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Οι Σρεις Ιεράρχες της Ορθοδοξίας 

υπέρμαχοι του αρχαίου ελληνικού πνεύματος 
 

Σου Παναγιώτη Παπαδόπουλου 

Εκδότη-Διευθυντή της «Ποντιακής Εστίας» 

 

 ημέρα της 30ής Ιανουαρίου από τον 11ο μ. Φ. αι. 

είναι αφιερωμένη στους τρεις Πατέρες και 

Διδασκάλους της Οικουμένης, που κατόρθωσαν με 

τον βίο τους και την πνευματική τους ακτινοβολία να φωτίσουν 

τις κουρασμένες συνειδήσεις των ανθρώπων της εποχής τους. 

υνεχίζουν, όμως, με την πλούσια συγγραφική παρακαταθήκη 

να στηρίζουν και να καθοδηγούν μέχρι σήμερα τους χριστιανούς. Να ενισχύουν 

την πίστη τους και να καλλιεργούν την αγάπη τους προς τον άνθρωπο. 

Σαυτοχρόνως, όμως, αναδείχτηκαν προστάτες των γραμμάτων και γενικώς της 

εκπαίδευσης στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Γι αυτό ο ελληνισμός γιορτάζει 

κάθε χρόνο την ημέρα αυτή τη σεπτή μνήμη των τριών κορυφαίων διδασκάλων 

και φιλοσόφων του χριστιανισμού: Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του 

Θεολόγου και Ιωάννου του Φρυσοστόμου. «Και οι τρεις οιστρηλατημένοι από τη 

θεία διδασκαλία, έκτισαν με τη σοφία τους το μεγαλοπρεπέστατο οικοδόμημα, τη 

χριστιανική σκέψη». Ήδη από τον 4ο αιώνα μ. Φ. δίνεται η ευκαιρία στον 

χριστιανισμό, με την πρωτοβουλία των πατέρων της Εκκλησίας, να ξεπεράσει τις 

προκαταλήψεις που είχε μέχρι τότε με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και να 

δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας. Έκτοτε ο χριστιανισμός και ο ελληνισμός 

ακολούθησαν παράλληλους δρόμους, προσφέροντας μια καινούργια αντίληψη για 

τη ζωή και τον άνθρωπο. Ο χριστιανισμός μπολιάστηκε με τις φιλοσοφικές ιδέες 

του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Φρησιμοποίησε τις έννοιες και την ελληνική 

γλώσσα με τον οικουμενικό χαρακτήρα της, για να διατυπώσει τα δόγματά του. 

Ήταν μια χρήσιμη και απαραίτητη επένδυση στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα που 

βοήθησε στην ευρύτερη διάδοση και αποδοχή του ευαγγελικού μηνύματος. 

Η αντιπαλότητα ελληνισμού χριστιανισμού ξεκίνησε από τους αποστολικούς 

χρόνους. Ήταν τότε που το κήρυγμα των Αποστόλων, η αποκάλυψη του αληθινού 

Θεού, που καταργούσε τη διάκριση ελεύθερου και δούλου, γυναίκας και άνδρα, 

γινόταν ιδιαίτερα ελκυστικό στην υποταγμένη στη ρωμαϊκή εξουσία, ανθρωπότητα. 

Η ειδωλολατρία άρχισε να δείχνει τα πρώτα συμπτώματα της παρακμής της. Οι 

Ρωμαίοι, όμως, αυτοκράτορες την είχαν ανάγκη, για να μπορούν να θεοποιούν το 

πρόσωπό τους στους υποταγμένους λαούς, και μέσω της ειδωλολατρίας, να 

Η 
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διατηρούν την ενότητα του απέραντου ρωμαϊκού κράτους. Η προσπάθειά τους, 

όμως προσέκρουσε στο γρανιτένιο τείχος της ακράδαντης πίστης των Αποστόλων 

και των διαδόχων τους. 

Έτσι άρχισε μια σκληρή σύγκρουση ειδωλολατρικής θρησκείας και 

χριστιανισμού, που κράτησε περισσότερο από τρεις δραματικούς αιώνες. ε όλο 

αυτό το διάστημα (45μ.Φ.- 312 μ.Φ. )τα θύματα της σύγκρουσης ήταν πολλά. 

Πολλοί χριστιανοί ρίχτηκαν στα θηρία, κάποιοι άλλοι έγιναν βορά των λιονταριών 

στα στάδια, υπό τα βλέμματα του αυτοκράτορα και των οπαδών του. Οι 

κατακόμβες ήταν τα κρησφύγετα των διωκομένων μαρτύρων της πίστης, ο 

κατάλογος των οποίων πήρε τραγικές διαστάσεις. Η αυλαία για τον τερματισμό 

των διωγμών έπεσε την 28η Οκτωβρίου 312 στη Μουλγία γέφυρα του Σίβερη 

ποταμού. Η νίκη του Μεγάλου Κωνσταντίνου επί του Μαξεντίου σήμανε και την 

απαρχή της νίκης των χριστιανών. Εκεί, με όραμα έγινε αισθητή και φανερή η 

βούληση του Θεού. Με τη μεταφορά της πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους στα 

γαλανά νερά της Προποντίδας, με την ονομασία Κωνσταντινούπολη και τα 

διατάγματα που ακολούθησαν περί ανεξιθρησκίας ολοκληρώθηκε η νίκη του 

χριστιανισμού.  

Δυστυχώς, όμως, δεν άργησε να ακολουθήσει η αντίστροφη καταδίωξη. Σώρα 

στα μάτια των χριστιανών η ειδωλολατρία έπρεπε να χτυπηθεί και να τιμωρηθεί. Η 

αρχαία ελληνική γραμματεία που στήριξε τη ρωμαϊκή παρουσία στον τότε γνωστό 

κόσμο, ενοχοποιήθηκε και δέχτηκε την οργή πολλών χριστιανών. Πολλοί ναοί της 

αρχαιότητας, στάδια και ιερά θέατρα δέχθηκαν την οργή και την εκδίκηση. 

Αργότερα και η φιλοσοφική σχολή Αθηνών (επί Ιουστινιανού) θα κλείσει, ενώ τον 

4ο αι. καταργούνται και οι Ολυμπιακοί Αγώνες (394 μ. Φ.). Η παρουσία του 
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Μεγάλου Βασιλείου και του φίλου του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννου 

του Φρυσοστόμου ήταν ιστορικής σημασίας. Είχαν γνωρίσει οι δύο πρώτοι, ως 

σπουδαστές στην Αθήνα, μέσω των γραπτών κειμένων, το αρχαίο ελληνικό 

πνεύμα. Με την ευγλωττία και τη δεινή τους ρητορική πειθώ, μετέβαλαν τον ρουν 

της ιστορίας. Καλλιέργησαν στους χριστιανούς τον σεβασμό προς την ελληνική 

παράδοση και τη συμφιλίωση. Έκτοτε επίσκοποι, ιερείς και ιερομόναχοι έγιναν 

πιστοί υπέρμαχοι του αρχαίου Ελληνισμού  τον τίμησαν και τον πρόβαλαν. 

Δικαίως η Εκκλησία και η ελληνική Πολιτεία τιμούν ιδιαίτερα τη μνήμη τους και 

ως προστάτες των Γραμμάτων. 

 

 

Η Γενική υνέλευση του ωματείου 

«Παναγία ουμελά» 
 

Σου Παναγιώτη Παπαδόπουλου 

Εκδότη-Διευθυντή της «Ποντιακής Εστίας» 

 

εριχαρείς οι Πόντιοι, μέλη του ωματείου «Παναγία ουμελά», από 

νωρίς καταφθάνουν στην αίθουσα «Υίλων Κτενίδης» στα γραφεία του 

σωματείου, Μητροπόλεως 15, την Κυριακή 17 Υεβρουαρίου 2013, για 

να συμμετάσχουν στις διαδικασίες της Γενικής υνέλευσης. 

Σο καταστατικό, προβλέπει, κάθε τρία χρόνια, να διενεργούνται αρχαιρεσίες 

για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Οι προηγούμενες εκλογές έγιναν 

στις; 21 Υεβρουαρίου 2010. Έπρεπε, λοιπόν, αυτόν τον Υεβρουάριο τα μέλη του 

Διοικητικού υμβουλίου να ανανεώσουν την εντολή τους. Έτσι, μόλις 

διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών, ο πρόεδρος του σωματείου κ. Γιώργος 

Σανιμανίδης προσήλθε στο βήμα και πήρε τον λόγο. Αμέσως μετά τους 

καθιερωμένους χαιρετισμούς έγινε η κοπή της βασιλόπιτας. 

 

Η κοπή της βασιλόπιτας 

 

Οι τρεις συνεργάτες του σωματείου κ. Βασίλης Υωτιάδης, Ντίνος ωτηριάδης 

και Παναγιώτης Παπαδόπουλος έψαλλαν τα σχετικά απολυτίκια της Παναγίας και 

Π 
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του Μεγάλου Βασιλείου. Ο ιερέας ευλόγησε τη βασιλόπιτα του χριστιανικού 

Εθίμου και ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής υνέλευσης. 

 

Εκλογή προεδρείου της Γενικής υνέλευσης 

 

Όστερα από πρόταση του σωματείου, η Γενική υνέλευση εξέλεξε ως πρόεδρο 

τον κ. Γεώργιο Κυριακίδη και ως γραμματέα την κα. Παναγιώτα Ιωακειμίδου. 

Πριν αρχίσουν οι εργασίες της Γενικής υνέλευσης ο πρόεδρος του απερχομένου 

Διοικητικού υμβουλίου κ. Γιώργος Σανιμανίδης ζήτησε να αποδοθούν οι 

δέουσες τιμές προς τους προαπελθόντες συνανθρώπους μας, μέλη και φίλους του 

ωματείου. Κρατήθηκε από το σώμα ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους ως 

ελάχιστος φόρος τιμής και χρέος ευγνωμοσύνης για όσα προσφέρανε πριν από 

εμάς, τους συνεχιστές του έργου τους. τη συνέχεια προχώρησαν οι εργασίες της 

Γενικής υνέλευσης με την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού υμβουλίου 

κατά την τριετία της θητείας του.  

 

Η Έκθεση Πεπραγμένων 

 

Ο πρόεδρος, κ. Γεώργιος Σανιμανίδης, πριν αρχίσει την έκθεση πεπραγμένων 

παρουσίασε με ευνοϊκά σχόλια την εργασία της κας. Ζευγαροπούλου με τίτλο «Η 

ιστορία της ζωής μου». Είπε ότι είναι ένα χρήσιμο βιβλίο γιατί μέσα από αυτό 

προβάλλονται αξίες που μπορούν να στηρίξουν την ελληνική κοινωνία. τη 

συνέχεια παρουσίασε την έκθεση πεπραγμένων του σωματείου «Παναγία 

ουμελά». την αρχή αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει με 

δυσκολία η ελληνική κοινωνία. «Είναι κρίσιμη η εποχή που διανύουμε, 
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διατηρούμε, όμως», είπε «την ελπίδα ότι γρήγορα ο ελληνικός λαός θα ξεπεράσει 

με επιτυχία και αυτήν τη δοκιμασία». 

 
Ο πρόεδρος του Σωματείου Παναγία Σουμελά Γιώργος Τανιμανίδης παρουσιάζει την 

έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 

Κατά την παρουσίαση των πεπραγμένων είπε, ότι κατά το διάστημα που 

πέρασε έγιναν τριάντα έξι (36) συνεδριάσεις του Διοικητικού υμβουλίου κατά τις 

οποίες αντιμετωπίστηκαν ζητήματα λειτουργίας του σωματείου και εγκρίθηκαν 

διάφορες δαπάνες, όπως αναγράφονται στα σχετικά πρακτικά. Ο οικονομικός 

έλεγχος που έγινε από τη σχετική υπηρεσία, διαβεβαίωσε την ακριβή εικόνα των 

εγγράφων και την άψογη διαχείριση των εσόδων. 

Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, διάφορες εκδηλώσεις, όπως η γιορτή των 

γραμμάτων που γίνεται στη μνήμη των Σριών Ιεραρχών. Είναι ένα έθιμο που 

διατηρείται από τον Πόντο. Σην ημέρα εκείνη βραβεύονται τα παιδιά-μαθητές, 

μαθήτριες των σχολείων για τις προσπάθειες που κάνουν και την ευγενή άμιλλα 

που επιδεικνύουν. Προβάλλεται, βέβαια, και ο αγώνας των γονέων που θέλουν να 

δούνε τα παιδιά τους μέσα από τις σπουδές τους καταξιωμένα μέλη της κοινωνίας. 

Γι αυτό και οι εκδηλώσεις του σωματείου κάθε φορά αφήνουν άριστες εντυπώσεις 

στα παιδιά και στους γονείς. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνέχεια στις άριστες 

σχέσεις που διέπουν το ωματείο και το Ιερό Προσκύνημα, του οποίου πρόεδρος 

είναι ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βέροιας – Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. 
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Παντελεήμων. Επισήμανε, όμως, το ότι την πλειοψηφία του προσκυνήματος 

διατηρεί το σωματείο με τους συμβούλους του. 

Ο πρόεδρος έκανε λόγο και για την αρνητική αντιπαράθεση που αντιμετώπισε 

το ωματείο από συλλόγους και ποντιακά σωματεία. Σο σωματείο μας είπε, 

υπερασπίζεται τις δικές του αρχές. 

 
Ο πρόεδρος του Σωματείου Παναγία Σουμελά Γιώργος Τανιμανίδης με τον πρόεδρο και τη 

γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, Γεώργιο Κυριακίδη και Παναγιώτα Ιωακειμίδου. 

Δεξιά ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος 

Αναφερόμενος στα έσοδα είπε πως το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν 

σοβαρή μείωση, κάτι που αποδίδεται στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η 

Ελληνική κοινωνία. 

το πλαίσιο των εκδηλώσεων δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστούν με ένα 

ντοκιμαντέρ διάρκειας 15΄ τα ιερά κειμήλια που βρέθηκαν στα υπόγεια της Αγίας 

οφίας Κωνσταντινούπολης. Εξέφρασε μάλιστα ο πρόεδρος την άποψη ότι όλα 

αυτά πρέπει να βγούνε στο φως, διότι αποτελούν πολύτιμη περιουσία της 

«Παναγίας ουμελά». 

Αξιόλογη υπήρξε και η έκθεση ζωγραφικής της κ. Λίας Ελευθεριάδου που 

απέσπασε την εκτίμηση και το θαυμασμό των επισκεπτών. Έγιναν μάλιστα και 

εκτυπώσεις κάποιων πρωτότυπων έργων της από τον εκδοτικό οίκο των Αδελφών 

Κυριακίδη. 
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ε εκδήλωση που έγινε στην Αυστραλία με αφορμή την επέτειο της 

γενοκτονίας των Ποντίων, το ωματείο και Ιερό Προσκύνημα αντιπροσώπευσε ο 

κ. Φαράλαμπος Αποστολίδης, πρόεδρος της Π.Ο.Π.., ο οποίος κατά την εκεί 

παραμονή του έδωσε σειρά διαλέξεων για τη Γενοκτονία του Ποντιακού 

Ελληνισμού. 

Εκδηλώσεις έγιναν όμως και στη Γερμανία με την παρουσία του 

σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βέροιας – Ναούσης και Καμπανίας κ. 

Παντελεήμονος, ο οποίος συνόδευε τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου, τα οποία 

μεταφέρθηκαν εκεί για την ενίσχυση των πιστών. 

ε αρκετές πόλεις της Ελλάδας κατά το διάστημα της τριετίας, μεταφέρθηκε 

πιστό αντίγραφο της εικόνας της «Παναγίας ουμελιώτισσας». τις πόλεις αυτές 

έγιναν ανάλογες τελετές και εκδηλώσεις με την παρουσία μελών του Διοικητικού 

υμβουλίου. Αθρόα και συγκινητική υπήρξε η συμμετοχή του κόσμου στις 

προαναφερόμενες τελετές, στις οποίες οι πιστοί είχαν τη δυνατότητα και την 

ευκαιρία να προσκυνήσουν την πάνσεπτο εικόνα της «ουμελιώτισσας». Σο 

σωματείο συμμετείχε, επίσης, στα συνέδρια Εθνικής Αυτογνωσίας που διοργάνωσε 

η Π.Ο.Π.., αλλά και σε αυτά που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την 

ευκαιρία της επετείου των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης. 

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το 

Διοικητικό υμβούλιο με την συντήρηση των ακινήτων στους χώρους του Ιερού 

Προσκυνήματος. ε ότι αφορά εκείνα που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη είπε ότι 

είναι ξενοίκιαστα, παρά το μειωμένο μίσθωμα και τις προσπάθειές που 

καταβάλλονται. Παρά δε τις περικοπές του μισθού των υπαλλήλων του ωματείου, 

τα έσοδα δεν καλύπτουν τις ανάγκες και τα λειτουργικά έξοδα των γραφείων. 

ε ότι αφορά στον καθιερωμένο πλέον θεσμό του «ΤΝΑΠΑΝΣΗΜΑΣΟ 

ΝΕΟΛΑΙΑ» είπε ότι αυτός στηρίζεται πλέον στους εθελοντές και στη βοήθεια 

που προέρχεται από άλλους φορείς, π.χ. Δήμος Θεσσαλονίκης. Παρά τις 

οικονομικές δυσκολίες, από τα «ΤΝΑΠΑΝΣΗΜΑΣΑ» αυτά δεν λείπουν οι 

εκλεκτοί εισηγητές, τα πλούσια και επιστημονικά τεκμηριωμένα προγράμματα για 

την Ιστορία, την ποίηση, το θέατρο, τους ποντιακούς χορούς και τη λύρα. λες 

τις ημέρες του «ΤΝΑΠΑΝΣΗΜΑΣΟ» οι νέοι και οι νέες που εκπροσωπούν 

τα σωματεία της χώρας, αλλά και του εξωτερικού, αποκομίζουν άριστες 

εντυπώσεις για τη ζωή και τις αξίες του Ποντιακού Ελληνισμού.  

Δίδονται και διάφορες υποτροφίες σε αθλητές, σπουδαστές και σε μαθητή του 

Λυκείου Μακροχωρίου, στη μνήμη των θυμάτων του τραγικού τροχαίου 

δυστυχήματος των Σεμπών. το σημείο αυτό ο κ. Γιώργος Σανιμανίδης 

ευχαρίστησε το προσωπικό των Γραφείων τόσο στο Ιερό Προσκύνημα όσο και 
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στη Θεσσαλονίκη, για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλει για να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις λειτουργίας του ωματείου. 

Μεταξύ των εκδηλώσεων που πραγματοποίησε το ωματείο, ήταν και εκείνη 

που αφορούσε στην προβολή της προσωπικότητας του ποντιακής καταγωγής,  

αρχηγού της Υιλικής Εταιρίας, Αλέξανδρου Τψηλάντη. Πρέπει, είπε ο κ. Γιώργος 

Σανιμανίδης, να γίνει συνείδηση στους Έλληνες το όραμα που είχε για την 

Επανάσταση και την δημιουργία ελεύθερου ελληνικού κράτους, όραμα που 

στηριζόταν στις διακηρύξεις του φλογερού τέκνου της Ελλάδος, του Ρήγα 

Βελεστινλή. 

Κορυφαία, βέβαια, εκδήλωση για το ωματείο και το Ιερό Προσκύνημα είναι 

η γιορτή της Κοίμησης της Παναγίας τον Δεκαπενταύγουστο. Είναι το μεγάλο 

πανηγύρι με την πανελλήνια εμβέλεια που συγκινεί τους Πόντιους και όλους τους 

προσκυνητές. Είναι η πανηγυρική θεία λειτουργία, που θυμίζει, με τη συμμετοχή 

πολλών ιεραρχών, εποχές βυζαντινής τελετουργίας. Σην ημέρα εκείνη γίνονται και 

παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Ποντιόπουλα από τα Ποντιακά σωματεία 

της Ελλάδος και του εξωτερικού, θεωρούν εκπλήρωση ενός τάματος το να έρθουν 

και να χορέψουν στην Παναγία ουμελά. 

 
Το Μελισσανίδειον Μέλαθρον δωρεά των αδελφών Δημήτριου και Ιάκωβου Μελισσανίδη 

στη μνήμη του πατέρα τους, Ζώρα 

Κατά τη διάρκεια της τριετίας ολοκληρώθηκε η κατασκευή και έγιναν με τη 

δέουσα λαμπρότητα τα εγκαίνια του «ΜΕΛΙΑΝΙΔΕΙΟΤ ΜΕΛΑΘΡΟΤ». 

Πρόκειται για ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα, πραγματικό στόλισμα του Ιερού 

Προσκυνήματος, του οποίου τη δαπάνη ανέλαβαν οι αδελφοί Δημήτρης και 
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Ιάκωβος Μελισσανίδης, στη μνήμη του πατέρα τους Γεώργιου, γνωστού ως Ζώρα. 

Σους απονεμήθηκε ο χρυσός ταυρός της ουμελιώτισσας από τον Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. την ίδια πανήγυρη, στις 15 Αυγούστου 

2011, παρίσταντο και πολλές προσωπικότητες, καθώς και οι πολιτικές και 

στρατιωτικές αρχές. 

Σην επόμενη χρονιά, στις 15 Αυγούστου 2012, στις θρησκευτικές τελετές 

προεξήρχε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής,  κ. Θεόδωρος ο Β΄, 

ο οποίος εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για την ευπρέπεια και την τάξη που 

επικρατούσε στη γιορτή. 

Ο πρόεδρος έκλεισε την έκθεση πεπραγμένων με την αρνητική στάση και 

συμπεριφορά, την οποία ακολουθούν πολλά ποντιακά σωματεία στο έργο και στην 

προσφορά εργασίας των μελών του Διοικητικού υμβουλίου. Είναι κάτι που 

πληγώνει τους Ποντίους και διαιρεί τον οργανωμένο Ποντιακό χώρο. Ψστόσο την 

κακεντρεχή αυτή συμπεριφορά ο πρόεδρος και το Διοικητικό υμβούλιο τα 

αντιπαρέρχονται. Ακολουθούν αυτό που η Εκκλησία, οι ιεροί κανόνες και η 

Ποντιακή συνείδηση απαιτούν.  

 

Ο Οικονομικός Απολογισμός 

 

το σημείο αυτό ο πρόεδρος της Γενικής υνέλευσης κ. Γεώργιος Κυριακίδης 

κάλεσε στο βήμα τον κ. Κώστα Λειβαδόπουλο, ταμία του σωματείου να 

παρουσιάσει τον οικονομικό απολογισμό. Ο ταμίας αφού αναφέρθηκε με 

λεπτομέρεια στους αντίστοιχους κωδικούς για τα έσοδα και τις δαπάνες, ανέφερε 

πως η εικόνα που παρουσιάζει η οικονομική διαχείριση του ταμείου είναι η εξής: 

Έσοδα: 363.607,03 ευρώ 

Έξοδα: 275.838,19 ευρώ 

Τπόλοιπο: 88.768,84 ευρώ 

 

Η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

 

τη συνέχεια στο βήμα ανήλθε η γραμματέας της εξελεγκτικής επιτροπής 

κα Μαρία Σαβανίδου και διάβασε το σχετικό πρακτικό που αφορά στον έλεγχο 

των παραστατικών των οικονομικών στοιχείων για τα έσοδα-έξοδα της τριετίας 

(2010-2013). 

Σο πρακτικό υπογράφουν ο πρόεδρος κ. Αντώνιος Σραϊανός και το μέλος 

Ευστάθιος Δημητριάδης. Σο αποτέλεσμα της έρευνας κρίθηκε ικανοποιητικό, 

χάρη στην φροντίδα και την προσπάθεια των υπαλλήλων του γραφείου. 
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Για τον λόγο αυτό η κα. Μαρία Σαβανίδου πρότεινε την έγκριση της έκθεσης 

της εξελεγκτικής επιτροπής από τη Γενική υνέλευση. Ερωτήσεις επί του 

Οικονομικού Απολογισμού δεν υποβλήθηκαν και το σώμα τον ενέκρινε ομόφωνα, 

ενώ ακολούθησαν προτάσεις από τα μέλη του ωματείου. 

 

Προτάσεις 

 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος: Τπεύθυνος έκδοσης της «Ποντιακής Εστίας». 

την αρχή της ομιλίας του τόνισε τη σημασία που έχει για το ωματείο η έκδοση 

και η κυκλοφορία του περιοδικού «Ποντιακή Εστία». Αναφέρθηκε στις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει η συντακτική επιτροπή. Για το ωματείο Παναγία ουμελά το 

περιοδικό είναι το όργανο μέσα από το οποίο προβάλλεται το έργο που επιτελεί 

το Διοικητικό υμβούλιο. Είναι η φωνή προς το ευρύ κοινό και η επικοινωνία μαζί 

του. Μια από τις δυσκολίες είναι το ότι δεν γίνεται αποδεκτό από μεγάλο μέρος 

των νέων. Και τούτο  διότι δεν μιλιέται πια από πολλούς η Ποντιακή γλώσσα, ούτε 

γίνεται εύκολα κατανοητή η ποντιακή ποίηση. Σέλος ο κ. Παπαδόπουλος κάλεσε 

εθελοντές για να βοηθήσουν στην έκδοση του ιστορικού περιοδικού. 

Παντελής Ανθρακόπουλος: Μέλος του διοικητικού συμβουλίου.  

την αρχή αναφέρθηκε στο ιστορικό της ανιστόρησης του Ιερού Προσκυνήματος 

με πρωταγωνιστές τους αείμνηστους Υίλωνα Κτενίδη και Παναγιώτη Σανιμανίδη. 

Σόνισε ιδιαίτερα την προσφορά του προέδρου κ. Γεώργιου Σανιμανίδη για την 

οποία δεν γίνεται αναφορά ούτε προβάλλεται για να εκτιμηθεί από τα μέλη του 

σωματείου. 

Φαράλαμπος Παπαδόπουλος: Μέλος του Διοικητικού υμβουλίου. 

Πρότεινε να αναλάβει το Διοικητικό υμβούλιο του ωματείου «Παναγία 

ουμελά», τη διοργάνωση εκδρομής στον Πόντο τον επόμενο Δεκαπενταύγουστο 

για να υπάρξει αντιπροσώπευση του ωματείου «Παναγία ουμελά» στις 

εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται στον Πόντο. 

Γεώργιος Αντωνιάδης: Μέλος του ωματείου.   

Αναφέρθηκε στα  κειμήλια την Παναγίας ουμελά, αυτά που προβάλλονται αλλά 

και αυτά τα οποία βρίσκονται σε αποθηκευτικούς χώρους. Πρέπει να υπάρξει από 

πολλούς φορείς ενδιαφέρον για την επιμελημένη συντήρησή και αξιοποίησή τους 

ώστε να γίνουν γνωστά από το ευρύ κοινό. 

Νίκος Σσαρούχας: Πρώην Δημοτικός ύμβουλος. 

Αισθάνεται, είπε, πολύ χαρούμενος που βρίσκεται σε ένα τέτοιο ποντιακό 

περιβάλλον. Έχει γνωρίσει από την συναναστροφή του με Πόντιους το χαρακτήρα 

και το φιλότιμο που τους διακρίνει. «ας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για τα έργα 

που κάνετε και για την πρόοδο σας».  
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Αθηνά Παπαδάκη: Μέλος διοικητικού συμβουλίου. 

χολίασε το “ΤΝΑΠΑΝΣΗΜΑ” και υποστήριξε ότι όλοι οι νέοι που 

συμμετέχουν κάθε χρόνο σε αυτή την συνάντηση αλλά και σε όλες της εκδηλώσεις, 

αγαπούν την «Παναγία ουμελά». Θεωρούν τη συμμετοχή τους ευχάριστη και 

εποικοδομητική μεταλαμπαδεύοντας εμπειρίες και συναισθήματα στους 

συλλόγους στους οποίους ανήκουν.  

Φριστίνα αχινίδου: Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Π.. 

Φαίρεται για την ωριμότητα της κ. Ζευγαροπούλου. τη συνέχεια έκανε μια 

σύντομη αναδρομή στο παρελθόν για τη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις της 

«Παναγίας ουμελά», την οποία θεωρεί πολύ σημαντική, γι’ αυτό ευχαριστεί τον 

πρόεδρο που την οδήγησε σε αυτόν το χώρο. Για τον πρόεδρο, είπε, ότι είναι 

άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο ωματείο και στα Ποντιακά 

δρώμενα. 

 
Mέλη του Σωματείου παρακολουθούν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 

 

τέφανος Σανιμανίδης: Επίτιμος πρόεδρος της Π.Ο.Π.. 

Είπε ότι, ο ποντιακός χώρος οφείλει πάρα πολλά σε όλους εκείνους που κατά 

καιρούς υπηρέτησαν την «Παναγία ουμελά». Πολλοί είναι γνωστοί και άλλοι πάλι 

άγνωστοι. Σώρα, όμως, το έργο μεταβιβάζεται στους νέους, τους οποίους πρέπει 

να ενθαρρύνουμε για την συμμετοχή τους και για να υπάρχει συνεχής και 
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μακρόχρονη προσπάθεια. Ζήτησε να παροτρύνονται οι νέοι ώστε να εγγράφονται 

στα ποντιακά σωματεία της περιοχής τους ενώ πρότεινε να γίνει στην «Παναγία 

ουμελά» συνεδριακό κέντρο που θα βοηθήσει στην προβολή αρχών και αξιών 

του ποντιακού Ελληνισμού αλλά και το σύμβολό τους την «Παναγία ουμελά». 

