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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Το 2012, για πρώτη φορά, το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. προκήρυξε Πανελλήνιο διαγωνι-

σµό µυθιστορήµατος, µε θέµα «Αλησµόνητες Πατρίδες της Ανατολής και τα 90 
χρόνια µνήµης τους». Υπήρξαν 12 συµµετοχές και δόθηκε έπαινος στο έργο «και 
η ψυχή στη Σµύρνη….» του Συριανού κ. Γιάννη Ρουσσουνέλου, ο οποίος αµέσως 
µετά εξέδωσε ο ίδιος το έργο του σ’ ένα ωραιότατο βιβλίο και εύφηµη µνεία στα 
έργα «Το τραγούδι της γιαγιάς» της κας Λίνας Μπένου από το Περιστέρι Αττι-
κής και «ΓΙΑΣΜΙΝ Τρείς και µια νύχτες» του κ. Κώστα Αρβανιτάκη από το 
Ηράκλειο της Κρήτης.  

Το 2013 ο διαγωνισµός επαναλήφθηκε, µε θεµατική τώρα αναφερόµενη 
στα µετά την Καταστροφή, τον ξεριζωµό και την πρώτη εγκατάσταση των προ-
σφύγων: «1922, η Επόµενη Μέρα». Και πάλι δόθηκε έπαινος. Αυτή τη φορά στην 
κα Ελισάβετ Ιακωβίδου, από το Γύθειο. Υπήρξαν 8 συµµετοχές. Ένας εκ των 
συµµετεχόντων, ο κ. Κων. Χαλέµος, από τη Νέα Ιωνία, εξέδωσε αµέσως µετά σε 
βιβλίο την εργασία που είχε υποβάλει, µε τον τίτλο: «Βάρδα βουλιαµέντο» παρ-
µένο από την ορολογία των λιγνιτωρύχων της Καλογρέζας. 
Ο τρίτος διαγωνισµός, το 2014, ήταν πλέον για το πιο δύσκολο είδος, το διήγηµα 
και αφορούσε στη διαχρονική εξέλιξη του µικρασιατικού Ελληνισµού. Θέµα: «Ο 
Μικρασιατικός Ελληνισµός και η διαχρονική του πορεία». Οι συµµετοχές αυτή τη 
φορά ήσαν µόνον 4, αλλά η µία «έκλεψε» κυριολεκτικά τις εντυπώσεις της, θεω-
ρούµενης ως πολύ αυστηρής, 5µελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία οµοφώ-
νως και του απένειµε το πρώτο βραβείο, που συνεπαγόταν και την υποχρέωση 
έκδοσης του έργου από το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Το έργο είχε τον τίτλο: «Το Πελλαδάρι 
στους αιώνες». Ήταν µια εξαιρετικά πρωτότυπη έµµετρη διήγηση, η οποία αφο-
ρούσε στην ίδρυση και την εξέλιξη του Πελλαδαρίου της Βιθυνίας, 7576 οµοιο-
κατάληκτων στίχων, σε ιαµβικό 15/σύλλαβο! Νικητής ο πανεπιστηµιακός ηλε-
κτρονικός-µηχανικός, ο κ. ∆ηµήτριος Ρήγας, από τη Θεσσαλονίκη. 

Η Επιτροπή στο πρακτικό της αναγνώρισε την ικανότητα του κ. ∆ηµ. Ρήγα 
να συγκεράσει µέσα σ’ ένα  σώµα άνω των 300 σελίδων τη γλαφυρή περιγραφή, 
τους ζωντανούς διαλόγους, την οργάνωση της προσωπικότητας αρχηγών και 
λαού, την επικουρική εξαντλητική πραγµατολογική επένδυση, το πλούσιο φωτο-
γραφικό υλικό, τους χάρτες κλπ. χωρίς ούτε για µια στιγµή να εγκαταλείψει την 
τήρηση του ιαµβικού δεκαπεντασύλλαβου. 

Εκ µέρους του ∆ιοικ. Συµβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. θα ήθελα να εκφράσω 
ευχαριστίες για όλους όσοι έως τώρα έλαβαν µέρος στους 3 λογοτεχνικούς δια-
γωνισµούς και βέβαια να συγχαρώ τον κ. ∆ηµ. Ρήγα για τη βράβευσή του και ό-
λους όσοι συνέβαλαν στην έκδοση αυτού του τόµου. 

                   Για το ∆.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
             Ο Πρόεδρος  

               Λουκάς Π. Χριστοδούλου 
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Και στους 3 διαγωνισµούς την Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούσαν οι : 
 

• Καλλιόπη Στεριάδου, συγγραφέας, ∆ρ. Παντείου Παν/µίου Αθηνών 
• Μυρτώ Τσαούση, φιλόλογος 
• Χάρης Σαπουντζάκης, συγγραφέας, ιστορικός 
• Ζαχαρούλα Καραβά, εκπαιδευτικός, ∆ρ. Πανεπιστηµίου Αθηνών 
• Γιάννης Πλαχούρης, ποιητής, δηµοσιογράφος  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στις 8 Ιουλίου 2012, έπεσε στα χέρια µου ένα φυλλάδιο αφιερωµένο στον Βι-

τσέντζο Κορνάρο, στον µεγάλο αυτόν Κρητικό ποιητή του Ερωτόκριτου. Έχω δια-
βάσει πολλές φορές το αριστούργηµα αυτό και άλλες τόσες φορές έχω ακούσει 
µελοποιηµένα κοµµάτια του από διάφορους εκτελεστές. ∆εν ξέρω προς το παρόν, 
ίσως αργότερα έρθει στο νου µου, τι ήταν αυτό που εκείνη τη στιγµή έκανε αναλα-
µπή στο µυαλό µου και µε έκανε να σκεφτώ να προσπαθήσω να γράψω κι εγώ, έµ-
µετρα, την ιστορία της πατρογονικής µου γης, του Πελλαδαρίου Μικράς Ασίας, 
ενός χωριού από το οποίο κατάγονταν οι πρόγονοί µου και το οποίο έπαψε να υ-
πάρχει από τις 30-Αυγούστου-1922, αφού κάηκε από τα θεµέλιά του. 

Επειδή γνωρίζω ότι είναι αδύνατο να πλησιάσω στο ελάχιστο τον Βιτσέντζο 
Κορνάρο, και επειδή είµαι λάτρης της έµµετρης ποίησης, της ποίησης µε ρίµα, θα 
προσπαθήσω µε ό,τι στοιχεία έχω και που µάζεψα στο πόνηµά µου «Πελλαδάρι 
Βιθυνίας, οι ρίζες µου», µια εργασία που κράτησε επτά χρόνια περίπου, να µετα-
τρέψω στην ουσία τα στοιχεία αυτά σε ένα έµµετρο πόνηµα και να το αφήσω παρα-
καταθήκη στις επόµενες γενιές, µε την ελπίδα ότι δεν θα ξεχάσουν και δεν θα α-
παρνηθούν τον Ελληνισµό της Μικράς Ασίας, αυτόν που στέριωσε επί 30 αιώνες 
και που χάθηκε σε µια στιγµή. Είναι γνωστή άλλωστε η ρήση του σφαγέα Ατατούρκ 
που δήλωσε: «∆εν νικήσαµε ποτέ τον Ελληνικό στρατό, την Ελληνική πολιτική νι-
κήσαµε». 

Οι µνήµες, οι µικρές και µεγάλες ιστορίες που έχω ακούσει, οι αναµνήσεις, τα 
τραγούδια, τα αστεία, τα χωρατά, οι πίκρες για ό,τι απόµεινε εκεί, ήταν ισχυρά 
στοιχεία που µε ανάγκασαν στην κυριολεξία να ασχοληθώ µε το Πελλαδάρι. 

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς κάθε φίλο ανώνυµο και επώνυµο και για 
ό,τι στοιχείο µου έδωσε. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω κάθε προσπάθεια που έχει 
γίνει από ανθρώπους του πνεύµατος αλλά και από απλούς ανθρώπους για τη συλ-
λογή στοιχείων και άλλων δεδοµένων για τις αξέχαστες πατρίδες, για το χαµένο 
Ελληνισµό. 

Αναρωτιέµαι καµιά φορά, αλλά δεν µπορώ να πάρω απάντηση από πουθενά. Τι 
θα ήταν σήµερα ο Ελληνισµός της Μικράς Ασίας αν δεν γίνονταν η Μικρασιατική 
εκστρατεία; 

 
                                                                                ∆ηµήτριος Ρήγας 

 
Φούστανη, 08-07-2012. 
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ΤΟ ΠΕΛΑ∆ΑΡΙ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ 
  
00 Το εφτακόσια προ Χριστού,1 στη Μίλητο µια µέρα 
 πέντε σκαριά ‘τοιµάστηκαν µε πρίµο τον αγέρα, 
 αρµατωθήκαν, γέµισαν, νερό, τροφές και βόλια   
 και φρέσκα φρούτα τρυγητά από τα περιβόλια, 
 φυτά, λουλούδια και δεντρά, κατσίκες και κουνέλια 
 γλυκό κρασί και µπρούσικο φτιαγµένο από τ΄ αµπέλια, 

γεµίσανε τ’ αµπάρια τους µε πράγµατα ωραία 
 κι υποσχεθήκανε γοργά να στείλουν πίσω νέα. 

 Ξεκίνησαν το χάραµα και ο καιρός τους βγαίνει 
10 κοντά-κοντά µε την ξηρά η ρότα τους πηγαίνει.                             
 Σκαριά χαρά γεµίσανε, διακόσιοι νοµαταίοι 
 µεστοί, µεγάλοι και παιδιά, πέντε καπεταναίοι, 
 γυναίκες, µάνες µε παιδιά, ηλιοκαµένοι ανθρώποι 
 ανάκατοι και πρόσχαροι και µε το γέλιο πρώτοι, 
 πέντε σκαριά κινήθηκαν µε τα πανιά δεµένα 
 και το λιµάνι αφήκανε να πάνε για τα ξένα, 
 προστάτες είναι οι θεοί, µανάδες και πατέρες 
 και δεν φοβούνται κίνδυνους, ουδέ άλλες φοβέρες. 
 Η Άρτεµις, η Αθηνά, η ∆ήµητρα, η Ρέα  
20 το πέµπτο το καλύτερο το είπαν Λευκοθέα. 
 Κουπιά βουτάνε στο νερό κι ιδρώτας αναβλύζει 
 τραγούδι ολούθε απλώνεται κι η θάλασσα γυαλίζει, 
 αν και αφήνουνε τους δικούς, εστίες και προγόνους 
 έχουν στα µάτια τη χαρά, στο νου τους άλλους θρόνους, 
 καινούργια µέρη θέλουνε να πάνε να γνωρίσουν 
 καινούργιες πόλεις και χωριά µε κόσµο να γεµίσουν,                         
 ν’ αυγατίσουνε σοδιές και πλούτη να αποκτήσουν 

                                                 
1 Οι Μιλήσιοι ξεκίνησαν την αποίκηση των παραλίων της Προποντίδας το 630 π.Χ. περίπου. Η Κίος 
κτίστηκε από αυτούς το 625 ή 627 π.Χ. Η Μύρλεια κτίστηκε από την Κολοφώνα και πάνω ή πλησίον 
των ερειπίων της κτίσθηκαν αργότερα τα Μουδανιά. Το ∆ασκύλειο ήταν προγενέστερη πόλη στην πε-
ριφέρεια της οποίας κτίσθηκε αργότερα το Βρύλλειο (Τρίγλια). Μεταξύ Μύρλειας και Κίου, στην παρα-
λία, ιδρύθηκε η Απάµεια (στα ερείπιά της ιδρύθηκε η Βυζαντινή πόλη Ηλίου Βωµοί που αργότερα ονο-
µάστηκαν Ελιγµοί). Τρία χιλιόµετρα νότια της πόλης των Ηλίου Βωµών υπήρχε οχυρωµένο κάστρο µε 
πόλισµα, επιγραφές του οποίου (αναγόµενες στο 200 π.Χ.) βρέθηκαν από Γάλλους και Γερµανούς αρ-
χαιολόγους περιηγητές. Στις παρυφές του κάστρου αυτού υπήρχε το χωριό Πελλαδάρι που πιθανώς να 
ονοµάζονταν στην εποχή της κτίσεώς του, δηλαδή το 625 ή 627 π.Χ, Κουβάιτα. 
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 και πίσω στην πατρίδα τους ίσως ξαναγυρίσουν. 
 Εβγήκανε στο πέλαγος και τα πανιά σηκώνουν  
30 µε το νοτιά αρµενίζουνε µε το νοτιά φουσκώνουν, 
 στρίβουνε όλα στο βορά, ο ήλιος στα δεξιά τους 
 πάνω στα καταστρώµατα τ΄ αγέρι η δροσιά τους, 
 Καίγονται, µα στο φύσηµα στραµµένη η µατιά τους 
 έτσι λίγο δροσίζονται κι ας καίει η θωριά τους, 
 το κύµα είναι αλµυρό τριγύρω τους χτυπάει 
 µα σταθερά και µε ρυθµό προς το βορά τους πάει. 
 Άρχισ’ ο ήλιος στα ζερβά να γέρνει προς τη δύση 
 κι όλοι σκεφτόντουσαν µαθές2 τη νύχτα που θ’ αρχίσει. 
 Θα  µείνουνε στο πέλαγος εκεί να κοιµηθούνε 
40 ή µήπως βγούνε στη στεριά στο χώµα ν’ απλωθούνε. 
 Σταλθήκανε τα σήµατα ζητούν ν’ αποφασίσουν 
 στο πέλαγος να µείνουνε εκεί να αρµενίσουν, 
 γιατί είναι άγνωστα νερά, τα µέρη είναι ξένα 
 δεν ξέρουν τι τους απαντά, δεν θέλουνε το αίµα. 
 Στο πλάι ήρθαν τα σκαριά, µε κάβους να δεθούνε 
 εβάλανε παντού σκοπιές ‘γείραν να κοιµηθούνε. 
 Ο ουρανός αστέρωτος την ώρα την κυλούσε  
 ησύχασε τη θάλασσα και όνειρα σκορπούσε, 
 ήρθαν στο νου ακρογιαλιές, χωράφια και αµπέλια 
50 σπίτια µικρά και καθαρά γεµάτα από γέλια, 
 καρποί, γεννήµατα, σοδιές σ΄ αµπάρια µαζεµένα 
 ζώα πολλά και παχουλά σε στάβλους τους δεµένα, 
 όµορφα κοριτσόπουλα, κι αγόρια σαν εικόνες 
 σκορπούσανε χαµόγελα, στητά σαν τις κολόνες 
 µια οµορφιά και ένα φως ανάκατα δοσµένα 
 σαν κεχριµπάρια ολόχρυσα µ’ ασήµι περασµένα 
 µικρά πετράδια π’ ακουµπούν στης θάλασσας την άκρη 
 που τα υγραίνει το νερό και λάµπουνε σαν δάκρυ, 
 εκεί π’ ανακατεύονται της γης όµορφα βράδια 
60 και γίνονται µπερδέµατα µε βοτσαλοπετράδια 

                                                 
2 Μαθές και µαθέ,  µόριο : (λαϊκότρ.) µε πολλαπλή λειτουργία: 1. σε επεξήγηση· δηλαδή: Tην ώρα 
εκείνη µπήκε µέσα ο παπάς, ο πατέρας σου µαθές, και είπε… 2. (ειρωνικά) σε βεβαίωση ή αυτονόητη 
συνέπεια: Tι περιµένεις µαθές από τους τουρίστες. 3. συχνά σε ερωτήσεις µε τη σηµασία αλήθεια, 
άραγε: Γιατί µαθές τον φωνάζουν έτσι; || (ειρ.): Εδώ είσαι µαθές τόση ώρα και δε µιλάς; || Έγινε κι 
αυτός γαµπρός µαθές! 



Το Πελλαδάρι στους αιώνες              13 

 όπου το χάδι από το φως σβήνει κάθε ρυτίδα 
 κι αναδεικνύει οµορφιές π’ αφήνει η πληµµυρίδα, 
 και φαίνονται ανταύγειες και σέλατα σε θόλους 
 που οδηγούνε τα σκαριά, που οδηγούνε στόλους 
 του ουρανού π’ ολόλαµπρος φαντάζει ολανθισµένος 
 απόκοσµος και γιορτινός µε χρώµα γεµισµένος. 
 Κύλησ’ η νύχτα και αχνό το πρωινό ροδίζει 
 χαράζει ολούθε η αυγή το φως γύρω σκορπίζει, 
 ανοίγουν τα µατόκλαδα και η ζωή ξυπνάει 
70 πάνω στα πέντε τα σκαριά κι αµέσως ξεκινάει 
 στο µέλλον και στ’ άγνωστο, στο αύριο η πορεία,  
 αυτή που γοργοφτέρωτη θα ‘ρθει στην ιστορία 
 να γράψει µε χρυσόγραµµα τι θα ‘χει επιτύχει  
 αυτό που δε βασίζεται ούτε στιγµή στην τύχη, 
 αλλά σε πάλη άνιση, σε πάλη και σε µπόρα 
 ότι θελήσει ν’ απλωθεί πέρα από το τώρα, 
 πέρα από το σήµερα, απ’ της στιγµής το χείλι 
 αυτό που θα ‘ρθει την αυγή να µη χαθεί στο δείλι 
 να ‘ναι βαθύ και στέρεο να ‘ναι γερά δεµένο 
80 µε την ψυχή, τη θέληση, στο νου σφιχτοδεµένο. 
 Εφτά ηµέρες πλέανε και ο καιρός κρατούσε 
 κι έσπρωχνε τα πλεούµενα στη ρότα που ποθούσε 
 όλο το πλήθος που ‘τανε στα πλοία φορτωµένο 
 εγύρευε το άγνωστο, το ίδιο πεπρωµένο 
 οπούχανε όλοι µαζί, καθώς µαζί πηγαίναν 
 για ν’ ανταµώσουν το καλό στο µέλλον που διαβαίναν, 
 στο µέλλον το καλύτερο, στο µέλλον που εγράψαν 
 όλοι σφιχτόδετοι γερά στο δρόµο που χαράξαν3. 

                                                 
3  
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 Ένα ακρωτήρι πέρασαν κατά το µεσηµέρι 
90 κι είπαν να βγούνε για νερό στα άγνωστα τα µέρη 
 αυτά οπού απλώνονταν δεξιά στην χερσοχώρα, 
 στα βράχια τα απότοµα και στις ακτές που τώρα 
 φαίνονταν αφιλόξενες και σκόρπιζαν τον τρόµο  
 σ’ αυτούς που σκόπευαν να βγουν σ’ ένα δικό τους δρόµο, 
 εκεί κοβόνταν οι πνοές κι η ανάσα σταµατούσε 
 γιατί κανείς δεν ήξερε τι θα ακολουθούσε. 
 Κοιτούσανε προς την ξηρά και ψάχνανε να βρούνε 
 µια αµµουδιά ανέµποδη µε προσοχή να βγούνε, 
 τα κύµατα πελώρια οι βράχοι σαν µαχαίρια 
100 και τα κουπιά δουλεύανε, µατώνανε τα χέρια, 
 πηγαίνανε και ψάχνανε ήρεµο ακρογιάλι 
 κει τα σκαριά να δέσουνε, οι κόποι τους µεγάλοι. 
 Και να µπροστά τους φαίνεται λωρίδα ασηµένια 
 που βγαίνει κι αγκαλιάζεται στης θάλασσας την έννοια 
 ανακατεύουν τα νερά, αλλάζουνε το χρώµα 
 και δέντρα υψηλόσωµα φυτρώνουνε στο χώµα 
 δροσιά τριγύρω απλώνεται και η ζωή απλώνει 
 τη χάρη της, την οµορφιά, στις όχθες που φυτρώνει 
 λογής-λογής ανθόκλαδο, λογής-λογής λουλούδι 
110 δεντρά και θάµνοι και κλαδιά σ΄ ατέλειωτο τραγούδι. 
 Ρίχνουν σχοινιά και δένουνε το ένα µε τα άλλα 
 κι ύστερα τα στεριώνουνε στα δέντρα τα µεγάλα, 
 µη τύχη και ο άνεµος θεριέψει και ξεσπάσει 
 κι όλα τα πάρει ξέµακρα στα βράχια να τα σπάσει. 
 Βλέµµατα ρίχνουνε κρυφά, παρατηρούν, ακούνε 
 ό,τι τους έρθει απ’ την ξηρά, µη τύχη και βρεθούνε 
 ανάµεσα σε άγριους λαούς που θα θελήσουν 
 τα πλοία να ληστέψουνε το βιος τους να ποθήσουν. 
 Λαγήνια κατεβάζουνε, νερό γλυκό γεµίζουν 
120 κι από τις όχθες του νερού το χόρτο τους θερίζουν, 
 έχουνε ζώα στα σκαριά πρέπει να ταϊστούνε 
 κι οι ίδιοι θέλουν τρόφιµα στα πόδια να σταθούνε. 
 Ώρες πολλές εκράτησε αυτή τους η φροντίδα 
 κι αφού γεµίσαν τα σκαριά εφόδια κι ελπίδα 
 είπαν να θυσιάσουνε κουνέλι σε βωµό τους 
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 ευχές να κάνουν στους θεούς να έχουνε το βιός τους 
 αυτό που τους χρειάζεται να έχουν στην πορεία 
 µέχρι να φτάσουνε εκεί που έταξ’ η ιστορία. 
 Και να! Καθώς το σφάγιο ήτανε στο βωµό τους 
130 µπροστά τους εµφανίστηκε οµάδα από ανθρώπους, 
 στάθηκαν, χαµογέλασαν, µε περισσή ηρεµία 
 και ύστερα ρωτήσανε σε πιο θεό η θυσία. 
 Στην Άρτεµη απάντησαν, µε ένα λόγο όλοι  
 στη Λευκοθέα µας θεά όπου ναοί και θόλοι  
 στην Έφεσο, στη Μίλητο σε µέρη που δοµούνται  
 είναι πατρίδες όµορφες, πατρίδες που ηγούνται 
 στους Έλληνες που ήρθανε απ’ τις γλυκές πατρίδες 
 να χτίσουνε τα έθιµα, να φέρουνε ελπίδες, 
 να µεγαλώσουν τη γενιά, να χτίσουνε Ελλάδα, 
140 τη γνώση, τον πολιτισµό ν΄ απλώσουνε, σαν δάδα 
 όπου γοργόφτερη αυτή θα µεταλαµπαδεύει 
 ό,τι καλό, ό,τι σωστό, σε έθνη να φυτεύει 
 την έννοια του ασκλάβωτου και της ισονοµίας 
 της ίσης µεταχείρισης και της ισοτιµίας. 
 -Αδέλφια µας, συνέλληνες, µε µια φωνή µιλούµε 
 εστίες απ’ τις Φώκαιες4, πιο πάνω κατοικούµε 
 και πείτε µας τι θέλετε, τι άλλο προσδοκάτε 
 εµείς να σας το δώσουµε στον τόπο σας να πάτε. 
 Αγκαλιαστήκανε θερµά, αλλάξανε κουβέντες 
150 κύκλο µεγάλο κάνανε γυναίκες και λεβέντες, 
 πήρε το λόγο ο Ερµής και είπε αυτά τα λόγια  
 λόγια ‘πο µέσα απ’ την ψυχή και όχι µοιρολόγια: 
 -Αδέλφια µας την Μίλητο κει πίσω δοµηµένη 

                                                 
4 Η Φώκαια, χτισµένη σε µια µικρή χερσόνησο Β∆ της Σµύρνης, ήταν µια ιωνική πόλη σε αιολικό έδα-
φος. Η χερσόνησος πάνω στην οποία εκτεινόταν χώριζε τον κόλπο της Κύµης, µια αιολική περιοχή, από 
τον κόλπο του Έρµου, όπου ήταν χτισµένες η Σµύρνη και οι Κλαζοµενές. Οι αρχαίοι συγγραφείς παρα-
δίδουν ότι η Φώκαια, η βορειότερη από τις 12 ιωνικές πόλεις, ιδρύθηκε από αποίκους της Φωκίδας µε 
αρχηγό τον Αθηναίο Φιλογένη σε γη που τους παραχωρήθηκε από τους Κυµαίους. Η σύγχρονη έρευνα 
ωστόσο δέχεται πως η παράδοση αυτή ουσιαστικά απηχεί την προσπάθεια της πόλης των Αθηνών να 
εδραιωθεί ως πατρίδα όλων των Ιώνων. Ακόµη και η φωκική προέλευση των αποίκων δικαιολογείται 
από την προσφιλή µέθοδο της αρχαίας ιστοριογραφίας να θεωρεί τυχόν οµοιότητες µεταξύ ονοµάτων 
ως ενδείξεις για την ύπαρξη ιστορικών σχέσεων. 
Η πόλη πήρε το όνοµά της µάλλον από το σχήµα των παρακείµενων νησιών που µοιάζουν µε φώκιες 
(φώκαι). Το ζώο αυτό άλλωστε απεικονίζεται στον εµπροσθότυπο των νοµισµάτων της ως «λαλούν 
σύµβολο». 
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 αφήσαµε και φύγαµε για µια πορεία ξένη, 
 άγνωστο δρόµο πήραµε να πάµε σ’ άλλα µέρη, 
 κανένα τους δεν ξέρουµε, κανένας δεν µας ξέρει 
 σπίτια να χτίσουµε, ναούς, πόλεις ν’ αναστηθούνε 
 να φτιάξουµε οικογένειες, χωριά να ιδρυθούνε 
 σ’ άλλην Ελλάδα τους θεούς να τους τιµήσουµ’ όλοι 
160 σπόρους στη γη να σπείρουµε, να µοιάζει µε περβόλι 
 σχολειά και δήµους κι εκκλησιές γεµάτα µε παιδεία 
 µε πρώτα µας τη λευτεριά και τη δηµοκρατία, 
 γεµίσαµε τα πλοία µας µ’ αυτά που ήταν χρεία 
 τώρα γιοµάτοι µε χαρά ν΄ ανέβουµε στα πλοία 
 νωρίς να ξεκινήσουµε, γιατί µπροστά µας κύµα 
 να σχίσουµ’ έχουµε πολύ, αυτό είναι το βήµα 
 που θα γενεί στη θάλασσα και τι µας περιµένει 
 κανένας µας δεν το γροικά και µοναχά προσµένει, 
 καλύτερο το αύριο γοργά να ξηµερώσει 
170 νύχτες και µέρες όµορφες η Άρτεµις να δώσει. 
 -Από τη Μίλητο και ‘µεις, πολύχρον’ η γενιά µας 
 χρόνια πολλά που µένουµε, το λέει η καρδιά µας, 
 Ερµή τα είπες όµορφα, Παλάδης τ’ όνοµά µου, 
 στο ∆ήµο είµαι σύµβουλος και εµέ το θέληµά µου 
 να δώσουµε βοήθεια, εφόδια, κουράγιο 
 και στο µακρύ ταξίδι σας όταν βρεθεί µουράγιο, 
 να µας θυµάστε λέγοντας υπάρχουνε αδέλφια 
 σε άλλα µέρη µακριά και κόρες και ξαδέλφια, 
 όπου σας σκέφτονται συχνά κι όλο παρακαλάνε 
180 να είστε πάντοτε καλά, κι απ’ τους θεούς ζητάνε 
 να βρείτε αυτό που θέλετε εκεί στους άλλους τόπους 
 να ζείτε να µονιάσετε µε άγνωστους ανθρώπους, 
 να χτίσετ’ όµορφα χωριά µεγάλες πολιτείες 
 και να χαρίσετε σε µας καινούργιες εµπειρίες, 
 κι αν θα ξαναπεράσετε απ’ τα δικά µας µέρη 
 το κύµα που σας οδηγεί αν θα σας ξαναφέρει, 
 όλοι µαζί να κάτσουµε και να τα ξαναπούµε 
 να δούµε τι γνωρίσατε, τι βρήκατε, πως ζούµε, 
 µαζί να θυσιάσουµε στην Άρτεµη και πάλι 
190 να ‘ναι η θυσία πλούσια να είναι πιο µεγάλη 
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 και στους θεούς δωρίσµατα σεµνά να προσφερθούνε 
 όλοι να είναι υγιείς στο γλέντι ν’ αφεθούνε. 
 -Ευχαριστώ Παλάδη µου στα πλοία ν’ ανεβούµε 
 κι αν θέλουν τώρα οι θεοί αµέσως ξεκινούµε, 
 γεια σας χαρά σας αδελφοί, σηκώστε τα σχοινιά µας, 
 κρατάµε τα τιµόνια µας βουτάµε τα κουπιά µας 
 δροσιά έχει τ’ αγέρι µας κι ο Αίολος φυσάει 
 πρίµα τον έχει τον καιρό κι αυτός µας βοηθάει 
 να πάµε στο ταξίδι µας, τώρα οπούνε µέρα, 
200 άντε παληκαρόπουλα κόντρα µε τον αγέρα, 
 ανοίξτε τώρα τα πανιά, τεντώστε παλαµάρια, 
 σωστή να είναι η ρότα µας κι αν πιάσουµε και ψάρια 
 θα φάµε θα γλεντήσουµε κι όταν η δύση γείρει 
 θα ξαποστάσουµε µαζί, θα ‘ναι σαν πανηγύρι. 
 Καταµεσής ο ουρανός έχει τον µουσαφίρη 
 τον ήλιο τον δαφνοστεφή που στέλνει το λιοπύρι, 
 δίνει ζωή, δίνει χαρά, πριν έρθουνε τα βράδια 
 τότε που πάει να κοιµηθεί και πνίγουν τα σκοτάδια. 
 Όλη τη µέρα στα ψηλά ληµέρια καθισµένος 
210 µας στέλνει τις ανάσες του µε έρωτα λουσµένος, 
 µε λαµπερό το πρόσωπο, ροµφαία το σπαθί του, 
 τα χάδια τα ατέλειωτα απ’ τη γλυκιά µορφή του. 
 Αυτόν το ήλιο πρόσωπο τον έχουνε µαζί τους 
 και σχίζουνε τα κύµατα κι ευφραίνεται η ψυχή τους, 
 είναι χαρούµενοι µαθές, το γέλιο διαφεντεύει 
 γαλήνη στην παρέα τους που µοναχά γυρεύει 
 να τους κρατήσει ο καιρός, να σπρώχνουν τα ιστία 
 όλα τους τα πλεούµενα, εκεί που η ιστορία 
 θα γράψει, πως τολµήσανε µια φούχτα πρωτοπόροι 
220 αγρότες και αγρότισσες κι όχι θαλασσοπόροι, 
 να µετοικήσουνε µαζί σε τόπους που δεν ξέρουν 
 για να νικήσουν στη ζωή κι όχι να υποφέρουν. 
 Θαλασσοταξιδεύουµε και ο καιρός δροσίζει 
 η µέρα στο τελείωµα πηγαίνει και ως ορίζει, 
 πρέπει να σταµατήσουνε στου πέλαγου τη µέση  
 ν’ απλώσουν πάλι τα σχοινιά και όλα να τα δέσει 
 ελπίδα για το αύριο, λαχτάρα τι θα βρούνε 
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 γι’ αυτό που θ’ αντικρύσουνε, γι’  αυτό που καρτερούνε 
 έτσι δεµένοι µένουνε, άγρυπνοι οι σκοποί τους 
230 και καρτερούνε την αυγή να δώσει στην πνοή τους 
 τη µυρωδιά του πρωινού, της χαραγής τη γεύση 
 το πάφλασµα της θάλασσας, αυτό που τους αρέσει 
 όλοι τους να αισθάνονται σαν συντροφιά, σαν χάδι, 
 καθώς αποµακρύνεται το έρεβος, το βράδι 
 και αναστένετ’ η αυγή και σβήνουνε φυτίλια 
 που βουτηγµένα στο λαρδί φωτίζουνε τα χείλια 
 στα πρόσωπα, σφιχτό µικρό κι όµορφο λουλούδι 
 να βρούνε το χαµόγελο ν’ αρχίσουνε τραγούδι 
 να ξεκινήσουν θαρρετά τη µέρα που αρχίζει 
240 να πάρουν δύναµη αρχής στο φως που τη ροδίζει. 
 Ξεκίνηµα και πάλι αρχή που τ’ άγνωστο προβάλλει 
 έννοιες, φροντίδες και δουλειά, βαραίνουν, φέρνουν ζάλη 
 τα πλοία αργοσάλευτα φεύγουνε, προχωράνε 
 της θάλασσας βαθύ το µπλε που πάνω τους φοράνε 
 και να το πρώτο εµπόδιο που ύφαλος τους δίνει 
 καθώς χτυπάει πάνω του το πλοίο µε την πρύµνη, 
 ήχος ακούγεται βαρύς που σπάζει ‘να δοκάρι 
 µπαίνει νερό στο πλοίο τους, κίνδυνος να φουντάρει  
 µε τα κουπιά αργά-αργά εµπρός να πάµε τώρα 
250 το πλοίο να ξεκόψουµε και στην κακή την ώρα 
 έξω να το τραβήξουµε, σε αµµουδιά στηµένο 
 ν’ αλλάξει το δοκάρι του και να ξαναφτιαγµένο 
 στο µακρινό ταξίδι τους πάλι να ξεκινήσει 
 και το ατύχηµα αυτό πίσω τους να τ’ αφήσει. 
 Πολύ βαρύ το πλοίο τους, τ’ αµπάρια του γεµάτα 
 αδειάζουν, µεταφέρονται, τα όνειρα φευγάτα 
 γίνονται, και εµφανίζεται µπροστά τους το µοιραίο  
 όλα να γίνουν θρύψαλα και να χαθεί τ’ ωραίο. 
 Σιγά-σιγά µε προσοχή κινείται από την ξέρα 
260 σιγά-σιγά µη διαλυθεί, να πάει παραπέρα, 
 να σηκωθεί απ’ το πέλαγος στην αµµουδιά δεµένο  
 να διορθώσει το σκαρί, τι είναι πληγωµένο, 
 ν’ αλλάξουνε τα ξύλα του που είναι τρυπηµένα 
 µε πίσσα να τ’ αλείψουµε και όλα µονωµένα 
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 να ξαναπέσουν στο νερό χωρίς να µπει σταγόνα 
 και έτσι το πλοίο έτοιµο ν’ αρχίσει τον αγώνα. 
 Το χτύπηµα που δέχθηκε το τρύπησε στο πλάι 
 το ξύλο που χρειάζεται πελέκηµα ζητάει 
 να πάρ’ εκείνη τη µορφή να δέσει να ταιριάξει 
270 την τρύπα που προέκυψε να κλείσει να τη φτιάξει, 
 δέντρα να βρούνε στην ξηρά, κορµούς να κουβαλήσουν 
 να κάτσουν να µετρήσουνε και να τα πελεκήσουν.  
 Οµάδα ετοιµάστηκε µε δώδεκα ανθρώπους 
 να πάει στα ενδότερα, να δει τους χερσοτόπους. 
 Τα σύνεργα και τα σχοινιά φορτώθηκαν στην πλάτη  
 αφήσαν τα πλεούµενα, πήραν το µονοπάτι, 
 συστάδες δέντρων ψάχνανε, ίσιους κορµούς στηµένους 
 µονάχα θάµνους βλέπουνε, πυκνούς αγκαθωµένους  
 το µεσηµέρι στάθηκαν λίγο να ξαποστάσουν  
280 να κάνουν κάτι πρόχειρο να φάνε να χορτάσουν, 
 νερό να πιούνε, να βραχούν, τη δίψα τους να σβήσουν 
 τις έννοιες και τα βάσανα στην άκρη να αφήσουν, 
 να έρθει η ξεκούραση στο νου τους και στο σώµα 
 καθώς θα αναπαύονται στο νοτισµένο χώµα. 
 Η ζέστη και η κούραση ανήµπορους τους βρήκαν 
 τα µάτια τους τα κλείσανε κι αµέσως κοιµηθήκαν. 
 Όνειρα και οράµατα στήσανε πανηγύρι 
 τα πρόσωπα φωτίστηκαν σαν λούλουδα µε γύρη 
 έννοια καµιά, σκοπός κανείς, µονάχα ξαπλωµένοι 
290 ολοτριγύρω άνθρωποι στον ύπνο αφηµένοι, 
 να πελεκάνε τους κορµούς, τις σφήνες να µορφώνουν 
 να βάζουνε τους πάπυρους µαζί να τα καρφώνουν 
 πίσσα να πέφτει στις ρωγµές οι τρύπες να κλειστούνε 
 στου Ποσειδώνα το βωµό όλα να αφεθούνε, 
 και ο Μορφέας γελαστός να τους γλυκοκοιµίζει 
 και τίποτα απ’ τα γύρω τους να µην τους πικραγγίζει. 
 Άνοιξε µάτι ο Ερµής και του ‘ρχετε µια ζάλη  
 γιατί τριγύρω τους πολλοί, κουνάει το κεφάλι 
 ξύπνησε, είναι ζωντανός ή όνειρα τον δένουν 
300 αυτά που βλέπει δεν µπορεί πράγµατι να συµβαίνουν 
 δόρατα σηµαδεύουνε αυτόν µα και τους άλλους 



                                                                    ∆ηµητρίου Ρήγα                               20

 για δες τώρα που πέσανε σε κίνδυνους µεγάλους, 
 ξύλα, µαχαίρια και σπαθιά τους έχουν στο σηµάδι, 
 άραγε είναι στη ζωή ή φτάσανε στον Άδη, 
 σκέφτεται πάλι ο Ερµής κι η ζάλη µεγαλώνει 
 καθώς ο πρώτος άνθρωπος το δόρυ του σηκώνει 
 και τ’ ακουµπά στο στήθος του µε άγρια µανία 
 και µε φωνή στεντόρεια γεµάτη αγωνία   
 λόγια του λέει διάφορα που δεν καταλαβαίνει 
310 κι αναρωτιέται άπραγος τι τάχα να συµβαίνει 
 γιατί το µίσος κι ο θυµός, µήπως τους έχουν βλάψει 
 µήπως δεν το κατάλαβαν κι έχουν φωτιά ανάψει, 
 γιατί η έχθρα κι ο θυµός γιατί αυτή η στάση, 
 ανθρώπων που δεν ξέρουνε, που έχουν τώρα φτάσει 
 να απειλούνε τις ζωές αυτών που ‘χουν θελήσει 
 δυο ξύλα που ο µάστορας αφού τα πελεκήσει 
 το πλοίο τους να φτιάξουνε να πάνε στην ευχή τους. 
 Τους σπρώχνουνε, φωνάζουνε, περσεύει η οργή τους 
 σε µονοπάτι µπαίνουνε σαν να ‘ναι ‘να κοπάδι 
320 και περπατούν και περπατούν και έφτασε το βράδυ 
 που µπήκανε σ’ ένα χωριό γιοµάτο µε καλύβες, 
 κι είδανε κι άλλα πρόσωπα και γέµισαν ελπίδες 
 την όποια παρεξήγηση που έγινε να λύσουν, 
 και λεύτερους κι απείραχτους τώρα να τους αφήσουν. 
 Σπρώχνοντας και φωνάζοντας σε µια καλύβα πάνε 
 όπου τα δόρατα σκληρά στους ώµους ακουµπάνε  
 και βίαια στα γόνατα να πέσουνε τους βάζουν  
 σε έναν άνθρωπο µπροστά, λόγια πολλά τους κράζουν 
 µα δεν καταλαβαίνουνε, οι λέξεις είναι ξένες 
330 τα λόγια ακατάληπτα οι έννοιες µπερδεµένες 
 και στο κοµφούζιο αυτό το τόσο µπερδεµένο 
 το σούσουρο απλώνεται και φέρνει ένα ξένο, 
 στητό και υπερήφανο που στην καλύβα µπαίνει 
 και µε δυο µάτια αετού κοιτάζει τι συµβαίνει, 
 οι άνδρες οι γονατιστοί, γυρίζουν τον κοιτάζουν 
 κανένα ήχο ή µιλιά στα χείλη τους δεν βγάζουν 
 αγέρωχα αντικρίζουνε τον ξένο στην καλύβα 
 και στην καρδιά τους άρχισε να φαίνετ’ η ελπίδα. 
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 Φτάνει κοντά τους τους θωρεί, σιγά τους ακουµπάει 
340 και µε µια γλώσσα άγνωστη τον αρχηγό ρωτάει. 
 Λόγια αλλάζουνε πολλά που δεν καταλαβαίνουν 
 το τέλος της συζήτησης όλοι την περιµένουν, 
 γυρίζει ο ξένος τους κοιτά µ’ επίµονο το βλέµµα 
 ήτανε τόσο βλοσυρό που τους ‘κοψε το αίµα, 
 µε µια στεντόρεια φωνή τους λέει «τι ζητάτε 
 στον τόπο αυτόν που ήρθατε και τώρα περπατάτε, 
 ήρθατε εδώ να κλέψετε τις κόρες, τις σοδιές τους 
 το βιός τους να ληστέψετε κι όλες τις σερµαγιές τους, 
 πείτε λοιπόν τι θέλετε, είν’ η ζωή σας λίγη 
350 γιατί από τα χέρια τους κανείς δεν θα ξεφύγει, 
 Εύνοµο µε φωνάζουνε και µπόρεσα να φτάσω 
 από την Κύµη5 νότια πραµάτειες ν’ αγοράσω». 

                                                 
5 H Κύµη (ή Φρικωνίς) ήταν αρχαία πόλη των Αιολέων στα βορειοδυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. Ο 
Στράβων τοποθετεί την πόλη βόρεια του Έρµου ποταµού στην θέση του σηµερινού Τουρκικού χωριού 
Namurt. Η Κύµη θεωρούταν η ισχυρότερη και η σπουδαιότερη πόλη της Αιολικής ∆ωδεκάπολης. Ως 
παράλια πόλη είχε αναπτύξει ιδιαίτερα το εµπόριο. Όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος ήταν µία από τις πό-
λεις στις οποίες είχε καταφύγει ο Λυδός κυβερνήτης Πακτύης µετά την αποτυχηµένη επανάσταση που 
παρακίνησε εναντίον των Περσών.  
Πρώιµη περίοδος  
Λίγα είναι γνωστά για την θεµελίωση της πόλης. Οι περισσότερες αναφορές για την ίδρυση της συνα-
ντώνται σε µύθους και παραδόσεις. Η πόλη φαίνεται να κτίστηκε την περίοδο της µετανάστευσης των 
Αιολέων τον 11ο αιώνα π.Χ. Στην περιοχή αυτή ήταν ήδη εγκατεστηµένοι Πελασγικοί πληθυσµοί. Πι-
θανή αφετηρία των κατοίκων ήταν η περιοχή της Λοκρίδας, στην ανατολική Στερεά, γεγονός που το 
δηλώνει το δεύτερο όνοµα της πόλης (Φρικωνίς), που προερχόταν από ονοµασία βουνού της Λοκρίδας. 
Αντίθετα η κύρια ονοµασία Κύµη πιθανόν δείχνει προέλευση από την Εύβοια. Η Κύµη ανήκε στις Αιολι-
κές πόλεις, παρολαυτά οι κάτοικοί της θεωρούσαν πως ήταν Ιωνικής καταγωγής και πιθανόν µίλαγαν 
και την Ιωνική διάλεκτο. Βρίσκονταν άλλωστε πολύ κοντά στην Ιωνική αποικία Φώκαια. 
Η Κύµη αναπτύχθηκε τα επόµενα χρόνια ως µητροπολιτικό κέντρο της περιοχής. Περιβαλλόταν από 
τις υπόλοιπες Αιολικές πόλεις στα βόρεια, τα νησιά του Αιγαίου στα δυτικά, και τις ψηλές οροσειρές 
στα ανατολικά. Η πόλη δεν ανέπτυξε ιδιαίτερες εµπορικές σχέσεις µε τους λαούς στο εσωτερικό της 
Μικράς Ασίας αλλά ήταν περισσότερο στραµµένη προς την θάλασσα. Πολιτικά η Κύµη ήταν αρχικά µία 
δηµοκρατία αποίκων καθεστώς που σταδιακά αντικαταστάθηκε από Τυραννικό πολίτευµα. Ο 
Αριστοτέλης την αναφέρει ως παράδειγµα δηµοκρατίας όπου µετεξελίχθηκε σε Τυραννία. Η πόλη στα 
τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. ακολούθησε την µοίρα των υπόλοιπων ελληνικών πόλεων και υποτάχθηκε 
στους Λυδούς 
5ος αιώνας π.Χ  
Τον 5ο αιώνα η Κύµη αναφέρεται από τον Ηρόδοτο ως πόλη της Αιολικής ∆ωδεκάπολης. Όπως αναφέ-
ρει ο Ηρόδοτος ο Τύραννος της Κύµης Αρισταγόρας ήταν ένας από τους ηγέτες των ελληνικών πόλεων 
της Μικράς Ασίας που αποφάσισαν για την εκδήλωση της Ιωνικής επανάστασης. Στους Περσικούς 
πολέµους ο κυβερνήτης Σανδόκος της Κύµης προσέφερε πενήντα πλοία στο ναυτικό των Περσών. 
Μετά την ήττα των Περσών στην Σαλαµίνα, ο Ξέρξης κατέπλευσε µε τον στόλο του στην Κύµη. Η Κύµη 
αποτελούσε την κύρια ναυτική βάση για το βασιλικό ναυτικό των Περσών. Το γεγονός αυτό φανερώνει 
και το µέγεθος του λιµανιού της αρχαίας Κύµης. 
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 -Φύγαµε απ’ τη Μίλητο να πάµε σ’ άλλους τόπους 
 γιατί ‘ναι δύσκολ’ η ζωή και κάνει τους ανθρώπους 
 σ’ αγώνες και σε βάσανα να τρέχουνε µε βιάση 
 το αύρι’ το καλύτερο κάποιος να το προφτάσει, 
 να ξηµερώσει πιο καλά να ‘ναι γλυκιά η µέρα 
 να φύγουν τα µαρτύρια, να φύγει κι η φοβέρα, 
 έτσι καθώς πηγαίναµε στη θάλασσα, στο κύµα 
360 η µοίρα µας το θέλησε να γίνουµε το θύµα, 
 βράχο χτυπήσαµε ανοιχτά, τρύπησε το σκαρί µας  

 κόντεψε να βουλιάξουµε, στα τάρταρα η ψυχή µας, 
 βγήκαµε για να ψάξουµε ξύλα σ’ αυτά τα µέρη 
 το πλοίο µας να φτιάξουµε και η θεά µας ξέρει, 
 πόσο γλυκά κοιµήθηκε όλη µας η παρέα 
 µας έπιασαν ετούτοι δω αθόρυβα κι ωραία, 
 µας φέρανε σερνάµενους, µα δεν κατανοούµε 
 κανέναν απ’ τους λόγους τους που λένε κι εννοούνε, 
 καλά που ήρθες αδελφέ, Ερµή µε λένε εµένα, 
370 να γίνει συνεννόηση, βασίζοµαι σε σένα, 
 εµείς δεν θέλουµε κακό, θέλουµε την ειρήνη 
 κανένα δεν πειράζουµε, πόθος µας η γαλήνη. 
 Λέξεις αλλάζουνε ξανά ο Εύνοµος κι οι άλλοι 
 τa λόγια άγνωστα βαριά, η ζάλη τους µεγάλη 
 µοιάζουν απόµακρα πολύ, απόκοσµα τα λόγια 
 η καταδίκη έφτασε πιάστε τα µοιρολόγια, 
 είπαν πολλά π’ ακούστηκαν µε ένταση µε ζέση 
 ο Εύνοµος εστράφηκε, κι αυτό δεν τους αρέσει 

                                                                                                                         
Ρωµαϊκή και Βυζαντινή περίοδος  
Ο ιστορικός Πολύβιος αναφέρει οτί η Κύµη πέτυχε να απαλλαχτεί από την φορολογία που είχε επιβάλ-
λει ο Αντίοχος Γ΄. Κατά την Ρωµαϊκή εποχή γνώρισε εµπορική ανάπτυξη. Την εποχή του αυτοκράτορα 
Τιβέριου η πόλη φαίνεται πως υπέφερε από έναν ισχυρό σεισµό. Άλλες πηγές της Ρωµαϊκής περιόδου 
αναφέρουν την Κύµη ως µία από τις Αιολικές πόλεις της περιοχής. Την Βυζαντινή περίοδο η Κύµη έγινε 
έδρα επισκοπής. 
Αρχαιολογικές έρευνες 
Το αρχαιολογικό ενδιαφέρον ξεκίνησε στην περιοχή στα µέσα του 19ου αιώνα. Και οι πρώτες αρχαιολο-
γικές έρευνες έγιναν από τον µεγαλοκτηµατία της περιοχής D. Baltazzi και αργότερα ο S. Reinach 
άρχισε ανασκαφές στην νοτιότερη νεκρόπολη. Το 1925 ο αρχαιολόγος A. Salaç κατάφερε να βρεί σηµα-
ντικά ευρήµατα στην περιοχή. Ενθαρυµµένος από τις επιτυχίες του αυτές ο Τούρκος αρχαιολόγος E. 
Akurgal ξεκίνησε σηµαντικές ανασκαφές από τις οποίες αποκαλύφτηκαν σηµαντικά κεραµικά ευρήµατα. 
Σηµαντικοί Κυµαίοι  
Από την Κύµη κατάγονταν, ο Ιστορικός του 4ου αιώνα π.Χ. Έφορος και ο πατέρας του Ησίοδου, ο ο-
ποίος αργότερα εγκαταστάθηκε στην Άσκρη της Βοιωτίας. 



Το Πελλαδάρι στους αιώνες              23 

 γιατί το βλέµµα του βαρύ κι όλους τους καθηλώνει 
380 ο φόβος µέσα στην ψυχή τους σκίζει τους οργώνει. 
 -Νοµίζουν είσαστε εχθροί, θέλετε το κακό τους 
 αφού εµφανιστήκατε στο µέρος το δικό τους    
 όµως εγώ τους έπεισα τα πλοία σας να δούνε 
 την τρύπα που ‘χει το σκαρί κι ύστερα να δεχτούνε  
 άµα υπάρχει η ζηµιά κι αυτοί να βοηθήσουν 
 να φτιάξετε το πλοίο σας κι ύστερα θα αφήσουν, 
 όλοι µαζί να φύγετε και στο καλό να πάτε 
 καλοί θα πει ότ’ είσαστε κι ότι τους αγαπάτε. 
 Ξεκίνησαν όλοι µαζί και ‘φτασαν στ’ ακρογιάλι 
390 πέντε µερόνυχτα οργής χαµένα µες στη ζάλη, 
 άλλες τρεις µέρες φάγανε να φτιάξουνε το πλοίο 
 και όλα ετοιµάστηκαν να πούνε το αντίο, 
 αγκαλιαστήκανε θερµά κι όρκοι τους µεγάλοι 
 άµα τους φέρει ο δρόµος τους να ανταµώσουν πάλι, 
 µπήκαν στα πλοία και κουπιά µες στα νερά εµπήκαν 
 µπήκανε ξαναµπήκανε και τη στεριά αφήκαν, 
 στο πέλαγος ξανοίχτηκαν και όρτσα τα πανιά τους 
 να ταξιδέψουνε µπροστά εκεί στα όνειρά τους, 
 στο ακρογιάλι οι φίλοι τους θερµά τους χαιρετούσαν 
400 κι αυτοί γερά την ρότα τους ολόϊσα κρατούσαν. 
 Πέντε µερόνυχτα µεστά κρατάει η πορεία 
 και να µπροστά τους φάνηκε όµορφη πολιτεία, 
 µπήκανε στο λιµάνι της στα µπλόκια να δεθούνε 
 κι αµέσως ανταµώσανε µ’ ανθρώπους να µιλούνε, 
 σε πιο λιµάνι φτάσανε ρωτάνε τους ανθρώπους 
 πια είναι τούτη η οµορφιά στους άγνωστους τους τόπους, 
 το όνοµά της Κολωναί6 και της Τρωάδας πόλη 

                                                 
6 Κολωναί. Πόλη της Τρωικής χώρας  στην Μικρά  Ασία κοντά στην Αλεξάνδρεια της Τρωάδας, πιθα-
νόν η σηµερινή Χεµαλί. 1. Κολωναί οι Τρωιάδες, αναφέρονται από τον Θουκυδίδη α΄, 131. 2.  Πόλη της 
Μικράς Ασίας κοντά στην Λάµψακο, Στραβ. Αρριανού Ανάβ. έ, 12. Υπάρχουν µαρτυρίες για µια σειρά 
πόλεων που ανήκαν στη «χώρα των Λαµψακηνών». Κοντά στη Λάµψακο βρίσκονταν οι πόλεις Κολωναί, 
Μυρµισσός και Ιωλκός. Αντίθετα, η Άβαρνος ή Αβαρνίς ήταν οικισµός χτισµένος κοντά στο οµώνυµο 
ακρωτήριο, περίπου 8 χλµ. βόρεια της Λαµψάκου. 
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 την έχτισαν οι Αιολείς7, την αγαπάνε όλοι. 
 Τροφές, νερό κι εφόδια ψάξανε για να βρούνε 
410 πέντε ηµέρες κύλησαν για να ετοιµαστούνε, 
 την έκτη µέρα χάραµα απ’ το λιµάνι βγήκαν 
 στου ταξιδιού τα βάσανα και πάλι ξαναµπήκαν. 
 Και πλέανε στην θάλασσα, µερόνυχτα περνούσαν 
 τον τόπο που εψάχνανε και που τον καρτερούσαν 
 ακόµα δεν τον βρήκανε, µα πόλεις συναντούσαν 
 αυτές που στον Ελλήσποντο χρόνια δηµιουργούσαν 
 Μιλήσιοι και Αιολείς, Ίωνες κι άλλοι τόσοι 

                                                                                                                         

 

7  
 

Οι Ελληνικές αποικίες στην περιοχή της Μικράς Ασίας 
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 και ∆ωριείς και Μεγαρείς που µε περίσσια γνώση 
 τις στήσαν τις µεγάλωσαν στα άγνωστα τα µέρη 
420 λουλούδια του πολιτισµού, είχανε καταφέρει 
 να µοιάζουνε βασίλισσες, πριγκίπισσες που βράδια 
 στολίδια που λαµπύριζαν σαν άστρα στα σκοτάδια. 
 Κόλπος ανοίγεται µπροστά κι η πλώρη τον φιλάει 
 στην πρύµνη αφρός σηκώνεται κι όλο µπροστά τους πάει 
 γαλάζιος κι ασηµόφτερος µε σκέρτσα παιχνιδίζει 
 τους αγκαλιάζει µε νερό και κύµα που γυαλίζει,  
 µπήκανε στον Ελλήσποντο, λωρίδα ασηµένια 
 ξηρά δεξιά, ξηρά ζερβά και άρχισε η έννοια 
 µην ξαναβρούνε ύφαλους, πάνω τους µην χτυπήσουν 
430 και ξύλα απ’ τα πλοία τους στα κύµατα αφήσουν, 
 λύνουνε τώρα τα πανιά και τα κουπιά βυθίζουν 
 και την πορεία µε προσοχή αργά την καθορίζουν. 
 Μπαίνουν στον κόλπο προχωρούν µε προσοχή µε ζέση 
 ο ήλιος καίει από ψηλά, ο αγέρας έχει πέσει, 
 η µέρα στο τελείωµα κοντεύει πια να φτάσει 
 πρέπει να βρουν απάνεµα, η νύχτα θα τους πιάσει, 
 και σκέφτονται θα χρειαστεί κάπου να σταµατήσουν 
 τα πλοία τους να δέσουνε και ύπνο να ζητήσουν, 
 και να δεξιά τους φαίνονται µια χώρα φωτισµένη  
440 σε ακρωτήρι ‘ναι στητή, χτισµένη, στολισµένη,  
 µε µι’ αγκαλιά που ανοιχτή µπορεί να κλείσει στόλους 
 µ΄ ένα λιµάνι που µπορεί να τους φροντίσει όλους. 
 Οι Αιολείς πρωτόρθανε ∆άρδανο8 την βαφτίσαν 

                                                 
8 Η ∆άρδανος ή και ∆άρδανον ήταν αρχαία ελληνική πόλη της δυτικής µικρασιατικής ακτής στον 
Ελλήσποντο παρά το ακρωτήριο ∆αρδανίδα και µεταξύ των πόλεων της αρχαίας Αβύδου από την οποία 
και απείχε 2,5 περίπου ώρες (70 στάδια) και Ιλίου. Πλησίον της πόλης αυτής έρρεε ο ποταµός Ροδίος 
όπως µνηµονεύει ο Όµηρος. 
Κατά την παράδοση κτίσθηκε από τον µυθικό ήρωα ∆άρδανο. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για αποι-
κία των Αιολέων στην αρχαία Μυσία ή Τρωάδα όπου και η Τροία. 
Κατά την Ιωνική επανάσταση και µετά την άλωση των Σάρδεων (498 π.Χ.) την κατέλαβε στη συνέχεια 
και κατέκαψε ο Πέρσης ∆αυρίσης. 
Κατά τον Πελοποννησιακό πόλεµο πλησίον της ∆αρδάνου οι Αθηναίοι νίκησαν σε ναυµαχία τους Λακε-
δαιµονίους. Κατά τους χρόνους των Επιγόνων η ∆άρδανος είχε καταστεί τόσο άσηµη που οι Βασιλείς 
εκείνοι άλλοτε µετοίκιζαν τους κατοίκους στην Άβυδο και άλλοτε τους επανέφερναν σ΄ αυτήν. 
Μετά την ήττα που υπέστη ο Αντίοχος Γ' ο Μέγας, στη Μαγνησία από τους Ρωµαίους, τόσο η ∆άρδα-
νος όσο και το Ίλιον κηρύχθηκαν απ΄ αυτούς πόλεις αυτοδιοίκητες (ως ανεξάρτητες) από σεβασµό 
στην ιστορία των αρχαίων παραδόσεών τους. Σ΄ αυτή την πόλη κατά το 85 π.Χ. ο Ρωµαίος στρατηγός 
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 όταν εδώ σταθήκανε και το χωριό ιδρύσαν 
 κι έγιναν πόλεις και χωριά, οι κάτοικοι τους µύριοι 
 εχτίσανε τα σπίτια τους µέσα σε πανηγύρι 
 και κάνανε εµπόρια, χωρίς κλεψιές και φόρους 
 σε κάθε ‘να ταξιδευτή, σε φίλους, σε εµπόρους,  
 που φθάναν στο λιµάνι της από όπου η γης τους φέρει 
450 ή κουβαλούσανε σοδιές από τα µέσα µέρη 
 λαοί λογιών και διάφοροι, πολύγλωσσοι και ξένοι 
 ένα γινότανε εδώ και πάντα µονιασµένοι 
 αλλάζανε τα πράγµατα, αγόραζαν καινούργια  
 και µες το πολυάνθρωπο και το γεµάτο φούρια 
 λιµάνι, περνοδίνανε αυτό που πάντα είχαν, 
 αυτό που µόνοι φτιάχνανε ή απ’ αλλού κατείχαν 
 κι έτσι αυξάνονταν γοργά τα πλούτη και αυγατίζαν 
 και τα σεντούκια τους χρυσό και µέταλλα γεµίζαν 
 και ζούσε ο κόσµος όµορφα και η ζωή κυλούσε 
460 σαν το ποτάµι το φαρδύ όπου γλυκά περνούσε. 
 ∆έσανε στο λιµάνι της, ήταν αργά το βράδυ 
 και πέσανε να κοιµηθούν γιατ’ έπεφτε σκοτάδι, 
 κι έπρεπε νωρίς-νωρίς όλοι τους να ξυπνήσουν 
 να δούνε τι χρειάζονται για να το αποκτήσουν 
 γιατί είχαν δρόµο άγνωστο9 στη θάλασσα να κάνουν 

                                                                                                                         
Σύλλας και ο Μιθριδάτης Στ' ο Ευπάτωρ, σύναψαν ειρήνη µε την οποία και έληξε ο Πρώτος Μιθριδα-
τικός πόλεµος. 
Τέλος από την αρχαία αυτή πόλη δόθηκε το όνοµα ∆αρδανέλια τόσο για τον πορθµό του Ελλησπόντου 
όσο και για την µικρή πόλη που δηµιουργήθηκε στη περιοχή και που σήµερα ονοµάζεται Τσανάκκαλε. 
Σήµερα η θέση της αρχαίας αυτή πόλης προσδιορίζεται 8 χλµ. Ν∆. του Τσανάκκαλε. 
Αρχαία νοµίσµατα  
Από την αρχαία ∆άρδανο έχουν βρεθεί και σωθεί πολλά αρχαία νοµίσµατα σχεδόν από την εποχή της 
κτίσης της. Έτσι τα αρχαιότερα νοµίσµατά που βρέθηκαν ανάγονται στον 7ο αιώνα π.Χ. που είναι κατα-
σκευασµένα από µιλήσιο ήλεκτρο και σύµφωνα µε τον φωκαϊκό µετρικό - σταθµητικό κανόνα, που φέρ-
νουν από την µία όψη παράσταση µε δύο πετεινούς (αλέκτορες), µαχόµενους και από την άλλη τετρά-
γωνο έγκοιλο. Χωρίς ιδιαίτερες διαφορές είναι και εκείνα των επόµενων αιώνων του 6ου και 5ου που 
αντί τους δύο πετεινούς φέρουν ένα, µε ανθέµιο υπεράνω αυτού και στην άλλη όψη το τετράγωνο έ-
γκοιλο διαιρεµένο σε 4 µέρη. Τα του 5ου αιώνα φέρουν ενίοτε την επιγραφή ∆ΑΡ. Τα του 4ου αιώνα 
είναι χάλκινα και φέρουν στη µία όψη ιππέα σε ανορθωµένο ίππο και στην άλλη ένα πετεινό µε την 
επιγραφή ∆ΑΡ∆ΑΝ. Στη περίοδο της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας τα νοµίσµατα της ∆αρδάνου φέρουν την 
επιγραφή ∆ΑΡ∆ΑΝΙΟΝ και απεικονίζουν άλλοτε τον Γανυµήδη που αρπάζεται από αετό (∆ία) και 
άλλοτε τον Αινεία φέροντα τον Αγχίση και άγοντα τον Ασκάνιο, ενίοτε µε την επιγραφή ΡΟ∆ΙΟC. 
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 κι έπρεπε και τα χείλη τους λιγάκι να γλυκάνουν 
 γιατί µέσα στη θάλασσα και µέσα στην αλµύρα 
 εκεί που τ’ αλµυρό νερό έµοιαζε µε πληµµύρα, 
 εκεί νερό και ουρανός σ’ έδεναν µε φοβέρα 
470 κι απεγνωσµένα έψαχνες µήπως και δεις µια ξέρα, 
 πράσινα φύλλα δροσερά και χώµα να µυρίζει 
 γλυκό νερό από πηγή να τρέχει να δροσίζει, 
 να ξεδιψάει τον άνθρωπο, δύναµη να του δίνει 
 να τόνε κάνει δυνατό και στης ζωής τη δίνη 
 στο σήµερα για τ’ αύριο, στο αύρι για µεθαύρι 
 στο τωρινό για ύστερα και στο πρωί για βράδυ. 
 ν’ αντέχει να πορεύεται και πρώτος να πηγαίνει 
 να ‘ναι αυτός ο αρχηγός κι άλλος να µην του βγαίνει.  
 Βγήκαν στην πόλη το πρωί, οι δρόµοι γεµισµένοι 
480 µε όλα τα υπάρχοντα, µε ό,τι περιµένει 
 να βρει ο διαβάτης να γευτεί µετά να τ’ αγοράσει 
 να το αλλάξει µε αυτό που θέλει να περάσει 
 τη µέρα και το χρόνο του, τον άγριο χειµώνα 
 την άνοιξη που πάντα ανθεί η όµορφη ανεµώνα. 
 Βρήκαν αυτά που η χρεία τους ήθελε ν’ αγοράσει 
 τα φόρτωσαν στα πλοία τους χωρίς µεγάλη βιάση 
 και ξεκινήσανε αργά πριν ‘ρθει το µεσηµέρι 
 να πάνε ν’ αρµενίσουνε να βρουν καινούρια µέρη. 
 Κατά τη δύση είδανε καινούρια πολιτεία 
490 που όλοι την θαυµάζανε ‘πο µέσα από τα πλοία 

                                                                                                                         
9  
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 ήταν η Άβυδος10 αυτή µια πόλη της Μιλήτου  
 ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς, πόλης του αµιλήτου 
 αδέλφια µένουνε εδώ πριν χρόνια κατοικήσαν 
 ήρθαν από τα σπίτια µας, εδώ µετακοµίσαν 
 και χτίσανε και φτιάξανε χωριά και πολιτείες 

                                                 
10 Η Άβυδος είναι αρχαία πόλη της Τρωάδας της Μυσίας στη Μικρά Ασία, ευρισκόµενη στο σηµείο 
Ναγαρά (Nagara Point, σηµ. Μπογκάζ-χισάρ) στον Ελλήσποντο, την ανατολική ακτή της εισόδου του 
από Αιγαίο, στο σηµείο όπου το πλάτος του είναι µόλις ένα µίλι. 
Αρχικά ήταν πιθανόν Θρακική πόλη, αλλά αποικίστηκε από Μιλησίους. Οι Αβυδινοί οι αρχαίοι κάτοικοί 
της ήταν πεπεισµένοι ότι ιδρυτής της πόλης χώρας τους ήταν ο µυθικός ήρωας Άβυδος που όµως είναι 
ανύπαρκτος στην Ελληνική µυθολογία. Είναι όµως προφανές ότι η ονοµασία προέρχεται από το στερη-
τικό α και το ρήµα "βύζω" εξ ου και λεγόταν Άβυζος ή Άβυσσος. Το ρήµα βύζω = κάνω θόρυβο ή ανε-
µοζάλη (σκοτούρα). Συνεπώς η Άβυδος ήταν πόλη αθόρυβη, της ξεκούρασης, της ξεγνοιασιάς και της 
καλοπέρασης. Πολλά δε τα στοιχεία που µπορούν να εξαχθούν από την εξέταση του βίου των κατοί-
κων. 
Η πόλη έγινε γνωστή από θρύλο της αρχαιότητας που περιγράφει τον έρωτα της ιέρειας της Αφροδίτης 
την Ηρώ εκ της Σηστού και του εξ Αβύδου Λέανδρου (Ηρώ και Λέανδρος). 
Ιστορία  
Κατ΄ αρχάς η µνήµη της πόλης στην Ιστορία που πρώτος την αναφέρει ο Όµηρος και στη συνέχεια ο 
Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφών κλπ. οφείλεται στη γεωγραφική της θέση που ήταν το στενότερο 
σηµείο διαπόρθµευσης από την Ασιατική ακτή προς την έναντι επίσης γνωστή πόλη Σηστό και αντί-
στροφα. Σηµασία σπουδαία από τον Τρωικό πόλεµο. 
Περίεργες όµως φαίνονται οι διαφορές των αρχαίων στην εκτίµηση της απόστασης. Ο Ηρόδοτος υπο-
λόγιζε το εύρος σε επτά στάδια που αν ληφθεί υπ΄ όψη εκείνο του Αριστοτέλη (100µ) η απόσταση ήταν 
700 µ. Ο Στράβων υπολόγιζε 30 στάδια, (το κατά του Στράβωνα στάδιο = 150µ.) δηλαδή 4,5 χλµ., 
Γάλλοι ιστορικοί σε 5.520 µ., ενώ η σηµερινή απόσταση δεν υπερβαίνει το ένα µίλι (1.852 µ.).[1] 
Εκτός της σηµασίας εκ της γεωγραφικής θέσης και του θρύλου το τρίτο σηµαντικό στην ιστορία της 
πόλης ήταν η διπλή ζεύξη Αβύδου - Μαδύτου το 480 π.Χ., έργο του Έλληνα µηχανικού Άρπαλου. Η 
δεύτερη πλωτή γέφυρα στην παγκόσµια ιστορία µετά εκείνης του Βοσπόρου του 512 π.Χ. και η πρώτη 
διπλή. Από αυτήν εδώ ο Ξέρξης διεκπεραίωσε όλο το στρατό του το 480 π.Χ. όταν εισέβαλε στην 
Ελλάδα. 
Η πόλη µετά τους Μηδικούς πολέµους απετέλεσε µέλος της οµοσπονδίας της ∆ήλου. Αργότερα κατά 
τον Πελοποννησιακό πόλεµο τάχθηκε µε τη Σπάρτη γενόµενη έτσι σπουδαίο ορµητήριο των Σπαρτια-
τών. Από τότε εκ της στρατηγικής σηµασίας της, η Άβυδος αποτελεί σε ρόλο το Γιβραλτάρ του Αιγαίου. 
Προ του θαλάσσιου χώρου αυτής έγιναν στην αρχαιότητα δύο ναυµαχίες το 411 π.Χ. και το 410 π.Χ.. 
Στη πρώτη οι Αθηναίοι΄υπό τον Θρασύβουλο και τον Θράσυλο νίκησαν τους υπό τον Κλέαρχο Σπαρ-
τιάτες, εις δε τη δεύτερη, οι εξελίξεις υπήρξαν δραµατικότερες εκ της συµµετοχής των Περσών 
(Ναυµαχία της Αβύδου). 
Κατά την Ελληνιστική περίοδο την πόλη πολιόρκησε ο Φίλιππος Ε' (γιος του ∆ηµητρίου Β'). Η Άβυδος 
αντιστάθηκε έντονα γνωρίζοντας οι κάτοικοι τη τακτική που ακολουθούσε ο Φίλιππος Ε', που φόνευε 
τα τέκνα των αντιπάλων του και δήµευε τις περιουσίες τους. Έτσι εξηγείται ο λόγος που ο Φίλιππος 
ενώ πολιορκούσε ο ίδιος την πόλη παραχώρησε τριήµερη προθεσµία "ως χάρη" για την παράδοση της 
πόλης. Οι Αβυδινοί αντιστάθηκαν µέχρις εσχάτων και µετά την αυτοκτονία του άµαχου πληθυσµού η 
πόλη έρηµη και κατεστραµµένη καταλήφθηκε (200 π.Χ.). Όµως η πόλη αναγεννήθηκε "εκ της τέφρας 
της" και αποτίναξε τελικά το ζυγό. 
Κατά τη Ρωµαϊκή περίοδο οι Ρωµαίοι της αναγνώρισαν την "ελευθερία" (µεγάλη στρατιωτική βάση ελέγ-
χου) και παρέµεινε έως και στα ύστερα Βυζαντινά χρόνια ο τελωνειακός σταθµός του Ελλησπόντου 
(ανήκε στο ανατολικό Θέµα), έως ότου ο ρόλος αυτός µεταφέρθηκε στα ∆αρδανέλλια, µετά το κτίσιµο 
των "Παλαιών Τειχών" από το Σουλτάνο Μωάµεθ Β΄ (περί το 1456). 
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 ότι το πιο ανέµελο έχουν οι κατοικίες. 
 Απέναντι απ’ την Άβυδο, όπου ο ήλιος γέρνει 
 πόλη υπήρχε Αιολική όπου στη σκέψη φέρνει 
 Ελληνικό πολιτισµό,  τέχνες κι ευηµερία 
500 πανάρχαια τα έθιµα, πανάρχαια ιστορία 
 Σηστός11 της πόλης το όνοµα, πόλη αρχαιοτάτη 
 που Αιολείς την χτίσανε πάνω στο µονοπάτι 
 που έδενε τις δυο ξηρές χωρίς καµιά ν’ αφήσει 
 την Άβυδο µε τη Σηστό, ανατολή µε δύση. 
 Από τις δυο δεν ήξερες πια πρώτη να αντικρίσεις 
 γιατί χτυπούσε η καρδιά, σ’ έκανε να δακρύσεις, 
 από το µεγαλείο τους από την αρχοντάδα 
 αφού ‘τανε πριγκίπισσες π’ υψώναν την Ελλάδα. 
 Τα πλούτη και η δύναµη γνωρίσµατα τους πρώτα 
510 προσφέρανε στους γείτονες της πρόοδος τα φώτα, 
 δίνανε τέχνες, γράµµατα, πολιτισµό και γνώση 
 αυτά που άλλοι άνθρωποι ποτέ δεν είχαν νιώσει, 

                                                 
11 Η Σηστός ήταν αρχαία ελληνική πόλη της Χερσονήσου της Καλλίπολης κοντά στο στενότερο σηµείο 
του Ελλησπόντου. Ακριβώς απέναντι από την ασιατική πόλη Άβυδο. Στην αρχαιότητα αποτελούσε ση-
µαντικό εµπορικό κέντρο (λιµένας) διακινουµένων προϊόντων από Μεσογειακές χώρες προς Εύξεινο 
και αντίστροφα αλλά και ως βασικό πέρασµα (Πέραµα) από την ευρωπαϊκή ακτή στην ασιατική και αντί-
στροφα. 
Ιστορία  
Η Σηστός ήταν αποικία των Αιολέων την οποία και αναφέρει ο Όµηρος στην Ιλιάδα (Β-836). Ο δε 
Ηρόδοτος αναφέρει πως όταν ο ∆αρείος επέστρεφε από την εκστρατεία του κατά των Σκυθών, πέρασε 
απ΄ αυτή την πόλη (513 π.Χ.). Επίσης ο ίδιος ιστορικός αναφέρει πως όταν ο Ξέρξης εκστράτευσε 
κατά των Ελλήνων στους Περσικούς Πολέµους διερχόµενος και αυτός από την πόλη δηµιούργησε ζεύ-
ξη µε πλωτή γέφυρα "αλυσσοδένοντας και µαστιγώνοντας" τον πορθµό. 
Το 478 π.Χ. µετά το τέλος των Περσικών πολέµων, εµφανίσθηκαν οι Αθηναίοι οι οποίοι την κατέλαβαν 
και την υποχρέωσαν σε φόρου υποτελή τους, µέχρι το 404 π.Χ. που περιήλθε στους Σπαρτιάτες. Τελι-
κά τον ίδιο χρόνο προσέτρεξαν προς βοήθειά της οι Πέρσες οι οποίοι και την ελευθέρωσαν, την περιέ-
λαβαν στο κράτος τους πλην όµως της επέτρεψαν να διατηρεί αυτονοµία µέχρι το 387 π.Χ.. Μετά όµως 
από νέα επέµβαση το 353 π.Χ. κατελήφθη εκ νέου από τους Αθηναίους από τους οποίους και απελευ-
θερώθηκε από τον Βασιλέα της Μακεδονίας Φίλιππο Β΄. 
Στη πόλη αυτή λίγα χρόνια αργότερα το 334 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος συγκέντρωσε το στρατό του για 
την εκστρατεία του στην Ασία. Μετά το θάνατο του Αλέξανδρου η Σηστός περιήλθε στους διαδόχους 
του και εξ αυτών στους Ροδίους και εξ αυτών στο Βασίλειο της Περγάµου. Κατά τη ρωµαϊκή περίοδο 
φαίνεται να περιέπεσε σε παρακµή. 
Το 550 (µ.Χ.) ο Ιουστινιανός ανήγειρε στη Σηστό ένα πολύ ισχυρό φρούριο. Στη µετέπειτα 
Φραγκοκρατία περιήλθε στους Φράγκους και κατόπιν στον Αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη ∆ούκα 
Βατάτση (1222-1254). Το 1353 καταλήφθηκε από τους Οθωµανούς. 
Η Σηστός έγινε περισσότερο γνωστή στην ιστορία και την ποίηση από τους έρωτες της Ηρούς και του 
Λέανδρου. Κοντά στην αρχαία θέση της Σηστού (Ν∆.) βρίσκεται σήµερα η τουρκική πόλη Εσεάµπατ 
όπου υφίσταται η πορθµειακή σύνδεση µε την έναντι επί της ασιατικής ακτής πόλη Τσανάκκαλε 
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 να γίνονται οι δράσεις τους διάφορες απ’ τα ζώα 
 οι πράξεις και τα λόγια τους να ‘ναι γλυκά κι αθώα, 
 να ζουν σε οικογένειες και όχι σε κοπάδια 
 να σέβονται, να αγαπούν, και να ‘χουνε τα βράδια 
 τη βόλεψη το σπίτι τους, για τη ζωή εφόδια  
 ρούχα, τροφές, σκεπάσµατα, µηδενικά εµπόδια,  
 κι όταν το κρύο τους χτυπά, στη στια να στέκουν γύρω 
520 και το ψωµί τους το γλυκό να αποδίδει µύρο 
 να ‘χουν τροφές που µοσκερές12 ν’ απλώνονται µπροστά τους 
 να ‘φραίνεται η καρδούλα τους κι όλα τα σωθικά τους 
 και να µη τρέχουν πέρα δω, ‘πως τρέχουνε τα κτήνη 
 πότε εδώ και πότε κει κι όποιος τους αποκτήνει. 
 Η γλώσσα αυτή της θάλασσας π’ ανοίγεται στην πλώρη 
 τους φέρνει προσµονές γλυκές στο νου µα και στο θώρι13 
 τους οδηγεί, τους προκαλεί, σε νέες εµπειρίες 
 να βρούνε λέει στη ζωή και άλλες ευκαιρίες 
  να ξαναφτιάξουνε αυλές να τρέχουν τα παιδιά τους 
530 λουλούδια µες στους κήπους τους να χαίρετ΄ η καρδιά τους, 
 να µην θωρούν τον ουρανό τα βράδια όταν κοιµούνται 
 το σπίτι να ‘ναι σκεπαστό να το ευχαριστιούνται. 
 Βλέπουνε πόλεις και χωριά δέντρα και ξεροτόποι 
 που ‘χουν χτιστεί ζερβόδεξα µαζί µε την Περκώτη,14 
 πόλη θαλασσοκράτορα πόλη µε ευηµερία 
 πόλη όπου τα τείχη της είναι µονάχα πλοία, 

                                                 
12 µοσκερός = µυρωδάτος, µοσκιά = µυρωδιά ευχάριστη 
13 θώρι = η άποψη, η θέα: "το θώρι από ψηλά" , η µατιά, το βλέµµα: "το ευθύ θώρι" , η όψη. 
14 Η Περκώτη ήταν µια αρχαία Ελληνική πόλη στην νότια ασιατική πλευρά του Ελλησπόντου και στα 
βόρεια της Τροίας. Λέγεται ότι ήταν η πατρίδα του προφήτη - βασιλέως Μέροπος. Αυτός ήταν πατέρας 
της Αρίσβης (που παντρεύτηκε πρώτα τον βασιλιά Πρίαµο και ύστερα τον βασιλιά Ύρτακο), της Κλει-
τής (που παντρεύτηκε τον βασιλιά Κύζικο) και του Αµφίου και του Αδράστου που πολέµησαν στον Τρω-
ϊκό πόλεµο. Βάσει της Ιλιάδος του Οµήρου, η Περκώτη, ως σύµµαχος της Τροίας, έστειλε στρατιωτικό 
σώµα στον Πρίαµο, υπό τον Άσιο υιό του Υρτάκου που πληγώθηκε από τον Αντίλοχο. Επίσης δύο Περ-
κώτιοι σκοτώθηκαν σε εκείνο τον πόλεµο από τον Οδυσσέα και τον ∆ιοµήδη. Οι άλλοι Μεροπίδες (Ά-
δραστος και Άµφιος) έστειλαν ενισχύσεις από την γειτονική Αδράστεια. Πάλι κατά τον Όµηρο, ο υιός 
του Ικετάωνος (και ανεψιός του Πριάµου) Μελάνιππος, οδήγησε κοπάδι βοοειδών στην Περκώτη. 
Σύµφωνα µε τον Φαινία της Ερεσσού, η Περκώτη δόθηκε στον Θεµιστοκλή από τον Αρταξέρξη Α΄, ως 
τόπος διαµονής του. 
Στην εποχή του Στράβωνος η πόλη είχε εξαφανιστεί, ώστε ο Αµάσειος γεωγράφος να µην µπορεί να 
προσδιορίσει την θέση της. Υποστήριζε επίσης ότι η αρχική της ονοµασία ήταν Περκώπη και ήταν µέ-
ρος της Τρωάδος. Πάντως ούτε οι Περκώτιοι, αλλά ούτε οι Αρίσβιοι και οι Αδράστειοι δεν ήταν Τρώες 
ή ∆αρδάνιοι, ενώ ασαφής ήταν και η καταγωγή των Μεροπιδών και Υρτακιδών. 
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 δεσπόζει στην ασηµωτή στη γαλανή λωρίδα  
 κι εξουσιάζει θάλασσα, ξηρά, σε µια πατρίδα 
 όπου Αιολείς και Ίωνες, Μιλήσιοι, και άλλοι 
540 ‘πο Κολοφώνα, Ερυθρές, τη Φώκαια τη µεγάλη 
 ιδρύσανε και χτίσανε µερέψανε και στέκουν 
 πόλεις, χωριά και οικισµούς που τώρα πια διαπρέπουν 
 και διαφεντεύουν θάλασσες, ξηρές και παραλίες 
 είναι αυτοκρατόρισσες και γράφουν ιστορίες. 
 Πίσω η Περκώτη έµεινε και αυτοί µπροστά πηγαίνουν 
 ρίχνουν σπονδές στην θάλασσα και τα πανιά τους ραίνουν 
 ταξίδι να ‘χουνε καλό µε τ’ ανοιχτά πανιά τους 
 σε τόπο να στεριώσουνε αυτοί και τα παιδιά τους, 
 βλέπουνε τόπους και ακτές, ορµίσκους και ποτάµια 
550 µα η καρδιά δεν σταµατά τους ζώνουνε πλοκάµια, 
 να βρούνε το καλύτερο που ζουν στα όνειρά τους 
 πρώτος να είν’ ο τόπος τους γι’ αυτούς και τα παιδιά τους, 
 πιο όµορφος, πιο ασφαλής από αυτούς που ξέρουν 
 να ζούνε ήσυχη ζωή και να µην υποφέρουν. 
 Στα ξαφνικά πλοιάρια πλευρίζουν τα σκαριά τους 
 και δένονται απάνω τους ζερβά και δεξιά τους, 
 άγριες φάτσες µε σπαθιά και άναρθρες κουβέντες 
 ορµούν στα καταστρώµατα κι αρπάζουν τρεις λεβέντες, 
 βγάζουν µαχαίρια κοφτερά στα στήθη τ’ ακουµπάνε 
560 κι αρπάζουν ότι βρίσκουνε και γύρω τους κοιτάνε, 
 µήπως και βρουν χρυσαφικά, κοσµήµατα, πετράδια   
 είναι κακότροποι εχθροί και η καρδιά τους άδεια, 
 παίρνουν τον ένα απ’ τους νιους τον πάνε στο σκαριά τους 
 και αλαλάζοντας φρικτά τραβάνε τα κουπιά τους,  
 απόσταση διανύουνε και κει καθώς πηγαίνουν 
 ρίχνουν το νιό στη θάλασσα κι ύστερα ξεµακραίνουν, 
 τον βλέπουνε στη θάλασσα στο κύµα να παλεύει 
 να χάνεται, να φαίνεται, ανάσα να γυρεύει 
 µα δεν µπορούν πιο γρήγορα να φτάσουνε κοντά του 
570 ούτε να το γλυτώσουνε και κόβετ’ η µιλιά του, 
 πνίγεται το αγόρι τους στη θάλασσα βουλιάζει 
 κι αυτή η µπαµπέσα το κρατεί και πίσω δεν το βγάζει. 
 -Γλυκό παληκαρόπουλο που πνίγηκες στα ξένα 
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 όλοι θα σε θυµόµαστε κι ο πόνος µας για σένα 
 θα ‘ναι βαρύς και θλιβερός, θα είναι µοιρολόι 
 θα είν’ αβάσταχτος πολύ στης Μίλητου το σόι, 
 κι όταν βρεθεί εκείνη η γη που όλοι επιθυµούµε 
 το όνοµα σου θα δοθεί και Κίο15 θα την πούµε. 
 Βαρύς ο πόνος και βουβός πατάει τις καρδιές τους 
580 καταµεσής στο πέλαγος ανοίξαν οι πληγές τους, 
 µα προχωρούν µε προσοχή απ’ το νερό να βγούνε, 
 γιατί τους λείπουν οι τροφές κι όλοι τους πεινούνε, 
 πρέπει να βρουν εφόδια, νερό να ξεδιψάσουν 
 να κάτσουνε σε µια σκιά λίγο να ξαποστάσουν. 
 Βγαίν’ η ξηρά στη θάλασσα µπροστά τους και τους κλείνει 
 και ένα πέρασµα στενό µονάχα τους αφήνει, 
 κωπηλατούν προσεχτικά διάµεσα να περάσουν 
 από τους βράχους που θαρρείς ότι θα τους κρεµάσουν 
 µε κόπο και µικρές ζηµιές βγαίνουν και προχωράνε 
590 και στην ψυχή τους λυτρωµό µε πίστη προσδοκάνε. 
 Το πέλαγος ανοίγεται, µπροστά τους περιµένει 
 στην αγκαλιά την ανοιχτή να γείρουνε προσµένει, 
 πλανεύτρα είν’ η θάλασσα θέλει να ξεγελάσει 
 και των ανθρώπων τα κορµιά για πάντα ν’ αγκαλιάσει, 
 µα να µπροστά τους φαίνεται µια πόλη µε λιµάνι 
 και δένοντας τα πλοία τους µια κουστωδία φθάνει, 
 είµαστε απ’ τη Λάµψακο16 που σας καλωσορίζει 

                                                 
15 Η Κίος (σήµερα Gemlik στη τουρκική γλώσσα) ήταν µια αρχαία πόλη της Μικράς Ασίας. 
Χτίστηκε από τους Μιλήσιους τον 8ο - 7ο αιώνα π.Χ. στις ακτές της Βιθυνίας, στον κόλπο της 
Προποντίδας. Αποτέλεσε ένα σπουδαίο εµπορικό κέντρο για πάρα πολλά χρόνια και η πόλη έµεινε 
γνωστή για την εξαιρετική δηµοκρατική οργάνωσή της. Ο Αριστοτέλης στο βιβλίο του Κιανών Πολι-
τεία περιγράφει την πολιτική και οικονοµική οργάνωση της πόλης, µε έξυπνη οργάνωση της 
φορολογίας και του εµπορίου. Κατά την περίοδο 4ου - 3ου π.Χ. αιώνα η πόλη διέθετε στην κυκλοφο-
ρία νοµίσµατα που βρέθηκαν σε λιµάνια αποµακρυσµένων χωρών και διασώζονται σήµερα σε πολλές 
συλλογές. Αργότερα ο Βιθυνός βασιλιάς Προυσίας Α΄ την µετονόµασε σε Προυσιάδα. Κατά την 
Ρωµαϊκή και Βυζαντική περίοδο συνέχισε την πολιτιστική παρουσία της στον τότε γνωστό κόσµο και 
ακόµη στα χέρια των Οθωµανών Τούρκων υπήρξε σπουδαίο λιµάνι ναυπήγησης του Οθωµανικού 
στόλου από έµπειρα χέρια Κιανών. 
Το 1919 η πόλη είχε περίπου 5000 κατοίκους εκ των οποίων 4620 Έλληνες, 242 Τούρκοι, 107 
Αρµένιοι και 178 διάφοροι. Ύστερα από τη Μικρασιατική καταστροφή oι πρόσφυγες της Κίου ίδρυσαν 
την Παραλία Πιερίας και την Νέα Κίο στην Αργολίδα. 
16 H Λάµψακος ήταν αρχαία ελληνική αποικία των Μιλήσιων και των Φωκαέων, χτισµένη σε στρατη-
γική θέση στις ακτές του Ελλήσποντου στην βόρεια Τρωάδα. Στην θέση της σήµερα υπάρχει η οµώ-
νυµη Τουκική πόλη. 
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 και όπως εδώ τα έθιµα κι ο νόµος µας ορίζει 
 ήρθαµε να γνωρίσουµε τ’ αδέλφια µας που τώρα 
600 δέσανε δω τα πλοία τους µετά από την µπόρα, 
 που είχανε στη θάλασσα γιατί το ‘χουµε µάθει 
 πως πειρατές σας χτύπησαν κι έχετε τώρα πάθει 

                                                                                                                         
Ιστορία  
Η πόλη χτίστηκε από Μιλήσιους µε την βοήθεια Φωκαέων κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. Το όνοµά της το 
πήρε σύµφωνα µε παραδόσεις της Φώκαιας από την τοπική ηρωίδα Λαµψάκη. Η πόλη έχασε την ανε-
ξαρτησία της τον 6ο αιώνα π.Χ. από τους Λυδούς και στην συνέχεια από τους Πέρσες. Μετά την 
λήξη των Περσικών πολέµων η Λάµψακος πέρασε στον έλεγχο των Αθηναίων και εντάχτηκε στην 
∆ηλιακή Συµµαχία, έχοντας την υποχρέωση να συνεισφέρει δώδεκα τάλαντα στο ταµείο γεγονός που 
µαρτυρά και την ευηµερία της πόλης. Τα νοµίσµατα που έκοψε κατά τον 4ο αιώνα δείχνουν µία ακµά-
ζουσα πόλη. 
Η Λάµψακος εξασθένησε µετά από την επανάσταση που πραγµατοποίησε το 411 π.Χ. κατά των Αθη-
ναίων. Το 196 π.Χ. οι Ρωµαίοι υπερασπίστηκαν την πόλη απέναντι στον Αντίοχο τον Μέγα . Η Λάµ-
ψακος έγινε σύµµαχος της Ρώµης και συνέχισε να ευηµερεί και κάτω από τον έλεγχο της Ρωµαϊκής 
αυτοκρατορίας. 
Σηµαντικοί αρχαίοι φιλόσοφοι από τη Λάµψακο  
Από τη Λάµψακο κατάγονταν πολλοί σηµαντικοί αρχαίοι φιλόσοφοι, όπως ο Μητρόδωρος ο Λαµψακη-
νός (ο πρεσβύτερος), φιλόσοφος του 5ου αιώνα π.Χ. της σχολής του Αναξαγόρα, ο Στράτων, 
περιπατητικός φιλόσοφος και τρίτος διευθυντής της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτέλη, Λύκειο, 
στην Αθήνα, ο Ευαίων, µαθητής του Πλάτωνα. Επίσης µία οµάδα σηµαντικών Επικούρειων φιλοσό-
φων προέρχονταν από την Λάµψακο όπως ο Πoλύαινoς Λαµψακηνός , ο Ιδοµενέας ο Λαµψακηνός, ο 
Λεόντιος ο Λαµψακηνός, ο Κολώτης ο Λαµψακηνός και ο Μητρόδωρος ο Λαµψακηνός (ο νεότερος). 
Χριστιανική περίοδος  
Στη Λάµψακο θάφτηκε ο µάρτυρας Άγιος Τρύφων όπου και µαρτύρησε. Πρώτος επίσκοπος της Λαµ-
ψάκου ήταν ο Παρθένιος την περίοδο που αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν ο 
Μέγας Κωνσταντίνος. Την περίοδο του αυτοκράτορα Μαρκιανού έγινε στη Λάµψακο επισκοπική σύ-
νοδος. Άλλοι γνωστοί επίσκοποι της Λαµψάκου ήταν ο ∆ανιήλ που συµµετείχε στην σύνοδο της Νί-
καιας το 451 π.Χ. ο Κωνσταντίνος που συµµετείχε στην Τρίτη σύνοδο της Κωνσταντινούπολης και ο 
Άγιος Ευσχήµων ο Οµολογητής,  Άγιος Ευσχήµων, επίσκοπος Λαµψάκου. Η επισκοπική έδρα της 
Λαµψάκου αναφέρεται µέχρι τον 13ο αιώνα. 
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 κακό µεγάλο και ζηµιά και χάσατε κι ανθρώπους 
 καθώς αποφασίσατε να πάτε σ’ άλλους τόπους 
 να ζήσετε, να χτίσετε και να µεγαλουργήσει 
 νέα γενιά Ελληνική που έχει ξεκινήσει 
 απ’ τις γλυκές πατρίδες µας από την Ιωνία 
 τη Φώκαια τη Μίλητο που φύγατε µε πλοία. 
 Τροφές και άλλα εφόδια η πόλη θα σας δώσει 
610 κι όποιος σας πείραξε σε µας µια µέρα θα πληρώσει  
 δικαιοσύνη θα δοθεί και να βεβαιωθείτε 
 ότι σε µας αδέλφια µας κάθε καλό θα βρείτε.   
 Αφού µεταφερθήκανε όλα µπροστά στα πλοία 
 άρχισαν να φορτώνονται στην πρώτη ευκαιρία, 
 και έτσι το βράδυ έτοιµοι ήταν να ξεκινήσουν 
 αλλ’ αποφάσισαν πρωί τη Λάµψακο ν’ αφήσουν. 
 Ξηµέρωσε µε το καλό η άλλη η ηµέρα 
 και όλα ήταν έτοιµα, µαζί µε τον αέρα 
 ν’ ανοίξουν πάλι τα πανιά να πάρουνε τη ρότα 
620 και κει στο γλυκοχάραµα και µε τα πρώτα φώτα 
 ξεκίνησαν µε τα κουπιά µετά µε τα πανιά τους 
 κι η θάλασσα πιο γαλανή απλώνεται µπροστά τους, 
 και προχωρούν διασχίζοντας το κύµα που αφρίζει 
 µ’ εκνέφωµα17 στα πρόσωπα που τη δροσιά χαρίζει, 
 και µε αλµύρα που µετά το δέρµα τους τσιτώνει 
 και αναγκάζει το κορµί πονώντας να ιδρώνει, 
 και από πάνω τους αργά να διώξει το αλάτι 
 µε ένα δάκρυ να κυλά από καθένα µάτι 
 κι αυτοί αγέρωχοι µπροστά στην πλώρη καθισµένοι 
630 να ψάχνουνε τη θάλασσα µ’ υποµονή σφιγµένοι 
 µήπως και δουν τον τόπο τους, το όµορφο το µέρος 
 να βγουν να κατοικήσουνε ν’ αρχίσουνε το θέρος. 
 Πέρασαν δυο µερόνυχτα κι θάλασσα απλώνει 
 ζερβά η ξηρά που χάνεται δεξιά που µεγαλώνει 
 και να µπροστά τους η ξηρά τη θάλασσ’ εµβολίζει 
 και ακρωτήριο τρανό µε όρη σχηµατίζει, 
 το κύµα απ’ αργοσάλευτο φουρτούνα ετοιµάζει 
 αφρίζει κι ανυψώνεται, µε βρυχηθµούς τους κράζει, 

                                                 
17 εκνέφωµα = σταγονοποιηµένο υγρό, αεροσόλ, σπρέυ 
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 κύκλο µεγάλο κάνουνε τους βράχους ν’ αποφύγουν 
640 σύννεφα όµως και βροχή αµέσως τους τυλίγουν, 
 µε πάθος αγωνίζονται τη ρότα να κρατήσουν 
 τον άγριο κυµατισµό πίσω τους να αφήσουν, 
 ώρες περνούν και τα σκαριά τρίζουνε και βογκάνε 
 µα οι θεοί τους οδηγούν και σε στεριά τους πάνε, 
 το Πάριον18 απλώνεται µπροστά, µια οπτασία 
 ένα λιµάνι όνειρο στολίδι στη Μυσία 
 µε µια αγάπη περισσή τα χέρια της ανοίγει 
 όλους τους υποδέχεται σ’ αγκάλη τους τυλίγει, 
 το Πάριον19 η ξακουστή πόλη του Ελλησπόντου 
650 όπου δεσπόζει στην ξηρά και στα νερά του πόντου 
 της Προποντίδας ο φρουρός, ατρόµητος, µεγάλος 
 τ’ άστρα να βλέπεις του βορά και του νοτιά το κάλλος,  
 φώτα σκορπά η ανατολή, δίνει δροσιά η δύση 

                                                 
18 Το λήµα Πάριον από το λεξικό αρχαίων µυθολογικών, ιστορικών και γεωγραφικών κυρίων ονοµά-
των, Νικολάου Λωρέντη, Βιέννη 1837     

 
19Το Πάριον ήταν αρχαία ελληνική πόλη της βορείου Μυσίας, στην πεδιάδα της Αδράστειας, στα δυτικά 
του βορείου στοµίου του Ελλησπόντου. Υπήρξε έδρα βοηθητικού επισκόπου της εµβελείας της Μητρό-
πολης της Κυζίκου. Η πόλη υπήρξε αποικία της Ερετρίας και της Πάρου (από την οποία πήρε και το 
όνοµά της). Στην συνέχεια έγινε µέλος της ∆ηλιακής Συµµαχίας (ιδρύθηκε το 477 π.Χ.). Κατά την 
ελληνιστική περίοδο προσαρτήθηκε στο βραχύβιο βασίλειο του Λυσιµάχου και πολύ αργότερα στο βασί-
λειο της Περγάµου. Αργότερα οι Ρωµαίοι την κατέστησαν αποικία τους (Colonia) της επαρχίας της 
Ασίας. Από τον 4ο αιώνα µ.Χ. το Πάριον ανήκε στην βυζαντινή επαρχία του Ελλησπόντου. Τα νοµίσµα-
τα της πόλεως βεβαιώνουν την αφθονία της σε αγαθά, ιδίως στην µεγάλη παραγωγή της µίνθης. Κατά 
την ελληνιστική περίοδο το έµβληµά της που απεικονίζεται στα νοµίσµατα, ήταν το γοργόνειον. 
Από τη βιογραφία του µάρτυρος αγίου Ονησιφόρου, πιστοποιείται η ύπαρξη χριστιανικής κοινότητας 
στο Πάριον πριν το 180 µ.Χ. Επίσης άλλοι άγιοι είναι άξιοι αναφοράς: ο άγιος Μένιγνος (µαρτύρησε επί 
αυτοκράτορος ∆εκίου, στις 22 Νοεµβρίου), ο άγιος Θεογένης (επίσκοπος και µάρτυρας, τιµάται στις 3 
Ιανουαρίου) και ο άγιος Βασίλειος (επίσκοπος και µάρτυρας του 9ου αιώνα, τιµάται στις 12 Απριλίου). 
Ο Γάλλος θεολόγος και ιστορικός Michel Le Quien, αναφέρει και καθολικούς επισκόπους της πόλεως 
κατά τον 14ο αιώνα. Κατά το 640 το Πάριον έγινε ανεξάρτητη αρχιεπισκοπή και παρέµεινε έτσι µέχρι 
το τέλος του δέκατου τρίτου αιώνα. Στη συνέχεια, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Β' ίδρυσε µια µητρόπο-
λη υπό τον τίτλο: Πηγών και Παρίου. Το 1354 η µητρόπολη Πηγών και Παρίου καταργήθηκε (ίσως 
λόγω της κατάληψης από τους Τούρκους) και ο µητροπολίτης για αντάλλαγµα έλαβε την έδρα της θρα-
κικής Σωζοπόλεως. 
Τα ερείπια της αρχαίας ελληνικής αποικίας βρίσκονταν στο ελληνικό χωριό Καµάρες (σηµ. Kimir), επί 
του ακρωτηρίου Tersana-Bournou, στην διοικητική περιφέρεια των Πηγών. 
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 και ξεδιψάς µε το νερό στη µαρµαρένια βρύση, 
 βροντάρη ∆ία µι’ αστραπή να ρίξεις για να δούµε 
 το δρόµο που ‘ναι ο πιο σωστός το µέρος µας να βρούµε, 
 Αρτέµιδα τα ‘λάφια σου στείλτα για οδηγούς µας 
 απ’ την ξηρά να δείχνουνε τους δρόµους τους δικούς µας, 
 και συ αφέντη των νερών µεγάλε Ποσειδώνα 
660 την τρίαινα σου µάζεψε και βγάλε την κορώνα, 
 πέσε αργά να κοιµηθείς όλα να γαληνέψουν 
 φεγγάρι, άστρα κι ο ουρανός τα φώτα τους να πέµψουν, 
 να οδηγούνε τα σκαριά, τ’ αγέρι βοηθός µας 
 το φως απ’ την ανατολή να είναι οδηγός µας. 
 Πορεύονται προς τα εκεί όπου ο ήλιος βγαίνει 
 κοντά-κοντά µε την ξηρά να βλέπουν τι συµβαίνει, 
 να βλέπουνε τι γίνεται, ποιες πόλεις συναντούνε 
 ποιοι είναι φίλοι που µαζί µπορούνε να µιλούνε, 
 ποιοι είναι εχθροί που µακριά πρέπει να πορευθούνε 
670 να µην τους ξανακλέψουνε κι άλλοι απ’ αυτούς χαθούνε, 
 να ‘χουν ταξίδι µπορετό στους άξενους τους τόπους 
 να µην ανοίξουν πόλεµο µε άγνωστους ανθρώπους 
 εφόδια να βρίσκουνε τροφές και χορταράκι 
 λαγήνια να γεµίζουνε µε δροσερό νεράκι, 
 µε ανοιγµένα τα πανιά η πλώρη να πηγαίνει 
 για νέους τόπους κι όνειρα η δίψα να χορταίνει, 
 να ζουν αγάπες και γιορτές, χαρές και πανηγύρια 
 και να µην νοιάζονται ποτέ για χρήµα και αργύρια 
 οι νιοί γοργά να γίνουνε ζευγάρια µε τις νέες, 
680 καινούργιες οικογένειες να γίνουνε ωραίες. 
 Πλέουνε τα παράλια µιας δασωµένης χώρας  
 Μυσία20 ονοµάζεται και θέλουνε προσώρας,21 

                                                 
20 Η Μυσία ήταν αρχαία χώρα της Μικράς Ασίας παρά την Προποντίδα. Οι κάτοικοί της ονοµάζονται 
Μυσοί. 
Γενικά  
Η Μυσία χωρίζονταν από τη Βιθυνία προς ανατολικά µε τον ποταµό Ρύνδακα. Φυσικά της όρια ήταν 
προς βορά η Προποντίδα και ο Ελλήσποντος, προς δυτικά το Αιγαίο Πέλαγος και προς νότο ο Κάϊκος 
ποταµός και το όρος Τήµνος. Η από τον Ελλήσποντο µέχρι τη Βιθυνία έκταση ονοµάζονταν και «Ελλη-
σποντιακή Φρυγία» ή «Μικρή Φρυγία». Προς τη δυτική πλευρά της Μυσίας εκτείνονταν η οµηρική 
Τρωάς που κάλυπτε την έκταση από τον Ελλήσποντο και την Προποντίδα προς Β. µέχρι του κόλπου 
του Αδραµηττύου. Ανατολικά της Τρωάδας µέχρι της Βιθυνίας εκτεινόταν η Μυγδονία. Στα προς το 
Αιγαίο δε παράλια της Μυσίας εκτεινόταν η Αιολίδα µε τις 12 αιολικές πόλεις της και στη µεσηµβρινή η 
«Μεγάλη Μυσία» η κυρίως Μυσία, σε αντίθεση εκείνης της Φρυγίας του Ελλήσποντου που µαζί µε τη 
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 καθώς θα αρµενίζουνε κοντά στις παραλίες 
 να σταµατάνε όπου δει και µε µικρές πορείες, 
 στα πλοία να φορτώνουνε ότι τους είναι χρεία 
 µη χρειαστεί να κάνουνε ανθρώπινη θυσία. 
 Μέρες χρειάστηκαν πολλές και νύχτες να περάσουν 
 και σε µικρή απόσταση µπορέσανε να φτάσουν, 
 η χώρα τούτη άξενη είναι και τους φοβίζει 
690 αυτό που είναι να συµβεί κι η µοίρα το ορίζει, 
 κακοτοπιές και µπερδεψιές ποτέ να µην πετύχουν 
 συναπαντήµατα άθελα δεν θέλουνε να τύχουν,   
 και προχωρούν και πλέουνε έχοντας την ελπίδα 
 πως σύντοµα θα φτάσουνε στη νέα τους πατρίδα, 
 ανθρώπους απ’ τη θάλασσα θωρούν και τους φοβούνται 

                                                                                                                         
Τρωάδα αποτελούσαν τη «Μικρή Μυσία». Το νοτιότερο τµήµα της Μυσίας καλούνταν και «Τευθρανία» 
στην οποία άκµασε η Πέργαµος. 
Η χώρα αυτή είναι ορεινή µε πολλά νερά και από τους αρχαίους χρόνους καλυπτόταν σε µεγάλη έκταση 
µε πολλά δάση. Κυριότερα όρη είναι η «εν Τρωάδι» Ίδη, επί των ανατολικών ορίων της χώρας ο Όλυ-
µπος (ο Μύσιος) και το νότιο φυσικό όριο µε τη Λυδία, το όρος Τήµνος. Από τους ποταµούς γνωστότε-
ροι ο Ρύνδακος (ανατολικά), ο Μάκεστος, ο κύριος ποταµός της Μυσίας, ο Αίσηπος, ο ιστορικός 
Γρανικός, ο παρά τη Τροία Σκάµανδρος και νότια ο Κάικος (όριο µε τη Λυδία). Από τις λίµνες γνωστές 
είναι η Απολλωνιάτις και η Αφνίτις. 
Ιστορία 
Οι Μυσοί, φυλή συγγενική µε τους Φρύγες και τους Θράκες µνηµονεύονται πρώτα από τον Όµηρο ως 
φίλοι και σύµµαχοι των Τρώων και εχθροί των Αχαιών (Ιλ. Β 858). Κατά τους ιστορικούς χρόνους 
µετά τη κατάληψη των παραλίων της χώρας των από τους Αιολείς περιήλθαν µαζί µε τους γειτονικούς 
λαούς υπό τους Λυδούς (Ηρόδ. Α 28) και αργότερα από τους Πέρσες οπότε η Λυδία και η Μυσία, επί 
∆αρείου, απετέλεσαν τη δεύτερη σατραπεία του περσικού κράτους. Μετά τους Περσικούς πολέµους η 
Μυσία έγινε σύµµαχος των Αθηναίων, µετά την υποταγή της από τον Μ. Αλέξανδρο περιήλθε στους 
διαδόχους του και διαµοιράστηκε µεταξύ των µετά την ίδρυση του Βασιλείου της Περγάµου (283 π.Χ.). 
Όταν δε µε διαθήκη περιήλθε το Βασίλειο της Περγάµου στη Ρώµη η Μυσία απετέλεσε τµήµα της ρω-
µαϊκής επαρχίας «Ασία» συνεχίζοντας έτσι κατά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 
Ιστορικές πόλεις  
Στη Μυσία εκτός των παράλιων κατ΄ αρχήν αιολικών αποικιών αργότερα κτίσθηκαν και πολλές άλλες 
που έφθασαν σε πολλή µεγάλη ακµή µεταξύ των οποίων ήταν: το Αδραµύττιο, η Αδράστεια, η 
Άντανδρος, η Απολλωνία, η Άσσος, η Αταρνεύς, τα Γάργαρα, η Κύζικος, η Λάµψακος, η Μιλητόπολις, το 
Πάριον, η Πέργαµος, η Πιτάνη, η Πρίαπος, η Προκόννησος, η Στρατονίκεια, η Τευθρανία καθώς και οι 
πόλεις της Τρωάδας Άβυδος, Αλεξάνδρεια η Τρωάς, Αµαξιτός, η ∆άρδανος, η Ζέλεια, το Ίλιον, η 
Λάρισα, η Σκαµάνδρεια, η Σκήψις και πολλές άλλες. 
Εκκλησιαστική ιστορία  
Τη χώρα της Μυσίας διέσχισε ο Απόστολος Παύλος πηγαίνοντας στη Τρωάδα (Πράξεις: ιστ’, 7-8 και 
11) 
Γλώσσα  
Οι Μυσοί µιλούσαν την Μυσική, γλώσσα Ινδοευρωπαϊκής προέλευσης που πιθανολογείται ότι ήταν µίξη 
της Φρυγικής και της Λυδικής. 
21 προσώρας = για λίγο, για σύντοµο χρονικό διάστηµα, προσωρινά 
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 µε δόρατα τους απειλούν σε βράχια που κρατιούνται 
 φωνές ακούγονται άγριες τους κόβετ’ η µιλιά τους 
 και φεύγουνε προς τα βαθιά ν’ αντέξει η καρδιά τους, 
 µια τα κουπιά µια τα πανιά µε φόβο κι αγωνία 
700 που ‘σαι πατρίδα µας γλυκιά, µεγάλη Ιωνία, 
 να δώσεις θάρρος σ’ όλους µας ν’ αντέξουµε τη βία 
 σ’ αυτήν που θέλουν να προβούν ανθρώπινα θηρία. 

 Όµως µπροστά τους φαίνεται λιµάνι απλωµένο 
 µε οικισµό, οδούς, ναούς, µε τη στεριά δεµένο, 
 τους µοιάζει να ‘ναι φιλικό σαν κάτι τι δικό τους 
 και πάνε µε τα πλοία τους να δουν το ριζικό τους, 
 εκεί τους υποδέχονται, γλώσσα ίδια µιλούνε  
 ίδια είν’ η πατρίδα τους, ίδιους θεούς τιµούνε 
 τους λένε είν’ η Πρίαπος22 λιµάνι ξακουσµένο, 
710 το έκτισαν Μιλήσιοι κι είναι βαθιά δεµένο 
 µε τον Θεό τον Πρίαπο, τον φαλλικό θεό τους 
 θεό της γονιµότητας που θέλει το καλό τους, 
 αφού τους έφερε εδώ σε τούτο το λιµάνι 

 χωρίς ζηµιές, χωρίς χαµούς και δεν θα τους πικράνει, 
 γιατί θα δώσει σε αυτούς µια άλλη ευκαιρία 
 να βρούνε και να χτίσουνε µια νέα πολιτεία. 

 Εφόδια ‘γοράζουνε, γεµίζουνε λαγήνια 
 κάνουν θυσία στο θεό για θάλασσα γαλήνια 
 και ξεκινούν και φεύγουνε προορισµό να βρούνε 
720 και στην ανοιχτοθάλασσα πάλι να πορευτούνε, 
 µερόνυχτα κυλήσανε και τώρα πλησιάζουν 
 την Κύζικο23 ολόµπροστα µε θαυµασµό κοιτάζουν, 

                                                 
22 Πρίαπος. Αρχαία πόλη και λιµάνι στα νότια παράλια της Προποντίδας. Αναφέρεται ότι ιδρύθηκε από 
Μιλησίους µαζί µε τους Κλαζοµενείς, που της έδωσαν το όνοµα του θεού Πρίαπου, τον οποίον λάτρευ-
αν ιδιαίτερα στα µέρη εκείνα. Τον 5ο αι. π.Χ., υπήρξε σύµµαχος των Αθηναίων και έκοψε και δικό της 
νόµισµα. 
Ο Πρίαπος ήταν ένας φαλλικός θεός της γονιµότητας. Γονείς του ήταν ο ∆ιόνυσος και η Αφροδίτη. 
Θεωρούνταν ότι ίδρυσε την πόλη Λάµψακο όπου και τον τιµούσαν σαν κύριο θεό τους και σαν προστάτη 
των αµπελιών. Τιµές είχε δεχθεί και σε άλλες περιοχές της Προποντίδας, µία από τις οποίες είχε το 
όνοµά του, Πρίαπος. Στην Πρίαπο ο θεός θεωρούνταν γιός του ∆ιονύσου και της Χιόνης. Στην Βιθυ-
νία πίστευαν πως είναι τιτάνας ή ένας από τους ∆ακτύλους της Ίδης. 
23 Κύζικος αρχαία µικρασιατική πόλη στη Μικρά Φρυγία (Μυσία), κοντά στην Προποντίδα. Ήταν α-
ποικία των Μιλήσιων. 
Ιδρυτής της θεωρείται ο ήρωας Κύζικος, που βοήθησε στην επιτυχία της Αργοναυτικής Εκστρατείας. 
Η πόλη είχε αναδειχτεί µία από τις σπουδαιότερες ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, ξακουστή για 
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 µια πόλη που γεννήθηκε από τους Αργοναύτες 
 προόδεψε και πλούτισε µ’ εµπόριο και ναύτες, 
 αφού και δω Μιλήσιοι ήρθανε και καθήσαν 
 κι όλα τα πλούτη τους γοργά πλήθυναν κι αυγατίσαν, 
 πόλη µεγάλη κι όµορφη µε πλούσια αλιεία 
 που έκανε εµπόριο µε τα δικά της πλοία. 
 Μπήκανε στο λιµάνι της µ΄ εφόδια γεµίσαν 
730 µια µέρα στρογκυλόκατσαν κι ύστερα αναχωρήσαν, 
 προς το βορά στραφήκανε κύκλο µεγάλο κάνουν 
 βγαίνει η ξηρά στη θάλασσα κι αυτοί για να προκάνουν 
 δουλεύουνε µε τα πανιά και τα κουπιά βοηθάνε 
 µια ώρα γρηγορότερα στον τόπο τους να πάνε. 
 Σ’ ένα ορµίσκο σταµατούν και δένουν τα σκαριά τους 
 στην θάλασσα καταµεσής, να φύγει η βραδιά τους, 
 και ξηµερώµατα µαθές κει που χαράζ’ η µέρα 
 λύνουν τα παλαµάρια τους και µέχρι την εσπέρα 
 υπολογίζουν ν’ ανοιχτούν και ίσως να καλύψουν  
740 µία απόσταση ικανή, χωρίς όµως να κρύψουν 
 τους φόβους τους για πειρατές, εχθρούς και ατυχίες 
 µήπως και ξαναµπλέξουνε σε ίδιες ιστορίες 
 τότε που χάσανε το νιό, κείνο το παλικάρι 
 που δεν αξιωθήκανε να βρούνε το κουφάρι  
 κι έµεινε µες στο πέλαγος παρέα µε το κύµα 
 ανθρώπινης παράκρουσης και απληστίας θύµα. 
 Και να προς το απόγευµα βλέπουνε την Αρτάκη24 

                                                                                                                         
την αλιεία και τους στατήρες της από ήλεκτρο, που χρησιµοποιήθηκαν πολύ µέχρι και την εποχή του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου (κυζικηνοί στατήρες). Οι επιγραφές, οι περιγραφές και όλα τα ερείπια εµφανί-
ζουν την Κύζικο ως εξαιρετικά αναπτυγµένη πόλη, πλούσια και σπουδαίο εµπορικό κέντρο. Έξω από 
τις ακτές της ο Αλκιβιάδης καταναυµάχησε τους Λακεδαιµόνιους το 410 π.Χ. Την εποχή της ρωµαϊ-
κής κυριαρχίας ήταν σχεδόν ελεύθερη και στη βυζαντινή περίοδο εξακολούθησε να ακµάζει. 
Τελικά καταστράφηκε από σεισµό το 943 µ.Χ. και κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε. 
24 Η Αρτάκη (Τουρκικά: Erdek) είναι παράλια πόλη της Τουρκίας, στην περιοχή του Μαρµαρά. Βρί-
σκεται κοντά στον ισθµό που συνδέει την Κυζικηνή χερσόνησο µε την υπόλοιπη Μικρά Ασία. 
Η Αρτάκη ήταν µία από τις αρχαίες ελληνικές αποικίες των Μιλησίων του 7ου - 8ου αιώνα π.Χ. στις 
ακτές της Προποντίδας στην Βιθυνία. Πιθανότερη µητρόπολή της θεωρείται η Μίλητος η οποία είχε 
αποικήσει και την γειτονική Κύζικο, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται 10 χλµ. ανατολικότερα. Κατά 
την αρχαιότητα ήταν γνωστή και µε τα ονόµατα Υρτάκη και Υρτάκιον από τον µυθικό ήρωα Ύρτακο. 
Η πόλη είχε λάβει µέρος στην επανάσταση των Ιώνων όπου και στη συνέχεια καταστράφηκε από 
τους Πέρσες το 494 π.Χ., µετά την καταστροφή της Μιλήτου. Στη συνέχεια σιγά σιγά ανοικοδοµήθη-
κε και στον Πελοποννησιακό πόλεµο υπήρξε σύµµαχος των Αθηναίων. Αργότερα περιήλθε στη Μα-
κεδονική, Ρωµαϊκή και Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μετά όµως από έναν καταστρεπτικό σεισµό που 
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 η Μίλητος την ίδρυσε, και φθάνοντας βραδάκι  
 όλα τα πλοία δέσανε για να ξεκουραστούνε 
750 και το καλωσορίσατε ν’ ακούσουν και να δούνε 
 ανθρώπους όπου έφυγαν πριν χρόνια κάποια µέρα 
 απ’ την πατρίδα Μίλητο κι ήρθανε εδωπέρα 
 και στήσανε και χτίσανε την νέα τους πατρίδα 
 στην όµορφη χερσόνησο και γέµισαν µ’ ελπίδα 
 τα βάσανα που τράβηξαν, οι κόποι, τα ξενύχτια 
 στον τόπο αυτόν εγίνανε οι γρύποι και τα δίχτυα, 
 για να ψαρεύουνε το βιος τα πλούτη µες στο κύµα 
 άλλη ζωή, άλλος σκοπός, ακόµα ένα βήµα 
 για κάτι το καλύτερο, για κάτι που ανθίζει 
760 για κάτι που οι σπόροι του το είναι τους γεµίζει. 
 Σταθήκανε κι απόλαυσαν σωστή φιλοξενία 
 και αφού εφορτωθήκανε µ’ εφόδια τα πλοία, 
 ξανοίχτηκαν στο πέλαγος και στο βορά πηγαίνουν 
 φοβούνται περιπέτειες που στο ταξίδι βγαίνουν, 
 φοβούνται µήπως πειρατές στη θάλασσ’ απαντήσουν 
 εχθρούς σαν βγαίνουν στην ξηρά τυχαία συναντήσουν, 
 φοβούνται µήπως ο καιρός ενάντια τους πάει 
 κι αντί εκεί που θέλουνε αλλού να τους επάει. 
   Πέντε ηµέρες και νυχτιές στη θάλασσα περάσαν 

                                                                                                                         
συνέβη το 1063 µ.Χ. στην περιοχή, η Κύζικος υπέστη µεγάλες καταστροφές µε αποτέλεσµα η έδρα 
της τοπικής µητρόπολης να µεταφερθεί στην Αρτάκη. Τα επόµενα χρόνια η Αρτάκη έγινε το σηµαντι-
κότερο κέντρο της νότιας Προποντίδας. Μετά την κατάκτηση της περιοχής από τους Οθωµανούς 
έγινε έδρα διοικήσεως[1]. 
Η πόλη είχε κατά συντριπτική πλειονότητα ελληνικό πληθυσµό µέχρι το 1922 όπου και ακολούθησε η 
εξόντωσή του.  
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770 κύκλο µεγάλο έκαναν και νόµιζαν πως ‘χάσαν 
 τη ρότα, το ταξίδι τους και τον προορισµό τους 
 τον τόπο αυτόν που θέλουνε κι είναι το ριζικό τους, 
 γιατί εκεί που πήγαιναν ολούθε προς τη δύση 
 γυρίσαν στην ανατολή σαν να ‘χανε µεθύσει, 
 και πάλι πήγαν δυτικά, σαν να γυρίζαν πίσω 
 ήταν σαν να ζαλίστηκαν µ’ αγέρα πελαγίσο, 
 αυτά που γύρω έβλεπαν ανάποδα φαινόταν  
 ένα ανακάτεµα τρελό στο νου τους εγινόταν, 
 καλύβια, ρέµατα, βουνά άνθρωποι σκορπισµένοι 
780 εµφανιζότανε µπροστά και πάντα οργισµένοι 
 όταν επλησιάζανε κοντά στις παραλίες 
 όταν αναγκαζόντουσαν ν’ αλλάζουνε πορείες, 
 για να γεµίσουν µε νερό ή χόρτο να θερίσουν 
 τα πλοία τους µ’ εφόδια πάλι να τα γεµίσουν. 
 Εφτά µερόνυχτ’ άσχηµα κύλησαν κι εφύγαν 
 κι ήταν σαν κατρακύλισµα, στην άβυσσο να πήγαν 
 βλέπανε ψαράδες µε σκαριά µα φεύγανε µακριά τους 
 ώσπου βρήκαν την πάνορµο25 κι αράξαν τα σκαριά τους. 
 Ήταν ασφάλεια µεστή, που µέρες καρτερούσαν 
790 που πάντοτε περίµεναν κι όλο αναζητούσαν, 
 θάλασσα ήτανε κλειστή που έκανε την ψυχή τους 
 να πληρωθεί µε σιγουριά. Έκανε τη ζωή τους, 
 ν’ αποκτήσει νόηµα να θέλει το καινούριο 
 γλυκιά µπουκιά στο στόµα τους, απάνεµο και ούριο, 
 να ‘ναι αυτό όπου θα ‘ρθει και όλους θα τους πάρει 
 παραδεισένιο όνειρο, γεµάτο µε τη χάρη, 
 της ευτυχίας, της χαράς και της δηµιουργίας 

                                                 
25 Με τον όρο πάνορµος που είναι αρχαίος ελληνικός τον οποίο αναφέρει και ο Όµηρος, χαρακτηρίζεται 
γενικά όρµος, ή, το φυσικό λιµάνι που παρέχει ιδιαίτερη ασφάλεια επί παντός καιρού, προέρχεται εκ 
των λέξεων παν + ορµίζοµαι (δηλαδή, βρίσκοµαι µέσα στον όρµο µε ασφάλεια). 
Η πόλη Πάνορµος (Bandirma), βρίσκετε µέσα στα όρια της αρχαίας Ελληνικής πόλης της Κυζίκου της 
Μικράς Ασίας και είναι η φυσική συνέχειά της µετά την ισοπέδωση της από σεισµό που την  κατέστρεψε 
το 943 µ.χ. 
Η Πάνορµος της Κυζίκου από τα προϊστορικά χρόνια µέχρι και το 1922 κατοικούταν συνεχώς από 
Έλληνες και στο ασφαλές λιµάνι της, το οποίο σήµερα βοηθά στο εµπόριο µεταξύ των µεγάλων πόλεων 
της Σµύρνης και της Κωνσταντινούπολης. Ήταν ανέκαθεν σηµαντικό λιµάνι, σταθµός για τη Θεσσαλο-
νίκη και τα άλλα λιµάνια της Ελλάδας µε τα παράλια της Μυσίας. Έως το 1922 οι ελληνορθόδοξοι, Πα-
ντερµαλήδες, Κυζικηνοί διέθεταν περί τα 120 καράβια και καΐκια που εκτελούσαν δροµολόγια στη Θρά-
κη, στη Μακεδονία, στη Μαύρη Θάλασσα, στα νησιά του Αιγαίου και λοιπές περιοχές. 
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 της νέας πόλης που θα ‘ρθει και της κυριαρχίας, 
 στα νέα µέρη, στις ακτές ή ενδότερα στη χώρα 
800 όπου το αύριο θα ‘ρθει καλύτερ’ απ’ το τώρα. 
 Βγήκαν στη χώρα για νερό, για χόρτα και για ξύλα 
 και σε µικρή απόσταση και µέσ’ από τα φύλλα 
 είδαν ανθρώπους και άκουσαν την ίδια τους τη γλώσσα 
 και έκπληκτοι πλησίασαν ρωτώντας µε καµπόσα 
 λόγια ώστε να µάθουνε ποιοι είναι και που πάνε 
 αφού κι αυτοί τη γλώσσα τους ακούνε και µιλάνε. 
 -Είµαστε απ’ την Κύζικο, εδώ ‘ναι οι δουλειές µας 
 ήρθαµε στα χωράφια µας να δούµε τις σοδιές µας. 
 -Όµως εµείς που είµαστε; αφού πριν από µέρες 
810 µε σας ξαναµιλούσαµε. Μας πιάνουνε φοβέρες, 
 που πήγαµε, πως ήρθαµε µε διάφορη πορεία 
 να καταλήξαµε ξανά στην ίδια πολιτεία; 
 -Φύγατε απ’ την Κύζικο και κάνατ’ ένα γύρο 
 σαν κύκλος η πορεία σας µε της ξηράς το µύρο, 
 της θάλασσας τον άνεµο, του κύµατος το χάδι   
 των άστρων τις αναλαµπές των φεγγαριών το βράδυ, 
 στην Κύζικο ξανάρθατε που η νοτιά τυλίγει 
 µι’ ανάσα ‘ναι µακρύτερα ‘πο κει που ‘χατε φύγει, 
 έτσι ο κύκλος έκλεισε και τώρα πια µπορείτε  
820 να ταξιδέψετε µακριά το µέρος σας να βρείτε. 
 Τις πλώρες στην ανατολή γυρίστε τες να βλέπουν 
 και ξεκινήστε ήσυχα σαν οι θεοί το πρέπουν, 
 λίγο µακριά απ’ την ξηρά η ρότα σας να πάει 
 είναι ο κόσµος άξενος, ξένους δε συµπαθάει, 
  διώχνει από τον τόπο του αυτόν που θα τολµήσει 
 να βγει από τα πλοία του τη γη τους να πατήσει, 
 ν’ αναζητήσει τις τροφές γι ανθρώπους που πεινάνε 
 ή και χορτάρι πράσινο τα ζώα τους να φάνε, 
 κρύο νερό από πηγές, ποτάµια και ρυάκια, 
830 ξύλα από δέντρα ή ξερά ακόµα και χαράκια,26 
 αυτούς όλους τους διώχνουνε, και άµα επιµείνουν 
 µπορεί ν’ αφήσουν πράγµατα ή και νεκροί να µείνουν, 
 όλα τους να τα χάσουνε και όλοι να χαθούνε 

                                                 
26 χαράκια = λεπτά κλαδιά µπηγµένα στο χώµα που συγκρατούν αναρριχόµενα φυτά 
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 αφού δεν βρίσκουν τίποτα απ’ ότι επιθυµούνε, 
 Μυσοί, Χετταίοι,27 Βιθυνοί και Φρύγες µπερδεµένοι 

                                                 
27 Χετταίοι. Hittites, Χεττίτες, Χιττίτες. Ορθότερα Νέσσιοι ή Νυσαίοι.  
Οι Χετταίοι, λαός ινδοευρωπαϊκής καταγωγής, εγκαταστάθηκαν στις πεδιάδες της Μικράς Ασίας στη 
2η χιλιετία π.Χ. και ίδρυσαν τις πόλεις τους, που τις οχύρωσαν µε σειρές από τείχη, στα πιο νευραλγι-
κά σηµεία της χώρας τους, στα περάσµατα των µεγάλων δρόµων των καραβανιών. 
Οι αρχαίοι Έλληνες της 1ης  χιλιετίας αγνοούσαν την ύπαρξη των Χετταίων. Είναι όµως αρκετά πιθανόν 
η ηχώ τους να διατηρήθηκε µέσα στους µύθους και να µετεξελίχθηκε στις Αµαζόνες.  
∆ηµογραφία 
Πρωτεύουσά τους ήταν η Άττοσα (Hattusa), το σηµερινό Μπογάζ-κιοϊ, στις όχθες του ποταµού Άλυ, 
όπου στις ανασκαφές βρέθηκε πλήθος από πολύτιµες επιγραφές, γραµµένες στις δύο γλώσσες που 
ανέπτυξε, τη σφηνοειδή και την ιερογλυφική, που δεν έχει ακόµα αποκρυπτογραφηθεί. 
Άλλη µεγάλη πόλη των Χετταίων ήταν η Καρχέµιδα στην Συρία, στη δεξιά όχθη του ποταµού Ευφράτη, 
που περιβαλλόταν από τρεις σειρές τειχών. 
Οικονοµία 
Οι Χετταίοι ήταν λαός κύρια γεωργικός και κτηνοτροφικός. Ασχολούνταν και µε τη µεταλλουργία. Με 
πρώτες ύλες, που τις προµηθεύονταν από τις γειτονικές χώρες, κατασκεύαζαν περίφηµα χάλκινα και 
σιδερένια αντικείµενα. 
Τέχνη 
Την τέχνη των Χετταίων, που δεν ενδιαφέρεται για την κοµψότητα και την οµορφιά, τη γνωρίζουµε από 
τα πολυάριθµα ανάγλυφα πάνω στους βράχους της χώρας που παριστάνουν πολεµικές σκηνές, εικόνες 
από τη θρησκευτική τους ζωή, παραστάσεις των ζωόµορφων θεών τους, που µοιάζουν µε τα ασσυριακά 
έργα. Γενικά η τέχνη τους αντικατοπτρίζει τον ιδιότυπο τρόπο ζωής τους, γι' αυτό και ο χαρακτήρας 
της ήταν πολεµικός. 
Θρησκεία 
Την εξουσία των πόλεων την είχε ο βασιλέας, που κατοικούσε στη Χαττούσα και που τον θεωρούσαν 
ως τον πρώτο ιερέα της θεάς Αρίννας που ήταν µαζί µε το θεό Τεσούµπ, οι δύο µεγαλύτεροι θεοί της 
θρησκείας των Χετταίων.  
Ιστορία 
Οι Χετταίοι εγκαταστάθηκαν στο πρώτο µισό της 2ης χιλιετίας π.Χ. στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας. 
Η ίδρυση του πρώτου χετταϊκού κράτους µε πρωτεύουσα τη Άτοσσα (Χατούσσα, το σηµερινό Bogazkoy, 
κοντά στην Άγκυρα) χρονολογείται στο 17ο αιώνα π.Χ.  
Κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα π.Χ. το κράτος αυτό ακολουθώντας επεκτατική πολιτική και προσαρ-
τώντας εκτεταµένα εδάφη της Μικράς Ασίας και Συρίας εξελίχθηκε σταδιακά σε αυτοκρατορία.  
Μυσοί ονοµάζονται οι κάτοικοι της Μυσίας, αρχαίας χώρας στη Μικρά Ασία. 
Οι Μυσοί, φυλή συγγενική µε τους Φρύγες και τους Θράκες µνηµονεύονται πρώτα από τον Όµηρο ως 
φίλοι και σύµµαχοι των Τρώων και εχθροί των Αχαιών (Ιλ. Β 858). Οι Μυσοί θεωρούνταν λαός µαλ-
θακός, εκτεθηλυµένου χαρακτήρα και δειλός. Γι΄ αυτό και λέγονταν γι αυτούς πολλές παροιµίες σκω-
πτικές όπως 
• «Μυσών λεία» περί παντός αντικειµένου που η λαφυραγωγία του δεν επέσειε τιµωρία (για τόσο 

ευτελούς αξίας λάφυρο), ή 
• «Μυσών έσχατος» χαρακτηρισµός περί του ευτελέστατου της κοινωνίας ατόµου (και των Μυσών 

ακόµη τελευταίος!). 
Σύµφωνα µε τον Στράβωνα οι Μυσοί ήταν Θράκες γνωστός πανάρχαιος λαός οι οποίοι µετανάστευσαν 
στη Μικρά Ασία. Αρχικά στην Θράκη αποκαλούνταν Μοισοί[. Ο Όµηρος τους αναφέρει λαό περήφανο. 
Φρύγες  
Οι Φρύγες ήταν γλωσσικοί & φυλετικοί συγγενείς των Ελλήνων, µε κοινούς προγόνους τους πρωτο-
 Αχαιούς, οι οποίοι µίλαγαν την αρχική λαλιά από την οποία ξεπήδησε η Αχαϊκή (Ελληνο-
Φρυγική) Οµογλωσσία, µε κοιτίδα στην κατοπινή ιστορική Θράκη. Κατά περιόδους, οι Φρύγες επε-
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 άλλοι µιλούν Ελληνικά και άλλοι είναι ξένοι, 
 άλλοι δεν πλησιάζονται και άλλους τους ζυγώνεις 
 κι όπως συµπεριφέρονται σε κάνουν να θυµώνεις, 
 γιατί µονάχα θέλουνε και τίποτα δεν δίνουν 
840 ούτε ν’ αλλάξεις δεν µπορείς γιατί δε σε αφήνουν. 
 Όσα µπορείτε πράγµατα φορτώστε εδωπέρα 
 γεµίστε τα καράβια σας ακόµα και µ’ αέρα. 
 Με προσοχή λοιπόν πολλή φίλοι µας ξεκινήστε 

 και στην πορεία σας αυτή τίποτα µη ζητείστε, 
 µετά τρία µερόνυχτα, και στο καλό να πάτε, 
 θα βρείτε µέρος φιλικό να µείνετε να φάτε, 
 καλό λιµάνι28 λέγεται και αράζεις µ’ ευκολία 

                                                                                                                         
κτείνονται από τη Θράκη, δυτικά έως την περιοχή της Μακεδονίας, αλλά και ανατολικά, έως τα βάθη 
της Ανατολίας, όπου στ' αρµενικά υψίπεδα συνδιαµορφώνουν το αρµενικό έθνος, ύστερα από ανάµει-
ξή τους µε το λαό Ναϊρι, τους Ουραρτού των ασσυριακών πηγών, τους Αλαρόδιους των ελληνικών 
πηγών, ένα ιθαγενές υπόστρωµα συγγενικό µε τους Χουρρίτες. Εν τούτοις, ο µεσόγειος, στεριανός 
γεωγραφικός προσανατολισµός των Φρύγων, σε αντιδιαστολή µε τη µη δραστηριοποίησή τους στην 
παράκτια ζώνη Ιονίου-Αιγαίου, τους διαφοροποιεί από τους κλασικούς Έλληνες, οι οποί-
οι δηµιουργούνται κυρίως κατόπιν πρόσµειξης των Αχαιών µε τους Λέλεγες ιθαγενείς στις ακτές και 
τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους. 
Κατά τον 10ο αιώνα π.Χ. ένας άλλος λαός, οι Βιθυνοί, θρακικής καταγωγής επικράτησαν στην περιο-
χή µέχρι τον αποικισµό της από τους Μιλήσιους. Κατά την περίοδο αυτή, κτίστηκαν στα παράλια του 
Βοσπόρου πόλεις σπουδαιότατες, όπως Κίος, Χαλκηδών, Κύζικος, Ηράκλεια και Αστακός (αργότερα 
Νικοµήδεια).  
28 Το καλό λιµάνι ήταν αυτό που αργότερα ονοµάστηκε ∆ασκύλειο ή ∆ασκύλιο. Υπήρχε και άλλο ∆ασκύ-
λειο στην Μυσία. Ο Κιανός ή Ασκάνιος ποταµός πηγάζει από την Ασκανία λίµνη και χύνεται στον κόλπο 
της Κίου. Ανατολικά της βρίσκεται η Ασκανία λίµνη και δυτικά το νότιο τµήµα της Προποντίδας. Κοντι-
νά παραθαλάσσια µέρη είναι τα περίφηµα Μουδανιά (αρχικά λεγόταν Μύρλεια), οι Ελεγµοί, το Πελλαδά-
ρι, η Σιγή, η Τρίγλεια (αρχαίο Βρύλλειον), το ∆ασκύλειον, η Αρτάκη, η Πέραµος, η Πάνορµος κ.α. Βό-
ρεια του Κιανού κόλπου, το Αργανθώνειο όρος καταλήγει στο Ποσείδιο ακρωτήριο, όπου ήταν κτισµένο 
το ιερό του θεού Ποσειδώνα.  
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 µ’ ασφάλεια θα δέσετε και τα δικά σας πλοία, 
 βρείτε ό,τι χρειάζεστε και ό, τι επιθυµείτε 
850 και ήσυχα και σίγουρα µπορεί να κοιµηθείτε. 
 -Για όσα είπατ’ αδελφοί χίλια τα ‘φχαριστώ µας 
 κι αν ανταµώσουµε ξανά στον κόσµο το δικό µας 
 δώρα θα σας χαρίσουµε για όλα τα δικά σας, 
 για τα καλά τα λόγια σας και για τη συντροφιά σας. 
 Γυρίσανε στα πλοία τους κι άρχισαν ‘τοιµασίες 
 για αναχώρηση ξανά, γι’ επόµενες θυσίες, 
 τι τους περίµεναν πολλά ακόµη στο ταξίδι 
 ήτανε ζήτηµα ζωής δεν ήτανε παιχνίδι, 
 να πάνε έπρεπε να βρουν µέρος να κατοικήσουν 
860 µ’ ένα καράβι ύστερα άτοµα να γυρίσουν, 
 στην Μίλητο και να τους πουν τι είχαν συναντήσει 
 πως ήταν το ταξίδι τους, που είχανε γυρίσει, 
 τι βρήκανε, τι είδανε, τι χάσανε που πήγαν 
 όλο αυτό το διάστηµα π’ απ’ την πατρίδα ‘φύγαν. 
 Και να το πρώτο χάραµα κι όλοι ‘ναι στο πόδι 
 ν’ αρχίσουν ν’ αρµενίζουνε και όλα καταπόδι 
 να ξεκινήσουν να κυλούν, να παίρνουν τη σειρά τους 
 πρίµα να ‘ναι οι πλώρες τους και φούσκα τα πανιά τους 
 τα κύµατα να σχίζουνε να φεύγει η παραλία 

870 ν’ αγκοµαχά η θάλασσα σαν θα περνούν τα πλοία. 
 Βαθιά βυθίζουν τα κουπιά και τρίζουνε τα ξύλα 
 και στα κορµιά απλώνεται γλυκιά ανατριχίλα, 
 ορµούν τα πλοία τους µπροστά, ξεσηκωµένα λάφια 
 που τρέχουν να γλυτώσουνε των κυνηγών τα πάθια, 
 βγαίνει ο ήλιος δεξιά στα κούτελα χτυπάει 
 σταγόνες από ίδρωτα κάθε κορµί κυλάει, 
 και προχωρούνε πάντα µπρος µα έχουν κατά νου τους 
 µην τύχη το ανάποδο, µη βρούνε του εχθρού τους, 
 το µένος και την αρπαγή, τη ζήλια και το φθόνο 
880 και όλο το κυνηγητό που προκαλεί τον πόνο. 
 Η µέρα κύλησε γοργά και φθάνει το βραδάκι 
 και να µπροστά τους τους καλεί ήσυχο λιµανάκι, 
 δένουν τα πλοία τους µαζί και βάζουν τους σκοπούς τους 
 και πέφτουνε να κοιµηθούν στους κόσµους τους δικούς τους, 
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 και έρχονται τα όνειρα το αύριο θωρούνε 
 καθώς λικνίζοντ’ όµορφα στο κύµα όπου ζούνε, 
 σκοπιές αλλάζουν τρεις φορές κι ο ουρανός χαράζει 
 καινούρια µέρα ξεκινά το χρέος τους διατάζει, 
 όλοι στο πόδι να βρεθούν έτοιµοι για ταξίδι 
890 να ‘ναι γλυκό το πρωινό κι ο φόβος τους να φύγει, 
 στη θέση του να ‘ρθει το φως, η µέρα να κυλήσει 
 ελπίδα σ’ όλους τους γοργά µ’ αγάπη να σκορπίσει, 
 και πάλι ξεκινήσανε και πάλι προχωράνε 
 σε άλλους τόπους να βρεθούν, στο κύµα να πετάνε. 
 Προς την ξηρά κοιτάζουνε καλό να βρουν λιµάνι 
 γιατί ετελειώσανε οι κτήσεις που ‘χει κάνει 
 η Μίλητος µονάχη της ή µ’ αλλουνούς παρέα 
 και ψάχνουν τώρα για να βρουν καινούρια και ωραία, 
 έτσι λοιπόν στη ρότα τους λίγο αργοπορούνε 
900 τι θέλουν το καλύτερο να δούνε και να βρούνε. 
 Βεβρύκοι29 είν’ απέναντι στη χώρα τη δική τους 
 όµορφη χώρα µε πηγές µ’ άξενοι στη ζωή τους, 
 παρόλο π’ αναγκάστηκαν µε όρκο να δεθούνε 
 κανένα να µην κυνηγούν κι όλους να τους δεχτούνε. 
 Όποιοι τολµήσουν και βρεθούν στα µέρη τα δικά τους 
 κακήν κακώς τους διώχνουνε κρατούν τα πράγµατά τους, 
 και δεν τους δίνουν µια γουλιά νερό να δροσιστούνε 
 λίγο φαγί κι ανάπαυση, για λίγο να χαρούνε, 
 µόνο κυνήγι τροµερό, φοβέρες και λαχτάρες 
910 σ’ ανθρώπους π’ αναγκάζονται να τους ζητήσουν χάρες. 
 Μ’ αυτές τις σκέψεις στο µυαλό τη θάλασσα διασχίζουν 

                                                 
29 Στη Μυσία οι Αργοναύτες έχασαν τον Ύλα, ένα ωραίο παλικάρι, που πήγε να φέρει νερό από τις 
πηγές των Νυµφών και δεν ξαναγύρισε. Ήταν όλοι σίγουροι ότι οι Νύµφες, θαµπωµένες από την οµορ-
φιά του, τον άρπαξαν και τον έκρυψαν σε κάποιο κρησφύγετό τους. Μα δεν µπορούσαν έτσι να σηκω-
θούν να φύγουν, χωρίς να εξαντληθούν όλες τους οι ελπίδες. Γι' αυτό ο Ηρακλής και ο Πολύφηµος 
πήγαν να τον ψάξουν. Μάταια όµως. ∆εν τον βρήκαν πουθενά και αναγκάστηκαν να γυρίσουν άπρακτοι 
στο καράβι.  
Ο επόµενος σταθµός των Αργοναυτών ήταν η χώρα των Βεβρύκων, η µεταγενέστερη Βιθυνία, στην 
ακτή του Μαρµαρά. Στη Βιθυνία λοιπόν ο Πολυδεύκης, ένα από τα παλικάρια της "Αργούς", νίκησε στις 
γροθιές τον Άµυκο, τον κυρίαρχο της περιοχής και κάτοχο της πηγής από την οποία τα παλικάρια θέ-
λησαν να πάρουν νερό. Ο Πολυδεύκης τον ανάγκασε τότε να ορκιστεί στον Ποσειδώνα ότι στο εξής δε 
θα ενοχλήσει κανένα ξένο, που θα τύχαινε να έρθει για να πάρει νερό. Οι κάτοικοι της χώρας εκείνης 
δεν έδειξαν καµιά διάθεση να φιλοξενήσουν τους ήρωες, γι' αυτό και εκείνοι αναγκάστηκαν, αφού έκα-
ναν τον απαραίτητο ανεφοδιασµό νερού, ν' ανοίξουν πανιά γι' άλλο σταθµό.  
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 να κρατηθούνε µακριά απ’ τη στεριά πασχίζουν, 
 µη τίποτ’ αναπάντεχο τους τύχει στην πορεία 
 κι αναγκασθούν να υποστούν κάποια ταλαιπωρία, 
 να µη δεχθούν επίθεση ύπουλη τα σκαριά τους 
 µη σπάσουν τα κατάρτια τους και σκίσουν τα πανιά τους, 
 να µη τους βάλουνε φωτιά και όλοι τους καούνε 
 και δεν αφήσουνε ποτέ να ψάξουνε να βρούνε, 
 τον τόπο π’ ονειρεύονται κι ο οικιστής30 ορίσει 
920 και η θεά η Άρτεµης ειλικρινά χαρίσει, 
 τα ιερά να χαραχτούν, τη γη να τεµαχίσουν 
 και τα κοινά για όλους τους δίκαια να ορίσουν, 
 να δώσουνε το όνοµα της πόλης και του τόπου 
 και όταν ξεπεράσουνε τις γκρίνιες του ανθρώπου, 
 θ’ αρχίσει η οικοδόµηση και σπίτια να χτιστούνε 
 δρόµοι να γίνουν κι αγορές εκεί σαν χρειαστούνε, 
 ν΄ αρχίσ’ η καλλιέργεια, στη γης να µπούνε σπόροι 
 να τρυγηθούνε οι καρποί και να λαλούν κοκόροι, 
 γιατί χειµώνες θα ‘ρθουνε µε κρύα που θα σφίξουν 
930 και πρέπει να ‘ναι έτοιµοι στα σπίτια τους να σµίξουν. 
 ∆εύτερη µέρα στο γιαλό στο κύµα και στ’ αλάτι 
 και παίρνει πέρα στη ξηρά µια κίνηση το µάτι, 
 άνθρωποι µαζευτήκανε, περίεργες κινήσεις 
 άραγε τι να θέλουνε και πώς να τους µιλήσεις, 
 χέρια κινούνται δω και κει, αλλάζουνε και πάνε 
 που τους κρατούν ανήσυχους, την προσοχή τραβάνε 

                                                 
30 ∆ιαδικασία ίδρυσης µιας αποικίας  
Συνήθης πρακτική ήταν η κατάκτηση του εδάφους. Ευρισκόµενοι σε άµεση γειτνίαση µε άλλους πληθυ-
σµούς έρχονταν σε επικοινωνία µαζί τους, αφού ένας µικρός πληθυσµός Ελλήνων βρισκόταν κοντά σε 
επαφή µε τα ντόπια φύλα. Έτσι, διευρύνθηκε ο χώρος όπου είχαν ζήσει οι Έλληνες. 
Οι θεσµοί της πόλης αποφάσιζαν την ίδρυση µιας αποικίας, ορίζονταν ο οικιστής και οι προϋποθέσεις για 
τη συµµετοχή του στην αποστολή. Ο Ηρόδοτος µας πληροφορεί ότι για τον αποικισµό της Κυρήνης από 
τους Θηραίους ορίστηκε ότι ο ένας από τους δύο γιους µιας οικογένειας µπορούσε να συµµετάσχει στην 
αποστολή. Καθώς ζητούσε χρησµό η πόλη, ετοιµαζόταν η αναχώρηση µε ένα πλοίο. Ο Ηρόδοτος µας λέει 
ότι ήταν πεντηκόντορος. Γινόταν θυσία και δινόταν η φωτιά, που σε συµβολικό επίπεδο τον άµεσο δεσµό 
αποικίας και µητρόπολης. 
Σε λίγες περιπτώσεις έχουµε αναφορές για συµµετοχή γυναικών και εξίσου λίγες όπου οι άποικοι πα-
ντρεύονταν. Ο οικιστής οδηγούσε την αποστολή στον κατάλληλο τόπο και πριν να κατανείµουν τη γη, όρι-
ζαν το χώρο για τα ιερά, τη δηµόσια γη και τεµάχιζαν σε γεωτεµάχια. Η οικοδόµηση της πόλης γινόταν 
υπό την ευθύνη του οικιστή, από τον οποίο ονοµαζόταν και η αποικία, συνήθως από ένα µυθικό ιδρυτή. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των πόλεων είχε ένα µυθικό ιδρυτή, αυτόν που κατά τον ιδρυτικό µύθο της πόλης 
την ίδρυσε. Π.χ. τα Άβδηρα κατά το µύθο είχαν ιδρυθεί από τον Άβδηρο, φίλο του Ηρακλή. 
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 τρέχουνε προς την θάλασσα πίσω ξαναγυρίζουν 
 ανεβοκατεβαίνουνε και τα σπαθιά ‘νεµίζουν, 
 τα λόγια ακατάληπτα τ΄ αυτιά τους ξεκουφαίνουν 
940 όµως τα πλοία πιο µακρά απ’ τη στεριά πηγαίνουν 
 χωρίς τη ρότα τους στιγµή και λίγο να αλλάξουν 
 βουβή ‘ναι η κουβέντα τους και δίχως να φωνάξουν 
 αποµακρύνθηκαν γοργά πίσω τους τους αφήνουν 
 µπροστά τους την απόσταση αµέσως καταπίνουν, 
 και πλέουνε τη θάλασσα, το κύµα το νικάνε 
 ολοταχώς πηγαίνουνε και πίσω δεν κοιτάνε.  
 Και να δεξιά τους ποταµός,31 µια ασηµιά λωρίδα   
 χύνεται µες στη θάλασσα γεµίζοντας ελπίδα, 
 στα κουρασµένα τους κορµιά, στο νου το σκοτισµένο 
950 που ‘ναι γεµάτος έννοιες, και πνεύµα νοτισµένο, 
 από λαχτάρα για χαρά και ήσυχα ληµέρια 
 όπου θ’ αράξουνε γοργά να απλώσουνε τα χέρια, 
 και χίλια λόγια στους θεούς γεµάτα παρρησία 
 να ‘ναι καλό το τέλος τους κάνοντας µια θυσία. 
 Ήσυχα ρέει ο ποταµός τη θάλασσ’ αγκαλιάζει 
 γλυκό νερό στον κόρφο της µ’ έρωτα σταλάζει, 
 σφικταγκαλιάζονται µαζί µε χέρια απλωµένα 
 ανακατεύοντας νερά και κάνοντας τα ένα. 

                                                 
31 Στην Προποντίδα εκβάλλει ο Ρύνδακος (τουρκ. Μιχαλίτς σου), που πηγάζει από τον Μύσιο Όλυµπο 
και διαρρέει τη λίµνη Απολλωνία, και ο ιστορικός Γρανικός (τουρκ. Μπιγατσάι), που πηγάζει από τις 
ανατολικές πλαγιές της Ίδης. Στον ποταµό αυτόν έδωσε ο Μέγας Αλέξανδρος το 334 π.Χ. την πρώτη 
µεγάλη µάχη εναντίον των Περσών στη Μ.Α. 

 
 

Στον χάρτη αυτόν φαίνονται ο ποταµός Μέγιστος (Macestus), Ρύνδακος (Rhyndacus) και ο Γρανικός 
(Granicus) που εκβάλει κοντά στην Πρίαπο (Priapus). 
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 Σηκώνουν πάνω τα πανιά και κόβεται η ρότα 
960 µοιάζουν τα πλοία µε θεούς στ’ ορίζοντα σαν φώτα, 
 ήσυχα πάνω στα νερά λικνίζονται τα πλοία 
 τους λείπει ο κυµατισµός τους λείπει η τρικυµία, 
 αργοσαλεύουν ράθυµα σαν ξύλινο πεσούκι32 
 σαν µια αιώρα κρεµαστή σε ξύλινο κουτούκι, 
 τους ασπασµούς απ’ το νερό µε πάθος τους µετράνε 
 καθώς πάνω στα κύµατα νωχελικά ‘κουµπάνε. 
 Βλέπει ο Ερµής τη θάλασσα βλέπει και το ποτάµι 
 κοιτάζει πάνω στα σκαριά, στο ξύλο, στο κατράµι, 
 έφτασε µήπως η στιγµή, πρέπει να σταµατήσουν, 
970 στον τόπο αυτόν που φτάσανε την πόλη τους να χτίσουν; 
 κοιτά ζερβά, κοιτά δεξιά, ο κάµπος απλωµένος 
 µα δεν υπάρχει ακρόπολη, βράχος οχυρωµένος, 
 να ‘ναι το καταφύγιο στις δύσκολες τις ώρες 
 όταν θα πέσουν πάνω τους τα σύννεφα κι οι µπόρες, 
 φωνάζει και τους αλλουνούς κάθονται συζητάνε 
 λόγια αλλάζουνε πολλά, οι ώρες τους περνάνε, 
 απόφαση δεν βγάζουνε, οι γνώµες δεν ταιριάζουν 
 να προχωρήσουνε πολλοί λένε και το φωνάζουν, 
 ένας προτείνει στη στεριά να βγούνε και να δούνε33 
980 πως είν’ το µέρος έξω ‘κει, τι άραγε θα βρούνε, 
 αλλιώς ο τόπος τούτος δω είναι ‘να βαλτονέρι 

                                                 
32 πεσούκι = ξύλινη παιδική κούνια 
33  Μέγιστος, Mégistos (Macestus, Mecestus).  
Σχηµατίζεται από τον Ρύνδακο και τον Τάρσιο και είναι ο µεγαλύτερος ποταµός στην βόρεια Μυσία. Ο 
Ρύνδακος χύνεται στη λίµνη Απολλωνιάδα και ο Τάρσιος στη λίµνη ∆αφνίτιδα  ή Μανιάς. Οι ποταµοί 
αυτοί βγαίνουν από τις λίµνες και σχηµατίζουν τον ποταµό Μέγιστο. 
Ρύνδακος (Rhýndakos). Πηγάζει στη Μυσία και ρέει δια µέσου της Φρυγίας. Είναι το σύνορο µεταξύ 
Μυσίας και Βιθυνίας. Εκβάλλει στη λίµνη Απολλωνιάδα (Uluabat Gölü), βγαίνει από τη λίµνη και µαζί 
µε τον Τάρσιο σχηµατίζουν τον Μέγιστο ποταµό ο οποίος χύνεται στην νότια Προποντίδα, απέναντι 
από το νησί Βέσβικο (Καλόληµνος, Imrali Adasi).  
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 κι η λάσπη µε τ΄ απόνερα αρρώστιες θα τους φέρει, 
 έτσι αποφασίσανε πάλι να ξεκινήσουν 
 θυσία πάλι στους θεούς να κάνουν, να υµνήσουν, 
 την Άρτεµη να τους φυλά, τη γνώση της ποθούνε 
 να βρουν το µέρος το καλό και κει να κατεβούνε. 
 Βαθύ κουπί και ξεκινούν µε την στεριά δεξιά τους 
 τα µάτια δεκατέσσερα, το τι θα δει η θωριά τους, 
 περάσανε τον ποταµό και πίσω τον αφήνουν 
990 κάµπος µακρύς απλώνεται, στο νου τους δεν τον κλείνουν, 
 η σκέψη τους είναι µπροστά σαν φτάνει το βραδάκι 
 να σταµατήσουν θέλουνε σε κάποιο λιµανάκι, 
 δένουν και πάλι τα σκαριά κι είναι η γη µακριά τους 
 γιατί φοβούνται µη χαθούν, µη φύγουν τ’ όνειρά τους, 
 στήνουν σκοπιές και πέφτουνε τον ύπνο να χαρούνε 
 να χαλαρώσουν όλοι τους και να ξεκουραστούνε. 
 Την άλλη µέρα χάραµα τον ύπνο τον ξεχνάνε 
 παίρνουν όλοι τις θέσεις τους κι αµέσως ξεκινάνε, 
 δίπλα η ξηρά τους χαιρετά και τους καλεί να βγούνε 
1000 όµως αυτοί απτόητοι µόνο µπροστά τραβούνε, 
 έτσι προς το απόγευµα σήµατα ανταλλάσσουν 
 να σταµατήσουν και να δουν πόσο κοντά θα φτάσουν 
 στη γη που στέκει πλάι τους, όµορφη παιχνιδιάρα 
 καλόγνωµη, µεθυστική π’ απλώνει τη ναζιάρα 
 τη θέληση να τους δεχτεί, στην αγκαλιά να κλείσει 
 όποιον µε θάρρος περισσό το πλοίο του αφήσει 
 και βγει και πάει να σταθεί στους ίσκιους στα λιθάρια 
 εκεί όπου χορεύουνε νύφες και παλικάρια.  
 Μαζεύονται σ’ ένα σκαρί να πούνε, να µιλήσουν, 
1010 τι έχουνε, τι θέλουνε και πως θα προχωρήσουν, 
 πόση τροφή τους έµεινε, πόσο νερό να πιούνε, 
 για τη φωτιά που άσβεστη τόσο καιρό κρατούνε 
 ξύλα χρειάζονται πολλά, δαδί και πελεκούδια, 
 θέλουν χορτάρι δροσερό κι ας είναι µε λουλούδια 
 γιατί το θέλουν για τροφή, τα ζώα τους να θρέψουν 
 που έχουνε στα πλοία τους, έτσι κι αυτά ν’ αντέξουν, 
 στο µακρινό ταξίδι τους, στο τέλος όταν φτάσουν. 
 Τα τρόφιµα που έχουνε δεν φτάνουν να χορτάσουν 
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 κι η µέρα η αυριανή δύσκολη ξηµερώνει 
1020 κι αν τύχει κάτ’ ανάποδο ο πόνος δε µερώνει, 
 γιατί θα είναι δύσκολο ότι τους λείπει τώρα 
 να τόβρουνε σε µια στιγµή και στην καλή την ώρα, 
 αποφασίζουνε λοιπόν όσο κρατά η µέρα 
 να βγούνε έξω στη στεριά να πάνε και πιο πέρα, 
 και ό,τι βρούνε στην ξηρά στα πλοία να το φέρουν 
 να έχουνε εφόδια και να µην υποφέρουν. 
 Μία οµάδα κάνουνε, πέφτουν και κολυµπάνε 
 και δίνεται η διαταγή πίσω όταν γυρνάνε, 
 ένα τουλάχιστο σκαρί έξω να πλησιάσει 
1030 και ότι βρεθεί να φορτωθεί, τίποτα να µη χάσει, 
 όλη αυτή η προσπάθεια που τώρα ξεκινάει. 
 Έφυγε η οµάδα τους και προς την ξέρα πάει 
 απλώνεται στο έδαφος κι αρχίζει η δουλειά τους 
 να βρουν ό,τι χρειάζονται µε όλα τα καλά τους, 
 µαζεύουνε, ντανιάζουνε34 και όλο κουβαλάνε 
 κι άλλοι τα µεταφέρουνε στη θάλασσα τα πάνε, 
 άρχισε όµως η νυχτιά να πέφτει ολογυρά τους 
 δύσκολο είναι πια να δουν τι βρίσκεται µπροστά τους, 
 κάνουνε σήµα στο σκαρί και νάτο πλησιάζει 
1040 µε προσοχή, σιγά-σιγά έρχεται και αράζει, 
 κι αµέσως τα µαζώµατα φορτώνονται µε βιάση 
 να µην αλλάξει ο καιρός, αναποδιά µην φτάσει. 
 Το φόρτωµα τελείωσαν κι αµέσως ξεκινάνε 
 µε τα κουπιά βοήθεια στ’ άλλα σκαριά να πάνε, 
 φτάνουνε και το δένουνε µαζί µε άλλα δύο 
 κι αρχίζει η µεταµόρφωση, µοιράζουν το φορτίο, 
 και µόλις τελειώνουνε ο ύπνος τους τυλίγει 
 αποσταµένοι απ’ τη δουλειά, κρατάνε µην τους φύγει 
 το όνειρο για τ’ αύριο, το πείσµα για το τώρα. 
1050 Μες στο βαθύ τον ύπνο τους ξεσπάει µία µπόρα 
 αλαφιασµένοι όλοι τους σηκώνονται κι αρχίζουν 
 µέσα στο κατασκότεινο µε δύναµη πασχίζουν, 
 καταµεσής στο πέλαγος να διώξουνε τα πλοία 
 µην κτυπηθούνε στην ξηρά, µην έρθ’ η τρικυµία 

                                                 
34 ντανιάζω = κάνω ντάνες, τακτοποιώ σε στοίβες, τοποθετώ αντικείµενα το ένα πάνω στο άλλο 
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 και τα διαλύσει και χαθούν οι κόποι µέχρι τώρα 
 που κάνανε τόσο καιρό, αφού κοντεύ’ η ώρα 
 στον τόπο τους να φτάσουνε και κει να κατεβούνε 
 στην Κίο,35 σαν ορίσανε το όνοµα να πούνε. 
 Ολονυχτίς παλεύουνε, τιτάνιος αγώνας  
1060 ν’ αφήσουν την ακτογραµµή οι ώρες τους αιώνας, 
 να οδηγήσουν τα σκαριά και οι θεοί ν’ αφήσουν 
 τους Αργοναύτες36 οδηγούς σώους να τους κρατήσουν 
 σε τούτον τον αγώνα τους στη µάχη µε τη φύση, 
 κι όταν µερέψουν τα στοιχειά κι η θάλασσα αφήσει, 
 να φτάσουν στην ακτογραµµή, να πιάσουνε τη ρότα 
 να ξαναπάνε πάλι µπρος ως πήγαιναν και πρώτα. 
 Ξηµέρωσε η µέρα τους κι ακόµα το παλεύουν 
 ζητούν στοργή απ’ τους θεούς, το λυτρωµό γυρεύουν, 
 η θάλασσα σιγά-σιγά αρχίζει να µερώνει 
1070 τα κύµατα πλαγιάζουνε και ο αφρός τελειώνει, 
 βγαίνει ο ήλιος λαµπερός η νύχτα αποκοιµιέται 
 και η ζωή ξανάρχεται και το κακό ξεχνιέται. 
 Ανοίγουν πάλι τα πανιά κι αναπηδά η πλώρη 
 στο γαλανό το πέλαγος σαν της γοργόνας κόρη, 
 τρίζουν τα ξύλα βροντερά στης θάλασσας την πιάση 
 σε µια αγκαλιά θανατερή που θέλει να χορτάσει, 
 µε όλα τα µέρη των σκαριών καθώς θα τα τραβήξει  
 σ’ άγριο σφιχταγκάλιασµα µήπως και τα ρουφήξει. 

