
Οί Κοζανϊτες και ΐά βκόρδα 

Στήν Κοζάνη τής Μακεδονίας, θέλεις γ ιά τήν εξαιρετική εξυ-
πνάδα των κατοίκων της, θέλεις γιατί, έτσι τό έφερνε ή τύχη, συνέ-
βαιναν πάντοτε, πράγματα περίεργα-

'Αφού, μια φορά. στα 1920, στήν μεσογειοτάτην αύτήν πόλιν τής 
Ελλάδος, τό Ελληνικό Δημό-

,—Λ σιο, διώρισε καί "Ελληνα Τε-

^ ^ λώνη! 
Λ ^ Κι' ό Τελώνης αύτός, έμεινε 

S ^ r ^ ^ ^ l T π°λύν καιρό έκεϊ, ώς πού νά 
S i p ' / ) l l / άναφέρη στό ύπουργεΐο δτι «δέν 

^S i a f y ) υπάρχει Τελωνείο στήν Κοζά-
j ^ y 1nW ί νγ1>> κα '1 γίνη, ή άνάκλησίς 

y x \V\)\ ί τοποθετήσεώς του, καί ή 
V /"w^* } _ j f y σ' άλλη πόλι τής 

β J ' Ελλάδος, έχουσα τελωνείο, θά-
^Γ^ζ/ I f " ν λασσα καί— Τελώνια, λαθρεμ-

| / Γ π^Ρ°υζ δηλαδή! 
? / \ Τ6ν καιρό του στήν Κοζά-

-'··- _ νη, ό... άνευ Τελωνείου Τε-
'Επήγαιναν φορτωμένοι μέ σκόρ- καρίτη Τσιτσελίκη, άναμένων 

δα στή Βιέννη!... λώνης τόν περνούσε μέ τόν μα-
τήν άνάκλησί του, ή δποία άργούσε νά φτάση. 

* * * 

Ά λ λ η μιά φορά πάλι, δταν άποφασίσθηκε νά ληφθή κάποια 
πρόνοια, γιά τό φλέγον τότε λεμβουχικό ζήτημα, τό όποιο άνεκινήθη 
μέ τό πλεύρισμα των άτμοπλοίων στις άποβάθρες των έλληνικών λι-
μένων, άνευ μεσολαβήσεως βαρκάρηδων, δ Δήμαρχος Κοζάνης, έλαβεν 
ένα έγγραφο τοΰ ειδικού Υπουργείου, διά τοΰ δποίου τοΰ ζητοΰσαν 
νά στείλη τδ ταχύτερον, κατάλογο των λεμβούχων τής πόλεως καί 
ιών περιχώρο>ν· 
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Καί έπειδή δ τότε Δήμαρχος Κοζάνης δέν απάντησε, γιατί οΰ-
τε λεμβούχους ουτε βάρκες, οϋτε άποβάθρες είχεν ή Κοζάνη, τδ Υ -
πουργείο τδν παρετήρησε μετά δριμύτητος καί τδν διέταξε τηλεγρα-
,φικώς ν' άπολογηθή γιατί... δέν απάντησε άμέσως! 

Τδ πιδ περίεργο δέ είναι, ότι τδ Υπουργείο 
ζητούσε από τδν Δήμαρχο νά τοΰ στείλη πίνακα 
τών λεμβούχων καί δχι από τόν..· Λιμενάρχη 
τής Κοζάνης-

Γιατί καί Λιμενάρχης είχε διορισθή, άλλοτε, 
έκεΐ, καί έγγραφα έστέλλοντο επί άρκετόν και-
ρό, μέ τήν επιγραφή: 

«Κ ύ ρ ι ο ν Λ ι μ ε ν ά ρ χ η ν Κ ο -
ζ ά ν η ς 

Ε ι ς Κ ο ζ ά ν η ν» 
Τά όποια έγγραφα οί πονηροί ταχυδρομικοί, 

V ^ / I f έπέστρεφον στό Υπουργείο, μέ τήν χαιρέκακον 
"""·"» * — έπιγραφήν: 

' Ε κάλεσαν τους για- « Ά γ V ώ σ ο υ ο ι α μ ο ν ή ς » · 
τρους! 

"Αν δέν είχεν, όμως λεμβούχους ή Κοζάνη, είχεν άλλοτε, μιά 
φορά καί έναν καιρό στά πολύ ευτυχισμένα χρόνια, πριν γίνουν ακόμα 
οί Μακεδονικοί σιδηρόδρομοι, πολλούς καί ικανούς αγωγιάτες (κι-
ραντζήδες) οί δποϊοι μετέφερον έμπορεύματα καί έπιβάτες μέχρι Βιέν-
νης, άπδ τήν Κοζάνη, καί μέχρι Βουδαπέστης, καί ακόμα παραπάνω. 

