσουλμάνοι της Ελλάδας πήγαν στην Τουρκία. 

Τα σύνορα της Ελλάδας και πάλι υποχωρούσαν και 
οριζόταν ο Έβρος ποταμός σαν φυσικό όριο, σύνορο, 
ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.  

Εν τω μεταξύ  τα γεγονότα στη Θράκη διαδέχονταν το 
ένα το άλλο. Ο Ελληνικός στρατός προήλαυνε και οι 
πόλεις της Θράκης η μία μετά την άλλη, Ξάνθη,  

Γκιμουλτζίνα   (Κομοτηνή), Δεδέαγατς   
(Αλεξανδρούπολη) τον υποδέχονταν σαν απελευθερωτή 
τους ντυμένες στα γαλανόλευκα. 

Στις 10  Αυγούστου 1920 στο Δημαρχείο του Παρισινού 
προαστίου των Σεβρών υπογράφηκε η ομώνυμη  συνθήκη. 
Με τη συνθήκη αυτή στην Ελληνική επικράτεια 
ενσωματώνονταν και η Ανατολική και η Δυτική Θράκη. 

Ο άνεμος της ελευθερίας ύστερα από πάρα πολλά χρόνια 
έπνεε    στην πολυβασανισμένη Θράκη. Το Ελληνικό 
στοιχείο, που τόσα είχε υποφέρει, άρχισε να ξεθαρρεύει και 
δειλά -δειλά να επιστρέφει και πάλι στις εστίες του απ΄ τις 
οποίες είχε εκδιωχθεί τόσο βάναυσα.  

Ο Ελληνικός στρατός με την άψογη συμπεριφορά του 
προς όλα τα ετερόκλητα στοιχεία, Χριστιανούς, Εβραίους, 
Μουσουλμάνους, που υπήρχαν στα μέρη που 
καταλάμβανε, ενέπνεε εμπιστοσύνη και παντού τον 
υποδέχονταν ως ελευθερωτή. 

Τα σύνορα της Ελλάδας βρίσκονταν πλέον μια ανάσα 
από τη σκλαβωμένη  ακόμη Κωνσταντινούπολη.   Η χαρά 
του γένους ήταν απερίγραπτη. Πόθοι αιώνων 
πραγματοποιούνταν και  η Ελλάδα πλησίαζε τα φυσικά 
της σύνορα. 

Σύμφωνα με το «Πρωτόκολλο των Μουδανιών», η 
εκκένωση της Ανατολικής Θράκης θα άρχιζε την 30η 
Σεπτεμβρίου 1922 και θα ολοκληρωνόταν  σε δεκαπέντε 
ημέρες. 
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Αλλά, πολύ ενωρίτερα ακόμη, όπως βεβαιώνουν 
αυτόπτες μάρτυρες, μετά την ατυχή έκβαση του μετώπου 
της Άγκυρας και μόλις έγινε γνωστή η είδηση της 
εκκένωσης με το τηλεγράφημα του Βενιζέλου, πανικός 
κατέλαβε τους πάντες. Η φυγή ήταν η μόνη σκέψη, που 
κατείχε όλους τους χριστιανούς. Έβλεπαν, ότι ήταν 
αδύνατο πλέον, να μείνουν σε έναν τόπο, όπου μέχρι 
πρόσφατα, πριν την απελευθέρωση, υπέφεραν τα πάνδεινα 
και  τώρα να γίνουν και πάλι ραγιάδες. Γι αυτό η μόνη 
φράση, που ακουγόταν από όλους και  παντού ήταν: 

-Φεύγουμε! 
Τώρα, άρχιζε μια περίοδος και ένας αγώνας επιβίωσης 

για όλους, που κανένας δεν ήξερε, πόσο θα κρατούσε  και 
ποια έκβαση θα είχε. 

Ιδού, πώς περιγράφει  τη φυγή των ξεριζωμένων 
θρακών ο Κ. Γέρακας στο βιβλίο του «Αναμνήσεις εκ 
Θράκης 1920-1922». 

«Η έξοδος των Ελλήνων Θρακών παρουσίαζε θέαμα, 
όπερ προεκάλει και εις τον μάλλον ψυχρόν παρατηρητήν, 
βαθυτάτην και αλγεινοτάτην  εντύπωσιν. Δια της πόλεως 
Μακράς Γεφύρας (Ουζούν Κιοπρού), οδικού κέντρου  

πολλών περιφερειών, επί ημέρας και νύκτας πολλάς 
διήρχοντο συνήθως πεζή μυριάδες προσφύγων της Μ. 
Ασίας και Θράκης. Κατά κακήν σύμπτωσιν, βροχή ραγδαία 
και χάλαζα, έπληττον τους ατυχείς τούτους πληθυσμούς.  

 

Θα έλεγε τις,  ότι και αυτά  τα στοιχεία της φύσεως 
συνώμοσαν  μετά των φανερών και κρυφίων  εχθρών της 
φυλής προς εξόντωσιν αυτής. Το θέαμα επροξένησε 
βαθυτάτην αίσθησιν εις την Διασυμμαχικήν Επιτροπήν,  η 
οποία μετά καταφανούς ψυχικής οδύνης παρηκολούθη 
άφωνος τας ατέρμονας συνοδείας των προσφύγων. Οι 
πληθυσμοί φεύγοντες εγκατέλειπον  κινητήν περιουσίαν , 
εμπορεύματα, σιτηρά και έπιπλα μεγάλης αξίας». 

 
     Τα άσχημα νέα από το μέτωπο γρήγορα έφταναν 
παντού και το κλίμα πλέον, που επικρατούσε, ήταν 
τραγικό για τους Έλληνες. Τα τούρκικα αποσπάσματα 
άρχισαν, να αποθρασύνονται  και όπως τα όρνεα πετούν 
γύρω από τα θύματά τους, όταν καταλάβουν, ότι δεν τους 
ξεφεύγουν, έτσι και οι Τούρκοι άρχισαν τις παρενοχλήσεις, 
όπου μπορούσαν. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν 
άσχημες καταστάσεις.  
   
  Εμείς, ας παρακολουθήσουμε,  πώς  και πότε οι    
«Πασακιώτες» εγκατέλειψαν τις πατρογονικές τους  εστίες! 
 
 
 
 
 

 
-Τα ‘μαθες τα νέα, πρόεδρε; 
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-Για ποια νέα μιλάς, Στέφανε; 
-Ποια άλλα μωρέ Χρήστο. Για το μέτωπο μιλάω. Λένε, πως 

έσπασε και οι δικοί μας άρχισαν την υποχώρηση. Και ο 
κόσμος πια δεν συγκρατιέται με τίποτε. Όλοι φεύγουν. 
Ξεσπιτώνονται. Παίρνουν τα πιο απαραίτητα και τραβάνε για 
την Ελλάδα. Εμείς τι κάνουμε;  

-Τι κάνουμε; Θέλει και ρώτημα; Ό,τι κάνει όλος ο κόσμος. 
Δεν βλέπεις, ότι μας  εγκατέλειψαν οι σύμμαχοί μας;  Τι να 
περιμένουμε πια. Θα πρέπει, όσο είναι καιρός, να φεύγουμε. 
Προς το παρόν εδώ δεν είχαμε κανένα επεισόδιο. Αλλά δεν 
ξέρεις τι γίνεται αύριο. 

 
 Μετά από χρόνια θυμάται ο Στέφανος Λαγάκης. 
«-Λες και ήταν ανοιχτός ο ουρανός κι άκουσε η μοίρα μας  

την κουβέντα και για να μην έχουμε κι εμείς παράπονο, 
έστειλε ένα απόσπασμα, να μας επισκεφτεί. 

 » Ήταν λίγες μέρες  προτού φύγουμε και  να, εμφανίστηκε 
και  στο χωριό μας, ένα  τούρκικο στρατιωτικό  απόσπασμα   
με  προφανείς  διαθέσεις.  Ήθελαν,  να  ληστέψουν  και  να 
κάψουν το χωριό.  Η ιστορία επαναλαμβανόταν. Η κυρά 
Φωτεινή, μια πολύ θαρραλέα γυναίκα, η  παπαδιά του  παπα-
Τριαντάφυλλου  και  ο μουχτάρης, (πάρεδρος), του χωριού 
Χρηστάκης Ασημενάκης καταλαβαίνοντας τον κίνδυνο, που 
απειλούσε  το  χωριό,  πλησίασαν  τον  Τούρκο 
αποσπασματάρχη και μιλώντας  στη  γλώσσα  του 
προσπάθησαν, να τον αποτρέψουν από τα σχέδιά του. Η 
προσπάθεια πραγματικά πήγε καλά, αφού όμως του έδωσαν 
αρκετά «άσπρα»,  (λίρες),  "μπαξίσι".  

  » Το χωριό σώθηκε. Και μάλιστα, για να αποδίδεται και το 
δίκιο, -όταν υπάρχει,- ο αποσπασματάρχης έδειξε, πράγμα 

σπάνιο για την εποχή και τους Τούρκους, την ανθρωπιά του 
έμπρακτα. Ο ίδιος, χτύπησε με το όπλο του έναν σύντροφό 
του, Τούρκο αντάρτη, όταν αυτός θέλησε,  να πειράξει έναν 
χριστιανό. 

 »  Φαίνεται,  όμως, πως αυτή η σωτηρία  ήταν προσωρινή  
για τους  κατοίκους τουλάχιστον, αφού σε λίγες μέρες οι 
Πασακιώτες εγκατέλειπαν για πάντα το χωριό! 

»   Από μέρες η ανησυχία κατέλαβε τους πάντες. 
» Ήταν παραμονές του «Σταυρού». Ο πρόεδρος της 

Πασιθέας, έχοντας επίγνωση του ρόλου του, του ηγήτορα, 
πήρε την απόφαση, ύστερα κι από πολλές πιέσεις των 
συγχωριανών του, να εγκαταλείψουν το χωριό μετά τη Θεία 
Λειτουργία της Ύψωσης του Τίμιου Σταυρού, στις 14 
Σεπτέμβρη 1922. Κι αυτό το ανακοίνωσε έγκαιρα στους 
συγχωριανούς του, για να υπάρξει συντονισμός και όσο το 
δυνατόν λιγότερα προβλήματα. 

» Και ξημέρωσε η αποφράδα ημέρα! Η Χριστιανοσύνη 
γιόρταζε, την θριαμβευτική Ύψωση του Τίμιου Σταυρού. 
Ήταν τότε, που ο αυτοκράτορας του Βυζάντιου ο Ηράκλειος 
μετά από νικηφόρο πόλεμο με τους Πέρσες επανέφερε το 
σύμβολο της Χριστιανοσύνης, τον Σταυρό,  στους Άγιους 
Τόπους.   

» Και τώρα, ένας Λαός, οι Ανατολικοθρακιώτες,  με την 
ανοχή των ομοθρήσκων του, των λαών της χριστιανικής 
Ευρώπης, αναγκαζόταν, να σηκώσει το δικό του δυσβάστακτο 
σταυρό, το σταυρό της προσφυγιάς. Και δεν ήταν μόνο η 
Πασιθέα, τα Μάλγαρα και κάποια άλλα χωριά. Ήταν 
ολόκληρη η Ανατολική Θράκη. 
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» Οι χωριανοί είχαν συμφωνήσει, να πάνε όλοι, για 
τελευταία φορά, στην εκκλησία του Αγίου Στέφανου και μετά 
τη Θεία Λειτουργία, αφού κοινωνήσουν, να εγκαταλείψουν το 
αγαπημένο τους χωριό, κάνοντας μια μεγάλη φάλαγγα. 

» Ο παπα -Τριαντάφυλλος, οι ψαλτάδες και ολόκληρο το 
εκκλησίασμα σε αυτή την ιστορική Θεία Λειτουργία τέλεσαν 
το ύψιστο καθήκον τους προς το Θεό, αλλά  όλοι με 
δακρυσμένα μάτια και με βαθιά, ολοφάνερη, την απόγνωση 
στο πρόσωπό τους. 

» Ο καλοκάγαθος ιερέας μετά την ανάγνωση του Ιερού 
Ευαγγελίου, προσπάθησε με ραγισμένη φωνή, να εμψυχώσει 
το ποίμνιό του, που σε λίγο θα έπαιρνε το φρικτό δρόμο της 
προσφυγιάς. Μόλις πρόφερε τις λέξεις «αδέλφια μου, ήρθε η 
ώρα να φύγουμε …»  δεν άντεξε! Δεν μπόρεσε, να 
ολοκληρώσει τη φράση του. Μπήκε στο Ιερό Βήμα  και 
ξέσπασε σε ένα βουβό κλάμα. 

» Ο παρευρισκόμενος πάρεδρος του χωριού, ο Χρηστάκης 
Ασημενάκης, τότε ανέβηκε στο «Δεσποτικό» και με βραχνή 
αλλά σταθερή φωνή απευθύνθηκε στους συγχωριανούς του. 
    » - Αδέλφια μου, ας κάνουμε κουράγιο. Αφού ο Θεός το 
θέλησε, να φύγουμε απ’ τον τόπο μας, σφίξτε την καρδιά σας. 
Ίσως είναι μια δοκιμασία προσωρινή. Τώρα, θα φύγουμε.  
Αλλά ποιος ξέρει; Ίσως, στο μέλλον, να ξαναγυρίσουμε. Η 
πατρίδα μας, η Ελλάδα, μετά από τετρακόσια ολόκληρα 
χρόνια κατάφερε να ελευθερωθεί.  Μπορεί,  να ξημερώσουν 
και για μας καλύτερες μέρες. Ας κάνουμε λοιπόν  όλοι μας μια 
ευχή στο Θεό. 
» -Μεγαλοδύναμε! Εσύ, που τα πάντα    εξουσιάζεις,  αξίωσέ   
μας, αυτά που τώρα αφήνουμε, εδώ σ’ αυτόν τον τόπο, πάλι   
με       χρόνια με καιρούς, να ξαναγίνουνε  δικά μας! 

     »-Αμήν, Θεέ μου, ακούστηκε μια μυριόστομη κραυγή  
βγαλμένη απ’ τα χείλη όλων. 
    » Σε λίγο, όλοι θα «κοινωνούσαν». Την ώρα που ο παπάς 
έλεγε το,  «Μετά φόβου, Θεού πίστεως  και αγάπης 
προσέλθετε», όλοι έσπευσαν, αγκαλιάστηκαν μεταξύ τους και 
έλεγαν : 
    » -Συχωρεμένα, αδελφέ, και καλή τύχη, όπου κι αν πάμε! 
Έχει ο Θεός! 
    »  Και κοινώνησαν όλοι. 
    »  Όταν σχόλασε η Θεία Λειτουργία, ο παπα-
Τριαντάφυλλος ζήτησε απ’ τους πιστούς φεύγοντας από την 
εκκλησία, ο καθένας να πάρει μαζί του κι από μια φορητή 
εικόνα ή κάποιο άλλο ιερό κειμήλιο, για να μην πέσει στα 
χέρια των αλλόθρησκων και το βεβηλώσουν. 

» -Χωριανοί, σε μια ώρα ξεκινάμε, υπενθύμισε  κι ο 
πάρεδρος. Ας είμαστε ενωμένοι στο δρόμο, γιατί δεν ξέρουμε, 
τι θα αντιμετωπίσουμε. Θα φύγουμε από τη βόρεια έξοδο του 
χωριού,  από το δρόμο προς τη Μακρά Γέφυρα. 

» Η ώρα ήταν περίπου εννέα. Σε μια ώρα  στο χωριό δεν θα 
υπήρχε καμιά χριστιανική ψυχή.» 
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VI. 
 

ΕΝΑ  ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ  ΚΑΡΑΒΑΝΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Στις δέκα, την ώρα δηλαδή που είχε συμφωνηθεί, να 

ξεκινήσουν, η φάλαγγα ήταν έτοιμη. Κάθε οικογένεια είχε το 
δικό της αμάξι κι επάνω, -Τι να πρωτοχωρέσει;-  ήταν 
τοποθετημένα όλα  τα κινητά περιουσιακά στοιχεία της 
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οικογένειας!  Παπλώματα, κουβέρτες, σεντούκια, εικονίσματα, 
τσουβάλια  αλεύρι ή σιτάρι, ό,τι  έβαζε ο νους σου, το έβλεπες 
εκεί, επάνω στα αμάξια! 

»   Για την πορεία είχαν φροντίσει, τα αμάξια των συγγενών 
να είναι το ένα πίσω από το άλλο.  Έτσι ήταν στη σειρά η μια 
φαμίλια πίσω από την άλλη. 

» Πρώτοι στη φάλαγγα μπήκαν οι Λαγάκηδες, 
ακολουθούσαν οι Ασημενάκηδες, μετά απ’ αυτούς οι 
Χειράκηδες, οι Ματζάρηδες, οι Γιωργαράκηδες, οι 
Σιαψαλάκηδες,  οι  Πανταζήδες,  οι Διαμαντήδες, οι 
Αντρικαίοι  …  Πού να τους θυμηθεί κανείς όλους!  
Τελευταίοι έμειναν  ο παπα –Τριαντάφυλλος και ο πρόεδρος, ο 
Χρήστος Ασημενάκης.  

» Αυτοί θα έκαναν έλεγχο,   μήπως έμεινε κανένας 
ανήμπορος στο χωριό  και αν χρειαζόταν κάποια βοήθεια, θα 
του την έδιναν. 

» Το δρομολόγιο, που θα ακολουθούσε το καραβάνι, θα  
ήταν αυτό, που έκαναν πριν μερικά χρόνια  ο Χρήστος με τα 
αδέλφια του, όταν  λιποτάκτησε ο Κωσταντής από τον 
τουρκικό στρατό και δραπέτευσαν όλοι μαζί για την Παλιά 
Ελλάδα. Δηλαδή θα προχωρούσαν βόρεια προς το Καρτουλί, 
θα περνούσαν δίπλα από το Καβατζίκιοϊ και θα έκαναν την 
πρώτη στάση στη Μακρά Γέφυρα. Από εκεί διασχίζοντας τη 
Μαρίτσα, (τον Έβρο), θα περνούσαν απέναντι στο 
Διδυμότειχο, και μετά θα κατηφόριζαν προς το Δεδέαγατς, την 
Αλεξανδρούπολη.  

» Στην κεφαλή της φάλαγγας μπήκε μια ομάδα ανδρών, ενώ 
άλλες ομάδες στα ενδιάμεσα θα συνόδευαν τα αμάξια και μια 
τελευταία ομάδα ανδρών θα βρισκόταν στο τέλος. Όλες οι 
ομάδες θα έπρεπε, να έχουν τα μάτια τους δεκατέσσερα, για το 

φόβο κάποιας επίθεσης «ατάκτων» ή και κάποιων 
θερμοκέφαλων, που θα ήθελαν,  να εκδικηθούν τους φυγάδες 
χριστιανούς. Και τούτο, γιατί κάποιοι απ’ αυτούς τους είχαν 
πάρει με το στανιό κάποιο κάρο ή κάποιο κοπάδι πρόβατα. (!) 

» Όταν πια όλα ήταν έτοιμα, ο παπα-Τριαντάφυλλος με 
τρεμάμενη φωνή ακούστηκε,  να λέει: 

» -Η Παναγία μαζί μας, αδελφοί! Άιντε, ξεκινάμε!  Καλό 
κατευόδιο σε όλους μας. 

» Κι έτσι, άρχισε μια βασανιστική πορεία, που κανείς από 
τους συμμετέχοντες  δεν ήξερε, πόσο θα κρατούσε και ποιο θα 
ήταν το τέλος   της. 

»- Πού θα κατέληγαν; 
» Με την πίκρα ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων, για τον 

υποχρεωτικό ξεριζωμό, το καραβάνι ξεκίνησε. Επειδή στη 
φάλαγγα δεν υπήρχαν μόνο οι εποχούμενοι, δηλαδή τα μικρά 
παιδιά και οι ανήμποροι γέροντες, αλλά  ακολουθούσαν και 
πεζοί,  άνδρες και γυναίκες, έπρεπε κατά διαστήματα, να 
σταματούν για ανάπαυση και όχι μόνον για τους ανθρώπους, 
αλλά  και για  τα ζώα, που κι εκείνα  χρειάζονταν ξεκούραση. 

» Η πρώτη στάση  έγινε στη Μακρά Γέφυρα. Η πορεία 
μέχρι εδώ έγινε χωρίς επεισόδια. Το μόνο που μπορεί, να 
αναφέρει κανείς, ήταν το θέαμα, που ήταν ολοφάνερο, ότι 
απολάμβαναν οι μουσουλμάνοι βλέποντας τα ατέλειωτα 
καραβάνια των προσφύγων.  

» Η  χαρά τους,  για τη φυγή των γκιαούρηδων,  ήταν 
δύσκολο να κρυφτεί και στα πρόσωπα των περισσοτέρων 
έλαμπε ένα αδιόρατο χαμόγελο. Πολλοί βεβαίως σκέπτονταν. 
«Επιτέλους! Φεύγουν οι γκιαούρηδες! Και τώρα, ήρθε ο  
καιρός για πλιάτσικο!» 
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» Μερικοί  θρασείς επιχείρησαν, να αποδοκιμάσουν  τους 
φυγάδες, πράγμα όμως για το οποίο μετάνιωσαν,  αφού  η 
αντίδραση  των Ελλήνων ήταν άμεση και αποτελεσματική.  
Έπεσε ξύλο χωρίς έλεος. 

» Ένα τέτοιο επεισόδιο, το οποίο παρά λίγο να εξελιχθεί σε 
γενικευμένη σύρραξη, ξέσπασε στο χωριό Καβατζήκιοϊ. Εκεί, 
κάποιοι θερμόαιμοι  θέλησαν, να πειράξουν τους πρόσφυγες. 
Μια μικρή ομάδα ανδρών  μη αντέχοντας την προσβολή, 
έπιασε έναν μουσουλμάνο και άρχισε, να τον «περιποιείται». 
Οι συγχωριανοί του βλέποντας τη δεινή θέση του ανθρώπου 
τους έτρεξαν, να τον βοηθήσουν. Το δικαιολογημένο όμως 
μένος των Ελλήνων ξέσπασε τώρα και εναντίον των 
νεοαφιχθέντων. Σε λίγο  η σύρραξη μεγάλωσε, αφού 
μαζεύτηκε όλος ο ανδρικός πληθυσμός του χωριού σε 
συμπαράσταση των πρώτων. Αλλά και από τη μεριά των 
προσφύγων η αντίδραση ήταν άμεση. Όλοι  οι άνδρες έτρεξαν  
και έδωσαν έναν αγώνα επικράτησης. Οι γροθιές και οι 
κλωτσιές έδωσαν και πήραν. Σίγουρα, θα υπήρχαν θύματα και 
η κατάσταση θα ήταν ανεξέλεγκτη, αν δεν κατέφθανε ένα 
ελληνικό στρατιωτικό απόσπασμα, σαν ο από μηχανής Θεός. 

» Στη θέα των  στρατιωτών μας οι πρόσφυγες 
αναθάρρησαν. Ο επικεφαλής όμως του αποσπάσματος, 
κρίνοντας, ότι  δεν ήταν του παρόντος, να δημιουργούνται 
τέτοια επεισόδια, απευθυνόμενος  στους χριστιανούς είπε: 

» -Αδέλφια, ας μη δώσουμε συνέχεια στο γεγονός. 
Ηρεμήστε και κοιτάξτε  το ταξίδι σας. Οι άνθρωποι είναι 
αγράμματοι, ας μην τους συνεριστούμε. Σας καταλαβαίνω κι 
εσάς  αλλά, ας δείξουμε ανωτερότητα!  Εμείς,  πάντοτε, σαν 
λαός είμαστε πιο … άνθρωποι! 

» Ευτυχώς!  Τα λόγια του αξιωματικού λειτούργησαν 
κατασταλτικά και για τις δυο πλευρές. Οι δικοί μας, 
ικανοποιημένοι απ’ τα λεχθέντα απομακρύνθηκαν  από το 
σημείο  και πήγαν κοντά στις οικογένειές τους αφήνοντας τους 
ένοπλους να προστατεύουν τους μουσουλμάνους. Αλλά και οι 
μουσουλμάνοι  στη θέα των στρατιωτών μας  και μετά την 
πυροσβεστική συμπεριφορά του Έλληνα αξιωματικού, άλλοι 
από φόβο,  άλλοι από σύνεση  έσπευσαν, να εγκαταλείψουν το 
χώρο και να πάνε στα σπίτια τους.    

» Έτσι έληξε το επεισόδιο, χωρίς ευτυχώς θύματα, αλλά με 
αρκετές  εκδορές και πρησμένα μάτια και στα δύο 
στρατόπεδα. Στη Μακρά Γέφυρα βρήκαμε κι άλλα καραβάνια 
προσφύγων. Βρήκαμε και κοντοχωριανούς μας απ’ τα χωριά 
Ύσσωπο και  Εύανδρο. Αυτοί στην πορεία προς την ελευθερία 
προηγήθηκαν κατά λίγες ώρες. Μόλις φτάσαμε εμείς, αυτοί 
ήταν έτοιμοι για αναχώρηση. Είχαν ξεκινήσει ενωρίτερα. Τους 
προλάβαμε όμως και ανταλλάξαμε με κάποιους γνωστούς, που 
είχαμε, μερικές κουβέντες. Πριν αποχωριστούμε ανταλλάξαμε 
και κάποιες ευχές. 

» -Στο καλό να πάτε κι ο Θεός μαζί σας. 
» -Και σε σας καλή τύχη! 
» Η επόμενη στάση ήταν στο Διδυμότειχο. Εδώ συνέβη ένα 

ακόμη περιστατικό, ανάμεσα σε ένα παιδί της δικής μας 
φάλαγγας και ενός ντόπιου Έλληνα, Διδυμοτειανού,  με 
κατάληξη δυστυχώς όχι και τόσο τιμητική για τους ντόπιους. 

» Άκου, πώς περιέγραψε το γεγονός ο αείμνηστος 
Πασακιώτης  Νικόλας  Πανταζίδης.   

«- Έφτασαμ’ στου Διμότ’κου (Διδυμότειχο). Εκεί, 
σταμάτ’σαμ’ να ξικουραστούμ’. Ιγώ είχα καμιά  κουσπενταριά 
κατσίκια  κι τα βόσκαα,  λίγου μακριούτσ’κα  απ’ τς 
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αλλουνούς, αμά  τήραγα κιόλα, να μην είμι πολύ μακριά. Τότις  
ήρθι  κοντά μ’ ένας ντόπιους, Εβρίτ’ς. Φαίνιτι μ’ είδγι μικρόν, 
αρχίν’σι, να με βρίζ’ και με ρώτ’σι,  πού βρήκα τα κατσίκια. 
Γω, κατρήθ’κα απ΄ του φόβου μ’ γιατί ήταν ένας άγριους 
άντρας, μαντραχαλάς κι κόσιαξα (έτρεξα) κοντά σ’ θ’κούς 
μας. Ο Εβρίτ’ς μέχρι να πάου ιγώ στουν πατέρα μ’ πήρι  τα 
κατσίκια κι από δω παν’ κι  οι άλλοι!» 

» Εδώ στο Διδυμότειχο, συνεχίζει  ο Στέφανος,  
αποφάσισαν, να μείνουν περίπου είκοσι οικογένειες. Θέλησαν, 
να εγκατασταθούν εδώ, για να είναι κοντά στα χωριά τους, 
επειδή πίστευαν, ότι γρήγορα θα επέστρεφαν πάλι σε αυτά!  
Φρούδες ελπίδες! 

» Οι περισσότεροι από τους άλλους συνέχισαν την πορεία 
προς την Αλεξανδρούπολη. Πολλές οικογένειες  παρέμειναν 
στην πόλη κι άλλοι στα γύρω χωριά. Το πλήθος, όμως, που 
συγκεντρώθηκε κι εδώ, γιατί δεν ήμασταν μόνο εμείς, οι 
Πασακιώτες, ήταν κόσμος απ’ όλη την Ανατολική Θράκη 
ακόμη κι απ’ τη Μικρά Ασία, ανάγκασε πολλούς, να 
εγκαταλείψουν την πόλη. 

» Ποιος πρώτα να τακτοποιηθεί; Λόγος, λοιπόν, γι 
αποκατάσταση στο Δεδέαγατς δεν γινόταν. Αλλά και ένας 
άλλος λόγος,  εντελώς αντίθετος απ’ αυτόν, που είχαν όσοι 
έμειναν στο Διδυμότειχο, η απομάκρυνση δηλαδή απ’ τα 
πάτρια εδάφη, όσο το δυνατόν μακρύτερα, για να μην τα 
αντικρίζουμε και μας καίγεται η καρδιά, μας έκανε να 
φύγουμε κι από την Αλεξανδρούπολη. Τα  μέρη αυτά, την 
Ανατολική Θράκη, τα νιώθαμε χαμένα για πάντα! 

» -Ήταν έτσι;   Ο καιρός θα το έδειχνε! 
» Ήρθαμε στην περιοχή της Γκιμουρτζίνας  (Κομοτηνής). 

Αρκετές οικογένειες εγκατασταθήκαμε στο χωριό Δοκός. 

Τώρα πλέον, μια και είμαστε στην ελεύθερη Ελλάδα, η 
εγκατάσταση γινόταν με κριτήρια, που κάθε οικογενειάρχης 
έκρινε, ότι τον συνέφεραν και ανταποκρίνονταν στις 
προσδοκίες του.  Το μόνο, που φρόντιζαν οι περισσότεροι, 
ήταν  οι συγγενικές οικογένειες, να παραμένουν μαζί, στην 
ίδια πόλη είτε σε χωριό ή τουλάχιστον σε κοντινά χωριά, για 
να έχουν επαφή μεταξύ τους και σε δεδομένη στιγμή, αν 
χρειαζόταν,  να βοηθήσουν η μια την άλλη. 

» Το χωριό ήταν μικρό και δεν μπορούσε, να «φιλοξενήσει» 
όλους τους πρόσφυγες απ’ την Πασιθέα, που έφτασαν μέχρι 
εδώ. Η διασπορά πλέον ήταν αναπόφευκτη και ήταν μεγάλη. 

» Πολλά χωριά και πόλεις στη Δυτική Θράκη δέχτηκαν  
πρόσφυγες, που θέλησαν, να ριζώσουν εδώ. Εξ άλλου δεν 
ήξεραν, αν πηγαίνοντας αλλού, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας 
θα εύρισκαν καλύτερη τύχη ή αποκατάσταση.  

» Αλλά, βρέθηκαν και οικογένειες, που προχώρησαν και 
στη Μακεδονία  και εγκαταστάθηκαν σε περιοχές της Δράμας, 
των Σερρών, της Θεσσαλονίκης ακόμη και της Δυτικής 
Μακεδονίας, στην Κοζάνη,  την Πτολεμαίδα  και αλλού. 

»  Οι περισσότερες όμως οικογένειες εγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή της Κομοτηνής.  Η πόλη της Κομοτηνής και τα χωριά 
Μπρόκτειο*, Πάμφορο, Διώνη, Ίμερος ήταν οι νέες πατρίδες, 
που θα φιλοξενούσαν τους πρόσφυγες της Πασιθέας! 

 
................................................................................................ 
* Μπρόκτειο, προσφυγικό χωριό που κτίστηκε από τους 

συνταγματάρχες Πρόκτωρ και Τρέλοαρ της Κοινωνίας των Εθνών. 
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VII.  
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  ΦΩΛΙΑΖΟΥΝ 
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 Όπως προαναφέρθηκε, η διασπορά των προσφύγων ήταν 
μεγάλη. Όπου βολευόταν ο καθένας έστηνε και το σπιτικό του. 
Σκέψη για πολυτέλειες δεν γινόταν καν. Πρώτα, θα έπρεπε, να 
βρεθεί ένα κεραμίδι, να στεγαστούν και να βγαίνει το καρβέλι. 
Τα άλλα μπορούσαν, να περιμένουν. 

Ένας γνώριμός μας, Ο παπα-Τριαντάφυλλος, αφού έζησε 
με την οικογένειά του για λίγο χρονικό διάστημα στο Δοκό, 
ένα μουσουλμανικό χωριό, περί τα είκοσι χιλιόμετρα 
βορειοανατολικά της Κομοτηνής και είδε, πως η συμβίωση με 
τους ντόπιους ήταν αδύνατη, λόγω των πολύ συχνών 
προστριβών, που υπήρχαν ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους 
μουσουλμάνους,  θέλησε, να φύγει κάπως μακριά  από τη 
Θράκη, μακριά από τους ιμάμηδες, τα τζαμιά και τα φέσια.  

Πήρε λοιπόν τους δικούς του και κατευθύνθηκε προς τη 
Μακεδονία. Προσπέρασε την  Κομοτηνή, την Ξάνθη και 
έφτασε στη Δράμα.  

Στη Δράμα φιλοξενήθηκε μερικές μέρες σε μια άκληρη 
ηλικιωμένη γυναίκα. Με την παρότρυνση και τη 
συμπαράσταση του Δεσπότη της πόλης, πήγε και 
εγκαταστάθηκε στη Μπέριστα (Φτελιά), ένα χωριό κοντά στο 
Δοξάτο.  

Στη Φτελιά έμεινε μερικά χρόνια, εξακολουθώντας κι εδώ 
να εκτελεί  τα καθήκοντά του ως λειτουργός του Υψίστου. 
Πολλές φορές μάλιστα, επειδή υπήρχαν μεγάλες ελλείψεις 
ιερωμένων, και πολλά χωριά δεν είχαν παπάδες,  με εντολή 
του «Αγίου» της Δράμας,  ιερουργούσε και σε ένα διπλανό 
χωριό, το Μικροχώρι. 

Οι μετακινήσεις από χωριό σε χωριό γινόταν με το «όχημα» 
της εποχής, το γαϊδαράκο και πολλές φορές οι μετακινήσεις 
αυτές ήταν επικίνδυνες, επειδή στην περιοχή υπήρχαν πολλοί 

λύκοι, που έκαναν επιθέσεις ακόμη και σε ανθρώπους. Για το 
λόγο αυτό ο παπα-Τριαντάφυλλος, πάντα, όταν ήθελε, να 
μεταβεί  στο Μικροχώρι για την τέλεση της  κυριακάτικης 
Θείας Λειτουργίας, έπαιρνε συνοδεία, με παρέμβαση του 
Μητροπολίτη στην οικεία στρατιωτική Διοίκηση, έναν ένοπλο 
φαντάρο από γειτονική στρατιωτική μονάδα, για προστασία. 
        Αλλά, «το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον», όπως έλεγε 
χαριτολογώντας ο ίδιος, ο παπάς. Γλίτωσα τη ζωή μου, έλεγε, 
από τους λύκους με τα τέσσερα πόδια, δεν γλίτωσα όμως την 
κόρη μου από έναν άλλο λύκο με δυο πόδια, το γαμπρό μου, 
τον άνδρα της Αθανασίας.  
      Τι είχε συμβεί;  
      Ο παπάς μια Κυριακή μετά την επιστροφή του στο σπίτι 
από την Θεία Λειτουργία, που είχε κάνει στο Μικροχώρι, 
θέλησε να ευχαριστήσει το στρατιώτη – συνοδό για την 
προστασία, που του προσέφερε και τον κάλεσε στο σπίτι, να 
τον φιλέψει κάτι. Η επίσκεψη αυτή στάθηκε μοιραία  για την 
οικογένεια. Ο στρατιώτης είδε την κόρη του παπά, την 
Αθανασία και το θαύμα  δεν άργησε να γίνει. Οι νέοι 
αγαπήθηκαν και ο Στέφανος Ακριβόπουλος, αυτός ήταν ο 
στρατιώτης από τη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, ζήτησε σε γάμο 
την Αθανασία,  την οποία και παντρεύτηκε. 
 
   
    Ο καιρός περνούσε και  η ζωή των προσφύγων στη 
Μπέριστα σιγά –σιγά άρχισε, να βρίσκει  έναν φυσιολογικό 
ρυθμό. Η οικογένεια  εξοικειώθηκε αρκετά με τους κατοίκους 
και τα παιδιά προσπαθούσαν, να κάνουν νέους φίλους, αν και 
αυτό στην αρχή ήταν κάπως δύσκολο.    
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         Μια ημέρα, μια έκπληξη περίμενε τον ιερωμένο. Κάποιοι 
παλιοί γνώριμοι και συγγενείς  του ο Στέφανος Σιαψαλάκης, 
αδελφός του γαμπρού του, του Χριστόφορου Σιαψαλάκη και 
συζύγου της Μαρίας της πρωτότοκης κόρης του και οι παλιοί 
συγχωριανοί, από την Πασιθέα, ο Αθανάσιος Χειράκης και ο 
ιεροψάλτης Χρίστος Καλογουλίδης, που  ζούσαν τώρα στο 
Μπρόκτειο της Κομοτηνής, ήρθαν στη Μπέριστα 

Ο αγαθός ιερέας μόλις είδε τους παλιούς συγχωριανούς και 
συγγενείς του, με ανάμεικτα συναισθήματα χαράς, γιατί 
ξανάβλεπε δικούς του ανθρώπους, αλλά και ανησυχίας μήπως 
συνέβαινε κάτι δυσάρεστο στην κόρη του, τους καλωσόρισε  
και  ρώτησε απευθυνόμενος στον Στέφανο το Σιαψαλάκη.  

-Στεφανάκη, ποιος καλός αέρας σας έφερε εδώ;   Τι 
γίνονται οι χωριανοί; Είναι όλοι καλά; Η Μαρία, η θυγατέρα 
μου, ο άντρας της και αδερφός σου, τα παιδιά τους, τι κάνουν; 

- Παπά μου, η κόρη σου και τα παιδιά της και ο αδελφός 
μου είναι όλοι τους καλά, αλλά  εδώ εμείς ήρθαμε με μια 
αποστολή. Οι χωριανοί μας ανάθεσαν, να έρθουμε εδώ, να σε 
βρούμε και να σε παρακαλέσουμε, να έρθεις στο χωριό μας, το 
Μπρόκτειο και να αναλάβεις,  να λειτουργείς στην εκκλησία 
μας. 

- Γιατί, μωρέ χωριανοί, να έρθω εγώ εκεί; Τι έγινε, δεν 
έχετε παπά στο χωριό; 

- Παπά έχουμε, αλλά μεγάλο κακό μας βρήκε, παπά 
Τριαντάφυλλε, συνέχισε ο Στέφανος. Τα τελευταία χρόνια στο 
χωριό μας πεθαίνουν όλο νέες γυναίκες. Λες και μας βαραίνει 
κάποια κατάρα. Γι αυτό ήρθαμε σε σένα, μήπως αλλάξει η 
κατάσταση και σωθεί το χωριό. Να, έχουμε μαζί μας κι  έναν 
κατάλογο των συγχωριανών και τις υπογραφές τους και όλοι 
σε παρακαλούν, να έρθεις σαν εφημέριος  και να 

εγκατασταθείς  μόνιμα εκεί. Μήπως αλλάξει η κατάσταση. 
Σου έχουμε έτοιμο και σπίτι. Τίποτα δεν θα σου λείπει. 
Εξάλλου, θα είσαι κοντά και στη θυγατέρα σου τη Μαρία, που 
κι αυτή σε θέλει κοντά της. 
      Ο παπάς ξαφνιάστηκε. Δεν περίμενε   τέτοια πρόταση, γι 
αυτό θέλησε να πάρει και δεύτερη γνώμη, τη γνώμη της 
γυναίκας του. 
     -Τι λες  κι εσύ παπαδιά; ρώτησε ο καλός ιερωμένος τη 
συμβία του, που σιωπηλή παρακολουθούσε την κουβέντα. 
      Αντί, όμως, να μιλήσει η παπαδιά, πετάχτηκε ο μικρός  
γιος τους, ο Κωνσταντίνος,    και με ναζιάρικο ύφος 
παρακάλεσε αυτός τον πατέρα του, να δεχθεί την πρόταση και 
να πάνε στο Μπρόκτειο, επειδή εκεί ζούσε κι ο παλιός 
συγχωριανός και φίλος του από το Πασάκιοϊ,  (Πασιθέα)  ο 
Γιώργης ο Πανταζής. 
       Η παπαδιά, αν και θα ήθελε, να συμφωνήσει αμέσως,   να 
φύγουν από τη Μπέριστα   και να βρεθεί κοντά στην κόρη της,  
σκέφτηκε, ότι την απόφαση έπρεπε, να την πάρει ο 
«αφεντάκης» της, όπως τον αποκαλούσε, δηλαδή ο ίδιος ο 
παπάς, ο άντρας και κύρης της. Γι αυτό και ακούστηκε,  να 
λέει. 

- Παπά μου, εσύ θα αποφασίσεις.  Εμείς, όπου μας πας, 
θα σε ακολουθήσουμε. 

Το δίλημμα για τον παπα-Τριαντάφυλλο ήταν μεγάλο. Ήδη 
είχαν περάσει τρία χρόνια και είχε συνηθίσει στην περιοχή. Ο 
κόσμος ήταν καλός και δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερα  
προβλήματα. Στη νέα του θέση, θα εύρισκε συνεργάτες και 
κατανόηση; Από την άλλη μεριά πάλι στο Μπρόκτειο, εκτός 
του ότι ζούσε η αγαπημένη θυγατέρα του, υπήρχαν και πολλοί 
συγχωριανοί και συγγενείς από την «πατρίδα», την Πασιθέα, 
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το χωριό του στην Ανατολική Θράκη. Κι ο μικρός που ήθελε 
τον παιδικό του φίλο; Δεν  θα ήταν πιο ευτυχισμένος,  αν 
εύρισκε τον καλό του φίλο; 

Έτσι λοιπόν, μετά την επίσκεψη αυτή, ο παπα–
Τριαντάφυλλος και αφού ζύγισε τα υπέρ και τα κατά, - 
φαίνεται, ότι βάρυναν τα υπέρ, - αποφάσισε, να εγκαταλείψει 
τη μικρή Μπέριστα και να πάει στο Μπρόκτειο της Κομοτηνής 
κοντά στους δικούς του. 

Ο μικρός Κωνσταντίνος, ο υστερότοκος γιος του παπά, 
όταν άκουσε την απόφαση του πατέρα του, ότι θα πήγαιναν να 
εγκατασταθούν στο Μπρόκτειο, πέταξε από τη χαρά του. Πήγε 
αγκάλιασε σφικτά τον πατέρα του και τον φίλησε. Επιτέλους, 
θα ξανάβρισκε το φίλο του, το Γιώργη Πανταζή, που τόσον 
καιρό, είχε να τον ιδεί.  

Για να γιορτάσουν το γεγονός, μετά από αυτή την απόφαση, 
ο παπάς έδωσε εντολή στην παπαδιά, να σφάξει τον πετεινό, 
που είχαν, για να φιλέψει τους συγγενείς και συγχωριανούς 
του. 

Την επομένη πρωί –πρωί ο ιερωμένος πήγε στο 
Μητροπολίτη της Δράμας για να του ανακοινώσει την 
απόφασή του και ταυτόχρονα να του ζητήσει την άδεια,  να 
μεταβεί στη νέα του θέση. 

Ο «Άγιος» της Δράμας προσπάθησε, να αποτρέψει τον 
παπα – Τριαντάφυλλο από την απόφασή του, να εγκαταλείψει 
τη θέση του αλλά φαίνεται, πως το πεπρωμένο ήταν,  η 
οικογένεια να εγκατασταθεί εκεί στο Μπρόκτειο, στην 
Κομοτηνή, όπου τον περίμεναν νέες περιπέτειες. 

Δεν είχε περάσει ούτε μια εβδομάδα από την επίσκεψη των 
συγχωριανών του και ο παπάς βρέθηκε στο Μπρόκτειο, κοντά 

στην κόρη του, στους άλλους συγγενείς και συγχωριανούς  του 
και στο φίλο του γιου του. 

 
Η ζωή  των προσφύγων εδώ, σχεδόν δέκα χρόνια από την 

αποφράδα μέρα της εγκατάλειψης των εστιών τους, δεν είχε 
αλλάξει και πολύ. Εξακολουθούσε, να είναι αρκετά δύσκολη. 
Οι συνθήκες διαβίωσης  σχεδόν πρωτόγονες. Οι περισσότεροι 
ασχολούνταν υποτυπωδώς με τη γεωργία  και την 
κτηνοτροφία. Και είναι φυσικό, γιατί οι περισσότεροι δεν 
γνώριζαν τίποτε άλλο να κάνουν. Και στα χωριά που ζούσαν 
τώρα άλλες δυνατότητες δεν υπήρχαν. Ούτε και το επίσημο 
Κράτος είχε μεγάλες δυνατότητες άλλου είδους 
αποκατάστασης στο μεγάλο αυτό κύμα των προσφύγων που 
αναγκάστηκε,  να δεχτεί από τις «πατρίδες» της Ανατολής. 

‘Όπως σε όλους τους πρόσφυγες έτσι και στον ιερέα του 
χωριού δόθηκαν κάποια κτήματα, για να μπορεί, να 
συμπληρώνει το εισόδημά του και να ζει με κάποια 
αξιοπρέπεια την οικογένειά του. Το κύριο όμως εισόδημα για 
τον παπα-Τριαντάφυλλο ήταν η ετήσια αμοιβή, το «δίκιο» που 
έπαιρνε, έναν τενεκέ σιτάρι, από κάθε χωρικό- ενορίτη.  

Αλλά  -τι ειρωνεία!-   η αναγνώριση  του έργου του 
ιερωμένου  και η ανταμοιβή του για μια ολόκληρη χρονιά ήταν 
απογοητευτική! 

Καμαρώστε την!  Όταν ερχόταν η περίοδος της  πληρωμής, 
συνήθως μετά τα αλώνια, τότε, που ο παπάς συγκέντρωνε το 
«δίκιο» του γυρίζοντας με το κάρο σε όλο το χωριό, εκεί  οι 
ενορίτες έδειχναν  τη μεγαλοψυχία και τη χουβαρντοσύνη 
τους! Αντί με ευχαρίστηση να δώσουν και από το καλύτερο 
σιτάρι, που είχαν βγάλει, -εξάλλου ένας τενεκές ήταν όλος κι 
όλος και αυτός για τους κόπους ενός ολόκληρου χρόνου, - 
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έδιναν μεν έναν τενεκέ και αυτόν όχι όλοι, αλλά από τα 
σκύβαλα, δηλαδή  σιτάρι ακαθάριστο με πολλά σκουπίδια και 
ξένους σπόρους, αυτό που προόριζαν για ζωοτροφές! 

Τόση αξία αναγνώριζαν  στο λειτούργημα του ιερωμένου! 
Αγραμματοσύνη, αχαριστία, μιζέρια, απερισκεψία; Τι απ΄ 

όλα συνέβαινε και έτσι αντάμειβαν  τον κατά τα άλλα 
σεβάσμιο ιερέα; 

 
Τον πρώτο καιρό, μετά τον ερχομό του παπα–

Τριαντάφυλλου, όλοι ήταν ευχαριστημένοι και χαρούμενοι. Οι 
δολοπλοκίες όμως, οι άδικες συκοφαντίες και το εθνικό μας 
σπορ, οι πολιτικές διαφωνίες με όλα τα συνακόλουθα δεν 
άργησαν, να φανούν  και να έχουν ως αποτέλεσμα μια νέα 
εξορία του παπά, μακριά από την οικογένειά του, αυτή τη 
φορά μέσα στην ίδια του, την ελεύθερη, πατρίδα και με 
πρωτεργάτες στη νέα δίωξη συγγενείς και φίλους του! 

Ήθελαν  άλλον, ομοϊδεάτη στα πολιτικά ή μάλλον κάποιον, 
του χεριού τους, παπά για την εκκλησία τους.  Και  βρήκαν, ως 
τέτοιο, τον παπα -Θανάση Ψαρίδη. 

Έτσι,  για εννέα ολόκληρα χρόνια, ο παπα–Τριαντάφυλλος 
αναγκάστηκε, να πάει σε νέα θέση, σαν εφημέριος του Ιερού 
Ναού του «Αγίου Γεωργίου» Παμφόρου, μικρού χωριού που 
βρίσκεται  περί τα δέκα πέντε χιλιόμετρα ανατολικά της 
Κομοτηνής, μέσα σε έναν πλουσιότατο κάμπο. 

Κι εδώ, ο ιερέας συντηρούνταν από τις προσφορές  των 
χωρικών, αφού  έμενε μόνος του στο χωριό  - η οικογένειά του 
παρέμεινε στο Μπρόκτειο - και δεν υπήρχε άλλος τρόπος,  να 
συντηρηθεί. Αξίζει να σημειωθεί,  επίσης, ότι την υποχρέωση 
αυτή, της προσφοράς φαγητού στον ιερέα,  την είχαν όλοι οι 
ενορίτες με κάποια σειρά, που τηρούσαν μεταξύ τους. 

Υπήρχαν όμως και φορές, που ο παπάς έμενε χωρίς φαγητό 
είτε επειδή η νοικοκυρά που είχε σειρά, να φέρει φαγητό, το 
«ξεχνούσε» είτε γιατί απλά δεν ήθελε, να προσφέρει, όπως 
όφειλε το γεύμα ή το δείπνο,  είτε γιατί  … δεν είχε τη 
δυνατότητα να το κάνει. Και τότε η «λόρδα»  έπαιζε με το 
στομάχι του άτυχου ιερωμένου. Και καλά, να ήταν μια 
καθημερινή μέρα, που μπορεί  να πει κανείς, μέρα είναι και θα 
περάσει. Αλλά, όταν αυτό συμβαίνει μέρα γιορτινή και 
μάλιστα τη μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, τα 
Χριστούγεννα, όπως συνέβη στον παπα –Τριαντάφυλλο το 
1932, τότε τι λες; 

Ο αγαθός ιερωμένος  σίγουρος, -μέρα που ήταν-  ότι η 
νοικοκυρά που είχε σειρά, θα του έφερνε την καθιερωμένη 
«μπάμπω», το χριστουγεννιάτικο αυτό γεύμα, για να περάσει 
τη μέρα του, αγόρασε και μερικά λεμόνια από τον μανάβη, για 
να προσθέσει επιπλέον χυμό στο πιάτο του. Αλλά για κακή του 
τύχη όχι μόνον η ενορίτισσα,  που ήταν η σειρά της, δεν  του 
πήγε ένα πιάτο φαγητό,   αλλά ούτε και καμιά άλλη  δεν 
φιλοτιμήθηκε ούτε και σκέφτηκε τον παπά. 

Κι ο άμοιρος λευίτης μονολόγησε:  Άδικα αγόρασα και τα 
λεμόνια! 

Κι όμως, η ζωή αυτή κράτησε επί εννέα χρόνια. Κι όμως 
στο χωριό αυτό πάντρεψε την  τρίτη κόρη του, την 
Κρυστάλλω,  - λίγο αγαθούλα,- με τον Γιώργη  το Γιαννακίδη, 
που ήταν κουτσός,    είχε ένα  πόδι. 

 
Τα χρόνια περνούσαν. Η ζωή στο Μπρόκτειο κυλούσε 

δύσκολα μεν, αλλά σχετικά ήρεμα για  όλους. Τα περιστατικά 
όμως των  θανάτων, συχνά νέων γυναικών και μικρών 
παιδιών, λόγω ανέχειας και  έλλειψης σωστής  



 72

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κυρίως,    συνέβαιναν  και 
αυτό  το διάστημα, που στο χωριό υπηρετούσε ο παπα - 
Θανάσης  Ψαρίδης.        

Όταν πέθανε ο   παπα–Θανάσης,   οι χωριανοί, σκέφτηκαν 
και πάλι το συγχωριανό τους, τον παπα –Τριαντάφυλλο και 
τον επανέφεραν στο Μπρόκτειο. 

Αν και με το δίκιο του ο απομακρυνθείς για χρόνια ιερέας 
ήταν χολωμένος με τη συμπεριφορά των  δικών του κυρίως 
ανθρώπων, παρ΄ όλα αυτά δέχτηκε και γύρισε  κοντά στους 
δικούς του. 

Στο μεταξύ παντρεύτηκε και η μικρότερη κόρη του η 
Φραγκοπούλα με το Χρήστο Λασκαρίδη μέσα στο ίδιο το 
χωριό, το Μπρόκτειο, συνήθεια που επικρατούσε τότε σε όλα 
τα χωριά. «Παπούτσι απ’ τον τόπο σου κι ας είναι 
μπαλωμένο»,  έλεγαν,  το εννοούσαν και το εφάρμοζαν πιστά.   

 
Δεν συμπληρώθηκε ούτε χρόνος από την ημέρα που 

επέστρεψε στο χωριό ο παπα–Τριαντάφυλλος και η ηλικία, η 
κλονισμένη υγεία από την ταλαιπωρία τόσων χρόνων, η 
συναισθηματική φόρτιση, που είχε από τη συνεχιζόμενη 
κατάσταση των θανάτων τόσων νέων γυναικών, τον έφτασε σε 
σημείο, να πει, όπως λένε οι οικείοι του, στην τελευταία 
νεκρώσιμη ακολουθία  που τελούσε: 
 -Θεέ μου, ας  μην αξιωθώ,  να κάνω άλλη κηδεία νέου 
ανθρώπου! 

