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το 1903... ανατρέπεται η κυβέρ-
νηση ∆ηλιγιάννη και σχηµατίζε-
ται νέα υπό τον Θεοτόκη.
το 1909... ο διωγµός του ελλη-
νικού στοιχείου στα παράλια
της Μικράς Ασίας, την Ξάνθη,
τη Θεσσαλονίκη και τη Μυτιλή-
νη έχει οξυνθεί.
το 1910... σοβαρά επεισόδια
µεταξύ Τούρκων και Ελλήνων
σηµειώνονται στη Σµύρνη.
το 1952... αποφασίζεται η έκδο-
ση νέων ελληνικών ταυτοτή-
των, η παραποίηση των οποίων
θα ήταν αδύνατη.
το 1961... εκπρόσωποι της κυ-
πριακής Βουλής επισκέπτονται
την Αθήνα.
το 1969... θεµελιώνεται ο Πύρ-
γος των Αθηνών, ο πρώτος ου-
ρανοξύστης της πόλης, στην ο-
δό Βασ. Σοφίας.
το 1989... ο επιχειρηµατίας Αρ-
γύρης Σαλιαρέλης, που κατηγο-
ρείται ότι φυγάδευσε τον Κο-

σκωτά από τη χώρα, καταθέτει
για το σκάνδαλο.
το 1992... ο Ολυµπιακός ανα-
δεικνύεται πρωταθλητής Ελλά-
δας στην υδατοσφαίριση µετά
από 21 χρόνια.
το 1995... ο υφυπουργός Οικο-
νοµικών Νίκος Κυριαζίδης ανα-
κοινώνει στη Βουλή την από-
συρση της τροπολογίας, που
προέβλεπε τη δηµιουργία καζί-
νο στο Φλοίσβο.
το 1996... δηµοσίευµα τουρκι-
κής εφηµερίδας αναφέρει ότι, η
Άγκυρα αµφισβητεί την ελληνι-
κότητα των νησίδων Φαρµακο-
νήσι, Αγαθονήσι και Καλόλι-
µνο.
το 2004... παρά το µεγάλο πο-
σοστό αποχής, η Νέα ∆ηµοκρα-
τία, λίγους µήνες µετά την ε-
κλογή της ως Κυβέρνηση,
θριαµβεύει και στις Ευρωεκλο-
γές.

Σαν σήµερα

ΑΝΑΤΟΛΗ
H µοίρα η ανθρώπινη,

του πόνου αδερφή
µόλις η νύχτα διπλωθεί

στ’ αχνό κι υγρό της τούλι,
καληµερίζει την αυγή

στου λόφου την κορφή
και βγαίνει για τ’ αβέβαιο
σκληρό της µεροδούλι.

Ήλιε σε λίγο που θα βγεις,
ουράνιος βασιλιάς

µε τα χρυσά σανδάλια σου
και τη µεγάλη φλόγα,

βιγλάτορας της ταπεινής
ξωτάρικης δουλειάς

πάνω απ΄το στάχυ του σταριού,
του σταφυλιού τη ρόγα.

Στου κάµπου την απέραντη
σαν θ’ απλωθείς καρδιά
που θα χαράζει το υνί

δρεπάνι θα θερίζει,
κάµε, νάναι η δούλεψη

λιγότερο βαριά
κι η πανανθρώπινη πληγή

πιο λίγο να δακρύζει.
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Το τελευταίο έτος της Κα-
τοχής, µε την αντιστασιακή
δράση σε κορύφωση, οι κα-
τακτητές εφάρµοζαν σκληρά
αντίποινα σε αθώους. Στις
αρχές Ιουνίου του 1944 είχε
προηγηθεί µια ενέδρα, στη
θέση “Πηγή του Αχιλλέα”
σε γερµανικό στρατιωτικό
αυτοκίνητο, µε 3 αξιωµατι-
κούς νεκρούς. Αυτό ίσως ή-
ταν η αφορµή.

