
1 
 

2ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΗΑΝΘ 

Πολιτιςμικι Εφθμερίδα  

Αρικμόσ φφλλου 1, εκδότθσ  Τμιμα Γ2.                                 

Κοηάνθ, Δευτζρα 9  Μαϊου 2022. 

 

Μια μικρι εφθμερίδα, αφορμι να 

μιλιςουμε για τθν πόλθ μασ.  

Στα πλαίςια του μακιματοσ τθσ Κοινωνικισ 

και Πολιτικισ Αγωγισ τθσ τρίτθσ Γυμναςίου,  

και ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ του 

τμιματοσ Γ2 του 2ου Γυμναςίου Κοηάνθσ, 

αποφαςίςαμε ςτθ βακμολογία των μακθτϊν 

κατά το  δεφτερο τετράμθνο του ςχολικοφ 

ζτουσ 2021-2022 να ςυνυπολογιςκεί  - αντί  

για το ςφνθκεσ  πρόχειρο διαγϊνιςμα- θ 

εργαςία  τουσ με κζμα τθν ζκδοςθ μιασ 

ςχολικισ εφθμερίδασ, θ φλθ τθσ οποίασ κα 

μασ υπενκφμιηε το παρελκόν,  κα 

πιςτοποιοφςε το παρόν και ζκετε τα κεμζλια 

για τθν πρόβλεψθ     του μζλλοντοσ τθσ πόλθσ 

που ηοφμε. Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ, 

με κζμα: «Θ ιςτορία τθσ Κοηάνθσ, όπωσ 

καταγράφεται από τα ονόματα των δρόμων 

τθσ», οι μακιτριεσ  και οι μακθτζσ  ζκαναν 

χριςθ,  ωσ  ενδεικτικι βιβλιογραφία τα 

ΔΘΜΟΣΛΕΥΜΑΤΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘΣ 

ΚΟΗΑΝΘΣ - ΑΛΚΜ. 6 - Ανά τασ οδοφσ και τα 

ρφμασ τθσ Κοηάνθσ…  

 του Λάηαρου Ακ. Παπαϊωάννου, τθν  

βικιπαίδεια και  τα τοπικά site.  

Θ ςυντονίςτρια κακθγιτρια,   Βιολζττα 

Μποφςιου.     

 

 

ΟΔΟ ΦΙΛΙΠΠΟΤ Βϋ  
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Ο Φίλιπποσ Βϋ γεννικθκε το 382 π.Χ.. Ιταν 

μζλοσ τθσ δυναςτείασ των Αργεαδϊν, των 

Μακεδόνων βαςιλιάδων και πατζρασ του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου Γ’.  

Ζλαβε  ςτρατιωτικι  εκπαίδευςθ από τον 

Επαμεινϊνδα, υπζρμαχο του Λεροφ Λόχου τθσ 

Κιβασ. Πταν επζςτρεψε ςτθν Μακεδονία, 

ζγινε κυβερνιτθσ των ανατολικϊν επαρχιϊν. 

Ζπαιξε πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

αναμόρφωςθ του μακεδονικοφ ςτρατοφ, 

αφοφ τον αναδιοργάνωςε ριηικά. Ειςιγαγε 

τθν ςάριςα και ίδρυςε  τθν ξακουςτι 

ΜΑΚΕΔΟΝΛΚΘ ΦΑΛΑΓΓΑ.  Δολοφονικθκε  το 

336 π.Χ. ςε θλικία 46 ετϊν και αυτό οδιγθςε  

ςτθν άμεςθ διαδοχι του από  τον γυιο του 

Αλζξανδρο.  

Χριςτίνα Κατςικαρϊνθ, μακιτρια Γ2.      

 

      OΔΟ ΜΕΓΑΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 

 

 

 

 

 Ο Μζγασ Αλζξανδροσ (356-323 π.Χ) είναι μια 

από τισ πιο κοςμοϊςτορικζσ μορφζσ που 

άλλαξε τθν πορεία και τισ τφχεσ τθσ 

ανκρωπότθτασ. Γιόσ του βαςιλιά τθσ 

Μακεδονίασ Φίλιππου του Β και τθσ 

Ολυμπιάδασ και μακθτισ του Αριςτοτζλθ. 

Ζδειξε νωρίσ τα εξαιρετικά θγετικά και άλλα 

προςόντα του. Ανζβθκε ςτον κρόνο ςτα 336. 

Μζςα ςε ζνα χρόνο υπζταξε όλεσ τισ χϊρεσ 

προσ βορρά μζχρι το Δοφναβθ. Φςτερα 

ςτράφθκε ςτθ νότια Ελλάδα και ςυνζτριψε  

κάκε αντίςταςθ εναντίον του. Στα 334 με 

τριάντα πζντε χιλιάδεσ πεηοφσ και πζντε 

χιλιάδεσ ιππείσ εξεςτράτευςε  ςτθν Αςία 

εναντίον τον Ρερςϊν που αποτελοφςαν 

διαρκεί απειλι για τουσ Ζλλθνεσ. Ο Γρανικόσ, 

ο Λςςόσ, τα Γαυγάμθλα ιταν οι κυριότεροι 

ςτακμοί τθσ νικθφόρασ πορείασ του. Το 

περςικό κράτοσ κυριεφτθκε και θ δράςθ του 

Αλζξανδρου ζφταςε μζχρι τθν Καςπία και 

μζχρι τον Λνδό ποταμό. Απϊτεροσ ςκοπόσ του 

θ δθμιουργία μιασ παγκόςμιασ κυριαρχίασ με 

τθν ςυγχϊνευςθ των ελλθνικοφ και αςιατικοφ 

πολιτιςμϊν. Ρζκανε ςε θλικία 33 μόλισ ετϊν . 

Είναι ο πρϊτοσ ςτον οποίο δόκθκε ο τίτλοσ 

του «ΜΕΓΑΛΟΥ».  Ζτςι προσ τιμι του δόκθκε 

το όνομά του ςε ζναν δρόμο τθσ πόλθσ μασ 

(Κοηάνθσ ).  

Εριςιάντα Ηίτο, μακιτρια Γ2.   

 
 

ΟΔΟ ΙΩΑΝΝΘ ΣΡΑΝΣΑ 
 

 
 
Τρία χρόνια αφότου κατζβθκαν ο ιερζασ 
Ραπαγκίκασ, ο γιοσ του Γεϊργιοσ και οι 
ενορίτεσ τουσ (κατά το 1649), 
περίπου ογδόντα οχτϊ οικογζνειεσ με αρχθγό 
τον προεςτό Λωάννθ Τράντα ι  
Τραντογιάννθ προςιλκαν ςτθν κωμόπολθ, 
γιατί το χωριό Κτζνι μαηί με το φροφριο του 
καταςτράφθκε από Αλβανοφσ· 
εγκαταςτάκθκαν αρχικά ςτουσ λόφουσ γφρω 
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από τουσ ναοφσ των Αγίων Δθμθτρίου και 
Γεωργίου, ζξω ςτθν φπαικρο, ςε καλφβεσ· ο 
πρόκριτοσ Λωάννθσ Τράντασ, ο οποίοσ ιταν 
πλοφςιοσ και είχε κοπάδι με δϊδεκα χιλιάδεσ 
πρόβατα και γίδια, ζφταςε ζξω από τθν 
Κοηάνθ, ς’ ζναν τόπο γνωςτό ωσ Κρεββατάκια, 
όπου ιταν δάςοσ με φίλυρεσ και οξυζσ, ζχτιςε 
καλφβεσ κι ζμεινε εκεί με τουσ κατοίκουσ. Ο 
Τράντασ που μνθμονεφςαμε προθγουμζνωσ 
όριςε ακόμθ μζροσ για τθν αγορά, τθν 
καλλϊπιςε φυτεφοντασ πλατάνια και 
καταςκεφαςε κρινεσ. Ο ίδιοσ πρϊτοσ ζκεςε τα 
κεμζλια ςτο ναό του Αγίου Νικολάου, γφρω 
ςτο 1664, και πολλοί, άνδρεσ και γυναίκεσ, 
βοικθςαν ςτο ζργο αυτό  (επιλαβόντεσ). 
Επειδι ολοκλιρωςε ςπουδαία ζργα και λόγω 
τθσ ςθμαντικισ κζςθσ του (επιςθμότθτασ), τον 
αποκαλοφςαν κοινϊσ «Μπαςιά», δθλαδι 
προεςτό, και τ’ όνομα αυτό ιταν ςυνθκιςμζνο 
ςτουσ κατοίκουσ, μζχρι και τθν προθγοφμενθ 
γενιά. Πταν πζκανε ο άντρασ, ζκλειςαν όλα τα 
εργαςτιρια, ςτόλιςαν το άλογο του με 
πιςτόλια και όπλα για να τον τιμιςουν ωσ 
δυνατό ςτρατιωτικό άρχοντα, και με τθ 
ςυνοδεία όλων των πολιτϊν 
και Αρματωλϊν τον ζκαψαν μεγαλοπρεπϊσ 
ςτον ναό των Αγίων Αναργφρων. Στθ μνιμθ 
του, κάκε χρόνο ςτισ 3 Νοεμβρίου, ιταν αργία 
κι ζκλειναν τα καταςτιματα. Θ μζρα αυτι 
λεγόταν «Μπαςιά εορτι» και καταργικθκε 
πριν πολλά χρόνια. 
 