Και δεν αξιώθηκε, πράγματι.  Η ευχή του εκπληρώθηκε. 
Εκείνη  ήταν η τελευταία κηδεία,  που τελούσε!   

Εδώ όμως θα πρέπει, να αναφέρουμε, ότι για το θάνατό του 
βοήθησε  κι ο ίδιος,  να επισυμβεί κάπως πιο σύντομα. 

Ήταν άρρωστος από το στομάχι του. Ο γιατρός του είχε 
συστήσει κάποια δίαιτα και του είχε απαγορεύσει,  να τρώγει 
ορισμένα φαγητά.  Αυτός δεν υπάκουσε στις εντολές του 
γιατρού και έτρωγε τα πάντα. Και φυσικά το στομάχι του 
διαμαρτυρήθηκε και πόνεσε. Ξαναπήγε στο γιατρό και 
παραπονέθηκε, ότι εξακολουθεί να έχει πόνους. Όταν τον 
ρώτησε ο γιατρός, αν τηρούσε τη δίαιτα, που του είχε δώσει, 
αυτός ομολόγησε, ότι δεν ακολούθησε τις εντολές του. Κι 
όταν ο γιατρός του είπε:  

-Έτσι, όπως πας, θα πεθάνεις, πριν την ώρα σου, αυτός του 
απάντησε  με μια τούρκικη παροιμία:  

 “At olursa arpadan  olsun”. Που σημαίνει: Το άλογο αν 
ψοφήσει, να ψοφήσει από το κριθάρι, δηλαδή χορτάτο. 

Και πράγματι πέθανε χορτάτος, στις 12 του Μάρτη του 
1937, αφού έτρωγε μέχρι και την τελευταία  του μέρα  τα 
πάντα, χωρίς να τηρεί κανενός είδους δίαιτα. 
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VIII. 
 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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Ο νεαρός Κωνσταντίνος, ο γιος του παπα – Τριαντάφυλλου 
δεν άργησε να παντρευτεί. Αν και του στοίχισε πολύ ο 

θάνατος του πατέρα του, αφού έχανε το μόνο στήριγμα και 
προστάτη του,  την ίδια χρονιά, στις 5 του Σεπτέμβρη το 1937 

και σε ηλικία είκοσι τριών ετών μόνο, παντρεύτηκε τη 
Νεραντζούλα Ασημενάκη - Λαγάκη*, με προξενιό του θείου 

της Νεραντζούλας, του Θανάση Χειράκη, αδελφού της 
μητέρας της, ο οποίος ζούσε στο Μπρόκτειο με την οικογένειά 
του και οποίος, όπως ξέρουμε, καταγόταν  από την Πασιθέα.  

 Έτσι η Νεραντζούλα έγινε κυρα – Νεράντζω. 
Η νέα οικογένεια προσπαθεί,  να εξοικονομήσει τα προς το 

ζην,  ασχολούμενη με τη γεωργία. Έτσι, μια παράδοση αιώνων 
έσπασε και στο «παπαδέικο» το μόνο αρσενικό παιδί της 
οικογένειας, ο Κωνσταντίνος,  δεν έγινε παπάς,  αλλά  γίνεται 
γεωργός και ασχολείται με την καλλιέργεια της  γης. 

Θα έλεγε κανείς όμως, ότι  η απόφαση αυτή του 
Κωνσταντίνου, να μην ακολουθήσει την παράδοση της 
οικογένειας, ήταν  μοιραία. Και να  πως αιτιολογείται! 
   Δεν συμπληρώθηκε σχεδόν χρόνος από το θάνατο του 
πατέρα του, ακολουθεί ο θάνατος της μητέρας του, της κυρά 
Φωτεινής, της γενναίας παπαδιάς, στις 18 του Μάρτη του 
1938. 
---------------------------------------------------------------------------- 

Η μητέρα της Νεραντζούλας, η Χρυσή Χειράκη παντρεύτηκε σε α΄γάμο τον Κων/νο 
Ασημενάκη και όταν αυτός πέθανε, ξαναπαντρεύτηκε   το Στέφανο Λαγάκη.  

 
 
 
Τραγική συγκυρία, το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς πεθαίνει 

και η Χρυσή, η μάνα της Νεράντζως, στη Διώνη όπου ζούσε 

και την οποία δεν μπόρεσε να ιδεί  η κόρη της, αν και  τα  δυο 
χωριά  δεν  απέχουν μεταξύ τους παραπάνω από είκοσι 
χιλιόμετρα.  

Σκληρό πλήγμα για την κόρη, που δεν μπόρεσε, να 
αποχαιρετήσει τη μάνα της για τελευταία φορά. 

Τον ίδιο χρόνο, όμως γεννιέται ο πρώτος γιος του 
Κωνσταντίνου και της Νεράντζως, ο Τριαντάφυλλος.    
Επιτέλους, ένα ευτυχές γεγονός μετά από  την απώλεια τόσων 
δικών τους. 

Αλλά, η ζωή όχι μόνον έδειξε σημάδια, αλλά φάνηκε πια 
καθαρά, ότι  φύλαγε στον Κωνσταντίνο αρκετές περιπέτειες.  

Καλοκαίρι του 1940.   Παραμονές της κήρυξης του 
Ελληνο-Ιταλικού  Πόλεμου. Ο Κωνσταντίνος  γυρίζει από το 
χωράφι, πάνω στο βοϊδάμαξο, που είναι φορτωμένο με 
κομμένες καλαμποκιές. Φτάνοντας στο σπίτι θέλει, να κατεβεί  
από το κάρο.  Με ένα σάλτο πηδά και βρίσκεται κάτω στο 
έδαφος. Και να   το κακό γίνεται. Παραπατάει, πέφτει  άτσαλα 
και … ραγίζει η σπονδυλική του στήλη! Τον μεταφέρουν στο 
τοπικό νοσοκομείο.  

 Οι προσπάθειες  των γιατρών αλλά και τα μέσα της εποχής  
δεν βοηθούν καθόλου τον τραυματία. Πρέπει, να μεταφερθεί 
στην Αθήνα  για καλλίτερη νοσηλεία. Αλλά, πού να βρεθούν 
τα  μέσα για μια τέτοια μετακίνηση! Απαιτούνται αρκετά 
χρήματα, τα οποία τότε ούτε κατά διάνοια μπορεί να 
εξοικονομήσει  η οικογένεια. Και το κράτος πρόνοιας;  Ούτε 
συζήτηση και γι αυτό. Εξάλλου τα σύννεφα του πολέμου 
άρχισαν, να συγκεντρώνονται  και πάνω από τον ουρανό της 
Ελλάδας.  Η Ιταλία το Δεκαπενταύγουστο, ημέρα που 
πανηγυρίζει το Πανελλήνιο τη χάρη Της,   τορπιλίζει την 
«Έλλη»  μας, στο λιμάνι της Τήνου.  
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Ήταν φανερό, ότι η μπόρα θα ξεσπούσε από ώρα σε ώρα. 
Στο μεταξύ γεννιέται και το δεύτερο παιδί, της οικογένειας,  

αγόρι κι αυτό, ο Χρήστος. 
Τα βάρη της τετραμελούς οικογένειας πέφτουν τώρα στους 

αδύναμους ώμους της Νεράντζως.  Είκοσι τριών χρονών, 
σχεδόν παιδί κι αυτή ακόμη και είχε, να φροντίσει τον άνδρα 
της, που βρισκόταν ακόμη στο νοσοκομείο, τα δυο ανήλικα 
παιδιά της, και να ασχολείται με την καλλιέργεια των 
λιγοστών χωραφιών, για να μπορέσει, να τα βγάλει πέρα.   

Και να, ξεσπάει ο πόλεμος! Πού να βρεθούν τα χρήματα 
και ποιος να στείλει τον τραυματισμένο Κωνσταντίνο στην 
Αθήνα!  Ακόμη κι απ’ το νοσοκομείο της Κομοτηνής  του 
έδωσαν εξιτήριο. 

 Και «μισός»  άνθρωπος πλέον ο Κωνσταντίνος γύρισε στο 
σπίτι του. 

Ο περήφανος κι ευθυτενής Κωνσταντίνος, αυτός που τον 
θαύμαζαν όλοι,  όταν χόρευε στα λαϊκά γλέντια του χωριού, 
και τον θαύμαζαν και  οι συνομήλικοί του ακόμη, όπως 
έλεγαν, ήταν πλέον παρελθόν.  Τα χρόνια της κατοχής, που 
ακολούθησαν,  επιδείνωσαν την κατάστασή του, αφού δεν είχε 
πια καμιά ιατρική περίθαλψη και  πλέον ήταν ένας «σακάτης». 
Μια τραυματική εμπειρία που θα συνόδευε αυτόν και σχεδόν 
όλα τα μέλη της οικογενείας του, για την υπόλοιπη ζωή τους. 

Όπως ήταν φυσικό, η κατάσταση αυτή τον επηρέασε 
αρνητικά σε αφάνταστο βαθμό, όπως προαναφέρθηκε, αλλά 
επηρέασε και τη ζωή ολόκληρης της οικογένειας. Αφού δεν 
μπορούσε πια να δουλέψει κανονικά ο ίδιος, το βάρος έπεσε 
στη γυναίκα του, τη Νεράντζω. Αυτή στο εξής θα ήταν  τα 
εργατικά χέρια, που έπρεπε, να εργαστούν και να θρέψουν 
ολόκληρη την οικογένεια. 

Κι οι δυσκολίες; Ανυπέρβλητες! Ήρθε και η Κατοχή. Οι 
Βούλγαροι ήλθαν ως κατακτητές, επειδή ως γνωστόν δεν 
πολέμησαν τους Γερμανούς αλλά πήραν ως αντάλλαγμα για τη 
στάση τους απέναντι στον «Άξονα», τη Δυτική Θράκη.  

Οι Βούλγαροι, λοιπόν, είδαν το όνειρό τους, για Μεγάλη 
Βουλγαρία,  να υλοποιείται, θεώρησαν την ευκαιρία μοναδική,  
να αλλάξουν τη φυσιογνωμία του τόπου, να αλλοιώσουν την 
πληθυσμιακή σύνθεση προς όφελός τους και  κατέστρεψαν, 
έκαψαν, λεηλάτησαν, λήστεψαν, ό,τι  είχε ο τόπος, αφήνοντας 
στους ντόπιους  ψίχουλα κι αποκαϊδια. 

-Πώς να ζήσει την οικογένειά της η  άμοιρη Νεράντζω; Για 
ένα ξεροκόμματο, αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος, δούλευε 
στα χωράφια που είχαν πάρει απ’ τους Έλληνες οι Βούλγαροι, 
που ήταν πλέον τα νέα «αφεντικά».   Κι όταν δεν είχε ξένη 
δουλειά,  μάζευε στάχυα, από τα θερισμένα χωράφια, μέσα 
στην κάψα του καλοκαιριού, έχοντας το μικρό της γιο το 
Χρηστάκο, στην πλάτη και τον μεγάλο, τον Τριαντάφυλλο,  
πιασμένο απ’ το χέρι, για να μην της φύγει, μην ξεχαστεί κι 
απομακρυνθεί και τον τσιμπήσει   κανένα φίδι ή τον 
κατασπαράξει κάποιο αδέσποτο σκυλί.   
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ΠΕΤΡΙΝΑ  ΧΡΟΝΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αν και η τριπλή κατοχή της Ελλάδας  από  τους  Γερμανο- 
Ιταλο- Βουλγάρους  ήταν  σκληρή  κι αδυσώπητη,  η ζωή 
συνεχιζόταν με τους σκλαβωμένους, να προσπαθούν με κάθε 
τρόπο,  να επιζήσουν.  

Και τα χρόνια περνούσαν.   Γεγονότα κυρίως δυσάρεστα, 
όπως θα δούμε  παρακάτω, συνέβαιναν σχεδόν κάθε μέρα. Και 
ιδού! 
   Μάης του 1942. Η φύση ξαναγεννιέται. Οι σκλαβωμένοι 
Θρακιώτες   στενάζουν κάτω από το βαρύ πέλμα του 
Βούλγαρου κατακτητή. Το μαρτύριο της πείνας καθημερινό. 
Δεν υπάρχει  όχι ψωμί αλλά ούτε και μπομπότα, το γνωστό 
καλαμποκόψωμο, ούτε καν κριθαρόψωμο, αυτό που σε άλλες 
εποχές ζύμωναν οι γυναίκες για τα σκυλιά.  
   Μια μέρα ο οκτάχρονος Κωστάκης, γιος του Χρήστου και 
της Φραγκοπούλας θέλοντας να ξεπεράσει την πείνα του και 
γνωρίζοντας, ότι στην αυλή του σχολείου υπήρχαν κάποιες 
αμυγδαλιές, που τώρα ήταν γεμάτες  πράσινα αμύγδαλα, 
σκέφτηκε, να πάει εκεί και να φάει μερικά, για να ξεγελάσει 
την πείνα του. 
    Αφήνει , λοιπόν , το σπίτι και τρέχει στην αυλή του 
σχολείου. Ανεβαίνει προσεκτικά σε μια αμυγδαλιά και γεμίζει 
τις τσέπες του. Κάνει όσο πιο γρήγορα μπορεί, γιατί ξέρει, ότι 
αν τον δει κάποιο μάτι,  δεν το γλιτώνει το ξύλο.  
   Αλλά, για κακή του τύχη δεν ξέφυγε από το «μάτι», 
δυστυχώς, όχι του κατακτητή αλλά κάποιου σπιούνου του. 
Είναι φαίνεται στο γονίδιο του Ρωμιού, να έχει κάποιους, που 
έχουν «χαλαρή» συνείδηση και συμβιβάζονται με τις εκάστοτε 
καταστάσεις. Και, όπως δεν υπάρχει  τόπος χωρίς μνήματα ή 
εκκλησιές, έτσι δεν υπάρχει και τόπος χωρίς σπιούνους και 
καταδότες. 
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      Ένας λοιπόν σπιούνος, το  «μάτι» των Βουλγάρων, είδε το 
παιδί,  προσπάθησε ο ίδιος, να το πιάσει αλλά δεν τα 
κατάφερε, γιατί το παιδί έφυγε τρέχοντας.  

Το «έγκλημα» όμως έπρεπε, να τιμωρηθεί και το «μάτι» 
του εχθρού έπρεπε, να κάνει το «καθήκον» του. Τρέχοντας 
σχεδόν έφτασε στη βουλγάρικη αστυνομία, που στεγαζόταν 
στο καφενείο του Μαρινίδη. Ο Βούλγαρος αστυνομικός, 
Σλάβκο Μανόλοφ, ένα τέρας στη μορφή αλλά, όπως φάνηκε 
και στην ψυχή, ακούγοντας το περιστατικό και θέλοντας να  
διαφυλάξει την έννομη τάξη, που διατάραξε ο  «μέγας 
κακοποιός», ο οκτάχρονος αμυγδαλοκλέφτης,  δίνει εντολή 
στο σπιούνο, να τον οδηγήσει στο σπίτι του δράστη, λέγοντας 
συνάμα σε ένα συνάδελφό του, να προσέχει τον Αστυνομικό 
Σταθμό, όσο θα έλειπε αυτός.  

Οι δυο τους, σχεδόν τρέχοντας έφτασαν στο σπίτι του 
μικρού Κωστάκη. Το παιδί,  από το φόβο του, δεν είχε πει 
τίποτε στη μητέρα του, για τα συμβάντα στο σχολείο.  
Φτάνοντας όμως στο σπίτι  πήγε και κούρνιασε πίσω από τον 
αργαλειό, που υπήρχε στην αποθήκη του σπιτιού. 

Ο Σλάβκο, ουρλιάζοντας, φώναξε στη μητέρα του 
Κωστάκη, στα βουλγάρικα, να ειδοποιήσει  αμέσως το γιο της 
και να έλθει εκεί μπροστά του. Η Φραγκοπούλα  σταμάτησε 
για λίγο το φούρνισμα των ψωμιών  με το οποίο καταγινόταν 
εδώ και λίγη ώρα  και ήρεμα ρώτησε τον σπιούνο,  που 
συνόδευε το Βούλγαρο, τι ήθελαν στο σπιτικό της.  Κι αυτός,  
πρόθυμα, εξήγησε,  τι ζητούσε ο αστυνομικός. 

-Και τι το θέλει το παιδί; ξαναρώτησε η μάνα . 
   Ανήξερος τάχα απάντησε, πως αυτός  δεν ξέρει, και 
συμπλήρωσε, πως μάλλον,  θα πρόκειται κάτι που αφορά το 
σχολείο. 

Η Φραγκοπούλα καθησυχασμένη  κάλεσε το γιος της 
φωνάζοντας δυνατά,  για να ακούσει. 

-Κωστάκη, έλα που σε θέλω. 
 Το παιδί  εμφανίστηκε, αλλά μόλις είδε τους επισκέπτες, 

άρχισε να τρέμει. 
Ο αστυνομικός βλέποντας το παιδί, αν και φρύαξε από 

μέσα του, παίρνοντας   ένα μειλίχιο ύφος και  χαμογελώντας,  
έκανε νόημα στο παιδί,  να πλησιάσει. 

Το παιδί  ξεθαρρεύοντας πλησίασε. Και τότε φάνηκε η 
«ανθρωπιά» του ανθρωπόμορφου τέρατος.  Έπιασε τον 
Κωστάκη από το σβέρκο και ανασηκώνοντάς τον ψηλά τον 
πέταξε με δύναμη στο έδαφος  ξεστομίζοντας  μια βρισιά στα 
βουλγάρικα. 

Προς στιγμήν τα έχασε η μάνα του παιδιού. Πολύ γρήγορα 
όμως συνειδητοποίησε, τι γινόταν, όρμησε καταπάνω στο 
Βούλγαρο και σπρώχνοντάς τον απέσπασε το παιδί από τα 
στιβαρά χέρια του. Προτείνοντας δε το στήθος της  ούρλιαξε. 
    -Αν θέλεις,  να κτυπήσεις κτήνος, εδώ, εμένα κτύπα κι όχι 
το παιδί! 
    Κάτι  στρίγκλισε ανάμεσα στα δόντια του ο Βούλγαρος, 
κάτι που δεν το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή  η ηρωική μάνα 
αλλά,  όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, γρήγορα θα της 
στοίχιζε πολύ ακριβά.     
    Ποιος ξέρει, τι να σκέφτηκε ο αστυνομικός –ίσως το μέχρι 
αυτοθυσίας θάρρος της μάνας-  χωρίς άλλη κουβέντα έκανε 
νόημα στο συνοδό του και  έφυγαν από το σπίτι του Χρήστου. 
     Το δυσάρεστο γεγονός μαθεύτηκε πολύ γρήγορα και 
πολλοί ήταν εκείνοι, που προειδοποίησαν το Χρήστο και τη 
Φραγκοπούλα,  να προσέχουν, γιατί οι Βούλγαροι τους είχαν 
στο μάτι και θα τους έκαναν κάποιο  μεγάλο κακό.  
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Αλλά, η μοίρα εκείνων,  που η πορεία τους προδιαγράφεται, 
όπως αποδείχτηκε για μια φορά ακόμη,  δεν είναι εύκολο, να 
ελεγχθεί ή μάλλον ακολουθεί πιστά  το «γραμμένο».  

Γιατί, πώς αλλιώς να εξηγήσεις το φέρσιμο της 
Φραγκοπούλας, όταν,  αν και της έγιναν τόσες 
προειδοποιήσεις, αυτή ούτε καν τις υπολόγισε, μάλλον τις 
υποτίμησε  τόσο, ώστε δεν απέφυγε το κακό!   

Ήταν δυνατόν, για μια διαφορά που προέκυψε ανάμεσα στα 
παιδιά, την κόρη της την Τασούλα και σε ένα Βουλγαράκι, 
αυτή να φτάσει στο σημείο να  … σκίσει το αυτί  του ξένου 
παιδιού, τραβώντας το; 

Αλλά κι ο Χρήστος, ο άνδρας της, προκλητικά κι αυτός, 
αρνήθηκε μια μέρα,  να δώσει λίγα σκόρδα σε έναν Βούλγαρο 
κι όχι μόνον δεν του έδωσε αλλά τον έβρισε κι από πάνω. 
Μάλιστα σε φιλική παραίνεση του κουνιάδου του, του 
Κωνσταντίνου, να φερθεί πιο ανθρώπινα, αφού τώρα αυτοί, 
δηλαδή οι Βούλγαροι, ήταν οι κατακτητές κι είχαν το πάνω 
χέρι, αυτός ανταπάντησε μεγαλόφωνα, ότι μπορεί τώρα, να 
είναι η σειρά τους, αλλά σύντομα θα έλθει και η δική μας και 
τότε θα τα πούμε! 

Ο Βούλγαρος, αν και άκουσε και κατάλαβε, εκείνη τη μέρα 
δεν μίλησε. 

Παρόμοια συμπεριφορά επέδειχνε ο Χρήστος στους 
κατακτητές και στα τσιράκια τους σε κάθε ευκαιρία. 

Μια μέρα  ήρθαν στο χωριό  κάποιοι Βούλγαροι επίσημοι 
και ο γνωστός σπιούνος του χωριού,    ζήτησε απ΄ το Χρήστο 
ένα κοτόπουλο για να τους κάνει το τραπέζι. 

«Εγώ τα κοτόπουλα τα έχω για τα παιδιά μου κι όχι για 
τους κατακτητές, ήταν η απάντηση του Χρήστου. Τα αφεντικά 
σου να τα ταΐσεις απ΄ τα δικά σου τα κοτόπουλα». 

-Αυτό θα το πληρώσεις πολύ ακριβά, Λασκαρίδη. Και να το 
θυμάσαι!  Ανταπάντησε ο σπιούνος. 

Κάποια άλλη μέρα πάλι, η Τασούλα και ο Κώστας, τα 
παιδιά τους μαζί με το ξαδελφάκι τους, τον Τριαντάφυλλο, 
πήγαν να μαζέψουν χόρτα για τα ζώα. Εκεί κοντά υπήρχε  ένα 
χωράφι με ρεβιθιές και τα τρία παιδιά μπήκαν στο χωράφι και 
μάζευαν αγριόχορτα. Για κακή τους τύχη όμως, δυο    νεαρές 
Βουλγάρες είδαν τα τρία Ελληνόπουλα  και πιστεύοντας, ότι  
ξερίζωναν ρεβιθιές, πήγαν κοντά κι’ άρχισαν να τα δέρνουν. 

Η Φραγκοπούλα, βλέποντας τα παιδιά της να «τρώνε ξύλο» 
έτρεξε και με τη σειρά της ξυλοκόπησε τα  ξένα κορίτσια.   

Τα κορίτσια, όπως ήταν φυσικό, παραπονέθηκαν στους 
γονείς τους.   Ο πατέρας τους  θεωρώντας, ότι έπρεπε κι αυτός, 
να αποκαταστήσει  το γόητρο της οικογενείας αλλά και να 
πάρει εκδίκηση,  πήρε έναν χοντρό πάσαλο  και τρέχοντας 
έφτασε στο σπίτι της οικογένειας Λασκαρίδη, προκειμένου να 
τιμωρήσει  την Ελληνίδα, που τόλμησε,  να κτυπήσει τα παιδιά 
του. 

Εκείνη τη στιγμή  έξω στην αυλή του σπιτιού βρισκόταν η 
Νεράντζω,  κουνιάδα της Φραγκοπούλας, που συγκατοικούσε 
κι αυτή με την οικογένειά της στο ίδιο σπίτι, επειδή το δικό 
τους το είχαν  επιτάξει οι Βούλγαροι.  

Ο  μανιασμένος Βούλγαρος χωρίς προειδοποίηση σήκωσε 
τον πάσαλο, να χτυπήσει τη Νεράντζω. Και σίγουρα η γυναίκα 
θα έμενε στον τόπο, αν δεχόταν το φοβερό κτύπημα. Εκείνη τη 
στιγμή όμως, για καλή τύχη της Νεράντζως, μια γειτόνισσα 
Βουλγάρα βλέποντας τη σκηνή φώναξε: 

-Μηηη!  Δεν είναι αυτή, που χτύπησε τα κορίτσια σου! 
Είναι η άλλη  κι εννοούσε τη Φραγκοπούλα, την κουνιάδα της 
Νεράντζως 
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Ο Βούλγαρος κατέβασε το ρόπαλο, χωρίς να αγγίξει τη 
Νεράντζω. Αναζήτησε τη Φραγκοπούλα. Δεν τη βρήκε, γιατί  
εκείνη την ώρα αυτή έλειπε από το σπίτι κι έτσι τη γλίτωσε για 
την ώρα.    Ο Βούλγαρος όμως δεν ξέχασε. Και περίμενε. 
     Όπως ήταν επόμενο  η οικογένεια είχε  πια μπει στο 
στόχαστρο των κατακτητών. Και η παρακολούθηση άρχισε για 
το μοιραίο ολίσθημα, που θα δικαιολογούσε και την 
παραδειγματική τιμωρία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Η ΣΦΑΓΗ 
 ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΑΣ 

 
Από καιρό είχε αρχίσει το αντάρτικο κατά του κατακτητή. 

Υπήρξαν απλοί χωρικοί, που αψηφώντας κάθε κίνδυνο  
βγήκαν στο κλαρί. Βγήκαν, γιατί ήθελαν,  να ξεπλύνουν τις   
προσβολές, που βίωναν  οι ίδιοι και οι δικοί τους κάθε μέρα. 

  Και ήταν φυσικό. Ο κατακτητής καθημερινά έδειχνε τις 
διαθέσεις του και τις επέβαλε με κάθε δυνατό τρόπο, θεμιτό ή 
και αθέμιτο. Ακόμη κι ένα παιδί μπορούσε,  να επιβάλει στους 
σκλάβους ξυλοδαρμούς, προσβολές,  αγγαρείες και κάθε 
είδους ατίμωση.  

Έτσι, το φιλότιμο αλλά κυρίως η εθνική αξιοπρέπεια 
επέβαλε στη συνείδηση πολλών, να μην ανεχτούν την 
κατάσταση αυτή και … δεν άργησαν,  να εκδηλωθούν. 

 Οι πρώτες ανταρτικές ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους 
σχεδόν παντού και όπως ήταν φυσικό και στο Μπρόκτειο. 
Κάποια παλικάρια, που το έλεγε η «περδικούλα» τους, 
άρχισαν αντάρτικη δράση. Μόνον που δεν ήταν δυνατόν, να 
είναι  φανερή αλλά, όπως ήταν φυσικό, εκδηλωνόταν 
συνωμοτικά και πάντα με πολλές προφυλάξεις. 

Ανάμεσα σε αυτούς, που βγήκαν στο αντάρτικο ήταν κι  ο 
Χρήστος Λασκαρίδης,  που πολλές φορές με τους 
συγχωριανούς του Αργύρη Μητράκη και Χαράλαμπο 
Γρηγοριάδη, συμ- μετείχαν σε σαμποτάζ και άλλες ενέργειες 
κατά των κατακτητών. 

Το αποκορύφωμα όμως της απρονοησίας του ζεύγους 
Λασκαρίδη  υπήρξε η φιλοξενία κάποιου ξένου πράκτορα, ο 
οποίος δρούσε στην περιοχή για λογαριασμό των συμμάχων.        
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Το γεγονός αποκαλύφτηκε  στα «μάτια» των κατακτητών, 
οι οποίοι το μετέδωσαν στους «κυρίους» τους. 

 Και αυτό φαίνεται ήταν η χρυσή ευκαιρία, που έψαχναν οι 
Βούλγαροι.   Με δόλο λοιπόν αποφάσισαν, να συλλάβουν και 
να εκτελέσουν το ζεύγος. 

Ο Χρήστος, αν και δεν κοιμότανε στο σπίτι του για το φόβο 
της σύλληψης,  κάποιες φορές όμως και με πολλές 
προφυλάξεις, ως  συνήθως βράδυ, επισκεπτόταν την 
οικογένειά  του.  

Ένα βράδυ, ήταν  και πάλι Μάιος, κι   ο Χρήστος  πήγε στο 
σπίτι να ιδεί τους δικούς του.  Οι Βούλγαροι που το 
πληροφορήθηκαν, για να είναι όμως και σίγουροι, ότι  θα 
μπορέσουν,  να τον συλλάβουν, χωρίς να υποπτευθεί 
οτιδήποτε,  πήγαν στο σπίτι του και επιχείρησαν να τον 
πιάσουν με πονηριά. Έλυσαν  τα ζώα του, που ήταν δεμένα  
στο πίσω μέρος της αυλής του σπιτιού και  είπαν σε έναν  
γείτονά του,  να τον φωνάξει,  για να ξαναδέσει τα λυμένα 
ζώα.  

Ο Χρήστος,  ακούγοντας το γείτονα να τον φωνάζει, 
υποψιάστηκε την παγίδα. Κατάλαβε, ότι η διαφυγή του ήταν 
πλέον αρκετά δύσκολη και τη στιγμή που οι πέντε Βούλγαροι 
αστυνομικοί με προτεταμένα όπλα τους φάνηκαν μπροστά 
στην πόρτα του σπιτιού του, είπε να περιμένουν να  ντυθεί, για 
να βγει έξω.   Οι  Βούλγαροι σίγουροι πλέον ότι ο Χρήστος 
είναι μέσα, οι δύο μπήκαν μέσα στο σπίτι και επιχείρησαν να 
τον πιάσουν.   Αυτός  χωρίς να  χάσει  την ψυχραιμία του, ενώ 
βρέθηκε στριμωγμένος στη γωνιά του τζακιού, έτσι 
γεροδεμένος που ήταν  δίνει μια γροθιά στον έναν και 
σπρώχνει τον άλλο. Ο δεύτερος προσπάθησε να συγκρατήσει 
το Χρήστο, αλλά προσπαθώντας ν΄ αποφύγει τα κτυπήματα 

που δεχόταν  με την τσιμπίδα του τζακιού από τη 
Φραγκοπούλα, τη γυναίκα του Χρήστου, χαλάρωσε και δεν 
μπόρεσε να συγκρατήσει το γεροδεμένο Χρήστο.   Ο Χρήστος 
εκμεταλλευόμενος τη στιγμιαία σαστιμάρα των Βουλγάρων  
έφυγε τρέχοντας από την πίσω πόρτα του σπιτιού,  και χάθηκε 
μέσα στο σκοτάδι. Δεν πήγε πολύ μακριά, αφού αντιλήφθηκε, 
ότι δεν τον  ακολούθησαν οι διώκτες του.  

Για λίγο κρύφτηκε σε ένα χαντάκι   και περίμενε.  
Οι διώκτες φοβούμενοι μήπως υπήρχαν κι άλλοι αντάρτες 

σύντροφοι του Χρήστου και  θεωρώντας, ότι χάθηκε το 
στοιχείο του αιφνιδιασμού και ως εκ τούτου δεν υπήρχε ελπίδα 
σύλληψής του,  δεν έτρεξαν πίσω του,  να  τον κυνηγήσουν. 
     Κι  έτσι αυτός τη γλίτωσε  τη βραδιά εκείνη. Όχι όμως και 
η γυναίκα του!  
    Μετά τη φυγή του από το σπίτι  και ύστερα από κάμποση 
ώρα, ο Χρήστος όταν κατάλαβε, ότι ο κίνδυνος είχε πια 
περάσει, προσωρινά τουλάχιστον, αναθάρρησε αλλά δεν 
γύρισε στο σπίτι του.  Εκείνη  τη νύκτα πήγε στην Κομοτηνή, 
όπου και διανυκτέρευσε. 

Οι Βούλγαροι αστυνομικοί   χολωμένοι από την αποτυχία 
τους, να συλλάβουν το Χρήστο, επέστρεψαν στο σπίτι του,  
για να συλλάβουν τη γυναίκα του τη Φραγκοπούλα. 

Η τύχη πλέον της άτυχης γυναίκας, όπως προαναφέρθηκε,  
είχε   πορεία μη αναστρέψιμη. Είχαν μαζευτεί πολλά 
«πταίσματα» και έπρεπε,  να πληρώσει γι αυτά! 

Και τότε η Φραγκοπούλα πράγματι πλήρωσε. Πλήρωσε για 
τον πατριωτισμό της, την αγάπη της για τα παιδιά της αλλά και 
την αποκοτιά να μην υπολογίζουν αυτή κι ο άνδρας της τον 
κατακτητή. 
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 Εκεί, μέσα στο ίδιο της το σπίτι άρχισαν τα βασανιστήρια.  
Μετά τις κλωτσιές, τις γροθιές, τα σκαμπίλια, τις βρισιές που 
υπέστη μέσα στο σπίτι την έσυραν έξω για να την 
αποτελειώσουν. Στην αυλή  συνέχισαν το μαρτύριο της 
άμοιρης Φραγκοπούλας με το κόψιμο κάποιου δάκτυλου και 
τούτο το έκαναν οι  βάρβαροι για να αναγκάσουν το Χρήστο, 
που πίστευαν ότι βρίσκεται κάπου εκεί κοντά, να επιστρέψει 
στο σπίτι για να τον συλλάβουν. Οι σπαρακτικές κραυγές της 
δύστυχης γυναίκας υψώθηκαν στα ουράνια. Ο Χρήστος όμως 
δε φάνηκε. Και τούτο γιατί ήξερε, πως, αν παρουσιαζόταν, θα 
είχε την ίδια και χειρότερη ίσως τύχη. 

Και οι ακρωτηριασμοί συνεχίστηκαν. Το μίσος και η 
εκδίκηση των Βουλγάρων δεν είχε όρια   και δεν κάμφθηκε 
ούτε κι απ΄ το κλάμα   των αθώων παιδιών της γυναίκας που 
σπάραζαν  βλέποντας τη μάνα τους να υποφέρει τόσο βάρβαρα 
απ΄ τους βασανιστές της.   

Κάποιοι συγχωριανοί, πίσω απ΄ τα παράθυρα  με βουβή 
αγανάκτηση παρακολουθούσαν.  Τι μπορούσαν όμως να 
κάνουν; 

 
Ιδού, πώς είδαν κάποιοι   συγχωριανοί της η σκηνή του 

τέλους του μαρτυρίου της Φραγκοπούλας . 
«Με δεμένα τα χέρια, σε άθλια κατάσταση ξυλοκοπώντας 

την συνεχώς, την οδήγησαν έξω από το χωριό, στου 
«Θεολόγου το Λαγκάδι», λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από το 
σπίτι της, όπου την αποτελείωσαν κτυπώντας την με τα 
ρόπαλα. Οι σπαρακτικές κραυγές της έσκιζαν την ησυχία της 
νύχτας και ακούγονταν σε όλο το χωριό. 

- Ωωωχ! Αφήστε με! Γιατί, με χτυπάτε; Τι σας έκανα; Εγώ 
είμαι μια παπαδοκόρη. Εγώ δεν πείραξα κανέναν. Μηηη! 

-…….. 
-Λυπηθείτε με! Σας παρακαλώ! Τι θα γίνουν τα παιδάκια 

μου; Μανούλα μου! Ουουουου… 
-………. 
-Βοήθεια, χωριανοί, με σκοτώνουν! Βοήθειααααα! 
 
-Ποιος όμως μπορούσε, να πλησιάσει εκείνη τη στιγμή;   

Ποιος  θα έβαζε το κεφάλι του στον τορβά;  Γιατί πράγματι, 
οποιαδήποτε παρέμβαση στο «θεάρεστο» έργο των  απογόνων 
του Κρούμου,  θα ισοδυναμούσε με θανατική καταδίκη. 

Και κανένας δεν πλησίασε! 
Οι φωνές δεν άργησαν, να σταματήσουν. Το μακάβριο έργο 

των εκτελεστών της ηρωικής Ελληνίδας μάνας είχε τελειώσει. 
Πρόχειρα,  σκεπάζοντάς την με πέτρες, την έθαψαν εκεί 
κοντά. Όμως την ίδια βραδιά οι δικοί της κρυφά ξέθαψαν το 
λείψανο και το  έθαψαν κανονικά  στο παρακείμενο 
κοιμητήριο του χωριού.  
    Λέγεται, ότι εκείνη τη βραδιά και καθ’ όλη τη διάρκεια του 
επεισοδίου στην περιοχή έπεσαν και αρκετές τουφεκιές. 
Προφανώς, οι πρώτες  είχαν σκοπό, να  πετύχουν το Χρήστο  
κατά τη διαφυγή του  από το σπίτι του και στη συνέχεια 
ρίχτηκαν κι άλλες, για να φοβίσουν τους  αντάρτες, που οι 
Βούλγαροι πίστευαν, ότι ήταν κάπου εκεί κοντά. 

 Επίσης λένε, ότι την ίδια βραδιά έπιασαν και τα δυο παιδιά 
του ζεύγους την Τασούλα και τον Κωστάκη με σκοπό, να τα 
σκοτώσουν κι αυτά. Τα παιδιά σώθηκαν όμως χάρη στην  
παρέμβαση ενός Βούλγαρου αγροφύλακα, που τα 
υπερασπίστηκε λέγοντας, ότι είναι πολύ ανήλικα και είναι 
κρίμα, να πληρώσουν αυτά  για τους γονείς τους. 



 82

Αλλά,  όπως ελέχθη και πιο πάνω, το «πεπρωμένο φυγείν 
αδύνατον». 

 Ο Χρήστος μη μπορώντας να μείνει  στην Κομοτηνή 
μακριά από την οικογένειά του και μη γνωρίζοντας, τι συνέβη 
στη γυναίκα του και πιστεύοντας, ότι η συμπεριφορά του δεν 
ήταν επιλήψιμη, τόσο που να δικαιολογεί τη βαριά τιμωρία 
του και –ούτε καν του πέρασε απ’ το νου, ότι οι Βούλγαροι 
ήδη τον είχαν ξεγράψει -  αποφάσισε,  να επιστρέψει στο σπίτι 
του. 

Και να πως δικαιολογήθηκε στον εαυτό του.  
-Τι έκανα σάμπως και πρέπει,  να φοβάμαι;  
Το ίδιο ακριβώς είπε και  σε κάποιο γνωστό του, που 

συνάντησε στην πόλη, ο οποίος δεν γνώριζε, ως φαίνεται τι 
είχε συμβεί στη γυναίκα του Χρήστου και  έτσι  αυτός 
απροειδοποίητος τελείως επέστρεψε στο χωριό. Εξάλλου ποιος 
ήξερε, πού βρισκόταν,  για να τον προειδοποιήσει και να τον 
προφυλάξει απ’ το κακό που ερχόταν;. 

Οι Βούλγαροι όμως καραδοκούσαν.  Μόλις έκανε την 
εμφάνισή του στο χωριό τον συνέλαβαν και την ίδια βραδιά 
ακολούθησε κι αυτός την τύχη της γυναίκας του! Τον έσφαξαν 
σαν τραγί και τον παράχωσαν σε ένα χαντάκι έξω από το 
χωριό.  

 
Χρήστος και Φραγκοπούλα! Ένα ζευγάρι  αγνών αλλά 

θερμόαιμων Ελλήνων, που χάθηκαν άδικα, γιατί δεν άντεχαν 
τις προσβολές  του κατακτητή, του Σλάβου τύραννου. 

Ήταν  τέλη Μαίου  του 1944! 
Έτσι τα δυο παιδιά ορφάνεψαν από πατέρα αλλά κι από 

μητέρα. Τη φροντίδα τους ανέλαβε η γιαγιά – Μαλτώ, η μάνα 
του Χρήστου.  

Αργότερα, μετά την απελευθέρωση, κι επειδή η ηλικιωμένη 
γυναίκα δεν μπορούσε, δεν ήταν σε θέση, ν’ αναθρέψει τα δυο 
ορφανά, έστειλε  τον Κώστα  σε μια «παιδόπολη»*, όπου το 
παιδί σπούδασε σε μια σχολή γεωργοτεχνίτης και παρέμεινε 
εκεί μέχρι την ενηλικίωσή του.  
 
 
 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
1. Παιδουπόλεις = Ιδρύματα για ορφανά παιδιά που 

ιδρύθηκαν από  τη βασίλισσα Φρειδερίκη και τελούσαν 
υπό την υψηλή προστασία της - 
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ΤΑ  «ΜΑΤΙΑ»*  ΤΩΝ  ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ. 

 
    Ήδη προαναφέραμε, ότι  στο Μπρόκτειο υπήρχαν τα 
«μάτια» των Βουλγάρων, που παρακολουθούσαν τις κινήσεις 
των Ελλήνων και κάθε στραβοπάτημα έφτανε στα αυτιά των 
κατακτητών στο άψε  - σβήσε. 
    Είναι γνωστόν, ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις οι καταδότες 
όλου του κόσμου – ανθρωπάκια  με υπερβάλλοντα ζήλο - 
εκτελούν την «αποστολή» τους αυτοβούλως, λες και κάνουν 
κάποια εκδούλευση σε πολύ δικούς τους ανθρώπους, χωρίς 
καμιά πίεση ή υπόδειξη. Λες και θα κερδίσουν εύσημα ή τέλος 
πάντων   κάποια σπουδαία ανταμοιβή. Όλοι τους άτομα 
κομπλεξικά, χωρίς καμιά αναγνώριση από το περιβάλλον τους, 
χαιρέκακα και με ελαστική πατριωτική συνείδηση, βρίσκουν 
ευκαιρία σε περιόδους ανώμαλες και βγάζουν τα 
«απωθημένα» τους. 
      Ένα τέτοιο άτομο σε πρώτη ευκαιρία, - κάποια προσβολή 
ή άλλη περιφρόνηση, - είναι σχεδόν βέβαιο, ότι  θα εκδηλώσει  
οπωσδήποτε το ποιον του και με μνησικακία, θα θελήσει να 
εκδικηθεί όλους εκείνους όσους, κατά τη γνώμη του, τον 
προσέβαλαν ή του φέρθηκαν άσχημα. Αισθάνεται, ότι  έτσι 
ικανοποιεί τη ματαιοδοξία του δείχνοντας δύναμη (με τις 
πλάτες άλλων) και τιμωρεί    εκείνους, που το υποτίμησαν 
τώρα ή και στο παρελθόν, κατά τη γνώμη του, αδικαιολόγητα. 
    Και περιπτώσεις για να εκδηλωθεί και να επιδοθεί στο 
«ευγενές» σπορ του καταδότη πάντα  υπάρχουν, όσο υπάρχουν 
άνθρωποι και όποτε υπάρχουν ανώμαλες καταστάσεις. 
---------------------------------------------------------------------- 

*«Μάτια» = καταδότες ή συνεργαζόμενοι. 
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Καλοκαίρι, και στο Μπρόκτειο οι χωρικοί  συγκέντρωσαν 

τα θερισμένα στάρια στα αλώνια. Περιμένουν τη σειρά τους,  
να αλωνίσουν. Έναν ολόκληρο χρόνο περίμεναν αυτή τη 
στιγμή,  να απολαύσουν τους κόπους τους. Σε  λίγο  θα  
πάρουν  την  παραγωγή και θα τη μεταφέρουν με σακιά στο 
αμπάρι του σπιτιού τους. 

 Τι κρίμα όμως !  Τη μερίδα του λέοντος από την παραγωγή 
θα την πάρει ο  «αφέντης» Βούλγαρος.  Στον παραγωγό θα 
μείνει τόσο,  όσο η μεγαλοψυχία του δυνάστη  του επιτρέψει. 

Και  πάντα αυτή η μεγαλοψυχία εξαντλούσε τα όρια  και 
κατακρατούσε και πέραν του «νομίμου».  

Και  οι χωρικοί όμως, από ανάγκη αλλά και με μεγάλο 
ρίσκο, για να μη στερήσουν από τα παιδιά τους το καθημερινό 
καρβέλι,  προσπαθούσαν, να αποκρύψουν κάποια ποσότητα 
καρπού. Πολλές φορές το κατόρθωναν. Άλλες φορές όμως όχι. 
Και τις περισσότερες φορές ήταν τα «μάτια» των Βουλγάρων, 
οι καταδότες, που αποκάλυπταν την απόκρυψη. 
     Και τότε!  Ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε! Το ξύλο, 
που έπεφτε στο δράστη της απόκρυψης,  ήταν άνευ 
προηγουμένου. 

Μια τέτοια περίπτωση  ήταν και των αδελφών Γιώργη και 
Θανάση Γεροπασχάλη, που προσπάθησαν, να αποκρύψουν 
δυο σακιά σιτάρι κατά τη μεταφορά τους στην αποθήκη.  

Αλλά,  αλίμονο!     Ένα από τα «μάτια» των Βουλγάρων,   
το δεύτερο,   που κυριολεκτικά καιροφυλακτούσε,  είδε το 
«έγκλημα» της απόκρυψης και προειδοποίησε τον πατέρα των 
δραστών, ότι θα το αποκαλύψει στο δυνάστη. Τότε ο γερο-
πατέρας έπιασε από το πέτο τον υποψήφιο  καταδότη και τον 

απείλησε, ότι αν τολμήσει και  καταδώσει  τα παιδιά του, θα 
τον σκοτώσει σαν σκυλί. 

Το «μάτι» του Βούλγαρου,   μάλλον από φόβο – ήταν μιας 
πιθαμής άνθρωπος-  έκανε τα «στραβά μάτια» τη φορά εκείνη 
αλλά καλού κακού και  ο πατέρας Γεροπασχάλης, πρόσφερε 
το ποδήλατο του γιου του  στο σπιούνο. 

Παρόμοια περιστατικά συνέβησαν σχεδόν σε όλους τους 
Μπροκτειώτες. Και να ένα ακόμη που   συνέβη  στην 
οικογένεια του Κωνσταντίνου.  

Ήταν τέλος Άνοιξης  του ΄43 και τα «γεννήματα» στις 
αποθήκες ήταν προς το τέλος τους.  Η νέα σοδειά αργούσε. 
Αυτή την εποχή οι κατακτητές έκαναν «επισκέψεις» στους 
χωρικούς και ξάφριζαν ό,τι  τους χρειαζόταν σε τρόφιμα και 
ρουχισμό, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.  

Όπως έλεγαν οι χωρικοί, οι Βούλγαροι κατά διαστήματα  
«πατούσαν» τα σπίτια, δηλαδή πήγαιναν και  άδειαζαν τα 
νοικοκυριά από ό,τι χρήσιμο υπήρχε. 

Η Νεράντζω είχε πληροφορηθεί, ότι εντός των ημερών 
επρόκειτο, να «πατήσουν» τα σπίτια των Ελλήνων και είπε 
στον άνδρα της, τον Κωνσταντίνο: 

-Κωνσταντίνε, έμαθα ότι οι Βούλγαροι, θα «πατήσουν» τα 
σπίτια! Έλα, να κρύψουμε κανένα τσουβάλι. Αν μας τα 
πάρουν όλα, τι θα απογίνουμε; Τι θα τρώνε τα παιδιά; 

-Συ, όλα τα ξέρεις, την ειρωνεύτηκε ο Κωνσταντίνος, μη 
πιστεύοντας στα λόγια της γυναίκας του. 

Αλλά, δυστυχώς, οι πληροφορίες της Νεράντζως 
επαληθεύτηκαν κατά γράμμα. 

Οι Βούλγαροι «πάτησαν» το σπίτι τους και δεν τους 
άφησαν ούτε «σπυρί»! Τα πήραν όλα,  μια φουρνιά ψωμιά, 
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γύρω στα δεκατέσσερα, αλεύρι αλλά και τα σακιά με το στάρι 
και το καλαμπόκι. 

Για μια φορά ακόμα η κατάσταση της οικογένειας ήταν 
απελπιστική. 

-Τι θα απογίνονταν η οικογένεια, τα παιδιά;  Και ποιος 
μπορούσε,  να τους συμπαρασταθεί;  

Κανένας! 
Στην απελπισία της η Νεράντζω αποφάσισε, να ξεπουλήσει 

τα προικιά της. Και πήγε σε άλλα γειτονικά χωριά, Θρυλόριο, 
Πάμφορο και αλλού και με απέραντη θλίψη πούλησε, 
κυριολεκτικά για ένα κομμάτι ψωμί, κεντήματα, σεντόνια, 
μαξιλάρια, δαντέλες, τσουράπια,   για να μπορέσει,  να ζήσει 
την οικογένειά της! 

 Και ήταν όλα κομμάτια – δημιουργίες, που είχε κάνει  κατά 
την κοριτσίστικη περίοδο της ζωής της, προίκα και σχεδόν δεν 
πρόλαβε,  να τα χαρεί!  

 
Άλλο αισχρό «μάτι» του κατακτητή (το τρίτο) είχε μια άλλη 

«ευγενική» συνήθεια.  Γύριζε στα χωράφια και 
παρακολουθούσε, κυρίως, τις γυναίκες, που αναγκασμένες από 
την κατάσταση πήγαιναν  στα θερισμένα χωράφια και μάζευαν 
στάχυα. Αυτό το πράγμα όμως το απαγόρευαν οι Βούλγαροι.   

 Όταν, λοιπόν, έβλεπε κάποια γυναίκα  κάπου απόμακρα, 
να μαζεύει στάχυα,  πλησίαζε και την εκβίαζε ζητώντας 
απίθανα πράγματα, για να μην αποκαλύψει  την πράξη της 
στους Βουλγάρους.  

Λέγεται, ότι τον «κύριο»* αυτό τον «περιποιήθηκαν»  
κάποιοι συγχωριανοί του δεόντως, αφού οι  γυναίκες   δεν 
δίστασαν,  να αναφέρουν στους συζύγους τους   την 
προκλητική συμπεριφορά και δραστηριότητά  του. 

 
Σε μια άλλη περίπτωση,  ένα άλλο «μάτι»  των Βουλγάρων, 

(το τέταρτο) ήταν η αιτία,  να  φάει ξύλο ολόκληρο το χωριό, 
επειδή χάθηκε το τομάρι της βουβάλας του και υποψιάστηκε, 
ότι κάποιος συγχωριανός του την είχε κλέψει! Μάλιστα, εκτός 
από το ξυλοφόρτωμα  υποχρεώθηκαν όλοι οι χωριανοί, να 
καταβάλουν το τίμημα της αξίας του βουβαλοτόμαρου.  

Η αδικία αυτή ήταν μεγάλη και το χωριό από τη μεγάλη 
αγανάκτηση τον καταράστηκε, να τον «τυλίξουν στις 
προβιές», δηλαδή να πάθει τόσα, ώστε το σώμα του, για να 
γίνει καλά, να χρειάζεται,  να σκεπαστεί με προβιές 
φρεσκοθανατωμένων ζώων, για να συνέλθει. 

Και πράγματι. Μετά από λίγες μέρες οι ίδιοι οι  προστάτες 
του, του έριξαν τέτοιο ξύλο, που χρειάστηκε, να τον τυλίξουν 
με τις προβιές,  για να θεραπευθεί, όπως υποδείκνυε η 
πρακτική ιατρική και που συνηθιζόταν στα χωριά.  

 
   Ένα   «μάτι» των κατακτητών, πολλές φορές, εξανάγκαζε  
κατοίκους του χωριού,  να του κάνουν διάφορες αγγαρείες.  

Μια μέρα  αυτό το «μάτι» των Βουλγάρων απαίτησε και 
από τη Νεράντζω  μια αγγαρεία. Της έδωσε εντολή, να πάει 
για θέρισμα στα κτήματα του «’Ονμπαση» - επιστάτη, άλλου 
«ματιού» των κατακτητών.   

Ο άνδρας της Νεράντζως, ο Κωνσταντίνος,  βλέποντας την 
ιταμή συμπεριφορά   του συγχωριανού του και μη αντέχοντάς 
την,  ξέσπασε: 

- Δεν ντρέπεσαι, μωρέ! Όταν έλθει η Ελλάδα, τι θα 
κάνεις;  Που θα κρυφτείς; 
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- Εγώ, τώρα, κάνω αυτό που θέλω.  Αν έλθει η Ελλάδα, 
θα κάνετε κουμάντο εσείς! Ήταν η απάντηση του 
«θερμού» αυτού «πατριώτη»! 

Την ίδια γυναίκα, μια άλλη φορά την συκοφάντησε στους 
Βουλγάρους, ότι έκλεψε ένα φόρεμα, όταν την είδε, να φοράει 
διαφορετικό φόρεμα κι όχι το συνηθισμένο καθημερινό της.  

Τι είχε συμβεί;  Η Νεράντζω θέλησε,  να πλύνει το παλιό 
και πολυφορεμένο της φουστάνι και  γι αυτό φόρεσε ένα άλλο 
φυσικά δικό της.   Ως φαίνεται, το φόρεμα αυτό δεν το είχε 
ξαναδεί  ο «υπερπατριώτης κύριος»   και έτσι απεφάνθη, ότι 
διεπράχθη το έγκλημα! 

