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                   Η  ΜΟΝΗ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ   ΦΑΡΙΤΩΝΟΣ 

                       ΣΤΗ  ΣΥΛΛΗ  ΤΟΥ  ΙΚΟΝΙΟΥ 

 

ε  απόζηαζε  κηζήο  ώξαο  αλαηνιηθά  ηεο  ύιιεο ( παιαηόηαηεο  

ειιεληθήο  θσκόπνιεο  πνπ  απέρεη  8  ρικ.  ΒΓ  ηνπ  Ηθνλίνπ ),  ππήξρε   

αθέξαηε  κέρξη  ην  1924  ε  ηζηνξηθή  κνλή  ηνπ  Αγίνπ  Υαξίησλνο.  

Λαμεπκέλε ζρεδόλ  εμ  νινθιήξνπ  ζηνπο  βξάρνπο  κηαο  απόηνκεο  

ραξάδξαο  ήηαλ  γλσζηή  θαη ζαλ  Αθ - Μνλαζηίξ  (δειαδή  ιεπθό  

κνλαζηήξη,  εμαηηίαο  ησλ  άζπξσλ  βξάρσλ  πνπ  ηελ  πεξηέβαιιαλ ). Ζ  

ύιιε  ηνπ  Ηθνλίνπ  θαη  όιε  ε  γύξσ πεξηνρή  ηεο , βνπλά  κε  ζπειηέο  

θπζηθέο  ή  ιαμεπηέο, δηαηέιεζε  επί  αηώλεο  ηόπνο  άζθεζεο  θαη  

ζενγλσζίαο,  

 Ζ  κνλή  ηνπ  Αγίνπ  Υαξίησλνο,  πνπ  ε  ίδξπζή  ηεο  αλάγεηαη  

ζηνλ  9
ν
  πεξίπνπ  αηώλα,  έπαημε  ξόιν  ζεκαληηθό  ζηελ  ηζηνξία  θαη  

ηηο  παξαδόζεηο  ησλ  Διιήλσλ  θαηνίθσλ  ηεο  πεξηνρήο, ελώ  

παξάιιεια  ήηαλ  ηδηαίηεξα  πξνζθηιήο  θαη  ζηνπο Σνύξθνπο,  πνπ  ηελ 

ηηκνύζαλ θαη  ηελ  επηζθέπηνληαλ, αθνύ  ζηνλ  πεξίβνιό  ηεο  ππήξρε  

έλα  κηθξό  ππόζθαθν  ηδακί  ρσξίο  κηλαξέ  ( μεζηδίη ).  ύκθσλα    κε  

ηηο  ηνπηθέο  παξαδόζεηο  ην κηθξό  απηό ηζιακηθό  ηέκελνο ην  είρε  

ηδξύζεη κέζα  ζηελ  απιή  ηνπ  ρξηζηηαληθνύ κνλαζηεξηνύ ν  ίδηνο  ν  

δεκηνπξγόο ηνπ  γλσζηνύ  ηάγκαηνο  ησλ  Μεβιεβήδσλ δεξβίζεδσλ, ν 

πεξηώλπκνο  Σδειαιεδίλ-Ρνπκί,  ν  νπνίνο    είρε  αλαπηύμεη  θηιηθέο  

ζρέζεηο  κε  ηνλ  εγνύκελν   θαη  αλέβαηλε  ζηνλ  Άγην  Υαξίησλα  γηα  λα  

ζπδεηά  ζενινγηθά  πξνβιήκαηα  καδί  ηνπ. Κάζε  ρξόλν  ζηηο  28  

επηεκβξίνπ  ην  γηόξηαδαλ  κε επηζεκόηεηα  θαη  αλέβαηλαλ  κε  ηηο  

νηθνγέλεηέο  ηνπο  πάλσ  ζηνπο  κεγαινπξεπείο  βξάρνπο  ηνπ  βνπλνύ  

ηνπ  Αγίνπ  Φηιίππνπ  (Σεθειί-Νηαγ)  γηα  λα  παλεγπξίζνπλ  ηελ  ενξηή  

ηνπ  Αγίνπ  Υαξίησλνο. 
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Δθείλν  πνπ  αλαδύεηαη  κέζα  από  ηηο  κλήκεο  ησλ  πιιαίσλ  είλαη  

ν  ζεβαζκόο  ηνπο  πξνο  ην  αξραίν  απηό  πξνζθύλεκα  ηεο  παηξίδαο  

ηνπο  θαη  ε   ζηέξεε  πεπνίζεζε   όηη  ε  βπδαληηλή  απηή  κνλή  

απνηεινύζε  ηνλ   θπξηόηεξν  θξίθν  πνπ  ηνπο  ζπλέδεε  κε  ηελ  

ειιελνξζόδνμε  παξάδνζή  ηνπο.   

 Σα  παλεγύξηα  απηά  ζηακάηεζαλ  αλαγθαζηηθά  ην  1924,  όηαλ  νη 

ηειεπηαίνη   αληαιιάμηκνη  πιιαίνη  άθεζαλ  ηελ  παηξίδα  ηνπο    θαη  

ήξζαλ  ζηελ  Διιάδα.  Σν  κνλαζηήξη  ξήκαμε,  δελ  έπαςε  όκσο  λα  

είλαη  κλεκείν  αμηνζέαην,  πνπ  νη δηάθνξνη  ηνπξηζηηθνί  νδεγνί  ην  

αλέθεξαλ. Κάπνηα  ζηηγκή,  άγλσζην  πόηε,  παξαρσξήζεθε  ζηνλ  

Σνπξθηθό  ηξαηό  γηα  λα  εγθαηαζηήζεη  θάπνηα  κνλάδα.  Κάζε  

πξόζβαζε   ηνπ  ινηπνύ  απαγνξεύζεθε  απζηεξά  θαη  είλαη  άγλσζηε  ε  

εηθόλα  πνπ  ζήκεξα  παξνπζηάδεη.  

Μηα  ζεηξά  από  βπδαληηλέο  επηγξαθέο  πνπ  ζώδνληαλ  κέρξη  ηελ  

"Έμνδν"  ησλ  πξνζθύγσλ   θαη  είραλ  θαηαγξαθεί  ήδε από  ηνλ  16ν   

αηώλα   ζηνλ ηλατηηθό  Κώδηθα ππ’ αξ. 508 (976)  θαζώο  θαη  ν  ηάθνο   

ελόο  απνγόλνπ  ηεο  απηνθξαηνξηθήο  νηθνγελείαο  ησλ Κνκλελώλ πνπ  

ππήξρε  κέζα  ζηελ  εθθιεζία,   έδσζαλ  αθνξκή  γηα  πνιιέο  θαη   πνιύ  

ελδηαθέξνπζεο  επηζηεκνληθέο  αλαθνηλώζεηο  θαη  κειέηεο  αξραηνιόγσλ,  

ηζηνξηθώλ  θαη  επηγξαθνιόγσλ. 

