Д-р Мария Бакърджиева

КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА
В СПОМЕНИТЕ НА МАВЕР РАДИКОВ
Мавер Калоянов Радиков е роден в с. Доганхисар, Дедеагачка околия в Беломорска Тракия. Скотовъдството и земеделието осигуряват поминъка на фамилията. По-късно, по
времето на строежа на Барон-Хиршовата железница, семейството се премества в Дедеагач. Мавер Радиков се залавя с
търговия. Дюкянът му е бил недалече от пристанищния фар,
имал е и каик. Къщата му била на около петдесет метра от
железопътната гара. От прозорците се виждали пристигащите и потеглящи от Дедеагач влакове. Децата му учели в новопостроеното българско училище, а най-голямата му дъщеря
– Злата Радикова – постъпила във френския колеж в Дедеагач. Самият Мавер ползвал свободно български, френски,
гръцки и турски. Познавал се лично с Пиер Лоти – френски
писател, пристрастен привърженик на ориенталските нрави
и обичаи, до такава степен, че често твърденията му били
лишени от обективност. До интернирането Мавер Радиков
развивал успешен бизнес и натрупал добро благосъстояние.
Имал гръцки съдружници, с които разширявал дейността си.
После животът му се объркал. Бил заточен последователно
на о-в Крит, Атина и Лариса. Срещнал се с Л. Милетич и споделил впечатления за зверствата над българското население,
които са отразени в книгата му. През 1941 г. като много други
тракийци, Мавер Радиков се завърнал в Дедеагач с надежда и
ентусиазъм. Историческите събития не се развили в полза на
българското население. Гърците предприемали действия на
саморазправа, за да претопят или прогонят българите. Подслушвали под прозорците на домовете и ако чуели българска
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реч, отвличали главата на семейството. Мавер Радиков бил
вързан в чувал и изхвърлен в Бяло море. Като по чудо се спасява, благодарение на джобното си ножче. Връща се в България и до края на живота си не прекрачва гръцката граница.
Търговската му дейност го поставяла в контакт с много
хора, от които чувал невероятни случки за Капитан Петко
Войвода. Една такава история била за Маронийския мюдюрин, който живеел в Ярдамлъ и единствено в събота посещавал Мароня, за да се посвети на мюдюрските си дела. Една събота при него дошъл юзбашията от Гюмюрджина с петдесет
войници, за да преследват Петко Войвода. А той в това време
бил с четата си в обора на мюдюрина. Юзбашията наредил
мюдюринът да свика мъжете от Ярдамлъ и другите съседни
села. Хората били събрани и заедно с войниците тръгнали да
преследват Капитан Петко Войвода в Маронийския балкан.
След като ги изпратил, мюдюринът занесъл храна на четата.
Един ден къщата на богатия турчин Селим ходжа била
обградена от четниците на Капитан Петко Войвода. Семейството било притеснено, ходжата бил изплашен. Петко Войвода му съобщил, че има нужда от средства. Готовият на
всичко в уплаха си ходжа наредил да донесат скритите му
пари – две гърнета, пълни със златни лири. Петко Войвода
отброил петдесет лири, а останалите пари оставил на семейството и децата му.
Доганхисарци ставали овчари на турските бейове в Еноско и Кешанско. Те пасели овцете в големия балкан Чендърдая. Петко Войвода често се криел в този балкан, а доганхисарските овчари го хранели и пазели. Веднъж еноският
околийски началник научил, че Петко Войвода с четата си
е в Чендра. Била издадена заповед за задържане на всички
овчари. Те били докарани в Енос и затворени. Като стигнала
новината до ушите на Петко Войвода, той се облякъл като селянин, сложил товар дърва на едно магаре и посетил дома на
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каймаканина. На слугинята казал,че носи дърва за господаря
и и има нещо да му каже лично, защото е толкова беден,че
няма пари дори за заявление. Когато го пуснали в стаята при
каймаканина Петко Войвода му се представил и поискал освобождаването на овчарите. На другия ден те били пуснати.
Никога повече каймаканинът не посегнал на овчарите от
Еноска околия.
Гърците разказвали, за гръцките моряци, които неведнъж
отвеждали четата на капитана на лодки навътре в Бяло море,
когато потерите го преследвали по сушата. Твърде много са
бедните селяни, безимотните българомохамедани, които са
оказвали помощ на четата с храна или информация, на които
Петко Войвода давал по пет лири за закупуване на вол или
мулета и две лири за овце и кози. Петко Войвода си водел
отчет за приходите и разходите за четата по години.
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