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Η πρώτη συνέλευση του Κοινού των Ποντίων
με βάση το νέο κανονισμό για τη Σουμελά

πρώτη γενική συνέλευση του Κοινού των Ποντίων, με βάση το νέο κανονισμό 
(215/ΦΕΚ/8-11-2010) έγινε το Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011, το από-
γευμα, στην αίθουσα «Φίλων Κτενίδης» του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», 

στην οδό Μητροπόλεως 15, στη Θεσσαλονίκη. Ο κανονισμός ψηφίστηκε από την Ιε-
ραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και σύμφωνα με αυτόν, το Ίδρυμα μετονομάζεται 
σε «Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα», με πρόεδρό του τον εκάστοτε μητροπολίτη Βε-
ροίας – Ναούσης και Καμπανίας. Πρώτος πρόεδρος, με βάση το νέο κανονισμό είναι 
ο σεβ. Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων Καλπακίδης.

Στη γενική συνέλευση συμμετείχαν, ο σεβ. μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, ιε-
ρείς του προσκυνήματος, προσωπικότητες, τα δ. σ. του Σωματείου Π. Σ. και πρόεδροι 
– γραμματείς των αναγνωρισμένων ποντιακών σωματείων από όλη την Ελλάδα.

Πριν αρχίσει τις εργασίες της η γενική συνέλευση, επιδόθηκε υποτροφία εκ μέρους 
του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» στον Ελευθέριο Κοντάκη, στη μνήμη του νέου 
επιστήμονα Χρήστου Τσελεπίδη του Ιορδάνη και της Ρούλας Τσελεπίδου, πολύτιμων 
συνεργατών από την οικογένεια της «Παναγίας Σουμελά». Την απονομή έκανε ο σεβ. 
Μητροπολίτης Βεροίας – Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αξέχαστου νέου της Παναγίας Σου-

Ο σεβ. Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του
στο Κοινό των Ποντίων

Η
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μελά και του Συναπαντήματος Νεολαίας Χρήστου Τσελεπίδη, γιου της Σωτηρίας Τσε-
λεπίδου και του Ιορδάνη Τσελεπίδη και όλων των προαπελθόντων συμβούλων, συνερ-
γατών της «Παναγίας Σουμελά».

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εξέλεξε γραμματέα τον κ. Γεώργιο Καραμανίδη, 
από ποντιακό σωματείο του Έβρου.

Πρώτος πήρε τον λόγο ο σεβ. μητροπολίτης Βεροίας – Ναούσης και Καμπανίας, 
πρόεδρος του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος, κ. Παντελεήμων, ο οποίος, αφού 
καλωσόρισε της παρευρισκομένους, είπε: 

«Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την παρούσα σύναξη των αδελφών της από όλα τα 
μέρη της πατρίδος της στη γενική συνέλευση του Κοινού των Ποντίων. Η συνάντηση αυτή 
έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι η πρώτη που πραγματοποιείται μετά την έγκριση του νέου 
κανονισμού του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά», ο οποίος ψηφίστηκε από την Ιεραρχία 
της Εκκλησίας της Ελλάδος και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμ-
φωνα με αυτόν τον κανονισμό, το Ίδρυμα τίθεται υπό την αιγίδα της Εκκλησίας και πρόε-
δρός του ορίζεται ο εκάστοτε Μητροπολίτης Βεροίας – Ναούσης και Καμπανίας. 

Η αλλαγή αυτή του κανονισμού και ο ορισμός του μητροπολίτη ως προέδρου 
του Δ. Σ. δεν είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας της Εκκλησίας να τεθεί επικεφαλής του 
Ιδρύματος, αλλά αποτελούσε εκπεφρασμένη επιθυμία και του Δ. Σ. του Ιδρύματος 
«Παναγία Σουμελά». Σκοπός της τροποποίησης του κανονισμού και της περισσότερο 
ενεργούς συμμετοχής της Εκκλησίας στο Ίδρυμα είναι να λειτουργήσει η Εκκλησία ως 
ενοποιητικός και ενοποιός παράγοντας μεταξύ των διαφόρων σωματείων και οργανώ-
σεων. Άλλωστε, η Εκκλησία και εγώ προσωπικά δεν αντιλαμβανόμαστε αυτή τη θέση 
και αυτόν τον ρόλο ως πρωτοκλισία και πρωτοκαθεδρία, αλλά ως διακονία αγάπης και 
προσφοράς της Εκκλησίας και της μονής της Παναγίας Σουμελά στην αρχέγονη κοιτί-
δα του Ποντιακού Ελληνισμού στον Πόντο.

Γι’ αυτό ποτέ δεν πάψαμε να προσπαθούμε να ενώσουμε τα διεστώτα, να αποκα-
ταστήσουμε την ενότητα μεταξύ των ποντιακών σωματείων. Να τονίζουμε και στις δύο 
πλευρές ότι το παν σε αυτές τις προσπάθειες είναι η ενότητα. Δεν είναι ούτε τα αξιώ-
ματα ούτε οι τίτλοι. Η ενότητα είναι αυτή που δίνει προοπτική τους κοινούς στόχους 
όλων των Ποντίων. Αυτή αποτελεί το περιεχόμενο των οραμάτων και των ελπίδων, που 
μπορεί να κάνει πραγματικότητα τις προσδοκίες της. Δυστυχώς, κάποιοι δεν θέλουν να 
το καταλάβουν και συνεχίζουν να αντιδρούν, θέτοντας τις προσωπικές τους φιλοδοξίες 
υπεράνω του κοινού καλού, υπεράνω της ενότητας. Είναι οι γνωστοί κύκλοι που δρουν 
γύρω, ακόμη, και από την υπουργό, αντιδρώντας στον εγκεκριμένο κανονισμό.

Ευθέως είπαν στην τελευταία συνεδρίαση του Κοινού των Ποντίων, στην Παναγία 
Σουμελά, ότι θέλουν να απομακρύνουν και να αποξενώσουν την Εκκλησία και τον Μη-
τροπολίτη από το Ίδρυμα. Γι’ αυτό και συνεχίζουν να δημιουργούν πολλαπλά προβλή-
ματα, ακόμη και στον διορισμό του μέλους από την Καστανιά, που συνέβη πρόσφατα, 
με την άρνηση του Δήμου Βεροίας να τον ορίσει ως μέλος του Δ. Σ.

Εύχομαι και ελπίζω να κατανοήσουν οι πλευρές την αναγκαιότητα της ενότητας, 
να κατανοήσουν ότι όλοι είναι απαραίτητοι στη μεγάλη προσπάθεια και ότι όλοι χω-
ρούν κάτω από τη σκέπη της Παναγίας Σουμελά και μέσα στη μητρική της αγκάλη, και 
στο παρελθόν, όταν όλοι οι Πόντιοι ήταν ενωμένοι γύρω από το μοναστήρι της, γύρω 
από την ιερή και θαυματουργική εικόνα της Παναγίας.

Η ενότητα είναι η κληρονομιά που της παρέδωσαν οι πατέρες της. Και είναι χρέος 
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δικό της να την παραδώσουμε και εμείς στους νεότερους που αγωνίζονται στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης να διατηρήσουν την ιδιαιτερότητα του Ποντιακού Ελληνισμού, τη δι-
άλεκτό του, τα ήθη και τα έθιμά του, τη μουσική και τους χορούς του, τη φλόγα της ψυχής 
του και τη λαχτάρα για τον τόπο που άφησαν αλλά δεν εγκατέλειψαν ποτέ οι Πόντιοι.

Κατακλείοντας αυτές τις σκέψεις, εύχομαι η Παναγία Σουμελά να ευλογεί τις ερ-
γασίες της συνέλευσης και τα έργα της. Ευχαριστώ. 

Ακολούθησε ομιλία από το Σεβασμ. Μητροπολίτη Δράμας κ. κ. Παύλον που 
έχει συνδέσει το όνομά του με πολυετή του διακονία ως ηγούμενος στην Ι. Μονή της 
Παναγίας Σουμελά. Μετά την προσφώνηση των καλεσμένων, μελών της Γ. Σ., είπε:

«Ο χώρος έχει πολύ μεγάλη και σοβαρή ιστορία και παρουσία από το 1950 και 
εντεύθεν. Κάτω από τη στέγη του Σωματείου Π. Σ. συγκεντρώθηκαν επιφανείς προσωπι-
κότητες του ποντιακού Ελληνισμού, με πρωτεργάτη το μεγάλο και θερμουργό πατριώτη 
Φίλωνα Κτενίδη. Ίδρυσαν την «Π. Σουμελά», το σωματείο και εν συνεχεία το «ίδρυμα 
Π. Σ.», όπου στεγάστηκε η εικόνα της Παναγίας της. Η πορεία των 50 ετών υπήρξε λα-
μπρή και δύσκολη. Οι Πόντιοι της πρώτης και της δεύτερης γενιάς, με την ανεβασμένη 
της ποιότητα, έχουν εκλείψει ανεπιστρεπτί. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα, με 
την παιδεία, τη μόρφωση, τη νοσταλγία, την ανιδιοτελή αγάπη για τον ποντιακό ελληνι-
σμό. Και έτσι η Π. Σ. λόγω της αίγλης της βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, των 
διενέξεων και των αντιπαραθέσεων του οργανωμένου ποντιακού χώρου.

Μέχρι σ’ ένα βαθμό είναι καλό το ενδιαφέρον, ειδικά των Ποντίων για την Πανα-
γία Σουμελά. Χωρίς να φτάνουμε στα όρια της εκτροπής. Εκείνο που ενδιαφέρει τον 
καθένα μας είναι η επόμενη πεντηκονταετία. Πώς δηλ. θα διασφαλιστεί ο χώρος για να 
εκπληρώνει τον σκοπό για τον οποίο εκατοντάδες Πόντιοι, προπάντων, προπάτορές 
μας, εργάστηκαν. Και κυρίως πώς θα εκφράζει πρωτίστως την ορθόδοξη Εκκλησία και 
στη συνέχεια την ποντιακή κληρονομιά και παράδοση είναι το ζητούμενο. Όλοι έχετε 
αντιληφθεί ότι υπάρχει στην κοινωνία γενικά, αμετροέπεια σε όλα τα πράγματα, σε όλα 
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τα γεγονότα, σε βαθμό που έχει εκλείψει πλέον η σοβαρότητα. Πάρα πολλοί άνθρωποι 
με παιδεία, με πνευματικότητα και με κατανόηση απέχουν από τα κοινά όλων των βαθ-
μίδων, γιατί είναι απογοητευμένοι από το επίπεδο όλων αυτών των οργάνων.

Μετά από όλα εκείνα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια γύρω από την Π. Σ. η Ι. 
Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολίτη Βεροίας 
και την πρόταση που κατέθεσε το Σωματείο και το Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά» προς  
αποφυγήν εντάσεων και διενέξεων αποφάσισε και εψήφισε έναν κανονισμό, ο οποίος, κατά 
τη γνώμη μου, εξυπηρετεί την πορεία του ιδρύματος Παν. Σουμελά, θέτοντας τον εκάστο-
τε Μητροπολίτη Βεροίας επικεφαλής του ιερού αυτού χώρου. Είναι σωστό και δίκαιο ο 
χώρος πρωτίστως εκκλησιαστικός να έχει κεφαλή τον επίσκοπο της τοπικής Εκκλησίας».

Στη συσνέχεια ο σεβασμιώτατος κ. Παύλος αναφέρθηκε στην υπουργό Παιδείας 
η οποία, είπε, ακούει εισηγήσεις άλλων προσώπων που προσεγγίζουν τα πράγματα της 
Εκκλησίας ενδεχομένως με πελατειακή σχέση, ενώ «χρειάζεται σοβαρότητα, δουλειά 
και αγώνας ώστε όλο αυτό το οικοδόμημα να σταθεί όρθιο για να μπορεί να δώσει τη 
μαρτυρία και προσφορά του τα επόμενα χρόνια». Τόνισε με έμφαση ότι τα πρόσωπα 
που θα κληθούν να υπηρετήσουν την Παναγία Σουμελά πρέπει να έχουν την ανάλογη 
παιδεία και να διακατέχονται από αξίες. Πρέπει να κατέχουν την ορθόδοξη, ρωμαίικη 
ελληνική της παράδοση. Αυτοί που θα διακονήσουν την Παναγία πρέπει να διακρίνο-
νται για το σεβασμό και την πίστη στην Εκκλησία».

Είπε, ακόμη, ότι «η Παναγία Σουμελά καλόν είναι να βρίσκεται μακριά από τις Ομο-
σπονδίες γιατί αυτή είναι συνισταμένη όλων των Ποντίων και έτσι πρέπει να παραμείνει».

Μίλησε ακόμη για τις προσωπικές εμπειρίες που έζησε κατά τη διακονία του στην 
Παναγία Σουμελά και δέχτηκε τις ευεργεσίες της Παναγίας. Αφουγκράστηκε τον πόνο 
των ανθρώπων που ήρχοντο να προσκυνήσουν την Παναγία. «Αυτόν τον χώρο οφείλου-
με να τον προσεγγίζουμε με ιδιαίτερη ευλάβεια και σεβασμό γιατί φυλάσσει τις μνήμες 
και τα δάκρυα των ανθρώπων της πρώτης γενιάς.

Έκλεισε την ομιλία του ο σεπτός ιεράρχης με την υπόσχεση ότι θα στηρίζει τις 
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προσπάθειες του σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος για την αναβάθμιση 
και ανάπτυξη της Παναγίας Σουμελά.

Ο πρόεδρος του Σωματείου κ. Γ. Τανιμανίδης που πήρε το λόγο, εξήγησε στα 
μέλη της Γ. Σ. τη σπουδαιότητα του νέου κανονισμού. Υπογράμμισε ότι τους σκοπούς 
που αναγράφονται δεν αλλάζει η αρχική προσέγγιση των σκοπών που θέτει το Σωματείο 
Π. Σ. διαχρονικά από το 1951 μέχρι σήμερα. Ο νέος κανονισμός διατήρησε τον προ-
σκυνηματικό και θρησκευτικό χαρακτήρα του Ιδρύματος. Πρόθεσή του είναι, είπε, να 
προάγουμε τους σκοπούς του Ιδρύματος. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσει.

Προέτρεψε τα μέλη της Γ. Σ. να ενημερώσουν μέσα από τους συλλόγους τους, τους 
άρχοντες του τόπου για το έργο που καλείται να πραγματοποιήσει η Διοικούσα Επιτρο-
πή (Δ. Σ.) του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος με τον νέο κανονισμό 215/2010.

Στη συνέχεια ανοίχτηκε κατάλογος ομιλητών που ήθελαν να εκφράσουν τις από-
ψεις και τις ιδέες τους για τη λειτουργία του Ι. Προσκυνήματος με τον νέο κανονισμό.

Πρώτος πήρε το λόγο ο κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης, Γεν. Γραμματέας του 
Ιδρύματος και Πρόεδρος της ΠΟΠΣ.

Ο ομιλητής αναφέρθηκε στο κύρος που έχει η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλη-
σίας, που δεν μπορεί να αμφισβσητηθεί από κανένα άλλο παράγοντα ή φορέα. Την Πα-
ναγία Σουμελά τη συνοδεύει η πίστη και η αφοσίωση των ανθρώπων. Είναι μια ιστορία 
πολλών ετών. Έθεσε το θέμα: αν μπορούν οι πολιτικές διευθετήσεις να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις και τα οράματα του ποντιακού Ελληνισμού. Είπε, ακόμη, ότι κατά το 
παρελθόν υπήρξαν παράγοντες που δεν βοήθησαν στην επίλυση και προώθηση των 
προβλημάτων, αντίθετα μάλιστα έφεραν και προσκόμματα, όπως π.χ. στην αναγνώριση 
γενοκτονίας του ποντιακού Ελληνισμού. Ενώ μια σειρά πολιτικών προσώπων συνέβαλε 
θετικά στην αντιμετώπιση και επίλυση θεμάτων του Ποντιακού Ελληνισμού. Συνέστησε 
στα μέλη της Γ. Σ. να στηρίζουν το έργο του Ι. Προσκυνήματος ενημερώνοντας όλους 
της τοπικούς άρχοντες. Ευχήθηκε να επιτύχουμε την κοινωνική συνοχή και τελείωσε με 
τη φράση «Με την Παναγία Σουμελά δεν παίζουμε». 
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Η κ. Χριστίνα Σαχινίδου, αντιπρόεδρος της ΠΟΠΣ πρώτα ευχαρίστησε όλα τα 
μέλη της Γ. Σ. που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ι. Προσκυνήματος για το Κοινό 
των Ποντίων. Είναι πολύ σημαντικό να παρευρίσκονται στη συνέλευση εκπρόσωποι από 
απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδος. 

Ζήτησε από όλους να δώσουν μια υπόσχεση ότι θα σταθούν δίπλα στο σεβασμ. 
Μητροπολίτη και την Εκκλησία και θα στηρίξουν τις προσπάθειες για συνεχή αναβάθ-
μιση του Ιερού Προσκυνήματος. Αυτό το απαιτεί η υποχρέωση που έχουμε όλοι μας 
στους προγόνους που δίδαξαν τις παραδόσεις μας.

Η κ. Χ. Σαχινίδου ενημέρωσε τα μέλη της Γ. Σ. για κάποιο D.V.D. που αναφέρεται 
στην Παναγία Σουμελιώτισσα και στην ιστορία του ποντιακού Ελληνισμού. Μίλησε με 
πολύ ενθουσιασμό και κάλεσε όλους να στηρίξουμε και να διατηρήσουμε τις παραδό-
σεις μας. Ανέφερε και τη μεγάλη σημασία που έχουν τα κειμήλια που βρίσκονται στην 
Κωνσταντινούπολη και ανήκουν στην Π. Σ. και πρέπει να έρθουν στο φως.

Ο κ. Θρασύβουλος Λαζαρίδης, τ. Δήμαρχος Καλαμαριάς, απευθύνοντας χαιρετι-
σμό, ανέφερε ότι θεωρεί απαράδεκτη τη συμεριφορά των εκπροσώπων της Ελλ. Πολιτείας 
να αναμιγνύονται στα θέματα της Εκκλησίας. Ας αφήσουν τα ιδρύματα με θρησκευτικό 
χαρακτήρα να εποπτέυονται από εκείνους που έχουν την ευθύνη και την προαγωγή του 
θρησκευτικού συναισθήματος του λαού τους. Στηρίζει ανεπιφύλακτα τον νεό κανονισμό 
215/2010 και τη συμμετοχή του Σωματείου.

Ο κ. Παν. Παπαδόπουλος τόνισε τη μεγάλη αντίφαση που παρουσιάζεται στις 
προθέσεις εκείνων που επιζητούν την επανίδρυση της Μονής ως ανδρώας κατά το σχή-
μα της Μονής του Πόντου και των όσων πίστεψαν και οραματίστηκαν οι κτήτορες της 
Μονής Βερμίου. Δηλ. το 1964 και 1965 μέσα από τα κείμενα της εποχής εκείνης συ-
μπεραίνεται ότι ήθελαν την Παναγία Σουμελά εθνικοθρησκευτικό σύμβολο σύμπαντος 
του ποντιακού Ελληνισμού, με την παρουσία και εποπτεία της Εκκλησίας.

Ο εκδότης – διευθυντής της «Ποντιακής Εστίας» κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο 
πρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης, ο Ελευθέριος Κοντάκης, στον οποίο 

δόθηκε η υποτροφία και η κ. Ρούλα Ευθυμιάδου – Τσελεπίδου, μητέρα του Χρήστου 
Τσελεπίδη, στη μνήμη του οποίου χορηγήθηκε η υποτροφία



9

Ο κ. Γιάννης Βιόπουλος, Γεν. Γραμμ. Σωματείου Π. Σ. είπε ότι, «πράγματι, οι Πό-
ντιοι της πρώτης Γενιάς φρόντισαν για την ανιστόρηση της Μονής του Πόντου ως εθνικο-
θρησκευτικού συμβόλου. Θεωρεί ότι η σημερινή Γ. Σ. είναι πολύ σημαντική γιατί μπαίνει 
επικεφαλής του Ιδρύματος ο σεβ. Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων για να διαφυλάξει με 
το κύρος και την αγάπη του την «ιστορία και τις παραδόσεις του ποντιακού Ελληνισμού». 
Τον ευχαριστούμε. Είμαστε ευτυχείς που βρισκόμαστε σ’ ένα νέο ξεκίνημα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμμετοχή που έχουν σήμερα πολλοί Πόντιοι νέοι 
στο Συναπάντημα που γίνεται κάθε χρόνο. Είναι μια πραγματικότητα μέσα από την 
οποία εκφράζεται ο ποντιακός Ελληνισμός.

Ο κ. Καραγκιοζόπουλος αναφέρθηκε με λίγα λόγια στην ανάρμοστη συμπεριφορά 
ορισμένων εκπροσώπων ποντιακών σωματείων. Δήλωσε με πάθος ότι στηρίζει το έργο 
και τις προσπάθειες του Συμβουλίου και του σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας – Ναούσης 
και Καμπανίας. Δεν δικαιολογεί και δεν επιτρέπει σε κανένα να αμφισβητήσει τη λει-
τουργικότητα του Προσκυνήματος. Δήλωσε ότι θα το υπερασπιστεί με όλες του τις 
δυνάμεις. Δεν δέχεται τις απειλές κανενός.

Μετά και τις τοποθετήσεις των ομιλητών η Γ. Σ. ενέκρινε ψήφισμα που θα σταλεί 
από τον πρόεδρο της ΠΟΠΣ προς κάθε κατεύθυνση. 

Εκλέχτηκαν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής Ι. Αρζουμανίδης, Ι. Μουρουζίδης 
και Π. Ανθρακόπουλος για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη δύο τακτικών και 
δύο αναπληρωματικών μελών στη Δ.Ε. του Ιερού Προσκυνήματος. Υποβλήθηκαν υποψη-
φιότητες από τους: Κυριακίδη Γεώργιο, Κουγιουμτζίδη Σταύρο, Κωνσταντινίδου Νόρα, 
Παπαδάκη Αθηνά. Εκλέχτηκαν οι δύο πρώτοι Κυριακίδης Γεώργιος και Κουγιουμτζίδης 
Σταύρος ως τακτικά μέλη για τη Δ.Ε. και οι δύο κυρίες ως αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε. 
Στη συνέχεια έληξαν οι εργασίες της Γεν. Συνέλευσης.
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Η παρουσίαση του τόμου των κειμηλίων
που φυλάσσονται στην Παναγία Σουμελά

Από τις Ελληνικές Ομοιογραφικές Εκδόσεις
και από τις Εκδόσεις «Μένανδρος»

Γράφει ο
Παναγιώτης Παπαδόπουλος 

ον πολυτελή και ιδιαίτερα καλαίσθητο τόμο «Τα ιερά κειμήλια του γένους των 
Ποντίων» παρουσίασαν το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011, στην αίθουσα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα διοικητικά συμβούλια του Πανελλήνιου Ιερού 

Προσκυνήματος και του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», σε συνεργασία με τους εκδοτι-
κούς οίκους «Ελληνικές Ομοιογραφικές Εκδόσεις» και Εκδόσεις «Μένανδρος». Πρόκει-
ται για όλα τα ιερά κειμήλια, που βρίσκονται στο Μουσείο του Πανελληνίου Ιερού Προ-
σκυνήματος, στο Βέρμιο, και όσα έγιναν γνωστά και είδαν το φως της δημοσιότητας.

Η ανταπόκριση των καλεσμένων και του κοινού ήταν πολύ μεγάλη. Όλοι είχαν 
ενδιαφέρον να δουν και να θαυμάσουν τα κείμενα και τις απεικονίσεις των κειμηλίων.

Ήταν παρόντες πολλοί εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της Θεσ-
σαλονίκης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ποντιακών σωματείων και πλή-
θος κόσμου.

Όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι η έκδοση έχει μεγάλη επιτυχία, με την καλαί-
σθητη εμφάνιση και τα κατάλληλα κείμενα. Εντύπωση προκάλεσαν τα λόγια του κ. Γε-
ωργίου Κονταδάκη, που είχε και την τεχνική επιμέλεια της έκδοσης. Με τη βοήθεια και 

Τ
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της τεχνολογίας, προσπάθησε να εξηγήσει στους παρευρισκόμενους για τη φροντίδα και 
την επιμελημένη εργασία που διέθεσαν προκειμένου να αναδείξουν τις λεπτομέρειες των 
απεικονίσεων, αλλά και την τεχνική των κειμηλίων. Και ότι αυτή την εργασία την ανέλαβαν 
και την πραγματοποίησαν νεαρά παιδιά με ελπιδοφόρο μέλλον. Προβλήθηκε σχετικό 
ντοκιμαντέρ, που προετοίμασε και επιμελήθηκε η ακούραστη πάντα Χριστίνα Σαχινίδου, 
που παρουσιάζει λεπτομέρειες των κειμηλίων που βρίσκονται στον τόμο. Στη συνέχεια 
έγινε αναφορά στον τόμο που έχει εκδοθεί από τον κ. Γεώργιο Κονταδάκη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο σεβ. μητροπολίτης Βεροίας – Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο σεβ. μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος. Και οι 
δύο, όπως και ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης, 
έλαβαν τον λόγο και διετύπωσαν τις εκτιμήσεις τους για τη σημασία και την ιστορική 
αξία των κειμηλίων, αλλά και του περικαλλούς άλμπουμ που τα συμπεριέλαβε.

Η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση προς τους καλεσμένους.

«Τα ιερά κειμήλια του γένους των Ποντίων»

Στον πρόλογο του τόμου ο σεβ. μητροπολίτης Βεροίας – Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων αναφέρθηκε στον τρόπο που αποκτήθηκαν αυτά τα κειμήλια: «Συχνά, τα 
αιτήματα και η έκφραση ευγνωμοσύνης για τα θαύματα της Παναγίας συνοδεύονται από 
αναθήματα και αφιερώματα στην εικόνα και στη μονή της. Η ευσέβεια των προσκυνητών, 
αλλά και η φιλοκαλία των μοναχών πλούτισε το ιστορικό μοναστήρι με καλλιτεχνήματα 
διαφόρων εποχών». Είπε ακόμη ότι η καλλιτεχνική δραστηριότητα των Ελλήνων του Πό-
ντου προσέφερε δείγματα υψηλής ποιότητας και ανυπέρβλητης κομψότητας» της πίστεως 
και της ευσέβειας. Αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του Δ. Σ. του Ιδρύματος, που κατόρθω-
σε να συγκεντρώσει φωτογραφικό υλικό και να παρουσιάσει τα κειμήλια που βρίσκονται 
στις αποθήκες της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με αυτά του Πανελληνίου 
Προσκυνήματος, σε πλούσια και ιδιαίτερα καλαίσθητη έκδοση.

Ο πρόεδρος του Ιερού Προσκυνήματος και του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. 
Γιώργος Τανιμανίδης γράφει, μεταξύ άλλων, στο κείμενό του: «Τα σεβάσματα και οι μονές 
του αλησμόνητου Πόντου έχουν να δώσουν μέσα από την ορθόδοξη πίστη και λατρεία, 
πλούσια στοιχεία της ισχυρής και καθοριστικής συμβολής του χριστιανισμού στη μορφοποί-
ηση και ενοποίηση αυτής της διαχρονικής παρουσίας του Ελληνισμού. Πολλά εκκλησιαστι-
κά κείμενα, εκκλησιαστικά είδη, εικόνες, αυτοκρατορικά δώρα και σιγίλια αποτελούν αδιά-
ψευστο μάρτυρα αυτής της σημαντικής προσφοράς στο σύνολο αυτού του πολιτισμού».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος αναφέρθηκε με συντομία στο ιστορικό της μεταφοράς 
των κειμηλίων από το μοναστήρι του Πόντου στην Ελλάδα και την τοποθέτησή τους, 
ιδιαίτερα της εικόνας της Παναγίας, στο νέο μοναστήρι της Σουμελά στην Καστανιά 
Ημαθίας. Αναφέρθηκε, ακόμη, στα κειμήλια της Παναγίας Σουμελά, που βρίσκονται 
στην Κωνσταντινούπολη και παρουσιάζονται, μαζί με τα υπόλοιπα της μονής, στον κα-
λαίσθητο τόμο, και πρόσθεσε: «Η Πατριαρχιχκή Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας 
Σουμελά μπορεί να στεγάσει στα αγιασμένα χώματα του Πόντου αυτά τα κειμήλια, 
ώστε κάθε επισκέπτης να είναι σε θέση να ταξιδεύσει στο χρόνο …». 

Παναγία Σουμελά – Παράδοση και Ιστορία

Αυτός είναι ο τίτλος του επόμενου κειμένου, που προτάσσεται των κειμηλίων. Ο 
συγγραφέας του αναφέρεται στην αρχή «στη λατρευτική αγάπη και ανεπιφύλακτη εμπι-
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στοσύνη που έχουν οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο προς την Παναγία. Και τα συναι-
σθήματά τους αυτά τα εκφράζουν με δοξολογίες, παρακλήσεις και δεήσεις.

Στη συνέχεια γίνεται σύντομη αναδρομή στην ιστορία της εικόνας και της μετάβα-
σης, με θαυματουργικό τρόπο, στον Πόντο, της ίδρυσης της Μονής και τον σπουδαίο 
θρησκευτικό και εθνικό ρόλο που έπαιξε στα χρόνια της βυζαντινής και αργότερα της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ιδιαίτερα τονίζεται το ταξίδι των δύο μοναχών, Βαρνά-
βαα και Σωφρονίου από την Αθήνα στον Πόντο με υπόδειξη της Παναγίας. Κάποιες 
χρονολογίες καταγράφονται ως ιστορικοί σταθμοί της ιστορίας της Παναγίας και της 
Ι. Μονής στον Πόντο. Γίνεται ακόμη λόγος στο κείμενο για τις καταστροφές και τις 
ληστείες που γνώρισε το Μοναστήρι στη μακραίωνη ιστορία του.

Και το κείμενο τελειώνει: «Έτσι κάτω από την ιερή σκέπη της Παναγίας Σουμελιώ-
τισσας έζησαν, με την ελπίδα άσβεστη την πικρή τους μοίρα γενεές γενεών αδούλωτων 
Ελλήνων».

Ελλαδική ιστορία και δραστηριότητες

Στο κείμενο αυτό καταγράφονται η ιστορία της Παναγίας Σουμελά στην Ελλάδα 
και οι πρωταγωνιστές που βοήθησαν να γίνει η ανιστόρηση της Μονής στην Καστανιά 
Βεροίας. Είναι ο Φίλων Κτενίδης και ο Παναγιώτης Τανιμανίδης. Αναδείχθηκαν οι 
δύο πυλώνες των προσπαθειών όλων των Ποντίων που επιχείρησαν να ξαναστήσουν το 
καινούργιο τέμενος της Παναγίας στο όρος Βέρμιο.

Ο συγγραφέας ολοκληρώνει το ιστορικό της Μονής στο Βέρμιο με την παρουσίαση των 
δύο Δ. Σ. του Σωματείου και του Ιδρύματος που αποτελούν την συνιστώσα των χριστιανών και 
των Ποντίων της πίστης και αφοσίωσης στο πρόσωπο της Παναγίας Σουμελιώτισσας.

Μετά τα κείμενα ακολουθεί η παράσταση της εικόνας της Παναγίας με το σχετικό 
κείμενο στην αριστερή σελίδα όπου εξηγείται ο τρόπος επένδυσης της εικόνας και το υλι-
κό κατασκευής και οι διαστάσεις της εικόνας και του καλύμματος. Κατά τον ίδιο τρόπο 
προβάλλονται και τα υπόλοιπα κειμήλια: ο Σταυρός και το στάχωμα του Ευαγγελίου.

Ακολουθούν χρυσόβουλα και σιγίλια τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες της Κων-
σταντινούπολης.

Όλες οι παραστάσεις προβάλλονται αριστοτεχνικά αναδεικνύοντας τις λεπτομέρει-
ες και την επιδεξιότητα των τεχνιτών της εποχής εκείνης. Όλα τα κείμενα συνοδεύονται 
στην απέναντι σελίδα με το επεξηγηματικό σχόλιο.

Είναι μια δουλειά που απαιτεί υψηλή τέχνη, πίστη και διάθεση για σεβασμό στην 
ιστορία και την παράδοση, ως την πιο πολύτιμη κληρονομιά των προγόνων μας. 

Για την έκδοση και επιτυχή προβολή του έργου συνεργάστηκαν οι εξής:
Κείμενα: Γεώργιος Τανιμανίδης πρόεδρος του Ι. Π. Σ..
Επιστημονική επιμέλεια: Δρ Σταύρος Ι. Αρβανιτόπουλος
Επιμέλεια έκδοσης: Νίκος Κομν. Χατζηγεωργίου
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Παναγιώτης Καγιαλής
Επεξεργασία φωτογραφιών: Βασίλης Γιαννακόπουλος
Τεχνική Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Κονταδάκης
Εκδοτικοί οίκοι:
«Ελληνικές Ομοιογραφικές Εκδόσεις» - Εκδόσεις «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ».
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Ετήσια τακτική απολογιστική γενική
συνέλευση του Σωματείου «Παναγία Σουμελά»

Του κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου

Κοπή της Βασιλόπιτας
Πριν αρχίσει τις εργασίες της η Γεν. Συνέλευση προηγήθηκε η τελετή της καθιερωμέ-

νης κοπής της Βασιλόπιτας. Η μικρή χορωδία που αποτελείτο από τους Βασίλη Φωτιάδη, 
Ντίνο Σωτηριάδη και Παν. Παπαδόπουλο, έψαλαν τα απολυτίκια του Μεγάλου Βασιλείου 
και της Παναγίας Σουμελιώτισσας. Ακολούθησαν οι ευχές και οι ευλογίες από τους ιερείς 
πατέρες Παύλο και Σεραφείμ, του Ιερού Προσκυνήματος. Και ο πρόεδρος κ. Γεώργιος 
Τανιμανίδης συνέχισε την κοπή και τη διανομή της βασιλόπιτας στους καλεσμένους.

Μικρές πίτες (ψωμάκια) πήραν και όλα τα μέλη της Γεν. Συνέλευσης, το νόμισμα 
δε έτυχε σε κάποια κυρία η οποία έλαβε ως δώρο ένα βιβλίο με τα κειμήλια της Π. 
Σουμελά.

Βράβευση σπουδαστή
Η Π. Σ. δια του προέδρου της κ. Γ. Τανιμανίδη, βράβευσε τον Βαγγέλη Κατσέλα 

για την προσφορά του στην Παν. Σουμελά με τιμητικό δίπλωμα που συνοδεύτηκε με 
χρηματικό ποσό χιλιών ευρώ σε επιταγή.

Εκλογή Προεδρείου
Η Γ. Σ. εξέλεξε ως πρόεδρο να διευθύνει τις εργασίες της τον πρόεδρο του Σωμα-

τείου κ. Γ. Τανιμανίδη και Γραμματέα την Ελένη Γιαννοπούλου.

Η ευλογία της βασιλόπιτας από τους ιερείς
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Έκθεση πεπραγμένων από τον κ. Γ. Τανιμανίδη για το έτος 2010

Στην αρχή ο κ. Γ. Τανιμανίδης ως πρόεδρος της Γ. Σ. ανακοινώνει τα θέματα που 
θα συζητηθούν και το πρόγραμμα που πρόκειται να ακολουθήσουν οι εργασίες. Ήδη 
έγινε γνωστό ότι υπάρχει «απαρτία» με την παρουσία των μελών του Σωματείου.

Άρχισαν οι διαδικασίες της Γ. Σ. με την έκθεση πεπραγμένων από τον πρόεδρο 
του Σωματείου κ. Γ. Τανιμανίδη.

Στην αρχή ο πρόεδρος αναφέρθηκε στη γιορτή των Γραμμάτων που έγινε στις 31 
Ιανουαρίου 2010 στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο της Πολίχνης «Αλέξανδρος Νι-
κολαΐδης» με τη συνεργασία του Δήμου Πολίχνης και του Πρώτου Γραφείου της Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Θεσσαλονίκης. Συμμετείχε και Ι. Μητρόπολης Νεαπόλεως 
και Σταυρουπόλεως δια της παρουσίας του σεβ. κ. Βαρνάβα ο οποίος μίλησε στα παιδιά 
για τη σημασία της γιορτής των Τριών Ιεραρχών στη ζωή και στις σπουδές τους. Την 
ημέρα εκείνη η συμμετοχή των γονέων και του κοινού ήταν μεγάλη. Παρακολούθησαν 
όλοι με χαρά τη βράβευση 100 μαθητών περίπου Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού από την Παν. 
Σουμελά η οποία πρόσφερε και βιβλία στους βραβευθέντες.