. Δθείλν  όκσο  πνπ  είλαη  πξαγκαηηθά  πνιύ αμηνπεξίεξγν  θαη  

ηξνθνδόηεζε  κηα  νιόθιεξε  θηινινγία, πνπ  ζπλερίδεηαη  κέρξη  

ζήκεξα,  είλαη   νη  ζρέζεηο πνπ  ζπληεξνύζε  ην  ρξηζηηαληθό  απηό  

κνλαζηήξη   κε   ηνπο   πεξίθεκνπο  ζηξνβηιηδόκελνπο  δεξβίζεδεο  ηνπ  

ηάγκαηνο  ησλ  Μεβιεβήδσλ. 

Έηζη  ν  ζύγρξνλνο  εξεπλεηήο, πνπ  πξνζπαζεί  λα  ζπγθνιιήζεη  ηα  

ςήγκαηα  από  ηα  δηάθνξα  δεκνζηεύκαηα  θαη  από  ηηο  πξνθνξηθέο  

καξηπξίεο  ησλ  πξνζθύγσλ  από  ηε  ύιιε,  επιόγσο  αλαξσηηέηαη :  
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- Πσο  βξέζεθε  έλαο  Κνκλελόο  αξηζηνθξάηεο  ζακκέλνο  ζην  

ρξηζηηαληθό  απηό  κνλαζηήξη,  όηαλ ην  Ηθόλην  ήηαλ  θαηαθηεκέλν  από  

ηνπο  ειηδνύθνπο ;  - Πσο  εμεγείηαη  ε  πεξίεξγε   ύπαξμε  ελόο  κηθξνύ  

έζησ  ηζιακηθνύ  ηεκέλνπο  κέζα   ζηνλ  πεξίβνιν  ρξηζηηαληθνύ  

κνλαζηεξίνπ ; - Μέρξη  πνίνπ  ζεκείνπ  έθζαζαλ  άξαγε  νη  ζρέζεηο  ησλ  

κνλαρώλ  ηνπ  ρξηζηηαληθνύ  κνλαζηεξηνύ  κε  ηνπο    δεξβίζεδεο  ηνπ  

ηάγκαηνο  ησλ  Μεβιεβήδσλ,  όηαλ  θαηά  ηελ  ηνπηθή  παξάδνζε  απηνί  

ην  επηζθέπηνληαλ  κηα  θνξά  ην  ρξόλν,  πξνζεύρνληαλ  ζην  δηθό  ηνπο  

ηδακί  θαη,  όπσο  ζξπιείηαη  κε  επηκνλή,  είραλ  καθξέο  θηινζνθηθέο  

θαη  ζενινγηθέο  ζπδεηήζεηο  κε  ηνπο  κνλαρνύο ; - Βξηζθόκαζηε  άξαγε   

κπξνζηά  ζ'  έλα  θαηλόκελν  ζξεζθεπηηθνύ  ζπγθξεηηζκνύ ; - Καη  γηαηί  

νη ηζιακηθέο   παξαδόζεηο  ηεο  πεξηνρήο  απνθαινύλ  ηε  κνλή  ηνπ  

Αγίνπ  Υαξίησλνο  " Εθλαηούν-ηεκεζί ",  δειαδή  κνλαζηήξη  ηνπ  

Πιάησλα (!),  πξνζδίδνληάο  ζ'  απηήλ, όισο  πεξηέξγσο, ην  όλνκα ηνπ  

αξραίνπ  Έιιελα  θηινζόθνπ ; 

     

           Η  ίδρσζε  και  ε  ιζηορία  ηες  Μονής 

 

Ζ  κνλή  ήηαλ  αθηεξσκέλε  ζηνλ  Όζην  Υαξίησλα  ηνλ  νκνινγεηή, ν  

νπνίνο  έδεζε  ηελ  επνρή  ηνπ  Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα  Απξειηαλνύ (270 

-275 κ.Υ.). Δίλαη  γλσζηό  πσο  ν Απξειηαλόο,  πνπ  είρε  πξνζπαζήζεη 

λα  εγθαζηδξύζεη  κνλνζετζηηθή  ζξεζθεία  κε  ηε  ιαηξεία ηνπ Ζιίνπ  

αιιά  θαη  ηνπ  ίδηνπ  σο  ζενύ,  πέξαζε  από  ην   Ηθόλην  πεγαίλνληαο  λα  

πνιεκήζεη  ηε  Εελνβία,  βαζίιηζζα  ηεο  Παικύξαο.  

ύκθσλα  κε   ηνπο  Βίνπο  ησλ  Αγίσλ  ν  Όζηνο Υαξίησλ,  πνπ ε  

ηνπηθή  παξάδνζε  ηνλ  ήζειε λα  θαηάγεηαη  από  ην  Ηθόλην,  ζπλειήθζε  

θαη  βαζαλίζηεθε  από  ηνλ  Απξειηαλό  γηα λα  απαξλεζεί  ηελ  πίζηε  

ηνπ  θαη   αθνύ  ειεπζεξώζεθε  απήρζε  από  ιεζηέο  πνπ  ηνλ  

κεηέθεξαλ  ζε  έλα  ζπήιαην  θνληά  ζηε  ύιιε  θαη  εηνηκάδνληαλ  λα  



 4 

ηνλ  ζαλαηώζνπλ. Πξνηίκεζαλ  όκσο  λα  επηδνζνύλ  πξνεγνπκέλσο   ζε  

νηλνπνζία,  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  νπνίαο  κηα    έρηδλα  έρπζε  ην  

δειεηήξηό  ηεο  κέζα  ζην  θξαζί  ηνπο.  Οη ιεζηέο   πέζαλαλ,  ν  δε  

όζηνο  Υαξίησλ,  πνπ  ζώζεθε  από  ζαύκα,   κεηέηξεςε  ηε  ζπειηά  απηή  

ζε  αζθεηήξην. 