 Η Νεράντζω έκλεψε το νέο φόρεμα! 
     Κι αμέσως, το πρόφτασε στους «κυρίους» του! 

Και δεν έφτανε αυτό. Αλλά διαστρέβλωσε και την 
παρατήρηση του Κωνσταντίνου, του συζύγου της, που του 
είπε 

-Με τους Βούλγαρους καλά τα πας, αν ήταν οι Τούρκοι 
πάλι τα ίδια θα έκανες; 

Ο σπιούνος, όμως, διαστρεβλώνοντας την παρατήρηση είπε 
στους Βουλγάρους: 

-Το «Παπαδάκι»,  -ήταν το παρατσούκλι του Κωνσταντίνου 
εξαιτίας του πατέρα του που ήταν παπάς- είπε, ότι, αν έλθουν 
οι Έλληνες, τότε θα σας δείξουμε!  

Όπως ήταν φυσικό αυτό θεωρήθηκε αντίδραση κατά της 
«αρχής» και  ο Κωνσταντίνος κλήθηκε, να δώσει εξηγήσεις 
για την αυθάδειά του. Πράγματι ο Κωνσταντίνος πήγε στην 
αστυνομία και με παρρησία αντιμετώπισε την ψευδή 
κατηγορία, την αντέκρουσε,  απαλλάχτηκε και μάλιστα χωρίς 
καμιά ποινή. 

Αυτό φυσικά δεν το ξεχνούσε το «τρίτο μάτι»  και όταν 
εύρισκε ευκαιρία «πριμοδοτούσε» με επιπλέον αγγαρείες την 
οικογένεια!  

  
Ένα άλλο αξιομνημόνευτο περιστατικό της περιόδου αυτής 

ήταν και το παρακάτω. 
Ένα από τα γνωστά «μάτια» κάποια μέρα έκλεψε από το 

σπίτι  του Μαστιχίδη ή Μαστιχά  ένα ρολόι. Όπως ήταν 
φυσικό  η ενέργεια αυτή δεν έμεινε κρυφή.  Από στόμα σε 
στόμα μαθεύτηκε σε όλο το χωριό.  Έγινε βούκινο. 

-Ο «Τάδε» έκλεψε το ρολόι του Μαστιχά.   
Ο  κύριος «Τάδε»  θιγμένος από την αποκάλυψη αυτή και 

χολωμένος,  αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, 
συκοφάντησε το Μαστιχίδη στους Βουλγάρους, λέγοντας ότι  
… του έκλεψε ένα ρολόι (!) και άλλα μικροπράγματα! 

Οι Βούλγαροι  μετά την καταγγελία συνέλαβαν το 
Μαστιχίδη και κατά το νόμο  …  του Μωυσή έδωσαν εντολή 
στον κύριο «Τάδε»,  να τιμωρήσει ο ίδιος τον κλέφτη. 

Κι αυτός,  με περισσή ευχαρίστηση,  για να   συνετίσει τον 
δράστη (!)  του έπιανε το κεφάλι και το χτυπούσε στον τοίχο, 
μέχρι  που στην κυριολεξία   έσπασε το κεφάλι  του ανθρώπου 
και   …  αποδήμησε εις Κύριον!  

 
Μετά την απελευθέρωση,  ο κύριος «Τάδε», για όλη τη 

«θεάρεστη» δράση του, λογοδότησε στην ελληνική 
δικαιοσύνη και η ποινή που εισέπραξε ήταν δις εις θάνατον 
και ισόβια! 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
   Για ευνόητους λόγους δεν αναφέρονται τα ονόματα των «ματιών» – 

καταδοτών των Βουλγάρων.  Μετά από τόσα χρόνια ας υπάρξει  λήθη, όχι στις 
πράξεις που πάντα θα είναι καταδικαστέες αλλά στα ονόματα.     Τα παιδιά τους, ας 
μην πληρώσουν για τις «αμαρτίες» των γονιών τους, με την περιφρόνηση των 
θυμάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ      
 

    Η βουλγαρική κατοχή βάραινε ακόμη την ατμόσφαιρα 
στο μικρό χωριό. Οι ξυλοδαρμοί και οι εξευτελισμοί 
βρίσκονταν καθημερινά στην ημερήσια διάταξη. Για μια 
ασήμαντη αφορμή πολλές φορές την πλήρωναν πολλοί, αθώοι 
και  μη.     

   Οι χωρικοί με τον ερχομό της Άνοιξης ανάσαναν με 
πολλή ανακούφιση  αφού, ο  βαρύς  χειμώνας δύσκολα μεν 
πέρασε όμως και τώρα  θα ξανοίγονταν στα χωράφια για να  
τα ετοιμάσουν  για τις ανοιξιάτικες σπορές. 

    Έπρεπε, να σπείρουν καλαμπόκι, ηλιόσπορο, 
ζαχαροκάλαμο και μποστάνια, για να μπορέσουν ν’ 
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της οικογένειας, με όση 
παραγωγή θα τους επέτρεπε, να μεταφέρουν στις αποθήκες 
τους ο κατακτητής και με την απόκρυψη μέρους της, αφού η 
παραγωγή ήταν ελεγχόμενη από αυτόν . 

    Ο καιρός βοήθησε κι όλα πήγαν καλά. Έγιναν οι σπορές 
και οι ελπίδες για τη σοδειά εναποτέθηκαν   στο Θεό και στη  
φύση. Αυτοί θα έδιναν την  ετήσια παραγωγή, για ν’ 
ανταμείψουν τους γεωργούς για τους κόπους τους.. 

    Και πράγματι  τα σπαρτά  ήταν χαρά θεού και οι χωρικοί,  
αν και άλλοι θα έδρεπαν τους κόπους τους, φαίνονταν 
ευχαριστημένοι, γιατί  … κάτι θα περίσσευε και γι αυτούς.      
         Αλλά, λένε ότι, η παραγωγή του γεωργού δεν είναι 
σίγουρη ποτέ, παρά μόνον  τότε, όταν πια έχει μπει στην 
αποθήκη.   Οι θεομηνίες με τα διάφορα φυσικά φαινόμενα, 
πλημμύρες, χαλάζι, πυρκαγιές  μπορούν, να την 
καταστρέψουν κάθε στιγμή. 

    Και  να που τα παραπάνω επαληθεύτηκαν. 
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  Ήταν μια Τετάρτη του Ιουνίου.  Ο καιρός ήταν πολύ 
καλός και ο κόσμος ξεχύθηκε στα χωράφια.  Και τούτο 
επειδή, εξ αιτίας των βροχών,  είχαν θεριέψει τα  ζιζάνια στα 
ανοιξιάτικα σπαρτά και έπρεπε,  να ξεβοτανιστούν και να 
σκαλιστούν. 

     Η φαμίλια του  Κωνσταντίνου με το κάρο πήγε στα 
«γκερένια», ένα χωράφι στα νότια του χωριού,   να τσαπίσει το 
καλαμπόκι.      

     Η δουλειά είχε προχωρήσει αρκετά, όταν ξαφνικά,  
κατά το μεσημεράκι, τα σύννεφα άρχισαν, να πυκνώνουν και 
οι πρώτες στάλες της βροχής δεν άργησαν,  να πέσουν πάνω 
στην φρεσκο- σκαμμένη γη. Στην αρχή  έπεφταν αραιά – 
αραιά εδώ κι εκεί. Σε λίγο όμως  τα αστραπόβροντα 
συντάραξαν την ατμόσφαιρα και μια δυνατή μπόρα ξέσπασε, 
αναγκάζοντας τους ξωμάχους να τρέξουν και να χωθούν κάτω 
από τα βοϊδάμαξα, για να προφυλαχτούν. 

    Τέτοια φαινόμενα, το καλοκαίρι,  ήταν συνηθισμένα 
για την οικογένεια.  Και τα παιδιά  μαθημένα από άλλες φορές, 
μόλις έπεσαν οι πρώτες σταγόνες, για να προφυλαχτούν από 
τη βροχή, έτρεξαν κάτω από το κάρο.      

    Μια δυνατή βροντή κι ο κεραυνός που έπεσε σ’ ένα 
δέντρο, εκεί κοντά, έκανε τους σκαφτιάδες, να 
σταυροκοπηθούν και το μικρότερο  από τα παιδιά   ν’  αρχίσει 
τα κλάματα. 

    Η δυνατή βροχή ξαφνικά, όπως άρχισε, σταμάτησε για 
λίγο. Ακούστηκαν μερικά αστραπόβροντα ακόμη και  στη 
συνέχεια λες και άνοιξαν οι ουρανοί. Άρχισε, να πέφτει χαλάζι 
σε μέγεθος φουντουκιού και μεγαλύτερο. Το χωράφι δεν 
άργησε, να καλυφθεί σχεδόν από ένα λεπτό στρώμα  χαλάζι. 

     Ο  Κωνσταντίνος ψέλλισε μιαν  ευχή. 

   -Θεέ μου, ας ελπίσουμε, το χαλάζι αυτό, να μην έκανε  
μεγάλη ζημιά στα σπαρτά του χωριού! 

   Ήταν όμως δυνατόν! 
   Την επομένη στο καφενείο του χωριού τα μαντάτα ήταν 

δυστυχώς  πολύ άσχημα για όλους. 
   Οι καταστροφές στα σιτηρά ήταν πολύ μεγάλες. Το 

σύνολο σχεδόν της παραγωγής του χωριού είχε πληγεί. 
Σποραδικά, κάποια χωράφια, δεν είχαν μεγάλη ζημιά γιατί, ως 
φαίνεται, εκεί έπεσε   λιγότερο και πιο μικρό  χαλάζι. 

    Είναι γνωστό ότι, οι καλοκαιριάτικες βροχές και το 
χαλάζι πλήττουν  περιοχές ανάλογα με την κίνηση και το 
μέγεθος των σύννεφων. Και αλίμονο σε   εκείνους που είχαν 
την ατυχία, να γίνει χαλαζόπτωση στην περιοχή τους. Οι 
καταστροφές είναι μεγάλες. 

    Και οι χωρικοί στο Μπρόκτειο   αυτή τη φορά 
φάνηκαν άτυχοι. Όλοι  σχεδόν είχαν πάθει καταστροφικές 
ζημιές.   

    Ο Κωνσταντίνος από νωρίς είχε κάνει τη βόλτα του 
στα χωράφια και γύρισε στο σπίτι με μαυρισμένη την ψυχή. 
Σχεδόν όλα τα σπαρτά του είχαν υποστεί ολοκληρωτική 
καταστροφή. Οι ζημιές ήταν πάνω από 90%. Δεν θα 
μπορούσε, να μαζέψει από όλα  τα κτήματα  ούτε ένα σακί 
σιτάρι. 

  -Τι  θ’ απογίνονταν  αυτός, η γυναίκα του, τα δυο παιδιά 
του αλλά και τα ζωντανά του;  Αφού και το κριθάρι που είχε 
σπείρει, για τροφή των ζώων του, είχε την ίδια τύχη με το 
στάρι;  

   Η κατάσταση ήταν απελπιστική! «Όπου  ο φτωχός κι η 
μοίρα του», λέει μια παροιμία. Η χρονιά που θ’ ακολουθούσε 
προμηνύονταν όχι μόνο δύσκολη αλλά τραγική. Θα 
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πεινούσαν! Και πώς, να μην συνέβαινε κάτι τέτοιο,  όταν 
υπήρχε κατοχή, παραγωγή μηδενική, άλλοι πόροι  ανύπαρκτοι 
και  ο Κωνσταντίνος να είναι  μισός, σακάτης; 

   -Τι θα απογίνονταν η οικογένεια; 
   Τα παιδιά ήταν  μικρά, για να δουλέψουν. Εξάλλου οι 

δουλειές ήταν ανύπαρκτες. Πού να βρεθεί μεροκάματο στη 
βουλγαρο-κρατούμενη Θράκη! 

    Δεν γινόταν αλλιώς. Η  κυρά-Νεράντζω  για μια φορά 
ακόμη θα έσωζε την κατάσταση.  Αυτό επέβαλε η κατάσταση 
της οικογένειας. 

  Και πραγματικά, όταν ήρθε η εποχή του θερισμού, αφού 
πλέον κανονικός  θέρος δεν μπορούσε να γίνει, λόγω της 
χαλαζόπτωσης, η κυρά - Νεράντζω άρχισε, να μαζεύει στάχυα 
από τα χαλαζοκτυπημένα χωράφια. Αυτή, μόνη με συντροφιά 
τα δυο μικρά της, που έπαιζαν με τα χώματα, τις χελώνες και 
τα μυρμήγκια - αυτά ήταν τα παιχνίδια τους- καθημερινά, 
έβγαινε για  το μάζεμα των σταχυών. 

  Για δυο μήνες συγκέντρωνε  στάχυα. Κι  όταν πια είχαν 
γίνει αρκετά και μπορούσαν ν’ αλωνιστούν, τα αλώνισε αφού 
βρέθηκε κι ο υποψήφιος αλωνιστής, ο οποίος γι ανταμοιβή του 
θα έπαιρνε το άχυρο από τα αλωνισμένα στάχυα! 

    Ίσως αναρωτηθεί κανείς. 
   -Καλά και πόσα στάχυα μάζεψε η κυρά - Νεράντζω για 

να τ’ αλωνίσει και να έχει  τόσο σημαντική ποσότητα, ώστε να  
αλωνιστούν, να βγει άχυρο  σε ικανοποιητική ποσότητα για 
ανταμοιβή του αλωνιστή και καθαρό σιτάρι τόσο, που να 
καλύψει τις ανάγκες της οικογένειας; 

    Θα φανεί, ίσως απίστευτο. Κι όμως είναι πέρα για πέρα 
αληθινό. 

    Η κυρά - Νεράντζω όλο αυτό το διάστημα, που μάζευε 
στάχυα, σαν το μυρμήγκι, κατάφερε – μετά τα αλώνια είδε την 
«παραγωγή» της-  να μαζέψει  είκοσι «κιλά» (!), όπως θυμάται 
η ίδια.  

    Αλλά, μην φανταστείτε ότι, το  «κιλό» της εποχής 
εκείνης  ήταν το σημερινό κιλό, αυτό που αντικατέστησε την 
οκά.. Το «κιλό» εκείνο αντιστοιχούσε  με τέσσερις  τενεκέδες 
καρπό, σιτάρι ή καλαμπόκι. Πράγμα, που σημαίνει ότι, η κυρά 
Νεράντζω με τα είκοσι «κιλά»  είχε μαζέψει 20Χ4= 80 
τενεκέδες, περίπου δέκα    σακιά σιτάρι!  

   Ήταν πραγματικά ένας άθλος! Το κουράγιο  η υπομονή 
και η καρτερικότητα αντάμειψαν την ταλαίπωρη γυναίκα. 

   Η οικογένεια σώθηκε. Ίσως και πάλι πέρασε δύσκολα  
αλλά η συγκομιδή της κυρά - Νεράντζως κάλυψε τη βασική 
ανάγκη σε τροφή,  που ήταν το ψωμί και κάποια παράγωγα, 
τραχανάς μπληγούρι  και άλλα. 

    Ήταν χρονιά και πέρασε.  Και ευχή του κάθε 
καταπιεσμένου ήταν,  η επόμενη χρονιά   να είναι καλύτερη σε 
παραγωγή αλλά και χωρίς το βραχνά του κατακτητή. 
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IX. 
 

Η  ΓΕΝΝΗΣΗ   
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΑΚΟΥ 
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Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

 
      Επιτέλους, στο σκοτεινό τούνελ κάποιο αχνό φως 

άρχισε να λαμπυρίζει. Η κατάσταση στο παγκόσμιο σκηνικό 
άρχισε να αλλάζει. Οι σύμμαχοι σε όλα τα μέτωπα, αν και 
κάποιες φορές με αρκετή δυσκολία, όμως φάνηκε πλέον, ότι 
αντιμετώπιζαν νικηφόρα τις δυνάμεις του «Άξονα». Τα 
ευχάριστα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο. Οι δυνάμεις 
των συμμάχων, αν και αναγκάζονται να πολεμήσουν με 
αντίξοες συνθήκες, σχεδόν  σε ολόκληρη την ιταλική 
χερσόνησο,  κατορθώνουν όμως να καταλάβουν τη Ρώμη τον 
Ιούνιο του 1944. Τον Αύγουστο του ιδίου έτους 
απελευθερώνεται το Παρίσι και στη συνέχεια ολόκληρη η 
Γαλλία. Οι Ρώσοι προήλασαν μέχρι τα περίχωρα της 
Βαρσοβίας. Οι Αμερικανοί στο δικό τους τομέα έκαναν 
πόλεμο φθοράς στους Ιάπωνες με πάρα πολλές απώλειες. 

Ο πόλεμος έφθανε στο τέλος του. Κι όμως το πληγωμένο 
θηρίο αντιστεκόταν  ακόμη. Χρειαζόταν το τελειωτικό 
χτύπημα. Οι Σύμμαχοι είχαν προειδοποιηθεί, ότι οι Γερμανοί 
επιστήμονες ετοίμαζαν ένα φοβερό όπλο με άγνωστη ως τότε 
καταστρεπτική δύναμη.  

Οι κυβερνήσεις της Αμερικής, της Αγγλίας και του Καναδά 
συνένωσαν τις προσπάθειές τους  για να προσπεράσουν τους 
Γερμανούς. Και τα κατάφεραν. Έφτιαξαν  πρώτοι την ατομική 
βόμβα, αυτό ήταν το φοβερό υπερ-όπλο που προσπαθούσαν,  
να κατασκευάσουν και οι Γερμανοί, και  την   έριξαν  εναντίον  
των Ιαπώνων με τα γνωστά καταστρεπτικά αποτελέσματα. 
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Ήταν 6 Αυγούστου 1945.  
Ο πόλεμος έληξε αμέσως με άνευ όρων παράδοση των  

δυνάμεων του «Άξονα» αλλά ο κόσμος θα μετρούσε τις 
πληγές του για μεγάλο χρονικό διάστημα.   

Αλλά νέες περιπέτειες περιμένουν τον τόπο. 
Ξέσπασε ο αδελφοκτόνος Εμφύλιος!  Οι Έλληνες 

χωρίστηκαν σε δυο παρατάξεις και αντιμάχονταν η μια την 
άλλη, για το ποια θα επικρατήσει. Και άλλη μια τετραετία, 46 
– 49,  ο Θεός του πολέμου    προκαλούσε νέες, απίστευτα  
τραγικές περιπέτειες σε όλους τους Έλληνες.  

Πολλοί τον πόλεμο αυτό τον είπαν «συμμοριτοπόλεμο».  
Άλλοι πάλι τον είπαν απελευθερωτικό. Ο ιστορικός του 
μέλλοντος, όταν αμβλυνθούν  τα πάθη και ξεχαστούν πολλά,  
θα κρίνει, τότε, τι ακριβώς ήταν.  

Κάποιοι υποστηρίζουν, ότι μετά την απελευθέρωση της 
χώρας από την ιταλο-γερμανο-βουλγαρική  κατοχή είχε 
δημιουργηθεί ένα κενό εξουσίας και  το Ε. Α. Μ,  που 
υποτίθεται έδρασε εθνικο-απελευθερωτικά, κατά τη διάρκεια 
της κατοχής,   πίστεψε, πως ήταν ευκαιρία και θέλησε,   να 
καταλάβει την Εξουσία.   

 Έτσι με  τον Ε. Λ. Α. Σ.  ή όπως οι ίδιοι τον ονόμαζαν, το 
Δημοκρατικό Στρατό και την Κυβέρνηση του Βουνού ήρθαν 
σε σύγκρουση με τον Εθνικό Στρατό της νόμιμης κυβέρνησης 
των Αθηνών (Δεκεμβριανά). 

 Και  άρχισε το «αντάρτικο»  με απώτερο σκοπό την 
εγκατάσταση κομμουνιστικού καθεστώτος στην Ελλάδα. 
Φαίνεται όμως, ότι  για την Ελλάδα, άλλοι είχαν αποφασίσει  
άλλα.  

Μετά τον τερματισμό του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι 
«μεγάλοι» της γης χώρισαν τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής 

και είχαν κατατάξει την Ελλάδα  στο «Δυτικό Μπλοκ»,  των 
Αγγλο-αμερικανών. Κι όπως ήταν επόμενο, δεν ήταν δυνατόν, 
να επιτρέψουν στους κομμουνιστές,  να καταλάβουν την 
εξουσία. 

Έτσι,  στον αδελφοκτόνο αυτό πόλεμο οι λεγόμενοι 
«Εθνικόφρονες»  είχαν βοήθεια από τους Εγγλέζους  και οι 
«Ελασίτες», του Δημοκρατικού Στρατού, από τους 
Σοβιετικούς και τα άλλα  κομμουνιστικά κράτη της περιοχής. 

Δεν είναι του παρόντος,  να  αποδοθούν ευθύνες για το 
ποιος έφταιξε. Αλλά αυτή η κατάσταση υπήρξε τόσο τραγική, 
κυρίως για τους κατοίκους της υπαίθρου και επέφερε τόση 
καταστροφή σε ανθρώπινο δυναμικό και φυσικό περιβάλλον, 
που για χρόνια πολλά οι πληγές πυορροούσαν  και η 
αποκατάσταση  της πλήρους δημοκρατίας θα αργούσε πολύ.  
Το αίμα που χύθηκε κι από τις δυο πλευρές ήταν πολύ και 
δίκαια ή άδικα ζητούσε εκδίκηση. 

Θα μπορούσε, άραγε, να ξεπεραστεί ποτέ αυτή η 
κατάσταση από το σύνολο του Ελληνικού λαού;  

Ο  χρόνος, αυτός ο μεγάλος γιατρός,  που  και τις πιο 
μεγάλες συμφορές τις κάνει,  να ξεχνιούνται, μόνον αυτός θα 
μπορούσε, να φέρει τη γιατρειά  στο μεγάλο κακό, που 
προξένησε ο ξενοκίνητος εμφύλιος.    

Μακάρι  αυτό, να γινόταν σύντομα. 
Αλλά …  
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Οι μάχες ανάμεσα στους αντάρτες και τις μονάδες του 
εθνικού στρατού  σε πανελλήνια κλίμακα  διαδέχονταν η μια 
την άλλη  και πραγματικά ήταν πολύ σκληρές.  

Το πείσμα και από τις δυο πλευρές ήταν το ίδιο δυνατό 
και ο αγώνας φαινόταν αμφίρροπος. Αθώο αίμα νέων 
παλικαριών χυνόταν καθημερινά. 
 - Ποιος θα επικρατούσε; 
   Οι    μάχες διεξάγονταν παντού, στα χωριά, στις πόλεις και 
στα βουνά. Οι δυο πλευρές με τους συμμάχους τους, τους 
Αγγλοαμερικάνους οι μεν, τους Σοβιετικούς και τον Τίτο οι δε,  
κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες,  να υπερισχύσουν η 
μια της άλλης.  Και δεν έφτανε η μεγάλη αφαίμαξη, που 
προκαλούσαν στον ελληνικό λαό, αδιακρίτως παρατάξεως, 
αυτές καθαυτές οι καθημερινές μάχες, το αποκορύφωμά της 
ήταν μια  απάνθρωπη  απόφαση κάποιων ανεγκέφαλων, να  
απαγάγουν πολλά παιδιά και να τα απομακρύνουν από τους 
γονείς τους. Αργότερα έγινε γνωστό,   ότι  τότε οι  ΕΑΜίτες 
είχαν απαγάγει 29.000 παιδιά, κυρίως από παραμεθόριες 
περιοχές   υπό το πρόσχημα,   όπως υποστήριξε πολύ αργότερα 
η γνωστή και μη εξαιρετέα κυρία Έλλη Αλεξίου, ότι το 
παιδομάζωμα  αυτό έγινε, επειδή  τάχα ήθελαν, να … 
προστατέψουν τα παιδιά από τους βομβαρδισμούς των 
συμμάχων, των Αγγλοαμερικάνων. Και μετέφεραν  τα παιδιά 
σε χώρες του Σιδηρού λεγόμενου Παραπετάσματος, στην αρχή 
στη Γιουγκοσλαβία και στη συνέχεια στη Σοβιετική Ένωση, 
ακόμη και στη Σιβηρική στέπα… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ  ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ …ΘΑΝΑΣΑΚΟΣ 
 

     Τα χρόνια κυλούσαν … 
Παρά τις μεγάλες δυσκολίες, που αντιμετώπιζαν οι 

σκλάβοι, η ζωή τραβούσε το ρυθμό της και ο κόσμος συνέχιζε, 
να παντρεύεται, να γεννοβολάει  και να κάνει όνειρα για το 
μέλλον του. 

Και  ο Κωνσταντίνος,  παρά τη σωματική του αναπηρία, 
παρά τη φτώχια και τις μύριες άλλες δυσκολίες, που 
αντιμετώπιζε ως οικογένεια, «έσπειρε» και τρίτο παιδί. 
Μάλιστα σκεπτότανε, αν γεννιόταν κορίτσι, που το ήθελε 
περισσότερο, αφού είχε ήδη δύο αγόρια,  να του έδινε το 
όνομα Ελευθερία. Αν γεννιόταν και πάλι αγόρι, θα έπαιρνε το 
όνομα Λευτέρης. 

Τόση ήταν η λαχτάρα για τη λευτεριά  που περίμεναν και 
πίστευε ο Κωνσταντίνος, πως έτσι, μαζί με το παιδί, που θα 
του έδινε το όνομα Λευτέρης, σίγουρα θα ερχόταν και η 
αληθινή  λευτεριά της Πατρίδας! 

Και πράγματι,  η πολυπόθητη λευτεριά του Έθνους, μετά 
από τέσσερα πολύ δύσκολα και «πέτρινα» χρόνια ήλθε, το 
1945. Και, μαζί με την Ελλάδα, ελευθερώθηκε και η Θράκη 
μας.  Και μαζί με τη λευτεριά ήλθε και το τρίτο παιδί του 
Κωνσταντίνου. Και πάλι γιος! 
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Όταν ήλθε η ώρα της βάπτισης   ο Κωνσταντίνος 
ενημέρωσε το νουνό του παιδιού για την επιθυμία του. Ότι 
δηλαδή ήθελε, να δώσει στο παιδί το όνομα Λευτέρης.  

Αλλά …  άλλοι καιροί άλλα ήθη. Ο νουνός στην 
εκκλησία, αντί του Λευτέρης, έδωσε στο παιδί το όνομα  μιας 
αδελφής, που είχε χάσει.  
       Το βάφτισε Αθανάσιο! 

Το γεγονός  δυσαρέστησε τον πατέρα  και παρά λίγο να  
διακοπούν εντελώς οι σχέσεις των δυο οικογενειών. Τόσο 
πολύ είχε χολωθεί  ο Κωνσταντίνος με  την αυθαιρεσία του 
νονού. Μια όμως και τα πράγματα δεν ήταν δυνατόν,  να 
αλλάξουν, αφού το μυστήριο της βάπτισης είχε πια τελειώσει 
και δεν ήταν δυνατόν,  να ξαναγίνει, με την παρέμβαση 
κάποιων φίλων τα χειρότερα αποσοβήθηκαν  και η συνέχεια 
δόθηκε, όπως άρμοζε, με ένα μικρό γλέντι, που έγινε στο σπίτι 
του νεοφώτιστου. 

Έτσι με τη λήξη του γλεντιού και με τις ευχές όλων, για 
καλή υγεία και τύχη του παιδιού, έληξε χωρίς άλλα 
παρατράγουδα  η επεισοδιακή βάπτιση του μικρού 
Θανασάκου. 

Ο καιρός περνούσε και σιγά  - σιγά η ζωή εύρισκε τον 
παλιό γνώριμο ρυθμό της, αφού τα δύσκολα χρόνια της 
κατοχής  πέρασαν και η  ευχή όλων ήταν, να μην 
ξαναγυρίσουν. 

 
Αλλά, όπως προαναφέρθηκε,    η μοίρα της Ελλάδας άλλα 

της είχε τάξει! Η χώρα καλά – καλά δεν πρόλαβε, να χαρεί την 
απελευθέρωσή της και να, νέες περιπέτειες αρχίζουν για τον 
τόπο. Καθημερινά  τα δραματικά επεισόδια . 

 

 
 Ο  ΝΙΚΟΛΑΣ 

   
Ο αδελφός της Νεράντζως, ο δεκαεπτάχρονος Νικόλας,  

έμενε   στη Διώνη, ένα χωριό στις βόρειες υπώρειες του 
ορεινού όγκου του Ισμάρου.   

Ένα βράδυ, που οι αντάρτες  «πάτησαν» το χωριό, μαζί με 
άλλους  πήραν και τον Νικόλα. Τον πήραν, για να τον πάνε 
μαζί με άλλους στη «Δημοκρατική Ελλάδα», όπως είπαν στους 
δικούς του,   όταν τον τραβολογούσαν   δια της βίας, για να 
τους ακολουθήσει.  

Τον πήγαν στα λημέρια τους, στο βουνό.  
-Πού τον μετέφεραν;  Και τι πραγματικά απέγινε ο απαχθείς 

νέος, ουδέποτε  και κανείς δεν έμαθε, έκτοτε. 
Τον μετέφεραν σε κάποια άλλη χώρα;  Προσπάθησε, να 

διαφύγει, όπως έκαναν πολλοί άλλοι, και χάθηκε;  Κάποιοι 
είπαν, ότι  τον έσφαξαν σαν τραγί!  Αλήθεια;  Φήμες;  
Δυστυχώς, ποτέ δεν έγινε γνωστό, τι απέγινε ο Νικόλας 
Λαγάκης. 

 Ο δεκαεπτάχρονος νεαρός από τη Διώνη, σημαδεμένος από 
την Ιστορία «χάθηκε» μέσα στη δίνη των γεγονότων, 
μπλεγμένος στα ιδανικά κάποιων, που πίστεψαν σε αυτά και 
χάριν αυτών έκαναν   … όσα έκαναν! 
   Ήταν κι  αυτός ένα από τα χιλιάδες τραγικά θύματα του 
εμφυλίου, που χάθηκε προτού ακόμη ανδρωθεί, προτού νιώσει 
τον κόσμο και τις χαρές του. Και όπως ήταν φυσικό, το 
γεγονός αυτό βύθισε σε ένα μίσος αβυσσαλέο τους δικούς του 
για τους υπαίτιους, το ΕΑΜ και τους αντάρτες! 

 Είχαν δίκιο; 
 Ο χρόνος  θα το έδειχνε!  
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X. 
 

ΜΕΡΕΣ  ΕΜΦΥΛΙΟΥ 
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ΕΥΤΥΧΩΣ  ΑΣΤΟΧΗΣΕ 
 

  Αχνόφεγγε. Μια καινούργια μέρα ξημέρωνε. Ο μικρός  
Θανασάκος  γκρίνιαζε στο αχυρένιο στρώμα του, κατάχαμα 
δίπλα στη μάνα του. 

  Η οικογένεια, πέντε άτομα, το αντρόγυνο με τρία παιδιά, 
όλα αγόρια, στριμωγμένη σ' ένα δωμάτιο, στο «Μεντρεσέ»*, 
παραδομένη στην αγκαλιά του "Μορφέα", απολαμβάνει τον 
πρωινό γλυκό ύπνο. 

  Ο Θανασάκος στριφογύρισε και τα  καλαμποκόφυλλα  στο  
μαξιλάρι  του έτριξαν. Ξαναγκρίνιαξε. 

 -Μάνα! 
 -Τι θέλεις αγόρι μου; ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμα η 

μάνα. 
 -Κατρήθκα,  μάνα, πάμε έξω, θέλω  να κατρήσου! 
  Σηκώνεται η μάνα, βάζει  πρόχειρα επάνω της μια ρόμπα, 

βάζει και στο Θανασάκο μια ζακετούλα και προσεχτικά 
ανοίγει την πόρτα. Η πόρτα του δωματίου έτριξε στο ξαφνικό 
άνοιγμα.        

Το φιλόξενο σπίτι, που  τους  παραχώρησε η  Πατρίδα για να 
στεγαστούν προσωρινά,  αφού  για  λίγο  καιρό   
φιλοξενήθηκαν  σε  κάτι συγγενείς και στη συνέχεια σε κάποιο 
άβολο  ξενοδοχείο,  ήταν  ένα  παλιό   διώροφο  κτίριο – 
σχολείο - κακοσυντηρημένο, που παρά   ταύτα φιλοξενούσε 
στις αίθουσές του άλλες 5-6 οικογένειες. 

   Και όχι μόνο!  
------------------------------------------------------------------------- 
*Μεντρεσές = σχολείο όπου φοιτούν μελλοντικοί ιμάμηδες. 
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  Στο  ισόγειο  φιλοξενούσε  και  τα ζώα, που είχαν οι  
ένοικοι του επάνω ορόφου,  επειδή  οι άνθρωποι , ήταν 
γεωργοί και κυνηγημένοι από τα χωριά τους, από τους 
αντάρτες έφεραν μαζί    τους, στην πόλη, για ασφάλεια και 
όσα μεγάλα ζώα διέθεταν. Δεν ήταν δυνατόν, να τα 
εγκαταλείψουν στο έλεος των ανταρτών. Εξάλλου, γι αυτούς 
τα ζώα  ήταν και το  μεταφορικό  τους  μέσον.  Αν  δεν  είχαν     
ζώα,  ούτε  να καλλιεργήσουν χωράφια μπορούσαν ούτε και 
καμιά παραγωγή να έχουν. 
     Κάποιο ζώο,   από το θόρυβο που άκουσε;   από σύμπτωση;  
Μουγκάνισε:   Μου, μου ου ου… 
     Στο μισόφωτο, πιασμένοι  χέρι-χέρι,  μάνα  και  παιδί  
κατέβηκαν  τα   σκαλιά.  Το αποχωρητήριο απείχε αρκετά από 
τις σκάλες. Ο μικρός δεν άντεχε. 
  -Μάνα, θα  κατρήσου! 
  - Κρατήσου λίγο αγόρι μου. Να κατεβήκαμε. 
   Μόλις   κατέβηκαν    το  τελευταίο   σκαλί και πάτησαν στο 
χώμα, ο μικρός ετοιμάστηκε, να "ξαλαφρώσει".  Δεν  πρόλαβε,  
να βραχεί το έδαφος και ... 
   -Πιδδδ! ακούστηκε ένα σφύριγμα. Το "μολύβι" από μια 
σφαίρα  έσκαψε το   χώμα τρία μέτρα πιο πέρα από το  παιδί 
και τη μάνα. Η μάνα κατατρομαγμένη,   βουβή   μα με 
αστραπιαία ταχύτητα, άρπαξε το μικρό και εξαφανίστηκε  
ταχύτατα στο εσωτερικό του σπιτιού. Την πρώτη  βολή 
ακολούθησε  και δεύτερη και τρίτη.   Η τρίτη μάλιστα χώθηκε 
στο σκαλί. 
  Ο φουκαράς ο  Θανασάκος  απ' την τρομάρα   και  τη  
βιασύνη  "καταμούσκεψε" τα ρούχα του.  
  -Τι συνέβη; Γιατί αυτοί οι πυροβολισμοί εναντίον του μικρού 
Θανασάκου; 

  
     Η Στρατιωτική Διοίκηση της πόλης είχε απαγορεύσει τη 
νυχτερινή κυκλοφορία των πολιτών, επειδή τα βράδια ακόμη 
και μέσα στην πόλη, παρά την ύπαρξη του στρατού, οι  
αντάρτες,   πολλές φορές, κυρίως,  όταν  δεν είχε φεγγάρι, 
διείσδυαν ακόμη και στο κέντρο της πόλης για πληροφορίες ή 
και προμήθειες από συμπαθούντες. Και, όποιος πολίτης 
κυκλοφορούσε άσκοπα, πυροβολούνταν  από  τους  
εντεταλμένους στρατιώτες,   από τις σταθερές σκοπιές – 
παρατηρητήρια   αλλά  και τις περιπολίες, που περιπολούσαν 
στους δρόμους της πόλης, όταν  δεν σταματούσε για έλεγχο 
και δεν εξηγούσε το λόγο της νυχτερινής περιπλάνησής του 
στους δρόμους της πόλης.  
   Υπήρχαν πολλές περίπολοι,  που  έκαναν τους ελέγχους 
αλλά και αρκετοί ελεύθεροι σκοπευτές   σε καίρια σημεία της 
πόλης,  οι οποίοι  έλεγχαν την κίνηση στις επισφαλείς 
περιοχές. 
     Ένας τέτοιος ελεύθερος σκοπευτής,   "παρατηρητής", 
βρισκόταν    στον εξώστη παρακείμενου μιναρέ, του κεντρικού 
τζαμιού της Κομοτηνής, απ' όπου παρακολουθούσε κάθε 
ύποπτη κίνηση. 
     Όταν λοιπόν αντιλήφθηκε  την κίνηση στον αυλόγυρο του 
"Μεντρεσέ" λόγω θέσεως και αποστάσεως αλλά  και λόγω 
κακής ορατότητας, δεν ήταν δυνατόν, ν' αναγνωρίσει τον 
πρωινό  παραβάτη  της  κυκλοφορίας και ακολουθώντας     τις   
εντολές,  που είχε, θεώρησε καλό, να  πράξει   το  καθήκον 
του,  πιστεύοντας,  ότι   πυροβολώντας,  πιθανόν  να σκοπεύει 
κάποιον αντάρτη, που ίσως την επόμενη να τον σκόπευε 
εκείνος. 
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     Ευτυχώς για το παιδί, ευτυχώς  για τη μάνα αλλά και  για  
τον  ίδιο  τον   ελεύθερο σκοπευτή, που αστόχησε. Το  βλήμα 
δε βρήκε το στόχο του και  το     παιδί και η μάνα γλίτωσαν  τη 
ζωή τους  από βόλι αδελφικό, που όμως θα  ήταν  τραγικά   
φονικό,   αν ευστοχούσε, αφού προοριζόταν για ύποπτο 
ΕΑΜίτη που δεν ήταν ΕΑΜίτης αλλά ένα τρυφερό αγγελούδι  
τριών  μόλις  χρόνων! 
  Φαντάζεστε σε  τι  τραγική  κατάσταση,  θα βρισκόταν  και ο 
ελεύθερος   σκοπευτής, αν σκοτωνόταν  το παιδί και με το φως  
της  ημέρας  φωτίζονταν  και   τα    νυχτερινά συμβάντα! Η 
συνείδησή  του και οι τύψεις θα τον βασάνιζαν  σ' όλη του τη 
ζωή. 
 
                                                                                                                             
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΤΡΕΞΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙΣ. 
 

    Ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα.  
    Ο πατέρας του Θανασάκου ανήμπορος, πάσχει από τη 

μέση του, θέλει, μα δεν μπορεί,   να    βοηθήσει τη γυναίκα 
του.  

  Τα  μεγαλύτερα   αδέρφια  του    Θανασάκου  
ετοιμάζονται    για  το   σχολείο.   Ο  ένας   πάει στην τρίτη και 
ο άλλος στην πέμπτη δημοτικού. 

        Στο χωριό οι "αντάρτες" μαζί με μερικά σπίτια έκαψαν 
και  το  σχολείο. Προς το παρόν,   η οικογένεια μένει στο 
"Μεντρεσέ". Είναι το προσωρινό  τους κατάλυμα στην πόλη. 
Είναι ασφαλές και    τα παιδιά  δεν πρέπει, να σταματήσουν τις 
σπουδές τους. Συνεχίζουν, λοιπόν, τα μαθήματά τους στο 
σχολείο της πόλης.   

      Τα   αδέλφια   πιασμένα χέρι-χέρι φεύγουν, ενώ 
αποχαιρετούν τη μάνα τους,   που   βγήκε,   να   τους   
ξεπροβοδίσει. Ο Θανασάκος αγουροξυπνημένος γκρινιάζει   
πιασμένος   από  τη   φούστα   της   μάνας   του.   Σα  
στερνοπαίδι,   έτσι μικροκαμωμένος και αδύνατος, που είναι, η 
μάνα του δε  θέλει,  να τον κακοκαρδίσει.  Σκύβει  τον φιλάει 
και τον χαϊδεύει με αγάπη. 

  -Τώρα, αγόρι μου, τώρα θα σε δω και σένα. 
  Η μάνα  θέλει,  να αποζημιώσει το μικρό για την 

προσωρινή αναγκαστική  αδιαφορία, που  έδειχνε 
φροντίζοντας τ' άλλα παιδιά της. Τον πιάνει από το    χέρι και    
πάνε μέσα στην κάμαρή τους. Το μοναδικό  δωμάτιο για όλη 
την οικογένεια. Εκεί είναι τακτοποιημένα όλα τα υπάρχοντα 
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της    φαμίλιας.  Στη μια   γωνιά   στοιβαγμένα  τα  στρώματα  
και τα παπλώματα σκεπασμένα   με μια κουβέρτα αποτελούν 
το "γιούκο". Στην  άλλη γωνιά, σε μια πρόχειρη προθήκη, 
δίπλα στο τζάκι, τα κατσαρολικά, ένα τηγάνι, ένας τεντζερές, 
ένας μαστραπάς, μια στάμνα  και μερικά κουταλοπήρουνα  
είναι όλα κι όλα τα κομφόρ της κουζίνας. Δίπλα στο  
παράθυρο  ένα μικρό τραπέζι, μοναδικό  έπιπλο, απομεινάρι , 
προίκα  από τον  παππού,   τον παπα-Τριαντάφυλλο. Εκεί  
κοντά και   μια καρέκλα κι αυτή μοναδική, που δεν ξέρω, πώς 
βρέθηκε στο σπίτι. 
    Ο πατέρας του Θανασάκου  ακουμπισμένος  σ' ένα χοντρό 
μαξιλάρι, κατάχαμα δίνει οδηγίες στη γυναίκα του για τις  
δουλειές της ημέρας. Ο ίδιος θα  μείνει στο  σπίτι. Οι δυνάμεις  
του δεν   του επιτρέπουν, να συντροφέψει τη  συμβία του, την 
κυρά Νεράντζω, στις  δουλειές  της εποχής, που πρέπει να 
γίνουν.  Και αυτή υπακούοντας στο σύζυγο ετοιμάζεται για τη 
δουλειά.     Άλλωστε δεν γινόταν αλλιώς. Πέντε στόματα είναι 
και  θα πεινάσουν. 
      -Το καλαμπόκι το είδα την  Κυριακή, που πήγα με τα 
παιδιά  στο  χωράφι. Πρέπει, να είναι τώρα  για σκάψιμο. 
Πάρε μια τσάπα, το παιδί για παρέα και τράβα … 
       Το "τράβα"  ήταν  ένας   λόγος.  Το  "τράβα"  σήμαινε,  η  
μάνα  να φορτωθεί στην πλάτη το  Θανασάκο, μια τσάπα, ένα 
μαντήλι με λίγο σκέτο ψωμί και να πάει με τα πόδια στο 
χωριό, που απείχε πέντε χιλιόμετρα από την πόλη και στη 
συνέχεια άλλα δυο τρία μέχρι το χωράφι. 
      Στο χωριό, θα περνούσε  από το σπίτι, που ρήμαζε -έτσι  
γίνεται  πάντα, όταν  απουσιάζουν οι ένοικοι- να πάρει κανένα 
φρέσκο κρεμμυδάκι από την  αυλή και θα συνέχιζε την πορεία  
προς  το χωράφι. 

     Ο  Θανασάκος  ανεβοκατεβαίνει  στην καρέκλα.    Πότε  
απ'  τα  πλάγια, πότε από  μπροστά. Φαίνεται, ότι το βρήκε 
πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Η μάνα του ετοίμασε μια φέτα 
ψωμί πασπαλισμένη με ζάχαρη και λάδι, για να μην πέφτει η 
ζάχαρη. Κι αυτός τρώγοντας συνεχίζει το παιχνίδι. 
         Ο Θανασάκος  ξεθαρρεμένος προσπαθεί τώρα, ν' ανέβει 
στην καρέκλα από την πλάτη της. Παραπατάει, όμως, 
γλιστράει και συμπαρασύρει μαζί στο πέσιμο και την καρέκλα. 
Τα δάκρυα εμφανίζονται στα μάτια  του μικρού και το κλάμα 
δεν αργεί, να ξεσπάσει. Η μάνα του λαχταράει ... 
  -Χτύπησες," πασάκα" μου; 
    Τον σηκώνει, τον  παίρνει  στην αγκαλιά της,   του δίνει τη 
φέτα με τη ζάχαρη και τον φιλά απαλά στα μαλλιά. 
  -Έλα, θα πάμε στο χωριό, τον παρηγορεί. Εκεί θα παίξεις με 
μια χελώνα, που θα σου βρω! 
   Ο Θανασάκος   σταματάει  το  κλάμα  δαγκώνοντας   τη   
ζαχαρωμένη  φέτα    του   ψωμιού. 
    -Μάνα, θέλω, να μου βρεις κι άλλα παιχνίδια στο χωριό.  
Καλά; 
    -Καλά, αγόρι μου, καλά! 
     Σκύβει, παίρνει το "μποχτσά" με το ψωμί, που είχε για 
κολατσιό που θα έτρωγε εκεί στο χωράφι, πιάνει απ' το χέρι το 
Θανασάκο και κατεβαίνουν τις σκάλες. Ακουμπισμένη  στη 
μουριά, το δέντρο της αυλής, δίπλα στην τουλούμπα  είναι η 
τσάπα. Πρέπει κι αυτήν να την πάρει. Σ'  ένα μπουκάλι    βάζει  
νερό  από την  τουλούμπα  και το χώνει στο "μποχτσά".  
     Επιτέλους ετοιμάστηκε! 
     Φεύγοντας φωνάζει δυνατά, για να χαιρετήσει τον άντρα 
της. 
   -Κωσταντίνου, φεύγω. Θέλεις τίποτα; 
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    Μέσα από το δωμάτιο  ακούγεται  μια  φωνή, που όμως δεν 
ξεχωρίζεις, τι  λέει. 
    Ο Θανασάκος, πότε περπατώντας, πότε βολεμένος στην  
αγκαλιά  της μάνας του, συνεχίζει, να τρώει το πρωινό 
κολατσιό  του.        
    Στο δρόμο δεν παύει, να ρωτά, για τούτο και  για το άλλο, 
όπως κάνουν όλα τα παιδιά της ηλικίας του 
    Σε λίγο βγήκαν από την πόλη.  Ο Θανασάκος κουρασμένος 
ζητάει πάλι αγκαλιά.    Δεν αντέχει άλλο το περπάτημα. Η 
μάνα του αναγκάζεται, να τον πάρει στην πλάτη και να 
συνεχίσει το δρόμο της. 
    Μερικές φορές, στο δρόμο για το χωριό, βρίσκονται κι 
άλλοι, περαστικοί με κάρα, που κάνουν το ίδιο δρομολόγιο. 
Σήμερα όμως ο δρόμος είναι εντελώς άδειος. Στην έξοδο της 
πόλης, εκεί στο "φόρο", ένα στρατιωτικό καμιόνι, φορτωμένο 
με μια διμοιρία  στρατιώτες, τους προσπέρασε  κατευθυνόμενο 
προς την Αλεξανδρούπολη. 
  -Άραγε, τι  αποστολή να  είχαν  σήμερα; 
  Φυσικά ούτε λόγος να πάρουν μαζί τους το παιδί με τη 
βαρυφορτωμένη γυναίκα. Περπάτησε έτσι με το παιδί στην 
πλάτη και τα άλλα συμπράγκαλα, κοντά ένα χιλιόμετρο. 
Κάποιος θόρυβος ακούστηκε τότε που ολοένα γινόταν και πιο 
δυνατός. Για μια στιγμή η μάνα γύρισε, να κοιτάξει πίσω της, 
να δει μήπως ερχόταν κανένα μεταφορικό μέσον, για να 
ανεβεί.    

    Πραγματικά, ήταν ένα αλογόκαρο. Σταμάτησε, να ιδεί 
καλύτερα, μήπως είναι κανένας γνωστός, για να ανεβεί και να 

κάνει ξεκούραστα το υπόλοιπο δρομολόγιό της. 
   Ναι! Πράγματι,  ήταν ένας συγχωριανός της. Ο μπαρμπα-
Γιώργης Βαφειάδης. Σκέφτεται, πως μάλλον είναι τυχερή. 

«Δόξα τω Θεώ»,  θα πάει στο χωριό με το κάρο.  Κάνει νόημα 
με το χέρι στο μπάρμπα-Γιώργη, να σταματήσει, για ν' ανεβεί 
αυτή και το παιδί. Αυτός τραβάει τα γκέμια και το άλογο 
σταμάτησε προς στιγμή το γοργό καλπασμό. 
     -Τι είναι; Τι θέλεις Νεράντζω;  Ρωτάει τη φορτωμένη 
γυναίκα. 
      Αυτή, ξεθεωμένη από το βάρος του παιδιού, που 
κουβάλησε τόσο δρόμο, παρακαλάει το συμπατριώτη, να τους 
πάρει μαζί του. 
      -Μπαρμπα-Γιώργη, του λέει, πάμε  στο  χωριό. Μας  
παίρνεις  κι εμάς στο αμάξι; 
     -Είναι φορτωμένο το κάρο, της απαντάει αυτός. Έχω το 
άροτρο και τη σβάρνα.  Εσένα δεν μπορώ, να σε πάρω. Δε 
χωράτε κι οι δυο σας.  Αν θέλεις, να πάρω μόνο το παιδί!  
    -Καλά, μπάρμπα- Γιώργη, συμφωνεί η ταλαίπωρη γυναίκα. 
Σκέφτεται. Θα γλιτώσω τουλάχιστον το κουβάλημα του 
παιδιού. Και βάζει το παιδί πάνω στο κάρο. 
  Αναστέναξε με ανακούφιση, γιατί νόμισε, ότι το υπόλοιπο 
του  δρόμου  θα  το έκανε πιο ξεκούραστα, χωρίς να σηκώνει 
το παιδί. Θα κρατούσε μόνο   την τσάπα  και  το μποχτσά. 
  Πόσο όμως γελάστηκε! 
  Ο αθεόφοβος, ο μπάρμπα - Γιώργης, από διάθεση για 
διασκέδαση; από κακία; από αφέλεια;  από άλλη  αιτία; λες και 
το έκανε επίτηδες, τσινούσε το άλογο, να κρατά έναν ελαφρό 
καλπασμό.  
     Ο μικρός ανεβασμένος στο κάρο ήθελε κοντά και τη 
μητέρα του. Οπότε αναγκάστηκε κι αυτή, ν' ακολουθεί το 
ρυθμό, που είχε το αλογόκαρο και να μην ξεμακραίνει, γιατί ο 
Θανασάκος φώναζε: 
   -Τρέξε μάνα, τρέξε, να φτάσεις το αμάξι! 
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   Κάποτε έφθασαν  στο χωριό. Η μάνα ξεθεωμένη από το 
τρέξιμο δεν μπορούσε, να ψελλίσει ούτε ένα ευχαριστώ. Πήρε 
το παιδί της και προχώρησε για τη δουλειά της. 
   Αλλά,  αυτή τη "μεγαλοψυχία"- καψόνι του μπάρμπα- 
Γιώργη, να την κάνει, να  τρέχει σαν άλογο, δεν την ξέχασε 
ποτέ της η μάνα του Θανασάκου. 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ΧΕΛΩΝΑ  ή   ΑΧΕΡΩΝΑ; 
 
    Ιούνιος μήνας. Οι ζέστες άρχισαν, να γίνονται   αισθητές.    
Τα σπαρτά, σιτάρια τα περισσότερα, κιτρίνισαν. Παρά το φόβο 
των    ανταρτών οι γεωργοί δε σταματούν ούτε ώρα τις 
καθημερινές εργασίες τους. 
     «Θέρος-   τρύγος-  πόλεμος»,  λέγανε  οι  παππούδες   τους 
εννοώντας, ότι αυτές οι  τρεις ενασχολήσεις του ανθρώπου, 
όταν αρχίσουν, δεν  σταματούν ποτέ,   παρά  μόνο,   αν 
ανωτέρα βία το επιβάλλει. 
   Κι ο θέρος   άρχισε για τα καλά. Δεν υπάρχει οικογένεια, που 
να μην πάει σε κάποιο  χωράφι, δικό  της  ή ξένο,  για  
θέρισμα.           
   Ξεκινούν όλοι χαράματα απ’ την πόλη με τα βοϊδάμαξα, για 
να φθάσουν στο χωράφι νωρίς, να προλάβουν, να θερίσουν 
αρκετά, πριν ο ήλιος ανέβει ψηλά, οπότε η ζέστη  θα τους 
αναγκάσει, να σταματήσουν και να ξεκουραστούν λίγο στη 
σκιά κάποιου δένδρου ή αν δεν υπάρχει δέντρο κάτω από το 
κάρο. 
   Κάθε  μέρα  από  την  ώρα  που  ξεκινούν από το σπίτι μέχρι, 
να επιστρέψουν εκεί, η ίδια αγωνία τους διακατέχει όλους,  
άνδρες και γυναίκες.  
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-Θα επιστρέψουν σώοι στο σπίτι; Η οικογένεια θα  είναι 
πλήρης ή κάποιο μέλος της πιθανόν  να μην είναι μαζί τους 
στο γυρισμό, γιατί είχε την ατυχία,  να πατήσει κάποια νάρκη,  
που  έθαψαν  σε  απίθανα μέρη οι αντάρτες, και 
κομματιάστηκε;  Ή μήπως για κακή  τους  τύχη  ο  πατέρας  ή  
ο  μεγαλύτερος  αδελφός   έπεσαν  στα   χέρια   κάποιου 
αντάρτικου    αποσπάσματος,  είτε από   σύμπτωση,   είτε  από 
στημένη ενέδρα,  οπότε  η "εθελοντική τους" κατάταξη   στον 
ΕΛΑΣ  θα είναι αναπόφευκτη,     αφού  οποιαδήποτε  άρνηση 
θα σημαίνει  τυφεκισμό; 
     Έτσι και κείνη την ημέρα. Ο Θανασάκος και οι γονείς του, 
μαζί  με  τ'    αδέλφια του, ήρθαν στο χωριό με το κάρο. Την 
προηγούμενη μέρα   ένα μικρό κτήμα με στάρι,   κοντά στο 
χωριό,  είχε μείνει αθέριστο   και έτσι αποφασίστηκε,    το 
κομμάτι που έμεινε, να το θερίσει η κυρά Νεράντζω,   μόνη 
της. 
    Οι τρεις, ο  πατέρας με    τα δυο μεγαλύτερα  αγόρια  θα 
πήγαιναν, να φέρουν  πουρνάρια για το φούρνο, από  τις  
κοντινές βουνοπλαγιές.  
    Η μητέρα ξεπροβόδισε τον άντρα και τα  παιδιά  της   με  
την  ευχή:  
    -Στο  καλό να πάτε! Η Παναγιά μαζί σας! 
    Τους  είπε ακόμη, να προσέχουν στο δρόμο, μην πατήσουν 
καμιά νάρκη, αφού την περίοδο εκείνη τα «φρούτα» αυτά ήταν 
διάσπαρτα σ’ όλους τους δρόμους και πολλοί ανύποπτοι και 
αθώοι έχασαν τη ζωή τους πατώντας τα.  
    Έτσι  η οικογένεια  μοιράστηκε στα δύο.  Ο πατέρας με τους 
μεγάλους πήγε  στο βουνό και η μητέρα με τον μικρό έμεινε 
στο χωριό, να πάει στο κοντινό χωράφι, ν' αποτελειώσει το 
μισοθερισμένο χωράφι με το σιτάρι. 