Η γιορτή αυτή έδωσε την ευκαιρία για γόνιμη και χρήσιμη επικοινωνία με όλους 
τους τοπικούς φορείς και για την προώθηση και διαφόρων άλλων ζητημάτων. Παρόμοια 
εκδήλωση έγινε και εφέτος στο Δήμο Συκεών. Την ίδια απήχηση είχε για τους μαθητές 
και το κοινό της πόλης. Το ευχάριστο που παρατηρείται είναι ότι το θεσμό αυτό που 
έχει τις ρίζες του στον Πόντο και αποτελεί ένα πολύτιμο κομμάτι της Ελληνικής πα-
ράδοσης, τον αγκάλιασαν πολλά σωματεία που διεκδικούν την τέλεσή της και στο δικό 
τους χώρο.

Τακτικά δεχόμαστε, είπε ο πρόεδρος, προσκλήσεις των αδελφών σωματείων για τις 
εκδηλώσεις τους. Τους ευχαριστούμε και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε κάθε φορά.

Συνεδριάσεις

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν κανονικά, κάθε 
μήνα.
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Συντήρηση των ακινήτων του Σωματείου

Είναι υποχρέωση του Σωματείου να φροντίζει για τη συντήρησή των ακινήτων που 
υπάρχουν στους χώρους του Προσκυνήματος για να αποδίδουν τα αναμενόμενα έσοδα 
που ανέρχονται στο 20% που σημαίνει ότι 50-60 χιλιάδες ευρώ το χρόνο πρέπει να 
αποδώσουμε στο κράτος. Άλλοτε το κράτος ενίσχυε τα σωματεία ενώ τώρα ζητάει από 
εκείνα που έχουν έσοδα. Ήδη η πρώτη μας επιταγή είχε σταλεί.

Η κρίση επηρεάζει και το Σωματείο,. Κάποια κτήρια είναι ξενοίκιαστα (το κα-
τάστημα της Β. Όλγας) ενώ σε πολλά ακίνητα οι νοικιαστές μας ζήτησαν μείωση του 
ενοικίου επικαλούμενοι τον απαραίτητο νόμο. Σε κάποια έγιναν μειώσεις ενώ σε άλλα 
δεν ζητήσαμε αυξήσεις. 

Στην Ξάνθη κληρονομήσαμε ένα μέρος ενός ακινήτου. Επειδή πρόκειται για ένα 
κτίσμα πολλών ετών, προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να το αξιοποιήσουμε επ’ ωφε-
λεία του Σωματείου. Ολόκληρο το ακίνητο κοστολογήθηκε 40 χιλιάδες ευρώ, εκ των 
οποίων 20 χιλ. ευρώ ανήκουν σε εμάς.

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις

Είναι γνωστό ότι το Σωματείο μας εκτός από τις εκδηλώσεις που διοργανώνει 
μόνο του, υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται με τη συνεργασία άλλων φο-
ρέων και Σωματείων, με αφορμή κάποιων επετείων ή γεγονότων.

Μια τέτοια εκδήλωση ήταν και η συνεργασία που είχαμε σε εκδήλωση που έγινε 
στο Βελλίδειο με το Μακεδονικό Σωματείο, με θέμα την οικονομική κρίση της εποχής 
μας. Στην εκδήλωση πήραν μέρος διάφοροι εισηγητές που με τις εμπεριστατωμένες 
ομιλίες τους βοήθησαν το κοινό να ενημερωθούν και να λύσουν κάποιες έντονες ανησυ-
χίες τους. Θεωρήθηκε μια επιτυχής εκδήλωση με την παρουσία και του Παναγιωτάτου 
Μητροπολίτη Θες/νίκης κ. Ανθίμου και για το Σωματείο «Παν. Σουμελά» είχε ξεχωρι-
στή σημασία η παρουσία του στα προβλήματα της πόλης και του κράτους.

Ο πρόεδρος της Σουμελά κ. Γιώργος Τανιμανίδης απονέμει τιμητικό δίπλωμα μαζί με 
χρηματικό ποσό στον εθελοντή της ιεράς μονής Παναγίας Σουμελά Ευάγγελο Κατσέλα
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Εκδήλωση με τη ζωγράφο κ. Λ. Ελευθεριάδου

Επιτυχημένη ήταν και η εκδήλωση που έγινε με τη συνεργασία του Δήμου και με την 
έκθεση των έργων της κ. Λ. Ελευθεριάδου που πάντοτε κάτι καινούργιο έχει να μας δώσει.

Εκδήλωση με την Εταιρεία Παιδιατρικής
Αξιόλογη ήταν και η εκδήλωση που έγινε με τη συνεργασία της Παιδιατρικής 

Εταιρείας, στην αίθουσά μας. Ήταν μια ποιοτική ημερίδα με επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος στο περιβάλλον. Η Πρόεδρος κ. Σοφία Καραγιαννοπούλου ευχαρίστησε όλους 
όσους παραβρέθηκαν και έλαβαν μέρος στην επιστημονική ημερίδα.

Όλες οι εκδηλώσεις εκτός από την προβολή που έχουν, προσφέρουν και ουσία που 
θα αφήσουν στην κοινωνία και στους νέους, στο περιβάλλον το οποίο ζούμε.

Το Συναπάντημα
Πραγματοποιήθηκε πάλι το περασμένο καλοκαίρι το «Συναπάντημα» της Ποντι-

ακής Νεολαίας. Πρόκειται για τη συνάντηση που γίνεται κάθε χρόνο στους χώρους του 
Ιερού Προσκυνήματος από 500 νέες και νέους. Εκεί παρακολουθούν ενδιαφέρουσες 
εισηγήσεις από αξιόλογους επιστήμονες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες ψυχαγωγίες 
που φρόντισαν οι διοαργανωτές του Συναπαντήματος. Σημειώνεται ότι το Συναπάντη-
μα λειτουργεί αυτόνομα με τη δική του πρωτοβουλία για τις αποφάσεις και τις εκδηλώ-
σεις που διοργανώνει. Το Σωματείο παρακολουθεί και στηρίζει το θεσμό. Την ευθύνη 
έναντι του Σωματείου Π. Σουμελά έχει ο Γεν. Γραμματέας της, και πρόεδρος των 
Κρωμναίων στην Καλαμαριά κ. Γιάννης Βιόπουλος. Τα παιδιά προέρχονται από ποντι-
ακά σωματεία όλης της Ελλάδος και με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται η επικοινωνία, η 
συνεργασία αλλά και το πνεύμα της ενότητας στον ποντιακό χώρο, που τόσο πολύ τον 
έχουμε ανάγκη, ιδιαίτερα σ’ αυτήν την κρίσιμη περίοδο.

Στο τέλος του Συναπαντήματος, εκδόθηκε, ένα αξιόλογο ψήφισμα, με το οποίο κάθε 
φορά προβάλλονται βασικά αιτήματα του ποντιακού Ελληνισμού και της νεολαίας.

Από τη Γ.Σ. εικονίζονται η εξαίρετη ζωγράφος κ. Λία Ελευθεριάδου, η κ. Αθηνά
Βιοπούλου, και άλλοι.
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Η πανηγυρική Γιορτή της 15 Αυγούστου

Κάθε χρόνο η γιορτή του 15Αυγούστου έχει τη δική της σημασία, ως κορυφαία 
εκδήλωση του Σωματείου Π.Σ. Τον περασμένο χρόνο, όμως, συνδυάσθηκε με τον εορ-
τασμό της παλαίφατης μονής Σουμελά στον Πόντο από τον οικουμενικό Πατριάρχη κ. 
κ. Βαρθολομαίο. Η θεία λειτουργία ξεκίνησε από την Π. Σ. στο Βέρμιο και συνεχίσθηκε 
στον Πόντο. Είχαμε την τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ3, την οποία και δημόσια ευχα-
ριστούμε. Η λειτουργία αυτή ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της Ιστορίας της Π. Σουμελά. 
Όλο αυτό το γεγονός συνδυάζεται με το έργο του Σωματείου που όλο αυτό το χρόνο των 
60 και πλέον χρόνων έχει σπείρει την έννοια και τη σημασία της Παν. Σουμελά. Μπορού-
με να ισχυριστούμε ότι το Σωματείο Π. Σ. δικαιώθηκε με τους αγώνες και το έργο του.

Συνεργασία με ποντιακά σωματεία 
Με κάποια σωματεία συνεργαζόμαστε και όσο μπορούμε τα ενισχύουμε οικο-

νομικά ακόμη και με την αγορά προσκλήσεων των εκδηλώσεων που κάνουν. Αυτό το 
θεωρούμε και ως εντολή της εκάστοτε Γεν. Συνέλευσης και ως καθήκον.

Το 16ο Συνέδριο για την Εθνική Αυτογνωσία

Είναι μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικό μέρος, σε διαφορετική 
περιφέρεια. Συμμετέχει το Ίδρυμα και το Σωματείο. Εκεί Έλληνες ποντιακής καταγω-
γής διατρανώνουν την παρουσία τους, θέτουν τους προβληματισμούς τους και συζητούν 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Βασικό αίτημα παραμένει πάντα η διεκδίκηση 
της αναγνώρισης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Είχαμε και συλλόγους 
από την πρώην Σοβ. Ένωση ομογενείς αλλά και από άλλες περιοχές του κόσμου. Συμ-
μετέχουμε στη φροντίδα και τη συνεργασία για τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση των 
συνέδρων. Απόδειξη ότι πάντα έχουμε πολλές ευχαριστήριες επιστολές ως έκφραση 
επιτυχίας και αναγνώρισης.

Η φωτογραφία από τη Γ.Σ. Σε πρώτο πλάνο η κ. Νόρα Κωνσταντινίδου, σπουδαία
συγγραφέας, και πολύτιμη συνεργάτιδα του Ι. Προσκυνήματος Π.Σ.
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Το Μελισσανίδειο Μέλαθρο

Θεωρούμε υποχρέωση και τιμή μας να ευχαριστήσουμε τους αδελφούς Μελισσα-
νίδη για τη μεγάλη δωρεά που έχουν κάνει. Με τα χρήματα που διέθεσαν κατασκευά-
στηκε το μεγαλοπρεπές οικοδόμημα που αποτελεί στολίδι και κόσμημα σημαντικό όχι 
μόνο για την Π. Σ. αλλά για τον Ποντιακό Ελληνισμό ευρύτερα. Εκεί μέσα μαζί με τις 
προσευχές προς την Παναγία θα στεγαστούν οι υπηρεσίες του Προσκυνήματος μαζί με 
τα όνειρα των Ποντίων και των επόμενων γενεών.

Καθήκον μας να σταλεί με την έγκριση της Γ. Σ. ευχαριστήρια επιστολή προς τους 
αδελφούς Μελισσανίδη που είναι παιδιά της Π. Σ.

Το προσωπικό του Ιδρύματος
Το προσωπικό που ανήκει στο Ίδρυμα και στο σωματείο προσπαθεί να ανταποκρι-

θεί στις υποχρεώσεις του. Είναι και οι δύο Ιερείς, π. Σεραφείμ και π. Παύλος εργάζονται 
εκεί και είναι παρόντες το Σάββατο και την Κυριακή για τις ανάγκες της Εκκλησίας.

Ενημέρωση για τη μεταβολή του Κανονισμού
Ο Πρόεδρος του Σωμ. Π. Σ. ενημέρωσε τα μέλη της Γ. Σ. για τις μεταβολές που 

προήλθαν από την αλλαγή του Κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος. Με το νέο κα-
νονισμό, καταργήθηκαν το ΒΔ 924/1966 και κανονιστική διάταξη 47/1973. Συμμετέ-
χει πλέον ως προεδρεύων, ο σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας- Ναούσης και Καμπανίας. Ο 
νέος Κανονισμός ψηφίστηκε από τη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 
στις 8 Νοεμ. 2010 με αριθ. 215/2010 κα;ι αριθ.ΦΕΚ 191. Έτσι καταργήθηκαν οι δύο 
«παραβάσεις» της Εκκλησίας και της Πολιτείας.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκληςσίας της Ελλάδος 
(Ν.590 ΦΕΚ 146/31-5-1977) και στο άρθρο 59 στο οποίο ορίζεται ότι «πρόεδροι των Εκ-
κλησιαστικών Ιδρυμάτων, ως και των Ιερών Προσκυνημάτων είναι αυτοδικαίως οι οικείοι Μη-
τροπολίται». Αυτό, όμως, τόνισε δεν σημαίνει ότι μπορεί να απαλλοτριωθεί το Συνταγματικό 
δικαίωμα του Σωματείου να διατηρεί την πλειοψηφία στη νέα διοίκηση του Ιδρύματος.

Στη φωτογραφία εικονίζονται ο κ. Αγγελίδης, ο κ. Ευθυμιάδης, ο εκδότης κ. Τάσος
Κυριακίδης και πίσω η αναπλ. καθηγήτρια Μαρία Βεργέτη.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρθηκε στη λειτουργία του Ιδρύματος κατά το 
παρελθόν με την ισχύ του ΒΔ του 1966 και της Καν. Διάταξης 47/1973. Αυτά όλα 
τώρα αποτελούν παρελθόν. Έγινε αναφορά και για την έκταση των 500 στρεμμάτων 
που παραχωρήθηκαν στο Σωματείο για την ανιστόρηση της Μονής από την Κοινότητα 
Καστανιάς. Με έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας επικυρώθηκε αυτή η πράξη και κα-
λούσε το Σωματείο να τα εγγράψει στο όνομά του. Εκεί αναφέρονταν σαφώς δύο όροι: 
1.Δίδονται τα 500 στρέμματα για την ανιστόρηση της Ι. Μονής Π.Σ.. Η Γ.Σ. του 2010 
αποφάσισε ορθώς να περάσει μέσα στην ιδιοκτησία και η εκκλησία. Δεν ήταν λανθα-
σμένη, ούτε χάρη προς την Μητρόπολη, ήτανε στα πλαίσια της συνεργασίας και της 
παραχώρησης των στρεμμάτων. Ότι δηλ. η εκκλησία να είναι παρούσα στα δρώμενα 
του Ιδρύματος. Όλα τα άλλα απέχουν από την πραγματικότητα. Η ενδεικτική αναφορά 
στον κανονισμό του 1973, «Περί ιδρύσεως νοσοκομείων κ.λ.» έχει δυνητική έννοια. 
Τι θα μπορούσε να κάνει το Ίδρυμα – τώρα όλα έχουν μπει σε μια τάξη. Ελπίζουμε 
τα επικριτικά σχόλια να σταματήσουν για το καλό της Εκκλησίας και του Ποντιακού 
Ελληνισμού. Έγινε πρόταση το 10% των 500 στρεμμάτων να παραχωρηθεί στην Ι. 
Μητρόπολη Βεροίας-Ναούσης και Καμπανίας, γεγονός που θα συμβάλει θετικά στην 
ουσιαστικότερη συμμετοχή της Εκκλησίας στο Προσκύνημα και την προοπτική στήρι-
ξης των έργων στην Π.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο ταμίας του Σωματείου κ. Κων/νος Λειβαδόπουλος διάβασε τον οικονομικό απο-

λογισμό, όπως δόθηκε σε όλα τα μέλη της Γ. Σ. και έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η κυρία Ταβανίδου Μαρία, γραμματέας της εξελεγκτικής επιτροπής διάβασε το 

πρακτικό που διενήργησαν τα μέλη της επιτροπής και πρότεινε την απαλλαγή του απερ-
χόμενου Δ. Σ.

Διακρίνονται σε πρώτο πλάνο από δεξιά ο Γ.Γ. της Π.Σ., ο κ. Παντ. Ανθρακόπουλος, 
μέλος του Δ.Σ., ο κ. Χ. Αποστολίδης, πρόεδρος της ΠΟΠΣ, η κ. Δ. Χρυζανά, υπάλληλος 

γραφείου, ο κ. Λειβαδόπουλος Κ., ταμίας και ο κ. Στ. Κουγιουμτζίδης, μέλος Δ.Σ.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ
Στη συνέχεια ανοίχτηκε κατάλογος ομιλητών για να ασκήσουν κριτική επί του 

έργου του Δ. Σ. του Σωματείου.
1. Παπαδόπουλος Χρήστος, πρώην Πρόεδρος της ΠΟΠΣ. Ερώτηση – πρόταση, 

να γίνει μουσείο στην Παναγία Σουμελά που θα συμπεριλάβει όλα τα κειμήλια, για να 
είναι δυνατή και εύκολη η αξιοποίησή τους. Τι έγινε στην κατεύθυνση αυτή;

2. Τσακιρίδης Χαράλαμπος, Γραμματέας του ΠΑΣΠΕ. Ρώτησε γιατί δεν επιλέγε-
ται η Τράπεζα για τα χρήματα του Σωματείου με περισσότερο επιτόκιο;

3. Αλβανούδης Γεώργιος α) Θέλει να μάθει γιατί τα χρήματα κατατίθενται σε 
πολλές τράπεζες και όχι σε μια και β) ποια εξέλιξη έχει το Μακεδονικό θέμα. Αξίζει να 
ειπωθεί κάτι.

4. Σαχινίδου Χριστίνα. Ζήτησε διευκρινίσεις για τον κωδικό επιμόρφωσης. Το 
χρηματικό ποσό έχει μηδενιστεί. Τι συμβαίνει λοιπόν;

Ο Πρόεδρος κ. Γ. Τανιμανίδης απάντησε στις ερωτήσεις

Για τα κειμήλια που βρίσκονται στα υπόγεια της Αγ. Σοφίας και ανήκουν στην Π. 
Σ. του Πόντου. Όταν το Δ. Σ. του Σωματείου έμαθε την ύπαρξή τους ζήτησε από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Τουρκίας να γίνουν γνωστά, «να βγούνε στο φως». Η σκέψη να 
γίνει κάποιο μουσείο στην Π. Σ. στον Πόντο και να μεταφερθούν εκεί απαιτείται διαφο-
ρετικό επίπεδο ασφάλισης, αφού βρίσκονται στη δικαιοδοσία της Τουρκίας. Είναι θέμα 
της Ελλ. διπλωματικής υπηρεσίας να φροντίσει για το καλύτερο. Εμείς για το σκοπό 
αυτό εκδόσαμε ειδικό (άλμπουμ) λεύκωμα στο οποίο συμεριλάβαμε μέσα όλα τα κει-
μήλια με τα σχετικά σχόλια της σημασίας τους. Εξασφαλίσαμε την δημοσιότητά τους 
και γι’ αυτό ευχαριστήσαμε τους αρχαιολόγους που τα συντήρησαν μέχρι σήμερα. Τον 
προβληματισμό τον ακούμε και το δεχόμαστε από τον καθένα.

Για τον κ. Τσακιρίδη Χαράλαμπο. Είπε ότι: Τα ποσά που βλέπουμε δεν είναι στά-
σιμα ποσά, αλλά χρηματικά ποσά κυλιόμενα, γι’ αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα μεγάλων 
επιτοκίων. Πάντως δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε μεγάλα ποσά επί πολύ χρόνο.

Στην πρώτη σειρά διακρίνονται οι κ. Σ. Πελαγίδης και Πολατίδης.
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Για την κ. Χριστίνα Σαχινίδου. Στο παρελθόν είχαμε ένα σεμινάριο επιμόρφω-
σης υπολογιστών. Δεν κατορθώσαμε να επαναλάβουμε την προσπάθεια. Ελπίζουμε στο 
μέλλον το ίδιο ή παρόμοιο σεμινάριο επιμόρφωσης μπορεί να οργανωθεί γι’ αυτό και η 
δαπάνη για τον τομέα αυτό ήταν μηδενική.

Για τον κ. Αλβανούδη Γεώργιο.
Στο μέτρο του δυνατού το σωματείο μας παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Μακε-

δονικό θέμα, συναντιέται με τους κρατικούς παράγοντες της διπλωματίας και εκφράζει 
τις απόψεις του στη διαμόρφωση της ενιαίας αποδεκτής λύσης. Έχουμε επικοινωνία και 
με τα άλλα σωματεία, ακόμη και με τους συμπατριώτες μας της Αμερικής. Έγινε μια 
δεύτερη συνάντηση, όπως πληροφορηθήκαμε, και μια εκδήλωση. Όλοι συμφωνούμε ότι 
δεν μπορεί κανείς να σφετεριστεί το όνομα της Μακεδονίας και τον συμβολισμό που 
το συνδέει. 

Για τον κ. Παμπουκίδη ο πρόεδρος απάντησε:
Αναφερόμενος στο σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα, εκφρά-

στηκε με τα καλύτερα λόγια. «Η σφραγίδα του σεβασμιωτάτου είναι δυναμική». Υπε-
ρασπίστηκε το σωματείο και το Ίδρυμα Π. Σ., ήρθε σε διαμάχη με άλλα σωματεία 
και ομοσπονδίες που διετύπωναν απαράδεκτες αιτιάσεις. Κάθε σχόλιο περιττεύει. Έτσι 
πολύ σοφά η προηγούμενη Γ. Σ. ενέκρινε τη συμμετοχή του σεβασμιωτάτου στο Δ. Σ. 
του Ιδρύματος Π. Σ.

Στη συνέχεια ετέθη σε έγκριση ο απολογισμός. «Η Γ. Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον 
ετήσιο απολογισμό του Σωματείου Π. Σ. περιόδου 2010 και απαλλάσσει το Δ. Σ. από 
οποιαδήποτε ευθύνη».

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.Μια κυρία από την Αθήνα η οποία δωρίζει ένα διαμέρισμα στο σωματείο Π. Σ. 

με την υποχρέωση να αναλάβει το σωματείο τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης, του 
ποσού 800 ευρώ μηνιαίως. Η Γ. Σ. ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση.

2.Το σωματείο έχει από κληρονομιά ένα μερίδιο ενός ακινήτου στην Ξάνθη. Προ-

Στη φωτογραφία οι κ. Γ. Αντωνιάδης και Θ. Αμπεριάδης
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κειμένου να το αξιοποιήσουμε θα πρέπει να δεχτούμε την προσφορά του συνιδιοκτήτη 
των 15 χιλ. ευρώ. Η Γ. Σ. εγκρίνει την αξιοποίησή του.

3.Η συνέχιση της Π. Εστίας δημιουργεί μεγάλη δαπάνη, ενώ τα έσοδα από τις 
συνδρομές είναι περιορισμένα για να καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας της. Προτέινεται 
η κυκλοφορία της σε ηλεκτρονική μορφή. Όλα τίθενται υπό συζήτηση με την έγκριση 
της Γ. Σ.

4.Αποστολίδης Χαράλαμπος. Προτείνει τη μεταβίβαση του 5 – 10% της περι-
ουσίας του Σωματείου στη Μητρόπολη Βεροίας – Ναούσης και Καμπανίας. Αυτό θα 
αποτελέσει ένα επί πλέον πρόσθετο λόγο για την Εκκλησία της Ελλάδος να εκπληρώνει 
τον σκοπό τον οποίο υπηρετεί. Να στηρίζει και να υποστηρίζει αρχές και αξίες μέσα 
στις οποίες εντάσσονται και οι αξίες της Π. Σ.

Ο κ. Αποστολίδης Χ. ενημέρωσε τη Γ. Σ. για τις ενέργειες που κάνουν κάποιοι 
προσπαθώντας δια του υπουργείου παιδείας να ανατρέψουν αυτά που η Σύνοδος της 
Ιεραρχίας της Ελλάδος θεσμοθέτησε με την ψήφιση του νέου κανονισμού.

Επομένως, κατέληξε με τη συμμετοχή της Εκκλησίας δια της Μητροπόλεως, στην 
ακίνητη περιουσία της Π. Σ. θεμελιώνεται και κατοχυρώνεται η φωνή και η δύναμη του 
Σωματείου.
• Ο Τσακιρίδης Χαράλαμπος προτείνει: 

1. Η εξελεγκτική επιτροπή να εκφράζει την άποψή της με λίγα λόγια χωρίς την 
λεπτομερή έκθεση.

2. Να καθιερωθεί μια υποτροφία σπουδαστική με αφορμή κάποιου γεγονότος.
• Σοφιανός Παντελής.

1. Η περιουσία του Σωμ. Π. Σουμελά να μείνει ως έχει διότι η Εκκλησία αυτό που 
προσφέρει το κάνει χωρίς ανταλλάγματα.

2. Οι Γ. Σ. να γίνονται τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο κάθε χρόνο.
3. Στο κοινό των Ποντίων να εκλέγονται περισσότεροι και όχι μόνο 2 μέλη για το 

Πανελλ. Προσκύνημα (Ίδρυμα).
4. Να οργανωθεί εκδρομή στον Πόντο το 15Αύγουστο από το Δ. Σ. της Π. Σ.

• Καβανίδης
1. Συγχαίρει το έργο του Σωματείου, τους συνεργάτες και όλους τους υπαλλήλους 

των γραφείων.
2. Επιθυμεί να γίνουν κάποιες περικοπές από τις δαπάνες του Σωματείου για να 

ενισχυθούν οικονομικά αδύνατες οικογένειες με πολλές υποχρεώσεις.
• Μυστακίδης Βλαδίμηρος.

Ευχαριστίες – συγχαρητήρια στον πρόεδρο και τα μέλη του Σωματείου.
Στο Συναπάντημα να υπάρχει κάποιος διαγωνισμός.
Να γράφονται κείμενα στα ποντιακά.
Να γίνονται βραβεύσεις για εργασίες σχετικές με τον Πόντο.

• Βιόπουλος Ιωάννης
Να υπάρχει διαγωνισμός στο Συναπάντημα.
Να επιδιωχθεί καλύτερη οργάνωση.
Να μειωθούν τα έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας του Συναπαντήματος.
Συμφωνεί με την βάση και τις αρχές της κανονιστικής διάταξης σχετικά με το 

Κοινό των Ποντίων.
• Ανθρακόπουλος Παντελής
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Συγχαίρει τον πρόεδρο για το έργο και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατα-
βάλλει για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της Π. Σουμελά.

Μέσα από το έργο του θεμελιώνεται και η ενότητα του ποντιακού χώρου που ζητά 
το διάλογο.

Απαντήσεις προέδρου

• Για τον Μυστακόπουλο Βλαδίμηρο, τις σκέψεις του να τις δώσει στο Σωμ. γραπτά.
• Για τον Παντελή Σοφιανό, δεν υπάρχει εξαγορά της Εκκλησίας εκ μέρους του Σωμα-

τείου. Με τη συμμετοχή της Εκκλησίας δια του εκάστοτε Μητροπολίτη ισχυροποιεί 
τη θέση του Σωματείου και προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία.

• Ορθώς η Ι. Σύνοδος όρισε δύο άτομα – μέλη να εκλέγονται από το Κοινό των Ποντί-
ων, αφού ο ρόλος του δεν παύει να είναι συμβουλευτικός.

Με τις εξηγήσεις αυτές μια ακόμη Γ. Σ. πέρασε στην ιστορία εγκαινιάζοντας μια 
νέα εποχή στην οποία καλούνται το ίδρυμα και το Σωμ. Π. Σ. να πορεύονται μαζί με 
την Εκκλησία το δρόμο του καθήκοντος και της Ιστορίας.

 

Το ιστορικό έθιμο
της Γιορτής των Γραμμάτων στον Πόντο
συνεχίζεται από την Παναγία Σουμελά

Γράφει ο
Παναγιώτης Παπαδόπουλος

ια αρκετά χρόνια οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου, στηριζόμενοι 
στη θρησκευτική τους ελευθερία, κατόρθωσαν να αναπτύξουν τα γράμματα 
και τον πολιτισμό τους. Ίδρυσαν σχολεία, εκπαίδευσαν δασκάλους και καθη-

γητές πολλών ειδικοτήτων, ζούσαν την πνευματική τους άνθιση μαζί με την οικονομική 

Αναμνηστικό στιγμιότυπο με τα παιδιά που βραβεύτηκαν στη γιορτή των Γραμμάτων

Γ
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τους πρόοδο. Η επαφή και επικοινωνία με τη μητέρα Ελλάδα γινόταν πιο τακτική αφού 
πολλοί πόντιοι νέοι προτιμούσαν να σπουδάσουν στην Ελλάδα και να ζήσουν το όνειρο 
του ελεύθερου κάποτε πόντου.

Όλα αυτά, όμως, μέχρι το 1910. Οι Νεότουρκοι αφού στερεώθηκαν στην εξου-
σία μετά την επανάστασή τους στη Θεσσαλονίκη το 1908, λησμόνησαν τα κηρύγματα 
περί ισότητας και ελευθερίας των μη μουσουλμανικών λαών που συγκατοικούσαν στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία. Προσπάθησαν μέσα από την κατάργηση των προνομίων 
που είχαν δοθεί κάποτε στο πρόσωπο του πατριάρχη και της αυτοτέλειας των Ελληνι-
κών σχολείων να πλήξουν τον Ελληνισμό και την Εκπαίδευση. Ψήφιζαν νέους νόμους 
οι οποίοι στρέφονταν εναντίον της Θρησκείας, της Εκπαίδευσης και των πολιτιστικών 
φορέων, των αλλοεθνών κοινοτήτων και της οικονομικής τους παρουσίας.

Η εφημερίδα «¨Τανίν», που ήταν το επίσημο όργανο των Νεοτούρκων, με πύρινα άρ-
θρα, καταφερόταν εναντίον όλων των χριστιανών και πολιτιστικών οργανώσεων, αλλά κυρίως 
εστρέφετο εναντίον της πνευματικής ηγεσίας των Ελλήνων. Ο εκπαιδευτικός Δημήτριος Γ. 
Αποστολίδης, γνωστότερος ως αρθρογράφος όλων, σχεδόν, των εφημερίδων και περιοδικών 
των Ποντίων, σε επιστολή του στην εφημερίδα «Τανίν», έγραφε, μεταξύ άλλων: «Η ένωσις 
των εθνών δεν επιτυγχάνεται δια της βίας. Απαιτείται αμοιβαία ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη 
και τοιαύτη δυστυχώς δεν υπάρχει και οσημέραι φεύγει μακράν ημών»¹.

Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι μόνον τέτοιου είδους ενέργειες στάθηκαν ως κινητήρια 
δύναμη για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου ώστε η γιορτή των Τριών 
Ιεραρχών, στις 30 Ιανουαρίου, να καθιερωθεί ως εθνικοθρησκευτική γιορτή. Μέσα από τα 
θρησκευτικά και εκπαιδευτικά τους μηνύματα ήθελαν οι πρόγονοί μας να καλλιεργήσουν 
και την εθνική τους συνείδηση και καταγωγή. Μέσα από τη σχολική γιορτή και την εκδή-
λωση δινόταν η ευκαιρία στους Έλληνες να γιορτάσουν με το δικό τους τρόπο την ημέρα 
του λυτρωμού, του 1821, και της διατήρησης ζωνταντής της ελπίδας της Ελευθερίας.

Η Γιορτή των Γραμμάτων όπως γιορτάζετο στην Εκκλησία, με μνημόσυνο και 
ομιλίες και στα σχολεία με απαγγελίες ποιημάτων και ομιλίες για τη δράση και την 
προσφορά των Τριών Ιεραχών, αποτελούσε και ένα μνημόσυνο ευγνωμοσύνης. Έπρεπε 
να μνημονευτούν τα ονόματα των προαπελθόντων ιερέων, δασκάλων και δημογερόντων 
που καθ’ οιονδήποτε τρόπο είχαν συμβάλει στο εκπαιδευτικό έργο. Με την παρουσία 
όλων στους συγκεκριμένους χώρους περνούσε και η αντίληψη της κοινής καταγωγής 
όπως εκφραζόταν με το θρήσκευμα, τη γλώσσα και τον πολιτισμό που καλλιεργούσαν.

Σήμερα το Σωματείο Παναγία Σουμελά, πιστός θεματοφύλακας των θρησκευτι-
κών και κοινωνικών παραδόσεων του Πόντου, συνεχίζει να διοργανώνει κάθε χρόνο σε 
διαφορετική πόλη τη Γιορτή των Γραμμάτων. Το πρόγραμμα διανθίζεται με θρησκευ-
τικούς ύμνους, ποιήματα, ομιλίες και χορούς ώστε να θυμίζουν και να ζωντανεύουν τη 
σχολική ζωή και δράση των προγόνων μας.

Στη Θεσσαλονίκη η Γιορτή των Γραμμάτων

Εφέτος η Γιορτή των Γραμμάτων πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Τη διοργάνωση ανέλαβε το Σωματείο Παναγία Σουμελά, σε συνεργασία με το Δήμο 
Νεαπόλεως – Συκεών, το 1ο και 6ο Γραφείο της Διευθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δ. Θεσσαλονίκης, και το Γραφείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α. 
Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του σεβ. Μητροπολίτη Νεαπόλεως 
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και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβα και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011, 
γιορτή των Τριών Ιεραρχών, στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο των Συκεών.

Χαιρετισμός του κ. Γιώργου Τανιμανίδη

Η γιορτή ξεκίνησε με προσευχή και εκκλησιαστικούς ύμνους από τηνΒυζαντινή 
Χορωδία των Ιεροψαλτών. Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του 
Ιδρύματος και του Σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γεώργιο Τανιμανίδη. Στην αρχή της 
ομιλίας του ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο πατροπαράδοτο έθιμο της Γιορτής των Γραμ-
μάτων που τελείτο με κάθε μεγαλοπρέπεια στον Πόντο. Στην Ελλάδα από το Σωματείο 
Π. Σ. συνεχίζεται το έθιμο να τελείται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη της Ελλάδος. 
Είναι μια γιορτή που είναι αφιερωμένη στο μαθητή και το δάσκαλο που κράτησαν τις 
πολιτιστικές τους παραδόσεις με τις ιδιαιτερότητές τους. Είναι αφιερωμένη η Γιορτή αυτή 
στα παιδιά μας που αποτελούν το παρόν και το μέλλον της πατρίδος μας. «Στα παιδιά 
μας με τους γονείς που είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι σήμερα, αφιερώνουμε αυτή τη 
γιορτή. Μια γιορτή που για πολλά χρόνια στον αλησμόνητο Πόντο έδινε κουράγιο, στους 
συμπατριώτες μας για να διατηρήσουν την πολιτιστική τους παράδοση και να την φέρουν 
στην μήτρα του Πολιτισμού στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν ένα καλό παρόν και να 
δώσουν ένα καλό μέλλον στα παιδιά τους. Αυτή η γιορτή είναι για μας ένα σημαντικό κομ-
μάτι της παρουσίας του Σωματείου και του Ιδρύματος Π. Σ. Ελπίζουμε με τις δικές μας 
δυνάμεις και με λιγότερα λάθη να μπορέσουμε να αποδώσουμε την τιμή που αρμόζει στην 
ημέρα αυτή». Απευθυνόμενος στα παιδιά ο κ. Πρόεδρος ζήτησε να ξεχάσουν τα λάθη των 
μεγαλυτέρων και να προχωρήσουν κάνοντας την ημέρα αυτή χαρά και δημιουργία.

Χαιρετισμός του Δημάρχου κ. Σίμου Δανιηλίδη

Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος του διερυμένου Δήμου Νεαπόλεως και Συκεών 
κ. Σίμος Δανιηλίδης είπε ότι με πολλή χαρά δεχτήκαμε την πρόσκληση του Δ. Σ. του 
Σωματείου Π. Σ. να διοργανώσουμε την εκδήλωση την ημέρα αυτή στη μνήμη των Τρι-
ών Ιεραρχών. Στόχος του Δήμου μας είναι να ενθαρρύνουμε παρόμοιες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις γιατί μέσα από αυτές μας δίνεται η ευκαιρία να επενδύσουμε στην παιδεία. 
Είναι η μεγαλύτερη προίκα που έχουμε να δώσουμε στα παιδιά. Πιστεύουμε ότι έτσι 
καλλιεργούμε αρχές και ιδανικά στα παιδιά μας που είναι η ελπίδα για τον τόπο μας και 
την πατρίδα. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς για τις προσπάθειες 
που καταβάλλουν. Συγχαρητήρια και στα παιδιά για τις άριστες επιδόσεις τους. Εμείς 
θα είμαστε πάντα δίπλα τους.