Αφού τελείωσαν οι τοποθετήσεις-προτάσεις των μελών της Γενικής υνέλευσης ο 

κ. Γεώργιος Σανιμανίδης, ως πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού 

υμβουλίου, έδωσε τις δέουσες απαντήσεις και τις ανάλογες εξηγήσεις στα μέλη 

του ωματείου για τον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή 

 

την Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών εξελέγησαν: Βικτωρία 

αββίδου, Φριστίνα αχινίδου, Ευτυχία Ιωακειμίδου, Ελένη Γιαννοπούλου, 

Θεοδότη Γκιαούρη. 

Σο νέο Διοικητικό υμβούλιο 

 

Σο νέο Διοικητικό υμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές συγκροτήθηκε σε 

σώμα με την παρακάτω σύνθεση: 

Σανιμανίδης Γεώργιος πρόεδρος, Ιωακειμίδης Κωνσταντίνος αντιπρόεδρος, 

Βιόπουλος Ιωάννης γενικός γραμματέας, Λειβαδόπουλος Κωνσταντίνος ταμίας, 

Ανθρακόπουλος Παντελής έφορος μονής, Φουζανά Δέσποινα σύμβουλος 

δημοσίων σχέσεων,  Παπαδάκη Αθηνά, σύμβουλος λαογραφικών εκδηλώσεων, 

Σσακιρίδης Αναστάσιος ειδικός γραμματέας, Ναθαναηλίδης Φαράλαμπος, 

σύμβουλος, Καραγιαννοπούλου οφία σύμβουλος, Σσαπικίδου Δανάη σύμβουλος, 

Ψς αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν: ωτηριάδης Θ. Κωνσταντίνος, 

Παπαδόπουλος Φαράλαμπος, Μακρίδης Ι. Νικόλαος, ωτηριάδου Α. Μαρία, 

Κούσης Παναγιώτης. 
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Η Γιορτή των Γραμμάτων 

 
το δημοτικό θέατρο “ΑΝΕΣΟΝ”, που παραχωρήθηκε από τον Δήμο 

Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε στις 3 Υεβρουαρίου 2013 από το 

σωματείο Παναγία ουμελά η καθιερωμένη γιορτή των γραμμάτων 

παρουσία πολλών καλεσμένων, γονέων και κηδεμόνων των παιδιών. Η γιορτή έγινε 

σε συνεργασία με την Π.Ο.Π.. με σκοπό την βράβευση μαθητών και μαθητριών 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλα τα ποντιακά 

σωματεία της χώρας. Σο πλούσιο πρόγραμμα της εκδήλωσης που 

πραγματοποιήθηκε από την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, παρουσιάσε η 

Φριστίνα αχινίδου, αντιπρόεδρος της Π.Ο.Π.. 

 
Η κατάμεστη αίθουσα του «Άνετον» 

Η εκδήλωση άρχισε με την προβολή DVD με θέμα: “Σα Κειμήλια Σου 

Γένους Σων Ποντίων”. Σο ντοκιμαντέρ, το οποίο επιμελήθηκε και παρουσίασε η 

κα. Φριστίνα αχινίδου, παρουσιάζει τα κειμήλια της μονής ουμελά στον Πόντο, 

τα οποία βρέθηκαν στα υπόγεια της Αγίας οφίας στην Κωνσταντινούπολη. το 

ντοκιμαντέρ γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την ίδρυση της μονής  
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στο ρος Μελά του Πόντου από τους πατέρες-κτήτορες Βαρνάβα και ωφρόνιο. 

Γίνεται, επίσης, αναφορά στη ζωή και τη λειτουργία της μονής, την πνευματική και 

οικονομική στήριξη που παρείχε στους χριστιανούς του Πόντου κατά τα δύσκολα 

χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς. Σο 1922, με τα τραγικά γεγονότα της γενοκτονίας 

και του ξεριζωμού, λεηλατήθηκε, ερημώθηκε και καταστράφηκε από τους 

Σούρκους. Ένα μέρος των κειμηλίων - εικόνες, βυζαντινά σιγίλια και άλλα 

πολύτιμα ιστορικά αντικείμενα - καταγράφηκαν και φυλάσσονται σήμερα σε 

ειδικούς χώρους στα υπόγεια του Ιερού Ναού της Αγίας οφίας στην 

Κωνσταντινούπολη. 

Για τους Ποντίους αλλά και για τον Ελληνικό πολιτισμό έχουν όχι μόνο 

συναισθηματική αλλά και ιστορική σημασία τα κειμήλια. Είναι ο γραπτός λόγος 

που αποδεικνύουν την Ελληνική των καταγωγή, γι’ αυτό εκφράζεται η ευχή όλων, 

κάποτε να αποκαλυφθούν στο φως και να βρουν την ανάλογη θέση που τους 

ανήκει. Σο DVD ολοκληρώνεται με εικόνες και παραστάσεις από τη ζωή και το 

μαρτυρικό Γολγοθά που υπέστησαν οι πρόγονοί μας κατά την τραγική περίοδο 

του ξεριζωμού και της γενοκτονίας. 

 

Οι χαιρετισμοί των επισήμων 

 

Πρώτος πήρε τον λόγο για να χαιρετήσει την εκδήλωση ο αναπληρωτής 

Τπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Αλλαγής κ. ταύρος 

Καλαφάτης. το σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην σημασία της παιδείας, 

αφού αποβλέπει στην πνευματική καλλιέργεια της ψυχής και στο ότι η παιδεία 

αποτελεί φορέα του καλού και του αγαθού. υνεχάρη τα παιδιά για τον αγώνα που 

κάνουν αλλά και τους γονείς τους που ολόψυχα τα συμπαραστέκονται. λοι μαζί 

οφείλουμε να κάνουμε μια πανεθνική προσπάθεια, είπε ο κ. Καλαφάτης, να 

αγωνιστούμε για να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού μας, για να 

γυρίσει σελίδα η πατρίδα μας, για να κερδίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. 

τη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του σωματείου Παναγία 

ουμελά Γιώργος Σανιμανίδης, ο οποίος είπε: 

«Σο σωματείο Πανάγια ουμελά, στις δύσκολες μέρες που περνάμε, εξακολουθεί 

να κρατάει αρχές και αξίες του Ποντιακού Ελληνισμού. Πρέπει, όμως, οι 

προσπάθειές μας να συνεχιστούν. Να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας. Σο 

σωματείο Παναγία ουμελά», είπε, «σε συνεργασία με την Π.Ο.Π.. συνεχίζει να 

δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον και να προσπαθεί για την ενίσχυση της 

σπουδάζουσας νεολαίας. Είναι ανάγκη να κρατηθούμε στις δύσκολες στιγμές που 

περνάμε ώστε να ζεστάνουμε τις καρδιές μας». 
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Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών ωματείων 

Φαράλαμπος Αποστολίδης στο χαιρετισμό του μεταξύ άλλων ανέφερε πως θεωρεί 

ως ένα θαύμα το γεγονός, πως ενώ έχουν σταματήσει οι επιχορηγήσεις, το 

σωματείο Παναγία ουμελά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών 

ωματείων συνεχίζουν να προσφέρουν με το έργο τους πολύτιμες υπηρεσίες στο 

ελληνικό κοινό. Έκανε μία σύντομη αναφορά στην ζωή και την ιστορία του 

Ποντιακού Ελληνισμού. Εξέφρασε την ελπίδα να ξεπεράσουμε την κρίση γρήγορα 

προς όφελος των παιδιών μας. 

 
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Χαράλαμπος 

Αποστολίδης 

Ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του με ευχαριστίες προς τους παρισταμένους για την 

τιμητική τους παρουσία και με συγχαρητήρια στους μαθητές για τον αγώνα που 

διεξάγουν. 

Μετά τους χαιρετισμούς η εκδήλωση συνεχίστηκε με το καλλιτεχνικό μέρος 

του προγράμματος με τη θεατρική παράσταση «Η κοκκινοσκουφίτσα και το 

κακόν το λυκούδ’» στην ποντιακή διάλεκτο, η οποία παρουσιάστηκε από το 

παιδικό θέατρο του ποντιακού συλλόγου «Άγιος Ευγένιος Σραπεζούντας». 

Ακολούθησαν δημώδη άσματα του Πόντου από τους καλλιτέχνες Υάνη 

Κουρουκλίδη (λύρα) και Βασίλη Σοπαλίδη (τραγούδι), ενώ το πρόγραμμα 

συνεχίστηκε με χορούς του Πόντου από το χορευτικό συγκρότημα του 

Πολιτιστικού υλλόγου Γερακαρούς «Σα Γεράκια». 
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Το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερακαρούς “Τα Γεράκια” άφησε 

άριστες εντυπώσεις με την άψογη απόδοση των ποντιακών χορών 

 

Η Κοπή της Βασιλόπιτας της Π.Ο.Π.. 

 

τη συνέχεια ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών 

ωματείων Φαράλαμπος Αποστολίδης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα 

της Π.Ο.Π.., της οποίας το φλουρί κέρδισαν από κοινού, ο πρόεδρος του Ιερού 

Προσκυνήματος “Παναγία ουμελά”, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βεροίας 

Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων και ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης 

Δράμας κ.κ. Παύλος. 

Η Βράβευση των Μαθητών 

 

Ακολούθησε η βράβευση των μαθητών την οποία έκαναν, μεταξύ άλλων, ο 

εκπρόσωπος του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης πατέρας Άνθιμος, ο εκπρόσωπος 

του ΓΕΕΘΑ Αντισυνταγματάρχης κ. Θεοδωρίδης, ως εκπρόσωπος της 

Κυβέρνησης ο Αναπληρωτής Τπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής 

Αλλαγής κ. ταύρος Καλαφάτης, ο Τφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης 

Ιωαννίδης, ο εκπρόσωπος του Τπουργού Μακεδονίας- Θράκης κ. Φρήστος 

Σσαλικίδης, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και Γεώργιος Ορφανός, ο 

Πρόεδρος της «Δημοκρατικής Αναγέννησης» τέλιος Παπαθεμελής, η 
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Περιφερειακή ύμβουλος Ανθή Προφυριάδου ως εκπρόσωπος του Περιφεριάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Σζιτζικώστα, ο Περιφερειακός ύμβουλος 

Δημήτριος Βάνης, οι Δημοτικοί ύμβουλοι Θεοδώρα Λειψιστινού, Μαρία 

Ακριτίδου, Βασίλειος Γάκης και τεφανία Σανιμανίδου, ο Πρόεδρος της Ε΄ 

Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης τυλιανός Λιακόπουλος, καθώς 

και πολλοί πρόεδροι και εκπρόσωποι ποντιακών σωματείων. 

 
Αναμνηστική φωτογραφία των βραβευθέντων μαθητών με τις κυρίες Χριστίνα Σαχινίδου 

και Βικτωρία Σαββίδου 

Η εκδήλωση άφησε άριστες εντυπώσεις στους καλεσμένους, επισήμους και 

γονείς των μαθητών, αλλά και ικανοποίηση στους ίδιους τους βραβευμένους 

μαθητές, τα οποία είδαν ότι αναγνωρίστηκαν οι κόποι και οι θυσίες που έκαναν. Η 

όλη εκδήλωση είχε την ευγενή υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

 

Η Εθνική ημασία της Γιορτής των Σριών 

Ιεραρχών για τον υπόδουλο Ελληνισμό 

 
Σου Παναγιώτη Παπαδόπουλου 

 

Οι Έλληνες του Πόντου, όπως και όλης της Μικράς Ασίας, ήταν άνθρωποι 

βαθιά θρησκευόμενοι. Από τα χρόνια ακόμη των Αποστόλων συνέδεσαν την 

μοίρα τους και την ιστορική τους πορεία με τον ελληνικό πολιτισμό και την 
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χριστιανική θρησκεία. Πέρασαν δύσκολες καταστάσεις, όμως, κράτησαν σφιχτά 

μέσα τους την εθνική και την θρησκευτική τους ταυτότητα. 

τα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς φρόντιζαν να ιδρύουν σχολεία και να 

ανοικοδομούν εκκλησίες. Έτσι, κατόρθωσαν πριν την μικρασιατική καταστροφή, 

να αναπτύξουν σε μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση των παιδιών τους. Μετά τις 

σπουδές τους στον Πόντο συνέχιζαν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για να γυρίσουν 

πίσω να προσφέρουν τις επιστημονικές τους γνώσεις, στα σχολεία, στα νοσοκομεία 

και σε άλλους κοινωνικούς τομείς. 

 
Το περίφημο Φροντιστήριον Τραπεζούντος 

 

Λέγεται ότι «στον Πόντο, δηλαδή στις επαρχίες της Σραπεζούντας, 

Κερασούντας, Κολωνίας, Νεοκαισάρειας, Αμάσειας, πριν το 1922, υπήρχαν 1.459 

μέλη του εκκλησιαστικού κλήρου, 11 πόλεις. 41 κωμοπόλεις, 1.413 χωριά, 3 

Γυμνάσια, 7 Ημιγυμνάσια, 1.047 σχολαρχεία, 1.236 καθηγητές, δάσκαλοι και 

δασκάλες, 75.953 μαθητές και μαθήτριες, 1.131 εκκλησίες, 12 μονές ανδρών, 10 

μονές γυναικών, 1.647 παρεκκλήσια, 13 φιλανθρωπικά σωματεία, 23 φιλόπτωχες 

αδελφότητες, 2 νοσοκομεία, 1 κοινοτικό ταπητουργείο και 1 λύκειο. λη αυτή η 

εκπαιδευτική παρουσία στηριζόταν στα ποντιακά αισθήματα κάποιων ποντίων που 

φρόντιζαν με τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσουν τα χρήματα και τις δωρεές αλά 

και το χρηματικό ποσό που προερχόταν από τους εράνους. 

Για όλους αυτούς έπρεπε τα σχολεία, όλων των βαθμών να εκφράζουν την 

ευγνωμοσύνη και το σεβασμό τους στους μεγαλύτερους και στους δασκάλους. Για 

το λόγο αυτό η γιορτή των Σριών Ιεραρχών, στις 30 Ιανουαρίου κάθε χρόνο έδινε 
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την κατάλληλη ευκαιρία. Προηγείται, πάνδημος εκκλησιασμός με την συμμετοχή 

των σπουδαστών και των εκπροσώπων της Ελληνικής κοινότητας της πόλης. Μετά 

τη θεία λειτουργία εκφωνείται ο πανηγυρικός της ημέρας που αναφαίρετο στη ζωή 

και το έργο των Σριών Ιεραρχών, Μ. Βασιλείου, Γρηγορίου του Θεολόγου και 

Ιωάννη του Φρυσοστόμου. 

Ακολουθούσε μετάβαση στο σχολείο και ενώπιον όλων τελείται μνημόσυνο με 

κόλλυβα. Διαβάζονται τα ονόματα των αποβιωσάντων δασκάλων και μελών της 

σχολικής επιτροπής, απονέμοντα έπαινοι στους αριστεύσαντες μαθητές και 

εψάλλοντο θρησκευτικοί ύμνοι και διάφορα τραγούδια. Η τιμή προς τους 

ευεργέτες της παιδείας και του ελληνικού πνεύματος, τους καθηγητές και τους 

δασκάλους, οι οποίοι κρατούσαν άσβεστη την φλόγα του έθνους μέσα στο σκοτάδι 

της δουλειάς «Δε θα ήτο υπερβολή να λεχθεί ότι γενικώς ο υπόδουλος ελληνικός 

κόσμος απέδιδε στην ημέρα αυτήν λαμπρότητα και σημασίαν ανάλογου με εκείνη 

που απέδιδαν οι ελεύθεροι έλληνες την 25η Μαρτίου. Εδώ εόρταζαν την ημέρα 

του λυτρωμού, εκεί την ημέρα των ελπίδων και της πνευματικής αντοχής των 

υποδούλων. 

Να πως θυμάται το 1960, ο Ηλίας Θεοδωρίδης τη γιορτή των Σριών 

Ιεραρχών στη Φάρσοραν του Πόντου, το 1908. 

«Όστερα από τη θεία λειτουργία ξεκίνησε ολόκληρο το εκκλησίασμα για το 

σχολείο. Προηγούνταν τα εξαπτέρυγα, ο δίσκος με τα κόλλυβα, ο ιερέας με τα 

άμφιά του και ύστερα από εκείνον οι έφοροι, οι δάσκαλοι και οι μαθητές, οι 

επίτροποι και όλοι οι κάτοικοι του χωριού. την μεγάλη αίθουσα του σχολείου, ο 

ιερέας ευλογεί τα κόλλυβα. Κάθονται όλοι και δύο μέλη της σχολικής εφορείας 

και προσφέρουν τα κόλλυβα με ούζο. Ακολουθεί ο πανηγυρικός της ημέρας που 

τον εκφωνεί ο δάσκαλος Αθανάσιος Ελευθεριάδης και μόλις τελειώσει εκείνος 

ψάλλουν οι μαθητές "τους τρεις μεγάλους φωστήρες" και μερικά εθνικά τραγούδια 

και αποχωρούν. 

»τη συνέχεια περιάγεται δίσκος για τη συλλογή χρημάτων. Κάποια στιγμή ένας 

φάκελος στο δίσκο από τον Αναστάσιο Φαραλαμπίδη με επιταγή 1.000 ρούβλια 

(στην τράπεζα Καπαγιαννίδη) προσφορά υπέρ του σχολείου. Έτσι, με αυτόν τον 

τρόπο ενισχύονται τα σχολεία». Και συμπληρώνει το κείμενο «Ας ευχηθούμε στον 

δίσκο εκείνης της ημέρας να προσφέρουν όλοι οι Φαρσερέτ όπου και αν 

βρίσκονται». 

Με τον τρόπο αυτό οι πρόγονοι μας παρουσίασαν ένα αξιόλογο πολιτισμό στην 

γενέτειρα τους, την οποία, δυστυχώς, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν. ήμερα, 

στις επόμενες γενιές θα υπάρχει ως μια ζωντανή ανάμνηση την οποία δεν θα 

αφήσουμε τον χρόνο να την αμαυρώσει. 
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Η Δημοκρατία του Πόντου 
κέψεις και συμπεράσματα για την εξέλιξή της 

Σου Παναγιώτη Παπαδοπούλου 

 

την αιματοκυλισμένη Ευρώπη, από τις πολύνεκρες 

μάχες και τις μεγάλες καταστροφές, έχουν γίνει μεγάλες 

ανατροπές. Μαζί με τις κεντρικές δυνάμεις, στις οποίες 

ηγείται η Γερμανία, η Σουρκία υπέγραψε την ανακωχή και τη 

λήξη του πολέμου. Η τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε 

στο λιμάνι του Μούδρου της Λήμνου την 30η Οκτωβρίου 1918. 

Η Σουρκία δέχτηκε τους όρους της ανακωχής: Διαμελισμό των εδαφών της, 

αφοπλισμό του στρατού της και παραμονή του στα στρατόπεδα. Ο οπλισμός του 

συγκεντρώθηκε σε αποθήκες υπό την επιτήρηση της αγγλικής φρουράς και 

εντεταλμένων Αρμοστών. 

Η γνωστοποίηση του γεγονότος χαροποίησε όλους τους Έλληνες, ιδιαίτερα τους 

ποντίους, διότι αυτοί δέχθηκαν την οργή και το μίσος των εθνικιστών Σούρκων. 

Πίστεψαν ότι η ιδέα της αυτονόμησης του Πόντου, που ξεκίνησε από τα ποντιακά 

συνέδρια των ποντίων της Ρωσίας και της Ευρώπης, μπορεί τώρα με τις παρούσες 

συνθήκες να πραγματοποιηθεί. Να αποκτήσει δηλαδή ο Πόντος την αυτονομία 

του και να γλυτώσουν οι Έλληνες από την εκδικητική μανία των Σούρκων. 

Πολλοί, μάλιστα, οπλαρχηγοί κατέβηκαν με τα ανταρτικά σώματα από τα βουνά 

στα σπίτια τους, προκαλώντας με την παρουσία τους, τους Σούρκους. Δεν 

μπορούσαν, δυστυχώς, να φανταστούν πόσο πολύ θα έβλαπτε τα όνειρα και τις 

ελπίδες τους η Ρωσική Επανάσταση που άρχισε μόλις ένα χρόνο πριν. 

Η Ρωσική Επανάσταση μεταβάλλει την πολιτική εικόνα της Ευρώπης 

Οι διεργασίες του στρατού εναντίον της δυναστείας των Σσάρων είχαν αρχίσει 

πριν από χρόνια, από το 1905, εκδηλώθηκαν όμως με την δημοκρατική μορφή 

υπό την ηγεσία του Κερένσκυ. Όστερα, όμως, από λίγους μήνες, τον Οκτώβριο 

του 1917, η δεύτερη επανάσταση των Μπολσεβίκων, αφού ανέτρεψε την 

κυβέρνηση Κερένσκυ, ανέβαλε την εξουσία. Οι συνέπειες για τους Έλληνες ήταν 

πολύ σοβαρές. Η κυβέρνηση του Λένιν, συνθηκολόγησε με τους Γερμανούς και 

τους Σούρκους (Μπρεστ - Λιτόφσκ) και σταμάτησε τον πόλεμο. Απέσυρε τα 

στρατεύματα της από τον Πόντο και οι Έλληνες, από τον Υεβρουάριο μέχρι τον 

Οκτώβριο του 1918, είναι βορά στις αρπακτικές διαθέσεις των Σούρκων ατάκτων.  

Πολλοί Πόντιοι ακολουθούν τους Ρώσους στρατιώτες, εγκαταλείποντας τις 

κατοικίες και τις περιουσίες τους. ταν αργότερα θα θελήσουν να επιστρέψουν 

στην γενέτειρά τους θα εμποδιστούν από τους τσέτες, με αποτέλεσμα να 
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μεταβληθεί δραματικά για τους Ποντίους ο δημογραφικός δείκτης, αποστερώντας 

ένα σοβαρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα από τις προσπάθειες, τις οποίες 

κατέβαλε η πολιτική και θρησκευτική ηγεσία των Ελλήνων για αυτονόμηση του 

Πόντου. 

Προσπάθειες για την αυτονόμηση του Πόντου 

Η πολιτική και θρησκευτική ηγεσία όταν έλαβε την απόφαση να διεκδικήσει την 

ανεξαρτησία του από την Οθωμανική αυτοκρατορία, γνώριζε ότι το Ποντικό 

ζήτημα δεν επρόκειτο να βρει την λύση του με στρατιωτική επιχείρηση, ούτε, 

βέβαια, με κάποιου είδους επαναστατικές δραστηριότητες, αλλά μόνο δια της 

διπλωματικής οδού. 

 
Χάρτης των διεκδικούμενων εδαφών για την αυτόνομη Δημοκρατία του Πόντου. Ο χάρτης 

τυπώθηκε στη Γαλλία από τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη και έγραφε στα γαλλικά: 

«Πολίτες του Ευξείνου Πόντου ξεσηκωθείτε! Υπενθυμίστε στα ελεύθερα έθνη τα 

δικαιώματά για ζωή και ανεξαρτησία» 

Η ηγετική ομάδα των Ποντίων, με επικεφαλής τον μητροπολίτη Σραπεζούντας 

Φρύσανθο, πίστευε ότι με την συνεργασία της Ελληνικής κυβερνήσεως,, με τον 

πρωθυπουργό της χώρας, Ελευθέριο Βενιζέλο και την συμπαράσταση των 

Ποντίων του εξωτερικού θα κατόρθωνε να πείσει τους Ευρωπαίους ηγέτες που 

συνεδρίαζαν στο Παρίσι ότι ο αγώνας που διεξάγουν είναι ιερός και το αίτημα 

τους δίκαιο. Η Ποντιακή Επιτροπή, εκμεταλλευόμενη το ευνοϊκό κλίμα που 

επικρατούσε την εποχή αυτή για τις μειονότητες των λαών που ζούσαν υπό το 

Νεοτουρκικό καθεστώς, πίστευε πως οι μεγάλες δυνάμεις θα βοηθούσαν 
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αποφασιστικά με έργα, όχι μόνο με λόγια, την αυτονόμηση του Πόντου. Έτσι, 

ξεκίνησε ένας ατελείωτος διπλωματικός αγώνας με υποβολή υπομνημάτων και με 

παραστάσεις στο συμβούλιο της διάσκεψης των Παρισίων. 

ταν έφτασε ο Φρύσανθος στο Παρίσι, ειδοποίησε με τηλεγράφημά του τον 

πρόεδρο του εθνικού συμβουλίου των Ποντίων στο Βατούμ, Βασίλειο Ιωαννίδη 

ότι «το ζήτημα του Πόντου είχε μπει σε καλή βάση, ότι η λύση του θα δινόταν 

μαζί με τα άλλα ζητήματα και ότι η Αμερικανική Γερουσία επρόκειτο να 

αποφασίσει για όλα τα ζητήματα της Ανατολής». Σον παρακάλεσε, μάλιστα, να 

συστήσει στους Ποντίους να μην προβούν σε κάποια ενέργεια που θα έβλαπτε την 

όλη προσπάθεια. 

 
Το Εθνικό Συμβούλιο του Πόντου στο Βατούμ. Στο κέντρο καθήμενος ο πρόεδρός του 

Βασίλειος Ιωαννίδης 

τις 2 Μαΐου του 1919 ο Φρύσανθος υπέβαλε στην συνδιάσκεψη των Παρισίων 

ένα εκτενές υπόμνημα, στο οποίο παρουσίαζε την κατάσταση του Πόντου και την 

επιχειρηματολογία του για την δημιουργία ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους. 

Η πολιτική θέση του Βενιζέλου στο Ζήτημα του Πόντου 

Ήδη είχε γίνει γνωστό το ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Ελευθέριος 

Βενιζέλος αποστασιοποιήθηκε από το ζήτημα της δημιουργίας ανεξάρτητου 

ελληνικού κράτους στον Πόντο. Οι εθνικοί του προσανατολισμοί είχαν στραμμένο 

όλο το ενδιαφέρον τους στην Ιωνία με επίκεντρο την πρωτεύουσα της, την 
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ελληνικότατη μύρνη και τα περίχωρά της. Για το λόγο αυτό στο υπόμνημα που 

υπέβαλε στην Επιτροπή Ειρήνης στο Παρίσι δεν συμπεριέλαβε την διεκδίκηση 

του Πόντου. 

Έτσι, στο τηλεγράφημα του ο Βενιζέλος στις 21 Ιανουαρίου και 5 

Υεβρουαρίου 1919, προς την εθνοσυνέλευση των Ποντίων, που συνεδρίαζε στο 

Βατούμ, επιδίωξε να ενημερώσει τα μέλη του συνεδρίου για τις αποφάσεις που 

έλαβε. Σότε, όμως, φανερώθηκε και η λανθασμένη ενημέρωση που είχε για τον 

Ποντιακό Ελληνισμό και την δυναμική που παρουσίαζε. Προσπαθούσε να 

εξηγήσει στα μέλη της συνέλευσης, γιατί, στο υπόμνημα που κατέθεσε, στις 30 

Δεκεμβρίου 1918, στη υνδιάσκεψη, συμπεριέλαβε το Βιλαέτι της Σραπεζούντας 

στο υπό ίδρυση Αρμενικό κράτος, γεγονός το οποίο εξόργισε όλους τους 

Ποντίους. 

Αμέσως μετά οι Πόντιοι της Κωνσταντινούπολης έστειλαν ένα υπόμνημα στον 

υπουργό των εξωτερικών της Ελλάδος Νικόλαο Πολίτη (Υεβρουάριος 1919) στο 

οποίο εξέφραζαν την αντίθεση τους με τις απόψεις του πρωθυπουργού, 

υποστηρίζοντας την επιθυμία των Ποντίων να ορίζουν οι ίδιοι την τύχη τους. 

Σα σπουδαιότερα γεγονότα του 1919 

Σο έτος 1919 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό. Σα 

γεγονότα που θα συμβούν θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του αγώνα για 

αυτονόμηση του Πόντου και την τύχη του Ελληνισμού. 

Σον Ιανουάριο του 1919, ο Βενιζέλος αποδέχθηκε την πρόταση συμμετοχής 

στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδος στη συμμαχική εκστρατεία στην Ουκρανία 

για υποστήριξη του Σσάρου εναντίον των επαναστατών. Με την βοήθεια αυτή 

υπολόγιζε στην ευνοϊκή θέση των Ευρωπαίων ηγετών στις διεκδικήσεις εδαφών 

στην Ιωνία. Έτσι, το Α΄ ώμα τρατού έλαβε διαταγή να μεταφερθεί στην 

Ουκρανία. Αποτελείτο από δύο μεραρχίες με δύναμη 23.351 ανδρών. Η 

εκστρατεία απέτυχε στην αποστολή της. Επέστρεψε άπρακτη αφού άφησε πίσω 

της 18 αξιωματικούς και 380 στρατιώτες νεκρούς. 

Η εκστρατεία αυτή είχε καταλυτική σημασία για την ελληνο-τουρκικό πόλεμο 

στη Μικρά Ασία. Έδωσε, βέβαια, ο Βενιζέλος τα διαπιστευτήρια της υπακοής του 

στις επιταγές των Ευρωπαίων αλλά άνοιξε το δρόμο της συνεργασίας μεταξύ του 

νεοσύστατου καθεστώτος στη Ρωσία και του επαναστατικού κινήματος που μόλις 

άρχιζε υπό την ηγεσία του συνταγματάρχη Μουσταφά Κεμάλ. 