  Διμθτρα Καλαϊτηι, μακιτρια Γ2 
 

ΟΔΟ ΚΟΝΣΑΡΘ ( 1Ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ 

ΧΟΛΕΙΟ)  

 

 

Ο Κονταρισ Γεϊργιοσ, καταγόταν από τα 

Σζρβια. Πρϊτοσ δθμόςιοσ δάςκαλοσ ςτθ 

ςχολι τθσ Κοηάνθσ ( 1668-1673 . Μετά τον 

κάνατο του Επιςκόπου Σερβίων Διονυςίου, με 

γενικι απαίτθςθ κλιρου και λαοφ 

χειροτονικθκε ο ίδιοσ με το εκκλθςιαςτικό 

όνομα Γρθγόριοσ και αρχιεράτευςε ςτα 

Σζρβια για τζςςερα χρόνια, για να μετατεκεί 

κατόπιν ςτθν μθτρόπολθ Ακθνϊν. Χρθμάτιςε 

επίςκοποσ Σερβίων -Ακθνϊν και 

Μθτροπολίτθσ Σμφρνθσ. Ρζκανε ςτθν Ακινα. 

Ο ίδιοσ ιταν και ςπουδαίοσ κεντθτισ, δείγμα 

τθσ ζξοχθσ τζχνθσ του είναι ο χρυςοκζντθτοσ 

επιτάφιοσ, ζνα από τα πολυτιμότερα ιερά 

κειμιλια του μθτροπολιτικοφ ναοφ του Αγίου 

Νικολάου Κοηάνθσ.  

Ξενοφϊν Καφάςθσ, μακθτισ Γ2.  

 

ΣΟΑ (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ)  

 

 

τοά, ζτςι ονομαηόταν θ περιϊνυμθ ςχολι 

τθσ Κοηάνθσ ςτα χρόνια τθσ Σουρκοκρατίασ.  
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Το κτιριο τθσ ςχολισ βριςκόταν μζςα ςτον 

κιπο του  επιςκοπικοφ μεγάρου και 

περιβαλλόταν εξωτερικά από τόξα και 

περιςτφλια,  γιϋ αυτό και Στοά ονομάςτθκε. Θ 

Στοά παρείχε ανϊτερθ κλαςςικι και τεχνικι 

μόρφωςθ. Ευτφχθςε να ζχει ςχολάρχεσ 

περίφθμουσ δαςκάλουσ, ανάμεςα ςτουσ 

οποίουσ και τον πολφ Ευγζνιο Βοφλγαρθ 

(1746-1751). 

Διμου Αλζξανδροσ, μακθτισ Γ2.  

ΟΔΟ  ΚΟΜΠΑΝΙΑ (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ)  

 

 

Κομπανία, ζτςι ονομαηόταν θ ςυντεχνιακι 

αδελφότθτα των εμπορευομζνων ςτθν 

Ουγγαρία Κοηανιτϊν. υνζβαλε οικονομικά 

ςτθν ίδρυςθ και λειτουργία τθσ τοάσ, τθσ 

ξακουςτισ ςχολισ τθσ Κοηάνθσ κατά τθν 

τουρκοκρατία. Αργότερα ίδρυςε και 

ςυντθροφςε και δεφτερο ςχολείο που 

ςτεγαηόταν ςτο ςπίτι του Σωτθρίου Κοντοφ 

Αναςταςίου. Το ςχολείο αυτό λειτοφργθςε 

για τζςςερα μονάχα ζτθ ( 1769-1772).   

Νικόλαοσ Δογραματηισ, μακθτισ Γ2.   

 

ΟΔΟ ΑΡΜΕΝΟΤΛΘ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

 

  

Αρμενοφλθσ Νικόλαοσ ( 1797-………) 

Κοηανίτθσ μεγαλζμποροσ ςτθν Ρζςτθ, 

γαμπρόσ του Λατροφιλόςοφου Γεωργίου 

Σακελλαρίου. Ραλιννόςτθςε ςτθν Κοηάνθ και 

από τα 1840 και για είκοςι χρόνια διατζλεςε 

επίτροποσ και ζφοροσ των ςχολείων. 

Φιλόμουςοσ και φιλογενισ ςπουδαίοσ.  

Συγκαταλζγεται ανάμεςα ςτουσ ευεργζτεσ τθσ 

πόλθσ.  

Τπάρχει και δεφτεροσ Αρμενοφλθσ Νικόλαοσ 

(1873-1913), διμαρχοσ Κοηάνθσ κατά τθν 

απελευκζρωςθ τθσ πόλθσ.  

 

Γαβριθλίδου  Αικατερίνθ  Ελζνθ, μακιτρια 

Γ2.  

 

ΔΘΜΟΓΕΡΟΝΣΙΑ  (ΕΠΙΚΟΠΕΙΟ)  
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Δθμογεροντία, το ςυμβοφλιο των 

δθμογερόντων. Κυρίαρχο  ςτοιχείο του 

κεςμοφ τθσ ελλθνικισ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ κατά τθν τουρκοκρατία. Οι 

δθμογζροντεσ ιταν αιρετοί, τα δε κακικοντα 

τουσ ιταν διοικθτικά, αςτυνομικά, δικαςτικά, 

φορολογικά. Ο κεςμόσ καταργικθκε ςτα 

1830. Θ δθμογεροντία τθσ Κοηάνθσ, λόγω και 

των προνομίων που αυτι απολάμβανε, 

διαδραμάτιςε ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ 

τθσ πόλθσ.   

 

Ιωάννθσ Γεωργιάδθσ, μακθτισ Γ2.  

 

     

      ΟΔΟ ΧΑΡΙΙΟΤ ΜΕΓΔΑΝΘ   

       

             

Μεγδάνθσ Χαρίςιοσ, Κοηανίτθσ  δάςκαλοσ, 

ιερζασ και γιατρόσ. Οι πρόγονοί του 

Μεςδιάνοι είχαν τισ ρίηεσ τουσ ςε επιφανι 

βυηαντινι οικογζνεια, κατά δε τθν 

τουρκοκρατία ιταν αρματολοί με 

κλθρονομικι διαδοχι. Ιταν πανζξυπνοσ, 

εφγλωτοσ, πνευματϊδθσ και βακειά ευλαβισ 

προσ τθν κρθςκεία. Ωσ δάςκαλοσ και 

ιεροκιρυκασ ιταν Σωκρατικόσ, δίδαςκε και 

κιρυττε όπου και όπωσ ζβριςκε ακροατιριο. 

Υπιρξε και ςυγγραφζασ καρποφόροσ. 

Θεωρείται ο πρϊτοσ ιςτορικόσ τθσ Κοηάνθσ. 

Ρζκανε ςτα 1823. 

Καραγκιόηθσ  Χριςτόφοροσ, μακθτισ Γ2. 

 

ΟΔΟ ΙΩΑΝΝΘ ΜΟΤΡΑΣΘ 

 

Ο  Μουράτθσ Ιωάννθσ, γεννικθκε κατά τα 
τζλθ του 18 ου αιϊνα ςτθν Κοηάνθ  και μετά 
τον κάνατο του πατζρα του τζκθκε υπό τθν 
προςταςία του κείου του Ραναγιϊτθ 
Μουράτθ, βακφπλουτου επιχειρθματία ςτθν 
Ρζςτθ. Ο ίδιοσ ςυνζχιςε το εμπόριο του 
πατζρα του  και απζκτθςε τεράςτια 
περιουςία ςτθν Ουγγαρία. Από τθ χϊρα αυτι 
ζςτελνε κάκε τόςο ςτθν πατρίδα του τθν 
Κοηάνθ, χρθματικά ποςά για να ενιςχφςει 
άπορεσ οικογζνειεσ, τα ςχολεία τθσ πόλθσ και 
τθ βιβλιοκικθ τθσ. Με διακικθ που ζκανε το 
1866, εκτόσ από άλλα κλθροδοτιματα, 
διζκεςε το ποςό των 14.000 φιορινιϊν με 
ςκοπό, από τουσ τόκουσ των χρθμάτων 
αυτϊν, να ςπουδάηουν κάκε χρόνο δφο 
άποροι νζοι από τθν Κοηάνθ – ο ζνασ 
Φιλολογία και ο άλλοσ Θεολογία – ςτο 
Ρανεπιςτιμιο τθσ Ακινασ. Τζλοσ, προςζφερε 
ςθμαντικά ποςά ςε φιλανκρωπικά και 
πνευματικά ιδρφματα. 
 

Κωνςταντίνοσ Γκιάτασ , μακθτισ Γ2.  