   Ο Θανασάκος,  επειδή δεν ήθελε, να περπατήσει, η μητέρα 
του τον πήρε στην   πλάτη και  ξεκίνησαν  για  το χωράφι.   Το 
χωράφι    ήταν στα ανατολικά του χωριού και δεν απείχε πάνω 
από πεντακόσια  μέτρα.         
    Προχωρώντας  ανάμεσα  στα  ψηλά  χόρτα  του στενού     
δρομίσκου   και  ενώ  βρισκόταν  στα  μισά  της  απόστασης  
ακούστηκε  το χαρακτηριστικό «μπαμ» που κάνει,  όταν  
σκάζει  μια  νάρκη.  Ο  κρότος  ακούστηκε  τόσο και φάνηκε, 
να έρχεται από  μακριά  μεν,  αλλά  από  τη  βορινή   
κατεύθυνση,  εκείνη που είχαν πάρει ο πατέρας και τα αδέλφια 
του Θανασάκου. 

Χλόμιασε η μητέρα του και πριν προλάβει,  να εκφράσει 
την απελπισία της, ακούει κάτι ομιλίες, που την έκαναν, να 
τρομάξει ακόμη περισσότερο. 

 -Μπράβο  σύντροφε!  Το  έφαγες  το  κάθαρμα,  τον  
φασίστα!   

 Ακολούθησαν  κάτι συρσίματα μέσα στα αθέριστα 
σπαρτά. Ευτυχώς  απομακρύνονταν. Το παιδί φυσικά, δεν  
κατάλαβε  τίποτε.  Η  μητέρα  του  όμως  τρομοκρατημένη  
κάθισε  για  λίγο κάτω, πεθαμένη από το  φόβο και περίμενε 
την εξέλιξη. Περίμενε μέχρι να σταματήσουν τα συρσίματα. 

 -Τι είχε συμβεί, όμως; 
 Ως φαίνεται, τη νάρκη που  έσκασε, την είχαν 

τοποθετήσει οι αντάρτες, αυτοί που άκουσε  η  κυρά 
Νεράντζω, να κριτικάρουν το   αποτέλεσμα   της   έκρηξης και  
οι οποίοι ήταν κρυμμένοι κοντά στο σημείο απ' όπου 
περνούσαν. Τώρα σκυφτοί έφευγαν, αφού απόλαυσαν το 
"θεάρεστο" έργο τους. Είχαν, φαίνεται, να κάνουν κι αλλού 
παρόμοια δουλειά!! 
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 Ο Θανασάκος απόρησε για την ξαφνική καθυστέρηση και 
ρώτησε. 

 - Μάνα, γιατί σταματήσαμε; 
 -Τίποτα παιδί μου. Να, στραβοπάτησα λιγάκι και με 

πόνεσε το πόδι. Φεύγουμε. 
 Και ξεκίνησε. 
 Η ταλαίπωρη  μάνα δε θέλησε, να μεταδώσει και στο 

παιδί την τρομάρα,  που πέρασε.  Εξάλλου,  δεν  ήταν σίγουρο, 
αν μπορούσε,  να καταλάβει κάτι   ο μικρός. 

 Μα και γιατί να τον τρομάξει;  Τέτοιες εκρήξεις 
ακούγονταν τακτικά... 

 
Αφού συνήλθαν κάπως συνέχισαν την πορεία τους προς 

το χωράφι, βαδίζοντας προσεκτικά, φοβούμενοι μήπως έχουν  
και άλλο παρόμοιο συναπάντημα ή μήπως συναντήσουν 
κανένα φίδι, αφού τα φίδια αυτή την εποχή έκαναν συχνές 
εμφανίσεις. 

Δεν άργησαν να φτάσουν στο χωράφι και η μάνα 
αφήνοντας το παιδί, να παίζει κάτω από ένα δέντρο, άρχισε να 
θερίζει. 

Παρά τη φαινομενική ηρεμία της θέριζε γρήγορα, σχεδόν 
νευρικά,  με δεξιοτεχνία όμως, γιατί βιαζόταν, να τελειώσει  
μια ώρα αρχύτερα. Έπρεπε, να κάνει γρήγορα, για να αποφύγει 
την κάψα του ήλιου αλλά και να  ετοιμάσει το φαγητό της 
φαμίλιας. 

Ο πατέρας με τον μεγάλο και το μεσαίο γιο θα 
επέστρεφαν – αν επέστρεφαν σώοι – απ΄ το βουνό 
κουρασμένοι κι έπρεπε,  να φάνε. 

Ο μικρός ξεχασμένος, προς στιγμήν παίζοντας, 
απομακρύνθηκε από το μέρος, που τον έβαλε η μάνα του. Είχε 

βρει δυο μυρμηγκάκια και τα έβαζε, να  «μονομαχούν».  Του 
άρεσε, να τα βλέπει, να μπλέκουν τις δαγκάνες τους και να 
παλεύουν. 

Κάποια στιγμή άκουσε έναν θόρυβο. Χριτς – χριτς … 
Σε λίγο εμφανίστηκε ανάμεσα στα χορτάρια μια μικρή 

χελώνα,  που φαίνεται,  πως κι αυτή κάτι έψαχνε. 
Ο Θανασάκος μόλις την είδε χάρηκε. Παράτησε το 

παιχνίδι με τα μυρμήγκια,  έτρεξε προς τη χελώνα, την έπιασε 
με τα χέρια του, τη σήκωσε ψηλά και φώναξε δυνατά. 

-Μάναααα, βρήκα μια αχερώνα!  
Η μητέρα του είτε   δεν άκουσε καλά, είτε   ήθελε, να 

ξανακούσει τον κανακάρη της, να επαναλαμβάνει το 
«μαργαριτάρι»,  που της είχε ξεφουρνίσει, την «αχερώνα», τον 
ρώτησε. 

-Τι βρήκες αγόρι μου; 
Ο μικρός όμως από το ύφος της μάνας του και παρά την 

ηλικία του αντιλήφθηκε, ότι έκανε σολοικισμό,  σχετικά με τη 
λέξη που ξεστόμισε και παρά τη δεύτερη και τρίτη φορά που 
τον ξαναρώτησε η μάνα του, δεν έδωσε καμιά απάντηση! 

Το βράδυ, όταν η οικογένεια μαζεύτηκε στο σπίτι, η μάνα 
διηγήθηκε στους άλλους την περιπέτεια της ημέρας, με τους 
αντάρτες και το φόβο που τράβηξε αλλά και   πώς η χελώνα  
έγινε … «αχερώνα» από τον μικρό ! 

Αλλά ο Θανασάκος, στο εξής όταν τον ρωτούσαν, τι 
βρήκε στο χωράφι, απαντούσε θυμωμένα. 

-ΧΕΛΩΝΑ βρήκα σας λέωωωω! Όχι αχερώνα. 
Κι όμως παρά τη μεγάλη παρατηρητικότητα και την 

προσοχή που έδειχνε σε όλα ο Θανασάκος άλλη μια φορά την 
«ξαναπάτησε» και πάλι στο χωράφι, όταν χαρούμενος 
διακήρυξε με στεντόρεια φωνή, ότι είχε βρει  μια… «αρχίδα»! 
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Ο καημένος, είχε ακούσει  τη λέξη,  ήξερε το γνωστό 
έντομο, που υπάρχει σε αφθονία στην ελληνική ύπαιθρο, την 
ακρίδα, φαίνεται, όμως, δεν το είχε «πιάσει»  καλά, 
παράκουσε  κι έτσι  την ακρίδα την έκανε … «αρχίδα»! 

Φυσικά, εδώ, δεν θα πρέπει,  να επαναλάβω, ότι, όταν του 
ζητήθηκε,  να ξαναπεί,  τι βρήκε, ουδέποτε επανέλαβε την … 
κακιά λέξη! 

Και απ΄ ότι έλεγε η μητέρα του αυτές ήταν και οι  μόνες 
«μικρές» λέξεις, που είπε ο Θανασάκος. Από πολύ μικρός 
μιλούσε πολύ καθαρά και γι αυτό  καμάρωνε η μητέρα του.   
Πολλές δε γυναίκες  στο χωριό απορούσαν και κατά κάποιο 
τρόπο φθονούσαν το παιδί για την    πρώιμη  πνευματική 
ανάπτυξή του.   
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« ΠΕΠΕ»  Ή  ΖΑΧΑΡΗ; 
    
Ο τρίχρονος Θανασάκος με το συνομήλικο του τον 

Αργυράκο έπαιζαν στην αυλή  του Μεντρεσέ. Ήταν 
Καλοκαίρι και το συνηθισμένο τους παιχνίδι ήταν το παιχνίδι 
με τα χώματα. Μάζευαν με τα χεράκια τους χώμα σε  μικρούς 
λοφίσκους,  σχημάτιζαν κάποια σχέδια επάνω, στη συνέχεια  
με ένα κουτάκι έπαιρναν νερό από τη διπλανή τουλούμπα και 
έφτιαχναν διάφορα αντικείμενα, που στη φαντασία τους 
έμοιαζαν κατσαρόλες, τηγάνια, τροχούλια, βοϊδάμαξα και ό,τι   
άλλο μπορούσε, να φανταστεί  το μικρό τους μυαλουδάκι. 

Για αρκετή ώρα  έπαιζαν ευτυχισμένα και πολλές φορές 
καμάρωναν για τα έργα τους και έλεγε ο ένας στον άλλο, πως 
τα δικά του έργα ήταν καλύτερα! 

Το πανταλονάκι του Αργυράκη, κοντό να το συγκρατεί με 
δυσκολία μια τιραντούλα, -η άλλη κρεμόταν πίσω σαν ουρά, 
για την οποία όμως ο Αργυράκης δεν έδινε σημασία, - ήταν 
καταλασπωμένο. Κάποιες φορές του έπεφτε κι μοναδική του   
τιράντα την οποία ξανάβαζε στον ώμο με μια βαριεστημένη 
κίνηση. Άλλοτε του έπεφτε και το παντελονάκι και τότε ο 
φίλος του  έσωζε … την κατάσταση βοηθώντας τον. 

 Ο Θανασάκος φορούσε, κι αυτός, μόνον παντελονάκι, 
μόνο που αυτός αισθανόταν πιο ασφαλής, αφού η μάνα του, 
του  είχε βάλει  λάστιχο στη μέση κι έτσι δεν κινδύνευε, να του 
πέσει και  να κάνει  … ακούσιες αποκαλύψεις. Ήταν όμως το 
ίδιο καταλασπωμένος κι αυτός. 

Μεσημέριασε και λόγω παιχνιδιού και κούρασης,    τα 
παιδιά πείνασαν και έτρεξαν στη μάνα του Θανασάκου, την 
κυρά Νεράντζω, να τους δώσει κάτι , να φάνε. 
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Αυτή, μη έχοντας τι άλλο πιο πρόχειρο αλλά και να ήθελε, 
τι μπορούσε να έχει τα μαύρα εκείνα χρόνια,   ετοίμασε για 
τον καθένα από μια μεγάλη φέτα χωριάτικου ψωμιού 
πασπαλισμένη με ζάχαρη, ράντισε και λίγο νεράκι, για να μην 
πέφτει η ζάχαρη και τους τις έδωσε. 

Τα παιδιά πήραν τις φέτες και  έτρεξαν κοντά στα  … έργα 
τους, που τώρα  είχαν κάπως στεγνώσει  και φάνταζαν στη 
σκέψη τους σαν κεραμικά, που μόλις τα έβγαλαν από το 
φούρνο. Έτρωγαν και μιλούσαν μια γλώσσα, που μόνον οι 
ίδιοι καταλάβαιναν. Και τούτο γιατί ο Αργυράκης, αν και 
συνομήλικος του Θανασάκου, ακόμη δεν μπορούσε, να 
μιλήσει καθαρά και οι λέξεις που έλεγε, για να τις αντιληφθεί 
κάποιος, έπρεπε, να συμβουλευτεί  κάποιο «ειδικό»  λεξικό ή 
το Θανασάκο, που λόγω ηλικίας αλλά και του συγχρωτισμού 
τους γνώριζε το …γλωσσικό ιδίωμα! 

Ο Χρηστάκος, ο μεγαλύτερος αδελφός του Θανασάκου, 
που φαίνεται, πως κι αυτόν τον «ειδοποίησε» η πείνα του, να 
γυρίσει στο σπίτι, μπαίνοντας στην αυλή είδε τα παιδιά κοντά 
στην τουλούμπα,  τα πλησίασε και θέλοντας να πειράξει τον 
Αργυράκη, τον ρώτησε, τι τρώει. 

-Τιμί και πεπέ, απάντησε ο μικρός. 
-Τι τρως;  τον ξαναρώτησε ο Χρηστάκος, αν και άκουσε 

πολύ καλά, τι απάντησε ο Αργυράκος και αυτό για να  
ξανακούσει το «τιμί και πεπέ», που σήμαινε ψωμί και ζάχαρη. 

Ο Θανασάκος ακούγοντας το φίλο του να λέει «τιμί και 
πεπέ», όπως συνέβαινε  πάντα,  θέλησε, να τον διορθώσει και 
επιτιμητικά  του είπε: 

-Δεν το λεν «πεπέ», ζάχαρη το λεν! 

-«Πεπέ», ε! επέμενε ο φίλος του. Κι ο Θανασάκος μη 
ανεχόμενος την επιμονή του φίλου του, να λέει λάθος τη   
ζάχαρη, ύψωσε ακόμη περισσότερο τη φωνή του και … 

- Ζάχαρη, το λεν σε λέου, όχι  «πεπέ»! 
      Ο Χρηστάκος  για να μη συνεχιστεί ο καυγάς των μικρών, 
που στο μεταξύ είχαν σηκωθεί όρθιοι και αφού χάλασαν τα 
έργα τους, ο ένας του αλλουνού και ήταν έτοιμοι, να 
αρπαχθούν, παρενέβη και παίρνοντας παράμερα τον αδερφό 
του προσπάθησε, να του δώσει,  να καταλάβει, ότι ο 
Αργυράκος ήθελε αλλά δεν μπορούσε, να μιλήσει καλά και ότι 
γι αυτόν  «πεπέ» ήταν η ζάχαρη και έπρεπε, να το δέχεται, 
όπως το λέει ο φίλος του και να μην τον παρεξηγεί. Αργότερα, 
όταν θα μεγάλωνε, θα μπορούσε, να πει  κι ο Αργυράκος 
σωστά τη λέξη ζάχαρη. 
    Ο μικρός φάνηκε, να πείθεται, αφού χαμογέλασε στον 
Αργυράκο,  τον πλησίασε και τον κάλεσε,  να παίξουν πάλι. 

    Σε λίγο, όλα είχαν ξεχαστεί κι οι δυο μικροί φίλοι  
έπαιζαν και πάλι μαζί πότε κυνηγώντας τις πάπιες, που 
κολυμπούσαν στα λασπόνερα,  που υπήρχαν σε μια λακκούβα  
εκεί κοντά  στην τουλούμπα  και πότε βρέχοντας ο  ένας τον 
άλλο με νερό, που έπαιρναν από έναν τενεκέ που υπήρχε κάτω 
από την τουλούμπα. 
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ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ 
 
 Επιτέλους! 
 Ο Θεός της Ελλάδος λυπήθηκε τα ταλαιπωρημένα,  από 

τα συχνά αιματοκυλίσματα,  παιδιά του και οι αδελφοκτόνες 
μάχες, ανάμεσα  στους Έλληνες, έληξαν με τη συντριβή των 
«δημοκρατικών» δυνάμεων τον Αύγουστο του ‘49 στις 
κορυφογραμμές του Γράμμου και του Βίτσι με  επικράτηση 
των λεγομένων «εθνικοφρόνων». 

Επιτέλους, άσχετα ποιος επικράτησε, θα ηρεμούσε ο 
τόπος και θα άρχιζε η ανασυγκρότηση  της κατεστραμμένης 
ελληνικής οικονομίας από τη λαίλαπα του εμφυλίου. 

Επιτέλους, η επαρχία θα ξαναζωντάνευε και οι κάτοικοι 
των χωριών θα επέστρεφαν στις εστίες και τις περιουσίες τους, 
σε ό,τι απέμεινε όρθιο, μετά από μια δεκαετία περίπου, 
τέσσερα χρόνια βουλγαρικής κατοχής 40-44 και άλλα τόσα 
του εμφυλίου σπαραγμού, 46-49. 
       Επιτέλους κι η οικογένεια του Κωνσταντίνου και της 
Νεράντζως θα εγκατέλειπε την «πολυτέλεια» του ενός 
δωματίου, - μιας αίθουσας του μειονοτικού σχολείου 
«Μεντρεσέ»,- που τους παραχώρησε για πρόχειρη 
εγκατάσταση το κράτος  στην Κομοτηνή και θα ζούσε πλέον 
στο δικό της το σπίτι, εκεί στο Μπρόκτειο δίπλα στην 
εκκλησία του χωριού. 
       

     Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, όταν   έφτασε με το κάρο, 
φορτωμένο με όλα τα μπαγάζια της και πάλι σαν πρόσφυγες 
στον τόπο της η οικογένεια, ύστερα από μια τετραετή απουσία 
και ξαναντίκρυζε τους χορταριασμένους δρόμους, τις 
απεριποίητες αυλές, τα ξέφραγα σπίτια, -αρκετά καμένα-,   το   
καμένο σχολείο και την κατεστραμμένη εκκλησία του χωριού.  
    Στο εξής η ζωή θα συνεχιζόταν από  εκεί, που είχε 
σταματήσει, πριν από  τον εμφύλιο ή μάλλον προ του πολέμου 
του ’40 και της βουλγαρικής κατοχής.  

Κι έπρεπε, να γίνουν πολλά. 
Όλοι, άνδρες και γυναίκες έπρεπε, να ανασκουμπωθούν 

πλέον για την ανοικοδόμηση των σπιτιών και την 
αναδιοργάνωση των νοικοκυριών. Και όπως ήταν φυσικό σε 
αυτό έπρεπε, να έρθει αρωγός και το επίσημο κράτος. 

Κυρίως, έπρεπε να ξανακτιστεί το σχολείο, για να 
συνεχίσουν τα παιδιά την όποια μόρφωσή τους. 

Πράγματι,  η πολιτεία είχε στις πρώτες προτεραιότητές της 
την εκπαίδευση, γι αυτό και το σχολείο ήταν από τα πρώτα 
κτίρια, που αποκαταστάθηκαν και μπόρεσε, να λειτουργήσει 
σχεδόν από την επομένη χρονιά της επιστροφής των χωρικών. 

 
Ένα   πρόβλημα, που ταλάνιζε τους κατοίκους,  ήταν   το 

νερό, που  ήταν  λιγοστό και η ποιότητά του δεν ήταν καλή.  
Κεντρικό δίκτυο  για τις ανάγκες των νοικοκυριών δεν υπήρχε. 
Οι περισσότερες νοικοκυρές κουβαλούσαν νερό για οικιακή 
χρήση με στάμνες, είτε από μια βρύση, που υπήρχε στη 
βορειοανατολική πλευρά του οικισμού, είτε από μερικά 
πηγάδια, που είχαν σκάψει κάποιοι στις αυλές τους. Υπήρχε 
μια  μεγάλη τουλούμπα, στο κέντρο του χωριού, με κάτι 
τεράστιους  τροχούς, για να αντλείται το νερό από την 
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υπάρχουσα γεώτρηση, της οποίας όμως το νερό και λίγο ήταν 
και μη πόσιμο.  

Ευτυχώς, το πρόβλημα του νερού λύθηκε οριστικά στη 
δεκαετία του εξήντα με την κατασκευή κεντρικού δικτύου και 
τη  σύνδεσή του με το δίκτυο της Κομοτηνής, οπότε ο 
οικισμός απέκτησε  άφθονο αλλά   κυρίως καλό  και πόσιμο  
νερό. 

 
  Η ζωή σιγά – σιγά εύρισκε το γνώριμο ρυθμό της,  με τους 

κατοίκους να ασχολούνται κυρίως με τις αγροτικές τους 
δουλειές. 

Όλοι προσπαθούσαν, να ξεχάσουν τις πληγές, που άφησε ο 
εμφύλιος. Μίση,  πάθη  και γεγονότα, που βάραιναν τις ψυχές 
όλων και της μιας αλλά και της άλλης πλευράς, γινόταν 
μεγάλη    προσπάθεια,  να ξεχαστούν και μια νέα ζωή ν’ 
αρχίσει για όλους. 

Και πράγματι ο τόπος σιγά  - σιγά εύρισκε την ηρεμία του.     
Όμως κάποια απομεινάρια της δύσκολης εκείνης περιόδου 

υπήρχαν ακόμη, που θύμιζαν το κακό παρελθόν. Θυμάται ο 
Θανασάκος,  όταν πήγαιναν στα «βάλτα», στα χτήματα που 
είχαν στην περιοχή της Καλλιθέας,  εκεί έβλεπε δίπλα στις  
σιδηροδρομικές γραμμές ανατιναγμένα βαγόνια, που είχαν 
ανατινάξει οι αντάρτες σε κάποια «επιχείρηση». Επίσης, στις 
εξόδους της πόλης έβλεπε  πολυβολεία,  που χρησιμοποίησε ο 
στρατός την περίοδο του εμφυλίου, για να αποτρέπει την 
είσοδο των ανταρτών στην πόλη.  Οι χωρικοί πολλές φορές 
μέσα στα χωράφια τους εύρισκαν άσκαστα βλήματα ή νάρκες, 
που δεν είχαν επισημανθεί από το στρατό και πολλοί έχασαν 
κάποια μέλη τους, χέρια ή πόδια, ακόμη και τη ζωή τους. 

Ακόμη, και μέσα σε κατοικημένους χώρους συνέβη, να 
βρεθούν βλήματα. Και τότε την πλήρωσαν ακριβά κάποιοι 
αθώοι  πολίτες, που ήθελαν, να περιεργαστούν τα ευρήματα. 
Και τέτοια αθώα θύματα υπήρξαν πολλά, κυρίως παιδιά.  

Την εμπειρία ενός τέτοιου γεγονότος είχε και ο Θανασάκος, 
που παρ’ ολίγο να του στοιχίσει τη ζωή.  

Και ιδού τι είχε συμβεί. 
Ο Θανασάκος με  ένα γειτονόπουλο και φίλο του, τον 

Βασιλάκο έπαιζαν στην αυλή του σπιτιού τους. Κάπου 
ανάμεσα σε κάτι θάμνους  βρήκαν ένα μεταλλικό σωληνοειδές 
αντικείμενο, μήκους δεκαπέντε περίπου εκατοστών και 
διαμετρήματος  δυόμισι. Αφού   έπαιξαν αρκετά με το  
αντικείμενο πετώντας το από εδώ κι από εκεί, κάποια στιγμή  
το βαρέθηκαν και το πέταξαν  σαν παλιοσίδερο  στη φωτιά, 
που είχε ανάψει η μητέρα του Βασιλάκου, η κυρά Μαρίκα, για 
να κάψει τα σκουπίδια της αυλής.  

 Τα παιδιά  συνέχισαν το παιχνίδι τους για λίγο  εκεί κοντά 
στη φωτιά.  Ξαφνικά όμως σταμάτησαν το παιχνίδι,  γιατί  
κάτι καινούργιο τους τράβηξε την προσοχή. Άκουσαν ένα 
σφύριγμα και είδαν μια έντονη φλόγα, να βγαίνει  από το 
μεταλλικό αντικείμενο, που έριξαν  στη φωτιά, εκεί  όπου 
καίγονταν τα σκουπίδια. 

Εκείνη τη στιγμή, η Θεία Πρόνοια φαίνεται, φρόντισε  και  
ήλθε κοντά στα παιδιά ο μεγαλύτερος αδελφός του 
Βασιλάκου, ο Δημητρός, ο οποίος βλέποντας τη φλόγα, που 
έβγαινε με δύναμη από το φλεγόμενο αντικείμενο και 
ακούγοντας το σφύριγμα, υποψιάστηκε, ότι κάποιος 
εκρηκτικός μηχανισμός, ίσως κάποιο φυσίγγιο, θα έσκαζε γι 
αυτό και προέτρεψε τα παιδιά, να απομακρυνθούν γρήγορα.  
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Πράγματι τα παιδιά  μόλις που πρόλαβαν,  να 
απομακρυνθούν τρέχοντας και το μπαμ, που ακούστηκε, 
τάραξε την ησυχία του χωριού. Ταυτόχρονα ένα πυκνό 
σύννεφο κάλυψε το χώρο σε ακτίνα δεκαπέντε περίπου μέτρα.  
Σε λίγο ένα πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί, για μάθει  τι 
συνέβη. 

-Τι πραγματικά συνέβη όμως και τι ήταν το μεταλλικό 
αντικείμενο,  που εξερράγη; 

Το μεταλλικό αντικείμενο, όπως αποδείχτηκε, δεν ήταν ένα 
απλό φυσίγγιο, σαν αυτά που εύρισκαν τα παιδιά διάσπαρτα 
σχεδόν παντού. Το μεταλλικό αντικείμενο ήταν ένας 
εκρηκτικός μηχανισμός, πυροκροτητής οβίδας, που 
ενεργοποιήθηκε και εξερράγη από τη θερμοκρασία, που 
αναπτύχθηκε στη φωτιά, όπου τον έριξαν τα παιδιά. Και ίσως 
να υπήρχαν θύματα, ένα ή και τα τρία παιδιά, Δημητρός, 
Βασιλάκος και Θανασάκος, αν δεν απομάκρυνε τους δυο 
μικρούς ο Δημητρός, ο μεγάλος αδελφός του Βασιλάκου και 
δεν προφυλαγόταν  και ο ίδιος. 

Τα θραύσματα από τον εκρηκτικό μηχανισμό σκόρπισαν σε 
ακτίνα περί τα τριάντα μέτρα και θα εύρισκαν το στόχο τους, 
αν ο μεν Δημητρός δεν προφυλασσόταν πίσω από το σπίτι 
τους,  ο Βασιλάκος δεν κρυβόταν πίσω από μια τσιμεντένια 
κολόνα της τουλούμπας και ο Θανασάκος   δεν προλάβαινε, να 
διανύσει μια απόσταση περίπου τα εκατό μέτρα,  προς το σπίτι 
του Μαρινίδη.   

Ευτυχώς, δεν θρηνήθηκαν θύματα και θα ήταν τρία αθώα 
παιδιά , δύο έξι και  ένα δέκα ετών αντίστοιχα. 
 
 
       

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
 
Ο  Βασίλης, ο Γιώργος, ο Βαγγέλης, ο Δημοσθένης, ο 

Στρατής, ο Θανασάκος και πολλά άλλα παιδιά, ένα τσούρμο 
ολόκληρο, ήταν μαζεμένα έξω από την παράγκα του Χρήστου 
Σαμαρά, ενός παρεξηγημένου ανθρώπου, που ενώ ήταν 
πανέξυπνος ζούσε  στην παράγκα του, σα να ήταν ο πιο 
παρακατιανός του χωριού.  

Ο Χρήστος απορροφημένος στη δουλειά του σχεδόν δεν 
είχε αντιληφθεί  το παιδομάνι, που τον παρακολουθούσε με 
αγωνία. 

-Τι θα τους έδινε σήμερα;   
Τα παιδιά περίμεναν, να δουν, αν ο πολυμήχανος αυτός 

άνθρωπος θα κατάφερνε και πάλι να τους δώσει χαρά. 
Πραγματικά κάποια στιγμή, ο Χρήστος καταλερωμένος, με 

το παμπάλαιο φαρδύ σακάκι του και με τις τσέπες του γεμάτες, 
ποιος ξέρει με τι, να βαραίνουν κι απ’ τις δυο μεριές, βγήκε 
από την παράγκα του κρατώντας στα χέρια του μια  … ανοιχτή 
οβίδα, η οποία ήταν γεμάτη μεταλλικές μπίλιες (!)  και φώναξε 
δυνατά, για να τον ακούσουν όλοι. 

-Άντε ρε, μπέστε στη σειρά και σήμερα θα σας μοιράσω 
μπίλιες- τσιλίκια. Όλοι θα πάρετε. Μόνο,  να μην βιάζεστε. 

Πραγματικά, σε λίγο και αφού όλοι είχαν μπει στη σειρά, 
πρώτα οι μεγάλοι και στη συνέχεια τα μικρά, ο Χρήστος 
άρχισε να μοιράζει στα παιδιά τις μεταλλικές μπίλιες, 
αδειάζοντας την οβίδα αλλά και τις τσέπες του που κι αυτές 
περιείχαν το  … ίδιο υλικό, δηλαδή μπίλιες. Έδινε από μια 
φούχτα στον καθένα, χωρίς να τις μετράει. Αυτό το πράγμα 
όμως δυσαρεστούσε τα παιδιά, κυρίως τα μεγάλα, επειδή 
μετρώντας τις μπίλιες έβλεπαν, ότι μερικές φορές  η χούφτα 
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του Χρήστου  έδινε σε κάποιον περισσότερα, κι αν ο κάποιος 
ήταν κανένας μικρός, τότε άλλος μεγαλύτερος  του τις 
«έβρεχε» αλλά και  άρπαζε τις μπίλιες του μικρού.  

Τότε επενέβαινε ο Χρήστος, για να προστατέψει τους 
αδικούμενους. Αλλά την ίδια στιγμή έβλεπες και  την 
αχαριστία των ευεργετούμενων, δηλαδή των ίδιων των 
παιδιών που έπαιρναν δωρεάν τις μπίλιες, να εκφράζονται με 
εκφράσεις καθόλου κολακευτικές, όπως αυτές. 

-Πρ, πρ, Σαμαρά!! Φώναζαν δυνατά κι έτρεχαν όλοι, να 
εξαφανιστούν. 

Αλλά παρά την αναιδή συμπεριφορά των παιδιών, ο 
καλοκάγαθος Χρήστος, πολύ γρήγορα ξεχνούσε τις κοροϊδίες 
τους, τα συγχωρούσε και τα ξανάδινε άλλα παιχνίδια, όπως 
μπίλιες από μολύβι, μαύρη μπαρούτη  ή κάτι μικρά 
μακαρονάκια- εκρηκτική ύλη, που μ΄ αυτά έκαναν διάφορα 
πυροτεχνήματα, κυρίως τα μεγάλα παιδιά. 

-Πού όμως εύρισκε τις οβίδες ο Χρήστος; 
Η ανεύρεση των άσκαστων οβίδων, -κατάλοιπα του 

Εμφυλίου,- ήταν εργασία πανεύκολη για το Χρήστο. Και 
τούτο όχι επειδή υπήρχαν σχεδόν παντού διάσπαρτες, σε 
δρόμους και χωράφια, αλλά και ένα μεγάλο πλήθος, σωροί 
ολόκληροι ήταν τελείως εκτεθειμένοι στο ύπαιθρο στην 
περιοχή των «παλαιών στρατώνων». Από τους στρατώνες ο 
Χρήστος μετέφερε τις άσκαστες οβίδες με το γαϊδουρόκαρο, 
που είχε στην παράγκα του και εκεί τις  «άνοιγε» και το 
περιεχόμενό τους ή το μοίραζε στα παιδιά ή το … πουλούσε 
στους γανωματήδες.  Οι γανωματήδες, τότε,  έψαχναν να 
βρουν μολύβι για να το χρησιμοποιήσουν ως πρώτη ύλη, για 
το γάνωμα των κατσαρολικών, τα τηγάνια, τα 
μαχαιροπήρουνα, τις κατσαρόλες κ.λ.π. 

Ο άνθρωπος αυτός, όμως, ο Χρήστος, φαίνεται, δεν γνώριζε 
την αξία του και για το λόγο αυτό τον εκμεταλλεύονταν 
διάφοροι. 

Και για του λόγου το αληθές, ιδού τι συνέβη μια φορά. 
Καβάλα στο γάιδαρό του και με μισό σακί σιτάρι στο 

πλευρό πήγε στο μύλο, ν΄ αλέσει το σιτάρι του. Για κακή του 
τύχη ο μύλος ήταν χαλασμένος. Ο Χρήστος για να μην γυρίσει 
άπραγος στο σπίτι, πάει στο μυλωνά και του λέει: 

-Κυρ Μαργαρίτη, έχω τη μάνα μ’  άρρωστη. Μπορώ να 
αλέσω πρώτος και να γυρίσω στο χωριό; 

-Τι λες ρε πατριώτη. Και να θέλω να   αλέσω το σιτάρι σου, 
με τι θα το κάνω; Δε βλέπεις, ότι ο μύλος είναι χαλασμένος;  

-Το βλέπω. Αλλά, αν μ’ αλέσεις πρώτο, εγώ θα διορθώσω 
το μύλο! 

Ο Μαργαρίτης Καπζάλας, ο μυλωνάς, αν και δεν 
πολυπίστεψε  στα λεγόμενα του ανθρωπάκου, όπως τον 
έβλεπε, του υποσχέθηκε την  … πρωτιά! 

Και, ω του θαύματος, ο Χρήστος σε μια ώρα, τα κατάφερε, 
επισκεύασε τη βλάβη του μύλου και εξήλθε τροπαιούχος με το 
…  αλεσμένο σιτάρι. 

Ο μυλωνάς κράτησε την υπόσχεσή του. Το σιτάρι του 
Χρήστου αλέστηκε πρώτο! Και αυτή ήταν η αμοιβή του!! 

Εκμετάλλευση  και αχαριστία  σε όλο τους το μεγαλείο! 
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ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 
 
 Και τα χρόνια κυλούσαν … 
Τα τρία παιδιά του Κωνσταντίνου και της Νεράντζως, ο 

Τριαντάφυλλος, ο Χρήστος και ο Θανασάκος,   τελείωσαν τις 
βασικές τους σπουδές στο Μπρόκτειο.  

Τελειώνοντας ο Τριαντάφυλλος, αν και καλός μαθητής, δεν 
συνέχισε στο γυμνάσιο.   Ο  πατέρας του τον κράτησε στο 
σπίτι, γιατί τον χρειαζόταν για τις  αγροτικές δουλειές, αφού ο 
ίδιος, όπως γνωρίζουμε,  ήταν ανίκανος,  να εργαστεί.   

Ο δεύτερος, ο Χρήστος, τελείωσε το δημοτικό, χωρίς να 
συνεχίσει κι αυτός στο γυμνάσιο.  Παρακολούθησε όμως για 
ένα περίπου χρόνο κάποια επιμορφωτικά μαθήματα  για 
ξυλουργούς, που έγιναν  στο χωριό.  Άλλον ένα χρόνο 
εργάστηκε σε μια μάντρα – εργαστήρι τυροκομίας. Τέλος, 
μαθητεύοντας κοντά στον κουρέα του χωριού, το Λεοντή έγινε 
ο ίδιος ο κουρέας του χωριού. 

Τα χρόνια περνούσαν δύσκολα για τον  ανήσυχο 
Τριαντάφυλλο, που το έφερνε βαρέως, γιατί δεν σπούδασε. 
Αφού όμως μεγάλωσε ο αδελφός του, ο Χρήστος και δεν 
σπούδασε κι αυτός, και μπορούσε ν΄ αντεπεξέλθει στις 
ανάγκες του σπιτιού, ο Τριαντάφυλλος στα δεκάξι του 
αποφάσισε με τη συμπαράσταση του θείου του Κώστα 
Λαγάκη, αδελφού της μητέρας του, να εγγραφεί σε μια τεχνική 
σχολή, που για πρώτη φορά θα λειτουργούσε στην Κομοτηνή.  

Η σχολή ονομαζόταν «ΕΔΙΣΟΝ», προς τιμήν του γνωστού 
και μεγάλου εφευρέτη και η φοίτηση σε αυτήν ήταν τετραετής. 

Επιτέλους, ο Τριαντάφυλλος  ικανοποίησε έστω και 
καθυστερημένα ένα όνειρό του, να σπουδάσει, έστω και σε 
αυτή την τεχνική σχολή. Παράλληλα με τη φοίτηση στην 
«ΕΔΙΣΟΝ» και επειδή η σχολή ήταν νυχτερινή, ο σπουδαστής 
μας τη μέρα  πήγαινε σε γκαράζ,  όπου παρακολουθούσε και 
έκανε πρακτική εξάσκηση σε επισκευές αυτοκινήτων. Κάποιες 
περιόδους  εργαζόταν σε συνεργεία, που επισκεύαζαν 
αλωνιστικές μηχανές και το καλοκαίρι  συνέχιζε, να εργάζεται, 
ως βοηθός μηχανικού πλέον,  στο αλώνισμα των σιτηρών στα 
χωριά της περιοχής. 

Όταν τελείωσε την « Έδισον» και επειδή   ήθελε, να 
τελειώνει μια ώρα αρχύτερα με τον στρατό, ζήτησε και πήγε 
εθελοντής στην αεροπορία. Μετά την αποστράτευσή του  
προσελήφθη στον ΟΤΕ, όπου αργότερα, κατόπιν εξετάσεων 
μπήκε στο τεχνικό τμήμα. Σαν τεχνικός του ΟΤΕ εργάστηκε 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 

Ο τρίτος, ο Θανασάκος, ίσως είχε κι αυτός την τύχη των 
δύο αδελφών του. Ο πατέρας του δεν είχε σκοπό, να τον 
στείλει στο γυμνάσιο, γιατί όπως έλεγε για το σκοπό αυτό, 
χρειαζόταν χρήματα και χρήματα δεν υπήρχαν. 

Αλλά, για καλή  τύχη του Θανασάκου ο δάσκαλός του, ο 
Χρήστος Λελίγγος, με αρκετή   δυσκολία  έπεισε  τον  πατέρα  
του,   ότι έπρεπε, να στείλει το παιδί στο γυμνάσιο.  

 Πράγματι, ο Θανασάκος έδωσε   εξετάσεις και  μπήκε στο 
Γυμνάσιο Αρρένων Κομοτηνής, απ’ όπου μετά από  έξι χρόνια 
αποφοίτησε. 

Καινούργια διλήμματα για τον ανήμπορο πατέρα  αλλά και 
τον ανήσυχο Θανασάκο.  

Και τώρα, τι γίνεται; Τι δρόμο ακολουθούμε; 
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Υπήρξε σκέψη ο Θανασάκος να δώσει εξετάσεις στη σχολή 
υπενωμοταρχών της χωροφυλακής, αλλά από κακή 
πληροφόρηση, έχασε την προθεσμία υποβολής  
δικαιολογητικών, -για δυο μέρες,- κι έτσι τώρα ο 
προσανατολισμός ήταν κάποια άλλη  στρατιωτική σχολή, όπου 
δεν θα υπήρχαν δίδακτρα και άλλα έξοδα διαβίωσης, ο 
μεγάλος κι αξεπέραστος βραχνάς της οικογένειας.  

Για το σκοπό αυτό ο νεαρός μας  και για να έχει ελπίδες για 
κάποια επιτυχία, θέλησε να κάνει μερικά φροντιστηριακά 
μαθήματα.  Πράγματι το καλοκαίρι του 1963, χρονιά 
αποφοίτησής του από το Γυμνάσιο Αρρένων Κομοτηνής,  μαζί 
με ένα συμμαθητή του, το Γιώργο Μακρή, πήγε στη 
Θεσσαλονίκη και γράφτηκε σε ένα φροντιστήριο για τη 
στρατιωτική ιατρική και για ένα δεκαήμερο περίπου 
παρακολούθησε κάποια μαθήματα. 

Αλλά, φαίνεται, άλλο ήταν το πεπρωμένο του Θανασάκου. 
Καθημερινά μετά το φροντιστήριο ο νεαρός υποψήφιος είχε 
δυνατό πονοκέφαλο και στην συνέχεια  ρινορραγία. Μάτωνε η 
μύτη του. 

Τι συνέβαινε;   
Η πίεση από το διάβασμα; Το γνώθι σ’ αυτόν, σχετικά με 

τις δυνατότητές του;  Το ποιον του τμήματος, που 
παρακολουθούσε; Οι συμμαθητές του στο φροντιστήριο ήταν 
σχεδόν όλοι παιδιά στρατιωτικών, γιατρών, δικηγόρων και 
γενικά  εύπορων οικογενειών. Όλα αυτά ίσως ήταν οι αιτίες,  
που στρεσάριζαν το Θανασάκο και που σχεδόν τον 
απογοήτευσαν κι έτσι αποφάσισε, να επιστρέψει στο χωριό 
του και να δοκιμάσει  να δώσει εξετάσεις στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία Αλεξανδρούπολης, για δάσκαλος.   

Το σκεπτικό του, να επιστρέψει στο χωριό του, ήταν,  ότι 
θα διάβαζε, όσο μπορούσε στο σπίτι του, δεν θα έκανε έξοδα 
και έτσι δεν θα επιβάρυνε  οικονομικά την οικογένεια του με 
τα φροντιστήρια, μια και δεν ήταν σίγουρος για την εισαγωγή 
του στη στρατιωτική σχολή, αφού δεν είχε και κανένα  
«μέσον»,  να   «σπρώξει»  την κατάσταση.  

Επίσης, οι σπουδές στην ακαδημία θα διαρκούσαν μόνον 
δυο χρόνια και κουτσά στραβά, με πολλές και πάλι δυσκολίες, 
θα κατάφερνε,  να τελειώσει. 

Κι έτσι επέστρεψε στο σπίτι του.  Διάβασε μόνος του 
αρκετά, όπως φάνηκε, γιατί,  αφού έδωσε εξετάσεις, πέρασε με 
καλή σειρά στη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία 
Αλεξανδρουπόλεως. 

Χαρά στην οικογένεια! Ο μικρός γιος θα γινόταν δάσκαλος! 
Επιτέλους,  η αποκατάσταση για το ένα παιδί ήταν σίγουρη. 

Φαίνεται, όμως, ότι η χρονιά εκείνη, για την οικογένεια του 
Κωνσταντίνου,  ήταν τυχερή, γιατί   την ίδια χρονιά,  
προσελήφθη στον ΟΤΕ  και ο μεγάλος γιος, ο Τριαντάφυλλος. 

 
Η εγγραφή στην ακαδημία του Θανασάκου έγινε με … 

δανεικά λεφτά.  Δανείστηκε ο πατέρας του χρήματα από τον 
τσαγκάρη του, το Θανάση Καλτσίδη, τα οποία  αργότερα 
επέστρεψε πουλώντας μια αγελάδα. 

 Ο νεαρός σπουδαστής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
νοίκιασε  με ένα συμμαθητή του από την Κομοτηνή, τον Τάκη 
Χ., ένα δωμάτιο σε ημιυπόγειο της  οικογένειας Μεσιτίδη, 
στην Απολλωνιάδα της Αλεξανδρούπολης, μια γειτονιά κοντά 
στην παραλία. 

Το ενοίκιο του δωματίου ήταν εκατόν είκοσι δραχμές και 
άλλες τριακόσιες,  που έδινε για το συσσίτιο, -που ευτυχώς 
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υπήρχε στην ακαδημία,- σύνολο εξόδων του μήνα τετρακόσιες 
είκοσι. Επομένως, του έμενε  και το τεράστιο ποσόν των … 
ογδόντα δραχμών ως χαρτζιλίκι, αφού  το μηνιάτικο, που 
διέθετε η οικογένεια για το σπουδαστή,   ανερχόταν στο  
αστρονομικό ποσόν  των … πεντακοσίων ελληνικών δραχμών! 

 Τα δυο χρόνια  πέρασαν κι Θανασάκος  ακαδημαϊκός 
πολίτης πλέον, έτσι  τους αποκαλούσαν οι καθηγητές τους 
στην ακαδημία, ετοιμαζόταν να εκπληρώσει το χρέος του και 
προς την Πατρίδα.  Περίμενε, να κληθεί η επόμενη σειρά 
κληρωτών, για  να καταταγεί  στο στρατό και  να υπηρετήσει 
τη θητεία του. 

Το καλοκαίρι του ’65, χρονιά αποφοίτησής του για να 
βγάλει κάποια έξοδά του  εργάστηκε στην Ένωση Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Ροδόπης, ως εισπράκτορας χρεών των 
συνεταιριστών – αγροτών,  σε  συνεργείο συγκέντρωσης 
σιτηρών, στο σιδηροδρομικό σταθμό της Βένας. 

Ήταν η πιο ξέγνοιαστη περίοδος της ζωής του Θανασάκου. 
Οι σπουδές είχαν τελειώσει, οικονομικό πρόβλημα,- λόγω 
δουλειάς- δεν είχε και σχετικά κανένα άλλο πρόβλημα, οπότε  
ο καιρός περνούσε θαυμάσια. Το μόνο που τον απασχολούσε 
ήταν  οι κοριτσοδουλειές, με ποια παρέα  θα περνούσε πιο 
ευχάριστα και πότε θα τον έπαιρναν   … φαντάρο.  

 
 
 

 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XI.  
 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ         ΣΤΙΓΜΕΣ 
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Ήταν  Σεπτέμβρης του 1965, όταν ο Θανασάκος κλήθηκε, 

να υπηρετήσει τη θητεία του στον ελληνικό στρατό. 
Παρουσιάστηκε στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων  Κορίνθου και ως 
απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας Αλεξανδρουπόλεως,  ήταν   ΥΕΑ, ήταν δηλαδή 
υποψήφιος έφεδρος αξιωματικός. 

Και πράγματι επελέγη και έγινε Δόκιμος Έφεδρος 
Αξιωματικός.   Ποτέ του όμως δεν έμαθε,   ποιος ήταν αυτός, 
που φρόντισε, να επιλεγεί  αυτός έφεδρος αξιωματικός. Ήταν 
το γεγονός, ότι  ήταν     πτυχιούχος  Παιδαγωγικής Ακαδημίας; 
Ήταν   τύχη;   Ήταν το ενδιαφέρον κάποιου πολιτικού;   Ποτέ 
δεν έγινε γνωστό. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των 
επιλεγέντων ΥΕΑ, έλαβε μια συγχαρητήρια επιστολή από έναν 
βουλευτή της Ξάνθης, τον οποίο όμως ούτε κατ’ όψη δεν 
γνώριζε. Από ευγένεια   του έστειλε μια ευχαριστήρια 
επιστολή για τις ευχές του.  

Τι χαρά! Ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός, ο Θανασάκος 
πίστευε και πράγματι έτσι ήταν, ότι υπηρετώντας τη θητεία 
του, θα είχε οικονομική ανεξαρτησία και  δεν θα επιβάρυνε 
πλέον την οικογένειά του. Και η  θητεία του ήλπιζε, ότι  θα 
ήταν ανέμελη  και ευχάριστη.  Εξάλλου δυο χρόνια ήταν και 
μέχρι να διοριστεί δεν είχε να κάνει κάτι άλλο. 
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  Τέλη Δεκεμβρίου και αφού είχε τελειώσει η βασική 
εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων, οι επιλεγέντες ΔΕΑ,  με   
λεωφορεία μεταφοράς αξιωματικών κι όχι με ΡΕΟ – πρώτο 
σημάδι διακριτικής μεταχείρισης στη στρατιωτική θητεία - 
μεταφέρθηκαν από την Κόρινθο στο Κέντρο Διερχομένων 
Αθηνών κι από εκεί στον Πειραιά.  

Από τον Πειραιά με το πλοίο «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ» της 
ακτοπλοΐας ΤΥΠΑΛΔΟΥ, το πλοίο που την ίδια χρονιά, μετά 
από λίγα ταξίδια, βούλιαξε στα ανοιχτά της νήσου 
Φαλκονέρας,    οι υποψήφιοι αξιωματικοί   ταξίδεψαν όλη τη 
νύχτα, με θάλασσα ευτυχώς καλή, για την πόλη του 
Ηρακλείου, στις παρυφές της οποίας βρισκόταν η σχολή 
εκπαίδευσης των εφέδρων αξιωματικών πεζικού, η περιβόητη 
ΣΕΑΠ. 

 Εκεί θα μεταλλάσσονταν οι φαντάροι σε αξιωματικούς! 
Στη ΣΕΑΠ, τη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού,  από 

την υποδοχή που επιφυλάχτηκε στους νεοφερμένους φάνηκε, 
το τι θα επακολουθούσε στη συνέχεια. 

Με την αποβίβαση από τα ΡΕΟ, τα οχήματα που μετέφεραν 
τους υποψήφιους δόκιμους αξιωματικούς,  στην κεντρική 
πλατεία της σχολής, οι νεαροί στρατευμένοι  είδαν με μεγάλη 
έκπληξη, αν και ήταν προϊδεασμένοι,  από πληροφορίες που 
είχαν από την Κόρινθο,  έναν πραγματικό ΟΧΛΟ να ωρύεται  
και να κραυγάζει, για να σπάσει το ηθικό των νέων. Ήταν 
αυτοί, που σε λίγο  θα ήταν οι εκπαιδευτές τους, η Διοικούσα 
Τάξη, που  θα τους  εκπαίδευε     και  θα τους έκανε κι αυτούς 
ικανούς ηγήτορες, να διοικούν και αυτοί μικρές ομάδες 
στρατιωτών, τις Διμοιρίες.  Θα τους εξοικείωνε με τα όπλα του 
Πεζικού και  τέλος θα τους μάθαινε τα μυστικά της 
διεξαγωγής του τακτικού αλλά και του ανορθόδοξου πολέμου.  

Με ουρλιαχτά κι αγριοφωνάρες, λοιπόν, η Διοικούσα Τάξη 
υποδέχτηκε τη Διοικούμενη Τάξη, τους καινούργιους. Μια 
εμπειρία που έμελλε, να μείνει  ανεξίτηλη στη μνήμη  των 
νεοαφιχθέντων. 

- Είσαι,  Ο…!  φώναζε με όλη τη δύναμη, που είχε ο 
παλιός. 

- Υ. Ε. Α.  Αθανάσιος …  απαντούσε με ανάλογη φωνή 
κι 

ο «νέος». 
Ο «Βητάς», όμως, ο παλιός ήταν ανικανοποίητος ή το 

‘παιζε ανικανοποίητος και ξαναρωτούσε προσποιούμενος, ότι 
δήθεν δεν άκουσε. 

- Δεν άκουσα! Τι είπες; 
- ΥΕΑ … απαντούσε με όλη τη δύναμη των πνευμόνων 

του ο  ερωτώμενος. 
- Τι  είπες;  Ούρλιαζε ξανά  ο της Διοικούσας Τάξης.  