Ήταν 13 Ιουνίου 1944, ό-
ταν ένα γερµανικό στρατιω-
τικό απόσπασµα µε αυτοκί-
νητα, µοτοσικλέτες, εκρηκτι-
κά και ολµοβόλα έφτασε
στην Αντίνιτσα.

Πρώτο (πιθανά) χτύπησαν
µε ολµοβόλα το Σανατόριο
Αντίνιτσας “… καίγοντας αρ-
ρώστους και προσωπικό”. Να σηµειωθεί ότι οι Γερµανοί δεν
προειδοποίησαν κανένα για τις προθέσεις τους, ούτε ζήτησαν
από το προσωπικό και τους ασθενείς να εγκαταλείψουν τα κτί-
ρια. Κατέστρεψαν το κτίριο µαζί µε τους ασθενείς του! Αναφέ-
ρεται ο αριθµός 36 ασθε-
νών.

Η Μονή Αντίνιτσας ήταν ο
επόµενος στόχος. ∆υστυ-
χώς, δεν είναι γνωστός µε
βεβαιότητα ο τρόπος κατα-
στροφής των κτιρίων της
Μονής. Οι υπάρχουσες κα-
ταγραφές αναφέρουν ότι αυ-
τά καταστράφηκαν : “µε πυ-
ροβόλα και έγινε παρανάλω-
µα πυρός”, είτε “ από θεµέ-
λια µε δυναµίτη, το Μονα-
στήρι και το γειτονικό Σανα-
τόριο ”, ή “ από τις κατοχικές
δυνάµεις έγινε ανατίναξη ”.
Το πλέον πιθανό είναι συν-
δυασµός των παραπάνω
τρόπων καταστροφής.

Σε ελάχιστο χρόνο, η α-
διάκοπη ιστορική ζωή πέντε
αιώνων της Μονής έσβησε.
Ένα σπάνιο και µοναδικό Καθολικό στην κεντρική και νότια η-
πειρωτική Ελλάδα έγινε σωρός ερειπίων. Ο κατακτητής απέ-
δωσε το δικό του «δίκαιο» τιµωρώντας το ναό της Παναγίας.
Να θυµίσουµε ότι οι ναζί, όπως και οι οικογένειές τους δήλω-
ναν και ήταν πιστοί χριστιανοί (προτεστάντες)!

Στο Μοναστήρι υπήρχαν
ελάχιστα άτοµα, όπως ο η-
γούµενος και ο βοσκός της
µονής εκτός αυτής. Ευτυχώς
η θαυµατουργός εικόνα της
Παναγίας Αντίνιτσας διεσώ-
θη.

Μετά την καταστροφή της
Μονής οι Γερµανοί έφυγαν
και στη συνέχεια κατέστρε-
ψαν µε δυναµίτη όλα τα κτί-
ρια (πλην τριών) του χωριού
Καλαµάκι (ή ∆ερβέν Φούρ-
κα). Ευτυχώς οι κάτοικοι εί-
χαν ειδοποιηθεί από Ιταλούς
κι έφυγαν στο γύρω δάσος.

Στις δεκαετίες που ακο-
λούθησαν η κατεστραµµένη
Μονή πέρασε δύσκολα, χω-
ρίς υποδοµή, µε ελάχιστους
µοναχούς και χωρίς πόρους.
Περιορισµένες προσπάθειες
ευσεβών χριστιανών βοήθη-
σαν για τα αναγκαία (ένα µικρό ναό και κελιά).