 

  ΟΔΟ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΟΟΜΟΤΛΘ  



6 
 

               

 

Ο  Νικόλαοσ Καςομοφλθσ γεννικθκε ςτθν 
Κοηάνθ το 1795· γιοσ ευκατάςτατου εμπόρου, 
μετά από τισ βαςικζσ ςπουδζσ αςχολικθκε κι 
αυτόσ με το εμπόριο, με ζδρα τισ Σζρρεσ, 
όπου είχε καταφφγει και ο πατζρασ του. Το 
1820 ταξιδεφει ςτθν Αίγυπτο για να επεκτείνει 
τισ επιχειριςεισ τθσ οικογζνειασ· 
επιςτρζφοντασ περνά από τθ Σμφρνθ όπου 
μυείται ςτθ Φιλικι Εταιρεία. Κατά τθν 
Επανάςταςθ οι λιγοςτοί Ζλλθνεσ των Σερρϊν 
αδυνατοφν να δράςουν, και οι Καςομοφλθδεσ 
επιςτρζφουν ςτθν πατρικι Μακεδονία. Ο 
Νικόλαοσ κατεβαίνει ςτθν ελεφκερθ Ελλάδα 
και ςυμμετζχει ςτθν προετοιμαςία τθσ 
επανάςταςθσ του Ολφμπου. Σζλθ 
Φεβρουαρίου του 1822 αποβιβάηεται κοντά 
ςτθν Κατερίνθ, ςυνεργάηεται με τον καπετάν 
Διαμαντι κι άλλουσ οπλαρχθγοφσ τθσ 
περιοχισ, αλλά οι ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ 
αποτυχαίνουν· ο Καςομοφλθσ διαφεφγει ςτθ 
Κεςςαλία, όπου ςυναντά τον καπετάνο του 
Αςπροποτάμου Νικόλαο Στουρνάρθ και 
ςυνδζεται μαηί του. Οκτϊβρθ του 1823 
Στουρνάρθσ και Καςομοφλθσ εγκαταλείπουν 
τον ορεινό Αςπροπόταμο, κατεβαίνουν ςτθ 
δυτικι Ελλάδα κι εγκακίςτανται ςτο Με-
ςολόγγι. Στισ 5 Λανουαρίου 1825 αναχωρεί για 
το Ναφπλιο, πλθρεξοφςιοσ του Στουρνάρθ, να 
ειςπράξει τουσ μιςκοφσ των ςτρατιωτϊν. 
Επιςτρζφει τον Λοφλιο, θ πολιορκία ζχει πια 
αρχίςει· βρίςκεται πάντα δίπλα ςτον 
Στουρνάρθ, κάτι ςαν γραμματικόσ, κάτι ςαν 
υπαρχθγόσ του. Κα διαςωκεί ςτθν Ζξοδο και 
κα ςυνεχίςει τον αγϊνα. Στο ελεφκερο πια 
κράτοσ υπθρετεί ςτον εκνικό 
ςτρατό· ςυνταξιοδοτείται το 1861 και 
πεκαίνει τον Ιανουάριο του 1872 ςτθ 
τυλίδα, όπου είχε εγκαταςτακεί τα υςτερινά 
του χρόνια. Τα όςα ζηθςε, είδε και άκουςε 
δϊδεκα χρόνια, από το ξζςπαςμα τθσ 
Επανάςταςθσ ωσ τθ διάλυςθ του 
επαναςτατικοφ ςτρατοφ το 1833, αρχίηει να 

τα καταγράφει ςτα τζλθ του 1832· τουσ 
ζδωςε τον τίτλο Ενθυμήματα ςτρατιωτικά. 

Καπλάνογλου Μαρία, μακιτρια Γ2.  

 

            ΟΔΟ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΛΑΑΝΘ  

 

 

 

Ο Γεϊργιοσ Λαςςάνθσ (Κοηάνθ 1793 - Ακινα 

1870) ιταν Ζλλθνασ λόγιοσ και πολιτικόσ από 

τθν Κοηάνθ. Aνζπτυξε δραςτθριότθτα ωσ 

ςυγγραφζασ, δραματουργόσ και δάςκαλοσ· 

υπιρξε Φιλικόσ και ςυμμετείχε ςτθν 

επανάςταςθ του 1821 ςτθ Μολδοβλαχία ωσ 

Ιερολοχίτθσ και μζλοσ του ςτενοφ 

περιβάλλοντοσ του Αλζξανδρου Υψθλάντθ, ενϊ 

ςτα χρόνια 1828-1829 ζλαβε μζροσ ςτισ 

τελευταίεσ μάχεσ του Αγϊνα ςτθν Αττικι. 

Μετά τθν ίδρυςθ του ελλθνικοφ κράτουσ 

κατζλαβε υψθλά αξιϊματα, μεταξφ άλλων 

εκείνο του υπουργοφ οικονομικϊν. Ο  

Γεϊργιοσ Λαςςάνθσ ιταν γιοσ του εφπορου 

Κοηανίτθ εμπόρου Ιωάννθ Λάτςκου Σαπουντηι 

και τθσ Αικατερίνθσ Χατηθκλιμου (γεν. περ. 

1776). Ο πατζρασ του δολοφονικθκε από 

λθςτζσ, γφρω ςτα 1796, επιςτρζφοντασ από 

ζνα ταξίδι ςτθ Βιζννθ όπου εμπορευόταν. Ο 

Γεϊργιοσ διδάχκθκε τα πρϊτα γράμματα ςτθν 

Κοηάνθ. Γφρω ςτο 1813 αρραβωνιάςτθκε τθν 

Κοηανίτιςςα Αναςταςία Τακιατηι. Μετά το 

1814, άγνωςτο πότε ακριβϊσ, μετζβθ ςτθν 

Πζςτθ, όπου εργάςτθκε για μικρό χρονικό 

διάςτθμα ςτισ εμπορικζσ επιχειριςεισ του 

Νικολάου Τακιατηι, πατζρα τθσ Αναςταςίασ. 

Μετά από μία μάλλον ςφντομθ διαμονι ςτθν 

Πζςτθ, ανεχϊρθςε για τθ Λειψία τθσ 

Γερμανίασ. Εκεί ενδζχεται να παρακολοφκθςε 

μακιματα ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ πόλθσ ωσ 
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ελεφκεροσ ακροατισ. Ζμεινε ςτθ Λειψία ζωσ 

το 1816 ι τισ αρχζσ του 1817. Το 1816, ενϊ 

βριςκόταν ςτθν κεντρικι Ευρϊπθ μυικθκε ςτθ 

Φιλικι Εταιρεία. Από τθν κεντρικι Ευρϊπθ 

μετακινικθκε ςτα Βαλκάνια. Τθν εποχι αυτι 

φαίνεται να διαλφκθκε και ο αρραβϊνασ του 

με τθν Αναςταςία Τακιατηι. Στθν Κοηάνθ 

διαςϊηεται το πατρικό του ςπίτι ςε κεντρικι 

πλατεία τθσ πόλθσ θ οποία φζρει το όνομά του 

(Πλατεία Λαςςάνθ). Το αρχοντικό του ζχει 

χαρακτθριςκεί ωσ διατθρθτζο οίκθμα και 

μνθμείο. Διζκετε 2 ορόφουσ, κελάρι και μια 

αποκικθ. Περιτριγυρίηεται από πζτρινθ 

μάντρα. Οι διαςτάςεισ του αρχοντικοφ δεν 

είναι τόςο επιβλθτικζσ όςο άλλων ςτθν 

Κοηάνθ, όμωσ χαρακτθρίηεται από ζναν 

αρμονικό όγκο, με μορφολογικά 

χαρακτθριςτικά αςτικισ αρχιτεκτονικισ και μία 

λειτουργικότθτα ςοφά προςαρμοςμζνθ ςτισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ του τόπου. Από τισ 11 

Οκτωβρίου 2008 (96θ επζτειοσ από τθν 

Απελευκζρωςθ τθσ  Κοηάνθσ) ςτεγάηει τθ 

Δθμοτικι Χαρτοκικθ Κοηάνθσ.  Οι Δθμοτικζσ 

εκδθλϊςεισ ςτθν Κοηάνθ ςτο τζλοσ του 

καλοκαιριοφ, με διάφορουσ ακλθτικοφσ 

διαγωνιςμοφσ, ςυναυλίεσ, κεατρικζσ 

παραςτάςεισ κ.α. φζρουν το όνομα 

«Λαςςάνεια».  

Ιωάννα Καλογερίδου, μακιτρια Γ2. 