                                                 
35 Σκύλακος Καρυανδέως: Περίπλους της οικουµένης Ευρώπης και Ασίας και Λιβύης 
ΦΡΥΓΙΑ. Μετὰ δὲ Μυσίαν Φρυγία ἐστὶν ἔθνος, καὶ πόλεις Ἑλληνίδες αἵδε· Μύρλεια καὶ ῥύνδακος 
ποταµὸς καὶ ἐπ' αὐτῷ Βέσβικος νῆσος, καὶ πόλις Πλακία καὶ Κύζικος ἐν τῷ ἰσθµῷ ἐµφράττουσα τὸν 
ἰσθµὸν, καὶ ἐντὸς τοῦ ἰσθµοῦ Ἀρτάκη. Κατὰ ταύτην νῆσός ἐστι καὶ πόλις Προκόννησος καὶ ἑτέρα 
νῆσος εὐλίµενος Ἐλαφόννησος· γεωργοῦσι δ' αὐτὴν Προκοννήσιοι. Ἐν δὲ τῇ ἠπείρῳ πόλις ἐστὶ Πρία-
πος, Πάριον, Λάµψακος, Περκώτη, Ἅβυδος, καὶ τὸ στόµα κατὰ Σηστὸν τῆς Προποντίδος τοῦτό ἐστι.  
Κίος: σηµαντική πόλη της Προποντίδας µε σηµαντικό εµπορικό σταθµό για το εµπόριο µε τον Εύξεινο 
Πόντο. Ήταν πόλη των Μυσίων, αργότερα έγινε εµπορικός σταθµός των Κάρων που κρατούσαν το 
εµπόριο µε τον Εύξεινο Πόντο και κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. περνάει στα χέρια της Μίλητου. 
36 Οι Αργοναύτες ξεκίνησαν από την Ιωλκό, δηλαδή τον σηµερινό Βόλο. Σταµάτησαν στο Πήλιο στη 
Σπηλιά του Κενταύρου Χείρωνα (Μηλίνα). Βγήκαν από τον Παγασητικό και ακολούθησαν τις ακτο-
γραµµές τις Μαγνησίας και της Πιερίας. Έστριψαν ανατολικά και προσπέρασαν την Παλλήνη (Χερσό-
νησο της Κασσάνδρας) και τον Άθω. Έφτασαν στη Σαµοθράκη και κατόπιν κατευθύνθηκαν νότια 
προς την Λήµνο. Αναχώρησαν για τον Ελλήσποντο και µπήκαν στην Προποντίδα. Σταµάτησαν στην 
Αρτακία Κρήνη (Αρτάκη) και συνέχισαν για την αρχαία πρωτεύουσα της Βιθυνίας (Όλβια - Νικοµή-
δεια). ∆ιέσχισαν τις Κυανέες Πέτρες (Στενά Βοσπόρου), προσπέρασαν την Θεµίσκυρα (την πρωτεύ-
ουσα των Αµαζόνων), τη Σινώπη και έφτασαν στην Κολχίδα (Πότι της Γεωργίας). 
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 Στη µέση όµως τ’ ουρανού ο ήλιος έχει φτάσει 
1080 η κάψα του µεσηµεριού τους καίει κι αν προφτάσει, 
 θα τους γυρίσει στη στεριά λίγη δροσιά να βρούνε 
 κουράγιο, κι ίσως δύναµη να τον ξεφορτωθούνε. 
 Στο βάθος όµως φαίνονται οικήµατα και κόλπος 
 βάζουνε όλοι δύναµη κι ας τους βαραίν’ ο κόπος, 
 πιο γρήγορα να φτάσουνε και στη στεριά να βγούνε 
 τον τόπο αυτόν που ‘ναι µπροστά ήσυχα να τον δούνε, 
 πάνω στην άµµο αφήνουνε τα πλοία τους και βγαίνουν 
 και κόσµο απ’ τα οικήµατα να δούνε περιµένουν, 
 τίποτα δεν συνάντησαν, έξω κανείς δε βγαίνει  
1090 και σταµατάνε όλοι µαζί να δούνε τι συµβαίνει, 
 και να που εµφανίζεται µπροστά ένα παιδάκι 
 βγαίνει χαµογελώντας τους από στενό δροµάκι, 
 απλώνει τα χεράκια του και τρέχει να τους φτάσει 
 να τους αγγίξει, να τους δει και να τους αγκαλιάσει. 
   Μιλάνε τ’ αγκαλιάζουνε, τα δάκρυ τους κυλάει 
 κι από τους δρόµους γύρω τους ο κόσµος τους µιλάει: 
 -Αδέλφια είµαστε Έλληνες σας θέλουµε κοντά µας37 
 ελάτε δω να µείνετε στα σπίτια τα δικά µας, 
 ό,τι έχουµε να µοιραστεί να γίνει και δικό σας 
1100 εδώ δουλέψτε µε χαρά να κάνετε το βιός σας. 
 -Ευχαριστούµε αδελφοί, για λίγο θα σταθούµε 
 άλλος είναι ο τόπος µας που ψάχνουµε να βρούµε, 
 λίγο νερό να πάρουµε κι αµέσως ξεκινάµε 
 τι είν’ ο δρόµος µας µακρύς εκεί όπου θα πάµε. 
 Σε λίγο ετοιµάστηκαν και µπήκαν στα σκαριά τους 
 καθίσανε στις θέσεις τους και ‘πιασαν τα κουπιά τους, 
 µπρος πίσω ξεκινήσανε, την παραλία ‘φήνουν 
 και προς το πέλαγος τραβούν που µοιάζει να το πίνουν, 
 µε κύκλο στην ανατολή ολοταχώς πετούνε  
1110 ψάχνουν να βρουν τον τόπο τους που όλοι τον ποθούνε. 

                                                 

37  
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 ∆εξιά τους η ακτογραµµή τους δείχνει την ισάδα 
 δεν σταµατούνε πουθενά δεν χάνουνε αράδα, 
 βλέπουν ανθρώπους στις ακτές, σπιτάκια και καλύβια 
 βλέπουνε και οικήµατα που έχουν κεραµίδια, 
 άλλ’ απ’ αυτούς τους χαιρετούν, τα λόγια τους τα πιάνουν 
 και άλλοι τους φωνάζουνε και τη λαλιά τους χάνουν. 
 Άλλη µια µέρα πέρασε και πάλι σταµατήσαν 
 και το πρωί χαράµατα αµέσως ξεκινήσαν, 
 την ίδια ρότα πιάσανε ίδια η προσµονή τους 
1120 να βρούνε πια τον τόπο τους, τελειών’ υποµονή τους. 
 Περνάνε ‘να ακρωτήριο κι απλώνεται µπροστά τους 
 µια παραλία όµορφη που κόβει τη µιλιά τους, 
 η γαλανή η θάλασσα νοήµατα τους στέλνει 
 κι ένας µεγάλος ποταµός γλυκό νερό τους φέρνει, 
 λίγα σπιτάκια φαίνονται µπροστά τους απλωµένα 
 και µια απέραντη έκταση38 σ’ αυτήν είναι σπαρµένα, 

                                                 

38  
 

 
 

Γκραβούρα της Κίου το 1861 
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 απ’ τον µεγάλο ποταµό ζερβά είναι χωράφια 
 περβόλια, αµπέλια και ροδιές γεµάτα µε ελάφια, 
 ρυάκια µε γλυκό νερό ποτίζουνε την πλάση 
1130 όλα τους είναι όµορφα, χαράς γλυκιάς γιορτάσι, 
 και δεξιά απ΄ τον ποταµό είν’ έκταση µεγάλη 
 και πιο ζερβά µια κορυφή στον ουρανό προβάλλει, 
 αυτή θα γίν’ ακρόπολη, όλοι την ίδια σκέψη 
 κάνουνε τώρα µονοµιάς και ποιος θα το πιστέψει 
 πως φτάσανε στο τέλος τους, στον τόπο που ζητούσαν 
 αυτόν που ήθελ’ η ψυχή κι όλοι αναπολούσαν, 
 τέλειωσε το ταξίδι τους, πάνε στην παραλία 
 πηδάνε µες στη θάλασσα και δένουνε τα πλοία, 
 ο τόπος είναι ανοικτός, µι’ ακτή πέρα ως πέρα  
1140 αποφασίζουνε να δουν τι είναι παραπέρα, 
 οµάδα οργανώνουνε και προχωρεί στη χώρα 
 προς την κορφή πηγαίνουνε κι όσο περνά η ώρα, 
 όλο και οµορφότερη τους φαίνεται η φύση 
 νερά τρεχούµενα παντού, το µάτι όπου γυρίσει, 
 βλέπουν ανοίγµατα πολλά, µε δέντρα ολόγυρά τους 
 τόπος γλυκός και δεκτικός, χαρά για τα παιδιά τους. 
 Στα πλοία τους γυρίζουνε, όλοι το συζητάνε 
 και παίρνουν την απόφαση τα πράγµατα να πάνε, 
 σ’ ένα µεγάλο άνοιγµα, εκεί να τ’ ακουµπήσουν 
1150 κι αφού τα συνταιριάξουνε όλοι να ξεκινήσουν, 
 εκείνα που χρειάζονται την πόλη τους να χτίσουν 
 εκείνα που αργότερα πήραν να µελετήσουν, 
 άνθρωποι που σπουδάσανε και έκαναν δικά τους 
 αυτά που χρόνια σκέπτονταν και είχαν στα µυαλά τους, 
 και τα εφάρµοσαν µετά σε νέες πολιτείες39 

                                                 
39 Ο Ιππόδαµος ο Μιλήσιος ήταν αρχαίος Έλληνας Αρχιτέκτων, Πολεοδόµος, Φυσικός, Μαθηµατικός, 
Μετεωρολόγος και Φιλόσοφος, θεωρούµενος και ως ο «πατέρας της Πολεοδοµίας». Ο Ιππόδαµος, 
έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ., στην ακµή δηλαδή της κλασσικής εποχής της αρχαίας Ελλάδας. Εκπόνησε 
σχέδια ελληνικών πόλεων-αποικιών που είχαν τάξη και κανονικότητα, σε αντίθεση µε τον συγκεχυµένο 
τρόπο µε τον οποίο αναπτύσσονταν οι πόλεις µέχρι εκείνη την εποχή, ακόµα και η Αθήνα. Θεωρείται 
επίσης ο εισηγητής της ιδέας ότι ένα σχέδιο πόλεως µπορεί να ενσωµατώνει µια λογική κοινωνική διά-
ταξη. Ο Ιππόδαµος δηµιούργησε το ορθογώνιο σύστηµα πολεοδοµίας που διαιρεί το χώρο της πόλης µε 
κάθετους και οριζόντιους δρόµους σε ορθογώνιες οικοδοµικές νησίδες, οι οποίες περιλαµβάνουν τις 
οικίες και τα δηµόσια κτίρια.  
Το «Ιπποδάµειο Σύστηµα»  
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 σ’ όλα τα µέρη αυτής της γης και για χιλιετίες. 
 Πρόχειρα στήνουνε σκηνές και κει τακτοποιούνε 
 λαγήνια και εφόδια που δεν θα χρειαστούνε, 
 τα εργαλεία, τις τροφές, τα πράγµατά τους τ’ άλλα 
1160 τα τακτοποίησαν αλλού σ’ αντίσκηνα µεγάλα, 
 η µέρα έτσι κύλησε και αφού τακτοποιηθήκαν 
 έγειραν στα στρωσίδια τους κι αµέσως κοιµηθήκαν. 
 Κατά το χάραµα οι σκοποί µε τρόπο τους ξυπνάνε 
 και απαλά και σιωπηλά τους δείχνουν, τους µηνάνε, 
 πως άνθρωποι από παντού τώρα τους πλησιάζουν 
 δεν φαίνονται κακότροποι για φιλικοί τους µοιάζουν, 
 ξύπνησαν και µαζεύτηκαν σαν µια γροθιά σφιγµένοι 
 κι όλοι περιµένουνε τι θα τους πουν οι ξένοι, 
 τι δεν υπήρχαν άτοµα στον τόπο που διαλέξαν  
1170 ούτε χωράφια, ούτ’ αγρούς τριγύρω τους προσέξαν. 
 Ένας γεράκος σεβαστός αµέσως πλησιάζει 
 µε βλέµµα διαπεραστικό τριγύρω τους κοιτάζει: 
 -Ποιοι είσαστε, πούθ’ έρχεστε τι θέλετ’ δω τώρα 
 µήπως δεν καταλάβατε, είστε σε ξένη χώρα, 
 στον τόπο αυτό που ήρθατε άλλοι τον κατοικούνε 
 χρόνια πολλά τον νέµονται και από τούτον ζούνε, 
 ήρθατε σεις και θέλετε ν΄ αρπάξετε τα µέρη 

                                                                                                                         
Τα πρώτα ορθογωνικά σχέδια πόλεων χρονολογούνται από τις αρχές της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., 
στους οικισµούς της Ινδίας, της Αιγύπτου και της Μεσοποταµίας. Ωστόσο ο κάναβος ως ουσιαστικό 
εργαλείο οργάνωσης µιας νέας πόλης αποκρυσταλλώθηκε µε τον πιο ολοκληρωµένο τρόπο στις πόλεις 
των ακτών της Ιωνίας µεταξύ του 7ου και 5ου αιώνα π.Χ. 
Το σύστηµα ρυµοτοµίας του Ιππόδαµου εφαρµόστηκε αργότερα και σε άλλες πόλεις, όπως απέδειξαν 
ανασκαφές στις Κασσώπη, Πριήνη, Όλυνθος Μεσσήνη και Αλεξάνδρεια. Η αγορά της Αίγειρας είναι 
οργανωµένη σύµφωνα µε το ιπποδάµειο σύστηµα, µε προσανατολισµό Β.-Ν. 
Το σύστηµα αυτό βασιζόταν στη χάραξη παράλληλων δρόµων, που τέµνονται κάθετα, ώστε να δηµιουρ-
γούνται οικοδοµικά τετράγωνα και κανονικές πλατείες και ονοµάστηκε Ιπποδάµειος νέµησις. Τα οικο-
δοµικά τετράγωνα είχαν χαραχθεί µε ακρίβεια και χωρίστηκαν σε οικόπεδα ίσου εµβαδού. Οι δρόµοι 
ήταν ευθύγραµµοι και ευρείς και οι πλατείες ευρύχωρες. Οι θέσεις των διοικητικών κτιρίων, των ναών 
και των κατοικιών ήταν καθορισµένες µε ακρίβεια. Για να εξασφαλίσει την υγιεινή λειτουργία των πό-
λεων ο Ιππόδαµος σχεδίαζε την υδροδότησή τους, φρόντιζε να εφοδιάζονται µε άφθονο νερό και τις 
προσανατόλιζε έτσι ώστε οι κατοικίες να έχουν ήλιο τον χειµώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Πρόβλεψε 
κλίσεις στους δρόµους για την αποµάκρυνση των νερών της βροχής. Τοποθετούσε τους ναούς και τα 
δηµόσια κτίρια σε περίβλεπτες και οχυρές θέσεις, ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και να 
εξασφαλίζεται η άµυνά τους. 
Κατ' αναλογία, δύο χιλιετίες αργότερα, κατά την εποίκιση της Αµερικής, ο κάναβος προτιµήθηκε στα 
σχέδια των πόλεων των Βορειοευρωπαίων αποίκων, µε πιο χαρακτηριστικό την αποθέωσή του στην 
περίπτωση της Νέας Υόρκης.  
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 αντίπαλοι θα γίνουµε και µίσος θα µας φέρει. 
 -Ο τόπος είν’ απέραντος και όλους µας χωράει 
1180 τον άλλον ο καθένας µας µπορεί να βοηθάει 
 γεµάτους πίθους40 φέραµε µε λάδι απ’ την πατρίδα 
 µέσα σε αµφορείς κρασί για κέφι και ελπίδα, 
 µπορεί να τα µοιράσουµε σε όλους να δοθούνε 
 δεν έχουµε άλλα αγαθά για να τα µοιραστούµε. 
 -∆εν θέλουµε τα δώρα σας, εσείς θέλουµε τώρα 
 να φύγετε απ’ τον τόπο µας, αυτήν εδώ την ώρα, 
 δεν µας χωράει, δεν µπορεί, όλους να µας σηκώσει 
 τούτη η γη είναι φτωχή κι όλους θα µας σκοτώσει, 
 αν θέλετε να µείνετε σ΄ αυτόν εδώ το χώρο  
1190 πρέπει να δίνεται σε µας, ενοίκιο και φόρο, 
 απ’ τις σοδιές σας µερτικό η πόλη µας θα παίρνει 
 αυτό είναι το δίκαιο γιατί σε µας θα φέρνει, 
 ό,τι χαθεί από σπορές και γίνεται δικό σας 
 θα το αναπληρώνεται από το µερτικό σας. 
 -Θα συµφωνήσουµε αλλά θα πρέπει να δεχθείτε 
 πρώτα να βγούνε οι σοδιές και αν το αρνηθείτε 
 τίποτε δεν θα πάρετε. Όταν η ώρα φτάσει    
 καρπούς να δώσει αυτή η γη και όλους να χορτάσει 
 θα δείτε το µερίδιο που τώρα µας ζητάτε 
1200 να έρχεται στην πόλη σας και µην το συζητάτε, 

                                                 
40 Οξυπύθµενοι αµφορείς.  Αποτελούν µια παραλλαγή του αµφορέα µε λαιµό. ∆ιακρίνεται για το ωοει-
δές σώµα του που καταλήγει σε οξεία προεξοχή, έτσι ώστε να µπορεί να στηριχτεί στο έδαφος ή σε 
τεχνητή βάση. Με αυτού του τύπου τους αµφορείς µεταφέρονταν τα προϊόντα µε τα πλοία, όπως µαρ-
τυρούν τα ευρήµατα από τα ναυάγια. 
Πίθος.  Ήταν ένα µεγάλο αγγείο, συνήθως χωρίς διακόσµηση, που χρησίµευε για την αποθήκευση 
προϊόντων, π.χ. λαδιού, σιτηρών, δηµητριακών. 
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 αλλιώς θα γίνουν σπίτια µας τα πλοία41 µας και πάλι 
 και τότε θ’ αποκτήσετε πολύ µεγάλη ζάλη, 
 γιατί θα βγαίνουµ’ απ’ αυτά θα ‘ρχόµαστε στο βιός σας 
 και θα αρπάζουµε απ’ σας το κάθε τι δικό σας. 
 Το µερτικό σας δεν µπορεί το πέντε να περνάει 
 και στις καλές µας τις σοδιές στο δέκα να κυλάει, 
 για δέκα χρόνια το πολύ ισχύει η τυραννία 
 ίσοι θα είµαστε µετά, τέλος η συµφωνία. 
 Χωράφια εµείς θ’ ανοίξουµε δεν θέλουµε δικά σας 
1210 τον τόπο να ορίσουµε χωρίς τα µερτικά σας. 
 Έτσι τα συµφωνήσανε και δώσανε τα χέρια 
 κι ανοίξανε οι ουρανοί και φάνηκαν τ’ αστέρια, 
 χαράξανε την πόλη τους, µε δρόµους και πλατείες 
 χώρους γι’ άλση κι ιερά και για τις κατοικίες, 
 όλα είν’ ορθογώνια, στο χώµα χαραγµένα  
 µπαίνουν σηµάδια στις γωνιές να µείνουν ορισµένα. 
 ∆ίνονται τα οικόπεδα σε όποιον τα ζητάει 
 και όσα περισσεύουνε η πόλη τα κρατάει. 
 Κι αρχίζουν χώρους γύρω τους ν΄ ανοίγουνε ν’ απλώνουν 
1220 όλους τους θάµνους κόβουνε τις ρίζες τους ξηλώνουν, 
 σκάβουν το χώµα όσο µπορούν και διώχνουν τα χορτάρια 
 στις άκρες µόν’ αφήνουνε ρίγανες και θυµάρια, 
 καρύκια ανοίγουνε φαρδιά φυτεύουνε τους σπόρους 
 κι ύστερα τους σκεπάζουνε και στρώνουνε τους χώρους, 
 σκάβουνε κοίτη αυλακιού πολύ νερό να παίρνει  
 για τα σπαρτά τους θέλουνε νερό συχνά να φέρνει, 

                                                 
41 Από τα τέλη του 6ου αι. µέχρι τον 4ο αι. π.Χ. υπάρχουν εικονογραφίες αριστουργήµατα για πλοία. 
Παρέχονται πολύτιµες λεπτοµέρειες για την κατασκευή του πλοίου, το σκαρί του, τους µηχανισµούς 
διεύθυνσης, το κατάρτι, το πανί και η εξάρτηση καθώς και η διακόσµησή του. Τα αρχαία πλοία ήταν για 
την εποχή τους το µεγαλύτερο, το πιο σύνθετο και περίπλοκο τεχνολογικό επίτευγµα. 
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 για λάτρα το χρειάζονται για άλλες ασχολίες 
 τι από τώρα ξεκινούν να χτίζουν κατοικίες. 
 ∆ύο ανθρώπους έστειλαν να ψάξουνε να βρούνε 
1230 νερό γλυκό από πηγές να φέρουν για να πιούνε, 
 να δουν να µελετήσουνε πως το νερό θα φτάσει 
 στα σπίτια τους, στα ιερά, δροσιά να τους χορτάσει. 
 Αυτά όλα τα κάνανε πρέπει ν’ αποφασίσουν 
 θυσία να προσφέρουνε την πόλη να βαφτίσουν, 
 χτίζουν βωµό,42 στο ιερό αρνάκι θυσιάζουν 
 τρέχει το αίµα του ζεστό και το ναό χαράζουν, 
 Κίο την ονοµάζουνε, µνήµη στο παλικάρι 
 που πνίξανε οι πειρατές στου πέλαγου τη χάρη. 
 Κυλούν οι µέρες όµορφα και η δηµιουργία 
1240 είναι κοινό τους γνώρισµα καθώς η ευτυχία, 
 είναι το πρώτο αγαθό που όλοι τους κοινωνούνε 
 γιατί µε το γλυκό κρασί ευφραίνονται µεθούνε. 
 Σιγά - σιγά υψώνονται οι τοίχοι των σπιτιών τους 
 και οι κολόνες των ναών και άλλων ιερών τους, 
 δυο γάµους νέων κάνανε γλεντήσανε µε κέφι 
 και µε σηµάδια η Άρτεµη από ψηλά τους γνέφει, 
 πηγαίνετε και στο γιαλό τα πλοία σας να δείτε 

                                                 
42  

 
Με τη λέξη βωµός εννοούµε οποιαδήποτε δοµή, ακόµα και µία απλή µεγάλη πέτρα, πάνω στην οποία 
γίνονται θυσίες («θυσιαστήριο») και γενικότερα προσφορές υλικών αγαθών σε κάποια υπερφυσική 
οντότητα (θεότητα, δαίµονα, πνεύµα) για θρησκευτικούς σκοπούς. Σε µία ευρύτερη έννοια, βωµός 
ονοµάζεται ένας ιερός χώρος όπου γίνονται τελετές. Οι βωµοί βρίσκονται συνήθως στο εσωτερικό 
ναών ή άλλων κτισµάτων. Σήµερα βωµοί χρησιµοποιούνται κυρίως σε θρησκείες όπως ο Βουδισµός, ο 
Ινδουισµός, ο Σιντοϊσµός, ο Ταοϊσµός, ο Νεοπαγανισµός, αλλά και σε δοξασίες όπως ο Σατανισµός 
και η τελετουργική µαγεία. Στο παρελθόν πολλές θρησκείες χρησιµοποιούσαν βωµούς, όπως η θρη-
σκεία των Αρχαίων Ελλήνων και των βόρειων λαών της Ευρώπης. 
Στον Χριστιανισµό τη θέση του βωµού έχει πάρει η Αγία Τράπεζα 
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 γιατί γοργά θα χρειαστεί τη Μίλητο να βρείτε, 
 για να της πάτε και καρπούς, ξυλεία για τα πλοία   
1250 κι ό,τι καλό θα γεννηθεί στη νέα πολιτεία. 
 Σε πάσσαλους στηρίζουνε απ’ τα σκαριά τους ένα 
 και µε στυπία κλείνουνε όλα τα ανοιγµένα, 
 φέρνουνε κι άλλο υλικό στις χαραµάδες βάζουν  
  και το χτυπούνε µε σφυριά µε τέχνη το ταιριάζουν, 
 στυπώνουν43 κάθε άνοιγµα, τις τρύπες όλες κλείνουν 
 καµιά σαπίλα στο σκαρί να µείνει δεν αφήνουν, 
 στήνουν καρνάγιο44 αληθινό, µοιάζει µε ναυπηγείο 
 και έτσι όπως στήθηκε µπορεί να φτιάξει πλοίο, 
 η τέχνη αυτή την κράτησαν, τέχνη για τα καράβια 
1260 όπου δουλεύανε γενιές και στήνανε καρνάγια.    
 Είχαν την πρώτη γέννα τους, µεγάλη η ελπίδα 
 γερό παιδί γεννήθηκε το πρώτο στην πατρίδα. 
 Σιγά-σιγά εφτιάξανε και τ’ άλλα τα σκαριά τους 
 τα δένανε µε τη στεριά κι ήταν η σιγουριά τους, 
 φτιάξαν πλεούµενα γοργά και όµορφες βαρκούλες 
 τριήρεις πεντηκόντορες,45 διήρεις οµορφούλες, 

                                                 
43 στυπώνω = κλείνω, σφραγίζω άνοιγµα µε κάποιο υλικό 
44 Το καρνάγιο είναι δηµώδης όρος της κοινής ναυτικής γλώσσας ενετικής προέλευσης. Με τον όρο 
αυτό νοούνται τµήµατα αιγιαλού εντός λιµένων ή όρµων που λόγω της οµαλής κλίσης του επιτρέπει την 
ανέλκυση και καθέλκυση µικρών σκαφών, περισσότερο ξύλινων προκειµένου να υποστούν "καρναγιάρι-
σµα" δηλαδή υφαλοκαθαρισµούς, υφαλοχρωµατισµούς, καλαφατίσµατα, παλαµίσµατα κ.λπ. Ο όρος αυτός 
αναπτύχθηκε κυρίως στις περιοχές που βρέθηκαν για πολύ καιρό ενετοκρατούµενες σε αντίθεση του 
αντίστοιχου όρου ταρσανάς που αναπτύχθηκε περισσότερο στις τουρκοκρατούµενες περιοχές. 
Και ενώ στην αρχή τα καρνάγια αποτελούσαν χώρους µόνο για µικρές επισκευαστικές κυρίως δραστη-
ριότητες στη συνέχεια άρχισαν σ΄ αυτά να ναυπηγούνται και µεγαλύτερα σκάφη από εκείνα που ναυπη-
γούνταν στους ταρσανάδες. 
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 όλα αυτά τα δέσανε σ’ ένα µικρό λιµάνι 
 απάνεµο, χωρίς καµιά φουρτούνα να το πιάνει. 
 Πέρασε έτσι ο καιρός µέστωσαν τα σπαρτά τους 
1270 και έπρεπε να µαζευτούν να γίνει η σοδιά τους, 
 άνθρωποι ήρθανε πολλοί απ’ το ποτάµι πέρα 
 θερίζανε,46 δουλεύανε µέρα µε την ηµέρα, 
 για πληρωµή τους έπαιρναν φρούτα, κρασί και σπόρους 
 ή µάθαιναν τις τέχνες τους από καλούς µαστόρους. 
 Γεννήµατα µαζεύτηκαν, σε αποθήκες µπήκαν 
 όλα τακτοποιήθηκαν, όλα ετοιµαστήκαν, 
 για το χειµώνα που θα ‘ρθεί, ο πρώτος τους χειµώνας 
 θα είναι ίσως ήπιος ή θα δοθεί αγώνας 
 µ’ όλα της φύσης τα στοιχειά, το κρύο και το χιόνι 
1280 µε όλους τους αγέρηδες, την πάχνη που παγώνει, 
 θέλουνε τσάκνα47 και κλαδιά τους φούρνους να ζεσταίνουν 
 να ψήνουν το ψωµάκι τους και όλοι να χορταίνουν, 
 θέλουνε ξύλα για τις στιες48 το φαγητό να βράζουν 
 και κούτσουρα στα τζάκια τους τις νύχτες τους να βγάζουν. 

                                                                                                                         
45 Η Tριήρης ήταν ταχύτατο αρχαίο κωπήλατο πολεµικό πλοίο, του οποίου ο τύπος εξελίχθηκε στον 
αρχαίο ελλαδικό χώρο (αρχικά στην Κόρινθο, σύµφωνα µε την παράδοση) από τη διήρη, η οποία ήδη 
κυριαρχούσε στις ελληνικές αποικίες της Μ. Ασίας, στην Κύπρο και τη Φοινίκη. Χαρακτηρίστηκε, από 
τη γενικευµένη χρήση της, ως µεσογειακή τεχνολογία της εποχής µε τρεις σειρές κωπηλατών 
(ερετών), που στον ελληνικό χώρο κατανέµονταν σε ισάριθµα καταστρώµατα (τρίκροτες τριήρεις), αλλά 
στη Φοινίκη, στην Καρχηδόνα και στην Ιταλία εµφανίστηκαν επίσης δίκροτες τριήρεις, δηλαδή µε δυο 
καταστρώµατα, αλλά 2 κωπηλάτες ανά κουπί στο πάνω, καθώς και µονόκροτες, δηλαδή µε ένα κατά-
στρωµα, αλλά 3 κωπηλάτες ανά κουπί. 
46 Θερισµός µε το δρεπάνι, αλωνισµός µε ζώα 
 

   
 

47 τσάκνα = ξερά κλαδιά, τεµάχια ξύλου, άχυρα, ξερά χόρτα, φρύγανα 
48 στιά = εστία 



                                                                    ∆ηµητρίου Ρήγα                               62

 Αφού προµηθευτήκανε όλα για το χειµώνα 
 ένα σκαρί ‘τοιµάσανε κι αρχίσανε αγώνα, 
 να ανιχνεύσουν τις ακτές αυτές που ‘χουν περάσει 
 να βρούνε τόπους υλικών, νερά από τα δάση, 
 πέτρα για τα χτισίµατα, πλαγιές για την ξυλεία  
1290 να πάνε να φορτώνουνε και µε γεµάτα πλοία 
 στην Κίο να γυρίζουνε, εµπόριο να κάνουν 
 το βιός τους ν’ αυγατίζουνε, τι πρέπει να προκάνουν 
 την άνοιξη να στείλουνε στη Μίλητο χαµπέρια 
 που ήρθανε, που φτάσανε και πόσα είναι χέρια, 
 η πόλη τους που έφτασε, ποιους έχουνε γειτόνους 
 πως προχωράνε οι δουλειές, αν τους αφήνουν µόνους, 
 ή έχουνε µαλώµατα και άλλες ιστορίες 
 µε τους λαούς στα γύρω τους ή µ’ άλλες πολιτείες. 
 Ψάχνουνε την ακτογραµµή και όποτε νοµίζουν 
1300 βγάζουν οµάδες στην ξηρά τους στέλνουν και γυρίζουν, 
 τους τόπους ανιχνεύουνε, βλέπουνε, δοκιµάζουν 
 όλα τα καταγράφουνε και όλα τα ταιριάζουν, 
 δείγµατα φέρνουν κι υλικά, χρήσιµο το θωρούνε 
 ό,τι βρεθεί στα πόδια τους, δεν σκάβουνε να βρούνε, 
 µπροστά τους εµφανίζεται πλάτωµα παραλίας 
 κατάφυτο και όµορφο, σαν χάρµα οπτασίας, 
 πίσω του ανυψώνεται παραδεισένια φύση 
 πλαγιές που καταπράσινες κοιτάζουνε στη δύση,49 
 και µια κορφή π’ υψώνεται συννεφοσκεπασµένη 
1310 µ’ ένα χρυσάφ’ ολόγυρα ψηλά - ψηλά δεµένη. 
 Έκθαµβοι το κοιτάζουνε κι αµέσως σταµατάνε 
 βγάζουν οµάδες στην ακτή απ’ όπου ξεκινάνε, 
 να δούνε και να ψάξουνε τον τόπο που σιµά τους 
 απλώνεται θαυµαστικός κι ελκυστικός µπροστά τους. 

                                                 
49 Το βουνό του Πελλαδαρίου από την Προποντίδα  
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 Μέσα σε δέντρα και κλαδιά απλώνοντ’ οι οµάδες 
 είναι ένας παράδεισος που έφτιαξαν νεράιδες, 
 και προχωρούν προς το βουνό θαυµάζοντας τα γύρω 
 δέντρα γεµάτα µε καρπούς που αναδύουν µύρο, 
 πλούτη αφηµένα ‘πο θεούς στης γης πάνω το σώµα 
1320 που δεν χορταίνουν οφθαλµοί να τα κοιτούν ακόµα. 
 Μπροστά τους εµφανίζονται άνθρωποι και καλύβες  
 είν’ µαζεµένοι σε µι’ αυλή, φευγάτες οι ελπίδες,  
 στέκονται όλοι ακίνητοι µε φόβο τους κοιτάνε 
 και σε µια γλώσσα ανάµικτη αρχίζουν να µιλάνε: 
   -Κάρες50 και Έλληνες µαζί είµαστ’ απ’ την Καρία 
 µας άφησαν, µας ξέχασαν των αδελφών τα πλοία, 
 έχουµε χρόνια τώρα δω και όλο καρτερούµε 
 να έρθουν τα αδέλφια µας στα πλοία τους να µπούµε, 
 και να γυρίσουµε ξανά στης Μίλητου τα µέρη 
1330 και η θεά Αρτέµιδα στα σπίτια µας να φέρει, 
 όλη εκείνη τη χαρά στο διάβα που εχάθη 
 από ανθρώπων αβλεψιές, από ανθρώπων λάθη. 
 -Και µείς από τη Μίλητο είµαστε αδελφοί µας 
 και δω πιο πέρα χτίσαµε την πόλη τη δική µας, 
 Κίο την ονοµάσαµε κι αν θέλετε µια µέρα 
 να ‘ρθούµε να σας πάρουµε και να σας πάµε πέρα, 
 όλα στρωµένα και καλά τα έχουµε αφήσει 
 και βγήκαµε να ψάξουµε τι έχει αυτή η φύση, 

                                                 
50 Με την ονοµασία Κάρες φερόταν αρχαιότατος λαός στη Μικρά Ασία, που κατοικούσε Ν∆ της Ιωνίας, 
στην Καρία. Ο Όµηρος τους αποκαλούσε βαρβαρόφωνους (δηλαδή, ξενόγλωσσους) και µας πληροφορεί 
ότι µετείχαν στο Τρωϊκό πόλεµο υπό τους «χρυσοστόλιστους» αρχηγούς τους Νάστη και Αµφίµαχο στο 
πλευρό των Τρώων. Γείτονες λαοί οι Πελασγοί, Καυκάνοι, και Λέλεγες. Οι Κάρες κατοικούσαν κυρίως 
στη απόκρηµνη Μυκάλη, τη Μίλητο και στην κοιλάδα του Μαίανδρου. 
Ο Ηρόδοτος τους ταυτίζει µε τους Λέλεγες θεωρώντας ότι αυτό ήταν το προηγούµενο όνοµά τους πριν 
µετοικήσουν από το Αιγαίο στη Καρία. Οι εγχώριες όµως παραδόσεις δείχνουν ότι είναι αυτόχθονες 
συγγενείς µε τους Μυσούς, Λυδούς και µετείχαν στη λατρεία του «Καρίου ∆ιός» στα Μύλασσα. 
Σύµφωνα όµως µε πιο πρόσφατα πορίσµατα επιστηµονικών ερευνών οι Κάρες θεωρείται φυλή θρακική 
ή Πελασγική (πρωτοελληνική) κατά µία άποψη ή κατ΄ άλλους έχουν κοινή καταγωγή µε τους Κρήτες 
και τους κατοίκους της Λυκίας. Η δεύτερη άποψη στηρίζεται από τις καταλήξεις των πόλεων και το-
πωνυµιών σε –σος, -νδα, (όπως Κνωσσός, Αλικαρνασσός, Λυρνησσός, Τυλισσός κ.ά.) και στη λατρεία 
κοινών θεών όπως του ∆ιός και της Αρτέµιδας. 
Οι Κάρες κατά την ακµή τους υπήρξαν θαλασσοκράτορες µε απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο αλλά και 
εκτός αυτού. Όπως στον Έυξεινο Πόντο που στα παράλιά του έκτισαν τη Σαλµυδησσό και την Οδησσό. 
Στη θαλασσοκρατορία τους αντικατέστησαν πρώτα οι Κρήτες και µετά (µέσα 2ης χιλιετηρίδας π.Χ.) οι 
Αχαιοί.  
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 για πείτε µας αδέλφια µας τι κρύβει το βουνό σας 
1340 τι τάχα έχει µυστικό που ‘ναι ο θησαυρός σας; 
 -Αν ανεβείτε κει ψηλά δίδυµες οι κορφές του 
 είν’ το βουνό ο αδελφός κι οι βράχοι αδελφές του, 
 ολούθε του απλώνεται παραδεισένιος κάµπος  
 µε τα νερά να τρέχουνε και να σε βρίσκει θάµπος, 
 για τ’ όµορφο που φαίνεται για τ’ όµορφο βασίλειο 
 εκεί να κάθεσαι να ζεις να χαίρεσαι τον ήλιο, 
 µένουµε όµως χαµηλά, να δούµε καρτερούµε 
 το πλοίο µε τ’ αδέλφια µας, µαζί του να βρεθούµε. 
 -Θέλουµε έναν οδηγό να δούµ’ αυτά τα µέρη 
1350 να καταγράψουµε σωστά και από πρώτο χέρι 
 το τι υπάρχει πλούσιο ή φτωχικό συνάµα 
 να ξεκινήσουµε µαζί να πάµε, και αντάµα 
 δω πίσω να γυρίσουµε και πάλι να τα πούµε 
 ίσως µπορέσουµε µαθές µαζί να πορευτούµε. 
 -Η µέρα στο τελείωµα πηγαίνει και ζητούµε 
 µαζί µας δω να µείνετε και το πρωί κινούµε, 
 να ανεβούµε το βουνό ψηλά κι απ’ την κορφή του 
 να δείτε ν’ αγναντέψετε να βρείτε τη µορφή του. 
 Πρωί-πρωί ξεκίνησαν τραβούν το ανηφόρι 
1360 την ώρα που αρχίνησε το κρύο ξεροβόρι, 
 και προχωρούν µ’ υποµονή, ανοίγουν µονοπάτια 
 άγνωστα δέντρα βλέπουνε πρώτη φορά στα µάτια, 
 φύλλα, κοµµάτια από κλαδιά, µες στα σακούλια βάζουν  
 κι από ψηλά τη θάλασσα και την ξηρά κοιτάζουν, 
 ψάχνουν για χόρτα και φυτά και ζώα που βοσκάνε 
 και για πουλιά που ζουν εδώ ή από δω περνάνε, 
 στριφογυρίζουν συνεχώς και πιο ψηλά πηγαίνουν 
 πυκνό το δάσος, τα κλαδιά, καθώς το ανεβαίνουν. 
 Κυλούσε ο χρόνος, στην κορφή πλησίαζαν να φτάσουν 
1370 τι από κει περίµεναν να δούνε να χορτάσουν 
 την οµορφάδα του βουνού, του κάµπου τη γαλήνη 
 στο ζύγωµα του ήλιου τους στο νεύµα απ’ τη σελήνη, 
 και φτάσανε σε µια σειρά µε βράχους ορθωµένους  
 τιτάνες λες τους έβαλαν τους έχουν φυτεµένους, 
 µισοί ζερβά τους προσπερνούν δεξά πηγαίνουν άλλοι 
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 είναι µακρύς ο γύρος τους, ανηφοριά µεγάλη, 
 και να µπροστά υψώνονται δίδυµοι δύο βράχοι51 
 τεράστιοι στον όγκο τους, στον ουρανό µονάχοι. 
 Με χίλιους τρόπους προσπαθούν ν’ ανέβουνε ψηλά τους 
1380 και ένας κάµπος αχανής απλώνεται µπροστά τους, 
 κοιτούν εδώ, µετρούν εκεί, η θάλασσα γυαλίζει 
 κορφή που µοιάζει ακρόπολη αµέσως τους θυµίζει, 
 της µέρας το τελείωµα λέει να ξεκινήσουν 
 και προς το πλοίο γρήγορα όλοι τους να γυρίσουν, 
 το δρόµο της επιστροφής αµέσως παίρνουν όλοι 
 και κατεβαίνουν γρήγορα στων καλυβιών την πόλη, 
 στο δρόµο λέει ο Ερµής: κάστρο εδώ θα γίνει  
 πρέπει να προστατεύουµε τον κόσµο όταν δίνη, 
 πολέµου κι αγριότητας τους βρει και τους χτυπήσει 
1390 και όλες τους τις άµυνες µε αίµα τις διαλύσει, 
 µια πόλη στην ακτογραµµή θα κτίσουµε µαζί σας 
 θα ‘ναι εδώ τα σπίτια σας θα ‘ναι και η ζωή σας, 
 κι επάνω στην ψηλή κορφή το κάστρο µας θα γίνει 
 να προστατεύει απ’ τους εχθρούς, τον κόσµο που θα µείνει 
 κλειστός µέσα στα τείχη του µε όλα τ’ αναγκαία 
 που θα υπάρχουνε εκεί, που από µας γενναία 
 θα δίνονται κάθε χρονιά, όταν θα είναι χρεία. 
 Την άνοιξη θ’ αρχίσουµε αυτήν την εργασία 
 και σήραγγα θα σκάψουµε που στην κορφή θα βγαίνει 
1400 θα ξεκινά από ναό κι υπόγεια θα πηγαίνει. 
 Μπρος στα καλύβια φτάσανε µα η µέρα έχει λείψει 
 έτσι αποφασίσανε το σκότος πριν τους πνίξει, 
 δυο άτοµα να στείλουνε στο πλοίο τους να φτάσουν 
 καλά να τ’ ασφαλίσουνε τη νύχτα να περάσουν, 

                                                 
51 Οι δίδυµοι βράχοι του Πελλαδαρίου  µε παρατήρηση από νοτιοανατολικά 
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 αυτοί εδώ θα κοιµηθούν και όταν ξηµερώσει 
 να δούνε τις ανάγκες τους και τι µπορεί να δώσει, 
 εφόδια και τρόφιµα το κρύο να περάσει 
 κι όταν θα ‘ρθει η άνοιξη ν’ αρχίσουνε τη δράση.  
 Αν όµως καταχείµωνα αναποδιά προκύψει 
1410 να βγούνε πάνω στην κορφή προτού ο ήλιος λείψει, 
 ν’ ανάψουνε µία φωτιά, δυο ώρες να τη σβήσουν 
 πάλι να την ανάψουνε, µετά να την αφήσουν 
 µόνη στη νύχτα να σβηστεί. Έτσι αυτοί νοούνε  
 ότι υπάρχει πρόβληµα κι αµέσως ξεκινούνε 
 µε ένα πλοίο εφόδια και ό,τι άλλο µπορούνε 
 εδώ να τους το φέρουνε να ‘ρθουνε να τους δούνε. 
 Πρωί-πρωί ξεκίνησαν, δυο ώρες δεν περάσαν 
 που έφτασαν στην Κίο τους, κι αµέσως κατεβάσαν, 
 τι βρήκαν, τι µαζέψανε, τι πήγανε να ψάξουν 
1420 για να το µελετήσουνε και να το καταγράψουν.  
 Μες στον χειµώνα έφτασαν οι πρώτες καλοµέρες52 
 όπου ζεσταίνει ο καιρός κι είν’ όµορφες οι µέρες, 
 κι έτσι αποφασίσανε να κάνουνε µια πλεύση 
 να προχωρήσουν στον βορά µέχρι ν΄ ανιχνεύσει, 
 κάτι καλό η οµάδα τους, ίσως κάτι καινούριο 
 να ‘ρθει µε το ταξίδι τους, τον άνεµο τον ούριο. 
 Πρώτη ηµέρα στο νερό, ο ήλιος τους ζεσταίνει 
 είναι µια µέρα όµορφη, µέρα ηλιολουσµένη, 
 και να µπροστά τους φαίνεται θαλασσινή λωρίδα  
1430 που οι ακτές ζερβόδεξα τους δίνουν την ελπίδα, 
 πως κάτι όµορφο θα βρουν, κάτι που θα τους δώσει 
 καινούρια πράγµατα να δουν και µε καινούρια γνώση, 
 να βρούνε άγνωστο καλό και φιλικά δικό τους 
 πόλη αν έχει εκεί κοντά να δει τον ερχοµό τους, 
 να τους υποδεχθεί θερµά οι αγκαλιές να κλείσουν 
 να κάτσουνε κοντά - κοντά κι αµέσως να µιλήσουν, 
 για ότι τους απασχολεί, για ότι τους παιδεύει 
 για ότι η απορία τους κι η γνώση τους γυρεύει. 
 Να της Ολβίας53 τα ιερά και ο ναός προβάλει  

                                                 
52 καλοµέρες = αλκυονίδες µέρες 
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1440 που Μεγαρείς από καιρό θεµέλια είχαν βάλει,  
 δένουν το πλοίο στην ξηρά κι αµέσως κατεβαίνουν 
 και προς το κέντρο του χωριού όλοι µαζί πηγαίνουν, 
 µαζεύονται κι οι Ολβιοί και η κουβέντα αρχίζει 
 το τι µπορούν να κάνουνε, π’ η Άρτεµη ορίζει, 
 πράγµατα ν’ ανταλλάξουνε και γνώσεις κι εµπειρίες 
 ζουν µε τους γείτονες καλά ή έχουν ιστορίες, 
 αφού λοιπόν τα είπανε και βρήκανε τη λύση 
 λεν στον Ερµή αν έτοιµος είναι να ξεκινήσει, 
 τα δώρα να τους δώσουνε στην Κίο τους να πάνε 
1450 κι αν η ρότα τους ξανά τους φέρει ή περνάνε, 
 πάλι καλοδεχούµενοι θα είναι και µπορούνε 
 εµπόριο ν’ ανοίξουνε ν’ αλλάζουν ό,τι βρούνε, 
 και µείς θα έρθουµε σε σας να δούµε τα δικά σας 
 την πόλη σας, τα ιερά και τα γεννήµατά σας. 
 Αναχωρήσανε λοιπόν στην πόλη τους γυρίζουν 
 το κύµα και τη θάλασσα βλέπουνε και µυρίζουν, 
 φτάνουνε στο λιµάνι τους και δένουνε το πλοίο 
 κρύβετ’ ο ήλιος δυτικά και νιώθουνε το κρύο 
 της παγωνιάς που έφθασε και όλο τους χτυπάει  
1460 και στον χειµώνα το βαρύ µε βιάση να τους πάει. 
 Ήρθαν τα χιόνια, οι βροχές, ο ήλιος, ο αέρας  
 όλα ανακατεύτηκαν, της χειµωνιάς το πέρας 
 έφτασε γρηγορότερα απ’ ότι περιµέναν 
 και οι δουλειές αρχίνισαν, γιατί όλοι προσµέναν 
 να ξεκινήσουνε γοργά ότ’ είχανε σχεδιάσει 
 στα κρύα µερονύχτια τους που είχανε περάσει. 
 Των χωραφιών αρχίσανε τις πρώτες ασχολίες 
 καθαρισµός και όργωµα και άλλες εργασίες, 

                                                                                                                         
53 Ολβία Βιθυνίας: Αρχαία ελληνική αποικία των Μεγαρέων στην Βιθυνία. Ιδρύθηκε τον 8ο π.Χ. 
αιώνα, στην θέση της αργότερα χτίστηκε η Νικοµήδεια. Η Νικοµήδεια ιδρύθηκε γύρω στο 264 π.Χ. 
από τον Νικοµήδη Α' της Βιθυνίας. Ήταν πρωτεύουσα του Βασιλείου της Βιθυνίας και κατόπιν της 
ρωµαϊκής επαρχίας της Βιθυνίας. Ήταν αντίπαλος της Νίκαιας. Ήταν χτισµένη στο δρόµο που ένωνε 
την Ευρώπη µε την Ανατολή, πράγµα που την κατέστησε σπουδαίο εµπορικό κέντρο. Το 256 µ.Χ. 
καταστράφηκε από τους Γότθους. Ο ∆ιοκλητιανός την κατέστησε το σηµαντικότερο κέντρο του ανα-
τολικού τµήµατος της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά τον 4ο και 5ο αιώνα καταστράφηκε από σει-
σµούς και έκτοτε παρήκµασε. 
Από τα κτίρια της αρχαίας πόλης (ναοί, θέατρο, αγορά, ανάκτορα) δεν υπάρχει τίποτε παρά µόνο 
ίχνη από δύο υδραγωγεία και τείχη των ρωµαϊκών χρόνων. 
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 έξ’ απ’ την πόλη δούλευαν σ’ ό,τι είχανε σπαρµένα 
1470 τι τα βουνά τους ήτανε µε χιόνια σκεπασµένα54 
 καθάριζαν τ’ αγιάρια55 τους, έκοβαν τα τσαλιά τους  
 τ’ αυλάκια τους ανοίγανε και έτρεχ’ η δουλειά τους 
 µε κέφι και µε χωρατά δουλεύουνε µαζί τους 
 απ’ το ποτάµι άνθρωποι δικοί κι όχ’ εχθροί τους 
 ήλθανε και ζητήσανε δουλειές µα και χωράφια 
 σπίτια µαζί να κτίσουνε, προσφέροντας ελάφια, 
 τους εκαλοδεχθήκανε κι άλλοι τόσοι εγίναν 
 η πόλη τους µεγάλωσε, αυξήθηκαν, πληθύναν.   
 ∆υο εβδοµάδες πέρασαν γλύκαναν τα βραδάκια 
1480 και έτσι αποφάσισαν ν’ αρχίσουν ταξιδάκια, 
 µία οµάδα έκαναν µε τον Ερµή µπροστάρη 
 µαζί µε δέκα γείτονες, τους έκαναν τη χάρη, 
 και ξεκινήσανε να δουν τι πέρα απ’ το ποτάµι 
 υπήρχε που δεν ήξεραν. Του ποταµού πλοκάµι 
 αφήσανε και κίνησαν, τη γνώση τους παιδεύουν 
 να ψάχνουνε περάσµατα όλα τα σηµαδεύουν, 
 παραποτάµια ποταµού βρίσκουνε και σηµάδια 
 βάζουνε στα περάσµατα να φαίνονται τα βράδια, 
 µέρες πολλές περπάτησαν σε κάµπους και ραχούλες 
1490 κι ύστερα σταµατήσανε σε δροσερές πηγούλες, 
 µπροστά τους έστεκε βουνό, µεγάλο, χιονισµένο 
 Όλυµπο56 το βαφτίσανε ως ήταν ορισµένο 

                                                 
54 Ο χιονισµένος Μύσιος Όλυµπος  

 
55 αγιάρι = το άκρο του αγρού, ακριβής λειτουργία µηχανήµατος (έκανα το καντάρι αγιάρι), δοχείο οινο-
πνευµατώδους ποτού µε ορισµένη χωρητικότητα (µια οκά είναι τ’ αγιάρι του φλασκιού µου), έλεγχος 
56 Όλυµπος Μυσίας  
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 απ’ τους θεούς τους που και δω όπως και στην πατρίδα 
 ίδια θα είν’ η πίστη τους και ίδια η ελπίδα, 
 για αύριο καλύτερο για µέρα που θα δώσει 
 δύναµη περισσότερη, κουράγιο µα και γνώση. 
 Βρήκαν ανθρώπους µίλησαν γνωρίσανε συνήθειες 
 ακούσανε και ψέµατα ακούσανε κι αλήθειες, 
 κι απ’ τα ριζά του Όλυµπου γύρισαν πίσω πάλι  
1500 τον ποταµό περάσανε, γλυκιά τους ήρθε ζάλη 
 σαν βρήκαν ένα πλοίο τους, γεµάτο µε ελπίδα  
 έτοιµο για σαλπάρισµα να πάει στην πατρίδα, 
 και να τους πει τι βρήκανε, τι κάνουνε, που πάνε 
 τι σκέφτονται για τ’ αύριο τι τάχα προσδοκάνε, 
 και ίσως φέρουν από κει ανθρώπους κι εργαλεία 
 για να δουλέψουνε τη γη να φτιάξουνε και πλοία, 
 την Κίο να σηκώσουνε µεγάλη να την φτάσουν 
 να ακουστεί στα πέρατα, κι όποιοι από δω περάσουν 
 να βρίσκουνε τα αγαθά, να µένουν, να ψωνίζουν, 
1510 ν’ αλλάζουνε τα πλούτη τους και πάλι ν’ αυγατίζουν 
 όλα αυτά που η δουλειά κι ο κόπος θα τους δώσει   
 κι η φύση σε αντάλλαγµα θα βγει να τους πληρώσει, 
 µε αγαθά και µε καρπούς, µε χόρτα και µε µέλι 
 µε τη γλυκιά ξεκούραση που το κορµί τους θέλει. 
  Ετοίµασαν στο πι και φι ακόµα ένα πλοίο 
 το γέµισαν το φόρτωσαν χωρίς να πουν αντίο, 
 γιατί θα πήγαινε κοντά, κει στο βουνό που πήγαν 
 πληρώµατα ανάµικτα57 εβάλανε και φύγαν58, 
 δύο καράβια στο γιαλό µ΄ ελπίδες φορτωµένα 

                                                 
57 Τα πληρώµατα αποτελούνταν από Κιώτες και κατοίκους των περιχώρων του ποταµού Κίου, 
58 Οι πρώτες ανιχνεύσεις των Κιωτών  
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1520 το ένα για τη Μίλητο το άλλο για τα ξένα, 
 όταν µπροστά αντίκρισαν τη θάλασσα του κάστρου 
 ευθύς χαιρετηθήκανε και µε το φως του άστρου, 
 οι δρόµοι τους χωρίστηκαν και χωριστά τραβάνε 
 σε τόπους διαφορετικούς τώρα τα δυο θα πάνε. 
 ∆έσαν το πλοίο στη στεριά σινιάλα τώρα κάνουν 
 σ’ αυτούς που ‘µέναν στην στεριά να τρέξουν να προκάνουν 
 οι Ελεκοσµίοι59 πλησίασαν µε χέρια απλωµένα 
 µόνο που τώρα έφεραν ζώα σαµαρωµένα, 
 φορτώνουν τις πραµάτειες τους και στο χωριό τους πάνε 
1530 τα πράγµατα τακτοποιούν και κάθονται να φάνε, 
 κι αµέσως στρώνουν σχέδια το πώς θα ξεκινήσουν 
 και πρώτα της πολίχνης τους το χτίσιµο ν’ αρχίσουν, 
 χαράσσουν δρόµους, ιερά, παράδροµους, πλατείες 
 είν’ όµως στην ανηφοριά και δεν µπορούν ευθείες, 
 φιδίσιο δρόµο ξεκινούν στην Κίο µε τα πόδια  
 «λιγµό» τον ονοµάσανε απ’ τα πολλά εµπόδια, 
 κι έτσι ξεκινήσανε να χτίζουνε την πόλη60 
 µια οµορφιά µοναδική στης φύσης το περβόλι, 
   είχε τα δέντρα της ελιάς, νερά να τα δροσίζει 
1540 Ελεκοσµοί61 την είπανε, κι η µοίρ’ αποφασίζει, 

                                                 
59 Ελεκοσµίοι = οι πρώτοι κάτοικοι της πόλης στην παραλία και του κάστρου που αργότερα δηµιουργή-
θηκε.  
60 Ελιγµοί. Πανέµορφη ακτογραµµή, µε τις βουνοκορφές να καθρεπτίζονται στον Κιανό Κόλπο, ενώ από 
ψηλά διακρινόταν η Κίος. 
Οι Βυζαντινοί ονόµαζαν “Ηλίου Βωµούς” τους Ελιγµούς και φαίνεται ότι η ονοµασία τους ήταν παρα-
φθορά της βυζαντινής ονοµασίας. Κατ’ άλλους, η ονοµασία της προήλθε από τον ελικοειδή δρόµο, που 
οδηγεί από τους Ελιγµούς στην Κίο, ενώ οι ντόπιοι τους αποκαλούσαν “Λιγµούς”. 
Σύµφωνα µε την παράδοση, στη σηµερινή θέση των Ελιγµών υπήρχε παλαιότερα µια αρχαία πόλη, η 
οποία είχε ως προάσπισµα το Πελλαδάρι, που ήταν κτισµένο στην κορυφή του βουνού. Το γεγονός αυτό 
αποδείκνυε η ύπαρξη παλαιών επιγραφών, κτισµάτων, τειχών, υπονόµων, που υπήρχαν διάσπαρτοι 
στην ευρύτερη περιοχή. Σε µία από αυτές τις επιγραφές, που βρίσκεται στη Βιέννη, αναφέρεται τα 
κάτωθι: “∆ιογένης ∆ιογένους Ελεκοσµίων”. Ο ιστορικός Τρύφων Ευαγγελίδης, Πελλαδαρινός από τον 
πατέρα του, αναφέρει ότι η επιγραφή αυτή φανερώνει ότι στη σηµερινή τοποθεσία του χωριού υπήρχε 
µια πόλη, της οποίας η αρχική ονοµασία ήταν “Ελεκοσµοί”, που µε την πάροδο των χρόνων µετατράπη-
κε σε “Ελιγµοί”. 
61 Στην παραλία ήτανε το αρχαίο χωριό Ελεκοσµοί και στο Κάστρο το Πελλαδάρι. 
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 να την στολίζει πράσινο, να τη γεµίζει κλώνους 
 αυτή να προασπίζεται του κάστρου της τους θρόνους, 
 που θα το χτίσουν στην κορφή και µέσα του θα κλείνει 
 κάθε φροντίδα για ζωή και τ’ άλλα θα τ’ αφήνει 
 έξω από τα τείχη του, θα κόβει την ορµή τους 
 και πάνω του θα σπάνουνε το µίσος κι η οργή τους. 
 Αποφασίσανε λοιπόν τη σήραγγα ν’ αρχίσουν 
 κι από το κέντρο τ’ ιερού να τήνε ξεκινήσουν, 
 τα υλικά που βγάζανε τα ρίχνανε τριγύρω 
1550 ισοπεδώνοντας παντού, τον τόπο κι όλα γύρω 
 επίπεδα γινόντουσαν αυξάνονταν οι χώροι,    
 τις πέτρες τις ξεχώριζαν τις έπαιρναν µαστόροι 
 τις πελεκούσανε στρωτά, τις ντάνιαζαν σε στοίχους 
 κι έτσι τις ετοίµαζαν για στρώσεις και για τοίχους. 
 Τον πρώτο µήνα άνοιξαν ίσως ογδόντα µέτρα 
 µα χτίζανε και ιερά και στρώνανε και πέτρα, 
 τα σπίτια τα ξεκίνησαν και όλα προχωρούσαν 
 όµως ταυτόχρονα µαθές κι άλλες δουλειές κοιτούσαν. 
 Ο δρόµος για την Κίο τους ξεκίνησε ν’ ανοίγει 
1560 κι όλους µια ευχαρίστηση αρχίζει να τυλίγει 
 τι οι δουλειές τους προχωρούν ως είναι σχεδιασµένες 
 έχουν ηµέρες όµορφες, βραδιές ονειρεµένες, 
 και τώρα αποφάσισαν στην Κίο να γυρίσουν 
 να δουν κι εκεί τα πράγµατα και αν αποφασίσουν, 
 θα ‘ρθουνε στους Ελεκοσµούς και πάλι να δουλέψουν 
 γιατί το έργο είν’ µακρύ και πρέπει να αντέξουν, 
 ζέστες, βροχές, αγέρηδες, αναποδιές κι ανθρώπους 
 δεν είναι όλοι φίλοι τους και έχουνε τους τρόπους, 
 ζηµιές να προκαλέσουνε, χτυπήµατα να δώσουν 
1570 απόγνωση να σπείρουνε και φόβο να φορτώσουν. 
 Φτάσανε µε το πλοίο τους, δέσανε στο λιµάνι 
 και πήγανε στα σπίτια τους σβέλτα και µάνι-µάνι, 
 να δούνε τα αδέλφια τους, τους φίλους, τους δικούς τους 
 κι αφού το συζητήσουνε και πούνε τους σκοπούς τους, 
  τα πλοία να ‘τοιµάσουνε, ταξίδια να σχεδιάσουν 
 να ξεκινήσουνε νωρίς και έγκαιρα να φτάσουν, 
 στους τόπους όπου θέλουνε και κει να συνεχίσουν 



                                                                    ∆ηµητρίου Ρήγα                               72

 δουλειές που ξεκινήσανε ή άλλες να αρχίσουν. 
 Στην Κίο62 έχουνε δουλειές που πρέπει να τελειώσουν 
1580 τα σπίτια τους, τα ιερά, τα τείχη, να χερσώσουν, 
 το µέρος στο λιµάνι τους που δένουν τα σκαριά τους  
 που έχουνε τις βάρκες τους, πλεούµενα δικά τους. 
 Πρέπει λοιπόν να µοιραστούν, και ντόπιους να πάρουν 
 γατί οι δουλειές χρειάζονται χέρια να κουµαντάρουν, 
 τα υλικά, το χτίσιµο, την πέτρα, τα εργαλεία 
 τις τιµονιέρες, τα κουπιά, τα ίδια τους τα πλοία. 
 Όλα τακτοποιήθηκαν, στρωµένες οι δουλειές τους 
 γεµίσανε το πλοίο τους, προµήθειες δικές τους, 
 και πάνε στους Ελεκοσµούς να σκάψουνε και πάλι 
1590 τη σήραγγα ν’ ανοίξουνε ως πάνω στο κεφάλι, 
 που ‘ναι οι βράχοι του ψηλοί, οι δίδυµοι πανώριοι 
 οι πρώτοι, οι µοναδικοί, και στο βουνό πελώριοι. 
 Χρόνια αρκετά δουλεύανε στα έργα που αρχίσαν 
 τις πόλεις τους τις φτιάξανε όπως τις ξεκινήσαν, 
 τείχη στην Κίο κάνανε κι ακρόπολη µεγάλη 
 στο λόφο πάνω στήσανε σαν θεϊκό κεφάλι,    
 ‘καναν υπόγειες στοές, χώρους να τους γεµίσουν  
 µ’ εφόδια και µε τροφές, για χρόνια να κρατήσουν, 

                                                 
62 Ανατολικά της σηµερινής θέσης της Κίου, ήταν κτισµένη η αρχαία πόλη, όπου σήµερα σώζονται το 
αρχαίο νεκροταφείο, η ακρόπολη, τα µακρά τείχη, τα λατοµεία κ.ά. όλα πελασγικής αρχιτεκτονικής. 
Τα µακρά τείχη περιέκλειαν την πόλη και την ακρόπολη µαζί µέχρι την θάλασσα, κατασκευασµένα 
από άξεστους, ακατέργαστους λίθους τεράστιων διαστάσεων 1,5-2 µέτρων, χωρίς συνδετικό υλικό. Η 
ακρόπολη ήταν κτισµένη στο ψηλότερο σηµείο πάνω σε λόφο, ενώ χαµηλότερα απλωνόταν η πόλη 
µέχρι την θάλασσα. Η ακρόπολη είχε επιπλέον και τα δικά της τείχη. Υπόγειες στοές ευρύχωρες και 
αρκετά µακρές, άρχιζαν από την ακρόπολη και κατέληγαν στην θάλασσα ή σε κύρια αµυντικά σηµεία 
της πόλης. Ακόµη υπόγειες αποθήκες µεγάλης χωρητικότητας υπήρχαν διάσπαρτες για την αποθή-
κευση τροφίµων απαραίτητων για την αντιµετώπιση των πολιορκιών. Λόγω της θέσης του ο λιµένας 
αποτελούσε ένα σπουδαιότατο σηµείο εµπορίου του τότε γνωστού κόσµου. Ο Στράβων αναφέρει πως 
το πλούσιο εµπόριο τροφίµων (παστά και καπνιστά ψάρια, κρασί, λάδι, ελιές, µέλι, ξηρά φρούτα) και 
πρώτων υλών (µαλλί, ξυλεία από τα απέραντα δάση) συνετέλεσε στην ακµή της πόλης. Από το Αργα-
θώνιο όρος γινόταν εξόρυξη σπουδαιότατου µαρµάρου (γνωστό µε το όνοµα σοµακί, άσπρο-µαύρο). Ο 
Ηρόδοτος αναφέρει πως η πόλη συµµετείχε στην Ιωνική επανάσταση και στη συµµαχία της ∆ήλου. 
Το δηµοκρατικό πολίτευµα της ,οι νόµοι, οι θεσµοί, η παιδεία, ο βίος των πολιτών, το φορολογικό 
σύστηµα ήταν λόγοι που προσέλκυσαν το φιλόσοφο Αριστοτέλη να µελετήσει και να συγγράψει την 
"Κιανών Πολιτεία" του. Κατά την διάρκεια των δηµοκρατικών καθεστώτων υπήρχαν όλα τα είδη 
αρχών που τόσο ο Πλάτωνας αναφέρει στο έργο του "Πολιτείαι", όσο και ο Αριστοτέλης στα "Πολι-
τικά" του. Υπήρχε Βουλή και Γερουσία, αξιωµατούχοι για κάθε αρµοδιότητα ή δραστηριότητα, όπως 
πρυτάνεις, ιερείς του ήλιου, ιεροποιοί, νεοποιοί, στεφανοφόροι, εξεταστές, κοσµητεύοντες, φύλαρχοι, 
γυµνασιάρχες. Απέδιδαν εξαιρετικές τιµές σε κάθε πολίτη που προσέφερε για το καλό της πόλης 
του. 
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 από τη Μίλητο ήρθανε και άλλα πέντε πλοία 
1600 και από γύρω τους πολλοί µπήκαν στην πολιτεία, 
 οι Ελεκοσµοί δεχθήκανε πενήντα νοµαταίους 
 µεγάλωσε κι η πόλη αυτή µ’ ανθρώπους και µε νέους, 
 τη σήραγγα τελειώσανε και είπανε ν’ αρχίσουν 
 στο κάστρο τείχη ισχυρά αµέσως να τα χτίσουν. 
 Κάθισαν και σχεδιάσανε το τείχος πως θα γίνει 
 τι θα υπάρχει µέσα του και τι θα περικλείνει. 
 Είπαν δυο τοίχοι να χτιστούν παράλληλοι, µεγάλος63 
 ο ένας να ‘ναι στο βορά στο νότο να ‘ναι ο άλλος, 
 να ‘ναι από πέτρες συµπαγείς, άρµα να περπατάει 
1610 κι η πύλη από σοµακί64 προς το βορά κοιτάει 
 στους βράχους τρύπες χτίστηκαν, περάσµατα κλειστήκαν  
 για να περνά ένα πουλί µέρος δεν του αφήκαν. 
 Τέσσερα χρόνια έκανε το κάστρο να τελειώσει 
 να φέρει ανάσα στο λαό και σιγουριά να δώσει, 
 µ’ εφόδια το γεµίσανε, και φύλακες ορίσαν 
 µερόνυχτα να το φυλάν, και µε νερό γεµίσαν, 
 τεράστιες δεξαµενές, υπόγεια φτιαγµένες 
 να είναι πάντα δροσερές, πάντα προφυλαγµένες, 

                                                 
63 Τα κάστρα από την αρχαιότητα κατασκευάζονταν ως οχυρωµατικά έργα µιας πόλης. Χτιζόντουσαν 
πάνω σε κορυφές λόφων ή πάνω σε άλλα υπάρχοντα φρούρια. Στο Βυζάντιο το κάστρο είχε καθαρά 
στρατιωτικό χαρακτήρα και η αποστολή του ήταν η προστασία της αυτοκρατορίας από τους βαρβά-
ρους. Οι περισσότερες Βυζαντινές πόλεις ήταν εξ ολοκλήρου περιτειχισµένες. Στα κάστρα υπήρχαν 
οικήµατα της φρουράς, οι δεξαµενές νερού, αποθήκες και οι κατοικίες στρατηγού και αξιωµατικών. 
Έξω από το τείχος µπορεί να κατασκευάζονταν τάφρος αν το επέτρεπε η τοποθεσία και ο χώρος. Η 
τροµακτική όψη των τειχών, η δυσκολία κατασκευής τους, οι δαιδαλώδεις λαβύρινθοι, οι συρράξεις, η 
βιαιότητα, πυροδότησαν αιώνιους θρύλους. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι τα φρούρια κατασκευάστηκαν από 
άτοµα µε υπερφυσικές ικανότητες. Με την ιδέα ότι τα φρούρια ήταν απαραβίαστα, πολλά από αυτά 
επονοµάστηκαν "Σιδηρόκαστρα". Οι πρωτοµάστορες δολοφονούνταν µετά την ολοκλήρωση της κατα-
σκευής τους για να µην γίνουν ποτέ γνωστά τα µυστικά τους στο κτίσιµο και στον τρόπο διαφυγής 
από αυτά. Ακούγονται πολλά για τις 101 πόρτες που διέθετε κάθε κάστρο και για το πώς ανακαλύ-
πτονταν µόνο 100. Υπάρχουν αρκετά κάστρα που τα διαφέντευε µια πανέµορφη πριγκίπισσα και µε-
τονοµάστηκαν σε "Κάστρο της Ωριάς". Οι δαιδαλώδεις στοές των κάστρων ολοκληρώνουν το µυστή-
ριο ενός κόσµου που ξέρει να κρατάει καλά τα µυστικά του. Στο δίκτυο στοών των κάστρων σώζονται 
συστήµατα εξαερισµού και φωτισµού. Οι στοές µπορεί να εκτείνονταν σε απόσταση πολλών χιλιοµέ-
τρων και λειτουργούσαν ως έξοδοι διαφυγής ή  επικοινωνούσαν µε άλλους πύργους. Τα ελληνικά 
κάστρα κρύβουν ανεκτίµητους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς. 
Το κάστρο του Πελλαδαρίου είχε τείχη νότια και βόρεια καθώς επίσης και κλείσιµο κάθε πιθα-
νού περάσµατος ή ανοίγµατος στους βράχους. Είχε µια πύλη µαρµάρινη στο βόρειο τείχος και 
πολλά οικοδοµήµατα και ιερά στο εσωτερικό του, στο κέντρο του οποίου έφθανε η σήραγγα από 
τους Ελεκοσµούς. Ιστορικά δεν αναφέρεται ποτέ άλωσή του, παρά µόνο πολιορκίες του. 
64 σοµακί =  µάρµαρο από το Αργανθώνειο όρος µε αποχρώσεις άσπρου - µαύρου 
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 από του ήλιου τη φωτιά, την πύρινη ροµφαία  
1620 που την νικάει ο βοριάς και διώχνει κάθε νέα 

 προσπάθεια που γίνεται για να επικρατήσει 
 όταν τ’ αγέρι έρχεται γλυκά να τους δροσίσει. 

 Σε κάθε κάστρο η ζωή όλο και µεγαλώνει 
 πραµάτειες θέλ’ ο καστρινός και αµέσως τις πληρώνει, 
 κάτω απ’ το κάστρο στη νοτιά αγροί σχηµατιστήκαν 

 άρχισαν καλλιέργειες και σπίτια εχτιστήκαν, 
 ένας µικρός συνοικισµός γεννήθηκε µε βιάση 
 Μιλήσιοι κι εντόπιοι τον έφτιαξαν στην πλάση, 
 κι άρχισε ν’ αναπτύσσεται µικρό το χωριουδάκι 
1630 µια ζωγραφιά που έγινε µε κέφι και µεράκι, 
 του δώσανε και όνοµα Κουβάϊτα στο κάστρο 
 ένας γαλάζιος ουρανός µε ένα µόνο άστρο. 
 Έγινε η Κουβάϊτα ένα χωριό καµάρι 
 ο κάµπος του απέραντος και µε περίσσια χάρη, 
 οι άνθρωποι που µένανε σ’ αυτό το αγαπούσαν 
 αυξάνονταν, πληθύνονταν κι όλο µπροστά τραβούσαν, 
 Κουβάϊτα, Ελεκοσµοί και Κιός ήταν δεµένοι  
 πηγαίνανε πάντα µαζί και ήτανε µπλεγµένοι, 
 σε µια πορεία, σ΄ ένα σκοπό, ίσοι συνταξιδιώτες 
1640 Κάρες, Μιλήσιοι και Μυσοί, όλοι τους όµως Κιώτες, 
 τις τέχνες και τα γράµµατα Έλληνες τους µαθαίναν  
 προόδευαν, αυξάνονταν πάντα µπροστά πηγαίναν, 
 κι έτσι κυλούσε ο καιρός και έτσι προχωρούσαν 
 την πρόοδο τους έβλεπαν και πάντοτε µετρούσαν, 
 το αύριο, το µέλλον τους και τι τους περιµένουν 
 στα χρόνια που θα έρθουνε στον τόπο αυτό που µένουν. 
 Εξήντα δύο πέρασαν ευλογηµένα χρόνια  
 µε τις βροχές βρεχόντουσαν, πάγωναν µε τα χιόνια, 
 τον ήλιο τον χαρήκανε, ζέστανε τη ζωή τους 
1650 νύχτες που δώσανε χαρά στην άδολη ψυχή τους, 
 µέρες που τραγουδήσανε και γέλαγε η καρδιά τους 
 γέννησαν και µεγάλωσαν, χάρηκαν τα παιδιά τους, 
 µέχρι που εµφανίστηκαν εχθροί απ’ τη Λυδία65 

                                                 
65 Η αποίκιση της Κίου από τους Μιλήσιους 625 π.Χ. µέχρι 553 π.Χ. είχε συµβάλει στην πρόοδο και 
την ανάπτυξή της και διακρίθηκε κυρίως για το εµπόριο από τα παράλια προς την ενδοχώρα. Κατά το 
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 κι οι Κιώτες υποτάχθηκαν, και νέα τρικυµία 
 τους χτύπησε µα άντεξαν, κι έγινε συµφωνία  
 και δεν πειράχθηκε κανείς ούτε κι αυτά τα πλοία, 
 παρέµειναν ως ήτανε κι έπρεπε να δηλώνουν  
 υποταγή στον νικητή και φόρο να πληρώνουν. 
 Όλοι υποταχθήκανε εκτός από το κάστρο 
1660 κράτησε η Κουβάϊτα κι έφεγγε σαν το άστρο 
 ήρθαν και Πέρσες ύστερα µ’ αυτό φεγγοβολούσε 
 την λευτεριά εκεί ψηλά συνέχεια κρατούσε. 
 Έτσι περνούσε ο καιρός περάσανε τα χρόνια 
 ένα αιώνα κράτησε αυτή η καταφρόνια, 
 φόρους πολλούς πληρώσανε όµως ευδαιµονούσαν 
 και τα καλά τους πάντοτε µε ευλάβεια κρατούσαν, 
 γιατί οι Λυδοί66 γυρεύανε φόρους να τους πληρώνουν 
 στους Πέρσες στη συνέχεια φιλία να δηλώνουν. 
 Λυδοί και Κάρες είχανε γνωρίσµατα που µοιάζουν 
1670 στους Κρήτες και στους Λύκιους, σαν αδελφοί ταιριάζουν, 
 η γλώσσα τους σηµιτική πήρε πολλά στοιχεία 

                                                                                                                         
έτος 553 π.Χ. όλοι οι λαοί της Μ. Ασίας υποτάχθηκαν στους εµφανισθέντες Λυδούς και αργότερα 
στους Πέρσες. Ευτυχώς οι νέοι κατακτητές παρείχαν στους κατοίκους ελευθερία και αυτονοµία µε 
µόνη υποχρέωση την καταβολή φόρων. Έτσι συνέχισαν να ευδαιµονούν µέχρι την απελευθέρωσή 
τους από τους Αθηναίους το 459 π.Χ. Ο αθηναίος στρατηγός Κίµων νίκησε στην Κύπρο τον περσικό 
στόλο και αποµάκρυνε για πολύ τον κίνδυνο των Περσών, τόσο από την ξηρά όσο και την θάλασσα. 
Από το έτος 466 π.Χ. η Κίος µε πολλές άλλες πόλεις της Μ. Ασίας συµµετείχαν στην συµµαχία της 
∆ήλου. Ακόµη η Κίος συµµετείχε και στην Ιωνική επανάσταση. Μετά την ήττα των Αθηναίων στην 
Σικελία, οι Πέρσες επανέρχονται καταλαµβάνοντας και την Κίο το έτος 412 π.Χ. µέχρι το 334 π.Χ., 
οπότε και απελευθερώνονται από τον Μ. Αλέξανδρο. 
66 Οι Λυδοί ήταν αρχαίος λαός που κατοικούσε στη Λυδία, αρχαία χώρα της Μικράς Ασίας, νότια της 
Βιθυνίας και της Μυσίας. 
Από τις διάφορες υποθέσεις για την καταγωγή των αρχαίων Λυδών, µεταξύ των οποίων η ταύτιση µε 
τους σηµιτικούς Λούδ και τους οµηρικούς Μαίονες, πιθανότερη θεωρείται εκείνη του Ηρόδοτου κατά 
την οποία οι Λυδοί αποτελούν κοινό κορµό µε τους Κάρες και εποµένως µε τους λοιπούς οµόφυλους 
λαούς Λύκιους, Κρήτες κ.ά. 
Από εθνολογικής όµως άποψης, διατηρούνταν από πολλούς η γνώµη ότι ανήκαν στη σηµιτική γλωσσι-
κή οµοεθνία. Νεότεροι όµως ερευνητές της γλώσσας των Λυδών, από τις επιγραφές που βρέθηκαν, 
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι είναι λαός της ελληνοπελασγικής γλωσσικής οµοεθνίας του οποίου η 
γλώσσα έχει πολλά χεττιτικά στοιχεία. Εκείνο όµως που εξέπληξε τους ερευνητές ήταν η ανακάλυψη 
της στενής σχέσης της γλώσσας των Λυδών µε εκείνη των Τυρρηνών (Ετρούσκων ή Τούσκων). Έτσι 
καταδείχτηκε η ιστορική βάση της παράδοσης που αναφέρεται από τον Ηρόδοτο και Στράβωνα, κατά 
την οποία σε εποχή σιτοδείας στη χώρα, επί βασιλείας του Άτυος, αποφασίσθηκε µε κλήρο ο ένας 
από τους γιούς του βασιλιά και οι µισοί κάτοικοι της χώρας να µετοικίσουν στην Οµβρική της Ιταλί-
ας. Ο κλήρος έπεσε στον Τυρρηνό ο οποίος απέπλευσε από τη Σµύρνη και, µετά από πολλές περι-
πλανήσεις, έφθασε στην Οµβρική κτίζοντας εκεί 12 πόλεις. Από τον Τυρρηνό, συνεχίζει η παράδοση, 
ονοµάστηκαν και οι κάτοικοι εκείνης της χώρας. 
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 Ελληνικά, Πελασγικά µια άλλη οµοεθνία, 
 απ’ τους Χετταίους πήρανε γνωρίσµατα δικά τους 
 στους Τυρρηνούς τα δώσανε που ήτανε παιδιά τους, 
 δώδεκα πόλεις χτίσανε στην Οµβρική µεγάλες 
 γιατί περιπλανιόντουσαν δεν γνώριζαν τις άλλες, 
 τις χώρες όπου πήγαιναν. Όµως δηµιουργούσαν  
 και έτσι επεκταθήκανε και όλο διατηρούσαν, 
 τα ήθη και τα έθιµα που είχαν στην πατρίδα 
1680 αυτά που διατηρούσανε και έδιναν ελπίδα, 
 το έθνος να διατηρηθεί να ζήσει στους αιώνες 
 να µην σκορπίσει να κρατά, όπως οι ελαιώνες, 
 ν’ απολαµβάνουν τη ζωή, να έχουν τους λαούς τους 
 να τους υπηρετούν πιστά και µέσα στους ναούς τους, 
 πάντα να θυσιάζουνε στην πίστη των θεών τους 
 κι όταν αναπολούν γλυκά µνήµες των πρόγονών τους, 
 να έχουνε και να µιλούν τα κατορθώµατά τους 
 που κάποτε εκάνανε κι όλοι ολόγυρά τους, 
 τους θαύµαζαν και ήθελαν µονάχα τη φιλία 
1690 αφού υπερτερούσανε στις µάχες µε τα πλοία. 
 Λυδοί και Πέρσες πέρασαν κι η Βιθυνία όλη  
 ήτανε υπό κατοχή σαν ξέφραγο περβόλι, 
 έµπαινε όποιος ήθελε στα µέρη τα δικά τους 
 όµως αυτοί κρατούσανε όλα τα έθιµά τους, 
 δούλευαν όπως ήξεραν και ‘καναν εµπορία 
 µε τους λαούς π’ ενδότερα ζούσαν µε ησυχία,   
 υποταγµένοι ήτανε µα λεύτεροι περνούσαν 
 αυτονοµία είχανε τη λευτεριά κρατούσαν, 
 πληρώνανε τους φόρους τους και τούτο θα κρατήσει 
1700 ώσπου ο Κίµων έφθασε τους Πέρσες να νικήσει,  
 στην Κύπρο τους ναυµάχησε τον στόλο τους βυθίζει 
 στις πόλεις π’ υποτάχθηκαν τη λευτεριά χαρίζει. 
 Τα κράτη τα Ελληνικά στη ∆ήλο67 ξεκινούνε  

                                                 
67 Η ∆ηλιακή Συµµαχία ήταν µια πολιτική και στρατιωτική ένωση περίπου 150 αρχαίων ελληνικών 
κρατών-πόλεων κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., υπό την κηδεµονία της πόλης των Αθηνών. Στόχος της 
ήταν η περαιτέρω αντιµετώπιση της περσικής απειλής µετά τη νίκη των Ελλήνων στη Μάχη των 
Πλαταιών προς το τέλος των Μηδικών Πολέµων. Ιδρυµένη το 478 π.Χ., ονοµάστηκε έτσι από την 
αρχική της έδρα, τη νήσο της ∆ήλου, όπου συναντήσεις διεξάγονταν σε έναν ναό κι όπου τηρούταν το 
κοινό ταµείο των συµµαχικών πόλεων. Το τελευταίο µεταφέρθηκε στην Αθήνα από τον Περικλή το 
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 και συµµαχία κάνουνε µαζί να πορευτούνε, 
 κοινό ταµείο κάνουνε κι ο στόχος τους δηλώνει 
 για τις ζηµιές που έκανε ο Πέρσης να πληρώνει, 
 οι Έλληνες στις Πλαταιές νικούν και θα ορίσουν 
 οι Μήδοι στην πατρίδα τους αµέσως να γυρίσουν, 
 οι σύµµαχοι ορκίστηκαν φίλους κοινούς να έχουν  
1710 µ’ αυτούς να αγωνίζονται µαζί και να κατέχουν, 
 αµέσως να µοιράζονται τα λάφυρα που παίρνουν 
 κι όλα να είναι από κοινού τι δίνουν και τι φέρνουν, 

                                                                                                                         
454 π.Χ. Σύµφωνα µε τον ιστορικό Θουκυδίδη, επίσηµος σκοπός της Συµµαχίας ήταν να «εκδικη-
θούν τα δεινά που υπέφεραν λεηλατώντας την επικράτεια του (Πέρση) βασιλέως». Στην πράξη, ο 
στόχος αυτός µοιράστηκε σε τρία σχέδια: την προετοιµασία µιας µελλοντικής επιδροµής, την αναζή-
τηση εκδίκησης από τους Πέρσες και την οργάνωση ενός συστήµατος µοιρασιάς των λαφύρων. Τα 
µέλη της Συµµαχίας ορκίστηκαν να έχουν κοινούς φίλους και εχθρούς και πέταξαν στη θάλασσα 
σιδερένιες ράβδους ως σύµβολο της µονιµότητας των φιλικών τους αισθηµάτων. Ορισµένοι µελετη-
τές διακρίνουν τρία στάδια στην αλλαγή του χαρακτήρα της συµµαχίας της ∆ήλου. Στην πρώτη φάση 
(478-461 π.Χ.) οι στρατιωτικές επιτυχίες του Κίµωνα συνέβαλαν στην επιβολή της αθηναϊκής κυρι-
αρχίας σε πολλές περιοχές της συµµαχίας. Η µεταφορά του συµµαχικού ταµείου από τη ∆ήλο στην 
Αθήνα (454 π.Χ.), η ίδρυση κληρουχιών (από το 450 π.Χ.) και η επιβολή του νοµίσµατος, των µέ-
τρων και των σταθµών της στις σύµµαχες πόλεις (449 π.Χ.) αποτελούν τα ενδεικτικότερα γεγονότα 
για τις ηγεµονικές βλέψεις της Αθήνας. Κατά τη δεύτερη φάση (461-445 π.Χ.) ήρθε σε ρήξη µε τη 
Σπάρτη, η οποία έβλεπε µε καχυποψία το σαφή αυτό αθηναϊκό επεκτατισµό.  

 
Η τρίτη φάση (445-431 π.Χ.) ταυτίζεται µε το απόγειο της αθηναϊκής δύναµης, όπου κυριαρχεί η 
τάση διατήρησης των κεκτηµένων. Η δυσαρέσκεια που προκάλεσε η αθηναϊκή ηγεµονία, σε συνδυασµό 
µε τη σταδιακή εξάλειψη του φόβου του περσικού κινδύνου οδήγησαν µερικούς από τους συµµάχους 
της ∆ήλου σε αποστασία, ενώ µακροπρόθεσµα δηµιουργήθηκε και το κατάλληλο κλίµα, που θα ευ-
νοούσε την έκρηξη του Πελοποννησιακού πολέµου. 
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 στη θάλασσα επέταξαν ράβδους για να δηλώσουν 
 φιλίας συναισθήµατα σαν τύχει ν’ ανταµώσουν, 
 κοινούς να έχουνε εχθρούς στις µάχες που θα πάνε 
 µαζί να αγωνίζονται µαζί να πολεµάνε. 
 Όταν εφαρµοστήκανε παντού οι κληρουχίες68 
 ένας θεσµός των Αθηνών σ’ όλες τις πολιτείες, 
 έδειξε πως οι άνθρωποι νοιάζονται και γυρεύουν 
1720 να πάνε µόνοι τους µπροστά τους άλλους να παιδεύουν, 
 µονάχα να κερδίζουνε κι ας χαθούνε οι άλλοι  
 µόνο αυτοί να παν µπροστά να γίνουνε µεγάλοι. 
 Έτσι λοιπόν κάθε φορά έφευγε κι από ένας 
 κι Αθηναίοι απ’ αρχηγοί γίνονταν ο κανένας, 
 µένανε µόνοι κι έχαναν όλα τους τα πρωτεία 
 κι από µεγάλη δύναµη και πρώτη πολιτεία, 
 έφθινε και κατέβαινε και πάλι ξεκινούσε 
 να ξαναπάει στα ψηλά που πάντα επιθυµούσε. 
 Η Κίος µόνη αυτόνοµη στο µέλλον της τραβούσε 
1730 όλα πηγαίνανε καλά και πάντα ευηµερούσε, 
 Ελεκοσµοί από κοντά η πόλη η καινούρια 
 η πόλη που µεγάλωσε µέσα σε τόση φούρια, 
 και στεριανή και ναυτική µε πλήρη αυτονοµία 
 αλλά ταυτόχρονα ισχυρή και µε κυριαρχία, 
 σ’ όλους που τριγύρω της σχηµάτιζαν οµάδες 
 και πάσχιζαν και φτιάχνανε όλο καινούριες ράδες,69 
 και προσπαθούσαν δυνατά και µε καινούργια πλοία 
 να µπούνε στους Ελεκοσµούς στη νέα πολιτεία,70 
 όµως κανόνες µπήκανε µε ορισµούς και τάξη 
1740 αν κάποιος ήθελε να µπει έπρεπε να προτάξει, 
 πρώτα της πόλης το καλό µετά τ’ ατοµικό του 
 όλα κοινά στην πόλη τους και τίποτα δικό του, 

                                                 
68 Οι κληρουχίες ήταν θεσµός που καθιέρωσαν οι Αθηναίοι. Τις περιοχές που κατακτούσαν τις µοί-
ραζαν σε κλήρους και έστελναν εκεί ακτήµονες για να τις καλλιεργήσουν. Οι κληρούχοι ήταν Αθηναί-
οι πολίτες και ασκούσαν τα πολιτικά τους δικαιώµατα κάθε φορά που βρίσκονταν σ' αυτή. Η ωφέλεια 
της Αθήνας από τις κληρουχίες ήταν διπλή, αφενός έλυναν το πρόβληµα των ακτηµόνων και αφετέ-
ρου οι κληρούχοι υπεράσπιζαν τις περιοχές αυτές. 
69  ράδα =  ευρύχωρο αγγυροβόλιο 

70  Οι πόλεις της Μ. Ασίας, κατά τη διάρκεια των διαφόρων κατοχών, ιδιαίτερα της περσικής, µε τις 
συνεχείς εξεγέρσεις και αντιδράσεις κατάφερναν να εξασφαλίζουν καθεστώτα αυτονοµίας και δεν 
εµποδίστηκαν να αναπτυχθούν και να διακριθούν. 
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 τεµπέλης όποιος ήτανε ή έκλεβε την πόλη 
 αµέσως τόνε διώχνανε σαν να ‘τανε τριβόλι,71 
 έχανε δικαιώµατα τον ‘διώχναν απ’ την κώµη 
 έφευγε απ’ την Κουβάιτα κι από την Κίο ακόµη. 
 Το κάστρο µεγαλούργησε και άπαρτο έχει µείνει 
 ζει και θεριεύει στο βουνό και θρύλος έχει γίνει, 
 δέθηκε η Κουβάιτα σαν κόµπος µε το κάστρο 
1750 σαν το φεγγάρι τ’ ουρανού παρέα µε το άστρο, 
 έτσι µαζί πηγαίνουνε ζευγαρωτά πιασµένα 
 σαν δυο αδέλφια σταυρωτά και πάντα µονιασµένα, 
 αυξήθηκε, µεγάλωσε, µε κόσµο δουλευτάδες 
 ήταν αγρότες όλοι τους κι όχι πολεµιστάδες, 
 τη γη δουλεύουν συνετά και τους καρπούς της παίρνουν  
 τρών’ απ’ αυτούς και τους πουλούν τα πλούτη αυγαταίνουν, 
 έτσι τρανεύει το χωριό µα έχει δύο ζόρια 
 το ένα είναι το νερό που θέλει ανηφόρια, 
 το κουβαλούνε ζόρικα σε ξύλινα βαρέλια 
1760 το βάζουν σε δεξαµενές µε λόγια και µε γέλια, 
 στη γέννα είναι η πηγή έξω απ’ το χωριό τους 
 την προστατεύουνε καλά γιατί είναι το βιός τους. 
 Το άλλο είν’ ο άνεµος κι είναι µεγάλο ζόρι 
 είναι υγρός τη µια φορά την άλλη ξεροβόρι, 
 έρχεται απ’ τη θάλασσα το κάστρο το κτυπάει 
 και κατεβαίνει στο χωριό και πάντα το βαράει, 
 πολλές φορές και τις σοδιές λίγο πολύ πειράζει 
 τις ξεριζώνει, τις µαδά και πάντα τις ταράζει. 
 Έτσι πορεύονται κι οι δυο και ζούνε και προοδεύουν 
1770 τον τόπο τους τον χαίρονται και τον διαφεντεύουν, 
 χτίζεται και το Βρύλειο72 κι η Μύρλεια73 κοντά τους 

                                                 
71  τριβόλι =  το ετήσιο ζιζάνιο φυτό τρίβολος ο χερσαίος, το τριβόλι, τριβούλι, κολλητσίδα 

72 Στις ανασκαφές που έγιναν το 1853 στην Ακρόπολη των Αθηνών, βρέθηκε µια πλάκα που αναφέ-
ρονται πόλεις σύµµαχοι της Αθήνας, που πλήρωναν κάποιο χρηµατικό ποσό, εισφορά στην Αθηναϊκή 
συµµαχία. Μεταξύ αυτών αναφέρεται κάποια πόλη µε το όνοµα Βρύλειο. Από το εύρηµα αυτό πληρο-
φορούµαστε ότι το Βρύλειο (Μ. Ασία) ήταν ελληνικό, χτίστηκε περίπου το 500 ή το 487 π.Χ. και 
έγινε σύµµαχος των Αθηναίων για να προφυλαχθεί από τις επιθέσεις των Περσών. Από τις περι-
γραφές των αρχαίων, αναφέρονται σαν γειτονικές πόλεις, η Σιγή (Σιγιείς ), η Κίος (Κιανοί ), η Τένε-
δος (Τενέδειοι ), τα ∆αρδανέλλια (∆αρδανείς), οι Ελεκοσµοί. 
73 Η πόλη των Μουδανιών, βρίσκεται στον Κιανό κόλπο απέναντι από την Πόλη, µάλλον την Κωνστα-
ντινούπολη. Ποιοί έχτισαν την πόλη αυτή των Μουδανιών είναι ακόµη άγνωστο, αλλά δίπλα της είναι, 
µάλλον ήταν, η πόλη Μύρλεια, η Κίος, εξ ου και η ονοµασία Κιανός κόλπος, το ∆ασκύλειο, οι Ελεκο-
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 πανέλληνες στη θάλασσα µα κι η στεριά µπροστά τους, 
 πιο πέρα το ∆ασκύλιο74 πόλη κι αυτή λιµάνι 
 όλα Ελληνικότατα όσο το µάτι φτάνει, 
 κρατάνε τον Ελληνισµό, τον κόσµο κυβερνάνε 
 ζούνε και προοδεύουνε και πιο ψηλά όλο πάνε, 
 ακόµα κι όταν οι Λυδοί νικάνε στις πορείες 
 έρχονται κι υποτάσσουνε χωριά και πολιτείες, 
 έχουν τον Κροίσο βασιλιά που βλέπει στ’ όνειρά του 
1780 όλα τα µέρη τα γνωστά να γίνονται δικά του, 
 δίνει σε όλους τη χαρά αυτόνοµοι να µείνουν 
 και µέρος απ’ τα κέρδη τους που έχουν να του δίνουν, 
 έτσι οι πόλεις προχωρούν, ευηµερούν και πάνε 
 πάντα µπροστά αγέρωχες και πίσω δεν κοιτάνε, 
 µέχρι π’ οι Πέρσες έρχονται µε βασιλιά τον Κύρο75 

                                                                                                                         
σµοί κ.α.. Η πόλη αυτή καταστράφηκε από τα θεµέλια, από τον βασιλιά Φίλιππο τον 3ο διαδόχο του 
Αντιγόνου του ∆ώσωνος. Υπάρχουν ωστόσο και σώζονται αναφορές σχετικά µε την ύπαρξη στην ίδια 
χρονική στιγµή , η ύπαρξη των 3 γειτονικών πόλεων Μύρλεια, Απάµεια, Μουδανιά. 
74 Η οικογένεια των Μιθριδατών ήταν περσικής καταγωγής. Το όνοµά τους σηµαίνει ο εµπνευσµένος 
απο τον Μίθρα, κατοπινά θα γίνουν βασιλείς του Πόντου, εντοπίζονται για µια περίοδο στην Κίο, 
σηµαντική πόλη της Προποντίδας µε σηµαντικό εµπορικό σταθµό για το εµπόριο µε τον Εύξεινο Πό-
ντο. Ήταν πόλη των Μυσίων, αργότερα έγινε εµπορικός σταθµός των Κάρων που κρατούσαν το ε-
µπόριο µε τον Εύξεινο Πόντο και κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. περνάει στα χέρια της Μίλητου. Με την 
ήττα του Κροίσου βασιλιά της Λυδίας το 546 π.Χ. η Κίος υποτάχτηκε στον Πέρση βασιλιά Κύρο τον 
πρεσβύτερο µαζί µε όλες τις ελληνικές πόλεις των παράλιων της Μ. Ασίας. Την ίδια εποχή υποτά-
χτηκε στους Πέρσες και ο Πόντος, που τότε δεν αποτελούσε ενιαίο κράτος. Στην εξέγερση τον 
Ιωνικών πόλεων και την ήττα τους το 499 π.Χ. κατά των Περσών είχε λάβει µέρος και η Κίος, την 
οποία κατέλαβε ο Ιµαίος, γαµπρός του ∆αρείου. ∆ιοικητής της Κίου διορίζεται ο Αριοβαρζάνης υφι-
στάµενος του Φαρνάβαζου, σατράπη της Φρυγίας και Ελλησπόντου µε έδρα το ∆ασκύλιο. 
75 Περί τα µέσα του 6ου αι. π.Χ. κατόρθωσε να εξαπλώσει την ηγεµονία του στην ευρύτερη περιοχή ο 
βασιλιάς των Λυδών Κροίσος, (548-546 π.Χ.), ο οποίος σύντοµα εκδιώχθηκε από τον Πέρση Κύρο, 
που µετέτρεψε όλη την περιοχή σε επαρχία του διοικητικού συστήµατος της Περσίας. Σε εκείνα τα 
χρόνια οι φιλοδοξίες του Μεγάλου Βασιλέα ∆αρείου Α΄ και του διαδόχου του Ξέρξη Α΄ έφεραν σε 
σύγκρουση τις ελληνικές πόλεις-κράτη µε την περσική αυτοκρατορία (500-449 π.Χ.). Η περσική ήττα 
προκάλεσε αλλεπάλληλες κοινωνικές αλλαγές που προετοίµασαν το δρόµο για τον Αλέξανδρο και την 
ολοκληρωτική κατάκτηση της περσικής αυτοκρατορίας από τους Έλληνες. 
Ο Κύρος Β΄ ο Μέγας, ή Κύρος ο πρεσβύτερος, ήταν βασιλέας των Περσών που έζησε τον 6ο αιώνα 
π.Χ.. 
Ο Ξενοφών αναφέρει ότι ήταν γιος του Καµβύση και της Μανδάνης, κόρης του βασιλιά των Μήδων 
Αστυάγη, που µεγάλωσε στην αυλή του και σε ηλικία 16 χρονών νίκησε κι έδιωξε τους Ασσύριους. 
Κήρυξε τον πόλεµο εναντίον του παππού του Κύρου Α΄ και τελικά επικράτησε. Μεγάλωσε την έκταση 
του κράτους του κατακτώντας τους διάφορους γειτονικούς του λαούς, στους οποίους φέρθηκε µε 
επιείκεια. Ο θάνατός του περιβάλλεται από πλήθος θρύλων, που αναφέρουν διάφοροι συγγραφείς. 
Κατά τον Ξενοφώντα, πέθανε µετά από τη νίκη του εναντίον των Σκυθών. Άλλοι διηγούνται ότι πέ-
θανε πολεµώντας και το πτώµα του µεταφέρθηκε στις Πασαργάδες, όπου και θάφτηκε. Ήταν ο θε-
µελιωτής του µεγάλου κράτους των Περσών, εξ ου και το προσωνύµιο Μέγας. 
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 µένουν αυτές αυτόνοµες κι όλες εκεί τριγύρω, 
 έχουνε Πέρσες διοικητές που µόνο επιβλέπουν 
 οι φόροι να εισπράττονται, τους Έλληνες προτρέπουν 
 να προοδεύουν πιο πολύ και έτσι να κερδίζουν  
1790 ακόµα περισσότερα και όλο να πλουτίζουν. 
 Όµως αυτή η κατάσταση τις πόλεις οδηγάει 
 σε σύγκρουση, σε πόλεµο πιο γρήγορα τις πάει, 
 από τους Πέρσες θέλουνε γοργά ν’ απαλλαγούνε 
 και την πορεία στη ζωή µονάχοι τους να βρούνε, 
 µα µπλέκονται τα πράγµατα µε Πέρσες και Σπαρτιάτες76 
 δεν καταφέρνουν τίποτα στις µάχες τις φευγάτες, 
 αδυνατούν, ξοδεύονται, κτυπώντας την Αθήνα 
 και οδηγούνται σίγουρα στα βήµατα εκείνα 
 που πάνε στην υποταγή, στην Περσική τη σφαίρα 
1800 όπου και πάλι θα γευτούν το φόβο, τη φοβέρα, 
 και άντε και πάλι απ’ την αρχή στα πόδια να σταθούνε 
 φόροι εδώ, φόροι εκεί, πρέπει να πληρωθούνε, 
 τα σπίτια να φροντίσουνε τροφές ν΄ αποθηκεύσουν 
 να ζήσουνε, ν’ αντέξουνε και ίσως να µπορέσουν, 
 να δούνε µέρες ξεγνοιασιάς, χαρά η ζωή τους να ‘χει 
 αυτό που είχαν κάποτε και το ‘διωξε η µάχη. 
 Έτσι λοιπόν υποταγή στον Πέρση ξαναδίνουν 
 Σατράπης ο Φαρνάβαζος77 και γύρω όλα αφήνουν 

                                                 
76 Το τέλος του Ιωνικού πολέµου βρήκε τους Έλληνες της Μικράς Ασίας σε δεινή θέση. Παρά τη 
σηµαντική συνεισφορά των µεγαλυτέρων από αυτές στον αντιαθηναϊκό αγώνα (Μίλητος, Έφεσος), 
σύντοµα βρέθηκαν υπόδουλες του Τισσαφέρνη ή των Σπαρτιατών αρµοστών και των δεκαρχιών, 
ολιγάριθµων ολιγαρχικών κυβερνήσεων απόλυτα αφοσιωµένων στο Λύσανδρο. Η επιθυµία για αυτο-
νοµία θα παραµείνει ανικανοποίητη: η φανερά επεκτατική σε βάρος των Ελλήνων δράση του Τισσα-
φέρνη θα οδηγήσει τις ελληνικές πόλεις µαζικά στο πλευρό του Κύρου που επαναστάτησε το 404 
π.Χ., ενώ και ο πόλεµος της Σπάρτης κατά των Περσών (400-387 π.Χ.) θα καταλήξει τελικά στην 
πλήρη υποδούλωση των ελληνικών πόλεων στους Πέρσες µε την ειρήνη του Ανταλκίδα. Στο ιδεολο-
γικό επίπεδο όµως η τελευταία φάση του Πελοποννησιακού πολέµου θα αποτελέσει έναυσµα για τη 
διατύπωση του ισχυρότερου πολιτικού συνθήµατος του 4ου αι. π.Χ., την απελευθέρωση των Ελλήνων 
της Ασίας από τους βαρβάρους, που θα διατυπώσει ρητορικά ο Ισοκράτης και θα εκτελέσουν στο 
στρατιωτικό πεδίο ο Φίλιππος Β΄ και ο Αλέξανδρος. 
77 Φαρνάβαζος. Πέρσης σατράπης στη Φρυγία του Ελλήσποντου, τη Βιθυνία και την Καππαδοκία από 
το τέλος του 5ου αιώνα (413 π.Χ.) µέχρι τις αρχές του 4ου αιώνα (370 π.Χ.). Η οικογένειά του κα-
τείχε εκτάσεις γύρω από το ∆ασκύλειον, όπου ήταν χτισµένο και το παλάτι του, σε οχυρή θέση τρι-
γυρισµένη από χωριά και παραδείσους. 
Κατά τον πελοποννησιακό πόλεµο συµµάχησε αρχικά µε τους Σπαρτιάτες και µαζί τους, µε ναύαρχο 
το Μίνδαρο (411 π.Χ.), αφαίρεσε από τους Αθηναίους την Κύζικο και άλλες πόλεις στον Ελλήσποντο. 
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 κάθε χαρά, κάθε γιορτή, να ξεχαστεί, να φύγει 
1810 αφού ο Περσικός ζυγός τους λιώνει και τους πνίγει, 
 η Προποντίδα η νότια, τώρα υποταγµένη  
 καθηµαγµένη, έντροµη, µισοερειπωµένη, 
 κάνει πολλές προσπάθειες πώς να ορθοποδήσει 
 στις όµορφες τις µέρες της και πάλι να γυρίσει. 
 Τους φόρους ο Φαρνάβαζος ανελλιπώς τους παίρνει 
 φτιάχνει καράβια και στρατό κι έτσι καταφέρνει, 
 να φτάσει στα παράλια της Σπάρτης, να χτυπήσει 
 της Μεσσηνίας τις ακτές, να τις λεηλατήσει, 
 να φτάσει στα πολύ ψηλά, να κάνει εκστρατείες 
1820 στην Αίγυπτο να κατεβεί και µε ταλαιπωρίες, 
 να χάσει αυτά που κέρδισε κι έτσι η Προποντίδα 
 να ξαναβρεί τη δόξα της µαζί και την ελπίδα, 
 οι πόλεις να λευτερωθούν και µε αυτονοµία 
 πάλι να φύγουνε µπροστά, να έρθουν µεγαλεία, 
 µετά την Ανταλκίδειο78 ειρήνη που υπεγράφη. 
 Σαν γράψει κάτι η ζωή µετά δεν το ξεγράφει 
 κι όταν σου κλέβουν τη ζωή οι φόροι κι υποφέρεις 
 τότε ενεργείς παράλογα και δεν µπορείς να ξέρεις, 
 τι θα σου βγάλει η ζωή και τι θα ξηµερώσει 

                                                                                                                         
Μετά την ήττα του (410 π.Χ.) από τους Αθηναίους (Αλκιβιάδη και Θρασύβουλο) στην Άβυδο, Κύζικο 
και Χαλκηδόνα, άλλαξε τακτική και συµφιλιώθηκε µε τους Αθηναίους. Για τη στροφή του αυτή οι 
Πέρσες, που είχαν φιλία µε τους Σπαρτιάτες, τον αντικατέστησαν µε τον Κύρο. 
Αργότερα, όταν ξανάγινε ισχυρός, περιέθαλψε τον Αλκιβιάδη, που είχε καταφύγει σ' αυτόν, αλλά 
µετά από προτροπή του Κύρου και του Λύσανδρου, τον σκότωσε. Μαζί µε τον Κόνωνα νίκησε τους 
Σπαρτιάτες στην Κνίδο (ύστερα από την ήττα των Περσών στον Πακτωλό από τους Σπαρτιάτες) και 
λεηλάτησαν τις ακτές της Λακωνίας και Μεσσηνίας. Με την "Ανταλκίδειο ειρήνη" έφτασε στο ζενίθ 
της δόξας του και µετά τους αποτυχηµένους πολέµους του στην Αίγυπτο (385 - 383 π.Χ.) έπεσε 
στην αφάνεια. 
78 Η Ανταλκίδειος ειρήνη (ή Βασίλειος ειρήνη ή Ειρήνη του Βασιλέως) ήταν η έκβαση του 
Κορινθιακού πολέµου, που σηµατοδότησε το τέλος του. 
Οι Σπαρτιάτες εξαντληµένοι από τον πόλεµο µε τους Αθηναίους, τους Θηβαίους, τους Ευβοείς και 
τους λοιπούς Έλληνες έστειλαν ένα ναύαρχό τους, τον Ανταλκίδα, να υπογράψει ειρήνη µε τους 
Πέρσες του Αρταξέρξη Β' (386 π.Χ.). Με τη συνθήκη αυτή συµφωνήθηκε µεταξύ των Σπαρτιατών 
και του Πέρση βασιλιά α) να παραδοθούν σε αυτόν οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας και η Κύ-
προς β) να διακηρυχθεί η αυτονοµία των ελληνικών πόλεων εκτός από τις αθηναϊκές κληρουχίες της 
Λήµνου, της Ίµβρου και της Σκύρου και γ) να επιβλέπουν οι Σπαρτιάτες την τήρηση της ειρήνης 
στον ελλαδικό χώρο. 
Μετά την Ανταλκίδειο ειρήνη επικράτησε για λίγα χρόνια ηρεµία στον ελληνικό κόσµο, ωστόσο άρχι-
σαν και πάλι οι συγκρούσεις, αυτή τη φορά µεταξύ Βοιωτών και Σπαρτιατών. Ο νέος αυτός πόλεµος 
κατέληξε στην κατάρρευση της Σπαρτιατικής ηγεµονίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τους Θηβαίους µε 
τη Θηβαϊκή ηγεµονία 
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1830 από το κακό χειρότερο θα έρθει να σου δώσει, 
 κι ας καρτεράς καλύτερο το αύριο να φτάσει 
 κάτι θα τύχει να συµβεί και ίσως σε προφτάσει, 
 αντί και συ να πας µπροστά µπορεί να σταµατήσει 
 τ’ ανέβασµά σου κι η ζωή πίσω να σε γυρίσει. 
 Έτσι η Κιός κι Ελέκοσµοι, και το χωριό στο κάστρο 
 µε χίλια ζόρια φτάσανε µην σβήσουνε σαν άστρο, 
 και περιµένανε κι αυτά µε τρόπο να ξεφύγουν 
 απ΄ το κακό ν’ απαλλαγούν και στο καλό να φύγουν, 
 ανοίχτηκαν και έκαναν εµπόριο µακριά τους 
1840 διασχίζοντας τις θάλασσες, τα πλοία τα δικά τους, 
 στην Αίγυπτο εφτάσανε στη χώρα της Φοινίκης 
 η Κίος τη θεώρησε πως ήτανε δική της, 
 πουλούσε και αγόραζε, αντάλλαζε και είδη 
 κι όλο αυτό φαινότανε σαν να ‘τανε παιχνίδι. 
 Οι Κιώτες πήγαιναν µπροστά τα πλούτη αυγατίζαν 
 κι οι Πέρσες διαλυόντουσαν και σαν λαός σκορπίζαν, 
 έτσι εγίνηκ’ εύκολο να ‘ρθούν οι Μακεδόνες79  
 έθνος αγνό Ελληνικό που µέσα στους αιώνες, 
 αυξήθηκε, κατάκτησε την βόρεια Ελλάδα, 
1850 τα φώτα του πολιτισµού, σαν αναµµένη δάδα, 

                                                 
79 Μετά από τη νίκη στον Γρανικό ποταµό ολόκληρη η βορειοδυτική Μικρά Ασία περιήλθε στην κατο-
χή του Αλέξανδρου. Η περιοχή αυτή που εντασσόταν στα όρια της περσικής σατραπείας της Μικρής 
ή Ελλησποντικής Φρυγίας τέθηκε υπό τη διοίκηση του Κάλαντα. Οι πόλεις Ζέλεια και ∆ασκύλιο άνοι-
ξαν τις πύλες τους στον νεαρό κατακτητή. Ο Κάλλας (; – 325 π.Χ.), στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου, εγκαταστάθηκε στο ∆ασκύλιο µε φρουρά Πελοποννησίων, ήταν γιος του Άρπαλου. Το 335 π.Χ. 
νικήθηκε στην Τρωάδα από τον Μέµνονα τον Ρόδιο και αναγκάστηκε να καταφύγει στο Ροίτειο, πόλη 
κοντά στον Ελλήσποντο. Μετά τη µάχη στον Γρανικό ποταµό (334 π.Χ.), στην οποία είχε αναλάβει τη 
διοίκηση του θεσσαλικού ιππικού, έγινε σατράπης της Φρυγίας και λίγο αργότερα και της Παφλαγονί-
ας. Η Ζέλεια ήταν µία αρχαία πόλη της Τρωάδας, στη Μικρά Ασία. Ήταν χτισµένη στους πρόποδες 
του βουνού Ίδη και στους µεταγενέστερους χρόνους ανήκε στην Κύζικο. Η Ζέλεια αναφέρεται στην 
Ιλιάδα ως συµµετέχουσα στον Τρωικό Πόλεµο (ραψωδία Β, στίχος 824, και ραψωδία ∆, στίχος 103): 
«Από της `Ιδης τες ποδιές οι Τρώες της Ζελείας, / πλούσιος λαός, που το βαθύ πίνει νερό του 
Αισήπου, / τ' αγόρι του Λυκάονος τους διοικούσ' ο θείος / ο Πάνδαρος, που έλαβε το τόξο από τον 
Φοίβον.» (Β 824-827, µετάφραση Ι. Πολυλά). 
Ο Αρριανός, στο έργο του Αλεξάνδρου Ανάβασις, αναφέρει ότι πριν από τη Μάχη του Γρανικού οι 
Πέρσες σατράπες συγκάλεσαν συµβούλιο στη Ζέλεια, στο οποίο συζήτησαν πώς να αντιµετωπίσουν 
καλύτερα τον Μέγα Αλέξανδρο. Από την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου και µετά οι πόλεις ανέρχονται 
στον κολοφώνα της δόξας, προόδου και ανάπτυξης σ' όλους τους τοµείς, (το 330 π.Χ. κόβονται τα 
πρώτα χρυσά νοµίσµατα της Κίου). Το εµπόριο αναπτύχθηκε µέχρι την Αίγυπτο και την χώρα των 
Φοινίκων, όπου και βρέθηκαν τα χρυσά νοµίσµατα της Κίου. Η Κίος συµµετείχε ακόµη και στην Αιτω-
λική συµπολιτεία. 
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 τα έδωσε σ’ όλη τη γη, σε όλη την Ασία 
 κανείς λαός δεν ένιωσε του πόλεµου τη βία. 
 Από τη Πέλλα κίνησε µαζί µε το στρατό του 
 σαρισσοφόροι και πεζοί κι όλο το ιππικό του, 
 όλ’ οι µεγάλοι στρατηγοί, περήφανοι, γενναίοι 
 και ο Αλέξανδρος µπροστά τους οδηγεί και πνέει, 
 εµπιστοσύνη σ’ όλους τους και µια κρυφή λαχτάρα 
 να προχωρήσουνε µπροστά και µέσα στην αντάρα, 
 και το κακό του πόλεµου ν΄αλλάξουν, να προσφέρουν 
1860 κάτι καινούργιο, κάτι απλό, κάτι που θα τους φέρουν 
 πολιτισµό και γράµµατα, ανάπτυξη, παιδεία, 
 να φύγει ο βαρβαρισµός, η απεχθής δουλεία  
 ο άνθρωπος να σέβεται πάντα το διπλανό του 
 να σέβεται το σύνολο κι όχι το άτοµό του. 
 Νίκησε ο Αλέξανδρος στου Γρανικού τη µάχη 
 κι η Προποντίδα η νότια ωριµασµένο στάχυ, 
 έδιωξε και απέπεµψε τα περσικά κουφάρια 
 που για αιώνες άφηναν τα µισερά τους χνάρια, 
 λευτερωµένη ενώθηκε µ’ όλους τους Μακεδόνες 
1870 οι πόλεις της το γιόρτασαν, αυτές που για αιώνες 
 µετέδιδαν πολιτισµό, της λευτεριάς τη δάδα  
 αυτό που οι Πανέλληνες ονόµαζαν Ελλάδα. 
 Ο στρατηγός ο Κάλλαντας, τ’ Αλέξανδρου το χέρι  
 έγινε τώρα διοικητής σε τούτα δω τα µέρη, 
 µε έδρα το ∆ασκύλιο κατεύθυνε τις πόλεις 
 που ήτανε κυρίαρχες γιατ’ ήταν µητροπόλεις, 
 πόλεις µεγάλες µ’ οικισµούς και γύρω τους ανθρώποι 
 που διαφεντεύανε αγρούς κι ήτανε σ’ όλα πρώτοι, 
 η Ζέλεια, η Κύζικος, Αρτάκη και ∆ασκύλιο 
1880 Ελεκοσµοί και Μύρλεια κι από κοντά το Βρύλειο, 
 η Κίος η θαλασσινή, Ποσείδι και Ολβία  
 η Κίος η ενδότερη80 του Όλυµπου συµβία, 
 το κάστρο που µε το χωριό στο νότο του χτισµένο 

                                                 
80 Κίος η ενδότερη = Κίος η παρ’ Ολύµπω η µετέπειτα Προύσα. Η ιστορία της πόλης ξεκινά κατά την 
αρχαιότητα, όταν ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος Ε’ δώρισε την πόλη Κίο (η τότε ονοµασία της 
Προύσας) στον Προυσία Α’ της Βιθυνίας το 202 π.Χ. για τη βοήθεια που του πρόσφερε ο τελευταίος 
στην εκστρατεία εναντίον της Περγάµου και της Ηράκλειας του Πόντου. Ο Προυσίας µετονόµασε την 
πόλη, από το όνοµά του, σε Προυσιάδα. 
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 κι όλες οι πόλεις της στεριάς σε έδαφος στρωµένο, 
 έγιναν τώρα µια γροθιά και όλες προχωρούσαν 
 στο δρόµο της ανάπτυξης που χρόνια επιθυµούσαν. 
 Το κάστρο τώρα φύλαγε µια άλλη κουστωδία 
 από την Πελοπόννησο κι απ’ τη Μακεδονία, 
 του Μακεδνού του στρατηγού, του Κάλλαντα η φρουρά του  
1890 του Ήλιου81 και της Άρτεµης αγωνιστές µπροστά του, 
 ήταν ανδρείοι πολεµιστές που µέσα στην ορµή τους 
 κάτι από το σώµα τους, κάτι απ’ την ψυχή τους, 
 το δώσανε, το χάσανε, και τώρα αποσταµένοι 
 το κάστρο υπερασπίζονται σαν µια γροθιά ενωµένοι, 
 διώχνουν εχθρούς που θέλουνε να ‘ρθουν να κατακτήσουν 
 ανθρώπους π’ επιδιώκουνε µέσα σ’ αυτό να ζήσουν, 
 και µε της φύσης τα θεριά παλεύουν να κρατήσουν 
 αλώβητο το κάστρο τους και να το διατηρήσουν. 
 Ήταν µια µέρα άνοιξης, µέρα γεµάτ’ ελπίδες 
1900 χαιρόντανε στο πρωινό του ήλιου τις αχτίδες, 
 όταν στο Αργανθώνειο σύννεφα µαζευτήκαν 
 αναµπουµπούλα άρχισε και όλα µπερδευτήκαν, 
 µια στήλη απ’ τον ουρανό τη θάλασσα ταράζει 
 την ανεβάζει στα ψηλά µετά την κατεβάζει, 
 κλωθογυρίζει και περνά από την πόλη πλάι 
 αφήνει τους Ελεκοσµούς στο κάστρο προχωράει, 
 έρχεται από πάνω του και µε ορµή χτυπάει 
 τις πέτρες απ’ τα τείχη του µε πείσµα ξεκολάει, 
 τις πάει στην Κουβάιτα δυο σπίτια τα γκρεµίζει  
1910 κάνει ‘να κύκλο και ξανά το κάστρο πληµµυρίζει, 
 άγρια δέρνει ο άνεµος τις πέτρες τους ανθρώπους 
 οι φύλακες τρεµάµενοι απ’ τους πολλούς του κρότους, 
 «πέλλας82 εδάρη» φώναζαν και η Κουβάιτα πάει  

                                                 
81 Ίχνη της λατρείας του Ήλιου έχουν επίσης βρεθεί στις πόλεις Ανίνετος, Θυάτειρα, Τρίπολη, 
Φιλαδέλφεια και Βρύουλα. Στη Βιθυνία ενδείξεις υπάρχουν στο Βιθύνιον-Κλαυδιόπολη, στη Νίκαια, 
στην Προύσα παρ’ Ολύµπω, στην Απάµεια-Μύρλεια. Στην Ιωνία η λατρεία αναπτύχθηκε στη Μαγνη-
σία στο Μαίανδρο, στην Έφεσο, στις Ερυθρές και στη Σµύρνη. Στη Μυσία οι κάτοικοι του Περγάµου, 
της Μιλητούπολης, της Κυζίκου και της Λαµψάκου λάτρευαν τον Ήλιο.  
82 πέλα στη γλώσσα των Μακεδόνων σηµαίνει και βράχος, πέτρα, λίθος, ο τόπος ο γεµάτος µε πέ-
τρες. Υπάρχει και η λέξη πέλας που σηµαίνει πλησίον. 
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 το τείχος εγκρεµίστηκε προς το χωριό κυλάει, 
 πέλλας εδάρη, πέλλας ‘δάρη, το είπαν Πελλαδάρι 
 τι από κείνο το κακό µε των θεών τη χάρη, 
 θύµατα δεν υπήρξανε, ζηµιές µόνο στα τείχη 
 αυτά που διορθώνονται µια και η θεία τύχη, 
 κράτησε ανθρώπους ζωντανούς, το κάστρο ορθωµένο 
1920 και Πελλαδάρι83 το χωριό να είναι βαφτισµένο. 
 Το Πελλαδάρι προόδεψε ο κόσµος του αυξήθη 
 κόσµος µονάχα ελληνικός γιατί τα άλλα στίφη, 
 δεν µπόρεσαν ν’ αντέξουνε σε τάξη και σε νόµους 
 ούτε σε ανοµήµατα κι ανθρώπους παρανόµους, 
 µεγάλωσε και έγινε σωστό κεφαλοχώρι 
 και λάτρευε την Άρτεµη την όµορφη την κόρη, 
 αφού είχε αφιέρωµα στο κάστρο στο όνοµά της 
 και αναθήµατα πολλά στη χάρη τη δικιά της,    
 τη Λευκοφρύνεια84 θεά, την πλουµιστή την κόρη 

                                                                                                                         

 
Στο Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης, Κωνσταντίνου  Γαρµπολά,  Χριστοδούλου Ματακίδου, Βιέννη 
1835, στο δεύτερο τόµο αναφέρεται: 

 
83 Η ονοµασία του Πελαδαρίου - Παλλαδαρίου έχει και τις εξής εκδοχές.  
Η πρώτη εκδοχή είναι ότι πήρε το όνοµά του από την Παλλάδα Αθηνά γιατί υπήρχε  κάστρο (PAL-
LADUM), το οποίο ήταν αφιερωµένο σ’ αυτήν (την εκδοχή αυτή υπεστήριξε ο Ευστάθιος Κλεόβουλος, 
Μητροπολίτης Καισαρείας, τέκνο του Παλλαδαρίου που δεν εξηγεί όµως τη λέξη Πελλαδάρι άρα ήταν 
µεταγενέστερη).  
Η δεύτερη εκδοχή (ιστορικός Σάββας Ιωαννίδης) είναι ότι προέρχεται από υπερµέγεθες άγαλµα της 
Παλλάδας Αθηνάς που είχε βρεθεί δίπλα στο κάστρο (τι έγινε όµως το άγαλµα, δεν αναφέρεται που-
θενά και ούτε εξηγεί τη λέξη Πελλαδάρι άρα ήταν µεταγενέστερη).  
Η τρίτη εκδοχή προέρχεται από το ίδιο το κάστρο και τη Μακεδονική λέξη πέλας (πέτρα-βράχος).  
Αν ισχύει η τρίτη εκδοχή τότε η ονοµασία στο Παλλαδάρι δόθηκε πολύ µετά την κτίση του και συγκε-
κριµένα στη Μακεδονική κυριαρχία.  

 
Μία τέταρτη εκδοχή λέει ότι το όνοµα µπορεί να προέρχεται από τη λέξη παλλάδιον που σηµαίνει 
οµοίωµα, ειδώλιο της Παλλάδας Αθηνάς που ήταν προστάτιδα και σωτήρας της περιοχής του κά-
στρου του Παλλαδαρίου (δεν εξηγεί όµως τη λέξη Πελλαδάρι άρα ήταν µεταγενέστερη).  
Όποια και αν είναι η αληθής εκδοχή το συµπέρασµα που βγαίνει είναι ότι το Πελλαδάρι είναι πολύ 
παλιό και ανάγεται στην Ελληνική αποικιοκρατία του 7ου αι. π.Χ. και ίσως και παλαιότερα. Η ονοµασία 
Πελλαδάρι - Παλλαδάρι είναι µεταγενέστερη. 
84 Στο σχολείο αρρένων του Πελλαδαρίου. Σε κολώνα στο πόδι της σκάλας υπήρχε η επιγραφή: 
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1930 αυτήν που την λατρεύουνε στον κάµπο και στα όρη. 
 Στο κάστρο µέσα χτίσανε ναό για την Παλλάδα 
 την Αθηνά που λάτρευαν σε όλη την Ελλάδα, 
 του Αλέξανδρου γιορτάζανε την κάθ’ επιτυχία 
 χορούς εστήνανε τρανούς αφ’ όλα τα στοιχεία 
 µιλούσανε για θρίαµβους του Έλληνα στρατιώτη 
 που σ’ όλα τα πέρατα της γης έδινε πάντα πρώτη 
 τη λεβεντιά, τη σιγουριά και των τεχνών τη γνώση, 
 τη γνώση του πολιτισµού που ήρθε να µορφώσει 
 λαούς που τότε γνώρισαν της λευτεριάς τη γεύση 
1940 αυτή που τους αφύπνισε τους έδωσε τη νεύση,85  
 να ζήσουνε ελεύθερα και να δηµιουργήσουν 
 να απολαύσουν τη ζωή  και έτσι να δωρίσουν, 
 χαρά στους απογόνους τους ίσως την ευκαιρία 
 γι ένα καινούργιο αύριο, για την ευηµερία. 
 Έτσι κυλούσε η ζωή και όλα προχωρούσαν 
 και πιο καλό το αύριο όλοι µαζί ζητούσαν 
 το Κάστρο, οι Ελεκοσµοί, η Κιός, το Πελλαδάρι, 
 το Βρύλειο, η Μύρλεια, η Προύσα µε καµάρι, 

                                                                                                                         

 
Αφιέρωση στην θεά Άρτεµη. Η θεά  έχει το όνοµα Λευκοφρύνεια, ή Λευκοφρυνή µια ονοµασία που υ-
πήρχε στη Μαγνησία, στο Μαίανδρο ποταµό και στην Κρήτη. Η ύπαρξη της επιγραφής αυτής που βρέ-
θηκε στο σχολείο αρρένων του Πελλαδαρίου, δηλώνει ότι το κάστρο σιγά-σιγά απογυµνωνόταν από τα 
υλικά του τα οποία χρησιµοποιούντο για ανοικοδόµηση οικηµάτων στο χωριό. 
Στον ιστότοπο http://www.jstor.org/stable/4472806 αναφέρεται: Υπάρχουν επιγραφές εκτός Μα-
γνησίας, στην Αθήνα, στο ιερό του ∆ιός και στο Παλλαδάρι της Βιθυνίας. Πρόκειται για αφιερώµατα 
στην Άρτεµη την Λευκοφρυνεία, ή Λευκοφρυνή. ∆ηµιουργείται η εντύπωση ότι περί το 200 π.Χ., η προ-
σπάθεια να αποτελέσει η Άρτεµις της Μαγνησίας µια πανελλήνια θεότητα, δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία. 
Η επιγραφή αυτή λοιπόν µπορεί κα είναι και παλαιότερη του 200 π.Χ. Η ύπαρξη αυτών των επιγραφών 
δηλώνει ότι υπήρχε κάστρο µέσα στο οποίο ζούσανε κάτοικοι Ελληνικής καταγωγής. Πιθανώς να ήταν 
µόνιµοι κάτοικοι ή φρουροί του από τις γύρω µεγάλες πόλεις Κίο (Προυσιάς), Μύρλεια, Ηλίου Βωµοί 
(Απάµεια;). Το κάστρο αυτό διατηρείται µέχρι τα νεότερα χρόνια και αναφέρεται σε έγγραφα του µεσαί-
ωνα. ∆υστυχώς δεν έχουν γίνει ανασκαφές για να ταυτοποιηθούν οι θέσεις των πόλεων αυτών. Μόνο 
θεωρητική ταυτοποίηση υπάρχει. Η επιγραφή αυτή βρέθηκε το 1899 από Γάλλους αρχαιολόγους.  
85 νεύση = τάση, ροπή, κλίση 
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 όλα πηγαίνανε µπροστά, όλα ευηµερούσαν  
1950 οι άνθρωποι χαιρόντουσαν, δουλεύανε, γλεντούσαν 
 ελπίδες γέµιζε η ζωή για πιο καλές ηµέρες 
 τ’ αγόρια τους παντρεύονταν όµορφες θυγατέρες, 
 τα πλούτη συγκεντρώνονταν, χαµόγελο στα χείλια 
 πουλούσαν τις πραµάτειες τους, το λάδι, τα σταφύλια 
 κρασί γλυκό και µπρούσικο, ξηρούς καρπούς, µετάξι 
 και έφερναν υφάσµατα, χρυσό που ‘χαν χαράξει 
 έπιπλα και ασηµικά, µπαχάρια και σιντέφια86 
 µαρµάρινα, αλαβάστρινα που γυάλιζαν σαν γνέφια.87 
 Ετούτος ο παράδεισος κράτησε λίγα χρόνια 
1960 τι ο µεγάλος στρατηγός που άφησε αιώνια 
 µεγάλη την κληρονοµιά µε δύσκολη πορεία, 
 µια κι ο καθένας έγραφε δική του ιστορία 
 που είχε αποτέλεσµα ο φθόνος να θεριεύει 
 και στο µυαλό του καθενός µόνο να κυριεύει, 
 πως θα σταθούν οι διάδοχοι και τι θα αποκτήσουν 
 χωρίς όµως να νοιάζονται ότ’ ίσως θα γκρεµίσουν 
 αυτό που τόσο δύσκολα στήθηκε µε αγώνες 
 και έµελε αργότερα να µείνει στους αιώνες. 
 Τις πόλεις88 τις κτυπήσανε καταστροφές µεγάλες  
1970 πρωτόγνωρες και δυνατές, δεν ήταν σαν τις άλλες, 
 έπεσε τόση συµφορά, χύθηκε τόσο αίµα 
 που άλλοι ενοµίζανε πως τάχα ήταν ψέµα, 
 πέτρα την πέτρα σκάφτηκαν δεν έµεινε θεµέλιο 

                                                 
86 συντέφι = µάργαρος 
87 γνέφι = σύννεφο 
88 Οι έριδες όµως, οι ανταγωνισµοί και οι διαµάχες των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου, οδήγησαν την 
Κίο και άλλες ελληνικές πόλεις σε διαδοχικές καταστροφές. Σπουδαιότατη βέβαια ήταν η εκ βάθρων 
καταστροφή της από τον βασιλιά  Προυσία τον Α΄ της Βιθυνίας, µε την βοήθεια του Φιλίππου Ε΄ της 
Μακεδονίας. Οι κάτοικοι σφαγιάσθηκαν, εκδιώχθηκαν ή κρατήθηκαν δούλοι και νέα πόλη κτίστηκε µε 
άλλο όνοµα "Προυσιάδα η παραθαλάσσια". Η καταστροφή αυτή της Κίου ξεσήκωσε διαµαρτυρίες πλή-
θους ελληνικών πόλεων, ιδίως των Ροδίων. Το θέµα έγινε γνωστό µέχρι την ρωµαϊκή σύγκλητο, που 
δυστυχώς είχαν αρχίσει να ζητούν σε βοήθεια και µεσολάβηση οι διάφορες ελληνικές πόλεις. Οι Ρόδιοι 
και ο ΄Ατταλος Α', ζητώντας την βοήθεια των Ρωµαίων, αποφάσιζαν µοιραία υπέρ της δικής των κατα-
στροφής και ολοκλήρου της Ελλάδας. Οι Ρωµαίοι δράττοντας την ευκαιρία αποφάσισαν να αντιµετωπί-
σουν τον Φίλιππο τον Ε΄ στην µάχη της πόλης Κυνός Κεφαλαί της Θεσσαλίας (197 π.Χ. β΄ µακεδονικός 
πόλεµος) όπου και νικήθηκε και υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει κάθε επιβουλή και διεκδίκηση συµφερό-
ντων στις πόλεις του Βοσπόρου. Γρήγορα πετυχαίνοντας τα σχέδια τους οι Ρωµαίοι, κατά το έτος 74 
π.Χ., µετά τον θάνατο του βασιλιά Νικοµήδη Γ΄, µε διαθήκη κληρονόµησαν και κατέλαβαν όλη την Βιθυ-
νία και την Κίο µαζί. 
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 όλα καταστραφήκανε και πάγωσε το γέλιο, 
 άνθρωποι σφαγιαστήκανε και πήρανε το βιός τους 
 κτυπήθηκαν, τους διώξανε µα ο πικρός χαµός τους, 
 ήταν που τους πουλήσανε σαν ζώα στο παζάρι 
 και χάθηκαν και σβήσανε σαν το µικρό πουλάρι 
 που φεύγει απ’ τη µάνα του και τρέχει µε τη χάρη 
1980 του λεύτερου, του άµελου, ωσότου ο λύκος πάρει 
 το δρόµο καταπόδι του, κι όταν το συναντήσει 
 µέσα σε κάµπο απέραντο στην όµορφη τη φύση, 
 τροφή το κάνει, το µασά, το πάει στα παιδιά του 
 να γίνει το ξεκίνηµα στη νέα τη γενιά του. 
 Οι πόλεις στην Αιτωλική89 πήγαν Συµπολιτεία 
 αυτόνοµες εµείνανε κι όλη η κυριαρχία, 
 ήταν δική τους και αυτοί κυρίαρχοι και µόνοι 
 τραβούσαν τώρα το κουπί, κρατούσαν το τιµόνι, 
 και προχωρούσανε µπροστά µε φάρο την ελπίδα 
1990 για µια πιο όµορφη ζωή, για µια γλυκιά πατρίδα 
 ότι ήταν το καλύτερο για το λαό ζητούσαν  
 και πάλι προοδεύανε και πάλι  ευηµερούσαν 
 αλλά η ζήλεια κτύπησε αυτούς που δεν µπορούνε 
 µόνοι να προοδεύουνε, µόνοι να προχωρούνε, 

                                                 
89 Η Αιτωλική Συµπολιτεία αποτέλεσε ένα οµοσπονδιακό κράτος της αρχαίας Ελλάδας, το οποίο δηµι-
ουργήθηκε από τη σύναψη πολιτικής και στρατιωτικής συµµαχίας των πόλεων-κρατών της Αιτωλίας 
στην κεντρική Ελλάδα. Κύρια χαρακτηριστικά της ήταν η Ισοπολιτεία και η ταυτόχρονη Αυτονοµία των 
µελών της. Η δηµιουργία της πιστεύεται πως έλαβε χώρα το 370 π.Χ. και σκοπός της ήταν άσκηση 
αντιπολίτευσης στη Μακεδονία και στην Αχαϊκή Συµπολιτεία. Το 290 π.Χ. προσάρτησε τους ∆ελφούς 
και συνέχισε να επεκτείνεται εδαφικά. Μέχρι το τέλος του 3ου αιώνα π.Χ. ήλεγχε το σύνολο της κε-
ντρικής Ελλάδας εκτός της Αττικής. Στο απόγειο της ακµής της, περιελάµβανε εδαφικά τη Λοκρίδα, τη 
Μαλίδα, τους ∆όλοπες, µέρος της Θεσσαλίας, τη Φωκίδα και την Ακαρνανία. Αργότερα µε τη Συµπολι-
τεία ενώθηκαν και άλλες αποµακρυσµένες πόλεις, όπως για παράδειγµα η Κυδωνία στο νησί της 
Κρήτης, η Κίος, η Μύρλεια, το Βρύλειο, οι Ελεκοσµοί στην Προποντίδα και άλλες. 
Κατά το ∆εύτερο Μακεδονικό Πόλεµο, η Αιτωλική Συµπολιτεία υποστήριξε τη Ρώµη στις µάχες της 
κατά του Φιλίππου Ε' της Μακεδονίας. Εντούτοις, µετά τη συνθηκολόγηση του βασιλιά και την αποδοχή 
των όρων της σχετικής συνθήκης ειρήνης, οι Αιτωλοί παρέµειναν δυσαρεστηµένοι. Αποφάσισαν να δι-
εκδικήσουν περιοχές που είχαν καταλάβει οι Μακεδόνες, αλλά στο παρελθόν βρίσκονταν στη δική τους 
σφαίρα επιρροής. Αν και οι υπόλοιπες πόλεις αποδέχτηκαν τους όρους που έθεσαν οι Ρωµαίοι, οι Αιτω-
λοί εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους και κατόπιν απέστειλαν πρεσβεία στη Ρώµη για να υπερασπιστούν 
τις θέσεις τους. Μετά την αποτυχία της αποστολής, η Συµπολιτεία αποφάσισε να προσπαθήσει να διώ-
ξει τους Ρωµαίους από την Ελλάδα. Ωστόσο απέτυχαν να κερδίσουν την υποστήριξη των άλλων ελληνι-
κών πόλεων κι έτσι στράφηκαν στο Νάβι, τύραννο της Σπάρτης, και στον Αντίοχο Γ' το Μέγα, ηγεµόνα 
των Σελευκιδών. Ο τελευταίος είχε ήδη ξεκινήσει να πραγµατοποιεί εκστρατείες σε ευρωπαϊκά εδάφη, 
κοντά στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, διεκδικώντας τα εδάφη που κάποτε κυβερνούσαν οι πρόγονοί 
του. 
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 όσων επιβουλεύονται των αλλονών τη ζήση 
 όσων εδηµιούργησαν και έχουνε κρατήσει 
 τα ιερά και τους ναούς, τα κτήµατα, τα πλούτη,  
 την ευτυχία, τη χαρά που στη ζωή ετούτη, 
 είναι το ύψιστ’ αγαθό που άνθρωπος ζητάει 
2000 να τα ‘χει να τα χαίρεται στο χρόνο που κυλάει. 
 Ο Φίλιππος ο Μακεδών µαζί µε τον γαµπρό του 
 της Βιθυνίας βασιλιά, το άλλο το εγώ του, 
 σαν µάθανε ότι η Κιός µε τη Συµπολιτεία 
 συµφώνησαν να ‘ναι µαζί ακόµα και στα πλοία, 
 αµέσως την κυρίεψαν και την κατανικήσαν 
 την σκάψανε συθέµελα, τίποτα δεν αφήσαν 
 στον τόπο να ‘ναι όρθιο, σπίτια, ιερά, παλάτια 
 να βλέπεις και στη θύµηση να χαίρονται τα µάτια.  
 Τη Μύρλεια90 την κάψανε το Βρύλειο τα ίδια 
2010 την Κίο ξεθεµέλιωσαν κι όλες αποκαΐδια, 
 εµείνανε στον τόπο τους λύπης αποµεινάρια 
 ανάµνησης πολιτισµού στου σκοταδιού τα χνάρια.  
 Η Κιός ισοπεδώθηκε οι κάτοικοι χαθήκαν 
 όσοι απ’ αυτούς σωθήκανε στα όρη ανεβήκαν, 
 και ‘βλεπαν από κει ψηλά πως σκότωναν τους άλλους 
 πως έκλεβαν τα πλούτη τους στους δρόµους τους µεγάλους 
 της πόλης τους, που έκαψαν εχθροί και συνωµότες 

                                                 
90 5ος π.Χ. αιώνας. Μύρλεια. Αρχαία πόλη της Μικράς Ασίας στη Βιθυνία. Χτίστηκε από αποίκους της 
Κολοφώνας τον 5ο π.Χ αιώνα. Βρίσκονταν στην παραλία της νότιας Προποντίδας µεταξύ Ελεοκοσµών 
και Βρύλειου. Ο βασιλιάς του Πόντου Μιθριδάτης Γ΄ κυρίευσε την περιοχή, όµως γρήγορα απελευθε-
ρώθηκε. Ωστόσο ο Βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος Ε΄ (238 – 179 π.Χ.), οργισθείς γιατί η περιοχή 
προσχώρησε στην Αιτωλική συµπολιτεία, κήρυξε τον πόλεµο και µε τη βοήθεια του γαµπρού του Πρου-
σία Α΄, βασιλιά της Βιθυνίας, κατέλαβε την περιοχή και κατάστρεψε τις πόλεις. Μετά την ήττα του 
Φιλίππου στη µάχη των Κυνός Κεφαλών (197 π.Χ.), ο Προυσίας µε εντολή των Ρωµαίων τις ξαναέκτισε 
και µετονόµασε την Κίο σε Προυσιάδα και την Μύρλεια σε Απάµεια, δίνοντας το όνοµα της γυναίκας 
του, Απάµας. Την ίδια εποχή κτίστηκε και η Προύσα σαν Προυσιάδα. Εδώ θα ήθελα να παρατηρήσω ότι 
µελετητές διαφωνούν στην ταύτιση Μύρλειας και Απάµειας και υποστηρίζουν ότι η Απάµεια κτίστηκε 
στη θέση των Ελεκοσµών και η Μύρλεια µετονοµάστηκε αργότερα µε τις σταυροφορίες σε Μουδανιά. Η 
γνώµη αυτή ισχύει γιατί αναφέρεται ταυτόχρονα η ύπαρξη και των τριών πόλεων. Μετά η Βιθυνία κυ-
ριεύθηκε και πάλι από τον βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη τον ΣΤ΄ (132-63 π.X.). Μέχρι το 74 π.Χ. 
(θάνατος του βασιλιά της Βιθυνίας Νικοµήδη Γ΄) η περιοχή ανήκε στο βασίλειο της Βιθυνίας, οπότε 
καταλαµβάνεται από τους Ρωµαίους. Ο Ρωµαίος στρατηγός Γάιος Τριάριος απελευθέρωσε την περιοχή, 
έδωσε τις παλιές ονοµασίες και γνώρισε νέα ακµή µέχρι που έγινε τµήµα του Βυζαντινού κράτους (από 
το 60-45 π.Χ). Το 259 µ.Χ. η περιοχή λεηλατήθηκε από τους Γότθους. Το 1090 περιήλθε στους Σελ-
τζούκους και το 1306 µ.Χ. στους Οσµανίδες Τούρκους οι οποίοι έκαναν την Προύσα πρωτεύουσά τους. 
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 τα σπίτια τους που γκρέµισαν ξένοι και στρατιώτες. 
 Ελεκοσµοί και Μύρλεια και Βρύλειο καήκαν 
2020 οι κάτοικοι που γλύτωσαν αποκαΐδια βρήκαν, 
 µόνο το κάστρο γλύτωσε, µαζί το Πελλαδάρι 
 τι το προστάτευ’ η Αθηνά, το φύλαγε η χάρη 
 της κόρης του πρωτοθεού του Ξένιου του ∆ία 
 κι αν οι εχθροί εκάψανε όλη την παραλία 
 το κάστρο µένει άπαρτο, γιατί εχθρού ποδάρι 
 να το πατήσει δεν µπορεί ούτε και να το πάρει. 
 Πορεύονταν οι άνθρωποι χωρίς παρηγορία 
 επάνω στα ψηλά βουνά διωγµένοι σαν θηρία, 
 και µόνο έχουν θέληµα µια µέρα να γυρίσουν 
2030 στις πόλεις τους, στα σπίτια τους και ήσυχα να ζήσουν.  
 Ο βασιλιάς τους ο Χωλός91 τα βλέπει µ’ άλλο βλέµµα 
 και µπλέκει όλο το λαό στο µίσος και στο αίµα, 
 σύµµαχο τον ∆ηµήτριο τον Μακεδόνα κάνει  
 την κόρη του παντρεύεται βασίλισσα την κάνει, 
 Προυσίας κι η γυναίκα του Απάµα βασιλεύουν 

                                                 
91 Ο Προυσίας Α' ο Χωλός, ήταν βασιλιάς του ελληνιστικού κράτους της Βιθυνίας, στην Ανατολία, στις 
αρχές του 2ου αιώνα π.Χ., µέχρι το θάνατό του το 182 π.Χ. Ήταν γιος του Ζιαήλα και εγγονός του 
Νικοµήδη Α' του Φιλέλληνα. Ο Προυσίας σύνηψε συµµαχία µε το βασιλιά της Μακεδονίας, ∆ηµήτριο Β' 
τον Αιτωλικό, λαµβάνοντας ως σύζυγο την κόρη του, Απάµα. 
Πόλεµος µε το Βυζάντιο  
Από τα γνωστότερα γεγονότα της βασιλείας του Προυσία Α' ήταν η εµπλοκή του σε πόλεµο µε την πόλη 
του Βυζαντίου προκειµένου να εξαλείψει την επιρροή τους στα Στενά. Οι Βυζαντινοί, πιεσµένοι από 
τους φόρους που έπρεπε να καταβάλλουν στους Γαλάτες που απειλούσαν συνεχώς τα εδάφη τους, υ-
ποχρέωναν τα διερχόµενα πλοία να καταβάλλουν χρήµατα για να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τον 
Εύξεινο Πόντο. Οι έµποροι και οι ναυτικοί διάφορων ελληνικών πόλεων µετέφεραν τα παράπονά τους 
στη µεγαλύτερη πλοιοκτήτρια δύναµη της εποχής, τη Ρόδο, η οποία επίσης είχε πληγεί από το φαινόµε-
νο αυτό. Βλέποντας πως οι Βυζαντινοί δεν ήταν πρόθυµοι να κάνουν πίσω, τους κήρυξαν τον πόλεµο 
συµπαρασύροντας µαζί και τη συµµαχική τους Βιθυνία το 220 π.Χ.  
Ο Προυσίας είχε παρεξηγηθεί µε τους Βυζαντινούς για µια σειρά από λόγους. Αρχικά του είχαν τάξει 
την ανέγερση µιας σειράς αγαλµάτων του, κάτι που πρώτα αµέλησαν και κατόπιν ξέχασαν. Επίσης, προ-
σπάθησαν να συµφιλιώσουν µε κάθε µέσο το βασιλιά της Περγάµου, τον Άτταλο Α', και τον πρίγκιπα 
των Σελευκιδών, τον Αχαιό, κάτι που δεν συνέφερε τη Βιθυνία. Τέλος, οι Βυζαντινοί είχαν στείλει στον 
Άτταλο πρόσκληση συµµετοχής σε κάποιες θρησκευτικές τελετές, ενώ είχαν αγνοήσει τον ίδιο. Οι πα-
ραπάνω πικρίες οδήγησαν τον Προυσία στο να καλοδεχτεί την πρόταση των Ροδίων, αναλαµβάνοντας να 
χτυπήσει τον εχθρό από την ξηρά, όσο η Ρόδος θα εξεστράτευε από τη θάλασσα..  
Από την πλευρά τους οι Βυζαντινοί έστειλαν απεσταλµένους στον Άτταλο και τον Αχαιό. Ο πρώτος 
επιθυµούσε να συνεισφέρει αλλά προς το παρόν είχε περιοριστεί στα πατρογονικά του εδάφη από τον 
Αχαιό. Ο τελευταίος, ωστόσο, στο απόγειο της δύναµής του κι έχοντας µόλις ανακηρυχθεί βασιλιάς 
τµήµατος της Αυτοκρατορίας των Σελευκιδών, υποσχέθηκε να βοηθήσει το Βυζάντιο, κάτι που θορύ-
βησε τον Προυσία και τη Ρόδο.  
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 τη γη που διαφεντεύουνε να αυξηθεί γυρεύουν, 
 πόλεµο στο Βυζάντιο κηρύσσουν µε αιτία 
 να µειωθούν οι φόροι τους που βάζουνε στα πλοία, 
 πληρώνει το Βυζάντιο φόρους στη Γαλατία  
2040 να µένουν τα εδάφη του χωρίς τη φασαρία 
 που θέλουνε να προκαλούν στα σύνορα Γαλάτες. 
 Έτσι οι Ρόδιοι ναύκρατοι92 που ‘ναι καλοί πελάτες, 
 βλέποντας τους Βυζαντινούς να µην υποχωρούνε 
 παρέσυραν τους Βιθυνούς και έτσι προχωρούνε, 
 σε πόλεµο, να πάψουνε οι φόροι πια να τρέχουν  
 κι ελεύθερη διέλευση απ’ τα στενά να έχουν, 
 να γίνεται εµπόριο βάρη να µην υπάρχουν 
 τα πλοία τους στο Βόσπορο ελεύθερα να άρχουν, 
 τα κέρδη να ‘ναι πιο πολλά και όλοι να πλουτίζουν 
2050 οι πόλεις να κυριαρχούν τη δόξα να κερδίζουν.  
 Βρήκε λοιπόν την αφορµή και τρέχει ο Προυσίας 
 µπαίνει κι αυτός στον πόλεµο, σε πόλεµο ουσίας 
 τι τάχα οι Βυζαντινοί τον γέλασαν στην πράξη 
 αγάλµατα θα του ‘φτιαχναν, έτσι του είχαν τάξει, 
 µε Άτταλο και Αχαιό δεν θα ‘πιαναν φιλία 
 µε τον Προυσία θα ‘χανε µόνο συµπολιτεία. 
 Ξεκίνησε τον πόλεµο µε πλοία εκστρατεύει 
 και µέρη από το Βόσπορο µε τρόπο κυριεύει, 
 απ’ τη Μυσία έδαφος µεγάλο το κερδίζει 
2060 η Βιθυνία αυξάνεται τη δόξα της γνωρίζει, 
 έρχονται τώρα οι Ρόδιοι στη θάλασσα αρµενίζουν 
 φοβούνται οι Βυζαντινοί βοήθεια ελπίζουν, 
 δεν έρχετ’ όµως τίποτα κι οι Βιθυνοί κτυπάνε93 

                                                 
92 ναύκρατοι = θαλασσοκράτορες 
93 Κατά τη διάρκεια των εκστρατειών του ο Προυσίας κατέλαβε στρατηγικής σηµασίας εδάφη στο 
Βόσπορο κι ένα κοµµάτι της Μυσίας, το οποίο ήταν για πολλά χρόνια υπό την εξουσία του Βυζαντίου. Οι 
Ρόδιοι, µε ναύαρχο τον Ξενόφαντο, έπλευσαν στον Ελλήσποντο µε δέκα πλοία για να διερευνήσουν τις 
προθέσεις των Βυζαντινών. Οι τελευταίοι από την πλευρά τους έστειλαν µηνύµατα στον Αχαιό ζητώ-
ντας τη βοήθειά του, ενώ παράλληλα κάλεσαν τον Τιβοήτη από τη Μακεδονία. Ο τελευταίος ήταν θείος 
του Προυσία από την πλευρά του πατέρα του και µπορούσε κάλλιστα να διεκδικήσει το θρόνο της Βιθυ-
νίας.  
∆ιαβλέποντας πως η µεγαλύτερη ελπίδα των Βυζαντινών ήταν ο Αχαιός, οι Ρόδιοι επινόησαν ένα τέ-
χνασµα για να τους τη στερήσουν. Ο πατέρας του Αχαιού, ο Ανδρόµαχος ήταν αιχµάλωτος στην 
Αίγυπτο, στην αυλή του βασιλιά Πτολεµαίου ∆'. Οι Ρόδιοι λοιπόν ζήτησαν την απελευθέρωσή του, προ-
κειµένου να εξασφαλίσουν τα φιλικά αισθήµατα και την υποχρέωση του Αχαιού. Από την πλευρά του ο 
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 και έτσι οι Βυζαντινοί συνθήκ’ αναζητάνε, 
 κόβουνε τα διόδια κι ελεύθερα τα πλοία 
 περνάνε απ’ το Βόσπορο µε κάθε ευκολία. 
 Ήρθε καιρός και άλλαξε το βάρος της θυσίας 
 της Βιθυνίας βασιλιάς ήτανε ο Προυσίας, 
 δίνει η Ρώµη διαταγές τις δέχεται κι ακούει 
2070 έτσι κρατάει την αρχή σαν δούλος υπακούει, 
 ό,τι του πούνε εκτελεί πίσω δεν κάνει βήµα 
 γιατί αυτός χειρότερα είναι το πρώτο θύµα, 
 του δίνεται η εντολή πόλεις να ξαναχτίσει 
 εκεί που ήταν άλλοτε κι αυτός είχε γκρεµίσει, 
 χτίζει λοιπόν τη Μύρλεια εκεί που ήταν πρώτα 
 γεµίζει κόσµο κι αρχινά να ζει µέσα στα φώτα, 
 στο Βρύλειο οι κάτοικοι γυρνούν το ξαναχτίζουν 
 και ο Προυσίας94 βοηθά και έτσι ξαναρχίζουν 
 πάλι να προοδεύουνε, πάλι µπροστά να πάνε. 

                                                                                                                         
Πτολεµαίος, θεώρησε την ανταλλαγή συµφέρουσα, καθώς βρισκόταν σε πόλεµο µε τον Αντίοχο Γ', 
βασιλιά των Σελευκιδών, και η ενδυνάµωση του Αχαιού, συνέβαλε στην αποδυνάµωσή του εχθρού του. 
Έτσι η απελευθέρωση του Ανδροµάχου πράγµατι έλαβε χώρα, στερώντας από το Βυζάντιο την ελπίδα 
για ενίσχυση. Πρόσθετο χτύπηµα για εκείνους ήταν και ο θάνατος καθ’ οδόν του Τιβοήτη, τη στιγµή 
που ο Προυσίας εξαπέλυε επίθεση µε όλες του τις δυνάµεις, αλλά και τη βοήθεια µισθοφόρων από τη 
Θράκη.  
Ευρισκόµενοι σε πολύ δύσκολη θέση, οι Βυζαντινοί αναζήτησαν έναν τρόπο να βάλουν τέλος στον πόλε-
µο διατηρώντας την αξιοπρέπειά τους. Τελικά ο Καύαρος, βασιλιάς των Γαλατών της Θράκης, αναχώ-
ρησε για την πόλη ώστε να διαπραγµατευτεί συνθήκη και να θέσει τέλος στον πόλεµο. Με την παρέµβα-
σή του ο Προυσίας και το Βυζάντιο κατέληξαν σε συµφωνία, στην οποία όµως δεν συµµετείχε η Ρόδος. 
Η τελευταία έστειλε πρεσβεία για να υπογράψει την ειρήνη, αλλά και τριήρεις, θέλοντας να αποδείξει 
πως δεν είχε κανένα πρόβληµα να συνεχίσει τον πόλεµο.  
Οι όροι της συνθήκης δέσµευαν τους Βυζαντινούς να µην ζητήσουν ξανά διόδια για τη διέλευση των 
πλοίων στον Εύξεινο Πόντο, µε αντάλλαγµα τη φιλία των Ροδίων και των συµµάχων τους. Ο Προυσίας 
δεσµεύτηκε να παύσει τις εχθροπραξίες και να επιστρέψει στους Βυζαντινούς τα εδάφη, τα οχυρά, τους 
φυσικούς πόρους, τους αιχµαλώτους και τους σκλάβους που είχε πάρει υπό την κατοχή του, χωρίς να 
καταβληθούν λύτρα.  
94 Προυσίας Α΄ (236-180 π.Χ.) Σε νεαρή ηλικία διαδέχθηκε τον πατέρα του Ζήλα. Υπήρξε ηγεµόνας 
συνετός και ανδρείος και στις ηµέρες του η Βιθυνία έφτασε σε µεγάλη ακµή. Ο Προυσίας νίκησε τον 
βασιλιά της Περγάµου Άτταλο Α΄και αντιµετώπισε µε επιτυχία τους Γαλάτες, που λεηλατούσαν τις 
χώρες του Ελλησπόντου. Συµµάχησε µε τον Φίλιππο Ε΄ και κατέλαβε το 202 π.Χ. τις πόλεις Χαλκηδό-
να, Κίο και Μύρλεια. Τις δύο τελευταίες, οι οποίες κατεστράφησαν τελείως στις επιχειρήσεις, τις ξα-
ναέχτισε και τις µετονόµασε σε Προυσιάδα και σε Απάµεια. Ο Προυσίας έδωσε άσυλο στον Αννίβα και 
µε τη συµβουλή του έχτισε την Προύσα, πιέστηκε όµως από τον Φίλιππο να τον παραδώσει στους Ρω-
µαίους, αλλά ο Αννίβας πρόλαβε να αυτοκτονήσει µε δηλητήριο (183 π.Χ.) και τάφηκε σε τάφο έξω από 
το Πελλαδάρι. Ο τάφος του βρέθηκε και τα κτερίσµατά του δυστυχώς µείνανε στο Πελλαδάρι µετά τη 
φυγή των Πελλαδαρινών στις 27-08-1922. Ο Προυσίας πέθανε από τραύµα στην πολιορκία της Ηρά-
κλειας. 
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2080 Οι Ελεκοσµοί που έκαψε και τώρα ξεκινάνε 
 να χτίζονται απ’ την αρχή, η Ρώµη ως ορίζει, 
 στης γυναικός του τ’ όνοµα Απάµεια τους βαφτίζει,  
 γυναίκας Μακεδόνισσας, Απάµα95 τ’ όνοµά της 
 που νόµιζε πως γένηκε η πόλη τους δικιά της, 
 την Κίο που ξανάχτισε την λέει Προυσιάδα 
 οι κάτοικοι ξανάρθανε κι ανάψανε τη δάδα, 
 του φωτισµού, της νόησης, της θαυµαστής ιδέας 
 να γίνει πόλη πρότυπη στο όνοµα της νέας, 
 αρχής που πάλι κράτησε και τράβηξε µπροστά της 
2090 πίσω αφήνοντας εχθρούς, κάνοντας τα παιδιά της, 
 να ζουν σε κόσµους όµορφους, κόσµους ονειρεµένους 
 γεµάτους µε οράµατα και όχι ερειπωµένους. 
 Οι πόλεις που χτισθήκανε άρχισαν ν’ ανεβαίνουν 
 να αποκτούν ζωντάνια µε κόσµο να πληθαίνουν, 
 να προχωρούν πάντα µπροστά στη νέα τους πορεία 
 ναυτοκρατούσες, δυνατές µε νέα µεγαλεία, 
 έτσι επεκταθήκανε, άνοιξαν τα φτερά τους 
 γέµισαν τα παράλια και ήρθ’ η αρχοντιά τους 
 να κατοικήσουν σε χωριά σε κάµπους απλωµένα 
2100 όµως και πλάι σε βουνά που τα ‘χανε κτισµένα, 
 χωριά π’ απορροφούσανε πολίτες που πεινούσαν 
 µέσα στις πόλεις και δουλειές ολόγυρα ζητούσαν. 

                                                 
95 Απάµα Α' (3ος-2ος αιώνας π.Χ.) ήταν βασίλισσα της Βιθυνίας κατά την ελληνιστική περίοδο. Ή-
ταν Ελληνίδα στην καταγωγή, µέλος της ∆υναστείας των Αντιγονιδών, βασιλέων της Μακεδονίας. 
Η Απάµα ήταν κόρη του ∆ηµητρίου Β' του Αιτωλικού και της Στρατονίκης, ηγεµόνων της Μακεδονίας. 
Παππούδες της από την πλευρά του πατέρα της ήταν οι Αντιγονίδες Μονάρχες Αντίγονος Β' Γονατάς 
και Φίλα, ενώ από την πλευρά της µητέρας της οι Σελευκίδες Μονάρχες Αντίοχος Α' ο Σωτήρ και η 
Στρατονίκη της Συρίας. Από επόµενο γάµο του πατέρα της, απέκτησε έναν νεότερο ετεροθαλή αδερφό, 
τον Φίλιππο, ο οποίος αργότερα ανήλθε στο θρόνο της Μακεδονίας. Το όνοµα Απάµα της δόθηκε προς 
τιµήν της γιαγιάς της µητέρας της, Απάµας, η οποία υπήρξε σύζυγος του Σέλευκου Α' του Νικάτορα, 
στρατηγού του Αλεξάνδρου του Μέγα. 
Η Απάµα γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Μακεδονία. Η µητέρα της, Στρατονίκη, µετά τον γάµο του ∆ηµη-
τρίου µε τη Φθία από την Ήπειρο, επέστρεψε στο πατρικό της σπίτι στη Συρία, βρίσκοντας το θάνατο 
στη Σελεύκεια. Η Απάµα παντρεύτηκε τον βασιλιά της Βιθυνίας, Προυσία Α' τον Χωλό, στον οποίο 
προσέφερε ένα γιο και διάδοχο, τον Προυσία Β' τον Κυνηγό. 
Ο σύζυγός της υπήρξε πολιτικός και στρατιωτικός σύµµαχος του ετεροθαλούς αδερφού της, Φιλίππου 
Ε'. Όταν ο τελευταίος κατέλαβε τα λιµάνια της Προποντίδας, ο Προυσίας έχτισε τις πόλεις Βρύλειο 
Μύρλεια και Ελεκοσµούς µετονοµάζοντάς τους σε Απάµεια προς τιµήν της συζύγου του. Έκτισε επίσης 
την Προυσιάδα  γύρω στο 202 π.Χ., η οποία µετονοµάστηκε αργότερα σε Προύσα. Ο Οίκος του Φιλίπ-
που µε εκείνον της Βιθυνίας συσχετίστηκαν µε µία ακόµη επιγαµία, ανάµεσα στο διάδοχο της Βιθυνίας, 
Προυσία Β', και την εξαδέλφη του Απάµα, κόρη του Φιλίππου και ανηψιά της Απάµας Α' της Βιθυνίας.  
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 Στον Όλυµπο το Μύσιο υπήρχε µια πολίχνη 
 Κίος ονοµαζότανε την έτρωγε η λύχνη96 
 εκεί που την εκτίσανε οι άνθρωποι πριν χρόνια 
   να ‘χει δροσιά ‘πο µια µεριά στην άλλη τα αλώνια, 
 όµορφο µέρος και φαρδύ που ο Αννίβας είδε 
 και στον Προυσία συµβουλή σαν µάντης που προείδε, 
 έδωσε και προέτρεψε εκεί να χτίσει πόλη 
2110 άσυλο να ‘βρει και αυτός αφού η Ρώµη όλη, 
 τον γύρευε, τον έψαχνε για να τον τιµωρήσει 
 τι είχε σηκώσει κεφαλή και είχ’ αποτολµήσει, 
 να τους κηρύξει πόλεµο µαζί τους να τα βάλει 
 και τη µισή τη χώρα τους να κλείσει σε τσουβάλι. 
 Έτσ’ ο Προυσίας έκτισε την νέα Προυσιάδα97 
 πάνω στην Κίο π’ έλαµπε σαν αναµµένη δάδα, 
 την πόλη που µεγάλωσε και έµελε να γίνει 
 πρωτεύουσα Οθωµανών στου πόλεµου τη δίνη. 
 Ρωµαίοι τώρα επικρατούν παντού στη Βιθυνία   
2120 και οι φρουρές αλλάζουνε και στέλνουνε µε πλοία, 
 στρατό για να προσέχουνε όλες τις κατακτήσεις 
 να παίρνουνε εφόδια απ’ όλες τους τις κτήσεις, 
 και να που εµφανίζονται πάνω στο Πελλαδάρι98 

                                                 
96 λύχνη = η ζέστη, η φωτιά, η κάψα 
97 Προύσα. Πόλη της βορειοδυτικής Τουρκίας στην περιοχή της Βιθυνίας, στη νότια Προποντίδα. Χτί-
στηκε από τον βασιλιά της Βιθυνίας τον Προυσία Α΄ (236-180 π.Χ.) µε υπόδειξη του Αννίβα, (Καρχη-
δόνιος στρατηγός που τον φιλοξενούσε) στις υπώρειες του Μύσιου Όλυµπου, πάνω στην πόλη Κίο η 
παρ’ Ολύµπω, όπως ονοµάζονταν µια πολίχνη που υπήρχε εκεί και ονοµάστηκε Προυσιάδα. Επί Πρου-
σία υπήρχαν τρεις Προυσιάδες, η Παραθαλάσσια όπως ονοµάσθηκε η Κίος, η Προυσιάδα επί τα Υπίω 
(προς τον ποταµό Υπία) όπως ονοµάσθηκε η πόλις Κίερος µετά την κατάληψή της από τον Προυσία και 
η Προυσιάδα η παρ’ Ολύµπω η µετέπειτα  Προύσα. Το 74 π.Χ. ο τελευταίος βασιλιάς της Βιθυνίας ο 
Νικοµήδης  Γ΄ παραχωρεί την Προύσα µε διαθήκη στους Ρωµαίους. Στη Ρωµαϊκή κυριαρχία διοικητής 
της περιοχής, επί Τραϊανού, ήταν ο Πλίνιος ο νεότερος και η πόλη γνώρισε µεγάλη άνθηση, πλούτισε µε 
δηµόσια βιβλιοθήκη και µεγάλα λουτρά και πέτυχε πολλά προνόµια. Στους Βυζαντινούς χρόνους ήταν 
περίφηµη για τα θειούχα και σιδηρούχα λουτρά της και γνώρισε την εύνοια πολλών αυτοκρατόρων που 
την στόλισαν µε πολλά οικοδοµήµατα. Το 950 µ.Χ. κατελήφθη από τους Άραβες και το 1097 από τους 
Σελτζούκους. Από την Βυζαντινή αυτοκρατορία χάθηκε οριστικά το 1326 όταν µετά από πολιορκία ενός 
έτους κατελήφθη από τους Οθωµανούς Τούρκους του Ορχάν. Μεταξύ 1327 και 1361 η πόλη υπήρξε η 
πρωτεύουσα του νέου Οθωµανικού κράτους. Μετά την µεταφορά της πρωτεύουσας στην Αδριανούπολη 
η Προύσα παρέµεινε πάντοτε η τιµηµένη πόλη των Τούρκων γιατί εκεί ήταν θαµένοι οι ηγεµόνες τους 
µέχρι τον Μωάµεθ Α΄. Το 1400 καταστράφηκε µετά από επιδροµή του Ταµερλάνου και το 1607 κατά 
την επανάσταση του Καντέρογλου. Στην Τουρκοκρατία υπήρχε ανθούσα Ελληνική κοινότητα η οποία 
συντηρούσε τη βιοµηχανία των µεταξωτών υφασµάτων. Κατελήφθη από Ελληνικά στρατεύµατα στις 08-
06-1920 και κατελήφθη πάλι από τους Τούρκους στις 11-08-1922. 
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 και µπαίνουνε στο κάστρο του, τους κάνουνε τη χάρη 
 κι αλλάζουνε τα ιερά, αλλάζουν τους ναούς τους 
 τα δώρα τα ρωµαϊκά φέρνουνε στους θεούς τους. 
 Καινούρια αναθήµατα, αγάλµατα, οικίες 
 καινούρια ήθη κι έθιµα, νέες καινοτοµίες, 
 το Πελλαδάρι δέχεται ότι καινούριο φτάνει 
2130 όµως κρατάει τα παλιά σαν νυφικό στεφάνι, 
 κρατάει κάθε Ελληνικό, τα άλλα υποµένει 
 γνωρίζει πως η λευτεριά κάπου το περιµένει, 
 κι αν στο κάστρο πράγµατα προσώρας τα αλλάζουν  
 θα έρθουν µέρες όµορφες που πια δε θα πειράζουν, 
 αν κάποια ξένη επιγραφή99 κει µέσα συναντήσεις 
 θα είναι ξένη και γι’ αυτούς, άστηνε µη την σβήσεις, 
 για να θυµίζει ότι εδώ ήρθαν κι άλλοι ανθρώποι 
 έζησαν και µεγάλωσαν και ίσως ήταν πρώτοι, 
 λίγοι γινήκαν Έλληνες οι πιο πολλοί τους ‘φύγαν  
2140 κι από εκεί που ήρθανε πάλι εκεί επήγαν. 

