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Διδάκτ�ρ�ς Διεθνών Σ�έσεων

EKTOΣ απ� τα νησιά  Θάσ�ς, Λή-
μν�ς, Σαμ�θράκη και Aι-Στράτη, π�υ
ανήκ�υν στην ελληνική επικράτεια,
τ� σύμπλεγμα των Θρακικών Σπ�ρά-
δων περιλαμ�άνει και τα αιγαι�πελα-
γίτικα νησιά Iμ�ρ�ς και Tένεδ�ς. H
Iμ�ρ�ς απέ�ει μ�ν� έντεκα ναυτικά
μίλια απ� τ� στ�μι� τ�υ Eλλήσπ�-
ντ�υ και η Tένεδ�ς δώδεκα. H γεω-
γρα!ική θέση της Iμ�ρ�υ και Tενέ-
δ�υ, ειδικά η εγγύτητά τ�υς στα μι-
κρασιατικά παράλια και στα Στενά
των Δαρδανελλίων, καθ�ρισε τη μ�ί-
ρα των κατ�ίκων της.

Iστ�ρία

Eπί 2.500 �ρ�νια η ιστ�ρία των δύ�
αυτών νησιών είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένη με αυτήν τ�υ Eλληνισμ�ύ. O
Oμηρ�ς τα μνημ�νεύει στην Iλιάδα,
ενώ είναι γνωστ� �τι τα νησιά �ρησι-

μ�π�ιήθηκαν ως �άση ανε!�δια-
σμ�ύ των Eλλήνων στ�ν Tρωικ� Π�-
λεμ�. T� 494 π.X. � Mιλτιάδης κατέ-
λα�ε την Iμ�ρ� και την απ�ίκησε με
Aθηναί�υς κληρ�ύ��υς. Tα νησιά
συμμά�ησαν με τ�υς Aθηναί�υς
στην A’ και B’ Aθηναϊκή Συμμα�ία,
καθώς και στ�ν Πελ�π�ννησιακ� Π�-
λεμ� (431-475 π.X.). Eκτ�τε η παρ�υ-
σία τ�υ ελληνικ�ύ στ�ι�εί�υ τ�σ�
στην Iμ�ρ� �σ� και στην Tένεδ� υ-
πήρ%ε συνε�ής και αμετά�λητη παρά
τις κατά καιρ�ύς μετα��λές και την
υπαγωγή των νησιών σε διά!�ρ�υς
κατακτητές.

Aν και στα νησιά υπήρ�αν �ριστια-
νικές κ�ιν�τητες απ� τ�ν B’ μ.X. αιώ-
να, η πλήρης επικράτηση τ�υ �ρι-
στιανισμ�ύ πρέπει να έλα�ε �ώρα
την επ��ή τ�υ M. Kωνσταντίν�υ.
Oπως μας πληρ�!�ρεί � Aργύρης
Π�ντικάκης στη μ�ν�γρα!ία τ�υ «H
Tένεδ�ς», τ� νησί αυτ� αναδεί�θηκε
σε επισκ�πή ήδη απ� τ�ν  5� αιώνα
και �ι επίσκ�π�ι Tενέδ�υ συμμετεί-
�αν στις ιστ�ρικές για την �ργάνωση
της Eκκλησίας, Γ’ και Δ’ Oικ�υμενι-
κές Συν�δ�υς, της E!έσ�υ (431) και
Xαλκηδ�ν�ς (451) αντίστ�ι�α. Kατά
τ�υς Bυ'αντιν�ύς �ρ�ν�υς η Iμ�ρ�ς
και η Tένεδ�ς απέκτησαν αρκετή ση-

μασία και γνώρισαν σημαντική ανά-
πτυ%η ε%αιτίας κυρίως της γειτνία-
σής τ�υς με την πρωτεύ�υσα της
αυτ�κρατ�ρίας, την Kωνσταντιν�ύ-
π�λη. H στρατηγική τ�υς σημασία,
ωστ�σ�, σήμαινε �τι τα επ�!θαλμι-
�ύσαν �ι Eνετ�ί και �ι Γεν��έ'�ι, ε-
νώ υπήρ%αν συ�νά στ���ι των πειρα-
τών, �πως τ� 767, �ταν �ι Σλά��ι λε-
ηλάτησαν τα νησιά Iμ�ρ�, Λήμν� και
Σαμ�θράκη αι�μαλωτί'�ντας 2.500
νησιώτες.

Mετά την κατάρρευση τ�υ Bυ'α-
ντιν�ύ κράτ�υς, ένας Iμ�ρι�ς πρ�-
κριτ�ς, � Kριτ���υλ�ς, διαπραγμα-

τεύεται με τ�ν σ�υλτάν� την ειρηνι-
κή παρα�ώρηση της Iμ�ρ�υ και της
Λήμν�υ στην Oθωμανική Aυτ�κρα-
τ�ρία έναντι ευν�ϊκών �ρων π�υ ε-
πέτρεψαν την ακώλυτη επι�ίωση
τ�υ Eλληνισμ�ύ στα νησιά τ�υ ��-
ρει�ανατ�λικ�ύ Aιγαί�υ απ� τ� 1456
ώς την απελευθέρωσή τ�υς τ� 1912
απ� τ�ν ελληνικ� στ�λ�. O Mι�αήλ
Kριτ���υλ�ς, � μετέπειτα ιστ�ρικ�ς
των τελευταίων �ρ�νων τ�υ Bυ'α-
ντί�υ και �ρ�νικ�γρά!�ς τ�υ Π�ρ-
θητή υπήρ%ε � πρώτ�ς Eλληνας λ�-
γι�ς π�υ εισήλθε στην υπηρεσία τ�υ
Mωάμεθ τ�υ B΄.

KYPIAKH 22 MAΪOY 1994

2-35 AΦIEPΩMA
� O Eλληνισμ�ς στην Iμ-

ρ� και Tένεδ�. H μακραί-
ωνη ιστ�ρία των δύ� νη-
σιών
� O α�ελληνισμ�ς των νη-
σιών. 
� T� �ρ�νικ� της παράδ�-
σης. Aπ� τ� αρ�εί� τ�υ τε-
λευταί�υ επάρ��υ.
� Eλληνική εκπαίδευση.
� Πνευματικές μ�ρ�ές.
�H «παιπαλ�εσσα» Iμ
ρ�ς.
� Oι εν�ριακ�ί να�ί. Kτί-
στηκαν τ�ν 18� και 19� αι.
� H κατ�ικία στην Iμ
ρ�.
Mια π�λε�δ�μία αυτάρκει-
ας σε απ�λυτη αρμ�νία με
τ� �υσικ� τ�πί�.
� H λεηλασία εν�ς αδιά-
πτωτ�υ π�λιτισμ�ύ.
� Aρ�αϊκές, λατρευτικές,
τελετ�υργίες. H θυσία των
ταύρων και τ� νεκρ�δειπν�
απ�τελ�ύν επι
ίωση πρ�-
�ριστιανικών εθίμων.
� Στις �υλακές τ�υ Tσα-
νάκκαλε. Oι περιπέτειες
τ�υ N. Παλαι�π�υλ�υ.
� Iμ
ρι�ι και Tενέδι�ι της
διασπ�ράς.
� Oι τελευταί�ι Eλληνες.
� H ιστ�ρία της Tενέδ�υ.
Σε ένα τ�π� γνωστ� απ�
τ�ν Oμηρ� απ� τ�υς τρείς
�ιλιάδες Eλληνες τ� 1920,
σήμερα έ��υν απ�μείνει
μ�ν� τριάντα.
� Eκκλησιαστικά κειμήλια.
Π�λύτιμη κληρ�ν�μιά π�υ
μετέ�εραν πρ�σ�υγες στη
Nέα Tένεδ� Xαλκιδικής. 
� H συμ
ίωση Iμ
ρίων και
T�ύρκων.

36 KPITIKH
Kριτική θεάτρ�υ και δί-
σκων.

37 BIBΛIO
Nέες κυκλ���ρίες.

38 ΓEYΣEIΣ
Oίν�ς � αγαπητ�ς και συ-
νταγή μαγειρικής.

39 ΘEAMATA
Kινηματ�γρά��ι και θέα-
τρα.

41-47 THΛEOPAΣH
T� πρ�γραμμα της ε
δ�μά-
δας.

Φωτ�γρα
ία εω
ύλλ�υ: Iμ�ρ�ς.
T� λιμάνι τ�υ Kάστρ�υ και � να�ς
τ�υ Aγί�υ Nικ�λά�υ, 1987. (Φωτ.
Σπύρ�ς Mελετ�ής)

Yπεύθυν�ς «Eπτά Hμερών»:

BHΣ. ΣTAYPAKAΣ

AΦIEPΩMA

2 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 22  MAΪOY 1994

Eπιμέλεια A�ιερώματ�ς:

EΛEYΘEPIA TPAΪOY

O Eλληνισμ�ς
στην Iμ
ρ� και Tένεδ�

H μακραίωνη ιστ�ρία των δύ� αιγαι�πελαγίτικων νησιών

Xάρτης των νησιών Λήμν�υ, Iμ�ρ�υ, Σαμ�θράκης και των κ�ντινών ακτών, τ�υ
Truguet (τέλ�ς 18�υ - αρ�ές 19�υ αιώνα), στ�ν �π�ί� �αίνεται και η Tένεδ�ς.
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H �ρυσή δεκαετία για τ�υς κατ�ί-
κ�υς των νησιών αυτών %εκινά τ�
N�έμ�ρι� τ�υ 1912 �ταν �ι ελληνι-
κές ναυτικές δυνάμεις, υπ� τ�υ ναυ-
άρ��υ Παύλ�υ K�υντ�υριώτη, ενσω-
μάτωσαν de facto την Iμ�ρ� και Tέ-
νεδ� στ�ν εθνικ� κ�ρμ�. Mε τ� άρ-
θρ� 84 της Συνθήκης των Σε�ρών
(1920), κατ��υρώνεται η πρ�σάρτη-
ση της Iμ�ρ�υ και Tενέδ�υ στην
Eλλάδα. H εγκαθίδρυση της ελληνι-
κής δι�ίκησης, �πως σημειώνει �
Γιάννης Γρυντάκης στην πρ�σ!ατη
μελέτη τ�υ, σηματ�δ�τησε ένα αι-
σι�δ�%� μέλλ�ν για τ�υς Eλληνες
κατ�ίκ�υς και ανέτρεψε τ� μετανα-
στευτικ� ρεύμα των Iμ�ρίων πρ�ς
την Aίγυπτ� π�υ εί�ε παρατηρηθεί
κατά τα τέλη τ�υ 19�υ αιώνα.

H Aγκυρα π�τέ δεν αναγνώρισε
την πρ�σάρτηση των δύ� αυτών νη-
σιών απ� την Eλλάδα, �πως άλλωστε
και αυτή της Aνατ�λικής Θράκης και
της Iωνίας. Mετά τη στρατιωτική ήτ-
τα της Eλλάδας στη Mικρασία τ� Σε-
πτέμ�ρι� τ�υ 1922 ετέθη εκ νέ�υ επί
τάπητ�ς τ� μελλ�ντικ� καθεστώς
τ�υ ��ρει�ανατ�λικ�ύ Aιγαί�υ. Kατά
τη διάρκεια της Διάσκεψης της Λω-
'άννης, η τ�υρκική αντιπρ�σωπεία
απαίτησε την άμεση επιστρ�!ή της
Iμ�ρ�υ και της Tενέδ�υ στην T�υρ-
κία και την εγκαθίδρυση εν�ς �υδέ-
τερ�υ αυτ�ν�μ�υ καθεστώτ�ς σε
Λήμν�, Xί�, Σάμ� και Iκαρία. O αρ�η-
γ�ς της τ�υρκικής αντιπρ�σωπείας,
Iσμέτ Iν�ν�ύ, επικαλέσθηκε στρατη-
γικά και γεωγρα!ικά στ�ι�εία και υ-
π�στήρι%ε �τι αυτά απ�τελ�ύν ιδιά-
'�υσα περίπτωση, �ωρίς ωστ�σ� να
αμ!ισ�ητήσει την αριθμητική υπε-
ρ��ή τ�υ ελληνικ�ύ στ�ι�εί�υ στα
αιγαι�πελαγίτικα νησιά (25 N�εμ�ρί-
�υ 1922). Aλλωστε η συντριπτική
πλει�ψη!ία τ�υ ελληνικ�ύ πληθυ-
σμ�ύ δεν ήταν δυνατ� να αμ!ισ�η-
τηθεί, καθώς κατά την απ�γρα!ή
τ�υ 1912 υπήρ�αν 9.207 κάτ�ικ�ι
στην αμιγώς ελληνική Iμ�ρ� και
5.420 Eλληνες στην Tένεδ� έναντι
1.200 T�ύρκων.

Συνθήκη της Λω�άννης
Aν και �ι Mεγάλες Δυνάμεις στη

Λω'άννη δεν ήταν διατεθειμένες να
συ'ητήσ�υν τις τ�υρκικές α%ιώσεις
επί των αιγαι�πελαγίτικων ελληνι-
κών νησιών τ�υ ανατ�λικ�ύ Aιγαί�υ,
δέ�θηκαν τα στρατηγικά και γεωπ�-
λιτικά κριτήρια π�υ εί�ε θέσει η
Aγκυρα για την Iμ�ρ� και την Tένε-
δ�. H απ�!αση αυτή των Mεγάλων
Δυνάμεων να θέσ�υν σε δεύτερη
μ�ίρα τ� δικαίωμα αυτ�διάθεσης
των Eλλήνων κατ�ίκων της Iμ�ρ�υ
και Tενέδ�υ σ�ετί'εται σε μεγάλ�
�αθμ� με τη συ'ήτηση στη Λω'άννη
για την εγκαθίδρυση εν�ς καθεστώ-
τ�ς απ�στρατιωτικ�π�ίησης των
τ�υρκικών Στενών. Kατά συνέπειαν,
�ι Mεγάλες Δυνάμεις απέ!υγαν να
δυσαρεστήσ�υν τ�υς T�ύρκ�υς στ�
θέμα της Iμ�ρ�υ και Tενέδ�υ �ταν
συνε'ητείτ� τ� καίρι� γι’ αυτ�ύς 'ή-
τημα της ελεύθερης δι�δ�υ και ναυ-
σιπλ�ΐας μετα%ύ της Mεσ�γεί�υ και
τ�υ Eύ%ειν�υ Π�ντ�υ. Eπίσης �ι
Bρεταν�ί, π�υ διαπραγματεύ�νταν
εκείνη την περί�δ� στη Λω'άννη τ�
μελλ�ντικ� καθεστώς της πλ�ύσιας
σε πετρέλαι� αγγλ�κρατ�ύμενης πε-
ρι��ής της M�υσ�ύλης, δεν δίστα-
'αν να πρ���ύν σε παρα�ωρήσεις σε

θέματα π�υ θεωρ�ύσαν ήσσ�ν�ς ση-
μασίας �πως η Iμ�ρ�ς και η Tένεδ�ς.

Tελικά, σαν μια συμ�ατική !�ρ-
μ�υλα μετα%ύ των απαιτήσεων της
T�υρκίας και τ�υ δικαιώματ�ς αυτ�-
διάθεσης των κατ�ίκων των νησιών,
�ι συντάκτες της Λω'άννης περιέ-
λα�αν στη Σύνθεση ειδική ρήτρα, τ�
άρθρ� 14, π�υ ��ρηγ�ύσε στα ελλη-
ν�κατ�ικ�ύμενα αυτά νησιά καθε-
στώς τ�πικής αυτ�δι�ίκησης. H διά-
τα%η αυτή καλύπτει �λ� τ� !άσμα
των πλε�νεκτημάτων π�υ παρέ�ει η
αυτ�δι�ίκηση και περιλαμ�άνει την
�ργάνωση τ�πικής αστυν�μίας την
�π�ία θα επάνδρωναν �ι νησιώτες
υπηρετώντας συνάμα τη στρατιωτι-
κή τ�υς θητεία. E%υπακ�ύεται �τι τ�
άρθρ� 14 ενισ�ύει και διευρύνει τ�
πλαίσι� των θρησκευτικών, εκπαι-
δευτικών και π�λιτιστικών ελευθε-
ριών π�υ, �άσει των άρθρων 37-44
περί μει�ν�τήτων της Συνθήκης της
Λω'άννης, θα έπρεπε να απ�λαμ�ά-
νει � Eλληνισμ�ς στην T�υρκία στ�
σύν�λ� τ�υ. Oι διατά%εις αυτές για
τη διασ!άλιση των δικαιωμάτων των
Iμ�ρίων και Tενεδίων πρέπει να θε-
ωρηθ�ύν πρωτ�π�ριακές στ�ν τ�-
μέα της συμ�ατικής κατ��ύρωσης
των μει�ν�τικών δικαιωμάτων και εί-
ναι ε!άμιλλα με αυτά π�υ υι�θετή-
θηκαν απ� τη ΔAΣE στην περί�δ�
1990-1993.

E�έγγυα

Παρ’ �λα τα ε�έγγυα π�υ παρεί�ε
η Λω'άννη, �ι Eλληνες της Iμ�ρ�υ
και Tενέδ�υ αντέδρασαν έντ�να
στην επιστρ�!ή των νησιών στην
T�υρκία και απηύθυναν αλλεπάλλη-
λες και απεγνωσμένες επιστ�λές
διαμαρτυρίας στις μεγάλες δυνάμεις
και στην ελληνική κυ�έρνηση. Eιδική
μνεία πρέπει να γίνει στην εθνική
δράση τ�υ ακ�ύραστ�υ Iμ�ρί�υ Πά-
ν�υ Δημητριάδη, � �π�ί�ς �ταν τελι-
κά αντελή!θη �τι η απ�!αση για την
παρα�ώρηση των νησιών στην T�υρ-
κία ήταν αμετάκλητη, έδωσε κυρι�-
λεκτικά μά�η για την ε!αρμ�γή στην
Iμ�ρ� και Tένεδ� εν�ς αυτ�ν�μ�υ
καθεστώτ�ς, υπ� τ�υρκική κυριαρ-
�ία,αλλά με ταυτ��ρ�νη επ�πτεία
της K�ινωνίας των Eθνών. H ρήτρα
αυτή, υπ�στήρι%ε � Δημητριάδης
στις αλλεπάλληλες επιστ�λές τ�υ
πρ�ς τ� Φ�ρεϊν O!ις και τ� ελληνικ�
υπ�υργεί� E%ωτερικών, έπρεπε να
πρ��λέπει με σα!ήνεια την ε%αίρε-
ση των ελλην�ρθ�δ�%ων απ� κάθε
στρατιωτική υπ��ρέωση στην ηπει-
ρωτική T�υρκία.

Oταν τελικά �ι πρ�σπάθειες αυτές
δεν τελεσ!�ρησαν και τα ελληνικά
στρατεύματα εκκένωσαν την Iμ�ρ�
και Tένεδ� στις 15 Σεπτεμ�ρί�υ
1923, �ι κάτ�ικ�ι των νησιών πανικ�-
�λητ�ι άρ�ισαν τις πρ�ετ�ιμασίες
για μα'ική εγκατάλειψη των πάτριων
εδα!ών τ�υς. Oπως, �μως απ�καλύ-
πτει � Nίκ�ς Ση!�υνάκης σε πρ�-
σ!ατη σειρά άρθρων τ�υ, � ικαν�ς
και πατριώτης έπαρ��ς της Iμ�ρ�υ,
�  Mικρασιάτης Iωάννης Παπ�υτσι-
δάκης, κατά!ερε να ανατρέψει την
τάση !υγής και να συγκρατήσει τ�υς
Eλληνες στ�ν τ�π� τ�υς υπ�γραμμί-
'�ντας �τι τ� ελληνικ� ναυτικ� πα-
ρέμενε κυρίαρ�� στ� Aιγαί� και ως
εκ τ�ύτ�υ ήταν σε θέση να ε%ασ!α-
λίσει την ασ!άλεια των κατ�ίκων.

Iμ�ρ�ς, I�ύλι�ς 1968: Aπ� τη μεγάλη �υγή της δεκαετίας τ�υ ’60. Iμ�ριώτες με λι-
γ�στά υπάρ��ντα εγκαταλείπ�υν τ� νησί, μετά την ε�αρμ�γή τ�υ «πρ�γράμμα-
τ�ς διάλυσης» (1964) π�υ �δήγησε στ�ν �ίαι� εκτ�υρκισμ� τ�υ.

Δεν είναι τυ�αί� �τι �ι T�ύρκ�ι �ν�μασαν Fatili, δηλαδή τ#αμί τ�υ κατακτητή, τ�
τ#αμί π�υ έ�τισαν στην πρωτεύ�υσα της Iμ�ρ�υ, την Παναγία, κ�ντά στ� μητρ�-
π�λιτικ� να� της K�ίμησης της Θε�τ�κ�υ. Στ�ν τελευταί� τ� εκκλησίασμα απ�τε-
λείται πια απ� ελά�ιστ�υς γέρ�ντες. Συνέ�εια στην 4η σελίδα



M�λις η Aγκυρα παρέλα�ε τα νη-
σιά, στις αρ�ές τ�υ Oκτω�ρί�υ
1923, δι�ρισε T�ύρκ� δι�ικητή, ενώ
η αστυν�μία, η Δικαι�σύνη, τα τε-
λωνεία και �ι λιμενικές αρ�ές επαν-
δρώθηκαν με T�ύρκ�υς α%ιωματ�ύ-
��υς. Mε τ�ν τρ�π� αυτ� καταστρα-
τηγήθηκε ε% αρ�ής τ� άρθρ� 14 της
Λω'άννης π�υ πρ��λέπει Eλληνα
Iμ�ρι� δι�ικητή και T�πική Aυτ�δι-
�ίκηση.

T� 1927, η τ�υρκική B�υλή ψή!ισε
ειδικ� ν�μ� (αρ. 1151) για τη ρύθμιση
τ�υ συστήματ�ς T�πικής Aυτ�δι�ί-
κησης των νησιών.  T� περιε��μεν�,
ωστ�σ�, τ�υ ν�μ�υ αυτ�ύ απ�τελεί
πρ�μελετημένη παρερμηνεία και α-
ντιστρ�!ή τ�υ γράμματ�ς και πνεύ-
ματ�ς τ�υ άρθρ�υ 14 της Λω'άννης.

Eνώ με τ�ν ν�μ� αυτ� η Aγκυρα
καθιέρωνε τ�ν απ’ ευθείας δι�ικητι-
κ� έλεγ�� της, έθετε ταυτ��ρ�να
τ�υς υπ�τιθέμεν�υς πρ�ν�μι�ύ��υς
μει�ν�τικ�ύς της Iμ�ρ�υ και Tενέ-
δ�υ σε ήσσ�να μ�ίρα, έναντι των
Eλλήνων της Kωνσταντιν�ύπ�λης
και των λ�ιπών μει�ν�τήτων στην
T�υρκία. Oυσιαστικά με τ� ν�μ� αυ-
τ�, η Aγκυρα καταργ�ύσε πλήρως
την ελληνική παιδεία στην Iμ�ρ� και
Tένεδ�, επι�άλλ�ντας ένα εκπαιδευ-
τικ� σύστημα, �μ�ι� με εκείν� π�υ α-
κ�λ�υθ�ύσαν τα τ�υρκικά σ��λεία
στην ηπειρωτική T�υρκία.

Eίναι γεγ�ν�ς �τι η στάση της
T�υρκίας έναντι των Eλλήνων της
Iμ�ρ�υ και Tενέδ�υ επηρεα'�ταν
�υσιαστικά απ� τις διακυμάνσεις
των σ�έσεων Aθηνών - Aγκυρας. Γι’
αυτ� τ� λ�γ� αλλεπάλληλες ελληνι-
κές κυ�ερνήσεις πρ�σπάθησαν να ε-
%ασ!αλίσ�υν τη �ελτίωση των συν-
θηκών δια�ίωσης της �μ�γένειας
στην T�υρκία, υι�θετώντας μια διαλ-
λακτική και ήπια στάση πρ�ς την

Aγκυρα. Eτσι, � Bενι'έλ�ς πίστευε �-
τι η υπ�γρα!ή τ�υ ελλην�τ�υρκικ�ύ
συμ!ών�υ τ�υ 1930 θα σηματ�δ�-
τ�ύσε και μια αλλαγή στη μει�ν�τική
π�λιτική της Aγκυρας. Tη γραμμή
τ�υ Bενι'έλ�υ στ� μει�ν�τικ� ακ�-
λ�ύθησαν σ�εδ�ν �λες �ι ελληνικές
κυ�ερνήσεις μέ�ρι την πρ�σ!ατη
σ�εδ�ν ε%α!άνιση τ�υ Eλληνισμ�ύ
στην T�υρκία.

H άπ�ψη �μως αυτή δεν λάμ�ανε
υπ’ �ψιν τ�ν έντ�να εθνικιστικ� �α-
ρακτήρα της κεμαλικής T�υρκίας. Oι
μει�ν�τητες και κυρίως �ι Eλληνες
�ριστιαν�ί απ�τελ�ύσαν για τ�υς
T�ύρκ�υς κεμαλικ�ύς %έν� σώμα
π�υ έπρεπε αργά ή γρήγ�ρα να ε-
%�υδετερωθεί, ανε%άρτητα απ� την
κατάσταση των διμερών ελλην�-
τ�υρκικών σ�έσεων. Eτσι, σε περί�-
δ� ελλην�τ�υρκικής !ιλίας τέθηκαν
σε ε!αρμ�γή �ι πρώτες απαλλ�τριώ-
σεις εκκλησιαστικών γαιών στην
Iμ�ρ� και μετα!έρθηκαν �ι πρώτ�ι
έπ�ικ�ι απ� την ηπειρωτική T�υρκία.

Tην ίδια περί�δ�, ε%�ρίστηκε στη
Mικρασία � Mητρ�π�λίτης και �ι
πρ�ύ��ντες της Iμ�ρ�υ, κάτι π�υ θα
επαναλαμ�αν�ταν τ�ν I�ύλι� τ�υ
1974 κατά τη διάρκεια της εισ��λής,
τ�υ ��ρεί�υ τμήματ�ς της Kύπρ�υ.

E%αίρεση στη σκληρή μετα�είριση
τ�υ ελληνικ�ύ πληθυσμ�ύ της
Iμ�ρ�υ και Tενέδ�υ απ�τελεί η πε-
ρί�δ�ς 1951-1963 κατά την �π�ία η
Eλλάδα και η T�υρκία εισ�ώρησαν
στη Nατ�ϊκή Συμμα�ία, ενώ επικρα-
τ�ύσε � Ψυ�ρ�ς Π�λεμ�ς στην Eυ-
ρώπη και τα Bαλκάνια. Kατά την πε-
ρί�δ� αυτή �ι ελλην�ρθ�δ�%�ι κατά-
!εραν να απ�λαύσ�υν τα �ασικά αν-
θρώπινα και μει�ν�τικά δικαιώματά
τ�υς ενώ τ� ελληνικ� μει�ν�τικ� εκ-
παιδευτικ� σύστημα της Kωνσταντι-
ν�ύπ�λης επεκτάθηκε και στην
Iμ�ρ� και Tένεδ�. Tην περί�δ� αυτή
παρατηρείται στα νησιά μια άνευ
πρ�ηγ�υμέν�υ πνευματική και �ικ�-
ν�μική άνθηση στην επίτευ%η της �-
π�ίας συνέ�αλε απ�!ασιστικά � τ�-
τε Mητρ�π�λίτης Iμ�ρ�υ και Tενέ-
δ�υ Mελίτων Xατ'ής, � �π�ί�ς συνέ-
�ισε την παράδ�ση π�υ %εκίνησε στ�
τέλ�ς της δεκαετίας 1920 � Mητρ�-
π�λίτης Iμ�ρ�υ και Tενέδ�υ Iάκω��ς
Παπαϊσί�υ.

A�ελληνισμ�ς

Oι ευν�ϊκές, �μως, αυτές συνθή-
κες δεν ήταν παρά μια αναλαμπή
καθώς με την ανα'ωπύρηση τ�υ Kυ-
πριακ�ύ τ�ν Δεκέμ�ρι� τ�υ 1963

άρ�ισε η αντίστρ�!η μέτρηση για
τ�υς κατ�ίκ�υς της Iμ�ρ�υ και Tε-
νέδ�υ. T�τε %εκινά � �ίαι�ς εκτ�υρ-
κισμ�ς των νησιών και ειδικά της
Iμ�ρ�υ η �π�ία εί�ε διατηρήσει τ�ν
ακραι!νή ελληνικ� αιγαι�πελαγίτι-
κ� �αρακτήρα της.

Tα μέτρα αυτά μπ�ρ�ύν να �ωρι-
σθ�ύν σε τρεις �ασικές �μάδες: Kα-
τάργηση της μει�ν�τικής Παιδείας,
α!αίρεση μέσων �ι�π�ρισμ�ύ, άσκη-
ση �ίας και ψυ��λ�γικών πιέσεων.

H κατάργηση των ελληνικών σ��-
λείων, τ� 1964 και � εκτ�υρκισμ�ς
τ�υς παρα�ία'ε κατά!ωτα τα άρθρα
14 και 40 της Συνθήκης της Λω'άν-
νης. Oι τ�υρκικές αρ�ές ταυτ��ρ�να
πρ��ώρησαν στην αυθαίρετη δήμευ-
ση των ελληνικών σ��λείων και ειδι-
κά τ�υ νέ�υ κτιρί�υ �π�υ εί�ε στε-
γασθεί τ� ημιγυμνάσι� της Iμ�ρ�υ.

H α!αίρεση των μέσων �ι�π�ρι-
σμ�ύ τ�υ τ�πικ�ύ πληθυσμ�ύ επι-
τεύ�θηκε με τη συστηματική ε!αρ-
μ�γή εν�ς πρ�γράμματ�ς απαλλ�-
τριώσεων π�υ α!αίρεσε απ� τ�υς
Eλληνες της Iμ�ρ�υ 95% της καλ-
λιεργήσιμης γης. Eνας αναλυτικ�ς
πίνακας με τις απαλλ�τριώσεις και
τις ε%ευτελιστικές απ�'ημιώσεις α-
π�δεικνύει �τι �ι ενέργειες αυτές ή-
ταν τελείως παράν�μες και απ�σκ�-
π�ύσαν στην απ�στέρηση των κατ�ί-
κων της περι��ής παντ�ς μέσ�υ επι-
�ίωσης. Iδι� στ��� εί�ε και η απαγ�-
ρευση της αλιείας στ�υς γηγενείς
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Aγρίδια 1940. Φ��ερ� πλήγμα και �ασική αιτία εκπατρισμ�ύ για τ�υς άρρενες Iμ�ρί�υς και Tενεδί�υς στάθηκε η υπ��ρέω-
ση π�υ τ�υς επι�άλλεται, απ� τ� 1923 και μετά, να υπηρετ�ύν στ�ν τ�υρκικ� στρατ� και ��ι στην πατρίδα τ�υς, �π�υ κατά
μία λ�γική ερμηνεία, σε εκτέλεση τ�υ άρθρ�υ 14 της Συνθήκης της Λω#άννης, θα συγκρ�τ�ύσαν την τ�πική αστυν�μία.

Iμ�ρ�ς. Δεύτερη Aνάσταση στη δεκαετία τ�υ ’30. Aνά

Συνέ�εια απ� την 3η σελίδα

Aρθρ� 14

«Aι νήσ�ι Iμ
ρ�ς και Tένεδ�ς, παραμέν�υσαι υπ� την τ�υρκικήν κυ-
ριαρ�ίαν, θα απ�λαύ�υν ειδικής δι�ικητικής �ργανώσεως, απ�τελ�υμένης
υπ� τ�πικών στ�ι�είων και παρε��ύσης πάσαν εγγύησιν εις τ�ν αυτ��θ�να
μη μ�υσ�υλμανικ�ν πληθυσμ�ν �σ�ν α��ρά την τ�πικήν αυτ�δι�ίκησιν
και την πρ�στασίαν των ατ�μων και των αγαθών. H τήρησις της τά$εως θα
διασ�αλί%εται υπ� αστυν�μίας στρατ�λ�γ�υμένης εκ τ�υ αυτ��θ�ν�ς πλη-
θυσμ�ύ, μερίμνη της ως άνω  πρ�
λεπ�μένης τ�πικής δι�ικήσεως και υπ�
τας διαταγάς αυτής τιθεμένης».

Συνθήκη της Λω�άννης
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άμεσα στ�υς π�λυπληθείς ε�ρταστές, � μητρ�π�λίτης Iμ�ρ�υ και Tενέδ�υ Iάκω��ς (Παπαπαϊσί�υ).

Πανηγύρι στ�ν Aγι� Nικ�λα� Mαρμάρ�υ, 1930. Xαρακτηριστική εικ�να απ� τη #ωή των Iμ�ρίων, �ι �π�ί�ι ήταν γνωστ�ί για
τις εκδρ�μές αλλά και τις γι�ρτές π�υ �ργάνωναν στα τριακ�σια περίπ�υ ε�ωκκλήσια τ�υ νησι�ύ τ�υς.

Iμ�ρί�υς. Tέλ�ς, � σπ�υδαι�τερ�ς
παράγ�ντας π�υ ώθησε τ�ν ελληνι-
κ� πληθυσμ� της Iμ�ρ�υ να εγκατα-
λείψει τις εστίες τ�υ ήταν η άσκηση
συνε��ύς �ίας και ψυ��λ�γικών πιέ-
σεων. H δημι�υργία αν�ικτής αγρ�-
τικής !υλακής για T�ύρκ�υς �αρυ-
π�ινίτες απ� την ηπειρωτική T�υρ-
κία τ� 1965 στην περι��ή των πλέ�ν
πυκν�κατ�ικημένων �ωριών τ�υ νη-
σι�ύ Σ��ιν�ύδι, Aγρίδια και Aγίων
Θε�δώρων και �ι αναπ�!ευκτες
πρά%εις �ίας έσπειραν τ�ν πανικ�
στην Iμ�ρ�. H καταπίεση των Iμ�ρίων
και Tενεδίων εί�ε !θάσει σε τέτ�ι�
σημεί� π�υ �ι δύ� T�ύρκ�ι γερ�υ-
σιαστές και �ι δύ� ��υλευτές της
περι��ής των  Δαρδανελλίων υπέ�α-
λαν υπ�μνημα, στις 15-7-1964, πρ�ς
τα υπ�υργεία Eθνικής Aμύνης και Δι-
και�σύνης 'ητώντας τη ματαίωση
της ίδρυσης αν�ικτής αγρ�τικής !υ-
λακής στην Iμ�ρ�.

Oι τρεις αυτές κατηγ�ρίες των ε-
%�ντωτικών μέτρων απ�τελ�ύν μέ-
ρ�ς τ�υ πρ�γράμματ�ς διάλυσης
(eritme programi) π�υ ε!άρμ�σε η
T�υρκία απ� τ� 1964. H �ασική με-
θ�δ�λ�γία της π�λιτικής αυτής πε-
ριγρά!εται αναλυτικά σε μια νεώτε-
ρη μυστική απ�!αση τ�υ Eθνικ�ύ
Συμ��υλί�υ της T�υρκίας με αριθμ�
7/9421, με ημερ�μηνία 10 Φε�ρ�υα-
ρί�υ 1975, η �π�ία �ρήκε τ� !ως της
δημ�σι�τητας  στην «Eλευθερ�τυ-
πία» της 26ης Aπριλί�υ 1988. Tέλ�ς,
στα μέτρα αυτά πρέπει να πρ�στε-
θεί και � �αρακτηρισμ�ς των νησιών
απ� τις τ�υρκικές αρ�ές ως επιτη-
ρ�ύμενη 'ώνη με απ�τέλεσμα να α-
παιτείται ειδική άδεια απ� τ� ν�μάρ-
�η των Δαρδανελλίων για να επισκε-
!θεί κανείς την Iμ�ρ� και Tένεδ�. H
απ�μ�νωση των νησιών αυτών διευ-
κ�λυνε τ� τ�υρκικ� έργ� τ�υ α!ελ-
ληνισμ�ύ των.

Δημ�γρα�ική αλλ�ίωση

Aπώτερ�ς στ���ς της T�υρκίας υ-
πήρ%ε η αλλ�ίωση της δημ�γρα!ι-
κής σύνθεσης τ�υ πληθυσμ�ύ. Γι’
αυτ�, άλλωστε η Aγκυρα απ� τ� 1964
δημι�ύργησε νέα υπ�δ�μή για την ε-
γκατάσταση T�ύρκων επ�ίκων απ�
την ηπειρωτική T�υρκία. Oι απαλλ�-
τριώσεις, η ίδρυση τ�υρκικ�ύ διδα-
σκαλεί�υ - �ικ�τρ�!εί�υ, τα νέα
στρατ�πεδα �ωρ�!υλακής, η αγρ�-
τική !υλακή συγκαταλέγ�νται μέσα
σ’ αυτά τα έργα. Eτσι, η Iμ�ρ�ς, π�υ
τ� 1893 εί�ε περίπ�υ 10.000 Eλληνες
κατ�ίκ�υς σήμερα έ�ει μ�ν� 300 ά-
τ�μα. H δε Tένεδ�ς �π�υ υπήρ�αν
5.320 Eλληνες σήμερα έ�ει μ�ν� 45
ψυ�ές. T�ν γηγενή πληθυσμ� έ��υν
αντικαταστήσει έπ�ικ�ι απ� την πε-
ρι��ή τ�υ Π�ντ�υ, τα δυτικά παράλια
της M. Aσίας, πρ�σ!υγες απ� τη
B�υλγαρία, K�ύρδ�ι και αρα��!ω-
ν�ι. Δεν είναι λ�ιπ�ν τυ�αί� �τι �ι
T�ύρκ�ι �ν�μασαν τ� τ'αμί π�υ έ-
!τια%αν στην πρωτεύ�υσα Iμ�ρ�υ,
την Παναγία, Fatih, δηλαδή τ� τ'αμί
τ�υ κατακτητή. E%ίσ�υ �αρακτηρι-
στικ�, είναι �τι τ� 1973 η T�υρκία ε-
πίσημα πλέ�ν άλλα%ε την �ν�μασία
τ�υ νησι�ύ Iμ�ρ�ς σε Gokceada.  Tέ-
λ�ς, α%ί'ει να σημειωθεί �τι τ� μ�-
ντέλ� της δημ�γρα!ικής αλλ�ίωσης
και τ�υ τ�υρκικ�ύ επ�ικισμ�ύ στην
Iμ�ρ�, τ� 1964-1967, ε!αρμ�σθηκε
%ανά δέκα �ρ�νια αργ�τερα στη ��-
ρει� Kύπρ�.
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H ελληνική ε�ωτερική π�λιτική, η συνθήκη της Λω�άννης και �ι παρα�ιάσεις διεθν�ύς δικαί�υ

T�υ Nε
κλή Σαρρή

Kαθηγητή Παντεί�υ Πανεπιστημί�υ

H περίπτωση της Iμρ�υ και της Tε-
νέδ�υ συμπυκνώνει και παριστά την
κατάσταση των ελλην�τ�υρκικών
σ�έσεων και τη δυναμική της κατά
τ�ν εικ�στ� αιώνα. T� �ήτημα των
δύ� ελληνικών, εθν�λ�γικά και ιστ�-
ρικά, νησιών τ�υ Aιγαί�υ συντάσ-
σ�υν απ�λύτως �ι ίδιες συνιστώσες
π�υ καθ�ρί��υν και τη μετα�ύ της
Eλλάδας και της T�υρκίας παθ�γέ-
νεια. Σε τέτ�ι�, μάλιστα αθμ�, ώ-
στε η περίπτωση να απ�τελεί ένα ι-
δε�τυπ� με τ�ν �π�ί� να καταν�εί-
ται τ� σύν�λ� των σ�έσεων και τα
αίτια της ρή�ης π�υ τις συν�δεύει
μ�νιμα.

Eίναι γνωστ� �τι τα δύ� νησιά τ�υ
συμπλέγματ�ς των B�ρείων Σπ�ρά-
δων, εί�αν περιέλθει τ� 1912 στην
Eλλάδα, μα�ί με τ� σύν�λ� σ�εδ�ν
των νησιών, τ�υ Aνατ�λικ�ύ Aιγαί�υ,
κατά τη διάρκεια της πρώτης !άσης
των νικη!�ρων αλκανικών π�λέ-

μων. Eίναι ακ�μη γνωστ� πως η �-
σμανική κυέρνηση �υσιαστικά δεν
εί�ε απ�δε�θεί την εδα!ική συρρί-
κνωση της αυτ�κρατ�ρίας και ειδικά
σε �,τι α!�ρ�ύσε τ� Aιγαί�

(1)
. H έ��-

δ�ς της �ώρας κατά τ�ν Πρώτ� Πα-
γκ�σμι� Π�λεμ� στ� πλευρ� των δυ-
νάμεων της Συνενν�ησης, απέλεπε
ακριώς στην εδα!ική της απ�κατά-
σταση και επέκταση. T� απ�τέλεσμα
ήταν ακριώς τ� αντίθετ� απ� τ� α-
ναμεν�μεν�: αντί της απ�κατάστα-
σης επήλθε η πλήρης διάλυση της
Oσμανικής αυτ�κρατ�ρίας π�υ πι-
στώθηκε στη Συνθήκη των Σερών.

Iστ�ρικ� παράδ���

H Συνθήκη της Λω�άννης π�υ επι-
σ!ράγισε τ�ν Eλλην�τ�υρκικ� Π�-
λεμ� τ�υ 1920-1922, αναθεώρησε τη
Συνθήκη των Σερών ανατρέπ�ντας
τα απ�τελέσματά της και απ�τρέπ�-
ντας τη διάλυση τ�υ Oσμανικ�ύ κρά-
τ�υς. Παράλληλα, κατέστησε την
T�υρκία εν δυνάμει Oσμανικ� κρά-

τ�ς, κληρ�δ�τώντας της ��ι μ�ν� τη
δ�μή της εσωτερικής π�λιτικής συ-
γκρ�τησής τ�υ, αλλά και τη στ���-
θεσία της ε�ωτερικής τ�υ π�λιτικής.
Kάτω απ� αυτές τις πρ�ϋπ�θέσεις, η
Συνθήκη της Λω�άννης είναι η πρώ-
τη –και μ�ναδική– ρει�ι�νιστική
συνθήκη, με την ένν�ια π�υ δίνεται
στη διπλωματική ιστ�ρία, δηλαδή
στην επανα!�ρά των πραγμάτων
στην πριν απ� τ�ν Πρώτ� Παγκ�σμι�
Π�λεμ� κατάσταση. Kαι μάλιστα, πε-
τυ�αίν�ντας τ� απ�τέλεσμα αυτ�, σε
έν�πλη αντιπαράθεση με μια �ώρα
π�υ δεν εί�ε �υσιαστικά λάει μέρ�ς
στ�ν Παγκ�σμι� Π�λεμ�, �πως ήταν
η Eλλάδα.

T� παραπάνω ιστ�ρικ� παράδ���
είναι συνέπεια της στάσης των Συμ-
μά�ων κατά τ�ν Πρώτ� Παγκ�σμι�
Π�λεμ�, τ�σ� έναντι της Eλλάδας, �-
σ�, κυρίως, της T�υρκίας. Συγκεκρι-
μένα, �ι Σύμμα��ι !αίνεται να έδω-
σαν στην τελευταία τη δυνατ�τητα
να απ�κατασταθεί στ� ρ�λ� τ�υ εν-
διάμεσ�υ ή εμ�λιμ�υ κράτ�υς με ε-

λεγ��μενη –απ� τ�υς ίδι�υς– επιρ-
ρ�ή στην περι��ή. Aυτ� γίνεται κα-
ταν�ητ� στις μέρες μας, με τις δρα-
στηρι�τητες και τις !ιλ�δ��ίες π�υ
αναπτύσσει η T�υρκία στα Bαλκάνια
και γενικά με την παρ�υσία της ως
«ευρωπαϊκή» �ώρα. Kατά τη σύναψη,
�μως, της Συνθήκης της Λω�άννης,
�ι ευρωπαϊκές δυνάμεις π�υ �δήγη-
σαν στη σύναψή της, δεν ήταν απ�-
λυτα έαιες για τη μελλ�ντική στά-
ση της T�υρκίας έναντί τ�υς, γι’ αυ-
τ� και έθεσαν �ρισμέν�υς περι�ρι-
σμ�ύς, �πως για παράδειγμα τις δια-
τά�εις της ειδικής σύμασης για τα
Στενά π�υ καθιέρωναν την απ�στρα-
τιωτικ�π�ίησή τ�υς και !αλκίδευαν
την πάνω σ’ αυτά τ�υρκική κυριαρ-
�ία. T� 1936, �ταν �ι διεθνείς συγκυ-
ρίες ήταν ευν�ϊκές και η T�υρκία εί-
�ε ε�ασ!αλίσει την εμπιστ�σύνη της
Mεγάλης Bρετανίας, πέτυ�ε με τη
σύμαση τ�υ M�ντρέ την αναθεώ-
ρηση της σ�ετικής σύμασης της
Λω�άννης. Aυτά τα ήματα, για κα-
τάκτηση �λ�ένα και περισσ�τέρων
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δικαιωμάτων απ’ �σα συμ!ωνήθηκαν
στη Λω�άννη τ� 1923, λέπ�υμε συ-
νε�ώς επαναλαμαν�μενα, στην
Aλε�ανδρέτα τ� 1938 (με την πρ�-
σάρτησή της απ� την T�υρκία), στην
Kύπρ� τ� 1959 (συνθήκες Zυρί�ης -
Λ�νδίν�υ) κ.λπ.

Mια πρ�σεκτική �μως ανάγνωση
των πρακτικών της διάσκεψης της
Λω�άννης, απ�καλύπτει �τι κύρι�ς
στ���ς της T�υρκίας ήταν η ανά-
κτηση των νησιών τ�υ Aνατ�λικ�ύ
Aιγαί�υ ή –τ�υλά�ιστ�ν– η εγκατά-
σταση σ’ αυτά δι�ικητικ�ύ ή π�λιτι-
κ�ύ ελέγ��υ. O αρ�ηγ�ς της τ�υρκι-
κής αντιπρ�σωπείας Iσμέτ (Iν�ν�ύ),
εί�ε �ητήσει την κατακύρωση στη
�ώρα τ�υ της Iμρ�υ, Tενέδ�υ και
Σαμ�θράκης και της μετατρ�πής
της Λήμν�υ, Mυτιλήνης, Xί�υ, Σά-
μ�υ και Iκαρίας σε πρ�τεκτ�ράτ�
της T�υρκίας, δηλαδή αυτ�ν�μης
π�λιτείας, πλήρως απ�στρατιωτικ�-
π�ιημένης

(2)
. H λύση π�υ τελικά πρ�-

κρίθηκε, θεωρήθηκε, συμιαστική
και άκρως ευν�ϊκή για την T�υρκία.
Eνώ, δεν αμ!ισητήθηκε η ελληνική
κυριαρ�ία στα νησιά τ�υ Aνατ�λικ�ύ
Aιγαί�υ, η Iμρ�ς και η Tένεδ�ς πα-
ρα�ωρήθηκαν κατά άκρα �ικ�ν�μία
στην T�υρκία, με τη δέσμευση εν�ς
καθεστώτ�ς εσωτερικής αυτ�ν�-
μίας π�υ πρ�σεγγί�ει την τ�υρκική
πρ�ταση, μ�ν� π�υ αυτή α!�ρ�ύσε
τα υπ�λ�ιπα.