ΟΔΟ ΧΑΛΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ (ΠΛΑΣΕΙΑ 

ΛΑΑΝΘ) 

 

Το πρϊτο γνωςτό δθμαρχείο τθσ Κοηάνθσ  

 

Ο Νικόλαοσ Χαλκιάσ γεννικθκε ςτθν Κοηάνθ 
το 1835 κι ιταν γιοσ του Ιωάννθ Πλθ. Μετά 
τισ πρϊτεσ ςπουδζσ επιδόκθκε ςτο εμπόριο· 
κακϊσ ιταν επιχειρθματικό πνεφμα απ’ τθ 
φφςθ του, ανζπτυξε ηωθρά τισ εργαςίεσ του 
καταςτιματοσ. Αρχικά εργαηόταν ςτα 
Λωάννινα, όπου ζμεινε μια πενταετία, 

αργότερα δε, μετακόμιηε εμπορεφματα, ιδίωσ 
βαμβάκι, ςτο Μοναςτιρι. Επιςκεπτόμενοσ τθν 
Κωνςταντινοφπολθ διεφρυνε τον κφκλο των 
εμπορικϊν του επιχειριςεων. Ζπειτα, αφοφ 
νυμφεφτθκε ςτθν Κοηάνθ τθν Ελιςάβετ 
Πάπουρα και ςφςτθςε τζλειο εμπορικό 
κατάςτθμα, ζγινε ςπουδαίοσ παράγοντασ 
εμπορικισ ςυναλλαγισ με το εξωτερικό. 
υγχρόνωσ όμωσ αςχολικθκε με τθν 
εκμάκθςθ τθσ Σουρκικισ γλϊςςασ και τθσ 
νομοκεςίασ -χρθμάτιςε μάλιςτα 
επανειλθμμζνα δικαςτικόσ πάρεδροσ- ενϊ, 
με τθν εξυπνάδα του (αγχίνοιαν), τθ μελζτθ 
και το κφροσ του, ζγινε νομομακισ και 
πολλάκισ επζβαλε τθ γνϊμθ του ςτουσ 
ειδικοφσ (επαΐοντεσ), προσ ωφζλεια των 
Χριςτιανϊν, ερμθνεφοντασ ςοφά αμφίβολεσ 
διατάξεισ και ριτρεσ του κεμελιϊδουσ νόμου 
(μεντζελέ). Γι’ αυτό το λόγο, κατζςτθ 
ςεβαςτόσ όχι μόνο ςτουσ Χριςτιανοφσ αλλά 
και ςτουσ Μουςουλμάνουσ, διετζλεςε δε ς’ 
όλα τα κοινοτικά αξιϊματα, παρζχοντασ 
ευδόκιμεσ υπθρεςίεσ, ευφήμωσ 
μνημονευόμενοσ. Σο 1879, αναδείχκθκε 
πρϊτοσ Χριςτιανόσ διμαρχοσ κι επιτζλεςε 
ςπουδαία ζργα· παρ’ όλεσ τισ αντιδράςεισ, 
ρυμοτόμθςε κάποια μζρθ τθσ πόλθσ, τθν 
κόςμθςε με υπονόμουσ και οδοποιίεσ, 
διαφυλάςςοντασ  πάντοτε ςτο ακζραιο το 
γόθτρο τθσ δθμοτικισ αρχισ, δια τησ 
επιβλητικότητασ του χαρακτήρα του. Το 1878, 
με τθ διπλωματικι του λεπτότθτα και τθν 
οξυδζρκεια που τον διζκρινε, ςυντζλεςε πάρα 
πολφ, ϊςτε να καταπραχνκεί ο αλιχ παςάσ, 
ο οποίοσ προχωροφςε εναντίον τθσ πόλθσ, με 
ςκοπό να τθν καταςτρζψει, αφοφ είχε 
κατθγορθκεί για επαναςτατικζσ τάςεισ. Οι 
ςχζςεισ του με τουσ παςάδεσ Χαλι και ετηζπ 
ςυνζβαλαν ςτθν ενίςχυςθ τθσ αγοράσ και τθν 
ελευθεριώτερη διαβίωςθ των Χριςτιανϊν. 
Σζλεςε δε πανθγυρικά τα εγκαίνια τθσ 
πρϊτθσ αμαξιτισ οδοφ απϋτθν Κοηάνθ προσ 
τα ζρβια, το 1882. Κατά το διάςτθμα τθσ 
πολιτείασ του όμωσ, είχε και ιςχυρι 
αντιπολίτευςθ· ο κάνατοσ του μεγαλφτερου 
γιοφ του Λωάννθ πλιγωςε ιςχυρά τθν φφςει 
αδάμαςτη κζλθςθ του, ενϊ αλλεπάλλθλα 
δυςτυχιματα τθσ οικογζνειάσ του, και θ 
καταγγελία, ότι βρίςκεται ςε ςχζςεισ με το 
Ελλθνικό Κομιτάτο, ανάγκαςαν τον Νικόλαο 
Χαλκιά ν’ απομακρυνκεί από τθν ενεργό 
πολιτικι, γφρω ςτο 1892. Ζκτοτε, ηοφςε 
ιδιωτεφων, παρζχοντασ τισ ςοφζσ ςυμβουλζσ 
του ςτισ δικαςτικζσ υποκζςεισ των 
ςυμπολιτϊν, τιμϊμενοσ και απολαμβάνοντασ 
γενικι υπόλθψθ για τα αγακά ζργα που είχε 
επιτελζςει. Αν και απείχε απϋ τθν ενεργό 

https://eranistis.net/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/kozani2.jpg
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κοινοτικι δράςθ, δεν ζπαυε να δείχνει 
ενδιαφζρον για τθν πρόοδο και τθν πολιτεία 
των νεότερων· απ’ τθ φφςθ του δε 
φιλομακισ, αγαποφςε να γνωρίηει τθν 
παγκόςμια πολιτικι κατάςταςθ. Κατά τον 
Μάρτιο του 1905 πζκανε· ιταν δε τιμθμζνοσ 
δια του παραςιμου «Μετηθτιζ». 

Θωμαι Κατςάρα, μακιτρια Γ2.  

     

 ΟΔΟ ΠΑΤΛΟΤ ΧΑΡΙΘ  

 

 

 

Ο Παφλοσ Χαρίςθσ, Κοηανίτθσ τθν  

καταγωγι, γεννικθκε ςτθν Βουδαπζςτθ το 

1830. Ζφερε μεγάλθ αγάπθ για τθν Κοηάνθ, 

τθν οποία επιςκζφκθκε για πρϊτθ φορά το 

1869.  Από τότε ςτόχο βαςικό τθσ ηωισ του 

ζταξε να ευεργετιςει με μια μεγάλθ και 

γενναιόφρονθ δωρεά τθν πατρίδα του. Με 

τθν διακικθ του ςυνζςτθςε το «Χαρίςειο 

κλθροδότθμα», από τισ προςόδουσ των 

τόκων του οποίου κα διατίκεται το ζνα 

τζταρτο ςτθν ελλθνικι κοινότθτα τθσ 

Βουδαπζςτθσ, το ζνα τζταρτο ςτθν ελλθνικι 

κυβζρνθςθ και τα δφο τζταρτα ςτθν Κοηάνθ, 

με τον όρο να ιδρυκεί ςτθν περιοχι τθσ 

γεωργοβιοτεχνικι ςχολι. Ζτςι ιδρφκθκε ςτθν 

Λευκόβρυςθ θ Χαρίςειοσ γεωργικι ςχολι. 

Ρζκανε ςτα 1902.  

Ελευκζριοσ Καραφυλλίδθσ, μακθτισ Γ2.  

 

    ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΟΥΚΑ 

  

            
 

  
 

 
Ο Χαρίςιοσ Μοφκασ, γεννικθκε ςτθν Κοηάνθ 
το 1828 και διδάχκθκε τα πρϊτα του 
γράμματα ςτθ γενζτειρα του. Νεαρόσ 
ξενιτεφτθκε ςτθ Σερβία όπου και αςχολικθκε 
με το εμπόριο. Μζςα από τθν επαγγελματικι 
του δραςτθριότθτα και τθν ευφυΐα που τον 
διζκρινε, απζκτθςε μεγάλθ περιουςία. 
Διζμεινε ςτθ Σιαπτςία απ’  όπου και ανζλαβε 
τθν τροφοδοςία του ςτρατοφ, 
απολαμβάνοντασ ζτςι τθν εμπιςτοςφνθ τθσ 
Κυβερνιςεωσ και τθν αγάπθ των Σζρβων. 
Γζροσ πλζον, ζκανε τθ διακικθ του ςτισ 20 
Απριλίου 1897. Άφθςε γενικό κλθρονόμο τθσ 
περιουςίασ του τθ ςφηυγο του Σμίλιαν. Μετά 
το κάνατο τθσ κα ζπαιρναν αξιόλογα ποςά 
διάφορα φιλανκρωπικά και εκπαιδευτικά 
ιδρφματα ςτθ Σερβία, ςυγγενείσ του ςτθν 
Κλειςοφρα τθσ Καςτοριάσ και ο γαμπρόσ του   
Μιλοβάνοβιτσ. Επίςθσ άφθνε ςτα ςχολεία 
τθσ γενζτειρασ του δυο οικίεσ, αξίασ περίπου 
χιλίων εικοςόφραγκων, που αργότερα 
πουλικθκαν για τισ ανάγκεσ τθσ ανζγερςθσ 
του διδακτθρίου του Παρκεναγωγείου τθσ 
Κοηάνθσ. Στο διδακτιριο αυτό ςιμερα 
ςτεγάηονται τα 3

ο
 και 4

ο
 δθμοτικά ςχολεία 

Κοηάνθσ.   Ρζκανε ςτθ Σιαπτςία το 1905. Με 
απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, που 
δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ  1341/2.10.2001, το 
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διδακτιριο  ονομάςτθκε «Χαρίςιοσ Μοφκασ» 
προσ τιμιν του μεγάλου Κοηανίτθ ευεργζτθ.  
 

Νεκτάριοσ Καλαϊτηισ, μακθτισ Γ2.  

