
Εζείρ και οι ππόγονοί  ζαρ καηάγεζηε από ηο Ν. Σούλι 

 

 Ο πξνπάππνο κνπ ήηαλ μέλνο, ν Εάραξεο Καγθαιήο. Ήξζε από ην Μειέληθν 

θαηά ην 1800 κεηά ην Ρσζζνηνπξθηθό πόιεκν. Ο Ρσζζνηνπξθηθόο πόιεκνο έγηλε ην 

1870 θαη κε ηελ αλαθήξπμε ηεο Μεγάιεο Μαθεδνλίαο (ζύκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ 

Αγ. ηεθάλνπ), ν Δκ. Παπάο, ν Βειίδεο, απηόο πνπ δίθαζε ηνλ Κνινθνηξώλε ζηελ 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, απηνί ήξζαλ καδί κε ηνλ πξνπάππν κνπ από πάλσ, ήξζαλ θαη 

άιινη. Καηέβεθαλ ζην ρσξηό Νηνβίζηα (ηόηε έηζη ιεγόηαλ ν Δκ. Παπάο)  θαη από εθεί 

ζπλεξγάζηεθε ν Εάραξεο Καγθαιήο κε ηνλ Δκ Παπά θαη από εθεί έθπγε θαη ήξζε ζην 

Ν. νύιη. ην Ν. νύιη όπσο βιέπνπκε δελ ήξζε σο έκπνξνο (ζα πνύκε πξώηα ηη 

γηλόηαλ ζην Μειέληθν). Απηνί ήηαλ θπγάδεο από ηα Πξηγθεπνλήζηα ηνπ Βνζπόξνπ 

θαη ήξζαλ πξνο ην Μειέληθν θαη εθεί ήηαλ ν κεγαιύηεξνο εκπνξηθόο θόκβνο γηα όιε 

ηελ Δπξώπε κέρξη ηε Ρσζία. Απηνί εκπνξεύνληαλ θξαζηά θαη βακβάθηα. Αθνύ ήξζε 

εδώ, ζηελ αξρή θαη κεηά ήηαλ θηελνηξόθνο, όπσο θαίλεηαη θαη από ηηο νλνκαζίεο ζηα 

θηήκαηα.      

 Δίρε κηα ηνπνζεζία αγνξάζεη από ηνπο Σνύξθνπο ζην δξόκν Ν. νύιη - 

Νενρώξη 25 ζηξέκκαηα, πνπ νλνκάδεηαη Μάλδξα. Δθεί είρε ηε κάληξα ηνπ 2-3 κήλεο . 

Μεηά ηα αλέβαδε ηα δώα ηνπ ζην βνπλό, εθεί πνπ νλνκάδεηαη Πάλσ Πεγάδη. ηέθεηαη 

αθόκα ν πεξίγπξνο ηεο κάληξαο. Οη θάηνηθνη ηεο Οηλνύζαο ην νλνκάδνπλ Γθξέθν 

Μάληξα, ελώ εκείο ην μέξνπκε Εάραξε Μάληξα.  

 

 

Ποια ήηαν η οικογένεια πος δημιούπγηζε ο Ζάσαπηρ Καγκαλήρ 

 

 Ζ πξώηε θόξε ηνπ ήηαλ ε Βαζηιηθή από ηελ πξώηε γπλαίθα ηνπ. Σελ 

πάληξεςε ζηε Νηνβίζηα θαη άθεζε νξθαλά δπν παηδηά ηνλ Κσλ/λν θαη ηελ Άλλα πνπ 

πήξε ηνλ Γεκεηδίθα. Καη νη δπν είλαη θάηνηθνη ζην Μπαηδηαλάδηθν. Απηά ηα παηδηά, 

επεηδή νξθάλεςαλ από κάλα θαη παηέξα  είραλ αξξσζηήζεη από ςώξα.  

 Ο ηξίηνο γηνο ηνπ ν Γηώξγνο Εάραξεο πνπ παληξεύηεθε θαη απηόο από ηε 

Νηνβίζηα από ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Απνζηόιε Εηάθα ηελ Βαζηιηθή, πήγε κηα κέξα λα 

δεη ηα πεζεξηθά ηνπ. Ήηαλ λα δεη θαη ηα αλίςηα ηνπ ηνλ Κσλ/λν θαη ηελ Άλλα. Δθεί 

ζπδήηεζαλ κε ην ζπκπέζεξν, ηνλ παππνύ ησλ παηδηώλ, θαη δήηεζε ηα αλίςηα ηνπ λα 

ηα πάξεη ζην Ν. νύιη. Ο ζπκπέζεξνο ηα έδσζε πξόζπκα κηα θαη ήηαλ νξθαλά. Σα 

πήξε, ηα γηάηξεςε θαη ηα λνηθνθύξεςε. 

 Από ηε Βαζηιηθή ήηαλ αθόκε έλαο γηνο, ν Μήηξεο, ηνλ νπνίν πήξε καδί ηνπ 

όηαλ ήξζε εδώ ζην Ν. νύιη. 

 Από ηε δεύηεξε γπλαίθα ηνπ είρε ηνλ Αζαλάζην Γξακκέλν θαη ηε Γιπθεξία 

Παπαζενδώξνπ. Πέζαλε θαη ε δεύηεξε γπλαίθα ηνπ. Σν όλνκά ηεο δελ ην μέξσ. 

Γλσξίδσ ην όλνκα ηεο ηξίηεο, πνπ ιεγόηαλ Φσηεηλή. Μ’ απηή έθαλε ην Γηώξγν 

Εάραξε, ηε Μάξζα θαη ηελ Παζράισ. Απηέο όηαλ ηνλ ζθόησζαλ ηνλ παηέξα ηνπο 

ήηαλ ειεύζεξεο αθόκα θαη ηηο πάληξεςε ν αδειθόο ηνπο ν Γηώξγνο Εάραξεο ζηηο 

έξξεο. Μία ηελ έδσζε ζην Μεξηδεκέθε θαη ηελ άιιε ζηνλ Καθηαηδή.  Σα κηθξά 

νλόκαηα δελ ηα μέξσ. Καη ηελ πεξηνπζία πνπ ηηο έδσζε ήηαλ ηνπ παηέξα ηνπο, 

ρσξάθηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ θάκπν ηνπ Ν. νπιίνπ θαη ζε θαιέο ηνπνζεζίεο, 

Μπαρηηάζδεο, Γισζζίδηα, σιελάξη. Δθεί ηηο έδσζε ρσξάθηα, ηα νπνία ηα πνύιεζαλ 

κεηά θαη ηα αγόξαζαλ νη δπν αλεςηέο ε Απνζηνιίλα, ζύδπγνο ηνπ Γ. Κπξηαθόπνπινπ 

θαη Παλαγή Ληάιηνπ. Σν επίζεην ηνπ άλδξα ηεο ήηαλ Ληάιηνο από ην Άγην πλεύκα, 

ύζηεξα νλνκάζηεθε Νηδάκεο.  Μεηά ζα πσ γηαηί νλνκάζηεθε Νηδάκεο, έρεη θάπνηα 

ηζηνξία. 



Ο κεγαιύηεξνο γακπξόο, ν Αλαζηάζηνο Γθξέθαο,  πήξε ηελ πξώηε θόξε ηνπ Νηδάκε, 

ηελ Δπαγγειία. Πέζαλε θη απηή  πνιύ λσξίο θαη άθεζε ζηνλ άλδξα ηεο δπν παηδηά, ην 

Γηώξγν Εαραξόπνπιν πνπ κεηά νλνκάζηεθε Γησξγνύζεο θαη ηελ Αηθαηεξίλε, πνπ 

πήξε ην Γηώξγν ηνλ Σζηκπίζε.  

Από ην 1848 θαη κεηά, πνπ έγηλε ε θαηάζρεζε ηνπ θηήκαηνο ηνπ Γηώξγνπ 

Εάραξε, ν ηξίηνο γηνο ηνπ είρε πησρεύζεη. Αιιά ζε κεξηθά ρξόληα κεηά ην 1848 ην 

δεκόζην έβγαιε ζε πώιεζε απηά ηα ρσξάθηα θαη έλαο θίινο ηνπ Γξακκέλνπ 

εηδνπνίεζε ην Γηώξγν Εάραξε λα  πάεη ζηελ πόιε γηα λα ηνπ αλαθνηλώζεη όηη 

πνπιηνύληαη ηνπ παηέξα ηνπ ηα ρσξάθηα. Σόηε ν Γηώξγνο Εάραξεο ηνπ είπε «κε ηη λα 

ηα πάξσ. Με έλα γατδνπξάθη έκεηλα κόλν». Καη απηόο ηνλ βνήζεζε θαη ηνπ έδσζε 

δαλεηθά ρξήκαηα. Έηζη ηα αγόξαζε  θαη από εθεί μεθίλεζε θαη κε ηελ επθαηξία πνπ 

έγηλε ε επαλάζηαζε ζηελ Ακεξηθή, ηα βακβάθηα πήξαλ ηελ αλεθόξα. Καη όπσο 

βιέπνπκε ηα ζπκβόιαηα ηα ηνπξθηθά, από ην 1856-57 κέρξη ην 1868 έρεη αγνξάζεη 

300 ζηξέκκαηα, ηα νπνία ηα δνπιεύνπκε εκείο νη θιεξνλόκνη. Σα πεληαζέγγνλα 

θηάζακε ηώξα. Καη ζηε γηαγηά κνπ ηελ Απνζηνιίλα έδσζε 100 ζηξέκκαηα, ζηνπο 

άιινπο έδσζε από 90 ζηξέκκαηα θαη ηα 20 ζηξέκκαηα ηα είρε κεηαπσιήζεη, γηαηί δελ 

ηνπ επδνθηκνύζαλ.  