Γηαπηζηώλεηαη  όκσο  όηη  ε  κνλή  ηνπ  Αγίνπ  Υαξίησλνο  ήηαλ  

θαηά  θάπνην  ηξόπν θαη  έλα  κηθξό  Πάλζενλ, όπνπ  εληαθηάδνληαλ  

ζπνπδαίεο  πξνζσπηθόηεηεο   ηεο  πεξηνρήο, όπσο  ηνπιάρηζηνλ  

καξηπξνύλ  νη   επόκελεο  επηηύκβηεο  επηγξαθέο,  πνπ  δηαζώζεθαλ  θη'  

απηέο  ζην  ηλατηηθό  Κώδηθα.  Ζ  επηγξαθή  κάιηζηα  πνπ  παξαζέηνπκε  

ακέζσο  θαησηέξσ,   θαη  ε  νπνία  εθηίζεηαη   κέρξη  ζήκεξα  ζην  

Αξραηνινγηθό  Μνπζείν  ηνπ  Ηθνλίνπ, έγηλε  δηάζεκε  θαη  δεκηνύξγεζε  

πνιιά  δπζεπίιπηα  πξνβιήκαηα  όρη  κόλν  νξζήο  αλάγλσζήο  ηεο   

αιιά  θαη  ηζηνξηθήο  ηαπηόηεηαο  ησλ  πξνζώπσλ  πνπ  αλαγξάθνληαη  

ζ’  απηήλ.   Σν  θείκελό  ηεο  επηγξαθήο  απηήο,  κεηά  από  αξθεηέο  

εζθαικέλεο  κεηαθνξέο  ζηα  δηάθνξα  δεκνζηεύκαηα , ηειηθά   

δηαβάζηεθε  ζσζηά  από  ηνλ  δηακέλνληα  ζην  Ηθόλην  ηαηξό  Γξ.  άββα 

Ν. Γηακαληίδε  απνθξπζηαιιώζεθε  από  ηνλ  επηγξαθνιόγν   F.  

Cumont θαη  εξκελεύζεθε  ηειηθά   από  ηνλ  γλσζηό   επηγξαθνιόγν   P. 

Wittek  ζηα  1937   . Σν  θείκελν  ηεο  πνιπζπδεηεκέλεο  απηήο  

επηγξαθήο  έρεη  σο  εμήο: 

 

ΔΝΘΑΓΔ   ΚΔΗΣΑΗ   ΠΟΡΦΤΡΟΓΔΝΝΖΣΩΝ   ΓΟΝΟ  ΜΗΥΑΖΛ  

ΑΜΖΡΑΛΑΝΖ, ΔΓΓΩΝ  ΣΟΤ  .ΠΑΝΔΤΓΔΝΔΣΑΣΟΤ 

ΓΗΔΓΓΟΝΟΤ   ΣΩΝ   ΑΟΗΓΗΜΩΝ   ΠΟΡΦΤΡΟΓΔΝΝΖΣΩΝ   

ΒΑΗΛΔΩΝ ΚΤΡΟΤ   ΗΩΑΝΝΟΤ   ΚΟΜΝΖΝΟΤ   ΣΟΤ   

ΜΑΤΡΟΕΩΜΖ,  ΤΗΟ   ΓΔ  ΣΟΤ   ΣΑΠΔΗΝΟΤ   ΗΩΑΝΝΟΤ 

ΣΟΤ    ΚΟΜΝΖΝΟΤ,      ΔΝ  ΔΣΔΗ  οΩο   ΗΝΓΗΚΣΗΩΝΟ    ΗΑ΄ , 

ΜΖΝΗ   ΝΟΔΜΒΡΗΩ    α .́   
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  Έρνπκε  ινηπόλ  έλαλ  απόγνλν  ησλ  Κνκλελώλ   πνπ   ην  έηνο  

1297  (  6806   από  θηίζεσο  θόζκνπ  θαηά  ηελ  επηηύκβηα  πιάθα ) 

θξίζεθε  άμηνο  λα   εληαθηαζζεί   κέζα   ζην   λαό   ελόο  κνλαζηεξηνύ   

πνπ  βξηζθόηαλ  ζηα  πεξίρσξα  ηνπ  Ηθνλίνπ,  θάησ  από  πιήξε  

ζειηδνπθηθή  θπξηαξρία  . Πνηόο   άξαγε  λα  ήηαλ  απηόο  ν   γόλνο   ησλ   

Κνκλελώλ,  θαη  κάιηζηα  Πνξθπξνγελλήησλ,  πνπ   αμηώζεθε  απηήο  

ηεο  κεγάιεο  ηηκήο ;  

Οη  ιόγνη   πνπ  νδήγεζαλ  ηνλ Ησάλλε  Κνκλελό, γπηό  ελόο 

απηνθξάηνξα ηεο Σξαπεδνύληαο,  λα  απνηξαβερηεί  από ηα  εγθόζκηα  

θαη  λα  κνλάζεη  ζε  κνλαζηήξη   κηαο πεξηνρήο ππόδνπιεο  ζηνπο  

ειηδνύθνπο  είλαη    αδηεπθξίληζηνη.   Μήπσο  ήηαλ   όκεξνο  θαη  

αλαγθαζκέλνο  λα  δηάγεη  ηηο  κέξεο ηνπ  ζην  θεκηζκέλν  κνλαζηήξη ;  Ή  

κήπσο  πξέπεη   λα  αλαδεηεζνύλ  θάπνηεο   πξνζσπηθέο  απνγνεηεύζεηο, 

θάπνηα  απιηθή  κεραλνξξαθία  ή   απιά  θαη  κόλν ήηαλ έλαο  

ραξαθηήξαο  έληνλα  ζξεζθεπόκελνο  πνπ  πξνηίκεζε  ηνλ  αζθεηηθό  βίν 

από  ηα  βαζηιηθά   κεγαιεία ;    Γελ  ππάξρεη θαλέλα   ηεθκήξην  πνπ  λα  

δείρλεη  πσο  είρε  πξνεγνπκέλσο  πεξάζεη  ζηελ  ππεξεζία  ηνπ  

νπιηάλνπ ηνπ Ηθνλίνπ,  όπσο  είρε  ζπκβεί κε αξθεηνύο βπδαληηλνύο  

πξίγθεπεο.  'Δδεζε  αξθεηά  ρξόληα  απνηξαβεγκέλνο  ζηε  κνλή,  αθνύ 

όκσο  είρε  ζην  κεηαμύ  απνθηήζεη  έλα  γπηό, απηόλ  αθξηβώο  πνπ  

απνθαιεί  ζηελ  επηηύκβηα  πιάθα  κε  ηελ  ηξπθεξή αιιά  θαη  εξσηθή   

πξνζαγόξεπζε  "λιονηάπι  ηος  βαζιλεά".  Κακία  όκσο  κέρξη  ζηηγκήο  

αζθαιήο   έλδεημε   δελ  ππάξρεη  γηα  ην  πνηόο  ήηαλ  απηόο  ν   

βαζηιεάο. 