O λ�ρδ�ς K�ρ��ν, μάλιστα, π�υ
πρ�ήδρευε στη Συνδιάσκεψη, δεν
παρέλειψε με κάθε ευκαιρία να τ�νί-
σει την �αριστική για την T�υρκία
παρα�ώρηση, δεδ�μέν�υ �τι η παμ-
ψη!ία των κατ�ίκων της Iμρ�υ
–9.207– και η μεγάλη πλει�ψη!ία της
Tενέδ�υ –5.420 έναντι 1.200 T�ύρ-
κων– ήταν Eλληνες, παρά τ� γεγ�-
ν�ς �τι �ι Eλληνες αυτ�ί ήταν «�ι πι�
πλ�ύσι�ι της Aνατ�λής» (sic) και τα
νησιά «επί δεκαετία ανήκαν στην
Eλλάδα»

(3)
. Iδιαίτερη σημασία απ�κτά

τ� γεγ�ν�ς �τι στ� ειδικ� πρωτ�κ�λ-
λ� π�υ υπ�γρά!ηκε στις 23 I�υλί�υ
1923 και π�υ α!�ρά την απ�δ�ση
τ�υ Kαράαγατς και στης Iμρ�υ και
Tενέδ�υ απ� την Eλλάδα στην T�υρ-
κία, διευκρινι��ταν �τι η υπ��ρεωτι-
κή ανταλλαγή των πληθυσμών επε-
κτειν�ταν μ�ν� στ� πρώτ�. Δεν ήταν
τα μ�να νησιά π�υ περιέρ��νταν
στήν T�υρκία, των �π�ίων � πληθυ-
σμ�ς ήταν Eλληνικ�ς. Yπήρ�αν τα
νησιά της Πρ�π�ντίδας (Πρ�κ�νη-
σ�ς, K�υτάλη, A!ησιά) με 33.566
Eλληνες και 245 μ�ν� μ�υσ�υλμά-
ν�υς, και ασυ�ητητί εί�αν υπα�θεί
στην υπ��ρεωτική ανταλλαγή των
πληθυσμών. 

Συνεπώς, στη Λω�άννη απ�!ασί-
στηκε η εθν�λ�γική ακεραι�τητα της
Iμρ�υ και της Tενέδ�υ και η �υσια-
στική της δι�ικητική και π�λιτική αυ-
τ�ν�μία. Aυτ�, άλλωστε πρ�κύπτει
και απ� την απλή ανάγνωση τ�υ άρ-
θρ�υ 14 της Συνθήκης. Aν η Συνθήκη
δεν πρ��ώρησε στην αναγνώριση
π�λιτειακής �ντ�τητας στα δύ� νη-
σιά, αυτ� �!είλεται μάλλ�ν σε αελ-
τηρία της ελληνικής πλευράς, π�υ
παρέλειψε να τ� πρ�τείνει –παρά
την ύπαρ�η της σ�ετικής τ�υρκικής
πρ�τασης π�υ α!�ρ�ύσε �λα τα νη-
σιά. Πρ�!ανώς, δεν μπ�ρ�ύσε να
διαν�ηθεί κράτ�ς δεκαπέντε �ιλιά-
δων κατ�ίκων, παρ�ρώντας π�λιτει-
ακά μ�ρ!ώματα �πως τ�υ Aγί�υ Mα-
ρίν�υ, της Aνδ�ρας, αλλά και ιστ�ρι-

κών πρ�ηγ�υμένων �πως της Σαμια-
κής π�λιτείας.

A�ελτηρία

H αελτηρία �μως της Eλλάδας
συνε�ί�εται την επ�μένη της υπ�-
γρα!ής της Συνθήκης της Λω�άν-
νης, �ταν η T�υρκία αθέτησε την υ-
π��ρέωση π�υ εί�ε αναλάει να ��-
ρηγήσει γενική αμνηστεία, και ��ι
μ�ν� δεν επέτρεψε την απάν�δ� στα
δύ� νησιά �σων απ� τ�υς κατ�ίκ�υς
τ�υς εί�αν απ�μακρυνθεί �ικει�θε-
λώς, λ�γω τ�υ !��υ των ως «συ-
νεργασθέντες με τ� ελληνικ� καθε-
στώς», αλλά ε�εδίω�ε και π�λλ�ύς ι-

καν�ύς και δραστήρι�υς. Πραγματι-
κά, αν ε�ετάσει κανείς με νη!αλι�-
τητα την παραπέρα ε�έλι�η, μένει με
την εντύπωση �τι η Eλλάδα έ�ει �ρι-
στικά εγκαταλείψει τ�υς Iμρί�υς
και τ�υς Tενέδι�υς στ� έλε�ς της
T�υρκίας: Oταν η τελευταία, σ�εδ�ν
πρα�ικ�πηματικά άν�ι�ε πρ��ενεί�
στην K�μ�τηνή, δεν επέμενε, για λ�-
γ�υς στ�ι�ειώδ�υς αμ�ιαι�τητας,
να εγκαταστήσει και η ίδια πρ��ενι-
κές αρ�ές στην Iμρ�. 

Aκ�μη, δεν πρ�σέ!υγε σε �ργανα
απ�ν�μής της διεθν�ύς δικαι�σύ-
νης, �πως πρ�λέπεται απ� τη Συν-
θήκη της Λω�άννης, για να καταγγεί-
λει την T�υρκία για την παραίαση

των διατά�εων π�υ α!�ρ�ύν την α-
μνηστία και την μη �υσιαστική πραγ-
ματ�π�ίηση της δέσμευσης τ�υ άρ-
θρ�υ 14 π�υ πρ�λέπει την εγκαθί-
δρυση καθεστώτ�ς αυτ�δι�ίκησης.
Kαι αυτ�, γιατί η T�υρκία, έσπευσε
να ψη!ίσει ν�μ� τ�υ �π�ί�υ �ι πρ�-
διαγρα!ές απέκλειαν απ� τη δι�ίκη-
ση τ�υς ενδια!ερ�μεν�υς εκ πρ��ι-
μί�υ και συλλήδην.

Tην κατάσταση αδια!�ρίας της
Aθήνας έναντι της Iμρ�υ και της
Tενέδ�υ, �σ� και αν !αίνεται πε-
ρίεργ�, επέτεινε η ελλην�τ�υρκική
πρ�σέγγιση τ�υ 1930. H μ�νη, άλλω-
στε, θετική επίπτωση της τελευταίας
ήταν η αναστ�λή απ� μέρ�υς της
T�υρκίας της επιθετικής της διάθε-
σης π�υ άρ�ισε να επιδεί�νει έναντι
των νησιών τ�υ Aιγαί�υ, ήδη την ε-
π�μένη απ� την υπ�γρα!ή της συν-
θήκης της Λω�άννης. Aναστ�λή, την
�π�ία σηματ�δ�τησε η απ�!ασι-
σθείσα «ισ�πλ�ία» μετα�ύ Eλλάδας
και T�υρκίας με τη μ�ρ!ή τ�υ τερ-
ματισμ�ύ εν�ς �έ!ρεν�υ ναυτικ�ύ
ε��πλισμ�ύ των δύ� πλευρών, π�υ
συνε�ι��ταν με κίνδυν� την �λ�σ�ε-
ρή �ικ�ν�μική κατάρρευσή τ�υς, τα
δύσκ�λα εκείνα �ρ�νια της διεθν�ύς
κρίσης. Ωστ�σ�, �πως στην περίπτω-
ση των Eλλήνων της Kωνσταντιν�ύ-
π�λης, έτσι και για τ�υς Iμρί�υς, η
περιλάλητη «!ιλία» δεν σήμαινε
πρακτική ελτίωση της θέσης των,
�ύτε έαια ε�α!άνιση των έναντί
τ�υς πρ�θέσεων τ�υ τ�υρκικ�ύ κρά-
τ�υς. Oι πρ�θέσεις της Aγκυρας εκ-
δηλώθηκαν τ� 1942, �ταν η Eλλάδα
στένα�ε κάτω απ� τη να�ιστική κατ�-
�ή και �υσιαστικά δεν υπήρ�ε ελλη-
νική κυέρνηση να αντιδράσει, �ταν
για πρώτη !�ρά έγινε πρ�σπάθεια ε-
π�ικισμ�ύ της Iμρ�υ απ� Mαυρ�θα-
λασσίτες (T�υρκ�π�ντι�υς). Συγκε-
κριμένα, απαλλ�τριώθηκαν εσπευ-
σμένα γαίες π�υ ανήκαν στη M�νή
της Mεγίστης Λαύρας και εγκατα-
στάθηκαν 150 περίπ�υ �ικ�γένειεςΣπασμένες και πεταμένες ιερές εικ�νες και ιερά σκεύη, μετά την επίθεση των

κρατ
υμένων των αγρ
τικών �υλακών στα ε�ωκκλήσια της Iμ�ρ
υ (1965).

Eκδρ
μή στην περι
�ή Σπηλιά των Aγριδίων τη δεκαετία τ
υ ’20. Iμ�ρι
ι μαθητές της Σ�
λής Xάλκης μα�ί με τ
ν μητρ
π
-
λίτη Iμ�ρ
υ και Tενέδ
υ Iάκω�
 (Παπαπαϊσί
υ) και άλλ
υς συντ
πίτες τ
υ.
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σε �ικισμ�ύς π�υ δημι�υργήθηκαν
στις περι��ές της Παναγιάς και τ�υ
Σ��ιν�υδι�ύ, �ι �π�ίες �μως παρέ-
μειναν �σ� διαρκ�ύσε � αναγκαστι-
κ�ς τ�υς εκτ�πισμ�ς και η επιδ�τη-
σή τ�υς απ� τ� κράτ�ς. 

Eπειδή �μως δεν μπ�ρεσαν να
πρ�σαρμ�στ�ύν στ� ελληνικ� περι-
άλλ�ν �ι περισσ�τερ�ι απ’ αυτ�ύς
και απε�ώρησαν. Tην ίδια επ��ή π�υ
επι�ειρήθηκε � πρώτ�ς επ�ικισμ�ς
της Iμρ�υ, η T�υρκία, �πως είναι
γνωστ�, διαπραγματευ�ταν την «έ-
��δ�» της στ�ν Παγκ�σμι� Π�λεμ�,
π�τε με τ�υς Συμμά��υς, π�τε με
τις δυνάμεις τ�υ ά��να, �ητώντας
ως αντιπαρ��ή, μετα�ύ άλλων, τα
ελληνικά νησιά, ιδιαίτερα τ�υ Aνα-
τ�λικ�ύ Aιγαί�υ.

Πρ�γραμμα διάλυσης

T� 1964, με α!�ρμή την κρίση τ�υ
Kυπριακ�ύ, η τ�υρκική κυέρνηση
αρ�ί�ει να ε!αρμ��ει ένα σ�έδι� ε-
κτ�υρκισμ�ύ της Iμρ�υ και Tενέ-
δ�υ, τ� �π�ί� �μως εί�ε εκπ�νηθεί
πριν απ� τρία �ρ�νια απ� την τ�τε
στρατιωτική κυέρνηση σε συνεργα-
σία με τις υπηρεσίες των υπ�υργεί-
ων E�ωτερικών, Eσωτερικών και Γε-
ωργίας. T� ενδια!έρ�ν είναι �τι η ε-
πιτρ�πή π�υ συνέτα�ε τ� περί!ημ�
σ�έδι� «α!�μ�ίωσης - διάλυσης»
(eritme program), την ίδια επ��ή
(1961) συνέτα�ε και τ� σ�έδι� ε-
κτ�υρκισμ�ύ της Kύπρ�υ π�υ πρ�έ-
λεπε την εισ�λή της T�υρκ�κυ-
πριακής μει�ν�τητας. Σ�έδι� π�υ
πρ�έλεπε την εισ�λή στην Kύπρ�,
π�υ θα πραγματ�π�ι�ύνταν σε δύ�
!άσεις

(4)
. Mε δια!�ρετική διατύπω-

ση, η κυπριακή ��υνση ήταν η α!�ρ-
μή για κάτι π�υ, έτσι κι αλλιώς εί�ε α-
π�!ασισθεί. Παράλληλα, �!είλ�υμε
να επισημάν�υμε, �τι την ίδια ακρι-
ώς επ��ή �ι υπηρεσίες τ�υ τ�υρκι-
κ�ύ υπ�υργεί�υ E�ωτερικών επε-
�εργά��νταν τη στρατηγική διεκδί-
κησης «δικαιωμάτων» απ� μέρ�υς
της T�υρκίας στ� Aιγαί�. T�υς επ�ι-
κισμ�ύς συν�δευσε μια σειρά απ�
μέτρα τρ�μ�κράτησης των Iμρίων,
�πως ήταν τ� κλείσιμ� των σ��λεί-
ων, η απαγ�ρευση διδασκαλίας της
μητρικής των γλώσσας και η εγκατά-
σταση αν�ικτής !υλακής αρυπ�ινι-
τών στ� νησί (1967). O απηνής διωγ-
μ�ς π�υ ε�απελύθη εναντί�ν των κα-
τ�ίκων και �ι συνε�ι��μεν�ι επ�ικι-
σμ�ί, ε�ανάγκασαν τ�υς Iμρί�υς και
Tενεδί�υς να εκπατρισθ�ύν, με απ�-
τέλεσμα, σε μια τριακ�νταετία, τα
δύ� νησιά να έ��υν πλήρως εκτ�υρ-
κιστεί. T� ερώτημα π�υ πρ�κύπτει
για την Eλλάδα, η �π�ία παρέμεινε
απλ�ς θεατής της τραγωδίας της
Iμρ�υ, είναι να διερευνηθεί η αιτία
της εγκληματικής της απρα�ίας.
Πρ�κειμέν�υ να διακριωθεί αυτή,
θα πρέπει να εκτεθ�ύν �ι δυνατ�τη-
τες π�υ εί�ε –και ε�ακ�λ�υθεί να έ-
�ει– πρ�σ!ερ�μενες απ� τις ισ�ύ�υ-
σες διατά�εις και αρ�ές τ�υ Διε-
θν�ύς Δικαί�υ, τις διεθνείς συνθή-
κες και τη συνήθη πρακτική δια�είρι-
σης των διεθνών σ�έσεων

(5)
.

Δυνατ�τητες

Στ� σημεί� αυτ� θα πρέπει να τ�-
νισθεί εμ!αντικά, �τι τ� άρθρ� 14
της Συνθήκης της Λω�άννης, επιτρέ-

πει την Eλλάδα να πρ�σ!ύγει απευ-
θείας στ� Διεθνές Δικαστήρι� της
Xάγης, δί�ως να παρίσταται ανάγκη
σύναψης πρ�ηγ�υμένως συνυπ�-
σ�ετικ�ύ με την T�υρκία. Aυτή, άλ-
λωστε, ήταν και η άπ�ψη τ�υ αείμνη-
στ�υ καθηγητή Γ. Tενεκίδη, π�υ
πρώτ�ς ασ��λήθηκε με τ� θέμα τ�
1965. T� αντικείμεν� μιας παρ�μ�ιας
πρ�σ!υγής αναμ!ί�λα είναι η πα-
ραίαση τ�υ ίδι�υ τ�υ άρθρ�υ 14 και
συγκεκριμένα της �υδέπ�τε ε!αρ-
μ�γής τ�υ.  Eπειδή, �πως ανα!έρθη-
κε, τ� άρθρ� αυτ� απ�λέπει στη
διατήρηση της εθν�λ�γικής σύνθε-
σης τ�υ πληθυσμ�ύ και της μη αλ-
λ�ίωσής τ�υ, τ� αίτημα έ�ει δύ� σκέ-
λη. T� πρώτ�, π�υ καθίσταται επιτα-
κτικ�τερ� στις μέρες μας, σκ�πεί
στην άρση της πρ�σ�λής, δηλαδή
απ��ώρηση �λων των επ�ίκων και τ�
δεύτερ� στην ε!αρμ�γή εν�ς συ-
στήματ�ς �υσιαστικής αυτ�δι�ίκη-
σης. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτ�, �-
τι τ� διεθνές καθεστώς της Iμρ�υ
και Tενέδ�υ, σύμ!ωνα πρ�ς τις δια-
τά�εις της Συνθήκης της Λω�άννης,
δεν είναι της ανε�άρτητης π�λιτεί-
ας, αλλά μιας υπ�δεέστερης αθμί-
δας και αυτ�ύ τ�υ «πρ�τεκτ�ρά-
τ�υ». Σε καμιά, πάντως, περίπτωση
δεν είναι ένα �π�ι�δήπ�τε τμήμα
της T�υρκικής επικράτειας, υπ� την
ένν�ια �τι τα κυριαρ�ικά δικαιώματα
της τελευταίας επί των δυ� νησιών,
τελ�ύν υπ� τ�ν περι�ρισμ� της συ-
ντήρησης και αναπαραγωγής τ�υ ε-
θν�λ�γικ�ύ συγκείμεν�υ τ�υ πληθυ-
σμ�ύ των, πράγμα π�υ επιτυγ�άνε-
ται με την αυτ�δι�ίκηση –και ��ι αυ-
τ�κυέρνησή– τ�υς. Eπειδή, �μως,

υπάρ�ει κατά!ωρη παραίαση των
διατά�εων και μάλιστα παρατειν�με-
νη, τ� πρ�λημα είναι ταυτ��ρ�να
και π�λιτικ�. H Eλλάδα δικαι�ύται να
απευθυνθεί στις υπ�λ�ιπες συμαλ-
λ�μενες �ώρες στη Συνθήκη της Λω-
�άννης, δηλαδή στη Mεγάλη Bρετα-
νία, τη Γαλλία, την Iταλία, την Iαπω-
νία, τη P�υμανία, τη Σερία (ίσως και
την Kρ�ατία και τη Σλ�ενία), πρ�-
κειμέν�υ να συγκληθεί π�λιτική διά-
σκεψη, για να επιλη!θεί τ�υ θέμα-
τ�ς. Παράλληλα, επειδή τέσσερα α-
π� τα συμαλλ�μενα μέρη ανήκ�υν
στην E.E. και �ι αιτιάσεις στρέ!�νται
σε μέλ�ς συνδεδεμέν� με αυτήν, �-
πως είναι η T�υρκία, η Eλλάδα ν�μι-
μ�π�ιείται να !έρει τ� �ήτημα ενώ-
πι�ν των αρμ�δίων �ργάνων της
Eνωσης (μετα�ύ των �π�ίων και τ�υ
Eυρωπαϊκ�ύ K�ιν��υλί�υ). Aκ�μη,
ν�μιμ�π�ιείται απ�λυτα να !έρει τ�
θέμα στα Hνωμένα Eθνη και στ�υς
ειδικ�ύς διεθνείς �ργανισμ�ύς, �-
πως η UNESCO. Eναντι �λων αυτών
των δυνατ�τήτων η Eλλάδα έδει�ε
πλήρη απρα�ία, αγν�ώντας σ�εδ�ν
και την ύπαρ�η τ�υ πρ�λήματ�ς. T�
1964, μ�ν�, πρ�σέ!υγε στην
UNESCO, για να καταγγείλει τ� αυ-
θαίρετ� κλείσιμ� των ελληνικών
σ��λείων, απ�σύρ�ντας, �μως, δυ�
�ρ�νια αργ�τερα την πρ�σ!υγή(!).

Aπρα�ία

Για ν’ αντιλη!θεί κανείς τ� μέγε-
θ�ς της ελληνικής απρα�ίας, α�ί�ει
να ανα!ερθεί ένα απλ� περιστατικ�,
π�υ απ�δίδει την ακ�λ�υθ�ύμενη
π�λιτική. T� καλ�καίρι τ�υ 1964, �-

ταν η T�υρκία παράλληλα με τις μα-
�ικές απελάσεις των Eλλήνων απ�
την Kωνσταντιν�ύπ�λη, ε�απέλυε τ�
πρώτ� κύμα διωγμών στην Iμρ�, �
τ�τε γενικ�ς πρ��εν�ς της Eλλάδας
στην Kωνσταντιν�ύπ�λη, Θ. Xρυσαν-
θ�π�υλ�ς, με έγγρα!� τ�υ στην αρ-
μ�δια υπηρεσία τ�υ υπ�υργεί�υ των
E�ωτερικών, �ήτησε την άδεια να ε-
πισκε!θεί τα �ειμα��μενα νησιά,
πρ�κειμέν�υ να τ�νώσει τ� !ρ�νημα
των κατ�ίκων, επισημαίν�ντας �τι
θα έπρεπε να πρ�στατευθ�ύν �σ�ι
απ� τ�υς τελευταί�υς θα έρ��νταν
σε επα!ή μα�ί τ�υ. Eίναι εκπληκτικ�,
αλλά η απάντηση απ� τ� Kέντρ� ή-
ταν αρνητική: H απαγ�ρευση μετά-
ασής τ�υ στην Iμρ� δεν ήλθε απ�
την T�υρκία, αλλά απ� την Eλλάδα!

Mια πρ�σεκτική μελέτη εγγρά!ων
τ�υ Iστ�ρικ�ύ Aρ�εί�υ τ�υ υπ�υρ-
γεί�υ των E�ωτερικών, π�υ α!�ρ�ύν
τις ελλην�τ�υρκικές σ�έσεις για την
περί�δ� μετά τ� 1923, α!ήνει να δια-
!ανεί μια αμη�ανία, αν ��ι απρα�ία
σε �,τι σ�ετί�εται με τ�ν ελληνισμ�
της T�υρκίας. H στάση αυτή, συνδέ-
εται πρ�!ανώς με την ιδε�λ�γία τ�υ
ελληνικ�ύ κράτ�υς π�υ �εκαθαρί�ει
ιδιαίτερα μετά τη Συνθήκη της Λω-
�άννης. Oλα δεί�ν�υν, σαν � ελληνι-
σμ�ς της T�υρκίας να απ�τελεί ένα
περιττ� άρ�ς, μερικές !�ρές και ε-
μπ�δι� στη διε�αγωγή �μαλών σ�έ-
σεων με την T�υρκία ή και με άλλες
�ώρες. Hδη απ� την τρίτη δεκαετία
τ�υ αιώνα μας διαπιστώνεται �τι �
ελληνισμ�ς αυτ�ς τελεί υπ� πρ�θε-
σμία και τ� τέλ�ς τ�υ πρ�λέπεται
να συμπίπτει με τ� τέλ�ς τ�υ αιώνα
–�πως και συνέη

(6)
. Παραταύτα, �υ-
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Xαρακτηριστική εικ�να τ
υ δημ
γρα�ικ
ύ εγκλήματ
ς π
υ υπέστη η Iμ�ρ
ς. Eνώ τα ελληνικά �ωριά ερημών
υν, �πως τ

Kάστρ
, �π
υ δεν �ει σήμερα 
ύτε ένας Eλληνας, 
ι 
ικισμ
ί των επ
ίκων (7.000 άτ
μα) αυ�άν
υν, καθώς η τ
υρκική κυ-
�έρνηση ετ
ιμά�εται να εγκαταστήσει εκεί ακ�μα 10.000 T
ύρκ
υς.
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δέπ�τε λαμάν�νται σύντ�να μέτρα
ή �αράσσεται μια απ�τελεσματική
και πρ�πάντων μακρ�πν�η π�λιτική.
Aπλή δια�είριση των πρ�λημάτων
έτσι �πως αναδύ�νταν απ� την κα-
θημεριν�τητα. Kαμιά πρωτ��υλία,
�ύτε ένα θαρραλέ� ήμα.

Aντίθετα απ’ �,τι πιστεύεται υπαί-
τιες δεν είναι �ι κατά καιρ�ύς κυερ-
νήσεις –δί�ως αυτ� να σημαίνει �τι
δεν έ��υν ευθύνη, μικρή ή μεγάλη,
συγκεκριμένα πρ�σωπα, �σ� μεγάλα
και αν είναι ή αν θεωρ�ύνται έτσι.
Yστερα απ� μακρ��ρ�νια έρευνα και
ασανισμ� τ�υ θέματ�ς, κατέλη�α
στ� συμπέρασμα �τι κύρι�ς υπαίτι�ς
είναι η κυρίαρ
η τάση της γρα!ει�-
κρατίας τ�υ υπ�υργεί�υ E�ωτερικών
–δί�ως να παύ�υν να υπάρ��υν !ω-
τεινές ε�αιρέσεις απ� γνωστ�ύς ή
και άγνωστ�υς στ�υς π�λλ�ύς,
Eλληνες διπλωμάτες, �ι �π�ί�ι ως ε-
�αιρέσεις στ�ν καν�να, δεν παύ�υν
να τ�ν επιεαιών�υν. Kραυγαλέ�
παράδειγμα π�υ έ�ει σ�έση με την
Iμρ� είναι η «παράλειψη» της τε-
λευταίας στην εκπαιδευτική συμ!ω-
νία τ�υ 1968 π�υ σύναψε η Eλλάδα
με την T�υρκία. Πρακτικά αυτ� ση-
μαίνει �τι ενώ η T�υρκία απ�κτά τ�
δικαίωμα απ�στ�λής εκπαιδευτικ�ύ
πρ�σωπικ�ύ στη Δυτ. Θράκη –�π�υ
τ�ν �ρ� της αμ�ιαι�τητας έ�ει ανα-
τρέψει η απ�ψίλωση τ�υ μαθητικ�ύ
και γενικά σ��λικ�ύ δυναμικ�ύ στην
Kωνσταντιν�ύπ�λη, δηλαδή η συμ-
!ωνία λειτ�υργεί σ�εδ�ν μ�ν�πλευ-
ρα– η Eλλάδα με τη συμ!ωνία αυτή
δεν έ�ει ε�ασ!αλίσει τη λειτ�υργία
�ύτε εν�ς σ��λεί�υ στην Iμρ�.

Πρ�!ανώς η αελτηρία της ελλη-
νικής πλευράς συνδέεται με τ�
πλέγμα των διεθνών της σ�έσεων
στ� �π�ί� εμπλέκεται και τ� πρ�λη-
μα της τύ�ης τ�υ Eλληνισμ�ύ της
T�υρκίας και ειδικά της Iμρ�υ και
Tενέδ�υ. Παρατηρείται σ�ετικά �τι η
Eλλάδα –πέραν της �π�ιας συναι-
σθηματικής απ�στρ�!ής π�υ ίσως
πρ�καλ�ύσε τ� θέμα σε �ρισμέν�υς
κύκλ�υς– δεν θέλησε να τ� �ρησιμ�-
π�ιήσει και ως επι�είρημα ή �πλ� κα-
τέναντι της T�υρκίας, �πως δηλαδή
πράττει η τελευταία με τ�υς T�υρ-
κ�κυπρί�υς ή τ�υς M�υσ�υλμάν�υς
της Δυτικής Θράκης, πρ�κειμέν�υ
να πρ�ωθήσει τα δικά της στρατηγι-
κά συμ!έρ�ντα. Πι� απλά αυτ� έ�ει
την ένν�ια �τι η Eλλάδα δεν έ�ει
στρατηγικά συμ!έρ�ντα στην T�υρ-
κία, δεν διεκδικεί τίπ�τε, ��ι στ�ν
παρ�ντα καιρ�, αλλά �ύτε στ�ν μέλ-
λ�ντα. Aυτ� σηματ�δ�τεί έλλειψη �-
ραμάτων και δι�ρατικ�τητας: H
Iμρ�ς με αμιγή ελληνικ� πληθυσμ�
εκτ�υρκίστηκε μπρ�στά στα αδιά!�-
ρα και απλανή μάτια της Eλλάδας.
Kάτι π�υ θα μπ�ρ�ύσε να συμεί με
ελληνικ� νησί τ�υ Aρ�ιπελάγ�υς.

«Eλλην�τ�υρκική
"ιλία»

Σε ένα συνέδρι� με θέμα τις ελλη-
ν�τ�υρκικές σ�έσεις π�υ �ργάνωσε,
πριν απ� μερικά �ρ�νια στην Aγκυρα
η Διεύθυνση Iστ�ρίας και στρατηγι-
κών μελετών τ�υ τ�υρκικ�ύ
Γ.E.Eθ.A., υπ�λήθηκε σε εισηγητή
ερώτημα για την ύπαρ�η ή μη απ� τ�
Oσμανικ� κράτ�ς σ�εδί�υ επ�ικι-
σμ�ύ με T�ύρκ�υς των νησιών τ�υ
Aιγαί�υ, �πως συνέη με την Kύ-
πρ�

(7)
. Eίναι !ανερ� π�ιες πρ�θέσεις

αναδύ�νται απ� την ερώτηση αυτή
και π�ιες πρ��πτικές.

Σ’ ένα α!ήγημα T�ύρκ�υ συγγρα-
!έα, ραευμέν� απ� γνωστή επι-
τρ�πή α!ιερωμένη στην «Eλλην�-
τ�υρκική !ιλία», ε�αίρεται η αρμ�νι-
κή συμίωση Eλλήνων και T�ύρκων
στην Iμρ�. 

Στ� «Γκι�κτσέαντα»(8) ανα!έρεται,
«T�ύρκ�ι και Pωμη�ί, παρά τ� �,τι α-
νήκ�υν σε διά!�ρα έθνη και θρη-
σκείες και έ��υν δια!�ρετική γλώσ-
σα, επιεαιώνεται �τι �ι άνθρωπ�ι
μπ�ρ�ύν να �ήσ�υν � ένας δίπλα
στ�ν άλλ�ν, �έρι-�έρι, μέλι γάλα (gül
gibi)»

(9)
. Ωστε, η Iμρ�ς απ�τελεί ιδα-

νική μ�ρ!ή της ελλην�τ�υρκικής !ι-
λίας, �πως τ�υλά�ιστ�ν την θεωρεί
και την αντιλαμάνεται η τ�υρκική
πλευρά. Kαι αυτ� στ� πι� πρ��δευτι-

κ� τμήμα τ�υ π�λιτικ�ύ !άσματ�ς.
Eτσι �μως τα τρισάγια πάθη της
Iμρ�υ και της Tενέδ�υ πρ�σλαμά-
ν�υν ιδιαίτερη σημασία �ταν πρ�-
άλλ�νται στ� μέλλ�ν ως πρ�τυπ�.
Δε συμμερί��μαι, λ�ιπ�ν, την έκπλη-
�η δυ� !ωτισμένων εκκ�λαπτ�με-
νων Eλληνίδων πανεπιστημιακών, �ι
�π�ίες �ταν πριν απ� δύ� �ρ�νια με-
τεκπαιδεύ�νταν στην T�υρκία έγι-
ναν απ�δέκτριες κατηγ�ριών απ� έ-
να �εύγ�ς T�ύρκων διαν��ύμενων
(π�υ ανήκαν μάλιστα στη μα�ητική
αριστερά), για τη «σ�ινιστική»
Eλλάδα. 

«Γιατί δεν μας επιτρέπετε να ε-
γκατασταθ�ύμε στα νησιά τ�υ Aιγαί-
�υ, α!�ύ τ� �ρει� τμήμα τ�υς κα-
τέ�εται απ� στρατ� και στ� ν�τ� υ-
πάρ��υν τ�υριστικές εγκαταστά-

σεις, δηλαδή ε!’ �σ�ν είναι αραι�κα-
τ�ικημένα. Πώς με αυτή την αντίλη-
ψη θα καλλιεργήσ�υμε την Eλλην�-
τ�υρκική !ιλία;» (sic).

Δεν είναι η άγν�ια ή τα στρελωτι-
κά της πραγματικ�τητας στερε�τυ-
πα των T�ύρκων διαν��ύμενων π�υ
με ανησυ��ύν,  είναι η Iμρ�ς και η
Tένεδ�ς π�υ πρέπει να μας ανησυ-
��ύν �λ�υς. E!�σ�ν συντηρ�ύνται
και αναπαράγ�νται απ� την T�υρκία
ιδε�λ�γήματα π�υ στηρί��υν μια π�-
λιτική πρ�άγ�ντας τη στ���θεσία η
�π�ία συμπυκνώνεται στην τραγω-
δία της Iμρ�υ και Tενέδ�υ, δεν
μπ�ρεί να ε!ησυ�ά��υμε. Γιατί
Iμρ�ς και Tένεδ�ς είναι και η Σάμ�ς
και η Mυτιλήνη και η Xί�ς και �λα τα
νησιά τ�υ Aιγαί�υ.
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και καταλήψεως της Mεγαλ�νήσ�υ εις τρία στάδια
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8) O εκτ�υρκισμ"ς της Iμ!ρ�υ �λ�κληρώνεται
με την αυθαίρετη αλλαγή τ�υ �ν"ματ"ς της π�υ α-
ριθμεί τρεις �ιλιετίες, κατά παρά!αση και πάλι τ�υ
πνεύματ�ς τ�υ άρθρ�υ 14 της Συνθήκης της Λω-
�άννης. H μετ�ν�μασία της Iμ!ρ�υ με τ�ν ακατα-
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T
ύρκ
ι στρατιώτες στην Iμ�ρ
. Στ
 νησί εδρεύει μια ενισ�υμένη τα�ιαρ�ία 3.000 ανδρών και λειτ
υργ
ύν δύ
 στρατιωτικά
αερ
δρ�μια. Στ
 ύψωμα τ
υ πρ
�ήτη Hλία δεσπ��ει τ
 συγκρ�τημα ραντάρ π
υ ελέγ�ει τ
ν εναέρι
 �ώρ
 τ
υ Aιγαί
υ και
σε εμ�ανή σημεία, σ�εδ�ν πρ
κλητικά, �ρίσκ
νται παρατεταγμένα �αρειά άρματα μά�ης.

O 
κτά�ρ
ν
ς Γιαννάκης με τ
ν πατέρα τ
υ, στ
 Σ�
ιν
ύδι. Σήμερα �ιλ
�ενείται
απ� συγγενείς τ
υ στη Θεσσαλ
νίκη μα�ί με τα δύ
 μεγαλύτερα αδέλ�ια τ
υ.
E�αναγκάστηκαν σε εκπατρισμ�, λ�γω της κατάργησης των μει
ν
τικών σ�
λεί-
ων π
υ τ
υς στέρησε τη δυνατ�τητα να διδα�τ
ύν τη μητρική τ
υς γλώσσα.
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T� �ρ�νικ� της παράδ�σης
Mέσα απ� τ
 αρ�εί
 τ
υ τελευταί
υ επάρ�
υ της Iμ�ρ
υ, Iωάννη Παπ
υτσιδάκη

T�υ Nίκ�υ Ση��υνάκη

Aρ�ιτέκτ�να - B�υλευτή N�μ�ύ Λέσ��υ

H IMBPOΣ και η Tένεδ�ς είναι τα μ�-
να νησιά τ�υ Aιγαί�υ Πελάγ�υς π�υ
έ�ει κάτω απ� την κυριαρ�ία της η
T�υρκία και π�υ �ε�αίως δεν τα κέρ-
δισε σε ναυμα�ίες ή στα πεδία των
μα�ών στ�υς π�λέμ�υς τ�υ 1912.
Δυστυ�ώς για τ�υς T�ύρκ�υς εί�ε
μεριμνήσει να τα απελευθερώσει �
Eλευθέρι�ς Bενι!έλ�ς με τ�ν Παύλ�
K�υντ�υριώτη για λ�γαριασμ� της
Eλλάδας. Tα δύ� νησιά παρα�ωρή-
θηκαν τ� 1923 στην T�υρκία με τη
Συνθήκη της Λω!άννης, η �π�ία ε#α-
σ$άλι!ε ένα ειδικ� πρ�ν�μιακ� κα-
θεστώς αυτ�δι�ίκησης για τ�υς
Eλληνες των νησιών, π�υ δυστυ�ώς
π�τέ δεν ε$άρμ�σε ή καλύτερα στην
πρά#η δεν απ�δέ�θηκε η T�υρκία.

T� καλ�καίρι τ�υ 1993 με τη συ-
μπλήρωση των ε�δ�μήντα �ρ�νων
απ� την παρα�ώρηση των δύ� νη-
σιών παρ�υσίασα ένα άγνωστ� ντ�-
κ�υμέντ�: τις πρ�σωπικές σημειώ-
σεις τ�υ τελευταί�υ Eλληνα επάρ-
��υ της Iμ�ρ�υ και της Tενέδ�υ Iω-
άννη Παπ�υτσιδάκη π�υ έ!ησε �λα
εκείνα τα συγκλ�νιστικά γεγ�ν�τα
και τις �π�ίες μ�υ εμπιστεύθηκε λί-
γ� πριν πεθάνει, στις 5 Iαν�υαρί�υ
1991 στη Mυτιλήνη.

Πανικ�ς
Στις σημειώσεις αυτές κατέγρα$ε

μέρα με τη μέρα τις τραγικές αντι-
δράσεις των Eλλήνων, μήνες πριν υ-
π�γρα$εί στις 24 I�υλί�υ 1923 η Συν-
θήκη της Λω!άννης. Aπ� τις πρώτες
μέρες τ�υ 1923 εί�ε διαρρεύσει η εί-
δηση �τι � Bενι!έλ�ς δεν μπ�ρ�ύσε
παρά να υπ��ωρήσει και να συναινέ-
σει στην παρα�ώρηση των δύ� νη-
σιών στην T�υρκία. Oι Iμ�ρι�ι και �ι
Tενέδι�ι άρ�ισαν να αντιλαμ�άν�-
νται �τι τ� τελευταί� τίμημα της Mι-

κρασιατικής Kαταστρ�$ής θα τ�
πλήρωναν αυτ�ί. Συνέστησαν λ�ιπ�ν
επιτρ�πή (απ� τ�ν Γενάρη τ�υ 1923)
την �π�ία ε#�υσι�δ�τησαν να αγωνι-
σθεί σε Aθήνα και Λω!άννη, για να
μην περάσ�υν τα νησιά μας #ανά
στην T�υρκία. H τελευταία διεκδι-
κ�ύσε για λ�γ�υς ασ$αλείας των
Στενών –�πως ισ�υρι!�ταν– μια και
τα δύ� νησιά είναι �ι $ρ�υρ�ί των
Δαρδανελλίων, να τεθ�ύν υπ� την
κυριαρ�ία της. O Bενι!έλ�ς αναγκά-
!εται για πρώτη $�ρά στις 27 Mαρτί-

�υ 1923 απ� τ� Λ�νδίν� �π�υ �ρι-
σκ�ταν –εί�αν διακ�πεί πρ�σωρινά
�ι συν�μιλίες στη Λω!άννη– να στεί-
λει τ� παρακάτω τηλεγρά$ημα στ�
�π�ί� ανακ�ινώνει �τι είναι αναγκα-
σμέν�ς να υπ�γράψει την παρα�ώ-
ρηση:

(«Λ�νδίν� 27 Mαρτί�υ 1923
Πρ�ς Eπιτρ�πή Λα�ύ Tενέδ�υ
Mετά �αθυτάτης λύπης μ�υ σας
πληρ���ρώ �τι απ��ασις περί Tε-
νέδ�υ αμετάκλητ�ς)

Bενι�έλ�ς»

Oι πρώτες αυθ�ρμητες αντιδρά-
σεις των έντρ�μων Tενεδίων και
Iμ�ρίων είναι να εγκαταλείψ�υν τα
νησιά τ�υς. O I. Παπ�υτσιδάκης !ει
τ� δράμα των κατ�ίκων και αγωνί!ε-
ται. Στις 28 Mαΐ�υ 1923 τηλεγρα$εί
απ� την Iμ�ρ� στην ελληνική κυ�έρ-
νηση.

«Eίδησις �τι επίκειται υπ�γρα�ή ελ-
λην�τ�υρκικής συνθήκης ειρήνης
κατετάρα�ε κατ�ίκ�υς νήσ�υ κατα-
λη�θέντες υπ� πανικ�ύ και !ητ�ύ-
ντες να ανα�ωρήσωσι. E�ασκώ πά-

O Eλευθέρι�ς Bενι�έλ�ς υπ�γρά�ει τη Συνθήκη της Λω�άννης (24 I�υλί�υ 1923).

Πρωτ�κ
λλ
ν παραδ�σεως της νήσ
υ
Iμ�ρ
υ(Iμπρ
ς)

«Σήμερ
ν, την 4ην Oκτω�ρί
υ 1923 συμ-
�ώνως πρ
ς τ
 άρθρ
ν 14 της συνθήκης
ειρήνης και εις εκτέλεσιν N
 4 τ
υ Πρω-
τ
κ�λλ
υ N
 15 σ�ετικ
ύ πρ
ς την ειρη-
μένη συνθήκην, τα 
π
ία υπεγρά�ησαν
εις την Λω$άννη την 24 I
υλί
υ 1923, με-
τα%ύ των συμ�αλλ
μένων Yψηλών Mε-
ρών και εις �ε�αίωσιν της ειρημένης συν-
θήκης και Πρωτ
κ�λλ
υ υπ� των κυ�ερ-
νήσεων της Mεγάλης Eθν
συνελεύσεως
της T
υρκίας και τ
υ Bασιλεί
υ της
Eλλάδ
ς παρε�ωρήθη η νήσ
ς Iμ�ρ
ς
(Iμπρ
ς) απ� τ
ν Δι
ικητήν της νήσ
υ
κύρι
ν Iωάννην Παπ
υτσιδάκιν εις την

Aυτ
ύ E%
��τητα Kαντρή Mπέη Δι
ι-
κητικ�ν Eπιθεωρητήν τ
υ υπ
υργεί
υ
των Eσωτερικών της κυ�ερνήσεως της
Mεγάλης Eθν
συνελεύσεως της T
υρ-
κίας, ε%
υσι
δ
τημέν
υ πρ
ς τ
ύτ
.

Eις πίστωσιν τ
ύτ
υ συνετά�θη τ
 πα-
ρ�ν Πρωτ�κ
λλ
ν εις δύ
 αντίτυπα  και
υπεγρά�η εις Iμ�ρ
ν την 4ην Oκτω�ρί-

υ 1923.

Yπεγρά�ησαν υπ�:
Eν 
ν�ματι της κυ�ερνήσεως τ
υ Bα-

σιλεί
υ της Eλλάδ
ς (υπ. ελληνιστί)
I. Παπ
υτσιδάκις
Eν 
ν�ματι της κυ�ερνήσεως της Mεγ.

Eθν
συνελεύσεως της T
υρκίας (υπ.
τ
υρκιστί)                      Kαντρή Mπέης».

T� πρωτ�κ�λλ�ν παραδ�σεως

«Mετά �αθυτάτης λύπης σας πληρ���ρώ �τι απ��ασις περί Tενέδ�υ αμε-
τάκλητ�ς». Mε τ� τηλεγρά�ημα αυτ�, στις 27 Mαρτί�υ 1923, � Eλευθέρι�ς
Bενι�έλ�ς ανακ�ίνωσε τα δυσάρεστα νέα στ� λα� της Tενέδ�υ.
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O Nα�ς τ�υ Aγί�υ Nικ�λά�υ στ� λιμάνι τ�υ Kάστρ�υ. Xωρίς στέγη, περιμένει
τ� πλήρωμα τ�υ !ρ�ν�υ για να σωριαστεί, παρά τ� γεγ�ν�ς �τι  ανακηρύ!θη-
κε «διατηρητέ� μνημεί�».

E�δ�μήντα ένα !ρ�νια μετά την παρα!ώρηση της Iμ�ρ�υ στην T�υρκία, τα έρημα σπίτια απ�δεικνύ�υν �τι �ι ελληνικές κυ�ερνήσεις και �ι διεθνείς �ργανισμ�ί
εγκατέλειψαν τ�υς Iμ�ρί�υς στη μ�ίρα τ�υς π�υ ήταν τραγική.          

σαν την επιρρ�ήν μ�υ μετ’ άλλων ι-
σ�υ�ντων ενταύθα, συγκρατήσω
κατ�ίκ�υς απ� πρά�εις απ�νεν�η-
μένας».

Aν και � ν�μάρ�ης Λέσ��υ Eυρι-
παί�ς απαντά με τηλεγρά$ημα στ�ν
έπαρ�� �τι η ελληνική κυ�έρνηση θα
λά�ει κατάλληλα μέτρα για την πρ�-
στασία των I�ρίων και Tενεδίων � λα-
�ς δεν πείθεται και ετ�ιμά!εται να
εκπατριστεί.

H συμ$ωνία στη Λω!άννη δεν έ�ει
ακ�μα υπ�γρα$εί και στη μά�η για
να μεταπιστ�ύν �ι Eλληνες να παρα-
μείν�υν στη γη τ�υς μπαίνει � αρ�η-
γ�ς της Eπανάστασης τ�υ 1922 Nικ�-
λα�ς Πλαστήρας, � �π�ί�ς στις 16
I�υλί�υ 1923 –�κτώ ημέρες πριν απ�
την υπ�γρα$ή– τηλεγρα$εί στ�ν έ-
παρ�� I. Παπ�υτσιδάκη.

«E�ω την τιμή να παρακαλέσω �-
πως ειδ�π�ιηθώσιν �ι κάτ�ικ�ι των
νήσων Iμ�ρ�υ και Tενέδ�υ, �τι �υ-
δείς λ�γ�ς ανησυ�ίας υπάρ�ει, καθ’
�σ�ν �ι�νδήπ�τε καθεστώς και αν
δ�θή εις τας νήσ�υς, πάντες �ι κά-
τ�ικ�ι θα έ��υν τ�ν απαιτ�ύμεν�ν
�ρ�ν�ν να σκε�θ�ύν ψυ�ραίμως
και να καν�νίσ�υν τας υπ�θέσεις
των. Δεν πρέπει άλλως τε να λησμ�-
ν�ύν �τι η Eλλάς είναι κυρίαρ��ς
της θαλάσσης και ως εκ τ�ύτ�υ εί-
ναι εις θέσιν να ε�ασ�αλίση τ�υς
κατ�ίκ�υς».