Ο Γηώξγνο Εάραξεο πέζαλε ην 1910.  Ο παππνύο κνπ ν Γηώξγνο 

Κπξηαθόπνπινο, σο ηξίηνο γακπξόο θαη  πην κηθξόο, γεξνθόκεζε ηνλ πεζεξό ηνπ θαη 

έπξεπε, ζύκθσλα κε ην έζηκν πνπ είραλ ηόηε, λα πάξεη  ην επίζεην ηνπ πεζεξνύ ηνπ, 

δειαδή λα νλνκάδεηαη όρη Εάραξεο  αιιά Νηδάκεο. Νηδάκεο ηη ζα πεη; Θα πεη 

κεγάινο. Απηή ηελ νλνκαζία ηελ έδσζαλ νη ίδηνη νη ρσξηαλνί, γηαηί εθόζνλ αγόξαζε 

ηόζα θηήκαηα έγηλε ν πξώηνο κέζα ζην ρσξηό θαη ηνλ έιεγαλ Μεγάιν, αιιά ε ιέμε 

Νηδάκεο εξκελεύεηαη θαη σο ζηξαηηώηεο. Σν όλνκα όκσο Νηδάκεο δελ άθεζε ηνλ 

παππνύ κνπ λα ην πάξεη ν αδειθόο ηνπ ν Αζαλάζηνο Κπξηαθόπνπινο γηα λα κε ραζεί 

ην Κπξηαθόπνπινο, γηαηί ν Αζαλάζηνο ήηαλ ππνρξεσκέλνο ζηνλ αδειθό ηνπ ην 

Γηώξγν γηαηί ηνλ βνήζεζε θαη ηνλ ζπνύδαζε ν παηέξαο ηνπ ν Κπξηάθνο. Ο Κπξηάθνο 

ήηαλ πάκθησρνο θαη ζηα πξώηα ηνπ ρξόληα πνπ λνηθνθύξεςε δελ κπόξεζε λα 

δεκηνπξγήζεη πεξηνπζία θαη κεηά δεκηνύξγεζε πεξηνπζία, όηαλ κεγάισζαλ ηα παηδηά 

ηνπ θαη γη’ απηό ηνλ πξνζηάηεπε ν αδειθόο ηνπ ν Γ. Κπξηαθόπνπινο. 

Σόηε όινη γξάθνληαλ Κπξηαθόπνπινη. Όηαλ βγήθε δάζθαινο όκσο θαη άξρηζε 

λα νλεηξεύεηαη λα πνιηηεπηεί, ήζειε λα έρεη θάπνηνλ πίζσ ηνπ γηα λα δείρλεη πνηαλνύ 

αδειθόο είλαη θαη έηζη ηνλ παππνύ κνπ ηνλ Γ. Κπξηαθόπνπιν δελ ηνλ άθεζε λα πάξεη 

ην επίζεην ηνπ πεζεξνύ ηνπ. Έκεηλε Κπξηαθόπνπινο θαη ην επίζεην Νηδάκεο ην πήξε 

ν Αληώλεο Ληάθαο. Σν επίζεην Ληάθαο ήηαλ θάπσο πξνζβιεηηθό θαη έηζη ην άθεζαλ 

ζ’ απηόλ ην όλνκα.   

Μέρξη εδώ ηειεηώλεη ην Εάραξεο Καγθαιήο. 

Ο παππνύο κνπ ν Γ. Κπξηαθόπνπινο έθαλε αξθεηά παηδηά, δελ κνπ είπαλ πόζα 

παηδηά έθαλε. Θα πσ απηά πνπ γλώξηζα θαη εγώ κεγάινο.  

Πξώηε είλαη ε Φσηεηλή, πνπ παληξεύηεθε ην Γεκήηξε ην Θενραξίδε. 

Γεύηεξνο είλαη ν παηέξαο κνπ ν Θενιόγεο Κπξηαθόπνπινο. 

Σξίηε είλαη ε Δπαγγειία, ε νπνία παληξεύηεθε κεηά ην 1922 θαη πήξε ην 

γηαηξό ην Νηθνιαΐδε, ν νπνίνο ήηαλ πξόζθπγαο από ηελ Πξνύζα. Απηόο ζπνύδαζε 

ζην Ακεξηθάληθν Κνιέγην ζηελ Σξαπεδνύληα. Ο παππνύο κνπ έδσζε ζ΄ απηόλ ζαλ 

πξνίθα 1000 ιίξεο. 

 

Έσοςμε ακούζει όηι οι ππόγονοί ζαρ είσαν ιδιαίηεπη ζσέζη με ηην εκκληζία. Πόηε 

κηίζηηκε η κενηπική εκκληζία ηος σωπιού και πώρ δημιοςπγήθηκε  αςηή η ζσέζη 

με ηην εκκληζία; 

 



 Καηά ην 1835 ην ρσξηό δελ είρε εθθιεζία, γηαηί είρε θαηαζηξαθεί. Οη 

θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ απνθάζηζαλ λα θηίζνπλ ηελ γθξεκηζκέλε εθθιεζία, πνπ ζήκεξα 

είλαη ε θεληξηθή εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ, ε Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ.  Αιιά βάζεη ηνπ 

Σνπξθηθνύ θαζεζηώηνο έπξεπε λα πάξνπλ άδεηα από ηελ Τςειή Πύιε, δειαδή ηελ 

Σνπξθηθή θπβέξλεζε. Πήγε ηόηε ν Εάραξεο Καγθαιήο ζηε Θεζ/λίθε ζηνλ θαηαθηεηή 

ηεο Θεζ/λίθεο, ην Μνπξάη Β΄ θαη εηζεγήζεθε θαη ηνπ έδσζαλ έλα ραξηί, ην νπνίν 

νλόκαδαλ Φηξκάλη θαη βξίζθεηαη θαη ζήκεξα κέζα ζηελ εθθιεζία κπαίλνληαο δεμηά, 

ην νπνίν εξκελεύηεθε ην 1950 ζηα ειιεληθά. Δθεί, όπσο γξάθεη ην Φηξκάλη, έπξεπε 

λα θηηζηεί ε εθθιεζία αιιά κε ρξήκαηα κόλν ηνπ ηακείνπ ηεο εθθιεζίαο. Σν ηακείν 

δελ είρε πνιιά ρξήκαηα θαη ηόηε ν Εάραξεο Καγθαιήο έδσζε ρξήκαηα ζην ηακείν γηα 

λα θαίλνληαη όηη είλαη ηεο εθθιεζίαο ρξήκαηα γηα λα αξρίζνπλ λα θηίδνπλ ηελ 

εθθιεζία.  Αιιά ηα ρξήκαηα δελ έθηαζαλ θαη μαλαζπγθεληξώζεθαλ νη θάηνηθνη ηνπ 

ρσξηνύ ηόηε θαη  απνθάζηζαλ λα κε αθήζνπλ λα θιαδέςνπλ ηα ακπέιηα ησλ 

εξξαίσλ πνπ  βξίζθνληαλ ζηνλ θάκπν ηνπ ρσξηνύ. Έηζη εηδνπνίεζαλ ηνπο επηζηάηεο 

εδώ λα κε βάινπλ εξγάηεο λα ηα θιαδέςνπλ, πξηλ λα έξζνπλ ηα  ίδηα ηα αθεληηθά. 

Ήξζαλ νη εξξαίνη θαη δήηεζαλ ην ιόγν, γηαηί δελ πξέπεη λα θιαδέςνπλ ηα ακπέιηα 

νη επηζηάηεο. Σόηε νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ ηνύο είπαλ όηη άξρηζαλ λα θηίδνπλ ηελ 

εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ αιιά δελ ηνπο έθηαλαλ ηα ρξήκαηα. Βάζεη όκσο ηε νπιηαληθή 

δηαηαγή δελ κπνξνύζαλ λα θάλνπλ έξαλν θαη όηη πήξαλ ηελ απόθαζε λα 

θνξνινγήζνπλ ηα ακπέιηα ρσξίο λα γίλεη απηό αληηιεπηό από ηελ Σνπξθηθή 

Κπβέξλεζε. Μάιηζηα όξηζαλ ν θόξνο λα είλαη 4 γξόζηα ην ζηξέκκα. Οξηζκέλνη από 

απηνύο είπαλ λα κελ είλαη 4 γξόζηα  ην ζηξέκκα αιιά λα δώζεη όζα ζέιεη ν θαζέλαο. 

Έθηαζαλ κέρξη θαη 40 γξόζηα.  Θα πεη θαλείο όηη απηνί πνπ έδσζαλ ηα 40 γξόζηα 

είραλ θαη πνιιά ζηξέκκαηα. Έηζη ελίζρπζαλ ην ηακείν ηεο εθθιεζίαο θαη έγηλε ε 

πεξάησζε ηεο εθθιεζίαο ην 1836. Σα εγθαίληα κάιηζηα έγηλαλ 10 Μαΐνπ ηνπ 1836.  

Δγώ πνπ γελλήζεθα ην 1921 κηθξό κε πήξε ν παππνύο κνπ ζηελ εθθιεζία, δελ 

ζπκάκαη πόζσλ ρξνλώλ ήκνπλ, θαη ζπκάκαη ηελ εθθιεζία κέρξη πνύ ήηαλ θηηζκέλε. 

Σν θακπαλαξηό ην είρε πάλσ από ηελ είζνδν. Σν 1928-30 έγηλε ε επέθηαζε πνπ είλαη 

από εθεί από ηελ ηεηξάγσλε θνιόλα θαη πξνο δπζκάο. Έγηλε θαη ν λάξζεθαο από έμσ, 

έγηλε θαη ην θακπαλαξηό, έηζη όπσο είλαη ζήκεξα δειαδή. Σώξα ηελ εθθιεζία θαη ην 

λάξζεθα πνηνο εξγνιάβνο ηα έθηηζε δελ ην μέξσ, αιιά έηπρε λα γλσξίζσ ηηο αλεςηέο 

ηνπ εξγνιάβνπ πνπ έθηηζε ην θακπαλαξηό θαη πνπ ιεγόηαλ Παγώλεο. Απηέο κνπ 

είπαλ όηη ν ζείνο ηνπο, δει. ν Παγώλεο, έθηηζε ην θακπαλαξηό. Σν 1930 πξέπεη λα 

θηίζηεθε.  

 

 

Ποιο ήηαν ηο ηέλορ ηος πποπάππος ζαρ  
 

 Σν 1839 ε Σνπξθηθή θπβέξλεζε ςήθηζε έλα λόκν γηα λα κπνξεί λα θνξνινγεί 

κε επθνιία ηνπο ρξηζηηαλνύο, λα δεκηνπξγεζνύλ ηα βηιαέηηα. Σόηε ήξζε έλα θηξκάλη 

ζην Εάραξε Καγθαιή ην 1848 ην ρεηκώλα λα γίλεη (όπσο άθνπζα από ηε γηαγηά κνπ 

θαη ηνλ παηέξα κνπ) Βηιαέη Κνηδάκπαζεο, δειαδή πξόεδξνο ζηα βηιαέηηα. Σόηε 

κεξηθνί από ην ρσξηό πνπ ηνλ δήιεπαλ, ζεώξεζαλ όηη ηνπο δίλνληαλ ε επθαηξία λα 

ηνλ ιεζηέςνπλ. Καη έηζη ζηηο 25 Μαξηίνπ ηνπ 1848 πήγαλ ζπίηη ηνπ θαη ηνλ 

απεηινύζαλ όηη ζα ηνλ ζθνηώζνπλ, αλ δελ ηνπο έδηλε ρξήκαηα.  Απηόο ηνπο είπε όηη 

δελ έρεη ρξήκαηα θαη γηα λα ηνλ ηξνκνθξαηήζνπλ ηνλ ππξνβόιεζαλ, όρη γηα λα ηνλ 

ζθνηώζνπλ αιιά θαηά ιάζνο ν ππξνβνιηζκόο ήηαλ ζαλάζηκνο. πλάκα ν δεύηεξνο 

γηνο ηνπ ν Γξακκέλνο Εάραξεο εθείλε ηε ζηηγκή θξαηνύζε ηζίπνπξν θαη ρύζεθε πάλσ 

ηνπ θαη πήξε θσηηά θαη θάεθε ε πιάηε ηνπ. Μάιηζηα ηνπ έθαλαλ επέκβαζε θαη ηνπ 

πέξαζαλ πιάηε από ζθύιν θαη έηζη έδεζε.  Πόηε πέζαλε δελ μέξσ.  