 Μηα εληππσζηαθή ινηπόλ γελεαινγία πεξίιακπξσλ νλνκάησλ  όρη  

κόλνλ  απηνθξαηνξηθήο  θαηαγσγήο  αιιά  θαη  πνξθπξνγελλήησλ,  πνπ   

νη  δύν  ηειεπηαίνη  ηόηε  γόλνη  ηεο  βξέζεθαλ  ζηα  ηέιε  ηνπ  13νπ  

αηώλνο  ζηε  κνλή  ηνπ Αγίνπ  Υαξίησλνο  ηεο  ύιιεο.  Πξώηνο   ν  
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παηέξαο ,  ν  ηαπεηλόο  πιένλ  κνλαρόο  Ησάλλεο  Κνκλελόο ,   θαη  καδί  

ηνπ  ν  γπηόο  ηνπ   ν  Μηραήι ,  ίζσο  θη'  απηόο  θαινγεξνπαίδη, πνπ  

πέζαλε   εθεί  θαη  ηνλ  έζαςε   κεγαινπξεπώο   ν  παηέξαο  ηνπ  κέζα  

ζην  λαό  ηεο  κνλήο.  

 .   Οιόθιεξε  ε  επηγξαθή, πίζσ  από ηε ιηηή  θαη  ιαθσληθή  

αλαγξαθή  ηνπ  γελεαινγηθνύ  δέληξνπ  ηνπ  λεαξνύ  βιαζηνύ  ησλ  

Κνκλελώλ  θξύβεη  κηα  ηξπθεξή  ζιίςε  γηα  ην  ρακό  ηνπ  παιηθαξηνύ,   

κηα  πεξεθάλεηα  γηα  ηελ  απηνθξαηνξηθή  θαηαγσγή  ηνπ,  ίζσο  θαη  ην  

παξάπνλν  ηνπ  κνλαρνύ  Ησάλλε  γηα  ηε  δηθή  ηνπ  θαθή  κνίξα,  πνπ  

ηνλ  έζηεηιε λα  θαινγεξέςεη  ζε  ηόπν  θαηαθηεκέλν  από  αιιόπηζηνπο. 

Ζ  αλάγλσζε  όισλ  απηώλ  ησλ  επηγξαθώλ,  νη  πεξηζζόηεξεο  από   ηηο   

νπνίεο  ίζσο  είλαη  ζήκεξα  ρακέλεο,  καο  επηηξέπεη  λα  ζπλαγάγνπκε  

αξθεηά  ζπκπεξάζκαηα  γηα  ηελ  ηζηνξία  ηεο  πεξηνρήο,  όηαλ  κάιηζηα  

ιείπνπλ  άιιεο  ηζηνξηθέο  πεγέο,  Απνδεηθλύεη  επίζεο  όηη  ζηνπο  

ζθνηεηλνύο εθείλνπο  ρξόλνπο  θαη  θάησ  από  πνιπρξόληα  ηνπξθηθή  

θαηάθηεζε  ππήξραλ  άλζξσπνη  πνπ  ζπλέηαζζαλ  επηγξαθέο  ζε  αξραία  

ειιεληθή  γιώζζα  θαη  δελ  δίζηαδαλ  λα  δηαθεξύζζνπλ  ηελ 

πξνζήισζή  ηνπο  ζην  εζληθό  θαη ζξεζθεπηηθό  ηνπο θέληξν. 

Παξάιιεια,  εληζρύνληαη   νη  καξηπξίεο  θαη  νη  αλακλήζεηο  ησλ  

πξνζθύγσλ  από  ηε  ύιιε, πνπ ζεσξνύζαλ  ηε  κνλή  ηνπ  Αγίνπ  

Υαξίησλνο  ην  ζπνπδαηόηεξν  από  ηα  ηόζα  ηεξά  ζεβάζκαηά  ηνπο,  

παξά  ην  όηη    αξθεηά  ρξόληα  πξηλ  από  ηελ  κηθξαζηαηηθή  

θαηαζηξνθή   ε  κνλή  παξέκελε  αθαηνίθεηε  από  κνλαζηηθό  

πιεζπζκό. Πάληνηε  όκσο  ε  κνλή  ηνπ  Αγίνπ Υαξίησλνο,  θξίθνο  

αθαηάιπηνο  πνπ  ηνπο  ζπλέδεε  κε  ην  βπδαληηλό   παξειζόλ  ηνπο , 

εμαθνινπζνύζε  λα  είλαη  ηόπνο  ηεξόο, πνπ  ηνλ  επιαβνύληαλ  θαη  ηνλ  

πξόζεραλ  ηδηαίηεξα , κε  κόληκν  κάιηζηα  θύιαθα δηνξηζκέλν  από  ηνπο  

ίδηνπο. 
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Οι  ζτέζεις  ηες  Μονής  με  ηον    Τδελαλεδίν-Ροσμί  και 

    ηοσς   ζηροβιλιδομένοσς  δερβίζεδες      

 

Ζ  ηζηνξία  ηεο  κνλήο  ηνπ  Αγίνπ  Υαξίησλνο  ζθξαγίδεηαη   όκσο  

θπξίσο  από  ηηο  ζρέζεηο  ηεο  κε  ην ηάγκα  ησλ  πεξίθεκσλ  

ζηξνβηιηδόκελσλ   δεξβίζεδσλ  ηνπ  Σδειαιεδίλ - Ρνπκί,  ζρέζεσλ  πνπ  

αλαηξέρνπλ  ζηνλ  13ν  αηώλα  θαη  πνπ  έδσζαλ  πιηθό  γηα   λα  γξαθνύλ  

πνιιά  θαη  ελδηαθέξνληα,  ηα  νπνία  κέρξη  ζήκεξα  επαλαιακβάλνληαη  

σο  πνιύ  αμηνπεξίεξγα. 