Η επικράτηση των μπολσεβίκων είχε δυσάρεστες συνέπειες για τον  Ελληνισμό 

της Ρωσίας διότι θεωρήθηκε εχθρός του καθεστώτος εξ αιτίας της παρουσίας του 

ελληνικού στρατού. Οι Έλληνες θεωρήθηκαν από τους μπολσεβίκους όργανα των 

ευρωπαϊκών δυνάμεων γι αυτό και αντιμετωπίστηκαν ως εχθροί. Από την άλλη 

πλευρά μπολσεβίκοι και κεμαλικοί έγιναν πλέον σύμμαχοι, με τους πρώτους να 
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παρέχουν στους δεύτερους χρήματα και πολεμοφόδια, ενισχύοντάς τους στο 

εξοντωτικό τους σε βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού έργο που σύντομα θα 

συστηματοποιηθεί. 

Οι προσπάθειες του Φρύσανθου στο Παρίσι 

Ο μητροπολίτης Σραπεζούντας Φρύσανθος, θρησκευτική και πολιτική ηγεσία 

των ποντίων, θα συγκεντρώσει στο πρόσωπο του τις προσδοκίες και τις ελπίδες 

των, καθώς κατέβαλε αγωνιώδεις προσπάθειες για τη σωτηρία τους από την 

τουρκική βαρβαρότητα. Μετά την ανακατάληψη της πόλης της Σραπεζούντας από 

τα τουρκικά στρατεύματα, οι Σούρκοι θα δείξουν το πιο σκληρό τους πρόσωπο, 

με λεηλασίες περιουσιών τους και εξόντωση του ελληνικού πληθυσμού. 

 
Ο μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος, αντιπρόσωπος της Εθνοσυνέλευσης του Πόντου, στο Παρίσι. 

Αριστερά του ο Νίκος Σταυριδάκης, πολιτικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Αντικαύκασο και δίπλα του ο 

Νικόλαος Λεοντίδης, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης του Πόντου 

Ο Φρύσανθος βρίσκεται στο Παρίσι αναζητώντας την κατάλληλη ευκαιρία για 

να ενημερώσει πλήρως τον Βενιζέλο για το Ποντιακό ζήτημα και να τον πείσει να 

παραδεχθεί την λανθασμένη πολιτική που ακολουθούσε έναντι των Ποντίων. 

Βλέποντας την επιμονή του ο Βενιζέλος του συστήνει να έρθει σε απ’ ευθείας 

συνάντηση με τους εκπροσώπους των ηγετών του συνεδρίου και να προβεί σε 

επαναδιαπραγμάτευση του όλου Ποντιακού ζητήματος. Αν χρειαστεί μάλιστα – 

του λέει ο Βενιζέλος – μπορεί να τον διαψεύσει σε όλα όσα είχε μέχρι τότε 

υποστηρίξει ενώπιον των Ευρωπαίων ηγετών. 

Η απόβαση του Ελληνικού τρατού στη μύρνη 

Η διανομή των εδαφών της Σουρκίας και η φιλοδοξία των Ευρωπαίων να 

αξιοποιήσουν την νίκη τους σε βάρος του ετέρου συμμάχου της Γερμανίας, της 

Σουρκίας, τους οδήγησε στον μεταξύ τους αθέμιτο ανταγωνισμό. Πρώτη η Ιταλία 
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αποβίβασε στρατεύματα στη Μέση Ανατολή επιδιώκοντας την κατάληψη 

διαφόρων περιοχών, μεταξύ αυτών και της περιοχής της μύρνης, την οποία 

υποσχέθηκε στην Ελλάδα. Για να ανακόψουν οι άλλες μεγάλες δυνάμεις την 

προέλαση των Ιταλών, δίνουν εντολή στον πρωθυπουργό της Ελλάδος να στείλει 

στρατεύματα στην Μικρά Ασία. 

Έτσι, στις 2/15 Μαΐου ο ελληνικός στρατός προελαύνει νικηφόρος στην 

προκυμαία της μύρνης. λος ο Ελληνισμός πανηγυρίζει τη λύτρωση αιώνων 

σκλαβιάς. Γρήγορα, όμως, θα αποδειχθεί η απάτη και το τίμημα της ελευθερίας 

που δεν ήρθε ποτέ. Θα πληρωθεί με εκατόμβες θυμάτων και με τον ξεριζωμό του 

Ελληνισμού από τις πατρογονικές του εστίες. 

Η απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ στην αμψούντα 

 
Σελίδα τουρκικού αναγνωστικού από τις μικρές τάξεις του δημοτικού σχολείου με προπαγανδιστικό 

περιεχόμενο. Η ζωγραφιά αναπαριστά τούρκους κατοίκους της Σαμψούντος να αναμένουν την αποβίβαση του 

Μουσταφά Κεμάλ στις 19 Μαΐου. 

Η αντίστροφη μέτρηση για την τύχη του μικρασιατικού ελληνισμού άρχισε την 

19η Μαΐου 1919, όταν ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στην αμψούντα, 
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τέσσερις μέρες μετά την αποβίβαση στις 15 Μαΐου του Ελληνικού στρατού στη 

μύρνη. 

Οι σύμμαχοι στην Κωνσταντινούπολη έστειλαν τον συνταγματάρχη Μουσταφά 

Κεμάλ ως επιθεωρητή στρατού να επιβάλει την τάξη από τυχόν εκδικητικές 

ενέργειες μεταξύ των δύο λαών. Η άφιξη του Κεμάλ στη αμψούντα σήμανε και 

την έναρξη της τρίτης και τελευταίας φάσης του γενοκτονικού σχεδίου των 

Σούρκων εναντίον του ελληνικού πληθυσμού του Πόντου. 

Ο Κεμάλ θα οργανώσει τον αφοπλισμένο τουρκικό στρατό, θα τον εξοπλίσει 

παρά τους όρους της συνθήκης του Μούδρου και θα τον στρέψει εναντίον των 

Ελλήνων. Η σύγκρουση των δύο στρατών θα διαρκέσει τρία χρόνια, ενώ η μάχη 

στις όχθες του αγγάριου ποταμού θα είναι τιτάνια με εκατόμβες θυμάτων και 

από τις δύο πλευρές, σηματοδοτώντας την αρχή του καταστροφικού τέλους για 

τον Μικρασιατικό Ελληνισμό. 

 

Συνεχίζεται 

 
 

Επιπτώσεις της Γενοκτονίας 

στον πολιτισμό 
 

Ομιλία του δημοσιογράφου – συγγραφέα Πάνου Καϊσίδη 

στο Μεσαίο Θεσσαλονίκης, στις 20-5-2012 

 

 γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής από τους 

Σούρκους υπήρξε ένας καθοριστικός παράγοντας στο 

σταμάτημα της πολιτιστικής ανάπτυξης στη Μικρά Ασία, 

τον Πόντο και τη Θράκη. Σο πρώτο που έκαναν οι Σούρκοι, όταν 

κατάλαβαν ότι οι Έλληνες διανοούμενοι έπαιζαν σημαντικό ρόλο 

στη διατήρηση της αγωνιστικότητας των χριστιανών, ήταν να 

συλλάβουν όλους τους μορφωμένους και όσους πρωταγωνιστούσαν στην 

οικονομική ζωή της οθωμανικής αυτοκρατορίας και να τους οδηγήσουν στα 

δικαστήρια της μισαλλοδοξίας και όχι ανεξαρτησίας, όπως τα είπαν, να τους 

καταδικάσουν σε θάνατο και να τους κρεμάσουν στην κεντρική πλατεία της 

Αμάσειας το 1921.  

Η 
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Εξοντώνοντας τους διανοούμενους Έλληνες και τους άλλους, που επηρέαζαν 

τους χριστιανικούς πληθυσμούς, οι Σούρκοι κατάφερναν ένα δυνατό πλήγμα 

γενικότερα στον πολιτισμό. Μετά τις συλλήψεις των διακεκριμένων χριστιανών, 

έκλεισαν οι εφημερίδες και τα περιοδικά των χριστιανών στην οθωμανική 

αυτοκρατορία και έτσι έμεναν στο σκοτάδι όλοι όσοι επιθυμούσαν να 

ενημερωθούν για τις εξελίξεις στο εξωτερικό, στην Ελλάδα και στην Σουρκία, 

αλλά και δεν γνώριζαν ποια θα ήταν η μοίρα η δική τους, αν και το διαισθάνονταν 

ότι αναμενόταν να είναι πολύ κακή. 

 
Οι διαβόητες φυλακές της Αμάσειας 

Σα περιοδικά και οι εφημερίδες βοηθούσαν πάρα πολύ στην ανάπτυξη του 

πολιτισμού, αφού από τις σελίδες τους δεν είχαν μόνον την ενημέρωση που 

επιζητούσαν, αλλά και μέσα από αυτές εκφράζονταν όσοι ασχολούνταν με τη 

λογοτεχνία, την ιστορία, τη λαογραφία και γενικότερα με τον πολιτισμό. 

Σην ίδια περίοδο, δηλαδή ανάμεσα στα έτη 1918 – 1923 και μέσα στη δεκαετία 

του 1930, δόθηκε φοβερό χτύπημα και στον ελληνισμό της Γεωργίας και της 

Ρωσίας, με την εξόντωση στη ιβηρία όλων των αγνών κομμουνιστών Ελλήνων 

διανοουμένων. Σα θύματα και από τις δύο γενοκτονίες σε βάρος των Ελλήνων από 

τους Σούρκους και τους Ρώσους και Γεωργιανούς ήταν χιλιάδες. 
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Πριν από τη λαίλαπα των Νεοτούρκων και του Μουσταφά Κεμάλ, οι 

χριστιανοί της οθωμανικής αυτοκρατορίας είχαν τα σχολεία και τους 

πολιτιστικούς τους συλλόγους, μέσα στα οποία γνώριζε ιδιαίτερη ανάπτυξη ο 

πολιτισμός. Από τα σχολεία έβγαιναν νέοι που συνέχιζαν τις σπουδές τους στην 

Σραπεζούντα, στην Κωνσταντινούπολη, στη μύρνη, αλλά και στην Αθήνα και σε 

χώρες της Ευρώπης. Με την επικράτηση του γερμανοτουρκικού τρόμου, όλες 

αυτές οι κυψέλες πολιτισμού έκλεισαν. Δάσκαλοι και μαθητές οδηγήθηκαν στην 

αγχόνη ή στα τάγματα εξόντωσης που τα είπαν αμελέ ταμπουρού, δηλαδή 

τάγματα εργασίας. 

Μέσα στους πολιτιστικούς συλλόγους των χριστιανών λειτουργούσαν βιβλιοθήκες, 

με πολλούς αναγνώστες, συγκεντρώνονταν στοιχεία για την ιστορία των Ελλήνων 

της Ανατολής, δίνονταν διαλέξεις και θεατρικές παραστάσεις. Με την έναρξη της 

τρομοκρατίας και των διώξεων, όλα αυτά σταμάτησαν και οι φορείς τους 

πιάστηκαν και εξοντώθηκαν.  

Ένα μεγάλο μέρος βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, αρχεία, κώδικες 

εκκλησιών, έχουν χαθεί, ίσως για πάντα, γιατί τα καταστρέψανε φανατικοί 

μουσουλμάνοι ή τα έκλεψαν Γερμανοί, οι Αυστριακοί και οι Ρώσοι και άλλοι. 

Πολλές βυζαντινές εικόνες έχουν κλαπεί και πουλήθηκαν. Μεγάλο μέρος έργων 

τέχνης της ελληνιστικής περιόδου, αλλά και της ρωμαϊκής εποχής, εξαφανίστηκαν. 

λα αυτά αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής παράδοσης του ελληνισμού της 

Ανατολής και με βάση αυτά θα υπήρχε συνέχεια στον πολιτισμό.  

Παρά το μεγάλο κακό που έγινε, κάποια από τα έντυπα, κάποια από τα έργα 

τέχνης, δεν καταστράφηκαν και υπάρχουν είτε σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα 

είτε σε κρατικές στο εξωτερικό. Ουδέποτε, όμως, ενδιαφέρθηκε το ελληνικό 

κράτος για αυτά. Από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι και σήμερα. Για τους κάθε 

φορά κυβερνώντες, ο πλούτος αυτός του πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής 

θεωρείται αμελητέος, χωρίς αξία. Σον αφήνουν, λοιπόν, αυτόν τον πλούτο, που 

μόλις σώθηκε από τη βαρβαρότητα των Σούρκων, να σαπίζει σε υπόγεια, στην 

Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και σε άλλα μέρη και καρφί δεν τους καίγεται. 

Οι προσφυγικής καταγωγής Έλληνες, με πρωτοπόρους τους δυναμικούς Πόντιους, 

δεν μπορούν να μένουν απαθείς. Πρέπει να θυμηθούν τον Γεώργιο Κανδηλάπτη 

και τον Αμβρόσιο ουμελιώτη, που με προσωπικό κίνδυνο έκρυψαν θησαυρούς 

της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ποντίων και τους μετέφεραν με ασφάλεια στην 

Ελλάδα. Σην πολιτιστική τους κληρονομιά τη χρειάζονται οι καταγόμενοι από τον 

ελληνισμό της Ανατολής. 
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Σο Ιδιότυπο Εκκλησιαστικό καθεστώς 

 της Φαλδίας 
 

 «Οὕησ ἐπὶ καθξὰ ἔηε ἡ πιενλεμία ηῶλ 
ἀξρηεπηζθόπσλ ηῆο Χαιδίαο ἐηάξαηηε 

πιὴλ ηῆο ἐπαξρίαο Σξαπεδνῦληνο θαὶ ηὴλ 
ἐπαξρίαλ ἐηέξνπ θιίκαηνο θαὶ δηελεθῶο 

παξεῖρε πξάγκαηα εἰο ηὰο θθιεζίαο Κσλζηαληη- 
λνππόιεσο θαὶ Ἀληηνρείαο» 

Φρύσανθος Υιλιππίδης 

Η Εκκλησία Τραπεζούντος, σελ. 609 

 

Γράφει ο Κώστας Νικολαΐδης 

 

Σο πρόβλημα 

 διαπρεπής επιστήμονας, συγγραφέας και πρώην 

διευθυντής του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας 

Αθηνών δρ. Υιλολογίας Άνθιμος Παπαδόπουλος, στη 

μελέτη του: «Ο Φαλδίας Αρχιερεύς των Μεταλλουργών» που 

δημοσιεύτηκε το 1948 στο Αρχείον Πόντου (τόμος ΙΓ΄, σελ. 49-

60), τονίζει μεταξύ άλλων: «Ἡ ἀπνηθηαθὴ αὐηὴ ἐμάπισζηο ηῶλ κεηαιινπξγῶλ Χαιδίαο 
ἐδεκηνύξγεζελ ἕλα πεξίεξγνλ θαὶ πξσηνθαλὲο εἰο ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴλ ἱζηνξίαλ θαζεζηὼο 
ἐθθιεζηαζηηθῆο δηνηθήζεσο. Ἂλ θαὶ ηὸ θαλνληθὸλ δίθαηνλ ηῆο ἐθθιεζίαο ἀπαγνξεύεη ηὴλ 
ζπλύπαξμηλ δύν ἀλεμαξηήησλ πλεπκαηηθῶλ ἐμνπζηῶλ εἰο ηὴλ αὐηὴλ πεξηθέξεηαλ, ἐλ ηνύηνηο νἱ 
ἀξρεξεῖο Χαιδίαο εἶραλ ηὴλ ἀμίσζηλ λὰ παξαθνινπζνῦλ παληνῦ ηὰ ἐθπαηξηδόκελα πλεπκαηηθὰ 
ηέθλα ησλ θαὶ νὕησ λὰ εἰζρσξνῦλ εἰο ἄιιαο ἐπαξρίαο ηνῦ Πόληνπ, ηῆο Μηθξᾶο Ἀζίαο θαὶ ηῆο 
Μεζνπνηακίαο». 

Δυστυχώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανέχτηκε αυτή την κατάσταση που 

αποτελούσε μόνιμη αιτία προστριβών μεταξύ του εκάστοτε δεσπότη της Φαλδίας 

και των μητροπολιτών των οποίων τα δίκαια εθίγοντο. Αλλά και το πλήρωμα της 

Εκκλησίας βρισκόταν σε συνεχή αναστάτωση, αφού χωρίς να ερωτάται άλλαζε 

Μητρόπολη λόγω των αλληλοσυγκρουόμενων και αντιφατικών κατά καιρούς 

πατριαρχικών αποφάσεων. Σο Πατριαρχείο ενώ εγνώριζε ότι οι αρχιερείς της 

Φαλδίας αυθαιρετούσαν, εν τούτοις υπό την πίεση των πανίσχυρων 

αρχιμεταλλουργών της περιοχής και της εύνοιας του Παλατιού προς αυτούς, 

εξέδιδε αποφάσεις αντίθετες προς το Κανονικό Δίκαιο, για να έχει εξασφαλισμένη 

την οικονομική ενίσχυση που συστηματικά του παρείχε η Μητρόπολη Φαλδίας. 

Ο 
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Τπήρξαν όμως και πατριάρχες που στάθηκαν στο ύψος τους και δεν έκαναν τα 

χατίρια των ουσταμπασήδων, οι οποίοι ουσταμπασήδες όποιο κι αν ήταν το 

αντικείμενο της διαμάχης, υποστήριζαν τους επισκόπους της Φαλδίας. Είναι να 

απορεί κανείς, πώς αυτοί οι κατά το πλείστον αγράμματοι και απαίδευτοι 

αρχιμεταλλουργοί, είχαν δυνατό λόγο σε εκκλησιαστικά διοικητικά θέματα και όχι 

μόνο. Ευπρόσδεκτες οι χορηγίες τους για την ενίσχυση των χολείων και της 

Εκκλησίας, που συχνά τις έκαναν καθαρά και μόνο για λόγους προβολής και 

επίδειξης, αλλά μέχρις εκεί. 

 
Χάρτης με τις μητροπόλεις του Πόντου 

Σο Οικουμενικό Πατριαρχείο όφειλε να εφαρμόζει το Κανονικό Δίκαιο της 

Εκκλησίας και να απαιτεί τη συμμόρφωση σ᾿ αυτό όλων των εμπλεκόμενων 

μερών, για να υπάρχει ειρήνη, ομόνοια και καλοδιοίκηση σε κάθε Εκκλησιαστική 

Επαρχία. Με τον τρόπο που χειρίστηκε το σοβαρό αυτό ζήτημα, μόνο 

προβλήματα και έριδες δημιουργούνταν στο σώμα της Εκκλησίας σε καιρούς 

χαλεπούς. ε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρέθηκαν ολόκληρες περιοχές από 

φτωχές Μητροπόλεις και δόθηκαν χαριστικά στη Φαλδία, με καταστρεπτικές 

συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργία τους και την οικονομική τους αυτοτέλεια. 

Σο τι υπέστησαν από αυτή την πρακτική οι μητροπολίτες Νεοκαισαρείας, 

Σραπεζούντος, Αμίδης και Νικοπόλεως-Κολωνείας δεν περιγράφεται. 

Μέχρι και αναφορές έκαναν κατ᾿ επανάληψη οι αρχιερείς της Φαλδίας προς 

την Τψηλή Πύλη, ζητώντας τη διαιτησία των ουλτάνων για τη λύση των 
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διαφορών τους με μητροπολίτες των οποίων καταπατούσαν τα νόμιμα δικαιώματα, 

ενέργειες απόλυτα κατακριτέες. ημειωτέον ότι αυτοί οι ίδιοι ζητούσαν από τους 

απλούς ανθρώπους – απειλώντας τους κιόλας μάλιστα – να μην προσφεύγουν ποτέ 

στα τουρκικά δικαστήρια, έστω και αν δε θα εύρισκαν αλλιώς το δίκιο τους. 

Ο Γαβριήλ Πρεμετίδης, πρώην μητροπολίτης της Μητροπόλεως Κολωνείας 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο βιβλίο του: «Η Μητρόπολις Κολωνείας», 

Θεσσαλονίκη – 1987, που ασχολείται διεξοδικά με το θέμα των διενέξεων μεταξύ 

των αρχιερέων Φαλδίας και Κολωνείας -Νικοπόλεως λέει πολλά και ενδιαφέροντα 

πράγματα, που επιβεβαιώνουν την ασυδοσία των προκαθημένων της Φαλδίας. 

Φαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα: «Γεγνλὸο ἐθθιεζηαζηηθόλ, ἰδηαηηέξσο ἐλδηαθέξνλ 
δηὰ ηὴλ ἐπαξρίαλ Κνισλείαο, ηὸ ὁπνῖνλ ἀξρίδεη ηὸ 1682 δηὰ λὰ θαιύςῃ δηάζηεκα, δύν ζρεδὸλ 
αἰώλσλ, κέρξη ηὸ 1879, εἶλαη ἡ πεξὶ ηὰ ρσξία ηῆο Γαξαζάξεσο (Καξάρηζαξ-Μαπξόθαζηξνλ, 
Κνιώλεηα), δηέλεμηο κεηαμύ ησλ κεηξνπνιηηῶλ Νενθαηζαξείαο θαὶ Χαιδίαο. μ αὐηῶλ, ὁ κὲλ 
Χαιδίαο, ιόγῳ ηνῦ ὀξπθηνῦ εἰο εὐγελῆ κέηαιια πινύηνπ ηῆο παξρίαο ηνπ, δηέζεηελ ἄθζνλνλ 
ρξῆκα, ἐλῶ ἐμ ἄιινπ ὁ Νενθαηζαξείαο ἐζηεξεῖην ἴζσο θαὶ αὐηῶλ ηῶλ ἐμόδσλ δηὰ λὰ 
πξαγκαηνπνηῇ ηὰο πνηκαληνξηθάο ηνπ πεξηνδείαο, εἰο ηὴλ πξνζεξηεκέλελ αὐηῷ πεξηνρὴλ 
Κνισλείαο-Νηθνπόιεσο» (ζει. 114). 

τη βιβλιογραφία όμως έχουν καταγραφεί και μεταγενέστερες προσπάθειες για 

απόσπαση και προσάρτηση στην αχανή Εκκλησιαστική Επαρχία της Φαλδίας και 

τμημάτων άλλων Μητροπόλεων, Ιερών Μονών κ.λπ. Επ᾿ αυτού και ο νυν 

μητροπολίτης και πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής ουμελά, Παύλος 

Αποστολίδης στο έργο του: «Η Μεηξόπνιηο Ρνδνπόιεσο», Θεζζαθμκίηδ – 2003, βνάθεζ: 
«Σὴλ πεξίνδν αὐηὴ θαὶ ὁ Μεηξνπνιίηεο Χαιδίαο Γεξβάζηνο νπκειίδεο ζεσξώληαο ηελ 
θαηάιιειε, δήηεζε ηὴλ πξνζάξηεζε ηῆο πεξηνρῆο άληαο ζηὴλ ἐπαξρία ηνπ, παξαζύξνληαο ηνὺο 
αληαίνπο ζηὴλ ζύληαμε ἀλαθνξᾶο ὑπὲξ ηνῦ αἰηήκαηόο ηνπ (Μηιηηάδεο  Νπκθόπνπινο, Ιζηνξία 
άληαο ηνπ Πόληνπ, 1953). Σὴλ κὲ ἡκεξνκελία 18-2-1881 ἀλαθνξὰ ηῶλ αληαίσλ δὲλ ἔθαλε 
ἀπνδεθηὴ ηὸ Παηξηαξρεῖν, δηαβιέπνληαο ηὸλ δάθηπιν ηνῦ Χαιδίαο» (ζεθ. 123, ό.π.). 

Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η αρπαγή οικισμών της 

Μητρόπολης Αμίδης (Ντιγιάρμπεκίρ), από τον αρχιεπίσκοπο Φαλδίας Παΐσιο 

Υυτιάνο, που πολύ ελύπησε τον τότε πατριάρχη Αντιοχείας ίλβεστρο, όπως 

προκύπτει από επιστολές του προς τους μητροπολίτες Νικομηδείας και Κυζίκου 

των ετών 1751 και 1752. Δύο αποσπάσματα των επιστολών του προς τον 

μητροπολίτη Νικομηδείας Γαβριήλ: α) «... Μᾶο ἐιύπεζελ ὅκσο ἡ ἀλππνηαμία θαὶ ἀδηθία 
ηνῦ ἁγίνπ Χαιδίαο ὁπνὺ δὲλ ἐςήθηζελ νὔηε παηξηαξρηθὰ ζπλνδηθὰ γξάκκαηα, νὔηε βαζηιηθνὺο 
ὁξηζκνύο, ἀιιὰ βνύιεηαη λὰ ἁξπάζῃ ιεζηξηθῶο θαὶ παξαλόκσο ηὰ ὅξηα ηνῦ ἡκεηέξνπ Ἀκίδεο...» 
(από ηδκ επζζημθή ιε διενμιδκία «1751 Ἰμοθίμο ζβ΄»). 
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β) «... κὲ ζπλσκνζίαλ ἰδηθήλ ηνπ, θαὶ θαηαβνιὴλ ρξεκάησλ πνιιῶλ ἀπεμέλσζε ηὸλ ἡκέηεξνλ 
Ἀκίδεο ηνῦ γλεζίνπ ηνπ πνηκλίνπ δηὰ βαζηιηθίνπ βεξαηίνπ, ιέγσλ ηαο πῶο νὕησο ἐδεηήζε παξὰ 
ηῶλ ὑπεξηάησλ καο αὐζεληῶλ· γξάθνκελ ινηπὸλ δηὰ ηνῦ παξόληνο θαὶ ηῆο θαλεξώλνκελ, ηὴλ 
ὅζελ ιύπελ ἐιάβνκελ ὄρη ηόζνλ ἀπὸ ηὴλ ἀπνμέλσζηλ ηῆο ἐπαξρίαο, ὅζνλ εἰο ηὴλ ἀθνβίαλ 
ἐθείλνπ θαὶ ηὴλ παξάβιεςηλ λόκσλ ὁπνῦ ἔθακε, ηῶλ ὁπνίσλ ὁ πξνζηάηεο θαὶ Κύξηνο ζέιεη 
θάκεη εἰο θαηξὸλ ηὴλ ἀληαπόδνζηλ, ηώξα δὲ ὁπνῦ ἀπέζπξε βίᾳ ηὴλ ἐπαξρίαλ εἰο ηνῦ ιόγνπ ηνπ, 
ἂο ἐπηθνξηηζζῇ θαὶ ηὸ ρξένο ηῆο Ἀκίδεο ὀθηὼ πνπγγεῖα, δηόηη ἐθεῖλνο κὴ ἔρσλ ἐπαξρίαλ πῶο 
ἠκπνξεῖ λὰ ηὰ πιεξώζῃ κὲ δέθα ὀζπήηηα ὁπνῦ ηνῦ ἔκεηλαλ...» (Επιστολή Υεβρουαρίου του 1752, 

Φρύσανθος Υιλιππίδης «Η Εκκλησία Τραπεζούντος» σελ. 607-608). 

Η Φαρά Λιουδάκη – Κυπραίου στο βιβλίο της: «Μεταλλεία της Μικράς Ασίας 

και του Πόντου» αναφέρεται σε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, ενώ δημοσιεύει και 

ενδεικτικά αποσπάσματα 11 φιρμανιών που εκδόθηκαν από τους ουλτάνους 

Μαχμούτ Α΄ (1730-1754), Μουσταφά Γ΄ (1756-1774) και Αβδούλ Φαμίτ Α΄ 

(1774-1789) για τη διαποίμανση των περιοχών Καπάν-Άργονης και Σριπόλεως-

Κερασούντος. λες φυσικά οι αποφάσεις είναι υπέρ των θέσεων των μητροπολιτών 

Φαλδίας. 

Να σταθούμε όμως λίγο εδώ. Επικρίνουμε τη στάση του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου για τη λήψη διφορούμενων αποφάσεων και κυρίως για τη μη 

εφαρμογή του Κανονικού Δικαίου. Ήταν όμως κάτι τέτοιο απλό και εύκολο; 

ασφαλώς όχι, γιατί οι αρχιερείς της Φαλδίας είχαν δύο δυνατούς συμμάχους, την 

Τψηλή Πύλη και τους πανίσχυρους αρχιμεταλλουργούς. Φρειαζόταν μεγάλη 

δεξιοτεχνία, τήρηση ισορροπιών και διπλωματικοί χειρισμοί για να αποφεύγεται η 

απ᾿ ευθείας σύγκρουση με τους πιο πάνω ισχυρότατους πόλους. Αυτοί που λογικά 

θα έπρεπε να τηρούν το Εκκλησιαστικό Δίκαιο και να έχουν πλατιά αντίληψη ήταν 

οι μητροπολίτες της Φαλδίας. Δυστυχώς σχεδόν όλοι τους λογάριαζαν μόνο το 

συμφέρον (εννοώ το οικονομικό) της Μητρόπολής τους, αδιαφορώντας πλήρως 

για τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούσαν με τη στάση τους στους αδελφούς 

συνεπισκόπους τους και στο ποίμνιό τους. 

μως και η ίδια η Μητρόπολη Φαλδίας δε λειτουργούσε σωστά, έπασχε από 

κακοδιοίκηση, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του κατώτερου κλήρου. Ήταν 

ανθρωπίνως αδύνατο, όχι μόνο με τα μέσα εκείνων των χρόνων, αλλά και με τα 

σημερινά μέτρα, να ασκείται σωστή εποπτεία και ποιμαντορία στις μακριά από την 

Αργυρούπολη περιοχές. Έτσι είχαμε αναγκαστικά πολύ καλή διοίκηση στην 

Αργυρούπολη και πλημμελή έως ανύπαρκτη στις μεταλλουργικές αποικίες της. 