Σε αυτές τις τραγικές στιγμές, κα-
τά τις �π�ίες η αγωνία και η αναπ�-
$ασιστικ�τητα των κατ�ίκων κ�ρυ-
$ών�νταν, � έπαρ��ς I. Παπ�υτσιδά-
κης έπαι#ε σημαντικ� ρ�λ� για επτά
περίπ�υ μήνες μέ�ρι την υπ�γρα$ή

της Συνθήκης.  Oι Eλληνες με δημ�-
κρατικές διαδικασίες, με λαϊκές συ-
νελεύσεις ελάμ�αναν τις απ�$άσεις
τ�υς. Eτσι, στις 12 Aυγ�ύστ�υ 1923
�ι κάτ�ικ�ι της Iμ�ρ�υ απ�$ασί!�υν
και τηλεγρα$�ύν στην ελληνική κυ-
�έρνηση:

«Xθες εγένετ� συνέλευσις κατ�ί-
κων εις απάσας κ�ιν�τητας νήσ�υ
�πως λη�θή απ��ασις περί εκπα-
τρισμ�ύ ή μη. Kάτ�ικ�ι απασών
κ�ιν�τήτων απε�άσισαν υπέρ πα-
ραμ�νής ενταύθα… πειθ�μεν�ι συ-
στάσεις Kυ�ερνήσεως…».

Oκτώ μήνες μετά �δηγήθηκαν σε
αυτή την απ�$αση για την �π�ία $αί-
νεται �τι καταλυτικ� ρ�λ� έπαι#ε η
δια�ε�αίωση τ�υ Eλληνα υπ�υργ�ύ
E#ωτερικών Aλε#ανδρή. O τελευταί-
�ς τ�υς γνώρισε τι περιέ��υν τα άρ-
θρα 14, καθώς και 37-44 της Συνθή-
κης και κυρίως τα θέματα της αμνη-
στίας, της αυτ�δι�ίκησης, κ.ά. Xαρα-
κτηριστικ� είναι τ� τηλεγρά$ημά
τ�υ πρ�ς τ�υς Eλληνες.

Eγκατάλειψη

«H Kυ�έρνησις είναι απ��ασισμένη
να πρ�στατεύση διά παντ�ς μέσ�υ
τ�υς κατ�ίκ�υς εν περιπτώσει κατα-
πιέσεων ή διωγμών υπ� των T�ύρ-
κων και ε�αρμ�γήν των διατά�εων
τ�υ άρθρ�υ 14 της συμ�ωνίας».

E�δ�μήντα �ρ�νια μετά τα γεγ�-
ν�τα απ�δεί�θηκε �τι η μητέρα
Eλλάς ��ι μ�ν� δεν τίμησε την υπ�-
γρα$ή της και δεν πρ�στάτευσε
τ�υς Iμ�ρί�υς και Tενέδι�υς, αλλά
τ�υναντί�ν, τ�υς εγκατέλειψε στη
μ�ίρα τ�υς π�υ ήταν τραγική.
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Eλληνική εκπαίδευση
H κατάργησή της απ� τ�υς T�ύρκ�υς �ασικ�ς συντελεστής εκπατρισμ�ύ των Iμ�ρίων

T�υ Eυστρατί�υ X. Zεγκίνη

T�υρκ�λ�γ�υ - καθηγητή

H IMBPOΣ, λ�γω γεωγρα�ικής θέσε-
ως, δεν εί�ε π�τέ άμεση επικ�ινωνία
με τα μεγάλα ελληνικά πνευματικά
κέντρα. Eντ�ύτ�ις �ι κάτ�ικ�ί της
δεν εί�αν απ�κ�πεί απ� τ�ν πνευμα-
τικ� ιστ� π�υ συγκράτησε τ�ν Eλλη-
νισμ� στα δύσκ�λα �ρ�νια της σκλα-
�ιάς και αγάπησαν με πάθ�ς τα ελλη-
νικά γράμματα. O �αρακτήρας της
εκπαίδευσης στην Iμ�ρ� ήταν κυ-
ρίως εκκλησιαστικ�ς. Iσως αυτ� να
��είλεται στην επιρρ�ή π�υ άσκη-
σαν στην πνευματική �ωή των
Iμ�ρίων �ι αγι�ρείτες πατέρες, �ι �-
π�ί�ι απ� τα �υ�αντινά �ρ�νια εί�αν
δεί�ει έντ�ν� πνευματικ� ενδια�έ-
ρ�ν πρ�ς τ�υς κατ�ίκ�υς τ�υ νησι-
�ύ.

Για την ανάπτυ�η των ελληνικών
γραμμάτων στην Iμ�ρ� μεγάλη υ-
πήρ�ε η συμ��λή τ�υ Oικ�υμενικ�ύ
Πατριαρ�εί�υ, τ� �π�ί� μα�ί με τις
τ�πικές εκκλησιαστικές αρ�ές, τ�υς
δημ�γέρ�ντες και �ρισμέν�υς Iμ�ρι-
�υς λ�γί�υς έκαναν τα πρώτα �ήμα-
τα πρ�ς την κατεύθυνση αυτή. Eκεί-
ν�ς �μως π�υ απ��ασιστικά συνέ�α-
λε στην ίδρυση των πρώτων εκπαι-
δευτηρίων στην Iμ�ρ�, ήταν �
Iμ�ρι�ς ιερ�μ�να��ς Bαρθ�λ�μαί�ς
� K�υτλ�υμ�υσιαν�ς. Tα σ��λεία, τα
�π�ία ίδρυσε � K�υτλ�υμ�υσιαν�ς
ήσαν σ��λεία «των κ�ινών γραμμά-
των» και δεν εί�αν τις πρ�ϋπ�θέσεις
να ε�ασ�αλίσ�υν μια �λ�κληρωμένη
εκπαίδευση. E�άλλ�υ, η λειτ�υργία
τ�υς δεν κράτησε π�λλά �ρ�νια. Oι
πρ�σπάθειες για την ίδρυση «αλλη-
λ�διδακτικών» σ��λείων άρ�ισαν τ�
1851. Πάντως, μετά τις μεταρρυθμί-
σεις τ�υ Tαν�ιμάτ (1839) �πως και
στις άλλες τ�υρκ�κρατ�ύμενες ελ-
ληνικές περι��ές, έτσι και στην
Iμ�ρ� παρατηρείται μια αλματώδης
ανάπτυ�η της ελληνικής εκπαίδευ-
σης. Πρωτ�π�ρ�ς στην ανανεωτική
αυτή πρ�σπάθεια υπήρ�ε � Iμ�ρι�ς
καθηγητής στη Θε�λ�γική Σ��λή της
Xάλκης και μετέπειτα μητρ�π�λίτης
Iμ�ρ�υ Nικη��ρ�ς Γλυκάς.

Kεντρική Σ��λή

T� 1874 αρ�ί�ει τη λειτ�υργία της
η νε�σύστατη Kεντρική Σ��λή στην
Παναγία της Iμ�ρ�υ, η �π�ία παρεί�ε
�λ�κληρωμένη γυμνασιακή εκπαί-
δευση. Aντίστ�ι�ες σ��λές λειτ�ύρ-
γησαν πρ�σωρινά και σε άλλα �ωριά
τ�υ νησι�ύ. H Kεντρική Σ��λή
Iμ�ρ�υ διατήρησε τ�ν τίτλ� τ�υ
«Σ��λαρ�εί�υ» δι�τι ήταν στελε�ω-
μένη με α�ι�λ�γ� εκπαιδευτικ� πρ�-
σωπικ� π�υ δίδασκε μαθήματα γυ-
μνασιακ�ύ επιπέδ�υ. 

Hταν ένα είδ�ς ανώτερης σ��λής

στην �π�ία ��ιτ�ύσαν μαθητές απ�
�λα τα �ωριά της Iμ�ρ�υ. H λειτ�υρ-
γία της ανακ�πηκε με απ��αση των
τ�υρκικών Aρ�ών τ� 1927.

Eκτ�ς απ� την Kεντρική Σ��λή,
στα υπ�λ�ιπα έ�ι �ωριά λειτ�ύργη-
σαν, άλλ�τε σε ικαν�π�ιητικ� �αθμ�
και άλλ�τε ελλιπώς, σ��λεία στ�ι�ει-
ώδ�υς εκπαίδευσης. Πρ�σπάθειες
�ελτίωσης της λειτ�υργίας των σ��-
λείων αυτών έγιναν με συντ�νισμέ-
νες ενέργειες τ�υ Oικ�υμενικ�ύ Πα-
τριαρ�εί�υ της μητρ�π�λης Iμ�ρ�υ
και Tενέδ�υ και των ευπ�ρων
Iμ�ρίων τ�υ ε�ωτερικ�ύ. Ως τ� 1912,
π�υ η Iμ�ρ�ς απελευθερώνεται απ�
τ�ν ελληνικ� στρατ�, σε �λες σ�ε-
δ�ν τις κ�ιν�τητές της εί�αν ιδρυθεί
ελληνικά σ��λεία. Στη διάρκεια της
ελληνικής δι�ίκησης (1912-1923) λει-
τ�ύργησαν συν�λικά 6 Δημ�τικά
σ��λεία, 2 Nηπιαγωγεία και 1 Γυμνά-
σι�. Λίγ� πριν απ� τ� 1923 στα ελλη-
νικά σ��λεία της Iμ�ρ�υ ��ιτ�ύσαν
συν�λικά 1.385 μαθητές και μαθή-
τριες. Θα πρέπει να επισημανθεί �τι
ώς τ� 1923 στ� νησί δεν υπήρ�αν
τ�υρκικά σ��λεία, γιατί δεν υπήρ�αν
τ�υρκ�γενείς μαθητές.

Mε την παρα�ώρηση της Iμ�ρ�υ
στην T�υρκία τ� 1923, η ελληνική εκ-
παίδευση δέ�εται πρώτη τις �αριές
συνέπειες της σκληρής τ�υρκικής

π�λιτικής τ�υ α�ελληνισμ�ύ. Oι
T�ύρκ�ι εγκατέστησαν εκεί τ�υρκ�-
διδασκάλ�υς, �ι �π�ί�ι κατά τ� πλεί-
στ�ν ήσαν απ�στρατ�ι α�ιωματικ�ί.
Tη μισθ�δ�σία τ�υς υπ��ρεώθηκαν
να την κατα�άλλ�υν �ι ελληνικές
κ�ιν�τητες τ�υ νησι�ύ.

Mετά την ενέργεια αυτή, �ι τ�υρ-
κικές Aρ�ές πρ��ώρησαν και σε άλ-
λα ανασταλτικά μέτρα για την ελλη-
νική εκπαίδευση. Πρώτα περι�ρισαν
τις ώρες διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας σε μια ώρα ημερησίως. Στη
συνέ�εια υπ��ρέωσαν τ�υς Eλληνες
δασκάλ�υς να πάνε στα Δαρδανέλ-
λια και να υπ�στ�ύν ε�ετάσεις ικα-
ν�τητας της τ�υρκικής γλώσσας.
Oπως ήταν �υσικ�, �ι Eλληνες εκ-
παιδευτικ�ί μη γνωρί��ντας την
τ�υρκική, απ�ρρί�θηκαν στις ε�ετά-
σεις και στη συνέ�εια επαύθηκαν α-
π� τα καθήκ�ντά τ�υς. T�ν I�ύνι�
τ�υ 1927 �ι T�ύρκ�ι ε�έδωσαν τ�ν
υπ’ αριθμ. 1151 ν�μ� «Περί τ�πικής
δι�ικήσεως Tενέδ�υ και Iμ�ρ�υ», �
�π�ί�ς στ� άρθρ� 14 ρητώς ανα�έ-
ρει «�τι η Δημ�σια εκπαίδευση (των
νήσων Iμ�ρ�υ και Tενέδ�υ) θα διαρ-
ρυθμισθεί και θα διευθύνεται σύμ-
�ωνα με τις διατά�εις τ�υ ν�μ�υ πε-
ρί �ργανώσεως της (Δημ�σιας) εκ-
παιδεύσεως και τις α��ρώσες τη δη-
μ�τική εκπαίδευση διατά�εις και �τι

«η διαδικασία θα γίνεται στην τ�υρ-
κική γλώσσα». Mε τ�ν τρ�π� αυτ� η
ελληνική εκπαίδευση της Iμ�ρ�υ και
της Tενέδ�υ μετα�λήθηκε υπ��ρεω-
τικώς σε τ�υρκική.

H αυστηρή ε�αρμ�γή τ�υ περιε��-
μέν�υ της διάτα�ης αυτής περι�ρί-
στηκε μ�ν� για τα σ��λεία της Πανα-
γίας και τ�υ Eυλαμπί�υ με απ�τέλε-
σμα να κλείσει η Kεντρική Σ��λή και
τα άλλα ελληνικά σ��λεία των δύ�
αυτών κ�ιν�τήτων, ενώ σε τέσσερις
κ�ιν�τητες (Σ��ιν�ύδι, Aγρίδια, Aγι-
�ι Θε�δωρ�ι και Γλυκί) επετράπη η
λειτ�υργία μει�ν�τικών σ��λείων με
αυστηρή �μως επιτήρηση κι ελά�ι-
στες ώρες διδασκαλίας της ελληνι-
κής γλώσσας. Oλ�κληρωτική ε�αρ-
μ�γή τ�υ άρθρ�υ 14 τ�υ ν�μ�υ 1151
σε �λα τα μει�ν�τικά σ��λεία έγινε
απ� τ� 1945 μέ�ρι τ� 1951. Στ� �ρ�-
νικ� αυτ� διάστημα λειτ�ύργησε
στην Παναγία ένα ε�ατά�ι� τ�υρκικ�
δημ�τικ� σ��λεί�, στ� �π�ί� υπ�-
�ρεώθηκαν �ι Eλληνες μαθητές να
��ιτήσ�υν, �ωρίς να έ��υν τη δυνα-
τ�τητα στην πρά�η να διδα�θ�ύν �ύ-
τε μία ώρα την ε�δ�μάδα την ελληνι-
κή γλώσσα.

T� έτ�ς 1951 ύστερα απ� έντ�νες
διαμαρτυρίες των Iμ�ριων και Tενε-
δίων πρ�ς την τ�υρκική κυ�έρνηση
και τις επ�ικ�δ�μητικές επα�ές π�υ

Kατεστραμμέν�, ��ρταριασμέν�, �ωρίς στέγη, τ� σ��λεί� στην είσ�δ� τ�υ �ωρι�ύ Aγι�ι Θε�δωρ�ι, γενέτειρα τ�υ Oικ�υ-
μενικ�ύ Πατριάρ�η Bαρθ�λ�μαί�υ και τ�υ Aρ�ιεπισκ�π�υ Aμερικής Iακώ��υ (Φωτ. Mι�άλης Σακάτης).          



εί�ε � τ�τε μητρ�π�λίτης Iμ�ρ�υ και
Tενέδ�υ Mελίτων με αρμ�δι�υς
T�ύρκ�υς παράγ�ντες, εκδ�θηκε �
υπ’ αριθμ. 5713/1951 ειδικ�ς ν�μ�ς,
� �π�ί�ς κατάργησε τ� περι��ητ�
άρθρ� 14 τ�υ ν�μ�υ 1151/1927. Mε
τ�ν τρ�π� αυτ� �ι Iμ�ρι�ι �ρήκαν τη
δυνατ�τητα να αν�ικ�δ�μήσ�υν εκ
νέ�υ την Kεντρική Σ��λή, η �π�ία
αρ�ί�ει να λειτ�υργεί απ� τ� 1952. 

Πνευματική άνθηση

Eπαναλειτ�ύργησαν επίσης τα μει-
�ν�τικά σ��λεία των υπ�λ�ίπων κ�ι-
ν�τήτων, εκτ�ς της κ�ιν�τητ�ς Eυ-
λαμπί�υ. Λίγα �ρ�νια αργ�τερα, α-
ν�ικ�δ�μήθηκαν νέα σ��λικά κτίρια
δημ�τικής εκπαίδευσης, καθώς και
νηπιαγωγεία. Aπ� τ� 1952 ώς τ� 1964
η Iμ�ρ�ς παρ�υσιά�ει ε�αιρετική
πνευματική άνθηση και � πρ��ητι-
κ�ς λ�γ�ς τ�υ μητρ�π�λίτη Mελίτω-
να �τι «η Iμ�ρ�ς θα γίνει εργ�στά-
σι�ν δασκάλων, καθηγητών και επι-
στημ�νων» έγινε πλέ�ν πραγματικ�-
τητα. Aπ���ιτ�ι των σ��λείων της
Iμ�ρ�υ ��ίτησαν ��ι μ�ν� στα Λύ-
κεια της Kωνσταντιν�ύπ�λης και τη
Θε�λ�γική Σ��λή της Xάλκης, αλλά
και στα Πανεπιστήμια της Eλλάδ�ς
και άλλων �ωρών.

T� τέλ�ς
H υπ�δειγματική αυτή εκπαιδευτι-

κή δραστηρι�τητα των Iμ�ρίων �-

πωσδήπ�τε δεν υπήρ�ε ευ�άριστ�
γεγ�ν�ς για τ�υς T�ύρκ�υς, �ι �π�ί-
�ι, �πως �αίνεται, μετάνιωσαν για
την αλλαγή π�υ έκαναν στ� ν�μ�, με
την �π�ία �ι Iμ�ρι�ι και �ι Tενέδι�ι
μπ�ρ�ύσαν να έ��υν έστω και ελεγ-
��μενη την εθνική τ�υς παιδεία, γι’
αυτ� και ύστερα απ� εισήγηση τ�υ
��υλευτή των Δαρδανελλίων
Burhan Arat και άλλων 27 συναδέλ-
�ων τ�υ πρ�ς την εθν�συνέλευση
της T�υρκίας, ψη�ίστηκε στις 30
I�υνί�υ 1964 απ� την �λ�μέλεια της
εθν�συνέλευσης «διά ��ής και άνευ
�υδεμίας αντιδράσεως» � ν�μ�ς
502/1964. 

Mε τ� ν�μ� αυτ� επανήλθε σε ισ�ύ
τ� άρθρ� 14 τ�υ ν�μ�υ 1151/1927.
Aυτ� εσήμανε και τ� τέλ�ς της ελλη-
νικής εκπαίδευσης στα δύ� νησιά.

Aμέσως τέθηκαν σε διαθεσιμ�τη-
τα �λ�ι �ι Eλληνες εκπαιδευτικ�ί και
δημεύθηκαν τα ελληνικά σ��λεία.
Tρία �ρ�νια αργ�τερα (4 Aπριλί�υ
1967) δημ�σιεύθηκε στην τ�υρκική
ε�ημερίδα της κυ�ερνήσεως � υπ’
αριθμ. 12564 Kαν�νισμ�ς με τ�ν �-
π�ί� επιτρεπ�ταν υπ� �ρ�υς η διδα-
σκαλία τ�υ μαθήματ�ς της ελληνι-
κής γλώσσας και της �ριστιανικής
θρησκείας. 

Oι �ρ�ι και �ι πρ�ϋπ�θέσεις ήσαν
τέτ�ιες π�υ �υσιαστικά καθιστ�ύσαν
απαγ�ρευτική τη διδασκαλία των
δύ� αυτών μαθημάτων. 

Oι Iμ�ρι�ι πικραμέν�ι και απ�γ�η-

τευμέν�ι απ� τις ενέργειες αυτές
των T�ύρκων, απ��ασισμέν�ι �μως
να δώσ�υν στα παιδιά τ�υς την ελ-
ληνική μ�ρ�ωση, κατέ�υγαν αρ�ικά
στην Kωνσταντιν�ύπ�λη και στη συ-
νέ�εια στην Eλλάδα. 

Aπ� τ�τε άρ�ισε η μεγάλη �υγή. H
ενέργεια των T�ύρκων να στερή-
σ�υν απ� τ�υς Iμ�ρί�υς την ελληνι-
κή παιδεία, συντελεί απ�τελεσματι-
κά και στην �ριστική απ�μάκρυνσή
τ�υς και απ� τη γενέτειρά τ�υς.

Στη Θράκη

Kαι ενώ σήμεα στην Iμ�ρ� και την
Tένεδ� δεν επιτρέπεται η λειτ�υργία
ελληνικών σ��λείων, στη Θράκη η
μ�υσ�υλμανική μει�ν�τητα διατη-
ρεί, κατά τ� τρέ��ν σ��λικ� έτ�ς,
232 δημ�τικά σ��λεία, 2 γυμνάσια -
λύκεια και 2 ιερ�σπ�υδαστήρια (με-
ντρε-σέδες). 

O συν�λικ�ς αριθμ�ς των μαθητών
των δημ�τικών σ��λείων είναι 9.288
παιδιά, ενώ � συν�λικ�ς αριθμ�ς των
μαθητών των γυμνασίων - λυκείων
και ιερ�σπ�υδαστηρίων �επερνά τα
450 παιδιά. 

Aπ� τ�υς 770 δασκάλ�υς π�υ υπη-
ρετ�ύν στα μει�ν�τικά σ��λεία της
μ�υσ�υλμανικής μει�ν�τητας �ι 441
είναι μ�υσ�υλμάν�ι (Π�μάκ�ι, τ�υρ-
κ�γενείς και Aθίγγαν�ι) και μ�ν� �ι
329 είναι �ριστιαν�ί. Oι διευθυντές
�λων των μει�ν�τικών σ��λείων εί-
ναι μ�υσ�υλμάν�ι. 

Eπίσης στα γυμνάσια - λύκεια κα-
θώς και στα ιερ�σπ�υδαστήρια �ι δι-
ευθυντές, αλλά και �ι περισσ�τερ�ι
καθηγητές είναι μ�υσ�υλμάν�ι. Oρι-
σμέν�ι δε απ� αυτ�ύς είναι ταυτ�-
�ρ�να και θρησκευτικ�ί λειτ�υργ�ί.
Πέραν �μως των δημ�σίων και ανα-
γνωρισμένων αυτών σ��λείων, τα
τελευταία �ρ�νια ιδρύθηκαν απ�
μ�υσ�υλμάν�υς ιδιώτες και πάρα
π�λλά �ρ�ντιστήρια με τ� �ν�μα
(Kuran Kurslari).

Για τη μ�ρ�ωση των μ�υσ�υλμά-
νων δασκάλων, �ι �π�ί�ι στελε�ώ-
ν�υν τα μει�ν�τικά σ��λεία της Θρά-
κης, λειτ�υργεί στη Θεσσαλ�νίκη η
Eιδική Παιδαγωγική Aκαδημία. Aς
σημειωθεί �τι �ι απ���ιτ�ι της Σ��-
λής αυτής μ�υσ�υλμάν�ι δάσκαλ�ι
των μει�ν�τικών σ��λείων είναι καθ’
�λα δημ�σι�ι υπάλληλ�ι, �πως και �ι
�ριστιαν�ί συνάδελ��ί τ�υς και μι-
σθ�δ�τ�ύνται απ� τ� ελληνικ� Δη-
μ�σι�. 

Πέραν �λων αυτών η ελληνική π�-
λιτεία δαπανά τεράστια �ρηματικά
π�σά για την επισκευή και συντήρη-
ση των μει�ν�τικών σ��λείων, �ρ�-
ντί�ει για τη συγγρα�ή σύγ�ρ�νων
διδακτικών εγ�ειριδίων στην τ�υρκι-
κή γλώσσα, τα �π�ία διανέμει δωρε-
άν στ�υς μ�υσ�υλμάν�υς μαθητές
και γενικά κατα�άλλει κάθε δυνατή
πρ�σπάθεια να τ�υς ε�ασ�αλίσει ί-
σες ευκαιρίες μάθησης με τ�υς �ρι-
στιαν�ύς μαθητές.
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M�ναδική πνευματική άνθηση παρ�υσίασε η Iμ�ρ�ς την περί�δ� 1952-1964 κατά την �π�ία επαναλειτ�ύργησαν τα μει�ν�τικά σ��λεία. Στη "ωτ�γρα"ία μαθη-
τές και δάσκαλ�ι της 1ης και 2ης τά#ης στ� Σ��ιν�ύδι.
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Πνευματικές μ�ρ�ές
Oι σημαντικές  πρ�σω-

πικ�τητες  Iμ�ρίων και

η πρ�σ��ρά τ�υς στ�ν

νε�ελληνικ�  π�λιτισμ�

T�υ Γιώργ�υ 	ειν�ύ

Διευθυντή τ
υ Aρ�εί
υ Iμ�ρ
υ και τ
υ περι
δικ
ύ
«Iμ�ριώτικα».

H ANAΦOPA στις μ�ρ
ές π�υ έδωσε
στ�ν πνευματικ� κ�σμ� η Iμ�ρ�ς,
πρ�ϋπ�θέτει τη γνώση των συνθη-
κών και των �ρων π�υ συνετέλεσαν
στη διαμ�ρ
ωση της παράδ�σής
της, μέσα απ� την �π�ία α
’ εν�ς α-
ναδύθηκαν τα γνωστά πνευματικά α-
ναστήματα των Iμ�ρίων π�υ κυριάρ-
�ησαν και κυριαρ��ύν στην ιστ�ρική
σκηνή και τις εθνικές ε!ελί!εις, α
’
ετέρ�υ 
ανερώθηκαν �ι πνευματι-
κές εκείνες μ�ρ
ές π�υ �ωρίς να
κυριαρ�ήσ�υν στ� πρ�σκήνι�, συνέ-
�αλαν και συμ�άλλ�υν καθ�ριστικά
στ� νε�ελληνικ� γίγνεσθαι. Στα στε-
νά �ρια τ�υ παρ�ντ�ς δεν είναι δυ-
νατ� να γίνει λ�γ�ς για τα παραπά-
νω, �ύτε �μως μπ�ρεί να παρα�λε-

θεί εντελώς � εν λ�γω παράγ�ντας
για �άρη μιας απλής παράθεσης �ν�-
μάτων. Kάτι τέτ�ι� δεν θα σήμαινε
παρά μια αυτ�δια
ήμιση π�υ σε τί-
π�τε δεν ω
ελεί. Aλλωστε, τα παρ�-
μ�ια δεν συνηθί#�νται και δεν εκ-

ρά#�υν τ�υς Iμ�ριώτες, π�υ μέλη-
μά τ�υς είναι η συμμετ��ή στην κα-
θ�λική πρ�σπάθεια.

Iμ�ριώτικη συνείδηση

Hδη �ωρίς να τ� καταλά��υμε,
μπήκαμε σ’ �,τι θα λέγαμε κ�ινά
πρ�σδι�ριστικά �αρακτηριστικά των
Iμ�ρίων, γιατί η συμμετ��ική πρ�-
σπάθεια στη διαμ�ρ
ωση καλύτε-
ρων �ρων τ�υ αύρι� απ�τέλεσε κα-
θ�ριστικ� παράγ�ντα στη διαμ�ρ
ω-
ση της κ�ινωνίας, π�υ σε��μενη την
καταγωγή της εί�ε στραμμένα τα μά-
τια σε υψηλές αναπετάσεις. Πρ�ση-
λωμέν�ι στην ελληνική �ρθ�δ�!η
παράδ�ση και με ανυπ��ώρηση την
επιθυμία της αν�δ�υ, �ικ�δ�μησαν
με την πάρ�δ� των αιώνων �,τι συ-
�νά απ�καλ�ύμε Iμ�ριώτικη Συνεί-
δηση, π�υ δεν είναι τίπ�τε άλλ� πα-
ρά η αγάπη για την Iμ�ρ�, η επίγνω-
ση της εθνικής ταυτ�τητας, η σταθε-
ρή και ακλ�νητη πίστη στις παραδ�-
σιακές α!ίες, τ� 
ιλ�π�ν� και τ� 
ι-
λ�πρ��δ�.

Oι πρώτες πρ�σωπικ�τητες Iμ-
�ρίων εμ
ανί#�νται στην ιστ�ρία τ�
14� και τ� 15� αιώνα και είναι � Mη-
τρ�π�λίτης Oυγγρ��λα�ίας Xαρίτων
και � Mι�αήλ Kριτ���υλ�ς αντίστ�ι-
�α. O πρώτ�ς έγινε γνωστ�ς για τη
δράση τ�υ στις Παραδ�υνά�ιες Hγε-
μ�νίες και τ� Aγι�ν Oρ�ς, ενώ � δεύ-
τερ�ς για τη συγγρα
ή τ�υ ιστ�ρι-

«Hλθα απ�ψε κ�ντά σας, αγαπητ�ί μ�υ αδελ��ί, ως Iμ�ρι�ς πρ�ς Iμ�ρί�υς, ως ένας απ� σας, ως παλαι�ς γνώριμ�ς
σας, ως σαρ� εκ της σαρκ�ς σας, ως γέννημα και θρέμμα αυτ�ύ τ�υ τ�π�υ και, επιπλέ�ν, με τη !άρη τ�υ Θε�ύ και ως
νέ�ς Πατριάρ!ης σας...». O Oικ�υμενικ�ς Πατριάρ!ης Bαρθ�λ�μαί�ς, κατά την πρώτη επίσκεψή τ�υ στην Iμ�ρ� μετά
την ενθρ�νισή τ�υ. Δίπλα τ�υ � πατέρας τ�υ, στ� κα�ενεί� π�υ συντηρ�ύσε στ�υς Aγί�υς Θε�δώρ�υς, έως τ�ν πρ�-
σ�ατ� θάνατ� τ�υ. (Φωτ. Nίκ�ς Mαγγίνας)

O Aρ!ιεπίσκ�π�ς Aμερικής Iάκω��ς στην Aγία Mαρίνα τ�υ Σ!�ιν�υδι�ύ, τ�ν Aύγ�υστ� τ�υ 1988, απ� τ�ν άμ�ωνα της
�π�ίας τ�ν κατέ�ασαν �ι τ�υρκικές αρ!ές στην αρ!ή της ιερατικής σταδι�δρ�μίας τ�υ.



κ�ύ της Aλωσης. Aυτ�ς για πρώτη

�ρά �ρησιμ�π�ίησε στ� γραπτ� λ�-
γ� τ� επίθετ� Iμ�ριώτης ως πρ�σδι�-
ριστικ� τ�υ �ν�ματ�ς τ�υ. H �ρήση
τ�υ λαϊκής πρ�έλευσης επιθέτ�υ
αυτ�ύ απ� τ�ν �αθύ γνώστη της
γλώσσας Kριτ���υλ�, 
ανερώνει τη
σημασία π�υ απ�δίδει –�πως �λ�ι �ι
Iμ�ριώτες– στην καταγωγή τ�υ.

Δι�ρατικ�ς και νη
άλι�ς με �αθιά
συναίσθηση ευθύνης και απ�λυτη
συνείδηση της ιμ�ριώτικης ταυτ�τη-
τάς τ�υ, πρ�σδι�ρί#ει τ� ρ�λ� τ�υ με
την ε!ασ
άλιση αδιατάρακτης μετά-
�ασης της Iμ�ρ�υ, της Λήμν�υ και
της Θάσ�υ απ� τ� καταρρεύσαν Bυ-
#αντιν� καθεστώς σ’ εκείν� των
Oθωμανών.

Πνευματική 

πρ�ετ�ιμασία 

O 19�ς αιώνας με την παρ�υσία
τ�υ Bαρθ�λ�μαί�υ K�υτλ�υμ�υσια-
ν�ύ τ�υ Iμ�ρί�υ, είναι περί�δ�ς
πνευματικής πρ�ετ�ιμασίας για την
Iμ�ρ�. Στις αρ�ές αυτ�ύ τ�υ αιώνα
!εκιν�ύν �ι πρ�σπάθειες τ�υ Bαρθ�-
λ�μαί�υ για την ανάπτυ!η της εκπαί-
δευσης στ� νησί. Oπ�υ κι αν πήγε κι
�π�υ κι αν δίδα!ε (Θεσσαλ�νίκη,
Mασσαλία, Bενετία, Kέρκυρα, Kων-
σταντιν�ύπ�λη) � μεγάλ�ς αυτ�ς α-
ναμ�ρ
ωτής των λειτ�υργικών �ι-
�λίων της Eκκλησίας μας και συγ-
γρα
έας γραμματικής, ��τανικής, ι-

στ�ρίας, καν�νικ�ύ δικαί�υ κ.ά., �
ν�υς τ�υ ήταν πάντα «εις την 
ιλτά-
την αυτ�ύ πατρίδα» π�υ της �άρισε
τα πρώτα σ��λειά και έγραψε για
πρώτη 
�ρά, σε συνεργασία με τ�ν
Aνδρέα I. M�υστ�!ύδη, την ιστ�ρία
της, π�υ εκδ�θηκε τ� 1845 με τ�ν
τίτλ� «Iστ�ρικ�ν Yπ�μνημα περί της
νήσ�υ Iμ�ρ�υ».

T� εκπαιδευτικ� έργ� τ�υ Bαρθ�-
λ�μαί�υ συνέ�ισαν � αδελ
�ς τ�υ
Kύριλλ�ς και �ι μαθητές τ�υ Γεώρ-
γι�ς Στέκας και Nικη
�ρ�ς Γλυκάς
π�υ διετέλεσε και Mητρ�π�λίτης
Iμ�ρ�υ. Eπί των ημερών τ�υ λει-
τ�ύργησαν σ��λειά σ’ �λα τα �ωριά
και ιδρύθηκε η μέσης εκπαίδευσης
Eλληνική Kεντρική Σ��λή. Παράλλη-
λα � ετ�ιμασμέν�ς ήδη δρ�μ�ς για
τη Xάλκη, απ� την επ��ή της διεύ-
θυνσης της Eμπ�ρικής Σ��λής απ�
τ�ν Bαρθ�λ�μαί�, αλλά και των Σ��-
λαρ�ιών των Iμ�ρίων Nικη
�ρ�υ
Γλυκά και Aπ�στ�λ�υ Xριστ�δ�ύλ�υ
στη Θε�λ�γική, έδινε διέ!�δ� στ�υς
άριστ�υς απ�
�ιτ�υς της Kεντρικής
Σ��λής.

Tην Oθωμανική αν��ή τ�υ 19�υ αι-
ώνα διαδέ�θηκε στ�ν 20� αιώνα η
σκληρ�τητα της Nέας T�υρκίας,
στην �π�ία έπειτα απ� ένα δεκαετή
(1912-1913) ελεύθερ� �ί� επαναε-
ντά�θηκε η Iμ�ρ�ς. 

Tα ελληνικά σ��λεία έκλεισαν, �-
μως �ι Iμ�ριώτες πια δε σταματ�ύ-
σαν. E
ευγαν στα σ��λειά της Λή-
μν�υ �π�υ δίδασκαν Iμ�ρι�ι καθηγη-

τές, στην Aλε!ανδρ�ύπ�λη και τη
Xάλκη, μετά ειδική πρ�γύμναση υπ�
τη 
ρ�ντίδα της Mητρ�π�λης. Aπ�
αυτή τη γενιά πρ�έρ��νται �ι καθη-
γητές N.Π. Aνδριώτης και Mαν�λης
Aνδρ�νικ�ς, � 
ωτ�γρά
�ς Σπύρ�ς
Mελετ#ής, � #ωγρά
�ς Γιάννης
Σκαρλάτ�ς και � Aρ�ιεπίσκ�π�ς Aμε-
ρικής Iάκω��ς. 

Aπ� αυτή τη γενιά πρ�έρ��νται και
�ι ιδρυτές και συνεργάτες τ�υ περι�-
δικ�ύ «IMBPOΣ» π�υ σημάδεψε την
πνευματική #ωή τ�υ νησι�ύ κατά τις
δεκαετίες τ�υ ’40-’50. Aπ� τις σελί-
δες τ�υ !επήδησε κι ένα καιν�ύρι� �-
ραμα για την Iμ�ρ�, αλλά κι ένας και-
ν�ύργι�ς αγώνας για την εκπαίδευση
π�υ �δήγησε στην επαναλειτ�υργία
της Kεντρικής Σ��λής, π�υ ε!έθρεψε
τη γενιά τ�υ Oικ�υμενικ�ύ Πατριάρ-
�η Bαρθ�λ�μαί�υ Aρ��ντώνη.

Πατριάρ�ης 

Bαρθ�λ�μαί�ς
Mε κ�ρυ
αία πρ�σωπικ�τητά της

τ�ν Aυτ�ν η εν λ�γω γενιά, π�υ δεν
μπ�ρεσε να εκπληρώσει τ� ρ�λ� για
τ�ν �π�ί� ετ�ιμάσθηκε, να υπηρετή-
σει δηλαδή την πατρίδα της, στελε-
�ώνει σήμερα σε μεγάλ� �αθμ� την
εκκλησία, τη μέση και ανώτατη παι-
δεία, π�λλά πνευματικά ιδρύματα
της Eλλάδας και τ�υ ε!ωτερικ�ύ.
Παράλληλα, στελε�ών�ντας τις Iμ-
�ριακές �ργανώσεις, με �ήμα τα έ-

ντυπά τ�υς (περι�δικ� «Iμ�ριωτικά»,
επιθεώρηση «Iμ�ρ�ς» και άλλες εκ-
δ�σεις), συνε�ί#ει τ�ν αγώνα για την
Iμ�ρ� και την Tένεδ�. 

Γιατί παρ’ �λα �σα συνέ�ησαν απ�
τ� 1964 και μετά στα νησιά και παρά
τις μετα��λές και τις μεταμ�ρ
ώ-
σεις π�υ υπέστησαν, �ι Iμ�ριώτες πι-
στεύ�ντας αταλάντευτα στην ένν�ια
της δικαίωσης και των αλλεπάλλη-
λων και συνε�ών μετα��λών π�υ ε-
πι
υλάσσει η διαρκής ρ�ή της ιστ�-
ρίας, !έρ�υν υπ�μ�νετικά να περιμέ-
ν�υν επιμέν�ντας.

Δεν είναι καθ�λ�υ εύκ�λ� να πα-
ρ�υσιαστεί με τα �σα λιγ�στά γρά-

τηκαν εδώ η πνευματική 
υσι�γνω-
μία της Iμ�ρ�υ και η ιδι�συγκρασία
των Iμ�ρίων. Eνδεικτικά �μως κατα-
γρά
εται απ� τα λ�για τ�υ Πατριάρ-
�η Bαρθ�λ�μαί�υ �ταν έ
θασε στην
Iμ�ρ� κατά την πρώτη επίσκεψή τ�υ
εκεί μετά την ενθρ�νισή T�υ: «Hλθα,
λ
ιπ�ν, απ�ψε κ
ντά σας, αγαπητ
ί μ
υ
αδελ�
ί, ως Iμ�ρι
ς πρ
ς Iμ�ρι
υς, ως έ-
νας απ� σας, ως παλαι�ς γνώριμ�ς σας,
ως σαρ! εκ της σαρκ�ς σας, ως γέννημα
και θρέμμα αυτ
ύ τ
υ τ�π
υ, και επιπλέ-

ν, με τη �άρι τ
υ Θε
ύ και ως νέ
ς Πα-
τριάρ�ης σας...

...M’ αυτή μ
υ, λ
ιπ�ν, την καιν
ύργια
ιδι�τητα έρ�
μαι για πρώτη �
ρά στη Γε-
νέτειρα και μάλιστα σήμερα π
υ τελειώ-
νει τ
 «Xριστ�ς Aνέστη», για να πω σ’ �-
λ
υς εσάς �τι Xριστ�ς Aνέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατ
ν πατήσας, και επ
μένως
δεν υπάρ�ει θάνατ
ς και �θ
ρά...».
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«Γραμματική της ελληνικής γλώσσης», τ�υ Bαρθ�λ�μαί�υ K�υτλ�υμ�υσί�υ τ�υ
Iμ�ρί�υ. Eκ της Eλληνικής Tυπ�γρα�ίας Φραγκίσκ�υ Aνδρεώλα. Bενετία, 1834.      

O καθηγητής της γλωσσ�λ�γίας Nικ�λα�ς Aνδριώτης (Iμ�ρ�ς, 1906 - Θεσσαλ�νί-
κη, 1976). Διακρίθηκε ως μελετητής των νε�ελληνικών ιδιωμάτων και διαλέκτων
και ασ!�λήθηκε συστηματικά με τ� θέμα των σ!έσεων της ελληνικής γλώσσας με
τις γλώσσες των γειτ�νικών μας λαών. T� «Eτυμ�λ�γικ� λε�ικ� της κ�ινής νε�-
ελληνικής» (1951) θεωρείται τ� σημαντικ�τερ� έργ� τ�υ.          



Tης Γιάννας Aνδρέ�υ και 

τ�υ Hλία Aνδρέ�υ

Aρ�αι�λ�γων

ΓEΩΓPAΦIKA και γεωλ�γικά η
Iμ�ρ�ς ανήκει στις η�αιστει�γενείς
πτυ�ώσεις των ακτών της Θράκης
με τις �π�ίες, καθώς επίσης και τα
νησιά Λήμν� - Σαμ�θράκη, απ�τε-
λ�ύσε π�λιτισμική εν"τητα κατά
τ�υς πρ�ϊστ�ρικ�ύς �ρ"ν�υς. Oι τύ-
�ες τ�υς δια�ωρίσθηκαν τ�ν 8� π.X.
αιώνα, "ταν �ι θρακικές ακτές και η
Σαμ�θράκη δέ�θηκαν Eλληνες α-

π�ίκ�υς, ενώ η Iμ�ρ�ς συνέ�ισε να
κατ�ικείται απ" πρ�ελληνικά �ύλα
έως τ�ν 5� αιώνα π.X.

Πρ�ϊστ�ρικ�ί �ρ�ν�ι

Στα παλαι"τερα ευρήματα τ�υ νη-
σι�ύ συγκαταλέγ�νται λίθινα εργα-
λεία της νε�λιθικής επ��ής, τα �-
π�ία υπ�δηλών�υν κατ�ίκηση της
Iμ�ρ�υ απ" την 3η τ�υλά�ιστ�ν �ι-
λιετία π.X. 

H επ��ή τ�υ �αλκ�ύ αντιπρ�σω-
πεύεται μέ�ρι στιγμής απ" τρεις
τ�υλά�ιστ�ν θέσεις, μία στη �"ρεια

πεδιάδα της Iμ�ρ�υ (Aγι�ς Φλώρ�ς)
και δύ� στη ν"τια ακτή (στις δύ�
πλευρές της Aλυκής). 

H πρώτη περίπτωση απ�τελεί �α-
ρακτηριστικ" δείγμα πρ�ϊστ�ρικής
«τ�ύμπας», διαμ�ρ�ωμένης απ" τη
μακρ��ρ"νια κατ�ίκηση στ� κέντρ�
της πεδιάδας, δίπλα σε π�ταμ", �ι
δύ� άλλες θέσεις "μως είναι τυπι-
κές πρωτ�ελλαδικές εγκαταστάσεις
πάνω σε �αμηλ�ύς λ"��υς, δίπλα
στη θάλασσα. 

H κατ�ίκησή της απ" την πρώιμη
επ��ή τ�υ �αλκ�ύ μέ�ρι και τ�υς ύ-
στερ�υς μυκηναϊκ�ύς �ρ"ν�υς πι-
στ�π�ιείται απ" πλήθ�ς �στράκων,
αγγείων, διάσπαρτων και στις τρεις
θέσεις, τα �π�ία μαρτυρ�ύν "τι η
Iμ�ρ�ς ήταν κατ�ικημένη π�λύ πριν
απ" την επ��ή τ�υ Tρωικ�ύ Π�λέ-
μ�υ.

H ανα��ρά της Iμ�ρ�υ στα �μηρι-
κά έπη σ�ετί'εται άλλ�τε με γεγ�-

ν"τα τ�υ π�λέμ�υ (ε*αγ�ρά αι�μα-
λώτ�υ γι�υ τ�υ Πριάμ�υ απ" τ� �α-
σιλιά της Iμ�ρ�υ Hετίωνα) και άλλ�-
τε με τη �υσική της διαμ"ρ�ωση
“παιπαλ"εσσα” Iλιάς N33), τη γεω-
λ�γική της θέση δίπλα στ� ρήγμα
τ�υ BA Aιγαί�υ (κατ�ικία Θέτιδ�ς
και �τερωτών αλ"γων Π�σειδώ-
ν�ς), τη γεωγρα�ική της θέση
(σταθμ"ς περιπλανήσεων στ� Aι-
γαί�) ή με τη μ�ρ�ή τ�υ �ικισμ�ύ
της (άστυ, δηλ. �ργανωμένη π"λη).

H ανυπαρ*ία άλλων πηγών και
τεκμηριωμένων αρ�αι�λ�γικών ε-
ρευνών δεν επιτρέπει τ�ν σ�ηματι-
σμ" συγκεκριμένης εικ"νας για τη
'ωή και τ�ν π�λιτισμ" της Iμ�ρ�υ
μέ�ρι τ� 500 π.X. 

O Hρ"δ�τ�ς μας πληρ���ρεί "τι
μέ�ρι και τ� τέλ�ς τ�υ 6�υ αι. π.X.
στ� νησί κατ�ικ�ύσε τ� πρελληνικ"
�ύλ� των Πελασγών και "τι η
Iμ�ρ�ς τ� 515 π.�. καταλή�θηκε
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H «παιπαλ�εσσα» Iμ	ρ�ς

Mαρμάρινη �άση με την επιγρα�ή «Aθηναί�ι �ι κατ�ικ�ύντες εν Λήμνωι και Eμ�ρωι». Bρίσκεται στην αρ�αία αγ�ρά Aθηνών.

Aρ�αία ευρήματα και μνημεία μαρ-

τυρ�ύν την ιστ�ρία της νήσ�υ απ� 

τ�υς πρ�ϊστ�ρικ�ύς �ρ�ν�υς



πρ"σκαιρα απ" τ�ν στρατηγ" τ�υ
Δαρεί�υ Oτάνη. H ύπαρ*η πάντως
τ�πωνυμίων και �ν�μάτων σ�ετικών
με την λέ*η Iμ�ρ�ς (Iμ�ραμ�ς,
Iμ�ρασία, Iμ�ρασ�ς) στη Θράκη, Σά-
μ� και M. Aσία απ�δεικνύει σ�έσεις
με τις συγκεκριμένες περι��ές.

Στα πρ�ελληνικά �ύλα ��είλεται
η κ�ινή για τη Σαμ�θράκη, Λήμν�
και Iμ�ρ� μυστηριακή λατρεία των
Mεγάλων Θεών ή Δυνατών, γνω-
στών και ως Kα�είρων, λατρεία π�υ
"�ι μ"ν� συνε�ίστηκε στ�υς ιστ�ρι-
κ�ύς �ρ"ν�υς αλλά και απ�τελεί, ι-
διαίτερα στη Σαμ�θράκη, π"λ� έλ-
*εως πρ�σκυνητών απ" "λ� τ�ν ελ-
ληνικ" �ώρ�. 

Mε την πρ�ελληνική παράδ�ση
συνδέεται και η �ύση της λατρείας
τ�υ καρικ�ύ θε�ύ της γ�νιμ"τητας
Iμ�ράμ�υ, � �π�ί�ς στην Iμ�ρ� ταυ-
τίστηκε με τ�ν Eρμή τ�υ ελληνικ�ύ
πανθέ�υ και τιμήθηκε ιδιαίτερα.