Χαιρετισμός του εκπροσώπου του Μητροπολίτου

Σύντομος ήταν στον χαιρετισμό του ο πατήρ Στυλιανός, ο οποίος μετέφερε ως 
εκπρόσωπός του, το χαιρετισμό και τις ευλογίες του σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως 
και Σταυρουπόλεως. Ευχήθηκε συγχαρητήρια στους μικρούς μαθητές που διακρίθηκαν 
στα μαθήματά τους και θα βραβευθούν.

Χαιρετισμός του εκπροσώπου του Περιφερειάρχη

Ο κ. Τερζανίδης Χ. ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας κ. Π. 
Ψωμιάδη είπε ότι όλοι σ’ αυτήν την αίθουσα είναι επίσημοι. Θεωρώ, είπε, ότι αυτή η 
πρωτοβουλία του Προέδρου του Σωματείου Π. Σ. είναι από τις καλύτερες εκδηλώσεις 
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γιατί απευθύνεται στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Η ευαισθησία μας για τα παιδιά πρέ-
πει να είναι μεγάλη. (έχω 5 εγγόνια). Ως προπονητής διατηρώ τις εμπειρίες που είχα 
από τις ευαισθησίες των παιδιών.

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές γι’ αυτήν την εκδήλωση. Εύχομαι κάθε χρόνο 
να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και να βραβεύονται τα παιδιά που είναι το μέλλον.

Χαιρετισμός του Προϊσταμένου της Α/θμιας Εκπ/σης

Ο προϊστάμενος του 1ου Γραφείου της Εκπαίδευσης, κ. Θεόδωρος Μπαγιώκης 
που πήρε το λόγο είπε ότι «θεωρεί και ο ίδιος σήμερα εδώ όλους επισήμους. Είναι μια 
παρά πολύ καλή εκδήλωση γιατί μας φέρνει όλους κοντά, όπως μας το θυμίζει το τρα-
γούδι του Σαββόπουλου: «Των Ελλήνων οι κοινότητες όταν μαζευόμαστε δημιουργού-
με, πηγαίνουμε μπροστά, προοδεύουμε» και αυτή η εκδήλωση του Ιδρύματος είναι ένα 
σημαντικό βήμα σ’ αυτό που θέλουμε να χτίσουμε, για την πατρίδα μας για την Παιδεία 
μας για το μέλλον μας. Χαίρομαι που ως προϊστάμενος Εκπαίδευσης συμβάλλουμε 
και εμείς με τη σειρά μας, στο βαθμό που μπορούμε σε τέτοιες εκδηλώσεις». Τελείωσε 
το χαιρετισμό του απευθύνοντας συγχαρητήρια στους μαθητές, τους γονείς και τους 
δασκάλους, που με κόπο και κούραση προσπαθούν να προσφέρουν το καλύτερο στα 
παιδιά τους. Συγχαρητήρια σε όλους, χρόνια πολλά.

Πολλοί ήταν οι καλεσμένοι εκείνοι που για διαφόρους λόγους δεν μπόρεσαν να 
έλθουν στην εκδήλωση, έστειλαν όμως χαιρετιστήρια μηνύματα τα οποία διαβάστηκαν 
από την παρουσιάστρια κ. Χρ. Σαχινίδου.

Ποντιακοί χοροί

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με παραδοσιακούς χορούς από χορευτικά συγκροτήματα 
του Ποντιακού Πολιτιστικού συλλόγου Καλλιθέας – Συκεών με χοροδιδάσκαλο το Δημή-
τρη Ζερζελίδη. Στη λύρα ο Γιάννης Τριανταφυλλίδης, στο Νταούλι ο Θωμάς Μπίλης.

Το χορευτικό παρουσίασε μια ευχάριστη εικόνα και χόρεψε χορούς από διάφορες πε-
ριοχές του Πόντου. Είναι γεγονός ότι οι ποντιακοί χοροί συγκινούν σ’ όλους τους Έλληνες 
ιδιαίτερα όμως στους Ποντίους που τους χόρευαν οι γονείς και οι παππούδες στον Πόντο.

Τιμητική εκδήλωση για τον Χρήστο Τσελεπίδη

Το Σωματείο Π. Σ. αποφάσισε να τιμήσει τον πρωταθλητή εφήβων της Εθνικής 
Ελλάδος Υδατοσφαίρισης με το αργυρό μετάλλιο και υποτροφία τον Γιάννη Μυτιληνό 
στη μνήμη του Χρήστου Τσελεπίδη, που την ημέρα εκείνη είχε τα γενέθλιά του.

Με πολλή συγκίνηση ο πρόεδρος κ. Γ. Τανιμανίδης ανα-
φέρθηκε στη ζωή του Χρήστου, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες που 
είχε, τις σπουδές που έκανε. «Ήταν ένα παιδί που έζησε και με-
γάλωσε στην οικογένεια της Π. Σ.». Αναφέρθηκε στην προσφορά 
της μητέρας και του πατέρα του Χρήστου που επί 40 χρόνια 
υπηρέτησαν την Π. Σ. Στη συνέχεια ευχήθηκε αυτά τα όνειρα 
να τα κάνουν πράξη τα παιδιά». Ο τιμώμενος πήρε συγκινημέ-
νος την τιμητική υποτροφία, αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο και 
τους γονείς του Χρήστου Τσελεπίδη. Μια φωτογραφία του τιμώ-
μενου με τους γονείς του Χρήστου Τσελεπίδη επάνω στη σκηνή 
θα θυμίζει πάντα τις συγκινητικές στιγμές.

Ο αείμνηστος
Χρήστος Τσελεπίδης
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Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές και μαθήτριες 
των σχολείων της περιοχής. Τις απαγγελίες έκλεισε με το δημοτικό ποίημα με τίτλο: «Πή-
ραν την Πόλιν, πήραν την, πήραν τη Σαλονίκη» που απήγγειλε η κ. Χριστίνα Σαχινίδου.

Με ποντιακούς χορούς και τραγούδια από τη χορωδία του Πολιτιστικού συλλόγου 
Καλλιθέας – Συκεών συνεχίστηκε το πολιτιστικό μέρος του προγράμματος. Χοράρχης 
ήταν ο κ. Γιώργος Μπίλης, στη λύρα ο Κωνσταντίνος Κυριακίδης και ο Βασίλειος Σερα-
λίδης, στο ούτι ο κ. Ευθύμιος Παπαδόπουλος και στο νταούλι ο κ. Ηλίας Γρηγοριάδης.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εξεφώνησε ο εκπαιδευτικός κ. Αθανάσιος Φροσίνης, 
διευθυντής του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νεαπόλεως με θέμα: «Οι Τρεις Ιεράρχες και 
οι μαθητές του σήμερα».

Στην αρχή ο ομιλητής αναφέρθηκε στο ιστορικό της απόφασης που καθόρισε τη 
Γιορτή των Τριών Ιεραχών ως προστατών των Γραμμάτων και γενικά της Ελληνικής 
Παιδείας. Στη συνέχεια προσδιόρισε το σημαντικό ρόλο που έπαιξαν οι Τρεις Ιεράρχες 
«να ενώσουν σ’ έναν αρμονικό συνδυασμό την Ελληνική φιλοσοφία με τη γνήσια χρι-
στιανική διδασκαλία». Μίλησε ακόμη για την έντονη κοινωνική δράση που έδειξαν κατά 
την ενάσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων.

Είπε ακόμη ότι ο βίος και τα κείμενα που άφησαν οι άγιοι της Εκκλησίας προσδιορί-
ζουν και σήμερα τους κοινωνικούς και ιδεολογικούς προβληματισμούς μας. «Για μας τους 
εκπαιδευτικούς θεωρώ ότι η ημέρα αυτή είναι μια ευκαιρία να συλλογιστούμε με σηματω-
ρούς τους Τρεις Ιεράρχες γύρω από την πορεία προς τη γνώση, όπως τη βιώνουμε όπως 
την εκφράζουμε, όπως την εισπράττουν οι νέοι, όπως διαγράφεται για το εγγύς μέλλον».

Ο ομιλητής αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στην παιδεία με τη λει-
τουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και ότι επικρατεί «ένας πραγματικός φαύλος κύ-
κλος». Τόνισε με έμφαση το βεβαρυμένο πρόγραμμα των παιδιών με τα πολλά μαθήμα-
τα και εξωσχολικές δραστηριότητες που δεν επιτρέπουν στο μαθητή να αντιμετωπίσει 
την εκπαίδευση με μια φυσιολογική ζωή. «Εκείνο που έχει πραγματική αξία, είπε, είναι 
η απόκτηση δεξιοτήτων και όχι άχρηστων πληροφοριών». Θύματα αυτής της αντίληψης 
είναι οι δάσκαλοι και οι γονείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αγωγή των παιδιών. 
Ολοκλήρωσε την ομιλία του με τη διαπίστωση ότι: «Οι Τρεις Ιεράρχες διδάσκουν ότι 
η κοινωνική ευαισθησία δεν έχει όρια χρονικά, Εθνικά, θρησκευτικά ή φυλετικά. Προϋ-
ποθέτει, όμως, ανθρώπους ακεραίους.

Ο αθλητής της 
υδατοσφαίρισης Γιάννης 
Μυτιληνός με τον πρόεδρο 
του Σωματείου «Παναγία 
Σουμελά» κ. Γιώργο 
Τανιμανίδη και τη μητέρα 
του αδικοχαμένου νέου 
επιστήμονα Χρήστου 
Τσελεπίδη, την κ. Ρούλα 
Ευθυμιάδου – Τσελεπίδου. 
Το μετάλλιο απονεμήθηκε 
στον αθλητή στη μνήμη του 
Χρήστου.



28

Με τη βράβευση και επίδοση των αναμνηστικών διπλωμάτων στους μαθητές και 
μαθήτριες της περιοχής και τον εθνικό ύμνο από όλους έληξε ακόμη μια εκδήλωση στη 
μνήμη των οικουμενικών δασκάλων της Τρισηλίου Θεότητος. Ο πρόεδρος του Σωμα-
τείου κ. Γ. Τανιμανίδης και τα μέλη του Δ. Σ. εξεπλήρωσαν το καθήκον τους προς την 
σπουδάζουσα νεολαία και προς την ποντιακή παράδοση και ιστορία.

 Παν. Παπαδόπουλος

Στη Μικρά Ασία, κατά την τουρκοκρατία

Η ελληνική παιδεία 
στα ελληνικά σχολεία

Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου

Α΄ Ίδρυση και λειτουργία σχολείων
ετά από την αποφράδα ημέρα της 29ης Μαΐου 1453 που έπεσε στους Τούρ-
κους η Κωνσταντινούπολη και μαζί της ολόκληρη η ελληνική βυζαντινή αυτο-
κρατορία, το γένος των Ελλήνων αναζητούσε στηρίγματα για να συνεχίσει τον 

ιστορικό του ρόλο. Αφού θρήνησε τους θυσιασθέντες νεκρούς του και τη μεγάλη κατα-
στροφή που ακολούθησε, προσπάθησε να ανανήψει. Φρόντισε για την επούλωση των 
τραυμάτων – σωματικών και ψυχικών – και αμέσως αναζήτησε τρόπους επιβίωσης. Ου-
δείς λόγος να γίνεται για σχολεία και σπουδές, εκτός από την ίδρυση κάποιων σχολείων 
στην Κωνσταντινούπολη, που προορισμός τους ήταν η εκπαίδευση των χριστιανών κα-
τοίκων της Βασιλεύουσας. Η δυνατότητα αυτή είχε την αφετηρία της στα προνόμια, που 
για πολιτικές σκοπιμότητες, παραχώρησε ο σουλτάνος στον θρησκευτικό αρχηγό των 
χριστιανών Ελλήνων, τον Πατριάρχη Γεννάδιο Β΄ μετά την άλωση της Πόλης. 

Από το 1453 μέχρι το 1593 δεν υπήρχε εκπαίδευση. Τα υποτυπώδη λειτουργούντα 
σχολεία υπό τον φόβο της αυθαιρεσίας των Τούρκων ήσαν αυτά των «κρυφών σχο-
λειών» σε απομακρυσμένα μοναστήρια. Δεν είχαν καμία επίσημη άδεια. Στηρίζονταν 
στη θρησκευτική ελευθερία που παραχώρησε ο κατακτητής Μεχμέτ Β΄ (Μωάμεθ). Με 
τη σύνοδο του 1593, που έγινε με πρωτοβουλία του Ιερεμία Β΄ Τρανού, ανατέθηκε από 
τον Πατριάρχη στους μητροπολίτες η ίδρυση και αναγνώριση σχολείων για τα παιδιά 
των χριστιανών Ελλήνων. Επομένως, όταν γίνεται αναφορά στα κρυφά σχολειά, είναι 
αυτά που λειτούργησαν μέχρι το 1602, στα οποία δεν δόθηκε η άδεια λειτουργίας τους 
ποτέ, δηλαδή για 149 χρόνια.

Από τον 17ο αιώνα πλέον, με τη βοήθεια των Ελλήνων της Δύσης, οι ελληνικές 
κοινότητες άρχισαν να ιδρύουν σχολεία, στην αρχή στις μεγάλες πόλεις, και αργότερα 
ακόμη και σε απομακρυσμένες κωμοπόλεις, πάντα σε συνεργασία με τους μητροπολίτες 
και τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, οι ιδρυτές των σχολείων ζητούσαν 
να αναγνωριστεί το ίδρυμά τους ως πατριαρχική σχολή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Πα-
τριάρχης εξέδιδε ειδικό σιγίλιο, το οποίο, σχεδόν πάντοτε, καθόριζε τα εξής:

1. Την ονομασία του νεοϊδρυμένου σχολείου.

M
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2. Την αυτονομία του σε σχέση με τις κοινοτικές αρχές του τόπου.
3. Την επιστασία και τη διοίκησή του.
4. Τους υπεύθυνους της διαχείρισης των οικονομικών του πόρων. 
5. Το γενικό περίγραμμα του προγράμματος των μαθημάτων.
6. Τη λειτουργία του (βιβλιοθήκη κ. τ. λ.).
7. Το ακατάλυτο της σχολής, η οποία, στο εξής, βρισκόταν κάτω από την προστα-

σία του Πατριαρχείου.
Από όλα αυτά προκύπτει το συμπέρασμα ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν 

αναλάμβανε την πρωτοβουλία για την ίδρυση σχολείων, είχε, όμως, το αποκλειστικό 
δικαίωμα να αναγνωρίσει και επισημοποιήσει την ύπαρξή τους και, ταυτόχρονα, είχε 
την ευθύνη για την καλή οργάνωση και την ομαλή λειτουργία.

Β΄ Διοίκηση των σχολείων
Αν μελετήσει κανείς το θέμα ίδρυσης και λειτουργίας των σχολείων, θα διαπιστώ-

σει ότι υπήρχε μεγάλη πολυμορφία όσον αφορά τη διοίκησή τους. Το φαινόμενο αυτό 
οφειλόταν, συνήθως:

1. Στην ανυπαρξία επίσημου κρατικού φορέα που θα είχε την ευθύνη της λειτουρ-
γίας του. Υπήρχε, βέβαια, το τουρκικό κράτος, αυτό, όμως, δεν ενδιαφερόταν καθόλου 
ούτε παρακολουθούσε την ίδρυση και την εξέλιξή τους.

2. Στην έλλειψη οποιασδήποτε μορφής νομοθεσίας, αφού οι σουλτάνοι ουδέποτε 
ενδιαφέρθηκαν για την εκπαίδευση των μη μουσουλμάνων υπηκόων τους.

3. Στον τρόπο ίδρυσης των σχολείων, αφού την πρωτοβουλία δεν την είχε κά-
ποια υπεύθυνη αρχή. Την ανώτατη εποπτεία των σχολείων διατηρούσε το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, που ήταν υπεύθυνο για τον καθορισμό των επιτροπών, των οικονομικών 
πόρων και των διαχειριστών τους, του διευθυντή και των δασκάλων, καθώς και το πε-
ριεχόμενο της διδασκαλίας, το οποίο έπρεπε να είναι σύμφωνο με τα δόγματα της 
ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η εκπαίδευση μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων

Η εκπαιδευτική πολιτική της οθωμανικής αυτοκρατορίας, μετά την επανάσταση των 
Νεοτούρκων, άλλαξε δραματικά σε βάρος των Ελλήνων. Μέσα από τις μεταρρυθμίσεις 
της ηγεσίας των Νεοτούρκων διαμορφώθηκε «η ισχυροποίηση του ιδεολογικού ρεύματος 
του τουρκισμού έναντι εκείνων του οθωμανισμού και του ισλαμισμού», που εξελίχθηκε σε 
πολιτική ιδεολογία. Μέσα σε αυτό το κλίμα γεννήθηκε ο τουρκικός εθνικισμός, που θα 
προσδιορίσει τις σχέσεις του επίσημου κράτους με τους μη μουσουλμανικούς λαούς.

Πρόθεση, επομένως, των Νεοτούρκων ήταν η κατάργηση των προνομίων, που είχε 
ο χριστιανικός πληθυσμός στο πρόσωπο του εκάστοτε Πατριάρχη. Έτσι, από το 1910 
ξεκίνησε μια ουσιαστική διαδικασία νομικού περιορισμού των εξουσιών του.

Η ηγεσία των Νεοτούρκων, με την επανάστασή της του 1908, ήθελε να αντιπαρα-
τεθεί στις αντιλήψεις του οθωμανικού κράτους με τις μουσουλμανικές του εξαρτήσεις. 
Επιδίωκε την ίδρυση «ενός κοσμικού συνταγματικού κράτους, γι’ αυτό και οδήγησε σε 
ευθεία αμφισβήτηση και σταδιακή κατάργηση των πατριαρχικών προνομίων».

Η ενέργεια αυτή είχε τις ανάλογες επιδράσεις στους Έλληνες χριστιανούς. Οδή-
γησε στη δημιουργία πολιτικής ηγεσίας λαϊκών, οι οποίοι αναδείχτηκαν, ύστερα από 
εκλογές, σε εκπροσώπους των ομογενών στο κοινοβούλιο.
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«Τα ιερά κειμήλια του γένους των Ποντίων»

Από τις Ελληνικές Ομοιογραφικές Εκδόσεις 
και Εκδόσεις Μένανδρος

Γράφει ο
Παναγιώτης Παπαδόπουλος 

ο Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά» σε συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους «Ελ-
ληνικές Ομοιογραφικές Εκδόσεις» και «Εκδόσεις Μένανδρος» εξέδωσε ένα 
πολυτελές λεύκωμα με τίτλο «Τα ιερά κειμήλια του Γένους των Ποντίων».

Το λεύκωμα περιλαμβάνει τον πρόλογο του σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος Καλπακίδη στον οποίο ο σεβασμιώτατος χαρακτη-
ρίζει το έργο άρτιο, επιστημονικό και συγχαίρει τον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Γ. 
Τανιμανίδη και τους συντελεστές της σπουδαίας και εξαιρετικής εργασίας.

Ακολουθούν κείμενα του Προέδρου κ. Γ. Τανιμανίδη στα οποία γίνεται συνοπτική 
αναφορά στο θρύλο και την ιστορία της ίδρυσης της Ι. Μονής στον Πόντο και της ανι-
στόρησης στο Βέρμιο Ημαθίας της Π. Σουμελά. Στα κείμενα γίνεται ακόμη λόγος για τα 
κειμήλια που διατηρούνται στην Π. Σουμελά στο Βέρμιο, αλλά και για εκείνα που φυλάσ-
σονται σε ειδικούς χώρους στις αποθήκες της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινουπόλεως.

Ακολουθούν τα κειμήλια με πρώτο την θαυματυουργό Εικόνα της Παναγίας Σου-
μελιώτισσας. Προβάλλεται σε δύο παραστάσεις και με επιστημονικό τρόπο αναδεικνύ-
ονται η καλλιτεχνική αξία και οι λεπτομέρειες των παραστάσεων που στολίζουν την αγία 

T

Τα σημαντικότερα από τα κειμήλια που περιλαμβάνονται στην έκδοση: Η εικόνα της Πα-
ναγίας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, ο Σταυρός, δώρο του αυτοκράτορα Τραπεζούντας, 

και το Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου
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μορφή της Παναγίας. Υπάρχει και το σχετικό κείμενο που σχολιάζει τον τρόπο που 
υπέστη φθορά η εικόνα στο παρελθόν.

Στη συνέχεια προβάλλεται ο Τίμιος Σταυρός, δώρο του αυτοκράτορα Μανουήλ 
Γ΄ του Μ. Κομνηνού (1390) για τον οποίο η παράδοση ισχυρίζεται ότι φέρει «μέγιστο 
τμήμα του Τιμίου Ξύλου».

Το επόμενο κειμήλιο που προβάλλεται είναι η στάχωση του Ιερού Ευαγγελίου του 
Αγίου Χριστοφόρου. Σε άλλη σελίδα παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες του εσωτερικού 
του εξωφύλλου.

Ένα άλλο εξ ίσου σημαντικό κειμήλιο, που μαζί με άλλα ευλογούνται από τους 
πιστούς και φυλάσσονται την Ι. Μονή της Π. Σουμελά Ημαθίας, είναι ο επιτάφιος. 
Ο τρόπος επεξεργασίας και η ανάδειξη των λεπτομερειών της Εικόνας του Επιταφίου 
αφήνουν κατάπληκτους τους πιστούς προσκυνητές και τους παρατηρητές. Και τα τέσ-
σερα κειμήλια προσελκύουν τα βλέμματα και την πίστη των χριστιανών που σπεύδουν 
να τα προσκυνήσουν στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα και να δεχτούν τη χάρη και 
την ευλογία τους.

Ένα ακόμη κειμήλιο είναι η Σταυροθήκη. Πρόκειται για νεώτερη κατασκευή με 
την χαρακτηριστική επιγραφή: «ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΣΟΛΒΙΟΝ ΞΥΛΟΝ 
ΕΝΩ ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΓΙΑΣΕ ΤΗΝ ΚΤΙΣΙΝ. Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙ-
ΟΥ ΓΟΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΑΞ ΕΥΣΕΒΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΩΣ ΔΩΡΟΝ 
ΑΓΝΟΝ ΤΗ ΠΑΝΑΓΝΩ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝ ΤΩΔΕ ΝΑΩ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ 
ΜΕΛΑ ΟΡΟΥΣ».

Δύο χρυσόβουλα σιγίλλια που εκδόθηκαν από τον Αλέξιο Γ΄ Κομνηνό με τα ερ-
μηνευτικά σχόλια προκαλούν τον θααυμασμό μας για την ιστορική τους αξία αλλά και 
για την επιστημονική τους επεξεργασία.

Στη συνέχεια διαβάζουμε τα σχόλια για δύο πατριαρχικά και συνοδικά γράμματα 
που ανήκουν στο έτος 1733 και διευθετούν εκκλησιαστικά ζητήματα.

Ακολουθούν και άλλα σιγίλλια, κώδικες, ευαγγέλια με ιδιαίτερη ιστορική και συ-
ναισθηματική σημασία. Όλα είναι συνδεδεμένα με την πίστη και την αφοσίωση των 
ποντίων στην Παναγία και την Ορθοδοξία. Είναι κειμήλια που έχουν ξεχωριστή θέση 
στην καρδιά των Ποντίων. Εύχονται και θέλουν όλοι οι πόντιοι και εκείνα που βρίσκο-
νται στις αποθήκες της Αγίας Σοφίας κάποια στιγμή, με τη φροντίδα της Ελληνικής 
πολιτείας δια της διπλωματικής οδού και της στήριξης του ποντιακού λαού να βρουν 
την ανάλογη θέση που τους ανήκει.

Αξίζουν συγχαρητήρια στο Δ. Σ. της Π. Σουμελά και στον πρόεδρο του Πανελ-
ληνίου Ιερού Προσκυνήματος κ. Γιώργο Τανιμανίδη που φρόντισε και με κατάλληλους 
χειρισμούς επέτυχε την αποκάλυψη και την προβολή τους με την παρουσίαση του καλ-
λιτεχνικού και καλαίσθητου λευκώματος. Ανήκουν θερμά συγχαρητήρια και στους συ-
νεργάτες των Εκδοτικών Οίκων «Ελληνικές Ομοιογραφικές Εκδόσεις» και «Εκδόσεις 
Μένανδρος» που επιμελήθηκαν και επεξεργάστηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα τα κειμήλια 
ώστε να θέσουν στη διάθεση των Ποντίων και του Ελληνισμού ευρύτερα αυτήν την πο-
λύτιμη συλλογή και προβολή των κειμηλίων που συνδέονται με την παράδοση και την 
ιστορία της Παναγίας Σουμελιώτισσας.

Π. Παπαδόπουλος, Φιλόλογος
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Επίσκεψη
στην Εκκλησιαστική Σχολή Ξάνθης

Πολλές οι συγκινήσεις από τη συνάντηση 
των παλιών συμμαθητών

επίσκεψή μου την 30ή Ιανουαρίου 2011, γιορτή των Τριών Ιεραρχών, στην 
Εκκλησιαστική Σχολή Ξάνθης έμοιαζε με επιστροφή στις ρίζες. Έζησα τις 
πιο έντονες συγκινήσεις, όταν αντίκρυσα, το πρωινό της ημέρας εκείνης, μπρο-

στά μου, το εκκηλησάκι της Σχολής. Εκεί μέσα χρόνια ολόκληρα παρακολουθήσαμε 
τη θεία λειτουργία, τους εσπερινούς και τους όρθρους όλων των ημερών της εβδομάδος. 
Φανταζόμουνα ότι από κάπου θα εμφανιστεί ο αείμνηστος Διευθυντής μας, ο Φαρδού-
λης ή ο π. Αθανάσιος Παντοκρατορινός. Όλα μπροστά, σαν κινηματογραφική ταινία 
περνούν στιγμές από τα πέτρινα χρόνια του 1947 – 1953.

Με αγωνία εισέρχομαι και αφού προσευχήθηκα, πήγα στη θέση που συνήθως πή-
γαινα. Γνώρισα μερικούς συμμαθητές μου. Τον Βασίλη Καραπαπάζογλου με τον οποίο 
διατηρώ φιλία και γνωριμία αρκετών ετών. Σε λίγο αναγνώρισα τον Πέτρο τον Γεωρ-
γαντζή, τον Χρήστο Καλούση και τον προϊστάμενο της Αγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης π. 
Λάζαρο Αντωνιάδη. Όλους μάς έχει μεταμορφώσει ο χρόνος ώστε να μοιάζουμε τους 
πρωταγωνιστές των παραμυθιών της παλιάς εποχής. Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας ο 
Πέτρος, ως πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Εκκλ. Σχολής Ξάνθης, μίλησε για τη 
σημασία της γιορτής. Ο λόγος του είχε τη σφραγίδα της εμπειρίας και της επιστημο-
νικής κατάρτισης. Το ενδιαφέρον του επικεντρώθηκε περισσότερο στη θέση την οποία 

H

Η μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ξάνθης
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πήρε ο Μ. Βασίλειος στον πλούτο που συσσώρευαν την εποχή εκείνοι οι άνθρωποι μέσα 
από την αδικία. Ο Μ. Βασίλειος, είπε ο ομιλητής, καλούσε τους αναθρώπους να διαχει-
ριστούν τον πλούτο ως ένα αγαθό που ανήκει σε όλους τους ανθρώπους και δεν μπορεί 
να γίνει κτήμα μόνο ορισμένων ανθρώπων.

Μετά την ομιλία συγκεντρωθήκαμε όλοι «οι μαθητές» στην αίθουσα υποδοχής. 
Εγώ, βέβαια, έψαχνα την αίθουσα εστιατορίου της παλιάς εποχής με τον κυρ Μιχάλη 
να έρχεται σκυφτός σκυφτός να κάνει τη διανομή του φαγητού. Έψαχνα τους καθηγητές 
μας τον θεολόγο τον Μπέντα, το Φιλόλογο Χριστοδουλόπουλο, το μαθηματικό τον 
Μιχαλακέα και όλους τους άλλους.

Στην αίθουσα του καφέ αναγνώρισα το Γιώργο τον Ιγνατιάδη με τον οποίο είχα 
την πρώτη χρονιά ιδιαίτερη φιλία. Όταν επέστρεψα τα Χριστούγεννα της πρώτης χρο-
νιάς γελούσαν οι γονείς μου γιατί μιλούσα ποντιακά. Τα είχα μάθει από το Γιώργο 
Ιγνατιάδη, που μιλούσε μόνο ποντιακά. Θυμήθηκα μάλιστα το εξής: Το Σάββατο του 
Λαζάρου, το 1948, πήραμε το τραίνο για να πάμε από την Ξάνθη στη Σταυρούπολη. 
Κοντά στους Τοξότες, το τραίνο ανατηνάχτηκε μέσα στις σήραγγες (γαλαρίες). Μας 
μετέφεραν στα εκδοτήρια του Σταθμού. Εκεί μας βρήκε ο Λάζαρος που τον ανέστησε ο 
Χριστός. Δεν θα ξεχάσω που η μητέρα του Ιγνατιάδη ταξίδευε μαζί μας. Είχε αγοράσει 
ένα τσουβάλι ψωμιά. Είμασταν 6- 7 παιδιά. Όλη την νύχτα λίγο λίγο τα φάγαμε. Όχι 
μόνο δεν μας μάλωσε αλλά μας φρόντιζε με αγάπη με τις κουβέρτες που είχε αγοράσει 
μας σκέπαζε στο δάπεδο της αίθουσας όλη τη νύχτα. 

Με το Βασίλη Καραπαπάζογλου πήγαμε το μεσημέρι για τη συνεστίαση και την 
κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας. Οι Ιερείς αφού έψαλαν τα τροπάρια του Μ. Βασι-
λείου και το απολυτίκιο των παμμεγίστων Ταξιαρχών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ξάνθης κ. Παντελεήμων ευλόγησε τους άρτους και ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά και 
καλή φώτιση στο έργο όσων ακόμη ασκούν τα βιοποριστικά τους επαγγέλματα. Θύμισε 
σε όλους τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε αλλά διατηρούσαμε ζωντανή την ευχή των 
γονιών μας: «Παιδί μου πήγαινε να σπουδάσεις για να γίνεις άνθρωπος χρήσιμος στην 
κοινωνία». Μια ευχή, εξήγησε ο σεβασμιώτατος απλή αλλά μεστή περιεχομένου. Το να 
γίνει κάποιος «άνθρωπος» με την έννοια εκείνη, σήμαινε την αγάπη και ειλικρινή συμπε-
ριφορά προς τον συνάνθρωπό μας. Το σεβασμό και τη συμπάθεια προς τον πάσχοντα 
πλησίον αλλά και την πίστη προς το Θεό.

Το πρόγραμμα προέβλεπε και την τιμητική βράβευση κάποιων ιερέων, συμμαθη-

Η Εκκλησιαστική Σχολή Ξάνθης
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τών άλλων τάξεων, με αναμνηστικό δίπλωμα για 
πράξεις ευποιίας.

Στο τραπέζι την ώρα του φαγητού βρήκα, 
επί τέλους και ένα συμμαθητή μου της τάξης 
μου, το Γιάννη το Μουτσούρη. Γελάσαμε, κλά-
ψαμε, θυμηθήκαμε σκηνές από την καθημερινή 
μας ζωή τότε της Σχολής. Ένιωσα ένοχος που 
τόσα χρόνια περνούσα από την Ξάνθη δεν μπή-
κα στον κόπο να αναζητήσω όλους αυτούς με 
τους οποίους μοιράστηκα ευχάριστες στιγμές 
και δυσάρεστες εξ αιτίας του εμφυλίου πολέμου. 
Στο διάστημα αυτό που πέρασε, συναντήθηκα 
με ορισμένους συμμαθητές και με δύο μόνο κα-
θηγητές. Στη Θεσσαλονίκη το 1954 συνάντησα 
σε μια χορωδία της Μητρόποληυς με χοράρ-
χη τον κ. Καραμάνη, το Φιλόλογο Κατρανιά 
Εμμανουήλ αν θυμάμαι καλά και στη Αθήνα 
το 1975, το Θεολόγο Παναγιώτη Παγώνη που 
συνυπηρετούσαμε σε Γυμνάσιο, εγώ ως Φιλόλο-
γος δυο χρόνια περίπου.

Αν ισχύουν αυτά που λένε ότι: «Οι καλές αναμνήσεις είναι το θείο βάλσαμο των σημερι-
νών μας θλίψεων», εγώ αισθάνθηκα ανακούφιση, πραγματικό βάλσαμο στην καρδιά από την 
επίσκεψή μου στη σχολή της Ξάνθης. Είναι η τροφός μητέρα που μας περιμάζεψε και μας 
δίδαξε, όπου μας έμαθε γράμματα το ευαγγέλιο της αγάπης του γλυκύτατου Ναζωραίου. 
Μας καλλιέργησε μέσα μας και το συναίσθημα του πατριωτισμού. Είναι πάντα αυτά τα δύο 
η Ορθοδοξία και η Πατρίδα οι πυλώνες του γένους των Ελλήνων. Πάνω τους θεμελιώθηκε 
ο Ελληνικός Πολιτισμός που έφτασε μέχρι σήμερα να αποτελεί σηματοδότη των λαών. Οι 
τρεις Ιεράρχες, ο Μ. Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
είχαν την δική τους ανεκτίμητη προσφορά στον Πανανθρώπινο Πολιτισμό.

Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
 

Ιερά Μονή Ταξιαρχών Ξάνθης

Του Αρχιμ. Πρωτοσύγγελου
 κ. Παντελεήμονος Μουτάφη

ορειοδυτικά της Ξάνθης και σε υψόμετρο 150 περίπου μέτρων, κάτω από τις 
βυζαντινές οχυρώσεις της πόλης, είναι κτισμένη η Ιερά Μονή των Παμμεγί-
στων Ταξιαρχών, το παλαιότερο μοναστήρι της Ξάνθης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό μνημείο της περιοχής, ίσως το πιο σημαντικό, με 
πνευματική και πολιτιστική ακτινοβολία, το οποίο διασώθηκε από τους καταστρεπτικούς 
σεισμούς του 1829. Η θέση της μονής είναι στρατηγική, αφού ελέγχει τη δίοδο στο εσωτε-

Ο ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
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ρικό της Ροδόπης, ελέγχει τον παλιό δρόμο από την εποχή του Βυζαντίου που οδηγεί στη 
Μονή της Παναγίας Πετριτσιωνιτίσσης στο Μπάτσκοβο και στη Φιλιππούπολη.

Η μονή υπέστη σημαντικές ζημιές κατά τους σεισμούς του 1829. Πιθανότατα, 
ο μητροπολίτης Ευγένιος (1831-1848) να ανοικοδόμησε μέρος από τις πτέρυγες που 
είχαν καταστραφεί από τους σεισμούς, ενώ είναι γνωστό ότι στις αρχές του 20ού αιώνα 
και ο μητροπολίτης Ξάνθης Ιωακείμ Σγουρός (1891-1910) κατέβαλε προσπάθειες για 
την ανοικοδόμησή της. Στη συνέχεια μετατράπηκε σε στρατώνα μέχρι την αποχώρηση 
του στρατού κατοχής και την απελευθέρωση της πόλης.. Μετά τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή και μέχρι το έτος 1936 στη μονή λειτουργούσε ορφανοτροφείο αρρένων για 
τη στέγαση και περίθαλψη των ορφανών των προσφύγων. Στη συνέχεια μετατράπηκε σε 
ανδρώα. Σήμερα, στη μονή φιλοξενείται η Εκκλησιαστική Σχολή Ξάνθης.

Ο αρχαιολόγος Γ. Μπακαλάκης υποστήριξε ότι η πιθανότητα στην περιοχή αυτή να 
βρισκόταν η αρχαία Ξάνθεια της προαποικιακής περιόδου, θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί 
στην περίπτωση κατά την οποία η αρχαιολογική σκαπάνη θα αποκάλυπτε υπολείμματα 
οχυρώσεων χωρίς ασβεστοκονίαμα αλλά και όστρακα της όψιμης εποχής του σιδήρου.