Μία από τις μεγάλες διαμάχες ήταν και η μεταξύ του μητροπολίτη Σραπεζούντος 

Δωρόθεου και του Φαλδίας Διονύσιου το 1767, για το θέμα του Ενοριακού 
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Δικαίου Κερασούντος-Σριπόλεως-Κοράλων και των Μεταλλείων που υπήρχαν 

στις περιφέρειές τους. Και στέκουμε σε αυτήν: 

- γιατί η αντίδικος της Φαλδίας ήταν η Σραπεζούντα και όχι καμιά μικρή 

Μητρόπολη. 

- γιατί συνέπεσε τότε να προΐστανται αυτών, δύο σημαντικοί αρχιερείς. Ο 

Δωρόθεος και ο Διονύσιος, ο κατά πολλούς σπουδαιότερος μητροπολίτης της 

Φαλδίας. Αλλά ακόμα και γιατί τον πατριαρχικό θρόνο κατείχε τότε μια εξέχουσα 

μορφή της Μεγάλης Εκκλησίας, ο πολύς αμουήλ Φαντζερής. 

ε κοινή σύσκεψη των τριών στο Πατριαρχείο, αποφασίστηκε η εξής 

συμβιβαστική λύση. 

Συνεχίζεται 

 

 
 

Οι πρώτες εφημερίδες στην 

Κωνσταντινούπολη 
 

Γράφει η Καίτη Μελή – Παπαπαναγιώτου 

Δημοσιογράφος – συγγραφέας 

 

ταν, με το Σανζιμάτ του 1839, παραχωρήθηκαν 

από τον σουλτάνο θρησκευτικές ελευθερίες στους 

χριστιανούς της οθωμανικής αυτοκρατορίας, οι 

Έλληνες της Κωνσταντινούπολης αναθάρρησαν και 

προχώρησαν στην έκδοση εφημερίδων και περιοδικών, σε 

αντίθεση με τους άλλους χριστιανούς, που τόλμησαν να 

εκφραστούν μέσω του Σύπου, μόνον μετά το Φάτι 

Φουμαγιούν, το 1856. Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης είχαν το πλεονέκτημα 

ότι ζούσαν στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας και οι επαφές τους με 

σημαίνοντες Οθωμανούς ήταν αρκετές και σημαντικές. 

Η πρώτη εφημερίδα, που απηχούσε, μάλιστα, τις απόψεις του οθωμανικού 

κράτους, αλλά είχε εκδότη Έλληνα και γραφόταν στην ελληνική και στην τουρκική 

γλώσσα, ήταν ο «Οθωμανικός Μήνυτωρ» του Ιωάννη Μουσούρου, αδελφού του 

Κωνσταντίνου Μουσούρου, που ήταν την εποχή εκείνη πρέσβης της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας στην Αθήνα. Πρωτοεκδόθηκε το 1835, δηλαδή τέσσερα χρόνια 
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πριν από το Σανζιμάτ. Η έκδοση της εφημερίδας συνεχίστηκε μέχρι και το 1841, 

δηλαδή περίπου έξι χρόνια. 

Αμέσως, σχεδόν, μετά την εφημερίδα «Οθωμανικός Μήνυτωρ», το 1843, 

εκδόθηκε η εφημερίδα «Σηλέγραφος του Βοσπόρου», με εκδότη τον Κωνσταντίνο  

 
Φωτογραφία του τίτλου της εφημερίδας «Ο Τηλέγραφος του Βοσπόρου» 

 

Αδοσίδη, υπάλληλο της οθωμανικής κυβέρνησης από το 1841. Αρχικά, 

κυκλοφορούσε τρεις φορές τον μήνα, για να μετατραπεί, αργότερα, σε 

εβδομαδιαία. Σον Ιούνιο του 1857, δηλαδή μετά από δεκατέσσερα χρόνια 

κυκλοφορίας, ο Αδοσίδης έδωσε τον «Σηλέγραφο του Βοσπόρου» σε ένα 

συνάδελφό του, υπάλληλο της κυβέρνησης, τον Δημήτριο Ξένη. Ο Ξένης είχε 

εκδώσει εκείνη την περίοδο (1864-1868) την εφημερίδα «Βυζαντίς». Ψς 

υπότιτλους είχε η εφημερίδα: Εφημερίς πολιτική, φιλολογική και οικονομολογική. 

Εφημερίς εν Κωνσταντινουπόλει (1871). Σρισεβδομαδιαία, «ανά πάσαν Σετάρτην 

και άββατον εις μέγα σχήμα, και ανά πάσαν Δευτέραν εις σχήμα μικρόν». 

Μόλις ήρθε στα χέρια του η παλαιά εφημερίδα, συγχώνευσε τους δύο τίτλους 

στον νέο τίτλο «Σηλέγραφος του Βοσπόρου και Βυζαντίς». Έτσι, μέχρι το 1871, η 

εφημερίδα κυκλοφορούσε με αυτόν τον τίτλο, αλλά η λέξη «Βυζαντίς» τονιζόταν 

ιδιαίτερα. το άρθρο – διακήρυξη για την ενοποίηση των δύο εφημερίδων, ο 

Δημήτριος Ξένης ισχυριζόταν ότι αυτή θα βοηθήσει την αναβάθμιση του κύρους 

της εφημερίδας «Σηλέγραφος του Βοσπόρου», που είχε ανασταλεί η έκδοσή της 

κατά τη διάρκεια του «Κριμαϊκού πολέμου» (σ. σ. 1853-1856). 

Απευθυνόμενος προς τους συνδρομητές της εφημερίδας «Σηλέγραφος του 

Βοσπόρου και Βυζαντίς», ο Δημήτριος Ξένης έγραφε: «Προ δύο ήδη ετών 

εξεδίδομεν την εφημερίδα ταύτην, κατά την δυσχερεστάτην εκείνην εποχήν, καθ’ 

ήν κακόβουλοί τινες ενήργησαν και επέτυχον την αφ΄ημών αφαίρεσιν της 

εκδόσεως ταύτης. Έκτοττε αλληλοδιαδόχως περιέπεσεν η διεύθυνσίς της εις 

διάφορα πρόσωπα, και ας μας επιτραπή να το είπωμεν, το φύλλον τούτο, το 

άλλοτε σοβαρώτερον των εν Σουρκία εκδιδομένων ελληνικών εφημερίδων, 

κατέστη το επουσιωδέστερον ίσως αυτών. Σο κοινόν δεν ενδιαφέρεται να μάθη 

ήδη τας αιτίας, αίτινες προεκάλεσαν την συνένωσιν ταύτην, αφού μάλιστα και 
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πολλοί των κ.κ. συνδρομητών δεν αγνοούσιν αυτάς. Σούτου ένεκα απέχομεν να τας 

εκθέσωμεν και περιοριζόμεθα μόνον ν’ αναγγείλωμεν ότι το φύλλον τούτο θέλει 

δημοσιεύεσθαι του λοιπού απαραλλάκτως και ακριβώς υπό τους αυτούς όρους, υφ’ 

ούς εδημοσιεύετο μέχρι τούδε η Βυζαντίς, παρά της αυτής διευθύνσεως και υπό 

του αυτού κυρίου συντάκτου. Οι μέχρι τούδε συνδρομηταί του Σηλεγράφου 

έχουσι δικαίωμα να λαμβάνωσι το φύλλον τακτικώς μέχρι της λήξεως της 

συνδρομής των …». 

πως έκαναν όλες οι εφημερίδες τότε, η εφημερίδα «Σηλέγραφος του 

Βοσπόρου και Βυζαντίς» δημοσίευε σε μετάφραση άρθρα ξένων εφημερίδων. Σα 

πολιτικά κύρια άρθρα στην εφημερίδα τα υπέγραφαν οι δικηγόροι της 

Κωνσταντινούπολης Πλάτων Ρώτας και Ιωάννης Γεωργαντόπουλος. 

 
Φωτογραφία του τίτλου της εφημερίδας «Ο Τηλέγραφος του Βοσπόρου και Βυζαντίς» 

 

Η εφημερίδα «Βυζαντίς» με τον ίδιο ιδιοκτήτη και εκδότη (Δημήτρης Ξένης), 

κυκλοφορούσε και ως γαλλόφωνη (Byzantis), από το 1880 έως το 1883. Η έκδοση 

πολλών εφημερίδων στην οθωμανική αυτοκρατορία, τότε, είχε τη χρηματοδότηση 

Σούρκων ιθυνόντων (Βλ. σχετικά και την «Εφημεριδογραφία Θεσσαλονίκης» του 

Μανώλη Κανδυλάκη). 

Ο ιστορικός Δημήτρης ταματόπουλος αναφέρει σε σχετικό άρθρο του για 

την εφημερίδα: Η εφημερίδα «Σηλέγραφος του Βοσπόρου και Βυζαντίς» και ο 

(εκδότης) Δημήτριος Ξένης εκπροσωπούσαν έναν ιδιότυπο συνασπισμό 

συμφερόντων, που αντιστοιχούσε, ακριβώς, στην εύνοια που απολάμβανε ο Ξένης, 

τόσο από την πλευρά του πολλές φορές διατελέσαντος μεγάλου βεζίρη Ααλή πασά 

όσο και από την πλευρά της ρωσικής πρεσβείας, που η πολιτική γραμμή της 

βρισκόταν σε μεταβατική φάση μετά την ήττα της Ρωσίας στον Κριμαϊκό πόλεμο 

(σ. σ. 1853-1856 – αντίπαλοι, από τη μια η ρωσική αυτοκρατορία και από την 

άλλη, συνασπισμένες, οι δυτικές αυτοκρατορίες μαζί με την οθωμανική). 

Οι δύο πλευρές –μεταρρυθμιστές του οθωμανικού κράτους και ρωσικός 

παράγοντας– συνέπεσαν στην επιλογή προώθησης των μεταρρυθμίσεων στο 

Πατριαρχείο, για δικούς τους λόγους ο καθένας, και η Βυζαντίς ήταν ο φορέας 

αυτής της πολιτικής γραμμής 
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Φωτογραφία του τίτλου της εφημερίδας «Ανατολικός Αστήρ» 

Αυτός ήταν ο λόγος που γενικά το ύφος της εφημερίδας ήταν ήπιο, χωρίς 

εξάρσεις και πνεύμα αντιπαράθεσης «κατά Ρώσων και Βουλγάρων, κατά Αλβανών 

και Σούρκων, και υπουργών», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μανουήλ Γεδεών. 

Σήρησε συνεπώς ήπια στάση έναντι του Βουλγαρικού προβλήματος, η επιρροή 

της όμως δέχτηκε ισχυρό πλήγμα μετά το θάνατο του πολιτικού της προστάτη, 

του Ααλή πασά (επτέμβριος 1871). Ο Ααλή πασάς, όπως και ο Φουσνί πασάς, 

υπουργός τότε της Αστυνομίας, χρηματοδοτούσαν τον εκδότη της εφημερίδας 

Δημήτριο Ξένη. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά το 1871 (και μέχρι το 1904) η 

εφημερίδα μετονομάζεται εκ νέου σε Βυζαντίς. 

Η εφημερίδα «Βυζαντίς» τήρησε με συνέπεια ήπια στάση στο βουλγαρικό 

πρόβλημα. Έχασε την παλιά επιρροή της στα πολιτικά πράγματα όταν πέθανε ο 

προστάτης της Ααλή πασάς τον επτέμβριο του 1871. 

 

 



359 
 

Ισαάκ Λαυρεντίδης 

(1911-1997) 
«Αηλέζσκελ δε ελδόμνπο  

θαη ηνπο παηέξεο εκώλ ηε γελέζεη… 
πάληεο ηνύηνη ελ γελεαίο, ελδνμάζζεζαλ… 

έσο αηώλνο κελεί ζπέξκα απηώλ 
θαη ε δόμα απηώλ νπθ εμαιεηθζήζεηαη» 

(οφία ειράχ 44, 1-2, 7, 13) 

 

Γράφει ο Φρήστος Γ. Ανδρεάδης 

 

αλύτερο εγκώμιο από τα λόγια αυτά της «οφίας ειράχ» 

δε νομίζουμε πως θα υπάρχει για τον Ισαάκ Λαυρεντίδη, 

τον άνδρα εκείνο, που πραγματικά θα μπορούσε 

ανενδοίαστα να προσφωνήσουμε «ένδοξο», αφού με την όλη στάση 

του σε όλες τις πτυχές της πολυκύμαντης ζωής του αποτελούσε για 

εμάς τους Ποντίους καύχημα και δόξα και μάλιστα σε τέτοιο σημείο, ώστε επάξια 

να τον αποκαλούμε «πατριάρχη» των Ποντίων. 

Ο Ισαάκ Λαυρεντίδης ως άνθρωπος «πίσω από ένα σοβαρό, αυστηρό 

παρουσιαστικό…έκρυβε μιαν ανθρωπιά και τρυφερότητα που τον έφερναν κοντά 

σου, έτσι, καθώς δημιουργούσε γύρο του ένα κλίμα οικειότητας βαθιάς, αβίαστης 

επικοινωνίας, ένα κλίμα ικανό να γεννήσει αισθήματα αγάπης και αφοσίωσης σε 

αυτόν που τον πλησίαζε. Είχε το μοναδικό χάρισμα να δημιουργεί την αίσθηση 

της ακραίας ευπρέπειας, σε συνδυασμό με την αμεσότητα που είχε την δύναμη να 

επιβάλλει στις επαφές του. 

Ψς συνομιλητής μάλιστα ήταν στο έπακρο θυμόσοφος. Δεν υπήρχε στιγμή που 

να μην διατυπώσει κάποιο θυμοσοφικό ρητό, πάντοτε με χαμογελαστό το 

πρόσωπο, άλλοτε με ύφος παιγνιώδες και ανάλαφρο και άλλοτε με μια 

συγκρατημένη αυστηρότητα, καλυμμένη με ύφος απλό και απέριττο που δεν 

επιδεχόταν αντιρρήσεις και τούτο, γιατί, προτού εκφέρει την γνώμη του (πάντοτε 

τελευταίος μεταξύ των συζητητών του), τη μελετούσε στοχαστικά, τη βασάνιζε 

στην σκέψη του και εκ των προτέρων είχε την ικανότητα να σε αφοπλίζει, όσο κι 

αν η φαρέτρα σου διέθετε αιχμηρότατα βέλη. 

Ψς στοχαστής και πνευματική προσωπικότητα ανησυχούσε πολύ για την 

έκπτωση των αξιών, τον αριβισμό, την προχειρότητα, την επιπολαιότητα και την 

ευτέλεια που εισχωρούσαν καθημερινά σχεδόν στο χώρο της καθημερινής του 

ζωής. Ιδιαιτέρως τον ενδιέφερε και η πνευματική κατάρτιση των Ελληνοπαίδων 

Κ 



360 
 

καθώς και γενικότερα η κατάσταση της 

παιδείας με τα αρνητικά φαινόμενα που 

παρατηρούσε σχετικά με την αμάθεια και την 

αγραμματοσύνη, τη λεκτική πενία και την 

κακοποίηση των λέξεων της ελληνικής. Και 

τούτο πρέπει να τονιστεί εδώ: ότι, καίτoι 

νομικός, ενδιαφερόταν για γλωσσικά θέματα, 

λες και ήταν φιλόσοφος, κάτοχος της 

ελληνικής και μάλιστα της λόγιας, την οποία 

και λάτρευε, ότι τη χειριζόταν κατά τρόπον 

άριστο και επαγωγικό, ότι την υπεράσπιζε 

πάντα μαχητικός και ρωμαλέος ως αιώνιος 

έφηβος, πιστός στη διαχρονικότητά της και 

την τεράστια αξία της, θεωρώντας την το 

λίκνο των ευρωπαϊκών γλωσσών, ακένωτη 

δεξαμενή και μήτρα του ευρωπαϊκού 

πολιτισμού.  

Ψς χαρακτήρας υπήρξε υπόδειγμα ακεραιότητας και ήθους, πιστός στην ρύση 

του Ηρακλείτου, «ήθος ανθρώπω δαίμων». Απόρροια της πίστεως αυτής ήταν το 

γεγονός ότι διακρινόταν για τη σεμνότητα του, συνδυασμένη με τη γνωστή σε 

όλους μας πραότητα, μειλιχιότητα και ταπεινότητα του, υπόδειγμα εργατικότητας, 

αυτοπειθαρχίας, εντιμότητας, αυτοσυνειδησίας, καλοσύνης και ανιδιοτελούς 

αγάπης, της χριστιανικής αγάπης, που την εβίωνε πραγματική. 

Ο Φριστιανισμός του Ισαάκ Λαυρεντίδη δεν ήταν «απλούς και μόνον λόγος» 

ήταν και έργο ζωής. Η πίστη του στην Ορθοδοξία ήταν ακράδαντη. 

Γαλουχημένος από τους γονείς του «παιδιόθεν» με τα νάματα της διδασκαλίας του 

Κυρίου, παντού και πάντοτε, ευκαίρως ακαίρως, αγωνιζόταν για την διάδοση των 

αρχών του Φριστιανισμού: «αυτή η μεγίστη περιουσία, ούτος ο άφαντος 

πλούτος,… ουδέν γάρ αρετής ίσον, ουδέν ταύτης ισχυρότερον». Γι’ αυτό θα 

μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε «πρότυπον αρετής». Και όλα αυτά όχι απλώς 

θεωρητικά, αλλά κυρίως πρακτικά, αφού και σε χριστιανικές συνάξεις ολοπρόθυμα 

συμμετείχε και ενεργός της λατρευτικής ζωής της εκκλησίας ήταν, ανελλιπώς 

παρακολουθώντας τις διάφορες ακολουθίες και τελετές, με επιστέγασμα τη θεία 

λειτουργία κάθε Κυριακή. 

Εκεί όμως που ήταν ανυπέρβλητος και αξεπέραστος ήταν ο πατριωτισμός και 

η φιλοπατρία του. Δεν υπήρχε εκδήλωση εθνική, πατριωτική στην οποία να μην 

συμμετέχει και να μην δίνει το δικό του «παρόν», αφού ως πατριώτης έχει γράψει 

την δική του θαυμαστή ιστορία στα βορειοηπειρωτικά βουνά στον πόλεμο του 

Ο Ισαάκ Λαυρεντίδης 
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1940, τιμημένος με χρυσό αριστείο ανδρείας στα πεδία των μαχών. Γι’ αυτό και 

οπουδήποτε υπήρχε γιορτή πατριωτική, και όχι μόνο ποντιακή, εκεί και ο Ισαάκ 

με το μετρημένο του λόγο, επίκαιρο, κατατοπιστικό, διαφωτιστικό. Λες και 

ξαναγεννιόταν. Σο πρόσωπό του έλαμπε και μια ικανοποίηση κυριαρχούσε σε όλο 

του το είναι. Γεννημένος στο Καρς, πάντα νοσταλγούσε τα πάτρια, τον αξέχαστο 

Πόντο, τις προγονικές του ρίζες. Η ιστορία και τα πάθη του ποντιακού ελληνισμού 

ήταν ταυτισμένα με την ζωή του. Βλέποντας το δράμα των προσφύγων των 

Ποντίων που εγκατέλειπαν τελευταία τις χώρες του απόδημου ελληνισμού και 

ιδιαίτερα της Ρωσίας συνέπασχε μαζί τους και υπεράνθρωπες ήταν οι προσπάθειες 

που κατέλαβε για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους στη γενέτειρα μητέρα 

πατρίδα, την Ελλάδα. Παράλληλα πρωτοστατούσε και σε κάθε εκδήλωση σχετική 

με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνεχής ήταν ο αγώνας του 

για την επικράτησή τους στις χώρες που τα καταπατούσαν, είτε για τον ελληνισμό 

της Βορείου Ηπείρου επρόκειτο είτε για τους αδελφούς μας της 

Κωνστανουπόλεως, Ίμβρου και Σενέδου είτε για τους αδελφούς μας στην 

κατεχόμενη Κύπρο από τις ορδές του Αττίλα. 

 
Απονομή τιμητικής διάκρισης στον Ισαάκ Λαυρεντίδη από τον Δημήτρη Τομπαΐδη στην 

Επιτροπή Ποντιακών Μελετών 

Ψς βουλευτής και πολιτικός ελάμπρυνε το ελληνικό κοινοβούλιο με τη 

διακριτική πάντοτε και χωρίς κραυγαλέες φωνές παρουσία του, τιμώντας τα 

αξιώματα που επιφορτίσθηκε με υποδειγματική ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και 

σχολαστικότητα ιδιαιτέρως μάλιστα ως αντιπρόεδρος της Βουλής, όπου υπεράνω 
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κομμάτων και πολιτικών κατευθύνσεων, ανεπηρέαστος πάντοτε και ψύχραιμος 

διηύθυνε ήρεμος και ατάραχος τις εργασίες της Βουλής κατά τρόπον άψογο, 

γεγονός που επισημάνθηκε απ’ όλες τις πολιτικές παρατάξεις για την αμεροληψία 

του και το πνεύμα δικαιοσύνης και αντικειμενικότητας που κυριαρχούσε σε κάθε 

του ενέργεια. 

Σέλος, ως επιστήμων και μέλος του Διοικητικού υμβουλίου της Επιτροπής 

Ποντιακών Μελετών (Ε.Π.Μ.) άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Ανελλιπώς 

συμμετείχε στα συμβούλια της και πάντοτε στην ώρα του και ο λόγος του πάντοτε 

σοφός, «άλατι ηρτυμένος», σφράγιζε στο τέλος των συνεδριάσεων τα πορίσματα 

των αποφάσεων με καταπληκτική σαφήνεια, ώστε  όλα σχεδόν τα μέλη του Δ.. 

«να κρέμονται από τα χείλη του» και με σεβασμό να αποβλέπουν στο ιλαρό του 

πρόσωπο για τα ζητήματα που απασχολούσαν την Επιτροπή. Σεράστια ήταν η 

συμβολή του στο έργο της, ιδιαιτέρως, μάλιστα, όταν βρισκόταν σε περίοδο 

«ισχνών αγελάδων» και ατελεύτητος ήταν ο μαραθώνιος των προσπαθειών του για 

την εξεύρεση πόρων από τα διάφορα Τπουργεία, δημόσιους οργανισμούς, 

Σράπεζες, επώνυμους και ανώνυμους ιδιώτες. Φάρη στις δικές του προσπάθειες η 

Ε.Π.Μ. σε καιρούς χαλεπούς επέζησε και επιζεί συνεχίζοντας το κολοσσιαίο 

επιστημονικό της έργο, στο οποίο «ουκ ολίγη» ήταν και η δική του συμβολή με τα 

πολλαπλά άρθρα και δημοσιεύματα του σε διάφορα ποντικά έντυπα και 

προπαντός στους τόμους του «Αρχείου Πόντου», της πολύτιμης αυτής κιβωτού 

της ποντιακής ιστορίας και λαογραφίας. Ήταν κυριολεκτικά ο «ιεροφάντης της 

ποντικής ιδέας», οπουδήποτε και αν βρισκόταν, είτε στο Κοινοβούλιο, είτε σε 

διάφορα ποντιακά σωματεία και άλλους εθνικούς συλλόγους που τους συμβούλευε 

με εποικοδομητικούς πάντα λόγους. 

Σώρα η πάλλευκη και αγνή ψυχή του κοντά στο θρόνο του Κυρίου, που τόσο 

αγάπησε, «εν χώρα ζώντων» αγάλλεται και δέεται για όλους εμάς, για το γένος των 

Ελλήνων και το πιο σπουδαίο του προορισμού στην ανθρωπότητα, παρακαλεί ο 

Κύριος των δυνάμεων να προστατεύει την πατρίδα μας και ιδιαίτερα τα 

σκλαβωμένα μας αδέλφια οπουδήποτε της γης, αναπολώντας μάλιστα τη στιγμή 

εκείνη που ο κύριος «αποσταλεί τους αγγέλους αυτού μετά σάλπιγγος φωνής 

μεγάλης και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ’ 

άκρων ουρανών έως άκρων αυτών». 

Διότι και ο Ισαάκ Λαυρεντίδης ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς του Κυρίου, ο 

κατεξοχήν «εκλεκτός των εκλεκτών». 
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Δραστηριότητες του Ποντιακού υλλόγου 

Διαβατών 

«Αλέξανδρος Τψηλάντης» 
 

Η κοπή της Βασιλόπιτας 

 ύλλογος Ποντίων Διαβατών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΧΗΛΑΝΣΗ» 

πραγματοποίησε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013 στην αίθουσα του 

πολιτιστικού κέντρου του Δήμου εκδήλωση για την καθιερωμένη κοπή 

της Βασιλόπιτας παρουσία των καλεσμένων και των μελών του υλλόγου. Σην 

κοπή της πίτας ευλόγησαν οι ιερείς της Ενορίας Θεοφάνης και Κωνσταντίνος, ενώ 

οι κυρίες, μέλη του συλλόγου, ανέλαβαν την διανομή των αρτιδίων στους 

καλεσμένους και στα μέλη του υλλόγου. 

 
Ο Γιώργος Κυριακίδης πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Διαβατών κόβει την πίτα του 

σσωματείου 

Ο πρόεδρος του ωματείου Παναγία ουμελά Γιώργος Σανιμανίδης με τον 

πρόεδρο του Ποντιακού υλλόγου Διαβατών Γιώργο ΚυριακίδηΟ πρόεδρος του 

υλλόγου κ. Γεώργιος Κυριακίδης αφού ευχαρίστησε τους καλεσμένους για την 

τιμητική τους παρουσία προέβη σε ένα σύντομο απολογισμό του έργου του 

υλλόγου για τη χρονιά που πέρασε. Εκφράζοντας και τα μέλη του Διοικητικού 

Ο 
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υμβουλίου, είπε ότι αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά διότι μέσω των εκδηλώσεων του 

συλλόγου δίνεται η ευκαιρία να συναντηθούν γνωστοί και φίλοι, να ανταλλάξουν 

ευχές για το νέο χρόνο. 

«Έχει γίνει θεσμός», είπε, «όταν κάθε χρόνο κόβουμε την πίτα να κάνουμε ένα 

μικρό απολογισμό για την χρονιά που πέρασε και να δώσουμε μια υπόσχεση ότι 

ύλλογός μας θα δίνει όσο μπορεί το στίγμα του στα πολιτιστικά δρώμενα του 

τόπου μας. Αισιοδοξούμε ότι και η χρονιά που 

έρχεται θα είναι εποικοδομητική. Γι’ αυτό 

χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια. Φωρίς τη δική 

σας στήριξη και το ενδιαφέρον δεν είναι δυνατόν 

να λειτουργήσει ο ύλλογος. Η συμπαράστασή 

σας είναι δύναμη για μας να συνεχίσουμε με το 

ίδιο μεράκι το στόχο μας: να μεταλαμπαδεύσουμε 

στα παιδιά μας, τα ήθη και τα έθιμα, την ιστορία 

και την καταγωγή μας. Αυτό ακριβώς θα είναι η 

επιτυχία μας και αυτό θα δικαιώσει την ύπαρξή 

μας, όχι μόνο του υλλόγου Ποντίων Διαβατών 

″Αλέξανδρος Τψηλάντης″, αλλά και όλων των 

πολιτιστικών συλλόγων». 

τη συνέχεια ο πρόεδρος του υλλόγου 

ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.. και του υλλόγου 

για τη συμμετοχή και συμπαράσταση τους στις προσπάθειες  που γίνονται σε όλες 

τις εκδηλώσεις. Ευχαρίστησε τους καλεσμένους και όλους όσοι με την παρουσία 

τους τίμησαν το ύλλογο. Σον Τπουργό, τους Εκπροσώπους του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου, τους Αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, εκπροσώπους 

πολιτιστικών υλλόγων και όλους τους παριστάμενους. 

Ο ετήσιος χορός του συλλόγου 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος ο ετήσιος χορός του συλλόγου 

Ποντίων Διαβατών «Αλέξανδρος Τψηλάντης», το άββατο στις 9 Μαρτίου 2013 

στο κοσμικό κέντρο «ΔΙΟΝΤΟ» στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. 

Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Κυριακίδης Γεώργιος ευχαρίστησε τον κόσμο για 

την αθρόα συμμετοχή του, τονίζοντας τη σημασία της ετήσιας αυτής διοργάνωσης 

πολλών ετών. 

Σην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής της Β΄ Περιφέρειας 

Θεσσαλονίκης της Ν. Δημοκρατίας κ. άββας Αναστασιάδης, ο κ. Παναγιώτης 

Χωμιάδης πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, η κα Μάρκου 

Κατερίνα υποψήφια με την ΔΗΜΑΡ , ο κ. Γεώργιος Γλώσσης Δήμαρχος Δήμου 

Δέλτα, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί ύμβουλοι, εκπρόσωποι σωματείων και πλήθος 

Ο πρόεδρος του Σωματείου 
Παναγία Σουμελά Γιώργος 

Τανιμανίδης με τον πρόεδρο του 
Ποντιακού Συλλόγου Διαβατών 

Γιώργο Κυριακίδη 
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φίλων και μελών του συλλόγου. Σην ΠΟΠ εκπροσώπησε η αντιπρόεδρος κα 

Φριστίνα αχινίδου, ενώ σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο της «Παναγίας 

ουμελά» παραβρέθηκε την εκδήλωση. Επίσημη καλεσμένη του συλλόγου ήταν 

και η πρόεδρος του συλλόγου Ποντίων «Αμισός» Ν. αμψούντας Πρέβεζας η 

κυρία τέλλα Φαϊτίδου με τον σύζυγό της.  