Kληρ�υ�ία

Oι Περσικ�ί π"λεμ�ι έδωσαν
στ�υς Aθηναί�υς την ευκαιρία να α-
ναγνωρίσ�υν τη σπ�υδαι"τητα της
θέσης της Iμ�ρ�υ και στις αρ�ές
τ�υ 5�υ αι. π.X., με την εγκατάστα-
ση Aθηναίων κληρ�ύ�ων, αρ�ί'ει
μια νέα επ��ή για τ� νησί, τ� �π�ί�
έκτ�τε συνδέει την ιστ�ρική π�ρεία
τ�υ με την Aθηναϊκή Δημ�κρατία.

Oι κληρ�ύ��ι της Iμ�ρ�υ ήσαν
Aθηναί�ι π�λίτες απ’ "λ�υς σ�εδ"ν
τ�υς δήμ�υς της Aττικής, "πως
πληρ���ρ�ύμαστε απ" τις επιγρα-
�ές της Iμ�ρ�υ, στις �π�ίες πάντ�-
τε ανα�έρεται τ� "ν�μα, τ� πατρώ-
νυμ� και τ� δηλωτικ" τ�υ δήμ�υ κα-
ταγωγής τ�υς, π.�. Aνδρ"κριτ�ς
Δι�δώρ�υ A�ιδναί�ς, ή Aγνύλλα
Xαριάδ�υ Kη�ισσέως.

Aπ" τις δημ"σι�υ �αρακτήρα επι-
γρα�ές μαθαίν�υμε "τι τ� αθηναϊκ"
π�λίτευμα λειτ�υργ�ύσε πλήρως
στην Iμ�ρ� με εκκλησία τ�υ δήμ�υ,
B�υλή, επώνυμ� άρ��ντα, π�λέ-
μαρ��, πρυτάνεις, γραμματέα και
ταμία τ�υ δήμ�υ. 

Oι «Aθηναί�ι �ι εν Iμ�ρω», "πως
απ�καλ�ύνται, εί�αν πλήρη τα δι-
καιώματα τ�υ Aθηναί�υ π�λίτη και
ήσαν παράλληλα εγγεγραμμέν�ι
στα μητρώα τ�υ αττικ�ύ δήμ�υ κα-
ταγωγής τ�υς. H �ργάνωση της
κληρ�υ�ίας ακ�λ�ύθησε τα π�λιτι-
κά, δι�ικητικά και στρατιωτικά πρ"-
τυπα των Aθηνών αλλά και τις κ�ι-
νωνικές και θρησκευτικές δ�μές. 

T� κυρι"τερ� π�τάμι τ�υ νησι�ύ
�ν�μάστηκε Iλισσ"ς, τ� νησί "μως
και � κύρι�ς �ικισμ"ς τ�υ διατήρη-
σαν τ� πρ�ελληνικ" τ�υς "ν�μα.

Kάστρ�

H π"λη της Iμ�ρ�υ ταυτί'εται με
τ� �ώρ� τ�υ σημεριν�ύ Kάστρ�υ, �
�π�ί�ς κατ�ικήθηκε συνε�ώς απ"
τ� 500 π.X. μέ�ρι σήμερα. Πρ"κειται
για λ"�� δίπλα στη �"ρεια ακτή, α-
π"κρυμν� πρ�ς τη θάλασσα και �-
μαλ" στη ν"τια πλευρά τ�υ, π�υ ε-
*υπηρετείται απ" δύ� λιμάνια, τ� έ-
να απ" τα �π�ία �ρησιμ�π�ιείται μέ-
�ρι σήμερα με πρ��λήτα κατασκευ-
ασμένη πάνω στην αρ�αία κρηπίδα.

Στ� εγκαταλελειμμέν� σ�εδ"ν
σήμερα Kάστρ� τα σημάδια της αρ-
�αίας Iμ�ρ�υ είναι παραπάνω απ"
εμ�ανή. Tμήματα τ�υ τεί��υς, αρ�ι-

τεκτ�νικά μέλη εντ�ι�ισμένα στ�
�υ'αντιν" τεί��ς και τις νεώτερες
�ικ�δ�μές, θεμέλια τ�ί�ων απλών
σπιτιών ή δημ"σιων �ικ�δ�μημά-
των, μαρμάρινες σαρκ��άγ�ι –τώρα
δε*αμενές– κρήνες λιθ"�τιστες με
αρ�αί� υλικ", δάπεδα εκκλησιών
κατασκευασμένα απ�κλειστικά απ"
επιτύμ�ιες στήλες, �ρά��ι με κ"γ-
�ες για τ�π�θέτηση α�ιερωμάτων
υπενθυμί'�υν τη 'ωή και τα έργα
των Iμ�ρίων στ�υς κλασικ�ύς ελλη-
νιστικ�ύς και ρωμαϊκ�ύς �ρ"ν�υς
και απ�τελ�ύν μαρτυρίες π�υ δεν
μπ�ρεί να �ιμώσει � επι�ειρ�ύμε-
ν�ς και σ�εδ"ν �λ�κληρωμέν�ς τυ-
πικά α�ελληνισμ"ς τ�υ νησι�ύ.

Tεκμήρια

Tα αρ�αία κατάλ�ιπα (θεμέλια κτι-
ρίων, αρ�ιτεκτ�νικά μέλη, τά��ι,
στήλες, "στρακα) π�υ εντ�πί'�νται
συνε�ώς σε διά��ρα σημεία της
Iμ�ρ�υ, εκτ"ς τ�υ Kάστρ�υ, υπ�δη-
λών�υν την ύπαρ*η και άλλων �ικι-
στικών μ�νάδων. 

Στα σημαντικ"τερα μνημεία περι-
λαμ�άν�νται τα ερείπια τ�υ P�*ά-
δ�υ, μικρής κ�ιλάδας δυτικά της
πεδιάδας τ�υ Iλισσ�ύ. Aπ�δίδ�νται
σε αρ�αί� �ράγμα - δε*αμενή, δια-
στάσεων 40x28 μ. και ύψ�υς τ�υλά-
�ιστ�ν 12-15 μ., πρ��ρισμένη να ε-
*υπηρετεί τις ανάγκες τ�υ ιερ�ύ
των Mεγάλων Θεών π�υ έ�ει εντ�-
πιστεί στην ίδια εύ��ρη κ�ιλάδα,
στ� �ώρ� τ�υ ερειπωμέν�υ *ωκκλη-
σι�ύ τ�υ Aγί�υ Kωνσταντίν�υ. Στην
ε*ίσ�υ σημαντική για τ�υς Iμ�ρί�υς
λατρεία τ�υ Iμ�ράμ�υ - Eρμ�ύ ήταν
α�ιερωμέν� ιερ" με να" και συ-
γκρ"τημα κτιρίων, θεμέλια των �-
π�ίων σώ'�νται στην περι��ή Aγί�υ
Δημητρί�υ στα Aγρίδια.

Eπιγρα�ές σε επιτύμ�ιες στήλες
μας πληρ���ρ�ύν "τι Eλληνες απ"
τη Mίλητ�, την Aλικαρνασσ", την
Oλυνθ�, τη Mαρώνεια, την Aλωπε-
κ"νησ� και την Tένεδ� εί�αν εγκα-
τασταθεί και πεθάνει στην Iμ�ρ�, ε-
νώ αντίστρ��α επιγρα�ές στην κυ-
ρίως Eλλάδα απ�δεικνύ�υν "τι
Iμ�ρι�ι έ'ησαν και τά�ηκαν στην
Eρέτρια και την Aθήνα, άλλ�ι μυή-
θηκαν στα Kα�είρια τ�υ ιερ�ύ της
Σαμ�θράκης ενώ εκπρ"σωπ�ι τ�υ
νησι�ύ συμμετεί�αν στις Δελ�ικές
τελετ�υργίες.

H στρατηγική θέση της Iμ�ρ�υ και
η σ�έση της με την Aθήνα πρ�κάλε-
σε την επέμ�αση δια�"ρων κατα-
κτητών και τ� νησί γνώρισε την κυ-
ριαρ�ία τ�υς για περι�ρισμένα συ-
νήθως �ρ�νικά διαστήματα. 

Oι Σπαρτιάτες την κατέλα�αν για
λίγ� στ�ν Πελ�π�ννησιακ" π"λεμ�,
τ� 355 π.X. λεηλατήθηκε απ" τ�ν
στ"λ� των επαναστατημένων συμ-
μά�ων των Aθηνών ενώ πρ"σκαιρα
καταλή�θηκε και απ" τ�ν Φίλιππ� B΄
της Mακεδ�νίας. 

H π�λιτική "μως �ργάνωση και η
κ�ινωνική δ�μή τ�υ αθηναϊκ�ύ δή-
μ�υ διατηρήθηκε στ� νησί αναλλ�ί-
ωτη ακ"μα και κατά τ�υς �ρ"ν�υς
της ρωμαϊκής κατάκτησης, μέ�ρι τις
αρ�ές τ�υ 3�υ αι. μ.X., "ταν � Σεπτί-
μι�ς Σε�ήρ�ς απέσπασε την Iμ�ρ�
απ" τη μητρ"π�λή της και απ" τ"τε
παρέμεινε μέ�ρι τ�υς �υ'αντιν�ύς
�ρ"ν�υς ασήμαντη κ�υκίδα μέσα
στην απεραντ�σύνη της ρωμαϊκής
αυτ�κρατ�ρίας
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Σύγ�ρ�νη κρήνη στ� �ωρι! Kάστρ�, κατασκευασμένη απ! τμήματα αρ�αίων �ά-
θρων και στηλών.

Aνάγλυ�η επιτύμ�ια στήλη τ�υ 4�υ αιών�ς π.X., απ! την Iμ�ρ�. Aρ�αι�λ�γικ!
μ�υσεί� Λήμν�υ.
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Oι εν�ριακ�ί να�ί
Kτίστηκαν τ�ν 18� και 19� αιώνα και λειτ�υργ�ύν �λ�ι εκτ�ς απ� την Eκκλησία τ�υ Kάστρ�υ

Tης Eυγενίας Xαλκιά

Aρ�αι�λ�γ�υ

AΠO τα σημερινά ωριά της Iμ�ρ�υ
εκείν� π�υ κατ�ικείται συνεώς απ�
την αραι�τητα έως σήμερα είναι τ�
Kάστρ�, τ� �π�ί� �ρίσκεται στη θέ-
ση τ�υ σημαντικ�τερ�υ αραί�υ και
μεσαιωνικ�ύ �ικισμ�ύ και υπήρ�ε
πρωτεύ�υσα τ�υ νησι�ύ έως τις αρ-
ές τ�υ 18�υ αιώνα. Aπ� τα υπ�λ�ι-
πα έ�ι τα μεν παλι�τερα (Σ�ιν�ύδι
και Aγι�ι Θε�δωρ�ι) μαρτυρ�ύνται
στις αρές τ�υ 16�υ αιώνα τα δε νε-
ώτερα (Παναγία, Γλυκύ, Aγρίδια και
Eυλάμπι�) ιδρύθηκαν τ�ν 17� και
18� αιώνα.

Θα περίμενε λ�ιπ�ν κανείς να συ-
ναντήσει τ�υλάιστ�ν στα παλι�τε-
ρα ωριά, να�ύς έστω των πρώτων
μετα�υ#αντινών αιώνων. H κατάστα-
ση �μως παρ�υσιά#εται δια$�ρετι-
κή: �λ�ι �ι εν�ριακ�ί να�ί της Iμ�ρ�υ
είναι έργα τ�υ τέλ�υς τ�υ 18�υ και
τ�υ πρώτ�υ μισ�ύ τ�υ 19�υ αιώνα.
E�ακ�λ�υθ�ύν να λειτ�υργ�ύνται �-
λ�ι, εκτ�ς απ� την εκκλησία τ�υ Kά-
στρ�υ, η �π�ία μετά την εγκατάλει-
ψη τ�υ ωρι�ύ απ� τ�υς τελευταί-
�υς Eλληνες κατ�ίκ�υς τ�υ, τη μ�ι-
ραία νύτα της 20ης  I�υλί�υ 1974
και την κατάληψή τ�υ απ� K�ύρδ�υς
επ�ίκ�υς ερημώθηκε και �ε�ηλώθη-
κε, ώστε να �ρίσκεται τα τελευταία
είκ�σι ρ�νια, εκτ�ς λατρείας.

Nε��υτ�ς A΄

Για τ�υς παλι�τερ�υς εν�ριακ�ύς
να�ύς τ�υ νησι�ύ δεν διαθέτ�υμε
μαρτυρίες. Πρ�$ανώς ήταν μικρ�ί
και ταπειν�ί �πως διασώ#εται άλλω-
στε και στην πρ�$�ρική παράδ�ση
και �πως υπαγ�ρευε η �ικ�ν�μική
κατάσταση των κατ�ίκων, �ι �π�ί�ι
συν�ικίσθηκαν στα σημερινά ωριά
α$�ύ εγκατέλειψαν είτε τ�υς �υ-
ρωμέν�υς μεσαιωνικ�ύς �ικισμ�ύς
τ�υ νησι�ύ είτε τ�υς μικρ�τερ�υς α-
γρ�τικ�ύς.

O παλι�τερ�ς εν�ριακ�ς να�ς, �
Aγι�ς Γεώργι�ς στ�υς Aγί�υς Θε�-
δώρ�υς, τίσθηκε στ� τελευταί� τέ-
ταρτ� τ�υ 18�υ αιώνα. H πρωτ���υ-
λία �$είλεται σε ένα $ωτισμέν� ιε-
ράρη, τ� Nε�$υτ� A΄ (1762-1785)
π�υ μ�θησε για την πρ��δ� τ�υ τ�-
π�υ. Eπέλε�ε λ�ιπ�ν � Nε�$υτ�ς
για τ�ν εν�ριακ� να� των Aγίων Θε-
�δώρων τ�ν τύπ� της τρίκλιτης �υ-
λ�στεγης �ασιλικής, ιδιαίτερα δια-
δεδ�μέν� �ι μ�ν� στην Eλλάδα,
αλλά γενικ�τερα στα Bαλκάνια κατά
τ�υς τελευταί�υς αιώνες της T�υρ-
κ�κρατίας.

O Aγι�ς Γεώργι�ς ανήκει στην α-
πλ�ύστερη παραλλαγή τ�υ τύπ�υ
και τίσθηκε αρικά ωρίς νάρθηκα,
� �π�ί�ς πρ�στέθηκε στα 1820. O
ωρισμ�ς των κλιτών γίνεται απ� έ�ι

O παλι�τερ�ς εν�ριακ�ς να�ς, � Aγι�ς Γεώργι�ς στ�υς Aγί�υς Θε�δώρ�υς. Kτίστηκε στ� τελευταί� τέταρτ� τ�υ 18�υ αι.
Στην είσ�δ� τ�υ περι��λ�υ, άγαλμα τ�υ Kεμάλ.
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H Aγία Mαρίνα τ�υ Kάστρ�υ. O παλι�ς αυτ�ς μητρ�π�λιτικ�ς να�ς της Iμ�ρ�υ π�υ π�λλά μέλη τ�υ είναι ανα�ρησιμ�π�ιημένα παλαι��ριστιανικά και απ�τελεί πραγ-
ματικ� μ�υσεί� παλαι��ριστιανικής γλυπτικής, έ�ει μετατραπεί απ� τ�υς T�ύρκ�υς επ�ίκ�υς σε α�υρώνα.

#εύγη κι�νων, με κ�ρμ� απ� �ύλιν�
πυρήνα  επιρισμέν� με ασ�εστ�κ�-
νίαμα και �υλ�γλυπτα κι�ν�κρανα.
Tη μ�νη εσωτερική διακ�σμηση τ�υ
να�ύ, εκτ�ς απ� τις �υλ�γλυπτες
λειτ�υργικές κατασκευές (τέμπλ�,
επισκ�πικ� θρ�ν� και άμ�ωνα) απ�-
τελ�ύν τα #ωγρα$ιστά μετάλλια με
τις πρ�τ�μές των απ�στ�λων πάνω
απ� τα κι�ν�κρανα και τ� �$μάλι� με
την παράσταση τ�υ παντ�κράτ�ρ�ς
στ� κέντρ� της σανιδωτής �ρ�$ής.
Πρ�κειται για στ�ιεία π�υ επανα-
λαμ�άν�νται και στ�υς υπ�λ�ιπ�υς
εν�ριακ�ύς να�ύς της Iμ�ρ�υ και τα
�π�ία συνιστ�ύν τυπικά αρακτηρι-
στικά των �ασιλικών της �ψιμης
T�υρκ�κρατίας.

Παλαι��ριστιανικά

στ�ι�εία

O δεύτερ�ς εν�ριακ�ς να�ς π�υ
τί#εται απ� τ� Nε�$υτ� A΄ είναι η
Aγία Mαρίνα τ�υ Kάστρ�υ, μητρ�π�-
λητικ�ς να�ς της Iμ�ρ�υ έως τις αρ-
ές τ�υ αιώνα μας, �π�τε η έδρα της
μητρ�π�λεως μετα$έρθηκε στην
Παναγία, ήδη δι�ικητική πρωτεύ�υ-
σα τ�υ νησι�ύ. Παρ�τι καθεδρική εκ-
κλησία η Aγία Mαρίνα είναι μ�ν�κλι-
τη, με μικρές διαστάσεις· κι αυτ� για-
τί �ταν άρισε να τη τί#ει � Δεσπ�-
της ωρίς την επίσημη άδεια των
τ�υρκικών αρών, πρ�$ασι#�ταν �τι

την πρ��ρι#ε για $�ύρν� και αυρώ-
να. Aπ� αριτεκτ�νική άπ�ψη δεν
παρ�υσιά#ει ιδιαίτερ� ενδια$έρ�ν,
α�ί#ει �μως να τ�νισθεί ένα άλλ� α-
ρακτηριστικ� της: τ� πλήθ�ς των α-
ναρησιμ�π�ιημένων παλαι�ριστια-
νικών γλυπτών (κι�νων, κι�ν�κρά-
νων, θωρακίων) π�υ διασώ#ει, τα �-
π�ία απ�τελ�ύν τη μ�ναδική μαρτυ-
ρία για τη διακ�σμηση των παλαι�-
ριστιανικών ναών τ�υ νησι�ύ.

Oι εν�ριακ�ί να�ί των υπ�λ�ιπων
πέντε ωριών τί#�νται στ� πρώτ�
μισ� τ�υ 19�υ αιώνα. Mάλιστα δε στη
δεκαετία τ�υ 1830 εκτ�ς απ� τ�υς
να�ύς π�υ ανεγείρ�νται εκ θεμε-
λίων, ανακαινί#�νται και �ι ήδη υ-
πάρ�ντες. T� γεγ�ν�ς δεν είναι τυ-
αί�. Συμπίπτει με την επάν�δ� των
�ενιτεμένων στη Mικρασία Iμ�ρίων,
�ι �π�ί�ι συμ�άλλ�υν στην �ικ�ν�μι-
κή ανάπτυ�η τ�υ νησι�ύ, με την ί-
δρυση των πρώτων σ�λείων απ� τ�
Bαρθ�λ�μαί� K�υτλ�υμ�υσιαν�, αλ-
λά και με τη �ρήγηση άδειας απ� τ�
Σ�υλτάν� για την ανακαίνιση �λων
των εκκλησιών της Iμ�ρ�υ.

H σεδ�ν σύγρ�νη ανέγερση των
περισσ�τερων εν�ριακών εκκλησιών
απ�τελεί πρ�$ανώς και την αιτία της
επικράτησης εν�ς παν�μ�ι�τυπ�υ
σεδί�υ τρίκλιτης �ασιλικής, �υλ�-
στεγης, με αμηλ�τερ� νάρθηκα στη
δυτική πλευρά και με τυπικ� αρα-
κτηριστικ� τις υψηλές, τριγωνικής

διατ�μής, αντηρίδες διατεταγμένες
ανά δύ� ή ανά τρεις κατά μήκ�ς των
μακρών πλευρών τ�υ κυρίως να�ύ.

Xαρακτηριστικά παραδείγματα της
ε$αρμ�γής τ�υ σεδί�υ αυτ�ύ (ίσως
και απ� τ� ίδι� συνεργεί� σε �ρισμέ-
νες περιπτώσεις) απ�τελ�ύν �ι εν�-
ριακ�ί να�ί της Παναγίας τ�υ Γλυκέ-
�ς και τ�υ Σ�ιν�υδι�ύ, �ι μ�ν�ι π�υ
έ�υν διατηρήσει αναλλ�ίωτη την
αρική μ�ρ$ή τ�υς. Παλι�τερ�ς τ�υ-
λάιστ�ν με �άση τα στ�ιεία π�υ
διαθέτ�υμε, είναι � να�ς της Πανα-
γίας, α$ιερωμέν�ς στην K�ίμηση της
Θε�τ�κ�υ, για τ� τίσιμ� τ�υ �π�ί�υ
κλήθηκε απ� τ�ν τ�τε μητρ�π�λίτη
Nε�$υτ� B΄ (1835–1836) ένας κάλ-
$ας απ� τη Mάδυτ�, π�υ �ν�μα#�-
ταν Aντώνι�ς, ενώ για τη διακ�σμη-
σή τ�υ πήγε στην Iμ�ρ� ένας «λε-
πτ�υργ�ς» (�υλ�γλύπτης) � Δαμια-
ν�ς Kατάκαλ�ς, ίσως και αυτ�ς Mα-
δυτικ�ς, πάντως Mικρασιάτης.

Mαδυτιν�ί �τίστες
Oι Mαδυτιν�ί ήταν περί$ημ�ι τί-

στες �ργανωμέν�ι σε συντενίες,
π�υ η $ήμη τ�υς είε $θάσει έως τα
ανάκτ�ρα τ�υ Σ�υλτάν�υ. Δεν απ�-
κλείεται λ�ιπ�ν � Mαδυτιν�ς κάλ$ας
π�υ έτισε την εκκλησία της Πανα-
γίας να μετέ$ερε κάπ�ι� σέδι� �υ-
λ�στεγης �ασιλικής π�υ επικρατ�ύ-
σε στην περι�ή �π�υ εκτειν�ταν η
δράση των �μ�τενων συμπατριω-

τών τ�υ (παράλια Mικράς Aσίας και
Eλλησπ�ντ�υ). Oπως και να έει τ�
πράγμα �ι αντηρίδες καθιερών�νται
πλέ�ν στη να�δ�μία της Iμ�ρ�υ της
�ψιμης τ�υρκ�κρατίας. Eκτ�ς απ�
τ�υς τρεις να�ύς π�υ ανα$έρθηκαν
παραπάνω, τις συναντ�ύμε στη δεύ-
τερη εκκλησία των Aγίων Θε�δώ-
ρων, την K�ίμηση της Θε�τ�κ�υ, και
στην εν�ριακή τ�υ Eυλαμπί�υ, την
Aγία Bαρ�άρα με εντελώς αλλιωμέ-
νη μ�ρ$ή σήμερα.

Eπίσης ένα άλλ� στ�ιεί� �$εί-
λ�υν �ι Iμ�ριακές εκκλησίες στη Mι-
κρασιατική επίδραση: τα τέμπλα των
εν�ριακών ναών της Παναγίας (1835)
και τ�υ Γλυκέ�ς, κάπως μεταγενέ-
στερ�, με έντ�να νε�κλασικί#�υσα
διακ�σμηση, π�υ �ε$εύγ�υν εντε-
λώς απ� την παράδ�ση των μετα�υ-
#αντινών �υλ�γλυπτων τέμπλων,
στην �π�ία εντάσσεται τ� παλι�τερ�
τέμπλ� τ�υ να�ύ τ�υ Aγί�υ Γεωργί-
�υ στ�υς Aγί�υς Θε�δώρ�υς.

Συνειδητά λ�ιπ�ν �ι κτίτ�ρες των
ναών της Iμ�ρ�υ επιθυμ�ύν να συμ-
�αδίσ�υν με τις καλλιτενικές τά-
σεις π�υ επικρατ�ύν στα κέντρα τ�υ
ευρύτερ�υ Eλληνισμ�ύ και μάλιστα
τ�υ Mικρασιατικ�ύ, με τα �π�ία ήταν
ήδη συνδεδεμέν� τ� νησί.

Σημείωση: T� θέμα αναπτύσσεται σε εκτε-
νές άρθρ� π�υ θα δημ�σιευθεί πρ�σε�ώς
στ� Δελτί� τ�υ Kέντρ�υ Mικρασιατικών
Σπ�υδών.
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H κατ�ικία στην Iμ�ρ�
Mια  π�λε�δ�μία αυτάρκειας σε απ�λυτη αρμ�νία με τ� �υσικ� τ�πί�

T�υ Γιάννη Γιαννάκη

Aρ�ιτέκτ�να

EΩΣ τ� 1964 �ι επτά �ικισμ�ί της
Iμ�ρ�υ, π�υ παρ�υσιά��υν μια μ�να-
δική εικ�να αισθητικής, εί�αν απ�
200 έως 2.500 κατ�ίκ�υς � καθένας.
Για την ακρι�ή �ρ�ν�λ�γία και τις
συνθήκες ίδρυσής τ�υς δεν υπάρ-
��υν τεκμηριωμένα στ�ι�εία. Eίναι
�μως �έ�αι� �τι τα ί�νη τ�υς �άν�-
νται στα μέσα τ�υ πρ�περασμέν�υ
αιώνα και �πως τα γειτ�νικά νησιά
τ�υ B. Aιγαί�υ (Λήμν�ς, Σαμ�θράκη,
Θάσ�ς κτλ.) έ��υν δ�μικά και μ�ρ-
#�λ�γικά �αρακτηριστικά της Mακε-
δ�νίτικης αρ�ιτεκτ�νικής. Eίναι δε
�ωρ�θετημέν�ι σε δυσπρ�σιτες και
απ�μακρυσμένες απ� τη θάλασσα
περι��ές.

Πρ�σαρμ�στικ�τητα
H στρατηγικής σημασίας γεωγρα-

#ική θέση της Iμ�ρ�υ, απέναντι απ�
τα στενά των Δαρδανελλίων, σ#ρά-
γισε τη μ�ίρα της, απ� την αρ�αι�τη-
τα μέ�ρι τα νεώτερα �ρ�νια. Oι κά-
τ�ικ�ί της, αναγκασμέν�ι να επι�ιώ-
ν�υν μέσα σε δυσμενείς #υσικές και
ιστ�ρικές συνθήκες, ανέπτυ%αν ιδι�-
τητες ευέλικτης πρ�σαρμ�στικ�τη-
τας και κ�ινωνικ�τητας π�υ ενισ�ύ�-
νταν απ� μία ισ�ρρ�πία και εν�τητα
στις μετα%ύ των σ�έσεις.

Oι ιδι�τητες αυτές και η �ικ�ν�μι-
κή ανε%αρτησία ήταν απαραίτητες

για να μπ�ρ�ύν �ι Iμ�ρι�ι να αντιμε-
τωπί��υν τ�σ� τ� #υσικ� απ�κλει-
σμ� απ� τη θάλασσα, �σ� και την α-
δια#�ρία τ�υ τ�υρκικ�ύ κράτ�υς
π�υ μερικές #�ρές κατέληγε στ�ν
�ικ�ν�μικ� απ�κλεισμ�.

Για τ�υς λ�γ�υς αυτ�ύς, �ι παρα-
γωγικές διαδικασίες στην Iμ�ρ� �α-
σί��νταν στην κλειστή (αυτάρκη) �ι-
κιακή �ικ�ν�μία.

H αγρ�τική ιδι�κτησία ήταν μικρή
και κατανεμημένη έτσι ώστε να ε%α-
σ#αλί�ει επάρκεια αγαθών σε �λ�υς,
ενισ�ύ�ντας ταυτ��ρ�να την απα-
ραίτητη κ�ινωνική ισ�ρρ�πία. H εσω-
τερική εν�τητα της κ�ιν�τητας ενι-
σ�ύ�νταν ακ�μη και απ� τη �ιωμένη
συλλ�γική μνήμη της παράδ�σης και
της συμμετ��ικής δημ�κρατίας (μην
%ε�νάμε �τι η Iμ�ρ�ς ήταν αθηναϊκή
κληρ�υ�ία. Oλ�ι �ι κάτ�ικ�ι συνέ�α-
λαν στην παραγωγή κ�ινω#ελ�ύς
–και ��ι μ�ν�– έργ�υ (κατασκευή
δρ�μων, σ��λείων, συγκ�μιδή καρ-
πών, κ.ά.). 

O #���ς των επιδρ�μών και η
π�λιτική αστάθεια επέ�αλαν στ�υς
Iμ�ρί�υς να απ�#εύγ�υν κάθε
πρ�κλητική επίδει%η πλ�ύτ�υ, ε-
θνικών και θρησκευτικών συμ��-
λων μέσα απ� την αρ�ιτεκτ�νική
τ�υς (εκκλησίες �ωρίς τρ�ύλ�υς
και ψηλά καμπαναριά, λιτά εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, απ�υσία αρ��-
ντικών σπιτιών, κ.ά.).

Oλες �ι παραπάνω ιδιαιτερ�τητες

και τα �αρακτηριστικά απ�τυπώθη-
καν και εκ#ράστηκαν με σα#ήνεια
στ� ανώμαλ� και �ρειν� πεδί� των
�ικισμών της Iμ�ρ�υ, με απ�τέλεσμα
μια π�λε�δ�μία της ανάγκης και της
αυτάρκειας.

Aγρ�ικία
H πρώτη μ�ρ#ή μ�ν��ωρης κατ�ι-

κίας ήταν η πέτρινη αγρ�τική καλύ-
�α π�υ υπέστη σταδιακές αλλαγές,
ε%ελισσ�μενη σ’ ένα μ�ντέλ� κατ�ι-
κίας π�υ συναντάμε έως σήμερα μέ-
σα και έ%ω απ� τ�υς �ικισμ�ύς. Στην
πρώτη αυτή μ�νάδα κατ�ίκησης, π�υ
�ρ�νικά τ�π�θετείται στα μέσα τ�υ
πρ�περασμέν�υ αιώνα, �ι άνθρωπ�ι,
τα αγαθά και τα �ώα συστεγά��νται
στ�ν ίδι� �ώρ�.

Στη συνέ�εια γίνεται μια πρ�σπά-
θεια δια�ωρισμ�ύ τ�υ �ώρ�υ για την
�ρθ�λ�γικ�τερη �ρήση τ�υ και με
κάθετα δια�ωριστικά στ�ι�εία (πέ-
τρα ή %ύλα) αυτ�ν�μείται � �ώρ�ς
της διαμ�νής των ανθρώπων απ� τις
άλλες �ρήσεις. H ανάγκη αυτ�ύ τ�υ
δια�ωρισμ�ύ �λ�κληρώνεται και υ-
λ�π�ιείται σε μια επ�μενη #άση με
την διώρ�#η πλατυμέτωπη αγρ�ικία
και τ�ν καθ’ ύψ�ς δια�ωρισμ� �ρι-
σμένων �ασικών �ρήσεων και λει-
τ�υργιών. 

Tα �ώα περι�ρί��νται στ�ν ισ�γει�
�ώρ� τ�υ �ικήματ�ς, ενώ �ι άνθρω-
π�ι και τα αγαθά καταλαμ�άν�υν τ�ν
ενιαί� �ώρ� τ�υ �ρ�#�υ, �π�υ �ω-

ρ�θετ�ύνται με μεγάλη τά%η και �ι-
κ�ν�μία �λα τα απαραίτητα για τη
διαμ�νή και δια�ίωση των εν�ίκων.

O τύπ�ς αυτ�ς της αγρ�ικίας π�υ
απ�τέλεσε τ�ν αρ�ικ� πυρήνα τ�υ
�ικισμ�ύ, �ωρίς να �άσει τη σ�#ή κα-
τασκευή τ�υ, ε%ελί�θηκε σε έναν τύ-
π� κατ�ικίας, ικαν� να περιλά�ει και
να επιλύσει μια π�λύπλευρη σειρά
νέων αναγκών.

H τάση π�υ επικρατεί είναι να απ�-
μακρυνθ�ύν τα �ώα απ� τ� ισ�γει�
τ�υ σπιτι�ύ, ώστε να μετατραπεί �
�ώρ�ς αυτ�ς σε απ�θηκευτικ� «κα-
τώι» ή να μ�ιραστεί η �ρήση τ�υ με
κάπ�ι� ισ�γει� καθιστικ� «�αμώι».
Tαυτ��ρ�να και κάπ�ιες άλλες λει-
τ�υργίες �πως � #�ύρν�ς, η αμπαντί
(απ�θήκη για ελιές), τ� πατητήρι, η
παστιά (εστία υπαίθρ�υ) κ.ά. �ώρ�ι
απαραίτητ�ι για τη λειτ�υργία της
κλειστής �ικιακής  �ικ�ν�μίας, �ω-
ρ�θετ�ύνται στ�ν περίγυρ� τ�υ σπι-
τι�ύ, � �π�ί�ς περι#ράσσεται με ψη-
λ� τ�ί�� «πέρι�υρα» και παίρνει
μ�ρ#ή αυλής.

Nτάμι
Oι ιστ�ρικές �μως συγκυρίες και η

αύ%ηση τ�υ πληθυσμ�ύ δημι�υρ-
γ�ύν στ�υς κατ�ίκ�υς την ανάγκη να
εκμεταλλευτ�ύν και τις περι��ές
π�υ �ρίσκ�νται μακριά απ� τ�ν �ικι-
σμ�. T�τε εμ#ανί�εται στην ύπαιθρ�
τ� «ντάμι», ένα νέ� �τίσμα, ικαν� να
ανταπ�κριθεί στις νέες παραγωγικές

Nτάμι (τύπ�ς αγρ�ικίας) σε επιλεγμένη θέση στην περι��ή Nι�ώρια. Oι �ρ�ντισμένες αγρ�ικίες διέθεταν �ώρ�υς απαραίτητ�υς για τη λειτ�υργία της κλειστής �ικια-
κής �ικ�ν�μίας και απ�τελ�ύσαν μέσ� άσκησης γ�ήτρ�υ και πρ���λής για τ� �ρήστη. Oι Iμ�ρι�ι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψ�υν π�λύ νωρίς τις �μ�ρ�ες αγρ�ικίες
�π�υ ήταν τελείως εκτεθειμέν�ι στη �ία των επ�ίκων.
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Tα Aγρίδια είναι τ� μ�ν� �ωρι� της Iμ�ρ�υ �π�υ δεν έ�ει πατήσει π�δι επ�ίκ�υ. Oι απείθαρ��ι Aγριδιώτες, 48 ψυ�ές σήμε-
ρα, δεν μπ�ρεσαν �μως να απ�τρέψ�υν την ερήμωση τ�υ �ωρι�ύ �πως δεί�ν�υν τα ��ρταριασμένα λιθ�στρωτα, �ι άδειες
αυλές και τα παράθυρα π�υ �άσκ�υν στα εγκατελειμμένα σπίτια.

Παρά τις καταστρ��ές π�υ υπέστησαν, τα ελληνικά �ωριά της Iμ�ρ�υ παρ�υσιά"�υν εικ�να απαράμιλλης αισθητικής. Tα κα-
�ετιά, πέτρινα σπίτια τ�υς, κτισμένα με μακεδ�νική αρ�ιτεκτ�νική, δέν�υν αρμ�νικά με τ� περι�άλλ�ν. Στη �ωτ�γρα�ία, �
να�ς της K�ίμησης της Θε�τ�κ�υ και τα γύρω παλιά σπίτια, στ� Σ��ιν�ύδι.

δραστηρι�τητες των �ρηστών τ�υ.
Aν ε%αιρέσ�υμε �ρισμένα πρ�σ�τί-
σματα (μάντρες, στά�λ�υς, κ.ά.), π�υ
κ�λλάνε στ� αρ�ικ� τ�υ κέλυ#�ς, τ�
�ίκημα αυτ� δε δια#έρει μ�ρ#�λ�γι-
κά απ� την αρ�ική ισ�γεια αγρ�ικία
π�υ περιγράψαμε.

Παράλληλα και τ� διώρ�#� σπίτι
στ� �ωρι� δε μένει στατικ�. H ε%ά-
λειψη της πειρατείας και � έλεγ��ς
των άλλων ε%ωγενών κινδύνων έ-
��υν σαν απ�τέλεσμα τα σπίτια να
στρέψ�υν τ� πρ�σωπ� τ�υς πρ�ς τη
θέα και τη θάλασσα, αν�ίγ�ντας ταυ-
τ��ρ�να τις αυλές και τα παράθυρά
τ�υς στ�ν ήλι� και τ�ν αέρα. 

H είσ�δ�ς μετα#έρεται απ� τ�ν �-
ρ�#� στ� ισ�γει�, τ� �αγιάτι γίνεται
μπαλκ�νι, �ι �ώρ�ι τ�υ �ρ�#�υ γίν�-
νται υπν�δωμάτι� και «σαλ�νι» αντί-
στ�ι�α, ενώ στ� ισ�γει� �ωρ�θετ�ύ-
νται, τ� καθημεριν� δωμάτι� με μια
μικρή απ�θήκη.

H τάση αυτή της «αστικ�π�ίησης»
τ�υ σπιτι�ύ γίνεται εντ�ν�τερη �ταν
η σ�ετική ε%ειδίκευση και � μερικ�ς
καταμερισμ�ς της εργασίας δημι-
�υργ�ύν μια νέα τά%η επαγγελμα-
τιών (�τίστης, μπακάλης, ψαράς, κα-
#ετ�ής, κ.ά.) �ι �π�ί�ι καλλιεργ�ύν
την ιδέα της απ�μάκρυνσης απ� τ�
σπίτι ��ι μ�ν� των �ώων, π�υ εί�ε ή-
δη αρ�ίσει, αλλά και κάπ�ιων αγρ�τι-
κών λειτ�υργιών μέσα απ� την αυλή.
Oι απαιτήσεις �μως αυτές δεν μπ�-
ρ�ύν να καλυ#θ�ύν α#�ύ η ε%έλι%η
τ�υ σπιτ�ύ ακ�λ�υθεί �ραδύτερ�υς
ρυθμ�ύς απ� αυτ�ύς των αναγκών
και της �ικ�ν�μίας.

Tη λειτ�υργική αυτή αντιστ�ι�ία
και ανεπάρκεια έρ�εται να επιλύσει
τ� νέ� διώρ�#� ντάμι, τ� �π�ί� δεν
είναι μ�ν� μια απλή κατασκευή, π�υ
στεγά�ει ανθρώπ�υς, �ώα και πρ�ϊ�-
ντα, αλλά απ�τελεί ταυτ��ρ�να και
μέσ�ν άσκησης γ�ήτρ�υ και πρ���-
λής για τ�ν �ρήστη. 

T� διώρ�#� αυτ� �ίκημα παρ�λ�
π�υ έ�ει σαν �ικιστικ� πρ�τυπ� τ�
διώρ�#� σπίτι στ� �ωρι�, η επιλεγ-
μένη θέση τ�υ, � σύγ�ρ�ν�ς ε%�πλι-
σμ�ς και η άνεση των �ώρων δημι-
�υργ�ύν π�λλές #�ρές καλύτερες
συνθήκες διαμ�νής, με απ�τέλεσμα
�ι �ρήστες τ�υ να παρατείν�υν τη
δια�ίωσή τ�υς σε αυτ� και �λ�κληρ�
τ� �ρ�ν�.

Aρμ�νία

Πρέπει να π�ύμε ακ�μη �τι η παρα-
δ�σιακή αρ�ιτεκτ�νική της Iμ�ρ�υ
εκ#ράστηκε και με μια σειρά άλλων
ιδιαίτερων κατασκευών (σ��λεία, εκ-
κλησίες, μύλ�υς, αλώνια, �ρύσες
κ.ά.) π�υ �ρίσκ�νταν και αυτές σε α-
π�λυτη εναρμ�νιση και διάλ�γ� με
την «κ�ινωνική δυναμική» και τ� #υ-
σικ� τ�πί� τ�υ νησι�ύ.

T� παι�νίδισμα �μως αυτ� τ�υ �ώ-
ρ�υ με τ�ν �ρ�ν� σταματά τ� 1964 �-
ταν �ι T�ύρκ�ι πρ�κλητικ�τατα ε%α-
ναγκά��υν σε εκδιωγμ� σ�εδ�ν �λ�-
κληρ� τ�ν ελληνικ� πληθυσμ� τ�υ
νησι�ύ.  

O εκδιωγμ�ς αυτ�ς επισ#ραγί�εται
και απ� μία σειρά παρεμ�άσεων με
«τε�νικά έργα» (�ικισμ�ί, #ράγματα,
λιμάνια, #υλακές, στρατώνες κ.ά.)
π�υ σκ�π� έ��υν τη �ίαιη ανατρ�πή
ακ�μη και της �ικ�λ�γικής ισ�ρρ�-
πίας με απώτερ� στ��� τη διακ�πή
κάθε π�λιτιστικής και εθνικής συνέ-
�ειας πάνω στ� νησί.
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O Aγι�ς Δανιήλ. Mία απ τις εικνες μετα�υ�αντινής επ��ής π�υ ά�ησαν πί-
σω τ�υς �ι κάτ�ικ�ι τ�υ Kάστρ�υ, πιθανώς τ�ν I�ύλι� τ�υ 1974, ταν «εν μιά
νυκτί» εγκατέλειψαν τ� νησί.

Φ�ρητή εικνα τ�υ αρ�άγγελ�υ Mι�αήλ (�υ�αντινής επ��ής;) και σημαντικά
γλυπτά (κε�αλή Eρμ�ύ, αγαλμάτι� καθισμένης Kυ�έλης και γυναικεί�ς κ�ρ-
μς) στην κατ��ή T�ύρκ�υ ιδιώτη. (Iμ�ρ�ς).

H λεηλασία ε
Iσ�πέδωση αραι�λ�γικών ώρων,  λα-

θρανασκα�ές, καταστρ��ή των εκκλη-

σιαστικών   μνημείων  και   συγκέντρω-

ση  σε  ιδιώτες  σημαντικών  ευρημάτων

H ΠPOΣTAΣIA της π�λιτιστικής και
�υσικής κληρ�ν�μιάς επι�άλλεται
απ� τη ν�μ�θεσία κάθε κράτ�υς
και απ� διεθνείς συμ�άσεις (Bενε-
τίας 1964, Λ�νδίν�υ 1969, Παρι-
σίων 1972, Eλσίνκι 1975, Bαλέτας
1992), επειδή η καταστρ��ή �π�ι-
�υδήπ�τε στ�ι�εί�υ της καθιστά
�τω��τερη την κληρ�ν�μιά �λων
των λαών.

Στην Iμ�ρ� τ� επίσημ� κράτ�ς
δεν πραγματ�π�ίησε π�τέ ανα-
σκα�ές ενώ πρ�έ�η ή επέτρεψε
τη συστηματική καταστρ��ή της
π�λιτιστικής κληρ�ν�μιάς με π�λ-
λ�ύς τρ�π�υς.

Aντικατέστησε τ� �ν�μα τ�υ νη-
σι�ύ και τα τ�πωνύμια π�υ εί�αν
διατηρηθεί �ιλιετίες και εί�αν ε-
ντα�θεί στη διεθνή επιστημ�νική
�ι�λι�γρα�ία. 

Aν στείλετε σήμερα με τ� τα�υ-
δρ�μεί� μια επιστ�λή στην Iμ�ρ�
π�υ τ� �ν�μά της έγινε Gokceada
ή στην Tένεδ� π�υ έγινε Boz-
caada, θα σας επιστρα�εί με την
ένδει#η �τι δεν υπάρ�ει τέτ�ι� μέ-
ρ�ς, πράγμα π�υ απ�δεικνύει απ�
μ�ν� τ�υ τις αλλαγές π�υ έ��υν ε-
πι�έρει.

Eρείπια

Eπίσης, έ�ει ισ�πεδώσει περι�-
�ές π�υ περιλαμ�άν�υν αρ�αι�λ�-
γικ�ύς �ώρ�υς, καταστρέ��ντας
για παράδειγμα τ� άλσ�ς με τ� Iε-
ρ� των Mεγάλων Θεών, στην πε-
ρι��ή τ�υ μετ��ί�υ τ�υ Aγί�υ
Kωνσταντίν�υ. 

I δρυσε νέ�υς �ικισμ�ύς σε αρ-
�αι�λ�γικ�ύς �ώρ�υς και καλλιερ-
γεί την ανε#έλεγκτη �ικ�δ�μηση
σε περι��ές �πως τ� Kάστρ� �π�υ
εί�αν κτίσει �ι Aθηναί�ι κληρ�ύ��ι
την π�λη τ�υς την �π�ία διαδέ-
�θηκε αργ�τερα � �υ%αντιν�ς �ι-
κισμ�ς. 

Tα ερείπια τ�υ θεάτρ�υ της αρ-
�αίας π�λης και η παλαι��ριστιανι-
κή �ασιλική με τα π�λύ�ρωμα ψη-
�ιδωτά δάπεδα έ��υν ε#α�ανιστεί
εντελώς απ� τ� Kάστρ� �π�υ σώ-
θηκαν μ�ν� ένα τμήμα της αρ�αί-
ας ��ύρωσης, τα ερείπια των �υ-
%αντινών τει�ών και π�λλά μαρμά-
ρινα μέλη και τμήματα απ� ενεπί-
γρα�ες πλάκες, σκ�ρπισμένα ή ε-
ντ�ι�ισμένα σε διά��ρα κτίσματα
τ�υ �ωρι�ύ. 

Tι θα συμ�εί με τα υπ�λ�ιπα λεί-
ψανα π�υ α�θ�ν�ύν στην ευρύτε-

ρη περι��ή, αν συνε�ιστεί η ανε-
#έλεγκτη δ�μηση;

Λαθρανασκα�ές

Θα πρέπει επίσης, να τ�νίσ�υμε
�τι τ�σ� στ� Kάστρ� �σ� και σε άλ-
λες περι��ές, διενεργ�ύνται λα-
θρανασκα�ές, ενώ τα πρ�γραμμα-
τι%�μενα έργα στην περι��ή τ�υ
πρ�ϊστ�ρικ�ύ �ικισμ�ύ Aγι�ς Φλώ-
ρ�ς, απειλ�ύν να καταστρέψ�υν
τα αρ�αι�λ�γικά λείψανα π�υ μαρ-
τυρ�ύν �τι � �ώρ�ς εκατ�ικείτ� α-
π� τ� 2500 - 1300 π.X.

Oσ�ν α��ρά στην καταστρ��ή
των εκκλησιαστικών μνημείων, α-
π� τα 280 ε#ωκκλήσια, απέμειναν
�ρθια μ�ν� �κτώ, ενώ δραματική
είναι και η κατάσταση άλλων ναών
σε κατ�ικημένες περι��ές. Eνδει-
κτικ� παράδειγμα απ�τελεί η Aγία
Mαρίνα στ� Kάστρ�.  O παλι�ς αυ-
τ�ς μητρ�π�λιτικ�ς να�ς, π�υ
π�λλά μέλη τ�υ είναι ανα�ρησιμ�-
π�ιημένα παλαι��ριστιανικά και α-
π�τελεί πραγματικ� μ�υσεί� πα-
λαι��ριστιανικής γλυπτικής, έ�ει
μετατραπεί σε α�υρώνα.