                                                                                                                         
98 Πελλαδάρι. Βρισκόταν µεταξύ της Προύσας και του παραθαλάσσιου χωριού Ελιγµοί της Προποντί-
δας, κοντά στα Μουδανιά. Κατά το 14ο αιώνα ανήκε στο βακούφι του σουλτάνου Ορχάν (Ο Ορχάν, 
τουρκ. Orhan Gazi, 1288-1360, ήταν σουλτάνος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας). Ο πληθυσµός 
του οικισµού αποτελούνταν αποκλειστικά από ελληνορθόδοξους, µία εκκλησία τους των Ταξιαρχών είχε 
ηµεροµηνία κτίσεως το 535 µ.Χ. Η βασική παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων ήταν η σηροτροφία 
και δευτερευόντως η ελαιουργία και η αµπελουργία.  Στη συνέχεια, προστέθηκε πληθυσµός που µετα-
φέρθηκε βίαια από την περιοχή της Πελοποννήσου από τους Τούρκους στον νέο τους τόπο, µετά την 
κατάκτησή της Πελοποννήσου (τον 15ου αιώνα, 1458-1460, δηλαδή µετά την κατάκτηση του ∆εσποτά-
του του Μωριά). Το Πελλαδάρι προϋπήρχε και πριν από αυτήν τη µετανάστευση. Ίσως να έχει σχέση 
µε την αρχαία Απάµεια που πολλοί ταυτίζουν µε τους Βυζαντινούς Ηλίου Βωµούς (Ελιγµούς). 
99 Στον ιστότοπο http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article bch_0007-
4217_1900_num_24_1_3421  αναφέρεται: 
12. Παλλαδάρι (Filadar) 3 ώρες από την Προύσα. Υπάρχει µικρή επιτύµβια στήλη. ∆είχνει δεξιά ένα 
άνθρωπο καθιστό σε θρόνο που κοιτάζει προς τ' αριστερά. Μπροστά του η γυναίκα του και αριστερά 
ένα παιδί µπροστά σ’ ένα κυκλικό τραπέζι. Από κάτω είναι η επιγραφή: 

  
Ο νοµικός δεν είναι υπάλληλος, αλλά δίνει συµβουλές στην πόλη όποτε του ζητηθεί. Οι γνώσεις του, 
του επιτρέπουν να παίρνει διάφορες κοινωνικές θέσεις.  
Τα παραπάνω βρέθηκαν από Γάλλο αρχαιολόγο το 1893, πράγµα που σηµαίνει ότι υπήρχαν στοιχεία του 
κάστρου έστω και αν ήταν κατεστραµµένο. Το 1899 δεν υπήρχαν. 
Η επιγραφή αυτή (Λατινικά και Ελληνικά) στο κάστρο του Πελλαδαρίου ανάγεται στο 2ο µ.Χ. αιώνα και 
στη Ρωµαϊκή κυριαρχία.  
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 Υπήρξανε και άνθρωποι π’ αγάπησαν τον τόπο 
 του δώσανε προνόµια µε το δικό τους τρόπο, 
 αλλάξανε τ’ ονόµατα και ‘φεραν τα παλιά τους 
 σβήσανε τα αλλότρια και είπαν τα δικά τους, 
 Η Προυσιάδα έγινε Κίος100 όπως και ήταν 
 Ελέκοσµοι η Απάµεια όπως και ξαναήταν, 
 το Πελλαδάρι κράτησε το όνοµα σαν άστρο 
 για να θυµίζει το κακό που χτύπησε το κάστρο, 
 ίσως και σαν ανάµνηση του Μέγα Μακεδόνα 
2150 που άφησε το στίγµα του τον περασµέν’ αιώνα. 
 Καθένας απ’ τους διάδοχους ήθελε να κρατήσει 
 αυτό που ο Αλέξανδρος είχε δηµιουργήσει,  
 αρχίσανε διχόνοιες και έριδες ξεσπάσαν 
 η χώρα του µοιράστηκε, τα µίση δεν περάσαν, 
 κι ενώ όλοι πορεύονται στην πράξη χωρισµένοι 
 διαλύουν ότι χτίστηκε σαν ήταν ενωµένοι, 
 και προσπαθούν να κρατηθούν να σώσουνε τις κτήσεις 
 να κάνουνε Ελληνικές όλες τις κατακτήσεις. 
 Οι Σελευκίδες101 διάδοχοι διεκδικούν για χρήση 

                                                 
100 Η Κίος υποταγµένη στους Ρωµαίους έτυχε καθεστώτος αυτονόµου πολιτείας µε εποπτεία Ρωµαίου 
υπάτου. ∆ιατήρησε τον ελληνικό χαρακτήρα , το εµπόριο, τις τέχνες και τα γράµµατα (οµοίως η Κύζικος 
η Μύρλεια, το Βρύλειο, το Πελλαδάρι και η Απάµεια). Η περιοχή έγινε η πιο αγαπητή για τον παραθερι-
σµό των Ρωµαίων αρχόντων. Επιφανείς φιλόσοφοι της Κίου όπως ο Ασκληπιάδης και ο Φλάβιος Άρχιπ-
πος, µε κάθε τρόπο κατόρθωναν να εξασφαλίζουν προνόµια υπέρ της Κίου και να αποκαταστήσουν το 
όνοµα της πόλης από Προυσία (Προυσιάδα) σε Κίο. 
101 Ακολούθησε µια δύσκολη και ταραγµένη περίοδος κατά την Ελληνιστική περίοδο κατά τη διάρκεια 
της οποίας οι Σελευκίδες, διάδοχοι του Αλέξανδρου διεκδίκησαν τη Μ. Ασία µε αποτέλεσµα να δηµι-
ουργηθούν τα νέα βασίλεια του Πόντου, της Βιθυνίας, της Καππαδοκίας, της Περγάµου και της 
Κιλικίας, όπως και το κελτικό βασίλειο της Γαλατίας (280 π.Χ.), αποτέλεσµα των πολεµικών περιπε-
τειών µε τους Γαλάτες επιδροµείς στη Μ. Ασία. Οι επόµενοι επτά περίπου αιώνες έφεραν και την 
ιδιαίτερη σφραγίδα του κελτικού πολιτισµού. 
Η ελληνική τέχνη, που ήδη είχε ανθίσει µε τρόπο θαυµαστό στα ιωνικά νησιά, στα κέντρα της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας και στη νότια Μ. Ασία ανανεώθηκε στο ορεινό βασίλειο της Περγάµου υπό τη δια-
κυβέρνηση των Ατταλιδών. Ακολούθησαν οι πόλεµοι µε τη δηµοκρατική Ρώµη (190-63 π.Χ.), που 
τελείωσαν µε την ήττα και το θάνατο του µεγάλου Μιθριδάτη ΣΤ΄, (Ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ Ευπάτωρ 
∆ιόνυσος (132 π.Χ. Αµάσεια - 63 π.Χ. Παντικάπαιον) ήταν βασιλέας του Βασιλείου του Πόντου από 
το 120 έως το 63 π.Χ. Άτοµο µε ελληνοπερσική παιδεία, έµεινε στην ιστορία ως ένας από τους πλέ-
ον επιτυχηµένους αντιπάλους των επεκτατικών βλέψεων των Ρωµαίων της ύστερης περιόδου της 
ρωµαϊκής δηµοκρατίας.) του "Ανατολίτη υπερασπιστή της ελληνικής ελευθερίας", ενώ ο Πόντος και 
η Βιθυνία στις βόρειες ακτές της Μαύρης Θάλασσας απειλούνταν διαρκώς από τις εξ ανατολών επι-
δροµές. Γενικά οι πρώτοι τρεις αιώνες της Ρωµαϊκής διακυβέρνησης ήταν περίοδος ειρήνης και ευη-
µερίας για την ευρύτερη περιοχή της Μ. Ασίας. Τούτη την περίοδο ειρήνης ακολούθησαν τρεις αιώ-
νες περίπου πολέµων της ανατολικής ρωµαϊκής αυτοκρατορίας µε την Περσία. 
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2160 χώρες που ο Αλέξανδρος πρώτος τις είχε κτίσει, 
 έτσι η ζάλη της αρχής που στα µυαλά τους φτάνει 
 διαλύει γοργά τη χώρα τους κοµµάτια τήνε κάνει, 
 βασίλεια ‘πό το θέλω τους ευθύς δηµιουργούνται 
 κι ότι εγίνανε παλιά αµέσως καταργούνται, 
 του Πόντου και της Πέργαµου και της Καπαδοκίας 
 της Βιθυνίας βόρεια, Κέλτες της Γαλατίας 
 της Κιλικίας νότια οι νέες εξουσίες 
 π’ ιδρύθηκαν και έφτιαξαν δικές τους επαρχίες. 
 Απ’ τα βασίλεια αυτά, λαµπρή η Βιθυνία  
2170 µεγάλωσε, κατέκτησε, απλώθηκε, απ’ την Τροία 
 µέχρι τις πόλεις που έλεγχε ο άρχοντας του Πόντου  
 και της ξηράς βασίλειο έγινε και του πόντου,   
 πόλεις102 είχε στη θάλασσα και στην ξηρά τα κάστρα 
 στολίδια στην ακτογραµµή και λαµπερά σαν άστρα, 

                                                                                                                         
Ηγεµόνες της Βιθυνίας ήταν ο Βοτείρας, ο Βας, ο Ζιποίτης Α΄, ο Νικοµήδης Α' (ο Φιλέλληνας) (278 
- 250 π.Χ.) ο Ζιποίτης Β΄, . ο Ζιαήλας (250 - 228 π.Χ.), γιος του Νικοµήδους, ο Προυσίας Α' (ο 
Χωλός) (228 - 180 π.Χ.) γιος του Ζιαήλα, ο Προυσίας Β' (ο Κυνηγός) (180 - 149 π.Χ.), ο Νικοµήδης 
Β' (Επιφανής) (149 - 91 π.Χ.), ο Νικοµήδης Γ' (Ευεργέτης) (91 -74 π.Χ.), ο Νικοµήδης ∆΄ (Φιλοπά-
τωρ), ο Σωκράτης ο Χριστός. 
Στή Βιθυνία κατ’ αρχάς οι δώδεκα “Πολιτείες” κατά τον Πλίνιο (Α΄ αι.) και τον γεωγράφο Πτολε-
µαίο (Β΄ αι.) ήσαν: Νικοµήδεια, Νίκαια, Απάµεια, Μύρλεια, Κίος - Προυσιάς, Καισάρεια - Γερµανική, 
Προύσα επί Ολύµπου, Γορδίου Κώµη - Ίουλιούπολις, Καλχηδών, Κρήτεια - Φλαβιούπολις, Προυσιάς 
προς Ύπίφ, ∆ασκύλειον, Βιθύνιον - Κλαυδιούπολις. Το Κοινόν των Βιθυνών χαρακτηρίζεται από τις 
συνεχείς προστριβές των πόλεων του. Αρχικά οί συνελεύσεις συγκαλούνταν µόνο στη Νικοµήδεια. 
Λίγο µετά την ίδρυση ναού αυτοκρατορικής λατρείας στήν Πέργαµο, ό Οκταβιανός επέτρεψε και 
στους Βιθυνούς να κάµουν το ίδιο. Έδρα τού Κοινού και του Άρχιερέως ήταν ή Νικοµήδεια. Επαρχια-
κοί αγώνες όµως επιτράπηκε νά οργανώνονται και στη Νίκαια. Μαζί µε το Κοινόν τού Πόντου, πού 
έδρευε στη Νεοκαισάρεια, έκοβαν νοµίσµατα, συχνά δε ό Βιθυνάρχης συνέπιπτε µε τον Ποντάρχη. Η 
λατρεία τής Θεάς Ρώµης και του Αυγούστου από τούς Ρωµαίους τής Εφέσου και τής Νικαίας, γρήγο-
ρα επεκτάθηκε και στους Έλληνες µε πρωτοβουλία των Κοινών. Η ίδρυση Ναού στη Νικοµήδεια 
δυσαρέστησε την αντίζηλό της Νίκαια πού πέτυχε επί Νέρωνος να διεξάγονται και σ’ αυτήν οι συν-
δεόµενοι µε την αυτοκρατορική λατρεία πεντετηρικοί αγώνες. Τον 3ο αι. µ.Χ. το προνόµιο επεκτάθη-
κε στην Ίουλιόπολη και στην Ηράκλεια πού είχαν ήδη Σεβαστεία αυτοκρατορικής λατρείας. 
102 Πόλεις στη Βιθυνία. Νικοµήδεια (πρώην Αστακός, την οποίαν κατέσκαψε ο Λυσίµαχος και ανοι-
κοδόµησε ο Ζιποίτης, υιός του Βα, ντόπιου βασιλιά και ονοµάστηκε Νικοµήδεια από του 
τον Νικοµήδη). Νίκαια (πρώην Αντιγόνεια, την οποία είχε ιδρύσει ο Αντίγονος και αργότερα 
ο Λυσίµαχος µετονόµασε προς τιµήν µιας εκ των συζύγων του). Προυσιάς η παρ’ Ολύµπω. (η ονοµα-
στή Προύσα). Απάµεια, Βρύλειον, Μύρλεια, Προυσιάς  (Κίος), Αντιγόνεια η προς το ∆ασκύλιον, Αντι-
γόνεια (άλλη πόλις την οποία ο γεωγράφος Στέφανος ονοµάζει φρούριον της Κυζικηνής), Νικοµήδει-
ον, Ζιποίτιον, Επιφάνεια. 
Τόσο πολύ συνοικειώθηκαν οι βασιλείς της Βιθυνίας µε τους Έλληνες, ώστε µετά από πολλά χρόνια 
ξεχάστηκε η βάρβαρη καταγωγή τους και οι χρονογράφοι τους έλεγαν όντως, "εκ του γένους των 
Μακεδόνων". 
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 παρέµειναν αυτόνοµες µε τους δικούς τους όρους 
 αφού είχανε συνέπεια και πλήρωναν τους φόρους  
 και στους Ρωµαίους άνθισαν πάλι αυτές οι πόλεις  
 προόδεψαν, αυγάτισαν και ‘γιναν µητροπόλεις. 
 Τα χρόνια εκείνα άνθισε µια κοσµοθεωρία 
2180 την είπανε Χριστιανισµό και γράφτηκαν βιβλία103 
 λόγοι ακούστηκαν πολλοί, χύθηκαν σαν ποτάµια 
 τον κόσµο πληµµυρίσανε άνοιξαν τα ουράνια, 
 αγάπη απλώθηκε στη γη, στον κόσµο τον καινούριο 
 αυτό που µέσα κρύβονταν στον άγνωστο, στον ούριο, 
 απλώθηκε σαν χείµαρρος, το διάβα του ποτίζει 
 η αγάπη όλους κυβερνά, νέα ζωή αρχίζει104, 
 µα οι Ρωµαίοι βλέποντας την αλλαγή που φθάνει 
 νοµίζουν ότι χάνουνε γι αυτούς κάθε λιµάνι, 
 έτσι αρχίζουν τους διωγµούς τις βίαιες σφαγές τους 

                                                 
103 Ο Γάιος Πλίνιος Καικίλιος, γνωστότερος ως Πλίνιος ο Νεότερος (61/62-113 µ..Χ.) (Plinius 
Secundus), ήταν Ρωµαίος κρατικός αξιωµατούχος, δικηγόρος, ποιητής, πεζογράφος και φυσικός 
φιλόσοφος. Ήταν ανιψιός του Πλίνιου του Πρεσβύτερου, ο οποίος συµµετείχε στην ανατροφή του. 
Έγραψε ποίηση, ρητορικούς λόγους και επιστολές προς δηµοσίευση, ένα νέο, υποκειµενικό είδος µη 
µυθοπλαστικού πεζού λόγου. Μετά από µία πολύχρονη πολιτική καριέρα και ανέλιξη στα κρατικά 
αξιώµατα, το 110 µ.Χ. διορίστηκε "πρέσβης" του Αυτοκράτορα στη Βιθυνία και το 112 µ.Χ., από επι-
στολές που έγραψε και αναφορές που έστειλε σε προϊσταµένους του, σώζονται αναφορές για τους 
χριστιανούς της Βιθυνίας. Ήταν η εποχή που εξαπλωνόταν η νέα θρησκεία και ο Πλίνιος διεξήγαγε 
ανακρίσεις και έρευνες. Ήταν αυτόπτης µάρτυρας της έκρηξης του Βεζούβιου, το 79 µ.Χ. όταν κατα-
στράφηκε η Ποµπηία και η µαρτυρία του διασώθηκε σε δύο επιστολές του. 
Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Πλίνιου η περιοχή της Βιθυνίας είχε πολλούς Χριστιανούς, οι οποίοι δε 
ζούσαν µόνο στα αστικά κέντρα αλλά και στις κώµες και τους αγρούς. Το πολύ πλήθος αυτό των 
Χριστιανών ίσως είναι σχήµα υπερβολής και χρησιµοποιήθηκε από τον Πλίνιο προκειµένου να πετύ-
χει το σκοπό του, να οδηγήσει τον αυτοκράτορα σε αποφάσεις που θα είχαν το στοιχείο της επιείκει-
ας και της κατανόησης απέναντι στους Χριστιανούς. ∆εν µπορεί βεβαίως να λεχθεί ότι ο Πλίνιος 
ήταν Χριστιανός, ήταν όµως ένας αξιωµατούχος προικισµένος µε ικανό αισθητήριο και αλάνθαστη 
κρίση, που µπορούσε να συλλαµβάνει την ουσία των προβληµάτων και να την εκθέτει µε µεθοδικότη-
τα. Στην περιοχή της Βιθυνίας υπήρχαν ασφαλώς αρκετοί Χριστιανοί την εποχή του Πλίνιου. Αυτοί 
στα µάτια του οποιουδήποτε Ρωµαίου Εθνικού φαίνονταν ακόµη περισσότεροι, αφού ήταν οργανωµέ-
νοι, τους διέκρινε ο ενθουσιασµός, συµµετείχαν στις διάφορες εκδηλώσεις και έτσι έδιναν κάθε στιγ-
µή το στίγµα της παρουσίας τους και της ιδιότητας τους. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν την ίδια 
εποχή άθεοι (Επικούρειοι), ειδωλολάτρες αδιάφοροι και Εβραίοι.  
104 Από τις αρχές του β' αιώνα (112 µ.Χ.), ο χριστιανισµός γνώρισε τόση µεγάλη διάδοση στην περιο-
χή της Βιθυνίας (την περιοχή επισκέφθηκε και ο Απόστολος Πέτρος), ώστε ο Ρωµαίος διοικητής 
Πλίνιος ζήτησε από τον αυτοκράτορα Τραϊανό οδηγίες για την αντιµετώπιση των άπειρων χριστια-
νών. Όλη η Προποντίδα και η Κίος έδωσαν  φόρο αίµατος στους διωγµούς κατά των χριστιανών. Με 
την ίδρυση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και την ανακήρυξη του χριστιανισµού ως επίσηµης θρη-
σκείας, η Κίος αποκτά αρχιεπισκοπή µε αρχιεπίσκοπο τον Κύριλλο που συµµετέχει στην Α' Οικουµε-
νική σύνοδο στην Νίκαια της Βιθυνίας το 325 µ.Χ. κατά του Αρείου. 
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2190 όλους τους εξαπονδρισµούς π’ οι άνοµες ορδές τους, 
 ξεχύθηκαν να κάνουνε στους άµοιρους ανθρώπους 
 καίγοντας και ρηµάζοντας σπίτια, ναούς και τόπους 
 τόσ’ αγριάδα και θυµό ο κόσµος πρωτονιώθει 
 ροµφαίες έχουν στην ψυχή και η καρδιά ‘πυρώθει 
 καταστροφές και συµφορές η πρώτη επιθυµία  
 τους χριστιανούς να σφάξουνε χωρίς καµιά αιτία, 
 εάν µπορούσε ο άνθρωπος όχλους να κουµαντάρει 
 θα ήτανε ο δυνατός κι απ’ όλους θα ‘χε πάρει, 
 τη δύναµη της θέλησης και της δηµιουργίας 
2200 και θα ‘χε θάψει στα βαθιά όνειρα εξουσίας. 
 Σταυροί, λιοντάρια, κρέµασµα, αρένες και σφαγεία 
 ήτανε το αποτίµηµα στη νέα τη θρησκεία, 
 µυριάδες ήταν οι νεκροί, µυριάδες κι οι διωγµένοι 
 αµέτρητοι, ατέλειωτοι οι εξαπονδρισµένοι, 
 η πίστη στερεώνεται, φυτρώνει στην ψυχή τους 
 δεν λογαριάζουν τίποτα και δίνουν τη ζωή τους, 
 για του Χριστού το σταύρωµα το αίµα τους το χύνουν 
 στην εκκλησία του Θεού το είναι τους το δίνουν. 
 Η Βιθυνία105 ήτανε πρώτη από τους τόπους 
2210 που δέχθηκε τους χριστιανούς, τους άγιους ανθρώπους, 
 στη γη της όπου πέρασαν διδάξανε στον πλήθος 
 ο Πέτρος106 ο Απόστολος κι ο Παύλος που µε ήθος 
 κήρυξαν το ευαγγέλιο και χριστιανούς βαφτίσαν 

                                                 
105 Τα τίµια δώρα των µάγων ήταν χρυσός (28 πλακίδια µήκους 7 εκ. και πλάτους 5 εκ. περίπου δια-
φόρων σχηµάτων µε καλλιτεχνικά σχέδια, λίβανος (το γνωστό θυµίαµα) και σµύρνα (µία ρητίνη) 60 
περίπου σφαιρίδια ανακατεµένα µεταξύ τους και µεγέθους όσο µια ελιά. Η ίδια η Παναγία παρέδωσε 
τα δώρα αυτά στην εκκλησία της Ιερουσαλήµ πριν την κοίµησή της. Ο αυτοκράτορας Αρκάδιος τα 
µετέφερε στην Κωνσταντινούπολη και φυλάχτηκαν µέχρι το 1204 µ.Χ. Μετά φυλάγονταν σε διάφορα 
µέρη. Για ένα διάστηµα 60 χρόνων µεταφέρθηκαν στη Νίκαια της Βιθυνίας. Ξαναεπέστρεψαν στην 
Κωνσταντινούπολη µέχρι την πτώση της το 1453 µ.Χ. Από τα χέρια των κατακτητών τα έσωσε η 
µητριά του Μωάµεθ, ήταν χριστιανή και λέγονταν Μάρω, η οποία τα παρέδωσε στη µονή του Αγίου 
Παύλου στο Άγιο όρος όπου και φυλάσσονται µέχρι σήµερα. 
106 Τρίτη αποστολική περιοδεία Αποστόλου Παύλου 52 ή 53-57 µ.Χ.: Αντιόχεια, Γαλατία, δυτική 
Βιθυνία, Φρυγία, Έφεσος (3ετής παραµονή), Τρωάδα, Μακεδονία, ∆αλµατία, Κόρινθος, Φίλιπποι, 
Τρωάδα, Άσσος, Μιτυλήνη, Σάµος, Μίλητος, Κως, Ρόδος, Πάταρα, Τύρος, Πτολεµαΐδα, Καισαρεία, 
Ιεροσόλυµα  
Ο Ευσέβιος, που χρησιµοποιεί στην περίπτωση αυτή τον Ωριγένη, αναφέρει ότι ο Πέτρος κήρυξε το 
Ευαγγέλιο στους Ιουδαίους της διασποράς, στον Πόντο, τη Γαλατία, τη Βιθυνία, την Καππαδοκία και 
την Ασία (Εκκλησιαστική Ιστορία, 3,1. 4,2). Στη Ρώµη, όπου ίδρυσε την Αποστολική Έδρα, ο Πέτρος 
µαρτύρησε στις 13 Οκτωβρίου, 64 µ.Χ. στο Ιπποδρόµιο του Νέρωνα. 
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 κι απ’ τους Ρωµαίους διώχτηκαν και σαν πουλιά σκορπίσαν, 
 µα µε το χρόνο στάθηκαν, πληθύνανε, στεριώσαν  
 και την αγάπη στο Χριστό µε αίµα την πληρώσαν. 
 Απάµεια και Βρύλειο η Κιός οι Προυσιάδες 
 το Πελλαδάρι, η Μύρλεια, σαν αναµµένες δάδες, 
 προόδευαν, µεγάλωναν, βασίλισσες µε στέµµα 
2220 δώσανε στον Χριστιανισµό ποτάµι από το αίµα 
 π’ όλος ο κόσµος έδωσε στη νέα εκκλησία 
 που ο Χριστός φανέρωσε και έγινε θρησκεία, 
 οι πόλεις τούτες έγιναν αναψυχής στασίδια 
 τόποι ξεκούρασης, γλεντιού και της ψυχής στολίδια, 
 πολύς ο κόσµος π’ έρχονταν κι εδώ ξεκουραζόνταν 
 κι αυγάτιζε ο πλούτος τους και πάντα µοιραζόνταν 
 όλοι τους ότι κέρδιζαν στον τόπο ή στα ξένα 
 όπου εµπορευόντανε αυτά που ‘ταν φερµένα, 
 από ταξίδια στεριανά, θαλασσινά µεγάλα 
2230 από αυτά που σπέρνανε στη γη τους κι από άλλα, 
 π’ αγόραζαν από λαούς που ήτανε κοντά τους 
 ή που τα έφερναν αυτοί, πραµάτειες ή δικά τους. 
 Οι πόλεµοι δεν σταµατούν κι όλο και πλησιάζουν 
 όµως οι πόλεις λεύτερες µόνο µπροστά κοιτάζουν, 
 κι όταν η Ρώµη έρχεται κατακτητής δικός τους  
 πάλι µένουν ελεύθεροι γιατί το ριζικό τους 
 είναι να γράψουνε αυτοί δική τους ιστορία 
 µέσα από τη χώρα τους ή µέσα από τα πλοία 
 κι όταν πρωτεύουσα έγινε στο τµήµα Βιθυνίας107  

                                                 
107 Όταν ο ∆ιοκλητιανός το 293 χώρισε διοικητικά την Αυτοκρατορία σε 4 τµήµατα όρισε ως πρω-
τεύουσες για το ένα τµήµα την πόλη Τρεβήρους στην Γαλατία, για το δεύτερο τµήµα την Νικοµήδεια 
της Βιθυνίας, για το τρίτο τµήµα το Σίρµιο στα Βαλκάνια και για το τέταρτο τµήµα που περιλάµβανε 
την Ιταλία δεν όρισε πρωτεύουσα την Ρώµη αλλά τα Μεδιόλανα, δηλαδή το σηµερινό Μιλάνο. Αξίζει 
εδώ να σχολιάσουµε δύο γεγονότα: 
Ο ίδιος ο ∆ιοκλητιανός ανέλαβε το τµήµα που είχε πρωτεύουσα την Νικοµήδεια της Βιθυνίας, µια 
πόλη που είναι σχεδόν απέναντι από την Κωνσταντινούπολη η οποία δεν είχε κτιστεί την εποχή του 
∆ιοκλητιανού. Το γεγονός πως ο ∆ιοκλητιανός µετακινήθηκε το 293 στην ανατολή σήµαινε ότι το 
κέντρο βάρους της αυτοκρατορίας έτεινε να µετακινηθεί εκεί, γεγονός που πραγµατοποιήθηκε το 
330 µε την κτίση της Κωνσταντινούπολης. Θεωρώντας την πόλη της Ρώµης µη Ελληνικής καταγωγής 
είναι ανεξήγητο γιατί ο ∆ιοκλητιανός µετακινήθηκε τόσο µακριά από την Ιταλία και µάλιστα σε εδάφη 
που κατοικούνταν κυρίως από Έλληνες εκείνη την εποχή, η δε ενέργεια του ∆ιοκλητιανού δεν ήταν 
παρένθεση αλλά µόνο η αρχή, αφού γνώρισε συνέχεια µε την κτίση της Κωνσταντινούπολης. Ο Κων-
σταντίνος µετέφερε το 330 την πρωτεύουσα από την Νικοµήδεια στην Κωνσταντινούπολη και όχι 
από την Ρώµη, όπως πιστεύεται. Ο ∆ιοκλητιανός και όχι ο Κωνσταντίνος είχε κάνει την αρχή όσον 
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2240 η πόλη Νικοµήδεια, η χάραξη πορείας 
 των πόλεων τ’ Ελληνισµού άλλαξε για να γίνουν 
 πιο φιλικές προς τους εχθρούς γιατ’ έπρεπε να µείνουν 
 οι χώρες τους ελεύθερες, αυτόνοµες και πρώτες 
 κι ας καταδυναστεύονταν µε ξένους στρατιώτες. 
 Τη Ρώµη την αφήσανε ήρθαν στη Βιθυνία  
 και έτσι µεταφέρανε όλη την εξουσία, 
 στον τόπο αυτόν που Έλληνες κυρίως κατοικούσαν  
 δείχνει πως επικράτησαν στα µέρη όπου ζούσαν. 
 Η Ρώµη έτσι χώρισε σ’ ανατολή και δύση 
2250 Λατίνοι µένουν δυτικά, και έχει πληµµυρίσει 
 µ’ Έλληνες η Ανατολή κι όλο προχωράνε 
 όλους τους προσεγγίζουνε και όλους τους χωράνε, 
 αν κι έχουνε για αρχηγούς, φιλέλληνες ή ξένους108 
 κι αν τους στρατούς τους, τους τρανούς τους έχουνε φερµένους 
 απ’ άλλους τόπους µακρινούς, ίσως και µισθοφόροι 
 ακόµη κι αν αβάσταχτοι είναι γι αυτούς οι φόροι, 
 αντέχουνε και προχωρούν τον κόσµο τον γεµίζουν 
 σ’ όλους τους τόπους Έλληνες γενούν, τους πληµµυρίζουν, 
 παντού απλώνονται µεστά τα γράµµατα κι οι τέχνες 
2260 όλους τους διασκεδάζουνε Έλληνες καλλιτέχνες, 

                                                                                                                         
αφορά την στέρηση της ιδιότητας της πρωτεύουσας από την πόλη της Ρώµης. Από το 293 η Ρώµη 
έπαυσε να είναι πρωτεύουσα της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας και κατέστη επαρχία της. Η Νικοµήδεια 
µάλιστα βρισκόταν κοντά στην Τροία και στην ∆άρδανο γεγονός που θα έπαιξε ρόλο στην θεσµική 
αποδοχή της επιλογής του ∆ιοκλητιανού. 
108 Ο Νικοµήδης Γ' είχε ήδη έναν νόµιµο γιο από τη σύζυγό του, την Αριστονίκη, ο οποίος βασίλεψε 
αργότερα µε το όνοµα Νικοµήδης ο Φιλοπάτωρ. Ωστόσο απέκτησε κι έναν γιο ακόµη, το Σωκράτη, 
από την παλλακίδα του, την Αγνή. Γύρω στο 94 π.Χ. ο Νικοµήδης έστειλε την Αγνή και το γιο της 
στην Κύζικο, την ιδιαίτερή της πατρίδα, µαζί µε 500 τάλαντα για την ανατροφή του.  
Αργότερα ο Σωκράτης έγινε δεκτός µε τιµές από το βασιλιά του Πόντου, Μιθριδάτη τον Ευπάτορα, ο 
οποίος επωφθαλµιούσε τα εδάφη της Βιθυνίας. Ο Μιθριδάτης του έδωσε το τιµητικό όνοµα «ο Χρι-
στός». Ο Σωκράτης µετέβη κατόπιν στη Ρώµη προκειµένου να διεκδικήσει το θρόνο της Βιθυνίας. 
Όταν οι προσπάθειές του αποδείχτηκαν άκαρπες, ντροπιασµένος δεν επέστρεψε στο Μιθριδάτη, 
αλλά κατέφυγε στην Εύβοια, στο σπίτι κάποιου Κορνηλίου, Ρωµαίου από την τάξη των ιππέων.  
Όταν οι Ρωµαίοι διέταξαν το Μιθριδάτη να επιστρέψει την Καππαδοκία στον Αριοβαρζάνη Α' το Φι-
λορωµαίο, ο οποίος είχε κάνει προσφυγή σε εκείνους, ο βασιλιάς υπάκουσε τη διαταγή, ωστόσο διέ-
θεσε στο Σωκράτη ένα στρατό, µε τον οποίο ο τελευταίος πήρε στα χέρια του την εξουσία της Βιθυ-
νίας από το Νικοµήδη το Φιλοπάτορα, που ήταν ο εκλεκτός των Ρωµαίων. Τα γεγονότα αυτά έλαβαν 
χώρα γύρω στο 92 µε 90 π.Χ. 
Ωστόσο, η Ρώµη αντέδρασε και αρνήθηκε να δεχτεί την παρουσία του Σωκράτη στο θρόνο. Την περί-
οδο που βρισκόταν σε διαπραγµατεύσεις µε το Μιθριδάτη, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το θέµα, 
µε αποτέλεσµα ο Μιθριδάτης να φροντίσει ο ίδιος για την εξόντωση του πρώην ευνοουµένου του, 
προκειµένου να τους εξευµενίσει.  
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 γεµίζουν όλα Ελληνισµό κι έτσι προχωράνε 
 γιατ’ όλοι οι υπόλοιποι σαν Έλληνες περνάνε 
 σαν Έλληνες συνέρχονται, σαν Έλληνες µιλάνε, 
 σαν Έλληνες δουλεύουνε, σαν Έλληνες γλεντάνε. 
 Με κλήρο που του έλαχε, στα χρόνια της θυσίας 
 «εις πάσαν την παράλιον χώραν της Βιθυνίας», 
 έφτασε διωκόµενος και κήρυξε ιδέας   
 ο µαθητής του Ιησού, Πρωτόκλητος Ανδρέας,109  
 οι Χριστιανοί πληθύνανε και γίνανε µυριάδες 
2270 γεµίσανε τις πόλεις τους, γεµίσαν τις πεδιάδες 
 κάθε χωριό, κάθε βουνό, κάθε γωνιά στον κόσµο 
 εδίδασκε για το Χριστό, µύριζε σαν τον δυόσµο, 
 που µίλησε για αρετή και για αγάπη σ΄ όλους 
 σ’ αυτούς που δεν τον πίστεψαν στέλνει τους Αποστόλους, 
 στέλνει σηµεία που µιλούν στη γης110 κάθε δικό του 

                                                 
109 Μετά την Πεντηκοστή οι Απόστολοι έβαλαν κλήρο και εις τον Ανδρέα έλαχε να κηρύξει στην 
Βιθυνία. Η Βιθυνία ήταν µεγάλη χώρα στην Μ. Ασία. Απλώνονταν από την Μαύρη θάλασσα, τον Βό-
σπορο, την Προποντίδα, τη Γαλατία πού είναι η σηµερινή Άγκυρα, τη Φρυγία, Παφλαγονία:. Επίσης 
έπρεπε να κηρύξει στη Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία και Νότιο Ελλάδα. Ο χώρος µεγάλος, οι εκτά-
σεις απέραντες και τα µέσα µετακίνησης ανύπαρκτα την εποχή εκείνη. Τα ταξίδια γίνονταν µε τα 
πόδια και µε τα ζώα.  
Είναι αδύνατον να περιγράψει κανείς όλες τις οδοιπορίες και τους πειρασµούς πού συναντούσε σε 
κάθε τόπο. Είναι αδύνατον να διηγηθεί τις διδαχές, τις θεραπείες, τις στερήσεις, τους καταδιωγ-
µούς, τα βάσανα του Αγ. Ανδρέου. Μετέβη στην Αµισό και αργότερα στη Νίκαια. Εκεί κήρυττε τον 
Χριστό και βάπτιζε Χριστιανούς. Εν συνεχεία µετέβη στη Χαλκηδόνα, στην Προποντίδα, στο Σκού-
ταρι της Κωνσταντινουπόλεως έως τα Νεόκαστρα. Από εκεί µετέβη στην Ποντοηράκλεια και την 
Αµάστριδα. Ήσαν κι αυτές πόλεις της Βιθυνίας. Σ’ όλα αυτά τα µέρη δίδασκε, βάφτιζε και τους χει-
ροτονούσε ιερείς για να τους εξυπηρετούν, στα Μυστήρια, στον αγιασµό τους και στο κήρυγµα. 
Ανδρέας ο Απόστολος, ο πρωτόκλητος και αδελφός Πέτρου, εις πάσαν την παράλιον Βιθυνίας τε και 
Πόντου και Αρµενίας τον Χριστόν κηρύξας, και υποστρέψας δια του Πόντου και Βυζαντίδος, κατήλ-
θε µέχρι της Ελλάδος και εν Πάτραις της Αχαΐας υπό Αιγεάτου σταυρωθείς, τελειούται. 
110 Πλίνιος: Αναντίρρητα σπουδαιότατη είναι µία επιστολή, που συνέγραψε προς τον Τραϊανό γύρω 
στο 112 µ.Χ., ο Πλίνιος ο νεότερος, διοικητής της Βιθυνίας και σύγχρονος του Τάκιτου και του Σουε-
τώνιου. (Ρlin. Epist. X, XCVI). Από αυτήν πληροφορούµαστε για την πρόοδο και τις κατακτήσεις τις 
οποίες είχε σηµειώσει η νέα πίστη στην Βιθυνία, 70 περίπου χρόνια από τον θάνατο του Ιησού. Στην 
προσπάθειά του να περισυλλέξει ακριβείς πληροφορίες για τους Χριστιανούς, ο Πλίνιος προέβη σε 
επίµονες έρευνες και ανακρίσεις, τα αποτελέσµατα των οποίων υπέβαλε εγγράφως στον αυτοκράτο-
ρα Τραϊανό µέσω επιστολής. Με την επιστολή αυτή ο αυτοκράτορας πληροφορείται ότι τίποτε το 
αξιόποινο δεν βρέθηκε στους οπαδούς της νεοφανείσης θρησκείας. Απλά µαζεύονταν κατά ορισµένη 
ηµέρα, πριν από την ανατολή του ήλιου, και ανέπεµπαν ύµνους προς τον Χριστό σαν Θεό. Κανείς 
όµως δεν θα µπορούσε να τους κατηγορήσει για έγκληµα, ή για κάποια άλλη αισχρή πράξη ή  απάτη ή 
αθέτηση υποσχέσεως και παραβίαση κάποιας ανειληµµένης υποχρεώσεως. Αυτό που κυρίως παρακί-
νησε τον Ρωµαίο έπαρχο να εξετάσει το πράγµα, ήταν ο πολύ µεγάλος αριθµός των οπαδών της δει-
σιδαιµονίας αυτής. "∆εν απέµεινε, λέει, πόλη ή κόµη ή και αγρός ακόµη, στον οποίο να µη εισέδυσε το 
µόλυσµα αυτής. Οι ναοί των θεών µας ερηµώθηκαν και από µακρό ήδη χρόνο δεν προσφέρονται θυσί-
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 ήρθε και θυσιάστηκε γι’ αυτόν τον ερχοµό του.  
 Κυλούν τα χρόνια κι οι λαοί στη Βιθυνία όλη  
 αντέχουν τον κατακτητή Ρωµαίο, κάθε πόλη 
 δίνει, δικούς της, σιωπηλά αγώνες για να ζήσει 
2280 για τους κατοίκους της αρχές πρεσβεύει να κερδίσει, 
 να διατηρήσει όλ’ αυτά που είχαν καταφέρει 
 οι πρότεροι να πάρουνε και να κρατούν στο χέρι 
 κάθε επιτυχία τους και κάθε τι δικό τους 
 που δεν θα είναι εχθρικό, µονάχα φιλικό τους. 
 Η Κίος και τα Μουδανιά, Απάµεια, Πελλαδάρι 
 έναντι απ’ τη βασίλισσα βρίσκονται και καµάρι 
 το έχουν, που Ελληνική ρίζα τις διακατέχει 
 Ελληνικό το αίµα τους µέσα στις φλέβες τρέχει, 
 Ελληνικά πορεύονται παρόλο π’ άνθρωποί τους 
2290 έχουν άλλη προέλευση και άλλοι οι ταγοί τους, 
 τα πιο πολλά Ελληνικά είναι και πάνε πρώτα 
 οι τέχνες και τα γράµµατα οι γνώσεις που σαν φώτα, 
 σκορπίζονται, διαδίδονται, βρίσκουνε να φυτρώσουν 
 και τους καρπούς απλόχερα σ’ άλλους λαούς να δώσουν, 
 σχολεία όπου γράµµατα Ελληνικά σπουδάζουν 
 τη γλώσσα την Ελληνική όλοι τους την φωνάζουν, 
 νέοι Αργοναύτες ξεκινούν σ’ όλης της γης τα µέρη 
 κι αγωνίζονται όµορφα καθένας τι θα φέρει, 
 καινούριο στην πατρίδα του µεγάλο και ωραίο 
2300 κάτι που θα ‘ναι Ελληνικό έξω απ΄ τον Ρωµαίο, 
 δυνάστη και κατακτητή και ξένο που θα φύγει 
 όταν ξυπνήσ’ ο Ελληνισµός κι η χώρα από λίγη 
 γίνει µεγάλη και τρανή κι όπου θ’ επικρατήσει 
 µόνο ότι είναι Ελληνικό και θα µεγαλουργήσει, 
 η αγάπη κι ο χριστιανισµός το πνεύµα και το ήθος 
 αυτό που θα επικρατεί σε όλο αυτό το πλήθος, 
 λαών ανθρώπων και φυλών που όλοι µαζί θα ζούνε 
 µε µόνη την προσπάθεια Ειρήνη να ποθούνε. 
 Τα πράγµατα αλλάξανε και ήρθαν οι Ρωµαίοι111 

                                                                                                                         
ες σε αυτούς". Η επιστολή του Πλίνιου αποτελεί ιστορική απόδειξη για τον άνθρωπο Χριστό και για 
τη διάδοση της πίστης Του στην εποχή των Αποστόλων. 
111 Κατά την περίοδο της ρωµαϊκής κυριαρχίας, το Βυζάντιο απολάµβανε αρχικά προνόµια ελεύθερης 
πόλης, καθώς διαδραµάτιζε σηµαντικό ρόλο στους αγώνες εναντίον των Θρακών. Ενδεικτικά, ο Κλαύδι-
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2310 ήταν κι αυτοί κατακτητές, ήταν δυνάστες νέοι,  
 και ‘καναν το Βυζάντιο απόµερ’ επαρχία 
 παρόλο που του δώσανε µεγάλ’ αυτονοµία, 
 διαµάχες και διαφορές προκύπτανε και ‘καιγαν 
 και όλα αυτά ξεσπάγανε σ’ αυτούς που δεν εφταίγαν. 
 Αν δεν υπάκουγε κανείς στην αυτοκρατορία 
 και φόρους δεν επλήρωνε ή είχ’ ανησυχία, 
 πολέµους δέχονταν πολλούς, έφτανε η συντέλεια   
 κι ήτανε αναπόφευκτη η µαύρη υποτέλεια, 
 τότε οι Ρωµαίοι έκαιγαν και χτίζανε την πόλη 
2320 την κάνανε ερείπια, µετά γιορτάζαν όλοι, 

γιορτάζανε τη νίκη τους και γύρω αποκαΐδια 
και προσπαθούσανε παντού να κάνουνε τα ίδια, 
υπακοή ζητούσανε και δούλους θεωρούσαν 
όσους υποδουλώνανε και δίπλα τους εζούσαν, 
ήταν όλοι κατώτεροι, υποτελείς στη Ρώµη 
δεν είχαν λόγο πουθενά, ούτε δική τους γνώµη.  

 Στις πόλεις που κυρίευαν ξεσπούσανε διαµάχες 
 στα πόδια τους γινόντουσαν οι πιο µεγάλες µάχες, 
 τα τείχη τους γκρεµίζονταν, µετά ξαναχτιζόταν 

                                                                                                                         
ος εκχώρησε πενταετή ατέλεια, ενώ όπως παραδίδεται από τις επιστολές του Πλίνιου του νεότερου, ο 
Τραϊανός κατάργησε στην περίπτωση του Βυζαντίου εισφορές για την αυτοκρατορική λατρεία. Ωστόσο, 
τα προνόµια αυτά καταργήθηκαν επί αυτοκρατορίας του Βεσπασιανού, ο οποίος υποβίβασε το Βυζάντιο 
στο επίπεδο µιας κοινής ρωµαϊκής επαρχίας. Στα τέλη του 2ου αιώνα, κατά τη διάρκεια του εµφυλίου 
πολέµου µεταξύ του αυτοκράτορα Σεπτίµιου Σεβήρου (β. 193-211) και του διεκδικητή του θρόνου Πε-
σκένιου Νίγηρα, το Βυζάντιο τάχθηκε στο πλευρό του τελευταίου. Ο Σεβήρος προέβη σε συστηµατική 
πολιορκία της πόλης, την οποία τελικά κατέλαβε το 196. Χρειάστηκε τριετής µάχη που συνοδεύτηκε 
από ολοσχερή καταστροφή, σκληρή τιµωρία των κατοίκων, αλλά και διοικητική υποβάθµιση του Βυζα-
ντίου, αφού παραχωρήθηκε στην Πέρινθο. Καθώς η θέση του Βυζαντίου ήταν εµφανώς στρατηγικής 
σηµασίας, ο Σεβήρος προέβη αργότερα σε εκτεταµένη ανοικοδόµηση της πόλης, η οποία ολοκληρώθηκε 
από τον γιο του Αντωνίνο, υψώνοντας νέα τείχη που διπλασίασαν την έκτασή της, ενώ εκχώρησε επί-
σης προνόµια που ο ίδιος είχε παλαιότερα αφαιρέσει. Μεταξύ των σηµαντικότερων κτισµάτων συγκατα-
λέγονται τα λουτρά στο ιερό του ναού του ∆ιός, που ονοµάστηκαν «Ζεύξιππον», θέατρο και 
ιπποδρόµιο, ενώ ανακαινίστηκε και το λεγόµενο «Στρατήγιον». Την ίδια περίοδο, η πόλη έλαβε προσω-
ρινά την ονοµασία Augusta Antonina [Αυγούστα Αντονίνα], προς τιµή του γιου τού Σεβήρου. 
Το Βυζάντιο έζησε µια νέα καταστροφή, όταν ο Γαληνός (β. 254-268) κατέστρεψε τις οχυρώσεις της, 
οι οποίες αργότερα κτίστηκαν εκ νέου από τον ∆ιοκλητιανό. Την εποχή αυτή, οι συχνές επιδροµές φυ-
λών, κυρίων των Γότθων, έφεραν το Βυζάντιο αρκετές φορές σε θέση άµυνας, χωρίς ωστόσο να υπο-
στεί σηµαντικό πλήγµα. Εκεί κατέφυγε ο Λικίνιος µετά την ήττα του από τον Κωνσταντίνο Α' στη 
Χρυσούπολη. Ο τελευταίος τον καταδίωξε αναγκάζοντάς τον τελικά να παραδοθεί. Προέβη σε πολιορ-
κία της πόλης, την οποία κατέλαβε τον Σεπτέµβριο του 324. Φαίνεται πως ο Κωνσταντίνος αντιλήφθη-
κε τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα της θέσης του Βυζαντίου, µε αποτέλεσµα να αποφασίσει να µεταφέρει 
εκεί την πρωτεύουσα του. 
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2330 τις πόλεις τις µεγάλωναν, η γη τους µοιραζόταν, 
 κι όλα αυτά αγγίζανε και φτάνανε στους τόπους  
 κύρια στην Κατάβολο112 και σ΄ όλους τους ανθρώπους 
 θαλασσινούς και στεριανούς, που ήτανε παιδιά της 
 και ζούσανε κι αυτοί µαζί όλα τα δράµατά της, 
 ερχόταν οι κατακτητές και παίρνανε το βιός τους 
 παίρνανε τους ανθρώπους της να στέκει ο στρατός τους, 
 γιατί χωρίς πολεµιστές πόλεµο δεν µπορούσαν  
 χωρίς τροφές κι εφόδια τις µάχες δεν κρατούσαν, 
 ‘χαναν οι πόλεις υλικό µα ‘χαναν και ανθρώπους 
2340 και έτσι η Κατάβολος ζώντας µ’ αυτούς τους τρόπους 
 έφθινε και λιγόστευε όταν επολεµούσαν 
 ανάµεσα τους οι εχθροί στον τόπο τους που ζούσαν.  
 Οι πόλεις της Κατάβολου δεινά συχνά δεχόταν 
 γιατί στρατούς αλλοεθνείς στα µέρη υποδεχόταν, 
  τους τάιζε, τους πότιζε κι αυτοί συχνά χτυπούσαν 
 και κλέβανε κι αρπάζανε αυτά που δεν µπορούσαν 
 να ‘ρθουνε µε το µέρος τους χωρίς ν’ ασκήσουν βία, 
 όλα δικά τους να γενούν, δική τους και η λεία 
 µόνο το κάστρο έστεκε αλώβητο καµάρι 
2350 και συνεπώς ανέγγιχτο τ’ ωραίο Πελλαδάρι. 
 Ο κόσµος όµως προχωρεί κι η ρότα του κυλάει 
 όλα διαβαίνουνε εµπρός κει που η ζωή τα πάει, 
 η τετραρχία έρχεται και διοικεί και κρίνει 
 κι από κοντά ή µακριά προβλήµατα αφήνει 
 σήµερα δω η πρωτεύουσα και αύριο µια άλλη 
 Μαξιµιανός-Μεδιόλανο και έρχεται µεγάλη 
 η Νικοµήδεια113 π΄ αρχικά κυρίαρχος εγίνη 

                                                 
112 Νόµισµα της Προυσιάδος (Κίου) του 72 µ.Χ. µε την επιγραφή ΠΡΟΥCΙΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟC 
ΘΑΛΑCCΗΙ.  

 
 



Το Πελλαδάρι στους αιώνες              107 

 µέχρι π’ η βασιλεύουσα πίσω της την αφήνει, 
 η πόλη επεκτείνεται, τα τείχη της αλλάζουν 
2360 άλλη ‘ναι η όψη της, διάφορα της ταιριάζουν, 
 χτίζουν καινούρια κτίρια, αλλιώς την διαµορφώνουν 
 λεύτερη την αφήνουνε µ’ ανθρώπους την φορτώνουν, 
 µεγάλος είν’ ο πληθυσµός, όλους δεν τους χωράει 
 έτσι σε άλλους οικισµούς άκεφα προχωράει, 

                                                                                                                         
113 Το σύστηµα διακυβέρνησης της Τετραρχίας (π. 293-324) χαρακτηρίστηκε, µεταξύ άλλων, από την 
πρακτική της δηµιουργίας τόπων διαµονής του αυτοκράτορα. Οι πόλεις που ιδρύονταν, ή επανιδρύο-
νταν, ως αυτοκρατορικοί τόποι διαµονής συνήθως εξωραΐζονταν και οικοδοµούνταν σε αυτές σηµαντικά 
κτήρια, όπως ανάκτορα, µαυσωλεία ή ιπποδρόµια. Για παράδειγµα, ο αυτοκράτορας Μαξιµιανός (β. 285-
310) κυβέρνησε από το Μεδιόλανο (σηµ. Μιλάνο), ενώ παράλληλα ο ∆ιοκλητιανός είχε ως έδρα τη 
Νικοµήδεια. Ο Κωνσταντίνος επέλεξε το Βυζάντιο, ως πρωτεύουσα, προφανώς αντιλαµβανόµενος τη 
στρατηγική θέση του. Η θεµελίωση της Κωνσταντινούπολης ταυτίστηκε µε την έναρξη ενός πολύ µεγά-
λου πολεοδοµικού εγχειρήµατος, µεγάλης εµβέλειας. Η πόλη επεκτάθηκε, εντάσσοντας στο Βυζάντιο 
έκταση περίπου 5000 στρεµµάτων, σε µεγάλο βαθµό µη οικοδοµηµένη. Παράλληλα, τα νέα τείχη που 
ξεκίνησαν να κτίζονται επί Κωνσταντίνου και αποπερατώθηκαν επί Κωνστάντιου Α' (337-361), προε-
κτείνονταν κατά δεκαπέντε στάδια σε σύγκριση µε τα παλαιότερα τείχη του Σεβήρου. Τα εγκαίνια της 
πόλης τελέστηκαν µε λαµπρότητα στις 11 Μαΐου του 330 και ονοµάστηκαν γενέθλια. Επιθυµώντας να 
πυκνώσουν οι οικισµοί της πόλης, µέχρι το 361 ήταν εξασφαλισµένη η δωρεάν παροχή άρτου στους 
πολίτες που έχτιζαν την κατοικία τους εκεί (panes aedium), ενώ επιπλέον µέτρα πειθαναγκαστικού 
χαρακτήρα εφαρµόζονταν προκειµένου να υποχρεώνονται οι ανάδοχοι εδαφών αυτοκρατορικής ιδιοκτη-
σίας στη Μικρά Ασία να οικοδοµήσουν στην Κωνσταντινούπολη. Επιπλέον, αρκετοί οίκοι παραχωρήθη-
καν σε ανώτερους αξιωµατούχους της αυλής και χρηµατοδοτήθηκαν απευθείας από το αυτοκρατορικό 
θησαυροφυλάκιο. Σύντοµα η πληθυσµιακή ανάπτυξη της πόλης έφτασε σε τέτοιο σηµείο ώστε να καταρ-
γηθούν τα µέτρα που την ευνοούσαν, οδηγώντας παράλληλα σε µεγάλο συνωστισµό ανθρώπων. 
 

 
 

Τοπογραφικός χάρτης της Κωνσταντινούπολης κατά τη βυζαντινή περίοδο. 
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 οι γύρω πόλεις δέχονται µεγάλο κύµα ανθρώπων 
 και η Κατάβολος ανθεί πρώτη µετά των πρώτων, 
 οι πόλεις της αυξάνονται οι κάτοικοι πληθαίνουν 
 τα πλούτη συσσωρεύονται κι όλα αυγαταίνουν, 
 στο Πελλαδάρι στα ψηλά άνοιξη βασιλεύει 
2370 κι ο κόσµος του ολόψυχα µόνο καλό γυρεύει, 
 δουλεύουνε, παράγουνε και τις σοδιές πουλάνε 
 στην Πόλη απ΄ την Απάµεια µε πλοία κουβαλάνε, 
 µε ζώα προϊόντα τους πάνε στην Προυσιάδα 
 τρεις ώρες το ταξίδι τους µέσα σε µια λιακάδα, 
 ή µέσα στην κακοκαιριά, στ’ αγέρι, στους χιονιάδες 
 όπου τους δίνετ’ η χαρά, αυτοί οι δουλευτάδες 
 ν’ απολαµβάνουν τη δουλειά και το κρασί να πίνουν 
 γλυκό κρασί που φτιάχνανε και σ’ άλλους δεν το δίνουν, 
 είχαν αµπέλια όµορφα που βγάζανε “τσαούσι”114 
2380 γιατί ποτίζονταν αργά απ’ το µεγάλο πούσι 

 κι ήταν γλυκό και τραγανό η γεύση του µεθούσε 
 το άρωµα θεσπέσιο που γύρω του σκορπούσε. 
 Πουλούσαν τις σταφίδες τους, φρούτα ‘ποξηραµένα 
 ελιές και ελαιόλαδο που όλα µαζεµένα 
 ήτανε οι πραµάτειες τους, ήτανε η ζωή τους 
 το σήµερα και τ’ αύριο, όλη η δούλεψή τους. 
 Οι κάτοικοι ήταν ήσυχοι, αγρότες µε µεράκι 
 άλλ’ ήτανε οι έµποροι, σε άλλους το σαράκι 
 ν’ αυξήσουνε τα πλούτη τους και να κερδίσουν κι άλλα 
2390 χρυσό να συσσωρεύουνε, σπίτια να ‘χουν µεγάλα, 
 έτσι λοιπόν εµπόριο δεν ξέρανε να κάνουν 
 µεταφορές στις αγορές κάνανε να προκάνουν 
 να φέρνουν το εµπόρευµα µ΄ ασφάλεια, στην ώρα, 
 να µην τους πιάνει το κακό, να µην τους πιάν’ η µπόρα 
 έγκαιρα να προφταίνουνε, τ’ εµπόρευµα να φτάνει 
 στον τόπο όπου έπρεπε, σε πόλη, σε λιµάνι. 
 Ήταν χαρά, ήταν γιορτή, το µάζεµα, ο τρύγος 
 γέλια, τραγούδια και δουλειά, όλα γεµάτα σφρίγος, 
 να µαζευτούν, να φορτωθούν, να φύγουνε, να φτάσουν 

                                                 
114 τσαούσι = ξακουστή ποικιλία σταφυλιού που το καλλιεργούσαν στο Πελλαδάρι και εξάγονταν στην 
Πόλη αλλά και σε πόλεις του Εύξεινου Πόντου και της Κριµαίας. 
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2400 στους τόπους όπου έπρεπε, και πάλι να προφτάσουν, 
 πίσω να ξαναφτάσουνε µε δώρα και προµήθειες 
 τι ο καιρός του έρχεται και πιάνουν οι συνήθειες 
 για την καινούρια τη σπορά, κλάδεµα και αρόσεις 
 ετοιµασίες της αρχής, θα πάρεις και θα δώσεις, 
 καινούρια ώθηση στη γη για να την αναγκάσει 
 να δώσει περισσότερα και πιο ψηλά να φτάσει. 
 Έτσι εξελληνίζονται115 και τείνουνε να φτάσουν 
 πιο Έλληνες να γίνουνε και να τους ξεπεράσουν, 
 και ν’ αναδείξουν άγιους, λόγιους, ιεράρχες  
2410 αγωνιστές, στρατιωτικούς, σοφούς και πατριάρχες, 
 στις τέχνες και στα γράµµατα πάντα µπροστά πηγαίνουν 
 και κάθε τι ανθρώπινο µ΄ αγάπη τ’ οµορφαίνουν, 
 όλα τριγύρω ανθίζουνε σαν άνοιξης κλωνάρια 
 όµορφης κόρης η δροσιά, πόθος για παλικάρια. 
 Οι πόλεις αναπτύσσονται γίνονται κέντρα πλέον 
 οι χριστιανοί πληθύνονται σε πείσµα των αθέων, 

                                                 
115 Το Ανατολικό Ρωµαϊκό Κράτος κληρονόµησε εδάφη πού απλώνονταν από την Αίγυπτο, τη Συρία, 
την Αρµενία, µέχρι τον ποταµό ∆ούναβη και τις ακτές της Ισπανίας. Υπό την πίεση δεκάδων επιδρο-
µέων η αυτοκρατορία συρρικνώθηκε σε κτήσεις οι οποίες παραδοσιακά και από αρχαιοτάτων χρόνων 
κατοικούνταν από Έλληνες, όπως ήταν η Μικρά Ασία, ο Πόντος, η Ρωµυλία, η Θράκη, η Μακε-
δονία, η Ήπειρος, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, η Κύπρος, οι παραδουνάβιες και πα-
ρευξείνιες περιοχές, η Κάτω Ιταλία και η Πελοπόννησος. Τον τελευταίο αιώνα, υπό τον ασφυκτι-
κό κλοιό των Τούρκων, το Βυζάντιο περιορίστηκε στα όρια της Κωνσταντινουπόλεως, στον Μυστρά 
και στην Τραπεζούντα, µέχρι και την πτώση του, στις 29 Μαΐου 1453. 
 Στον τεράστιο χώρο όπου εκτεινόταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ζούσαν διάφοροι λαοί και φύλα: 
Έλληνες, Αρµένιοι, Εβραίοι, Αιγύπτιοι, Σύριοι, Γότθοι, Σλάβοι, Βούλγαροι, Ιλλυριοί, Γαλάτες 
κ.ά.. Έτσι, η ιστορία των πρώτων αιώνων της Ανατολικής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας δεν είναι η ιστο-
ρία µόνο ενός έθνους, αλλά ενός υπερεθνικού κράτους µε αποστολή εξόχως οικουµενική. Ενωτικό 
τους χαρακτηριστικό φυσικά ήταν η χριστιανική πίστη και η ελληνική γλώσσα, η οποία καθιερώθηκε 
από τον 6ο αιώνα, ως η επίσηµη γλώσσα του κράτους.  
Ενώ όµως οι διάφοροι λαοί αποτελούσαν ένα παροδικό και επιπόλαιο στοιχείο, το οποίο όταν απο-
κτούσε εθνική συνείδηση, αποχωρίζονταν βαθµιαία από το βυζαντινό κράτος και δηµιουργούσε το 
δικό του ανεξάρτητο κράτος, όπως ήταν η Βουλγαρία, η Σερβία, η Αρµενία κ.ά, το ελληνικό στοιχείο 
αποκτούσε επίγνωση του εαυτού του και της καταγωγής του και ταυτίζονταν ολοένα και περισ-
σότερο µε το κράτος, που σιγά-σιγά έγινε αµιγώς ελληνικό, όχι µόνο στη γλώσσα και τον πολιτι-
σµό αλλά και στη συνείδηση. Άλλωστε, είναι γεγονός αναγνωρισµένο ότι σε όλους αυτούς τους διαφο-
ρετικούς λαούς είχε αποτυπωθεί η σφραγίδα του ελληνισµού: εκκλησιαστική τους γλώσσα ήταν η 
ελληνική, όπως ελληνική επίσης ήταν η γλώσσα του εµπορίου και των διεθνών συναλλαγών. Μεγάλα 
κέντρα του ελληνισµού ήταν η Κωνσταντινούπολη, η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια, η Έφεσος, η 
Θεσσαλονίκη, που ενίσχυαν και µετέδιδαν συνεχώς τη λάµψη του ελληνικού πνεύµατος. Τους συνε-
κτικούς δεσµούς του κράτους που σφυρηλατούσε η ελληνική πνευµατική ακτινοβολία ενίσχυσε κι 
άλλος ένας σηµαντικός παράγοντας: η Ορθοδοξία, όπως αυτή καθιερώθηκε µετά το σχίσµα της Ανα-
τολικής µε τη ∆υτική Εκκλησία. 
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 ειρηνικά κι ευλαβικά λατρεύουν τον Θεό τους 
 χτίζουν ναούς που γίνονται το σπίτι το δικό τους. 
 Παρόλο που ‘ναι ειρηνική η νέα η θρησκεία 
2420 και του θεού δεν ενοχλεί κανένα η λατρεία, 
 την κατατρέχουνε πολλοί, την κυνηγούνε άλλοι 
 δεν θέλουνε ν’ αναστηθεί να γίνει πιο µεγάλη, 
 φοβούνται ότι θα χάσουνε την όποια εξουσία 
 αφού πρεσβεύει ισότητα η νέα η θρησκεία. 
 Οι άρχοντες που θίγονται γιατί τώρα ξεχνάνε 
 την κάθε καταπίεση που µόνοι τους περνάνε, 
 κι ανακουφίζετ’ ο λαός χωρίς ταλαιπωρία, 
 ελεύθερα θα προχωρά γιατί η εξουσία 
 θα είναι πιο ανθρώπινη, πιο λογική στην πράξη, 
2430 όλοι τους θα ‘ναι λεύτεροι και µια καινούρια τάξη 
 θα έχει η διοίκηση κι έτσι θα προχωράει 
 χωρίς την καταπίεση που τώρα την πατάει. 
 Έτσ’ αρχινούν κυνηγητό µε έλεος κανένα 
 όλα τριγύρω καίγονται και όλα µπερδεµένα 
 µόνο τους στόχο έχουνε να πνίξουν, να σκοτώσουν, 
 ν’ αλλάξουν τα πιστεύω τους, όλους να τους αλώσουν, 
 την πίστη τους προς τον Χριστό γοργά να εξαλείψουν 
 και ότι το χριστιανικό στη γένεση να πνίξουν, 
 αθρόοι είναι οι διωγµοί116 τα πάντα καταστρέφουν 
2440 φωτιές, αθώων αίµατα µόνο τα µίση τρέφουν, 
 ναοί κατεδαφίζονται πέφτουν οι τοίχοι όλοι 
 µη µείνει ίχνος του Χριστού σε κάθε µία πόλη, 
 καίνε στις φλόγες τις γραφές, τα ιερά βιβλία  
 γενούν στη σκέψη τους θεούς και κάθε πολιτεία, 
 πιστεύει µε τον τρόπο αυτό ότι θα προχωρήσει 
 και τη αγάπη του Χριστού θα αντικαταστήσει 
 µε ένα νεόφερτο θεό που θέλουνε να βάλουν 

                                                 
116 Την εποχή του ∆ιοκλητιανού ο Ιεροκλής, έπαρχος της Βιθυνίας, επειδή ανησυχούσε από τη διά-
δοση του Χριστιανισµού, επηρέασε πρώτα το γαµπρό του αυτοκράτορα, Γαλέριο, και αυτός µε τη 
σειρά του τον πενθερό του ∆ιοκλητιανό να κηρύξει διωγµό κατά των Χριστιανών, ο οποίος και συνέ-
βη το 303. Κατά το διωγµό αυτό, τον πιο σκληρό στην ιστορία, το διάταγµα επέβαλε την κατεδάφιση 
όλων των ναών των Χριστιανών και την καταστροφή µε φωτιά των ιερών Γραφών. Παράλληλα ο 
Ιεροκλής διέδιδε τον "Φιλαλήθη λόγον", έργο που είχε κυκλοφορήσει λίγο πριν το διωγµό. Έτσι πί-
στευε ότι ο Απολλώνιος θα αντικαταστήσει τον Χριστό. 
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 και τέλος στο Χριστιανισµό έτσι να επιβάλουν. 
 Η ύπαιθρος και τα χωριά µατώνουνε πονούνε 
2450 ακόµα κι ευνοµούµενες117 πόλεις δεινοπαθούνε, 
 όµως η πίστη ‘ναι βαθιά κανείς δεν ξεριζώνει 
 αυτό που φύτρωσε γερά όσο κι αν το µατώνει, 
 «Εν τούτω νίκα» φάνηκε στον ουρανό σηµάδι 
 κι όλα στον κόσµο άλλαξαν εκείνο κει το βράδυ. 
 Άλλαξε η πρωτεύουσα και φεύγει απ’ τη Ρώµη  
 πάει και εγκαθίσταται τώρα στη Νέα Ρώµη,     
 στην πόλη που οι Μεγαρείς είχαν πρωτοϊδρύσει 
 και σε Βυζάντιο αυτοί είχαν ονοµατίσει. 
 Σαν Νέα Ρώµη118 γίνεται γνωστή και προχωράει 

                                                 
117 Η αρχαία Προύσα (Προυσιάς η παρ’ Ολύµπω που χτίστηκε πάνω σε µια πολίχνη που ονοµάζονταν 
Κίος) ιδρύθηκε στη νότια πλαγιά του βουνού Όλυµπος, από τον βασιλιά της Βιθυνίας, Προυσία Α΄ 
(236-180 π.Χ.). Τελευταίος βασιλιάς της Προύσας ήταν ο απόγονος του Προυσία, Νικοµήδης ο Γ’, ο 
Φιλοπάτωρ, ο οποίος, αν και νικήθηκε το 88 π.Χ. από τον Μιθριδάτη, την επανέκτησε µε τη βοήθεια 
των Ρωµαίων το 74 π.Χ. 
Την περίοδο της Ρωµαϊκής κατοχής της, η Προύσα ευεργετήθηκε, διότι διέθετε δική της βουλή, και, 
όπως έλεγε ο γεωγράφος Στράβων, ήταν πόλη ευνοµούµενη. Αυτό το χρωστούσε σε ένα δικό της 
παιδί, τον ∆ίωνα τον Χρυσόστοµο ή Κοκκειανό, ο οποίος συνδεόταν φιλικά µε τον αυτοκράτορα. Την 
εποχή που ζούσε ο ∆ίων, η Προύσα ήταν καθαρά ελληνική πόλη, διότι οι Έλληνες, που είχαν έρθει 
από τα παράλια, εξελλήνισαν τελείως τις βαρβαρικές φυλές, οι οποίες κατοικούσαν στη Βιθυνία από 
την εποχή του Ξενοφώντα. Σπουδαία ήταν τα λουτρά της, που την κατέστησαν λαµπρή λουτρόπολη 
και τόπο αναψυχής για τους Ρωµαίους κατακτητές. 
118 Κωνσταντινούπολη: Η πόλη ονοµαζόταν από την ίδρυσή της το 658/7 π.Χ. έως και το 330 µ.Χ. 
Βυζάντιο. Το 196 µ.Χ και για σύντοµο χρονικό διάστηµα, έλαβε επίσης την ονοµασία Augusta 
Antonina από τον αυτοκράτορα Σεπτίµιο Σεβήρο, προς τιµή του γιου του Αντωνίου. Ο αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος Α΄, στα εγκαίνιά της το 330, την µετονόµασε Nova Roma (ελλ. Νέα Ρώµη), όνοµα που 
όµως δεν επικράτησε, καθώς η πόλη έγινε γρήγορα γνωστή ως Κωνσταντινούπολη (= πόλη του Κων-
σταντίνου), από το όνοµα του ιδρυτή της. Όπως παραδίδει ο ιστορικός Σωκράτης, στην Εκκλησιαστι-
κή Ιστορία, η ονοµασία Νέα Ρώµη κατοχυρώθηκε δια νόµου και φαίνεται πως απηχούσε ένα ρητορικό 
παραλληλισµό µεταξύ Ρώµης και Κωνσταντινούπολης. Άλλες ονοµασίες που της αποδόθηκαν είναι 
«Βασιλεύουσα», «Βασιλίς των πόλεων», «Μεγαλόπολις» και «Επτάλοφος», ενώ αναφορά γίνεται και 
στο όνοµα «Ανθούσα» [Florentia]. 
Η διεθνής ονοµασία της πόλης σήµερα είναι Ιστάνµπουλ, όπως µετονοµάστηκε επίσηµα από την 
Τουρκική ∆ηµοκρατία στις 28 Μαρτίου του 1930. Η ετυµολογία του όρου δεν είναι γνωστή µε βε-
βαιότητα. Περισσότερο αποδεκτή είναι η άποψη πως προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «εις την 
πόλη». Θεωρείται εξάλλου πιθανό πως µε δεδοµένα τη σπουδαιότητα και το µέγεθός της, οι κάτοικοί 
της την αποκαλούσαν απλά «Πόλη», όπως αποκαλείται συχνά µέχρι σήµερα από τους Έλληνες. Η 
ονοµασία Ιστάνµπουλ, µαζί µε τις παραλλαγές Ιστινµπόλ [Istinbol] ή Ιστανµπόλ [Istanbol] χρησι-
µοποιήθηκαν κατά την περίοδο του σουλτανάτου των Σελτζούκων, καθώς και κατά την πρώιµη οθω-
µανική περίοδο, ενώ η προφορά της ονοµασίας ως εις την πόλη [Istinboli] πιστοποιείται σύµφωνα µε 
πηγές από τα τέλη του 14ου αιώνα. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, ο όρος Ισταµπούλ πηγάζει από τη 
λέξη Ισλαµπούλ [Islambul], δηλαδή πόλη του Ισλάµ, αν και αυτή η υπόθεση φαίνεται να προσκρούει 
στο γεγονός της χρήσης του ονόµατος πριν ακόµα γίνει πρωτεύουσα της οθωµανικής αυτοκρατορίας. 
Το ελαφρά παραλλαγµένο όνοµα Ισλαµπόλ [Islam-bol], που µεταφράζεται ως «εκεί που το Ισλάµ 
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 όµως Κωνσταντινούπολη ο κόσµος την µιλάει 
2460 του Κωνσταντίνου119 γίνεται η πόλη βασιλίδα 
 και σ’ όλο τον Ελληνισµό κρυφή δίνει ελπίδα, 
 να γίνει βασιλεύουσα η των Ελλήνων πόλη 
 αγρός πολύκαρπος, µεστός, ανθέων περιβόλι, 
 πόλη που ο Ελληνισµός θ’ ανθίσει και θα δώσει 
 φώτα γραµµάτων και τεχνών κάθε καινούρια γνώση  
 κάθε γραµµή πολιτισµού σ’ όλη τη γη θ’ απλώσει 
 και την ισχύ του πνεύµατος κάθε λαός θα νιώσει, 
 παρόλο που η γλώσσα τους θα είναι των Λατίνων 
 όλες τους οι συνήθειες θα είναι των Ελλήνων, 
2470 παρόλο που πολλοί λαοί ανάκατα θα ζούνε 
 οι Έλληνες θα επιβληθούν κι εθιµικά θα βρούνε 
 το δρόµο που ουσιαστικά πρώτους θα τους ορίσει 
 κυρίαρχους και ισχυρούς σ’ ανατολή και δύση. 
 Έτσι θα έρθει ο καιρός, θα έρθει και η ώρα 
 η Νέα Ρώµη να γενεί του Έλληνα120 η χώρα, 

                                                                                                                         
αφθονεί», φαίνεται πως δόθηκε στην πόλη από τον Μωάµεθ Β' και συναντάται σε έγγραφα του 15ου 
αιώνα, καθώς και σε φιρµάνι του 1760/1 — που τελικά δεν εφαρµόστηκε — σύµφωνα µε το οποίο θα 
έπρεπε να αποτελεί επίσηµο όνοµα της πόλης. Η ονοµασία Κωνσταντινούπολη [οθ. τουρκ. 
 Konstantiniyye] βρισκόταν σε παράλληλη χρήση, κυρίως σε επίσηµα οθωµανικά , ينيطنطسق
έγγραφα, λογοτεχνικά έργα, αλλά και νοµισµατικές κοπές. Ήταν σε χρήση περισσότερο σε κύκλους 
λογίων, ενώ στην καθηµερινή επικοινωνία κυριαρχούσαν διάφορες παραλλαγές της ονοµασίας Ισταν-
µπούλ. 
119 Ο Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντίνος (Flavius Valerius Constantinus) ή Μέγας Κωνσταντίνος ή 
Άγιος και Ισαπόστολος Κωνσταντίνος (κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία) υπήρξε Ρωµαίος αυτοκράτο-
ρας από το 274 µ.Χ. έως τον θάνατό του το 337 µ.Χ.. Υπήρξε Αυτοκράτορας της ∆ύσεως από το 
312 µ.Χ. έως το 324 µ.Χ. και µονοκράτορας από το 324 µ.Χ. ως το 337 µ.Χ. 
Έµεινε γνωστός για τρεις κοσµοϊστορικές αποφάσεις του: 
• Υπέγραψε το διάταγµα των Μεδιολάνων το 313 µ.Χ. µε το οποίο θεσπιζόταν η αρχή ανεξιθρη-

σκείας. Έτσι, για πρώτη φορά ο Χριστιανισµός βρισκόταν υπό την προστασία του αυτοκράτορα 
(σηµ. Ο Μ. Κων/νος δεν ανακήρυξε το Χριστιανισµό επίσηµη θρησκεία της αυτοκρατορίας, όπως 
λανθασµένα αναφέρεται κάποιες φορές. Αυτό το έπραξε αρκετά χρόνια αργότερα ο αυτοκράτο-
ρας Θεοδόσιος). Με την κίνηση αυτή ο διορατικός Μέγας Κωνσταντίνος, συνέχιζε την πολιτική 
του Γαλέριου, που αντιλαµβανόµενος πως οι διωγµοί κάθε άλλο παρά συνέβαλαν στην εδραίωση 
της εσωτερικής ειρήνης (Pax Romana), το 311 µ.Χ. τους κατάπαυσε µε διάταγµα και εν συνεχεία 
στα Μεδιόλανα νοµιµοποίησε τον Χριστιανισµό ως "επιτρεποµένη θρησκεία", οι οπαδοί της ο-
ποίας όφειλαν να προσεύχονται στον δικό τους Θεό για την ευτυχία του κράτους. 

• Μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του από τη Ρώµη στην Κωνσταντινούπολη. 
• Συγκάλεσε την πρώτη Οικουµενική Σύνοδο της Νίκαιας της πλέον καθοριστική δια την µετέ-

πειτα εξέλιξη της Παγκόσµιας Χριστιανικής Εκκλησίας. 
120 Ήδη από την εποχή των Ρωµαίων υπήρχαν επιγαµίες µεταξύ των λαών, άλλωστε και πολύ νωρί-
τερα ο Μέγας Αλέξανδρος ενθάρρυνε τις επιγαµίες στις κατακτήσεις του. 
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 θα βγει η Κωνσταντινούπολη ανθούσα πολιτεία 
 η Βασιλίς των πόλεων µε την κυριαρχία, 
 στον κόσµο τότε το γνωστό να είναι δεδοµένη 
 και στην Ελληνική ζωή πάντοτε βασισµένη. 
2480 Πολλοί θυσιαστήκανε για του Χριστού την πίστη 
 λίθο στο λίθο η εκκλησιά ξεκίνησε κι εκτίστη, 
 ποτάµια αίµα χύθηκε, πολλές ζωές χαθήκαν 
 µαρτύρησαν, διωχθήκανε και άγιοι γενήκαν.121 
 Ίσως ποτέ να µη βρεθούν και στο χαρτί γραφούνε 
 πόσων ειδών µαρτύρια µπορέσανε να βρούνε 
 κι όλα αυτά στους χριστιανούς δοκίµασαν µε πάθος   
 που όµως αποδείχτηκε ήταν µεγάλο λάθος, 
 γιατί σαν βγεις να κυνηγάς κάποιους µετά µανίας 
 εσένα θα ‘βρει πιότερο το άλας της κακίας, 
2490 γυρίζει προς το µέρος σου του µίσους το ποτάµι 
 πνίγεσαι µεσ’ στις λάσπες του, ο ήλιος δεν σε φτάνει,  
 στις δίνες του τυλίγεσαι κι αναπνοή δεν παίρνεις 

                                                                                                                         
Βέβαια, αν και στο µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας του, η εθνολογική σύνθεση του Βυζαντίου δεν 
συνδέθηκε αποκλειστικά µε ένα µόνο έθνος, γιατί στα σύνορα του υπήρχαν ή προσαρτήθηκαν κατά 
καιρούς πολλοί διαφορετικοί λαοί, όµως, κορµός της σύνθεσης αυτής ήταν ο ελληνορωµαϊκός κόσµος, 
και οι διάφορες εθνότητες απόκτησαν τα κοινά χαρακτηριστικά της χριστιανικής πίστης και προοδευ-
τικά της ελληνικής γλώσσας, παράγοντες που λειτούργησαν ως ενοποιητικοί. Ειδικά η ελληνική 
γλώσσα, η οποία ήδη από τον 4ο αιώνα είχε αρχίσει να εκτοπίζει τη λατινική, επικράτησε επί Ηρα-
κλείου (575 - 11 Φεβρουαρίου 641) ως η κατ’ εξοχήν επίσηµη γλώσσα του Βυζαντίου. Μόνο έτσι 
µπορεί να κατανοηθεί ο προοδευτικός εξελληνισµός, όχι µόνο των δοµών της αυτοκρατορίας, αλλά 
και των προσαρτηµένων στα όρια της λαών. 
121 Οι Άγιοι Θύρσος, Λεύκιος και Καλλίνικος (ή Κορωνάτος, σύµφωνα µε άλλες πηγές) κατάγονταν 
από τη Βιθυνία της Μ. Ασίας, προέρχονταν από επιφανείς οικογένειες και κατοικούσαν στην Καισά-
ρεια. Το 250 µ.Χ., επί αυτοκρατορίας του διώκτη των χριστιανών ∆εκίου, παρουσιάσθηκε ο Λεύκιος 
µε τη θέλησή του ενώπιον του άρχοντα Κουµβρικίου στην Απολλωνιάδα της Μ. Ασίας, οµολόγησε την 
πίστη του στον Χριστό, ενώ δεν δίστασε να τον κατηγορήσει για την απάνθρωπη συµπεριφορά του 
απέναντι στους χριστιανούς. Τότε συνελήφθη, υπέστη βασανιστήρια και απεβίωσε µαρτυρικά µε απο-
κεφαλισµό. Η γενναία του στάση οδήγησε µπροστά στον ηγεµόνα και τον Θύρσο, ο οποίος κατηγόρησε 
τον άρχοντα για τις πράξεις του και οµολόγησε µε θάρρος την πίστη του. Γι’ αυτό και συνελήφθη, 
υπέστη φοβερά βασανιστήρια, παρέµεινε όµως µε την χάρη του Θεού αβλαβής, γεγονός που έκανε 
τον ειδωλολάτρη ιερέα Καλλίνικο να πιστέψει στον Χριστό. Έπειτα, όµως, απεβίωσαν µαρτυρικά και 
οι δύο, ο Θύρσος µε πριόνισµα, ενώ ο Καλλίνικος µε αποκεφαλισµό. (Ο άγιος Θύρσος δεν έχει καµία 
σχέση µε τον Θύρσο ή Παππού, τοπικό άγιο, που έζησε και πέθανε στο Πελλαδάρι). 
Ο Άγιος ιεροµάρτυρας Μαυρίκιος και οι 70 µάρτυρες (305µΧ). Ήταν στρατιωτικοί στην Απάµεια της 
Προποντίδας. Όταν πέρασε από κει ο ειδωλολάτρης βασιλιάς Μαξιµιανός, τους συνέλαβε, γιατί δή-
λωσαν πως είναι χριστιανοί και τους βασάνισε. Για να γίνει σκληρότερο το µαρτύριο του Μαυρίκιου, 
που ήταν πρόκριτος, αποκεφάλισαν το γιο του Φωτεινό µπροστά στα µάτια του. Κατόπιν, όλους τους 
άλλους, τους µετέφεραν σε µια βαλτώδη περιοχή γεµάτη έντοµα και αφού τους άλειψαν µέλι, τους 
άφησαν να βασανίζονται από τα τσιµπήµατα. Άντεξαν 10 µέρες. 
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 µ’ ότι κτυπάς τους αλλουνούς επάνω σου το φέρνεις, 
 εσύ λυγάς και χάνεσαι στην έχθρα στην κακία 
 και πληµµυρίζεις σ’ άνοµα καµώµατα και βία, 
 µατώνεις µεσ’ στα αίµατα των αλλονών που χύνεις  
 σε πνίγ’ η βούκα απ’ το ψωµί στον άλλον που δεν δίνεις. 
 Οι µέρες εκυλούσανε, περνούσανε τα χρόνια 
 Ρωµαίοι κυβερνούσανε και έµοιαζε αιώνια 
2500 αυτή η ραστώνη των λαών, αυτή η υπνηλία 
 που προκαλούσε το εγώ, που έδενε τα πλοία, 
 που έκανε τον άνθρωπο νιάσιµο να µην έχει 
 τι θα αντικρίσει το πρωί, ίσως τι θα κατέχει 
 αφού του ‘κοβαν την ορµή, τη θέληση κρατούσαν 
 και στη Ρωµαϊκή αρχή όλα τα συγκρατούσαν. 
 Και να που εµφανίζονται ξένοι λαοί122 µε πλοία 
 στη θάλασσα, σ’ ακρογιαλιές σε κάθε πολιτεία, 
 αρχίζουν τις επιδροµές, λεηλατούν, σκοτώνουν 
 κάθε γωνιά και κάθε γη την πνίγουν την µατώνουν. 
2510 Να σταµατήσει το κακό κανείς δεν το τολµάει 
 η Ρώµη οπισθοχωρεί ‘πο µακριά κοιτάει, 
 κι έτσι οι Γότθοι µοναχοί µπαίνουνε και ρηµάζουν 
 ότι ανταµώσουνε µπροστά και πίσω δεν κοιτάζουν, 

                                                 
122 Από τα µέσα του 3ου αι. µ.Χ. άρχισε µια περίοδος γοτθικών επιδροµών στη Μικρά Ασία και τη 
Βαλκανική, οι οποίες έπληξαν κυρίως τις περιοχές όπου κατοικούσαν Έλληνες. Αρχικά οι επιδροµές 
περιορίζονταν στα βόρεια παράλια του Εύξεινου Πόντου και στον κάτω ∆ούναβη. Η κατάσταση άλλα-
ξε ριζικά µετά την ταπεινωτική ήττα των Ρωµαίων και τον θάνατο του αυτοκράτορα ∆εκίου το 251 
µ.Χ., κατά τη γοτθική επιδροµή στη Θράκη και τη Μυσία. Η επιτυχία αυτή κατέστησε τους Γότθους 
ιδιαίτερα τολµηρούς, µε συνέπεια να ακολουθήσουν φοβερές επιδροµές στη Μικρά Ασία. Ισχυρές 
πόλεις λεηλατήθηκαν, ενώ ούτε τα πανάρχαια ιερά µπόρεσαν να αποφύγουν το µένος των εισβολέων. 
Οι συνέπειες ήταν καταστροφικές για τον ελληνισµό της Μικράς Ασίας µε ανυπολόγιστο κόστος τόσο 
σε ψυχολογικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. 
Η δεύτερη γοτθική εκστρατεία εναντίον της Μικράς Ασίας έγινε το 256 ή 257 µ.Χ. Οι Γότθοι, µε 
ενισχυµένο ηθικό από τις επιτυχίες των Βορανών (λαός της Κριµαίας), έπλευσαν µε µεγάλο στόλο 
προς τα µικρασιατικά παράλια. Τα γοτθικά στρατεύµατα ακολούθησαν παράλληλη πορεία, κατά µήκος 
των δυτικών ακτών της Μαύρης θάλασσας. Η Βιθυνία ήταν ένας από τους πρώτους στόχους. Στη 
θέα των βαρβαρικών ορδών η φρουρά της Καλχηδόνας τράπηκε έντροµη σε φυγή εγκαταλείποντας 
την πόλη στην τύχη της. Οι Γότθοι την κατέλαβαν εύκολα αποκοµίζοντας αµέτρητα λάφυρα. Στη 
συνέχεια πυρπόλησαν τη Νικοµήδεια η οποία είχε εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους της και λεηλά-
τησαν τη Νίκαια, την Κίο, την Απάµεια, την Μύρλεια και την Προύσα. Η πλούσια Κύζικος σώθηκε 
χάρη σε ένα τυχαίο γεγονός, την υπερχείλιση των νερών του ποταµού Ρύνδακου, που δεν επέτρεψε 
στους εισβολείς να τον διασχίσουν. Οι βάρβαροι ερήµωσαν την υπόλοιπη περιοχή υπό την καθοδήγη-
ση κάποιου Χρυσογόνου, πολίτη της Νικοµήδειας. Ο αυτοκράτορας Βαλεριανός δεν µπόρεσε να ανα-
χαιτίσει τις γοτθικές ορδές και οι επιδροµές έληξαν µόνο όταν οι Γότθοι επέστρεψαν οικειοθελώς 
στα ορµητήριά τους έχοντας πρώτα αποκοµίσει πλούσια λάφυρα. 
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 τι ήτανε, τι άφησαν και τι θα ξεκινήσει 
 η µέρα η αυριανή σαν θα ‘ρθει και κινήσει, 
 µέσα στο αίµα, στον αχό, στους θρήνους και τη στάχτη 
 στ’ αποκαΐδια, στον καπνό που βγαίνει απ΄ το φράχτη, 
 που χθες κοιτούσε αγέρωχα το διπλανό περβόλι 
 τα σπίτια, τα παιδόπουλα, τη ζωντανή των πόλη. 
2520 Η Καλχηδόνα έφυγε, την άφησ’ η φρουρά της 
 µπήκαν και την ρηµάξανε, λέρωσαν τ’ όνοµά της, 
 πήρανε ό,τι βρήκανε δεν άφησαν κουτάλι 
 η πόλη καταστράφηκε κι έγινε ένα χάλι, 
 που όµοιο δεν έβρισκες παντού σ’ όλη την πλάση 
 τι δεν µπορούσε άνθρωπος έτσι να τη χαλάσει. 
 Αφού την ‘καναν ρηµαδιό και τη λεηλατήσαν 
 όλα τα πλούτη τ’ άρπαξαν, τίποτε δεν αφήσαν, 
 τη Νικοµήδεια κτύπησαν, φωτιά απ’ άκρου σ’ άκρη 
 δεν φτάνει να τη λυπηθεί του κόσµου όλο το δάκρυ 
2530 σκορπίσανε οι κάτοικοι σ’ όλης της γης τα µέρη 
 να µην τους βρει ο χαλασµός, κανένας να µην ξέρει, 
 πού πήγανε πού κρύφτηκαν, πού ζουν αποδιωγµένοι 
 πού ‘ναι κρυµµένοι στα βουνά, στον τόπο τους σαν ξένοι. 
 ∆εν σταµατάνε πουθενά και καίνε και ρηµάζουν 
 η Νίκαια ακολουθεί που σαν αρνί τη σφάζουν, 
 την καίνε, την λεηλατούν, τίποτε δεν αφήνουν 
 το αίµα το Ελληνικό αλύπητα το πίνουν, 
 ποτίζουνε τα χώµατα µε δάκρυα και αίµα 
 κι όποιος τα βλέπει από µακρά νοµίζει είναι ψέµα. 
2540 Οι άλλες πόλεις µάθανε, τους ήρθαν τα µαντάτα 
 το τι συµβαίνει γύρω τους τι τρέχει µεσ’ στη στράτα, 
 έτσι επήραν τα βουνά τις πόλεις τους αφήσαν 
 ζεµπίλια γέµισαν τροφές, τα σπίτια τους τα κλείσαν, 
 άρον τον άρον φύγανε παίρνοντας την ζωή τους 
 χάνοντας τα κουράγια τους κι αυτή τη βόλεψή τους, 
 πίσω εγκαταλείψανε όλα τ’ αρχοντικά τους 
 όλους τους κόπους µιας ζωής που ‘ταν το µέληµά τους, 
 άφησαν τους προγόνους τους στους τάφους, τα ιερά τους, 
 ναούς και σπίτια και κοινά που ήταν η χαρά τους, 
2550 και ξεκινήσαν µακριά να φύγουν να σωθούνε 
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 τι οι ορδές γυρεύανε το αίµα τους να πιούνε, 
 η Κίος έχει τη σειρά και την χτυπούν µε βία 
 στρατός βαδίζει στην ξηρά, στη θάλασσα τα πλοία, 
 αρπάζουν ό,τι βρίσκουνε, ξεθέµελα τα σπίτια 
 πεθαίνουνε τα λόγια τους, τελειώνουν τα µπεΐτια123 
 βλέπουνε µόνο ‘πό µακριά τι ο χαµός θα φέρει 
 τι κάνει τώρα η φωτιά, τι κάνει το µαχαίρι, 
 σπαράζει, κλαίει η καρδιά και η ψυχή πονάει 
 τόσο πολύ καταστροφή ο νους δεν την χωράει. 
2560 Σειρά ‘χει η Απάµεια, όµως την βρίσκουν άδεια 
 οι κάτοικοί της φύγανε δεν άφησαν σηµάδια, 
 µέσα από τη σήραγγα στο κάστρο ανεβήκαν 
 εκεί αµπαρωθήκανε, εκεί όλοι κρυφτήκαν, 
 το Πελλαδάρι από κοντά και κείνο οχυρώθει 
 κι από τις Γοτθικές ορδές άντεξε και εσώθη, 
 όλα απ’ την Απάµεια οι βάρβαροι τ’ αρπάξαν 
 σκεύη και ρούχα και τροφές, τίποτα δεν πετάξαν, 
 µόνο τις πέτρες άφησαν, όλες τους γκρεµισµένες 
 όλα τριγύρω ανάκατα, πόρτες µισοκαµένες, 
2570 δρόµοι ερείπια, κλειστοί, τίποτα δεν θυµίζει 
 την πόλη που ‘ταν ζωντανή µε τη ζωή να σφύζει, 
 τώρα σιγή απόλυτη που κάπου-κάπου σπάει 
 ένα πικρό αναφιλητό που το µυαλό τρυπάει. 
 Πήγανε και στη Μύρλεια κι αυτή την καταστρέψαν 
 την λεηλάτησαν οικτρά και όλα τα µαζέψαν, 
 τίποτα δεν αφήσανε και τώρα ρηµαγµένη 
 αναπολεί το παρελθόν και κλαίει µατωµένη, 
 την άφησαν ερείπια, καπνοί κι ανατριχίλα 
 την ρήµαξαν, την πόνεσαν, την γέµισαν µαυρίλα, 
2580 κι ύστερα που αποτύχανε το κάστρο να χτυπήσουν 
 περπάτησαν ενδότερα την Προύσα να λυγίσουν, 
 και κει τα ίδια κάνανε, πόνος, λεηλασία 
 µαζέψανε τα πλούτη της τα πήγανε στα πλοία, 
 και κίνησαν να αρπάξουνε και άλλη πολιτεία 
 άλλα χωριά και οικισµούς, µε λύσσα και µανία, 
 απ’ την ξηρά πηγαίνανε την Κύζικο να βρούνε 

                                                 
123 µπεΐτια = αστεία, χωρατά 
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 κι αυτήν να την ρηµάξουνε κι αυτό να το χαρούνε, 
 ο ποταµός ο Ρύνδακος ήταν ξεχειλισµένος 
 απ’ τις πολλές νεροποντές ήτανε φουσκωµένος, 
2590 να τον διαβούνε δεν µπορούν κι ως ήταν φορτωµένοι 
 απ’ τα πολλά τα λάφυρα, στο αίµα βουτηγµένοι, 
 φύγανε και αφήσανε µια χώρα να καπνίζει 
 και τη Ρωµαϊκή αρχή για άλλα να σφυρίζει, 
 αφού κι αυτή εσκόρπισε και πήγε όπου λάχει 
 ούτε ετόλµησε ποτέ να δώσει µία µάχη. 
 Έτσι λοιπόν Ρωµαϊκά περνούσ’ η Βιθυνία 
 κι όλα τριγύρω µοιάζανε σαν άνεµου µανία, 
 που χτύπαγε τους άθεους, τους τύφλωνε το βλέµµα 
 τους έκανε να αποζητούν να χύνουνε το αίµα, 
2600 ανθρώπων νέων χριστιανών που πίστεψαν αλήθεια 
 και η αγάπη φώλιασε βαθιά µέσα στα στήθια. 
 Ο Άγιος Γεώργιος τέκνο της Βιθυνίας 
 µαρτύρησε και πόνεσε ‘πο διώκτες της θρησκείας, 
 στη Νικοµήδεια έκοψαν την άγια κεφαλή του 
 αφού τον βασανίσανε ώσπου να βγει η ψυχή του. 
 Κι άλλοι πολλοί µαρτύρησαν κι άλλοι βασανιστήκαν 
 χιλιάδες τα µαρτύρια, πόνεσαν, κρεµαστήκαν, 
 ζωή και νιάτα πρόσφεραν στη νέα τη θρησκεία 
 ήταν για όλους άνοιξη µια νέα ανησυχία, 
2610 ήτανε βήµατα µπροστά, άλλης ζωής αξία 
 διαφοροποίηση αρχών, άλλης µορφής στοιχεία, 
 και η ζωή καθώς κυλά πάντα φέρνει το νέο 
 π’ άλλες φορές είναι καλό και ίσως και ωραίο, 
 άλλες φορές είναι κακό δηµιουργεί το δέος 
 που προκαλεί τον άνθρωπο να φέρεται βιαίως, 124 

                                                 
124  Στον ιστότοπο http://www.sansimera.gr/biographies/251 αναφέρεται: 
Ο Γεώργιος γεννήθηκε µεταξύ 275 και 281 στη Νικοµήδεια της Βιθυνίας. Ο πατέρας του Γερόντιος 
καταγόταν από πλούσια οικογένεια της Καππαδοκίας και ήταν στρατιωτικός και Συγκλητικός. Η µητέρα 
του Πολυχρονία καταγόταν από τη Λύδδα της Παλαιστίνης. Και οι δύο γονείς του Γεωργίου είχαν βα-
πτιστεί χριστιανοί. 
Μετά τον θάνατο του πατέρα του, η οικογένεια του Αγίου µετακόµισε στη Λύδδα, την πατρίδα της µητέ-
ρας του. Σε νεαρή ηλικία, ο Γεώργιος ακολούθησε στρατιωτική καριέρα και εντάχθηκε στο Ρωµαϊκό 
Στρατό. Γρήγορα ξεχώρισε για τις ικανότητες και την ανδρεία του κι έλαβε το αξίωµα της Καταβόλου 
(υψηλόβαθµος στρατιωτικός αξιωµατούχος των σχολών (scholae palatinae) µε αρµοδιότητα τη διοίκηση 
ιππικού σώµατος και την εποπτεία του ανεφοδιασµού µε ίππους, καταρχήν της αυλής αλλά και του ιπ-
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 όλα αυτά µπερδεύονται στην άκρη τους δεν φτάνεις 
 πρέπει να τρέχεις συνεχώς χωρίς να τα προφτάνεις, 
 άνθρωποι που ‘ταν χριστιανοί και είχαν υποφέρει 
 εµφανιστήκαν να ‘χουνε µια γνώµη που διαφέρει, 
2620 µια γνώµη που στη διάδοση γεννούσε αµφιβολίες 
 τους χριστιανούς τους τάραζε µέσα στις εκκλησίες. 
 Αυτή η αναταραχή έπρεπε να κοπάσει 
 το πρόβληµα να κρατηθεί τον κόσµο να µη πιάσει, 
 ο αυτοκράτωρ κάλεσε τριακόσιους ιεράρχες 
 στη Νίκαια125 µαζεύτηκαν κι αρχίσανε τις µάχες, 
 πολέµησαν τον Άρειο και ήρθε η ειρήνη 
 το Σύµβολο της Νίκαιας ψήφισαν και γαλήνη, 
 στην εκκλησία απλώθηκε και όλοι «µονιασµένοι» 
 χέρι µε χέρι πήρανε το δρόµο τους πιασµένοι. 
2630 Στο Πελλαδάρι στο χωριό είχανε φασαρίες 
 µέρος του  τείχους έπεσε επάνω σε οικίες, 
 έτσι εµαζευτήκανε από τα γύρω µέρη 
 απ΄ την Απάµεια ήρθανε κι είπαν πως θα φέρει 
 κι η Μύρλεια ανθρώπους της κι αυτή να βοηθήσει 
 ξανά το κάστρο να χτιστεί και να ορθοποδήσει. 
 Μήνες πολλούς δουλεύανε, οι πέτρες του µεγάλες 
2640 έπρεπε να κουβαληθούν και να στηθούν στις άλλες, 
 ο τόπος να καθαριστεί, τα σπίτια να φτιαχτούνε 

                                                                                                                         
πικού της αυτοκρατορίας εν γένει). Ο αυτοκράτορας ∆ιοκλητιανός τον προήγαγε σε ∆ούκα (διοικητή) 
και Κόµη (συνταγµατάρχη) στο σώµα της αυτοκρατορικής φρουράς. 
Το 303 µ.Χ. ο ∆ιοκλητιανός άρχισε λυσσαλέους διωγµούς κατά των Χριστιανών. Ο Γεώργιος αρνήθηκε 
να εκτελέσει τις διαταγές του και οµολόγησε την πίστη του. Ο αυτοκράτορας, που δεν περίµενε αυτή τη 
συµπεριφορά από ένα δικό του άνθρωπο, διέταξε να υποβάλουν τον Γεώργιο σε φρικτά βασανιστήρια, 
προκειµένου να απαρνηθεί την πίστη του. Αφού τον λόγχισαν, του ξέσχισαν τις σάρκες µε ειδικό τροχό 
από µαχαίρια. Έπειτα τον έριξαν σε λάκκο µε βραστό ασβέστη και κατόπιν τον ανάγκασαν να βαδίσει µε 
πυρωµένα µεταλλικά παπούτσια. Ο Γεώργιος υπέµεινε καρτερικά το µαρτύριο και στις 23 Απριλίου 303 
αποκεφαλίστηκε στα τείχη της Νικοµήδειας.  
125 Το 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας ο Ρωµαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α' συγκάλεσε την Πρώ-
τη Σύνοδο της Νίκαιας ή Α' Οικουµενική Σύνοδο µε σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης στα 
εκκλησιαστικά ζητήµατα της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. 
Η Α΄ Οικουµενική Σύνοδος διήρκεσε δύο µήνες και δώδεκα ηµέρες και πραγµατοποιήθηκε στη 
Νίκαια της Βιθυνίας. Συγκλήθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο στις 20 Μαΐου του 325 και έλαβαν 
µέρος 318 επίσκοποι. Εξέδωσε είκοσι κανόνες συµπεριλαµβανοµένου του Συµβόλου της Νικαίας (α’ 
µέρος του Συµβόλου της Πίστεως) και κανόνισε την ηµεροµηνία εορτασµού του Πάσχα. Κύριος λόγος 
σύγκλησής της υπήρξε η διδασκαλία του Αρείου ενάντια στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Η Σύνοδος 
καταδίκασε τη διδασκαλία του Αρείου και διακήρυξε την οµοουσιότητα του Υιού µε τον Πατέρα. Τέ-
λος αποκρούστηκε η αγαµία των κληρικών. 
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 κι όλα ως ήταν πρότερο και πάλι να στηθούνε. 
 Το κάστρο έτσι φτιάχτηκε, καινούριο µετερίζι 
 αγέρωχο να στέκεται τον ουρανό ν’ αγγίζει, 
 να αγναντεύει από ψηλά θάλασσες, παραλίες 
 χωριά, ανθρώπους και καιρούς κι όλες τις πολιτείες, 
 στα σπλάχνα του να µένουνε όλοι οι κυνηγηµένοι 
 να νιώθουνε ασφάλεια, να ‘ναι προστατευµένοι, 
 να αποκρούουν τους εχθρούς, κανείς να µην τους πιάνει 
2650 ληµέρι να ‘ναι ήσυχο κι απάνεµο λιµάνι, 
 αυτό που ονοµάζουνε όλοι τους «προστασία» 
 κάστρο ειρήνης κι αρχοντιάς εις την Μικράν Ασία126.   
 Από την Κίο η ξηρά που φτάνει στο ∆ασκύλιο 
 Κατάβολος127 λεγότανε και δεξιά τον ήλιο 

                                                 
126 Η Μικρά Ασία είναι η χερσόνησος που προεκτείνεται δυτικά της ασιατικής ηπείρου σε µια νοητή 
γραµµή που ξεκινά από τον κόλπο της Αλεξανδρέτας (Ισσός) έως την Τραπεζούντα της Μαύρης 
Θάλασσας. Βρέχεται από τρεις θάλασσες, τον Εύξεινο Πόντο (Μαύρη Θάλασσα) στο Βορρά, τη Με-
σόγειο στο Νότο και το Αιγαίο δυτικά. Ο γεωγραφικός προσδιορισµός της είναι 36°-42° βόρειο πλά-
τος και 26°-40° ανατολικό µήκος. Το µέγιστο µήκος είναι 1044 χλµ. και το µέγιστο πλάτος 509 χλµ. 
αντίστοιχα. Στο δυτικό άκρο της σχεδόν αγγίζει την ευρωπαϊκή ήπειρο, από την οποία χωρίζεται 
µόνο από τα Στενά του Βοσπόρου και των ∆αρδανελίων (Ελλήσποντος) και τη θάλασσα του Μαρµα-
ρά, (Προποντίς), µέσω των οποίων ενώνεται η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα. 

 
 

Στη µακρινή αρχαιότητα δεν απαντάται κάποιος συγκεκριµένος όρος για την περιοχή, η οποία γίνεται 
γνωστή σύµφωνα µε τις φυλές που την κατοικούν. Ο όρος Μικρά Ασία ήταν άγνωστος στην αρχαιότη-
τα. Ο όρος Ασία γίνεται ιδιαίτερα γνωστός από τους Ρωµαίους, για τους οποίους η περιοχή ήταν 
δυτική επαρχία µαζί µε τις περιοχές της Καρίας, της Μυσίας και της Φρυγίας. Ο πρώτος συγγραφέας 
που χρησιµοποίησε τον όρο Asia minor ήταν ο χριστιανός συγγραφέας Παύλος ο Ορόσιος (Hist., I, 
2, 10), περί το 400 µ.Χ. Οι συγγραφείς της πρώιµης βυζαντινής περιόδου την αναφέρουν ως "η µικρά 
Ασία". Υπό βυζαντινή διοίκηση ήταν περισσότερο γνωστή ως Ανατολή. ∆ιοικητικά η Ανατολή ήταν 
"θέµα", δηλαδή µία από τις 29 επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Από την εποχή της κατάρ-
ρευσης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και εντεύθεν, δηλαδή στην εποχή της Οθωµανικής αυτοκρα-
τορίας έγινε γνωστή ως Ανατολία. 
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 τον είχε και βασίλευε στα δυτικά του µέρη 
 είχε λιµάνια, ακρογιαλιές και είχε καταφέρει, 
 θαλασσινά στους όρµους του µε ζήλο να εκτρέφει 
 να ‘χει αποθήκες µε καρπούς τον κόσµο του να τρέφει, 
 απ’ όλα τα παράλια και τα µικρά λιµάνια 
2660 εµπόριο να γίνεται µε τρίγλια128 και καλκάνια, 
 µε αστακούς και όστρακα και διάφορ’ άλλα είδη 
 που έτρεφε η θάλασσα, γι αυτούς ήταν παιχνίδι 
 να τα µαζεύουνε γοργά στα πλοία να τα βάζουν 
 και στην Κωνσταντινούπολη όπου τα αραδιάζουν, 
 το χρήµα να µαζεύουνε τα πλούτη να πληθαίνουν 
 και τη ζωή τους µε σκοπό τώρα να οµορφαίνουν. 
 Έσφυζε η Κατάβολος από ζωή και λούσα 
 και έκανε εµπόριο φτάνοντας και στην Προύσα, 
 περνούσαν εµπορεύµατα κι από το Πελλαδάρι 
2670 από το κάστρο το ψηλό, της οµορφιάς τη χάρη, 
 κι έτσι κι αυτοί ξεκίνησαν στην Προύσα να πηγαίνουν 
 να µεταφέρουνε εκεί τι απ’ τη γη τους βγαίνουν, 
 και να προοδεύει το χωριό, άνθρωποι να πληθαίνουν 
 να ‘ναι µονάχα Έλληνες τον τόπο ν’ οµορφαίνουν. 
 Στον Όλυµπο και στα βουνά, στους λόφους στις πεδιάδες 
 σε όλο την Κατάβολο π’ οι όµορφες κυράδες, 
 τρέφαν µεταξοσκώληκες και κάνανε µετάξι 
 πολλές µονές129 κτιστήκανε µε κέφι και µε τάξη. 

                                                                                                                         
127 

 
128 τρίγλι = µπαρµπούνι 
129 Οι µονές Aντιδίου, Aγίου Zαχαρία, Tελάου ή ∆έλης, Bαλαίου ή Bολίων και Aγίου Nικολάου βρί-
σκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Aτρώας, στους πρόποδες του Ολύµπου. Tο όρος Tριχάλιξ (σηµ. 
Abdal-Murad), ο λόφος κοντά στην Προύσα, ονοµάζεται στις ιστορικές πηγές και Aγαυρινόν όρος, 
λόγω της ύπαρξης εκείνη την εποχή της µονής Aγαύρου ή Aγαύρων. H µονή Aγαύρων κατείχε πολλά 
µετόχια, προς κάλυψη των αναγκών της, τόσο στην περιοχή του Tριχάλικος, όπως αυτά των Aγίων 
Aγαπίου, Γεωργίου και Kοσµά, όσο και σε µεγαλύτερη απόσταση, όπως η µονή Λευκάδων στο δρόµο 
για το Λοπάδιον και η µονή Ηλίου Bωµών στον Kατάβολο.  
H περιοχή Kατάβολος, αρκετά γνωστή, βρισκόταν κατά τους Cheynet και Flusin µεταξύ Kίου,  
Mουδανίων (Mύρλειας) και ∆ασκυλίου. Eκεί εντάσσονται οι µονές Bοσκυτίου, Σακκουδίωνος, Hλίου 
Bωµών και Θεοτόκου. Οι δύο πρώτες βρίσκονταν σε µικρή απόσταση µεταξύ τους και οι απόψεις των 
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 Στο χώρο της Απάµειας µοναστηράκι χτίσαν 
2680 Ηλίου Βωµοί οι Βυζαντινοί130 µε σεβασµό βαφτίσαν  
 τ’ Αγαύρου από τον Όλυµπο ήτανε το µετόχι 
 τι ήταν µεγάλη η µονή και η ανάγκη το ‘χει, 
 να θέλουνε πολλές τροφές, να θέλουνε εφόδια 
 για τους καιρούς τους δύσκολους για όλα τα εµπόδια.  
 Το µοναστήρι ήτανε στην Παναγιά δοσµένο 
 στην πόλη της Απάµειας στη δύσ’ ήταν κτισµένο  
 στη Θεοτόκο Παναγιά το ‘χαν αφιερώσει 
 και όλη την αγάπη τους µε πίστη είχαν δώσει. 
 Στους χρόνους τους Βυζαντινούς τα πράγµατα αλλάζουν 
2690 αλλάζει η διοίκηση κι όλα αλλιώς ταιριάζουν, 
 την χώρισαν σε «θέµατα», τρία η Βιθυνία 
 τρεις επαρχίες δηλαδή γεµάτες µε αξία. 
 Το ένα θέµα ήτανε αυτό του Οψικίου131 
 όπου και υπαγότανε όλη η µεριά της Κίου, 
 σιγά-σιγά η Απάµεια άλλαξε τ’ όνοµά της 
 την είπανε Ηλίου Βωµοί κι έτσι στο πέρασµά της 
 άλλαξε κι έγιν’ Ελεγµοί ή Ελιγµοί τους είπαν 
 κι από τότε όλοι τους σαν Ελιγµούς τους βρήκαν, 
 ήταν µια πόλη ένδοξη µια πόλη Ελληνίδα 
2700 της Προποντίδας καύχηµα του Έλληνα ελπίδα, 
 σ’ Ολυµπιάδες έλαβε µέρος και πήρε νίκες 
 αφού τα παλικάρια της οι Ολυµπιονίκες,132 

                                                                                                                         
µελετητών διαφοροποιούνται ως προς τον εντοπισµό τους. Σε αντίθεση µε τον Menthon, που εντο-
πίζει τις µονές Bοσκυτίου και Σακκουδίωνος στην ορεινή ζώνη του Ολύµπου, ο Janin υποθέτει πως 
οι δύο µονές βρίσκονταν ανατολικά ή βόρεια της Kίου, στον Kατάβολο. Όµως οι Flusin και Cheynet, 
επικαλούµενοι τη µνεία µιας από τις παραλλαγές του Bίου του Θεοδώρου Στουδίτου, πως το 
Bοσκύτιον βρισκόταν προ του Kαταβόλου, προσδιορίζουν τη µονή Σακκουδίωνος βορειότερα, ίσως 
δυτικά των Πυθίων λουτρών.  
H µονή Hλίου Bωµών ήτοι Eλεγµών, πιθανώς µετόχι της µονής Aγαύρων, σώζεται στις µέρες µας 
και βρίσκεται στο χωριό Kursunlu (το ελληνικό Eλιγµοί ή Eλεγµοί), υπό την ενορίαν του Kαταβόλου. 
H µονή Θεοτόκου βρισκόταν δυτικά του Kαταβόλου. 
130 Τυπικόν Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου των 'Ηλίου Βωµών, ήτοι των Έλεγµών (1261-1262): D m i t 
r i e v s k i j,   Τυπικά, τόµ. Α', σελ. 724,  
131 Κατά τους χρόνους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η Βιθυνία είχε χωρισθεί σε τρία θέµατα (ε-
παρχίες): του Οπτιµάτου, του Οψικίου (στο οποίο υπάγονταν το Πελλαδάρι) και των Βουκελλαρίων, 
θεωρούµενη µια από τις πιο πλούσιες και εύφορες περιφέρειες του κράτους. Η γειτνίαση µε την 
Κωνσταντινούπολη και η ταχεία πνευµατική ανάπτυξη των κατοίκων την κατέστησαν ευδαίµονα και 
πλούσια.  
132  Αρχαίοι Ολυµπιονίκες στην Πυγµαχία είναι οι εξής: 
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 ενίκησαν και έφεραν τη δόξα στην Απάµεια 
 τη δόξα του Ελληνισµού τη δόξα την ουράνια. 
 Η Βιθυνία γέννησε σοφούς, γιατρούς, αγίους 
 γέννησε αυτοκράτορες, φτωχούς µα και πλουσίους, 
 µητροπολίτες, ιερείς ακόµα κι αστρονόµους133 
 που ασχολήθηκαν πολύ στης φυσικής τους νόµους, 

                                                                                                                         
  141 µ.Χ Απάµεια  (Βιθυνία) Μ. Τύλλιος 
 145 µ.Χ Απάµεια  (Βιθυνία) Μ. Τύλλιος 
133  Αγρίπας ό Βιθύνιος (Βιθυνία – Μ.Ασια, Β µισό 1ου αί. π.X.). ‘Εκανε παρατηρήσεις και περιέγραψε 
το φαινόµενο της εκλείψεως των Πλειάδων. Επίσης ασχολήθηκε µε την µέτρηση του αστρονοµικού 
µήκους απλανών αστέρων. Τα έργα του δεν σώζονται. Τον αναφέρουν ο Πρόκλος και ο Πτολεµαίος. 
Ίππαρχος. Περίφηµος αστρονόµος της αρχαιότητας. Μελέτησε και ανάπτυξε τη µαθηµατική αστρο-
νοµία και πιθανόν τις πρώτες αρχές της τριγωνοµετρίας. Σύµφωνα µε τον Αιλιανό, το Στράβωνα και 
τη "Σούδα", γεννήθηκε στη Νίκαια της Βιθυνίας γύρω στο 190 π.Χ. και πέθανε στη Ρόδο, γύρω στο 
έτος 120 π.Χ. Οι πληροφορίες για το άτοµό του είναι λιγοστές και προέρχονται όλες από µεταγενέ-
στερους, όπως οι Πλίνιος, Πλούταρχος, Πτολεµαίος κ.ά. Ο Στράβωνας ιδιαίτερα, αναφέρει ότι έ-
γραψε ένα έργο - πραγµατεία - µε αστρονοµικές παρατηρήσεις που έγιναν στο Βυζάντιο και το γεγο-
νός αυτό υποδηλ.ώνει ότι θα έπρεπε να είχε επισκεφτεί και το Βυζάντιο. Από τα πολυάριθµα έργα 
του σώζονται µόνο δύο. Το Αράτου και Ευδόξου φαινοµένων εξηγήσεων βιβλία τρία και το Εις Αστε-
ρισµούς. Τα άλλα τα γνωρίζουµε µόνο από τους τίτλους τους και αυτούς πάλι από πληροφορίες µετα-
γενέστερων. Τις αστρονοµικές του παρατηρήσεις τις έκανε κυρίως στη Ρόδο µεταξύ των Ολυµπιάδων 
154 και 160 που αντιστοιχούν στα έτη 161 ως 126 π.Χ. Γνώριζε τις θεωρίες των Πυθαγορείων για 
το ηλιοκεντρικό σύστηµα και την τροχιά των ουράνιων σωµάτων αλλά, αν και δεν τις κατακρίνει που-
θενά φανερά, µάλλον ο ίδιος προσωπικά έκλινε προς τη θεωρία της έκκεντρης τροχιάς του Ήλιου.  
Σύµφωνα µε τις γνώσεις της εποχής του πάντως και οι δυο θεωρίες εξηγούσαν µε ικανοποιητικό 
τρόπο τις κινήσεις, τις τροχιές και τα φαινόµενα των ουράνιων σωµάτων. Επιστήµονας και µελετη-
τής, µαζί µε την ανάπτυξη της αστρονοµίας µάζευε συνέχεια επιστηµονικό υλικό παρατηρήσεων για 
να βασίσει τόσο αυτός όσο και οι χρονολογικά µεταγενέστεροί του, τις θεωρίες και τις µελέτες του. 
Φρόντισε να συµβαδίζει µε το κοινό αίσθηµα της εποχής του που απέδιδε θεϊκές ιδιότητες στα ουρά-
νια σώµατα, αποφεύγοντας πιθανές καταδιώξεις και ταλαιπωρίες. Μπόρεσε έτσι να αφοσιωθεί απε-
ρίσπαστος στο πλούσιο επιστηµονικό του έργο και να το συνεχίσει ανενόχλητος.  
Οι επιτεύξεις επεκτείνονταν και πέρα από το θεωρητικό τοµέα. Από τα αστρονοµικά όργανα που 
χρησιµοποιούνταν στην εποχή του τελειοποίησε τη διόπτρα, µεταβάλλοντας σε κινητό ένα από τα 
πτερύγια της, ενώ δική του καθαρά εφεύρεση ήταν ο αστρολάβος (από το άστρος - λαµβάνω), από τα 
σπουδαιότερα αστρονοµικά όργανα που χρησιµοποιήθηκαν σε µεγάλη κλίµακα από τότε. 
Από τα χέρια του Ιππάρχου, του µεγαλύτερου αστρονόµου σε ολόκληρο τον αρχαίο κόσµο, φαί-
νεται πως κατασκευάστηκε γύρω στο 125 π.Χ. ο περίφηµος Μηχανισµός των Αντικυθήρων.  
Η λεπτοµερής ανάλυση που έγινε στα γρανάζια του Μηχανισµού µε τη βοήθεια ενός αξονικού τοµο-
γράφου βάρους 8 τόννων αποκάλυψε στους Έλληνες και ξένους επιστήµονες ότι η κίνηση της Σελή-
νης, όπως την κατέγραφε ο Μηχανισµός µε τα γρανάζια του, ήταν όµοια ως προς αυτήν που µόνο ο 
Ίππαρχος είχε υπολογίσει εκείνη την εποχή.  Άλλωστε, από τη χρονολόγηση του µηχανισµού φαίνε-
ται ότι ο περίτεχνος αυτός υπολογιστής δεν φτιάχτηκε γύρω στο 90 π.Χ., όπως πιστευόταν µέχρι 
σήµερα, αλλά µερικές δεκαετίες νωρίτερα, δηλαδή κοντά στο 125 π.Χ. Εκείνη την εποχή µάλιστα δεν 
ζούσε άλλος µεγάλος αστρονόµος στον ελλαδικό χώρο εκτός από τον Ίππαρχο.  
Ήταν η ίδια εποχή, από το 161 π.Χ. µέχρι και το 126 π.Χ., που ο Ίππαρχος έκανε πολλές παρατη-
ρήσεις στη Βιθυνία, τη Ρόδο και την Αλεξάνδρεια. Στο έργο του αυτό βοηθήθηκε από µια σειρά οργά-
νων που φαίνεται ότι ο ίδιος είχε επιµεληθεί την κατασκευή τους και ήταν µεταξύ άλλων ο γνώµων, 
το ηλιωρολόγιον, το υδρολόγιον, η στερεά σφαίρα, η διόπτρα και ο αστρολάβος. 
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 αστέρια µελετήσανε και δώσανε στοιχεία 
2710 για τις εκλείψεις, τις τροχιές, ουράνια µεγαλεία,  
 όργανα κατασκεύασαν προβλήµατα λυθήκαν 
 κι ουράνια φαινόµενα σωστά απαντηθήκαν, 
 το έτος το ορίσανε µ’ ακρίβεια µεγάλη 
 την κίνηση του φεγγαριού και η µεγάλη ζάλη, 
 ήταν που ταξινόµησαν πλανήτες και αστέρια 
 µια εργασία π’ έλυνε των αλλονών τα χέρια, 
 να προχωρήσουν λεύτερα σ’ άλλες παρατηρήσεις 
 και για προβλήµατ’ άλυτα να ψάξουνε τις λύσεις.  
 Αν ανατρέξουµε παλιά µέσα στην ιστορία 
2720 τότε µπορεί να δει πολλά και για τη Βιθυνία, 
 να δει συµβάντα ιστορικά, πολέµους, γεγονότα 
 να δει το τι συνέβαινε, στα δεύτερα, στα πρώτα, 
 διαµάχες που υπήρχανε µε φόντο εξουσίες 
 σφαγές και εξαπονδρισµοί µέσα σε πολιτείες, 
 να δει επιδροµές λαών134 να δει και µεγαλεία 
 µάχες επάνω στην ξηρά και µάχες µε τα πλοία.  
 Βυζαντινοί ξεκίνησαν, οι Θράκες είν’ παρέα  
 και πάνε να µαζέψουνε τα ξένα τα ωραία, 
 και µπαίνουνε στα πλοία τους τη θάλασσα παλεύουν 
2730 και στην απέναντι ξηρά κάθε καλό γυρεύουν, 
 µαζί τους Χαλκηδόνιοι απ’ τη στεριά κινούνε 
 στη Βιθυνία περπατούν τα πλούτη της να βρούνε, 
 κάθε της πολισµάτιο ή και χωριό κτυπάνε 
 τις πόλεις κυριεύουνε τα πάντα πολεµάνε, 
 κακό µεγάλο έκαναν στην ύπαιθρο, στα δάση 
 κάψανε και ρηµάξανε πυρπόλησαν την πλάση, 

                                                 
134 Κατά τον ιστορικό ∆ιόδωρο Σικελιώτη (90 π.Χ.), το δέκατο έκτο έτος του Πελοποννησιακού πο-
λέµου (414 π.Χ.) (ανάµεσα στη Αθηναϊκή και την Πελοποννησιακή Συµµαχία, υπό την ηγεµονία της 
Σπάρτης, διήρκεσε, µε µερικές ανακωχές, από το 431 π.Χ. έως το 404 π.Χ. και έληξε µε την ολο-
κληρωτική ήττα των Αθηναίων) οι Βυζάντιοι και οι Καλχηδόνιοι, παίρνοντας µαζί τους και Θράκες, 
εκστράτευσαν εναντίον της Βιθυνίας µε µεγάλες στρατιωτικές δυνάµεις. Εκεί λεηλάτησαν την ύπαι-
θρο, αφού κατέλαβαν πολλές µικρές πόλεις µετά από πολιορκία και διέπραξαν πράξεις υπερβολικής 
ωµότητας, γιατί έπιασαν πολλούς αιχµαλώτους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά και τους έσφαξαν όλους. 
«Βυζάντιοι δε και Καλκηδόνιοι παραλαβόντες Θράκας εστράτευσαν εις την Βιθυνίαν πολλοίς πλήθεσι, 
και την τε χώραν επόρθησαν και πολλά των µικρών πολισµατίων εκπολιορκήσαντες επετελέσαντο 
πράξεις ωµότητι διαφερούσας˙ πολλών γαρ αιχµαλώτων κρατήσαντες ανδρών τε και γυναικών και 
παίδων άπαντας απέσφαξαν». Diodorus of Sicily, with an English Translation by C.H. Oldfather in 
Twelve Vol. London: Heinermann/Cambridge; Mass.: Harvard University Press, 1962, σ.108. 
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 άνδρες, γυναίκες και παιδιά πιάσανε αιχµαλώτους 
 κι αφού τους ξεχωρίσανε τους άνδρες ‘σφαξαν πρώτους, 
 γυναίκες και µικρά παιδιά δεµένους σαν κουβάρια 
2740 µε µύρια λάφυρα µαζί σαν άψυχα κουφάρια, 
 στους πήγανε στους τόπους τους και µε µεγάλο πόνο 
 υπηρετούν τον άνθρωπο για το φαΐ τους µόνο, 
 τις πόλεις δεν τις πήρανε, ήταν οχυρωµένες 
 µόνο ζηµιές τις κάνανε βαριές και µπερδεµένες, 
 η Κίος κι οι Ελεκοσµοί αντέξανε στα γιούρια 
 στο κάστρο οχυρωθήκανε µε βιάση και µε φούρια, 
 ‘γλύτωσαν έτσι τις ορδές κι άντεξαν επιθέσεις 
 κανένας δεν τους πείραξε απ’ τις δικές τους θέσεις, 
 και στην ακρόπολη της Κιός κλειστήκανε ανθρώποι 
2750 κι εκεί οχυρωθήκανε κυνηγηµένοι πρώτοι, 
 πολέµησαν και κράτησαν στις πόλεις τους τη νίκη 
 µόνο ο κόσµος έπαθε στην ύπαιθρο καζίκι,135 
 πέρασε πάει το κακό τα πράγµατα ησυχάσαν 
 και τώρα πια σκεφτόντουσαν εκείνα που περάσαν, 
 καινούργιοι ήρθαν βασιλείς καινούργιες εξουσίες136 
 άλλα αυτά που θέλανε, άλλες οι θεωρίες, 
 πόλεις αλλού µεγάλωσαν και άλλες µαραθήκαν 
 άλλες πλουτίσανε πολύ και άλλες λαβωθήκαν, 

                                                 
135 Ο βασιλιάς της Βιθυνίας Νικοµήδης Α΄(281 π.Χ.) γιός του Ζιποίτη, έθεσε υπό την κυριαρχία του το 
παραθαλάσσιο τµήµα της Προποντίδος και ίδρυσε στη θέση της πόλης του αρχαίου Αστακού, που είχε 
καταστραφεί από τον Λυσίµαχο, τη νέα πρωτεύουσα του κράτους, τη Νικοµήδεια (264π.Χ.).Στη νεοϊ-
δρυµένη πόλη εγκατέστησε και Χαλκηδόνιους, προκαλώντας όµως ταυτόχρονα και την παρακµή της 
Χαλκηδόνας. Η µετονοµασία σε Νικοµήδεια – από το βασιλικό όνοµα, της νέας πλέον πρωτεύουσας του 
κράτους , φαίνεται πως έφερε και βασιλική τύχη στην πόλη.  
Ο Νικοµήδης ο Α΄ καλλώπισε την πόλη, έκτισε µεγάλα κτίρια, έστησε στις κυριότερες πλατείες της και 
τον ανδριάντα του από ελεφαντοστό – το περίφηµο χρυσελεφάντινο άγαλµα του Νικοµήδη, το οποίο 
αργότερα µετέφερε στη Ρώµη ο αυτοκράτορας Τραϊανός, και περιέβαλε την πόλη µε ισχυρά τείχη, των 
οποίων τα θεµέλια χρησίµευσαν αργότερα για τα επί ρωµαϊκής εποχής ανεγερθέντα φρούρια. Στην αυλή 
των βασιλέων της Βιθυνίας συνέρρεαν ηγεµόνες και διάσηµα πρόσωπα. Εκεί ζήτησε άσυλο και ο Αννί-
βας µετά τις ήττες του επί βασιλέων Προυσίου Α΄ και Προυσίου Β΄. Επί του τελευταίου Νικοµήδη, 
φίλου των Ρωµαίων, ήρθε και ο Ιούλιος Καίσαρας.  
136 Από το Μέγα Ελληνικό Λεξικό ∆. ∆ηµητράκου 
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 Ρωµαίοι και Ελληνιστές µε πείσµα προσπαθούσαν 
2760 στους τόπους που ευρίσκονταν και κάθε µέρα ζούσαν, 
 να κάνουν έργα δυνατά τον κόσµο να αλλάξουν 
 τις πόλεις και τους άνθρωπους αλλιώς να τους κοιτάξουν, 
 επάνω σε ερείπια πόλεις καινούργιες χτίζουν  
 νέα πορεία στη ζωή µε προσοχή αρχίζουν, 
 η Όλβια κι ο Αστακός χτιστήκανε και πάλι 
 κι έγιν’ η Νικοµήδεια ωραία και µεγάλη, 
 ήρθανε νέοι κάτοικοι από τους γύρω τόπους 
 τύχη µεγάλη έφερε στους νέους τους ανθρώπους, 
 πλατείες τώρα έγιναν µεγάλες και ωραίες 
2770 ανυψωθήκαν κτίρια, φτιαχτήκανε αλέες, 
 αγάλµατα στηθήκανε σε δρόµους, σε γωνίες 
 µπρος σε ναούς, σ’ οικοδοµές και µέσα σε πλατείες 
 και έγινε πρωτεύουσα πρώτη της Βιθυνίας  
 µεγάλη και φανταχτερή όψη της εξουσίας, 
 τα τείχη της µεγάλωσαν και φρούρια χτιστήκαν 
 ξένοι πολλοί που ήρθανε αµέσως τους δεχθήκαν, 
 όλους τους φιλοξένησαν µέσα στη Βιθυνία  
 τις συµβουλές τους δέχθηκαν τις δώσανε αξία, 
 είπ’ ο Αννίβας θαρρετά στο βασιλιά Προυσία 
2780 στους πρόποδες του Όλυµπου, σαν κάνανε πορεία,  
 πόλη να χτίσει γιατ’ εκεί στον καθαρό αέρα 
 ο Καρχηδόνιος στρατηγός, της Ρώµης η φοβέρα, 
 είδε το µέρος βολικό, κατάλληλο, στρωµένο 
 κι ένα πολύ µικρό χωριό στη ράχη απλωµένο, 
 Κίος ονοµαζότανε, ήταν µικρό µε χάρη 
 αλλά σε τόπο όµορφο και του βουνού καµάρι. 
 Εκεί λοιπόν εκτίσανε µια άλλη Προυσιάδα 
 την παρ΄ Ολύµπω π’ έµελε ν’ ανάψει σαν την δάδα, 
 και να γενεί µετά µαθές πόλη πολύ µεγάλη  
2790 να γίνει και πρωτεύουσα κράτους και να προβάλει, 
 όλα της τα γνωρίσµατα αλλά µε τρόπο άλλο  
 µια κι ο σουλτάνος όριζε και έδινε ρεγάλο, 
 σ’ όποιον πήγαινε µπροστά του πατισάχ τη χάρη 
 κι έκανε την πόλη του λευκό µαργαριτάρι, 
 Προύσα τήνε βαφτίσανε και έγινε µε τάξη 
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 η πόλη που παρήγαγε το ξακουστό µετάξι.  
 Η Βιθυνία137 γράφτηκε σε χάρτες, σε βιβλία, 
 που πρόβαλαν περιοχές σε διάφορ’ ηλικία  
 ορµίσκους, πόλεις, οχυρά, τους δρόµους και τα χάνια  
2800 τους ποταµούς, τα όρια, τα κάστρα, τα λιµάνια, 
 πιστή αναπαράσταση βέβαια δεν µπορούσαν 
 στους χάρτες να παρασταθεί, ούτε και βοηθούσαν, 
 τα µέσα που υπήρχανε, τα όργανα, η γνώση 
 δεν είχε τόση δύναµη ώστε να µεταδώσει, 
 όλα αυτά που µάζευαν κι ήταν πληροφορία 
 γι αυτούς που χρόνια αργότερα θα ‘γραφαν ιστορία. 
 Η Tabula µας έδωσε στοιχεία που δηλώνουν 

                                                 
137 H Tabula Peutingeriana αποτελεί το πληρέστερο αντίγραφο πρώιµου εικονογραφηµένου ταξιδιω-
τικού οδηγού της ύστερης αρχαιότητας (150.-750 µ.Χ) που έχει διασωθεί. Στην Tabula τα όρια της 
ρωµαϊκής αυτοκρατορίας στο βόρειο τµήµα της είναι ο ρους του ∆ούναβη, ενώ τα ανατολικά όρια 
είναι ο Τίγρης ποταµός.  
Στο απόσπασµα ΧΙ, δυτικά του Ευφράτη ποταµού υπάρχει η επιγραφή “Areae fines Romanorum” 
(τέλος ρωµαϊκών ορίων) που ακολουθείται από αναπαράσταση της Μεσοποταµίας, της Περσίας και 
της Ινδίας. Αναπαριστάνονται επίσης µια σειρά από φυσικά χαρακτηριστικά, όπως οροσειρές (π.χ. 
Monte Taurus), ποταµοί (π.χ. fl. Danubis, fl. Nilus), πελάγη (Adriaticum), κόλποι (Sinus 
Corinthus). Η διοικητική οργάνωση και τα όρια των επαρχιών της ύστερης αυτοκρατορίας δεν εµφα-
νίζονται καθόλου, ενώ αντί αυτού αναγράφονται γεωγραφικές τοποθεσίες και περιοχές (π.χ. 
Bithynia). 
Υπάρχουν 6 πόλεις β΄ µεγέθους, που αναπαρίστανται µε τη µορφή οχυρών τειχών µε επάλξεις και 
διαφορετικό αριθµό πύργων. Αυτές είναι η Ακυηλία (µε 7 πύργους και ένα µεγάλο οικιστικό συγκρό-
τηµα), Ραβέννα (5 πύργοι), Θεσσαλονίκη (5 πύργοι), Νικοµήδεια (8 πύργοι), Νίκαια (6 πύργοι και 
ένας ναός ή βασιλική), Άγκυρα (7 πύργοι). Εντύπωση προκαλεί η απουσία της Αλεξάνδρειας που 
αναπαρίσταται µε έναν µεγάλο φάρο µόνο για σύµβολο, δίχως ονοµασία, θεωρείται δε ως αµέλεια του 
αντιγραφέα. 

 
 
Στην Tabula όπου εµφανίζεται η Βιθυνία (Bithinia, άνω εικόνα) διακρίνεται η Χρυσούπολις (Σκούταρι), 
η Καλχηδώνα, η Προυσιάς (µάλλον η παρ’ Ολύµπω), η Νίκαια και η λίµνη Ασκανία, οι Πύλαι, η Νικοµή-
δεια κλπ. 



Το Πελλαδάρι στους αιώνες              127 

 τους τόπους γύρω, τα χωριά, δρόµοι που τα ενώνουν, 
 τον Όλυµπο, τον Γρανικό, τις πόλεις τις µεγάλες 
2810 τη Λάµψακο, το Πάριο, την Πρίαπο και άλλες, 
 δείχνει ποτάµια και βουνά, πόλεις µε οχυρώσεις 
 δρόµους που τις ενώνουνε και θέλεις να τις νιώσεις, 
 ποιες ήτανε, που ήτανε, στα χρόνια τα δικά τους  
 στα µεγαλεία, στους καιρούς π’ έλαµπε τ’ όνοµά τους. 
 Χτίστηκε η Αγιά Σοφιά η φωτεινή εκκλησία  
 όπου λατρεύονταν Χριστός κι η µήτηρ Παναγία, 
 η πόλη ήταν κιβωτός κι ο κόσµος το φορτίο 
 παντού σκορπούσε σιγουριά, λάµψη και µεγαλείο, 
 στην οικουµένη µοίραζε πολιτισµό και φώτα 
2820 κι όλα πηγαίναν κατ’ ευχήν κι όλα πηγαίναν πρώτα, 
 ώσπου φορτία έφτασαν σιτάρια φορτωµένα138 
 από την Αίγυπτο µακριά, από τα µαύρα ξένα, 
 αρρώστια φέρανε βαριά που χτύπησε τη χώρα 

                                                 
138 541 µ.χ.: Επιδηµία βουβωνικής πανώλης (µαύρος θάνατος). Μεταφέρθηκε µέσω των αρουραίων 
που “συνόδευαν” τα φορτία σίτου από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο. Σύµφωνα µε τον ιστορικό Ευάγριο 
(περ. 536-600 µ.Χ.), πέθαναν στο Βυζάντιο 300.000 άτοµα, δηλαδή το 1/3–1/2 του πληθυσµού. Η 
επιδηµία άρχισε µε µια βίαια έξαρση ανάµεσα στο 541 και το 543 µ.Χ. και παρέµεινε ενδηµική σε όλη τη 
Μεσόγειο ως τη δεκαετία του 570. Ήταν το χειρότερο ξέσπασµα πανούκλας. Εξαπλώθηκε σε όλη την 
Ανατολική Μεσόγειο και τα θύµατά της υπολογίζονται σε 100 εκατοµµύρια. Ζοφερή η περιγραφή της 
από τον ιστορικό Προκόπιο. 
Με τον όρο Πανώλη(ς) εννοείται οξεία λοιµώδης νόσος, που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia 
pestis (βάκιλος του Γερσίν). Η νόσος µεταδίδεται στον άνθρωπο από το τσίµπηµα ψύλλων, (κυρίως του 
είδους Xenopsylla cheopsis), που παρασιτούν σε άρρωστο ποντικό. Μεταδίδεται εύκολα και γρήγορα µε 
άµεση ή έµµεση επαφή, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις πνευµονικής εντόπισης, οπότε µεταδίδεται ακόµα 
και µε τα σταγονίδια. Είναι βαριάς µορφής ασθένεια, µε υψηλό πυρετό και τοξική κατάσταση. Η ασθένεια 
εµφανίζεται σε τρεις µορφές: 

1. βουβωνική (έντονη αιµορραγική λεµφαδενίτιδα), 
2. πνευµονική, που είναι ιδιαίτερα µολυσµατική µορφή (βαριά πνευµονία) 
3. σηψαιµική. 

Η σηψαιµική και η πνευµονική µορφή είναι πάντα θανατηφόρες, εάν η θεραπευτική αγωγή δεν είναι 
ταχύτατα αποτελεσµατική. Οι σουλφοναµίδες και ορισµένα αντιβιοτικά, όπως η στρεπτοµυκίνη είναι 
πολύ αποτελεσµατικές κατά του πανωλικού βακτηρίου. 
Η πανώλη είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Παράδειγµα αναφορών είναι αυτό του Θουκυδίδη: ο λοιµός 
των Αθηνών, πιθανότατα είναι πανώλη. Από τον 6ο αι. και σε όλον τον Μεσαίωνα εκδηλώνονταν µεγά-
λες επιδηµίες, µε αποτέλεσµα να παραµείνουν µόνιµα ενδηµικές εστίες. Γνωστή είναι η µεγάλη επιδηµία 
του 14ου αιώνα η οποία ονοµάστηκε µαύρος θάνατος. Μετά τον 14ο αιώνα, η νόσος έγινε ενδηµική και 
για 300 χρόνια υπήρχαν επιδηµικές εξάρσεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα, σηµειώθηκε πανδηµία. Η πα-
νώλη είναι επίσης γνωστή και ως πανούκλα. 
(Σηµ. Η λέξη προέρχεται από το ουσιαστικοποιηµένο επίθετο ο,η πανώλης (-ους), το πανώλες. Εννοεί-
ται ότι προσδιορίζει το ουσιαστικό νόσος και σηµαίνει την ασθένεια που καταστρέφει τα πάντα. Για τον 
ίδιο λόγο έχει χρησιµοποιηθεί και για άλλες πανδηµίες). 
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 όλοι πεθαίναν σωρηδόν, καταραµένη ώρα,  
 σ΄ όλο το Βυζάντιο ο κόσµος αραιώθη 
 και µόνο στις φωτιές κοντά ο πληθυσµός εσώθη. 
 Εκεί προς την Κατάβολο έφτασ’ η επιδηµία 
 και σάρωσε τον πληθυσµό µε περισσή µανία, 
 στους δρόµους κάτω κείτονταν πεθαίνανε αράδες 
2830 γύρω µονάχ’ απ’ τις φωτιές γλυτώναν οι κυράδες, 
 όλος ο τόπος έµοιαζε ατέλειωτο µαγκάλι 
 φωτιά που έκαιγε µαθές σαν πυρωµέν’ αγκάλη, 
 Κίο, Βωµούς και Μύρλεια πανούκλα σακατεύει 
 το Κάστρο το προσπέρασε στον κάµπο ταξιδεύει, 
 στο Πελλαδάρι είχανε γάτες που δεν µετριόταν  
 που τρώγανε τους ποντικούς και όλοι καταριόταν, 
 να µην τους βρει το φονικό, µην πέσουν και πεθάνουν 
 τι η ζωή ‘ναι όµορφη πρέπει να την γλυκάνουν. 
 Ξυστά τους πέρασ’ η οργή σβήστηκε η κατάρα  
2840 και όλα επανήλθανε λευκά απ’ την αντάρα, 
 το Πελλαδάρι ανάνηψε, ο κόσµος ταξιδεύει 
 την πρόοδο και την ευχή για το καλό γυρεύει, 
 µε µούτρα πέφτουν στις σοδιές και τους καρπούς µαζεύουν 
 τι οι χειµώνες είν’ βαρείς και το λαό παιδεύουν, 
 χρειάζονται κι εφόδια για άλλες εκστρατείες139 

                                                 
139 Τις ηµέρες του Ιουστινιανού η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επεκτείνει τα σύνορά της από τους Άγιους 
τόπους και τα βάθη της Ανατολίας και της Αρµενίας, έως τις Ηράκλειες Στήλες (Γιβραλτάρ), και καθί-
σταται η κυρίαρχη δύναµη στον Μεσογειακό χώρο (527-565). Πέρα από το µεγαλόπνοο σχέδιο της 
(µερικής έστω) επανάκτησης της ∆υτικής Αυτοκρατορίας, για το οποίο χρειάστηκαν περίπου 25 χρόνι-
α, και τις συνεχείς εκστρατείες κατά των Περσών, η περίοδος βασιλείας του Ιουστινιανού περιλαµβά-
νει πλήθος σηµαντικών εξελίξεων. Η κωδικοποίηση των νόµων, η κατασκευή οχυρωµατικών έργων σε 
όλη την επικράτεια (ορατών ακόµα και σήµερα σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου), η ανέγερση δηµοσίων 
οικοδοµηµάτων µε αποκορύφωµα το διαχρονικό µεγαλειώδες µνηµείο της Αγίας Σοφίας, η ενίσχυση του 
εµπορίου και η δόλια εισαγωγή της καλλιέργειας του µεταξιού από την Κίνα, οι θρησκευτικές µεταρρυθ-
µίσεις, η ενίσχυση των δηµοσίων οικονοµικών είναι ίσως τα σηµαντικότερα σηµεία της διακυβέρνησής 
του. 
Ταυτόχρονα όµως αυτή η έντονη δραστηριότητα, και ειδικά η ανάγκη χρηµατοδότησης των πολέµων και 
των συνθηκών µε τους Πέρσες, εξάντλησε τα οικονοµικά του κράτους, ενώ η ανάγκη υπεράσπισης των 
νέων συνόρων, σε συνδυασµό µε την µείωση του στρατού και τις συνεχείς επιδηµίες εξασθένισαν την 
άµυνά του. Η δε θρησκευτική πολιτική του Ιουστινανού, ιδίως µετά τον θάνατο της Θεοδώρας, αποξέ-
νωσε πολλούς από τους µονοφυσιτικούς πληθυσµούς της Συρίας και της Αιγύπτου. Έτσι, µετά τον θά-
νατό του, η Αυτοκρατορία, αποδυναµωµένη, θα χρειαστεί να αντιµετωπίσει νέες επιθέσεις, µε αποκο-
ρύφωµα τις αραβικές κατακτήσεις, που θα αναιρέσουν το µεγαλύτερο µέρος των εξωτερικών επιτευγ-
µάτων του Ιουστινιανού. 