 
Οι βραβευμένοι, Μιχάλης Καραβελάς και Νικόλαος Σωματαρίδης, με τον Γιώργο 

Κυριακίδη, τον Θόδωρο Δαλακούρα και την Όλγα Μιχαηλίδου 

Ο σύλλογος καθιέρωσε κάθε χρόνο τη βράβευση κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι 

προσέφεραν ή συνεχίζουν να προσφέρουν στα ποντιακά δρώμενα του τόπου μας. 

Υέτος βράβευσε τον κ. Νικόλαο ωματαρίδη και τον κ. Μιχάλη Καραβελά, οι 

οποίοι είναι ακούραστοι εργάτες σε ότι αφορά τον Πόντο και όχι μόνο. Προς 

τιμήν δε του Μιχάλη Καραβελά, ο οποίος είναι κρητικός στην καταγωγή, 

παρουσιάστηκε ένα χορευτικό το οποίο αποτελούνταν από Πόντιους χορευτές του 

συλλόγου και Κρητικούς χορευτές του πολιτιστικού κέντρου των Διαβατών. Η 

εμφάνιση αυτή καθώς και των υπολοίπων χορευτικών του συλλόγου, μικρού, 

μεσαίου και μεγάλου ενθουσίασε όλο τον κόσμο. 

Ο σύλλογος ευχαριστεί τους καταστηματάρχες, οι οποίοι  με την βοήθειά τους 

στήριξαν για μια ακόμη χρονιά τον σύλλογο. Επίσης, όλους τους καλλιτέχνες που 

πλαισίωσαν το χορό και διασκέδασαν τον κόσμο, οι οποίοι ήταν ο Γιώργος 

ιδηρόπουλος στο τραγούδι, ο Γιώργος ασκαλίδης στη λύρα και στο τραγούδι, 

ο Γιώργος Μωυσιάδης στη λύρα και στο τραγούδι, ο τέλιος Σσαταλμπασίδης 

στο τραγούδι και ο Παύλος Υωτιάδης στο νταούλι. 
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Ποντιακή ποίηση 
Ηλία Σσιρκινίδη 

TO MENEMAN1 

Γένεσις, ΙΗ΄, 1-16 

Τνεῖξ ἄββεθμζ, ηνεῖξ ἄββεθμζ ιααία θμνειέκμζ,  

ἔνεακ ’ξ ζ’ Ἀανάι’ ηὸ ἔκμζημκ, ἔνεακε ’ξ ζὴκ αὐθζώκακ.  

ηεῖ ’ξ ζὴ ιέζ’ θεβκόηθαδμκ δεκηνὶκ ηαὶ ιὲ ηὰ ιῆθα,  

ἐηεῖ ’ξ ζὴ ιέζ’ θεβκὸκ ἀιπέθ’ ζηαθύθζκ θμνηςιέκμκ  

ηαὶ ’ξ ζὴκ ἐαόνακ ηὸ ηναπέγ’ ἄζπνμκ ιακηήθ’ ζηνςιέκμκ.  

ηεῖ ἔνεακ ηαὶ ηάεμοκηακ, η’ ὀζπίηζκ εὐθμβίγ’κε,  

η’ ὀζπίηζκ ηαὶ η’ ὀζπζηα κμὺξ ηζ ὅθεκ ηὴκ ἐπ εηείακ.  

’Σ ζμὶ λέκ’ξ ηαὶ ’ξ ζ’ ἀββεθόλεκμοξ, ἀββέθ’ξ ηαιανςιέκμοξ,  

θέν’ ὁ Ἀανάι’ξ ηὸ ηέναζιακ, δίζημκ ηαὶ ιὲ ηὰ ιῆθα,  

ιῆθα ηαὶ βειμονόιδθα ηαὶ ιμῦζημκ ηὸ ζηαθύθζκ –  

ηαὶ ζηέη’ ’ξ ζὸ βζάκ’ πανάιενμξ, ααεέα κμοκζβιέκμξ: 

«Γζὰ ηό πμζμκ ἔνεακ ἀββέθ’; ιᾶξ ηαὶ κηό ιεκμῦκε;»  

Ἡ Σάννα θέν’ ηὸ ηέναζιακ, κενάκηγζκ ηοδςκζάηεκ,  

ηνύμκ κενὸκ ἀζ’ ζὸ πεβάδ’, ηαοηὶκ ιαθαιαηέκεκ –  

ηαὶ ζηέη’ ’ξ ζὸ βζάκ’ πανάιενμξ, ααεέα κμοκζβιέκηζα: 

«Γζὰ ηό πμζμκ ἔνεακ ἀββέθ’; ιᾶξ ηαὶ κηό ιεκμῦκε;»  

Ἀββέθ’ ἐγώζηακ ζηαονςηὰ η’ ἀββεθζηὰ θςνία,  

εὐθόσζακ ηαὶ ηὸ ηέναζιακ, ηὴ ανῶζζκ ηαὶ ηὴκ πόζζκ,  

η’ ἕκακ εὐπήκ, ηαθὸκ εὐπήκ, εἴπακε πανειέκμκ: 

«Ἄη’ζμκ, Ἀανάι’, αμοθὴκ Θεμῦ ηαὶ ηῆ Θεμῦ ηὸ θόβμκ !  

Ἡ Σάννα εὰ βεκκᾶ οἱόκ, θῶξ ηαὶ πανὰ ’ξ ζ’ ὀιιάηα ζ’,  

θῶξ ηαὶ πανὰ ’ξ ζὸ ἔκμζημ ζ’, θῶξ ηαὶ πανὰ ’ξ ζὸκ ηόζιμκ !» 

Ἡ Σάννα ’πζηνμβέθαζεκ ηαὶ πμκειέκηζα εἶπεκ: 

«βώ-ζ-κ βδναζόθμνμξ ηαὶ πῶξ εὰ παζδμπμίς; 

Τενῶ ηὴκ ἐιπμδέα ιμο, ηενῶ ηαὶ η’ ἐιπνμηάνδα ι’.  

Πμῦ εὰ ηναηῶ ηὸ βέκκειακ ηαὶ πμῦ εὰ ηνμύκ’ ηὰ πόκζα; 

βὼ ηαὶ πῶξ βαθμθμνῶ ηαὶ πῶξ εὰ αογαθίγς; 

Τύπδκ ἂκ εἶπα, ’ξ ζὰ ηαθὰ ηῆ κεμκηῆξ ηὰ πνόκζα,  

παζδὶκ ε’ ἐπμίκ’κα ηζ ἄπανμξ ἐβὼ ’ηὶ ε’ ἔπειείκ’κα !  

                                                           
1 Από το βιβλίο του Ηλία Σσιρκινίδη «Ποντιακή Ποίηση», εκδόσεις των Αδελφών 
Κυριακίδη. 
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Χςνάθ’ ἀπθόσκ, πεηνμηόπ’, ηαὶ πῶξ ηναηεῖ ηὸ ζπόνμκ ; 

Ξενόηθαδμκ ζοηάιεκμκ ηανπὸκ ηαὶ πῶξ εὰ θένεζ ;»  

«Σάννα, Θεμῦ ηὸ ιέκειακ ! Θεμῦ ἡ ζηοπανία !»  

Ἀββέθ’, μὐνακμθώηαπημζ ηζ μὐνακμθςηαβιέκμζ,  

ἀζ’ ζὸ ηναπέγ’ ἐζ’ηώεακε η’ ἐππάζηακε κὰ πάκε.  

Ἀανάι’ξ ἐπανελέβηεκ ἀη’ξ πένακ πόνηαξ ηζ αὐθζώκαξ.  

Κζ ὅκηακ ’ιαηνμπζδέαακε, ἀπὸ ηανδίαξ εἶπεκ: 

«Νόιμξ η’ ἐζὸκ ηὸ εέθδιακ ! Θεέ ι’, εὐπανζζηῶ ζε !» 

Ἡ Σάννα ηαὶ-κ ἀζ’ ζὴ πανὰκ ἐζάζ ερεκ η’ ἐπέι’κεκ –  

ἔη’ζεκ ηαὶ ’ξ ζὴκ ημζθίακ ἀη’ξ κὰ θαηανίγ’ ηὸ πθάζιακ ! 

 

ηεῖκμ ηὸ θακένςιακ ηζ ἀββεθειπνμθαζία 

ἔημκ ηὸ πνςημθάθεημκ ἀπ’ μὐνακμῦ ζδιάδζκ, 

ζδιάδ’ ηαὶ πνςημζήιαδμκ, Χνζζηέ ι’, ’ξ ζ’ ἐζὸκ ηὴκ ἔθακ ! 

Τὸ ζηαονςηὸκ ηὸ γώζζιμκ ιὲ ηὰ πνοζὰ θςνία, 

ιέκειακ ηαὶ ζηενέςιακ μὐνακμπαναβιέκμκ, 

ἔημκ ὁ Τζιζόζηαονμξ, Χνζζηέ ι’, η’ ἐζὸκ ἡ δόλα ! 

Φῶξ ηαὶ πανὰ ’ξ ζ’ ὀιιάηα ιμοκ ! Φῶξ ηαὶ πανδβμνία ! 

 

Λεξιλόγιο  

μαβία = γαλάζια. αὐλιώνα = μεγάλη αυλή. λεγνόκλαδον = μικρό κλωνάρι. 

ἐβόρα = δροσιά, μέρος σκιερό. ἐχετεία = η περιουσία. καμαρωμένος = 

περήφανος. γεμουρόμηλα = μήλα από τη Γεμουρά. μοῦσκος = μόσχος, 

μοσχάτος. καυκὶν = γυάλινο ποτήρι ποτού, φλυτζάνι του καφέ. γηραιοφόρος = 

γερασμένη, γριά. ἐμποδέα = ποδιά. ἐμπροκάρδα  = στήθια. γέννεμαν = παιδί. 

ἀχλόϊν = χωρὶς χλόη, κατάξερο. μένεμαν = μήνυμα, παραγγελία, ειδοποίηση. 

γαλοφορῶ = φέρνω γάλα γιὰ θηλασμό. ἐπαρεξέγκα = ξεπροβόδησα. 

’μακροπιδέβανε = απομακρύνθηκαν. ἀγγελεμπρολασία = αγγελική προπομπή. 

νεοντή = νιότη. ἐσάσεψεν = απόρησε, θαύμασε. λαταρίζ’ = κλωτσάει. ἄχαρος = 

που δε δοκίμασε χαρά, δόλιος, κακομοίρης. 

Νοηματική προσέγγιση του ποιήματος 

Ο μεγάλος πόντιος ποιητής, ο Ηλίας Σσιρκινίδης, εκφράζει πάντα τις 

εμπνεύσεις του στον δεκαπεντασύλλαβο στίχο που παραπέμπει στην δημοτική 

ποίηση. Ψς πηγή για τα ποιήματα του είχε, κυρίως, την ιστορία και τις παραδόσεις 

του Ποντιακού Ελληνισμού.  
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Σο ποίημα με τίτλο «Σο Μένεμαν» αποτελείται από 46 στίχους και έχει ως 

πηγή έμπνευσης την επίσκεψη των τριών αγγέλων στην σκηνή του Αβραάμ, 

γενάρχη των Εβραίων, για να του μεταφέρουν κάποιο θεϊκό μήνυμα. 

Οι τρεις άγγελοι, μας λέει το ποίημα, ήρθαν γαλάζια φορέματα ντυμένοι, στην 

αυλή της κατοικίας του Αβραάμ. Από την αρχή του ποιήματος μέχρι τον στίχο 

11, ο ποιητής μας περιγράφει τον τρόπο φιλοξενίας των τριών αγγέλων από τον 

πατριάρχη, όπως εξελίχθηκε, Αβραάμ. 

Περιγράφεται το περιβάλλον όπου κατοικεί ο Αβραάμ. Με καρποφόρα 

δέντρα, σταφύλια από τα πλούσια αμπέλια. Η τοποθεσία σύμφωνα με την Παλαιά 

Διαθήκη (Γένεσις 1-16) βρίσκεται κοντά στην πόλη Φεβρώνα, η Νέα Διαθήκη της 

Ιερουσαλήμ, σε 950 μέτρα υψόμετρο, κοντά σε μία βελανιδιά, βρίσκεται η σκηνή 

που φιλοξένησε ο Αβραάμ την γυναίκα του, άρα. ε εκείνο το ειδυλλιακό 

περιβάλλον εμφανίστηκαν οι άγγελοι. Ο ποιητής κι εδώ δανείζεται την ποντιακή 

φιλοξενία για να εμπλουτίσει την εικόνα της υποδοχής των αγγέλων. τους 

φιλοξενούμενους προσφέρεται μαζί με το κέρασμα, μήλα και σταφύλια. ε κάποιο 

σημείο της σκηνής, που είναι κάτω από μια βελανιδιά, ο Αβραάμ αναλογίζεται το 

σκοπό της επίσκεψης των αγγέλων, «και στέκ’ σο γιαν’ παράμερος, βαθέα 

νουνιγμένος» (στ. 12). 

Από τον στίχο 13, προβάλλεται η προθυμία της άρας να ασχολείται με το 

κέρασμα νεραντζιού που μοιάζει σαν κυδωνόπαστο. Αφού πρόσφερε και το κρύο 

πηγαδίσιο νερό αποσύρθηκε στην άκρη να σκέφτεται για τον προορισμό των 

ξένων. το στίχο 16, εκδηλώνεται με την ερώτηση «Για ποίον λόγο έρθαν άγγελ’;».  

τους επόμενους στίχους (17-19), οι άγγελοι με την ευλογία των κερασμάτων και 

των ποτών αποκαλύπτονται αμέσως στον Αβραάμ. Απευθύνονται σε αυτόν και του 

εξηγούν ότι φέρνουν μήνυμα από τον Θεό, ότι η γυναίκα του, σε προχωρημένη, 

βέβαια, ηλικία θα τεκνοποιήσει αγόρι και θα φέρει μεγάλη χαρά στο σπίτι τους. 

Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό, ότι την εποχή εκείνη (17ος αιώνας π.Φ) η 

άγονη γυναίκα, η στείρα που δεν τεκνοποιούσε στην ηλικία της, δεχόταν τα 

περιφρονητικά σχόλια των περιοίκων. Σην θεωρούσαν γυναίκα αμαρτωλή. ταν η 

άρα ακούει την συζήτηση προβάλλει τις αντιρρήσεις της, αφού είναι μεγάλη στην 

ηλικία και τα στήθη της δεν μπορούν να θηλάσουν βρέφος «Πως μπορώ εγώ να 

κρατήσω βρέφος στην αγκαλιά μου (γαλοφορώ, βυζαλίζω). Αν είχα τα χρόνια της 

νεότητας και θα έκανα παιδί, δεν θα ήμουν έτσι κακόμοιρη». τον στίχο 30, εξηγεί 

με παρομοίωση την αδυναμία τεκνοποίησης μ’ ένα χέρσο (αχλόϊν) χωράφι που 

δεν μπορεί να δεχθεί τον σπόρο. Ούτε ένα ξερό κλαδί μπορεί να φέρει μούρα. Οι 

άγγελοι εξήγησαν, ότι το μήνυμα και τα συγχαρητήρια είναι από τον Θεό. Σότε 

(στίχος 33) σηκώθηκαν οι αστραφτεροί άγγελοι να φύγουν και ο Αβραάμ τους 

ξεπροβόδιζε. 
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Ακολουθεί, με τον στίχο 37, η ομολογία του Αβραάμ, που δηλώνει ότι 

αποδέχεται τη θεϊκή εντολή και ευχαριστεί το Θεό. Η άρα όταν κατάλαβε, από 

τα λόγια το Αβραάμ τι ακριβώς είχε συμβεί, όταν μάλιστα άκουσε μέσα της να 

κουνιέται και το παιδί «τα έχασε και παρέμενε για λίγη ώρα αμήχανη». 

τους στίχους από το 40ο και μέχρι το τέλος παρακολουθούμε την ερμηνεία που 

δίνει στο ταξίδι των αγγέλων στη γη και τη μετάδοση της ευχάριστης αγγελίας, τον 

προϊδεασμό και την προτύπωση της έλευσης του Φριστού στον κόσμο. Επρόκειτο 

για «πρωτολάλετον απ’ ουρανού σημάδιν», είναι το μήνυμα που θα θερμάνει την 

ελπίδα της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Και ο ποιητής κλείνει όλη την 

ποιητική του έμπνευση που στο βάθος της σκέψης του ήταν η αναζήτηση της 

ανακούφισης, της νοσταλγίας του δικού του χαμένου παραδείσου. 

Ο Αβραάμ για τους εβραίους ήταν σπουδαία προσωπικότητα. το πρόσωπο 

του ο Θεός θα αναδείκνυε το γενάρχη ενός έθνους και μέσω αυτού θα 

δρομολογήσει το σχέδιο της σωτηρίας των ανθρώπων. Κατ’ εντολή του Θεού, 

εγκαταλείπει τους γονείς και την γενέτειρα του πατρίδα, την Ούρ της 

Μεσοποταμίας. Οδηγείται στην Παλαιστίνη, την οποία του κληροδότησε ο Θεός 

και μέσα από τους απογόνους του θα προέλθει ο Μεσσίας-Φριστός.  

Η παρουσία του Φριστού στον κόσμο, ο σταυρικός του θάνατος και η 

Ανάστασή του χάρισαν την σωτηρία στον άνθρωπο, δίνοντάς του τη δυνατότητα 

της επιστροφής στον παράδεισο. Θέλω να πιστεύω, ότι ο ποιητής μας, μέσα από 

αυτή την ιστορία με τον Αβραάμ και την συνάντησή του με τον Θεό, έβλεπε στο 

βάθος της ψυχής του τη σωτηρία του μαρτυρικού λαού του Πόντου. 

Απευθυνόμενος με τον ποιητικό του λόγο υπενθυμίζει στο Θεό ότι ο ποντιακός 

λαός είναι μέρος του ανθρωπίνου γένους. Επομένως μπορεί να επέμβει να τον 

προστατέψει και να τον σώσει. Σο θέλει και το ελπίζει με την προσευχή του 

ποιήματός του.       

 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
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ΣΑΤΡΕΣ’ΚΟΝ ΣΡΑΓΩΔΙΑ2 

 

Πμοθί ι’, εὰ πᾶιε ’ξ ζὸκ πανπάν’, ὅεεκ ηνύα κενόπα  

ηζ ὅεεκ πανπανμηζίηζεηα η’ ἐαόναξ εὐςδάγ’κε  

ηαὶ ηὰ πμοθία ηεθασδμῦκ, ιαναίκ’κε ηὰ ηανδίαξ.  

Ἄζπνα γμοπμύκαξ κὰ θμνεῖξ ηαί, ’ξ ζὰ θεβκὰ ηὰ ιέζα ζ’,  

θαπών’ γςκάν’ κὰ ηαθμδέκηξ ηαὶ θμηὰκ ιεηαλέκεκ  

ηαὶ ’ξ ζ’ ἐιπνμηάνδα ζ’ η’ ἔιμνθα, η’ ἀζπναεαιονζβιέκα,  

δζπθὰ ηαδέκαξ κὰ θμνεῖξ, πεκηόθζνα, θθζνία,  

αναπάθζα ’ξ ζὰ πενόπα ζμο ’ξ ζὴκ Πόθ’ ἀβμναζιέκα  

ηαὶ ’ξ ζ’ ἔιμνθα ηὰ δάπηοθα ζ’ ηὰ ημκηοθμβναιιέκα  

ἀκηίηαξ ηαὶ πμθθὰ ἀηνζαά, πζνθάκηα  δαπηοθίδα.  
ηεῖ εὰ εἶκ’ μἱ ἔιμνθμζ η’ ἐηεῖ ηὰ παθθδηάνα,  
ηαέκοθμζ, ζμοιαδειέκ’ ηαὶ ὅθ’ μἱ κεμκηάδεξ –  

η’ ἐζύ, η’ ἐιὸκ ἡ ρὴ ἐζύ, πνοζέζζα εααηένα,  

ἀπέζ’ ’ξ ζμὶ κέμζξ ηαὶ ’ξ ζ’ ἔιμνθμοξ πακηέιμνθμξ κὰ εἶζαζ  

ηζ ἅιμκ ηὸκ ἥθεκ κὰ θςηάεζξ, πμοθί ι’, ηζ ἅιμκ ηὸ θέββμκ, 

ηζ ὅεεκ δαααίκηξ ηαὶ ηάεεζαζ πανᾶξ ἀκεμθμνία 

ηζ ἂκ ζηέη’ξ ὁ ηόπμκ ιάνακηα, ηῆ πανπανί’ πμηάια  
ηζ ἀδέααηα κὰ ’ίκηακε ηζ ἀκεμπμνπαηδζίαξ.  

ζέκ, πμοθὶ ι’, ὅθ’ κὰ ηενμῦκ, ἐζὲκ ηαὶ κὰ γεθεύ’κε,  

κὰ θέβ’κε ηίκμξ ἔκ’ ἀηὲ ἔιμνθμξ εααηένα  

ηαὶ κη’ ἔικμζημκ θαθίακ ἔπ’ ηζ ἀηόζμκ πανειέκμκ  

ηαὶ η’ μὐνακμῦ πζθέιμνθα ηὰ θόβζα ’η’ξ εἶκ’ ηναβώδα; 
 

ηεῖ ’ξ ζὰ ναπ μηέθαθα ηαὶ ’ξ ζὰ ρδθὰ πανπάνα  
ηνακὸκ πανὰκ ηαὶ πακμΰν’, θύναξ ηαὶ ηναβςδίαξ! 

ηεῖ γμῦκ’ μἱ ηαέκοθμζ ηαὶ μἱ ζμοιαδειέκμζ,  

                                                           
2 Από το βιβλίο του Ηλία Σσιρκινίδη «Ποντιακή Ποίηση», εκδόσεις των Αδελφών 
Κυριακίδη. 
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ηὰ παθθδηάνα η’ ἔιμνθα η’ μἱ κέμζ η’ ἐιεηενίςκ!  

ηεῖ γμῦκε, ’η’ ἐπάεακε! Ἂξ π αίνμοιεξ, πμοθόπμ ι’!  

Γζά πίαζμκ ηὸ πένζ ιμο ηαὶ ιὲ ηὴκ ηναβςδίακ  

ἂξ ἀνπζκμῦιε ηὸ πμνόκ... 

’Σ ζὸκ ρεύηζημκ ηὸκ ηόζιμκ  

ὅθζα ἰδέακ - ὅνςιακ ηζ ἀνμεοιίαξ δάηνα  ...  
Λεξιλόγιο  

παρχαροτσ ίτσεκα = λουλούδια του βουνού. ἐβόρα = δροσιά μέρος σκιερό. 

ζουπούνα = ζιπούνι, γυναικείος χιτώνας. λαχώρ’ = από τη Λαχώρη, λαχουρί. 

φοτά = πλατύ περίζωμα, ποδιά. ἐμπροκάρδα  = τα στήθη. ἀσπραθα μυριγμένα = 

ασπρολουλουδομύριστα. φλιρία = φλουριά. πιρλάντα = μπριλάντια. ταένυφοι = 

νιόνυφοι. ἀδέβατα = αδιάβατα. ἀνθοπορπατησίας = ανθόσπαρτοι δρόμοι. 

ραχοκέφαλα = βουνοκορφές. ὅρωμαν = όνειρο. θαα τέρα = θυγατέρα. 

νεοντάδες = νέοι. 

 

Νοηματική προσέγγιση του ποιήματος 

 

Με τη λέξη «πουλί μ’» οι πόντιοι εκφράζουν τα πιο τρυφερά τους 

συναισθήματα. Εδώ ο ποιητής εκφράζει τα συναισθήματά  της αγάπης και της 

αφοσίωσης του πατέρα προς την κόρη του. Προσδιορίζει τη στοργική σχέση προς 

τα προσφιλή μας πρόσωπα που είναι μικρότερα σε ηλικία από εμάς. Είναι αυτό 

μια ιδιορρυθμία των ποντίων που θέλουν με τον τρόπο αυτό να εκφράσουν τα πιο 

ευγενικά τους συναισθήματα. 

το ποίημα ο ποιητής καλεί την κόρη του να πάνε μαζί στην εξοχή, στα 

καταπράσινα λιβάδια, τα παρχάρια, και να απολαύσουνε μαζί τις ομορφιές και τις 

χαρές της φύσης  που χαρίζει ο ερχομός της άνοιξης. Σα παρχάρια για τους 

πόντιους δεν ήταν μόνο χώροι κτηνοτροφικοί. Ήταν και χώροι αναψυχής. Εκεί 

απολάμβαναν τις δροσιές κάτω από τα δέντρα, τα κρύα νερά, τα λουλούδια και το 

κελάιδισμα των πουλιών που ολοκλήρωναν την όμορφη και χαρούμενη 

ατμόσφαιρα.  

Σα παρχάρια ήταν και χώροι που δημιουργούνταν τα αγνά και χαριτωμένα 

ειδύλλια μεταξύ των νέων που πολλές φορές τους οδηγούσαν στα σκαλιά της 

εκκλησίας. Εκεί θέλει ο ποιητής να πάει για να γνωρίσει η κόρη του την αγάπη, το 

θείο αυτό δώρο προς τον άνθρωπο. Γι αυτό την προτρέπει να ντυθεί ανάλογα. Να 

φορέσει κατάλληλη ενδυμασία «άσπρα ζουπούνας» με όμορφη ζώνη να καλύπτει 
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τη μέση της. Να φορέσει στο στήθος «ἐμπροκάρδα» με μια χρυσή αλυσίδα με 

φλουριά. τα χέρια της να φορέσει βραχιόλια. τα όμορφα λεπτά της δάχτυλα να 

φορέσει διαμαντένια δαχτυλίδια γιατί στα παρχάρια θα συναντήσει τους νέους, τα 

παλληκάρια.  

Θα πρέπει η κόρη του ποιητή να κάνει καλή εντύπωση στα παλληκάρια που θα 

την δούνε. ’ αυτό το πανηγύρι της χαράς θα βρεθούν μαζί με παλληκάρια και 

νεόνυμφοι, ενώ κάποιοι άλλοι νέοι θα είναι αρραβωνιασμένοι και με όλους αυτούς 

τους νέους θέλει να βρίσκεται και η αγαπημένη του κόρη. Ο ποιητής θέλει να 

ξεχωρίζει η κόρη του για το χαρούμενο πρόσωπο και την ευχάριστη συμπεριφορά 

της. Υαντάζεται την κόρη του να σταθεί κάπου και ο τόπος να αλλάξει όψη από 

την παρουσία της, τα ποτάμια να γίνουν αδιαπέραστα και οι δρόμοι διάσπαρτοι με 

άνθη. 

Είναι τόση μεγάλη η αγάπη και η αφοσίωση στην κόρη του, ώστε εκεί που θα 

πάνε θέλει να την προσέξουν όλοι και να ζηλεύουν την ομορφιά της. λοι να 

μιλούν για τη γλυκιά φωνή της, τη χαρούμενη έκφραση και τα λόγια των 

τραγουδιών της ευγνωμοσύνης. 

Από τον στίχο 23 «εκεί ’ς σα ραχ οκέφαλα» γίνεται μια επανάληψη της όμορφης 

εικόνας που παρουσίαζαν στα παρχάρια, τα πανηγύρια με τους νεόνυμφους και 

τους αρραβωνιασμένους νέους. Απευθύνεται σε αυτήν, την ώρα της χαράς να 

χορέψουν μαζί ακολουθώντας τον ήχο του τραγουδιού. 

Ο τελευταίος στίχος, εκφράζει όλο τον πόνο που αισθάνεται στην καθημερινή του 

ζωή, αναζητώντας με δάκρυα λίγες στιγμές χαράς μαζί με το παιδί του, γιατί όταν 

είσαι νέος μπορείς να χαρείς.  

 

ύντομο βιογραφικό σημείωμα του ποιητή 

 

Ο Ηλίας Σσιρκινίδης γεννήθηκε στο Νοβοροσίσκ της 

Ρωσίας το 1915 από γονείς που κατάγονταν από το ταυρίν 

της Αργυρούπολης του Πόντου. Σο 1925 ήρθε 

οικογενειακώς στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε αρχικά 

στην Καλλιθέα. Αργότερα μετακινήθηκε στη Δροσιά 

Αττικής όπου και διέμενε μέχρι του θανάτου του το 1999. 

πούδασε στην Ανωτάτη χολή Οικονομικών Επιστημών. 