 

       ΟΔΟ ΒΑΛΣΑΔΩΡΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ  

 

           

 

Βαλταδϊροι Λάμπροσ (1838-1896) και 

Βαςίλειοσ (1849-1904), τζκνα του Νικολάου 

Βαλταδϊρου και τθσ Αικατερίνθσ 

Ραπαςακελλίωνα. Απόδθμοι ςτο Βουκορζςτι, 

επιδόκθκαν εκεί ςε μεγάλεσ εμπορικζσ και 

άλλεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ και 

ζγιναν πλοφςιοι. Λάτρεισ όμωσ του γενζκλιου 

τόπου τουσ, τον ευεργζτθςαν διακζτοντασ το 

αναγκαίο γιπεδο και το ανάλογο χρθματικό 

ποςό για τθν ανζγερςθ γυμναςιακοφ 

διδακτθρίου, του γνωςτοφ «Βαλταδϊρειου 

γυμναςίου». 

Νικόλαοσ Πεχλιβανίδθσ,  μακθτισ Γ2.  

 

OΔΟ ΜΘΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΟΤ 

(ΕΠΙΚΟΠΕΙΟ)  

 

 

Κωνςτάντιοσ, Μθτροπολίτθσ τθσ ερβίων και 

Κοηάνθσ ( 1889-1892 και 1894-1910).   

Ο Ματουλόπουλοσ Κωνςτάντιοσ, 

Μθτροπολίτθσ τθσ εκκλθςιαςτικισ επαρχίασ 

Σερβίων και Κοηάνθσ, ( 1889-1892 και 1894-

1910), γεννικθκε ςτθν Κοηάνθ από μθτζρα 

Κοηανίτιςςα και πατζρα που καταγόταν από 

το κατεςτραμμζνο ςιμερα  χωριό Ράδθ 

Σερβίων. Ενδιαφζρκθκε ιδιαίτερα για τθν 

πνευματικι καλλιζργεια του ποιμνίου του. 

Μδρυςε ςχολεία και τα ςυντθροφςε από τα 

ταμεία των εκκλθςιϊν και των μοναςτθριϊν. 

Εργάςτθκε δραςτιρια για τθν οργάνωςθ τθσ 

διοίκθςθσ τθσ πόλθσ τθσ Κοηάνθσ και των 

ςωματείων τθσ. τισ μζρεσ του και με 

ενζργειζσ του ιδρφκθκε θ Χαρίςειοσ 

γεωργικι ςχολι  και κτίςτθκε το διδακτιριο 

του Βαλταδϊρειου γυμνάςιου. Ρζκανε το 

1910.   

 

Ολυμπία Γεωργιάδου,  μακιτρια Γ2.  
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ΟΔΟ ΠΑΝΔΩΡΑ  ( ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΘΚΕ 

ΣΕ ΟΔΟ ΣΩΚΑΤΘ ΜΛΛΟΥΑ)  

 

 

 

Πανδϊρα, όνομα τθσ πρϊτθσ, κατά τθν 

μυκολογία , γυναίκασ πάνω ςτθ γθ που με 

εντολι του Δία ζπλαςε με πθλό ο ϋΘφαιςτοσ. 

Σφηυγοσ του Επιμθκζα, άνοιξε, παρά τθν 

απαγόρευςθ, το ςφραγιςμζνο πυκάρι που 

φυλαγόταν ςτο ςπίτι του και αμζςωσ 

πετάχτθκαν ζξω όλα  τα δεινά ι ςφμφωνα με 

άλλθ παράδοςθ, όλα τα αγακά, εκτόσ από τθν 

ελπίδα. Πανδϊρα ονομάηεται και θ 

φιλαρμονικι τθσ Κοηάνθσ που ιδρφκθκε ςτα 

1902 και ζχει ςτο ενεργθτικό τθσ τεράςτιο 

μουςικό, πνευματικό και εκνικό ζργο.  

 

Άννα Γκατζιούρα,  μαθήτρια Γ2.  

 
    
 
    
 

ΠΛΑΣΕΙΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΛΟΤΣΑ    
 

       

 
 
 

                         
 
 
  Ο Νικόλαοσ Μαλοφτασ γεννικθκε ςτθν 
Κοηάνθ το 1873. Σποφδαςε  κεολογία και 
αναγορεφτθκε διδάκτωρ τθσ Κεολογικισ 
Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν το 1903. 
Κατατάχκθκε ωσ εκελοντισ ςτα αντάρτικα 
ςϊματα το 1897 και πιρε μζροσ ςε διάφορεσ 
μάχεσ. Συνελιφκθ ωσ αγγελιοφόροσ και 
φυλακίςτθκε ςτα Σζρβια το  1903. Το 1904 ςτο 
Μοναςτιρι δίδαςκε ςτο  γυμνάςιο, κιρυττε 
ςτθν εκκλθςία και ιταν  ταυτόχρονα μυςτικόσ 
πράκτορασ του προξενείου του  
Μοναςτθρίου, ϊςπου απομακρφνκθκε από τθ 
κζςθ  του. Στθ ςυνζχεια καταδικάςτθκε ςε 
ιςόβια για τθν  εκνικι του δράςθ, 
φυλακίςτθκε κατά απαίτθςθ του Βαλι του 
Μοναςτθρίου και των πιζςεων των 
Βουλγάρων, διαςϊκθκε όμωσ με επζμβαςθ  
προκρίτων και του Άγγλου προξζνου. 
Ρρωτοςτάτθςε ςτθν προετοιμαςία και τθν 
ίδρυςθ τθσ επιτροπισ  Εκνικισ Αμφνθσ ςτθν 
Κοηάνθ, ςτθ ςυγκρότθςθ  ομάδων, ςτθ 
μεταφορά οπλιςμοφ, ςτθν ενίςχυςθ  των 
αντάρτικων αποςπαςμάτων. Ωσ πρϊτοσ  
αγγελιοφόροσ είχε επαφζσ για τθν μεταφορά.  
Ο Παφλοσ Μελάσ, κατά τθ δεφτερθ επίςκεψι 
του ςτθν    Kοηάνθ για μεγαλφτερθ αςφάλεια, 
μεταφζρκθκε από το επιςκοπείο και 
φιλοξενικθκε ςτο ςπίτι του Νικόλαο 
Μαλοφτα, το διάςτθμα 24-31 Ιουλίου του 
1904. Αναφορζσ ςτθ φιλοξενία βρίςκουμε 
ςτισ επιςτολζσ προσ τθ ςφηυγο του Ναταλία. Ο 
Νικόλαοσ Μαλοφτασ δίδαξε ςε ςχολεία τθσ 
Κοηάνθσ, του Τςοτυλίου και τθσ Βζροιασ ζωσ 
το 1933. Τιμικθκε από το Υπουργείο των 
Στρατιωτικϊν με το μετάλλιο του Ρράκτοροσ 
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Α' τάξεωσ και από το Υπουργείο παιδείασ με 
τον Αργυρό Σταυρό του Σωτιροσ για τισ 
εκπαιδευτικζσ και εκνικζσ υπθρεςίεσ του. Το 
1934- 35 δϊριςε ςτο Διμο Κοηάνθσ τθν οικία 
του ϊςτε να γίνει εκνολογικό μουςείο, εισ 
μνιμθ του εκνομάρτυρα τθσ Μακεδονίασ 
Παφλου Μελά. Απεβίωςε το 1942. 
 
Αργυρϊ Γιϊτα, μακιτρια Γ2.  

  

              ΟΔΟ ΠΑΤΛΟΤ ΜΕΛΑ  

 

 

 

 

Παφλου Μελά ( 1870-1904, αξιωματικόσ του 

πυροβολικοφ από τθν μεγάλθ οικογζνεια των 

Μελάδων.  Γεννικθκε  ςτθ Μαςςαλία. 

Σφηυγοσ τθσ Ναταλίασ, κυγατζρασ του 

Στζφανου Δραγοφμθ. Φλογερόσ πατριϊτθσ 

και υπζρμαχοσ τθσ ιδζασ για τθ γριγορθ 

απελευκζρωςθ των υπόδουλων Ελλινων. 

Ζλαβε μζροσ ςτον πόλεμο του 1897 και θ 

πικρία από τθν άτυχθ ζκβαςθ τον ςυνόδευε 

ςτον μετζπειτα βίο του. Ρρωτεργάτθσ και 

πρωτομάρτυρασ του Μακεδονικοφ Αγϊνα. 

Στα 1904 τρείσ φορζσ ανζβθκε ςτθ δυτικι 

Μακεδονία για τθν οργάνωςθ του αγϊνα. Θ 

Τρίτθ ιταν θ τελευταία και μοιραία. 

Φονεφτθκε τθ 13
θ
 Οκτωβρίου 1904 ςε 

ςυμπλοκι με λόχο τουρκικοφ ςτρατοφ ςτο 

χωριό Στάτιςτα των Κορεςτίων που ςιμερα, 

προσ τιμι και δόξα του ιρωα, ονομάηεται 

Μελάσ. Ο κάνατόσ του ςυντάραξε και 

αφφπνιςε τουσ Ζλλθνεσ και πολλοί ζςπευςαν 

ςτθν Μακεδονία να πολεμιςουν εναντίον των 

κομιτατηιδων για τθν διάςωςι τθσ. Στθν 

πλατεία 28
θσ

 Οκτωβρίου τθσ Κοηάνθσ υπάρχει 

θ προτομι του. 

Παναγιϊτθ Κάτανα, μακθτι Γ2.  