Το Πελλαδάρι στους αιώνες              129 

 που κάν’ ο αυτοκράτορας σε ξένες πολιτείες, 
 παίρνουν κι απ’ την Κατάβολο για το στρατό ανθρώπους 
 να πάν να καταλάβουνε άλλους λαούς και τόπους, 
 άντρες, παληκαρόπουλα πηγαίνουν στρατιώτες  
2850 τους χαιρετούνε συγγενείς και οι µανάδες πρώτες, 
 έχουν να πολεµήσουνε πολλούς εχθρούς που τώρα 
 επιβουλεύονται πολύ την όµορφή τους χώρα, 
 αδέλφια που ‘ναι στη σκλαβιά θέλουν να λευτερώσουν 
 λαούς π’ ορέγονται τη γη πάλι να τους ‘µερώσουν, 
 να δώσουνε τη φώτιση οι έχθρες να τελέψουν 
 κι όλοι οι γείτονες λαοί να µην ξαναπαλέψουν, 
 οµόνοια να έχουνε, να γράψουν συµφωνίες 
 να ζούνε πια αγαπητά, χωριά και πολιτείες. 
 Απέκτησ’ η Κατάβολος140 µεγάλη σηµασία 
2860 θέρετρο των Βυζαντινών έγινε µε αξία, 
 ερχόντουσαν οι βασιλείς κι εδώ ξεκουραζόταν 
 µπάνια θερµά εκάνανε οληµερίς λουζόνταν,  
 οι κάµποι, τα παράλια, γιοµίζανε ανθρώπους 
 γιορτάζανε, γλεντούσανε, στους όµορφους τους τόπους, 
 ήταν κοντά η πρωτεύουσα αν πήγαινες µε πλοίο 
 και το ταξίδι απ’ την ξηρά ήτανε µεγαλείο, 
 ολόγυρα το πράσινο, τα πλούσια νερά της 
 ο κόσµος της, τα κάλλη της κι όλη η αρχοντιά της, 

                                                                                                                         

 
 
140 Κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η Κατάβολος απέκτησε σηµασία λόγω της θέσης 
της και αποτέλεσε το προσφιλές θέρετρο των βυζαντινών αυτοκρατόρων. Επί αυτοκράτορα Ιουστινι-
ανού ιδρύθηκε στη Κίο στρατιωτική σχολή που λειτούργησε για 37 χρόνια. Όµως πολλές φορές βρέ-
θηκε στο θέατρο πολεµικών συγκρούσεων µεταξύ των βυζαντινών και διαφόρων εχθρών.  ∆έχτηκε 
επιδροµές από Γότθους, Άραβες. 
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 ένας παράδεισος σωστός, αγάλιαζ’ η καρδιά σου 
2870 κάτι που µόνο έβλεπες µέσα στα όνειρά σου, 
 µία µαγεία, ένα φως γαλάζιο που σκορπούσε 
 και µέσα στο ατέλειωτο το θάµπος σε µεθούσε. 
 Αυτή ήταν η Κατάβολος, χώρα παραµυθένια  
 χώρα που σε κατηύθυνε να έχεις µόνη έννοια, 
 πώς να περνάς καλύτερα και µέσα σε ειρήνη 
 στις όµορφες ακρογιαλιές, στα όρη µε γαλήνη. 
 Καινούριοι φάνηκαν εχθροί στην αυτοκρατορία 
 καινούργια πάλι βάσανα µια ίδια ιστορία, 
 πόλεµοι πάλι πόλεµοι, άλλες πολιορκίες 
2880 ίδιοι λαοί, άλλοι λαοί, µπερδέµατα, θυσίες, 
 Οι Άβαροι141 εµφανίστηκαν κι οι Πέρσες µια παρέα 
 να πάρουνε την πόλη µας, πολιορκία νέα, 
 έλειπ’ ο αυτοκράτορας µαζί µε το στρατό του 
 κι ο πατριάρχης έχοντας προστάτη στο πλευρό του 
 τη Θεοτόκο Παναγιά, τους άπιστους νικάει  
 η Υπερµάχος στρατηγός τους διώχνει, τους σκορπάει, 
  κι η πόλη πάλι γιορτινά σε εκκλησίες µέσα  
 γιορτάζει, είναι λεύτερη, µια νέα πριγκηπέσα, 
 κι όλες οι πόλεις γύρω της και όλα τα χωριά της 
2890 γιορτάζουνε κι αυτά µαζί, γλεντούνε στ’ όνοµά της, 
 γιατί εχθρούς εδιώξανε, γλυτώσαν από στίφη 
 ξεφύγανε από ορδές, απ’ τ’ άγρια τα πλήθη, 
 που ‘σπερναν την καταστροφή σε όλα τους τα µέρη 

                                                 
141 Οι Άβαροι υπήρξαν ένας νοµαδικός λαός της Ευρασίας, που εµφανίστηκε στην κεντρική και ανατο-
λική Ευρώπη κατά τον 6ο αιώνα. Κυριάρχησαν στην πεδιάδα της Παννονίας (η Παννονία είναι η αρ-
χαία περιοχή που συνόρευε βόρεια και ανατολικά µε το ∆ούναβη, γειτνιάζει δυτικά µε τη Β. Ιταλία 
και νότια µε τη ∆αλµατία και την άνω Μοισία.) µέχρι τον 9ο αιώνα. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς της 
εποχής, µιλούσαν την ίδια γλώσσα µε τους Ούννους. 
Πάλι όµως σε νέα επιδροµή των Περσών, οι Άβαροι βρήκαν την ευκαιρία, αφού έλειπε ο αυτοκράτο-
ρας Ηράκλειος σε εκστρατεία, να πολιορκήσουν την Κωνσταντινούπολη από τη θάλασσα. Οι Βυζαντι-
νοί όµως τους νίκησαν µε τη βοήθεια του πατριάρχη Σέργιου και του πρωθυπουργού Βώνου (626). 
Τότε δηµιουργήθηκε ο ευχαριστήριος Ακάθιστος ύµνος και άρχισε και η παρακµή των Αβάρων. Μετά 
την αποτυχία αυτή, οι Άβαροι αποσύρθηκαν στην Παννονία, αφήνοντας τη Βαλκανική στα χέρια Σλα-
βικών φυλών, τους οποίους ούτε οι ίδιοι, ούτε οι Βυζαντινοί µπορούσαν πια να ελέγξουν.  
Οι περισσότεροι υποτελείς των Αβάρων λαοί ανεξαρτητοποιήθηκαν και µόνον η Παν- νονία παρέµει-
νε κάτω από τον άµεσο έλεγχό τους. Μετά από λίγα χρόνια όταν οι πολεµικές επιχειρήσεις των Α-
βάρων µεταφέρθηκαν στην Κεντρική Ευρώπη, ξαναγύρισαν µε επιθέσεις σε περιοχές της αυτοκρατο-
ρίας. Έφτασαν µάλιστα µέχρι και την Κωνσταντινούπολη, όπου όµως εξαιτίας του λοιµού αναγκάστη-
καν να ζητήσουν ειρήνη από τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο, το 600 µ.Χ.  
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 και σφάζανε και κλέβανε και είχαν καταφέρει 
 τον κόσµο να τον διώξουνε και στα βουνά να πάει 
 ν’ αφήσει όλα τα καλά, πίσω να µη γυρνάει. 
 Οι Άβαροι εκδιώχτηκαν και στην Ευρώπη πήγαν 
 η Προποντίδα άδειασε, όλοι οι εχθροί της φύγαν 
 ολόκληρη η Κατάβολος πανηγυρίζει τώρα 
2900 γιατ’ έµεινε ελεύθερη και ήρθε πάλ’ η ώρα, 
 να τιναχτεί, να φύγει εµπρός, µε βιάση να κινήσει, 
 τη βία, την καταστροφή που έπαθε ν’ αφήσει, 
 να προχωρήσει, να σταθεί στα πόδια της και πάλι 
 να ‘χει ανάπτυξη γοργή και να ριχτεί στην πάλη, 
 στην πάλη που την πάει µπροστά κι όλο την ανεβάζει 
 που την στυλώνει, την κρατά κι από τα ζόρια βγάζει, 
 αυτή η χώρα που γεννά ατέλειωτες ελπίδες 
 κάθε καινούριο, κάθε φώς, βήµατα και φροντίδες, 
 φροντίδες για Ελληνικές, χριστιανικές πορείες 
2910 που οδηγούν τους Έλληνες χωρίς ολιγωρίες, 
 να µην αλλάξουν συνοχή, ούτε να υποστούνε 
 αλλοτριώσεις και διωγµούς κι έτσι να κρατηθούνε 
 για πάντα αναλλοίωτοι και καθαροί στο αίµα 
 στη γλώσσα, στην εκπαίδευση, στο όµορφο το βλέµµα.  
 Τώρα αυτά περάσανε κι ο κόσµος ηµερεύει 
 να πάει µπροστά, να πάει καλά, µόνο αυτό γυρεύει, 
 όµως στο κράτος βγαίνουνε προβλήµατα που τρέχουν 
 οι Σλάβοι142 εµφανίστηκαν το γένος κατατρέχουν, 

                                                 
142 Οι Σλάβοι είναι οµάδα εθνών µε κοινή ινδοευρωπαϊκή καταγωγή. Ζουν κυρίως στην ανατολική και 
κεντρική Ευρώπη, καθώς και στα Βαλκάνια, ενώ η αρχική τους κοιτίδα πρέπει να ήταν η ανατολική 
Ευρώπη από την οποία εξαπλώθηκαν τον 6ο αιώνα. 
Κατά το µεσαίωνα υπήρχαν δεκάδες σλάβικα φύλα. Από τότε µέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, µέσα από 
αλλεπάλληλες ενοποιήσεις, ενσωµατώσεις και διασπάσεις, διαµορφώθηκε σε γενικές γραµµές η εικόνα 
του σλαβικού κόσµου που συναντάµε στις µέρες µας και που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της Ευρώ-
πης. Σήµερα αποτελούν τον κυρίως πληθυσµό σε δεκατρία ευρωπαϊκά κράτη: Ρωσία, Ουκρανία, 
Λευκορωσία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Π.Γ.∆.Μ. και Βουλγαρία. Έτσι, βάσει γλωσσικών και ιστορικών κριτηρίων, σήµερα η σλαβι-
κή οµάδα λαών διαιρείται σε τρεις κύριες υποοµάδες: 
• Ανατολική:  Ρώσοι, Λευκορώσοι, Ουκρανοί. 
• ∆υτική:  Τσέχοι, Πολωνοί, Σλοβάκοι. 
• Νότια (ή Βαλκανική):  Σέρβοι, Μαυροβούνιοι, Βόσνιοι, Σλοβένοι, Κροάτες, Σκοπιανοί, Βούλγαροι. 
Η ονοµασία  
Εντοπίζεται για πρώτη φόρα στις βυζαντινές πηγές του 6ου αι. µ.Χ. µε τις παραλλαγές σκλάβοι, σκαλ-
βηνοί, σθλάβοι, σθλαβηνοί, Άντες και στις δυτικές του 7ου αιώνα µ.Χ. µε τις µορφές sclaveni και sclavi. 
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 κατέβηκαν απ’ το βορά, λαοί κυνηγηµένοι 
 2920 που ψάχνανε να βρουν ζωή, να ζουν ευτυχισµένοι, 
 µη έχοντας γεννήµατα, τροφές για να τραφούνε 
 έµπαιναν στο Βυζάντιο και ‘κλεβαν για να ζούνε 
 έτσι ήταν απότρεπτο η σύγκρουση να γίνει 
 οι πόλεµοι να µαίνονται, το γένος τους να φθίνει, 
 να κατεβαίνουν χαµηλά, να διώκονται να φεύγουν 
 και να γυρίζουν στα ψηλά, τους διώκτες ν’ αποφεύγουν, 
 δυνάστες για την ύπαιθρο κλέφτες χωρίς µια λύπη 
 ότι δεν έχουνε αυτοί κι απ’ τη ζωή τους λείπει, 
 στον κτηνοτρόφο να το βρουν, στον Έλληνα αγρότη 
2930 µε βία να τ’ αρπάξουνε και να γενούνε πρώτοι, 
 κουµάντο αυτοί να κάνουνε χωρίς να λογαριάζουν 
 χωριάτες κι εργαζόµενους που θέλουν να κοιτάζουν, 
 να ζήσουν ήσυχα µ’ αυτά που βγάζουνε µε κόπο 
 οι Σλάβοι143 να τ’ αρπάζουνε να καίνε κάθε τόπο,  

                                                                                                                         
Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνταν Σλοβένοι, ενώ οι γείτονές τους γερµανοί τους ονόµαζαν Wenden ή Winden 
δηλαδή Κελτικός κλάδος που αφοµοιώθηκε από του Σλάβους αργότερα.  
143 Καταγωγή  
Η ιστορική καταγωγή τους είναι άγνωστη διότι δεν έχουµε ούτε µύθους γενεαλογικούς οι οποίοι να 
διασώζουν κάποιον ιστορικό πυρήνα. Επίσης οι µετακινήσεις τους δεν άφησαν κατάλοιπα γραπτά ή άλλα 
έτσι ώστε να ταυτιστούν µε αυτούς απόλυτα. Τέλος, για τους άλλους λαούς που διέθεταν γραφή οι πε-
ριοχές της Ανατολικής Ευρώπης και βόρεια των στεπών ήταν γι αυτούς κάτι άγνωστο κατοικηµένο από 
µυθικά όντα χωρίς στενές επαφές. Η ιστορική περίοδος για τα σλαβικά φύλα ξεκινά από τις πρώτες 
ιστορικές µνείες γι΄ αυτούς κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα µ.Χ. 
Tα αίτια των µετακινήσεών τους  
Οι λόγοι στους οποίους οι ιστορικοί αποδίδουν τις µετακινήσεις είναι: 
α) Υπερβολική δηµογραφική αύξηση, β) η προώθηση ιρανικών και µογγολικών φύλων προς την Ευρώπη 
(Ούνων α΄ µισό 5ου αιώνα και Άβαρων 6ος αιώνας) δια µέσου των στεπών βορείως του Ευξείνου Πό-
ντου. Και των δύο µάλιστα θα γίνουν σύµµαχοι, αφού υποταγούν, στις κατακτήσεις τους και θα συρθούν 
στις εκστρατείες τους. γ) Ανάγκη εύρεσης χώρων επιβίωσης. 
Οι φάσεις των µετακινήσεών τους  
Γενικά οι ιστορικοί µιλάνε για τρία µεταναστευτικά ρεύµατα που σηµειώνονται:  
α) το πρώτο πραγµατοποιείται το δεύτερο µισό του 4ου αιώνα:  
1) λόγω της δηµογραφικής αύξησης µετακινούνται ανατολικά και βορειοανατολικά, κατά οµάδες, σταθε-
ρά εγκαθιστάµενοι ειρηνικά ανάµεσα στους ντόπιους πληθυσµούς, λόγω επάρκειας εδαφών και απουσί-
ας θεσµού εδαφικής κυριαρχίας.  
β) Το δεύτερο µεγάλο κύµα συνδέεται µε την εισβολή των Αβάρων κατά τον 5ο αιώνα µ.Χ. Οι Σλάβοι 
θα προωθηθούν στα δυτικά και στην Κεντρική Ευρώπη από τις Άλπεις έως τη Βαλτική Θάλασσα παίρ-
νοντας τη θέση άλλων γερµανικών φύλων.  
γ) Το τρίτο µεταναστευτικό ρεύµα κινείται νότια στα βαλκανικά εδάφη και το Βυζάντιο. Αρχικά οι επι-
δροµές ήταν προσωρινές και οι εισβολείς επέστρεφαν βόρεια του ∆ούναβη. Από τα τέλη του 6ου αιώνα 
οι εγκαταστάσεις τους γίνονται µονιµότερες σε κάποιες περιπτώσεις µε την ίδια την Βυζαντινή πρωτο-
βουλία. 
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 να ερηµώνει η ύπαιθρος και να ρηµάζουν πόλεις 
 χωριά να καταστρέφονται κι όλες οι µητροπόλεις 
 να ερηµώνουν κι ο λαός να φεύγει να πεθαίνει 
 να χάνεται, να σβήνεται κι όλο να µικραίνει 
 γιατί οι Σλάβοι σφάζουνε, καίγουνε, καταδιώκουν 
2940 το κάθε τι Ελληνικό και πάντα επιδιώκουν 
 σφετερισµοί και αρπαγές να είναι πάντα πρώτα 
 στις πράξεις τους, στο είναι τους, µια και δεν είχαν φώτα 
 πολιτισµού και ανθρωπιάς, που στο Βυζάντιο είχαν 
 που σέβονταν τον άνθρωπο, τον διπλανό, ότ’ είχαν 
 πάντα να το προσφέρουνε, γιατί µεσ’ την ψυχή τους 
 είχαν αγάπη µοναχά και σ’ όλη τη ζωή τους 
 δεν θέλανε κυνηγητά, δεν θέλανε το δάκρυ 
 να τους σπαράζει την καρδιά και να µη βρίσκουν άκρη 
 στο µίσος και στις αρπαγές, στη βία κι ατιµία 
2950 που έφερναν οι βάρβαροι και πάντα µε τη µία 
 τα έκαναν και θέριζαν παιδιά, γυναίκες, όλους 
 µε πονηριά, µε µπαµπεσιά, µ’ απανθρωπιά και δόλους. 
 Ζωή τους ήταν η κλεψιά, το βιός άλλων ανθρώπων 
 το άρπαγµα, το κάψιµο το ρήµαγµα των τόπων, 
 όλα δικά τους τα ‘θελαν, και ποιος θα πρωτοπάρει 
 δεν σκάβανε ποτέ τη γη, δε φύτευαν σιτάρι, 
 τα σπίτια τα κατέστρεφαν, τον κόσµο κυνηγούσαν 
 η ύπαιθρος ερήµωνε και οι λαοί πεινούσαν, 144 

                                                 
144 Καταχειροκροτούµενη από ένα κοινό µικρασιατικής καταγωγής (η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ στην 
Νίκαια του Πειραιά) ζητά να εξηγήσει γιατί η Ελλάδα οφείλει τα µέγιστα στους Μικρασιάτες. "...Μόνο η 
Μικρασία έσωσε την Ελλάδα. Πάντοτε! Να µην το λέµε µόνο έτσι να ξέρουµε το γιατί... Το 800 µ.Χ. και 
λίγο πιο πριν όταν οι Σλάβοι έχουν κατακλύσει την Ελλάδα ο Νικηφόρος ο πρώτος µεταφέρει από τη 
Μικρά Ασία 3000 άνδρες µε τις οικογένειές τους από κάθε Θέµα (Βυζαντινές επαρχίες) κάτι που κάνει 
πάνω από 60000 ανθρώπους και περισσότερους και τους φέρνει στην Ελλάδα για να τη σώσει από τον 
εκσλαβισµό. Και έτσι ο Πήτερ Χαρανής ονόµασε τον Νικηφόρο τον πρώτο the saver of the Greece, 
δηλαδή σωτήρα της Ελλάδας. 
Ο Παναγιώτης Χαρανής (1905-85) από την Ατσική Λήµνου, υπήρξε σπουδαίος βυζαντινολόγος στις 
ΗΠΑ, γνωστός ως Peter Charanis. Είχε σπουδαία προσφορά στους τοµείς της κοινωνικής και οικονο-
µικής ιστοριογραφίας µε σειρά σηµαντικών δηµοσιευµάτων. Επίσης, συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέ-
ρωση του µαθήµατος της βυζαντινής ιστορίας και πολιτισµού στα αµερικανικά πανεπιστήµια.  
Το 1938, µε πλούσιες γνώσεις και σηµαντικό ερευνητικό έργο επιστρέφει στις Η.Π.Α., όπου γίνεται 
δεκτός ως διδάσκων στο Πανεπιστήµιο Rutgers, όπου είχε σπουδάσει. Κατά την άφιξη του εκεί η βυζα-
ντινή ιστορία ήταν άγνωστη, όπως άλλωστε στα περισσότερα αµερικανικά πανεπιστήµια. Χαρακτηριστι-
κά αναφέρει ο ίδιος σ’ ένα άρθρο του: "Τα περισσότερα µέλη του (ιστορικού) τµήµατος δεν είχαν καν 
ακούσει ποτέ ότι είχε υπάρξει µια τέτοια Αυτοκρατορία". 
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 έφευγ’ ο κόσµος έντροµος, κοίταζε να γλυτώσει 
2960 άδειαζαν πόλεις και χωριά γιατί είχαν πληρώσει 
 µε αίµα και µε δάκρυα τα σπίτια τους, τη γη τους 
 βαθιά µεσ’ στην καρδούλα τους έχασκε η πληγή τους 
 πληγή που δεν γιατρεύονταν µονάχα αιµορραγούσε 
 από λαούς που ρούφαγαν το αίµα που κυλούσε, 
 κι έτρεχε το Βυζάντιο πρώτα να προστατέψει 
 τον κόσµο του και το λαό που είχανε γυρέψει 
 µια προστασία ανθρώπινη να έχουνε οι δόλιοι 
 να σπέρνουν να θερίζουνε να προχωράνε όλοι, 
 να µεγαλώνουνε παιδιά και ήσυχα να ζούνε 
2970 κι από τη γη που σκάβανε τροφή γλυκιά να βρούνε. 
 Όπου η γη ‘ρηµώνεται κι ο κόσµος λιγοστεύει 
 έρχονται νέοι κάτοικοι κι ο Έλληνας γυρεύει 
 το γένος να συνεχιστεί, η Ελλάδα να θεριέψει 
 να µείν’ όπου µεγάλωσε το µέλλον να γυρέψει 
 να µη χαθούν οι ρίζες τους οι Σλάβοι να γυρίσουν 
 στους τόπους τους, στα µέρη τους, να κάτσουνε να ζήσουν 
 τι είναι απολίτιστοι, αιµοχαρείς, µπαµπέσοι 

                                                                                                                         
Σαράντα χρόνια αργότερα, το 1976, όταν αποχωρούσε από το Rutgers, η βυζαντινή ιστορία αποτελού-
σε τον κεντρικό τοµέα του πανεπιστηµίου, το οποίο δεχόταν και µεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ οι βυ-
ζαντινές σπουδές είχαν επεκταθεί σε δεκάδες άλλα επιστηµονικά ιδρύµατα της χώρας αυτής. 
Σύντοµα ο Παν. Χαρανής, χάρη στο συγγραφικό του έργο, αλλά και στη γλαφυρή και µεταδοτική διδα-
σκαλία του, άρχισε να ανεβαίνει στην ιεραρχία του Πανεπιστηµίου Rutgers, γινόµενος σταδιακά: βοη-
θός το 1941, αναπληρωτής το 1946, τακτικός το 1949 κι επίτιµος καθηγητής το 1963. Παράλληλα 
εργάστηκε ως επισκέπτης ερευνητής στο διάσηµο ιστορικό κέντρο Dumbarton Oaks της Washington, 
τις χρονιές 1944-46, 1956-57 και 1978-79. 
Το 1972, ανακηρύσσεται επίτιµος διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και αντεπιστέλλον µέλος της 
Ακαδηµίας Αθηνών. Επίσης το ελληνικό κράτος του απένειµε το Παράσηµο του Φοίνικα, για τη συµβολή 
του στην έρευνα της ελληνικής ιστορίας και στη διάδοση της ελληνικής ιστορικής έρευνας στο εξωτερι-
κό.   
Το 1972, ανακηρύσσεται επίτιµος διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και αντεπιστέλλον µέλος της 
Ακαδηµίας Αθηνών. Επίσης το ελληνικό κράτος του απένειµε το Παράσηµο του Φοίνικα, για τη συµβολή 
του στην έρευνα της ελληνικής ιστορίας και στη διάδοση της ελληνικής ιστορικής έρευνας στο εξωτερι-
κό. 
 Η αξία των µελετών του είναι µεγάλη και διεθνώς ανεγνωρισµένη. Απλά σηµειώνουµε ότι πάνω από 25 
εργασίες του αναφέρονται στη βιβλιογραφία της «Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους» της Εκδοτικής Αθη-
νών. Ο Παν. Χαρανής δεν ξέχασε την πατρίδα του, την Ατσική της Λήµνου. Ερχόταν σπάνια στην 
Ελλάδα αλλά συχνά έστελνε τη συνδροµή του για διάφορα έργα που γίνονταν στο χωριό του προτιµώ-
ντας την ανωνυµία. Τ’ όνοµά του διακρίνεται µόνο σε µια σεµνή µαρµάρινη πλάκα, στο ξωκλήσι του Αγί-
ου Ερµόλαου, ανάµεσα στα ονόµατα των δωρητών του µικρού ναού. 
Ο Παν. Χαρανής πέθανε στις 23 Μαρτίου 1985, σε ηλικία 80 ετών. Άφησε ένα γιο και µια θυγατέρα, 
επίσης καθηγήτρια, η οποία ζει στη Θεσσαλονίκη. 
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 το µόνο που γυρεύουνε ο Έλληνας να πέσει 
 κι αυτοί να του ρουφήξουνε όλο του το µεδούλι 
2980 σταγόνα µην αφήσουνε και παίζοντας κρυφτούλι 
 όλα να τα αρπάζουνε καµένη γη ν’ αφήνουν 
 και πάλι να γυρίζουνε κι ό,τ’ έµεινε να πίνουν, 
 καταστροφές και συµφορές, χειµώνες, καλοκαίρια 
 η ύπαιθρος να προσδοκά της Πόλης φίλα χέρια 
 να ‘ρθουν να βοηθήσουνε να µείνουν οι σοδιές τους 
 να κρατηθούνε στη ζωή, οι µάνες κι οι αδερφές τους, 
 οι άντρες να δουλεύουνε κι όχι να πολεµάνε 
 να προσδοκούν το αύριο και όχι να πονάνε, 
 να έχουνε τα σπίτια τους, τα υποστατικά τους 
2990 κι όχι στάχτες και φωτιές, και τα γεννήµατά τους 
 να φτάνουνε στα σπίτια τους, να µην τ’ αρπάζουν άλλοι  
 να ζούνε µεσ’ στην κόλαση στη ζάλη τη µεγάλη, 
 να µην µατώνουν το πρωί, τα βράδια να αντέχουν 
 ο κόσµος να µη χάνεται, να µην πονούν και τρέχουν. 
 Με µίσος πολεµήσανε τον Έλληνα οι Σλάβοι 
 χτυπούσανε και θέλανε όλοι να γίνουν σκλάβοι, 
 στο βάρβαρο το έθνος τους µε τις πολλές τις ράτσες 
 την άσχηµη εµφάνιση που είχανε στις φάτσες, 
 το χαµηλό ανάστηµα, την τόση τους µανία 
3000 που έδειχναν στον Έλληνα χωρίς καµιά αιτία, 
 αφού αυτοί θελήσανε εµάς να αφανίσουν 
 στον τόπο εµφανίστηκαν για να µας κυνηγήσουν, 
 αυτοί που πάντα ζήλευαν τον πόλεµο κινούσαν 
 και καίγανε και κλέβανε, σκοτώνανε, πονούσαν 
 τον άµοιρο τον Έλληνα, που πάντα βοηθούσε 
 το βάρβαρό τους πληθυσµό, συχνά τον συµπονούσε, 
 σαν τύχαιναν αναποδιές και ζήταγαν βοήθεια 
 σαν ήτανε ειλικρινείς και λέγανε αλήθεια, 
 όταν δεν καίγανε χωριά, δεν σκότωναν ανθρώπους 
3010 όταν δεν καταστρέφανε την ύπαιθρο, τους τόπους. 
 Νότια αναπτύχθηκε ένα κακό τους φύλλο, 
 που ήτανε κακότροπο κι ας έλεγε πως φίλο 
 τον ήθελε τον Έλληνα ενώ τον κυνηγούσε 
 και όταν εύρισκε καιρό συνέχεια τον πονούσε, 
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 σαν Βούλγαρους τους γνώρισαν οι Έλληνες στο χρόνο 
 και ήρθαν και τους γέµισαν και δάκρυα και πόνο, 
 τα θύµατα που µέτρησαν φτάσανε τις µυριάδες 
 χόρτασ’ η γη το αίµα τους από πληγές χιλιάδες 
 που βγήκανε στα σώµατα, που βγήκαν στις ψυχές τους 
3020 στις µάχες145 που σηµάδεψαν και ‘λιωσαν τις ζωές τους 

                                                 
145 Πρώιµοι πόλεµοι 
Μάχη της Ονγκάλ, 680, Ασπαρούχ εναντίον Κωνσταντίνου ∆'  
1η Μάχη Αγχιάλου, 708, Τέρβελ εναντίον Ιουστινιανού Β'  
1η Μάχη των Μαρκελλών, 756, Βίνεχ εναντίον Κωνσταντίνου Ε' 
Μάχη στο πέρασµα Ρίσκι, 759, Βίνεχ εναντίον Κωνσταντίνου Ε' 
2η Μάχη Αγχιάλου, 763, Τέλετς εναντίον Κωνσταντίνου Ε' 
Μάχη Μπερζίτια, 774, Τέλεριγ εναντίον Κωνσταντίνου Ε' 
2η Μάχη των Μαρκελλών, 792, Καρντάµ εναντίον Κωνσταντίνου Στ' 
Εκστρατείες Κρούµµου 
Πολιορκία Σαρδικής, 809, Κρούµος 
Μάχη της Πλίσκας και του περάσµατος Vărbitsa, 811, Κρούµος εναντίον Νικηφόρου Α' (σκοτώθηκε) 
(αφού παραλίγο να εξαφάνιζε τους Βουλγάρους που συµµάχησαν µε Αβαρους και Σλάβους). 
Μάχη της Βερσινικίας, 813, Κρούµος εναντίον Μιχαήλ Α΄Ραγκαβή 
1η Πολιορκία Ανδριανούπολης, 813, Κρούµος (µετέφερε όλο τον πληθυσµό της πόλης πέρα του ∆ούνα-
βη). 
Εκστρατείες Συµεών Α' 
Μάχη του Βουλγαρόφυγου, 896, Συµεών Α' εναντίον Λέοντος Κατακάλων 
3η Μάχη Αγχιάλου, 917, Συµεών Α' εναντίον Λέοντος Φωκά 
Μάχη Κατασυρτών, 917, Συµεών Α' εναντίον Λέοντος Φωκά 
Μάχη Πηγών, 922, Θεόδωρος Σιγριτσα εναντίον Πόθου Αργυρού και Αλεξίου Μωσηλέ(+) (έξω από 
την ΚΠολη) 
Εκστρατείες Σβιετοσλάβου (Ρως µε συµµάχους τους Βούλγαρους, τους Πετσενέγκους και τους 
Μαγυάρους) 
Mάχη της Αρκαδιούπολης, 970, Βάρδας Σκληρός κ Πέτρος Φωκάς 
Πολιορκία ∆ορύστολου, 971, Ιωάννης Τσιµισκής εναντίον Σβιετολάβου Α΄του Κιέβου 
Κατάκτηση Βουλγαρίας 
Μάχη Πυλών Τραϊανού, 986, Σαµουήλ εναντίον Βασιλείου Β'  
1η Μάχη Θεσσαλονίκης, 996, Σαµουήλ εναντίον Βασιλείου Β' 
Μάχη Σπερχειού, 996, Σαµουήλ εναντίον Νικηφόρου Ουρανού 
Μάχη Σκοπίων, 1004, Σαµουήλ εναντίον Βασιλείου Β' 
Μάχης Κρέτας, 1009, Σαµουήλ εναντίον Βασιλείου Β' 
2η Μάχη Θεσσαλονίκης, 1014, Νεστορίτσα εναντίον Βοτανειάτη 
Μάχη Κλειδίου, 1014, Σαµουήλ εναντίον Βασιλείου Β' 
Μάχη Στρούµιτσας, 1014, Γκαβρίλ Ράντοµιρ εναντίον Θεοφύλακτου Βοτανειάτη(+) 
Μάχη Μπίτολας, 1015, Ιβατς εναντίον Γεωργίου Γονιτσιάτη κ Ορέστη 
Μάχη Σέτινας, 1017, Ιβάν Βλάδισλαβ εναντίον Βασιλείου Β' κ Κωνσταντίνου ∆ιογένη 
Μάχη ∆υρραχίου, 1018, Ιβάν Βλάδισλαβ (+) εναντίον Νικήτα Πεγωνίτη 
Επανάσταση του Πέτρου ∆ελεάνου 
3η Μάχη Θεσσαλονίκης, 1040, Πέτρος ∆ελεάνος εναντίον Μιχαήλ ∆' 
4η Μάχη Θεσσαλονίκης, 1040, Αλουσιάνος 
Μάχη Οστρόβου, 1041, Πέτρος ∆ελεάνος 
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 στις µάχες που ξεκίναγαν µε λύσσα και µε µίσος 
 πάντοτε αισθανόµενοι κατώτεροι και ίσως, 
 ίσως υποανάπτυκτοι, µικροί και τιποτένιοι 
 µπροστά στο έθνος των Ρωµιών, που οι θεοί οι ξένιοι, 
 το έκαναν υπέροχο, έθνος που µόνο ξέρει 
 ν’ αµύνεται στο ύπουλο, καθώς θα υποφέρει, 
 αν του στερήσουνε το φως του κόψουν τον αέρα 
 τη λευτεριά του κλέψουνε, του σπείρουνε φοβέρα, 
 έθνος που µόνο λεύτερο µπορεί να συνεχίσει 
3030 να ζει και να µεγαλουργεί και σ’ όλους να σκορπίσει 
 πολιτισµό και λεβεντιά, γράµµατα και ιδέες 
 για το λαµπρό το αύριο για τις ζωές τις νέες. 
 Οι Σλάβοι πολεµούσανε κατά του Βυζαντίου146 
 θέλοντας να τινάξουνε τη σχέση υποζυγίου, 
 που νόµιζαν πως είχανε στις τέχνες και στη γνώση  
 τι ήτανε αµόρφωτοι κι έπρεπε να πληρώσει 
 το κράτος το Βυζαντινό, κάθε παραφροσύνη 

                                                                                                                         
2η Βουλγαρικη Αυτοκρατορία 
Πολιορκία Λόβετς, 1190, Ισαάκ Β' Αγγελος 
Μάχη της Τράβνα, 1190, Ιβαν Ασεν Α' εναντίον Ισαάκ Β' Αγγελου 
2η Μάχη Αρκαδιούπολης, 1194, Ιβαν Ασεν Α' εναντίον Βασιλείου Βατάτζη 
Μάχη των Σερρών, 1196, Ιβαν Ασεν Α' εναντίον Σεβαστοκράτορος Ισαάκ 
Πολιορκία Βάρνας, 1201, Καλογιάν  
Μάχη Κλοκότνιτσας, 1230, Καλογιάν εναντίον Θεοδώρου Κοµνηνού ∆ούκα του ∆εσποτάτου Ηπείρου 
2η Μάχη Ανδριανούπολης, 1254, Μιχαήλ Ασέν Α' εναντίον Θεοδώρου Β' Λάσκαρη της Αυτοκρ. της 
Νίκαιας 
Μάχη Ντεβίνας, 1279, Ιβαΐλο  
Μάχη ποταµού Σκαφίδα, 1304, Θεόδωρος Σβέτοσλαβ εναντίον Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγου 
Μάχη Ρουσόκαστρου, 1322, Ιβάν Αλεξάντερ εναντίον Ανδρόνικου Γ' Παλαιολόγου 
146 Εκτός από τον περσικό κίνδυνο στην Ανατολή, το βυζαντινό κράτος έπρεπε να αντιµετωπίσει τις 
επιδροµές των Αβάρων και Σλάβων, που είχαν αρχίσει να προσβάλλουν τα βαλκανικά του σύνορα. Στις 
αρχές του 7ου αιώνα οι Σλάβοι, πιεσµένοι από τους Αβάρους, πέρασαν τον ∆ούναβη και εγκαταστάθη-
καν στην περιοχή της Κάτω Μοισίας και Σκυθίας σε πυκνές πληθυσµιακές οµάδες. Οι επιτυχείς επι-
δροµές των Σλάβων κατά του Βυζαντίου άνοιξαν το δρόµο στη διείσδυση δύο φύλων τους, των Κροατών 
και Σέρβων στη βορειοδυτική Βαλκανική, ενώ ταυτόχρονα ενθάρρυναν και τους ίδιους τους Αβάρους 
να επιτεθούν εναντίον της αυτοκρατορίας. Σλαβικά φύλα παρενοχλούσαν συχνά το βυζαντινό κράτος - 
µικρές οµάδες τους µάλιστα διείσδυσαν ως την Πελοπόννησο και αργότερα εκδιώχθηκαν - και οι αυτο-
κράτορες αναλάµβαναν κατά καιρούς στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον τους, ιδιαίτερα όταν τους το 
επέτρεπε η διακοπή των εχθροπραξιών στα άλλα, σηµαντικότερα στρατιωτικά µέτωπα. 
Οι 'Aβαροι έχασαν σταδιακά τη δύναµή τους, ιδιαίτερα µετά την αποτυχηµένη προσπάθεια πολιορκίας 
της Κωνσταντινούπολης µαζί µε τους Πέρσες, το 626, και δεν απασχόλησαν πλέον το βυζαντινό κρά-
τος. Όσο για τους Σλάβους του ∆ούναβη και του Αίµου, ένα µεγάλο µέρος τους αναµίχθηκε µε το ολι-
γάριθµο φύλο των Βουλγάρων και συγκρότησαν το 681, υπό την ηγεσία των τελευταίων, ένα ισχυρό 
κράτος, το Βουλγαρικό, που αποτέλεσε το νέο ισχυρό αντίπαλο των Βυζαντινών στα Βαλκάνια. 
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 που το σπαθί επέβαλε και κάθε αγνωµοσύνη, 
 που το λεπίδι κοφτερό και µε στανιό ορίζει 
3040 να υποφέρει ο λαός κι έτσι να καθορίζει 
 την τύχη και το µέλλον του και τι θα ξηµερώσει 
 αν θα γλυτώσει ο Ρωµιός και πόσο θα πληρώσει, 
 του Βούλγαρου την όρεξη πότε θα την χορτάσει, 
 πούθε θα πάει η αρπαγή, άραγε που θα φτάσει. 
 Η βασιλίς των πόλεων147 η πόλη των ονείρων 
 δέχεται ασταµάτητα ορδές δύο ηπείρων 
 απ’ την Ασία νότια οι Πέρσες εκστρατεύουν  
 κι οι Σλάβοι απ΄ τα βόρεια τη χώρα αυτή γυρεύουν, 
 του Βύζαντα το πόλισµα, η Βυζαντίς, η Πόλη 
3050 η πρώτη βασιλεύουσα της Παναγιάς περβόλι, 
 στα βάρβαρα χτυπήµατα τα στήθια της προτάσσει 
 κι αποκρούει τους εχθρούς και θέλει να προφτάσει, 
 την ύπαιθρό της στωικά µε κόπο να κρατήσει 
 που οι δυνάστες της σκληρά έχουνε κατακτήσει, 
 στη µια µορφή του πόλεµου η άµυνα πρωτεύει 
 δεν επιτρέπει στον εχθρό να µπει όπου γυρεύει 
 κρατά κλειστά τα σύνορα κι έτσι δεν επιτρέπει 
 να µπουν ή να περάσουνε οι ξένοι κι ούτε πρέπει 
 να ενοχλούν τους κάτοικους, να κλέβουν, να χτυπάνε 
3060 αλλά να στέκουν µακριά και στο καλό να πάνε.  

                                                 
147 Η Κωνσταντινούπολη ιδρύθηκε στη θέση της αρχαίας πόλης Βυζάντιο (επίσης Βυζαντίς), η ονοµασία 
της οποίας παραπέµπει σε θρακική ονοµατολογία. Στα Γεωγραφικά, ο Στράβων εξιστορεί πως η πόλη 
ιδρύθηκε το 658/7 π.Χ. από Μεγαρείς αποίκους, µε επικεφαλής τον Βύζαντα, από τον οποίο και πήρε 
το όνοµά της. Ο µυθικός ήρωας Βύζας θεωρείται γιος του βασιλιά Νίσου από τα Μέγαρα ή γιος του 
Ποσειδώνα και της Κερόεσσας, κόρης της Ιούς και του ∆ία, την οποία η µητέρα της γέννησε στον Κε-
ράτιο κόλπο. Άλλη εκδοχή εµφανίζει τον Βύζαντα ως γιο της νύµφης Σεµέστρας. Ο Βύζας αναφέρεται 
µαζί µε τους Άντες στο χρονογράφηµα Παραστάσεις σύντοµοι χρονικαί (8ος-9ος αι.) και εικάζεται ότι 
πιθανός συνδυασµός των δύο ονοµάτων οδήγησε στο τοπωνύµιο Βυζάντιον. 
Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό µύθο του Βυζαντίου, όπως παραδίδεται από τον Στράβωνα, οι άποικοι ακο-
λούθησαν χρησµό — πιθανώς του Μαντείου των ∆ελφών — ο οποίος τους προέτρεπε να κτίσουν την 
πόλη τους έναντι της πόλης των «τυφλών». Ως τυφλοί υπονοούνταν οι κάτοικοι της Χαλκηδόνας, οι 
οποίοι είχαν ιδρύσει την πόλη τους νωρίτερα στην απέναντι ασιατική ακτή του Βοσπόρου δίχως να αντι-
ληφθούν τα εξαιρετικά πλεονεκτήµατα της απέναντι τοποθεσίας. Το Βυζάντιο αναπτύχθηκε γρήγορα, 
περιτειχίστηκε και κατέλαβε εδάφη στα ασιατικά παράλια. Κατά τον Παυσανία, υπήρξε µία από τις κα-
λύτερα οχυρωµένες πόλεις της αρχαιότητας. Ιστορικές πληροφορίες για το Βυζάντιο αντλούµε επίσης 
από τον Ηρόδοτο. O τύραννος της πόλης, Αρίστων, υποστήριξε µαζί µε άλλους Έλληνες στρατηγούς 
τον Πέρση βασιλιά ∆αρείο στην εκστρατεία του εναντίον των Σκυθών. Στη διάρκεια της Ιωνικής επα-
νάστασης καταλήφθηκε από τις ελληνικές δυνάµεις και µετά το τέλος της, οι κάτοικοί της µετοίκησαν, 
ιδρύοντας τη Μεσηµβρία στις δυτικές ακτές του Εύξεινου Πόντου. 
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 Η άλλη µορφή του πόλεµου έχει τη δυσκολία 
 να διώξουν όλους τους εχθρούς, να ‘ρθει ελευθερία 
 σε µέρη που πατήθηκαν και στέκουν σκλαβωµένα 
 και δοκιµάζονται σκληρά για χρόνια µατωµένα, 
 σε µέρη όπου ο εχθρός εισέβαλε κι εστάθη 
 και µαρτυρούν οι κάτοικοι σαν του Χριστού τα πάθη, 
 πρέπ’ από κει να εκδιωχθούν ο τόπος ν΄ ανασάνει 
 περσεύει τώρα η σκλαβιά που έχει πια πικράνει 
 τον κόσµο τον Ελληνικό που ζει σ’  αυτές τις χώρες 
3070 στις χώρες τις Βαλκανικές, στις χώρες που ‘ρθαν µπόρες, 
 στις χώρες όπου στέριωσε και έδωσε τα φώτα 
 ο γνήσιος Ελληνισµός, στης πρόοδου τη ρότα, 
 να γίν’ ο κόσµος όµορφος, κόσµος ηµερωµένος 
 κόσµος που ζει ελεύθερος κι όχι σκλαβωµένος, 
 και έτσι η βασίλισσα των πόλεων αρχίζει 
 τους πόλεµους µε τους εχθρούς κι η µοίρα της ορίζει, 
 αγώνες να ‘χει συνεχώς, διάρκεια και πάλη 
 να διώξ’ όλους τους βάρβαρους, να φύγ’ αυτή η ζάλη, 
 ζάλη που είχ’ από παλιά148 καθώς το προσπαθούσε 
3080 δρόµο δικό της να τραβά κι ως ήθελε να ζούσε, 
 γιατί µε άλλους έµπλεκε κι άλλα δεινά κτυπούσαν 
 και έτσι πορεύονταν µπροστά, µ’ αυτόν τον τρόπο ζούσαν, 
 και συµµαχίες κάνανε, σύµφωνα, διαφωνίες 
 κι αυτόνοµοι βρεθήκανε, χαλάσαν συµφωνίες, 
 και πάντα πορευτήκανε κρατώντας για σηµαία 

                                                 
148 Κατά τους κλασικούς χρόνους, µετά τη νικηφόρο για τους Έλληνες έκβαση των Μηδικών Πολέµων, 
το Βυζάντιο καταλήφθηκε από το νικητή των Πλαταιών Παυσανία, o οποίος µετά από συµφωνία µε τον 
Ξέρξη παρέµεινε διοικητής της πόλης πριν εκδιωχθεί από τους Αθηναίους. Το Βυζάντιο υπήρξε µέλος 
της ∆ηλιακής συµµαχίας, ενώ κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέµου (431-405 π.Χ.) τάχθηκε 
αρχικά στο πλευρό των Αθηναίων. Το 411 π.Χ. αποστάτησε από τον αθηναϊκό συνασπισµό και τον επό-
µενο χρόνο καταλήφθηκε από τον Σπαρτιάτη στρατηγό Κλέαρχο, ο οποίος προφασίστηκε την ανάγκη να 
εµποδιστεί η αποστολή σιτηρών προς την Αθήνα από τον Εύξεινο Πόντο. Πολιορκήθηκε εκ νέου το 
409 π.Χ από τους Αθηναίους, µε επικεφαλής τον Αλκιβιάδη και, όταν ο Κλέαρχος εγκατέλειψε την 
πόλη, ορισµένοι Βυζάντιοι άνοιξαν τις πύλες στους Αθηναίους, οι οποίοι, τελικά, µετά από µάχη εντός 
των τειχών κατέλαβαν την πόλη. Μετά την ήττα του Αλκιβιάδη στους Αιγός Ποταµούς, οι Αθηναίοι 
υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης που τους υποχρέωνε, µεταξύ άλλων, να εγκαταλείψουν το Βυζάντιο. Πα-
ράλληλα, οι πολίτες του Βυζαντίου που είχαν προδώσει την πόλη, παραδίδοντάς τη στα χέρια του Αλκι-
βιάδη, εξορίστηκαν, αποκτώντας όµως αργότερα τιµητικά την ιδιότητα του Αθηναίου πολίτη. H σπαρ-
τιατική παρουσία στην πόλη έληξε περίπου το 390 π.Χ, όταν ο αθηναίος στρατηγός Θρασύβουλος επα-
νέφερε το Βυζάντιο στην αθηναϊκή σφαίρα επιρροής, ωστόσο δεν έλειψαν κρίσεις στις σχέσεις των δύο 
πόλεων, όπως το 357 π.Χ, όταν το Βυζάντιο συντάχθηκε µε τις δυνάµεις του Μαυσώλου. 
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 τη ράτσα την Ελληνική την όµορφη και νέα 
 καταγωγή Ελληνική µε γράµµατα, µε τέχνες 
 µε δάσκαλους, ερευνητές, ήρωες, καλλιτέχνες. 
 Η Πόλη πήγαινε µπροστά, τα γύρ’ ακολουθούσαν 
3090 έτσι και στη Κατάβολο τον ίδιο τρόπο ζούσαν, 
 κι αυτοί µπλεκόντουσαν συχνά κι αυτοί επολεµούσαν 
 κι αυτοί δεινοπαθούσανε, λεύτεροι προχωρούσαν, 
 Μύρλεια και Απάµεια, Κίος και Πελλαδάρι 
 πόλεις που ‘γιναν σύµβολα, του Έλληνα καµάρι 
 του Έλληνα η αρχοντιά, στο πνεύµα φωτοβόλες 
 µαζί τους και το Βρύλειο, φάροι του κόσµου όλες, 
 οι κοσµογόνες φυλλωσιές στο δέντρο της Ελλάδας 
 στο δέντρο της ανάπτυξης της αναµµένης δάδας, 
 αυτής που όλα τα φώτα της τα δίνει, τα προσφέρει 
3100 να γίν’ ο κόσµος όµορφος, ο κόσµος που θα φέρει 
 ανάπτυξη εις την ζωή και πρόοδο στο πνεύµα 
 στις τέχνες και στα γράµµατα σαν αετίσιο βλέµµα 
 να λαµπυρίσουν, να σπαρθούν, στον κόσµο σαν το στάρι 
 να βγει ο ήλιος το πρωί και όλους να τους πάρει 
 σε µια καινούρια ανατολή σε µια καινούρια µέρα 
 να µην υπάρχουν πόλεµοι και του σπαθιού η φοβέρα. 
 Στο χρόνο το Βυζάντιο149 πορεύεται και πάει 
 και η Κατάβολος µαζί αντέχει, προχωράει, 
 βαδίζει δρόµο γενεών που έρχονται και πάνε 
3110 άλλες να ζουν να χαίρονται πρόοδο να περνάνε, 
 και άλλες να αγωνίζονται να στήσουν γκρεµισµένα 

                                                 
149 Κατά την περίοδο της εξάπλωσης του Φιλίππου Β', το Βυζάντιο υπέγραψε συνθήκη ειρήνης µε τον 
Μακεδόνα βασιλιά, ωστόσο εκείνος πολιόρκησε την πόλη, το 341 π.Χ, µετά από άρνηση των Βυζαντίων 
να στραφούν εναντίον της Αθήνας. Οι κάτοικοι της πόλης απέδωσαν τη σωτηρία της σε θαύµα της θεάς 
Εκάτης, όπως µαρτυρείται από άγαλµα που έστησαν προς τιµή της, αλλά και σε παραστάσεις της σε 
νοµίσµατα της εποχής. Η ηµισέληνος που απεικονίστηκε σε βυζαντινά νοµίσµατα έγινε σύµβολο της 
πόλεως, γεγονός που θεωρείται πως επιζεί έως σήµερα µε την υιοθέτησή της στη σηµαία της τουρκι-
κής δηµοκρατίας. Στην πραγµατικότητα, το Βυζάντιο υποστηρίχθηκε από τους Αθηναίους και αρκετές 
ακόµα ελληνικές πόλεις που συντάχθηκαν µαζί τους. Στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η πόλη 
διατήρησε ένα προνοµιακό καθεστώς αυτονοµίας. Κατά την εκστρατεία του Αλεξάνδρου προς τον 
∆ούναβη, τον υποστήριξε στέλνοντας πλοία. Μετά τον θάνατό του οι Βυζάντιοι, αν και αρχικά υποστή-
ριζαν τον Αντίγονο Α', τελικά διατήρησαν ουδέτερη στάση στη µάχη του µε τον Κάσανδρο και τον Λυσί-
µαχο. Το 279 π.Χ., η πόλη αναγκάστηκε να πληρώνει βαρύ φόρο στους Γαλάτες. Στα χρόνια που ακο-
λούθησαν οι Βυζαντινοί επιδίωξαν την επέκταση της κυριαρχίας τους, κυρίως µέσω του ελέγχου του 
εµπορίου. 
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 σπίτια και πόλεις και χωριά που στέκουν µατωµένα, 
 από πολέµους, προστριβές, έχθρες γεµάτες µίση, 
 αντάρες, κλεφτοπόλεµους που έχουνε αφήσει 
 καταστροφές και συµφορές και γκρεµισµένα τείχη 
 κατάσταση που δε νογάς, δεν θέλεις να σου τύχει. 
 Βυζάντιο και Κατάβολος πιασµένοι χέρι-χέρι 
 πορεύονται µε βήµατα, πετούν σαν περιστέρι 
 στις Προποντίδας τα νερά και στο γαλάζιο µέσα 
3120 µοιάζουν µε βασιλόπουλο, µ’ όµορφη πριγκηπέσσα, 
 να περπατούν κοντά-κοντά στης φύσης το γιορτάσι 
 να κάνουν την προσπάθεια πιο απ΄ τα δυο θα φτάσει, 
 στην υψηλότερη κορφή στου ήλιου την αχτίδα 
 που σε χαϊδεύει απαλά και δίνει την ελπίδα, 
 να ‘ναι το αύριο καλό και γιορτινό να φτάνει 
 ο κόσµος να το χαίρεται και µέσα στο µεϊντάνι150 
 να ‘ρθει χορός, να ‘ρθει χαρά, να ‘ρθουνε πανηγύρια 
 να κάν’ ο γέρος ο σοφός του νέου τα χατίρια, 
 κι η κόρη να στολίζεται και δίπλα στη γιαγιά της 
3130 να φαίνετ’ η οµορφάδα της κι η τόση αρχοντιά της, 
 κι όλοι µαζί αγκαλιαστοί στο αύριο να τρέχουν 
 και της ζωής τα βάσανα γλυκά να τα αντέχουν. 
 Η Πόλη151 ‘ναι πρωτεύουσα, επτάλοφη κυρία 

                                                 
150 µεϊντάνι = άνοιγµα, πλατεία, ανοικτός χώρος 
151 Περιτριγυρισµένη από επτά λόφους, η Κωνσταντινούπολη, όπως και η Ρώµη, διαιρέθηκε σε 14 περι-
οχές. Το κέντρο του παλαιού Βυζαντίου, το Τετράστωον, µαζί µε τον κοντινό ιππόδροµο, επαναπροσδι-
ορίστηκε αρχιτεκτονικά και µετονοµάστηκε σε Αυγουσταίον, προς τιµή της µητέρας του Κωνσταντίνου. 
Συνδυάστηκε µε τον νέο φόρο (αγορά) του Κωνσταντίνου, κοντά στον οποίο διακλαδωνόταν η Μέση 
οδός, ο κύριος οδικός άξονας της πόλης που οδηγούσε µέχρι την πρώτη Χρυσή Πύλη. Στη δυτική 
πλευρά του Αυγουσταίου βρισκόταν ο ναός της Θείας Σοφίας, αφιερωµένος στην Αγία Σοφία, και στα 
ανατολικά ανεγέρθηκε το πρώτο µέγαρο της Συγκλήτου. Ανατολικά του ιπποδρόµου βρισκόταν το αυτο-
κρατορικό παλάτι, το οποίο µέχρι τον 6ο αιώνα δεν υπέστη σηµαντικές αλλαγές και παρέµενε περιορι-
σµένων σχετικά διαστάσεων. Η Νέα Ρώµη του Κωνσταντίνου, µόλις από την ηµέρα των εγκαινίων της, 
ήταν φαινοµενικά και επισήµως µια χριστιανική πόλη, αν και τα ολιγάριθµα χριστιανικά κτίρια που ανε-
γέρθηκαν µε την ίδρυσή της, µειοψηφούσαν σαφώς σε σχέση µε τους ιερούς τόπους της ελληνορωµαϊ-
κής θρησκείας. Στολισµένη µε µεγαλοπρέπεια, η Κωνσταντινούπολη διέθετε όλα τα στοιχεία της αστι-
κής ευηµερίας, ευνοώντας σε πολιτισµικό επίπεδο τη συγχώνευση των εθίµων, της αρχιτεκτονικής και 
της τέχνης ∆ύσης και Ανατολής. Αποτέλεσε επίσης εκκλησιαστικό κέντρο, καθώς από το 381 αποτε-
λούσε έδρα του πατριάρχη. 
Σηµαντική επέκταση της πόλης δροµολογήθηκε επί της αυτοκρατορίας του Θεοδόσιου Β' (408-450) 
και υπό την επίβλεψη του έπαρχου των πραιτορίων της Ανατολής Ανθέµιου, ο οποίος καθ' υπερβολή 
µπορεί να χαρακτηριστεί και δεύτερος ιδρυτής της Κωνσταντινούπολης. Το δυτικό τµήµα της πρωτεύ-
ουσας προωθήθηκε σε απόσταση ενός ρωµαϊκού µιλίου, ενώ συνολικά η εντός των τειχών έκτασή της 
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 τ’ αµέτρητα στολίδια της κι όλα τα µεγαλεία, 
 επάνω της αστράφτουνε κι όλα γι αυτήν µετράνε 
 στον κόσµο πρώτη την γυρνούν και πρώτη τηνε πάνε, 
 Βόσπορος και Βυζάντιο κι όλη η Προποντίδα 
 µε πρώτη την Κατάβολο, Ελληνισµού πατρίδα, 
 όλοι µαζί σφιχτόδετοι στην πρόοδο πηγαίνουν 
 και του Χριστού οι εκκλησιές ολούθε και πληθαίνουν. 
 Μετά την πρώτη σύνοδο, στην Νίκαια την ‘καναν, 
3140 που µπήκαν τα θεµέλια και τα κακά πεθάναν  
 της εκκλησίας του Χριστού και της Χριστιανοσύνης 
 κι ο κόσµος πάλ’ ησύχασε, µέτρο νοηµοσύνης, 
 κι αφέθηκ’ απερίσπαστος σε νέες κατακτήσεις 
 του πνεύµατος και της ζωής, σε νέες προτιµήσεις, 
 σβήνει το δωδεκάθεο Ελλήνων και Ρωµαίων 
 στη θέση του εδραιώνεται πίστη αγίων νέων, 
 που στου Χριστού το όνοµα µαρτύρησαν χιλιάδες  
 κρεµάστηκαν, σταυρώθηκαν, καήκανε, µυριάδες 
 µάρτυρες τώρα χριστιανοί στη νέα εκκλησία 
3150 καινούρια αντιµετώπιση, καινούρια η λατρεία. 
 Κάτω απ’ τον καστρόβραχο ψηλά στο Πελλαδάρι 
 στο ξακουστό αυτό χωριό για του Χριστού τη χάρη, 
 όµορφη χτίστηκ’ εκκλησιά152 κάτω από το κάστρο 

                                                                                                                         
διπλασιάστηκε Η ασφάλειά της ενισχύθηκε µε µεσοπύργια που χτίστηκαν κατά µήκος των θαλάσσιων 
µετώπων, ενώ παράλληλα υιοθετήθηκε ένα καινοτόµο σχέδιο για τα χερσαία τείχη, γνωστά σήµερα ως 
Θεοδοσιανά. Κατά την αυτοκρατορία του Ιουστινιανού Α' (527-565), η µεσαιωνική Κωνσταντινούπολη 
έφθασε στη µεγαλύτερη ακµή της, µε πληθυσµό που έφτανε περίπου τους 500.000 κατοίκους και συνι-
στούσε ένα µωσαϊκό κοινοτήτων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σε αυτή την περίοδο επιχειρήθηκε µια 
νέα αναδιοργάνωση του αστικού τοπίου της πρωτεύουσας, όπως άλλωστε απαιτούσαν οι συνθήκες, µε 
δεδοµένες τις εκτεταµένες καταστροφές που επέφεραν η πυρκαγιά του 532 και τα γεγονότα της στάσης 
του Νίκα. Στο νέο πολεοδοµικό πρόγραµµα περιλαµβάνονταν ο επαναπροσδιορισµός των θέσεων και 
των έργων που παρουσίαζαν το πρόσωπο της εξουσίας και η αποτύπωση αρχιτεκτονικών χαρακτηρι-
στικών που αναδείκνυαν την πόλη ως χριστιανική πρωτεύουσα της οικουµένης. Ξεχωριστή συνεισφορά 
του Ιουστινιανού A' υπήρξε η ανέγερση αρκετών µοναστηριών και εκκλησιών, µε πιο επιβλητική εκείνη 
της Αγίας Σοφίας. Το 542 στην πόλη εξαπλώθηκε η νόσος της πανώλης που, όπως λέγεται, προκάλεσε 
τον θάνατο των 3/5 του πληθυσµού και σηµατοδότησε µια περίοδο παρακµής της Κωνσταντινούπολης. 
Η περίοδος από τον 7ο αιώνα µέχρι τον 9ο υπήρξε εν γένει µια κρίσιµη φάση στην ιστορία της πόλης, 
κατά την οποία πολιορκήθηκε από Πέρσες και Αβάρους (626), Άραβες (674-78 και 717-18), 
Βούλγαρους (813, 913), Ρώσους (860, 941, 1043) και Πετσενέγους (1090-91), αντιµετωπίζοντας επί-
σης επιδηµίες και εσωτερικές συγκρούσεις. 
152 Σύµφωνα µε στοιχεία που παραθέτει ο Μαντάς Κωνσταντίνος, στο βιβλίο του Λαογραφικά Παλλα-
δαρίου Προύσας – Έδεσσα 1983, σελ. 60, η εκκλησία των Ταξιαρχών κτίστηκε το 535 µ.Χ  Ήταν 
τρίκλιτη Βασιλική και τιµούνταν οι άγιοι: Αρχάγγελοι, Άγιος Χαράλαµπος και Άγιος Συµεών. Αργότερα 
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 και έλαµψε και φώτισε της πίστης φως σαν άστρο, 
 στους Ταξιάρχες153 δώσανε τη νέα εκκλησία 
 µια απ΄ τις πρώτες εκκλησιές που λέει η ιστορία, 
 κτίριο όµορφο, σεµνό, βλέπει στην Προυσιάδα  
 στον κάµπο, σ’ όλα τα χωριά, στην Απολλωνιάδα, 
 τη λίµνη που ‘ταν στόλισµα και έλαµπε σαν άστρο 
3160 όταν την κοίταζ’ ο λαός απ΄ το ψηλό τα κάστρο, 
 το Πελλαδάρι του Χριστού της νέας Του θρησκείας 
 είχε δική του εκκλησιά σαν ένδειξη λατρείας, 
 σαν ένδειξη π’ ερχότανε απ’ τα συµβάντα γύρω 
 και σκίρταγε µες στις καρδιές και σκόρπιζε το µύρο, 
 ο Παύλος ο Απόστολος για την Ελλάδα πάει   
 κι ο Πέτρος ο Απόστολος στα µέρη του µιλάει 
 έτσ’ όλη η Κατάβολος µε ενιαία σκέψη 
 πορεύεται µε Το Χριστό, τον έχει πια πιστέψει. 

                                                                                                                         
κτίστηκε και παρεκκλήσι της Ελεούσης αριστερά από την κύρια είσοδο και κάτω από τον γυναικωνίτη. 
Οι γυναίκες έµπαιναν από άλλη είσοδο για να µην αποσπούν τα βλέµµατα των ανδρών. 
Στα νεότερα χρόνια το τέµπλο, ο άµβωνας, το δεσποτικό και το παγκάρι ήταν ξυλόγλυπτα θαυµάσιας 
τέχνης. Στα δεξιά υπήρχε µαρµαρόγλυπτο µανουάλι µε παραστάσεις από τα πάθη του Χριστού στον 
κορµό του. Την αγιογραφία την έκανε ο Παπαζωσιµάς. Ο ταξιάρχης ήταν κτισµένος κάτω από το κά-
στρο έξω από το χωριό, µε θέα τον Όλυµπο, την Προύσα, τα χωριά του κάµπου και τη λίµνη της Απολ-
λωνιάδας. Πιο κάτω από την εκκλησία υπήρχε βρύση και πίστευαν ότι ήταν αγίασµα του ταξιάρχη. Κάτω 
από το γυναικωνίτη υπήρχε φωτογραφία του Πατριάρχη Φωτίου. 
Ο Άγιος Χαράλαµπος ή Άγιος Χαραλάµπης ήταν ιερέας στη πόλη Μαγνησία (αρχαία πόλη στους πρόπο-
δες του όρους Σίπυλο) της Μικράς Ασίας. Γεννήθηκε το 90 µ.Χ. και µαρτύρησε σε ηλικία 108 ετών το 
198 µ.Χ. επί αυτοκράτορα Σεπτίµιου Σεβήρου στο µεγάλο διωγµό κατά των χριστιανών. 
Το 535 µ.Χ. από µία έκρηξη ηφαιστείου, όλη η Γη καλύφθηκε από στάχτη µειώνοντας τη θερµοκρασία 
του πλανήτη κάτι που είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση της γεωργικής παραγωγής και γενικότερα δυσκο-
λίες στην επιβίωση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον µεγάλο Λιµό στην Κωνσταντινούπολη αλλά και γιατί 
επιστήµονες θεωρούν ότι ο λόγος που η ανθρωπότητα πήγε πίσω και έχουµε αυτό που γνωρίζουµε 
σήµερα ως µεσαίωνα είναι αποτέλεσµα και γεωλογικών συµβάντων. 
153 Από το λεξικό του ∆. ∆ηµητράκου 

 
σ.σ Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι δεν γνωρίζουµε το πρώτο όνοµα της εκκλησίας των Ταξιαρχών. Πιθα-
νόν να ήτανε αφιερωµένη µόνο στον Άγιο Χαράλαµπο, που θεωρητικά ήταν Άγιος της ευρύτερης περιο-
χής, ή να ήταν αφιερωµένη σε άλλον Άγιο και µετά να αφιερώθηκε στους Ταξιάρχες, στον Άγιο Χαρά-
λαµπο και στον Άγιο Συµεών. 
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 Η νέα πίστη οδηγός χαράσσει νέα ρότα 
3170 όλοι µ’ αυτήνε προχωρούν, τα ίδια έχουν φώτα, 
 κτίζονται κι άλλες εκκλησιές κτίζονται παρεκκλήσια 
 σ’ άλλους ρυθµούς, σ’ άλλες µορφές, µονώροφα και ίσια, 154 

                                                 
154 Οι Ρωµαίοι παρέλαβαν το ρυθµό της τρίκλιτης βασιλικής από τους Έλληνες. Τέτοιο κτίριο ήταν η 
«βασίλειος στοά» των Αθηνών, η οποία ονοµάστηκε έτσι προς τιµή του άρχοντος βασιλέως. Από αυτόν 
πήρε και το όνοµα βασιλική. Οι χριστιανοί ονόµασαν τους ναούς αυτούς βασιλικές διότι σε αυτές λα-
τρεύονταν ο Βασιλεύς Χριστός. Μετά το τέλος των διωγµών, η Εκκλησία ήταν ελεύθερη να αναπτυχθεί. 
Οι παλαιοί και µικροί ναοί δεν εξυπηρετούσαν πλέον τις λατρευτικές ανάγκες του µεγάλου πλήθους των 
πιστών. Γι' αυτό άρχισαν να κτίζονται µεγάλοι ναοί σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Πρόκειται για τις 
περίφηµες παλαιοχριστιανικές βασιλικές, οι οποίες ήταν τεράστια επιµήκη οικοδοµήµατα, διαιρούµενα 
εσωτερικά, δια κιονοστοιχιών, σε κλίτη, καταλήγοντας στην ανατολική µικρή πλευρά σε αψίδα (κόγχη), 
και τα οποία κυριάρχησαν τον 4ο και 5ο αιώνα. Ο υπέροχος αυτός τύπος ναού είναι άµεσα συνδεδεµέ-
νος µε την αγία Ελένη, τη µητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η οποία σύµφωνα µε την παράδοση ανή-
γειρε πλήθος βασιλικών στην Κωνσταντινούπολη, στην Παλαιστίνη (Βηθλεέµ, Πανάγιος Τάφος, Σινά), 
Ρώµη και Ελλάδα. 
Οι χριστιανικές βασιλικές, όπως αναφέρθηκε, ήταν επιµήκη κτίρια που διαιρούνταν εσωτερικά σε κλίτη 
ή µοίρες ή δρόµους (δροµικές βασιλικές). Τα κλίτη των βασιλικών ήταν τρία, πέντε, επτά, µέχρι και 
εννέα. Το µεσαίο κλίτος ήταν το πιο ευρύχωρο και το υψηλότερο. Οι κίονες οι οποίοι χώριζαν τα κλίτη 
µεταξύ τους, από ανατολάς προς δυσµάς, δεν είχαν συνήθως ραβδώσεις και κατέληγαν σε περίτεχνα 
κορινθιακά κιονόκρανα, ενώ τα κενά µεταξύ των κιονόκρανων ενώνονταν συνήθως µε τόξα. Πάνω από 
τα κλίτη σχηµατίζονταν υπερώα, τα οποία χρησιµοποιούνταν ως γυναικωνίτες. Οι τοίχοι από το δάπεδο 
µέχρι το ύψος των τόξων καλύπτονταν από ορθοµαρµαρώσεις λεπτών και πολύχρωµων µαρµάρων. 
Πάνω από αυτά υπήρχαν τα ψηφιδωτά. Τα δάπεδα επίσης στολίζονταν µε θαυµάσια ψηφιδωτά. Στο 
υψηλότερο σηµείο υπήρχε ο φωταγωγός µε σειρά µονόλοβων, δύλοβων, τρίλοβων ή πολύλοβων παρα-
θύρων. Το µεσαίο και υψηλότερο κλίτος καλύπτονταν από αµφίκλινη (σαµαρωτή) ξύλινη στέγη, ενώ τα 
πλάγια κλίτη δια µονορρίκτου (επικλινούς) στέγης. 
Στο ανατολικό µέρος του µεσαίου κλίτους βρισκόταν το Ιερό Bήµα, το οποίο καταλάµβανε το ένα τρίτο 
του κυρίως ναού. Χωρίζονταν από αυτόν δια κιονίσκων και καλυπτήριων πλακών. Στο κέντρο του ιερού 
βήµατος βρισκόταν η αγία Τράπεζα και πάνω από αυτή κείτονταν το κιβώριο, ένα θολωτό σκέπασµα, το 
οποίο στηρίζονταν σε τέσσερις κίονες. Πίσω από την αγία Τράπεζα βρισκόταν ο θρόνος του επισκόπου 
και εκατέρωθεν οι έδρες των πρεσβυτέρων (σύνθρονο). Από το ιερό βήµα υπήρχε πύλη, η οποία οδη-
γούσε προς την κρύπτη, όπου φυλάσσονταν τα λείψανα των µαρτύρων. 
Ο κυρίως ναός ήταν ο χώρος των πιστών. Στο µέσον βρισκόταν ο άµβωνας, από τον οποίον διαβάζο-
νταν τα αναγνώσµατα και γινόταν το θείο κήρυγµα. Ο δυτικός χώρος πριν τον κυρίως ναό ονοµαζόταν 
νάρθηκας, στον οποίο στέκονταν οι κατηχούµενοι, οι µετανοούντες και οι προσκλαίοντες. Ο νάρθηκας 
επικοινωνούσε µε τον κυρίως ναό δια ευρύχωρων θυρών του µεσαίου κλίτους. Βόρεια του νάρθηκα 
υπήρχε το Βαπτιστήριο, όπου υπήρχε σταυρωτή δεξαµενή για το βάπτισµα των ενηλίκων, και νότια 
υπήρχε το ∆ιακονικό. 
Τέλος στον εξωτερικό χώρο, πριν το νάρθηκα, υπήρχε το αίθριο, στο οποίο γινόταν κάποιες υπαίθριες 
τελετές. Εκεί υπήρχε λουτήρας, η δεξαµενή µε νερό, όπου καθαρίζονταν το ιερατείο και ο λαός. 
Η διακόσµηση των βασιλικών ήταν ανάλογη µε την επιβλητικότητα και τη µεγαλοπρέπεια των κτιρίων 
αυτών. Τα πάµπολλα µνηµεία που έχουν διασωθεί (Άγιος ∆ηµήτριος Θεσσαλονίκης, Αχειροποίητος 
κλπ.) δίνουν σαφή εικόνα για την λαµπρότητα αυτών. Υπέροχος ήταν ο γλυπτικός διάκοσµος, όπως για 
παράδειγµα τα κιονόκρανα, τα θωράκια του τέµπλου, η αγία Τράπεζα, το κουβούκλιο, το σύνθρονο και 
το Βαπτιστήριο. 
Η ζωγραφική, επειδή την εποχή αυτή είναι συµβολική, δεν έχει να µας δείξει αξιόλογα δείγµατα. Αντί-
θετα, εντυπωσιακά είναι τα ψηφιδωτά των τοίχων και των δαπέδων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
είναι τα υπέροχα ψηφιδωτά της Ραβέννας (άγιος Απολλινάριος, άγιος Βιτάλιος, Βαπτιστήριο των Ορθο-
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 παντού λατρεύετ’ ο Χριστός, οι Απόστολοι, η χάρη 
 της Παναγιάς των Άγιων και όχι το φεγγάρι, 
 ο ήλιος, τ’ αντικείµενα, τα ζώα και τα δέντρα 
 αυτά που λατρευόντουσαν στην ύπαιθρο, σε κέντρα 
 όπου στηνόντουσαν βωµοί και γίνονταν θυσίες, 
 σκληρές, ψυχρές, ανόητες µα ανθρωποθυσίες, 
 τώρα η αγάπη κυβερνά, ο σεβασµός των άλλων 
3180 από τα βάθη της καρδιάς, των έργων των µεγάλων, 
 που οδηγούν τον άνθρωπο σε δρόµους πρωτοπόρους 
 σε δρόµους µε ορίζοντα µε άλλους οδοιπόρους 
 να πάει εκεί που σεβαστή θα ‘ναι η ζωή απ’ όλους 
 έχθρες να µην υπάρχουνε ούτε πρωτιές στους δόλους, 
 ο ένας τον άλλο ν’ αγαπά, να τον πονά, να τρέχει 
 όταν είναι ανήµπορος και δεν µπορεί να έχει, 
 ό,τι κατέχει ο διπλανός κι απόκτησε µε κόπο 
 ό,τ’ έφτιαξε µε ίδρωτα, αλλά να έχει τρόπο, 
 να βοηθάει, να σταθεί σε όποιον υποφέρει 
3190 σ’ όποιον ζητάει στήριξη να δίνει να προσφέρει. 
 Η Πόλη κι η Κατάβολος γίνονται η κοιτίδα 
 της εκτροφής του µεταξιού που άλλαξε πατρίδα, 
 κι από την Κίνα µακριά ήρθε για να στεριώσει 
 και σαν καινούριο προϊόν στους εκτροφείς να δώσει, 
 καινούρια πλούτη και δουλειά, καινούριες ασχολίες155 
 µια άλλη απασχόληση γεµάτη δυσκολίες, 
 µια και χρειάζονται σκαµνιές156 τα φύλλα τους να δώσουν 
 και οι µεταξοσκώληκες κουκούλια να σκαρώσουν 

                                                                                                                         
δόξων κλπ), της Θεσσαλονίκης (άγιος ∆ηµήτριος, Αχειροποίητος, Μονή Λατόµου ), Μονή Σινά και 
αλλού.  
155 H κυβέρνηση του Ιουστινιανού φρόντισε να εξασφαλίσει τη θαλάσσια επικοινωνία µε τον Ινδικό Ω-
κεανό διά µέσου της Ερυθράς Θάλασσας. Θέλοντας να ενισχύσει τη δική της θαλάσσια συγκοινωνία µε 
την Ανατολή καλλιέργησε τις σχέσεις µε το αιθιοπικό βασίλειο της Αξώµης. Ωστόσο ούτε οι Βυζαντινοί 
ούτε οι Αιθίοπες έµποροι µπόρεσαν να κλονίσουν την περσική κυριαρχία στον Ινδικό Ωκεανό. Ευτύχη-
µα για την αυτοκρατορία ήταν ότι πράκτορές της επέτυχαν να πληροφορηθούν το µυστικό για να 
καλλιεργούν το µετάξι και να µεταφέρουν λαθραία µεταξοσκώληκες από τήν Κίνα στην Κωνσταντι-
νούπολη. Η παραγωγή σε µετάξι στο Βυζάντιο άνθησε σύντοµα σε µεγάλο βαθµό στην Κωνσταντινούπο-
λη, στην Κατάβολο και Προύσα, στην Αντιόχεια, στην Τύρο και στη Βηρυττό και αργότερα στη Θήβα 
και έγινε ένας από τους πιο ανθηρούς κλάδους της βυζαντινής βιοτεχνίας, που ως κρατικό µονοπώλιο 
αποτέλεσε µία από τις πιο σηµαντικές πηγές εσόδων του βυζαντινού κράτους.  

156  
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 να βγει το µεταξόνηµα υφάσµατα να γίνουν 
3200 τα σπίτια να στολίζονται και τις κυρές να ντύνουν. 
 Στο Πελλαδάρι η σκαµνιά υπήρχε απλωµένη 
 καλή τροφή των ζωντανών νωπή ή ξεραµένη, 
 από τα σκάµνα φτιάχνανε ροσόλια157 και σιρόπια 158 
 ή δροσερά τα τρώγανε σε γάλα µέσα σκόρπια, 
 που γλύκαινε το είναι τους και έφευγε ο κόπος 
 κι ένας παράδεισος γλυκός ήταν αυτός ο τόπος, 
 ο τόπος όπου ζούσανε, τα σπίτια τους που ‘χτιζαν 
 εκεί που γένναγαν παιδιά και τη ζωή αρχίζαν, 
 εκεί που µεγαλώνανε, διώχνανε τον εχθρό τους 
3210 και προσκυνούσαν το Χριστό µοναδικό θεό τους. 
 Τ’ αυγά τα ‘βαζαν σε πανιά και ‘βγαζαν σκουληκάκια 
 και φύλλα ψιλοκόβανε µε κέφι και µεράκια, 
 και έτσι τα ταΐζανε λίγο να µεγαλώσουν 
 ώσπου τα µεταφέρανε και τ’ άφηναν ν’ απλώσουν, 
 σε κρεβατίνες κρεµαστές, ταΐζοντας τα τώρα 
 µε βέργες µε τα φύλλα τους που τ’ άπλωναν µε φόρα, 
 κι αυτά µεγάλωναν πολύ και πιο πολλά ζητούσαν 
 φύλλα και βέργες της µουριάς, τι απ’ αυτά εζούσαν. 
 Τέσσερις ύπνους κάνανε στο τέταρτο ξυπνιό τους 
3220 κλαδιά τους βάζανε ψηλά και δίνανε το βιό τους, 
 τι ξεκινούσαν φτιάχνοντας κουκούλι από µετάξι  
 µέσα σ’ αυτό κλεινόντουσαν και µε περίσσια τάξη 
 τύλιγαν την κλωστίτσα τους και ‘φτιαχναν το κελί τους  
 στα όµορφα κουκούλια τους τελείωνε η ζωή τους, 
 άνθρωποι τα µαζεύανε, σε φούρνους τα θερµαίναν  
 για να µην κόψουν την κλωστή αν πεταλούδες ‘βγαιναν. 
 Στην Προύσα ήταν φάµπρικες και δούλευαν κορίτσια 
 κι απ΄ τα κουκούλια βγάζανε µεταξωτή κλωστίτσα, 
 µετά κλωστή την κάνανε την τύλιγαν µασούρια 
3230 τα βάφανε, τα στέγνωναν, χωρίς µεγάλη φούρια 
 υφαίνανε υφάσµατα λεπτά σαν το αγέρι159 

                                                 

157  

158  
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 τι νόµιζες τα ύφαινε του αρχαγγέλου χέρι, 
 και πλουµιστά ως ήτανε τα φόραγαν κυράδες 
 ή στόλιζαν τα σπίτια τους, τα ‘βαζαν σε νταµπλάδες, 
 παράθυρα στολίζανε, στους τοίχους τα κρεµούσαν 
 τα σκεύη τους εσκέπαζαν µε το µετάξι ζούσαν. 
 Μεταξοσκώληκες λοιπόν στο Πελλαδάρι ‘τρεφαν  
 έτσι απασχολιόντουσαν στα σπίτια τους και ‘τρεχαν, 
 να φέρουν βέργες της µουριάς που τάιζαν κουκούλια,  
3240 µετά ξαναφυτρώνανε και φύλλα σε σακούλια, 
 για το χειµώνα µάζευαν, τροφή αποξεραµένη 
 για τ’ άλλα τους τα ζωντανά σε µέρη στοιβαγµένη 

                                                                                                                         
159 Το µετάξι είναι µία από τις πολυτιµότερες υφαντικές ίνες ζωικής προέλευσης, που βγαίνει απ' την 
κάµπια του µεταξοσκώληκα, όταν φτιάχνει το κουκούλι, για να περάσει µια ορισµένη φάση στη µεταµόρ-
φωσή της. 
Ο µεταξοσκώληκας κατασκευάζει την ίνα αυτή απ' το έκκριµα των αδένων του, που όταν έρχεται σ' 
επαφή µε τον αέρα, στερεοποιείται και παίρνει τη µορφή συνεχούς και πολύ λεπτής ίνας, που µόνο κά-
τω απ' την επίδραση κάποιας εξωτερικής αιτίας µπορεί να κοπεί. Στην επεξεργασία των κουκουλιών 
για να βγει το µετάξι, ακολουθείται µια δύσκολη και σύνθετη διαδικασία. Η κλωστή πρέπει να είναι συ-
νεχής κι οµοιόµορφη. Το ακατέργαστο µετάξι, αρκετά υγροσκοπικό, αποτελείται από φιδροΐνη, (που 
είναι πρωτεΐνη άσπρου ή κρεµ χρώµατος) κατά 60-70% και κατά 20-22% από σερικίνη (κι αυτή πρω-
τεΐνη). Το υπόλοιπο αποτελείται από διάφορες άλλες ύλες. Σύµφωνα µε πληροφορίες Βυζαντινών συγ-
γραφέων, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός έστειλε στην Κίνα δύο µοναχούς, ειδικά για το 
µετάξι, το οποίο εκείνη την εποχή είχε διαδοθεί σε µεγάλο βαθµό (το χρησιµοποιούσε ακόµα και η εκ-
κλησία) και ήταν συγχρόνως πανάκριβο. Οι δύο µοναχοί παρακολούθησαν όλη τη διαδικασία εκτροφής 
του µεταξοσκώληκα και παραγωγής του µεταξιού και φεύγοντας έκρυψαν µέσα στα κούφια µπαστούνια 
τους αρκετό µεταξόσπορο, που µετέφεραν στο Βυζάντιο. Στα πρώτα χρόνια η βυζαντινή αυλή κρατούσε 
µυστικό τον τρόπο παραγωγής του µεταξιού από τον υπόλοιπο λαό, που πίστευε ότι το µετάξι προερχό-
ταν από κάποια φυτική ουσία. Σιγά σιγά όµως η τεχνική ξέφυγε από τα ανάκτορα και η µεταξουργία 
αναπτύχθηκε σε µεγάλο βαθµό σ` όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, που ονοµάστηκε 
από τότε Μοριάς, εξαιτίας της καλλιέργειας της µουριάς. Τον 8ο αι. η µεταξουργία διαδόθηκε στους 
Άραβες, ύστερα από επιδροµή που έκαναν στην Πελοπόννησο, το 1130 µ.Χ. διαδόθηκε στη Σικελία και 
από εκεί στην Ιταλία, όπου δηµιουργήθηκαν µεγάλα κέντρα βιοτεχνίας µεταξιού (Φλωρεντία, Βενετία, 
Γένουα, Λούκα, Μιλάνο). 
Εκείνον τον καιρό [περίπου το 550 µ.Χ.] ήλθαν […] ορισµένοι µοναχοί, που έµαθαν ότι ο αυτοκράτορας 
Ιουστινιανός δεν ήθελε πλέον να αγοράζουν οι Ρωµαίοι µετάξι από τους Πέρσες. Πήγαν λοιπόν στον 
αυτοκράτορα και του υποσχέθηκαν ότι θα του έδιναν τα υλικά για να παράγει το µετάξι, για να µην αγο-
ράζουν οι Ρωµαίοι ξανά αυτό το εµπόρευµα από τους Πέρσες, που ήταν εχθροί τους, ή από κάποιον 
άλλο λαό […]. Ο αυτοκράτορας τους έκανε πολλές ερωτήσεις για το µυστικό. Οι µοναχοί απάντησαν ότι 
το µετάξι έβγαινε από κάποια σκουλήκια και ότι η ίδια η φύση τα διδάσκει και τα αναγκάζει να το παρά-
γουν […]. Τα κουκούλια από αυτά τα σκουλήκια, είπαν οι µοναχοί, έχουν αµέτρητα αβγά το καθένα. Και 
οι άνθρωποι µπορούν να τα διατηρήσουν αν τα σκεπάσουν µε κοπριά. Και µετά, αν τα ζεστάνουν για όσο 
χρόνο χρειάζεται, µπορούν να παράγουν τα έντοµα […]. Οι µοναχοί γύρισαν στη Σηρίνδα [περιοχή στην 
Κίνα] και µετέφεραν τα αβγά στο Βυζάντιο [Κωνσταντινούπολη]. […] Και έτσι ξεκίνησε να παράγεται το 
µετάξι στη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία. Τότε σταµάτησαν οι πόλεµοι µεταξύ Ρωµαίων και Περσών για το 
µετάξι. 
Προκόπιος, Ιστορία, έτος 553 
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 βγάζανε τους χειµώνες τους στα κρύα τα µεγάλα 
 το κρέας τους το είχανε και το παχύ το γάλα. 
 Σε όλο τον Κατάβολο πολλοί κουκούλια ‘καναν 
 άλλοι ετρέφανε πολλά τι οι µουριές εφτάναν, 
 κι άλλοι πολύ λιγότερα γιατ’ άλλες ασχολίες 
 είχανε και πορεύονταν νικώντας δυσκολίες, 
 ή µ΄ άλλα καταγίνονταν κι αλλιώς επορευόταν 
3250 αφού πόλεις γεννήθηκαν ή πόλεις εγινόταν, 
 από ανθρώπους π’ έρχονταν έξω από µοναστήρια 
 και χτίζανε τα σπίτια τους σε λόγγους και τσαΐρια, 
 και προσπαθούσαν να σταθούν, εκεί να αυγατίσουν 
 και τα παιδιά που θα ‘ρχονταν εκεί να τα γεννήσουν, 
 σε τόπους ήσυχους, γλυκούς, χωρίς καθόλου µίση, 
 να τρώνε το ψωµάκι τους και η ζωή ν’ αφήσει 
 να µεγαλώσουνε σωστά και όλοι να πληθαίνουν 
 γιατί σε κόσµο άγριο χάνονται και πεθαίνουν. 
 Πολλές µονές στον Όλυµπο160 χτιστήκανε κι ανθίσαν  
3260 καθώς και στα παράλια, όπου χωριά ‘γεννήσαν, 
 γιατί αυτά µαζεύανε λαό, τα υπηρετούσε 
 και γύρω τους τα σπίτια του έκανε και οικούσε, 
 έτσι σιγά και σταθερά οι πόλεις εγεννιόταν  
 ο κόσµος τις µεγάλωνε γιατί µεταφερόταν, 
 το Βρύλειο εχάθηκε και η Τρίγλεια εγεννήθη 
 γιατί η Παντοβασίλισσα στη θάλασσα εστήθη, 
 όµως και κόσµος µακρινός στα µέρη αυτά εφάνη 
 κι από τη Θράκη161 κύρια ‘πιασαν εδώ λιµάνι 

                                                 
160 Το Βρύλειο ήταν χτισµένο δύο χιλιόµετρα µακριά από τη θάλασσα, στη θέση Παληοχώρα όπου σώζο-
νται ερείπια. Οι παλιοί Τριγλειανοί τα αποκαλούσαν Παλιοχώρι ή Καµάρες από κάτι καταστραµµένους 
θόλους που υπήρχαν εκεί. 
Η σηµερινή Τρίγλεια είναι κτισµένη κοντά στα παράλια και πρωτοκατοικήθηκε όταν χτίστηκαν στην 
περιοχή µοναστήρια. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι ο Βιθυνικός Όλυµπος ονοµάστηκε Κεσίς-Ντάγκ, βου-
νό καλογήρων γιατί ήταν χτισµένες εκεί πολλές µονές όπου µόνασε πλήθος µοναχών, πολλοί από τους 
οποίους αγίασαν. Στις µονές αυτές επίσης µόνασαν αυτοκράτειρες,  και αξιωµατικοί του Βυζαντίου οι 
οποίοι έπεσαν σε αυτοκρατορική δυσµένεια. Γύρω λοιπόν από αυτά τα µοναστήρια συγκεντρώθηκαν 
εργάτες µε τις οικογένειές τους και έτσι δηµιουργήθηκαν οικισµοί όπως αυτός στη θέση Παλιοχώρα, 
που συνενώθηκε σιγά-σιγά µε όσους συνοικισµούς είχαν δηµιουργηθεί γύρω από τα παραλιακά µοναστή-
ρια, σαν κι αυτό της Παντοβασίλισσας. 
Λόγος για την Τρίγλεια γίνεται και σ’ έγγραφο, έτη 1283-1289, µε το οποίο ο Πατριάρχης Γρηγόριος 
του Κυπρίου απευθύνεται προς τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β’ Παλαιολόγο και καταγγέλλει βιαιοπραγί-
ες κρατικών υπαλλήλων σε βάρος της Κίου, Τρίγλειας, Ελιγµών, Πελαδαρίου κλπ. 
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 κυνηγηµένοι άγρια ‘πο Βούλγαρου µανία 
3270 γλυτώσανε απ’ τη σφαγή και τη γενοκτονία, 
 έτσι πολλοί εφύγανε στη νότια Προποντίδα 
 τα µέρη της Κατάβολου εκάνανε πατρίδα, 
 τον πληθυσµό αυξήσανε κι αυτοί καλοδεχτήκαν 
 τους αδελφούς τους Έλληνες που άγρια ‘διωχθήκαν, 
 απ΄ τις εστίες τους µακριά, απ’ τα χωριά, τις πόλεις 
 εκεί που είχαν στεριωθεί στις τόσες µητροπόλεις. 
 Οι Θράκες στην Κατάβολο δώσανε την φροντίδα 
 αυτήν που πάντα είχανε στη µακρινή πατρίδα, 
 σκορπίσανε και πήγανε σε όλα της τα µέρη 
3280 και ο καθένας ήθελε να ζει, να καταφέρει, 
 καλύτερος να γίνεται από εκεί που ζούσε 
 µε εργασία αγαθά εδώ να αποκτούσε, 
 την ησυχία, τη χαρά, να έχει σύντροφό του 
 και την αγάπη συντροφιά κι ελπίδα στο πλευρό του. 
 ∆υο οικογένειες φτάσανε στο Πελλαδάρι βράδυ 
 και µπήκανε µες το χωριό µε το βαθύ σκοτάδι, 
 σκυλιά που τους κατάλαβαν άρχισαν να γαυγίζουν, 
 ξυπνήσανε οι κάτοικοι βλέπουν να τριγυρίζουν 
 δώδεκα άτοµα µαζί, τους µπόγους τους κρατάνε 
3290 στους δρόµους του Πελλαδαριού χαµένοι περπατάνε, 
 βγήκανε και τους πήρανε, τους έµπασαν στα σπίτια 
  
 
 

                                                                                                                         
161 Στη Μικρά Ασία, µετακινήθηκαν οι Μυσοί, Φρύγες ( θράκες που κατοικούσαν στο όρος Βέρµιο µε το 
όνοµα Βρύγες ή Βρίγες), Θυνοί, Βιθυνοί, Μαιδοβυθινοί, Βέβρυκες, Μαριανδυνοί, Μύγδονες, Μαίονες, 
∆ρύωπες, ∆όλωνες, Τρήρες κ.α. πελασγικά προελληνικά φύλλα. Τα φύλα αυτά κατοικούσαν από τους 
αρχαιοτάτους χρόνους (πριν και µετά τον Τρωικό πόλεµο που έγινε τον 12ο π.χ. αιώνα) στις περιοχές 
Βιθυνία, Μυσία, Φρυγία και Λυδία της Μικράς Ασίας. 
Το 493 εµφανίστηκαν οι Βούλγαροι, Τουρανικής καταγωγής, προερχόµενοι από τις στέπες του Τουρκε-
στάν και του Βόλγα (εξ ου και Βούλγαροι).  Μέχρι το 502  ενοχλούσαν τους Θράκες µε αψιµαχίες στα 
σύνορα (στον ∆ούναβη ποταµό). Το 517 η Θράκη και η Μακεδονία δέχθηκαν καταστροφική επιδροµή 
χιλιάδων Βουλγάρων.  Ας το γνωρίζουν οι φίλοι µας οι Βούλγαροι  λοιπόν ότι αυτοί και οι Σλάβοι µας 
επιτέθηκαν χωρίς να τους πειράξουµε, µας σκότωσαν, µας έκαψαν και µας ξερίζωσαν από τις πατρογο-
νικές µας  εστίες. Η έκταση των 111.000 τ.χ. ολόκληρης  της σηµερινής Βουλγαρίας και µέρος των 
Σκοπίων, ανήκε  στους Θράκες. Κατέλαβαν τη Θράκη µε γενοκτονίες και τη βοήθεια της προστάτιδας  
τους Ρωσίας. Κατοικούν στη Γη που επί χιλιάδες χρόνια κατοικούσαµε οι Γηγενείς Θράκες. Την απέ-
κτησαν µε γενοκτονίες και είναι κληρονόµοι παράνοµου πλούτου. 
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              µέσα στο κρύο έµοιαζαν σαν τα µικρά σπουργίτια, 
 κυνηγηµένα τρέµοντας στο φόβο βουτηγµένα 
 πέντε παιδάκια άυπνα και κατατροµαγµένα, 
 και όλοι τους ταλαίπωροι και κατακουρασµένοι 
 απ’ το µακρύ ταξίδι τους σκυφτοί και πεινασµένοι. 
 Τους τάισαν, τους πότισαν, στη ζέστη τους αφήνουν 
 να κοιµηθούνε ήσυχα, σε όνειρα τους κλείνουν  
 να ξηµερώσει ο θεός τη µέρα να τα πούνε 
3300 και όλοι µαζί το αύριο απ’ την αρχή να δούνε. 
 Στο Πελλαδάρι έχουνε άλλη φιλοσοφία 
 αλλιώς τον άλλον σκέφτονται, αλλάζουν την πορεία 
 του κράτους και των δυνατών162 που φέρονται σαν κτήνη 
 σ΄ ανήµπορους και σε φτωχούς, µόνο νερό θα µείνει 
 να πίνουνε για να σταθούν στα πόδια τους και ξένοι 
 θα ‘ναι µέσα στον τόπο τους, όταν αποσταµένοι 
 απ’ το πολύ κυνηγητό κι απ΄ την φορολογία 
 το δίκιο δε θα βρίσκουνε ούτε την ευκαιρία 
 να ψάχνουνε για το ψωµί, να ψάχνουν για το τώρα 
3310 γιατί το αύριο θολό και πρέπει µες στην µπόρα 
 να κρατηθούνε στη ζωή στην πείνα να αντέξουν. 
 Έτσι σαν ήρθε το πρωί πήγανε να ελέγξουν 
 οι επισκέπτες που ‘ρθανε πως είναι τι ‘περάσαν 
 πούθε κρατάει η σκούφια τους και στο χωριό που ‘φτάσαν 
 πως ήρθανε, τι θέλουνε, θα µείνουν ή θα φύγουν 
 µήπως κανείς τους κυνηγά και θέλουν ν’ αποφύγουν 
 το δίκιο ή χειρότερα. Συζήτηση θα κάνουν, 
 και να που συγκεντρώνονται, στο πρώτο βήµα φτάνουν 
 να κάτσουνε ν’ ακούσουνε αυτά που θα τους πούνε 
3320 µετά ν’ αποφασίσουνε τη λύση που θα βρούνε. 

                                                 
162 Και δε γνωρίζεις ότι υπάρχουν αρκετοί ανάµεσα στους γεωργούς που ζουν σε άθλια φτώχεια; Ότι 
πολύ δύσκολα κατορθώνουν να αποκτούν τα βασικά για τη ζωή τους µε τον ιδρώτα και τους κόπους 
τους, µε αποτέλεσµα να µην έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα την εποχή της σποράς, αφού δεν τους 
έχει µείνει τίποτα. Αν εξετάσει κανένας πώς φέρονται οι δυνατοί στους άθλιους και ταλαίπωρους γε-
ωργούς, θα δει ότι είναι χειρότεροι από τους βαρβάρους. Γιατί σ’ αυτούς που λιώνουν από την πείνα 
και κουράζονται σ’ όλη τους τη ζωή βάζουν ασήκωτους φόρους και κοπιαστικές αγγαρείες και τους 
φέρονται σαν να ήταν γάιδαροι ή µουλάρια ή, πολύ περισσότερο, σαν άψυχα πράγµατα. Και δεν τους 
αφήνουν να πάρουν ανάσα και τους ζητάνε το νοίκι, είτε είχανε καλή σοδειά είτε όχι, χωρίς καθόλου να 
τους συµπονούν. 
Ιωάννης Χρυσόστοµος, Οµιλίες, τέλη 4ου αιώνα 
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 -Θρακιώτες είµαστε αδελφοί απ’ τα χωριά της Γάνου 
 κυνηγηµένοι απ’ την οργή του Βούλγαρου τυρράνου 
 ήρθανε και πατήσανε τη γη µας και την ‘καψαν 
 τον κόσµο κυνηγήσανε, παντού φωτιές ανάψαν, 
 κι έτσι για να γλυτώσουµε βγήκαµε παραλία 
 κι όλοι µαζί µπαρκάραµε σε βάρκες και σε πλοία, 
 κινήσαµε προς το νοτιά στη Μύρλεια να βγούµε 
 να δούµε που θα πάγουµε και πούθε θα σταθούµε, 
 δυο µέρες µε περπάτηµα και φτάσαµε χθες βράδυ 
3330 και µπήκαµε µες στο χωριό αργά µε το σκοτάδι. 
 Ψάχνουµε τόπο να δεχθεί κοντά του να κρατήσει 
 τις δυο µας οικογένειες για λίγο να τις ζήσει, 
 µέχρι που να µπορέσουµε γεννήµατα δικά µας 
 εµείς να τα παράγουµε µαζί µε τα παιδιά µας. 
 Ζητάµε µια βοήθεια στα πόδια να σταθούµε 
 κι από τα βάθη της καρδιάς σε σας θα ευχηθούµε 
 να µας δεχθείτε και εµείς θα ζούµε δω κοντά σας 
 φίλοι και υπηρέτες σας στα λόγια τα δικά σας. 
 -Φίλοι µας καλώς ήρθατε στον τόπο το δικό µας 
3340 στο Πελλαδάρι τ’ όµορφο και ξακουστό χωριό µας, 
 µεγάλη ‘ναι η λύπη µας γι’ αυτά που ‘χετε πάθει 
 για το διωγµό, τα φονικά και όλα τ’ άλλα λάθη, 
 που κάνει ο αυτοκράτορας και ο στρατός του τώρα 
 τι έφτασε ο Βούλγαρος κι απέχει µία ώρα, 
 από τη βασιλεύουσα και την Αγιά Σοφιά µας 
 κι από τα σπίτια µας εδώ τα µέρη τα δικά µας, 
 ο κόσµος καταστρέφεται, οι αρπαγές µεγάλες 
 χάνετ’ ο Ελληνισµός στις πύλες τις µεγάλες 
 όπου ασυνεννόητοι άρχοντες κι εξουσία 
3350 να προστατέψουν δεν µπορούν και χάνουν στην ουσία 
 την ύπαιθρο στη Θράκη µας και στη Μακεδονία 
 και σ’ άλλα µέρη Ελληνικά που σαν θεοµηνία 
 έπεσε κει ο Βούλγαρος και έχει ανατρέψει 
 την ησυχία, τη χαρά, που είχε βασιλέψει, 
 και για αιώνες κράταγε βαθιά µες στις καρδιές µας 
 τα όνειρα, τα θέλω µας τις όµορφες ζωές µας. 
 Φίλοι µας δω στον τόπο µας να µείνετε να ζείτε 
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 να βρείτε ό,τι χάσατε, να βρείτ’ ό,τι ποθείτε, 
 εµείς θα σας προσφέρουµε να φάτε και να πιείτε 
3360 και τόπο για να στρώσετε και για να κοιµηθείτε 
 χωράφια θα σας δώσουµε καθώς και εργαλεία 
 τι άρχοντες δεν είµαστε µας λείπουν µεγαλεία 
 κι έτσι σιγά-σιγά µόνοι σας θα σταθείτε 
 κι αν σας αρέσει ο τόπο µας να µείνετε να ζείτε 
 αν πάλι το θελήσετε να πάτε σ’ άλλους τόπους 
 να δείτε να γνωρίσετε άλλα χωριά κι ανθρώπους 
 εµείς εδώ θα είµαστε και πάλι δω θα βρείτε 
 αµέριστη βοήθεια στα πόδια να σταθείτε. 
 Και άλλες οικογένειες στο Πελλαδάρι ‘φθασαν 
3370 κι οι κάτοικοι απλόχερα χωράφια τους µοιράσαν, 
 δώδεκα ήταν σύνολο κι εξήντα δυο ανθρώποι 
 κυνηγηµένοι σαν πουλιά που τα φοβίζουν κρότοι, 
 ήρθανε και κουρνιάσανε, του τόπου ‘γιναν ένα 
 ενσωµατώθηκαν γοργά και πρόβληµα κανένα. 
 Ο χρόνος που δεν σταµατά συνέχεια περνάει 
 κι ο χρόνος αδυσώπητα φεύγει και δεν γυρνάει, 
 φορτώνεται στου άνθρωπου τις πλάτες και πιέζει 
 κάθε στιγµή, κάθε λεπτό και στέκει σαν τραπέζι 
 που αδειανό δεν στρώνεται, γεµάτο ξεχειλίζει 
3380 κι αν ξεχαστεί λερώνεται και άσχηµα µυρίζει.  
 Έξω απ΄ την Απάµεια χτίζουνε µοναστήρι 
 Ηλίου Βωµοί163 το λέγουνε και µοιάζει µε τιρτίρι164 

                                                 
163 Ηλίου Βωµών: Τυπικόν του Νικηφόρου Μυστικού για το µοναστήρι Της Μητέρας του Θεού των 
Ηλίου Βωµών ή Ελεγµών. Θεσµική Ιστορία του µοναστηριού. 
1. Το µοναστήρι βρισκόταν ακριβώς στα ανατολικά από το σηµερινό τουρκικό χωριό Κουρσουνλού (Kur-
sunlu) στη νότια ακτή του κόλπου της Κίου, στη Θάλασσα του Μαρµαρά, περίπου 15 µίλια βόρεια της 
Προύσας. Το χαρακτηριστικό του Ήλιου Βωµών ή "Βωµοί του Ήλιου" είναι µια παγανιστική χρήση του 
χώρου κατά την αρχαιότητα.  
2.  Όπως σηµειώνει η Janin (Janin, R., La geographie ecclésiastique de l’Empire byzantin I: Le Siège 
de Constantinople et le Patriarchat Oecuménique 3: Les Églises et les monastères (Paris 1969) vol. 
2, σελ.. 142), το διπλό όνοµα του µοναστηριού στο δωδέκατο αιώνα, τυπικό των Ηλιού Βωµών / των 
Ελεγµών, µπορεί να σηµαίνει ότι υπήρχαν δύο µοναστήρια πριν από αυτό. Ένα µοναστήρι στους Ελιγ-
µούς µαρτυρείται ήδη από το 826. 
3.  Η σχέση της µονής µε τον Πατριάρχη Μεθόδιο (843-847) δεν είναι βεβαιωµένη. 
4.  Ο Νικόλαος, αδελφός του Αγίου Ευστρατίου, ήταν διευθυντής του µοναστηριού κατά τη διάρκεια της 
βασιλείας του Βασιλείου Α΄ (867 - 886). Σύµφωνα µε µαρτυρίες, ο άγιος ήταν θαµµένος εδώ για ένα 
διάστηµα, έως ότου τα λείψανά του αφαιρέθηκαν και µεταφέρθηκαν στο δικό του µοναστήρι στο όρος 
Όλυµπος. 
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 κι έτσι χωρίς προσπάθεια και ούτε µ’ άλλη σκέψη 
 αλλάζει η Απάµεια και ποιος να το πιστέψει 
 ότι θα γίνει Ελιγµοί και Ελεγµοί συνάµα 
 το µοναστήρι θ’ απλωθεί και σαν µεγάλο θάµα, 
 θα ‘ναι της πόλης καύχηµα και τόπος ησυχίας 
 κι αργότερα αποµόνωση και τόπος εξορίας 
 Αυτοκρατόρων, στελεχών της τότε εξουσίας  
3390 αλλά και ‘συχαστήριο λαού και εκκλησίας. 
 Μετόχι της Περίβλεπτου165 στο χώρο του εχτίσαν 
 αλλά ποτέ του ήσυχο και µόνο δεν τ’ αφήσαν, 
 το κάνανε και φυλακή κι ανθρώπους ‘κλειναν µέσα 
 στο µοναστήρι που ‘πρεπε να το ‘χουν πριγκηπέσσα, 
 το πούλαγαν, τ΄ αγόραζαν, όµως αντιστεκόταν 
 και πάντοτε περήφανο και άµεµπτο στεκόταν. 
 Χτίσανε και καθολικό στη µνήµη Αβερκίου  
 άγιου, ισαπόστολου της εκκλησιάς οσίου, 
 έτσι σιγά-σιγά το µοναστήρι αλλάζει 
3400 κι από µονή της Παναγιάς ο κόσµος ονοµάζει 
 του Αβερκίου η µονή στους Ελιγµούς χτισµένη 
 να στέκεται αιώνια µόνη να περιµένει, 
 το νέο θαύµα του θεού που θα ‘ρθει κάποια µέρα 

                                                                                                                         
5.  Πατριάρχης Νικόλαος Μυστικός I (901-907, 912-925) έγραψε µια επιστολή προς έναν από τους 
προϊσταµένους του µοναστηριού. 
6.  Κατά το δέκατο και ενδέκατο αιώνα, οι Ελιγµοί χρησιµοποιήθηκαν από τους αυτοκράτορες ως τόπος 
φυλάκισης, πράγµα που σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο µοναστήρι είχε γίνει ένα αυτοκρατορικό µοναστήρι. 
Τα άτοµα που καταγράφονται ότι έχουν φυλακιστεί εδώ είναι οι Αναστάσιος ταµίας, εξορίστηκε εκεί 
από το 921, ο Ρωµανός Α' Λεκαπηνός και ο έκπτωτος αυτοκράτορας Μιχαήλ Ε (1041-1042) το 1042. 
7.  Στο µεταξύ, ο Ρωµανός Σαρωνίτης, ο γιος του Ρωµανού Α΄, αποσύρθηκε εδώ το 961, µετά την απο-
κάλυψη της συνωµοσίας του Βασίλειου Πετεινού εναντίον του Ρωµανού Β΄ (959-963). 
8.  Οι Ελιγµοί ήταν για κάποιο χρόνο περιουσία της οικογένειας Λεκαπηνού, και στη συνέχεια έγινε 
ένας αυτοκρατορικός παραθεριστικός χώρος κατά τη διάρκεια της Μακεδονικής δυναστείας. 
Αργότερα στο µοναστήρι χτίστηκε καθολικόν αφιερωµένο στον Άγιο Αβέρκιο που σώζεται ερειπωµένο 
µέχρι και σήµερα (2012), µάλιστα η τοπική κοινότητα  θέλει να το µετατρέψει σε µουσείο. Ωστόσο µέχρι 
και την στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές δεν έχει γίνει τίποτε ακόµη. 
164 ,  χρυσοκλωστή,  χρυσοκορδόνι, γενικό-
τερα το χρυσαφένιο νήµα 
165 Μονή Περιβλέπτου Κωνσταντινούπολης. Η µονή που ήταν αφιερωµένη στη Θεοτόκο Περίβλεπτο 
βρισκόταν στην περιοχή της Ψαµαθίας κοντά στην ακτή του Μαρµαρά, στο νοτιοδυτικό τµήµα της πόλης. 
Το µοναστήρι και η εκκλησία του έγιναν µε χορηγία του Ρωµανού Γ΄ Αργυρού (1028-1034) ο οποίος, 
µεταξύ του 1030 και του 1034, ανήγειρε µια εκκλησία εκεί, φιλοδοξώντας να συνδέσει το όνοµά του µε 
ένα οικοδόµηµα αντάξιο εκείνων του Ιουστινιανού Α΄. Μετά το θάνατό του τάφηκε στο καθίδρυµά του. 
Λίγα χρόνια µετά, ένας άλλος αυτοκρατορικός ευεργέτης, ο Νικηφόρος Γ΄ Βοτανειάτης (1078-1081), 
τάφηκε επίσης στην εκκλησία. 
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 και θ’ αναστήσει τη χαρά, θα διώξει τη φοβέρα 
 και η Κατάβολος ξανά ελληνική θα γίνει 
 και µες στα βάθη της καρδιάς Ελληνική θα µείνει.166 
 Όταν την Πόλη ανέλαβαν άρχοντες Μακεδόνες167 

                                                 
166 Ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας, Μάϊος 2012 
Προορισµός του Πατριάρχη Βαρθολοµαίου ήταν το Καθολικό της Μονής του Αγίου Αβερκίου στους 
Ελιγµούς (Kursunlu), κτίσµα κοµνήνειας εποχής, 9ου αιώνος. µ. Χ. που στέκεται µοναχικό δίπλα στα 
νερά του Μαρµαρά αφουγκραζόµενο τους παφλασµούς των κυµάτων αλλά και τις προσευχές των αν-
θρώπων που πια δεν εκκλησιάζονται κάτω από τους θόλους του. Εδώ να αναφέρουµε πως και στη Μο-
νή αυτή όπως και σε όλα τα προηγούµενα προσκυνήµατα ο Πατριάρχης και η συνοδία του έψαλαν το 
Απολυτίκιο του Αγίου του κάθε σεβάσµατος και φυσικά το Χριστός Ανέστη θέλοντας να αναγγελθεί 
στους µεν κεκοιµηµένους η λήξη του Θανάτου και της φθοράς, στους δε ζώντες η απαρχή ζωής µε νέες 
προοπτικές. 
 

 
 
Ο Όσιος Αβέρκιος έζησε στα τέλη του 2ου αιώνα. ∆ιετέλεσε επίσκοπος Ιεραπόλεως στην Φρυγία, επί 
της βασιλείας του Μάρκου Αντωνίου, κι έκανε πολλά θαύµατα και ιάσεις. Ονοµάστηκε ισαπόστολος, 
διότι περιόδευσε και κήρυξε όπως και οι κορυφαίοι Απόστολοι του Χριστού. Πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 
72 χρονών. Η εκκλησία τιµά την µνήµη του στις 22 Οκτωβρίου. 
167 843–1025: Εγκαθίδρυση Μακεδονικής ∆υναστείας. Στρατιωτική και εδαφική ανάκαµψη. 
1002–1018: Εκστρατεία Βασιλείου Β' εναντίον Βουλγάρων µε σκοπό την κατάλυση του κράτους τους. (Ο 
Βασίλειος Β' (958-15 ∆εκεµβρίου 1025), ο επονοµαζόµενος Βουλγαροκτόνος, ήταν Βυζαντινός αυτο-
κράτορας της Μακεδονικής δυναστείας, ο οποίος βασίλεψε από τις 10 Ιανουαρίου 976 έως το θάνατό 
του στις 15 ∆εκεµβρίου 1025, χαρίζοντας την τελευταία περίοδο πολιτικής ακµής στην αυτοκρατορία. 
Το πρώτο µέρος της µακράς βασιλείας του χαρακτηρίστηκε από τον εµφύλιο πόλεµο ενάντια σε πανί-
σχυρους στρατηγούς από την αριστοκρατία της Ανατολίας. Μετά την υποταγή τους, ο Βασίλειος επέ-
βλεψε τη σταθεροποίηση και την επέκταση των ανατολικών συνόρων της Βυζαντινής αυτοκρατορίας 
και, πάνω απ' όλα, την τελική και πλήρη υποταγή της Βουλγαρίας, τον κυριότερο ευρωπαϊκό εχθρό της 
αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και ονοµάστηκε από µεταγενέστερους συγγραφείς ως Βουλγαροκτόνος, µε το 
οποίο είναι ευρύτερα γνωστός. Κατά το θάνατό του, η αυτοκρατορία εκτεινόταν από τη Νότια Ιταλία 
µέχρι τον Καύκασο και από το ∆ούναβη µέχρι την Παλαιστίνη. 
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 άρχισε η ανάκαµψη κι οι νέοι ηγεµόνες 
 θελήσανε να διώξουνε κάθε εχθρό απ’ τη χώρα, 
3410 τους τόπους όπου χτύπησε του Βούλγαρου η µπόρα 
 πίσω όλους να πάρουνε και να τους λευτερώσουν 
 και στον ταλαίπωρο λαό τη λευτεριά να δώσουν.  
 Στα χίλια δεκατέσσερα Βασίλειος και Ξιφίας 
 συγκρούστηκαν µε Βούλγαρους σε µάχη εξουσίας, 
 πάνω στο Μπέλλες, στο Κλειδί168 η µάχη έχει ανάψει 
 κι όποιος κερδίσει απ’ τους δυο τον άλλον θα τον κάψει, 
 µε πείσµα πολεµήσανε δυο αυτοκρατορίες 
 Βυζαντινοί και Βούλγαροι, λαοί και ιστορίες. 
 Ο εισβολέας Βούλγαρος, µατωβαµένος δράστης  
3420 αυτός που χώρες πάτησε, αιµοσταγής δυνάστης, 
 θέλησε το Βυζάντιο γοργά να το διαλύσει 
 και να γευτεί τα πλούτη του και το λαό ν’ αφήσει, 

                                                                                                                         
Παρά τους σχεδόν συνεχείς πολέµους, ο Βασίλειος Β' έδειξε επίσης διοικητικές ικανότητες, µειώνο-
ντας τη δύναµη των µεγάλων γαιοκτηµόνων, που κυριαρχούσαν στη διοίκηση και στο στρατό, και γεµίζο-
ντας τα θησαυροφυλάκια της αυτοκρατορίας. Πολύ µεγάλης σηµασίας ήταν η απόφαση του Βασιλείου να 
προσφέρει το χέρι της αδελφής του, Άννας, στον Βλαδίµηρο Α' του Κιέβου, σε αντάλλαγµα για τη στρα-
τιωτική του υποστήριξη, γεγονός που οδήγησε στον εκχριστιανισµό των Ρως και την ενσωµάτωση της 
Ρωσίας στην πολιτιστική σφαίρα του Βυζαντίου. 
1014: Εκµηδένιση του βουλγαρικού στρατού στη Μάχη του Κλειδιού.  
1018: Ήττα της Βουλγαρίας, προσάρτηση του συνόλου των Βαλκανίων και ανακήρυξη του ∆ούναβη ως 
το νέο βόρειο σύνορο της αυτοκρατορίας. 
1025: Θάνατος του Βασιλείου Β'. Αρχή παρακµής για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 
1054: Σχίσµα των εκκλησιών. 
168 Η Μάχη του Κλειδίου (βουλ. Беласишка битка, γνωστή και µε το όνοµα Μάχη της οροσειράς 
Μπέλλες (Η οροσειρά Μπέλλες ή Κερκίνη (Βουλγαρικά: Беласица, σλαβοµακεδονικά: Беласица, µτφ. 
Belasitsa ή Belasitza) βρίσκεται στην περιοχή της Μακεδονίας και ανήκει στην Ελλάδα (βορειοδυτικό 
τµήµα, σε ποσοστό 45%), στην ΠΓ∆Μ (νοτιοανατολικό τµήµα, σε ποσοστό 35%) και την Βουλγαρία 
(νοτιοδυτικό τµήµα, σε ποσοστό 20%), διεξήχθη στις 29 Ιουλίου 1014 µεταξύ της Βυζαντινής και της 
Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας. Η µάχη αποτέλεσε το αποκορύφωµα της 50χρόνης διαµάχης µεταξύ του 
Σαµουήλ της Βουλγαρίας και του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου. Η µάχη τελείωσε µε νίκη των Βυζα-
ντινών. 
Η µάχη διεξήχθη στην περιοχή µεταξύ των βουνών των Μπέλλων και του Ογκραζντέν, στο σηµερινό 
βουλγάρικο χωριό Κλειδί. Η αποφασιστική µάχη έγινε στις 29 Ιουλίου, µε επίθεση των Βυζαντινών, υπό 
την ηγεσία του Νικηφόρου Ξιφία, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την καταστροφή των Βουλγάρων. Αυτή η 
µάχη αποτέλεσε µεγάλο πλήγµα για τους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι στρατιώτες αιχµαλωτίστηκαν και 
τυφλώθηκαν µετά από διαταγή του Βασιλείου Β', ο οποίος αργότερα πήρε το όνοµα «Βουλγαροκτόνος». 
Ο Σαµουήλ επέζησε από τη µάχη, αλλά πέθανε 2 µήνες αργότερα, από καρδιακή ανεπάρκεια. Θεωρείται 
πώς πέθανε όταν είδε τους τυφλούς Βούλγαρους στρατιώτες. 
Παρά τα αποτελέσµατα της µάχης, η Πρώτη Βουλγαρική Αυτοκρατορία δεν καταστράφηκε, αλλά δεν 
ήταν σε θέση να αντιµετωπίσει τους Βυζαντινούς. Για αυτό, το 1018, η Βουλγαρική Αυτοκρατορία κατα-
στράφηκε από τον Βασίλειο Β'. 
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 κάτω από το πόδι του πλήρως υποταγµένο 
 κατεστραµµένο, υπόδουλο, ένα λαό χαµένο. 
 Οι άνθρωποι, τα σπίτια τους σαν από χέρι χάρου 
 καµένα κείτονται µπροστά στο µίσος του Βουλγάρου, 
 στενάζει ο Ελληνισµός, οι Σλάβοι τον σκορπίζουν  
 µε αίµα και µε δάκρυα κάθε γωνιά γεµίζουν, 
 να αφανίσουν θέλουνε τ’ Ελληνικό το γένος  
3430 και πολεµούνε µε θυµό γεµάτοι και µε µένος. 
 Ο Μακεδόνας βασιλιάς αυτό δεν το σχωρνάει169 
 ‘τοιµάζεται σχολαστικά και για τη µάχη πάει, 
 έφτασε µε την άνοιξη στο Ρούπελ σταµατάει 
 και τον εχθρό στα ξύλινα170 τα τείχη ακουµπάει, 
 χτυπά το Βούλγαρο εκεί τη µάχη δεν κερδίζει 
 χάνει στρατό κι ο πόνος του στα πίσω τον γυρίζει, 

                                                 
169 Τρεις χειµώνες προετοίµαζε ο Βασίλειος τη µάχη στο Κλειδί. Έχοντας ως βάση και κέντρο ανεφοδι-
ασµού τις Σέρρες συγκέντρωνε στρατό και οπλισµό. Την άνοιξη του 1014 ξεκίνησε για το Κλειδί, το 
σηµερινό Ρούπελ. Η διάταξη του στρατεύµατός του είχε πάντα την ίδια µορφή: δύο ίλες ιππικού ως 
εµπροσθοφυλακή, µία από κατάφρακτους και µία από µονόζωνους και ακολουθούσε το κύριο σώµα. Ο 
Βασίλειος επιδίωκε να φθάσει στο στενό ανάµεσα σε Κλειδί και Κίµβα Λόγγο, µε απώτερο στόχο την 
κοιλάδα του Μελένικου και της Στρούµνιτζας (Στρώµνιτσα), όπου υπήρχαν ακόµη τότε αρκετές βουλ-
γαρικές κτήσεις. Η κατάκτησή τους θα του άνοιγε τον δρόµο για τις Πρέσπες και την Αχρίδα, την καρ-
διά του βουλγαρικού κράτους. 
170 Ο βυζαντινός στρατός έφθασε από την Κωνσταντινούπολη και περνώντας από την Κοµοτηνή, τη 
∆ράµα και τις Σέρρες έφθασε στο χωριό Κλειδί στον ποταµό Στρυµόνα. Εκεί, βρήκε ένα χοντρό ξύλινο 
τείχος µε Βούλγαρους στρατιώτες. Οι Βυζαντινοί επιτέθηκαν αµέσως, αλλά υποχώρησαν µε βαριές 
απώλειες.  
Ο Σαµουήλ, για να αποµακρύνει τον Βασίλειο από το πεδίο της µάχης, έστειλε µεγάλο στρατό στη 
Νεστορίτσα. Οι Βούλγαροι της Νεστορίτσας έφθασαν ως τη Θεσσαλονίκη, αλλά δέχθηκαν µεγάλη ήττα 
από τον στρατηγό Θεοφύλακτο Βοτανειάτη και από τον γιο του, Μιχαήλ. Ο Θεοφύλακτος αιχµαλώτισε 
πολλούς Βούλγαρους και βάδισε στα βόρεια για να συναντήσει τον Βασίλειο.  
Η πρώτη απόπειρα του Βασιλείου για να συντρίψει τους υπερασπιστές του περάσµατος ήταν ανεπιτυ-
χής, καθώς ο αριθµός των αµυνόµενων ανέρχονταν στους 15.000-20.000 Βούλγαρους. Παρά τις δυ-
σκολίες, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας αρνήθηκε να σταµατήσει την επίθεση. ∆ιέταξε τον Νικηφόρο 
Ξιφία να µεταφέρει τα σώµατα του στο Βελάσιο, για να περικυκλώσει τους Βούλγαρους, όσο ο υπόλοι-
πος βυζαντινός στρατός θα πολιορκούσε το τείχος. Ο Ξιφίας οδήγησε τα σώµατα του σε ένα µονοπάτι, 
πίσω από τις θέσεις των Βουλγάρων. Στις 29 Ιουλίου, ο Ξιφίας επιτέθηκε στους Βούλγαρους, αφού 
τους περικύκλωσε. Οι Βούλγαροι στρατιώτες άφησαν το οχυρό και κατευθύνθηκαν να αντιµετωπίσουν 
τη νέα απειλή, δίνοντας στον Βασίλειο την ευκαιρία να καταστρέψει το τείχος.  
Εξαιτίας της σύγχυσης που επικρατούσε στο πεδίο της µάχης, πολλά βουλγαρικά στρατεύµατα κατα-
στράφηκαν, ενώ τα υπόλοιπα απεγνωσµένα προσπαθούσαν να φύγουν στη ∆ύση. Ο Σαµουήλ και ο γιος 
του, Γκαβίλ (Γαβριήλ) Ραντοµίρ, κατευθύνθηκαν στα ανατολικά από το οχυρό τους στη Στρώµνιτσα, 
αλλά καταστράφηκαν στις µάχες στο Μοκριέβο (νυν Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονί-
ας). Πολλοί Βούλγαροι στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι αιχµαλωτίστηκαν. Ο Αυτοκράτορας Σαµούηλ 
σώθηκε χάρη στην ανδρεία του γιου του, και µε ασφάλεια έφθασαν στο Πρίλεπ. Από το Πρίλεπ, ο Σα-
µουήλ έφθασε στην Πρέσπα ενώ ο γιος του κατευθύνθηκε στη Στρώµνιτσα για να συνεχίσει τη µάχη. 
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 ο Βοτανειάτης τους νικά και για το Ρούπελ πάει 
 κοντά εις τον Βασίλειο στη µάχη προχωράει, 
 αντέχουνε οι Βούλγαροι, απώλειες µεγάλες 
3440 πίσω όµως δεν κάνουνε και σκέφτονται για άλλες 
 ενέργειες ή πονηριές τη µάχη τους να δώσουν 
 κι οι δυνάστες Βούλγαροι πρέπει πια να πληρώσουν 
 όσα δεινά εφέρανε στους Έλληνες, στη χώρα 
 που σαν αρρώστια πέσανε, του χάρου µαύρη µπόρα, 
 που ρήµαξε την ύπαιθρο, κατάσφαξε ανθρώπους 
 άδειασε πόλεις και χωριά, κατέστρεψε τους τόπους. 
 Τον Νικηφόρο µε µυαλό τον στέλνει να κυκλώσει 
 το κάστρο τους στο πέρασµα και έτσι πια να δώσει 
 την µάχη την τελειωτική, τη µάχη που θ’ ανάψει 
3450 στα ξύλινα τα τείχη τους φωτιά και θα τα κάψει. 
 Περνά ο Ξιφίας το βουνό στα νώτα πλησιάζει  
 και ο Βασίλειος µπροστά µε θαυµασµό κοιτάζει, 
 τους βάλανε ανάµεσα και γλυτωµό δεν έχουν 
 οι Βούλγαροι τα χάσανε τα παρατούν και τρέχουν, 
 τρέχουν να φύγουν να σωθούν, τρέχουνε να γλυτώσουν 
 τις ανοµίες που ‘καναν δεν θέλουν να πληρώσουν, 
 µα ο Βυζαντινός στρατός τους έχει κυκλωµένους 
 και τους µαζεύει αιχµάλωτους στο κάστρο µαντρωµένους, 
 ο Σαµουήλ ο αρχηγός χάνεται νικηµένος 
3460 στη Στρώµνιτσα δεν στέκεται και αποκαµωµένος, 
 φεύγει στην Πρέσπα να σωθεί φεύγει για να γλυτώσει 
 µετά δυο µήνες στο θεό θα πάει για να δώσει, 
 λόγο γι’ αυτά που έκανε στο γένος των Ελλήνων 
 το γένος που υπόµεινε εγκλήµατα εκείνων, 
 που τα κεφάλια έκοβαν και έπειτα γελούσαν 
 εάν τους παρακάλαγαν ή όταν τους ζητούσαν, 
 να τους χαρίσουν τη ζωή κι αυτοί θα το φροντίσουν 
 να δώσουν ό,τι θέλουνε, φαγί να τους ταγίσουν, 
 συνέχεια να δουλεύουνε µόνο γι αυτούς να ζούνε 
3470 και τίποτ’ άλλο στη ζωή ποτέ να µη χαρούνε. 
 Όλα εδώ πληρώνονται κι ο νικητής ορίζει 
 του νικηµένου τη ζωή και αν του την χαρίζει 
 τι σχέση θα ‘χουνε µαζί αντάµα αν θα ζούνε  
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 ή θα τους διώξουν µακριά, να φύγουν, να χαθούνε, 
 τι τιµωρία θα υποστούν όταν ξανατολµήσουν 
 στην ύπαιθρο να ξαναµπούν, πάλι να πολεµήσουν 
 τον άπραγο τον Έλληνα που µοναχά γυρεύει 
 παιδιά µε βιός και µε χαρά, µ’ αγάπη να τρανεύει. 
 Οκτώ χιλιάδες άνθρωπους τύφλωσε ο Βασίλειος 
3480 γι’ αυτούς δεν ξαναφώτισε µες στη ζωή ο ήλιος, 
 πολύ σκληρή η απόφαση, βαριά η τιµωρία 
 σε όσους δεν αφήνανε τον κόσµο σ’ ησυχία, 
 σ’ όσους για ψύλλου πήδηµα αθώους κρεουργούσαν  
 και ερηµιά σκορπίζανε στους τόπους που πατούσαν, 
 έτσι για χρόνια αρκετά οι Βούλγαροι λουφάξαν 
 και τα µαχαίρια που ‘σφαζαν στο ∆ούναβη πετάξαν, 
 στην ιστορία έµεινε άρχων Βουλγαροκτόνος   
 ο βασιλιάς Βασίλειος, ο των Βουλγάρων φθόνος, 
 µέρωσε το Βυζάντιο, ησύχασε ο κόσµος 
3490 µύρισε όλ’ η ύπαιθρος σαν ανθισµένος δυόσµος, 
 της Βιθυνίας ο λαός λεύτερος προχωράει 
 και η Κατάβολος µπροστά σαν αετός πετάει, 
 η Κίος και οι Ελεγµοί, Μύρλεια, Πελλαδάρι 
 η Τρίγλεια γύρω τα χωριά µε περισσό καµάρι 
 προοδεύουνε και προχωρούν σαν ήλιοι λαµπυρίζουν 
 την αρχοντιά, και την ακµή σε όλους την χαρίζουν 
 ζούνε οι άνθρωποι καλά, ειρηνικά περνούνε 
 τα πλούτη αυγατίζουνε και όλοι καρτερούνε, 
 να ‘ρθει γλυκό το αύριο µια πιο λαµπρή ηµέρα 
3500 να µην υπάρχει ο εχθρός η άσπονδη φοβέρα, 
 να µην υπάρχουν πρόσφυγες, στους τόπους όπου µένουν 
 σπίτια, χωράφια και ναοί απείραχτα να µένουν, 
 όλοι µπροστά να προχωρούν πίσω να µην κοιτάζουν 
 και στη ζωή τη λευτεριά πάντοτε να µοιράζουν.  
 Οι βασιλείς αλλάζουνε τα πράγµατα µπερδεύουν  
 κι όλοι τριγύρω οι εχθροί τρέχουνε και γυρεύουν 
 την πόλη να κερδίσουνε και να την υποτάξουν 
 δική τους να την κάνουνε κι όλα να τα αρπάξουν, 
 τα χρόνια είναι δύσκολα στη βασιλίδα πόλη 
3510 και έχουνε αντίκτυπο στην Προποντίδα όλη, 
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 αυτοί που την κυβέρναγαν δεν είχαν το καµάρι 
 των βασιλιάδων των παλιών, δεν είχανε τη χάρη  
 ανθρώπων λαοπρόβλητων, να ξεσηκώνουν πλήθη 
 να ανυψώνουν το λαό να σβήνουνε τη λήθη, 
 ήταν µικροί, ανίσχυροι κι η αυτοκρατορία171 
 συρρικνωνόταν συνεχώς κι έµοιαζε κυρία 
 που έχανε τα λούσα της και άσχηµη φαινόταν 
 και τα παιδιά της χάνονταν και πιο µικρή γινόταν. 
 Ο Άλπ Ασλάν εισέβαλε, πήρε τη Γεωργία 
3520 ξεκίνησε επιδροµές, πήρε την Αρµενία, 
 ο ∆ιογένης Ρωµανός πόλεµο ξεκινάει 
 να χτυπηθεί µε την Τουρκιά κι αλλού να την επάει, 
 στο Μαντζικέρτ νικήθηκε, ταπείνωση µεγάλη 
 χάνονται τόποι, πληθυσµοί, καηµός και παραζάλη, 
 οι Τούρκοι εξαπλώνονται παίρνουν τη Μικρασία, 
 η Βιθυνία ανέπαφη µένει και στην ουσία 
 είναι ο τοίχος που κρατά και πάνω του ξεσπάει 
 κάθε µανία της Τουρκιάς και έτσι ξεκινάει 
 αργή πορεία υποταγής στη βάρβαρη τη ράτσα 
3530 στην άγρια κι απάνθρωπη φυλή που σαν χλαπάτσα172 

                                                 
171 Εκείνη όµως την εποχή ξεκίνησε η εισβολή των Σελτζούκων Τούρκων στην Μέση Ανατολή. Οι Σελ-
τζούκοι εξορµώντας από τις περιοχές της κεντρικής Ασίας, την Χωρασµία και την Υπερωξιανή, κατέ-
κτησαν την Περσία και την Μεσοποταµία, καθιστώντας τους Αβασίδες Χαλίφες της Βαγδάτης ηγεµόνες 
- ανδρείκελα µε θρησκευτική και συµβολική εξουσία µόνο. Στη Μικρά Ασία οι κυριότεροι σταθµοί της 
επέκτασης των Οθωµανών είναι: 1326 Προύσα, 1331 Νίκαια, 1337 Νικοµήδεια, 1354 Καλλίπολη, 1360 
περ. ∆ιδυµότειχο, 1368/69: Αδριανούπολη, Φιλιππούπολη, 1389 νίκη Οθωµανών στο Κοσσυφοπέδιο 
κατά Σέρβων. Αναγνώριση της οθωµανικής επικυριαρχίας, 1402 µάχη Αγκυρας,  ήττα Οθωµανών (Βα-
γιαζίτ) από Μογγόλους 
Το 1064 ο σουλτάνος των Μεγάλων Σελτζούκων, Αλπ Αρσλάν, εισέβαλε στη Γεωργία και την Αρµενία 
και τις κατέλαβε, ενώ ξεκίνησε επιδροµές στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο αυτοκράτορας Ρωµανός ∆΄ 
∆ιογένης προσπάθησε να τον αντιµετωπίσει αλλά ηττήθηκε ταπεινωτικά από αυτόν το 1071 στην µάχη 
του Μαντζικέρτ. Αυτή η ήττα επέτρεψε στους Σελτζούκους να εισβάλουν στην Μικρά Ασία και να την 
καταλάβουν σχεδόν ολόκληρη. Λίγο αργότερα συγκρούστηκαν µε τους Φατιµίδες και κατέλαβαν τη Συρία 
και το 1076 την Ιερουσαλήµ. Όµως, µετά το 1092 και το θάνατο του σουλτάνου Μαλίκ Σαχ Α΄, το 
κράτος τους διασπάστηκε, και οι κατά τόπους ηγεµόνες άρχισαν να πολεµούν και µεταξύ τους. Έτσι η 
πιθανότητα συνεννόησής τους εναντίον ενός κοινού εχθρού ελαχιστοποιήθηκε. Οι Σελτζούκοι, 
µουσουλµάνοι σουνίτες, φανατικοί εχθροί µε τους σιίτες Φατιµίδες και νεοφώτιστοι στο Ισλάµ, άρχισαν 
να φέρνουν µεγάλα εµπόδια σε όλους τους προσκυνητές που ταξίδευαν στην Ιερουσαλήµ. Ένας από 
αυτούς τους προσκυνητές που κακοµεταχειρίστηκαν ήταν ο Πέτρος ο Ερηµίτης. Αυτός ο φανατικός και 
φαινοµενικά ανίσχυρος καλόγερος θα ξεσήκωνε µε τα κυρήγµατά του ένα τεράστιο λαϊκό κίνηµα στη 
∆ύση για να εκδικηθεί την προσβολή που του έγινε. 
172  
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 έπεσε στον Ελληνισµό, θέλει να τον διαλύσει 
 στο καθαρό το αίµα του κάθε βρωµιά ν’ αφήσει 
 την πρόοδο, τη λευτεριά στο βούρκο να βουτήξει 
 ότι καλό και όµορφο µες στη φωτιά να ρίξει. 
 Όπως τα κτήνη δεν µπορούν τη λογική να έχουν 
 µόνο ζωώδη ένστικτα και γιάγµατα173 κατέχουν 
 σαν τη τροφή σε βλέπουνε κι ο κανιβαλισµός τους 
 να απολαύσουν την τροφή, µεράκι και καηµός τους, 
 το κάθε τι Ελληνικό µεµιάς να το διαλύσουν 
3540 κι ό,τι στη γη Χριστιανικό µε µίσος ν’ αφανίσουν. 
 Σφαγές, διώξεις, σκοτωµοί, καταστροφές των τόπων 
 µε κάθε τρόπο γίνονται το βάρος των ανθρώπων, 
 αρπάζουνε ό,τι θα βρουν και τίποτε δε µένει 
 που να θυµίζει τη ζωή που ήτανε δεµένη 
 µε τη χαρά, την πρόοδο, την τέχνη και τη χάρη 
 του Έλληνα την αρχοντιά που µε κρυφό καµάρι 
 την έχει και την συντηρεί, στον κόσµο τη χαρίζει 
 να πάει µπροστά, ν’ αναπτυχθεί, αγάπη να δωρίζει. 
 Στον Τούρκο υποτάχτηκαν όλοι οι Άγιοι Τόποι174 

                                                                                                                         

 
173 γιάγµα = αρπαγή, λεηλασία µε συνοδεία καταστροφής  

 
174 Οι Σελτζούκοι Τούρκοι κατέλαβαν πολλούς βυζαντινούς τόπους. Μέσα σε αυτούς ήταν και οι Άγιοι 
Τόποι στα Ιεροσόλυµα όπου κακοποιούσαν ή λεηλατούσαν τους προσκυνητές χριστιανούς (η κατάληψη 
των Αγίων Τόπων από τους Σελτζούκους Τούρκους έγινε το 1077). 
Ο Αλέξιος Α' Κοµνηνός αποφάσισε να διώξει τους Τούρκους από κει, όµως επειδή µόνος του δε θα τα 
κατάφερνε ζήτησε τη βοήθεια από διάφορους ηγεµόνες της ∆ύσης και τον Πάπα, ο οποίος θα µπορούσε 
να πείσει τους ηγεµόνες να στείλουν µισθοφορικό στρατό στην Πόλη. 
Πράγµατι ο Πάπας ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις των Βυζαντινών και προέτρεψε τους ηγεµόνες της 
∆ύσης να βοηθήσουν την Πόλη. Φυσικά και ζήτησε κάτι τέτοιο γιατί νόµιζε ότι έτσι θα µπορούσε να 
επεµβαίνει στην ανατολική εκκλησία. 
H Πρώτη Σταυροφορία διήρκεσε τρία χρόνια, από το 1096 ως το 1099. Είχε ως αποτέλεσµα την κατά-
κτηση της Ιερουσαλήµ από τους Σταυροφόρους, πολεµιστές από τη ∆υτική Ευρώπη, οι οποίοι ξεκίνη-
σαν από τις πατρίδες τους µε αυτό το σκοπό. 
Ο ίδιος ο Πάπας στη σύνοδο του Κλερµόν (1095) θα κηρύξει επίσηµα τη Σταυροφορία, τον ιερό πόλεµο 
κατά των απίστων που κατείχαν τους Αγίους Τόπους. Η Σταυροφορία παρουσιάστηκε ως «Θέληµα 
Θεού» (Λατ. Deus vult). Όσοι συµµετείχαν έπαιρναν άφεση αµαρτιών και αυτό ήταν ένα επιπλέον κίνη-
τρο για πολλούς, πέρα από την προοπτική των νέων εδαφών, της λαφυραγωγίας και της περιπέτειας. 
Μετά τη Σύνοδο, ο Πέτρος ο Ερηµίτης άρχισε να περιοδεύει βγάζοντας πύρινους λόγους και ξεσηκώ-
νοντας τα πλήθη κατά των µουσουλµάνων που κατείχαν τους Αγίους Τόπους. Αν και ο Πέτρος είχε 
µεγάλη απήχηση στον απλό λαό, πολλά µέλη του κλήρου θεωρούσαν ότι ήταν µία ανοργάνωτη προσπά-
θεια καταδικασµένη σε αποτυχία. Όµως, δεν ήταν µόνο ο Πέτρος που είχε ξεφύγει από τον έλεγχό 
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3550 σφαγιάστηκαν και χάθηκαν κάθε λογής ανθρώποι, 
 δεν άφηναν να προσκυνούν οι χριστιανοί τα άγια 
 τους έκλεβαν, τους κτύπαγαν, τους κρέµαγαν σαν σφάγια, 
 Σελτζούκοι και Φατίµιδες µαλώνουν, πολεµάνε 
 και την πληρώνουν χριστιανοί που θέλουνε να πάνε, 
 να προσκυνήσουν τα ιερά στους Άγιους τους Τόπους 
 όπου ο Χριστός σταυρώθηκε απ’ άνοµους ανθρώπους, 
 σαν τους κακούργους διώχτηκε, δείχτηκε, συνελήφθη 
 και αναστήθηκε σε τρεις ηµέρες κι ανελήφθη. 
 Τ’ αδύναµο Βυζάντιο σχεδόν παραπατάει 
3560 κι από τους άλλους χριστιανούς βοήθεια ζητάει, 
 οι σταυροφόροι τα ιερά θέλουν να λευτερώσουν 
 προτού οι βάρβαροι του Ισλάµ ληστέψουν και λερώσουν, 
 όµως δεν οργανώνονται και σαν µπουλούκια τρέχουν 
 και στον στρατό των βάρβαρων καθόλου δεν αντέχουν, 
 σφάζονται σαν κοτόπουλα, απώλειες µεγάλες175 
 καταστροφές και συµφορές και έρχονται και άλλες, 
 δεν φτάνουν µόνο οι νεκροί, δεν φτάνουν τα κουφάρια 
 σπαθιά δεν βγαίνουν µόνα τους ‘πο κρεµαστά θηκάρια, 
 θέλουν στρατό, οργάνωση, κουράγιο, παλικάρια, 
3570 το άµοιρο Βυζάντιο µ’ όλα τ’ αποµεινάρια, 
 δεν είναι τώρα µπορετό στον Τούρκο να αντέξει 
 ούτε και για βοήθεια στους φίλους του να τρέξει, 
 κι έτσι µοιραία θα υποστεί την άπονη µανία 
 που οι σύµµαχοι θα δώσουνε στην πρώτη ευκαιρία 
 την Πόλη θα πατήσουνε, όλα θα τα ληστέψουν 
 και κάθε τι πολύτιµο θ’ αρπάξουν και θα κλέψουν176 

                                                                                                                         
τους. Μέσα στο 1096 έγιναν σφαγές Εβραίων που κατοικούσαν στη Γαλλία και στη Γερµανία και λεηλα-
σίες των περιουσιών τους.  
175 Οι χριστιανοί της ∆ύσης έκαναν συνολικά τέσσερις (4) εκστρατείες, που ονοµάστηκαν Σταυροφορί-
ες, γιατί οι στρατιώτες που πήραν µέρος σε αυτές είχαν στο µανδύα τους ζωγραφισµένο ένα σταυρό. 
Οι τρεις (3) πρώτες εκστρατείες (1095-1099), (1147-1149), (1189-1193) κατέληξαν σε αποτυχία για τη 
∆ύση µε χιλιάδες νεκρούς χριστιανούς και µεγάλες καταστροφές για το Βυζάντιο.  
Η Τέταρτη Σταυροφορία (1204) ήταν διαφορετική από τις άλλες. 
176 Λατινοκρατία (1204-61) και βυζαντινή επανάκτηση  
Το 1203, στα πλαίσια της ∆' Σταυροφορίας, έλαβε χώρα η πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης 
από τους Σταυροφόρους, µε σκοπό την αποκατάσταση του Ισαάκιου Β' στον θρόνο. Στις 13 Απριλίου 
1204, εισέβαλαν στην Πόλη, η λεηλασία της οποίας διήρκεσε για αρκετά χρόνια. Νέος αυτοκράτορας 
εκλέχτηκε ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας. Η περίοδος της εφήµερης εγκατάστασης της Λατινικής Αυτο-
κρατορίας (1204-61) χαρακτηρίζεται ως η πλέον καταστροφική στην ιστορία της Κωνσταντινούπολης 



                                                                    ∆ηµητρίου Ρήγα                               162

 την πόλη λεηλάτησαν και εξήντα τόσα χρόνια 
 την άδεια βασιλεύουσα την πάγωναν τα χιόνια 
 των σταυροφόρων δήµιων, π’ αντί για τη βοήθεια 
3580 πατήσανε στο σβέρκο της, της άνοιξαν τα στήθια 
 και την καρδιά της βγάλανε και την ποδοπατήσαν 
 τ’ αδέλφια τους οι χριστιανοί το αίµα τους εχύσαν 
 και όλες οι πόρτες άνοιξαν στα χρόνια που θα ‘ρθούνε 
 χωρίς εµπόδια πολλά οι Τούρκοι να χυθούνε 
 µε τη σειρά τους και αυτοί τ’ υπόλοιπα να αρπάξουν177 

                                                                                                                         
και ειδικότερα η λεηλασία της Πόλης ως άνευ προηγουµένου. Ενδεικτικές πληροφορίες για τις εκτετα-
µένες καταστροφές, πυρπολήσεις και λεηλασίες ναών, ανακτόρων, µνηµείων και κεντρικών συνοικιών 
αντλούµε από το χρονικό του Γουλιέλµου Βιλλαρδουίνου (π. 1160-1213), καθώς και από το έργο του 
ιστορικού και αυτόπτη µάρτυρα Νικήτα Χωνιάτη.  
Πληθώρα τόπων λατρείας παραχωρήθηκαν στο λατινικό δόγµα, καθώς και στον φραγκικό και ενετικό 
κλήρο, ενώ, σε ευρεία κλίµακα, επιχειρήθηκε η εγκαθίδρυση του λατινικού δόγµατος στην άλλοτε µη-
τρόπολη της Ορθοδοξίας. Λατίνοι ιερείς από τη Γαλλία, τη Φλάνδρα και την Ιταλία, ανέλαβαν τη λει-
τουργία των εκκλησιών της Πόλης. Την ίδια περίοδο, η ενετική συνοικία επεκτάθηκε, οχυρώθηκε και 
έλαβε τον χαρακτήρα ξεχωριστής υπερπόντιας αποικίας, ενώ ταυτόχρονα σηµειώθηκε µαζική έξοδος 
του ελληνικού στοιχείου. Η γενική αραίωση του πληθυσµού δεν εξισορροπήθηκε από τη λατινική µετα-
νάστευση που ξεκίνησε το 1204. Το 1261, η Κωνσταντινούπολη επανακτήθηκε από τον Μιχαήλ Η' Πα-
λαιολόγο (1259-82) και τις επόµενες δεκαετίες επιχειρήθηκε ένα νέο πρόγραµµα ανοικοδόµησης, σηµα-
τοδοτώντας µια στροφή στη διαµόρφωση του αστικού τοπίου. Προωθήθηκαν ειδικά µέτρα για την επι-
στροφή του πληθυσµού από τα προάστια και εν γένει υποστηρικτικές δράσεις για την αποκατάσταση της 
εικόνας της Πόλης. Προωθήθηκαν επίσης αµυντικά έργα, τα οποία κρίνονταν απαραίτητα, µε δεδοµένη 
την πολύ κακή κατάσταση στην οποία περιήλθαν τα τείχη της Πόλης, ως αποτέλεσµα της έλλειψης 
φροντίδας κατά τα προηγούµενα έτη. Κατά τη δυναστεία των Παλαιολόγων, το πολιτικό κέντρο της 
Κωνσταντινούπολης µετακινήθηκε στην περιοχή των Βλαχερνών. Στη διάρκεια των επόµενων αιώνων, 
η ήδη συρρικνωµένη Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρισκόταν σε επισφαλή θέση, γνωρίζοντας απειλές τόσο 
από τη ∆ύση όσο και από τη Μικρά Ασία, µε τη σταδιακή ανάδειξη των Οθωµανών ως της κυρίαρχης 
δύναµης στην περιοχή. Παρά την οικοδόµηση που πραγµατοποιήθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα και στις 
αρχές του 14ου, η Κωνσταντινούπολη παρέµενε παρακµασµένη, γεµάτη ερείπια και µεγάλες ερηµωµένες 
εκτάσεις. Ο περιηγητής στην Πόλη, την περίοδο 1432-33, Μπερτραντόν ντε λα Μπροκιέρ, αναφέρεται 
στους άδειους χώρους της πόλης οι οποίοι, όπως περιγράφει, εκτείνονταν σε µεγαλύτερη επιφάνεια 
από εκείνους που είχαν κτιστεί. Ανάλογη περιγραφή παραδίδεται από τον Ρουί Γκονζάλες ντε Κλαβίχο, 
στις αρχές του 15ου αιώνα, ο οποίος διακρίνει επιπλέον το τµήµα της θαλάσσιας ακτής ως πιο πυκνο-
κατοικηµένο, ενώ συγχρόνως σηµειώνει τα ερείπια των άλλοτε επιβλητικών εκκλησιών και µοναστη-
ριών της πόλης. 
177 Η Λατινική Αυτοκρατορία ή Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης ή Ρωµανία ήταν το 
κράτος που δηµιουργήθηκε από τους σταυροφόρους της Τέταρτης Σταυροφορίας µετά την πτώση της 
Κωνσταντινούπολης το 1204 και διατηρήθηκε µέχρι το 1261, οπότε η Κωνσταντινούπολη ανακαταλήφ-
θηκε από την Αυτοκρατορία της Νίκαιας. 
Προοριζόταν να γίνει η νόµιµη συνέχεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους ∆υτικούς. Μοίρασαν 
τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία µεταξύ τους και θα ακολουθούσαν το Βυζαντινό τυπικό των αυτοκρατόρων 
ώστε να δείξουν στους ντόπιους ότι τίποτα δεν άλλαζε. Οι Βενετοί θα αποκτούσαν τα ⅜ της επικράτει-
ας. Πρώτος Λατίνος αυτοκράτορας εκλέχτηκε ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας. Νέα κράτη υποτελή στον 
Λατίνο αυτοκράτορα δηµιουργούνταν, το Βασίλειο της Θεσσαλονίκης, το ∆ουκάτο των Αθηνών και το 
Πριγκιπάτο της Αχαΐας. Η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης υποτάχθηκε στην εξουσία του Πάπα της 
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 και όλο τον Ελληνισµό αιώνες να υποτάξουν. 
 Χίλια διακόσια τέσσερα, σηµαδιακός ο χρόνος 
 όπου η Πόλη έπεσε κι απλώθηκε ο πόνος, 
 τ’ “αδέλφια” που βοήθεια ήρθανε για να δώσουν 
3590 αντί να διώξουν τον εχθρό την Πόλη θα αλώσουν 
 το σχίσµα των εκκλησιών στην πράξη φανερώνει 
 τι θέλανε οι δυτικοί π’ η ανατολή πληρώνει, 
 η Πόλη κι ο Ελληνισµός το αίµα τους θα δώσουν 
 και µ’ ό,τι πιο πολύτιµο τον Πάπα θα πληρώσουν, 
 γιατί οι Λατίνοι άδειασαν την πόλη απ’ άκρη σ’ άκρη 
 κι από τα µάτια του λαού κυλούσε µαύρο δάκρυ, 
 ναοί καταστραφήκανε, κτίρια γκρεµιστήκαν 
 πέτρα στην πέτρα να σταθεί καµία δεν αφήκαν, 
 πήρε τα µάτια του ο λαός και έφυγ’ απ΄ την Πόλη 
3600 µπήκανε τώρα Βενετοί, σχεδόν την πήραν όλη 
 τον κλήρο τον εδιώξανε, δικοί τους οι παπάδες 
 κι άντε να κάνεις λειτουργιά µε άσχετους αβάδες, 
 τα χρόνια µαύρα κύλαγαν και οι εχθροί ξυπνάνε 
 βρήκαν χαρά οι Βούλγαροι την ύπαιθρο χτυπάνε, 
 οι Έλληνες όπου µπορούν φτιάχνουν την άµυνά τους 
 και προσπαθούνε να σταθούν στα πόδια τα δικά τους, 
 στη Σαλονίκη στήνουνε βασίλειο δικό τους 
 και πριγκιπάτο στο Μοριά να σώσουν το λαό τους, 
 στην Ήπειρο, στη Νίκαια κράτη ιδρύουν τώρα 
3610 για ν’ αποκρούσουν του εχθρού την άτιµη την µπόρα, 
 κράτη Ελλήνων γνήσια, µια ανθηρή Ελλάδα, 
 που είναι πάλι έτοιµη ν’ ανάψει τη λαµπάδα 
 για όλους εκείνους που πονούν και θέλουνε δικό τους 
 ότι στο κόσµο Ελληνικό και πατρογονικό τους, 

                                                                                                                         
Ρώµης και ένας Λατίνος Πατριάρχης εκλέχτηκε στην Κωνσταντινούπολη. Το νέο κρατικό µόρφωµα θα 
διευκόλυνε τις επιχειρήσεις των σταυροφόρων και δεν θα ακολουθούσε πολιτική που θα πήγαινε ενά-
ντια στα συµφέροντα των ∆υτικών, όπως είχε συµβεί αρκετές φορές στο παρελθόν. 
Οι ελπίδες που δηµιουργήθηκαν, όµως, αποδείχθηκαν φρούδες πολύ σύντοµα. Τα εδάφη της αυτοκρα-
τορίας για να µοιρασθούν έπρεπε να κατακτηθούν πρώτα. Η αντίδραση των ντόπιων ήταν περιορισµένη 
αλλά όχι ανύπαρκτη. Η σύγκρουση µε τη Βουλγαρία και τα κράτη που ίδρυσαν οι ίδιοι οι Βυζαντινοί 
(∆εσποτάτο της Ηπείρου, Αυτοκρατορία της Νίκαιας), η έλλειψη πόρων και ενισχύσεων, η περιστασια-
κή και πολλές φορές ανύπαρκτη υποστήριξη από τη ∆ύση ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στην κατάλυση 
της Λατινικής Αυτοκρατορίας το 1261 µε την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από την 
Αυτοκρατορία της Νίκαιας. 
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 έτσ’ οι Λατίνοι µόνοι τους στη βασιλίδα µένουν 
 γιατ’ όλοι τους παράτησαν αφού δεν περιµένουν 
 πλούτη και άλλα να βρεθούν, χρυσάφια ν’ αρπαχτούνε 
 στα πλοία τους να φορτωθούν στη δύση να σταλούνε,   
 έτσι κι από την ύπαιθρο άρπαξαν ό,τι βρήκαν 
3620 τίποτε δεν αφήσανε σε όποιο τόπο µπήκαν, 
 όµως το ψόφιο βδέλυγµα178 που ήρθε απ’ τη δύση 
 ήρθε του χρόνου πλήρωµα την πόλη να αφήσει, 
 της Νίκαιας179 ο βασιλιάς µπήκε στην Πόλη µέσα 
 και τους Λατίνους έδιωξε, κάθε µορφή µπαµπέσα 
 που έκαιγε και άρπαζε κι άλλη δουλειά δεν είχε 
 παρά να κλέβει να ρουφά τη γη όπου κατείχε. 
 Όλα τα χρόνια που ‘χανε την πόλη οι Λατίνοι 
 ολόκληρ’ η Κατάβολος Ελληνική θα µείνει 
 οι σταυροφόροι µέρη της για λίγο θα κρατήσουν 
3630 και ορµητήρια µαθές θα χρησιµοποιήσουν, 

                                                 
178  

 
179 ∆υστυχώς, κατά την εµφάνιση των Σταυροφόρων, πολλά ήταν τα δεινά και οι ζηµιές που υπέστη η 
Κατάβολος και η Κίος. Κατά την Α' Σταυροφορία (1096 µ.Χ.) απετέλεσε στρατιωτική βάση των ιπποτών 
µε το όνοµα Κιβωτός (Civitot). Με συνεχείς επιδροµές οι Σταυροφόροι κατάφεραν να αποµακρύνουν 
τους Τούρκους από τα παραθαλάσσια της Βιθυνίας και να υποχωρήσουν στο εσωτερικό, γύρω από το 
Ικόνιο. Κατά την ∆' Σταυροφορία, επί αυτοκράτορα Αλεξίου Γ' και την πολιορκία της Κωνσταντινούπο-
λις, η Κίος κατελήφθη από τους Φράγκους (1207 µ.Χ.) και παραχωρήθηκε στην δικαιοδοσία των ιππο-
τών, µέχρι την ανακατάληψή της από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο (1261 µ.Χ.). 
 

 
 

Η Λατινική Αυτοκρατορία, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας, η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και το 
∆εσποτάτο της Ηπείρου. Τα όρια είναι ασαφή. 
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 η Κιός θα γίνει Κιβωτός και σταυροφόρων βάση 
 όµως των Φράγκων τίποτε στον κόσµο δεν θα φτάσει, 
 να πάρουνε τη Νίκαια θέλουν οι σταυροφόροι  
 κι από την Κίο ξεκινούν όµως τους κόβουν όρη 
 δύσκολη η επέλαση, ο κόσµος εµποδίζει 
 κι έτσι των Φράγκων η στρατιά τα πίσω µπρος γυρίζει. 
 Απάµεια και Μύρλεια 180 δέχονται την οργή τους 
 δυο πόλεις στην ακτογραµµή στα πάθη της ζωής τους, 
 θα υποστούν το βάρβαρο και άτιµο διωγµό τους 
3640 το µένος το χριστιανικό για το συνάνθρωπό τους, 
  ο κόσµος είναι εχθρικός, το δείχνει, το φωνάζει 
 τον Φράγκο τον αντιπαθεί κι όπου µπορεί τον κράζει, 
 δεν του µιλά, δεν τον κοιτά, τίποτε δεν του δίνει 
 κι όπου µπορεί τον κυνηγά, τίποτα δεν αφήνει 
 που να το πάρει για να ζει ή για να πολεµήσει 
 τους χριστιανούς στον τόπο τους ήσυχους να αφήσει. 
 Στο Πελλαδάρι στο βουνό το κάστρο ζωντανεύει 
 το πλήθος το ανθρώπινο στα τείχη του γυρεύει 
 την προστασία, της ζωής, του αύριου, του τώρα 
3650 του σταυροφόρου η κλεψιά να φύγει και η µπόρα, 
 δεν γίνεται ο χριστιανός τον χριστιανό να κλέβει 
 να κυνηγά τον αδελφό και φόρους να γυρεύει, 
 για να πλουτίσει η Φραγκιά κι ο πάπας τους να γίνει 
 ένα βαµπίρ τ’ Ελληνισµού το αίµα να του πίνει. 
 Στο κάστρο µπήκανε λοιπόν, το γλυτωµό προσµένουν 

                                                 
180 Οδυσσέας Γκιλής, Επιµέλεια, Μύρλεια, Μύρλεα,  ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΑΜΕΙΑ, Μοντανιάκ,  ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ, 
ΝΕΑ ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ, ∆ΗΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ, ΜΙΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ∆ήµος Ν. 
Μουδανιών 2008, σελ 94 

 
Σ.σ. Σηµειώνεται η ταυτόχρονη αναφορά των πόλεων Απάµειας και Μύρλειας που σηµαίνει ύπαρξη 
δύο ξεχωριστών ταυτόχρονα πόλεων. Το πιθανότερο λοιπόν είναι η Απάµεια να µην έχει σχέση µε τη 
Μύρλεια (Μουδανιά) αλλά µε τους Ελεκοσµούς ή Ηλίου Βωµούς ή Ελιγµούς. Η Απάµεια που χτίστηκε 
από τον Προυσία, δεν χτίστηκε πάνω στην καταστραφείσα Μύρλεια αλλά σε άλλη τοποθεσία ανατολικό-
τερα από αυτήν. Πάνω στην καταστραφείσα Μύρλεια χτίστηκαν αργότερα τα Μουδανιά. 
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 κι όσοι απ’ αυτό περσεύουνε στο Πελλαδάρι µένουν, 
 ο Φράγκος δεν ανέβηκε, σκέφτηκε τ’ ανηφόρι 
 ένιωσε το απόρθητο, του πόλεµου το ζόρι, 
 έτσι στον κάµπο µοναχά απλώθει και µαζεύει 
3660 ό,τι µπορεί να µαζευτεί και όλο και γυρεύει 
 ν’ αρπάξει περισσότερα τον τόπο να γυµνώσει 
 τη φτώχεια, την απόγνωση στο πληθυσµό να δώσει. 
 Στο Πελλαδάρι έγιναν µονάχα αψιµαχίες 
 οι Φράγκοι δεν το πάτησαν κι έτσι κακουχίες, 
 δεν βρήκανε τους καστρινούς, το Πελλαδάρι στέκει 
 περήφανο, αγέρωχο και το µετάξι πλέκει, 
 καλό κρασί απ’ τ’ αµπέλια του γεµίζει τα πιθάρια  
 σιτάρι φρεσκοθέριστο κι αλεύρι µες στ’ αµπάρια, 
 λάδι από τα λιόδεντρα κι ελιές µαυροµατούσες 
3670 κι η εκκλησιά στο µαχαλά που πάνω της κοιτούσες 
 καντήλια που σιγόκαιγαν στ’ αρχάγγελου τη χάρη 
 και έκανε αρχοντικό τ’ όµορφο Πελλαδάρι.  
 Στα χρόνια π’ ακολούθησαν ο κόσµος µαζεµένος 
 στου Φράγκου την απαίτηση πάντοτε κουµπωµένος, 
 στο Πελλαδάρι οργάνωσαν την άµυνα σ’ οµάδες 
 στον κάµπο παραφύλαγαν, µερόνυχτα µε βάδες181 
 έτσι αντιµετώπιζαν αυτούς που προσπαθούσαν 
 να κλέψουν ή ν’ αρπάξουνε ή νύχτα ετολµούσαν 
 να µπουν στο Πελλαδάρι τους να κλέψουνε το βιός τους  
3680 ή να πειράξουνε µαθές κάποιον απ’ το χωριό τους.  
 Το τρόπος ήτανε καλός κι οι Φράγκοι εννοούσαν 
 ότι θα πλήρωναν σκληρά όποιο κακό τολµούσαν, 
 έτσι το αποφεύγανε ψηλά να πλησιάζουν 
 και απ’ το κάστρο µακριά κοίταζαν να λουφάζουν, 
 το Πελλαδάρι ανέγγιχτο έµεινε κι έτσι ζούσε 
 κι ο χρόνος µε τα βάσανα απόµακρα περνούσε. 
 Πήραν τη βασιλεύουσα την χώρισαν κοµµάτια 
 άδειασαν τότες εκκλησιές, ξεγύµνωσαν παλάτια, 
 οι σταυροφόροι, οι Βενετοί και οι Λατίνοι όλοι182 

                                                 
181 βάδα = ασφάλεια 
182 Στις 13 Απριλίου του 1204 η Κωνσταντινούπολη παραδόθηκε στους Λατίνους. Στις 9 Μαΐου του 
1204 ο Bαλδουίνος Α' της Φλάνδρας εξελέγη αυτοκράτορας και λίγο αργότερα (16 Μαΐου του 1204) 
στέφθηκε στο ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. 
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3690 τίποτε δεν αφήσανε στην όµορφη την Πόλη, 
 την µοίρασαν, την χώρισαν, την κάνανε µερίδια 
 όπως χωρίζεις µια σκεπή µ’ όλα τα κεραµίδια, 
 ως και αρχιεπίσκοπο ορίσανε δικό τους 
 ένα καθολικό αβά να ευλογεί το βιός τους. 
 Όλα τριγύρω έδιναν µία ζωή φευγάτη 
 κι η Νίκαια πρωτεύουσα αγέρωχα εκράτει, 
 οι Βενετοί κρατούσανε την Πόλη υποταγµένη 
 µίκραιν’ η βασιλεύουσα στα τείχη της κλεισµένη, 
 όλ’ οι Λατίνοι προσδοκούν τις νίκες να κρατήσουν 
3700 κι έτσι πολέµους κάνουνε το κράτος να αυξήσουν, 
 στον ποταµό τον Ρύνδακο τη Νίκαια κτυπάνε 
 στη µάχη που ακολουθεί ανέλπιστα νικάνε 
 και µέρη παίρνουν αρκετά από τη Βιθυνία 
 µε τη σειρά τους και αυτά να νιώσουν την µανία, 
 του Φράγκου του κατακτητή που ήρθε να τους σώσει 
 να τους αρπάξει δηλαδή τα πλούτη και να δώσει, 
 την ευκαιρία στους εχθρούς να τους καταπατήσουν 

                                                                                                                         
Σύµφωνα µε τη συνθήκη διανοµής των εδαφών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (Partitio terrarum 
imperii Romaniae), στον Λατίνο αυτοκράτορα επιδικάστηκαν το 1/4 της αυτοκρατορίας της Pωµανίας 
και τα 5/8 της Κωνσταντινούπολης, ενώ τα υπόλοιπα 3/4 της αυτοκρατορίας διανεµήθηκαν µεταξύ των 
σταυροφόρων και των Βενετών και τα 3/8 της Κωνσταντινούπολης δόθηκαν στους Βενετούς. O βενε-
τός δόγης ήταν ο µόνος από τους σταυροφόρους που απαλλάχθηκε από την υποχρέωση απόδοσης όρ-
κου υποτέλειας στο Λατίνο αυτοκράτορα και διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του Λατίνου 
αρχιεπισκόπου της Κωνσταντινούπολης Θωµά Mοροζίνι. Επιπλέον, µε την ιδιότητα του κατόχου των 
3/8 της αυτοκρατορίας µπορούσε να ασκήσει το δικαίωµα αρνησικυρίας (veto) στην εκλογή νέου αυτο-
κράτορα. 
Οι πρώτες εκστρατείες των Λατίνων στη Μικρά Ασία, µε σκοπό την κατάκτηση των εδαφών που επιδι-
κάζονταν στο Λατίνο αυτοκράτορα, είχαν ως αποτέλεσµα την κατάκτηση µεγάλου µέρους της Βιθυνίας 
(φθινόπωρο-χειµώνας του 1204/1205). Οι πολεµικές επιχειρήσεις των Λατίνων στη Μικρά Ασία συνε-
χίσθηκαν µε επιτυχία ως την άνοιξη του 1207, όταν υπέγραψαν µε τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Θεό-
δωρο Α' Λάσκαρη συνθήκη διετούς ανακωχής. Στις 15 Οκτωβρίου του 1211, οι Λατίνοι πέτυχαν σηµα-
ντική νίκη επί των στρατευµάτων της Νίκαιας, στο Ρύνδακο ποταµό, στη Βιθυνία. Το 1214 υπογράφηκε 
η συνθήκη του Νυµφαίου, µε την οποία οι Λατίνοι εξασφάλιζαν τον έλεγχο του βορειοανατολικού τµήµα-
τος της Μικράς Ασίας. 
Οι φιλικές σχέσεις της Λατινικής Αυτοκρατορίας µε την αυτοκρατορία της Νίκαιας διατηρήθηκαν σε 
γενικές γραµµές ως το 1222, οπότε επαναλήφθηκε ο πόλεµος. Το 1224, οι Λατίνοι υπέστησαν βαριά 
ήττα, κοντά στο Ποιµανηνό, χάνοντας σταδιακά τις κτήσεις τους στη Μικρά Ασία και το 1225 υπέγρα-
ψαν µε τον αυτοκράτορα της Νίκαιας συνθήκη ανακωχής, µε την οποία οι κτήσεις τους στη Μικρά Ασία 
περιορίζονταν στην περιοχή απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, µαζί µε τα περίχωρα της Νικοµήδει-
ας. Την ίδια εποχή, ο στόλος της Νίκαιας κατέλαβε στο Αιγαίο πέλαγος νησιά που είχαν επιδικασθεί 
στο Λατίνο αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης (Ικαρία, Λέσβος, Κως και Χίος), ενώ το 1235 έπεσαν 
και τα τελευταία λατινικά φρούρια της Μικράς Ασίας. 



                                                                    ∆ηµητρίου Ρήγα                               168

 και να τους βρουν αδύναµους και να τους κατακτήσουν. 
 Στη Θράκη ήρθαν Βούλγαροι του τσάρου Καλογιάννη 
3710 και την Αδριανούπολη ανέτοιµη την πιάνει,  
 οι Βούλγαροι νικήσανε σε µάχη τους Λατίνους 
 το Βαλδουίνο πιάσανε και χάθηκε για κείνους. 
  ∆ίπλα τους αναπτύχθηκε µια αυτοκρατορία183  
 την ίδρυσε ο Λάσκαρης το χίλια διακόσια τρία 
 ο Λάσκαρης184 συµµάζεψε άρχοντες και ανθρώπους 

                                                 
183 Ιδρυτής του κράτους της Νίκαιας υπήρξε ο Θεόδωρος Λάσκαρης, που ήταν γαµπρός του αυτοκρά-
τορα Αλεξίου Γ΄ Άγγελου και έφερε τον τίτλο του δεσπότη. Ο Θεόδωρος έφυγε από την πρωτεύουσα 
το φθινόπωρο του 1203 και κατέληξε µε την οικογένειά του και λίγους οπαδούς στη Βιθυνία. Εκεί κα-
τάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του την Προύσα και στη συνέχεια τη Νίκαια, και έπειτα από µακρούς 
αγώνες µε τους τοπικούς ηγεµόνες Σάββα Ασιδηνό, Μανουήλ Μαυροζώµη και Θεόδωρο Μαγκαφά στα-
θεροποίησε το κράτος του στη δυτική Μικρά Ασία µε πρωτεύουσα την πόλη της Νίκαιας, αφού αντιµε-
τώπισε µε επιτυχία τις διεκδικήσεις των Λατίνων, του κράτους του Πόντου και του σουλτανάτου του 
Ικονίου. 
Σηµαντική υπηρεσία στα πρώτα βήµατα του κράτους της Νίκαιας πρόσφεραν οι Βούλγαροι: ένας βυζα-
ντινοβουλγαρικός συνασπισµός υπό τον τσάρο Καλογιάννη συνέτριψε τους σταυροφόρους στην Αδρια-
νούπολη τον Απρίλιο του 1205. Πολλοί επιφανείς σταυροφόροι έπεσαν στο πεδίο της µάχης, ενώ ο 
Λατίνος αυτοκράτορας Βαλδουίνος αιχµαλωτίστηκε και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. 
Οι Λατίνοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τη βορειοδυτική Μικρά Ασία µε εξαίρεση την πόλη Πηγαί, 
αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο δράσης στο Θεόδωρο Λάσκαρη, που κατάφερε να νικήσει το ∆αβίδ Κο-
µνηνό, να επεκταθεί στην Παφλαγονία και να φτάσει ως τη Μαύρη θάλασσα. Ο Θεόδωρος έσπευσε να 
ανακηρυχθεί αυτοκράτορας (1205) και έκανε έκκληση στα µέλη της άρχουσας τάξης και του ανώτερου 
κλήρου να µεταβούν στο κράτος του. Κάλεσε µάλιστα και τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη 
Ι΄ Καµατηρό, ο οποίος είχε καταφύγει στο ∆ιδυµότειχο, να µεταβεί στη Νίκαια και να προχωρήσει στη 
στέψη του σε αυτοκράτορα. Ο Πατριάρχης όµως, που βρισκόταν τότε στο κράτος του πανίσχυρου 
Βούλγαρου ηγεµόνα και έβλεπε συγχρόνως τη µεγάλη ρευστότητα στα πολιτικά πράγµατα µετά την άλω-
ση της πρωτεύουσας, αρνήθηκε και λίγο αργότερα πέθανε στην εξορία (1206).  
Σε µία δραµατική έκκλησή τους οι καταπιεσµένοι από τους Λατίνους ορθόδοξοι, κλήρος και µοναχοί της 
Κωνσταντινούπολης, µε επιστολή τους στο Θεόδωρο Λάσκαρη, ζήτησαν να συγκληθεί σύνοδος των 
αρχιερέων στην Ανατολή για την εκλογή νέου Οικουµενικού Πατριάρχη. Πράγµατι, δύο χρόνια αργότε-
ρα, τη Μεγάλη Σαρακοστή του 1208, σύνοδος αρχιερέων στη Νίκαια εξέλεξε το λόγιο Μιχαήλ ∆΄ Αυ-
τωρειανό πρώτο εξόριστο Οικουµενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώµης.  
Η πρώτη πράξη του νέου πνευµατικού ηγέτη των ορθοδόξων ήταν η στέψη και η χρίση του Θεοδώρου 
Λασκάρεως ως αυτοκράτορα την Κυριακή του Πάσχα του 1208. Έτσι οι δύο θεσµοί του Βυζαντίου, ο 
αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης, θεµελιώθηκαν εκ νέου στην εξορία. Υπολειπόταν το τρίτο σύµβολο 
των Βυζαντινών, η Κωνσταντινούπολη. Ο αγώνας για την επιστροφή σε αυτήν θα αποτελούσε την αιτία 
της ύπαρξης (raison d’être) των κατοίκων της εξόριστης αυτοκρατορίας. 
184 Οι σχέσεις του Θεοδώρου Λασκάρεως µε το σελτζουκικό κράτος του Ρουµ ήταν αρχικά φιλικές, 
αφού το θρόνο είχε ανακαταλάβει ο Σελτζουκίδης ηγεµόνας Καϊχοσρόης Α΄ (1205), ο οποίος έζησε 
εξόριστος στην Κωνσταντινούπολη και βαπτίστηκε χριστιανός µε ανάδοχο τον βυζαντινό αυτοκράτορα 
Αλέξιο Γ΄ Άγγελο. Ως εκ τούτου αισθανόταν πνευµατική συγγένεια µε την Άννα Αγγελίνα, κόρη του 
Αλέξου Γ΄ και σύζυγο του Θεόδωρου Α΄ Λάσκαρη. Οι σχέσεις αυτές διαταράχθηκαν µετά την ισχυρο-
ποίηση του Θεοδώρου και προπάντων µετά την άφιξη στην αυλή του Καϊχοσρόη Α΄ του έκπτωτου αυτο-
κράτορα Αλεξίου Γ΄, του οποίου τα δίκαια στο θρόνο της Νίκαιας εµφανίστηκε να υπερασπίζεται ο 
σουλτάνος του Ικονίου. 
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 και στέριωσε το κράτος του σ’ αυτούς εδώ τους τόπους, 
 νίκησε κι άλλους αρχηγούς το κράτος µεγαλώνει 
 µέχρι τη Μαύρη θάλασσα σαν ποταµός απλώνει, 
 κάλεσε νέα σύνοδο κι εκλέγει πατριάρχη 
3720 από την Πόλη εξόριστος την εκκλησία άρχει, 
 στέφεται αυτοκράτορας κι αγώνας αρχινάει 
 η Πόλη πάλι λεύτερη να γίνει και να πάει 
 επάνω στα ουράνια Ελληνική σηµαία 
 καµάρι και στερέωµα παλιά πατρίδα νέα. 
 Με την Τουρκιά ο Λάσκαρης που δίπλα του την έχει 
 φίλος να γίνει δεν µπορεί, το ξέρει, το κατέχει, 
 ακόµα κι αν στο σπίτι σου τον Τούρκο τον κρατήσεις 
 θα ‘ρθει στιγµή που µαχαιριά στην πλάτη θ’ αποκτήσεις, 
 είναι µπαµπέσης, πονηρός δεν έχει εµπιστοσύνη 
3730 και δεν κρατά τον λόγο του, του λείπει η αντροσύνη, 
 πίσω σου στέκει συνεχώς, καµιά πρωτοβουλία 
 και ευκαιρία όταν βρει θα βγάλει τη δειλία,  
 που κρύβει µέσα του βαθιά και πάντοτε την βγάζει 
 πίσω από την πλάτη σου, όταν δεν σε κοιτάζει. 
 Έτσι λοιπόν ο Θόδωρος τον Τούρκο τον νικάει 
 και ασφαλίζει σύνορα γι’ όσο καιρό του πάει, 
 µέσα στους Ρούµ τους χριστιανούς σωστά τους προστατεύει 
 κατάκοπος πολεµιστής ανάπαυλα γυρεύει, 
 µε τους Λατίνους σύµφωνο ειρήνης υπογράφει 
3740 να κρατηθεί, να συνταχθεί, τι ο θεός το γράφει, 
 την Πόλη να την πάρουνε, η Βενετιά να φύγει 

                                                                                                                         
Η αποφασιστική αναµέτρηση του Θεοδώρου και του Καϊχοσρόη έλαβε χώρα στην Αντιόχεια του Μαιάν-
δρου το 1211, και οδήγησε σε µονοµαχία των δύο ανδρών στην οποία ηττήθηκε και έχασε τη ζωή του ο 
σουλτάνος. Η σηµαντική αυτή νίκη της Νίκαιας επισφραγίστηκε µε µια συνθήκη που εξασφάλισε τα ανα-
τολικά σύνορα, τα οποία έµελλε να µείνουν αναλλοίωτα για τις επόµενες δύο γενιές. Φαίνεται µάλιστα 
ότι διασφαλίστηκε και για τους χριστιανούς του σουλτανάτου του Ρουµ η ελεύθερη άσκηση των θρη-
σκευτικών τους καθηκόντων. Ο υπέρµετρα φιλόδοξος Αλέξιος Γ΄ πιάστηκε αιχµάλωτος και έζησε το 
υπόλοιπο της ζωής του στη µονή Υακίνθου στη Νίκαια. 
Την κόπωση και τις µεγάλες απώλειες του Θεοδώρου έσπευσαν να εκµεταλλευτούν οι Λατίνοι της 
Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι µε το νέο αυτοκράτορα Ερρίκο (1205-1216) επιτέθηκαν στη Μικρά Ασία 
και είχαν µία πρώτη νίκη στον ποταµό Ρύνδακο (Οκτώβριος 1211). Οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν µε 
µικρές δυνάµεις εκατέρωθεν ως το 1214, οπότε και υπογράφηκε στο Νυµφαίο µια συνθήκη ειρήνης. Οι 
Λατίνοι κράτησαν τη βορειοδυτική λωρίδα της Μικράς Ασίας ως το Αδραµύττιο στο Αιγαίο πέλαγος, 
ενώ η υπόλοιπη δυτική Μικρά Ασία ως το σελτζουκικό σουλτανάτο παρέµεινε στην Αυτοκρατορία της 
Νίκαιας. Ήταν µια συνθήκη οικονοµίας, όπου οι δύο αντίπαλοι αναγνώριζαν ο ένας την ύπαρξη του 
άλλου. 
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 άγριος βρόγχος έγινε, θηλιά σφιχτή που πνίγει, 
 τους κόβει την αναπνοή κι η µέρα νυχτωµένη 
 κάνει τον ήλιο σαν φωτιά που στέκετ’ απλωµένη, 
 να τους µοιράζει πυρκαγιές και µια ζωή θλιµµένη 
 να µη σηκώνει ανάστηµα, ανήµπορη να µένει, 
 να διώξει τώρα το κακό, τη λευτεριά να νιώσει 
 κι απ’ του Λατίνου την ντροπή για πάντα να γλυτώσει. 
 Τη βόρεια ακτογραµµή στους Φράγκους παραδίνουν 
3750 την Κίο, την Κατάβολο µέσα σε τούτην κλείνουν, 
 δέχονται έτσι τη σκλαβιά κι ενδόµυχα πιστεύουν 
 όλα αυτά προσωρινά να µείνουν και γυρεύουν, 
 να βρούνε κάποια αφορµή, να βρουν την ευκαιρία 
 να διώξουν τον κατακτητή που είναι η αιτία,  
 να υποφέρουνε βαριά να ζούνε πιεσµένοι 
 σαν τα πουλιά µες στο κλουβί, ανήµποροι, κλεισµένοι, 
 ή θα τινάξουν το ζυγό και θα λευτερωθούνε 
 αφέντες µες στον τόπο τους γλυκιά ζωή να ζούνε. 
 Λεν πως τυχαία στη ζωή συµβαίνουν τα µεγάλα 
3760 τα γεγονότα που µετρούν ξεχωριστά από τ’ άλλα, 
 που σηµαδεύουνε βαθιά έθνη και ιστορία 
 και που συνήθως δίνουνε µια διάφορη πορεία. 
 Με τον Βατάτζη185 αρχηγό η Νίκαια ‘τοιµάζει 

                                                 
185 Ο Ιωάννης Γ΄ ∆ούκας Βατάτζης (∆ιδυµότειχο 1193 - Νυµφαίο 3 Νοεµβρίου 1254) ήταν ο δεύτε-
ρος αυτοκράτορας της Νικαίας (1222-1254), διάδοχος και γαµπρός του Θεοδώρου Α΄ Λάσκαρη. Συνε-
τός κυβερνήτης και ικανός στρατιωτικός, υπήρξε συνεχιστής του έργου του προκατόχου του πετυχαί-
νοντας να υπερδιπλασιάσει τις κτήσεις που παρέλαβε και να ανορθώσει κοινωνικά και οικονοµικά το 
κράτος, θέτοντας τις βάσεις για την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Η τριανταδιάχρονη βασιλεία 
του χαρακτηρίζεται από συνεχή πρόοδο σε όλους τους τοµείς της ζωής τής εξόριστης αυτοκρατορίας. 
Αρκετά χρόνια µετά τον θάνατό του αναγνωρίστηκε ως Άγιος και η µνήµη του τιµόταν µε ιδιαίτερη ευ-
λάβεια από τους µικρασιατικούς πληθυσµούς µέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Με σπάνια οµοφωνία 
όλοι οι ιστορικοί εξυµνούν τον Ιωάννη Βατάτζη.  
Οι Βυζαντινοί ιστορικοί, οµόφωνα τον επαινούν και τον κατατάσσουν µαζί µε τους µεγαλύτερους αυτο-
κράτορες του Βυζαντίου. Οι σύγχρονοι  ιστορικοί (Έλληνες και αλλοδαποί), επίσης εγκωµιάζουν τον 
άγιο αυτοκράτορα, αναγνωρίζοντας την καθοριστική συµβολή στην ανασύσταση της Βυζαντινής αυτο-
κρατορίας και στην ανάδειξη της βασιλεύουσας. Ιδιαιτέρως για τους Έλληνες ιστορικούς, που ασχολή-
θηκαν µε τη συνένωση και τη συνέχεια του ελληνισµού και τη δηµιουργία του νέου ελληνισµού, ο Ιωάν-
νης Βατάτζης αποτελεί ένα µεγάλο κεφάλαιο.  
Ο Γιάννης Κορδάτος (1891-1961) στο έργο του «Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδος», αναφερόµενος στον 
Βατάτζη τον εγκωµιάζει λέγοντας: «Η Νίκαια στο πρόσωπο του Ιωάννη Βατάτζη , βρήκε τον ηγέτη που 
µε την πολιτική του και τις στρατιωτικές του ικανότητες, της έδωσαν το προβάδισµα στον αγώνα για το 
διώξιµο των Φράγκων από τη Θράκη». Σε άλλο σηµείο του έργου του, κλίνει το κεφάλαιο που αναφέρε-
ται στον Βατάτζη επαινώντας τον για την φιλολαϊκή του πολιτική και για τα επιτεύγµατα του να οικοδο-
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 το αύριο της που θα ‘ρθει πως θα ‘ναι, πως θα µοιάζει 
 ο ήλιος θα ‘ναι πιο ζεστός, η µέρα πιο µεγάλη 
 πιο χαρωπή, πιο ξάστερη, διάφορη απ΄ την άλλη 
 στα χείλη το χαµόγελο θα ‘ρθει και θα καθίσει 
 ευτυχισµένος ο λαός θα πει και θα ορίσει, 
 πως θα πορεύεται ξανά µέσα στην ιστορία 
3770 ο δρόµος που χαράζεται θα ‘χει την ευκαιρία, 
 να διώξει κάθε του εχθρό απ’ τα ιερά του µέρη 
 από τους τόπους που χαρά µονάχα θα προσφέρει, 
 η Νίκαια πρωτεύουσα στην αυτοκρατορία 
 υπόδειγµα διοίκησης που γράφει ιστορία,  
 γύρω στη βασιλεύουσα ορθώνεται, κρατάει 
 κάθε εχθρό που λυσσιακά186 επάνω της χτυπάει, 
 τον αποκρούει και κοιτά να διώξει από κοντά της 
 ελεύθερη κι αλώβητη να ζει µε τα παιδιά της, 
 κάνει αγώνες και νικά και άλλους που τους χάνει 
3780 διπλάσια σε έκταση την Νίκαια την κάνει, 
 και προσπαθεί κι αγωνιά στην Πόλη να γυρίσει 
 να ξαποστείλει Βενετούς, Λατίνους να πατήσει, 
 κι η βασιλεύουσα ξανά να βρει το µεγαλείο  
 αυτό που της στερήσανε και βυθισµένο πλοίο  
 την κάνανε να στέκεται ν’ αναπολεί, να κλαίει 
 κάθε παλιό της όνειρο µε πόνο να το λέει. 
 Οι Βούλγαροι προς το βορά τον τσάρο τους πενθούνε 
 τον Ιωάννη τον Ασάν που πέθανε θρηνούνε, 
 µετράνε ακόµα τις πληγές που ‘καναν οι Μογγόλοι 
3790 γιατί τους χτύπησαν και αυτοί και τους βαράνε όλοι, 

                                                                                                                         
µήσει το ισχυρό κράτος της Νίκαιας. Χαρακτηριστικά σε µια παράγραφο αναφέρει «Ο  Βατάτζης όµως 
µε την εξωτερική πολιτική που ακολούθησε όχι µόνο µεγάλωσε το κράτος του, αλλά και προετοίµασε 
την επανασύσταση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Αυτός είναι ο κυριότερος συντελεστής της αποκατά-
στασης του Βυζαντίου. Αν οι Φράγκοι διώχτηκαν από την πόλη το 1261, τούτο οφείλεται σε αυτόν. Ο Μ. 
Παλαιολόγος επωφελήθηκε από τα αποτελέσµατα που επέφερε η εσωτερική και εξωτερική πολιτική 
του Βατάτζη και κατέλαβε την Πόλη». 
Στις 15 Αυγούστου 1261 ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Μιχαήλ Παλαιολόγος µπήκε στην πόλη και στέφ-
θηκε για δεύτερη φορά αυτοκράτορας, αυτή τη φορά χωρίς τον Ιωάννη ∆' που παραγκωνίσθηκε τελεί-
ως και λίγο καιρό αργότερα τυφλώθηκε. 
Με την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης, η Βυζαντινή αυτοκρατορία επανιδρύθηκε και κράτησε 
µέχρι και το 1453 οπότε και κατελήφθη από τους Οθωµανούς Τούρκους. Η πορεία της αυτοκρατορίας 
της Νίκαιας έληξε. 
186  



                                                                    ∆ηµητρίου Ρήγα                               172

 Αδύναµοι και άπραγοι, στέκονται κι υποµένουν 
 όλα του κόσµου τ’ άσχηµα π’ οι πόλεµοι τους φέρνουν, 
 η Νίκαια µε δύναµη µε τον Βατάτζη187 πάει 
 και εκστρατεύει στο βορά, το Βούλγαρο κτυπάει, 
 γιατί τον βρίσκει αδύναµο χωρίς καν ηγεσία 
 αφού ο τσάρος έφυγε και έτσι η εξουσία, 
 έµεινε τώρα ακέφαλη, στέκουνε διαλυµένοι  
 και οι Σελτζούκοι στο νοτιά είναι κι αυτοί χαµένοι, 
 γιατί οι Μογγόλοι χτύπησαν µετά απ΄ την Αρµενία 
3800 Σελτζούκους και Βυζαντινούς σε µάχη που η βία, 
 την Τραπεζούντα έφερε να στέκει µατωµένη 
 και τους Σελτζούκους άπραγους σε χώρα διαλυµένη. 
 Έτσ’ η Τουρκιά ανίσχυρη κάθεται στη φωλιά της 
 σαν κλώσα απαρηγόρητη που ‘χασε τα πουλιά της, 
 τη Νίκαια πια δεν µπορεί ούτε να την αγγίξει 
 και ο Βατάτζης λεύτερος ξεχύνεται να πνίξει, 
 κάθε εχθρό π’ επιθυµεί εδάφη και ανθρώπους 
 κάθε εχθρό που πέρασε µες στους δικούς του τόπους, 
 µεγάλωσε τις κτήσεις του, απλώθηκε, νικάει 
3810 και πόλεις που λευτέρωσε µαζί του τις κρατάει, 
 όλα τριγύρω του έρχονται στο κράτος το δικό του 
 και ετοιµάζει το  στρατό να βγει στο όνειρό του, 
 στην Πόλη τώρα που ‘µεινε ένα µικρό σηµάδι 

                                                 
187 Το 1241 ο Ιωάννης Ασάν Β', τσάρος των Βουλγάρων, πέθανε, ενώ ήδη είχε γίνει µία µογγολική επι-
δροµή στη Βουλγαρία. Το 1242 µία νέα µογγολική επιδροµή αποδυνάµωσε ακόµη περισσότερο τη Βουλ-
γαρία και έδωσε την ευκαιρία στον Ιωάννη Βατάτζη να δράσει ανενόχλητος στην Ευρώπη. Ήδη από το 
1239 είχε βοηθήσει τον αδερφό του Θεόδωρου ∆ούκα, Μανουήλ, µε στρατό και στόλο για να καταλάβει 
τη Θεσσαλία. Το 1241 προσκάλεσε τον Θεόδωρο ∆ούκα στη Νίκαια και τον κράτησε ως αιχµάλωτο. Το 
1242 έφτασε µε τον στρατό του στη Θεσσαλονίκη, και χρησιµοποιώντας τον Θεόδωρο σαν µεσολαβητή, 
και υποχρέωσε τον Ιωάννη ∆ούκα, γιο του Θεόδωρου, να παραιτηθεί από τον αυτοκρατορικό τίτλο, 
που είχε αρχίσει να χρησιµοποιεί το 1241, και να περιοριστεί στον τίτλο του δεσπότη αναγνωρίζοντας 
την επικυριαρχία του αυτοκράτορα της Νίκαιας. 
Μετά από αυτό, ανησυχητικά νέα από την ανατολή ανάγκασαν το Βατάτζη να επιστρέψει γρήγορα στην 
Μικρά Ασία χωρίς να πετύχει κάτι άλλο στην περιοχή. Ένας µογγολικός στρατός είχε καταλάβει την 
Αρµενία και εισέβαλε στα εδάφη των Σελτζούκων του Ικονίου. Μπροστά στον κοινό κίνδυνο, οι Σελ-
τζούκοι του Ικονίου και οι Βυζαντινοί της Νίκαιας συµµάχησαν. Όµως η συµµαχία αυτή δεν άλλαξε 
καθόλου την πορεία των πραγµάτων. Οι Σελτζούκοι και οι Βυζαντινοί της Τραπεζούντας ηττήθηκαν 
στην µάχη του Κιοσέ Νταγ το 1243. Ο Ιωάννης ανησυχούσε µήπως η Νίκαια ήταν ο επόµενος στόχος 
των Μογγόλων αλλά οι φόβοι του δεν επαληθεύθηκαν. Οι Μογγόλοι απεχώρησαν από την Μικρά Ασία 
αφήνοντας το κράτος των Σελτζούκων του Ικονίου σε µία χαοτική κατάσταση. Οι Σελτζούκοι τώρα 
ήταν αρκετά αδύναµοι για να απειλήσουν τη Νίκαια. 
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 να µπει από τα τείχη της, να µπει µ’ ένα καράβι, 
 και αυτοκράτορας τρανός να την ελευθερώσει 
 το µεγαλείο που ‘χασε απλόχερα να δώσει 
 και να την κάνει αρχόντισσα στου Βόσπορου τη ρότα 
 πριγκιποπούλα πλουµιστή ως ήτανε και πρώτα, 
 όσο κι αν ετοιµάστηκε δεν πρόλαβε να κάνει 
3820 κείνο π’ ονειρευότανε κι ήθελε να προκάνει, 
 τι τον ευρήκ’ ο θάνατος κι έφυγε παλικάρι 
 άγιος και πολέµαρχος µε του θεού τη χάρη, 
 κι άφησε στους διαδόχους του µια αυτοκρατορία 
 υπόδειγµα ανάπτυξης και µε ευηµερία, 
 την βασιλίδα Πόλη του πίσω να ξαναφέρει188 
 µία πανέµορφη αγκαλιά αγάπης να προσφέρει, 

                                                 
188 Το 1246 ο Ιωάννης εκστράτευσε ξανά στην Ευρώπη. Μαθαίνοντας ότι ο βασιλιάς της Βουλγαρίας, 
Καλλιµάν, πέθανε αφήνοντας στον θρόνο τον ανήλικο αδερφό του, Μιχαήλ Ασάν, επετέθη κατά των 
Βουλγάρων. Ο Ιωάννης έφτασε µέχρι τις πηγές του ποταµού Έβρου και τον Αξιό. Σηµαντικές πόλεις, 
όπως οι Σέρρες, η Βέροια, το Μελένικο και τα Σκόπια περιήλθαν στον έλεγχο της Νίκαιας, οι περισσό-
τερες εξ αυτών αµαχητί. Τέλος, στράφηκε κατά της Θεσσαλονίκης, όπου τον κάλεσαν οι δυσαρεστηµέ-
νοι µε το διάδοχο του Ιωάννη ∆ούκα, το δεσπότη ∆ηµήτριο (1244-46) και την κατέλαβε οριστικά το 
1246. Τον επόµενο χρόνο κατέλαβε µερικές πόλεις της Θράκης που είχαν αποµείνει στα χέρια των 
Λατίνων της Κωνσταντινούπολης, αλλά δεν µπόρεσε να επιχειρήσει µία νέα πολιορκία της Κωνσταντι-
νούπολης γιατί ο συνασπισµένος στόλος Γένουας και Πριγκιπάτου της Αχαΐας επιτέθηκε κατά της Ρό-
δου και απέσπασε µεγάλο µέρος των δυνάµεών που είχε συγκεντρώσει για την πολιορκία για την υπε-
ράσπιση του νησιού. Ακόµη, ανάγκασε τον Μιχαήλ Β', ηγεµόνα της Ηπείρου, να τον αναγνωρίσει ως 
αυτοκράτορα. Σε αντάλλαγµα ο Μιχαήλ πήρε τον τίτλο του δεσπότη.  
Τη συµφωνία τους επισφράγισε ο γάµος της εγγονής του Ιωάννη, Μαρίας, µε το γιο του Μιχαήλ, Νικη-
φόρο, το 1249. Όµως, το 1251 ο Μιχαήλ κινήθηκε εναντίον του Ιωάννη και επιχείρησε να καταλάβει τη 
Θεσσαλονίκη. ∆υστυχώς για αυτόν οι στρατηγοί του προσχώρησαν στον Ιωάννη και έτσι αναγκάστηκε 
να δεχθεί την ειρήνη στη Λάρισα το 1252. Με τη συµφωνία ειρήνης, οι Ηπειρώτες αναγκάζονταν να 
παραδώσουν στην αυτοκρατορία της Νίκαιας τα Βελεσά και τον Πρίλαπο. Το 1254 ο Ιωάννης πέθανε, 
αφήνοντας στο γιο και διάδοχό του, Θεόδωρο, ένα στρατιωτικά και οικονοµικά εύρωστο κράτος. Το 
όνειρο της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης ήταν θέµα χρόνου να πραγµατοποιηθεί. 
 