Φρημάτισε Έπαρχος της ιντικής κατά τα έτη 1946-49, 

Γρεβενών από το 1950 ως το 1951, και Παιονίας από το 

1951 ως το 1952. Σο 1952 τοποθετήθηκε στην επαρχία Διδυμοτείχου και 

Ορεστιάδος και το 1960 διορίστηκε Νομάρχης Θεσπρωτίας. Τπηρέτησε επίσης 
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ως Νομάρχης στους νομούς Λευκάδας και Καβάλας ως το 1965, οπότε και 

συνταξιοδοτήθηκε. Σιμήθηκε για τη διοικητική του δράση με το μετάλλιο των 

Εξαιρέτων Πράξεων, τον Φρυσούν ταυρόν του Σάγματος των Σαξιαρχών του 

Γεωργίου Α΄ και το Παράσημο της Λεγεώνος της Σιμής της Ιταλικής 

Δημοκρατίας. Για την προσφορά του στα ποντιακά Γράμματα τιμήθηκε με 

δίπλωμα τιμής από το ωματείο Παναγία ουμελά, την Ομοσπονδία Ποντιακών 

υλλόγων Δυτικής Γερμανίας, τον ποντιακό σύλλογο Βερολίνου και την Ένωση 

Ποντίων Ελληνικού «Σα ούρμενα». Σιμήθηκε, επίσης, με δίπλωμα τιμής και 

χρυσό μετάλλιο από τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό Ποντίων Αθηνών, του οποίου 

χρημάτισε πρόεδρος από το 1967 ως το 1991. Ποιήματά του δημοσιεύτηκαν σε 

όλα σχεδόν τα ποντιακά περιοδικά που εκδόθηκαν από το 1936 και εντεύθεν. 

 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος 

 
ΑΣΩΡΙΝΟΝ 

(επίκαιρο) 

Γράφει ο Α. Ι. Αγαθαγγέλου 

 

Ο Υίλον και ο Γοργόρτς κρούν’ την τάβλην απέσ’ σο καφενείον τη χωρί’ και 

αντάμαν σιρισεύνε απάν’ σα κομματικά. Ο είνας σύρ’ σην ανατολήν μερέαν και ο 

άλλος σην δύσην... Άμα ξάν’ φίλ’ είναι. Για να ευτάει τον Υίλον και γουζεύ’, λέει ο 

Γοργόρτς: «Βάλομ’ στοίχημαν; Άμα νικάς με θα δίγω σε έναν πακέτον τσιγάρα. 

Αμά νικώ σε, τιδέν ’κί θέλω. Μονάχον θα έρχ εσαι μετ’ εμέν’ μίαν σην εγκλεσίαν 

την Κερεκήν. Πολλά χρόνα εκέσ’ ’κ’ επάτεσες. Ας εξέρ’ τς α’!» 

–Εέντον, Γόργορ! Εσυμφώνεσεν ο Υίλον. 

Για ο Γοργόρτς έτον κι άλλο μάστορας, για έτον Θεού αίρεση, ενίκεσεν τον 

Υίλον. Ο Υίλον αρτούχσον, άμον άγουρος, εκράτεσεν τον λόγον ατ’. Σην 

Κερεκήν εφόρεσεν, ενέλλαξεν και εταράεν με τον Γοργόρ’ να πάν’ σην εγκλεσίαν. 

Έπεϊ εύραν εύκαιρα στασίδα και εκάτσαν γιαν-γιανά. 

Ο Υίλον, όσον τ’ εκάτσεν, άμαθος άμον τ’ έτον, εφτουλάκ’ σεν. Ο ποπάς πα με 

τα ίμονα ’κί τελέν’. Νουνίζ’ ο Υίλον να ευρίκ’ μαχανάν να δα βαίν’ πλάν’. Ξάν’ ο 

Θεόν εβοήθησεν: Ο ποπάς σίτα ψάλ’ λέει ανάμεσα και το «...και πληρώσωμεν την  
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Σκίτσο του Α. Ι. Αγαθαγγέλου 

 

δέησιν ημών κ.λ.π.». Ο Υίλον επήρεν αλούσ ’. Εκουπίεν σον Γοργόρ’ μερέαν και 

με τ’ έναν γουζήν λέει ατον αφκακές: «Αβουτοίν επαλάεψαν εμας! ’Κί κανείται ντο 

πληρώνομ’ πλέα και πλέτερα την ΔΕΗ με το χαράτσ’ απάνκαικα, ατώρα 

ετικλάεψαν έμπρα μουν και αβούτ’ την ΔΕΗ-ΗΝ. Εγώ άλλο τιδέν και σην 

κανείναν ’κί πληρώνω, επετσ αρακώθα. Ατώρα χαμάν θα δαβαίνω πλάν και άμα 

θέλτ’ς έλα κι εσύ». 

Και ερούξεν έξ’ μονάχος ατ’ με το σιτάμ’ –ν- αθε. 

Λεξιλόγιο 

σιρισ εύνε = λογομαχούν. γουζεύ’ = θυμώσει. Θεού αίρεση = Θεού θέλημα. 

αρτούχσον = τώρα πια. έπεϊ = ευτυχώς. γιαν-γιανά = πλάϊ-πλάϊ. εφτουλάκ’σεν = 

δυσφόρησε. με τα ίμονα = τόσο εύκολα. μαχανά = αφορμή. αλούσ ’ = φωτιά. 

ελούσεψεν = πήρε φωτιά. εκουπίεν = έσκυψε. γουζήν = θυμός. αφκακέσ’ = 

χαμηλόφωνα. επαλάεψαν εμας = μας πιάσανε κορόϊδα. πλέα και πλέτερα = 

πλήρως και επί πλέον (μπόλικα και ακόμα περισσότερα). ετικλάεψαν = όρθωσαν. 

επετσαρακώθα = ξεπαραδιάστηκα. ερούξεν έξ’ = βγήκε. χαμάν = αμέσως. 

σιτάμ’ = αιτιολογημένη αγανάκτηση. 
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Ο Νέγαμον 
Γράφει ο Α. Ι. Αγαθαγγέλου 

 

Εκείν’ τα μαύρα τα χρόνα  τη προσφυγίας, ο τυλίκον 

επέμνεν σαγαπσούης. Μικρόν μωρόν εχάσεν την μάναν και 

τον τατάν αθε. Αέτσ’ πα εξέβαιν ατον αρχάν ο ταής ατ’ ο 

Γοργόρτς, π’ επήρεν ατον σ’ οσπίτ’ν ατ’ και είχ εν ατον άμον 

παιδίν ατ’ μαζί με τ’ εκεινού τα τέσσερα κορτσόπα. Σα 

χρόνα ζατί τιδέν ’κι λογαράζνε, έρταν και δαβαίνε 

αγληγορετά και ’κι στοχεύνε γιάμ’ τσουγναεύνε τ’ ανθρώπ’ ς και τα έργατα τουν. 

Έρθεν έρθεν κι αλλομίαν ο Γοργόρτς πα επέμνεν χ έρος με τα πέντε παιδία σην 

καμπούραν ατ’. Ο τυλίκον ουζ έ εέντον δέκα τέσσερα χρονισνός, γοτσ ά παιδάς. 

Ο ταής ατ’ ασ’ έναν μερέαν χαίρεται για τον ανεψ όν ατ’, άμα ασ’ άλλο νουνίζ’ ντο 

θα ευτάει με τ’ αβούτον ανάμεσα σ’ εκεινού τα γετίμα ; Σο καλλίον εύρεν ντ’ έτον 

να γυναικίζ’ ατον. Ζατί εκείν’ τα καιρούς τα παιδία από μικροί εγυναίκιζαν. Και ’κι 

έτον μανάχον ντο θα επαίρναν γαρήν, θα εδικαιούνταν και χωραφί κλήρον. 

Ασ’ αλτούρεψεν α’ σ’ αχούλ’ν ατ’ ο Γοργόρτς, ερχίνεσεν να αραεύ’ νύφεν. 

Πολλά ’κι εδέβεν τ’ ανάμεσα, εύρεν για νύφεν την θαγατέραν τη φίλονος ατ’ ασ’ σα 

Σαχτάγουραν , π’ εκάθουντον ατώρα σ’ έναν χωρίον τσ ιπ σουμά σην Βέροιαν. Σο 

κορίτσ’ καλόν και πασαρεμένον, άμα εφτωχόν. Εγέντον δέκα οχτώ χρονιζνέσα και 

’κι εύρεν το τυχηρόν αθε. Αέτσ’ πα οι δύ’ πα λαιοί φίλ’, χωρίς να ερωτούν τα 

παιδία, εδέκαν τα χ έρα να γίν’ταν’ συμπεθέρ’. 

λα τ’ ανάμεσα εγένταν με την σειράν ατουν κα έναν Κερεκήν, Θεού ημέραν, 

ο τυλίκον και η Βαρβάρα εγένταν αντρόγυνον. Άμα η παντρειά, τ’ εξέρομ’ το 

πράμαν, έχ ’ και κάποια ταρτίπα (...) ανάμεσα σον άγουρον και την γαρήν. Ασ’ ατό 

και μερέαν η Βαρβάρα έτον ταμάμενα και με τα τσ αζουλούχα τ’ς εσέγκεν σην 

ιμάν και τον τυλίκον. 

ην αρχήν όλα καλά επέναν και τ’ αντρόγυνον εφαίντον χαρεμένον. Άμα 

πολλά ’κ’ επήεν ανάμεσα και ο τυλίκον, τσ αχάλ’ παιδίν, ερχίνισεν κα κρούει 

οπίσ’. Εκουράγαν τα μέσα τ’, εχάσεν την χράν ατ’ και βίρα  ίδρωνεν. α παπί τη 
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ιδρωματί εψυχώθεν και ερχίνεσεν να υλίζ’ το μυτίν ατ’. Ντο να ευτάει ο περισ άντ’ς; 

Σ’ οσπίτ’ τ’ απέσ’ κραρόν, τιδέν ’κι ευρίεται να πατεί σον πέσκον και χουλείται. 

Αέτσ’ έν’. Δύο περισάν’ ενώθαν κι εποίκαν έναν τρανόν περισ ανλούχ’. 

Οξώκα, χ ειμογκονί ημέραν, άμα ήλον τσ αγανίζ’. Σα ταλτάδας εχουλέθαν. Ο 

τυλίκον, κασανιχτά και πουγαλεμένα, έρθεν και εγόνεψεν σην ταλτάν τη πονικί, 

γαρσ ού σον ήλον. Εκάτσεν κούκουβα και εκουπίεν απάν’ σα γόνατα τ’ με το κιφάλ’ 

ανάμεσα σα χέρα τ’, τεμάκ να αφήν’ ανοιχτόν τόπον να υλίζ’ το μυτίν ατ’ ίσα απάν’ 

σο χώμαν. Εκείνο πα τ’ άκλερον σταματεμόν ’κι έχ ’. Έναν άμον δασίρας ράμμαν, 

αρχινά ασ’ σο μυτίν και κατηβαίν’ ούσ’ εμπροστά τ’ σο χώμαν. Ο τυλίκον, ο 

άχαρον, ξάϊ σαγάπ’ ’κι εβγαίν’ α ’, να σπογγίζ’ εναξά το μυτίν ατ’. Άντσ α από 

καμίαν σύρ’ άν’ το μυτίν ατ’ κι επεκεί απιδα βαίν’ α. Εφέκεν ατός ατόν και σάνκιας 

ερχίνεσεν να ναρκούται ασ’ σην χουλα σίαν. 

Ο πετεινόν πα, μέρ’ έτον, μέρ’ ’κ’ έτον, εταμπλάεψεν με τέσσερα πέντε 

κοσάρας ολόερα τ’. Αναχάπαρα εζάρωσεν την γούλαν να ελέπ’ κι άλλο καλίον ατό 

ντο παρλαεύ’ εμπροστά σον τυλίκον. Εσέγκεν α’ σο μάτ’ και ουσούλα  ουσούλα 
γιανασεύ’. Ούντες εγροίκ’σεν ντο κοιμάται και ’κι λαταρίζ’ ο τυλίκον, 

εγιανάσεψεν κι άλλο πολλά και ερχίνεσεν να κουδίζ’ τη τυλίκονος τα μύξας. 

Επεκεί ερχίνεσεν να κουΐζ’ και τα κοσάρας. Ο τυλίκον άμον εγνεύσεν μοδαμένα. 

Ετέρεσεν αέτσ’ τσ αλγάπα τον πετεινόν, άμα ’κι επέμνεν ατον σουλούχ’ να χατεύ’ 

ατον. Άντσ α υπναμένα και τσουγκρωτά ρα καλατσ εύ’ σον πετεινόν: «Πέτεινε, δέβα 

χάθ’ αγλήγορα απ’ αδακά. Αν ’κι έν’ θα αγκαλώ σε σον ταήμ και γυναικίει σε!». 

Λεξιλόγιο 

σαγαπ’σούης = απροστάτευτος. τα τά ς = πατέρας. αρχά = προστασία. ταής = 

θείος. ζατί = έτσι κι αλλιώς. στοχ εύνε = προσέχουν. γιάμ’ = μήπως. τσ ουγναεύνε 

= τσαλαπατήσουν. γοτσ ά = μεγάλος. γετίμα = ορφανά. αλτούρεψεν = το 

σκάλωσε. αχούλ’ = μυαλό. αραεύ’ = ψάχνει. Σαχτάγουραν = χωριό της 

περιοχής Γκιόλας του Καρς. τσ ιπ = πολύ. πασ αρεμένον = προκομένο. 

χρονιζνέσα = χρονών. ταρτίπα  = διαδικασίες. ταμάμενα = πανέτοιμος. 

τσ αζουλούχα = σαγηνέματα. ιμάν = νόημα. τσαχάλ = άγουρο. κρούει οπίσ’ = 

υποχωρεί. εκουράγαν’ τα μέσα τ’ = κοψομέσιασε. εχάσεν την χράν = χλώμιασε. 
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βίρα = συχνά. σα πα πί = εξαιτίας. εψυχώθεν = κρυολόγησε. υλίζ’ = στάζει. 

περισάντ’ς = ταλαίπωρος. κρα ρόν = ψυχρό. πέσ κον = σόμπα. τσ αγανίζ’ = 

στέλνει έντονο φως. ταλτά = απάνεμο. κασ ανιχτά και πουγαλεμένα = σερνάμενα 

και καταβεβλημένα. εγόνεψεν = εδραιώθηκε. πονίκ’ = κοτέτσι. γαρσού = 

απέναντι. κούκουβα = με βαθύ κάθισμα. εκουπίεν = έσκυψε. τεμά κ = με τρόπο 

ώστε. τ’ άκλερον = το ακουμαντάριστο (εδώ). δα σίρας ράμμαν = κλωστή ιστού 

της αράχνης. σάνκιας = σχεδόν. εταμπλάεψεν = πρόκανε. παρλαεύ’ = γυαλίζει. 

ουσούλα ουσούλα = επιφυλακτικά. γιανασεύ’ = πλησιάζει. ’κι λαταρίζ’ = δεν 

σαλεύει. κουδίζ’ = ραμφίζει. κουίζ’ = καλεί. τσαλγάπα  = επιπόλαια, θολά. 

σουλούχ’ = κουράγιο. χατεύ’ = διώχνει. Άντσ α = μόνο που. τσουγκρωτά ρα = 

κλαψουριάρικα. 

 

 
 

Ο πρόεδρον τη χωρί’ 
Σου Δημήτρη Νικοπολιτίδη 

 

Πρόσωπα του έργου 

ΘΟΔΨΡΟ, ΘΤΜΙΑ σύζυγος του Θόδωρου, ΣΤΛΟ 

δάσκαλος του χωριού, ΣΑΙΑ σύζυγος του τύλου, ΚΨΣΗ, 

ΣΟΣΟ, ΣΑΘΟ, ΓΙΨΡΙΚΑ, ΛΕΤΣΕΡΣ, ΓΑΡΑ 

ΚΟΜΑ, ΥΨΣΕΙΝΗ, ΕΛΕΓΚΨ χήρα, ΣΟΥΟΡΟ 

λυράρης, ΚΟΤΡΣΟΝ ΓΙΑΝΝΕ πρώην πρόεδρος, 

ΣΕΥΑΝΟ εξάδελφος του Θόδωρου, νομάρχης, αστυνόμος 

και χωρικοί. 

Περίληψη του έργου 

 

 δάσκαλος ενός μικρού χωριού προτείνει, από συμπάθεια, έναν απλό 

χωρικό, τον Θόδωρο, για την προεδρία στις προσεχείς εκλογές. Ο 

Θόδωρος αναλαμβάνει την προεδρία, αλλά διάφορα συμβάντα και 

αλλεπάληλες απαιτήσεις από τους συγχωριανούς του, φέρνουν τα πάνω κάτω στην 

ήσυχη μέχρι τότε ζωή του. ταν ξαφνικά έρχεται για επίσκεψη στο χωριό ο 

Ο 
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νομάρχης, μπαίνουν μεν όλα σε μια τάξη, αλλά η τυπική πολιτική επίσκεψη 

μετατρέπεται τελικά σε ποντιακό γλέντι. 

ΘΟΔΨΡΟ: λα  καλά, δέσκαλε, άμα ο γαρά Κοσμάς ντο χαπάρ’ έχ ’ ας σην 

προπαγάνταν; 

ΣΤΛΟ: Ο γαρά Κοσμάς ντο χαπάρ’ έχ ’ ας σην προπαγάνταν; 

ΘΟΔΨΡΟ: Ναι ο γαρά Κοσμάς. 

ΣΤΛΟ: Ο γαρά Κοσμάς, εσύ τηνάν ’κι λογαράεις, πουλία σον αέραν πιάν’. 

ΘΟΔΨΡΟ: Πουλία πιάν’ σον αέραν γιόξα μύας; Εκείνος, δέσκαλε, τη ζάχαρην 

ας σο σ οπ’ ’κ’ επορεί να χωρίζ’ κ’ εσύ ντο λες με. 

ΣΤΛΟ: Εγώ πα λέγω σε ο γαρά Κοσμάς και τον δά βολον εβγάλλ’ ας σο 

τρυπίν’, τα πόστα πιλά ευτάει και πορπατούνε. 

ΘΟΔΨΡΟ: Δέσκαλε, θα ευτάς με και λιγούμαι. Ο γαρά Κοσμάς θα ευτάει 

προπαγάνταν να γομών’ τα κιφάλα  τοι χωρετίων. Εγώ πολλά φογούμαι, θα ευτάει 

προπαγάνταν να ευκαιρών τα κιφάλα  τοι χωρετίων. 

ΣΤΛΟ: Εσύ ’κι λογαράεις ατον, άμα θα ελέπ’ς ποίος έν’ ο γαρά Κοσμάς. 

ΘΟΔΨΡΟ: Να ελέπ’ ατο και να μην πιστεύ’ ατο. Εκείνος, δέσκαλε, σ κυλία 

πουλεί και κατούδα αγοράζ’. Εκείνος εκεί που ρουζ’, άλλο ’κι σ’κούται. Εκείνος 

που ’κ’ επορεί να κρατεί έναν αλμεγάδ’ χτήνον, ντο προπαγάνταν θα ευτάει, εγώ 

χαπάρ ’κ’ έχω. 

ΣΤΛΟ: Ποίσον υπομονήν και θα τρίβ’ς τ’ ομμάτα  σ’. Εκείνος τον ψύλλον πιλά 
καλυβών’. 

ΘΟΔΨΡΟ: Δέσκαλε, μ’ ευτάς με και ζαντύνω. 

ΣΤΛΟ: Ξάι πα μη ζαντύντς. Ποίσον μαναχόν ατό ντο είπα σε. 

ΘΟΔΨΡΟ: Καλά, δέσκαλε, θα ευτά(γ)ω όπως λες. 

ΣΤΛΟ: Μαναχόν ποίσον τη δουλείαν τούλα τούλα να μη παίρνε μας χαπάρ’ οι 

χωρέτ’ και ίλα ο Κούρτον ο Γιάννες, ο αλεπόν τη χωρί’. 

ΘΟΔΨΡΟ: Για τ’ ατό ξάι μη στεναχωρεύκεσαι, θα ευτά(γ)ω όπως είπες. Κι 

ατώρα ας πάγω. 

ΣΤΛΟ: Ξάι μη στεκ’ς. Πέει ατ’ς αγλήγορα να έρταν. Ορά σον ανασπάλλτς τον 

γαρά Κοσμάν. Εκείνος θα εβγάλ’ μας ασπροπρόσωπους. 

ΘΟΔΨΡΟ: Καλά, δέσκαλε, ας ση βουλής ’κι θα εβγαίνω (Υεύγει). 

ΣΤΛΟ: (Πέφτει σε συλλογισμό και ύστερα από λίγο λέγει) Εκείνος πα τ’ 

εμέτερον εν’, ο Αντώντς τη φουρουντζ ή, ο Γιάννες τ’ Αμανάτ’, ο τάθον τη 
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Πανικάβας, ο Μήτον τ’ Αγάπης, ο Γιάγκον τη αμοήλ, ο Παύλον τη Παιδίων, ο 

πύρον τη Πάρπα, ο Δάμων τη Μουργούλ, ο τύλον τη Γαβρά, ο Νίκον ο 

τσ ατάς, ο Γιωρίκας τη Πιτσ ίλ’, ο Γιάννες ο Παζ άρνης, έλα με σ’ εσέν ο Κώστης τη 

Σαντάγιαννε, ο Κόλα ς τη Λίτας, ο Πέτρον ο Καλογερίδης, ο Πανίκας ο 

κασκάσ ον, ο Μήτσας τη Γιωρινάντων. Ίσως να ψηφίζ’ μας και ο Θεόφιλον τη 

Σοροχμάνονος. Μιγκίν ’κ’ έν’ ο Θόδωρον θα ίνεται πρόεδρος και καλός 

πρόεδρος. Ατός ο παιδάς εχρά ζ’ ολτς τοι χωρέτας. Κανείται ντο εκοροΐδεψε μας 

ο Κούρτον ο Γιάννες, ο αλεπόν τη χωρί’. 

ΚΨΣΗ: (Υωνάζει απ’ έξω) Δέσκαλε, ε δέσκαλε, απέσ’ είσαι; 

ΣΤΛΟ: Απέσ’, είμαι, έλα. 

ΚΨΣΗ: (Μπαίνοντας λέγει) Όας και χαιρετίας, δέσκαλε. 

ΣΤΛΟ: Καλώς τον Κώστην εμουν, κάθκα. 

ΚΨΣΗ: Ας κάθουμαι, δέσκαλε, πολλά νεγκασμένος είμαι. 

ΣΤΛΟ: Πώς είσαι, ντο ευτάς; 

ΚΨΣΗ: Πώς να είμαι, σκοτωμένος ας σην δουλείαν. Σην τραγωδίαν εξέρτς για 

τον χωρέτεν.  

ΣΤΛΟ: Εξέρ’ ατο, Κώστη, άμα πολλά θέλω να τραγωδείς και ν’ ακούγ’ ατο. 

ΚΨΣΗ: Ας τραγωδώ ατο, δέσκαλε (Σραγουδάει) 

Ο καημένον ο χωρέτες ντο πολλά υποφέρ’ 

και τη κόσμονος το βάρος ση ράχ αν ατ’ παιρ’. 

Ας σο πρωί ώσαμ’ το βράδον σο χωράφ’ καικά 

άμον ζάντος τα χώματα κλώθ’ τ’ απάν’ αφκά. 

Σο πρωί όντες θα σ’κούται σο κρεβάτ’ απέσ’ 

ο καημένον ο χωρέτες γόνατον πα ’κ’ έχ’. 
Γάρη, για φέρον ας τρώγω, έι και πώς πεινώ 

η κοιλία μ’ γουργουρίζει κ’ εγώ αγληγορώ. 

Άντρα μ’ ντ’ έγκες να μαειρεύω να τρώγω κ’ εγώ, 

χολάσ κεται ο χωρέτες σαχπών’ το μωρόν. 

ΣΤΛΟ: Αέτσ’ εν’ ο κόσμος, Κώστη, αέτσ’ εν’ η ζωή. Άλλο πώς είσαι; 

 

Συνεχίζεται  
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Γραμματική 
Κλίση του ρήματος ωράζω (και ορά ζω και ερά ζω) 

Ενεστώς Παρατατικός Αόριστος Προστακτική 

ωράζω ωρίαζα ωρίασα  

ωράεις ωρίαζες ωρίασες ωρία, ορία, ερία 

ωράζ’(ει) ωρίαζεν ωρίασεν  

ωράζουμε ωρίαζαμε ωρίασαμε  

ωράζετε ωρίαζετε ωρίασετε ωράσον, εράσον 

ωράζ’νε ωρίαζαν ωρίασαν  

ημασίες του ρήματος (Άνθ. Παπαδόπουλος, τ. Β΄, σελ. 556) 

1. Υυλάγω.  

Υρ.: ωράζω τ’ οσπίτ’ 

2. Προσέχω.  

Υρ.: ωράζω το μωρόν 

3. Παραμονεύω.  

Υρ.: ωράζ’ άμον την κάταν τον πεντικόν. 

Η προστακτική σημαίνει πρόσεχε.  

Υρ.: ωράσον πας κι ανασπάλτς να κλώσκεσαι αγλήγορα σ’ οσπίτ’. 

Από το ρήμα ωράζω η λέξη ώρα σμαν, ωρίασμαν, ωρίαγμαν, ωρίαμαν, ερίασμαν, 

ερίαμαν. 

Σραγούδι 

Εμέν τρανόν υπάντρεψαν 

μικρέν καλήν εδώκαν, 

σ’ οσπίτιν θέλει τέρεμαν 

και σα παρχάρα δούλον, 

και συντροφίαν σα βουνά 

κ’ ερίασμαν σον κάμπον 
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ΦΕΙΡΟΘΕΙΕ 

Άρχων Τπομνηματογράφος της Μεγάλης του 

Φριστού Εκκλησίας ο Αντώνιος Κολτσίδας 

 
η Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον ιερό ναό 

Αγίου Αντωνίου Βεροίας κατά τον πανηγυρικό εσπερινό  της εορτής 

των Φριστουγέννων. 

Ο πανηγυρικός της ημέρας εξεφωνήθη υπό του πρωτοπρεσβυτέρου του 

Οικομενικού Θρόνου π. τυλιανού Μακρή, ενώ στο τέλος ο σεβασμιώτατος 

τέλεσε, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 

Βαρθολομαίου, την χειροθεσία του κ. Αντωνίου Κολτσίδα σε Άρχοντα 

Τπομνηματογράφο της Μεγάλης του Φριστού Εκκλησίας. 

Κατά την χειροθεσία του κ. Αντωνίου Κολτσίδα ο σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων 

απευθυνόμενος στο νέο Άρχοντα Τπομνηματογράφο της Μεγάλης του Φριστού 

Εκκλησίας κ. Αντώνιο Κολτσίδα τόνισε: 

 
Η τελετή χειροθεσίας του Αντώνιου Κολτσίδα 

«Σο έτος που κλείνει σε λίγες ημέρες αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, 

εντιμολογιώτατε Άρχοντα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα έτος σταθμός στην 

ιστορία της πόλεώς μας, καθώς συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την 

Σ 
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απελευθέρωσή της. Αυτή η ιστορική επέτειος σφραγίσθηκε με το μνημειώδες έργο 

ενός διαπρεπούς συμπολίτου μας, του κυρίου Αντώνιου Κολτσίδα. Μετά από 

έρευνα και κόπους πολλών ετών μας χάρισε την πρώτη ολοκληρωμένη ιστορία της 

πόλεώς μας. Η προσφορά όμως αυτή του κυρίου Κολτσίδα δεν είναι η μόνη. Η 

προσφορά του είναι μεγάλη ως εκπαιδευτικού, ως συγγραφέα, ως δραστήριου 

ερευνητή της ιστορίας της πόλεως και της περιοχής μας και όχι μόνον, ως ενεργού 

πολίτου που τίμησε και τιμά με το έργο και τη ζωή του την πόλη και την τοπική 

Εκκλησία μας, της οποίας αποτελεί εκλεκτό και ευσεβές τέκνο. 

Γι’ αυτό και με ιδιαίτερη χαρά την επίσημη αυτή στιγμή του Μεγάλου 

Εσπερινού της Εορτής των Φριστουγέννων θελήσαμε να τον τιμήσουμε για τη 

συνολική προσφορά του με την υψηλή και εξαιρετική τιμητική διάκριση του 

Οφικκίου του Άρχοντα Τπομνηματογράφου της Μεγάλης του Φριστού 

Εκκλησίας, το οποίο, μετά πρότασή της ελαχιστότητός μου του απένειμε η Αυτού 

Θεοτάτη Παναγιότης ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο 

οποίος ανέθεσε στην ελαχιστότητά μου να προβώ  στη χειροθεσία αυτή σύμφωνα 

με την τάξη της εν Κωνσταντινοπόλει Μεγάλης του Φριστού Εκκλησίας. Μου 

ανέθεσε, επίσης, να σας επιδόσω το σχετικό πατριαρχικό πιττάκιο εις διηνεκή 

απόδειξη της τιμής, να σας μεταφέρω τις εγκάρδιες πατρικές ευχές και την και την 

πατρική ευλογία για να προσφέρετε στο κοινωνικό σύνολο, στην πόλη μας και 

στην Εκκλησία μας. τις πατριαρχικές αυτές ευχές, αγαπητέ μου Αντώνη, ας μου 

επιτραπεί να προσθέσω και τις προσωπικές μου ευχές. Να ζείτε και να χαίρεστε 

την τιμή που σας έκανε σήμερα η Μεγάλη του Φριστού Εκκλησία και να έχετε 

υγεία και δύναμη για να δημιουργείτε και να φωτίζετε με τα έργα σας την ιστορία 

μας και την ζωή μας. Πολλά τα έτη σας». 

τη συνέχεια ο Εντιμολογιώτατος Άρχων Τπομνηματογράφος της Αγίας του 

Φριστού Μεγάλης Εκκλησίας κύριος Αντώνιος Κολτσίδας στην αντιφώνηση του 

τόνισε: 

«εβασμιότατε Μητροπολίτα Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. 