ΥΕΑ;  Δεν κατάλαβες ακόμη «ψάρακα», ότι είσαι ΔΕΑ; 
Εμπρός, είκοσι «κάμψεις»! 

Κι   ο … ψάρακας, που έκανε το τραγικό σφάλμα, να 
μπερδέψει το ΥΕΑ με το ΔΕΑ, έπρεπε, να υπακούσει στον 
παλιό και να εκτελέσει το καψόνι, που του υπέβαλε ο παλιός.  

Και υπήρχε μεγάλη ποικιλία «νίλας».  «Τροχάδην», 
«συναγερμός», «κάμψεις», «εν –δυο κάτω» και  άλλα  πολλά 
«ευχάριστα», που γεννούσε το μυαλό των παλιών.  

Και όλοι οι «νέοι»,  «ψαρωμένοι», υπάκουαν αγόγγυστα 
στις εντολές της «Διοικούσας Τάξης»  γιατί, όπως λένε 
κάποιοι, «εκεί που τελειώνει η λογική αρχίζει ο στρατός!»   
και εκτελούσαν πειθήνια  είτε ήταν  λογικό, είτε παράλογο 
αυτό, που τους διέταζαν,  να εκτελέσουν οι παλιοί, η 
Διοικούσα Τάξη! 
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Πραγματικά αυτή η κατάσταση είχε σοκάρει τους 
καινούργιους!  Αλλά νόμισαν, ότι  αυτό συνέβαινε μόνο κατά 
την υποδοχή, για σπάσιμο του «τσαμπουκά», του ηθικού των 
νέων και για δημιουργία κλίματος πειθαρχίας. 

Πόσο όμως γελάστηκαν! Γιατί, όπως αποδείχτηκε, αυτή θα 
ήταν η συνήθης πρακτική και συμπεριφορά των παλαιών προς 
τους νέους, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη σχολή.    
Αυτό ήταν ένα καθεστώς, που «εθιμικώ δικαίω» ίσχυε εδώ και 
χρόνια. Μάλιστα, εξαιτίας των καψονιών αυτών οι μαθητές 
της σχολής είχαν παραφράσει τα  αρχικά της ΣΕΑΠ  και 
έλεγαν, ότι αυτά τα αρχικά της ΣΕΑΠ σήμαιναν εκτός από 
Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού και : 

« Σ-ήμερα  - Έ-ρχεσαι – Α-ύριο – Π-εθαίνεις!» 
 Και το λογότυπο αυτό προσπαθούσαν,  να το κάνουν 

πράξη, κατά το δυνατόν, όλοι οι  «Βητάδες» με μεγάλη 
ευχαρίστηση, στους «Αλφάδες», οι οποίοι, έτσι γι αστεία, για 
το κέφι των παλαιών  τραβούσαν  τα πάνδεινα. Μάλιστα, για 
να μην ξεχνούν, τι μπορούσαν να κάνουν, κάποιος είχε 
απεικονίσει  σε ένα τεραστίων διαστάσεων πανό, όλες εκείνες 
τις σκηνές με τα διάφορα καψόνια,  που μπορούσε, να 
επιβάλλει ένας  ΥΕΑ- β΄ σε έναν ΥΕΑ- α΄ ή και σε ομάδα  
νέων και το είχαν αναρτήσει   στο ΚΨΜ της σχολής. Και αυτό 
ήταν το καθημερινό καψόνι, που επέβαλαν οι μεν στους δε, 
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, εκτός φυσικά της περιόδου της 
κανονικής εκπαίδευσης, όλες τις άλλες  ελεύθερες ώρες!  

 Έτσι οι νέοι δεν είχαν αναπαμό σχεδόν ποτέ, εκτός αν 
κάποιος παλιός, ως συνήθως  γνωστός, φίλος, συμμαθητής ή 
συμπατριώτης αναλάμβανε την προστασία του νέου και του 
επέτρεπε, να ξεκουραστεί και να λουφάρει λιγάκι μαζί του.  

Έτσι, πίστευαν οι παλιοί, λόγω παράδοσης, ότι θα 
εκπαιδεύσουν καλύτερα τους νέους. Και όλα αυτά γίνονταν με 
την ανοχή των κυρίων – κυρίων αξιωματικών και της  
διοίκησης της Σχολής! 

Αυτός όμως ο τρόπος εκπαίδευσης, κάποιες φορές, είχε 
τραγικά αποτελέσματα, κυρίως σε άτομα τα οποία δεν άντεχαν 
τη μεγάλη πίεση και –δυστυχώς- κατέφευγαν στην 
αυτοκτονία! Μάλιστα για του λόγου το αληθές και στη 
«σειρά» του Θανασάκου ένα βράδυ στη σκοπιά, ένα 
ευαίσθητο παληκάρι, φαίνεται, δεν άντεξε την καταπίεση και 
έδωσε τέρμα στη ζωή του, αυτοκτονώντας με το ατομικό του 
όπλο, με μια σφαίρα στο κεφάλι. 

Κατά τα άλλα η ζωή στη σχολή κυλούσε με πολλή άσκηση  
στα πεδία των ασκήσεων, πολλή μελέτη στα μελετητήρια, 
αλλά και πολύ και  καλό φαγητό. Και πράγμα παράξενο  παρά 
τη συνεχή εγρήγορση  και τη σχετική ταλαιπωρία  ο 
Θανασάκος στη   ΣΕΑΠ  είχε … βάλει   κιλά!  
     Τέλος Μαίου 1966 και η εκπαίδευση στη ΣΕΑΠ σχεδόν 
είχε φτάσει στο τέλος της. Τελείωνε και η ειδική εκπαίδευση 
στα βαρέα όπλα, στα ΠΑΟ 106 χιλιοστών, την ειδικότητα που 
έδωσαν στο Θανασάκο και σε λίγες μέρες θα έπαιρνε 
μετάθεση σε μονάδα της Κομοτηνής,   όταν… 
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ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 
Αποκαμωμένος από την κούραση της ημέρας, αλλά και από 

τη σκοπιά που μόλις είχε τελειώσει, εκείνο το βράδυ, ο 
Θανασάκος αποκοιμήθηκε μόλις ξάπλωσε στο διπλό ( πάνω – 
κάτω )  σιδερένιο κρεβάτι και η ανάσα του έδειχνε, ότι ήδη 
βρισκόταν στη χώρα του «Μορφέα». Κοιμόταν βαριά. 
Κόντευε χαράματα. Σε λίγο όλη η τάξη θα ξυπνούσε, για να 
πάει σε άσκηση  «ανορθόδοξου πόλεμου», στο Ύψωμα του 
Προφήτη Ηλία. Όμως, ο Θανασάκος ξαφνικά πετάχτηκε 
επάνω, μούσκεμα στον ιδρώτα και φανερά αναστατωμένος, 
ανακάθισε στο κρεβάτι του. Τι είχε συμβεί;  Ήταν ολοφάνερο, 
ότι κάποιο όνειρο τον είχε ταράξει και ήταν σε αυτή την 
κατάσταση. Κοίταξε το ρολόι του. Ήταν νωρίς ακόμη. Η 
πρωινή  σάλπιγγα, για το εγερτήριο της σχολής δεν είχε   
ακουστεί. Γι αυτό και  προσπάθησε, να κλείσει και πάλι τα 
μάτια. Προσπάθησε, να ξανακοιμηθεί. Αυτό όμως στάθηκε 
αδύνατο. Κι όταν ακούστηκε η σάλπιγγα, να σημαίνει 
εγερτήριο, σηκώθηκε πρώτος και ετοιμάστηκε. Σε λίγο 
ανέβηκαν στα οχήματα και κατευθύνονταν στο χώρο άσκησης.  
Στη διαδρομή προς τον Προφήτη Ηλία  ο Νίκος Συριανόγλου, 
ένας συμμαθητής του Θανασάκου στη σχολή, βλέποντάς τον 
κατάλαβε, ότι κάτι τον απασχολούσε και τον ρώτησε: 

-Τι συμβαίνει Θανασάκο και είσαι τόσο κατσούφης; 
-Τι να σου πω, ρε Νίκο, είδα ένα τρομαχτικό όνειρο, που 

δεν μου άρεσε καθόλου. Συνέχεια μου ‘ρχεται στη σκέψη και 
έχω ένα κακό προαίσθημα. 

-Δηλαδή, τι είδες;  Πες μου σε παρακαλώ, να σου πω, αν 
έχεις δίκιο.  
      -Πώς,  να στο περιγράψω, ρε φίλε. Να, είδα, ότι 
βρισκόμουνα στο χωριό μου. Κόσμος πολύς ήταν γύρω από το 

σπίτι μου και περίμεναν. Ξαφνικά κάποιοι άνοιξαν τη στέγη, 
έβγαλαν τα κεραμίδια του σπιτιού μας και κατέβασαν ένα 
φορείο με κάποιον μέσα στο σπίτι, όπως ακριβώς  συνέβη και 
με τον παραλυτικό,  που πήγαν στο Χριστό και τον θεράπευσε. 
   -Έλα, φίλε. Μη δίνεις σημασία. Όνειρο ήταν. Μην το 
σκέφτεσαι! 

Ο Θανασάκος δεν μίλησε, αλλά  το όνειρο δεν έφευγε από 
τη σκέψη του όλη τη μέρα, παρά την ταλαιπωρία που υπέστη 
αυτός και ολόκληρη η διμοιρία του συμμετέχοντας στην 
άσκηση επάνω στα κατσάβραχα. 

Το μεσημέρι, γύρω στη μία και μισή οι ασκούμενοι 
επέστρεψαν στη σχολή. Εκεί στη πλατεία και πριν ακόμη 
αποβιβαστούν ακούστηκε μια φωνή. Ήταν ο ταχυδρόμος της 
σχολής. 

 -Δεκανέας Παπατριανταφύλλου,   5ος  Λόχος,  
τηλεγράφημα! 

Το σφίξιμο στο στομάχι έγινε κόμπος και το δυσάρεστο 
συναίσθημα, που βασάνιζε όλη την ώρα το Θανασάκη, έγινε 
εντονότερο. Ήταν σίγουρος πια, ότι κάτι δυσάρεστο περιείχε 
το τηλεγράφημα. 

Και πράγματι. ΄Ηταν κεραυνός εν αιθρία!  Στο 
τηλεγράφημα έγραφε: «Πέθανε ο πατέρας σου. Κηδεύεται 
σήμερα!» Αποστολέας, Αθανάσιος Πανταζής, γιατρός. 

-Τώρα;  τι γίνεται; αναλογίστηκε ο Θανασάκος ξεσπώντας 
σε ένα βουβό κλάμα . Τότε  ακούστηκε,  να λέει ψιθυριστά: 

-Γιατί, πατέρα μου έφυγες τόσο νωρίς, γιατί; 
Τρέχοντας πήγε στο θάλαμο του λόχου, άφησε το γυλιό και 

το όπλο του και κατευθύνθηκε προς το Διοικητήριο της 
Σχολής. Ο θαλαμοφύλακας, μη γνωρίζοντας τι του συμβαίνει, 
θέλησε να τον πειράξει. 
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-Τι συμβαίνει, δεκανέα, μύγα σε τσίμπησε και τρέχεις έτσι;  
Κάνε και λίγο «κράτει»!  Και προσπάθησε,  να τον 
σταματήσει. 

Ο Θανασάκος ουρλιάζοντας σχεδόν  του λέει:  
-Κάνε πέρα,  ρε μαλάκα! Και μη μου κολλάς! Και  με μια 

γροθιά τον έστειλε, να ξαπλώσει στο απέναντι  κρεβάτι. 
Αφού πήρε την σχετική άδεια από τον Διοικητή και -

τραγική ειρωνεία- και το χαρτί της μετάθεσής του σε μονάδα 
της Κομοτηνής,  έτρεξε στο αεροδρόμιο, που ήταν δίπλα στη 
σχολή,  ρώτησε για τις πτήσεις αλλά…. 

 Η  Κρήτη ήταν αρκετά μακριά από τη  Θράκη.    Και ήταν 
αδύνατο, να προφτάσει την ίδια μέρα ο Θανασάκος στην 
κηδεία του πατέρα του. Για να προλάβει, θα έπρεπε, να υπήρχε 
εκείνη την ώρα  πτήση κατευθείαν από το Ηράκλειο για την 
Αλεξανδρούπολη, ή τουλάχιστον για Αθήνα κι από εκεί 
αμέσως ανταπόκριση και πάλι για Αλεξανδρούπολη. Αλλά και 
τότε θα ήταν αμφίβολο, αν προλάβαινε, αφού χρειαζόταν 
περίπου άλλη μιάμιση ώρα, να πάει με λεωφορείο  στην 
Κομοτηνή. 

Αφού, λοιπόν, δεν υπήρχε περίπτωση,  να μεταβεί 
αυθημερόν από το Ηράκλειο στην Κομοτηνή, ταξίδεψε εκείνο 
το βράδυ με το πλοίο για τον Πειραιά κι από εκεί με 
λεωφορείο για την Κομοτηνή. 

Την επομένη το απόγευμα, λίγο προτού σκοτεινιάσει 
έφθασε στο χωριό του. Φυσικά δεν πρόφτασε στην κηδεία του 
πατέρα του, που έγινε την προηγουμένη μέρα. Αλλά, 
φτάνοντας με το ταξί στο σπίτι, αφού φίλησε πρώτα τη μητέρα 
του, έτρεξε κατ΄ ευθείαν στο νεκροταφείο. Πήγε στο 
φρεσκοσκαμμένο τάφο του πατέρα του και εκεί έκλαψε ώρα 
πολλή…   

 
 
 
 
 

ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ   ‘67 
 
1967. Η πολιτική κατάσταση στη χώρα είναι εκρηκτική.  

Πολλοί λένε, ότι ένας νέος διχασμός βρίσκεται στα σπάργανα. 
Οι πολιτικές παρατάξεις αλληλοσπαράσσονται Οι μεν 
κατηγορούν τους δε. Καθημερινά διαδραματίζονται επεισόδια  
στα καφενεία και στους άλλους δημόσιους χώρους ανάμεσα 
στους οπαδούς των δυο μεγάλων κομμάτων, της «ΕΡΕ» και 
της «ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ». Διάχυτος   ο φόβος για 
επερχόμενη δικτατορία. Κάποιοι λένε, ότι οι στρατηγοί 
ετοιμάζουν πραξικόπημα.  Άλλοι πιστεύουν, ότι ο Βασιλιάς 
Κωνσταντίνος θα ηγηθεί κινήματος. Και άλλοι διαδίδουν, ότι 
καιροφυλακτεί ο κομμουνιστικός κίνδυνος και προετοιμάζει  
τον   «4ο  Γύρο», προφανώς σε συνέχεια του 3ου, της περιόδου 
δηλαδή του Εμφυλίου 1946 – 1949. 

Και πολλοί είναι εκείνοι, που εύχονται πραγματικά, ο 
στρατός να κάνει … το θαύμα του. Και λένε  χαρακτηριστικά: 

- «Δεν υπάρχει ένας Λοχίας, να βάλει τα πράγματα στη 
θέση τους; Πού θα πάει αυτή η κατάσταση; Πώς  και πότε θα 
ηρεμήσει αυτός  ο τόπος; » 

Και όντως, φάνηκε πως,   νομοτελειακά   εξελίχτηκαν  τα 
πράγματα. Γιατί αυτό, που πολλοί  απεύχονταν, ενώ για 
άλλους ήταν μύχιος πόθος, συνέβη. 
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 Ο καιρός περνάει γρήγορα και μαζί με αυτόν και η 
στρατιωτική θητεία του Θανασάκου.  Όμως, όπως  εκ των 
υστέρων αποδείχτηκε, αυτή η θητεία   θα  ήταν επεισοδιακή.  
Το μεγάλο θέμα της Κύπρου αλλά και ο πολιτικός διπολισμός 
που επικρατεί στη χώρα, εκείνη την περίοδο, προοιωνίζουν  
ανώμαλες εξελίξεις, που –δυστυχώς- θα έχουν επιπτώσεις και 
στη θητεία του Θανασάκου. 

Χαράματα 21ης Απριλίου 1967, ο αγγελιοφόρος του νεαρού 
ανθυπολοχαγού – Μάρτη του ιδίου έτους είχε φορέσει το 
αστέρι - ξυπνά το Θανασάκο και του λέει , ότι πρέπει να 
μεταβεί αμέσως στη Μονάδα του,  γιατί έχει γίνει «κίνημα».  

Στις ερωτήσεις του αγουροξυπνημένου ανθυπολοχαγού, για 
το ποιος ήταν ο αρχηγός και τα αίτια του κινήματος, ο 
στρατιώτης αδυνατεί,  να δώσει απαντήσεις,  επειδή απλά … 
δεν γνωρίζει. 

Όσο μπορεί πιο γρήγορα, ο ανθυπολοχαγός πηγαίνει στη 
μονάδα του, το 513 Τ.Π. 

Στο στρατόπεδο επικρατεί αναβρασμός. Η μονάδα ήδη 
τέθηκε σε επιφυλακή και οι αξιωματικοί  ενημερώνονται στο 
γραφείο του Διοικητή του Τάγματος.  

Στο Θανασάκο, επειδή είναι ντόπιος, χωρίς άλλη 
ενημέρωση, δίνεται η εντολή, με στολή εξόδου αλλά με 
άρβυλα, οπλισμό – το ατομικό του πιστόλι -  και κράνος,  να 
μεταβεί στην πόλη για  τα «ώνια». Να κάνει δηλαδή την αγορά 
των καθημερινών αγορών, που χρειαζόταν η μονάδα για τη 
σίτιση των στρατιωτών. 

 Η    πόλη συνεχίζει τη ζωή της με  τους κανονικούς  της 
ρυθμούς. Πολλοί λίγοι έχουν αντιληφθεί, ότι κάτι συμβαίνει, 
αλλά τι; 

Γνωστοί και φίλοι βλέποντας αυτή την πρωτόγνωρη 
αμφίεση, -στολή εξόδου και «πολεμική εξάρτυση» του 
αξιωματικού ωνίων αλλά και του συνοδού στρατιώτη με το 
ημιαυτόματο «Thomson» και παλάσκες-,  ρωτούν απορημένοι. 

-  Τι συμβαίνει κύριε ανθυπολοχαγέ;  
Κι αυτός  απαντά. 
- Δεν γνωρίζω, τι ακριβώς συμβαίνει αλλά, άκουσα να λένε, 

ότι έγινε πραξικόπημα. Ποιος είναι ο αρχηγός και  γιατί έγινε, 
δεν έχω ενημερωθεί ακόμη. 

Πολύ γρήγορα  όμως  και αυτός,  όπως και ο λαός θα 
μάθαινε, ότι  κάποιοι επίδοξοι «σωτήρες» του Έθνους με 
αρχηγό το συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο έκαναν  
πραξικόπημα, για να «σώσουν» την Ελλάδα, βάζοντας τη 
Δημοκρατία για κάποια χρόνια  στο … γύψο, όπως 
ισχυρίστηκε αργότερα    ο αρχιπραξικοπηματίας! 

 
Την ημέρα εκείνη ο στρατός προέβη και στον αποκλεισμό 

της πόλης της Κομοτηνής – από ποιους; - με μικρές ομάδες 
στρατιωτών,  οι  οποίες προέβαιναν σε ελέγχους  όλων όσων 
έμπαιναν ή έβγαιναν από την πόλη.  Για το λόγο αυτό 
στήθηκαν μπλόκα σε όλους τους δρόμους - εξόδους της πόλης. 
Όλες οι μετακινήσεις έπρεπε, να είναι αιτιολογημένες και αν 
υπήρχαν ύποπτοι  οδηγούνταν για τα περαιτέρω. 

Η κατάσταση αυτή του αποκλεισμού της πόλης δεν 
κράτησε πολύ, γιατί οι κρατούντες διαπίστωσαν, ότι δεν 
υπήρχε λόγος, αφού δεν υπήρξαν, τουλάχιστον στην περιοχή, 
αντιδράσεις ή γεγονότα, που να δικαιολογούν παρόμοια μέτρα. 
Αλλά,  από τη μέρα εκείνη η χώρα βρισκόταν σε κατάσταση 
ανάγκης. Είχε επιβληθεί στρατιωτικός νόμος  και  τον τόπο   
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διοικούσε   η τριανδρία των δικτατόρων, που απαρτίζονταν 
από τον Παπαδόπουλο, τον Πατακό  και το  Μακαρέζο! 

  Και με τη νέα κατάσταση το καράβι, που λέγεται Ελλάς, 
συνέχιζε, κατά τους κρατούντες, το ταξίδι του χωρίς μεγάλους 
κλυδωνισμούς. 

Αλλά … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΟ ΑΝΤΙΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ 

 
Όπως προαναφέρθηκε,  στη θητεία του Θανασάκου θα 

συνέβαιναν κι άλλα σημαντικά γεγονότα, στα οποία η 
συμμετοχή του θα ήταν κάτι παραπάνω από ενεργή. 

Στις 15 Νοεμβρίου 1967, στην Κύπρο,    ο στρατηγός  
Γρίβας – Διγενής εξαπέλυσε μια στρατιωτική επιχείρηση κατά 
του τουρκοκυπριακού χωριού Κοφίνου.  

Αποτέλεσμα;  Οι στρατιωτικοί μηχανισμοί  Κύπρου – 
Ελλάδας –Τουρκίας τέθηκαν σε επιφυλακή! 

Η μονάδα του Θανασάκου  το ίδιο βράδυ διανυκτερεύει 
στον προκαθορισμένο  «χώρο διασποράς»,  το χώρο εκείνο 
που προβλεπόταν από τα επιτελικά σχέδια σε περίοδο   
κρίσεως και που βρίσκεται στην περιοχή «Χίλια Δένδρα», 
δυτικά της Κομοτηνής. Η μετακίνηση στο χώρο γίνεται τις 
πρώτες βραδινές ώρες, για λόγους ασφαλείας, αλλά η επιτόπια 
αναγνώριση   από τους επιτελείς για την προσωρινή 
εγκατάσταση στο χώρο και η άφιξη των τμημάτων κρατάει 
σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα. 

Αφού  στήθηκαν τα «σκηνάκια», οι μικρές ατομικές σκηνές 
των στρατιωτών και οι  μεγάλες σκηνές για τα επιτελεία,  
τοποθετήθηκαν και οι απαραίτητες σκοπιές,  αξιωματικοί και 
στρατιώτες, όσοι δεν είχαν πλέον καμιά δουλειά, έπεσαν να 
κοιμηθούν. 

Ο Θανασάκος αρκετά κουρασμένος από όλη αυτή τη 
μετακίνηση έπεσε κι αυτός να κοιμηθεί,  γύρω στις δώδεκα.  
Σχεδόν αμέσως τον πήρε ο ύπνος. 
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  Όμως τι παράξενο!  Για μια φορά ακόμη βλέπει στο βαθύ 
ύπνο του ένα όνειρο που, ας το κρίνει και  ο αναγνώστης, θα 
αποδειχθεί σημαδιακό ή μάλλον  προφητικό. 

Τι είδε όμως ο Θανασάκος, που μετά από τα 
επακολουθήσαντα γεγονότα το θεώρησε προφητικό;  

Είδε, λέει, ότι βρισκόταν σε ένα γάμο. Ήταν κόσμος πολύς, 
που παρακολουθούσε τη στέψη των νυμφευομένων. Η στέψη 
γινόταν κάπου στο ύπαιθρο με το γαμπρό και τη νύφη στο 
κέντρο και τον κόσμο γύρω – γύρω. Αλλά τι παράξενο! Όλοι 
οι καλεσμένοι κρατούσαν στα χέρια τους σημαίες, πολλές 
σημαίες. Και μάλιστα, κάποιοι από τους παρευρισκομένους 
κρατούσαν στα χέρια τους ελληνικές σημαίες, απ’ αυτές που 
κρατούν τα παιδιά στις εθνικές επετείους, ενώ  άλλοι 
κρατούσαν κατακόκκινες σημαίες, τουρκικές.  Και τα ρούχα 
που φορούσαν οι καλεσμένοι ήταν διαφορετικά. Οι μισοί 
φορούσαν τσολιαδίστικα και οι άλλοι … σαλβάρια και 
σαρίκια. Αλλά,  εκεί που όλοι  περίμεναν,  να τελειώσει η 
στέψη και να πάνε για γλέντι,   ο γάμος   … σχόλασε! 

Γιατί, όμως, δεν τελείωσε ο γάμος και δεν έγινε  γλέντι 
αλλά και το όνειρο έμεινε στη μέση;  Θα το δούμε. 

  Το όνειρο δεν τελείωσε σχεδόν, -ήταν περίπου πέντε και 
είκοσι το πρωί - και ο σκοπός που φύλαγε το μέρος αυτό του 
έκτακτου στρατοπέδου,  ήρθε έξω από τη σκηνή,  που 
κοιμόταν ο Θανασάκος και … 
   -Κύριε ανθυπολοχαγέ, ξύπνα, σε θέλει ο κύριος λοχαγός, να 
πας στη σκηνή του.  
   Ο Θανασάκος πετάχτηκε επάνω και  τρέχοντας βρέθηκε  στη 
σκηνή του  3ου Ε.Γ. όπου βρισκόταν ο λοχαγός Βλάχος, 
διοικητής του λόχου του  και ο υποδιοικητής του τάγματος, 
ταγματάρχης Φραγκόπουλος. 

-Τι συμβαίνει, κύριε λοχαγέ; ρώτησε ο Θανασάκος. Γιατί 
με ζητήσατε πρωί – πρωί;  Τι με θέλετε; 

-Άκουσε, κύριε ανθυπολοχαγέ. Έχουμε κρίση με τους 
Τούρκους για την Κύπρο, όπως ξέρεις, και αποφασίστηκε, να 
πας με τη διμοιρία σου στον Έβρο. Θα πας, να παρουσιαστείς 
στο διοικητή της μονάδας του 534 Τ. Π. που έχει την ευθύνη 
της φύλαξης της γέφυρας του Έβρου, στα σύνορα με την 
Τουρκία, εκεί στην περιοχή των Κήπων. Εκεί,  θα τεθείς υπό 
την διοίκησή του και αυτός θα σου δώσει εντολές και 
αποστολή. Ετοιμάσου, φεύγεις αμέσως! 

Χωρίς δεύτερη κουβέντα ο Θανασάκος, αφού χαιρέτησε 
τους ανωτέρους του, έτρεξε να συναντήσει τους άνδρες της 
διμοιρίας του,  που μόλις ξυπνούσαν κι αυτοί και  
ετοιμαζόντουσαν για την πρωινή άσκηση. 

-Λοχία, να ετοιμαστούν οι άνδρες της διμοιρίας. Φεύγουμε 
για τον Έβρο. Κάντε γρήγορα. 

-Γιατί κυρ- Ανθυπολοχαγέ; Τι θα κάνουμε εκεί; Έχουμε  
πόλεμο; 

-Άσε τα λόγια λοχία και σε λίγο φεύγουμε. Καταλαβαίνεις! 
Ο λοχίας δεν πολυκατάλαβε αλλά δεν είχε και άλλη επιλογή 

γι αυτό ακούστηκε, να λέει απευθυνόμενος στους άνδρες της 
διμοιρίας. 

-Άιντε ρε μάγκες, ετοιμάστε τα Π.Α.Ο.* πάμε για τον 
Έβρο. Πάμε για «μπριάνες»**! Και άμα λάχει,  από εκεί πάμε 
για καφέ και στην … Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται, πως τα 
«Μεμέτια» έχουν όρεξη για καυγά. Άιντε, κάντε γρήγορα. 

 
* Π.Α.Ο.  Πυροβόλο Άνευ Οπισθοδρομήσεως. 
** Μπριάνες, είδος ψαριού του ποταμού Έβρου. 
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Μετά από μια περίπου ώρα και αφού οι στρατιώτες πήραν 
το πρωινό τους τα πάντα στη διμοιρία ήταν έτοιμα για την 
αναχώρηση. Πριν η διμοιρία ξεκινήσει, ο Θανασάκος πήγε για 
μια φορά ακόμη στο λοχαγό του για να αναφέρει, ότι   όλα  
ήταν έτοιμα και ότι  αναχωρούν. 

-Καλό ταξίδι, κύριε ανθυπολοχαγέ, καλή τύχη και αν 
χρειαστεί, κάντε το χρέος σας.  Και να ξέρετε,  πως ο Θεός  
αλλά και η δική μας σκέψη είναι μαζί σας. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 
 

Λίγο πριν από τις οκτώ, η μικρή φάλαγγα των τεσσάρων 
τζιπ, σέρνοντας το καθένα απ’ αυτά κι από ένα συρόμενο με 
τον απαραίτητο πολεμικό εξοπλισμό, ξεκίνησε με προορισμό 
τον Έβρο. 

Η πορεία φάνηκε, πως θα ήταν επεισοδιακή.  Ένα από τα 
τζιπ της φάλαγγας, ενώ δεν είχαν διανύσει ούτε τέσσερα 
χιλιόμετρα, στην Ε.Ο προς Αλεξανδρούπολη και σχεδόν έξω 
από το Μπρόκτειο, από κακό χειρισμό του οδηγού, έσβησε η 
μηχανή του και δεν έπαιρνε «μπρος».  

Για να πάρει  πάλι μπροστά η μηχανή, παρ’ όλες τις 
προσπάθειες του οδηγού, επιστρατεύθηκε η γνωστή μέθοδος 
του σπρωξίματος. Η ανηφόρα, όμως, που είχε ο δρόμος σε 
εκείνο το σημείο και το ενδεχόμενο, να ξανασυμβεί  το ίδιο 
πράγμα και σε άλλο τζιπ, οδήγησε τον επικεφαλής,  να ψάξει 
για ρυμούλκα.  

Τότε ήταν, που φάνηκε η ανοργανωσιά, η κακομοιριά, η 
ασχετοσύνη και η αφέλεια των, σχεδόν νεοσύλλεκτων, οδηγών 
και στρατιωτών της διμοιρίας! 

Δεν υπήρχε ρυμούλκα σε κανένα τζιπ αλλά και οι 
μπαταρίες των αυτοκινήτων, όπως αποδείχτηκε αργότερα, 
όλες ήταν άδειες,  σχεδόν άχρηστες! 

Η μικρή φάλαγγα σταμάτησε, μέχρι να ξαναπάρει «μπρος» 
η μηχανή του χαλασμένου τζιπ. 
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Ο ανθυπολοχαγός προσπάθησε, να επικοινωνήσει με τη 
μονάδα του,  να αναφέρει το γεγονός και να πάρει εντολές.  
Και επειδή με τους μικρούς ασυρμάτους, που διέθετε, δεν 
μπόρεσε, να έλθει σε επαφή με τους ανωτέρους του, πήγε στο 
χωριό και από εκεί δια τηλεφώνου ανέφερε την κατάσταση, 
στην οποία βρισκόταν. Ο λοχαγός του τον διέταξε, να 
προχωρήσει «πάση θυσία» και όπως μπορεί.  Και αυτό  έπρεπε 
να γίνει  «δι ιδίων μέσων»   δηλαδή, να επιδιορθωθεί  η βλάβη, 
εκεί στο δρόμο από τους αδαείς σχεδόν οδηγούς! 
     Τότε, ο Θανασάκος αποφάσισε, να πάει να βρει  ρυμούλκα 
στο χωριό του, το Μπρόκτειο. Τόσοι συγχωριανοί είχαν 
τρακτέρ. Τι διάβολο κάποιος δεν θα είχε μια ρυμούλκα; 

Πράγματι  στον πρώτο που πήγε, το Γιώργη τον 
Προσαλέντη,  βρήκε μια ψευτορυμούλκα, την οποία μάλιστα, 
όταν του την έδωσε,  του είπε να την κρατήσει σε όλη τη 
διάρκεια της αποστολής του και όταν γυρίσει με το καλό από 
τον Έβρο,  να του την επιστρέψει. 

Η ρυμούλκα έκανε τη δουλειά της και μάλιστα παραπάνω 
από μια φορά, γιατί στο δρόμο οι «ατζαμήδες» οδηγοί και οι 
αφόρτιστες μπαταρίες ανάγκαζαν συχνά τα τζιπ σε … 
ακινησία.  

Και να σκεφτεί κανείς, ότι πήγαιναν ν’ αναλάβουν 
αποστολή και πιθανόν πολεμική! 

Παρ’ όλα αυτά το μικρό εκστρατευτικό σώμα των 
τεσσάρων ΠΑΟ 106 χιλιοστών με τους δεκαέξι οπλίτες, 
οδηγούς και υπηρέτες των όπλων και τον επικεφαλής 
ανθυπολοχαγό, σουρουπώνοντας έφτασε στον τόπο της 
αποστολής του και παρουσιάστηκε στο διοικητή του 534 Τ.Π.   
Αυτός τους παρέπεμψε στο λοχαγό Παπαδιαμάντη, τον 
υπεύθυνο φύλαξης της γέφυρας των Κήπων.  

Το επιτελείο της μονάδας βρισκόταν πίσω από έναν μεγάλο 
λόφο, ΒΔ του χωριού Κήποι. Εκεί ο Θανασάκος  συνάντησε   
τον  έφεδρο   ανθυπολοχαγό Μαρκάκη, τον οποίο γνώριζε από 
τη ΣΕΑΠ, όπου υπήρξαν συμμαθητές. 

  Αφού   δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες, οι δυο 
ανθυπολοχαγοί  επικεφαλής των τεσσάρων τζιπ με τα ΠΑΟ  
πήγαν, να εγκαταστήσουν  τα πυροβόλα στους χώρους, που 
γνώριζε ο Μαρκάκης, αφού αυτός υπηρετούσε εκεί. 

-Πάμε για πόλεμο με την Τουρκία, Παπατριανταφύλλου, 
είπε κάποια  στιγμή, με την ιδιόμορφη κρητική προφορά του, ο 
Μαρκάκης στο συνάδελφό του. 

-Τι λες ρε φίλε;  Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα;  
-Και βέβαια είναι σοβαρά. Αφού βλέπεις κι εσύ ήρθες από 

την Κομοτηνή, να βοηθήσεις στη φύλαξη της γέφυρας. Έχουν 
ανακληθεί όλες οι άδειες του προσωπικού και όλοι είμαστε  σε 
κατάσταση επιφυλακής. Τι λες, δεν πάμε για πόλεμο; 

Με σβηστά τα φώτα ξεκίνησαν και σε δέκα περίπου λεπτά 
βρισκόντουσαν σε ένα ύψωμα στην νότια είσοδο του χωριού 
Κήποι, δίπλα στην Εθνική Οδό, και σε απόσταση περίπου 
τριακοσίων μέτρων από τη γέφυρα,   τη γέφυρα που ενώνει τις 
δυο όχθες του ποταμού Έβρου και είναι το φυσικό σύνορο 
Ελλάδας και Τουρκίας. 

-Εδώ, όπως διέταξε ο κ. λοχαγός, θα μείνουν τα δυο 
πυροβόλα, λέει στον Παπατριανταφύλλου ο Μαρκάκης. 
Στόχος σας θα είναι η γέφυρα. Αυτή είναι παγιδευμένη με 
εκρηκτικά, αλλά αν δεν λειτουργήσουν και χρειαστεί,  εσείς θα 
την ανατινάξετε με τα βλήματά σας, για να εμποδίσετε στους 
Τούρκους τη διέλευση προς τα εδώ. 

-Καλά και τα άλλα δυο ΠΑΟ, πού θα πάνε; 
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-Τα άλλα δυο, θα τα τοποθετήσω λίγο παρακάτω, στον 
Πόρο. Εκεί το ποτάμι είναι βατό και πρέπει,  να 
προφυλάξουμε κι εκείνο το μέρος, τουλάχιστον απόψε. 

Ο Μαρκάκης πήρε τα δυο τζιπ με τα πυροβόλα και το ίδιο 
βράδυ τα εγκατέστησε στον Πόρο. Την άλλη μέρα όμως κι 
αυτά τα πυροβόλα  επέστρεψαν κοντά στα άλλα και το φυσικό 
διοικητή τους. Την τοποθεσία εκείνη, ως φαίνεται, θα την 
κάλυπτε άλλη μονάδα. 

Εκείνο το βράδυ, ο Θανασάκος, θα το θυμάται για πάντα. 
Θα θυμάται τη μεγάλη έκπληξη, που έδειξαν οι οπλίτες, που 
του είχε δώσει η Πατρίδα, για να πολεμήσει τον εχθρό, όταν 
είδαν το τεράστιο βλήμα του πυροβόλου, μήκους περίπου ενός 
μέτρου, το οποίο έβλεπαν για πρώτη φορά, εκείνο το βράδυ, 
μέσα στο σκοτάδι, χωρίς καν φεγγαρόφωτο!   

-Κύριε ανθυπολοχαγέ, τι τέρας είναι αυτό; Και πώς θα 
σκοπεύουμε; 

-Γιατί ρωτάτε, ρε παιδιά, δεν ξαναείδατε βλήμα ΠΑΟ; 
-Όχι, κύριε ανθυπολοχαγέ!  Εμείς προ ολίγων ημερών 

τελειώσαμε τη βασική εκπαίδευση του τυφεκιοφόρου στο 
κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων. Από ΠΑΟ δεν έχουμε 
ιδέα! 

Ο ανθυπολοχαγός δεν θέλησε να δείξει την έκπληξή του, 
ούτε την απογοήτευσή του για την κατάσταση, ούτε για τους 
ανωτέρους του, που τον έστειλαν, να πολεμήσει  με 
ανεκπαίδευτους οπλίτες και … κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία 
βάλθηκε, να εξηγήσει με λίγα λόγια στους στρατιώτες του, τι 
να προσέξουν, για να μην κινδυνέψουν και πώς να 
σκοπεύσουν στο στόχο. 

-Λεβέντες, το βλήμα αυτό, που είναι σαν παιδάκι, θα το 
κρατάτε πολύ προσεκτικά, σαν παιδάκι, μέχρι να το βάλετε 

μέσα στο κανόνι. Γιατί, αν σας πέσει και η μύτη του κτυπήσει 
στο έδαφος, θα εκραγεί και τότε θα γίνετε  … σκόνη. 

 Επίσης, ΠΡΟΣΟΧΗ!  Μην σταθεί  κανένας σας πίσω από 
το ΠΑΟ την ώρα της εκτόξευσης του βλήματος, γιατί και πάλι 
θα γίνει … καπνός!  Το βλήμα, όταν εκτοξεύεται 
ελευθερώνονται πίσω του πολλά αέρια, τα οποία έχουν 
τρομερή δύναμη. Προσοχή λοιπόν, να μην κλάψουν μανούλες. 

-Τώρα προσέξτε, πώς θα στοχεύσουμε. Θα στοχεύσουμε 
πρακτικά, αφού δεν έχετε υποστεί κανονική εκπαίδευση. 
Βλέπετε το σωλήνα του ΠΑΟ, ανοίγουμε το κλείστρο και 
βλέπουμε μέσα από αυτόν το σωλήνα  το    στόχο μας, που 
είναι  στην προκειμένη περίπτωση η γέφυρα. Έτσι λοιπόν,  
εφόσον το μάτι μας βλέπει καλά το στόχο, κοιτάζουμε κι από 
τη διόπτρα σκοπεύσεως, αυτή εδώ, εντοπίζουμε και πάλι το 
στόχο και προσεκτικά, χωρίς να κουνήσουμε καθόλου  το 
κανόνι, τοποθετούμε το βλήμα, κλείνουμε το κλείστρο, 
ξαναβλέπουμε το στόχο από τη διόπτρα  και  … μπαμ. Το 
καταλάβατε;   

-Μάλιστα κύριε ανθυπολοχαγέ!  Καταλάβαμε.  
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                             ΤΑ   …  ΣΚΟΡΔΑ! 
 
Έτσι, αφού ορίστηκαν οι σκοπιές,  οι υπόλοιποι  στρατιώτες 

κατευθύνθηκαν σε μια αποθήκη – υπόστεγο, την οποία 
χρησιμοποιούσε κάποιος χωρικός,   για να   προφυλάξει  από 
τις παγωνιές του χειμώνα τα γεωργικά μηχανήματά του και  
που τώρα δεν βρίσκονταν εκεί.  Στην αποθήκη αυτή  έπεσαν, 
να κοιμηθούν  οι  μισοί στρατιώτες της διμοιρίας  του 
Θανασάκου, για να έχουν δυνάμεις για την επομένη.  

Δίπλα στην αποθήκη είχε στήσει τη σκηνή του ένας 
διαβιβαστής  (τηλεφωνητής),  ο οποίος επικοινωνούσε με τη 
διοίκηση της μονάδος, για τη λήψη διαταγών ή διαβίβαση 
αναφορών εκ μέρους του    διμοιρίτη των ΠΑΟ. 

Ο Θανασάκος, αφού τακτοποίησε τους οπλίτες του  μέσα 
στην αποθήκη, πήγε στη σκηνή του διαβιβαστή, για να 
αναφέρει την τακτοποίηση των ανδρών του και να μάθει, αν 
υπήρχε καμιά νέα διαταγή. 

Στο σκηνάκι του διαβιβαστή βρήκε και τον άλλο γνώριμό 
μας, τον ανθυπολοχαγό Μαρκάκη. Την στιγμή εκείνη ο 
Μαρκάκης   έδινε αναφορά στο λοχαγό του, τον 
Παπαδιαμάντη,  για τα τεκταινόμενα της βραδιάς.  

-Κύριε Διοικητά, πάρτε και τον κ. «Δόκιμο» του 
«Μηχανικού», αυτός θα σας τα πει καλύτερα,  τι κάναμε 
απόψε.     

Εδώ θα πρέπει να λεχθεί, ότι ο Μαρκάκης με κάποιον 
αξιωματικό του «Μηχανικού» κάθε βράδυ τοποθετούσαν 
νάρκες στην  ελληνική πλευρά, κατά μήκος της όχθης του 
Έβρου. 

Και τότε έκπληκτος ακούει  τον «Δόκιμο» του 
«Μηχανικού» να λέει. 

-Κύριε Διοικητά,  σήμερα φυτέψαμε καμιά πενηνταριά 
σκόρδα και μας περίσσεψαν  άλλες τριάντα  … νάρκες.  Αυτές 
τι να τις κάνουμε; 

Πραγματικά, την ώρα εκείνη καλύτερο τονωτικό για όλους 
από το γέλιο, που ξέσπασε πηγαία,  δεν μπορούσε να υπάρξει. 
Όλοι μαζί, ακόμη κι   ο «Δόκιμος» του «Μηχανικού»,  
ξεκαρδίστηκαν από την «κοτσάνα»,  που εκστόμισε ο ίδιος. 

-Τι σκόρδα και νάρκες ανακατεύεις ρε Γιάννη; Του λέει ο 
Μαρκάκης.  

_ Συγγνώμη κ. Διοικητά, έσπευσε να δικαιολογηθεί, ο 
Γιάννης στον ασύρματο,  ήθελα να πω …  

 
Οι τρεις νεαροί  μετά την αναφορά  για την τύχη των … 

σκόρδων συνέχισαν την κουβέντα για αρκετή ώρα  
σχολιάζοντας το γεγονός καθώς και άλλα περιστατικά, που 
συνέβαιναν και αξίζει τον κόπο να  αναφερθούν.  

-Μας ξεφεύγουν κι εμάς πολλές «κοτσάνες» ομολόγησε ο 
Γιάννης αλλά και οι απέναντι δεν πάνε παρακάτω. Προχθές 
που λέτε, τα «Μεμέτια» για να αποκαλύψουν τη θέση του 
ναρκοπέδιου, που εμείς τοποθετούμε, ξέρετε τι σοφίστηκαν;  
Αμόλησαν   μια  γελάδα  στο ποτάμι και όταν αυτή γύριζε 
πίσω, δεν την άφηναν, να βγει προς την τουρκική πλευρά. Το 
ζώο τότε κατευθύνθηκε προς την ελληνική πλευρά, έπεσε 
πάνω στο ναρκοπέδιο και … διαμελίστηκε. Έξυπνο, δε 
νομίζετε; 

-Καλόόό! συμφώνησε ο Μαρκάκης. Να σας πω κι εγώ άλλα 
καμώματα των Τούρκων, που σκαρφίζονται, για να μας 
ξεγελάσουν δήθεν. Κάθε βράδυ, όταν πρόκειται να σκάψουν 
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ορύγματα και για να μην ακούμε εμείς το θόρυβο, δένουν σε 
ένα δέντρο ένα χοντρό σκοινί,  στο οποίο έχουν δεμένα αρκετά 
κουδούνια, αυτά που  φοράνε στο λαιμό  οι γελάδες ελευθέρας 
βοσκής, και κατά διαστήματα, ταρακουνάνε το σκοινί  για να 
νομίσουμε, ότι  κοντά υπάρχουν αγελάδες, που βόσκουν και 
ακούγονται τα κουδούνια τους. Φυσικά  το κόλπο έγινε 
αντιληπτό αλλά αυτοί  το συνεχίζουν, προφανώς, γιατί 
νομίζουν, ότι  εμείς … τρώμε κουτόχορτο.  Τα καμώματά τους 
αυτά   τα αποκάλυψαν οι δικοί μας «Λοκατζήδες», οι οποίοι 
κάθε βράδυ, απ’ ότι έμαθα, διεισδύουν στην από εκεί πλευρά  
μέχρι και δέκα χιλιόμετρα  και βλέπουν αυτά κι άλλα πολλά 
τερτίπια των  φίλων μας. 

Ο Θανασάκος,   νεοφερμένος στο «μέτωπο» ζήτησε από 
τους άλλους δυο, να του πουν, αν υπάρχει καμιά   νεότερη 
διαταγή, επειδή ήθελε να ξεκουραστεί,  μιας και ήταν κοντά 
είκοσι ώρες στο πόδι. 

-Κύριε ανθυπολοχαγέ, αναστέλλονται όλες οι άδειες και οι 
απολύσεις των εφέδρων. Να, μόλις τώρα ήρθε το σήμα, τον 
ενημέρωσε ο διαβιβαστής. 

 -Τα καθίκια! Ξεστόμισαν με ένα στόμα και οι τρεις νεαροί 
αξιωματικοί. Τα κωλομεμέτια,  μας την έκαναν τη δουλειά.  

-Ήδη έχουμε στην πλάτη μας μια παράταση σαράντα πέντε 
ημερών της θητείας μας και υποψιάζομαι, ότι θα μας έρθει κι 
άλλη, πρόσθεσε ο Θανασάκος. 

-Έχω και δυο τρεις, που απολύονται σε λίγες μέρες.  Τώρα, 
μόλις το μάθουν, θα τρελαθούν τα παιδιά. Και με το δίκιο 
τους, είπε κι ο Μαρκάκης. 

-Κι εγώ έχω έναν απολυόμενο και πώς του το λες! 
 

Την επομένη πρωί – πρωί ένας στρατιώτης ήρθε και είπε 
στον ανθυπολοχαγό, ότι ο λοχαγός Παπαδιαμάντης καλεί σε 
συγκέντρωση όλους τους επικεφαλής των τμημάτων - 
διμοιριών, που είναι υπό τις διαταγές του. 

Η συγκέντρωση έγινε στο κτίριο του λόχου δίπλα στο 
τελωνείο. 

Ο λοχαγός, αφού εξήγησε το σκοπό της συγκέντρωσης κι 
έδωσε τις σχετικές οδηγίες,  επέστησε την προσοχή προς 
όλους, οι σκοπιές των στρατιωτών να γίνονται σωστά, γιατί 
όπως είπε, εκτός από τους νεοφερμένους του 
Παπατριανταφύλλου, όλους τους άλλους  χθες βράδυ, την ώρα 
που έκανε έφοδο, τους βρήκε, να κοιμούνται    στη σκοπιά 
τους! 

 
Αλλά, όση ώρα γινόταν η ενημέρωση εκ μέρους του κ. 

Παπαδιαμάντη, στη διμοιρία του Θανασάκου συνέβη το εξής. 
Υπήρχε ένας απολυόμενος στρατιώτης, ο  Γ. Τοπαλίδης, ο 
οποίος ετοίμασε τα πράγματά του και  αφού επιβιβάστηκε σε 
διερχόμενο λεωφορείο έφυγε, να πάει στη μονάδα του,  στην 
Κομοτηνή, για να πάρει το απολυτήριό του. 

Ο στρατιώτης, αφού την προηγουμένη είχε ενημερώσει τον 
ανθυπολοχαγό του,  καλώς έπραξε και πήρε το δρόμο … της 
λύτρωσης και μάλιστα αφού δεν γνώριζε   το βραδινό σήμα.  
Όμως για κακή του τύχη  η απόλυσή του αναστελλόταν, μέχρι 
νεωτέρας. 

Ο διμοιρίτης του προφανώς λησμόνησε ή μάλλον νόμισε, 
ότι θα προλάβαινε τον απολυόμενο, να του εξηγήσει περί της 
αναστολής των απολύσεων και αδειών, όταν θα επέστρεφε από 
την ενημέρωση. Γι αυτό, μόλις έφτασε στην αποθήκη,  ζήτησε, 
να δει τον απολυόμενο. Και όταν του είπαν, ότι έφυγε με το 
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λεωφορείο, θέλησε να πληροφορηθεί το δρομολόγιο του 
λεωφορείου, να το προλάβει κάπου και να επαναφέρει  … το 
φυγάδα! 

Ευτυχώς για τον ανθυπολοχαγό, ατυχώς για τον 
απολυόμενο το λεωφορείο ακολουθούσε δρομολόγιο κυκλικό, 
δηλαδή   αφού πέρασε από τους Κήπους, θα πήγαινε σε ένα 
δυο χωριά ακόμη και στην επιστροφή θα ξαναπερνούσε πάλι 
από τους Κήπους. Και πραγματικά αυτό έγινε.  Κατά την 
επιστροφή του το λεωφορείο ξαναπέρασε από τους Κήπους, 
όπου φυσικά περίμενε ο διμοιρίτης τον υπό απόλυση 
στρατιώτη. 

Η απογοήτευση του Τοπαλίδη, όταν είδε, ότι τον κατέβαζαν 
με το αιτιολογικό της αναστολής των απολύσεων, ήταν τέτοια, 
που πραγματικά φαινόταν αξιοθρήνητος.  Για καλή του τύχη, 
όμως, φαίνεται, ότι τα πράγματα πήγαν καλύτερα, αφού 
αργότερα, την ίδια μέρα, το απόγευμα  ήρθε νέο σήμα, 
επετράπησαν οι απολύσεις και  τότε  έφυγε οριστικά και με  … 
διπλή πλέον χαρά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Η  ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ 
 

Οι μέρες περνούσαν αργά και βασανιστικά,  μια και δεν 
υπήρχε κάτι  το ουσιαστικό, εκτός φυσικά της κύριας 
αποστολής τους να παρακολουθούν τη «Γέφυρα»,  με το οποίο 
θα μπορούσαν, να απασχοληθούν  ο Θανασάκος και οι άνδρες 
του  εκεί στους Κήπους, δίπλα στη γέφυρα του Έβρου.  

Η κατάσταση όμως παρέμενε εκρηκτική,  αφού οι σχέσεις 
των δύο χωρών ήταν ακόμη τεταμένες. Αρκούσε ένα μικρό 
επεισόδιο στα σύνορα, εδώ στον Έβρο ή στην Κύπρο, για να 
ξεσπάσει η μπόρα και να φτάσουν ακόμη  και σε πολεμική 
σύρραξη. 

Οι πληροφορίες   από διερχόμενους τουρίστες, καθημερινά 
έλεγαν, πως τουρκικά στρατεύματα συγκεντρώνονταν  στην 
Ανατολική Θράκη  με προορισμό τα σύνορα και τις όχθες του 
Έβρου.  Φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο και η ελληνική 
πλευρά δεν   έμενε  άπραγη. 

Όλος ο νομός Έβρου είχε οχυρωθεί  και ήταν σαν αστακός. 
Οι διάφορες μονάδες, όλες με καμουφλάζ, κάλυπταν τα πάντα. 
Και το ηθικό των στρατιωτών, στην περιοχή τουλάχιστον, 
ήταν σε υψηλά επίπεδα. Οποιαδήποτε αποκοτιά του εχθρού θα 
σήμαινε τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινο και υλικό 
δυναμικό. 

Τα μικροεπεισόδια και στις δυο  πλευρές, που αναφέρθηκαν 
πιο πάνω,  δεν μπορούσαν,  να καταλαγιάσουν την 
ανυπομονησία για δράση και λήξη αυτής της κατάστασης που 
κατείχε τους στρατιώτες της από εδώ μεριάς, τουλάχιστον. 
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 Και αυτό το πράγμα δημιουργούσε ένταση στα 
συναισθήματά τους. 