 



                                                                    ∆ηµητρίου Ρήγα                               174

 και να την κλείσει δυνατά µε περισσή λαχτάρα 
 όλων των χρόνων µακριά να διώξει την αντάρα, 
 να απαλύνει τις πληγές που άνοιξαν εχθροί της 
3830 που ‘πνιξαν την ανάσα της, βρώµισαν την πνοή της, 
 θηλιά σφικτή φορέσανε στον απαλό λαιµό της 
 πονέσανε, µατώσανε, τον άµοιρο λαό της, 
 αδειάσανε τα σπίτια της, τα πλούτη της τ’ αρπάξαν 

 κι όλη την ιστορία της µες στη φωτιά πετάξαν, 
 κλείστηκαν µες στα τείχη της, νεώτεροι µνηστήρες 
 νοµίζουνε πως ήρθανε θεόπεµπτοι σωτήρες, 
 να την γλυτώσουν τάχατες, µα της ρουφούν το αίµα 
 περνούν οι µέρες στην ντροπή, στα βάσανα στο ψέµα, 
 κι η Πόλη σαν τον άρρωστο τη γιατρειά προσµένει 
3840 την ώρα αυτήν την άγια που θα χαθούν οι ξένοι 
 και η ζωή πάλι γλυκιά θα τρέχει και θα φέρει 
 ανάτασης γλυκό κρασί µ΄ αγάπη να προσφέρει. 
 Έτσι τυχαίο ήτανε κι εκείνο που συνέβη 
 στη σκλάβα βασιλεύουσα,189 που χρόνια την παιδεύει 
 ο τύραννος κατακτητής που της ρουφά το αίµα 
 ενώ η καηµένη λαχταρά αγάπης ένα βλέµµα, 
 έτσι καθώς στεκότανε µονάχη της θλιµµένη 
 χωρίς να ξέρ’ η άµοιρη το τι της περιµένει, 
 ιππείς από τη Νίκαια περνούσαν απ’ τα τείχη 
3850 να πάνε να χτυπήσουνε τον Βούλγαρο π’ η τύχη, 
 τον έφερε πάλι κοντά Ελλάδα να χτυπάει 
 να τυραννάει το λαό και όλο να ζητάει 
 τον πλούτο της µε αρπαγή και αίµα να τον κλέψει 
 και δυνατό Ελληνισµό µέσα της να θεριέψει. 
 Έξω από τα τείχη της περνούν οι Νικαιώτες 

                                                 
189 Η ανάκτηση της πρωτεύουσας αποδείχτηκε στην πράξη πολύ ευκολότερη υπόθεση απ’ ότι οι αυτο-
κράτορες της Νίκαιας υπολόγιζαν. Τον Ιούλιο του 1261 ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος, επικεφαλής µικρής 
δύναµης 800 ιππέων, πέρασε έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης καθ’ οδόν προς τα βουλγαρικά 
σύνορα. Συνέβη τότε – και µε τη συµβουλή του νέου Βενετού podesta να έχουν εµπλακεί, η φρουρά της 
πρωτεύουσας και οι Βενετοί, σε µία επιχείρηση για την κατάληψη της νήσου ∆αφνουσίας στην είσοδο 
της Μαύρης θάλασσας. Έτσι τα τείχη της Πόλης βρέθηκαν αφύλακτα. Με τη βοήθεια και των θεληµα-
ταρίων της πρωτεύουσας, ο Στρατηγόπουλος εισήλθε στη βασιλεύουσα και την κατέλαβε στις 25 Ιουλί-
ου 1261. Οι Βενετοί, όταν πληροφορήθηκαν τα συµβάντα, έσπευσαν να επιστρέψουν στην πρωτεύουσα, 
αλλά το µόνο που κατάφεραν ήταν να παραλάβουν τα γυναικόπαιδα που είχαν καταφύγει στην ακτή και 
να διασώσουν τον Λατίνο αυτοκράτορα Βαλδουίνο Β΄, ο οποίος είχε παγιδευτεί στο παλάτι των Βλαχερ-
νών. Η λατινική κυριαρχία έφτασε έτσι άδοξα στο τέλος της ύστερα από 57 χρόνια. 
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 όµως φρουρούς δεν βλέπουνε ούτε και στρατιώτες 
 τα τείχη είν’ αφύλακτα, γιατ’ οι φρουροί της πήγαν 
 παρέα µε τους Βενετούς σαν µια οµάδα ‘φυγαν  
 στον τελειωµό του Βόσπορου φθάσανε, πολεµάνε  
3860 τη ∆αφνουσία, ‘να νησί να καταλάβουν πάνε. 
 Μπήκανε µέσα οι ιππείς, αντίσταση καµία 
 την Πόλη ξαναπείρανε κι αυτή ‘ναι η ουσία, 
 εξήντα χρόνια η σκλαβιά την πήρε ο αέρας 
 και ‘σβησαν όλα µονοµιάς τα χρόνια της φοβέρας  
 η Πόλη τώρα λεύτερη συγχώρεση τους δίνει 
 και µες απ΄ την αγκάλη της να φύγουν τους αφήνει, 
 δεν ξέρει την εκδίκηση, να αγαπάει ξέρει 
 για την αγάπη του Χριστού πονά και υποφέρει. 
 Όλα αυτά δεν γίνανε έτσι στα ξαφνικά τους 
3870 χρόνια πολλά ‘τοιµάζονταν και ήτανε µπροστά τους, 
 κρυφή ελπίδα απαλλαγής, φευγάλα των Λατίνων 
 ανόρθωση και λευτεριά στο κράτος των Ελλήνων, 
 το διώξιµο των Βούλγαρων στο ∆ούναβη να πάνε 
 και η Τουρκιά ν’ απωθηθεί κι άλλο να µη χτυπάνε 
 όλους αυτούς που κράτησαν για χρόνια την Ελλάδα 
 στους τόπους της ανατολής σαν αναµµένη δάδα, 
 που δώσανε σ’ άλλους λαούς της λευτεριάς τη χάρη 
 αγάπη για τον άνθρωπο  που έχει για µπροστάρη 
 γλυκιά ζωή και ήσυχη, χαρά κι ευηµερία 
3880 κι όλο τον κόσµο να ζητά σε κάθε ευκαιρία 
 να γίνεται καλύτερος, ν’ αυξάνει, να πλουτίζει 
 και να γεµίζει µε χαρά, πίκρα να µη γνωρίζει. 
 Τα χρόνια αυτά της κατοχής τα χρόνια αυτά τα µαύρα 
 χτύπησαν την Κατάβολο την βάλανε σε λαύρα,190 
 δεν υποτάχτηκε ποτέ µα τράβηξε τα πάντα 
 στα µέρη της εγίνανε πάρα πολλά συµβάντα,191 

                                                 
190 λαύρα = στενωπός, οχετός προς καθαρισµό, µοναστήρι 
191 Οι καταστροφές και οι λεηλασίες από Σταυροφόρους και Σελτζούκους Τούρκους, άρχισαν από το 
1100 µ.Χ. να απειλούν την Κατάβολο και την Κίο και τη γύρω περιοχή. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι, λαός 
ηπειρωτικός και νοµαδικός, παρόλο που δεν κατέλαβαν την Βιθυνία κατόρθωσαν να αποκτήσουν και 
ναυτικές δυνάµεις, χρησιµοποιώντας τους ντόπιους κατοίκους Έλληνες, έµπειρους ναυτικούς. Στην Κίο 
τότε λειτούργησε το πρώτο τούρκικο ναυπηγείο, που γρήγορα κατέστρεψε ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α' 
το 1092 µ.Χ. προσπαθώντας να διασώσει την περιοχή της Βιθυνίας από τους Τούρκους. 
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 για Μικρασία ήτανε είσοδος προς τα µέσα   
 χώρος της αποβίβασης, σταθµός για παραµέσα, 
 µόνο ψηλά αγέρωχο το κάστρο της στεκόταν 
3890 το Πελλαδάρι απείραχτο σαν άρχοντας φερόταν, 
 ήταν κρυφό, δεν φαίνονταν από την παραλία 
 η θάλασσα δεν το ‘φτανε, δεν το ‘πιαναν τα πλοία, 
 κι αν κάποιος έφτανε κοντά έµενε µακριά του  
 γιατί το υπερασπίζονταν άξια τα παιδιά του, 
 µες απ’ το κάστρο το κλειστό την άµυνα κρατούσε 
 κι όποιος κοντά του ζύγωνε πικρά µετανοούσε, 
 χωριό και κάστρο αγκαλιά στο χρόνο προχωράνε 
 µένουνε πάντα Ελληνικά και ξένο δεν χωράνε 
 κι όταν χρόνια δύσκολα φθάνουν και τους αγγίζουν 
3900 και οι φουρτούνες των καιρών µπρος πίσω τους γυρίζουν, 
 µε τον Αρχάγγελο αρχηγό, µπροστάρη κι οδηγό τους 
 στήνουν τα στήθη τους µπροστά και διώχνουν τον εχθρό τους, 
 κι αν δέχονται επίθεση το Πελλαδάρι στέκει 
 κι αν κάποιο από τα σπίτια του σωριάζεται παρέκει, 
 όλοι µαζί το χτίζουνε µαζί το ανασταίνουν 
 το δίνουµε στις φαµελιές µέσα σ’ αυτό που µένουν, 
 και το γεµίζουν αγαθά κι όλοι σφιχτοδεµένοι 
 µαζί βαδίζουνε ξανά σαν µια γροθιά δεµένοι. 
 Στη Μικρασία έγινε του Ρουµ το Σουλτανάτο192 
3910 Τούρκικο κράτος δηλαδή, άσχηµο το µαντάτο, 
  πήρε εδάφη των ρωµιών το κράτος του Ικονίου, 
 τσιµπούρι στο Βυζάντιο, βρικόλακας του βίου  
 της Μικρασίας, του Έλληνα, της αρχοντιάς το δόρυ 
 γλυκιά µορφή Ελληνική, χρυσοµαλλούσα κόρη. 
 Το κράτος το Σελτζουκικό193 χριστιανικό γινόταν 

                                                 
192Το Σουλτανάτο του Ρουµ (δηλαδή των «ρωµαϊκών εδαφών») ήταν ένα σελτζουκικό κράτος που ε-
γκαθιδρύθηκε στην Μικρά Ασία από το 1077 ως το 1307, µε έδρα αρχικά την Νίκαια (την πρώτη δεκα-
ετία) και αµέσως µετά το Ικόνιο. Κατά την περίοδο της ακµής του (αρχές 13ου αιώνα) εκτείνονταν από 
την Αττάλεια νότια ως την Σινώπη βόρεια και από την λίµνη Βαν ανατολικά ως τη Λαοδικεία δυτικά. 
Παρά το γεγονός ότι το σελτζουκικό σουλτανάτο των πρώην κτήσεων των Ρωµαίων (δηλ. των 
Βυζαντινών) στην Μικρά Ασία δεν εξαπλώθηκε σε ιδιαίτερα µεγάλη έκταση, σε σχέση µε αυτό των 
Μεγάλων Σελτζούκων, υπήρξε το µακροβιότερο και το πιο συνεκτικό από τα σελτζουκικά κράτη, επι-
τυγχάνοντας υψηλού επιπέδου διοίκηση, καθώς και σηµαντικά πολιτιστικά και καλλιτεχνικά επιτεύγµα-
τα. Από τα µέσα του 13ου αιώνα δέχτηκε την επικυριαρχία των Ιλχανιδών Μογγόλων της Περσίας ως 
τις αρχές του 14ου αιώνα, ενώ το διαδέχτηκε η µεγάλη δύναµη των Σελτζούκων στην Εγγύς και Μέση 
Ανατολή, οι Οθωµανοί.  
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 και έτσι θα επήγαινε αν άλλοι δεν τ’ αρνιόταν, 
 όµως διχόνοια βαριά µες στους Σελτζούκους µπαίνει 
 γιατί δεν βλέπουν µε καλό που χριστιανός τους βγαίνει, 
 ο Κουτλουµούς194 Σουλεϊµάν που θέλει να χωρίσει 

                                                                                                                         
193 Ιδρυτής του σουλτανάτου υπήρξε ο Σουλεϊµάν Α' Ιµπν Κουτλουµούς, ένας από τους φυλάρχους του 
Κουτλουµούς, ο οποίος είχε προσπαθήσει να ανεξαρτητοποιηθεί από τον έλεγχο του Αλπ Αρσλάν των 
Μεγάλων Σελτζούκων και του οποίου οι εκχριστιανισµένοι απόγονοι σχετίζονται µε τις παραδόσεις τις 
αναφερόµενες στην ίδρυση της Μονής Κουτλουµουσίου, στο Άγιο Όρος. Οι αρχικές αυτές φιλοχριστια-
νικές τάσεις σχετίζονται και µε την αξιόπιστη µαρτυρία ότι ο Σουλεϊµάν Α' πήρε τον τίτλο του «σουλ-
τάνου» από τον ίδιο τον βυζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο Α' Κοµνηνό, όταν εγκαταστάθηκε στην πρώτη 
σελτζουκική πρωτεύουσα, τη Νίκαια, το 1080-1081. Ο σουλτάνος των Μεγάλων Σελτζούκων Μαλίκ 
Σαχ ποτέ δεν αναγνώρισε το «αιρετικό» αυτό κράτος, το οποίο ανταγωνίστηκε σκληρά. Ο Σουλεϊµάν 
υπήρξε γενικά αξιόλογος ηγεµόνας και υιοθέτησε πολιτική προσέγγισης προς τους χριστιανικούς πλη-
θυσµούς, σύντοµα όµως οδηγήθηκε σε πόλεµο µε τον Μαλίκ Σαχ. Σε σύγκρουση στην Συρία µε τον 
αδελφό του Μαλίκ Σαχ, τον Τουτούς, ηττήθηκε και σκοτώθηκε (1085-1086), ενώ ο γιος του Σουλεϊ-
µάν, Κιλίτζ Αρσλάν Α', αιχµαλωτίσθηκε. 
Προσωρινός διάδοχος ήταν ο Αµπούλ Κασίµ (1086-1092), που όµως αντιµετώπιζε σοβαρό πρόβληµα 
διάσπασης του σουλτανάτου από τους διάφορους εµίρηδες, ο πιο σηµαντικός από αυτούς υπήρξε ο 
Τζαχάς της Σµύρνης, ο οποίος αντιµετωπίστηκε από τον Κιλίτζ Αρσλάν Α' (1092-1107), που εν τω 
µεταξύ δραπέτευσε και ανέλαβε επικεφαλής του σουλτανάτου. 
Το 1097, κατά την Α' Σταυροφορία, η Νίκαια καταλήφθηκε από τους Βυζαντινούς (όπως και όλα τα 
δυτικά και νότια µικρασιατικά παράλια), ενώ ο ίδιος ο Κιλίτζ Αρσλάν σκοτώθηκε σε µάχη στο Χαλέπι 
(Βέροια) µε τους Μεγάλους Σελτζούκους της Βαγδάτης (1107). 
194 Μονή Κουτλουµουσίου. Ελληνική κοινοβιακή Μονή του Αγίου Όρους, 6η κατά ιεραρχική τάξη. Φέρε-
ται επίσης και µε το όνοµα Ιερά Μονή Μεταµόρφωσης του Σωτήρος. Κτίσθηκε επί Αυτοκράτορα 
Αλέξιου Α' Κοµνηνού περί τη λήξη του ΙΑ' αιώνα. Το δε όνοµα δόθηκε από τον σελτζουκικής καταγω-
γής Κουτλουµούς (που έκτισε ή αφιέρωσε ή διέµεινε). Το 1287 παραχωρήθηκε στη µονή, η ερειπωµένη 
µονή Σταυρονικήτα. Στις αρχές του 14ου αιώνα καταστράφηκε από τους Καταλανούς. Τον 15ο αιώνα 
ήταν σχεδόν άσηµος. Στην συνέχεια επί ηγουµενίας Χαρίτωνος του Ιµβρίου και µε την συµπαράσταση 
ηγεµόνων των Βαλκανίων γνωρίζει µεγάλη ακµή. Στο τέλος του ίδιου αιώνα µε Πατριαρχικό σιγίλλιο η 
µονή ανακηρύσσεται σε Πατριαρχική και σταυροπηγιακή. 
Με το όνοµα σιγίλλιο, (ή σιγίλιο, ή και σιγγίλιο), φέρονταν κατά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τα σηµαντι-
κότερα επίσηµα αυτοκρατορικά έγγραφα που αφορούσαν κυρίως θέµατα εξωτερικής πολιτικής τα οποία 
συνηθέστερα χρησιµοποιούσε η βυζαντινή διπλωµατία. Παρόµοια επίσης έγγραφα ήταν και εκείνα που 
περιείχαν αποφάσεις επί σπουδαίων διοικητικών ζητηµάτων καθώς και σε λίαν προνοµιακές τακτο-
ποιήσεις ζητηµάτων. 
Από την παραπάνω πολιτειακή χρήση της εποχής εκείνης χαρακτηρίσθηκαν οµοίως ως σιγίλλια τα 
πατριαρχικά και συνοδικά έγγραφα καλούµενα επίσης και "σιγιλώδη γράµµατα ή επιστολές" που γράφο-
νταν αρχικά επί περγαµηνής. Ανάλογα δε µε το περιεχόµενό τους διακρίνονταν σε ρυθµιστικά, επιβε-
βαιωτικά, αφοριστικά κ.λπ. 
Γενικό χαρακτηριστικό των πάσης φύσεως τέτοιων εγγράφων ή επιστολών, σιγιλλίων, ήταν η "απηωρη-
µένη" (= εξαρτηµένη) συνήθως µολύβδινη σφραγίδα (βούλα), λατινικά "sigillum", εξ ου και η ονοµασία 
τους, που συνόδευε τα έγγραφα αυτά. 
Με πατριαρχικά σιγίλια συνηθέστερα αναγνωρίζονταν ή ιδρύονταν µοναστήρια, επισκοπές, εκκλησιαστι-
κές σχολές, τοπικές δικαιοδοσίες ή υπαγωγές αυτών, όπως και µεταξύ επισκοπών καθώς επίσης και 
περιπτώσεις αφορισµών. 
Το Χρυσόβουλο, ή χρυσόβουλλο, ήταν επίσηµο δηµόσιο έγγραφο - διάταγµα που έφερε χρυσή σφραγίδα 
στη µεταξωτή ταινία που το συνόδευε, µε την οποία βεβαιωνόταν η αυθεντικότητα του διατάγµατος. 
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3920 και το δικό του ριζικό µες στην Τουρκιά ν’ ορίσει, 
 ο αυτοκράτωρ Κοµνηνός Σουλτάνο θα τον χρήσει 
 όταν στη Νίκαια κοντά ήρθε να κατοικήσει, 
 ο Σαχ Μαλίκ αιρετικό το κράτος των Σελτζούκων 
 το θεωρεί και την οργή κερδίζ’ όλων των Τούρκων, 
 γιατί σ’ αυτό ο Σουλεϊµάν τους χριστιανούς αγγίζει  
 το πλήθος το χριστιανικό µε τρόπο προσεγγίζει, 
 κι έτσι µια άλλη τακτική θέλει να εφαρµόσει 
 και στο λαό που διοικεί την αίσθηση να δώσει, 
 ότι τους θέλ’ όλους µαζί να ζουν σαν αφεντάδες 
3930 και όχι υποτακτικούς κι απάνθρωπα ραγιάδες. 
 Από τη φύση ο άνθρωπος θέλει την εξουσία 
 θέλει ν’ ασκεί τον έλεγχο, θέλει την αρχηγία, 
 πρώτος να στέκεται αυτός, άλλους να δυναστεύει 
 και µέσ’ από την πίεση να ψάχνει να γυρεύει, 
 στο διπλανό, στο φίλο του, στον άγνωστο, στον ξένο 

 σε όποιο τόπο ή γωνιά υπάρχει απλωµένο, 
 το γένος το ανθρώπινο, όπου µπορεί να ζήσει 
 αυτός λοιπόν ο άνθρωπος θα ‘ρθει να απαιτήσει, 

 πως ν’ ακουστεί ο λόγος του, πώς να περάσ’ η γνώµη 
3940 να κάνει υποτακτικούς κι έτσι χωρίς συγνώµη, 
 να άρχει στους υπόλοιπους, αυτός να κουµαντάρει 
 χωρίς ν΄ ακούει και χωρίς µια συµβουλή να πάρει. 
 Έτσι λοιπόν οι αρχηγοί σε όλους τους Σελτζούκους195 

                                                                                                                         
Χρυσόβουλα ονοµάζονταν τα διατάγµατα των Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου τα οποία γράφονταν σε 
περγαµηνή στην οποία φέρονταν εξαρτηµένη χρυσή σφραγίδα. Τα χρυσόβουλα αφορούσαν κυρίως δω-
ρεές προς µοναστήρια, ναούς κ.λπ. καθώς και όποτε τύχαινε ανάγκη πρόσθετων διατάξεων µε προσθή-
κη νέων τεµαχίων περγαµηνής που αναλάµβανε ο Μέγας λογοθέτης ή ο λεγόµενος λογοθέτης του δρό-
µου µε ειδικές σηµειώσεις τη συγκόλληση των νέων τεµαχίων, βεβαιώνοντας έτσι το αλληλένδετο και 
τη φυσική συνέχεια του κειµένου. 
Στο χρυσόβουλο υπέγραφε ο Αυτοκράτορας µε κιννάβαρι, ειδικό ερυθρό µελάνι, δια της λέξεως «λό-
γος» (της Βασιλείας µου). Η γραφή σ΄ αυτό ήταν τυποποιηµένη ιδιαίτερα καλλιγραφική µε περίλαµπρη 
διακόσµηση που φρόντιζε ιδιαίτερα η γραµµατεία του παλατιού. Το πρωτόκολλο του εγγράφου είχε ι-
διαίτερη διακόσµηση και έφερε πλήρη χρονολόγηση, το όνοµα του µήνα, τον αριθµό του έτους της 
Ινδικτιώνας και τον τελευταίο αριθµό της χρονολογίας από κτίσεως κόσµου. Χρυσόβουλα διασώθηκαν 
στα αρχεία των Μονών του Αγίου Όρους καθώς και σε αρχεία παλαιών ιστορικών Μονών εντός και 
εκτός του ελλαδικού χώρου. 
195 Ένας από τους διαδόχους, ο Μασούτ Α' (1116-1155), µετέφερε την έδρα του κράτους στο Ικόνιο και 
η µακρόχρονη βασιλεία του χαρακτηρίζεται από συνεχείς πολέµους µε το Βυζάντιο και τους αυτοκράτο-
ρες, Ιωάννη Β' και Μανουήλ Α' Κοµνηνό, καθώς και συνεχείς προσπάθειες συνδιαλλαγής µε τους Ντα-
νισµεντίδες Σελτζούκους, αλλά και µε τους Σταυροφόρους της βόρειας Συρίας και Παλαιστίνης. 
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 τρωγόντουσαν και µάλωναν, το γνώρισµα στους Τούρκους, 
 οι εµίρηδες πολέµαγαν τους γύρω κατακτούσαν 
 και µεταξύ τους τρώγονταν και έτσι προχωρούσαν, 
 σιγά-σιγά πλησίασαν µπήκαν στη Βιθυνία 
 κι αρχίσανε να κατακτούν την κάθε πολιτεία, 
 γίνονταν πόλεµοι παντού, πολλές πολιορκίες  
3950 οι Έλληνες αµύνονταν µε άπειρες θυσίες, 
 όµως την βασιλεύουσα φθίνουν κι αδυνατίζουν 
 τ’ αρχηγιλίκια, το εγώ, άσχηµα την µαστίζουν, 
 κι αντί ενωµένοι να σταθούν απέναντι στον Τούρκο 
 όλη η δηµόσια ζωή κυλιέται µες στο βούρκο, 

                                                                                                                         
Το σουλτανάτο έφτασε σε ιδιαίτερη ακµή επί Κιλίτζ Αρσλάν Β' (1159-1192). Το 1161-1162 πραγµατο-
ποίησε µεγάλης επιτυχίας διπλωµατικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, που κατέληξε σε συνθήκη µε 
τον Μανουήλ Α'. Οι δύο κυριότερες στρατιωτικές επιτυχίες του Κιλίτζ Αρσλάν Β' ήταν η νίκη στο Μυ-
ριοκέφαλο (1176) επί των Βυζαντινών, και οι σταδιακή ενσωµάτωση των δύο ντανισµεντιδικών εµιρά-
των τα χρόνια 1174-1178. Κατά τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του, το σουλτανάτο αντιµετώπισε 
σοβαρούς κινδύνους, λόγω των συνθηκών του Σαλαδίνου µε το Βυζάντιο (1184-1185 και 1189-1192), οι 
οποίες τελικά δεν υλοποιήθηκαν. 
Η περίοδος των διαδόχων το Κιλίτζ Αρσλάν Β': Καϊχοσρόη (1192-1197) και Ρουκνεντίν Σουλεϊµάν Σαχ 
(1197-1204) χαρακτηρίζεται από αξιόλογες επεκτάσεις της ισχύος του σουλτανάτου (κατάκτηση Αττά-
λειας 1207), οι οποίες όµως ήταν σχετικά περιορισµένες. Ορισµένες επιτυχίες παγιώθηκαν επί 
Καϊκαούς Α' (1211-1220), µε τις νίκες επί των Αρµενίων της Κιλικίας (1212-1217) και την κατάληψη 
της Σινώπης από την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Επόµενος σουλτάνος ήταν ο Καϊκοβάδης Α' 
(1220-1237), που θεωρείται από τους πιο σηµαντικούς ηγέτες του σουλτανάτου. Κατά την εποχή του, 
το Ικόνιο άρχισε να µεταβάλλεται σε σπουδαίο πολιτιστικό ισλαµικό κέντρο. Σηµείωσε µεγάλες στρατι-
ωτικές επιτυχίες στην χερσόνησο της Κριµαίας, το 1225 καθώς και υπέταξε το εµιράτο της Θεοδο-
σιούπολης (Ερζερούµ) και σηµείωσε µεγάλες νίκες επί των Χορεσµιανών (σε συµµαχία µε τους Αγιουβί-
δες της Αιγύπτου). Όµως προσπάθειά του να κατακτήσει την Τραπεζούντα (1222), την πρωτεύουσα 
της οµώνυµης ελληνικής Αυτοκρατορίας κατέληξε σε αποτυχία. Σύµφωνα µε ποντιακή παράδοση, στην 
αποτυχία της πολιορκίας συνέβαλλε αποφασιστικά ξαφνική κακοκαιρία, που προκάλεσε ο πολιούχος της 
πόλης, Άγιος Ευγένιος. 
Η άφιξη των Μογγόλων εισβολέων στην ανατολική Μικρά Ασία το 1242, ανησύχησε ιδιαίτερα το σουλ-
τανάτο του ρουµ, το οποίο τότε µαστίζονταν από τις εσωτερικές διαµάχες των «µπαµπαΐδων». Το 1243 
σε συνεργασία µε την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και άλλους συµµάχους νικήθηκαν από τον Μογ-
γόλο στρατηγό Μαϊκού στην µάχη του Κιοσέ-Νταγ (Σάταλα) και τότε ο σουλτάνος αναγκάστηκε να ανα-
γνωρίσει την επικυριαρχία των Ιλχανιδών Μογγόλων της Περσίας. 
Μετά τον θάνατο του Καϊχοσρόη (1296) ακολούθησε περίοδος παρακµής και εµφύλιας διαµάχης ανάµε-
σα σε διαδόχους που είχαν είτε την υποστήριξη του Μογγόλων, είτε των Βυζαντινών, είτε και των 
Μαµελούκων της Αιγύπτου. 
Τυπικά, η σελτζουκική δυναστεία του Ρουµ τερµατίστηκε, ύστερα από εσωτερικές συγκρούσεις το 1307-
08, µε την πλήρη ενσωµάτωση του σουλτανάτου στην επικράτεια των Ιλχανιδών, οι οποίοι παρέδωσαν 
την Μικρά Ασία στις πρώτες δεκαετίες του 14ου αιώνα σε διάφορα τουρκοµανικά εµιράτα, από το οποία 
το οθωµανικό τελικά επικράτησε στον ευρύτερο χώρο. 
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 και την πληρώνει ο λαός που ‘χουν εγκαταλείψει196 
 στην τύχη του, µια και ποθούν η θέση µην τους λείψει 
 η θέση που κατέχουνε µέσα στην εξουσία 
 να δυναστεύουν τον λαό χωρίς καµιά ουσία, 
 θέλουν αυτοί να έχουνε µονάχα µεγαλεία 
3960 και ο λαός να πένεται γι’ αυτή τους την αιτία, 
 έτσι µονάχοι στέκονται, µονάχοι πολεµάνε 
 του γένους το αµόλυντο θέλουνε να κρατάνε, 
 στρατό οργανώνουν και κτυπούν να αµυνθούνε θένε 
 όµως οι Τούρκοι σφάζουνε και τα χωριά τους καίνε,  

                                                 

196  
 
Στο βιβλίο Castrum Archéologie des espaces agraires méditerranées au Moyen Âge, École 
française de Rome, Casa de Velázquez, 1999, o Christophe Giros δίνει τον παραπάνω χάρτη και 
αναφέρει: 
Η άφιξη βυζαντινών στρατευµάτων ήταν σπάνια. Μπορούµε να πούµε πως η Κωνσταντινούπολη είχε 
εγκαταλείψει αυτούς τους πληθυσµούς. Το 1305 ο στρατοπεδάρχης των τοξοβόλων, Σίουρος 
(Siouros), ανέλαβε να κινητοποιήσει τα στρατεύµατα στην Βιθυνία: οι κάτοικοι των περιχώρων της 
«Κατοικίας» (Kite, Κίτε) µεταβήκανε στο φρούριο (πιθανόν των Κουβουκλίων) όπου νωρίς το πρωί θα 
λάµβανε χώρα η απόδοση του φόρου. Όµως, πέντε χιλιάδες Τούρκοι είχαν καταλάβει από τη νύχτα 
κιόλας τους δρόµους που οδηγούν στην «Κατοικία» και οι κάτοικοι δέχτηκαν επίθεση κατά την 
µετάβασή τους. Tα γυναικόπαιδα προσπαθούσαν να προστατευτούν στο φρούριο και αιχµαλωτιζόταν 
από τους Τούρκους που κρατούσαν κάθε πρόσβαση σ’ αυτό. Τα στρατεύµατα του Σιούρου 
υποχρεώθηκαν σε υποχώρηση και το φρούριο έπεσε τελικά και παραδόθηκε στην φωτιά. Στις αρχές 
του 14ου αιώνα ο πληθυσµός της Βιθυνίας µπόρεσε µε επεισοδιακό τρόπο να λάβει µέρος ενάντια στους 
Τούρκους. Στις νότιες ακτές του κόλπου της Κίου, στην περιοχή του σηµερινού Κουρσουνλού 
(Kurşunlu, Ελιγµών), ο µοναχός Ιλαρίων, από το µοναστήρι του Περίβλεπτου της Πόλης, απεσταλµένος 
στο µοναστήρι των Ελιγµών, θα οργανώσει στα 1306 την αντίσταση ενάντια στους Τούρκους παρά την 
αντίθεση από την πλευρά του Ηγουµένου του  και του Πατριάρχη. Θα καταφέρει να συγκροτήσει στρατό 
που αποτελούσαν χωρικοί, θα επιτύχει µια νίκη, αλλά οι Τούρκοι θα κατακρεουργήσουν τον ελληνικό 
πληθυσµό, εκτός από αυτούς που θα καταφέρουν να προστατευτούν σε  φρούριο που θα µπορούσε να 
είναι αυτό του Πελλαδαρίου (Filadar, Φιλαντάρ) όπως αναφέρεται στο εκκλησιαστικό έγγραφο: Ibid., p. 
596: F. MIKLOSICH et J. MÜLLER, acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana. I. 
Vienne, 1860,  p.  38. document non daté: voir C. MANCO. – The Monastery of St. Avercius at 
Kurşunlu (Elegmi) in Bithynia., DOP. 22. 1968. p. 176 
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 όπου κλαυθµός και οδυρµός τον Έλληνα θα νιώσεις 
 τι την πληρώνει ο άµοιρος και άντε να τον γλυτώσεις, 
 τον κυνηγούν αλύπητα οι Τούρκοι τον σκοτώνουν 
 το βιός του το αρπάζουνε και την ψυχή µατώνουν, 
 κοπέλες και µικρά παιδιά µε βία τα αρπάζουν 
3970 σκλάβους τους µεγαλώνουνε παντού τους ατιµάζουν, 
 ο Τούρκος είναι βάρβαρος και δεν µπορεί ν’ αλλάξει 
 είναι βαθιά στο αίµα του τον Έλληνα να βλάψει, 
 κι αυτό που λένε ότι µπορεί φίλο σου να τον ξέρεις 
 µόνο για λιγοστές στιγµές µπορείς να καταφέρεις, 
 γιατί σαν έρθει ο καιρός τη γνώµη του αλλάζει 
 και ο µπαµπέσης ύπουλα µε µιας σε ατιµάζει, 
 πιο ειδικά ο ισλαµιστής είναι κρυφό µαράζι 
 γιατί δεν θέλει το Χριστό κι άπιστο σε φωνάζει, 
 κι από το µίσος το πολύ µπορεί να σε σταυρώνει 
3980 απείρως να σε τυραννά και να σε παλουκώνει, 
 κι ακόµα πιο χειρότερα µέσα στο σπιτικό σου 
 να µπει ν΄ αρπάξει ό,τι βρει και καθετί δικό σου, 
 µάνα, πατέρας κι αδελφοί, γυναίκα, τα παιδιά σου 
 µπορεί να γίνουν λάφυρα τ’ αρπάζουν µακριά σου, 
 αγνοηµένοι κι άγνωστοι µες στην Τουρκιά χαµένοι 
 σαν Τούρκοι πια θα φέρονται φριχτά ατιµασµένοι. 
 Φίλος ποτέ δεν γίνεται ο Τούρκος κι όλοι ξέρουν 
 όταν στα χέρια του βρεθούν ποικίλως υποφέρουν, 
 βασανιστήρια πολλά, π’ ο νους δεν τα χωράει 
3990 έχει δεχθεί ο Ελληνισµός και στο πετσί φοράει, 
 πεταλωθήκανε πολλοί, σε δέντρα σταυρωθήκαν  
 τις γλώσσες τους τις κόβανε και στα κορµιά τους µπήκαν, 
 κορίτσια Ελληνόπουλα γέµισαν τα χαρέµια 
 τ’ αρπάζανε τα σέρνανε σαν άλογα µε γκέµια, 
 τ’ αγόρια µας γενίτσαρους µε µίσος µεγαλώναν 
 την µάνα τους την αδελφή τους ‘βαζαν και σκοτώναν, 
 καίγανε και ρηµάζανε και όλα τα αρπάζαν 
 και την Τουρκιά να ανεβεί µονάχα αυτό κοιτάζαν, 
 αυτά τα Ελληνόπουλα µε µίσος στην καρδιά τους 
4000 είχανε έτσι εκπαιδευτεί να κάψουν τη γενιά τους, 
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 έτσι λοιπόν πολέµαγαν οι Τούρκοι στο δοβλέτι197 
 κι ήταν για τον Ελληνισµό µία κατάρα σκέτη, 
 στο αίµα τους πια είχε µπει ανείπωτη λαχτάρα 
 να σβήσουν τον Ελληνισµό, του άπιστου τη φάρα, 
 αραίωνε τον πληθυσµό όπου η Τουρκιά πατούσε  
 λίγους εδώ λίγους εκεί σαν ψίχουλα σκορπούσε, 
 τους άλλους που περίσσευαν βίαια τους αρπάζει 
 σε µέρη δίχως πληθυσµό να ζήσουνε τους βάζει, 
 τους πάει επίσης σε δουλειές όπου δεν έχει εργάτες 
4010 σε µέρη όµως µακρινά απ’ τις δικές τους στράτες, 
 δεν είχανε απ’ το ρωµιό αντίσταση καµία 
 κι εργάτες αποκτούσανε σε έργα µε τη βία. 
 Με αρχηγό τους τον Οσµάν χτυπούν στην Προποντίδα198 
 κι αρχίζει στον Ελληνισµό να χάνετ’ η ελπίδα, 
 η βασιλεύουσα µακριά, βοήθεια δεν δίνει 
 στο έλεος του βάρβαρου τα τέκνα της αφήνει, 
 κι αυτοί ρηµάζουν τα χωριά, τις πόλεις τις χτυπάνε 
 κι όπου θα βρούνε Έλληνα µε µίσος πολεµάνε, 
 όλη η ακτογραµµή στου Τούρκου τις ορέξεις 
4020 δεν ξέρεις πώς να φυλαχτείς και προς τα πού να τρέξεις, 
 πως απ’ τον Τούρκο να σωθείς, το βιός σου να κρατήσεις 
 η φαµελιά να µη χαθεί, τι θαύµα να ζητήσεις, 
 σε πιο βουνό θα ανεβείς, σε πια σπηλιά το σπίτι 
 έρηµος κι απροστάτευτος σαν το µικρό σπουργίτι. 
 ∆έχεται η Κατάβολος του Τούρκου το λεφούσι199 

                                                 
197 

 
198 Από το 1300 µ.Χ., οι επανεµφανισθέντες Τούρκοι, λεηλατούντες όλα τα παράλια της Προποντίδας, 
µε αρχηγό τον Οσµάν Α', κατόρθωσαν την άλωση της Προύσας (1326 µ.Χ.) και δέκα χρόνια αργότερα, 
µετά από δύο χρόνια πολιορκίας, κατέλαβαν και την Κίο (1336 µ.Χ.). Η Κίος κατεστράφη ολοσχερώς, εκ 
θεµελίων, οι κάτοικοι εκδιώχθηκαν και κατέφυγαν στο Αργαθώνιο όρος, όπου ζούσαν πρόχειρα µε την 
ελπίδα της επιστροφής. Μετά από 3 χρόνια τους επετράπη να εγκατασταθούν στην περιοχή της Κίου 
κάτω από τα τείχη την ονοµαζόµενη "καστρινά", γύρω από τον χώρο της κατεστραµµένης εκκλησίας 
της Θεοµάνας. Επισκεύασαν την εκκλησία της Κοίµησης της Θεοτόκου (Μητρόπολη) ή Παζαριώτισσα 
και άρχισαν τον εκκλησιασµό τους και την κοινωνική οργάνωση. Οι κάτοικοι της, κυρίως ψαράδες και 
αγρότες, στερήθηκαν κάθε µόρφωση και παιδεία, µε επιβεβληµένη την τουρκική γλώσσα. Φτώχεια, 
ατιµώσεις, στερήσεις, παιδοµάζωµα, ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής των. Ο ετήσιος έγγειος 
φόρος για τους φτωχούς κατοίκους ήταν 159000 γρόσια. Πολλοί κάτοικοι προτίµησαν να φύγουν γιατί 
δεν άντεχαν την τουρκική παρουσία και καταπίεση. Ακόµη και την καλλιέργεια της αµπέλου απαγόρευ-
σαν καθώς και την κατανάλωση του κρασιού. 
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 σαν την ακρίδα έπεσε, σαν της αυγής το πούσι,200 
 και χάνει η µάνα το παιδί και το παιδί τη µάνα 
 αλαλαγµοί και οιµωγές στον κόσµο πρώτο πράµα, 
 µπαίνανε µέσα στα χωριά, φωτιά, λεηλασία 
4030 τίποτα δεν αφήνανε ουδέ στην εκκλησία, 
 όλα τα ξεσηκώνουνε, αδειάζουνε τους τόπους 
 χωρίς τροφές αφήνουνε τους άµοιρους ανθρώπους, 
 παίρνουνε τότε τα βουνά ή στα καΐκια ορµάνε 
 πώς να σωθούν απ’ το σπαθί του βάρβαρου κοιτάνε, 
 και τα χωριά ερήµωναν και ο λαός πονάει 
 του Τούρκου η αγριότητα επάνω του ξεσπάει, 
 κι ήτανε ανεξήγητη η τόση του µανία 
 αφού ο Έλληνας ποτέ δεν του ‘δωσε αιτία, 
 πολλές φορές ετύχαινε να δώσει το ψωµί του 
4040 στον Τούρκο τον περαστικό που ‘βγαινε απ’ τη γραµµή του, 
 τον τάιζε τον πότιζε και τον φιλοξενούσε 
 τίποτε για αντάλλαγµα ποτέ του δεν ζητούσε, 
 κι όµως ο Τούρκος µε σπαθί εµπήκε στην αυλή του 
 του σκόρπισε τη φαµελιά τ’ άρπαξε το παιδί του, 
 στο σπίτι έβαλε φωτιά, εκεί που ‘χε καθίσει 
 και ήπιε δροσερό νερό και είχε συζητήσει, 
 εκεί που φανερώθηκε του αύριου τ’ αστέρι 
 εκεί πήρε βοήθεια στο απλωµένο χέρι, 
 εκεί που η γλύκα της ζωής το µίσος είχε σπρώξει, 
4050 εκεί που µια βουκιά201 ψωµί την πείνα είχε διώξει 
 εκεί η αγάπη έγινε λουλούδι ανθισµένο 
 εκεί που δεν χωρίστηκε ο φίλος απ’ τον ξένο, 
 εκεί που παίζανε παιδιά στο γέλιο φορτωµένα 
 εκεί που εγινήκανε όλα αυτά πια ξένα, 
 και έπεσε ο βούρδουλας, κι έκοψε το σπαθί τους 
 εκεί που δεν κρατήθηκε το µίσος κι η οργή τους, 
 σ’ όλο τον κόσµο έδωσες πολιτισµό Ελλάδα 

                                                                                                                         
199 λεφούσι = οµάδα, σπείρα, ασκέρι, που προκαλεί την καταστροφή. Αποτελείται από «κακοποιά» στοι-
χεία, και επιδίδεται σε φθορές, κλοπές, βανδαλισµούς και γενικά «αξιόποινες πράξεις». 
200 πούσι = αχλή, καταχνιά, οµίχλη 
201 
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 όµως ο Τούρκος άρπαξε της λαίλαπας τη δάδα, 
 κι άπλωσε τώρα τη φωτιά και ψήνει τα παιδιά σου 
4060 τα σουβλίζει σαν αρνιά τα τρώει µακριά σου. 

Τους Ταξιάρχες στο χωριό οι κάτοικοι αδειάζουν 
και κάτι ψευτοκρέββατα για ύπνο αραδιάζουν  
για να µη βρούν οι άπιστοι λόγο να την γκρεµίσουν 
τι είναι τα χρόνια δύσκολα και πως την ξαναχτίζουν. 
Όµως το µοναστήρι τους καίγεται στη συντέλεια 
τίποτε δεν αφήνουνε του σκάβουν τα θεµέλια, 
τ’ όµορφο µοναστήρι τους που χρόνια τώρα ζούσαν 
ήταν γι’ αυτούς το καύχηµα, την πίστη τους κρατούσαν, 
ένα ρηµάδι θλιβερό µένει µε τους καπνούς του 

4070 για να θυµίζει τις χαρές, τα γλέντια τους καηµούς τους. 
 Χτυπούνε την Κατάβολο, την Προύσα κυριεύουν 
 το αίµα τ’ άµοιρου ραγιά στα χείλη τους γυρεύουν, 
 γέµισ’ έτσι ο Όλυµπος αλλόφρονες ανθρώπους 
 απ’ τα καµένα τα χωριά, τους πατηµένους τόπους, 
 αφήνουν όλα πίσω τους και µόνο τη ζωή τους 
 πήρανε πάνω στα βουνά, και µπήκε στο πετσί τους 
 αυτό που θα βιώνανε για γενεές συνέχεια 
 πικρή σκλαβιά κι απανθρωπιά γεµάτη µε ανέχεια, 
 ραγιάδικη, πικρή ζωή, χειρότερη από ζώου 
4080 πως άραγε θα τιµηθεί το αίµα του αθώου, 
 που χύνεται αµέτρητα από το γιαταγάνι 
 απ΄ το σπαθί και το σουγιά που έρχεται και πιάνει 
 απ’  τα µαλλιά τις κεφαλές, τις κόβει από το σώµα 
 και τις πετάει στα σκυλιά, τις παλουκώνει ακόµα, 
 και τις γυρίζει στα χωριά, στις πόλεις παρουσιάζει 
 για να τις βλέπει ο ραγιάς και έτσι να τροµάζει, 
 και να δουλεύει στην Τουρκιά το αίµα του να δίνει 
 να µη γυρεύει λευτεριά, ούτε νερό να πίνει,  
 να µη µιλά Ελληνικά, σχολεία να µην έχει 
4090 ούτ’ εκκλησιά για προσευχή και γη να µην κατέχει, 
 µες στη σκλαβιά σκλάβος κι αυτός και φόρους να πληρώνει 
 ένας ρωµιός µες στην Τουρκιά ρωµιός να µη δηλώνει, 
 ξένος µέσα στον τόπο του που ζει επί αιώνες 
 σαν το παλιούρι που τολµά να βγει στους ελαιώνες.  
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 Το κάστρο παραδόθηκε κι οι στρατιώτες φύγαν 
 και όσοι µένανε σ’ αυτό στων οµµατιών τους πήγαν 
 τα σπίτια του Πελλαδαριού από όλα τα άδειασαν  
 πήραν τροφές π’ υπήρχανε κι αµέσως τις µοιράσαν, 
 ρούχα, προικιά και σερµαγιές202 σαν πούπουλα σκορπίσαν 
4100 τα εργαλεία, τα ζωντανά, τα πήραν δεν τ’ αφήσαν 
 ακόµα και τα λάδια τους και τις ελιές αρπάξαν 
 κι όπου ευρήκανε κρασιά πάνω στη γη πετάξαν, 
 τόσο ήταν το µίσος τους και τόση η µανία 
 που κάψανε απ’ το σχολειό όλα του τα θρανία, 
 την πόρτα απ’ την εκκλησιά κοµµάτια τήνε ‘καναν 
 σπάσανε τα στασίδια της και όσα πια δεν ‘φταναν 
 τα βρώµισαν κι απάνθρωπα όλα τα µαγαρίσαν 
 κι όλους τους Πελλαδαρνούς σε µαύρα χάλια αφήσαν.      
 Έτσι λοιπόν εγίνανε όλα στο Πελλαδάρι203  
4110 και σκλάβοι καταντήσανε για του Αλλάχ τη χάρη, 
 κιαφίρ τους ονοµάζανε κι αυτούς και τα παιδιά τους 
 και φόρους επληρώνανε από το στέρηµά τους, 
 µα κάτω δεν το βάζουνε και το χωριό το στήνουν 
 και τίποτ’ απ’ τα έργα τους στην τύχη δεν αφήνουν, 
 και το κεσίµ πληρώνουνε και τα ακτσέ τα στάζουν 
 όλους τους φόρους δηλαδή που µε το ζόρι βάζουν 
 του βακουφιού204 οι άρχοντες, οι Τούρκοι από την Προύσα 

                                                 
202 

 
203 Κατά το 14ο αιώνα ανήκε στο βακούφι του σουλτάνου Ορχάν (Ο Ορχάν, τουρκ. Orhan Gazi, 1288-
1360, ήταν σουλτάνος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας). Το χωριό αυτό (Πελλαδάρι ή Παλλαδάρι) 
περιλαµβάνει το 14ο αιώνα 79 σπίτια σκλάβων του βακουφιού και 44 νεβγιαφτέ, γιούς σκλάβων, των 
οποίων οι πατεράδες είναι κιαφίρ [άπιστοι] και για τους οποίους προβλέπονται τα παρακάτω: “[…..] οι 
γιοι, των οποίων οι πατεράδες είναι σκλάβοι του βακουφιού και πληρώνουν το κεσίµ, απαλλάσσονται 
από αυτό. Είναι όµως υποχρεωµένοι να πληρώνουν 50 ακτσέ (άσπρα) ο καθένας στην κυβερνητική 
αποθήκη δηµητριακών. Μετά το θάνατο του πατέρα τους αναλαµβάνουν οι ίδιοι την πληρωµή του κε-
σίµ”. 
Σ.σ. τα 79 σπίτια δίνουν ένα πληθυσµό 300-350 ατόµων στο Πελλαδάρι πριν από το 1460 οπότε ο 
πληθυσµός του ενισχύθηκε µε Έλληνες που µεταφέρθηκαν βίαια από τους Τούρκους από την Πελο-
πόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. 
204 Στην αραβική γλώσσα η λέξη waqf (τουρκικά: vakıf, ελληνική απόδοση: βακούφι) σηµαίνει σταµατώ, 
συγκρατώ, εµποδίζω, ακινητοποιώ. Κατά το µουσουλµανικό δίκαιο, το βακούφι είναι µια δικαιοπραξία 
µέσω της οποίας ένα φυσικό πρόσωπο παραιτείται από ένα ή περισσότερα αγαθά του και τα θέτει εκτός 
εµπορικής συναλλαγής, αφιερώνοντάς τα ισοβίως σε έναν ιερό, φιλανθρωπικό ή κοινωνικό σκοπό. Το 
βακούφι αποτελεί τον κατεξοχήν µηχανισµό για την επίτευξη της ελεηµοσύνης (sadaka), έναν από τους 
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 που τα σκορπίζουν τα λεφτά στα γλέντια και στα λούσα. 
 Πρώτη λοιπόν απογραφή που η Τουρκιά µας δίνει 
4120 µιλάει για νοικοκυριά και ότι έχει µείνει 
 στο Πελλαδάρι τ’ όµορφο, µε στέµµα του το κάστρο 
 που το ‘χει στο κεφάλι του σαν του Χριστού το άστρο, 
 ογδόντα σπίτια στο χωριό το χίλια τετρακόσια 
 όλοι τους Έλληνες αγνοί στο νου µα και στη γλώσσα, 
 κιαφίρηδες όπως τους λεν ή σκλάβοι στο χωριό τους 
 Έλληνες όµως στην καρδιά γιατί το ριζικό τους, 
 τους όρισε να µείνουνε σε κείνα κει τα µέρη 
 προασπιστές του γένους µας, τι η γενιά το ξέρει  
 ότι τα βάσανα σωρός µια που δεν έχουν άκρη 
4130 σαν τα ποτάµια οι στεναγµοί, σαν θάλασσα το δάκρυ, 
 βουνά οι θυσίες κι οι καηµοί κι ατέλειωτες οι µπόρες 
 που πάνω στα κεφάλια τους ξεσπούν αυτές τις ώρες. 
 Όµως εκείνο που θωρούν και βγαίν’ απ΄ τη καρδιά τους 
 είναι ότι ανόθευτη έµεινε η γενιά τους, 
 Τούρκος δεν αναµίχθηκε ποτέ στο Πελλαδάρι 
 κι αν πέρασαν από εκεί, µε του θεού τη χάρη 
 ‘φυγαν το γρηγορότερο, γιατί παρατηρούσαν 
 ότ’ Έλληνες θα άλλαζαν και έτσι θα ξεχνούσαν 
 την Τούρκικη τη ρίζα τους, το Τούρκικο µιλέτι205 
4140 κι ίσως µια µέρα γίνονταν εχθροί για το δοβλέτι, 
 έτσι ανόθευτο κι αγνό στην ιστορία µένει 
 και µόνο στου Ελληνισµού το άρµα πάλι δένει, 
 σφιχτά και απερίσπαστα στου γένους τον αγώνα 

                                                                                                                         
κύριους άξονες του Ισλάµ. Από νοµική άποψη, πρόκειται για µια από τις πιο πολύπλοκες κατασκευές 
του µουσουλµανικού δικαίου, η οποία, αν και διατήρησε όλα τα βασικά εννοιολογικά συστατικά του θε-
σµού, εξελίχθηκε σηµαντικά κατά τη διάρκεια των αιώνων. Όσα δεν ήταν σουλτανικά, χαρακτηρίζονταν 
«ιδιωτικά», σχηµατίζοντας πλείστες άλλες υποοµάδες και υποδιαιρέσεις. 
205 Η Οθωµανική αυτοκρατορία διαίρεσε το λαό της αυτοκρατορίας σε µιλέτια ή µελέτια (µιλέτ) (κάτι 
σαν τις σηµερινές εθνότητες). Καθιέρωσε έξη µιλέτια. Το πρώτο και κυρίαρχο ήταν το οθωµανικό. Ακο-
λουθούσαν τα δύο µιλέτια των «λαών της Βίβλου», το εβραϊκό και το ελληνικό που ήταν το δεύτερο σε 
µέγεθος πληθυσµιακά µετά το οθωµανικό και το ονόµαζαν millet rum. Ακολουθούσε µετά το γρηγορια-
νοαρµενικό µιλέτι, το καθολικό και τελευταίο και µεταγενέστερο το προτεσταντικό. Να σηµειωθεί ότι 
µέσα στο ελληνικό µιλέτι περιλαµβάνονταν και άλλοι λαοί, που ήταν µόνον ορθόδοξοι χριστιανοί, όπως 
οι Ρουµάνοι, οι Σέρβοι, οι Βλάχοι, οι άραβες χριστιανοί και οι Αλβανοί. Την αρχηγία του ελληνικού µιλε-
τιού την είχε πάντοτε ο ορθόδοξος έλληνας πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος από τους 
µωαµεθανούς εθεωρείτο ως αρχηγός «λαού της Βίβλου». Η εκλογή του αρχηγού του κάθε µιλετιού 
εγκρίνονταν φυσικά από το Σουλτάνο. 
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 για να σωθούν τα ιερά να µείνουν στον αιώνα, 
 τη γλώσσα τη Ελληνική µες στο χωριό µιλάει 
 και τη θρησκεία του Χριστού µ’ αγάπη την κρατάει, 
 κρυφά µαθαίνει στα παιδιά γλώσσα και ιστορία 
 ρίζες βαθιές Ελληνικές που ‘δωσαν στην πορεία, 
 ανθρώπους που διέπρεψαν, ανθρώπους που χαρίσαν 
4150 µες στο σκοτάδι της Τουρκιάς τους φάρους που φωτίσαν 
 και κράτησαν την άσβεστη του έθνους µας λαµπάδα 
 στητή να δίνει τις πνοές στην άµοιρη Ελλάδα 
 που προχωρά ‘νυπότακτη και θέλει να κρατήσει 
 όλες τις σπίθες της φωτιάς κι έτσι να διατηρήσει 
 κρυφή ελπίδα στις γενιές που κάποτε θα δώσουν 
 το αίµα τους και τη ζωή κι απ’ τη σκλαβιά τη σώσουν. 
 Ποτέ τζαµί ή µιναρές στο κάστρο δεν εκτίστη 
 του µουεζίνη206 η φωνή και του Ισλάµ η πίστη 
 δεν φάνηκαν, δεν πέρασαν ούτε ποτέ ακουστήκαν 
4160 στο Πελλαδάρι τ’ όµορφο µόνο ναοί κτισθήκαν, 
 οι Ταξιάρχες έστεκαν κάτω από το κάστρο  
 µια εκκλησία κόσµηµα που φώτιζε σαν άστρο, 
 και σκόρπιζε παντού το φως σ’ όλους τους γύρω τόπους 
 και µάζευε στην σκέπη τους εκείνους τους ανθρώπους, 
  που έστεκαν ακοίµητοι και πάντοτε κρατούσαν 
 πρώτα Ελλάδα στην καρδιά και έπειτα κοιτούσαν 
 τα άλλα ή τα διάφορα γι αυτούς και για τους γύρω 
 που ήρθαν και κατοίκησαν τους τόπους του τριγύρω, 
 και γέµισαν από Τουρκιά207 ο κάµπος και τα όρη 

                                                 
206 Ο µουεζίνης (στα αραβικά: ذن��  : µουαντχντίν) στο Ισλάµ είναι εκείνος που έχει καθήκον µε τη 
µελωδική φωνή του να αναγγέλλει την ώρα της προσευχής και να καλεί τους πιστούς στο τζαµί από το 
µιναρέ (σήµερα η αναγγελία εναλλακτικά γίνεται από τα ηχεία του τζαµιού αντικαθιστώντας τον µουεζί-
νη), εκφωνώντας φράσεις του Κορανίου µε γνωστότερη εκείνη: "Αλλά ου άκµπαρ", που σηµαίνει "Ο 
Θεός είναι µεγάλος". 
Στην ισλαµική θρησκεία δεν χρησιµοποιούνται καµπάνες και σήµαντρα. Για το λόγο αυτό, στη πρόσκλη-
ση των πιστών χρησιµοποιείται η ζώσα φωνή του µουεζίνη που εκφωνεί την πρόσκληση για προσευχή 
της Παρασκευής που ονοµάζεται αντχάν (στα αραβικά η λέξη σηµαίνει κάλεσµα), καθώς και το κάλεσµα 
σαλάτ στις καθηµερινές πέντε προσευχές από τον µιναρέ (ή τα ηχεία) του τζαµιού.  
Ο µουεζίνης δεν είναι πάντοτε ιερωµένος (χότζας), ενώ απαραίτητα πρέπει να έχει µελωδική και δυνα-
τή φωνή. Έτσι, ο επαγγελµατίας µουεζίνης επιλέγεται για να υπηρετήσει στο µουσουλµανικό τέµενος µε 
βάση τον καλό χαρακτήρα του, τη δυνατή φωνή του και τις δεξιότητές της καλλιφωνίας του. Κατά την 
διάρκεια της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας οι µουεζίνηδες ήταν οι πιο καλοπληρωµένοι εργαζόµενοι. 
207 Το οθωµανικό κράτος ήταν αρχικά ένα από τα πολλά µικρά κρατίδια που προέκυψαν στη Μικρά Ασία 
κατά τη διάρκεια και µετά την κατάρρευση του κράτους των Σελτζούκων Τούρκων, στα τέλη του 13ου 
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4170 το Πελλαδάρι τ’ όµορφο έµοιαζε σαν την κόρη, 
 την κόρη την µονάκριβη που µοναχή στεκόταν 
 και γύρω-γύρω οι γαµπροί µε λύσσα ορεγόταν. 
 Καθάριο σαν κρύο νερό έτρεχε µες στο χρόνο 
 γλώσσα και πίστη κράταγε και πλήρωνε µε πόνο, 
 φόρους που µεγαλύτεροι στον τόπο δεν υπήρχαν208 
 γιατί οι Τούρκοι νόµιζαν ότι οι Έλληνες κατείχαν 
 όλου του κόσµου το χρυσό και όλα τα ασήµια 
 κι όλες τις διαµαντόπετρες κρυµµένες µες στα ρύµνια,209 
 και οι παράδες τους πολλοί που ζήταγαν κι αρπάζαν 
4180 και έτσ’ οι Παλλαδαρινοί τους ‘διναν κι ησυχάζαν 
 κι έκαναν αυτό που ήθελαν και το χωριό τους ζούσε 
 και όλα τα Ελληνικά σε µια αγκαλιά κρατούσε, 
 µε λίγα λόγια πλήρωνε στους Τούρκους αφεντάδες 
 κι έκανε αυτό που ήθελε στους δυο του µαχαλάδες, 

                                                                                                                         
και στις αρχές του 14ου αιώνα. Το όνοµά του προέρχεται από τον Οσµάν (ή Οθµάν), ιδρυτή της φερώ-
νυµης δυναστείας των Οσµανλιδών, ή Οθωµανών, όπως είναι ευρύτερα γνωστή. Οι Οθωµανοί Τούρκοι 
άρχισαν σταδιακά να απορροφούν τα άλλα κρατίδια και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μεχµέτ Β' 
Φατίχ (1451-81) υπερσκέλισαν όλες τις άλλες τοπικές τουρκικές δυναστείες. Η πρώιµη οθωµανική 
επέκταση υπό τους Οσµάν Α', Ορχάν, Μουράτ Α' και Βαγιαζήτ Α΄ έγινε εις βάρος της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας. Η Προύσα (Bursa) έπεσε το 1326 και η Αδριανούπολη 
(σηµερινό Edirne) το 1361, γενόµενες µε τη σειρά τους πρωτεύουσες της αυτοκρατορίας. Οι µεγάλες 
οθωµανικές νίκες του Κοσσυφοπεδίου (1389) και της Νικόπολης (1396) έθεσαν τµήµατα της 
βαλκανικής χερσονήσου υπό οθωµανικό έλεγχο και αφύπνισαν την Ευρώπη για τον εξ Ανατολών κίνδυ-
νο. Το 1394 ο Βαγιαζήτ Α' ξεκίνησε µακροχρόνια πολιορκία στην Κωνσταντινούπολη, η οποία, µε µικρά 
διαλείµµατα, ουσιαστικά διήρκεσε ως το 1401, έτος που ο στρατός του τουρκοµογγόλου κατακτητή 
Ταµερλάνου εµφανίστηκε στα ανατολικά σύνορα του οθωµανικού κράτους. Την επόµενη χρονιά (1402) ο 
οθωµανικός στρατός συντρίφτηκε από τον Ταµερλάνο, και ο Βαγιαζήτ αιχµαλωτίστηκε και πέθανε στη 
φυλακή. Η συντριπτική ήττα που υπέστησαν οι Οθωµανοί ανέκοψε για κάποιο διάστηµα τη γρήγορη άνο-
δο και επέκταση της οθωµανικής επικράτειας. 
208 Ο Mefail Hizli καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Uludag Universitesi της Προύσας και στο έργο του 
Bursa’ da “Tekalif-I orfiyye” uygulamari (XVIII. Yuzyil ikinci yarisi), επικυρώνει τον διπλό 
κεφαλικό φόρο (φόρο κατά κεφαλή κατοίκου) των Παλλαδαρινών γράφοντας τα εξής: 
Το 1750 στην εφαρµογή της συνηθισµένης φορολογίας, υπάγονται 60 χωριά. Ανάµεσα σε αυτά και το 
Φιλαντάρ (Πελλαδάρι) που δίνει το µεγαλύτερο κατά κεφαλή φόρο, που ανά κάτοικο ορίζεται στα 170 
γρόσια. Ακολουθεί το χωριό Igdir µε 130 γρόσια, το χωριό Cumalikizik µε 120 γρόσια, το χωριό Sec µε 
110 γρόσια και το χωριό Barakfakif µε 100 γρόσια. Αυτό δείχνει ότι τα χωριά αυτά είναι τα πιο πλούσια 
της περιοχής. Στο τέλος της φορολογικής λίστας είναι τα χωριά Celtik µε 14 γρόσια, Cagrisan µε 12 
γρόσια, το Kozluviran και Karaman µε 10 γρόσια και τα Ahi και Ivaz Pasa µε 3 γρόσια. 
Γρόσι = Κουρούς (τουρκ. Kuruş) ονοµάζεται η υποδιαίρεση της νέας λίρας της Τουρκίας. Μία (νέα) λίρα 
υποδιαιρείται σε 100 (νέα) κουρούς. Και η παλιά τουρκική λίρα, όπως και παλιότερα η οθωµανική, υπο-
διαιρούνταν σε 100 κουρούς, τα οποία ήταν γνωστά στον ελληνικό χώρο σαν γρόσια. 1 γρόσι = 40 παρά-
δες = 120 άσπρα. 
209 ρύµνια = οι δρόµοι του χωριού, οι ρύµνες (αρχαία ρύµη-ρύµνη) που ήτανε στρωµένοι µε πέτρες (καλ-
ντερίµια) 
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 αφού κρατούσε εκκλησιά και γλώσσα διατηρούσε 
 κι ούτε ποδάρι Τούρκικο στον τόπο του πατούσε. 
 Οι Τούρκοι απλώνονται γοργά σ’ όλη τη Βιθυνία 
 θέλουν να καταβάλουνε την Προύσα210 µε µανία, 
 πολιορκία στήνουνε λεφούσι ο στρατός τους 
4190 χυµούν να την επάρουνε, αυτός είν’ ο σκοπός τους, 
   χρόνια εννιά την πολεµούν όµως κρατά κι αντέχει 
 τι µέσα της τον Έλληνα πολύ γερά τον έχει. 
 Περνούν τα χρόνια κι ο ρωµιός την Προύσα δεν τη δίνει 
 κρατάει στα κτυπήµατα την πόλη δεν αφήνει, 
 µε δόντια τώρα πολεµούν µε νύχια την κρατάνε, 
 µε λύσσα οι Τούρκοι την κτυπούν µε λύσσα πολεµάνε 
 σουλτάνο έχουν τον Οσµάν που και Γαζή τον λένε 
 όµως εκεί στον πόλεµο οι Τούρκοι τόνε κλαίνε, 
 γιατί πεθαίνει ο Γαζής η Προύσα τον σκοτώνει 
4200 κάνουν σουλτάνο τον Ορχάν κι αυτός τήνε µατώνει 
 πόσο ν’ αντέξει η άµοιρη και πόσο να κρατήσει 
 και πόσο ο Αλέξιος σκληρά να πολεµήσει, 
 πέφτει η Προύσα στον εχθρό, το γιάγµα ξεκινάει 
 γιατί ο Τούρκικος στρατός µε αίµα ξεδιψάει, 
 µέρες πολλές αρπάζουνε, σφάζουνε τα παιδιά της 

                                                 
210 Στις 6 Απριλίου 1326 οι Τούρκοι κατέλαβαν την Προύσα µετά από 9 χρόνια πολιορκίας (1317 – 6 
Απριλίου 1326). Έγιναν µάχες κοντά στην Τρίγλεια και Κίο. Ο Βυζαντινός στρατηγός Αλέξιος Φιλαν-
θρωπινός πολέµησε γενναία, αλλά το Βυζάντιο ήδη εξασθενηµένο, δε µπόρεσε να αντιµετωπίσει µε 
επιτυχία τους Τούρκους. Αυτοί κατέλαβαν την Προύσα και τη γύρω περιοχή, έσφαξαν τους κατοίκους 
των περιοχών αυτών και µοίρασαν τα κτήµατά τους σε Τούρκους αξιωµατικούς και στρατιώτες. Εξελί-
χθηκε σε µεγάλη και σηµαντική πόλη κατά την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ενώ ήταν η δυτική εσχατιά του 
δρόµου του µεταξιού. Η Προύσα ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, µέχρι 
την κατάληψη της Αδριανούπολης το 1365. Κατείχε εξέχουσα διοικητική θέση στην Αυτοκρατορία. Η 
ανάγκη ενίσχυσης του στρατού των Οθωµανών οδήγησε στη στρατολόγηση των χριστιανοπαίδων (ονο-
µάστηκε παιδοµάζωµα) και τη συγκρότηση του επίλεκτου τάγµατος των γενιτσάρων («νέος στρατός»).  
Ο Αλέξιος Φιλανθρωπινός (β’ µισό 13ου – α’ µισό 14ου αι.)ήταν στρατηγός στα χρόνια του Ανδρόνικου Β’ 
Παλαιολόγου (1282-1328). Χάρη στην ευστροφία και στη γενναιότητά του, διορίστηκε σε νεότατη ηλικία 
στρατηγός του θέµατος της Λυδίας και του Κελβιανού (1284). Νίκησε πολλές φορές τους Τούρκους και 
εξασφάλισε την αυτοκρατορία απέναντι στους κινδύνους από τα ανατολικά. Το 1296 στασίασε κατά του 
αυτοκράτορα διεκδικώντας την αυτονόµηση της Μικράς Ασίας. Ηττήθηκε, όµως, φυλακίστηκε και τυ-
φλώθηκε. Αποφυλακίστηκε το 1333 και εξορίστηκε στη Λέσβο, όπου παρέµεινε µέχρι το τέλος της 
ζωής του. 
Ο Οσµάν Α΄, ο επιλεγόµενος Γαζής (= νικητής), (τουρκ. Osman Gazi, 1258-1324) ήταν ιδρυτής και 
σουλτάνος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Γεννήθηκε στο χωριό Θηβάσιο (τουρκ. Söğüt) της Βιθυνί-
ας. Πολιόρκησε την Προύσα, την οποία τελικά κατέλαβε ο γιος του Ορχάν στις 6 Απριλίου 1326. Η 
πρωτεύουσα του κράτους του ήταν το Καρά Χισάρ. Απεβίωσε το 1324 ενώ πολιορκούσε την Προύσα. Ο 
τάφος του - ανοικοδοµηµένος µετά από σεισµό - βρίσκεται εκεί µαζί µε αυτόν του γιου του, Ορχάν. 
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 τίποτε δεν αφήνουνε µέσα στην αγκαλιά της, 
 πρωτεύουσα την κάνουνε, τα ιερά βρωµίζουν 
 τις εκκλησιές αλλάζουνε και µιναρέδες κτίζουν, 
 µε το σοβά καλύπτουνε στους τοίχους τις εικόνες 
4210 αυτές τους οι ενέργειες δεν είναι και οι µόνες, 
 τα τέµπλα τα γκρεµίζουνε και καίνε τα στασίδια 
 τα σκεύη τους τα ιερά τα κάνουνε στολίδια, 
 τα µανουάλια αρπάζονται, ο µπρούντζος τους αξίζει 
 κι απ’ τα καντήλια ο χρυσός τώρα λαιµούς στολίζει, 
 αδειάζουνε οι εκκλησιές και κάθε πόρτα ανοίγει 
 ο ουρανός στέκει βαρύς τον Έλληνα τον πνίγει, 
 καπνός, φωτιά και οδυρµός στην πόλη απλωµένα 
 µάτια που δεν δακρύζουνε και χέρια απλωµένα 
 στον ουρανό µε προσµονή γεµάτα ικεσία 
4220 να σταµατήσει το κακό και του ρωµιού η θυσία 
 η τελευταία να γενεί, να µην υπάρξει άλλη 
 τόσο σκληρή, τόσο φριχτή και τόσο πια µεγάλη. 
 Στα χρόνια αυτά τα δύσκολα, πριν αλωθεί η πόλη 
 οι Τούρκοι την Κατάβολο δικό τους περιβόλι, 
 την κάνανε και ρήµαξαν ότι ορθό στεκόταν 
 πόλεις, χωριά και οικισµοί ερείπια απλωνόταν, 
 την Κίο την εκάψανε, της ‘σκαψαν τα θεµέλια 
 κι οι κάτοικοί της νιώσανε του κόσµου την συντέλεια, 
 πάνω στο Αργανθώνειο 211 το όρος σκορπιστήκαν 
4230 ανήµποροι κι αδύναµοι σε σπήλαια κλειστήκαν, 
 σαν τα αγρίµια ζούσανε κυνηγηµένοι όλοι 

                                                 
211 Το Αργανθώνειο όρος βρίσκεται βόρεια της Κίου και καταλήγει στο Ποσείδιο ακρωτήριο, όπου ήταν 
κτισµένο το ιερό του θεού Ποσειδώνα. Η πόλη ∆ρέπανο είναι η γενέτειρα της αγίας Ελένης, και ονοµά-
στηκε αργότερα από το Μεγάλο Κωνσταντίνο Ελενόπολις. Σήµερα υπάρχει εκεί η Γιάλοβα. Στο Αργαν-
θώνειο όρος υπάρχει σπήλαιο µε πολύ διακοσµητικούς σταλακτίτες. 
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 αποδιωγµένοι µακριά απ’ τη γλυκιά τους πόλη. 
 Πολύς καιρός επέρασε µέχρι να κατορθώσουν 
 στην πόλη τους να ξαναρθούν, τα σπίτια να ορθώσουν, 
 π’ ανάκατα εκείτονταν, καµένα, µαυρισµένα 
 και εκκλησιές ερείπια ντουβάρια γκρεµισµένα. 
 Στα καστρινά γυρίσανε µετά από τρία χρόνια 
 και νιώσανε σαν Έλληνες µεγάλη καταφρόνια,212 
 όλοι εµαζευτήκανε γύρ’ απ’ τη Θεοµάνα 
4240 και νιώσανε την Παναγιά προστάτιδα και µάνα, 
 ‘στησαν την Παζαριώτισσα νιώθοντας προστασία 
 ζωή καινούρια άρχισαν, δεν άνοιξαν σχολεία, 
 οι φόροι τους αβάσταχτοι τους διώχνουνε και φεύγουν 
 και πάλι πάνω στα βουνά µε λύπη καταφεύγουν, 
 τους κλέβουνε τ’ αγόρια τους, αρπάζανε κορίτσια 
 µ’ άτιµο παιδοµάζωµα και Τούρκικα καπρίτσια, 
 Ελληνικά δεν οµιλούν κι η φτώχια βασιλεύει 
 κι ο Κιώτης απ’ τη θάλασσα λίγο ψωµί γυρεύει, 
 δέχεται την ατίµωση και Τούρκικα µαθαίνει 
4250 κυνηγηµένος στην Τουρκιά την άνοιξη γυρεύει, 
 γίνεται όµως ναυπηγός, σκαριά καινούρια στήνει 
 κι έτσι αθόρυβα κι απλά την φτώχια την αφήνει. 
 Η Βιθυνία έπεσε στα Τούρκικα τα χέρια 
 κι ένιωσε ο Έλληνας τα κοφτερά µαχαίρια, 
 το βούρδουλα στο σώµα του, το σκότος στην ψυχή του, 
 εις το κορµί ατίµωση, να φεύγει η ζωή του, 
 να µην αξίζει τίποτε στο Τούρκικο µιλέτι 
 να καταντήσει µηχανή που δίνει στο δοβλέτι, 
 παιδιά, κορίτσια κι αγαθά, µες στη σκλαβιά δεµένος 
4260 ωσάν τα ζώα άλαλος και πάντοτε σκυµµένος. 
 Όπου σταθεί κι όπου βρεθεί ο Έλληνας θα νιώσει 
 ότι ο ήλιος που θα βγει µια µέρα θα του δώσει 
 την ευκαιρία που ζητά που όµως δε ζυγώνει 
 αυτό που λείπει απ’ την ψυχή, αυτό που τον πλακώνει 
 να το τινάξει µακριά, να φύγει απ’ το κορµί του 
 το γιαταγάνι της Τουρκιάς που κόβει τη ζωή του 
 κι έχει στοµώσει απ’ τa κορµιά που έχει κρεουργήσει  

                                                 
212 καταφρόνια = περιφρόνηση, έλλειψη υπόληψης 
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 χίλια κοµµάτια να γενεί κι απ’ τη χεριά να σβήσει, 
 να λιώσει µέσα στη φωτιά τίποτα να µη µείνει 
4270 από τη βαρβαρότητα που βία µόνο δίνει. 
 Οι πικραµένοι Έλληνες σ΄ όλη τη Βιθυνία  
 ψάχνουνε κάπου να πιαστούν να νιώσουν τα ηνία, 
 κάποιου µπροστάρη ή αρχηγού που θα τους οδηγήσει 
 στο µονοπάτι της σκλαβιάς όπου και θα κρατήσει, 
 τ’ ανόθευτο για τη γενιά, το καθαρό του γένους 
 το φάρµακο για τις πληγές και για τους χτυπηµένους, 
 παρηγοριά και στήριγµα σ’ όλα τα βήµατά τους 
 στα γράµµατα, στη µόρφωση, στη λύπη, στη χαρά τους. 
 Αυτός λοιπόν ο αρχηγός χωρίς την αρχηγία 
4280 είναι η πίστη στο θεό, είναι η εκκλησία, 
 έτσι λοιπόν µαζεύονται γύρω από επισκόπους 
 από δεσπότες και ιερείς σ’ όλους τους γύρω τόπους, 
 τους κυνηγάει η Τουρκιά οι εκκλησίες κλείνουν 
 όµως αυτοί µαζεύονται την πίστη δεν αφήνουν, 
 κάνουν τα σπίτια εκκλησιές και τις σπηλιές ξωκλήσια 
 το δάκρυ κάνουν αγιασµό κι απ’ τα µικρά µελίσσια, 
 παίρνουν κερί κι ανάβουνε στη θεία λειτουργία 
 ν’ ακούσουν το ευαγγέλιο να νιώσουν την πορεία, 
 του θεανθρώπου βήµατα µέχρι τη σταύρωσή του 
4290 και την τριήµερη ταφή και την ανάστασή του, 
 θαύµατα και παραβολές, αγάπη και λατρεία 
 ανάκατα µε προσβολές κυνήγι κι αγωνία, 
 ανάκατα µε το διωγµό όπου το αίµα στάζει 
 που για την πίστη του Ισλάµ τον άπιστο σφαγιάζει. 
 Στην Προύσα η Μητρόπολη, δραστήρια και µόνη 
 είναι αυτή όπου κρατεί του γένους το τιµόνι, 
 τα δεκατρία της χωριά ολούθε απλωµένα 
 στο άρµα του Ελληνισµού είναι σφιχτοδεµένα, 
 καθένα µε τον τρόπο του τις ρίζες του κρατάει 
4300 και το κυνήγι της Τουρκιάς που τόσο τυραννάει, 
 το ξεπερνάνε δύσκολα µε τίµηµα µεγάλο 
 δέχονταν τα χτυπήµατα, το ένα και το άλλο. 
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 Τα δεκατρία τα χωριά213 τηρούνε τις συνήθειες 
 τα ήθη και τα έθιµα, παράδοση κι αλήθειες, 
 όλα µαζί πορεύονται, µαζί σφιχτοδεµένα 
 στο άρµα της Μητρόπολης και πάντα ενωµένα, 
 ορδές και µίση και σφαγές αντέχουν και κρατάνε 
 την πίστη, τον Ελληνισµό αγόγγυστα και πάνε, 
 και το πληρώνουν ακριβά µε γιάγµα και ληστείες 
4310 µε τη δεκάτη, µ’ αρπαγές και µε λεηλασίες, 
 κόλαση είναι η ζωή κι ο Τούρκος την αρπάζει 
 τη διαφεντεύει και θαρρεί πως την εξουσιάζει, 
 όµως ο Έλληνας κρυφά και όπου το µπορέσει 
 κάνει εκείνο που ποθεί, εκείνο που αρέσει, 

                                                 
213 Μητρόπολη Προύσας: Ο χριστιανισµός διαδόθηκε νωρίς στην Προύσα όπως και σε ολόκληρη τη 
Βιθυνία. Η Επισκοπή Προύσας (ή Θεουπόλεως όπως αλλιώς προσαγορεύονταν) από τον Γ΄ αιώνα υπά-
γεται στη Μητρόπολη Νικοµηδείας και καταλαµβάνει την 1η θέση µεταξύ των Επισκοπών της. Κατά τα 
τέλη του 11ου αιώνα προήχθη σε Μητρόπολη. Τον 14ο αιώνα η Μητρόπολη Προύσας προήχθη στην 20η 
θέση µεταξύ των Μητροπόλεων του Οικουµενικού Πατριαρχείου ενώ τον 16ο αιώνα προήχθη στην 14η 
θέση. Στο Συνταγµάτιο του Χρυσάνθου Ιεροσολύµων καταλαµβάνει τη 13η θέση, στο Συνταγµάτιο του 
1855 τη 14η και στα Συνταγµάτια του 1896 και 1901 τη 13η. 
Στις αρχές του 20ου αιώνα η Μητρόπολη Προύσας περιλάµβανε τους κατωτέρω οικισµούς: 
α) Προύσα (Bursa) 
β) ∆εµιρδέσι (Demirtaş) 
γ) Κελεσέν ή Καλασάνι (İsmetiye)  
δ) Παλλαδάρι ή Πελλαδάρι (Filadar) 
ε) Πλατύανος ή Πλατύαινος (Yunuseli)  
στ) Τεπετζίκι από τη σηµερινή Επαρχία Osmangazi (Οσµάν Γαζή) του Νοµού Bursa (Προύσας) 
ζ) Σουσουρλούκι (Kale Mh.) από τη σηµερινή Επαρχία Kestel (Κεστέλ) του Νοµού Bursa (Προύσας) 
η) Μουδανιά ή Μύρλεια (Mudanya) 
θ) Αρβανιτοχώρι (Yildiztepe) 
ι) Μεσαίπολη ή Μυσόπολη (Aydinpinar)  
ια) Νεοχώριο ή Νεοχωράκι (Güzelyali) 
ιβ) Συγή (Kumyaka) 
ιγ) Τρίγλια (Zeytinbaği) από τη σηµερινή Επαρχία Mudanya (Μυρλείας) του Νοµού Bursa (Προύσας) 
ιδ) Ελιγµοί ή Ελεγµοί (Απάµεια, Kurşunlu) από τη σηµερινή Επαρχία Gemlik (Κίου) του Νοµού Bursa 
(Προύσας). 
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 και στο κυνήγι το βαρύ, στην άτιµη την ώρα 
 εκεί που όλα πέφτουνε επάνω του σαν µπόρα, 
 αυτός κρατάει στην ψυχή και µέσα του βαθιά του 
 την πίστη την ακλόνητη που ‘ναι παρηγοριά του, 
 τι µέσα στους Οθωµανούς πρέπει να το αντέχεις 
4320 το άγριο κυνηγητό κι ακόµα να προσέχεις, 
 πούθε θα σου ‘ρθει το κακό ή πως θα προσπεράσει 
 που θα σου κάνει τη ζηµιά και τι θα σε κεράσει. 
 Στην Προύσα η µητρόπολη214 τα µαύρα εκείνα χρόνια 
 περνούσε άσχηµες στιγµές γεµάτες καταφρόνια, 
 όλα τις τα αρπάξανε κτίρια κι εκκλησίες 
 τζαµιά τα µετατρέψανε, τα ‘καναν κατοικίες, 
 οι µιναρέδες χτίστηκαν εκεί που οι καµπάνες 
 µε τη γλυκιά τους τη λαλιά φωνάζανε τις µάνες, 
 να ‘ρθουν µε τα παιδόπουλα σεµνά να κοινωνήσουν 
4330 και την ψυχή τους στο θεό µ’ αγάπη ν’ αναστήσουν, 
 παρολαυτά τις εκκλησιές ολάνοιχτες κρατούσαν  
 στην ένδεια, στη φτώχια τους, µε κόπο προχωρούσαν 
 στο δρόµο αυτόν τον δύσκολο γιοµάτο µε παγίδες 
 µε θάνατο, µε οιµωγές, όµως και µε ελπίδες, 
 ότι θα ‘ρθει το αύριο χαρούµενο, καινούριο 
 µε λευτεριά, µε ανασασµό, µε άνεµο πιο ούριο, 
 και θα σταθούν στα πόδια τους ανθρώπινα να ζούνε 
 στις πόλεις τους και στα χωριά κι όπου κατοικούνε, 
 ν’ ανοίξουν τα σχολεία τους ν’ ανοίξουν εκκλησίες 

                                                 
214 Στις 6 Απριλίου του 1326, η Προύσα κατακτήθηκε από τους Οθωµανούς και αναδείχθηκε σε πρω-
τεύουσα του κράτους τους. H µητρόπολη Προύσας επιβίωσε σε κατάσταση πενίας ενώ οι ευαγείς οίκοι 
της πόλης µεταφιερώθηκαν στο Ισλάµ. Αδιευκρίνιστη παραµένει η θέση της στην εκκλησιαστική διοίκη-
ση, ενδεχοµένως συσχετίστηκε κατά κάποιο τρόπο µε την έδρα της Βιζύης, τουλάχιστον κατά το έτος 
1327. Εντούτοις εφόσον µεταξύ των ετών 1379 και 1386 ο µητροπολίτης Προύσας ανέλαβε να καλύψει 
τα έξοδα του µητροπολίτη Bάρνας, που είχε εκδιωχθεί από την έδρα του, θεωρείται ότι πολύ νωρίς η 
εκκλησιαστική έδρα της Προύσας ανέκαµψε, πιθανόν και εξαιτίας της γειτνίασης µε την Κωνσταντινού-
πολη. Μάλιστα η πληροφορία αξιολογείται ως ασφαλής ένδειξη για τη σχετική ευµάρεια της µητροπόλε-
ως Προύσας σε σύγκριση µε τη µητρόπολη Νικαίας, εφόσον ο Προύσας αντικατέστησε τον Νικαίας, που 
είχε αρχικά επωµιστεί τα έξοδα αυτά. Το έτος 1386, ο µητροπολίτης Προύσας εµφανίζεται ως έξαρχος 
της µητρόπολης του Kοτυαίου (Κοτύαιο = Κιουτάχεια, πόλη νοτιοδυτικά του Εσκή Σεχίρ), είχε άρα τη 
δυνατότητα να ταξιδεύει για να ασκεί εποπτεία εκτός έδρας ή και για να αντιπροσωπεύει άλλες έδρες. 
Στη συνέχεια, από τον 15ο αι. και εξής, η µητρόπολη Προύσας εισήλθε σε περίοδο ακµής. 
Οι δυνατότητες συντήρησης της µητρόπολης βασίζονταν όχι µόνο στην αριθµητικά περιορισµένη και 
εύπορη ορθόδοξη κοινότητα της πόλης, αλλά και στο υπολογίσιµο χριστιανικό στοιχείο της περιφέρειας, 
όσο και αν αυτή δεν ήταν εκτεταµένη.  



Το Πελλαδάρι στους αιώνες              195 

4340 να µην τους πνίγουν οι διωγµοί κι όλες οι αδικίες, 
 ελεύθεροι να περπατούν κανείς να µην τους βρίζει 
 να είναι άνθρωποι κι αυτοί ως ο θεός ορίζει. 
 Μα που να βρεις το δίκιο σου, σε ποιον να ακουµπήσεις 
 που να ζητήσεις στήριγµα βοήθεια να ζητήσεις, 
 ο µαύρος χάρος του Ισλάµ θερίζει µε δρεπάνια 
 κόβει κεφάλια χριστιανών σαν τρυφερά ρεπάνια, 
 τρέχουν ποτάµια αίµατα και όλα διαλυµένα 
 τα σπίτια τα Ελληνικά, καµένα, ρηµαγµένα, 
 κλαίει η µάνα το παιδί κι αυτό για τους γονείς του  
4350 ο άντρας τη γυναίκα του κι όλους τους συγγενείς του, 
 όµως αντέχει και κρατεί και εκκλησίες χτίζει 
 της Προύσας η Μητρόπολη βοήθειες χαρίζει, 
 παίρνει τα πάνω της γιατί και µοναστήρια215 έχει 
 π’ όλα µαζί την βοηθούν και δύναµη κατέχει, 
 να βοηθά τον Έλληνα, κουράγιο να τον δίνει 
 στου βάρβαρου το χαλασµό και στης Τουρκιάς τη δίνη, 
 που ‘ρθε σαν αστροπέλεκο και έπεσε στο κεφάλι 
 και γέµισε τον Έλληνα µε βάσανα και ζάλη. 
 Στην Τρίγλεια δυο χτιστήκανε στους Ελιγµούς το άλλο 
4360 στο Πελλαδάρι στέκεται το τέταρτο µεγάλο 

                                                 
215 Η περίοδος του 14ου και των αρχών του 15ου αιώνα αποτελεί φάση κρίσης και αστάθειας για τη 
µητρόπολη Προύσας, όπως και για τις περισσότερες άλλες εκκλησιαστικές διοικήσεις του µικρασιατικού 
χώρου, λόγω των δυσχερειών από τη µακρόχρονη πίεση που προηγήθηκε της κατάκτησης της πόλης 
(1326) και, στη συνέχεια, λόγω των δυσµενών συνεπειών της ίδιας της κατάκτησης. Συνοδικά έγγραφα 
του 1315 αποκαλύπτουν ότι υπήρχε τότε µητροπολίτης Προύσας που ήταν παρών στις συνεδριάσεις 
της Ιεράς Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό δε σήµαινε συστηµατική απουσία από την έδρα του, 
αφού η σχετική εγγύτητα µε την Κωνσταντινούπολη επέτρεπε να παρευρίσκεται σε συνεδριάσεις της 
Ιεράς Συνόδου χωρίς παράλληλη εγκατάλειψη των ποιµαντορικών καθηκόντων του µητροπολίτη στο 
χώρο αρµοδιότητάς του. Το δεδοµένο αυτό αποτελούσε ιδιαίτερο πλεονέκτηµα για τους αρχιερείς των 
βιθυνικών µητροπόλεων, όπως φάνηκε καθαρά και το 18ο αιώνα µε την καθιέρωση του θεσµού του 
γεροντισµού. 
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες του Gerlach από το έτος 1576, το ορθόδοξο στοιχείο που κατοικούσε 
στην Προύσα ήταν στις συνοικίες Καγιά-Μπασί και Ντεµίρ-Καπού, διέθετε µία µόνο εκκλησία που λει-
τουργούσε, το µητροπολιτικό τότε ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου και ο οίκος του µητροπολίτη. Το 
µητροπολίτη επικουρούσαν τρεις ακόµη ιερείς, ενώ υπήρχε και άλλος ένας ναός, του Αγίου Νικολάου, 
που δεν τον λειτουργούσαν συχνά. Η κοινότητα της Προύσας άρχισε να αποκτά και άλλους ναούς από 
το 1642, µε αποτέλεσµα να καθιερωθεί ως µητροπολιτικός ναός από τα µέσα του 17ου αιώνα ο ναός 
του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στη συνοικία Μπαλίκ-Παζάρ (ψαραγορά). Εκεί συγκεντρώθηκε τότε 
κυρίως ο ορθόδοξος πληθυσµός, ενώ ο ναός διατήρησε αυτή τη χρήση ως το 1923. Τη σηµασία της 
περιφέρειας της Προύσας για το Οικουµενικό Πατριαρχείο τονίζει και η ύπαρξη τεσσάρων σταυροπηγι-
ακών µονών στα όρια της, των µονών Μηδικίου και Πελεκητής στην Τρίγλεια, Αγίου Αβερκίου στους 
Ελεγµούς και Αγίου Γεωργίου του Καριγού στο Πελλαδάρι. 
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 οικήµατα µε ιερά, µεγάλα µοναστήρια 
 κτίσµατα άλλων εποχών που έχουν βαφτιστήρια 
 τον τρόπο που φτιαχτήκανε, τον τόπο όπου στέκουν 
 τα κύµατα που τα κτυπούν, τον ουρανό που βλέπουν. 
 Από τα χέρια των πιστών µε θεϊκά εργαλεία 
 οι πέτρες όλες στήθηκαν µε θεία µαεστρία, 
 και ‘κλεισαν στα λιθόχτιστα ναούς και εξωκλήσια, 
 καθολικά, καµπαναριά ψηλά σαν κυπαρίσσια, 
 κελιά γεµάτα προσευχές, γεµάτα ικεσίες 
4370 για τη βοήθεια του θεού και για τις εκκλησίες, 
 που βοηθάνε τους πιστούς κι όσο µπορούν στηρίζουν 
 όταν το µίσος της Τουρκιάς µε τρόµο αντικρίζουν. 
 Τα µοναστήρια του Θεού της πίστης τα θηκάρια 
 στύλοι του Έλληνα πιστού, αγάπης αγκωνάρια 
 χώροι γαλήνης, γιατρειάς, στέγη κυνηγηµένων 
 βουβού χαµόγελου ζωής σε χείλια πικραµένων, 
 στέκουν εκεί στους τόπους τους εκατοντάδες χρόνια    
 να τα κτυπάνε οι ορδές, η µαύρη καταφρόνια, 
 το αίµα να τρέχει των πιστών µε κοφτερά µαχαίρια 
4380 που τα κρατάει το Ισλάµ σε µατωµένα χέρια. 
 Σε βράχο216 που πελέκησε η θέληση τ’ ανθρώπου   

                                                 
216 Η µονή Πελεκητής ήταν αφιερωµένη στον Αγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Ιδρύθηκε το έτος 709 επί 
Αυτοκράτορα Ιουστινιανού Β΄ άγνωστο από ποιόν. Κτισµένη πάνω σε βράχο "εκκοπείσα" και "πελεκη-
θείσα" όπως αναφέρει ο Τρύφων Ευαγγελίδης, είχε θαυµάσια θέα τον Κιανό κόλπο, τη νήσο Βέσβικο ή 
Καλόλιµνο και το Αργαθώνιο Όρος. Είχε κτιστεί έξω από το Βρύλειο και απέχει από την σηµερινή Τρί-
γλεια περίπου 5 χιλιόµετρα .  
Περιβάλλονταν από πανύψηλα πεύκα, πλατάνια, λεύκες. Η ωραία τοποθεσία στην οποία βρίσκονταν και 
το υγιεινότατο κλίµα της περιοχής εκείνης προσείλκυε από τους Βυζαντινούς χρόνους, πλήθος προ-
σκυνητών και ατόµων που έπασχαν από διάφορες ασθένειες. Η µονή είχε τρεις ναούς. Καταστράφηκε 
επί Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Κοπρωνύµου όταν ήταν ηγούµενος ο Όσιος Θεοστήρικτος αλλά 
επανασυστήθηκε και λειτούργησε γρήγορα. Πληροφορίες έχουµε από διάφορα πατριαρχικά σιγίλια. 
Η µονή Μηδικίου βρίσκεται στην έξοδο της κωµόπολης Τρίγλειας, αριστερά του δρόµου που οδηγεί 
προς τα χωριά Γιαλί Τσιφλίκι, Βελετλέρ κ.α., απέναντι από το νεκροταφείο που ανήγειρε ο Άγιος Χρυ-
σόστοµος Σµύρνης. Ήταν γνωστή ως "Μονή των Πατέρων" και ιδρύθηκε το 780. Υπέστη επιθέσεις 
από τους Φράγκους Σταυροφόρους κατά τον 12ο αιώνα και από τους Τούρκους κατά τον 14ο και 15ο 
αιώνα. Είναι κτισµένη µέσα σε µια κατάφυτη κοιλάδα µεταξύ του λόφου των «Μικρών Αλωνιών». Από 
το παλιό µοναστηριακό συγκρότηµα σώζεται η εξωτερική περίφραξη, η παλιά πορτάρα και πάνω απ’ 
αυτήν µια µαρµάρινη πλάκα όπου υπάρχει µισοσβησµένο το όνοµα του Μοναστηριού. Στ’ αριστερά όπως 
µπαίνεις σώζεται ένα παλιό µοναστηριακό κτίριο που λειτουργεί ως πτηνοτροφείο. Ο Όσιος Νικηφόρος 
έζησε στα χρόνια των εικονοµάχων. Το 780 έγινε δεκτός στη µονή Ηρακλείου στην Κίο της Βιθυνίας, 
όπου αφοσιώθηκε στον ασκητικό βίο και αργότερα εκάρη µοναχός. Στη συνέχεια, έπειτα από παρότρυν-
ση του Ιωσήφ, ηγούµενου της µονής, µετέβη σε προάστειο στα δυτικά του οικισµού Κατάβολο, όπου 
διέθετε οικογενειακά κτήµατα, µε σκοπό να ενισχύσει στην περιοχή αυτή το µοναστικό βίο. Εκεί ο Νι-
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 σε πέτρα που την σκάψανε και κόπηκε επιτόπου, 
 κτίστηκε η Πελεκητή στου Βρύλειου τα µέρη 
 στης Τρίγλειας τα περίχωρα χωρίς κανείς να ξέρει, 
 ποιος έκανε την πρώτη αρχή, το µέρος ποιος το βρήκε 
 στις εκκλησιές που κτίστηκαν πρώτος παπάς ποιος µπήκε, 
 έβλεπε θάλασσα και φως, όλη την Προποντίδα 
 το όρος Αργανθώνειο κι ήταν κρυφή ελπίδα, 
 για κάθε πάσχοντα άνθρωπο που γύρευε να γειάνει 
4390 απ΄ τις αρρώστιες τις κακιές, τους πόνους να γλυκάνει 
 που βασανίζαν τα κορµιά και τις ψυχές λυγούσαν 
 µαζί µε όλες τις πληγές που οι Τούρκοι εγεννούσαν. 
 Του Μηδικίου η µονή στην Τρίγλεια ‘ναι χτισµένη 
 είναι σχεδόν στα νότια και µε τον τόπο δένει, 
 σ’  ένα µετόχι που ήταν ‘κει απ’ άλλο µοναστήρι 
 ‘κει που ο Νικήτας έπινε της πίστης το ποτήρι, 
 τι έγινε ηγούµενος µετά τον Νικηφόρο 

                                                                                                                         
κηφόρος ανήγειρε µονή αφιερωµένη στη Θεοτόκο, όπου σύντοµα έγιναν δεκτοί αρκετοί µοναχοί. Ο χώ-
ρος που είχε στη διάθεσή της η µοναστική κοινότητα δεν επαρκούσε και ο Νικηφόρος αγόρασε έκταση 
στη θέση Μηδίκη, κοντά στην Τρίγλεια της Βιθυνίας, όπου και έχτισε µονή αφιερωµένη στον άγιο Σέρ-
γιο. Το 814 επί Λέοντος Ε' του Αρµενίου, εξορίστηκε από το µοναστήρι του, διότι ήταν προσκυνητής 
των αγίων εικόνων. Τελικά, µετά από πολλές κακουχίες και ταλαιπωρίες, κλείστηκε µέσα σε µια σκο-
τεινή φυλακή, οπού και απεβίωσε. Μετά την κοίµηση του Οσίου Νικηφόρου, ηγούµενος της µονής Μηδι-
κίου εξελέγη ο Όσιος Νικήτας ο Οµολογητής (τιµάται 3 Απριλίου). 
Από την µονή του Αγίου Αβερκίου των Ελιγµών σήµερα σώζεται µόνο το Καθολικό της Μονής, κτίσµα 
κοµνήνειας εποχής, 9ου αιώνος µ. Χ. που στέκεται µοναχικό δίπλα στα νερά του Μαρµαρά αφουγκραζό-
µενο τους παφλασµούς των κυµάτων αλλά και τις προσευχές των ανθρώπων που πια δεν εκκλησιάζο-
νται κάτω από τους θόλους του. Πολλοί πίστευαν ότι στη θέση της εκκλησίας του Αγίου Αβερκίου υ-
πήρχε παλιότερα η µονή Ηλίου Βωµοί ή Ελεοβωµητών ή Ελεοβώµων, από την οποία πήρε το όνοµά του 
και το χωριό. Σύµφωνα µε την παράδοση, στη σηµερινή θέση των Ελιγµών υπήρχε παλαιότερα µια αρ-
χαία πόλη, η οποία είχε ως προάσπισµα το Πελλαδάρι, που ήταν κτισµένο στην κορυφή του βουνού. Το 
γεγονός αυτό αποδείκνυε η ύπαρξη παλαιών επιγραφών, κτισµάτων, τειχών, υπονόµων, που υπήρχαν 
διάσπαρτοι στην ευρύτερη περιοχή. Σε µία από αυτές τις επιγραφές, που βρίσκεται στη Βιέννη, αναφέ-
ρεται τα κάτωθι: “∆ιογένης ∆ιογένους Ελεκοσµίων”. Ο ιστορικός Τρύφων Ευαγγελίδης αναφέρει ότι η 
επιγραφή αυτή φανερώνει ότι στη σηµερινή τοποθεσία του χωριού υπήρχε µια πόλη, της οποίας η αρχι-
κή ονοµασία ήταν “Ελεκοσµοί”, που µε την πάροδο των χρόνων µετατράπηκε σε “Ελιγµοί”. 
Η µονή του Αγίου Γεωργίου του Καριγού στο Πελλαδάρι ήταν χτισµένη ανατολικά του χωριού εκεί που 
σήµερα είναι το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο τέµενος του χωριού Gundogdu. ∆εν γνωρίζουµε 
πότε και από ποιόν κτίστηκε. Η µονή πρέπει να καταστράφηκε, (ίσως το 1300) και οι κάτοικοι του Πε-
λαδαρίου ανήγειραν στο χώρο της το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου που σώζονταν µέχρι το 2004 µαζί µε 
µια αγροικία του Ηρακλή Χαραµή στο ίδιο περίπου χώρο. Είναι τα µόνα κτίρια που σώζονται από το 
Πελλαδάρι που κάηκε από τους Τσέτες και τους χωρικούς Τούρκους των γύρω χωριών στις 3 τα ξη-
µερώµατα της 30-Αυγούστου-1922, για να µην δει ο Τούρκικος στρατός που ήρθε τα\αργά το απόγευµα 
της 30-8-1922 τη λεηλασία του Πελλαδαρίου από τους Τσέτες και τους Τούρκους χωρικούς των γύρω 
από το Πελλαδάρι χωριών. 
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 που πλήρωσε στη φυλακή της πίστης του το φόρο. 
 Το µοναστήρι ύψωνε στους ουρανούς τα θεία 
4400 κι ανέβαζε τους πληθυσµούς σ’ όλα τα µεγαλεία, 
 γιορτές του κόσµου, προσευχές και άγιες λειτουργίες 
 γεµίζανε τα στήθια τους σαν ‘καναν λιτανείες 
 και ευλογούσαν τον θεό που χάριζε σε όλους 
 ανάταση για την ψυχή προς τους ουράνιους θόλους, 
 ασπίδα που προστάτευε από διωγµούς και µίση 
 από τον Τούρκο κυνηγό που ‘θελε να λυγίσει, 
 ότι λεβέντικο έβγαζε του Έλληνα το θάρρος 
 και να τον βάλει στο ζυγό, να του φορτώσει βάρος 
 υποταγµένο στη σκλαβιά να τον κρατά συνέχεια 
4410 και να τον έχει µίζερο και µέσα στην ανέχεια. 
 Το µοναστήρι τ’ Αη Γιωργιού στις Πλάκες217 το ‘χαν κτίσει 
 και µ’ αναθήµατα πολλά το είχανε γεµίσει, 
 το κάστρο ‘χε στην πλάτη του, δεξιά είχε την Προύσα 
 κι αριστερά του έλαµπαν της θάλασσας τα λούσα, 
 µπροστά του η ανατολή, ο ήλιος το χαϊδεύει  
 ταξιδευτής από την Κιό ανάπαυση γυρεύει, 
 κάτω από τα δέντρα του στους ίσκιους ξαποστάζει 
 το µεγαλείο του θεού στην εκκλησιά κοιτάζει, 
 µια εκκλησιά πανέµορφη του Αη Γιώργη η χάρη 
4420 όπου µπροστά της κείτονταν όλο το Πελλαδάρι, 
 οι Ταξιάρχες ‘πο ψηλά το βλέπουν αδελφό τους 
 το βοηθούν στα δύσκολα και στέκουν στο πλευρό τους, 
 όµως σαν έφθασ’ η στιγµή και οι Τούρκοι το κυκλώσαν 
 τα µολυσµένα χέρια τους επάνω του τ’ απλώσαν, 
 γιατί πέντε καλόγεροι δεν µπόρεσαν ν’ αντέξουν 
 και τις ζωές τους δώσανε για να το προστατέψουν, 

                                                 
217 Πλάκες = τοποθεσία στο Πελλαδάρι που βρίσκονταν ανατολικά του χωριού εκεί που χτίστηκε το 
Τούρκικο χωριό Gundogdu το 1926, για να φιλοξενήσει µουσουλµάνους πρόσφυγες από την Ελλάδα, 
µετά την ανταλλαγή των πληθυσµών του 1924. Το µοναστήρι, (από όσες πληροφορίες µπόρεσα να συλ-
λέξω) καταστράφηκε από τους τούρκους  πιθανόν το 1340 λίγο µετά την κατάληψη της Προύσας από 
τον σουλτάνο Ορχάν και λίγο πριν την κατάληψη της Κίου. Στον τόπο που ήτανε χτισµένο το µοναστήρι 
αργότερα οι Πελαδαρινοί χτίσανε ένα ξωκλήσι προς τιµή του Αγίου Γεωργίου, Το ξωκλήσι αυτό σώζο-
νταν µέχρι το 2004 και βρίσκονταν στο χώρο του τεµένους του χωριού Gundogdu. Στον ίδιο χώρο οι 
Πελαδαρικοί ανακάλυψαν τον τάφο του Ανίβα. Στον τάφο του, σύµφωνα µε µαρτυρίες κατοίκων του 
Πελαδαρίου, βρέθηκαν διάφορα αντικείµενα που φυλάσσονταν στο κτίριο του παρθεναγωγείου του χω-
ριού. ∆υστυχώς χαθήκανε µε την αποχώρηση των Πελαδαρινών στις 27-08-1922 και την καταστροφή 
του Πελαδαρίου από φωτιά στις 30-08-1922 
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 αφού το λεηλάτησαν, µ’ αυτό οι Τούρκοι ζούσαν 
 φωτιά ολούθε έβαλαν, κοίταζαν και γελούσαν, 
 πέτρα στην πέτρα κάηκε σκόρπισε στον αγέρα 
4430 και οι καπνοί του φτάσανε στον Όλυµπο και πέρα,  
 η µόνη του βοήθεια που µπόρεσε να δώσει 
 έκανε τον ταλαίπωρο Έλληνα να πεισµώσει, 
 και να ζητά εκδίκηση για όλα που τραβούσε 
 µε ένα θάρρος άγνωστο όλο µπροστά κοιτούσε, 
 τις αντοχές του αύξανε σε άνισους αγώνες 
 αγώνες για την ύπαρξη, το µέλλον στους αιώνες.   
 Περνούν τα χρόνια, η σκλαβιά αβάσταχτη κρατάει 
 και όλη η Κατάβολος πονάει, µαρτυράει, 
 σφίγγει την Πόλη ο εχθρός, µαύρο σκοτάδι απλώθει 
4440 µπαίνει µέσα στα τείχη της κι η πόλη µας αλώθει, 
 λεηλασίες ξεκινούν, λεπίδια και µαχαίρια 
 και όλα τα Ελληνικά τώρα αλλάζουν χέρια, 
 µαύρη µαυρίλα απλώνεται, ο ήλιος σκοτεινιάζει 
 και η ψυχή του άνθρωπου γεµίζει µε µαράζι, 
 γιατί θεέ µου το κακό στον κόσµο να υπάρχει 
 γιατί το σκότος το βαθύ πάνω στο φως να άρχει; 
 γιατί η πίκρα να πατά τη γλύκα στο κεφάλι 
 γιατί ο νους να σταµατά απ’ την πολλή τη ζάλη; 
 γιατί το χείλι το σφικτό να τρέµει να µατώνει 
4450 γιατί ο φόβος την ψυχή σαν µέγγενη να ζώνει; 
 γιατί το µάτι ανήµπορο οληµερίς να κλαίει 
 γιατί το δάκρυ να κυλά τα µάγουλα να καίει; 
 γιατί η σκέψη να λυγά γιατί να παραπαίει 
 γιατί να καταστρέφονται απ’ τη σκλαβιά οι νέοι; 
 γιατί οι κόρες να πονούν κλεισµένες στα χαρέµια 
 γιατί ο λαός να άγεται σαν ζωντανό µε γκέµια; 
 Έπεσ’ η βασιλεύουσα απλώθηκε σκοτάδι 
 τα πάντα βασιλέψανε τα σκέπασε το βράδυ, 
 τέτοια φριχτή καταστροφή στον κόσµο δεν εγράφη 
4460 δεν την χωρά ο λογισµός, δεν την χωρούν οι τάφοι, 
 η ιστορία δεν µπορεί τέτοιο κακό να γράψει 
 ούτε την αγριότητα του Τούρκου να διαγράψει, 
 δεν γίνεται τον θάνατο στις νίκες να τον βάλουν 
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 ούτε τον εξαπονδρισµό φριχτά να επιβάλουν, 
 δεν γίνεται να σφάζονται λαοί χωρίς αιτίες 
 ούτε και να σουβλίζονται σαν να ‘ναι οβελίες, 
 δεν γίνεται ο άνθρωπος να έχει την αξία 
 ενός λαγού ή πετεινού που πάει στη θυσία. 
 Οι κτηνωδίες της Τουρκιάς και οι γενοκτονίες  
4470 πράξεις παράλογες, ωµές, χωρίς αµφιβολίες, 
 δεν τις χωράει το µυαλό, πια λόγια να τις πούνε, 
 στ’ αρρωστηµένα ένστικτα των Τούρκων µόνο ζούνε, 
 εκεί γεννιούνται κι ύστερα στα χέρια τους πηγαίνουν 
 κι εφαρµογές στον τράχηλο του Έλληνα τους βγαίνουν, 
 σφάζουν γυναίκες και παιδιά τους άντρες τους κρεµάνε 
 κι όλα όσα χρειάζονται για τη ζωή σκορπάνε, 
 άλλ’ απ’ αυτά τ’ αρπάζουνε, άλλ’ απ’αυτά σκορπίζουν 
 τα σπίτια τα αδειάζουνε και τις ζωές µαυρίζουν, 
 απ’ άρχοντας ο Έλληνας γίνεται µαύρος δούλος 
4480 χωρίς γενιά, χωρίς γονιούς, ένας φτυσµένος µούλος, 
 ένα παιχνίδι πια φτηνό που η Τουρκιά κλωτσάει 
 ένα κλαράκι µιας ελιάς π’ ο άνεµος φυσάει, 
 στην παραλία βότσαλο που το κυλά το κύµα 
 µικρό φτερό στον άνεµο χωρίς δικό του βήµα. 
 Έπεσε το θανατικό σ’ όλη τη Βιθυνία 
 και ξεκληρίστηκαν γενιές στου Τούρκου τη µανία, 
 αυτά που τώρα µαρτυρούν καµιά δεν έχουν σχέση 
 µ΄ αυτά που είχαν υποστεί, η Προύσα που ‘χε πέσει, 
 τώρα θρηνεί η Κατάβολος, θρηνεί το Πελλαδάρι218 
4490 σαν τη µανούλα που πονά το πρώτο παλικάρι 

                                                 
218 Στο βιβλίο Castrum Archéologie des espaces agraires méditerranées au Moyen Âge, École 
française de Rome, Casa de Velázquez, 1999, o Christophe Giros δίνει τον χάρτη της σελίδας 190 
και αναφέρει: 
Στη σελίδα 418. Η οχυρωµένη περιοχή του Φιλαντάρ (Filadar στα Τούρκικα, Πελλαδάριον στα Ελληνικά 
όπως αναφέρεται και στον χάρτη), που τοποθετείται δυτικά του σηµερινού χωριού Gűndogdu, συνηγο-
ρεί επίσης στην αδιάκοπη κατοίκηση: η ακρόπολη  προστατεύεται από ένα αρχαίο και µεσαιωνικό προ-
πύργιο αλλά και τα ρωµαϊκά και βυζαντινά κεραµικά  είναι άφθονα.  
Ο Καθηγητής Dr. Joseph Grunzel, Wirtschaftlichen Verhaltnisse des Osmanischen Reiches, 
1903 γράφει: 
Στην περιοχή της Κωνσταντινουπόλεως, δηλαδή στην ακτή του κόλπου της Νικοµήδειας (Izmit), υ-
πάρχει εκτεταµένη καλλιέργεια αµπέλου µε παραγωγή περίπου 21 εκατοµµυρίων οκάδων σταφυλιών, 
που στέλνονται στην πρωτεύουσα. Καλύτερη ποιότητα θεωρείται το σταφύλι τσαούσι του Filadar (Παλ-
λαδαρίου) της περιοχής της Προύσας.  
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 σαν τον πατέρα που ‘χασε από την αγκαλιά του 
 µάνα, πατέρα, σύζυγο και όλα τα παιδιά του, 
 µισούς από τους κάτοικους τους κόψανε τα κεφάλια 
 τους άλλους τους αφήσανε να ζουν µε παρακάλια, 
 όµως πως είναι δυνατό στον κόσµο αυτόν να ζήσεις 
 µε τι καρδιά τον βάρβαρο εχθρό να υπηρετήσεις, 
 πώς να παράγεις τα διπλά, διπλά πώς να δουλεύεις 
 για δυο ανθρώπους να πονάς και ένα να παιδεύεις, 
 έτσι λοιπόν µειώθηκαν στη µέση τα µετάξια 
4500 δεν µεταφέρουνε ελιές τα λάδια µε τ’ αµάξια, 
 σταφύλια δεν παράγονται, τσαούσιa δεν πουλιούνται 
 σπόροι που δεν φυτρώνουνε, στο χώµα δεν γεννιούνται, 
 έτσι οι Τούρκοι σκέφτηκαν άλλους Ρωµιούς να φέρουν 
 στο Πελλαδάρι να σταθούν µαζί να υποφέρουν, 
 συγκέντρωσαν λοιπόν γραικούς, κόσµο πολύ µαζέψαν 
 από Μυστρά, από νησιά, αφού πρώτα τους κλέψαν, 
 πήραν από την Ήπειρο κι από την Κρήτη ακόµα  
 αραίωναν τον πληθυσµό, ‘καναν τους τόπους πτώµα, 
 κεφάλι να µη σηκωθεί, µια φούχτα από ανθρώπους 
4510 δεν θα µπορεί ν’ αγωνιστεί να λευτερώσει τόπους,  
 στης Βιθυνίας τα χωριά σαν ζώα τους σκορπίσαν  
 κουκούλια και ελιόδεντρα να κάνουν τους αφήσαν, 
 έτσι λοιπόν εδέχθηκε το Πελλαδάρι ξένους219 
 ανθρώπους π’ υποφέρανε κι απ’ όλους ξεχασµένους, 
 αυξήθηκαν οι κάτοικοι κι όλοι αδελφωµένοι 
 σκάβουν τη γη και προχωρούν, δεν είναι τώρα ξένοι 
 µένουν στο ίδιο το χωριό, την ίδια γη πατούνε 
 πίνουν το ίδιο το νερό, ίδιο θεό υµνούνε, 
 στην ίδια τώρα εκκλησιά κάνουν την προσευχή τους  
4520 τα ίδια έχουν µυστικά και µια είν’ η ευχή τους, 
 τον ίδιο τον κοινό εχθρό µαζί να πολεµάνε 
 µαζί να αγωνίζονται, τα ίδια να ζητάνε, 

                                                 
219 Στο Πελλαδάρι υπήρχαν τα επίθετα Τσοµάκος, ∆ηµητράκος και Προυσαέας που δηλώνουν σαφή 
Μανιάτικη προέλευση. Επίσης τα επίθετα τα λήγοντα σε –ας έχουν Πελοποννησιακή προέλευση (Ν. 
Μουτσόπουλος, καθηγητής Βυζαντικής Μορφολογίας και Ρυθµολογίας Α.Π.Θ.). Έχω βρει 214 επίθετα 
Πελλαδαρινών και ίσως να υπήρχαν και άλλα που ή χάθηκαν ή αλλοιώθηκαν. Επίσης είχε και πολλά 
θρακιώτικης προέλευσης επίθετα σε –ούδης (Μωρούδης, Νιανιούδης, Πετρούδης, Σταυρακούδης, Ανε-
στούδης, Γαρατούδης, Κουφούλης, Λαλούδης, Μαντζανούδης, Ξενιτούδης, Μοστρούδης κ.ά). 
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 το Πελλαδάρι220 το χωριό να κάνουν πολιτεία 
 να αναστήσουν το ραγιά, να σβήσουν την Τουρκία, 
 πορεύονται όλοι µαζί, το κάστρο οργανώνουν 
 κτίζουν κει µέσα εκκλησιές την πίστη τους ορθώνουν, 
 τα σπίτια µέσα στο χωριό πάλι τα ξαναστήνουν 
 και όλη τους τη δύναµη στον τόπο τους την δίνουν, 
 καινούργιες οικογένειες στεριώνονται και ζούνε221 
4530 και περισσότερα αγαθά µ’ αγάπη αποκτούνε , 
 τα γράµµατα δεν τα ξεχνούν, µαθαίνουνε, διαβάζουν 
 κρυφά οι παπάδες τα σχολειά στις εκκλησιές τους βάζουν, 

                                                 
220 Στον ιστότοπο 
http://asiaminor.ehw.gr/forms/fDataDisplay.aspx?Mode=LemmataSearch&paramid=%u03a0   
αναφέρεται το Παλλαδάρι ως εξής: ΠαλλαδάριΒρισκόταν µεταξύ της Προύσας και του παραθαλάσσιου 
χωριού Ελιγµοί της Προποντίδας, κοντά στα Μουδανιά. Κατά το 14ο αιώνα ανήκε στο βακούφι του 
σουλτάνου Ορχάν (Ο Ορχάν, τουρκ. Orhan Gazi, 1288-1360, ήταν σουλτάνος της Οθωµανικής Αυτο-
κρατορίας). Ο πληθυσµός του οικισµού αποτελούνταν αποκλειστικά από ελληνορθόδοξους, µία εκκλησία 
τους των Ταξιαρχών είχε ηµεροµηνία κτίσεως το 535 µ.Χ. Η βασική παραγωγική δραστηριότητα των 
κατοίκων ήταν η σηροτροφία και δευτερευόντως η ελαιουργία και η αµπελουργία.  Στη συνέχεια, προ-
στέθηκε πληθυσµός που µεταφέρθηκε βίαια από την περιοχή της Πελοποννήσου από τους Τούρκους 
στο νέο τους τόπο, µετά την κατάκτησή της Πελοποννήσου (τον 15ου αιώνα, 1458-1460, δηλαδή µετά 
την κατάκτηση του ∆εσποτάτου του Μοριά). Επίσης Θράκες από την περιοχή των Γανοχωρίων µετοί-
κησαν στο Πελλαδάρι µετά από διώξεις που υπέστησαν από επιδροµές Βουλγάρων. Το Πελλαδάρι προ-
ϋπήρχε και πριν από αυτήν τη µετανάστευση, χωρίς να υπάρχει γραπτή καταγραφή του ονόµατός του. 
Ίσως να έχει σχέση µε την αρχαία Απάµεια που πολλοί ταυτίζουν µε τους Ηλίου Βωµούς (Ελιγµούς). 
(Ν. Μουτσόπουλος, Κ. Βακαλόπουλος, Αρ. Κεσόπουλος, Αλησµόνητες πατρίδες, η φωτοδότρα Μικρά 
Ασία, Τζιαµπίρης-Πυραµίδα Θεσσαλονίκη 1996). 
Το ιδίωµα της Βιθυνιακής ενδοχώρας (Κοντοσόπουλος Γ. Ν., ∆ιάλεκτοι και ιδιώµατα της Νέας 
Ελληνικής, Αθήνα 1994. 
Σελ 114: Γενικά οι Κιώτες είχαν παχύτερη προφορά από τους Ελληνόφωνους άλλων γύρω πόλεων ή 
χωριών, οι οποίοι τους περιέπαιζαν γι’ αυτό, ενώ οι κάτοικοι του κοντινού χωριού Παλλαδάρι, αποτε-
λούσαν το αντικείµενο των σκωµµάτων των κατοίκων της Κίου, επειδή έσερναν κάπως περίεργα τη 
φωνή τους καθώς µιλούσαν. 
Σελ. 115: Ελληνόφωνα χωριά στην περιοχή αυτή ήταν το Παλλαδάρι, το Ντεµίρντεσι, τα Κουβούκλια 
(Gorukle) και η οµάδα των εννέα χωριών της βόρειας όχθης της Απολλωνιάδας λίµνης που µε µια λέξη 
λέγονταν Πιστικοχώρια. Οι Πιστικοχωρίτες (περιλαµβανοµένων και των Παλλαδαρινών), σύµφωνα µε 
τη µαρτυρία ενός παλιού Τούρκου ναυτικού και χαρτογράφου του Πίρι Ρέις, εγκαταστάθηκαν στα χωριά 
αυτά γύρω στο 1500 προερχόµενοι από την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Αιγιοπελαγίτικα νησιά. Οι 
ίδιοι οι Παλλαδαρινοί πίστευαν πως ήρθανε από τη Μάνη και Ήπειρο. Προφέρανε το να σαν α, π.χ. α 
πάµε (να πάµε) και το τ σαν D, π.χ. ήDαν (ήταν), λιχνούσαµέ Dο (το λιχνούσαµε). 
221 Το Παλλαδάριον, ήταν ένα διάσηµο από την αρχαιότητα Ελληνικό χωριό, και ονοµάστηκε από του 
Τούρκους Filadar (Filader, Filedar) από παράφραση του ονόµατός του. Το 14ο αιώνα ήταν βακούφι του 
Σουλτάνου Ορχάν και είχε το 1521, 79 σπίτια σκλάβων Ελλήνων, ενώ το 1573, 193 νοικοκυριά. Οι 
κάτοικοί του πλήρωναν φόρο κεσίµ στην κρατική αποθήκη δηµητριακών. Στο Παλλαδάριο (και Πελλα-
δάριο, Πελλαδάριο, Πελλαδάρι) υπήρχε χριστιανική εκκλησία αφιερωµένη στην Παναγία (Phladarie) και 
ερείπια κάστρου από τη Βυζαντινή περίοδο, βλέπε ιστοσελίδα:  
http://www.bursadakultur.org/antikkent.htm 
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 στήνουν φρουρές, προσέχουνε και ξένος αν θα φτάσει 
 κάνουν σινιάλα, ειδοποιούν, τρέχουν κι όποιος προφτάσει, 
 πλαλεί και λέει στον παπά στον Ταξιάρχη πάλι  
 να σταµατήσει το σχολειό και τα παιδιά να βάλει, 
 παιχνίδι να κινήσουνε να τρέχουν στην αυλή του  
 κι αυτός να στέκει στο ιερό να λέει την προσευχή του,  
 έτσ’ αποφεύγουν το κακό και ακριβά πληρώνουν 
4540 τους φόρους τους κι υποταγή µε νόηµα δηλώνουν, 
 Τούρκος δεν εµφανίζεται ποτέ για να προστάξει 
 ένας καδής µες τη χρονιά έρχεται να εισπράξει,  
 το φόρο που ορίζεται και έτσι ησυχάζουν 
 και το χωριό και τις δουλειές µ’ αγάπη τα κοιτάζουν. 
 Στο Πελλαδάρι222 χτίζονται τα σπίτια µε µεράκια 
 από τις Πλάκες υλικό φέρνουν µε καροτσάκια, 
 ‘π’ το µοναστήρι που ‘καψαν οι Τούρκοι κουβαλάνε 
 πέτρες και πλάκες και πλιθιά στα σπίτια τους τα πάνε, 
 στον τόπο του µοναστηριού χτίζουνε εξωκλήσι 
4550 χωρίς σταυρούς, καµπαναριό, µονάχα µε µια βρύση, 
 τι δεν αφήνει η Τουρκιά να χτίσεις εκκλησία 
 θέλεις φιρµάνι, διαταγή, παρά στην εξουσία. 
 Χτίζουνε τοίχους τέσσερις και τη σκεπή του βάζουν 

                                                 
222 Οι Πελλαδαρινοί έλεγαν για το χωριό τους το παρακάτω ποίηµα: 
 Υψηλά εις το Κάστρο κτισµένο  
 µε δροσιά και µε χάρη µεστό 
 Παλλαδάρι, λαµπρό Παλλαδάρι 
 Βιθυνίας χωριό ξακουστό. 
Οι περισσότεροι από τους δρόµους του χωριού ήταν λιθόστρωτοι, υπερυψωµένοι στις άκρες σχηµατίζο-
ντας χώρο απορροής υδάτων στο κέντρο τους. Επειδή δεν υπήρχαν υαλοπίνακες είχανε κουρτίνες στα 
παράθυρα και ξύλινα συµπαγή παντζούρια για προστασία από τον ήλιο και το κρύο. Κάθε σπίτι διέθετε 
δεξαµενές, συνήθως πιθάρια πήλινα, µέσα στις οποίες φύλαγαν το λάδι τους και νερό που έφερναν από 
την Γέννα, µια τοποθεσία δυτικά-νοτιοδυτικά του χωριού. Το νερό που είχαν στις βρύσες του χωριού 
ήτανε γλυφό και το είχαν µόνο για τη λάτρα και για ποτίσµατα. Οι αυλές τους περιστοιχιζότανε από 
υψηλούς τοίχους και συνήθως το εσωτερικό τους ήταν αόρατο από το δρόµο. Το χωριό διέθετε δύο 
γειτονιές, αυτήν που ήταν κοντά (κάτω από το κάστρο, ο πάνω µαχαλάς) και αυτή που ήταν πιο κάτω 
από αυτήν ο κάτω µαχαλάς. Στο µέσον του χωριού υπήρχε κάτι σαν πλατεία, ένα άνοιγµα θα λέγαµε, 
στο οποίο άρχισε να κτίζεται ο ναός της Αγίας τριάδος το 1913. Όσοι είχανε αραµπάδες, που συνήθως 
έσερναν αγελάδες ή βόδια, σταµατούσαν στις άκρες του χωριού γιατί δεν χωρούσαν να περάσουν από 
τους στενούς δρόµους. Οι Πελλαδαρινοί προτιµούσαν να κάνουν τις µεταφορές τους µε ζώα τα οποία 
έφεραν σαµάρια, γαϊδούρια, άλογα ή µουλάρια. Τα σπίτια συνήθως είναι διώροφα µε ανοιχτό χαγιάτι και 
σάλα και στο ισόγειο έχουν την αχυρώνα όπου αποθηκεύονταν οι τροφές για τα ζώα και ο στάβλος όπου 
έµεναν αυτά. Στο πίσω µέρος του σπιτιού, συνήθως έβλεπε στο βορά, ήταν τα “οπίστια” χώρος όπου 
αποθηκεύανε τις τροφές τους για το χειµώνα. Η τουαλέτα ήτανε συνήθως στην αυλή του σπιτιού. 
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 και Αη Γιώργη στα κρυφά µε πίστη ονοµάζουν, 
 άδειο είναι το οίκηµα, πλάκες το πάτωµά του 
 µπερντέδες ολοµέταξοι εις τα παράθυρά του, 
 τα γύρω καθαρίζουνε, τον τόπο οµορφαίνουν 
 τη βρύση του αγίασµα την νιώθουν σαν πηγαίνουν, 
 να δροσιστούνε στη σκιά των δέντρων του γυρεύουν 
4560 όταν περνούνε από κει ή όταν ταξιδεύουν. 
 Τα σπίτια µέσα στο χωριό αυξάνονται, πληθαίνουν 
 νέοι µε οικογένειες σε τούτα τώρα µένουν, 
 τριπλασιάζονται σχεδόν οι κάτοικοί του τώρα 
 ατόφιοι όλοι Έλληνες σαν ήλιος µες στη µπόρα, 
 σαν το φεγγάρι του Αύγουστου που λάµπει στο σκοτάδι 
 και οδηγεί µ’ ασφάλεια το βήµα στο σκοτάδι, 
 έτσι το ‘καναν το χωριό και έτσι προχωράει 
 έτσι όλοι το χαίρονται κι αυτό τους αγαπάει. 
 Μ’ ότι υλικό περίσσεψε τους δρόµους τώρα στρώνουν 
4570 τους κάνουνε λιθόστρωτους κι όλοι τους καµαρώνουν, 
 δεν έχουν πια νεροφαγιές223, ίσιοι οι δρόµοι µένουν 
 µα είναι όλοι τους στενοί, τα κάρα τους δεν µπαίνουν, 
 µένουν στις άκρες του χωριού, τι µέσα δεν χωράνε 
 µόνο σ’ αυλές ακριανές ελεύθερα περνάνε, 
 έχουν αυλόπορτες τρανές µε ξύλο καµωµένες 
 χοντρές µε σιδηρόκαρφα καλά στερεωµένες, 
 στο µέσα µέρος έχουνε αµπάρες που τις κλείνουν 
 και ντιστιλάρια224 δυνατά που δύναµη τις δίνουν, 
 κανένας ξένος δεν µπορεί να µπει µες στις αυλές τους 
4580 γιατί θα γίνει αντιληπτός στις ρούγες τις στενές τους, 
 όµως οι Πελλαδαρινοί έχουν δηµιουργήσει 
 ένα δικό τους σύστηµα που θέλουν να κρατήσει, 
 το Πελλαδάρι απείραχτο και ξένος όταν φτάσει 
 αµέσως να ελέγχεται και έτσι να προφτάσει 
 µεγάλο πλήθος να φανεί κι ο ξένος να νοµίσει 
 ότι είναι ανεπιθύµητος και πίσω να γυρίσει. 

                                                 
223 νεροφαγιά = αυλάκι µέσα στο δρόµο που προέκυπτε από τη ροή βρόχινων νερών 
224 ντιστυλάρι  = αντιστυλάρι, το στήριγµα της πόρτας από το πίσω µέρος, από το εσωτερικό της, ώστε 
να µην µπορεί να ανοίγει  
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 Έχουν λοιπόν οργανωθεί κι οµάδες έχουν φτιάξει 
 µέσα κι έξω απ’ το χωριό µε τρόπο και µε τάξη, 
 συνθήµατα έχουν ειδικά, που λένε τι συµβαίνει  
4590 τι έγινε, που θα βρεθούν και τι τους περιµένει, 
 τρεις είναι οι οµάδες τους πάντοτε οπλισµένες 
 στέκουν στις άκρες του χωριού, αόρατες, κρυµµένες 
 και περιµένουν κρυφά τον ξένο που θα φτάσει 
 να έρθει µόνο φιλικά γιατί αλλιώς θα χάσει. 
 Μεγάλωσε πια το χωριό, τόσο που µάτια βγάζει  
 χίλιοι νοµάτοι γίνανε, τον Τούρκο τον πειράζει, 
 όµως δεν κάνει τίποτα κι όπως ορίζει ο νόµος 
 βλέπει µονάχα το χωριό και τον καρφώνει ο πόνος, 
 π’ ο Έλληνας επλήθυνε και ζει σαν τους αφέντες 
4600 κάνει κορίτσια όµορφα και νιους µόνο λεβέντες, 
 παίρνει τους φόρους ο καδής, ο Έλληνας πληρώνει 
 και τη σωστή διοίκηση να έχει αξιώνει. 
 Κείνα τα χρόνια ο Σελίµ σουλτάνος της Τουρκίας225 
 επήρε µια απόφαση σε βάρος της θρησκείας, 
 ‘πό µοναστήρια λαµπερά κλέβει περιουσία 
 κι οι εκκλησίες έχασαν ό,τ’ είχαν στην ουσία, 
 τα µοναστήρια κι οι ναοί αναγκασθήκαν έτσι  
 να αγοράσουνε ξανά ό,τι τους είχαν κλέψει, 
 αυτό ‘χε σαν συνέπεια η φτώχια να χτυπήσει 

                                                 
225 Xρίστος Πατρινέλης, Ο Ελληνισµός κατά την πρώιµη Τουρκοκρατία (1453-1600). Γενικές παρατη-
ρήσεις και συσχετισµοί µε την ιστορική εξέλιξη της µεταβυζαντινής τέχνης. ∆ελτίον XAE 16 (1991-
1992), Περίοδος ∆'. Στη µνήµη του André Grabar (1896-1990)• Σελ. 33-38 Αθήνα 1992 
Το 1568 ο σουλτάνος Σελίµ Β ' αποφάσισε να δηµεύσει την εκκλησιαστική και τη µοναστηριακή περιου-
σία σε όλη την οθωµανική επικράτεια και να πουλήσει στη συνέχεια τις σχετικές προσόδους σε ιδιώτες 
ή στους ίδιους τους πρώην ιδιοκτήτες (αλλά υπό άλλο δηµοσιονοµικό καθεστώς, tasarruf, δηλαδή χρη-
σικτησίας). Η κατάσταση επιδεινώθηκε από το 1586 και πέρα, όταν όλη η οικονοµική ζωή της Οθωµα-
νικής Αυτοκρατορίας περιέπεσε σε βαθιά κρίση µετά την υποτίµηση του τουρκικού νοµίσµατος, του 
άσπρου (κατά 50% περίπου), την περαιτέρω ραγδαία πτώση της αξίας του και τη συνακόλουθη κατακό-
ρυφη άνοδο των τιµών. Εξαιτίας των γεγονότων αυτών, όπως ήταν επόµενο, ανακόπηκε ο εκπληκτικός 
εκείνος οργασµός ιδρύσεως ή επανιδρύσεως µονών, ανακαινίσεως και εικονογραφήσεως καθολικών και 
άλλων µοναστηριακών, που αποτελεί ανερµήνευτο ως τώρα αλλά χαρακτηριστικό φαινόµενο των µέσων 
του 16ου αιώνα. Πόσο ραγδαία ήταν η πτώση του άσπρου συνάγεται από µια ενθύµηση, γραµµένη τον 
Απρίλιο του 1589, δηλαδή τρία χρόνια µετά τη νοµισµατική αναπροσαρµογή του 1586: ...εσηκώθηκαν οι 
σπαογλάνηδες και όλοι οι γιανιτζηραΐοι της Πόλης και έσκουξαν εις τον βασιλέα δια την µουνέδα (µονέ-
δα, νόµισµα, παράς), πως ήταν το γρόσι 120 και το φλουρί 180 [από 80 και 120 αντιστοίχως το 1586] 
και η µουνέδα όλη κουρεµένη [νοθευµένη]... και αυτόν τον καιρό εγίνη πολλή ακρίβεια... (Σπ. Λάµπρος, 
NE 13(1916), σ. 135). 
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4610 αυτούς που ξαναγόρασαν και να καθυστερήσει 
 καινούριοι να χτιστούν ναοί, καινούρια µοναστήρια.226 
 Τα πράγµατα δυσκόλεψαν και µοιάζανε µαρτύρια 
 αυτά που τώρα γίνονται στην αυτοκρατορία 
 το άσπρο υποτιµήθηκε κι ανέβηκε η αξία, 
 αυτών που αγοράζονταν κι ο κόσµος υποφέρει 
 τι θα προκύψει αύριο κανένας πια δεν ξέρει, 
 έδιν’ ο κόσµος τ’ άσπρα του κι αγόραζε το λάδι 
 πρέπει να δίνει τα διπλά να βγει απ’ το σκοτάδι, 
 δεν έχει αξία ο παράς έπεσε στο µισό του 
4620 και υποφέρει ο λαός, κακό το ριζικό του. 
 Αυτό λοιπόν το ανθρώπινο τον κόσµο τον κτυπάει 
 να αγοράζει δεν µπορεί ούτε και να πουλάει, 
 φτώχεια µεγάλη χτύπησε, κακοµοιριά και θλίψη 
 και ο καθένας ένιωθε πως κάτι θα του λείψει, 
 περνούν τα χρόνια κι ο καηµός όλο και µεγαλώνει 
 κι ο λαός αναποδιές πολύ βαριά πληρώνει, 
 αυτός ο κόσµος που µπορεί να ζει και να πληθαίνει 
 να ανασταίνει τα χωριά π’ ο πόνος τα µαραίνει, 
 µε πείσµα αντιστέκεται µε πείσµα υποµένει 
4630 το αύριο καλύτερο να έρθει περιµένει. 
 Αυτά που κάνει ο άνθρωπος µπορεί και τα αλλάζει 
 τα διορθώνει, τα κρατά ή κάπως τα ταιριάζει, 
 µπορεί ακόµα να τα δει καθώς τα εφαρµόζει 
 κι αν κάτι πάει ανάποδα το κάνει ως αρµόζει, 
 έτσι ανακουφίζεται ο κόσµος και µετράει 
 τι του ‘ρχετε ανάποδο και τι στραβό του πάει, 
 παίρνει τα µέτρα του λοιπόν σ’ ότι κακό προκύψει 
 και δεν νοείται στην Τουρκιά το σβέρκο του να σκύψει. 
 Το Πελλαδάρι απ’ τον Ορχάν ανήκει στον σουλτάνο 
4640 κι ότι παράγει υπόκειται σε φόρο, κι από πάνω 

                                                 
226 Απ. Βακαλόπουλου, Νέος Ελληνισµός, οι ρίζες, η καταγωγή των Ελλήνων και η διαµόρφωση του 
έθνους (1204 – µέσα 15ου αιώνα), εκδ. οίκος Αντ. Σταµούλη. 
«Οι Τούρκοι χρησιµοποιώντας την δύναµή τους, ιδίως κατά τα πρώτα χρόνια της κατοχής, δήµευαν τις 
εκκλησίες, τις µονές και τα τεράστια κτήµατά τους, τα οποία χάριζαν ή πουλούσαν στους διαφόρους 
αξιωµατούχους των και ουσιαστικά καταδίκαζαν την Εκκλησία στην φτώχια και εξουθένωση. Έτσι τον 
15ο αι. κιόλας µέσα σε µια περιοχή, που άλλοτε περιέκλειε 50 µητροπόλεις και περισσότερες από 400 
επισκοπές, είχαν αποµείνει µόνο 17 µητροπόλεις 1 αρχιεπισκοπή και 3 επισκοπές» σ. 174  
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 κτήµα ή τόπο δεν µπορεί να δώσει ή να πουλήσει 
 παρά µονάχα το κρατά να το καλλιεργήσει, 
 η εκκλησιά δεν έχασε αυτή ‘ναι η ουσία 
 αντίθετα απόκτησε τόπους, περιουσία, 
 γιατί χωράφια ανοίχτηκαν, µοιράστηκαν µε τρόπο 
 και ‘δωσαν στον καθένα τους και από λίγο τόπο, 
 έτσι τα προϊόντα τους περσότερα γινήκαν 
 τα έσοδα αυξήθηκαν και στα σεντούκια µπήκαν, 
 το Πελλαδάρι πέρασε ανώδυνα την κρίση 
4650 που ο Σελίµ επέβαλε σ΄ ανατολή και δύση, 
 τ΄ ανάποδα που ήρθανε τα ξεπερνά και πάει 
 µπροστά, καθώς ο κόσµος του τον τόπο αγαπάει, 
 και ενωµένοι δέχονται όσα στραβά προκύπτουν 
 αφύσικα και φυσικά χωρίς να υποκύπτουν. 
 Ω! Πελλαδάρι µου γλυκό, χωριό µου ξακουσµένο 
 έρχεσαι στα ονείρατα πάντοτε πλουµισµένο, 
 µοιάζεις µε κόρη στολιστή έτοιµη για το γάµο 
 σε βλέπω, αντραλίζοµαι και το µυαλό µου χάνω, 
 όλα του κόσµου τράβηξες, χιλιάδες χρόνια τώρα 
4660 και ένιωσες και πέρασες κάθε κακό και µπόρα, 
 στα χρόνια κείνα τα παλιά γεννήθηκες µια µέρα 
 κι από τα γύρω έδιωξες κάθε κακή φοβέρα, 
 ολούθε ήταν διάσπαρτο από ανθρώπους µένος 
 µια κι έφτασες στον τόπο τους, ήσουν γι’ αυτούς ο ξένος 
 ο ξένος που αγέρωχα µεγάλωσε κι εστάθη 
 και πάνω του χαθήκανε µίση εχθρών και πάθη. 
 Το κάστρο είχες στα µαλλιά τον ήλιο αριστερά σου 
 της γέννας δροσερό νερό να τρέχει δεξιά σου, 
 τα σπίτια σου τα πέτριναα, τους δρόµους, τις αυλές σου 
4670 τα όµορφα ξωκλήσια σου κι αυτές τις εκκλησιές σου 

γυναίκες, άντρες και παιδιά, Έλληνες στην ψυχή τους 
µεγαλωµένοι µ’ ιερά κι όσια της φυλής τους. 
Σε κτύπησαν αλύπητα αρρώστιες και αντάρες 
κακότροπες κι οδυνηρές της έχθρας οι κατάρες 
ω! Πελλαδάρι µου γλυκό, ω! Πελλαδάρι φως µου 
αστέρι πρώτο τ’ ουρανού τη λάµψη τώρα δός µου 
να είναι πάντα οδηγός το βήµα να φωτίζει 
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στου κόσµου την αντάµωση να καίει, να δροσίζει 
να γίνει φάρος φωτεινός κι όλους να λαµπαδεύει 

4680 να τρέχει µεσ’ στα ψέµατα αλήθεια να γυρεύει 
 ψηλά να στέκ’ αγέρωχο στου κάστρου σου το θρόνο 
 και κυκλωµένο από τουρκιά Ελληνικό και µόνο  

να διαλαλεί ρωµαίικα τις ρίζες σου π’ αιώνες  
ριζώνουν στην Κατάβολο σ’ όµορφους ελαιώνες 
µε τις σκαµιές ολόγυρα να τρέφουνε κουκούλια 
ν’ ανθίζουνε κυκλάµινα, ν’ ανθίζουνε ζουµπούλια 
και το µετάξι απαλό να ντύνει να στολίζει 
την οµορφιά απλόχερα σε όλους να χαρίζει 
αχ Πελλαδάρι µου µεστό στων βράχων την αψίδα 

4690 εκεί κρατάς την άσβηστη του γένους µας ελπίδα 
να ζήσει ο Ελληνισµός, ν’ αντέξει, να στεριώσει 
να πορευτεί ειρηνικά και στους εχθρούς να δώσει, 
αγάπη µόνο δυνατή για το συνάνθρωπό του 
να δώσει και να µοιραστεί αυτό που ‘ναι δικό του 
τη δύναµη, την αντριά, παλικαριών µεράκι 
αυτά που ‘ναι γνωρίσµατα και των εχθρών σαράκι, 
αυτά π’ όλοι τρέµουνε και όλοι τα φοβούνται 
και έτσι σε ζηλεύουνε, κρυφά σε καταριούνται 
γιατί να σε ζυγώσουνε εύκολα δεν µπορούνε 

4700 ουδέ και κάποια σύγκριση ν΄αντέξουνε θωρούνε. 
Στο κάστρο στέκεις άρχοντας και όλους τους φωτίζεις 
µε ζήλεια, φθόνο και οργή τους ντύνεις, τους στολίζεις, 
και χάνουνε τα βήµατα κι η σκέψη τους θολώνει 
το µίσος έτσι ξέχειλο τους πνίγει, τους στοµώνει. 
Αχ Πελλαδάρι όµορφο κουράγιο να γεµίσεις 
του Θύρσου τη βοήθεια σφιχτά να την κρατήσεις 
και να διαβαίνεις δυνατά στους δρόµους και στις στράτες  
να ‘ναι για πάντα οι σωστές µε αρετή γεµάτες, 
και να φωτίζεις τους εχθρούς κι αυτοί να σ’ αγαπάνε 

4710 αφού κρυφά σε σέβονται παρόλο που πονάνε. 
 Όµως αυτό που έρχεται ουδείς το περιµένει 
 τι είν’ αβάσταχτο πολύ κανείς να υποµένει, 
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 ο κόσµος τότε ο γνωστός πανούκλα227 θα γεµίσει 
 κι ο θάνατος αλύπητος παντού θα πληµµυρίσει, 
 ο “µαύρος θάνατος” σκληρά σε όλους θα επιπέσει 
 κι ο κόσµος σ’ ένα όλεθρο καταστροφής θα πέσει, 
 παντού ξεσπά θανατικό, τα σωθικά τους καίνε  
 χάνεται φεύγει ο διπλανός τα µάτια δεν τον κλαίνε, 
 τόσο µεγάλος χαλασµός ουδέποτε συνέβη 
4720 µισός και πλέον πληθυσµός στον Άδη θα κατέβει,  
 στο Πελλαδάρι έφτασε τους γέροντες τελειώνει 
 και όλους τους υπόλοιπους αβάσταχτα µατώνει, 
 τους κάτοικους αλύπητα ο θάνατος θερίζει 
 το κοφτερό δρεπάνι του µε λύσσα αφανίζει, 
 σχεδόν πεθαίνουν οι µισοί, γεµίζουν τα νηµόρια228 
 ο χάρος δεν χαρίζεται σε νιες και σε αγόρια, 
 φριχτή ‘ναι η καταστροφή ο νους δεν την χωράει 
 κι όποιος την βλέπει γύρω του, πέφτει, λιποθυµάει, 
 βαρύ είναι το χτύπηµα στο Πελλαδάρι τώρα 

                                                 
227 Ο Ali Isxan Karatas της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστήµιου ULUDAG της Προύσας στο Τεύ-
χος 9, Τόµος 9, 2000 και στην εργασία XVII, Ο πληθυσµός της Προύσας και η δοµή του κατά τον 15ο 
αιώνα, µεταξύ των άλλων αναφέρει:  
Στην περιοχή της Προύσας περιλαµβάνονται τέσσερα χωριά τα Filadar (Πελλαδάρι), Taksari, Kürekli 
(πιθανόν τα Κουβούκλια) και Kite (Κατοικία) που συµµετέχουν στη δοµή του πληθυσµού της. Στον πί-
νακα που ακολουθεί βλέπουµε τις αλλαγές του πληθυσµού των από το 1605 µέχρι το 1696. Φυσικά το 
δείγµα αυτό µπορεί να επεκταθεί και για όλη την περιοχή. Τα έγγραφα της εργασίας, έγγραφα µετανά-
στευσης και θανάτου, δείχνουν ότι η µείωση του πληθυσµού είναι σοβαρή. Ποιοι θα µπορούσαν να είναι 
οι λόγοι για αυτήν την πολύ µεγάλη µετανάστευση και τους µετανάστες; Πιθανότατα, η περιοχή να είχε 
επηρεαστεί κάπως ή πολύ από την πανούκλα, µια µεγάλη µάστιγα. Γνωρίζουµε ότι µια καταστροφική 
έκρηξη πανούκλας χτύπησε την περιοχή το 1647.  
 
Πίνακας: Αλλαγές του πληθυσµού των τεσσάρων χωριών σε περίοδο ενός αιώνα. 
 