Παντελεήμονα, 

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας πάνω σε θέματα της εκκλησιαστικής 

και της ένα γένει ιστορίας της Θεόσωστης μητροπολιτικής επαρχίας της Παύλειας 

Εκκλησίας μας εκτιμήσατε την επιστημονική και κοινωνική διακονία μου και με 

τιμήσατε με τις ανώτατες εκκλησιαστικές διακρίσεις με το Φρυσό Μετάλλιο και το 

Φρυσό ταυρό του Αποστόλου Παύλου, τιμές για τις οποίες σας ευχαριστώ 

εγκάρδια. Η τιμή όμως που επιφυλάξατε για μένα και την οικογένειά μου με την 

άκρως τιμητική πρότασή σας προς την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον 

Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για να αξιωθώ της Αρχοντικής 

Σιμής, ομολογώ ότι με συγκίνησε βαθύτατα. Η καταξίωση δε που προήλθε από 
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την ομόθυμη έγκριση από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη για την απονομή του 

οφφικίου του Άρχοντος Τπομνηματογράφου για τη συνολική μου προσφορά στην 

Εκκλησία και την τοπική κοινωνία με χαροποίησε ολόψυχα αφού αισθάνομαι 

συγκινημένος και υπερήφανος που αξιώνομαι με την υπέρτατη τιμήτική διάκριση 

του Οικουμενικού μας Θρόνου. 

εβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, 

Με την σημερινή απονομή του Πατριαρχικού Οφφικίου με την προσωπική σας 

επίδοση, εκπροσωπώντας τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη , και τη σημερινή 

ανώτατη διάκριση του Οφφικίου με το οποίο με τιμά ο Παναγιότατος 

Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος εκφράζω τις εγκάρδιες 

ευχαριστίες μου και σας διαβεβαιώνω ότι θα εργαστώ έτι περισσότερο για την τιμή 

και τη δόξα της τοπικής Εκκλησίας μας και της Μεγάλης του Φριστού Εκκλησίας 

μας. Επιθυμώ, επίσης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην οικογένειά μου: στη 

σύζυγό μου ουλτάνα, το γένος Ελευθερίου Κοτσώνη, δασκάλα, και στις κόρες  

μου Αθηνά και Δέσποινα, καθηγήτριες φιλολογίας, που συμπαραστάθηκαν στην 

όλη μου πορεία και συνέβαλαν αποφασιστικά με την μακρόχρονη και διαρκή 

κατανόηση και την αγάπη τους για να καταξιωθώ σήμερα αυτής της μεγάλης τιμής 

του Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και του 

εβασμιοτάτου Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. 

Παντελεήμονα. 

Ευχαριστώ, επίσης, τους εκκλησιαζόμενους χριστεπώνυμους πολίτες της πόλης 

της Βέροιας που με την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας στη σημερινή τελετή 

εγκρίνετε την απονεμόμενη τιμή με την ομόθυμη επικύρωση της άξιας επίδοσης 

του Πατριαρχικού Οφφικίου στο πρόσωπό μου. ας ευχαριστώ όλους σας». 

 

Άρχων Διδάσκαλος του Ευαγγελίου 

ο Παύλος Πυρινός 

 
τις 16 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Σετάρτη, παραμονής του Αγίου 

Αντωνίου, πολιούχου της πόλης Βεροίας, πραγματοποιήθηκε κατά 

την ώρα του πανηγυρικού Εσπερινού, η χειροθεσία του συγγραφέα κ. 

Παύλου Πυρινού σε Άρχοντα Διδάσκαλο του Ευαγγελίου, του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Σην απονομή του Πατριαρχικού Οφφικίου 

έκανε ο εβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριος 

Παντελεήμων, παρουσία των εβασμιότατων Θηβών και Λεβαδειάς κ. Γεωργίου, 

Μεσσηνίας κ. Φρυσοστόμου, των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, της Σοπικής 

Αυτοδιοίκησης και πλήθους πιστών. 
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Ήταν μια πανηγυρική θρησκευτική τελετή υπό τις ευλογίες και τη χάρη του 

Αγίου Αντωνίου. Αυτήν την ημέρα όρισε η Εκκλησία της Βέροιας να επιβραβεύσει 

ένα άξιο τέκνο της για την μεγάλη συγγραφική προσφορά στην Εκκλησία αλλά και 

στο κοινό της πόλης. Η πράξη αυτή της Εκκλησίας, ιδιαίτερα του εβασμιώτατου  

Μητροπολίτη έχει και τον συμβολικό της χαρακτήρα. 

 
Η χειροθεσία του Παύλου Πυρινού από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 

κύριο Παντελεήμονα 

Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τους πιστούς εκείνους, που αναλώνουν τη 

ζωή τους στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν το έργο της Εκκλησίας επ’ αγαθώ 

της πόλης και των κατοίκων της. 

Η στιγμή είναι ιερή και άκρως συγκινητική για τον ενδιαφερόμενο, κ. Παύλο 

Πυρινό αλλά και όλη την οικογένειά του που του συμπαραστάθηκε. υνοδεύουν 

όλοι με τις προσευχές τους προς τον Πανάγαθο Θεό όπως φωτίζει το νου και η 

σκέψη των ανθρώπων προς παν έργου αγαθού και θεάρεστου.  

ταν ολοκληρώθηκε η ιεροτελεστία της χειροθεσίας ο κ. Παύλος Πυρινός, 

ευχαρίστησε τον εβασμιώτατο Μητροπολίτη Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας, 

κ. Παντελεήμονα, για την εξαιρετική τιμή που του επεφύλαξε η ανάδειξή του εκ 

μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στο Οφφίκιο του 

Άρχοντος Διδασκάλου του Ευαγγελίου. 

την ομιλία του ο κ. Πυρινός αφού ευχαρίστησε τους παριστάμενους 

αρχιερείς, τους ιερείς και το ευσεβές εκκλησίασμα από τα βάθη της ψυχή του, 

αισθάνεται απέραντη χαρά και συγκίνηση. Αναφέρθηκε ο τιμηθείς στην 
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πολύπλευρη  και πολυδιάστατη δραστηριότητα του Μητροπολίτη προς το ποίμνιό 

του, ιδιαίτερα στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, στους φτωχούς και τους πάσχοντες. 

Με την ελπίδα ότι και στο μέλλον θα συνεχίσει ο εβασμιώτατος το έργο του με 

απέραντη αφοσίωση και αγάπη προς τον ίδιο και το πλήρωμα του ποιμνίου του 

τελείωσε το λόγο του. 

Ο εβασμιώτατος κ. Παντελεήμων καταφανώς συγκινημένος εκφράστηκε με 

ιδιαίτερα επαινετικά λόγια για τον τιμώμενο. Αναφέρθηκε στην προσφορά του 

στην Εκκλησία και την πολύτιμη υπηρεσία στην εκπαίδευση ως θεολόγος 

καθηγητής. Με τις ευχές και τις ευλογίες της Εκκλησίας και του λαού της πόλης, 

έλαβε τέλος η θρησκευτική ιεροπραξία της χειροθεσίας του κ. Π. Πυρινού προς 

δόξαν Θεού και ανθρώπων. 

ύντομο Βιογραφικό του Παύλου Πυρινού 

Ο Παύλος Πυρινός γεννήθηκε στο οχούμ της Ρωσίας. Είναι ποντιακής 

καταγωγής. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του, αποφοίτησε από την Θεολογική 

χολή Θεσσαλονίκης. Μετεκπαιδεύτηκε στην ΕΛΜΕ. Είναι κάτοχος του 

διπλώματος Μεταπτυχιακών πουδών ιστορικής Θεολογίας Α.Π.Θ. Τπηρέτησε 

35 χρόνια σε Γυμνάσια και Λύκεια της Βέροιας. 

Για τη μεγάλη του προσφορά τιμήθηκε από το Τπουργείο Πολιτισμού και 

διάφορους φορείς της Βέροιας. Πλούσιο το συγγραφικό του Έργο με επίκεντρο 

την ιστορία της Μητροπόλης και της Βέροιας. Αρθρογράφει σε διάφορα 

περιοδικά και εφημερίδες του Νομού Ημαθίας. 

 

Άρχων Ιερομνήμων της Μεγάλης του Φριστού 

Εκκλησίας ο Γεώργιος Κ. Φατζόπουλος 
 

ε εισήγηση του εβασμιώτατου Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλου 

κ Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. 

Βαρθολομαίος, απένειμε το οφφίκιο του Άρχοντα Ιερομνήμονος 

της Μεγάλης του Φριστού Αγίας Εκκλησίας στον τακτικό μας συνεργάτη κ. Γ. Κ. 

Φατζόπουλο. 

Η μεγάλη αυτή τιμή αντανακλά και στην Ποντιακή Εστία, η οποία από το 1963 

φιλοξενεί άρθρα και μελέτες του τιμηθέντος. 

Η απονομή του οφφικίου έγινε για τη συγγραφή βιβλίων αναφερομένων στην 

ιστορία της τοπικής Εκκλησίας της Δράμας καθώς και στην τοπική ιστορία και 

στον πολιτισμό. 

Μεταξύ των τριάντα και πλέον βιβλίων, τα οποία συνέγραψε ο κ. Γ. Κ 

Φατζόπουλος συγκαταλέγονται και: Η ζωή και το έργο του νεαγνούς αγίου 

Μ 
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Γεωργίου Καρσλέδη σε σε 4 τόμους, Ιστορικά Ανάλεκτα της Εκκλησίας της 

Δράμας, Η Αλαστράτη ως Έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, ο Αγιάννης ο 

Πρόδρομος της Πλατανιάς κ.α. 

 
Η χειροθεσία του τακτικού συνεργάτη της Ποντιακής Εστίας Γ. Κ. Χατζόπουλου από τον σεβασμιότατο 

μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλο 

Ση δράση του τιμηθέντος εξήρε ο Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, αλλά και 

ο Μητροπολίτης Καβάλας κ. Προκόπιος, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν 

σεμνό εργάτη του πνεύματος και υπέρμαχο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. 

Σο οφφίκιο απονεμήθει κατα τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή 

Σων Δ΄ Νηστειών στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δράμας , ημέρα κατά την 

οποία είχαν εκτεθεί προς προσκύνηση τα ιερά λείψανα του νεαγνούς Αγίου 

Γεωργίου Καρσλίδη. 

Αντιφωνώντας ο τιμηθείς είπε τα ακόλουθα: «Έπαινος κάλλιστον και 

πολυτιμότατον κτήμα (ο έπαινος είναι το πιο όμορφο και το πιο πολύτιμο 

απόκτημα για τον άνθρωπο). 

Άγιε Πάτερ και Δέσποτα, υλλειτουργούντες Άγιοι Αρχιερείς, Ευσεβές 

εκκλησίασμα, » 

»Παρέθεσα την πιο πάνω ρήση του ιστορικού και φιλόσοφου Αθηναίου 

Ξενοφώντος για να ομολογήσω με ειλικρίνεια εκ προοιμίου ότι η ταπεινότητά μου 

δεν ελαύνετε από την υστερόβουλη σκέψη για ανταμοιβή για την ελάχιστη 

προσφορά μου προς την Αγία Εκκλησία μας και την πατρίδα μας, αν και ορθά και 

εύστοχα διατυπώθηκε, ότι ο δίκαιος έπαινος αποτελεί τη δροσιά και την τροφή της 

ψυχής, που προικίζει τον άνθρωπο με ζήλο για επιτεύγματα υψηλά, τα οποία 

προάγουν τον πολιτισμό, απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο, συσφίγγουν τις σχέσεις 

των ανθρώπων και δίδουν μια νέα ποιότητα στη ζωή. 



387 
 

»Επί πέντε περίπου δεκαετίες εντρυφώντας στις διαυγείς ιστορικές πηγές, έθεσε 

η ταπεινότητά μου ως στόχο της ζωής της τη μελέτη και την ανάδειξη της 

προσφοράς του ελληνορθόδοξου διδύμου στον μαρτυρικό και 

πολυδακρυρροούντα τόπο μας, τον οποίο εφώτισε θεία πρόνοια με τις σοφές 

διδαχές Σου όχι μόνο σε καιρούς δυσχείμερους, αλλά και σήμερα με αυξανόμενο 

τον πόνο και την αναζήτηση λιμένος πνευματικής αναψυχής και ειλικρινούς 

σωτηρίας, ο έχων την παρρησίαν προς Φριστόν, το αείφωτο τέκνο του Αγιοτόκου 

Πόντου, ο σιος και θεοφόρος πατήρ Γεώργιος Καρσλίδης, ιατήρ σωμάτων και 

ψυχών, του οποίου την οσιακή μνήμη τιμά ιεροπρεπώς ο φιλογενής χριστώνυμος 

και φιλόχριστος δραμινός λαός προεξάρχοντος του αγίου προκαθημένου της 

αιματοβαφούς γης μας κ.κ. Παύλου. Η πορεία, στην ποτισμένη με εκατόμβες 

αίματος αθώων ψυχών γωνία της τρισολβίου Μακεδονίας, αλλά και ανατάσεων και 

εξάρσεων βραχυβίων. 

»Επίβουλοι εχθροί και αξιοκατάκριτοι σφετεριστές της ιεράς μας γης 

επιχειρήσανε, χρησιμοποιώντας τη φωτιά και το σίδερο, αντάμα με την εξαγορά 

ασθενών συνειδήσεων, την τρομοκρατία και απάνθρωπη αφαίρεση της ζωής αθώων 

συνανθρώπων μας, να αφελληνίσουν και να ξεθεμελιώσουν τον τόπο μας, όμως 

ίσχυσε πάντοτε η σοφή ρήση του πρωτεργάτη της εθνικής παλιγγενεσίας και 

μεγάλου Έλληνα στρατηγού Μακρυγιάννη: "λα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε. 

Σρώνε από μας και μένει και μαγιά". Και τη σύνθεση αυτή της μαγιάς την 

αποτελούν δυο ανεξίτηλες ιδέες: η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός. 

»Γι’ αυτό και είναι αδιανόητο να σταθούν στητοί κι ολόρθοι και να γίνουν 

αποδεκτοί σε τούτη τη γωνιά την τραχιά, μα ευλογημένη, όλοι εκείνοι, οι οποίοι 

διανοούνται να απογαλακτισθούν από τη μητέρα Εκκλησία, η οποία ως 

φιλόστοργος μήτηρ έθεσε κάτω από τις πτέρυγές της το δούλον Γένος κάθε φορά, 

που αυτό διήνυε την οδό της συμφοράς και του αφανισμού. 

»Ενδυναμουμένη από τον Κύριο της αληθούς αγάπης η Αγία Εκκλησία μας, 

σκούπισε τα δάκρυα του Ελληνισμού και τον ανέσυρε στοργικά μέσα από τον 

Καιάδα της συμφοράς. Αδικούν, συνεπώς, όσοι, ελαυνόμενοι από μυωπική 

αντίληψη των πραγμάτων, επιχειρούν να ρίψουν, ελαφρά τη καρδία, τον λίθο του 

αναθέματος στην αρδεύουσα τις ψυχές μας με αισιοδοξία και αταλάντευτη πίστη 

Αγία Εκκλησία μας. Με ξέχειλη και ανεξίτηλη τη λαγαρή αγάπη η Αγία Εκκλησία 

μας στέκει άγρυπνα στο πλευρό του χειμαζόμενου ποιμνίου της, σε καιρούς 

οδύνης και πόνου βαθυτάτου. Εγρηγορούσα στο διάβα του χρόνου, όχι μόνο 

παραμυθεί, αλλά και εκφράζει έμπρακτα τη στήριξή της στο δοκιμαζόμενο 

ποίμνιό της. 

»Ατενίζοντας κανείς προς τη ζωογόνο και αγιοτόκο Ανατολή, ευλαβώς στρέφει 

τον νου και την ψυχή του στην Αγία Έδρα της Ορθοδοξίας, από την οποία 
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αποζητεί εναγωνίως τη δροσιά της ψυχής, όπως η δοκιμαζόμενη από τον φυσικό 

καύσωνα έλαφος καταφεύγει στο διαυγές και δροσερό ύδωρ. Φορεία μαρτύρων, 

οσίων και αγίων συγκαταριθμεί στη μακροσκελή δέλτο της η Μεγάλη του Φριστού 

Εκκλησία. Υωτισμένοι προκαθήμενοι, όπως ο Γρηγόριος ο Ε’, ο Μελενίκου 

Κωνσταντίνος ο Γρεβενών Αιμιλιανός, ο Ελευθερουπόλεως Γερμανός, ο 

Κορυτσάς Υώτιος, ο Ζήλων Ευθύμιος, ο Ανδριανουπόλεως και Πατριάρχης 

Κύριλλος ο Σ’, ο Εφέσου Διονύσιος, ο Νικομηδείας Αθανάσιος, ο Αγχίαλου 

Ευγένιος, ο τρωμνίτσης Γρηγόριος, ο Δράμας – μύρνης Φρυσόστομος και ο 

Καστοριάς και μετέπειτα Αμασείας Γερμανός έθεσαν την ψυχή τους ως καλοί 

ποιμένες υπέρ του ποιμνίου τους, μη φειδόμενοι του σαρκίου τους και ανήλθαν 

στον κακοτράχαλο Γολγοθά των φρικτών βασανιστηρίων και του μαρτυρίου. 

Εμπλουτίσθηκε η χορεία των Αγίων από αειφεγγείς στεφάνους μαρτύρων, οι 

οποίοι χαλύβδωσαν την ψυχή του δούλου Γένους των Ελλήνων και αποτρέψανε 

την αφομοίωση και τον αφανισμό του. 

»Αποτελεί όντως υψίστη τιμή ο αγώνας για απαλλαγή από την ολέθρια λήθη 

μιας ανεκτίμητης προσφοράς προς τον λαό εκείνο, με τη μουσικώτατη γλώσσα του 

οποίου διεδόθη ανά τον κόσμο ο θεόπνευστος λόγος της αληθούς αγάπης. 

Και ο αγώνας αυτός, παντελώς ανυστερόβουλος, υλοποιείται μόνον με την εκούσια 

ανάλωση των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων για την αναμφίλεκτη και αρραγή 

απόδοση της ιστορικής αληθείας για όσα επίζηλα προσέφερε το Γένος των 

Ελλήνων η τροφός Αγία Εκκλησία μας, κάθε φορά που αυτό είτε από δική του 

αφροσύνη είτε, γιατί το επιβάλλανε τα άνομα οικονομικά συμφέροντα των 

Μεγάλων Δυνάμεων, κινδύνευε και κινδυνεύει να βυθιστεί στο έρεβος της 

απώλειας. 

»Γι’ αυτό λοιπόν περιποιεί υψίστη τιμή στην ταπεινότητά μου και με συγκινεί 

βαθύτατα η απονεμόμενη σήμερα δια των αγίων χειρών σας ευλογημένη διάκριση, 

επτότατε Ιεράρχα, από την επτότατη κορυφή της Ορθοδοξίας μας, τον 

Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος 

συνθλιβόμενος καθημερινά ανάμεσα στις συμπληγάδες ενός αυταρχικού, 

καταπιεστικού και μη σεβομένου τις περιύμνητες ανθρώπινες αξίες, βρίσκει τη 

δύναμη της ψυχής να πλοηγεί ως άριστος οιακοστρόφος ευστόχως και επιτυχώς το 

σκάφος της Αγίας Εκκλησίας μας, αλλά και να εκχέει το περίσσευμα της ψυχής 

του στους ταπεινούς εργάτες, οι οποίοι με τον ανύστακτο κάλαμό τους 

οικοδομούν το αρραγές οικοδόμημα της αληθούς ιστορίας της Αγίας Εκκλησίας 

μας. 
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Βιβλιοπαρουσιάσεις 

ΕΛΛΗΝΙΔΕ ΟΤΛΣΑΝΑΙ 
Προδημοσίευση από τη μεταφορά στη δημοτική του έργου του Γεωργίου Θ. 

Κανδηλάπτου-Κάνεως από την επίκουρη καθηγήτρια του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης Μαρία Βεργέτη 

 

 Γεώργιος Κανδηλάπτης γεννήθηκε στην 
Αργυρούπολη του Πόντου το 1881. Σο 
φιλολογικό επώνυμο «Κάνις» το έλαβε από 
τον ποταμό Κάνι, της περιοχής 

Αργυρούπολης του Πόντου. Τπήρξε εκπαιδευτικός και 
πολυγραφότατος συγγραφέας και δημοσιογράφος. Σο έργο 
του περιλαμβάνει περισσότερα από 1200 δοκίμια, 
διηγήματα, μυθιστορήματα και επιστημονικές μελέτες. Από 
το συνολικό του έργο εκδόθηκαν μέχρι τον θάνατό του 
είκοσι ένα βιβλία και δημοσιεύτηκαν περίπου τετρακόσια 
άρθρα, επιστημονικές μελέτες και μυθιστορήματα σε 
περιοδικά και εφημερίδες. 
Σριάντα χρόνια μετά από τον θάνατο του συγγραφέα ο 

εκδοτικός οίκος των αδελφών Κυριακίδη αποφάσισε να 

επανεκδώσει τμήμα του έργου και να προβεί σε αξιοποίηση του ανέκδοτου έργου.  

Σο "ιστορικόν απάνθισμα" Ελληνίδες ουλτάναι εκδόθηκε για πρώτη φορά το 

2001. Αποτελεί πιστή αντιγραφή του κειμένου του Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου-

Κάνεως. Είναι ένα κείμενο γραμμένο στην καθαρεύουσα που αγαπούσαν οι λόγιοι 

των αρχών του εικοστού αιώνα. Ο συγγραφέας στηρίχτηκε σε δευτερογενείς πηγές 

αλλά και στην προφορική παράδοση, κυρίως για τη ζωή και το έργο των 

Ελληνίδων ουλτάνων την εποχή της τουρκοκρατίας. Σο χειρόγραφο κείμενο 

ολοκληρώθηκε στην Αισύμη Έβρου το 1926.  Παρουσιάζει Ελληνίδες, στην 

πλειονότητά τους από τις αυτοκρατορικές οικογένειες Κωνσταντινούπολης και 

Σραπεζούντας, που παντρεύτηκαν μουσουλμάνους ηγεμόνες για να εξασφαλιστούν 

συμμαχίες καθοριστικές για την προστασία των συνόρων και Ελληνίδες που μετά 

από τις αλώσεις της Πόλης και της Σραπεζούντας έγιναν σύζυγοι και μητέρες 

Οθωμανών ουλτάνων.  

Επειδή ο συγγραφέας δεν είχε ο ίδιος πραγματοποιήσει την τελική επιμέλεια για 

να δει το κείμενο το φως της δημοσιότητας υπήρχαν χειρόγραφες σημειώσεις 

χωρίς απόλυτη χρονική σειρά, κείμενο για την ίδια σουλτάνα φαινόταν να 

παρουσιάζει δύο διαφορετικά πρόσωπα κ.α. Αυτά τα μειονεκτήματα σε 

συνδυασμό με τη δυσκολία κατανόησης του κειμένου από τις νεότερες γενιές που 

επιθυμούν να διαβάζουν κείμενα στη δημοτική, οδήγησαν στην απόφαση για 

Ο 

Η επίκουρη 
καθηγήτρια του 

Δημοκρίτειου Μαρία 
Βεργέτη 
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μεταφορά του έργου στη δημοτική ταυτόχρονα με νέα επιμέλεια του κειμένου. Η 

επιμέλεια και μεταφορά στη δημοτική ολοκληρώθηκε το 2013 από την επίκουρη 

καθηγήτρια του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Μαρία Βεργέτη.  

Σο κείμενο που ακολουθεί αποτελεί προδημοσίευση του εν λόγω βιβλίου. 

 

Μαρία Παλαιολογίνα 

 

Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος απελευθέρωσε την 

Κωνσταντινούπολη από τους Λατίνους, ανήλθε 

παράνομα στο θρόνο του Ιουστινιανού και του 

Ηρακλείου και κυβέρνησε την περίοδο 1261-1282.  

Επιθυμώντας να προστατέψει τον εαυτό του από τους 

πάμπολλους εχθρούς οι οποίοι πλησίασαν πολύ στο 

κράτος του, προχώρησε στη σύναψη γάμων με 

αλλόφυλους, δίνοντας το κακό παράδειγμα ως ο πρώτος 

Έλληνας βασιλιάς. 

Βλέποντας ότι το κράτος του κινδυνεύει από τους 

πανίσχυρους τότε Μογγόλους αποφάσισε τη σύναψη 

συνοικεσίου με τον μεγάλο βασιλιά της Μογγολίας Ουλακού, ο οποίος όπως 

γνωρίζουμε από την ιστορία είχε την έδρα του στη Βαγδάτη. Έστειλε σ' αυτόν ως 

σύζυγο με λαμπρή προίκα στην Σαυρίδα τη νόθα κόρη του Μαρία, σύμφωνα με 

τον Ιάκωβο Υαλμεράυερ (Ιστορία της  Αυτοκρατορίας της Σραπεζούντος, κεφ. 

ΙΒ'). Ση νύφη συνόδευε υψηλόβαθμος ιερέας. μως πριν από την άφιξη της νύφης 

απεβίωσε ο μνηστήρας. Ο γιός του Αβακχάς κληρονόμησε συγχρόνως με το 

κράτος και την ωραία Ελληνίδα, γιατί αυτή ούτε για μια στιγμή δεν δίστασε να 

προσφέρει το χέρι της στον νέο βασιλιά, όπως μας μεταφέρει και ο Παχυμέρης 

(βιβλίο 3, κεφάλαιο 3). Αυτός ο συγγενικός δεσμός μπορεί να μην έγινε κάτω από 

τους καλύτερους οιωνούς, όμως δημιούργησε στον ηγεμόνα καλή διάθεση 

απέναντι στους βασιλικούς θρόνους του Βυζαντίου και της Σραπεζούντας. Από τις 

βυζαντινές πόλεις μεταδόθηκαν πολλά καλά και νόμοι όχι μόνο στους κατοίκους 

του Ρουμ, δηλαδή του Ικονίου, αλλά και σ' όλους τους χριστιανούς, μωαμεθανούς 

και ειδωλολάτρες. 

Μετά το γάμο της με τον Μογγόλο Φαν η Μαρία άρχισε να αποκαλείται 

"Δέσποινα των Μογγολίων". Φάρη στις προσπάθειες της αείμνηστης αυτής 

βασίλισσας καθιερώθηκαν εκεί πολλά στοιχεία της θρησκείας μας και πολλά ήθη 

και έθιμα του ελληνισμού. Σολμηροί έμποροι ανταγωνιζόμενοι τους 

επιχειρηματίες Γενουάτες και Βενετούς - οι οποίοι τότε κατείχαν τα σκήπτρα του 

εμπορίου της Ανατολής -  εισέρχονταν ελεύθερα στο βασίλειο, έκαναν εμπόριο 
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και ίδρυαν πολλές ελληνικές αποικίες. τη συνέχεια έρχονταν ιερείς και μοναχοί, 

οι οποίοι διέδιδαν τον χριστιανισμό και μετέστρεψαν πολλούς ειδωλολάτρες και 

πυρολάτρες σε χριστιανούς. Για πολύ καιρό οι Μογγόλοι ηγεμόνες 

αμφιταλαντεύονταν για το ποια από τις δύο θρησκείες έπρεπε να ασπαστούν. Οι 

Πάπες της Ρώμης από τα μέσα της 13ης εκατονταετηρίδας, και κυρίως ο 

Ιννοκέντιος ο Δ΄, ο Γρηγόριος ο Θ΄ και ο Νικόλαος ο Δ', προσπάθησαν πολύ να 

ευχαριστήσουν αυτούς τους ισχυρούς κατακτητές της Ανατολής και να τους 

εντάξουν στην εκκλησία των Ρωμαίων. Ενθουσιώδεις μοναχοί των ταγμάτων των 

Μινωριτών και των Κατηχητών εμφανίστηκαν στην Σαυρίδα και σε όλες τις 

κατακτημένες από τους Μογγόλους χώρες. Αυτοί καθώς περνούσαν από την 

Σραπεζούντα και τη Φαλδία λάμβαναν τις αναγκαίες και κατάλληλες για το έργο 

τους συστάσεις. Φάρη στην αείμνηστο Μαρία πολλοί είδαν το φως της 

χριστιανικής θρησκείας και ίδρυσαν μεγαλοπρεπείς ναούς που περιγράφονται από 

τους περιηγητές. Πολλοί δικοί μας μοναχοί και ιερείς που ήρθαν από εκεί 

απέκτησαν πολλές πρακτικές και αστρονομικές γνώσεις, δείγμα των οποίων είναι 

τα πολυάριθμα γιατροσόφια που απαντάμε σε κάθε χωριό του Πόντου. 

Μετά από τον θάνατο του ουλτάνου συζύγου της η Μαρία έφυγε από τη 

χώρα των Σατάρων και επέστρεψε στην οικογένειά της. Αγόρασε στην 

Κωνσταντινούπολη τον ναό και τα κτήματα της Παναγίας του Μουχλίου. 

Ανοικοδόμησε την εκκλησία και έκτισε κελιά μοναχών. Δώρισε στη Μονή όλη την 

περιουσία της, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν και τα κτήματά της στην 

Κωνσταντινούπολη, Μηδία και Ραιδεστό. Κληροδότησε την Μονή στην κόρη της 

Θεοδώρα "Αραχαντλού". Η Θεοδώρα παντρεύτηκε τον Ισααάκιο Παλαιολόγο, 

τον "Ασάνην". Ση ζωή και το έργο της Μαρίας Παλαιολογίνας παρουσίασε 

διεξοδικά ο Λαοδικείας Δωρόθεος το 1933 στο Εγκ. Ημερολ. του τ. Ν. 