 

       ΟΔΟ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΠΟΤΙΟΤ 

 

 

 

  

 

Ο Γεϊργιοσ Μποφςιοσ (Γρεβενά, 1875 – 
Ακινα, 1929) ιταν από τουσ πρωτοπόρουσ 
του Μακεδονικοφ Αγϊνα ςτθν περιφζρειά 
του. Βουλευτισ ςτο οκωμανικό κοινοβοφλιο 
το 1908, μζλοσ τθσ «Οργανϊςεωσ 
Κωνςταντινουπόλεωσ» υπεραςπίςτθκε τα 
δικαιϊματα των εκνοτιτων τθσ οκωμανικισ 
αυτοκρατορίασ. Σο 1915 εκλζχτθκε για πρϊτθ 
φορά βουλευτισ Κοηάνθσ ςτο ελλθνικό 
κοινοβοφλιο, ωσ θγετικό ςτζλεχοσ του 
ανεξάρτθτου ςυνδυαςμοφ του Μωνα 
Δραγοφμθ. Ανζλαβε μάλιςτα τθν θγεςία του 
ςυνδυαςμοφ μετά τθ δολοφονία του 
τελευταίου. Βουλευτισ για μακρφ χρονικό 
διάςτθμα (1915-1922, 1926-1928) 
φιλοβαςιλικόσ αλλά αντίκετοσ του Γοφναρθ, 
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αρνικθκε τθν πρόταςθ να ςχθματίςει 
κυβζρνθςθ τον Μάρτιο του 1922. Ανζλαβε 
ωςτόςο υπουργόσ Εςωτερικϊν ςτθν 
κυβζρνθςθ Τριανταφυλλάκου, μετά τθν 
κατάρρευςθ του μικραςιατικοφ μετϊπου.  

Παναγιϊτθσ Γκόβασ, μακθτισ Γ2. 

 

ΟΔΟ ΔΡΙΗΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ  (ΚΕΝΣΡΟ 

ΠΟΛΘ)    

         

 

 

Ο Δρίηθσ Κωνςταντίνοσ (1851-1972), 

Κοηανίτθσ πρόκριτοσ, δθμογζροντασ 

δθμοτικόσ πρόεδροσ και ταμίασ των 

ςχολείων,  ςυνζβαλε ςτο μζγιςτο και ςτθν 

τόνωςθ του επιχειρθματικοφ και εμπορικοφ 

πνεφματοσ τθσ Κοηάνθσ. Μζλοσ τθσ επιτροπισ 

Άμυνασ τθσ Κοηάνθσ κατά τον μακεδονικό 

αγϊνα. Κατά τισ πρϊτεσ βουλευτικζσ εκλογζσ 

μετά τα νεοτουρκικά, το 1908 εξελζγθ 

βουλευτισ  του ςαντηικίου ερβίων μαηί με 

τον Γρεβενιϊτθ Γεϊργιο Μποφςιο. Ευεργζτθσ 

πολλαπλϊσ τθν πόλθ κυρίωσ όμωσ με το 

Δρίηιο ίδρυμα, ςτο οποίο ανικει και το 

νεοκλαςικό μεγαλόπρεπο κτιριο όπου 

ςιμερα ςτεγαηόταν παλιότερα το 9ο 

δθμοτικό ςχολείο, ενϊ ςιμερα ςτεγάηεται 

το Δθμοτικό Ωδείο Κοηάνθσ.   

Γεϊργιοσ Γκλοφμποσ, μακθτισ Γ2. 

 ΟΔΟ ΒΑΜΒΑΚΑ ΧΑΡΙΙΟΤ 

(ΕΠΙΚΟΠΕΙΟ)  
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Βαμβακάσ Χαρίςιοσ (1872-1952), αγωνιςτισ, 

πολιτικόσ και διπλωμάτθσ. Γεννικθκε ςτθν 

Κοηάνθ και ςποφδαςε νομικά ςτθ Γενεφθ. Το 

1909 εξελζγθ βουλευτισ ςτο Σαντηάκι των 

Σερβίων  ςε αντικατάςταςθ του Κων. Δρίηθ 

και εκπροςϊπθςε τισ ελλθνικζσ μειονότθτεσ 

ςτθν Οκωμανικι Βουλι ( 1909-1912). Για τθν 

εκνικι του δράςθ καταδικάςτθκε εριμθν ςε 

κάνατο. Μετά τθν απελευκζρωςθ τθσ 

Μακεδονίασ εγκαταςτάκθκε ςτθν 

Κεςςαλονίκθ όπου εξζδωςε τθν γαλλόφωνθ 

εφθμερίδα «ΤΛΜΡΛΟΥΝ» που διαφϊτιηε τουσ 

ξζνουσ πάνω ςτα φλζγοντα ελλθνικά κζματα. 

Στα 1913-1914 εκπροςϊπθςε τθν Ελλάδα ςε 

διάφορεσ διπλωματικζσ αποςτολζσ ςτο 

Παρίςι, ςτο Λονδίνο και ςτθν Πετροφπολθ. 

Στα 1919 -1920 διετζλεςε γενικόσ διοικθτισ 

Θράκθσ και ςτα 1920- 1929 γενικόσ διοικθτισ 

ανατολικισ Μακεδονίασ. Στθ ςυνζχεια 

εξελζγθ Γερουςιαςτισ και αργότερα 

Διμαρχοσ Θεςςαλονίκθσ.  Στθ Κεςςαλονίκθ 

μία οδόσ και  μία πλατεία φζρουν το όνομά 

του. 

Γεϊργιοσ Γυμνόπουλοσ, μακθτισ Γ2.  

 

ΟΔΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 

( ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΘ)  

 

 

Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ (1864-1936), ο 

μεγαλφτεροσ πολιτικόσ τθσ νεότερθσ Ελλάδασ, 

πρωκυπουργόσ που με τθ πολιτικι του 

οξυδζρκεια και το πολιτικό του ςκζνοσ ζφερε 

τθν ελευκερία ςτθ Μακεδονία, τθν Ιπειρο και 

τα νθςιά του Αιγαίου. Γεννικθκε ςτισ 

Μουρνιζσ των Χανίων και πζκανε ςτο Ραρίςι. 

Θ Κοηάνθ τιμϊντασ τον εκνάρχθ, πρϊτθ από 

όλεσ τισ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ζςτθςε τθν 

προτομι του ςτθν είςοδο τθσ αυλισ του 

Δριηείου, θ οποία όμωσ ςτα 1935 ζπεςε κφμα 

του κομματικοφ φανατιςμοφ εκείνθσ τθσ 

εποχισ. 

Μαρία Γοφςια, μακιτρια Γ2. 

 

Θ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΘ ΣΘ ΚΟΗΑΝΘ  (11 
ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 1912) 
 
          

 
 