Ωστόσο, τα αρχαιολογικά ευρήματα που, ενδεχομένως, θα φώτιζαν την ιστορία της 
μονής αλλά και της ευρύτερης περιοχής είναι πενιχρά. Τα ερείπια της ακρόπολης της Ξάν-
θειας, που έλεγχε την πρόσβαση στο εσωτερικό της Ροδόπης, η παρουσία της Μονής Παμ-
μεγίστων Ταξιαρχών, ενός σημαντικού μνημείου στην ακρόπολη, καθώς και σπαράγματα 
τοιχογραφιών της μεταβυζαντινής, ενδεχομένως, περιόδου στο Ιερό Βήμα του ναού, αποτε-
λούν τις λιγοστές αρχαιολογικές μαρτυρίες από τη βυζαντινή περίοδο της Ξάνθειας. 

Δεν διαθέτουμε πληροφορίες για την ίδρυση της μονής και, για το λόγο αυτό, οι 
ερευνητές δεν συμφωνούν για την ακριβή χρονολόγησή τους. Από το οικοδομικό συ-
γκρότημα της μονής σήμερα έχει σωθεί μόνο το καθολικό και αυτό με μεταγενέστερες 
προσθήκες.. Από τους σεισμούς του έτους 1829 ενδεχομένως να κατέρρευσε η λιτή και 
ο νάρθηκας. Στις αρχές του 20ού αιώνα ο μητροπολίτης Ξάνθης Ιωακείμ Σγουρός κα-
τέβαλε πολλές προσπάθειες για την ανοικοδόμησή της, αλλά οι οθωμανικές αρχές δεν 
έδωσαν τη σχετική άδεια, όμως παρά ταύτα, ανοικοδομήθηκε από τους κατοίκους της 
Ξάνθης, χωρίς την άδεια των αρχών, ο ξενώνας.

Το καθολικό είναι ένα σχετικά μικρών διαστάσεων οικοδόμημα στον τύπο των τρί-
κογχων ναών, παρόμοιο με αυτά που απαντώνται στις ακροπόλεις των βυζαντινών κά-
στρων. Στο κτήριο της βυζαντινής περιόδου έχουν προστεθεί μεταγενέστερα τμήματα, 
όπως ο νάρθηκας, που ανοικοδομήθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα και χαρακτηρίζεται 
από έναν ιδιότυπο λαϊκό εκλεκτικισμό με εμφανή τα γοτθίζοντα στοιχεία.

Το Ιερό Βήμα καταλαμβάνει την ευρύχωρη ανατολική κόγχη που είναι η ισχυ-
ρότερη των άλλων δύο και παρουσιάζει σχήμα πετάλου. Η πρόθεση και το διακονικό 
διαμορφώνονται σε μικρές εσοχές, εγγεγραμμένες στον τοίχο της κόγχης. Η σύγχρονη 
αγία τράπεζα είναι ορθογώνια και κτιστή, ενώ, αντίθετα, η παλαιότερη, σύμφωνα με 
μαρτυρίες, ήταν ξύλινη με κιβώριο.

Η τοιχοποιία του παλαιότερου οικοδομήματος είναι δομημένη από αργολιθοδο-
μή, η μεταγενέστερη όμως προσθήκη είναι κτισμένη από πλίνθους και φέρει σύγχρονο 
επίχρισμα. Ο τρούλλος, που φέρει και αυτός επίχρισμα, εξωτερικά είναι διακοσμημένος 
με τυφλά αψιδώματα που βρίσκονται ανάμεσα στα φωτιστικά ανοίγματα. Στηρίζεται 
στις τρεις κόγχες, που καλύπτονται με ημιθόλια και φέρουν από ένα φωτιστικό άνοιγμα, 
ενώ στα δυτικά ένα τόξο στηρίζει τον τρούλλο. Ο τρούλλος, που εσωτερικά είναι δεκαε-
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ξάπλευρος και εξωτερικά οκτάπλευρος, στηρίζεται σε τέσσερα τόξα που σχηματίζονται 
από ένα σε κάθε ημιθόλιο. Ανάμεσα από τα τόξα σχηματίζονται τα σφαιρικά τρίγωνα, 
επάνω στα οποία στηρίζεται το τύμπανο του τρούλλου, διαμέτρου 3.10 μέτρων.

Το δυτικό σκέλος, που έχει κατεδαφισθεί και στη θέση του ανοικοδομήθηκε, στις 
αρχές του 20ού αιώνα, ο νάρθηκας, ίσως ήταν ένας μακρόστενος χώρος με το πλάτος 
μεγαλύτερο του βάθους, καθώς είχε συγχωνευθεί με την τρίτη κεραία. Ο σημερινός 
νάρθηκας έχει δίρριχτη στέγη, εσωτερικά έχει γυναικωνίτη σε σχήμα Π και φθάνει μέ-
χρι το δυτικό τόξο του τρίκογχου.

Το δάπεδο του ναού φέρει επίστρωση από σύγχρονες πλάκες. Τα επιχρίσματα 
έγιναν κατά την ανακαίνιση του ναού στα μέσα του 19ου αιώνα, οπότε και πιθανόν να 
καταστράφηκε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του εικονογραφικού προγράμματος.

Στο ναό σώζονται σήμερα λείψανα τοιχογραφιών στην αψήδα του Ιερού Βήματος. 
Πρόκειται για σπαράγματα από την παράσταση των Συλλειτουργούντων Ιεραρχών, οι 
οποίοι απ’ ό,τι μπορεί να διακρίνει κανείς φαίνεται να ευλογούν και να κρατούν ευαγγέλιο. 
Οι τοιχογραφίες αυτές θα μπορούσαν να χρονολογηθούν στη μεταβυζαντινή περίοδο. 
Εικονογραφικά στοιχεία όπως η μορφή του ιεράρχη με το οκτάσχημο πρόσωπο, ο τρό-
πος με τον οποίο κρατάει το ευαγγέλιο, η διακοσμητική διάθεση που παρατηρείται στα 
πολυσταύρια φελόνια και τα χρώματα, συνηγορούν για τη χρονολόγηση των μορφών στην 
παραπάνω περίοδο. Στα σφαιρικά τρίγωνα και στον τρούλλο έχουν σωθεί τοιχογραφίες 
που μπορούν να χρονολογηθούν το 17ο αιώνα. Οι παραστάσεις αυτές έχουν επιζωγρα-
φισθεί στα τέλη του 19ου ή στις αρχές του 20ού αιώνα, δηλαδή την εποχή της ανοικο-
δόμησης των νεότερων προσθηκών. Στον τρούλλο τοποθετείται ο Παντοκράτορας, που 
περιβάλλεται από την παράσταση της Αγγελικής Λειτουργίας. Στο τύμπανο διακρίνονται 
οι Προφήτες και στα σφαιρικά τρίγωνα τοποθετούνται, ως συνήθως, οι τέσσερις ευαγγελι-
στές. Στο εσωράχιο της ανατολικής καμάρας τοποθετείται η Ανάληψη του Χριστού. Το 
Άγιο Μανδήλιο εικονίζεται στην ανατολική καμάρα και το Άγιο Κεράμιο στη δυτική.

Το τέμπλο του καθολικού είναι ξύλινο και σύγχρονο. Οι δεσποτικές εικόνες του φυ-
λάσσονται σήμερα στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περι-
θωρίου, που στεγάζεται στην ανατολική πτέρυγα της Ιεράς Μονής της Παναγίας Αρχαγγε-
λιωτίσσης. Από τις υφιστάμενες φορητές εικόνες ενδιαφέρον παρουσιάζουν μια ξυλόγλυπτη 
με θέμα τη Σύναξη των Αρχαγγέλων, του Προφήτη Ηλία και του αρχαγγέλου Μιχαήλ, που 
βρίσκονται στα προσκυνητάρια, έργα φιλοτεχνημένα στα τέλη του 19ου αιώνα.

Η ακριβής χρονολόγηση του μνημείου είναι αμφισβητούμενη, αφού οι αρχαιολογικές 
μαρτυρίες είναι λίγες και φιλολογικές πηγές δεν υπάρχουν. Παλαιότερα, είχε χρονολογηθεί 
τον 11ο – 12ο αιώνα, άποψη που δεν μπορεί να γίνει σήμερα αποδεκτή, αφού δεν στηρίζεται 
σε αρχιτεκτονικά ή αρχαιολογικά δεδομένα. Τελευταία, προτάθηκε ο 16ος ή ο 17ος αιώνα, 
με το σκεπτικό ότι και οι παλαιότερες τοιχογραφίες τοποθετούνται στην εποχή αυτή. Όμως, 
η συγκεκριμένη αυτή χρονολόγηση δεν λαμβάνει υπόψη της την αρχιτεκτονική ιστορία του 
μνημείου, αλλά κα;ι το γεγονός ότι οι τοιχογραφίες έπονται της ανοικοδόμησης του κτηρίου 
και ότι οι σημερινές είναι δυνατόν να είναι φιλοτεχνημένες σε κάποια από τις μεταγενέστερες 
φάσεις του μνημείου. Η πιο τεκμηριωμένη και πειστική χρονολόγηση προτείνεται από τον 
καθηγητή Νίκο Κ. Μουτσόπουλο που τοποθετεί την ανοικοδόμηση του καθολικού, με ορι-
σμένες βέβαια επιφυλάξεις, στα μέσα ή στα τέλη του 9ου αιώνα. 

Αναδημοσίευση από το περιοδικό της Ι. Μητροπόλεως Ξάνθης «ΔΙΑΚΟΝΙΑ», τεύχη 53, 54.
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Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος

ορυφαία προσωπικότητα της Ελλάδος του 20ού 
αιώνα. Διετέλεσε πρώτος πρόεδρος της Β΄ Ελληνι-
κής Δημοκρατίας, 1975 – 1980. Στη δράση και το 

έργο του ενυπάρχουν ο νομομαθής πανεπιστημιακός δάσκα-
λος, ο μεγάλος στοχαστής και ο πολιτικός.

Ο λόγος του πάντα διδακτικός και μεστός βαθυστόχα-
στων νοημάτων. Με αφορμή την εθνική επέτειο, αξίζει να 
αναφερθούν όσα τόνισε στις 25 Μαρτίου 1976.

25 Μαρτίου

Του † Κωνσταντίνου Τσάτσου

πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

στερα από 400 σχεδόν χρόνια βρήκε πάλι η Ελλάς τη θέση της στην παγκό-
σμια Ιστορία με μια μεγάλη πολεμική και πολιτική πράξη, την Επανάσταση 
του 1821. Η πράξη αυτή δικαίωσε τη νέα αυτοδύναμη πολιτική ύπαρξη και 
καθόρισε και καθορίζει κατά πολύ ακόμα και σήμερα την πορεία της.

Την άνοιξη του 1821 η διεργασία στους κόλπους του Έθνους για έναν γενικό ξεση-
κωμό είχε πλησιάσει την ώρα της ωρίμανσης. Η Φιλική Εταιρία, δρώντας σύντομα και 
κρυφά, έδωσε το σύνθημα, με τα μηνύματα της αόρατης Ανωτάτης Αρχής.

Αν ήταν πρόωρος ή αν έγινε στην ώρα του ο ξεσηκωμός δεν θα το κρίνωμε σήμε-
ρα. Σήμερα, με την απόσταση ενάμισυ αιώνος και με δικαιοσύνη κρίνοντας το πλήθος 
των έργων και των ανθρώπων, που ενσαρκώσανε αυτό τον ξεσηκωμό, μπορούμε να απο-
καλυφθούμε με σέβας βαθύ μπρος στις μεγάλες ώρες του επτάχρονου αγώνα.

Ούτε τα εγκλήματα της διχόνοιας ούτε οι αθλιότητες των συμφερόντων (που ποτέ δε 
λείπουν σε κανένα συλλογικό ανθρώπινο έργο) δεν φτάνουν να καλύψουν τη λάμψη των ηρω-
ικών κατορθωμάτων, της στρατηγικής μεγαλοφυίας, της πολιτικής αρετής, που επιδείξανε 
τότε και ο ανώνυμος λαός, αλλά και οι επώνυμοι – τόσο αυτοί που από τις γενιές ήταν άρχο-
ντες όσο και αυτοί που πρώτα μές’ στη φωτιά του αγώνα κέρδισαν την αρχοντιά τους. Γιατί 
στο 21 δεν αναδραγάθησε μια τάξη, μια κατηγορία, αλλά άνθρωποι όλων των τάξεων και κα-
τηγοριών, κινημένοι όλοι από το κοινό ιδανικό της ελευθερίας και της εθνικής ανάστασης.

Αν θέλωμε να εμβαθύνωμε στο νόημα του 21, δεν πρέπει να λησμονούμε πως όλα 
τα ιστορικά γεγονότα, καθώς ανήκουν στο χώρο του πνεύματος και γενικά της ελευθε-
ρίας του ανθρώπου, δεν συλλαμβάνονται με γενικούς άκαμπτους νόμους, όπως εκείνοι 
που ισχύουν για τα φυσικά φαινόμενα, αλλά με μιαν εξατομικευμένη ανάλυσή τους. Οι 
γεγνικότητες, που παρουσιάζονται στην ιστορία των κοινωνιών, δεν είναι ποτέ απόλυ-
τες. Είναι απλές «κανονικότητες», διασταυρούμενες και συχνά αλληλοαναιρούμενες, που 
επιδέχονται πολλές παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις και που δεν μπορούν ποτέ να καταλύ-
σουν την πηγαία δύναμη του προσώπου, τα ηθικά και πνευματικά στοιχεία.

Κ

Ύ
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Ειδικώτερα δεν μπορεί να αναχθή σε άκαμπτο γεγικό κανόνα η αρχή, ότι κύρια 
και αποφασιστική κινούσα δύναμη της Ιστορίας είναι τα ταξικά υλικά συμφέροντα.

Έτσι ο πόθος της εθνικής απελυθέρωσης, η θέληση να υπάρξουν οι Έλληνες και 
πάλι ως έθνος κυρίαρχο, η δίψα για ελληνική παιδεία και η θρησκευτική πίστη, που υπο-
δαύλιζαν από αιώνες αυτή τη ροπή, όλα αυτά οι πιστοί αυτής της θεωρίας τα βλέπουν 
ως απλά επιφαινόμενα, το πολύ δευτερεύοντες παράγοντες, που συγκαλύπτουν το κύριο 
και ουσιώδες, τον ταξικό αγώνα.

Εφαρμόζοντας τέτοιες μονόπλευρες θεωρήσεις και δένοντας έτσι σε κλίνη του 
Προκρούστη την ιστορία του 21, μερικοί ισχυρίζονται ότι την «απομυθοποιούν», ότι 
την απαλλάσσουν από την ωραιοποίηση και ανακαλύπτουν την πικρή της αλήθεια.

Θέλω να πιστεύω ότι το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Δεν απομυθοποιείται η Ελληνική 
Επανάσταση από την εφαρμογή της υλιστικής ερμηνείας της Ιστορίας. Αντιθέτως απομυθο-
ποιείται το δόγμα της υλιστικής ερμηνείας της Ιστορίας από την Ελληνική Επανάσταση.

Υποτιμώντας ή σπιλώνοντας μεγάλα ονόματα ή εξαιρετικά γεγονότα δεν απομυθο-
ποιούμε το 21˙ το παραμορφώνομε.

Το 21 είναι ένας στίβος από πλήθος αυτόνομους και ποικίλους σε νοοτροπία και προ-
έλευση ανθρώπους, επώνυμους και ανώνυμους, που όμως, κατά κύριο λόγο, δεν κινήθηκαν 
από ταξικά ή και οικονομικά ελατήρια, από αυτά που σχεδόν αποκλειστικά βρίσκουν θέση 
στα δεσμά ωρισμένων δογμάτων, αλλά από πνευματική έξαρση, από το ακατάλυτο κίνη-
τρο της ηθικής και κοινωνικής ελευθερίας, από τη δύναμη εκείνη ακριβώς, που κάνει τον 
άνθρωπο να ξεπερνά τα όρια της φύσεως και να μπαίνει στο χώρο της Ιστορίας. 

Γι’ αυτό, πέρα από τις πιο σύγχρονες έγκυρες επιστημονικές θέσεις, μπρος τις 
οποίες δεν αντέχει ο υλικός δογματισμός στην Ιστορία, η Ελληνική Επανάσταση (ως 
μοναδική κατά τη μορφή της ιστορική πραγματικότητα) πιστεύω πως αποτελεί παρά-
δειγμα συντριπτικό, όπου απάνω από τα οιαδήποτε ταξικά και οικονομικά φαινόμενα 
διαλάμπει, ως πρώτη πηγή και κύρια του ιστορικού γίγνεσθαι, η ψυχή και το πνεύμα 
ενός υψηλόφρονος λαού.

Γι’ αυτό, θολώνουν την αλήθεια και βλάπτουν την Πατρίδα εκείνοι που, αποσιω-
πώντας είτε ανομήματα είτε κατορθώματα και συνθλίβοντας πρόσωπα και πράξεις κάτω 
από την καλύπτρα μιας μονόπλευρης έρευνας, επιχειρούν να δώσουν στα γεγονότα του 
παρελθόντος ερμηνείες, που προσαρμόζονται σε αμφισβητήσιμες πολιτικές επιδιώξεις 
του παρόντος.

Κάθε άνθρωπος, κάθε λαός γίνεται άξιος της ιστορικής του αποστολής όσο βα-
θαίνει η συνείδηση που έχει της ιστορίας του. Το μεγαλείο του πολιτισμού ενός έθνους 
είναι πάντα ανάλογο με την καθαρότητα και το βάθος τα μνήμης του. Και, αν αυτό είναι 
αλήθεια για όλους τα λαούς, είναι ασφαλώς αλήθεια επιτακτικώτερη για τους λαούς τους 
πολύχρονους σαν εμάς.

Εμείς ως Έλληνες, ως σημερινοί πρόσκαιροι, αλλά ζωντανοί φορείς της Ελλάδος 
των τριών χιλιάδων ετών, έχομε υπέρτατο χρέος να διαφυλάξωμε την αλήθεια της ιστο-
ρίας μας, που χαράζει αλάνθαστα την φυσιογνωμία και την ιδιοτυπία, στηριγμένοι πάντα 
σε συγκεκριμένα περιστατικά και πρόσωπα και προσδιορίζοντας με αντικειμενικότητα 
αυστηρή τη σημασία της. Αυτό ισχύει για τις ιστορικές περιόδους, τις παλαιότερες από 
το 21, αλλά και τις μεταγενέστερες. Ισχύει πρώτ’ απ’ όλα για το Εικοσιένα.

Οι ευάριθμοι λαοί που ευτύχησαν να βαδίσουν επί αιώνες πολλούς κάτω από το αδέκα-
στο βλέμμα τα πραγματικής Ιστορίας, από αυτήν προ παντός και όχι από θεωρητικά εποι-
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κοδομήματα αντλούν τη γνώση για τις αρετές και 
κακίες των, καθώς και αρχές που προσδιορίζουν 
την αποστολή μέσα στο χρόνο. Όσο πιο πιστοί 
θεματοφύλακες των συσσωρευμένων εμπειριών 
του παρελθόντος, τόσο πιο ελεύθεροι πλάστες 
του μέλλοντος.

Και στην εκπλήρωση του μεγάλου αυτού 
χρέους εμείς οι Έλληνες υστερούμε. Εκείνο 
που ξεχνούμε ευκολώτερα από όλα, τούτον 
μάλιστα τον καιρό, είναι ο αληθινός εαυτός 
μας. Χάνομε τα ίχνη του μέσα στην τύρβη των 
πραγμάτων που, αν θέλαμε να έχωμε εσωτε-
ρική αρμονία και συνοχή, δεν θα έπρεπε ούτε 
στιγμή να λείπη από τη συνείδησή μας.

Το τεράστιο αυτό πλεονέκτημα των πολύ-
χρονων λαών, που προπαντός εμείς οι Έλληνες 
διαθέτομε, δεν το αξιοποιούμε ούτε για να καλλι-
εργήσωμε τα χαρίσματά μας ούτε για να πολεμή-
σωμε τις αδυναμίες μας.

Γι’ αυτό, όσοι φέρουν την ευθύνη για την 
πορεία του Έθνους, ευλόγως βαθύτερα ανησυ-
χούν, όταν οι θησαυροί των περασμένων λησμο-
νιούνται και ακόμα περισσότερο, όταν βεβηλώ-
νονται και παραποιούνται.

Διότι η γνώση, η γνήσια, της ιστορίας μας, αυτό προ παντός θα μας προσφέρη τα πιο 
πολλά από τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να χαράξωμε, μέσα στο ζόφο που σήμερα τα 
περιβάλλει, την ορθή πορεία εις τα άδυτα του μέλλοντος.

Γι’ αυτό, πρέπει να θεωρή ο καθένας το 21 ως ένα από τα πολυτιμώτερα στοιχεία 
του εαυτού του. Γι’ αυτό, πρέπει να το γιορτάζωμε και να το τιμούμε, όχι μόνο με εξω-
τερικές εκδηλώσεις, αλλά και με μιαν αδιάκοπη ενδόμυχη συλλογή. Γι’ αυτό, δικαίως 
το τάξαμε ως την Εθνική Εορτή μας. Για να μας βοηθάει να μένωμε πάντα, αυτό που 
αποτελεί τον πρώτο λόγο τα ύπαρξής μας˙ Έλληνες.

Η 190ή επέτειος του Μεγάλου Ξεσηκωμού
και η σημασία της εθνικής γιορτής

25 Μαρτίου 1821
την ελληνική ιστορία – όπως και στην ιστορία κάθε λαού – υπάρχουν κάποιες 
χρονολογίες που αποτελούν σταθμούς του ιστορικού παρελθόντος και προσ-
διορισμού του μέλλοντος.

Προτομή του εθνεγέρτη
Πόντιου στην καταγωγή

Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Νέα Τρα-
πεζούντα Πιερίας

Σ
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Μια από αυτές τις χρονολογίες είναι το έτος 1821, του οποίου η 25η Μαρτίου 
αποτελεί γενέθλια ημέρα του νέου ελληνικού κράτους. Είναι τότε που το ελληνικό έθνος, 
πιεζόμενο από τις πολύ αντίξοες συνθήκες της τουρκικής σκλαβιάς, ωρίμασε και αποφά-
σισε να σπάσει τα δεσμά του.

Στηριγμένο στις ψυχικές του δυνάμεις, τις οποίες ενισχύει πάντα η πίστη στη δι-
καιοσύνη του Θεού και την αγάπη του στην Ελευθερία, ύψωσε το λάβαρο της ψυχής 
του. Με όλες του τις δυνάμεις κοντοστάθηκε στο σταυροδρόμι της ιστορίας και φώναξε 
με όλη του τη δύναμη «Ελευθερία ή θάνατος». Η φωνή του επαναστατημένου έθνους 
ακούστηκε ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στις 24 
Φεβρουαρίου 1821 στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας. Από εκεί έφτασε στο εκκλησάκι της 
Αγίας Λαύρας και διένυσε την Πελοπόννησο, πέρασε στη Ρούμελη. Γύρισε όλους τους 
δρόμους και τα λαγκάδια τα Μακεδονίας, έφτασε στην πόλη των Βυζαντινών αυτοκρα-
τόρων, στην Κωνσταντινούπολη. Αφού ξύπνησε το μαρμαρωμένο βασιλιά, έφτασε μέχρι 
τον Πόντο, την Τραπεζούντα των Κομνηνών. Άστραψαν οι ψυχές και έβγαλαν φλόγα 
εκδίκησης τετρακοσίων χρόνων. Άστραψαν τα σπαθιά και τα γιαταγάνια. Η τουρκική 
αυθαιρεσία έδωσε τόπο να θρονιαστεί στην πόλη της Αθηνάς και του Ποσειδώνα ο ανα-
γεννημένος Φοίνικας. Χρειάστηκαν, όμως, αγώνες και θυσίες εννέα χρόνων. Άφθονο το 
αίμα χύθηκε στους κάμπους και τις πλαγιές των βουνών για ν’ ανθίσει τώρα η καινούργια 
ζωή, γεμάτη όνειρα και ελπίδες. 

Το νέο κράτος, με πρωτεύουσα την Αθήνα, επρόκειτο να γίνει το εθνικό κέντρο 
που θα αναθρέψει τη Μεγάλη Ιδέα και την Ελπίδα του αλύτρωτου Ελληνισμού. Νέοι 
αγώνες και νέες θυσίες για να μεγαλώσει η Ελλάδα μας στο χάρτη και στην ψυχή μας.

Από την ημέρα εκείνη του Μεγάλου Ξεσηκωμού πέρασαν 190 χρόνια μέχρι σήμε-
ρα. Πολλά έχουν αλλάξει και άλλα θα αλλάξουν στο μέλλον. Ένα θα είναι αμετάβλητο· 
η αθάνατη ελληνική ψυχή της Ρωμιοσύνης. Ο Παρθενώνας και η Αγία Σοφία της Πό-
λης, δεν θα πάψουν να συγκινούν τους Έλληνες και να τους εμπνέουν. Όσες δυσκολίες 
και δυσάρεστες καταστάσεις και αν προκύψουν, η αδάμαστη θέληση και η δύναμη της 
ψυχής θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος στον αγώνα της ζωής.

Ύστερα από 190 χρόνια, η Ελλάδα, η πατρίδα των Ελλήνων, όλου του κόσμου, 
περνάει μια δύσκολη περίοδο της ιστορικής της πορείας. Στη δύσκολη οικονομική 
κρίση που οδηγήθηκε από την αρνητική εικόνα του διεθνούς ανταγωνισμού και τα λάθη 
των κυβερνώντων, αυτός ο ευλογημένος τόπος θα βρει γρήγορα το δρόμο της διεξόδου. 
Θα αντλήσει δυνάμεις από τα εσώψυχα της πονεμένης Ρωμιοσύνης και θα νικήσει, και 
πρέπει να νικήσει. Έχει σπουδαίο ρόλο να διαδραματίσει πάλι στην παγκόσμια ιστορία. 
Να επαναπροσδιορίσει το δρόμο και την πορεία των λαών, στηριγμένη στην πλούσια 
πολιτιστική της κληρονομιά, αλλά και τα διδάγματα που προσφέρει η επέτειος της 25ης 
Μαρτίου.

Τα λόγια του εθνικού ποιητή Κωστή Παλαμά θα φωτίζουν τις καρδιές, όπως ακού-
στηκαν την 28η Οκτωβρίου 1940 με την κήρυξη του ελεληνοϊταλικού πολέμου.

«Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα.
Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του Εικοσιένα».
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ΑΓΝΩΣΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Του Γ(ρηγορίου) Τηλικίδη

τ. Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου των Ελλήνων Αντικαυκάσου
και Επιθεωρητού των Σχολείων της Ελληνικής Κοινότητος Καυκάσου

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου)
3η συνέχεια, αναδημοσίευση από τα «Ποντιακά Φύλλα», τ. 2ος, σελ. 136.

εταξύ των ποντιακής προελεύσεως ελλήνων είναι γνωσταί αρκεταί παραλλαγαί 
του μύθου του Ομηρικού Κύκλωπος*. Κατά κανόνα αι παραλλαγαί αναφέρο-
νται εις λεπτομερείας και αποτελούν τροποποιήσεις, τας οποίας επιφέρουν οι 

μεταγενεστέρως διηγούμενοι τα έργα της λαϊκής δημιουργίας και της προφορικής πα-
ραδόσεως. Τα κεντρικά της σημεία του υπό ανάλυσιν μύθου (δηλ. τα δύο πρόσωπα της 
υποθέσεως και το κύριον θέμα) παραμένουν εις όλας τας παραλλαγάς αμετάβλητα και 
συμπίπτουν κατά τούτο προς τ’ ανάλογα σημεία των μνημείων του γραπτού λόγου.

Η σύμπτωσις αυτή αφ’ ενός, η γλωσσική ιδιορρυθμία και τεχνοτροπία, αφ’ ετέρου, 
παρέχουσαι ικανά στοιχεία λαογραφικής μελέτης, επιτρέπουν την διατύπωσιν παρατη-
ρήσεων, κρίσεων καια συμπερασμάτων γενικωτέρων από των απόψεων, άς υπηνίχθημεν 
εις προηγούμενον άρθρον μας.

Με βάσιν τας απόψεις αυτάς και την συνήθη κατάταξιν των παρατηρήσεων επί των 
προϊόντων της γραπτής ή της προφορικής παραδόσεως, σχηματίζομεν το ακόλουθον 
διάγραμμα της αναλύσεως του μύθου.

1ον. Δείγματα και μαρτυρίαι περί της προφοράς των αρχαίων ελλήνων (ιώνων): 
«έγκεν έναν ξυμυτόν σίδερον», «η κοιλία τ’ ασό πολλά το φαγίν επρέστεν (σίδερον – κοι-
νώς σίδηρος, πρέσιμον – κοινώς πρήσιμον). Άλλαι λέξεις της κατηγορίας αυτής: κεπίν 
(κήπος), εργάτες, χωρέτες, χρέσκουμαι, κνέσκουμαι, χτέσκουμαι, έγκεν, έτον, άκλερος 

Η πόλη του Καρς, στον Καύκασο, στις αρχές του 20ού αιώνα.
Διακρίνεται ο ποταμός Καρς Τσάι.

Μ
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κλπ … το ε της ιωνικής αντί του η της αττικής.
2ον. Τύποι της γραμματικής της αρχαίας, διατηρηθέντες και χρη-

σιμοποιούμενοι εις την ποντιακήν διάλεκτο, «την νύχταν», «σην θά-
λασσαν έπιασαν-ατο τα φουρτούνας», «αν ελέπετε την κοτύλαν-εσουν», 
«ετσούπωσεν την πόρταν» κλπ. Διετηρήθη η αιτιατική των πρωτοκλίτων 
εις της (κοινή δημ. ες–νύχτες, πόρτες κλπ.). «Άναλον εκούρτεσεν-ατο 
ολόεν». Κατά τούτο· ασάεφτος, άνιφτος, άσπαρτος, αφύτευτος κλπ. Εις 
την κοινήν το θηλ. των επιθέτων αυτών λήγει εις η, είναι δηλ. τρικατά-
ληκτα, ενώ εις την ποντιακήν, της και εις την αρχαίαν, δικατάληκτα. 
«Και έφαγαμε ασ’ εσόν το φαγίν ολίγον». «Γιατί έφαγατε ασ’ εμόν το φαγίν». Είναι αι 
κτητικαί αντωνυμίαι της αρχαίας, διατηρηθείσαι εις την ποντιακήν. «Ας απλούμαι κι 
απονεγκάσκουμαι έναξα κ’ επεκεί σκούμαι τρώγω κι ατόν». Διετηρήθη ο σχηματισμός 
των εις οομαι ρημάτων – απλούμαι, σκούμαι κλπ. «Ατός ελάγγεψεν κ’ εσκώθεν», «Ο 
Τεπεκόης ε-τέρεσεν, αέτς ’κι θα γίνεται, εξέβεν». «Ντο έπαθες», «επήγαν εδέβαν». Εις 
τους μελετητάς της ποντιακής διαλέκτου προξενεί εντύπωσιν, ότι η συλλαβική αύξησις 
ουδέποτε παραλείπεται. «Απονεγκάσκουμαι»· η πρόθεσις «από» διετήρησε την στερητι-
κήν της σημασίαν: αποσσκεπάζω κλπ. «Έναν τρανόν … σκαφίδ… γομάτον γάλαν». Τα 
εις μα ουδέτ. Μετασχηματισθέντα κατά τα διάφορα στάδια της εξελίξεως της γλώσσης, 
διετήρησαν το τελικόν ν: γάλαν, θαύμαν, πείσμαν κλπ.

3ον. Πάρα πολλαί λέξεις, ως προαναφέραμεν, διέσωσαν μόνον εις την ποντιακήν 
διάλεκτον την αρχαιοτάτην σημασίαν των. Εις τον μύθον της έχομεν δύο λέξεις του 
είδους αυτού· «άναλον», κοτύλαν». Και τας δύο αυτάς λέξεις αναφέρουν συγγραφείς ως ο 
Αριστοτέλης, οι Ευαγγελισταί, ο Ησύχιος, εξηγούντες την εντός των σχετικών κειμένων 
σημασίαν των. Άλλοι αρχαίοι συγγραφείς παραθέτουν και χρησιμοποιούν λέξεις, τας 
οποίας ο πόντιος ή καυκάσιος μεταχειρίζεται σήμερον εις τας καθημερινάς συνομιλίας 
και συνεννοήσεις του. Ιδού μερικαί: ριγώ, λαλία, κονίδα, χρα (το χρώμα του προσώπου, 
π.χ. «εκσίεν η χρας»), κάμνω, λάμνω, ποίσον (προστακτ. του ποιώ), άκλερος, εσέβα, 
εξέβα, ιδέα, πολιτεία κλπ.

Τέλος, όσον αφορά τον χρόνον και τον τρόπον της αρχικής διαδόσεως του μύθου 
αυτού, ως και άλλων τινών, μεταξύ των ποντίων, θεωρούμεν ως ορθήν την γνώμην, ήτις 
παραδέχεται την εκ πρώτης, αμέσου πηγής δια της προφορικής παραδόσεως, μεταβί-
βασιν των προϊόντων της λαϊκής δημιουργίας, προς την οποίαν στενώς συνδέεται και εκ 
της οποίας, κατά την γνωστήν επιστημονικήν θεωρίαν, εσχηματίσθη το μέγα ομηρικόν 
έπος. Κατά την αντίληψιν αυτήν, της οποίας η λεπτομερής έρευνα δεν είναι του παρό-
ντος, οι αρχαίοι πρόγονοι των ποντίων, άποικοι κυρίως εξ Ιωνίας, μετέφερον εις τον 
Πόντον τα ήθη και έθιμα, ως και τα προϊόντα αυτά του προφορικού λόγου, τα οποία και 
μετεβίβαζον από γενεάς εις γενεάν**.

Τα ήθη και έθιμα, ως εκδηλώσεις πηγαίων συναισθημάτων της λαϊκής ψυχής, προ-
καλούμεναι από έκτακτα γεγονότα της ζωής και αναφερόμεναι εις εξαιρετικάς περιστά-
σεις του ιδιωτικού βίου (γάμον, θάνατον κλπ.) εξαφανίζονται τελευταία από την μνήμην 
του έθνους. Δι’ αυτόν δε τον λόγον αποτελούν ανεκτίμητον θησαυρόν λαογραφικής 
μελέτης και σταθερόν έδαφος εθνολογικών ερευνών.. Ούτε η θρησκεία, ούτε και αυτή 
η γλώσσα (που κατά τον Κοραήν «είναι αυτό το έθνος») έχουν τόσον βαθείας τας ρίζας 
των εις την λαϊκήν ψυχήν, όσον τα ήθη και έθιμα. Παρετηρήθη δε ορθώς, ότι κατά τας 
ιστορικάς περιπετείας και μεταμορφώσεις των λαών τα ήθη και έθιμα παραμένουν εις 

Του Γρηγόρη 
Τηλικίδη
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την επιφάνειαν της ζωής ως τα τελευταία ίχνη της αυθυπαρξίας του έθνους. Συχνά, μά-
λιστα, συνήθειαι της παλαιάς ζωής, μεταφερόμεναι εις την νέαν, διατηρούν όχι μόνον τα 
εξωτερικά των γνωρίσματα, αλλά και την εσωτερικήν των σκοπιμότητα, διαπιστουμένης 
ταύτης εκ της ασυμφωνίας των της το πνεύμα της της..

Εκ των νέων ηθών και εθίμων της κατηγορίας αυτής, οι Καυκάσιοι διετήρησαν 
τους κυκλικούς χορούς, αρκετούς εκ των περί τον γάμον συνηθειών της αρχαιότητος, τα 
περί των νεκρών πιστευόμενα, ως και άλλα τινά, η περιγραφή και η ανάλυσις των οποίων 
δύναται ν’ αποτελέση αντικείμενον αυτοτελούς μελέτης.

*Αι παραλλαγαί αυταί εξ απόψεως λαογραφικής εξεταζόμεναι παρουσιάζουν σοβαρόν ενδια-
φέρον και θα ήτο ευχής έργον αν οι αναγνώσται και φίλοι των «Π. Φ.» τας κατέγραφον και τας διεβί-
βαζον εις την διεύθυνσιν του περιοδικού. Ημείς προσωπικώς γνωρίζομεν τρεις παραλλαγάς· δύο εις 
την ποντιακήν διάλεκτον και μιαν εις την τουρκικήν γλώσσαν. Την τελευταίαν ταύτην ηκούσαμεν εις 
το Μπεσστασέν της Τσάλκας, όπου κατά το θέρος του έτους 1920 η Κυβέρνησις της Γεωργίας ωρ-
γάνωσε παιδαγωγικά μαθήματα της μετεκπαίδευσιν των ρωσσομαθών ελλήνων δημοδιδασκάλων.