Σε παρ�μ�ια κατάσταση �ρίσκε-
ται και � Aγι�ς Nικ�λα�ς στ� λιμά-
νι τ�υ Kάστρ�υ π�υ περιμένει τ�
πλήρωμα τ�υ �ρ�ν�υ για να σωρια-
στεί, παρά τ� γεγ�ν�ς �τι ανακη-
ρύ�θηκε «διατηρητέ� μνημεί�». 

Aνάλ�γες ανακηρύ#εις έ��υν γί-
νει και για τ�υς εν�ριακ�ύς να�ύς
τ�υ νησι�ύ, καθώς επίσης έ�ει γί-
νει καταγρα�ή των εικ�νων και
κειμηλίων τ�υς (�σων απέμειναν)
ε�’ �σ�ν θεωρ�ύνται κρατική πε-
ρι�υσία.  H κίνηση αυτή απ�τελεί
�έ�αια κρατική μέριμνα, αλλά πρ�-
�ληματί%ει τ�υς Eλληνες κατ�ί-
κ�υς π�υ είναι υπ�λ�γ�ι εάν �αθεί
κάτι, πράγμα καθ�λ�υ δύσκ�λ� υ-
π� τις κρατ�ύσες συνθήκες.

Iδιώτες

Tέλ�ς, α#ί%ει να επισημανθεί η
συγκέντρωση απ� ιδιώτες αρ�αι�-
λ�γικών ευρημάτων, σημαντικών
για την επιστημ�νική έρευνα.
Eνδεικτική είναι η περίπτωση
T�ύρκ�υ απ� την Kωνσταντιν�ύ-
π�λη, π�υ δηλώνει συλλέκτης και
έ�ει μετατρέψει ένα �μ�ρ��, πα-
λι� σπίτι στ� Kάστρ� σε αληθιν�
μ�υσεί�. 

Aνάμεσα στις συλλ�γές τ�υ, ση-
μαντικά αρ�αι�λ�γικά ευρήματα
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ν	ς αδιάπτωτ�υ π�λιτισμ�ύ

Xαρακτηριστική περίπτωση συγκέντρωσης αρ�αι�τήτων απ T�ύρκ� ιδιώτη στην Iμ�ρ�: κι�νκραν� κ�ρινθιακ�ύ ρυθμ�ύ, διά��ρα άλλα αρ�ιτεκτ�νικά μέλη,
καθώς και ενεπίγρα�ες και ανάγλυ�ες �ριστιανικές πλάκες.

K�ρινθια-

κ κι�ν-

κραν�

στην είσ�-

δ� των α-

γρ�τικών

�υλακών.

Eδώ μετα-

�έρθηκαν

τ� 1963

T�ύρκ�ι

�αρυπ�ι-

νίτες π�υ

κυκλ���-

ρ�ύσαν ε-

λεύθερ�ι

σπέρν�-

ντας τ�ν

πανικ. Tα

εγκλήμα-

τά τ�υς ε-

#ανάγκα-

σαν σε εκ-

πατρισμ

μεγάλ�

μέρ�ς τ�υ

ελληνικ�ύ

πληθυ-

σμ�ύ.

και εικ�νες μετα�υ%αντινής επ�-
�ής. Δεν αρνήθηκε να μας δε�τεί
στ� σπίτι, �π�υ δήλωσε �τι αγ�ρα-
σε π�λλά ευρήματα και εικ�νες α-
π� πλαν�δι�υς πωλητές, διέσωσε
μια εικ�να απ� τα �έρια T�ύρκων
π�υ ήταν έτ�ιμ�ι να την κάψ�υν
με σκ�υπίδια, ενώ άλλες τις �ρήκε
� ίδι�ς τυλιγμένες σε νάϋλ�ν και
θαμμένες, �πως ισ�υρίστηκε, σε
ερείπια σπιτιών. Oλες �ι παραπά-
νω ενέργειες καταστρέ��υν την
π�λιτική κληρ�ν�μιά της Iμ�ρ�υ
και παρα�ιά%�υν τις διεθνείς συμ-
�άσεις.  Πρέπει επ�μένως να κα-
ταγγελθ�ύν στη διεθνή κ�ινή γνώ-
μη και στ�υς διεθνείς �ργανι-
σμ�ύς, πρ�κειμέν�υ να κινηθ�ύν
�ι διαδικασίες π�υ θα πρ�στατεύ-
σ�υν απ� �λ�σ�ερή α�ανισμ� �σα
η γη της Iμ�ρ�υ και �ι κάτ�ικ�ί της
διατήρησαν επί �ιλιετίες.  Aρμ�δια
�μως �ργανα για την πρ�στασία
των μνημείων τ�υ ευρύτερ�υ
Eλληνισμ�ύ είναι τα υπ�υργεία
Π�λιτισμ�ύ και E#ωτερικών τα �-
π�ία δεν έ��υν ακ�μα πρ��εί στις
επι�αλλ�μενες ενέργειες.           E.T.
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Aρ�αϊκές
λατρευτικές
τελετ�υργίες
H θυσία ταύρων και τ� νεκρ�δειπν� απ�-

τελ�ύν επι�ίωση πρ��ριστιανικών εθίμων

Tης Eλένης Ψυ	
γι
ύ

Eρευνήτριας στ� Kέντρ� Eρεύνης της Eλληνικής
Λα�γρα�ίας της Aκαδημίας Aθηνών

KAΘE καλ�καίρι, �ι �ενητεμέν�ι
Iμ�ρι�ι, �π�υ γης, συγκεντρών�-
νται στ� νησί τ�υς. Kάν�ντάς τ� α-
κ�μα και σαν πρά�η αντίστασης,
�τάν�υν σε έναν τ�π� κ�υρσεμέν�
π�υ δεν τ�υς ανήκει πια κι ας είναι
δικ�ς τ�υς, να πρ�σκυνήσ�υν �,τι
απ�μένει απ� τα πατρικά τ�υς σπί-
τια, τις εκκλησίες και τα νεκρ�τα-
�εία τ�υς, να ανταμώσ�υν συγγε-
νείς και �ίλ�υς και μα�ί να �αναδώ-
σ�υν �ωή στα καλ�καιρινά πανηγύ-
ρια και ιδιαίτερα τ� πανηγύρι της
Παναγίας στ’ Aγρίδια, τ�ν Δεκαπε-
νταύγ�υστ�.

Σ’ αυτ� τ� πανηγύρι παρα�ρέθη-
κα τ� καλ�καίρι τ�υ 1990 και ανά-
μεσα στις άλλες εκδηλώσεις τ�υ,
παρακ�λ�ύθησα και δύ� αρ$αϊκές
τελετ�υργίες: αιματηρή θυσία ταύ-
ρων (κ�υρμπάνι) και νεκρ�δειπν�.

K�υρμπάνι

T� έθιμ� της δημ�τελ�ύς θυσίας
�ώων είναι κ�ρυ�αία λατρευτική
εκδήλωση �λων των θρησκειών α-
π� την αρ$αι�τητα έως τις μέρες
μας, π�υ επι�ίωσε διατηρώντας α-
νέπα�� �$ι μ�ν� τ�ν μα$ικ� πυρή-
να της αλλά κατά μεγάλ� μέρ�ς και
τ� τελετ�υργικ� τυπικ� της.
Eντάσσεται στ�υς τρ�π�υς �μαδι-
κής πρ�σ��ράς τρ��ής πρ�ς τ�
θεί� π�υ γίνεται κυρίως για λ�γ�υς
ε�ευμενισμ�ύ, ευ$αριστίας, απ�-
τρ�πής κακ�ύ, ευετηρίας, γ�νιμ�-
τητας. 

Tαυτ�$ρ�να απ�τελεί ένα κ�ιν�
γεύμα θε�ύ και πιστών, π�υ τ�υς
συνδέει στενά. H αιματηρή θυσία
είναι και πρ�σ��ρά αίματ�ς, τ� �-
π�ί� θεωρείται �τι περιέ$ει �ωτική
δύναμη, τ�νωτική και γ�νιμική.

H π�λυσήμαντη αυτή θυσία �ώων
και μάλιστα των π�λύτιμων απ�
π�λλές απ�ψεις ταύρων, έ$ει ακ�-
μα και σήμερα την ένν�ια πρ�σ��-
ράς ύψιστης α�ίας στις αγρ�τ�κτη-
ν�τρ��ικές κ�ινωνίες. Στην Iμ�ρ�

γίν�νταν π�λλές, ιδιωτικές και δη-
μ�σιες θυσίες �ώων σε γι�ρτές. T�
κ�υρμπάνι �μως της Παναγίας
στ’ Aγρίδια, στ� κατ’ ε��$ήν κτην�-
τρ��ικ� $ωρι� τ�υ νησι�ύ, ήταν τ�
πι� �ακ�υστ� και πλ�ύσι�, με θύ-
ματα π�λλ�ύς ταύρ�υς, τάματα
των πιστών κυρίως γι’ αρρώστια,
π�υ άγγι�ε τα �ρια της εκατ�μ�ης.

Tην τέλεση τ�υ εθίμ�υ, �πως τ�
παρακ�λ�ύθησα, εί$ε αναλά�ει έ-
να είδ�ς «ιερατεί�υ» π�υ τ� απ�-
τελ�ύσαν $ασάπηδες με πρ�ε�άρ-
$�ντα τ�ν γέρ� – $ασάπη των Aγρι-
διών. T� τυπικ� περιελάμ�ανε ευ-
λ�γηση των επτά ταύρων–θυμάτων
απ� τ�ν ιερέα στ� πρ�αύλι� της
εκκλησίας και επίσημη σ�αγή των
�ώων την παραμ�νή, δημ�σι� μα-
γείρεμα τ�υ κρέατ�ς και της κ�υρ-
κ�ύτας (�ρασμέν� σιτάρι) σε �λ�-
νυ$τία και τέλ�ς ανήμερα, ευλ�γη-
ση τ�υ μαγειρεμέν�υ �αγητ�ύ απ�
τ�ν επίσκ�π� Iμ�ρ�υ και Tενέδ�υ
και μ�ίρασμα τ�υ κ�υρμπανι�ύ και
της κ�υρκ�ύτας στ�υς πιστ�ύς.

Nεκρ�δειπν�

Aνήμερα επίσης μετά τη θεία λει-
τ�υργία, έλα�ε $ώρα τ� νεκρ�δει-
πν�. H πρ�σ��ρά τρ��ής στ�υς
νεκρ�ύς (σπ�ρ�ι, κυρίως σιτάρι σε
διά��ρες μ�ρ�ές, καρπ�ί και υγρά
κατά περίπτωση) απ�τελεί επι�ίω-
ση μιας πανάρ$αιας νεκρ�λατρίας,
π�υ γίνεται ιδιωτικά ή δημ�σια.

Oι ιδιωτικές πρ�σ��ρές, τα μνη-
μ�συνα, γίν�νται σε συγκεκριμένα
μετά τ� θάνατ� $ρ�νικά διαστήμα-
τα. Eκτ�ς απ’ την ικαν�π�ίηση της
ψυ$ής στ�ν Kάτω K�σμ� απ�σκ�-
π�ύν στη συντήρηση της μνήμης
τ�υ συγκεκριμέν�υ νεκρ�ύ και
στην επικ�ινωνία μα�ί τ�υ μέσα απ’
τη �ρ�ντίδα της παρασκευής της
τρ��ής και τα μ�ιρ�λ�για. 

Oι �μαδικές επίσημες πρ�σ��-
ρές, κατά τη διάρκεια κυρίως της
Aπ�κριάς, τα Ψυ$�σά��ατα και άλ-
λες γι�ρτές, α��ρ�ύν κυρίως τη
δαιμ�νική τ�υ ιδι�τητα. O νεκρ�ς
συν τω $ρ�νω περνάει στη σ�αίρα

Συνέ	εια στην 26η σελίδα
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τ�υ «δαίμ�ν�ς» ηρω�π�ιείται, ταυ-
τί�εται με τις $θ�νιες θε�τητες και
� τά��ς γίνεται � �ωμ�ς τ�υ. Eτσι
η συλλ�γική πρ�σ��ρά έ$ει και την
ένν�ια των «απαρ$ών», δηλαδή
των πρώτων ώριμων καρπών π�υ
θυσιά��νται στ� θεί� πριν τις δ�κι-
μάσει � άνθρωπ�ς, για λ�γ�υς ευε-
τηρικ�ύς και γ�νιμικ�ύς.

Στ’ Aγρίδια, τ� νεκρ�δειπν� τ�υ
Δεκαπενταύγ�υστ�υ απ�τελεί τη
μ�ναδική με πάνδημ� $αρακτήρα
τέτ�ια εκδήλωση στ� νησί. Tην ευ-
λ�γηση των πρ�σ��ρών, η �π�ία
λ�γω της ειδικής συγκυρίας πρ�-
σέλα�ε και εθνική διάσταση, έκανε
� επίσκ�π�ς στ� νεκρ�τα�εί�.
Aκ�λ�ύθησαν μεμ�νωμένα τρισά-
για και συνεστίαση στα μνήματα.

Kά�ειρ�ι

Tα δύ� αυτά πρ�$ριστιανικά λα-
τρευτικά έθιμα π�υ συνδέ�νται
στενά μετα�ύ τ�υς αλλά και με τις
αγρ�τ�κτην�τρ��ικές ασ$�λίες
των κατ�ίκων, θεωρ�ύμε �τι διαιω-
νί��υν μια παμπάλαια τ�πική παρά-
δ�ση πίστης σε $θ�νιες θε�τητες,
και μάλιστα γυναικείες. Mια τέτ�ι-
�υ είδ�υς μυστηριακή, πρ�ελληνι-
κή θρησκεία, αυτή των Kα�είρων,
τ� πάνθε�ν της �π�ίας περιελάμ-
�ανε τριάδα $θ�νιων θε�τήτων
(μάνα – κ�ρη – Aδης) αντίστ�ι$η με
αυτή των Eλευσίνιων Mυστηρίων
άνθησε στα σ$ετικά απ�μ�νωμένα
θρακικά νησιά.

H Iμ�ρ�ς π�υ εί$ε αμιγή πρ�ελ-
ληνικ� πληθυσμ� μέ$ρι τα $ρ�νια
της κλασικής αρ$αι�τητας, εκ$ρι-
στιανίστηκε μ�λις τ�ν 5� μ.X. αιώ-
να. Tα παγανιστικά αυτά έθιμα
πρέπει ν’ απ�τελ�ύσαν εκδηλώ-
σεις της παραπάνω λατρευτικής
παράδ�σης και να ενσωματώθη-
καν στην ιδιαίτερα έντ�νη λατρεία
της Παναγίας στ� νησί και μάλιστα
στη μνήμη της K�ίμησης, δηλαδή
τ�υ θανάτ�υ της, � �π�ί�ς, μετα�ύ
άλλων της πρ�σδίδει $θ�νιες ιδι�-
τητες.

H συμμετ�$ή της Eκκλησίας στα
έθιμα (ιδιαίτερα της θυσίας, την �-
π�ία αλλ�ύ διώκει) και μάλιστα σε
επίπεδ� επισκ�π�υ, δηλώνει σε�α-
σμ� σε καθιερωμένες λατρευτικές
εκδηλώσεις, τις �π�ίες δεν μπ�ρε-
σε ν’ απαλείψει.

Συνέ�εια

Oπως λέει � Γάλλ�ς ιστ�ρικ�ς G.
Braudel, «o π�λιτισμ�ς είναι μια
συνέ�εια π�υ �ταν αλλά�ει, ακ�μα
και σε τ�σ� �άθ�ς, �σ� συνεπάγε-
ται μια νέα θρησκεία, ενσωματώνει
παλιές α�ίες π�υ επι��ύν μέσα σ’
αυτ�ν και παραμέν�υν η �υσία
τ�υ... Στην πραγματικ�τητα, κάθε
παλι�ς, καθιερωμέν�ς π�λιτισμ�ς
υπ�τάσσεται μ�ν� �αιν�μενικά και
τ�τε συνειδητ�π�ιείται περισσ�τε-
ρ�, αγανακτεί και αναπτύσσει έναν
αδιάλλακτ� π�λιτισμικ� εθνικι-
σμ�...».

Στην Iμ�ρ�, �π�υ, κατά παρά�α-
ση διεθνών συνθηκών σήμερα «�-
λα τα σκιά�ει η ���έρα και τα πλα-
κώνει η σκλα�ιά», πρ�καλώντας
την αιμ�ρραγία τ�υ ελληνικ�ύ πλη-
θυσμ�ύ, τα παραπάνω �ρίσκ�υν
την πλήρη δικαίωσή τ�υς.
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Συνέ	εια απ� την 25η σελίδα
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T�υ Nίκ�υ Παλαι
π�υλ�υ

Zωγρά��υ - συγγρα�έα

1962. Eνα �ράδυ μπαίν�υν στ�
εργαστήρι� μ�υ, στ� �ωρι� Πανα-
γιά, έ�ι νέα παιδιά, απ� 16 έως 19 ε-
τών και μ�υ λένε �τι πήραν μία α-
π��αση. «Θα κ�λλήσ�υμε απ�ψε
πρ�κηρύ�εις, "ητώντας θρησκευτι-
κή ελευθερία, την επιστρ��ή της
ελληνικής παιδείας και να �ύγει �
δι�ικητής T�υρκμέν». Aπάντησα �-
τι αυτ� θα εί�ε σ��αρές συνέπειες,
αλλά ήταν ανένδ�τ�ι και εγώ δεν
πρ�σπάθησα να τ�υς απ�τρέψω.
Oύτε τ�υς ενθάρρυνα αλλά �ύτε
τ�υς απ�θάρρυνα. Δεν εί�α δικαίω-
μα να απ�τρέψω τ�ν πατριωτικ�
τ�υς αυθ�ρμητισμ�.

Σημειώνω �τι τα παιδιά δεν πή-
γαν �ύτε στ�ν Δεσπ�τη, �ύτε στ�ν
Eλληνα –τ�τε ακ�μα– δήμαρ��, �ύ-
τε στ�ν πρ�εδρ� της κ�ιν�τητας.
Hρθαν σε μένα. «O Θε�ς μα"ί σας
και να πρ�σέ�ετε», είπα. Γιατί τα
παιδιά δεν εί�αν να ελπί"�υν ��ή-
θεια απ� κανένα. Hταν τραγικά μ�-
να, στ� έλε�ς της τ�υρκιάς.

Eκείν� τ� �ράδυ �λ�ι �ι T�ύρκ�ι
εί�αν συγκεντρωθεί στην Kεντρική
Σ��λή (μας την εί�αν πάρει) �π�υ
δι�ργάνωσαν μια θεατρική παρά-
σταση. Tα παιδιά τ� ή�ευραν, και έ-
τσι �ρήκαν την ευκαιρία και κ�λλη-
σαν πρ�κηρύ�εις στη στρατιωτική
λέσ�η, στ� σπίτι τ�υ δι�ικητή, στ�
σπίτι τ�υ εισαγγελέα κ.ά.

Aναστάτωση

T� πρωί αναστατώθηκαν τα Δαρ-
δανέλια απ� τα επείγ�ντα τηλε-
γρα�ήματα των δι�ικητών της
Iμ�ρ�υ. Kατα�θάν�υν απ� τ� Tσα-
νάκκαλε δύ� τ�ρπιλλάκατ�ι με
στρατιωτικ�ύς, εισαγγελείς και α-
νακριτικά κλιμάκια, περί τα 15 άτ�-
μα. Στις ανακρίσεις π�υ επακ�λ�ύ-
θησαν κάλεσαν και τα παιδιά. Aπει-
ρα τα δύ� νεώτερα, στην ερώτηση
«γιατί τ�σ� συ�νά επισκέπτεστε τ�
"ωγρά��», απάντησαν«επειδή
θαυμά"�υμε τα έργα τ�υ». Πρ�-
σθεσαν �μως, «τ�ν αγαπ�ύμε γιατί

είναι καλ�ς πατριώτης». T� τελευ-
ταί� διήγηρε την υπ�ψία και την ε-
παύρι� με κάλεσαν για ανάκριση.

Δεί�ν�ντάς μ�υ � ανακριτής τις
πρ�κηρύ�εις, τις �π�ίες απέ�υγα
να πάρω στα �έρια μ�υ, για να μην
α�ήσω απ�τυπώματα, μ�υ λέει:

— Π�ι�ς �αντά�εσαι Παλαι�π�υ-
λ� ε�έντι �τι μπ�ρεί να έγραψε αυ-
τά τα �αρτιά;

— Δεν �λέπω ικαν�ύς ανθρώ-
π�υς εδώ να γράψ�υν κάτι τέτ�ι�.

— E! T�τε π�ι�ς τα έγραψε, εμείς
τα γράψαμε;

— Δεν έ�ω δικαίωμα να κατηγ�-
ρήσω κανέναν.

— Bλέπετε εδώ υπάρ�ει και μία
απειλή. (Σε ένα απ� τα �αρτιά ήταν
γραμμένη με σινική μελάνη και με
μεγάλα γράμματα η �ράση: «Θέ-

λ�υμε θρησκευτική ελευθερία ή δε
και μη...»). Tι θέλ�υν να π�υν αυτά
τα απ�σιωπητικά; Mήπως �τι θα ρί-
��υν καμιά "�μ"α;

Aυθ�ρμητ�ς �πως ήμ�υν, δεν
κρατήθηκα: Δεν �εύρω κ. Eισαγγε-
λέα, αλλά ύστερα απ� την αναλγη-
σία της Kυ�ερνήσεως και τ�ύτα τα
αντιλαϊκά μέτρα, � κ�σμ�ς είναι α-
ναστατωμέν�ς και δυσαρεστημέ-
ν�ς. Oλα είναι δυνατά. O κ�σμ�ς
δεν θέλει τ�ν δι�ικητή.

— Kαλά, πηγαίνετε.
Πήγα να πιω ένα τσάι στ� κα�ε-

νεί� τ�υ Kαμπ�υρέλη. Kαι πριν τε-
λειώσει τ� τσάι, κατα�θάνει ένας
αστυν�μικ�ς και με αναγκά"ει να
τ�ν ακ�λ�υθήσω πάλι στ� δικαστή-
ρι�. Bλέπω τ�υς δύ� δικαστές και
τ�ν εισαγγελέα να ��ρ�ύν τή�εν�.

Eί�αν συμπεράνει �τι εγώ ήμ�υν �
υπ�κινητής και μ�υ ανακ�ίνωσαν
�τι τ� πρωί θα μετα�ερ�μ�υν στις
�υλακές τ�υ Tσανάκκαλε, στ�ν
Eλλήσπ�ντ�. Παλιές υγρές και α-
παίσιες σαν εκείν� τ� υπ�γει� π�υ
είδαμε στην ταινία «T� E�πρές τ�υ
μεσ�νυκτί�υ».

Eιδ�π�ίησα τη γυναίκα μ�υ να
�έρει ένα πάπλωμα και μερικά ρ�ύ-
�α. Hλι�λ�υστ� πρωιν�, τ� πλε�ύ-
μεν� τ�υ καπετάν Ψαρ�ύ � «Tρια-
ντα�υλλ�κηπ�ς», πλέει πρ�ς τ�ν
Eλλήσπ�ντ�. Oι τρεις λ�γ����ρ�ι
στρατιώτες δεν μ�υ επιτρέπ�υν να
μιλάω με τη γυναίκα μ�υ π�υ επι-
μένει να �ρ�ύμε ένα δικηγ�ρ�. Στα
�έρια μ�υ περασμένη μια αλυσίδα
με κλειδαριά.
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O παπα Nικ
λας ετ�ιμά�εται να λειτ�υργήσει στ� ε�ωκκλήσι K�ίμηση της Θε�τ
κ�υ στη θέση Kαστιρνάδ�ς Aγριδίων. Eνα α-
π
 τα ελά�ιστα ε�ωκκλήσια π�υ διασώθηκαν στ� νησί.

Συνέ�εια στην 28η σελίδα

AΦIEPΩMA

Στις �υλακές τ�υ Tσανάκκαλε
Oι περιπέτειες τ�υ N. Παλαι�π�υλ�υ και η αναγκαστική �υγή τ�υ απ� τ� νησί

O Nίκ�ς Παλαι�π�υλ�ς γεννήθηκε στη Bλά-
γκα της Kωνσταντιν�ύπ�λης τ� 1908. Aγι�γρα-
�ίες τ�υ "ρίσκ�νται στις εκκλησίες της Π�-
λης, της Iμ"ρ�υ και της Aθήνας, �ι μινιατ�ύ-
ρες τ�υ κυκλ���ρ�ύν σε �λ� τ�ν κ�σμ� και τα
λ�γ�τε�νικά τ�υ κείμενα παρ�υσιάστηκαν α-
π� π�λλά περι�δικά. E�έδωσε δύ� περι�δικά
στην Π�λη, τ�ν «B�σπ�ρ�» και την «Eπιθεώ-
ρηση» και πρωτ�στάτησε μα�ί με τ�ν Aθανά-
σι� Σπ�ρ� στην έκδ�ση τ�υ πρώτ�υ περι�δι-
κ�ύ για τ� νησί «Iμ"ρ�ς». Πρ�σ�ατα κυκλ���-
ρησε τ� "ι"λί� τ�υ «Iμ"ρ�ς», εκδ. «Hλ. Γ.
Hλι�π�υλ�ς» με τ� συμπληρωματικ� παν�ρα-

μα «T�πία και λ�υλ�ύδια της Iμ"ρ�υ». Σήμε-
ρα, �γδ�ντα έ�ι ετών, �ει και εργά�εται στ�
Kαλαμάκι με στ��� τη δημι�υργία εν�ς M�υ-
σεί�υ Mινιατ�ύρας στην Eλλάδα. T� 1940, �-
ταν η Iταλία κήρυ�ε τ�ν π�λεμ� στην Eλλάδα,
�ι T�ύρκ�ι με τ� πρ�σ�ημα της στράτευσης έ-
στειλαν τ�υς Eλληνες π�υ ��ύσαν στην T�υρ-
κία σε στρατ�πεδα συγκέντρωσης. Πρώτα
στην Aνατ�λική Θράκη, �π�υ � N. Παλαι�π�υ-
λ�ς μ�ιρα��ταν τ� ίδι� αντίσκην� με δέκα
Iμ"ρί�υς. Aυτή ήταν η πρώτη τ�υ επα�ή με
την Iμ"ρ�. Kαι �ταν μετά τ�ν π�λεμ� επισκέ-
�θηκε τ�υς �ίλ�υς τ�υ αγάπησε τ�σ� τ� νησί

τ�υς ώστε παντρεύτηκε και έ�ησε εκεί έως τ�
1975. Oι δραστηρι�τητές τ�υ στην Iμ"ρ�, με-
τα�ύ των �π�ίων η πρώτη έκθεση �ωγρα�ικής
στ� νησί και �ι διαλέ�εις τ�υ για την ελληνική
π�ίηση, ανησύ�ησαν τ�υς T�ύρκ�υς. T� απ�-
τέλεσμα ήταν δύ� �υλακίσεις (1962 και 1969)
και μία �μηρία (1974) π�υ ανάγκασε τ� N. Πα-
λαι�π�υλ� να εγκαταλείψει τ� νησί. Στ� κεί-
μεν� π�υ ακ�λ�υθεί διηγείται τις περιπέτειες
της πρώτης �υλάκισής τ�υ. A��ρμή στάθηκε
η απεγνωσμένη πρωτ�"�υλία μιας �μάδας νε-
αρών Iμ"ρίων να καταγγείλ�υν με πρ�κηρύ-
�εις τ�ν "ίαι� α�ελληνισμ� τ�υ νησι�ύ:
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Oταν �θάσαμε στ� μ�υράγι� τ�υ
Tσανάκκαλε �ρεθήκαμε μέσα σε έ-
να έ�αλλ� πλήθ�ς, π�υ πίστευε �τι
έ�εραν αυτ�ν π�υ «σήκωσε κε�άλι
στην Iμ�ρ�». Παρά τ� γεγ�ν�ς �τι
�ι στρατιώτες τ�υς εμπ�δι"αν να
με πλησιάσ�υν, π�λλ�ί με έ�τυσαν
και πήρα αρκετές κλωτσιές στα π�-
δια και τα πλευρά μ�υ. Γι’ αυτ� έ-
κλαψα τ� 1974, �ταν διά�ασα στις
ε�ημερίδες πως πήγαν τα παλικά-
ρια της Kύπρ�υ στ� εσωτερικ� της
Aνατ�λής και πως τα μα�αίρωναν
�ταν έκαναν στάση τα ��ρτηγά
π�υ τ�υς μετέ�εραν, καθώς εί�αν
στραμμένη τη ρά�η τ�υς στην τέ-
ντα τ�υ ��ρτηγ�ύ.

Στη �υλακή

Mε �δήγησαν στη �υλακή. Mε έ-
�αλαν σε �ε�ωριστ� τμήμα για �α-
ρυπ�ινίτες. Aνάμεσά τ�υς ένας
��νιάς, αρ�ηγ�ς σπείρας, ένας
π�υ σκ�τωσε δύ� καμηλιέρηδες
για να πάρει την καμήλα τ�υς και έ-
νας π�υ �ίασε και σκ�τωσε ένα δε-
κά�ρ�ν� κ�ριτσάκι. Aυτ�ς έκανε
«ευλα�έστατα» και την πρ�σευ�ή
τ�υ, τ� ναμά"ι. Στ� διπλαν� δωμά-
τι� έμενε ένας ωραί�ς γίγαντας
K�ύρδ�ς απ� τ� Nτιάρμπεκίρ. Hταν
� περι��ητ�ς X�τ"α Mε�μέτ Kαγια-
λάρ, π�λυθέμαστατ�ς, πρώην α-
�ιωματικ�ς και αρ�ηγ�ς της αίρε-
σης των N�υρτ"ήδων (�ωτιστών).
Oι τελευταί�ι εί�αν σκ�π� να �έ-
ρ�υν τ�ν σ�υλτάν� και �ι περισσ�-
τερ�ι ήταν στις �υλακές με διά��-
ρες κατηγ�ρίες.

Φαίνεται �τι � γλυκύτατ�ς άγγε-
λ�ς μ�υ, τ�υ υπαγ�ρευσε να με κα-
λ�δε�τεί. Στ�υς δύ� μήνες π�υ έ-
μεινα εκεί ήταν � σύμ��υλ�ς, πρ�-
στάτης και �ίλ�ς μ�υ (�λ�ι τ�ν σέ-
��νταν στη �υλακή) και κάθε �ρά-
δυ εί�αμε �ιλ�σ��ικές και θε�λ�-
γικές συ"ητήσεις.

Eνα πρωί πέρασε � εισαγγελέας
με τ�ν διευθυντή της �υλακής για
επιθεώρηση. Oταν � επιθεωρών έ-
�θασε σε μένα με ρώτησε αν περ-
νώ καλά.  Eδώ δεν με �έρατε για
καλ�πέραση, απάντησα. Tα �είλη
τ�υ έκαναν ένα σπασμ� και �ανερά
εκνευρισμέν�ς στρά�ηκε στ� X�-
τ"α, π�υ ��ρ�ύσε ένα μαύρ� καλ�-
γερικ� σκ�ύ��.

T�ν διέτα�ε να τ�ν �γάλει και με-
τά είπε στ� διευθυντή: «κ�ψτε τ�υ
τα μαλλιά». Aτάρα��ς � X�τ"ας α-
πάντησε: «Eτσι μια μέρα κι εγώ θα
κ�ψω τ� κε�άλι σ�υ». Oταν μπήκα-
με στ� δωμάτι� μας λέγω στ�ν Kα-
γιαλάρ. «X�τ"αμ δεν ήταν λ�γ�ς
αυτ�ς π�υ είπες στ�ν διευθυντή.
Eμείς �θες μιλ�ύσαμε για θυσία,
δικαι�σύνη και ηθική. Πώς τ�υ εί-
πες λ�για π�υ δεί�ν�υν εκδικητι-
κ�τητα;». O X�τ"ας κατακ�κκιν�ς
και αναστατωμέν�ς μ�υ λέει: «Nί-
κ�, Nίκ�, δεν πρ�κειται για εκδίκη-
ση, �ύτε για τ� άτ�μ� μ�υ, �ύτε για
την �ικ�γένειά μ�υ. Aυτ�ς λέγ�-
ντας να μ�υ κ�ψ�υν τα μαλλιά εσύ-
λησε την ιερωσύνη μ�υ».

Tα «κι�πέκια»

O Kαλαγιάρ ήταν ν�μικ�ς και μ�υ
έλεγε μετά απ� π�σες μέρες μπ�-
ρώ να επαναλά�ω την αίτησή μ�υ
για απ��υλάκιση. Eπίσης πώς να
�ερθώ σε κάτι  παρείσα�τ�υς π�υ
τ�υς έ�α"αν στη �υλακή για να με
πείσ�υν να αναιρέσω τ� κατηγ�ρη-
τήρι� μ�υ για τ�ν δι�ικητή της
Iμ�ρ�υ και να δηλώσω �τι η κατά-
θεσή μ�υ έγινε σε �ρασμ� ψυ�ής.
Γιατί εί�αν δυσαρεστηθεί απ� αυτ�
τ� «�ίδι» π�υ εν �ψει της δίκης
τ�υ, άρ�ισε να σκαλί"ει τη Συνθήκη
της Λω"άνης και τα δικαιώματα αυ-
τ�δι�ίκησης. Eγώ �υσικά αρνήθη-
κα και � X�τ"ας �αμ�γελαστ�ς μ�υ
είπε: «Kαλά τα μίλησες τα κι�πέκια
(τα σκυλιά)».

Φημισμέν� ήταν τ� Σ��ιν�ύδι, τ� μεγαλύτερ� και πι� πλ�ύσι� �ωρι
 της Iμ#ρ�υ,
για τ�υς ελαιώνες και τ�υς αμπελώνες τ�υ. Πάμ$τω��ι, σήμερα, �ι �θεσιν�ί ν�ι-
κ�κύρηδες δεν έ��υν συ�νά �ρήματα �ύτε για τα $άρμακά τ�υς.

Συνέ�εια απ
 την 27η σελίδα

T�υ Aλέ�η Aλε�ανδρή

Διδάκτ�ρ�ς Διεθνών Σ�έσεων

TA ΠOΛΛAΠΛA πρ��λήματα π�υ πρ�κάλεσε η ε-
πιστρ��ή της Iμ�ρ�υ και Tενέδ�υ στ�ν τ�υρκικ�
"υγ� και την άρνηση της Aγκυρας να ε�αρμ�σει
τ� καθεστώς T�πικής Aυτ�δι�ίκησης π�υ πρ�-
�λέπει η Συνθήκη της Λω"άνης, ώθησε τις πα-
ρ�ικίες τ�υ ε�ωτερικ�ύ να ιδρύσ�υν επιτρ�πές
στήρι�ης των Eλλήνων κατ�ίκων των νησιών.
Eτσι τ� 1927, τη �ρ�νιά π�υ η T�υρκία επέ�αλε
τ� ν�μ� 1151 με τ�ν �π�ί� στερ�ύσε στ�υς
Iμ�ρί�υς και Tενέδι�υς τα π�λιτικά, δι�ικητικά
και εκπαιδευτικά τ�υς δικαιώματα,  ιδρύθηκαν η
Iμ�ριακή Eνωση Mακεδ�νίας–Θράκης στη Θεσ-
σαλ�νίκη και η Iμ�ριακή Eνωση «Aγάπη» στ�ν
Πειραιά. Tην ίδια �ρ�νιά ιδρύθηκε η Πανιμ�ρια-
κή Aγαθ�εργ�ς Aδελ��της «Iμ�ρ�ς» της Nέας
Y�ρκης, με παραρτήματα σε άλλες π�λιτείες
των Hνωμένων Π�λιτειών. Στ�ν αγώνα των σω-
ματείων αυτών τά�θηκε και η «Eν Aιγύπτω Aδελ-
��της Iμ�ρίων» π�υ λειτ�υργ�ύσε στην Aλε�άν-
δρεια απ� τ� 1905. Tην αθέτηση των τ�υρκικών
υπ��ρεώσεων κατήγγειλε και η επιτρ�πή των εν
Λήμνω Iμ�ρίων και Tενέδιων Πρ�σ�ύγων.

Mε τη λή�η τ�υ B΄ Παγκ�σμί�υ Π�λέμ�υ, �ι
πρ�σ�υγες της περι��ής Aττικής �ργάνωσαν

τ� Σύλλ�γ� Iμ�ρίων Aθηνών, ενώ ένα �ρ�ν�
αργ�τερα, τ� 1948, ιδρύθηκε στην Kωνσταντι-
ν�ύπ�λη � Φιλανθρωπικ�ς Σύνδεσμ�ς Iμ�ρίων
Στάμπ�υλ.

Aλλωστε στην Kωνσταντιν�ύπ�λη κυκλ���-
ρησε και τ� περι�δικ� Iμ�ρ�ς (1947-1953, 1955),
τ� �π�ί� αντικατ�πτρί"ει την π�λιτιστική και
πνευματική αναγέννηση π�υ παρ�υσίασαν �ι
Iμ�ρι�ι κατά την περί�δ� 1945-1965.

Παρ�ικίες Iμ�ρίων

H ε�αρμ�γή �μως τ�υ Πρ�γράμματ�ς Διάλυ-
σης (eritme programi) στα μέσα της δεκαετίας
τ�υ 1960, �δήγησε στη μα"ική έ��δ� των
Iμ�ρίων απ� τη νήσ� τ�υς πρ�ς την Eλλάδα, αλ-
λά και την Aυστραλία, Aμερική, Eυρώπη και
A�ρική. Στην Aυστραλία, υπάρ�ει �ργανωμένη
ιμ�ριακή παρ�ικία π�υ αριθμείται σε εκατ�ντά-
δες άτ�μα. 

Eκτ�ς των συλλ�γων Iμ�ρίων της Mελ��ύρ-
νης και τ�υ Σίδνεϊ λειτ�υργεί επίσης και τ� Kέ-
ντρ� Iμ�ριακών και Tενεδιακών Mελετών Mελ-
��ύρνης π�υ εκδίδει την επετηρίδα «Kριτ���υ-
λ�ς» υπ� την επ�πτεία τ�υ Iμ�ρί�υ, Παν. Kαλαϊ-
τ"ή. Aλλά και στην A�ρική τ� νέ� κύμα Iμ�ρίων
πρ�σ�ύγων �δήγησε στη δημι�υργία �ργανωμέ-

νων παρ�ικιών στη N. A�ρική, τ� K�γκ� και ακ�-
μη στην Tαν"ανία. Στην Eυρώπη υπάρ��υν σύλ-
λ�γ�ι Iμ�ρίων στη Γερμανία και την Eλ�ετία.

Στην Eλλάδα

Aσ�αλώς τ� μεγαλύτερ� τμήμα των Iμ�ρίων
και Tενέδιων �ρίσκ�νται σήμερα στην Eλλάδα,
�π�υ έ��υν αναπτύ�ει α�ι�λ�γη επαγγελματική,
�ικ�ν�μική και π�λιτιστική δράση. Στην K�μ�τη-
νή �ι πρ�σ�υγες των νησιών έ��υν ιδρύσει τ�ν
Σύλλ�γ� Iμ�ρίων – Tενεδίων – Kωνσταντιν�υπ�-
λιτών και Aνατ�λικ�θρακών. O Σύλλ�γ�ς
Iμ�ρίων Aθηνών εκδίδει τ� περι�δικ� «Iμ�ρ�ς»,
ενώ � αντίστ�ι��ς της Θεσσαλ�νίκης τα
«Iμ�ριώτικα». Στη Θεσσαλ�νίκη επίσης λειτ�υρ-
γεί η Eταιρία Mελέτης Iμ�ρ�υ και Tενέδ�υ, η �-
π�ία έ�ει να παρ�υσιάσει ένα α�ι�λ�γ� επιστη-
μ�νικ� έργ�.

Πρ�σ�ατα ιμ�ριακά σωματεία της Eλλάδ�ς έ-
��υν ιδρύσει την Πανι�ριακή Eνωση η �π�ία
δι�ργάνωσε δύ� σημαντικά συνέδρια τ� 1991 και
1993 για την πρ���λή τ�υ δράματ�ς της Iμ�ρ�υ.
E�ίσ�υ α�ι�πρ�σεκτη υπήρ�ε τέλ�ς η απ��αση
τ�υ Δήμ�υ Mύρινας Λήμν�υ να αναλά�ει υπ�
την κηδεμ�νία τ�υ τ�υς 300 εναπ�μείναντες
Eλληνες της Iμ�ρ�υ (22.12.1993).

Iμ�ρι�ι και Tενέδι�ι της Διασπ�ράς
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Aγριδιώτες μπρ�στά στ� ελληνικ� κα�ενεί� τ�υ �ωρι�ύ τ�υς. Xαρακτηριστικά τα λ�για εν�ς γέρ�ντα: «Πρώτα μας πήραν τα γράμματα. Aναγκάστηκαν �ι Iμ�ρι�ι να
�ύγ�υν για να πάνε τα παιδιά τ�υς σε ελληνικ� σ��λεί�. Mετά μας πήραν τα �ωρά�ια. Tώρα δεν μας λ�γαριά��υν. Mας λένε, νέκρα έπεσε, τι σας έμεινε πια;».

Oι τελευταί	ι
Eλληνες

Tριακ�σιες  �λες  κι �λες  ψυές Eλλή-

νων,  έρημ�ι  δρ�μ�ι  κατεστραμμέν�ι

και σ�λεία, σπίτια  π�υ καταρρέ�υν...

Kι �μως, �λα είναι, απίστευτα, ελληνικά

Tης Eλευθερίας Tράι�υ

ΣKEΦTIKOI και λιγ�μίλητ�ι ήταν �ι
τελευταί�ι γέρ�ντες της Iμ�ρ�υ στη
συνάντηση με την πρώτη αντιπρ�-
σωπεία της ελληνικής B�υλής π�υ ε-
πισκέ�θηκε τ� Φε�ρ�υάρι� τ� νησί,
ε�δ�μήντα ένα �ρ�νια μετά την πα-
ρα�ώρησή τ�υ στην T�υρκία. 

Eνδεικτικές �ι ερωτήσεις π�υ έθε-
σαν στ�υς επτά ��υλευτές της δια-
κ�μματικής επιτρ�πής: «Π�ύ ήσα-
σταν τ� 1964; Tι κάνατε τ� 1967; Σαν
τι κ�υράγι� να μας δώσετε �ταν απ�
επτά �ιλιάδες ψυ�ές μείναμε διακ�-
σι�ι �γδ�ντα γέρ�ντες, �κτώ νεώτε-
ρ�ι άνθρωπ�ι και επτά παιδιά, ανά-
μεσα σε δέκα �ιλιάδες T�ύρκ�υς ε-
π�ίκ�υς;

Στην Iμ�ρ� �θάσαμε παίρν�ντας
απ� τ�υς Kήπ�υς τ� δρ�μ� πρ�ς
Kαλλίπ�λη. Στ� λιμάνι τ�υ Kαμπάτε-
πε επι�ι�αστήκαμε σε πλ�ί� για να

�θάσ�υμε δύ� ώρες αργ�τερα στ�ν
Aγι� Kήρυκ�, τ� νέ� λιμάνι με τα λι-
γ�στά άκ�μψα κτίρια π�υ κατασκεύ-
ασαν �ι T�ύρκ�ι, καταργώντας τ�
γρα�ικ� λιμάνι τ�υ Kάστρ�υ π�υ α-
γκυρ���λ�ύσαν άλλ�τε τα καΐκια και
τα σ��υγγαράδικα των Iμ�ρίων.

Στην Παναγιά

Πρώτ�ς σταθμ�ς στην Παναγιά,
κωμ�π�λη τ�υ νησι�ύ και έδρα τ�υ
καϊμακάμη, τ�υ T�ύρκ�υ δημάρ��υ,
αλλά και της Mητρ�π�λης Iμ�ρ�υ.
Π�λλές ελπίδες εναπ�θεσαν πάνω
της και πάνω στ� Πατριαρ�εί� Kων-
σταντιν�υπ�λεως �ι Iμ�ρι�ι, για θέ-
ματα �πως η επανα��ρά της ελληνι-
κής γλώσσας στα σ��λεία, κ.ά. Σε
σ�ετική �μως ερώτησή μας, � Mη-
τρ�π�λίτης της Iμ�ρ�υ και Tενέδ�υ
Φώτι�ς, δήλωσε: 

Συνέ�εια στην 30η σελίδα
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«Δεν �αντά&�μαι �τι είναι ανατρέ-
ψιμη η κατάσταση π�υ δημι�υργήθη-
κε στ� νησί εις �άρ�ς τ�υ �ριστιανι-
κ�ύ στ�ι�εί�υ».

Στην Παναγιά, Eλληνες συναντή-
σαμε μ�ν� την Kυριακή στην εκκλη-
σία, δι�τι τ� ελληνικ� στ�ι�εί� πε-
ρι�ρίστηκε εκεί σε πενήντα τρεις η-
λικιωμέν�υς και πέντε παιδιά τα �-
π�ία μετακ�μί&�υν στην Kωνσταντι-
ν�ύπ�λη, κατά τη διάρκεια τ�υ σ��-
λικ�ύ έτ�υς, πρ�κειμέν�υ να παρα-
κ�λ�υθήσ�υν μει�ν�τικ� σ��λεί�.
Oι έπ�ικ�ι κατέλα�αν τα ελληνικά
σπίτια δίπλα στα �π�ία έκτισαν ακα-
λαίσθητα κτίσματα, με απ�τέλεσμα
να καταστρα�εί η παλιά εικ�να τ�υ
�ωρι�ύ.

T� μάτι ανακ�υ�ί&εται μ�νά�α �-
ταν αντικρύ&ει, στ�ν απέναντι λ���,
τ� μικρ� �ωρι� Eυλάμπι�, �π�υ παρά
τη μείωση τ�υ ελληνικ�ύ στ�ι�εί�υ
(26 άνθρωπ�ι), διατηρ�ύνται ακ�μα
τα παλιά πέτρινα σπίτια.

Mετά την Παναγιά επισκε�θήκαμε
τα άλλα τέσσερα ελληνικά �ωριά �-
π�υ τ� σκηνικ� συνθέτ�υν κατε-
στραμμέν�ι να�ί και σ��λεία, εγκα-
τελειμμένες αυλές, σπίτια π�υ κα-
ταρρέ�υν και ��ρταριασμένα λιθ�-
στρωτα. 

Παρ’ �λη, �μως, την καταστρ��ή,
παρ�υσιά&�υν ακ�μα μια εικ�να απα-

ράμιλλης αισθητικής καθώς τα κα�ε-
τιά πέτρινα σπίτια τ�υς, κτισμένα με
μακεδ�νική αρ�ιτεκτ�νική, δέν�υν
αρμ�νικά με τ� περι�άλλ�ν.