Σόηε ηνλ πήξαλ ην Εάραξε Καγθαιή ηξαπκαηηζκέλν  καδί θαη ηνλ ηειεπηαίν ην γην 

ηνπ ην Γηώξγν θαη ηνπο πήγαλ ζην Βηδλίθν (Άγην Πλεύκα). Ο Εάραξεο Καγθαιήο δελ 

άληεμε θαη μεςύρεζε ζηελ ηνπνζεζία ηαπξόο θαη ηνλ άθεζαλ εθεί. Σν γην ηνπ ηνλ 

άθεζαλ θαη απηόλ ειεύζεξν.  

Ο Γηώξγνο Εάραξεο γύξηζε ην βξάδπ θαη πήγε θαη θνηκήζεθε ζηνλ αρπξώλα γηα λα 

κε ηξνκνθξαηήζεη ηηο γπλαίθεο πνπ ήηαλ κνλαρέο. Σν πξσί πήγε ζην ζπίηη, ηνύο ηα 

δηεγήζεθε όια θαη πήγαλ θαη πήξαλ ηνλ παηέξα ηνπ πάλσ από ην ηαπξό λεθξό.  

Αθνύ είρε ηε δεθάηε ν Εάραξεο Καγθαιήο, δελ είρε μνθιήζεη όκσο ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπ πξνο ην δεκόζην, θαη ην δεκόζην ηνπ έθαλε θαηάζρεζε ην κεγάιν ηεκάρην θάησ 

ζηε Μάληξα ηα 25 ζηξέκκαηα.  Δίρε θαη άιια ρσξάθηα αγνξαζκέλα αιιά ήηαλ 

κεκνλσκέλα θαη δελ ηα πήξαλ. ην ύςσκα Πξνθήηεο Ζιίαο όιε ζρεδόλ ε θνξπθή 

θαη ε Γπηηθή πιεπξά ήηαλ δηθό ηνπ θηήκα. Σν είρε αγνξάζεη θαη ην είρε θάλεη 

ακπέιηα. ήκεξα ππάξρνπλ θιεξνλόκνη θαη πεληαζέγγνλα αθόκε. (Σέηνηνη είλαη 

απηνί πνπ θέξνληαη κε ηα επίζεηα: Νηδάκεο, Κπξηαθόπνπινο, Μαλαδήο, Νάλνο, 

Ρεζίηεο, Παπαζενδώξνπ). 

 

 

Αναμείσθηκαν μέλη ηηρ οικογένειάρ ζαρ ή ζςγσωπιανοί μαρ και γενικά ηα 

Νηαπνακοσώπια ζηο Μακεδονικό Αγώνα 

 

Όηαλ θεξύρηεθε ν καθεδνληθόο Αγώλαο, ηόηε δηνηθνύζε ε εθθιεζία, θαη κε 

ηελ εθθιεζία είρε παξηίδεο αθόκα ν Εάραξεο Καγθαιήο θαη κεηά ην ζάλαηό ηνπ 

κπήθε ζηε ζέζε ηνπ ν Γ. Εάραξεο θαη κεηά ην Γ. Εάραξε αλέιαβε ν παππνύο κνπ ν 

Γεώξγηνο Κπξηαθόπνπινο. Όπσο έρσ αθνύζεη, θαη επί Σνπξθνθξαηίαο αθόκα αιιά 

θαη κεηά κέρξη ην 1923, ν Γεζπόηεο ζ’ εθείλε ηελ πεξίνδν εξρόηαλ από βξαδύο ζην 

ρσξηό γηα λα ιεηηνπξγήζεη ηελ επνκέλε ζηελ εθθιεζία θαη δηαλπθηέξεπε ζην ρσξηό. 

Όπνηνο θη αλ ήηαλ επίηξνπνο, ν Γεζπόηεο έπξεπε λα δηαλπθηεξεύζεη ζην ζπίηη ηνπ 

Γεσξγίνπ Εάραξε, ην νπνίν είλαη θηηζκέλν από ην 1862. Καη έηζη ε εθθιεζία 

ζπλδεόηαλ κε απηνύο πνπ ζαο είπα. Καη όηαλ μεθίλεζε ν Μαθεδνληθόο Αγώλαο,  

δνύζε αθόκα ν Γ. Εάραξεο θαη ηνπ εηζεγήζεθε ε εθθιεζία λα νξγαλώζνπλ ην 

Μαθεδνληθό Αγώλα κε πξνζηάηε ηνπ ρσξηνύ εδώ ην Γ. Εάραξε, ζπλάκα θαη ην 

γακπξό ηνπ Γεώξγην Κπξηαθόπνπιν. Ο Γεζπόηεο ήηαλ ππνρξεσκέλνο, θη έηζη ήηαλ 

θαη ην ζσζηό, λα ζπλδέεηαη θαη κε ην ειιεληθό πξνμελείν. Όηαλ άξρηζε ν εθνδηαζκόο 

θαη άξρηζαλ  λα θέξλνπλ όπια γηα ην Μαθεδνληθό Αγώλα, ν Γ. Εάραξεο εηζεγήζεθε 

ζην Γεζπόηε, ζην Ν. νύιη ηα όπια πνπ ζα εξρόηαλ, λα είλαη απηά πνπ ηα έιεγαλ 

καξηίληα, ηα νπνία ην ειιεληθό θξάηνο, επεηδή ήηαλ θησρό, δελ κπνξνύζε λα ηα θάλεη 

δώξν εδώ. Σα έζηειλαλ από θάησ θη απηνί πνπ ηα πήξαλ ηα πιήξσζαλ κία ιίξα ην 

έλα. 

Απηά πνπ ζα πσ παξαθάησ, ηα έρσ αθνύζεη θαη ηειεπηαία από ηε κάλα κνπ. 

Σα όπια ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα εξρόηαλ κέζνπ ζάιαζζαο ζηνλ Αρηλό θαη από εθεί 

κε βάξθεο εξρόηαλ ζην Πεζειηλό. Από ην Πεζειηλό πήγαηλαλ ζηελ Σνύκπα, ζην 

Μνλαζηήξη ηεο Αγίαο Σξηάδαο θαη από εθεί πήγαηλαλ ζην Πξνμελείν. Από ην 

Πξνμελείν δηαλέκνληαλ ζηα δηάθνξα ρσξηά. 

Γηα ην Ν. νύιη όκσο, ην ηόηε νπκπάζθηντ, ηα όπια δελ πήγαηλαλ ζηελ 

Σνύκπα αιιά θαηεπζείαλ από ηνλ Αρηλό εξρόηαλ ζην νπκπάζθηντ. Καη ηα πξώηα 

όπια πνπ ήξζαλ θαη ηα ηειεπηαία ήηαλ ηέζζεξα θνξηώκαηα. Ήηαλ πεξίπνπ 70-80 

όπια. 

 Σώξα λα πνύκε ην δξνκνιόγην πώο εξρόηαλ. Από ηνλ Αρηλό πεξλνύζαλ πάλσ 

από ην ζηαζκό ηνπ Υξπζνύ θαη ηα ζπλόδεπαλ κέρξη ηελ ηνπνζεζία θάησ πνπ ιέγεηαη 

Γηαβνιόκνο. Από εθεί αλέβαηλαλ πξνο ηελ ηνπνζεζία πνπ ιέγεηαη Καιληηξίκηα. Δθεί 



ππήξραλ θάπνηα θηίζκαηα ηνπ Μνλαζηεξηνύ, ηεο Μνλήο ηνπ Αγίνπ Πξνδξόκνπ θαη 

από εθεί ηα έθεξλαλ ζην ρσξηό. ην ρσξηό πνπ ηα έθεξλαλ εδώ ζην νπκπάζθηντ, ηα 

έπαηξλε ν κπάξκπα Γηώξγεο καδί κε ηνλ αλεςηό ηνπ Κσλζηαληίλν Κσλζηαληηλίδε, 

αλεςηό ηεο γπλαίθαο ηνπ βέβαηα ηεο Απνζηνιίλαο. Δίραλ θάλεη απνζήθεο ππόγεηεο. Ζ 

απνζήθε πνπ έγηλε ζην ζπίηη ηνπ κπάξκπα Γηώξγε, πνπ θάζνκαη εγώ ζήκεξα, 

ζηέθεηαη, ελώ ηνπ Κσλζηαληηλίδε, ξώηεζα ηελ ηεηξαζέγγνλε λύθε ηνπ, πνπ είλαη ηνπ 

Μαλαδή  γπλαίθα θαη κνπ είπε όηη ηελ έθιεηζαλ κε ηηο επηζθεπέο πνπ έθαλαλ. Σε 

γέκηζαλ ρώκαηα. 