**Την γνώμην αυτήν ανεπτύξαμεν και υπεστηρίξαμεν εις άρθρον της γραφέν εις την ρωσ-
σικήν και δημοσιευθέν εις την ρωσσόφωνον ελληνικήν εφημερίδα της Τυφλίδος «Φωνή των Ελ-
λήνων Αντικαυκάσου», όργανον του Εθν. Συμβουλίου. Ο τίτλος του άρθρου είναι: «Πώς δια της 
κοινωνικής και ιστορικής εξελίξεως αχρηστεύονται άτομα και λαοί».

Αργυρόπολις του Πόντου

Ο τηλαυγής φάρος στο βαθύ σκοτάδι
της οθωμανικής αυτοκρατορίας

3ο μέρος
συστηματική εκμετάλλευση των μεταλλείων διαμόρφωσε μια νέα κοινωνική 
ομάδα που διαρθρωνόταν ως εξής:

Στην κορυφή βρισκόταν ο μαντέν εμίνης (επόπτης μεταλλείων), πάντοτε 
Τούρκος, για ευνόητους λόγους, και κρατικός υπάλληλος, ο μαντεντζή μπαση ή ουστά-
μπαση (= γενικός αρχιμεταλλουργός), οι μαντεντζή μπασήδες (αρχιμεταλλουργοί), οι 
μαντεντζήδς (απλοί εργάτες), οι τσαγουλτζήδες (οι θρυμματιστές των μεταλλευμάτων), 
οι γαλτζήδες οι πλύντες των μεταλλευμάτων), οι φούρναροι, οι μπαλτατζήδες (οι αξινο-
φόροι) με αρχηγό τον μπαλτατζή πασή, που απολάμβανε τιμές από τον 
σουλτάνο, όπως και ο αρχιμεταλλουργός.

Με το πέρασμα του χρόνου, η κοινωνική ομάδα των μεταλλουργών 
απέκτησε όχι μόνον φωνή, αλλά και η οικονομική ευρωστία, την οποία 
διέθεσε στην ανάπτυξη των Γραμμάτων και της Παιδείας, αλλά και στην 
οικονομική στήριξη της Εκκλησίας, φτάνοντας, μάλιστα, και μέχρι την 
ενίσχυση του ίδιου του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, της Αντι-
όχειας και του Παναγίου Τάφου. Στις εκκλησίες της Μητρόπολης Χαλδί-
ας πολλά ήταν τα αργυρά αφιερώματα των μεταλλουργών. Αξιοπρόσεκτη 
είναι και η χειρονομία των αρχιμεταλλουργών να ενισχύσουν με 12.000 

Γράφει ο Γ.Κ.
Χατζόπουλος

Φιλόλογος
συγγραφέας

H

Επανέκδοση από τον Εκδ. Οίκο των Αδελφών Κυριακίδη
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γρόσια, μέσω του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τη Φιλική Εταιρεία, ύστερα από μύησή 
τους από τον Μητροπολίτη Σίλβεστρο. Ενίσχυσαν, ακόμη, μέσω του Πατριάρχη Γρηγο-
ρίου Ε΄ την ελληνική επανάσταση του 1821. (Γ. Θ. Κανδηλάπτη «Οι Αρχιμεταλλουργοί 
του Πόντου και το εθνικόν έργον αυτών», εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σ. 71).

Το ενθαρρυντικό για τον Ελληνισμό κλίμα, αφού οι κάτοικοι της Χαλδίας ζού-
σαν ζωή ασυγκρίτως καλύτερη από τους άλλους Έλληνες του Πόντου, το πρόσεξαν 
ιδιαίτερα οι αρχιερείς της Χαλδίας και ενίσχυσαν τους εαυτούς τους με το δικαίωμα 
του πνευματικού ηγέτη των μεταλλουργών της Χαλδίας, επέκτειναν δε το δικαίωμά 
τους αυτό και σε άλλες μεταλλοφόρες περιοχές, παρά την αντίθετη γνώμη της Μεγάλης 
Εκκλησίας. Έφτασε, μάλιστα, στο σημείο ο Χαλδίας Ιγνάτιος, το 1731, να προσαρτή-
σει στη Μητρόπολή του ολόκληρη την περιφέρεια της Εξαρχίας Κερασούντας, ενώ ο 
Σωφρόνιος, με την ανεπιφύλακτη υποστήριξη του Πατριαρχείου, αφήρεσε την εποπτεία 
των μεταλλείων Αργάνων από τον επίσκοπο αμίδης του νομού Ντιαρκεβίρ.

Τη μακρά περίοδο της ακμής και της ευμάρειας διαδέχθηκαν η ύφεση και ο μαρασμός, 
στον οποίο συνέβαλαν η ανεξέλεγκτη και ταυτόχρονα υπερβολική αύξηση του μεταλλουργικού 
πληθυσμού της Χαλδίας. Αρνητικές επιπτώσεις είχε και η ελαττούμενη σταδιακά αποδοτικό-
τητα ορισμένων μεταλλείων, των οποίων οι μεταλλοφόρες φλέβες άρχισαν να εξαντλούνται.

Το μεγάλο χτύπημα, όμως, ήρθε από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι, με τους απε-
σταλμένους αντιπροσώπους τους, επενέβησαν στην εκμετάλλευση των μεταλλείων. Άγ-
γλοι, Γάλλοι και Γερμανοί διείσδυσαν στο τουρκικό έδαφος. Αποτέλεσμα αυτής της 
διείσδυσης ήταν πολλοί από τους Έλληνες εξειδικευμένους εργάτες των μεταλλευτικών 
στοών να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να αναζητήσουν καινούργια τύχη στον Καύ-
κασο (στις περιοχές Αρμενίας και Γεωργίας), στη Μεσοποταμία και στη Συρία. 

Το οριστικό ξέκομμα των Ελλήνων από τα μεταλλεία ολοκληρώθηκε με το ανή-
κουστο στην ανθρώπινη ιστορία ξερίζωμα, που συντελέστηκε με τον υστερόβουλο δά-
κτυλο των πολιτισμένων Ευρωπαϊων, αλλά και τα δικά μας λάθη.

Όταν τα μεταλλεία της Αργυρούπολης έκλεισαν, πολλοί Πόντιοι μεταλλωρύχοι σκόρπισαν 
αναζητώντας εργασία σε διάφορες γειτονικές περιοχές.

Στη φωτογραφία, Πόντιοι και Ρώσοι μεταλλωρύχοι στο Αλαβερτί.
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Καιρός, όμως, να περάσουμε και στην προσφερόμενη παιδεία στην Αργυρούπολη, 
και ευρύτερα στην περιοχή της Χαλδίας.

Για έναν αιώνα, μετά την άλωση της Βασιλίδας των πόλεων, της Κωνσταντινούπο-
λης, η προσφορά της παιδείας περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό. Η στυγνή συμπεριφο-
ρά των Τούρκων φίμωσε το δικαίωμα των ραγιάδων στη μόρφωση. Σανίδα σωτηρίας 
πρόσφεραν τα μοναστήρια και το ράσο. Το κρυφό σχολειό, όσο κι αν θέλουν κάποιοι 
νεόκοποι κουλτουριάρηδες να το αμφισβητούν, λειτούργησε ως η αισιόδοξη ηλιαχτίδα 
στη βαρυχειμωνιά.

Έναν αιώνα αργότερα, η Κεφαλή της Ορθοδοξίας παρεμβαίνει δυναμικά.
Φτάνουμε στο 1732 και στον αρχιεπισκοπικό θώκο της Χαλδίας ανεβαίνει ο Ιγνά-

τιος, άνδρας ευρύτερης μόρφωσης και με βαθιά ριζωμένο τον Ελληνισμό στην ψυχή 
του, ο οποίος και κινείται προς την κατεύθυνση ίδρυσης σχολής κατά τρόπο συγκρατη-
μένο! Όμως, ο σπόρος ρίχτηκε. Ιδρύεται στην Αρχυρούπολη σχολή, που παίρνει την 
ονομασία «Η εν Κανείω Ελληνική Σχολή», στην οποία διδάσκονται ελληνικά μαθήμα-
τα, μουσική και θεολογικά γράμματα.

Παράλληλα με τον πιο πάνω τίτλο υπάρχει και ο τίτλος «Η εν Γκιουμουσχανέ 
Ελληνική Σχολή της Χαλδίας». Οι τίτλοι αυτοί εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι το 
1840, οπότε ο διαπρεπής διευθυντής της και πατριαρχικός αρχιμανδρίτης Σεραφείμ 
Χατζή Ακεψιμά, από τα Φυτίανα, τη μετονομάζει σε «Φροντιστήριον Αργυροπόλεως» 
και γίνεται πια κιβωτός και κυψέλη παιδείας, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό μαθητών, 
όχι μόνον από την Αργυρούπολη, αλλά και από όλη την επαρχία.

Φωτισμένες μορφές των ελληνικών γραμμάτων μεταλαμπαδεύουν τη φλόγα της 
μάθησης στις ψυχές των νέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους: Καλλίνικο Χουτουριώ-
τη, Νεόφυτο Γουμεριώτη, Πτολεμαίο, Θωμά Παυλίδη, Γερβάσιο Ωρολογά, Γεώργιο 
Ευθυβούλη, Αγαθόνικο Γεωργιάδη, Γεώργιο Ξιφιλίνο, Νικόλαο Γεμουρίδη, Βασίλειο 
Χατζηακεψιμά, Κωνσταντίνο Κουτσουπίδη και σωρεία άλλων. 

Συνεχίζεται

Ξενώνας στα μεταλλεία της Αργυρούπολης
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ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
(1881-1949)

Μητροπολίτης Τραπεζούντος 1913-1922
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 1938-1941

4ο μέρος

συνετός Χρύσανθος με τη 
διορατικότητά του, φρόντι-
σε για την εκ νέου επανασύν-

δεση και σύσφιξη των σχέσεων μετα-
ξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων 
της Τραπεζούντας. Με το νέο βαλή 
Σουλεϊμάν Νετζμή μπέη, συνεργαζό-
ταν αρμονικά για την επούλωση των 
τραυμάτων του πολέμου και την ανα-
σύνταξη της πόλης και ολόκληρης της 
Εκκλησιαστικής Επαρχίας του. Ήταν 
τόσο μεγάλη η εκτίμηση των Τούρ-
κων προς το πρόσωπό του και η εμπι-
στοσύνη που του έδειχναν, ώστε κατά το Μάρτιο του 1918, λίγο μετά την αποχώρηση 
των Ρώσων προσήλθαν στην εξοχική κατοικία του μητροπολίτη στο Κρυονέρι για μια 
φιλική και εφ’ όλης της ύλης συζήτηση μαζί του, ο Χουσεΐν Ρεούφ πασάς, ο ήρωας του 
«Χαμιντιέ» (του εύδρομου τουρκικού πολεμικού πλοίου, του οποίου ήταν κυβερνήτης 
κατά τη ναυμαχία της Λήμνου στις 5-1-1913), υπουργός των Ναυτικών, όταν υπογρά-
φτηκε η Ανακωχή το Φθινόπωρο του 1918 και μετέπειτα πρωθυπουργός του Μουσταφά 
Κεμάλ, ο Αλή Ριζά μπέης, στέλεχος του Κομιτάτου «Ένωσις και Πρόοδος», ο νομάρ-
χης Σουλεϊμάν Νετζμή-μπέης και ο στρατιωτικός διοικητής Τραπεζούντος, ανώτεροι 
αξιωματικοί και υπάλληλοι του Υπουργείου των Εξωτερικών της Τουρκίας, που εκείνον 
τον καιρό ευρίσκοντο στην Τραπεζούντα, προκειμένου να διεξαγάγουν συνομιλίες με 
τον πρωθυπουργό της Γεωργίας για τη σύναψη ειρήνης μεταξύ των 2 μερών.

Στις 17/30 Οκτωβρίου 1918 συμφωνήθηκε η Ανακωχή μεταξύ της Τουρκίας και 
των Συμμάχων, που υπογράφτηκε πάνω στο αγγλικό πολεμικό πλοίο «Αγαμέμνων» στα 
ανοιχτά του Μούδρου, ενώ τα συμμαχικά στρατεύματα έμπαιναν στη συνέχεια στην Κων-
σταντινούπολη για να επιβάλουν την εφαρμογή και τήρηση των όρων της Ειρήνης.

Με την εξέλιξη αυτή των πραγμάτων οι Έλληνες ανέμεναν την εκπλήρωση των 
υποσχέσεων που δόθηκαν από τους Συμμάχους για την αυτονόμηση των μη τουρκογε-
νών λαών και εθνοτήτων της ηττημένης οθωμανικής αυτοκρατορίας. Εξάλλου ένα από 
τα 14 σημεία της Προκήρυξης του προέδρου των ΗΠΑ Γούντροου Γουΐλσον αναφε-
ρόταν σε αυτή την προοπτική.

Τέλη του 1918 με αρχές του 1919 καλείται ο Χρύσανθος να πάει στο Παρίσι 
ως μέλος επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μαζί με τον τοποτηρητή του 
Οικουμενικού Θρόνου μητροπολίτη Προύσης Δωρόθεο και τον Αλέξανδρο Παπά 
μέλος του Εθνικού Μεικτού Συμβουλίου, η οποία επιτροπή είχε εντολή να εργαστεί 

O

Η μορφή του Χρύσανθου Φιλιππίδη
σε γραμματόσημο
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στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης για την προάσπιση των δικαίων του αλύτρω-
του Γένους. Παρότι ο βασικός στόχος ήταν η ευόδωση των πόθων και 
των οραμάτων του υπόδουλου Ελληνισμού, εν τούτοις εναλλακτικά η 
Επιτροπή δεν ήταν προκαταβολικά αντίθετη για μια λύση ισοπολιτεί-
ας Ελλήνων-Μουσουλμάνων, όπως επίσης δεν απέκλειε και τη λύση της 
Ποντο-Αρμενικής Ομοσπονδίας.

Ο Χρύσανθος αναχώρησε για το Παρίσι έχοντας πλήρη γνώση των 
θεμάτων, και μέσω Βατούμ, Κωνσταντινούπολης, Αθηνών, Μασσαλίας 
έφτασε στο Παρίσι 16/25 Απριλίου του 1919. Εκεί συσκέφτηκε με τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο και τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος Νικόλαο 
Πολίτη, στους οποίους και παρέδωσε σχετικό Υπόμνημα για την καλύτερη ενημέρωσή 
τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να υπερασπιστούν πιο αποτελεσματικά τις Ελληνικές 
θέσεις για το Ανατολικό Ζήτημα, η επίλυση του οποίου και ήταν το κύριο αντικείμενο 
της Συνδιάσκεψης (Κ. Μπόνης, ό.π. σελ. 545).

Στο Παρίσι ο Χρύσανθος επέδειξε μια πρωτόγνωρη ακόμα και για διπλωμάτες 
κινητικότητα, πασχίζοντας για τα δικαιώματα των υπόδουλων Ρωμιών, προκειμένου δε 
να πετύχει τα καλύτερα αποτελέσματα, εκτός του Βενιζέλου, συναντήθηκε και συνομί-
λησε και με τους: 

- Jules Cambon, πρόεδρο της Επιτροπής επί των Ελληνικών θέσεων
- τον πρωθυπουργό της Αγγλίας
- τον πρωθυπουργό της Γαλλίας
- τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Γούντροου Ουΐλσον
- τον πρόεδρο της Γαλλίας Ζώρζ Κλεμανσώ, που είχε και την προεδρία της Συν-

διάσκεψης (σελ. 545 ως άνω).
Μετά το Παρίσι ο Χρύσανθος πήγε στο Λονδίνο αγωνιζόμενος για την ικανοποίη-

ση των ελληνικών αιτημάτων. Επιστρέφει στο Παρίσι, όπου μένει για ένα διάστημα και 
από εκεί φεύγει για την Αθήνα, προσπαθώντας να εξηγήσει το εφικτό του μεγάλου και 
δύσκολου στόχου του. Επόμενος σταθμός του η Θεσσαλονίκη, όπου επίσης ενημερώνει 
διάφορους πολιτικούς και εκκλησιαστικούς φορείς και πρόσωπα για τα ταξίδια του σε 
Παρίσι και Λονδίνο, για να φθάσει τελικά στην Κωνσταντινούπολη τον Σεπτέμβριο του 
1919, όπου δέχτηκε να συνεργαστεί με τους παλιούς γνώριμούς του από την Τραπεζού-
ντα μουσουλμάνους, το νομάρχη Σουλεϊμάν Νεντζμή μπέη και το βουλευτή Χαφούζ 
Νεμέτ μπέη για την Αυτονομία του Πόντου στη βάση ισοπολιτείας μεταξύ χριστιανών 
και μουσουλμάνων, υπό εντολήν (mandat) της ΚΤΕ (Κοινωνία των Εθνών), ή ακόμη 
και για αυτονομία με τους ίδιους όρους με τη Μικρή Τουρκία, δηλαδή όσο τμήμα θα 
της έμενε μετά τη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης (Η Εκκλησία Τραπεζούντος, σελ. 773).

Τέλος πάντων όλα αυτά απέτυχαν, γιατί διαρκώς γινόταν ισχυρότερος ο Μουστα-
φά Κεμάλ και το κίνημά του μέρα με την ημέρα συγκινούσε όλο και περισσότερους 
Τούρκους, αλλά και διότι οι Σύμμαχοι είχαν διχαστεί και πολεμούσαν ο καθένας τους 
για τη διεύρυνση της σφαίρας επιρροής τους στην Ανατολή, παρέχοντας και τα ανάλογα 
ανταλλάγματα στους εθνικιστές κεμαλικούς.

Το Δεκέμβριο του 1919 ο Χρύσανθος πήγε στην Τιφλίδα της Γεωργίας, όπου 
έδωσε τα φώτα του για την επανασύσταση της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Γεωργίας και από τη Γεωργία, έφυγε για την πρωτεύουσα της Αρμενίας Εριβάν, όπου 
μετά από διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της χώρας (πρόεδρος της Αρμενίας 

Γράφει ο 
Κώστας

Νικολαΐδης 
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τότε ο Α. Χατισιάν) προχώρησε στη συμ-
φωνία της 16ης Ιανουαρίου του 1920, για τη 
δημιουργία Ποντο – Αρμενικής Ομοσπον-
δίας, για να ακολουθήσει και στρατιωτική 
συμφωνία, η οποία πρόβλεπε ότι ελληνικά 
στρατεύματα θα αποβιβάζονταν στην Τρα-
πεζούντα και από εκεί θα προχωρούσαν, 
επιχειρώντας μέχρι το Ερτζιγκιάν και το 
Ερζερούμ. Τα συμφωνηθέντα στο Εριβάν 
κοινοποιήθηκαν τηλεγραφικά στις ευρισκό-
μενες στο Παρίσι αποστολές της Ελλάδας 
και της Αρμενίας για τη Συνθήκη Ειρήνης 
μεταξύ των Συμμάχων και της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, ενώ παρόμοιο τηλεγρά-
φημα πήγε και στον Κερασούντιο έμπορο 
Κωνσταντίνο Γ. Κωνσταντινίδη, που καθόλη τη διάρκεια του πολέμου, ζώντας στη Γαλ-
λία, αγωνιζόταν για τη δικαίωση των Ποντίων.

Τελικά όλες αυτές οι προσπάθειες απέτυχαν και αποδείχτηκαν απατηλές οι έως 
τότε υποσχέσεις των Συμμάχων και των ΗΠΑ περί αυτονομίας των λαών και συμφωνή-
θηκαν λύσεις που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων.

Τον Απρίλιο του 1920 ο Χρύσανθος συμμετέχει στο Συνέδριο που οργάνωσε ο 
Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι στο Λονδίνο για τους αντιπροσώπους όλων των λαών 
της καθ’ ημάς Ανατολής τους ευρισκόμενους τότε στο Λονδίνο, στο οποίο πήραν μέρος 
ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Αρμένιος πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης Ζαβέν. 
Εκεί, παίρνοντας το λόγο, ο Χρύσανθος, είπε στα γαλλικά και αυτά: «Ὁ Σεβασμιώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὅλους τοὺς ἀντιπροσώπους τῆς καθ᾿ ἡμάς 
Ἀνατολῆς ὑπὸ τὴν φιλόξενον στέγην τοῦ ὡραίου καὶ μεγαλοπρεποῦς τούτου μεγάρου, διὰ νὰ 
συμβολίσῃ ὅτι ὑπὸ τὴν κραταιὰν σκέπην καὶ προστασίαν τῆς Ἀγγλίας οἱ λαοὶ τῆς καθ᾿ ἡμᾶς 
Ἀνατολῆς θὰ συμφιλιωθῶμεν ὅλοι καὶ θὰ ἀποτελέσωμεν τὴν Ὁμοσπονδίαν τῶν λαῶν τῆς 
καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, διὰ τῆς ὁποίας μόνης θὰ σωθῶσιν οἱ λαοὶ οὗτοι καὶ θὰ ἀκμάσουν καὶ 
θὰ παραγάγουν τὸν λεπτὸν καὶ μυρωμένον πολιτισμὸν τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολῆς καὶ θὰ ἔχη 
ἡ Ἀγγλία αἰώνιον τὴν εὐγνωμοσύνην τῶν λαῶν» (Κ. Μπόνης, ό.π. σελ. 547).

Τον Φεβρουάριο του 1921 συμμετέχει στη Διασυμμαχική Διάσκεψη του Λονδί-
νου, όπου για πρώτη φορά κλήθηκαν επίσημα να πάρουν μέρος και οι Κεμαλικοί. Η 
Συνδιάσκεψη οδηγήθηκε σε αποτυχία και αυτό το αξιοποίησε η εθνικιστική κυβέρνηση 
της Άγκυρας και προχώρησε σε διμερείς συμφωνίες με τη Γαλλία και την Ιταλία, που 
προέβλεπαν την απόσυρση των στρατευμάτων τους από τη Μ. Ασία, με αντάλλαγμα την 
κατοχύρωση των εκεί Ιταλογαλλικών συμφερόντων και την παροχή ορισμένων διευκο-
λύνσεων προς τις χώρες αυτές.

Το Μάιο του 1921 ευρισκόμενος στην Κωνσταντινούπολη «καταδικάζεται» στην 
εσχάτη των ποινών από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, ενώ την ίδια ποινή «εισέπραξε» 
στις 20 Σεπτεμβρίου του 1921 από το Δικαστήριο της Ανεξαρτησίας στην Αμάσεια.

Το Νοέμβριο του 1921 ως μέλος της Ιεράς Πατριαρχικής Συνόδου, αντιτίθεται 
στην εκλογή του Μελετίου Μεταξάκη ως οικουμενικού πατριάρχη.

Μετά την ολοκληρωτική επικράτηση του Μουσταφά Κεμάλ και την αποχώρηση 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος Χρύσανθος ευλογεί άνδρες των 

ελληνικών ενόπλων δυνάμεων
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των Συμμάχων από την Κωνσταντινούπολη, ο 
Χρύσανθος κινδύνευε άμεσα να συλληφθεί και 
να απαγχονιστεί, γι’ αυτό και ήρθε στην Αθήνα 
το 1922.

Έχοντας προβλήματα με την υγεία του 
μεταβαίνει για θεραπεία στο Βερολίνο, από 
όπου επιστρέφει και αρχίζει τη συγγραφή του 
μνημειώδους έργου του «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ».

Το 1924 πηγαίνει με συγκεκριμένη απο-
στολή στη Βουδαπέστη και στο Βελιγράδι 
και επανερχόμενος εγκαθίσταται μόνιμα στο 
σπιτάκι της οδού Σουμελά αρ. 4 της Κυψέ-
λης, όπου και έζησε μέχρι την κοίμησή του.

Το 1926 του έγινε πρόταση να θέσει 
υποψηφιότητα για το Πατριαρχείο Αλεξαν-
δρείας, αλλά δεν την αποδέχτηκε, ενώ εξέ-
φρασε και την αντίθεσή του στην επανενεργο-
ποίηση και αξιοποίηση του Μελετίου Μετα-
ξάκη που εφησύχαζε ως σχολάζων ιεράρχης 
στην Κηφισιά της Αθήνας. Τελικά ο Μελέτιος εξελέγη πατριάρχης Αλεξανδρείας σε 
διαδοχή του Γρηγορίου Δ΄.

Στις 31 Ιουλίου του 1926, ο οικουμενικός πατριάρχης Βασίλειος Γ΄ (1925-1929) 
τον ορίζει αποκρισάριο του Πατριαρχείου στην Αθήνα. Με την ιδιότητά του αυτή το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο του ανέθεσε διάφορες λεπτές και δύσκολες αποστολές στο 
εξωτερικό, τις οποίες και εξετέλεσε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πολλές φορές 
όμως φάνηκε χρήσιμος και στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος που γνωρίζοντας 
τις ικανότητες και τις διεθνείς διασυνδέσεις του, ζητούσε την άποψή του για διάφορα 
μεγάλης σημασίας ζητήματα του κράτους.

Από το 1926 μέχρι το 1938

Το 1927, ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών.
Το ίδιο έτος, αποστολή στην Αλβανία για την ομαλοποίηση της λειτουργίας της 

εκεί Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας. Συμφωνήθηκε η δέουσα λύση.
1929 Αποστολή σε Βελιγράδι, Βουκουρέστι, Βαρσοβία για την ενημέρωση των 

Αυτοκεφάλων Εκκλησιών Σερβίας, Ρουμανίας, Πολωνίας πάνω στο θέμα της Αλβα-
νικής Εκκλησίας που ξέφυγε και πάλι από την κανονική τάξη, λόγω παραβίασης της 
Συμφωνίας του 1927 από την Αλβανική Κυβέρνηση.

1929, 1930, 1933 Αποστολές στο Άγιο Όρος: 
- Αποκατάσταση της τάξης σε 17 Μοναστήρια που αντέδρασαν σφόδρα στην αλ-

λαγή του Ημερολογίου.
- Συμμετοχή σε Πανορθόδοξο Συνέδριο
- Διευθέτηση προβλημάτων της Ι.Μ.Χ. Χιλανδαρίου- Αποκατάσταση της νομι-

μότητας.
1931 Αποστολή στο Πατριαρχείο Αντιοχείας για την αποκατάσταση της ειρήνης 

Ο μακαριστός Χρύσανθος σε φωτογραφία 
όταν ήταν μητροπολίτης Τραπεζούντας
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και της ομόνοιας που είχαν διασαλευτεί λόγω του διχασμού του πληρώματος της Εκ-
κλησίας σε 2 παρατάξεις. Στη αποστολή έλαβαν μέρος και εκπρόσωποι των Πατριαρ-
χείων Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας.

1931 Πρόεδρος του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΤΑΛΑΞΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
1933 Συμμετέχει στις προσπάθειες για την επαναφορά των κειμηλίων της Ι.Μ. 

Σουμελά από τον Πόντο στην Ελλάδα.
1933 Εκδίδει το μνημειώδες σύγγραμμά του «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥ-

ΝΤΟΣ», 900 σελίδων.
1935-1937 Αποστολή κρίσιμη για το Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα της Κύπρου που 

δημιουργήθηκε μετά την εκδημία του αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ΄ το 1933 και την 
ανάμειξη των Άγγλων στο θέμα της διαδοχής του.

1937 Συντάσσει γνωμοδοτική έκθεση για τη σύναψη σχέσεων μεταξύ του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου και του Βατικανού.

1937 Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών τον ανακηρύσσει επίτιμο 
διδάκτορά της.

1937 Η Ακαδημία Αθηνών στην πανηγυρική της Συνεδρία της 24ης Μαρτίου 1937, 
εβράβευσε το σύγγραμμά του «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ». Η βράβευση 
συνοδευόταν και από χρηματικό έπαθλο 30.000 δραχμών, ποσό αξιόλογο για τα χρόνια 
εκείνα, που ο Χρύσανθος το πρόσφερε αμέσως στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ. Στο σκεπτικό της η Ακαδημία μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ἡ Ἱστορία τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Τραπεζοῦντος, ἡ ὁποία πρέσχεν εἰς τὸν συγγραφέα τὴν εὐκαιρίαν εὑρείας 
εἰσαγωγικῆς ἀνασκοπήσεως τοῦ Πόντου, ἀποτελεῖ μνημεῖον φωτεινὸν τῆς πολυμαθείας καὶ 
βαθυνοίας τοῦ συγγραφέως...».

1937 Η εδρεύουσα στο Παρίσι Εταιρεία των Ελληνικών Σπουδών, την οποία αποτελού-
σαν ακαδημαϊκοί και καθηγητές Πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Γαλλίας και 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών, απένειμε στο σύγγραμμα αυτό το «ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΖΑΠΠΑ».

1938 Εκλέγεται παμψηφεί μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το θέμα της επιστημο-
νικής του ανακοίνωσης κατά την επίσημη δεξίωση:

«Ἐκκλησία καὶ πολιτισμὸς ἐν τῇ καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολῇ».

Ο Δημήτρης Νικοπολιτίδης 
και το Λεξικό της ποντιακής διαλέκτου

φιλόλογος και συγγραφέας θεατρικών έργων στην ποντιακή διάλεκτο Δημή-
τρης Νικοπολιτίδης γεννήθηκε το 1925 στο Κιλκίς από Ποντίους γονείς από 
το Καρς. Τελείωσε στη γενέτειρά του το δημοτικό και το γυμνάσιο και στη 

συνέχεια σπούδασε φιλολογία στη Φιλοσοφική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε ως καθηγητής στο ιδιωτικό γυμνάσιο Κρύας Βρύσης Ν. 
Πέλλας, στην εμπορική σχολή Κομοτηνής (οικονομικό γυμνάσιο), στο δημόσιο γυ-
μνάσιο Κρύας Βρύσης, στο γυμνάσιο Νέας Μεσημβρίας νομού Θεσσαλονίκης και ως 
διευθυντής στο γυμνασιακό παράρτημα Αγίου Αθανασίου (του Α΄ γυμνασίου θηλέων 

O
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Θεσσαλονίκης), στο γυμνάσιο Εράτυρας Νομού 
Κοζάνης, στο IΓ΄ και Δ΄ γυμνάσια Θεσσαλονίκης 
και, με απόσπαση, στο λυκειακό τμήμα της Θεολο-
γικής Σχολής της Χάλκης, στην Κωνσταντινούπολη, 
από το 1974 έως το 1980. Επίσης, ως γυμνασιάρ-
χης στο Α΄ γυμνάσιο αρρένων Αλεξάνδρειας νο-
μού Ημαθίας, στο Β΄ γυμνάσιο και Β΄ λύκειο Κιλκίς 
και ως αναπληρωτής στη διεύθυνση δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης Κιλκίς. 

Έγραψε και παρουσίασε στη σκηνή με μαθητές 
του τις παρακάτω ποντιακές κωμωδίες: «Ο πρόεδρον 
τη χωρί’», «Όλια για την Παναΐλαν», «Χωρίς εσέν’ ’κι 
ίνουμαι, χωρίς εσέν’ ’κ’ ευτάω». Έγραψε και τέταρτη 
ποντιακή κωμω-
δία, με τίτλο «Η 
Λίτα εγάνωσεν 

τα πουλούλια», που παίχτηκε με ερασιτέχνες ηθοποι-
ούς σε πολλές πόλεις της Γερμανίας, σε σκηνοθεσία 
του άλλοτε πρωταγωνιστή μαθητή του στο γυμνάσιο 
Κρύας Βρύσης Λευτέρη Τελλίδη, δάσκαλο από το 
1975 στη Γερμανία. Πολύ καλός γνώστης της ποντι-
ακής διαλέκτου (στη γραφή και στην προφορά), επι-
μελήθηκε περισσότερα από τριακόσια ανέκδοτα, που 
δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Ποντιακή Εστία» και 
σε τοπικές εφημερίδες. Το έργο της ζωής του είναι το 
«Λεξικό της Ποντιακής Διαλέκτου» (αντίστροφο: από 
τη νεοελληνική στην ποντιακή). (Περισσότερα για το 
Λεξικό στις βιβλιοπαρουσιάσεις).

Στις 11 Φεβρουαρίου

Αγιοϊερομάρτυρας Βλάσιος 
(αρχές 4ου μ. Χ. αιώνα)

Επίσκοπος Σεβάστειας και οι συν αυτώ μάρτυρες

Γράφει ο
Κώστας Νικολαΐδης

αταγόμενος ἀπό τή Σεβάστεια, σπούδασε φιλοσοφία καί ἰατρική. Ὁ Ἅγιος Βλά-
σιος πρόσφερε ἀφιλοκερδῶς τίς ἰατρικές του ὑπηρεσίες στόν λαό, πού τόν ἐξέλεξε 
ἀπό ἀγάπη καί θαυμασμό ἐπίσκοπο Σεβαστείας, ὅταν ἀπεβίωσε ὁ προκάτοχός K
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του. Ὁ Βλάσιος πού ἦταν ἕνας ἄριστος ποιμένας 
καί θερμός κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου, μέ ἐντολή τοῦ 
Λικίνιου συνελήφθη ἀπό τόν ἡγεμόνα τῆς περιοχῆς 
Ἀγρικόλα, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ τόν ὑπέβαλε σέ σκληρά 
καί ἀπάνθρωπα μαρτύρια τόν φυλάκισε. Ὁ Ἅγιος 
Βλάσιος δέν ἔχασε τό θάρρος του καί συνέχισε νά 
ὁμολογεῖ τόν Χριστό. Στή φυλακή τόν ἀκολούθη-
σαν καί 7 εὐσεβεῖς γυναῖκες, πιστές σ᾿ αὐτόν, πού 
γιά τή χριστιανική τους ὁμολογία ἀποκεφαλίστη-
καν. Τόν Ἅγιο Βλάσιο μετά τους φρικτούς βασανι-
σμούς, τόν ἔρριξαν σέ γειτονική λίμνη, ἀλλά ἐπειδή 
αὐτός ἐξακολούθησε νά ἀναπνέει τόν ἀποκεφάλι-
σαν. Τήν ἴδια τύχη μέ αὐτόν εἶχαν καί δύο παιδιά, 
τά ὁποῖα πρόλαβε νά κατηχήσει χριστιανικά μέσα 
στή φυλακή.

Ὁ Ἅγιος Βλάσιος, ὁ «Ἁε-Ζαρέας» τῶν Πο-
ντίων, ἦταν ἕνας ἀπό τούς πιό δημοφιλεῖς ἁγίους 
στόν Πόντο. Πλουσιότατη ἡ ποντιακή λαογραφία μέ θέμα τόν Ἅγιο Βλάσιο, τόν προ-
στάτη ἐγκύων γυναικῶν, παιδιῶν, ζώων, καί βοσκῶν.

Ἡ ἡμέρα τῆς μνήμης του ἦταν αὐστηρή νηστεία καί ἀπόλυτη ἀργία στόν Πόντο. Ἰδι-
αίτερα οἱ ἔγκυες γυναῖκες ἀπαγορευόταν νά κάνουν ὁποιαδήποτε δουλειά, οὔτε κἄν μαχαίρι, 
βελόνα ἤ ψαλίδι ἔπιαναν στά χέρια τους, καί τοῦτο «γιά νά μή γεννήσουν λειψό παιδί».

Ἡ ἴδια τάξη καί εὐλάβεια καί στό δικό μας σπίτι. Ἀπόλυτος «ἔξεργος» (ἀργία) καί 
αὐστηρή νηστεία. Θυμᾶμαι πού ἡ γιαγιά μας ἔκοβε σέ φέτες τό ψωμί ἀπό τήν παραμονή 
καί ἔκρυβε μαχαίρια – ψαλίδια γιά νά μήν ξεχαστοῦμε καί τά χρησιμοποιήσουμε ἐμεῖς τά 
παιδιά.