Ο  Σδειαιεδίλ -  Ρνπκί  (1207 - 1273), ν  επηιεγόκελνο " Μεβλάνα ",  

δειαδή. " ο  Κύπιόρ  μαρ ", πξνζσλπκία   ηνπ  από  ηελ  νπνία  

απεθιήζεζαλ  νη  δεξβίζεδεο  ηνπ  ηάγκαηνο  πνπ  ίδξπζε   Μεβλεβήδερ  ,   

θπξηάξρεζε  ζηε  δσή  ηνπ  Ηθνλίνπ θαηά  ηνλ  13ν  αηώλα.  Σν  άιιν  

πξνζσλύκηό  ηνπ   " Ροςμί "  δελ  ζεκαίλεη  όηη  ήηαλ  Ρσκηόο ,  όπσο  

πνιινί  εζθαικέλα  ελόκηζαλ, αιιά  όηη   έδξαζε  ζηελ  επηθξάηεηα  ηνπ  

Ρνπκ,  δειαδή  ηεο  Μηθξάο  Αζίαο.  Ήξζε  ζην   Ηθόλην   από  ην  

Υνξαζάλ, ( πνπ  πεξηιακβάλεη  ην  βνξεηναλαηνιηθό  Ηξάλ  θαη κέξνο  ηνπ  

ζεκεξηλνύ  Αθγαληζηάλ ),  ηελ  επνρή  πνπ  βαζίιεπε  ν  νπιηάλνο   

Αιαέη-ληηλ  ν  Α  ́Κατθνπκπάλη  ζπλνδεύνληαο  ηνλ  παηέξα  ηνπ  Μερκέη  

Μπέρα-εληηλ,  πνπ ήηαλ  έλαο  από  ηνπο  ζνθόηεξνπο    οςλεμάδερ  ( 

ζενιόγνπο - λνκνδηδαζθάινπο ). Γξήγνξα  επηβιήζεθε  θαη  ιαηξεύηεθε  

από  ηνλ  πιεζπζκό  ηεο  πεξηνρήο  ράξηο  ζηελ  εκπλεπζκέλε   

δηδαζθαιία  ηνπ,  πνπ  απεπζπλόηαλ  θπξίσο  ζηα  κεζαία  αζηηθά  

ζηξώκαηα. Γηαθήξπηηε   όηη  είλαη  δπλαηή  ή  έλσζε  όισλ ησλ  

ζξεζθεηώλ, όηη  ην  Θεό  ζα  ηνλ  ληώζεη  θαλείο  κόλν  κε  ην  

ζπλαίζζεκα  θαη  όρη κε  ηε  ινγηθή,  όηη  όινη  νη  άλζξσπνη  είλαη  ίζνη  

αλεμάξηεηα  από  εζληθόηεηα,  ζξεζθεία, θνηλσληθή  ηάμε  ή  αμίσκα.  Οη  

πξννδεπηηθέο  γηα  ηελ  επνρή  εθείλε  ηδέεο  ηνπ, ε  ππνδεηγκαηηθή  

πξνζσπηθή  ηνπ  δσή  κε  ζπλερείο  λεζηείεο  θαη  πξνζεπρέο,   ε  
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ξεηνξηθή  ηνπ  δεηλόηεηα   θαη  ε  δηάλζηζε  ηεο  δηδαζθαιίαο  ηνπ  κε  

παξαβνιέο  θαη  απηά  παξαδείγκαηα  από  ηελ θαζεκεξηλή δσή  ηνλ  

έθαλαλ  ηόζν  δεκνθηιή ζε  κνπζνπικάλνπο,  ρξηζηηαλνύο  θαη  

Δβξαίνπο,  ώζηε  ζπλέξξεαλ  ζην  Ηθόλην  πνιινί  από  άιιεο  πόιεηο  γηα  

λα  ηνλ  γλσξίζνπλ.  

Σν  είδνο  θαη  ε  έθηαζε  ηνπ  δηαιόγνπ ηνπ  Σδειαιεδίλ  κε  ηνλ  

ρξηζηηαλό  εγνύκελν  παξέκεηλε  πάληα  έλα   κπζηήξην  γηα  ηελ  ηζηνξία  

ηνπ  Ηθνλίνπ,   πνπ  ηξνθνδόηεζε όκσο  πνιιέο  απόςεηο  θαη  ζέξκαλε  

ηνπο  ηνπηθνύο  ζξύινπο. Γηα  λα  εξκελεπζνύλ  νη  ιόγνη  πνπ  επέβαιαλ  

απηό  ηνλ  δηάινγν  ζηνλ  13
ν
  αηώλα   πξέπεη ,  όπσο  πξνειέρζε,  λα  

αλαηξέμνπκε  ζηηο  ζπλζήθεο  ηεο  επνρήο  εθείλεο  θαη  ζηελ  θαηάζηαζε  

ησλ  ρξηζηηαλώλ  ηεο  πεξηνρήο. 

  

Σελ  επνρή ηνπ  Σδειαιεδίλ - Ρνπκί,  δειαδή  ηνλ  13ν  αηώλα,  νη  

ζρέζεηο  ησλ  ειιήλσλ  ρξηζηηαλώλ  κε  ηνπο  κνπζνπικάλνπο  

θαηαθηεηέο  ηνπο  θαη  γεληθόηεξα  κε  ηνπο  Σνύξθνπο,  δελ  είραλ  θακία  

ζρέζε  κε  ηηο   ζεκεξηλέο,  πνπ  δηαηεινύλ  θάησ  από  ην  βάξνο  ηόζσλ  

αηώλσλ  Σνπξθνθξαηίαο   θαη   από  ηηο  θνξηίζεηο  ηόζσλ  πνιέκσλ. 

ήκεξα  νη  ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο  ρξσκαηίδνληαη  από κηα    

αλαπόθεπθηε  ακνηβαία   θαρππνςία,  πνπ  θηάλεη  πνιιέο θνξέο  κέρξη   

ηε  κηζαιινδνμία. Σόηε  όκσο νη  βπδαληηλνί   έβιεπαλ αιιηώο  ηνπο  

ειηδνύθνπο  θαη  γεληθόηεξα  ηνπο  Σνύξθνπο,  πνπ  ηνπο  είραλ   ζπρλά  

ζπκκάρνπο  ηνπο  ή  θαη  κηζζνθόξνπο ,  ηνπο  ιεγόκελνπο   " 

Τοςπκόποςλοςρ ".  Μεηά   κάιηζηα  ηελ  θαηάθηεζε  θαη  ηε  ιεειαζία   

ηεο  Κσλζηαληηλνύπνιεο  από  ηνπο  Φξάγθνπο  ην  1204  ηνπο  έβαδαλ    

ζε θαιύηεξε  κνίξα  από  ηνπο  θαζνιηθνύο  ηνπ  Πάπα.  