Ζ απνζήθε ηνπ Κσλζηαληηλίδε ήηαλ θάησ από ην θνύξλν. Με ην ρνπξηέη πνπ 

έγηλε ην 1908 πξνδόζεθαλ νη απνζήθεο όιεο. Γηαηί εδώ κε ην επεηζόδην πνπ έγηλε ζην 

ηξαηή ην Μαθεδνλνκάρν ζηελ ηνπνζεζία σιελάξη Μνπζηαθνύδα, (Σνύξθνο είλαη 

απηόο πνπ ην έθηηζε) θαη κεηά ηνπο θπλήγεζαλ, πνπ ρηύπεζαλ νη Σνύξθνη 

Νηξαλνπβνύο εθεί πέξα, όπσο έιεγε ε κάλα κνπ, πξηλ γίλεη ε κάρε απηή, ήηαλ ν 

ηξαηήο κέζα ζην ρσξηό θαη ήηαλ ζην Γηώξγε ηνπ Εάραξε ην ζπίηη. Γηαηί ήηαλ εθεί; 

Ήηαλ εθεί γηα λα κεηακθηεζηνύλ, λα κε δείρλνπλ όηη είλαη αληάξηεο. Ο ηξαηήο ήηαλ 

πνιύ ςειόο θαη δελ ηνπ ηαίξηαδαλ άιια ξνύρα εθηόο ηνπ Γ. Εάραξε, πνπ θη απηόο δελ 

ήηαλ ηόζν ςειόο ζαλ ην ηξαηή αιιά ηνλ πιεζίαδε ιίγν ζην κπόη. Ο ηξαηήο ήηαλ 

γύξσ ζηα δύν κέηξα, ελώ ν Γ. Εάραξεο γύξσ ζην 1,85, αιιά ζηξαβά θνπηζά ληύζεθε 

κε ηα ξνύρα ηνπ Γ. Εάραξε. Καη καδί κε άιινπο δύν, (ηνπο είδε ε κάλα κνπ πνπ ήηαλ 

θνξηηζόπνπιν ηόηε) καδί κε ηνλ κπακπά ηεο έπαηξλε άρπξν από ηνλ αρπξώλα, εθεί 

πνπ είλαη ηνπ Κύξθνπ ηα αιώληα πνπ ιέλε. Ο Κύξθνο είλαη απόγνλνο ηνπ Φαζνύια. 

Πέξαζαλ από εθεί, αλέβεθαλ επάλσ, έζηεζαλ ελέδξα ζηνπ Μνπζηαθνύδα ην 

σιελάξη (ηηο βξύζεο ηόηε ηηο νλόκαδαλ ζσιελάξηα). Γελ ηνπο άθεζαλ ηνπο 

Νηξαλνπβνύο λα κπνπλ κέζα ζην ξέκα θαη λα πεξάζνπλ. Σνπο ρηύπεζαλ κόιηο 

άξρηζαλ λα κπαίλνπλ κέζα (πνπ ήηαλ ζθάικα). θαη γηαηί ήηαλ ζθάικα; Γηαηί νη 

ηειεπηαίνη άθεζαλ ηα δώα ηνπο θαη γύξηζαλ πξνο ηα έξξαο λα ηξέρνπλ, νπόηε 

αθνύζηεθαλ ππξνβνιηζκνί θαη βγήθε ε Υσξνθπιαθή πξνο ηα έμσ λα δεη ηη γίλεηαη. 

Αληάκσζαλ ηνπο Νηξαλνπβνύο, ηνπο είπαλ νη Νηξαλνπβνί ηη θαη πώο έγηλε, 

ηνπο είπαλ ηελ θαηεύζπλζε πνπ πήξαλ γηα ηνλ Πξνθήηε Ζιία ηνπ ρσξηνύ καο.  

Καη εθεί αλέβεθαλ νη Μαθεδνλνκάρνη: ν ηώζνο, ν Γηώξγεο Μπεληνύιεο, ν 

Βαζίιεηνο Σδίληδηνο. Ο Γνληάθεο δελ ήηαλ εθείλεο ηηο ώξεο ζην ρσξηό. Ήηαλ αθόκε 

ζηελ πόιε ησλ εξξώλ. Οη δηθνί καο νη Μαθεδνλνκάρνη ηνλ πίεδαλ ην ηξαηή λα 

θύγεη, εθόζνλ είδαλ όηη εξρόηαλ ην ηνπξθηθό ηππηθό από θάησ. Αιιά απηόο όηαλ 

ζθόησλε άλζξσπν, ζόισλαλ ηα κάηηα ηνπ θαη δε κπνξνύζε λα ηξέμεη αιιά ζην ηέινο 

αλαγθάζηεθε. Κξέκαζαλ ηηο θάπεο ηνπο ζηα πνπξλάξηα θαη από εθεί έθπγαλ γηα ην 

Υξπζό. Δθεί ζην Ενπιί (Υξπζό) ηνπο πξόιαβε ην ηππηθό θαη ρηύπεζαλ έλαλ αληάξηε 

πνπ θαηαγόηαλ από ην Πεζειηλό, νλνκαδόκελν Νίθν. Καη ηνλ ρηύπεζαλ ζαλάζηκα, 

θαη όπσο ιέεη ην ηξαγνύδη, δελ ην μέξσ όιν αιιά ιίγν, «Πάρηε ηο κεθάλι μοσ, γιαηί 

δεν μπορώ να περπαηήζω  πλέον, για να μη ηο πάροσν ηα ζκσλιά (οι Τούρκοι)». 

Σνλ έιεγαλ νη άιινη αληάξηεο «γθατξέ, Νίθν, λα θηάζνπκε λα κπνύκε ζηελ 

Σηπνιηάλε, ην Υξπζό». Μέρξη ηηο αρπξώλεο απέμσ άληεμε θαη εθεί μεςύρεζε. Σνλ 

πήξαλ θαη ηνλ ζάςαλ. Μπήθαλ κέζα ζην ρσξηό λα θξπθηνύλε εθεί πέξα. Δθεί βέβαηα 

κεηακθηέζηεθαλ.  

Πεξηθύθισζαλ νη Σνύξθνη ην ρσξηό, κπήθαλ κέζα. πγθέληξσζαλ όινπο ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ Υξπζνύ, καδί θαη ην ηξαηή. Ήηαλ κεηακθηεζκέλνο κε πινύζηα ξνύρα 

θαη έβγαιαλ νκάδεο λα θάλνπλ έξεπλα κέζα ζην ρσξηό. 

Καη ν ηξαηήο πήξε καδί ηνπ ηξεηο Σνύξθνπο ζηξαηηώηεο θαη πήγε λα θάλεη 

έξεπλα λα βξεη ην ηξαηή. Έθαλαλ έξεπλα νη Σνύξθνη θαη δελ βξήθαλ θαλέλαλ. 

Σειεπηαίνο ήξζε ν ηξαηήο θαη έλαο από ην Υξπζό γπξλάεη θαη ιέεη «άληε βξε, 

ηξαηή, εζέλα πεξηκέλνπκε». Σόηε νη Σνύξθνη ηνλ έπηαζαλ θαη ηνλ έδεζαλ 



πηζάγθσλα. Μεηά εθεί αλαγθάζηεθαλ θαη πξόδσζαλ θαη ηνπο άιινπο 

Μαθεδνλνκάρνπο πνύ ήηαλ θαη ηνπο έπηαζαλ θαη ηνπο πήγαλ ζηα έξξαο. 

Γηθάζηεθαλ. Σνπο έζηεηιαλ εμνξία ζηε Ρόδν. Απηά έγηλαλ ην 1907. Αθνύ ην 1908 

έγηλε ην Υνπξηέη, δόζεθε ακλεζηία θαη ειεπζεξώζεθαλ θαη απηνί από ηε Ρόδν θαη 

άθνπζα ηνλ παηέξα κνπ λα ιέεη όηη ήξζε ν ηξαηήο ζην ζπίηη λα δεη ηνλ κπάξκπα 

Γηώξγε ην Νηδάκε. Καη όηαλ αλέβεθε ηε ζθάια επάλσ, δίπια ζηελ θάκαξα πνπ 

θαζόηαλ ν Γ. Εάραξεο, νη πόξηεο έρνπλ θαηώθιηα από θάησ, αθόκε ζηέθνληαη, θαη 

αληί λα δξαζθειίζεη ην θαηώθιη, ην πάηεζε γηα λα πεξάζεη θαη θόληεςε λα ρηππήζεη 

ην θεθάιη ηνπ ζηελ νξνθή ηεο πόξηαο. Σόζν ςειόο ήηαλ. Έζθπςε θαη πέξαζε κέζα, 

αγθαιηάζηεθαλ κε ηνλ παππνύ ην Γ. Εάραξε, ην ιεγόκελν θαη Νηδάκε. Κάζηζαλ, 

είπαλ ηα δηθά ηνπο θαη κεηά έθπγε. 

Αθνύ πξνδόζεθαλ νη απνζήθεο βέβαηα ην 1908, από ηνλ Δκ. Παπά ήξζε ε 

είδεζε ζην ρσξηό καο όηη πξνδόζεθε ε απνζήθε καο. Σεο Πεληάπνιεο ε απνζήθε, 

ηνπ Αγ. Πλεύκαηνο, ηνπ Δκ. Παπά παξαδόζεθαλ κε ηα όπια ζηνπο Σνύξθνπο. Γπν 

απνζήθεο πνπ ήηαλ ζην νπκπάζθηντ, δελ παξαδόζεθαλ ζηνπο Σνύξθνπο, γηαηί ήξζε 

κηα θνπέια κε έλα αγόξη από ηνλ Δκ. Παπά, πνπ ε θνπέια ιεγόηαλ Μαγδαιελή 

Εηάθα, ήηαλ πξώηε μαδέιθε κε ηελ Απνζηνιίλα ηε γηαγηά κνπ, θαη ήηαλ πνιύ 

ζπκπαζήο. 

Ο παππνύο κνπ ζαλ γακπξόο ζηνλ Δκ. Παπά έηξεμε ζ’ απηά ηα δπν παηδηά, 

ζην θνξίηζη κε ην αγόξη, θαη απηά ηα δπν παηδηά εηδνπνίεζαλ ηνλ παππνύ κνπ ηη λα 

θάλεη. Πήγε ν παππνύο κνπ ζηελ εθθιεζία. ηνλ πεξίγπξν εθεί είρε θηίζκαηα πνπ ηα 

έιεγαλ θειηά. Δθεί έκεηλαλ δπν λέεο νηθνγέλεηεο Βιάρνη, πνπ είραλ θακηά εηθνζαξηά 

δώα. Πήγε, ηνπο  εηδνπνίεζε, ηνπο πήξε ζην ζπίηη, θόξησζαλ ηα όπια θαη ηα 

ππξνκαρηθά, θάπνπ 30 θνξηώκαηα πόζα ήηαλ, θαη ηα έβγαιαλ ζην βνπλό. Πήγαλ θαη 

ζηνπ Κσλζηαληηλίδε ηελ απνζήθε, ηα πήξαλ θαη εθείλα. ην ηειεπηαίν θόξησκα 

όκσο ηνπο πήξε ε ραξαπγή θαη δελ κπόξεζαλ λα ην πάλε ζην βνπλό θαη ην έθξπςαλ 

ζε κηα ζπειηά, δελ μέξσ αλ βξίζθεηαη αθόκα ζήκεξα, γηαηί ζην Β΄ Παγθόζκην 

Πόιεκν ηελ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα θαηαθύγην. Ζ ζπειηά απηή βξηζθόηαλ εθεί πνπ 

ζήκεξα βξίζθεηαη ην ζπίηη ηνπ πύξνπ ηνπ Μεζάηθνπ, εθεί αθξηβώο πνπ ζπλαληηέηαη 

ν δξόκνο πνπ αλεβαίλεη από ηελ εθθιεζία θαη ν άιινο από ην ξέκα ηεο Βξύζεο. Σα 

έθξπςαλ εθεί πέξα αιιά πξνδόζεθαλ. Καη αληί λα έξζνπλ νη Σνύξθνη λα ηα πάξνπλ, 

παξαδόζεθαλ ζηνπο Κνκηηαηδήδεο. Καη ήξζαλ κηα Κπξηαθή πξσί, ηα έβγαιαλ, ηα 

πήξαλ θαη δελ κπήθαλ κέζα ζην ρσξηό λα θάλνπλ ηίπνηα. 