Γλυκύ και Σ�ιν�ύδι

Στ� κακ�τυ�� Γλυκύ π�υ άλλ�τε
�ημι&�ταν για τα αμπέλια και τα πα-
τητήρια τ�υ, απέμειναν δεκα�κτώ
γέρ�ντες π�υ μ�νη παρηγ�ριά έ-
��υν τα τρία παιδιά τ�υ ιερέα τ�υς.
«Στη γειτ�νιά μ�υ είμαι μ�νη. Γύρω
υπάρ��υν μ�ν� άδεια σπίτια και �α-
λάσματα.  Aν μ�υ συμ�εί κάτι, κανέ-
νας δεν θα τ� καταλά�ει», είπε μια
γερ�ντισσα. «Tα εύ��ρα κτήματα
και �ι δασικές εκτάσεις απαλλ�τριώ-
θηκαν. Mας ά�ησαν μ�ν� κάτι άγ�-
νες άκρες στ� ��υν�, με απ�τέλε-
σμα να αγ�ρά&�υμε τα πάντα απ�
τ�υς επ�ίκ�υς, ακ�μα και τα *ύλα για
τη σ�μπα».

Πάμ�τω��ι σήμερα �ι παλι�ί ν�ι-
κ�κύρηδες συ�νά δεν έ��υν �ρήμα-
τα �ύτε για τα �άρμακά τ�υς. Σε �λα
τα �ωριά, ακ�μα και στ� Σ��ιν�ύδι
π�υ �ι αμπελώνες, �ι ελαιώνες και η
κτην�τρ��ία τ�υ, τ�  εί�αν μετατρέ-
ψει στ� παρελθ�ν, στ� πι� πλ�ύσι�
�ωρι� της Iμ�ρ�υ. 

Aπ� τ�υς 2.500 κατ�ίκ�υς π�υ δεν
θύμι&αν νησιώτες αλλά απείθαρ��υς
�ρεσί�ι�υς, απέμειναν 46 Eλληνες.

Tα �ράδια ασ�αλί&�υν ���ισμέν�ι
τις π�ρτες τ�υς, δι�τι συμ�ιών�υν
με 70 επ�ίκ�υς π�υ απ�τελ�ύν την
πλει�ψη�ία με απ�τέλεσμα στ� �ω-
ρι� να εκλέγεται πλέ�ν T�ύρκ�ς κ�ι-
ν�τάρ�ης.

Aγι�ι Θε�δωρ�ι

Oι Aγι�ι Θε�δωρ�ι, τ� �ωρι� τ�υ
πατριάρ�η Bαρθ�λ�μαί�υ και τ�υ
αρ�ιεπισκ�π�υ Aμερικής Iακώ��υ εί-
ναι � πι� καλ�διατηρημέν�ς �ικι-
σμ�ς. E�ει τ�υς περισσ�τερ�υς κα-
τ�ίκ�υς (105 Eλληνες) και π�λλά επι-
σκευασμένα σπίτια, κυρίως απ� τ�υς
Iμ�ρί�υς της Διασπ�ράς π�υ *επερ-
ν�ύν τις 10.000. 

Στ’ Aγρίδια
Tα Aγρίδια με 48 κατ�ίκ�υς είναι

τ� μ�ν� �ωρι� �π�υ δεν έ�ει πατήσει
π�δι επ�ίκ�υ. M�ν� τ� κα�ενεί� τ�υ
ν�ικιάστηκε σε έναν απ� αυτ�ύς.
Στ� Kάστρ� �μως, δεν κατ�ικεί πλέ-
�ν �ύτε ένας Eλληνας.  O μητρ�π�-
λιτικ�ς να�ς της Aγίας Mαρίνας έ�ει
μετα�ληθεί σε α�υρώνα, ενώ στ� ε-
ρειπωμέν� εκκλησάκι τ�υ Aγί�υ
Aνδρέα είδαμε πεταμένα κ�κκαλα α-
π� τ�υς συλημέν�υς τά��υς τ�υ
κ�ιμητηρί�υ. 

Kάτω στ� λιμάνι, � Aγι�ς Nικ�λα�ς
περιμένει τ� πλήρωμα τ�υ �ρ�ν�υ

Tα δύ� τελευταία παιδιά τ�υ Σ��ιν�υδί�υ, � Bασίλης και η Kαλλι�πη, 15 και 14 ετών αντίστ�ι�α, μπρ�στά στ� μεγάλ� σ��-
λεί� τ�υ �ωρι�ύ �π�υ τώρα ��ιτ�ύν μ�ν� T�υρκ�π�υλα. Παρακ�λ�ύθησαν τ�υρκικ� δημ�τικ� σ��λεί�, � πατέρας τ�υς α-
δυνατεί να τα στείλει για σπ�υδές στην Eλλάδα, και αρν�ύνται να παρακ�λ�υθήσ�υν τ�υρκικ� γυμνάσι�, πράγμα π�υ ση-
μαίνει �τι η απαγ�ρευση της ελληνικής παιδείας στην Iμ�ρ� τ�υς στερεί έμμεσα τ� δικαίωμα στη μ�ρ�ωση.

Πληγώνεται τ� �λέμμα τ�υ Eλληνα επισκέπτη στη ση
εκεί με π�λυάριθμ�υς επ�ίκ�υς π�υ κατέλα�αν τα πα
σθητα κτίσματα.

Συνέ�εια απ� την 29η σελίδα
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Γερ�ντισσα στ� Σ��ιν�ύδι. Aπ� τ�υς 2.500 κατ�ίκ�υς, απέμειναν 46 Eλληνες. Tα
�ράδια ασ�αλί��υν ���ισμέν�ι τις π�ρτες τ�υς, δι�τι συμ�ιών�υν με 70 έπ�ικ�υς
π�υ απ�τελ�ύν την πλει�ψη�ία με απ�τέλεσμα στ� �ωρι� να εκλέγεται πλέ�ν
T�ύρκ�ς κ�ιν�τάρ�ης.

σημερινή Παναγιά. Oι ελά�ιστ�ι Eλληνες συμ�ιών�υν
παλιά πέτρινα σπίτια δίπλα στα �π�ία έ�τισαν ακαλαί-

Zωγρα�ιά τ�υ αρ�άγγελ�υ Mι�αήλ πάνω στην αριστερή π�ρτα τ�υ ιερ�ύ, στ� ε-
$ωκκλήσι Aγία Eλένη τ�υ Σ��ιν�υδί�υ. T� ε$ωκκλήσι διέρρη$αν κατ’ επανάληψιν
T�ύρκ�ι έπ�ικ�ι και κρατ�ύμεν�ι των αγρ�τικών �υλακών. Oι Iμ�ρι�ι διέσωσαν
τις εικ�νες τ�υ τέμπλ�υ π�υ μετα�έρθηκαν στην Aγία Mαρίνα Σ��ιν�υδί�υ, ενώ
τ� ε$ωκκλήσι επισκευά�εται σήμερα με έ$�δα τ�υ Συλλ�γ�υ Iμ�ρίων Aθηνών.

για να σωριαστεί, �πως σωριάστηκαν
ή καταστρά�ηκαν απ� τ�υς T�ύρ-
κ�υς τα 272 απ� τα 280 ε*ωκκλήσια
τ�υ νησι�ύ.

Mέσα στ� �μ�ρ�� τ�πί� τ�υ νησι-
�ύ, �π�υ τ�υς ελαιώνες διαδέ��νται
πράσινα λι�άδια και πευκ�δάση,
«παρα�ωνία» απ�τελ�ύν �ι έ*ι �ικι-
σμ�ί των επ�ίκων με τα παν�μ�ι�τυ-
πα σπίτια.  Aνάμεσά τ�υς και � �ικι-
σμ�ς των α*ιωματικών, δίπλα στ� ε-
*�πλισμέν� με �αριά άρματα μά�ης
στρατ�πεδ� (στ� νησί υπάρ��υν
3.000 στρατιώτες). 

Yπ� κατασκευή είναι και νέ�ς �ικι-
σμ�ς, μετά την απ��αση της τ�υρκι-
κής κυ�έρνησης να εγκαταστήσει
σύντ�μα στην Iμ�ρ�, ακ�μα 10.000
επ�ίκ�υς, γεγ�ν�ς π�υ δημι�υργεί
στ�υς Eλληνες νέ�υς ����υς.

Eλπίδες

Tι ελπί&�υν σήμερα, ρωτήσαμε τ�υ
Iμ�ρί�υς. «Nα κρατήσ�υμε αυτήν
την κατάσταση και πέντε και δέκα
�ρ�νια. Δεν  *έρ�υμε τι μπ�ρεί να γί-
νει», απάντησε ένας γέρ�ντας. Aυτ�
σημαίνει �τι �ι Iμ�ρι�ι και κυρίως της
Διασπ�ράς δεν πρέπει να π�υλάνε
την πατρική γη και να επισκέπτ�νται,
τ�υλά�ιστ�ν �ι συντα*ι�ύ��ι, για με-
γάλ� �ρ�νικ� διάστημα τ� νησί τ�υς. 

Eπίσης, να επανέλθει η διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας στα σ��λεία,
για να μην ε*αναγκαστ�ύν σε εκπα-
τρισμ� �ι γ�νείς των επτά παιδιών
και να επιστρέψ�υν στ� νησί άλλ�ι
τ�σ�ι μαθητές π�υ μετακ�μί&�υν με
τ�ν ένα γ�νι�, ή �ιλ�*εν�ύνται σε
συγγενείς τ�υς, στην Kωνσταντιν�ύ-
π�λη και την Eλλάδα. 

Oι ��υλευτές της απ�στ�λής π�υ
επισκέ�θηκε την Iμ�ρ� και �ργανώ-
θηκε απ� τ� Σύλλ�γ� Iμ�ρίων Kων-
σταντιν�υπ�λιτών Tενεδίων και Aνα-
τ�λικ�θρακών Θράκης, μετά την επι-
στρ��ή τ�υς στην Eλλάδα συγκρ�-
τησαν «K�ιν���υλευτική Διακ�μμα-
τική Πρωτ���υλία για θέματα Eλλη-
νισμ�ύ». 

Σκ�π�ς της επιτρ�πής είναι «η ευ-
αισθητ�π�ίηση της ελληνικής ηγε-
σίας και η λήψη μέτρων ώστε να ε-
�αρμ�στ�ύν, μετα*ύ άλλων, �ι καν�-
νες διεθν�ύς δικαί�υ, �ι αρ�ές και �ι
απ��άσεις τ�υ OHE και των διεθνών
συνθηκών στην Kύπρ�, στην Iμ�ρ�,
στην Tένεδ�, στη B�ρει� Hπειρ� και
�π�υ αλλ�ύ υπάρ��υν Eλληνες».

Σ�λεί�

Eως σήμερα, δεν είναι γνωστή κά-
π�ια πρ�σπάθεια πρ�ς την κατεύ-
θυνση αυτή. Σε ερώτησή μας εάν εί-
ναι ε�ικτή η δημι�υργία σ��λεί�υ
στην Iμ�ρ� και η επιστρ��ή ή τ�υλά-
�ιστ�ν η απ�&ημίωση των ελληνικών
περι�υσιών, ώστε να δημι�υργηθεί
μια υπ�δ�μή για τ�υς Iμ�ρί�υς π�υ
επιθυμ�ύν να γυρίσ�υν στ� νησί, �
��υλευτής τ�υ ΠAΣOK κ. Kώστας
Mπαντ�υ�άς, εκπρ�σωπώντας τ�υς
συναδέλ��υς τ�υ, δήλωσε �τι μπ�-
ρεί να γίνει, εάν η Eλλάδα τ� απαιτή-
σει με σθέν�ς. 

Oπως επισήμανε �μως � ��υλευ-
τής τ�υ ΠAΣOK κ. Δημήτρης B�υνά-
τσ�ς, «� μ�ν�ς αρμ�δι�ς να πρ�-
σ�ύγει σε διεθνή �ργανισμ� για να
απ�κατασταθ�ύν τα δικαιώματα των
Eλλήνων στην Iμ�ρ� και την Tένεδ�,
είναι η ελληνική κυ�έρνηση».
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H ιστ�ρία
της Tενέδ�υ
Σ’ ένα  τ	π�  γνωστ	  απ	  τ�ν  Oμηρ�

απ	 τρεις �ιλιάδες Eλληνες τ� 1920,

σήμερα  έ��υν απ�μείνει μ	ν� τριάντα

T�υ Aργύρη Π�ντικάκη

Θε�λ�γ�υ

H TENEΔOΣ π�υ μνημ�νεύεται τ�σ�
απ� τ�ν Oμηρ� στην Iλιάδα, �σ� και
απ� τ�ν Bιργίλι� στην Aινειάδα, στην
αρ�αι�τητα �ν�μα��ταν Λεύκ��ρυς.
Eίτε ε� αιτίας των λευκών �ρά�ων
των ακτών της, είτε δι�τι καθώς την
κ�ιτά�ει κανείς απ� μακριά, μ�ιά�ει
με λευκ� �ρύδι.

Παρά τη μικρή της έκταση η Tένε-
δ�ς έ�ει α�ι�λ�γη ιστ�ρία και είναι έ-

να απ� τα πι� εύ��ρα νησιά στ� Aι-
γαί�. Στην αρ�αι�τητα ήταν �ημι-
σμένη για τα μυρωδάτα κρασιά της
π�υ μα�ί με τα επιτραπέ�ια στα�ύλια
συνε�ί��υν να απ�τελ�ύν τα δύ� �α-
σικά πρ�ϊ�ντα της. Στ�υς καταπράσι-
ν�υς αμπελώνες π�υ καλύπτ�υν έ-
κταση μεγαλύτερη απ� τ� ένα τρίτ�
τ�υ εμ�αδ�ύ της (37 τετραγωνικά �ι-
λι�μετρα), απασ��λείται τ� 85% των
κατ�ίκων και μ�λις ένα 15% ασκεί
άλλα επαγγέλματα.

Tένεδ�ς �ν�μάστηκε πρ�ς τιμήν

Tένεδ�ς. H Xώρα. Δρ�μάκι με T�ύρκ�υς επ�ίκ�υς. Στην απ�γρα�ή τ�υ 1920, �ταν
τ� νησί ανήκε στην Eλλάδα, � πληθυσμ�ς ανερ��ταν σε 2.835 κατ�ίκ�υς απ� τ�υς
�π�ί�υς ελά�ιστ�ι ήταν T�ύρκ�ι. Σήμερα ��υν εδώ τριάντα μ�ν� Eλληνες.
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τ�υ �ασιλιά της Tέννη π�υ ήταν γι�ς
τ�υ Kύκν�υ, �ασιλιά των K�λώνων,
μιας π�λης στην Tρωική ακτή. Για
τ�υς πρώτ�υς κατ�ίκ�υς δεν γνωρί-
��υμε π�λλά πράγματα. Eίναι, �μως,
γνωστ� �τι η Tένεδ�ς κατ�ικήθηκε
απ� τ�υς πρ�ϊστ�ρικ�ύς �ρ�ν�υς
και ως κάτ�ικ�ί της �έρ�νται �ι Πε-
λασγ�ί, �ι Aιγαί�ι και �ι A�αι�ί. *ε�ω-
ριστή θέση ανάμεσα στ�υς ανώτε-
ρ�υς και τ�υς κατώτερ�υς θε�ύς
των Tενεδίων κατεί�αν αντίστ�ι�α �
Π�σειδώνας και � Δι�νυσ�ς. Σύμ�ω-
να δε με τ�ν Oμηρ�, �ι στά�λ�ι τ�υ
Π�σειδώνα �ρίσκ�νταν σε ένα ευρύ-
�ωρ� σπήλαι� στ� �άθ�ς της θάλασ-
σας, στην περι��ή μετα�ύ Tενέδ�υ
και Iμ�ρ�υ. «Eστι δε τι σπέ�ς ευρύ �α-
θείης �ένθεσι λίμνης, μεσσηγύς Tενέ-
δ�ι� και Iμ�ρ�υ παιπαλ�έσσης ενθ’ ίπ-
π�υς έστησεν Π�σειδάων εν�σί�θων»
(Iλ. N 32-34).

H σημαντική θέση π�υ κατέ�ει στ�
�ώρ� της Iστ�ρίας, ��είλεται αναμ-
�ί��λα στη στρατηγική της θέση.
Eπειδή απέ�ει μ�λις τρία μίλια απ�
την τρωική ακτή, �ρησιμ�π�ιήθηκε
ως �άση ανε��διασμ�ύ των Eλλή-
νων στ�ν π�λεμ� π�υ εί�αν με τ�υς
Tρώες (1193-1184 π.X.).

Tην περί�δ�  492-479 π.X. κυριεύ-
τηκε απ� τ�υς Πέρσες ενώ τ� 478
π.X. έγινε μέλ�ς της A΄ Aθηναϊκής
Συμμα�ίας στην �π�ία και παρέμεινε
κατά τη διάρκεια τ�υ Πελ�π�ννησια-
κ�ύ Π�λέμ�υ (431-404 π.X.). Mε την
Aνταλκείδι� ειρήνη (386 π.X.), πέρα-
σε πάλι στα �έρια των Περσών, ενώ
την ιδιαίτερη εύν�ιά της πρ�ς την
π�λη-κράτ�ς των Aθηνών την έδει�ε
με τη συμμετ��ή της στη B΄ Aθηναϊ-
κή Συμμα�ία (337-338 π.X.). E� �υ τ�
τιμητικ� ψή�ισμα των Aθηναίων υ-
πέρ των Tενεδίων (339 π.X.): «Eπαι-
νέσας ...τ�ν Δήμ�ν των Tενεδίων αρετής
ένεκα και ευν�ίας της εις τ�ν δήμ�ν των
Aθηναίων και τ�υς Συμμά��υς».

T� 335 π.X. συμμετεί�ε στ� συνέ-
δρι� της K�ρίνθ�υ, τ� �π�ί� ανακή-
ρυ�ε τ�ν M. Aλέ�ανδρ� ηγεμ�να της
Συμμα�ίας και συγ�ρ�νως στρατηγ�
αυτ�κράτ�ρα στ�ν π�λεμ� π�υ θα α-
ναλάμ�αναν �ι Eλληνες εναντί�ν
των Περσών. Στη συνέ�εια ακ�λ�ύ-
θησε την μ�ίρα τ�υ υπ�λ�ιπ�υ Eλλη-
νισμ�ύ. Kατελή�θη απ� τ�υς Pωμαί-
�υς και αργ�τερα τ�υς Bυ�αντιν�ύς
στα �έρια των �π�ίων παρέμεινε έως
τ� 1376.

T� ίδι� έτ�ς, � Aνδρ�νικ�ς, γι�ς
τ�υ αυτ�κράτ�ρα τ�υ Bυ�αντί�υ Iω-
άννη τ�υ E΄, παρα�ώρησε την Tένε-
δ� στ�υς Γεν��έ��υς. Λ�γω �μως
της στρατηγικής και εμπ�ρικής θέ-
σης τ�υ νησι�ύ, την κατ��ή τ�υ επι-
δίωκαν και �ι Bενετ�ί. O τραγικ�ς α-
π�λ�γισμ�ς της διαμά�ης αυτής ή-
ταν η ερήμωση της Tενέδ�υ (1383)
και η μετα��ρά των κατ�ίκων της
στ�ν Mπ�ύργ� τ�υ Xάντακα (Hρά-
κλει� Kρήτης), π�υ �ν�μάσθηκε Tε-
νέδια.

Aπελευθέρωση

Λίγ� μετά την κατάλυση τ�υ Bυ�α-
ντιν�ύ κράτ�υς τ� 1456, η Tένεδ�ς
πέρασε στα �έρια των Oθωμανών
T�ύρκων. T� 1912 απελευθερώθηκε
απ� τις ελληνικές ναυτικές δυνάμεις
και � ναύαρ��ς K�υντ�υριώτης εί�ε
τ�σ� ενθ�υσιαστεί �ταν κατέλα�ε τ�
νησί ώστε, θέλ�ντας να πρ�καλέσει
τ�ν τ�υρκικ� στ�λ�, τηλεγρά�ησε α-
π� εκεί στ�ν Oθωμαν� υπ�υργ� των
Nαυτικών: «Kαταλά�αμε την Tένεδ�
και περιμέν�μεν τ�ν αντίπαλ�ν στ�-
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λ�ν». Πρ�σθεσε μάλιστα πως, αν � α-
ντίπαλ�ς δεν εί�ε γαιάνθρακες για
τα πλ�ία τ�υ, ήταν πρ�θυμ�ς να τ�υ
παρα�ωρήσει.

T�ν Mάρτι� τ�υ 1915 �ι σύμμα��ι
της Eλλάδας Aγγλ�ι και Γάλλ�ι απ�-
�ι�άσθηκαν στην Tένεδ� για να την
�ρησιμ�π�ιήσ�υν ως ναυτική �άση
εναντί�ν των T�ύρκων. H πρ�σάρτη-
σή της στην Eλλάδα κατ��υρώθηκε
με τη Συνθήκη των Σε�ρών (1920) η
�π�ία δεν επικυρώθηκε απ� την
T�υρκία. Mετά τη στρατιωτική ήττα
της Eλλάδας τ� 1922 και την υπ�-
γρα�ή της Συνθήκης της Λω�άννης
(1923), �ι T�ύρκ�ι άρ�ισαν –�πως και
στην Iμ�ρ�– τ�ν συστηματικ� α�ελ-
ληνισμ� τ�υ νησι�ύ.

Παιδεία

M�λις κατέλα�αν την Tένεδ� στις
20 Σεπτεμ�ρί�υ 1923, ανέλα�αν ε�
�λ�κλήρ�υ τη δι�ίκηση, την αστυν�-
μία και τη Δικαι�σύνη. Tέσσερα �ρ�-
νια αργ�τερα απαγ�ρευσαν τη λει-
τ�υργία των ελληνικών σ��λείων
ψη�ί��ντας τ� ν�μ� 1151 περί νή-
σων (Adalar Kanunu), σύμ�ωνα με
τ�ν �π�ί� η εκπαίδευση θα γιν�ταν
πλέ�ν υπ��ρεωτικά στην τ�υρκική.

Aπ� πληρ���ρίες π�υ μας δίν�υν
�ι παλαι�τερ�ι μαθαίν�υμε �τι στην
Tένεδ�, �π�υ υπάρ�ει μ�ν� ένα �-
μώνυμ� �ωρι�, έως τ� 1922 λειτ�υρ-
γ�ύσαν 2 ελληνικά σ��λεία (δημ�τι-
κά), τ� αρρεναγωγεί� ή αγ�ρίσι� και
τ� «Πηνελ�πει�» παρθεναγωγεί�
Tενέδ�υ. Για τ� πρώτ� μια γραπτή
πληρ���ρία μας λέει �τι λειτ�υρ-
γ�ύσε πρ� τ�υ 1865 με 200 περίπ�υ
μαθητές. Για τ� δεύτερ� � «Aνατ�λι-
κ�ς Aστήρ» της Kωνσταντιν�υπ�λε-
ως μας πληρ���ρεί �τι τα εγκαίνιά
τ�υ έγιναν στις 10 Oκτω�ρί�υ 1883.

H στάση των τ�υρκικών κυ�ερνή-
σεων πρ�ς τ�υς Eλληνες τ�υ νησι�ύ
ε�αρτι�ταν απ� τις σ�έσεις Aθηνών-
Aγκυρας. Eτσι απ� τη μια �λέπ�υμε
την τ�υρκική κυ�έρνηση να καταρ-
γεί τ� 1952 τ� ν�μ� 1151, γεγ�ν�ς
π�υ επέτρεψε την ίδρυση της «Aστι-

κής Σ��λής Tενέδ�υ» και απ� την
άλλη να πρ�γραμματί�ει γεγ�ν�τα
παρ�μ�ια με αυτά π�υ έγιναν στην
Kωνσταντιν�ύπ�λη στις 6, 7 Σεπτεμ-
�ρί�υ 1955.

A�ελληνισμ	ς

Mετά τ� 1964, η κατάσταση �ειρ�-
τέρεψε. H επιδείνωση των ελλην�-
τ�υρκικών σ�έσεων με α��ρμή τ�
Kυπριακ� εί�ε άμεσες επιπτώσεις
στ�υς Eλληνες τ�υ νησι�ύ.

Oι T�ύρκ�ι έκλεισαν την «Aστική
Σ��λή Tενέδ�υ» με απ�τέλεσμα τα
παιδιά των Eλλήνων να είναι αναγκα-
σμένα να ��ιτ�ύν στα τ�υρκικά σ��-
λεία �π�υ δεν διδασκ�ταν η ελληνι-
κή γλώσσα. Παρά την απαγ�ρευση
της Συνθήκης της Λω�άννης μετέ-
�εραν στρατ� στην Tένεδ�, τ�υς
τ�ανταρμάδες, �ι �π�ί�ι κυκλ���-
ρ�ύσαν ελεύθερα στην ελληνική συ-
ν�ικία, δέρν�ντας �π�ι�ν Eλληνα
συναντ�ύσαν. 

Παράλληλα πετ�ύσαν σημειώματα
στα ελληνικά καταστήματα και κα�ε-
νεία με απειλές εναντί�ν των Eλλή-
νων σε περίπτωση π�υ δεν εγκατέ-
λειπαν τ� νησί. Tις νύ�τες, �ι T�ύρ-
κ�ι νυ�τ��ύλακες σε συνεργασία με
την αστυν�μία πετ�ύσαν πέτρες και
έσπαγαν τα τ�άμια των ελληνικών
σπιτιών, ενώ απαγ�ρεύθηκε να �τυ-
πά η καμπάνα της εκκλησίας.

Tα μέτρα αυτά ανάγκασαν τ�υς
Eλληνες να εγκαταλείψ�υν τ� νησί
α�ήν�ντας ή π�υλώντας τις περι�υ-
σίες τ�υς αντί ε�ευτελιστικ�ύ αντιτί-
μ�υ. Διασκ�ρπίστηκαν πρ�ς διά��-
ρες κατευθύνσεις �πως Eλλάδα, Aυ-
στραλία, Aμερική, Γαλλία, Kαναδά
και Γερμανία. 

Aπ� τ�υς 1.750 Eλληνες π�υ ��ύ-
σαν στην Tένεδ� τ� 1964, απέμειναν
τριάντα πέντε άνθρωπ�ι εκ των �-
π�ίων τέσσερα παιδιά π�υ δεν έ-
��υν τη δυνατ�τητα να διδα�τ�ύν
την ελληνική γλώσσα. Aντιθέτως, τ�
τ�υρκικ� στ�ι�εί� π�υ τ� ίδι� έτ�ς
αριθμ�ύσε 600 άτ�μα, τετραπλασιά-
στηκε με τη συνε�ι��μενη εγκατά-
σταση επ�ίκων.
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Aσημένι� τετράδρα�μ�, 2�ς-1�ς αι. π. X.
Πρ�σθια �ψη: Iαν�μ�ρ�η κε�αλή (πά-
νω). Oπίσθια �ψη: Tενεδίων πέλεκυς
(κάτω). N�μισματικ�  M�υσεί� Aθηνών.

H ελληνική συν�ικία της Tενέδ�υ (δεκαετία 1940). Aνάμεσα στα πέτρινα σπίτια διακρίνεται τ� περί�ημ� και μισ�γρεμι-
σμέν� σήμερα καμπαναρι�, αλλά ��ι η εκκλησία της K�ίμησης της Θε�τ�κ�υ. Oι τ�υρκικές αρ�ές ανάγκασαν τ�υς
Eλληνες κατ�ίκ�υς να την κτίσ�υν 15 σκαλ�πάτια κάτω απ� τ� επίπεδ� τ�υ εδά��υς για να μην εμπ�δί�ει τη θέα τ�υ
τ�αμι�ύ τ�υς.

Παρ�ιμιακές 
ράσεις
YΠHPXAN στην αρ�αι�τητα �ρισμένες παρ�ιμιακές 
ράσεις π�υ εί�αν
σ�έση με την Tένεδ� και διασώθηκαν απ� λ�γι�υς �πως � Στέ
αν�ς � Bυ-
�άντι�ς, � Hσύ�ι�ς � Aλε�ανδρεύς και � Mένανδρ�ς.

Για �σ�υς αρν�ύνται με πείσμα να ακ�ύσ�υν κάτι, πλάστηκε η παρ�ι-
μία «τ� ’κ�ψε με τενέδι� τσεκ�ύρι». Για τ�υς αμερ�ληπτ�υς και γι’ αυ-
τ�ύς π�υ ενδια
έρ�νται για την απ�ν�μή της δικαι�σύνης επικράτησε η
παρ�ιμία «έπεσε τενέδι�ς πέλεκυς» ή «τενέδι� $έλ�ς». Για �σ�υς έ��υν

�$ερή �ψη, σκ�τειν� $λέμμα και εμπνέ�υν 
�$� επικράτησε η παρ�ιμία
«�ί�ν Tενέδι�ς άνθρωπ�ς», ενώ η 
ράση «Tενέδι�ς �υνήγ�ρ�ς» υπ�δή-
λωνε τ�υς απ�τ�μ�υς και σκληρ�ύς ανθρώπ�υς. Tέλ�ς, για τ�υς ψευδ�-
μάρτυρες και �σ�ι είναι ανένδ�τ�ι σε παρακλήσεις �ι αντίστ�ι�ες παρ�ι-
μίες είναι «Tενέδι�ς �υνήγ�ρ�ς» και «τενέδι�ν κακ�ν».

H ΠPΩTH �ριστιανική κ�ιν�τητα ι-
δρύθηκε στην Tένεδ� τ�ν B΄ αιώνα
π.X., ενδε��μένως απ� ανθρώπ�υς
π�υ ασ��λ�ύνταν με τ� εμπ�ρι�. H
πλήρης επικράτηση �μως τ�υ �ρι-
στιανισμ�ύ �ρ�ν�λ�γείται την επ��ή
τ�υ M. Kωνσταντίν�υ, �ταν πραγμα-
τ�π�ιήθηκε η �ριστική αναδι�ργά-
νωση των επαρ�ιών τ�υ "υ#αντιν�ύ
κράτ�υς. Tην επ��ή αυτή η Tένεδ�ς
ανήκε στ� IZ΄ θέμα π�υ �ν�μα#�ταν
«Aιγαί�ν Πέλαγ�ς» ή στην KΘ΄ ε-
παρ�ία των «Nήσων».

T� νησί αναδεί�θηκε σε επισκ�πή
π�λύ νωρίς. T�ν 5� αιώνα εί�ε ήδη
δικ� τ�υ αρ�ιερέα, κάπ�ι�ν Aναστά-
σι�, � �π�ί�ς συμμετεί�ε στις εργα-
σίες της Γ΄ Oικ�υμενικής συν�δ�υ
(431). Aλλά και κατά τη διάρκεια της
Δ΄ Oικ�υμενικής συν�δ�υ (451), συ-
ναντάμε επίσκ�π� της Tενέδ�υ, π�υ
&έρει τ� �ν�μα Φλωρέντι�ς και υπ�-
γρά&ει τα πρακτικά της συν�δ�υ με
την ένδει*η «Eπίσκ�π�ς Λέσ"�υ, Tε-
νέδ�υ, Πρ�σελήνης και Aιγιαλών».

Ως επισκ�πή αρ�ικά υπαγ�ταν
στ� μητρ�π�λίτη P�δ�υ και έπειτα

στ� μητρ�π�λίτη Mυτιλήνης. Kατά
τη διάρκεια της πρώτης πατριαρ�εί-
ας τ�υ πατριάρ�η Kαλλίστ�υ A΄
(1330 - 1354) ανυψώθηκε σε μητρ�-
π�λη, αλλά σύντ�μα επανήλθε στην
τά*η των επισκ�πών και υπή�θη στη
μητρ�π�λη Mυτιλήνης. T� 1923, μετά
την παρα�ώρηση τ�υ νησι�ύ στην
T�υρκία, τ� Oικ�υμενικ� Πατριαρ-
�εί� λαμ"άν�ντας υπ�ψη τ�υ νησι�ύ
στην T�υρκία, τ� Oικ�υμενικ� Πα-
τριαρ�εί� λαμ"άν�ντας υπ�ψη τη
νέα π�λιτική κατάσταση ε*έδωσε τ�-
μ� π�υ α&�ρ�ύσε την απ�σπαση της
Tενέδ�υ απ� τη Mητρ�π�λη Mυτιλή-
νης και την πρ�σάρτησή της στη Mη-
τρ�π�λη Iμ"ρ�υ, π�υ στ� ε*ής θα �-
ν�μα#�ταν «Mητρ�π�λις Iμ"ρ�υ και
Tενέδ�υ».

Aπ� τις πνευματικές πρ�σωπικ�-
τητες τ�υ νησι�ύ *ε�ωρί#ει � Mελέ-
τι�ς B΄ � Tενέδι�ς. Γεννήθηκε τ�
1700 στην Tένεδ� �π�υ έμαθε τα
πρώτα τ�υ γράμματα και �άρη στ�ν
εκκλησιαστικ� τ�υ #ήλ�, τ� 1768 ε-
κλέ�θηκε Πατριάρ�ης Kωνσταντι-
ν�υπ�λεως.

H Eκκλησία στην Tένεδ�



Tης Λήδας T�σκα

Aρ�αι�λ�γ�υ

META την υπ�γρα�ή της συνθήκης
της Λω�άννης, �ι Tενέδι�ι –γύρω
στ�υς 2.835, σύμ�ωνα με την απ�-
γρα�ή τ�υ 1920– στην μεγάλη τ�υς
πλει�ψη�ία εγκατέλειψαν τ� νησί
τ�υς και σκ�ρπίσθηκαν σε διά��ρα
μέρη της Eλλάδ�ς. Eνας συμπαγής
�γκ�ς Tενεδίων ήρθε στην Xαλκιδι-
κή και εγκαταστάθηκε στ�ν εγκατα-
λελειμμέν� μ�υσ�υλμανικ� συν�ι-
κισμ� Kαρά Tεπέ, � �π�ί�ς τ� 1926
μετ�ν�μάσθηκε σε Nέα Tένεδ�. 

T� νέ� �ωρι� στην απ�γρα�ή τ�υ
1928 εί�ε 216 κατ�ίκ�υς εκ των �-
π�ίων �ι 207 ήταν πρ�σ�υγες. Eτσι
στα μεσ�γεια της Xαλκιδικής «μετα-
�έρθηκε» ένα μικρ� νησί με τις πα-
ραδ�σεις τ�υ, τα ήθη και τα έθιμά
τ�υ, τις μνήμες τ�υ.

Π�λύτιμη κληρ�ν�μιά των πρ�-
σ�ύγων, ανάμεσα στ’ άλλα, ήταν και
τα εκκλησιαστικά τ�υς κειμήλια. Eνα
μέρ�ς αυτών μετα�έρθηκε κατ’ αρ-
�άς στην Λήμν� και σ�ετικά πρ�-
σ�ατα, τ� 1970, μια επιτρ�πή Tενε-
δίων τα παρέλα"ε και τά έ�ερε στη
Nέα Tένεδ�.

Tα κειμήλια αυτά, γύρω στα 100,
καταγρά�ηκαν απ� την 10η E��ρεία
Bυ�αντινών Aρ�αι�τήτων τ� 1987
και εκτ�ς απ� λίγες εικ�νες τ�υ πε-
ρασμέν�υ αιώνα, �ρισμένα λειτ�υρ-
γικά "ι"λία και ένα κεντημέν� Eπι-
τά�ι� τ�υ 1820, απ�τελ�ύν στην
πλει�ψη�ία τ�υς ένα σημαντικ� σύ-
ν�λ� έργων αργυρ���ΐας τ�υ 19�υ
αιώνα και των αρ�ών τ�υ 20�υ. Πα-
λαι�τερα έργα δεν υπάρ��υν, ίσως

γιατί η εκκλησία της Tενέδ�υ κάηκε
τ� 1807 απ� τ�υς T�ύρκ�υς.

H συλλ�γή αυτή, εκτ�ς απ� τα συ-
νήθη λειτ�υργικά σκεύη –άγια π�τή-
ρια, δίσκ�υς, θυμιατήρια, μυρ�δ�-
�εία, κανδήλες, στέ�ανα γάμ�υ
κ.ά.– περιλαμ"άνει 13 «π�υκάμισα»
εικ�νων και 23 αναθηματικά α�ιε-
ρώματα και τάματα με απεικ�νίσεις
καρα"ιών, στα �π�ία και θα σταθ�ύ-
με, λ�γω τ�υ ενδια�έρ�ντ�ς π�υ
παρ�υσιά��υν.

Tα «π�υκάμισα» είναι μεταλλικές
επενδύσεις π�υ καλύπτ�υν �λη τη
�ωγρα�ική επι�άνεια των εικ�νων
α�ήν�ντας ακάλυπτα μ�ν� τα πρ�-
σωπα. Eίναι πιθαν�ν �τι σώθηκαν
μ�ν� τα «π�υκάμισα» και ��ι �ι εικ�-
νες π�υ κάλυπταν, δι�τι �ι πρ�σ�υ-
γες �εύγ�ντας απ� τ� νησί πήραν
μα�ί τ�υς �,τι θεώρησαν π�λυτιμ�-
τερ� και συγ�ρ�νως ευκ�λ�τερ�
στη μετα��ρά.

Aπ� τα σω��μενα «π�υκάμισα»
της Tενέδ�υ, αυτά με τις παραστά-
σεις της Παναγιάς, τ�υ Πρ�δρ�μ�υ
και της K�ιμήσεως της Θε�τ�κ�υ
–στη μνήμη της �π�ίας ήταν α�ιε-
ρωμέν�ς � να�ς– πρέπει να ανήκαν,
�πως δεί�ν�υν τ� θέμα και �ι δια-
στάσεις τ�υς, στις "ασικές εικ�νες
τ�υ τέμπλ�υ. Πιθαν�τατα απ� τ� τέ-
μπλ� τ�υ να�ύ πρ�έρ��νται δύ� α-
κ�μη «π�υκάμισα», π�υ απεικ�νί-
��υν τ�ν Aγι� Nικ�λα� ένθρ�ν� και
τ�ν Aγι� Tρύ�ωνα. Oι άγι�ι αυτ�ί
σ�ετί��νται με τις "ασικές ασ��λίες
των κατ�ίκων τ�υ νησι�ύ: � Aγι�ς
Nικ�λα�ς, ως πρ�στάτης των θα-
λασσινών, συνδέεται άμεσα με τ� ε-
πάγγελμα τ�υ ναυτικ�ύ, ενώ � Aγι�ς

Tρύ�ων, ως πρ�στάτης της "λαστή-
σεως, με την καλλιέργεια της αμπέ-
λ�υ, π�υ ήταν π�λύ διαδεδ�μένη
στην Tένεδ� και � «έ%���ς ανθ�-
σμίας �ίν�ς» της ε%αγ�ταν σε διά-
��ρα μέρη.

A%ι� μνείας είναι επίσης τ� «π�υ-
κάμισ�» με την παράσταση τ�υ αρ-
�άγγελ�υ Mι�αήλ, π�υ ήταν έργ�
Kωνσταντίν�υ– π�λίτικ� και α�ιέρω-
μα των «"�υτη�τάδων» της Tενέ-
δ�υ. T� ναυτικ� �μως �αρακτήρα
τ�υ νησι�ύ δηλών�υν πι� έντ�να τα
ασημένια �μ�ιώματα καρα"ιών π�υ
ήταν α�ιερώματα καπεταναίων και
καρα"�κυραίων, �πως επι"ε"αιώ-
ν�υν �ι επιγρα�ές π�υ �έρ�υν �ρι-
σμένα απ� αυτά.

Tα α�ιερώματα είναι είτε απλά ε-
λάσματα, στα �π�ία έ�ει δ�θεί περι-
μετρικά τ� σ�ήμα τ�υ καρα"ι�ύ, ενώ
�ι λεπτ�μέρειες έ��υν απ�δ�θεί με
�άρα%η, είτε διάτρητα �ύλλα π�υ α-
π�δίδ�υν ανάγλυ�α την παράσταση
τ�υ καρα"ι�ύ είτε περί�πτα �μ�ιώ-
ματα καρα"ιών κατασκευασμένα με
την συναρμ�γή κυρτών ελασμάτων.

Eκτ�ς �μως απ� τ� ενδια�έρ�ν
π�υ παρ�υσιά��υν τα ίδια τα έργα,
ως δείγματα της αργυρ���ϊκής τέ-

�νης μιας συγκεκριμένης περι�δ�υ
(μέσα 19�υ - αρ�ές 20�υ αιώνα), ιδι-
αίτερ� ενδια�έρ�ν παρ�υσιά��υν �ι
επιγρα�ές π�υ υπάρ��υν σε αρκετά
απ� αυτά. Eδώ συναντ�ύμε �ν�ματα
�ρυσ���ων απ� διά��ρα μέρη τ�υ
ευρύτερ�υ ελληνικ�ύ �ώρ�υ (Πελ�-
π�ννησ�, Kυδωνίες, Kωνσταντιν�ύ-
π�λη), �ν�ματα �ικ�γενειών και ε-
παγγελμάτων. Tα έργα αυτά, δηλα-
δή, πέρα απ� τη θρησκευτική και
λειτ�υργική σημασία τ�υς και πέρα
απ� την καλλιτε�νική τ�υς α%ία, μας
συνδέ�υν άμεσα με την κ�ινωνική
�ωή τ�υ νησι�ύ, την καθημεριν�τη-
τα των ανθρώπων τ�υ, τις ασ��λίες,
τ�ν πλ�ύτ�, τ�υς π�θ�υς και τις ελ-
πίδες τ�υς. A�ήσαμε για τ� τέλ�ς
δύ� έργα, η σημασία των �π�ίων έ-
γκειται κυρίως στ� �τι δρ�υν ως α-
πτ�ί μάρτυρες μεγάλων στιγμών της
ιστ�ρίας τ�υ νεώτερ�υ Eλληνισμ�ύ:
πρ�κειται για ένα ασημένι� περί�-
πτ� �μ�ίωμα τ�υ θρυλικ�ύ θωρη-
κτ�ύ «A"έρω�» και για μία καμπάνα,
πρ�σ��ρά στ� νησί τ�υ ναυάρ��υ
K�υντ�υριώτη, μετά τις νικη��ρες
ναυμα�ίες, π�υ εί�αν ως απ�τέλε-
σμα, μετα%ύ των άλλων, και την απε-
λευθέρωση της Tενέδ�υ.

Oι άνθρωπ�ι �άν�νται, �ι τ�π�ι
αλλά��υν, μέν�υν μνήμες και ανα-
μνήσεις στη συνείδηση των επερ��-
μενων γενεών. Mεγάλα γεγ�ν�τα, �ι
�αρές και �ι καημ�ί της καθημεριν�-
τητας μετα�έρ�νται μέσα απ� «α-
ντικείμενα», π�υ απ�κτ�ύν μιαν άλ-
λη διάσταση, καθώς θυμί��υν τ� α-
ναπ��ευκτ� τέλ�ς αλλά και την α-
ναπ��ευκτη συνέ�εια της �ωής.

AΦIEPΩMA
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Eκκλησιαστικά
κειμήλια

Π�λύτιμη κληρ�ν�μιά π�υ μετέ�εραν

πρ�σ�υγες στη Nέα Tένεδ� της Xαλκιδικής

Aσημένι� «π�υκάμισ�» απ� εικ�να Παναγίας Oδηγήτριας (1864) απ� τ�ν να� της
K�ιμήσεως της Θε�τ�κ�υ της Tενέδ�υ.

ΔEKAΔEΣ είναι τα �ι�λία, �ι με-
λέτες και �ι ε�ημερίδες, ελληνι-
κά και �εν�γλωσσα, π�υ παρ�υ-
σιά��υν την ιστ�ρία, τ�ν π�λιτισμ� και τ� δράμα της Iμ�ρ�υ και
της Tενέδ�υ. Eνδεικτικά ανα�έρ�υμε τα ε�ής:
1) N. Π. Aνδριώτ�υ. «Iμ�ρ�ς», Θεσσαλ�νίκη 1954.
2) Aρ#ιεπισκ�π�υ Iακώ��υ Aμερικής. «I#ν�γρά�ημα μιας �ω-

τεινής σκιάς», Nέα Y�ρκη, 1987.
3) A. Zα�ειριάδ�υ. «Eκκλησιαστική Iστ�ρία της Iμ�ρ�υ». Eκδ.

B΄ �ελτιωμένη και επηυ�ημένη υπ� Π. Kαλαϊτ�ή, Aθήνα,
1971.

4) L. Lacroix. «Iles de la Grece», Παρίσι, 1853.
5) «Λεύκωμα της Nήσ�υ Iμ�ρ�υ», Aθήνα, 1938.
6) Aνδρέα M�υστ��ύδη. «Yπ�μνημα ιστ�ρικ�ν περί της νήσ�υ

Iμ�ρ�υ», Kωνσταντιν�ύπ�λη, 1845.
7) Kώστα *ειν�ύ. «Λα�γρα�ικά της Iμ�ρ�υ», τ�μ�ι 2, Θεσσα-

λ�νίκη, 1987.
8) Kώστα *ειν�ύ. «Γλωσσάρι της Iμ�ρ�υ», Θεσσαλ�νίκη, 1981.
9) Nίκ�υ Παλαι�π�υλ�υ. «Iμ�ρ�ς, τ� δράμα τ�υ νησι�ύ �πως

τ� έ�ησα», εκδ. Hλίας Γ. Παυλ�π�υλ�ς, Aθήνα, 1993.

10) «Oι παρα�ιάσεις της Συνθή-
κης της Λω�άννης». Eκδ.
τ�υ Συλλ�γ�υ Iμ�ρίων Kων-

σταντιν�υπ�λιτών Tενεδίων και Aνατ�λικ�θρακών Θρά-
κης». K�μ�τηνή 1993.

11) A. Πασαδαί�υ. «H λαϊκή αρ#ιτεκτ�νική της Iμ�ρ�υ», Aθή-
να, 1973.

12) Aργύρη Π�ντικάκη. «H Tένεδ�ς», εκδ. Eταιρείας Mελέτης
Iμ�ρ�υ και Tενέδ�υ, Θεσσαλ�νίκη, 1988.

13) Γιώργ�υ Tενεκίδη. «Iμ�ρ�ς και Tένεδ�ς», Θεσσαλ�νίκη
1986. Πρακτικά συνεδρίων:

14) «H απ�δημία των Iμ�ρίων κατά τ�ν 20� αιώνα και �ι πα-
ρ�ικίες τ�υς». Eκδ�ση της Eταιρείας Mελέτης Iμ�ρ�υ και
Tενέδ�υ, Θεσσαλ�νίκη, 1990.

15) «Πανιμ�ριακ� Συμπ�σι�» Eκδ�ση τ�υ Συλλ�γ�υ Iμ�ρίων
Aθηνών, Aθήνα, 1991.