Καί κάτι πιό γενικό γιά τήν τιμή τῶν Ἁγίων. Στό Ἄκνταγ Μαντέν κάθε σπίτι εἶχε καί 
τόν δικό του ἐφέστιο (σπιτικό) ἅγιο ἤ γιορτή. Στό πατρικό τοῦ πατέρα μου στό Κουλίκ 
γιορτάζανε τῶν Φώτων, στῆς γιαγιᾶς Γεθσημανῆς στό Χάλχατζι τούς 40 Ἃγιους Μάρτυ-
ρες καί στῆς γιαγιᾶς Ἀναστασίας στό Μαντέν τόν Ἃγιο Βλάσιο. Ὁλονυχτία ὀργανώνανε. 
Μέχρι τό πρωί τῆς γιορτής λειώνανε οἱ γυναῖκες κερόμαζα καί βουτούσανε μέσα τό φιτίλι 
γιά νά κάνουν κεριά. Τήν ἴδια ὥρα οἱ ἄντρες καθισμένοι σέ μιντέρια γύρω ἀπό τό τζάκι 
λέγανε τίς δικές τους ἱστορίες, πού τό πλεῖστον εἴχανε νά κάνουνε μέ τήν παλιά τους πα-
τρίδα, τήν Γκιουμουσχανέ καί τήν μετοικεσία τους ἀπό ἐκεῖ στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς πήγαιναν ὅλοι στήν ἐκκλησία μέ τούς 5 ἄρτους καί μετά τή Θεία 
Λειτουργία, συγγενεῖς καί στενοί φίλοι κατευθύνονταν μαζί στό σπίτι γιά τό καθιερωμένο 
τραπέζι. Ἐπειδή τοῦ Ἁγ. Βλασίου εἶναι νηστεία «γιαβάνα ἔταν καί τά φαΐα» δηλ. νηστίσιμα 
ἦταν καί τά φαγητά πού πρόσφεραν. Σέ ἄλλα μέρη τοῦ Πόντου, ἀπαραίτητο σε κάθε σπίτι 
ἦταν αὐτή τήν ἡμέρα τό Χασίλ’, παραδοσιακό φαγητό-χυλός, μέ βάση τό κορκότο. 

Στό Κουλίκ ὑπῆρχαν «Ἁγιοβλασῖτες» -οἱ Τοπαλάντ’, «Ἁγιοθοδωρῖτες»- οἱ 
Μωυσάντ’, «Ἁγιοχαραλαμπῖτες»- οἱ Χ’’Θοδωράντ’, «Ἁγιοπαυλῖτες»- οἱ Ἐμπρικάντ’, 
«Πρωτοσυνοδῖτες»- οἱ Χ’’Σαββάντ’ κ.ἄ. Οἱ γυναῖκες μάλιστα σταύρωναν τά μαξι-
λάρια τῶν παιδιῶν πρίν ἀπό τόν νυχτερινό ὕπνο ἀπαγγέλοντας μέ τόν τρόπο τους τίς 
πρῶτες λέξεις ἀπό τό ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου τῆς οἰκογένειας. Στό Μελίσσι γιά παράδειγμα 
ἡ θεία Ραχήλα ἐκτός ἀπό τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ μ’ σό ὄνομα Σ’ καί ’ς σήν καλήν τήν 



53

ὥραν» ἕλεγε και τό «Δοξασμένος νά εἶσαι Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν…»(ἀπό τροπάριο τῆς 
Α’ Οἰκ. Συνόδου).

Σημειωτέον ὅτι καί σήμερα ἀκόμα οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί Σερβίας, Κροατίας, 
Βουλγαρίας, ΠΓΔΜ κ.ἄ., τηροῦν αὐτό τό ἔθιμο γνωστό μέ τήν ὀνομασία «ΣΛΑΒΑ». 
Ἡ πιό διαδεδομένη ἐφέστια γιορτή τῶν Σέρβων εἶναι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐνῶ ἡ ΑΝΑ-
ΛΗΨΗ εἶναι ἡ «ΣΛΑΒΑ» τῆς πόλης τοῦ Βελιγραδίου. 

Τό προσωνύμιο Άε-Ζαρέας σημαίνει Ἅγιος Ζαρωτής (στραβωτής, στρεβλωτής), 
ἐπειδή ὁ Ἅγιος Βλάσιος «τιμωροῦσε τήν ἔγκυο πού δέν τιμοῦσε ὅπως ἔπρεπε τή μνήμη 
του», δίνοντάς της παιδί «ζαρωτό» ἐλαττωματικό, μέ ψυχοπνευματικές ἤ σωματικές 
ἀναπηρίες. Σχετική καί ἡ φράση: «Ντ’ ἔξερτς τ᾿ Ἁε-Ζαρέα ντ᾿ ἔποικεν κι ἔντον τό μω-
ρόν ἀτ’ς ἀέτς;» (Ποιός ξέρει τοῦ Ἁγίου Βλασίου τή μέρα τί ἔκανε καί βγῆκε τό παιδί της 
ἔτσι;), πού τή λέγανε ἄν γεννιόταν κάποιο παιδί μέ προβλήματα.

Ἄν πάλι χανόταν καμιά γελάδα ἤ ἄλλο οἰκόσιτο ζῶο, ἐπικαλοῦνταν τό ὄνομα τοῦ Ἁγί-
ου Μάμα ἤ τοῦ Ἁγίου Βλασίου, γιά νά μήν τό κατασπαράξει «ὁ πάντα κακός», λύκος.

Χαρακτηριστικό καί σχετικό τό πιό κάτω λαϊκό στιχούργημα:
«Ἅη Μάμ’ς καί Ἅη Βλά᾿ης κι οἱ δώδεκα Ἀποστόλοι
εἴχανε χίλα πρόγατα καί πεντακόσα ἀρνία,
καί ᾿ς σά ροκάνα ‘βόσκιζαν καί ‘ς σά κοιλάδα ᾿μέναν.
‘Σ σήν ράβδαν ἐπεκούμπεσαν κι ἔπεσαν κι ἐκοιμέθαν
κι ὄντας ἐγνέφ᾿σαν εἴδανε ἔντερα-τοσιλέντερα
καί στούδα τσακωμένα.
Ἔκραξαν καί ἐκούϊξαν κι ἄγρον φωνήν ἐξέγκαν
ἐκ᾿σεν ἀτό ὁ ποιητής, ἀφέντας μουν καί εἶπεν:
ποῖος ἔτον πή ἔκραξεν κι ἄγρον φωνήν ἐξέγκεν
καί τόν κόσμον ἐγνέφιξεν κι ἐχάτεψεν τ’ἀγρίμα; 
καί τά θερία νά ’ν᾿ μακρά κι οἱ λύκ᾿ πα ὅλ᾿ δεμένοι».
(Αϊ-Μάμας κι Αϊ-Βλάσιος κι οἱ δώδεκα Ἀποστόλοι
εἴχανε χίλια πρόβατα καί πεντακόσια ἀρνάκια,
τά βόσκαν στίς λοφοπλαγιές καί στίς κοιλάδες μέναν.
Στήν γκλίτσα ἀποκούμπησαν καί ἀποκοιμηθήκαν
καί σάν ξυπνήσαν εἴδανε ἔντερα σπλαχνέντερα
καί κόκκαλα σπασμένα.
Κράξανε καί φωνάξανε κι ἄγρια φωνή ἐβγάλαν,
τ᾿ ἄκουσε αὐτό ὁ ποιητής, ὁ ἀφέντης μας καί εἶπε:
ποιός ἤτανε πού ἔκραξε κι ἔβγαλε φωνή ἄγρια
κι ὅλον τόν κόσμο ξύπνησε κι ἔδιωξε τά θηρία;
καί τά θεριά νά ‘ναι μακριά κι οἱ λύκοι ὅλοι δεμένοι).

Αὐτές οἱ παραδόσεις ἤρθανε καί στήν Ἑλλάδα, ὅπου ὥς τίς ἡμέρες μας ὅλοι οἱ Πόντι-
οι τιμοῦν καί εὐλαβοῦνται τόν Ἅγιο Βλάσιο, ὅπως βέβαια καί ὅλοι οί Ὀρθόδοξοι.

Στήν Ἱερά Μονή Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους θησαυρίζεται τό δεξί του χέρι, ἐνῶ τε-
μάχια λειψάνων του σώζονται στήν Ἱ.Μ. Κωνσταμονίτου Ἁγίου Ὄρους, στήν Ἱ.Μ. Ἀγά-
θωνος Μητροπόλεως Φθιώτιδος, στήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Θεοδοσίου Ἀργολίδος κ.ἀ.

Σήμερα ὑψοῦνται στήν Ἑλλάδα πολλές ἐκκλησίες τιμώμενες στό ὄνομα τοῦ Ἁγ. 
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Βλασίου, καί πολλά εἶναι τά λαογραφικά τῆς ἡμέρας ἀπό διάφορα μέρη τῆς χώρας μας, 
μιᾶς καί ὁ Ἅγιος Βλάσιος εἶναι ἕνας κατ’ἐξοχήν λαϊκός Ἅγιος.

Ἐπίσης ὑπάρχουν καί 12 χωριά μέ τό ὄνομα Ἅγιος Βλάσιος σέ διάφορες περιοχές τῆς 
Ἑλλάδος, κάποια ἀπό τά ὁποῖα ὅμως πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Βλασίου τοῦ Ἀκαρνάνα, πού κι 
αὐτός τήν ἴδια ἡμέρα γιορτάζει.

Κλείνω μέ ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς πρός τόν γράφοντα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Ναυπάκτου και Ἁγίου Βλασίου, ἔξοχου θεολόγου καί συγγραφέα κ.κ. Ἱεροθέου:

[Γνωρίζετε ὅτι ὁ τίτλος τῆς Ἱεράς Μητροπόλεώς μας εἴναι «Ναυπάκτου καί Ἁγίου 
Βλασίου». Πρόκειται γιά τό χωριό Ἅγιος Βλάσιος, ὅπου τιμᾶται ὁ Ἅγιος Βλάσιος Ἐπί-
σκοπος Σεβαστείας. Κάθε χρόνο στίς 11 Φεβρουαρίου πανηγυρίζουμε τήν μνήμη του μέ 
λαμπρότητα. Ἐπίσης τιμᾶται ὁ ἴδιος Ἅγιος τήν 17η Αὐγούστου, γιά κάποιο θαῦμα πού 
ἔγινε κατά τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, ὅταν ἐμφανίσθηκε τήν νύχτα στό χωριό, κτυ-
πώντας τίς πόρτες τῶν χωρικῶν γιά να ξυπνήσουν, ἐπειδή ἔρχονταν οἱ Τοῦρκοι νά τούς 
πυρπολήσουν. Ἀμέσως ξύπνησαν οἱ χωρικοί καί ἀποδίωξαν τούς Τούρκους καί ἔτσι σώ-
θηκε τό χωριό» καί συνεχίζει δίνοντάς μας καί μιά ἀκόμα ἐνδιαφέρουσα πληροφορία:

«Στήν φήμη του Μητροπολίτου Ναυπάκτου παλαιότερα, ὅπως διασώζεται σέ πα-
λαιά κείμενα, ὑπήρχε καί ἡ φράση: Ὑπερτίμου και Εξάρχου Σεβαστείας».

Αναγέννηση για τη λογοτεχνία
ιστορική περίοδος ανάμεσα στα χρόνια 1927 και 1963, που υπήρξε μια Ανα-
γέννηση για τους Ελληνοπόντιους, θα μείνει ανεπανάληπτη. Οι πρώτοι πρό-
σφυγες έζησαν, τότε, μια νέα περιπέτεια – μετά από τις ταλαιπωρίες της προ-

σφυγιάς – την περιπέτεια του πνεύματος, του πολιτισμού. Ήταν σαν μια άμιλλα ανάμεσα 
στους Πόντιους λόγιους, ποιος θα δώσει το καλύτερο, αλλά και τα περισσότερα. Στην 
άμιλλα συμμετείχαν με νεανικό ενθουσιασμό, ο Γεώργιος Κανδηλάπτης – Κάνις, ο Φίλων 
Κτενίδης, ο Γιώργος Ζερζελίδης, ο Παντελής Μελανοφρύδης, ο Οδυσσέας Λαμψίδης, 
ο Στάθης Αθανασιάδης – Γεροστάθης, ο Ιωάννης Αβραμάντης, ο Άνθιμος Α. Παπα-
δόπουλος, ο Ανανίας Νικολαΐδης, ο Ιορδάνης Παμπούκης, ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, 
ο Ιωακείμ Σαλτσής, ο Σίμος Λιανίδης, ο Γεώργιος Φιρτινίδης, ο Κώστας Καλλίδης, ο 
Γιώργος Λαμψίδης, ο Νίκος Καπνάς, ο Ξενοφών Άκογλου (Ξένος Ξενίτας), ο Μιλτιάδης 
Νυμφόπουλος, ο Μιχάλης Μεταλλείδης, ο Γεώργιος Σουμελίδης, ο Ζαχαρίας Μουσικί-
δης, ο Κώστας Ασιατίδης κ. ά.

Το ετήσιο περιοδικό «Αρχείον Πόντου», με τα δημοσιεύματά του, 
που αφορούσαν την ιστορία, τη λαογραφία, κάπου κάπου και τη λογοτεχνία 
των Ποντίων, είχε το προβάδισμα στην άμιλλα αυτή και ακολουθούσαν, η 
«Ποντιακή Εστία», τα «Ποντιακά Φύλλα», τα «Χρονικά του Πόντου», το 
«Ποντιακό Θέατρο» (Ποντιακό), η «Ποντιακή Φωνή», κατόπιν, κ. τ. λ.

Εκείνη η μαχητική περίοδος, με τον κατοπινά ελεγχόμενο ενθου-
σιασμό, που τον επέβαλλε ο φόβος μήπως και παρεξηγηθούν «εθνικά» 
οι Πόντιοι, άρχισε αργά αλλά σταθερά να δίνει τη θέση της στην ελεγ-
χόμενη «ανώδυνη» λαογραφία, μέχρι, περίπου, τις αρχές της δεκαετίας 
του 1980, οπότε ζωήρεψε και πάλι το ενδιαφέρον για την ιστορία και 
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τον πολιτισμό των Ποντίων, λιγότερο ενθουσιώδες και αυθόρμητο, περισσότερο, όμως, 
μεστωμένο και βαθυστόχαστο, για να φτάσει στις τελευταίες δεκαετίες στο αίτημα για 
αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, και στην εμφάνιση μιας σειράς 
ιστορικών και λογοτεχνών, πολύ υψηλού επιπέδου.

Σήμερα, που οι λόγιοι της πρώτης γενιάς των Ποντίων έφυγαν όλοι, αναρωτιέται 
κανείς αν έληξε – με τον θάνατό τους – η ενημερωτική, δημιουργική και διδακτική απο-
στολή τους ή, μήπως το έργο τους θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για παραπέρα έρευνα 
σε όλα τα επίπεδα πολλών παραμέτρων του πολιτισμού των Ποντίων και, βασικά, του 
ποντιακού γλωσσικού φαινόμενου. 

Η απάντηση είναι ότι δεν ολοκληρώθηκε η αποστολή τους και μετά τη λήξη αυτής 
της Αναγέννησης, γιατί κάθε αναγέννηση θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για ένα νέο 
ξεκίνημα και μια καινούργια ανάπτυξη, όπως συνέβη στον μικρασιατικό Πόντο μετά τον 
Διαφωτισμό του 1880, οπότε το νέο ξεκίνημα έγινε μέσα από τα περιοδικά «Εύξεινος 
Πόντος» (1880-1881), «Αστήρ του Πόντου» (1884-1885) και «Επιθεώρησις» (1910-
1911) της Τραπεζούντας και το περιοδικό «Πόντος» (1910-1911) της Μερζιφούντας.

Οι λόγιοι της πρώτης προσφυγικής γενιάς των Ποντίων πρόσφεραν όσα είχαν ή 
όσα πρόφτασαν να προσφέρουν, συμβάλλοντας, άλλος λίγο άλλος πολύ, ποσοτικά και 
ποιοτικά, στην εξέλιξη του πολιτισμού των Ποντίων. Οι νεότεροι, αντίθετα με την άποψη 
ορισμένων ότι ο ποντιακός πολιτισμός αφομοιώθηκε ή αφομοιώνεται από τον γενικότε-
ρο ελληνικό πολιτισμό, έχουν χρέος να συνεχίσουν. Ο ποντιακός πολιτισμός – τμήμα 
του γενικότερου ελληνικού πολιτισμού – δεν μπορεί να αφομοιωθεί. Απλώς παραμε-
ρίστηκε. Η λογοτεχνία των Ποντίων δεν βρήκε τη θέση που της αρμόζει και κινείται, 
ακόμη και σήμερα, στο περιθώριο της ελληνικής λογοτεχνίας. Φαίνεται και σήμερα ως 
ξένο σώμα, κάτι που διαφέρει από την υπόλοιπη ελληνική λογοτεχνία, απλώς και μόνον 
γιατί δεν μπορεί να γίνει άμεσα κατανοητή, λόγω της διαλέκτου. Η διάλεκτος, όμως, 
αυτή είναι ελληνική, με περισσότερα αρχαϊκά στοιχεία από την κοινή νεοελληνική και, 
επομένως, η λογοτεχνία που γράφεται στην ποντιακή διάλεκτο αποτελεί τμήμα της ελ-
ληνικής λογοτεχνίας. Εξετάζεται και προβάλλεται η διαλεκτική, σε μεγάλο μέρος της, 
κρητική λογοτεχνία, επειδή βρέθηκαν οι Κρητικοί – όχι άλλοι – που τη μελέτησαν και 
πρόβαλαν τα έργα της. Στους Κρητικούς αυτούς ανήκει ο έπαινος και ελάχιστα στους 
μη Κρητικούς, που, παρεμπιπτόντως, μάλλον, παρά συστηματικά, ασχολήθηκαν με την 
κρητική λογοτεχνία, που είναι γραμμένη σε θεατρική μορφή και περιλαμβάνει πολύ 
σημαντικά έργα. Το ίδιο δεν έγινε και με τους Πόντιους, γιατί η ποντιακή λογοτεχνία 
απομονώθηκε και δεν απασχόλησε τους Πόντιους μελετητές.

Οι λόγιοι της πρώτης προσφυγικής γενιάς εκείνο που έκαναν σωστά ήταν να κα-
ταγράψουν, κατά το δυνατόν ο καθένας, τις γνώσεις τους γύρω από την ιστορία και τον 
πολιτισμό των Ποντίων. Εκτός από λίγους, οι περισσότεροι είχαν περιορισμένες γνώ-
σεις, αυτές που αφορούσαν γεγονότα που έζησαν οι ίδιοι, μερικοί και αυτές που άκουσαν 
ή διάβασαν, κυρίως για τις περιοχές όπου είχαν ζήσει. Ακόμη, όμως, και οι λίγοι που 
είχαν μια, περίπου, καθολική γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού των Ελληνοπο-
ντίων, δεν αναφέρουν τίποτε για τους άλλους Πόντιους, δηλαδή τους Τούρκους ή μου-
σολμάνους, τους Αρμένιους, τους Κούρδους, που ζούσαν κατά χιλιάδες στην περιοχή 
του μικρασιατικού Πόντου. Δεν ξέρουν τίποτε από τη λογοτεχνία αυτών των εθνοτικών 
ομάδων κι έτσι δεν μπόρεσαν να κάνουν εκείνοι κάποια σύγκριση και δεν άφησαν πηγές 
για τους κατοπινούς μελετητές για μια συγκριτική παρουσίαση της λογοτεχνίας. Ο κα-
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τοπινός μελετητής είναι, έτσι, υποχρεωμένος να καταφύγει σε απρόσιτες, απλησίαστες 
πηγές και λόγω γλώσσας και λόγω καταστροφής ή απόκρυψης των πηγών, που οφείλεται 
στην ασυνεννοησία των πολιτικών ηγετών αυτών των εθνοτήτων.

Παρά τις σημαντικές ελλείψεις τους, ωστόσο, και παρά τις αδυναμίες τους, οι λό-
γιοι της πρώτης προσφυγικής γενιάς των Ποντίων, χωρίς να το επιδιώξουν ή και χωρίς 
να το καταλαβαίνουν σε όλη του την έκταση, επειδή επιδρούσε στη σκέψη τους έντονα 
ο συναισθηματισμός, με τα γραπτά τους ζωογόνησαν το πνεύμα των κατοπινών λογίων 
και λογοτεχνών, ακόμη και εκείνων που ξεχωρίζουν κάποιους από τους παλιούς, για 
να τους απορρίψουν. Όπως και να έχει, στη συνέχεια, η ιδέα που ώθησε τους πρώτους 
πρόσφυγες ξεπέρασε τα στενά όρια του ποντιακού χώρου, βασίστηκε κατά πολύ στα 
γενικότερα ποντιακά ήθη, χωρίς να κλείνει τα μάτια στα σύγχρονα, δεν κατόρθωσε, 
όμως, να προβληθεί όσο έπρεπε και γιατί οι Πόντιοι μπήκαν σε ένα είδος πολιτιστικής 
καραντίνας – μετά τις καραντίνες της Καλαμαριάς και της Μακρονήσου – από τους 
υπόλοιπους Έλληνες, εξαιτίας της ποντιακής διαλέκτου, και για άλλους, πολιτικούς λό-
γους, και έτσι ό,τι αφορούσε τους Πόντιους έμπαινε στο περιθώριο, εκτός από τον χορό 
– είναι χορευταράδες! – και κάποια από τα έθιμά τους.

Οι Πόντιοι λογοτέχνες της δεύτερης γενιάς πλάστηκαν ως ψυχές και ως γνώσεις 
από τους λογογράφους και λογοτέχνες της πρώτης γενιάς, μερικές φορές από τις προφο-
ρικές τους αφηγήσεις, όπως το ομολογούν όλοι, σχεδόν, οι Πόντιοι συγγραφείς, αλλά, 
κυρίως, από τα γραπτά τους, είτε αυτά αφορούσαν την ιστορία είτε, πάλι, τη λογοτεχνία. 
Η επίδρασή τους, δηλαδή, υπήρξε άμεση σε εκείνους, που, στη συνέχεια, έδωσαν σημα-
ντικά έργα, όπως στη λογοτεχνία ο Ηλίας Τσιρκινίδης, που εμφανίστηκε σχετικά αργά, 
ουσιαστικά ο Στάθης Χριστοφορίδης, ο Κώστας Διαμαντίδης, η Βέρα Αντωνιάδου, ο 
Βασίλης Ταρνανίδης, ο Δημήτρης Νικοπολιτίδης (στο θέατρο), ο Ηλίας Γαλανοματί-
δης, η Ελένη Πιπερίδου – Λαφαζάνη, ο Νίκος Σωματαρίδης, ο Γιάννης Μιχαηλίδης, 
ο Θεόδωρος Αμπεριάδης, ο Γιώργος Χατζόπουλος, ή στην ιστορία, ο Χρήστος Σα-
μουηλίδης, ο Κώστας Φωτιάδης, ο Ερμής Μουρατίδης, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ο 
Βλάσης Αγτζίδης, ο Στάθης Πελαγίδης, ο Χάρης Τσιρκινίδης, ο Πάνος Καϊσίδης, ο 
Γιώργος Αντωνιάδης (Πάφρα Σερρών), και στη λαογραφία ο Στάθης Ευσταθιάδης, ο 
Γιώργος Χατζόπουλος, η Έλσα Γαλανίδου – Μπαλφούσια, ο Χρήστος Παπαδόπουλος 
(Γρεβενά) ο Σάββας Πορφ. Παπαδόπουλος (Δράμα) 

Συνεχίζεται

Γιάννης Τûορτανίδης (Ο Τûορτάντς)
Ο ποιητής του ελεγείου για τον Ευκλείδη,

τον αρχηγό των ανταρτών της Σάντας

ο 2007 ο εκδοτικός οίκος των Αδελφών Κυριακίδη εξέδωσε το «Ημερολόγιο 
της δράσεως των Ελλήνων ανταρτών της Σάντας», γραμμένο από τον αδελφό 
του καπετάν Ευκλείδη Κώστα Κουρτίδη, βιβλίο πολυτιμότατο όχι μόνο για 

την ιστορία της ηρωικής Σάντας, αλλά και όλου του ποντιακού ελληνισμού, βιβλίο το 
οποίο και προλογίσαμε, προσθέτοντας στο τέλος ένα επίμετρο (σ. 235-238), στο οποίο 

Τ
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και παρουσιάσαμε ένα τραγούδι, αναφερόμενο στο θάνα-
το του καπετάν Ευκλείδη. Εκεί λοιπόν γράψαμε (σ. 236) 
ότι «πολύ σπουδαίο είναι το τραγούδι που γράφηκε γι’ 
αυτόν στο δίσκο ‘Αυθεντικά του Πόντου’ με λυράρη τον 
Κώστα Τσακαλίδη και τραγουδιστή το Στέφανο Σιδηρό-
πουλο», το οποίο και παραθέσαμε σε τέσσερις μόνο στρο-
φές, αγνοώντας ότι υπήρχαν και άλλα 4στιχα, και κυρίως 
τον ποιητή, το δημιουργό του ποιήματος αυτού, ελεγείου 
πραγματικού.

Με τον όρο «ελεγείο»¹ εννοούμε το θρηνητικό εκείνο 
άσμα που έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, όταν ήθελαν να 
τιμήσουν τους νεκρούς τους ιδίως με επιγράμματα, χωρίς 
βεβαίως να αποκλείονται και τα ποιήματα, όπως αυτό που 
αναφέρουμε εδώ, χαρακτηριστικό για τη συγκίνηση που 
μας προκαλεί.

Ερευνώντας πρόσφατα το μικροσκοπικό και σπάνιο 
περιοδικό «Το Ποντιακό»² με έκπληξη αλλά και χαρά με-
γάλη συναντήσαμε ένα κείμενο του αξέχαστου φίλου και 
λογοτέχνη, πεζογράφου και ποιητή και συνάμα λαογρά-
φου, του Σίμου Λιανίδη με τίτλο «Ο Τûορτάντς», αναφε-
ρόμενο στο Γιάννη Τûορτανίδη, τον έξοχο Σανταίο λυρά-
ρη, ο οποίος και έγραψε το θαυμάσιο ελεγείο για τον Ευ-
κλείδη˙ αγνοούσαμε δηλ. ότι εκείνος ήταν ο ποιητής του. 

Αναφερόμενος στη 
ζωή και τη δράση 
του ο Λιανίδης γράφει πως γεννήθηκε στη Σάντα 
το 1900, από πέντε χρονών παιδί «εγρίβωνεν³ 
σοι κεμεντζετζήδες κιάν», ώσπου κατόρθωσε να 
γίνει τέλειος, συναγωνιζόμενος τον έτερο κεμε-
ντζετζή «τον Σταύρη», ώσπου μια μέρα στη Νέα 
Σάντα του Κιλκίς, όπου είχε εγκατασταθεί μετά 
την ανταλλαγή, καθώς όργωνε, «άφησε στη μέση 
τ’ όργωμα και μέσα στον πυρετό της έμπνευσης 
έγραψε πάνω στις λαβές του αλετριού το τραγού-
δι του Ευκλείδη, που σήμερα δεν υπάρχει Πό-
ντιος που να μην το τραγουδάη». 

Παρορυσιάζομε λοιπόν το ποίημα, όπως 
ακριβώς το έγραψε ο απλός εκείνος και με πενι-
χρότατες γραμματικές γνώσεις ποιητής, ο Γιάν-
νης Τûορτανίδης, τον οποίο και αποθαυμάζουμε 
για τη συγκίνηση που μας προκαλεί με το γνή-
σιο ποιητικό του αίσθημα και την ελεγειακή του 
φόρτιση, κάτι που αγνοούν, όπως υποθέτω, πλεί-
στοι όσοι συμπατριώτες μας. Καμαρώστε τον, 
λοιπόν, στο ποίημά του:

Ο λυράρης
και στιχουργός Γιάννης 

Τûορτανίδης

Ο θρυλικός καπετάνιος των αναταρ-
τών της Σάντας Ευκλείδης Κουρτίδης
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«Ευκλείδη μ’, Καπιτάνε

Πρωτοπαλικάρ’ εχάσεν βαχ και-ν-η Μαυροσάντα
μοιρολογούν και κλαίν’ν ατον, αραεύ’ν ατον πάντα

Πού είσαι Καπιτάνε;

Σκοτία, πίσσα έτονε, ο καιρόν λιβωμένος 
Αφκά σο κάρον εκείτον Ευκλείδης ματωμένος

Ε, μαύρε Καπιτάνε!

Έκλαιγανε τα ραüία, μουρδούλιζαν τ’ ορμία.
Βαχ και-ν-ο Χάρον έκατσεν ση Κύρτογλη τ’ ωμία.

Ευκλείδη Καπιτάνε!

Άφ’ς με, Χάρε μ’, άφ’ς με, Χάρε μ’, ας πάω σ’ οσπιτόπο μ’
Ν’ αποüαιρετίζω εγώ το μικρόν το παιδόπο μ’

Ε μαύρε Καπιτάνε!

Ατός που ’κ’ εφοβούτονε σπαθία νιε μαüαίρö
πώς εποίκεν κ’ έμπαισεν ση Χάρονος τα üέρö.

Πού είσαι Καπιτάνε;

Εφτά χρόνö σ΄αντάρτικα της Σάντας τα ραüία
ατόν π’ εκατατρόμαξεν τα τούρκικα τα ýήα

Ευκλείδη Καπιτάνε!

Πού είσαι, βαχ, ναι Κύρτογλη, καπιτάνε Ευκλείδη;
Αραεύ’νε σε οι Σαντέτ’, οι συγγενεί και φίλοι.

Πού είσαι Καπιτάνε;

Ευκλείδη μ’, τα παλικάρö σ’ εσέναν αραεύ’νε
Όθεν κέσ’ πάγ’νε, πορπατούν για τ’ εσέν πάντα λέγ’νε

Ε, μαύρε Καπιτάνε!

Ευκλείδη μ’, κι αν εσκοτώθες, η λαλία σ’ κι ακουσκάται
τ’ όνεμα σ’ ζει και βασιλεύ’, καμίαν ’κι θα χάται.

Ευκλείδη μ’, Καπιτάνε!»

Ο Σίμος Λιανίδης συνεχίζοντας την περιγραφή του και, αναφερόμενος στη γιορτή 
της Μεταμορφώσεως στις 6 Αυγούστου που γίνεται στη Νέα Σάντα του Κιλκίς, σχετικά 
με το ελεγείο αυτό γράφει:

«Και πάνω στοξάναμμα της γιορτής, ο Τûορτάντς κάθησε στη μέση – σαν ομη-
ρικός ραψωδός – κούρδισε τη λύρα του και τραγούδησε με πάθος το ‘Τραγούδι του 
Ευκλείδη’ πνιγμένος κι ο ίδιος κι όλοι οι άλλοι στα δάκρυα».

Είναι λυπηρό που αγνοούσαμε όλα αυτά τα στοιχεία για τον ποιητή του ποιήματος 

Ο λυράρης
Κώστας Τσακαλίδης
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του Ευκλείδη, στοιχεία που, δυστυχώς, δεν δημοσιεύσαμε στο «Ημε-
ρολόγιο της δράσεως των Ελλήνων ανταρτών της Σάντας», στο βιβλίο 
εκείνο που προλογίσαμε και στο «επίμετρο» του οποίου δημοσιεύσαμε 
ό,τι σχετικό γνωρίζαμε.

Με το σημερινό δημοσίευμα συμπληρώνουμε όσα αγνοούσαμε, με 
το κείμενο του Λιανίδη, και ευχόμαστε όλοι οι Πόντιοι, συμπατριώτες 
μας, αλλά και όλοι οι Έλληνες, να προμηθευθούν το δίσκο του Κώστα 
Τσακαλίδη με τραγουδιστή το Στέφανο Σιδηρόπουλο, μια και είναι αδύ-
νατο να έχουμε τον πρωτότυπο του ποιητή Τûορτανίδη, το δίσκο εκείνο 
που εντυπωσίασε το μουσικό μας Μίμη Πλέσσα, ο οποίος και έγραψε 
αυτά τα καταπληκτικά:

«Σ’ ένα διάλειμμα δουλειάς άκουσα μέσα από το στούντιο έναν αλη-
θινό ζωντανό ήχο, που μ’ εντυπωσίασε. Πλησίασα και είδα πως όλος αυτός ο ήχος 
έβγαινε απ’ τη λύρα ενός λυράρη. Όταν άρχισε το τραγούδι κι ενώ δεν καταλάβαινα 
λέξη απ’ όσα έλεγε, ένιωσα πως μέσα μου ξύπνησαν αρχέγονες μνήμες. Ένιωσα την 
ομορφιά του Ομηρικού μύθου, όπως δεν υπήρχε ατόφια, αναλλοίωτη μια τόσο μεγάλη 
παράδοση, που με τρόμαζε … Είναι φυσικό η τόσο ενδιαφέρουσα μουσική του Πόντου 
να μας επηρεάση όλους και να θελήσουμε να δροσιστούμε απ’ την πηγή της …»

Δεν θα προβούμε σε κανέναν άλλο σχολιασμό του ποιήματος. Τα σχόλια του 
Μίμη Πλέσσα νομίζουμε πως είναι υπεραρκετά.

Καλλιθέα 28.5.2010

1. Χαρακτηριστικά για την αρχαία ελεγειακή ποίηση ο καθηγητής Ανδρέας Σκιάς στο 
κλασικό του βιβλίο «Στοιχειώδης μετρική της αρχαίας ελληνικής ποιήσεως», Εν Αθήναις 1931, 
σ. 128 γράφει: «Τα ελεγειακά ποιήματα έχουσι πάντοτε ικανώς μελαγχολικόν ή και όλως πένθι-
μον χαρακτήρα και αυτή δ’ η λέξις έλεγος και ελεγείον έχει παρά τοις αρχαίοις την σημασίαν 
του θρηνητικού άσματος και απλώς του θρήνου». Με βάση όλα αυτά, παρόμοια θα γράψει και 
ο Κώστας Παπανικολάου στη «Νεοελληνική Καλολογία, Αισθητική του λόγου», Βιβλιοπωλείον 
της «Εστίας», σ. 449): «Η σημερινή ποίηση έχει σε μεγάλο βαθμό τη βαρειά ή την ελαφρή μελαγ-
χολία, το παράπονο» και «όλοι οι στιχουργοί κλαίνε και θρηνούν, άλλοι λίγο, άλλοι πολύ».

2. Τεύχος 7, Απρίλιος – Ιουνιος 1951, έκδοση Ν. Καπνά. Γ. Λαμψίδη.
3. γριβώνω = προσκολλώμαι στερεά.
4. Βεβαίως ο Λιανίδης, έχοντας υπόψη του την εποχή του γράφει αυτά. Σήμερα όμως, 

μετά πάροδο μιας εξηκονταετίας, αμφιβάλλουμε αν υπάρχουν Πόντιοι που να γνωρίζουν καλά 
το τραγούδι του Ευκλείδη.

5. αραεύω, (και αραύω) = ζητώ, αναζητώ, ερευνώ, γυρεύω, αραεύ΄ν ατον = τον αναζητούν.
6. λιβωμένος = συνεφιασμένος (ρ. λιβώνω = καλύπτομαι από σύννεφα).
7. μουρδουλίζω = αντηχώ υποκώφως, εκβάλλω υπόκωφον γρυλλισμόν.
8. Κίρτογλης, προσεπώνυμον από την λ. Κούρτογλους, = Κουρτίδης (το επώνυμον του 

Ευκλείδη).
9. έμπαισεν (ρ. εμπαίνω<εμβαίνω) = εισήλθε.
10. ýήα (τα), ψυχές (ýή = ψυχή).
11. ακουσκούμαι = ακούομαι, αισθάνομαι, αντιλαμβάνομαι.
12. χάμαι = χάνομαι (χάται = χάνεται).
13. Σωματείο Παναγία Σουμελά, Κωνσταντίνου Κουρτίδη (Ευκλείδη Κουρτίδη), «Ημε-

ρολόγιο της δράσεως των Ελλήνων ανταρτών της Σάντας (1916-1924)», Πρόλογος, επιμέλεια;, 
επίμετρο, διορθώσεις Χρήστου Γ. Ανδρεάδη, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σ. 237.