Κπξηαθή πξσί γηλόηαλ ιεηηνπξγία ζηελ εθθιεζία. Έθηαζε ε είδεζε ζηελ 

εθθιεζία. Οη παπάδεο ζηακάηεζαλ ηε ιεηηνπξγία θαη άξρηζαλ λα θάλνπλ παξάθιεζε 

θαη κεηά ζπλέρηζαλ ηε ιεηηνπξγία. Απηά γηα ην Μαθεδνληθό Αγώλα. 

 

 

Τι ξέπεηε για ηοςρ Βαλκανικούρ πολέμοςρ και για ηην οπιζθοσώπηζη ηων 

Βοςλγάπων ζηα Νηαπνοκοσώπια; 

 

Σώξα από εθεί θαη πέξα έγηλε ε πλζήθε ησλ Βαιθαλίσλ. Έγηλε ν 

Βαιθαλνηνπξθηθόο πόιεκνο. Όια ηα θξάηε ζηα Βαιθάληα είραλ ζπκκαρήζεη θαη 

είπαλ κέρξη εθεί πνπ ζα θηάζεη ν ζηξαηόο θάζε θξάηνπο κέρξη εθεί ζα δηεθδηθήζνπλ 

ην έδαθνο ηεο Μαθεδνλίαο.  

Οη Βνύιγαξνη κε θάηη αςηκαρίεο πνπ έθαλαλ ζην κέησπν Γξάκαο – 

Νεπξνθνπίνπ εμαγόξαζαλ ηνπο Σνύξθνπο αμησκαηηθνύο θαη δελ έγηλε θακηά ζθιεξή 

κάρε. Καηέβεθαλ ακαρεηί ζρεδόλ ζηα έξξαο ζηηο 23-24 Οθησβξίνπ ηνπ 1912. 

Ζ δηαηαγή ε βνπιγαξηθή ήηαλ λα πξνρσξήζνπλ. Σνλ Άγην Γεκήηξε ηα 

μεκεξώκαηα είρε πηάζεη κηα θαηαξξαθηώδεο βξνρή, αιιά ε δηαηαγή ήηαλ λα θύγνπλ 



ηα ζηξαηεύκαηα από εδώ θαη λα πξνρσξήζνπλ πξνο ην Λαραλά, Κηιθίο θαη από εθεί 

ζηε Θεζ/λίθε. Φεύγνληαο από εδώ ηα παιηά γεθύξηα πνπ δελ θαίλνληαη ηώξα θάησ 

από ηελ Οηλνύζα, πνπ ήηαλ ζηελ Καζηξελόπνξηα πνπ ιεγόηαλ, πνπ πάεη ν δξόκνο γηα 

έξξαο θαη πεξλάεη από ηνπο Δπηακύινπο, είρε γθξεκηζηεί έλα κέξνο  θαη ην πεδηλό 

ππξνβνιηθό πήγε λα πεξάζεη θαη αλαγθάζηεθε λα πεξάζεη κέζα από ην λεξό θαη ηα 

θαλόληα ηα παξέζπξε ην πνηάκη. Καη έηζη ην πεδηλό ππξνβνιηθό ησλ Βνπιγάξσλ πνπ 

θαηέιαβε ηα έξξαο δελ έθηαζε πνηέ ζηε Θεζ/λίθε. Υεηκώλαο θαηξόο θαη νη 

Βνύιγαξνη δελ πξόιαβαλ λα κπνπλ ζηε Θεζ/λίθε θαη έκεηλαλ έμσ. Εήηεζαλ λα κπνπλ 

ηα ζηξαηεύκαηα κέζα  ζηε Θεζ/λίθε λα μερεηκσληάζνπλ. πλάκα ν Βεληδέινο θαη ε 

Κπβέξλεζή ηνπ δηέηαμε ηνλ ηόηε ζηξαηειάηε δηάδνρν Κσλ/λν πνπ πξνρσξνύζε πξνο 

ηα Γηάλλελα (αξαληάπνξν), ηνλ δηέηαμε λα αιιάμεη πνξεία θαη λα γπξίζεη πξνο ηε 

Θεζ/λίθε γηα λα κε πξνιάβνπλ νη Βνύιγαξνη λα κπνπλ κέζα ζηε Θεζ/λίθε. 

Με ηελ πιεκκύξα πνπ έγηλε από ηηο βξνρέο πιεκκύξηζε θαη ν Γαιιηθόο 

πνηακόο θαη δελ κπόξεζαλ λα πεξάζνπλ νη Βνύιγαξνη θαη νη Έιιελεο κε ηε κάρε ησλ 

Γηαλληηζώλ εθεί πέξα πξόιαβαλ θαη πξνζπέξαζαλ θαη πξνηνύ κπνπλ κέζα νη 

Έιιελεο, από βξαδύο αθόκα, είραλ γεκίζεη ηα ζπίηηα από ειιεληθέο ζεκαίεο. Βέβαηα 

νη Σνύξθνη απνθάζηζαλ λα ζπκκαρήζνπλ θαη ην πξσί κπήθε κέζα ν ειιεληθόο 

ζηξαηόο κε έλα απόζπαζκα ηππηθνύ θαη παξήιαζαλ, όπνπ ήηαλ νδεγόο κπξνζηά ν 

Γεώξγηνο ν Α΄.  Γηα λα κε έρνπλ δηθαηώκαηα νη Βνύιγαξνη ζθόησζαλ ην Γεώξγην, 

θάπνηνο αμησκαηηθόο νλνκαδόκελνο ρνηλάο ηνλ ππξνβόιεζε θαη ηνλ ζθόησζε θαη 

αλέιαβε κεηά ν δηάδνρνο. Σν 1913 ηελ άλνημε νη Βνύιγαξνη δεηνύζαλ κεξίδα από ηε 

Θεζ/λίθε. Γελ ζπκθσλνύζαλ. Κήξπμαλ ηνλ πόιεκν ηνλ Διιελνβνπιγαξηθό. Έγηλαλ 

νη κάρεο Κηιθίο – Λαραλά, νπηζζνρώξεζαλ από εθεί κέζα ζηνλ Ηνύλην.  

Σν Ν. νύιη (ην νπκπάζθηντ), αθνύ πήξαλ ηηο πιεξνθνξίεο από ηελ πόιε 

ησλ εξξώλ όηη νη Βνύιγαξνη νπηζζνρσξνύλ θαη έξρνληαη, καδεύηεθαλ θαη 

ζπλεδξίαζαλ νη πξνύρνληεο καδί κε ηνλ πξόεδξν, ηνλ ηόηε πξόεδξν, ζα ην ηνλίζσ 

απηό πνιύ θαιά, ην Γεώξγην Κσλζηαληηλίδε, ην γην ηνπ Κσλ/λνπ Κσλζηαληηλίδε, 

απηόο ήηαλ πξόεδξνο ηόηε, θαη ν παππνύο κνπ καδί αιιά θαη άιινη πξνύρνληεο, θαη 

καδί θαη ν δάζθαινο ν Κπξηαθόπνπινο, ν νπνίνο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1912 βξηζθόηαλ 

δάζθαινο ζην Καξαηδάθη (ζήκεξα νλνκάδεηαη Βακβαθηά). 

Μόιηο άξρηζαλ λα έξρνληαη νη Βνύιγαξνη, νπηζζνρώξεζαλ νη Σνύξθνη, θη 

απηόο δελ κπνξνύζε λα κείλεη ζην Καξαηδάθη, αιιά έπξεπε λα θύγεη λα θξπθηεί, γηαηί  

ζην Μαθδνληθό Αγώλα ηνλ θπλήγεζαλ νη Κνκηηαηδήδεο ζην ρσξηό Σζηηζηιίθσβν, 

όπνπ ήηαλ δάζθαινο εθεί θαη θόληεςε λα ηνλ θάςνπλ δσληαλό κέζα ζην ζρνιείν. 

 Αιιά ηόηε ζπλεξγαδόκελνο κε ηνπο Έιιελεο ηνπ ρσξηνύ, γηαηί ήηαλ νη 

Βνύιγαξνη κέζα, αιιά θαη ζε όπνην βνπιγαξόθσλν ρσξηό πήγαηλε, έδελε ηελ 

θακπάλα κε έλα ζρνηλί ζην παξάζπξν ηεο θάκαξάο ηνπ πιάη. Αθνύ νη Κνκηηαηδήδεο 

ηνλ πεξηθύθισζαλ θαη κάδεςαλ θξύγαλα γηα λα ηνλ βάινπλ θσηηά, ηξάβεμε ην ζρνηλί 

ηεο θακπάλαο, ρηύπεζε ε θακπάλα θαη βγήθαλ νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ θαη ηνλ 

γιίησζαλ. Απηά έγηλαλ ζην Σζηηζηιίθσβν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα. 

Σν Σζηηζηιίθσβν ζήκεξα ιέγεηαη Αλαγέλλεζε. Σν Καξαηδάθη είλαη ιίγν πην πέξα 

πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Ζξάθιεηαο. Να θύγεη από εθεί πέξα αιιά κε ηη κέζν λα θύγεη; 

Σόηε δελ είρε απηνθίλεηα. Να θύγεη πεδόο;  

 Βξέζεθε έλαο θίινο ησλ Κπξηαθνππνπιαίσλ όισλ,  νλνκαδόκελνο Ζιίαο, 

δσέκπνξαο, ην επίζεηό ηνπ δελ ην γλσξίδσ, αλ θαη ηνλ γλώξηζα ηνλ ίδην ην 1938, όηαλ 

έθεξε βόδηα ζηνλ παηέξα κνπ. Καη ν παππνύο κνπ βέβαηα δνύζε ηόηε πνπ ήηαλ θίινο. 