Θ είςοδοσ του ελλθνικοφ ςτρατοφ ςτο 
τουρκικό ζδαφοσ με ςκοπό τθν 
απελευκζρωςθ τθσ Μακεδονίασ ξεκίνθςε ςτισ 
5 Οκτωβρίου 1912. Ιταν θ ςτιγμι τα όνειρα 
αιϊνων να γίνουν πραγματικότθτα. Ρζντε 
ελλθνικζσ μεραρχίεσ, δφο ταξιαρχίεσ 
ευηϊνων, τζςςερα ςυντάγματα ορεινοφ 
πυροβολικοφ και δφο μοίρεσ ορειβατικοφ 
πυροβολικοφ ςφυροκοποφςαν τισ τοφρκικεσ 
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κζςεισ ςτο μζτωπο των ςυνόρων τθσ 
Κεςςαλίασ. 
Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ ξεκίνθςε από τον 
Ρροφιτθ Θλία, το Μπουρνάηι του Τυρνάβου, 
το εςζνι και τθ Μελοφνα και προζλαςε, 
χωρίσ ουςιαςτικι αντίςταςθ, προσ τθν 
Τςαριτςάνθ (Μελοφνα), ςτα περίχωρα τθσ 
Ελαςςόνασ. Στισ 6 Οκτωβρίου, φςτερα από 
τετράωρθ πειςματϊδθ μάχθ προ των 
τουρκικϊν οχυρϊςεων, ο ςτρατόσ τθσ 
Κεςςαλίασ, υπό τον αρχιςτράτθγο διάδοχο 
Κωνςταντίνο και τον αρχθγό του Γενικοφ 
Επιτελείου, υποςτράτθγο Παναγιϊτθ 
Δαγκλι, κατζλαβε τθν Ελαςςόνα, όπου του 
επιφυλάχκθκε ενκουςιϊδθσ υποδοχι. Σθν 
ίδια ςτιγμι οι τουρκικζσ δυνάμεισ 
αποςφρκθκαν ςτα ςτενά του αρανταπόρου, 
τισ ιδθρζσ Πφλεσ. Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ 
άρχιςε να χτυπάει τισ τουρκικζσ οχυρϊςεισ 
και ςυγχρόνωσ οι Ζλλθνεσ ζκαναν μεγάλθ 
κυκλωτικι κίνθςθ ςτα όρια του ςθμερινοφ 
νομοφ Κοηάνθσ από τα χωριά Μόκρο 
(Λιβαδερό), άχοβο (Ρολφραχο) και 
Μεταξάδεσ. Τα πρϊτα τμιματα είχαν περάςει 
τισ δαςωμζνεσ κορυφζσ αυτϊν των βουνϊν 
και μποροφςαν να βλζπουν τθν Κοηάνθ, όπου 
ακοφγονταν οι βολζσ των πυροβόλων, αφοφ θ 
απόςταςθ δεν ιταν παραπάνω από τριάντα 
χιλιόμετρα. Θ ςτενωπόσ του Σαρανταπόρου 
καταλαμβάνεται ςτισ 10 Οκτωβρίου, μετά από 
ςφοδρι επίκεςθ των ελλθνικϊν δυνάμεων 
και ανοίγει θ δίοδοσ προσ τθ Μακεδονία. Τα 
μεςάνυχτα τθσ ίδιασ θμζρασ θ IVθ Μεραρχία 
απελευκζρωςε τα Σζρβια και κατζλαβε τθ 
γζφυρα του Αλιάκμονα, που οδθγοφςε ςτθν 
Κοηάνθ. Θ μάχθ του Σαρανταπόρου υπιρξε 
κρίαμβοσ πραγματικόσ του ελλθνικοφ 
ςτρατοφ. Οι Τοφρκοι εγκατζλειψαν το 
Σαραντάπορο και τα Σζρβια, τα οποία 
ζκαψαν. Θ φυγι τουσ ιταν τόςο άτακτθ, που 
άφθςαν άκικτθ τθ γζφυρα του Αλιάκμονα, 
φοβοφμενοι να φζρουν εκρθκτικά από τισ 
αποκικεσ τθσ Κοηάνθσ, γνωρίηοντασ ότι ο 
λαόσ τθσ πόλθσ, κακαρά ελλθνικόσ, είχε 
ξεςθκωκεί και κάκε ςπίτι είχε και μερικά 
οπλιςμζνα παλικάρια με όπλα που είχαν 
κρυμμζνα για αυτι ακριβϊσ τθ ςτιγμι. Ζτςι 
αποτραβιχτθκαν ςτα χωριά Κιτςελζρ 
(Βακφλακο) και Τηιτηελζρ (Ρετρανά). Ο 
ελλθνικόσ ςτρατόσ προχωροφςε μεκοδικά για 
να προφταίνει τα προελαφνοντα μάχιμα 
τμιματα. Εν αντικζςει με τα Σζρβια, θ Κοηάνθ 
εγκαταλείφκθκε από τουσ Σοφρκουσ 
αμαχθτί. Ρανικόβλθτοσ ο κφριοσ όγκοσ τθσ 
τοφρκικθσ φρουράσ τθσ πόλθσ εγκατζλειπε τα 
όπλα, αρπάηοντασ ψωμιά, τρόφιμα και 
κρζατα από φοφρνουσ, μαγαηιά και 

κρεοπωλεία, ςπάηοντασ τισ πόρτεσ τουσ. 
Μετά τθ μάχθ του αρανταπόρου, ςτισ 9 
Οκτωβρίου 1912, το τουρκικό επιτελείο 
ςυνεδρίαςε και αποφάςιςε να εγκαταλείψει 
τθν Κοηάνθ. Κάποιοσ αξιωματικόσ του 
επιτελείου πρότεινε το βομβαρδιςμό και τθν 
πυρπόλθςθ τθσ πόλθσ, όμωσ τθν καταςτροφι 
απζτρεψε ο ςυγκρατθμζνοσ Σοφρκοσ 
Αρχιςτράτθγοσ Σαχςίν παςάσ, ζχοντασ με το 
μζροσ του και τον αλβανικισ καταγωγισ 
Μουτίρ μπζθ. Οι Τοφρκοι υπάλλθλοι 
διατάχτθκαν να παραλάβουν τα αρχεία τουσ 
και ο κφριοσ όγκοσ του ςτρατοφ, όςοσ ιταν 
ακόμα ςυνταγμζνοσ κινικθκε προσ τθ Βζροια. 
Μόνο δφο τάγματα του ςτρατοφ ςχεδόν 
διαλυμζνα ζφυγαν άτακτα προσ τα Καϊλάρια 
(τθν Ρτολεμαΐδα) και αναςυντάχτθκαν ζξω 
από το χωριό Ρερδίκασ με τθν φρουρά των 
Καϊλαρίων. Στο μεταξφ οι Κοηανίτεσ ζτρεξαν 
ςτουσ τοφρκικουσ ςτρατϊνεσ κι άρπαξαν 
όπλα, πυρομαχικά, τρόφιμα, φάρμακα κι ό,τι 
άλλο υπιρχε μζςα ςʼ αυτζσ. Από όλεσ τισ 
γειτονιζσ κατζβθκαν οπλιςμζνοι κάτοικοι 
ςτθν εκκλθςία του Αγίου Νικολάου ςτο 
κζντρο τθσ πόλθσ και τοποκζτθςαν ςτο 
καμπαναριό τθν ελλθνικι ςθμαία.  

 Εκείνθ τθν ϊρα εμφανίςτθκε ο πρϊτοσ 
ιππζασ, «πρόςκοποσ ανιχνευτισ» από το 
Νότο, τθν πλευρά του Τηιτηελζρ (Ρετρανά) και 
δζχτθκε τουσ αςπαςμοφσ των ςυγκινθμζνων 
πολιτϊν. Θ δουλεία πζντε αιϊνων είχε 
υποχωριςει. Οι μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι 
υπόδουλοι Κοηανίτεσ με τα όπλα που 
κατείχαν, τρελοί από χαρά και αγαλλίαςθ 
τράνταηαν τθν ατμόςφαιρα από τουσ 
πυροβολιςμοφσ τουσ. Ο ςτρατόσ, το ιππικό, 
διζκοψε προσ ςτιγμι τθν πορεία του, 
νομίηοντασ ότι πρόκειται για μάχθ που 
διεξάγονταν μζςα ςτθν πόλθ, μεταξφ 
πλθκυςμοφ και εχκροφ. Πταν όμωσ 
βεβαιϊκθκε από τον ανιχνευτι του για τισ 
εκδθλϊςεισ χαράσ των κατοίκων, ο 
επικεφαλισ τθσ Λλαρχίασ του Λππικοφ 
Στρατθγόσ Σοφτςοσ, διζταξε βραδεία εκκίνθςθ 
τθσ φάλαγγασ προσ τθν πόλθ. Ενϊ οι 
καμπάνεσ θχοφςαν χαρμόςυνα, ο λαόσ δεν 
άργθςε να βρεκεί ςτθν ζξοδο τθσ πόλθσ με τα 
βλζμματα προςθλωμζνα ςτο μζροσ απ’ όπου 
κα ζφταναν οι ελευκερωτζσ. Μόλισ οι 
Κοηανίτεσ αντίκριςαν τουσ ςτρατιϊτεσ 
καβαλάρθδεσ ξζςπαςαν ςε ηθτωκραυγζσ και 
ςε παρατεταμζνα χειροκροτιματα. Το φζςι, 
το αιϊνιο ςιμα τθσ ςκλαβιάσ, ξεςχίςτθκε από 
το ενκουςιαςμζνο πλικοσ και πετάχτθκε ςτο 
δρόμο για να ποδοπατθκεί από τα άλογα του 
ζνδοξου Ελλθνικοφ ιππικοφ. Πλεσ αυτζσ οι 

https://www.pemptousia.gr/2019/10/11-oktovriou-1912-i-apeleftherosi-tis-kozanis/71968883_2838010369597589_7676156445527638016_n/
https://www.pemptousia.gr/2019/10/11-oktovriou-1912-i-apeleftherosi-tis-kozanis/71968883_2838010369597589_7676156445527638016_n/
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ςκθνζσ εξελίχτθκαν ςτισ 11 Οκτωβρίου 1912, 
5 θ ϊρα το απόγευμα κατά μικοσ τθσ οδοφ 
από τον ςθμερινό κόμβο Θεςςαλονίκθσ-
Ακθνϊν μζχρι τθν είςοδο τθσ πόλθσ, 
ςθμερινό κτίριο τεχνικοφ Ο.Σ.Ε., που από 
τότε ονομάςτθκε οδόσ 11θσ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ. 
(Κατόπιν μετονομάςτθκε ςε Ελευκερίου 
Βενιηζλου, προσ τιμιν του Ρρωκυπουργοφ 
κατά τον χρόνο τθσ απελευκζρωςθσ τθσ 
Κοηάνθσ).   