Έτος Πληθυσµός ∆είκτης (1641/2 =100 ) 
1605/6 1.877 127 
1615/6 1.899 129 
1625/6 1.812 123 
1641/2 1.467 100 
1663/4 1.845 125 
1696 750 51 

 
Υπάρχουν οι παρακάτω πηγές που δείχνουν τις µεταβολές του πληθυσµού σχεδόν για όλο τον αιώνα. 
Πηγές: M.D. 5919: M.D. 5000: M.D. 15795: M.D. 1894: M.D. 1142: M.D. 472: M.D. 2235: M.D. 6055: 
M.D. 6789: Kepeci 2776. 
228 νηµόρια = µνήµατα, νεκροταφείο 
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4730 έξη στους δέκα σβήνουνε, χάνονται µε την ώρα, 
 ποιον να θρηνήσεις πιότερο και ποιον να πρωτοκλάψεις 
 για ποιόν να δώσεις δάκρυα και ποιον να πρωτοθάψεις, 
 παιδιά σου όλα και γονείς, φίλοι σου και αδέλφια 
 γειτόνοι και συγχωριανοί και µακρινά ξαδέλφια, 
 πέφτουν στου δρόµους, χάνονται και που να βοηθήσεις 
 στο χέρι σου ποιος θα πιαστεί, που να τον οδηγήσεις, 
 πως να του δώσεις δύναµη στον πόνο να κρατήσει 
 που να βρεθεί παρηγοριά που να σε βοηθήσει, 
 ν’ αντέξεις την καταστροφή κουράγιο να αντλήσεις 
4740 στον χαλασµό, στον όλεθρο ψυχή να αναστήσεις. 
 Στο Πελλαδάρι229 η συµφορά είναι τόσο µεγάλη 

                                                 
229 Συνέχεια του Ali Isxan Karatas. Βόρεια της Προύσας ήταν ένα µεγάλο χωριό το Filadar (Πελλα-
δάρι) µε 346 οικογένειες, που επλήγη από την πανούκλα. Οι κάτοικοι αρνήθηκαν να πληρώσουν τον 
κεφαλικό φόρο και στο δικαστήριο είπαν ότι απέµειναν λιγότερες από 150 οικογένειες. Αν τα στοιχεία 
αυτά είναι ακριβή, δείχνουν µείωση του πληθυσµού κατά 56%, είχε δηλαδή ένα µεγάλο αριθµό νεκρών, 
µεγαλύτερο και από αυτόν του Ευρωπαϊκού πολέµου. 
Είναι λογικό να υποτεθεί ότι οι χωρικοί υπερέβαλαν. Τρία χρόνια µετά από µια µάστιγα πανούκλας η 
απογραφή του πληθυσµού, δείχνει ότι η µείωση του πληθυσµού φτάνει το 36%. Αυτό φανερώνει την 
φοβερή επιδηµία πανούκλας και δεν καταβάλλεται κεφαλικός φόρος για 150 οικογένειες ή 220 φορολο-
γούµενους κατοίκους. Αν και λείπουν έγγραφα, είναι σαφές ότι το Πελλαδάρι είχε σοβαρότατο πρόβλη-
µα από την επιδηµία. Σύµφωνα µε τον αξιωµατικό φόρου, λόγω της πανούκλας, ήταν αδύνατο να ει-
σπράξει τους προβλεπόµενους φόρους. Ο πίνακας δείχνει  το ξέσπασµα της πανούκλας και τα κρού-
σµατα στον πληθυσµό. Φαίνεται επίσης η ανά δεκαετία αλλοίωσή του. 
Τον 15ο αιώνα 346 χωριά της περιοχής Προύσας πληρώνουν κεφαλικούς φόρους. Το χωριό Filadar 
(Πελλαδάρι) σε έγγραφο του 1671 έχει 191 χριστιανικές οικογένειες που αναφέρονται σε λίστες πληρω-
µών,  µε συνολικό πληθυσµό 1038 κατοίκων. Το 1675 πληρώνει το ίδιο ποσό κεφαλικού φόρου αλλά µε 
955 άτοµα και τον ίδιο αριθµό οικογενειών (191). Τα δεδοµένα αυτά περιλαµβάνουν 10% περιθώριο 
σφάλµατος. 
Πίνακας: Ο πληθυσµός της Προύσας τον 15ο αιώνα 
 

Έτος Αριθµός οικογε-
νειών 

Εκτίµηση του αριθµού 
των σκλάβων 

Συνολικός πληθυ-
σµός 

∆είκτης 
(1640=100) 

1631 3.644 1.495 19.714 82 
1640 4.628 787 23.297 100 
1670 7.587 1.290 39.225 164 
1680 6.160 677 31.478 132 
1696 5.441 586 27.241 114 

 
Πηγή: M.D. 5919: M.D. 5000: M.D. 15795: M.D. 1894: M.D. 1142: M.D. 472: M.D. 2235: M.D. 6055: 
M.D. 6789: Kepeci 2776 
(σ..σ. από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Πελλαδάρι το 1671 έχει πληθυσµό 1038 άτοµα, όλοι χριστια-
νοί σκλάβοι, που πληρώνουν κεφαλικό φόρο. Η επιδηµία πανούκλας που χτύπησε την περιοχή το 1647, 
µειώνει τον πληθυσµό δραµατικά σε λιγότερες από 150 οικογένειες, ενώ το 1650 ο πληθυσµός φτάνει 
τις 191 οικογένειες όσες έχει το 1671 και το 1675. Οι αναφερόµενες πηγές είναι έγγραφα δηλώσεων 
θανάτων και µετανάστευσης ενώ ο όρος δείκτης έχει σχέση µε το ποσοστό των σκλάβων = χριστιανών, 
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 που έπεσε σαν κεραυνός σε καθενός κεφάλι, 
 στους δέκα οι έξη σβήνουνε, χάνουνε τη ζωή τους 
 διακόσιες οικογένειες θαφτήκανε στη γη τους, 
 ρήµαξε τώρα το χωριό τα σπίτια ‘χουν αδειάσει 
 ο “µαύρος θάνατος” σκληρά τους έχει κοµµατιάσει, 
 και ποιον να κλάψεις πιο µπροστά τι δάκρυα να τρέξουν 
 πώς να µπορέσουν οι καρδιές τη θλίψη αυτή ν’ αντέξουν, 
 στο µνήµα το νεόσκαφτο πάνω στο φρέσκο χώµα 
 πούθε να στήσεις το σταυρό, πόσο κρατά το σώµα 
4750 να ακουµπήσει, να στηθεί και στεναγµούς να βγάλει 
 και να νικήσει στο µυαλό του θάνατου τη ζάλη, 
 στο ξύλο πάνω τ’ όνοµα και πώς να το χαράξεις 
 µε τι µελάνι να γραφτεί και πως να το φωνάξεις, 
 τον πόνο από τα στήθια σου πώς να τον ηρεµήσεις 
 πως θα µπορέσεις την ψυχή στο σώµα να κρατήσεις, 
 στου θάνατου την ερηµιά ποιος τάχα θα σ’ ακούσει 
 µήπως µπορεί ο ουρανός µε τη βροχή να λούσει 
 ή να ραντίσει το κορµί σαν αγιασµού σταγόνες 
 κι έτσι να διώξει το κακό να ζήσει στους αιώνες, 
4760 µε τι να πλύνεις τα κορµιά, τι ρούχα να τα ντύσεις 
 πως να τα στείλεις στο θεό, τι µνήµατα να στήσεις, 
 τα δάκρυα στερέψανε, οι γλώσσες δεν µιλάνε 
 µόνο αργά τα βήµατα στον άλλο κόσµο πάνε. 
 Κυλούν τα χρόνια, το κακό δεν φεύγει απ’ το µυαλό τους 
 η φτώχια230 και τα βάσανα, το µαύρο ριζικό τους, 
 δεν τους αφήνουν να χαρούν, το χείλι δεν χαράζει 
 όµως ο Τούρκικος ζυγός καθόλου δεν αλλάζει, 

                                                                                                                         
σε σχέση µε τον µουσουλµανικό πληθυσµό. Το Πελλαδάρι σαν πλούσιο χωριό έφτασε να πληρώνει και 
170 γρόσια το κεφάλι για κάθε κάτοικό του). 
230 Στα τέλη του 16ου αιώνα το 40 ή 50% της αγροτικής παραγωγής διατίθεται για την καταβολή φό-
ρων προς το δηµόσιο και δικαιωµάτων προς τον τσιφλικούχο. Στα µέσα του 16ου αιώνα ένας Φλαµανδός 
περιηγητής, αναφερόµενος στο χαµηλό βιοτικό επίπεδο των αγροτών στην Οθωµανική  Αυτοκρατορία, 
παρατηρεί ότι «ένας άνθρωπος στην πατρίδα µου ξοδεύει για την ηµερήσια διατροφή του περισσότερα 
από όσα ένας χωρικός στην Τουρκία µέσα σε δώδεκα µέρες». 
Η γενική εικόνα της ζωής των αγροτικών πληθυσµών γίνεται ακόµη πιο ζοφερή, αν στην οικονοµική 
δυσπραγία προσθέσουµε τις ανθρώπινες απώλειες και τις υλικές ζηµίες που επέφεραν οι πολεµικές 
αναστατώσεις του 16ου αιώνα, τους οµαδικούς εξισλαµισµούς, το παιδοµάζωµα (η πιο απάνθρωπη πρά-
ξη που έχει εφεύρει ο άνθρωπος και εφάρµοσε πιστά ο Τούρκος), τις συχνές επιδηµίες πανούκλας και 
την έξαρση της πειρατείας, που προκάλεσε, στο πρώτο µισό ιδίως του 16ου αιώνα, την ερήµωση πολ-
λών µικρών νησιών του Αιγαίου. 
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 η καταπίεση στυγνή, αβάσταχτοι οι φόροι 
 έρηµοι κάµποι άσπαρτοι, χωρίς ζωή οι χώροι, 
4770 τα χωριουδάκια αδειανά, ο κόσµος πεθαµένος 
 το κάστρο µισοέρηµο ο πληθυσµός χαµένος, 
 θέλει στα πόδια να σταθεί, θέλει να προχωρήσει 
 να κλέψει από το θάνατο κι ειρηνικά να ζήσει 
 το Πελλαδάρι κίνησε, το θάνατο νικάει 
 και µε το βήµα σταθερό όλο µπροστά κοιτάει, 
 στέλνει τα προϊόντα του και στη Ρωσία ακόµη 
 και οι παράδες που ‘ρχονται δίνουν ισχύ στην κώµη 
 έτσι οι Πελλαδαρινοί µε γνώση προχωράνε 
 την εξουσία αγνοούν και τ’ αύριο κοιτάνε. 
4780 Σε όλη την Κατάβολο τα θύµατα χιλιάδες 
 τα µνήµατα σκορπίσανε σε όλες τις πεδιάδες, 
 µα και στους λόφους θάφτηκαν άνθρωποι που χαθήκαν 
 απ’ την αρρώστια τη βαριά που όλοι χτυπηθήκαν, 
 έγινε η ακτογραµµή πεδίο απωλείας 
 γέµισε πλάκες και σταυρούς σηµάδια της θρησκείας, 
 ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζηµίες 
 το τόπο ερηµώσανε, σβήσανε ηλικίες, 
 επιδροµές, καταστροφές, τώρα σε όλους βγαίνουν 
 οι αρπαγές, τα γιάγµατα, συνέχεια πληθαίνουν 
4790 κλέβονται τα υπάρχοντα, πολίσµατα αδειάζουν 
 θαλασσινές επιδροµές τον κόσµο τον τροµάζουν, 
 το κράτος πια ανήµπορο, αµήχανο κοιτάζει 
 να βοηθήσει δεν µπορεί, µονάχα του ταιριάζει, 
 σκοταδισµό να προωθεί και το Ισλάµ ν’ αυξάνει 
 την πίστη τώρα ο λαός οµαδικά να χάνει, 
 να κάνει παιδοµάζωµα τι θέλει να καλύψει 
 όλες του τις απώλειες που έχουνε προκύψει, 
 κλαίει ο µαύρος χριστιανός κλαίει για τα παιδιά του 
 κλαίει για την κατάντια του και για τη συµφορά του. 
4800 ∆εν υποκύπτει ο Έλληνας και κάτω δεν το βάζει 
 βρίσκει τους τρόπους, τις αρχές τους Τούρκους να πειράζει, 
 πάντοτε βγαίνει πιο µπροστά και τον υποσκελίζει 
 τον θεωρεί κατώτερο και λίγο υπολογίζει, 
 ότι θα βρει αντίσταση και τις δουλειές του στρώνει 
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 δίνει µπαξίσια συνεχώς, τον Τούρκο τον πληρώνει, 
 αυτά που θέλει γίνονται και ο παράς ανοίγει 
 τις πόρτες και τα στόµατα και την οργή την πνίγει, 
 και φέρνει πίσω τα παιδιά οι Τούρκοι που αρπάζουν 
 και ξανασµίγουν µε γονείς και πια δεν τα πειράζουν. 
4810 Η προκατάληψή κρατά τον Τούρκο φοβισµένο  
 κισµέτ το λέει κι εννοεί αυτό που ‘ναι γραµµένο231 
 τον κάνει σκλάβο του παρά, σκλάβο στο να αρπάζει 
 του άλλου τα υπάρχοντα, να σπέρνει το µαράζι 
 και να γλεντά, να τραγουδά κι αναποδιά αν τύχει 
 να λέει είναι το κισµέτ δεν το ‘φερε η τύχη, 
 έτσι το θέλει ο Αλλάχ και έτσι αυτό θα γίνει 
 και δεν το νοιάζει αν πονούν, αν βάζει το γιαγκίνι,232 

                                                 
231 Το 1793 κυκλοφόρησε στο Λονδίνο ένα εικονογραφηµένο χρονικό περιηγήσεων στην Ελλάδα πού 
πραγµατοποιήθηκαν από τον Μάιο του 1788 ως τον Φεβρουάριο του 1789. Συγγραφέας του αξιόλογου 
αυτοί οδοιπορικού φέρεται ένας ανώνυµος «Ιταλός τζέντλεµαν». Ό Άγγλος αρχαιολόγος James Mor-
ton Paton υποστηρίζει ότι ό ανώνυµος συγγραφέας είναι ό Ιταλός Alesandro Bisani. 
Στην Κωνσταντινούπολη και τη γύρω περιοχή έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει την παρακµή τής οθω-
µανικής αυτοκρατορίας και τις συνέπειες του δεσποτισµού. Και δεν θεωρεί πια δύσκολη την αποκατά-
σταση του ελληνικού έθνους. 
«Οι Τούρκοι πιστεύουν σε µια προφητεία πού προβλέπει πως ή Κωνσταντινούπολη θα ξαναπέσει κάπο-
τε στα χέρια των παλαιών κυρίων της. Αν δεχθούν ένα δυνατό πλήγµα ή προφητεία µπορεί να εκπλη-
ρωθεί. Οι Έλληνες συµπαθούν τούς οµόδοξους Ρώσους και από' αυτούς περιµένουν την απαλλαγή από 
την τυραννία. Από την άλλη µεριά οι Τούρκοι είναι εξαντληµένοι, οι φόροι µεγαλώνουν, οι καταπιέσεις 
πολλαπλασιάζονται, οι επιδηµίες θερίζουν κάθε χρόνο. Σχεδόν πάντοτε ακολουθεί πόλεµος και τα 
στρατεύµατα δεν πληρώνονται. Όλα αυτά ευνοούν την Ρωσία. Μόνο πού άλλα έθνη θέτουν φραγµούς 
στις φιλοδοξίες της. Ωστόσο µια πραγµατικά γενναιόψυχη και ανθρωπιστική συνεργασία µε την αυτο-
κράτειρα θα µπορούσε να αποδιώξει τούς Τούρκους από την Ευρώπη και να ελευθερώσει τούς Έλληνες 
αποδίδοντας τους ανεξαρτησία και αυτοκυβέρνηση. Τότε θα βλέπε κανείς αυτό το λαό να αφυπνίζεται 
από το λήθαργο όπου τον έχουν βυθίσει αιώνες δουλείας και ν' αναφαίνεται αντάξιος των προγόνων 
του. Μ' όλα αυτά ή διάβρωση του σύγχρονου κόσµου είναι τόσο βαθειά πού φοβάµαι ότι αυτό το σχέδιο 
πού αποβλέπει στην απελευθέρωση των Ελλήνων δεν θα πραγµατοποιηθεί ποτέ. Κυρίως επειδή µερικά 
έθνη, από τον ανόητο φόβο του εµπορικού ανταγωνισµού των Ελλήνων, δεν θα επιτρέψουν ποτέ σ' 
αυτό το λαό να γίνει ανεξάρτητος, για να µη τούς ξεπεράσει, όπως ακριβώς οι αρχαίοι πρόγονοι του 
είχαν ξεπεράσει όλους τούς συγχρόνους τους». 
Ό περιηγητής διαπίστωσε ότι ή αλιεία και το ναυτικό εµπόριο στον Εύξεινο και στο βόρειο Αιγαίο βρί-
σκονταν υπό τον έλεγχο των Ελλήνων. 
Πλησίαζαν οι Αποκριές του 1789 και ό συγγραφέας του χρονικού πρόσεξε το πάθος των Ελλήνων για 
το χορό. «Είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι Έλληνες χόρευαν όσο κανείς άλλος λαός στον κόσµο. Ό χορός 
αποτελούσε άσκηση, ακόµα και µέσο θεραπείας. Είχε µάλιστα ενταχθεί στα στρατιωτικά γυµνάσια. Το 
πάθος των συγχρόνων Ελλήνων για το χορό αποτελεί διέξοδο, µια λύτρωση από τα βάσανα τής σκλα-
βιάς. Οµάδες από παιδιά 12-13 χρόνων συγκροτούν ένα είδος θιάσου, περιοδεύουν και δίνουν χορευτι-
κές παραστάσεις, σε σπίτια, στο δρόµο, στις ταβέρνες. Ακόµα και περιοδεύουσες νεαρές χορεύτριες 
υπήρχαν, «προκλητικές και στην αµφίεση και στο χορό»   
232 γιαγκίνι (τ) = πυρκαγιά, φωτιά 
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 στους Έλληνες, στους χριστιανούς κι ακόµα και σε άλλους 
 σ’ αυτούς που ζούνε στην Τουρκιά, µικρούς ή και µεγάλους. 
4820 Φοβάται τόσο τον Ρωµιό που τρέµει στη σκιά του 
 γι’ αυτό γυρεύει το κακό γι’ αυτόν και τα παιδιά του, 
 τον κυνηγά όπου µπορεί κι ό,τι βρει αρπάζει 
 κι άµα σηκώσει κεφαλή την πιάνει και την σφάζει, 
 θέλει συνέχεια το κακό γιατί µε αυτό πιστεύει 
 ότι θα σκύψει ο Ρωµιός κι έτσι δε θα θεριεύει 
 η τάση να λευτερωθεί να φύγ’ απ’ τη σκλαβιά του 
 να ζει αυτός ελεύθερος µαζί µε τα παιδιά του. 
 Χωριά µικτά µε Έλληνες και Τούρκους υποφέρουν 
 οι Τούρκοι λεν τα µυστικά στους κλέφτες που θα φέρουν, 
4830 µπαίνουν ληστές µες στα χωριά και τους Ρωµιούς τους κλέβουν 
 οι Τούρκοι µένουν άθικτοι, τους αλλουνούς ληστεύουν, 
 κι έτσι συνέχεια υποτελείς στον Τούρκο παραµένουν 
 ούτε φαγί δεν έχουνε σε ξένα σπίτια µένουν, 
 και µόνο εκείνα τα χωριά  που Έλληνες κρατάνε 
 τρέχουνε και αντέχουνε τον Τούρκο πολεµάνε, 
 και διατηρούν Ελληνισµό σε µέρη που µπορούνε 
 τι ακριβά πληρώνουνε τον Τούρκο όπου βρούνε. 
 Εκείνο όµως που κρατούν οι Έλληνες ασµένως233 
 είναι οι δρόµοι κίνησης και τις κρατούν µε σθένος, 
4840 θαλασσινοί και στεριανοί οι δρόµοι του εµπορίου234 

                                                 
233  
234 Οδυσσέας Κ. Γκιλής, Μύρλεια, Μύρλεα, Αρχαία Απάµεια, Μοντανιάκ, Μουδανιά, Νέα Μουδα-
νιά, ∆ήµος Νέων Μουδανιών, Ανθολογία κειµένων, 2008, αναφέρει: 
Σελ. 111.  
Οι θαλάσσιες επικοινωνίες µε την Βιθυνία γίνονταν κατά µήκος ορισµένων διαδροµών. Υπήρχαν συχνές 
µεταφορές από την Κωνσταντινούπολη στην Κύζικο και στο Λοπάδιο (δια µέσου του ποταµού Ρύνδακου) 
και προς τα λιµάνια της νότιας ακτής του κόλπου της Κίου (Κατάβολος). Σύµφωνα µε αγιογραφικά κεί-
µενα χρειάζονται τέσσερις µέρες για να πλεύσει ένα πλοίο από τη Χάλκη στην Κίο µε αντίθετο άνεµο. 
Το Βιθυνικό λιµάνι που χρησιµοποιείται συχνότερα είναι αυτό των Πυλών (αρχαία ελληνική πόλη της 
Βιθυνίας της Μικράς Ασίας) που είναι ανατολικά της Γιάλοβας. Μια άλλη διαδροµή είναι αυτή που γίνε-
ται µεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Ελενόπολης (∆ρέπανου) που δηµιουργήθηκε από τον Μεγάλο 
Κωνσταντίνο, ήταν µια καλή επικοινωνία µεταξύ Βιθυνίας και πρωτεύουσας. Αργότερα ο Αλέξιος Ι 
Κοµνηνός ίδρυσε το φρούριο της Κιβωτού (Κίου) για προστασία  της θαλάσσιας διαδροµής από τους 
Αιγιαλούς της Προποντίδας στην Μικρά Ασία. 
Από την Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισµού δίνονται εκτός των άλλων και οι παρακάτω οδοί-
διαδροµές στη Μικρά Ασία. 
Χαλκηδόνα, ∆ακίβυζα, Νικοµήδεια, Ερίβωλος, Πραίνετος, Ελενόπολις, Πύλες 
Ερίβωλος, Λατόµιον, Μυροκόπιον, Ηράκλειον 
Ερίβωλος, Νίκαια, Προύσα 
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 γίνονται για τους Έλληνες και τόποι µαρτυρίου, 
 στις θάλασσες υπόκεινται σ’ ένοπλες πειρατείες 
 και στην ξηρά σ’ αιµατηρές και άγριες ληστείες, 
 όµως οι Έλληνες κρατούν, οπλίζονται, κτυπάνε 
 έχουνε φύλακες παντού και στη στεριά κρατάνε, 
 παίρνουνε άδεια, βάζουνε κανόνια στα σκαριά τους 
 κι έτσι σιγά-σιγά ανοίγετ’ η δουλειά τους, 
 οι Τούρκοι οι µεµέτηδες εµπόριο δεν γροικάνε 
 µα συµπαθούν τους Έλληνες γιατί σ’ αυτούς πουλάνε, 
4850 έτσι εξασφαλίζουνε για τις παραγωγές τους 
 να πουληθούν, να µπει παράς, ώστε ο χοτζερές235 τους 
 να ‘ναι γεµάτος συνεχώς, να έχει παγκανότες236 
 και οι φαµίλιες της Τουρκιάς να είναι πάντα πρώτες. 
 Αυτό που όµως θέλουνε, δεν γίνεται, δεν πάει 
 γιατί δεν είναι έµποροι, και το µυαλό φτουράει, 
 τι τους γελάνε συνεχώς γιατί ‘ναι µπουνταλάδες 
 κι ολόκληρες παραγωγές πουλούν για δυο παράδες, 
 και όταν χαµπαρίζουνε ότι είναι γελασµένοι 
 τα βάζουνε µε το Ρωµιό και µένουν θυµωµένοι, 
4860 ώσπου να πάρουνε παρά και τρόφιµα στο στόµα  
 κι έτσι να ησυχάσουνε για µια χρονιά ακόµα. 
 Η Βιθυνία237 προόδευε κι εκείνα τα χωριά της 

                                                                                                                         
Σελ. 112 
1590. Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν τον νεοµάρτυρα Μακάριο στην Προύσα. 
1635. Οι Τούρκοι θανατώνουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεοµάρτυρα Αθανάσιο από την Κίο. 
1659. Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Προύσα τον νεοµάρτυρα Γαβριήλ Μητροπολίτη Προύσας.  
235 χοτζερές = το ξύλινο συρτάρι για τα λεφτά,  
236 παγκανότες (οι) = τουρκικές λίρες 
237 Οι παράλιες θέσεις Πύλαι, Eλενόπολις και Πραίνετος λειτουργούσαν ως αγκυροβόλια, «ταπεινά 
πλην λειτουργικά», αφού συνδέονταν µε σηµαντικούς κόµβους, όπως η Kίος και η Nικοµήδεια. Σε αυτές 
και σε άλλες – µικρότερης σηµασίας – θέσεις, αλλά και κατά µήκος του πυκνού οδικού δικτύου υπήρχαν 
εµπόρια, κοµµέρκια (αντίστοιχα µε τους σηµερινούς δασµούς και τα διόδια), στοές και πολλά ξενοδοχεί-
α. Στις πόλεις ανθούσαν αγορές. Το νοµισµατοκοπείο και η βιοτεχνία όπλων στη Νικοµήδεια, οι βιοτε-
χνίες των κεραµικών στη Νίκαια και αλλού διέθεταν τα προϊόντα τους καταρχάς στην πρωτεύουσα, 
αλλά και στα Βαλκάνια. Οι λίγες σηµαντικές πόλεις της επαρχίας Βιθυνίας ευηµερούσαν. Οι εµπορικοί 
και στρατιωτικοί δρόµοι εξυπηρετούσαν τη διακίνηση των αγαθών προς την πρωτεύουσα και των στρα-
τευµάτων προς τα στρατόπεδα της praefectura praetorioper Orientem (επαρχότητας της Ανατολής). 
H αγροτική και η κτηνοτροφική παραγωγή της ίδιας της Βιθυνίας ήταν αξιόλογη. Σιτηρά, ελαιόλαδο, 
αλάτι και κρασί παράγονταν σε µεγάλες ποσότητες. H αµπελουργία ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγµένη. Ένας 
σηµαντικός ποταµός, ο Σαγγάριος, και πολλοί µικρότερης σηµασίας διέτρεχαν τα εύφορα Βιθυνικά εδά-
φη. Οι λίµνες Aπολλωνιάς, Aσκανία, πλησίον της Νικαίας, στα ανατολικά της Νικοµήδειας, και οι ακτές 
υποστήριζαν την αλιεία. H οροσειρά του Ολύµπου παρείχε ξυλεία.  
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 που είχαν µόνο Έλληνες ήταν το καύχηµά της, 
 ήταν περήφανα χωριά και Τούρκος δεν πατούσε 
 έξω από τα σπίτια τους διάβαινε και περνούσε, 
 είχαν δικές τους εκκλησιές και γράµµατα µαθαίναν  
 δικές τους οι παραγωγές που όλο και πληθαίναν, 
 σιτάρι κι ελαιόλαδο στην Προύσα το πουλούσαν 
 µε το καλό τους το κρασί στην Οδησσό µεθούσαν, 
4870 φορτία τα κουκούλια τους στις φάµπρικες πηγαίνουν 
 σταφίδες και ξερόσυκα τα πλούτη αυγαταίνουν, 
 γιατί πληρώνουν πιο πολλούς φόρους στην εξουσία 
 και είν’ οι Τούρκοι µακριά και έχουν ησυχία.  
 Όλη η παραλία της από εµπόριο σφύζει 
 κάθε καράβι που περνά µε νόηµα σφυρίζει, 
 γιατί οι σοδιές πηγαίνουνε σε πολιτείες άλλες 
 σ’ άλλα λιµάνια µακρινά, σε αγορές µεγάλες, 
 εκεί αδειάζουν, τα πουλούν, µετά ξαναγεµίζουν 
 µε ότι χρειάζονται αγαθά στα µέρη που γυρίζουν, 
4880 ξυλεία, µηχανήµατα, έπιπλα, εργαλεία 
 όλα τα χρειαζούµενα, ακόµα και βιβλία, 
 καινούρια σπίτια χτίζονται µε υλικά που φτάνουν  
 γεµίζουν τώρα τα χωριά κι οι πληθυσµοί αυξάνουν,  
 στο Πελλαδάρι χτίζονται ταµπούρια καλυµµένα 
 δεν φαίνονται ‘πό πουθενά κι είναι σωστά βαλµένα, 
 µε όπλα εξοπλίζονται και κάθε σπίτι κρύβει 
 δύο τουφέκια και σπαθιά, σε ξένο δεν ανοίγει 
 ξένος δεν µπαίνει στο χωριό, µονάχα ο µουχτάρης 
 που έρχεται για είσπραξη του φόρου ο λωβιάρης,238 
4890 Ο τζορµπατζής239 ειδοποιεί πότε θα ‘ρθει ν’ εισπράξει 
 κι οι χωρικοί µαζεύουνε τους φόρους τους µε τάξη, 
 έτσι τη µέρα που ‘ρχεται δε κάθεται καθόλου 
 παίρνει τους φόρους στο σακί πάει κατά διαόλου, 
 ξένος λοιπόν µες στο χωριό δεν έρχεται να ζήσει 
 ούτε να µπει, ούτε να βγει, ούτε να περπατήσει, 
 πολλοί ανθρώποι240 γράψανε και δώσανε στοιχεία 

                                                 
238 λωβιάρης = ο λεπρός, ο αποκρουστικός, ο πληγιασµένος 
239 τζορµπατζής = µουχτάρης = κάτι σαν πρόεδρος που στα χωριά µε Ελληνικό πληθυσµό ήταν εκλεγµέ-
νος από τον λαό. Σ’ αυτόν εµφανίζονταν περιοδικά κατής Τούρκος και µόνο για την είσπραξη των φό-
ρων. 
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 γι’ αυτά που εγινόντουσαν σ’ αυτήν την επαρχία 
 πως ζούσε, που επήγαινε τ’ όµορφο Πελλαδάρι 
 και τι τραβούσε ο κόσµος του στου Έλληνα τη χάρη. 
4900 Το Πελλαδάρι τ’ όµορφο µπεξήδες241 έχει βάλει 
 για να πηγαίνουν στις δουλειές µε ήσυχο κεφάλι, 
 ανέµελοι οι χωρικοί πηγαίνουν στις ελιές τους 
 στ’ αµπέλια, στα ξωκλήσια τους και στις συκοµουριές τους, 
 αυτό, το φθόνο γέµισε, στους Τούρκους τους γειτόνους 
 τι το χωριό κυκλώνεται παντού µε παρανόµους, 
 να κλέψουν θέλουνε το βιός, καρπούς απ’ τα χωράφια 
 να µπούνε µέσα στο χωριό ν’ αδειάσουνε τα ράφια, 
 ν΄ αρπάξουν κοριτσόπουλα, αγόρια να τουρκέψουν 
 κι ότι δει το µάτι τους χωρίς ντροπή να κλέψουν, 
4910 είν τόση η απληστία τους που συνεχώς γυρίζουν 
 γύρω από τον κάµπο του και µόνοι τους νοµίζουν, 

                                                                                                                         
240 Για το Πελλαδάρι (Παλλαδάρι) γράψανε πάρα πολλοί µεταξύ των οποίων οι: 
1. Αδαµαντιάδης, Β.Φ., «Η εκκλησιαστική επαρχία Προύσης», Μικρασιατικά Χρονικά 8 (1959), σελ. 
119. 
2. Αναγνωστοπούλου, Σ., Μικρά Ασία, 19ος αι.-1919. Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από το Μιλλέτ 
των Ρωµιών στο Ελληνικό Έθνος (Αθήνα 1997), σελ. 214, 221, 251. 
3. Άλλες γνώµες αφηγητών αναφέρονται σε 3.500-4.000 κατοίκους, ωστόσο µάλλον πρέπει να θεωρη-
θούν υπερβολικές, βλ. Αρχείο Προφορικής Παράδοσης Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, φάκ. Β 142. 
Κατά το β΄ µισό του 19ου αιώνα (1867), ο πληθυσµός του Παλλαδαρίου ανερχόταν σε 300 ελληνορθό-
δοξες οικογένειες και 10 Βορειοηπειρώτικες: βλ. Κλεώνυµος, Μ. – Παπαδόπουλος, Χ., Βιθυνικά ή Επί-
τοµος µονογραφία της Βιθυνίας και των πόλεων αυτής (Κωνσταντινούπολη 1867), σελ. 152. Οσάκις 
επεχείρησαν να κατοικήσουν εκεί Τούρκοι, µείνανε µόνο για λίγο χρόνο και µετά φεύγανε όχι όµως γιατί 
δεν τους θέλανε οι Πελαδαρινοί, φεύγανε γιατί δεν µπορούσαν να ζούνε µε Έλληνες σαν µειοψηφία. Η 
στατιστική που δηµοσιεύεται στο περιοδικό Ξενοφάνης αναφέρει για το Παλλαδάρι 2.500 ελληνορθόδο-
ξους κατοίκους: Ξενοφάνης 2:1 (1903), σελ. 88. Για την ίδια περίοδο (1906) η επίσηµη στατιστική του 
Οθωµανικού Πατριαρχείου βλ. Ηµερολόγιον Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστηµάτων του έτους 1907 
(Κωνσταντινούπολη 1906), σελ. 189, δίνει τον αριθµό των 2.400 ελληνορθόδοξων.  
Ο Θ. Καβαλιέρος-Μαρκουίζος, Από Κωνσταντινουπόλεως εις Νίκαιαν. Ταξειδιωτικαί εντυπώσεις εκ 
Βιθυνίας, µετ’ εικόνων (Κωνσταντινούπολη 1909), σελ. 178, αναφέρεται για το έτος 1909 σε συνολικό 
αριθµό 565 οικογενειών. Ο Κοντογιάννης κάνει λόγο για 3.000 ελληνορθόδοξους στα Γεωγραφία της 
Μικράς Ασίας. Φυσική σύστασις της χώρας, πολιτική γεωγραφία, φυσικός πλούτος (Αθήνα 1921), σελ. 
225, και Η ελληνικότης των νοµών Προύσης και Σµύρνης (Αθήνα 1919), σελ. 117. Η στατιστική του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου για το 1922 δίνει τον αριθµό των 2.800 ελληνορθόδοξων κατοίκων, βλ. 
Patriarcat Oecumenique, Les atrocités Kémalistes dans les régions du Pont et dans le reste de 
l'Anatolie (Constantinople 1922), σελ. 262. 
4. http://asiaminor.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=12149 
5. Χρήστος Αυγουστόπουλος, Παλλαδάριον Προύσης, Αντίλαλοι από τα Μουδανιά και τα γύρω, Θεσσα-
λονίκη 1931. 
6.  Μαντάς Κωνσταντίνος., Λαογραφικά Παλλαδαρίου Προύσας – Έδεσσα 1983 
241 µπεξής = αγροφύλακας 
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 ότι θα βρούνε τον καιρό, θα βρουν την ευκαιρία 
 οι ξένοι κόποι και οι καρποί δική τους να ‘ναι λεία, 
 και επειδή δεν ηµπορούν το γιάγµα τους να κάνουν 
 πηγαίνουν στη διοίκηση και κατηγόριες βγάνουν, 
 όποια τους έρθουν στο µυαλό τα κάνουνε συµβάντα 
 και έτσι προφασίζονται να ‘ναι προστάτες πάντα, 
 προστάτες για να αρπάζουνε κι όχι να βοηθάνε 
 προστάτες να ‘ναι αφεντικά και να καλοπερνάνε, 
4920 σε βάρος του Ελληνισµού και των χωριών εκείνων 
 που ήτανε το καύχηµα του γένους των Ελλήνων. 
 Το Πελλαδάρι τ’ όµορφο όλο και προχωράει 
 κι ο Αη Στράτηγος µικρός όλους δεν τους χωράει, 
 έτσι φιρµάνι αποκτούν να χτίσουν εκκλησία 
 να την αφιερώσουνε στη Μάνα Παναγία 
 της Θεοτόκου242 τ’ όνοµα η εκκλησιά θα έχει 
 και κάθε Πελλαδαρινός µε πίστη θα προσέχει, 
 δίπλα απ’ το κάστρο χτίζεται κι ανατολή κοιτάζει 
 πρώτη ο ήλιος το πρωί µ’ αγάπη θ’ αγκαλιάζει 
4930 ο Ταξιάρχης δυτικά την βλέπει και ζηλεύει 
 στα τόσα χρόνια την πρωτιά άλλ’ εκκλησιά γυρεύει, 
 πέτρινη, µεγαλοπρεπής, τον ουρανό κατέχει 
 όµως καµπάνα δεν χτυπά, δεν άφησαν να έχει 
 οι Τούρκοι οι φανατικοί που λεν πως αγαπάνε 
 τον Έλληνα τον χριστιανό από παντού βαράνε,  
 φτάνει στην πόρτα ο πιστός γαλάζιο αντικρίζει 
 βλέπει τον κόλπο τον Κιανό κι αµέσως πληµµυρίζει, 
 από χαρά και προσµονή που λευτεριά το λένε 
 και στ’ όνοµά της δένονται και άµα λάχει κλαίνε, 
4940 τους Ελιγµούς κοιτάζουνε  η Κίος δεξιά της 
 τα Μουδανιά αριστερά, Καλόληµνος µπροστά της. 
 Την χτίσανε, την χαίρονται, σ΄ αυτήνε προσκυνάνε 

                                                 
242 Η Παναγία (Θεοτόκος), µε ειδικό φιρµάνι, κτίστηκε το 1777, βόρεια-βορειοανατολικά και δεξιά του 
λόφου (όπως τον έβλεπε κάποιος από το Παλλαδάρι) και ήταν πιο κοντά στο χωριό. Ήταν και αυτή 
βασιλική, πέτρινη, µεγαλύτερη από τους Ταξιάρχες µε αυλόγυρο και αναστηλώθηκε µε δωρεά του Κων-
σταντίνου Ιβάνωφ. Από την αριστερή της πλευρά (όπως έµπαινε ο πιστός στην εκκλησία) έβλεπε κα-
νείς την Προποντίδα µε όλα τα διάσπαρτα χωριά της, τα νοικοκυρεµένα αγροκτήµατα, τον Κιανό κόλπο, 
ένα χάρµα οφθαλµών. Είχε δύο εισόδους, ανδρών και γυναικών και σηµαντριό. Στην αυλή υπήρχε τάφος 
ή κενοτάφιο του µεγάλου δωρητή Κ. Ιβάνωφ, µαρµάρινη προτοµή του και ωραιότατο µαρµάρινο ηλιακό 
ρολόι του δωρητή Χατζή ∆ηµήτρη Σάββογλου ή Σαββόγλου. 



Το Πελλαδάρι στους αιώνες              219 

 και τη βοήθεια του θεού αµέριστη ζητάνε, 
 να το µεγάλο243 το χωριό σε δύο εκκλησίες 
 να ευλογάει το θεό τι οι τόσες του θυσίες 
 πιάσανε τόπο και θωρούν πως έφτασε η ώρα 
 τρανότεροι να γίνουνε κι όταν θα φτάσ’ η µπόρα 
 να έχουνε τη δύναµη ν’ αντέξουνε και πάλι 
 όλη τη λύσσα της Τουρκιάς, τη λύσσα τη µεγάλη. 
4950 Στο Πελλαδάρι έφτασε στους χρόνους τους θλιµµένους 
 γουναροπώλης Μακεδών244 απ’ τους κυνηγηµένους 
 τα δύο τα παλικάρια του αρχίσανε σχολείο 
 στο Πελλαδάρι πήρανε το φρόνηµα το θείο, 
 ο Παναγιώτης σπούδασε εις την Σχολή τους γένους 
 πήρε το νάµα της γενιάς τη δύναµη του σθένους, 
 τον Εύξεινο διέσχισε στην Οδησσό θα φθάσει  
 αγάπη Πελλαδαρινή θα νιώσει, θα χορτάσει, 

                                                 
243 Είναι ένα διάσηµο ελληνικό χωριό. Το παλιό του όνοµα είναι Filader (Filedar ή Filadar), που βγαίνει 
από το βράχος µε πηγές ή τη λέξη "Filandon" (φίλος). Στην αρχαία περίοδο το όνοµα του χωριού ήταν 
Πελλαδάριον. Ο σουλτάνος Ορχάν εµπιστεύεται τα εισοδήµατά του στο χωριό που το 1521 έχει 79 
νοικοκυριά ενώ το 1573 έφτασαν τα 193. Στο βακούφι του σουλτάνου είναι σκλάβοι αµπελοκαλιεργητές 
που πληρώνανε φόρους κεσίµ και αυτοί και τα παιδιά τους. Ο κάµπος της Προύσας µε το ποτάµι Νί-
λουφερ συνορεύει µε τον κάµπο του χωριού. Στο χωριό, υπήρχε εκκλησία µε όνοµα "Παναγία" ειδικής 
µεταχείρισης όπως αναφέρει ο Kandis σε έκθεση του. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 1777. Στο χωριό 
υπήρχε κάστρο που επικοινωνούσε µε υπόγεια σήραγγα µε το παραλιακό χωριό Kurşunlu (Ελιγµοί). Στο 
χωριό υπάρχουν τα ερείπια κάστρου από τη βυζαντινή εποχή. –Βλ. «Εγκυκλοπαίδεια "Bursa Yer Adları 
Ansiklopedisi". Το 1840 ήρθε στο χωριό κάποιος Bernard, που αναφέρει αποµεινάρια του κάστρου που 
ονοµάζεται Castello. Σήµερα µόνο ορισµένα τµήµατα του κάστρου του Πελλαδαρίου (Filadar) έχουν 
ανασκαφεί. Βλέπε  www.hackturk.us/589666-post40.html   
244 Ο Παναγιώτης Καλεύρας (και Καλεβράς) γεννήθηκε στη Μακεδονία το 1790 και πέθανε στην Αθήνα 
µετά το 1873. Έζησε στο Παλλαδάρι Βιθυνίας µαζί µε τον αδελφό του Γεώργιο, όπου τους έφερε ο 
γουναροπώλης πατέρας τους. Σπούδασε στη Μ. του Γένους Σχολή και µετεκπαιδεύτηκε στην Οδησσό 
µε την φροντίδα του Κωνσταντίνου Πολυχρονιάδη Ιβάνωφ, άνδρα Πελλαδαρινού και δηµοτικού συµβού-
λου της Οδησσού. Εστάλη από τον Ιβάνωφ στη Μόσχα κοντά στους Ηπειρώτες αδελφούς Ζωσιµάδες οι 
οποίοι είχαν καταστεί το κέντρο της από το 1814 ιδρυθείσας Φιλικής εταιρείας. Κατετάγη στη φάλαγγα 
των Ιερολοχιτών υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και έλαβε µέρος στη µάχη του ∆ραγατσανίου. Ο Καλεύ-
ρας διασώθηκε µε λίγους ακόµη και κατέφυγε στην Οδησσό µέσω Ουγγαρίας και Πολωνίας. Από την 
Οδησσό έφθασε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1822, ενηµέρωσε τον ∆ηµήτριο Υψηλάντη, µεταφέρο-
ντας επιστολή της µητέρας του, και τους άλλους οπλαρχηγούς για τη µάχη του ∆ραγατσανίου. Ο Πανα-
γιώτης Καλεβράς (το συγγραφικό έργο του οποίου είναι αγνοηµένο από την εθνική ιστοριογραφία), µέ-
λος της Φιλικής Εταιρείας και ιερολοχίτης, γράφει πως ο Ζωσιµάς τον µύησε στην Εταιρεία του Φοίνι-
κος, δηµιούργηµα του Καποδίστρια, εταιρεία που ενώ φανερά εργαζόταν για «το φωτισµό» στην πραγµα-
τικότητα δούλευε για την «τελείαν και ειλικρινή απελευθέρωσιν των Ελλήνων». Αργότερα η εταιρεία 
του Φοίνικος µετονοµάστηκε από το Σκουφά και τον Ξάνθη, εν γνώσει του Καποδίστρια, σε εταιρεία 
των Φιλικών [Καλεβράς 1856, 11, 14]. Ιδιαίτερος γραµµατέας του Καποδίστρια περιέσωσε πολλά για την 
πολιτική κατάσταση της Ελλάδος για τα έτη 1827-1831. Συνέγραψε πολλά έργα τα οποία έχουν επανεκ-
δοθεί πολλές φορές. 
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 κι έτσι στη Μόσχα θα βρεθεί κοντά στους Ζωσιµάδες 
 και φιλικός θα ορκιστεί, θα µπει µες στις οµάδες, 
4960 στο ∆ραγατσάνι µαχητής άνιση µάχη δίνει 
 της ήττας και του χαλασµού πικρό ποτήρι πίνει, 
 µαζί µε λίγους σώζεται πάει στην Ουγγαρία 
 ταλαίπωρος και ανήµπορος φτάνει στην Πολωνία, 
 κατηφορίζει από κει στην Οδησσό γυρίζει 
 πληροφορίες, διαταγές και µυστικά γεµίζει, 
 τα κουβαλάει στο Μοριά όπου και µεταβαίνει 
 κι ενηµερώνει οπλαρχηγούς, στα µέρη τους πηγαίνει, 
 τον Υψηλάντη ενήµερο σε όλα θα τον κάνει 
 για να χτυπήσουν την Τουρκιά το µαύρο το ασλάνι,245 
4970  ο Καλεβράς τη µάχη του για την Ελλάδα δίνει 
 και πολεµά τον βάρβαρο που τώρα έχει γίνει 
 ξεδοντιασµένο τρωκτικό, ευνουχισµένος ταύρος 
 αφού ο σκλάβος ο ραγιάς γίνεται τώρα λάβρος246 
 τον Τούρκο διώχνει όπου βρει και το ζυγό τον σπάνει 
 τη λευτεριά του γεύεται και το σταυρό του κάνει, 
 πως έφτασε η άγια στιγµή που καρτερούσε 
 αυτήν που είχε στην καρδιά κρυφή και την ποθούσε, 
 ήρθε η επανάσταση, τέρµα η καταφρόνια 
 το ξύπνηµα απ’ το λήθαργο που τετρακόσια χρόνια, 
4980 βασάνιζε τον Έλληνα και σκλάβο τον κρατούσε 
 κι υποτελή εις την Τουρκιά τον έκανε να ζούσε. 
 Ο Καλεβράς κρατήθηκε όρθιος εις τις µάχες 
 αγωνιστής αλύγιστος σε κάµπους και σε ράχες, 
 σαν γραµµατέας έσωσε πολλά όπου ‘χαν γίνει 
 δίπλα στον Καποδίστρια, σαν έπεσε η δίνη 
 της φαγωµάρας των Ρωµιών, απαίσια κατάρα 
 που τυραννάει τους Έλληνες και όλη τους τη φάρα. 
 Και στην Τουρκιά συµβαίνουνε πολλά κεπαζελίκια247 
 τι οι σουλτάνοι248 τρώγονται σαν τα πικρά ραδίκια, 

                                                 

245   

246  
247 κεπαζελίκι (το) (τ) = γελοιοποίηση 
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4990 άλλοι πολέµους κάνουνε κι άλλοι µεταρρυθµίσεις 
 κι όταν τη µάχη χάνουνε κάνουν παραχωρήσεις, 
 Σουλτάνος είναι ο Μαχµούτ που δίκαιο τον λένε 
 όµως συµβαίνουνε πολλά µες στην Τουρκιά που καίνε, 
 στα Γιάννενα ο Αλή πασάς σήκωσε µπαϊράκι 
 και στο δοβλέτι βάλθηκαν να πιάσουν το κοράκι, 
 σκληρό καρύδι ο Αλή, µαθαίνει τις κινήσεις  
 που κάνουνε οι Έλληνες και όλες τις µυήσεις 

                                                                                                                         
248 Επί σουλτάνου Μαχµούτ Β΄ του ∆ίκαιου (Mahmud II) (1784-1839) 28.07.1808-01.07.1839 µ.Χ., 
που ήταν ο τριακοστός Σουλτάνος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, από το 1808 µέχρι τον θάνατο του 
το 1839 άρχισαν οι πρώτες µεταρρυθµίσεις. Γεννήθηκε στο Τοπ Καπί, στην Κωνσταντινούπολη και ήταν 
γιος του Σουλτάνου Αµπντούλ Χαµίτ Α΄. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, ξέσπασε η Ελληνική Επα-
νάσταση. 
Το 1821 ήρθε για την Τουρκία µε δυσάρεστα γεγονότα, που κληρονόµησε από το 1820, και µε προσθήκη 
νέων, που εξερράγησαν στο µήνα Ιανουάριο. Ο σουλτάνος Μαχµούτ Β' περνούσε κατά τα τελευταία 
εκείνα χρόνια πολύ ανήσυχες µέρες. Είχε ανεβεί στο θρόνο µε το όνειρο µεγάλων εσωτερικών µεταρ-
ρυθµίσεων σε όλους τους κλάδους και απαλλαγής του κράτους από τους παρασιτικούς οργανισµούς του, 
όπως οι γενίτσαροι. Απασχολήθηκε µε όλα τα εξωτερικά θέµατα προς όλα τα τουρκικά όρια, όσον κανέ-
νας από τους προκατόχους του, και µε εσωτερικές ανοικτές πληγές από διάφορες επαναστάσεις και 
ανταρσίες. Ο Αλή πασάς όταν πληροφορήθηκε τα της Φιλικής Εταιρείας, τα διεµήνυσε αµέσως εις τον 
σουλτάνο, ζητώντας αµνηστία, µε την υπόσχεση να ανακαλύψει και να εξαφανίσει ολόκληρο το µυστικό 
επαναστατικό δίκτυο των Φιλικών ή να καταστείλει την επανάσταση αν αυτή κηρύσσονταν αµέσως, αλλά 
δεν έγινε πιστευτός. Ο Μαχµούτ νόµισε ότι επρόκειτο για τις συνήθεις ραδιουργίες του Αλή. Τον Ια-
νουάριο του 1821 έφεραν εις τον Μαχµούτ τις επιστολές του Υψηλάντη προς τον Αλή πασά, που βρήκα-
νε στον δολοφονηθέντα Ύπατρο. (Ο ∆ηµήτριος Ίπατρος ή Ύπατρος ή Ήπατρος, (περίπου 1788-(τέλη 
∆εκεµβρίου 1820/αρχές Ιανουαρίου 1821), ήταν απόστολος της Φιλικής Εταιρείας. Το «Ύπατρος» 
θεωρείται ψευδώνυµο προερχόµενο από το «Υπ(ί)ατρος» αλλά η πιο σωστή γραφή του είναι αυτή που ο 
ίδιος χρησιµοποιεί σε ιδιόχειρη απόδειξη παραλαβής χρηµάτων από τον Παναγιώτη Σέκερη, δηλαδή 
«Ίπατρος».Τον Οκτώβριο του 1820 θα πραγµατοποιηθεί συνάντηση στην Οδησσό υπό τον Αλέξανδρο 
Υψηλάντη µε τη συµµετοχή και των άλλων εταίρων, συµπεριλαµβανοµένου και του Ίπατρου. Θα αποφα-
σιστεί η γρήγορη έναρξη του πολέµου και η κάθοδος του Υψηλάντη στην Πελοπόννησο. Επίσης θα κα-
θοριστούν οι αποστολές καθενός µέλους: ο Ίπατρος θα πρέπει να πάει στην Θεσσαλία. Θα κόµιζε επι-
στολές προς τους οπλαρχηγούς Γάτσο, Καρατάσο, Συρόπουλο και άλλους. Περνώντας από την 
Κωνσταντινούπολη, οι έφοροι της Φιλικής θα του αναθέσουν µια επιπλέον αποστολή: η εξασφάλιση της 
σύµπραξης των πολεµιστών της Ηπείρου οι οποίοι άλλοι από αυτούς ήταν στο στρατόπεδο του Αλή-
πασά και άλλοι ήταν µε το µέρος των αντιπάλων του, Τούρκων. Στα µέσα ∆εκεµβρίου ξεκινά έχοντας 
εφοδιαστεί µε συστατικές επιστολές που τον παρουσίαζαν στους πολιορκητές του Αλή-πασά ως γιατρό. 
Θα τους διαβεβαίωνε πως «πήγαινε να δηλητηριάσει τον Αλή-πασά», όµως θα προσέγγιζε τους Σου-
λιώτες και τον ίδιο τον πασά. Με ενδιάµεσο σταθµό τη Θεσσαλονίκη κινήθηκε προς τη Νάουσα. Εκεί 
είχε συναντήσεις µε προύχοντες της πόλης, µεταξύ των οποίων και τον Λογοθέτη Ζαφειράκη στον 
οποίο κόµιζε και επιστολή του εµπόρου και προκρίτου της Θεσσαλονίκης Χριστόδουλου Μπαλάνου. Ο 
Ζαφειράκης του έδωσε δύο ένοπλους άντρες για συνοδεία µέχρι τα Ιωάννινα. Στη διάρκεια της διαδρο-
µής, όµως, µεταξύ Νάουσας και Σελίου ο Ίπατρος δολοφονήθηκε. Θάφθηκε εκεί και το µέρος είναι 
γνωστό έως σήµερα ως «µνήµα του Φράγκου»). Η οργάνωση του ελληνικού κινήµατος απεκαλύφθη. ∆εν 
υπήρχε αµφιβολία ότι µερικοί Έλληνες ετοίµαζαν επανάσταση. Αλλ' αυτοί ήσαν άραγε πολλοί; Θα έκα-
ναν πράγµατι την ανοησία να κινηθούν κατά της αυτοκρατορίας; Η Πύλη οπωσδήποτε δεν φάνηκε ότι 
έδωσε µεγάλη σηµασία εις τα αποκαλυφθέντα. 
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 των Φιλικών που γίνονται κι η πίστη αξιώνει 
 τον τύραννο που ‘χει σταθεί για χρόνια και τους λιώνει,  
5000 µακριά τους να τον διώξουνε κι έτσι ν’ απαλλαγούνε 
 τι ο θεός υπέγραψε τη λευτεριά να βρούνε. 
 Τα λέει όλα στον Μαχµούτ, αυτός δεν τον πιστεύει 
 και τάχα δείχνουν τον πασά ότι τον κοροϊδεύει, 
 του Υψηλάντη γράµµατα προς τον Αλή σταλµένα 
 στον Ύπατρο τα βρίσκουνε στα ρούχα του ραµµένα, 
 έξω από την Νάουσα ο δόλιος εσκοτώθη 
 και ποιος το έκανε αυτό ποτέ δεν φανερώθη, 
 το κίνηµα µαθεύτηκε, οι πάντες κινδυνεύουν 
 αφού οι Τούρκοι διάφορα σκέφτονται και γυρεύουν, 
5010 εις τον Μαχµούτ τα γράµµατα φτάνουν και η ουσία 
 είναι ότι δεν νοιάζεται, δεν δίνει σηµασία, 
 και να η επανάσταση σπέρνεται, ξεκινάει 
 και ο Μοριάς κι η Ρούµελη τον Τούρκο κυνηγάει, 
 πέφτουν κορµιά, φεύγουν ψυχές, αχνό το αίµα τρέχει 
 κάθε ραχούλα και πλαγιά µοιάζει καρδιά να έχει, 
 που την προσφέρει µε χαρά στου έθνους τους αγώνες 
 να ξετινάξει το ζυγό που για πολλούς αιώνες 
 τον τυραννά, καταπατά, στερεί και την πνοή του 
 κι ατέλειωτο µαρτύριο έχει γενεί η ζωή του. 
5020 Στο Πελλαδάρι όλα αυτά φτάνουν συγκεχυµένα 
 τον Τούρκο αντιλαµβάνεται να τα ‘χει πια χαµένα, 
 ν’ αλλάζει συµπεριφορά πάλι να κατατρέχει 
 τον άµοιρο τον Έλληνα που τίποτα δεν έχει, 
 έτσι αρχίζει πόλεµο, οι διώξεις παίρνουν-δίνουν 
 και εις τα χείλη των γραικών πικράδα µον’ αφήνουν, 
 µέχρι να καταλάβουνε οι Τούρκοι πούθε πάνε 
 πως θα πορεύονται αύριο και που θα περπατάνε, 
 ο Έλληνας τους έδιωξε και κράτος σχηµατίζει 
 κι αυτός που ζει µες στην Τουρκιά µπορεί και να ελπίζει, 
5030 πως κάπου είναι αδελφοί, λεύτεροι κι ας µαλώνουν 
 πως κράτος σχηµατίστηκε κι όλο το µεγαλώνουν, 
 έτσ’ αποκούµπι γίνεται και για τον σκλαβωµένο 
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 τον Έλληνα που η Τουρκιά τον θέλει λαβωµένο,249 
 έστω κι αν χτίζει εκκλησιές, µονές και εξωκκλήσια 
 ιδρύµατα Ελληνικά της γλώσσας µας µελίσσια, 
 σχολεία νέα λειτουργούν Ελληνισµού ζυµάρι 
 του µέλλοντος στηρίγµατα, µοσχοβολιάς θυµάρι, 
 η γλώσσα πάλι ν’ ακουστεί γιατί ‘ναι φιµωµένη 
 να ανασάνει η γενιά η τόσο σκλαβωµένη. 
5040 Οι Τούρκοι ένα δίνανε και έπαιρναν τριάντα 
 αυτός ήταν ο τρόπος τους και κράταγε για πάντα, 
 κάνανε δήθεν τον καλό, µπροστά χαµογελούσαν 
 και λάκκο πλάι έσκαβαν και µέσα σε πετούσαν, 
 και από πάνω πέταγαν τη λάσπη µε το φτυάρι 
 συνειδητά σε κάνανε έν’ άχρηστο κουφάρι, 
 τόσο ήταν το µίσος τους και τόση η µανία 
 που σφάζανε τον χριστιανό χωρίς καµιά αιτία, 
 όπου τον συναντούσανε σαν γύπες τον ορµούσαν 
 φριχτά τον τυραννούσανε κι ύστερα τον κρεµούσαν, 
5050 τόσα ήταν τα αίσχη τους και τόσες οι σφαγές τους 
 π’ ανατριχιάζει σαν σκεφτεί κάποιος για τις ποµπές τους.250 
 Τι έχουν κάνει οι αισχροί µέσα στην οικουµένη 
 γενιές ανθρώπων σφάξανε και µόνο αποµένει, 
 του Τούρκου άλλο ξεκίνηµα και άλλες δυστυχίες 
 γι’ ανθρώπους που η µοίρα τους τους φέρνει σε εστίες, 
 να διαφεντεύονται απ’ αυτούς ή είναι η γειτονιά τους 

                                                 
249 Αργότερα επί Αµπντούλ Μετζίτ Α΄ (Abdulmecit I) (1823-1861) 01.07.1839-25.06.1861 Συνέχισε 
το µεταρρυθµιστικό έργο του πατέρα του, το οποίο ονοµάστηκε Τανζιµάτ, που σηµαίνει Ευτυχής οργά-
νωση. Η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση, που επιβλήθηκε στην Οθωµανική Αυτοκρατορία από τις ∆υτικές 
∆υνάµεις µετά από τους Κριµαϊκούς πολέµους, παραχώρησε πολλά δικαιώµατα στους υπηκόους των 
χριστιανικών κοινοτήτων και έδωσε σηµαντική ώθηση στην ανάπτυξη του εµπορίου, των γραµµάτων κ.α. 
Το 1839 µε τη συνθήκη Χάτι Σερίφ και το 1856 µε τη συνθήκη Χάτι Χουµαγιούν δηµιουργήθηκε ένα 
προστατευτικό πλαίσιο για τις µειονότητες και να εξασφαλίσει δικαιώµατα για ισότιµη µεταχείριση, ίση 
απονοµή δικαιοσύνης κ.ά. Το Χάτι Χουµαγιούν χαρακτηρίστηκε η Magna Carta της Τουρκίας. Παρ' όλο 
που οι διατάξεις των συνθηκών αυτών περί θρησκευτικών ελευθεριών παραβιάζονταν συστηµατικά 
(Pears, σ. 2), οι θρησκευτικές και εθνικές µειονότητες (µεταξύ των οποίων και η Ελληνική) επωφελή-
θηκαν και προχώρησαν σε µαζική ίδρυση σχολείων, ναών και άλλων ιδρυµάτων. Αυτό βέβαια δεν κρά-
τησε πολύ γιατί και πάλι τα ανθελληνικά αισθήµατα επικράτησαν στους Τούρκους και το κυνηγητό των 
Ελλήνων ξανάρχισε και ενίοτε ανελέητο. Στον Κριµαϊκό πόλεµο προστάτεψε εν µέρει τα συµφέροντα της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας αλλά αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την ένωση των παραδουνάβιων χωρών. 
Οι σφαγές του χριστιανικού πληθυσµού στο Λίβανο υπήρξε αφορµή για επέµβαση των Ευρωπαϊκών 
δυνάµεων το 1860 και τον ανάγκασαν να αναγνωρίσει την αυτονοµία της χώρας. 
250 ποµπή = διαπόµπευση, αίσχος, όνειδος, ατιµία, ντροπή 
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 να ατιµάζονται γονείς µαζί µε τα παιδιά τους, 
 υπάρχοντα να κλέβονται, σπίτια να πυρπολούνται 
 γυναίκες ν’ ατιµάζονται, κορίτσια να πουλιούνται, 
5060 τ’ αγόρια τ’ αρπάζουνε γενίτσαρους τα κάνουν  
 και στου προφήτη τ’ όνοµα τα σπρώχνουν να πεθάνουν, 
 των Τούρκων η προσπάθεια είναι να µην αφήσουν 
 τους Έλληνες αναπνοή να πάρουν για να ζήσουν, 
 τους κυνηγάνε συνεχώς και σαν τους ανταµώσουν 
 ότι τους έρθει στο µυαλό τους βάζουν να πληρώσουν. 
 πολλά τα αίσχη τους µαζί και δεν υπάρχουν λόγια 
 να περιγράψουν τους λυγµούς τα τόσα µοιρολόγια, 
 που οι λαοί υπό σκλαβιά των Τούρκων υποφέρουν 
 Αρµένιοι και Έλληνες κι Άραβες το ξέρουν, 
5070 πως ένα αύριο θολό για όλους ξηµερώνει 
 ‘µατοβαµµένη η αυγή σε όλους φανερώνει, 
 ο Τούρκος ως γεννήθηκε έτσι θα παραµείνει 
 δεν θα αλλάξει τίποτε κι αιµοσταγής θα µείνει, 
 έχει το µειονέκτηµα παντού να τον περνάνε 
 στις γνώσεις και στα γράµµατα όλοι τον προσπερνάνε, 
 έτσι πάντα λιγότερος τρέχει µα δεν προφτάνει  
 κι αυτή του η υστέρηση διαβολικό τον κάνει, 
 να σφάζει και να πολεµά αυτό που τον περνάει 
 και να νοµίζ’ ότι µπροστά η ράτσα του θα πάει, 
5080 µε αίµα στα θεµέλια σπίτι δεν θα στεριώσει 
 ούτε στον κόσµο πρόοδο µπορεί ποτέ να δώσει, 
 πάντα θα έχει γνώρισµα πόνο και ατιµία 
 την οιµωγή,251 τα δάκρυα, την άκρα αδικία, 
 το κλάµα το ατέλειωτο και τη βουβή λαχτάρα 
 την κολασµένη του ψυχή, τη µαύρη του κατάρα. 
 Καµπόσοι Πελλαδαρινοί στα Μουδανιά πηγαίνουν 
 να βρούνε ν’ απασχοληθούν, οι φτώχιες τους βαραίνουν 
 κι ανάµεσά τους ένας νιος, τα δεκαπέντε τρέχει252 

                                                 
251  οιµωγή = θρηνώδης κραυγή, οδυρµός, ολοφυρµός, στεναγµός 
252 Πελλαδάρι: Ελληνική κωµόπολη 3.000 και πλέον κατοίκων, απείχε από την Προύσα 18 χλµ. Και 3 
χλµ. Από τον Κιανό κόλπο. Επίνειο του Πελλαδαρίου ήταν οι Ελιγµοί. Στα βόρεια του χωριού υπήρχε 
πάνω σε λόφο 560 µέτρων το ιστορικό του κάστρο. Σ’ αυτό βρέθηκαν µνηµεία αρχαία και βυζαντινά. 
Στο κάστρο βρέθηκε προτοµή της Παλλάδας Αθηνάς, από την οποία πήρε το όνοµά του το Πελλαδάρι 
(Παλλαδάρι). Τα αρχαιολογικά ευρήµατα φυλάγονταν στο παρθεναγωγείο. Στα περίχωρα του κάστρου 
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 περήφανος κι ευθυτενής µα βάρη δεν αντέχει, 
5090 έτσι θελήµατα πολλά στην προκυµαία κάνει 
 και το ψωµί του τίµια και µε ιδρώτα βγάνει, 
 τον βλέπει ένας έµπορος κι Ελληνικά του λέει 
 πως λέγεται, πούθε κρατεί και τι ‘ναι αυτό που φταίει 
 κι ήρθε εδώ στη θάλασσα να βγάλει το ψωµί του 
 µήπως και δεν το θέλουνε καθόλου οι δικοί του; 
 -Είµ’ ορφανός του απαντά, πέθαναν οι γονείς µου 
 στηρίζοµαι, ας είν’ καλά, από τους συγγενείς µου 
 έχασα τον πατέρα µου, τον σκότωσε ο Τούρκος  
 αφού τον λήστεψε µαθές τον έπνιξε ο βούρκος 
5100 γιατί τον ρίξανε εκεί πισθάγκωνα δεµένο 
 λεύτερο όµως στην ψυχή, φριχτά βασανισµένο, 
 η µάνα µου δεν άντεξε, στα χρόνια που περνούσαν 
 όλοι συµπαραστέκονταν και όλοι βοηθούσαν, 
 απ’ το µαράζι πέθανε, την έπνιξε ο πόνος    
 κι έτσι απέµεινα εγώ σ’ αυτόν τον κόσµο µόνος, 
 κι αν έρχοµαι στα Μουδανιά το κάνω να ξεχνάω 

                                                                                                                         
και σε απόσταση 500 µέτρων βρέθηκε ο τάφος του Αννίβα. Τµήµα του τελαµώνα του, χάλκινο κύπελλο 
και άλλα κτερίσµατα από τον τάφο του φυλάγονταν επίσης στο παρθεναγωγείο και χάθηκαν από εκεί 
όταν έφυγαν οι κάτοικοί του στις 27-8-1922. Το κλίµα του ήταν υγιεινότατο και το Πελλαδάρι ήταν 
τόπος παραθέρισης των κατοίκων της Προύσας. Έκανε µεγάλη εξαγωγή σταφυλιών, είχε 20 ρακοκάζα-
να, 4 ελαιοτριβεία, 1 ατµοκίνητο αλευρόµυλο και πολλά καταστήµατα (υποδηµατοποιεία, βαφεία, ραφεία, 
παντοπωλεία, πεταλωτήρια, σαµαράδικα, πανδοχεία, χάνια κ.ά.). Το Πελλαδάρι είχε τρεις εκκλησίες: 1) 
των Ταξιαρχών (κτίστηκε το 535), 2) της Παναγίας (κτίστηκε το 1777) και 3) της Αγίας Τριάδας. Η 
Αγία Τριάδα άρχισε να κτίζεται το 1913 και άνοιξε το 1919. Οι εκκλησίες ήταν κλειστές από το 1914 
µέχρι το 1918. Υπήρχαν τρία σχολεία: 1) το Αρρεναγωγείο, 2) το Ιβανώφειο Παρθεναγωγείο και 3) το 
Νηπιαγωγείο. Είχε επίσης χορωδία µαντολινάτας. Ευεργέτης του Πελλαδαρίου ήταν ο Ιβάνωφ (Κων-
σταντίνος Γιαννακίδης) που γεννήθηκε στο Παλλαδάρι, έµεινε όµως γρήγορα ορφανός. Μικρός σε ηλικία 
υιοθετήθηκε από έναν πλούσιο έµπορο της Οδησσού. Εκεί απέκτησε µεγάλη περιουσία ασχολούµενος µε 
εργολαβίες οικοδοµών, ενώ άλλαξε το όνοµά του σε Ιβάνωφ. Είχε µάλιστα χρηµατίσει και δήµαρχος 
Οδησσού. Μια προτοµή του κοσµούσε τη βιβλιοθήκη του παρθεναγωγείου, το οποίο µάλιστα είχε και 
τµήµα νηπιαγωγείου. ∆ιέθετε επίσης µεγάλους χώρους υποδοχής, όπως και δωµάτια που προορίζονταν 
για τη φιλοξενία των δασκάλων. Ο Ιβάνωφ είχε επίσης αναλάβει την παροχή υποτροφιών σε πολλούς 
συµπατριώτες του, ενώ φρόντισε για τον εξωραϊσµό του χωριού του. Για παράδειγµα έχτισε ένα ηλιακό 
ρολόι µπροστά από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας, για το οποίο ήταν ιδιαίτερα περήφανοι οι κάτοικοι 
του Πελλαδαρίου. ∆ίπλα στο ηλιακό ρολόι ανεγέρθηκε µετά το θάνατό του ένα κενοτάφιο. Ανακαίνισε 
την κατεστραµµένη από τους Τούρκους εκκλησία της Θεοτόκου, Ο Ιβάνωφ αγόρασε από την Τρίγλεια 
το µεγάλο µαρµάρινο άγαλµα της θεάς Εκάτης και το τοποθέτησε στο προαύλιο του παρθεναγωγείου. 
Το Πελλαδάρι είχε γενναίους και ρωµαλέους κατοίκους που έκαναν συστηµατική αντίσταση στις λεηλα-
σίες (γιάγµατα) των Τούρκων.  
http://www.triglianoi.gr/index.php?topic=747.0, 
http://asiaminor.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID =12149 
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 τι δεν µου λείπουν τ’ αγαθά, καθόλου δεν πεινάω. 
 -Επήρα µια απόφαση έτσι καθώς µιλούσες 
 έτσι καθώς σε άκουγα και όπως µε κοιτούσες 
5110 έλα µαζί στην Οδησσό εκεί ‘ναι η δουλειά µου  
 εκεί είναι το σπίτι µου εκεί κι η φαµελιά µου, 
 άλλες δυο µέρες θα ‘µαι δω, µα σύρε στο χωριό σου 
 και πες εκεί στους συγγενείς, σε όποιονε δικό σου  
 ότι µαζί µου ξεκινάς ζωή να κάνεις άλλη 
 όµορφη, ίσως δύσκολη, µα σίγουρα µεγάλη, 
 ύστερα έλα από δω να µπούµε στο καράβι 
 να αποπλεύσουµ’ απ’ δω το σούρουπο ή βράδυ, 
 µε τη βοήθεια του θεού στον Εύξεινο να µπούµε 
 ρότα να βάλουµ’ ήσυχη στην Οδησσό να βγούµε. 
5120 Έφυγε το παιδόπουλο στο Πελλαδάρι ανέβη 
 τους συγγενείς εµάζεψε τους λέει τι συνέβη, 
 τους λέει πως αποφάσισε στην Οδησσό να πάει 
 τους αγαπά όλους εδώ κανένα δεν ξεχνάει, 
 πέρασε κι απ’ τα µνήµατα στους τάφους των γονιών του 
 άλλαξε λόγια µυστικά, στο δάκρυ των µατιών του 
 έταξε ότι µέληµα είναι να καζαντίσει 
 και το χωριό του τ’ όµορφο πολύ να βοηθήσει. 
 Την άλλη µέρα έφυγε φτάνει στην προκυµαία 
 µ’ απόφαση να πορευτεί σε µια πορεία νέα 
5130 βρίσκει το νέο άνθρωπο, Ιβάνωφ τόνε λένε 
 ανέβηκε στο πλοίο του, κάθονται και τα λένε 
 και δίνουνε τα χέρια τους κι υπόσχεση κρατούνε 
 µαζί να είναι στη ζωή, µαζί να πορευτούνε, 
 Στο Πελλαδάρι τότενες γεννήθηκε ένα αγόρι 
 το βάφτισαν στην εκκλησιά κόντρα στο ξεροβόρι 
 Ευστράτιος253 είπε ο νονός, φίλησε το βαγγέλιο 

                                                 
253 Ευστάθιος Κλεόβουλος Μητροπολίτης Καισαρείας 
O Κλεόβουλος, κατά κόσµο Ευστράτιος Ιωαννίδης (Ντοκουζγιάννης) ή Ισιδώρου του Ιωάννη, γεννήθη-
κε το 1824 στο χωριό Πελλαδάρι της Προύσας. Αφού διδάχθηκε τα πρώτα γράµµατα κοντά στον θείο 
του (από την πλευρά της µητέρας του), ο οποίος ήταν ηγούµενος στη µονή Αβερκίου των Ελιγµών, πήγε 
στο σχολείο της Κίου. Από εκεί µετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εισήχθη στη Μεγάλη του 
Γένους Σχολή. Στην Κωνσταντινούπολη ο Κλεόβουλος κατάφερε να αναδειχθεί στα ανώτερα κλιµάκια 
της ορθόδοξης ιεραρχίας χάρη στη βοήθεια και την υποστήριξη του τότε οικουµενικού πατριάρχη Γρη-
γορίου Στ' (1835-1840), του µετέπειτα οικουµενικού πατριάρχη, µητροπολίτη τότε ∆έρκων (Τσατάλ-
τζας) Γερµανού, καθώς και του µεγάλου ιεροκήρυκα της εκκλησίας Πανά. 



Το Πελλαδάρι στους αιώνες              227 

 κι ο Ιωάννης ο µπαµπάς καµάρωνε µε γέλιο, 
 τ’ αγόρι εµεγάλωσε κι εφτάχρονο το στέλνουν 
 εις την µονή των Ελιγµών τα βήµατα το φέρνουν, 
5140 κι εκεί τα πρώτα γράµµατα µαθαίνει και σπουδάζει 
 και στην καρδιά του δυνατά µόνο Ελλάδα βάζει, 
 ο θείος του, ηγούµενος είναι στο µοναστήρι, 
 σ’ ό,τι ποθεί ο νεαρός του κάνει το χατίρι, 
 έτσι τον γράφει σε σχολειό στην Κίο τον πηγαίνει 
 και η ζωή του αγοριού σε άλλη ρότα µπαίνει. 
 Εκεί τελειώνει το σχολειό, στην Πόλη ταξιδεύει 
 τι η ψυχή του πιότερα µες στις σπουδές γυρεύει, 
 εις την µεγάλη τη σχολή του γένους προχωράει 
 παίρνει από κει τη µάθηση που η ψυχή ζητάει, 
5150 τον βοηθούνε στις σπουδές ονόµατα µεγάλα 
 και τον ωθούνε πιο ψηλά, ν’ ανέβη και σε άλλα, 
 εις το πανεπιστήµιο των Αθηνών σπουδάζει 
 και εις την Χάλκη δάσκαλος γίνεται, του ταιριάζει 
 να γίνει πλέον κληρικός και εις την εκκλησία 
 να δώσει σώµα και ψυχή και κάθε εργασία, 
 χειροτονείται διάκονος, τ’ όνοµα το αλλάζουν 
 Ευστάθιο τον βαφτίζουνε κι έτσι θα τον φωνάζουν, 
 Ευστάθιος Κλεόβουλος εις τα χαρτιά εγράφη 
 κι αυτό που γράφει ο θεός κανείς δεν το ξεγράφει, 
5160 στην Τραπεζούντα στέλνεται, σχολάρχης σε σχολεία 
 για να στηρίξει εκεί µακρά Ελληνική παιδεία, 

                                                                                                                         
Τελείωσε τις σπουδές του στη Μεγάλη του Γένους Σχολή µε την οικονοµική βοήθεια του πατριάρχη 
πλέον Γερµανού ∆' (1842-1845) και αµέσως µετά µετέβη στο πανεπιστήµιο Αθηνών, όπου παρακολού-
θησε µαθήµατα θεολογίας. 
Το 1858 µετέβη για την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Ευρώπη. Για την ακρίβεια σπούδασε στα 
πανεπιστήµια της Λειψίας, του Βερολίνου και του Παρισιού. Εκεί τελειοποίησε τις γνώσεις του στα 
ελληνικά, τα λατινικά, τα γαλλικά και τα γερµανικά, καθώς και στη φιλοσοφία, τη θεολογία, τη φιλολογία, 
την ιστορία, τα µαθηµατικά, τη χηµεία και τη µουσική. 
Το 1863 χειροτονείται διάκονος, το 1863 αρχιµανδρίτης, το 1867 Μέγας πρωτοσύγκελος και το 1871 
Μητροπολίτης Κεσαρείας. ∆ηµιούργησε τη Ροδοκανάκειο Ιερατική Σχολή και πέθανε ξαφνικά στις 26 
Ιανουαρίου 1876, πιθανόν από πνευµονία. 
Τα έργα του Ευστάθιου Κλεόβουλου είναι τα : 
Τα εν Τραπεζούντι σχολεία  (Κωνσταντινµούπολη 1855). 
Ο Βουλγαρισµός προ του ιστορικού, του εθνοπολιτικού και του εκκλησιαστικού βήµατος 
(Κωνσταντινούπολη 1864). 
Επιστολιµαία διατριβή κατά των προτεσταντικών πλανών (Κωνσταντινούπολη 1878).  
Άλλα έργα του: “Ιστορία της φιλοσοφίας”, “Εκκλησιαστική ιστορία” και “∆ογµατική θεολογία”. 
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 στην πόλη ξαναγύρισε σχολάρχης πάλ’ ορίσθη 
 εις την σχολή του γένους µας και ύστερα εχρίσθη 
 αρχιµανδρίτης κι έδωσε όλο τον εαυτό του   
 στην εκκλησία του Χριστού έχοντας σαν σκοπό του 
 όπου µπορεί να βοηθά, όπου µπορεί να δίνει 
 αγάπη και εφόδια και ό,τι άλλο κρίνει, 
 έγινε πρωτοσύγκελος κι ορίστηκε να σκύψει 
 το θέµα το Βουλγαρικό π’ οξύνθηκε στα ύψη 
5170 να βρει µια λύση ή να δει αυτό που οδηγείται 
 τι τέλος τώρα θα βρεθεί και πως αυτό κρατείται. 
 Έφτασε όµως ο καιρός, τη θεία ευλογία 
 Μητροπολίτης να γενεί εις την Καππαδοκία  
 στην πόλη της Καισάρειας δεσπότη τον ορίζουν 
 κι όλου του κόσµου οι αρχές το βίο καθορίζουν, 
 τρέχει και αγωνίζεται τον κόσµο βοηθάει 
 σχολές ιδρύει, πρωτοστατεί και στα χωριά του πάει, 
 το φρόνηµα του Έλληνα θέλει να ανυψώσει 
 στο σκλαβωµένο το ραγιά ελπίδα να φυτρώσει, 
5180 µα ο θεός τον αγαπά κοντά του τον φωνάζει 
 και στα πενήντα ένα του στους άγιους τον βάζει. 
 Το Πελλαδάρι τον θρηνεί, τον κλαίει ο αδελφός του 
 το θείο το βλαστάρι τους το πήρε ο θεός τους, 
 πως τα ορίζεις βρε ζωή και πως τα φέρνεις τώρα 
 το Πελλαδάρι να δεχτεί τέτοια µεγάλη µπόρα, 
 πώς να αντέξει η ψυχή στον δρόµο αυτόν τον άλλο 
 πως να σταθεί το λογικό στο πόνο το µεγάλο, 
 σ’ αυτό το µέγα µπέρδεµα πως θα ανοιχτεί ο δρόµος  
 να σβήσ’ η θλίψη, η οργή και ο µεγάλος πόνος. 
5190 Στην Προύσα µισσιονάριοι254 ιερωµένοι φτάνουν 

                                                 
254 Στις αρχές  του 19ου αιώνα, παρατηρήθηκε ζωηρή κίνηση Προτεσταντών Μισσιοναρίων προς 
Ανατολάς, από την Αµερικανική Επιτροπή των Επιτρόπων για τις Ξένες Αποστολές (ABCFM), που 
ιδρύθηκε το 1810 από εξέχοντα µέλη της Εκκλησίας στην εκκλησιαστική σχολή Andover στη Μασαχου-
σέτη. Οι πρώτοι πέντε ιεραπόστολοι στάλθηκαν στο εξωτερικό το 1812. Μεταξύ 1812 και 1840, οι εκ-
πρόσωποι της ABCFM πήγανε στα ακόλουθα µέρη: Tennessee για τους τσερόκι, Ινδία (περιοχή 
Βοµβάης), βόρεια Κεϋλάνη (σύγχρονη Σρι Λάνκα), τα Νησιά Σάντουιτς (Χαβάη), στην ανατολική Ασία: 
Κίνα, Σιγκαπούρη και Σιάµ (Ταϊλάνδη), στη Μέση Ανατολή: (Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Συρία, Αγίους 
Τόπους και στην Περσία (Ιράν)), και στην Αφρική: ∆υτική Αφρική - Ακρωτήριο Πάλµας και Νότια 
Αφρική-µεταξύ των Ζουλού. Έγινε η πρώτη ιεραποστολική κοινωνία στην Ηνωµένες Πολιτείες. Η απο-
κατάσταση της τάξεως στην Μεσόγειο διευκόλυνε την εγκατάστασή τους, ενώ η δυστυχία, η φτώχεια 
και η αµάθεια, οι οποίες επικρατούσαν σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο, απέβησαν ευκόλως αντικείµενο 
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 είναι γλωσσοµαθείς πολύ και θέλουν να γλυκάνουν, 
 τον κόσµο π’ επισκέπτονται και τα χωριά που τρέχουν 
 πού κατοικούν, πώς διαβιούν, τις αντοχές που έχουν, 
 γνωρίζουνε Ελληνικά, τα Τούρκικα µιλάνε 
 Αρµένικα, Βουλγαρικά, Εβραϊκά και πάνε, 
 σε τόπους που Ελληνικά µιλούνε κι όπου φτάνουν  
 όπου συναναστρέφονται ή επισκέψεις κάνουν,  
 ήρθαν απ’ την Αµερική καλά οργανωµένοι 
 µε γνώσεις και εφόδια και άλλα φορτωµένοι. 
5200 Οι µισσιονάριοι λοιπόν απλώθηκαν, γυρνάνε 
 ακούνε τα προβλήµατα και στα χωριά που πάνε, 
 αµέσως καταγράφουνε το τι τους κατατρέχει 
 υπάρχει µήπως εκκλησιά; ιερωµένους έχει; 
 µαθαίνουνε τα γράµµατα; εγγράµµατοι υπάρχουν;  
 έχει σχολείο; Λειτουργεί; και τα παιδιά πώς τα ‘χουν; 
 φροντίζει κάποιος γι αυτά ή ζούνε σαν µεγάλοι 
 δουλεύοντας στα κτήµατα όπως δουλεύουν άλλοι; 
 έχουν παιχνίδια στις αυλές; στους δρόµους, στα σοκάκια; 
 είν’ η ζωή τους παιδική ή είναι τα σκλαβάκια; 
5210 Έτσι οι µισσιονάριοι βλέπουνε και ακούνε 
 κι όπου υπάρχει ευχέρεια µπορούν να επεµβούνε 
 να βρούνε λύση εφικτή οι ίδιοι να αρχίσουν 
 εκείνα που χρειάζονται και να τα προχωρήσουν, 
 δάσκαλους εκπαιδεύουνε κι αυτοί να εκπαιδεύουν 
 κτίρια διορθώνουνε και αίθουσες γυρεύουν 
 τις διαµορφώνουν ως µπορούν ανθρώπινες τις κάνουν 

                                                                                                                         
εκµεταλλεύσεως προς επικράτησή τους. ∆υτικοί Προτεστάντες διαφόρων εθνικοτήτων-Άγγλοι, Αµε-
ρικανοί, Γερµανοί, Ελβετοί κ.α.-αλλά και Παπικοί ίδρυσαν πολυάριθµους ιεραποστολικούς σταθµούς- 
σφύζουσες δυτικές Εστίες-στα σπουδαιότερα εκκλησιαστικά και πολιτικά κέντρα της ελεύθερης και 
υποδούλου Ελλάδας, τέλεια οργανωµένους, «κατεργαζόµενοι  µεθοδευµένα τον δυτικότροπο κοινωνι-
κοπολιτικό µετασχηµατισµό της». Κυρία οδός αυτής της προσπάθειας τους, απετέλεσε η Εκπαίδευση 
του αµόρφωτου λαού και µάλιστα των νέων, και η ίδρυση σχολείων, τα οποία βρίσκονταν υπό την άµεση 
εποπτεία τους, καθώς η προσφερόµενη σε αυτά παιδεία-οργανωµένη εκ των ιδίων-βάσει συγκεκριµένου 
προγράµµατος, διευκόλυνε την διάδοση των ιδεών τους, αφού στους µαθητές εύρισκαν τα ευήκοα ώτα, 
χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αντιστάσεως από τους νέους που διαπλάθονταν και συνεπώς ήταν ευά-
λωτοι, και έτσι αφενός θα διέδιδαν τις νέες σε αυτούς διδασκόµενες ιδέες, στους-συχνά αµόρφωτους-
γονείς τους, κατ’ επέκταση δε και σε όλη την κοινωνία, αφ’ ετέρου οι ίδιοι θα αποτελούσαν την ελληνική 
κοινωνία του µέλλοντος, εξοικειωµένοι εξ απαλών ονύχων µετά του δυτικού περιβάλλοντος και µε 
διαµορφωµένο αναλόγως το φρόνηµα τους! Ταυτόχρονα, στους χώρους της εκπαίδευσης υπήρχε πρό-
σφορο έδαφος για διακίνηση των προπαγανδιστικών τους εντύπων και µεταφράσεων. Έτσι οι Μισσιονά-
ριοι, ανέπτυξαν ένα τεράστιο εκπαιδευτικό έργο στην Ελλάδα. 
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 στήνουν θρανία, πίνακες, µαθήµατα να κάνουν, 
 και τα παιδιά µαζεύονται τη µάθηση ζητάνε 
 κι ότι µαθαίνουνε αυτά εις τους γονείς να πάνε, 
5220 έτσι περνάνε στο λαό όλα όσα θελήσουν 
 αφού όλ’ η προσπάθεια είναι να τους µυήσουν, 
 σ’ αυτά που ‘κείνοι θέλουνε, σ’ αυτά όπου πιστεύουν 
 αντάλλαγµα τα δίνουνε και πίσω τα γυρεύουν. 
 Τον κόσµο όλο γυρίζουνε, αποστολές µεγάλες 
 σ’ Ασία, Ευρώπη, Αφρική και πολιτείες άλλες, 
 ιδρύουν πολυάριθµους σταθµούς µα και εστίες 
 µεθοδευµένα πλάθοντας όλες τις κοινωνίες. 
 Στήνουν σχολεία το λοιπόν, µέσα απ’ αυτά περνάνε 
 τους τρόπους, την οργάνωση κι ότι άλλο ζητάνε, 
5230 τους νέους οργανώνουνε, ιδέες µεταφέρουν 
 έτσι τους ετοιµάζουνε και έντυπα προσφέρουν, 
 για να κινούν µέσω αυτών αυτά που τους ταιριάζουν 
 αυτά που είν’ ο στόχος τους και κείνα που τους νοιάζουν. 
 Είναι φθινόπωρο λοιπόν που φτάνει ο προτεστάντης255 

                                                 
255 O Προτεσταντισµός (κίνηµα διαµαρτυρόµενων χριστιανών ή και διαµαρτυρόµενοι) αποτελεί έναν 
από τους µεγάλους κλάδους του Χριστιανισµού. Ως κίνηµα Μεταρρύθµισης εµφανίστηκε το 16ο αιώνα 
στη Γερµανία, µε πρωτεργάτη του το Μαρτίνο Λούθηρο. Το όνοµα προέρχεται από την λατινική 
"Protestantismus" που σηµαίνει διαµαρτυρία. 
Το 1517 ο Μαρτίνος Λούθηρος άρχισε τη διαµαρτύρηση του κατά της Ρωµαϊκής Εκκλησίας. Ύστερα από 
µελέτη της προς Ρωµαίους επιστολής του αποστόλου Παύλου, πείστηκε πως η σωτηρία της ψυχής του 
ανθρώπου ήταν αποτέλεσµα µόνο της Θείας Χάρης και της πίστης, κι όχι των αγαθών ή µη έργων. Για 
το λόγο αυτό ήρθε σε σύγκρουση µε το θεσµό του συγχωροχαρτιού, που έδινε τότε η Καθολική Εκκλη-
σία για την άφεση των αµαρτιών, και πιο συγκεκριµένα µε τον Γιόχαν Τέτζελ ο οποίος πωλούσε συγχω-
ροχάρτια την εποχή εκείνη στη Γερµανία ως απεσταλµένος του Πάπα. 
Στις 31 Οκτωβρίου 1517 θυροκόλλησε στην εξώπορτα του µητροπολιτικού ναού της Βυρτεµβέργη τις 
95 Θέσεις του, που αποτελούσαν µια ανοιχτή επίθεση εναντίον του παπισµού. Οι  Αντιθέσεις, που 
κυκλοφόρησε ο Γιόχαν Τέτζελ προσπαθώντας να αντικρούσει τον Λούθηρο, δεν είχαν καµιά απήχηση 
και µάλιστα οι φοιτητές τις έκαψαν δηµόσια. 
Ο Λούθηρος κλήθηκε σε απολογία ενώπιον της ∆ίαιτας (Βουλής) της πόλης Βορµς, στη Γερµανία, τον 
Απρίλιο του 1521. Η απολογία του τελείωσε µε τα εξής λόγια: 
Εάν δε µε πείσουν, µε επιχειρήµατα από την Αγία Γραφή ή µε αδιάσειστη λογική, δεν µπορώ να αναιρέ-
σω τις θέσεις µου, γιατί δεν πιστεύω στο αλάθητο του πάπα, ούτε στο αλάθητο των συνόδων, γιατί όλοι 
γνωρίζουν ότι πολλές φορές και οι πάπες και οι σύνοδοι έχουν σφάλει και έχουν πέσει σε αντιφάσεις. 
Εγώ έχω πειστεί από τα βιβλικά επιχειρήµατα που έχω ήδη αναφέρει, και είµαι απόλυτα ενωµένος µε 
το λόγο του Θεού. ∆εν µπορώ και δε θέλω να ανακαλέσω τίποτα, γιατί δεν είναι ορθό, και αντίθετα 
είναι επικίνδυνο να πράττει κανείς αντίθετα µε τη φωνή της συνείδησής του. Ο Θεός ας µε βοηθήσει.     
Με τα επόµενα έργα του ο Λούθηρος µεγάλωσε το χάσµα που τον χώριζε µε την Καθολική Εκκλησία, 
ενώ βρήκε ιδιαίτερη απήχηση στη Γερµανία, αλλά και σε άλλες χώρες της βόρειας, κυρίως, Ευρώπης. 
Ο Πάπας αφόρισε το Λούθηρο, ενώ αυτός έκαψε δηµόσια τις παπικές "βούλες" που του είχαν απο-
σταλθεί. Έτσι άρχισε µια διαµάχη, που έµελλε να τελειώσει µόνο µε την απόσπαση των Προτεσταντών 
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 στο Πελλαδάρι τ’ όµορφο σαν ένας άλλος φάντης256 
 βλέπει τριγύρω το χωριό κι αµέσως το συγκρίνει 
 µε τα δικά τους τα χωριά, χωρίς όµως να κρίνει, 
 πως ζούνε δω οι Έλληνες, γύρω τους τι υπάρχει 
 ποιος είναι από πάνω τους και ποιος άλλος τους άρχει, 
5240 µόνο θυµούνται Αµερική και τα δικά τους µέρη 
 τ’ απέραντα, τ’ άφαντα, όπου κανείς δεν ξέρει, 
 τον διπλανό, τον γείτονα, όλοι τους είναι ξένοι. 
 Στο Πελλαδάρι ο ρωµιός ξέρει να υποµένει 
 το µίσος του δυνάστη του που ζει κι είναι χαµένος 
 άµετρα χρόνια στη σκλαβιά, στα βάσανα χωµένος. 
 Τους δρόµους βρίσκουνε στενούς, στενά και τα σοκάκια 
 γεµάτα µε νεροφαγιές και τα µικρά δροµάκια257  
 που οδηγούνε στις αυλές, στα πέτρινα τα σπίτια 
 εκεί που κάνουν τις χαρές, που λένε τα µπεΐτια258 

                                                                                                                         
από την Καθολική Εκκλησία. Ένα από αυτά που κατάγγειλε ο Λούθηρος, ήταν και η ανάµειξη της 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας στην κοσµική εξουσία. 
Αν και αρχικά δεν σχεδίαζε µια ευρεία µεταρρύθµιση, το πεισµατικά ανυποχώρητο της Ρωµαιοκαθολι-
κής Εκκλησίας, αλλά και η έντονη προσωπικότητα του ίδιου του Λούθηρου εξελίχθηκαν σε µια αντιπα-
ράθεση που οδήγησε στη δηµιουργία ενός από τους τρεις µεγάλους κλάδους, του Χριστιανισµού, µαζί µε 
τον Ρωµαιοκαθολικισµό και την Ορθοδοξία. 
256 

 
257 The MISSIONARY HERALD: Containing the proceedings at large of the American Board 
of Commissioners for Foreign Missions, with a general view of other benevolent operations 
for the year 1836 Vol XXXII and for the year 1837 Vol XXXIIΙ 
Ο ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ για το έτος 1836, τόµος XXXII,  του Αµερικάνικου Ιεραποστολι-
κού Συµβουλίου στις σελίδες 224-225 αναφέρει: 
Σεπτ. 28.1836. Λείποντας από το σπίτι για λίγες µέρες, επισκέφτηκα κάνοντας µια εκδροµή σε τρία 
γειτονικά χωριά: το Παλλαδάρι, τους Ελιγµούς και την Κίο. Το πρώτο απ’ αυτά απέχει περίπου δώδεκα 
µίλια από την Προύσα. Βρίσκεται σε µια εξαιρετική θέση, δεσπόζοντας πάνω σε µια υπέροχη θέα της 
πεδιάδας και του κόλπου των Μουδανιών. Είναι τόσο ψηλά, ώστε η θερµοκρασία του είναι αρκετά πιο 
ψυχρή απ’ ότι στην Προύσα και χρησιµοποιείται σαν τόπος παραθερισµού το καλοκαίρι.  Έχει πληθυσµό 
από περίπου 2.500 Έλληνες και οκτώ ή δέκα οικογένειες Τούρκων. Σχεδόν όλα τα κτίρια έχουν άθλια 
εµφάνιση, εκτός από λίγα, καθώς στερούνται από γυάλινα παράθυρα. Οι δρόµοι είναι ανώµαλοι και 
βρώµικοι και γενικώς η όλη του εµφάνιση προδίδει φτώχεια. Τα κύρια προϊόντα τους είναι µετάξι, στα-
φύλια και σιτάρι.  Υπάρχουν δύο ελληνικές εκκλησίες, µια εκ των οποίων επισκέφθηκα. Είναι παλιά και 
διακρίνεται από τις συνηθισµένες ιδιαιτερότητες των ελληνικών εκκλησιών – µια αφθονία εικόνων. 
Μπροστά από το κτίριο βρίσκεται ένα παραµορφωµένο υπόλειµµα αρχαιότητας. Φαίνεται ότι ήταν η 
αναπαράσταση των Μαινάδων από την αρχαία µυθολογία.  Κοντά στο χωριό υπάρχουν ερείπια, τα οποία 
δείχνουν να είναι τα αποµεινάρια κάποιας πόλης ή χωριού περασµένων ετών. Το σηµείο όπου ήταν 
χτισµένη η εκκλησία τους αναγνωρίζεται εύκολα.  Η γωνιακή πέτρα υπάρχει ακόµα.  
258 µπεϊτι = χωρατό, αστείο 
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5250 στα σπίτια που τα γυάλινα παράθυρα τους λείπουν  
 αλλά ποτέ το Ελληνικό δεν το εγκαταλείπουν, 
 κι αν υποστούν κυνηγητό και πόλεµο δεχθούνε 
 Ελλάδα έχουν µέσα τους, τίποτα δεν πετούνε 
 από αυτό που τους κρατά για πάντα ενωµένους 
 µε τους προγόνους Έλληνες αγνά σφιχτοδεµένους. 
 Ο πάστορας που έφτασε τον άνθρωπο κοιτάζει 
 που συγκεντρώνει τα παιδιά, δεν ξέρει να διαβάζει, 
 µα τους µιλά Ελληνικά, τους λέει ιστορία 
 αυτό που έφτασε στ’ αυτιά, µέσ’ στα πολλά τα κρύα, 
5260 σε κάποιο σπίτι ή καφενέ ατέλειωτα µιλούσαν 
 για θύµησες, γι’ ακούσµατα, για κείνα που ποθούσαν, 
 για µέρα που καλύτερη αύριο ξηµερώνει 
 για το θεό στην εκκλησιά που σ’ όλους φανερώνει, 
 πώς να κρατήσουν σταθερά την πίστη και το θάρρος 
 πώς να µη γίνεται κανείς στον διπλανό του βάρος, 
 πώς να αντέξουν τη σκλαβιά, του Τούρκου το µαχαίρι 
 πώς να φυλάξουν το χωριό από το ξένο χέρι, 
 αυτόν λοιπόν το «δάσκαλο» τον βλέπουν µ’ άλλο µάτι 
 για αυτό π’ αυτοί πρεσβεύουνε είναι ξένο κοµµάτι, 
5270 βλέπουν αλλιώς τα γράµµατα, αλλιώς αυτοί νοούνε 
 τον τρόπο που διδάσκουνε και πως καθοδηγούνε. 
 Στο Πελλαδάρι το σχολειό έτοιµο συναντάνε  
 τους λείπει µόν’ ο δάσκαλος κι αµέσως ξεκινάνε, 
 κάποιον να εκπαιδεύσουνε όπως αυτοί νοµίζουν 
 και να διαδώσουν µέσω αυτού αυτά που ξεχωρίζουν, 
 έτσι λοιπόν τα κάνουνε και έτσι ξεκινάνε 
 δίνοντας τα βιβλία τους, ουσιαστικά αρχινάνε, 
 είναι καλό το υλικό, υπάρχουν σπουδαγµένοι 
 από τους κάτοικους του πολλοί κι έτσι είναι δεµένοι 
5280 στη µάθηση, στο να δεχθούν όλες τους τις ιδέες 
 καινούριες και πρωτόγνωρες, καινούριες όλες νέες, 
 ρίχνουν λοιπόν το σπόρο τους µε τις αρχές µιλάνε 
 µοιράζουν τα βιβλία τους και έτσι ξεκινάνε 
 σχολείο λαγκαστεριανό259 εις στο χωριό να στήσουν 

                                                 
259 Υπάρχουν τρεις παπάδες στο χωριό, δύο από τους οποίους είναι ηλικιωµένοι και όλοι τους είναι 
αγράµµατοι. ∆εν είναι σε θέση να κηρύξουν και ποτέ δεν έκαναν απόπειρα να το κάνουν. Η δουλειά 
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 να τους δοθούνε οι γραφές, σ’ αυτές να εντρυφήσουν, 
 κι όλοι µαζί να προχωρούν στα γράµµατα, στη γνώση 
 και να δεχθούνε τα παιδιά αυτό που θα τους δώσει, 
 τη δύναµη να προχωρούν στου µέλλοντος τη στράτα 
 εφοδιασµένα µε σπαθιά της γνώσης και γεµάτα 
5290 µε νέα όπλα θα χυθούν στης λευτεριάς τη µάχη 
 σ’ ένα αγώνα δυνατό µες στην Τουρκιά και θα ‘χει 
 ένα δικό του γνώρισµα, µια σπίθα που θα καίει 
 θα πυρπολεί στις θάλασσες και στον ντουνιά θα λέει 
 πως είν’ καλύτερα να ζεις λεύτερος, πεινασµένος  
 παρά στου Τούρκου τη σκλαβιά µε γρόσια φορτωµένος. 
 ∆υο εκκλησιές υπάρχουνε µέσα στο Πελλαδάρι 
 µα οι παπάδες είναι τρεις και το ‘χουνε καµάρι 
 πως λειτουργούνε, φέρνουνε όλους να προσκυνήσουν 
 τ’ άγια εικονίσµατα και χάρες να ζητήσουν, 
5300 στη Θεοτόκο Παναγιά, στον Άγιο Ταξιάρχη 
 να είναι πιο ανθρώπινος αυτός που τώρα άρχει, 
 στις προσευχές παρακαλούν όλοι να ‘χουν υγεία 
 δεν βγάζουν λόγους δεν ποθούν εγκόσµια µεγαλεία, 
 είναι απλοί σαν άνθρωποι και όχι κουρδισµένοι 
 τι στην ζωή τους µάθανε να είναι απλωµένοι 
 όσο κρατεί το πάπλωµα, δεν πάνε παραπέρα 

                                                                                                                         
τους περιορίζεται στο να διαβάζουν προσευχές και να παρακολουθούν τις λειτουργίες. ∆εν υπάρχει 
ελληνικό σχολείο.  Τριάντα περίπου παιδιά συγκεντρώνονται από έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν καταλα-
βαίνει τι τους διδάσκει και φυσικά δεν τους µεταδίδει καµία έξυπνη ιδέα. Υπάρχουν περίπου διακόσιοι 
εγγράµµατοι στο χωριό, αλλά απ’ αυτούς ούτε µια γυναίκα, εκτός από 5-6 κορίτσια.  Αυτό είναι ένα 
ασυνήθιστο ποσοστό εγγράµµατων για ένα χωριό τόσο γειτονικό σε µεγάλη πόλη.  Πληροφορήθηκα ότι, 
και µιλώ γενικά – σε ένα χωριό µε 1-3 χιλιάδες κατοίκους, µόνον 10 έως 12 άτοµα είναι εγγράµµατοι. Οι 
κάτοικοι του Παλλαδαρίου έχουν µια ασυνήθιστη δίψα για µάθηση και γι’ αυτό υπάρχουν τόσοι εγγράµ-
µατοι. Ένα πράγµα που είχα στο µυαλό µου όταν επισκεπτόµουν αυτό το χωριό, ήταν η πιθανότητα να 
ιδρυθεί ένα Λαγκαστεριανό σχολείο και να κυκλοφορήσουν οι γραφές και άλλα χρήσιµα βιβλία. Οι αρχές 
του χωριού είχαν αρκετές συναντήσεις γι’ αυτό το θέµα και γενικώς το έβλεπαν θετικά. Όταν έφυγα, 
δεν είχαν αποφασίσει εντελώς, αλλά είναι πολύ πιθανό ότι ένα καλό σχολείο θα ανοίξει τελικά.  Προ-
µηθεύτηκα βιβλία, µερικά εκ των οποίων µοίρασα και τα δέχτηκαν µε µεγάλη χαρά.  
Ο ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ για το έτος 1837, τόµος XXXIIΙ,  του Αµερικάνικου Ιεραποστο-
λικού συµβουλίου αναφέρει:  
28 Μαΐου1837. Πήρα µήνυµα από ένα Έλληνα µαθητή µου, που τον είχα στείλει στο Παλλαδάρι, ένα 
γειτονικό χωριό, να αρχίσει το σχολείο. Τον δέχτηκαν πολύ καλά, και έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 
σαράντα µαθητές, αν και το σχολείο έχει µπει σε λειτουργία πριν από µια βδοµάδα. Στους Ελιγµούς, 
απόσταση µισής ώρας από το Παλλαδάρι, πρέπει να χτιστεί ένα σχολείο. Επειδή οι άνθρωποι είναι πολύ 
φτωχοί, θα πρέπει οπωσδήποτε να τους δοθεί κάποια βοήθεια. Χωρίς βοήθεια το σχολείο δεν µπορεί 
να χτιστεί και να χρησιµοποιηθεί. 
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 γιατί θα έρθει το σπαθί, του Τούρκου η φοβέρα, 
 και θα τους κόψει κεφαλές, γένια θα ξεριζώσει 
 θα τους κρεµάσει ανάποδα και στην Τουρκιά θα δώσει, 
5310 ότι πιο πάνω απ’ το Χριστό στέκεται ο προφήτης 
 και η Τουρκιά δεν δέχεται Έλληνες στο τσαρδί της, 
 σκλάβος θα µείνει ο γκιαούρ και σκλάβος θα πεθάνει 
 έτσι το γράφει το κισµέτ και µόνο αυτό θα κάνει. 
 Στήνουν οι µισσιονάριοι σχολειό στο Πελλαδάρι 
 σαράντα είν’ οι µαθητές, παιδιά που µε καµάρι 
 θέλουν να γίνουν αετοί στον κόσµο ν΄ απλωθούνε 
 να µάθουνε τα γράµµατα κι αυτά που θα δοθούνε 
 απ’ τους καινούριους δάσκαλους και τις γραφές που έχουν 
 από τους λόγους που θ’ ακούν κι απ’ ότι θα κατέχουν. 
5320 Έτσι λοιπόν αρχίνησε σχολειό να λειτουργάει  
 και στο χωριό ξεκίνησε η γνώση να κυλάει, 
 ο κόσµος τώρα δέχεται καινούριες θεωρίες  
 πρωτόγνωρα ακούσµατα και άλλες ιστορίες, 
 η µόρφωση αυξάνεται, η σκέψη τώρ’ αλλάζει 
 και τη σκλαβιά που έχουνε ο νους αλλού τη βάζει.  
 Oι µισσιονάριοι πήρανε το δρόµο και το βράδυ 
 εφτάσανε στους Ελιγµούς,260 στης θάλασσας το χάδι, 

                                                 
260 Οι Ελιγµοί απέχουν δύο µίλια από το Παλλαδάρι, στην ακτή του κόλπου των Μουδανιών. Έχουν 
πληθυσµό περίπου 1.000 ατόµων, κυρίως Ελλήνων. Σε παλαιότερες εποχές ήταν προφανώς µια µεγάλη 
πόλη, καθώς αρχαία ερείπια το µαρτυρούν. Τα προϊόντα τους είναι µετάξι, ελιές και σταφύλια. Οι άν-
θρωποι είναι φτωχοί και η εµφάνιση του χωριού γενικώς απαγορευτική. Έχει µια εκκλησία, ένα ελληνι-
κό µοναστήρι και ένα µουσουλµανικό. Υπάρχουν µόνο δύο παπάδες στο µοναστήρι, οι οποίοι φαίνονται 
καλοπροαίρετοι αλλά πολύ αµαθείς, όπως µου οµολόγησαν πολλές φορές.  Ένας απ’ αυτούς αγόρασε το 
µοναστήρι από τον επίσκοπο της Επισκοπής, κάτω από ειδικές συνθήκες, για όλη του τη ζωή. Σαν συ-
νέπεια της αγοράς, θα έχει το δικαίωµα σε όλα τα εισοδήµατα των εκτάσεων της µονής. Αυτό προφα-
νώς είναι µια εξαιρετική πηγή εσόδων γι’ αυτόν. Παρότι αγράµµατος ο ίδιος, είναι ανοιχτός στην εκπαί-
δευση και προσφέρει ένα µεγάλο δωµάτιο του µοναστηριού για Λαγκαστεριανό σχολείο και θα προµη-
θεύσει δωρεάν δασκάλους. Είχα µια εσωτερική ανάγνωση και έναν µόνο που µπορούσε να διαβάσει. 
Μοίρασα µερικά βιβλία. Σ’ αυτό το σηµείο δεν µπορώ να αποφύγω να εκφράσω συναισθήµατα οίκτου 
που µου προξένησαν οι συνθήκες αυτών των χωριών. Είναι σαν πρόβατα χωρίς τσοµπάνη. ∆εν υπάρχει 
κανείς για να τους διδάξει την ουσία της ζωής.  Είναι χωρίς κατήχηση, χωρίς κάτι που να λέγεται σχο-
λείο.  Εν ολίγοις χωρίς κάποια ηθική καθοδήγηση. Έχουν εκκλησία και παπάδες, αλλά τι είδους πνευµα-
τική ωφέλεια εκρέει από αυτούς; ∆εν µπορούσα να µην αισθανθώ ότι ούτε ένας Χριστιανός στην προ-
γονική µας γη, ο οποίος γεύτηκε τα καλά της εκπαίδευσης και του αληθινού Χριστιανισµού, δεν θα µπο-
ρούσε να εκφράσει την ελάχιστη απροθυµία γι’ αυτούς τους πάµπτωχους ανθρώπους που έπρεπε να 
είναι εφοδιασµένοι µε ένα καλό σχολείο, το οποίο θα έριχνε φως στο γύρω σκοτάδι και θα τους προε-
τοίµαζε για το κήρυγµα του Ευαγγελίου. Ω, πώς τα προνόµια της δικής µας γης διακρίνονται, σε αντίθε-
ση µε τέτοια αµάθεια και δεισιδαιµονία. Και όµως, αυτή είναι η πραγµατική κατάσταση χιλιάδων ανθρώ-
πων στο εσωτερικό της χώρας (Μικράς Ασίας).   
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 χωριό κι αυτό Ελληνικό µ΄ αρχαία ιστορία 
 Ελεκοσµοί λεγόντουσαν, την ‘γραφαν τα βιβλία 
5330 στα µέρη της είχε κτιστεί µεγάλη πολιτεία 
 κι απ’ την Απάµα, σύζυγο του βασιλιά Προυσία, 
 Απάµεια ‘νοµάστηκε και έζησε για χρόνια 
 προτού γνωρίσει παρακµή και µαύρη καταφρόνια. 
 Στα χρόνια του Βυζάντιου στα µοναστήρια γύρω 
 και πάλι αναπτύχθηκε ζωή σκορπώντας µύρο, 
 Βωµοί Ηλίου τ’ όνοµα κι η Τουρκιά την λιώνει 
 στα χρόνια του κατακτητή γκρεµίζεται, µατώνει, 
 µονάχα οι πέτρες µείνανε ανάκατα βαλµένες 
 σηµάδια µεγαλείου της σε µέρες περασµένες, 
5340 φτωχή στον τόπο µένει πια χωρίς τα µεγαλεία 
 Χωριό µικρό κι ασήµαντο που λείπουν τα σχολεία, 
 κι αν το µετάξι, οι ελιές και τα σταφύλια βγαίνουν 
 και στο ταξίδι της ζωής το δρόµο του υφαίνουν, 
 του λείπουν γύρω του πολλά, µονάχο του πηγαίνει 
 σε ένα δρόµο άγριο κι αυτό που µόνο βγαίνει 
 είναι ο µόχθος ο σκληρός κι η αµοιβή του λίγη 
 σαν πούσι που σε διαπερνά και την ανάσα πνίγει, 
 και το κοµµάτι του ψωµιού στο τέλειωµα της µέρας  
 είν’ από πέτρα πιο σκληρό, απόκοτο φοβέρας, 
5350 φόβου, δαρµού, κυνηγητού, του Τούρκου τα τερτίπια 
 σαν µπαίνει απροσκάλεστος µέσα στα ξένα σπίτια.   
 Μια εκκλησιά µες στο χωριό και ένα µοναστήρι 
 η δύναµη της θέλησης, αγάπης θυµιατήρι, 
 µε δυο παπάδες οδηγούς στης πίστης το τιµόνι 
 δυο φάρους που αυτόφωτοι φωτοβολούνε µόνοι, 
 ανθρώπους µόνο οδηγούν µε ότι αυτοί γνωρίζουν 
 και απ’ την ψυχή τους το καλό στους γύρω τους δωρίζουν, 
 εκεί οι µισσιονάριοι σχολειό θέλουν να στήσουν 
 το φως να δώσουν στο λαό και να τους αναστήσουν, 
5360 θέλουν βοήθεια πολύ, η φτώχεια τους χτυπάει 
 µια φτώχεια που τους Έλληνες τους φέρνει και τους πάει, 
 ανήµπορους στα θέλω του που ο δυνάστης έχει 
 στ’ αρρωστηµένα του µυαλά όπου το µίσος τρέχει. 
 Σχολειά ιδρύονται λοιπόν κι η γνώση προοδεύει 
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 στην ιστορία, στις γραφές, τις ρίζες του γυρεύει, 
 το κάθε ελληνόπουλο που µαθητής σπουδάζει 
 και µέσα απ’ την πορεία του στη λευτεριά κοιτάζει, 
 τα λεύτερα τ’ αδέλφια τους που µέσα στην Ελλάδα 
 έχουν υψώσει και κρατούν την αναµµένη δάδα, 
5370 λεύτερα αναπνέουνε και λεύτερα βαδίζουν 
 στη χώρα που τα γέννησε, εκεί που αντικρίζουν, 
 τον ήλιο να τους χαιρετά να τους χαϊδεύει τώρα 
 χωρίς σκλαβιά, απανθρωπιά, την Τούρκικη την µπόρα. 
 Οι µισσιονάριοι βοηθούν µα έχουν το σκοπό τους 
 πώς να περάσουνε µαθές το κάθε τι δικό τους, 
 που έχουν στις ιδέες τους, σ’ όλα τους τα πιστεύω 
 επάνω στη θρησκεία τους, σε κάθε τι γυρεύω, 
 µε όλα αυτά κι άλλα πολλά στηθήκανε σχολεία  
 το Πελλαδάρι κι οι Ελιγµοί απόκτησαν θρανία 
5380 και γράµµατα µαθαίνουνε κορίτσια και αγόρια 
 ήρθε η αύρα µες στο νου, δεν έχει ξεροβόρια, 
 βιβλία κι ευαγγέλια τους δώσανε καµπόσα261 
 όλοι να τα διαβάζουνε σε όποια θέλεις γλώσσα, 
 να λύνουν απορίες τους, κατήχηση να κάνουν 
 και ώρες να ξοδεύουνε, στη µάθηση να φτάνουν. 
 Οι προτεστάντες προσπαθούν ν΄ αλλάξουνε συνήθειες 
 ν’ αλλάξουν τη θρησκεία τους, ν’ αλλάξουνε αλήθειες, 
 όµως δεν καταφέρνουνε όσο κι αν προσπαθούνε 
 να παρασύρουν τον λαό, την αλλαγή να δούνε, 
5390 γιατί υπάρχουν ικανοί άνθρωποι κι ιεράρχες 
 που δίνουν µε τον τρόπο τους και τις δικές τους µάχες,262 

                                                 
261 Οκτ. 6.1836  Όταν ήµουν στο χωριό Παλλαδάρι, ένας από τους Έλληνες παπάδες, µου ζήτησε ένα 
ευαγγέλιο στα Τούρκικα, το οποίο ήθελε να το παρουσιάσει σε έναν Τούρκο για κάποιες πληροφορίες. 
Του έστειλα ένα. Σήµερα έµαθα ότι µετά από τη λειτουργία το πρωί στην ελληνική εκκλησία, είχαν κλει-
στεί ο παπάς και ο Τούρκος και άρχισαν να διαβάζουν. Ήταν παρόντες και άλλοι Τούρκοι. Είχαν εκπλα-
γεί και ήταν προφανώς ευχαριστηµένοι µε το περιεχόµενο του βιβλίου. Τόσο µεγάλο ήταν το ενδιαφέρον 
τους, ώστε ξόδεψαν πολλές ώρες για διάβασµα, χωρίς διακοπή.   
262 Τα Πριγκιπόννησα αποτελούσαν για πολλούς κιβωτούς της Ορθοδοξίας και εστίες βυζαντινού Ελλη-
νισµού. ∆εν είναι τυχαίο που ο πολυµαθής διδάσκαλος του Γένους Ευστάθιος ο Κλεόβουλος (κατά κό-
σµον Ευστράτιος Ιωαννίδης από το Πελλαδάρι Βιθυνίας) είχε προτείνει ν’ αναγερθεί το κτίριο της Με-
γάλης του Γένους Σχολής στη Χάλκη, «ίνα πλησίον αλλήλων ώσιν αι σχολαί του µέλλοντος εν Κωνστα-
ντινουπόλει πανεπιστηµίου». 
Τον 19ο αιώνα άρχισε νέα ακµή του ελληνοχριστιανικού στοιχείου και των ελληνικών γραµµάτων σ’ όλη 
την Μικρά Ασία και ειδικότερα στην Καππαδοκία, ιδίως µετά από το 1870 όταν και ανυψώθηκε στο 
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 κρατούν λοιπόν τις εκκλησιές, κρατούνε τη θρησκεία 
 αλώβητες κι ανόθευτες και η κυριαρχία, 
 είναι µονάχα Ελληνική, οι ξένοι είναι ξένοι 
 δεκτή είν’ η βοήθεια κι ανθρώπινη να µένει, 
 έξω η προσηλύτιση, η προπαγάνδα λίγη 
 σαν µια οµίχλη αραιή π’ έρχεται και τυλίγει 
 µε όµορφη απαλότητα, κι αγάπη που ενώνει 
 τους κάνει κόντρα στη σκλαβιά χωρίς να τους πληγώνει. 
5400 Στα χρόνια τα Ρωµαϊκά, σ’ άλλη σκλαβιά µεγάλη  
 στο Πελλαδάρι τη νυχτιά και σε µεγάλο χάλι, 
 φτάνει στρατιώτης µοναχός, φτωχός, χωρίς κουράγιο 
 ρακένδυτος και νηστικός ψάχνοντας για µουράγιο,  
 να µείνει µέσα στο χωριό, ανθρώπινα να ζήσει 
 λίγη να νιώσει ζεστασιά και ίσως αποκτήσει 
 σπίτι και οικογένεια, καθηµερνά γυρεύω 
 αυτά που θέλ’ ο άνθρωπος, τα λίγα του πιστεύω, 
 τον διώχνει όµως το χωριό κι αυτός απελπισµένος 
5410 στέκεται λίγο παρακεί, µόνος και πικραµένος, 
 κάπου που στάζει ‘να νερό δυο στάλες αργοπίνει 
 και το ταλαίπωρο κορµί στον ύπνο το αφήνει.    
 Ξυπνά και βλέπει γύρω του τον κάµπο απλωµένο 
 ένα παράδεισο στη γη από θεό δοσµένο, 
 ρίζες µαζεύει και καρπούς στα δέντρα κρεµασµένους 
 δαρµένους απ’ αγέρηδες αλλά παρατηµένους,    
 λιτό φαγί, χορταστικό που ο Θεός του δίνει 
 αυτός που τον οδήγησε στα µέρη αυτά να µείνει, 
 αυτός που τον εφώτισε απ΄ το στρατό να φύγει 
5420 απ’ τους διωγµούς και τις σφαγές για πάντα να ξεφύγει, 
 και να υµνεί το λόγο του στη νέα τη θρησκεία 

                                                                                                                         
µητροπολιτικό θρόνο της Καισαρείας ο πρώην ∆ιευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής Ευστάθιος 
Κλεόβουλος. Αυτός συνετέλεσε στην ίδρυση Καππαδοκικής Αδελφότητας στη Κωνσταντινούπολη, για 
συλλογή χρηµάτων και ίδρυση σχολείων. Το 1882, ο διαµένων στη Μασσαλία οµογενής Θεόδωρος Ροδο-
κανάκης έθετε στη διάθεση του Πατριαρχείου κατ΄ έτος 5.000 φράγκα προς ίδρυση και συντήρηση 
Ιερατικής Σχολής (Ροδοκανάκειος Σχολή), η οποία άρχισε να λειτουργεί το χειµώνα του 1882 στη 
Μονή Προδρόµου στο Ζιντζίντερε της Καισαρείας και της οποίας 1ος δάσκαλος ήταν ο εξ Ανδρονικείου 
Σεραπίων Ιωάννου. Χάριν αυτής αργότερα φτιάχτηκε και οικοτροφείο στη Μονή. Ο Ευστάθιος Κλεό-
βουλος ήταν µεγάλος πολέµιος της προντεσταντικής προσπάθειας αλλοίωσης των θρησκευτικών πε-
ποιθήσεων των Ελλήνων που δια των µισσιοναρίων εξαπολύθηκε σε όλο το Ελληνικό στοιχείο στην 
Ελλάδα και στη Μικρά Ασία. 
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 αυτήν που δεν ζητά ποτέ της ύλης µεγαλεία, 
 πιστεύω έχει δυνατό σ’ αγάπη βασισµένο 
 σε αλληλοβοήθεια και πόνο µοιρασµένο, 
 οπότε ελαφρύτερος θ΄ αντέχεται, θα φεύγει  
 θα γίνεται ανθρώπινος και όλους θα τους στέργει.263   
 Μαζεύει πέτρες, προσπαθεί τοίχο µικρό να στήσει 
 βάζει επάνω του κλαδιά µια στέγη ν’ αποκτήσει, 
 έτσι αργά µ’ υποµονή µικρό καλύβι φτιάχνει 
5430 και υλικά που τρώγονται εκεί στο γύρο ψάχνει, 
 ο Θύρσος264 στήνει ‘να σταυρό επάνω στα κλωνάρια 

                                                 
263 στέργω = περιβάλλω µε στοργή, αισθάνοµαι στοργή, αγαπώ, δέοµαι, ικετεύω, παρακαλώ, επιθυµώ 
264 Θύρσος. Τοπικός άγιος του Πελλαδαρίου, αγίασµα και παρεκκλήσι του οποίου υπήρχαν στην  τοπο-
θεσία όπου και πέθανε έξω από το χωριό. Η ύπαρξη αυτού του αγιάσµατος προκάλεσε τη δηµιουργία 
ενός σώµατος προφορικών παραδόσεων που διασώθηκαν µέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα από κα-
τοίκους της περιοχής. Έτσι, σύµφωνα µε αυτές: 
Ο Θύρσος έζησε και αγίασε στο Παλλαδάρι της Βιθυνίας στη Μικρά Ασία. Ήταν Ελληνικής καταγωγής 
από την κεντρική Ελλάδα. Κατά την περίοδο των διωγµών επιστρατεύτηκε και στάλθηκε από τη Ρώµη 
µαζί µε άλλους Ρωµαίους στρατιώτες για να καταδιώξει χριστιανούς (πιθανότατα στα χρόνια του Τραϊα-
νού, περίπου το 110 µ.Χ.). Αυτός όµως προσηλυτίστηκε στη χριστιανική θρησκεία, λιποτάκτησε και δεν 
επέστρεψε στον Ρωµαϊκό στρατό. Υπήρχε η παράδοση ότι, όταν πήγε πρώτη φορά στο χωριό µε κουρε-
λιασµένα ρούχα, οι κάτοικοι του Παλλαδαρίου αρνήθηκαν να τον δεχτούν. Έχτισε ένα µικρό πετροκάλυ-
βο έξω από το Παλλαδάρι, όπου και ασκήτεψε µέχρι το τέλος της ζωής του. Όταν πέθανε, οι κάτοικοι 
είδαν στο σηµείο εκείνο να εκπέµπεται φως και γι’ αυτό αποφάσισαν να χτίσουν εκεί (σε απόσταση 15 
λεπτών από το χωριό) παρεκκλήσι στο οποίο υπήρχε και αγίασµα (το παρεκκλήσι ήταν στο δρόµο προς 
την Προύσα και γκρεµίστηκε από Τούρκο, ο οποίος αρρώστησε µετά την πράξη του και είδε στον ύπνο 
του τον Άγιο που τον ορµήνεψε να ξανακτίσει το ξωκλήσι. Έτσι το έκτισε πάλι αλλά σε τελείως άλλη 
µορφή). Το παρεκκλήσι αυτό σώζεται µέχρι σήµερα. 
Οι σύγχρονοί του Παλλαδαρινοί τον χαρακτήρισαν άγιο και τον αποκαλούσαν παππού, προσωνυµία που 
διατηρήθηκε και στις επόµενες γενιές. Παππού µάλιστα αποκαλούσαν και το αγίασµά του. Τον ονόµαζαν 
επίσης γιατρό, επειδή το νερό του αγιάσµατος θεράπευε τους αρρώστους που έπασχαν από ελονοσία. 
Σύµφωνα µε κάποιες διηγήσεις οι Παλλαδαρινοί γιόρταζαν τον Άγιό τους. Στο µεγάλο πανηγύρι, το 
οποίο γινόταν τότε την 1η Σεπτεµβρίου, συγκέντρωνε κόσµο από τα γύρω χωριά της περιφέρειας της 
Προύσας (Μουδανιά, Ελιγµούς κ.λπ.). Στο πανηγύρι οι προσκυνητές έκαναν κουρµπάνια (θυσίες) σφά-
ζοντας κοκόρια. Την ίδια µάλιστα πρακτική ακολουθούσαν και µουσουλµάνοι προσκυνητές, οι οποίοι 
πίστευαν στις θεραπευτικές ιδιότητες του αγίου. Επιπλέον, κάθε Σάββατο έφερναν από τα γύρω χωριά 
τα άρρωστα παιδιά, κυρίως αυτά που έπασχαν από ελονοσία, για να θεραπευτούν. Οι γονείς τους, τέ-
λος, θυσίαζαν κάποιο πετεινό και έδεναν κάποιο κουρελάκι (τζάτζαλο) στα διπλανά δέντρα του αγιά-
σµατος. 
Ο θύρσος για τους αρχαίους Έλληνες ήταν ελαφρύ ραβδί, τυλιγµένο στην κορυφή του µε φύλλα κισσού. 
Χρησίµευε κατά τις πανηγυρικές ποµπές, όπου το κρατούσαν ψηλά όσοι έπαιρναν µέρος στις οργιαστι-
κές γιορτές που γίνονταν προς τιµή του ∆ιόνυσου. Υπάρχει η παράστασή του σε αγγεία, µε παραστάσεις 
του ∆ιόνυσου µε τις Μαινάδες και τους Σάτυρους. Πριν από την εποχή του 5ου αιώνα χρησιµοποιού-
σαν και κλαδιά δέντρων ή και αµπελιού. Η λέξη προέρχεται από το ρήµα θύω, το οποίο αρχικά χρησι-
µοποιήθηκε για να δηλώσει την ορµή, τη µανία των στοιχείων της φύσης (νερό, αέρας, φωτιά) και αργό-
τερα απέκτησε τη σηµασία: καίω, προσφέρω στους θεούς, θυσιάζω. Ο Θύρσος πρέπει να ήταν Ελληνι-
κής καταγωγής στρατευµένος από τους Ρωµαίους στον Ρωµαϊκό στρατό. 
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 κάνει την πρώτη εκκλησιά στα άγρια τ’ αγιάρια265, 
 προσεύχεται και ευλογεί τον Άγιο Θεό του 
 στ’ ασκηταριό που έστησε στο δρόµο το δικό του, 
 µένει εκεί και προσπαθεί να ζήσει, να διδάξει 
 ίσως να κάνει χριστιανούς και πίστη να αλλάξει, 
 σ΄ ανθρώπους εκεί γύρω του που στα κρυφά ορίζουν 
 να ‘χει χρειώδη και τροφή και ρούχα και φροντίζουν 
 όσο µπορεί τα τοπικά να νιώσει, να µιλάει,  
5440 τι οι Ρωµαίοι θεωρούν αυτός που κόντρα πάει, 
 αυτός π’ αλλάζει τους Θεούς εχθρεύεται τη Ρώµη 
 και στην ουσία την χτυπά, αυτή είναι η γνώµη, 
 κι έτσι τους πάντες κυνηγά, τους διώκει, τους πεθαίνει 
 κι η τιµωρία που έρχεται στιγµή δεν περιµένει 
 αλλά σκληρά τους χριστιανούς τους βάζει στο σηµάδι 
 και δεν αφήνει τίποτα στη µέρα ή στο βράδυ. 
 Ο Θύρσος στα χωράφια κει κάνει την προσευχή του 
 και όποιος ζητά συγχώρεση του δίνει την ευχή του, 
 οι χωρικοί τον έχουνε σ’ απόσταση µεγάλη 
5450 τον βοηθούν όσο µπορούν κι έτσι από την άλλη 
 δεν τους πειράζουν οι εχθροί, δεν τους χτυπούν Ρωµαίοι 
 µένουνε εις τον τόπο τους σαν Έλληνες γενναίοι 
 ασπάζονται σιγά-σιγά την νέα πίστη όλοι 
 και κάνουν να ‘ναι το χωριό αγάπης περιβόλι, 
 τα χρόνια τρέχουνε γοργά και ο παππούς πεθαίνει 
 εις τον Χριστό π’ αγάπησε ο δρόµος τον πηγαίνει, 
 οι χωρικοί τον θάβουνε εκεί κοντά που ζούσε 
 εκεί που προσευχότανε και το θεό υµνούσε, 
 στήνουνε τάφο απέριττο στον τόπο το δικό του 
5460 ο ήλιος της ανατολής να βλέπει το σταυρό του.  
 Στο µέρος όπου έζησε άπλετο φως προβάλλει 
 οι χωρικοί το βλέπουνε, τους πιάνει µία ζάλη, 
 φωτίζει όλο το χωριό και στέκει νύχτα µέρα 
 ήρεµο και γαλήνιο, δεν µοιάζει µε φοβέρα, 
 να εξηγήσουν δεν µπορούν αυτό π’ εφανερώθει 
 αυτό που µπρος στα µάτια τους απρόβλεπτα υψώθει, 
 το φως αυτό π’ απλώνεται τι άραγε σηµαίνει 

                                                 
265 αγιάρια = άκρες αγρών, ακαλλιέργητα τµήµατα µεταξύ χωραφιών, ακαλλιέργητη γη, έλεγχοι 
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 δεν φτάνει απ’ τον ουρανό, δεν ξέρουν πούθε βγαίνει, 
 διάχυτο γύρω απλώνεται δεν φεύγεις µακριά του 
5470 έχει µια έλξη δυνατή που σε τραβά κοντά του. 
 Αυτό το ανεξήγητο που γύρω τους συµβαίνει 
 αυτό που µοιάζει απόκοσµο στη θέλησή τους µπαίνει, 
 και βγάζουν µια απόφαση βαθιά απ’ το µυαλό τους 
 τον Θύρσο που δεν ήθελαν να ζει µες στο χωριό τους, 
 τον λάτρεψαν οµαδικά και Άγιο τον θορούνε 
 µια εκκλησιά να χτίσουνε κι εκεί να τον υµνούνε. 
 Και χτίζουν το ‘ξωκκλήσι του, ρουφούν τον αγιασµό του 
 γιατρεύουνε τις θέρµες τους, βλέπουνε το καλό του, 
 αυτοί που τον εδιώξανε τον πήρανε κοντά τους 
5480 τον βάλανε στις σκέψεις τους βαθιά στα όνειρά τους, 
 και γίνεται σιγά-σιγά ο Άγιος ο παππούς τους 
 θερµό προσκυνητάρι τους, εκεί τους πάει ο νους τους, 
 γιατρός χωρεί σπίτια τους που όλους τους γιατρεύει 
 για την καινούργια πίστη τους αγάπη τους γυρεύει.  
 Το Φιλαντάρ στα Τούρκικα, Ελλήνων Πελλαδάρι 
 το όµορφο αυτό χωριό, των χωρικών καµάρι, 
 Τούρκο ποτέ δεν ήθελε κι όσοι απ’ αυτούς τολµούσαν 
 να ‘ρθούνε και να µείνουνε, µε κόπο προσπαθούσαν 
 να ζήσουν µε τους Έλληνες που ‘ταν αλλιώς φτιαγµένοι 
5490 µόνο για λίγο µένανε και φεύγαν πικραµένοι, 
 άλλ’ έπρεπε να κάνουνε, άλλα να συνηθίσουν 
 µε Έλληνες να συνταχτούν, αυτούς να αγαπήσουν, 
 ν’ αλλάξουνε συνήθειες, ν΄ αλλάξουν τη ζωή τους 
 καινούριο δρόµο να διαβούν, να δουν την προκοπή τους 
 κοντά σ’ ανθρώπους που ‘θελαν σκλάβους να τους κρατάνε 
 σ’ ανθρώπους που καλύτερα από αυτούς κρατάνε, 
 που έχουνε τον τρόπο τους µες στην Τουρκιά να ζούνε 
 πάντοτε να ‘ναι λεύτεροι, ποτέ να µην χρωστούνε, 
 µε τον παρά τους να κρατούν σχολειά και εκκλησίες 
5500 τους φόρους266 να πληρώνουνε και να κρατούν πορείες 

                                                 
266 Ο Mefail Hizli καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Uludag Universitesi της Προύσας και στο έργο του 
Bursa’ da “Tekalif-I orfiyye” uygulamari (XVIII. Yuzyil ikinci yarisi), επικυρώνει τον διπλό 
κεφαλικό φόρο (φόρο κατά κεφαλή κατοίκου) των Παλλαδαρινών γράφοντας τα εξής: 
Το 1750 στην εφαρµογή της συνηθισµένης φορολογίας, υπάγονται 60 χωριά. Ανάµεσα σε αυτά και το 
Φιλαντάρ (Παλλαδάρι) που δίνει το µεγαλύτερο κατά κεφαλή φόρο, που ανά κάτοικο ορίζεται στα 170 
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 που είναι όµως διάφορες και υποψίες βάζουν 
 γιατί είναι αλλιώτικες, σε αλλουνούς ταιριάζουν. 
 Στήνουν ναό µες στο χωριό στης Παναγιάς τη χάρη 
 στις Θεοτόκου τ’ όνοµα, χαρά στο Πελλαδάρι, 
 παίρνουν φιρµάνι απ’ τις αρχές τον χτίζουνε µε κόπο 
 ευλογηµένο κάνουνε και το δικό τους τόπο, 
 δυο εκκλησιές στολίζουνε και κάτω από το κάστρο 
 στέκουν εκεί περήφανες και φέγγουν σαν το άστρο, 
 ο Ταξιάρχης στα ζερβά, πολύ παλιά εκκλησία  
5510 κι η Θεοτόκος δεξιά του κάστρου οπτασία 
 κάτω στους βράχους στέκονται, σαν σκουλαρίκια µοιάζουν  
 της πίστης τους στηρίγµατα που δένουν και ταιριάζουν, 
 σαν δυο µορφές αγγελικές όπου το φως σκορπίζουν 
 µες στου Ισλάµ τις προσταγές αγέρωχες βαδίζουν, 
 στον κόσµο τ’ όµορφου χωριού δίνουνε το κουράγιο 
 έχουνε συµπαράσταση και τον δικό τους άγιο, 
 ν΄ αντέχουνε κακοτοπιές που το Ισλάµ τους βάζει 
 που τους ρουφά το αίµα τους, στους φόρους τους ταράζει, 
 τους κυνηγά και τους στερεί και την ανάσ’ ακόµα 
5520 όλους τους θέλ’ ανήµπορους, όλους τους θέλει πτώµα. 
 Ο κόσµος του Πελλαδαριού, Έλληνες µε σφραγίδα  
 είναι µονάχοι ολόγυρα κι η µόνη τους πατρίδα, 
 είν’ το χωριό τους κι έχουνε µόνη παρηγοριά τους 
 τα όπλα τους, τη λεβεντιά και την παλικαριά τους, 
 ξένος δεν µπαίνει στο χωριό ούτε το πλησιάζει 
 έχει φρουρές ολόγυρα, κανείς δεν το πειράζει, 
 και όποτε επεχείρησαν οι Τούρκοι να τ’ αλώσουν 
 βαριά εξαναγκάσθηκαν τις πράξεις να πληρώσουν, 
 αµύνονται οι χωρικοί στων Τούρκων τις ορέξεις 
5530 στα άνοµα τα θέλω τους, στις πονηρές τους βλέψεις, 
 των Τούρκων τώρα η οργή είναι ανεπτυγµένη 

                                                                                                                         
γρόσια. Ακολουθεί το χωριό Igdir µε 130 γρόσια, το χωριό Cumalikizik µε 120 γρόσια, το χωριό Sec µε 
110 γρόσια και το χωριό Barakfakif µε 100 γρόσια. Αυτό δείχνει ότι τα χωριά αυτά είναι τα πιο πλούσια 
της περιοχής. Στο τέλος της φορολογικής λίστας είναι τα χωριά Celtik µε 14 γρόσια, Cagrisan µε 12 
γρόσια, το Kozluviran και Karaman µε 10 γρόσια και τα Ahi και Ivaz Pasa µε 3 γρόσια. 
(Γρόσι = Κουρούς [τουρκ. Kuruş] ονοµάζεται η υποδιαίρεση της νέας λίρας της Τουρκίας. Μία [νέα] λίρα 
υποδιαιρείται σε 100 [νέα] κουρούς. Και η παλιά τουρκική λίρα, όπως και παλιότερα η οθωµανική, υπο-
διαιρούνταν σε 100 κουρούς, τα οποία ήταν γνωστά στον ελληνικό χώρο σαν γρόσια. 1 γρόσι = 40 παρά-
δες = 120 άσπρα.) 
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 γιατί όπου πολέµησαν βγήκανε νικηµένοι,  
 τα λόγια βγαίνουν εύκολα και το χωριό χτυπάνε 
 κι οι κατηγόριες ψεύτικες κι αυτές όµως πονάνε, 
 οι Τούρκοι ψάχνουνε να βρουν ανόητες αιτίες 
 για να πατήσουν το χωριό, τις δυο του εκκλησίες, 
 άτακτους συγκεντρώνουνε απ’ τα χωριά τα γύρω 
 επίθεση ‘τοιµάζουνε έτσι σαν πρώτο γύρο, 
 νύχτα χτυπάνε το χωριό σαν άγρια καρτάλια267 
5540 µα λιώνουνε σαν τα κεριά που καιν στα µανουάλια, 
 βήµα να κάνουν δεν µπορούν, πίσω γυρίζουν πάνε 
 κι αφήνουνε το πλιάτσικο, σαν ποντικοί σκορπάνε, 
 κυνηγηµένα ζωντανά µε την ουρά στα σκέλια 
 καθώς τους βλέπεις να πλαλούν268 σε πιάνουνε τα γέλια.  
 Έτσι έχουν τα πράγµατα στο Πελλαδάρι τώρα 
 κι οι κάτοικοι αισθάνονται πως τους χτυπά µια µπόρα, 
 µια µπόρα Τούρκων άτακτων και χωρικών συνάµα 
 που κυνηγούν τους Έλληνες και χωριστά κι αντάµα, 
 µόνος τους πόθος στη ζωή είναι πως θα µπορέσουν 
5550 εις τον αντρείο Έλληνα το φέσι να φορέσουν, 
 για να το κάνουνε αυτό κόσµους µετακινούνε 
 σ΄ άλλα χωριά τους βάζουνε µ’ εχθρούς να κατοικούνε, 
 έτσι σκορπίζουν Έλληνες στο Τούρκικο µιλέτι 
 τους βάζουν µε Οθωµανούς σε όλο το δοβλέτι, 
 θα ‘ρθει η αφοµοίωση, οι Τούρκοι το πιστεύουν 
 κι όλο και περισσότερο το σκόρπισµα γυρεύουν. 
 Απ΄ όπου διώχνουν Έλληνες, απ’ όπου τους αρπάζουν 
 Τούρκους αµέσως φέρνουνε στη θέση τους τους βάζουν, 
 όλα τα χάνουν οι ρωµιοί, σπίτια, περιουσίες 
5560 τα πλούτη τους µαζεύουνε µέσα σε εκκλησίες, 
 τις αµπαρώνουν τάχατες για να τις προστατέψουν 
 απάνθρωπο και πονηρό για να τις κατακλέψουν, 
 δεν παίρνουν τίποτα µαζί, πίσω τους τ’ αφήνουν  
 πικρό ποτήρι απανθρωπιάς τους δίνουνε και πίνουν, 
 σ’ όλα τα γύρω τα χωριά τον κόσµο ανακατεύουν 
 σκοπώντας να διαλύσουνε τους Έλληνες γυρεύουν, 

                                                 
267  
268 πλαλούν = πιλαλούν = το βάζουν στα πόδια, τρέχουν φοβισµένοι, δρόµος ταχύς, τρεχάλα 
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 τρία µονάχα απ΄ τα χωριά κρατάνε, περιµένουν 
 αυτόν τον εξαπονδρισµό µε σθένος υποµένουν, 
 το ένα, τα Κουβούκλια, πιστικοχώρια τώρα 
5570 περήφανα µε κάτοικους απ’ του Μοριά τη χώρα, 
 Έλληνες που τους έφερε ο Τούρκος µε τη βία 
 να αραιώσει το λαό ασκώντας τυραννία, 
 τους εγκατέστησε εδώ στην Απολλωνιάδα 
 κι αυτοί δηµιουργήσανε αθάνατη Ελλάδα, 
 ποτέ δεν ανεχτήκανε βία να υπακούσουν 
 του Τούρκου τα προστάγµατα δεν θέλουνε ν΄ ακούσουν, 
 ζούσαν λοιπόν ελεύθεροι, αν και τους κυνηγούσαν 
 και στην ψυχή ενθύµησες απ’ το Μοριά ζητούσαν, 
 τον Τούρκο δεν τον άφηναν ούτε να πλησιάσει 
5580 τους φόρους τους επλήρωναν χωρίς να κάνουν στάση, 
 κι αν οι µεγάλοι έπαιρναν έγκαιρα τους παράδες 
 ήσυχους τους αφήνανε, τους ‘διναν και βεράδες269 
 να ‘χουν καλά τα πρόβατα κι όλα τους τα κοπάδια270 
 που οι πασάδες τρώγανε σαν έρχονταν τα βράδια, 
 κατά το ραµαζάνι τους, στα γλέντια τα µεγάλα 

                                                 
269 

 
 

270 Τα εννιά Πιστικοχώρια είναι: 
• Βουρλάτοι ή Μπάσκιοϊ  (Πρώτο χωριό) 
• Αγινάτοι ή Ικίζτσε  
• Κωνσταντινάτοι ή Τσατάλ Αγήλ 
• Βουλγαράτοι ή Χωρούδα ή Καρατσάοµπα ή Καρατζόβα  
• Καµαριωτάτοι ή Αγία Κυριακή 
• Κήδεια ή Καράκοτζα, 
• Απελλαδάτοι ή Σούµπαση  
• Συριάνοι ή Σέυραν 
• Πιρµικήρι ή Κιρµικήρ.  
Για την προέλευση και εγκατάσταση των κατοίκων των χωριών αυτών, υπήρχαν πολλές παραδόσεις. 
Μία από αυτές αναφέρει ότι µετά την πτώση του Μυστρά στους Τούρκους, το 1461, οι κατακτητές αιχ-
µαλώτισαν πολλούς κατοίκους της Μάνης και τους έστειλαν αιχµαλώτους στο Σουλτάνο. Η µητέρα του 
Σουλτάνου, η Μάρω, που ήταν χριστιανή και κόρη του βασιλιά της Σερβίας Γεωργίου, τους χάρισε την 
ζωή και τους έστειλε στην περιοχή της Απολλωνιάδας λίµνης, δίνοντάς τους πρόβατα για βοσκή. Αυτοί 
ήταν υποχρεωµένοι κάθε χρόνο να παραδίνουν στο δηµόσιο διάφορα προϊόντα όπως µαλλιά, τυριά και 
τα αρσενικά πρόβατα.  
Με τον καιρό απέκτησαν δικά τους γιδοπρόβατα και άλλες απασχολήσεις, όπως η γεωργία, η σηροτρο-
φία και η παραγωγή ζαρζαβατικών, τα οποία διέθεταν στις αγορές της Προύσας και του Μιχαλητσίου. 
∆ιοικητικά υπάγονταν στο Μιχαλήτσι και Εκκλησιαστικά στη Μητρόπολη Νικοµήδειας. Οι κοινότητες 
διοικούνταν από τους δηµογέροντες και τους προεστούς.  
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 όπου τιµούσαν τον Αλλάχ και όλα τους τα άλλα. 
 Τ’ άλλο χωριό που άντεχε στων αρπαγών τα βάρη 
 ήταν πλάι στο κάστρο του τ’ άφθαστο Πελλαδάρι, 
 κάτω από τείχη του, χτισµένο από αιώνες 
5590 µια απ’ τις αµέτρητες του Έλληνα κολώνες, 
 στέκει εκεί αγέρωχο παρόλο το κυνήγι 
 φρικτά που στήνει η Τουρκιά, σαν τη θηλιά που πνίγει,  
 και δεν αφήν’ ανασασµό αφού στερεί τ’ αγέρι 
 την αύρα από τους Ελιγµούς που κάθε µέρα φέρει, 
 τη µυρωδιά της θάλασσας, του πέλαγου το µύρο 
 και τον σκορπίζ’ ολόδροσο στο κάστρο του τριγύρω, 
 κάνει τους άντρες δυνατούς, ατρόµητα λιοντάρια 
 αρσλάνια271 τους φωνάζουνε οι Τούρκοι και νταµάρια 
 νοµίζουν ότι βρίσκουνε καθώς τους πολεµάνε, 
5600 πίσω δεν κάνουν βήµατα και άφοβα κρατάνε 
 Τα ιερά και τ’ Ελληνικά τα όσια και θεία, 
 αυτά που µέσα στις ψυχές φαντάζουν µεγαλεία, 
 που εµψυχώνουν τα παιδιά και τη γυναίκα υψώνουν  
 σ’ ατρόµητες Σουλιώτισσες που όλοι καµαρώνουν, 
 και γίνεται ο χείµαρρος που στα νερά του τώρα 
 ρίχνει τον Τούρκο, τον σκορπά, τον πνίγει µες στην µπόρα, 
 τον διώχνει πάντα µακριά χωρίς να τον αγγίζει 
 και έτσι πάντα λεύτερος κρατιέται και φροντίζει, 
 να είναι τ’ όµορφο χωριό Ελλήνων καϊνάκι272 
5610 ολόδροσο, λαχταριστό, µε καθαρό νεράκι 
 που αργοπίνει ο Έλληνας και στέκει θαρραλέος 
 µες στην Τουρκιά αγέρωχος, λεβεντονιός κι ωραίος. 
 Έτσι ο Πελλαδαρινός τον Τούρκο τον κοιτάζει 
 µέσα στα µάτια θαρρετά και διόλου δεν διστάζει, 
 να απαιτήσει απ’ αυτόν το σεβασµό του όλο 
 µ’ ανθρώπινο το φέρσιµο, µε σχέση δίχως δόλο, 
 κι όταν ο Τούρκος δεν γροικά ετούτη την αλήθεια 
 και φέρεται απάνθρωπα µε µαχαιριές στα στήθια, 
 τότε τον φέρνει ανάποδα και δίνει τον παρά του 
5620 για να γλυτώνει απ’ αυτόν να γίνετ’ η δουλειά του 

                                                 
271  
272  καϊνάκι = πηγή 
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 και γρήγορα στο πι και φι όλα να είν’ εντάξει 
 όπως αυτός επιθυµεί µε θέλω και µε τάξη. 
 Τρίτο χωριό που άντεχε το Τούρκικο µαχαίρι 
 και κράταγε σαν το δεντρί που το λυγά τ’ αγέρι, 
 ήτανε η Μισαίπολη273 µε Έλληνες κατοίκους 
 παλιό χωριό που στήθηκε µε Θεσσαλούς αποίκους, 
 τα Μουδανιά στο πλάι του, σε µια χαράδρα µέσα 
 πανέµορφο, ειρηνικό, γλυκό σαν πριγκηπέσσα, 
 µε παρεκκλήσια τέσσερα και αρρεναγωγείο 
5630 τρία τα αγιάσµατα και παρθεναγωγείο, 
 χωριό γεµάτο λεβεντιά κι αµέτρητη σπιρτάδα 
 τον Τούρκο έδιωχνε µακρά και σκόρπιζε Ελλάδα. 
 Κυλούν τα χρόνια κι οι καιροί τρέχουνε σαν ποτάµια 

                                                 
273 Μισαίπολη. Κωµόπολη ανατολικά του αµαξιτού δρόµου Προύσας – Μουδανιών και σε απόσταση 5 
χλµ. από τα Μουδανιά, σε µία χαράδρα. Η µουσουλµανική ονοµασία του οικισµού ήταν Μεσέ Μπολού 
(έτσι αναφερόταν και στα επίσηµα οθωµανικά έγγραφα). Η σηµερινή του ονοµασία είναι Aydinpinar. Το 
ελληνικό όνοµα του οικισµού – και στα επίσηµα εκκλησιαστικά έγγραφα – ήταν Μισόπολη ή Μυσόπολη ή 
Μεσόπολη. Σύµφωνα µε τον Σάββα Ιωαννίδη (αναφέρει σχετικά ο Βενέδικτος Φ. Αδαµαντιάδης αλλά 
και η Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία εξετάζει την περίπτωση της Μισόπολης στο πλαίσιο των οικισµών 
της Βιθυνίας µε µακρά παράδοση ελληνορθόδοξων πληθυσµών), η Μισόπολη κατοικήθηκε από εποίκους 
από τη Θεσσαλία περίπου το 1500. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπάρχουν για τις αρχές του 20ού 
αιώνα, η Μισόπολη υπαγόταν απευθείας στο καϊµακαµλίκι των Μουδανιών, που ανήκε στο βιλαέτι της 
Προύσας. Μεταξύ Μισόπολης και Μουδανιών υπήρχε το παρεκκλήσι του «Σκοτεινού» Αϊ-Γιώργη. Το 
επίθετο δικαιολογείται από το γεγονός ότι βρισκόταν µέσα σε βραχώδη σπηλιά βάθους 20 µ. Μέσα στη 
σπηλιά υπήρχε αγίασµα. Σε µία γωνιά της ψηλά σε µάρµαρο υπήρχε σκαλισµένη η εικόνα του αγίου. Υ-
πήρχαν άλλα δύο αγιάσµατα (της Αγίας Φωτεινής και της Αγίας Άννας) όπως και τρία παρεκκλήσια (της 
Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Παντελεήµονα και του Αρχάγγελου Μιχαήλ). Το χωριό διέθετε αρρενα-
γωγείο και παρθεναγωγείο, τα οποία συστεγάζονταν σε κοινό (διώροφο) κτήριο. Το δηµοτικό ήταν πε-
ντατάξιο. H κοινότητα διοικούνταν από ένα µουχτάρη (muhtar) σε συνεργασία µε 2-3 συµβούλους, τους 
αζάδες (âza). Παράλληλα λειτουργούσαν σχολική εφορεία και εκκλησιαστική επιτροπή. Η κωµόπολη 
εκκενώθηκε το 1914 λόγω των γεγονότων του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου και οι κάτοικοι αναγκάστηκαν 
να µεταβούν στο Ντεµίρντεσι της Προύσας. Μάλιστα, αρκετοί άνδρες την περίοδο εκείνη µετανάστευ-
σαν στην Αµερική. Οι κάτοικοι επέστρεψαν το 1919, για να εγκαταλείψουν τον οικισµό οριστικά το 1922. 
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, οικογένειες από το χωριό εγκαταστάθηκαν στην Πτολεµαΐδα. 
(Ο Σάββας Ιωαννίδης µνηµονεύεται, µαζί µε τον Περικλή Τριανταφυλλίδη, ως ένας από τους πρώτους 
λογίους που επιδόθηκαν στη συλλογή ζώντων µνηµείων του Πόντου. Αν και οι αναφορές στο έργο του 
είναι πολυάριθµες, εντούτοις λίγα γνωρίζουµε για τη ζωή και τη δράση του. Γεννήθηκε το 1829 στο 
Ντεµίρντεσι (Demirtaş) Προύσης και πέθανε στη Μασσαλία το καλοκαίρι του 1910. Σπούδασε φιλολο-
γία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησε το 1857, και έπειτα δίδαξε σε σχολεία της 
Φιλιππούπολης (Πλόβντιφ), της Κερασούντας και, για µεγαλύτερο διάστηµα, στο Φροντιστήριο Τραπε-
ζούντας. Μετά την Τραπεζούντα πήγε στην Προύσα και στη συνέχεια διορίστηκε στην Κωνσταντινού-
πολη, όπου συνέστησε το «Μεσαιωνικό Σύλλογο». Από την αφιέρωση του βιβλίου του Ιστορία και Στα-
τιστική της Τραπεζούντος και της περί ταύτην χώρας (1870) προκύπτει ότι ήταν παντρεµένος µε την 
Υπατία Λασκαρίδου. Επίσης αναφέρεται ότι έγραψε µια «συµβολή» στην ιστορία του αγίου Θεοδώρου 
του Γαβρά.) 
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 καινούριο σπίτι η Ελλάς στρωµένη µε τα χράµια,274 
 φαντάζει ολοπλούµιστη στα όµορφα ντυµένη 
 πανέµορφη αρχόντισσα στη θάλασσα δεµένη, 
 µόνη της αγωνίζεται, σ’ ένα αγώνα τρέχει  
 κι αν κάπου έρθει κράτηµα, κι αν κάπου δεν αντέχει, 
 πείσµα προτάσσει ισχυρό και στήνει το σπαθί της 
5640 τείχος το κάνει άπαρτο και πάνω του οι εχθροί της, 
 κόβουν κορµιά και χάνονται, κεφάλια δεν κρατιούνται 
 αλλόφρονες που τρέχουνε τόσοι που δεν µετριούνται, 
 στου χρόνου µέσα τη ροή ολόρθη προχωράει 
 κι απ’ τους εχθρούς της νέα γη και Έλληνες ζητάει, 
 να τους αφήσουν και να ‘ρθουν ξανά στην αγκαλιά της 
 και στο ζεστό τον κόρφο της να σφίξει τα παιδιά της, 
 να µεγαλώσει να γενεί µέσα στη γης καµάρι 
 κι όχι κλεισµένη σε κλουβί, αιχµάλωτο λιοντάρι. 
 Τον πόλεµο Οθωµανοί κηρύττουν στην Ελλάδα 
5650 βάζουν φωτιά την καίγουνε, την κάνουνε λαµπάδα, 
 τη Θεσσαλία την χτυπούν και τους κατοίκους σφάζουν 
 στο µαύρο ενενήντα επτά275 κάθε γραικό ρηµάζουν, 

                                                 
274 χράµι = κουρελού, µάλλινο χοντρό ύφασµα 
275 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεµος του 1897 ή, διαφορετικά, ο πόλεµος των τριάντα ηµερών ή και 
Μαύρο '97, ήταν ο πόλεµος που κήρυξε η Οθωµανική Αυτοκρατορία κατά του Βασιλείου της Ελλάδας 
το έτος 1897, ως απόρροια της τότε έκβασης του Κρητικού προβλήµατος, αρνούµενη η πρώτη το δίκαιο 
αίτηµα της διενέργειας δηµοψηφίσµατος στην Κρήτη προκειµένου ο ίδιος ο κρητικός λαός να δώσει τέ-
λος του προβλήµατος. πόλεµος αυτός, αν µπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, µε δεδοµένο ότι δεν δόθηκε 
ποτέ διαταγή επίθεσης στο στρατόπεδο των Ελλήνων, "ακήρυχτος" όπως τον χαρακτήρισε η τότε ελλη-
νική κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, στην ουσία "οθωµανική εισβολή", µπορεί τελικά να κατέληξε σε 
ήττα της Ελλάδας, αλλά και να επιβλήθηκε µε απαίτηση της Γερµανίας ∆ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος, 
εντούτοις η σηµασία του υπήρξε τεράστια, όχι µόνο ως προς την εξέλιξη του Κρητικού ζητήµατος που 
τελικά η Ελλάδα ήταν αυτή που δικαιώθηκε, µε παράλληλη διάσωση της τιµής της Ελλάδας, παραµένο-
ντας η ελληνική κυβέρνηση σθεναρά ανυποχώρητη στην απόφασή της µη φειδόµενη των όποιων οικονο-
µικών συνεπειών, µε δεδοµένο την από τετραετίας (19 ∆εκεµβρίου 1893), κήρυξη πτώχευσης του Χ. 
Τρικούπη, καθώς ακόµα και των απειλών των Μεγάλων ∆υνάµεων περί επιβολής ναυτικών αποκλει-
σµών, όσο πρωτίστως και το σηµαντικότερο, την εξ αυτού άµεση προετοιµασία και ανταπόκρισή της 
στους Βαλκανικούς πολέµους που κατέληξαν τουλάχιστον για την ίδια νικηφόροι. 
Παρά τη διακοίνωση των Μεγάλων ∆υνάµεων ότι όποιος και αν θα είναι ο νικητής της επαπειλούµενης 
σύρραξης δεν θα του αναγνωριστεί "κανένα εδαφικό όφελος" τελικά ο πόλεµος άρχισε στις 6 Απριλίου 
/ 18 Απριλίου (ν. ηµερολ) 1897 και έληξε µε την παρέµβαση των Μεγάλων ∆υνάµεων, στις 7 Μαΐου / 
19 Μαΐου (ν. ηµερολ) "ανακωχή", αφού οι Τούρκοι είχαν καταλάβει τη Θεσσαλία. Η ειρήνη υπογράφηκε 
στις 6 Σεπτεµβρίου / 18 Σεπτεµβρίου (ν. ηµερολ.), σε προσωρινή συνθήκη µετά από πεντάµηνες δια-
πραγµατεύσεις των Μεγάλων ∆υνάµεων µε το Οθωµανικό κράτος (την Υψηλή Πύλη). Η τελική συνθήκη 
υπογράφηκε στις 22 Νοεµβρίου / 4 ∆εκεµβρίου (ν. ηµερολ) 1897 όπου και ακολούθησε η εκκένωση 
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 χωρίς αιτία σοβαρή θέλουν να αφανίσουν 
 αυτούς π’ επαναστάτησαν και θέλουνε να ζήσουν, 
 χωρίς την µπότα της σκλαβιάς, χωρίς το χαλινάρι 
 χωρίς τον µαύρο τύραννο που θέλει να τους πάρει, 
 όλα αυτά που τους κρατούν και τη ζωή τους δίνουν 
 που δεν τους κόβουν την πνοή, το αίµα δεν τους πίνουν. 
 Χτύπησ’ ο Τούρκος άνανδρα πήρε τη Θεσσαλία 
5660 γέµισ’ ο τόπος µε νεκρούς, του Έλληνα θυσία, 
 για το καλό το αύριο, γι αυτό που θα ενώσει 
 όλους τους Έλληνες µαζί και θα τους ξαναδώσει, 
 όλη την αίγλη της γενιάς, όλο το µεγαλείο 
 το άφθαστο που ‘χει η φυλή, τ’ ονειρικό, το θείο. 
 Αµέτρητα τα θύµατα, η εισβολή µεγάλη, 
 ακήρυκτος ο πόλεµος, µια Τούρκικη κραιπάλη, 
 που νόµισε θα γύριζαν αυτά που είχε χάσει 
 όσα του ‘καναν οι γραικοί ήλπιζε να ξεχάσει, 
 κι έτσι στη γιούρια276 που ‘κανε µε µίσος φορτωµένος 
5670 ο Τούρκος ξαναθύµισε µε τι είναι φτιαγµένος, 
 απάνθρωπος σαν τα θεριά µε σάρκες να χορταίνει 
 να ατιµάζει κι η σφαγή στο αίµα του να δένει, 
 τι κι αν περάσαν οι καιροί κι αν κύλησε ο χρόνος 
 ο Τούρκος νιώθει την χαρά όταν προκύπτει πόνος, 
 τον διπλανό του τον θωρεί, σαν λύκος τον δαγκώνει 
 και χαίρεται που προκαλεί τον άλλο να µατώνει, 

                                                                                                                         
της Θεσσαλίας από τους Τούρκους και δέκα µήνες µετά η αυτονόµηση της Κρήτης µε Ύπατο Αρµοστή 
τον Πρίγκιπα Γεώργιο (Ελλάδας και ∆ανίας). 
• Σηµειώνεται ότι ο πόλεµος αυτός του 1897 απετέλεσε την πρώτη πολεµική εµπλοκή της Ελλάδας, 

κατά την οποία και δοκιµάσθηκε σε εκστρατεία τόσο ο τότε πολεµικός µηχανισµός της όσο και το πο-
λεµικό δυναµικό της, µε ότι ατέλειες και αδυναµίες παρουσίαζε, 67 χρόνια µετά από την απόκτηση 
της ανεξαρτησίας της. 