Σα έθεξε ζηνλ κπάξκπα-Γηώξγε. Ήηαλ θαιά ηα βόδηα θαη ηα ηνπ έθεξε. Σα πήξε ν 

παηέξαο κνπ, δειαδή ηα αγόξαζε θαη ηνπ είπακε - αθνύ ήηαλ θίινο κε ηνπο 

Κπξηαθνππνπιαίνπο όινπο - (θαη κε ηνλ κπάξκπα-Γηώξγε θαη κε ηνπο άιινπο). Με ην 

δάζθαιν όκσο, επεηδή ζπνύδαδε δελ είρε ηόζεο γλσξηκίεο.  



 Απηόο αθνύ έκαζε όηη ήηαλ δάζθαινο εθεί πέξα, πήγε ζην Καξαηδάθη λα ηνλ 

πάξεη λα ηνλ θέξεη ζην ρσξηό εδώ. Σνλ αληάκσζε έμσ από ην Καξαηδάθη. Σνλ πήξε  

ζπίηη ηνπ, ηνλ έληπζε, γηαηί ν δάζθαινο θνξνύζε ηα ησξηλά ξνύρα, πνπ θνξάκε εκείο, 

ηα επξσπατθά πνπ ιέκε, - πνπ ιέεη θαη ην ηξαγνύδη: «μας γέλαζαν οι Φράγκοι και 

μας βάλαν ζηα ζηενά». Ζ ιέμε ζηελά ήηαλ γηα ηνλ Διιήζπνλην αιιά ην γπξλάλε ζηα 

ξνύρα.  

 Σνλ έληπζε κε δηθά ηνπ ξνύρα θαη ηνλ πήξε θαη ηνλ έθεξε ζνύξνππν εδώ ζην 

ρσξηό. Πνύ λα πάεη; Πήγε ζηνπ παηέξα ηνπ ην ζπίηη. 

Έγηλε ινηπόλ απηή ε ζπλεδξίαζε, πνπ είπακε παξαπάλσ,  από ηνπο 

πξνύρνληεο γηα λα νρπξώζνπλ ην ρσξηό Σόηε παξνπζηάζηεθε θη απηόο. Δγγξάκαηνο 

ήηαλ, ήηαλ θαη πνιύ δσεξόο. Πήξαλ ηελ απόθαζε κηα - δπν εβδνκάδεο πην κπξνζηά. 

Ο δάζθαινο ήξζε βέβαηα ηνλ Οθηώβξην εδώ θαη θξπβόηαλ κέζα ζηα αδέιθηα ηνπ. 

Καλά δπν εβδνκάδεο πην κπξνζηά από ηε γηνξηή ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ πήξαλ ηελ 

απόθαζε λα θέξνπλ ηα ζπαξηά. Σα είραλ ήδε ζεξίζεη. Απνθάζηζαλ λα ηα θέξνπλ ζην 

ρσξηό γηα λα κε ηα βξεη ν βνπιγαξηθόο ζηξαηόο ζηνλ θάκπν θαη ηα θάςεη. Καη ηα 

έθεξαλ ζην ρσξηό ζηα αιώληα. Ο θαζέλαο ηα δηθά ηνπ. Όπνπ είρε ην αιώλη θαη ηνλ 

αρπξώλα ηνπ, εθεί ηα πήγε. Ο δάζθαινο ηόηε ζνθίζηεθε θάηη θαη ιέεη: «Καιά ηα 

θέξακε ηα δεκάηηα εδώ αιιά θαιό ζα ήηαλ λα ξίμνπκε επάλσ ζηηο ζεκσληέο θαη ηα 

θαπλόπαλα γηα λα κνηάδνπλ κε ζηξαηησηηθέο ζθελέο». Σν παξαδέρηεθαλ όινη. Σα 

έξημαλ ηα θαπλόπαλα επάλσ θαη έκνηαδαλ πξάγκαηη κε ζηξαηησηηθέο ζθελέο.  

 Σώξα ζα πσ θάηη ην νπνίν ην έρνπλ παξεμεγήζεη ιίγν. Λέλε όηη νη ζθελέο 

βξίζθνληαλ ζην Μπνπδηάξν. ην Μπνπδηάξν ππήξραλ ζθελέο αιιά ηε δεθαεηία 1870-

80. Απηό αλ ζέινπλ λα ην δηεπθξηλίζνπλ, απηνί πνπ έρνπλ ηελ ακθηβνιία, κπνξνύλ λα 

πάλε ζηελ Κνηλόηεηα ηνπ ρσξηνύ θαη λα δεηήζνπλ ηα κεηξώα ηνπ 1870-80. Πξέπεη λα 

ππάξρνπλ. Σόηε γελλήζεθε (απηά πνπ ηα ιέσ ηα άθνπζα από ηεο κάλαο κνπ ην 

ζηόκα) ηόηε γελλήζεθε ν Γεκήηξεο Γαβίηεο ηνπ Αζαλαζίνπ θαη πήξε ην όλνκα 

Αζθέξη, γηαηί ην ζηξαηό ηνλ νλόκαδαλ αζθέξη. Μεηά πήξε θαη ην όλνκα Φνπξθαιάο. 

Καη ε κάλα κνπ ήμεξε ην αζθέξη. Σόηε ήηαλ νη ζθελέο απηέο εθεί, νη νπνίεο ήηαλ 

ηνπξθηθέο θαη δελ ήηαλ ην 1913. Σν 1913 ήηαλ ζηελ Αγξάλζηα θαη ζηηο Βξύζεο εθεί 

όπνπ ππήξραλ νη αρπξώλεο θαη ηα αιώληα. 

 Σα όπια όκσο πνπ ππήξραλ από ην Μαθεδνληθό Αγώλα, πνπ δελ ηα είραλ όια,  

ράζεθε έλα θόξησκα, όπσο είπα παξαπάλσ ζηε ζπειηά εθεί ζην δξόκν ηεο εθθιεζίαο 

θαη ηεο Βξύζεο, πνπ ηα πήξαλ νη Κνκηηαηδήδεο. Αιιά θαη άιια πνπ ηα πήγαλ ζην 

βνπλό θαη από εθεί ράζεθαλ κεξηθά. Έκεηλαλ ιηγνζηά. Απηά πνπ είραλ δελ έθηαλαλ 

λα νρπξώζνπλ ην ρσξηό. Δδώ ιεζκόλεζα λα πσ γηα ηα όπια ηη έγηλε επί 

Σνπξθνθξαηίαο πνπ ήηαλ εδώ. 

 Δηδνπνηήζεθε ην ρσξηό λα ζπγθεληξσζνύλ όινη νη ρσξηθνί ζην Νηδάκε ην 

ζπίηη. Απηά πνπ ζα πσ ηώξα πάιη από ηε κάλα κνπ ηα άθνπζα, πνπ ήηαλ 

θνξηηζόπνπιν ηόηε, 14-15 ρξνλώλ.  

 Μαδεύηεθαλ νη ρσξηθνί ζην ζπίηη ηνπ Νηδάκε θαη ν γέξνο Νηδάκεο ηνπο 

αλαθνίλσζε ηη ζπλέβε θαη ηνπο είπε όηη ηα όπια πνπ ζα ζαο δώζνπκε από εδώ δελ ηα 

δσξίδεη ην θξάηνο - είλαη θησρό αθόκα-.  Όπνηνο ζα πάξεη όπιν ζα δώζεη κηα ιίξα 

θαη ηα ρξήκαηα απηά ζα ηα δώζνπκε ζην Πξνμελείν ην ειιεληθό πνπ είλαη ζηα 

έξξαο γηα λα ηα ζηείιεη θάησ ζην θξάηνο. Καη έηζη έγηλε. Σώξα πώο καζεύηεθε 

απηό. Ήξζε εδώ ζην ζπίηη ηνπ Γ. Νηδάκε θαη ν παηέξαο ηεο κάλαο κνπ ν Γ. 

Αβξακπάθεο θαη όηαλ γύξηζε πίζσ κε ην όπιν ηνλ ξώηεζε ε γπλαίθα ηνπ, ε γηαγηά 

κνπ δειαδή ε Κξνπζηάισ. Ση ζαο έθαλαλ εθεί επάλσ πνπ πήγαηε ζην ζπίηη ηνπ 

Νηδάκε; 

Γηαηί είρε γηα θακάξη λα δώζεη ηε ζπγαηέξα ηνπ γηα λύθε ζην ζπίηη ηνπ Νηδάκε.  



Λέεη: «Ση καο έθαλαλ». Γείρλεη ην όπιν θαη ιέεη: «Γώζακε ηε ιίξα θαη πήξακε ην 

όπιν απηό». 

 Από εθεί γλσξίδσ όηη ηα όπια πιεξώζεθαλ. Γελ δσξίζηεθαλ από ην θξάηνο. 

Σα ππξνκαρηθά κπνξεί λα ηα έζηειλε δσξεάλ από θάησ ην θξάηνο - δελ μέξσ- αιιά 

ηα όπια πιεξώζεθαλ. Καη γη’ απηό είπα όηη δελ ήηαλ πνιιά ηα όπια.  

πλάκα ν Γ. Εάραξεο είρε ζηελέο ζρέζεηο κε έλα Σνύξθν Μπέε πνπ 

νλνκαδόηαλ Αθίξ Μπέεο θαη ηνλ έιεγαλ θαη Γθηανύξ Μπέε, γηαηί ήηαλ ιίγν 

θηιέιιελαο. Καη επεηδή ην 1912 πνπ θαηέβεθαλ νη Βνύιγαξνη θάησ ηνλ Οθηώβξην, 

ηνλ έθαλαλ ιεειαζία κεγάιε, κηζνύζε ηνπο Βνπιγάξνπο. Αιιά θαη κε ηνπο Έιιελεο 

έδεζε ηόζα ρξόληα θαη έηζη είρε θηιίεο θαη είρε ζηελέο θηιίεο θαη κε ην Γ. Εάραξε, θαη 

εηδνπνίεζε κέζνπ ηνπ αμησκαηηθνύ ηνπ ηνπξθηθνύ ζηξαηνύ, πνπ ιεγόηαλ Σάθε 

Αθέληεο - ήηαλ Έιιελαο-. Απηόο ζπλεξγαδόηαλ κε ηνπο Μαθεδνλνκάρνπο  κε ηα 

αληαξηηθά ηόηε θαη ζπλεξγαδόηαλ θαη ηνπο θύιαγε. Δίπε ζηνλ Σάθε Αθέληε, πνπ 

πήγε ζην ζπίηη ηνπ Αθίξ Μπέε, λα εηδνπνηήζεη ζην Ν. νύιη ην Γ. Εάραξε λα ζηείιεη 

αλζξώπνπο λα πάξνπλ όπια γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ησλ Βνπιγάξσλ. 