Μετά τθν είςοδο του ιππικοφ, ο λαόσ φςτερα 
από τρικοφβερτο γλζντι, γφριςε ςτα ςπίτια 
του διαβιβάηοντασ το ευχάριςτο γεγονόσ 
ςτουσ γζρουσ τθσ γειτονιάσ με τθ φράςθ: 
«Ραπποφ, ιρκε το Ελλθνικό». Οι γζροι με 
ςυγκίνθςθ και δάκρυα ςταυροκοποιοφνταν 
και απαντοφςαν: «Τϊρα ασ πεκάνουμε». Οι 
ςτιγμζσ του ενκουςιαςμοφ του πλικουσ, 
αλλά και των ςτρατιωτϊν που δάκρυηαν από 
ςυγκίνθςθ ςτθ κζα των δακρυςμζνων από 
χαρά υπόδουλων, που απολάμβαναν τθν 
ελευκερία, παραμζνουν απερίγραπτεσ. Οι 
δθμοτικζσ και κοινοτικζσ αρχζσ με τον 
Μθτροπολίτθ και το Διμαρχο ςυγχάρθκαν 
τουσ ελευκερωτζσ και τουσ οδιγθςαν ςτθν 
εκκλθςία του Αγίου Νικολάου, όπου ζγινε 
δοξολογία. Στο Δθμαρχείο παρζδωςαν τα 
ξίφθ ο αρχίατροσ Χουςείν, ο 
αρχιφαρμακοποιόσ Ριναρδάκθσ Κρθσ, 
χριςτιανόσ και κάποιοσ Άραβασ αξιωματικόσ. 
Ελιφκθ μζριμνα για τουσ 57 Τοφρκουσ 
τραυματίεσ από τουσ οποίουσ κάποιοι ιταν 
αξιωματικοί. Σθν επόμενθ μζρα 12 
Οκτωβρίου 1912 με πανθγυρικι όψθ θ πόλθ 
γεμάτθ ςθμαίεσ υποδζχτθκε τμιματα των 
Μεραρχιϊν και το υπόλοιπο τθσ ταξιαρχίασ 
του ιππικοφ κακϊσ και τον Αρχιςτράτθγο 
Διάδοχο Κωνςταντίνο. Μόλισ ζφταςε ο 
Αρχιςτράτθγοσ ζγινε δοξολογία και το 
επιτελείο του ςτρατοφ εγκαταςτάκθκε ςτα 
γραφεία τθσ Μθτρόπολθσ. Σθν Κυριακι 14 
Οκτωβρίου ζφταςε ςτθν Κοηάνθ και ο 
Ζλλθνασ βαςιλιάσ Γεϊργιοσ που 
φιλοξενικθκε ςτο ςπίτι του Κωνςταντίνου 
Δρίηθ, που ιταν ςτο κζντρο τθσ πόλθσ μαηί με 
τθν ακολουκία του. Από εκεί ζδωςε διαταγι 
μια μικρι δφναμθ να απελευκερϊςει τα 
Καϊλάρια και ο υπόλοιποσ ςτρατόσ να κινθκεί 
προσ Βζροια και Κεςςαλονίκθ που κινδφνευε 
πλζον από τον Βουλγαρικό ςτρατό, που με 
ραγδαία προζλαςθ είχε φκάςει μζχρι τον Αξιό 
ποταμό, που ευτυχϊσ είχε κατεβάςει πολφ 
νερό πλθμμυρίηοντασ τον κάμπο και είχε 
ανακόψει τθν πορεία του. Σο «ελλθνικό» 
μπικε ςτθν Κοηάνθ ςτισ 11 Οκτωβρίου 1912, 
όταν Μθτροπολίτθσ τθσ πόλθσ ιταν ο 

Φϊτιοσ, Διμαρχοσ ο Νικόλαοσ Αρμενοφλθσ 
και Γυμναςιάρχθσ ο Παναγιϊτθσ Λιοφφθσ. Θ 
Κοηάνθ ζγινε τότε και τυπικά ελλθνικι, 
πεντακόςια ςχεδόν χρόνια μετά τθν ίδρυςι 
τθσ. Στθν πραγματικότθτα πάντοτε ιταν 
ελλθνικι πόλθ ςε όλθ τθσ τθν ιςτορικι πορεία 
ςτθν Τουρκοκρατία. αν επαρχία ανικε ςτθν 
μθτζρα του ουλτάνου, ιταν δθλαδι θ πόλθ 
μαλικιανζσ και οι εκάςτοτε άρχοντεσ τθσ με 
τουσ κατάλλθλουσ χειριςμοφσ και χριματα 
των πλοφςιων Κοηανιτϊν εμπόρων από τθν 
ξενιτιά, είχαν αποκτιςει πολλά προνόμια. 
Χαρακτθριςτικό είναι το παρακάτω γεγονόσ: 
Οι πρϊτεσ καρτ ποςταλ που πωλοφνταν ςτθν 
πόλθ για τουσ Ζλλθνεσ φαντάρουσ 
απεικόνιηαν τθν είςοδο του ιππικοφ ςτθν 
πόλθ και ανάμεςα ςτα ςπίτια ξεχϊριηαν 
τοφρκικα τηαμιά. Θ Κοηάνθ όμωσ δεν είχε οφτε 
ζνα τοφρκικο τηαμί, οφτε μία Εβραϊκι 
ςυναγωγι και ζτςι ςε μια βδομάδα 
τυπϊκθκαν νζεσ καρτ ποςταλ, χωρίσ τηαμιά, 
γιατί οι φαντάροι ςταμάτθςαν να αγοράηουν 
τισ παλιζσ, κακϊσ διαπίςτωςαν τθν 
πραγματικότθτα και το τόνιηαν αυτό, όταν 
ζγραφαν ςτουσ δικοφσ τουσ. Ο πρϊτοσ 
Ζλλθνασ ςτρατιϊτθσ, ζνασ ιππζασ, ζφκαςε 
ςτθν Κοηάνθ, το απόγευμα τθσ 11/10/1912. 
Στο ςθμείο που διαςταυρϊνεται θ οδόσ 11θσ 
Οκτωβρίου με το ςθμερινό δρόμο Δθμθτρίου 
Ραγοφνθ, ανάμεςα ςτον κόςμο, περιμζνει και 
μια Κοηανίτιςςα νοικοκυρά. Είναι θ Στεργιανι 
Κ. Χαςάπθ, που κατοικοφςε εκεί κοντά. Κρατά 
κάτι ςτα χζρια τθσ. Μόλισ βλζπει τον Ζλλθνα 
φαντάρο, τον πλθςιάηει, τον ςταματά και τον 
τυλίγει με τθν Ελλθνικι Σθμαία που 
κρατοφςε. Δακρυςμζνοσ και με τθ Σθμαία 
ςτουσ ϊμουσ του, o ελευκερωτισ, 
ακολοφκθςε το δρόμο, για τον προοριςμό του 
ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Το φζςι είναι κάτι που 
οι Κοηανίτεσ ανζχονταν υποχρεωτικά. Ζτςι 
μόλισ ζφκαςε ο Ελλθνικόσ Στρατόσ και 
ποδοπατικθκαν τα φζςια, ο κακζνασ φόρεςε 
ςτο κεφάλι του ότι ιταν δυνατόν να βρει, 
αρκεί να ιταν κάτι Ελλθνικό. Ο Κωμάσ 
Δαβόρασ φοροφςε τθν θμζρα τθσ 
απελευκερϊςεωσ, ζνα παιδικό ναυτικό 
καπζλο, επάνω ςτο οποίο ιταν γραμμζνθ θ 
λζξθ ΑΒΕΩΦ. Ζξω από το εμπορικό 
κατάςτθμα του Νικολάου Κωνςταντίνου, μαηί 
με το πλικοσ που ενκουςιαςμζνο υποδζχεται 
τον Ελλθνικό Στρατό, βρίςκεται και θ 
προχωρθμζνθσ θλικίασ Ευαγγελία Λ. 
Τςιτςελίκθ, μθτζρα των δικθγόρων Κϊςτα και 
Γιάννθ Τςιτςελίκθ. Είναι ντυμζνθ με τθν 
ενδυμαςία τθσ εποχισ, ντόπια φορζματα και 
ςτο κεφάλι το φζςι. Ζνασ ςτρατιϊτθσ βγαίνει 
από τθ γραμμι του, τθν πλθςιάηει, τθν 
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αγκαλιάηει και τθσ λζει: «Ρολλά χιλιόμετρα 
ζκανα, να ζλκω ωσ εδϊ. Ξζρεισ γιατί; Για να 
μθ φοράσ αυτό ςτο κεφάλι ςου». Βγάηει το 
φζςι από το κεφάλι τθσ Κοηανίτιςςασ και τθσ 
το δίνει ςτο χζρι. Στο ςπίτι τθσ θλικιωμζνθσ 
Βαςιλικισ Δ. Δελιβάνθ (70 ετϊν) ζχουν 
ςυγκεντρωκεί ςυγγενικά τθσ πρόςωπα. Ριγαν 
να τθν επιςκεφκοφν, να τθν ςυγχαροφν για τθ 
λευτεριά. Πταν άκουςε να ςυηθτοφν και να 
λεν ότι τα φζςια ανικουν ςτο παρελκόν θ 
ςπιτονοικορυρά ςθκϊκθκε και κατευκφνκθκε 
ςτο κελάρι του ςπιτιοφ. Σε ζνα ντουλάπι είχε 
φυλαγμζνεσ τζςςερισ ρεμποφπλικεσ. Είχε 
γιουσ που ζλειπαν ςτο εξωτερικό, όταν 
ερχόταν ςτθν Κοηάνθ, φοροφςαν καπζλα 
ευρωπαϊκά και όταν ζφευγαν υποχρεωτικά 
φοροφςαν φζςι. Εκείνθ τθν εποχι κανζνασ 
δεν κυκλοφοροφςε αςκεπισ. Θ μθτζρα τουσ 
φφλαγε τα καπζλα που άφθναν. Τϊρα τα 
μοίραςε ςτουσ ςυγγενείσ τθσ.  

Nίκοσ Δθμθτρίου, μακθτισ Γ2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