Ο  Σδειαιεδηλ - Ρνπκί    ππήξμε    κέγαο  κπζηηθηζηήο  ηνπ  Ηζιάκ.  

Με  ηε  δηδαζθαιία  ηνπ,  πνπ  είρε  ηεξάζηηα  απήρεζε  ζηνλ  αζηηθό  

θπξίσο  πιεζπζκό  ηνπ  Ηθνλίνπ,  εκάγεπε  ηνπο  αθξναηέο  ηνπ  πνπ  δελ  
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ήηαλ  κόλν  κσακεζαλνί.  Γίδαζθε  όηη  δελ  έρεη  ζεκαζία  από  πνηό  

δξόκν  ζα  πνξεπηείο  γηα  λα  ελσζείο  κε  ην  Θεό,  αξθεί  ζην  ηέινο  λα  

ηνλ  ληώζεηο  εηιηθξηλά.  Καη  ζα  ηνλ  ληώζεηο   εηιηθξηλά  κόλν  κε  ην 

ζπλαίζζεκα ,  όρη  κε  ηε  ινγηθή.   Μόλν  κε ηε  κέζε ,  ην  ρνξό θαη  ηελ  

έθζηαζε,  όρη  κε ηηο  θηινζνθηθέο  εθδεηήζεηο  θαη  ηα  δηαλνεηηθά    

λεθειώκαηα.  Ήηαλ  παξάιιεια  θαη  κέγαο  πνηεηήο  πνπ  ζθξάγηζε  ηελ  

ηζηνξία  ηεο  ηνπξθηθήο  ινγνηερλίαο  κε  ην  έξγν  ηνπ.  Πίζηεπε  ζε  κηα  

αόξηζηε  έλσζε  όισλ  ησλ  ζξεζθεηώλ  θαη  από  απηέο  αθξηβώο  ηηο  

αληηιήςεηο  ηνπ   πήγαδε  ε  θαηαλόεζε  θαη  ε  ζπκπάζεηα  κε  ηελ  νπνία  

έβιεπε  ηνπο  ρξηζηηαλνύο  ηνπ  Ηθνλίνπ.  Πίζσ  όκσο  από  ηε  ζηάζε  

ηνπ  απηή  θξπβόηαλ  αζθαιώο  θάπνηνο  πζηεξόβνπινο   ηεξαπνζηνιηθόο  

δήινο,  ε  πξόζεζε  γηα  έλαλ  ήπην  πξνζειπηηζκό  ηνπο,  πξάγκα  πνπ  

δπζηπρώο  ζπρλά  επηβεβαηώζεθε.  Με  ην  απινύζηεξν  ηζιακηθό  δόγκα  

θαη  ηηο  απιντθέο  ιαηξεπηηθέο    δηαδηθαζίεο     είρε  ήδε  ζεκεηώζεη  

ζεκαληηθέο  επηηπρίεο. "Εζύ,  Θεέ  μος»,έγξαθε,«μ’ έθεπερ από  ηο  

Χοςπαζάν  ζηε  σώπα  ηων  Ελλήνων, για  να  ζςναναζηπαθώ  μαδί  ηοςρ  

και  να ηοςρ  οδεγήζω  ζηο  δόγμα  ηος  καλού".  

Ο  πξνζειπηηζηηθόο  δήινο  ηνπ  Ρνπκί  θαη  ησλ  Μεβιεβήδσλ  ηνπ    

έθηαζε  κέρξη  ηνπο  ρξηζηηαλνύο  κνλαρνύο  ηνπ  Αγίνπ  Υαξίησλνο   θαη  

εθδειώζεθε  κε   ηελ  πξνζπάζεηα   ( ή  κε ην  πξόζρεκα ) ηεο  έλαξμεο  

ελόο  είδνπο  δηαιόγνπ   ηνπ  Ηζιάκ  κε  ηελ  νξζνδνμία.  Ο  δηάινγνο  

απηόο,  πνπ  θαλεξό  ζθνπό  είρε  λα  θέξεη  πιεζηέζηεξα  ηηο  δύν  

ζξεζθείεο  δελ  ζα  ήηαλ βέβαηα   δπλαηόο  ρσξίο ηε  ζεκειίσζε  θαιώλ  

ζρέζεσλ  κεηαμύ  ηνπο.  Έηζη  εμεγνύληαη  νη  επηζθέςεηο  ηνπ  Ρνπκί  θαη  

ησλ   δεξβίζεδώλ  ηνπ  επάλσ  ζηνπο  βξάρνπο  ηνπ  ρξηζηηαληθνύ  

κνλαζηεξηνύ  ηνπ  Αγίνπ  Υαξίησλνο,  πνπ  ζπλερίζηεθαλ  επί  αηώλεο  

κε  ηηο  εηήζηεο  επηζθέςεηο  ηνπ εθάζηνηε δηαδόρνπ  ηνπ,  ηνπ "ηζελεμπή"    

όπσο  απεθαιείην   ν  αξρεγόο  ησλ  δεξβίζεδσλ,  ν  νπνίνο αλέβαηλε   

ζην ρξηζηηαληθό κνλαζηήξη  κε  ηα δώξα ηνπ  θαη   κε  ηε  ζπλνδεία  ηνπ 
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θάζε  Γεθαπεληαύγνπζην. Οη κνπζνπικάλνη ηεξσκέλνη  έθαλαλ  ηα  

«ναμάδια»  ηνπο  ζην  δηθό  ηνπο  ηέκελνο, πνπ  ήηαλ  θ’ απηό ιαμεπκέλν ( 

ππόζθαθν )  ζηνπο  βξάρνπο,  ελώ  ιίγα  κέηξα  πην  ‘θεί,  ζηελ  ίδηα   

απιή,  αληερνύζαλ  νη ςαικσδίεο  από  ηνλ  λαό  ηεο Παλαγίαο  ηεο  

πειαηώηηζζαο ! …  

 .   Δίηε   δερζεί  θαλείο  όηη ν  δηάινγνο  απηόο επηβιήζεθε  κε  ηελ  

απζεληία  ηνπ  θαηαθηεηή  είηε  απιά  θαη  κόλν  επεηδή  επλνήζεθε  από  

ηηο  θηιηθέο  δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο ησλ  δύν  πξνζσπηθνηήησλ  πνπ  ηηο  

εγθαηλίαζαλ, ηνπ  Σδειαιεδίλ  θαη  ηνπ  εγνπκέλνπ  ηεο ρξηζηηαληθήο  

κνλήο ,  όπσο  νη  ηνπηθέο  παξαδόζεηο  εμππνλννύλ , ην βέβαην  είλαη  όηη  

απνηέιεζε  έλα  ηζηνξηθό  γεγνλόο, έζησ  θαη  ηνπηθήο  κόλν ζεκαζίαο. 