16) «Iμ�ριακ� διήμερ�». Eκδ�ση τ�υ Συλλ�γ�υ Iμ�ρίων Aθη-
νών, Aθήνα, 1993.

17) Σ��η N. Παπαγεωργί�υ, «Iμ�ρ�ς», εκδ. «Σύλλ�γ�ς πρ�ς
διάδ�σιν των Eλληνικών Γραμμάτων», Aθήνα 1994.
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τ�ν Σύλλ	γ	 Iμ�ρίων Aθηνών, την
Eταιρία Mελέτης Iμ�ρ	υ και Tενέ-
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ναι τ�υ πρακτ�ρεί�υ «ΠPIΣMA».



KPITIKH

Tης Παρής Σπίν�υ

H ΣYΓXPONH αμερικανική ρ�κ
σκηνή �ρίσκει δυ� γνήσι�υς εκ�ρα-
στές στα πρ�σωπα των Pearl Jam
και Soul Asylum. Tα συγκρ�τήματα
π�υ εμ�ανίστηκαν στα μέσα της δε-
καετίας τ�υ ’80, επέλε�αν πρ�σεκτι-
κά τις κινήσεις τ�υς στη σκακιέρα
της μ�υσικής �ι�μη�ανίας και τώρα
με τη νέα τ�υς δισκ�γρα�ική δ�υ-
λειά γνωρί��υν την επιτυ�ία.

� PEARL JAM «Vs» (Sony):
Π�λύ πριν τ� κίνημα «γκραντ�» ε-

�απλωθεί σε �λ�κληρ� τ�ν πλανή-
τη, ένα συγκρ�τημα απ� τ� Σιάτλ
εί�ε αρ�ίσει να γρά�ει τη δική τ�υ ι-
στ�ρία με τ� πρώτ� τ�υ άλμπ�υμ
«Tεν» και με εμ�ανίσεις δίπλα
στ�υς Kιθ Pίτσαρντ και Nιλ Γιάνγκ.
Mε τ�ν δεύτερ� κι�λας δίσκ� «Vs»,
�ι Pearl Jam, εμ�ανί��νται πι� ώρι-
μ�ι αλλά και πι� ριψ�κίνδυν�ι. Eπι-
στρέ��υν με τραγ�ύδια επιθετικά
π�υ διεγείρ�υν τις αισθήσεις. Mε έ-
ντ�νη μ�υσική π�υ υπερ�ειλί�ει α-
π� ένα μ�ναδικ� συνδυασμ� ρ�κ,
�αρντ και πανκ. Mε υπνωτική στι-
��υργική πλ�κή π�υ ασκεί μια μυ-
στηριώδη γ�ητεία. T� συγκρ�τημα
διαθέτει πρ�σωπικ�τητα π�υ τ�
δια��ρ�π�ιεί απ� τη μά�α. Aυτ�
�αίνεται ακ�μα και στ� ε�ώ�υλλ�
π�υ εμ�ανί�ει ένα πρ��ατ� να πρ�-
σπαθεί να υπερνικήσει τ� εμπ�δι�
εν�ς �ρά�τη. O μπασίστα T�ε�
Aμεντ π�υ τρά�η�ε τη �ωτ�γρα�ία
δηλώνει �τι είναι ενδεικτική των συ-
ναισθημάτων π�υ νιώθ�υν �ι πέντε
μ�υσικ�ί των Pearl Jam μετά δύ�
�ρ�νια αυ�αν�μενης δημ�τικ�τη-
τας και �ήμης. Oμως π�ι�ς αντιλέ-
γει �τι η γεύση της επιτυ�ίας είναι
ταυτ��ρ�να γλυκιά και πικρή;

� SOUL ASYLUM «Grave
dancers union» (Sony): Eπειτα απ�
μια δεκά�ρ�νη περιπέτεια στα πα-
ρασκήνια τ�υ αμερικανικ�ύ ρ�κ ’ν
ρ�λ �ι Soul Asylum π�υ έ��υν ήδη
�κτώ δίσκ�υς στ� ενεργητικ� τ�υς
κατ�ρθωσαν επιτέλ�υς να στρέ-
ψ�υν τα �ώτα της δημ�σι�τητας
πάνω τ�υς. Aιτία, τ�σ� τ� νέ� τ�υς
άλμπ�υμ, �σ� και τ� ευρηματικ� �ί-
ντε�-κλιπ τ�υ τραγ�υδι�ύ «Run-
away train» π�υ �δήγησε τρία «α-
γν��ύμενα» παιδιά να επιστρέψ�υν
στα σπίτια τ�υς. Bε�αίως, η επιτυ-
�ία ήταν απ�τέλεσμα σκληρής δ�υ-
λειάς και σωστής συνεργασίας.
Eνας συνδυασμ�ς π�υ ανέδει�ε τις
αρετές τ�υ συγκρ�τήματ�ς στη
σύνθεση και στ� στί�� και έδωσε
τραγ�ύδια με δυναμικ�, γλυκύτητα
και μελαγ��λία.

ΔIΣKOI
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Aθησαύριστη  θεατρ�άνεια
T�υ Γιάννη Bαρ�έρη

«Δ�ς μας λ�ιπ�ν την τέ�νη σ�υ κι εσύ,
κι ��ι μ�νά�α συμ��υλές να δίνεις.
Γιατί ’ναι άλλ� να τ� �τιάνεις τ� κρασί
κι άλλ�, με τ� συμπάθει�, να τ� πίνεις.»

Kλαύδι�ς Mαρκίνας,

«Σε αυστηρ� τεν�κρίτη», 1958

KAΘYΣTEPHMENO σ�λι� σήμερα
για ελληνικ� έργ� π�υ άργησε στ�
ραντε��ύ κ�ντά έναν αιώνα. Aλλά,
ας πάρ�υμε τα πράγματα απ� την
αρή.

O Γερμαν�ς Xέρμαν Σ�ύντερμαν
(1857-1928), μέτρι�ς μυθιστ�ρι�γρά-
��ς και μετρι�τερ�ς θεατρικ�ς συγ-
γρα�έας, έγραψε κατά τα πρ�τυπα
τ�σ� τ�υ θεωρητικ�ύ Aρν� X�λτς �-
σ� και τ�υ νατ�υραλιστή συγγρα�έα
Xά�υπτμαν πλείστα �σα κ�ινωνικά
δράματα και κωμωδίες. Mετα#ύ αυ-
τών και την «Tιμή» (1889), η �π�ία
παρ�υσιάστηκε στ� διψασμέν� αθη-
ναϊκ� κ�ιν� περίπ�υ μια δεκαετία
αργ�τερα. O ακραί�ς νατ�υραλισμ�ς
και τ� �ων��ωτ�γρα�ικ�
Sekundenstilμα%ί με τ�ν �ρμητικ� δι-
δακτισμ� τ�υ πρ�κάλεσαν την αντί-
δραση της κριτικής πρ�ς την �π�ία
μάλιστα αγανακτισμέν�ς � Σ�ύντερ-
μαν είε απαντήσει με τη μελέτη τ�υ
«H ε#αρείωση της θεατρικής κριτι-
κής». Mια αντίδραση άλλ�υ είδ�υς,
αντίδραση απέναντι στην ελληνική
#εν�μανία τ�υ καιρ�ύ εκείν�υ αλλά
και στ�ν υπ�κριτικ� κώδικα τιμής
π�υ πρ�τεινε � Γερμαν�ς απ�τελεί
και τ� έργ� «H τιμή τ�υ Σ�ύντερ-
μαν» (1899) τ�υ Γ. H. Hσαΐα. O
Hσαΐας παρέδωσε, αντί για κριτική
στ�ν Σ�ύντερμαν, δικ� τ�υ απαντη-
τικ� πρ�ϊ�ν, απαντώντας συνάμα και
στ� μ�ττ� π�υ διάλε#α και π�υ θα
μπ�ρ�ύσε να τ�υ είε απευθύνει �
Γερμαν�ς συγγρα�έας.

Kάτω �έ�αια απ’ τ� αινιγματικ�
ψευδώνυμ�, κρύ�εται σίγ�υρα κά-
π�ι�ς λ�γι�ς της επ�ής. O P�ΐδης;
O Bερναρδάκης; Δεν μ�ιά%ει. Mήπως
� Σ�υρής ή � Δημήτρι�ς K�κκ�ς; Oι
ρ�ν�λ�γίες ταιριά%�υν, αλλά πώς
να �ρκιστείς; Eντά#ει, τ� κρασί δεν
είναι γι�ματάρι. Aναντίρρητ� �μως
παραμένει πως η έμμετρη αυτή κω-
μωδία γρά�τηκε απ� έναν ευ�υή και
τ�λμηρ� στις αντιλήψεις διαν��ύμε-
ν� π�υ ωστ�σ� εστερείτ� δραμα-
τ�υργικών αρετών. Πρ�σωπικά, συμ-
μερί%�μαι την ιδέα: ένα τέτ�ι� κείμε-
ν� μ�υσειακ�ύ ενδια�έρ�ντ�ς έει,
αν �ι ισυρά θεατρικά, πάντως έ-
ντ�να �ιλ�λ�γικά επιειρήματα ώ-
στε να παρ�υσιαστεί, ιδίως απ� την
Kρατική (Nέα) Σκηνή. Γραμμέν� σε
σπασμένη καθαρεύ�υσα, ενδε�μέ-
νως αυτ�ϋπ�ν�μευ�μενη, με απρ�σ-
δ�κητες και ευέλικτες �μ�ι�καταλη-
#ίες, με πρ�ωθημένα για την επ�ή
τ�υς ιδε�λ�γήματα περί την ηθική
και τη θέση της γυναίκας και συνά
με καυστικ� ι�ύμ�ρ, τ� έργ� απαι-
τεί πρωτίστως σκληρή αγωγή λ�γ�υ
των ηθ�π�ιών. Παρά την επίμ�θη

πρ�ετ�ιμασία της π�λύ ευσυνείδη-
της σκην�θεσίας (K. Δαμάτης), �α-
νερή σε ειρισμ� συν�λων, μιμικές
λεπτ�μέρειες, κινησι�λ�γική διδα-
σκαλία, ευ�άνταστα ευρήματα (�-
πως π.. �τι �λ� τ� έργ� παί%εται σαν
σε πρ��α – μια ν�στιμιά και αμεσ�τη-
τα π�υ �μως κατά τ�π�υς «τρα��ύ-
σε»), παρά τ�ν εμπλ�υτισμ� τ�υ κει-
μέν�υ με καλ�γ�υστα τρυκ ή γκαγκ,
τ� συν�λικ� ανέ�ασμα έπασε σε
δύ� τ�μείς: πρώτ�ν στη διάρκεια,
δηλαδή σε αψαλίδιστες �λυαρίες, ι-
δίως της γ΄ πρά#ης, �πως και στ� συ-
νωστισμ� α�ρών αλλά π�λλών τρα-
γ�υδιών (X. Λε�ντής), δεύτερ�, στ�
ερμηνευτικ� μέρ�ς. Πιστεύω �τι η ε-
πιλ�γή αυτή ρειά%εται ειδικ�, μπρι-
λάντικ� επιτελεί�. Aν τ� διαθέτεις �-
δηγείς τ� υλικ� στα άκρα, στην #έ-
�ρενη γελαστική παρωδία. Στην πε-
ρίπτωσή μας, � Δαμάτης τ� διέθετε
εν μέρει, γι’ αυτ� και συνά υπήρ#ε
σ��ά διστακτικ�ς. E�λεπες π.. κα-
θαρά την επιμ�νή τ�υ στη διδασκα-
λία κίνησης �ρισμένων ηθ�π�ιών. H
κίνηση διδάσκεται, η ψυή �ι. T�
θέατρ� �μως %ητάει αλήθεια για να
υπ�δυθείς ακ�μα κι έναν ψεύτικ�
αρακτήρα, �πως είναι περίπ�υ �λ�ι
στην «Tιμή». 

Παραπέρα, διδάσκεται άραγε �
κώδικας αναπν�ής μιας πεπαλαιωμέ-
νης γλώσσας, �ταν μάλιστα � συγ-
γρα�έας ανατρέπει μαεστρικά τ�υς
ν�μ�υς της με στ�ιεία %ω�γ�ν�υ
δημ�τικής; Δύσκ�λα πράγματα, για
δειν�ύς ισ�ρρ�πιστές. H διαν�μή –ή-
ταν καθαρ�– δ�κίμασε νέες, ή περί-
π�υ νέες, δυνάμεις τ�υ Eθνικ�ύ.
Aλλες απ�γειώθηκαν, άλλες �ι, με
απ�τέλεσμα � Δαμάτης να εισπρά#ει
τ�κ�υς �ι ανάλ�γ�υς της κατάθε-
σής τ�υ. 

Mιλώντας για τ�ν υψηλά τ�κ���-
ρ� �μιλ� #εκινώ έκπληκτ�ς απ� την

N. Aγγελίδ�υ: απ�κάλυψε σε μας και
στ� Eθνικ� τη σ�αιρική της στ��α,
έδει#ε με νεανικ� μπρί� και αισθητι-
κή δρ�σιά �τι μια τραγωδ�ς της �λ-
κής της περιέει και απ�δίδει τ� κω-
μικ� ως υπ�σύν�λ� τ�υ δραματικ�ύ.
Hταν άρμα ��θαλμών να �λέπεις
μια τραγική ιέρεια να «�λασ�ημεί»
δαιμ�νικά σατιρί%�ντας με την γκρ�-
τέσκα της υπ�σταση τα αρέτυπα
π�υ έει επαληθεύσει. Aπ�ρώσεις,
λεπτ�μέρεια, ρυθμ�ς, κέ�ι. Oικ�δ�-
μησε πάνω στη γλώσσα την κατεδά-
�ιση της σ��αρ��άνειας με τ�ν �ί-
στρ� σ���ύ και αλέγρ�υ παίκτη.
Aπ�κάλυψη δεύτερη: η Xρ. Bαρ%�-
π�ύλ�υ. Mια ηθ�π�ι�ς με ένστικτ�,
μετρημένη κλ��υνερί, πηγαί� ι�ύ-
μ�ρ και ωριμ�τητα, πρ��ανώς κτη-
θείσα κατά τα έτη και έτη τριταγωνι-
στικής α�άνειας στ� Eθνικ�. O Σπ.
Φασιαν�ς έπλασε μια τ�κ�γλυ�ική
�ιγ�ύρα με άκρα συνέπεια· � καλύ-
τερ�ς τ�υ ρ�λ�ς. Στην Eλ. Παναγιώ-
τ�υ απ�λαύσαμε μια νέα �ργανωμέ-
νη καρατερίστα. O Γ. Λέ�ας, κρ�υ-
στ�ς ηθ�π�ι�ς πειθαρίας και γ�ύ-
στ�υ, ενί�τε άν�ντας τ� μέτρ� μάς
στέρησε την απ�λυτη ευκρίνεια. Στ�
ά��λ� υπερυψωμέν� σκηνικ� τ�υ A.
Σαραντ�π�υλ�υ π�υ έκλεινε με πα-
ράγωνες επιπλώσεις μερικές �πτι-
κές γωνίες κινήθηκαν κι άλλ�ι ηθ�-
π�ι�ί. Στ� �ν�μα τ�υ εμ�αν�ύς μ�-
θ�υ τ�υς, καθ�τι μερικώς ατελέ-
σ��ρ�υ, πρ�τιμώ να ακ�λ�υθήσω
παρα�ρασμέν� τ� ρητ�: «Tα δυσκ�-
λως... ευν��ύμενα παραλείπ�νται».

Kλείνω συναινετικά: Θυμάστε πρ�-
σ�ατα στις ειδήσεις ένα αρέγ�ν�
παιδάκι – εύρημα κάτω απ� τ�υς πά-
γ�υς, διατηρημέν� στη λ�γική της δι-
κής τ�υ αρτιμέλειας; Mαγνήτισε τ�
παγκ�σμι� ενδια�έρ�ν· δεν τ�υ %η-
τήσανε �μως να περπατήσει, π�λλώ
δε μάλλ�ν να επιδ�θεί σε πιρ�υέτες!

Eθνικ� Θέ-

ατρ�: «H τι-

μή τ�υ Σ�ύ-

ντερμαν» Γ.

H. Hσαΐα.

Nίκ�ς Πα-

γανιάς (Πε-

ρικλής M�-

σ��λιδά-

κης), Φωτει-

νή Xαϊ�άνη

(Nέλλη

Aγγελίδ�υ),

Zι$ή (Xρι-

στίνα Bαρ-

$�π�ύλ�υ),

Γλει%ίδης

(Σπύρ�ς

Φασιαν�ς)

και Σ�υσάν-

να (Eλένη

Παναγιώ-

τ�υ). Σκίτσ�

Eλλης Σ�-

λ�μωνίδ�υ

- Mπαλά-

ν�υ.

Γ.H. Hσαΐα: «H τιμή τ	υ Σ	ύντερμαν» στη Nέα Σκηνή τ	υ Eθνικ	ύ
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«H Διάπλασις των Παίδων»
O Γρηγ�ρι	ς �εν�π	υλ	ς και τ	 θρυλικ� εικ	ν	γρα�ημέν	 περι	δικ�

Tης Eλισά�ετ K	τ
ιά

«H Διάπλασις των Παίδων. Oι
Kυριακές της Διαπλάσεως
(1896-1942)» παρ�υσίαση - ει-
σαγωγή, E.X. Kάσδαγλης, Aθή-
να 1994, σ.σ. 487.

TI AΓAΘH τύ�η ένας πνευματικ�ς
άνθρωπ�ς της π�ι�τητας τ�υ Γρηγ�-
ρί�υ �εν�π�υλ�υ να έ�ει τ� ενδια-
�έρ�ν και κυρίως τ� κέ�ι να ασ��-
ληθεί με τα παιδιά (!) - με τη διαπαι-
δαγώγηση και την εκπαίδευσή τ�υς
και μάλιστα για μια ιδιαιτέρως μακρά
περί�δ�, �πως τα πενήντα �ρ�νια
π�υ διετέλεσε αρ�ισυντάκτης της
θρυλικής «Διαπλάσεως των παίδων»
(1894-1944).

H απ��αση τ�υ E.X. Kάσδαγλη να
παρ�υσιάσει και να αναδημ�σιεύσει
τ�υς περί�ημ�υς κυριακάτικ�υς
διαγωνισμ�ύς της «Διαπλάσεως»
συνιστά κρίσιμη εκδ�τική επιλ�γή σε
μια περί�δ� π�υ �ι πρ�σπάθειες �-
σων αγαπ�ύν τ� #ι#λί� συστηματικά
έ��υν στρα�εί πρ�ς τη διεύρυνση
τ�υ αναγνωστικ�ύ κ�ιν�ύ νεαρής η-
λικίας. Δι�τι � Γρηγ�ρι�ς �εν�π�υ-
λ�ς, � πασίγνωστ�ς σε π�λλές γε-
νιές ως «Σας ασπά%�μαι, Φαίδων», η
π�λύπλευρη αυτή νε�ελληνική πρ�-
σωπικ�τητα, έ�ει τ� αδιαμ�ισ#ήτητ�
�άρισμα να είναι διασκεδαστικ�ς και
συγ�ρ�νως παιδευτικ�ς (με την ευ-
ρύτερη δυνατή σημασία της λέ'εως)
- ��ι μ�ν� για τ�υς μικρ�ύς αναγνώ-
στες αλλά και για �σ�υς ανα%ητ�ύν
τις μεθ�δ�υς π�υ θα επιτύ��υν να
πρ�σεγγίσ�υν τ� ευρύτερ� κ�ιν�,
τ�ν τρ�π� π�υ θα τ� κερδίσ�υν για
να τ� καταστήσ�υν μ�νιμ� �ίλ� τ�υ
#ι#λί�υ και των γραμμάτων μας.

Tι ήταν �ι «Kυριακές της Διαπλά-
σεως»; Oπως μας πληρ���ρεί � επι-
μελητής τ�υ στην εκτενή εισαγωγή
τ�υ, �ι «Kυριακές» άρ�ισαν τ� 1896
για να σταματήσ�υν �ριστικά τ�
1942 μέσα στη γερμανική κατ��ή.
Στ� μακρύ αυτ� διάστημα των 46 ε-
τών �ργανώθηκαν συν�λικά 46 «Kυ-
ριακές».

O διαγωνισμ�ς δεν ήταν τίπ�τε
παραπάνω απ� μια απλή ερώτηση
π�υ η «Διάπλαση» έθετε στ�υς ανα-
γνώστες της. Kαι � μ�ν�ς �ρ�ς τ�υ
διαγωνισμ�ύ ήταν η απάντηση π�υ
έστελναν τα παιδιά –ή �ι ενήλικες, α-
διά��ρ�– να είναι σύντ�μη, «λίγα
λ�για και δεμένα» και γραμμένη με
ε'υπνάδα, ειλικρίνεια και πρωτ�τυ-
πία, να συνδυά%ει δηλαδή τα δυ� με-
γάλα πρ�τερήματα: «τη �άριν, τη
�αιδρ�τητα της εκ�ράσεως, με την
αλήθειαν, την ειλικρίνειαν της ε'�-
μ�λ�γήσεως».

«Aν τ� τραπέ	ι π�υ σκ�πεύει να
σας κάμη η Διάπλασις

επρ�κειτ� ν’ απ�τελείται απ� τρια
πιάτα, τι �αγητά ηθέλατε

εκλέ�ει σεις, και ει δυνατ�ν πώς
τα κατασκευά	�υν;». Eάν, δια μίαν
μ�νην ημέρα, σας εδίδετ� ε��υσία
να κάμετε �,τι θέλετε, τι θα εκάμνα-
τε; Πως ηθέλατε μετα�ειρισθεί την

παντ�δυναμίαν σας αυτήν;». «Aν
ήσθε η Kαλή M�ίρα και

επρ�κειτ� να μ�ιράνετε ένα αγα-
πημέν�ν σας "ρέ��ς - είτε

αγ�ράκι είτε κ�ριτσάκι - δηλαδή
να τ�υ �αρίσετε τρία

�αρίσματα �ιαδήπ�τε, τι θα τ�υ ε-
�αρί	ατε;» ρωτ�ύσε η «Διάπλαση»
και �ι μικρ�ί αναγνώστες έσπευδαν,
κατά δεκάδες κάθε ��ρά, να απα-
ντήσ�υν.

Π�ύ απ�δίδεται η τεράστια αίγλη
π�υ με τα �ρ�νια απέκτησαν �ι κυ-
ριακάτικ�ι διαγωνισμ�ί της «Διαπλά-
σεως», η δ�'α π�υ κέρδι%ε � νικητής
–τ�υ �π�ί�υ η �ωτ�γρα�ία δημ�σι-
ευ�ταν στ� επ�μεν� �ύλλ�– η α'ι�-
%ήλευτη �ήμη τ�υ ανάμεσα στα δια-
πλασ�π�υλα κάθε επ��ής; «T� μυ-
στικ� της επιτυ�ίας, σημειώνει � E.
X. Kάσδαγλης, δεν ��ειλ�ταν τ�σ�
στην ιδι�τυπία τ�υς �σ� στη σκην�-
θεσία π�υ εί�ε επιν�ήσει � �εν�π�υ-
λ�ς γύρω απ� την κρίση τ�υ διαγω-
νισμ�ύ, στ� �ειρισμ� απ� μέρ�υς
τ�υ των απαντήσεων π�υ έστελναν
τα παιδιά, �π�υ έ#α%ε �λη τη μαστ�-
ριά, τη �αντασία τ�υ και τ� �ι�ύμ�ρ,
αλλά και στην εικ�ν�γρά�ηση· με

μια λέ'η η επιτυ�ία των “Kυριακών”
#ασι%�ταν στ� μύθ� τ�υς».

Δι�τι στις έ'ι έως δεκατρείς σελί-
δες τ�υ περι�δικ�ύ �π�υ � �εν�π�υ-
λ�ς σ��λία%ε τις απαντήσεις των
διαγωνι%�μένων, � επιν�ητικ�ς αυ-
τ�ς παιδαγωγ�ς εί�ε δημι�υργήσει
μια πλειάδα �ανταστικών πρ�σώπων
π�υ απ�τελ�ύσαν, υπ�τίθεται τα μέ-
λη της κριτικής επιτρ�πής - ��ι πρ�-
σωπικ�τητες σ��ές και #αρυσήμα-
ντες αλλά τα αγαθά, τα καλ�καρδα
πρ�σωπα εν�ς �ιλ�'εν�υ νε�ελλη-
νικ�ύ σπιτικ�ύ:

Kατ’ αρ�άς η ίδια η Διάπλαση, μια
σ�#αρή κυρία με κλασική κατατ�μή
αλλά με γλυκειά έκ�ραση και απέρα-
ντη καλ�σύνη. Eπειτα � ψυ��γι�ς
της � Aνανίας, ένα �ρ�αν� απ� �ω-
ρι� της Πελ�π�ννήσ�υ π�υ κάνει τις
δ�υλειές τ�υ περι�δικ�ύ, και κυρίως
σηκώνει τ� #άρ�ς τ�υ διαγωνισμ�ύ.
Aκ�λ�υθεί η κωμική –ως ιδέα– δωδε-
κάδα των αδελ�ών τ�υ με τα συμ#�-
λικά �ν�ματα Aγαπη, Eλπίς, Πίστις,
Aρετή, Eυτυ�ία, Eυ�ρ�σύνη αλλά
και τα πι� πε%ά Φι�ή, Kική, Λιλή. Kε-
ντρικ� πρ�σωπ� απ�τελεί άλλωστε η
�ικ�ν�μ�ς τ�υ σπιτικ�ύ, η π�νετικιά
κυρά-Mάρθα, μια αγαθή γριά π�υ
συγκινείται μέ�ρι δακρύων �ταν α-
κ�ύει «τα π�υλάκια της» να διακη-
ρύσσ�υν τα καλά τ�υς αισθήματα.
Tελευταί� μέλ�ς της �ικ�γένειας εί-

ναι η γάτα, η κατάμαυρη Πίσσα.
Kαθώς, λ�ιπ�ν, � �εν�π�υλ�ς α-

'ι�λ�γεί τις απαντήσεις των ανα-
γνωστών τ�υ για να επι#ρα#εύσει
τις καλύτερες, καθώς σ��λιά%ει την
έκ�ραση, τ� περιε��μεν�, την π�ι�-
τητα τ�υ ύ��υς στα γράμματα των
�ίλων τ�υ, συγ�ρ�νως α�ηγείται τη
μικρή ιστ�ρία τ�υ ιδι�ρρυθμ�υ, αλλά
%εστ�ύ αυτ�ύ σπιτικ�ύ, �π�υ στ� τέ-
λ�ς απαραιτήτως θα συμ#εί  ένα ε-
'ω�ρενικ� επεισ�δι�, μια μικρή κα-
ταστρ��ή η �π�ία δίνει μια ν�τα κω-
μική σε �λ�κληρη την υπ�θεση.

Δεν είναι μ�ν� η λεπτ�τητα και τ�
πνεύμα των κειμένων τ�υ �εν�π�υ-
λ�υ. Eκείν� π�υ κάνει εντύπωση σή-
μερα είναι �τι η συν�λική εικ�να π�υ
αναδύεται μέσα απ� τ�υς διαγωνι-
σμ�ύς, απ�καλύπτει νέ�υς ανθρώ-
π�υς με γνώση στ� �ειρισμ� της νε-
�ελληνικής, με ευ�έρεια εκ�ραστι-
κή, με αίσθηση γλωσσικής �ικ�ν�-
μίας. Πρ�κειται, #ε#αίως, για τ� α-
πάνθισμα, για την επιλ�γή των καλυ-
τέρων, των επαρκεστέρων απαντή-
σεων τις �π�ίες δίδει ένας πληθυ-
σμ�ς –τα διαπλασ�π�υλα– � �π�ί�ς
ήδη απ�τελεί ανάμεσα στ�υς νεα-
ρ�ύς Eλληνες, ειδική κατηγ�ρία απ�
την άπ�ψη της παιδείας και της π�-
λιτισμικής αγωγής. Kαι π�υ –δεν εί-
ναι περίεργ�– απ� τις τά'εις τ�υ θα
'επηδήσ�υν �ν�ματα π�υ αργ�τερα
θα γίν�υν γνωστά στ� πανελλήνι�,
�πως �ι: Pώμ�ς Φιλύρας (π�υ λαμ-
#άνει μέρ�ς στις «Kυριακές» ως
«K�ρινθιακ�ν κύμα»), Mι�αήλ Δ.
Στασιν�π�υλ�ς (ως «Mεσσηνιακή α-
κτή»), Σπύρ�ς Πλασκ�#ίτης (ως
«Λευκάτας»), Γιάννης Tσαρ�ύ�ης
(ως «Θέσπις»), Nαπ�λέων Λαπαθιώ-
της (ως «Aιθήρ»), Kωνσταντίν�ς
Kαλλίας (ως «Nαυτάκι της Λήμν�υ»),
I. Θ. Kακριδής (ως «Tραγ�ύδι της
λευτεριάς»), Kλέων Παράσ��ς, Δημ.
Πικιώνης, Διαμαντής Διαμαντ�π�υ-
λ�ς κ.ά., κ.ά.

Kαι π�ιες ιδέες αναδεικνύ�νται
μέσα απ� τις απαντήσεις των «Kυ-
ριακών»; T� υλικ� αυτ�, σημειώνει �
επιμελητής, παρ�υσιά%ει ιδιαίτερ�
ενδια�έρ�ν ε��σ�ν πρ�σ�έρεται
τ�σ� για τη μελέτη της συμπερι��-
ράς των παιδιών σε συγκεκριμένη ε-
π��ή, �σ� και για τη συγκριτική έ-
ρευνα της συμπερι��ράς νε�τέρων
γενεών, �ταν η ίδια ερώτηση επα-
νέρ�εται αργ�τερα, υπ� άλλες ενδε-
��μένως κ�ινωνικές και �ικ�ν�μικές
συνθήκες. 

Oι απαντήσεις απ�τελ�ύν με άλλα
λ�για, τ� υλικ� μιας εκτεταμένης
δημ�σκ�πησης απ� την �π�ία ψυ��-
λ�γ�ι, κ�ινωνι�λ�γ�ι, παιδαγωγ�ί
και �σ�ι επιστήμ�νες μελετ�ύν την
ιστ�ρία των ν��τρ�πιών θα αντλή-
σ�υν πλ�ύσι� υλικ� για να ε'αγά-
γ�υν ενδια�έρ�ντα συμπεράσματα.

Πρωτ	σέλιδ	 τ	υ εικ	ν	γρα�ημέν	υ περι	δικ	ύ «H Διάπλασις των Παίδων»,  της
7  Δεκεμ�ρί	υ 1896.



EINAI τ� π�τ� π�υ διακρίνεται απ� μια ευ-
�άριστη επιθετικ�τητα π�υ ισ�ρρ�πεί την πλημμυ-
ρίδα των αρωμάτων τ�υ, �έρν�ντας επανάσταση
στις αισθήσεις και πρ�σ�έρ�ντας τη γλυκιά ανά-
μνηση και �αρά κάθε �ε�ωριστής στιγμής στη �ωή...

M�λις πριν τέσσερα �ρ�νια, �ι α�ι�θαύμαστες ε-
νέργειες �ρισμένων ανθρώπων ��ήθησαν στην κα-
τ��ύρωση τ�υ �ύ��υ, τ�υ τσίπ�υρ�υ, της τσικ�υ-
διάς και τ�υ απ�στάγματ�ς της κ�ρινθιακής στα�ί-
δας, ως απ�κλειστικά ελληνικά πρ�ϊ�ντα.

Eτσι, ενώ στ� �ύ�� �ρησιμ�π�ιείται σήμερα ελλη-
νικ� καθαρ� �ιν�πνευμα απ� μελάσα και γλυκάνι-
σ�, τ� τσίπ�υρ� παρασκευά�εται απ�κλειστικά α-
π� τα ράκη των στα�υλιών και είναι ένα απ�σταγ-
μα δυνατ� και αιθέρι� πάντα απ� στέμ�υλα και
π�λλές ��ρές γλυκάνισ�, π�υ σιγ��ρά��υν στ�υς
παραδ�σιακ�ύς άμ�υκες.

H τσικ�υδιά είναι τ� απ�σταγμα απ� στέμ�υλα
της στα�υλής π�υ παράγεται  απ�κλειστικά στην
Kρήτη και δεν περιέ�ει γλυκάνισ� ή μάραθ�. Aπ�
περι��ή σε περι��ή μέσα στ� νησί δια�έρει γευστι-
κά, λ�γω της δια��ρετικής π�ικιλίας στα�υλι�ύ
π�υ �ρησιμ�π�ιείται κάθε ��ρά για την απ�στα�η.

«...Στην π�λυτάρα�η �ωή τ�υ τ�π�υ μας, μ�υ έλε-
γε � θρυλικ�ς π�τ�π�ι�ς της Mακεδ�νίας Aνέστης
Mπαμπατ�ιμ�π�υλ�ς, τ� τσίπ�υρ� συντρ��εύει
τ�ν άνθρωπ� τ�υ ��υν�ύ και της θάλασσας σε �λες
τις εκδηλώσεις της �ωής τ�υ, δίδ�ντάς τ�υ δύναμη,
κέ�ι, κ�υράγιo, αλλά και ελπίδα για ένα καλύτερ�
αύρι�.

E�άλλ�υ, τ� �ύ��, π�υ θεωρείται τ� π�τ� της ε-
πανάστασης και της ελευθερίας απαιτεί πειθαρ�ία
την ώρα π�υ πίνεται, αλλά και πρ�σ��ή στ�ν τρ�π�
και τ�π� π�υ καταναλώνεται...».

Eνα σωστ� και ισ�ρρ�πημέν� �ύ�� και τσίπ�υρ�,
πρέπει να περιέ�ει 46%α αλκ��λη, ώστε να μπ�ρεί
να τα�ιδεύει σε �λ� τ�ν κ�σμ�, ανεπηρέαστ� απ�
τις κλιματ�λ�γικές συνθήκες και να αντέ�ει στ�
�ρ�ν�, διατηρώντας τις αρωματικές και γευστικές
τ�υ ιδι�τητες...

Συ�νά παρατηρ�ύμε �τι πρ�σθέτ�ντας μερικά
παγάκια ή λίγ� νερ� μέσα στ� �ύ�� εμ�ανί�εται έ-
να πλ�ύσι� γαλάκτωμα. Eίναι τ� απ�τέλεσμα της
δέσμευσης της ανιθ�λης, μιας αρωματικής �υσίας
π�υ περιέ�ει � μάραθ�ς και � γλυκάνισ�ς, και θεω-
ρείται ένδει�η υψηλής π�ι�τητ�ς...

T� �ύ�� ή τ� τσίπ�υρ� Mακεδ�νίας με γλυκάνι-
σ�, πίνεται σκέτ�, ή με πάγ�, με �ηρ�ύς καρπ�ύς,
αλλά συν�δεύει κυρίως παραδ�σιακ�ύς με�έδες ως
�ρεκτικ�. Eτσι τ� άρωμα τ�υ γλυκάνισ�υ ελευθε-
ρώνεται, η σύνθεση τ�υ π�τ�ύ θεριεύει, η επίγευση
μαλακώνει και γ�ητεύ�νται �λες �ι αισθήσεις...

T� τσίπ�υρ� �ωρίς γλυκάνιστ�, απ�τελεί θαυμά-
σι� �ωνευτικ�, συν�δεύεται απ� �ηρ�ύς καρπ�ύς,
αλλά και απ�τελεί πρ�κληση για κ�κτέιλ της �α-
ντασίας σας.

H παραγωγή τ�υ κατ’ ε���ήν ελληνικ�ύ αυτ�ύ
π�τ�ύ π�υ έ�ει ταυτιστεί απ�λυτα με την ελληνική
ψυ�ή, τη �ιλ��ενία, τη θάλασσα και τ�ν καταγάλα-
ν� �υραν�, είναι μια τέ�νη επίπ�ν�ς αλλά και πρ�-
κλητική. H τε�νική της απ�στα�ης κρύ�ει μέσα μας
π�λλές αγωνίες και μεγάλες...

Πράγματι είναι μακρύς � δρ�μ�ς μέ�ρι να �τάσει
ένα π�τήρι �ύ�� στα �είλη σας. Ωστ�σ� η ικαν�π�ί-
ηση π�υ θα ν�ιώσετε μετά, θα σ�ήσ�υν την κ�ύρα-
ση της μεγάλης πρ�σπάθειας π�υ κατα�λήθηκε μέ-
�ρι εκείνη τη στιγμή... απ� τ�υς μερακλήδες π�τ�-
π�ι�ύς μας, τ�υς καλλιτέ�νες των αισθήσεων.

ΓEYΣEIΣOINOΣ  O  AΓAΠHTOΣ

Tί είναι τ� �ύ�
T�υ Δημήτρη Xατ�ηνικ�λά�υ

T�υ Hλία Δελλ�γλ�υ
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Kαρ�ελάκι της P. Mάτσα
Tης Mαρίας Xαραμή

H KYPIA Pω�άννη Mάτσα δεν γλυκί�ει, δεν
γυαλί�ει, δεν �αλί�ει. K�ιτά��ντάς την, στ�
ν�υ μ�υ έρ�εται τ� HABIT ROUGE. T� σπά-
νι�, πικρ�, επίμ�ν� άρωμα τ�υ �ίκ�υ
Guerlain. Π�υ θέτει στ� αισθητικ� απυρ�-
�λητ� τ�υς (�λίγ�υς) άντρες π�υ τ� ��-
ρ�ύν. Mια εκλεκτή ματιέρα, τ� στ�μα σας
θυμάται τη γεύση τ�υ gin fizz. Kαι επιπλέ�ν
η σημερινή μας �ιλ��εν�ύμενη είναι πρ�-
σωπ� θεμελιωδώς ειλικρινές. Aληθινή �αν-
θή. Mε αληθινή λεπτ�τητα. Eνν�εί �,τι λέει.

Kατ’ �υσίαν η μ�νη γυναίκα τ�υ ελληνι-
κ�ύ κρασι�ύ α��ύ με την πρ�σωπική της
εργασία στ� αμπελ�υργικ� κ�μμάτι παρά-
γεται τ�  CHATEAU  MATΣAΣ π�υ υπ�γρά-
�ει Γεννήθηκε στη Λω�άννη. Mεγάλωσε αλ-
λά��ντας γλώσσες, τ�π�υς, συνήθειες.
Washington, Aγκυρα, Pώμη: �ρ�νικ� των
αλλεπάλληλων μεταθέσεων τ�υ διπλωμάτη
πατέρα. Mερικά ευαίσθητα παιδιά �ιών�υν
��ρισμένα τις μετακινήσεις.

Δ�ς μ�ι πα στω, γυρεύ�υν να ρι�ώσ�υν
κάπ�υ. M�ναδική αμετακίνητη γεωγρα�ική
ανα��ρά της Pω�άννης Mάτσα τ� �ικ�γε-
νειακ� κτήμα της Kάντ�ας, ιδι�κτησία Kα-
μπά απ� τ�ν περασμέν� αιώνα. Πρ�σ�ιλές
αρα����λι τ�υ πατέρα της, η �εν�ιασιά των
παιδικών καλ�καιριών στ’ αμπέλια, τα �ω-
ρά�ια, τα παράσπιτα και τα υπ�στατικά, τη
δίπατη έπαυλη, την εκκλησ�ύλα τ�υ Aγί�υ
Aλε�άνδρ�υ. Eδώ για π�λλές γενιές �τιά-
�νεται κρασί. Aττα�ιστική κλίση ή κλήση; 

Eνα Σα��ατ�κύριακ� η Pω�άννη παραμε-
ρί�ει την αρ�ινισμένη σταδι�δρ�μία στις
γρα�ικές τέ�νες, τα αθηναίικα γλέντια, τη
γλυκιά (;) �ωή, εγκαθίσταται στην Kάντ�α
και παίρνει τ� κ�υμάντ� στα �έρια της.
«Γιατί τ� μάτι τ�υ α�εντικ�ύ κ�πριά στ�
�ωρά�ι», λέμε στ� �ωρι�. Aλλωστε � �ρ�-
ν�ς, �ι σεισμ�ί τ�υ ’81, η μη συστηματική ε-
νασ��ληση των ιδι�κτητών εί�αν σωρεύσει
πρ��λήματα. 

H απ�δ�τική α�ι�π�ίηση της �ικ�γενεια-
κής γης δημι�υργώντας ένα καλ� και αντα-
γωνιστικ� κρασί υπήρ�ε ηρωικ� στ�ί�ημα.
Mε απρ��λεπτη τελική έκ�αση. Mα τέτ�ια
δεν είναι κάθε συναρπαστική (και έντιμη)
περιπέτεια τ�υ �ί�υ. 

H «μικγή αγγ�τ�π�ύλα» –τρώγ�ντας τα
ρω– γκρεμί�ει, �τί�ει, δανεί�εται, �υτεύει,
παλεύει. Kαι εν τέλει δικαιώνεται και κερδί-
�ει. Mιλά κρύ��ντας αδε�ίως τ� πάθ�ς της,
καθώς κ��ει ρ�κκα με τ� μα�αιράκι της.
«Aυτ� θα πελ�ύσ�! 

K��ω ��ρτα, τα ρί�νω στην κατσαρ�λα,
τα τρώμε μα�ί με τη �έτα τ�υ δικ�ύ μας
τσ�πάνη, �ντας σε απ�σταση 20 λεπτών α-
π� την Aθήνα». M�υ δεί�νει με καμάρι τ�ν
παλι� και τ�ν καιν�ύρι� �τιστ� ��ύρν�, τις
καιν�ύριες π�ικιλίες στ�ν αμπελώνα, τις
αγγινάρες τ�υ περι��λι�ύ. Kέ�ι �ωής. Γελά
ρί�ν�ντας πίσω τ� κε�άλι. Kαι �α�νικά
ντρέπεται, �αμηλώνει τη �ωνή, κ�ιτά�ει τις
κ�κκινες γαλ�τσες της σαν κ�ριτσάκι. 

Bρέ�ει και δεν θέλω να �ύγω απ� τ� �α-
μηλ�τά�αν� σπιτάκι τ�υ κηπ�υρ�ύ –�π�υ
διαμένει πρ�ς τ� παρ�ν– ε�άλλ�υ να, �π�υ
να ’ναι θα κ�πιάσει � �υλ�κ�π�ς, μια καλή
μάγισσα, �ι ε�τά νάν�ι. Mπ�ρεί  κι � λύκ�ς.
Mήπως η Pω�άννη είναι λιγ�τερ� παραμυ-
θένια;

Yλικά

500 γρ. σκληρ� αλεύρι, 0,35 lt �λιαρ� γάλα, 40
γρ. μαγιά της μπίρας, 4 κ.σ. παρθέν� ελαι�λα-
δ�, 1 πιπεριά κ�μμένη σε κύ��υς, αλάτι, �ά-
�αρη, μαστί�α

Eκτέλεση

Διαλύ�υμε τη μαγιά στ� γάλα και α�ή-
ν�υμε επί 15΄. Φτιά�ν�υμε ένα πηγάδι με τα
άλευρα κ�σκινισμένα μα�ί με τ� αλάτι και
τη �ά�αρη.  Στ� άν�ιγμα ρί�ν�υμε τ� λάδι,
τη μαστί�α, την πιπεριά και λίγ� λίγ� τ� γά-
λα, �υμών�ντας και μα�εύ�ντας τη �ύμη α-
π� έ�ω πρ�ς τα μέσα.

Φτιά�ν�υμε μια μπάλα. Σκεπά��υμε με
�ρεγμέν� πανί και α�ήν�υμε στη στ��α ή
άλλ� �εστ� μέρ�ς (�πως η αναμμένη κα�ε-
τέρια) επί 40΄. 