'Αφήστε δά, πού τδ ταξίδι Κοζάνης — Άνδριανουπόλεως — 
Κωνσταντινουπόλεως, ήταν τότε ένα παιχνίδι γ ι ' αυτούς. 

Τότε ή Κοζάνη είχε βιοτεχνική κίνησι μεγάλη. Έγίνετο κα-
τεργασία δερμάτων καί γουναρικών καί είχε άνταπόκρισιν μέ τή Λει-
ψία, τήν Βιέννη κι ' άλλες πόλεις τοΰ έξωτερικοΰ. 

Τά πήγαιναν δέ τότε — σιδηροδρόμων μή υπαρχόντων — τά 
έμπορεύματα αυτά μέ ζώα άπδ τήν Κοζάνη· 

Ά π δ τότε υπάρχουν στήν Κοζάνη, Ικεϊνα τά ώραΐα μεταξωτά 
καί ποικιλόχρωμα μαντήλια, πού φορούνε καί σήμερα άκόμα ή Κοζα-
νίτισσες, τά όποια άποκαλοΰν «Λειψάνικα», τής Λειψίας δηλαδή καί 
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τά δποΐα τούς δίδουν χάση χάρι καί δροσερότητα. 
Τίς μαντήλες αυτές, χίς έφερναν στα κορίτσια των, χΐς γυναίκες 

καί τίς άρραβωνιαστικές των, οί έμποροι τής Κοζάνης, οί δποϊοι πη-
γαινοερχόντουσαν, γ ιά τίς δουλειές τους στη Γερμανία. 

Έτσ ι δημιουργηθήκαν είδικοί αγωγιάτες στήν Κοζάνη γιά τή 
Βιέννη κι ' άλλες πόλεις. 

Κι' έπειδή ταξιδεύανε ήμέρες, όσο νά πάνε στή Βιέννη, — είκο-
σι ημέρες έκαναν όσο νά πάνε, στή Βιέν-
νη, μέ τά άλογα καί άλλες είκοσι γ ιά νά 
γυρίσουν! — έπαιρναν μαζί τους, μεγάλη 
προμήθεια τροφίμων άπδ τήν Κοζάνη: 

"Ψωμιά, τυριά καί σκόρδα, ως έπΐ τό 
πλείστον ολόκληρες «σκορδοπλεχταριές!» 
'Επίσης άφθονο κρασί, μέσα στις «τσό-
τρες». 

Στή Βιέννη είχαν ώρισμένο χάνι, στό 
όποιο κατασκήνωναν καί διέμενον. 

Μόλις ξεφόρτωναν τά έμπορεύματα καί 
σιγούρευαν τά ζώα τους, σάν άνθρωποι 
τοΰ υπαίθρου πού ήσαν, έβγαιναν νά φά-
νε εξω στό πεζοδρόμιο, τό ψωμί τους, τή 
«σουβλιμάδα» τους, τά άφθονα σκόρδα 
τους, τό κρασί τους. 

Μιά φορά μάλιστα, συνέβη καί τδ έ-
ξής περίεργο μ' αύτούς — καθώς μού διη-
γεϊτο δ κ. Τσιμινάκης — στή Βιέννη· 

Στήν αυστριακή πρωτεύουσα, τά σκόρδα τότε ήσαν άγνωστα. 
Ύπήρχον μόνον, ώς φάρμακο στά φαρμακεία. 

Ό λαός θεωρούσε τδ σκόρδο, ώς ναρκωτικό. Τρωγόμενον μά-
λιστα πολύ, ώς δηλητήριο. "Οταν είδαν λοιπόν, οί Βιεννέζοι, τούς 
Κοζανίτες, νά τρώνε σκόρδα άφθονα, μαζευθήκαν γύρω τους καί τούς 
ίβλεπαν μέ περιέργεια καί τρόμο. 

— Μήν τρώτε πολλά, τούς έλεγαν, θά δηλητηριασθήτε! 

Πολν παλαιό σπίτι τής 
Κοζάνης, κείμενον παρά 
τό όικαστικόν μέγαρον 
καί άνήκον ατον ιερέα 

τής πόλεως. 
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'Αλλά οί άγωγιάτες είτε γιατί δέν ήξεραν τά Βιεννέζικα καί 
δέν καταλάβαιναν τί τούς έλεγαν, ή γιατί έγνώριζαν καλύτερα τά— 
σκόρδα τους, τρώγανε ακόμη περισσότερα έπιδεικτ.ικώς. 