Τελικά µε τη µεσολάβηση των ευρωπαϊκών δυνάµεων και της Ρωσίας, στις 20 Σεπτεµβρίου υπογράφη-
κε ειρήνη. Η Ελλάδα αναγκάστηκε να πληρώσει ένα µεγάλο ποσό σαν πολεµικές αποζηµιώσεις, καθώς 
και να δώσει ένα µικρό κοµµάτι της Θεσσαλίας στην Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση του ∆. Ράλλη για 
να πληρώσει το ποσό αυτό υποχρεώθηκε να παραχωρήσει στην Επιτροπή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού 
Ελέγχου όλες τις θεωρούµενες επαρκείς προσόδους για αποζηµίωση. Για την εξόφληση του δηµόσιου 
χρέους εκχωρήθηκαν στο ∆ΟΕ τα µονοπώλια άλατος, πετρελαίου, σπίρτων, παιγνιοχάρτων, τσιγαρό-
χαρτου, ναξίας σµύριδος, ο φόρος κατανάλωσης καπνού, τα τέλη χαρτοσήµου και οι δασµοί του τελω-
νείου Πειραιώς. Η συνθηκολόγηση αυτή θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ταπεινωτική για τους Έλλη-
νες και το ελληνικό έθνος, αφού έχασαν προσωρινά (µέχρι το 1908) ορισµένες από τις ελευθερίες για 
τις οποίες αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης 
276  
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 χαίρεται µε τον πόνο σου, χαίρεται µε το δάκρυ 
 στ’ αρπάζει όλα, σε πατά, σε κλείνει σε µιαν άκρη, 
 σε πεταλώνει ανάλγητα στα δέντρα σε σταυρώνει 
5680 ή µ’ ένα σίδερο καυτό το σώµα σου πυρώνει, 
 σούβλα σε κάνει στη φωτιά, σε ψήνει σαν κριάρι 
 κρυφογελά όταν πονάς κι αν δείξεις παλικάρι 
 χειρότερα σε κάνουνε, σε ανασκολοπίζουν 
 κι αφού σε θανατώσουνε το γλέντι τους αρχίζουν.  
 Τον πόλεµο αυτό η Ελλάς τον χάνει και πληρώνει 
 την εισβολή που έγινε. Ο κόσµος τους χρεώνει. 
 και τους αρπάζουνε µαθές τα πλούτη απ΄ την πατρίδα 
 σβήνοντας κάθε πρόοδο, πνίγοντας την ελπίδα, 
 σαν έθνος να αναστηθεί και σαν λαός να ζήσει 
5690 εδάφη µα και Έλληνες να τους ξαναποκτήσει, 
 να γίνει χώρα υπόδειγµα, ανεπτυγµένη χώρα  
 χωρίς του Τούρκου τη βουλή, τη µατωµένη µπόρα, 
 χωρίς στο σβέρκο το ζυγό, χωρίς την υποτέλεια 
 χωρίς να ζει µες στο κακό του κόσµου τη συντέλεια. 
 Αυτή λοιπόν η εισβολή τον Τούρκο ξεσηκώνει 
 και µύγα πια εις το σπαθί καθόλου δεν σηκώνει, 
 τους Έλληνες µες στην Τουρκιά παντού τους κυνηγάει 
 και όλο και περσότερα από αυτούς ζητάει, 
 κυνήγι άγριο, βαρύ στη Βιθυνία τρέχει 
5700 και ο ραγιάς ο Έλληνας µε ζόρι το αντέχει, 
 οι φόροι αυξάνονται πολύ, τα γιάγµατα ποτάµι 
 µαύρη µαυρίλ’ ολόγυρα πιο µαύρη από κατράµι, 
 και η Τουρκιά να χαίρεται, µίσος να ξεχειλίζει 
 του Έλληνα την ύπαρξη αυτός να την ορίζει, 
 στην έρηµη Κατάβολο οι Ελιγµοί πονάνε 
 Μεσαίπολη και Μουδανιά τα πάνδεινα τραβάνε 
 η Τρίγλεια, πλάι η Σιγή κι η Κίος υποφέρουν 
 του Τούρκου το κυνηγητό πολύ καλά το ξέρουν, 
 Ντεµίρντεσι, Πλατύανος πιο κει το Καλασάνι 
5710 το Σουσουρλούκι δέχονται το µίσος που τους φτάνει, 
 το Πελλαδάρι ανέγγιχτο µονάχα το αφήνουν 
 παρόλο που πολλές φορές σε µέγγενη το κλείνουν, 
 τι αντιστέκεται γερά κι όλο παράδες δίνει 
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 και της Τουρκιάς το έρεβος απ’ έξω το αφήνει, 
 περήφανο στηρίζεται στα χέρια τα δικά του 
 διώχνει µακριά του τους εχθρούς βάζοντας τα παιδιά του 
 µε σθένος ν’ αντιστέκονται, σκληρά να πολεµάνε 
 τη λευτεριά απ’ στους εχθρούς µε κόπο να κρατάνε, 
 τι άλλο πια δε γίνεται, πρέπει να το αντέχουν 
5720 στο κάστρο του Πελλαδαριού για να σωθούνε τρέχουν. 
 Αναβρασµός µες στην Τουρκιά επικρατεί και πάλι 
 στους κυβερνώντες προκαλεί και βάσανα και ζάλη, 
 χρόνια πολλά κρατεί αυτό, κρύβεται, ξαναβγαίνει 
 µα σαν ιδέα προχωρεί και µες στο νου τους µπαίνει, 
 ζητούν απ’ τον σουλτάνο τους σύνταγµα να τους δώσει 
 να µη διαλύσει η Τουρκιά και έτσι να ενδώσει, 
 ανόµοιοι εθνικιστές µε τρόπο να φιλιώσουν277 
 και σ’ ένα σύνταγµα νωπό να ‘ρθουνε και να δώσουν, 
 φιλί ζωής στο κράτος τους και ίσως πορευτούνε 
5730 µε διάφορη διοίκηση νοµίζουνε θα βρούνε 
 καινούρια περπατήµατα, σε άλλο δρόµο πάνε 
 που οι κακές συνήθειες ακόµα θα κρατάνε, 
 όπου του κάθε χριστιανού θ’ αξίζει το κεφάλι 
 λίγους παράδες µοναχά για να µην φέρνει ζάλη 

                                                 
277 Το κίνηµα των Νεότουρκων που αναπτύχθηκε από τη δεκαετία του 1890 ήταν η τελευταία αγωνιώ-
δης προσπάθεια να αποτραπεί η διάλυση της Αυτοκρατορίας µέσω της συµφιλίωσης ανόµοιων εθνικι-
στικών βλέψεων στο πλαίσιο ενός συνταγµατικού συστήµατος. Το "Κίνηµα των Νεοτούρκων", όπως 
ονοµάστηκε, το 1907 δηµιούργησε την "Επιτροπή για την Ένωση και την Πρόοδο" και το 1908 υποχρέ-
ωσε το σουλτάνο Αβδούλ (Αµπντούλ) Χαµίτ να δεχτεί Σύνταγµα για τη χώρα. Το 1909 εκθρόνισε το 
σουλτάνο. Όλα εκείνη την εποχή έδειχνε πως η Τουρκία µε τη διακυβέρνηση των Νεοτούρκων βάδιζε 
προς την εκδηµοκράτιση και τον εκσυγχρονισµό. Στις διακηρύξεις του µιλούσε για ισονοµία των λαών 
της Τουρκίας και δηµοκρατικές ελευθερίες. Αποδείχτηκε, όµως, πως οι διακηρύξεις δεν επαληθεύτη-
καν. Το νέο καθεστώς ενδιαφέρθηκε για τον εκτουρκισµό των εθνικών µειονοτήτων και εποµένως 
αποτελούσε µια µορφή στυγνού εθνικισµού. Τότε οι χριστιανικοί πληθυσµοί της Βαλκανικής συσπειρώ-
θηκαν εναντίον της Τουρκίας. 
Ο σουλτάνος Αµπντουλµεσίτ εξέδωσε το 1839 διάταγµα µε σηµαντικές κοινωνικές µεταρρυθµίσεις. Με 
το διάταγµα αυτό (Χάττ-ι-Σερίφ του Γκιουλχανέ) θα ξεκινήσει µια περίοδος µεταρρυθµίσεων και φιλε-
λευθεροποίησης του Οθωµανικού κράτους που θα ονοµαστεί Τανζιµάτ. Τον ακολούθησε ο Αµπντουλα-
ζίζ, επί βασιλείας του οποίου συγκροτήθηκε το πρώτο φιλελεύθερο πολιτικό κόµµα. Ο αρχηγός του, 
Μιντχάτ Πασά, κατόρθωσε να εκθρονίσει το 1876 τον Αµπντουλαζίζ. Το θρόνο κατέλαβε ο 
Αµπντουχαµίτ Β', µετά από σύντοµη σουλτανία του Μουράτ Ε'. Από τον Μιντχάτ διαµορφώθηκε ένα 
φιλελεύθερο σύνταγµα και το πρώτο οθωµανικό κοινοβούλιο συγκλήθηκε το 1877. Ο σουλτάνος σύντο-
µα διέλυσε το κοινοβούλιο και επέστρεψε σε δεσποτικά πρότυπα διακυβέρνησης. Ο Αµπντουλχαµίτ 
νίκησε στον Ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897, αλλά η Κρήτη, που ήταν και η πραγµατική αιτία της σύρ-
ραξης, κερδήθηκε τελικά από τους Έλληνες. 
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 η κάθε του αντίδραση  και τι ζηµιά θα φέρει 
 θα µείνει ανυπόταχτος ή πρέπει ν’ υποφέρει 
 θα ‘χει σχολεία, εκκλησιές, ή πρέπει να τα κλείσουν 
 θα τους κρατήσουν στη ζωή ή θα τους αφανίζουν. 
 Στο κράτος τούτο του Ισλάµ αυτά συµβαίνουν τώρα 
5740 και στου σουλτάνου την αυλή έχει ξεσπάσ’ η µπόρα 
 πάνε και έρχονται παντού, τα πράγµατα ζυγίζουν 
 βήµα να κάνουνε µπροστά δεν το αποφασίζουν, 
 συνέχεια αναλώνονται στο πάρε και στο δώσε 
 κράτα αυτό, δώσε αυτό, το δρόµο τώρα στρώσε,  
 άλλαξ’ αυτό, διόρθωσε και µε καινούριους νόµους  
 δώστε στο κόσµο σιγουριά, σπάσε τις λαιµητόµους, 
 άστε τον κόσµο να χαρεί, το γέλιο ας φουντώσει 
 το έγκληµα κτυπήστε το και η κλεψιά ας δώσει 
 τη θέση της στην ανθρωπιά σε όλους όπου ζούνε 
5750 να ξηµερώνει και γι’ αυτούς τον ήλιο να χαρούνε. 
 Πέρασαν χρόνια αρκετά πίσω και µπρος πηγαίνουν278 

                                                 
278 Το Σύνταγµα του 1876 είχε τις ιδεολογικές του βάσεις τόσο στο δόγµα του Οθωµανισµού όπως το 
επεξεργάστηκαν οι µεταρρυθµιστές, µε προεξάρχοντα το Μιτχάτ-πασά (1822-1884), όσο και στη δράση 
µιας οµάδας νέων µουσουλµάνων διανοουµένων, γνωστών ως "Νέων Οθωµανών." Οι Νέοι Οθωµανοί 
στάθηκαν κριτικά απέναντι στους ανθρώπους του Τανζιµάτ και τους κατηγόρησαν ότι από τη µια προω-
θούσαν ανεπαρκείς και άτολµες λύσεις στο µεταρρυθµιστικό τους πρόγραµµα και από την άλλη παρέδι-
δαν την Αυτοκρατορία στις ιµπεριαλιστικές ορέξεις των ευρωπαϊκών ∆υνάµεων. Έτσι επεξεργάστηκαν 
µια χαλαρή, διόλου απαλλαγµένη από αντιφάσεις ιδεολογική γραµµή, που συνδύαζε την ισλαµική και την 
τουρκική παράδοση µε φιλελεύθερα δηµοκρατικά αιτήµατα και αποζητούσε τη σωτηρία της Αυτοκρατο-
ρίας σε ένα κοινοβουλευτικό σύστηµα. Το Σύνταγµα του 1876 ήταν σε µεγάλο βαθµό το αποτέλεσµα της 
προσέγγισης του Μιτχάτ και των Νέων Οθωµανών. Ύστερα από τριάντα επτά χρόνια εκσυγχρονιστι-
κών µεταρρυθµίσεων εµπνευσµένων από την ανώτερη γραφειοκρατία ο σουλτανικός θεσµός είχε δεχτεί 
σοβαρά πλήγµατα στο κύρος του. Επίσης, οι επεµβάσεις των ∆υνάµεων σε συνδυασµό µε τη συγκυρία 
της νέας κρίσης του Ανατολικού Ζητήµατος στη Βοσνία και στη Βουλγαρία είχαν εξάψει την αντίδραση 
της µουσουλµανικής κοινής γνώµης κατά του ενδοτισµού της Πύλης έναντι της Ευρώπης. Έτσι, ο Μιτ-
χάτ και ο κύκλος του, αφού ανέτρεψαν µέσα σε µια χρονιά το σουλτάνο Αµπντούλ Αζίζ (1861-1876) για 
χάρη του Μουράτ Ε' και εκείνον µε τη σειρά του για χάρη του Αµπντούλ Χαµίτ Β' (1876-1909), ανά-
γκασαν τον τελευταίο να προκηρύξει το Σύνταγµα στις 23 ∆εκεµβρίου του 1876. Όµως, αν και το Σύ-
νταγµα παρέµεινε τυπικά σε ισχύ, µια που ο Αµπντούλ Χαµίτ δεν το κατήργησε, η πρώτη αυτή περίοδος 
συνταγµατικού πολιτικού βίου στην Αυτοκρατορία αποδείχθηκε εξαιρετικά βραχεία. O σουλτάνος διέ-
λυσε τη δεύτερη σύνοδο του κοινοβουλίου το Φεβρουάριο του 1878 και φρόντισε να µη συγκαλέσει άλλη. 
Στο µεταξύ είχε απαλλαγεί από το Μιτχάτ, τον οποίο είχε εξορίσει ένα χρόνο πριν. Από εκείνη την 
εποχή και µέχρι το κίνηµα των Νεότουρκων το 1908 οι πολιτικές πρωτοβουλίες πέρασαν στα χέρια του 
ίδιου του σουλτάνου και, παρόλο που η προσπάθεια εκσυγχρονισµού της Αυτοκρατορίας συνεχίστηκε, οι 
µεταρρυθµίσεις έχασαν τον αυτοσχεδιαστικό, πειραµατικό χαρακτήρα που είχαν κατά την εποχή του 
Τανζιµάτ. Το ιδεολογικό κλίµα άλλαξε, ο σχετικός φιλελευθερισµός του Τανζιµάτ έδωσε τη θέση του σε 
αυταρχικές επιλογές και οι Νεότουρκοι αντικατέστησαν τους Νέους Οθωµανούς στο ρόλο της ηµιπαρά-
νοµης ριζοσπαστικής αντιπολίτευσης, ενώ ο τονισµός της τουρκικής ταυτότητας σε βάρος της οθωµα-
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 λόγια πολλά, πράξεις µηδέν, ανασασµό δεν φέρνουν 
 βήµατα γίνονταν µικρά, µετά πίσω πατάνε 
 και όλα αυτά στους Έλληνες µόνο οργή σκορπάνε, 
 γιατί δεν εσταµάτησε το αίµα να κυλάει 
 ούτε κανείς δε νοιάστηκε το µέλλον που θα πάει, 
 πάλι διωγµοί, πάλι φωτιές και γιάγµατα Ελλήνων 
 και στεναγµοί και βάσανα και δράµατα εκείνων, 
 που είναι µέσα στην Τουρκιά ξένοι προς τον προφήτη 
5760 άνθρωποι π’ εικονίσµατα έχουνε µες στο σπίτι, 
 δεν δίνουν πίστη στο Ισλάµ, αλλού αυτοί πιστεύουν 
 τα διάφορα πρεσβεύουνε τα διάφορα γυρεύουν, 
 µα το κυνήγι τους χτυπά και την ανάσα κόβει 
 και κλέβουνε χωρίς αιδώ εκείνον που προκόβει, 
 Έλληνες συλλαµβάνουνε τους στέλνουν να δουλέψουν 
 σε εργασίας τάγµατα και προσπαθούν να κλέψουν, 
 ζωές, ψυχές, συνείδηση και τα µυαλά λιωµένα 
 µάτι’ απλανή, χέρια λυτά, κορµιά σκελετωµένα, 
 αυτό ‘ναι το κατάντηµα, οι Τούρκοι που ορίζουν  
5770 απ’ τ’ αµελέ τα ταµπουρού279 ελάχιστοι γυρίζουν, 
 κι αυτοί σκαστοί ή άρρωστοι που όλοι κυνηγάνε 
 στο κράτος τ’ οθωµανικό οι Έλληνες πονάνε, 
 ο ανδρικός ο πληθυσµός όλο πιο λίγος µένει 
 όµως το φρόνηµα υψηλό κι άκαµπτο παραµένει, 
 αρχίζει και η στράτευση στο τούρκικο τ’ ασκέρι 
 µια στράτευση, χίλια δεινά στον Έλληνα θα φέρει, 
 πληρώνει αντισήκωµα,280 δυσβάστακτο χαράτσι 

                                                                                                                         
νικής προοιωνιζόταν το τελευταίο χτύπηµα στην παραπαίουσα Αυτοκρατορία, την κατάλυσή της και την 
ίδρυση του τουρκικού εθνικού κράτους. 
279 Τα αµελέ ταµπουρού ήταν τάγµατα εργασίας, στα βάθη της Μικράς Ασίας, στα οποία µεταφέρθηκαν 
αναγκαστικά χριστιανοί Έλληνες κάποιων ηλικιών για να δουλέψουν σε ορυχεία ή σε άλλες γι’ αυτούς 
εξοντωτικές εργασίες. Με τα αµελέ ταµπουρού το οθωµανικό καθεστώς είχε σαν στόχο να κάµψει το 
φρόνηµα του ελληνικού στοιχείου και να εξοντώσει τον ανδρικό πληθυσµό. Σε αυτά τα τάγµατα εργασί-
ας ή τάγµατα θανάτου πολλοί Έλληνες της Μικράς Ασίας άφησαν την τελευταία τους πνοή εξαιτίας της 
πείνας, των ασθενειών, των βασανιστηρίων και των κακουχιών. 
280 Αντισήκωµα, το αντιστάθµισµα, το αντίβαρο, το χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά 
µιας υποχρέωσης και µάλιστα στρατιωτικής, για την ολική ή µερική απαλλαγή κάποιου από την εκπλή-
ρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών του, το αντίσηκο. 
Η στρατολόγηση των Ελλήνων της Μ. Ασίας , θεωρήθηκε από την Υψηλή Πύλη απαραίτητη, έστω και 
σε βοηθητικές εργασίες, µπροστά στις πολλές απαιτήσεις των συνεχών πολέµων της Τουρκίας µε την 
Ρωσία και αργότερα µε τους Βαλκανικούς πολέµους του 1912 και του 1913 . Μετά όµως από τις ήττες 
των Τούρκων στους πολέµους πριν το 1914 αλλά και του 1914 και 1916, από τους Ρώσους, η Τουρκία 
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 φόρος παράλογος, σκληρός που έρχεται να κάτσει, 
 πάνω στο σβέρκο του βαριά σαν άσχηµη κασίδα281 
5780 που αφαιρεί την ύπαρξη, του σβήνει την ελπίδα, 
 πως θα ‘ρθει αύριο γι’ αυτόν, σαν άνθρωπος να ζήσει 
 να την παλέψει τη ζωή, παιδιά να αποκτήσει. 
 Στη χώρα του παράλογου όπου η ζωή κρεπάρει282 
 ‘φυγαν πενήντα τέσσερις από το Πελλαδάρι, 
 µε ό,τι τρόπο βρήκανε, τον τόπο τους αφήσαν 
 όλα παληκαρόπουλα τον Τούρκο αψηφήσαν, 
 και πήγανε µε βάσανα στη λεύτερη Ελλάδα 
 να βρούνε κει ανασασµό να στήσουν τη λαµπάδα, 
 της λεύτερης συνείδησης, να δούνε µια µεγάλη 
5790 καινούρια και πιο τρυφερή της µάνας την αγκάλη 
 για να τους κλείσει µέσα της ή να τους οδηγήσει 
 σε τόπους άλλους µακρινούς, εκεί που θα ζητήσει 
 κάποιος να βρει το αύριο, κάποιος ζωή να πάρει 

 ν’ αλλάξει, να ανυψωθεί, έξω απ’ το Πελλαδάρι. 
Οι πιο πολλοί µε βάσανα, µε κίνδυνους, µε βάρη, 
µε λίγες λίρες που ‘χανε ραµµένες στο σαλβάρι 

 από το χωριό κινούσανε στα Μουδανιά πηγαίναν 
 ή µε τα πόδια προς την Κιό στη θάλασσα της βγαίναν, 

                                                                                                                         
θεώρησε ως υπεύθυνους τους Έλληνες για τις ήττες, από την µία διότι δεν προσέφεραν όσα έπρεπε να 
προσφέρουν στις Τούρκικες δυνάµεις και από την άλλη γιατί έλεγαν ότι η Ρωσία προσπαθούσε µε τους 
πολέµους αυτούς να απελευθερώσει τους οµόθρησκους τους, δηλαδή τους Χριστιανούς από την Ισλαµι-
κή καταπίεση. Ιδίως δε µετά την πανωλεθρία του Τουρκικού στρατού στη µάχη του Σαρίκαµις στον 
Καύκασο, όταν έχασε 90.000 στρατιώτες. 
Έτσι µετά τις αποτυχίες τους οι Τούρκοι στα πεδία των µαχών και θέλοντας να δικαιολογήσουν τα 
αδικαιολόγητα, στέλνουν τους στρατευµένους νέους της Μικράς Ασίας στα τάγµατα εργασίας (αµελέ 
ταµπουρού) που είχαν γίνει µε µοναδικό σκοπό την ψυχική και σωµατική τους εξόντωση. Ήταν µία µέ-
θοδος αποτελεσµατική µε την οποία πετύχαιναν την εξόντωση της οικογένειας. 
Η Τουρκική κυβέρνηση όρισε ότι κάθε χριστιανός µπορούσε να µην στρατευθεί αν πλήρωνε αντισήκωµα 
(αντισήκωµα ήταν ένας ειδικός φόρος ο οποίος επιβλήθηκε στους µη Μουσουλµάνους πριν και κατά την 
διάρκεια του Α΄ παγκοσµίου πολέµου, σε όσους βέβαια δεν ήθελαν να καταταγούν στον Τουρκικό στρα-
τό, µετά την γενική επιστράτευση), το ποσό των 44 τούρκικών χρυσών λιρών. Όσοι χριστιανοί µπορού-
σαν το πληρώνανε δυστυχώς όχι µόνο µία φoρά αλλά και περισσότερες. Όσοι δεν µπορούσαν ή έφυγαν 
στην Αµερική, στην Ελλάδα ή γίνονταν αντάρτες στα βουνά, ιδιαίτερα στον Πόντο. 
Το Μάρτιο του 1916 η Τουρκική Κυβέρνηση, εξέδωσε διαταγή µε την οποία όριζε ότι το αντισήκωµα 
των 44 λιρών δεν ίσχυε για όλη την διάρκεια του πολέµου και όσοι ήθελαν να απαλλαγούν από τη στρα-
τιωτική θητεία έπρεπε κάθε χρόνο να πληρώσουν το µισό ποσό, δηλαδή 22 χρυσές λίρες. Έχουµε δη-
λαδή παύση της εφ' άπαξ εισφοράς, και την φορολόγηση των Ελλήνων σε µόνιµη βάση.  
281  
282  
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 ‘φθαναν στην Πόλη δύσκολα, γινόντουσαν ναυτάκια 
5800 ή πλήρωναν και τρύπωναν στα πλοία σαν µορτάκια,283 
 ταξίδευαν στη θάλασσα και ‘βγαιναν σε λιµάνια 
 ‘θελαν να καζαντίσουνε, να µην είναι αλάνια, 
 γυρνούσανε εδώ και κει και ψάχνανε να βρούνε 
 το πλοίο που θα πήγαινε στα µέρη που ποθούνε, 
 σε κόσµους νέους µακρινούς, στα άγνωστα τα µέρη  
 από του Τούρκου το σπαθί µακρά γιατί θα φέρει 
 τον Έλληνα σ’ απόγνωση, στου θάνατου τη γνώση 
 στη µαύρη καταπίεση, σε ότι έχει προδώσει 
 της λευτεριάς τα σύµβολα, τ’ ανθρώπινα, τα θεία 
5810 αυτά που κάνουν τη ζωή κι όχι τα µεγαλεία. 
 Κείνα τα χρόνια ήτανε µονάχα ‘να λιµάνι284 
 µεγάλο όπου δέχονταν το πλοίο που θα φτάνει 
 από τα πέρατα της γης να φέρνει και να παίρνει 
 ανθρώπους που ‘χαν όνειρα, που ήτανε δεµένοι, 
 µ’ Ελλάδα, µε Ελληνισµό, µε σπίτια, οικογένεια 
 και είχανε µες στο µυαλό µονάχα µία έννοια, 
 να πορευτούνε προς τα µπρος κι όσο ψηλά κι αν φτάσουν 
 φίλους, πατρίδα και γονείς ποτέ να µην ξεχάσουν. 
 Παίρνουν καράβια, πέλαγα διασχίζουν, µερονύχτια 
5820 χωρίς ψωµί, χωρίς φαγί, γεµάτοι µε ξενύχτια, 

                                                 
283 

 
 

284 Φωτογραφία του λιµανιού της Πάτρας. Στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν η κύρια είσοδος και έξοδος 
πληθυσµού και εµπορευµάτων προς την Ευρώπη και την Αµερική. Εδώ έφθαναν τα µεγάλα υπερωκεάνια 
πλοία που µετέφεραν τους ανθρώπους και τα όνειρά τους σε νέες πατρίδες. Από το λιµάνι αυτό επιβι-
βάστηκαν 54 Πελαδαρινοί για τις ΗΠΑ . 
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 χωρίς τη γλώσσα να µιλούν του τόπου που θα πάνε 
 µ’ ένα µυαλό κατάµεστο µε σκέψεις που πονάνε, 
 µε όλα όσα γίνονταν στο Πελλαδάρι τώρα 
 που είχανε αντίκτυπο στην αχανή τη χώρα,285 
 και φτάνουν στην Αµερική στο Έλλις, το νησάκι 
 όπου ο κάθε εµιγκρές περνά ‘πο κοσκινάκι, 
 κι αν είναι λίγο άρρωστος ξοπίσω τόνε στέλνουν  
 και µοναχά τους υγιείς τους θέλουνε, τους παίρνουν, 
 και από κει µοιράζονται στους άγνωστους τους τόπους 
5830 να βρούνε και να ζήσουνε µε άγνωστους ανθρώπους, 
 από του Τούρκου φύγανε το άπονο λεπίδι 
 κι ήρθαν εδώ στην ξενιτιά να πνίξουνε το φίδι, 
 που έπιανε απ’ το λαιµό στην άγνωστη τη χώρα 
 όπου συχνά φαρµάκωνε, µετά γινόταν µπόρα, 
 και σε κτυπούσε µε ορµή, κι έπρεπε να κρατήσεις 

                                                 
285 Πύλη: Ονοµασία της οθωµανικής κυβέρνησης από την πύλη στην είσοδο του κτιριακού συµπλέγµα-
τος που στέγαζε τις κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες της Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη. 
Νεότουρκοι: Παράνοµο πολιτικό κίνηµα µε φιλελεύθερα και µεταρρυθµιστικά αιτήµατα, που στρεφόταν 
ενάντια στο αυταρχικό καθεστώς του Αµπντούλ (Αβδούλ) Χαµίτ Β' (1876-1909). Το κίνηµα είχε µεγά-
λη διάδοση από τη δεκαετία του 1890 στους διανοούµενους, στους σπουδαστές των στρατιωτικών σχο-
λών και στους νέους αξιωµατικούς. Οι Νεότουρκοι αντιµετώπισαν την καταδίωξη του χαµιδικού καθε-
στώτος και πολλοί από αυτούς κατέφυγαν στη ∆υτική Ευρώπη. Το 1902 το κίνηµα διασπάστηκε σε µια 
µερίδα που πρέσβευε αιτήµατα διοικητικής αποκέντρωσης και καλών σχέσεων µε τη ∆ύση, και στην 
"Επιτροπή για την 'Ένωση και την Πρόοδο", που τασσόταν υπέρ του συγκεντρωτισµού, απέρριπτε τις 
επεµβάσεις των ∆υνάµεων στα εσωτερικά του κράτους και εµπνεόταν όλο και περισσότερο από εθνικι-
στικά ιδεώδη. Το 1908 οι αξιωµατικοί του Σώµατος Στρατού της Θεσσαλονίκης τάχτηκαν υπό την "Ε-
πιτροπή για την 'Ένωση και την Πρόοδο" και απαίτησαν από το σουλτάνο να επαναφέρει σε ισχύ το 
Σύνταγµα του 1876. Η εξέγερση γενικεύτηκε και ο σουλτάνος αναγκάστηκε να υποκύψει. Από το 1908 
και µέχρι το 1918 η "Επιτροπή για την 'Ένωση και την Πρόοδο" ήταν η σηµαντικότερη πολιτική δύναµη 
στην Αυτοκρατορία.  
Με τον όρο Νεότουρκοι (τουρκ. Jöntürkler) εννοείται το τουρκικό εθνικιστικό κόµµα «Ένωση και 
Πρόοδος» της µεταρρύθµισης που ξεκίνησε στην τουρκοκρατούµενη τότε Θεσσαλονίκη το 1908. Στα 
συµφραζόµενα του όρου Νεότουρκοι εντάσσονται αξιωµατικοί, πολιτικοί και διανοούµενοι, οι οποίοι 
ξεσηκώθηκαν για την επαναφορά του Συντάγµατος του 1876, υιοθετώντας το σύνθηµα Ελευθερία 
(Hurriyet), Ισότητα (Musavat) και ∆ικαιοσύνη (Adelat). Βασικοί στόχοι του κινήµατος ήταν η κατάλυ-
ση της απολυταρχίας του σουλτάνου Αµπντούλ Χαµίτ Β' και η εγκαθίδρυση ενός εκσυγχρονισµένου 
κράτους στο ευρωπαϊκό πρότυπο, που θα µπορούσε να διατηρήσει την εδαφική ακεραιότητα της αυτο-
κρατορίας, καθώς και να αντισταθεί στις επεµβάσεις των Μεγάλων ∆υνάµεων. Το κίνηµα των Νεο-
τούρκων υπήρξε, αρχικά, σε µεγάλο βαθµό, συνέχεια του κινήµατος των Νεο-οθωµανιστών του 1876. 
Με την υποστήριξη του στρατού εκδηλώθηκε το Κίνηµα των Νεότουρκων το 1908. Μετά την επιτυχή 
εκδήλωση του κινήµατος τον Ιούλιο του 1908 και την επίτευξη του σκοπού της, την εφαρµογή του Συ-
ντάγµατος του 1876 αποτέλεσε επανάσταση για τα τουρκικά δεδοµένα. Η ένωση υπό την οποία συνα-
σπίστηκαν ήταν η Ένωση και Πρόοδος (Ittihad ve Terraki). Ένας από τους συντελεστές του κινήµα-
τος ήταν και ο Κεµάλ Ατατούρκ που από το 1907 υπηρετούσε στο Τρίτο Σώµα Στρατού στη Θεσσαλονί-
κη. 
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 τη δύναµη γι’ τ’ αύριο για να µπορείς να ζήσεις. 
 Έτσι λοιπόν ριζώσανε στη µακρινή τη δύση 
 οι Έλληνες που έφυγαν και είχανε κρατήσει 
 την πίστη µες στο αίµα τους για τον Ελληνισµό τους 
5840 και πρωτοπόροι γίνανε γιατί ‘χαν στο µυαλό τους, 
 πατρίδα, οικογένεια, θρησκεία και ελπίδα 
 πως κάποια µέρα θα ‘φταναν πίσω εις την πατρίδα 
 θα δίνανε βοήθειες, ιδέες, νέα σκέψη 
 τον σκλαβωµένο Έλληνα θα ‘βαζαν να πιστέψει 
 πως δεν µπορεί µες στη σκλαβιά και άλλο να κρατήσει 
 ήρθε η ώρα κι στιγµή σε λευτεριά να ζήσει. 
 Το Πελλαδάρι έχασε τα νέα του βλαστάρια 
 στο κίνηµα που ξέσπασε τα νέα παλικάρια 
 γλυτώσανε τη στράτευση, µα άδειο το χωριό τους286 
5850 τ’ αφήσανε και φύγανε για τον προορισµό τους. 
 Μέσα εις τον Ισλαµισµό µε του θεού τη χάρη 
 δυο εκκλησιές που λειτουργούν έχει το Πελλαδάρι, 
 η µία των Ταξιαρχών στο κάστρο από κάτω 
 πολύ παλιά και πέτρινη και το χωριό πιο κάτω, 
 η άλλη ‘ναι της Παναγιάς, κι αυτή κοντά στο κάστρο 
 που βλέπει στην ανατολή και λάµπει σαν το άστρο, 
 στέκουν κι οι δύο βόρεια, όπου τις έχουν χτίσει 
 µα δεν χωράνε το χωριό σαν πάει να προσκυνήσει, 

                                                 
286 Απόσπασµα από τον κατάλογο των Πελλαδαρινών που µετανάστευσαν στις ΗΠΑ 
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 οι προεστοί επήρανε φιρµάνι απ’ τον σουλτάνο 
5860 να χτίσουν νέα εκκλησιά στο Πελλαδάρι πάνω, 
 έτσι αρχίσανε µαθές στο κέντρο του να χτίζουν 
 την εκκλησιά που καύχηµα την έχουν και φροντίζουν,  
 χάρις στον πρωτοµάστορα το Φώτη Αποστολίδη 
 να γίνει τούτος ο ναός καµάρι και στολίδι, 
 να γίνει νέο καύχηµα και η Τουρκιά να νιώσει 
 ότι ο Έλληνας µπορεί το αίµα του να δώσει, 
 για να κρατήσει ανόθευτα θρησκεία κι οικογένεια 
 και ο προφήτης να βλογά µόνο δικά του γένια. 
 Ξεκίνησε το χτίσιµο και άναψε η λαµπάδα 
5870 την εκκλησιά την τάξανε στην Άγια Τριάδα, 
 µέρα τη µέρα προχωρεί οι τοίχοι της υψώνουν 
 τέσσερα χρόνια συνεχώς τα χέρια τους µατώνουν, 
 και τέλειωσε η εκκλησιά κι οι πόρτες όλες µπήκαν 
 ‘βαλαν και τα παράθυρα κι εγκαίνια γινήκαν,287 
 όµως αρχίζουν οι διωγµοί288 και το κυνήγι ανάβει 

                                                 
287 Η εκκλησία της Αγίας Τριάδας άρχισε να χτίζεται το 1913 από τον αρχιτέκτονα Φώτιο Αποστολίδη 
στο κέντρο του Πελαδαρίου σε ρυθµό αναγεννήσεως. Είχε σκεπή θολωτή (κυρτή) µε τρούλο και δάπεδο 
σταυροειδές. Χωρίζονταν σε νάρθηκα, κυρίως ναό και ιερό. Ο νάρθηκας είχε πλάτος 4 µ. περίπου και 
επικοινωνούσε µε τον ιερό ναό µε τρεις πόρτες. Στο νάρθηκα υπήρχε το παγκάρι και δεξιά και αριστε-
ρά σκάλες που οδηγούσαν στον γυναικωνίτη. Είχε καµπαναριό µε 137 σκαλιά. Τα χρήµατα για το καµπα-
ναριό και για τη βρύση τα είχε δωρίσει ο Χατζή ∆ηµήτρης Σάββογλου ή Σαββόγλου. 
288 Η απόφαση για την εξόντωση των Ελλήνων και των Αρµενίων πάρθηκε από τους Νεότουρκους το 
1911,  εφαρµόστηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου και ολοκληρώθηκε από το Μουσταφά 
Κεµάλ (1919 - 1923). 
Στο συνέδριο των Νεότουρκων, που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1911, πάρθηκε η εξής 
απόφαση: «Η Τουρκία πρέπει να γίνει µωαµεθανική χώρα. Οι µωαµεθανικές αντιλήψεις και η µωαµεθα-
νική ισχύς πρέπει να κυριαρχήσουν στη χώρα. Η κάθε άλλη θρησκευτική προπαγάνδα πρέπει να κατα-
πνίγεται. Η ύπαρξη της αυτοκρατορίας εξαρτάται από την δύναµη του νεοτουρκικού κόµµατος και από 
την συντριβή όλων των ανταγωνιστικών σ' αυτό ιδεολογιών. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
η πλήρης οθωµανοποίηση όλων των υπηκόων της Τουρκίας. 
Και, ασφαλώς, είναι ολοκάθαρο ότι αυτό δεν θα µπορέσει να γίνει µε την πειθώ και κατά συνέπεια θα 
πρέπει να προ φύγουµε στην ένοπλη βία. Ο χαρακτήρας της αυτοκρατορίας πρέπει να µείνει µωαµεθα-
νικός και θα πρέπει να δούµε ότι οι µωαµεθανικοί θεσµοί και οι µωαµεθανικές παραδόσεις θα πρέπει 
να γίνονται σεβαστά. Το δικαίωµα των άλλων εθνοτήτων να έχουν τις δικές τους οργανώσεις θα πρέπει 
να αποκλειστεί. Κάθε µορφή αποκέντρωσης είναι προδοσία στην τουρκική αυτοκρατορία. Οι εθνότητες 
είναι αµελητέες ποσότητες. Μπορούν να κρατήσουν  την θρησκεία τους, αλλά όχι την γλώσσα τους. Η 
διάδοση της τουρκικής γλώσσας είναι ένα από τα κυριότερα µέσα εξασφάλισης της µωαµεθανικής υπε-
ροχής και της αφοµοίωσης των  µη µωαµεθανικών στοιχείων ...;». 
Στις 30 Μαΐου 1911 ο µητροπολίτης Αµάσειας  Γερµανός Καραβαγγέλης κατάγγειλε στο οικουµενικό 
πατριαρχείο και στο υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας τις βαρβαρότητες οργάνων της τουρκικής 
κυβέρνησης στην περιοχή του. 
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 κι ο Τούρκος τα χατζάρια του από τη γη ξεθάβει, 
 και όπου βρει τον Έλληνα µε πείσµα τον σκοτώνει 
 αλλά και άλλους πληθυσµούς µε κέφι θανατώνει, 
 Αρµένιους και Πόντιους και Μικρασιάτες άλλους  
5880 οµαδικά τους σφάζουνε και τρέχουνε σε άλλους, 
 χιλιάδες είναι οι νεκροί χωρίς βαθιά αιτία 
 ίσως µονάχα οι σύµβουλοι ψάχνουν την ευκαιρία, 
 να δείξουνε στους µαθητές τους Τούρκους πως θα γίνουν 
 αφέντες µες στο κράτος τους αφού παρά τους δίνουν, 
 κι αν µείνουν κάποιοι ζωντανοί γοργά θα προσκυνήσουν 
 οι Γερµανοί τους οδηγούν κι αυτοί θα καθορίσουν 
 ποιον απ’ τους δρόµους θα διαβούν και θα τους οδηγήσουν 
 στο έγκληµα και στη σφαγή σαν µέσα να κρατήσουν. 
 Οι Γερµανοί βάζουν το νου οι Τούρκοι τα µαχαίρια 
5890 και σφάζουν έτσι τους λαούς µε τα δικά τους χέρια, 
 στο Πελλαδάρι δεν µπορούν τέτοιο κακό να κάνουν 
 µόνο στρατεύουν αρκετούς τους στέλνουν να πεθάνουν, 
 στο Ερζερούµ τους οδηγούν κοντά στην Αρµενία289 

                                                                                                                         
Οι Νεότουρκοι κήρυξαν οικονοµικό πόλεµο σε καθετί ελληνικό. Απαγόρευσαν τα ελληνικά προϊόντα και 
δεν επέτρεψαν στα ελληνικά πλοία να αγκυροβολήσουν σε τουρκικά λιµάνια. Αυτό το εµπορικό µποϊκο-
τάζ πραγµατοποιήθηκε σε ολόκληρη την Τουρκία. Η µισαλλόδοξη και αντιχριστιανική πολιτική των Νεό-
τουρκων οδήγησε σε Βαλκανικούς πολέµους, µε ενωµένες τις χριστιανικές χώρες της Βαλκανικής ενα-
ντίον της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Κατά τη διάρκεια του πολέµου, βέβαια, οι διωγµοί αυξήθηκαν. 
Στην Τραπεζούντα οι τουρκικές εφηµερίδες παρακινούσαν τους αναγνώστες ν' αρχίζουν τους διωγµούς 
και τις σφαγές. Έτσι ο τουρκικός όχλος αφιονίστηκε προετοιµάζοντας µεγάλες σφαγές. Οι σποραδικές 
δολοφονίες άρχισαν να αυξάνονται. Χωρικοί που πήγαιναν να δουλέψουν στα χωράφια τους βρίσκονταν 
καθηµερινά δολοφονηµένοι. Οργανωµένες τουρκικές συµµορίες, κατά την διάρκεια της νύχτας, λεηλα-
τούσαν πόλεις και χωριά. Οι διωγµοί εκδηλώθηκαν, αρχικά, µε µορφή σποραδικών κρουσµάτων βίας, 
καταστροφών απελάσεων και εκτοπισµών. 
Πολύ γρήγορα έγιναν πολύ συστηµατικοί, πιο οργανωµένοι και εκτεταµένοι και στρέφονταν τόσο κατά 
των Ελλήνων όσο κατά των Αρµενίων. Εµπνευστής και εγκέφαλος αυτής της επιχείρησης γενοκτονίας 
ήταν ο Μεχµέτ Ταλαάτ, υπουργός Εσωτερικών της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Με δικές του εντολές 
εξαπολύθηκαν οι διωγµοί κατά των «ανεπιθύµητων» εθνοτήτων σε µια τεράστια έκταση.  
Το Οικουµενικό Πατριαρχείο αναγκάστηκε σε ένδειξη πένθους να κλείσει στις 15 Μαΐου 1914 όλες τις 
εκκλησίες και τα σκολεία και να καταγγείλει στις Μεγάλες ∆υνάµεις τους νέους διωγµούς.  
∆εν κατάφερε όµως τίποτα, γιατί κηρύχθηκε στο µεταξύ ο Α΄ Παγκόσµιος πόλεµος, στον οποίο η 
Τουρκία έλαβε µέρος ως σύµµαχος της Γερµανίας, έχοντας πλέον την ευχέρεια να εφαρµόσει πλήρως 
το παλαιότερο σχέδιο της εξόντωσης των Χριστιανών. Οι Νεότουρκοι είχαν πεισθεί πως µόνο µε τη 
φυσική εξόντωση των γηγενών λαών, των Ελλήνων και των Αρµενίων, θα έκαναν πατρίδα τους τη Μι-
κρά Ασία. 
289 Σύµφωνα µε την απογραφή του 1912 στην Μ. Ασία σε σύνολο 10.755.774 κατοίκων ζούσαν 
2.522.151 Έλληνες. Το δικαίωµα διατήρησης της δικής τους εθνικής ζωής δεν το σεβάστηκε κανείς 
από τους µεγάλους που διακήρυτταν σε διεθνείς συναντήσεις, ότι τάχα προστατεύουν τα µικρά και αδύ-
ναµα έθνη. Ήδη οι ίδιοι οι Γερµανοί οργάνωσαν τα περίφηµα πογκρόµ εναντίων του µικρασιατικού Ελλη-
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 βαριές δουλειές να κάνουνε έτσι χωρίς αιτία, 
 βρήκανε τρόπο να χτυπούν τον άµοιρο κοσµάκη 
 να ξεριζώνουν τις καρδιές µε πείνα και φαρµάκι, 
 απ’ όσους στρατευτήκανε κι απ΄ το χωριό τους βγήκαν 
 πίσω δεν γύρισε κανείς και όλοι τους χαθήκαν, 
 έτσι ποτέ δεν µάθανε ούτε στο νου τους µπήκε 
5900 τι τράβηξαν, τι έπαθαν, πως η ψυχή τους βγήκε,  
 πως οι δικοί τους άνθρωποι πέθαναν µακριά τους 
 ανήµποροι, αδύναµοι, χωρίς την αγκαλιά τους. 
 Αυτή ‘ναι όντως η Τουρκιά, θηρία δίχως γνώση 
 κι όποιος αντίκρυ τους βρεθεί µε αίµα θα πληρώσει, 
 τον ίδρωτα, την ύπαρξη και την αναπνοή του 
 αν θέλει να ‘ναι λεύτερος και να κρατά µαζί του, 
 φίλους και οικογένεια, θρησκεία και σχολεία 
 χωρίς τα πλούτη στη ζωή χωρίς τα µεγαλεία. 
 Οι πόρτες κλείσανε λοιπόν εις την Αγιά Τριάδα 
5910 και δεν µπορούσε ο πιστός ν’ ανάψει µια λαµπάδα, 
 όµως οι δηµογέροντες βρήκανε ευκαιρία 
 κι από τον Άθω κάλεσαν ζωγράφο µε αξία, 
 έναν παιδόπουλο αγνό παιδί απ’ το χωριό τους290 

                                                                                                                         
νισµού. Τα Αµελέ Ταµπουρού ήταν τάγµατα εργασίας, στα βάθη της Μικράς Ασίας, στα οποία µεταφέρ-
θηκαν αναγκαστικά χριστιανοί Έλληνες κάποιων ηλικιών για να δουλέψουν σε ορυχεία ή σε άλλες γι’ 
αυτούς εξοντωτικές εργασίες. Με τα Αµελέ Ταµπουρού το οθωµανικό καθεστώς είχε σαν στόχο να 
κάµψει το φρόνηµα του ελληνικού στοιχείου και να εξοντώσει τον ανδρικό πληθυσµό. Σε αυτά τα τάγµα-
τα εργασίας ή τάγµατα θανάτου πολλοί Έλληνες της Μικράς Ασίας άφησαν την τελευταία τους πνοή 
εξαιτίας της πείνας, των ασθενειών, των βασανιστηρίων και των κακουχιών. 

 
Ο µακρύς δρόµος των Ελλήνων για τον "λευκό θάνατο" των αµελέ ταµπουρού 

290 Ο Ευστάθιος Ευαγγελάκης ή Ουζούνης, πήρε το µοναχικό σχήµα στις αρχές του 1900 στο Άγιο 
Όρος και µαζί το όνοµα Ευδόκιµος Βατοπεδινός. Ταλαντούχος όπως ήταν, εξελίχθηκε σε ονοµαστό 
αγιογράφο. Στο Πελλαδάρι τον έφερε παραµονές του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου (1914) µια πρόσκληση 
της δηµογεροντίας του χωριού, να αγιογραφήσει την νεόκτιστη εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Με τον 
πόλεµο αποκλείστηκε στο Πελλαδάρι, αγιογράφησε κρυφά την εκκλησία. Έπαινε στην εκκλησία από ένα 
παράθυρο το πρωί και έβγαινε µε το σουρούπωµα. Μένοντας στο Πελλαδάρι οργάνωσε την ένοπλη 
άµυνά του χωριού κατά των Κεµαλικών και των Τσετών, δηµιουργώντας ένοπλο σώµα Πελλαδαρινών. 
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 που έγινε καλόγερος και βρήκε στο θεό τους, 
 Ευδόκιµο τον είπανε στο Βατοπέδι µένει 
 κι η τέχνη η ζωγραφική µε το χωριό τον δένει,  
 τέσσερα χρόνια κράτησε να κάνει τις εικόνες 
 τέσσερα χρόνια υποµονής άνοιξες και χειµώνες, 
 στην εκκλησιά τον έµπαζαν από παραθυράκι 
5920 και κει κλεισµένος έκανε εικόνες µε µεράκι, 
 το βράδυ µέσα στο χωριό τον κόσµο οργανώνει 
 ένοπλο σώµα έφτιαξε και το χωριό κυκλώνει, 
 κανένας δεν µπορεί να µπει το Πελλαδάρι αντέχει 
 στους τσέτες και στο πλιάτσικο την άµυνα κατέχει, 
 µε αραµπάδες κι άτακτους ήρθανε να το κλέψουν291 
 φύγανε όµως άπρακτοι και πώς να το πιστέψουν, 
 ότι µια φούχτα άνθρωποι εδώ θ’ αντισταθούνε 
 -Μέχρι εδώ το πλιάτσικο µε µια φωνή θα πούνε, 
 φτάνει πια η ταπείνωση, άνθρωποι είµαστ’ όλοι 
5930 δεν είστε σεις οι άγγελοι κι εµείς φτωχοί διαβόλοι, 
 ίσα τα δικαιώµατα σ’ αυτή τη γη που ζούµε 
 κι εµείς ονειρευόµαστε τον ήλιο να χαρούµε, 
 ίδια για όλους και κοινά, αέρας και φεγγάρι 
 αφήστε µας να ζήσουµε στ’ όµορφο Πελλαδάρι, 
 αφήστε µας ελεύθερους να ζούµε ανάµεσά σας 
 µ’ αγάπη και µε σεβασµό στο πλάι και κοντά σας, 

                                                 
291 Οι Πελλαδαρινοί ήταν όλοι εύσωµοι και ρωµαλέοι, µόνοι τους απέκρουαν τις συχνές επιθέσεις των 
Τσετών, στήνοντας χαρακώµατα γύρω από το χωριό. Πολλοί Πελλαδαρινοί (µετά το 1908) είχαν στρα-
τευθεί στον Τούρκικο στρατό, συγκεκριµένα το 1914-15 στρατεύτηκαν όλοι όσοι είχαν ηλικία από 20 
µέχρι 45 χρονών, και χάθηκαν στα βάθη της ανατολής (περίπου 200 νέοι). Τούρκοι κάτοικοι γειτονι-
κών χωριών, κατηγόρησαν στις αρχές ότι οι Πελλαδαρινοί κάνανε επιδροµές στα γύρω χωριά (1914). 
Οι Τούρκοι έστειλαν ένα τορπιλοβόλο στους Ελιγµούς για να χτυπήσει το Πελλαδάρι. ∆όθηκαν οι ανα-
γκαίες εξηγήσεις, πληρώθηκαν κάποια λύτρα και το πλοίο έφυγε. Ο βοµβαρδισµός απεφεύχθη. Μετά το 
επεισόδιο αυτό, Τούρκοι µε επικεφαλής τον Χακήµ Μπέη (τύραννο της περιοχής) µε 300 αραµπάδες 
και ενισχυµένος µε 200 τσέτες πολιόρκησε το χωριό µια βροχερή νύχτα και στα µεσάνυχτα άρχισαν 
τους πυροβολισµούς, αραιούς αρχικά και πυκνούς αργότερα. Αποκρούστηκαν από το σώµα του Ουζούνη 
και ο Χακήµ Μπέης εξορίστηκε από την Τουρκική κυβέρνηση για ατελή διοργάνωση της επίθεσης στο 
Πελλαδάρι.  
Το 1914 επιτέθηκαν τα άτακτα σώµατα των Τούρκων  ανταρτών (Τσέτες) τη νύχτα στο χωριό, απο-
κρούστηκαν όµως από φρουρές των κατοίκων. Την επόµενη µέρα οι αξιωµατικοί τους µπήκαν στο χω-
ριό και, όπως διηγείται ένας κάτοικος, «τους ταΐσαµε, τους ποτίσαµε, πήρανα και 800 λίρες και έφυγά-
να». Πριν όµως φύγουν ρώτησαν τους Παλλαδαρινούς: «Ποιος ήταν αυτός που µας πολεµούσε µε το 
σπαθί µπροστά;». Τότε οι κάτοικοι τούς πήραν και τους πήγαν στην εκκλησία του Αϊ Στράτηγου (των 
Ταξιαρχών) τους δείξανε την εικόνα του Αρχαγγέλου και τους είπαν: «Αυτός ήταν». 
Αρχεία Προφορικής Παράδοσης Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, φάκ. Β 142._ 
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 πιστέψτε στον προφήτη σας, κάντε την προσευχή σας 
 εµείς θα κάνουµε σταυρό, τιµούµε το τζαµί σας, 
 έχουµε µείς τις εκκλησιές, ξωκλήσια και εικόνες 
5940 τα προσκυνούµε από καιρό και πριν από αιώνες, 
 εσείς εδώ µας βρήκατε, γιατί µας πολεµάτε 
 τι θέλει αυτό το µίσος σας που χρόνια το κρατάτε; 
 Ανάποδη και δύσκολη αυτ’ η δεκαετία 
 από το δέκα άρχισε γεµάτη από βία, 
 πόλεµοι γίνανε πολλοί, ατέλειωτο το αίµα 
 η µέρα δίχως αύριο, µε µίσος και µε ψέµα, 
 χιλιάδες ήταν οι νεκροί, αµέτρητος ο πόνος 
 που κτύπησε τον Έλληνα, αλλά δεν ήταν µόνος, 
 κι άλλες εθνότητες πολλές είδανε την µανία 
5950 του Τούρκου αγριάνθρωπου όλη την τυραννία, 
 αµέτρητοι σφαχθήκανε διωχθήκανε µυριάδες 
 σπίτια, χωριά καήκανε θυσία στους φονιάδες, 
 τις πέτρες όλες γκρέµισαν, σχολειά και εκκλησίες 
 µε αίµα ποτιστήκανε βουνά και παραλίες, 
 κι όλα αυτά ελπίζοντας το έθνος να κρατήσουν 
 κι άλλες φυλές που ζουν µαζί να µην το µαγαρίσουν. 
 Με Γερµανούς συµµάχησαν, οι Τούρκοι προσπαθούνε 
 εδάφη να µη χάσουνε, ως είναι να κρατούνε 
 όµως τα µέτωπα πολλά, τ’ άνοιξαν δίχως γνώση 
5960 κι έτσι µοιραίο γίνεται και πρέπει να πληρώσει 
 για τους διωγµούς, για τις σφαγές, για την αµυαλωσύνη 
 πρέπει στον κόσµο κάποτε να ‘ρθει δικαιοσύνη 
 και να καθίσει στο σκαµνί τον κάθε τυχοδιώκτη 
 που κυνηγάει το ρωµιό, του χριστιανού το διώκτη. 
 Τα έθνη στα Βαλκάνια τα όπλα τους σηκώνουν  
 µε την Τουρκιά τα βάζουνε και τους λαούς µατώνουν, 
 εδάφη όµως κατακτούν τον Τούρκο τον µαζεύουν 
 ελευθερώνουν αδελφούς τα κράτη τους τρανεύουν, 
 διπλασιάζετ’ η Ελλάς στη Σαλονίκη φτάνει 
5970 κι αυτή της η προέλαση τον Τούρκο ‘χει πεθάνει, 
 κι ότι στο πόλεµο αυτό οι Τούρκοι δεν µπορούνε 
 κοιτάνε να ξεσπάσουνε στα έθνη όπου ζούνε, 
 µαζί µ’ αυτούς και τους χτυπούν πάλι σ’ αυτούς ξεσπάνε 
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 έτσι αδειάζουνε χωριά, τους χριστιανούς σκορπάνε 
 τον Τούρκο δεν πειράζουνε, τις εκκλησιές τις κλείνουν 
 τα αγαθά που έχουνε στα σπίτια δεν αφήνουν 
 και τους σκορπίζουνε παντού, ελπίζουν να χαθούνε 
 και το φτωχό το σπίτι τους να µην το ξαναβρούνε. 
 Στο Πελλαδάρι έφτασαν απ΄ την Σιγή ανθρώποι 
5980 οι κάτοικοι τους δέχτηκαν, φίλοι γινήκαν πρώτοι, 
 ανοίξανε τα σπίτια τους και τους φιλοξενήσαν 
 τους τάισαν, τους έντυσαν, µόνους δεν τους αφήσαν 
 έτσι µαζί προχώραγαν γεµάτοι δυσκολίες 
 στο δρόµο που χαράξανε του Τούρκου οι δειλίες, 
 αφού τα ίδια έπαθαν η Τρίγλεια, το Νιχώρι 
 Μεσαίπολις και Ελιγµοί και Αρβανιτοχώρι, 
 Τους κάτοικους τους διώξανε, το βιός εξανεµίσθη 
 γιατί στο νου του βάρβαρου άλλη ζωή εκτίσθη, 
 µία ζωή τρισάθλια µε αίµα ζυµωµένη 
5990 ζωή που ούτε στον εχθρό την θέλεις να συµβαίνει.292  
 Τέτοιο κακό, τέτοιος κλαυθµός, τόση παραφροσύνη 
 µόνο αγροίκοι απ΄ τους λαούς γεµάτ’ αγνωµοσύνη, 
 µπορούν να παρουσιάσουνε στην οικουµένη µέσα 
 να δείξουν πόσο αδειανοί πόσο τους λείπ’ η µπέσα 
 µονάχα η αγριότητα γεµίζει την ψυχή τους 
 για πίστη έχουν το κακό, νιώθουν την πλήρωσή τους, 

                                                 
292 Με το πρόσχηµα ότι οι Έλληνες τροφοδοτούν τον Αγγλικό στόλο δίνεται διαταγή από τον Γερµανό 
Στρατηγό Λίµαν φον Σάντερς να αρχίσει απηνής διωγµός των παράλιων ελληνικών χωρίων και πόλεων 
για να επεκταθεί αργότερα και στα µεσόγεια. Πρώτο θύµα το νησί Καλόλιµνος στις 5-6-1915 οι κάτοικοι 
του οποίου αγεληδόν επιβιβασθέντων σε πλοίο τους εκτοπίζουν στο εσωτερικό της Προύσας. Ακολου-
θεί η Συγή οι κάτοικοι της οποίας εκτοπίζονται στο Πελλαδάρι και στο τούρκικο χωριό Ντερέκιοϊ. Φυ-
σικά οι περιουσίες διαρπάζονται και τα σπίτια και τα µαγαζιά αδειάζουν. Των χωριών Αρµουτλή (Αχλα-
δοχώρι), και Νεοχώρι οι κάτοικοι εκτοπίζονται στα Κουβούκλια και Ντεµίρντεσι αντίστοιχα. Ακολου-
θούν στις 3-7-1915 οι Ελιγµοί και η Μεσαίπολις. Το Αρβανιτοχώρι δεν  την γλυτώνει µε 200 λίρες και 
κοσµήµατα και οι κάτοικοι εκτοπίζονται στην Πλατύανο. Ακολουθούν το Γιαλί Τσιφλίκι (εκτοπίστηκαν 
στο Βελετλέρ) και η Τρίγλεια που οι κάτοικοι της εκτοπίστηκαν στην Προύσα. Όλα τα άδεια χωριά λεη-
λατήθηκαν γιατί επετράπη στους κατοίκους των να πάρουν µαζί τους µόνο ότι µπορούν να σηκώσουν. 
Το 1919 µε το τέλος του πολέµου άρχισε ο επαναπατρισµός των κατοίκων. 
Στο διάστηµα αυτό των εκτοπισµών και γενικά της τραγικής περιόδου του πρώτου παγκοσµίου πολέ-
µου, το Πελλαδάρι έχασε περί τους 200 άνδρες. Οι άνδρες αυτοί είτε στρατεύτηκαν στον Τούρκικο 
στρατό είτε προσκολλήθηκαν σε εργατικά τάγµατα (αµελέ ταµπουρού) και δεν ξαναγύρισαν στο χωριό 
τους.  
Ταυτόχρονα το Πελλαδάρι δέχτηκε αρκετούς εκτοπισµένους από την γύρω περιοχή και τους φρόντισε 
και τους διατήρησε σε όλη την διάρκεια των εκτοπισµών. Μεταξύ των εκτοπισµένων ήταν και ο από την 
Συγή καταγόµενος Χρήστος Αυγουστόπουλος που έγραψε πολλά άρθρα για το Πελλαδάρι.  
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 και δεν αρκεί το διώξιµο κι όλες οι αρπαγές του 
 σκαρώνουν και µποϋκοτάζ293 µε όλες τις µορφές του, 
 τίποτα δεν αφήνουνε έξω απ΄ το κυνήγι 
6000 και έτσι αναγκάζουνε τον Έλληνα να φύγει, 
 ν’ αφήσει όλο του το βιός εις των κλεφτών τα χέρια 
 να κλείσουνε οι ουρανοί να σβήσουνε τ’ αστέρια, 
 όταν χρυσός σαν γερανός µετατραπεί ο κούρκος  
 σαν το αηδόνι αν γενεί ο άκαρδος ο κούκος, 
 όταν η αύρα της αυγής λυγίσει ένα στύλο 
 ίσως µπορέσεις να δεχτείς και ένα Τούρκο φίλο, 
 αλλιώς για πάντα είν’ οχτρός, πάντα σε κατατρέχει 
 γιατί στα στήθια του βαθιά µόνο το µίσος έχει, 
 θέλει σαν υποπόδιο µε λάσπη φορτωµένο 

                                                 
293 Το µποϋκοτάζ, το οποίο στην αρχή γινότανε µυστικά και κατόπιν φανερά, ήταν η κυριότερη συµφορά 
που συνέβη σ’ αυτήν την περιοχή (14 κοινότητες και 27.524 κάτοικοι) κατά τη διάρκεια του 1914 και 
των επόµενων ετών. 
Τούρκοι αρµατωµένοι µε ρόπαλα και πληρωµένοι γι αυτόν το σκοπό έψαχναν την αγορά απειλώντας και 
διατάζοντας τους καταστηµατάρχες να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Οι χωρικοί οι οποίοι πηγαίνανε 
στην Προύσα για να πουλήσουν εκεί τα προϊόντα τους συλλαµβάνονταν κάθε µέρα, λεηλατούνταν και δια 
της βίας υποχρεωνόντουσαν να γυρίσουν στα χωριά Τρίγλεια, Σιγή και Μουδανιά. 
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι έµποροι κατέχονταν από ένα συνεχές άγχος, 
χωρίς να αναφέρουµε και την διάπραξη φόνων, οι οποίοι τους ξεσήκωναν σε µεγάλο βαθµό. 
Στις 8 Ιουλίου 1914 ο Παναγιώτης Ναφελούδης, κάτοικος Μουδανιών, βρέθηκε δολοφονηµένος κοντά 
στο τούρκικο χωριό Γεώργελη (Ghiorgeli, βρίσκεται µεταξύ Κίου και Ελιγµών). Στις 18 του ιδίου µηνός, 
η κοινότητα των Ελιγµών δέχθηκε επίθεση ενόπλων Τούρκων, οι οποίοι µπήκαν στο χωριό, σε µεγάλο 
αριθµό και σκότωσαν τους ∆. Μπαρούτη, Ι. Μπέχλου και Α. Τσουλή, τραυµάτισαν επίσης θανάσιµα τον 
Α. Τσάγκαλο. Την ίδια ηµεροµηνία οι Αναστάσης Σαββόγλου και Σάββας Χατζησαββόγλου, κάτοικοι του 
Καλλασανίου βρέθηκαν νεκροί κοντά στο χωριό Πελλαδάρι.  
Αυτή η κατάσταση των πραγµάτων έκανε τόσο µεγάλη εντύπωση στα µυαλά των ανθρώπων αυτής της 
περιοχής, ώστε η πλουσιότερη τάξη αποφάσισε να φύγει για οπουδήποτε θα εύρισκε ασφάλεια. 
∆εν επιτρέπονταν επαφή µεταξύ της Μητροπόλεως της Προύσας µε τους χριστιανούς. Υπήρχε απο-
κλεισµός του Επισκόπου και είχαν τοποθετηθεί στρατιώτες µπροστά στην είσοδο της Μητρόπολης. 
Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού πολέµου (1ος παγκόσµιος πόλεµος) δεν υπήρχε πλέον το µποϋκοτάζ 
και τα αποτελεσµατικά µέτρα εναντίον των Ελλήνων κατοίκων. 
Το C.U.P. άλλαξε αυτή την πολιτική, το σχέδιό τους αυτή τη φορά ήταν να εκτοπίσουν τους Έλληνες σε 
τούρκικα χωριά, όπου µε τον καιρό θα ανακατεύονταν µε το τούρκικο στοιχείο και θα έχαναν τη γλώσσα 
και τη θρησκεία τους. Αυτό το σχέδιο λειτούργησε µέχρι τον Ιούνιο του 1915. 
Η τραγική κατάσταση των λαών της αυτοκρατορίας, λόγω των σφαγών και εκτοπισµών των χριστιανι-
κών πληθυσµών αλλά και του πολέµου, φθάνει σε τροµακτικό επίπεδο. Το σχέδιο εξόντωσης των χρι-
στιανικών λαών εφαρµόζεται από την παραστρατιωτική οργάνωση «Τεσκιλάτι Mαχσouσά-Teskilati 
Mahsusa» που διοικείται από τους Μπεντρετίν Σακίρ, Μεχµέτ Ναζίµ και Εσρέφ Κουστσούµπαση. Τα 
εκτελεστικά όργανα της Τεσκιλάτι Mαχσούς είναι τα εγκληµατικά στοιχεία της Κοινωνίας που µα-
ζεύονται από τις φυλακές βαρυποινιτών και στρατολογούνται για την εξόντωση γυναικόπαιδων, 
αφού οι χριστιανοί άντρες έχουν οδηγηθεί στα τροµερά Τάγµατα Εργασίας γνωστά ως Αµελέ Τα-
µπουρλαρί. 
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6010 τον Έλληνα να τον πατά, είναι το πεπρωµένο, 
 κισµέτ το λέει είν’ αυτό, και στου ρωµιού τον πόνο 
 ευχαριστιέται και γελά και δέχεται πως µόνο 
 όταν ο Έλληνας πονά ο Τούρκος ησυχάζει 
 και όταν είναι ζωντανός όλο µπελάδες βάζει. 
 Όσα χωριά Ελληνικά294 που βάλανε στο µάτι 
 οι Τούρκοι τα αδειάσανε µε πείσµα και γινάτι, 
 και άγρια σφυροκοπούν το χριστιανό ‘που βρούνε 
 γιατί σαν τρέχει και κυλά το αίµα του, µεθούνε, 
 µεθούνε όχι από κρασί, που άλλωστε δεν πίνουν 
6020 µεθούνε απ΄ το κόκκινο το αίµα όπου χύνουν, 
 χτυπάνε όποιον θέλουνε και όποιον συναντούνε  
 µόνο Εβραίους δεν χτυπούν όπου και να τους βρούνε. 
 Αδειάσαν τα Ελληνικά χωριά τις εκκλησίες ‘κλεισαν 
 µονάχα Τούρκους κι Οβριούς απείρακτους αφήσαν, 
 τα πλούτη όλα µάζεψαν µέσα σε εκκλησίες 
 τα σπίτια λεηλάτησαν και τις περιουσίες, 
 άλλα φωτιά τα έβαλαν άλλα καταπατήσαν 

                                                 
294 Συγή: Αυτό το χωριό πολιορκήθηκε από τους Τούρκους και οι κάτοικοι του διατάχθηκαν (να πάνε) 
στο Ντερέκιοϊ και στο Παλλαδάρι. Μόνο τα απολύτως απαραίτητα µπορούσαν να πάρουν µαζί τους, 
τόση ήταν η βιασύνη µε την οποία ξεσπιτώθηκαν. Ο εφηµέριος των Μουδανιών δεν επιτρεπόταν να 
επισκεφθεί τη Συγή. 
Τρίγλεια: ∆ιατάχτηκαν να εκκενώσουν το µέρος, και η πλουσιότερη τάξη των κατοίκων αυτού του χω-
ριού, άνοιξαν τα καταστήµατα τους και άρχισαν να µοιράζουν λάδι, ρύζι, ζάχαρη κ.λπ. αλλά κατόπιν 
απαγορεύτηκε να συνεχίσουν το µοίρασµα αγαθών από τις κυβερνητικές αρχές. Μια εκκλησία έγινε 
τζαµί. Σπίτια κατεδαφίστηκαν. 
Αρβανιτοχώρι, Νεοχώρι, Ελιγµοί, Μεσαίπολις: Αυτά τα χωριά εκκενώθηκαν επίσης µε απότοµο τρό-
πο και οι κάτοικοι δεν µπόρεσαν να πάρουν τίποτε µαζί τους. Ο Βαλής της Προύσας, Midhat µπέης 
(εκδότης της εφηµερίδας Silah) έδωσε διαταγές ώστε κανείς από τους πρόσφυγες να µην επιτρέπεται 
να πάει από το ένα χωριό στο άλλο. Όποιος παράκουε τη διαταγή θα είχε σοβαρά προβλήµατα. 
∆ιαµαρτυρίες έγιναν από τον Μητροπολίτη Προύσας ∆ωρόθεο, αλλά δεν εισακούστηκαν. Ο ίδιος ο 
Βαλής διέταξε τον Ιούλιο του 1916 οι πρόσφυγες να διανεµηθούν στα τούρκικα χωριά σε ποσοστό ανα-
λογίας 10% των κατοίκων των χωριών. 
Το ότι το µέτρο αυτό δεν υιοθετήθηκε από συµπάθεια ή ενδιαφέρον για το καλό των χριστιανών προ-
σφύγων είναι φανερό και δείχνει ότι απλά ακολούθησε ένα οργανωµένο σχέδιο της C. U. Phad, έχοντας 
σαν τελικό σκοπό να τους προσηλυτίσει στο Μωαµεθανισµό. 
Τα υπάρχοντα των προσφύγων που είχαν αποθηκεύσει στις εκκλησίες δεν τους επιτράπηκε να τα ξα-
ναπάρουν πίσω καθώς οι εκκλησίες θεωρήθηκαν από τον Βαλή ότι ανήκουν στους Μουσουλµάνους. 
Το Ιούλιο του 1916 οι εκκλησίες του Νεοχωρίου και του Αρβανιτοχωρίου ανοίχτηκαν δια της βίας από 
τους Τούρκους οι οποίοι πήραν τα υπάρχοντα µέσα από αυτές σε τέτοιο µεγάλο βαθµό ώστε φορτώθη-
καν 12 βαγόνια και µεταφέρθηκαν στην Προύσα. Κυβερνητικοί έσπασαν την εκκλησία της Συγής, έκλε-
ψαν δύο κάσες που περιείχαν ασηµένιες λάµπες και άλλα ιερά σκεύη και τα µοίρασαν στο βιλαέτι και 
όταν κατόπιν ερωτήθηκε ο Βαλής γιατί λείπουν αυτά τα πράγµατα, βεβαίωσε τον κόσµο ότι αυτά ήταν 
ασφαλή. 
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 ναούς, τζαµιά τους έκαναν και τους λεηλατήσαν, 
 µ’ ότι κρατούσε ο Ρωµιός τον πήγαν σ’ άλλα µέρη 
6030 κι έτσι κανείς δεν ήξερε το αύρι τι θα φέρει, 
 τους σκόρπισαν σ’ άλλα χωριά µακρά από παραλίες 
 πρόσφυγες και µετέωροι σε ξένες κατοικίες, 
 κυρίως τους µοιράσανε µε Τούρκους µπερδεµένους  
 εννιά αυτοί ένας Ρωµιός, τους νιώθανε χαµένους 
 έτσι γιατί σιγά-σιγά θα χάνονταν στον δρόµο 
 και το κεφάλι ήσυχο θα είχαν µε το χρόνο,  
 κανένα δεν αφήνανε σ’ άλλο χωριό να πάει  
 τους µάντρωναν και άφηναν το χρόνο να περνάει. 
 Οι Τούρκοι µε τον τρόπο τους πολλούς ρωµιούς σκορπίσαν295 
6040 λίγους που ήταν τυχεροί σε Έλληνες αφήσαν, 
 αλλά τους περισσότερους σε τουρκοχώρια µέσα 
 τους ανακάτεψαν εκεί µε δόλο χωρίς µπέσα, 

                                                 
295 Το πραγµατικό προσωπείο του Κοµιτάτου της «Ένωσης και Προόδου», που έχει µετονοµαστεί 
σε πολιτικό κόµµα, φαίνεται στην Κιλικία τον Απρίλιο του 1909, όταν σφαγιάζονται πάνω από 
20.000 Αρµένιοι. Ως δικαιολογία της σφαγής χρησιµοποιείται το γεγονός ότι το ίδιο Κοµιτάτο που 
είχε συνεργασία µε ριζοσπαστικές αρµενικές οργανώσεις είχε εξοπλίσει µερικούς Αρµένιους για να 
υποστηρίξουν το Κοµιτάτο κατά της σουλτανικής παράταξης. Τα ετήσια συνέδρια του Κοµιτάτου 
από το 1908 µέχρι το 1911 που πραγµατοποιούνται στη Θεσσαλονίκη είναι µυστικά. Η ιστορική 
έρευνα δείχνει ότι στα συνέδρια αυτά καταστρώθηκε στο σχέδια εξόντωσης των χριστιανικών 
λαών της αυτοκρατορίας και η προσπάθεια εκτουρκισµού των υπόλοιπων µουσουλµανικών, όπως 
των Βοσνίων, Αλβανών, Κούρδων, Αράβων, Κιρκασίων κτλ. Οι βουλευτικές εκλογές που πραγµατο-
ποιούνται τον Φεβρουάριο του 1912 έχουν καταγραφεί στην ιστορία ως, «εκλογές µε ξύλο» και καθιε-
ρώνεται η µέθοδος της ανοικτής ψηφοφορίας και της µυστικής καταµέτρησης των ψήφων. Η εξουσία 
περιέρχεται στο Φιλελεύθερο Κόµµα που είχε αγγλόφιλη πολιτική. Η αδυναµία εφαρµογής στοιχειώδους 
κράτους δικαίου, η αδυναµία να εφαρµοστούν οι µεταρρυθµίσεις που για 50 και πλέον χρόνια ήταν το 
αίτηµα των χριστιανικών λαών στα ευρωπαϊκά εδάφη της Αυτοκρατορίας οδηγεί στον Βαλκανικό Πόλε-
µο το φθινόπωρο του έτους 1912, στον οποίο συµµαχούν τα βαλκανικά κράτη, Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερ-
βία και Μαυροβούνιο για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Τα οθωµανικά στρατεύµατα υποχωρούν σε όλα 
τα µέτωπα και παραµένει στο έλεγχο του οθωµανικού κράτους µόνο η Ανατολική Θράκη. 
Το ξεκίνηµα είναι προς το τέλος του 1913 µε τους Έλληνες της Ανατολικής Θράκης που εκτοπίζονται 
βίαια από τα χωρία και τις πόλεις τους, Οι εκτοπίσεις συνοδεύονται µε φοβερές κακουχίες και σφαγές. 
Πριν από την έναρξη των ανοικτών πογκρόµ εφαρµόζεται συστηµατικός οικονοµικός αποκλεισµός που 
οργανώνεται από τις παρακρατικές οργανώσεις της 'Ένωσης και Προόδου και την «Ειδική Υπηρεσία», 
γνωστή ως Teskilati Mahsusa. Παράλληλα, στις υπόλοιπες πυκνοκατοικηµένες από Έλληνες περιοχές 
αρχίζει ένας σφοδρός οικονοµικός πόλεµος. Στα ελληνικά καταστήµατα αναρτώνται πινακίδες καλώ-
ντας τους µουσουλµάνους να µην εισέρχονται, επειδή οι 'Έλληνες είναι εχθροί του κράτους. Σαν πρό-
φαση χρησιµοποιείται η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα. Η εφαρµογή του σχεδίου εξόντωσης συνεχί-
ζεται αρχίζοντας από τη ∆υτική Μικρά Ασία (Ιωνία) τον Μάρτιο του 1914 µε µαζικές επιθέσεις, σφα-
γές, πογκρόµ και εκτοπίσεις των Ελληνικών πληθυσµών. Όλα αυτά συµβαίνουν χωρίς να υπάρχει 
κανένα ίχνος πολέµου και, ως εκ τούτου, κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι οι εκτοπίσεις γίνο-
νταν λόγω αµυντικών αναγκών. 
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 χρόνια πολλά εκράτησε αυτή η αφροσύνη 
 κι ατόφια µεγαλούργησε και πάλ’ η ρωµιοσύνη 
 οι Έλληνες κρατήσανε τα ιερά και όσια 
 κανείς δεν παραδόθηκε στα τούρκικα τα γρόσια, 
 κρατήσανε τις ρίζες τους µε δόντια και µε νύχια 
 βαθιά µέσα στα στήθια τους και στης καρδιάς τα µύχια, 
 είχε ριζώσει η Ελλάς και η γλυκιά πατρίδα 
6050 η προσµονή της λευτεριάς και η κρυφή ελπίδα, 
 πως θα γυρίσουνε ξανά στα σπίτια τους και πάλι 
 τα βάσανα θα λείψουνε και µέσα στο κεφάλι, 
 θα µείνει µόνο ανάµνηση τούτη η ταλαιπώρια 
 που κράτησε οικογένειες και τα παιδιά τους χώρια, 
 που έκαψε τα σπίτια τους και χάθηκε το βιός τους 
 που χάλασε τις σκέψεις τους και έκρυψε το φώς τους, 
 ξαναγυρίσανε λοιπόν και πάλι στις εστίες 
 µα βρήκανε χαλάσµατα σπίτια και εκκλησίες, 
 όλα χαµένα γύρω τους και όλα διαλυµένα 
6060 απ’ τη µανία των εχθρών ολούθε σκορπισµένα, 
 άντε και φτού κι απ’ την αρχή πάλι να ξεκινήσουν 
 κι ότι απ’ τον Τούρκο χάσανε πάλι να ξαναστήσουν, 
 αγώνας για το σήµερα, αγώνας για το τώρα 
 αγώνας να µην ξαναρθεί κοντά τους τέτοια µπόρα. 
 ∆ύσκολα όλα γίνονται πέτρα πάνω στην πέτρα 
 δεν έχει µείνει πουθενά, κάτσε ρωµιέ και µέτρα 
 πόσες θυσίες έκανες και τι έχεις πληρώσει 
 στον Τούρκο τον κατακτητή που σ’ έχει πεταλώσει 
 και δε σου δίνει ανασασµό και το νερό θολώνει 
6070 για να µην πιεις σταλαµατιά, µονάχα να µατώνει 
 το στόµα σου, σαν προσπαθείς απλά να του µιλήσεις 
 ανθρώπινα να σου φερθεί και να τον αγαπήσεις, 
 µα πώς να νιώσει η λύκαινα που τρώει µόνο σάρκες  
 όταν της δώσεις ψίχουλα µέσ’ από ξένες βάρκες, 
 πως η αρκούδα να σταθεί σαν της στερείς το µέλι 
 αυτό που έχει ο ρωµιός σε κάθε του κυψέλη, 
 το κάνανε οι σύµµαχοι κι αρχίσανε τις µάχες 
 µε την Τουρκιά, τους Γερµανούς σε κόλπους και σε ράχες, 
 χάνει η µάνα το παιδί και το παιδί τη µάνα 
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6080 και του πολέµου αντηχεί µερόνυχτ’ η καµπάνα,296 
 µπλέκουν λαοί και πληθυσµοί, ποτάµια ρέει το αίµα 
 κι ο κόσµος όπως µπλέχτηκε θαρρεί πως είναι ψέµα, 
 κτυπά ένας τον άλλονε, το µπέρδεµα µεγάλο 
 ο πόλεµος είναι φριχτός και έχει δίχως άλλο 
 εκατοµµύρια τους νεκρούς, στρατιώτες και πολίτες 
 ανακατέµατα ζωής µε θύµατα και θύτες,  
 ποιον πρώτα να τον κλάψουνε και ποιόν να θυµηθούνε 
 και από ποιον παρηγοριά να ψάξουνε να βρούνε, 
 που ν’ ακουµπήσει το µυαλό, πια σκέψη να κρατήσει 

                                                 
296 Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, επίσης γνωστός ως ο Μεγάλος Πόλεµος (αγγλ. Great War, γαλλ. 
Grande Guerre), όπως λεγόταν πριν το ξέσπασµα του ∆εύτερου Πολέµου, ήταν µια γενικευµένη σύ-
γκρουση των Ευρωπαϊκών ∆υνάµεων που διήρκεσε από τον Αύγουστο του 1914 ως τις 11 Νοεµβρίου 
1918. Στην ουσία αν και ήταν µία µεγάλη ενδοευρωπαϊκή διένεξη µε τα κύρια µέτωπα στη Γηραιά Ήπει-
ρο, η επέκτασή της ωστόσο και στη περιφέρεια, µε ενεργό συµµετοχή αποικιακών στρατευµάτων µε την 
εµπλοκή ακόµα και αµερικανικών προσέδωσαν τελικά την έννοια του παγκόσµιου. 
Οι Ενωµένες ∆υνάµεις, καλούµενες και ∆υνάµεις της Αντάντ (κυρίως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, ως 
τις αρχές του 1918 η Ρωσία και, από το 1917, οι ΗΠΑ) νίκησαν τις Κεντρικές ∆υνάµεις καλούµενες και 
Τριπλή Συµµαχία, (Γερµανία, Αυστροουγγαρία, Οθωµανική Αυτοκρατορία και Βουλγαρία) και οδήγησαν 
αφενός στην κατάρρευση τεσσάρων αυτοκρατοριών και σε ριζικές αλλαγές στον χάρτη της Ευρώπης, εκ 
του κατακερµατισµού αυτών, αφετέρου στη µεγάλη Ρωσική Επανάσταση και σε τελική φάση την δηµιουρ-
γία της Κοινωνίας των Εθνών. 
Τα θύµατα του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου ανήλθαν σε 9 εκατοµµύρια στρατευµένους και σε άλλους τό-
σους αµάχους ξεπερνώντας συνολικά τα 18,5 εκατοµµύρια ψυχών. 
Το 1914 οι Αυστριακοί επιτέθηκαν εναντίον της Σερβίας και σηµείωσαν αρχικά επιτυχίες, νικώντας 
στους ποταµούς Σάβο και ∆ρίνο και στην Κολουµπάρα (Νοέµβριος) και αναγκάζοντας τους Σέρβους να 
εκκενώσουν το Βελιγράδι (30 Νοεµβρίου). Οι Σέρβοι, όµως, υπό την αρχηγία του Πούτνικ, πέρασαν 
στην αντεπίθεση, νίκησαν τους Αυστριακούς στη µάχη του Ρούδνικ και ανακατέλαβαν την πρωτεύουσά 
τους (15 ∆εκεµβρίου). 
Ο Τούρκος στρατηγός Εµβέρ πασάς, θεωρώντας πως το συµφέρον της Τουρκίας βρισκόταν µε το µέρος 
της Γερµανίας, υπέγραψε µυστική συνθήκη µε αυτήν στις 2 Αυγούστου. Στις 10 Αυγούστου, δύο γερµα-
νικά καταδροµικά, το «Γκέµπεν» και το «Μπρεσλάου», µπήκαν στη Μεσόγειο και έγιναν δεκτά στα 
τουρκικά χωρικά ύδατα. Ακολούθησε, κατόπιν, εικονική πώλησή τους στην Τουρκία, η οποία στη συνέ-
χεια βοµβάρδισε την Οδησσό κι άλλα ρωσικά λιµάνια (30 Οκτωβρίου). Η Ρωσία κήρυξε τον πόλεµο κατά 
της Τουρκίας (1 Νοεµβρίου) και ακολούθησαν οι σύµµαχοί της (5 Νοεµβρίου), ενώ αγγλικές δυνάµεις 
αποβιβάστηκαν στον Περσικό κόλπο. Η είσοδος της Τουρκίας στον πόλεµο είχε ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία τριών νέων µετώπων (Καλλίπολης, Καυκάσου, Μεσοποταµίας). 
Στις 26 Μαΐου 1916 καταλήφθηκε το οχυρό Ρούπελ, από τις γερµανοβουλγαρικές δυνάµεις, παρά την 
µη συµµετοχή της Ελλάδας στον πόλεµο. 
Η Ελλάδα µπήκε στον πόλεµο στις 28 Ιουνίου 1917 και η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου συγκέ-
ντρωσε 300.000 στρατιώτες που εντάχθηκαν κατά το µεγαλύτερο µέρος τους στο αγγλογαλλικό στρά-
τευµα που πολεµούσε στην Μακεδονία. Η αποφασιστική µάχη δόθηκε στο Σκρα στις 30 Μαΐου 1918, 
γνωστή και ως «µάχη του Σκρα», µε ολοκληρωτική νίκη των ελληνικών δυνάµεων. 
Η Βουλγαρία συνθηκολογεί τον Σεπτέµβριο του 1918 ενώ η Τουρκία τον Οκτώβριο του 1918. Ο αγγλο-
γαλλικός στρατός καταλαµβάνει την Κωνσταντινούπολη και µαζί του εγκαθίσταται σ' αυτήν ένα άγηµα 
ελληνικού στρατού µε αρχηγό τον Λεωνίδα Παρασκευόπουλο. Συγχρόνως, ο ελληνικός στόλος, µε ναυ-
αρχίδα το θωρηκτό Αβέρωφ, αγκυροβολούσε στον Βόσπορο. 
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6090 πως ν’ αγκιστρώσει η ψυχή, ο ήλιος που θα δύσει 
 θα ‘ναι βαµµένος κόκκινος απ’ το πολύ το αίµα 
 και θα ξεθάβει απ’ την Τουρκιά το µίσος και το ψέµα. 
 Και για να µάθουµε λοιπόν την Τουρκική την πάστα 
 τι έχουνε οι άνθρωποι και ποια τους είναι η κάστα297 
 στον µέγα Γερµανό πασά να δούµε τι του ‘καναν  
 πράξη απάνθρωπη, βαριά που µόνο Τούρκοι ‘καναν.298  
 Ο µέγας Λίµαν το λοιπόν ο Σάντερς ο πασάς τους 
 που τόσα απαίσια, σκληρά έβαλε στα µυαλά τους, 
 στη Θράκη εκυνήγησε τον Έλληνα µε µίσος 
6100 απ’ άλλο κόσµο ο Γερµανός, άλλο πλανήτη ίσως, 
 µε αίµα τον πληµµύρησε, τον γέµισε µε δάκρυ 
 και δεν µπορούσε ο ρωµιός να βρει δική του άκρη, 
 που δεν γίνονταν να κρυφτεί γιατί τον κυνηγούσαν 
 Τούρκοι και Γερµανοί µαζί, µε µίσος τον κτυπούσαν, 

                                                 
297 κάστα = κοινωνική τάξη, φατρία, οµάδα ανθρώπων µε όµοια εθνική, θρησκευτική και επαγγελµατική 
δράση 
298  Μήτε στο µεγάλο ξεσηκωµό του 21 οι Τούρκοι δεν φέρθηκαν στους χριστιανούς µε τέτοια ανήκου-
στη και ανείπωτη απανθρωπιά και ασπλαχνία. Τι να µεσολάβησε άραγε και τους µεταµόρφωσε; Ποιος 
µπήκε ανάµεσά τους και τους αποθηρίωσε και τους έσπρωξε σ’ ένα σύστηµα που παροµοίαζε ίσως κά-
που-κάπου µ’ εκείνο που από χρόνια τώρα σιγά-σιγά, ύπουλα, µα µε σταθερότητα, εφαρµόζανε οι Γερ-
µανοί για τον εκγερµανισµό της Πολωνίας; Πράγµατι κάποιος µεσολάβησε. ∆εν υπάρχει ρωµιός, οπω-
σούν διανοούµενος, που να µην ξέρει ότι δάσκαλος, εισηγητής και καθοδηγητής των Τούρκων, σ’ αυτό 
το κεφάλαιο, στάθηκε ο έκτατος απεσταλµένος του αυτοκράτορα της Γερµανίας Γουλιέλµου του Β΄, 
στρατηγός Λίµαν φον Σάντερς πασάς. Ο ίδιος που σοφίστηκε και διοργάνωσε και τα “απαισίας µνήµης” 
αµελέ ταµπουρλαρί ή αµελέ ταµπουρού (τάγµατα εργασίας), άλλη εφεύρεση αυτή, σατανική συµπληρωµα-
τική της πρώτης. Άξιος αλήθεια, απόστολος της πολεµικής Deutsche culture!! Και πως δεν θα τον 
ακούγανε αφού ερχότανε οργανωτής από το µεγάλο σύµµαχο; Μήπως δεν θα τους κατάφερε να επιχει-
ρήσουν ακόµη και την εξωφρενική εκείνη εκστρατεία κατά της Αγγλίας στην Αίγυπτο, δια µέσου της 
ερήµου και του Σουέζ; 
Ο πόλεµος ήτανε στην µεγαλύτερη βράση του. Οι καθηµερινές ειδήσεις του τύπου µε καρδιοχτύπια 
σουρώνονταν από το αλαµπίκο (αποστακτήρας, άµβυκας) της κρίσης του καθενός για το αποστράγγισµα 
κάποιας στάλας αλήθειας στην ανικανοποίητη δίψα που τον έκαιγε. Και όµως ήρθε η ώρα που όλα αυτά 
ξεχάστηκαν, σκεπάστηκαν από µια ειδησούλα, που σαν βόµβα ξέσπασε ένα πρωί και διαδίδονταν, µε 
ηλεκτρική θαρρείς ταχύτητα, κρυφά-κρυφά κι από στόµα σε στόµα, παραµερίζοντας κάθε άλλη κι ας µη 
αναφέρανε τίποτα γι’ αυτήν οι εφηµερίδες. 
Στα µπέντια (τείχη) της Πόλης, δυο νέες Γερµανίδες κάνοντας τον περίπατό τους καβάλα, πέσανε, 
λέγει, στα χέρια Τούρκων βασιβουζούκων (άτακτος στρατιώτης του τουρκικού στρατού, κατ’ επέκταση 
αυθαίρετος, βίαιος και σκληρός, κτηνώδης)  που, αφού δέσανε τον συνοδό τους καβαλιέρο σ’ ένα δέ-
ντρο, τις ξαπλώσανε χάµω και σαν ταύροι λυσσασµένοι, καταποδιαστά, τις θυµίσανε τον προορισµό της 
γυναίκας σ’ αυτόν τον κόσµο. Σκάνδαλο τροµερό µα και αδιάψευστο που γράφηκε, όπως γράφηκε κι 
αυτό, µε αξέβαφη µελάνη σε µια γωνιούλα της πολεµικής ιστορίας της Τούρκο-Γερµανικής φιλίας. Και 
εκείνους που από φυσικό συνανθρώπινο αίσθηµα οίκτου για την περιπέτεια δύο κοριτσιών, νοιώθανε 
µέσα τους φρίκη κι αποτροπιασµό, κατάπληξη βαθιά τους εκυρίευσε µαθαίνοντας πως οι νέες αυτές 
Γερµανίδες ήταν οι µονάκριβες θυγατέρες του απαίσιου Λίµαν φον Σάντερς πασά. 
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 τον άρπαζαν από χωριά, σπίτια και πολιτείες 
 τον στέλνανε απόµακρα σ’ άγνωστες εργασίες, 
 στα αµελέ τα ταµπουρού, τα τάγµατα εργασίας 
 δική του η εφεύρεση, δικής του φαντασίας, 
 όπου όλοι τους εχάνανε ζωή, ψυχή και νιάτα  
6110 σε ένα δρόµο αγύριστο σε µια θλιµµένη στράτα. 
 ∆υο θυγατέρες γέννησε ο Σάντερς π’ αγαπούσε 
 και η ψυχή του ‘µέρευε καθώς τις εκοιτούσε, 
 αυτές λοιπόν οι κοπελιές καβάλα στ’ άλογά τους 
 κοντά στα τείχη πήγανε έτσι για το χαβά τους, 
 εκάνανε τη βόλτα τους θαυµάζοντας τα γύρω 
 της άνοιξης ρουφούσανε το µυρωδάτο µύρο, 
 οι Τούρκοι τις αρπάξανε τις βίασαν σαν ζώα 
 σβήσανε τις ορέξεις τους στα θύµατα τ’ αθώα, 
 αυτή ‘ταν η ανταµοιβή στον Σάντερς όπου ‘δωσαν 
6120 αγνώµονες και άγριοι, τι πήρανε τι ‘δωσαν,  
 αυτοί ‘ναι οι Τούρκοι δυστυχώς κι ο κόσµος ας θαυµάσει 
 το είδος τους και το ποιόν που πάει, που θα φτάσει, 
 µαζί µε άλλους δεν µπορούν να ζήσουν να προκόψουν 
 πρέπει να αποµονωθούν κι απ’ όλους να ξεκόψουν.  
 Ο πόλεµος τελείωσε κι οι Τούρκοι νικηµένοι 
 χάσανε τα Βαλκάνια και στο µυαλό τους µένει, 
 το µεγαλείο το παλιό θαµµένο πάνω-πάνω 
 που τους πονά, τους Έλληνες ακόµα παραπάνω 
 δεν τους χωνεύουν πιότερο που νικητές ορθώνουν299 

                                                 
299 Συνθήκη του Μούδρου 
Με την ονοµασία Ανακωχή του Μούδρου ή Συνθήκη του Μούδρου ή Συνθήκη ανακωχής του Μού-
δρου χαρακτηρίζεται η γνωστή συµφωνία ανακωχής που συνάφθηκε στον όρµο Μούδρου, της Λήµνου, 
στις 17/30 Οκτωβρίου 1918 και υπογράφτηκε την εποµένη 31 Οκτωβρίου µεταξύ των ∆υτικών Συµµα-
χικών ∆υνάµεων, της Αντάντ, (Entente), αφενός, και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας αφετέρου, µε τη 
λήξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. 
Με την συνθήκη αυτή συµφωνήθηκε η κατάπαυση των εχθροπραξιών µεταξύ των Συµµαχικών ∆υνά-
µεων, (µετά των οποίων και η Ελλάδα), και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας η οποία και αναλάµβανε 
περιληπτικά: 
1. Την υποχρέωση του ανοίγµατος των Στενών των ∆αρδανελλίων καθώς και του Βοσπόρου προς την 
Μαύρη Θάλασσα, 
2. Της απόδοσης των συµµάχων αιχµαλώτων, 
3. Της παράδοσης του τουρκικού στρατού (του οπλισµού) και των πολεµικών πλοίων (γραµµής), στους 
Συµµάχους, 
4. Της παροχής δυνατότητας άσκησης εποπτείας εκ µέρους των Συµµάχων επί του σιδηροδροµικού 
δικτύου της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, 
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6130 κι ισοτιµία κι ανθρωπιά γι’ όλους αξιώνουν, 
 έτσι λοιπόν υπέγραψαν του Μούδρου στη συνθήκη 
 ανακωχή ουσιαστικά που έδωσε η νίκη 
 των δυτικών δυνάµεων στην αυτοκρατορία 
 που έχασε αµέτρητα εδάφη και ευκαιρία 
 να ξαναγίνει ισχυρή από αυτήν τη σάρα 
 αφού µέσα στα σπλάχνα της υπάρχει φαγωµάρα 
 που έχει ένα όνειρο να διώξουν τον σουλτάνο 
 και να καθίσουνε αυτοί στην εξουσία πάνω, 
 όµως οι όροι είναι βαρείς χάνετ’ η εξουσία 
6140 και γίνεται ό έλεγχος απ’ άλλους κι η ουσία 
 χαθήκανε απ’ την Τουρκιά αυτά όπου κατείχε 
 και που καταδυνάστευε ό,τι µπροστά της είχε, 
 άλλοι κουµάντο κάνουνε άλλος διατάζει τώρα 
 πρόβαλε ήλιος λευτεριάς που έδιωξε τη µπόρα. 
 Και χαίρονται οι Έλληνες, πανηγυρίζουν όλοι 
 τραγούδια λένε και γλεντούν, ανάσταση στην Πόλη 
 το “έχε γεια πάντα γεια” µε δύναµη φωνάζουν 

                                                                                                                         
5. Της διακοπής οποιασδήποτε σχέσης, (οικονοµικής, εµπορικής κ.λπ.) µε τις κεντρικές ∆υνάµεις και 
6. Της παροχής δυνατότητας των Συµµάχων της κατάληψης, για λόγους ασφάλειας, οποιωνδήποτε 
στρατηγικών σηµείων, έκριναν εκείνες, επί του εδάφους της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας χωρίς προη-
γούµενη συνεννόηση µε την Οθωµανική κυβέρνηση. 
Η συνθήκη αυτή υπογράφτηκε επί του αγγλικού πολεµικού «Αγαµέµνων» µεταξύ του Άγγλου Ναυάρχου 
Κάλθορπ, πληρεξούσιου των Συµµάχων και αντιπροσώπων του Σουλτάνου. 
Συνέπειες - εξέλιξη  
Ως κύρια αποτελέσµατα της Συνθήκης αυτής µπορούν να χαρακτηρισθούν, πολύ περιληπτικά, τα ακό-
λουθα: 
1. Θρίαµβος της αγγλικής πολιτικής. Η υπογραφή της συνθήκης από τον Άγγλο ναύαρχο επέφερε δυ-
σφορία των Γάλλων και των Ιταλών εκλαµβάνοντας την ενέργεια αυτή ως κυρίαρχη πλέον θέση της 
Αγγλίας στην Ανατολή (στο Ανατολικό ζήτηµα). 
2. Έκδηλος παραµερισµός των δύο συνεταίρων της Αντάντ, των Γάλλων και των Ιταλών (επί των συµ-
φερόντων τους στο χώρο που µένουν πλέον ακάλυπτα). 
3. Η Αγγλία γίνεται η διάδοχος δύναµη της Γερµανίας στο χώρο. 
4. Εκδήλωση χάους (πολιτικού, διπλωµατικού και στρατιωτικού) στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, που 
ουσιαστικά περιήλθε στη διάθεση των νικητών. 
5. Ο ελληνικός πληθυσµός, για πρώτη φορά, µετά από τα σκληρά καταπιεστικά µέτρα που δοκίµασε στη 
διάρκεια του πολέµου κυριολεκτικά ξεσπαθώνει σε κύµατα ενθουσιωδών εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικοί 
επ΄ αυτού είναι οι στίχοι του ρεφραίν πολύ γνωστού παραδοσιακού ελληνικού τραγουδιού της Κωνστα-
ντινούπολης και των περιχώρων της: 

Έχε γεια, πάντα γεια*, τα µιλήσαµε 
όνειρο ήτανε τα λησµονήσαµε. 

(*) Αντί "πάντα γεια" σε νεότερες εκτελέσεις έχει αποδοθεί λανθασµένα "Παναγιά" παρασυρόµενο 
προφανώς από προηγούµενο στίχο που αναφέρεται στο "βασίλισσα των κοριτσιών είναι η Μαυροφόρα" 
(= Παναγία). 
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 σαν όνειρο που πέρασε και την Τουρκιά χλευάζουν, 
 η Θράκη η Ανατολική είναι σ’ Ελλήνων χέρια 
6150 και στην Κωνσταντινούπολη φθάνουνε τα χαµπέρια  
 Αβέρωφ µες στο Βόσπορο γυαλίζει τα κανόνια 
 νιώθεις πως ήρθαν οι καιροί πως φτάσανε τα χρόνια 
 δικά µας πάλι να γενούν η λευτεριά ν’ ανθίσει 
 ο βασιλιάς ν’ αναστηθεί στο θρόνο να καθίσει. 
 Ανοίξανε οι εκκλησιές και στην Αγιά Τριάδα 
 στο Πελλαδάρι µύρισε αθάνατη Ελλάδα,  
 χαίρετ’ ο κόσµος, τραγουδά µε το κρασί µεθάει 
 έφθασε λέει η ώρα του στον ουρανό να πάει, 
 να στήσει θρόνο µαγικό, να κάτσει να στολίσει 
6160 και ό,τι είναι λεύτερο µ’ Ελλάδα να γεµίσει, 
 όνειρα πλάθονται τρελά, σκορπίζουν ευφορία 
 και η χαρά µοιράζεται και δίνεται στα τρία, 
 για την Ελλάδα είναι µια που έγινε µεγάλη 
 από παντού ξεκίνησε και µέσα σε µια ζάλη, 
 απλώθηκε µια αγκαλιά, λευτέρωσε τα πλήθη 
 σκορπίζοντας ανασασµό και βάζοντας στη λήθη, 
 τα µαύρα βάσανα λοιπόν και τα παθήµατά τους 
6170 αυτά που τους προέκυπταν που βγαίνανε µπροστά τους, 
 καθώς αγωνιζόντουσαν στον ιερό αγώνα 
 µέσα στους µαύρους τους καιρούς και µέσα στον αιώνα. 
 Το Πελλαδάρι δεύτερο που γεύτηκε και πάλι 
 το γάλα της µητέρας του ανάκατο µε ζάλη  
 για κάθε τι το Ελληνικό, το εθνικό, το θείο 
 γλυκιάς µανούλας αγκαλιά, πατρίδας µεγαλείο, 
 ένα χωριό π’ Ελληνισµό ανέκαθεν κρατούσε 
 παρά τις διώξεις, τις σφαγές, τα µίση που µετρούσε, 
 τρίτο µερίδιο ο στρατός που έφτασε στα µέρη 
6180 µεταλαβιά που άχραντη σε όλους θα προσφέρει, 
 τη λευτεριά που ψάχνανε για εξακόσια χρόνια 
 ζώντας ανείπωτη σκλαβιά, νιώθοντας καταφρόνια, 
 κάτω απ’ το πόδι του εχθρού, του φοβερού δυνάστη 
 αυτού που στα µερόνυχτα ικέτευε στον πλάστη, 
 να τόνε δώσει φώτιση τον Έλληνα ν’ αφήσει 
 ανθρώπινα να χαίρεται, ανθρώπινα να ζήσει. 
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 Oι σύµµαχοι εδώσανε την Θράκη στην Ελλάδα 
 την Πόλη την κρατήσανε σαν αναµµένη δάδα, 
 να δείχνει εις τους Έλληνες, εδώ ‘µαι και βιαστείτε 
6190 ελάτε στην Αγιά Σοφιά κι όλοι προσευχηθείτε 
 να ανταµώσουµε µαζί όλοι σε µια αγκάλη 
 σε µια Ελλάδα λεύτερη, αιώνια και µεγάλη, 
 και µπαίνουνε στην εκκλησιά παπάς µε µια οµάδα300 

                                                 
300 Τον Ιανουάριο του 1919 µια οµάδα Ελλήνων αξιωµατικών µε επικεφαλής το γενναίο κρητικό παπα-
Λευτέρη Νουφράκη, στρατιωτικό ιερέα της Β’ Ελληνικής Μεραρχίας, µια από τις δύο Μεραρχίες που 
συµµετείχαν στις αρχές του 1919 στο «συµµαχικό» εκστρατευτικό σώµα στην Ουκρανία και µαζί του τον 
ταξίαρχο Φραντζή, τον Ταγµατάρχη Λιαροµάτη, το Λοχαγό Σταµατίου και τον Υπολοχαγό Νικολάου 
αγνάντευαν από το πλοίο την Πόλη και την Αγιά Σοφιά, κρύβοντας βαθιά µέσα στην καρδιά τους το 
µεγάλο µυστικό τους, τη µεγάλη απόφαση που είχαν πάρει το περασµένο βράδυ, ύστερα από πρόταση 
και έντονη επιµονή του λιονταρόψυχου Κρητικού παπα-Λευτέρη Νουφράκη. Να βγουν δηλαδή στην πόλη 
και να λειτουργήσουν στην Αγιά Σοφιά. Όλοι τους ήταν διστακτικοί, όταν άκουσαν τον παπα-Λευτέρη να 
τους προτείνει το µεγάλο εγχείρηµα. Ήξεραν ότι τα πράγµατα ήταν πολύ δύσκολα. Η Αγιά Σοφιά, ήταν 
ακόµη τζαµί, σίγουρα κάποιοι φύλακες θα ήταν εκεί, κάποιοι άλλοι θα πήγαιναν για προσευχή, δεν ήταν 
δύσκολο από τη µια στιγµή στην άλλη να γεµίσει η εκκλησία. Ύστερα ήταν και οι ανώτεροί τους που δεν 
θα έβλεπαν µε καλό µάτι αυτή την ενέργεια, η οποία σίγουρα θα προκαλούσε θύελλα αντιδράσεων από 
τους "συµµάχους" για την "Προκλητικότητα" της. Ίσως µάλιστα να δηµιουργείτο και διπλωµατικό επει-
σόδιο που θα έφερνε σε δύσκολη θέση την Ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενι-
ζέλο. Όµως ο παπα-Λευτέρης έχει πάρει την απόφασή του, ήταν αποφασιστικός και κατηγορηµατικός. 
- Αν δεν έρθετε εσείς, θα πάω µοναχός µου! Μόνο ένα ψάλτη θέλω. Εσύ, Κωνσταντίνε (Λιαροµάτη), θα 
µου κάνεις τον ψάλτη; 
- Εντάξει, παππούλη, του απάντησε ο Ταγµατάρχης, που πήρε και αυτός την ίδια απόφαση, κι όλα πια 
είχαν µπει στο δρόµο τους. 
Τελικά, µαζί τους πήγαν και οι άλλοι. Το πλοίο που µετέφερε τη Μεραρχία είχε αγκυροβολήσει στ' 
ανοιχτά, γι αυτό επιβιβάστηκαν σε µια βάρκα στην οποία κωπηλατούσε ένας Ρωµιός της Πόλης και σε 
λίγο αποβιβάστηκαν στην προκυµαία. Ο Κοσµάς, ο ντόπιος βαρκάρης, έδεσε τη βάρκα και τους οδήγησε 
από το συντοµότερο δρόµο στην Αγιά Σοφιά. Η πόρτα ήταν ανοιχτή λες και τους περίµενε. Ο Τούρκος 
φύλακας κάτι πήγε να πει στη γλώσσα του, όµως τον καθήλωσε στη θέση του και τον άφησε άφωνο ένα 
άγριο κι αποφασιστικό βλέµµα του Ταξίαρχου Φραντζή. Όλοι µπήκαν µέσα σε ευλάβεια και προχώρησαν 
κάνοντας το σταυρό τους. Ο παπα-Λευτέρης ψιθύρισε µε µεγάλη συγκίνηση: "Εισελεύσοµαι εις τον οίκον 
σου, προσκυνήσω προς Ναόν Άγιον σου εν φόβω...". 
Προχωρεί γρήγορα, δεν χρονοτριβεί. Εντοπίζει το χώρο στον οποίο βρισκόταν το Ιερό και η Αγία Τρά-
πεζα. Βρίσκει ένα τραπεζάκι, το τοποθετεί σ' αυτή τη θέση, ανοίγει την τσάντα του, βγάζει όλα τα απα-
ραίτητα για τη Θεία λειτουργία, βάζει το πετραχήλι του και αρχίζει 
- Ευλογηµένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος, νυν και αεί και εις τους 
αιώνας των αιώνων. 
- Αµήν, αποκρίνεται ο Ταγµατάρχης Λιαροµάτης και η Θεία Λειτουργία στην Αγιά Σοφιά έχει αρχίσει. 
Μακάρι να µας αξιώσει ο Θεός να την ολοκληρώσουµε, σκέφτονται όλοι, και σταυροκοπιούνται µε κατά-
νυξη. Οι αξιωµατικοί µοιάζουν να τα 'χουν χαµένα, όλα έγιναν τόσο ξαφνικά και φαίνονται απίστευτα. 
Η Θεία Λειτουργία προχωρεί κανονικά. Η Αγιά Σοφιά ύστερα από 466 ολόκληρα χρόνια ξαναλειτουρ-
γείται!! Ο παπα-Λευτέρης συνεχίζει. Όλα γίνονται ιεροπρεπώς, σύµφωνα µε το τυπικό της Εκκλησίας. 
Ακούγονται τα "ειρηνικά", το "Κύριε ελέησον", "ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού...", που γράφτη-
κε από τον ίδιο τον Ιουστινιανό µε την προσταγή και την φροντίδα του οποίου χτίστηκε και η Αγιά Σο-
φιά. Ακολουθεί η Μικρή Είσοδος, το "Τη Υπερµάχω Στρατηγώ...", ο Απόστολος από τον Ταξίαρχο Φρα-
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 Ελλήνων αξιωµατικών απ’ τη γλυκιά Ελλάδα, 
 “Ευλογηµένη” ψάλουνε κι η λειτουργιά αρχίζει 

                                                                                                                         
ντζή και το Ευαγγελικό Ανάγνωσµα από τον παπα-Λευτέρη. Χρέη νεωκόρου εκτελεί ο Υπολοχαγός 
Νικολάου. 
Στο µεταξύ η Αγιά Σοφιά αρχίζει να γεµίζει µε Τούρκους. Ο παπα-Νουφράκης δεν πτοείται και συνεχί-
ζει. Οι άλλοι κοιτάζουν σαστισµένοι πότε τον ατρόµητο παπά και πότε τους Τούρκους που µέχρι εκείνη 
τη στιγµή παρακολουθούν σιωπηλοί µη µπορώντας ίσως να πιστέψουν στα µάτια τους, γιατί αυτό που 
γινόταν εκείνη την ώρα µέσα στην Αγιά Σοφιά, ήταν πραγµατικά κάτι το απίστευτο. 
Μετά το Ευαγγέλιο ακολουθεί το Χερουβικό από τον Ταγµατάρχη Λιαροµάτη, ενώ ο παπα-Λευτέρης 
τοποθετεί το αντιµήνσιο πάνω στο τραπεζάκι, για να κάνει την Προσκοµιδή. Οι Τούρκοι συνεχώς πλη-
θαίνουν. Οι ώρες είναι δύσκολες, αλλά και ανεπανάληπτες, επικές. Ο παπα-Νουφράκης συνεχίζει. Βγά-
ζει από την τσάντα ένα µικρό Αγιο Ποτήριο, ένα δισκάριο, ένα µαχαιράκι, ένα µικρό πρόσφορο κι ένα 
µικρό µπουκαλάκι µε νάµα. Με ιερή συγκίνηση και κατάνυξη κάνει την προσκοµιδή, ενώ ο Λιαροµάτης 
συνεχίζει να ψάλει το Χερουβικό. Όταν ολοκλήρωσε την Προσκοµιδή, στρέφεται στον Υπολοχαγό Νικο-
λάου, του λέει ν' ανάψει το κερί για να ακολουθήσει η Μεγάλη Είσοδος. Ο νεαρός Υπολοχαγός προχω-
ρεί µπροστά µε το αναµµένο κερί και ακολουθεί ο παπάς βροντοφωνάζοντας: "Πάααν των ηµών µνή-
σθειτη Κύριος ο Θεός..." 
Στη συνέχεια ακολουθούν οι "Αιτήσεις" και το "Πιστεύω", το οποίο είπε ο Φρατζής .Στο µεταξύ η Αγιά 
Σοφιά, έχει γεµίσει µε Τούρκους κι ανάµεσά τους υπάρχουν και πολλοί Έλληνες της Πόλης, που βρέ-
θηκαν εκεί αυτή την ώρα και παρακολουθούν µε συγκίνηση τη λειτουργία, χωρίς να τολµούν να εξωτε-
ρικεύσουν τα συναισθήµατά τους "δια τον φόβον των Ιουδαίων" δηλαδή των Τούρκων. Μόνο κάποιες 
στιγµές δεν µπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυα που τρέχουν από τους οφθαλµούς τους και για να µην 
προδοθούν φροντίζουν και τα σκουπίζουν πριν γίνουν "πύρινο" ποτάµι και τότε ποιός θα µπορούσε να 
τα συγκρατήσει.  
Η Λειτουργία στο µεταξύ φτάνει στο ιερότερο σηµείο της, την Αναφορά. Ο παπα-Λευτέρης µε πάλλουσα 
από τη συγκίνηση φωνή λέει: "Τα σα εκ των Σω, Σοι προσφέροµεν κατά πάντα και δια πάντα". Όλοι οι 
αξιωµατικοί γονατίζουν και η φωνή του Ταγµατάρχη Λιαροµάτη ακούγεται να ψέλνει το "Σε υµνούµεν, 
Σε ευλογούµεν, Σοι ευχαριστούµεν Κύριε και δεόµεθά Σου ο Θεός ηµών"., Σε λίγη ώρα η αναίµακτη 
θυσία του Κυρίου µας έχει τελειώσει στην Αγια-Σοφιά, ύστερα από 466 ολόκληρα χρόνια!! Ακολουθεί 
το "Άξιον Εστί", το "Πάτερ ηµών"... το "Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε" και όλοι οι 
αξιωµατικοί πλησιάζουν και κοινωνούν τα Άχραντα Μυστήρια. Ο παπα-Λευτέρης λέει γρήγορα τις ευ-
χές και ενώ ο Λιαροµάτης ψέλνει το "Είη το όνοµα Κυρίου ευλογηµένον..." καταλύει το υπόλοιπον της 
Θείας Κοινωνίας και απευθυνόµενος στον Υπολοχαγό Νικολάου του λέει: "Μάζεψέ τα γρήγορα όλα και 
βάλτα µέσα στην τσάντα". Ύστερα κάνει την Απόλυση! 
Η Θεία Λειτουργία στην Αγιά Σοφιά, έχει ολοκληρωθεί. Ένα όνειρο δεκάδων γενεών Ελλήνων έχει 
γίνει πραγµατικότητα. Ο παπα-Νουφράκης και οι τέσσερις αξιωµατικοί είναι έτοιµοι να αποχωρήσουν 
και να επιστρέψουν στο πλοίο. Η Εκκλησία όµως είναι γεµάτη Τούρκους, οι οποίοι έχουν αρχίσει να 
γίνονται άγριοι, επιθετικοί συνειδητοποιώντας τι ακριβώς είχε συµβεί. Η ζωή τους κινδυνεύει άµεσα. 
Όµως δε διστάζουν, πλησιάζει ο ένας τον άλλο, γίνονται "ένα σώµα", µια γροθιά και προχωρούν προς 
την έξοδο.  
Οι Τούρκοι είναι έτοιµοι να τους επιτεθούν, όταν ένας Τούρκος αξιωµατούχος παρουσιάζεται µε την 
ακολουθία του και τους λέει: “Ντουρούν χεµέν” (σταµατήστε αµέσως), και το είπε µε µίσος. Θα ήθελε 
να βάψει τα χέρια του στο αίµα τους, όµως εκείνη τη στιγµή έτσι έπρεπε να γίνει, αυτό επέβαλαν τα 
συµφέροντα της πατρίδας του, δεν ήταν χρήσιµο γι αυτούς να σκοτώσουν τώρα πέντε Ρωµιούς αξιωµα-
τικούς µέσα στην Αγιά  Σοφιά. Ακολούθησε διπλωµατικό επεισόδιο και οι «σύµµαχοι» διαµαρτυρήθηκαν 
έντονα στον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος αναγκάστηκε να επιπλήξει τον παπα-Λευτέρη 
Νουφράκη. Όµως κρυφά επικοινώνησε µαζί του και επαίνεσε και συνεχάρη τον πατριώτη ιερέα, που 
«έστω και για λίγη ώρα ζωντάνεψε µέσα στην Αγιά Σοφιά τα πιο ιερά όνειρα του Έθνους µας». Αυτό 
ήταν σε γενικές γραµµές το ιστορικό της Θείας Λειτουργίας που έγινε ύστερα από 446 χρόνια στην 
Αγιά Σοφιά από τον ηρωικό παπα-Λευτέρη Νουφράκη. 
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 πέρασαν χρόνια αµέτρητα, ο νους δεν τα γνωρίζει 
 αντήχησε η Αγιά Σοφιά, τις λείπουν οι καµπάνες 
 λείπουν οι οικογένειες, λείπουν παιδιά και µάνες, 
 µα ψέλνουν τ’ επουράνια κι οι Τούρκοι σαστισµένοι 
6200 κοιτάζουν ολοτρόγυρα, µένουν κοκαλωµένοι, 
 µετά από χρόνια βλέπουνε ένα παπά να ψέλνει 
 την άγια πίστη του Χριστού στην εκκλησιά να φέρνει, 
 την εκκλησιά που κάνανε τζαµί και προσκυνούσαν 
 και τον καηµένο το ραγιά µε µίσος τον κοιτούσαν, 
 όλοι τους µαγαρίσανε πατρίδα και θρησκεία 
 όλοι τους δεν λογάριασαν τα ιερά τα θεία, 
 και τώρα βλέπουν έκπληκτοι ένα παπά να στέκει 
 εκεί που ήταν το ιερό, τα χέρια του να πλέκει 
 να λέει το “Ευλογητός”, να µην καταλαβαίνουν 
6210 αλλά να νιώθουν µέσα τους τα γύρω που συµβαίνουν, 
 πόδια να τρέµουν όρθια και Έλληνες θαρραλέους 
 ένα παπά να λειτουργεί, τέσσερις νοµαταίους, 
 που ‘καναν πάλι εκκλησιά το Μέγα Μοναστήρι 
 έστω κι αν λείπ’ αντίδωρο κι αν λείπει θυµιατήρι, 
 ακούν τα λόγια τα ιερά “Πάτερ ηµών”, “Πιστεύω” 
 κι αναρωτιούνται µέσα τους που είµαι τι γυρεύω, 
 µες το δικό µας το τζαµί, γκιαούρηδες να ψέλνουν 
 χάθηκε πια το κράτος µας ή µήνυµα µας στέλνουν, 
 µας πήρανε την Ισταµπούλ, ο πατισάχ301 το θέλει  
6220 έφυγε ο προφήτης µας, θα έρθουν οι αγγέλοι, 
 τι γίνεται; αγρίεψαν, προς τον παπά κινούνται 
 λέει αυτός το “∆ι’ ευχών” κι έτσι όπως κοιτιούνται 
 µαζεύουνε τα πράγµατα, κοντά τους πλησιάζουν 
 µε τρόπο προς την έξοδο να φύγουνε κοιτάζουν  
 οι Τούρκοι τους κυκλώνουνε στ’ αλήθεια κινδυνεύουν 
 κατάλαβαν τι έγινε κι εκδίκηση γυρεύουν,  
 και να εκεί απ’ το πουθενά Τούρκος µ’ ακολουθία 
 “ντουρούν χεµέν” φωνάζει τους και σταµατά η πορεία 
 και φεύγουνε οι Έλληνες και φτάνουνε στα πλοία 
6230 έχοντας µέσα στις καρδιές άφθαστα µεγαλεία, 
 ότι κατόρθωσαν αυτοί, πέντε µονάχα ανθρώποι 

                                                 
301 πατισάχ = ο σουλτάνος 
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 να λειτουργήσουνε ξανά στην εκκλησιά την πρώτη. 
 Ιούνης του δεκαοκτώ, µέρα που ξεχωρίζει302 
 που ο στρατός µας πάτησε στην Πάνορµο κι ορίζει, 
 ότι η ώρα έφτασε ο τόπος ν’ ανασάνει  
 τα µαύρα χρόνια πέρασαν και η σκλαβιά πια φτάνει, 
 τα κόκαλα των αδελφών στα χώµατα θαµµένα 
 από σφαγµένους Έλληνες, από κορµιά κοµµένα, 
 µαγαρισµένες εκκλησιές, καµένα µοναστήρια  
6240 τα ξεθαµµένα σώµατα από τα κοιµητήρια, 
 οι αδελφές που κλέφτηκαν, κορίτσια που απαχθήκαν 
 και σε χαρέµια τούρκικα κλειστήκαν και χαθήκαν, 
 παιδόπουλα που τούρκεψαν γινήκαν γενιτσάροι 
 και σφάζουνε τους Έλληνες, αιµοδιψείς κουρσάροι,  
 όπου ληστεύουν σώµατα, ψυχές, περιουσίες 
 βάζουν φωτιές, καίνε χωριά, σπίτια και εκκλησίες, 
 για όλα τα εγκλήµατα δικαίωση γυρεύουν 
 τα δίκια κι όχι εκδίκηση είναι που πρυτανεύουν, 
 µες στις καρδιές και µες στο νου βλέποντας στρατιώτες 

                                                 
302 Στις 15 Ιουνίου 1920 ξεκίνησε η ελληνική επίθεση για να ολοκληρώσει το έργο πού είχε αφή-
σει η επανάσταση του 1821. Γιατί, και η γη της Μικράς Ασίας ήθελε να απελευθερωθεί. Το ζη-
τούσαν τα κόκαλα των σφαγµένων από τούς Οθωµανούς, το ζητούσαν οι µαγαρισµένες εκκλησιές, 
το ζητούσαν τα ερειπωµένα χωριά, το ζητούσαν τα καµένα µοναστήρια, το ζητούσαν οι σκλαβωµέ-
νου Ρωµιοί, το ζητούσε η χιλιόχρονη Ιστορία µας.  
Και στις 19 Ιουνίου 1920 ηµέρα Σάββατο, τέσσερις ηµέρες µετά την έναρξη της επίθεσης, ένα απόσπα-
σµα ιππικού, εκτελώντας επιθετική αναγνώριση, φθάνει στα υψώµατα του Οµέρκιοϊ - σε βάθος 150 
χιλιοµέτρων. Την προηγούµενη (18 Ιουνίου 1920) µια ταξιαρχία της Μεραρχίας Ξάνθης είχε αποβιβα-
σθεί, υπό την προστασία του Στόλου, στην Πάνορµο. Η επιχείρηση διεξήχθη υπό την διεύθυνση του 
συνταγµατάρχη Πρωτοσύγκελου - ενός αξιωµατικού, εξαίρετου επιτελικού και ορµητικού πολεµιστή. 
Όταν συµπληρώθηκε η απόβαση πήρε ένα απόσπασµα και ξεκίνησε προς αναζήτηση πολεµικών περιπε-
τειών. Η Πάνορµος ήταν και πάλι ελληνική. Στο άκουσµα της χαρµόσυνης αυτής είδησης πολλοί ζήτη-
σαν άδειες για να την επισκεφθούν - να περπατήσουν στο µαγευτικό ακρογιάλι της και ν' αγναντέψουν 
στο βάθος, στην ακτή, τη Βασιλεύουσα. Ήταν ένα πραγµατικό προσκύνηµα και πολλές φορές τα χείλη 
των ευλαβών ακούσθηκαν να ψιθυρίζουν: «Ε, τώρα ας µε πάρει το τούρκικο βόλι». Ήταν το «νύν άπο-
λύοις τόν δούλoν Σου» της τυραννισµένης Φυλής µας. Κι οι άνθρωποι, που µίλαγαν µ' αυτό τον τρόπο, 
δεν ήταν εµπνευσµένοι ιεράρχες, ούτε ενθουσιώδεις ιδεολόγοι - απλοί άνθρωποι του Λαού ήταν, που 
στην αγνή ψυχή τους είχε ανατείλει το λαµπερό όραµα της εθνικής ανάστασης.  
Ήταν ωραία πόλη η Πάνορµος. Κυκλωµένη από απότοµα υψώµατα, φύλαγε εκπλήξεις στον επισκέπτη 
της. Οι αξιωµατικοί µας περίµεναν να δουν µια τουρκόπολη. Μόλις, όµως, το τραίνο έβγαινε από τη 
σήραγγα, έβλεπαν ένα συναρπαστικό θέαµα ν' απλώνεται στα πόδια τους - µια ολόλευκη πολιτεία ξα-
πλωµένη στην ακρογιαλιά κι έναν µεγάλο κόλπο, που το γαλάζιο αντιφέγγισµα του έµπλεκε µε το γαλά-
ζιο της Κυανόλευκης σ' ένα αρµονικό σύνολο. ∆εκάδες τα πλοία στο λιµάνι της. Και στους δρόµους της 
οι µαθήτριες του ελληνικού Γυµνασίου, που έραιναν µε ροδοπέταλα τους νικητές. Ο Πλαστήρας, ένας 
από τους προσκυνητές, µένει κατάπληκτος µπρος στο συναρπαστικό θέαµα, αγναντεύει µε συγκίνηση τη 
Πόλη και ξεσπά: «Και µόνον γι' αυτές τις στιγµές άξιζε ή εκστρατεία µας».  
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6250 να περπατούν στην Πάνορµο, ν’ ανοίγουνε οι πόρτες, 
 και να τους δέχετ’ ο λαός σαν λυτρωτές, σαν φίλους 
 αδέλφια από µακριά, στηρίγµατα και στύλους 
 όπου θα ακουµπήσουνε να βγούνε οι καηµοί τους 
 να πούνε τα παράπονα να φύγουν οι λυγµοί τους,  
 να λυτρωθούν απ’ τη σκλαβιά που εξακόσια χρόνια 
 µόνο χειµώνες έφερνε και παγωµένα χιόνια, 
 όλα αυτά ζητούσανε τη λευτεριά, το θαύµα 
 για να τους φύγ’ από το νου το Τούρκικο το γιάγµα, 
 ν΄ απαλλαγεί το δέρµα τους και όλο το κορµί τους 
6260 από την τούρκικη πληγή που τρώει τη ζωή τους. 
 Ω! τι χαρά και τι γιορτή νιώθουν οι Πανορµίτες 
 που έφτασαν στα σπίτια τους στρατιώτες Ελλαδίτες, 
 γυρίζουν µες στην πόλη τους, απίστευτο φαντάζει 
 όνειρο είναι µην ξυπνάς, κοιµήσου δεν πειράζει. 
 Ο Πανορµίτης βλέπει τους τσιµπάει το πλευρό του 
 τη λευτεριά της πόλης του νιώθει σαν όνειρό του, 
 και να αγγίζει τον τσολιά, µπροστά του τώρα στέκει 
 αυτό δεν είναι όνειρο και πήγαινε παρέκει, 
 βλέπει λεβέντη Έλληνα, στρατιώτη παλικάρι 
6270 να στέκει µπρος στην πόρτα µου ανίκητο λιοντάρι, 
 ω! τι χαρά και τι γιορτή, ραγιά µη τον κρατάτε 
 να περπάτα στην Πάνορµο Τούρκο να µη φοβάται, 
 έφτασε η ανάσταση, του έθνους γεννητούρια 
 κι όλος ο κόσµος τραγουδά και προσπερνά µε φούρια, 
 να βάλουν γαλανόλευκες ψηλά να ανεµίζουν 
 µε χρώµα µόνο Ελληνικό την πόλη τους γεµίζουν, 
 σηµαίες στήνουν κι ο στρατός τους δρόµους της γεµίζει 
 η σκλαβωµένη του ζωή τώρα χαρά γνωρίζει 
 ξεχύνεται και τραγουδά, γιαρτάσι και µεθύσι 
6280 είναι αυτό που έφτασε, αυτό που ‘χει ποτίσει, 
 το είναι του, τα όνειρα, αυτό που τώρα νιώθει 
 αυτό που βλέπει γύρω του κι επάνω του απλώθει,  
 στιγµές γεµάτες θαυµασµό, γεµάτες µε Ελλάδα303 

                                                 
303 Οι στρατιώτες µας ξεκουράζονται µετά τη νίκη, αλλ' όχι για πολύ. Ο Παρασκευόπουλος θέλει να 
φτάσει στη Προύσα. Ο Άγγλος αρχιστράτηγος Μιλν αρνείται αρχικά να επιτρέψει τη προέλαση, λέγο-
ντας ότι η απόφαση θα έπρεπε να ληφθεί από τη ∆ιάσκεψη των Παρισίων. Αλλ' οι Τούρκοι κάνουν ένα 
σφάλµα: Κτυπούν τους Άγγλους στην Προποντίδα. Κι ο Μιλν, διαπιστώνοντας ότι τα στρατεύµατα του 
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 στις εκκλησιές τρέχ’ ο καθείς κι ανάβει τη λαµπάδα, 
 και τάµα κάνει στο θεό στης Παναγιάς τη χάρη 
 να προχωρήσει ο Έλληνας αυτό το παλικάρι, 
 να λευτερώσει τους ρωµιούς σε πόλεις και πολίχνες 
 να µην τους τρώνε της Τουρκιάς οι φοβερές οι λίχνες,304 
 να ανασάνουν πληθυσµοί που ζούνε στα σκοτάδια 
6290 να ‘ρθει η αυγή, το πρωινό, να φύγουν τα σκοτάδια, 
 αχ βρε Ελλάδα µου γλυκιά, ο άγγελος του κόσµου 
 συ που σκορπάς τις ευωδιές βασιλικού και δυόσµου, 
 εσύ που έδωσες παντού της ανθρωπιάς τα φώτα 
 τις τέχνες, τον πολιτισµό και την αγάπη πρώτα, 
 εσύ που όλους έµαθες να ‘χουν δηµοκρατία 
 να σέβονται τον διπλανή ξένη περιουσία, 
 να βλέπουνε τον άνθρωπο σαν πνεύµα κι όχι ύλη 
 και να προσφέρουν µε καρδιά την παραδείσια πύλη, 
 εσύ που είπες ‘φχαριστώ σ΄ αυτούς που σε παιδεύουν 
6300 που µέσ’ απ’ τα ερείπια σου τα πλούτη σου γυρεύουν, 
 εσύ που τους συγχώρεσες κι ας σφάζουν τα παιδιά σου 
 εσύ που όταν δεν µπορούν δίνεις την αγκαλιά σου, 
 αχ βρε Ελλάδα µου γλυκιά ήρθες σ’ αυτά τα µέρη 
 π’ ο Έλληνας ανέκαθεν Ελληνικά τα ξέρει, 

                                                                                                                         
κινδυνεύουν, αποφασίζει ν' αποβιβάσει αγήµατα πεζοναυτών στα Μουδανιά, συνιστώντας στο ελληνικό 
στρατηγείο να διατάξει και νέα προέλαση και να καταλάβει τη Προύσα. Η βρετανική Αυτοκρατορία ζη-
τούσε τη βοήθεια της Ελλάδας. Άλλο που δεν ήθελε ο Παρασκευόπουλος. Και το γνώριµο πια σάλπισµα 
αντηχεί και πάλι: «Προχωρείτε... Προχωρείτε...». 
Η κατάληψη της Προύσας ανατέθηκε στη θρυλική πλέον Μεραρχία Αρχιπελάγους. Επικεφαλής, µαζί µε 
τον µέραρχο, κι ο Ιωάννου. Τις παραµονές της νέας επίθεσης ο Πάγκαλος φαίνεται αποφασισµένος να 
του αφαιρέσει τη διοίκηση, αγανακτισµένος µε τις τρέλες του. Αλλ' ο Πλαστήρας και ο Κονδύλης επεµ-
βαίνουν. Θέλουν σωµατάρχη τους τον Ιωάννου. Είναι θαυµάσιος επιτελικός, καθηγητής της Σχολής 
Ευελπίδων, άλλοτε, και γενναίο παλικάρι . Όσο για τις τρέλες του... χαλάλι. Και ο Πάγκαλος υποχωρεί. 
Η Μεραρχία προετοιµάζεται πυρετωδώς. Ένας νεαρός ταγµατάρχης, εξαίρετος επιτελικός, ζητεί ν' 
απαλλαγεί των καθηκόντων του, να του ανατεθεί η διοίκηση τµήµατος. Ο Ιωάννου δυσανασχετεί, τελικά 
όµως συµφωνεί. Και ο Κωνσταντίνος Βεντήρης ορµά µεταξύ των πρώτων προς την Προύσα και αναδει-
κνύεται ένας από τους γενναιότερους πολεµιστές.  
Στις (24 Ιουνίου - 10 Αυγούστου 1920) η Προύσα καταλαµβάνεται από τον ελληνικό στρατό. Οι Έλλη-
νες κάτοικοι γιόρτασαν την κατάληψη της πόλης µε λαµπαδηδροµίες, εκτός δε αυτού οκτώ ηλικίες στρα-
τεύσιµων Ελλήνων, παρότι ήταν Οθωµανοί υπήκοοι, προσχώρησαν στις τάξεις του ελληνικού στρατού 
και πολέµησαν εναντίον του Κεµάλ. Οι οχυρωµένες θέσεις των Τούρκων καταλήφθηκαν µε έφοδο κι ο 
στρατός µας µπήκε στη Προύσα στις 3 το απόγευµα. Είναι δύσκολο, όµως, να λεχθεί ποιο τµήµα µπήκε 
πρώτο. Ήταν τόση η ορµή της επίθεσης, ώστε διάφορα τµήµατα µπήκαν σχεδόν ταυτόχρονα, ενώ οι 
ιππείς µας συνέχισαν την επέλαση. Καταδίωξαν τους πανικόβλητους Τούρκους και συναντήθηκαν µε 
τους Άγγλους στα Μουδανιά.  
304 λίχνη = απληστία, λαιµαργία 



Το Πελλαδάρι στους αιώνες              277 

 ήρθες και ήρθ’ η λύτρωση και τέλειωσαν οι πόνοι 
 οι Έλληνες το νιώθουνε, τώρα δεν είναι µόνοι. 
 Οι Τούρκοι δεν το θέλουνε το καθεστώς το νέο 
 Θωρούνε ότι το παλιό είναι γι’ αυτούς ωραίο, 
 δεν θέλουνε την υποταγή π’ οι σύµµαχοι τους βάζουν 
6310 και φυσικά τους Έλληνες και όλα τους πειράζουν, 
 έτσι σαν βρίσκουν αφορµή τα όπλα τους σηκώνουν 
 κι αυτά τα ατοπήµατα άσχηµα τα πληρώνουν, 
 επιθυµούν οι Έλληνες να πάρουνε την Προύσα  
 την πρώτη των Οθωµανών πρωτεύουσα µε λούσα,  
 οι Άγγλοι δεν αφήνουνε ρωµιούς να προελάσουν  
 οι αποφάσεις θέλουνε από ψηλά να φτάσουν, 
 οι Τούρκοι όµως λαθεύουνε και µε κρυφή ελπίδα 
 χτυπούν τους Άγγλους φανερά µέσα στη Προποντίδα, 
 µπροστά στον κίνδυνο λοιπόν οι Άγγλοι που διατρέχουν 
6320 στρατό αποβιβάζουνε στα Μουδανιά κι ελέγχουν 
 όσες κινήσεις κάνουνε οι Τούρκοι κι επιτρέπουν 
 τους Έλληνες ν’ αναπτυχθούν κι έτσι τους προτρέπουν, 
 να ξεκινήσουν θαρρετά στην Προύσα να εισβάλουν 
 κι ότι οι Τούρκοι ανέτρεψαν σε τάξη να το βάλουν. 
 Ιούνη εικοσιτέσσερις και Πέµπτη ξηµερώνει 
 το εννιακόσια είκοσι π’ ο Τούρκος δεν γλυτώνει, 
 καθώς κοιτάζει Έλληνες να µπαίνουν δίχως χάρη 
 στην Προύσα την πρωτεύουσα, Οθωµανών καµάρι, 
 είναι απόγευµα στις τρεις κι οι Τούρκοι παραδίνουν 
6330 και τα κλειδιά της πόλης τους στους Έλληνες τα δίνουν, 
 ολούθε ο κόσµος διαλαλεί, γιορτάζει, ξεσπαθώνει 
 και τον λεβέντη Έλληνα στους ώµους του σηκώνει, 
 µε τέτοια δύναµη κι ορµή κανένας δεν µπορούσε 
 να πει ποιος ήτανε µπροστά, µε θάρρος ποιος ορµούσε 
 ποιος ήταν επικεφαλής ποιος πρώτος είχ’ ορµήσει 
 την Προύσα ποιος κατάφερε πρώτος να κατακτήσει. 
 Από την Προύσα ξεκινά στρατός να λευτερώσει 
 σε άλλα µέρη µ’ Έλληνες τη λευτεριά να δώσει. 
 Λόχος στρατού Ελληνικού πάει στο Πελλαδάρι  
6340 µε τη βοήθεια του θεού, της Παναγιάς τη χάρη  
 Ιούνης εικοσιοκτώ, το είκοσι στη µέση  
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 και ο στρατός µας έσβησε το τούρκικο το φέσι 
 ελευθερία έφτασε στ’ άπαρτο Πελλαδάρι 
 χωριό Ελληνικότατο που σήκωνε τα βάρη 
 της Τούρκικης της λαίλαπας, του µίσους και του µένους 
 που µια στιγµή µόνο αρκεί και τους αγαπηµένους 
 οριστικά, παντοτινά, να φύγουν να τους χάσεις 
 µερόνυχτα να τους θρηνείς ποτέ να µην ξεχάσεις. 
 Στο Πελλαδάρι έφτασε στρατός κι όλοι γλεντούνε 
6350 κι όµως τους Τούρκους άτακτους ακόµα κυνηγούνε, 
 την άλλη µέρα φτάσανε στα Μουδανιά305 και µπήκαν  

                                                 
305 Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ 
Είναι σε όλους γνωστό, ότι η αρχή του τέλους του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου σηµειώθηκε αρχικά τον 
Σεπτέµβριο του 1918 στα Βαλκάνια µε την κατάρρευση του Γερµανο-Βουλγαρικού µετώπου. Η Βουλγα-
ρία χάνοντας µεγάλο µέρος των εδαφών της από τους συµµάχους, συνθηκολόγησε αµέσως δεχόµενη 
χωρίς συζήτηση τους όρους των συµµάχων. Τη συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας ακολούθησε αυτή της 
Τουρκίας µε την υπογραφή της συνθήκης του Μούδρου, στην οποία υπήρχε ρητός όρος βάσει του οποί-
ου οι σύµµαχοι δικαιούνταν να καταλάβει οποιοδήποτε λιµάνι ή σιδηροδροµικό σταθµό ώστε να παρακο-
λουθούνται οι κινήσεις των Τούρκων και να επιβάλλεται η τήρηση των όρων της συνθήκης αυτής.   
Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ 
Οι Τούρκοι είχαν αρχίσει να οργανώνουν ανταρτικά σώµατα και έτσι αποφασίστηκε η κατάληψη από 
τους συµµάχους διαφόρων επίκαιρων σηµείων προς καταστολή αυτών των κινήσεων. 
Στις 4 Φεβρουαρίου 1919 εµφανίστηκε στα Μουδανιά Αγγλικό φορτηγό πλοίο γεµάτο µε στρατιώτες. Οι 
Τούρκοι δεν δέχονταν την αποβίβαση των Άγγλων, όµως αυτοί αποβιβάστηκαν µε επικεφαλής τον λο-
χαγό Gibson. Στον Τούρκο ∆ιοικητή διαβάστηκε η εξής διαταγή: Ο λοχαγός Gibson σε εκτέλεση διατα-
γής του Ύπατου Αρµοστή των συµµάχων στην Κωνσταντινούπολη Ναυάρχου Κάλθορπ καταλαµβάνει τα 
Μουδανιά και διατάσσει τον πολιτικό ∆ιοικητή Μουδανιών, όπως µέσα σε µια ώρα διαθέσει σε αυτόν τα 
ακόλουθα: 
1. Τα απαιτούµενα µέσα για την απόβαση ενός λόχου στρατού κατοχής. 
2. Κατάλληλα οικήµατα για διαµονή των αξιωµατικών και ανδρών. 
Το αποτέλεσµα ήταν κεραυνοβόλο και παραχωρήθηκαν αµέσως τρείς οικίες µε κήπο όπου στρατοπέδε-
ψαν οι Άγγλοι. Η κατάσταση αυτή κράτησε τρεις µήνες και κατά το διάστηµα αυτό όλα στα Μουδανιά 
ήταν ισόνοµα και ισότιµα και δεν σηµειώθηκε κανένα έκτροπο. 
∆ΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ 
Μετά την αναχώρηση των Άγγλων οι Τούρκοι αποθρασύνθηκαν και άρχισαν να οργανώνονται συστηµα-
τικότερα δηµιουργώντας επιτροπές, κάνοντας εράνους και επιτάσσοντας διάφορα είδη. Οι Άγγλοι επι-
σκέπτονταν τα Μουδανιά κάθε εβδοµάδα και µαθαίνανε τα συµβαίνοντα από τον Τούρκο ∆ιοικητή, την 
Μητρόπολη και τη ∆ηµογεροντία. Εντωµεταξύ είχε καταληφθεί η Σµύρνη από τον Ελληνικό στρατό. Τον 
Μάρτη του 1920 οι Τούρκοι απαγόρευσαν στους Άγγλους να αποβιβαστούν στα Μουδανιά και αυτοί µη 
έχοντας άλλες εντολές φύγανε. Ωστόσο οι Άγγλοι αποφάσισαν να συλλάβουν τον επικεφαλής  του κινή-
µατος των Τούρκων και έτσι στις 10 Ιουνίου  του 1920 µε επικεφαλής την ναυαρχίδα Iron Duke στην 
οποία επέβαινε ο Ναύαρχος Κάλθορπ έφτασε στα Μουδανιά και αποβίβασε πεζοναύτες σε τρία διαφο-
ρετικά σηµεία, στο Αρβανιτοχώρι, στην αποβάθρα του σιδηροδρόµου και στο ∆ιοικητήριο. Αυτοί που 
αποβιβάστηκαν στο Αρβανιτοχώρι κατέλαβαν τον λόφο των Μύλων πίσω από την Κοινοτική Σχολή και 
συνδέθηκαν τηλεφωνικά µε αυτούς που κατέλαβαν το ∆ιοικητήριο το οποίο εκκενώθηκε αµέσως. Οι 
Άγγλοι διέταξαν τους πολίτες να µαζευτούν στο ∆ιοικητήριο στο οποίο έφτασαν αµέσως ο Μουφτής, ο 
Αρχιερατικός επίτροπος, οι Χριστιανικές και Τουρκικές αρχές και πολύς κόσµος. Τα στηµένα µυδρα-
λιοβόλα αποθάρρυναν οποιαδήποτε κίνηση. Η κατάληψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες και όταν κατά-
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 όµως µεγάλ’ η έκπληξη άλλο στρατό ευρήκαν, 
 ήρθαν από την Πάνορµο πρωτύτερα µια µέρα 
 και διώξανε την Τουρκική την άφατη306 φοβέρα, 
 Πάνορµος, Προύσα λεύτερα το Πελλαδάρι αντάµα 
 όλ’ η Κατάβολος σχεδόν, αυτό κι αν είναι θάµα, 
 οι Ελιγµοί, η Τρίγλεια, Συγή και Νεοχώρι  
 Μεσαίπολη, Πλατύανος και Αρβανιτοχώρι, 
 σ’ όλα σηµαίες των ρωµιών γαλάζιες ανεµίζουν 
6360 και των Ελλήνων οι καρδιές µόνο χαρές γεµίζουν, 
 βγήκαν κρασιά, βγήκαν πιοτά και όλοι τους γλεντάνε 
 µεγάλ’ ανείπωτη χαρά που δεν την µαρτυράνε, 
 τραγούδια τώρ’ ακούγονται τα πρόσωπα φωτίζουν 
 χοροί και γλέντια στήνονται και όλα πληµυρίζουν, 
 κυλά το αίµα Ελληνικό στις φλέφες τους µε βιάση 
 αυτό που νιώθουν και γροικούν µη φύγει, µην περάσει,  
 νοµίζουν ονειρεύονται, δεν θέλουν να ξυπνήσουν 
 τη λευτεριά που νιώθουνε περσότερο να ζήσουν.307 

                                                                                                                         
λαβε ο κόσµος τι ακριβώς είχε γίνει άρχισε τις ζητωκραυγές και η πόλη σηµαιοστολίστηκε. ∆ιαβάστηκε 
διάγγελµα του Ύπατου Αρµοστή στην Τουρκική και Ελληνική και έγινε σύσταση οι κάτοικοι να αφοσιω-
θούν στα ειρηνικά τους καθήκοντα αλλιώς θα υφίσταντο τις συνέπειες του στρατιωτικού νόµου που 
είχε επιβληθεί. Το πλήθος διαλύθηκε. 
Ούτε όµως αυτή τη φορά απελευθερώθηκαν τα Μουδανιά παρότι συνελήφθηκαν 15 Τούρκοι αντάρτες. 
ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ 
Στις 22 Ιουνίου 1920 µια µοίρα του Αγγλικού στόλου έφθασε στα Μουδανιά και τα κατέλαβε αµέσως. 
Στις 26 Ιουνίου 1920 ο Ελληνικός στρατός µε επικεφαλής τον υπίλαρχο Παρίση κατέλαβε τα Μουδανιά 
και η µουσική του Αγγλικού στόλου φθάνοντας στα Μουδανιά παιάνιζε τον Εθνικό Ύµνο της Ελλάδας. 
Οι Άγγλοι παρέδωσαν τα Μουδανιά στους Έλληνες. Στις 27 Ιουνίου 1920 η πόλη παραδόθηκε στο 4ο 
Τάγµα του 4ου Συντάγµατος της Μεραρχίας Αρχιπελάγους το οποίο εν ονόµατι του Ελληνικού Έθνους 
κατέλυσε τις Τούρκικες Αρχές. 
Από το βιβλίο Αντίλαλοι από τα Μουδανιά και τα γύρω, Θεσσαλονίκη 1931 
306 άφατη = αυτή που δε λέγεται, απερίγραπτη, αµέτρητη, ανυπολόγιστη 
307 Στην Μικρασιατική εκστρατεία το Πελλαδάρι φιλοξένησε λόχο της 11ης Μεραρχίας της Μαγνησίας, 
του Γ΄ Σώµατος στρατού µε επικεφαλής τον Λοχαγό Ευάγγελο Κατσίκα. Στο λόχο αυτόν υπήρχαν οι 
γηγενείς Φουστανιώτες, ∆ούλης ∆., Αθανασίου Ν., Κοβάτσης Μ., κ.ά. 
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 Τραγούδια, γλέντια και χαρές κι ο θερισµός θα φέρει 
6370 µαζί µε τα γεννήµατα της λευτεριάς τ’ αγέρι, 
 σκορπούν στα χωµατάλωνα σιτάρια σε δεµάτια 
 και οι δοκάνες κοφτερές φαίνονται µες στα µάτια, 
 σαν µαγεµένες µαχαιριές που στάχυα κοµµατιάζουν 
 και βγάζουν έξω τον καρπό και γύρω τον µοιράζουν, 
 και τα λαµνιά308 τα λίχνιζαν, τα κότσαλα309 κτυπούσαν 
 και τον καρπό µε βόλισµα310 ξέχωρα τον κρατούσαν, 
 έτσι γιοµίζαν µ’ αγαθά και κλείνανε το µάτι 
 για το χειµώνα το βαρύ, τον φόρο, τη δεκάτη. 
 Γλέντι εστήθηκε τρανό στης γέννας το πλατάνι311 
6380 στης λευτεριάς το γιορτασµό που ξαφνικά εφάνη 
 κι αδελφωµένοι τραγουδούν ντόπιοι και φαντάροι, 
 φαντάροι γοργοπόδαροι ήρθανε µε καµάρι 
 τον τόπο ν’ αναστήσουνε που πεντακόσια χρόνια312 
 εζούσε µέσα στη σκλαβιά και µες στην καταφρόνια, 
 στου Τούρκου το κυνηγητό, στο κοφτερό µαχαίρι 

                                                                                                                         
 

1920 Ο Ελληνικός στρατός στο Παλλαδάρι (πίσω τους διακρίνεται το σχολείο  
αρρένων του Πελλαδαρίου).  

(φωτογραφία ευγενώς προσφερθείσα  από τον Φίλιππο Κιτσέλη) 
308 λαµνί = αλωνισµένο στάχυ 
309 κότσαλο = το στάχυ που δεν αλωνίζονταν 
310 βόλισµα = το καθάρισµα του σιταριού από κότσαλα, πέτρες κ.ά.. Το βόλισµα γίνονταν µε το βολιστήρι, 
ένα είδος κόσκινου φτιαγµένο από στριµµένα σα σπάγκο έντερα (λιµνιστήρες) πλεγµένα µεταξύ τους. 
311 

 
 

Πελλαδαρινοί και αξιωµατικοί του ελληνικού στρατού στο πλατάνι της Γέννας.  
Η απελευθέρωση του Πελλαδαρίου µετά από 620 χρόνια µαύρης  

και αδυσώπητης σκλαβιάς. 
312  Το Πελλαδάρι κατακτήθηκε από τους Τούρκους άγνωστο πότε, αλλά πάντως πριν από το 1326 που 
κατακτήθηκε η Προύσα. Αν πάρουµε σαν δεδοµένο ότι κατακτήθηκε περίπου στο 1300 µε 1310, πέρα-
σαν ακριβώς 620 ή 610 χρόνια µέχρι την απελευθέρωσή του από τον Ελληνικό στρατό στις 28 Ιουνίου 
1920. 
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 που έκρυψε τον ήλιο τους κι έσβησε τ’ αστέρι, 
 όµως δεν έσβησε καρδιά, δεν έσβησε πατρίδα 
 ούτε και το χαµόγελο, ούτε και την ελπίδα. 
 Πίνουν, χορεύουν και γλεντούν γι’ αυτό που ήρθε τώρα 
6390 µε τους λεβέντες που ακούν “Προχώρα ήρθ’ η ώρα” 
 ν΄ αναστηθούν τα ιερά να γίνουν όλοι ένα 
 να πιούν από τ’ αθάνατο κρασί του εικοσιένα, 
 και να διδάξουνε παντού, σ’ ανατολή και δύση 
 πως τούτο το λευτέρωµα και το γλυκό µεθύσι, 
 ήταν κρυµµένο στην καρδιά και στης ψυχής τα βάθη 
 φωτιά που πάντα έκαιγε, σπίθα που δεν εχάθη, 
 µε το κρασί µε τον µεζέ µε το γλυκό τραγούδι 
 τη µυρωδιά του πλάτανου και τ’ ανοιχτό λουλούδι,  
 λεν ιστορίες του χωριού, απ’ την Ελλάδα λόγια 
6400 ποιήµατα και χωρατά, βάσανα, µοιρολόγια, 
 τον ταχυδρόµο τραγουδούν, τον κυνηγό στα δάση 
 το κουρτσαλάντισµα ακούν µε κέφι και µε βιάση, 
 αντικριστούς χορεύουνε και µπάλους όποιος θέλει 
 το πάθηµα του ∆ηµητρού κορτσόπουλο απαγγέλει: 
 Εξέβηκε η ∆ηµητρός και πήρε το δροµούδι 
 α πάει λέει στον Αγελιά καβάλα στο σουπούδι. 
 Dη φάρκια ‘χει στο νώµο Doυ, στη µέση Dο τσεκµέ Dου 
 και τραγουδεί ένα σκοπό, ‘νοίγοντας Dο τζενιέ Doυ. 
 ΧάDε α πάµε γάδαρε, α ‘νοίξουµε τ’ αγιάρι 
6410 χάDε πορπάτιε, πλάηξε, λωβιάρικο γοµάρι 
 δυό Βόγια πε τη πλάκες µας η γήλιος έχει φτάσει, 
 γιαναντινάς δε πορπατείς, η κάψα δα προφτάσει. 
 Μόλις εφτάσανα πουλές στη Σκαναβή τ’ αBέλι, 
 όσα δα φέρει η στιγµή η χρόνος δε τα θέλει, 
 µουνού ένας λαφιάταρος στη ποδαριά γυρνάει 
 πετιέται και Do γάδαρο ξυστά Doνε περνάει, 
 ξιππάζεται το ζωDανό, Dη ράχη Doυ τινάζει, 
 το ∆ηµητρό πετούµενο Do γκάνει και µε νάζι, 
 Dο ρίχνει µες στη βατσινιές, αγκάθια Dο Dρυπούνα 
6420 τα µούτσουνα Dου γαίµατα γιοµίζουνα πονούνα, 
 τόζι σηκώνεται πολύ, µπαΐρι τα ποδάρια 
 και η τζενιές του γιόµισε χώµατα και χορτάρια. 
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 Μα το καπίστρι δε πελά στο χέρι το κρατάει 
 και µε Dη σόπα γλήγορα αρχίζει να βαράει. 
 Όπ’ να σε κάψει η φωτιά µαζί µ’ αστροπελέκι 
 τα µάτια σου να φάγουνα κουνάδια και λελέκοι, 
 όπου να σ’ εύρει το κακό, να γένεις τεκνεφέζης 
 να σπάσουνα οι κουτσιάνες σου τσιλίκι να τη παίζεις, 
 να ξεστρεφεί η ‘φτάρα σου, να πέσει η αφαλός σου 
6430 όπου να κάτσει µυσιρJά να κλείσει η λαιµός σου, 
 µ’ ένα φιδούδι τοσονά τσαρπίστηκες λωβιάρη 
 έσπασες Dη γκεφάλα µου, µ’ έγδαρες το ποδάρι. 
 Σόπα Dον έδωκε πολύ στη ράχη και στη µούρη 
 χωρίς σαµάρι πέµεικε το έρµο το γαδούρι, 
 ύστερις Dο µετάνιωσε πάει Dονε χαϊδεύει  
 και στο αυλάκι σκύβοντας Dη φάρκια Dου γυρεύει. 
 Dο βλέπει η γάδαρος σκυφτό, κουνάει Dη  νουρά Dου 
 το ∆ηµητρό δαγκώνει το κει πίσω στα µεριά Dου, 
 αµάν φωνάζει η ∆ηµητρός, µ’ έφαγες µισκίνη 
6440 όµως η γάδαρος ξανά µια δαγκωνιά Dον δίνει, 
 γυρνά µε κήτσι Dο γκερνά Do ρίχνει µέσ’ στ’ αγκάθια  
 και ύστερις γκαρίζοντας πλαεί για τα χωράφια. 313 

                                                 
313 εξέβηκε = βγήκε δροµούδι = δροµάκι 

Αγελιάς = τοπωνύµιο του Παλλαδαρίου σουπούδι = γαϊδουράκι 
φάρκια = τσαλοκόπι (εργαλείο κοπής τσαλιών) τσεκµές = χειροπρίονο 
τζενιές = σιαγώνα (στόµα) χάDε = άϊντε 
αγιάρι = άκρη χωραφιού γάδαρε = γάιδαρε 
πορπάτιε = περπάτησε πλάηξε = τρέξε 
λωβιάρικο = λεπρό, αποκρουστικό Βόγια = αναστήµατα 
κάστρο = οι δίδυµοι βράχοι στο Παλλαδάρι γήλιος = ήλιος 
γιαναντινάς = επίτηδες πουλές = λοιπόν 
Σκαναβή = παρατσούκλι Παλλαδαρινού αΒέλι = αµπέλι 
µουνού = ποπό λαφιάταρος= µεγάλο φίδι (λαφιάτης) 
ποδαριά = νότια άκρη του χωραφιού Dονε = τον 
ξιππάζεται = τροµάζει πετούµενο = ιπτάµενο 
βατσινιές = βατοµουριές Dρυπούνα = τρυπάνε 
µούτσουνα = µούτρα γαίµατα = αίµατα 
γιοµίζουνα = γεµίζουν πονούνα = πονάνε 
τόζι = σκόνη, κονιορτός µπαΐρι = ανήφορος (προς τα πάνω) 
πελά = αφήνει σόπα = χοντρό ραβδί, ξύλο 
όπ’ = όπου φάγουνα = φάνε 
λελέκοι = πελαργοί τεκνεφέζης = φυµατικός 
σπάσουνα = σπάσουνε κουτσιάνες = κνήµες 
τσιλίκι = παιχνίδι Παλλαδαρινό ξεστρεφτεί = στρίψει 
φτάρα = αυτί µυσιρJά = καλαµποκιά 
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  Γέλια ακούγονται πολλά και όλοι διασκεδάζουν 
 τα βάσανα που τράβαγαν, τώρα δεν τους πειράζουν, 
 αναπολούνε τα παλιά µα λεν να τα ξεχάσουν 
 να πιάσουνε τα τωρινά, πατρίδα να χορτάσουν, 
 το σήµερα ‘ναι όνειρο π’ αιώνες καρτερούσαν 
 αληθινό να το ιδούν µες στη σκλαβιά που ζούσαν. 
 Η Κίος314 µένει µοναχά στον Τούρκο σκλαβωµένη 
6450 τη λευτεριά της γρήγορα µε πόθο περιµένει, 
 έχει οργάνωση καλή, νταήδες οπλισµένους 
 π’ υπερασπίζονται σωστά εντόπιους και ξένους, 
 όµως οι άτακτοι πολλοί κι οι τσέτες άλλοι τόσοι 
 πατούν τους Έλληνες σκληρά και γίνονται καµπόσοι, 
 το θράσος τους πολύ ψηλά, το µίσος τους πιο πάνω 
 και ό,τι το ρωµαίικο το κόβουν παραπάνω, 
 κόβουνε γέρους και παιδιά, πατούνε εκκλησίες 
 κοπέλες ατιµάζουνε, γελούν µε τις θυσίες 
 που κάνουνε οι Έλληνες να σώσουν τη γενιά τους 
6460 τα σπίτια να κρατήσουνε και τα υπάρχοντά τους, 
 αγώνας όµως άνισος, αγώνας της ζωής τους 
 τους µαγαρίζουν το κορµί, τους στύβουν την ψυχή τους, 
 τα τόσα χρόνια της σκλαβιάς στους ώµους φορτωµένα 
 έχουνε κάνει τους ρωµιούς ποτάµια αφρισµένα, 
 ατέλειωτο κυνηγητό, ατέλειωτος ο δρόµος 
 ατέλειωτα τα δάκρυα, ατέλειωτος κι ο πόνος, 
 µα φτάνει πια στερέψανε δεν τρέχει πια το δάκρυ 

                                                                                                                         
φιδούδι = φιδάκι  τοσονά = τόσο µικρό 
τσαρπίστηκες = φοβήθηκες λωβιάρη = λεπρό 
γκεφάλα = κεφάλι πέµεικε = έµεινε 
ύστερις = ύστερα µισκίνη = βρωµερέ 
νουρά = ουρά γκερνά = κερνάει 
κήτσι = κλωτσιά πλαεί = τρέχει 

314 Κατά την διάρκεια του Α' Παγκόσµιου πολέµου, η Τουρκία στο πλευρό της Γερµανίας, συνέχισε τις 
διώξεις, σφαγές και λεηλασίες του ελληνικού στοιχείου. Οι Κιώτες οργανώθηκαν για την αυτοάµυνά 
τους, εξοπλίζοντας τους περίφηµους "νταήδες" τους µε όπλα, αγορασµένα µε χρήµατα συγκεντρωµένα 
από τα εκκλησιαστικά ταµεία και την Φιλόπτωχο αδελφότητα. Με το τέλος του πολέµου οι σύµµαχοι και 
η Ελλάδα εισήλθαν στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κίο και στην γύρω περιοχή, επειδή δρούσαν Τούρκοι 
αντάρτες, τσέτες, µε την βοήθεια του αγγλικού στόλου, εκδιώχθηκαν και η Κίος παρεδόθη στον ελληνι-
κό στρατό στις 25 Ιουλίου 1920, µε διοικητή τον συνταγµατάρχη ∆. Σαµαρτζή. Η υποδοχή ήταν µεγα-
λειώδης και ενθουσιώδης, όλος ο λαός µε επικεφαλής τον Μητροπολίτη Νίκαιας και αργότερα Οικουµε-
νικό Πατριάρχη Βασίλειο Γ' και τον ∆ήµαρχο Α. Πινάτση, υποδέχθηκαν τον ελληνικό στρατό, ψάλλο-
ντες όλοι αντί άλλου το "Χριστός Ανέστη". 
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 ήρθε στρατός ελληνικός κι από άκρη σ’ άκρη, 
 άπλωσε το χαµόγελο, χαρά και περηφάνια 
6470 Χριστός ανέστη ψάλουνε που φτάνει στα ουράνια, 
 πλοία Εγγλέζων φτάσανε στης Κίου το λιµάνι 
 αντάρτες, τσέτες διώχνονται όπου το µάτι φτάνει, 
 τον τόπο καθαρίζουνε, ‘συχάζει το κεφάλι 
 του µίσους του κυνηγητού διαλύουνε τη ζάλη, 
 µήνα εκράτησε αυτό και εικοσπέντε φτάνει 
 Ιούλιος του είκοσι η Κίος να γλυκάνει,  
 στην αγκαλιά της µάνας της λεύτερη να ξαπλώσει  
 σαν το παιδάκι να κλειστεί γλυκά να χαλαρώσει, 
 να πιει το γάλα της ζωής το γάλα της πατρίδας 
6480 του σήµερα, του αύριου, της όµορφης ελπίδας, 
 το µαύρο πέπλο της σκλαβιάς να φύγει, να πετάξει 
 δρόµος καινούριος της χαράς για πάντα να χαράξει. 
 Λεύτερη η Κατάβολος κι όλη η Βιθυνία 
 γλυκιά η γεύση της χαράς, ειν’ όµορφη και θεία, 
 ήρθανε τα χαµόγελα κι ο κόσµος αφηµένος 
 ελεύθερος, αφόρτωτος, κι όχι υποταγµένος, 
 χαίρεται τώρα τη ζωή, οµονοείς περνάνε 
 όλοι αδέλφια στις γιορτές χαίρονται και γλεντάνε, 
 τα µαύρα χρόνια της σκλαβιάς φαίνεται έχουν φύγει 
6490 τι έχουν νιώσει τη ζωή πως είναι τόσο λίγη.315 

                                                 
315 Βάσει της συνθήκης του Μούδρου, αποφασίστηκε από τους συµµάχους η περιπέτεια του Ελληνικού 
Έθνους και του Στρατού του, που ονοµάσθηκε «Εκστρατεία στη Μικράν Ασία» (2/15 Μαΐου 1919 – 
3/16 Σεπτεµβρίου 1922) και η οποία είναι δυνατόν να χωρισθεί στις εξής περιόδους: 
Πρώτη Περίοδος (2/15 Μαΐου 1919 έως 31 Μαρτίου/13 Απριλίου 1921). Απόβαση στη Σµύρνη και 
επιχειρήσεις περιορισµένης έκτασης. 
• H Κατάληψη της Σµύρνης και της ενδοχώρας ( Μάιος – Ιούνιος 1919 ) 
• Οι Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας, Προύσα, Ουσάκ, Τσεντίζ (Ιούνιος – Νοέµβριος 1920)  
• H Στρατηγική Αναγνώριση (∆εκέµβριος 1920) 
• Οι Επιχειρήσεις Μαρτίου 1921 
∆εύτερη Περίοδος ( Ιούνιος 1921–Σεπτέµβριος 1921 ) Επιχειρήσεις ευρείας κλίµακας για τη συντριβή 
του Τουρκικού Στρατού 
• Οι Επιθετικές επιχειρήσεις για τη κατάληψη του Αφιόν Καραχισάρ της Κιουτάχειας και του ∆ορυ-

λαίου (Εσκή- Σεχίρ) (Ιούνιος – Ιούλιος 1921) 
• Οι Επιχειρήσεις προς την Άγκυρα , Μάχη του Σαγγαρίου ( Αύγουστος – Σεπτέµβριος 1921) 
• Η Επάνοδος της Ελληνικής Στρατιάς στις θέσεις εξορµήσεως Ανατολικά του Αφιόν Καραχισάρ και 

του ∆ορυλαίου (Εσκή - Σεχίρ) (Σεπτέµβριος 1921)  
Τρίτη Περίοδος (Οκτώβριος 1921 – Αύγουστος 1922)  
• Η Περίοδος των Πολιτικών , ∆ιπλωµατικών και Στρατιωτικών εξελίξεων 
Τέταρτη περίοδος (13/26 Αυγούστου1922 – 5/18 Σεπτεµβρίου 1922) 
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 Όσα εις την Κατάβολο στο δίµηνο γινήκαν 
 Πάνορµος, Κίος, Μουδανιά, όλες λευτερωθήκαν 
 Μεσαίπολη και Ελιγµοί, το Πελλαδάρι κι άλλα 
 π’ ανάσαναν και σπάσανε την Τούρκικη τη γυάλα, 
 οι Τούρκοι δεν τα δέχτηκαν, συνέχεια πολεµούσαν 
 κι όπου µπορούσαν το κακό το ‘καναν, το τολµούσαν 
 κι αν τη συνθήκη των Σεβρών δεχτήκαν κι υπογράψαν 
 Τούρκοι υπήρξανε πολλοί που στα παπούτσια γράψαν, 
 όλα αυτά που γίνανε, ξεκίνησαν αγώνα316  

                                                                                                                         
•  Η Τουρκική επίθεση και Εκκένωση της Μικράς Ασίας από τον Ελληνικό Στρατό 
Οι Επιχειρήσεις Φιλαδελφείας, Προύσας, Ουσάκ, Τσεντίζ (Ιούνιος – Νοέµβριος 1920). 
Στις 5/18 Απριλίου 1920 οι Σύµµαχοι κατάρτισαν σχέδιο ειρήνης µε την Τουρκία, που οι Τούρκοι και 
ιδίως ο Κεµάλ απέρριψαν, γι αυτό µε παρέµβαση του Βενιζέλου επέτρεψαν στον Ελληνικό Στρατό να 
προελάσει και να καταλάβει τη σιδηροδροµική γραµµή µέχρι την Πάνορµο ώστε να εξασφαλισθούν τα 
στενά των ∆αρδανελλίων.  
Στις 9/22 Ιουνίου 1920 ο Ελληνικός Στρατός προήλασε σε δυο άξονες: Τµήµατα της ΧΙΙΙ Μεραρχίας 
προς Ανατολάς δηλαδή προς Φιλαδέλφεια και το Σώµα Στρατού Σµύρνης (Μεραρχίες Σµύρνης και 
Αρχιπελάγους) µε τα υπόλοιπα τµήµατα της ΧΙΙΙ Μεραρχίας προς Βορρά στον άξονα Αξάριο - Σόµα 
(11/23 Ιουνίου) - Μπαλικεσέρ - (17/30 Ιουνίου) – Πάνορµος (19 Ιουνίου/2 Ιουλίου). Παράλληλα το 
Α΄ Σώµα Στρατού εξόρµησε στον άξονα Σαλιχλή – Φιλαδέλφεια (11/23 Ιουνίου ). Συγχρόνως, µε από-
βαση, η Μεραρχία Ξάνθης προερχόµενη από τη Θράκη, όπου είχε λάβει µέρος στη συντριβή του φιλο-
κεµαλικού κινήµατος του υποστρατήγου Τζαφέρ Ταγιάρ, κατέλαβε την Πάνορµο ενώ οι Βρετανοί επίσης 
µε απόβαση, κατέλαβαν τα Μουδανιά (23 Ιουνίου /6 Ιουλίου). Στις 25 Ιουνίου /7 Ιουλίου η Ταξιαρχία 
Ιππικού κατέλαβε την Προύσα και συνέχισε την καταδίωξη σε βάθος 15 χιλιοµέτρων. Μετά την κατά-
ληψη της Προύσας, αποφασίσθηκε από τον Βενιζέλο, η λήξη των επιχειρήσεων στη Μικράν Ασία και η 
κατάληψη της Ανατολικής Θράκης, γι αυτό και διατάχθηκε να επιστρέψει στη βάση της η Μεραρχία 
Ξάνθης. Όµως οι τουρκικές ενοχλήσεις επέβαλαν την εκκαθάριση της περιοχής και την καλυτέρευση 
των θέσεων. 
316 Το 1920 αποδείχτηκε έτος καθοριστικό εξελίξεων για την έκβαση του πολέµου. Τον Ιανουάριο ψη-
φίστηκε το ‘’Εθνικό Συµβόλαιο’’, το οποίο ήταν προϊόν του Κεµάλ και των συνεργατών του, και προέ-
βλεπε την οικονοµική ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα του τουρκικού έθνους. Τον Απρίλιο συστά-
θηκε η επαναστατική Μεγάλη Εθνοσυνέλευση στην Άγκυρα. 
Με τη Συνθήκη των Σεβρών, (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920) ολόκληρη η Θράκη ως τα όρη της Τσα-
τάλτζας παραχωρείται στην Ελλάδα, ενώ η Κωνσταντινούπολη και τα Στενά κηρύσσονται ελεύθερη 
ζώνη ελεγχόµενη από τους Συµµάχους. Στη Σµύρνη θα ιδρυόταν ένα τοπικό κοινοβούλιο που, έπρεπε, 
έπειτα από 5 χρόνια να αποφασίσει µε δηµοψήφισµα, αν ο τοµέας έπρεπε να περάσει υπό ελληνική κυρι-
αρχία. 
Η εθνοσυνέλευση της Άγκυρας, όµως, δεν επικύρωσε τη συνθήκη, κατηγόρησε τους εκπρόσωπους της 
Πύλης ως προδότες και κάλεσε τον τουρκικό λαό σε αγώνα για την υπεράσπιση της πατρίδας τους. 
Οι ρωγµές θα πολλαπλασιαζόταν άµεσα, καθώς οι Γάλλοι και Ιταλοί δεν επιθυµούσαν µια Ελλάδα ενι-
σχυµένη στη Μ. Ασία, που θα εξυπηρετούσε τα βρετανικά συµφέροντα. 
Η ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του Νοεµβρίου του 1920, και η επάνοδος του Κωνσταντίνου, ήταν η 
απαρχή της οριστικής διπλωµατικής αποµόνωσης της χώρας. Μία κρίσιµη καµπή, που η ελληνική ηγεσία 
έπρεπε να απαντήσει στο επιτακτικό ερώτηµα, αν ήταν σε θέση να διαχειριστεί µόνη της το µικρασιατι-
κό ζήτηµα. Η πρώτη ενέργεια των Συµµάχων ήταν να διακόψουν κάθε οικονοµική βοήθεια. 
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6500 να διώξουν το σουλτάνο τους, σπασµένη πια εικόνα 
 ήταν αυτός για την Τουρκιά, οι σύµµαχοι λακίσαν 
 τους µύρισαν πετρέλαια, γι’ αλλού τώρα ‘κινήσαν 
 τα πράγµατα µπερδεύτηκαν και όλοι προσπαθούσαν 
 κάπως να τα ισιάξουνε και έτσι ξεκινούσαν 
 πολέµους και κυνηγητά, µάχες, καινούριοι νόµοι 
 πάλι ξανά απ’ την αρχή τα βάσανα κι οι τρόµοι. 
 Αυτοί οι Τούρκοι το λοιπόν στην Άγκυρα επήγαν 
 εκεί αποφασίσανε, εκεί απ’ όλα ‘φυγαν 
 και έτσι εξεκίνησαν το νέο τους αγώνα 
6510 κάθε ρωµιό να σφάξουνε και µες στον κυκεώνα 
 να µην αφήσουν όρθιο τίποτε στο δοβλέτι 
 που να θυµίζει Ελληνικό ή διάφορο µιλέτι 
 Ρωµιού, Αρµένου, Πόντιου, κόψτε τους την ανάσα 
 όποιον παπά ανταµώσετε του σκίζετε τα ράσα, 
 τα γένια να του κόψετε, την εκκλησιά του σπάστε 
 ρηµάξτε όλα τα χωριά κανένα µη λυπάστε. 
 Πρέπει να µάθει ο ρωµιός να σκύβει το κεφάλι 
 υποταγµένος να περνά µέχρι να του ‘ρθει ζάλη, 
 τον Τούρκο να τον προσκυνά και λόγο να µην έχει 
6520 σε ότι πει ο αφέντης του και πρέπει να προσέχει, 
 να τον υπηρετεί πιστά και όλα να του δίνει 
 παιδιά, γυναίκες, σπιτικά. Ποτέ να µην αφήνει 
 κάτι γι’ αυτόν, αφού µπροστά ο αφέντης θα ορίσει 
 πιο ‘ναι δικό του, τι κρατά, στον κύρη τι θ’ αφήσει, 
 κι άµα δεν θέλει υποταγή στον τόπο να µη µείνει 
 ξένο ρουθούνι στην Τουρκιά µη τύχει κι αποµείνει. 
 Έτσι λοιπόν συµφώνησαν κι έτσι ξεκινήσαν 
 για κάθε Αρµένο και Ρωµιό ξεπάστρεµα ορίσαν, 

                                                                                                                         
Ο χρόνος µετρούσε αντίστροφα, καθώς η εθνικιστική Κυβέρνηση αποκτούσε ολοένα και περισσότερα 
διπλωµατικά ερείσµατα, ενώ στην περίπτωση της Ιταλίας, της Γαλλίας και της ΕΣΣ∆ µεταφράστηκαν 
σε µία πιο άµεση στήριξη, µε παροχή οπλισµού. 
Στις 25 Μαρτίου 1921, σε µία συµβολικά επιλεγµένη χρονική στιγµή, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποβι-
βάσθηκε στη Σµύρνη. Πλέον είχε διαφανεί ξεκάθαρα ότι έπρεπε να υπάρξει ένα συγκεκριµένο σχέδιο 
δράσης. Ενδεικτικό του αδιέξοδου, στα ανώτατα κλιµάκια της αποστολής, ήταν ότι είχαν αποµείνει δύο 
επιλογές. Η πρώτη ήταν να δηµιουργήσει ένα συµπαγές µέτωπο περιµετρικά της Σµύρνης, το όποιο θα 
αποτελούσε το  προκεχωρηµένο φυλάκιο του ελληνισµού στην Ανατολία. Η δεύτερη ήταν να προελάσει 
βαθύτερα, ώστε να πλήξει το κεµαλικό κίνηµα στην εστία του. Η πρώτη λύση απορρίφθηκε διότι χρεια-
ζόταν δέσµευση µεγάλων δυνάµεων και µεγάλους οικονοµικούς πόρους για τη συντήρηση τους. Συνε-
πώς, η δεύτερη επιλογή τέθηκε σε εφαρµογή. 
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 όπου τον βρουν όπου τον δουν ο τάφος του να γίνει 
6530 και ούτε ένας χριστιανός στον τόπο να µη µείνει. 
 Ξεκίνησ’ ο κατατρεγµός, το αίµα πάλι τρέχει 
 και το µαρτύριο του Ρωµιού τελειωµό δεν έχει, 
 από τη µία ο στρατός το Τούρκικο τουφέκι  
 και από την άλλη η Τουρκιά καυτό αστροπελέκι, 
 ο χωρικός, ό άτακτος, το διπλανό του σπίτι 
 νογάνε είναι ο Ρωµιός αδύναµο σπουργίτι, 
 χτυπήστε τον, αδειάστε τον, διώξτε τον απ’ τη χώρα 
 είναι καιρός, είναι στιγµή, κατάλληλη η ώρα, 
 όλοι τους να πληρώσουνε για αυτή την αστοχία 
6540 να στείλουνε ρωµαίικο στρατό στη Μικρασία, 
 ποιοι είν’ αυτοί και πώς µπορούν τον Τούρκο να χτυπήσουν 
 ποιος έδωσε δικαίωµα στους σκλάβους να ξυπνήσουν, 
 πώς τόλµησαν και σήκωσαν τα όπλα τους στον κύρη 
 σ’ αυτόν που τους διαφέντευε για χρόνια νοικοκύρη, 
 σηκώθηκαν ξυπόλυτοι και θέλουν να δαγκώσουν 
 αυτόν που τους ετάιζε και προσπαθούν ν’ απλώσουν 
 τα βρώµικα κουρέλια τους και τώρα να µολύνουν  
 τον Τούρκο τον αφέντη τους, τον άρχοντά τους φτύνουν. 
 Χτυπήστε τον, λυγίστε τον, τη ρίζα του ξεθάψτε 
6550 του άπιστου του Έλληνα ό,τι του βρείτε κάψτε, 
 και µην αφήνετε χωριό, πόλη και συνοικία 
 όπου µπορεί να στέκεται ρωµαίικη οικία, 
 συθέµελα γκρεµίστε τα τον Έλληνα αφανίστε 
 την Τούρκικη µας τη γενιά ανόθευτη κρατείστε. 
 Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η Τούρκικη κατάρα 
 που έµελε ν’ εξελιχθεί σ’ απάνθρωπη αντάρα, 
 απέναντί τους οι ρωµιοί µ’ ανύπαρκτη βοήθεια 
 µε θάρρος αντιστέκονται έχοντας µες στα στήθια, 
 αγάπη στο συνάνθρωπο, στον Έλληνα του τόπου 
6560 που ήρθαν και λευτέρωσαν, εδώ και επιτόπου, 
 που µε το όπλο αγκαλιά και το σπαθί στο χέρι 
 κάνουνε πόλεµο ιερό ελπίζοντας να φέρει 
 η µάνα Ελλάδα οπλισµό κι ανθρώπους να στηρίξουν 
 κι όλοι µαζί σαν µια γροθιά µε θάρρος να ορµήξουν 
 και να χτυπήσουν την Τουρκιά και η σκλαβιά να φύγει 
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 αυτή η µαύρη καταχνιά που χρόνια τους τυλίγει. 
 Αφήσανε οι σύµµαχοι έρηµο, πεινασµένο 
 τον Έλληνα µες στην Τουρκιά καράβι τσακισµένο, 
 να τον χτυπάει ο βοριάς ο ήλιος να τον καίει 
6570 χωρίς καµιά βοήθεια στον πόνο του να κλαίει, 
 χωρίς πολεµοφόδια, χωρίς τροφές κι ανθρώπους 
 µονάχος του να φυλαχτεί µέσα σε υπανθρώπους, 
 µυρµήγκι τον εβλέπανε και θέλανε να λιώνει  
 σε κάθε τους πατηµασιά έτσι για να τελειώνει, 
 το γένος το Ελληνικό αυτό που για αιώνες  
 το κυνηγούσαν µισητά άνοιξες και χειµώνες 
 και δεν µπορέσανε ποτέ µια τρίχα του να αλλάξουν 
 ούτε να ξεριζώσουνε, ούτε να το πατάξουν. 
 Στρατός Ρωµαίικος πολύς ήτανε απλωµένος317 
6580 στης Μικρασίας τις γωνιές γερά στερεωµένος, 
 από την Κίο άρχιζε τη γη της Βιθυνίας 
 έφτανε στο ∆ορύλαιο318 στη µέση της Τουρκίας, 
 ήτανε στη Νικόπολη,319 Ακροϊνόν στ’ αρχαία 
 όπου η Τούρκικη καρδιά κτυπούσε φευγαλέα, 
  απ΄ το Αιγαίο άρχιζε για Άγκυρα κινούσε 
 και το κακό π’ ερχόντανε κανείς δεν προµηνούσε. 