Απηό  ην  γεγνλόο  κάιηζηα  επαλαιακβαλόηαλ αλειιηπώο θάζε  ρξόλν,  

αθνύ  αληηπξνζσπεία  ηνπ  ηάγκαηνο  ησλ  Γεξβίζεδσλ  αλέβαηλε  θάζε  

Γεθαπεληαύγνπζην θνκίδνληαο  δώξα  ζην  ρξηζηηαληθό  κνλαζηήξη   

κέρξη  ηα  κέζα   πεξίπνπ  ηνπ  19
νπ

  αηώλα,  θνηκόηαλ  εθεί  θαη   

πξνζεπρόηαλ.  

Δύινγα  δηεξσηάηαη  θαλείο,  πνην  άξαγε  ζα  ήηαλ  ην  πεξηερόκελν  

ηνπ  δηαιόγνπ  απηνύ  θαη  πνηα  ζα  ήηαλ  ηα  ζεκεία  επαθήο  ησλ  δύν  

ζξεζθεπηηθώλ  ηαγώλ, ηνπ  ρξηζηηαλνύ  εγνύκελνπ  θαη  ηνπ  

κνπζνπικάλνπ  ηζειεκπή,  όηαλ   άξρηζαλ  απηέο  ηηο  ζπδεηήζεηο. Οη  

ηνπηθέο  παξαδόζεηο,  ειιεληθέο  θαη  ηνπξθηθέο,  όπσο  θαηεγξάθεζαλ  

θπξίσο  από  ηνλ  Σνύξθν  ηζηνξηθό  Eflaki , κηινύλ  γηα  ηα  εμσηεξηθά  

ζηνηρεία  ησλ  ζρέζεσλ  απηώλ  θαη   ζηακαηνύλ  ζηηο  θνηλσληθέο  

επαθέο  πνπ  επί  αηώλεο   δηαηεξήζεθαλ  κεηαμύ  ησλ   κνλαρώλ  ησλ  

δύν  κνλαζηηθώλ  θνηλνηήησλ.  Γελ  αλαθέξνπλ  όκσο   νύηε  ην  

πεξηερόκελν  ησλ  ζπδεηήζεώλ  ηνπο     νύηε   θαη  ηνλ  άμνλα  γύξσ  από  

ηνλ  νπνίν  πεξηζηξέθνληαλ. 

Οη κνπζνπικάλνη ηεξσκέλνη  έθαλαλ  ηα  «ναμάδια»  ηνπο  ζην  δηθό  

ηνπο  ηέκελνο, πνπ  ήηαλ  θ’ απηό ιαμεπκέλν ( ππόζθαθν )  ζηνπο  



 11 

βξάρνπο,  ελώ  ιίγα  κέηξα  πην  ‘θεί,  ζηελ  ίδηα   απιή,  αληερνύζαλ  νη 

ςαικσδίεο  από  ηνλ  λαό  ηεο Παλαγίαο  ηεο  πειαηώηηζζαο. 

 

  Η ζεμαζία  ηες  μονής  ηοσ  Αγίοσ  Φαρίηωνος 

                    για  ηοσς  Έλλενες  ηες  Σύλλες 

 

Αλ  θξίλνπκε  από  ηελ  ζρεδόλ  θαζνιηθή  επέθηαζε  ηνπ  

κσακεζαληζκνύ ζηελ  θεληξηθή  Μηθξά  Αζία  θαη  ζην  γεγνλόο  όηη  νη 

πεξηζζόηεξεο ρξηζηηαληθέο  θνηλόηεηεο ηεο  πεξηνρήο  Ηθνλίνπ  ππέζηεζαλ  

κηα  ζηαδηαθή  ζπξξίθλσζε  ζ  ́ απηή  ηελ  πεξηνρή,  ζα  θαηαιήμνπκε  

ζην  ζπκπέξαζκα  όηη  ν  ηζιακηθόο  πξνζειπηηζκόο     είρε  πξαγκαηηθά  

δπζκελείο  ζπλέπεηεο   γηα  ηηο  θνηλόηεηεο  απηέο,  ρσξίο  κε  ηνύην  λα  

ζεκαίλεη  όηη  κνλαδηθή  αηηία  ήηαλ  νη  δεξβίζεδεο  ηνπ  Ρνπκί.  

Τπήξμαλ θαη  πνιινί  άιινη  παξάγνληεο  πνπ  ζπλεηέιεζαλ  ζηελ  

παξαθκή    ηνπ  κεζαησληθνύ  ειιεληζκνύ. 

Παξόια απηά, πνπ θαηαηαιαηπώξεζαλ  επί  αηώλεο  ηνπο  

ρξηζηηαλνύο  ηεο  πεξηνρήο,   ν  ειιεληθόο   πιεζπζκόο   ηεο  ύιιεο 

αληηζηάζεθε  κε  επηηπρία. Οη  ρξηζηηαλνί θάηνηθνί  ηεο  θαη  ν  

πλεπκαηηθόο  ηνπο  θαζνδεγεηήο,  ε κνλή  ηνπ  Αγίνπ  Υαξίησλνο,  

ζηάζεθαλ  όξζηνη.  Γηαηήξεζαλ  ην  πεξίεξγν  θαη  κνλαδηθό  ειιεληθό  

γισζζηθό  ηδίσκα  πνπ  κηινύζαλ,  δελ  επεξεάζηεθαλ    από  ηελ  

κνπζνπικαληθή    πξνπαγάλδα   θαη  απνηέιεζαλ     κηα    αμηνπξόζεθηε   

εζηία  αληίζηαζεο  ζηελ  ηζιακηθή  πιεκκπξίδα.  Ζ  πίζηε  ζηε  ζξεζθεία  

ηνπο θαη  ε  πεηζκαηηθή  δηαηήξεζε   ηνπ  δηθνύ  ηνπο     γισζζηθνύ  

ηδηώκαηνο  ζπληεινύζαλ  ζηελ  ελίζρπζε   ηεο θπιεηηθήο   ηνπο   

ηδηαηηεξόηεηάο,   έηζη  πνπ ε  ύιιε    ραξαθηεξίζζεθε « κένηπο  

ανηίζηαζερ  ηων  Ελλήνων  καηά  ηων Σεληδούκων »   θαη  κία  

νπσζδήπνηε  « δςζεπμήνεςηε   πεπίπηωζε » .  
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ηε  καθξαίσλε  απηή  πξνζπάζεηα  ησλ  θαηνίθσλ  ηεο  ύιιεο  ε  