Έ ν τώ μεταξύ μαζεύτηκε πλήθος λαού έκεΐ-
— Τί είναι; Τί συμβαίνει; 
—- Κάτι "Ελληνες έδώ, δηλητηριάζονται! 
— Γιατί; 
— "Ισως νά θέλουν ν' αύτοκτονήσουν! 
Οί Κοζανίτες, άφού φάγανε καί βρήκαν ά-

πόσκιο καί δροσιά στό πεζοδρόμιο, στρώσαν τΙς 
καπότες των καί δέν άργησαν νά κοιμηθούν· 

Ό λαός άνεταράχθη. 
Κι' έτρεξαν νά ειδοποιήσουν τήν άστυνομία 

καί τούς γιατρούς, γ ιά νά τούς σώσουν! 
Οί γιατροί έσπευσαν νά τούς ξυπνήσουν, γ ιά 

Περίεργες καί χαρα- νά τούς μεταφέρουν στό Νοσοκομείο. 
κτηριατικές καπνοδύ- _ γ , ^ . rp, g a i y £ t . ρώτησαν §ύσθυμ01 
χες των παλαιών , , 

ι ~ ν αυτοί. 
σπιτιών της Κοζά-

νης. — Παρακαλοϋμεν— μήπως— δηλητηριασθή-
κατε; 

— Νά δηλητηριασθοϋμε! Από τί; 
— 'Από τά σκόρδα. 
Καί τούς έδωσαν νά έννοήσουν περί τίνος έπρόκειτο. 
—- 'Εμείς νά δηλητηριασθοϋμε από τά σκόρδα; τούς άπάντησαν 

γελώντες οί Κοζανίτες. 'Εμείς άν δέν φάμε από δέκα κεφάλια σκόρ-
δα, τήν ήμέρα, στήν Κοζάνη, θά πεθάνουμε! — 

Οί γιατροί όμως δέν έπείσθηκαν καί τούς κράτησαν καί τούς 
παρακολούθησαν, γ ιά νά ιδούν καί νά βεβαιωθούν γ ιά τής πράξεώς 
των τάς συνεπείας. 

"Ισως μάλιστα νά έγραψε κανείς καί καμμιά έπιστημονική με-
λέτη, τότε, γιά τό ζήτημα αυτό: «Διά τό άκίνδυνον τών σκόρδων έν 
Κοζάνη καί έπί τών κατοίκων της». 

Τά συχνά αυτά ταξίδια τών Κοζανιτών στήν Κεντρική Ευρώπη 

40 



01 ΚΟΖΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΡΔΑ 

καί ιδίως ατή Γερμανία, συνετέλεσαν ώστε πολλοί Κοζανίτες, να μά-
θουν τά Γερμανικά. 

Και γι ' αυτό, κάποτε πού έξέδραμαν μέχρι Κοζάνης οί Πρόξενοι 
της Θεσσαλονίκης, καί φιλοξενηθήκανε σέ κάποιο καλό σπίτι Κοζανίτι-
κο, παρετήρησαν μέ εκπληξί τους, δτι δλοι οί παρακαθήμενοι στδ τρα-
πέζι έγνώριζαν Γερμανικά. 

Και δχι μόνον οί παρακαθήμενοι, άλλα καϊ τό γκαρσόνι πού σερ-
βίριζε, Τζιμαλάς ονομαζόμενος, συνεννοεΐτο και αύτός... Γερμανιστί, 
μέ τούς Προξένους! 

'Από τότε εμειναν και πολλοί Μακεδόνες μέ μεγάλες δουλειές 
στή Βιέννη· 

Μοΰ ανέφεραν σχετικώς κάποιον Σατιστινό Νεράντζην , άν Ινθυ-
μοΰμαι καλώς, τοϋ οποίου οί απόγονοι Ιχουν ακόμα μεγάλο Ιργοστά-
σιο μαντηλιών στή Βιέννη. 

Καί σήμερα ακόμα στήν Κοζάνη συναντά κανείς λέξεις Βιεννέζι-
κες στην κοινή γλώσσα τοΰ λαού. 

Τ ά μπουρέκια π.χ. στήν Κοζάνη τά λένε «κ ί χ ι α». 
Τ α παραπετάσματα τά λέν «φ ε ρ χ ά ν ι α». 
«Ρ α ΐ ς - κ ό χ» λένε ενα είδος χαλβά, πού φκιάνουν μέ ρύζι, 

ίσως κατ' άπομίμησιν Γερμανικού γλυκίσματος. 
« Σ λ ά ϊ - φ ρ ό κ» αποκαλούν τό νυχτικό φόρεμα τοΰ δπνου. 
Οί Κοζανίτες. πολλά πήρανε από τούς Βιεννέζους και τούς Γερ-

μανούς, άγνωστον άκόμη απομένει στήν ίστορία τών λαών, άν καί 
οί Βιεννέζοι Ιμαθαν τά.·. σκόρδα, άπδ τούς Κοζανίτες. 
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