 Ένα βράδυ, θυμάται ο Θανασάκος, η ένταση αυτή είχε 
φτάσει στο κατακόρυφο. Κι αυτό συνέβη  επειδή όλοι 
γνώριζαν, ότι   τα βράδια ολόκληρη η Γέφυρα, -αυτή που 
στόχευαν,- παρέμενε φωτισμένη και στην ελληνική και στην 
τουρκική πλευρά.  

 Τη βραδιά, όμως, εκείνη και ενώ από ενωρίς τίποτε δεν 
προοιώνιζε, τι θα συνέβαινε, αφού όλα είχαν ξεκινήσει 
κανονικά,   οι σκοπιές  και οι περίπολοι εκτελούσαν τα 
καθήκοντά τους χωρίς κάτι το ιδιαίτερο και  τα φώτα της 
Γέφυρας είχαν ανάψει στην ώρα τους,    ξαφνικά, κοντά στα 
μεσάνυχτα, τα φώτα της τουρκικής πλευράς έσβησαν και η 
μισή γέφυρα και όλες οι τούρκικες εγκαταστάσεις τελωνεία, 
στρατιωτικά φυλάκια και λοιπά κτίρια βυθίστηκαν στο 
απόλυτο σκοτάδι.  

Η βραδιά ήταν κρίσιμη,  όπως αποδείχτηκε  για τον 
Ελληνισμό. 

-Τι συνέβαινε;  Γιατί η τουρκική πλευρά έσβησε τα φώτα 
της;   Μήπως είχε φτάσει η ώρα για ξεκαθάρισμα των 
λογαριασμών μας με τη γείτονα χώρα; 

Την ώρα που έσβησαν τα φώτα ένας στρατιώτης, που ήταν 
σκοπός στα  ΠΑΟ,  αφού ενημέρωσε το συνάδελφό του, που 
φύλαγε τη σκοπιά του λίγο πιο πέρα, ότι τρέχει να ειδοποιήσει 
το διμοιρίτη του,  πήγε   στην αποθήκη, όπου κοιμόντουσαν   
οι υπόλοιποι άνδρες της διμοιρίας και διακριτικά  ξύπνησε το 
διμοιρίτη του.   

-Κύριε ανθυπολοχαγέ, ξύπνα, φαίνεται πως αρχίζει ο 
πόλεμος! 

Πόλεμος! Η λέξη  ήχησε σαν κεραυνός στο μισοκοιμισμένο 
μυαλό του ανθυπολοχαγού. Πετάχτηκε επάνω και χωρίς 
καθυστέρηση αθόρυβα και μαζί με το θαλαμοφύλακα ξύπνησε 
όλους τους άνδρες του. 

-Ετοιμαστείτε παιδιά και περιμένετε. Απόψε, μάλλον, θα 
έχουμε εξελίξεις. Περιμένετε, να ενημερωθώ εγώ και σε λίγο 
τα λέμε, με τα νεώτερα. Εσύ, σκοπέ, πήγαινε γρήγορα στη 
θέση σου αλλά προηγουμένως πες μου με δυο λόγια τι 
συμβαίνει. 

Ο σκοπός με λίγα λόγια  εξήγησε στο διμοιρίτη του τα 
καθέκαστα. 

-Απ΄ ότι είδα, κύριε ανθυπολοχαγέ, τα πράγματα έχουν ως 
εξής:  Πριν από μισή περίπου ώρα  τρεις μαύρες 
ολοκαίνουργιες «μερσεντές»  πέρασαν από το ελληνικό 
τελωνείο και έφτασαν στη μέση της Γέφυρας. Εκεί 
σταμάτησαν για δέκα λεπτά με ένα τέταρτο. Και πράγμα 
περίεργο οι «μερσεντές» γύρισαν πίσω. Τότε όμως ήταν, που 
έσβησαν τα φώτα της γέφυρας στην τουρκική πλευρά  και 
ανησύχησα. Γι αυτό και σε ξύπνησα. 

-Καλά έκανες, Νέστορα*.  Πήγαινε τώρα στη θέση σου. 
Εκείνη τη βραδιά παρ΄ όλες τις προσπάθειες, που έκανε ο 

διμοιρίτης, στάθηκε αδύνατο να πληροφορηθεί,  τι συνέβαινε! 
Και όλοι οι άνδρες ξενύχτησαν  περιμένοντας  διαταγές  για … 
πόλεμο! 

Οι διαταγές για πόλεμο εκείνο το βράδυ δεν ήρθαν, αλλά 
έγινε αργότερα γνωστό, ότι εκεί στη γέφυρα των Κήπων είχε 
έρθει ο Έλληνας  υπουργός  Εξωτερικών,  ο  μακαρίτης,   Παν.  

 
* Νέστορας Ψαρίδης, συχωριανός του Θανασάκου. 
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Πιπινέλης,   συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του και 
αποφασίστηκε, να αποσυρθεί από την Κύπρο η ελλαδική 
«μεραρχία», που είχε σταλεί  εκεί από την Ελληνική 
Κυβέρνηση, πέραν των συμφωνημένων, δηλαδή πέραν της 
ΕΛΔΥΚ και αυτό γινόταν με την «ευγενική» προτροπή της 
Αμερικής και συγκεκριμένα του αρμόδιου υπουργού της, του 
Σάυρους Βανς. 

Η ελλαδική «μεραρχία» πράγματι αποσύρθηκε και σε λίγες 
μέρες  έληγε και η  συνοριακή αποστολή του Θανασάκου. Ως 
φαίνεται, διευθετήθηκαν τα ελληνοτουρκικά κι έτσι επέστρεψε 
στη βάση του, στο 513 Τ.Π., στην Κομοτηνή,  στις 6 
Δεκεμβρίου 1967. 

Καιρός ήταν, έλεγε σε φίλους και συναδέλφους του ο 
Θανασάκος. Να απολυθώ κι εγώ με το καλό και να δω, τι θα 
γίνει με το μέλλον και το διορισμό μου! 

(Εδώ θα πρέπει, να γίνει μια μικρή παρένθεση για να 
θυμηθούμε το … όνειρο, που προαναφέρθηκε, με τον 
ελληνοτουρκικό γάμο που  … σχόλασε πριν ολοκληρωθεί !!) 

Αλλά κατά πως λένε, «άλλαι μεν  βουλαί ανθρώπων άλλα 
δε Θεός κελεύει» ή αλλιώς τα περιμένεις κι άλλα σου 
έρχονται.  

Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασης και μέχρι να 
ομαλοποιηθούν τα πράγματα, με την Τουρκία, δόθηκε και 
δεύτερη τεσσαρακονταπενθήμερη παράταση στην εφεδρεία 
της 76ης  ΕΣΣΟ, στη σειρά του Θανασάκου.  Πράγμα που 
σήμαινε, ότι η στρατιωτική του θητεία παρατείνονταν για 
άλλες σαράντα πέντε μέρες! Όταν το άκουσε ευχήθηκε, αυτές 
να είναι τουλάχιστον ανώδυνες και χωρίς άλλες περιπέτειες. 

Άλλα όμως ήταν γραμμένα, εκεί στο τεφτέρι της ζωής!  Της 
Ελλάδας της μέλλονταν άλλα όπως και του Θανασάκου! 

 
 
 

  
ΤΕΤΑΡΤΗ    13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  1967 

 
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 1967, ώρα  περίπου 3η  

απογευματινή, στο γήπεδο του στρατοπέδου Ηλιοπούλου  το 
βασιλικό ελικόπτερο προσγειώνεται. Ένα τιμητικό άγημα και 
όλοι οι αξιωματικοί  της φρουράς της Κομοτηνής σε παράταξη  
υποδέχονται  τον υψηλό επισκέπτη.  

Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος ακολουθούμενος από το 
στρατηγό Δόβα κατεβαίνει από το ελικόπτερο και 
κατευθύνεται προς το παραταγμένο άγημα και τους 
αξιωματικούς. Σκυθρωπός, χαιρετά δια χειραψίας έναν – έναν 
όλους τους αξιωματικούς και στη συνέχεια κατευθύνεται  μαζί 
με όλους τους ανώτερους αξιωματικούς στο γραφείο του 
διοικητή του 513 Τ. Π.  Εκεί έγινε κάποια ενημέρωση για το 
σκοπό της επίσκεψής του    στην πόλη της Κομοτηνής και – 
βασικά – κάποια βολιδοσκόπηση των διαθέσεων των 
αξιωματικών  των μονάδων της πόλεως σχετικά με το 
επιχειρούμενο σχέδιο ανατροπής της «χούντας», των 
«συνταγματαρχών». 

Τι αποφασίστηκε, δεν έγινε αμέσως γνωστό, τουλάχιστον 
στους κατώτερους αξιωματικούς, πολύ περισσότερο στους 
έφεδρους, γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο διαρροής, αλλά και οι 
επιφυλάξεις μεταξύ των μονίμων κυρίως αξιωματικών, λόγω 
άγνοιας των διαθέσεων ενός εκάστου, έναντι της «χούντας». 

-Με το Βασιλιά ή με την «Επανάσταση»; 
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Δίλημμα αναπάντητο για πολλούς και  πρόφαση για άλλους   
καιροσκόπους. 

Μετά από λίγη ώρα ο Κωνσταντίνος επιβιβάστηκε στη 
βασιλική «σεβρολέτ» και όπως έγινε αργότερα γνωστό, 
αναχώρησε για την πόλη της Καβάλας. 

 
Την ίδια μέρα και όταν είχε σκοτεινιάσει για καλά, ο   

Θανασάκος  με ένα μοτοποδήλατο τύπου  SACHS  και 
έχοντας στη πίσω θέση καθισμένο το μόνιμο ανθυπολοχαγό Γ. 
Καρδαρά  γυρόφερναν  στη γειτονιά  των «κοριτσιών».   

Ξαφνικά, από ένστικτο,   λες και  προειδοποιούσε κάποια 
αόρατη δύναμη;   ο Θανασάκος λέει στον συνεπιβάτη  και 
φίλο του. 

-Γιώργη, δεν πάμε από τη μονάδα, μήπως έχουμε  τίποτα; 
    -Και δεν πάμε, του λέει κι  αυτός. 

Πραγματικά, μόλις εμφανιστήκανε στην είσοδο του 
στρατοπέδου,  ο σκοπός της πύλης τους λέει:  

«-Τρέξτε γρήγορα στο γραφείο του διοικητού σας, υπάρχει 
συναγερμός και σας ζητούν!». 

Πριν ακόμη προλάβουν, να πάνε στο γραφείο του 
Διοικητού, τους βλέπει ο αξιωματικός υπηρεσίας της μονάδος, 
ο  έφεδρος ανθυπολοχαγός    Παναγιώτης Ζαπανδιώτης  και 
τους λέει κι αυτός. 

-Πάτε γρήγορα στα σπίτια σας,  να βάλετε τις στολές 
εκστρατείας και  επιστρέψτε αμέσως, γιατί είμαστε σε  
επιφυλακή! 

Χωρίς καθυστέρηση, ο Θανασάκος τρέχοντας με τα πόδια, - 
το μοτοποδήλατο το άφησε στην πύλη του στρατοπέδου- πήγε 
στο σπίτι  του,   στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, άλλαξε ρούχα και 
ξαναπήγε στο στρατόπεδο και στο γραφείο του Διοικητού. 

Εκεί ήταν συγκεντρωμένοι όλοι οι αξιωματικοί της μονάδος 
–μόνιμοι  & έφεδροι- και τότε ο Διοικητής τους πληροφόρησε, 
ότι ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος έκανε «αντικίνημα»! Που 
σήμαινε, ότι   επιδίωκε την απαλλαγή της χώρας από τη 
«χούντα» των συνταγματαρχών.  Απευθυνόμενος δε  στον 
Θανασάκο του   λέει: 

-Κύριε ανθυπολοχαγέ, πάρε έναν Λοχία του λόχου σου και 
πάτε στην Πύλη του στρατοπέδου. Θα είστε σκοποί πύλης.  
Δεν θα επιτρέψετε την είσοδο σε κανέναν ξένο στρατιωτικό ή 
πολίτη.  Θα επιτρέπετε, να μπαίνουν  μ ό ν ο ν   οι γνωστοί 
αξιωματικοί  των μονάδων  του δικού μας στρατοπέδου. Το 
κατάλαβες; 

-Μάλιστα κύριε Διοικητά! Απάντησε ο ανθυπολοχαγός και 
τρέχοντας εγκατέλειψε το γραφείο του Διοικητού, 
κατευθύνθηκε στο λόχο του, απ’ όπου πήρε το ατομικό του 
πιστόλι,  έναν Λοχία και εγκαταστάθηκε στο φυλάκιο της 
κεντρικής πύλης του στρατοπέδου. 

 Η σκοπιά του, ως αξιωματικού στην πύλη,  θα κρατούσε 
μια ώρα. Από 7 μέχρι 8 και μετά θα ανελάμβανε άλλος. 

Αλλά, κατά τις επτά και μισή ήρθε στην πύλη ο 
αγγελιοφόρος του   υποδιοικητή  του  και του λέει: 

-Κύριε ανθυπολοχαγέ, διαταγή του κ. Μεράρχου, πάρτε ένα 
τζιπ  και πάτε στην Μεραρχία, σας θέλει ο κ. Ταξίαρχος. 

Το τζιπ του   υποδιοικητή πράγματι  έφθασε εκεί την ίδια 
στιγμή   και αφού επιβίβασε το νεαρό αξιωματικό, ταχύτατα 
κινήθηκε προς το κέντρο της πόλης και σε πέντε περίπου 
λεπτά βρισκόταν στην αίθουσα συσκέψεων της ΧΧ  ΤΕΘ 
Ταξ/χίας.  

Εκεί  βρισκόντουσαν όλοι σχεδόν οι ανώτεροι αξιωματικοί 
της Φρουράς Κομοτηνής. Μπαίνοντας μέσα ο Θανασάκος,  
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είδε τον αντισυνταγματάρχη πεζικού, το  Γ. Βαλάκη, ο οποίος 
υπήρξε   πρώτος υποδιοικητής του, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε 
στο  513 Τ. Π.   και ο οποίος τώρα υπηρετούσε ως 
υποδιοικητής αλλά σε άλλη μεγαλύτερη μονάδα,  στο 29ου 
Σ.Π. 

-Παπατριανταφύλλου, έλα σε περιμένουμε. 
-Τι συμβαίνει  κ. αντισυνταγματάρχα; 
«-Άκουσε, νεαρέ και μη λες πολλά, απάντησε βλοσυρά ο 

Βαλάκης. Εσύ με τη διμοιρία σου, τα ΠΑΟ 106 και τη 
διμοιρία του διπλανού σας τάγματος, του 511 Τ.Π. θα πάτε, να 
εμποδίσετε την είσοδο σε οποιαδήποτε μονάδα επιχειρήσει να 
κατευθυνθεί προς την Κομοτηνή, προερχόμενη από την 
Αλεξανδρούπολη, είτε εκ της Εθνικής Οδού, που διέρχεται κι 
από το χωριό σου, είτε από τον άλλο δρόμο, το χωματόδρομο, 
τον οδικό άξονα δηλαδή  Κομοτηνή - Φύλακας - Στρύμη – 
Διώνη. Έχουμε πληροφορίες, ότι κάποιες  μονάδες θα 
επιχειρήσουν, να προχωρήσουν προς Κομοτηνή. Βάλε, λοιπόν, 
το «Δόκιμο» του 511 Τ. Π. στον έναν άξονα   κι εσύ να 
τοποθετήσεις τα όπλα σου σε κατάλληλη τοποθεσία, στον 
άλλο άξονα Κομοτηνή  –Σάπες. Επιλέξαμε εσένα, όχι μόνον 
λόγω της ειδικότητάς σου, του αντιαρματιστή  αλλά και  
επειδή είσαι ντόπιος, γνωρίζεις τα μέρη και θα τοποθετήσεις 
τις μικρομονάδες σε σωστές θέσεις.  Αλλά πρόσεξε, τα μέρη 
που θα επιλέξεις, να προσφέρονται για το σκοπό, που θα  
υπηρετήσετε. Εσείς θα προστατέψετε την πόλη από τους … 
εισβολείς! 

 » - Επίσης, θα ήθελα, να βοηθήσεις και στην εξεύρεση 
κατάλληλης τοποθεσίας, όπου θα «ταχθούν» τα πυροβόλα της 
125 Μ. Π. Π.,  τα οποία  θα βοηθήσουν στη δική σου 

αποστολή. Θα παρεμποδίσουν δηλαδή την είσοδο των 
«ξένων» μονάδων! Κατάλαβες, δάσκαλε;» 

Η προσφώνηση «δάσκαλε» έγινε από τον  συνταγματάρχη 
Βαλάκη, επειδή τον γνώριζε, αφού συνυπηρετήσανε στην ίδια 
μονάδα, όπως προαναφέρθηκε αλλά και για να του επιστήσει 
περισσότερο την προσοχή για το βάρος της ευθύνης,  που 
ανελάμβανε. 

-Μάλιστα, κύριε Συνταγματάρχα, κατάλαβα.  Αλλά, μήπως,  
θα μπορούσε, να πάει ο αντικαταστάτης μου, ο νέος 
«Δόκιμος», ο κ. Τσάκας; κι αυτός των ΠΑΟ είναι, που ήδη 
ήρθε και βρίσκεται στο στρατόπεδο. Εγώ σε λίγο απολύομαι. 
Εξάλλου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μόλις επέστρεψα από 
την αποστολή στον Έβρο. Επιπλέον κι αυτός Κομοτηναίος 
είναι. Κι αυτός γνωρίζει την περιοχή, τόλμησε,  να ξεστομίσει 
ο νεαρός αξιωματικός. 

-Αυτός είναι νέος και δεν θέλω αντιρρήσεις, δάσκαλε! 
Τσακίσου, λοιπόν και πρόσεχε! 

Γνωρίζοντας τον άνθρωπο δεν είπε τίποτε άλλο ο 
Θανασάκος, αφού ήξερε, ότι όποιος έμπαινε στο στόχαστρό 
του, δεν γλίτωνε την «εικοσάρα». Του έριχνε δηλαδή είκοσι 
μέρες φυλακή και του έλεγε χαρακτηριστικά:  

«Πάρε είκοσι μέρες και σε έχω και στο στομάχι!» 
Η ώρα είχε πάει οκτώ. Βγαίνοντας ο Θανασάκος από την 

Μεραρχία βρήκε τον οδηγό με το τζιπ,  να τον περιμένει. 
-Άιντε, του λέει, πάμε πίσω στο στρατόπεδο, να πάρουμε 

και τους άλλους. 
-Ποιους άλλους κύριε ανθυπολοχαγέ; Ρώτησε ο οδηγός.  
-Πάμε και θα δεις. Εν τω  μεταξύ από ώρα είχε αρχίσει, να 

βρέχει και μάλιστα καταρρακτωδώς.  
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Στο στρατόπεδο, που πήγαν, η διμοιρία του Θανασάκου 
προφανώς ενημερώθηκε από το λοχαγό του Βλάχο και σχεδόν 
ήταν έτοιμη. Αλλά κι ο «Δόκιμος» Βερυβάκης,  ο  άλλος 
διμοιρίτης, του 511 Τ.Π. είχε ετοιμάσει τη διμοιρία του κι 
αυτή  των ΠΑΟ  106 χιλιοστών. 

Και  έτσι   αφού   είδαν, ότι  ήταν όλοι έτοιμοι, τους είπε: 
-Άιντε,  πάμε παιδιά και  ας ευχηθούμε, η νέα μας 

περιπέτεια να είναι  χωρίς παρατράγουδα! Κύριε «Δόκιμε» 
είπε απευθυνόμενος στο διμοιρίτη της άλλης μονάδας, εσείς 
ελάτε μαζί μου, στο δικό μου τζιπ, για να σας ενημερώσω 
κατά τη διαδρομή για την αποστολή μας. 

Πραγματικά, η φάλαγγα αποτελούμενη από μια Μοίρα 
Πεδινού Πυροβολικού, την 125 Μ. Π. Π. και τις δυο διμοιρίες 
των ΠΑΟ 106 χιλιοστών,  ξεκίνησε με επικεφαλής τον 
Θανασάκο, που επιβιβάστηκε στο τζιπ της 125 Μ. Π. Π.  και 
οδήγησε τη φάλαγγα στο χώρο, που ήξερε, ότι προσφερόταν,  
να εξυπηρετήσει    τον αντικειμενικό σκοπό της βραδιάς, που 
ήταν η παρεμπόδιση των ξένων μονάδων ή άλλων τμημάτων, 
να εισέλθουν στην πόλη της Κομοτηνής. Η θέση ήταν μια 
χέρσα περιοχή εκεί, όπου σήμερα δημιουργήθηκε ο  
συγκοινωνιακός κόμβος της Εγνατίας Οδού, στη ανατολική 
είσοδο της Κομοτηνής.   

Και κατ΄ αρχήν υπέδειξε στον υπεύθυνο αξιωματικό του 
πυροβολικού τη θέση, όπου μπορούσε, να «τάξει» τα 
πυροβόλα.  

Στη συνέχεια πήρε τη δική του διμοιρία των ΠΑΟ και δια 
μέσου του Μπροκτείου (Ροδίτη)  την οδήγησε στο  6ο περίπου 
χιλιόμετρο από την Κομοτηνή, δηλαδή ένα περίπου χιλιόμετρο 
μετά το χωριό. 

Εκεί, στη διασταύρωση της Ε.Ο Κομοτηνής -  
Αλεξανδρούπολης με τον αγροτικό δρόμο   και  στη θέση  που 
σήμερα έχει κτιστεί το Ειδικό Θεραπευτικό Κέντρο Θράκης, 
Αποθεραπείας & Αποκατάστασης,   ο «Άγιος Γεώργιος», στα 
αριστερά του δρόμου, υπήρχαν κάποιες χαράδρες. Οι 
χαράδρες  αυτές θα λειτουργούσαν ως φυσικές οχυρωματικές 
θέσεις. Αυτές   υπέδειξε ως χώρο τοποθέτησης των όπλων ο 
Θανασάκος και έδωσε εντολή,  εκεί  να «ταχθούν» τα ΠΑΟ, 
για να επιτελέσουν σωστά την αποστολή τους.   

Εν τω μεταξύ η διμοιρία του 511 Τ.Π. με το «Δόκιμο» 
Βερυβάκη ακολουθώντας τον άλλο οδικό άξονα. Κομοτηνή - 
Φύλακας, προχώρησε και έφθασε, σύμφωνα με  τις εντολές    
του Θανασάκου στη θέση  «παλιές στρατώνες», ένα ύψωμα 
που ήλεγχε την γύρω περιοχή, νότια του χωριού Μπρόκτειο.     

Δεξιά του δρόμου αυτού υπήρχε χέρσο έδαφος, όπου 
μπορούσαν να «ταχθούν» τα ΠΑΟ,   και  να ελέγχουν τον 
οδικό άξονα Κομοτηνή –Φύλακας.  

Στη θέση αυτή τον περίμενε ο Βερυβάκης και  όταν 
συναντήθηκαν γεμάτος αγωνία   ρώτησε το συνάδελφό του. 

-Τι θα κάνω εδώ, Παπατριανταφύλλου; 
«-Άκουσε προσεκτικά, τι θα σου πω!  Στην ενημέρωση, που 

είχα στην «Μεραρχία», μου είπαν, πως  έχουν πληροφορίες, 
ότι από την περιοχή Κρωβύλης – Διώνης έρχεται μια 
επιλαρχία αρμάτων, η οποία θα κατευθυνθεί προς την 
Κομοτηνή. Κι επειδή τα επιτελεία δεν γνωρίζουν, ποιον οδικό 
άξονα θα ακολουθήσει, αυτόν εδώ; δηλαδή  Κρωβύλη – Διώνη 
– Στρύμη – Φύλακας –Κομοτηνή, ή τον άλλον  άξονα  
Κρωβύλη -  Φύλακας – Θρυλόριο – Μπρόκτειο Κομοτηνή,   γι 
αυτό εσύ με τη διμοιρία σου μένεις εδώ, τοποθετείς τα ΠΑΟ 
σε κατάλληλες θέσεις, εδώ  -  εκεί  στο χέρσο, όπου νομίζεις 
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καλύτερα και  έχεις αποστολή,   να μην επιτρέψεις  στα 
τμήματα που έρχονται,  να κατευθυνθούν προς Κομοτηνή! 

 » Αν είσαι τυχερός και οι επερχόμενοι ακολουθήσουν τον 
άλλο οδικό άξονα, τότε εγώ θα  … βγάλω τα κάστανα από τη 
φωτιά!  Εγώ θα  «τάξω» τα δικά μου ΠΑΟ στην Ε.Ο  
Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης και στη θέση όπου αρχίζει η 
κατηφόρα, μετά το Μπρόκτειο.     Νομίζω ξέρεις το μέρος, 
αφού περνάς από εκεί, όταν πας τη φρουρά στις αποθήκες μας 
των πυρομαχικών, στις Σάπες. Αν έρθουν   από τη δική μου 
πλευρά και  δεις,  ότι αρχίζουν τα  … μπαμ – μπουμ,  αν 
μπορείς και έχεις ορατότητα, που νομίζω  έχεις, ρίξε μερικές 
κανονιές στη φάλαγγα,! Να , φαίνεται από εδώ. Είναι εκεί 
απέναντι,   είπε δείχνοντάς του την κατεύθυνση. Εξάλλου θα  
έχουμε και μέσω ασυρμάτου επαφή. Κατάλαβες, φίλε μου;» 

-Κατάλαβα, ότι την έχουμε βαμμένη κι εσύ κι εγώ, 
απάντησε ο Βερυβάκης με τη βαριά κρητική προφορά του. 

-Μη φοβάσαι, μωρέ κοπέλι, όλα θα πάνε καλά, τον πείραξε 
ο άλλος  θέλοντας να του δώσει κουράγιο αλλά   να πάρει κι   
ο ίδιος. Γιατί, όπως του εξομολογήθηκε αργότερα, είχε άσχημα 
προαισθήματα και η ευθύνη την οποία είχε αναλάβει σχεδόν 
τον … τρόμαζε.  

Αλλά, ήταν διαταγή, ήταν στρατευμένος κι έπρεπε να 
υπακούσει στις διαταγές των ανωτέρων του. 

Αφού του υπέδειξε, πού περίπου μπορούσε, να «τάξει» τα 
ΠΑΟ  της διμοιρίας του, του ευχήθηκε «καλή τύχη» και τον 
άφησε,  να φέρει μόνος πια σε πέρας την αποστολή του. 

Αυτός με το   τζιπ ακολουθώντας ένα άλλο δρομολόγιο, το 
χωματόδρομο που συνδέει  τους δύο προαναφερθέντες οδικούς 
άξονες  και περνάει μέσα από το Μπρόκτειο, λόγω της 
καταρρακτώδους βροχής, στην κυριολεξία  «κόλλησε» στις 

λάσπες του χωματόδρομου, σε απόσταση περίπου ενός 
χιλιομέτρου από το χωριό, και για να προχωρήσει το τζιπ,  
κατέβηκε κι έσπρωχνε,  όσο μπορούσε.  

Κάποια στιγμή αυτό ξεκόλλησε και έφτασε στο χωριό. 
Ευτυχώς ή δυστυχώς (;) η καθυστέρηση αυτή μάλλον στάθηκε 
μοιραία και μάλλον σε όφελός του. 

Τι είχε συμβεί; 
Την ώρα που έφθασε ο Θανασάκος   στο καφενείο του 

Θεοδωρίδη είδε, ότι  και η κρίσιμη στιγμή είχε φτάσει.  
Οι επερχόμενες μονάδες των «Απριλιανών» ακολουθώντας 

την πορεία Διώνη – Θρυλόριο - Μπρόκτειο ήδη βρίσκονταν σε 
εμπλοκή με τη διμοιρία του Θανασάκου.   Είχαν αρχίσει  τους 
πολυβολισμούς.  Τα πολυβόλα των 50  χιλιοστών, που 
διέθεταν τα άρματα, είχαν αρχίσει το … κελάηδημα. 
Ξερνούσαν φωτιά και έριχναν προς όλες τις κατευθύνσεις.    

Και τώρα, τι κάνουμε; Σκέφτηκε ο Θανασάκος. Ιδού το 
μεγάλο δίλημμα!     Προχωράς ή μένεις στην ασφάλεια και την 
κάλυψη του χωριού; 

Η πρώτη του αντίδραση μόλις συνειδητοποίησε, ότι τα 
γεγονότα εξελίσσονταν και έγιναν  πλέον σοβαρά, ήταν να 
δοκιμάσει, να επικοινωνήσει με τη μονάδα του και το διοικητή 
της. Στην αρχή προσπάθησε με τον μικρό ασύρματο που είχε, 
εκείνα τα «μπουζουκάκια» με εμβέλεια  4-5 χιλιόμετρα.  

Τίποτα! Καμιά επικοινωνία. Έφταιγε ο καιρός, η  
απόσταση, ή οι μπαταρίες τους  ήταν πεσμένες;  Μήπως,   
ήταν κάποια άλλη η αιτία, που η επαφή με τη διοίκηση 
στάθηκε αδύνατη; Δοκίμασε με το τηλέφωνο του καφενείου, 
του Θεοδωρίδη, αλλά και πάλι, τίποτα! Οι γραμμές όλες ήταν 
κατειλημμένες, κομμένες (;)  Χάος!  
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Οι θαμώνες του καφενείου, όσοι το έλεγε η περδικούλα 
τους   και ήθελαν να μαθαίνουν τα γεγονότα από πρώτο χέρι, 
αγωνιούσαν κι αυτοί για την εξέλιξη των πραγμάτων.  

Ο Χρήστος, ο αδελφός του Θανασάκου, έμαθε από ενωρίς, 
ότι ο αξιωματικός που βρισκόταν εκεί και   συμμετείχε στα 
επεισόδια, ήταν ο αδελφός του, γι αυτό βρέθηκε κι αυτός εκεί. 
Έτσι πήγε κοντά του,  του είπε, να προσέχει και έφυγε από το 
καφενείο. Πήγε στο σπίτι του,  άνοιξε το ραδιόφωνο με τον 
ήχο  στη διαπασών, για να μην ακούει η μάνα τους, τους 
πυροβολισμούς που ήδη άρχισαν και ανησυχήσει. Φοβήθηκε, 
μήπως μάθαινε, ότι το στερνοπαίδι της βρισκόταν μέσα στη 
δίνη των γεγονότων και κάνει καμιά αποκοτιά!  

 
Ο Θανασάκος, αφού στάθηκε αδύνατον, να επικοινωνήσει 

με τους ανωτέρους του, στο δίλημμα προχωράς ή μένεις, 
αποφάσισε να προχωρήσει και να συναντήσει τη διμοιρία του, 
παρ΄ όλους τους   κινδύνους που θα αντιμετώπιζε. Στην αρχή 
σκέφτηκε, να προχωρήσει με το τζιπ. Μια δεύτερη σκέψη 
όμως τον συγκράτησε και   έδιωξε το τζιπ δίδοντας διαταγή 
στον οδηγό, να μεταβιβάσει  τα διαδραματιζόμενα και στο 
διοικητή της μοίρας της 125 Μ. Π. Π.  αλλά και στο διοικητή 
του 513 Τ. Π., της δικής του μονάδας. 

Ο οδηγός του τζιπ  ρώτησε τότε. 
- Και,  πώς θα πας εσύ στους άνδρες σου, κύριε 

ανθυπολοχαγέ; 
-Με τα πόδια οδηγέ και μέσα από τα χωράφια. Ξέρω την 

τοποθεσία, μην ανησυχείς. Εδώ είναι ο τόπος μου, το χωριό 
μου! 

-Καλή τύχη, κύριε ανθυπολοχαγέ; Είπε ο οδηγός κι έφυγε 
γρήγορα, να   διαβιβάσει το μήνυμα, ότι  οι  «Απριλιανοί» 
ήρθαν! 

Στην έξοδο του χωριού ο ανθυπολοχαγός συνάντησε το 
συγχωριανό του μακαρίτη  τώρα, το Γιάννη  Πετρόπουλο, 

-Πού πας, Θανασάκο; Του λέει αυτός, έχοντας το θάρρος 
του μεγαλύτερου συγχωριανού αλλά και  του γείτονα. 

-Πρέπει να πάω,  μπάρμπα – Γιάννη, του απάντησε αυτός. 
Πρέπει, να πάω στους στρατιώτες μου,   να τους κατευθύνω 
αλλά και να τους δώσω θάρρος, γιατί είναι και νέοι και 
ανεκπαίδευτοι! 

-Ο Θεός μαζί  σου, παλικάρι μου, είπε ο κυρ Γιάννης και 
πήγε προς το σπίτι του, για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

 Τέτοιες ώρες, ποτέ δεν ξέρεις. Πολλά μπορούν να 
συμβούν. Κάποια αδέσποτη σε βρίσκει και … πας αδιάβαστος! 

  Υπό  βροχή και ακολουθώντας μια πορεία παράλληλη της 
Εθνικής Οδού αλλά σε ασφαλή απόσταση από τα συνεχή 
πυρά, που έπεφταν  δεξιά κι αριστερά,   μέσα από     χωράφια 
και  από χωραφόδρομο, που πολλές φορές τον είχε 
ξαναπερπατήσει στο παρελθόν, ο Θανασάκος κατευθύνθηκε 
στο μέρος, που είχε τοποθετήσει τους οπλίτες του και τα ΠΑΟ.  

Κάποια στιγμή έφθασε, αφού διήνυσε την απόσταση αυτή 
περίπου σε μισή ώρα, ενώ σε ομαλές συνθήκες δεν είναι ούτε 
πέντε λεπτά,  και αφού πλέον οι  «Απριλιανοί» είχαν φύγει. 

 Τώρα στην τοποθεσία υπήρχαν μόνον ένα τζιπ του  
αξιωματικού παρατηρητή του πυροβολικού και το τζιπ του 
υποδιοικητή   πάνω  στο οδόστρωμα.  Τα υπόλοιπα τζιπ με τα 
ΠΑΟ  ήταν στις θέσεις τους, αλλά ΟΛΑ με κατεστραμμένα τα 
λάστιχα από τις σφαίρες, που  ρίχτηκαν από τους  
«Απριλιανούς».  
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Οι πυροβολισμοί  συνέχισαν να   ακούγονται αλλά  τώρα 
ακούγονταν προς τη μεριά του Μπροκτείου και μακρύτερα 
προς την Κομοτηνή. Στη θέση των ΠΑΟ υπήρχε σχεδόν 
απόλυτη ησυχία.   

Πλησίασε τα   τζιπ  και πρώτα αυτό του υποδιοικητή.  
Κανείς μέσα.  Πάει στο δεύτερο τζιπ του πυροβολητή κι αυτό 
άδειο. Τι συνέβη;  Υπέθεσε, πως όλοι,  στρατιώτες κι 
αξιωματικοί, κρύφτηκαν κάτω από την παρακείμενη  γέφυρα 
του δρόμου.  Αν και  το σκοτάδι ήταν σχεδόν απόλυτο,  
αφουγκράστηκε λίγο και του φάνηκε, πως άκουσε κάποια 
ομιλία.  Περιέφερε το βλέμμα του και  με μεγάλη δυσκολία 
διέκρινε στο βορινό χωματόδρομο,    όπου υπήρχε    ένα 
στρατιωτικό φορτηγό τύπου  τζέημς. Πήγε κοντά και φώναξε: 

-Είναι κανείς στο αυτοκίνητο;   
Πράγματι υπήρχαν κάποιοι.  Ακούει τη φωνή του 

υποδιοικητή του,  του ταγματάρχη Φραγκόπουλου.  
-Εδώ είμαστε, κύριε Παπατριανταφύλλου, στο τζέημς.  
Πλησίασε περισσότερο και με έκδηλη την αγωνία για την 

απάντηση, ρωτάει: 
-Τι έγινε κύριε υποδιοικητά;  Έχουμε τραυματίες,  θύματα; 
-Έχουμε ανθυπολοχαγέ. Έναν νεκρό κι έναν τραυματία. 
-Και ποιοι είναι,  κύριε υποδιοικητά;  
-Νεκρός είναι ο διαβιβαστής μας, ο Κοτρωνιάς και 

τραυματίας ένας δικός τους. Τον έχουμε εδώ και πρέπει, να 
μεταφερθεί στο νοσοκομείο, γιατί χάνει αίμα. Πήγαινε πάλι 
πίσω στο χωριό, να φέρεις οποιοδήποτε μεταφορικό μέσον, για 
να πάμε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Τα δικά μας οχήματα 
όλα έχουν ακινητοποιηθεί. Όλα έχουν υποστεί ζημιές από 
πυροβολισμούς. Άιντε, κάνε γρήγορα, γιατί κάθε λεπτό που 
περνάει είναι πολύτιμο. Ο άνθρωπος κινδυνεύει! 

 
 Την τελευταία φράση του κ. Φραγκόπουλου σχεδόν μόλις 

την άκουσε ο Θανασάκος, γιατί ήδη είχε ξεκινήσει για το 
χωριό. 

Τώρα κατέβαινε το δρόμο, όχι πλέον από τα χωράφια, 
σχεδόν τρέχοντας και προσέχοντας μήπως ξέμεινε κάποιο 
άρμα των «αντιπάλων» ή άλλο στρατιωτικό όχημα πάνω στο 
δρόμο, που πιθανόν   να ήταν   επικίνδυνο. Έτρεχε   στην 
άσφαλτο και σε πέντε λεπτά βρέθηκε στο πρώτο σπίτι, του 
Στέφανου Καραπαναγιώτη, μακαρίτη κι αυτού. Χτύπησε την 
πόρτα αρκετές φορές. Κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα. Δυο 
φοβισμένα πρόσωπα τον ρωτάνε τι θέλει. Ήταν το ζεύγος 
Καραπαναγιώτη. 

-Στέφανε, θέλω να ‘ρθεις μαζί μου με το τρακτέρ, για να 
μεταφέρουμε έναν τραυματία από τη «Γέφυρα του 
Καλογουλίδη»,* ακούστηκε, να λέει ο ανθυπολοχαγός στους 
τρομαγμένους συγχωριανούς του. 

-Μπα, Θανασάκο, εσύ είσαι, ξεστόμισαν με ένα στόμα το 
ανδρόγυνο και πιο θαρρετά πλέον συνέχισε ο Στέφανος. Να 
έρθω πολύ ευχαρίστως Θανασάκο, αλλά το τρακτέρ δεν έχει 
μπαταρία και δεν παίρνει μπρος. 

Χωρίς άλλη χρονοτριβή, σχεδόν χωρίς καν να τους 
χαιρετίσει, ούτε να τους απαντήσει στις ερωτήσεις τους, αν 
υπάρχουν κι άλλα θύματα ή τραυματίες, έφυγε και πάλι 
τρέχοντας ο Θανασάκος. Έπρεπε να τρέξει, αφού ένας 
συνάνθρωπος κινδύνευε κι έπρεπε να σωθεί. 

 
 --------------------------------------------------------------------- 
*Παλιά γέφυρα στη διασταύρωση του Ιδρύματος Α.Γεώργιος. 
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  Δεύτερο σπίτι, που πήγε για να ζητήσει βοήθεια, ήταν   του 
Γ. Προυσαλέντη. Στο κτύπημα της πόρτας βγήκε η γυναίκα 
του, η κυρά  Λεμονιά, η οποία όταν της είπε, ότι θέλει το 
τρακτέρ για μεταφορά τραυματία, από την τρομάρα της – μέσα 
στη νύχτα να βλέπεις στρατιωτικό, να χτυπάει την πόρτα σου 
και μάλιστα υπό τον ήχο μακρινών πυροβολισμών, - δεν τον 
αναγνώρισε και στη σαστιμάρα της άρχισε να του λέει, ότι  τη 
ρυμούλκα την έδωσαν στον κουμπάρο! Κι εννοούσε τον ίδιο, 
λόγω της κουμπαριάς που έχουν με έναν ξάδελφό του, τον 
Κώστα το Λασκαρίδη.  
      Της απαντά. 

-Τι λες κυρά Λεμονιά, εγώ είμαι ο Θανασάκος. Δεν θέλω 
ρυμούλκα , θέλω το τρακτέρ, να μεταφέρουμε έναν τραυματία. 

 
Τότε παρενέβη ο άνδρας της, ο Γιώργος Προυσαλέντης και 

του είπε. 
-Δάσκαλε, το τρακτέρ είναι παγωμένο και δεν παίρνει 

μπρος με τίποτα. 
Και πάλι νέα μεταβολή προς άλλη κατεύθυνση χωρίς 

άσκοπες καθυστερήσεις.  Το ίδιο συνέβη και με άλλους δυο 
κατοίκους του Μπροκτείου, το Κώστα Τσιπλακίδη και το 
Χρυσόστομο Κεπελή     Παντού επικρατούσε φοβία και τα … 
τρακτέρ δεν έπαιρναν μπρος! 

Τελικά ο Θανασάκος  πήγε στο Γιώργο Σαλαφοντίδη.  Υπό 
κανονικές συνθήκες σ’ αυτόν θα έπρεπε, να πάει ευθύς εξ 
αρχής, επειδή αυτός διέθετε φορτηγό, που χρησιμοποιούσε ως 
μανάβης που ήταν, και ήταν πιο κατάλληλο για τη μεταφορά, 
αλλά   η   ψυχολογική κατάσταση και του ιδίου ήταν τέτοια, 
που δικαιολογούσε λάθη και παραλείψεις.   

Με το χτύπημα της πόρτας και πάλι εμφανίστηκε το γνωστό 
δίδυμο κεφαλιών, τώρα το ανδρόγυνο  Γιώργος – Βασιλική 
Σαλαφοντίδη.  Και στην πρόσκληση του επισκέπτη … 

-Γιώργο, σε παρακαλώ, να ‘ρθεις, να μεταφέρουμε έναν 
τραυματία. 

Μίλησε πρώτη η γυναίκα του η οποία και είπε: 
-Πού θα πας, Γιώργο! Είναι επικίνδυνα! Δεν ακούς τους 

πυροβολισμούς;  
 Η Βασιλική, έτσι θαρρετά είπε τη γνώμη της, επειδή   

γνώρισε τον επισκέπτη και σκέφτηκε ίσως, ότι δεν διέτρεχε ο 
Γιώργος κανέναν κίνδυνο, αν αρνιόταν στην εντολή – 
παράκληση, που του γινόταν.  

-Γυναίκα, πρέπει να πάω. Όχι μόνον επειδή κινδυνεύει ένας 
άνθρωπος αλλά και επειδή πρέπει, να πειθαρχήσω και στην 
εντολή, που μου δίνει τώρα ο Θανασάκος. Δεν έχει σημασία 
αν είναι χωριανός μας και ίσως δεν επιδιώξει την τιμωρία μας, 
αν αρνηθούμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στρατιωτικός, 
φοράει το τιμημένο χακί και ο λόγος του είναι διαταγή. 

 Έλα πάμε, Θανασάκο! 
Επιτέλους! Το μεταφορικό μέσον που θα μετέφερε τον 

τραυματία  στο νοσοκομείο είχε βρεθεί! Σε λιγότερο από πέντε 
λεπτά ήταν   δίπλα στο τζέημς, όπου βρισκόταν ο τραυματίας. 
Αλλά, μετά από τόση, αθέλητη βέβαια, καθυστέρηση η 
προσπάθεια αποδείχτηκε μάταιη.  Και τούτο γιατί, όση ώρα ο 
Θανασάκος έψαχνε, να βρει ένα μεταφορικό μέσον, κάποιο 
διερχόμενο φορτηγάκι επιστρατεύτηκε από τον ταγματάρχη    
Φραγκόπουλο και ο τραυματίας,  επιλοχίας Μπουρνάκας, 
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. 

Δυστυχώς όμως κι αυτός δεν γλίτωσε το μοιραίο! Τα 
τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά – με το πολυβόλο του 
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«γάζωσαν» κυριολεκτικά  τα πόδια,  δυστυχώς οι δικοί του  -   
και το αίμα που έχασε είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατό του. 

 
-Και τώρα τι κάνουμε κύριε υποδιοικητά;  
-Εσύ θα παραμείνεις εδώ, μην έχουμε κι άλλες απώλειες., 

υλικές εννοώ. Εμείς οι άλλοι, όλοι, θα πάμε στο στρατόπεδο. 
Ήδη τα καταφέραμε, να επικοινωνήσουμε με τη μονάδα και θα 
έλθουν οχήματα να μας παραλάβουν.    

Η ώρα ήταν σχεδόν τέσσερις μετά τα μεσάνυχτα,  όταν   ο 
λοχαγός Δεμέστιχας, του 29ου  Σ.Π.  ήρθε στο μέρος, ο οποίος   
και   ανακοίνωσε την  εξέλιξη των γεγονότων. 

«-Η κατάσταση, κύριοι, ξεκαθάρισε. Επικράτησαν οι 
κυβερνητικοί. Ο Βασιλεύς ήδη ανεχώρησε δι Ιταλίαν και καθ΄ 
άπασαν την επικράτειαν   οι πάντες δήλωσαν υπακοήν εις την 
νόμιμον κυβέρνησιν και την «Εθνικήν Επανάστασιν»!  

 Στη συνέχεια ο ταγματάρχης Φραγκόπουλος, ο «Δόκιμος» 
Καστρινάκης  με τη διμοιρία του, που βρέθηκε κι αυτός εκεί, 
όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, για  ενίσχυση και 
προστασία των   ανδρών των ΠΑΟ, επιβιβάστηκαν στα 
αφιχθέντα οχήματα και επέστρεψαν στο στρατόπεδο. 

Ο Θανασάκος παρέμεινε και πάλι, για δεύτερη φορά την 
ίδια βραδιά, σκοπός (!) των ακινητοποιηθέντων από τους 
πολυβολισμούς οχημάτων. Ο καιρός, όσο περνούσε η ώρα,  
άλλαζε. Γύρισε «χιονιάς». Το χιόνι έπεφτε πυκνό. Για να 
προστατευτεί κάπως από το τσουχτερό κρύο του Δεκέμβρη, 
ανέβηκε και κάθισε μέσα στο θαλαμίσκο οδήγησης του 
τζέημς.  Η κίνηση στο δρόμο ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και 
λόγω ώρας, αρκετά πριν ξημερώσει  αλλά και λόγω 
γεγονότων. Μέχρι το ξημέρωμα μόνον δυο μικρά φορτηγά    
πέρασαν προς την Κομοτηνή.        

 
Εδώ όμως, ας αφήσουμε τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, να μας 

περιγράψει, όπως θυμάται,  τα γεγονότα.   
« Τα χαράματα, μόλις άρχισε να αχνοφέγγει,  το τοπίο είχε 

γίνει κάτασπρο. Και όταν πλέον έφεξε για καλά, ήρθε ένας 
«Δόκιμος», από τη μονάδα μου, ο Χαράλαμπος  Τσαμπάκαλος 
από την   Λαμία, αν δεν με απατά η μνήμη μου, και  στην 
κυριολεξία με πήρε στην αγκαλιά του και με κουβάλησε μέχρι  
το αυτοκίνητο, που θα μας μετέφερε στην Κομοτηνή. Ίσως, 
αυτό που λέω, να μην φαίνεται πιστευτό κι όμως είναι η μόνη 
και πραγματική αλήθεια. Η  ολονύκτια ταλαιπωρία, -   
αποβραδίς,  μέσα στη βροχή,  να υποδείξω τις θέσεις στη 
«Μοίρα» του Πυροβολικού και τη διμοιρία του 511 Τ. Π., στη 
συνέχεια, να ξεκολλήσω το τζιπ    από τις λάσπες, μετά να 
βαδίζω μέσα στους χωραφόδρομους, πάντα υπό βροχή, και 
τέλος να παραμείνω βρεγμένος και ακίνητος πάνω στο 
αυτοκίνητο στην παγερή  αυτή βραδιά μέχρι το πρωί, -  είχε 
σαν αποτέλεσμα  το πάγωμα των ποδιών μου – ευτυχώς, μόνο 
προσωρινό πάγωμα – και την αδυναμία να μετακινηθώ μόνος 
μου! Και ευτυχώς, επαναλαμβάνω, είχα υποστεί μόνο 
ξεπάγιασμα  και όχι ακόμη και το μοιραίο, γιατί κι αυτό 
μπορούσε να συμβεί, είτε   από καμιά αδέσποτη είτε από την 
απίστευτη ταλαιπωρία  που είχα υποστεί και το δριμύ κρύο. 

» Περνώντας από το χωριό σταμάτησα στο κέντρο και 
φίλησα την μητέρα  μου, που ανήσυχη περίμενε εκεί,  να 
περάσω  για να μάθει νέα μου. Την καθησύχασα  λέγοντας, ότι 
είμαι καλά και ότι όλα είχαν τελειώσει. Αντιλαμβανόμουνα 
την αγωνία της, αφού έμαθε τα καθέκαστα. Και είδα το 
χαμόγελο   ικανοποίησης της μάνας που έβλεπε, ότι το 
σπλάχνο της δεν είχε πάθει τίποτε, αν και έλαβε μέρος σε 
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επικίνδυνες καταστάσεις.  Εκεί,  ήταν κι ο αδελφός μου ο 
Χρήστος. Στο στρατόπεδο, που πήγα, με περίμενε ο λοχαγός 
μου, ο κ.  Βλάχος. Με καλωσόρισε και μου  είπε, να 
ξεκουραστώ στη ζέστη του γραφείου του λόχου. 

» Εκεί,   ήρθε και με βρήκε ο υπολοχαγός Αγγελής, ανεψιός  
του τότε Α/ΓΕΣ, αντιστρατήγου Αγγελή και μου είπε 
χαρακτηριστικά: 

» -Ε, ρε φουκαρά! Τι έφταιγες εσύ και τράβηξες τόσα αυτή 
τη φοβερή βραδιά! Και μου εξιστόρησε, όσα νόμιζε, ότι 
μπορούσε, να μου πει και όσα   επιτρεπόταν. Μάλιστα,  μου 
ανέφερε μειδιώντας, ότι κάποια στιγμή γύρω στα μεσάνυχτα, 
την ώρα που διαδραματιζόταν τα γεγονότα,  άκουσε κάποιον 
ανώτατο αξιωματικό που φώναζε: 

 «-Τι κάνει το πυροβολικό, τα ΠΑΟ, γιατί δεν βάζουν;» Ο 
υπολοχαγός, που «ήξερε», χαμογελούσε. Και ήξερε, γιατί είχε 
τοποθετηθεί στη μονάδα μας πρόσφατα, από το ΓΕΣ και όπως 
μου δήλωσε, εκεί γνώριζαν τα πάντα.  Τις κινήσεις και τις 
διαθέσεις του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, του  υπασπιστή 
του, στρατηγού Δόβα  και πολλών άλλων  «αντιφρονούντων» 
αξιωματικών. Γι αυτό κι η αποτυχία του βασιλικού 
αντικινήματος ήταν σχεδόν βέβαιη  εν τη γενέσει της.   

» Ο ίδιος, μου εκμυστηρεύτηκε, ότι όλη τη νύχτα ήταν στο 
στρατηγείο της Μεραρχίας στο γραφείο «διαβιβάσεων» και 
επικοινωνούσε απ΄ ευθείας με το ΓΕΣ. Μάλιστα  μου εξήγησε, 
ότι το «μπάχαλο» των επικοινωνιών της βραδιάς   δεν ήταν 
αποτέλεσμα «μόνον» της κακοκαιρίας αλλά και  κάποιων 
ενεργειών των «παπαδοπουλικών»!  

» Την  επόμενη μέρα και πάλι στον ίδιο χώρο, το χώρο που 
την προηγουμένη  ο Βασιλιάς είχε χαιρετίσει τους 
αξιωματικούς, έγινε συγκέντρωση  αξιωματικών και οπλιτών 

στην οποία μίλησε ο μέραρχος της ΧΙΙης Μεραρχίας, ο 
υποστράτηγος κ. Αγγελόπουλος και ο οποίος αναφέρθηκε σε 
κάποιους … επίορκους, που υπέσκαπταν το καλό της Ελλάδας, 
χωρίς όμως να διευκρινίσει,  ποιοι ήταν αυτοί.  

» Κι  αναρωτιέμαι! Πώς  εμείς, η μονάδα μας, ενώ την 
προηγούμενη  μέρα ήμασταν με το Βασιλιά, σήμερα,    το 
παίζουμε κυβερνητικοί; 

» Καημένη Ελλάδα!  Τι παιχνίδια παίζονται πίσω από την 
πλάτη σου,  από «κάποια» παιδιά σου!» 