ζπκβνιή  ηεο κνλήο ηνπ  Αγίνπ Υαξίησλνο,  πνπ  κε  ηε  δσληαλή  θαη  

δηαξθή  (κέρξη  ηνλ  20
ν
 αηώλα)  παξνπζία  ηεο,  ην  ιακπξό  παξειζόλ 

ηεο  θαη  ηελ  πλεπκαηηθή αθηηλνβνιία  ηεο  ηνπο  ζπλέδεε  κε  ηνλ  

«ένδοξό  μαρ  βςδανηινιζμό»,  ήηαλ  ίζσο  ν  απνθαζηζηηθόηεξνο  

παξάγνληαο. Κακία   πεξίπησζε   αιινίσζεο  ηνπ  ρξηζηηαληθνύ  

δόγκαηνο  δελ   έιαβε  ρώξα, θακία  ηζιακηθή  επηξξνή  δελ  

παξαηεξήζεθε  ζηα  ρξηζηηαληθά  ιαηξεπηηθά  έζηκα.  Αληίζεηα  ππήξμαλ 

θαηλόκελα  ζξεζθεπηηθνύ   ζπγθξεηηζκνύ  αιιά  από  ηελ  πιεπξά  ησλ  

Σνύξθσλ, πηζαλόηαηα  πξώελ  ρξηζηηαλώλ  πνπ  εμηζιακίζηεθαλ  θαη  

δηαηήξεζαλ παιηέο  ιαηξεπηηθέο  πξαθηηθέο.  ηνλ  Άγην  Υαξίησλα  ν   

ειιεληθόο  ιόγνο  αληέδξαζε   κε  επηηπρία  ζηελ  αραιίλσηε  νξγηαζηηθή  

έθζηαζε  ησλ  κύζσλ  θαη  ησλ  κπζηεξίσλ  ηεο  Αλαηνιήο. 

 

                Η  ζεμερινή  καηάζηαζε  ηες  μονής 

 

ήκεξα  ε  ηζηνξηθή  θαη  κε  ηόζνπο  ζξύινπο  πεξηβαιιόκελε  κνλή  

ηνπ  Αγίνπ  Υαξίησλνο   ηεο  ύιιεο   δελ  είλαη  επηζθέςηκε,  αθνύ,  

όπσο  πξναλαθέξζεθε,  έρεη  κεηαηξαπεί  ζε  ηνπξθηθή  ζηξαηησηηθή  

βάζε. Κακία  καξηπξία  δελ  ππάξρεη  γηα  ηελ  ησξηλή  ηεο  θαηάζηαζε,  

είλαη  όκσο  βέβαην  όηη  ε  εηθόλα  πνπ  ζα  παξνπζηάδεη  ζα  είλαη  πνιύ  

δηαθνξεηηθή.   Μέρξη  θαη  ην  1941  ην  κνλαζηήξη  ήηαλ  αθόκε  όξζην  

θαη  ε  πεξηγξαθή  ηνπ  πεξηιήθζεθε   ζε θάπνην  ηνπξθηθό     βηβιίν  ηνπ  

1964  γηα  ηελ  ηζηνξία  ηνπ Ηθνλίνπ.   Απνηεινύζε  κάιηζηα  αμηνζέαην  

ηεο  πεξηνρήο  πνπ  ην  ζπληζηνύζαλ  θαη  νη  ηνπξηζηηθνί νδεγνί,  

δίλνληαο  όκσο  πνιιέο  ιαλζαζκέλεο  πιεξνθνξίεο.  

 Θα  ήηαλ   νπσζδήπνηε  ελδηαθέξνλ  αλ  θαηόξζσλε  θαλείο  

ζήκεξα  λα  επηζθεθζεί  θαη  λα  θσηνγξαθήζεη  ηελ  αξραηόηαηε  απηή   

εζηία  ηνπ  βπδαληηλνύ  καο  ειιεληζκνύ  γηα  λα  εμαθξηβσζεί  ε  
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θαηάζηαζε  ζηελ  νπνία  βξίζθεηαη.  Καη   βεβαίσο  ζα  απνηεινύζε  

ζεκαληηθή  πξνζθνξά  ε πξαγκαηνπνίεζε επηηόπηαο αξραηνινγηθήο 

έξεπλαο  θαη  αλαζθαθήο θαη ε  ελδειερέζηεξε  κειέηε  ησλ  επξεκάησλ  

θαη  ηεο  ηζηνξίαο  ηεο  κνλήο,  αλ  βέβαηα  απηό  ζα  ήηαλ  θάπνηε  

εθηθηό. Αξθεί  βέβαηα ε αλαζθαθή  απηή θαη  ε  αμηνπνίεζε  ησλ  

επξεκάησλ  ηεο  λα  κελ  ειαύλνληαη  από   αληαγσληζηηθέο  θαη  

εζλνθεληξηθέο  εξκελείεο  ηεο  ηνπηθήο  ηζηνξίαο  θαη  λα  κελ  νδεγνύλ 

ζε  ππνβάζκηζε  ή  θαη  εμαθάληζε ησλ κλεκείσλ  ηεο  παξνπζίαο  θαη  

ηεο  αθκήο  άιισλ  ιαώλ   θαη   άιισλ  πνιηηηζκώλ,  πνπ  ζπκβαίλεη  λα 

απαξέζθνπλ  ζηνπο  θξαηνύληεο    

                                                       Τάκες  Σαλκιηδόγλοσ 

                                                    Από  ην  Δεληίο  ηος  Κένηπος 

                                                    Μικπαζιαηικών  Σποςδών, ΔΚΜΣ 
                                                        ( ηνκνο   16νο  ,  2009 ) 

                                                               