Γράφει ο 
Χρήστος 

Ανδρεάδης
Φιλόλογος
ιστορικός
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Εννοιολογική προσέγγιση στην 
ποντιακή ποίηση του Ηλία Τσιρκινίδη

«Ο τραβωδôνον»
Από τις εκδόσεις των αδελφών Κυριακίδη

Γράφει ο
Παναγιώτης Παπαδόπουλος

(Συνέχεια από το πρηγούμενο τεύχος)

Στίχοι από 58 έως 100 του ποιήματος
«Έρθα, κόρ’, ’ς σο ψαλάφεμαν κ’ εγώ ο τραβωδôνον,
π’ έχω μουράτö απλέρωτα, τσεχέλ’κα χαβεσλούκια 
και το γλυκύν την καλατûήν πάνταν χαράν και γέλος.
Τα χαβεûλούκια μ’ ’ίντανε ΄ς σην κάρδö μ’ τûιτûεκόπα
και τα μουράτö μ’ ’ίντανε δεντρόπα φυλλωμένα
και το γλυκύν η καλατûή μ’ γαϊτάν και τραβωδία˙
κι όθεν δöβαίνω τραβωδώ κι όθεν πατώ ûυρίζω
και αν στέκω κι αναπαίουμαι χαράν και κέϊφ’ ευτάω˙
κι άλλ’ μαϊσσωμένον λέγ’νε με κι άλλ’ ορωματöγμένον
κι άλλ’ δαιμονέαν, σεβταλήν, τûεχέλ’ κ’ εξωπαρμένον.
Εγώ τûεχέλτς και σεβταλής κ’ εξωπαρμένος ’κ’ είμαι,
’κ’ εδαιμονιάστα από βραδής, ’μέραν ’κί ορωματôγα,
νια μάισσα ’μέν εγέννεσεν, νια ’μαϊσσογεννοπλάστα,
νια νύχταν και ’ς σο φεγγοφώς μαϊσσάδες εφουκράστα
και νια ’ς σο μαϊσσοπέγαδον μαϊσσονερόπον έπα.
Εμέν ρομάνα εγέννεσεν ’ς σα υψηλά παρχάρö
κ’ έν’ το τραγώδι μ’ έμορφον, λαλαόπον μαεμένον
κ’ η κάρδö μ’ έν’ χαράς κλαδίν, το ýόπο μ’ χαρεμένον
και η γαϊτô μ’ απ’ ουρανού θεού δοξολοΐαν.
Η μάννα μ’ αχπαράεται, θαμάûκεται ο κύρη μ’,
üαίρουνταν τα ψηλά ραüιά και τα παρχαροτόπö,
τûιτûεκοπαρχαρόνερα γομούντανε τις’ αυλάκια,
βουΐζ’νε τις’ ορμανόραüια κι αντιλαλούν τ’ ορμία
και τα χλωροδεντρόκλαδα ûαûεύ’νε κι απομέν’νε˙
κι αντιβοούν κι αντιλαλούν και χαμελοûυρίζ’νε
τ’ απόμακρα και τ’ έρημα ραüοπιδεβασέας
και λέν’ τα ραüοτûίτûεκα τραγώδ’ συνεπαρμένα:
«Ο κόσμον έν’ παντέμορφος, νασάν τον τραβωδôνον!»
Κόρη, ’κι πεγιανεύκεσαι τ’ αρχοντογεννεμένον˙
το παλληκάρ’ ’κι δέχκεσαι το χρυσαρματωμένον˙
και δεχκοπεγιανεύκεσαι εμέν τον τραβωδôνον.
Τις’ αρχοντοπαίδ’ το μαναχόν και οι προξενητάδες
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Εφτά φοράς μαυροφορούν και κ’üύν’νε μαύρα δάκρö
κ’ εφτά ποτάμö ’θόλωσαν κι όλια τα κρεπεγάδö.
Το παλληκάρ’ εστέναξεν, πικροκαρδοπονιάεν
κ’ εμαύριξεν ο ουρανόν κ’ ελίβωσεν ο ήλεν
κ’ εφτά ραüία ’δείσωσαν κι όλια τα βοσκοτόπö.
Κ’ εγώ το παρχαρόπουλον, ο μικροτραβωδôνον, 
εχάρα και τις’ σην χαρά μ’, εφώταξεν ο ήλεν
κ’ εφώταξεν ο ουρανόν κι αμόν ντο στέκ’ ο κόσμον 
κ’ επέμ’ναν τα ψηλόραüια κι όλια τα βοσκοτόπö
πάνταν τûαΐρö πράσινα, πάνταν τûιτûεκωμένα
και τα ποτάμö τις’ έρημα κι όλια τα κρεπεγάδö 
πάνταν δöκρόπα καταινά και καθαροüιονάτα!»

 
Και συνεχίζει ο γιος: Μετά την αφήγηση των 

ηρωικών πράξεων που τον ανέδειξαν πρωταγωνιστή 
των πολεμικών συγκρούσεων με υπερηφάνεια ανακοι-
νώνει , παρουσία των εφτά προξενητάδων, την απόφασή του στην άγαμη, νεαρής ηλι-
κίας, γυναίκα να τη ζητήσει σε γάμο. Είναι τραγουδιστής, διηγείται, με ανεκπλήρωτες 
επειθυμίες και νεανικά όνειρα, για ζωή γεμάτη χαρές, γι’ αυτό και τη συνομιλία τη συ-
νοδεύει με πολλή χαρά και γέλιο. Τα όνειρα που κάνω, συνέχισε τη διήγησή του, έγιναν 
μέσα στην καρδιά μου λουλούδια και οι επιθυμίες μου έγιναν μικρά δεντράκια γεμάτα 
φύλλα ενώ η ευχάριστη συζήτηση γίνεται μελωδία και τραγούδι.

Έτσι, από όπου περνώ και όπου βρίσκομαι, από τη χαρά μου τραγουδώ και σφυ-
ρίζω ευτυχισμένος. Και όταν πάλι σταθώ κάπου αισθάνομαι γεμάτος χαρά και πολλή, 
ευθυμία. Πολλοί από το περιβάλλον μου με θεωρούν γιατρεμένο από δαιμονικά και 
άλλοι πάλι άνθρωποι ότι είδα παράξενα όνειρα. Άλλοι πάλι με νομίζουν δαιμονισμένο, 
ερωτευμένο, απερίσκεπτο και γενικά ονειροπαρμένο.

Εγώ, όμως, δεν είμαι επιπόλαιος ούτε ερωτευμένος και ονειροπόλος, και ούτε ποτέ 
επηρεάστηκα από δαιμονικά στοιχεία τα βράδια. Ούτε είδα κάποιο όνειρο την ημέρα. Δεν 
με γέννησε κάποια μάγισσα ούτε με ανάθρεψε. Ούτε τη νύχτα ούτε και την ημέρα άκουσα 
κρυφά μυστικά από μάγισσες. Δεν ήπια μαγικό νερό από πηγάδι ή από τη βρύση.

Εμένα με γέννησε μάνα που έζησε στα απέραντα λιβάδια του Πόντου. Έτσι γίνεται 
το τραγούδι μου όμορφο, η φωνή μου φαίνεται μαγεμένη και η καρδιά μου πλημμυρι-
σμένη από χαρά, το ίδιο και η ψυχή μου και ο σκοπός του τραγουδιού μοιάζει δοξολο-
γία που ακούγεται από τον ουρανό.

Η μητέρα μου πολλές φορές ξαφνιάζεται, ενώ ο πατέρας μου απορεί, οι υψηλές ρα-
χούλες φαίνονται να χαίρονται και οι πλαγιές από τα καταπράσινα παρχάρια. Τα αυλάκια 
γεμίζουν από τα λουλούδια που τα ποτίζουν τα νερά των παρχαριών. Αντηχούν από τις 
φωνές των ανθρώπων τις πλαγιές των ρεματιών και αντιλαλούν οι χαράδρες και τα κλω-
νάρια από τα καταπράσινα δέντρα απορούν και αναρωτιούνται. Αντηχούν και αντιλαλούν 
οι φωνές εκείνων που κατευθύνουν τα ζώα τους από τις απόμακρες και έρημες τοποθεσίες 
των κορυφών του βουνού και λένε τα άνθη των βουνών τραγούδια που συναρπάζουν με τη 
γοητεία τους: «Πόσο ωραίος είναι ο κόσμος, χαρά στον τραγουδιστή».

Καλή μου, δεν σε γοητεύει αυτός που κατάγεται από αρχοντική οικογένεια και 
δεν δέχεσαι ένα παλληκάρι που φέρει ένδοξη αρματωσιά και δεν εγκρίνεις εμένα τον 

Ο ποιητής Ηλίας Τσιρκινίδης
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τραγουδιστή; Δεν δέχεσαι το μοναχογιό το αρχοντόπουλο και τους εφτά προξενητάδες, 
που για χατήρι σου χύνουν μαύρα δάκρυα παρακαλώντας εφτά ποτάμια και τις πηγές 
των νερών που θάμπωσαν για το χατήρι σου;

Αναστέναξε το παλληκάρι, λυπήθηκε η καρδιά του και μαύρισε μέσα του ο ου-
ρανός και συννέφιασε ο ήλιος, ενώ εφτά βουνοπλαγιές γέμισαν από ομίχλη και όλα 
τα βοσκοτόπια. Και εγώ. Παιδί των παρχαριών, ο ασήμαντος τραγουδιστής, χάρηκα 
πολύ και από τη μεγάλη χαρά μου έλαμψε μέσα μου ο ήλιος της ευτυχίας. Έλαμψε και 
ο ουρανός μέσα μου, όπως φαίνεται ολόκληρος ο κόσμος με τις απέραντες ομορφιές 
του, ενώ έμειναν οι πλαγιές των βουνών και όλα τα βοσκοτόπια, όλα τα καταπράσινα 
λιβάδια, όλα γεμάτα από διάφορα λουλούδια. Και τα ποτάμια παρέμειναν έρημα από 
ανθρώπους και οι κρύες βρύσες έτρεχαν δροσερά νερά και πεντακάθαρα.

Είναι αλήθεια, το έχουμε τονίσει και άλλες φορές, ότι η ποιητική συλλογή του 
Ηλία Τσιρκινίδη έχει πρωτόγνωρη, για τα ποντιακά δεδομένα, ομορφιά και έκφραση. 
«Μια νοσταλγική τρυφεράδα αναδύεται από όλη τη συλλογή, που μοσκοβολά τ’ αγέρι 
…» (Σίμος Λιανίδης).

«‘Ο τραβωδôνον’ είναι θαυμάσιος ύμνος προς την υπεροχή του ηθικού κάλλους και 
της καλλιτεχνικά συγκροτημένης ψυχής, συνδυασμένων με τη μέση βιοτική επάρκεια», 
γράφει ο Ιωακείμ Σαλτσής και συνεχίζει: «Υπέροχη τεχνική, ναι. Με τη βασική προ-
σθήκη: μιλά η πλημμυρισμένη από άγια αισθήματα ψυχή και καρδιά του ποιητή, τόσο 
δυνατού δέκτη των λαϊκών ιδανικών τις λαϊκής φωνής».

Πιστεύω ότι η ποίηση του αείμνηστου Ηλία Τσιρκινίδη έχει τις αρετές εκ των 
οποίων πολλές είναι ευδιάκριτες, κυρίως εκείνες που αναφέρονται στα καλολογικά στοι-
χεία (εικόνες, μεταφορές, παρομοιώσεις). Εκείνο που την κάνει να ξεχωρίζει την ποίηση 
είναι τα συναισθήματα του πόνου και τις νοσταλγίας για τις αλησμόνητες πατρίδες που 
εκπέμπει. Είναι η ηθογραφία των προσώπων που εκφράζουν τα ήθη και τα έθιμα του 
Πόντου και όλο εκείνο τον παραδοσιακό πλούτο.

Στο β΄ μέρος από το ποίημα «Ο τραβωδôνον» από το στίχο 58 μέχρι τέλους, 
έχει ως πρωταγωνιστή τον ήρωα αλλά και το πρόσωπο εκείνο που είναι ερωτευμένο και 
αναζητεί μέσα από τα αγνά αισθήματα την εκλεκτή της καρδιάς του. Βρίσκεται με τον 
πατέρα του και εφτά πρόσωπα που τον συνοδεύουν μπροστά στο σπίτι τις κόρης. Ενώ 
στο πρώτο μέρος ειπώθηκαν οι πολεμικοί άθλοι, στο δεύτερο σκιαγραφείται ο τραγου-
διστής με την ευχάριστη συνομιλία (γλυκύν καλατσήν) και τη χαρά που υπόσχεται να 
προσφέρει στην υποψήφια νύφη, για την οποία νιώθει ένα αγνό έρωτα.

Δηλώνει ότι δεν είναι ονειροπόλος ούτε «εξωπαρμένος» (=ονειροπόλος) παρά είναι 
αυτός που τον γέννησε μητέρα Ρωμάνα, φημισμένη για την εργατικότητα, την εντιμό-
τητά της, αλλά προικισμένη με φυσικές καλλονές. Αλλά και ο πατέρας του έζησε κοντά 
στη φύση με τις τις χαρές που αυτή προσφέρει.

Όλα τα συναισθήματα του ήρωα τραγουδιστή μεταφέρονται στη φύση και αντανα-
κλούν το δικό του ψυχικό κόσμο. Έτσι, όταν θλίβεται και αναστενάζει, και η φύση συμ-
μερίζεται τη στεναχώρια του και υποφέρει και αυτή. Όταν πάλι χαίρεται, τότε «εφώταξεν 
ο ήλεν κ’ εφώταξεν ο ουρανόν».

«Όλα αυτά τα σώριασαν οι Πόντιοι μέσα στην κιβωτό τις ψυχής τους και τα έφεραν 
μαζί τους – πολύτιμες και απόλυτες αξίες για τη ζωή τους». 
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Η ενορία Πιστοφάντων στη Σάντα του Πόντου

Του 
†Ευριπίδη 
Χειμωνίδη

Η πραγματική ιστορία των ανταρτών της Σάντας*

’ ένα από τα προηγούμενα τεύχη της «Ποντιακής Εστίας» είχα κάμει μια σύ-
ντομη εξιστόρηση του δράματος της Σάντας, με τον εκτοπισμό των κατοίκων 
της, τον Σεπτέμβριο του 1921.

Φυσικά, στην εξιστόρηση εκείνη είχαν δοθή μόνο οι χοντρές γραμμές του γεγο-
νότος, δίχως λεπτομέρειες και δίχως ατομικές περιπτώσεις ξεχωριστής τύχης μέσα στο 
πλαίσιο του γενικού χαλασμού – ατομικά δράματα και ατομικές τραγωδίες – από την 
ημέρα του ξεριζώματος και σ’ όλο το μακρόχρονο διάστημα της εξορίας στο Ερζε-
ρούμ και στο Χούνους.

Υπάρχει ωστόσο και μια άλλη πτυχή του δράματος, άγνωστη στους πολλούς και 
σ’ αυτές ακόμα τις χοντρές της γραμμές: Είναι η τύχη των γυναικοπαίδων, που είχαν 
εγκαταλείψει τα χωριά πριν από την εκκένωση και είχαν καταφύγει στα δάση, για ν’ 
αποφύγουν τις αναμενόμενες βιαιοπραγίες, αν όχι από μέρους του τακτικού στρατού, 
οπωσδήποτε όμως από μέρους των ατάκτων των γειτονικών τουρκικών χωριών, που 
είχαν συρρεύσει από παντού και περίμεναν την άδεια να εισορμήσουν στα σπίτια.

Τα περισσότερα από τα γυναικόπαιδα που κατέφυγαν στα δάση εγκαίρως ανήκαν στις 
οικογένειες των ανταρτών της Σάντας, απρέσυραν όμως μαζί και άλλους, έτσι ώστε να απο-
τελεσθή ένας όγκος δυσκίνητος και δυσκολοπροστάτευτος, μ’ όλην την απεραντωσύνη των 
δασών, μέσα στα οποία έχανε κανένας την αίσθησι του χώρου και την αγριό-
τητα της φύσεως, που έκαμνε απροσπέλαστα στον στρατό τα κρησφύγετα.

Φτάνει να σκεφθή κανείς, ότι ο όγκος αυτός αριθμούσε επάνω από 
τετρακόσιες ψυχές, γυναικόπαιδα και άοπλους άνδρες, για να καταλάβη 
πόσο μεγάλο πρόβλημα αποτελούσαν ως προς την εξασφάλιση του επι-
σιτισμού των και πόση επιβάρυνση για τους αντάρτας, που ώφειλαν να 
τους προστατεύσουν.

* * *
Δεύτερο δράμα λοιπόν είχεν εκτυλιχθή στα δάση της Σάντας, συντο-

Σ
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μώτερο βέβαια στην διάρκειά του, αλλά 
όχι λιγώτερο τραγικό στις φάσεις του.

Για το δράμα αυτό υπάρχουν αφη-
γήσεις εκείνων που επέζησαν, κομματια-
στές όμως και δίχως συνοχή, ανάλογα 
με ό,τι έζησαν ατομικά οι αφηγούμενοι. 
Γενική εικόνα δίνει μόνο ένα πολύτιμο 
ημερολόγιο, κρατημένο με κάθε λεπτο-
μέρεια από τον Κώστα Κουρτίδη, αδελ-
φό του οπλαρχηγού Ευκλείδη Κουρτίδη. 
Είναι πεθαμένοι και οι δύο, όμως εξακο-
λουθούν πάντα να ζουν στην ανάμνηση 
όλων όσοι τους εγνώρισαν από κοντά, 
ιδιαίτερα εκείνων που έζησαν μαζί τους 
τις τραγικές ημέρες του χαλασμού.

Το ημερολόγιο τούτο, που αναδίδει μέσα από τις σελίδες του όλην την καυτή 
ουσία του νωπού βιώματος, ετέθη στην διάθεση του γράφοντος από τους γυιούς του 
συντάκτου του, για να ολοκληρωθή η εξιστόρηση των τελευταίων ημερών της Σάντας 
και του δεκατισμού του πληθυσμού της.

Ας μου επιτραπή να αναφέρω εδώ κάτι το εντελώς προσωπικό, που δεν είναι όμως 
άσχετο με το θέμα: Ευρισκόμενος μαζί με τους αντάρτας στα κρησφύγετα της τοποθε-
σίας «Άσπρα Λιθάρια», με τον ενθουσιασμό της πρώτης νεότητος και με την απόφαση 
να χρησιμοποιήσω όσο μπορούσα καλύτερα το εξαίρετο μάουζερ που είχα, έζησα από 
πολύ κοντά το θλιβερό θέαμα της συγκεντρώσεως των γυναικοπαίδων στο δάσος, και 
σήμερα διαβάζοντας το ημερολόγιο, ζω πάλιν κυριολεκτικά το ανείπωτο δράμα τους. 
Το ότι την τελευταία στιγμή πριν από την εκκένωση της Σάντας, την οποία κανείς δεν 
περίμενε, μια επιπόλαιη απόφαση με έκαμε να ξαναγυρίσω νύχτα, ολομόναχος, στο χω-
ριό, για να αποκλεισθώ εκεί και να συμμερισθώ την τύχην του εξορισθέντος πληθυσμού, 
ήταν από τα γραμμένα της μοίρας. Δίχως να θέλη κανείς, γίνεται μοιρολάτρης. 

(Στο επόμενο, η διήγηση του Κώστα Κουρτίδη)

*Από το ημερολόγιο του Κώστα Κουρτίδη αδελφού και σμπολεμιστού του Οπλαρ-
χηγού Ευκλείδη Κουρτίδη. Το ημερολόγιο τύπωσε το Σωματείο «Παναγία Σουμελά» 
σε καλαίσθητο τόμο – Εκδόσεις των αδελφών Κυριακίδη, τηλ. 2310.208.540.

Ξυλογραφία για τον διωγμό των κατοίκων της Σάντας του Πόντου

Ο οπλαρχηγός της Σάντας Ευκλείδης 
Κουρτίδης με τον αδελφό του και συγγραφέα 
του Ημερολογίου Κώστα Κουρτίδη στη Νέα 

Σάντα Κιλκίς το 1930
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Προέλευση των Ελλήνων της Νικόπολης Πόντου
Διαχρονική παρουσία του ελληνισμού σε Μ. Ασία και Πόντο μέχρι το Βυζάντιο

Γράφει ο
Νίκος Εμμανουηλίδης
φιλόλογος-συγγραφέας

ον 10ο π.Χ. αιώνα ελληνικά φύλα (Ίωνες, Αιολείς, Δωριείς) φεύγουν από τη 
μητροπολιτική Ελλάδα και ιδρύουν αποικίες στα παράλια της Μ. Ασίας. Ίωνες 
της Μιλήτου, μεγαλύτερης και σπουδαιότερης αποικίας, και άλλων ιωνικών 

αποικιών μετακινούνται στον Εύξεινο Πόντο και ιδρύουν στην παραλιακή ζώνη νέες 
αποικίες: Σινώπη, Αμισό, Κοτύωρα, Κερασούντα, Τραπεζούντα.

Τον 8ο π.Χ. αιώνα αναστατώνονται από αλλεπάλληλες επιδρομές των Σκυθών και 
από τον 6ο π.Χ. αιώνα περιέρχονται στο κράτος των Μήδων. Μετά την κατάληψη της 
Μ. Ασίας από το Μ. Αλέξανδρο, με την εγκατάσταση στρατιωτικών μονάδων στην πε-
ριοχή, μέρος από τον πλεάζοντα πληθυσμό των παραλιακών πόλεων μαζί με Δωριείς, 
Αιολείς και Μακεδόνες, κατεβαίνουν μεσογειακά και ιδρύουν τις ελληνικές πόλεις της 
ενδοχώρας: Αμάσεια, Νεοκεσάρεια, Σεβάστεια, Κολωνία, Νικόπολη.

Μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου ο Μιθριδάτης Α΄ ιδρύει το «Βασίλειο του 
Πόντου» και ο Μιθριδάτης ο Ευπάτωρ, ελληνομαθής, κατακτά σχεδόν όλη τη Μ. Ασία 
και επεκτείνει το βασίλειό του μέχρι τον Καύκασο. Πολέμησε με πείσμα τους Ρωμαί-
ους, αλλά τελικά νικήθηκε κατά κράτος από το ρωμαίο στρατηγό Πομπήιο, ο οποίος 
κτίζει πόλη με το όνομα Νικόπολη (66 π.Χ.) στο μέρος της νίκης, πόλη που μεταφέρ-
θηκε (άγνωστο πότε ακριβώς) στη σημερινή Νικόπολη.

Η ρωμαϊκή κατάκτηση δε μπόρεσε να αναστείλει τον ελληνισμό της Μ. Ασίας και 
του Πόντου και κατά τη ρωμαιοκρατία εμφανίζονται αξιόλογοι Έλληνες επιστήμονες. 
1. Διογένης από τη Σινώπη, κυνικός φιλόσοφος (404 π.Χ. - 323 π.Χ.), 2. Ίππαρχος από 
τη Νίκαια της Βιθυνίας, αστρονόμος (2ος π.Χ. αιώνας), 3. Απολλώνιος από την πόλη 
Τύανα της Καππαδοκίας, φιλόσοφος (1ος μ.Χ. αιώνας), 4. Στράβων από την Αμάσεια, 
γεωγράφος (67 π.Χ. - 23 μ.Χ.), 5. Δίων ο Χρυσόστομος από την Προύσα, στωϊκός 
φιλόσοφος (40 - 117 μ.Χ.), 6. Γαληνός από την Πέργαμο, ιατρός (2ος μ.Χ. αιώνας), 7. 
Πρόκλος από τη Λυκία, νεοπλατωνικός φιλόσοφος (410 - 485 μ.Χ.).

Μετά τη διάσπαση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όταν ο Μ. Κωνσταντίνος με-
τέφερε την πρωτεύουσα του κράτους του στο Βυζάντιο (330 μ.Χ.), οι ελληνικές πόλεις 
της Μ. Ασίας και του Πόντου είχαν, σε ικανοποιητικό βαθμό, αναπτυγμένο πολιτισμό, 
πρόοδο στα γράμματα και δικά τους νομίσματα.

Ο χριστιανισμός γρήγορα εξαπλώθηκε στη Μ. Ασία και τον Πόντο.
Πρώτος κήρυκας του χριστιανισμού στον Πόντο ήταν ο απόστολος Ανδρέας.
Ο Γρηγόριος ο θαυματουργός (213 - 270 μ.Χ.), καταγόμενος από τη Νεοκεσά-

ρεια, ιδρύει την εκκλησία της Νεοκεσάρειας, αναγορεύεται πρώτος επίσκοπός της και 
με έδρα τη μητρόπολή του διαδίδει το κήρυγμα του ευαγγελίου σε όλον τον Πόντο. 
Λέγεται ότι, όταν άρχισε το έργο του βρήκε μόνο 17 χριστιανούς (αιτία, οι διωγμοί 
των χριστιανών από Διοκλητιανό και Μαξιμιανό) και όταν πέθανε, σε βαθιά γεράματα, 
άφησε μόνο 17 ειδωλολάτρες.

Από το 372 η Νικόπολη γίνεται έδρα επισκοπής, υπαγόμενη στον αρχιεπίσκοπο 
Νεοκεσάρειας, με πρώτο επίσκοπο το Θεόδοτο Α΄ (372 - 375 μ.Χ.) και ανέδειξε αξι-
όλογους επισκόπους.

Τ
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Μαθήματα ποντιακής διαλέκτου
(Από την ποντιακή κωμωδία «Χωρίς εσέν ‘κι ‘ίνουμαι χωρίς εσέν ‘κ’ ευτάω»)

Γράφει ο
Δημήτρης Σ. Νικοπολιτίδης

ΠΡΑΞΗ Δ

Σκηνικό
(Στο σπίτι του Θόδωρου που γιορτάζει. Τραπέζια, καθίσματα και τα σχετικά

για μία γιορτή)

ΘΟΔΩΡΟΣ: Μάνα, οσήμερον πολλοί θα έρταν σην ονομασία μ’.
ΕΛΕΓΚΩ: Ας έρταν, πουλί μ’ Θόδωρε, τ’ οσπίτ’ για τις’ ολτς ανοιχτόν έν’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Τα τραπέζö, Θύμια, γομάτα ας είναι.
ΘΥΜΙΑ: Όλö θα ’ίνταν όπως θελτς, ξάι μη στεναχωρεύκεσαι.
ΕΛΕΓΚΩ: Η νύφε, πουλί μ’ Θόδωρε, εξέρ’ καλά την δουλείαν ατ’ς, θα εβγάλ’τσε 

ασπροπρόσωπον.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ατό, μάνα, εξέρ’ ατο, τερέστε μαναχόν να μη ανασπάλλουμ’ τιδέν.
ΠΑΝΤÂΟΣ (Χτυπάει τη πόρτα και μπαίνουν με τη Νάστα): Ύας και üαιρετίας και 

καλά να πάνε τα δουλείας.
(Ο Θόδωρος και οι υπόλοιποι ανταποδίδουν το χαιρετισμό, αγκαλιάζονται κ. τ. λ.)
ΠΑΝΤÂΟΣ: Θόδωρε, να üαίρεσαι με τ’ όνομα σ’, πολύχρονος, να ζεις και να έχουμε 

σε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εσύ πα, Πάντùο, να είσαι καλά και να üαίρεσαι τη μάνα σ’ και την Νά-

σταν.
ΠΑΝΤÂΟΣ: Εσύ πα, Θύμια, να üαίρεσαι τον γοτùαμάνο σ’.
ΘΥΜΙΑ: Ευχαριστώ, Πάντùο. Εσέν πα ο θεόν να δί’ σε ήντöν αγαπάς.
ΠΑΝΤÂΟΣ: Θεία Ελέγκω, (Φιλάει το χέρι τις και μετά η Νάστα) Να üαίρεσαι τον 

λαλαüέα σ’ τον Θόδωρον.
ΕΛΕΓΚΩ: Να είσαι καλά, πουλί μ’ Πάντùο. Εσέν πα να üαίρεται σε η μάνα σ’ και η 

Νάστα. ’Κ’ ερώτεσα σε πα, πώς έν’ η Λισάφ ;
ΠΑΝΤÂΟΣ: Καλά, θεία Ελέγκω, πολλά καλά.
ΕΛΕΓΚΩ: Έμορφα, πολλά üαίρουμαι.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αρ’ καθέστεν και πέειτε τα χαπάρö σουν.
ΠΑΝΤÂΟΣ: Καλά είν’, καλά.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εσύ, Πολυχρόν’, μη τρως και πίντς μαναχόν, τσαράφ’σον κι ολίγον τη 

λύρα σ’.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ: Άφ’ς με να γομώνω το πετσάμπαρο μ’ κ’ επεκεί όλö θα γίνταν όπως 

θέλτς και όπως αγαπά η ýη σ’. Ποί’σον ολίγον υπομονήν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Καλά ατό το πετσάμπαρο σ’ (πιάνει την κοιλιά του) τρυπεμένον έν’; Πότε 

θα γομούται;
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ: Ολίγον κι άλλο θέλ’ (Συνεχίζει να τρώει)
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ΘΟΔΩΡΟΣ: Ο Νάστον γιατί ’κ’ εφάνθεν ακομάν; Εκείνος πάντα πρώτος έρχουσον.
ΠΑΝΤÂΟΣ: Ο Νάστον είπες;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ο Νάστον είπα, ντο εγέντον;
ΠΑΝΤÂΟΣ: Τον Νάστον αροψεκέσ’ είδα τον, επένεν σο Μουζτöρôκ’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Σο Μουζτöρôκ’ πα ντο δουλείαν είüεν;
ΠΑΝΤÂΟΣ: Έναν δουλείαν, είπε με, σοβαρόν έχω.
ΝΑΣΤΟΣ (Μπαίνει με την Κίτσα): Ύας και üαιρετίας, και, όπως πάντα, καλά να πάνε 

τα δουλείας.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Καλός τον Νάστον. Γιατί έργησες;
(Ο Νάστος, κοιτάζοντας μία τον Θόδωρο και μία τον Πάντùο, προσπαθεί να δικαιο-

λογηθεί. Η Κίτσα δεν προσέχει τι λένε γιατί μιλάει με τη Θυμία. Ο Νάστος δείχνει 
να έχει αγωνία.)

ΝΑΣΤΟΣ: Κάτ’ δουλείας είχα και για τ’ ατό έργησα.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Έμαθα ας σον Πάντùον πως επήες σο Μουζτöρôκ’ .
ΝΑΣΤΟΣ (Κοιτάζοντας άγρια τον Πάντùο και κουνώντας το κεφάλι του): Επήγα να 

τερώ κι αγοράζω έναν γάιδαρον, άμα ’κ’ εσυμφώνεσαμ’ σην τιμήν. Πολλά ακριβά 
εδίνεν ατο ο σαγαπής αθες. Ατώρα ‘κ’ έν’ καιρός να λέμε αΐκα. Ας λέγω σε χρόνö 
πολλά, ο θεόν να δί’ σε την ύας, τ’ Αβράμ τα καλά και τ’ Ισάκ τα δισάκια. Να χαρίει 
σε τη μάνα σ’, την Θυμίαν και τη χρόν’ μετ’ έναν γότû’ αγούρ’.

ΘΟΔΩΡΟΣ: Με την ýη μ’ ευχαριστώ σε (τον αγκαλιάζει) και καλά στέφανα.
(Ο Πάντùος όλο αυτό το διάστημα κάνει κρυφά νόημα στον Νάστο ότι δεν είπε τίποτα.)
ΝΑΣΤΟΣ: Να είσαι καλά, Θόδωρε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ντο εμορφίας είν ατά τ’ εσά οσήμερον, Νάστο; Πολλά αλλαγμένον ελέ-

πω σε.
(Η Κίτσα καμαρώνει με τα όσα λέει ο Θόδωρος.)
ΝΑΣΤΟΣ: Ας έν’ καλά η Κίτσα. Πολλά ευτάει από πίσ’ –ι-μ’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κουμπάρον εύρετε;
ΝΑΣΤΟΣ: Όχι ακόμαν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αέτσ’ αν έν’ , και αν θέλετε, ’ίνουμαι εγώ κουμπάρος.
ΚΙΤΣΑ: Θέλουμε θέλουμε.
ΝΑΣΤΟΣ: Πολλά, πολλά έμορφα. Ας πίνουμ’ ατώρα κ’ έναν ρακίν για την κουμπαρο-

σύνöν. (Πίνουν και λένε διάφορες ευχές) Κι ατώρα ας γουρεύουμ’ τον χορόν. Εσύ, 
Πολυχρόν’, πιστεύω να εγόμωσες καλά το πετσάμπαρο σ’.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ: Εγόμωσα το, Θόδωρε, και καλά πα εγόμωσα το.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κι ατώρα, αφού εγόμωσες ατο, τσαράφ’σον τη λύρα σ’.

Συνεχίζεται

 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ξάι = καθόλου, θα εβγάλ’τσε = θα σε βγάλει (ρ. εγβάλλω και εβγάλλω), να μη ανα-
σπάλλουμ’ = να μην ξεχάσουμε (ρ. ανασπάλλω), τιδέν = τίποτε, κάτι, γοτûαμάνος = 
σύζυγος, να δί’ σε ήντöν αγαπάς = να σου δώσει ό,τι αγαπάς (ήντöν = ό,τι, αόριστη 
αντωνυμία), Ελέγκω = Ελένη, Λισάφ = Ελισάβετ, άρ’ = λοιπόν, τα χαπάρö σουν = τα 
νέα σας, τσαράφ’σον = γρατζούνισε (ρ. τσαραφίζω και τσαραπίζω), λαλαüέας = παρα-
χαϊδεμένος, άφ’ς με να γομώνω το πετσάμαρο μ’ = άφησέ με να γεμίσω το πετσάμπαρό 
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μου (την κοιλιά μου) … άφ’ς = προστακτ. αορ. του ρ. αφήνω), ýή = ψυχή, ποί’σον 
= κάνε, τρυπεμένον έν’ = τρύπιο είναι, πότε θα γομούται = πότε θα γεμίσει ρ. (γο-
μώνω – γομούμαι), αροψεκέσ’ = τις προάλλες, επένεν = πήγαινε (ρ. πάγω και πώγω), 
Μoυζτöρôκ’ = Μελισσουργειό, το νέο όνομα του χωριού στο Ν. Κιλκίς, άμα = αλλά, 
ο σαγαπής αθες = ο κάτοχος, ’κ’ έν’ καιρός να λέμε αΐκα = δεν είναι καιρός (ώρα) να 
λέμε τέτοια, γότû’ αγούρ’ = γερό αγόρι, πολλά ευτάει αποπίσ’-ι-μ’ = πολύ με προσέχει 
(ευτάγω, ευτôγω, ευτώγω, ’φτôγω, ’φτάγω), αέτσ’ αν έν’ = αν είναι έτσι, ας γουρεύουμ’ 
τον χορόν = ας στήσουμε το χορό (ρ. γουρεύω, κουρεύω), αβούτος = αυτός, σύρον = 
λέγε (τραγούδα), ρ. σύρω, έρται με να ευτάγω τη κόσμονος τα παλαλά = μου έρχεται να 
κάνω του κόσμου τις τρέλες, τούλα = ήσυχα, ýόπον = ψυχούλα, τέρεμαν = κοίταγμα, 
το να βλέπει κανείς, τöρτόπον = καημός, απέσ’ σην ýή μ’ = μέσα στην ψυχή μου. 

ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΠΑΛΛΩ

Ενεστώς Παρατατικός Αόριστος
ανασπάλλω ενεσπάλ’να ενέσπαλα 
ανασπάλλτς ενεσπάλ’νες ενέσπαλες
ανασπάλλ’ ενεσπάλ’νεν ενέσπαλεν
ανασπάλλουμε ενεσπάλ’ναμε ενέσπαλαμε
ανασπάλλετε ενεσπάλ’νετε ενέσπαλετεν
ανασπάλλ’νε ενεσπάλ’ναν ενέσπαλαν

Προστακτική
ανάσπαλον 
ανασπαλέστε

Φρ. Ατώρα τελευταία πολλά ανασπάλλτς, είπα τον Πάντùον τον κατακέφαλον. Να 
μη ανασπάλλτς εκείνα ντο είπαμε. – Ντο είπαμε, εγώ ενέσπαλα. – Είπα να πας ρούεις 
σο βαθύν το γουίν και να φουρκίεσαι.

Τραγ. Απ’ ουρανού κλειδίν έρθεν σ’ Αγιάς Σοφιάς την πόρταν, χρόνους έρθαν κι 
επέρασαν, καιροί έρθαν κι εδέβαν, ενεσπάλθεν το κλειδίν αθε κ’ επέμ’νεν κλειδωμένον.

Σημ. Στο α΄ και β΄ πληθυντικό πρόσωπο του αορίστου ο τονισμός γίνεται πέρα 
από την προπαραλήγουσα. 

Μια παράσταση που δίνει «πνοή»
στα τοπικά θεατρικά δρώμενα

νας σημαντικός θεατρικός συγγραφέας, ο Κιλκισιώτης φιλόλογος Δημήτρης 
Νικοπολιτίδης με την εις βάθος γνώση της ελληνικής γλώσσας και της ποντι-
ακής διαλέκτου.