 
Αλλά, τι  ακριβώς έγινε εκείνη τη φοβερή νύχτα, την ώρα 

που οι κυβερνητικές μονάδες συναντήθηκαν με τις μονάδες 
της Κομοτηνής, που προσχώρησαν στο «αντικίνημα» του 
Βασιλιά, στην περιοχή, ένα περίπου χιλιόμετρο, ανατολικά του 
Ροδίτη; 

 
» Εγώ, αν και ήμουν επικεφαλής της διμοιρίας των ΠΑΟ  

και υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες, που «θα» προέβαινε 
εκείνη τη βραδιά, την κρίσιμη ώρα, όπως προανέφερα 
βρέθηκα να υλοποιώ άλλες διαταγές, αυτές της προετοιμασίας 
και τοποθέτησης άλλων «φίλιων» τμημάτων, τα οποία είχαν 
διαταγές ίδιες με εμένα, αλλά χωροταξικά έπρεπε, να 
βρίσκονται  σε διαφορετικά από εμένα μέρη, για να καλύψουν 
άλλα καίρια σημεία.  

» Έτσι, τα γεγονότα της συμπλοκής, στο επίμαχο σημείο, 
μου τα διηγήθηκαν οι άνδρες της διμοιρίας μου,  όταν 
ξαναβρεθήκαμε, την επομένη, αλλά και ο υποδιοικητής  του 
513 Τ.Π. ο κ. Φραγκόπουλος.» 
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Και τα γεγονότα, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες, 
έγιναν ως εξής: 

Θυμάται ο ταγματάρχης  Φραγκόπουλος . 
«Γύρω στις 11 μ.μ. έφτασε στις θέσεις μας ένα 

τεθωρακισμένο άρμα μάχης, κινούμενο επί του οδοστρώματος, 
το οποίο ήταν προπομπός μιας μεγάλης  φάλαγγας  αρμάτων 
και πολλών τεθωρακισμένων οχημάτων. Ήταν οι 
«κυβερνητικές» μονάδες, η 22 ΕΜΑ και το 645 Τεθ.Τ.Π., οι 
οποίες   είχαν εντολή, έναντι οιουδήποτε τιμήματος, όπως 
αποδείχτηκε, να προχωρήσουν, να φτάσουν στην Κομοτηνή 
και να καταστείλουν κάθε αντίδραση και να συλλάβουν  
αξιωματικούς  και τμήματα, που ενήργησαν κατ’ εντολή του 
Βασιλιά Κωνσταντίνου. 

»  Το άρμα, προπομπός, μετά από σινιάλο μου,   σταμάτησε 
και ο επικεφαλής του μόνιμος επιλοχίας   Μπουρνάκας 
κατέβηκε και σε έντονο ύφος με ρώτησε, τι συμβαίνει.  

» Τότε διημείφθη ο εξής διάλογος: 
Ταγματάρχης Φραγκόπουλος: - Έχουμε εντολή, να μην σας 

επιτρέψουμε να προχωρήσετε.  
Επιλοχίας Μπουρνάκας: Κι εμείς έχουμε εντολή να 

καταλάβουμε οπωσδήποτε το στρατηγείο, γι αυτό κάντε πέρα.  
» Ακολούθησε  συμπλοκή. Οι δύο επικεφαλής ήρθαμε στα 

χέρια. Τότε ακούστηκε ο χαρακτηριστικός ήχος, που κάνει, 
όταν οπλίζει το πολυβόλο.  Με το κρακ-κρακ   αντιλήφθηκα, 
τι πρόκειται,  να επακολουθήσει και με ένα πήδημα βρέθηκα 
στο πρανές του δρόμου, κυλίστηκα  στο χώμα, η ριπή του 
πολυβόλου ρίχτηκε αλλά βρήκε μόνον την καμπαρτίνα μου. 
Λόγω του σκότους και του επικλινούς του εδάφους,   βρέθηκα 
στο πρανές του δρόμου και σε τέτοιο  σημείο, που ήταν πλέον 

αδύνατο, να με βρουν τα βλήματα, λόγω της  «νεκρής γωνίας» 
την οποία δεν μπορούν να καλύψουν τα πολυβόλα.  

» Δεν συνέβη το ίδιο, όμως, και με τον δικό τους, τον 
επιλοχία. Αυτόν η ριπή τον βρήκε στα πόδια και αιμόφυρτος 
βρέθηκε κι αυτός στο πρανές, αλλά βαριά τραυματισμένος.  

» Από τη στιγμή εκείνη, αυτό,  το πρώτο άρμα έμεινε εκεί 
σαν βάση πυρός και γάζωσε κυριολεκτικά τη γύρω περιοχή. 
Τα υπόλοιπα άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα, αφού πλέον 
έφταναν κι αυτά στο σημείο, παρέκαμπταν το δικό τους άρμα 
και τα δυο δικά μας τζιπ, το δικό μου και του πυροβολητή,   
προχωρούσαν χωρίς άλλη χρονοτριβή, αλλά μετά το σημείο 
επαφής  και τα άλλα άρματα έριχναν πολυβολισμούς στα 
χωράφια δεξιά κι αριστερά του δρόμου, επειδή πίστευαν, ότι 
υπήρχαν κι άλλες μονάδες στα γύρω χωράφια.  

» Αποτέλεσμα, όπως προαναφέρθηκε, των πολυβολισμών 
και των ριπών αυτών   ήταν ο τραυματισμός του επιλοχία.  
Που όμως δεν ήταν το μόνο. Κάποια ριπή εκτέλεσε στην 
κυριολεξία και το διαβιβαστή μας, Σωτήρη Κοτρωνιά. Κι όπως 
έγινε γνωστό, ο άτυχος διαβιβαστής χτυπήθηκε τη στιγμή, που 
προσπαθούσε, να επικοινωνήσει με τη μονάδα μας και 
πρόλαβε, να πει μόνον τη λέξη  «ΚΑΤ…». Ήθελε να πει 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ, αλλά δεν πρόλαβε. Τον πρόλαβαν τα 
δολοφονικά βλήματα «φιλίων» τμημάτων. Των 
«κυβερνητικών»! Τα μυαλά του χύθηκαν δίπλα στον 
ασύρματο, στην πίσω θέση του μοιραίου τζιπ. Τη λεπτομέρεια  
της μη ολοκλήρωσης της λέξης, τη μάθαμε την επομένη από 
τους άλλους διαβιβαστές της μονάδας, που είχαν βάρδια στον 
ασύρματο και  έλαβαν το κολοβό σήμα, «ΚΑΤ…»! 

» Άλλο θύμα των ριπών, ευτυχώς όχι θανατηφόρο, ήταν και 
ο αξιωματικός – σύνδεσμος της 125 Μ.Π.Π, ο ΔΕΑ 
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πυροβολικού  Χρήστος Μανωλούδης από τις Σέρρες.  Αυτός 
τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι  και    εισέπραξε και … 
μερικές τρύπες στην καμπαρτίνα του. 

» Θύματα, επίσης, ήταν και τα λάστιχα των τροχών όλων 
των τζιπ, των οχημάτων που μεταφέρουν τα ΠΑΟ των 106 
χιλιοστών και του μοναδικού «τζέημς», του οχήματος 
μεταφοράς προσωπικού,  με το οποίο είχε μεταφερθεί μια 
διμοιρία τυφεκιοφόρων, αυτή του «Δόκιμου» Καστρινάκη. 

» Γι αυτό και κανένα όχημα δεν μπόρεσε, να κινηθεί, όταν 
χρειάστηκε, να μεταφερθεί ο τραυματίας,  επιλοχίας  
Μπουρνάκας». 

 
 Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί, γιατί τα ΠΑΟ 106 δεν 

«έβαλαν», αφού είχαν αυτήν την διαταγή. Η εξήγηση είναι 
απλή. Ο φυσικός αρχηγός, ο διμοιρίτης τους, που έπρεπε να 
δώσει διαταγή πυρός, ήταν ο Παπατριανταφύλλου.  Αυτός,  
όμως, την κρίσιμη στιγμή δεν ήταν μαζί τους για τους 
προαναφερθέντες λόγους.      Επιπλέον,   οι   χειριστές – 
οπλίτες  των  ΠΑΟ   ήταν α ν ε κ π α ί δ ε υ τ ο ι.  Μόλις προ 
ολίγων ημερών είχαν μετατεθεί στη μονάδα από το κέντρο 
βασικής εκπαίδευσης τυφεκιοφόρων και δεν είχαν καμιά 
εξειδίκευση στα ΠΑΟ. Πώς ήταν δυνατόν, να ανταποδώσουν 
πυρά με όπλα, που δεν γνώριζαν,  που δεν είχαν χειριστεί 
προηγουμένως; 

 Αυτό το πράγμα, όμως, ίσως ήταν και η σωτηρία τους. 
Γιατί ποιος  ξέρει, αν άνοιγαν πυρ και κτυπούσαν κάποιο 
άρμα, τι θα επακολουθούσε και ποιος θα επιζούσε. 

 Έτσι, με την εντολή, που είχαν λάβει από το διμοιρίτη 
τους, να μην ρίξουν, αν δεν ήταν παρών,  κανένας οπλίτης ή 
υπαξιωματικός της διμοιρίας   δεν έπαθε το παραμικρό. Σε 

αυτό συνέβαλε και η τοποθεσία που τους «τοποθέτησε» και 
προστατεύτηκαν  πίσω από τα    υψώματα, όπως τους είχε  
υποδείξει.  Ευχής έργο υπήρξε, που κι ο ταγματάρχης δεν 
παρενέβη, να δώσει δικές του διαταγές και να υπάρξουν έτσι 
απρόβλεπτα αποτελέσματα». 

 
Και καταλήγει και πάλι ο Παπατριανταφύλλου. 
«Εδώ, θα πρέπει, να  ευχαριστήσω το Θεό για την 

κακοκαιρία, που επικρατούσε εκείνο το βράδυ και το 
«κόλλημα» που έκανε το τζιπ στο λασπωμένο δρόμο  και που  
εξ αιτίας αυτού καθυστέρησε η επιστροφή μου στη θέση που 
είχα τάξει τα ΠΑΟ. Και τούτο γιατί, αν η επιστροφή μου ήταν 
ταχύτερη, σύμφωνα με το σχέδιο του ταγματάρχη 
Φραγκόπουλου, εγώ θα ήμουν ο μόνος επικεφαλής του 
τμήματος αναχαίτισης των επερχομένων, δηλαδή της 22ας 
ΕΜΑ και του 645   Τεθ. Τ.Π. που κατευθύνονταν στην 
Κομοτηνή. Και σαν επικεφαλής θα έπρεπε, να διατάξω  «πυρ» 
εναντίον τους, εφόσον οι κυβερνητικοί αρνούνταν,  να 
σταματήσουν.  

Και τότε … ποιος ξέρει πόσα  και ποια θα ήταν τα θύματα!  
Ευτυχώς η εξέλιξη ήταν αυτή που  … ήταν! 
 
Μετά από δυο μήνες περίπου ήρθε, επιτέλους, η 

ευλογημένη ώρα της απόλυσης του Θανασάκου από το 
στρατό. 

 Ήταν 29 Φεβρουαρίου 1968.  
 
 
 

  



 140

  
  
  
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΧΙΙ.   

 
 ΝΕΕΣ     ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ 
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Δέκα μέρες δεν πέρασαν από την ημέρα απόλυσης από 

τις τάξεις του  στρατού και αντί ο Θανασάκος να ψάχνει για 
κάποια δουλειά, να απασχολείται, μέχρι να διοριστεί, έμπλεκε 
σε νέες περιπέτειες.  Η μητέρα του, η κυρά Νεράντζω, η οποία   
είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας, - πολλές φορές ενώ 
περπατούσε, παραπατούσε χωρίς λόγο και έπεφτε,-  κάποια 
μέρα   του λέει: 

-Γιε μου, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Πρέπει, να πάμε 
στην Αθήνα, να δούμε, τι  θ΄ απογίνω. Τα πόδια μου δεν με 
βαστούν πια. Πάμε στην Αθήνα. Εκεί   με τον αδελφό σου, τον 
Τριαντάφυλλο θα ψάξουμε, να βρούμε κανέναν γιατρό, να με 
κάνει καλά.  

Η αντίδρασή του Θανασάκου στην πρόταση ήταν η 
έκπληξη κατ΄ αρχήν και η δικαιολογημένη απορία στη 
συνέχεια, η οποία διατυπώθηκε άμεσα: 

- Και  με τι λεφτά, θα πάμε στην Αθήνα, ρε μάνα; 
-Δεν ξέρω. Ας πάμε και θα δούμε. 
 
Και πήγαν στην Αθήνα. Τα χρήματα  που είχε στη 

διάθεσή του ο Θανασάκος, ήταν γύρω στις τρεις χιλιάδες 
δραχμές και ήταν το τελευταίο μηνιάτικο, που είχε πληρωθεί 
ως ανθυπολοχαγός.   Αυτό το ποσόν είχε μείνει στα χέρια του, 
όχι γιατί   δεν μπόρεσε να το ξοδέψει, αλλά γιατί σκέφθηκε, 
ότι έπρεπε, να κρατήσει κάποιο ποσόν για χαρτζιλίκι, αφού 
απολυόταν και στο εξής δεν θα υπήρχε μηνιάτικο, ούτε σε 
σύντομο χρονικό διάστημα κάποια δουλειά από την οποία θα 
πληρωνόταν αλλά ούτε υπήρχε  και  πατέρας ή άλλος χορηγός, 
που θα «βόλευε» την κατάσταση.  
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Και  τα   αδέλφια;  Αυτοί   δεν  μπορούσαν,   να   
βοηθήσουν; Χωρίς αμφιβολία, όχι. Νιόπαντρος ο ένας, ο 
Χρήστος και με έσοδα ενός  μικρογεωργού της εποχής,  
δηλαδή  …  ανύπαρκτα ! Ο δε άλλος, ο Τριαντάφυλλος, 
μονόμισθος υπάλληλος του ΟΤΕ, με τριμελή οικογένεια και 
χωρίς δικό του σπίτι. 

Φτάνουν λοιπόν στην Αθήνα, ο Θανασάκος με την 
άρρωστη μητέρα  του, με μόνα εφόδια τις τρεις χιλιάδες, 
κάποιες συστατικές επιστολές του αδελφού της μητέρας του, 
του Κώστα. Λαγάκη και … την ορμή της νιότης! 

Τις πρώτες μέρες έμειναν προσωρινά στο σπίτι   του 
Τριαντάφυλλου. Ένα ισόγειο στην οδό Μενελάου, στα Άνω 
Πετράλωνα, σε μια μικρή αυλή, με ένα δωμάτιο και μια μικρή 
κουζίνα. Στην ίδια αυλή έμεναν κι άλλες δυο οικογένειες. Ο 
Τριαντάφυλλος έμενε εκεί με τη γυναίκα του και το μωρό 
τους, τη Μαρίνα. Οι χώροι ήταν μικροί. Κι όμως, εκεί 
εγκαταστάθηκαν κι ο Θανασάκος με τη μητέρα του, μέχρι  να 
βρουν  κάποιο άλλο σπίτι, κάπου κοντά, για να μείνουν   με 
την άρρωστη μάνα.  Το σπίτι βρέθηκε, εκεί κοντά στην οδό 
Τριών Ιεραρχών. Ήταν κι αυτό μικρό, παρόμοιο με του 
Τριαντάφυλλου. Ισόγειο σε αυλή ένα δωμάτιο και μια κουζίνα, 
σκέτη μούχλα. Δεν ήταν το ιδανικό σπίτι, αλλά το βαλάντιο 
δεν άντεχε για μεγαλύτερο σπίτι, άλλα έξοδα και … 
πολυτέλειες. Κι έπρεπε, να νοικιαστεί  σπίτι, γιατί η παραμονή   
στην Αθήνα προβλεπόταν μακροχρόνια. Οι πρώτες επισκέψεις 
της άρρωστης στους γιατρούς δεν είχαν κάποιο ουσιαστικό 
αποτέλεσμα ή θεραπεία. Έπρεπε, να γίνει η σωστή διάγνωση 
και η κατάλληλη  θεραπεία. Επισκέφθηκαν σχεδόν όλα τα  
κρατικά  νοσοκομεία της εποχής, «Ευαγγελισμό», 

«Αιγινίτειο», «Άγιος Σάββας», «Γενικό Κρατικό» Πειραιώς 
αλλά και  αρκετούς ιδιώτες γιατρούς. 

Μετά από ταλαιπωρία ενός μηνός και πλέον, τη σωστή 
διάγνωση την  έκανε ένας νευροχειρούργος καθηγητής που 
υπηρετούσε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο του Πειραιά, ο   
Κ. Βαττόπουλος, ο οποίος διατηρούσε και εξωτερικό ιατρείο 
στην οδό Ακαδημίας, στην Αθήνα. 

Ο  καθηγητής αυτός σε μια επίσκεψη στο ιατρείο του 
διαπίστωσε, ότι η αιτία της παράλυσης των κάτω άκρων,  που 
πρόσφατα είχε συντελεστεί, ήταν ένας  κακοήθης(;) όγκος στη 
σπονδυλική στήλη, ο οποίος πίεζε τα νεύρα με αποτέλεσμα 
την παράλυση των ποδιών. 

-  Και τώρα, τι κάνουμε γιατρέ;  
- Η λύση είναι μία, η εγχείρηση. Ήταν η απάντηση του 

καθηγητή.  Θα πάτε στο Κρατικό Πειραιώς και εκεί θα 
κάνουμε  την  επέμβαση. 

Πραγματικά, την επομένη πήγαν στα εξωτερικά ιατρεία 
του νοσοκομείου.  Εκεί την είδε και πάλι ο ίδιος γιατρός και 
είπε, ότι θα πρέπει, να γίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο, για να 
γίνει και η εγχείρηση.  

Αλλά, για να γίνει η εισαγωγή, θα έπρεπε, ο Θανασάκος 
να πάει στο διευθυντή του νοσοκομείου,   να εξασφαλίσει  
κρεβάτι, μια  και δεν υπήρχε  διαθέσιμο εκείνη την ημέρα, 
όπως έμαθε από το γραφείο κίνησης ασθενών του 
νοσοκομείου.  

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, στον οποίο πήγε ο 
Θανασάκος, αφού άφησε τη μητέρα του πάνω σε ένα ράντσο, 
στο διάδρομο,   τον δέχτηκε κι αυτός του εξήγησε,  ότι για τη 
θεραπεία της ασθενούς ήρθαν από την Κομοτηνή, όπου δεν 
υπήρχε η σχετική δυνατότητα και του ανέφερε την πρόσφατη  
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διάγνωση του νευροχειρούργου.  Επίσης, τον παρακάλεσε να 
βρεθεί το κρεβάτι, που χρειαζόταν για να χειρουργηθεί, 
οπωσδήποτε, η μητέρα του, ειδάλλως θα την έχαναν.   

 Αλλά, παρ΄ όλα τα παρακάλια, ο  κύριος διευθυντής 
στάθηκε ανένδοτος και   επαναλάμβανε διαρκώς, ότι δεν 
υπάρχει κρεβάτι και ότι θα έπρεπε, να επιστρέψουν πάλι στο 
σπίτι, στα Πετράλωνα και ότι  θα τους  ειδοποιούσε, όταν και 
αν άδειαζε κάποιο κρεβάτι.  

Η κατάσταση όμως, όπως  είχε εξηγήσει ο καθηγητής  
Βατόπουλος, ο γιατρός που συνέστησε την εγχείρηση, θα ήταν 
πλέον μη αναστρέψιμη, αν υπήρχε οποιαδήποτε αναβολή ή 
καθυστέρηση. 

Αφού  αντιλήφθηκε ο Θανασάκος, ότι ο   διευθυντής 
ήταν ανένδοτος, τον ευχαρίστησε ευγενικά, που τον δέχτηκε 
και βγήκε έξω από το νοσοκομείο. Φαίνεται, πως είχε έρθει η 
ώρα, να κάνει χρήση των συστατικών επιστολών και 
γνωριμιών του θείου του και αδελφού της μητέρας του,  του  
Κώστα Λαγάκη. Από ένα περίπτερο της γειτονιάς 
επικοινώνησε δια   τηλεφώνου  με τον τότε νομάρχη Πειραιά, 
τον αείμνηστο Καλογερόπουλο.   Ο Καλογερόπουλος, πριν 
τοποθετηθεί στον Πειραιά, είχε διατελέσει νομάρχης   στο 
Νομό Ροδόπης, στην Κομοτηνή.  Εκεί είχε αναθερμάνει τη 
σχέση που παλιότερα είχε με τον θείο του Θανασάκου, τον Κ. 
Λαγάκη, με τον οποίο γνωριζόντουσαν, επειδή βρέθηκαν, να 
είναι συμπολεμιστές στη Μέση Ανατολή   την εποχή του Β΄ 
Παγκοσμίου  Πολέμου.  

Στον   Καλογερόπουλο ο Θανασάκος εξήγησε την 
υπόθεση που τον απασχολούσε και τον παρακάλεσε  να 
βοηθήσει, να  βρεθεί το κρεβάτι στο νοσοκομείο. Ο   νομάρχης 
τον καθησύχασε, του είπε να γυρίσει στο νοσοκομείο και τον 

διαβεβαίωσε, ότι θα βρεθεί το κρεβάτι. Επίσης,   του είπε, να 
διαβιβάσει τα χαιρετίσματά του στο θείο του και ευχήθηκε 
περαστικά στη μητέρα του. 

Με αναπτερωμένο το ηθικό ο Θανασάκος μπήκε πάλι 
στο νοσοκομείο και κατευθύνθηκε στο διάδρομο, εκεί  που 
είχε αφήσει τη μητέρα του. Οποία έκπληξη! Η μητέρα του 
ήταν άφαντη! Μετά από αρκετή αναζήτηση τη βρήκε σε έναν 
ωραίο δίκλινο θάλαμο, συντροφιά με κάποια άλλη κυρία. Και 
θέλοντας να μάθει πώς βρέθηκε εκεί, τη ρώτησε.  

- Τι έγινε, ρε μάνα;   Πώς βρέθηκες εδώ; 
- Πού να στα λέω γιε μου. Μόλις έφυγες σχεδόν, κάποιες 

νοσοκόμες, φώναζαν στο διάδρομο:  
- Ποια είναι η κ. Παπατριανταφύλλου;  Και όταν τους 

είπα, ότι είμαι εγώ, με παρέλαβαν και με έφεραν εδώ. Μου 
έδωσαν και πιτζάμες. «Δόξα τω θεώ», εδώ είμαι καλά. Να 
γίνει κι η εγχείρηση κι ό,τι πει πάλι ο Θεός! Αλλά πες μου, τι 
έγινε και πώς βρέθηκε το κρεβάτι;  Εσύ δεν είπες,  ότι δεν 
υπάρχει;  

Ο Θανασάκος   εξήγησε τότε στη μητέρα του, τι είχε 
συμβεί. Και τελειώνοντας την άκουσε,  να λέει την   παροιμία, 
ότι «όποιος έχει τα γένια,  έχει και τα χτένια» κι εννοούσε, ότι 
όποιος έχει γνωριμίες, τα καταφέρνει καλλίτερα    με τη 
βοήθειά τους. 

 
Σε μια – δυο μέρες έγινε και η χειρουργική επέμβαση, η 

οποία πέτυχε και στην οποία ο καθηγητής Βατόπουλος, ο 
χειρούργος, που την έκανε, ακούστηκε, να λέει στους 
συναδέλφους του, όσους συμμετείχαν στην εγχείρηση.   
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- Κύριοι συνάδελφοι, απίστευτο κι όμως αληθινό! Όπως 
το είχα υποψιαστεί, να τος ο όγκος, που πίεζε τα νεύρα της 
γυναίκας και την παρέλυε! 

Και πράγματι, μετά  την επιτυχημένη εγχείρηση που 
έγινε,    και μετά τη διαπίστωση, ότι ο όγκος ήταν καλοήθης 
μαζί με κάποια φυσιοθεραπεία, σε λίγο καιρό, η κίνηση 
επανήλθε στα πόδια της κυρά Νεράντζως. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π. 
 

Η  παραμονή στην Αθήνα, της κυρά Νεράντζως  και του 
Θανασάκου, όπως προαναφέρθηκε, προβλεπόταν μεγάλη, 
εξαιτίας της ανάρρωσης. Θα διαρκούσε αρκετά   αλλά  ήταν 
άγνωστο πόσο.   Τα οικονομικά,   ήταν όχι απλώς 
περιορισμένα, ήταν  μάλλον  ανύπαρκτα και θα έπρεπε, κάτι 
να γίνει. Θα έπρεπε,  να βρεθεί  κάποια δουλειά. Να εργαστεί 
ο Θανασάκος για να βρεθούν οι πόροι προς το «ζην». 

Καιρός λοιπόν και πάλι, να επιστρατευτούν  οι γνωριμίες 
του θείου. Και πρώτα – πρώτα, μια και υπήρξε η πρώτη 
επαφή, έστω και τηλεφωνική, με τον   Καλογερόπουλο, το 
νομάρχη Πειραιώς, αυτή τη φορά θα έπρεπε, να γίνει 
προσωπική επίσκεψη στο γραφείο του.  

Πήγε  λοιπόν ο Θανασάκος στο νομάρχη, του θύμισε 
ποιος είναι,   του ανέφερε την εξέλιξη  της υγείας της μητέρας 
του, την   οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν και 
του ζήτησε, εφόσον ήταν εφικτό, να βοηθήσει, ώστε να βρεθεί 
κάποια εργασία, έστω και προσωρινή. 

-Και τι ξέρεις να κάνεις, παιδί μου; Ζήτησε να μάθει ο 
καλός νομάρχης. 

- Είμαι απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας, κ. 
Νομάρχα! 

- Α, μπράβο. Θα σε στείλω στην Ύδρα, σε ένα Δημοτικό 
Σχολείο, που μου ζητούν δάσκαλο. Θέλεις να πας; 

- Κύριε Νομάρχα, θα πήγαινα με μεγάλη μου χαρά, αλλά 
η μητέρα μου με χρειάζεται εδώ στην Αθήνα, γιατί θα πρέπει, 
να επισκεπτόμαστε καθημερινά το γιατρό, που την 
παρακολουθεί. Από την Ύδρα, θα είναι  αρκετά  δύσκολο, να 
γίνει κάτι τέτοιο. 
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-Καλά,   λέγει τότε ο   Καλογερόπουλος. Άφησε τα 
στοιχεία σου στην ιδιαιτέρα μου και ίσως εντός των ημερών 
βρεθεί κάτι  άλλο, εδώ στον Πειραιά. Πέρασε την άλλη 
εβδομάδα, να μάθεις, αν υπάρχει κάτι. 

Με κρύα καρδιά, ο Θανασάκος αφού ευχαρίστησε τον   
Καλογερόπουλο, την ίδια μέρα πήγε,  να βρει έναν άλλο φίλο 
του θείου του, που τότε ήταν Γενικός Διευθυντής του 
Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, του ΟΛΠ., τον   Γρηγόρη 
Ματζουράνη.  Κι αυτός συμπολεμιστής του στη Μέση 
Ανατολή και πολύ φίλος του. 

 Πήγε στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΠ, που βρίσκονται 
στην Ακτή Μιαούλη.   Έμαθε, πού βρισκόταν το γραφείο του 
Γενικού Διευθυντή  ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, εκεί του 
είπαν, ότι ήταν   και μπήκε στον προθάλαμο. Εκεί 
βρισκόντουσαν άλλα,  καμιά δεκαριά, άτομα που περίμεναν. 
Ήταν κάποιοι προϊστάμενοι τμημάτων και αρκετοί νεαροί, που 
μάλλον είχαν έρθει για την ίδια αιτία, δηλαδή να βρουν 
δουλειά. 

Κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα, κάποιος έμπαινε στο 
γραφείο του κ. Γενικού.   Ακολούθησε κάποιο σούσουρο. 
Όλοι, υπάλληλοι και επισκέπτες σηκώθηκαν όρθιοι και σε 
στάση σχεδόν προσοχής ακούστηκαν,  να λένε  με ένα στόμα: 

-Καλημέρα σας κύριε Γενικέ!    
-Καλημέρα σας, απάντησε χαμογελώντας αυτός. Να 

περάσουν πρώτα οι κύριοι τμηματάρχες και στη συνέχεια οι 
υπόλοιποι. 

- Μάλιστα κύριε Γενικέ, είπε κάποιος, ο οποίος φαίνεται, 
ήταν ο ιδιαίτερος του   Γενικού.  

Μέχρι να τελειώσει η συνεργασία του   Γενικού με τους 
τμηματάρχες,  ο Θανασάκος έπιασε κουβέντα με τους 
διπλανούς του.  

-Τι γίνεται, ρε παιδιά; Υπάρχουν δουλειές εδώ; Πώς τα 
βλέπετε; 

-Αν θέλει, ο μπάρμπας που είδες, έχει. Από πού είσαι, ρε 
φίλε; 

-Από την Κομοτηνή. Γιατί ρωτάς; 
-Από την Κομοτηνήήή;   Και περιμένεις, να βρεις εδώ 

δουλειά;  Και πώς βρέθηκες εδώ; 
 -Γιατί, ρε παιδιά; Τι έχει η Κομοτηνή; 
- Γιατί, εδώ, εμείς όλοι είμαστε από το Άστρος 

Κυνουρίας και είμαστε συμπατριώτες του κ. Γενικού. Και πάλι 
δεν πολυπιστεύουμε, να βρούμε δουλειά. Και περιμένεις, να 
βρεις δουλειά, εσύ από την Κομοτηνή; 

Ο Θανασάκος δεν θεώρησε σκόπιμο, να αποκαλύψει 
εκείνη την ώρα, πώς και γιατί βρέθηκε εκεί.  Αρκέστηκε,  να 
πει  στωικά.  

- Δε βαριέστε ρε παιδιά, ο καθένας με την τύχη του! 
‘Όταν ήρθε η σειρά του,   μπήκε μέσα,  αφού 

αυτοσυστήθηκε, ανέφερε στο Γενικό, ποιος τον στέλνει και τι 
ήθελε. Ο   Μαντζουράνης, ένας ευγενέστατος κύριος, αφού 
τον άκουσε προσεκτικά, του ζήτησε,  να καθίσει και τον 
ρώτησε, αν θα ήθελε,   να του προσφέρει  κάτι, καφέ ή 
αναψυκτικό. Επίσης, θέλησε να μάθει περισσότερα για το φίλο 
του,   τον Κώστα  Λαγάκη. 

Ο Θανασάκος, έχοντας στο νου του τα λεχθέντα του 
προθαλάμου και πιστεύοντας, ότι θα αποτελούσε μεγάλο 
θράσος, να πάρει κάτι από τα  προτεινόμενα,   απάντησε 
ευγενικά, ότι το μόνο που θα ήθελε εκείνη τη στιγμή, ήταν 
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δουλειά και μάλιστα, αν γινόταν, να άρχιζε την ίδια στιγμή. 
Αφού του εξήγησε, ότι εξαιτίας  της κατάστασης της μητέρας 
του, ήταν αδήριτη ανάγκη, να βρει αμέσως δουλειά και του  
διευκρίνησε, ότι δεν τον απασχολούσε το είδος της δουλειάς. 
Αρκεί,  να δούλευε. 

Ο   Γενικός, τότε, κάλεσε τον ιδιαίτερο και του έδωσε 
εντολή, ο Θανασάκος να πιάσει το συντομότερο δουλειά στο 
λιμάνι, στην  εκφόρτωση των πλοίων. Θα εργαζόταν ως 
σημειωτής, δηλαδή καταγραφέας των εμπορευμάτων κατά την 
εκφόρτωση των καραβιών στο λιμάνι. 

Ο ιδιαίτερος  μη γνωρίζοντας ποια ήταν η σχέση του   
Γενικού με  το Θανασάκο, -εξαιτίας του θείου του,- νόμισε, ότι 
είναι μια συνηθισμένη περίπτωση και  έτσι    είπε στο 
Θανασάκο, όταν βγήκε  από το γραφείο του   Γενικού. 

- Νεαρέ, πέρνα σε μια βδομάδα, να σου πω, αν υπάρχει 
κάποια  δουλειά. 

 Αυτός ευχαρίστησε, χαιρέτισε και έφυγε. 
Μόλις πέρασε η βδομάδα, να τος ο Θανασάκος μας  και 

πάλι στο γνωστό προθάλαμο του   Γενικού. Ρωτάει τον 
ιδιαίτερο, αν βρέθηκε δουλειά  και αν μπορεί, να αρχίσει. Ο 
ιδιαίτερος του απάντησε, ότι δεν βρέθηκε ακόμη. Θα πρέπει, 
να περιμένει, και ίσως την επόμενη εβδομάδα να υπήρχε 
δουλειά και για αυτόν. 

Η κατάσταση όμως δεν σήκωνε άλλη αναβολή. Τα 
οικονομικά του Θανασάκου ήταν σε απελπιστική κατάσταση. 
Βρισκόταν σε αδιέξοδο. Κάτι έπρεπε, να γίνει. Αλλά τι; 
Μάλλον έπρεπε, να επιστρατευτεί  το θράσος, που σε 
παρόμοιες περιπτώσεις επιβάλλεται ως συμπεριφορά και είναι  
και πολύ αποτελεσματικό. 

- Θα μπορούσα, κύριε, να δω τον κύριο Γενικό; Είπε 
ευγενικά   στον ιδιαίτερο. 

-Όχι, νεαρέ μου, σήμερα δεν μπορείτε. Περάστε, όπως 
σας είπα, την άλλη εβδομάδα. 

Ο Θανασάκος βλέποντας, ότι ο ιδιαίτερος ήταν 
ανένδοτος και δεν υπήρχε περίπτωση, να του επιτραπεί η 
είσοδος, με περίσσιο θράσος πλέον- τι είχε να χάσει; -  άρχισε,  
να φωνάζει δυνατά και να επιμένει, ότι θέλει,  να δει τον κ. 
Ματζουράνη. 

Οι δυνατές φωνές ακούστηκαν και μέσα στο γραφείο του 
Γενικού, οπότε για μια στιγμή εμφανίστηκε και ο ίδιος και 
απευθυνόμενος προς τον ιδιαίτερο του λέει. 

-Τι συμβαίνει εδώ; Τι φωνές είναι αυτές; 
Ο Θανασάκος τότε πήγε μπροστά  στο   Γενικό  και  του 

είπε.  
- Κύριε Γενικέ, ο κύριος από δω, δεν μου επιτρέπει, να 

σας δω. 
- Και τι θέλεις πάλι, νεαρέ μου φίλε;   Δεν έπιασες 

δουλειά; Έλα μέσα,  να μου πεις.  Ας έρθει, κύριε  
Αποστολόπουλε, μπορώ να τον δεχτώ, είπε απευθυνόμενος   
προς τον ιδιαίτερό του. Και στο εξής, αν δεν έχω άλλους 
επισκέπτες και επείγουσα εργασία, ο νεαρός μου φίλος  
μπορεί, να περνάει αμέσως και να με βλέπει. Έλα, παιδί μου. 
Πες μου, τι έγινε. 

- Κύριε Γενικέ. Ο κύριος ιδιαίτερος, προ ημερών που 
είχα ξανάρθει, μου είπε να περάσω σε μια βδομάδα, για να μου 
πει, πού θα δουλέψω. Περίμενα όλη τη βδομάδα και σήμερα, 
που ήρθα και τον ρώτησα, αν έχει δουλειά, μου επανέλαβε, ότι 
θα πρέπει  να περάσω ξανά την επόμενη εβδομάδα.  Εγώ, 
όμως δεν μπορώ, να περιμένω. Όπως σας έχω εξηγήσει, είμαι 
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εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου, τα έξοδα 
τρέχουν, τα λεφτά, που είχα, μου τελείωσαν και είμαι σε 
απόγνωση. 
         -Μη στενοχωριέσαι, παιδί μου. Από αύριο πιάνεις 
δουλειά. Αλήθεια, τι κάνει ο θείος σου, ο κύριος Λαγάκης;   
Έχεις νέα του;     Να του πεις πολλούς χαιρετισμούς από το 
συμπολεμιστή του, το Γρηγόρη.  
           Ως φαίνεται την ίδια στιγμή είχε πατήσει κάποιο 
κουδούνι, γιατί ξαφνικά εμφανίστηκε στην πόρτα ο ιδιαίτερός 
του. 

- Ορίστε, κ. Γενικέ. Τι επιθυμείτε; 
- Ο κ. Παπατριανταφύλλου, από αύριο, να πιάσει 

δουλειά!   
    
     Αυτό ήταν. Φαίνεται, πως κι ο άγιος θέλει φοβέρα. Ο 
ιδιαίτερος, αφού συνεννοήθηκε με κάποιον προϊστάμενο μιας 
υπηρεσίας,   εξήγησε στο Θανασάκο, πού θα δούλευε, από την 
επομένη.  
     Την επομένη, πράγματι, ο Θανασάκος έπιασε δουλειά στο 
πρώτο Λιμάνι της Χώρας, ως σημειωτής, δηλαδή καταγραφέας 
εμπορευμάτων ή «γραμματικός», όπως ήταν στη γλώσσα των 
αχθοφόρων. 

Η δουλειά στο λιμάνι δεν ήταν δύσκολη, αλλά με την 
ίδια ειδικότητα είχαν προσληφθεί κι άλλοι  πολλοί – τα 
πατριωτάκια – και έτσι  η δουλειά μοιραζόταν και δεν υπήρχε 
μεροκάματο κάθε μέρα, μιας και δεν υπήρχαν κάθε μέρα τόσα 
πλοία για εκφόρτωση. Έκανε τρία με τέσσερα μεροκάματα την 
εβδομάδα. Τα λεφτά ήταν λίγα, γι αυτό και πάλι  σκέφτηκε,  
να πάει στο μεγάλο προστάτη και φίλο του θείου, τον κύριο 
Γενικό.  Εξάλλου είχε και το ελεύθερο από τον ίδιο. 

Αυτή τη φορά ο ιδιαίτερος άλλαξε συμπεριφορά. 
Προφανώς θυμήθηκε, ότι ο Κομοτηναίος τα έχει καλά με τον   
Γενικό κι έτσι μόλις του ζήτησε, να τον δει, χωρίς δεύτερη 
κουβέντα του το επέτρεψε αμέσως.  

Ο   Γενικός,   γνωρίζοντάς τον πλέον, έσπευσε, να 
ρωτήσει. 

-Τι έχουμε Θανασάκη; Πώς πάμε; Τι κάνει ο θείος σου, ο 
κύριος Λαγάκης;  Η μητέρα σου, είναι καλύτερα; 

-Πολύ  καλά, κ. Γενικέ, ευχαριστώ. Έχετε και τους 
χαιρετισμούς του θείου μου. Και η μητέρα μου έκανε την  
εγχείρηση, καλά πάει, αλλά θα πρέπει, να μείνει για αρκετό 
καιρό εδώ, να την παρακολουθεί ο γιατρός, που την εγχείρησε. 
Και τα έξοδα τρέχουν.  

-Τι έγινε, δεν σου φτάνουν τα λεφτά; 
- Όχι κύριε Γενικέ. Και τούτο, επειδή την εβδομάδα 

κάνω τρία με τέσσερα μεροκάματα. Έχω ενοίκιο, φάρμακα 
συν  τα υπόλοιπα έξοδα, τα χρήματα που παίρνω δεν φτάνουν, 
παρά την αιματηρή οικονομία που κάνω. 

-Εντάξει  παιδί μου, πες τον ιδιαίτερό μου, να πάρει το 
λογιστήριο και να τους πει, ότι από αύριο προστίθεσαι στο 
εκεί προσωπικό.  Θα εργάζεσαι εκεί. 

Και με την παρέμβαση αυτή ο Θανασάκος άρχισε, πλέον, 
να εργάζεται επί καθημερινής βάσεως στο ταμειακό, το τμήμα 
που ασχολούνταν με οικονομικές δοσοληψίες των διαφόρων 
πλοιοκτητών, τα τέλη ελλιμενισμού των πλοίων κ. λ. π.  

Εδώ, αξίζει να γίνει μια παρένθεση και να αναφερθεί    
κάτι, που τότε  στο Θανασάκο έκανε τρομερή εντύπωση.   

 
Όπως προαναφέρθηκε, το  Ταμειακό Τμήμα ήταν τμήμα 

που ασχολούνταν συν τοις άλλοις και με την είσπραξη των 
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τελών ελλιμενισμού των πλοίων, δηλαδή κάτι ανάλογο με τα   
τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Βεβαιώνανε, δηλαδή, τα 
δικαιώματα στάθμευσης των καραβιών στο λιμάνι. Υπήρχαν 
και τότε -ανέκαθεν υπάρχουν-  και καλοπληρωτές και 
κακοπληρωτές. Κι εδώ ήταν το μεγάλο και ακαταλαβίστικο 
φαινόμενο, για το Θανασάκο, που του προξένησε τη  μεγάλη 
εντύπωση.  

Υπήρχαν κακοπληρωτές, που επειδή δεν πλήρωναν, το 
Τμήμα    εξέδιδε εντάλματα προσωποκράτησης με την εντολή, 
να εκτελεστούν από τα αρμόδια όργανα,  εφόσον δεν   
εξοφλούνταν τα χρέη τους.  

Και ιδού το περίεργο! Υπήρχαν περιπτώσεις μεγαλο-
εφοπλιστών, οι οποίοι, ενώ δεν εξοφλούσαν τα τέλη 
ελλιμενισμού για πλοία, που ήδη είχαν και έβγαινε ένταλμα 
προσωποκράτησης γι αυτά, υπήρχαν πληροφορίες και όχι  
ψευδείς, ότι αυτοί  οι ίδιοι προέβαιναν στην καθέλκυση νέων 
πλοίων!  

Τα κόλπα του «κεφαλαίου»! Κλείνει η παρένθεση. 
 
Τώρα με περισσότερη σιγουριά για το μέλλον και παρά 

τις όποιες αντιξοότητες, που και πάλι αντιμετώπιζε ο 
Θανασάκος, συνέχισε να εργάζεται επί καθημερινής πλέον 
βάσεως στον ΟΛΠ, μέχρι και την 20η  Δεκεμβρίου 1968. 

Η ημέρα εκείνη ήταν μεγάλη για το  Θανασάκο, γιατί 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο διορισμός του  ως διδασκάλου, στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση,  στο νομό Ροδόπης.  

Αν και υπήρξαν διλημματικές  σκέψεις, για το αν θα 
έπρεπε, να διοριστεί ως δάσκαλος   ή να παραμείνει στον 
ΟΛΠ, όπου δεν ήταν μόνιμος υπάλληλος, υπήρχε όμως 
προοπτική μονιμοποίησης και η σιγουριά του αμετάθετου για 

μια ζωή   - άπιαστο όνειρο πολλών υπαλλήλων- στην 
πρωτεύουσα της Ελλάδος, τελικά επικράτησε η απόφαση του 
διορισμού του στη δημόσια εκπαίδευση και η αναχώρηση και 
επιστροφή του στα πάτρια εδάφη. 
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ΞΑΝΑ  ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
 
Παραμονή Χριστουγέννων γίνεται το ταξίδι της 

επιστροφής. Ευτυχώς η  κυρά – Νεράντζω, η μητέρα του,  
τώρα είναι πλέον καλύτερα. Η υγεία της μέρα με τη μέρα 
βελτιώνεται, το βάδισμά της γίνεται πιο σταθερό και η 
αισιοδοξία της πλέον για το μέλλον επανήλθε. Εξάλλου μόλις 
πέρασε τα πενήντα της. Είναι ακόμα νέα και η κράση της, 
παρά την περιπέτεια που πέρασε, είναι γερή και αντέχει. 

 Αλλά και για έναν ακόμη λόγο είναι χαρούμενη. Ο 
μικρότερός της γιος διορίστηκε και έλυσε το οικονομικό του 
πρόβλημα. 

Πραγματικά, μετά τις χριστουγεννιάτικες γιορτές και 
στις 14 Ιανουαρίου 1969 παρουσιάστηκε στην επιθεώρηση 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην Κομοτηνή, ορκίστηκε και του 
ανατέθηκε, να πρωτοδιδάξει στο μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο 
Παγουρίων. Τα Παγούρια είναι ένα χωριό στα νότια   του 
νομού Ροδόπης. 

Στη νέα του θέση τον ακολούθησε και η μητέρα του. 
Ήθελε, λέει,  να μείνει μαζί του,     να τον περιποιείται, να   
φροντίζει  το φαγητό του και την καθαριότητα. 

Αν και η παραμονή σ’ αυτό το χωριό θα ήταν ολιγόμηνη, 
εγκατασταθήκανε στο σπίτι, που υπήρχε  δίπλα στο σχολείο,   
ειδικά για το δάσκαλο –ευτυχώς-  και έτσι     γλίτωνε και το 
ενοίκιο. 

Η θητεία του σε αυτό το σχολείο ήταν προσωρινή. Ήταν 
μόνο για κείνη τη σχολική χρονιά. Την επόμενη θα έπρεπε, να 
διδάξει σε άλλο σχολείο, στην οργανική του  θέση.  

Η χρονιά εκείνη κύλησε γρήγορα και ομαλά. Το μόνο 
που μπορεί, να αναφερθεί για την περίοδο αυτή, είναι ένα 
γεγονός, κάποιο επεισόδιο, το οποίο φαίνεται στο παρελθόν 
συνέβαινε τακτικά, ως κάτι συνηθισμένο,  που όμως για το 
χαρακτήρα του Θανασάκου  ήταν απαράδεκτο.  

Τι συνέβη;   
Ένα απόγευμα, ως δάσκαλος πλέον στο Δημοτικό 

Σχολείο Παγουρίων, είδε από το παράθυρο του σπιτιού, που 
σημειωτέον, ήταν στην αυλή του σχολείου, ένα μαθητή, να 
κατευθύνεται προς την κατοικία του δασκάλου   και να  
μεταφέρει με αρκετή δυσκολία,  παρά του ότι ήταν εύσωμος, 
έναν τεράστιο δίσκο, που περιείχε πολλά τρόφιμα και μάλιστα 
σε μεγάλες ποσότητες.  

Ιδού τι περιείχε ο δίσκος:  Ένα καθαρισμένο κοτόπουλο, 
δυο - τρία κιλά φασόλια, ένα μεγάλο κομμάτι τυρί, ένα 
σακουλάκι   με τραχανά   και  ένα  με … χυλοπίτες. Ο 
δάσκαλος ξαφνιάστηκε, όταν είδε όλα αυτά τα καλά του 
«Αβραάμ και του Ισαάκ». 

-Γιαννάκη, τι είναι αυτά;  
-Τα στέλνει ο πατέρας μου, κύριε! 
-Και γιατί, Γιαννάκη; 
-Δεν ξέρω, κύριε. Έτσι κάναμε και στον προηγούμενο 

κύριο! 
Ο νέος δάσκαλος, φαίνεται ήταν αγνός και ανιδιοτελής 

και το θεώρησε δωροδοκία, να πάρει τα προσφερόμενα. Γατί, 
αλλιώς, δεν εξηγείται  η αντίδρασή του. Πίστεψε, ότι θα τον 
τάιζαν οι χωρικοί,  κάτι που γινόταν στα δικά του σχολικά 
χρόνια και θυμήθηκε, πως το δικό του δάσκαλο τον τάιζε το 
χωριό και πως κάποιες φορές, κάποιες νοικοκυρές ερχόταν σε 
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δύσκολη θέση,   όταν έπρεπε, να πάνε φαγητό στο δάσκαλο 
και δεν είχαν.  

Έχοντας, λοιπόν, κατά νουν εκείνη την εμπειρία αλλά 
και θεωρώντας, ότι ίσως με την αποδοχή  των προσφερομένων    
υποχρεωνότανε σε κάποιους,   θεώρησε την ενέργεια του 
μαθητή ως δωροδοκία. 

Παρ’ όλα αυτά για πρώτη και τελευταία φορά παρέλαβε 
τα «δώρα», αλλά την επομένη,   μετά την πρωινή προσευχή, 
ενώπιον όλων των μαθητών, χωρίς να αναφερθεί σε ονόματα 
στηλίτευσε το γεγονός και  απείλησε με τιμωρία, όποιον 
τολμήσει στο εξής, να επαναλάβει παρόμοια χειρονομία.  Και 
πράγματι ήταν η τελευταία. Αλλά έφταιγε ο μαθητής, οι γονείς 
του ή μήπως κάποιος άλλος το είχε απαιτήσει  παλαιότερα και 
η ανάγκη έγινε φιλοτιμία από τους χωρικούς; 

Άλλοι καιροί  άλλα ήθη!  
 
Με τη λήξη εκείνης της σχολικής χρονιάς ο επιθεωρητής 

του, ο κ. Ελευθερόπουλος τον κάλεσε και τον ρώτησε:    
-Παπατριανταφύλλου,   θέλεις, να πας και να προσφέρεις 

τις υπηρεσίες σου ως βοηθός διαχειριστή, για μια 
κατασκηνωτική περίοδο, στις  μαθητικές κατασκηνώσεις της 
Μαρώνειας;  

Ο  Θανασάκος, λόγω χαρακτήρα, αλλά και από  σεβασμό 
και   φόβο, του νεοδιόριστου προς τον προϊστάμενό του, τον 
επιθεωρητή, απάντησε θετικά. Αυτή όμως η ανιδιοτελής, όπως 
νόμιζε, προσφορά εργασίας, λειτούργησε ανταποδοτικά και 
αποδείχτηκε αρκετά    ωφέλιμη για την περαιτέρω 
δημοσιοϋπαλληλική του καριέρα. Και τούτο, επειδή ο ίδιος  ο 
επιθεωρητής,   αξιολόγησε  ως θετική  προσφορά την ενέργειά 

του και για επιβράβευση τον τοποθέτησε σε σχολείο που 
βρισκόταν κοντά στην   πόλη.   

Το σημαντικό αυτό γεγονός, βέβαια,   σήμαινε για το 
νεαρό δάσκαλο, ότι  στο μέλλον δεν θα υπήρχε πλέον 
περίπτωση, να τοποθετηθεί σε απομακρυσμένο σχολείο της 
ορεινής Ροδόπης. 

Κι αυτό ήταν το μεγάλο του κέρδος. 
Και πράγματι, η πρώτη οργανική  του θέση ήταν στο 

μειονοτικό σχολείο του Τυχηρού, χωριού στα ΒΑ της 
Κομοτηνής, που απέχει μόλις οκτώ χιλιόμετρα από την πόλη. 
Το γεγονός υπήρξε αναμφισβήτητα ανέλπιστο για το 
νεοδιόριστο δάσκαλο, όταν άλλοι συνάδελφοί του 
τοποθετούνται για πρώτη φορά σε θέσεις – σχολεία  τελείως  
απομεμακρυσμένα και δυσπρόσιτα! 

Το Τυχηρό αποδείχτηκε   πραγματικά τυχερό, γιατί μετά 
από ένα σχολικό έτος  όταν ζήτησε απόσπαση για τα σχολεία 
του Εξωτερικού τα κατάφερε, να αποσπασθεί   στο μονοθέσιο 
απογευματινό σχολείο της κωμόπολης MAULBRONΝ, στη 
Βάδη Βυρτεμβέργη   της Δυτικής, τότε, Γερμανίας,.  

Το MAULBRONΝ ήταν μια κωμόπολη με 3-4 χιλιάδες 
κατοίκους, με αρκετά εργοστάσια και πολλούς μετανάστες. Το 
σχολείο λειτουργούσε ως μονοθέσιο ανεξάρτητο 
απογευματινό.     Είχε όλες τις τάξεις, αλλά σε αυτό δεν 
διδάσκονταν όλα τα μαθήματα, επειδή τα παιδιά το πρωί 
παρακολουθούσαν το γερμανικό σχολείο, όπου διδάσκονταν 
όλα τα μαθήματα. Στο  ελληνικό σχολείο διδάσκονταν μόνον 
τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, της 
γεωγραφίας, των θρησκευτικών κατά το επίσημο πρόγραμμα 
και με ευθύνη του Έλληνα δασκάλου και τα μαθηματικά.   
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Η τριετία 70 – 73, τόσο διήρκεσε η απόσπαση στη 
Γερμανία, πέρασε χωρίς να συμβεί  κάτι ιδιαίτερο. Το μόνο 
που θα πρέπει να μνημονευθεί  είναι η επιθυμία της μητέρας 
του, της κυρά – Νεράντζως,  να τον ακολουθήσει στη 
Γερμανία. 

Και πραγματικά, μετά την εγκατάστασή του εκεί τον 
Σεπτέμβριο του 1970, η μητέρα του πήγε στη Γερμανία, 
παραμονές Χριστουγέννων.  

Η παραμονή της εκεί  υπήρξε χρήσιμη, γιατί ετοίμαζε το  
φαγητό και   φρόντιζε για τη λάτρα του σπιτιού.  Αλλά ο 
μισθός, εξαιτίας των διακοσίων «μάρκων», που έπρεπε να 
καταβάλλει ο Θανασάκος σε γερμανικό ασφαλιστικό φορέα, 
για την έξτρα ασφαλιστική της κάλυψη,  δεν έφτανε, αφού η 
«Μαμά Ελλάς»  έδινε στο δάσκαλο  μόνον επτακόσια 
«μάρκα» μηνιάτικο.  Και τα υπόλοιπα που μένανε ήταν πολύ 
λίγα για να συντηρήσουν μια οικογένεια, έστω και με πολλές 
οικονομίες. 