                                                 
317 Μετά την κατάληψη της Σµύρνης από τον Ελληνικό Στρατό, ακολούθησε η διεύρυνση του προγεφυ-
ρώµατος και η κατοχή της δυτικής Μικράς Ασίας από τον Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις, οι οποίες υ-
ποχρεώθηκαν να δώσουν πολλές µάχες εναντίον των δυνάµεων του Μουσταφά Κεµάλ. Τον Αύγουστο 
του 1922, η Στρατιά Μικράς Ασίας αποτελούµενη από τα Α΄, Β΄ και Γ΄ Σώµατα Στρατού και την Ανώ-
τερη Γενική Στρατιωτική ∆ιοίκηση, κατείχε µια γραµµή που άρχισε από την Κίο (Γκεµλίκ) της Προπο-
ντίδας, προχωρούσε ανατολικά του Εσκή Σεχίρ και συνέχιζε νότια προς Σεγίτ Γκαζί και Αφιόν Καρά 
Χισάρ. Η γραµµή νότια του Αφιόν Καρά Χισάρ έκαµπτε προς ∆υσµάς, ακολουθώντας δε τη δεξιά όχθη 
του ποταµού Μαιάνδρου κατέληγε στις εκβολές του στο Αιγαίο. Από τα τρία Σώµατα Στρατού, το Γ΄ 
Σώµα, υπό τη διοίκηση του υποστράτηγου Π. Σουµίλα, κατείχε το βόρειο τµήµα του µετώπου, ενώ το 
στρατηγείο του έδρευε στο Εσκή Σεχίρ. 
Αποτελείτο από 4 µεραρχίες, την ΙΙΙ, τη Χ, την ΧΙ και την Ανεξάρτητο Μεραρχία, οι οποίες βρίσκο-
νταν στην πρώτη γραµµή. Η ΧΙ Μεραρχία κατείχε τον τοµέα από τον κόλπο της Κίου (Γκεµλίκ) έως το 
Μπιλετσίκ. Η ΙΙΙ Μεραρχία κατείχε τον τοµέα Μπόζ Νταγ-Πορσούκ. Η Χ Μεραρχία κατείχε τον τοµέα 
από τον ποταµό Πόρσουκ έως τον Αβντάν-Μπαρτακτσί ποταµό, ενώ η Ανεξάρτητη Μεραρχία κατείχε 
τον τοµέα από το Σεγίτ Γκαζί έως το Άκ Ιν. Το Β΄ Σώµα Στρατού, υπό τη διοίκηση του Υποστράτηγου 
Κ. ∆ιγενή, ήταν συγκεντρωµένο στην περιοχή Εϋρέτ-Ντογιέρ, αποτελείτο δε από τις µεραρχίες ΙΙ, 
VΙΙ, ΙΧ και ΧΙΙΙ. Το Α΄ Σώµα Στρατού υπό τη διοίκηση του Υποστράτηγου Ν. Τρικούπη είχε το 
στρατηγείο του στο Αφιόν Καρά Χισάρ και αποτελείτο από τις µεραρχίες I, IV, V και ΧΙΙ, εξασφάλιζε 
δε την “εξέχουσα” του Αφιόν, από το Αγιάζ Ιν Ντερέ στο Βορρά, έως το Τοκλού Τεπέ στα δυτικά . 
318 ∆ορύλαιο = Εσκή Σεχίρ 
319 Αφιόν Καραχισάρ  = αρχαία Ελληνικά: Ακροϊνόν, Νέα Ελληνικά: Νικόπολις, τουρκικά: 
Afyonkarahisar 
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 Έξω από την Άγκυρα έφτασε ο στρατός µας 
 περήφανος και νικητής, λευτερωτής, αητός µας, 
 τ’ επόµενο το βήµα του θα ήταν η ουσία 
6590 και η Τουρκιά θα κλείνονταν βαθιά στη Μικρασία, 
 όλοι οι τόποι οι παλιοί που οι ρωµιοί ανθούσαν 
 θα γίνονταν Ελληνικοί και θα ευηµερούσαν, 
 θα γλύτωναν απ’ την Τουρκιά κι ελεύθερη πορεία 
 θα γράφανε πανένδοξα µ’ όλα τα µεγαλεία, 
  όµως οι “φίλοι σύµµαχοι”, οι Ιταλοί κι οι Γάλλοι 
 µας ξέχασαν, µας άφησαν, µας κόψαν το κεφάλι, 
 οι Ρώσοι οι κουµµουνιστές τον Τούρκο ενισχύουν 
 και ισχυρό τον κάνουνε και έτσι προµηνύουν 
 τι θα συµβεί µε τον καιρό και τι θ’ ακολουθήσει 
6600 ποιος θα χαθεί, θα νικηθεί κι ο άλλος θα νικήσει,320 
 και όπλα και εφόδια οι Μπολσεβίκοι εδώσαν  

                                                 
320  Η προέλαση του ελληνικού εκστρατευτικού σώµατος (120.000 άνδρες) µέσω της Αλµυρής Ερήµου 
έφερε τις Ελληνικές δυνάµεις (οι οποίες προέβησαν σε πολλές ωµότητες κατά του Τουρκικού πληθυ-
σµού) προ των πυλών της Άγκυρας. Εκεί, στην κρίσιµη µάχη που ακολούθησε τον Αύγουστο του 1921, ο 
Ελληνικός στρατός αναγκάσθηκε να καθηλωθεί, καθώς οι Τούρκοι -συναισθανόµενοι ότι σε περίπτωση 
ήττας θα έχαναν τα πάντα- προέβαλαν λυσσαλέα αντίσταση. Παράλληλα, ο Κεµάλ -που σύµφωνα µε τους 
βιογράφους του ήταν έτοιµος να οπισθοχωρήσει- αναθάρρησε και συνέχισε τον ανεφοδιασµό, τη στρα-
τολόγηση νέων ανδρών (που συνέρρεαν στις τάξεις του) και τις µυστικές συµφωνίες, τόσο µε τη νεοπα-
γή Σοβιετική Ένωση (καθώς οι Μπολσεβίκοι του παραχώρησαν πολύτιµο εξοπλισµό - µη ξεχνώντας 
την προηγηθείσα συµµετοχή της Ελλάδας µε µισθοφορικό στρατό στην εναντίον τους εκστρατεία της 
Αντάντ στην Ουκρανία - θεωρώντας ότι η χώρα του δεχόταν και εκείνη επίθεση από τις ιµπεριαλιστι-
κές δυνάµεις), όσο και µε Κούρδους αυτονοµιστές. 
Μετά την εγκατάσταση του Ελληνικού Στρατού σε ενεργητική άµυνα γύρω από το Εσκή Σεχήρ - Κιου-
τάχεια - Αφιόν Καραχισάρ, για ένα ολόκληρο χρόνο συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση, µε τους Τούρκους 
να απορρίπτουν πρόταση των ∆υνάµεων της Αντάντ για ειρήνη και απαιτώντας την συνθηκολόγηση και 
αποχώρηση της Ελληνικής στρατιάς υπό όρους και τους δυτικούς ηγέτες να αποκλείουν κατάληψη της 
Κωνσταντινούπολης από τον Ελληνικό στρατό, κάτι που ήταν µια τελευταία απελπισµένη κίνηση της 
ελληνικής πλευράς για να εκβιάσει την κατάσταση και να εξουδετερώσει τον διαφαινόµενο κίνδυνο. 
Η µεγάλη ανάπτυξη των Ελληνικών γραµµών που εκτείνονταν σε µία τεράστια απόσταση χωρίς να υ-
πάρχει η απαραίτητη αλληλοκάλυψη των τµηµάτων, η εξάντληση των στρατιωτών από την πολύµηνη 
παραµονή τους σε κατάσταση εκστρατείας µέσα σε ένα απόλυτα εχθρικό περιβάλλον πολύ µακριά από 
τα φιλικά παράλια, η ενδυνάµωση του αντιπάλου και η ασυνεννοησία µε την πολιτική ηγεσία που αντικα-
τέστησε τον αρχιστράτηγο (Αναστάσιο Παπούλα) µε έναν ιδιόρρυθµο στρατηγό (Γεώργιο Χατζανέστη) 
οδήγησαν στην διάρρηξη του µετώπου και την οπισθοχώρηση. 
Ο Ελληνικός στρατός συνέχισε να προχωράει µέχρι και 100 χλµ. έξω από την Άγκυρα. Εκεί, τον Αύ-
γουστο του 1921, ο Μουσταφά Κεµάλ µε τον στρατό του υπερασπίστηκε την πρωτεύουσα, πλέον, όχι της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, αλλά της Τούρκικης ∆ηµοκρατίας. Μετά από σκληρή µάχη µε πολλούς 
νεκρούς, οι Έλληνες οπισθοχώρησαν. Τα ελληνικά τµήµατα καθηλώθηκαν στις όχθες του Σαγγάριου 
ποταµού και ένα χρόνο αργότερα εκδηλώθηκε µεγάλη τουρκική αντεπίθεση (Αύγουστος 1922). Μέσα σε 
λίγες µόνο εβδοµάδες, ο Ελληνικός στρατός είχε µόνο την Σµύρνη υπό τον έλεγχό του. 



                                                                    ∆ηµητρίου Ρήγα                               290

 κι οι Έλληνες απόµειναν µονάχοι όπως στρώσαν, 
 ο Ατατούρκ ζωντάνεψε, το µάτι του γυαλίζει 
 κι όπου βρεθεί κι όπου σταθεί κι όπου και αν γυρίζει 
 ψάχνει να βρει την αφορµή ψάχνει να βρει την ώρα 
 να ξεκινήσει τις σφαγές ρωµιών µέσα στη χώρα. 
 Αχ βρε Ελλάδα άµοιρη σ’ άλλων παιχνίδια µπαίνεις  
 και σε χτυπούν από παντού και συ τους υποµένεις, 
 τον κόσµο να µοιράσουνε θέλουνε οι µεγάλοι 
6610 όµως το µοίρασµα αυτό σου πέφτει στο κεφάλι, 
 αλλού οι Γάλλοι προχωρούν σε άλλα µέρη πάνε 
 κι οι Ιταλοί από κοντά σε άλλους προσκυνάνε, 
 κι απ’ τους πολλούς τους σύµµαχους µόνοι οι Άγγλοι µένουν 
 όµως κι αυτοί δεν το µπορούν και άλλα τους βαραίνουν, 
 έτσι σ΄ αφήνουν µόνη σου χωρίς κάποιο εφόδιο 
 να ξεπεράσεις τα δεινά και όποιο άλλο εµπόδιο.  
 Απέναντί τους η Τουρκιά στέκει αρµατωµένη 
 σε µετερίζια αντίστασης στα άρµατα ζωσµένη, 
 και περιµένει την στιγµή που πρώτη θα ορµήσει 
6620 να πέσει πάνω στους Ρωµιούς, ν’ αρπάξει, να διαλύσει, 
 αψιµαχίες γίνονται οι σφαίρες στον αέρα 
 φεύγουν ψηλά και χάνονται, µονάχα για φοβέρα, 
 βλέπει ο Τούρκος το Ρωµιό µα δεν τολµά να τρέξει 
 να τον χτυπήσει µε σπαθί και όποιος το αντέξει 
 ν΄ αντισταθεί, να κρατηθεί, τον άλλο ν’ απωθήσει 
 να τόνε διώξει αν µπορεί, τη θέση να κρατήσει 
 να κάνει το γιουρούσι του και όποιον πάρει ο χάρος 
 να διώξει από πάνω του τ’ αβάσταχτο το βάρος 
 υποµονής και προσµονής στη µέρα που θα φτάσει 
6630 να ‘ναι ο Τούρκος νικητής, τη νίκη να χορτάσει. 
 Ο χρόνος έφτασε µαθές κι ο Αύγουστος κινάει 
 το εννιακόσια είκοσι δυό αρχίζει να µετράει, 
 οι πρώτες µέρες ήσυχες χωρίς αψιµαχίες 
 ταµπουρωµένοι δυο στρατοί γεµάτ’ ανησυχίες 
 µετρούν τις ώρες που περνούν, το χέρι στην σκανδάλη 
 ο ένας καρσί321 στον άλλονε, χέρ’ ο θεός να βάλει,322 

                                                 
321 καρσί (τα) = αντίκρυ, απέναντι 
322 Απέναντι στο Ελληνικό Γ΄ Σ.Σ. οι Τούρκοι είχαν τις εξής δυνάµεις (από Τουρκικές πηγές): 
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 και φτάνουµε στις έντεκα, στου Αύγουστου τη µέση 
 του Τούρκου η επίθεση στο Μπίλετζικ θα πέσει, 
 σε µια προσπάθεια θερµή θέλει να ανακτήσει 
6640 τα µέρη που ο Έλληνας τα έχει κατακτήσει, 
 µάχη σκληρή, αιµατηρή, βήµατα µετρηµένα 
 εκεί που όπλα και κορµιά είναι παντού σπαρµένα. 
 Λόχο κυκλώνει η Τουρκιά, ολούθε τον κτυπάει 
 κι ο Έλληνας τριγύρω του τη λύτρωση ζητάει, 
 έρχονται κι άλλοι και µαζί τον Τούρκο απωθούνε 
 κι έτσι και πάλι απ’ την αρχή το ξαναξεκινούνε. 
 Το µέτωπο εκτείνεται σε µέγεθος µεγάλο 
 και δεν µπορεί να καλυφτεί, το πρόβληµα µεγάλο, 
 υπάρχουνε και τµήµατα αφύλακτα που στέκουν 

                                                                                                                         
Οµάδα Κοτζά Ελί ή ΧΙΙ Σώµα Στρατού µε στρατηγείο στο Γκεϋβέ. Αποτελούνταν από την 18η Με-
ραρχία, 2 ανεξάρτητα τάγµατα πεζικού και δύναµης ιππικού στη γραµµή Γιάλοβα – Νίκαια – Λεύκες. Η 
δύναµη του ΧΙΙ Σ.Σ. ανέρχονταν σε 7345 µαχίµους ενόπλους άνδρες, 4630 µάχιµους άοπλους άνδρες, 
3850 µη µάχιµους, 810 ιππείς, 18 πυροβόλα, 20 πολυβόλα. 
ΙΙΙ Σώµα Στρατού µε έδρα το Σιβρί Χισάρ που αποτελούνταν από τις 1ης, 41ης και 61ης Μεραρχίες 
κατανεµηµένες στις περιοχές Σιβρί Χισάρ, Τσανταρλί, Τσιφτελέρ, Βαϊσάλ και Σαγγάριο, Ντεντέ Τεπέ, 
Μαχµουντιέ.  Η δύναµη του ΙΙΙ Σ.Σ. ανέρχονταν σε 9400 µαχίµους ενόπλους άνδρες, 5680 µάχιµους 
άοπλους άνδρες, 3700 µη µάχιµους, 680 ενόπλους  ιππείς, 116 αόπλους ιππείς, 30 πυροβόλα, 131 
πολυβόλα, 115 οπλοπολυβόλα, 30 οπλοβοµβιδοβόλα. 
ΙΙ Σώµα Στρατού µε έδρα το Αζιζιέ που αποτελούνταν από τις 3ης, 4ης και 7ης Μεραρχίες κατανεµη-
µένες στις περιοχές Μπαρτακτέ Χοσρέφ Πασά – Μπαβουρντού (Μπορντί). Η δύναµη του ΙΙ Σ.Σ. ανέρ-
χονταν σε 13280 µαχίµους ενόπλους άνδρες, 6250 µάχιµους άοπλους άνδρες, 3700 µη µάχιµους, 510 
ενόπλους  ιππείς, 80 αόπλους ιππείς, 38 πυροβόλα, 160 πολυβόλα, 141 οπλοπολυβόλα. 
2 Σώµατα Στρατού της 2ας Στρατιάς ΙV και VI όπως και η 1η Στρατιά ήτανε προσανατολισµένα 
απέναντι από το νότιο µέτωπο της Ελληνικής Στρατιάς. 
Έκτακτη Μεραρχία Ιππικού  στην περιοχή Γιαπηλντάκ – Μπαχτσίς (20 χλµ δυτικά του Χοσρέφ Πασά 
Χαν) µε αποστολή τη διακοπή της σιδηροδροµικής γραµµής Εσκή Σεχίρ – Αφιόν Καραχισάρ. 
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6650 και τα υπάρχοντα δεινά περσότερο τα πλέκουν, 
 και να στις δεκατέσσερις του Αύγουστου αρχίζει 
 η Τούρκικη επίθεση κι αµέσως ξεχωρίζει, 
 το τι θα γίνει αύριο και τι θα ακολουθήσει 
 τον στρατιώτη Έλληνα ποιος θα τον τιµωρήσει. 
 Μια Μεραρχία Ελληνική, η ένδοξη ενδεκάτη 
 αντίκρυ είναι στην Τουρκιά, τους µπαίνει µες στο µάτι, 
 δέχεται την επίθεση ανθρώπων λυσσασµένων 323 
 που η σφαγή των άπιστων, ρωµιών καταραµένων, 
 είναι γι αυτούς κατόρθωµα, του παραδείσου θύρα,  
6660 να κυνηγήσουν τον ρωµιό, τους όρισε η µοίρα 
 να ‘ναι αυτοί οι εκλεκτοί τους απίστους να διώξουν  
 τα πλούτη τους ν’ αρπάξουνε και τις ζωές να κόψουν, 
 αυτό διατάζει η πίστη τους και το κοράνι γράφει 
 κι αυτό που γράφει το Ισλάµ κανένας δεν ξεγράφει. 
 Ορµούν µε λύσσα και χτυπούν τα µούτρα τους τα σπάνουν  
 γιατί ‘ναι αδύναµοι πολύ και το ρωµιό δεν φτάνουν, 
 τους παίρνουν στο κυνηγητό οι Έλληνες και τρέχουν 
 φεύγουν, πετούν τα όπλα τους και άλλο δεν αντέχουν, 
 και δω στην κρίσιµη στιγµή τον Έλληνα αφήνουν 

                                                 
323  Κατά την 14ην Αυγούστου 1922 η δράσις συνοψίζεται ως κάτωθι: 
Προ του τοµέως Κιοπρού Χισάρ της ΧΙ Μεραρχίας, εσηµειώθη ζωηρά και ασυνήθης κίνησις Τουρκι-
κών αναγνωρίσεων .Οι Τούρκοι ενήργησαν δύο επιθέσεις, εκάστην µε δύναµιν λόχου, κατά των δύο 
κέντρων αντιστάσεως του 45ου Συντάγµατος Πεζικού, πλην αµφότεραι απεκρούσθησαν, εγκαταληφθέ-
ντων επί του πεδίου  της µάχης 4 νεκρών. 
Την 15ην Αυγούστου 1922 εις τον τοµέα της ΧΙ Μεραρχίας, περί την 09:00, οι Τούρκοι ενήργησαν 
ταυτοχρόνως τρεις επιθέσεις κατά τριών διαφόρων σηµείων του υποτοµέως του 45ου Συντάγµατος δια 
δυνάµεων λόχου εις έκαστον, αίτινες απεκρούσθησαν δια πυρών πεζικού και πυροβολικού. Από της 
ηµέρας αυτής εδηµιουργήθη εις τον υποτοµέα και νέον σηµείον στηρίγµατος, το του Εζερτζέ, περί τα 
δέκα χιλιόµετρα βορείως Κιοπρού Χισάρ. 
Κατά την εποµένην 16ην Αυγούστου 1922, εις τον υποτοµέαν του 45ου Συντάγµατος Πεζικού  της ΧΙ 
Μεραρχίας οι Τούρκοι επανέλαβον, ορµώµενοι εκ των αυτών ιδίων σηµείων, αίτινες όµως ουδέν απο-
τέλεσµα έσχον. Το εις Εζερτζέ οργανωθέν σηµείον στηρίγµατος εβάλλετο κατά χρονικά διαστήµατα δια 
πυροβολικού εκ της περί το Μπερκέτ περιοχής, περί τα 8 χιλιόµετρα βορειοανατολικώς Εζερτζέ. 
Κατά την 17ην Αυγούστου 1922 οι Τούρκοι εξηκολούθησαν απασχολούντες το Γ΄Σώµα Στρατού. 
Εις τον τοµέα της ΧΙ Μεραρχίας, το 45ον Σύνταγµα Πεζικού ενήργησεν την 14:00 επιτυχή επίθεσιν 
επί δύο κατευθύνσεων δια δυνάµεως ουλαµού εξ εκάστης τούτων, υποστηριχθείσας δια πυρών πυροβο-
λικού. Τα κατέχοντα προωθηµένην γραµµήν Τουρκικά τµήµατα εξετοπίσθησαν των θέσεών των και 
κατεδιώχθησαν πέραν του Τσιφλίκ. 
Κατά το χρονικόν διάστηµα, από 13ην µέχρι 18ης Αυγούστου, ηµέρας καθ’ ην διετάχθη η σύµπτηξις του 
Γ΄ Σ.Σ. η κατάστασις εις το νότιον µέτωπον της Ελληνικής στρατιάς παρουσίαζε συνεχήν µεταβολήν. 
Από το βιβλίο: Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν, Τόµος έβδοµος, Το τέλος της εκστρατείας 
1922, έκδοση ΓΕΣ 1962 
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6670 µονάχο του οι σύµµαχοι και όπλα δεν του δίνουν, 
 στερείται από εφόδια και µένει αποκοµµένος 
 σ’ εδάφη κακοτράχαλα µόνος και πικραµένος, 
 ζυγίζετ’ η κατάσταση κι η απόφαση που βγαίνει 
 είναι να φύγει ο στρατός, αυτό µόνο του µένει, 
 µαζί να πάρει το λαό, Έλληνες και Αρµένους 
 όσους δεν θέλει η Τουρκιά, για το Ισλάµ τους ξένους, 
 κι έτσι αρχίζει ο αγών της πλήρους προστασίας 
 στρατού, ανθρώπων, υλικών, κάθε περιουσίας, 
 βήµα το βήµα φεύγουνε και σε λιµάνια τρέχουν 
6680 κυνηγηµένοι, νηστικοί, στα βάσανα αντέχουν, 
 ψάχνουν τη σωτηρία τους βρίζουνε τους συµµάχους 
 που τους αφήσαν µοναχούς σαν φαγωµένους βράχους, 
 και τρέχουνε αλλόφρονες µια αγκαλιά να βρούνε 
 που να τους σφίξει τρυφερά τον πόνο τους να πούνε. 
 Τα πάντα εγκαταλείπουνε µε την ψυχή στο στόµα 
 κρατούν στα χέρια τη ζωή προσκέφαλο και στρώµα, 
 βαριά η ανάσα πνίγεται στη ζέστη και τη σκόνη 
 σάβανο ατελείωτο, χωµάτινο σεντόνι 
 που απλωµένο δέχεται το αίµα το χυµένο 
6690 από πληγές Ελληνικές που τρέχει νοτισµένο, 
 κι όλο ποτίζει αυτή τη γη όπου σ’ αυτήν εζούσε 
 και της ζωής την ευλογιά µε πάθος εποθούσε. 
 ∆έκα οκτώ ο Αύγουστος κι η διαταγή εδόθη 
 να φύγει όλος ο στρατός, ο χρόνος επληρώθει324 

                                                 
324  Τας απογευµατινάς ώρας της 18ης Αυγούστου, περιήλθεν εις το Γ΄ Σ.Σ. η από της 16:10 της αυτής 
αποσταλείσα διαταγή της Στρατιάς, έχουσα ως εξής: Κατάστασις Α΄ και Β΄ Σωµάτων Στρατού αξιο-
θρήνητος. Εποµένως είναι ανάγκη επισπεύσετε σύµπτηξίν σας εις Προύσαν, ούτως ώστε δύνασθε ανα-
λάβητε ταχύτερον ετέραν εντολήν. Τηλεγραφείτε τακτικώς πρόοδον γενοµένων εργασιών και κινήσεων. 
Τηλεγραφήσατε πότε υπολογίζετε περατωθή συγκέντρωσις Προύσαν. ∆ιατάξατε δε από τούδε µεταφο-
ράν µη απολύτως αναγκαίου υλικού εις Ραιδεστόν. 
Κατόπιν της ανωτέρω διαταγής την 08:10 της εποµένης το Σώµα Στρατού, έδωκεν εντολήν εις την 
Στρατιωτικήν ∆ιοίκησιν Προύσης και την Βάσιν Μουδανιών, όπως, ευθύς αµέσως και δραστηρίως µε-
ταφερθώσιν εις Ραιδεστόν το µη απολύτως αναγκαίον εις το Σώµα Στρατού υλικόν, συνεχώς τηρούσαι 
ενήµερον επί του ζητήµατος τούτου το Σώµα Στρατού. 
Το Γ΄ Σ.Σ. εν συνόψει, κατά το από της ενάρξεως της Τουρκικής επιθέσεως µέχρις την εσπέραν της 
18ης Αυγούστου 1922 χρονικόν διάστηµα, είχεν προβεί εις τας κάτωθι ενέργειας: 
Επραγµατοποίησε την εκκένωσιν του Εσκή Σεχήρ από παντός υλικού πάσης φύσεως, µετενεγκόν τούτο 
σιδηροδροµικώς µεν µέχρι του σιδηροδροµικού σταθµού Καράκιοϊ, εκείθεν δε περαιτέρω δι’ αυτοκινή-
των προς Προύσαν. Άκρα και απόλυτος τάκις επεκράτησε κατά την εντατικήν εκείνην µεταφοράν, τό-
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 κόσµο να πάρει φεύγοντας, ούτ’ ένας να µη µείνει 
 όποιος ξεµείνει στην Τουρκιά θα λιώσει σε γιαγκίνι.325 
 Οι διαταγές µαθεύτηκαν και ο λαός στο πόδι 
 µ’ ό,τι µπορεί στα χέρια του πηγαίνει καταπόδι, 
 τρέχουνε όλοι να σωθούν πιασµένοι χέρι-χέρι 
6700 µη νιώσουν τούρκικο σπαθί και τούρκικο µαχαίρι, 
 πόλεις, χωριά και οικισµοί σηκώνονται και φεύγουν 
 την προστασία του στρατού µονάχ’ αυτή γυρεύουν, 
 πίσω αφήνουν όνειρα, ζωή χιλιάδων χρόνων 
 σπίτια, αγάπες και χαρές τους τάφους των προγόνων, 
 στις τσέπες λίγα χρήµατα στα ρούχα που φοράνε 
 ούτε νερό να δροσιστούν, ούτε ψωµί να φάνε, 
 χιλιάδες κόσµος περπατά µ’ ελπίδα στην ψυχή τους 
 τον Τούρκο να αφήσουνε, να σώσουν τη ζωή τους,326 
 στην Κίο και στα Μουδανιά τρέχουνε να ανεβούνε 
6710 σε πλοία, σ’ ό,τι βρίσκουνε στη Ραιδεστό να βγούνε. 
 Οι µέρες είναι δύσκολες τα νέα ταξιδεύουν 
 και όπου είναι Έλληνες το αύριο γυρεύουν, 
 το πάνε έλα του στρατού, τα τρένα και οι δρόµοι 
 είναι µηνύµατα γι αυτούς, είναι οι ταχυδρόµοι, 
 που µεταφέρουνε αυτά τριγύρω που συµβαίνουν 

                                                                                                                         
σον του Κέντρου Εφοδιασµού ∆ορυλαίου, όσον και των µονάδων του Σώµατος Στρατού. Αντιµετώπισεν 
επιτυχώς διαφόρους µικράς εκτάσεως επιθέσεις των Τούρκων κατά διφόρων σηµείων του µετώπου. 
∆ιευκόλυνε την µεταφοράν του Ελληνικού πληθυσµού του Εσκή Σεχήρ, ως και των Αρµενίων, Καθολι-
κών, Κιρκασίων και Αντικεµαλικών Τούρκων και των οικογενειών αυτών, ως εκ του εις Εσκή Σεχήρ 
συρρεύσαντος πληθυσµού προσφύγων του Αφιόν Καραχισάρ, της Κιουταχείας και γενικώς της περιοχής 
του Γ΄ Σ.Σ. 
Από το βιβλίο: Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν, Τόµος έβδοµος, Το τέλος της εκστρατείας 
1922, έκδοση ΓΕΣ 1962 
325 γιαγκίνι = στα τούρκικα φωτιά 
326 Επί πλέον ελήφθησαν υπό του Γ΄ Σ.Σ. µέτρα δια την εις Καράκιοϊ µεταφοράν του πληθυσµού και 
προσφύγων της περιοχής του. ∆ια την πραγµατοποίησιν των ως ανωτέρω µεταφορών εκινήθησαν 1000 
περίπου σιδηροδροµικά οχήµατα. Η ταυτόχρονος µεταφορά του τε πληθυσµού και του υλικού του Σ.Σ. 
εις τον Σιδηροδροµικόν σταθµόν Εσκή Σεχήρ, εδυσχέρανε σοβαρώς πάσαν κίνησιν, λόγω της µεγάλης 
συρροής. Η υπηρεσία των µεταφορών περιήρχετο ενίοτε εις µεγάλην δυσχέρειαν εν τη ρυθµίσει της 
κινήσεως δια την συγκρότησιν των συρµών, ως εκ του συνωστισµού του δηµιουργουµένου εκ του µεγά-
λου αριθµού προσφύγων. Εκ παραλλήλου προς την µεταφοράν υλικού εις Καράκιοϊ, είχεν αρχίσει και η 
εκ Καράκιοϊ προς τον σιδηροδροµικόν σταθµόν Προύσης µεταφορά δ’ αυτοκινήτων. 
Από της 01:30 της 20ης Αυγούστου διετάχθη ο ρυθµιστής της εν τω σιδηροδροµικώ σταθµώ Εσκή Σε-
χήρ κινήσεως, διετάχθη όπως µετά του ετέρου των βοηθών του µεταβή εις Προύσαν προς ρύθµισιν 
εκείθεν των µεταφορών του υλικού προς Μουδανιά, ενώ χρόνω εκ Μουδανιών εξηκολούθουν ανελλι-
πώς αι µεταφοραί προς Ραιδεστόν ατµοπλοϊκώς, µερίµνη της βάσεως Μουδανιών. 
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 και στην ρωµαίικη καρδιά σαν την ροµφαία µπαίνουν. 
 Το συζητούν οι άνθρωποι, τα πάντα τα ζυγίζουν   
 µα είναι τόσο δύσκολο και δεν αποφασίζουν, 
 εύκολα ή και δύσκολα να πάρουν αποφάσεις 
6720 αφού το βλέπεις έρχεται και όλα θα τα χάσεις, 
 ξεκρέµαστος θα αφεθείς στου τούρκου το λεπίδι 
 στα µπαϊράκια του ευθύς θα γίνεις το στολίδι. 
 Στο Πελλαδάρι έρχονται τα νέα, οι κινήσεις 
 οβίδες πέφτουν και βροντούν327 τι τώρα να ζυγίσεις 
 περνάει κόσµος, φαίνεται χλωµός και φοβισµένος 
 ταλαίπωρος ο άνθρωπος πολύ κυνηγηµένος,   
 δεν σταµατάει για νερό, ούτε φαγί να φάει 
 τα Μουδανιά, τη θάλασσα µε προσµονή ζητάει,   
 κακοτοπιές τους βρίσκουνε, εµπόδια συναντάνε 
6730 άτακτους τούρκους συναντούν π’ αλύπητα χτυπάνε, 
 κοπέλες ατιµάζουνε και άντρες πεταλώνουν 
 κλέβουνε ό,τι βρίσκουνε, στα δέντρα τους σταυρώνουν, 
 οι Τσέτες και οι χωρικοί το µίσος τους το βγάζουν 
 και ό,τι βρουν Ελληνικό αµέσως ατιµάζουν, 
 τώρα τους βγαίνει το κακό εσώψυχο που κρύβουν 
 υποταγµένοι στο ρωµιό ποτέ δεν θα ξεφύγουν, 
 γιατί είναι κατώτεροι, το νιώθουνε, το ξέρουν 
 έτσι αισθάνονται µικροί και όλο υποφέρουν. 

                                                 
327 Μάχαι εις τον υποτοµέα Κίου (22-23 Αυγούστου 1922). 
Η αποστολή του υποτοµέως συνίστατο εις την κατά βάθος κάλυψιν των κόµβων συγκοινωνιών Παζάρ-
κιοϊ, ∆ερβέν, Κίου (µετά του λιµένος) δι’ ισχυράς κατοχής του µεταξύ λίµνης Ασκανίας και κόλπου της 
Κίου εδάφους. Κυρία προσπάθεια δεξιά, ένθα έφερον αι από Νικαίας και Γιάλοβας αµαξιταί οδοί. Η 
ορεινή επί του Καρτάλ Ντάγ προς Γιάλοβαν διάβασις, έδει οποσδήποτε να κρατηθή, δι’ ενδεχοµένας 
προς Βορράν επιθετικάς επιχειρήσεις.  
Αι περί του εχθρού πληροφορίαι, συνωψίζοντο ως κάτωθι: 
Το Γ΄Σ.Σ. έµεινε µε την αντίληψιν ότι προ του υποτοµέως εξηκολούθει να ενεργεί το Τούρκικον Τάγµα 
της Γιάλοβας και οµάδες ατάκτων, ενώ αι εκ Κωνσταντινουπόλεως πληροφορίαι έφερον ισχυράς συ-
γκεντρώσεις εις Αδά Παζάρ και ότι ο εχθρός θ’ αναλάµβανε γενικήν επίθεσιν την 18ην Αυγούστου. 
Κατά την 22αν Αυγούστου, καθ’ ην το Γ΄ Σ.Σ. αντιµετώπιζε δια του Μικτού Αποσπάσµατος Ζήρα την 
Τουρκικήν περί το σιδηροδροµικόν σταθµόν Καράκιοϊ επίθεσιν, νέα τοιαύτη εις τον αριστερόν αυτού, 
τον υποτοµέα Κίου. 
Συν τοις άλλοις εκοινοποιείτο τη Μεραρχία και τω κάτωθι τηλεφώνηµα του ∆ιοικητικού του υποτοµέ-
ως προς το εν Κίω 55ον Σύνταγµα Πεζικού: «Εχθρός επιτεθείς την 6ην πρωινήν, χωρεί δια δύο φαλάγ-
γων προς κατάληψιν της οδού Γενήκιοϊ – ∆ερβέν – Κίου. Ανάγκη καταληφθή υψοδείκτης 957, ον θεωρώ 
κλείδα της τοποθεσίας».  
Από το βιβλίο: Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν, Τόµος έβδοµος, Το τέλος της εκστρατείας 
1922, έκδοση ΓΕΣ 1962 
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 Το Πελλαδάρι ολόγυρα µονάχα Τούρκους έχει 
6740 είν’ ορκισµένοι του εχθροί και πρέπει να προσέχει, 
 από την Κίο άσχηµα τώρα τα νέα φτάνουν328 
 στην Προύσα µπαίνουν πρόσφυγες τρέχουν και δεν προφτάνουν, 
 όλα ρευστά και φοβερά µε τρόµο γεµισµένα 
 κυλούν οι ώρες παγερά σ’ όνειρα γκρεµισµένα, 
 ανθρώπους στα χωράφια τους βρίσκουνε σκοτωµένους 
 τσέτες φονιάδες κι άτακτους στα αίµατα λουσµένους, 
 πόσο ν΄ αντέξει ο ρωµιός, στήριγµα που θα νιώσει 
 τον Τούρκο που τον κυνηγά µε αίµα θα πληρώσει, 
 πληροφορίες φθάνουνε ο κόσµος τα ‘χει χάσει 
6750 τι να κοιτάξει, προς τα πού, τι τάχα να προφτάσει, 
 οι δηµογέροντες κι αυτοί τα έχουν µπερδεµένα 
 µες στο µυαλό ανάκατα, οι σκέψεις στα χαµένα, 
 πώς να το πουν στον χωριανό το βιός να παρατήσει 
 τους τάφους των προγόνων τους εδώ να τους αφήσει, 
 τα σπίτια, τα υπάρχοντα, τους συγγενείς, τους φίλους 
 πώς να τ’ αφήσει όλ’ αυτά στους άπιστους τους σκύλους, 
 όλα αυτά π’ ανέστησε στα χρόνια της σκλαβιάς του 
 π’ απόκτησε σκορπίζοντας το αίµα της καρδιάς του, 
 πώς να αφήσει εκκλησιές, σχολεία να κλειδώσουν 
6760 χωράφια που κατάσπαρτα καρπούς τώρα θα δώσουν,  

                                                 
328 Την 07:00 της 23ης Αυγούστου 1922 περατωθείσης της οργανώσεως ισχυράς βάσεως πυρός, τη 
συµµετοχή ολοκλήρου πυροβολαρχίας επί των διδύµων λόφων, ήρξατο δι’ αυτής ο καταιγισµός των επί 
του υψοδείκτου 847 κατεχοµένων Τουρκικών θέσεων µε σύγχρονον, κατόπιν αιτήσεως, βολήν πυροβο-
λικού του αντιτορπιλικού «Πάνθηρ». Περί την 14:20, διλοχία επετέθη κατά των Τούρκων δια λόγχης. 
Τα Τουρκικά τµήµατα, δυνάµεως τάγµατος περίπου, αιφνιδιασθέντα ανετράπησαν και καταδιώχθησαν. 
Τριάκοντα πέντε νεκροί, πέντε βαρέως τραυµατίαι, άπαν το υγιειονοµικόν υλικόν και πέντε φόρτοι 
πυροµαχικών πυροβόλων εγκατελείφθησαν επί του πεδίου της µάχης υπό του εχθρού. Αι  απώλειαι του 
Ελληνικού τάγµατος ανήλθον εις δύο νεκρούς και δέκα πέντε τραυµατίας, εξ ών εις αξιωµατικός. 
Επειδή ο υποτοµεύς Κίου είχεν εξαιρετικήν σοβαρότητα δια την όλην άµυναν του µετώπου του Γ΄ Σ.Σ. 
(απειλή των συγκοινωνιών και της γραµµής υποχωρήσεως αυτού), το Γ΄ Σ.Σ. ήχθη εις την απόφασιν 
όπως ο υποτοµεύς ούτος ενισχυθή το ταχύτερον δια πεζικού και πυροβολικού. Προς τούτο ώρισεν το 
Μικτόν Απόσπασµα Ζήρα, (Ανεξάρτητον Τάγµα Φρουράς, ΙΙΙ/16 Τάγµα, ουλαµός ορειβατικού πυροβο-
λικού, ουλαµός Σκόντα 105). 
Ο τοµεύς Κίου (ΧΙ Μεραρχία) ακίνητος µέχρι της ηµέρας εκείνης, προπαρασκευάζετο ίνα εκτελέση 
κατά την νύκτα της 22ας προς 23ην το πρώτον προς τα οπίσω άλµα. Ο χριστιανικός πληθυσµός των 
εκκενωθεισών περιοχών είχε διοχετευθή προς Προύσαν και γενικώς δυτικώς. Ο όγκος του πλέον 
χρησίµου δια την µάχην υλικού είχεν εκκενωθή επίσης προς Προύσαν και Μουδανιά και µέρος τούτου 
είχεν αρχίσει να µεταφέρεται θαλασσίως εις Θράκην. 
Από το βιβλίο: Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν, Τόµος έβδοµος, Το τέλος της εκστρατείας 
1922, έκδοση ΓΕΣ 1962 
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 τα ζώα θα σκορπίσουνε οι Τούρκοι θα τ’ αρπάξουν 
 τα σπίτια, τις καλύβες τους θα κλέψουν και θα κάψουν, 
 γιατί θεέ µου το κακό κι αυτή η καταιγίδα 
 γιατί τώρα τους στέρησες την κάθε τους ελπίδα, 
 πως να σταθούνε τώρα εδώ, ποια πόδια να κρατήσουν 
 όλους αυτούς που στανικά θέλουν να τους θερίσουν, 
 άντε αδέλφια έφτασε η ώρα η µεγάλη 
 µέσα σ’ αυτόν τον κουρνιαχτό, µέσα σ’ αυτήν την ζάλη, 
 ν΄ αφήσετε τα σπίτια σας και τ΄ άγια χώµατά σας 
6770 το καθετί που φτιάξατε και όλα τα δικά σας. 
 Μεγάλο τ’ ανακάτεµα που γίνεται µπροστά τους 
 περνοδιαβαίνουν πρόσφυγες, δεν στέκονται σιµά τους, 
 Κεµάλ φωνάζουν κλαίγοντας οι τσέτες µας θερίζουν 
 µας σφάζουνε µας καίγουνε τα πόδια µας λυγίζουν, 
 φύγετε θα ‘ρθουν καταδώ, τίποτα δεν θα µείνει329 
 δεν θα αντέξετε εσείς να ζείτε στο καµίνι 

                                                 
329 Την 16:20 της 23ης Αυγούστου 1922, εξεδόθη ετέρα διαταγή έχουσα ούτω: 
«Γ΄ Σ.Σ. µετά των … [υπό τας]… διαταγάς του Στρατ. ∆ιοικητών Προύσης και Πανόρµου, συµπτυσσό-
µενων προς Προύσαν, να άρξηται επιβιβάσεως δια Κίου και Μουδανιώνπρος διάθεσιν αλλαχού. Προ-
σπαθήσατε … [εξασφαλίσητε] … Πάνορµον και χερσόνησον Κυζίκου όπως χρησιµοποιήσητε και ταύτας 
δι’ εγκατάλειψιν Μικράς Ασίας, εν περιπτώσει ισχυράς εχθρικής πιέσεως. Χατζηανέστης». 
Μετά την διαταγήν ταύτην ελήφθησαν υπό του Γ΄ Σ.Σ. σύντονα µέτρα προς εκκένωσιν άπαντος του εις 
Ακ Σου µεταφερθέντος υλικού εις Μουδανιά και εκείθεν προς την µεταφοράν τούτου εις Ραιδεστόν 
Θράκης, προς την οποίαν εξηκολούθουν ως γνωστόν από πολλών ήδη ηµερών, ενεργούµεναι αι µεταφο-
ραί. Η απόδοσις του λιµένος Κίου ήτο αναξία λόγου, ελλείψη καταλλήλου αποβάθρας. Τα υλικά εν γένει 
της Βάσεως Μουδανιών ανήρχοντο εις πολλάς χιλιάδας τόνων, ο δε συσσωρευθείς εκεί πληθυσµός 
ανήρχετο εις 40.000 περίπου µε πολλάς αποσκευάς. Επίσης η ποσότης των εν Προύση υλικών ήτο 
σηµαντική. Η εκκένωσις ήρξατο µε πυρετώδη κίνησιν πάντων των µεταφορικών µέσων. Ο σιδηρόδροµος 
Μουδανιών-Προύσης ήτο µικράς αποδόσεως, τεσσάρων µόνο συρµών ηµερησίως. Τα 300 µεγάλα φορ-
τηγά αυτοκίνητα ετέθησαν εν αδιαλείπτω κινήσει προς Μουδανιά. Εν πάση περιπτώσει το Γ΄ Σ.Σ. έ-
πραξεν ότι ήτο επιβεβληµένον και δυνατόν δια την πλήρη εκκένωσιν της Βάσεως Μουδανιών και των 
εγκαταλειπόµενων πόλεων. 
Κατά την 25ην Αυγούστου 1922 οι Τούρκοι επετέθησαν εφ’ ολοκλήρου του υποτοµέως δια σοβαρώς 
ενισχυµένων δυνάµεων και προσχωρήσαντες τη υποστηρίξει σφοδρώς βάλλοντος πυροβολικού, κατέ-
λαβον το νοτιοδυτικώς του υψοδείκτου 957 µικρόν αυχένα. 
Αντεπίθεσις ενεργηθείσα υπό του ΙΙ/47 Τάγµατος ανέτρεψε τους Τούρκους και ηνάγκασεν αυτούς να 
συµπτυχθώσιν µετά πολλών απωλειών εις την βάσιν εξορµήσεώς των. 
Τας πρωινάς ώρας της 26ης Αυγούστου 1922 ο εχθρός επετέθη και πάλιν εφ’ ολοκλήρου του µετώπου 
του υποτοµέως Κίου µε ενισχυµένας δυνάµεις, πλην ανεπιτυχώς. Κατά την διάρκειαν  της ηµέρας αφί-
κετο εις Κίον ο ουλαµός πυροβολικού Σκόντα των 105 του Αποσπάσµατος Ζήρα, όστις προωθηθείς 
ενετάχθη εις το δεξιόν του υποτοµέως. Επίσης ολοκληρώθη και η άφιξις του Ανεξάρτητου Τάγµατος 
Φρουράς του ιδίου αποσπάσµατος, προωθηθέντος περί τα 1500 µ. ανατολικώς του υψοδείκτου  957. 
Από το βιβλίο: Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν, Τόµος έβδοµος, Το τέλος της εκστρατείας 
1922, έκδοση ΓΕΣ 1962 
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 αυτό που στήσανε παντού οι Τούρκοι και χτυπάνε 
 και το χαµό του Έλληνα από παντού ζητάνε. 
 Περνούσανε κακόµοιροι µε πρόσωπα θλιµµένα 
6780 κρατώντας λίγα πράγµατα σε χέρια κρεµασµένα, 
 στα µάτια τους τα δάκρυα στερέψανε, δεν τρέχουν 
 στο θολωµένο τους µυαλό φαίνεται να κατέχουν 
 µονάχα ένα θέλω τους µονάχα µια πορεία 
 το δρόµο προς τη θάλασσα και προς την σωτηρία.   
  Πόλεµος γίνεται κοντά, κανόνια αντηχούνε 
 από την Κίο έρχονται βροντές που τις ακούνε, 
 στον κάµπο φαίνεται στρατός και φάλαγγες πηγαίνουν 
 σε όλα τα υψώµατα στρατιώτες ανεβαίνουν, 
 άτακτοι Τούρκοι τρέχουνε καβάλα στ’ άλογά τους 
6790 αρπάζουν ό,τι βρίσκουνε κι ό,τι βρεθεί µπροστά τους, 
 όλα τα Τούρκικα χωριά για γιάγµατα330 κινήσαν  
 κι όρθιο στην πορεία τους τίποτε δεν αφήσαν, 
 πυροβολούν τ΄ ανθρώπινα ποτάµια που κυλάνε 
 που τρέχουν ασταµάτητα και στις πλαγιές σκορπάνε, 
 στο δρόµο για τα Μουδανιά κλαίνε για το χαµό τους 
 για τον γνωστό ή άγνωστο τον ξένο ή δικό τους, 
 τον σταυρωµένο στην ελιά µ’ ορθάνοιχτα τα µάτια 
 µε την ψυχή στο στόµα τους, τα όνειρα κοµµάτια, 
 το κλάµα τους το δυνατό ή το βουβό, το δάκρυ 
6800 που τρέχει ασταµάτητα απ’ των µατιών την άκρη, 
 το βήµα τους το ασταθές, τα πόδια που τα σέρνουν 
 χωρίς φαγί, χωρίς ψωµί, µόνο κουράγιο παίρνουν 
 τι κι αν η δίψα τους λυγά τι κι αν βουνά περάσουν   
 είναι γλυκιά η προσµονή στη θάλασσα να φτάσουν. 
 Χτυπά η καµπάνα στο χωριό στης Παναγιάς τη χάρη 
 αρχίζει ο εσπερινός στ’ όµορφο Πελλαδάρι 
 Αγιά Τριάδα κι ο παπάς ψέλνει ένα τροπάρι 
 ευλογητός ει ο θεός κι ο ψάλτης σιγοντάρει, 
 κεριά ανάβουν οι πιστοί κάνουν την προσευχή τους 
 και µπρος στα εικονίσµατα ανοίγουν την ψυχή τους, 
6810 βόηθα θεέ του χριστιανούς, κουράγιο να γεµίσουν 
 τη λαίλαπα και το χαµό να αντιµετωπίσουν, 

                                                 
330  γιάγµα = αρπαγή, λεηλασία 
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 βόηθα και τους στρατιώτες µας ν’ αντέξουνε στις µάχες 
 στους δρόµους, και στους ποταµούς, στα ρέµατα, στις ράχες, 
 στην Κίο331 τώρα πολεµούν στον κάµπο οχυρωµένοι 
 στρατιώτες Ελληνόπουλα σ’ ορύγµατα κρυµµένοι 
 κρατώντας όπλο ή σπαθί ή κλείστρο πυροβόλου 
 σε λόχο ή σε σύνταγµα, σε µέρη του συνόλου, 
 µε όλη την προσπάθεια να προστατεύσουν τώρα 
6820 το τρίτο σώµα του στρατού που έφτασε στην ώρα, 
 από την Κίο νότια και προσπαθεί να φτάσει  
 µ’ ασφάλεια και σύνεση απ’ όπου κι αν περάσει, 
 στην Κίο ή στα Μουδανιά, λιµάνια της ελπίδας 
 που βόρεια τους οδηγούν, ρότες της Προποντίδας, 
 στη Ραιδεστό της Θράκης µας, τόπος λευτερωµένος 
 που θα δεχθεί τους πρόσφυγες, λαός κυνηγηµένος. 
 Στην εκκλησιά µαζεύονται οι άντρες µε βιασύνη 
 φιλούν τα εικονίσµατα και ο παπάς τους δίνει 
 αντίδωρο και κάθονται τριγύρω στα στασίδια 
6830 ανήσυχοι, στενάχωροι και µε σµιγµένα φρύδια, 
 κουβέντα δεν ακούγεται κι οι ψίθυροι κοµµένοι 
 τα πρόσωπά τους σκυθρωπά κι η διάθεση πεσµένη, 

                                                 
331  
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 είκοσι έξι ο Αύγουστος, ντάλα το καλοκαίρι 
 στο µανουάλι ο τζορµπατζής332 ανάβει τ’ αγιοκέρι, 
 γυρίζουν τον κοιτάζουνε, τα βλέµµατα θλιµµένα 
 όλα τριγύρω µοιάζουνε να είναι πεθαµένα, 
 στο Άγιο Βήµα στέκεται τα χέρια του ανοίγει 
 σφουγγίζει ένα δάκρυ του και τον καηµό του πνίγει, 
 σηκώνει το κεφάλι του τον κόσµο αντικρίζει 
6840 και µε τρεµάµενη φωνή να τους µιλά αρχίζει. 
 -Αγαπητοί µου χωριανοί, ρωµιοί µου πατριώτες 
 όλοι σας αντικρίσατε Έλληνες στρατιώτες 
 είδατ’ ανθρώπους να περνούν στα Μουδανιά να τρέχουν 
 του Τούρκου το κυνηγητό άλλο να µην αντέχουν, 
 δεν ήρθ’ ακόµα Τούρκικος στρατός σ’ αυτά τα µέρη 
 οι Τσέτες και οι χωρικοί µας έχουνε στο χέρι, 
 αυτοί µας κλέβουν, µας χτυπούν, αυτοί µας δυναστεύουν 
 αυτοί να αφανίσουνε το γένος µας γυρεύουν, 
 ‘µειναν οι στρατιώτες µας χωρίς βοήθεια µόνοι 
6850 αφού οι φίλοι σύµµαχοι αφήσαν το τιµόνι, 
 έτσι τώρα κινήσανε στη Θράκη µας να πάνε 
 ρωµιούς κι Αρµένους πρόσφυγες µαζί τους κουβαλάνε, 
 όλοι οι τόποι άδειασαν, ρωµιός δεν έχει µείνει 
 τα πάντα πίσω αφήνουνε στον Τούρκο, στο γιαγκίνι 
 άδειασε το Εσκή Σεχήρ, άδειασαν τα χωριά µας 
 όλοι µε λύπ’ αφήνουνε τ’ άγια χώµατά µας 
 σπίτια αφήνουνε και βιός, τίποτα δεν σηκώνουν 
 τάφους αφήνουν πίσω τους κι αυτά που τους πληγώνουν, 
 ‘π’ το Καλασάνι έφυγαν ‘π’ το Τεπετζίκι πάνε 
6860 Ντεµίρτεσι και το Σουσουρλούκ, πίσω ακολουθάνε, 
 ‘φυγαν απ’ την Πλατύανο, κι οι Ελιγµοί κινάνε 
 άλλοι πηγαίνουν Μουδανιά κι άλλοι στην Κίο πάνε, 
 µόνο εµείς εµείναµε, σας µάζεψα δω πέρα 
 όλοι ν’ αποφασίσουµε πως θα ‘ναι η άλλη µέρα, 
 θα κάτσουµε, θα φύγουµε, αποφασίστε τώρα 
 γιατί δεν έχουµε καιρό και έφτασε η ώρα. 
 Το λόγο πήρανε πολλοί, οι γνώµες τους συγκλίνουν 

                                                 
332  τζορµπατζής = πρόεδρος του χωριού. Την εποχή εκείνη πρόεδρος ήταν ο Γεώργιος Σφυρίδης ή 
Γκούγκουνας. 
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 σόγια333 και φίλοι που µιλούν, όλοι το ίδιο δίνουν, 
 δεν γίνεται να µείνουµε µονάχοι εδωπέρα 
6870 θα ζούµε µέσα στη σκλαβιά και µέσα στη φοβέρα, 
 δεν γίνεται καθηµερνά οι Τούρκοι να µας σφάζουν 
 τα όσια και ιερά να βρίζουν να πειράζουν, 
 σαν τους λαγούς µας κυνηγούν κρυφά µας τουφεκάνε 
 µας κόβουν την αναπνοή κι όλο µας κυνηγάνε, 
 κι αυτό το κάνουνε γιατί ποτέ τους δεν µας φτάνουν 
 είναι ξοπίσω συνεχώς και τρέχουν να προκάνουν. 
 Βγήκανε όµως µερικοί µε σύνεση και γνώση 

                                                 
333 Στο Πελλαδάρι υπήρχαν πάνω από 600 οικογένειες µε µεγάλα σόγια. Για παράδειγµα υπήρχαν πάνω 
από δέκα οικογένειες µε το επίθετο Ιωαννίδης (το ελληνικό επώνυµο Ιωαννίδης, που ετυµολογικά 
σηµαίνει «γιος του Ιωάννη»). Οι Τούρκοι φοροεισπράκτορες για να µπορούν να τους ξεχωρίζουν και 
φυσικά να εισπράττουν τους φόρους τους, τους αριθµούσαν και έτσι τους ξεχώριζαν. Το ίδιο βέβαια 
έκαναν και για άλλα επίθετα όταν τα είχαν περισσότερες από µία οικογένειες. Οι αριθµοί στα Τουρκικά 
είναι Sifir (0), bir (1), iki (2), üç (3), dört (4), beş (5), alti (6), yedi (7), sekiz (8), dokuz (9), και on 
(10). Ο ένατος Ιωαννίδης, ο ντοκούζ Γιάννης, κράτησε τον χαρακτηρισµό του από τους Τούρκους φο-
ροεισπράκτορες και έκανε το επίθετό του Ντοκουζγιάννης ή επί το Ελληνικότερο ∆οκουζγιάννης. ∆ο-
κουζγιανναίοι ήταν ο Μητροπολίτης Καισαρείας Ευστάθιος (Ευστράτιος Ιωαννίδης ή Ισιδώρου που 
µετονοµάσθηκε από την εκκλησία σε Ευστάθιο Κλεόβουλο, ο αδελφός του Νικόλαος και ο Κωνσταντίνος 
Κλεόβουλος (ο Νικόλαος και ο Κωνσταντίνος ζούσανε στην Οδησσό). Ένας άλλος Ντοκουζγιάννης, 
αδελφός ή πρώτος ξάδελφος των Ευστρατίου και Νικολάου ή του Κωνσταντίνου, ο Ευάγγελος, πήγε 
εσώγαµβρος στην Τρίγλεια όπου παντρεύτηκε νέα ονοµαζόµενη Μαρία. Γόνος του γάµου αυτού υπήρξε 
ο Τρύφων Ντοκουζγιάννης, ο µετονοµασθείς από τον δάσκαλό του σε Ευαγγελίδης (γιος του Ευαγγέλου) 
για αλλαγή του κακόηχου επιθέτου Ντοκουζγιάννης. Το όνοµα Τρύφων ή ήτανε πατρώνυµο της Μαρίας 
ή είχε σχέση µε τον νονό του, δεν έχει πάντως καµία σχέση µε τους Ιωαννίδηδες ή Ντοκουζγιανναίους. 
Σ’ αυτό ίσως συνηγορεί και το όνοµα Ιωάννης που έδωσε ο Τρύφων Ευαγγελίδης στο δεύτερο του γιο, 
που είναι και το πατρώνυµο των Ευστρατίου, Νικολάου  και πιθανώς του πατέρα του Ευαγγέλου, δηλα-
δή του παππού του. Ο αδελφός του Ευσταθίου Νικόλαος Ιωάννου ∆οκουζγιάννης (πήρε και αυτός το 
επίθετο Κλεόβουλος για να µη ξεχωρίζει από τον αδελφό του και να µην έχει το κακόηχο Ντοκουζγιάν-
νης) ήταν ευεργέτης του Πελαδαρίου δωρίζοντας στην εκκλησία της Θεοτόκου ένα ζευγάρι χρυσά στέ-
φανα (µήτρες) που σήµερα βρίσκονται στη Φούστανη Πέλλας, τα οποία φορούσαν σαν στέφανα γάµου 
στην εκκλησία οι νέοι όταν παντρεύονταν. Ευεργέτης του Πελαδαρίου ήταν επίσης και ο Κωνσταντίνος 
Κλεόβουλος-Ντοκουζγιάννης.  
Ο Τρύφων Ευαγγελίδης 1863-1941, (ο ίδιος δέχεται ότι ο πατέρας του είναι Πελλαδαρινός [Φιδαρλής ή 
Φιλαδαρλής όπως έλεγε] στα Μικρασιατικά Χρονικά 3, 1940, αναφέρει: Βραδύτερον  επισκευθείς αύ-
θις το Παλλαδάριον – πατρίδα του πατρός µου – επληροφορήθην…., και ο Ευστάθιος Κλεόβουλος εµός 
θείος, στο ίδιο τεύχος) υπήρξε µέγα τέκνο του Ελληνισµού και συνέγραψε περί τα 30 έργα γι’ αυτόν, 
διατελέσας και γυµνασιάρχης σε σχολεία της Ελλάδας. Επίσης Ντοκουζγιανναίοι (Ευάγγελος Ντοκουζ-
γιάννης και η γυναίκα του Μάλαµα µε τα έξη παιδιά τους (∆ηµήτριος, Γεώργιος, Σταύρος, Ευφρανσία, 
Ευστράτιος και Ελένη) υπήρχαν στην Φούστανη Πέλλας και στη Θεσσαλονίκη. Μερικοί από αυτούς άλ-
λαξαν το επίθετό τους σε Ιωαννίδης. Στη Φούστανη έφτασαν τέσσερις οικογένειες µε το επίθετο Ιωαν-
νίδης, δύο Ντοκουζγιάννης και στη Θεσσαλονίκη µία Ιωαννίδης (ο παπαΝικόλαος Ιωαννίδης, εφηµέριος 
της Παναγίας των Χαλκέων και ο γιός του Πανάρετος Ιωαννίδης γνωστός καρδιολόγος της Θεσσαλο-
νίκης). ∆εν γνωρίζω αν υπάρχουν και άλλες Πελλαδαρινές οικογένειες µε το επίθετο Ιωαννίδης ή 
Ντοκουζγιάννης ανά τον κόσµο. 
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 κι είπαν να µείνουν στο χωριό και ο θεός ας δώσει 
 τη δύναµη, τη σύνεση και όλο το κουράγιο 
6880 τον Τούρκο να αντέξουµε µε οδηγό τον άγιο, 
 να µείνουνε µε τους δικούς που είναι πεθαµένοι 
 που για αιώνες κείτονται τους τάφους τους θαµµένοι, 
 όλη την ιστορία µας απ’ τα αρχαία χρόνια 
 να την κρατήσουνε νωπή, τι θα ‘ναι καταφρόνια,  
 να µας φορτώσουνε µετά το φόβο τη δειλία 
 που φύγαµε κι αφήσαµε τα σπίτια τα σχολεία. 
 Το λόγο πήρ’ ο πρόεδρος µε µια φωνή σπασµένη 
 να κόβεται από λυγµούς και µε µατιά θλιµµένη: 
 -Ακούστε φίλοι κι αδελφοί, ακούστε χωριανοί µου   
6890 και ‘γω εδώ µεγάλωσα, εδώ ‘ναι η ζωή µου 
 εδώ επήγα στο σχολειό, βαφτίστηκα ‘δω πέρα 
 εδώ του Τούρκου έζησα την πίκρα, τη φοβέρα, 
 λούστηκα και ξεδίψασα µε το νερό της Γέννας  
 στο κάστρο µας κρυβόµουνα, δεν µ’ εύρισκε κανένας, 
 στον Αη Γιώργη άναβα κεριά στα µανουάλια 
 κι απ’ το χωράφι έφερνα δεµάτια τα φουρκάλια,334 
 εδώ πρωτοτραγούδησα καντάδες και τραγούδια 
 και στόλιζα στους Μάηδες την πόρτα µε λουλούδια, 
 σε όλα τα ξωκλήσια µας έστρωνα τις αυλές τους 
6900 κι έπερν’ απ’ τους µεγάλους µας τα δώρα, τις ευχές τους, 
 εδώ είπα τα κάλαντα κι οι τσέπες µου γιοµίζαν 
 σύκα ξερά και λεµπλεµπιά335 που όλοι µε δωρίζαν, 
 εδώ πρωτοφτερούγισε η σκέψη κι η καρδιά µου 
 και µ’ έκαναν να τραγουδώ τα πρώτα όνειρά µου, 
 εδώ πρωτοπερπάτησα στους δρόµους, στα σοκάκια 
 κι έτρεχα και κρυβόµουνα πίσω από πορτάκια, 
 κρυφτό, σαµάρα336 έπαιζα και κόβαµε τα άνθη 
 στην Παναγιά παντρεύτηκα και πήρα τη Χρυσάνθη, 
 θαµµένους έχω και εγώ και µάνα και πατέρα 
6910 παππούδες, γιάγιους κι αδελφούς, όλοι τους εδωπέρα, 
 εδώ θα τους αφήσουµε, εδώ που ‘ναι θαµµένοι 

                                                 
334  φουρκάλι = φυτό που µοιάζει µε καλαµπόκι µε τις κορυφές του οποίου φτιάχνανε σκούπες 
335  λεµπλεµπιά και λεµπλεµπούδες = στραγάλια 
336  σαµάρα = η µακρυνή γαϊδούρα 
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 τους έχουµε µες στην καρδιά, δεν είναι ξεχασµένοι, 
 εδώ να µείνουµε αδελφοί δεν γίνεται δεν στέργει337  
 µε τον σφαγέα µας µαζί να ζήσουµε δεν στρέγει,338 
 χρόνια µας κυνηγούσανε και χρόνια µας σκοτώνουν 
 χωρίς να τους πειράζουµε τη ζήση µας µατώνουν, 
 σκεφτείτε τι θα γίνει αυτός που µείνει και δε φύγει 
 τώρα που ήρθε ο στρατός και νιώσανε πιο λίγοι, 
 τώρα που νιώσανε κι αυτοί τη ρωµιοσύνη επάνω 
6920 τη δύναµη του Έλληνα λιγάκι παραπάνω, 
 πως θα σταθείτε δίπλα τους σαν γάτα µε τον σκύλο  
 στη φύση είν’ αδύνατο να ‘χεις τον Τούρκο φίλο, 
 κι αν κάποιος έχει διδαχτεί του Έλληνα τη φύση 
 θα βγει  ο τσέτης δίπλα του και θα τον πελεκήσει, 
 θα γίνει ένα µε αυτούς µε φόβο ή δειλία 
 και θα σου κάψει εκκλησιές, ξωκλήσια και σχολεία, 
 αδέλφια πάρτε απόφαση ότι έχουµε τελειώσει 
 όλοι ας ικετέψουµε τον άγιο να δώσει 
 δύναµη στα πνευµόνια µας, καθάριο στο µυαλό µας, 
6930 σφουγγίστε τώρα δάκρυα και δείτε το καλό µας, 
 αντέστε προς τα σπίτια σας κι ετοιµαστείτε όλοι 
 να φύγουµε πρωί-πρωί πριν έρθουν οι διαβόλοι, 
 ό,τι µπορούν τα χέρια σας αυτό µόνο κρατείστε 
 τα ζώα από τα παχνιά ελεύθερα αφήστε 
 ειδοποιείστε γείτονες, τους φίλους σας, τα σόγια 
 πρωί-πρωί να φύγουµε, άστε τα µοιρολόγια, 
 και στην Αγιά Τριάδα µας όλοι να µαζευτούµε 
 το δρόµο µας να πάρουµε στα Μουδανιά να βγούµε, 
 στις πλάτες θα ‘ναι ο στρατός, ασφάλεια θα δίνει 
6940 πάρτε νερό να έχουµε τη δίψα να µας σβήνει, 
 άντε λοιπόν στα σπίτια µας όλοι να ‘τοιµαστούµε 
 και το ξηµέρωµα σαν ‘ρθει εδώ να µαζευτούµε, 
 για σήµερα ο Αύγουστος έχει είκοσι έξι 
 και αύρι είκοσι εφτά η µέρα που θα φέξει. 
 Βγήκανε και κινήσανε στους δρόµους περπατάνε 
 κουράγιο από τον θεό όλοι κρυφά ζητάνε, 

                                                 
337  στέργω = ανέχοµαι, αντέχω, υποµένω, υποφέρω αλλά και αγαπώ, αισθάνοµαι στοργή 
338  στρέγω και στρέω = ταιριάζω, αρµόζω, συγκατατίθεµαι 
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 στο ιερό µέν’ ο παπάς τα ιερά κοιτάζει 
 ποτήρι κι εξαπτέρυγα µε µια βρανιά339 σκεπάζει 
 τυλίγει το ευαγγέλιο, τις µήτρες σ’ άλλη άκρη 
6950 µε ένα µεγάλο ύφασµα τα δένει και το δάκρυ 
 αργά κυλά στα µάγουλα το πρόσωπό του σκάβει 
 και ο Νικόλας ο παπάς φουντώνει και ανάβει, 
 σκύβει µπρος στο εικόνισµα, τα χέρια του σηκώνει 
 και µε παράπονο βαρύ το βλέµµα του υψώνει: 
 -Γιατί θεέ µου το κακό ήρθε στο Πελλαδάρι 
 τι κάναµε και χάσαµε της Παναγιάς τη χάρη, 
 χιλιάδες χρόνια είµαστε στον τόπο ριζωµένοι 
 παιδιά αυτής εδώ της γης, από αυτήν φτιαγµένοι, 
 γιατί πρέπει να φύγουµε και πόσοι θα χαθούµε 
6960 µέχρι να βρούµε άλλη γη που αύριο θα ζούµε, 
 γιατί θεέ µου έστειλες δοκιµασία τόση 
 γιατί ο λαός σου ο πιστός µε αίµα να πληρώσει, 
 τρεις εκκλησιές340 αφήνουµε εδώ στο Πελλαδάρι 
 τρεις εκκλησιές που κτίσαµε για τη δική σου χάρη, 
 θέλεις να τις αφήσουµε στον Τούρκο αµανάτι 
 τζαµιά θα γίνουν αύριο για του Ισλάµ το µάτι, 
 Θεέ θα µαγαρίσουνε τους οίκους σου, τα θεία  
 αχούρια θα τους κάνουνε, στάβλους και καφενεία 
 πώς να αντέξουµε θεέ τέτοια δοκιµασία 
6970 γιατί να φύγουµ’ από δω απ’ τη Μικρά Ασία; 
 Στο θέληµά σου τώρα ‘µείς πρέπει να υπακούµε 
 και στη δική σου απόφαση το δρόµο µας τραβούµε, 
 µεγάλη ‘ναι η χάρη σου, µεγάλο τ’ όνοµά σου  
 µ’ αυτή σου την απόφαση θα ζήσουν τα παιδιά σου. 
 Σκύβει φιλά τ’ εικόνισµα και κάνει το σταυρό του 
 και µε πολύ βαριά καρδιά κινά στο σπιτικό του, 
 τα βήµατά του ασταθή πάνω στο καλντερίµι 
 σιγά-σιγά µα σίγουρα και µέσ’ από τη ρύµη,341 

                                                 
339  βρανιά = κουρελού 
340  Η εκκλησία του Ταξιάρχη ήταν η παλαιότερη και είχε κτισθεί το 535 (ιερέας ο Θεόδωρος Καλλιο-
ντζής, απεβίωσε µε την προσφυγιά στη Θεσσαλονίκη), η εκκλησία της Θεοτόκου το 1777 (ιερέας ο 
Χρήστος Παπαδόπουλος µετέπειτα ιερέας στον Άγιο Γεώργιο Φούστανης) και η εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας το 1918 (ιερέας ο Νικόλαος Ιωαννίδης, µετέπειτα ιερέας στην Παναγία Χαλκέων στη Θεσσα-
λονίκη). 
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 τον φέρνουνε στη γειτονιά στην πόρτα τη δική του 
6980 µε µια λαχτάρα στην καρδιά και πόνο στην ψυχή του, 
 σ’ όλο το δρόµο η σιωπή, τα σπίτια ησυχάζουν 
 µονάχα πυροβολισµοί και κανονιές τροµάζουν, 
 π’ ακούγονται να έρχονται από της Κιός τα µέρη 
 κι από τον κάµπο µακριά, Προυσιώτικο χαµπέρι, 
 το Πελλαδάρι ήσυχο στο βράδυ που κυλάει342 
 σαν µελλοθάνατου αυγή το τέλος καρτεράει, 
 στη σιγαλιά ο στεναγµός ανατριχίλες βγάζει 
 κι ο ψίθυρος σαν µια φωνή απόκοσµος τροµάζει, 
 µια φλόγα από γαζερό343 τη νύχτα τη φωτίζει 
6990 όλα τριγύρω έρηµα κανένας δεν γυρίζει, 
 όλες οι πόρτες κλείσανε, σφιχτά αµπαρωµένες 
 µοιάζουν µε κείνες τις γριές που στέκουνε θλιµµένες 
 και κλαίνε για τα νιάτα τους που έφυγαν και πάνε 
 που χάθηκαν µες στη ζωή και πίσω δεν γυρνάνε, 
 σαν τα κεριά που λιώσανε και χάθηκε το φως τους  
 κι ήρθε το σκότος το βαθύ και σκόρπισε το βιός τους, 
 τριγύρω όλα σιωπηλά, οι ήχοι ‘ναι πνιγµένοι 
 θλιµµένο ‘ναι το αύριο και η αυγή θλιµµένη, 
 µες στο κατακαλόκαιρο π’ η ζέστη πάνω πάει344 

                                                                                                                         
341  ρύµη = στενή οδός,  στενωπός, σοκάκι, επίθεση στρατιωτών, αλληλουχία λέξεων 
342  

 
Ο παπά Νικόλας Ιωαννίδης, εφηµέριος της Παναγίας Χαλκέων και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Φούστανης  Πέλλας, Γεώργιος Σφυρίδης µε τις µήτρες-στέφανα που µεταφέρανε από το Πελλα-
δάρι φωτογραφούµενοι το 1927 µπροστά στην εκκλησία της Παναγίας Χαλκέων. Πάνω στα στέ-
φανα χάραξαν την ηµεροµηνία 28 Αυγούστου 1922 που θυµίζει τη φυγή τους από το Πελλαδάρι. 

343  γαζερό = µεταλλικό φανάρι πετρελαίου µε φυτίλι χωρίς γυαλί 
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7000 τζιτζίκι δεν ακούγεται και µύγα δεν πετάει, 
 σωπάσανε θαρρείς κι αυτά κι όλα ακολουθάνε 
 το δρόµο µίας άθελης φυγής και µαρτυράνε, 
 άδειασµα και ερήµωση ενός χωριού Ελλήνων 
 σε πείσµα που στεκότανε κι ενάντια εκείνων 
 που κάνανε προσπάθειες να το εξαφανίσουν 
 να µην αφήσουν τους ρωµιούς ήσυχους για να ζήσουν, 
 στον τόπο όπου ρίζωσαν µπροστά από αιώνες 
 εδώ όπου γεννήθηκαν και στήσανε κολόνες 
 ναών αρχαίων ιερών, µοναστηριών και κάστρων 
7010 αναλαµπών στους ουρανούς κι αγκάλιασµα των άστρων, 
 πόλεις κτιστήκαν κι οικισµοί, πολιτισµός ανθρώπων 
 έλαµψε, µεταδόθηκε, φως και δαυλός των τρόπων 
 που έτσι έφτιαξαν σχολειά την τέχνη ν’ αναστήσουν 
 και την αγάπη στην καρδιά για πάντα να κρατήσουν. 
 Και να απ’ την ανατολή το πρώτο φως προβάλει 
 κλείνετ’ η νύχτα γρήγορα στης µέρας το τσουβάλι, 
 κινείται ο κόσµος γρήγορα στους δρόµους στα σοκάκια 
 σ’ ένα ζεµπίλι κλείσανε όνειρα και φαρµάκια, 
 και το κρατούν στο χέρι τους δεµένο στο κορµί τους 
7020 πολύτιµο, µοναδικό, ραµµένο στην ψυχή τους, 
 άλλος φορτώνει πράγµατα σε µπόγους τυλιγµένα 

                                                                                                                         
344 Την 16:20 της 25ης Αυγούστου περιήλθεν εις το Γ΄ Σ.Σ. η κάτωθι διαταγή της Στρατιάς: «Σώµα 
Στρατού να επιβιβασθή άνευ ετέρας διαταγής των εις Μουδανιά και Κίον ευρισκοµένων πλοίων, αποβι-
βαζόµενον εις Ραιδεστόν. Εν περιπτώσει ισχυράς εχθρικής πιέσεως, καθιστώσης αδύνατον επιβίβασιν 
άνω λιµένας, κατευθυνθείτε Πάνορµον εν απολύτω δε ανάγκη εις Κυζικικήν χερσόνησον προς επιβίβα-
σιν εκεί. Πολυµενάκος». 
Το Γ΄ Σ.Σ. εξέδωκε την 18:00 της 26ης Αυγούστου προς τας υπ’ αυτό µεραρχίας διαταγήν προς συνέ-
χισιν της συµπτήξεως προς την κατεύθυνσιν Πανόρµου και Αρτάκης, ακυρούν ούτω προγενεστέραν 
τοιαύτην, ήτις ώριζεν τα Μουδανιά και την Κίον ως λιµένας επιβιβάσεως. Τα κύρια σηµεία της διαταγής 
αποχωρήσεως, είχον ως κάτωθι: 
-Το Σώµα Στρατού θα συνεχίση κατά την 27ην προς 28ην Αυγούστου την προς δυσµάς κίνησίν του. Κα-
ταληπτέα γραµµή: υψώµατα βορείως Κίου – υψώµατα περί το Καρσάκ – υψώµατα Χαµηδιέ – Αβδατζίκ – 
υψώµατα Καλασάν – υψώµατα περί την Προύσαν, Σ.∆. του Σώµατος Στρατού παρά την γέφυραν του 
ποταµού αµέσως δυτικώς Προύσης. 
Το Σώµα Στρατού, υπολογίσαν τον χρόνον, ον ηδύνατο εισέτι να διαθέση καλύπτον τον λιµένα των 
Μουδανιών, διέταξεν ίνα η φόρτωσις των πλοίων και αποστολή εις Ραιδεστόν του µάλλον πολύτιµου 
υλικού, ως και η εκκένωσις εν γένει, περατωθή µέχρι της εσπέρας της 29ης Αυγούστου. 
Η 27η Αυγούστου 1922 εξηµέρωσε εις τον υποτοµέα Κίου µε την σχετικήν ύφεσιν εις την έντονον πίε-
σιν του εχθρού, εν τούτοις η µάχη συνετηρήθη εφ’ όλου του µετώπου και δι’ όλης της ηµέρας. 
Από το βιβλίο: Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν, Τόµος έβδοµος, Το τέλος της εκστρατείας 
1922, έκδοση ΓΕΣ 1962 
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 ρούχα τα περισσότερα, ανάγκης µαζεµένα, 
 για να σπεπάσουνε παιδιά στις νύχτες µην κρυώνουν 
 τι είν’ ο δρόµος τους µακρύς και γύρ’ όλα µατώνουν. 
 Σιγά-σιγά αφήνουνε τα σπίτια, τη ζωή τους 
 χωρίς φωνές, χωρίς λυγµούς και µόνο η ψυχή τους 
 αιµορραγεί κι ο πόνος της βουβός βαθιά πονάει 
 µε τρόπο ανυπόφορο σαν κάτι να χρωστάει, 
 είκοσι επτά του Αύγουστου µια Κυριακή ηµέρα 
7030 φεύγει ο κόσµος µακριά, φεύγει ο κόσµος πέρα, 
 δεν µπαίνει µες στην εκκλησιά ν’ ακούσει τον παπά του 
 λοξοδροµεί, δεν στέκεται και φεύγει µακριά του, 
 ποτάµι γίνεται βουβό που µε ορµή φουσκώνει 
 συµπαρασύρει το χωριό και πιο πολύ απλώνει, 
 χιλιάδες άνθρωποι µαζί στα βήµατα του πάνε 
 στο δρόµο προς τους Ελιγµούς και έτσι προχωράνε. 
 Άντρες, γυναίκες και παιδιά, βήµατα µπερδεµένα 
 ανάκατοι µε ζωντανά, µε πρόσωπα θλιµµένα, 
 χωρίς φωνές, µε µια ψυχή, τα µάτια βουρκωµένα 
7040 δίχως τουφέκια και σπαθιά, κορµιά µόνο στηµένα, 
 ξεχύνονται και προχωρούν σε δρόµο σωτηρίας 
 αθώα θύµατα οργής και τούρκικης µανίας, 
 τώρα αρχίζει ο Γολγοθάς και ο σταυρός που φέρουν 
 πληγώνει χέρια και κορµιά και όλοι υποφέρουν. 
 Τσέτες χτυπούν και χωρικοί από τα γύρω µέρη 
 αρπάζουν ό,τι βρίσκουνε κι ό,τ’ ο καθένας φέρει, 
 οι χθεσινοί τους γείτονες, τα τούρκικα τσακάλια    
 άρπαγες ‘γιναν άγριοι, κακόµορφα καρτάλια,345 
 ζητούν παράδες και χρυσό, ασήµια και στολίδια  
7050 το φέρσιµο ‘ναι βάρβαρο, δεν κάνουνε παιχνίδια, 
 πάνω σε άλογα ορµούν, χτυπάνε και αρπάζουν 
 και όποιος αντιστέκεται στο γόνατο τον σφάζουν, 
 στο δρόµο τούτης της φυγής νέοι πολλοί χαθήκαν346  

                                                 
345  καρτάλι (το) (τ) = γύπας, όρνιο, αετός, αρπακτικό πουλί 
346  Οι θυσίες του Παλλαδαρίου στο βωµό της Ελληνικής πατρίδας σε όλη τη διάρκεια του Μικρασιατι-
κού αγώνα ήταν αµέτρητες. Και σαν να µη έφτανε η απώλεια 200 και πλέον νέων, οι οποίοι σκοτώθηκαν 
στην στράτευσή τους από τον Τουρκικό στρατό µετά το 1914, σκοτώθηκαν, κατακρεουργήθηκαν, πετα-
λώθηκαν, σταυρώθηκαν αρκετοί στην πορεία φυγής από το Παλλαδάρι στα Μουδανιά και στην παραλία 
των Μουδανιών. Οι δολοφονίες αυτές έγιναν από τσέτες αντάρτες αλλά και από Τούρκους πολίτες που 
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 κρεµάστηκαν, σταυρώθηκαν κι άλλοι πεταλωθήκαν 
 στ’ αντίκρισµα της σταύρωσης κόβονται τα ποδάρια 
 δεν βγαίνουν δάκρυα ή λυγµοί γι αυτά τα παλικάρια, 
 µάνες, γυναίκες κι αδελφές τον ουρανό κοιτάνε 
 γι αυτά τα µαύρα τέρατα συγχώρεση ζητάνε, 
 δώστους θεέ µας σύνεση το λογικό να βρούνε  
7060 το µίσος, την απανθρωπιά, να την απαρνηθούνε, 
 δώστους αγάπη στην καρδιά, τον διπλανό να νιώσουν 
 ν’ απλώσουνε τα χέρια τους βοήθεια να δώσουν, 
 γραικός δεν τους επείραξε, το µίσος πούθε βγαίνει 
 σταλάζουν δηλητήριο, λυσσάνε, τι συµβαίνει, 
 αγρίεψαν και θέλουνε το γείτονα να σφάξουν 
 και κάθε τι Ελληνικό να κάψουν να πειράξουν. 
 Αργά µε πόνο και οργή ο κόσµος προχωράει 
 στο δρόµο για τους Ελιγµούς ποτάµι τώρα πάει, 
 γύρω στρατός Ελληνικός347 δεν είναι οχυρωµένος 

                                                                                                                         
διέµεναν στα γύρω από το Παλλαδάρι χωριά και πόλεις. Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι αρκετοί Παλ-
λαδαρινοί που έµεναν εκτός Παλλαδαρίου, Προύσα, Ντεµίρντεσι, Πλατύανος κλπ. έφυγαν από την 
Τουρκία πολύ αργότερα (∆ηµητράκος από Προύσα) και µε αρκετές απώλειες. 
Μεταξύ των φονευθέντων ήταν: Αδελφοί Γεώργιος και Σταύρος Βουδούρη. Ο ένας πεταλώθηκε και ο 
άλλος διαµελίσθηκε µε οικτρό τρόπο. Την ίδια τύχη είχαν και οι αδελφοί Ιωάννης και Κωνσταντίνος 
Σγουρή. Ο Γρηγόριος Μαντζανούδης, ο Παναγής Ρήγας, ο ∆ηµήτριος Ρήγας, ο Κ. Ανεστούδης, ο Σ. 
Κυριάκος, ο Αναστάσιος Αλαγλής, ο Χ. Ουζούνης, ο Φώτιος Παπαχρήστου, ο Σταύρος Μαυροµάτης, ο 
∆. ∆ιαµαντής, ο Σ. Μανδάς, ο Χ. Χασιώτης, και ο ∆ηµήτριος Μουµτζής πεταλώθηκαν και σταυρώθηκαν 
σε δέντρα. 
Ο ∆ηµητράκος Συµεών χάθηκε στην εξορία στο Ερζερούµ µαζί µε πολλούς άλλους. 
Η Ελισάβετ Χατζηδηµητρίου µε την κόρη της, η Βασιλική ∆ηµ. Παπαδοπούλου µε την κόρη της Ευστρα-
τία, η Ελένη Κουφούδη µε το µωρό της, η Νυφοδώρα Κιτσέλη, η Ελένη Κοντίδου και η Περιστέρα Σελα-
χλή ρίχθηκαν και πνίγηκαν στη θάλασσα, τις ώρες της καρτερίας, για να µην ατιµασθούν. 
347 Κίνηση του 16ον Συντάγµατος Πεζικού από την Κίο στη Ραιδεστό 

26-8-22

Το Απόσπασµα Ζήρα ωλοκλήρωσε την συγκέντρωσίν του εις Κίον. Τάγµα του αποσπάσµα-
τος (περιλαµβάνον τµήµατα των 16ου και 55ου Σ.Π.), µετά του Ανεξαρτήτου Τάγµατος 
Φρουράς, εκινήθησαν εις Ισλάµ Σέλους, προς ενίσχυσιν της ΧΙ Μεραρχίας, επιστρέψαντα 
περί το µεσονύχτιον της εποµένης. 

27-8-22 Τάγµα του Συντάγµατος, αντικατέστησε το εις το αριστερόν του υποτοµέως Κίου ΙΙΙ/55 
Τάγµα. 

28-8-22

Το Ι/16 κατείχε το βορειότερον τµήµα της προκαλυπτικής γραµµής ανατολικώς Προύσης. 
Εκ των εις υποτοµέα Κίου τµηµάτων, το µεν ΙΙΙ/16 προωθήθη επί των υψοδ. 810 και 
847, το δε ΙΙ/16 παρέµεινεν εις Κίον. Ανατραπέντος του ΙΙΙ/16 τας θέσεις τούτου ανα-
κατέλαβε το Ανεξάρτητον Τάγµα Φρουράς, αποκρούσαν τρεις λυσώδεις Τουρκικάς επιθέ-
σεις πέντε περίπου ταγµάτων, µετά πυροβολικού. Επελθόντος του σκότους ήρξατο η σύ-
µπτυξίς των προς τα αµέσως Ν. ∆ερβέν υψώµατα, εκείθεν δε η κίνησις των προς Κίον-
Παλλαδάριον. 
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7070 από την Κιό ακούγεται, στην Προύσα ‘ναι στηµένος 
 στο δρόµο προς τους Ελιγµούς η θάλασσα προβάλλει 
 γαλαζοπράσινη θεά χαϊδεύει τ’ ακρογιάλι, 
 δέκα η ώρα το πρωί κι ο ήλιος στο κεφάλι 
 ζεσταίνει όλο το κορµί και φέρνει µία ζάλη, 
 φτάνουν στην άκρη του χωριού, Τούρκοι τους αναµένουν 
 όλ’ οι ρωµιοί εφύγανε αλλού τους περιµένουν 
 τους βλέπει µ΄ έχθρα η Τουρκιά348 ούτε νερό τους δίνει 
 µόνη τους έννοια ο ρωµιός να φύγει να µη µείνει, 
 άγρια βλέµµατα παντού, λυµένο το ζωνάρι 
7080 έτοιµοι για να σφάξουνε το όµορφο κριάρι, 
 παιρνούν οι Πελλαδαρνοί, τον φόβο τους τον κρύβουν 
 µες από τόπους δύσβατους τον δρόµο τους ανοίγουν, 
 αφήνουν πίσω Ελιγµούς, το τούρκικο το µίσος 
 στα µάτια τα µοβόρικα κι αγέρας πελαγίσιος, 
 φυσά τώρα στα πρόσωπα, τα δάκρυα στεγνώνει 
 κι αµέτρητη υποµονή σ΄ όλους ξαναφορτώνει,  
 ν’ αντέξουν το κυνηγητό, ν’ αντέξουν τον χασάπη 
 αυτόν όπου διέγραψε µια λέξη: την αγάπη, 
 κι αντί γι’ αυτήν τώρα σκορπά παντού το φονικό του 
7090 µονάχα έτσι το µπορεί να γίνει το δικό του, 
 να πάει έτσι πιο ψηλά, απ’ το ρωµιό πιο πάνω 

                                                                                                                         

29-8-22

Εν προφυλακαίς ανατολικώς Παλλαδαρίου. Το ΙΙ/16 Τάγµα αριστερά, το ΙΙΙ/16 δεξιά, 
επί του Φίλαδαρ Ντάγ . Το Ι/16 υπό την Χ Μεραρχίαν, περί τα 4 χλµ. ∆υτικώς Κωνστα-
ντινάτου. Το Σύνταγµα (µείον Ι/16 Τάγµα), αποσυρθέν των επί του Φίλαδαρ Ντάγ θέσεών 
του και δι’ ορεινών δροµολογίων νοτίως Νεοχωρίου-Μουδανιών-Τρίγλιας_∆ιασκελί κινη-
θέν, αφίκοντο περί την 09:00 της 311ης Αυγούστου εις Μιχαλίτσι. 

30-8-22
Το Ι/16 εν σταθµεύσει παρά την διχάλωσιν των οδών Προύσης-Μουδανιών, βορείως 
Αρτυνίας λίµνης. Το Απόσπασµα Ζήρα κινηθέν δια Νεοχωρίου προς Μουδανιά, αφίκετο 
εις ∆ιασκελί, ένθα και εστάθµευσεν 

31-8-22 Το Απόσπασµα Ζήρα (µείον Ι/16) αφίκετο εις Μιχαλίτσι. Το Ι/16 εν σταθµεύσει περί το 
Σαχίνκιοϊ. 

1-9-22 

Το Ι/16 Τάγµα κατέλαβε το άκρον δεξιόν της υπό της Χ Μεραρχίας καταληφθείσης γραµ-
µής: Καρά Ντάγ-αµαξιτή οδός προς Πάνορµον (υψώµατα Καδήκιοϊ). Εκείθεν κινηθέν κατά 
την αυτήν, εστάθµευσε κατά τας εσπερινάς ώρας εις σιδηρ. Σταθµόν Σιγιρτζίκ. Το υπό-
λοιπον Σύνταγµα δια Τσαούσκιοϊ-Γιοκµέν Τσιφλίκ κινηθέν, αφίκετο την εποµένην εις Πά-
νορµον ένθα επιβιβασθέν ατµοπλοίων µετεφέρθη εις Ραιδεστόν. 

Από το βιβλίο: Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν, Τόµος έβδοµος, Το τέλος της εκστρατείας 
1922, έκδοση ΓΕΣ 1962 
348  Στους Ελιγµούς ζούσαν περίπου 1400 κάτοικοι από τα οποίους οι 300 ήταν Τούρκοι. Ο Ελληνικός 
πληθυσµός έφυγε µαζί µε τους Παλλαδαρινούς από το λιµάνι των Μουδανιών. Οι Τούρκοι κάτοικοι 
βοήθησαν τους άτακτους τσέτες και χτυπήσανε το Ελληνικό στοιχείο πολλές φορές. 
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 στον σβέρκο του να ανεβεί κι ακόµη παραπάνω, 
 µ’ αγροίκος εγεννήθηκε κι αγροίκος θα πεθάνει 
 του Έλληνα την προκοπή µε τίποτα δεν φτάνει. 
 Βουβό ποτάµι λύπησης κυλά προς το Νιχώρι 
 σε κακοτράχαλη ακτή, περπάτηµα µε ζόρι, 
 πάει να βρει τη διαφυγή, τη γη αυτή ν’ αφήσει 
 τις σφαίρες δίπλα ν’ αψηφά, κανείς δεν θα γυρίσει, 
 να δει το Πελλαδάρι τους που πίσω µένει τώρα 
7100 στητό κοντά στο κάστρο τους, χαµένο µες στην µπόρα, 
 βουβό, βαρύ και µοναχό στον τόπο του στηµένο 
 έχ’ αποµείνει το χωριό, νεκρό και στοιχειωµένο, 
 τρεις ώρες επεράσανε που έφυγε ο κόσµος 
 µυρίζει ο βασιλικός, µυρίζει και ο δυόσµος, 
 πετούν χορτάρια στο δροµί από το αεράκι 
 ανοιγοκλείνει πιο εκεί ένα µικρό πορτάκι, 
 οι κανονιές που αντηχούν είναι πολύ µακριά του 
 και στρατιώτης Έλληνας δεν φαίνεται κοντά του. 
 Μα να από τα νότια σ’ άλογα ‘νεβασµένοι 
7110 έρχοντ’ ανθρώποι βλοσυροί προσεκτικά πιασµένοι, 
 µπαίνουνε µέσα στο χωριό, σκορπίζουν στα σοκάκια  
 διαλέγουν σπίτια και αυλές και τα κλειστά πορτάκια, 
 τα σπάζουνε, τ’ ανοίγουνε και ό,τι βρουν αρπάζουν  
 και µε βιασύνη περισσή σε κούφες349 τα στοιβάζουν, 
 µπακίρια, ρούχα και προικιά, σκεύη και εργαλεία 
 είναι αυτά που προτιµούν, αγαπηµένη λεία, 
 τα ζώα τα αµολητά350 µαζεύουν κι οδηγούνε  
 τα φορτωµένα άλογα και στο νοτιά τραβούνε, 
 σε Μάσκαρα, Αχµέτµπεη και Γιανουκλή πηγαίνουν 
7120 να ξεφορτώσουν την κλεψιά και πίσω πάλι βγαίνουν, 
 όσο τα µάτια βλέπουνε αδειάζουν και ξηλώνουν 
 έπιπλα και παράθυρα στα άλογα φορτώνουν. 
 Γυρίζουν τα χαράµατα το γιάγµα351 συνεχίζουν 
 ακόµα και τις εκκλησιές µε µίσος µαγαρίζουν, 
 σπάζουν τα εικονίσµατα τα µανουάλια παίρνουν 

                                                 
349  κούφα (η) = το κοφίνι πλεγµένο από λεπτές ή σχισµένες βέργες  
350  αµολητός (ο) = ο ελεύθερος δεσµού, ο µη δεµένος, ο απολυµένος, ανεπιτήρητος, απολυτός, ξαµο-
λυτός 
351  γιάγµα (το) (τ) η λεηλασία, διαρπαγή 
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 καµπάνες κατεβάζουνε τις δένουν και τις σέρνουν,  
 απ’ τα σχολεία τίποτε όρθιο δεν αφήνουν 
 µε µίσος όλο το χωριό ανάλγητα το γδύνουν, 
 το Πελλαδάρι έµεινε γυµνό, βουβό και µόνο 
7130 αποµεινάρι Ελληνικό ντυµένο µες στον πόνο. 
 Βήµα στο βήµα περπατά µε λύπη που βαραίνει 
 γέροι, γυναίκες και παιδιά, όλοι µαζί δεµένοι, 
 οι Ελιγµοί στην πλάτη τους στον Τούρκο αµανάτι 
 κι αυτοί διασχίζουν το βουνό σε πείσµα και γινάτι, 
 και προχωρούν και προχωρούν µε θάλασσα δεξιά τους 
 και µε τους Τσέτες να χτυπούν από τ’ αριστερά τους, 
 µε σφαίρες και επιδροµές τον κόσµο τυραννάνε 
 καθώς οι Πελλαδαρινοί στο Αλτιντάσι πάνε, 
 είν’ ένα τούρκικο χωριό στο δρόµο που πηγαίνουν 
7140 και µαύροι φόβοι ενδόµυχα όλο και τους βαραίνουν, 
 τι θ’ ανταµώσουνε εκεί, πως θα το ξεπεράσουν 
 οι Τούρκοι πως θα τους φερθούν όταν στα σπίτια φτάσουν; 
 Απ’ το χωριό  τους θα διαβούν ή µήπως τους χτυπήσουν 
 θα πέσουν πάνω τους µ’ οργή και πίσω τους γυρίσουν, 
 στέλνουν ανθρώπους πιο µπροστά να πάνε και να δούνε 
 τι περιµένει αυτούς µπροστά τι άραγε θα βρούνε, 
 κι αυτοί µε βήµατα αργά, µε σίδερα στα πόδια 
 ο ένας πλάι στον άλλονε σαν σπόρια µες στα ρόδια, 352 
 αργοβαδίζουν τρέµοντας µέσα στο καλοκαίρι 
7150 τι τους χτυπά µε παγωνιά του χάρου το µαχαίρι, 
 απ’ τα υψώµατα ψηλά οι τσέτες τους θωρούνε 

                                                 
352  
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 και όταν βρίσκουν τη χρειά353 µε µίσος τους χτυπούνε, 
 πάνω στα άλογα ή πεζή παράλληλα πηγαίνουν 
 κάτι ν’ αρπάξουνε ποθούν µα όλα δεν τους βγαίνουν, 
 έχουνε γνώση οι φύλακες, τουφέκια κουβαλάνε 
 και όπου βρίσκουν αφορµή τον Τούρκο τον χτυπάνε, 
 ένα ατέλειωτο κρυφτό σε όλη την πορεία 
 οι τσέτες κι οι Πελλαδαρνοί ψάχνουν την ευκαιρία 
 να κλέψουν, να αρπάξουνε, οι Τούρκοι προσπαθούνε 
7160 να αµυνθούνε, να σωθούν, οι Έλληνες ζητούνε. 
 Γυρίσανε οι άνθρωποι που στείλανε µπροστά τους 
 στο Αλτιντάσι πήγανε και γύρισαν κοντά τους, 
 στέκονται τώρα σκεφτικοί και προβληµατισµένοι 
 και εξηγούν στους προεστούς τι είδαν, τι συµβαίνει, 
 στο Αλτιντάσι µάθανε για την απόφασή µας 
 κι έχουν σταθεί τώρα καρσί354 σ’ αυτή τη διάβασή µας, 
 έτσι πρέπει να κάνουµε κύκλο απ’ το χωριό τους 
 να µη βρεθούµ’ απέναντι στο µίσος το δικό τους, 
 όχι ότ’ είν’ αµέτρητοι, τους έχουµε στο χέρι 
7170 αλλά µαζί µας βρίσκονται µικρά παιδιά και γέροι, 
 και δεν χρειάζεται να δουν αίµατα και µαχαίρια 
 ούτε ανθρώπους ζόρικους να έρχονται στα χέρια, 
 έτσι σαν πλησιάσουµε έξω απ’ τ’ Αλτιντάσι  
 και πριν ακόµ’ ο κόσµος µας κοντά στους Τούρκους φτάσει 
 πρέπει ν’ ανέβουµε πλαγιά, µετά να κατεβούµε 
 και πάλι στα παράλια πιο κάτω να βρεθούµε, 
 όµως οι Τσέτες είν’ ψηλά και ψάχνουν ευκαιρία 
 να µας χτυπήσουνε ξανά να κάνουν φασαρία, 
 λοιπόν πρέπει να στείλουµε πεντ’ έξι παλικάρια 
7180 να στήσουν τα ταµπούρια τους στους βράχους στα χορτάρια, 
 και έτσι όταν µεταξύ των δύο θα βρεθούµε 
 εύκολα να περάσουµε χωρίς να µατωθούµε. 
 Τα είπαν, τ’ αποφάσισαν και έτσι προχωράνε 
 κι απ’ το Θεό βοήθεια όλοι µαζί ζητάνε, 
 είν’ η πορεία δύσκολη πάνω σε µονοπάτια 
 η κούραση και ο θυµός βαραίνει πια τα µάτια, 

                                                 
353  χρειά = ευκαιρία, ανάγκη, αφορµή 
354  καρσί (τ) = αντίκρυ, απέναντι 
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 η ζέστη του µεσηµεριού ιδρώτες κατεβάζει 
 κάνει τα βήµατα βαριά και σε µπελάδες βάζει, 
 γέροι, γριές, µικρά παιδιά στον ήλιο υποφέρουν 
7190 τι θα τους βρει πιο ύστερα ακόµη δεν το ξέρουν, 
 κι έτσι αποφασίζεται λίγο να σταµατήσουν 
 τα κουρασµένα µέλη τους στους ίσκιους να κρατήσουν, 
 ‘κει παραδίπλα γάργαρο µικρό ρυάκι τρέχει 
 πίνουν νερό και πλένονται και η φρουρά προσέχει, 
 µην έρθουνε οι άτακτοι και Τούρκικα κλεφτρόνια 
 και πέσουνε επάνω τους σαν πεινασµένα όρνια, 
 άλλα αθώα θύµατα δεν πρέπει να υπάρξουν 
 πρέπει να οργανώσουνε οµάδες και να φτιάξουν 
 την άµυνά τους πιο σωστή καθώς θα προσπερνάνε 
7200 το Αλτιντάσι µε Τουρκιά που θέλουν να τους φάνε, 
 έτσι λοιπόν πιο έτοιµοι, και πιο ετοιµασµένοι 
 το δρόµο πήρανε ξανά, γιατί αυτό που µένει, 
 είναι να φτάσουν γρήγορα στ’ απάνεµο λιµάνι 
 να µπουν σε πλοία ασφαλείς, αυτό ‘ναι που τους κάνει 
 να ‘ναι ανήσυχοι πολύ και µε αδηµονία 
 µια ώρα γρηγορότερα να ανέβουνε στα πλοία. 
 Φτάσανε έξω απ’ το χωριό και βλέπουνε µπροστά τους 
 Τούρκους να στέκουν όρθιοι µε τα γυµνά σπαθιά τους, 
 τα ανεµίζουνε ψηλά στη γλώσσα τους φωνάζουν 
7210 παιδιά, κορίτσια και γριές αµέσως τις τροµάζουν, 
 στέκουν οι Πελλαδαρινοί για λίγο αναµετριούνται 
 σκέφτονται όµως πιο σοφά, στον τόπο τους κρατιούνται, 
 στρίβουνε τότε αριστερά, παίρνουν το ανηφόρι 
 και µένουν µόνοι δεξιά οι Τούρκοι οι µοβόροι, 
 µα είναι κακοτράχαλα τα µέρη που πατάνε 
 πέτρες, αγκάθια µυτερά τα πόδια τους τρυπάνε, 
 ολούθε ανεβαίνουνε κι οι ανάσες τους πληθαίνουν 
 τους χωρικούς του Αλτίντας π’ ακόµη περιµένουν,  
 πίσω τους, τους αφήνουνε στην άκρη του χωριού τους 
7220 να ζούνε στα πιστεύω τους στο µίσος του µυαλού τους, 
 από του λόφου την κορφή σφυρίζουνε δυο σφαίρες 
 είν’ από τούρκους άτακτους που θέλουνε φοβέρες, 
 δυο παλικάρια στέκουνε τα όπλα τους υψώνουν 
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 και στέλνουνε δυο τουφεκιές ψηλά που δεν µατώνουν, 
 αφού περάσαν το χωριό στην παραλία στρίβουν 
 στα µονοπάτια τα στενά την αγωνία κρύβουν, 
 ο ήλιος του µεσηµεριού τα πόδια τους βαραίνει 
 κάνουν κουράγιο προχωρούν και όλους τους πηγαίνει, 
 µονότονα και δύσκολα µα σταθερά η πορεία 
7230 στο Νεοχώρι,355 Ελληνικό χωριό στην παραλία, 
 το βλέπουν από µακριά κι όλοι αποζητάνε 
 να βρούνε φίλους να τα πουν και ίσως κάτι φάνε, 
 γιατί δεν έχουν τίποτα φαγώσιµο µαζί τους 
 και τα παιδιά πεινάσανε, πονάει η ψυχή τους, 
 µε τη βιασύνη που ‘φυγαν και µε τη σαστιµάρα 
 όλα τα παρατήσανε στη σάρα και στη µάρα,356 
 έτσι η πείνα έφτασε και τα παιδούδια357 κλαίνε 
 λίγο ψωµί αποζητούν, φωνάζουνε και λένε 
 πεινάµε, θέλουµε φαγί, λίγο νερό να πιούµε 
7240 µας γουργουρίζει η κοιλιά άλλο πια δεν µπορούµε, 
 κάντε λιγάκι υποµονή φτάνουµε στο Νιχώρι 
 εκεί θα ξαποστάσουµε, να φύγει λίγο ζόρι, 
 θα βρούµε ίσως φαγητό, κάτι εκεί θα φάτε 
 µα πώς να πείσεις το µωρό, πώς να του πεις κοιτάτε, 
 είν’ όλα τώρα δύσκολα υποµονή κρατείστε 
 ελάτε όµως αγκαλιά, στα όνειρα ανθήστε, 
 µικρά λουλούδια δροσερά του γένους µας καµάρι 

                                                 
355  

 
356  σάρα = από το σαρώνω, η σάρα και η µάρα και το κακό συναπάντηµα, όλα χύµα, ανακατεµένα 
µάρα = µαρασµός, στεναχώρια, ο συρφετός, ο όχλος, άρες µάρες 
357  παιδούδι = παιδάκι, το µικρό παιδί 



Το Πελλαδάρι στους αιώνες              315 

 βλαστάρια του Ελληνισµού, γενιά απ’ το Πελλαδάρι. 
 Είναι απότοµη η ακτή και λίγο ανεβαίνουν 
7250 κι απ’ τα ψηλά που βλέπουνε όλοι καταλαβαίνουν 
 πως το Νιχώρι αδειανό στέκεται κει µπροστά τους 
 χωρίς ψυχή, χωρίς παλµό, στα µάτια τα δικά τους, 
 και µόνο Τούρκοι από χωριά στους δρόµους του γυρίζουν   
 κι αδειάζουνε τα σπίτια του κι όλα τα µαγαρίζουν, 
 βλέπουν τον κόσµο που ‘ρχεται στα άλογα ανεβαίνουν 
 και φεύγουν πανικόβλητοι µιας και καταλαβαίνουν, 
 πως αν τους πιάσουν οι ρωµιοί εξήγηση θα δώσουν  
 για τ’ άνοµα που κάνουνε αµέσως θα πληρώσουν. 
 Μπαίνει ο κόσµος στο χωριό και σφίγγει η ψυχή του 
7260 νιώθει αυτήν την ερηµιά αγκάθι στην πληγή του, 
 εκεί που ανασταίνονταν τα γέλια και η χάρη 
 ήρθε ο κόσµος της φυγής από το Πελλαδάρι, 
 κουβέντα όµως δεν µπορεί, σ’ άνθρωπο δε µιλάει  
 να µάθει νέα ή να πει κάτι να συζητάει, 
 και το νερό είναι ζεστό, το πίνουν και τους πίνει 
 στην αγωνία, στην οργή παρηγοριά δεν δίνει, 
 και παίρνουν την απόφαση κι αµέσως ξεκινάνε 
 κυλάει τώρα ο ποταµός στα Μουδανιά να πάνε, 
 κλάµατα, θρήνοι και κραυγές τους συνοδεύουν τώρα 
7270 τι άλλο τάχα να συµβεί, που θα κτυπήσ’ η µπόρα; 
 τι θα τους βρει, πως θα τους βρει και πως θα πορευθούνε, 
 τι άλλο πια τα µάτια τους που δεν ποθούν θα δούνε; 
 Σκυµµένα τα κεφάλια τους, τα µέλη τους πιασµένα 
 βήµα το βήµα προχωρούν, τα χέρια ενωµένα, 
 φαίνονται από µακριά τα Μουδανιά στη δύση 
 πανέµορφα να καρτερούν κάποιον να τα γνωρίσει, 
 να δώσει και να καρπωθεί αγάπη και λατρεία 
 µια πολιτεία όµορφη γεµάτη από πλοία, 
 που ‘ναι δεµένα στο γιαλό, στο άσπρο κύµα γλάροι  
7280 σ’ αυτά ν’ ανέβουν γρήγορα και όλους να τους πάρει, 
 να φύγουνε από εδώ, από τη µαύρη χώρα 
 τη χώρα που τους µάτωσε, τους έριξε στη µπόρα. 
 Η ώρα έφτασε στις τρεις κι η ζέστη στο κεφάλι 
 τους φέρνει µια λιγοθυµιά και τους γεµίζει ζάλη, 
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 µπήκανε µες στα Μουδανιά και προχωρούνε όλοι 
 να πάνε στο λιµάνι της, στα βόρεια στην πόλη, 
 όµως κοιτούν µε έκπληξη είναι παντού γεµάτη 
 σε δρόµους µέσα και αυλές υπάρχουνε νοµάτοι, 
 κόσµος πολύς είναι εδώ ο ένας πλάι στον άλλο 
7290 και καρτερούν όλοι µαζί το θαύµα το µεγάλο, 
 σαράντα χιλιάδες οι ψυχές και όλοι περιµένουν 
 να τους αφήσουν ν’ ανεβούν στα πλοία που προσµένουν 
 στριµώχνονται και σπρώχνονται στη θάλασσα να φτάσουν 
 πατούν τους άλλους γύρω τους που πάνε πια να φτάσουν, 
 Γάλλοι στρατιώτες λιγοστοί αντί να τους φροντίζουν 
 τους απωθούν, τους σπρώχνουνε και πίσω τους γυρίζουν, 
 τα πλοία είναι µακριά, στη θάλασσα δεµένα 
 κι αν φτάσεις ακροθάλασσα τα νιάτα σου πνιγµένα, 
 έτσι βολεύονται εκεί και περιµένουν όλοι358  
7300 πότε θα λήξ’ η διαταγή ν΄ ανέβουν στο περβόλι, 
 µα τίποτε δεν γίνεται κι όλοι αγωνιούνε 
 λίγο ψωµί για τα παιδιά που άραγε να βρούνε  
 συχνά οι Τσέτες έρχονται κι ασύστολα αρπάζουν 
 οι Γάλλοι τους αφήνουνε και µόνο τους κοιτάζουν, 
 τριγύρω τώρα ο χαµός, ο φόβος και το κλάµα 
 µάζεµα κόσµου από παντού που ζει το µαύρο δράµα,359 

                                                 
358  

 
 

28 Αυγούστου 1922, οι Πελλαδαρινοί µαζί µε άλλους Έλληνες Μικρασιάτες στην αποβάθρα των 
Μουδανιών. Στις 29 Αυγούστου 1922, αργά το βράδυ θα αναχωρήσουν για τη Ραιδεστό και αλλού. 

359 Απόσπασµα από το βιβλίο "Αντίλαλοι απ' τα Μουδανιά και τα γύρω" (Θεσσαλονίκη 1931), σ. 210. Ο 
Σύλλογος Μουδανιωτών Θεσσαλονίκης περιγράφει την προσπάθεια των προσφύγων να διαφύγουν από 
τα Μουδανιά: 
ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ. Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥ∆ΙΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΛΑΥΤΑΙΑΙ ΗΜΕ-
ΡΑΙ.  
«… Το τι όµως επακολούθησε την παροχήν της αγωνιωδώς αναµενοµένης αδείας προς γενικήν αναχώ-
ρησιν των γυναικοπαίδων, είναι ανεκδιήγητον και ανώτερον οιασδήποτε περιγραφής. 
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 κυλά ο χρόνος κι ο λαός δεν ξέρει τι να κάνει 
 πολλοί πνιγµένοι στο νερό και έξω στο λιµάνι, 
 παιδιά φωνάζουν για νερό λίγο φαγί ζητάνε 
7310 οι Τσέτες µε επιδροµές τα πλούτη τους ρουφάνε, 
 κι όσοι δεν δίνουν τίποτα τους παίρνουν το κεφάλι 
 θύµατα αγριότητας, απανθρωπιά µεγάλη. 
 Ο ήλιος εβασίλεψε, φουντών’ η αγωνία 
 φύγανε λίγο µακριά απ’ την ακτή τα πλοία, 
 κόσµος απαρηγόρητος µε πίκρα γεµισµένος 
 ανήµπορος, αδύναµος, ολούθε ξαπλωµένος, 
 παρακαλά την Παναγιά απείραχτος να µείνει 
 καινούργιο ολοκαύτωµα στον Τούρκο να µην γίνει, 
 στη νύχτα µε επιδροµές οι Τούρκοι τους χτυπάνε 
7320 χάνουν αδέλφια και παιδιά µε πράξεις που πονάνε, 
 µαύρα µαρτύρια σκληρά καθώς κυλά ο χρόνος 
 και στα κορµιά και στην καρδιά αβάσταχτος ο πόνος, 

                                                                                                                         
Έξαλλα συνεσωρεύθησαν τα γυναικόπαιδα προ της παραλίας δια να επιβιβασθούν ει δυνατόν όλοι δια 
µιας των ατµοπλοίων και συνωθούµενοι έπιπτον άλλοι εις θάλασσαν και άλλοι συνθλιβόµενοι ελιποθύ-
µουν και κατέπιπτον δια να καταπατηθούν και αποθάνουν εξ ασφυξίας. Νέα κύµατα κόσµου διεδέχοντο 
τα ούτως ατάκτως επιβιβαζόµενα. Κραυγαί τρόµου γοεραί επικλήσεις γυναικών, παίδων και γερόντων 
εξέσχιζον την ατµόσφαιραν. Το όλον δε µακάβριον τούτο θέαµα επλαισιούτο φωτιζόµενον από τας φλό-
γας, αίτινες ως παµφάγοι γλώσσαι ανυψούντο κατακαίουσαι τα γειτονικά χωριά Μεσαίπολιν και Ελιγ-
µούς. 
Η προσπάθεια των ατυχών εκείνων ανθρώπων, όπως έκαστος εξασφαλίση εαυτόν εντός των ατµο-
πλοίων είχε τραγικάς συνεπείας. Επειδή τα µεγάλα ατµόπλοια δεν ηδύνατο να πλευρίσωσι καλώς, ετί-
θεντο σανίδες ίνα δι’αυτών ανέλθη το πλήθος. Αλλ’ ο σώζων εαυτόν σώζετω, ο εις ήλθε να προσπερά-
ση τον άλλον και συνωθούµενοι ούτω επί των στενών σανίδων κατέπιπτων πολλοί εις την θάλασσαν, 
ουκ ολίγοι δε επνίγησαν. 
Προς το εσπέρας έβλεπέ τις αφ’ ενός πτώµατα γυναικών, γερόντων και παίδων τήδε κακείσε εκτάδην 
κείµενα ή επί των κυµάτων κυλινδούµενα, αφ’ ετέρου δε Τούρκους λύοντας τα επί της παραλίας εγκα-
ταλειφθέντα δέµατα και διαρπάζοντας το περιεχόµενόν των, ενώ άλλοι κρυµµένοι εις τους πέριξ λό-
φους επυροβόλουν κατά των χριστιανών µανιωδώς. 
Και όλαι αυταί αι φρικαλεότητες – αι µεταβαλούσαι την ωραίαν παραλίαν των Μουδανιών εις απαισίαν 
κόλασιν – ελάµβανον χώρα υπό τα απαθή βλέµµατα των Γάλλων στρατιωτών και αξιωµατικών. Προς το 
εσπέρας µόνον της 29 Αυγούστου συνεκινήθησαν κάπως βλέποντες τους αθρόους πνιγµούς γυναικών 
και παίδων και εσχηµάτισαν ζώνην εις την αποβάθραν, οπόθεν διήρχοντο και επεβιβάζοντο των πλοί-
ων µε κάποιαν τάξιν και ησυχίαν οι υπολειφθέντες πρόσφυγες. 
Την  ιδίαν νύκτα τα πλοία ανεχώρουν εκ Μουδανίων, φέροντα επ’ αυτών πλήθος ανθρωπίνων ψυχών, 
εκριζωθεισών κατά τον αγριώτερον τρόπον εκ των προαιωνίων πατρίδων των και πορευοµένων εις 
αναζήτησιν νέων τοιούτων. 
Η γη των προγόνων µας απεχαιρέτα, σείουσα µανιωδώς αντί µανδηλίου τας φλόγας των καιοµένων 
τόπων µας… 
Το φλογερόν όραµα εχάθη εντός ολίγου εις τα βάθη του ορίζοντος, θα παραµένη όµως εσαεί εις τα 
βάθη της ψυχής µας…» 
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 τα µάτια πια δεν κλείνουνε και δάκρυα δεν τρέχουν 
 έχουν στερέψει και αυτά και µοναχά αντέχουν 
 µες στο σκοτάδι να θωρούν τους φίλους, τους δικούς τους 
 τι µόνο αυτοί απόµειναν, δεν το χωρά ο νους τους 
 τι πέρασαν απ’ το πρωί έτσι καθώς κινήσαν 
 απ’ τ’ όµορφό τους το χωριό που πίσω τους τ’ αφήσαν. 
 Αποκοιµιούνται τα παιδιά στο χώµα ξαπλωµένα 
7330 κι άλλα µικρά στις αγκαλιές µ’ αγάπη σκεπασµένα, 
 µα οι µεγάλοι ανήσυχοι στα πόδια καθισµένοι 
 όλ’ αλυσίδες κάνουνε ανθρώπινα πιασµένοι, 
 να προστατέψουνε παιδιά, γυναίκες και γερόντια 
 από του Τσέτη την οργή απ’ της Τουρκιάς τα δόντια,360 
 άυπνοι, θεονήστικοι µε το νερό να λείπει 
 προσκυνητάρι ο καηµός ανάκατος µε λύπη, 
 να σταµατάει νιώθουνε ο χρόνος στο σκοτάδι 
 της κόλασης καλύτερο ίσως να ‘ναι το βράδυ, 

                                                 
360 Το ταξίδι µε τα πόδια τελείωσε. Κατέβηκαν στους Ελιγµούς, που είχανε χτυπηθεί από Τσέτες µε την 
συνδροµή των Τούρκων κατοίκων του, τρία χιλιόµετρα δρόµος και µετά παραλιακά περπάτησαν, και  
πέρασαν από το Τούρκικο χωριό Αλτίντας, το Ελληνικό  Νεοχώρι (Μπουργκάς) και φτάσανε στα Μου-
δανιά. 
Όλοι τους µε δάκρυα στα µάτια, όλοι τους µε τον φόβο στην καρδιά και στη θωριά τους, όλοι τους να 
ακούνε τις βοές του πολέµου που έρχονταν από τις περιοχές Κίου, της Προύσας και του κάµπου, όλοι 
τους βουβοί ή µε κλάµατα να προχωρούν. Τα γύρω χωριά που είχαν Τούρκους κατοίκους έχουν ξεση-
κωθεί, έχουν πάρει τα όπλα και χτυπάνε από όπου βρεθούν τους χριστιανούς, λαό και στρατό. Οι Πελ-
λαδαρινοί µε την αγωνία, τον φόβο, την απελπισία, την οργή και την κρυφή ελπίδα ότι θα ξαναγυρίσουν 
στα σπίτια τους περπατούνε και δεν ξέρουνε από πού να φυλαχτούνε, δεν ξέρουνε τι τους περιµένει 
στο επόµενο βήµα τους, δεν ξέρουνε που θα καταλήξουν, τι θα γίνουν. 
Εφτά ώρες κρατάει το περπάτηµα από µονοπάτια και στενωπούς. Εφτά ώρες, Πελλαδάρι, Ελιγµοί, Αλ-
τιντάς, Νεοχώρι, Μουδανιά (16 χιλιόµετρα περίπου), γεµάτες µε όλα εκείνα που δεν φαντάζονταν ποτέ 
ότι θα τους τύχουν. Οι πυροβολισµοί, οι κανονιές, έρχονται στα αυτιά τους και πολλοί Πελλαδαρινοί, 
παλικάρια κυρίως, πέφτουν νεκρά από στοχευµένες σφαίρες, από σφαίρες που ρίχνουν χωρικοί από τα 
γύρω χωριά και άτακτοι Τσέτες. Τα ονόµατα των θυµάτων αυτών βρίσκονται γραµµένα στο ηρώο του 
χωριού Φούστανη Πέλλας. 
Το δράµα τους όµως δεν τελειώνει εδώ. Πολλοί πιάνονται από τους Τούρκους στην προσπάθειά τους 
να υπερασπίσουν τις οικογένειές τους και τους δικούς τους. Οι αιχµάλωτοι Πελλαδαρινοί πεταλώνο-
νται, σταυρώνονται στα δέντρα, βασανίζονται και κατακοµµατιάζονται. ∆εν µπορούν να τους θάψουν, 
δεν µπορούν να τους κλάψουν, δεν µπορούν να χαιρετίσουν του νεκρούς τους. Το κλάµα βουβό ή γοερό 
τους συνοδεύει στο δρόµο για τη σωτηρία. Η ∆έσποινα Κιτσέλη, δώδεκα χρονών τότε, αφηγείται: 
Στην καταστροφή πολλοί Πελλαδαρινοί πλήρωσαν βαρύ φόρο αίµατος στους Τούρκους από τα γύρω 
χωριά. Υπέστησαν απάνθρωπα βασανιστήρια, όπως πεταλώµατα και σταυρώµατα, από ένα δέντρο στο 
άλλο. Οι Τσέτες και οι χωρικοί σταύρωναν πολλούς άντρες και νέους Πελλαδαρινούς. 
Στα Μουδανιά όταν ήρθαν οι Τσέτες για να κάνουν τα κακουργήµατά τους, τα καράβια αποµακρύνθηκαν 
από την παραλία για να µην αιχµαλωτιστούν. Πολύς κόσµος από το συνωστισµό, το φόβο και την παρου-
σία των Τσετών έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. 
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 αργόσυρτο, θανατερό, βάσανο να µη λείψει 
7340 να µην κυλά, να ‘ναι βαρύ και να γεµίζει θλίψη. 
 Και να που η ανατολή το πρώτο στέλνει φως της  
 ψάχν’ η γυναίκα δίπλα της να βρει τον άνθρωπό της, 
 ψάχνουν παιδιά για τους γονείς, γονείς για τα παιδιά τους 
 ψάχνουν αδέλφια γι αδελφές κι εγγόνια τη γιαγιά τους, 
 ξυπνά ο κόσµος γρήγορα, σηκώνεται και στέκει 
 παρατηρεί τα γύρω του και δω και πιο παρέκει, 
 κοιτάζει προς τα νότια στους λόφους που προβάλουν 
 µήπως φανούν οι χωρικοί και µε τα όπλα βάλουν, 
 και έχουν κι άλλα θύµατα κι άλλους νεκρούς θρηνήσουν 
7350 στον Τούρκο τον απάνθρωπο θυσίες δεν θ’ αφήσουν, 
 αρχίζουν πάλι να ρωτούν τα πλοία θα γυρίσουν 
 ν’ ανέβουνε πάνω σ’ αυτά άραγε θα αφήσουν, 
 ή θα περάσ’ η µέρα τους µέσα στην αγωνία 
 αυτοί να µένουν στην στεριά και µακριά τα πλοία. 
 Ξηµέρωσε και φάνηκε ο ήλιος να φωτίζει 
 ο Αύγουστος είκοσι οχτώ κι η µέρα να αρχίζει, 
 πολυκοσµία, σούσουρο, φωνές και φασαρία 
 το στριµωξίδι φοβερό και µακριά τα πλοία, 
 αναρωτιούντ’ οι άνθρωποι τι θα τους έρθει άλλο 
7360 ακόµα φοβερότερο ακόµα πιο µεγάλο, 
 τι άλλο πια θα πάθουνε, πούθε να φυλαχτούνε 
 σ’ αυτή τους την καταστροφή τι άλλο πια να δούνε. 
 Έτσι κυλά η ώρα τους κι ο φόβος τους ζυγώνει 
 καθώς οµάδα Τούρκικη τριγύρω τους απλώνει, 
 πάνω από τα άλογα τις διαταγές τους δίνουν 
 ζητούν λεφτά, χρυσαφικά, κανέναν δεν αφήνουν, 
 κι αν δούνε κάποια όµορφη, αµέσως την αρπάζουν 
 την σέρνουνε παράµερα τη κτηνωδία βγάζουν, 
 όλα αυτά συµβαίνουνε κι οι Γάλλοι απλά κοιτάζουν 
7370 δεν επεµβαίνουν, π’ η Τουρκιά τους Έλληνες ντροπιάζουν, 
 λεβέντες Ελληνόπουλα π’ αντίσταση τολµήσαν 
 ευθύς πυροβολήθηκαν και την ψυχή αφήσαν, 
 πώς να τα βάλεις µε εχθρό που είναι οπλισµένος 
 πώς ν’ αποκρούσεις το σπαθί κι ας είσ’ αντρειωµένος; 
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 Το µεσηµέρι361 πύρωσε η ζέστη γύρω ψαίνει 
 κι όλων η αγανάκτηση στα ύψη ανεβαίνει, 
 τίποτε δεν ακούγεται, τίποτα δεν κουνιέται 
 µόν’ η ψυχή του Έλληνα στύβεται και πετιέται, 
 και κει που όλα χάνονται στου Τούρκου το µαχαίρι 
7380 φτάνει από τη θάλασσα362 χαρµόσυνο χαµπέρι, 
 µία ιεραπόστολος στην προκυµαία φτάνει 
 βλέπει αυτά που γίνονται τριγύρω στο λιµάνι, 
 στον Τούρκο αξιωµατικό που έφτασε µαζί της 
 του βάζει τώρα τις φωνές σαν να ‘τανε παιδί της, 
 αυτός µοιράζει διαταγές κι όλοι οι Τούρκοι κλέφτες 
 γίνονται τώρα φύλακες αντάµα µε τους Τσέτες, 
 έτσι ανακουφίζεται ο κόσµος που χαµένος 
 περίµενε το τέλος του στην αµµουδιά στρωµένος, 
 ήσυχοι τώρα κι ήρεµοι χωρίς κανένα τρόµο 
7390 παρακαλούν την Παναγιά να βρουν ξανά το δρόµο, 
 και να δοθεί η διαταγή ν΄ ανέβουνε στα πλοία 
 ν’ αφήσουνε τα Μουδανιά κι αυτήν την παραλία, 
 η άδεια επιβίβασης δεν δίνεται, δεν φτάνει 
 κι αλλόφρονας ο πρόσφυγας δεν ξέρει τι να κάνει,  
 έφτασε το απόγευµα κι η ίδια ανησυχία  

                                                 
361  µεσηµέρι 28-8-1922 
362 Αφήγηση του Γιάνγκου Καλιγά όπως την κατέγραψε ο γιός του Γεώργιος που ζει στη Βέροια. 
Λίγη ώρα αργότερα, θόρυβος ακούστηκε από τη θάλασσα. Ήταν µια βενζινάκατος µε δύο σηµαίες, µια 
αµερικάνικη και µια του Ερυθρού Σταυρού. Κατέβηκε στη παραλία µια αµερικάνα, γριά, κουτσή, ντυµένη 
µε περίεργη µαύρη φορεσιά κι ένα κόκκινο σταυρό στο µανίκι της. Την ακολουθούσαν ένας ανώτερος 
τούρκος αξιωµατικός κι ένας διερµηνέας. Όταν η αµερικάνα είδε τη κατάσταση που επικρατούσε στη 
παραλία έφριξε. ∆ε πίστευε στα µάτια της, αντικρίζοντας τους νεκρούς, ότι υπάρχουν  άνθρωποι τόσο 
αιµοβόροι, τόσο απάνθρωποι. Σίγουρα θα είχε αντιµετωπίσει κι άλλες καταστάσεις σ’ άλλες πολεµικές 
συρράξεις, µα τόση βαρβαρότητα σε αιχµάλωτους και σε γυναικόπαιδα δεν είχε ξαναδεί. Κάλεσε αµέσως 
τον τούρκο επικεφαλής και άρχισε να τον απειλεί και να τον βρίζει µέσω διερµηνέα. Εκείνος καθόταν 
προσοχή και δεν απαντούσε γιατί γνώριζε πως µια αρνητική αναφορά στο ∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό θα 
µπορούσε ν’ αλλάξει άρδην τη κατάσταση εις βάρος της Τουρκίας. Έτσι ο επικεφαλής υποχρεώθηκε να 
καλέσει τους Τσέτες και να τους διατάξει ν’ αναλάβουν τη φύλαξη και τη προστασία των προσφύγων. 
Και αυτό έγινε. Περιπολούσαν και επέβλεπαν τις οικογένειες των προσφύγων και τις προστάτευαν από 
κάθε εναντίον τους εγκληµατική πράξη. Έτσι, ανατράπηκε εντελώς η κατάσταση και οι εχθροί έγιναν 
προστάτες. Πήραν θάρρος οι πρόσφυγες, έφυγε ο τρόµος. Ο Άγγελος που περίµεναν να τους σώσει 
ήλθε, όχι από τον ουρανό αλλά από την Αµερική, µια χώρα ικανή για το χειρότερο µα και το καλύτερο. 
Όχι µε φτερά, ξανθά µαλλιά και γαλάζια µάτια, µα µε σκούρα ρούχα και ένα κόκκινο σταυρό. Μια κουτσή 
γριά, µια "Αγία" που άφησε το µοναστήρι στην Αµερική και ταξίδευσε χιλιάδες µίλια µακριά, κάτω από 
άσχηµες συνθήκες, για να έρθει στη µακρινή Ευρώπη, στην αιµατοβαµµένη Μικρά Ασία, να κάνει το 
θαύµα της. ∆εν γνωρίζω ούτε καν τ’ όνοµά της, ξέρω όµως πως έκανε το θαύµα που κανένας άλλος 
άγιος δε µπόρεσε να κάνει. Μετέτρεψε το λύκο σε αρνί, και έσωσε πολλές αθώες ζωές. 
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 οι κανονιές ακούγονται και φέρνουν υστερία, 
 είναι κοντά, αλλά στρατός363 δεν φαίνεται κοντά τους 
 µονάχα Γάλλοι βρίσκονται εδώ ανάµεσά τους. 
 Οι κανονιές ακούγονται, τα όπλα τουφεκίζουν 
7400 και οι ανθρώπινες καρδιές στον πόνο τους ραγίζουν, 
 τι να συµβαίνει γύρω τους που είναι ο στρατός τους 
 κρατά τους Τούρκους µακριά, νικάει το κακό τους, 
 ή µήπως ήρθ’ αναποδιά και η Τουρκιά πλακώσει 
 και µέσα δω στα Μουδανιά θα ‘ρθει να τους αλώσει; 
 Τα νέα δεν τους έρχονται, ουδέ πληροφορίες 
 ούτε και άλλοι πρόσφυγες να φέρουν µαρτυρίες, 
 έτσι σκοτάδι απλώνεται για ότι γύρω τρέχει 
 και η καρδιά του πρόσφυγα µατώνει δεν αντέχει,  
 να ξαναδεί Τούρκο φονιά και Τσέτη µακελάρη 

                                                 
363 Απόσπασµα από το βιβλίο "Αντίλαλοι απ' τα Μουδανιά και τα γύρω" (Θεσσαλονίκη 1931), σ. 
215-216. Ο Σύλλογος Μουδανιωτών Θεσσαλονίκης περιγράφει τας τελευταίας τραγικάς ηµέρας 
της κατάρευσης του µετώπου: 
Από της πρωίας της 28ης  (28-8-1922) είχεν εκδοθή διαταγή του Γ. Σ.Σ. προς τας τρεις Μερ)χίας και 
το Απόσπασµα Ζήρα, δι ης εγνοστοποιείτο ότι επειδή η επιβίβασις ολοκλήρου του Σ. Στρατού εις Κίον 
και Μουδανιά καθίσταται αδύνατος και συγχρόνως η πλήρης εκκένωσις της βάσεως Μουδανιών απο-
βαίνει δυσχερής, το Σ. Στρατού θα εξακολουθήση αποσυρόµενον προς Πάνορµον και προς την χερσό-
νησον της Κυζίκου. Την νύκτα της 28ης-29ης το Σ. Στρατού θα αποσυρθή εις την γραµµήν Αξελάρ, υψ. 
Α, Μπάσκιοϊ , υψ. Αγίων Θεοδώρων, Ντερέ Κιοΐ, υψ. Ταρσάν Καρσήν (Β. γεφυρών Σιδ)κής και οδικής) 
υψ. Πελλαδαρίου-Ελιγµοί, και παρά την θάλασσαν, Α. Μουδανίων. 
Αι Μεραρχίαι ήρχισαν να καταλαµβάνωσι τας ορισθείσας δια της ως άνω διαταγής του Σ. Στρατού θέ-
σεις των. Το Σ. Στρατού από της 20ης ώρας της 23ης εγκατεστάθη 2 χιλ. Α. Κωνσταντινάτου. Η ΙΙΙ 
Μεραρχία εγκατεστάθη περί το µεσονύκτιον, η δε Χ Μεραρχία την 10ην ώραν. Η ΧΙ Μεραρχία βραδυ-
πορούσα έφθασε την πρωίαν εις τα υψ. Ντερέ Κιοϊ, οπόθεν εσυνέχισε την πορείαν της. Νοτίως όµως 
του όρους Πελλαδαρίου παρά το Μάσκαρα, Αχµέτ Βέη εσταµάτησεν ολόκληρος δια να αποκρούση µι-
κροενοχλήσεις Τούρκων ιππέων και χωρικών και ούτω περί το εσπέρας αγκιστρώθη υπό µεγαλυτέρων 
Τουρκικών δυνάµεων, οίτινες έφρασον την προς ∆. προχώρησιν της. 
Ηναγκάσθη τότε να λάβη την απόφασιν, όπως υποχωρήση κατά την νύκτα προς Α. των Μουδανιών. Η 
βραδύτης αύτη της Μερ)χίας έσχεν ως αποτέλεσµα την υπό των Τούρκων (κυρίως χωρικών) κύκλωσίν 
της, από ∆. και Ν., από Α. δε υπό Τουρκικού Ιππικού και Πεζικού, εξηκολούθησε δε την µάχην µέχρι 
της εσπέρας της 29ης. Ούτω η µεραρχία ενώ έδει να φθάση εις τας καθορισθείσας νέας αυτή θέσεις 
την νύκτα της 28ης, δεν κατόρθωσε να φθάση ούτε την νύκτα της 29ης και τοιουτοτρόπως οι Τούρκοι 
επέτυχον, ως επεδίωκον, την καθήλωσιν της Μεραρχίας. Τέλος το απόσπασµα Ζήρα είχε καταλάβη 
τας επί του όρους Πελλαδαρίου θέσεις του από της 6 ώρας της 28ης. Το χωρίον Πελλαδάριον ήτο 
εντελώς εγκαταλελειµµένον, των κατοίκων αναχωρησάντων την προηγουµένην δια µέσου της κω-
µοπόλεως Ελιγµών. 
Το εσπέρας Τουρκικαί δυνάµεις περίπου Μερ)χίας ήρξαντο προελαύνουσαι δια της κοιλάδος Προύσης 
εναντίον του αποσπάσµατος Ζήρα. Καθ’ όλην την νύκτα ενήργησαν απεγνωσµένας επιθέσεις µετά 
Πυρ)κού, πλην χάρις εις τον αφάνταστον ηρωισµόν και το υπέροχον ηθικόν του δεν κατώρθωσαν να 
θέσωσι πόδα επί των θέσεων του αποσπάσµατος το οποίον, άµα τη επελεύσει του σκότους, απεσύρθη 
εκ των αρχικών του γραµµών και εγκατεστάθη επί τινός βραχώδους λόφου Β∆. του Πελλαδαρίου. 
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7410 ούτε από τα χέρια τους φωτιά να ξαναπάρει, 
 αυτόν τον άγριο λαό που φίλος δεν θα γίνει 
 να τον αφήσει πίσω του λύκος να ξαναγίνει, 
 γιατί η ψυχή του ανθρωπιά ποτέ δεν θ’ αποκτήσει 
 ούτε η µαύρη σκέψη του ποτέ της θα τολµήσει 
 να νιώσει αγάπη, να νοιαστεί, λίγο τον διπλανό του 
 τον άνθρωπο, τον γείτονα, ίσως τον αδελφό του 
 θα µείνει αγριάνθρωπος, στο αίµα βουτηγµένος 
 ένας δυνάστης φοβερός µε µίσος φορτωµένος. 
 Πάλι ακούγονται βροντές όπλων από τη δύση 
7420 κρατά η µάνα το παιδί, δεν θέλει να τ’ αφήσει 
 βήµα να κάνει δίπλα της, φοβάται µην το χάσει 
 να µην τους βρει άλλο κακό, θέλει να το προφτάσει 
 έχουνε χάσει θησαυρούς που είχαν για αιώνες 
 τους µένουν τώρα τα παιδιά, πολύτιµες εικόνες 
 οι θησαυροί τους είν’ αυτά, αυτά και η γενιά τους 
 αυριανό τους στήριγµα και στα γεράµατά τους. 
 Βήµα το βήµα ο στρατός προς Πάνορµο τραβάει 
 οι διαταγές ορίζουνε εκεί πρέπει να πάει, 
 όµως οι Τούρκοι χωρικοί που ‘ναι ξεσηκωµένοι 
7430 µε ξύλα, όπλα και σπαθιά είναι εφοδιασµένοι, 
 χτυπάνε όπου βρίσκουνε Έλληνα στρατιώτη 
 µε τρόπο τον κυκλώνουνε και η γραµµή η πρώτη, 
 παγίδα γίνεται σκληρή, γραµµή αιχµαλωσίας364 

                                                 
364 Στο site http://greeksurnames.blogspot.gr/2012/03/1922-1974.html αναφέρονται:  
Εν τω µεταξύ οι διαπραγµατεύσεις που είχαν αρχίσει στην Λοζάννη για το θέµα της ανταλλαγής των 
πληθυσµών και των αιχµαλώτων, ολοκληρώθηκαν στις 17/30 Ιανουαρίου 1923 µε την υπογραφή σχετι-
κής συµφωνίας. Σύµφωνα µε αυτήν θα άρχιζε αµέσως η ανταλλαγή των αιχµαλώτων, ενώ η εφαρ-
µογή του µέτρου για τους πολίτες θα άρχιζε στις 1 Μαΐου 1923. Αν και οι δύο πλευρές δεσµεύ-
τηκαν να καταθέσουν πλήρεις καταλόγους, αυτό στάθηκε αδύνατο για την Τουρκία. Στον αθηναϊκό 
τύπο της εποχής διαβάζουµε αναφορές σαν τις παρακάτω: 
9 Φεβρουαρίου 1923 
«. . . Κατ’ αρχάς οι Τούρκοι άφηναν εις κάθε πόλιν ή χωριό από το οποίο διήρχοντο αι συνοδίαι των 
αιχµαλώτων ένα αριθµό αιχµαλώτων, τους οποίους κατακρεούργουν οι κάτοικοι . . .» 
13 Φεβρουαρίου 1923 
Κατά τινας πληροφορίας, η Ερυθρά Ηµισέληνος διεβίβασε προς τον ενταύθα Ερυθρόν Σταυρόν τους 
καταλόγους των εν Μ. Ασία κρατουµένων στρατιωτικών αιχµαλώτων. Ούτοι ανέρχονται εις 52.000 
οπλίτας και 1.200 αξιωµατικούς. 
Η διαδικασία ανταλλαγής στρατιωτικών αιχµαλώτων, άρχισε στις 17 Μαρτίου. Από τις αφηγήσεις των 
πρώτων στρατιωτικών αιχµαλώτων που έφθαναν στην Ελλάδα, περισσότερες λεπτοµέρειες άρχιζαν να 
δηµοσιεύονται: 
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 αιχµαλωσίας φοβερής στο µίσος της Τουρκίας, 
  αγώνες επιβίωσης, ανθρώπινους, µεγάλους 
 απέναντι σε ύαινες αλλά και κανιβάλους, 
 κάνει ξανά ο Έλληνας που είναι αναγκασµένος 
 να υποµένει την Τουρκιά απ’ όλους αφηµένος, 
 χωρίς καµιά βοήθεια, µ’ ελάχιστα εφόδια  
7440 µπροστά σε κόσµο άγριο και σ’ άπειρα εµπόδια, 
 κυνήγι άγριο παντού από στρατό κι ανθρώπους 
 κι ο Έλληνας αγκοµαχά µες στους δικούς του τόπους, 
 σε τόπους που γεννήθηκαν τέχνες και µεγαλεία 
 και τώρα ν’ αγωνίζεται να µπει µέσα σε πλοία, 
 για να γλυτώσει το σπαθί, το κοφτερό µαχαίρι 
 του γείτονα, του χωριανού, του φίλου του το χέρι! 
 Ήρθε το βράδυ κι ο λαός στα Μουδανιά απλωµένος 
 νιώθει ακόµα µια φορά πως είναι προδοµένος, 

                                                                                                                         
4 Απριλίου 1923 
«Οι ελθόντες χθες αιχµάλωτοι ανήκουν εις όλας σχεδόν τας µεραρχίας και τους σχηµατισµούς του εις 
την Μικράν Ασίαν αιχµαλωτισθέντος Ελληνικού Στρατού, οι περισσότεροι όµως εξ αυτών είνε στρα-
τιώται της ΧΙ Μεραρχίας της αιχµαλωτισθείσης εις τα Μουδανιά. Μας αφηγούνται τα της ζωής των 
εις την αιχµαλωσίαν, ζωής αδιακόπου ξύλου, εργασίας και νηστείας και µας λέγουν ότι όλοι οι αξιωµα-
τικοί της ΧΙ Μεραρχίας κρατούνται ακόµη εις Κιρκ Σεχήρ απογυµνωθέντες και αυτοί όλων των ρού-
χων και ενδυµάτων των, γυµνοί, πεινώντες, πάσχοντες. 
Παρ’ όλην την κατάστασίν των εν τούτοις αυτήν οι αιχµάλωτοι αξιωµατικοί ζουν πάντες σχεδόν, υπο-
βληθέντες όµως ιδίως κατά την πρώτην περίοδον της αιχµαλωσίας των εις τους πλέον ακαθάρτους 
εξευτελισµούς. Τους εξευτελισµούς τούτους υπέστησαν γυµνωθέντες των ενδυµάτων και των υποδη-
µάτων των και αυτοί οι διοικηταί των συνταγµάτων της ΧΙ Μεραρχίας συνταγµατάρχαι κ.κ. Κακοσαίος 
και Καµένος. 
Αι πληροφορίαι, τας οποίας λαµβάνοµεν όσον αφορά την τύχην των αιχµαλωτισθέντων Μικρασιατών 
στρατιωτών επιβεβαιούν ατυχώς τας ήδη γνωσθείσας επί του πράγµατος τούτου πληροφορίας. 
Οι Τούρκοι εφόνευσαν και εξακολουθούν να φονεύουν πάντα αιχµάλωτον στρατιώτην τον οποίον 
ήθελον ανακαλύψη ότι είνε Μικρασιάτης, δυστυχώς δε εις το έργον των αυτών βοηθούνται υπό αριθ-
µού Βουλγαροφώνων αιχµαλώτων στρατιωτών µας, οι οποίοι λησµονήσαντες το προς την Ελλάδα καθή-
κον των, γίνονται οι καταδόται των συναιχµαλώτων των. Οι ανακαλυπτόµενοι ότι κατάγονται εκ Μικράς 
Ασίας απαγχονίζονται άνευ διαδικασίας προ των οµµάτων των άλλων αιχµαλώτων. 
Η τύχη µας θα ήτο πλέον φρικιαστική και απαισία, αν δεν µας εβοήθουν οι Κιρκασιακοί πληθυσµοί και 
δεν επεβάλλοντο και εις τους Τούρκους να µας φέρωνται καλλίτερα. Πολλοί Κιρκάσιοι των περιφερεί-
ων Πανόρµου και Μπαλουκεσέρ µας έδιδον ενδύµατα και τροφήν, αλλά οι Τούρκοι και αι γυναίκες 
των µας τα άρπαζαν και µας άφηναν πάλι ξυπόλυτους και µε µόνο ένα κουρέλι υποκαµίσου και ένα κοµ-
µάτι εσώβρακο . . . αντί πάσης άλλης τροφής ελάµβανον ένα ή µισό κουτί σαρδελλών πληγούρι και όλα 
τα ενδύµατά των τους αφηρέθησαν καθώς και τα υποδήµατα και επέρασαν όλον τον χειµώνα µε µόνο τα 
εσώρρουχα και ξυπόλυτοι. Τα ράκη τα οποία φέρουν οι αιχµάλωτοι, ράκη ενδυµάτων µε είκοσι και τριά-
ντα µπαλώµατα ή κάθε ενδυµασία, τους τα έδωσαν οι Τούρκοι εις την Σµύρνην εις την οποίαν συγκε-
ντρώθησαν δια να έλθουν εις τας Αθήνας. Το ξύλο τουναντίον, ξύλο ανηλεές, δεν έλειψεν ούτε επί µίαν 
ώραν, πλείστοι δε εκ των αιχµαλώτων καθηµερινώς υπέκυπτον και υποκύπτουν εξ αυτού. 
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 νιώθει ανάσα κυνηγού να καίει το κορµί του 
7450 καυτό λεπίδι και σπαθί να κόβει τη ζωή του, 
 νιώθει την εγκατάλειψη, νιώθει την αδικία 
 η µαύρη και σκληρή σκλαβιά δεν κρύβεται σε πλοία, 
 χιλιάδες χρόνια βάρυναν του Έλληνα τη ζήση 
 αυτόν που αποζήταγε ειρηνικά να ζήσει, 
 στον τόπο εδώ που στέριωσε και ρίζωσε αιώνες 
 στον τόπο αυτόν που φύτεψε µαρµάρινες κολόνες, 
 κι απάνω τους σκαρφάλωσαν αγιόκληµα και κλήµα 
 εδώ που πρωτοέκανε το σταθερό του βήµα, 
 για πρόοδο, πολιτισµό, τέχνες και ευηµερία  
7460 τώρα τον αναγκάζουνε να µπει µέσα στα πλοία, 
 κυνηγηµένος σαν φονιάς να φύγει και ν’ αφήσει 
 αυτά που τον γεµίζανε κι οµόρφηναν τη ζήση. 
 Πάλι λοιπόν το στρίµωγµα, πάλι η αγωνία 
 αν θα ‘ρθει το ξηµέρωµα, αν µπούνε µες στα πλοία, 
 αν ζήσουνε και δεν σφαγούν, εάν δεν σταυρωθούνε 
 αν δούνε το ξηµέρωµα, τον ήλιο να χαρούνε, 
 στην προκυµαία ξενυχτούν κι η χαραυγή δεν φτάνει 
 είναι βαριά η αναµονή, φρικτή σαν γιαταγάνι, 
 δεν έχουνε βοήθεια, κανένας δεν τους θέλει 
7470 µοιάζουνε µε ακλάδευτο, ατσάπιστο αµπέλι, 
 γεµάτο χόρτα κι αγκανούς, µπλεγµένα τα σταφύλια 
 να τα βυζαίνει η νοτιά κι η πίκρα µες στα χείλια, 
 να τους πεθαίνει κι ύστερα στο χώµα να τους βάζει 
 σ’ ένα Ισλάµ και µια Τουρκιά που αίµα τους ταιριάζει. 
 Το πρώτο φως που φάνηκε φωτίζει το λιµάνι 
 και δείχνει τι χαοτικό ο Τούρκος έχει κάνει, 
 ένας λαός ταλαίπωρος και καταγής ριγµένος 
 σκουπίδια που ο άνεµος κυλάει ταραγµένος, 
 µιας και να κρύψει δεν µπορεί ετούτη την εικόνα 
7480 καταστροφή του Έλληνα στον εικοστό αιώνα. 
 Χαµένοι όλοι οι ρωµιοί τη θάλασσα κοιτούνε 
 το λυτρωµό από αυτήν µε πόθο καρτερούνε, 
 γύρω οι λόφοι µε Τουρκιά γεµίσανε και πάλι 
 κι αρχίζει το µακέλεµα και η µεγάλη ζάλη, 
 νέα να µάθουν δεν µπορούν µόνο Τουρκιά θωρούνε 
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 τριγύρω τους σαν ύαινες να φάνε καρτερούνε, 
 οι Γάλλοι µένουν άπραγοι, βοήθεια καµία 
 και µακριά στη θάλασσα αράξανε τα πλοία, 
 χάος παντού και πανικός και ο στρατός χαµένος 
7490 κι ο Έλληνας στα Μουδανιά αισθάνεται δεµένος, 
 δεµένος µε τον τόπο του, το σπίτι, το χωριό του 
 µε το χωράφι του µαθές και µε το ριζικό του, 
 κόσµος πολύς µαζεύτηκε και η τροφή τους λείπει 
 τα κλάµατα κι οι οδυρµοί παρέα µε τη λύπη, 
 η ζέστη του µεσηµεριού τους καίει τα κορµιά τους 
 είκοσι εννιά ο Αύγουστος και η παρηγοριά τους, 
 είναι να βγει η διαταγή στα πλοία ν’ ανεβούνε 
 στην Προποντίδα ν’ ανοιχτούν κι όπου θέλ’ ας βγούνε. 
 Το τρίτο σώµα του στρατού σε έκταση µεγάλη 
7500 έχει µονάδες µακριά την µια από την άλλη, 
 ανήµπορες βοήθεια και στήριξη να δώσουν  
 απλώνονται ασύνδετες και θέλουν να γλυτώσουν, 
 οπλίτες, όπλα κι υλικό, και τους ρωµιούς που ζούνε 
 στα µέρη π’ αντιστέκονται και πλάι τους θωρούνε, 
 από κοντά τους οι εχθροί, οι Τσέτες, οι χωριάτες  
 συνέχεια τους ενοχλούν τους κόβουνε τις στράτες, 
 οι Έλληνες βραδυπορούν, πολλές οι αστοχίες 
 κολλούν στις λεπτοµέρειες και σ’ άλλες ατυχίες, 
 γρήγορα απαγκιστρώνονται από το Πελλαδάρι365 
7510 στον κάµπο όµως χαµηλά χάνουνε το αγιάρι,366 
 κυκλώνονται, βραδυπορούν και πίσω πια δεν κάνουν 
 αµέσως τους κυκλώνουνε κι αιχµάλωτους τους πιάνουν, 

                                                 
365  Ο τελευταίος Έλληνας στρατιώτης του Ανεξάρτητου Τάγµατος Φρουράς του αποσπάσµατος Ζήρα, 
έφυγε από τις θέσεις του βορειοδυτικά του Πελλαδαρίου (και από απόσταση από αυτό 1000 µε 1200 µ.) 
στις 02:30 το πρωί της Τετάρτης 30ης Αυγούστου 1922. Ήδη από του απογεύµατος της Τρίτης 29ης 
Αυγούστου, από τις 7:30 το απόγευµα, δεν υπάρχει Έλληνας στρατιώτης στο Πελλαδάρι. Το Πελλαδάρι 
σύµφωνα µε µαρτυρίες πολλών Πελλαδαρινών κάηκε περίπου αυτήν την ώρα, έτσι τουλάχιστον το είδα-
νε µέσα από τα πλοία κατά το ταξίδι τους από τα Μουδανιά προς τη Ραιδεστό και αλλού. Το ερώτηµα 
που τίθεται είναι: Μπορεί να έβαλε τη φωτιά ο Ελληνικός στρατός; Φυσικά όχι. Πως ήταν δυνατό να το 
κάνει; Έπρεπε να στείλει πίσω προς τον εχθρό στρατιώτες του για να βάλουν φωτιά στο χωριό, κινδυ-
νεύοντας την παρουσία του στις φλόγες; Ακόµα απίθανο είναι να το έκαψαν οι Πελλαδαρινοί που έφυ-
γαν στις 27-08-1922. Το πιθανότερο είναι ότι το έκαψαν οι Τσέτες ή Τούρκοι χωρικοί, για να µη δει ο 
Τούρκικος στρατός, που έφτασε στις 30 Αυγούστου, τη λεηλασία που έγινε στο αφύλαχτο Πελλαδάρι 
από τους άτακτους και τους χωρικούς των γύρω χωριών που είχαν τούρκικο πληθυσµό. 
366 αγιάρι (το) (τ) = έλεγχος ακρίβειας ζυγίσµατος, χέρσο άκρο κτήµατος, γενικά έλεγχος 
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 προς Νεοχώρι υποχωρούν ρωµιοί µέσα στην µπόρα  
 και µένει αφύλακτο ξανά το Πελλαδάρι τώρα. 
 Στα Μουδανιά η µέρα αυτή το τέλος πλησιάζει 
 µια άκατος ξεκίνησε και το λαό ταράζει, 
 πάει γοργά προς την στεριά, ο κόσµος περιµένει 
 άραγε είναι για καλό ή άλλο τους προσµένει; 
 Σπρώχνονται όλοι για να δουν, η πίεση µεγάλη 
7520 πέφτουνε µες στη θάλασσα, στη ζάλη τη µεγάλη, 
 το πλήθος ανεξέλεγκτο πάει στην προκυµαία 
 ίσως να θέλει γρήγορα να ακούσει πια τα νέα, 
 πνίγεται κόσµος, οι φωνές όλα πια τα σκεπάζουν 
 κι οι Γάλλοι αποφασίζουνε και τα τουφέκια βάζουν, 
 έτσι το πλήθος στέκεται στις βάρκες ανεβαίνει 
 µε κάποια τάξη και αργά στα πλοία µέσα µπαίνει 
 και η λαχτάρα, η οργή, τα λόγια που τους λένε 
 να πιάνονται από σχοινιά, να κρέµονται, να κλαίνε 
 πάνω στα καταστρώµατα ή µέσα στα αµπάρια 
7530 στριµώχνονται και καρτερούν, θέλουνε τα χαµπάρια 
 αυτά όπου θ’ ακούσουνε πότε θ’ αναχωρήσουν 
 τ’ άγια τους χώµατα στους Τούρκους θα αφήσουν. 
 Γονείς, αδέλφια και παιδιά όλοι κάποιον ζητάνε 
 έχουν σκορπίσει, χάθηκαν και τώρα που να πάνε, 
 πάνω στη ζάλη, στο χαµό, σε άλλη βάρκα µπήκαν 
 σε άλλο πλοίο βρέθηκαν, σ’ άλλο αµπάρι µπήκαν, 
 φωνάζουν δεν ακούγονται, µε κλάµατα ζαρώνουν 
 στα πλοία µέσα χάνονται κι έτσι ηµερώνουν. 
 Κοιτούν από τη θάλασσα τα Μουδανιά µπροστά τους 
7540 βγάζουν τα φέσια τα πετούν και χαίρετ’ η καρδιά τους, 
 κοκκίνισε η θάλασσα αλλά δεν είναι αίµα, 
 πως φεύγουν δεν πιστεύουνε τους φαίνεται σαν ψέµα, 
 περµένουνε τις άγκυρες να τις µαζέψουν τώρα 
 να ξεκινήσουνε µαθές να λείψει αυτή η µπόρα. 
 Για ώρες συνεχίζεται τ’ ανθρώπινο ρεζίλι 
 φορτώνονται, στοιβάζονται, καθώς φεύγει το δείλι,  
 αργά προς τα µεσάνυχτα σαλπάρουνε τα πλοία 
 και µόνο σκόρπια υλικά µένουν στην παραλία, 
 και απ’ τους λόφους φτάνουνε οι χωρικοί κοπάδι 
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7550 κι αρχίζουνε το πλιάτσικο και κείνο κει το βράδυ 
 δείχνουνε το πολιτισµό οι Τούρκοι που κατέχουν    
 αυτά τα µαύρα ένστικτα που στην ψυχή τους έχουν, 
 ψάχνουν όλα τα δέµατα, τους µπόγους, τ’ άλλα είδη 
 µήπως και βρουν κάνα παρά, ίσως κάποιο στολίδι, 
 εις την ψυχή τους είν’ βαθιά το πλιάτσικο δεµένο 
 µικρότερος του Έλληνα, αυτό ‘ναι απωθηµένο,  
 κι αφού να κόψει δεν µπορεί ρωµαίικα κεφάλια 
 κλέβει κι αρπάζει υλικό, ακόµη και µανάλια. 
 Στις τρεις τα ξηµερώµατα τα πλοία αρµενίζουν 
7560 τη Βιθυνία µακριά θολά την ατενίζουν, 
 βλέπουν φωτιές και στο βουνό το Πελλαδάρι όπου ‘ναι  
 φωτίζεται και καίγεται και οι καρδιές κτυπούνε 
 πάει τ’ ωραίο µας χωριό το µέγα µας καµάρι 
 κάψαν οι Τούρκοι κάψανε τ’ όµορφο Πελλαδάρι, 
 το πλιάτσικο που έγινε άλλοι να µην το δούνε  
 οι άνοµες οι πράξεις τους µαζί του να καούνε. 
 Τα πλοία που εφύγανε στο κύµα ξεχωρίζουν 
 στη Ραιδεστό τα πλιότερα τη µέρα προσεγγίζουν 
 ένα πηγαίνει στα νησιά, στον Πειραιά δυο άλλα 
7570 κι ένα Αµερικάνικο στου Πύργου µας τη σκάλα, 
 στη Σαλονίκη έφτασε σαν αναµµένη δάδα 
 σκορπίσανε οι Έλληνες σε όλη την Ελλάδα, 
 άντε ξανά απ’ την αρχή, ξεκίνηµα στη χώρα 
 η προσφυγιά είναι σκληρή µα τούτη δω την ώρα, 
 όλοι µαζί σαν µια γροθιά τη χώρα ανασταίνουν 
 ψηλά την ανεβάζουνε στον ουρανό πηγαίνουν. 367  

                                                 
367  Έτσι αφήσανε τη ρηµαγµένη περιφέρεια της νότιας Προποντίδας όπου παλιά ήταν η αρχαία Κατάβο-
λος, µε τους Ελεκοσµούς, την Κουβάϊτα, την Μύρλεια, την Απάµεια, την Κίο, την Προυσιάδα (Προύσα), 
το ∆ασκύλιο και αργότερα τη Νίκαια, την Νικοµήδεια, το Πελλαδάρι, τη Μισαίπολη, το Καλασάνι, την 
Σιγή, την Τρίγλεια, το Σουσουρλούκι, το Τεπεντζίκι, την Πλατύανο, την Κίο, τα Κουβούκλια, τα Πιστι-
κοχώρια, την Προύσα και όλο αυτό το Ελληνικό στοιχείο, το οποίο άλλοτε γνώρισε τα αγαθά ενός ανώ-
τερου πολιτισµού και έµεινε αιώνες ολόκληρους κοιτίδα του Ελληνισµού. Με την γη αυτή, όπου σήµερα 
ορίζει ένας αφέντης τραχύς και σκληρός, µας συνδέει η ιστορία αιώνων. Και όχι µόνο αυτό. Έχουν µεί-
νει εκεί τα κόκαλα των πατέρων µας. Και όπως είναι γνωστό οι τάφοι διατηρούν την κυριότητα. ∆εν 
λησµονούµε, δεν πρέπει να λησµονήσουµε ποτέ, ότι εκεί στην Μικρά Ασία δεν τελείωσαν όλα. Η ανατολή 
από αιώνες ποτίστηκε µε ιδρώτα και αίµα Ελληνικό. Η γη της είναι ζυµωµένη µε τους πόθους, τις ελπί-
δες και τις παραδόσεις της ψυχής µας. Πως µπορούµε να κοιµίσουµε το παρελθόν; Κι αν αποτολµήσου-
µε να το κάνουµε θα µας ξυπνήσει ο αυλός του Μαρσύα (στην ελληνική µυθολογία ο Μαρσύας ήταν ένας 
Σάτυρος από τη Φρυγία. Ο Μαρσύας ήταν δεξιοτέχνης στον Αυλό και προκάλεσε τον Θεό Απόλλωνα σε 
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