Έζηεηιε θάπνην άλζξσπν ν Σάθεο  Αθέληεο εδώ αιιά ν Εάραξεο ήηαλ πεζακέλνο. 

Βξήθε ην γακπξό ηνπ ην Γ. Κπξηαθόπνπιν. Σνπ αλαθνίλσζε ηελ επηζπκία ηνπ Μπέε. 

Ακέζσο ν κπάξκπα-Γηώξγεο έζηεηιε θακηά δεθαπεληαξηά άηνκα, ηα πεξηζζόηεξα από 

ην Μπαηδηαλάδηθν, από ηε γεηηνληά ηνπ, ηνπο Μαθεδνλνκάρνπο: ηνλ Σζίκηζην, ην 

Γνληάθε, ηνπο αδειθνύο Ηαηξνύ Θσκά θαη Γεκήηξε, ηνλ Καξαιή, πνπ ζθνηώζεθε 

απηόο. Πήγαλ ζηα έξξαο ζην ζπίηη ηνπ Αθίξ Μπέε πνπ γύξσ γύξσ ζηνλ απιόγπξν 

είρε ππόγεηεο απνζήθεο, κπνπληξνύκηα πνπ ηα έιεγαλ, πήξαλ ηα όπια θακηά ζαξάληα 

- πελήληα, όζα κπνξνύζαλ λα πάξνπλ, γηαηί δελ πήξαλ από έλα, άιινο πήξε δπν, 

άιινο ηξία, άιινο έλα θαη έθπγαλ. Βγαίλνληαο από ηα έξξαο κε ηα όπια, ζην ύςσκα 

ζηελ θνξπθή ηνπ Αγ. Ησάλλε ην θαηέιαβαλ νη θάηνηθνη από ηα Βνπιγαξνρώξηα: 

Ραρσβίηζα, Οξεηλή, Λάθθνο, Καξιίθηντ. Απηνί έπηαζαλ ηελ θνξπθή ηνπ Αγηάλλε Κη 

ήιεγραλ ην δξόκν εξξώλ - Γξάκαο, νπόηε ήηαλ δύζθνιν λα πεξάζνπλ από εθεί νη 

νπκπαζθηιήδεο. Αιιά κόιηο έθηαζαλ εθεί πνπ είλαη ηα δπν παιηά θαπλνκάγαδα  ηνπ 

Σνύκπα, θάπνηε εθεί ήηαλ ην θέληξν ε Γαξδέληα θαη ηώξα είλαη ηα Ζιεθηξνινγηθά 

ηνπ Απνζηνιίδε, δίπια πεξλνύζε ην απιάθη ην λεξό πνπ εξρόηαλ από πάλσ από ηνπο 

ακνιαδόκπινπο από ηνλ Διαηώλα. Ο Καξαιήο εθεί έζθπςε λα πηεη λεξό. Αιιά εθεί 

ηόηε ηνλ βξήθε κηα αδέζπνηε ζθαίξα θαη έκεηλε ζηνλ ηόπν. Σν κόλν ζύκα πνπ είραλ 

νη Νενζνπιηώηεο ζ’ εθείλε ηελ πεξίπησζε ήηαλ ν Καξαιήο. Σα πήξαλ ηα όπια ηνπ. 

Πνύ λα ηνλ πάλε όκσο ην λεθξό; Σνλ άθεζαλ εθεί. Σελ άιιε κέξα ηνλ βξήθαλ νη 

εξξαίνη θαη ηνλ έζαςαλ. 

 ηελ ηνπνζεζία ηα Ηππηθά, ιίγν πην πέξα, πνπ ηόηε ηελ ηνπνζεζία ηελ έιεγαλ 

Γεθανρηώδελδξα, εθεί δελ κπνξνύζαλ λα πξνρσξήζνπλ θαζόινπ. Αιιά είρε ραληάθη 

εθεί πέξα θαη όινη πήδεμαλ κέζα ζην ραληάθη θαη ζεξλόκελνη από εθεί έθηαζαλ ζην 

πνηακάθη ηνπ Αγίνπ Ησάλλε. Σα Γεθανρηώδελδξα ήηαλ εθεί πνπ είλαη ην 

πξηνληζηήξην ηνπ Σόηζηνπ από ηελ Οηλνύζα. Ήηαλ θηήκαηα απηνύ θαη είρε δεθανρηώ 

πιαηάληα θαη γη’ απηό ην νλόκαδαλ Γεθανρηώδελδξα. Σέινο έθηαζαλ ζην πνηακάθη 

ηνπ Αγίνπ Ησάλλε. Να πεξάζνπλ από ηε γέθπξα δελ κπνξνύλ, γηαηί ηελ ήιεγραλ από 

πάλσ από ηελ θνξπθή ηνπ Αγίνπ Ησάλλε. Βάιινληαλ ζπλέρεηα. Αλαγθάζηεθαλ θαη 

θαηέβεθαλ ιίγν πην θάησ θακηά εθαηό κέηξα πεξίπνπ. Ήηαλ εθεί ηα θηήκαηα θάπνηνπ 

Υόηδηα. Δίρε ζάκλνπο εθεί θαη κπήθαλ κέζα ζην λεξό θαη πέξαζαλ. Γηα λα πήγαηλαλ 

πην θάησ γηα λα πεξάζνπλ, ήηαλ ην ηζηθιίθη ηνπ Μπίκπαζε ηόηε ηνπ Σνύξθνπ. Δθεί 

έκεηλαλ ζηξαηηώηεο Βνύιγαξνη θαη έηζη δελ θαηέβεθαλ ηόζν θάησ. Δίπακε εθαηό 

πεξίπνπ κέηξα θαηέβεθαλ. Πέξαζαλ κέζα από ην λεξό θαη έθηαζαλ ζηα Ακκνύδηα. 

Ακκνύδηα ιέκε ηελ πεξηνρή εθεί πνπ είλαη ην θέληξν ηα 13 Φεγγάξηα. Δίλαη ηνπ 

Βελέηε ηα θηήκαηα πνπ πνπιήζεθαλ. Μέρξη εθεί κπνξνύζαλ λα ειέγρνπλ νη 



Βνύιγαξνη από ηελ θνξπθή ηνπ Αγίνπ Ησάλλε. Από εθεί θαη πέξα δελ κπνξνύζαλ λα 

ειέγρνπλ γηαηί είρε θαη δέλδξα από ηελ πάλσ κεξηά. Δίρε θαβάθηα (ιεύθεο). Σνπ 

Μνλαζηεξηνύ ηνπ Αγίνπ Πξνδξόκνπ ήηαλ θηήκαηα εθεί πέξα. Αιιά θαη ην βειελεθέο 

ησλ όπισλ δελ έθηαλε κέρξη εθεί. Καη από εθεί ήξζαλ ζην ρσξηό. Ορύξσζαλ κε ηα 

όπια απηά πην θαιά ην ρσξηό. Έθαλαλ ραξαθώκαηα. Σα γπλαηθόπαηδα ηα κάδεπαλ ζε 

νξηζκέλα ζπίηηα, όπσο θαη ζην δηθό καο  ζπίηη, πνπ ηα ραξαθώκαηα έμσ από ην ζπίηη 

ήηαλ γύξσ ζηα ηξηάληα κέηξα, εθεί πνπ είλαη ην παξεθθιήζη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

Σόηε ήηαλ ηα λεθξνηαθεία εθεί πέξα. Παξεθθιήζη δελ ππήξρε. Αιιά θη αλ ππήξρε 

ήηαλ έλα πνιύ κηθξό θαη θαηεζηξακκέλν. Σν παξεθθιήζη έγηλε ην 1938-39. Δθεί 

ππήξραλ ραξαθώκαηα κέρξη επάλσ ζηα αιώληα, πνπ ε ηνπνζεζία ιέγεηαη Σνξιίηζα. 

Σν βξάδπ θύιαγαλ εθεί πέξα. Δλώ ζηελ Αγξάλζηα θύιαγαλ επί εηθνζηηεηξαώξνπ 

βάζεσο κέξα-λύρηα, δηόηη ην ύςσκα ηεο Αγξάλζηαο ήηαλ ηέηνην πνπ ήιεγρε θαη ηνλ 

θάκπν θαη ην δξόκν εξξώλ – Γξάκαο θαη πξνο ηελ Οηλνύζζα θαη πξνο ην Υξπζό, 

όιν ην κέξνο ην ήιεγρε. Ήηαλ παξαηεξεηήξην. Γη’ απηό είρε θαη ηελ εκέξα θξνπξέο 

εθεί πέξα.  

 Παξακνλέο ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ, όπσο ήηαλ νρπξσκέλνη, ν αξρηθνκηηαηδήο, 

ζα ηνλ πσ κε ην παξαηζνύθιη ηνπ πνπ είλαη γλσζηόο, ν Μπαλίηζαο πήξε ηελ 

απόθαζε λα έξζεη λα θάςεη ην νπκπάζθηντ, γηαηί ην νκπάζθηντ ζην Μαθεδνληθό 

Αγώλα δελ γλώξηζε βνπιγάξηθν γνπξνπλνηζάξνρν κέζα. Ήζειε λα ην θάςεη θαη 

θαηέβεθε από ην κνλνπάηη πνπ έξρεηαη από πάλσ από ηελ Κάξα Μάληξα, έμσ από ην 

Υηνλνρώξη. ην δξόκν ζπλάληεζε έλα καληξί βιάρηθν, πήξε ηνλ ηζόκπαλν ην Βιάρν 

καδί ηνπ γηα λα ηνλ νδεγήζεη γηαηί δελ ήμεξε πνύ βξίζθεηαη ην ρσξηό ην Νέν νύιη 

αιιά θαη ην δξόκν αθόκα. Ο βιάρνο έθεξε αληίξξεζε αιιά κε ηε βία, κε ην όπιν ηνλ 

πήξαλ γηα νδεγό. Μόιηο έθηαζαλ θάησ, θνληά ζην ρσξηό, ζην ύςσκα πνπ ην ιέκε  

Νηξεβηλίθν εκείο ζήκεξα, εθεί πνπ είλαη ην πδξαγσγείν καο, αθξηβώο κόιηο είραλ 

θηάζεη εθεί θαη είδαλ εθείλε ηελ ώξα έλα θσο ζην ρσξηό, ιέεη ν βιάρνο ζηνλ 

Μπαλίηζα, «Να εθεί πνπ είλαη ην θσο, εθεί είλαη ην νπκπάζθηντ». Καη γπξλάλ θαη 

ηνπ ιέλε απηνί «πξνρώξα». «ζαο είπα, ην ρσξηό είλαη νπιηζκέλν, θπιάγεηαη. Γελ 

κπνξώ λα ζαο πάσ». «Όρη, πξνρώξα». Καη αλαγθάζηεθε λα πξνρσξήζεη.  