Από το 1987, ο ηγούµενος Αγαθόνικος Αναγνωστόπουλος
ανέλαβε και υλοποίησε το έργο της ζωής του, αλλά και την ε-
πιθυµία όλων, δηλ. την αναδηµιουργία της Μονής, όπως ήταν
πριν την καταστροφή. Σε 20 χρόνια, η υπόσχεση που έδωσε
στην Παναγία, έγινε πραγµατικότητα. Έγινε περίφραξη, κελιά,
ξενώνας, χώροι εστίασης, αρχονταρίκι, µικροί ναοί (Αγίων Πά-

ντων, Αγίου Αθανασίου Με-
τεωρίτου), πύλες, πλακο-
στρώσεις, καµπαναριό, φιά-
λη, βοηθητικοί χώροι, κ.ά.
Επιπλέον έγινε το προσκυ-
νητάρι του Αγ. Σώζοντος και
αποκαταστάθηκε από πυρ-
καγιά το προσκυνητάρι της
Αγ. Αικατερίνης. Κορυφαίο
έργο του ήταν το Καθολικό,
που έγινε όµοιο µε το παλιό,
µε επιπλέον δύο παρεκκλή-
σια. Η αγιογράφηση και ιδι-
αίτερα τα εξαιρετικά ψηφι-
δωτά του ιερού αποτελούν
κοσµήµατα της Μονής.

Στις 24η Ιουλίου 2012, ο
82χρονος ηγούµενος Αγα-
θόνικος Αναγνωστόπουλος
εκοιµήθη. Ευχή όλων αποτε-
λούσε η Παναγία Αντίνιτσα

να φέρει έναν άξιο διάδοχο και ικανό συνεχιστή του έργου
του, που θα αξιοποιήσει την αποκατεστηµένη υλικοτεχνική υ-
ποδοµή της Μονής και θα αποδώσει κοινωνικό έργο. Αυτό έ-
γινε από τις 2 Μαΐου 2016, που ανέλαβε ο αρχιµανδρίτης π.

Αµβρόσιος (κατά κόσµον Αθανάσιος) Αναστασίου. Το αµείωτο
ενδιαφέρον του µητροπολίτη κ. Νικολάου συνέβαλε ιδιαίτερα
στη στελέχωση της Μονής. Με το διάκονο Ανδρέα Κόλλια,
τους δόκιµους µοναχούς Μωυσή και Παρθένιο (από το 2016)
και τον επίσης δόκιµο µοναχό Φώτιο (από το Φεβρουάριο

2017), η Μονή Αντίνιτσας α-
ριθµεί 4 µοναχούς, προ-
σβλέποντας µε αισιοδοξία
στο µέλλον.

Η ιδέα του προ-ηγουµέ-
νου αειµνήστου Αγαθονίκου
για απόδοση της οφειλόµε-
νης τιµής (µε τη δηµιουργία
µνηµείου) αλλά και αξιοποί-
ηση της διπλανής τοποθε-
σίας (µε παιδικές κατασκη-
νώσεις), όπου ήταν το µαρ-
τυρικό Σανατόριο Αντίνιτσας
παραµένει ακόµη απραγµα-
τοποίητη.

∆υστυχώς για τους διοι-
κούντες και τη γεωργική υ-
πηρεσία του νοµού είναι
ντροπή, αυτός ο µαρτυρικός
χώρος να είναι το µαντρί για
αιγοπρόβατα! Στα χρόνια
που πέρασαν κανείς δεν
τόλµησε να ελευθερώσει

αυτό το χώρο και να τον αποδώσει στη Μονή, για κοινωνική
χρήση. Καλώ την αυτοδιοίκηση, να τιµήσει το χώρο θυσίας α-
σθενών και νοσηλευτών, εκείνης της τραγικής ηµέρας της
13ης Ιουνίου 1944.

Κωνσταντίνος Αθαν. Μπαλωµένος
φυσικός

73 χρόνια µετά

Καταστροφή Μονής
και Σανατορίου Αντίνιτσας

• Μνήµες γερµανικής Κατοχής

Το ιστορικό Καθολικό της Μονής (φωτ. 1930)

Η ψηφιδωτή εικόνα της Παναγίας Αντίνιτσας στο αψιδωτό
υπέρθυρο της εξωτερικής πύλης. (έργο Ε. & Θ. Μώρη)

Μόνο το κυπαρίσσι έµεινε από την καταστροφή του 1944.
Το εκκλησάκι και τα ηµιτελή κτίρια έγιναν τη δεκαετία του ’70.