T� �υμάρι έ�ει διπλασιαστεί σε �γκ�. Δί-
ν�υμε μικρές γρ�θιές με σ�ιγμένη ��ύ�τα,
�ωρί��υμε στα δυ� και σ�ηματί��υμε δυ�
καρ�ελάκια.  A�ήν�υμε να ��υσκώσ�υν ε-
πί 15΄. Tρυπάμε με μια �δ�ντ�γλυ�ίδα. Ψή-
ν�υμε στ�υς 200° επί 20΄.
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A' ΠPOBOΛHΣ

AABOPA* (T. Iππ�κράτ�υς, 6423271 Air
Condition
Πρ�σωπα (περιπ. K) Ωρες 6.20-8.40-11 μ.μ.
ABANA AΣΣOΣ-ONTEON* (Λ. Kη�ισίας
234. 6715905)
T	 π	τάμι κυλά ανάμεσά μας (περιπ. K)
Ωρες 8.35-11 μ.μ.
AEΛΛΩ* (Πατησίων, 8214675) 
Bayron Mπαλάντα σε ένα δαίμ	να (ελλην.)
Ωρες 6.30-8.50-11 μ.μ. 
AΘHNA* (Στάση Kε�αλληνίας, τηλ.
8233149)
H αυλή  με τα σκ	υπίδια (ελλην.) Ωρες
6.30-8.50-11 μ.μ.
AΘHNAIA (Xάριτ�ς 50 K�λωνάκι, τηλ.
7215717)
Bασικ� ένστικτ	 (ερωτικ� θρίλερ A)
Ωρες 6-8.30-11 μ.μ.
AΘHNAION* (T. Aμπελ�κήπων,  7782122)
Air Condition
O �υγάς (περιπ. K) Ωρες 6.15-8.45-11 μ.μ.
AΛE�ANΔPA* (Kαλλιθέα. Tηλ. 9560306)
Aπ’ τ	 �ι�νι (ελληνικ�) Ωρες 7-9-11 μ.μ. 
AΛE�ANΔPA* (Πατησίων - O.T.E., Tηλ.
8219298)
Aπ’ τ	 �ι�νι (ελληνικ�) Ωρες 7-9-11 μ.μ. 
AΛΦABIΛ–BAR CINEMA* (T. Mαυρ�μ., τηλ.
6460521) Θεριν�
Στιγμι�τυπα (K) Ωρες 7.30-10.45 μ.μ.
AMΠEΣE* (Oδ. B�υλιαγμένης τηλ.
9011063)
P�μπιν Γ�υίλιαμς H κα Nταπ�άιρ (κωμ. K)
AMYNTAΣ (Πλατεία Yμηττ�ύ Tηλ.
7668500)
�ε�ωριστή μέρα (περιπ.)
ANΔOPA* (Eρυθρ�ς Σταυρ�ς, τηλ.
6919815) 
Mπ	έμικη �ωή
ANEΣIΣ* (Tέρμα Aμπελ�κήπων τηλ.
7782316 - 7785449)
Tα �ρ�νια της αθω�τητας (περιπ. K) Ωρες
8.20-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 6.30 μ.μ. Oι Aρι-
στ�γάτες μεταγλωττισμέν� (κιν�ύμενα
σ#έδια K)
AΠOΛΛΩN* (Oδ�ς Σταδί�υ, τηλ. 3236811)
Aπ’ τ	 �ι�νι (ελλην.) 6.20-8.20-10.20 μ.μ.
AΣTEPIA AΣΣOΣ - ONTEON* (Kη�ισίας
334, 6208521)
T	 π	τάμι κυλά ανάμεσά μας (περιπ. K)
Ωρες 8.10-10.30 μ.μ. 
AΣTOP* (Σταδί�υ τηλ. 3231297)
Σ�έση �ωής (περιπ.) 5.35-8-10.25 μ.μ.
AΣTPON* (Tέρμα Aμπελ�κήπων τηλ.
6922614)
Aυτ�πτης μάρτυς (ελλην.) Ωρες 6.40-8.50-
11 μ.μ.
AΣTY* (Oδ�ς K�ραή τηλ. 3221925)
Aνθρωπ	ς δαγκώνει σκύλ	 (περιπ. A)
Ωρες 6.30-8.30-10.30 μ.μ. 
ATΛANTIΣ* (Λ. B�υλ/νης τηλ. 9711511) 
Sister Act 2 (κωμ. K) 6-8.10-10.20 μ.μ.
ATTAΛOΣ* (Nέα Σμύρνη τηλ. 9331280) 
O �υγάς (περιπ. K) Ωρες 6.30-8.45-11 μ.μ.
ATTENE (Λευκωσίας 41 Πλατεία Aμερικής
τηλ. 8676871)
Γυναίκες στα πρ�θυρα νευρικής κρίσης
(κωμωδ. K)
ATTIKA* (Πλατεία Aμερικής, τηλ. 8674252
- 8674078) 
Tα δελ�ινάκια τ	υ Aμ#ρακικ	ύ (ελλην. K)
Ωρες 8.15-10.30 μ.μ
ATTIKON* (Oδ�ς Σταδί�υ, τηλ. 3228821) 
O εραστής της κ	μμώτριας Ωρες 6.30-
8.30-10.30 μ.μ.
BO� (Θεμιστ�κλέ�υς 82 E$άρ#εια τηλ.
3301020 - 3301014) 
Reservoir dogs (A)
ΓAΛA�IAΣ* (Aρ#ή Λεω�. Mεσ�γείων, τηλ.
7773319)
Zωή Xαρισάμενη (ελλην. K) Ωρες 7-9-11 
ΔANAOΣ* (Λεω��ρ�ς Kη�ισίας - Παν�ρ-
μ�υ, 6922655) Διαθέτει και parking
Aπ’ τ	 �ι�νι (ελληνικ�) Ωρες 7-9-11 μ.μ. 
ΔIANA* (Hλ. Σταθμ. Mαρ�ύσι, τηλ.
8028587) 
Σιδερένια θέληση (K) Ωρες 6-8.10-10.20

μ.μ.
EKPAN (Zωναρά - Aγαπί�υ Στάση Παναθή-
ναια τηλ. 6461895)
Eναρ$η σε λίγες μέρες
EΛENA (Στάση Oύλεν Iλίσσια τηλ.
7789120-7753303)
O τελευταί	ς των M	ϊκανών (περιπ.)
EΛΛH* (Oδ�ς Aκαδημίας, τηλ. 3632789) 
3 �ρώματα η λευκή ταινία Ωρες 6.20-8.20-
10.20 μ.μ.
EMΠAΣΣY - HEINEKEN* (Π. Iωακείμ 5 K�-
λωνάκι,  7220903) 
H αυλή με τα σκ	υπίδια (ελλην. K) Ωρες
5.45-8.05-10.25 μ.μ.
ETOYAΛ* (Πλατεία Δα&άκη Kαλλιθέα τηλ.
9510042) 
H αυλή με τα σκ	υπίδια (ελλην. K) Ωρες 7-
9-11 μ.μ.
ZINA* (Λ. Aλε$άνδρας στ. Σ�νια 6422714) 
O αρ�άγγελ	ς τ	υ πάθ	υς (ελλην.) Ωρες
7-9-11 μ.μ.
ΘHΣEION (Aπ�στ�λ�υ Παύλ�υ 7 τηλέ�ω-
ν� 3470980 - 3420864)
Δια�θ	ρά (περιπ. A)
IΛION (Tρ�ίας Πατησίων στ. Aγγελ�π�ύ-
λ�υ, τηλ. 8810602) 
H λέσ�η της �αράς και της τύ�ης (περιπ. K)
Ωρες 8.10-11 μ.μ.
INTEAΛ* (Oδ. Πανεπιστημί�υ, τηλ.
3626720)
Aυτ�πτης μάρτυς (ελληνικ�) Ωρες 6-8.15-
10.30 μ.μ. 
KAΛYΨΩ* (Δημ. Σταδί�υ, Kαλλιθέα
9510950, 9510909)
Hσυ�ες μέρες τ	υ Aυγ	ύστ	υ (ελλην. K)
Ωρες 7-9-11 μ.μ.
KIN/ΦIKH ΛEΣXH THΣ ETAIPEIAΣ
EΛΛHNΩN ΣKHNOΘETΩN (T�σίτσα 11 -
E$άρ#εια, τηλ. 8223205) 
Πρ�&�λές μ�ν� Δευτέρα Ωρες 8-10 μ.μ.
Θε��ιλ	ς η γάμπα της Kλαίρης
MAPΓAPITA* (Πλατεία Δα&άκη Kαλλιθέα,
τηλ. 9568370)
Γαμήλι	 πάρτι  (A) Ωρες 7-9-11 μ.μ. 
MAPOYΣI AΣΣOΣ-ONTEON 1* (Λ. Kη�ισίας
215 Mαρ�ύσι. 6208939)
Σ�έση �ωής (περιπ.) 7.55-10.25 μ.μ.
MAPOYΣI AΣΣOΣ - ONTEON 2* (Λ. Kη�ι-
σίας 215 τηλ. 6208939)
Γαμήλι	 πάρτι  (A) Ωρες 8.30-10.30 μ.μ. 
METAΛION* (Παγκράτι,  7511515) 
Eις τ	 �ν	μα τ	υ πατρ�ς (περιπ. K-13)
Ωρες 7.45-10.20 μ.μ.
METPOΠOΛITAN* (B�υλ/νης Πλ. Kαλ�γή-
ρων . 9706010) 
Zωή Xαρισάμενη (ελλην. K) Ωρες 6.20-
8.20-10.20 μ.μ. 

MΠPONTΓOYAIH* (Πατησίων - Aγ. Mελετί-
�υ, τηλ. 8620232)
Zωή Xαρισάμενη (ελλην. K) Ωρες 7-9-11
NANA* (B�υλ/νης, τηλ. 9711285) 
Aνήθικη πρ�ταση (αισθημ. περιπ. A) 
OΠEPA AΣΣOΣ - ONTEON* (Oδ. Aκαδημίας
57  3622683)
T	 π	τάμι κυλά ανάμεσά μας (περιπ. K)
Ωρες 8-10.25 μ.μ.
OPΦEYΣ* (Aρτ/ν�ς 57 - Aγ. Iωάννης
B�υλ/νης, 9019724)
Belle Epoque Ωρες 8.15-10.40 μ.μ.
OΣKAP* (A#αρνών 330 - K. Πατήσια.
2281563)
Iνδ	κίνα (περ. K) Ωρες 7.15-10.15 μ.μ.
ΠAΛAΣ* (Παγκράτι,  7515434)
Φιλαδέλ�εια (κ�ινων. K) Ωρες 6.20-8.35-
10.55 μ.μ.
ΠΛAZA* (Λ. Kη�ισίας Φλ�κα, τηλ. 6921667
- 6917722)
3 �ρώματα η λευκή ταινία Ωρες 7-9-11 μ.μ.
ΠTI ΠAΛAI* (Bασ. Γεωργί�υ B' Pι+άρη, τηλ.
7291800)
Aπ’ τ	 �ι�νι (ελλην.) Ωρες 8.20-10.25 μ.μ.
PAΔIO ΣITY AΣΣOΣ - ONTEON* (Πατησίων
Στάση Λυσσιατρεί�, τηλ. 8674832)
Σ�έση �ωής (περιπ.) Ωρες 8.30-11 μ.μ.
PIBIEPA (Bαλτετσί�υ 46 E$άρ#εια τηλ.
3637716 - 3644827)
Aγριες νύ�τες (περιπ. A)
ΣINE ΠAPI (Πλάκα τηλ. 3222071 - 3248057)
�ε�ωριστή μέρα (περιπ.) 
ΣOΦIA (Aργυρ�ύπ�λη τηλ. 9927447) 
O μικρ�ς B	ύδας (K)
ΣTOYNTIO* (Πλ. Aμερικής, τηλ. 8619017) 
3 �ρώματα η λευκή ταινία Ωρες 7-9-11 μ.μ.
TITANIA* (Πανεπ. - Θεμιστ. 3611147)
Eις τ	 �ν	μα τ	υ πατρ�ς (περιπ. K-13)
Ωρες 5.10-7.45-10.20 μ.μ.
TPIANON (Πατησίων-K�δριγκτών�ς, τηλ.
8215469)
Eις τ	 �ν	μα τ	υ πατρ�ς (περιπ. K-13)
Ωρες 8.30-11 μ.μ.
TPOΠIKAΛ AΣΣOΣ-ONTEON* (Kαλλιθέα,
9594422) 
Σ�έση �ωής (περιπ.) Ωρες 8.30-11 μ.μ.
ΦIΛIΠ* (Πλ. Aμερικής - Θάσ�υ 11, 8612476)
Πέπι Λ	ύσι Mπ	μ και τ’ άλλα κ	ρίτσια
Ωρες 7-9-11 μ.μ.

HMIKENTPIKOI

AΛEKA (Zωγρά��υ, τηλ. 7773608)
Nτένις 	 τρ	μερ�ς (K) 
ANEMΩNH ( Περιστέρι τηλ. 5713077)
Πράσινες τηγανητές ντ�μάτες (κ�ιν. K-13)
ANTAMΣ* ( Aιγάλεω, τηλέ�ων� 5989226)
Eις τ	 �ν	μα τ	υ πατρ�ς (περιπ. K-13)
NTAΛIA (Aιγάλεω, τηλ. 5981432)
Sister Act 2 (κωμωδ. K)
ΣΠOPTIΓK (N. Σμύρνη, τηλ. 9333820)
3 �ρώματα η μπλε ταινία (K)
TPIA AΣTEPIA (N. Hράκλει�, τηλ. 2826873)
Zωή Xαρισάμενη (ελλην. K)
ΦOIBOΣ (Περιστέρι, τηλ. 5711105)
The Getaway (περιπ.)

ΣYNOIKIAKOI

ANNA NTOP (πλ. Γλυ�άδας, τηλ.
89.46.617)
Mαθήματα πιάν	υ (K)
ΠOΛENA (Oδ�ς Ωρωπ�ύ 78 Λαμπρινή, τηλ.
2910695)
Tρελ� Γ	υηκέντ τ	υ Mπέρνι N	-2 (κωμ. K)

ΠPOAΣTIΩN

AΛΣOΣ* (Δεκελείας 154, N. Φιλαδέλ�εια
τηλ. 2532003 - 2513563) 
O σωματ	�ύλακας (περιπ.)
KATEPINA (Xαϊδάρι ) 
Xελων	νιντ�άκια 3 π	λεμιστές στην Iαπω-
νία (K) 
ΠAΛΛAΣ (Eλευσίνα, τηλ. 5546990) 
Oι #λά�	ι τ	υ Mπέ#ερλι Xιλς (κωμωδ. K)
ΠOΛITIΣTIKO KENTPO NEΩN ΛIOΣIΩN
(Aγ. Φαν�υρί�υ 99, τηλ. 2637395)
Kάθε Παρασκευή - Kυριακή, Ωρες 6.30-
8.30 μ.μ. M�να Λί�α. Kυριακή πρωί Oι λύκ	ι
της θάλασσας
PIO* (Zέππ�υ και Mιλτιάδ�υ Γλυ�άδα, τηλ.
9628758) 
O άνθρωπ	ς �ωρίς πρ�σωπ	 (περιπ. K-13)
ΦIΛOΘEH* (Φιλ�θέη τηλ. 6833398 -
6844708)
Sister Act 2 (κωμωδ. K)

¶¶EEIIPPAAIIAA

A' ΠPOBOΛHΣ

AΠOΛΛΩN* (Πασ/μάνι, τηλ. 4297502)
Summersby (K) Aπ�γευμα ώρα 6 μ.μ. Mυ-
στικ�ς κήπ	ς
ATTIKON ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPA-
ΦOΣ* (Πλ. Aγ. Kωνσταντίν�υ - Hρώων Π�-
λυτ.,  4175897)
Aντί	 Παλλακίδα (περιπ. K)
ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ KAΛI-
ΦOPNIA (Aρτεμησί�υ - Παλαμηδί�υ Aγ.
Σ��ία, τηλ. 4619521) 
Kάθε Παρασκευή–Kυριακή. Ωρα 8 μ.μ. Oι
τρεις σωματ	�ύλακες
ZEA (Πασαλιμάνι τηλ. 4521388) 
Aνήθικη πρ�ταση (αισθηματ. περιπ. A) 
ΣINE AKPOΠOΛ (Tα$ιαρ#ών 44-K�ρυδαλ-
λ�ς, 4952232)
O �υγάς (περιπ. K)
ΣINE MEΛINA (Σωκράτ�υς 65 Δραπετσώνα
τηλ. 4625249)
Aρι��να Nτριμ (κ�ινων.)
ΣINEAK ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPA-
ΦOΣ* (Πλατεία Δημαρ#εί�υ τηλ. 4115354) 
Aυτ�πτης μάρτυς (ελληνικ�)
ΦΩΣ (B΄ Mεραρ#ίας τηλ. 4520982)
Eναρ$η απ� πρωίας δύ� έργα. Demolition-
Man - σε+

ΘEAMATA

KINHMATOΓPAΦOI
Eπειδή �ι ώρες πρ���λών μπ�ρεί να δια��ρ�π�ιηθ�ύν κατά μερικά λεπτά, πρ�τιμήστε

πρώτα να τηλε�ωνείτε.
Oι κινηματ�γρά��ι π�υ έ'�υν * διαθέτ�υν Nτ)λμπι Στέρε�.
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ΘEATPA
AΘHNAΪKO ΔHMOTIKO ΘEATPO (Tιμ�κρέ�ντ�ς 6α, Aγ. Σώστης, τηλ.

93.44.131). Θεατρική Oμάδα Φως. Kωστή Παλαμά «Tρισεύγενη». M. Aλι-
�έρη, Γ. Σίσκ�ς (έως 29/5).

AKAΔHMOΣ (Iππ�κράτ�υς 17, τηλ. 36.25.119, 36.03.835). Δ. Ψαθά «Eνας &λά-
κας και μισ�ς». Δ. Πιατάς, Eλ. Φιλίνη.

AΛKYONIΣ (I�υλιαν�ύ 42-46, τηλ. 88.15.402). Παιδική Σκηνή Γιώργ�υ Mεσ-
σάλα. «Eνας Kλ��υν γελάει και κλαίει». (Kυρ. 11.30 π.μ. - 3.30 μ.μ.).

AMOPE (Πριγκηπ�ννήσων 10, τηλ. 64.42.869, 64.68.009). E=ΩΣTHΣ: Φρανκ
Bέντεκιντ «Θάνατ�ς και Διά&�λ�ς». Γ. Παπαδ�π�υλ�ς, Xρ. Aλε$ανιάν.
KENTPIKH ΣKHNH: «Tα Πάθη της Eλένης». Δρώμεν�. Aγγελική Λύρα.

BPETANIA (Πανεπιστημί�υ 7, τηλ. 32.21.579). I. Zαμιάκ «O κύρι�ς Aμιλκάρ».
Nικήτας Tσακίρ�γλ�υ, Xρυσ�ύλα Δια&άτη.

BPOYTOΣ (B�υλγαρ�κτ�ν�υ 67, Λ���ς Στρέ�η, τηλ. 93.29.073, 95.82.873).
Θεατρική Oμάδα OMMA. «Kατακλυσμ�ς». Aντ. Διαμαντής, A. Mα#αιρ�-
π�ύλ�υ (έως 31/5). 

EMΠPOΣ (Pήγα Παλαμήδη 1, Ψυρρή, τηλ. 32.38.990). Θεατρική Eταιρεία
«Oψεις». P. Λ. Γκ�λντμπεργκ «Γράμματα στ� σπίτι μ�υ». Aλ. Διαμαντ�-
π�ύλ�υ, Γ. Nικ�λ�π�ύλ�υ.

EPΓOΣTAΣIO (Λεω�. B�υλιαγμένης 268, τηλ. 97.31.993). Παραστάσεις Σύγ-
#ρ�ν�υ X�ρ�ύ. Θεατρ�#�ρευτική Oμάδα Λίλλυς Bελισσαρί�υ (Kυρ.), Πρ�-
σκαιρη σύνθεση της Nτ�ρίνας K�λεθριαν�ύ (26-30/5).

KTIPIO KAΛΛITEXNΩN (3ης Σεπτεμ&ρί�υ 42, τηλ. 36.32.411, 36.42.209). M�-
λιέρ�υ «O Mισάνθρωπ�ς». N. Για#αλής, Π. Mπ�υ+�ύρη, Γ. Συμεωνίδης.

MEΓAPO MOYΣIKHΣ AΘHNΩN. Tρωικ�ς Kύκλ�ς «Aνδρ�μά#η» (έναρ$η
24/5).

NIKHΣ TPIANTAΦYΛΛIΔH (Στ�υρνάρα και Kαπν�κ�πτηρί�υ 8,  82.27.185).
Παιδική Σκηνή. Eυγκένι Σ&αρτς. «Πώς νικιέται μια μάγισσα». (Σά&. 4 μ.μ.,
Kυρ. 11 π.μ. - 4 μ.μ. / έως 29/5).

OΔOY ANTIOXEIAΣ (Aντι�#είας και Πιπίν�υ, τηλ. 88.32.050). Eταιρεία Θεά-
τρ�υ «Kαθρέπτης». Φραντς Kά�κα «H Mεταμ�ρ�ωση». M. Σ�ρμαΐνης, Γ.
Δρί&ας, Π. Oικ�ν�μ�π�ύλ�υ.

OΔOY KEΦAΛΛHNIAΣ (Kε�αλληνίας 16, τηλ. 88.38.727). Eταιρεία Θεάτρ�υ
Πρά$η. «Mαρί Mπασκίρτσε�: Σελίδες ημερ�λ�γί�υ». Mαρία Σά&&α.

OPAMA (Eθν. Aμύνης 58, Παπάγ�υ, τηλ. 65.40.260, 65.40.261). Γκ. Kάι+ερ «T�
�ργανέτ�». K. Πρέκας.

ΠANEΛΛHNIO (Λεω�. Συγγρ�ύ 106, έναντι Φι$, τηλ. 92.34.197). Φρανκ Mακ
Γκίνες «Oσ� με σκέ�τεσαι, υπάρ#ω». Θεατρικ� Σ#ήμα Λ. Λ�ϊ+ίδη.

ΠOΛITEIA (Σαρρή 40, Θησεί�, τηλ. 33.10.663). Tάνκρεντ Nτ�ρστ «Eγώ �
Φ�ιερμπα#». Σ. Xατ+άκης (έως 29/5).

PIAΛTO (Kυψέλης 54 & Aγ. Mελετί�υ, τηλ. 88.27.000, 82.18.973). Kάρλ� Γκ�λ-
ντ�νι «Kα&γάδες στην Kι�τ+α». Θίασ�ς Comedia.

ΣHMEIO (Xαρ. Tρικ�ύπη 10, Πάντει�ς, τηλ. 92.29.579). Θεατρική Oμάδα Σμί-
λη. «Πίντερ και Xρ�ν�ς» Δραματ�υργική επιμέλεια B. Παγκ�υρέλη.

ΣTOA (Mπισκίνη 55 Zωγρά��υ, τηλ. 77.02.830, 77.70.145). Eναλλασσ�μεν�
ρεπερτ�ρι�. Tετ. (9.30 μ.μ.) - Πεμ. (7.30 μ.μ.): P. Aτάιντε «Δεσπ�ινίς Mαρ-
γαρίτα». Λήδα Πρωτ�ψάλτη. Παρ. Σα&.( (9.30 μ.μ.) - Kυρ. (7.30 μ.μ.): Mπ�-
στ «Mήδεια». Λ. Πρωτ�ψάλτη, Θ. Παπαγεωργί�υ.

POEΣ (Eυμ�λπιδών 39, Γκά+ι - Kεραμεικ�ς, τηλ. 34.79.426). T� Θέατρ� των
Kαιρών. Tαντέ�υς P�υ+έ&ιτς «T� Kα�ενεί� - T�υ Γκ�λντ�νι». K. Pηγ�-
π�υλ�ς, T+. Σκαρλάτ�υ.

TEXNOXΩPOΣ (Πρώην Φι$, Πατησίων 307, στ. Kλωναρίδη). Oμάδα Θέαμα.
Γιώργ�υ Σε&αστίκ�γλ�υ «Aγγέλα».

ΦANH XHNA (Aλε$άνδρας 65 και Bύρων�ς, Δά�νη, τηλ. 97.00.300). Γ. Παπά-
+�γλ�υ «Διαδρ�μή σε λευκ� τ�πί�».

ΦOYPNOΣ (Mαυρ�μι#άλη 168, τηλ. 64.60.748). «Σ�νατίνα»: μια παράσταση
#�ρ�ύ. Aναστασία Λύρα, Nατάσα A&ρά. (έως 31/5).
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Eπι�ανειακή ενημέρωση
Πρ��ειρα και �ωρίς υσιώδη έρευνα τα ρεπρτά� για τ θέμα των ναρκωτικών

Tης Π�πης Διαμαντάκ�υ

EINAI πιθαν	ν 	ταν θα δημ�σιεύ�νται αυτές �ι
γραμμές να είναι ακ	μη ένα απ	 τα κύρια θέματα
των δελτίων ειδήσεων η υπ	θεση των ναρκωτικών,
εάν �ε�αίως έ��υν πρ�στεθεί και άλλ�ι θάνατ�ι
στ�υς 8 π�υ έ��υμε μετρήσει έως αυτή τη στιγμή
της συγγρα�ής τ�υ κειμέν�υ, εάν 	�ι, μάλλ�ν δεν
θα υπάρ�ει πλέ�ν η παραμικρή ανα��ρά. H διαπί-
στωση μπ�ρεί να �αίνεται κυνική, αλλά είναι απλώς
τραγική, ακρι�ώς γιατί είναι απ�λύτως ρεαλιστική.

Aσ��λήθηκε η τηλε	ρασή μας και με τ� παραπά-
νω –έτσι �άνηκε τ�υλά�ιστ�ν– με τα ναρκωτικά.
«Xώθηκε» � τηλε�πτικ	ς �ακ	ς σε «στέκια» �ρη-
στών, είδαμε πάλι σύριγγες καρ�ωμένες σε δέ-
ντρα, μέσα στα ��ρτάρια των πάρκων, μέσα στα
σκ�υπίδια εγκαταλελειμμένων κτιρίων, την ώρα
π�υ καρ�ών�νταν σε �λέ�ες, είδαμε εμπ	ρ�υς και
«�απ�ράκια» την ώρα της συναλλαγής, 	λα τ�υς
στ�ι�εία εν	ς τρ�μ�λαγνικ�ύ θεάματ�ς, π�υ με
σπ�υδή αναπαρήγαγαν τα τηλε�πτικά μέσα ακρι-
�ώς γι’ αυτήν τ�υ τη διάσταση. Eίδαμε μια σειρά α-
π	 εικ	νες-στερε	τυπα με υπεραπλ�υστευμέν�
μήνυμα για τ�ν εγκέ�αλ� τ�υ «μέσ�υ» τηλεθεατή,
τ�υ «�ιλήσυ��υ» �ικ�γενειάρ�η, τ�υ ν�μ�ταγ�ύς
π�λίτη, � �π�ί�ς είναι �υσικ	 να έ�ει ως άμεση α-
ντίδραση την απ�στρ��ή. Φυσικά δεν είναι αυτ	ς
π�υ κινδυνεύει απ	 τα ναρκωτικά, αν και � ε�ησυ-
�ασμ	ς τ�υ μπ�ρεί να είναι μία απ	 τις αιτίες για
την ε�άπλωσή τ�υς.

Ωστ	σ�, η τηλε	ρασή μας απέ�υγε κάθε κ�ινω-
νική εμ�άθυνση στην υπ	θεση, κάθε πρ�σέγγιση
π�υ θα μπ�ρ�ύσε να θεωρηθεί επαναστατική, με
την έν�ια 	τι θα έθετε ερωτηματικά ή θα �υπν�ύσε
συνειδήσεις και εν τέλει, θα ανέτρεπε συμ�ατικές
αντιλήψεις περί τ�υ τι είναι ναρκωτικά, �ι �π�ίες
�ε�αίως και συντηρ�ύν 	λ�κληρ� τ� παράν�μ� και
γι’ αυτ	 ε�αιρετικά κερδ��	ρ� κύκλωμά τ�υς. H ε-
πιλ�γή των εικ	νων, των πρ�σώπων π�υ παρ�υσιά-
στηκαν απ	 	λα τα κανάλια, τα �π�ία ��είλ�υμε να
π�ύμε 	τι στ� πλαίσι� των δυνατ�τήτων τ�υς έκα-
ναν 	,τι καλύτερ� μπ�ρ�ύσαν ανακαλύπ�ντας ε-
�αρτημέν�υς απ	 ναρκωτικές �υσίες και απε�αρτη-
μέν�υς για να τ�υς ρωτήσ�υν �υσικά π�λύ συγκε-
κριμένα πράγματα, 	πως τ� π�ύ έ�ρισκαν ή �ρί-
σκ�υν ηρωίνη, αντιμετωπί#�ντας και τ�υς μεν και
τ�υς δε με τ�ν ίδι� ακρι�ώς τρ	π�.

T� τηλε�πτικ	 «θέαμα - ναρκωτικά» δεν ενδια�έ-
ρεται να απ�δώσει �ύτε τις δια��ρετικές «πτυ-
�ές», �ύτε τις λεπτές απ��ρώσεις τ�υ θέματ�ς.
Aπ	 εδώ είναι «τα ναρκωτικά» και 	,τι συμ�ατικά ε-
μπλέκεται στην υπ	θεσή τ�υς, � �ρήστης, � �υλα-
κισμέν�ς, � απε�αρτημέν�ς, η μητέρα τ�υ �ρήστη,
τ� «�απ�ράκι», τα «στέκια» – συγκεκριμέν�ι �ώρ�ι,
η «πλατεία» 	π�υ γίνεται η διακίνηση, επίσης συ-
γκεκριμένη και απ	 την άλλη είμαστε 	λ�ι �ι υπ	-
λ�ιπ�ι. Eτσι ενώ είδαμε τα κανάλια να ασ��λ�ύνται
με #έση και με επιμ�νή με τ� θέμα, στην �υσία συ-
ντήρησαν την πρ�κατάληψη, επαναλαμ�άν�ντας
τα δια�ωριστικά «στερε	τυπα», εκείνα π�υ � Γ�υ-
	λτερ Λίπμαν ε�ηγ�ύσε ως «στερε	τυπα π�υ ικα-
ν�π�ι�ύν τις ανάγκες μας και μας ��ηθ�ύν να υπε-
ρασπίσ�υμε τις πρ�καταλήψεις μας, δίν�ντας �αι-
ν�μενική ακρί�εια και συνέ�εια στην ταρα�ώδη και
άτακτη καθημερινή μας εμπειρία». Eίδαμε, λ�ιπ	ν,
δημ�σι�γρά��υς να «τρυπών�υν» σε άντρα �ρη-
στών και να παίρν�υν συνεντεύ�εις ή να παρακ�-
λ�υθ�ύν και να απαθανατί#�υν με τ�ν τηλε�πτικ	
�ακ	 μια αληθινή συναλλαγή σε γνωστή «�αρακτη-
ρισμένη» πλατεία.

Aριστες �ι πρ�σπάθειες των δημ�σι�γρά�ων και
�ε�αίως τ� κ�ιν	 θαύμασε και την επαγγελματική

τ�υς ικαν	τητα και την τ	λμη και την ετ�ιμ	τητα
των καναλιών. Ωστ	σ� τίπ�τε δεν πρ�σέθεσαν τ�υ
είδ�υς τα ρεπ�ρτά# στη «μά�η» κατά των ναρκωτι-
κών. Oι ήδη ���ισμέν�ι απλώς ���ήθηκαν περισ-
σ	τερ�, ενώ � θρύλ�ς γι’ αυτές τις �υσίες π�υ δια-
κιν�ύνται μυστικά, απ	 κυκλώματα, σε σκ�τειν�ύς
δρ	μ�υς, απ	 ανθρώπ�υς μυστήρι�υς και �αίνεται
π�λύ έ�υπν�υς ή π�λύ ισ�υρ�ύς για να μπ�ρ�ύν
πάντα να �ε�εύγ�υν απ	 τ�ν κλ�ι	 της δικαι�σύ-
νης, καλλιεργήθηκε ακ	μη περισσ	τερ�, κάν�ντας
τελικώς τ�ν «άγνωστ�», δηλαδή «μυθικ	», κ	σμ�
της λευκής σκ	νης επιθυμητ	 για 	σ�υς γ�ητεύ�-
νται απ	 �τιδήπ�τε μυστηριώδες, σκ�τειν	, απαγ�-
ρευμέν� και απρ�σπέλαστ�.

Φυσικά δεν ευθύνεται η τηλε	ραση π�υ � κ	σμ�ς
της ηρωίνης διατηρείται στη σ�αίρα τ�υ μυστηρί�υ
και της «γ�ητείας» για �ρισμέν�υς, αλλά και η ν�-
μ�θεσία και η ελλιπής ενημέρωση απ	 την π�λιτεία
και π�λλά άλλα ακ	μη, π�υ δεν είναι τ�υ παρ	ντ�ς
να αναλυθ�ύν. Ωστ	σ� η τηλε	ραση �λέπ�υμε 	τι
πρ�στίθεται στ�ν «κύκλ�» αυτ	, κρίκ�ς και αυτή
της αλυσίδας της συντήρησης, �ωρίς να ενημερώ-
νει �υσιαστικά παρ’ 	λ� π�υ αυτ	ς θα έπρεπε να εί-
ναι � ρ	λ�ς της. Eμεινε, 	μως, στ�ν εντυπωσιασμ	
με εικ	νες-σ�κ, με συνεντεύ�εις, δίν�ντας τη σύγ-
�ρ�νη –και γι’ αυτ	 πι� επικίνδυνη– διάσταση στα
«στερε	τυπα» τ�υ Λίπμαν, μετατρέπ�ντάς τα, κατά
την καθιερωμένη τακτική της τηλε�πτικής ενημέ-
ρωσης σε «ψευδ�γεγ�ν	τα», 	πως τα απ�καλεί �
Nτανιέλ Mπ�υστίν, «αυτά π�υ κάν�υν την εμπειρία
πρωτ	τυπα και ευ�άριστα �ευγαλέα». Oτιδήπ�τε
συμ�αίνει στ�ν σκ�τειν	 απειλιτικ	 κ	σμ� των ναρ-
κωτικών διαρκεί 	σ� τα σ�ετικά ρεπ�ρτά# και απ�-
μένει � ε�ησυ�ασμ	ς 	τι 	λα συμ�αίν�υν «μακριά

απ	 μας». A��ρ�ύν ίσως συγκεκριμένες κατηγ�-
ρίες π�λιτών, τ� π�ιες �έ�αια και πως δεν υπάρ�ει
π�τέ επαρκής ενημέρωση α��ρ�ύν ακ	μη και συ-
γκεκριμένες περι��ές –τ� γιατί επίσης δεν �αίνε-
ται να ενδια�έρει κανέναν.

H διακίνηση, για παράδειγμα, γίνεται στην πλα-
τεία της Aγ. Bαρ�άρας, μας έλεγε ένα ρεπ�ρτά#,
δηλαδή �ι κάτ�ικ�ι της Eκάλης, της Kη�ισιάς ή της
Kαισαριανής �ρίσκ�νται ήδη π�λύ μακριά απ	 τ�
«γεγ�ν	ς». Aπ	 την άλλη η παρ�υσίαση της είδη-
σης τ�υ θανάτ�υ απ	 ηρωίνη με �ράσεις 	πως «η
μα�ία της ηρωίνης σκ	τωσε έναν ακ	μη νέ�» ή �
λ	γ�ς για «κυκλώματα» και για τεράστια κε�άλαια,
π�υ συνδέ�νται με τη διακίνηση, δημι�υργ�ύν στ�ν
τηλεθεατή την αίσθηση 	τι «τίπ�τε δεν μπ�ρεί να
κάνει» και έτσι αδραν�π�ιείται α�ήν�ντας την υπ	-
θεση στ�υς «ειδικ�ύς» και τ�υς «αρμ	δι�υς».

Eδώ, λ�ιπ	ν, μπαίνει � ρ	λ�ς της τηλε�πτικής ε-
νημέρωσης, π�υ δεν �ρί#εται �έ�αια �ύτε απ	 σκη-
νές εντυπωσιακών συλλήψεων εμπ	ρων, η �ρη-
στών, �ύτε απ	 εικ	νες με σύριγγες καρ�ωμένες
στα δέντρα, �ύτε απ	 δηλώσεις π�λιτικών, π�υ �ρί-
σκ�υν ευκαιρία να κάν�υν αντιπ�λίτευση –και γιατί
	�ι ε�’ 	σ�ν έ��υν τα μικρ	�ωνα στραμμένα επά-
νω τ�υς ακ	μη και σε τέτ�ιες περιπτώσεις.

T� ερώτημα, �έ�αια, είναι εάν μπ�ρεί η τηλε	ρα-
ση να πρ��ωρήσει πέρα απ	 τ� εντυπωσιακ	, τ�
θεαματικ	, τ� ε�ήμερ�, εάν ενδια�έρεται να πρ�-
�ωρήσει σε �υσιαστική ενημέρωση, δηλαδή να κα-
ταδεί�ει τις «ρωγμές» στ�ν κ�ινωνικ	 ιστ	 π�υ α-
�ήν�υν να περνά η «λευκή σκ	νη» με τ	ση ευκ�λία
και να «επικάθεται», 	�ι μ	ν� σε «�ρισμένες» πλα-
τείες και σε «�ρισμένες κατηγ�ρίες ανθρώπων»,
αλλά π�λύ, π�λύ κ�ντά μας.

Eικ�ν�γρά	ηση Zα	είρη Iωση	ίδη.
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H συμ�ίωση Iμ�ρίων και Tύρκων
H ελληνική Iμ�ρς και η μί�ερη Γκικτσέαντα των επίκων

T�υ Kώστα Δεληκωσταντή

Aναπληρωτή καθηγητή τ�υ Aριστ�τελεί�υ
Πανεπιστημί�υ Θεσσαλ�νίκης

TPIANTA �ρ�νια συμπληρών�νται
�έτ�ς απ� τ� 1964, την πι� τραγική
�ρ�νιά στην ιστ�ρία της Iμ�ρ�υ. Mέ-
σα σε λίγα �ρ�νια έσ�ησε μια ιστ�ρία
�ιλιετιών, �άθηκε μια «πατρίδα» με
αμιγή ελληνικ� πληθυσμ�. Στη θέση
της �ιγ�υράρει στ�υς άτλαντες η
Γκι�κτσέαντα, �πως �ά�τισαν �ι
T�ύρκ�ι την «παιπαλ�εσσα» Iμ�ρ�
στ� πλαίσι� τ�υ «πρ�γράμματ�ς διά-
λυσης» τ�υ ελληνισμ�ύ στ� νησί.

Σήμερα και ενώ συνε�ί!�νται �ι α-
παλλ�τριώσεις, η τρ�μ�κρατία και �
επ�ικισμ�ς, στην Iμ�ρ� !�υν περίπ�υ
τριακ�σι�ι Pωμι�ί –�ι περισσ�τερ�ι
άνω των ε"ηνταπέντε �ρ�νων– π�υ
δεν θέλησαν ή δεν μπ�ρεσαν να με-
ταναστεύσ�υν. Z�υν ανάμεσα σε πε-
ρίπ�υ επτά �ιλιάδες T�ύρκ�υς, κάτω
απ� α��ρητες συνθήκες. Παρ’ �λ�
�μως π�υ � σταυρ�ς τ�υς είναι δυ-
σ�άστα�τ�ς, ε"ακ�λ�υθ�ύν να �υ-
λάσσ�υν τ�ν τ�π� και τ�ν τρ�π� τ�υ
�ί�υ. Kρατάνε αν�ικτές τις εκκλη-
σίες τ�υς, τα σπίτια τ�υς �ιλ�"ενα
και �ι αυλές τ�υς γεμάτες �ασιλικ�.

Eπικι

Aπ� τ�υς T�ύρκ�υς της Iμ�ρ�υ
κανένας δεν είναι γηγενής. Oι περισ-
σ�τερ�ι ήρθαν απ� τα �άθη της Aνα-
τ�λής, ταλαίπωρ�ι άνθρωπ�ι στ’ α-
λήθεια π�υ συνωστί!�νται στα κα�ε-
νεία. Hρθαν και κ�υ�άλησαν στην
Iμ�ρ� έναν αλλ�τρι� τρ�π� !ωής, ά-
γνωστα ήθη. T� ήθ�ς των Iμ�ρίων τ�
είδαν ως πρ�κληση στη δική τ�υς
αυτ�συνειδησία και ταυτ�τητα.

Tα σπίτια μας ήταν για αυτ�ύς ευ-
καιρία για λεηλασία και καταστρ��ή.
Bε�ήλωσαν σ�εδ�ν �λα τα "ωκλήσια
μας. H πρωτεύ�υσα Παναγία και τ�
Eυλάμπι� μετατράπηκαν σε ανατ�λί-
τικη επαρ�ία, κατ’ εικ�να των επ�ί-
κων. T� Kάστρ�, η παλιά πρωτεύ�υ-
σα της Iμ�ρ�υ, έμεινε απ� τ� 1974
�ωρίς ελληνική ψυ�ή. T� Γλυκύ, τ�
μπαλκ�νι της Iμ�ρ�υ, πνιγμέν� στα
συρματ�πλέγματα τ�υ στρατ�πέ-
δ�υ, �ρίσκεται στα τελευταία τ�υ, με
δέκα γέρ�ντες. T� Σ��ιν�ύδι, τ� με-
γαλύτερ� και πι� πλ�ύσι� �ωρι� τ�υ
νησι�ύ, μ�ιά!ει �ωρι� - �άντασμα.
Tα Aγρίδια, τ� απάτητ� �ωρι�, με ε-
"ήντα ψυ�ές, μ�λις κρατάει. Kαι �ι
Aγι�ι Θε�δωρ�ι, η πατρίδα τ�υ Πα-
τριάρ�η Bαρθ�λ�μαί�υ τ�ν �π�ί�
�άρισε η ψυ��ρραγ�ύσα Iμ�ρ�ς
στην �ικ�υμενική Oρθ�δ�"ία, !ει �ω-
ρίς μέλλ�ν και ελπίδα.

Oι έπ�ικ�ι σπεύδ�υν να εκμεταλ-
λευτ�ύν τις περιστάσεις για να κατα-
πατήσ�υν �τι απέμεινε στ�υς Pωμι-
�ύς. Yπάρ��υν �μως μετα"ύ τ�υς
και αγαθ�ί άνθρωπ�ι, τίμι�ι και εργα-

τικ�ί. Mάλιστα, �ρισμέν�ι π�υ ήλθαν
�ανατισμέν�ι, �ταν γνώρισαν τ�υς
Pωμι�ύς και είδαν την αδικία, μαλά-
κωσαν.

Tην Iμ�ρ� ανακάλυψαν και κάπ�ι�ι
π�λιτισμέν�ι T�ύρκ�ι. Mερικ�ί απ�
αυτ�ύς σέ��νται τα πέτρινα σπίτια
π�υ αγ�ρασαν –�ε�αίως σε τιμή ευ-
καιρίας– και τα αναπαλαιών�υν. Oι
περισσ�τερ�ι θέλ�υν τ� νησί πι� π�-
λιτισμέν�, με λιγ�τερ�υς ανατ�λίτες
επ�ίκ�υς, με τ�υριστική κίνηση. Aι-
σθάν�νται ιδιαίτερα περή�αν�ι π�υ
τ� κράτ�ς τ�υς ανακηρύσσει «διατη-
ρητέα» ελληνικά σπίτια και εκκλη-
σίες και έ�ει καταγράψει –για να τα
διασώσει;– �λα τα κειμήλια και τις ει-
κ�νες των εκκλησιών. 

Oταν �μως επισκεπτ�μαστε την
πατρίδα, δεν παραλείπ�υν και αυτ�ί
να μας υπενθυμί!�υν με τ�ν τρ�π�
τ�υς �τι η Iμ�ρ�ς ανήκει πια σ’ αυ-
τ�ύς, �τι εμείς είμαστε "έν�ι.

Mαρτυρία ανθρωπιάς

Nιώθω υπ��ρεωμέν�ς να καταθέ-
σω μια συγκλ�νιστική μαρτυρία για
την ανθρωπιά εν�ς !ευγαρι�ύ, δύ�
νέων αληθινά π�λιτισμένων T�ύρ-
κων επιστημ�νων. Στις 19 N�εμ�ρί�υ
1990 δ�λ���νήθηκε στην Iμ�ρ� �
πατέρας μ�υ Zα�είρι�ς απ� επ�ί-
κ�υς. M�λις �ι δύ� νέ�ι π�υ !�υν

στην Kωνσταντιν�ύπ�λη, πληρ���-
ρήθηκαν απ� τις ε�ημερίδες τ� συμ-
�άν, ά�ησαν τη δ�υλειά τ�υς και έ-
σπευσαν στην Iμ�ρ�, διανύ�ντας μια
απ�σταση 400 περίπ�υ �ιλι�μέτρων,
για να παραστ�ύν στην κηδεία.

E�θασαν στ� �ωρι� μετά την κη-
δεία, αργά τ� �ράδυ και !ήτησαν να
τ�υς συν�δεύσ�υν μέσα στη νύ�τα
στ� νεκρ�τα�εί�. Γ�νάτισαν και �ι
δύ� πάνω στ�ν τά�� τ�υ πατέρα μ�υ
και πρ�σευ�ήθηκαν για την ψυ�ή
τ�υ. Tην επαύρι� επέστρεψαν στην
Kωνσταντιν�ύπ�λη. Eί�αν γνωρίσει
τ�ν πατέρα μ�υ μερικ�ύς μήνες πριν
και τ�υς εί�ε υπ�δε�θεί στη �ιλ�"ε-
νη αυλή μας, η π�ρτα της �π�ίας δεν
έκλεινε π�τέ. Πρέπει να πρ�σθέσω
�τι εί�αμε και άλλες συγκινητικές
εκδηλώσεις απ� T�ύρκ�υς με καρ-
διά. M�ν�ν τ� τ�υρκικ� κράτ�ς δεν
κατά�ερε, –γιατί δεν θέλησε–, να
συλλά�ει και να καταδικάσει τ�υς
δ�λ���ν�υς.

Σήμερα, ύστερα απ� τριάντα �ρ�-
νια �ίας και αδικίας, δια�αίνεται �τι
επιθυμία των νέων κατ�ίκων της
Iμ�ρ�υ και τ�υ αμεταν�ητ�υ τ�υρκι-
κ�ύ κράτ�υς είναι να απ�σιωπηθεί
και να "ε�αστεί αυτ� π�υ συνέ�η
στην Iμ�ρ�. Kάτι π�υ ίσως απ�τελεί
την τελική �άση τ�υ «πρ�γράμματ�ς
διάλυσης».

O τ�υριστικ�ς �δηγ�ς τ�υ νησι�ύ,

π�υ κυκλ���ρησε πρ�σ�ατα απ� έ-
ναν T�ύρκ� δάσκαλ�, εγκατεστημέ-
ν� στην Iμ�ρ�, δεν ανα�έρει γιατί �ι
Pωμι�ί εγκατέλειψαν την πατρίδα
τ�υς και πώς �ρέθηκαν εκεί �ιλιάδες
T�ύρκ�ι. A�ήνεται να ενν�ηθεί �τι �ι
Eλληνες της Iμ�ρ�υ μετανάστευσαν
�ικει�θελώς και ειρηνικά και πρ�-
�άλλ�νται τα έργα π�υ έκανε τ�
κράτ�ς για την ανάπτυ"η τ�υ νησι�ύ.

Eμείς, �ι "ενιτεμέν�ι Iμ�ρι�ι, συνε-
�ί!�υμε �μως να τα"ιδεύ�υμε στην
Iμ�ρ� και ��ι στη μί!ερη Γκι�κτσέα-
ντα. Iμ�ρ�ς είναι μια �λ�κληρη  ιστ�-
ρία, πν�ή αιώνων. Γκι�κτσέαντα εί-
ναι ένα πρ��ειρ�, πρ�σωριν� κατα-
σκεύασμα τ�υ τ�υρκικ�ύ κράτ�υς.
Iμ�ρ�ς είναι η γνώριμη ελληνική αρ-
�ιτεκτ�νική των �ωριών της, τα διά-
σπαρτα στα ��υνά και κάμπ�υς "ω-
κλήσια. Γκι�κτσέαντα είναι τα ά�αρα
�ωριά των επ�ίκων, η ασέ�εια στ�
νησιώτικ� περι�άλλ�ν. Iμ�ρ�ς είναι
τ� �ως τ�υ Aιγαί�υ και τα �ωτεινά
πρ�σωπα των Pωμιών. 

Γκι�κτσέαντα είναι �ι ανατ�λίτες
έπ�ικ�ι, �ι �λ�συρ�ί στρατιώτες, �-
σ�ι κατέστρεψαν τ� νησί, �ιά!�ντας
την ιστ�ρία και τ�ν π�λιτισμ� τ�υ. H
Iμ�ρ�ς δεν θα τ�υς δε�τεί π�τέ. Θα
είναι πάντα "έν�ι στην πατρίδα μας,
ανέστι�ι, κακ�μ�ιρ�ι και δυστυ�ι-
σμέν�ι. Γιατί η ευτυ�ία δεν είναι κτή-
ση αλλά σ�έση.

Σ��ιν�ύδι: ��ρταριασμέν�ι �ι τά��ι στ� νεκρ�τα�εί� τ�υ �ωρι�ύ. Δυσ�άστα�τη πίκρα δεί�ν�υν τα μάτια εν�ς απ� τ�υς τε-
λευταί�υς Eλληνες της Iμ�ρ�υ, π�υ επιμέν�υν να �υλάσσ�υν τις πρ�γ�νικές εστίες.
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