 Καηέβεθαλ πξνο ηα θάησ θαη έθηαζαλ ζην δξόκν απηόλ πνπ έξρεηαη από ηελ 

Οηλνύζζα γηα ην άγην Πλεύκα. Δθείλε ηε ζηηγκή έλα γατδνπξάθη βξέζεθε, έκεηλε έμσ 

εθείλν ην βξάδπ, εθεί ζηα κλήκαηα ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ, θακηά 15-20 κέηξα καθξηά από 

ηα ραξαθώκαηα, θαη όπσο ήηαλ θαινθαίξη θαη ηα ρόξηα είραλ μεξαζεί, έθαλε ζόξπβν. 

Με ην ζόξπβν θνβήζεθαλ απηνί πνπ ήηαλ κέζα ζην ραξάθσκα θαη έλαο από ην 

ραξάθσκα πνπ θνβήζεθε πνιύ, ηνλ μέθπγε θαη ππξνβόιεζε. Με ηνλ πξώην 

ππξνβνιηζκό ην ραξάθσκα άλαςε όιν. Κνληά ζε εθείλν ην ραξάθσκα άλαςαλ θαη ηα 

ραξαθώκαηα πξνο ηηο Βξύζεο, εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ηα νηθόπεδα πνπ ηα έρνπλ νη 

θιεξνλόκνη ηνπ Γθόγθα. Δθεί πνπ ηόηε ήηαλ ηνπ Φηιέληα ηνπ Κώζηα ε αρπξώλα, είρε 

δπν πιαηάληα θαη δέληξα. Έλα βόιη ρηύπεζε έλα θισλάξη θαη ην θισλάξη 

θξεκάζηεθε. πλάκα είρε ιίγν θεγγαξάθη, θπζνύζε θαη ιίγνο αέξαο θαη έβιεπαλ 

απηνί πνπ θνπληόηαλ ην θισλάξη θαη έιεγαλ «Α! πεγαίλνπλ ζηνλ αρπξώλα λα 

θξπθηνύλ» θαη έξηρλαλ. πλάκα κε ηνπο ππξνβνιηζκνύο πνπ άξρηζαλ, ν Μπαλίηζαο 

ιέεη ην Βιάρν «βξε Βιάρε, από ηόζν καθξηά καο πήξαλ είδεζε θαη ππξνβνινύλ». Ο 

Βιάρνο πνλεξόο γηα λα ηνλ μεθνξησζεί, γπξλάεη θαη ηνπ ιέεη: «Καη πνύ μέξνπκε αλ 

δελ έρεη θακηά νκάδα εδώ θνληά θαη έδσζε ην ζύλζεκα πξνο ηα θάησ θαη άξρηζαλ λα 

ππξνβνινύλ απηνί;». Κη έηζη γύξηζαλ πίζσ θαη ην ρσξηό γιίησζε. Οη ππξνβνιηζκνί 

πνπ άξρηζαλ λα πέθηνπλ κέρξη εθεί πνπ ήηαλ ν Μπαλίηζαο έρεη αθξηβώο 600 κέηξα 

από ηα ραξαθώκαηα. Έθπγε ν Μπαλίηζαο, αθνύ δελ κπόξεζε λα πάεη κέζα ζην ρσξηό. 

Μεηά κεξηθέο κέξεο ν Βνπιγαξηθόο ζηξαηόο έθηαζε ζην ηδεξόθαζηξν. Τπήξρε θαη 

κηα ππξνβνιαξρία πεδηλνύ ππξνβνιηθνύ ζηε Νηνβίζηα, θάησ ζηελ εθθιεζία ηνπ 



Αγίνπ Αζαλαζίνπ. Απηνί επηθνηλσλνύζαλ κε ηελ πόιε ησλ εξξώλ. Πεξλνύζαλ από 

ην δξόκν, ην ζεκεξηλό άζθαιην εξξώλ-Γξάκαο, έβιεπαλ ζην Ν. νύιη ζθελέο, πνπ 

είπακε πξνεγνπκέλσο, αιιά δελ ήμεξαλ αλ ππάξρεη ζηξαηόο. Έιεγαλ όηη 

ζηξαηησηηθέο είλαη νη ζθελέο, άξα ππάξρεη ζηξαηόο. Καη γη’ απηό ν Βνύιγαξνο 

ηαγκαηάξρεο έζηεηιε 8 άηνκα κηα νκάδα αληρλεπηέο, λα αληρλεύζνπλ ζην ρσξηό, λα 

πάξνπλ πιεξνθνξίεο αλ ππάξρεη πξαγκαηηθά ειιεληθόο ζηξαηόο.  

Ξεθίλεζαλ ην πξσί νη 8 Βνύιγαξνη θαηά ηηο 9-10 ε ώξα κηα κέξα.  Έθηαζαλ 

ζην ύςσκα ηνπ Πξνθήηε Ζιία. Μόιηο πήξαλ ηνλ θαηήθνξν γηα ην ρσξηό, εθεί πνπ 

είλαη ηώξα ηα 3 λεόθηηζηα ζπίηηα, ηνπ πξώελ Γεκάξρνπ θαη δύν άιισλ, ηνπο είδαλ 

από ηελ Αγξηάλζηα απηνί πνπ θύιαγαλ εθείλε ηελ ώξα. Σνπο έθαλε αζθήζεηο ν 

Υνπιηνύκεο Γεκήηξηνο, πνπ ππεξέηεζε ζηνλ ηνπξθηθό ζηξαηό ζην κέησπν ηνπ 

Νεπξνθνπίνπ.  Δθεί κπνξεί λα ήηαλ θαη ν Γεκήηξηνο Καξαγθηόδεο, κε ην 

παξαηζνύθιη Εαηνύζηνο, γηαηί θαη απηόο ππεξεηνύζε καδί κε ην Υνπιηνύκε ζηνλ 

ηνπξθηθό ζηξαηό. Δπίζεο ν Γεώξγηνο ηάκνο, κε ην παξαηζνύθιη Βνύξεο. Δίρε θαη 

άιινπο ρσξηαλνύο εθεί. Καη εθεί πνπ ηνπο έθαλε ηηο αζθήζεηο απηόο κε ην δηθό ηνπ 

όπιν, αθνύ απηόο ην έθεξε ην ηνπξθηθό όπιν θάησ, νη άιινη ην πέηαμαλ, θαη είρε θαη 

ηελ μηθνιόγρε. Γηα κηα ζηηγκή είδαλ ηνπο Βνπιγάξνπο πνπ εξρόηαλ πξνο ηα θάησ, 

πξνο ην ρσξηό θαη ηνπο θώλαμαλ λα ζηακαηήζνπλ. Οη Βνύιγαξνη γύξηζαλ λα δνπλ 

από πνύ έξρεηαη ε θσλή απηή. Δθείλε ηελ ώξα γπάιηζε ε μηθνιόγρε ηνπ Υνπιηνύκε 

ζηνλ ήιην. Απηνί θνβήζεθαλ, αθνύ είδαλ μηθνιόγρε. Λέλε πξαγκαηηθά ππάξρεη 

ζηξαηόο. Καη δίπια είλαη νη ζθελέο ζηα 10-20 κέηξα. Γύξηζαλ πίζσ λα θύγνπλ. Σνπο 

θπλήγεζαλ απηνί. Σνλ πξώην ηνλ ηξαπκάηηζαλ ζαλάζηκα πίζσ ζηεο Αζεκίλαο ηε 

ραξάδξα πνπ ιέκε, ην άιιν ύςσκα ιέγεηαη Γθνξίιαο. Δθεί αθξηβώο ηνλ ηξαπκάηηζαλ 

θαη έπεζε. Σνπο άιινπο ηνπο θπλήγεζαλ πέξα πξνο ηελ Ακκνύδα, πξνο ηα πςώκαηα 

ηνπ Ρόπθνπ. Μέρξη ην Ενπιί, ην δξόκν Υξπζνύ – Αγ. Πλεύκαηνο, κέρξη εθεί ηνπο 

θπλήγεζαλ. Βξήθαλ ηνπο 6 ζθνησκέλνπο θαη ηνπο πήξαλ ηα όπια ηνπο νη δηθνί καο. 

Γύν κάιινλ εθεί ζηε Βξύζε πήγαλ λα πηνπλ λεξό θαη εθεί ζθνηώζεθαλ. Γύν 

πξόιαβαλ, έθπγαλ θαη θηάζαλ ζηε Νηνπβίζηα θαηά ηηο 12 ε ώξα ην κεζεκέξη. 

Αλέθεξαλ ζηνλ ηαγκαηάξρε ηα ζπκβάληα. Ακέζσο ν Σαγκαηάξρεο δηέηαμε λα δέςνπλ 

ηα άινγα ζηα θαλόληα θαη λα θύγνπλ. Ούηε ην ζπζζίηην πήξαλ, άδεηαζαλ ηα θαδάληα 

θαη έθπγαλ. Γελ είραλ ρξόλν γηα θάλνπλ δηαλνκή. Έηζη ην πεδηλό ππξνβνιηθό έθπγε 

από ηνλ Δκ. Παπά πξνο ην Γαθλνύδη θαη από εθεί πάλσ ζην βνπλό γηα ηελ 

Νηνπξνύπνιε κεξηά θαη πέξαζαλ ζηε Βνπιγαξία κέζα. Οπόηε δελ πάηεζε Βνύιγαξνο 

ζην Ν. νύιη. πλάκα ηελ άιιε κέξα έθηαζε ν Βνπιγαξηθόο ζηξαηόο ζηα έξξαο θαη 

έβαιε θσηηά. Μέρξη εδώ ηειεηώλεη ε ηζηνξία απηή γηα ην Μαθεδνληθό Αγώλα ηνπ 

1913. Μεηά έξρεηαη ν Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη ε νκεξία ησλ Νενζνπιησηώλ, ηελ 

νπνία ζα ηελ αθήζσ γηα άιιε θνξά. Γηαηί πιήξσζε πνιύ αθξηβά ην ρσξηό καο κε ηελ 

νκεξία θαη ρύζεθε πνιύ αίκα. 

 

 

 

 

 