Ζερβόπουλου (Κωνσταντινούπολις, 1934, σελ. 60). 

 

Μαρία Κομνηνή 

 

Εκατόν πενήντα και πλέον χρόνια πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης 

από τους Σούρκους, πολλοί Σούρκοι, Σουρκομάνοι και Κούρδοι ηγεμόνες 

εισήλθαν στη Μικρά Ασία και δημιούργησαν μικρά βασίλεια, εχθρικά προς όλους 

τους χριστιανούς, κυρίως όμως προς τους τραπεζούντιους αυτοκράτορες. ποιος 

δεν ήθελε να υποταχτεί στον Σζεγγίς-Φαν και τους γιούς του πήγαινε στην χώρα 

του Ρουμ και ίδρυε μικρά βασίλεια. Σέτοιοι ηγεμόνες ήσαν στη εβάστεια ο 

Sculkadir-Bei, στην Υρυγία ο Φαμίδ, στην Παφλαγονία ο εμίρης της Κασταμονής 

και άλλοι και όλοι αυτοί εποφθαλμιούσαν την Σραπεζούντα. 
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Ο τότε αυτοκράτορας της Σραπεζούντας Αλέξιος ο Γ΄ Κομνηνός, αν και λόγω 

των έργων του έλαβε τον τίτλο του Μεγάλου, εντούτοις σε λίγες πράξεις του 

απέτυχε. Γιατί αντί να εκγυμνάσει αξιόλογο στρατό για να αποκρούσει τους 

πολυάριθμους εχθρούς του, κατέφυγε στο επονείδιστο μέτρο της σύναψης γάμων 

και της δημιουργίας συγγενικών σχέσεων με τους ισχυρούς και επικίνδυνους 

εχθρούς του. Από όλους όσους πλησίασαν τα σύνορα του βασιλείου του 

σπουδαιότερος ήταν ο αρχηγός των Ασπροβατάδων (Ακ-κογιούν) Κουτλούβεης, 

στον οποίο έδωσε σύζυγο την αδελφή του Μαρία Κομνηνή, αμέσως τον δεύτερο 

χρόνο της βασιλείας του. Από αυτήν γεννήθηκε ο Καρα-Ουλούκ, αρχηγός των 

Ασπροπροβατάδων, ο οποίος με σύνεση, που άριστα καλλιέργησε η μητέρα του 

Μαρία, κατόρθωσε να αποκτήσει την φιλία των Μογγόλων και να συγκρατήσει την 

επί της Ανατολής κατακτητική τους διάθεση. Ο Καρα-Ουλούκ ανατράφηκε με 

ελληνική παιδεία από τη μητέρα του, προστάτεψε πολύ τους Φριστιανούς στο 

κράτος του και έγινε αρχηγός ένδοξης δυναστείας (Ιάκωβος Υαλμεράυερ, Ιστορία 

της Αυτοκρατορίας της Σραπεζούντος). 

 

Θεοδώρα Κατακουζηνή 

 

Σρίτη ελληνίδα βασίλισσα των Οθωμανών ήταν η φημισμένη για την ευφυΐα και 

την ομορφιά της βασιλοπούλα Θεοδώρα Κατακουζηνή. Σο 1325, μόλις ο 

σουλτάνος Ορχάν κυρίευσε την Καλλίπολη, μεγάλος τρόμος κατέλαβε τους 

κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Ο τότε αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιωάννης 

Κατακουζηνός θεώρησε ότι ο κίνδυνος από τη γειτνίαση των Οθωμανών ήταν 

μεγάλος και μετήλθε όλα τα μέσα για να κερδίσει την φιλία του τότε σουλτάνου 

Ορχάν. Αυτό άλλωστε ήθελε και ο σουλτάνος, γιατί ακολουθώντας τις 

θρησκευτικές του παραδόσεις για την εύρεση του τάφου του σημαιοφόρου του 

Μωάμεθ Εγιούπ, είχε μεγάλο πόθο να κυριεύσει την βασιλίδα των πόλεων της 

Οικουμένης. Γι' αυτό το 1348 σε ηλικία 60 ετών, μόλις ο γιός του ουλεϊμάν 

ανανέωσε την πρώτη με τον βυζαντινό αυτοκράτορα συμμαχία, η οποία είχε μικρή 

διάρκεια, ζήτησε και έλαβε σύζυγο την ωραιότατη και συνετότατη κόρη του 

Κατακουζηνού Θεοδώρα, όπως διηγείται ο ιστορικός και πατέρας της στο 

χρονικό του. Ο εντυπωσιακός γάμος τελέστηκε στη ηλυμβρία, όπου για πολλές 

μέρες παρεχόταν φαγητό και διασκέδαση στον λαό. Ο Ορχάν έστειλε στην 

Κωνσταντινούπολη για να παραλάβουν τη νύφη τριάντα πλοία, στρατό, ιππικό και 

τους πρώτους από τους μεγιστάνες. Από τη ηλυμβρία οδήγησαν τη νύφη στην 

Προύσα, την τότε πρωτεύουσα του τουρκικού κράτους. ύμφωνα με τον 

Παπαρηγόπουλο (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα, τομ. β', σελ. 375) η 

τελετή του γάμου έγινε το 1342. την Προύσα η Θεοδώρα συνέχισε να ακολουθεί 
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την πίστη των προγόνων της, και παρά το ότι πολλές φορές την παρακάλεσαν να 

αλλάξει θρήσκευμα δεν συναίνεσε και μέχρι τον θάνατό της παρέμεινε χριστιανή.3 

υγχρόνως με τον γάμο αυτό και ο εξισλαμισμένος έλληνας φρούραρχος της 

Προύσας, Εβρενός βέης εκτούρκισε, ενώ δεν ήταν υποχρεωμένος, εκατό Έλληνες 

νέους και κόρες από τις καλύτερες οικογένειες και τους έδωσε στις οικογένειες των 

μεγιστάνων της αυλής. 

πως γράφει και ο Αβραάμ Βαπορίδης  (Ιστορία των ουλτάνων, 

Κωνσταντινούπολις 1888, τόμος Β΄, σελ. 31) η Θεοδώρα απολάμβανε λόγω της 

σεμνής και συνετής συμπεριφοράς της την υπόληψη και τον σεβασμό του συζύγου 

της και όλων των Οθωμανών. Αυτά τα επιβεβαιώνουν και ο Ι.Α. Βρετός (Εγκυκλ. 

Ημερολόγιον, τόμος Α΄, σελ. 186) και ο Γεώργιος Π. Κρέμος (Γενική Ιστορία 

Πολυζωϊδου, Αθήναι 1890, τόμος Β΄, σελ. 676). 

σο στην εξουσία ήταν ο Κατακουζηνός συγκρατούσε την επιθυμία του 

Ορχάν για κατάκτηση της Θράκης. ταν όμως ο Ιωάννης αναχώρησε το 1357 

στο Άγιο ρος, ο Ορχάν κυρίευσε τη ηστό και την Άβυδο, τα κλειδιά του 

Ελλήσποντου. Ο Γ. Κρέμος (Γενική Ιστορία, έκδ. 2η, Αθήναι 1888, σελ. 299-

300), μιλώντας εκτενέστερα για τον γάμο της Θεοδώρας με τον τούρκο σουλτάνο 

Ορχάν αναφέρει: "Τπέρ των Σούρκων λειτούργησε το ότι οι δύο αντίπαλες, 

αντίζηλες δυνάμεις για τον θρόνο της Κωνσταντινούπολης είχαν τόσο τυφλωθεί 

ώστε να εναποθέσουν τις ελπίδες τους στον γιό του Οσμάν, σουλτάνο Ορχάν, ή 

Τρκάν, όπως τον ονομάζουν οι βυζαντινοί ιστορικοί των τότε χρόνων. Η 

αυτοκράτειρα Άννα παρακάλεσε τον Ορχάν να έρθει για να τη βοηθήσει. Αυτός 

με τη θέλησή του στράφηκε προς τον Κατακουζηνό ή μάλλον αποδέχτηκε τις 

μυστικές προτάσεις του με τον όρο να του δώσει για σύζυγο μια από τις δύο κόρες 

του. πως λέγεται, ο Κατακουζηνός ζήτησε τη συμβουλή των σημαντικότερων 

από τους φίλους του και όλοι αποφάνθηκαν ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι 

περισσότερο ωφέλιμο για το βυζαντινό κράτος από τη συμμαχία με τον 

ισχυρότερο και πλησιέστερο γείτονα. Ο Κατακουζηνός συμφώνησε και έγραψε 

στον σουλτάνο, ο οποίος τότε ήταν εξήντα-πέντε χρονών, να στείλει στρατό και 

πλοία στις ακτές του Βόσπορου, όπου ο ίδιος οδήγησε την κόρη του Θεοδώρα. 

Καθώς με μεγαλοπρέπεια περιγράφει την τελετή του αρραβώνα και του γάμου δεν 

αποκρύπτει τα διαφορετικά συναισθήματα που κατακλύζουν την ψυχή του, γιατί 

                                                           
3
 Πολύ σπάνια οι τούρκοι σουλτάνοι πίεζαν τις ελληνίδες συζύγους τους να ασπαστούν το 

θρήσκευμά τους και μάλιστα τις άφηναν να εκκλησιάζονται σε χριστιανικούς ναούς. Αυτό 
συνέβαινε γιατί στηρίζονταν στην πρώτη συνθήκη του Μωάμεθ που δόθηκε στους 
χριστιανούς και συμπεριελάμβανε τα εξής: Εξαρτάται από τη θέληση της χριστιανής 
γυναίκας να συζεί με άντρα μουσουλμάνο. ’ αυτή την περίπτωση δεν της είναι 
απαγορευμένο να μεταβαίνει στην εκκλησία και να επιτελεί τα θρησκευτικά της καθήκοντα. 



394 
 

θυσιάζει την κόρη του για την φιλοδοξία του. Βεβαιώνει ότι η πίστη της νέας 

βασιλοπούλας δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο από τη σχέση του με τους άπιστους. Η 

ίδια προσπάθησε να προσελκύσει στο χριστιανικό δόγμα πολλούς από αυτούς τους 

βάρβαρους και έδωσε την περιουσία της και πολλά κοσμήματά της για την 

εξαγορά αιχμαλώτων.  ταν αργότερα ο αυτοκράτορας αποσύρθηκε ως 

μοναχός έγραψε οκτώ βιβλία εναντίον του κορανίου και του μωαμεθανισμού. 

Αλλά είναι αμφίβολο αν όλη η λογική και η ευγλωττία του μπόρεσαν να 

προσηλυτίσουν έστω και μόνο έναν άπιστο. Γι' αυτό και παραμένει το ίδιο 

υπόλογος απέναντι στους μεταγενέστερους, απέναντι στην αδέκαστη ιστορία, γιατί 

επέσπευσε την καταστροφή της πατρίδας μέσω της συμμαχίας με τον 

συγκεκριμένο σουλτάνο, ο οποίος με την όλο και περισσότερο ανάμειξή του στα 

κρατικά θέματα, "έθεσε τον πόδα του" στον Ελλήσποντο. 

 

«Ιστορικά ανάλεκτα της Εκκλησίας της Δράμας» 

του Γ. Κ. Φατζόπουλου. 

Γράφει η Έλσα Γαλανίδου-Μπαλφούσια, τ. Λυκειάρχης 

 

έθηκε σε κυκλοφορία πρόσφατα από τις εκδόσεις 

του εκδοτικού Οίκου Αδελφών Κυριακίδη το 

νέο πόνημα του πολυγραφότατου και 

πολυβραβευμένου Υιλολόγου- υγγραφέα κ. Γ. Κ. 

Φατζόπουλου με τίτλο «Ιστορικά ανάλεκτα της 

Εκκλησίας της Δράμας». 

Σο βιβλίο προλογίζει και ευλογεί ο επτότατος 

Ιεράρχης Δράμας κ. Παύλος σημειώνοντας: «Με 

ιδιαίτερη χαρά και εγκαύχηση προλογίζω και ευλογώ το 

πολύτιμο αυτό έργο του Λυκειάρχη επί τιμή Γεωργίου 

Κ. Φατζοπούλου. Αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή 

στην εκκλησιαστική και εθνική ιστορία της μαρτυρικής 

και ευλογημένης περιοχής μας. Σο έργο αυτό, πέρα από την αξιολογότατη 

συμβολή του στην εκκλησιαστική και εθνική ιστορία του τόπου μας, αποτελεί και 

μια πηγή γνώσης και έμπνευσης για τους νέους μας, οι οποίοι θα αναζητούν πλέον 

σε εξωσχολικούς χώρους τη γνώση της ιστορίας μας, αφού αυτή εξοβελίζεται από 

τα σχολεία μας. Εύχομαι ολόκαρδα στον πονήσαντα την παρούσα ιστορική 

μελέτη πλουσίαν την χάρη του Θεού, ώστε να ιερουργεί επί πολλά έτη τα της 

τοπικής μας ιστορίας». 

Σ 

Η Έλσα Γαλανίδου-
Μπαλφούσια 
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Σο έργο εκτείνεται σε 390 σελίδες και απαρτίζεται από δύο μέρη: Α. Σα 

Ιστορικά Ανάλεκτα και Β. Σο παράρτημα των έγχρωμων εικόνων. Σο όλο έργο 

διαιρείται σε 16 κεφάλαια. 

το πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται η ιστορική πορεία της Ιεράς Μητροπόλεως 

Δράμας. το δεύτερο παρουσιάζεται η εθνωφελής δράση του Αγίου 

Φρυσοστόμου στη Δράμα. το τρίτο η προσφορά Φρυσοστόμου και Θεμιστοκλή 

Φατζησταύρου. το τέταρτο η 

συμπεριφορά των Εξαρχικών Βουλγάρων. 

το πέμπτο η συμβολή του Αγαθάγγελου 

Β΄ στην απελευθέρωση της Δράμας το 

1913. το έκτο η προσφορά του 

Αρχιμανδρίτη Πανάρετου Σοπαλίδη. το 

έβδομο οι βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί 

ναοί της Δράμας. το όγδοο η εθνωφελής 

δράση του Θεμιστοκλή Φατζησταύρου. 

το ένατο η Παναγία της Πετρούσας. το 

δέκατο η εικόνα των ορθοδόξων ναών της 

Δράμας μετά την ίδρυση της Βουλγαρικής 

Εξαρχίας. το ενδέκατο ο μάρτυς της 

ορθοδοξίας Ιωακείμ Παπαιωακείμ. το 

δωδέκατο οι διενέξεις προκρίτων στη Δράμα στα χρόνια της τουρκοκρατίας. το 

δέκατο τρίτο το Παγγαίο ως θρησκευτικό κέντρο. το δέκατο τέταρτο η Μνήμη 

του Άρμεν Κούπτσιου. το δέκατο πέμπτο η παιδεία στην περιοχή της Δράμας 

στα χρόνια της τουρκοκρατίας και στο δέκατο έκτο η πρώτη Ιουλίου, ημέρα της 

απελευθέρωσης της Δράμας το 1913 από το διπλό ζυγό Σούρκων και Βουλγάρων. 

το παράρτημα παρατίθενται 89 εικόνες έγχρωμες, πολλές από τις οποίες 

δημοσιεύονται για πρώτη φορά. 

Αν και θα προσκρούσω στη μετριοφροσύνη του αθόρυβου συναδέλφου, όμως 

υποχρεούμαι να σημειώσω τα ακόλουθα: «Σο βιβλίο κατατοπίζει με τρόπο εναργή 

τόσο τον απλό αναγνώστη, όσο και τον ερευνητή με τρόπο άριστο, πλήρη και με 

γλώσσα κατανοητή. Και το πιο σπουδαίο θεωρώ την παράθεση πλούσιας 

βιβλιογραφίας, προίκα άριστη για κάθε ερευνητή. 

Από το βιβλίο ο αναγνώστης θα μάθει την ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως 

Δράμας, τους άξιους ιερωμένους, που υπηρέτησαν εκεί αντιπαλεύοντας όχι μόνο 

τους Σούρκους, αλλά και τους Βουλγάρους, δίνοντας τιτάνιο αγώνα για να 

κρατήσουν όρθιο τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία στην περιοχή. Αναφέρονται 

τα βιογραφικά των σπουδαίων αυτών ανδρών και θαυμάζει κανείς το υψηλό τους 

φρόνημα, τους αγώνες τους και την αυτοθυσία τους. Μέσα από αυτό το βιβλίο 
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μαθαίνει κανείς τις βαρβαρότητες των Βουλγάρων, τα απάνθρωπα και δόλια μέσα 

που χρησιμοποιούσαν εις βάρος των κατοίκων για να τους εκβουλγαρίσουν και να 

οικειοποιηθούν τη γη της Μακεδονίας. Θα γνωρίσει ψυχωμένους 

Μακεδονομάχους, ακόμη και σε πολύ νέα ηλικία (Άρμεν Κούπτσιος), που έδωσαν 

τη ζωή τους για τη Μακεδονία μας. Ο συγγραφέας μας δεν αρκείται μόνο σ’ αυτά. 

Θα μας δώσει πληροφορίες για το Παγγαίο, για την Ιερά Μονή της 

Εικοσιφοίνισσας, για τον πνευματικό και καλλιτεχνικό πλούτο της και την κλοπή 

του από τους Βουλγάρους και υποδεικνύει τρόπους και αγώνες για τον 

επαναπατρισμό του από τη Βουλγαρία, που χωρίς καμία ντροπή τον εμφανίζει ως 

δικό της. 

Ακόμα μέσα από αυτό το βιβλίο θα μάθουμε για τους Ναούς της Δράμας, το 

ιστορικό τους, την τύχη τους. Οι Βούλγαροι την ίδια αισχρή τακτική εφαρμόσανε 

και για τα σχολεία, βάζοντας Βουλγάρους δασκάλους και επιβάλλοντας τη 

βουλγαρική γλώσσα, ώστε να εκβουλγαρίσουν τον πληθυσμό και να διεκδικήσουν 

την περιοχή. Και όλα αυτά με την ανοχή των Σούρκων. 

Ο αναγνώστης μέσα από ντοκουμέντα ιστορικά και αρχαιολογικά θα 

πληροφορηθεί για την τύχη όλων των ναών και των κειμηλίων τους. 

Σο βιβλίο κλείνει με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ, που περιέχει πλούσιο φωτογραφικό 

υλικό, σχετικό με το περιεχόμενο του βιβλίου. Σις φωτογραφίες συνοδεύουν 

πλούσια κατατοπιστικά σχόλια.  

Σέλος σημειώνω ότι η έκδοση του πιο πάνω πονήματος, το οποίο με ιδιαίτερη 

ευαισθησία και αγάπη επιμελήθηκαν και τυπώσανε η δραμινής καταγωγής Αδελφοί 

Κυριακίδη, έρχεται στην πιο κατάλληλη στιγμή, αφού η Δράμα και η περιοχή της 

θα γιορτάσουν σε λίγο τα 100 χρόνια της Ελευθερίας ύστερα από 540 χρόνια 

φρικτής δουλείας και απάνθρωπης τρομοκρατίας. 

 

«Η πριγκίπισσα με τη μεγάλη καρδιά» 

της Αρετής Κασσελούρη, Εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη 

 

ε μια επιμελημένη έκδοση του βιβλίου, εμπλουτισμένη με έγχρωμες 

ολοζώντανες εικόνες, συμπεριέλαβε η Αρετή Κασσελούρη τη ρομαντική ιστορία 

της Θεοδώρας της Άρτας,  «της πριγκίπισσας με τη μεγάλη καρδιά». 

Επίκεντρο της ζωής της Θεοδώρας είναι η πόλη της Άρτας, πρωτεύουσας του 

Δεσποτάτου της Ηπείρου στα χρόνια μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης 

από τους Υράγκους της τέταρτης ταυροφορίας, το 1204 μ. Φ. 

Η συγγραφέας με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού Μέσης Εκπαίδευσης 

αξιοποίησε ως φιλόλογος τις πλούσιες πηγές της Ιστορίας και της Παράδοσης. Ψς 
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θεολόγος άντλησε από την αέναη πηγή της ορθοδοξίας τα διδάγματα της αγάπης 

και της συγγνώμης τα οποία και μας μεταφέρει.   

ε μια περιρρέουσα γλώσσα εμπλουτισμένη με καλολογικά στοιχεία της 

λογοτεχνίας, κοσμητικά επίθετα και 

ζωντανές εικόνες από την καθημερινή 

ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνης. 

κοπός της συγγραφέως είναι να 

προβάλλει μέσα από ένα τρυφερό 

ειδύλλιο τη ζωή της Θεοδώρας ως μιας 

υπέροχης συζύγου, στοργικής μητέρας 

και αγίας μοναχής. Η Θεοδώρα θα 

ζήσει στη ζωή της ευχάριστες στιγμές. 

Θα γνωρίσει και το σκληρό πρόσωπο 

της αχαριστίας και του ανθρώπινου 

μίσους.  Η ψυχική της αντοχή και ο 

αδαμάντινος χαρακτήρας της θα τη 

βοηθήσουν να γίνει αγαπητή από το 

οικογενειακό της περιβάλλον αλλά και 

από την κοινωνία της Άρτας του 14ου 

αι μ.Φ. 

Η πόλη της Άρτας ακόμη και 

σήμερα κρατάει ζωντανή την ιστορία 

της πριγκίπισσας και βασίλισσας Θεοδώρας και σεμνύνεται, γιατί φιλοξενεί τη 

λάρνακα με τα άγια λείψανά της και δέχεται την ευλογία της στον ιερό ναό της 

πόλης που είναι αφιερωμένος στο όνομά της. Η εκκλησία την ανακήρυξε αγία και 

η μνήμη της τελείται στις 4 Μαρτίου, ημερομηνία του θανάτου της (1303). «Η 

αγία Θεοδώρα, η πριγκίπισσα με τη μεγάλη καρδιά, είναι η πολιούχος αγία που 

απλώνει τη χάρη της και προστατεύει πάντοτε την Άρτα και όλον τον κόσμο». Ο 

ιερός υμνογράφος χαρακτηρίζει με τον δικό του τρόπο τη Θεοδώρα: «Σων 

βασιλίδων το κλέος, ασκητριών το αγλάισμα, της Ακαρνανίας το εύχος και 

ιαμάτων ρείθρον ακένωτον …». 

 

Παν. Παπαδόπουλος 

Υιλόλογος 
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕ 

Λόγος προπεμτήριος στον Γεώργιο Ερμείδη 

Απερχόμενο στη Βασιλεία των Ουρανών 
 

ε μεγάλη συγκίνηση και απερίγραπτη 

οδύνη προπέμπουμε σήμερα τον 

αγαπημένον εν Φριστώ αδελφό μας 

Γεώργιο Ερμείδη στην τελευταία του κατοικία, 

καθώς εγκαταλείπει τον μάταιο και ψευδή αυτόν 

κόσμο της ανομίας και αδικίας και αμαρτίας και 

εισέρχεται στον φωτεινό και ολόλαμπρο κόσμο, 

όπου τα πάντα καταυγάζονται από το ανέσπερο και 

αιώνιο φως του Κυρίου και ωτήρος Ημών Ιησού 

Φριστού, τα βήματα του οποίου και ακολούθησε 

από την νηπιακή του ακόμη ηλικία, διότι νηπιόθεν αδηγήθηκε στο δρόμο αυτό 

από τους ευσεβείς γονείς του και ιδιαίτερα από την αξέχαστη μητέρα του, τη 

υμέλα, την κατά Φριστόν πορευόμενην. 

Γεννήθηκε στο χωριό Μοναστηράκι Αλμωπίας πριν από 90 σχεδόν τόσα 

χρόνια, το χωριό εκείνο που κάτω στους πρόποδες του πανύψηλου Καΐμακτσαλάν 

αποικίσθηκε από Πόντιους πρόσφυγες και δεινοπάθησε και υπέφερε τόσα και τόσα 

μαρτύρια κατά τους επάρατους εκείνου χρόνους της απαισίας γερμανικής κατοχής 

(1941-1944). Ση στιγμή αυτή την ιερή του θερμότατου αποχαιρετισμού μου τον 

θυμάμαι, τον φέρνω ζωντανό στη μνήμη μου, όταν μαθητής εγώ του Γυμνασίου 

Εδέσσης το 1941 ξαφνικά τον είδα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου 

Μεγαπλατάνου – πασχαλιάτικες διακοπές ήταν- κρατώντας το σταυρό του Κυρίου 

να περιέρχεται στην εκκλησία (Μεγάλη Πέμπτη) ευθυτενής, ζωηρός και 

ενθουσιώδης ψάλλοντας τόσο γλυκά, θλιβερά και μελωδικά το «ήμερον κρεμάται 

επί του ξύλου ο εν ύδασι την γήν κρεμάσας». Και με απέραντη χαρά έμαθα ότι 

έψελνε κι αυτός στην εκκλησία βοηθώντας τους ψάλτες κάθε Κυριακή. 

Ήταν φιλόθεος και ευσεβής, στο έπακρο, από μικρό παιδί, πάντα ταπεινός και 

πράος, χαμογελαστός, καταδεκτικός, συμμετέχοντας σε κύκλους μελέτης της 

Αγίας Γραφής, πάντα με απροσποίητη αγάπη, καταδεκτικός, εξυπηρετικός και 

φίλος των γραμμάτων, τα οποία και τόσο αγαπούσε χωρίς να μπορέσει να 

σπουδάσει. Διότι οι καιροί ήταν χαλεποί και δεν μπορούσε να φοιτήσει στο 

Γυμνάσιο λόγω οικονομικών δυσχερειών. Παρ΄ όλα ταύτα όμως, όταν ήλθε στην 

Αθήνα και απέκτησε οικογένεια και μάλιστα πολύτεκνη, εσπούδασε και τα τέσσερα 

παιδιά του: τον πολυτάλαντο Φαραλάμπη που, πολιτικός μηχανικός, έφθασε να 

Μ 
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καταλάβει τα ύπατα αξιώματα της τραπεζικής ιεραρχίας, την αξιαγάπητη υμέλα 

που σήμερα ευδοκίμώς δικηγορεί, την μελιστάλακτη Νίκη, η οποία επάξια 

σταδιοδρομεί ως πολιτικός μηχανικός, εφόσον διέσπασε το φράγμα του Εθνικού 

και Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την σεμνοπρεπή Θεοδώρα, η οποία, ως 

Βενιαμίν του πανάρετου οίκου του Ερμείδη, δάφνες και αυτή δρέπει ως 

φαρμακοποιός.  

Εύγε αξιαγάπητε, σεμνέ και λατρευτέ μου μακρινέ εξάδελφε Γιώργο. Εσύ που 

τόσο αγαπούσες τα γράμματα και δεν μπόρεσες να σπουδάσεις, αργότερα-χάριτι 

θεία-το τονίζω αυτό, «έβγαλες το άχτι σου» κατά το κοινώς λεγόμενο, διότι 

δημιούργησες με τις φτωχικές σου δυνάμεις, διατηρώντας ένα κατάστημα υαλικών, 

τέσσερις επιστήμονες όχι μόνο δραστήριους και ενεργητικούς αλλά και 

προσωπικότητες ενάρετες όχι μόνο στο ύφος αλλά και το ήθος, το ήθος εκείνο 

που άριστα εξύμνησε ο σκοτεινός της Εφέσου φιλόσοφος Ηράκλειτος λέγοντας 

«ήθος άνθρωπω δαίμων», δηλαδή ότι το ήθος είναι ο Θεός εκείνος που κυβερνά 

τον άνθρωπο. 

Κι όλα αυτά τα πέτυχες, γιατί δύο κυρίως ήταν οι στόχοι σου. Από μικρή 

ηλικία 1ον: αγάπησες το Φριστό έμπρακτα υμνολογώντας τον ως ιεροψάλτης , έστω 

αυτοδίδακτος, και τη χριστιανική διδασκαλία και μάλιστα την Ορθόδοξη που είναι 

και εξακολουθεί να παραμένει ασύγκριτη και 2ον: την Ελλάδα, την Ελλάδα την 

αθάνατη διδάσκαλον του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο, την Ελλάδα εκείνη που 

υπεράσπισαν οι πατέρες μας εκεί στα άγρια βουνά του Πόντου, την Ελλάδα εκείνη 

που και τώρα τιμούμε ψυχή τα και σώματι, την Ελλάδα – Ρωμανία που γι΄αυτήν 

θυσιάστηκαν 353.000 ψυχές Ποντίων, αυτήν που δεν μπορεί να πεθάνει ως 

αθάνατη, εφόσον κατά το δημοτικό μας άσμα « ηΡωμανία κι αν περάσεν ανθεί και 

φέρει κι άλλο»! 

Αιωνία σου η μνήμη και αξιομακάριστος! 

ΦΡΗΣΟ Γ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ 

Εκ Μοναστηρακίου Πέλλης 

Υιλόλογος – Ιστορικός 
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ΑΝΑΣΟΡΩ 

Παναγία ουμελά 

15 Αυγούστου 1958 
 

 
τη φωτογραφία (αρχείο τάθη Σαξίδη) διακρίνονται μεταξύ άλλων ο τότε 

μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας Καλλίνικος, ο πρόεδρος του 

ωματείου Παναγία ουμελά Υίλων Κτενίδης, δίπλα του ο τότε ηγούμενος της 

μονής πατήρ Πέτρος, ενώ δεξιά του μητρολίτη διακρίνεται το μέλος του τότε 

Διοικητικού υμβουλίου Αθανάσιος Αθανασιάδης. 

 

 

 