Αντιμετωπίζοντας λοιπόν αυτή την κατάσταση, είδαν 
μάνα και γιος, ότι  υπήρχε πρόβλημα και ότι  η παραμονή της 
κυρά Νεράντζως στη Γερμανία  ήταν δύσκολη.  Και  ο 
Θανασάκος  την επόμενη χρονιά πήγε μόνος  του στο 
MAULBRONN.  

Πολλοί, ίσως, να έχουν αμφιβολίες για τα παραπάνω, 
επειδή μπορεί, να άκουσαν ή να έχουν άλλες πληροφορίες, για 
μεγαλύτερες αμοιβές και διπλομισθίες των δασκάλων της 
Γερμανίας. Οι αμφιβολίες  αυτές οποιουδήποτε αίρονται πολύ 
εύκολα, όταν πληροφορηθεί, ποιο ήταν τότε το καθεστώς και 
πώς  λειτουργούσαν τα σχολεία, στα διάφορα ομόσπονδα 
κρατίδια της Δυτικής Γερμανίας και ποιες οι αμοιβές των 
Ελλήνων δασκάλων.   

  Υπήρχαν τότε δύο τύποι σχολείων για τους αλλοδαπούς 
μαθητές   στη χώρα αυτή. Υπήρχαν τα εντεταγμένα στο 
γερμανικό δημόσιο  σχολεία, πρωινής βάρδιας, στα οποία οι 
Έλληνες δάσκαλοι αμείβονταν,  όπως οι Γερμανοί συνάδελφοί 
τους  και έπαιρναν από 1000 – 3000 «μάρκα» μηνιαίως, 
ανάλογα σε ποιο ομόσπονδο κρατίδιο υπηρετούσαν  και τα 
ανεξάρτητα  απογευματινά σχολεία ή τάξεις, που δεν είχαν 
καμιά σχέση με το γερμανικό σχολείο, όπου οι δάσκαλοι 
έπαιρναν το σταθερό μηνιάτικο των επτακοσίων γερμανικών 
μάρκων. Και ο μισθός αυτός καταβαλλόταν μέσω της 
ελληνικής πρεσβείας της Βόννης.  

Επειδή υπήρξαν πολλά παράπονα από τους δασκάλους 
των διαφόρων περιοχών στους αρμόδιους για αυτή την 
ανισότητα των αμοιβών το   Υπουργείο Παιδείας   και η 
Ελληνική Πολιτεία  ανακοίνωσαν κάποια στιγμή, ότι  οι 
μισθοί  των από το ελληνικό δημόσιο αμειβόμενων 
εκπαιδευτικών, όπου κι αν υπηρετούν, Αγγλία, Αυστραλία, 
Σαουδική Αραβία Αφρική και αλλαχού,  θα ανέρχονται στο 
ύψος των 900 δολαρίων Αμερικής.  

Η χαρά και η ικανοποίηση όσων υπηρετούσαν στη 
Γερμανία και έπαιρναν τα επτακόσια «μάρκα»  εκδηλώθηκε με 
αρκετά   συναδελφικά τραπεζώματα. Η χαρά όμως αυτή δεν 
κράτησε για πολύ, γιατί  τα σκαμπανεβάσματα στην ισοτιμία  
δολαρίου – μάρκου πολύ γρήγορα   προσγείωσαν τους 
εκπαιδευτικούς και τελικά  το μηνιάτικο ήταν γύρω στα 850 
μάρκα.  

Αλλά και πάλι  οι μισθοί αυτοί  ήταν μόνον  για τους 
εκπαιδευτικούς  των ανεξάρτητων σχολείων ή των 
απογευματινών τάξεων  κι όχι για τους εντεταγμένους. Αυτοί  
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συνέχιζαν να αμείβονται με παχυλές αμοιβές σύμφωνα με τα 
ισχύοντα στο γερμανικό δημόσιο. 

Η παραμονή στη Γερμανία κράτησε μόνον τρία σχολικά 
έτη, αν και  υπεβλήθη αίτηση για παράτασή της.  Αλλά, ως 
φαίνεται, αφού δεν υπήρχε κάποιο «δόντι» ή «μέσον»,  η 
απόσπαση έπρεπε να διακοπεί, όπως κι έγινε. Τον Ιούλιο του 
1973 ο Θανασάκος έλαβε το έγγραφο της μη ανανέωσης της 
απόσπασης. 

 Και επέστρεψε στην Ελλάδα. 
 Εδώ πιθανόν κάποιος να υποστηρίξει, ε! καλά! Και πώς  

έγινε η πρώτη απόσπασή   στο Εξωτερικό,  χωρίς «βίσμα»; 
Και όμως έγινε! Με μια απλή υπηρεσιακή αίτηση, χωρίς 

μεσάζοντες ή κάποια υποστήριξη και μόνη αρωγό την 
συγκυρία.  Και συγκυρία ήταν το γεγονός, ότι  τότε, όπως   
είχε ανακοινωθεί, στη Γερμανία, σε πολλές σχολικές γιορτές 
γινόντουσαν   επεισόδια από αντιστασιακούς που αντετίθεντο  
στο ελληνικό χουντικό καθεστώς, πολλούς προσκείμενους στο 
ΚΚΕ, που με τον τρόπο αυτό ήθελαν, να αντιπολιτευθούν την 
τότε ελληνική  κυβέρνηση.  

Για να αντιμετωπιστούν, λοιπόν, αυτά τα επεισόδια, το 
ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε, όπως ελέχθη τότε, 
να στείλει  νέους δασκάλους, ανύπανδρους,  χωρίς δηλαδή 
οικογενειακές υποχρεώσεις.  Και  τούτο για να είναι 
απερίσπαστοι στα καθήκοντά τους, και να μην φοβούνται μην 
πάθει κάτι η οικογένειά τους. Μέσα σε αυτούς, τους 
ανύπανδρους,  η μπόρα πήρε και το Θανασάκο, που εκείνη την 
εποχή ήταν «ελεύθερος»  και κατά την εγκύκλιο του 
υπουργείου κατάλληλος για απόσπαση στα σχολεία του 
Εξωτερικού.   

Κι εδώ σημειώνεται, ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά στα 
εκπαιδευτικά χρονικά, που μαζί με το Θανασάκο   στάλθηκαν  
στο Εξωτερικό και άλλοι  7 ή 8 ακόμη δάσκαλοι από το νομό 
Ροδόπης! Το ίδιο συνέβη φυσικά και σε κάποιους  άλλους 
νομούς, γιατί δεν ήταν δυνατόν, να βρεθούν τόσοι διορισμένοι 
δάσκαλοι «ελεύθεροι»,  μόνον από την «Παλιά Ελλάδα»,  
όπως είχε το προνόμιο και γινόταν μέχρι τότε, για να 
καλύψουν τις   ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό των σχολείων 
του  εξωτερικού!  
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Η  επιστροφή στην Ελλάδα σηματοδοτούσε μια νέα 

περίοδο  στη ζωή του Θανασάκου. Ήταν καιρός πλέον,  
εφόσον τώρα  δεν υπήρχε κάτι άλλο, που θα είχε  να κάνει, να 
φροντίσει, να κάνει οικογένεια.  

Επιστρέφοντας  από το εξωτερικό έφερε  μαζί του ένα 
επιβατικό αυτοκίνητο τύπου OPEL  και αυτό  έγινε με    πολλή 
προσπάθεια και αρκετή οικονομία.  

Ξαναγύρισε στην παλιά οργανική του θέση, στο Τυχηρό 
και η προσωπική του  ζωή κυλούσε ήρεμα, ρουτινιάρικα  και 
χωρίς   ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, αν εξαιρέσουμε το μόνο 
ουσιαστικό ενδιαφέρον, που υπήρχε, αυτό της αναζήτησης  της 
μέλλουσας συμβίας.  Και φάνηκε, ότι είχε έρθει η ώρα και η 
κρίσιμη απόφαση πάρθηκε, όταν  έγινε η γνωριμία με την 
υποψήφια και μελλοντική σύζυγό του, την εκ Ν. 
Σιδηροχωρίου Κομοτηνής νηπιαγωγό Σοφία Μενή.  

Η  ανεπίσημη σχέση, μετά την πρώτη γνωριμία, κράτησε 
περίπου τέσσερις μήνες.  Γνωρίστηκαν το Σεπτέμβρη του 1974 
και την 1η  Ιανουαρίου 1975  έγιναν οι αρραβώνες.  Και τι 
αρραβώνες! 

Η βραδιά θύμιζε πολύ τη βραδιά της 13ης Δεκεμβρίου 
1967, με τα γνωστά επεισόδια, αλλά μόνον ως προς την 
κακοκαιρία.  

Και για του λόγου το αληθές, ας κρίνει ο αναγνώστης, αν 
υπήρξαν ομοιότητες και πόσες. 

  Πρωτοχρονιά 1975. Είχε βραδιάσει.   Η βροχή κι οι 
θυελλώδεις άνεμοι δεν έλεγαν   να κοπάσουν. Κι όμως,  η 
απόφαση μιας και είχε ληφθεί,    ο αρραβώνας δεν μπορούσε, 
να αναβληθεί.  Με συνοδεία  τη μητέρα του, την κυρά – 
Νεράντζω, τον αδελφό του, Χρήστο και τη σύζυγό του 

Σταυρούλα καθώς και τον αδελφό της μητέρας του, τον 
Κώστα Λαγάκη με τη σύζυγό του, ο οποίος θα παραβρισκόταν 
και ως κουμπάρος, ξεκίνησαν κατά τις δέκα το βράδυ, 
Παραμονή Πρωτοχρονιάς  με δύο αυτοκίνητα, να πάνε από το 
Ροδίτη στο Νέο Σιδηροχώρι.   

Η καταρρακτώδης βροχή και οι θυελλώδεις βοριάδες, 
που μαίνονταν από νωρίς, τώρα είχαν κάπως κοπάσει.    Η 
κίνηση στους δρόμους, λόγω και της βραδιάς ήταν 
περιορισμένη.  Η μετάβαση,    όμως, αποδείχτηκε αρκετά 
περιπετειώδης, εξαιτίας των άσχημων καιρικών φαινομένων, 
που προηγήθηκαν, έγινε δε, ξαφνικά μετά την Κομοτηνή 
επικίνδυνη, επειδή ξανάρχιζε ο θυελλώδης βοριάς  και η 
δυνατή βροχή. Και κάπου εκεί στο δρόμο Κομοτηνής - Ν. 
Σιδηροχώρι, μετά τα νεκροταφεία, βρήκαν πάνω στο δρόμο 
τους ξεριζωμένους τεράστιους κορμούς και σπασμένα κλαδιά 
από λεύκες.  

Ευτυχώς, είδαν τα εμπόδια,  πρόλαβαν και σταμάτησαν 
έγκαιρα. Και έτσι, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή κάποιο 
μοιραίο.   Ο αδελφός του, ο Χρήστος, βλέποντας  τον τεράστιο 
κορμό, που κείτονταν στο οδόστρωμα, θέλησε να   πειράξει το 
Θανασάκο: 

-Πού πάμε, ρε αδερφέ;  Άιντε, να γυρίσουμε πίσω. Δεν 
βλέπεις, ότι ακόμη και ο καιρός δεν θέλει  απόψε, να  
«σκλαβωθείς»;  

- Έλα, τώρα, να μετακινήσουμε τον κορμό της λεύκας 
από τη μέση του δρόμου και άσε τις προφητείες, του απάντησε 
αυτός στο ίδιο  ύφος, κατεβαίνοντας πρώτος από το 
αυτοκίνητο. 

Κάπως δύσκολα,   αλλά τελικά κατάφεραν και 
μετακίνησαν έναν τεράστιο κορμό και κάποια κλαδιά και έτσι 
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ελευθέρωσαν το οδόστρωμα και η κίνηση προς τον προορισμό 
τους δεν είχε άλλα απρόοπτα ή εμπόδια. 

Κι όμως, η βραδιά και πάλι τους επιφύλαξε  και άλλη 
έκπληξη. Την ώρα που επρόκειτο, να ανταλλάξουν τις βέρες 
έσβησαν τα φώτα! Η κακοκαιρία είχε κάνει και πάλι  το θαύμα 
της! Προκλήθηκε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω 
βλάβης κάποιου υποσταθμού της ΔΕΗ. Εδώ, όμως, φάνηκε η 
προνοητικότητα της μητέρας της μέλλουσας συζύγου του 
Θανασάκου και της αδελφής της, οι οποίες προνόησαν, να 
υπάρχουν και άναψαν   τις λάμπες    πετρελαίου, που 
ανέσυραν από τις αποθήκες του σπιτιού αλλά και της γειτονιάς 
και έτσι η ατμόσφαιρα έγινε πιο ειδυλλιακή. 

Και ο αρραβώνας έγινε, παρά τις αντιξοότητες του 
καιρού και τα εμπόδια   της ΔΕΗ. Μια άλλη ζωή άρχιζε πλέον 
για το Θανασάκο. Τον ίδιο χρόνο, τον Ιούνιο έγινε ο γάμος και 
το Δεκέμβριο γεννήθηκε και η πρώτη κόρη, η Νεραντζούλα. 

 Η χαρά της γιαγιάς – Νεράντζως, της μητέρας του, ήταν 
απερίγραπτη. Επιτέλους άκουγε το όνομά της  στο πρώτο παιδί 
του μικρού της γιου.  

Το πρώτο σπίτι που νοίκιασε το ζεύγος για να  μείνει,  
βρισκόταν στην οδό Γ. Κονδύλη, στην Κομοτηνή, απέναντι 
από την τότε Δημοτική Βιβλιοθήκη, το σημερινό  Δημοτικό 
Θέατρο.  Τα οικονομικά της νέας οικογένειας λόγω και των  
πρόσθετων οικογενειακών βαρών,  ήταν περιορισμένα  και  για 
να συνεισφέρει η σύζυγος στον οικογενειακό κορβανά, 
αποφάσισε να εργαστεί. Εξάλλου γι αυτό είχε σπουδάσει. Και 
έπιασε δουλειά, ως νηπιαγωγός στον Παιδικό Σταθμό της 
Γρατινής, ένα κεφαλοχώρι κοντά στην Κομοτηνή, όπου   
εργάστηκε  για κάποιο χρονικό διάστημα.  Επειδή, όμως,  το 
ημερήσιο πρόγραμμα  ήταν αρκετά βεβαρημένο,  άρχιζε το 

πρωί στις οκτώ και σχολνούσε στις τέσσερις το απόγευμα, αν 
και το αντικείμενο εργασίας της  ήταν παρεμφερές, η Σοφία, 
που εργαζόταν ως νηπιαγωγός, τώρα ήταν  και μικρομάνα,   
δεν ήταν ευχαριστημένη  ούτε από τη φύση της εργασίας αλλά 
ούτε κι απ΄ το ωράριο, γι αυτό και  υπέβαλε δικαιολογητικά 
στο Υπουργείο Παιδείας και περίμενε  μόνιμο διορισμό.  

Πραγματικά, στις 30 Νοεμβρίου του 1976  η Σοφία  
διορίζεται στη Δημόσια Εκπαίδευση, ως νηπιαγωγός πλέον,  
στο νομό Έβρου, στην Επαρχία Ορεστιάδας. Τοποθετείται στο 
7ο νηπιαγωγείο της  Ορεστιάδας, όπου πάει  μετά την 
Πρωτοχρονιά και πιάνει δουλειά. Εν τω μεταξύ είναι  έγκυος, 
στο δεύτερο παιδί της.  

Η οικογένεια  με τα νέα δεδομένα χωρίστηκε στα δύο. Ο 
Θανασάκος, η πρώτη κόρη με την πεθερά παραμένουν στο 
σπίτι της Κομοτηνής και η Σοφία πάει στον Έβρο, στο 7ο 
Νηπιαγωγείο,  στη Σαγήνη  της Ορεστιάδας.   

Από την πρώτη κιόλας μέρα γίνονται πολλές  
προσπάθειες  με αιτήσεις στην υπηρεσία και το Υπουργείο 
Παιδείας, για μετάθεση στο νομό Ροδόπης και  για την 
επανένωση της οικογένειας. Επιστρατεύονται γνωστοί, φίλοι, 
βουλευτές κι όμως άκαρπες όλες οι προσπάθειες! Τελικά ή 
μετάθεση έρχεται απρόσμενα και με την συνδρομή   ενός 
ανθρώπου  και σε χρόνο που δεν την περίμεναν.    Η μετάθεση 
της Σοφίας από την Ορεστιάδα στην Κομοτηνή 
πραγματοποιείται με τη μεσολάβηση ενός υπαλλήλου της 
καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής!    

Και ιδού πως συνέβη. 
Μια μέρα ο Θανασάκος συζητούσε το πρόβλημά του με 

τον κυρ -Μιχάλη, ένα συμπαθή μεσήλικα κύριο, στο τέρμα της 
οδού Βενιζέλου, από τον οποίο προμηθευόταν το καθημερινό 



 156

καρβέλι, από το   πρατήριο άρτου που είχε, εκεί δίπλα στη 
Λέσχη Κομοτηναίων.  Κάποια στιγμή πέρασε έξω από το 
πρατήριο ένας γηραλέος κύριος, ο κυρ- Θόδωρος, ένας 
υπάλληλος του Δήμου Κομοτηνής.  Ο κυρ Μιχάλης   λέει τότε 
στο  Θανασάκο.  

-Τον κύριο, που περνάει απέναντι, τον γνωρίζεις;  Αυτός 
ρίχνοντας μια ματιά είδε, ότι του ήταν τελείως άγνωστος. 
Κοίτα, συνεχίζει ο κυρ Μιχάλης. Αυτός που βλέπεις είναι βίος 
και πολιτεία. Έχει γνωστούς με όλες τις καταστάσεις και 
νομίζω, ότι μπορεί, να σε βοηθήσει.  Αλλά πρόσεξε, γιατί  θα 
σου ζητήσει   χρήματα.  Κοίτα, τι θα του δώσεις.  

-Και πού θα τον βρω, κυρ Μιχάλη;   Ξέρεις, πώς λέγεται; 
-Λέγεται Θόδωρος …, είναι υπάλληλος στο Δήμο, ψάξε 

στον τηλεφωνικό κατάλογο και πάρε τον στο τηλέφωνο. 
Εξήγησέ του στα ίσια, τι θέλεις και πες του  πως  ό,τι κάνει, θα 
είναι με το αζημίωτο και αυτός  μπορεί,  να σε βοηθήσει. 

Πραγματικά την ίδια μέρα, το βραδάκι ο Θανασάκος 
βρήκε στον κατάλογο το τηλέφωνο του κυρ- Θόδωρου και 
επικοινώνησε μαζί του. Του ζήτησε να συναντηθούν, για να 
συζητήσουν το  θέμα που τον απασχολούσε. Δώσανε ραντεβού 
για την επομένη μέρα.   

Την άλλη μέρα το απόγευμα συναντηθήκανε στην 
πλατεία της Κομοτηνής, σε ένα καφενείο.  Αφού, ο 
Θανασάκος εξήγησε   τι  τον  απασχολούσε, ο κυρ- Θόδωρος   
του ζήτησε, να του δώσει μια αίτηση της γυναίκας του προς 
τον   Υπουργό Παιδείας, όπου θα εξηγούσε και τους λόγους 
για τους οποίους   ζητούσε τη μετάθεση, δηλαδή τη 
συνυπηρέτηση με τον άνδρα της αλλά και πρωτίστως   τη 
συγκατοίκηση της οικογένειας. Μάλιστα, του επέστησε την 
προσοχή, να μην παραλείψει, να αναφέρει  την ύπαρξη των 

δυο παιδιών, της πρώτης κόρης και του παιδιού, που 
περίμεναν. Αυτή η δουλειά, πρόσθεσε, είναι πανεύκολη. Εγώ 
εξυπηρετώ κόσμο και κοσμάκη. Ένα δάσκαλο δεν θα 
εξυπηρετήσουμε; Αλλά πρόσθεσε, θα χρειαστούν και κάποια 
χρήματα για τα έξοδα, που θα κάνω. Καταλαβαίνεις,  θα 
πρέπει να πάω στην Αθήνα και να φροντίσω προσωπικά το 
θέμα. Σήμερα είναι Δευτέρα, φέρε μου αύριο την αίτηση και 
κάποια χρήματα, γιατί την Παρασκευή φεύγω για την Αθήνα. 

 Την επομένη  στο νέο τους ραντεβού ο Θανασάκος του 
έδωσε την αίτηση και δυο χιλιάδες δραχμές και  του είπε: 

-Κυρ Θόδωρε, ίσως τα χρήματα είναι λίγα αλλά αυτά 
έχω για τώρα. Αργότερα,  μόλις ευκολυνθώ,  θα σου δώσω κι 
άλλα.   

-Καλά, του λέει, για τώρα φτάνουν. Μετά  τη μετάθεση, 
θα τα βρούμε. 

Αν και δεν πολυπίστεψε ο Θανασάκος, ότι θα τελείωνε η 
δουλειά, ότι δηλαδή θα πραγματοποιούσε τη μετάθεση της 
Σοφίας, σκέφτηκε: 

Δε βαριέσαι, και να μη γίνει η μετάθεση, τι είχαμε, τι 
χάσαμε. Με δυο χιλιάδες δραχμές δεν σωζόμαστε.  Αν γίνει 
όμως; 

Μετά από δεκαπέντε περίπου μέρες  επικοινώνησε και 
πάλι με τον κ. Θόδωρο.  Τον ρώτησε, τι έγινε και ιδού η 
απάντηση, την οποία, τότε πραγματικά,  ο Θανασάκος δεν 
πίστεψε. 

- «Δάσκαλε, η γυναίκα σου από την ερχόμενη σχολική 
περίοδο θα έρθει στο νομό Ροδόπης»! 

Και ήταν ακόμη Μάρτιος. Και οι μεταθέσεις θα 
γινόντουσαν το καλοκαίρι!  
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Στις 3 Ιουνίου του 1977 γεννήθηκε   η δεύτερη κόρη του 
ζεύγους, η Ειρήνη. Μέρα χαράς για την οικογένεια. Και τι 
σύμπτωση, την ίδια ημερομηνία έχει και ο Θανασάκος τα  δικά 
του γενέθλια.  Όμως  μια άλλη χαρά έρχεται, να συμπληρώσει 
αυτή  την πρώτη. Την ίδια μέρα ήλθε και το έγγραφο της 
μετάθεσης της Σοφίας,   από την Ορεστιάδα στο νομό 
Ροδόπης.  Όπως το   προείπε ο κυρ Θόδωρος  από τη νέα 
σχολική χρονιά! 

Εδώ, αξίζει να σημειωθεί  η νοοτροπία  των πολιτικών 
μας, που θέλουν για ίδιο όφελος, να οικειοποιούνται  γεγονότα 
και επιτυχίες.  

Μετά από ένα δεκαήμερο περίπου, γνωστός 
κυβερνητικός πολιτικός, θέλοντας   να παρουσιάσει τη 
μετάθεση ως έργο δικό του, πλησιάζει τον Χρήστο, αδελφό 
του Θανασάκου και του λέει  δήθεν εμπιστευτικά: 

-Πες του αδελφού σου, ότι έγινε η μετάθεση της 
γυναίκας του. 

 Ο Χρήστος,   γνωρίζοντας την υπόθεση, του απάντησε. 
-Σε ευχαριστούμε πολύ, καλέ μου γείτονα, αλλά ο 

αδελφός μου το γνωρίζει εδώ και δέκα μέρες, γιατί  πήρε 
επίσημο έγγραφο ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας! 

Ο κύριος  βουλευτής κατάπιε τη γλώσσα του. Τι να πει; 
Και ήταν ο ίδιος βουλευτής, που,  όταν ο Θανασάκος   

του ζήτησε, να πάνε μαζί   στον τότε υφυπουργό Παιδείας, τον   
Κοντογιαννόπουλο, τον οποίο, να σημειωθεί, ο βουλευτής 
ισχυριζότανε, ότι τον έχει φίλο, δεν δέχτηκε,   με το 
αιτιολογικό, ότι  «θα ήταν δύσκολο, να βρεθούν μαζί στην 
Αθήνα»! 

Κι όμως, αυτός ο πολιτικός θέλησε, να εκμεταλλευτεί 
ένα γεγονός στο οποίο,  όπως αποδείχτηκε,  δεν είχε καμιά 
ανάμειξη.  

Εδώ,  θα πρέπει   να ολοκληρωθεί η ιστορία με τον άλλο 
συνεργό ή μάλλον αυτουργό της μετάθεσης της Σοφίας, τον 
κυρ- Θόδωρο. 

Ο κυρ- Θόδωρος,  παρά τα γνωστά λεγόμενα,  κι ενώ ο 
Θανασάκος περίμενε,  να τον ενοχλήσει και να του ζητήσει κι 
άλλα χρήματα,    αυτός   φαίνεται, το είχε ξεχάσει.  Ο  
Θανασάκος πάλι  με το γεγονός της γέννησης της δεύτερης 
κόρης και με την μετακόμιση   στο νέο σπίτι   ανέβαλε την 
υποχρέωση, που είχε, να τον ευχαριστήσει. Περίμενε, να 
τελειώσει   όλες τις άλλες υποχρεώσεις του   και μετά να δει 
τον κυρ- Θόδωρο. 

Αυτό, όμως, που δεν επιδίωξε αυτός   έγινε  με την 
βοήθεια της τύχης.  Μια μέρα και πάλι στην κεντρική πλατεία 
της Κομοτηνής,  συναντήθηκαν με τον κυρ Θόδωρο και με 
μεγάλη χαρά του ανακοίνωσε, ότι επιτέλους ή γυναίκα του 
πήρε την πολυπόθητη μετάθεση και πρόσθεσε, ότι του 
χρωστάει η οικογένεια μεγάλη ευγνωμοσύνη και χίλια 
ευχαριστώ. 

Αλλά, ο κυρ Θόδωρος, φαίνεται, έχοντας κατά νουν την 
άλλη συζήτηση, που είχε γίνει στο παρελθόν, δεν έχασε την 
ευκαιρία και διπλωματικά επανήλθε λέγοντας. 

-Καλά όλα αυτά, δάσκαλε, αλλά μήπως έχεις «δανεικά» 
τέσσερις χιλιάδες δραχμές, που τις έχω ανάγκη;   

Δεν ήθελε, να φανεί, ότι ζητούσε κι άλλα χρήματα για 
την εκδούλευση, που έκανε και επεδίωξε, να τα πάρει δι άλλης 
οδού. 
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-Κυρ- Θόδωρε, είναι τέλος του μήνα και μαζί μου έχω 
μόνον χίλιες πεντακόσιες δραχμές. Δεν έχω άλλα. 

-Εντάξει, δώστα!  Θα βολευτώ έστω και μ’ αυτά. 
 Τα πήρε και  έκτοτε,   δεν ξαναφάνηκε. Φυσικά τα 

«δανεικά» ήταν αγύριστα, αλλά…χαλάλι του. Ο Θανασάκος,  
αν είχε  την οικονομική δυνατότητα, ήθελε από μόνος του, να 
του αυξήσει το ποσόν της ανταμοιβής αλλά  δεν του το 
επέτρεπαν οι υποχρεώσεις. 

Ας τελειώσουμε όμως εδώ με τον   κυρ -Θόδωρο  και τη 
δικαιολογημένη φήμη του, ότι ήτανε με όλες τις πολιτικές 
καταστάσεις.  

 Και ιδού του λόγου το αληθές.  Μια πραγματική 
στιχομυθία που έγινε με τον άνθρωπο αυτό κάποια χρόνια 
μετά επαλήθεψε τη φήμη.. 

Είναι χειμώνας του 1982. Στη χώρα έχει επέλθει 
κυβερνητική μεταβολή. Στην εξουσία βρίσκεται το ΠΑ.ΣΟ.Κ 
Θα περίμενε κανείς, ότι ο κυρ Θόδωρος τώρα πια θα  έχει 
χάσει … τη  δύναμή του.    

Κι όμως! Ο άνθρωπος αυτός βρήκε και πάλι τον τρόπο, 
να είναι στα μέσα και στα έξω.    Σε μια τυχαία συνάντησή με     
τον Θανασάκο  ακούστε  τι του είπε: 

-Καλημέρα, κυρ Θόδωρε, τι κάνεις; 
-Γεια σου, δάσκαλε! Τι έγινε, θέλεις καμιά μετάθεση;  

Έχω τώρα τον Αλευρά δικό μου, τον πρόεδρο της Βουλής. Στο 
γιο μου, που υπηρετεί τη θητεία του,   έκανα τρεις μεταθέσεις. 
Ό,τι θέλεις, λοιπόν, εδώ είμαι! 

Πραγματικά, κάτι τέτοιο, δεν το περίμενε ο Θανασάκος. 
Όλα όσα του είχε πει ο κυρ Μιχάλης, ότι στη βουλγαρική 
κατοχή τα έφερνε βόλτα με τους κρατούντες,  ότι μετά την 
απελευθέρωση και επί στρατάρχη Παπάγου συνέβαινε το ίδιο, 

ότι  με την ΕΡΕ  ήταν στα μέσα και στα έξω, όπως και επί 
χούντας, επίσης και μετά τη μεταπολίτευση,  ότι ήταν με    τη 
«Νέα Δημοκρατία»  και τώρα τα βόλευε και με το ΠΑΣΟΚ,  
όπως φάνηκε,  αποδεικνύονταν  πέρα για πέρα αληθινά!! 

 Πραγματικά, η περίπτωσή του ήταν φαινόμενο! 
- Πώς τα κατάφερνε; 
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1980. 
 Η οικογένεια του Θανασάκου όπως  ο ίδιος πίστευε είχε  

ολοκληρωθεί. Καιρός ήταν, να αποκτήσει και το δικό της 
«κεραμίδι»! Να αγοράσει ή και να κτίσει το δικό της σπίτι . 
Πώς όμως, που τα οικονομικά ήταν ακόμη ισχνά; Η λύση ήταν 
το δάνειο. Όπως έκαναν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, θα 
έπαιρνε δάνειο. Και τέτοια προσφέρονταν αρκετά  και από 
Τράπεζες και  από Οργανισμούς και Ταμεία.   Προτιμήθηκε το 
δάνειο, που έδινε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως  
το προσφορότερο.  

Άρχισε τότε η αναζήτηση για αγορά έτοιμης κατοικίας, 
διαμερίσματος ή μονοκατοικίας μέσα στην πόλη της 
Κομοτηνής.  Αλλά,  οι απαιτήσεις της οικογένειας,  που 
ονειρευόταν ένα άνετο και μεγάλο σπίτι, και αυτές των 
πωλητών,  που ήταν υψηλές, δεν συνέπιπταν.  Επιπλέον και  η 
ποιότητα των προσφερομένων σπιτιών δεν ήταν η 
αναμενόμενη. Πολλά διαμερίσματα προσιτά στην τιμή ήταν 
τόσο «εργολαβικά»,  που έμοιαζαν περισσότερο κοτέτσια 
παρά  κανονικές κατοικίες. Οι μονοκατοικίες πάλι, άλλες ήταν 
πανάκριβες και ως εκ τούτου απλησίαστες  και άλλες σε 
δυσπρόσιτα σημεία, εξ αιτίας του ρυμοτομικού σχεδίου,  -
επρόκειτο περί κατοικιών μουσουλμάνων, που τότε  υπήρχε 
μια τάση φυγής στη «Μητέρα Πατρίδα»,- και οι κατοικίες 
αυτές, ως γνωστόν, όχι μόνον βάσει σχεδίου δεν ήταν 
χτισμένες, αλλά δεν περιείχαν ούτε καν τους απαραίτητους   
χώρους που χρειάζεται μια σύγχρονη   οικογένεια.   

Και τότε μια παλιά σκέψη, την οποία απέκλειε κάποτε εκ 
προοιμίου η σύζυγος, δηλαδή να κτιστεί    σπίτι σε οικόπεδο - 
αγρόκτημα στην περιοχή του Ροδίτη άρχισε, να συζητιέται από 
το ζευγάρι. 

Και πράγματι,  αφού είχε εγκριθεί  το δάνειο, έγιναν τα 
σχέδια για ένα μεγάλο και ευρύχωρο σπίτι με προοπτική 
επέκτασής του,  βρέθηκε ο εργολάβος, και  το σπίτι άρχισε να 
κτίζεται.     Σε ένα χρόνο μέσα, αν και δεν είχαν ολοκληρωθεί 
όλες οι εργασίες, η οικογένεια στεγάστηκε στο δικό της πλέον 
σπίτι. 

 Ήταν Κυριακή 18 Οκτωβρίου 1981, ημέρα εκλογών και 
κυβερνητικής μεταβολής. Άλλαζαν πλέον τα οικογενειακά 
αλλά και τα πολιτικά δεδομένα. Προς το καλλίτερο;  Ο καιρός 
θα έδειχνε! 

Το νέο σπίτι, αρκετά ευρύχωρο για τις ανάγκες της 
οικογένειας και μια ανεκπλήρωτη επιθυμία, αυτή της ύπαρξης 
αρσενικού απογόνου σ’ αυτήν, ήταν πλέον οι σκέψεις που 
στριφογύριζαν επίμονα στο μυαλό του Θανασάκου.   

Και το ευτυχές γεγονός πραγματοποιείται την 31η 
Ιανουαρίου 1984. Γεννιέται το τρίτο παιδί της οικογένειας και 
παίρνει το όνομα Κωνσταντίνος! 

Τώρα πλέον η οικογένεια   ολοκληρώθηκε και 
αισθάνεται ευτυχισμένη πραγματικά, αφού τα όνειρά της, να  
αποκτήσει ιδιόκτητη  κατοικία  και   παιδιά γερά και  των δύο 
φύλων,  κορίτσια  και αγόρι,  δεν είναι πια όνειρα αλλά  
πραγματικότητα. 

Τώρα πλέον, αφού ο Πανάγαθος έχει ευλογήσει την 
οικογένεια και της έδωσε ό,τι  έχει ζητήσει, Αυτός και μόνον 
Αυτός μπορεί, να διαταράξει αυτήν την ευτυχία!  

 
Τα χρόνια περνούν. Μικρές και μεγάλες χαρές, όπως και  

μεγάλες και μικρές στενοχώριες δεν λείπουν από τη ζωή της 
οικογένειας. Αυτή είναι η ζωή και κανένας δεν μπορεί ν’ 
αποφύγει το πεπρωμένο, όποιο κι αν είναι αυτό.  Το καλό με 
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το κακό συνυπάρχουν  και είναι, όπως λένε, το «αλάτι» της 
ζωής. Λένε ακόμη, ότι αυτή η ποικιλία διώχνει τη μονοτονία 
και η μονοτονία είναι ανιαρή, βαρετή. Γι αυτό και κάπου  - 
κάπου, όταν κάποιες απρόσμενες, καλές ή κακές, καταστάσεις 
σπάζουν τη μονοτονία, δημιουργούν άλλα, καινούργια 
ενδιαφέροντα και κάνουν κάποιους βολεμένους ν’ 
αναθεωρήσουν τις  κοσμοθεωρίες   που είχαν και να δουν με 
άλλο μάτι τον κόσμο και τη ζωή. 

Αυτή σε γενικές γραμμές υπήρξε η πορεία της 
οικογένειας του πρόσφυγα της Πασιθέας, παπα-
Τριαντάφυλλου, που έφυγε από την Ανατολική Θράκη 
κυνηγημένος με την επταμελή οικογένειά του, ήρθε και ρίζωσε 
στη Δυτική Θράκη, στην Κομοτηνή. Και απ’ την Θράκη 
παιδιά και εγγόνια  σκόρπισαν σαν τα πουλιά  και ζουν πλέον 
σε τόπους άλλους εντός αλλά και εκτός Ελλάδος.     

Άραγε, τι  επιφυλάσσει    στην  οικογένεια   η  μοίρα;  
Αυτό μόνον ο  Μεγαλοδύναμος μπορεί, να το γνωρίζει. Ας 
ευχηθούμε, ότι   στο διάβα της ζωής,  στη Θράκη και στον 
Κόσμο  η πορεία της να είναι  ομαλή, χωρίς περιπέτειες, 
ευτυχισμένη και δημιουργική. 

Είθε! 
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Πέρασαν χρόνια. Οι πρόσφυγες της Πασιθέας και των 

άλλων περιοχών της Ανατολικής  Θράκης που ήρθαν,    
εγκαταστάθηκαν  και ρίζωσαν στη Δυτική Θράκη, στην 
Κομοτηνή, στο Μπρόκτειο, στο Πάμφορο, στον Ίμερο και 
αλλού, τώρα πια αποτελούν τον γηγενή πληθυσμό και 
υποδέχονται τα κύματα των νεοπροσφύγων, που τελευταία  
έρχονται από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. 

Μετρημένοι στα δάκτυλα και υπέργηροι είναι πλέον οι 
πρόσφυγες του ’22. Η δεύτερη γενιά, αυτή που γεννήθηκε εδώ, 
είναι και αυτή ώριμη πλέον και ήδη ανδρώνεται η τρίτη γενιά, 
οι απόγονοι εκείνων, που χάριν κάποιων σκοπιμοτήτων των 
«μεγάλων» αναγκάστηκαν, να εγκαταλείψουν εστίες,   άγια 
χώματα και  ιστορικά δικαιώματα αιώνων, για να 
εγκατασταθούν και  να ριζώσουν σε νέες πατρίδες εδώ στην 
ελεύθερη Ελλάδα . 

Οι πρόσφυγες της Πασιθέας  όταν έφυγαν από εκεί,  δεν 
είχαν ούτε καν  τα  στοιχειώδη, όσα χρειάζεται για να στηθεί 
και να ζήσει ένα νοικοκυριό,   ήρθαν όμως στην ελεύθερη 
Πατρίδα με ένα όραμα.  

Επιτέλους, να ζήσουν ελεύθεροι!  Επιτέλους, να μην 
έχουν το φόβο του Δυνάστη, που δεν  τους επιτρέπει, όχι 
μόνον να έχουν δικό τους ζωτικό χώρο αλλά ούτε καν τα 
ελάχιστα ανθρώπινα δικαιώματα στη ζωή και στην κοινωνία. 

Ήρθαν, οι περισσότεροι αγράμματοι και ανειδίκευτοι 
χωρίς γνώσεις,  που θα τους επέτρεπαν, να αναλάβουν κάποιο 
πόστο ή κάποια εξειδικευμένη εργασία, η οποία θα τους 
απέδιδε κάποια οικονομικά οφέλη  ή τέλος πάντων κάποια 
κοινωνική καταξίωση. 

Η πλειονότητά τους έγιναν γεωργοί στα λίγα κτήματα 
που τους παραχώρησε το κράτος και προσπάθησαν να ζήσουν 
με  τεράστιες αντιξοότητες, αυτές που αντιμετωπίζει κάθε 
πρόσφυγας. 

Τα πρώτα χρόνια θεωρούνταν ουτοπία και μεγάλη 
πολυτέλεια τα παιδιά μιας οικογένειας να μορφωθούν, να 
γίνουν επιστήμονες, να έχουν έστω μια κάποια κοινωνική 
ανέλιξη.  Θα περνούσαν αρκετά χρόνια,   για να αποφασίσουν 
κάποιοι, οι οποίοι στο μεταξύ είχαν αποκτήσει οικονομική 
επιφάνεια,  εφόσον υπήρχε   έφεση, ικανότητα και κάποιες 
άλλες προϋποθέσεις εκ μέρους του ίδιου του παιδιού τους,   
ότι το παιδί «πρέπει να σπουδάσει»! 

Προβάλλονταν χίλιες δυο προφάσεις και δικαιολογίες για 
να μην στείλουν τα βλαστάρια τους, να μάθουν λίγα γράμματα  
περισσότερα  απ΄ αυτά που μάθαιναν στο Δημοτικό.  Για τους 
ίδιους ήταν ήδη μέγα κατόρθωμα, που έστω κι αυτές, τις 
γνώσεις του Δημοτικού, τις κατέκτησαν τα παιδιά τους και τα 
θεωρούσαν τυχερά και … μορφωμένα! 

Έλεγαν.  
-Πού να στείλεις μικρό παιδί στην ξενιτιά; Πώς θα ζήσει 

και με ποιους μπορεί να μπλέξει; Και  με τι χρήματα;  Εδώ 
εμείς ζούμε στο χωριό, τα έξοδά μας είναι μετρημένα και πάλι 
δύσκολα τα φέρνουμε βόλτα. Εξάλλου οι ανάγκες του σπιτιού 
και της οικογενείας απαιτούν … χέρια.  

 Και  με τις σκέψεις αυτές  ξεφύτρωναν σχεδόν κάθε 
εννιά μήνες και  νέα  μέλη στην οικογένεια. Και αυτό 
συνέβαινε σχεδόν στις περισσότερες οικογένειες ! 

Θα μπορούσε   να πει κανείς, ότι οι άνθρωποι είχαν 
κάποια δικαιολογία. Ήταν αμόρφωτοι, οι πνευματικοί τους 
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ορίζοντες ήταν περιορισμένοι και γενικά οι γνώσεις τους ήταν 
ελάχιστες.  

Ήθελαν πρώτα απ΄ όλα να χορτάσουν ψωμί και … 
ελευθερία. Τη δεύτερη κυρίως, που για πρώτη φορά, γεύονταν 
χωρίς κανένα φόβο. Δεν υπήρχε χρόνος ούτε και χώρος για 
άλλες σκέψεις. Και το ψωμί έβγαινε δύσκολα και απαιτούσε 
χέρια, πολλά χέρια. Κι αυτά τα πολύτιμα εργαλεία, τα 
εργατικά χέρια, αφού μπορούσαν έτσι απλά, με μια … γέννα, 
να τα αποκτήσουν, τους ήταν αδιανόητο και πολύ δύσκολο να 
τα αποχωριστούν.  

Αλλά, με τον τρόπο αυτό δημιουργούνταν μεγάλες 
οικογένειες, με πολλά παιδιά   και με πολλά προβλήματα, τα 
οποία ανακάλυψαν οι πρόσφυγές μας πολύ αργότερα. 

Στην ελεύθερη πλέον πατρίδα, που τώρα ζούσαν, τα 
πράγματα διαφοροποιούνταν.  Με μικρά βήματα ίσως, λόγω 
άλλων συγκυριών,  η κοινωνία  και οι ανάγκες της ζωής 
άλλαζαν. Η ζωή γινόταν περισσότερο απαιτητική. Η μόρφωση 
ήταν πλέον επιτακτική ανάγκη και η αποκατάσταση απαιτούσε 
αλλαγή τρόπου ζωής. 

Ο τόπος, ως γνωστόν,  είχε ελευθερωθεί σχεδόν 
πρόσφατα. Το  1920  δεν ήταν και πολύ μακριά. Ο τόπος είχε 
ελευθερωθεί, όμως οι άνθρωποι δεν ένοιωθαν τελείως 
ελεύθεροι. Την εξουσία, την κάθε είδους εξουσία, - αστυνομία, 
αγροφυλακή, στρατός, υπηρεσίες, τα πάντα - καταλάμβαναν οι 
παλαιοελλαδίτες δηλαδή πολίτες από την παλιά Ελλάδα που 
προέρχονταν από την Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Κρήτη, 
δηλαδή μέρη που μετρούσαν μεγαλύτερο χρόνο ελεύθερης 
ζωής και συνάμα κατάκτησης των κοινωνικών αξιών και 
αγαθών. Κανένας δικός τους, γηγενής Θρακιώτης, δεν είχε 
κάποιο «πόστο». Κανένας δεν συμμετείχε στα «κοινά». Και 

αυτό το έφεραν βαρέως! Πότε επιτέλους θα είχαν κι αυτοί 
έναν δικό τους άνθρωπο στο «κουβέρνο»;  Στη διοίκηση; 

Έπρεπε τα πράγματα κάποτε, γρήγορα,  ν’ αλλάξουν.  
Και πράγματι. Δειλά στην αρχή, πιο θαρρετά στη 

συνέχεια, βρέθηκαν   οι τολμηροί και  άρχισαν, να γίνονται τα 
… πρώτα βήματα προόδου και ενεργούς συμμετοχής στα 
«κοινά». 

Ο  πρώτος που τόλμησε, να αποχωριστεί το πατρικό του 
και να αναζητήσει την τύχη του υπηρετώντας ως 
χωροφύλακας στην Ελληνική Χωροφυλακή, όπως λεγόταν 
τότε η Αστυνομία, ήταν ο εγγονός του παπα-Τριαντάφυλλου,  
του γνωστού μας ιερωμένου, ο Μανόλης Σιαψαλάκης, ο γιος 
της κόρης του Μαρίας. 

Κάποια χρόνια μετά το παράδειγμά του ακολούθησαν οι 
Μαρσίδης Κωνσταντίνος και Γκαλαγκοτσίδης Ευστάθιος 

Συνέχισαν στην Αγροφυλακή  οι μακαρίτες ήδη 
Λαμπαδάς Ξενοφών, Θεοδωρίδης Απόστολος  και  
Γιαννακίδης Αθανάσιος (πατέρας του Νομάρχη  Άρη 
Γιαννακίδη) και ο μόνος επιζών   Αλέκογλου Δημήτριος. 

Το δρόμο των προηγούμενων αλλά σε άλλη υπηρεσία 
ακολούθησε ο Μαρσίδης Δημήτριος που έγινε αγροτικός 
διανομέας (ταχυδρόμος). 

Όμως όλοι οι προηγούμενοι είχαν ένα παράπονο. Τα 
γράμματα που ήξεραν ήταν  … λίγα. Ήταν μόνον του 
Δημοτικού Σχολείου. Δεν είχαν παραπάνω γνώσεις. 

Στους εγγράμματους, ο πρώτος που αυτοδίκαια 
αναφέρεται, είναι ο  φίλτατος  και πολύ γνωστός στην 
κοινωνία της Κομοτηνής, ως αρχιπρόσκοπος,  παρατσούκλι  
που   του προσέδωσαν λόγω της πολύχρονης ενασχόλησής του 
με το προσκοπικό κίνημα, ο Γιώργος Νεστωράκης. Αυτός  
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πρώτος πήγε στο Γυμνάσιο της Κομοτηνής και ας απείχε το 
χωριό του μόλις πέντε χιλιόμετρα από το γειτονικό γυμνάσιο 
και είχε τον επίζηλο, τότε, τίτλο του  «γυμνασιόπαιδου»! Και 
αυτός ήταν ο πρώτος υπάλληλος από τη γενιά των προσφύγων 
του  ’22. Έγινε υπάλληλος του υπουργείου Γεωργίας και 
εργαζόταν στον Κτηνοτροφικό Σταθμό της Κομοτηνής. 

Για αρκετά χρόνια υπήρξε μια δυστοκία στο θέμα αυτό. 
Τα παιδιά δεν πήγαιναν για περαιτέρω σπουδές, ούτε καν στο 
γυμνάσιο. Προτιμούσαν, να βόσκουν πρόβατα ή αγελάδες των 
γονιών τους στους αγρούς. 

Εδώ θα πρέπει ίσως ν΄ αναρωτηθούμε: 
-Άραγε, τα ίδια τα παιδιά ή οι γονείς τους είχαν αυτή τη 

νοοτροπία; 
Φάνηκε, πως οι  δεύτεροι, δηλαδή οι γονείς, ήταν η 

τροχοπέδη που δεν επέτρεπε στα παιδιά να προχωρήσουν, 
γιατί,   όταν δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες και 
επενέβησαν κάποιοι άλλοι παράγοντες τα πράγματα άλλαξαν 
και μάλιστα άρδην. 

Κάποιοι γονείς, που η συγκυρία τους έφερε να 
συναναστραφούν με δημόσιους υπάλληλους, αστυνομικούς,  
δασκάλους, ιερείς, «φαίνεται» πως και με αρωγό το κάποιο 
όνομα ή την περιουσία που είχε η οικογένεια,  «ανάγκασαν»  
τα βλαστάρια τους να σπάσουν την παράδοση, που ήθελε τα 
παιδιά, να μην απομακρύνονται από το σπίτι, και τα έστειλε 
στο γυμνάσιο. 

Ήταν τότε που πρωτοπήγαν και κορίτσια στο γυμνάσιο, 
η μεγάλη κόρη του Γ. Πανταζή, η Δήμητρα (Τούλα), η κόρη 
του Ν. Μαργαρισιώτη, η Τασούλα και στη συνέχεια ο γιος του 
Πανταζή ο Θανάσης, που έγινε γιατρός με ειδικότητα 
ουρολόγου ο οποίος διετέλεσε και Διευθυντής της 

Ουρολογικής Κλινικής του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου της 
Κομοτηνής, που δυστυχώς, όμως, έφυγε πολύ πρόωρα από τη 
ζωή. 

Ακολούθησαν αλλά δεν τελείωσαν το γυμνάσιο οι 
Βασίλης Τσουκαλάς, Βαλσάμω Θεοδωρίδου και Κερατσούλα 
Θεοδωρίδου. Μετά απ΄ αυτούς ένας ακόμη που κι αυτός έφυγε 
απ΄ τη ζωή ήταν ο Γιώργος Νεστωρίδης που έγινε υπάλληλος 
της ΕΑΣ Ροδόπης.  

Η πρώτη μεγάλη (!) φουρνιά που  αποφάσισε να 
σπουδάσει, παρά την ανέχεια των δικών της,  ήταν  η τάξη των 
αποφοίτων  του Δημοτικού  του έτους 1957, και τούτο μετά 
από παρότρυνση του δασκάλου τους, του αείμνηστου 
Χρήστου Λελίγγου.  Ήταν η τάξη του  Θανασάκου, του 
Στράτου Παντελή, του Βασίλη Κολεντζαρίδη  και του Κώστα 
Μαργαρισιώτη.  Και  σε αυτή η φουρνιά τα κορίτσια  δεν 
έδωσαν το παρόν τους. Από την τάξη αυτή τελείωσαν το 
γυμνάσιο μόνον οι δύο, ο  Στράτος Παντελής και ο Θανασάκος 
Παπατριανταφύλλου, οι οποίοι και έγιναν δημόσιοι 
υπάλληλοι, ο πρώτος στο Υπουργείο Οικονομικών, ως 
εφοριακός υπάλληλος και ο δεύτερος στο Υπουργείο Παιδείας 
ως δάσκαλος. 

Ως φαίνεται το παράδειγμα των τελευταίων το ζήλεψαν 
(;) πολλοί. Γι αυτό και  τα επόμενα χρόνια όλα τα παιδιά, 
χωρίς καμιά εξαίρεση, μετά και την εννεαετή υποχρεωτική 
φοίτηση δεν αρκούνται στις γνώσεις του Δημοτικού αλλά 
προχωρούν στο  τριετές τώρα Γυμνάσιο, συνεχίζουν στο 
Λύκειο αλλά και στην τριτοβάθμια, την πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση.  

Έτσι, και ο Ροδίτης, το παλιό Μπρόκτειο, το προσφυγικό 
χωριό των από δεκατρείς περιοχές της Ανατολικής Θράκης και 
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τον Πόντο οικιστών, καμαρώνει πλέον για τους επιστήμονές 
του, γιατρούς, δικηγόρους, δασκάλους, καθηγητές, 
νηπιαγωγούς, μηχανικούς, τους υπαλλήλους στις διάφορες 
υπηρεσίες, τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς στα 
σώματα ασφαλείας και στο στρατό.   

Ας  μου συγχωρεθεί όμως, που δεν θα αναφερθώ    
ονομαστικά  στη νέα αυτή γενιά των άξιων τέκνων του Ροδίτη,  
για τον απλούστατο λόγο, ότι το παρόν πόνημα  δεν είναι 
επετηρίδα αλλά και για το γεγονός, ότι  κάποιοι ίσως δεν θα 
ήθελαν τη δημοσιοποίηση του ονόματος ή της ιδιότητάς  τους. 
Παρά ταύτα θα γίνει μία και μοναδική εξαίρεση,    παίρνοντας  
το ρίσκο των συνεπειών του «νόμου Δαφέρμου», για ένα 
άτομο που η τιμή  την οποία προσέδωσε στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του, το Ροδίτη, ήταν η μέγιστη, για ένα παιδί 
προσφύγων που έφτασε στο ανώτατο αξίωμα σε επίπεδο 
νομού και είναι   ο επί δύο τετραετίες εκλεγμένος Νομάρχης 
Ροδόπης, ο Άρης Γιαννακίδης.    

  
 Και  εδώ, είναι ώρα  πλέον, να  τελειώνει   η 

περιπλάνηση στο χρόνο και στα γεγονότα που σημάδεψαν τις 
γενιές των προσφύγων της Πασιθέας   και των άλλων 
περιοχών της Ανατολικής Θράκης  και   θα  γίνει  με μιαν  
ευχή: 

 
 

ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΑΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ! 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