Ένα εξαιρετικό θεατρικό έργο στην ποντιακή διάλεκτο, γραμμένο από αυτόν, με 
έντονο το στοιχείο της σάτιρας, που προσφέρει πολλές συγκινήσεις και άφθονο γέλιο.

Έ
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Ένας αξιόλογος θίασος, τα μέλη της θεατρικής ομάδας του πολιτιστικού συλλόγου 
Ελευθεροχωρίου «Απόλλων» καταγόμενα από εκεί και από όλη την γύρω περιοχή, με 
το μεράκι του ερασιτέχνη ηθοποιού και την συνέπεια και απόδοση του επαγγελματία.

Και το «άθροισμα» όλων αυτών μία παράσταση αξιώσεων και εμβέλειας που υπερ-
βαίνει κατά πολύ τα όρια του ερασιτεχνικού θεάτρου και δημιουργεί προϋποθέσεις να 
αναχθεί το έργο «Όλö για την Παναΐλαν» σε σημείο ακόμη και (γιατί όχι;) πανελλήνιας 
αναφοράς στο σύγχρονο ποντιακό θέατρο.

Μια παράσταση βγαλμένη από τα «ακλούπια» του ποιοτικού θεάτρου, με την ποι-
ότητα έκδηλη σε όλους τους συντελεστές, που κατ’ αυτόν τον τρόπο παράγουν και 
προσφέρουν σημαντικό πολιτιστικό έργο.

Μια παράσταση που δικαίως κέρδιζε τις εντυπώσεις ειδημόνων και μη, δίνοντας πρό-
σθετη «πνοή» στα αξιόλογα, τα τελευταία χρόνια, θεατρικά δρώμενα στον νομό Κιλκίς.

Η παράσταση δόθηκε το Σαββατοκύριακο 22 και 23.1.11 στην αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων του δημαρχείου Κιλκίς (συνεδριακό κέντρο), σε συνεργασία με την ένω-
ση ποντίων νομού Κιλκίς «Οι Αργοναύτες», η οποία κατακλύσθηκε και τις δύο ημέρες 
από κόσμο, που όχι απλώς της επεφύλαξε θερμότατη υποδοχή, αλλά και της «υπέγραψε 
φύλλο πορείας» για νέα «ταξίδια» τόσο εντός όσο και εκτός νομού Κιλκίς.

Κοινή δε ήταν η πεποίθηση, ότι, αν το έργο του Δημήτρη Νικοπολιτίδη «Όλö για 
την Παναΐλαν» με την θεατρική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου Ελευθεροχωρίου 
συμμετάσχει σε πανελλήνιο διαγωνισμό ποντιακού θεάτρου σίγουρα θα θέσει υποψηφι-
ότητα … για «μετάλλιο»!

Το έργο «ανεβάσθηκε» σε σκηνοθεσία του Τάσου Ιωαννίδη, σκηνικά Αιμίλιου 
Σαββίδη, κατασκευή σκηνικών Παναγιώτη Εφραιμίδη, μουσική επιμέλεια Τάσου Ιω-
αννίδη, συντονισμό επιμέλειας ενδυμασιών Κατερίνας Ξανθοπούλου, φωτισμός Σάββα 
Ποτουρίδη και ρύθμιση ήχου Ανδρέα Ξανθόπουλου.

Κατά εκατοντάδες μαζεύονται οι θεατές στις παραστάσεις των έργων του Δημήτρη Νικοπο-
λιτίδη. Η φωτογραφία από την τελευταία παράσταση στο Κιλκίς, γενέτειρα του συγγραφέα.



70

Τον ρόλο της Παναΐλας ερμήνευσε υποδειγματικώς η Κατερίνα Ξανθοπούλου, 
ενώ θαυμάσιες ήταν οι ερμηνείες και των Γιάννη Κεμανίδη, Παρθένας Κεμανίδου, Νί-
κου Χαραλαμπίδη, Τάσου Ιωαννίδη, Αιμίλιου Σαββίδη, Ελένης Μαυροπούλου, Τάκη 
Ξανθόπουλου, Τριαντάφυλλου Τσιρέλη, Κώστα Κεμανίδη, Φώτη Βασιλειάδη, Ελένης 
Ξανθοπούλου, Κυριακής Δεμερτζίδου, Σόνιας Αθανασιάδου, Άννας Κουρτίδου, Νίκου 
Γκαϊταρτζάκη, Χάρη Πιπερίδη, Βικτωρίας Τσιρέλη, Κυριακής Ιωαννίδου και Βασιλι-
κής Σιαπκάρη στους άλλους ρόλους.

Τον θίασο πλαισίωσε χορευτικό συγκρότημα από τις Ιωάννα Πιπερίδου, Αντωνία 
Κεμανίδου, Κυριακή Ιωαννίδου, Βασιλική Ιωαννίδου, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου και τον 
Γιώργο Μαυροκεφαλίδη, με την συνοδεία του Χάρη Πιπερίδη στην λύρα και των αδελ-
φών Σαββίδη στο νταούλι.

Οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας και της αυτοδιοίκησης αξίζει να υποστηρίζουν 
εμπράκτως τέτοιες προσπάθειες, οι οποίες άλλωστε βασίζονται στο προσωπικό μεράκι 
και την ανυστερόβουλη διάθεση των συντελεστών έτσι που να μην μπορούν οι εν λόγω 
φορείς να «βλέπουν» γύρω τους κάποιο «φάντασμα» … κρατικοδίαιτων «τρωκτικών» 
και να μην δικαιολογούνται για την αδράνεια και αδιαφορία τους απέναντι σε τέτοιες 
επωφελείς για τον τόπο και την κοινωνία του δραστηριότητες.

Εξ άλλου, γι’ αυτήν την αδράνεια και αδιαφορία, η δυσμενής οικονομική συγκυρία 
και η κρίση δεν μπορούν να αποτελούν επ’ αόριστον πρόφαση και πρόσχημα. 

(Αναδημοσίευση από την εβδομαδιαία εφημερίδα «Μαχητής του Κιλκίς»)

Ο ετήσιος χορός των Ποντίων Διαβατών
Γράφει ο

Γεώργιος Κυριακίδης

ον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη τίμησε ο 
Σύλλογος Ποντίων Διαβατών «Αλέξανδρος Υψηλάντης» κατά τη διάρκεια του 
εφετινού επιτυχημένου ετήσιου χορού, που έγινε στις 26 Φεβρουαρίου 2011. 

Ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Κυριακίδης στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε όλους 
τους φίλους του συλλόγου για τη συμπαράστασή τους και ιδιαίτερα τη νέα δημοτική 
αρχή και τον δήμαρχο κ. Γιουτίκα.

Ο κ. Κυριακίδης είπε στη συνέχεια ότι η παρουσία όλων των φίλων που συμμετείχαν 
και στον περσινό χορό, αλλά και πολλών νέων φίλων, δίνει μεγάλη χαρά. «Χαιρόμαστε», 
είπε, «που όλοι μαζί εδώ θα συγκινηθούμε, θα θυμηθούμε, θα δείξουμε, τέλος, ότι διατη-
ρούμε όλα όσα μας ενώνουν, δηλαδή την πολιτιστική μας κληρονομιά, αυτήν που κάποιοι 
τη θεωρούν απλό χαρακτηρισμό, δηλαδή ποντιακή καταγωγή, για εμάς, όμως, είναι στάση 
ζωής, είναι ο τρόπος που μιλάμε, που διασκεδάζουμε, είναι ο πολιτισμός μας, η αγνότητα 
των ηθών και των εθμίμων. Είναι όλα αυτά που μας κληροδότησαν οι παππούδες μας, τα 
οποία προσπαθούμε να τα μεταλαμπαδεύσουμε στα δικά μας παιδιά.

Αυτό, ακρβώς, είναι πιο απαραίτητο να γίνει αυτήν την εποχή, που όλοι και όλα 
αμφισβητούνται, που οι αξίες γκρεμίζονται, που ιστορίες χιλιάδων χρόνων αγνοούνται, 
που ιδεολογίες και ιδανικά χάνονται, που ελπίδες και προοπτικές δεν υπάρχουν πια.

Τ
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Στον δύσκολο αυτόν κόσμο προ-
σπαθούμε να διατηρήσουμε και να μετα-
δώσουμε όλα αυτά που μας έμαθαν.

Αν παρακολουθείτε τις δραστηριό-
τητες του συλλόγου τα τελευταία χρόνια, 
θα παρατηρήσετε ότι κάθε χρόνο, όλο 
και περισσότερα παιδιά έρχονται κοντά 
μας. Ο αριθμός τώρα είναι περίπου 70 
μικρά παιδιά. Αυτό αποτελεί μεγάλη επι-
τυχία και οφείλονται ευχαριστίες στους 
γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους 
στον σύλλογο. Ευχαριστούμε, επίσης, 
τον χοροδιδάσκαλο Παύλο Τσιλογλανί-
δη και τον λυράρη Κώστα Ιωαννίδη, οι 
οποίοι έχουν καλή συνεργασία με όλα τα 
μέλη του Δ. Σ.

Ευχαριστούμε την προηγούμενη 
διοίκηση του δήμου και τη σημερινή για 
την καλή συνεργασία και συμπαράστα-
σή τους. Ελπίζουμε από τη νέα δημοτι-
κή αρχή να μας βοηθήσει σε ορισμένες 
δραστηριότητές μας, όπως είναι π. χ. η 

αγορά παραδοσιακών ενδυμασιών για τα παιδιά».
Χαιρετισμό απεύθυνε ο πρόεδρος του Σωματείου και του Ιερού Προσκυνήματος 

κ. Γιώργος Τανιμανίδης.

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ

Ο κ. Κυριακίδης είπε στη συνέχεια: «Φέτος αποφασίσαμε να τιμήσουμε έναν άν-
θρωπο που έχει αφιερώσει πολύ χρόνο από τη ζωή του για τον ελληνισμό του Πόντου. 
Έναν άνθρωπο που διακρίνεται για την κοινωνική του ευαισθησία και την ακάματη 
προσφορά του για την ενότητα του ποντιακού χώρου. Κάποιοι τον κατηγορούν, αυτός, 
όμως, προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις να δει τον ποντιακό χώρο ενωμένο, πρώτα 
στην Ελλάδα και έπειτα στο εξωτερικό, τον Παναγιώτη Ψωμιάδη.

Για τον κ. Ψωμιάδη η ενεργός συμμετοχή στα κοινά αποτελούσε πάντα τρόπο 
ζωής, έκφρασης και προσφοράς. Το 1982 εκλέγεται δεύτερος δημοτικός σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης και το 1986 πρώτος. Στις βουλευτικές εκλογές του 1990 εκλέγεται τρί-
τος σε ψήφους βουλευτής στην α΄ περιφέρεια Θεσσαλονίκης και στις εκλογές του 1993 
επανεκλέγεται τρίτος σε αριθμό ψήφων βουλευτής. Στις βουλευτικές εκλογές του 1996 
εκλέγεται δεύτερος και το 2000 είναι πλέον πρώτος σε ψήφους βουλευτής.

Ο ακούραστος αγώνας του για τον τόπο και τους ανθρώπους του συνεχίζεται. 
Εκλέγεται πανηγυρικά στις νομαρχιακές εκλογές από τον πρώτο γύρο με 50,1%. Το 
2006 επανεκλέγεται νομάρχης Θεσσαλονίκης με ποσοστό 48,24% και το 2010 εκλέγε-
ται περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστό 52,56%.

Ο άνθρωπος και η ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινής ζωής βρίσκονται πάντα 
στο επίκεντρο της δράσης του».

Ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία 
Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης στον 

χαιρετισμό του, μαζί με τον πρόεδρο των 
Ποντίων Διαβατών Θεσσαλονίκης κ. Γιώργο 

Κυριακίδη
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Ακολούθησαν σύντομος χαιρετι-
σμός και ευχαριστήριο από τον τιμώμενο 
περιφερειάεχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. 
Παναγιώτη Ψωμιάδη και η απονομή τι-
μητικής πλακέτας από τον πρόεδρο του 
Συλλόγου Ποντίων Διαβατών «Αλκέξαν-
δρος Υψηλάντης» κ. Γεώργιο Κυριακί-
δη.

Στον χορό παραβρέθηκαν οι βου-
λευτές κ. Θεόδωρος Καράογλου και 
Σάββας Αναστασιάδης, μέλη του Δ. 
Σ. του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» 
με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Γιώργο 
Τανιμανίδη, διοικητικά μέλη άλλων πο-
ντιακών σωματείων, μέλη του Δ. Σ. του 
Συλλόγου Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών 
του «Ηρακλή», με τον πρόεδρο κ. Κώ-
στα Αϊδινίου κ. ά.

Τα χορευτικά συγκροτήματα του 
συλλόγου παρουσίασαν διάφορους πο-
ντιακούς χορούς. Έπαιξαν αφιλοκερδώς 
οι καλλιτέχνες Κώστας Σιώπης κλαρίνο, 
Γιώργος Σασκαλίδης λύρα – τραγούδι και τραγούδησε ο Μπάμπης Ιορδανίδης. Ο Θύ-
μιος Γκοντσίδης με το ακορντεόν του ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για τον κόσμο, που 
διασκέδασε με το πρόγραμμά του. 

Ο Π.Θ. Ηλιάδης δώρισε σπάνια βιβλία
στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών

Επιτροπή Ποντιακών Μελετών ανακοίνωσε τη δωρεά σπάνιων βιβλίων από 
το μέλος της κ. Πάνο Θ. Ηλιάδη, φιλόλογο – τ. λυκειάρχη, η οποία αφορά 
στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της. Όπως διαπιστώνεται πρόκειται για 

εκδόσεις με μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον: 
• C. Sathas et E. Legrand, “Les exploits de Digenis Akritas”, Paris, 1875.
• Ιωάννη Βαλαβάνη, (exlibris) Σαιμμάριων Γιραρδίνου, Μαθήματα Δραματολο-

γίας, τ. 4, 1897-99.
• Ι.Γ. Δρόυσεν, Ιστορία του Μ. Αλεξάνδρου εξελληνισθείσα υπό Ιω. Πανταζίδου, 

1899, από τη βιβλιοθήκη της Αστικής Σχολής Μαλακοπής Καππαδοκίας.
• Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν, Τόμος πρώτος Α – Αντιγορίτης, εκδιδόμενον υπό Ν. 

Γ. Πολίτου, εκδόται Μπαρτ και Χιρστι, Αθήνησι 1889-1890.
• Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν, Τόμος δεύτερος Αντιγραφή – Βολβός

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Δια-
βατών «Αλέξανδρος Υψηλάντης» κ. Γιώργος 
Κυριακίδης απονέμει τιμητική πλακέτα στον 

περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. 
Παναγιώτη Ψωμιάδη σε αναγνώριση της με-

γάλης προσφοράς του

Η
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• Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν, Τόμος τρίτος Βόλγα – Ερμής, Αθήνησι 1892-1893.
• Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν, Τόμος τέταρτος Ερμής – Λάμιον, Αθήνησι 1893-

1894.
• Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν, Τόμος πέμπτος Λαμορισιέρ – Πυθαγόρειον θεώρη-

μα, Αθήνησι 1894-1896.
• Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν, Τόμος έκτος Πυθαγόρειος φιλοσοφία – Ώχρος, Αθή-

νησι 1896-1898.
• Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν, Συμπλήρωμα, Αθήνησι 1902-1905.
• «Συνθήκαι Σεβρών», Υπουργείον επί των Εξωτερικών, εν Αθήναις, εκ του Εθνι-

κού Τυπογραφείου 1920. 
• Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, «Πεντηκονταετηρίς 

1861-1911», εν Κωνσταντινουπόλει 1913-1921.
• Απόστολου Ι. Παπασλιώτου, «Το έγκλημα της Γενοκτονίας», Θεσσαλονίκη 

1966.
• Τατιάνας Σταύρου, «Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 

– Το Υπουργείον Παιδείας του αλύτρωτου ελληνισμού», Αθήναι 1967.
• Nikolaos Andriotis, “Lexikon der archaismen in neugriechischen dialekten”, 

Wien 1974.
• Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, [Ίδρυμα 

Μανόλη Τριανταφυλλίδη], «Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, από τις αρχές έως την 
ύστερη αρχαιότητα», με την επιστημονική επιμέλεια του Α.- Φ. Χρηστίδη, 2002. 

Το Δ. Σ. της Ειτροπής Ποντιακών Μελετών ευχαριστεί τον Πάνο Θ. Ηλιάδη γι’ 
αυτή την ευγενική χειρονομία του και τον διαβεβαιώνει ότι οι συνεχείς μακροχρόνιες 
προσπάθειές του να διασώσει δυσεύρετες επιστημονικές εκδόσεις για τον ελληνισμό 
του Πόντου, θα αποβούν χρήσιμες στον ενδιαφερόμενο μελετητή της ιστορίας και του 
πολιτισμού των προγόνων μας.

Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών θα εκδώσει
διατριβές νέων επιστημόνων για τον Πόντο

Επιτροπή Ποντιακών Μελετών στο πλαίσιο των επιστημονικών της δημοσιεύ-
σεων προτίθεται να προβεί σε έκδοση διδακτορικών διατριβών και μεταπτυ-
χιακών εργασιών νέων επιστημόνων, που έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα ή και 

στο εξωτερικό και άπτονται θεματολογίας που σχετίζεται με τη διαχρονική παρουσία 
του Ποντιακού Ελληνισμού (Ιστορία – Φιλολογία, Λαογραφία – Πολιτισμός – Τέχνη 
– Επιστήμες). 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Επιτροπή 
Ποντιακών Μελετών (βιο-εργογραφικά σημειώματα και αντίτυπα των προτεινόμενων. 

Η
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«Λεξικό της ποντιακής διαλέκτου»
του Δημήτρη Νικοπολιτίδη
από τις εκδόσεις των αδελφών Κυριακίδη

Μεγάλη συγγραφική και εκδοτική επιτυχία για 
τους ποντίους και τους Έλληνες ερευνητές αποτελεί 
η κυκλοφορία του Λεξικού του Δημήτρη Νικοπο-
λιτίδη. Είναι ένα έργο ολόκληρης ζωής, μοναδικό 
στο είδος του που έλειπε από τις βιβλιοθήκες μας. 
Δίνει τη δυνατότητα της αναζήτησης στην ποντια-
κή διάλεκτο λέξεων της νεοελληνικής που χρησι-
μοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή.

Σε αντίστροφη μορφή είναι γραμμένο το 
έργο του αείμνηστου αρχιμ. και προέδρου της Επι-
τροπής Ποντιακών Μελετών Άνθιμου Παπαδόπουλου. Για το λόγο αυτό το Λεξικό του 
Δ. Νικοπολιτίδη καλύπτει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στην ποντιακή γραμματεία.

Στην αρχή παρέχονται πληροφορίες για την προφορά γραμμάτων στην ποντιακή 
διάλεκτο. Ακολουθεί μια συνοπτική Γραμματική της ποντιακής διαλέκτου που αποτελεί 
τον πιο πολύτιμο γλωσσολογικό θησαυρό.

Από τη σελίδα 19 μέχρι τη σελ. 938 έχουμε την απόδοση των λέξεων της Νεοελληνι-
κής στην Ποντιακή διάλεκτο, πολλές φορές να συνοδεύεται από σχετικά παραδείγματα.

Στις τελευταίες λέξεις του βιβλίου υπάρχει ένας πίνακας με κύρια ονόματα των Πο-
ντίων, για να ολοκληρωθεί η ύλη του βιβλίου με βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα.

Η συγγραφή και η έκδοση του βιβλίου ελπίζουμε ότι θα εκτιμηθεί από όλους 
εκείνους που ασχολούνται με την Ποντιακή διάλεκτο και θα προκαλέσει το ενδιαφέρον 
στους νέους κυρίως στη δύσκολη εποχή που διανύουμε με την οικονομική και πνευμα-
τική μας πενία. Προσπάθειες σαν και αυτή του Δημήτρη Νικοπολιτίδη θα βρει, ελπί-
ζουμε, μιμητές. Τους έχει ανάγκη η εποχή μας, ο ποντιακός χώρος που αναλίσκεται σε 
ανώφελες και περιττές προσωπικές αντιπαραθέσεις που βλάπτουν όχι μόνο τους ίδιους 
αλλά και ολόκληρο τον ποντιακό ελληνισμό.

Ελπίζουμε να σπεύσουν οι ενδιαφερόμενοι, αλλά και οι φορείς που διατηρούν βιβλιοθήκες 
για το κοινό να εξασφαλίσουν κάποια αντίτυπα, γιατί «τα βιβλία είναι κυψέλες της σκέψεως».

Παναγιώτης Παπαδόπουλος

«Τα ιερά κειμήλια του Γένους των Ποντίων» 

Η παλαίφατη Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, στον ιστορικό Πόντο, ιδρύ-
θηκε το 386 μ. Χ. από τους Αθηναίους μοναχούς Βαρνάβα και Σωφρόνιο, οι οποίοι, 
σύμφωνα με την παράδοση, οδηγήθηκαν εκεί από τη χάρη της Παναγίας, βρίσκοντας 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

τηλ. 2310.208.540
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σε υψόμετρο 1.063 μέτρων την εικόνα της Παναγίας 
της Αθηνιώτισσας, φιλοτεχνημένη από τον Ευαγγελι-
στή Λουκά. Ονομάστηκε Σουμελά από παραφθορά 
της έκφρασης «εις του Μελά» - όνομα του όρους που 
βρίσκεται σε απόσταση 45 χιλιομέτρων από την πρω-
τεύουσα του Εύξεινου Πόντου, την Τραπεζούντα. Βυ-
ζαντινοί αυτοκράτορες – κυρίως της δυναστείας των 
Κομνηνών – την προίκισαν με σπάνια κειμήλια και 
της έδωσαν σημαντικά προνόμια.

Στο μοναστήρι από τον 4ο αιώνα μέχρι τον 
Ξεριζωμό έζησαν εκατοντάδες μοναχοί και ασκητές, 
ενώ λειτούργησε και ως φάρος για τη διάσωση της 
εθνικής ταυτότητας των Ποντίων. Μετά τη Γενοκτο-
νία των Ποντίων και τη Μικρασιατική Καταστροφή 
του 1922, που επισφραγίστηκε με την «ανταλλαγή πληθυσμών» 
μέσω της Συνθήκης της Λωζάννης, η μονή ερήμωσε.

Μετά την Καταστροφή, η εικόνα της Παναγίας θάφτηκε από τους τελευταίους 
μοναχούς. Έμεινε θαμμένη για δέκα χρόνια μέχρι τη μεσολάβηση του μητροπολίτη 
Ξάνθης Πολύκαρπου Ψωμιάδου και του υπουργού Λεωνίδα Ιασονίδη στον τότε πρω-
θυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο για την απελευθέρωσή της.

Το αίτημα ενεκρίθη από τον τότε πρωθυπουργό Ισμέτ Ινονού, με αποτέλεσμα η 
εικόνα και ελάχιστα ιερά κειμήλια να μεταφερθούν στην Αθήνα και να παραδοθούν στον 
μητροπολίτη Τραπεζούντας και κατοπινό αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρύσανθο Φιλιππίδη. 
Από εκεί παραδίδονται στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών. Εκεί η εικόνα παρέμεινε 
μέχρι το 1951, οπότε και μεταφέρθηκε στο νεόκτιστο Μοναστήρι της Παναγίας Σου-
μελά, στο Βέρμιο.

Η αρπαγή, όμως, του πλήθους των κειμηλίων, που φυλάσσονταν στην Ιερά Μονή 
της Παναγίας Σουμελά, στην Τραπεζούντα, τα κράτησε «αιχμαλωτισμένα» στην Τουρ-
κία, άλλα «φιλοξενούμενα» στο Μουσείο της Τραπεζούντας και άλλα σε αποθήκες στην 
Αγία Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη.

Μετά από πολύχρονη και επίπονη έρευνα του Πανελληνίου Ιδρύματος «ΠΑΝΑ-
ΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» με ειδικούς επιστήμονες, αλλά και με την επιστασία και προσω-
πικό μόχθο του Προέδρου του Ιδρύματος κ. Γεωργίου Τανιμανίδη, κατορθώθηκε η 
επιτόπια φωτογράφηση των χαμένων αυτών κειμηλίων, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί 
η παρούσα συλλεκτική έκδοση, αφού, για πρώτη φορά, στη διεθνή βιβλιογραφία πα-
ρουσιάζονται και ιστορούνται τα Ιερά Κειμήλια του Γένους των Ποντίων στο σύνολό 
τους.

Έτσι, η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ανεπανάληπτο αποθησαύρισμα κειμηλίων, 
που είχαν χαθεί στην Ανατολή. Το εκδοτικό αυτό γεγονός θεωρείται ως μοναδικό 
παράδειγμα διάσωσης και διάδοσης ελληνικών θησαυρών στη νεότερη ιστορία της 
Ελλάδος.

Η συλλεκτική αυτή έκδοση κατορθώθηκε με τη σύμπραξη δύο ειδικευμένων εκδο-
τικών οίκων σε ομοιογραφικές (facsimile) εκδόσεις, όπως τις «Ελληνικές Ομοιογραφι-
κές Εκδόσεις» και «Μένανδρος», για να κατορθωθεί η πιστή αποτύπωση των κειμηλίων 
σε ποσοστό 100% των πρωτοτύπων.
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Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η έντυπη διάσωση των κειμηλίων, τα οποία,για 
πρώτη φορά, βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αποτελούν μία απτή μαρτυρία στο 
διηνεκές, καθώς τα κειμήλια αυτά φυλάσσονται σε αποθηκευτικό χώρο της Αγίας Σοφί-
ας, στην Κωνσταντινούπολη.

Δεν μένει, λοιπόν, παρά κάθε ποντιακό σπίτι ν’ αποκτήσει και να διαφυλάξει αυτό 
το λεύκωμα, το οποίο τιμάται μόνο 60,00 ευρώ.

Τα κείμενα του τόμου υπογράφουν τόσο ο Γεώργιος Τανιμανίδης, όσο και ο Δρ. 
Σταύρος Αρβανιτόπουλος, ο οποίος και εξιστορεί ξεχωριστά την ιστορική περιπέτεια 
κάθε κειμηλίου, ενώ το έργο προλογίζει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. 

Νίκος Κομν. Χατζηγεωργίου, τηλ. επικοινωνίας: 210.364.5667

«Εισαγωγικά στοιχεία ποντιακής
ιστορίας και λαογραφίας»
του Παύλου Χαιρόπουλου
Από τις εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη.

Σε δεύτερη έκδοση κυκλοφόρησε το βιβλίο 
του Παύλου Χαιρόπουλου από τον εκδοτικό οίκο 
των Αδελφών Κυριακίδη. Είναι μια επιτομή της 
ιστορίας και της ποντιακής παράδοσης. Ο συγ-
γραφέας αν και έζησε στη Σουηδία, αυτό δεν τον 
εμπόδισε να ασχοληθεί με τα ποντιακά δρώμενα, 
να γνωρίσει από κοντά τον Πόντο και να κατα-
γράψει τις εντυπώσεις του.

Πολλά είναι τα θέματα που καταπιάνεται ο Π. Χαιρόπουλος. 
Τα θέματα, όμως, που κυριαρχούν είναι οι εκτοπισμοί των Ποντίων, στον Δ. Πόντο, τα 
αντάρτικα σώματα, ο ξεριζωμός και κυρίως η γενοκτονία των Ποντίων.

Αρκετές σελίδες του βιβλίου καταλαμβάνουν διηγήσεις Ποντίων που γεννήθηκαν 
και έζησαν τα πρώτα χρόνια της ζωής τους στον Πόντο και μετά ήρθαν στην Ελλάδα. 
Η διήγηση γίνεται στην ποντιακή διάλεκτο και ζωντανεύει τα γεγονότα στον αναγνώ-
στη.

Έντονο το ενδιαφέρον του συγγραφέα για τα ποντιακά τραγούδια και τη λύρα 
ώστε να τα σχολιάσει και να συμπεριλάβει ορισμένα στην εργασία του. Ακόμη και 
την ονομασία των γεωργικών εργαλείων και οικιακών σκευών στην ποντιακή διάλεκτο 
θα βρούμε. Χρήσιμο είναι και το σύντομο βιογραφικό λεξικό με τα ονόματα των 
σπουδαιοτέρων συγγραφέων, αγίων, αυτοκρατόρων και πολιτικών που ανήκουν στην 
ποντιακή οικογένεια.

Πολλές και χρήσιμες είναι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστορία και την 
παράδοση του ποντιακού Ελληνισμού.

Υπάρχουν ακόμη κάποιες σελίδες που αναφέρονται στον απόδημο ποντιακό Ελ-
ληνισμό με σχόλια και φωτογραφίες που θυμίζουν παλιές και νέες εποχές.

Χρήσιμο και το ποντιακό λεξιλόγιο στο τέλος του βιβλίου.
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«Η Βενετία των Ελλήνων»
του Αθανάσιου Καραθανάση
από τις εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη

Αξιόλογη, όπως και οι προηγγούμενες, και πο-
λυσέλιδη η εργασία του πανεπιστημιακού δάσκαλου 
Αθανάσιου Καραθανάση. Πολύτιμη προσφορά στο 
Ελληνικό κοινό είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε 
πριν από μερικούς μήνες. Αναφέρεται στον Ελληνι-
σμό της Διασποράς, την πονεμένη Ρωμηοσύνη, όπως 
την ονομάζει. Στον πρόλογο γίνεται λόγος για τη 
μετακίνηση πολλών Ελλήνων από την Κωνσταντι-
νούπολη λίγο πριν από την άλωση της Πόλης, προς 
τη Βενετία, ώστε να καταστεί αυτή ένα νέο Βυζάντιο.

Εκεί, οι Έλληνες θα αναδειχτούν ευκατάστατοι έμποροι, πλοιοκτήτες, μικροβιο-
τέχνες και θα αποτελέσουν τον πρώτο δυναμικό πυρήνα του Ελληνισμού της Βενετίας. 
Λίγο αργότερα, το 1498, πέτυχαν, ύστερα από πολλούς αγώνες, να αναπτύξουν μια 
λαμπρή Αδελφότητα, που κέντρο της ήταν ο μεγαλοπρεπής ναός του Αγίου Γεωργίου 
στη γειτονιά των Ελλήνων. Είναι την εποχή που ο Ελληνισμός της Διασποράς με τα 
εφόδια της ορθοδοξίας και της παράδοσης θα διατηρήσει στις Ευρωπαϊκές χώρες τη 
χριστιανική του ταυτότητα και την εθνική του συνείδηση.

Μέσα από τους κύκλους της Αδελφότητας που δημιούργησαν θα προκύψουν μεγά-
λες προσωπικότητες που θα εξελιχθούν σε οικονομικούς και πνευματικούς παράγοντες 
όχι μόνο για τον τόπο που ζούσαν αλλά και για τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα, που 
έσπευδαν στην Ευρώπη αναζητώντας γνώσεις και Ελευθερία. Μια τέτοια προσωπικότη-
τα είναι και ο Θωμάς Φλαγγίνης από την Κέρκυρα.

Πρόκειται για μια αξιόλογη και επιστημονική εργασία που υπερβαίνει τις 600 σε-
λίδες. Μέσα από τις αξιόπιστες και ιστορικά τεκμηριωμένες πληροφορίες, ο αναγνώστης 
θα γνωρίσει το δυναμισμό και τη δημιουργικότητα που έδειξαν οι Έλληνες στα κράτη 
της Ευρώπης, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια μετά την άλωση της Πόλης.

Το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου πραγματεύεται την προσωπικότητα και το έργο 
του Θωμά Φλαγγίνη από την Κέρκυρα που υπήρξε εκ των πλουσιωτέρων Ελλήνων της 
εποχής εκείνης. Ο Φλαγγίνης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μόρφωση των Ελλή-
νων. Γι’ αυτό και ίδρυσε τη Σχολή στην οποία μπορούσαν να φοιτήσουν Ελληνόπουλα 
που διωκόμενα από τη σκλαβιά αναζητούσαν προστασία και φροντίδα από τους Έλλη-
νες του εξωτερικού. 

Σε άλλες σελίδες του βιβλίου γίνεται αναφορά για τους πρώτους εθνικούς ευεργέτες 
που ήταν από την Κύπρο και εξασφάλιζαν, λίγο πριν από την άλωση της Κωνσταντι-
νούπολης, υποτροφίες για Κυπρίους φοιτητές. Γενικά ολόκληρο το βιβλίο σε πολυτελή 
έκδοση καθίσταται απαραίτητο βοήθημα για τους ιστορικούς ερευνητές αλλά και για 
κάθε αναγνώστη που θέλει να γνωρίσει την προκοπή και την εξέλιξη του Ελληνισμού 
της Διασποράς.

Γράφει: Παν. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
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Η μουσική είναι πανανθρώπινη γλώσσα
Όταν οι γονείς μας έφυγαν από τη γενέτειρά τους πατρίδα, τον Πό-

ντο, συγκέντρωσαν όση αξιοπρέπεια τους έμεινε, πήραν και τα πληγωμέ-
να σώματα από τις τουρκικές βαρβαρότητες και ήρθαν στην Ελλάδα. 

Κράτησαν στην ψυχή τους ζωντανή την ελπίδα επίβίωσης στον Θεό 
και στην Παναγία Σουμελιώτισσα. Πήραν, ακόμη, μαζί τους την πίστη 
τους προς τον Θεό και την αγάπη τους για την ιστορική τους πατρίδα. 
Πήραν, όμως, μαζί τους και την παράδοσή τους, τα ήθη και τα έθιμά 
τους.

Μέσα σε αυτά ανήκουν και τα τραγούδια που εκφράζουν την αγάπη, 
τον έρωτα, αλλά και την ασίγαστη νοσταλγία για τον Πόντο. Οι συλλογές 
των τραγουδιών που κυκλοφορούν ανήκουν σε νέους τραγουδιστές, που 
συνεχίζουν την παράδοση, για να υπάρχει πάντα η συνέχεια μέσα στον 
ποντιακό Ελληνισμό.
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Επιστολή
της κ. Έλσας Γαλανίδου – 

Μπαλφούσια

Κηφισιά, Μάρτιος 2011-04-04 

Αγαπητέ κ. Π. Παπαδόπουλε

Διάβασα στην «ΠΟΝΤΙΑΚΉ ΕΣΤΙΑ» Ν. 167, 2010 
την Βιβλιοπαρουσίαση που κάνατε για το βιβλίο μου «Λα-
ογραφικά Πόντου. Απ’ όσα μου είπαν και … άλλα». Δεν 
έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Πρώτ’ απ’ όλα ευχαριστώ 
που κάνατε τον κόπο να το διαβάσετε. Είδα ότι προσέξατε 
όλες τις λεπτομέρειες, όλα τα θέματα που με άγγιξαν, με 
ενδιέφεραν και εξακολουθούν να με ενδιαφέρουν μου έδω-
σαν χαρά ή με πόνεσαν.

Μπορεί κανείς μέσα σ’ ένα «Ευχαριστώ» να χωρέσει 
τα αισθήματα και συναισθήματα που νοιώθει και να τα εκ-
φράσει; Αν ναι, τότε σας λέω ότι με συγκινήσατε ειλικρινά 
για όλα όσα διαπιστώσατε και τονίζετε. Δεχθείτε λοιπόν 
αυτό το μεγάλο «Ευχαριστώ».

Πάντα διαβάζω τις βιβλιοπαρουσιάσεις που κάνετε. 
Για την ποιητική Συλλογή «Δôκρö παραπονίας» του εκλε-
κτού φίλου και συναδέλφου Γ. Κ. Χατζόπουλου έκανα κι 
εγώ βιβλιοπαρουσίαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 
Θεσ/νίκης «Εύξεινος Πόντος» Φεβρουαρίου 2011.

Σας στέλνω και μια εργασία μου για το «Νερό», την 
περιέλαβε ο κ. Μανόλης Σέργης, καθηγητής στο Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο, στον τόμο ΠΟΝΤΟΣ για τις πα-
ραδόσεις του λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο.

Εύχομαι να έχετε υγεία και δύναμη και να συνεχίζετε 
το τόσο δημιουργικό έργο σας.

Με μεγάλη εκτίμηση
Έλσα Γαλανίδου – Μπαλφούσια



ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναγίας Σουμελά

σας εύχεται εγκάρδια

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ


