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Ο ρόλος των Ποντιακών Σωματείων 
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου 

Οι καταστατικοί στόχοι των πολιτιστικών και 
μορφωτικών συλλόγων, που ιδρύονται στις πόλεις και στα 
χωριά, αναφέρονται στην κοινωνική αλληλεγγύη, στην 
πνευματική, ηθική και καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών 
τους, στη διατήρηση της κατά τόπον παράδοσης, καθώς και 
στην κάλυψη συναισθηματικών και ψυχαγωγικών αναγκών 
της κοινωνίας στην ποία δρουν. Οι ποντιακοί σύλλογοι 
έχουν επιπρόσθετους λόγους ύπαρξης. Ανάμεσά τους και η 
διατήρηση της ελληνοποντιακής ταυτότητας των μελών τους 
-με την καλλιέργεια ιστορικής μνήμης στα μέλη τους και την αναβίωση των ηθών 
και εθίμων της αλησμόνητης πατρίδας -η μελέτη και η διάδοση της ιστορίας του 
Ποντιακού Ελληνισμού, η μελέτη και η διατήρηση της ποντιακής διαλέκτου. 

Επιδιώκουν όμως να ενημερώσουν την ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη για τις 
εγκληματικές πράξεις των Νεοτούρκων σε βάρος του Ελληνισμού της Μικράς 
Ασίας και του Πόντου κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1914 - 
1918) -που κορυφώθηκαν με τη Γενοκτονία και τον ξεριζωμό από τις προαιώνιες 
πατρογονικές του εστίες- και να διεκδικήσουν την αναγνώριση του ειδεχθούς 
αυτού εγκλήματος που διαπράχτηκε σε βάρος τους από αυτούς που το διέπραξαν 
αλλά και από τους διεθνείς οργανισμούς. 

Αναπόσπαστο τμήμα της κοινοτικής οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης, 
αποτέλεσαν, από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα όταν άρχισαν σταδιακά να 
ιδρύονται, οι φιλόπτωχοι, φιλεκπαιδευτικοί, φιλοπρόοδοι και συντεχνιακοί 
σύλλογοι στον Πόντο. Λόγοι εθνικής ανάγκης αλλά και κοινωνικοί και μορφωτικοί 
λόγοι επέβαλαν την ίδρυση σωματείων με κοινωφελείς εθνικούς σκοπούς με έντονη 
και πλατιά δραστηριότητα. Η αφετηρία της ίδρυσης ποντιακών συλλόγων στην 
Ελλάδα εντοπίζεται στην περίοδο αμέσως μετά την εγκατάσταση των ξεριζωμένων 
Ποντίων στον ελλαδικό χώρο. Οι πρόσφυγες τα πρώτα χρόνια δεν είχαν το 
κουράγιο για διαμαρτυρίες και για διεκδικήσεις. Το πένθος και η θλίψη ήταν ο 
μόνιμος σύντροφός τους. Ωστόσο δεν τους έλειπε το ιερό πείσμα και το κουράγιο. 
Άμεσος, λοιπόν, σκοπός τους ήταν η επιβίωση. Άλλωστε η πολιτική και 
πνευματική τους ηγεσία είχε εξοντωθεί στον Πόντο από τα διεφθαρμένα τουρκικά 
δικαστήρια της Αμάσειας που έστειλαν στην αγχόνη σχεδόν όλη την πολιτική και 
πνευματική τους ηγεσία. Τους ανθρώπους που κρατούσαν στα χέρια τους την 
οικονομική κατάσταση της περιοχής του Πόντου. Όσοι από αυτούς επέζησαν, 
μάζεψαν όση αξιοπρέπεια τους έμεινε και έφυγαν για να γλυτώσουν. Μετέφεραν 
μέσα τους το δράμα που έζησαν και έπνιξαν τη μεγάλη αδικία που ένιωθαν. Δεν 
έπαυσαν όμως να πιστεύουν και να προσεύχονται στο Θεό και στην Παναγία του 
Σουμελά ότι δεν θα αργήσει να έρθει και η στιγμή της δικαίωσης. 

Τα πρώτα χρόνια δυσκολεύτηκαν να συμφιλιωθούν με την ιδέα της οριστικής 
τους παραμονής στην Ελλάδα. Πίστευαν ότι η εγκατάστασή τους στην ιστορική 
τους πατρίδα ήταν προσωρινή. Για τον λόγο αυτό δεν έκαναν καμία συζήτηση για 
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διαμαρτυρίες και διεκδικήσεις. Άλλωστε και οι πολιτικές συγκυρίες, που 
επικρατούσαν την εποχή εκείνη μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή στην Ελλάδα, 
δεν άφηναν περιθώριο για συζήτηση τέτοιου είδους θεμάτων. 

Οι λίγοι σύλλογοι που ιδρύθηκαν αρχικά ήταν απασχολημένοι με τα ζητήματα 
της επιβίωσης. Γρήγορα, όμως, θα πολλαπλασιαστούν και μέσα από τις συλλογικές 
διαδικασίες θα αφυπνιστεί η δυναμική της διεκδίκησης και της δικαίωσης στη 
δεύτερη και τρίτη γενιά των προσφύγων. Δεν είναι διατεθειμένες οι νέες γενιές να 
δώσουν συγχωροχάρτι σε κανέναν για το έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος των 
προγόνων τους. Είναι αποφασισμένες να διεκδικήσουν και να πετύχουν τη διεθνή 
αναγνώριση του αποτρόπαιου εγκλήματος της γενοκτονίας το οποίο υπέστησαν οι 
προπάτορές τους στον Πόντο από το κεμαλικό καθεστώς. 

Σήμερα τέτοιοι σύλλογοι υπάρχουν παντού στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 
Τα διοικητικά τους συμβούλια προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
σημερινής κοινωνίας. Με τον χορό και το τραγούδι, με την ποντιακή λύρα 
επιδιώκουν να ψυχαγωγήσουν τα μέλη τους, αλλά και να κάνουν κοινωνούς τους 
νεολαίους στην ιστορία των προγόνων μας, στις ιδέες και τα οράματα του 
Ποντιακού Ελληνισμού. 

Πέραν, λοιπόν, των προαναφερθέντων καταστατικών στόχων η λειτουργία και η 
αποστολή των ποντιακών συλλόγων έχει έναν σημαντικότατο στόχο να επιδιώξει: 
την αναγνώριση της Γενοκτονίας που υπέστησαν οι Έλληνες του Πόντου. Είναι 
αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την αναγνώριση της Γενοκτονίας των προγόνων 
τους από τους διεθνείς οργανισμούς αλλά και από το τουρκικό κράτος. 
Αναγνώριση που θα επισημάνει τη δικαίωση για τους αδικοχαμένους νεκρούς μας, 
την απελευθέρωση, τη λύτρωση και τη συμφιλίωση με την ιστορία για αυτούς που 
την διέπραξαν, αλλά κυρίως, μεταμέλεια, συγγνώμη και αποφυγή παρόμοιων 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στο μέλλον. 

Τα τελευταία χρόνια σημαντικότατες και πολύτιμες υπηρεσίες στον κοινό 
αγώνα για τη διεθνοποίηση και αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού 
Ελληνισμού προσφέρουν και οι σύλλογοι του εξωτερικού με τις εκδηλώσεις 
μνήμης που πραγματοποιούν κάθε χρόνο. 

Να ευχηθούμε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια από όλα τα σωματεία με 
πνεύμα πάντα ενωτικό, ώστε όλα αυτά να λειτουργήσουν για την ευόδωση των 
καταστατικών στόχων τους και για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας που 
υπέστησαν οι πρόγονοί μας από το κεμαλικό καθεστώς, ώστε να δικαιωθούν οι 
προσφιλείς νεκροί μας και η ανθρωπότητα να μη γνωρίσει παρόμοια ειδεχθή 
εγκλήματα. 
 

 
 

 
Ξηρανθήτω ημίν ο λάρυγξ εάν επιλαθόμεθά σου 

ω πάτριος Ποντία Γη! 
Λεωνίδας Ιασονίδης 
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Καλαντόφωτα στην Τραπεζούντα1 
+ Του Μιχάλη Μεταλλείδη 

Σε όλες γενικά τις χριστιανικές γιορτές, μα ιδιαίτερα το Πάσχα και τα 
Καλαντόφωτα, η κίνηση, ο εορτασμός, η συγκίνηση και ο ενθουσιασμός του 
κόσμου έπαιρναν παλλαϊκό χαρακτήρα στην πνευματική κοιτίδα του υπόδουλου 
ελληνισμού του Πόντου, στην αξέχαστη Τραπεζούντα. Πάνδημη και πάγκοινη 
ήταν η συμμετοχή του κόσμου, ανεξάρτητα από φυλή, γλώσσα και θρήσκευμα. Το 
κλείσιμο των καταστημάτων, οι αργίες με άλλα λόγια, τηρούνταν αυθόρμητα και 
αβίαστα, τις σέβονταν και τις ευλαβούνταν και αυτοί ακόμα οι ετερόδοξοι, που 
άφηναν κλειστά τα καταστήματα και τα εργαστήριά τους. 

Μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα μπαίναμε στην περίοδο των Καλαντόφωτων. 
Η πρώτη γιορτή αυτής της περιόδου, τα Χριστούγεννα, εύρισκαν τον ελληνισμό 
παραληρούντα από θρησκευτικά και εθνικά συναισθήματα, γιατί εκεί στα βάθη της 
Ανατολής δεν έκανε εκείνη την εποχή ο υπόδουλος ελληνισμός διάκριση εθνισμού 
και θρησκείας. Τα θεωρούσε και τα δύο σαν ένα αδιάσπαστο και αδιαίρετο 
σύνολο, στις δε γιορτές τις θρησκευτικές, έδινε διέξοδο στα εθνικά και φυλετικά 
του αισθήματα. 

Τον οργασμό και τον πυρετό των προεορτίων της μεγάλης αυτής χριστιανικής 
γιορτής διαδέχονταν η ευλάβεια και η κατάνυξη την παραμονή των 
Χριστουγέννων. Τότε οι παρέες των παιδιών δεν έβγαιναν με το φως της μέρας για 
να ψάλλουν το χριστουγεννιάτικο τραγούδι τους, αλλά το βράδυ μετά το κλείσιμο 
των μαγαζιών ξεχύνονταν στις γειτονιές κρατώντας τα πολύχρωμα φαναράκια τους 
που συμβόλιζαν το φωτοβόλο αστέρι της Βηθλεέμ για να αναγγείλουν το 
χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου με τα παραδοσιακά ποντιακά 
κάλαντα: «Χριστός γεννέθεν χαράν ς σον κόσμον», ή με το «Καλήν εσπέραν 
άρχοντες, αν είναι ορισμός σας», που μάθαιναν στα σχολεία και το έψαλλαν στις 
πιο αριστοκρατικές γειτονιές. 

Αντιλαλούσε πέρα ως πέρα η «Θεοφύλακτος» πρωτεύουσα των 
Μεγαλοκομνηνών από τα χαρούμενα τιτιβίσματα των αγγελουδιών του Γένους που 
σαν τους αγγέλους «τους εξ ουρανών» και αυτά έψαλλαν με τον δικό τους τρόπο τη 
Γέννηση του Θεαθρώπου Ναζωραίου: «Χα, καλόν παιδίν οψέ γεννέθεν, οψέ 
γεννέθεν κι ουρανοστάθεν». 

Όσο περνούσε η ώρα, κι όσο η νύχτα η χειμωνιάτικη σκορπούσε ολόγυρα τα 
παγερά σκοτάδια της, αραίωναν και ξεμάκραιναν σιγά σιγά οι φωνούλες των 
παιδιών, ώσπου έσβηναν ολότελα… 

                                                           
1 Αναδημοσίευση από το 12ο τεύχος της «Ποντιακής Εστίας», Δεκέμβριος 1950. Επεξεργασία – προσθήκες: 
Στάθης Ταξίδης. 
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Δεν ξέρω αν ο τόπος ή ο χρόνος ήταν εκείνα που μας μεθούσαν και μας έκαναν 
να νιώσουμε την ψυχική εκείνη ανάταση, ώστε ξεχνώντας κάθε άλλη έγνοια μας να 
αφοσιωθούμε ολόψυχα στις θρησκευτικές παραδόσεις μας και στη λατρεία του 
Θείου. Ένα μονάχα είναι βέβαιο, ότι ενώ την εποχή εκείνη της φτωχής και 
περιορισμένης πνευματικότητας ζούσαμε στην πραγματικότητα κάτω από την 
απόλυτη κυριαρχία του πνεύματος, σήμερα, ύστερα από τις τόσες και τόσες 
κατακτήσεις και εξελίξεις ζούμε ένα παντοτινό και αδιάκοπο μαρτύριο, και οι 
γιορτές και τα σύμβολά μας, τα εθνικά και τα ιερά, έχουν χάσει την αίγλη, τη 
μεγαλοπρέπεια, τον ενθουσιασμό και τη γοητεία τους, κάτω από την απόλυτη 
κυριαρχία της ύλης. 

Την εποχή εκείνη, όχι μόνον εμείς, αλλά και αυτοί ακόμα οι κατακτητές 

σεβόντουσαν και ευλαβούνταν τα έθιμά μας, αφού χωρίς να δυσανασχετούν με τον 
θόρυβο αυτών των ραγιαδίστικων γιορτών, ιδίως δε από τις αδιάκοπες νυχτερινές 
μας καμπανοκρουσίες, έστελναν και κουστωδίες ολόκληρες αστυνομικών για να 
μας προστατέψουν και να μας διευκολύνουν στην εκτέλεση των θρησκευτικών μας 
καθηκόντων. 

Το ξημέρωμα της χριστουγεννιάτικης νύχτας μάς έβρισκε όλους 
συγκεντρωμένους κάτω από τους θόλους των ιερών κτισμάτων της θρησκείας μας. 
Ο Άγιος Γρηγόριος της μητροπόλεως, η Αγία Μαρίνα, ο Άγιος Βασίλειος, η 
μεγαλόπρεπη Θεοσκέπαστος, ο Χριστός, η Υπαπαντή, ο Άγιος Γεώργιος ο 
Τσαρτακλής, ο Άγιος Ιωάννης της Δαφνούντας και ο άγιος Ιωάννης ο Εξωτειχίτης 
δεν μπορούσαν να χωρέσουν τις χιλιάδες των πιστών που έτρεχαν τη νύχτα εκείνη 
«συν γυναιξί και τέκνοις» στις εκκλησίες. 

Ο Άγιος Γρηγόριος, ο μητροπολιτικός ναός της Τραπεζούντος 
(κατεδαφίστηκε το 1949 - αρχείο Στάθη Ταξίδη) 
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Με το ηλιοχάραμα ακριβώς γινόταν η απόλυση και ο κόσμος, που στο 
μεγαλύτερό του ποσοστό –για να μην πω πέρα για πέρα όλοι– κρατούσε με 
σχολαστική αυστηρότητα την σαραντάμερη νηστεία, τραβούσε κατά οικογένειες 
στα σπίτια του, όπου θα περίμενε μετά από λίγες ώρες τις επισκέψεις των 
στενότερων συγγενών, γιατί η ημέρα των Χριστουγέννων ήταν αφιερωμένη 
αποκλειστικά και μόνο στους ανθρώπους του σπιτιού και της οικογένειας. Και τα 
οικογενειακά γλέντια, κάτω από τους ήχους της αθάνατης λύρας, ή κάποιας 
ερασιτεχνικής μαντολινάτας, άναβαν και θέριευαν σε κάθε σημείο των ελληνικών 
ενοριών της αξέχαστης Τραπεζούντας. 

Την ιστορική πορεία του Ναζωραίου, από τη φάτνη της Βηθλεέμ, τον 
μαρτυρικό Γολγοθά, το σημείο της Αναστάσεώς και την Ανάληψή Του, δεν την 
πίστευε μονάχα συμβατικά και μοιρολατρικά ο Ελληνισμός του Πόντου. Την 
παρακολουθούσε νοερά και ολόψυχα, την ζούσε πραγματικά, σαν να βρισκόταν 
ανάμεσα στους «ποιμένας αγραυλούντας» κατά τη Γέννηση, στους πιστούς κατά τη 
διδασκαλία, στους Μαθητές και Αποστόλους κατά το μαρτύριο και τη Σταύρωση 
και οπαδούς και φίλους κατά τη Θεία Του Ανάσταση. Και με το πνεύμα αυτό της 
χριστιανικής ευλάβειας, που το ενίσχυαν και το ενδυνάμωναν ο μυστικισμός των 
θρύλων και των παραδόσεων, αλλά και η επίδραση των αναμνήσεών μας, φτάναμε 
ως την παραμονή του Νέου Έτους. 

Η γιορτή της Πρωτοχρονιάς στην Τραπεζούντα ξεπερνά κάθε προσπάθεια 
περιγραφής. Ξεχνούσαμε ολότελα πως ζούσαμε σε ξένο κράτος και υπόδουλοι. Ο 
λαϊκός εκείνος συναγερμός την παραμονή του Άη Βασίλη, ο θόρυβος, ο σάλος 
εκείνος ο εορταστικός σε συνέπαιρνε, σε μεταρσίωνε, σε μεθούσε. 

Το βράδυ, με το σούρουπο, άρχιζαν και πάλι οι παρέες των παιδιών με τα 
πολύχρωμα φαναράκια, τα συμβολικά χαρτοκάραβα και τα καλαντιάτικα τους 
τραγούδια: «Αρχή κάλαντα κι αρχή του χρόνου, πάντα κάλαντα πάντα του 
χρόνου», «Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι αρχή καλός μας χρόνος… Άγιος Βασίλης 
έρχεται από την Καισαρεία…» και ο από Καισαρείας και Καππαδοκίας Άγιος 
άκουγε «εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων» τα «ωσαννά» του ερχομού του. Λέω 
«εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων», γιατί στα μέρη μας τα χριστουγεννιάτικα 
και καλαντιάτικα τραγούδια δεν αποτελούσαν αντικείμενο κερδοσκοπικής 
εκμετάλλευσης από διάφορους υπερήλικους αεριτζήδες, αλλά ήταν αποκλειστικό 
προνόμιο των μικρών παιδιών, που διαιώνιζαν μια παράδοση και μια ιστορία, 
αρκούμενα σε ένα μικρό συμβολικό και προαιρετικό φιλοδώρημα, που καμιά 
φορά μεταφραζόταν και σε λίγα φουντούκια, καρύδια, κάστανα ή και άλλο φρούτο. 
Παρέλειψα να προσθέσω νωρίτερα, πως με το σουρούπωμα της παραμονής κάθε 
νοικοκυρά έπρεπε να στρώσει το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι με τα πολυποίκιλα 
φρούτα και τα ποικιλώνυμα ζυμαρικά, ανάμεσα στα οποία πρωτεύουσα θέση είχαν 
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τα τσουρέκια και η πίτα που έκρυβε το φλουρί του τυχερού. Ο πλούτος του 
τραπεζιού αυτού εξαρτιόταν βέβαια από την οικονομική κατάσταση του 
οικοδεσπότη, αλλά γενικά, ποιος λίγο, ποιος πολύ, δεν υστερούσαν στην 
πλουσιότερη διακόσμησή του.Κι εύρισκε κανείς στο τραπέζι αυτό, μήλα και 
απίδια Γέμουρας και Αργυρούπολης (Κιμισχανάς), πορτοκάλια Ριζαίου, 
μανταρίνια από το Βατούμ, φουντούκια και καρύδια από τη Σάντα, τη Σαμάρουξα 
και τη Χότς, τα τούτα, τα παστίλας, τα τσίρα , τα καΐσ α και τα γκιουμέδες από το 
Έρζιγκιάν και την Κιμισχανά, χουρμάδες από το Μισίρι (Αίγυπτο) και πολλά 
άλλα. 

Στο τραπέζι του δείπνου, που δεν είχε καμιά σχέση με το προηγούμενο, θα 
έπαιρνε ο αρχηγός του σπιτιού ένα ποτηράκι με ρακί, και χύνοντας λίγες στάλες σε 
σχήμα σταυρού στις τέσσαρες πλευρές του, με την ευχή «εις το όνομα του πατρός 
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», θα έπινε το υπόλοιπο στην υγεία και 
ευτυχία των σπιτικών, των παρόντων, και όλου του κόσμου γενικότερα: «Σ σην 
ύ’αν εμουν! Ο Θεόν να πολυχρονίζ’ και να κρατεί μας! Καν’νάν κακόν να μη 
ελέπομε! Ο Θεόν όλον τον κόσμον να έχ’ καλά, κι εμάς πα να μη ανασπάλ’». 

Μετά το δείπνο, έπαιρνε πάλι ο οικοδεσπότης λίγα φουντούκια στα χέρια του, 
και γυρίζοντας από δωμάτιο σε δωμάτιο, «εκαλαντίαζεν», δώριζε με άλλα λόγια, 
σκορπώντας από λίγα στα ντιβάνια, και επαναλαμβάνοντας σε κάθε ρίξιμο την 
ευχή: «Κάλαντα καλός καιρός, πάντα και του χρόνου». Μετά το δείπνο έπαιρνε 
θέση η οικογένεια γύρω από το καλαντιάτικο τραπέζι, όπου κατά τη διάρκεια της 
επιδορπιακής αυτής πανδαισίας, θα στολιζόταν και το «καλαντοκούρ’». Και ήταν 
τα καλαντοκούρα , μικρά συμμετρικά ελιόκλαδα, που τα στόλιζαν με φουντούκια, 
τα οποία, αφού ράγιζαν πρωτύτερα, τα κολλούσαν στα φύλλα της ελιάς, χώνοντας 
τις μύτες των φύλλων στη σχισμή που δημιουργούταν με το ράγισμα των 
φουντουκιών. Το «καλαντοκούρ’», σύμβολο κι αυτό ευτυχίας και πλούτου, 
δωριζόταν απ’ τον οικοδεσπότη στην «εικόνα» του σπιτιού και στο κατάστημά του. 
Κι έβλεπε κανείς τα ταβάνια των ελληνικών μαγαζιών, και τα «ταρέζα » (ράφια) των 
εικονοστασίων στολισμένα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τα «καλαντοκούρα», 
συμβολική δωρεά των ανθρώπων στην τροφοδότρα θεότητα, αλλά και στην εστία, 
στο μαγαζί, που έδινε τα μέσα ζωής στην οικογένεια. Το φαγοπότι αυτό κρατούσε 
ώρες πολλές, κάποτε δε και ως τα χαράματα σε πολλά σπίτια. Την βραδιά αυτή, 
έκαναν δειλά δειλά την εμφάνισή τους και τα καρναβάλια, τα «Μωμοέρα » όπως τα 
λέγαμε, γιατί στα μέρη μας, όπως και σε πολλά σημεία της Δυτικής Μακεδονίας, 
άρχιζε από την Πρωτοχρονιά ο Καρνάβαλος, με την διαφορά όμως ότι, ενώ στη 
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Δυτική Μακεδονία αρχίζουν και τελειώνουν τις πρώτες μέρες του Γενάρη, σε μας, 
άρχιζαν την Πρωτοχρονιά, και διαρκούσαν ως την Καθαρά Δευτέρα. 

Την αυγή της Πρωτοχρονιάς με το σύθαμπο, μαζεύονταν η οικογένεια στο 
παράθυρο του σπιτιού που έβλεπε προς την θάλασσα, και κάνοντας το σημείο του 
σταυρού, την μετάνοιά της, ζητούσε απ’ την θεία Πρόνοια να της χαρίσει τύχη, 
«τύχην φαρδύν άμον το πλάτος ατ’ς» και υγεία, «ύ’αν καθαρόν άμον το νερόν 
ατ’ς...». Έπαιρνε κατόπι η νοικοκυρά μια βιτσούλα και χτυπώντας χαϊδευτικά τις 
πλάτες των παιδιών της, ξεφώνιζε: «Άλλαξον το χούι σ’». Μ’ άλλα λόγια .. 
στρώσου, φρονίμεψε, νοικοκυρέψου, παράτα τις τρέλες. 

Το πρωινό νίψιμο της Πρωτοχρονιάς έπρεπε κατά κανόνα να γίνει με το 
«Καλαντόνερο», με το νερό δηλαδή που θα παιρνόταν σύναυγα απ’ τη βρύση. Μα 
και η βρύση ακόμα τη μέρα αυτή έπρεπε να χει το δώρο της. Γι αυτό, εκείνος 
που θα πήγαινε (και πήγαιναν πολλοί μαζί συνήθως για την βρύση) έπρεπε να χει 
μαζί του και λίγα φουντούκια, για κάστανα, για καρύδια, σύκα, σταφίδες κλπ. που 
τα τοποθετούσε στο κεφαλάρι της. 

Η ημέρα της Πρωτοχρονιάς αποτελούσε ημέρα επισκέψεων για όλους τους 
φίλους και γνωστούς, που ήσαν υποχρεωμένοι να κυκλοφορούν με φουσκωμένες 
τις τσέπες από δώρα πού κουβαλούσαν στους δικούς των και ιδίως στα μικρά. 
Χαρακτηριστικό, προχειρότερο, αλλά και φθηνότερο δώρο για τα παιδιά, 
αποτελούσε «Ο πϊάγκον», πολύχρωμα δηλαδή και γυαλιστερά χαρτάκια, 
στριμμένα σε σχήμα κωνικό, που είχαν για περιεχόμενο λίγες καραμελλίτσες μ’ 
ένα μικρό δωράκι από σφυρίχτρα, δαχτυλίδι, βραχιολάκι, σκουλαρίκια κλπ. ως το 
πιο απίθανο αντικείμενο τού παιδικού ενδιαφέροντος. 

Στις εκκλησίες μας τη μέρα αυτή, μοιράζονταν απ’ τους παππάδες πορτοκάλια, 
καθ’ ον τρόπον γίνεται μέχρι σήμερα η διανομή του λουλουδιού σε ορισμένες 
γιορτές μας... 

Μα ο αλλεπάλληλος αυτός εορτασμός δεν απορροφούσε τον Ελληνισμό 
ολότελα, ώστε να ξεχάσει και ορισμένες άλλες υποχρεώσεις του. Και πρώτα απ’ 
όλα, τις υποχρεώσεις που είχε απέναντι στους φτωχούς και άπορους συνανθρώπους 
του, για τους οποίους εκδηλωνόταν αμέριστο το ενδιαφέρον όλων. 

Στον κύκλο του ενδιαφέροντος αυτού συμπεριλαμβάνονταν και «οι γενεές που 
πέρασαν», οι νεκροί μας με άλλα λόγια, η ανάμνηση και ο σεβασμός των οποίων 
αποτελούσε παράδοση και καθήκον για κάθε Πόντιο. Και το καθήκον αυτό 
εκδηλωνόταν με ξεχωριστή ευλάβεια σε όλα τα σπίτια τα τραπεζουντιακά τη νύχτα 
της παραμονής των Φώτων. 

Το βράδυ εκείνο, μετά το δείπνο, συγκεντρώνονταν όλη η οικογένεια γύρω στο 
τζάκι του σπιτιού, ή γύρω από κάποιο ταψί με άμμο, ή κοντά σε κάποιο κατώφλι, 
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για παράθυρο, όπου ο αρχηγός του σπιτιού θα άναβε τα καθιερωμένα απ’ την 
παράδοση κεριά, στη μνήμη των πεθαμένων συγγενών του. 

Και σε κάθε άναμμα κεριού, μετά την ονομασία του μνημονευομένου νεκρού, 
λέγονταν απ’ τον ίδιο, και αναλαμβάνονταν απ’ τους παρισταμένους η γνωστή και 
στερεότυπη ευχή : «Ο Θεός να σχωρά τον...»1. 

Μετά την ονομασία όλων, ανάβονταν κι ένα κερί για κείνους που πιθανόν να 
ξεχάσθηκαν, «Πάππων προς πάππον, και γονέων προς γονέον», καθώς επίσης κι 
άλλο ένα γι’ αυτούς που δεν είχαν κανένα να τους θυμηθεί, «για τη καρίπ’ς και τ’ 
έρημους», για τους άγνωστους με άλλα λόγια νεκρούς. 

Οι αρχαίοι πρόγονοί μας, παρά την Ολυμπιακή πολυθεΐα τους, εστίασαν κι 
άλλον ένα βωμό στον τόπο τους, αφιερωμένο «στον άγνωστο θεό». Οι λαοί του 
κόσμου όλου έστησαν μνημεία περίλαμπρα και επιβλητικά για τους ξεχασμένους 
ήρωες, γι’ αυτούς που θυσίασαν το αίμα και τη ζωή τους για το σύνολο, και τα 
αφιέρωσαν «στον Άγνωστο στρατιώτη». Και οι Έλληνες του Πόντου, αντί 
μνημείων και βωμών, έστηναν, το βράδυ της παραμονής των Φώτων, το φτωχικό 
μα τόσο συμβολικό κεράκι τους, και το άναβαν στη μνήμη «του άγνωστου 
πεθαμένου»... 

Το τόσο συγκινητικό αυτό έθιμο διατηρείται μέχρι σήμερα όπου υπάρχει 
τραπεζουντιακή γενιά, ιδιαίτερα δε στην Ποντιακή Μητρόπολη της Μακεδονίας, 
στον συνοικισμό Καλαμαριάς της πόλης μας. 

Ο Μεγάλος Αγιασμός της Παραμονής των Φώτων διατηρούταν εμφιαλωμένος 
καθ’ όλον το έτος, εχρησιμοποιείτο πολλές φορές αντί τη Θεία Μετάληψη, σε 
άρρωστους, επιτόκους και ετοιμοθανάτους. 

Η λειτουργία των Φώτων στην Τραπεζούντα, και σε όλες γενικά τις εκκλησίες 
της, άρχιζε τις πρώτες πρωινές ώρες, ούτως ώστε, με τα χαράματα να έχει γίνει η 
απόλυση. 

Μετά την απόλυση όλων των ενοριακών εκκλησιών, συγκεντρώνονταν ο 
κόσμος στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Γρηγορίου, κι από εκεί με τον 
Μητροπολίτη επί κεφαλής του κλήρου τραβούσε «εν πομπή και παρατάξει» στην 
παραλία, εκεί κοντά στους γνωστούς βράχους «τ’ Άε - Γοργορή», όπου και γινόταν 
η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη μανιασμένη πολλές φορές Μαύρη Θάλασσα. 
Η τελετή αυτή, που γινόταν με πατριαρχική πραγματικά μεγαλοπρέπεια, 
συγκέντρωνε πάντα χιλιάδες κόσμου στην παραλία, ανεξαρτήτως τάξεως, 
εθνότητας και θρησκείας. Έπαιρναν μέρος κι’ αυτοί ακόμα οι Τούρκοι, δεν ήσαν 
δε σπάνιες κι οι περιπτώσεις, που, ανάμεσα στις χιλιάδες των φεσιών και των 

                                                           
1 Από το πατροπαράδοτο αυτό έθιμο εμπνεύστηκε και ο λαϊκός στιχοπλόκος, παραδίδοντας μας το δίστιχο: 
Τα Φώτα θέλω το κερί μ’ και τη Ψυχού κοκκία  
και τη Μεγάλ’ Παρασκευήν έναν μαντήλιν δάκρα 
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καπέλων, να ασπρίζουν και ορισμένα σαρίκια χοτζάδων και ουλεμάδων της 
Οθωμανικής Ιεραρχίας... 

Μεγάλοι και αιματηροί πολλές φορές αγώνες γίνονταν μεταξύ των κολυμβητών 
κατά την κατάδυση. Κι έτσι, κοντά στο μεγαλόπρεπο της τελετής αυτής θέαμα, 
βλέπαμε κάποτε και το κωμικοτραγικό βάφτισμα των δύστυχων πολιτσιάνων, των 

τούρκων δηλαδή αστυνομικών, που προσπαθώντας να διαχωρίσουν τους 
συμπλεκομένους, πέφτανε με τα ρούχα τους στη θάλασσα. 

Την ημέρα των Φώτων, κατά το παλαιόν έθιμον, θα γυρνούσε σε όλα τα 
ελληνικά σπίτια ο Σταυρός. Τον περιέφεραν προνομιακά οι εκάστοτε τελειόφοιτοι 
του Φροντιστηρίου (Γυμνασίου) Τραπεζούντος, χωρισμένοι σε εννέα ομάδες, όσες 
και οι εκκλησιαστικές ενορίες της πόλεως. Και επειδή, όπως ήταν φυσικό η 
πολύωρη αυτή περιφορά δεν ήταν δυνατό να γίνει σε μια μέρα με τον ένα μονάχα 
Σταυρό που είχε ριχτεί στη θάλασσα, παραδίδονταν στις ομάδες αυτές των 
φοιτητών εννέα πανομοιότυποι του καταδυθέντος Σταυροί. Σε κάθε μια από αυτές 
τις τρεις ομάδες ξεχώριζαν τιμητικά τρεις νέοι. Ο ένας από αυτούς κρατούσε τον 
Σταυρό, ο άλλος το κλασσικό ασημένιο ραντιστήρι και ο τελευταίος τον δίσκο, το 
περιεχόμενο του οποίου διετίθετο για τα ευαγή της Τραπεζούντος Ιδρύματα. 
Θεωρούνταν δε τόσον τιμητική και περίβλεπτη η ιερή αυτή διακονία των νεαρών 
τελειόφοιτων, ώστε δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί, πως όλοι γενικώς οι μαθητές 
του Φροντιστηρίου λαχταρούσαν την ημέρα εκείνη, που τελειόφοιτοι κι αυτοί, θα 
αξιώνονταν να γυρίσουν τον Σταυρό των Φώτων... 

Με αυτόν τον τρόπο εορτάζονταν στην Τραπεζούντα τα Καλαντόφωτα... 

Θεοφάνεια του 1904 στην Τραπεζούντα (αρχείο Στάθη Ταξίδη) 
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Κύριε, επισκέψου και πάλι την πατρίδα μας! 
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου 

 
Χριστούγεννα «Μητρόπολη πασών των εορτών» θεωρεί τη γιορτή των 

Χριστουγέννων ο Ιωάννης Χρυσόστομος, ενώ ο Άγιος Γρηγόριος, ο ποιητής της 
δογματικής Θεολογίας, πιστεύει ότι η γιορτή των Χριστουγέννων είναι «πηγή 
έμπνευσης» για όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα για εκείνους που αποδίδουν κάθε 
φορά την εικόνα των γεγονότων της ζωής του Χριστού μέσα από την ποίηση και 
τη ζωγραφική. Η 
σπουδαιότητα της 
γιορτής αυτής είναι 
παγκόσμια. Φαίνεται και 
από το γεγονός ότι οι 
Πατέρες της Εκκλησίας 
με τη θεοπτική τους 
διορατικότητα όρισαν ότι 
με την προσευχή και τη 
νηστεία 40 ημερών οι 
χριστιανοί θα υποδεχθούν 
την παρουσία του 
Χριστού στον κόσμο. 
Τότε μπορεί ο κάθε 
χριστιανός να ζήσει τη 
γέννηση του Χριστού, 
όπως την έζησαν η 
Μαρία, η Μητέρα του, ο 
Ιωσήφ και οι 
«αγραυλούντες» ποιμένες. 

Την ημέρα των 
Χριστουγέννων οι 
καμπάνες των εκκλησιών 
θα σημάνουν, όπως κάθε 
χρόνο, χαρμόσυνα νωρίς 
το πρωί την ημέρα εκείνη. 
Θα υπενθυμίσουν στους 
χριστιανούς ότι η στιγμή 
για το μεγάλο γεγονός 
έφτασε να σπεύσουν στους 
ναούς και να υποδεχτούν 
το θείο βρέφος. Να τους θυμίσουν ότι και φέτος ο Χριστός θα γεννηθεί στην 
μικρή πόλη της Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Με τη γέννηση του Χριστού αρχίζει το 
σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου που θα ολοκληρωθεί με τη Σταύρωση και την 
Ανάστασή του. 

Ο ορθόδοξος αγιογράφος της εικόνας της Γεννήσεως 
πιστός στα δόγματα της εκκλησίας έχει δύο σκοπούς: 
να δείξει την θεανθρώπινη φύση του Κυρίου μας που 
αληθινά σαρκώθηκε από την Παρθένο Μαρία και να 
υποδηλωθεί ο πανηγυρισμός του ουρανού και της γης 
και γενικότερα όλης της κτίσης προς τον Δημιουργό 

της. 
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Την ημέρα εκείνη τα βλέμματα των πιστών χριστιανών όλου του κόσμου θα 
είναι στραμμένα στη μικρή φάτνη της Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Το λίκνο της 
λύτρωσης του ανθρωπίνου γένους από το προπατορικό αμάρτημα και τα δεσμά 
της αμαρτίας. Το δρόμο θα τον δείχνει το φως του Αστέρα και οι τρεις Μάγοι της 
Ανατολής οι οποίοι κατάκοποι θα φτάσουν στη μικρή και άσημη μέχρι τότε πόλη 
της Βηθλεέμ και θα επισκεφτούν το νεογέννητο βρέφος. Μπροστά στη φάτνη θα 
προσφέρουν τα πολύτιμα δώρα τους και θα αποχωρήσουν για την πατρίδα τους. 

Θα περιμένουν το νεογέννητο Χριστό, όμως, όλοι οι άνθρωποι της γης να 
γεννηθεί και στις καρδιές τους για να φωτίσει με το άστρο της ανατολής και τη 
δική τους φάτνη. Να τον παρακαλέσουν να ακουστεί και πάλι το αγγελικό μήνυμα 
της παράξενης εκείνης νύχτας «Δόξα εν Υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν 
ανθρώποις ευδοκία». 

Δυστυχώς, το μήνυμα του αγγέλου δεν έγινε κατανοητό από όλους τους λαούς 
της γης. Πολλές είναι οι χώρες εκείνες στις οποίες ο πόλεμος συνεχίζεται με 
αμείωτη αγριότητα και μίσος και παρασύρει στο θάνατο χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, 
μεταξύ των οποίων πολλές φορές, παιδιών. 

Χριστούγεννα. Η μεγάλη γιορτή της πανανθρώπινης προσδοκίας και της 
λύτρωσης των ανθρώπων. Σήμερα που τα προβλήματα της ζωής είναι πολλά και 
πολύπλοκα, κάνουν πιο επιτακτική την ανάγκη της προσέλευσης του Χριστού στη 
γη. 

Όταν ο Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλεέμ πριν από 2000 χρόνια, περίπου, από 
ολόκληρη τη γη μόνο οι ληστές έσπευσαν να τον υποδεχτούν και να του 
παραχωρήσουν τη δική τους κατοικία, το σπήλαιο. Μήπως γι αυτό και τους έκανε 
τη μεγάλη τιμή να τον συνοδεύσουν τις τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής του 
επάνω στον Σταυρό λίγο πριν από το θάνατό του; 

Εφέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά όλοι οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι 
Έλληνες, έχουμε την ανάγκη να γεννηθεί ο Χριστός στη Βηθλεέμ της πατρίδας 
μας που κλονίζεται από την κρίση αξιών και συνειδήσεων. «Να τον 
προϋπαντήσουμε στις καρδιές μας, στη ζωή μας και στα μονοπάτια της ιστορίας» 
και να τον παρακαλέσουμε να φέρει μαζί με την ειρήνη, την ελπίδα και την 
αισιοδοξία. Το άστρο της Βηθλεέμ να φωτίσει όλους, περισσότερο τους άρχοντες 
της πατρίδας μας. Να βρουν τους κανόνες και τους νόμους εκείνους που θα 
βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής, ώστε την ημέρα εκείνη αλλά και ολόκληρο το 
χρόνο να μη υπάρχουν παιδιά να γυρίζουν στους δρόμους και να πεινάνε. Να μην 
υπάρχουν άνεργοι γονείς. Να σταματήσουν οι δυστυχείς μετανάστες να 
εγκαταλείπουν την πατρίδα τους. Στα νοσοκομεία να υπάρχει φροντίδα για τους 
ασθενείς που θα τους ανακουφίσουν από τους πόνους. Κανείς δεν πρέπει να 
λησμονήσει και όλους εκείνους που κουρασμένοι από τη ζωή μεταφέρουν μαζί με 
τα γέρικα κορμιά τους και όλες τις αναμνήσεις της ζωής, ξεχασμένοι πολλές φορές 
ακόμη και από τους δικούς τους, μέσα στα γηροκομεία. Ο νεογέννητος Χριστός 
έρχεται για όλους τους ανθρώπους και για τον καθένα χωριστά. Ας σπεύσουμε να 
τον υποδεχτούμε στις καρδιές μας. 
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Πατριαρχικό κερί μνήμης στη γη του Πόντου1 
Του Στάθη Ταξίδη 

 
Τις παλαίφατες μητροπόλεις του Πόντου -Τραπεζούντος, 

Χαλδίας, Κολωνίας- και τα ιερά τους σεβάσματα, που 
αντιστέκονται στον χρόνο κάτω από αντίξοες συνθήκες, 
αλειτούργητα και αδιακόνευτα, επισκέφτηκε και προσκύνησε ο 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος και οι συνοδοί του μητροπολίτες 
Νεαπολέως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας και Δράμας  
Παύλος, ο Μ. Σύγκελλος Αμβρόσιος, ο ηγούμενος της μονής 
Διονυσίου του Αγίου Όρους αρχιμανδρίτης Πέτρος, ο διαπρεπής δικηγόρος και 
εξαίρετος λυράρης Θανάσης Στυλίδης και ο Δημήτρης Κεχαγιάς ερμηνευτής 
παραδοσιακών ποντιακών τραγουδιών.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η συνοδεία του επισκέφτηκαν κατά την 
εξαήμερη παραμονή τους στον Πόντο (27 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου) 
εκκλησιές, μοναστήρια, σχολεία και μνημεία της ποντιακής γης, αψευδείς 

                                                           
1 Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον εκλεκτό φίλο, δικηγόρο και λυράρη, Θανάση Στυλίδη, ο οποίος συνόδεψε 
την αποστολή του Πατριάρχη στον Πόντο. Χωρίς τις δικές του πληροφορίες θα ήταν αδύνατη η συγγραφή του 
παρόντος ρεπορτάζ. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και οι συνοδοί του μητροπολίτες 
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας και Δράμας κ. Παύλος από τη μονή 

της Θεοσκεπάστου ατενίζουν την Τραπεζούντα 
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μάρτυρες της παρουσίας και της πολιτισμικής δραστηριότητας των προγόνων μας 
επί αιώνες. 

Στην άλλοτε πρωτεύουσα των Μεγαλοκομνηνών, την Τραπεζούντα, η 
πατριαρχική αποστολή επισκέφτηκε εκκλησίες, πολλές από τις οποίες σήμερα 
είναι τζαμιά, όπως τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Μετόχι της Μονής 
Παναγίας Σουμελά, (σήμερα Yeni Kemerkaya Camii), την Αγία Άννα (σήμερα 
Küçük Ayvasil Kilisesi) η οποία κτίστηκε τον 9ο αιώνα και λειτουργούσε μέχρι το 
1923. Σήμερα ο ναός είναι κενός και επισκέψιμος. Οι Τούρκοι από παραδρομή 
τον ονομάζουν «Μικρό Άγιο Βασίλειο» λόγω του ότι ανήκε στην ενορία του Αγίου 
Βασιλείου. Τον ναό του Αγίου Ανδρέα (Molla Siyah Camii), τον Άγιο Ιωάννη τον 
Πρόδρομο Δαφνούντος (Hüsnü Göktüğ Paşa Camii), τον Άγιο Φίλιππο 
(Kudrettin Camii), ο οποίος χτίστηκε τον 11ο αιώνα και μετά την άλωση της 
Τραπεζούντος (1461) ήταν ο μοναδικός ναός στον οποίο τελούσαν τα λατρευτικά 
τους καθήκοντα οι χριστιανοί, αλλά ωστόσο και αυτός τον 17ο αιώνα μετατράπηκε 
σε τζαμί. 

Στις δυτικές πλαγιές του Μιθρίου όρους ο Πατριάρχης επισκέφτηκε τη 
γυναικεία μονή της Θεοτόκου Θεοσκεπάστου η οποία ιδρύθηκε το 1340 από την 
Ειρήνη, μητέρα του Αλεξίου Γ΄ του Κομνηνού. Η μονή λειτουργούσε 
αδιαλλείπτως μέχρι το 1922, όταν οι τελευταίες μοναχές αναγκάστηκαν να την 
εγκαταλείψουν και να μετοικήσουν στην Ελλάδα. Στη μονή σήμερα εργάζονται 
εντατικά αρχαιολόγοι και συντηρητές με σκοπό την ανάδειξη του μνημείου. 

Στην πόλη υπήρχαν και ναοί έξω από το περιτείχισμά της. Έτσι η αποστολή 
επισκέφθηκε τον Άγιο Ιωάννη Εξωτείχων του 13ο αιώνα. Έναν καλοδιατηρημένο 
ναό που σήμερα λειτουργεί ως χώρος μάθησης και εκδηλώσεων, ενώ δίπλα του 
σώζεται ένα καλαίσθητο νεοκλασικό οικοδόμημα, άλλοτε ενοριακό ελληνικό 
σχολείο. Ακόμη επισκέφθηκε την περίφημη έπαυλη του τραπεζίτη Κωνσταντίνου 
Καπαγιαννίδη, σήμερα «Περίπτερο του Ατατούρκ» (Atatürk Köşkü). 

Η πατριαρχική αποστολή, στο πλαίσιο της προσκυνηματικής περιοδείας της, 
επισκέφτηκε την Νικόπολη (Şebin karahisar) και το μοναστήρι της Παναγίας της 
Γαράσαρης στο Καγιά – τιπι, το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μοναστήρι 
στο Πόντο και βρίσκεται στην περιοχής της αρχαίας Κολωνείας, σκαλισμένο σε 
έναν τεράστιο βράχο. Στη μονή μπορεί να φτάσει κανείς μετά από κοπιαστική 
ανάβαση τριακοσίων εξήντα έξι σκαλοπατιών, πολλά εκ των οποίων είναι 
σκαλισμένα στον βράχο. Το μοναστήρι ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα από τον Ιωάννη τον 
Ησυχαστή και στο καθολικό του, χτισμένο μέσα στο βράχο, ο Πατριάρχης και η 
συνοδεία του άναψαν κεριά και έψαλαν τροπάρια, ευχόμενοι για την ανάπαυση των 
αειμνήστων κτιτόρων και μοναχών της. Σημειωτέον πως το μοναστήρι 
λειτουργούσε αδιαλείπτως από την ίδρυσή του μέχρι πριν από δύο αιώνες, όταν 
απαγορεύθηκε η λειτουργία του από τους Οθωμανούς. Οι εργασίες 
αποκατάστασης του μοναστηριού - βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και 
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σύντομα θα μπορεί κανείς να το επισκεφτεί - γίνεται σε συνεννόηση με το Φανάρι, 

αφού ειδικοί των βυζαντινών μνημείων, επισκέφθηκαν τον Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο, προκειμένου να καθοδηγηθούν για την διαδικασία της 
αποκατάστασης. 

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης και η ακολουθία του επισκέφτηκαν την 
Αργυρούπολη (Gumishane) και είδαν από κοντά ό,τι απόμεινε από τον 
μητροπολιτικό ναό του Αγίου Γεωργίου Αργυρουπόλεως, το μητροπολιτικό 
οίκημα της Μητροπόλεως Χαλδίας, Χεροιάνων και Κερασούντος και από το 
διδακτίριο του περίφημου Φροντιστηρίου Αργυρουπόλεως. 

Ο Πατριάρχης πραγματοποίησε, με βάση πάντοτε την πόλη της 
Τραπεζούντας, προσκυνηματικές επισκέψεις και σε περιοχές του παραλιακού 
Πόντου. Στα ανατολικά η αποστολή βρέθηκε στα Σούρμενα, όπου επισκέφτηκε 
στο κεφαλοχώρι Τσίτα (Dirlik) τον καταπληκτικό ναό της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος του 1886, που σήμερα λειτουργεί ως τζαμί και σχολείο, ενώ τμήμα του 
γυναικωνίτη του έχει μετατραπεί σε κατοικία του χότζα. Σε αυτό το χωριό, όπου 
άλλοτε ζούσαν 2.000 Πόντιοι, εκτός του ναού της Μεταμορφώσεως, λειτουργούσε 
και ο ναός του Τιμίου Σταυρού του οποίου δυστυχώς η οροφή έχει καταρεύσει. 
Την αποστολή υποδέχθηκαν ο ιμάμης του τεμένους, ο δήμαρχος Σουρμένων, ο 
κοινοτάρχης της περιοχής και κάτοικοι. 

Ακολουθώντας τον παραλιακό δρόμο με κατεύθυνση δυτικά ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος με την συνοδεία του έφτασε στην Τρίπολη, όπου τον 

Το μοναστήρι της Παναγίας της Γαράσαρης στο Καγιά – τιπι, το οποίο είναι το 
δεύτερο μεγαλύτερο μοναστήρι στο Πόντο, βρίσκεται στην περιοχής της αρχαίας 

Κολωνείας, σκαλισμένο σε ένα τεράστιο βράχο 
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υποδέχθηκε ο αντιδήμαρχος και τον συνόδευσε στο φημισμένο κάστρο της πόλης 
που σύμφωνα με τους ιστορικούς οικοδομήθηκε κατά την κλασική εποχή. Μέσα 
στο κάστρο σώζονται ερείπια του βυζαντινού ναού της Ζωοδόχου Πηγής. 

Συνεχίζοντας προς την ίδια κατεύθυνση η πατριαρχική αποστολή βρέθηκε 
στην Κερασούντα, όπου επισκέφτηκε αρχικά τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, 
κτίσμα του 18ου αιώνος σε πολύ καλή κατάσταση. Ο ναός λειτούργησε ως 
εκκλησία μέχρι το 1924, ενώ μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών και μέχρι το 
1948 παρέμεινε αχρησιμοποίητος. Από το 1948 μέχρι το 1967 χρησιμοποιήθηκε 
ως φυλακή. Το 1982 ανακαινίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας 

και από το 1988 λειτουργεί ως Μουσείο. Επόμενος σταθμός ήταν το πανέμορφο 
νεοκλασικό κτίριο του ελληνικού ημιγυμνασίου της πόλης, το οποίο σήμερα 
λειτουργεί ως τεχνικό και επαγγελματικό λύκειο με 700 μαθητές. Εδώ τον 
Πατριάρχη και τη συνοδεία του υποδέχθηκε θερμά και ξενάγησε πρόθυμα ο 
διευθυντής του σχολείου. 

Η αποστολή στη συνέχεια ανέβηκε στο ύψωμα της Κερασούντας, όπου και το 
Διοικητήριο της πόλης - το οποίο στεγάζεται στο επιβλητικό αρχοντικό του 
γνωστού καπετάν Γιώργη Κωνσταντινίδη πασά ισόβιου δήμαρχου της 
Κερασούντος και πατέρα του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη πρωτρεργάτη της 
υπόθεσης για την ανεξαρτησία του Πόντου – και ακολούθως περιηγήθηκε τον 

Η πατριαρχική αποστολή στα σκαλοπάτια του περίφημου ελληνικού ημιγυμνασίου 
Κερασούντος 
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χώρο της αρχαίας ελληνικής ακρόπολης, που είναι περιτριγυρισμένη από 
κατάλοιπα βυζαντινού φρουρίου. 

Τα Κοτύωρα (Ordu) αποτέλεσαν τον επόμενο σταθμό του επικεφαλής της 
Ορθοδοξίας. Και στον τόπο αυτό πλούσια είναι η ιστορία της Ορθόδοξης 
Ρωμιοσύνης με χαρακτηριστικό δείγμα τον άλλοτε μητροπολιτικό ναό της 
Υπαπαντής που δεσπόζει στην παραλία. Ο ναός αυτός για αρκετά χρόνια 
χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή, ενώ ανακαινισμένος σήμερα σε άριστη κτιριακή 
κατάσταση λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο. Δίπλα στον ναό υπήρχε η ξακουστή 
Ψωμιάδειος Σχολή Κοτυώρων, το Παρθεναγωγείο, της οποίας σήμερα σώζεται 
μόνον η επιβλητική νεοκλασική είσοδός της. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος επισκέφθηκε ακόμη τον ναό του Αγίου Γεωργίου Κοτυώρων, που 
σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, φέροντας την ονομασία «Κρατική Θεατρική 

Σκηνή» ενώ μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν σαν αποθήκη.  
Στη συνέχεια περιηγήθηκε στην Πουλαντζάκη, γενέτειρα του αείμνηστου 

τέκνου του Πόντου Λεωνίδα Ιασονίδη, και στην Έσπιε. Από εδώ η πατριαρχική 
αποστολή μετέβη στο απόμακρο χωριό Λαχανά - Μαντέν, παλιό ελληνικό 
κεφαλοχώρι με πληθυσμό που έφτανε τις 2.000 κατοίκους. Στις δύο ενορίες του, 
του Αγίου Γεωργίου και της Υπαπαντής, λειτουργούσαν και τα αντίστοιχα σχολεία. 

Σιγούν τα σήμαντρα και οι καμπάνες αποτελούν μουσειακό είδος. Ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στον ναό του Αγίου Γεωργίου 

Κοτυώρων, σήμερα Μουσείο 
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Σήμερα σώζεται σε ερειπιώδη κατάσταση η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στον 
χώρο της ευχήθηκε «Αιωνία η μνήμη» για τους κατοίκους που έζησαν εκεί. 

Το προσκύνημα στην αλησμόνητη Γη του Πόντου ολοκληρώθηκε με την 
επίσκεψη στο μετόχι της μονής του Αγίου Ιωάννου Βαζελώνος στη Θέρσα της 
Ματσούκας, όπου και το περίφημο γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας 
Κρεμαστής. Στις ερειπωμένες σήμερα εγκαταστάσεις του μοναστηριού, που 
βρίσκονται πάνω σε ύψωμα, ο Πατριάρχης και οι Ιεράρχες άναψαν κεριά και 
έψαλαν με συγκίνηση τα Απολυτίκια της Μονής. 

Σύμφωνα με τον Βασίλη Μαγγίνα, φωτογράφο του Πατριαρχείου – 
φωτογραφίες του οποίου και χρησιμοποιούμε – «Εμπειρίες ξεχωριστές και 
συγκινητικές έζησε ο Πατριάρχης και οι σύνοδοί του επισκεπτόμενοι 
προσκυνηματικώς τις αείποτε ζωηρές εστίες της Ορθόδοξης Ρωμηοσύνης. Η 
νοσταλγία έγκειται στη σιωπηλή κραυγή των εκκλησιών και των Μονών στις οποίες 
και τα ερείπια ακόμη γίνονται οι αδιάψευστοι μάρτυρες, κατά το «και οι λίθοι 
κεκράζονται», του υψηλού πολιτισμού και της απαράμιλλης τέχνης των 
δημιουργημάτων της Ρωμαίικης πίστης. Η βουβή παρουσία των πάσης φύσεως 
μνημείων, που σώθηκαν μέχρι σήμερα, είναι αποτέλεσμα που προέκυψε από τις 
σκοπιμότητες και τον παραλογισμό της ανταλλαγής των πληθυσμών του 
Μικρασιατικού Πόντου. 
»Μ’ ένα κερί στο χέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι συνέκδημοί του 
βρέθηκαν αναζητητές “των κεκρυμμένων μυστηρίων” της Ορθόδοξης Ανατολής 
παραμερίζοντας το σκοτάδι της λήθης και του χρόνου και φωτίζοντας εκεί στα 
προγονικά απομεινάρια τα πνεύματα κτητόρων, ανακαινιστών και οικιστών που 
μακάρια ξεκουράζονται από τους πολλούς κόπους στα έγκατα της γενέτειρας γης, 
στα καταπράσινα παρχάρια και υπό τήν δροσιστική ελάτη, στον δικό τους 
Παράδεισο, “ς σον Πόντον”. Κάθε σταθμός του πατριαρχικού προσκυνήματος 
ήταν και μια στιγμή συγκίνησης. Για τους ανθρώπους που έζησαν και 
μεγαλούργησαν στους τόπους αυτούς, που άφησαν τα αποτυπώματα και τα 
χειροπιαστά “ίχνη” τους, που έφυγαν γνωρίζοντας τον δρόμο της ξενιτιάς ή που 
“παραμένουν”, στην πατρική και ευλογημένη γη του Πόντου. Όπου και αν πήγε ο 
Πατριάρχης, σε όποια πόλη ή χωριό, οι απλοί κάτοικοι της περιοχής έσπευδαν να 
τον χαιρετήσουν εκφράζοντας του θερμά το καλωσόρισμα τους». 

Ο Θανάσης Στυλίδης με τη δεξιοτεχνία του στη λύρα και ο Δημήτρης 
Κεχαγιάς με τη μελωδική φωνή του εύφραναν τις ψυχές των ακροατών τους, 
κάνοντας κοινωνούς της ποντιακής παράδοσης τον Πατριάρχη και τους συνοδούς 
του, απαλύνοντας τον πόνο από τη νοσταλγία και τη θέαση των ερειπίων, 
εναρμονίζοντας τη μελωδία της λύρας και των ασμάτων με τη γη του Πόντου. 
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Λαμπρή υποδοχή της σεπτής εικόνας  
της Παναγίας Σουμελά στο Περιστέρι 

Του Στάθη Ταξίδη 
Οι συμπατριώτες μας Πόντιοι της Αττικής αλλά και το χριστεπώνυμο πλήθος 

της περιοχής δέχτηκαν την ευλογία και τη χάρη της Παναγίας Σουμελά, αφού η 
σεπτή της εικόνα μεταφέρθηκε στο Περιστέρι, όπου φιλοξενήθηκε επί πενθήμερο. 
Με κάθε επισημότητα και όπως αρμόζει, το Περιστέρι υποδέχθηκε την ιερή 
εικόνα της Παναγίας Σουμελά στον μητροπολιτικό ναό της Ευαγγελίστριας το 

απόγευμα της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου 2014. Την εικόνα συνόδευαν εκ μέρους του 
σωματείου και του ιερού ιδρύματος «Παναγία Σουμελά» ο αρχιμανδρίτης πατήρ 
Νεκτάριος Χαλετζής, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του σωματείου κ.κ. 
Γιώργος Τανιμανίδης και Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, o έφορος της μονής κ. 
Παντελής Ανθρακόπουλος καθώς και ο προϊστάμενος των γραφείων του ιερού 
ιδρύματος «Παναγία Σουμελά» κ. Αντώνιος Δάλλας. 

Εκατοντάδες Περιστεριώτες υποδέχθηκαν την θαυματουργή εικόνα λίγο μετά 
τις 16:30 στην πλατεία Λουτρών. Μαζί με τους πιστούς υποδέχθηκαν την εικόνα ο 
δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, εκπρόσωποι της Διοίκησης, 
άγημα του στρατού, ο σύλλογος Ποντίων Περιστερίου «Εύξεινος Πόντος» με τα 
λάβαρά του, η φιλαρμονική Περιστερίου και ο ολόκληρος ο κλήρος της ιεράς 
μητροπόλεως Περιστερίου. Η ιερή εικόνα αφού οδηγήθηκε στην οδό Παναγή 
Τσαλδάρη, κατέληξε στον Μητροπολιτικό ναό της Ευαγγελιστρίας, όπου 
πραγματοποιήθηκε λιτάνευση από τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Περιστερίου 

Ζιπκοφόροι από τον σύλλογο Ποντίων Περιστερίου μεταφέρουν την πάνσεπτη εικόνα 
της Σουμελιώτισσας 
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κ.κ. Χρυσόστομο και λόγος καλωσορίσματος από τον ποντιακής καταγωγής 
δήμαρχο Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη. Να σημειωθεί ότι παρέστη στην 
εκδήλωση και η Υφυπουργός Υγείας κα. Κατερίνα Παπακώστα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας –από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου- σε 
κλίμα βαθύτατης κατάνυξης χιλιάδες πιστοί συνέρρεαν καθημερινά στον 
μητροπολιτικό ναό της Ευαγγελιστρίας στο Περιστέρι για να προσκυνήσουν το 
κορυφαίο εθνικοθρησκευτικό σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού. 

Να σημειωθεί πως σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μεταφοράς της εικόνας 
της Σουμελιώτισσας και στη φιλοξενία της, αλλά και στη φιλοξενία της 
αντιπροσωπείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου μας είχαν 
ο προϊστάμενος του ιερού ναού της Ευαγγελίστριας, πατήρ Στυλιανός, καθώς και 
η πρόεδρος του ποντιακού συλλόγου Περιστερίου κα. Μαρία Τζαβάρα και τα 
μέλη του διοικητικού του συμβουλίου. 

Προς τιμήν της εικόνας ο σύλλογος Ποντίων Περιστερίου «Εύξεινος Πόντος» 
πραγματοποίησε σειρά εκδηλώσεων που περιλάμβαναν λειτουργίες, παρακλήσεις 
και ποντιακά τραγούδια στην κεντρική πλατεία του Περιστερίου, ενώ το χορευτικό 
τμήμα παρουσίασε ποντιακούς χορούς πριν από την αναχώρηση της εικόνας της 
Παναγίας. 

Η παρουσίαση του βιβλίου 
«Τι θα πούμε στον σύντροφο Στάλιν;» 

Έγινε στο σωματείο «Παναγία Σουμελά 
Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα «Φίλων Κτενίδης» του σωματείου 

«Παναγία Σουμελά» παρουσιάστηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου το βιβλίο των 
Γιάννη Παρασκευόπουλου και Στάθη Ταξίδη «Τι θα πούμε στον σύντροφο 
Στάλιν;». Για το βιβλίο μίλησαν ο πρόεδρος του σωματείου κ. Γιώργος 
Τανιμανίδης, ο διευθυντής σύνταξης του Αθηναϊκού – Μακεδονικού πρακτορείου 
ειδήσεων κ. Μπάμπης Γιαννακίδης, ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας κ. Στράτος Δορδανάς και οι συγγραφείς του βιβλίου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας κα. Βούλα Πατουλίδου, οι ποντιακής καταγωγής καθηγητές 
πανεπιστημίου κ.κ. Στάθης Πελαγίδης, Σάββας Χαριτωνίδης, Σάββας Μαυρίδης, 
Παύλος Τσακαλίδης, η σχολική σύμβουλος και καθηγήτρια παιδαγωγικής κα. Λία 
Κανταρτζή, εκπαιδευτικοί που κράτησαν ψηλά τη σημαία του ελληνισμού στην 
πρώην Σοβιετική Ένωση, ο Αχιλλέας Τσεπίδης, ο Ηρακλής Παπουνίδης, ο 
Βλαδίμηρος Μυστακόπουλος, ο Βλαδίμηρος Παρασκευόπουλος, ο Κώστας 
Αβραμίδης, ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. Στέφανος Τανιμανίδης, ο συν. 
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εισαγγελέας κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος (μικρανιψιός του Άνθιμου 
Παπαδόπουλου), ο δημοσιογράφος και συγγραφέας κ. Νίκος Βουργουντζής και 
πολλοί εκπαιδευτικοί. 

Λίγα λόγια για τα βιβλίο 
Στις 14 Ιουνίου του 1949, ο Λαβρέντι Μπέρια, με έγκριση των Στάλιν, 

Μολότωφ, Καγκάνοβιτς, δίνει εντολή να εκτοπιστούν μαζικά οι Έλληνες από τις 
ακτές του Εύξεινου Πόντου –αυτές που ανήκαν στα όρια τις σοβιετικής 
επικράτειας– στις στέπες και στις ημιερήμους του Καζαχστάν, παραβλέποντας τη 
συμμετοχή και τον ηρωισμό που επέδειξαν κατά τη διάρκεια του μεγάλου 
πατριωτικού πολέμου (Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος) και τις υπηρεσίες που 
προσέφεραν στο κόμμα και στην οικοδόμηση του υπαρκτού σοσιαλισμού. 

Αιφνιδιαστικά ένοπλα τμήματα του σοβιετικού στρατού εισέβαλαν και 

εκκένωσαν αστραπιαία οικισμούς Ελλήνων και συγκέντρωσαν τον πληθυσμό στις 
πλατείες των χωριών. Εκεί οι επικεφαλής των στρατιωτικών τμημάτων τους 
ανακοίνωναν ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, χωρίς να τους 
γνωστοποιούν τον τόπο προορισμού. Οι πιο αισιόδοξοι πίστεψαν πως θα τους 
έστελναν στην Ελλάδα και άρχισαν να τραγουδούν νοσταλγικά τραγούδια με τη 
συνοδεία της λύρας. Ωστόσο η πραγματικότητα ξεπερνούσε και την πιο νοσηρή 
φαντασία. Αφού τους φόρτωσαν σε καμιόνια αρχικά και στη συνέχεια σε κλειστά 
φορτηγά τρένα μεταφοράς ζώων, τους οδήγησαν μετά από εικοσαήμερη 
εξαντλητική ταλαιπωρία στους τόπους εξορίας του Καζαχστάν για να ολοκληρωθεί 
το σατανικό σχέδιο του «συντρόφου» Στάλιν για τον εκτοπισμό των Ελλήνων της 
Μαύρης Θάλασσας. 

Ο διευθυντής σύνταξης του Αθηναϊκού – Μακεδονικού πρακτορείου ειδήσεων  
κ. Μπάμπης Γιαννακίδης στο βήμα, δεξιά στο πάνελ ο πρόεδρος του σωματείου 

«Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης και ο κ. Γιάννης Παρασκευόπουλος, 
αριστερά ο κ. Στάθης Ταξίδης και ο επίκουρος καθηγητής του πανεπιστημίου 

Μακεδονίας κ. Στράτος Δορδανάς 
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Εξήντα πέντε χρόνια μετά, ο Γιάννης Παρασκευόπουλος διδάκτορας Ιατρικής 
Φυσικής Αποκατάστασης, παιδάκι τεσσάρων ετών τότε που φορτώθηκε στα τρένα 
για την Ανατολή, με τη βοήθεια του Στάθη Ταξίδη, ξετυλίγει το κουβάρι των 
αναμνήσεων, παραδίδοντάς μας ένα συγκλονιστικό βιβλίο – μαρτυρία για τα 
τραγικά εκείνα γεγονότα. 

Ο συγγραφέας ακολουθώντας την περιπετειώδη διαδρομή των προγόνων του 
από τα Κοτύωρα (Ορντού) του Πόντου στο Σουχούμι, στις αρχές του εικοστού 
αιώνα, στους τόπους εξορίας του Καζαχστάν ως εξορισμένος, περιγράφει με 
γλαφυρό τρόπο τα δεινοπαθήματα του Ποντιακού Ελληνισμού στη Σοβιετική 
Ένωση, αλλά και το κλείσιμο ενός ιστορικού κύκλου τριών χιλιάδων, περίπου, 
ετών, με την εγκατάσταση των Ελληνοποντίων στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, όμως, 
ο συγγραφέας έχοντας ζήσει για μισό αιώνα στη Σοβιετική Ένωση ως φοιτητής, 
πολίτης και καθηγητής πανεπιστημίου, περιγράφει τις δομές και τον τρόπο 
λειτουργίας του καθεστώτος και παραθέτοντας γλαφυρά παραδείγματα ανιχνεύει 
τις αιτίες οι οποίες οδήγησαν στην κατάρρευσή του. 

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρατίθενται δέκα μικρά διηγήματα. Τα οχτώ 
από αυτά αναφέρονται σε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τη ζωή των 
Ελληνοποντίων στην πρώην Σοβιετική Ένωση, ενώ τα δύο αφορούν στην 
εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. 

Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό και 
έγγραφα - ντοκουμέντα για τις διώξεις. Κατατοπιστικός για τον αναγνώστη ο 
υπομνηματισμός με την επεξήγηση όρων και την παράθεση ιστορικών 
πληροφοριών. 

Απόσπασμα από το βιβλίο 
«Σηκώθηκε. Η “συνάντηση” με τους γονείς του τελείωσε. Η ώρα είχε περάσει. Το 
πρωί της επόμενης μέρας έπρεπε να βρίσκεται στο σπίτι του. Τον περίμενε ο 
μακρύς δρόμος της “επιστροφής” στην ιστορική πατρίδα του, την Ελλάδα, για να 
κλείσει τον από πολλών αιώνων κύκλο των προγόνων του. Θα πάρει μαζί του 
κάποιο κομμάτι από την ψυχή του, κάποιο κομμάτι από τη ζωή τους, αφήνοντας 
εδώ, για πάντα, τα λείψανά τους και τις καφετιές πλάκες από γρανίτη. Λες και η 
μοίρα τους διάλεξε για να τους χωρίσει. 
»Ίσως αργότερα, όπως στα παλιά χρόνια, κάποιος διαβάτης του “Δρόμου του 
Μεταξιού” περάσει από το νεκροταφείο του χωριού τους, εκεί στο μακρινό 
Καζαχστάν, ογδόντα χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Κίνα. Τότε, στον τάφο της 
μητέρας του, πάνω στις γρανιτένιες πλάκες, θα διαβάσει την επιγραφή, την 
γραμμένη σύμφωνα με την επιθυμία του πατέρα του: 
»Διαβάτη, ανακοίνωσε στους Έλληνες και στους άλλους λαούς ότι εδώ 
αναπαύομαι, δίπλα στον εγγονό μου, αγκαλιάζοντας το χώμα μιας ξένης γης». 

Διαβάστε το βιβλίο και στοχαστείτε κι εσείς τι πρέπει να πούμε στον 
«σύντροφο» Στάλιν. 
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Ο Σύλλογος Ποντίων Krefeld 
γιόρτασε τα 25 χρόνια από την ίδρυσή του 

Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου 
 

Ο σύλλογος Ποντίων Krefeld «Ποντιακή Εστία» γιόρτασε τα 25 χρόνια από 
την ίδρυσή του σε μεγάλη αίθουσα της πόλης, το απόγευμα της 4ης Οκτωβρίου 
2014. Τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς ήταν διευθυντής της «Ποντιακής Εστίας» 
κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ιδρυτής του συλλόγου. Η εκδήλωση συνδυάστηκε 
με χοροεσπερίδα, στην οποία πήραν μέρος το χορευτικό συγκρότημα του 
συλλόγου αλλά και άλλων ποντιακών σωματείων της Γερμανίας. Η χοροεσπερίδα 
εμπλουτίστηκε από ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με λαϊκή και ποντιακή 
βραδιά με το συγκρότημα «Ελλάς 2000» και τους καλλιτέχνες Γιώργο Σοφιανίδη, 
Στάθη Παρχαρίδη και Δημήτρη Πιπερίδη. Η συμμετοχή του κοινού ήταν μεγάλη 
και το κέφι κράτησε μέχρι αργά το πρωί. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό του προέδρου του συλλόγου κ. 
Κωνσταντίνου Πινίδη, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους καλεσμένους και τον κ. 
Παναγιώτη Παπαδόπουλο, ιδρυτή και πρώτο πρόεδρο του συλλόγου που ήρθε 
από την Ελλάδα για το σκοπό αυτό, αναφέρθηκε στη σημασία της εκδήλωσης της 
επετείου των είκοσι πέντε χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου. Είπε ακόμη πως 
«Στην εικοσιπενταετία αυτή ο σύλλογος πέτυχε πολλά και σημαντικά 
επιβεβαιώνοντας ακόμη μια φορά το δημιουργικό πνεύμα και την εργατικότητα 
των Ποντίων. Αυτό που καταφέραμε όλοι μας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει 
κανείς. Η δύναμη της θέλησης είναι αυτή που έφερε τον ένα κοντά στον άλλο και 
το όραμα της δημιουργίας που μας έκανε να ενωθούμε όλοι μαζί. Τα είκοσι πέντε 

Ο πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Πινίδης, ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του συλλόγου 
κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος και η δήμαρχος του Krefeld κ. Karin Meinke 
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χρόνια του Συλλόγου μας είναι ένας ακόμη σταθμός στην ιστορία του απόδημου 
Ελληνισμού και μια αφετηρία για ομορφότερα και περισσότερα χρόνια.» 

Την εκδήλωση στη συνέχεια χαιρέτησε ο πρόεδρος της Ο. Σ. Ε Π Ε κ. Ηλίας 
Μαυρίδης. Στον χαιρετισμό του είπε ότι: «Ο σύλλογος Ποντίων Krefeld 
“Ποντιακή Εστία” καλλιεργεί και διαδίδει τις πολιτιστικές αξίες του Ποντιακού 
Ελληνισμού, κρατά ζωντανή την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, διατηρεί μόνιμη 
γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδος και συμβάλλει καθοριστικά 

στη βελτίωση και ενίσχυση των φιλικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών.» 
Ακολούθησε ο χαιρετισμός της δημάρχου της πόλης, κ. Karin Meinke η 

οποία μίλησε για την επέτειο των είκοσι πέντε χρόνων από την ίδρυση του 
συλλόγου από τον κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Αναφέρθηκε στην πλούσια δράση 
του συλλόγου, εξήρε την προσωπικότητα του προέδρου κ. Κωνσταντίνου Πινίδη 
και τόνισε τη σημασία της εκδήλωσης για τον Ποντιακό Ελληνισμό. «Πάνω από 
1,5 εκατομμύριο Έλληνες του Πόντου εκδιώχτηκαν βάναυσα και βασανίστηκαν», 
είπε η δήμαρχος και συνέχισε λέγοντας πως «Οι απόγονοι των τότε εκδιωχθέντων 
εδώ στο Krefeld αποτελούν σήμερα μια συμπαγή κοινότητα η οποία 
δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον πολιτιστικό τομέα, διατηρώντας την 
ποντιακή παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό, μην παραμελώντας ωστόσο να 
εργάζονται για την ενσωμάτωση τους στη γερμανική κοινωνία.» Τελείωσε δε τον 
χαιρετισμό της με τη διαπίστωση ότι «Οι Έλληνες Πόντιοι έχουν αναπτύξει για 
πολλούς αιώνες μια ιδιαίτερη λαϊκή κουλτούρα με τραγούδια και χορούς.» 

Τελευταία ο λόγος δόθηκε στον κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Μετά το 
χαιρετισμό του προς τους καλεσμένους, μεταξύ των οποίων ήταν και πολλοί 
μαθητές και μαθήτριές του από τη μακρόχρονη θητεία του στην πόλη ως 
εκπαιδευτικού, αναφέρθηκε με συντομία στο ιστορικό και τις συνθήκες της 

Σύλλογος «Ποντιακή Εστία» Krefeld 



Ποντιακή Εστία 
 

186 
 

ίδρυσης του συλλόγου πριν από 25 χρόνια. Έκανε λόγο για τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι ποντιακοί σύλλογοι και τους στόχους τους οποίους υπηρετούν. 
Βασικός στόχος τους παραμένει η αναγνώριση, από τους διεθνείς οργανισμούς και 
τη σημερινή Τουρκία, του εγκλήματος της Γενοκτονίας που διέπραξαν οι 
κεμαλικοί σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου. Διαβίβασε πρόσκληση του 
προέδρου του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργου Τανιμανίδη προς τον 
σύλλογο Ποντίων Krefeld «Ποντιακή Εστία» για τη συμμετοχή του με τα 
χορευτικά συγκροτήματα στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της γιορτής του 
Δεκαπενταύγουστου, καθώς και για τη συμμετοχή νεολαίων του συλλόγου στο 
τετραήμερο σεμινάριο Ιστορίας και παράδοσης του Συναπαντήματος Νεολαίας 
που γίνεται τον Ιούλιο κάθε χρόνου στους χώρους του Ιερού Προσκυνήματος της 

Σουμελιώτισσας. Τέλος πρόσφερε, ως συμβολικό δώρο από το σωματείο 
«Παναγία Σουμελά» προς τον σύλλογο Ποντίων Krefeld «Ποντιακή Εστία», το 
λεύκωμα με τα πολύτιμα κειμήλια της μονής της Παναγίας Σουμελά του Πόντου. 
Με τη σύντομη ομιλία του κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου έκλεισε ο κύκλος των 
χαιρετισμών. Ακολούθησε το κόψιμο από τον ίδιο της γενέθλιας τούρτας του 
συλλόγου για τα είκοσι πέντε χρόνια λειτουργίας του. 

Στη συνέχεια ακολούθησε το μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια συνοδεία της 
λύρας και χορός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Πήραν μέρος στην εκδήλωση 
χορευτικά συγκροτήματα του συλλόγου Ποντίων Krefeld «Ποντιακή Εστία» και 
άλλων ποντιακών σωματείων της Γερμανίας, αποδίδοντας θαυμάσια τους 
ποντιακούς παραδοσιακούς χορούς. 

Ήταν μια όμορφη και συγκινητική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη και για το 
χορό και το κέφι του κοινού. Την ευθύνη και τον άρτιο συντονισμό της 
παρουσίασης του προγράμματος είχε η γενική γραμματέας του συλλόγου κ. 
Ευτυχία Συμεωνίδου με την αμέριστη συμπαράσταση όλων των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου. 

Το σωματείο «Παναγία Σουμελά» εύχεται στην «Ποντιακή Εστία» 
Krefeld να τα χιλιάσει! 
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Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, 
ο «Εθνικός Σύνδεσμος του Πόντου» στο Παρίσι 
και το πρόβλημα της Ανεξαρτησίας του Πόντου  

Του Χρήστου Γ. Ανδρεάδη 
Κατά την διάρκεια του Α΄ παγκοσμίου πολέμου (1914-

1918) και από την στιγμή που οι Ρώσοι στο μέτωπο του 
Καυκάσου κατανίκησαν τα τουρκικά στρατεύματα και μπήκαν 
νικητές στην Τραπεζούντα (5/18 Απρίλιου 1916)1, από την 
στιγμή εκείνη αναπτερώθηκαν οι ελπίδες2  των Ελλήνων του 
Πόντου για την απελευθέρωση του και διάχυτος ήταν ο πόθος 
τους για την αποκατάσταση τους και για την δημιουργία ενός 
κράτους ανεξάρτητου και αυτόνομου με τον προσδοκώμενο διαμελισμό της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας ως απότοκο της νίκης των συμμαχικών δυνάμεως της 
ΕΝΤΕΝΤΕ. Με την είσοδο των ρωσικών στρατευμάτων στον Πόντο πίστεψαν ότι 
το προαιώνιο όραμά τους για την αποτίναξη του βάρβαρου τουρκικού ζυγού 
άρχισε να πραγματοποιείται, ελπίζοντας ότι μετά την ολοκληρωτική κατάκτηση 
του από τους Ρώσους θα μπορούσε να ιδρυθεί ένα κράτος, αν όχι αυτόνομο, 
τουλάχιστο υπό την προστασία των Ρώσων. 

Πραγματικά, τα ρωσικά απελευθερωτικά στρατεύματα θεωρούσαν εγγύηση για 
την πραγμάτωση του σκοπού τους, όπως ακριβώς αυτό έγινε, αφού μετά την 
αποχώρηση των Τούρκων σχηματίστηκε με υπεύθυνο τον Μητροπολίτη 
Τραπεζούντας Χρύσανθο προσωρινή ελληνική κυβέρνηση, η οποία και διενήργησε 
Δημοτικές εκλογές3, στις οποίες πλειοψήφησε το ελληνικό στοιχείο. 
                                                           
1 Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου, «Η εκκλησία Τραπεζούντας», αρχείoν Πόντου, τόμ. Δ΄ – Ε΄ (1933), 
Αθήναι σ. 764 και Μ. Μ. Ε. τόμ. Ε΄σ.591 γ, λήμμα Αρμενία, όπου άρθρο για την στρατιωτική ιστορία της 
περιοχής του υποστράτηγου Ν.Θ. Κλαδά. 
2  Και τούτο, διότι ανέκαθεν οι υπόδουλοι Έλληνες με λαχτάρα περίμεναν τη μέρα της αποτινάξεως του 
τουρκικού ζυγού, όσο και αν δεν μπόρεσαν να εκδηλωθούν φανερά. Πρόβλ. και τα γραφόμενα από τον Άγγλο  
ταξιδιώτη W.J.Childis, που επισκέφθηκε τον Πόντο στις αρχές του περασμένου αιώνα και χαρακτηριστικά τονίζει 
ότι οι Έλληνες της Σαμψούντας «…αποβλέπουν στην Ελλάδα…… ελπίζοντας ενδόμυχα στην ανασύσταση της 
Ελληνικής αυτοκρατορίας με την Κωνσταντινούπολη για πρωτεύουσα…» (Αλ. Αλεξανδρή, «Η ανάπτυξη του 
εθνικού πνεύματος των Ελλήνων του Πόντου 1918 - 1922: ελληνική εξωτερική πολιτική και τουρκική αντίδραση», 
στο συλλογικό έργο Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1980 σ. 431). 
3 Βλ. «υπόμνημα Χρύσανθου προς την συνδιάσκεψη Παρισίων της 1 - 5 - 1919, όπου μεταξύ άλλων και τα εξής: 
«ο Αρχηγός των ρωσικών στρατευμάτων στρατηγός Βλαδίμηρος Λιαχώφ με επικύρωσαν εις την εκτέλεσιν των 
κυβερνητικών μου καθηκόντων, με την συγκατάθεσιν δε του στρατηγού διεξήγαγαν δημοτικάς εκλογάς, αι οποίοι 
έδωκαν δημοτικόν συμβούλιον με μεγάλη ελληνική πλειοψηφίαν». Και πιο κάτω: «Οι Ρώσοι και οι αντιπρόσωποι 
των συμμαχικών δυνάμεων ανεγνώρισαν την εντόπιον Ελληνικήν κυβέρνησιν», Θεοφυλάκτου Κ. Θεοφυλάκτου, 
Γύρω στην ασβέστη φλόγα, Θεσσαλονίκη 1958, σ. 255 -2 58), πρβλ. και Μητροπολίτου Τραπεζούντας Χρύσανθου, 
ό.π. σ. 765 - 766, όπου τα εξής: «Επί τούτω συνεστήθησαν αυτόνομος Δημαρχία εν Τραπεζούντι, πρώτου 
Έλληνος Δημάρχου γενομένου του αειμνήστου εθνικού ευεργέτου Κωνσταντίνου Θεοφύλακτου, μεικτά εξ 
Ελλήνων και μουσουλμάνων πολιτικά δικαστήρια δικάζοντα κατά τα έθιμα του τόπου και τοπική εθνοφρουρά». 
Ομοίως και τα εξής: «Παραλαβών τον Κ. Θεοφύλακτον, ον διώρισα εν τω μεταξύ Δήμαρχον….υπεδέχθημεν 
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Όλα όμως τα μέτρα αυτά, όσο θετικά κι αν ήταν, με την προσωρινότητα τους 
δεν καθησύχαζαν τα επίλεκτα μέλη της ποντιακής ελληνικής κοινότητας τόσο στον 
ποντιακό χώρο της Μικράς Ασίας όσο και στον Ελληνισμό της Ευρώπης και της 
Αμερικής. Ενδόμυχα όλοι επιθυμούσαν την επίλυση του ποντιακού προβλήματος 
με την δημιουργία μιας ανεξάρτητης Δημοκρατίας του Πόντου μέσα στον χώρο 
του τουρκικού κράτους και πάντα με πρωτοβουλία των συμμαχικών δυνάμεων της 
ΕΝΤΕΝΤΕ, τα στρατεύματα των οποίων με τις νικηφόρες μάχες τους τόσο στο 
δυτικό όσο και στο ανατολικό μέτωπο του Καυκάσου είχαν ταπεινώσει τους 
στρατούς των κεντρικών δυνάμεων, στις οποίες καταλέγονταν και η Τουρκία. 

Τουρκικές πηγές1 υποστηρίζουν ότι τα πρώτα 
σπέρματα για την δημιουργία ανεξάρτητης 
Δημοκρατίας του Πόντου εκ μέρους των 
Ελλήνων είχαν παρουσιαστεί ήδη από το 1904 
και μάλιστα στο Αμερικάνικο κολλέγιο (Anatolia 
College) της Μερζιφούντας 2 , με υποκίνηση 
κυρίως του Ελληνικού διδακτικού προσωπικού. 

Η αλήθεια όμως είναι πολύ διαφορετική αν 
λάβουμε υπόψη μας ότι τουλάχιστον ως το 1908, 
που έγινε η επανάσταση των Νεότουρκων, οι 
υπόδουλοι χριστιανοί της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας ζούσαν σε συνθήκες πιο ανεκτές 
από αυτές που έζησαν αργότερα και επομένως 
στην περίοδο αυτή που αναφέρουν οι Τούρκοι 
δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπήρχαν τάσεις αποσχιστικές με κίνητρα 
εθνικιστικά για αυτόνομα και ανεξάρτητα χριστιανικά κρατίδια στους κόλπους της 
αυτοκρατορίας των. Μην ξεχνούμε άλλωστε ότι και αυτή ακόμη η «Οργάνωσης 
Κωνσταντινουπόλεως» με πρωτεργάτες τον Ίωνα Δραγούμη και τον Αθανάσιο 
Σουλιώτη - Νικολαίδη ως το 1918 ευνοούσε την ελληνοτουρκική συνεργασία, 
πιστεύοντας ότι το ελληνικό στοιχείο με τον δυναμισμό που το διέκρινε τόσο στον 
οικονομικό όσο και εμπορικό τομέα όσο και στον πνευματικό θα κατόρθωνε σιγά 
σιγά να επιβληθεί στο τουρκικό ώσπου τελικά να επικρατήσει3. Επομένως δεν 
                                                                                                                                        
αποβιβαζόμενους τον στρατηγόν Γιουδένιτς, αρχηγόν του όλου μετώπου του Καυκάσου, και τον στρατηγόν 
Λιαχώφ… ο στρατηγός Λιαχώφ εκδήλωσεν αμέσως ότι αναθέτει την πολιτικήν Διοίκησιν του Πόντου εις τον 
Μητροπολίτην Τραπεζούντας, Βιογραφικαί αναμνήσεις του αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου του από Τραπεζούντος 
1991 - 1941, επιμέλεια Γεωργίου Ν. Τασούδη, Αθήναι 1970 σ.130. 
1 βλ. Αλ.Αλεξανδρή, ό.π. σ. 432 .  
2 Περισσότερα για αυτήν βλ. Ε.Γ. Μανωλάκα «Μαρζοφάν ή Μερζιφούν», περ, Ξενοφάνης τόμ. 5ος 1907 σ.188-
194. 
3 Πρόβλ. και Α. Χ. Χαμουδοπούλου, Η νεωτέρα Φιλική εταιρεία – Ιων Δραγούμης, Αθ. Σουλιώτης - Νικολαίδης, - 
Γ.Μπουσίος, Αθήναι 1946 σ. 10, όπου τα εξής: «Η οργάνωση δεν έχει αντικειμενικό σκοπό τη διάλυση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αντίθετα οι ιδρυταί της πίστευαν ακράδαντα ότι … θα ήταν δυνατή η συνεννόηση 
όλων των λαών του πραγματικά αχανούς αυτού κράτους …και η δημιουργία μιας ισχυρής Aνατολικής 
Αυτοκρατορίας, μέσα στα πλαίσια της οποίας θα έπαιζε και ο Ελληνισμός πρωτεύοντα ρόλο. Πρόβλ. Και τα 
εξής: «ο Σουλιώτης … πίστευε εφικτή την ειρηνική συμβίωση με τους Τούρκους που θα οδηγούσε στον 

Ο Κωνσταντίνος Γ. 
Κωνσταντινίδης 
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μπορούμε να δεχθούμε την άποψη αυτή, η οποία άλλωστε δεν υποστηρίζεται και 
από καμιάν άλλη πηγή. 

Γι αυτό και δεχόμαστε ότι από τη στιγμή που η πλάστιγγα του πολέμου άρχισε 
να κλίνει προς το μέρος της ΕΝΤΕΝΤΕ και η Τουρκία μοιραία ακολουθώντας το 
άρμα των Κεντρικών Δυνάμεων, θα υποχρεωνόταν να συνθηκολογήσει κάλλιστα. 
Θα μπορούσε να ανακινηθεί και το θέμα μιας ανεξάρτητης Δημοκρατίας του 
Πόντου, εφόσον μάλιστα ως πρώτο θετικό δεδομένο της κινήσεως αυτής θα 
μπορούσε να θεωρηθεί η κατάληψη της Τραπεζούντας από τους Ρώσους και ποιος 
ξέρει ίσως και η απελευθέρωση ολόκληρου του ποντιακού χώρου1. 

Με την επήρεια τέτοιων και παρόμοιων σκέψεων επίλεκτα μέλη της ποντιακής 
κοινωνίας άρχισαν να οραματίζονται τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ποντιακού 
κράτους και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο οι σκέψεις τους αυτές να λάβουν σάρκα 
και οστά, ώστε αυτά του οραματίζονταν να γίνουν πράξη. Πρωτεργάτης της 
κινήσεως αυτής για τη δημιουργία ανεξάρτητης Δημοκρατίας του Πόντου πρέπει 
να θεωρηθεί το ευγενικό τέκνο της Κερασούντας, ο Κωνσταντίνος Γ. 
Κωνσταντινίδης,2 ο πατέρας του οποίου καπετάν Γιώργης πασάς 3με το εξαίρετο 

                                                                                                                                        
“εξελληνισμό του Οθωμανικού κράτους”». Γι αυτό και «καλεί τους Έλληνες της αυτοκρατορίας να αναπτύξουν 
όλην την εκπολιτιστικήν τους ικανότητα εις την εσωτερικήν πολιτικήν… και με όλους τους κλάδους», ώστε να 
επικρατήσουν «εκπολιτιστικώς εν Τουρκία» (Αθαν. Σουλιώτη - Νικολαΐδη, Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως, 
Επιμέλεια Θ. Βερεμή - Κατ. Μπούρα, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα - Γιάννινα 1984, σ. 11-12, καθώς και 267: 
«…Λαμβανομένων υπ’ όψιν της εκπολιτιστικής δυνάμεως του ελληνικού πνεύματος … της υπαρχούσης ακόμη 
ανικανότητας των πλείστων Τούρκων προς εμπορικήν και άλλην εκπολιτιστικήν εργασίαν…. Το αυτό πιθανόν 
μέλλον καθεστώς … δύναται να γίνει εκμεταλλευτόν προς πραγματοποίησιν της μεγάλης ημών ιδέας 
προσαρμοζόμενης προς τα πράγματα». 
1 Δυστυχώς οι προσδοκίες των Ελλήνων του Πόντου για προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων δυτικότερα και 
απελευθέρωση ολόκληρου του Ποντιακού χώρου διαψεύσθηκαν από την στιγμή που τα ρωσικά στρατεύματα 
περιορίσθηκαν να προελάσουν ως την Γκιουμουσχανέ (Αργυρούπολη) και τον ποταμό Χαρσιώτη, όπου και 
καθηλώθηκαν με αποτέλεσμα ο ποντιακός ελληνισμός, που τόσο είχε αναθαρρήσει, να υποστεί τα πάνδεινα από 
τους Τούρκους. Πρόβλ. και Γεωργίου Ηλία Σακκά, Η ιστορία των Ελλήνων της Τριπόλεως του Πόντου, Αθήναι 
1979 σ. 100 όπου τα εξής: «Όλως παραδόξως οι Ρώσοι, αφού σταθεροποίησαν στον Χασιώτη τις αρχικές των 
θέσεις, δεν έδειξαν κανένα σημάδι που να φανερώνει ότι σκόπευαν να προωθήσουν τις γραμμές των. Τι τάχα 
συνέβαινε; Γιατί ανέκοψαν την προσπέλαση των;… γιατί… δεν επιδίωξαν να μας χαρίσουν την ποθητή 
απολύτρωση;» και σ. 102: «Ο Χαρσιώτης ποταμός υπήρξε το τελευταίο όριο της προελάσεως των Ρώσων. Εκεί 
παρέμειναν αδρανείς επί 16 ολοκλήρους μήνες. Πολύ αργότερα, μετά την καταστροφή μας μάθαμε τις άγνωστες 
έως τότε αιτίες που προκάλεσαν την απρόοπτη εκείνη και ανέλπιστη ανακοπή της προελάσεως των. Λόγοι 
καθαρώς εσωτερικοί υπήρξαν η κυριότερη αιτία. Σοβαρότατες εσωτερικές διαταραχές στην Ρωσία….». 
2Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 1856, αλλά την παιδική του ηλικία την πέρασε στην Κερασούντα, από την 
οποία και ήλθε στην Αθήνα, για να συνεχίσει τις σπουδές του ως το 1873. Την χρονιά εκείνη (22 χρονών) πήγε 
στην Μασσαλία κοντά στο θείο του Διονύσιο Κωσταντινίδη, έμπορο, όπου έμεινε 4 χρόνια. Το 1893 ίδρυσε δικό 
του εμπορικό οίκο με κύριο μέλημά του την εμπορία ξηρών καρπών και ιδίως φουντουκιού στην Γαλλία και την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1914 - 1918) ενίσχυσε και προστάτεψε όλους 
τους Ποντίους σπουδαστές που είχαν αποκλειστεί εκεί και πρόσφερε σημαντικά χρηματικά ποσά στον αγώνα των 
συμμάχων. Χάρισε στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών 44 ζωγραφικούς πίνακες, καθώς και τη μεγάλη του 
βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πέθανε στις 30 – 6 - 1930 και κηδεύτηκε από την ελληνική 
κυβέρνηση με δημόσια δαπάνη και τιμές αντιστράτηγου. Εκτός από τις εμπορικές του δραστηριότητες ήταν και 
λάτρης των γραμμάτων και τεχνών και μάλιστα του θεάτρου, αν λάβουμε υπόψη μας ότι υπήρξε ένας από τους 
πρωτοπόρους Πόντιους θεατρικούς συγγραφείς, αφού σε ηλικία μόλις 20 ετών, το 1876, όταν σπούδαζε στην 
Αθήνα, είχε εκδώσει τους “Ερωτόληπτους”, μονόπρακτη κωμωδία σε ποντιακή μάλιστα διάλεκτο, (βλ. Γ. Π. 
Θεοφυλάκτου, Γ. Κωνσταντινίδης, Ποντιακή Εστία B΄(1951) σ. 955 - 941. Πρόβλ. και σκιαγραφία του στο περ. 
«L’ Oriente Illustre, τ. 5 - 6 της 15/3 - 1/4/1918, Paris σ. 2 στη στήλη της Notre Gallerie. 
3 Περισσότερα για αυτόν βλ. στο Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του έτους 1907 της Ελένης Σβορώνου τόμ. Α΄, εν 
Σάμω 1907 σ. 256 - 261, όπου το άρθρο του Αριστοτέλους Ν. Παπαδοπούλου «Η Κερασούς και ο 
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έργο του είχε διατελέσει ισόβιος δήμαρχος Κερασούντας. Η ακτινοβολία του 
ονόματος του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη ήταν δεδομένη, αφού στη Μασσαλία, 
όπου είχε εγκατασταθεί ως έμπορος, τόση ήταν η προβολή του, ώστε να εκτιμάται 
όχι μόνο από τους τοπικούς παράγοντες αλλά και από αυτήν ακόμη τη γαλλική 
κυβέρνηση ως ένα από τα πιο επίλεκτα μέλη της γαλλικής κοινωνίας, άσχετα αν 
αυτός ήταν ένα μέλος της ελληνικής παροικίας. 

Καθώς λοιπόν με τις νίκες των Ρώσων στο μέτωπο του Καυκάσου άρχισε να 
χαράζει και η ελπίδα για την απελευθέρωση του Πόντου, ο Κ. Κωνσταντινίδης 
πιστεύοντας στις διακηρύξεις των δυνάμεων 
της ΕΝΤΕΝΤΕ και των ρωσικών Σοβιέτ 
για το δικαίωμα που έχουν όλα τα έθνη «να 
εκλέγωσι τον τρόπον κυβερνήσεως, ο 
οποίος ανταποκρίνεται εις τας επιθυμίας 
των» ώστε «ελευθέρως να κανονίζωσι τα της 
πατρίδας των ζητήματα καθισταμένων 
σεβαστών των δικαιωμάτων των 
εθνικοτήτων» 1 , συλλαμβάνει πρώτος την 
ιδέα της ανακινήσεως του θέματος της 
δημιουργίας Ανεξάρτητης Δημοκρατίας του 
Πόντου και ως πρώτο βήμα των ενεργειών 
του για το σκοπό αυτό θεωρεί την ίδρυση 
ενός συλλογικού οργάνου, ενός «Εθνικού 
Συνδέσμου» στο Παρίσι, που αποτελούσε 
και το κέντρο των διαβουλεύσεων των 
συμμάχων. 

Με τη μελέτη μας αυτή παρουσιάζουμε 
στο αναγνωστικό κοινό το ιστορικό της 
ιδρύσεως του συνδέσμου αυτού άγνωστο ως 
τώρα, πιστεύοντας ότι προσθέτουμε ένα 
ακόμη στοιχείο από τα τόσα ενδιαφέροντα στο θέμα της ιδρύσεως της 
Ανεξάρτητης Δημοκρατίας του Πόντου. Το ιστορικό της ιδρύσεως του συνδέσμου 
αυτού με την επωνυμία «Ligue Nationale du Pont» βρίσκεται στο περιοδικό «La 
Mediterranee Orientale» 2 σε μετάφραση δική μας έχει ως εξής: 

(συνεχίζεται) 
 

 
                                                                                                                                        
αναμορφωτής αυτής εξοχώτατος καπετάν Γεώργη Πασιά Κωσταντινίδης», καθώς και στη συνέχεια το ποίημα της 
Ελένης Σβορώνου, «Επί τω θανάτω του Καπετάν Γιώργη Πασιά-Κωνσταντινίδου», σ. 262. 
1 Κ. Γ. Κωνσταντινίδου, Μέρος α΄ Πραγματεία Περί Πόντου, Μέρος β΄ Λόγος εκφωνηθείς… εις το εν Μασσαλία 
Παμπόντιον. συνέδρων την 22 Ιαν./ 4 Φεβρ. 1918, έκδ. Κ. Α. Λεμπέση, Paris σ. 14. 
2 La Mediterranee Orientale, Revue BI - Mensulle Politique – Historique - Scientifique, Organe Repoublicain Independant, 
Paris No 14, 20 Octobre 1917. σ. 3. 
 

Ο καπετάν Γιώργης  
Κωνσταντινίδης πασάς  

ισόβιος δήμαρχος Κερασούντος 
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Επισκοπικός Κατάλογος Χαλδίας 
Γράφει ο Κώστας Νικολαΐδης 

(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος) 
4. Σίλβεστρος Α΄ Παπαλαζαράντης, από τη Χαβίανα της 
Αργυρούπολης. 

Τον επίσκοπο Θεόληπτο διαδέχτηκε ο Σίλβεστρος. Το 
έτος της χειροτονίας του δεν το γνωρίζουμε, μαθαίνουμε 
όμως από τον Κώδικα Αγίου Γεωργίου Χαλδίας ότι: 
- επί των ημερών του η Εκκλησία Χαλδίας και Χεριάνων 
ανυψώθηκε από Επισκοπή σε Αρχιεπισκοπή. 
«μετὰ τοῦτον ἐχρημάτισεν ἅγιος Χαλδίας ὁ κὺρ 
Σίλβεστρος, οὗ τὸ τῆς χειροτονίας ἔτος ἀγνοεῖται. ἐν τοῖς 
χρόνοις γοῦν τῆς ἀρχιερατείας αὐτοῦ ἐπροβιβάσθη ὁ ἁγιώτατος οὗτος θρόνος 
Χαλδίας καὶ Χεριάνων εἰς ἀρχιεπισκοπήν...»1  
- ο διάδοχός του Ευθύμιος χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Χαλδίας στις 6 
Δεκεμβρίου 1654, «κατὰ τὸ ᾳχνδ΄ (δηλ. το 1654) ἔτος ἐχειροτονήθη 
ἱεροδιάκονος, Σεπτεμβρίου ια΄ ἱερεὺς σεπτεμβρίου ιη΄ καὶ ἱερομόναχος 
ὀκτωβρίου στ΄ εἰς δὲ τὴν Κωνσταντινούπολιν εἰς τὸν ἅγιον δημήτριον γαλατᾶν 
ἀρχιεπίσκοπος χαλδίας δεκεμβρίου στ΄ τοῦ ἁγίου νικολάου οὗτος γοῦν ὁ 
ἀοίδιμος ἀρχιεπίσκοπος Χαλδίας καὶ χεριάνων κὺρ εὐθύμιος...»2. 
- ο Θεόληπτος υπογράφει «Ὁ ταπεινὸς ἐπίσκοπος Χαλδίας θεόληπτος» ως 
επίσκοπος Χαλδίας έγγραφο με ημερομηνία 15 – 8 - 1624. Οπότε συνάγεται ότι η 
Επισκοπή Χαλδίας και Χεριάνων προβιβάστηκε σε Αρχιεπισκοπή στο μεταξύ 
1624 και 1654 διάστημα3. 
5. Ευθύμιος Φυτιάνος Σκρίβας, από τα Φυτίανα της Αργυρούπολης 1654 - 
1667. 

Διαδέχθηκε τον Σίλβεστρο, αν και ήταν λαϊκός: «ὁ κὺρ Εὐθύμιος Φυτιάνος 
λαϊκὸς χηραῖος, οὗτος διὰ τὴν ἐνάρετον αὐτοῦ πολιτείαν ἐτιμήθη ἀρχιερεύς, ὡς 
ὁρᾶται ἐν τῷ παλαιῷ τετραευαγγελίῳ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς ταύτης...» 4 . Τον 
χειροτόνησε ο οικουμενικός πατριάρχης Παΐσιος Α΄, ο από Λαρίσης, κατά τη 
διάρκεια της Β΄ Πατριαρχίας του (1654 - 1655), στον Άγιο Δημήτριο Γαλατά, 
Δεκεμβρίου 6. 

                                                           
1 Κώδικας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Χαλδίας, σελ. 22. 
2 Ό. π. , σελ. 22 
3 Ό. π., σελ 252. 
4 Ό. π., σελ 22. 
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Τον Ιούλιο του 1659 επισκέφτηκε τη Χαλδία ο πατριάρχης Ιεροσολύμων 
Παΐσος (1646 - 1660), ο από Αγιοταφικού Μετοχίου Γαλατά, για τη συνήθη 
ζητεία, συνοδευόμενος από τον τότε ιεροδιάκονο και διάδοχό του στη συνέχεια 
Δοσίθεο Νοταρά. Με κλονισμένη λόγω των ασθενειών την υγεία του ο Ευθύμιος, 
και θεωρώντας ότι δεν μπορεί πλέον να ανταποκρίνεται επιτυχώς στη δύσκολη 
αποστολή του, υπέβαλε την παραίτησή του στις 18 Ιανουαρίου του 1866. 

Μαζί με την παραίτησή του ο Ευθύμιος έκανε και πρόταση στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο να τον διαδεχτεί ο υιός του παπα - Γρηγόριος, αρχιερατικός 
επίτροπος Χαλδίας εκείνη την εποχή. 
6. Γρηγόριος Α΄, από τα Φυτίανα, υιός του προηγούμενου 1667 Απρίλιος - 1683 
Νοέμβριος). 
Ιερομόναχος στο Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Χουτουρά και στη συνέχεια 
αρχιερατικός επίτροπος Χαλδίας κοντά στον πατέρα του Ευθύμιο. 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποδεχόμενο την παραίτηση του Ευθυμίου, 
προχώρησε στην εκλογή του υιού του ως διαδόχου του, κάτι που ο ίδιος ο 
Ευθύμιος πρότεινε. Χειροτονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο του 
1667 αρχιεπίσκοπος Χαλδίας και Χεριάνων από τον οικουμενικό πατριάρχη 
Παρθένιο Δ΄ Μογιλάλο τον από Προύσης, στη διάρκεια της Β΄ πατριαρχίας του 
(1665 - 1667). 

Όπως όλοι οι αρχιερείς της Χαλδίας, έτσι και ο Γρηγόριος είχε προβλήματα 
με άλλους μητροπολίτες για τη διαποίμανση των ξενιτεμένων μεταλλωρύχων με 
καταγωγή από τις πόλεις και τα χωριά της μητρόπολης Χαλδίας. Βεράτιο του 
Σουλτάνου Μεχμέτ Δ΄ (1648 - 1687) στα χρόνια της πατριαρχίας του Διονυσίου 
Δ΄ του Μουσελίμη, με έτος έκδοσης το 1682, αναγνωρίζει στον αρχιεπίσκοπο 
Χαλδίας Γρηγόριο το δικαίωμα να διοικεί και ποιμαίνει τους χριστιανούς των 
περιοχών: Γκιουμουσχανέ, Σερμπάν, Καραχισάρ Σαρκί, Γκιουρτούν1. 
Άξιο αναφοράς το ότι την ίδια εποχή (1670) ανάλογα προβλήματα υπήρξαν και 
μεταξύ των μητροπολιτών: 
- Ιωάννη Τραπεζούντος (1665-1689) και 
- Λαυρεντίου Καμάχου και προστατεύοντα της Θεοδοσιουπόλεως, για τη 
διαποίμανση πόλεων και χωριών που αμφότεροι διεκδικούσαν. Το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο (πατριάρχης ο Μεθόδιος, 1668 - 1671) δικαίωσε τον Ιωάννη και 
επιτίμησε το Λαυρέντιο για αντιποίηση αλλότριων οικισμών2. 
Το 1681, Μαΐου 5, επισκέφτηκε τη Μητρόπολη Χαλδίας ο πατριάρχης 
Ιεροσολύμων Δοσίθεος, που έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές από τον κλήρο, τους 

                                                           
1 Γαβριήλ Πρεμετίδης, Η Μητρόπολις Κολωνείας,Θεσσαλονίκη 1987, σελ. 114. 
2 Χρύσανθος Φιλιππίδης, «Η Εκκλησία Τραπεζούντος», Αρχείον Πόντου, τόμ. 4ος και 5ος, σελ. 157 και 576 - 577, 
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 1933. 
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προεστούς και το λαό, που πάντοτε ενίσχυαν οικονομικά τις άλλες Εκκλησίες και 
ιδίως το Ιεροσολυμιτικό Πατριαρχείο1. 
Το 1680, Ιουλίου 1, ήρθε στην Γκιουμουσχανέ ο πατριάρχης Αντιοχείας 

Κύριλλος, που επίσης έγινε δεκτός με ευλάβεια, βοηθώντας τον αναλόγως2. 
Ο Γρηγόριος απεβίωσε στις 26 Νοεμβρίου του 1683. 
«... τῷ ᾳχξζ΄ (1667) ἔτει, μηνὶ ἀπριλλίῳ*, ἐχειροτονήθη ἀρχιεπίσκοπος χαλδίας 
καὶ χεριάνων, ὡς ὁρᾶται ἀριδήλως ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρχιερωσύνης αὐτοῦ, καὶ 
ἀνεπαύθη τῷ ᾳχπγ΄ (1683) νοεμβρίου κστ΄ (26)»3. 
7. Γρηγόριος Β΄, από την Κουσπιδή Ματσούκας του Πόντου 1684-1694. 
Χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Χαλδίας και Χεριάνων τα Χριστούγεννα του 1684, 
από τον οικουμενικό πατριάρχη Παρθένιο Δ΄ τον Μογιλάλο κατά τη διάρκεια της 
ε΄ πατριαρχίας του (1684 - 1685). 

Η Χαρά Λιουδάκη - Κυπραίου αναφερόμενη στο θέμα των προστριβών του 
μητροπολίτου Χαλδίας με άλλους μητροπολίτες για τη διαποίμανση των 
Μεταλλείων, γράφει ανάμεσα στα άλλα ότι το 1686 ο Σουλεϊμάν Β΄4 διατάζει με 

                                                           
1 Κώδικας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Χαλδίας, σελ. 6. 
2 Ό.π., σελ.6. 
3 Ό.π., σελ.22 - 23. Για την ενημέρωση των αναγνωστών σημειώνουμε, ότι τα αποσπάσματα από τους Κώδικες 
των Ι. Ν. Χαλδίας μεταφέρθηκαν στην παρούσα μελέτη όπως ακριβώς είναι καταγεγραμμένα, χωρίς να υπάρξουν 
εκ μέρους μας διορθώσεις στην ορθογραφία και το συντακτικό τους. 
4 Παρατήρηση: Το 1686 Σουλτάνος ήταν ο Μεχμέτ Δ΄ (1648-1687) και όχι ο αδελφός του Σουλεϊμάν Β΄ (1687-
1691). 

Η Αργυρούπολη (Gumis- hane), έδρα της μητρόπολης Χαλδίας, Κερασούντος και 
Χεριάνων σε καρτποστάλ των αρχών του περασμένου αιώνα. 
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φιρμάνι του το μουτεσαρίφη του Ερζερούμ και τους κατήδες Γκιουμουσχανέ και 
Σαρκή Καραχισάρ να αποφανθούν εξετάζοντας όλα τα δεδομένα για το εάν, όπως 
ισχυρίζεται ο αρχιεπίσκοπος Γκιουμουσχανέ Γρηγόριος, οι οικισμοί του Σαπχανέ 
ανήκαν ανέκαθεν στη δικαιοδοσία του δεσπότη της Αργυρούπολης. Σε περίπτωση 
μάλιστα που αληθεύουν οι ισχυρισμοί του Γρηγορίου, να υποχρεωθεί ο 
μητροπολίτης της Νεοκαισάρειας να αποχωρήσει από το «ξένο» έδαφος και να 
καταβάλει στον αρχιεπίσκοπο Γκιουμουσχανέ όσα ιερωνυμικά δικαιώματα 
εισέπραξε1. Λίγο πιο κάτω σε σχόλιό της επιμένει στο όνομα Σουλεϊμάν Β΄: «Στὶς 
φράσεις Μητροπολίτης Κεφερέδων (=ἀπίστων) καὶ δικαιώματα κεφερέδων 
(=ἀπίστων), διαφαίνεται τὸ φανατικὰ ἀντιχριστιανικὸ πνεῦμα τοῦ Σουλεϊμὰν β΄»2. 
Ενδιαφέρουσα η παρατήρησή της, ότι ο Γρηγόριος παρακάμπτοντας ιεραρχικά το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, προσέφυγε απ᾿ ευθείας στο Σουλτάνο, απόδειξη του 
πόσο ισχυρούς προστάτες είχε, που δεν ήταν άλλοι από τους ουσταμπάσηδες της 
Γκιουμουσχανέ. 

Ο Γρηγόριος αγόρασε από τον μητροπολίτη Νειοκαισαρείας Κυπριανό τα 
χωριά της Γαράσαρης και τα προσάρτησε στην Επαρχία του. Το 1695 όμως ο 
διάδοχος του Κυπριανού Ιγνάτιος, ζήτησε την επιστροφή της Γαράσαρης και 
απευθύνθηκε για το λόγο αυτό εγγράφως στον οικουμενικό πατριάρχη Καλλίνικο 
Β΄ τον Ακαρνάνα (1694 - 1702), ο οποίος με Πατριαρχικό και Συνοδικό 
Σιγιλλιώδες Γράμμα του ακύρωσε την παράνομη απαλλοτρίωση των χωριών της 
Γαράσαρης (Κωνσταντινούπολις, Ιούλιος 1695). Ήδη τότε αρχιερέας Χαλδίας 
ήταν ο Φιλόθεος3. 
Το 1694 ο Γρηγόριος παραιτήθηκε αυτοπροαίρετα, για να οριστεί στη συνέχεια 
μητροπολίτης Σελευκείας. Κατόπιν υπηρέτησε στην Αγιοταφική Κοινότητα και 
στη Βλαχία, κατά την επιστροφή του δε στη Χαλδία αποσύρθηκε στην Ιερά Μονή 
Χουτουρά όπου και απεβίωσε στις 31 – 1 - 1731. 
«εἰς τοὺς ᾳχπδ΄ δεκεμβρίου κε΄ (δηλ. 25 – 12 - 1684) ἐχειροτονήθη 
ἀρχιεπίσκοπος ὁ πανιερώτατος κὺρ γρηγόριος ματζουκατέος καὶ ἀρχιερατεύσας 
χρόνους ἕνδεκα, ἔκαμε παραίτησιν εἰς τὸν κὺρ φιλόθεον καὶ ὕστερον χρηματίσας 
σελευκείας, καὶ μονάσας ἐν τῇ μονῇ χουτουρᾷ ἀνεπαύθη τῷ ᾳψλα ἰανουαρίῳ λα΄ 
(δηλ. 31 – 1 - 1731)»4.  

(συνεχίζεται) 

 
                                                           
1 Χαρά Λιουδάκη Κυπραίου, Μεταλλεία της Μικρασίας και του Πόντου. Η συμβολή τους στην επιβίωση και ανάπτυξη 
του Μικτασιατικού ελληνισμού, Αθήνα 1982, σελ. 99 – 100. 
2 Ό.π., σελ. 100. 
3 Γαβριήλ Πρεμετίδης, όπ., σελ. 114 - 117. 
4 Κώδικας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Χαλδίας, από Αρχείον Πόντου, τόμ. 8, σελ. 20. 
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Ιερεμίας Σουμελιώτης ένας άγνωστος Πόντιος μοναχός 
Του Θεόδωρου Κουρκούτα1 

 
Ο ιερομόναχος Ιερεμίας (κατά κόσμον Γεώργιος 

Τσαρίδης) γεννήθηκε στην Ματσούκα του Πόντου περί το 
1880. Όταν ήταν δέκα ετών πέθανε ο πατέρας του, ο 
οποίος άφησε την χήρα γυναίκα του με τέσσερα ορφανά. 
Ύστερα από παράκληση της μάνας του, ο ηγούμενος της 
ιεράς μονής της Παναγίας Σουμελά τον πήρε στη μονή, 
όπου, αφού φρόντισε για τις σπουδές του τον χειροτόνησε 
ιερομόναχο. 

Κατά τους τελευταίους χρόνους λειτουργίας της Ιεράς Μονής και πριν τον 
ξεριζωμό, ο ιερομόναχος Ιερεμίας ήταν μέλος της μοναστικής κοινότητας της 
μονής της Παναγίας Σουμελά και από τους τελευταίους που την εγκατέλειψαν. 
Όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν στην ιερή μονή και την λεηλάτησαν, τον συνέλαβαν 
και τον κακοποίησαν βάναυσα, εξαντλώντας όλη τους τη μανία. Όταν τον άφησαν, 
χτυπημένος και εξαντλημένος κατάφερε να πάρει τα κρυμμένα ιερά κειμήλια, την 
εικόνα της Παναγίας Σουμελά, το Ευαγγέλιο του οσίου Χριστοφόρου και τον 
σταυρό του Εμμανουήλ Κομνηνού, τα οποία μαζί με ένα πετραχήλι του και έναν 
σταυρό δικό του τα τύλιξε σε μία κουβέρτα, τα έβαλε σε ένα μπαούλο και τα 
έθαψε στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας που απείχε από την ιερή μονή γύρω 
στα τριακόσια μέτρα. Στη συνέχεια και μετά από μεγάλη ταλαιπωρία κατάφερε να 
φτάσει στη Ματσούκα και μαζί με άλλους συγχωριανούς του να έρθει στην 
Ελλάδα. 

Στις 29 Μαΐου 1930 ο μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος Ψωμιάδης, πρώην 
επίσκοπος Κοτυώρων Πόντου, μαζί με άλλους ιεράρχες ιερούργησε στο μεγάλο 
σπήλαιο Καλαβρύτων της Πελοποννήσου. Σε μία τυχαία συζήτηση με τον 
πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο έγινε λόγος για τις τρεις εικόνες που σύμφωνα 
με την παράδοση φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο μητροπολίτης έκανε 
γνωστό στον πρωθυπουργό ότι η εικόνα της Παναγίας Σουμελά που παρέμενε 
θαμμένη στον Πόντο ήταν μία από τις τρεις εικόνες. Ο πρωθυπουργός έδειξε 
ενδιαφέρον και υποσχέθηκε στον μητροπολίτη ότι θα ενεργήσει για την επιστροφή 
της εικόνας στην Ελλάδα. 

Ο μητροπολίτης Ξάνθης ανέθεσε την διερεύνηση του θέματος στον 
Χρυσόστομο Μυρίδη, ο οποίος μετά από προσωπική έρευνα ενημέρωσε τον 
μητροπολίτη Χρύσανθο, πρώην επίσκοπο Τραπεζούντας. Ο μητροπολίτης 
Χρύσανθος υπενθύμισε το θέμα της εικόνας στον πρωθυπουργό και αυτός με την 
σειρά του έστειλε σχετικό έγγραφο στην κυβέρνηση της Άγκυρας. Τον ίδιο χρόνο 
επισκέφτηκε την Αθήνα ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ισμέτ Ινονού. Στην 
δεξίωση που παρατέθηκε προς τιμήν του τον προσφώνησε στην τουρκική γλώσσα 
ο υπουργός Λεωνίδας Ιασονίδης. Μετά την προσφώνηση, ενθουσιασμένος ο 
τούρκος πρωθυπουργός, απευθύνθηκε προς τον Ιασονίδη και τον ρώτησε αν είχε 
                                                           
1 Ο Θεόδωρος Κουρκούτας είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης . 
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κάποια επιθυμία που να σχετιζόταν με τον γενέθλιο τόπο, τον Πόντο. Χωρίς 
κανένα δισταγμό ο Ιασονίδης ζήτησε την άδεια μεταφοράς στην Ελλάδα της 
εικόνας και των άλλων κειμηλίων που ήταν θαμμένα στο 
παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας και έτσι δόθηκε η 
σχετική άδεια μεταφοράς τους. 

Ο μητροπολίτης Χρύσανθος, πρόεδρος την εποχή 
εκείνη του Ταμείου Ανταλλαξίμων, κάλεσε τότε τον 
ιερομόναχο Ιερεμία, ο οποίος υπηρετούσε ως ιερέας 
στην Λευκούδα Θεσσαλονίκης. Ο ιερομόναχος, λόγω 
ασθενείας, δήλωσε αδυναμία μετάβασης στον Πόντο. 
(Εδώ να αναφέρουμε πως τρία χρόνια νωρίτερα και ενώ 
ο ιερομόναχος ιερουργούσε στον ιερό ναό του Αγίου 
Γεωργίου Λευκούδας, έγινε σεισμός. Όλο το ποίμνιο 
εξήλθε από τον ναό, ο ιερομόναχος παρέμεινε μέσα 
στον ναό με αποτέλεσμα τον σοβαρό κλονισμό της 
υγείας του). Έτσι κλήθηκε ο Αμβρόσιος Σουμελιώτης να 
επισκεφθεί την Λευκούδα και να πάρει πληροφορίες από τον ιερομόναχο Ιερεμία. 
Ο Ιερεμίας έδωσε όλες τις σχετικές πληροφορίες στον Αμβρόσιο, περιέγραψε τον 
χώρο που ήταν κρυμμένο το μπαούλο με τα κειμήλια και ζήτησε να του 
παραδώσουν το πετραχήλι και τον σταυρό του. 

Τρία χρόνια μετά την μεταφορά των κειμηλίων στην Ελλάδα, ο ιερομόναχος 
Ιερεμίας κοιμήθηκε και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο της Λευκούδας. Κατά την 
εκταφή του και σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών και κατοίκων, το πετραχήλι του 
βρέθηκε άθικτο, ο δε σταυρός του μέχρι και σήμερα φυλάσσεται στον ιερό ναό 
Αγίου Γεωργίου Λευκούδας Θεσσαλονίκης. 

Ο κομιστής της 
εικόνας Αμβρόσιος 

Σουμελιώτης 

Το παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας –όπως είναι σήμερα- κοντά στην Μονή της 
Παναγίας Σουμελά στον Πόντο όπου οι μοναχοί απέκρυψαν τα ιερά κειμήλια του 

μοναστηριού. 
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Ο Εθνοϊερομάρτυρας Ευθύμιος Αγριτέλλης  
Επίσκοπος Ζήλων 

Του Γεωργίου Θ. Αντωνιάδη 1 
 

Ο Ευθύμιος (κατά κόσμον Ευστράτιος) Αγριτέλλης 
γεννήθηκε στα Παράκοιλα της Λέσβου το 1879. 
Προερχόταν από οικογένεια μορφωμένων ανθρώπων καθώς 
πάρα πολλοί συγγενείς του διακρίθηκαν στα γράμματα και τις 
επιστήμες.Τα πρώτα του μαθητικά χρόνια τα πέρασε στο 
χωριό του τα Παράκοιλα. Σε ηλικία μόλις 9 ετών πήγε στην 
Ιερά Μονή του Αγίου Ιγνατίου με τη βοήθεια του 
Καθηγουμένου της Αρχιμανδρίτου Ανθίμου Γεωργέλλη. Εν 
συνεχεία γράφτηκε στη Λειμωνιάδα σχολή που λειτουργούσε τότε ως Σχολαρχείο. 

Το 1894 σε ηλικία 15 ετών γίνεται δόκιμος μοναχός, ενώ το 1896 περιβλήθηκε 
το αγγελικό σχήμα και εκάρη μοναχός. Ως μοναχός ο Ευθύμιος ανέλαβε το 
διακόνημα του Εκκλησάρη στο καθολικό της μονής. Από αυτή τη θέση 
καταφέρνει, με τη βοήθεια του Θεού, τον οποίο δεν παύει ούτε στιγμή να υμνεί 
και να δοξολογεί, να βρει τη δύναμη να πραγματοποιήσει τους υψηλούς και 
ευγενείς οραματισμόυς του. 

Η χάρις του Θεού τον αξιώνει να αποφοιτήσει το 1900 από το Σχολαρχείο με 
άριστα και να εγγραφεί στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ως υπότροφος της 
Μονής Λειμώνος. Νέοι ορίζοντες ανοίχτηκαν μπροστά του. Η απόκτηση της 
πλήρους Ορθοδόξου Θεολογικής παιδείας και σκέψης γίνεται ο ευγενέστερος 
στόχος του. Πολλές από τις σημειώσεις που κρατούσε από τα μαθήματα σώζονται 
μέχρι σήμερα στη Βιβλιοθήκη χειρογράφων της Ιεράς μονής Λειμώνος. 

Το 1906 ο Ευθύμιος χειροτονήθηκε διάκονος στο καθολικό της Ιερά Μονής 
της Χάλκης, από τον τότε μητροπολίτη Γρεβενών Αγαθάγγελο. Το 1907 υπέβαλε 
στη Σχολή τη μελέτη για το πτυχίο του με τίτλο: «Σκοπός του Μοναχικού Βίου εν 
τη Ανατολή μέχρι τον Θ΄ αιώνα». Ο τίτλος και μόνο της μελέτης του αποδεικνύει 
τον ζήλο που είχε για τον μοναχισμό και τον θείο έρωτα που τον διακατείχε για 
τον Κύριο και Θεό Ιησού Χριστό. Με την απόκτηση του πτυχίου του, με άριστα, 
επέστρεψε στη Μονή Λειμώνος. 

                                                           
1 Ο Γεώργιος Θ. Αντωνιάδης είναι εγγονός του αείμνηστου Γεωργίου Θ. Αντωνιάδη συνεργάτη της Ποντιακής 
Εστίας, ο οποίος απεβίωσε στις 26 Απριλίου του 2014 (νεκρολογία του δημοσιεύσαμε στο τεύχος 179). Ο 
εκλιπών κατά πως δείχνουν τα πράγματα γαλούχησε τα παιδιά και τα εγγόνια του με τα νάματα της ποντιακής 
παράδοσης. Με χαρά δημοσιεύουμε τη συνεργασία του Γεωργίου Θ. Αντωνιάδη του νεότερου, φοιτητή 
πληροφορικής, αναμένοντας τις επόμενες και ευχόμενοι το παράδειγμά του να βρει μιμητές. 
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Τον Ιούνιο του 1907 διορίστηκε επίσημος Ιεροκήρυκας της Ιεράς 
Μητροπόλεως Μηθύμνης. Ως ιεροκήρυκας διακρίθηκε για τη ρητορική του, το 
επιβλητικό του ύφος και το πλούσιο περιεχόμενο των λόγων του. Έφιππος διέσχιζε 
ολόκληρη τη Μητρόπολη του και κήρυττε την αλήθεια και την αγάπη μέσα από 
το Ευαγγέλιο του Χριστού. 

Στις 10 Αυγούστου του 1907 με πρόταση του Μητροπολίτου Μηθύμνης 
Στεφάνου και την ομόφωνη απόφαση της Εφορείας της Λειμωνειάδος Σχολής 
διορίσθηκε Σχολάρχης και διευθυντής αυτής. Τον Σεπτέμβριο του 1909 
χειροτονείται πρεσβύτερος και λαβών το οφφίκιον του αρχιμανδρίτου διορίζεται 
πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύμνης. Ως πρωτοσύγγελος επέδειξε 
σεμνό ήθος, εργατηκότητα, ενέργεια ανεξάντλητη και ευστροφία απαράμιλλη. 
Όλοι, κληρικοί και λαϊκοί, τον αγαπούσαν και τον θαύμαζαν. Στο πρόσωπό του 
έβλεπαν έναν στοργικό πατέρα αλλά και έναν καλό φίλο. Τον Ιούλιο του 1911 
απομακρύνεται από τη θέση του βοηθού Επισκόπου της Μητρόπολης Αμασείας ο 
τότε Επίσκοπος Ευγένιος. Εν τω μεταξύ η φήμη του Ευθυμίου ήδη από τα 
φοιτητικά του χρόνια έφτασε ως την αυλή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 
στον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄. Έτσι σύντομα κλήθηκε από 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με την σύμφωνη γνώμη του μητροπολίτου Αμασείας 
Γερμανού Καραβαγγέλη, να γίνει βοηθός επίσκοπος με τον τίτλο της πάλαι ποτέ 
διαλαμψάσης επισκοπής Ζήλων. Λέγεται μάλιστα ότι δεν είχε χρήματα να 
αγοράσει τα αρχιερατικά άμφια για τη χειροτονία και ζήτησε δανεικά χρήματα 
από τη μονή Λειμώνος. Υπήρχε ακόμη η φήμη ότι επειδή δεν έφταναν τα 
χρήματα να αγοράσει όλη την αρχιερατική του στολή, η χειροτονία του έγινε με 
δανεική μίτρα. 

Η μητρόπολη Αμασείας ήταν η πολυπληθέστερη μητρόπολη του Πόντου. 
Αριθμούσε περίπου 150.000 χριστιανούς και είχε στη δικαιοδοσία της 340 ναούς. 
Είχε έδρα την Αμισό (Σαμψούντα) του Πόντου. Ο Ευθύμιος ανέλαβε τα 
καθήκοντά του την 6η Αυγούστου 1912. Από την επόμενη κιόλας ημέρα 
επιδόθηκε σε έναν τιτάνιο αγώνα για τη μόρφωση των κατοίκων της περιοχής που 
ήταν αρμόδιος (επαρχία Πάφρας). Αν αναλογιστούμε ότι πολύ μεγάλο μέρος των 
κατοίκων της μητρόπολης ήταν τουρκόφωνοι, καταλαβαίνουμε τη δυσκολία και τα 
εμπόδια που προέκυπταν. Ωστόσο αφενός η δυναμική προσωπικότητα του 
Ευθυμίου, ο οποίος έφιππος όργωνε καθημερινώς τη μητρόπολη και αφετέρου η 
διάθεση για μάθηση, η αγωνιστικότητα και το πείσμα των Παφραίων, έφεραν τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα, αναπτερώνοντας το εθνικό και θρησκευτικό 
φρόνημα των κατοίκων. 

Ως το 1914 είχε επισκεφθεί σχεδόν όλα τα χωριά της δικαιοδοσίας του στην 
περιοχή της Πάφρας. Επιπλέον αρχίζει να χτίζεται στην Πάφρα ο επισκοπικός 
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ναός της Αγίας Μαρίνας. Ο ναός αυτός σώζεται μέχρι σήμερα, χωρίς να αλλάξει 
κάτι στην εξωτερική αρχιτεκτονική του. Μετά την ανταλλαγή ο ναός μετατράπηκε 
σε τόπο κατοικίας τούρκων προσφύγων. 

Ο Ευθύμιος έχτισε σε περισσότερα από 60 χωριά της επαρχίας του σχολεία 
και τοποθέτησε δασκάλους. Ακόμη σε 40 
περίπου χωριά έκτισε εκκλησίες, 
χειροτονώντας ταυτόχρονα δεκάδες ιερείς 
για να επανδρώσουν τις κενές θέσεις. Πλέον 
κάθε απλή επιθυμία του Ευθυμίου είναι 
διαταγή για το ποίμνιό του, το οποίο τρέφει 
αισθήματα αγάπης για αυτόν. Πολλοί 
Παφρινοί με προτροπή του αρνούνται να 
καταταγούν στον τουρκικό στρατό το 1914. 
Ανεβαίνουν στα βουνά και αρχίζει η τρίτη 
φάση του αντάτρικου στην περιοχή. 
Καθημερινώς επισκεπτόταν τα κρυφά μέρη 
των ανταρτών στα βουνά και τα 
γυναικόπαιδα στα χωριά προκειμένου να 
τους εμψυχώσει. 

Το 1917 αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στα 
ανταρτικά σώματα. Επισκέπτεται τον 
περίφημο αρχηγό του Δυτικού Πόντου 
Αντών Πασά στο βουνό Νεπιέν - Ντάγ, προκειμένου να κατευθύνει τις 
επιχειρήσεις των ανταρτών κατά των Τούρκων. Την παραμονή της Παναγίας, στις 
14 Αυγούστου 1919 ανεβαίνει στο βουνό Γιουντάγ και από κει στο Νεπιέν - Νταγ 
και συναθροίζει 12.000 αντάρτες από τις περιοχές Πάφρας – Σαμψούντας – Βεζίρ 
Κιοπρού και Κάβζας και αναθέτει, στην τοποθεσία Παναγία Μά(γ)αρα ή της 
σπηλιάς (Παχατσάχ Παναγιασί), την γενική αρχηγία της επίθεσης κατά των 
Τούρκων στην κωμόπολη Τσασούρ σε σημαντικούς καπεταναίους. Η σπηλιά αυτή 
είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς οι Τούρκοι την πυρπόλησαν τον Απρίλιο του 
1917 και κατέσφαξαν τους 60 - 70 άνδρες υπερσασπιστές της και κακοποίησαν τα 
620 γυναικόπαιδα που είχαν βρει καταφύγιο εκεί. Από αφηγήσεις μαθαίνουμε ότι 
ο Ευθύμιος πριν την επίθεση στο Τσ ασούρ έσυρε πρώτος το χορό Τεκ - Καϊτέ 
(Μονός χορός). 

Από το 1913 εως το 1917 στις 25 Μαρτίου ο Ευθύμιος συγκέντρωνε τους 
μαθητές από τα δημοτικά σχολεία, τα σχολαρχεία και τα αρρεναγωγεία 
προκειμένου να τιμήσουν την πράξη αυτοθυσίας των 30 κοριτσιών του Ασσάρ της 
Πάφρας, οι οποίες έπεσαν το 1680 απο το Κάστρο του Άλυ στον γκρεμό για να 

Ο εθνομάρτυρας 
Ευθύμιος Αγριτέλης 
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μην παραδοθούν στον Χασάν - Αλήμπεη. Σε πολλές αφηγήσεις αναφέρεται ότι η 
ποιμαντορική ράβδος του (βακτηρία) εσωτερικά ήταν κούφια προκειμένου εκεί να 
κρύβει έγγραφα και μηνύματα για τους αντάρτες. 

Όπως είναι φυσικό λόγω της τεράστιας εθνικής του δράσης μπήκε στο 
στόχαστρο των κεμαλικών εγκληματιών. Την 21η Ιανουαρίου 1921 συνελήφθη 
στην Σαμψούντα μαζί με άλλους προύχοντες της περιοχής και τον πρωτοσύγγελο 
Πλάτωνα Αϊβαζίδη. Οδηγήθηκε στην Αμάσεια και κλείστηκε στις φυλακές 
ΣΟΥΓΙΑ, οι οποίες είχαν μετατραπεί σε τόπο βασανηστηρίων. Ακόμα και μέσα 

από τη φυλακή δεν έπαψε να ενδιαφέρεται για το ποίμνιό του. Με επιστολή του 
στην κεντρική κυβέρνηση στην Άγκυρα αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη των 
ανταρτικών δράσεων, προκειμένου να μην εκτελεστούν οι υπόλοιποι συλληφθέντες. 
Την 21 Μαΐου 1921 υποκύπτει στα βασανιστήρια και λαμβάνει τον αμάραντο 
στέφανο του μαρτυρίου. 

Η μνήμη του εορτάζεται την Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 
μαζί με του επισκόπους Χρυσόστομο Σμύρνης, Αμβρόσιο Μοσχονησίων, 
Γρηγόριο Κυδωνιών και Προκόπιο Ικονίου. Επίσης εορτάζεται και στις 29 Μαΐου 
εκάστου έτους. 
«Ευθύμιε Άγιε και Παφραίων το κλέος, πρέσβευε τω έλεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων 
άφεσιν παράσχει ταις ψυχαίς ημών». 

Η Αμάσεια σε παλιά φωτοκάρτα των αρχών του περασμένου αιώνα. Στα βράχια 
διακρίνονται οι λαξευτοί τάφοι των Μιθριδατών. Στα διαβόητα δικαστήρια 

Ανεξαρτησίας (Isticlal Muhakemesi) που έστησαν οι κεμαλικοί το 1921 οδηγήθηκαν 
οι επιφανέστεροι έλληνες προύχοντες, ιερωμένοι, έμποροι, και μετά από δίκες 
παρωδία στάλθηκαν στον δι αγχόνης θάνατον στις 21 Σεπτεμβρίου του 1921. 
Ανάμεσά τους ο δημοσιογράφος Νίκος Καπετανίδης, ο βουλευτής Ματθαίος 

Κωφίδης, ο έμπορος Αλέξανδρος Ακριτίδης και πολλοί άλλοι. 
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Σπύρος Παπαδόπουλος (Ακριτίδης) 
ο ευγενής δάσκαλος από την Κρώμνη 

Του Παναγιώτη Μωυσιάδη 
 

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος του Αδάμ (το γένος 
Ακριτίδη) γεννήθηκε το 1879(;) στην ενορία Λυκάστ’ της 
Κρώμνης και πέθανε στο Ανατολικό Πτολεμαΐδας το 
1939. Ο Σπύρος ήταν ένα από τα δύο αγόρια του παπά 
Αδάμ Ακριτίδη. Ο άλλος γιος του ήταν ο Ονούφριος, που 
εγκαταστάθηκε στο χωριό Παλατίτσια της Βέροιας. Είχε 
ακόμη ο παπα – Αδάμ δεκατέσσερις κόρες, η μία από τις 
οποίες, η Βιργινία, παντρεύτηκε τον Νεοκλή 
Κοντογουλίδη από το Προάστιο Πτολεμαΐδας. Ο Σπύρος παντρεύτηκε την Ελένη 
κόρη του παπα - Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου από το Σταυρίν του Πόντου. Η 
οικογένεια της Ελένης είχε μεταναστεύσει στο Κερτς της Κριμαίας και είχε κοινή 
τύχη με τους υπόλοιπους Έλληνες της Κριμαίας τον καιρό του διωγμού. 

Ο Σπύρος αποφοίτησε από το Φροντιστήριο Τραπεζούντας το 1899 και 
εργάστηκε ως δάσκαλος σε διάφορα σχολεία της περιοχής. Το 1917 - 18 
υπηρέτησε στο σχολείο της Μεταμορφώσεως 
(στην συνοικία Αλχαζάντων της Κρώμνης), το 
οποίο λειτούργησε από το 1900 έως το 1921 - 
22. Στο ίδιο σχολείο δίδαξε από το 1902 έως και 
το 1922 και ο Δάμων Δαμιανός, φίλος του 
Σπύρου, που εγκαταστάθηκε και πέθανε στο 
Μεσόβουνο Εορδαίας1. 

Στο απόκρημνο σαν αετοφωλιά χωριό του, το 
Λυκάστ’, περιέθαλψε τον χειμώνα του 1923 - 24 
τους Σανταίους αντάρτες με κίνδυνο της ζωής 
του. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της 
Λωζάννης και μέχρι να πραγματοποιηθεί η 
Ανταλλαγή, έπρεπε οι αντάρτες να αποφύγουν τη 
σύλληψη. Αφού πέρασαν το καλοκαίρι στα 
περίχωρα της Κρώμνης, ζήτησαν καταφύγιο για τον επερχόμενο σκληρό χειμώνα. 
Μετά την άρνηση κάποιων χωριών και μονών να τους φιλοξενήσουν, ο προεστός 
της Κρώμνης Αχιλλέας Φιρτινίδης πρότεινε το Λυκάστ’ και τον δάσκαλο Σπύρο 
Παπαδόπουλο για καταφύγιο. Ο Σπύρος δέχτηκε πρόθυμα: «Και εγώ απλώς θα 
κάνω το καθήκον μου σε τέτοιες περιστάσεις που είναι επικίνδυνες δια το έθνος. 
Θα φροντίσω όσον μπορώ», ήταν η απάντηση στην πρόταση που του έγινε. Ψωμί 
και φαγητό ετοίμαζαν καθημερινά οι γυναίκες της οικογένειας με υλικά που τους 
προμήθευε ο Φιρτινίδης. Μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου κράτησε η φιλοξενία και 

                                                           
1 Γεωργίου Φιρτινίδη, Κρώμνη, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 164 - 165. 

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος 
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τότε ήρθε η διαταγή για τη μετοικεσία. Ο ίδιος ο Σπύρος μετέφερε την είδηση 
στους αντάρτες: «Μην φοβάσθε, ο στρατός σήμερα έφυγε. Αλλά ήλθαν άλλοι δύο 
αξιωματικοί, οίτινες έφεραν διαταγήν από την Τραπεζούντα, εντός τριών ημερών 
να ετοιμασθούμε και να φύγωμε, διότι ελληνικά πλοία έφθασαν εκεί, δια να μας 
πάνε στην Ελλάδα κατόπιν της αποφασισθείσης ανταλλαγής των πληθυσμών»1 2.  

Από την Κρώμνη έφυγε ως πρόσφυγας στα τέλη Ιανουαρίου του 1924, και στο 
καράβι γεννήθηκε το κορίτσι του που το ονόμασε Γαλήνη 3 , όνομα που το 
διάλεξαν όλοι μαζί οι πρόσφυγες - συνταξιδιώτες για να έχει νηνεμία (γαλήνη) η 
θάλασσα που θα τους οδηγούσε στην άγνωστη προαιώνια πατρίδα. Την ίδια 
χρονιά διορίστηκε διευθυντής στο δημοτικό σχολείο Ανατολικού που στεγαζόταν 
τότε στο τουρκικό τζαμί κοντά στην αστυνομία. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η 
Φιλομήλα Φαλιαρίδου από το Ξάστερο της Θράκης ήταν οι πρώτοι δάσκαλοι 

                                                           
1 Ό. π., σελ. 492- 493. 
2 Κωνσταντίνου Κουρτίδη, Ημερολόγιο της Δράσεως των Ελλήνων Ανταρτών της Σάντας (1916-1924), εκδοτικός 
οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 199-202. 
3 Την αείμνηστη Γαλήνη Παπαδοπούλου – Γκαλά γνώρισα στο Οικοτροφείο Αρρένων Πτολεμαΐδας της Ιεράς 
Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας, όπου εργαζόταν ως μαγείρισσα. Το οικοτροφείο ανήγειρε ο 
μακαριστός μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης για τα παιδιά των πλησιόχωρων με την πόλη οικισμών και 
στην ακμή της λειτουργίας του, με ελάχιστο τίμημα, φιλοξενούσε εκατόν ογδόντα μαθητές. Εδώ δέχτηκα δωρεάν 
φιλοξενία, ως αριστεύσας στις εισαγωγικές εξετάσεις του Γυμνασίου Πτολεμαΐδας, από τον Δεκέμβρη του 1971 
έως τον Μάη του 1973. Η Γαλήνη Παπαδοπούλου είναι η μητέρα του εκλεκτού φίλου, συμμαθητή και 
συμπατριώτη, του εξαιρετικού φιλόλογου και γυμνασιάρχη στο Περιστέρι, του Στέλιου Γκαλά, ο οποίος έκανε 
και τις απαραίτητες προσθήκες στο κείμενο του Παναγιώτη Μωυσιάδη. Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω 
πληροφορίες για την Κρώμνη μπορούν να περιηγηθούν το εξαιρετικό μπλογκ που διαθέτει ο κ. Γκαλάς 
(kromniblogspot). Στάθης Ταξίδης. 

Ό, τι είχε απομείνει από τον ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα και το σχολείο 
στα 1978 
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του Ανατολικού. Ο ίδιος επέλεξε να κατοικήσει στη συνοικία των Σμυρνιών, 
έχοντας τη βεβαιότητα ότι η εγκατάσταση των προσφύγων θα είναι μόνιμη στη νέα 
πατρίδα και επομένως θα έπρεπε να συσφιχθούν οι σχέσεις των οικιστών του 
Ανατολικού, ανεξαρτήτως καταγωγής. Στο Ανατολικό θα συμπληρωθεί η 
οικογένειά του με τη γέννηση και των υπολοίπων παιδιών του. Δυστυχώς από τα 
οχτώ παιδιά του μόνο τέσσερα ενηλικιώθηκαν: ο Χρήστος, η Ευθυμία 
Μιχαηλίδου, η Γαλήνη Γκαλά και ο Κώστας. Τώρα βέβαια δεν ζει κανένα. 

Το 1936 λόγω των δημοκρατικών του πεποιθήσεων μετατέθηκε από τη 
δικτατορία του Μεταξά στο Δρέπανο Κοζάνης. Αυτή η απομάκρυνση από την 
οικογένειά του, σε συνδυασμό με τον πρόσφατο θάνατο του δωδεκάχρονου και 
χαρισματικού γιου του Αδάμ, τον έκανε να αρρωστήσει και να πεθάνει τρία χρόνια 
αργότερα, σε ηλικία 50 περίπου χρόνων. 

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος στα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς, ως άλλος 
Αινείας, μετέφερε σε οστεοθήκη τα οστά του ιερέα πατέρα του, Αδάμ, τα οποία 
και εναπόθεσε με ευλάβεια στο ιερό της εκκλησίας της Υψώσεως του Τιμίου 
Σταυρού του Ανατολικού, όπου φυλάσσονται μέχρι και σήμερα. (Εδώ να 
σημειώσουμε ότι ο παπά - Αδάμ ήταν πρωτεξάδελφος του Αλέξανδρου Ακριτίδη, 
του Έλληνα προύχοντα της Τραπεζούντας, που τον κρέμασαν οι Τούρκοι στην 
Αμάσεια τον Σεπτέμβρη του 1921)1. 

Τόσο η ηρωική του πράξη να διασώσει τους αντάρτες της Σάντας όσο και η 
ευγενική του καταγωγή από τους Ακριτιδαίους του Πόντου μας επιτάσσουν να 
τιμήσουμε τη μνήμη του ενταφιάζοντας τα οστά του πατέρα του στη νέα του 
πατρίδα το Ανατολικό και να του αποδοθούν οι πρέπουσες τιμές από τη 
μητρόπολη Φλωρίνης και το Δήμο Πτολεμαΐδας. 
  
 
 

Προσκύνημα στον γενέθλιο τόπο των προγόνων 
στην Κούσ  - καγια Κερασούντας 

Γράφει: η Κική Φ. Αμανατίδου 
Ιούλιος μήνας και εγώ αποφασισμένη να πραγματοποιήσω το όνειρο ζωής, 

ξεκίνησα μαζί με μία ομάδα για την αλησμόνητη πατρίδα, τον Πόντο. Ύστερα 
από περιήγηση στις παράλιες πόλεις του Πόντου, ήρθε η μέρα και η ώρα να 
επισκεφτούμε την πανέμορφη Κερασούντα. Την πόλη που εξαιτίας του αιμοβόρου 
ανθρωπόμορφου τέρατος που άκουγε στο όνομα Τοπάλ Οσμάν διατηρεί λίγα 
μνημεία που μαρτυρούν την πλούσια μέχρι το 1923 ελληνική παρουσία. Την πόλη 
που έχει το Αρρεναγωγείο και το Παρθεναγωγείο, που λειτουργούν και σήμερα 
σαν σχολεία, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που σήμερα λειτουργεί σαν 
μουσείο, το κάστρο πάνω στην ακρόπολη, καθώς και τα πολλά ελληνικά 
αρχοντικά στην συνοικία Ζεϊτινλία. 

                                                           
1  Ο Σπύρος ήταν πρώτος εξάδελφος και του μητροπολίτη Γρεβενών (του από Σεβαστείας) Γερβασίου 
Σουμελίδη, που καταγόταν από τη Βαρενού της Κρώμνης. 
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Νωρίς το πρωί πήραμε τον δρόμο Κερασούντας – Νικόπολης που πάει 
παράλληλα με τον Ασκάνιο ποταμό και σε λιγότερο από μία ώρα βρισκόμασταν 
στα χωριά του Γουρούχ που μέχρι το 1923 κατοικούνταν μόνον από 
ελληνοχριστιανούς. Χωριά με σκόρπια σπίτια. Δύο εδώ, ένα πιο ψηλά, τρία – 
τέσσερα πιο δεξιά. Τα άτομα που είχαν ξαναεπισκεφτεί την περιοχή ξεναγούσαν 
τους νέους επισκέπτες - μέλη της ομάδας που στην πλειοψηφία αποτελούνταν από 
Γουρουχλούδες. «Να αυτό το σπίτι ήτανε του παππού μου», «εκεί ψηλά ήταν του 
θείου σου», «πιο δεξιά είναι τα χαλάσματα από το σπίτι του Μιχαήλ (Μουχαήλ)». 
Άλλοι έκλαιγαν και άλλοι ψιθύριζαν, ενώ όσοι δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν την 
προγονική εστία, λίγο πικραμένοι, κοιτάζοντας τον ουρανό έλεγαν: «Εδώ είναι οι 
ρίζες μου, βλέπω ότι έβλεπαν οι παππούδες μου και περπατάω τους δρόμους που 
περπατούσαν εκείνοι». 

Την άλλη μέρα η ομάδα μας πήρε τον δρόμο που οδηγεί στην Πράσαρη, 
όπου στην κορυφή ενός βράχου και μέσα σε ένα κατάφυτο πλάτωμα είναι ότι 
απέμεινε από το μοναστήρι της Παναγίας και το ιεροδιδασκαλείο της. Δύο άτομα, 
παρέα με έναν ποντιόφωνο μουσουλμάνο, πήραμε τον ανατολικό παραλιακό 
δρόμο. Από την Κασιόπη (Κεσάπ) πήραμε τον δρόμο δεξιά που οδηγεί στο 
βουνό. Στα δεξιά μας η πλαγιά ήταν κατάφυτη από βατόμουρα, φουντουκιές, 
αχλαδιές και οξιές, ενώ στα αριστερά μας στην χαράδρα κυλούσανε τα γάργαρα 
νερά που κατεβαίνανε από τα βουνά της Κούσ καγιας (Kockaya). Όλα τα καλά εδώ 
τα έδωσε ο Θεός. Υπέροχο καταπράσινο τοπίο, πανύψηλα δένδρα, άφθονα νερά 
και σπίτια σκορπισμένα στις πλαγιές. Κάποια σπίτια ήταν στη σειρά και σε 
απόσταση μεταξύ τους. Μπροστά μας είδαμε δύο ψηλούς τοίχους που ήταν σε 
καλή κατάσταση. «Είναι δυνατόν να ήταν Εκκλησία;», αναρωτηθήκαμε. «Ναι», μας 
απάντησε μια γιαγιά με ένα μεγάλο καλάθι στην πλάτη της. «Έτσι θα ήμουνα και 
εγώ», ψιθύρισα στην ανιψιά μου. Η γιαγιά ήρθε κοντά μας και αφού μας 
καλωσόρισε μας αγκάλιασε και μας φίλησε. Ήδη βρισκόμασταν στον μαχαλά 
Αρμουτλί. Και γι αυτόν μας μίλησε ο πατέρας. Και εδώ έτρεξε και έπαιξε με τα 
άλλα παιδιά. Ύστερα βρεθήκαμε σε μια αλάνα. Κάποιος ήρθε και μας καλωσόρισε 
σαν παλιούς γνωστούς. Αφού συστηθήκαμε, είπαμε που πηγαίνουμε και τι θέλουμε. 
Μας εξήγησε ότι βρισκόμασταν στο χωριό Τσ ακλίτσα και στον χώρο της 
πλατείας, όπου κάποτε υπήρχαν η εκκλησία, τα μνήματα και το ελληνικό σχολείο, 
όπως ελληνικά ήταν και τα γύρω σπίτια. Ίσως λόγω θέσης εδώ να λειτούργησε η 
κεντρική σχολή, που χτίστηκε με εισφορά του ευεργέτη Φωτίου Ελευθεριάδη. 

Αφού τα είπαμε, φωτογραφηθήκαμε και χαιρετηθήκαμε πολύ θερμά, πήραμε 
τον ανήφορο. Μετά από μια πολύ όμορφη διαδρομή, βρεθήκαμε μέσα σε μα 
αυλή. Σταματήσαμε δίπλα σε ένα αυτοκίνητο, όπου δύο νέοι μας καλωσόρισαν 
πολύ φιλικά. Όταν ο συνοδός μας τους εξήγησε τον λόγο για τον οποίο 
βρεθήκαμε εκεί μας ενημέρωσαν ότι είχαμε μπροστά μας το σπίτι του Χρύσονος. 
Με τις τρεις - τέσσερις τουρκικές λέξεις που ξέρω τους έδωσα να καταλάβουν ότι ο 
δικός μου ο παππούς ήταν ο Γάβας. Χωρίς σκέψη και χωρίς προβληματισμό μου 
απάντησαν: «να εδώ πιο πάνω είναι». 
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Πήραμε τον ανήφορο. Με τα χέρια ανοίγαμε δρόμο ανάμεσα στη βλάστηση 
για να περάσουμε. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά όχι μόνο από την κούραση 
αλλά και από τη φόρτιση των συναισθημάτων. Φτάσαμε σε ένα πανέμορφο ξέφωτο 
με χόρτα και αγριολούλουδα. Τα πανύψηλα δέντρα που ήταν γύρω - γύρω 
αποτελούσαν τον φράχτη. «Αυτό είναι», μου είπαν οι γείτονες. Κατέρρευσα από 
συγκίνηση. Κάθισα πάνω στο χορταράκι και αγαλλίασε η ψυχή μου, ηρέμησα. 
Εδώ στο παρχάρ’, στο μαχαλά Μπουγιούκ - γκελις της Κούσ καγιας, τα 
καλοκαίρια ο παππούς μου έφερνε την οικογένειά του να παραθερίσει και τα ζώα 
να βοσκήσουν. Περπάτησα, κάθισα κάτω και φωτογραφήθηκα. Αγκάλιασα με το 
βλέμμα μου τον ουρανό, τη γη, το λεκανοπέδιο, τα μεγάλα καταπράσινα βουνά 
που περικυκλώνουν τα χαμηλότερα, τις ρεματιές, τα σκόρπια και τα 
συγκεντρωμένα σπίτια, τα ξηραντήρια, τα ψηλά δένδρα, το χορτάρι, τους λίγους 
ανθρώπους που γνώρισα. Αγάπησα όλα όσα έβλεπε ο πατέρας. Την γη που 
προσπάθησε να περπατήσει, που έπεφτε, που σηκωνόταν, που γελούσε, που 
έκλαιγε, που είπε τα πρώτα του λόγια. Μία μικρή πέτρα και λίγα λουλούδια, τα 
οποία πήρα μαζί μου ήταν αρκετά. Αρκεί που πάτησα πάνω στις ρίζες μου, που 
είδα ότι έβλεπαν οι πρόγονοι μου. Η παρέα μου δεν διέκοψε τις σκέψεις μου, με 
άφησε να απολαύσω τη γαλήνη του τοπίου. Με όλα όσα άκουσα από τον πατέρα 
να περνούν από την σκέψη μου σαν ταινία, αγκάλιασα με το βλέμμα, για μένα και 
για εκείνον, ό,τι και όσα έβλεπε παιδάκι και τα πήρα μαζί μου. Εκπλήρωσα το 
χρέος μου και πραγματοποίησα το όνειρό μου. Πάτησα τα άγια χώματα των 
προγόνων μου. Δάκρυα χαράς και αγαλλίασης ύγραιναν τα μάτια μου. Και φυσικά 
δεν ξεχάσαμε να ανάψουμε και μερικά κεριά στη μνήμη των νεκρών που άφησαν 
οι δικοί μας πίσω. Αποχαιρετήσαμε και αφήσαμε πίσω μας την Κούσκαγια της 
καρδιάς μας. Την Κούσκαγια που οι παλιοί της κάτοικοι, όσοι στάθηκαν τυχεροί 
και γλίτωσαν από την γενοκτονία, την αποχαιρέτησαν για πάντα, ήρθαν στην 
Ελλάδα και ρίζωσαν στο Νευροκόπι, στο Οχυρό Δράμας και στο Πεπενό 
Αιτωλοακαρνανίας. Στην επιστροφή κανείς δεν μιλούσε. Η σκέψη μας έμεινε εκεί 
ψηλά στα βουνά, εκεί από όπου κρατούν οι ρίζες μας. Την άλλη μέρα νωρίς το 
πρωί πήραμε τον δρόμο της επιστροφής. Στην διαδρομή πολλές ήταν οι φορές 
που επικράτησε ησυχία. Όλοι μας βυθιζόμασταν στις σκέψεις μας, ευτυχισμένοι 
και γεμάτοι από συναισθήματα. Ο καθένας είχε βαθιά μέσα του τις δικές του 
αναμνήσεις και φυσικά εγώ τις δικές μου. Κλείνοντας τα μάτια έβλεπα μπροστά 
μου την πανέμορφη Κούσ καγια με την πλούσια βλάστηση. Έβλεπα τους 
ποντιόφωνους τις Τραπεζούντας και του Όφι που δειλά μας έλεγαν: «Εμείς πα απ’ 
εσάς είμες». Έβλεπα τον ποντιόφωνο, που αφού κατανάλωσε μερικά ποτηράκια 
ρακί, μας είπε: «Εσείς εφοβέθετε και έφυετε, εμείς εφοβέθαμε και ετούρκεψαμε». 
Έβλεπα τον νεαρό που κάποιο πρωί μας πλησίασε και μας είπε: «Ο πάππο μ’ άμον 
εσάς έν’» και έφυγε φοβισμένος. Έβλεπα τον … που μας είπε: «Τούρκος 
στρατιώτης έρπαξεν τον πατέρα μ’ α σην εγκάλιαν τη γιάγιας –ι –μ’ απέσ’ σο 
παπόρ’ όντες εκότσιεψαν ». 

Βυθισμένη στις σκέψεις μου, δεν κατάλαβα καλά – καλά για πότε φτάσαμε 
στην Θεσσαλονίκη. 
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Ποντιακή Ποίηση 
Ηλίας Τσιρκινίδης 

Κάλαντα1 
Όλεν τ’ οσπίτ’ με τ’ έμορφα κλαδία αρματώστεν 
κ’ έναν τραπέζ’ να στρώνετεν πέραν – περού γομάτον 
με τη κοσμί’ τα νόστιμα φαΐα. Και απλώστεν  
ολόερα με τα χρυσά τα φύλλα στολισμένα, 
μήλα και λεφτοκάρα και με τ’ αργυρά πϊάτα 
το πρωτομέλ’, το ξανθομέλ’ με τα καρυδοκάντζ α 
κουμουλωτά να φέρετεν και τα χρυσά ποτήρα 
κ’ εκείν’ το κοκκινόξανθον κρασίν, τ’ ευλογημένον, 
ντο έπιναν ς σα παλαιά τα χρόνια τη Αθήνας 
οι δοξασμέν’ ς σα γράμματα κ’ οι πρώτ’ ς ση πολιτείας 
τα έργατα. Κι ας πίνομε, εβίβα, με τα γέλ’τα, 
με την χαράν και με το κέϊφ’ και καλοκαρδισμένοι… 
Ακούτεν ντο νουνίζω γω να λέω τραγωδίαν: 
«Κάλαντα, πάντα Κάλαντα και πάντα και τη χρόνου! 
Ευτυχισμέν’, πολύχρονοι και πανταχαρεμένοι 
να ζούμε και να χαίρουμες! Και καλολαλεμένα 
να είναι τα παιδόπα μουν! Και παρατιμημένοι 
οι μειζοτέρ’, άμον ντο πρέπ’ ς σον κύρην και ς σην μάνναν, 
                                                      κ’ οι συγγενοί κ’ οι φίλοι, 
γλυκόστομοι, γλυκόλαλοι, αδέλφα αγαπημένοι! 
Και η καρδία μουν να έν’ τόπος τσ ιτσ εκωμένος,  
άμον ντο στέκ’ αμάραντα και φύλλα και κλαδία 
σκουττουλισμένα και με τ’ ήλ’ το φως πάντα γομάτον 
έμνοστα και πανέμνοστα τη παρχαρί’ εβόρας 
και αερόπον ελαφρόν! 
Και η καρδία μουν να έν’ θρόνος με τα τσιτσ έκια, 
με τα πρωτοτραντάφυλλα, με τα μανουσακόπα 
κι ανθόκλαδος κι ανθόπλαστος και ανθομυριγμένος! 
                                       Κ’ έναν καλόν πουρνόπον 
απάν’ ασ’ σ’ άθα τα πολλά και τ’ αθα νοταγμένα, 

                                                           
1 Από το βιβλίο «Ποντιακή Ποίηση» του Ηλία Τσιρκινίδη, εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη 
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χρυσόν εικόνα, ο Χριστόν, σίτ’ ευλογίζ’ να έρ’ται, 
να έρ’ται και να κάθεται ς σον θρόνον. Κ’ ατώρα 
τ’ ετοιμασίας γλήγορα, χωρίς αργοπορίαν 
να τελειώνετεν. Θα έρχουνταν οι καλεσμένοι. 
Θα έρ’ται ο Πρωτολάλετον, ο Πρωτολαλεμένον!». 
Πώς ασ’ ση γην ς σον ουρανόν χ αίρεται η καρδία μ’! 
Λεξιλόγιο 
καρυδοκάντζα , τα= καρυδόψιχες. νουνίζω= σκέφτομαι. καλολαλεμένοι= 
καλοπροσκαλεσμένοι. μειζοτέρ, οι= οι ηλικιωμένοι, οι προεστοί, τα ηλικιωμένα 
και σεβαστά πρόσωπα. τσ ιτσεκωμένος, ο = γεμάτος από λουλούδια. 
σκουττουλισμένα= μοσχομυρισμένα. έμνοστα, τα= νόστιμα. πανέμνοστα, τα= 
πολύ νόστιμα. τσιτσ έκια, τα= λουλούδια. μανουσάκα, τα= μενεξέδες. 
ανθομυριγμένος, ο= ανθομύριστος. άθα, τα= λουλούδια. αθανοτα γμένα, τα= 
δροσολούλουδα. Πρωτολάλετος, ο = πρωτοκαλεσμένος, εδώ ο Χριστός. 
Εισαγωγικά 

Για όσους οι γονείς τους κατάγονται από τον Πόντο και για εκείνους οι οποίοι 
γνωρίζουν την ποντιακή διάλεκτο αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο των ποιημάτων 
του μεγάλου πόντιου ποιητή Ηλία Τσιρκινίδη, χαίρονται και συγκινούνται. Mέσα 
στα ποιήματά του παρουσιάζονται εικόνες από την καθημερινή ζωή των Ποντίων 
που βοηθούν τον αναγνώστη να γνωρίσει τον Πόντο και να αισθανθεί τον πόνο και 
την νοσταλγία του ποιητή. Πολλοί θα θυμούνται τη βιβλική ρήση «ξηρανθήτω ο 
λάρυγξ, εάν επιλάθομαί σου, ω πάτριος Ποντία γη», με την οποία ο μεγάλος 
πόντιος πολιτικός, Λεωνίδας Ιασονίδης, εξέφρασε τα συναισθήματά του για την 
γενέτειρά του. Δεν επιτρέπει στον εαυτό του, σαν τους Εβραίους της Βαβυλώνιας 
αιχμαλωσίας, να λησμονήσει τη γη των πατέρων του, τον ευλογημένο Πόντο. 
Ανάλυση του ποιήματος 

Στο σημερινό μας ποίημα με αφορμή τη γιορτή των Χριστουγέννων, ο Ηλίας 
Τσιρκινίδης άνοιξε τον κρουνό της καρδιάς του για να σκορπίσει γύρω του την 
απεραντοσύνη των θρησκευτικών συναισθημάτων του. Να μεταφέρει τη χαρά της 
γιορτής και την ανάμνηση των πατροπαράδοτων εθίμων που συνόδεψαν τους 
πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα των ονείρων τους. 

Μέχρι τον στίχο 12 «…και καλοκαρδισμένοι» ο ποιητής εκφράζει την έντονη 
επιθυμία στους γύρω του να ετοιμάσουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τα 
νόστιμα φαγητά. Να στολίσουν τον περιβάλλοντα χώρο με μήλα και φουντούκια. 
Πρόκειται για τα προσφιλή στους Ποντίους προϊόντα που ήταν δεμένα με την 
οικονομική, αλλά και την καθημερινή τους ζωή. Ενώ ο ποιητής βρίσκεται στην 
Αθήνα με τη φαντασία του θέλει να ζήσει την ημέρα εκείνη, το όνειρο, στον 
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Πόντο. Στο τραπέζι εκείνο, εκτός από τα φουντούκια, υπάρχουν το μέλι και η 
ψίχα από τα καρύδια τα οποία προσφέρονται στα πιάτα. Στο τραπέζι θέλει ο 
ποιητής να υπάρχει κόκκινο και ξανθό κρασί για να μιμηθούνε τους αρχαίους 
Έλληνες που έζησαν την παλιά εποχή στην Αθήνα και δημιούργησαν τον 
πολιτισμό που δοξάστηκε σε όλο τον κόσμο. Αφού ετοιμαστούνε όλα να 
καθίσουνε όλοι γύρω από το τραπέζι και να απολαύσουνε τη χαρά της γιορτής. 

Από τον στίχο 13 εκφράζει την επιθυμία να τραγουδήσει και ο ίδιος με τη 
συντροφιά του. Να πει αυτά που νιώθει βαθιά μέσα του και να ευχηθεί σε όλους, 
ιδιαίτερα στους νέους, να είναι πάντα χαρούμενοι στη ζωή και αγαπημένοι. Ο 
ποιητής μας γνωρίζει ότι το μέλλον ενός λαού είναι η αυτογνωσία των νέων. Τους 
προσφέρει τις πολύτιμες συμβουλές και τις υποθήκες που είναι το απόσταγμα μιας 
πολυτάραχης και μαρτυρικής ζωής. Μέσα του κυκλοφορεί η ιδέα ότι η φύση με το 
φως και την πλούσια βλάστηση είναι ο επίγειος παράδεισος που ονειρεύονται όλοι 
οι άνθρωποι. Τα λουλούδια είναι πάντα απαραίτητα για να στολίσουν το σπίτι και 
την ίδια τη ζωή. Ακόμα και η εικόνα του Χριστού πρέπει να είναι ανάλογα 
στολισμένη και να βρίσκεται στη συντροφιά τους. Όλες όμως αυτές οι 
προετοιμασίες πρέπει να γίνουν γρήγορα, πριν έρθουν οι καλεσμένοι. Πιστεύει ο 
ποιητής ότι έτσι θα χαίρεται η καρδιά του με την παρουσία του επίσημου 
καλεσμένου του Χριστού και θα γεμίσει η ατμόσφαιρα με την παρουσία του από 
τη γη μέχρι τον ουρανό. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός των ομογενών που 
ζούνε στα ξένα να νοσταλγούν όλες τις ημέρες, ιδιαίτερα τις γιορτές της πατρίδας 
με τα έθιμα και τις παραδόσεις. 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος Φιλόλογος 
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ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
Ο πρόεδρον τη χωρί’ 
Του Δημήτρη Νικοπολιτίδη 

 
Πρόσωπα του έργου 
ΘΟΔΩΡΟΣ, ΘΥΜΙΑ σύζυγος του Θόδωρου, ΣΤΥΛΟΣ 
δάσκαλος του χωριού, ΤΑΣΙΑ σύζυγος του Στύλου, 
ΚΩΣΤΗΣ, ΤΟΤΟΣ, ΣΤΑΘΟΣ, ΓΙΩΡΙΚΑΣ, ΛΕΥΤΕΡΤΣ, 
ΓΑΡΑ ΚΟΣΜΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΕΛΕΓΚΩ χήρα, 
ΣΤΟΦΟΡΟΣ λυράρης, ΚΟΥΡΤΟΝ ΓΙΑΝΝΕΣ πρώην 
πρόεδρος, ΣΤΕΦΑΝΟΣ εξάδελφος του Θόδωρου, νομάρχης, 
αστυνόμος και χωρικοί. 

Περίληψη του έργου  
Ο 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. Όταν ξαφνικά έρχεται για επίσκεψη στο χωριό ο 
νομάρχης, μπαίνουν μεν όλα σε μια τάξη, αλλά η τυπική πολιτική επίσκεψη 
μετατρέπεται τελικά σε ποντιακό γλέντι. 
ΕΛΕΓΚΩ: Κι ατώρα ας πάω κι άλλο αδακέσ κι θα πατώ. (Φεύγει). 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Σο καλόν να πας, Ελέγκω, κ’ εγώ αδά είμαι. (Μονολογεί) 'Αλλο ντο 
θα ελέπνε τ ομμάτα μ και ντο θ ακούγ’νε τ ωτία μ. Ας σα κλάματα 
ερχίνεσαμ.·'Αμον ντ εγροικώ τρανόν πελάν ετσάτεψα. Αέτσ’ αν πάνε τα πράματα 
εχάθα. (Το ρίχνει στη σκέψη και ύστερα από λίγο λέγει) Η Θυμία άτζαπαν ντο να 
ευτάει; Να·έκοψεν ο νους ατς και να εφάσεν τα βούδα; Πώς κ εδέβεν ας σον νου 
μ να έλεγα την Ελέγκων να επέραζεν επεκέσ’ και να έλεεν ατεν να φαζ ατα. 
(Μένει πάλι για λίγο σκεφτικός και μετά λέγει) 'Οπως δειξίζνε τα πράματα, πολλά 
αλιμίδα θα πίνω. 
ΘΥΜΙΑ: (Μπαίνει φουρτουνιασμένη) Για πέει με, κύριε πρόεδρε:, ποίος... 
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Ξαφνιάζεται και τινάζεται) Θύμια, ντο έπαθες, εχπάραξες με; 
ΘΥΜΙΑ: Τερώ αχπαράεσαι πα. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αφορισμέντσα, άμον ανεμοκαλίτσα εσέβες απέσ. 
ΘΥΜΙΑ: Πώς εθέλνες να έμπαινα, άμον ποπαδία; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Πολλά αγνέσσαν και θαμαστέσσαν ελέπω σε. 
ΘΥΜΙΑ: Γιάμ θα ευτάς με και ζάντεναν; 
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ΘΟΔΩΡΟΣ: Για πέει με, ντο έ’εις, ντο έν ς σο μέσον και πολλά μη 
στεναχωρεύ’ς με κ εσύ. Κανείνταν τα στεναχωρίας ντο έχω. 
ΘΥΜΙΑ: Έλα και μ ευτάς τον ανήξερον. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Θύμια, ας σο λες χαπάρ έ’εις; 
ΘΥΜΙΑ: Εγώ εξέρω ντο λέγω, εσύ κι θελτς να εγροικάς. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ντο θελτς να εγροικώ; 
ΘΥΜΙΑ: Καημένε, καημένε, εγώ τηνάν λες κι είμαι. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ποίος είσαι, για πέει με κι ας μαθάνω; 
ΘΥΜΙΑ: Εσύ αν είσαι ο δάβολον, εγώ είμαι το ουράδι’ σ. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Τον δά βολον πα ντ ετάραζες ανάμεσα; 
ΘΥΜΙΑ: Ο δάβολον σ όλα τ εκέσ ευρίεται, σ’ όλα βάλλ τ ουράδν ατ. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Νέκουτση, πέει με ντο έν, θα παλαλώντς με; 
ΘΥΜΙΑ: Για πέει με, κύριε πρόεδρε, ποίος έρθεν αδαπέσ; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ατό έτον το ζόρι σ και τυρρανίεις με ατόσον ώραν; 
ΘΥΜΙΑ: Ναι, ατό έτον το ζόρι μ’. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Σην Κοινότηταν, Θύμια, έρται όποιος θέλ, η πόρτα σ ολτς 
ανοιχτόν έν’. 
ΘΥΜΙΑ: Αφς τα πολλά τα λόγια και πέει με ποίος έρθεν αδαπέσ; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Θελτς να μαθάντς ποίος έρθεν; Ας λέγω σε. 
ΘΥΜΙΑ: Ναι, θέλω να μαθάνω. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αρ άκσον, αφού θελτς να μαθάντς. 
ΘΥΜΙΑ: (Τεντώνει τ αυτιά της και λέει) Πέει αγλήγορα. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Έρθεν ο Κούρτον ο Γιάννες να παραδίν με την Κοινότηταν και να 
δειξίζ με ντο να ευτά(γ)ω. 
ΘΥΜΙΑ:·Άναυα τον Κούρτον τον Γιάννεν, άλλο ποίος έρθεν; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Έρθεν και ο δέσκαλον και υπέβαλεν τα σ κεύα τ. Εκείνος, εξέρτς, 
πολλά εχάρεν. Να έλεπες ατον μαναχόν, τ ωτία τ πα εγέλαναν. Ερώτεσεν και για 
τ εσέν αν εχάρες. 
ΘΥΜΙΑ: Κ εσύ ντο είπες ατον; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Άμον χαρεμέντσαν είδα τεν. 
ΘΥΜΙΑ: 'Αναυα ατείντς τηνάν είπες, άλλο κανείς κ έρθεν; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ατείν κι κανείνταν; Ως το μεσημέρ ίσως έρταν κι άλλ. 
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ΘΥΜΙΑ: Επορείς και λες με, εκείνε η μαυροφόρα, π εξέβεν απράναν απαδαπέσ, 
ποίος έτον; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Άτώρα εγροίκσα. 
ΘΥΜΙΑ: Εγροίκ’σες, άμα αργώς εγροίκσες. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Νέκουτση, πού επήεν ο νους; 
ΘΥΜΙΑ: Εκείνε, χέρα γαρή, ντο δουλείαν είχεν αδαπέσ; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Θύμια, σ εκεινές το χάλ να μη ρούεις. 
ΘΥΜΙΑ: Τερώ τσούεις (πονείς) ατεν πα. Αέτσ έρται με, να σύρω κι αχπάνω την 
χοτλαγούδα σ(την χουρτούδα σ - το καρούς - ι - σ’). 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αν έλεπες το χάλν ατς, εσύ πα θα έτσουζες ατεν. 
ΘΥΜΙΑ: Και ποίον έν’ το χάλν ατς; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Με τα κλάματα έρθεν και με τα κλάματα έφυεν. Ετογράεψεν την 
καρδία μ. Ντο να λέγω σε. 
ΘΥΜΙΑ: Γιαμ έκλαψες κ εσύ έναν κ έναν μετ εκείνεν;  
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ολίγον επέμνεν. Πώς εκρατέθα εγώ πα κ εξέρω. 
ΘΥΜΙΑ: Και ντο έπαθεν και έτσουξες ατεν ατόσον πολλά; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εσύ τ’ αΐκα κι χαντς, πώς κ έμαθες ατο; 
ΘΥΜΙΑ: Χάσον ντο λες και πέει με για τ όποιον έρθεν αδαπέσ η Ελέγκω; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Θύμια, το κακόν ντο εύρεν την Ελέγκων, ο θεόν ς σον τουσ μάνο 
μ πα να μη δι ατο. 
ΘΥΜΙΑ: Θόδωρε, ντο εγέντον, για πέει με; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εκείνος ο αντράδελφος ατς ο Πανίκας, εκείνο το ναλάτ, θέλ’ να 
χατεύ ατεν ας σ’ οσπίτ και να ζαπλαεύ όλα τ εκέσ. 
ΘΥΜΙΑ: Ο κομμενόχρονον, άλλο ντο επέμνεν να ευτάει; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ατώρα είδες πως πονείς ατεν κ εσύ. 
ΘΥΜΙΑ: Ο μουθούγκς κ εντρέπεται κι ας σον κόσμον. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ποίος εχάσεν την εντροπήν και να ευρήκ ατο εκείνος; 
ΘΥΜΙΑ: Σωστά λες για το πεινασμένον το σκυλίν. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κι ατώρα, πέει με, πώς αέτσ απαδακέσ; 
ΘΥΜΙΑ: Θόδωρε, πότε έφυες ας σ’ οσπίτ και χαπάρ πα κ εδώκες με; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Πολλά βαθέα εκοιμούσνε και κ εθέλεσα να εγνεφίζω σε. 
ΘΥΜΙΑ: Θόδωρε, άλλο ύπνος κι πιάντσε, γιαμ θ αρρωσταίντς; 
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ΘΟΔΩΡΟΣ: Τα πρώτα τα ημέρας αΐκα είν, ώσνα βάλω τη δουλείαν ς σο τιζάν. 
ΘΥΜΙΑ: Ο θεόν να δι και όλα να πάνε καλά. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Καλά θα πάνε, Θύμια, όπως ελέπω. Κι ατώρα δέβα σ οσπίτ 
μάειρεψον, το μεσημέρ θα έρχουμαι τρώγω, πολλά επείνασα. 
ΘΥΜΙΑ: Θόδωρε, γιατί αγληγορείς να χατεύς με; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Τα βούδα πεινασμένα είν’. Το πρωί, όντες έφυγα ας σ οσπίτ, κ 
εφάσα τα. 
ΘΥΜΙΑ: Μη στεναχωρεύκεσαι, εγώ εφάσα τα. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αέτσ αν έν’ καλά. 
ΘΥΜΙΑ: Εγώ έρθα να χάρουμαι μετ εσέν κ εσύ κι τερείς την ώραν να χατεύ’ς 
με. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ατό πα ποίος είπεν ατο;  
ΘΥΜΙΑ: Εθαρρείς κ εγροικώ ατο; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Χάσον το λες. Εγώ με τ εσέν ς σον κόσμον κ εχωρώ, κ εσύ ντο 
είν’ ατά ντο λες; 
ΘΥΜΙΑ: Κιαμ άλλο γιατί αγληγορείς να στειλτς με ς σ οσπίτ; 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κ έξερα πως εφάσες τα βούδα . Αφού εφάσες ατα, κάθκα όσον το 
θελτς. 
ΘΥΜΙΑ: Κι θα κάθουμαι. Μαναχόν θέλω να ευτά(γ)ω σε ολίγον χαβάσ ς σ 
ατό το σκαμνίν τη πρόεδρονος κ επεκεί θα πάω μα(γ)ειρεύω. 
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Κάθεται στο γραφείο, βάζει τα ματογυάλια του και παίρνει ύφος - 
πόζα. Ύστερα από λίγο λέγει) Ε! πώς ελέπς με, Θύμια; 
ΘΥΜΙΑ: Θοδωρίκα (Θοδωράκη) ντο να λέγω σε. Με τ ατά τα ματογυάλα  σ 
φαίνεσαι άμον πολλά τρανός. Πόσα παράδας ευτάει εμπροστά σ ο Κούρτον ο 
Γιάννες. 
ΘΟΔΩΡΟΣ Σωστά λες, Θυμίτσα μ; 
ΘΥΜΙΑ Σωστά λέγω, Θοδωρίκα μ’ (Θοδωράκη μου). 
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αέτσ αν έν, άλλο μ εβγάλ ατα, να ελέπ με ο Κούρτον ο Γιάννες 
και να σπάν(τσερίεται) ας σο κακόν άτ. 
Λεξιλόγιο 
ετσάτεψα= συνάντησα, βρήκα (σε μεγάλο μπελά έμπλεξα). πώς κ εδέβαν ας σο 
νουν μ’= πώς δεν πέρασαν από το μυαλό μου. επεκέσ’= από εκεί. πολλά αλιμίδα 
θα πίνω= πολύ θα στεναχωρηθώ. ανεμοκαλίτσα= ανεμοστρόβιλος. αγνέσσαν και 
θαμαστέσσαν ελέπω σε= αλλόκοτη και παράξενη σε βλέπω. γιάμ’ θα ευτάς με 



Ποντιακή Εστία 
 

213 
 

και ζάντεναν= μήπως θα με κάνεις και τρελή. κανείνταν= φτάνουν, είναι αρκετές 
(ρ. κανείμαι). ας σο λες χαπάρ’ έ(χ)εις= από όσα λες έχεις χαμπάρι (ξέρεις τι 
λες). εσύ κι θέλτς να εγροικάς= εσύ δεν θέλεις να καταλάβεις. εγώ τηνάν λες κι 
είμαι= εγώ εκείνη που λες δεν είμαι. ετάραζες= ανακάτευες (ρ. ταράζω). ατείν’ 
κι κανείνταν= αυτοί δεν είναι αρκετοί. η μαυροφόρα π’ εξέβεν απράναν 
απαδαπέσ’= η μαυροφόρα που βγήκε προηγουμένως από εδώ μέσα. χέρα γαρή= 
χήρα γυναίκα. τερώ τσ ούεις ατεν πα= βλέπω πως τη λυπάσαι (την συμπονάς). 
ετογράεψεν την καρδία μ’= έκανε κομμάτια την καρδιά μου (ρ. τογραεύω). ντο 
να λέγω σε= τι να σου πω. γιαμ’ έκλαψες κ’ εσύ έναν κι έναν μετ’ εκείνεν= 
μήπως έκλαψες κι εσύ μαζί της. τ’ αΐκα κι χάντς= τα τέτοια δεν τα χάνεις (δεν 
σου ξεφεύγουν). ς σον τουσμάνο μ’= στον εχθρό μου. να μη δί’ ατο= να μη το 
δώσει (ρ. δίγω). ναλά τ’= σίχαμα. να ζαπλαεύ’ όλα τ’ εκέσ’= να τα αρπάξει όλα 
(ρ. ζαπλαεύω). μουθούγξ= ρινόφωνος, που μιλάει από τη μύτη. να εγνεφίζω σε= 
να σε ξυπνήσω. ς σο τιζάν= στη σειρά, στην τάξη. να χατεύ’ς με= να με διώξεις 
(ρ. χατεύω). να ευτά(γ)ω σε ολίγον χαβάσ’= να σε καμαρώσω λίγο. να σπάν’ (να 
τσερίεται)= να σκάσει (ρ. σπάνω, ρ. τσερίουμαι). 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
Ρήμα καλατσεύω= μιλώ, συνομιλώ 

Ενεργητική Φωνή 
Ενεστώς Παρατατικός Αόριστος Προστακτική 

καλατσεύω εκαλάτσ ευα εκαλάτσ εψα  
καλατσεύ’ς εκαλάτσ ευες εκαλάτσ εψες καλάτσεψον 
καλατσεύ’ (ει) εκαλάτσ ευεν εκαλάτσ εψεν   
καλατσεύομε εκαλάτσ ευαμε εκαλάτσ εψαμε  
καλατσεύετε εκαλάτσ ευετε εκαλάτσ εψετε καλατσέψ’τε 
καλατσεύνε εκαλάτσ ευαν εκαλάτσ εψαν  

 

Διάλογος 
-Ντ’ εκρέμασες τα λαβάσ α τ’ ωτία σ’ κι άλλο κι καλατσ εύς; 
-Μετ’ εσέν ντο να καλατσεύω και ντο να λέγω; Εσέν άλλα λένε σε κι άλλα λες. 
-Αέτσ’ ας εθαρρείς. Με το να εκέρδισες πέντε παράδας εθαρρείς κάτ’ εγένουσ’νε κι 
άλλο κι καλατσεύκεσαι. 
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Όμοιες λέξεις Κρήτης – Πόντου  
Με βάση το λεξιλόγιο της Κρητικής Διαλέκτου  

Του Σάββα Πορφ. Παπαδόπουλου 
(συνέχεια από το προηγούμενο)  

 
17. καντάρι/γαντάρ’(ιν)= καντάρι, στατήρας, μονάδα 

βάρους= 44 οκάδες 
ΙΛΠ 1, 401 Δ. Νικοπολ. 370 
Από το αραβ. kidar, τούρκ. kadas και ιταλ. cantato 

18. κατσιρμά/κατσιρμάν= καταφυγή, λάθρα, απαγωγή 
ΤΕΛ 365 Δ. Νικοπολ. 106 
Φρ.: Με την κατσιρμάν επήεν 

19. κερκέλι/κερκέλλ’(ιν)= κρίκος, μεγάλη κουλούρα 
άρτου με παρασκευή την Πρωτοχρονιά και το Πάσχα 
(Λαμπρή) 
ΙΛΠ 2, 438 Δ. Νικοπολ. 443 
Από το μεσαιων. κιρκέλλιον 
Φρ.: Για δος με έναν κερκέλλ’ 

20. κιτάπι/κιτάπ’(ιν)= βιβλίο 
ΤΕΛ 219 Δ. Νικοπολ. 177 

Από το αραβ. kitab, τούρκ. kitap 
Φρ.: Εκάεν το κιτάπι σ’; 

21. κονεύω/κονεύω, γονεύω= εγκαθίσταμαι κάπου, μένω σε μέρος 
διανυκτέρευσης ή σε σταθμό ανάπαυσης 
ΙΛΠ 1, 461 Δ. Νικοπολ. 755 
Από το τούρκ. konmak= κατάλυση 
Φρ.: Ένας λαϊλάκος εγόνεψεν απάν’ σο δέντρον 

22. λαΐνι/λαήν’(ιν)= στάμνα, πήλινο δοχείο για νερό 
ΙΛΠ 1, 508 Δ. Νικοπολ. 756 
Από το μεταγεν. ουσ. λαγήνιον, λάγηνος 
Φρ.: Δέβα φέρεν νερόν με το λαήν’ 

23. λιγωμάρα/λίγωμαν= λιποθυμία 
ΙΛΠ 1, 525 Δ. Νικοπολ. 469 
Από το ρ. λιγώνω 
Φρ.: Ας σο πολλά το λίγωμαν κάτ’ βαρύν παθάντς 

24. λιχνώ/λιχνίζω = τινάζω στον αέρα το αλωνισμένο σιτάρι ή κριθάρι για να 
φύγουν τα άχυρα και καθαρίσει ο καρπός 
ΙΛΠ 1, 599 Δ. Νικοπολ. 470 

Ο Σάββας 
Πορφ. 

Παπαδόπουλος 
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Από το αρχ. ρ. λιχνεύω= είμαι λαίμαργος. Από το μεταγ. λικνίζω < λιχνίζω 
Φρ.: Εγώ πα να λιχνίουμαι; 

25. λουρί/λωρίν= λουρίδα, δερμάτινο λουρί 
ΙΛΠ 1, 539 Δ. Νικοπολ. 473 
Το μεσαιων. ουσ. λωρίν, από το παλιό λωρίον, υποκορ. λώρος ή λώρον 
Φρ.: Δέσον καλά το λωρίν 

26. μαστραπάς/μαστραπά= κύπελλο, ποτήρι, χάλκινο ποτήρι 
ΙΛΠ 2, 22 Δ. Νικοπολ. 493 
Από το αραβ. macchraba 
Φρ.: Γόμωσον καλά τη μαστραπάν νερόν και φέρον ας πίνω, πολλά διψώ 

27. μερί/μερίν= μηρός, μπούτι 
ΙΛΠ 2, 35 Δ. Νικοπολ. 511 
Από το αρχ. ουσ. μηρίον. Πβ. Προδρ. «και σφίξη τα μεριά του...»  
Ο μηρός του ανθρώπινου σώματος και του ζώου 
Φρ.: Μέρ’ έν’; Σ σο μερίν κιάν’ και ς σο πατζάχ’ κιάν’, λέγω σε 

28. μουφλούσης/μουφλίζης = τσιγκούνης, πάμπτωχος 
ΙΛΠ 2, 63 Δ. Νικοπολ. 610 
Από το αραβ. mouflis 

29. μπαξίσι/παξίζ’= φιλοδώρημα, μπαξίσι 
ΙΛΠ 2, 171 Δ. Νικοπολ. 527 
Από το περσ. bahchich ή bahcis 

30. μπάρεμου/παρέμ’(ου)= τουλάχιστον, σε τέτοια περίσταση 
ΙΛΠ 2, 159 Δ. Νικοπολ. 817 
Από το περσ. bari 

31. μπαταλεύω/παταλεύω = αχρηστεύω, κωλύω για εργασία 
ΙΛΠ 2, 166 Δ. Νικοπολ. 164 
Από το αραβ. battal= χονδροειδές, άχρηστος, άνευ εργασίας, οκνηρός 
Φρ.: Μη παταλεύ’ς καν’νάν 

32. μπιστεμένος/πιστεμένος= έμπιστος άνθρωπος, αφοσιωμένος 
ΙΛΠ 2, 196 Δ. Νικοπολ. 278 
Το αρχ. πιστεύω= έχω πίστη, εμπιστοσύνη. 
Φρ.: Ο πιστεμένον ς σο Βαγγέλο ν πάει και ς σην εγκλεσίαν 

33. μπογάζι/πογάζ’(ιν)= πορθμός 
ΙΛΠ 2, 206 Δ. Νικοπολ. 530 
Από το τούρκ. bogaz = στενή δίοδος θάλασσας ή ξηράς 
Φρ.: Ας σο πογάζ’ πα εξέβεν το καράβ’ 

34. μπούκα/βούκα= στόμα, ποσότητα φαγητού που χωράει στο στόμα 
ΙΛΠ 1, 194 Δ. Νικοπολ. 531 
Από το λατιν. bucca 
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Φρ.: Φα κ’ εσύ έναν βούκαν ας σ’ αβούτο την πίταν 
35. ναλέτι/ναλά τ’(ιν), νελέτ’= σίχαμα, κάθε τι που προκαλεί αηδία 

Δ. Νικοπολ. 729, ΠΑΠΥΡΟΣ 10, 438 (αδικία, κρίμα, αδίκημα) 
Φρ.: Ναλάτ’ έχ’ κι ατέ 

36. νούγια/ούγια= ούγια, η άκρη του υφάσματος 
ΙΛΠ 2, 123 Δ. Νικοπολ. 600 
Από το αρχ. όα ή ώα, μεταγ. όια 
Φρ.: Τέρ’ την ούγιαν κ’ έπαρ’ το πανίν (...) 

37. νταγιαντίζω/τα γιανίζω= αντέχω υποφέροντας, υπομένω 
ΙΛΠ 2, 354 Δ. Νικοπολ. 852 
Από το τούρκ. dayanmak= αντέχειν, υπομένειν, φθάνειν (...) 
Φρ.: Πολλά ’κι ταγιανίζω σο βάρος 

38. ντελικανής/τελίκανλης = έφηβος, νεανίας 
ΙΛΠ 2, 336 Δ. Νικοπολ. 311 
Από το τούρκ. delikanli= θερμόαιμος νεαρός 
Φρ.: Κρίμαν! Τελίκανλης ατός κ’ επέθανεν 

39. ντήρα, τήρα (και τέρεν)= βλέπε, εξέταζε, παρατήρα 
ΙΛΠ 2, 395 Δ. Νικοπολ. 179 
Το αρχ. ρ. τηρώ= επιτηρώ, φυλάττω 
Φρ.: Τέρεν καλά τ’ οσπίτι σ’ 

40. ντουκιάν/τικιάν’= καφενείο, μικρό εμπορικό κατάστημα 
ΤΕΛ 90 Δ. Νικοπολ. 612 
Από το αραβ. dükkân
Φρ.: Σο τικιάνι σ’ πολλοί έρχουνταν 

41. ντουσουμάνης/τουσμάνος= εχθρός 
ΙΛΠ 2, 407 Δ. Νικοπολ. 312 
Από το περσ. douchman
Παροιμ.: Το τρεχούμενον νερόν εκοιμέθεν και ο τουσ μάνον ’κ’ εκοιμέθεν 

42. ξαγορεύω/ξαγουρεύω= εξομολογώ 
ΙΛΠ 1, 306 Δ. Νικοπολ. 289 
Από το αρχ. ρ. εξαγορεύω= διαλαλώ έξω, προδίδω 
Φρ.: Κάθαν χρόνον ’ξαγουρεύκουμες και πάμε σην εγκλεσίαν κοινωνίζομε 

43. ξεικάζω/εικάζω= συμπεραίνω 
ΙΛΠ 1, 287 Δ. Νικοπολ. 267 
Το αρχ. εικάζω = συμπεραίνω 
Φρ.: Καλά εικάζω τ’ επείνασες 

44. όντε/όνταν= όταν 
ΙΛΠ 2, 122 Δ. Νικοπολ. 600 
Ο αρχ. και μεσαιων. σύνδ. όταν. Πβ. Πρόδρ. «όνταν εβγούν (...)» 
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Φρ.: Όνταν κοιμάται ’κ’ ελέπ’ 
45. πατρόνα/πατρόν’= 1. είδος μεγάλου τουφεκιού, 2. φυσίγγι πυροβόλου όπλου 

ΙΛΠ 2, 169 Δ. Νικοπολ. 886 
Από ρωσ. patron

46. πελελός/παλαλός= μωρός, τρελός 
ΙΛΠ 2, 136 Δ. Νικοπολ. 823 
Από το αρχ. απολλωλός (μετοχ. του αρχ. ρη. απόλλυμι) 
Φρ.: Άμον το εγροικώ ατός ο παιδάς πολλά παλαλός έν’ 

47. πεσίνι/πεσίνα = «τοις μετρητοίς» (προφ.) 
Από το τουρκ. pesin 

48. πεσκέσι/πεσκέσ’= δώρο 
Από το τουρκ. peskes
Φρ.: Για δος ατην έναν πεσκέσ’, ας χάρεται  

49. πουλί/πουλλίν= αγαπημένος, αγαπημένη (χαϊδευτικά) 
ΙΛΠ 2, 233 
Το μεσ. ουσ. πουλλίν από το λατιν. pullus = νεοσσός 
Φρ.: Το πουλίν ευτάει φωλέαν 

50. πρίχου/πριχού= πριν, προτού 
ΙΛΠ 2, 232 Δ. Νικοπολ. 681 
Ο μεσ. σύνδ. πριχού < πριν ή 

51. προκόβω/προκόφτω 
ΙΛΠ 2, 235 Δ. Νικοπολ. 684 
Από το αρχ. ρ. προκόπτω= αυξάνομαι, εκδίδω 
Φρ.: Επρόκοψεν ατός ο Προκόπ’ς; 

52. σαριλίκι/σαριλίκ’ (και σαρουλούχ’)= η νόσος ίκτερος, χρυσή 
ΙΛΠ 2, 267 Δ. Νικοπολ. 341. 

                                
 

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ 
Σ ση κατοχής τα χρόνα 

Γράφει ο Αναστάσιος Ιγν. Αγαθαγγέλου 
 

-Ούχι μ’, τέρεν ντ’ εποίκαν αβούτ’ τ’ εκέσ’ τ’ αστόχ α! Εδέβασαν σ’ έναν σ’ άλλο τα 
σπορίδα με τα κρομμύδα και τα σκόρδα. Όλαν εβγάτ’ ατα σαγάπ’ τ’ αστόχ α τα 
κοσσάρας εσουν. Τ’ ανθρώπ’ τα αμά κια κι σαεύετε, τερέστεν ενάξα και ς σον 
Θεόν κιάν’, είπεν, και ερχίνεσεν να ταπουρίεται η κορώνα η Αυγητίνα, πη 
περσίεται μοναχέσσα να εβγάλ’ ατα πέραν, γοτσά γαρή. 
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Αδά ς ση φορήν το καπαγιάτ’ έχ ’ ο γείτονάς ατ’ς, ο Κώστης τη Κωτούν’, π’ 
εφέκεν ανοιχτόν τ’ αυλαγού την πόρταν και τα κοσσάρας ατ’ ερούξαν έξ’. Ατέ λέει 
και φουρλαεύ’, άμα ο Κώστης, πλαγκαικά, ξάι κι λαλεί. Άντζ α εσέγκεν κα’ το 
κιφάλ’ με τσουλωμένον το κατσίν κι από καμίαν τερεί σ’ ατέν μερέαν και ευτάει 
ατεν ισ μάρ’ να μη τσ αΐζ’. Σ σα τελευταία, άλλο κ εκρατεύτεν: 
-Σους, αναθεμά τα λαλίας ι σ’, χαμελά καλάτσεψον και πέει ντο θέλτς. Κ επήρες 
χαπάρ’ ακείν’ τη σκύλ’ τα παιδία; Εσάρεψαν το χωρίον και εσυνεσέβαν να ευτάν’ 
έρευναν σ’ ούλα τ’ οσπίτα . Σ ση Παρασ κευά καικά είδα τ’ς κι άλλ’ εμπρ’καικά. 
Όμερ’ έν’ θα έρται και τ’ εμέτερον η σειρά. Ταχούτα  ημπορεί κάτς να εδέκε μας 
ς σο χ έρ’ ντο κρύφτομ’ όπλα, προκηρύξεις, Εβραίοις και εκείν’ τσ’ Εγγλέοις τοι 
αιχμάλωτους, π’ ελάγκεψαν ας σα βαγόνα , ς σον Σταθμόν τ’ Αμάτοβας. Ο Θεόν 
να ελά μας: Ατείν’ Γερμανοί είν’, το έναν ς σα δύο κι φέρν’ε. Χαμάν 
ταβρανεύκουν ς σο κάψιμον και ς σο σκότωμαν. 
Η Αυγητίνα άμον ετουρούλεψεν. 
-Νέπρε, ατσάπας ο Στύλον τη Τριανταφύλλ’ ντ’ εποίκεν εκείν’ τον Αλέκον 
(Αλμπέρτος) τον Εβραίον τηνάν φυλάττ’ ς σο οσπίτ’ν ατ’; Θα κάφτ’ το χωρίον 
ατός ο άνθρωπον! Κιάμ’ εκείν’ οι Εγγλέζ’ ποι κρύφκουν ς ση Κόρ’ τη μάντρας τ’ 
ορμία; 
-Κρα το στόμα σ’ κι ατά μη τυχαίν’ αλλομίαν και πιλτιρεύ’ς ατα ς σον είναν και ς 
σον άλλον. Να σκοτών’νε σε πα, η τσιρνία σ’ να μη εβγών’. Τη Στύλονος πα την 
γαϊλάν να μη έ’εις. Μη φογάσαι, ατός πρόεδρος έν’. Ο νους ατουν σ’ ατόν κι πάει. 
Τεΐ τ’ εκεινέτερον άνθρωπος έν’, έχ΄ν ατον εμπιστοσύνην. Ατώρα δέβα ουσούλα  
ουσούλα έμπα ς σ’ οσπίτ’ ι σ’ και ποίσον ντο κ έ’εις χαπάρ’. Τσάντσον, 
σπόγγ’σον, πλύσον τα σκεύα σ’. Σάνκιας ς σ’ εσόν τ’ αλών’ να βρέχ ’ να χ ονίζ’… 

Πολλά κι εδέβεν τ’ ανάμεσα και τα γερμανικά τα σαπόκια απάν’ ς ση 
στράτας τα λιθάρα έγκαν το χαπάρ’. Μετ’ ατά αγκά έρθαν και τα λαλίας ατουν, 
άμον υλάγματα ασγουνί’ σκυλίων. Τερείς ατ’ς και φογάσαι. Υμψηλοί ους ακεί 
απάν’, άγρα σουφάτα με τα βαθυπράσινα τα κράνη φοσιμένα ους τ’ ωτία και το 
γαΐσ’ ατουν αφκακέσ’ ας σην κιαντσάν. 

Τάρμαχάλ’ η Αυγητίνα ένοιξεν το εξώπορτον και εξέβεν, τεΐ ς σην απαντήν 
ατουν, να εθαρρούν ντ’ εχάρεν ούντες είδεν ατ’ς. Ατείν’ ζατί ετσ άλεψαν την 
Αυγητίναν, ηλικιωμέντσαν γαρήν, αγληγορετά εντώκαν κι εσέβαν ς σ’ οσπίτ΄ με τα 
τυφέγκια και τα αυτόματα τιραεμένα έμπρα τουν και ερχίνεσαν να μουχμουτεύ’νε 
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σ’ ούλα τ’ εκέσ’. Κρούν’ ανοίγ’νε τ’ απέσ’ τα πόρτας, τερούν ς σα κιοσάδας, ς σα 
καραβάτα αφκακέσ’, θήκ’νε καρέκλας να πατούν απάν’ και ευτάνε να τερούν με τον 
φακόν απέσ’ ς σο κιρίσ ’ γιάμ’ εκρύφτεν κατς εκειαπάν’. Ταβιρεύνε τα πουλούλα με 
τα κορκότα, το ιβρισ τόν, την μακαρίναν και τα φασούλα , γιάμ’ είν’ απέσ’ 
κρυμμένα όπλα, πατρόνα , χειροβομβίδας, προκηρύξεις και κάτ’ αΐκα πράματα. Τ’ 
οσπίτ’ τ’ απέσ’ εποίκαν α’ άραθα μάραθα. Είνας ατουν, πη στέκ’ οξ ωκά με τ’ 
αυτόματον, ευτάει ισμάρ’ την Αυγητίναν να δαβαίν’ ς σο πονίκ’ μερέαν και ενάξα 
ταρσινά λέει ατεν: «Τσεν άφκα. Τσεν άφκα κομ καπούτ;». 
-Αδακέσ’ ποίος να έν’; Κανείς πα κ έν’ να σο κόμ’, να σο μαντρίν, να σ’ αχερών’. 
Ο Γερμανόν εγροίξεν ντο κ εγνάεψεν η Αυγητίνα και κλώσ κεται αναχάπαρα ς σ’ 
ατέν μερέαν, αέτσ’ κι η λουλά τ’ αυτοματί’ άζγαλτι θα εντούνεν ς σο κατσίν ατ’ς. 
Η Αυγητίνα σ ασ ιρεμέντσα επέμνεν ς σον τόπον ατ’ς. Ο Γερμανόν παίρ’ το χ έρ’ν 
ατ’ α σην σκαντάλην και με τα δάχτυλα τ’ ευτάει τεμάκ το «Ο». 
-Άφκα, άφκα, λέει ο Γερμανόν, τεΐ ελλενικά. 
Η μάρσα η Αυγητίνα έρθεν κι επεχρά στεν. Κλώσκεται ουσούλα ς σον Κώστην 
μερέαν, πη στέκ’ σ’ αυλαγούς την πόρταν κιάν’ για να μη φογάται η γειτόντσα τ’, 
και λέει ατον σουχουλεμένα: 
-Νέπε, Κώστη, αβούτος τη σ κύλ’ ο γιον εντροπή ντο έν’ κ εξέρ’, αφκά ψαλαφά 
με. Ντο να μαυρογίνουμαι; 
Ο Κώστης, χαμάν εγροίκ’σεν τ’ ανάμεσα και ενάξα πα χαρεμένα λέει  ατεν: 
-Ανάθεμα κι εσέν, τς έχ’ την γαΐλάν και τ’ εσόν; Δός τη σκύλ’ τον γιον κάν’ δέκα 
ωβά να πάει ς σο τσαχανάμ. 

Εχάρεν η Αυγητίνα. «Μωρέ, όλεν η γαϊτά τα δέκα ωβά ας είν’. Το χωρίον ας 
γουρταρεύκεται ας σ’ αβουτεινέτερων τα κάντσ ας οσήμερον και τσι θα 
μαυροκλαίει;», είπεν και εσέβεν αρτούχσουν ς σο πονίκ’ να γιοχλαεύ’ τα φωλέας. 
Λεξιλόγιο 
ουχ – ι –μ’= δυστυχία μου. αστόχα = καταραμένα. εδέβασαν σ’ έναν σ’ άλλο= 
ανακάτεψαν (ρ. δεβάζω). τα σπορίδα= αυλακιές. εβγάτ’ α τα σαγάπ’= 
ενδιαφερθείτε. αμάκια= κόποι. κι σαεύετε= δεν υπολογίζετε. να ταπουρίεται= 
να χτυπιέται. κορώνα= (εδώ) η δύστυχη, η κακόμοιρη. περσίεται= κοπιάζει [ρ. 
περσί(γ)ουμαι]. αδά ς ση φορήν= αυτή τη φορά. ερούξαν έξ’= έφυγαν έξω (ρ. 
ρούζω). φουρλαεύ’= αφρίζει (ρ. φουρλαεύω). πλαγκαικά= παραπέρα. άντζ α 
εσέγκεν κα’= μόνο που έβαλε κάτω (ρ. βάλλω). με τσουλωμένον το κατσίν= με 
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κατσουφιασμένο το πρόσωπο. κι από καμίαν= και πότε πότε. ευτάει ατεν 
ισμάρ= την κάνει νόημα, νεύμα. να μη τσαΐζ’= να μη  φωνάζει (ρ. τσ αΐζω). 
χαμελά καλάτσεψον= σιγά μίλα (ρ. καλατσεύω). εσάρεψαν= περικύκλωσαν (ρ. 
σαρεύω). εσυνεσέβαν= άρχισαν (ρ. συνεμπαίνω). εμπρ’καικά= πριν, πρωτύτερα. 
όμερ’= όπου. ταχούτα = ενδεχομένως. εδέκε μας ς σο χ έρ’= μας πρόδωσε (ρ. 
δίγω). Αμάτοβα= το παλιό όνομα του χωριού Άσπρο του Ν. Κιλκίς. το έναν ς 
σα δύο κι φέρν’ε= δεν λογαριάζουν τίποτε (ρ. φέρω). να ελά μας= να μας 
ελεήσει, να μας σπλαχνιστεί. ταβρανεύκουν= ενεργούν, κινούνται γρήγορα για να 
κάνουν κάποια δουλειά (ρ. ταβρανεύκουμαι). άμον ετουρούλεψεν= σα να 
σταμάτησε, να κάλμαρε (ρ. τουρουλεύω). νέπρε= καλέ, βρε. ατσ άπας= άραγες. 
τηνάν= τον οποίο. κιαμ= μα και. ς ση Κόρ’= στου τυφλού. ορμία= ρεματιές 
(ρυμίν). αλλομίαν= άλλη φορά. πιλτιρεύ’ς= γνωστοποιείς, κοινολογείς (ρ. 
πιλτιρεύω). τσιρνία= φωνή. γαϊλά= ανάγκη. ουσούλα ουσούλα= αθόρυβα. 
τσ άντζον, σπόγξον= κατάβρεξε, σκούπισε (τσ ανίζω, σπογγίζω). σάνκιας ς σ’ 
εσόν τ’ αλών’ να βρέχ’ να  χονίζ’= σαν στο αλώνι σου μήτε βρέχει μήτε χιονίζει 
(σα να μη συμβαίνει τίποτε). σαπόκια= μπότες. ασγουνί’= ερεθισμένου. αγκά= 
μαζί. άγρα σουφάτα= αγριόφατσες. φοσιμένα= χωμένα (φοσίζω). γαΐσ’= λουρί. 
κιαντσά= πιγούνι, το κάτω σαγόνι (και τσ αγκιά). τα ρμαχά λ’= γρήγορα, σβέλτα. 
ζατί= φυσικά. τιραεμένα= προτεταμένα. μουχμουτεύ’νε= ψάχνουν (ρ. 
μουχμουτεύω). κιοσ ά δας= γωνίες. καραβάτα= κρεβάτια. κρίσ ’= οροφή, 
κλειστός χώρος οροφής. γιάμ’= μήπως. ταβιρεύ’νε= αναποδογυρίζουν, 
ανατρέπουν (ρ. τα βιρεύω και τεβιρεύω). πουλούλα= πιθάρια. πατρόνα = 
φυσίγγια. άραθα μάραθα= άνω κάτω. τά ρσινά= ανάποδα, σατράπικα. τσεν 
άφκα= δέκα αβγά (γερμαν.). κόμ= έλα (γερμαν.). κόμ’(ιν)= κοτέτσι. καπούτ= 
άχρηστο (γερμαν.). εγνάεψεν= κατάλαβε (ρ. αγναεύω). αναχάπαρα= ξαφνικά. 
λουλά= σωλήνας, στόμιο κάνης, όπλου. άζγαλτι= παραλίγο. σ ασιρεμέντσα= 
σαστισμένη (σασιρεύω). ο= το σχήμα του αβγού. τεΐ= τάχα. επεχρά στεν= τα 
χρειάστηκε (ρ. αποχρά σκουμαι). σαχουλεμένα= ντροπαλά. μαυρογίνουμαι= 
κακοπαθαίνω. χαμάν= αμέσως. εγροίκ’σεν τ’ ανάμεσα= κατάλαβε την περίπτωση 
(ρ. εγροικώ). τσα χα νά μ’= κόλαση. γατά= κακό. ας γουρταρεύκεται= ας 
απαλαλαχθεί (ρ. γουρταρεύω = ελευθερώνω, απαλάσσω, μέσ. γουρταρεύκουμαι). 
κάντζ ας= γάντζους, αγκίστρια. αρτούχσουν= πλέον. πονίκ’= κοτέτσι. να 
γιοχλαεύ’ τα φωλέας= να ψάξει τις φωλιές. 
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Οι Σαλτάτ’ τη χωρί’ εμουν 
Γράφει ο Αναστάσιος Ιγν. Αγαθαγγέλου 

 
Σ σα 1974 τη χρονίας, το καλοκαίρ’, εγέντον εκείν’ η 

επιστράτευση τ’ ηξέρομ’. Σάνκιας όλα τα παιδία τη χωρί’ μουν 
ευρέθαν στρατιώτ’ ς σην Αλεξανδρούπολην κέσ’. 

Όλεν την ημέραν εκαταγίνουσαν με τα δουλείας τη στρατού 
και ς ση ήλ’ την επιδέβαν εφήναν ατ’ς να εβγαίνε βόλταν ς σην 
πολιτείαν, να αποσπάν’ η ψ ή ατουν εναξά ας’ σ’ ατόσα 
στεναχωρίας και νουνίγματα για τ’ οσπίτ’ ς ο χωρίον, τα 
δουλείας τ’ επέμναν απέσ’ ς ση μέσ’, τη γαρήδας ατούν και τα καημένα τα μωρά 
τουν, ντ’ επέμναν ς ση Θεού το έλεος. 

Πώς εγιουτούρεψαν α’ κ’ εξέρω και ούλα τουν εσερεύκουνταν ς σ’ έναν τόπον 
τη πολιτείας κι επεκεί επαίρναν τη στράταν ς σο χέρ’, τεά να ευτάν’ «βόλταν», να 
ελέπ’νε ανθρώπς, να λέν’ ο κάθα είνας τα «νέα» ασ’ σην ζωήν ατ’ ς σον στρατόν 
και τη χωρί’ τα χαπάρα. 

Ο είνας ς σο γιάν τ’ άλλονος, εζαπλάεψαν όλεν το φάρδος τη στράτας και 
αρτούχσουν ο είνας λέει, με τη σειράν ατ’ κι οι άλλ’ αφουκρούνταν. 
Κάν δέκα στρατιώτ’, άλλο τσ ασ ίτ’, κασανίζ’νε τ’ άρβυλα απάν’ σην στράταν, άμον 
καλέκια. Σ σο έναν το κιφάλ’ έν’ ο Ηράκλης π’ ευτάει τον οδηγόν ς ση διοικητή 
τ’ αυτοκίνητον και ς σ’ άλλο ο ήσυχον ο Πέπης τη Κομέλ’, «λοιπός οπλίτης» με 
γαρήν και τέσσερα παιδία ς σο χωρίον. 

Ο Ηράκλης και ο Λευτέρτς τη Κοτσογέρ’ καλατσ εύνε το πολλά, άμα ο Πέπης 
τσ αλγάπα ακούει ατ’ς. Ατός ευρίεται αλλού, νουνίζ’ τ’ εκεινού το χάλ’ και άμα 
ευρίεται εμπροστά τ’ κανέναν εύκαιρον γουτίν τσιγαρί’ πατεί α’ σα λάχτας και με τ’ 
ατό ακλανεύκεται. 

Αλλλομίαν ο Ηράκλης αρχινά: «Οσήμερον κ εξέρετε ντ’ εγέντον ς σο 
γραφείον τη διοικητή. Έρθεν είνας γαρή με τα τέσσερα μωρά τ’ς και αφού 
εσιρίσεψεν με τον διοικητήν, εφέκεν τα μωρά τα απέσ’ ς σο γραφείον και εσ’κώθεν 
να δαβαίν’ πλάν’. Γιοχ τεΐ, αφού κ’ αφήν’νε τον άντραν ατ’ς να κλώσκεται ση χωρί’ 
τα δουλείας και τερεί την φαμελίαν ατ’ και ατέ μοναχέσσα κ επορεί να εβγάλ’ 
ατα πέραν, γααναχλούσα γαρή, με τα τέσσερα μωρά νεστικά, ας κρατεί κι ατα ο 
στρατόν, πάλκιας δίν’ ατα και τρών’ έναν χουλάρ φαΐν. 

Αναστάσιος Ι. 
Αγαθαγγέλου 
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»Ο διοικητής έρθεν κι επεχρά στεν: “Κυρία μου, εδώ είναι στρατός και τέτοια 
πράγματα απαγορεύονται. Πάρε τα παιδιά σου και πήγαινε στο καλό”. 
»Η γαρή ετσ άλεψεν τη διοικητή τα λόγια. Εγερίεψεν και πάει και στέκ’ χωρίς τα 
μωρά. Ο διοικητής ετέρεσεν μετ’ αβούτ’ την αγναμάζεναν τιδέν κι γίνεται, 
έστειλεν και εκούϊξεν τον άντραν ατς και εδέκεν ατον έναν τεμάκ τρανόν άδειαν και 
εφέκεν ατον να φέει με την καρήν και τα παιδία τ’». 

Ο Πέπης να έκουεν να εταράγουτον ς σην καλατσήν. Ενούνιζεν κ’ επένεν. Τα 
τελευταία τα λόγια τη Ηράκλη ενάξα τσαλγάπα έκ’σεν ατα. Άμα απ’ αναμεσά κάτ’ 
επανζατούρεψεν. Αναχάπαρα άμον εγνέφ’σεν και ντο κ ενεμείνεν κανείς ατουν 
εποίκεν α’ ατός. Τσαπούγα τσ απούγα έκοψεν τ’ έμπρα τουν και εστάθεν γαρσ ού ς 
σον Ηράκλην: «Για πέει α’ μίαν κι άλλο, πώς εποίκεν; Πώς εποίκεν;» 
Όλ’ εγροίκ’σαν τα νϊάτα τη Πέπη τη Κομέλ’ και εγέλασαν. 
Λεξιλόγιο 
σαλτάτ’(οι)= στρατιώτες. σάνκιας= σχεδόν. ς σην Αλεξανδρούπολην κέσ’= 
στην Αλεξανδρούπολη. και ς ση ήλ’ την επιδέβαν= και κατά το ηλιοβασίλεμα. 
να αποσπάν’ η ψ ήα τουν= για να ξεσκάσουν. εναξά= λίγο. νουνίγματα= σκέψεις. 
τ’ επέμναν απέσ’ ς ση μέσ’= που έμειναν στη μέση, μισοτελειωμένες (ρ. 
απομένω). πώς εγιουτούρεψαν α(το)= πώς τα κατάφεραν (ρ. γιουτουρεύω). και 
ούλα  τουν εσερεύκουνταν= και όλοι τους συγκεντρώνονταν. κι επεκεί επαίρναν 
τη στράταν ς σο χέρ’ = και μετά ξεκινούσαν. τεά να ευτάν’= τάχα να κάνουν [ρ. 
ευτά(γ)ω]. ς σο γιάν’= στο πλάι. εζαπλάεψαν= έπιασαν, κάλυψαν (ρ. 
ζαπλαεύω). αρτούχσουν= τότε. αφουκρούνταν= αφουγκράζονται, ακούνε (ρ. 
αφουκρούμαι). κάν (εκάν)= περίπου. άλλο τσασ ίτ’= άλλο είδος. κασανίζ’νε= 
σέρνουν (ρ. κασ ανίζω). άμον καλέκια= σαν πρόχειρα σανδάλια. καλατσ εύνε το 
πολλά= μιλάνε περισσότερο (ρ. καλατσεύω). άμα ο Πέπης= αλλά ο Πέπης. 
τσ αλγάπα ακούει ατ’ς= δεν τους ακούει καθαρά. εύκαιρον γουτίν τσιγαρί’= άδειο 
κουτί τσιγάρων. πατεί α(το) ς σα λάχτας= αρχίζει και το κλοτσά (λάχτα= 
κλοτσιά). και με τ’ ατό ακλα νεύκεται= και μ’ αυτό παρηγοριέται. αλλλομίαν ο 
Ηράκλης αρχινά= ξαφνικά ο Ηρακλής αρχίζει. εσιρίσεψεν= λογομάχησε (ρ. 
σιρισ εύω). να δαβαίν’ πλάν’= να φύγει (ρ. δα βαίνω). γιοχ τεΐ= με το έτσι θέλω, 
λίγο αδιάφορα. κλώσ κεται= να επιστρέψει (ρ. κλώσκουμαι). γααναχλούσα 
γαρή= ανήμπορη γυναίκα. ας κρατεί κι ατα ο στρατόν= ας τα κρατήσει κι αυτά 
ο στρατός. πά λκιας= ίσως. έρθεν κι επεχράστεν= τα χρειάστηκε (ρ. 
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αποχράσκουμαι). ετσάλεψεν= αψήφισε, δεν έδωσε σημασία (ρ. τσαλεύω). 
εγερίεψεν= ξεκίνησε αγριεμένα (ρ. γεριεύω). μετ’ αβούτ’ την αγναμάζεναν= με 
αυτήν την παράξενη. να = ούτε. ενάξα τσαλγάπα έκ’σεν ατα= λίγο αδιάφορα τα 
άκουσε. επα νζατούρεψεν= αποτύπωσε (ρ. πα νζατουρεύω). αναχάπαρα άμον 
εγνέφ’σεν= ξαφνικά σαν να ξύπνησε (ρ. εγνεφίζω). τσ απούγα τσ απούγα= 
γρήγορα γρήγορα. έκοψεν τ’ έμπρα τουν= έκοψε τον δρόμο τους. εστάθεν 
γαρσού= στάθηκε απέναντι (ρ. στέκω). όλ’ εγροίκ’σαν τα νϊάτα = όλοι 
κατάλαβαν τις προθέσεις (ρ. εγροικώ). 

Το οφφίτικο ιδίωμα σήμερα στον Πόντο1 
Ο Κύρ’ – ι- μ’ 

Του Sabahattin Ozkul 
 

Σ σα 1989 τη χρονίας έτον ντο έμεναμε ς σ’ έναν μικρίκον οσπιτόπον. Σ σο 
στέβος τα κιρα μίτα απ’ εσκέσ’ είχαν τσακωμένα κι εθέλ’ναν άλλαγμαν. Εγώ και ο 
συχωρεμένον ο τρανόν αδελφό μ’ εξέβαμε απάν’ ς σο στέβος. Αρνάχ εψαμ’τη 
κιραμιτίων τ’ αλλάξιμον. Πολλά ούτσ  εδέβεν πίασεν η βρεχ ή. Βρεχ ή άμα λάγον 
βρεχ ή! Λες κι εξέβεν τη ουρανού ο κόλον. Αΐτικον βρεχ ή. Αλλομίαν εξέβεν έξου ο 
κύρ’ – ι – μ’ και είπε μας: 
-Ε, παιδία, κατηβάτε, να βρέχ εστην και χασταλαεύτε. 
Εμείστεν ουτσ έκουσαμ’ τον κύρ’ν εμουν και ετέρναμε να τελένομε τη δουλείαν 
εμουν. Ο κύρ’ν εμουν άλλο μίαν εκούξε μας: 
-Παιδία, κατηβάτε! Εμείστεν ξαν’ ούτσ έκ’σαμ’ ατον. Για τρία, για τέσσερα φοράς 
ξάν’ είπε μας να κατηβαίνομε άμα εμείστεν εκεί, γαϊρά τ’ εφτάμε να αποδουλίζομε. 
Ε’είνος πα ετέρεσεν ούτσ  έν’ να ακούγομ’ ατον, επέζεψεν κι εσέβεν απέσ’. 
Εμείστεν πα εβράχαμε εγένουμνες λουλούτζ’. 

                                                           
1 Την ιστοριούλα αυτή την αλίευσα από το διαδίκτυο και στάθηκε η αφορμή να γνωρίσω 
τον Sabahattin Ozkul, Πόντιο με καταγωγή από την Ότσ ενα του Όφη, κάτοικο 
Κωνσταντινούπολης. Η τηλεφωνική συνομιλία μάς άνοιξε επιπλέον διαύλους επικοινωνίας. 
Εννοείται πως η παρούσα δημοσίευση έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του. Στάθης Ταξίδης. 
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Ολίγον ύστερον τερούμε ο κ ύρ’ν εμουν εξέβεν πάλ’ οξουκέσ’ και ς σην εγκάλιαν 
ατ’ κρατεί τη αδελφού μ’ το γαρδέλ’. Στέκ’ απέσ’ ς σην βρεχ ήν και τερεί μας. 
Οτότες ο σχωρεμένον αδελφό μ’ λέει ατον: 
-Ε, κύρ’, ντ΄ευτάς, να χασταλαεύ’ το γαρδέλι μ’, ολήγορα εμπάτε απέσ’. 
Οτότες εκλώστεν και είπεν ατον ο κύρ’ – ι – μ’. 
-Χα, τ’ εσόν το γαρδέλιν φο’άσαι γιάμ’ χασταλαεύ’, άμα τ’ εμά γιοκ… 
Εγώ τον αδελφό μ’ και ο αδελφόν εμέν, ετέρεσαμ’ τ’ έναν τ’ άλλο. Χαμάν 
ελάγγεψαμε πουκά’, εγκαλιάσταμε τον κύρ’ν εμουν κ αι εσέβαμε απέσ’.  
Αβούτο όσον έρ’ται ς σ’ ακίλ’ – ι – μ’ πάντα γομούνταν η γούλα μ’ και τ’ ομμάτα  
μ’. 
Αφήγηση και καταγραφή με λατινικό αλφάβητο: Sabahattin Ozkul 
Επιμέλεια και μεταφορά στην ελληνική γραφή: Στάθης Ταξίδης 
Λεξιλόγιο 
στέβος και στέγος= η σκεπή. κιραμίτα = κεραμίδια. τσακωμένα= σπασμένα. 
αρνάχεψαμ’= αρχίσαμε (ρ. αρναχεύω). ούτσ= δεν, όχι (ουκ). πίασεν η βρεχή= 
έπιασε βροχή (άρχισε να βρέχει). λάγον βρεχ ή = τι λογιά βροχή, τι είδους 
βροχή. αΐτικον= τέτοια. χασταλαεύτε(τουρκ.) =αρρωστήσετε. εμείστεν= εμείς. 
ετέρναμε= κοιτούσαμε (ρ.τερώ). εκούξε= φώναξε. (ρ. κουΐζω). τελένομε= 
τελειώσουμε (ρ. τελένω). ξάν’= ξανά, πάλι. γαϊράτ= υπομονή ,κουράγιο. 
αποδουλίζομε= να τελειώσουμε τη δουλειά μας (ρ. αποδουλίζω). επέζεψεν = 
βαρέθηκε (ρ. πεζεύω). εγένουμνες λουλούτζ’= γίναμε μούσκεμα. οξουκέσ’= 
έξω. εγκάλιαν= αγκαλιά. το γαρδέλι μ’= το παιδάκι μου. ετέρεσαμ’ τ’ έναν τ’ 
άλλο= κοιτάξαμε ο ένας τον άλλο (ρ. τερώ). ελάγκεψαμε= πηδήξαμε (ρ. 
λαγγεύω). πουκά’= κάτω. εγκαλιάσταμε= αγκαλιαστήκαμε (ρ. αγκαλάζω και 
εγκαλάζω). Αβούτο όσον έρ’ται ς σ’ ακίλ’ – ι – μ’= αυτό όταν έρχεται στο 
μυαλό μου. γομούνταν η γούλα μ’ και τ’ ομμάτα μ’= γεμίζουν ο λαιμός και τα 
μάτια μου, βουρκώνουν από συγκίνηση. 

 
 

Να τρώγω τ’ ατεινές του ποδαρί’ τ’ επουκά 
Του Ahmet Göksel Zeren 

Ας λέγω σας έναν ας τ’ εμόν. Έμουνε τριάντα τρία χρονός. Σ σου κυρού μ’ το 
σπίτ’ εκάθουμ’νες ούλ’ εντάμαν. Εποίναμε παρακάθιν. Από κάποτε εκλώστα ς ση 
μάνα μ’ μερέαν κ’ ερχίνεσα να καλατσεύω με τ’ εκείνεν ρωμαίικα. Ο κύρ’ ι 
μ’εκλώστεν κ’ ετέρεσε μεπαλαλωτά και είπε με: «Εσύ ρωμαίικα επορείς και 
συντυχ αίνεις;» 
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Άχαρον τριάντα τρία χρόνα ούτσ εξέρ’νεν ντο εγώ εξέρ’να ρωμαίικα. Ποίος ούτσ  
εξέρ’νεν; Ο κύρ’ ι μ’!!! 
Απόθεν έμαθα τα: Α στη μάνα μ’. Να τρώγω τ’ ατεινές του ποδαρί’ τ’ επουκά. Τ’ 
εμέτερον η γλώσσα ς σην Τουρκίαν αΐτικα χρόνα εδάβασεν.  
Και ας λέγω σας: Τ’ εμέτερον η γλώσσα τ’ εδάβασεν, ούλα τα γλώσσας τη κοσμί 
κ εδάβασαν.  
Λεξιλόγιο 
επουκά= κάτω έμουνε= ήμουνα (παρατ. του ρ. είμαι), παρακάθ’(ιν)= νυχτέρι, 
βεγγέρα, από κάποτε= κάποια στιγμή, εκλώστα= στράφηκα, γύρισα (ρ. κλώθω), 
ετέρεσε με παλαλωτά= με κοίταξε παράξενα (ρ. τερώ), συντυχαίνεις= 
συνομιλείς, συνδιαλέγεσαι (ρ. συντυχαίνω), ουτσέ= δεν.  
Επιμέλεια και μεταγραφή στην ποντιακή με ελληνικούς χαρακτήρες Στάθης Ταξίδης

 
 

ΔΗΜΩΔΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 
Σατιρικά 

Ο γραίον και η γραία 
Ακ’σέστεν μίαν ντ’ έπαθαν ο γραίον και η γραία 
Εσκάλωσαν και έλεγαν ντ’ εποίνανε παλαία. 
Αρ’ εξέρτς, λέει ατον η γραία αστ’ επήρα σε, μαλέα, 
τ’ εμορφάδας όλα είχα, γουσουρόπα πα ξάι κ’ είχα, 
τ’ οφρύδα μ’ άμον γαϊτάνα, είχα έμορφα κιορτάνα 
το στομόπο μ’ έτον μικρόν, το πρόσωπο μ’ στρογγυλόν. 
Μαύρα τ’ ομματόπα μ’ κι άμον γαίμαν τα χειλόπα μ’. 
Έπρεπε με βασιλέας, γιοχ’ άμον εσέν σαφλέας. 
Άρ’ εγούζεψεν κι ο γραίον, νέ πουτσή εσέν την μαλαρίτσαν  
τσι θ’ επαίρνε σε τσουνίτσα, κιάρ’ εσέν την τσιμπλαρίταν. 
Άγρα άγρα ντο τερείς; Να μασάς πα κ επορείς. 
Η γραία κι λαλαχ εύ, ς σο χτούπιμαν πουγουσ εύ. 
Ούι τσαΐζ’ ο γοτσαμάνον, τα μαλία σ’ θα αχπάνω. 
Και επίασεν ς σα μαλλία τ’. 
Ούι εχτούπ’σες τα μαλλία μ’ και εποίκες με κιαλίαν. 
Αρ’ κ’ εσύ τα μουστακόπα μ’ κ’ έναν έναν τα γενόπα μ’. 
Εχτούπ’σες ατα, νε γάρη, κ’ εποίκες με παλικάρι. 
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Λεξιλόγιο 
ακ’σέστεν= ακούστε (ρ. ακούω – εδώ προστακτική). μίαν= μια φορά, κάποτε, 
γραίος= γέρος. εσκάλωσαν= άρχισαν. ντ’ εποίνανε παλαία= τι έκαναν 
παλιότερα. αστ’ επήρα σε, μαλέα= όταν σε παντρεύτηκα, πάμφτωχε, ψωριάρη. 
γουσουρόπα πα ξάι κ’ είχα= και κουσαράκια δεν είχα κανένα. έπρεπε με 
βασιλέας= μου άξιζε βασιλιάς. σ αφλέα= σαλιάρη. αρ’ εγούζεψεν= λοιπόν 
θύμωσε (ρ. γουζεύω). νε πουτσή= καλέ. μα λα ρίτσα= ψωριάρα, πάμφτωχη. 
τσουνίτσα= σκύλα. τσ ιμπλα ρίτ(σ)α= τσιμπλιάρα. λαλαχεύ’= χαϊδεύει (ρ. 
λαλαχ εύω). χτούπιμα(ν)= ξερίζωμα. πουγουσεύ’= ορμάει (ρ. πουγουσεύω). ούι 
τσ αΐζ’= όχ φωνάζει. αχπάνω= ξεριζώνω (από το αρχαίο εκσπώ). εχτούπ’σες (ρ. 
χτουπίζω)= ξερίζωσες (από το αρχαίο εκτοπίζω). κιαλία= κασιδιάρα. 

Από τη συλλογή Νικολάου Παπαδόπουλου – Επιμέλεια Δημητρίου Συμ. Νικοπολιτίδη 

Τα πεντικούδα1 
Κάποτε τα πεντικούδα, φοβισμέν’ α σα κατούδα, 
γάλια – γάλια  μ’ έναν τρόπον , τοπλαεύταν ς σ’ έναν τόπον. 
Λέει ο ένας, λέει κι ο άλλος και – ν – απόφασην κ εβγών’. 
Σ’κούται όλεν ο μικρόν, αρ ας λέγω σας τ’ εμόν: 
Πρέπ’ ς ση κάτας το γουλόπον, να κρεμάνωμ’ κωδωνόπον 
Κι όντες ατέ πορπατεί, αρ εμάς χαπάρ’ να δ’ει. 
Κανείς τολμηρός κ ευρέθεν, να ευτάει ατό τη δουλείαν 
κι αρ αέτσ’ πα τα κατούδα πάντα τρώνε τα πεντικούδα 

ή 
κι αρ αέτσ’ τα πεντικούδα υποφέρ’νε α σα κατούδα 
Λεξιλόγιο 
πεντικούδα= ποντίκια. τοπλαεύταν= μαζεύτηκαν, συναθροίστηκαν (ρ. 
τοπλαεύω). κατούδα= γάτες. γουλόπον= το λαιμουδάκι (υποκοριστικό τη 
γούλας= λαιμός). ευτάει= κάνει, πραγματοποιεί (ρ. ευτάω). δουλείαν = δουλειά, 
πράξη, τόλμημα. 

Τα μερμήκας έχ’νε γάμον 
Τα μερμήκας έχ’νε γάμον ς σον ψηλόν τον ΄Αεν – Παύλον, 
Άρ ο λύκον ζουρνατζ ής και ο άρκον ταουλτζής, 
Η κορώνα μαερεύτρα κι η κασκάρα παρανύφ’σσα. 
                                                           
1  Στάθη Ευσταθιάδη, Τα τραγούδια του Ποντιακού Λαού3, εκδόσεις Αφών Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 1992. 
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Α σο χρέος ς σο κλέος 
Του Παναγιώτη Μωυσιάδη 

 
Οι παλαιοί εμουν έλεγαν για την οικονομίαν έναν ορθόν καλατσ ήν: «Η παρά 

έν’ ασημένεν και θέλ’ μαλαματένα  χ έρα». Ατά τα μαλαματένα χέρα ακόμαν κ 
ευρέθαν να μετρούν κ’ ευτάν’ τη λογαρίαν. Η παρά ερούξεν ς σα μακρέα και 
πελεκλία χέρα κι αέτσ’ πα εγέντον η οικονομία «ς σον άνεμον, ς σα φύλλα» 
(εξανεμίστηκε). Σεράντα χρόνα  εδέβαν και η δουλεία τουν: το χρέος. «Εχρεώθαν 
τ’ Εβραίονος τα λύρας» (υπερχρέωση) κι υστερνά εδέβασαν α’ ς ση κωφού 
(απέκρυψαν). Τ’ έξ’ και τ’ απέσ’ εχρέωσαν, τιδέν κ’ εφέκαν! Ο κόσμον όλεν εζήνεν 
με το κάμ’ και τα δουλείας κι ατείν’, τη σ κύλ’ τα παιδία, με τα μουταράδας και τα 
βιρβιλίτσα (ψέματα). Άμον γιουλτουρούμ’ ερρούξεν το χρέος ς σα κιφάλα μουν. 
«Παράδας είναι», είπανε, και τ’ απαδαμέρ’ την ημέραν τα τσ ουβάλα  όλα εύκαιρα. 
Επρόφτασαν κ’ έφαγαν εγνωστικοί τη παλαλού τον βίον. Με τ’ εγλεντσ έδας και τα 
μωχαπέτα εκύλιζανε τον καιρόν ατουν, κ’ έφαγαν τον Αέρ’ με τα πλακία.! Έφαγαν 
έμ’ τ’ ωβού τ’ απέσ’, έμ’ τ’ ελαίας τ’ έξ’ (έφαγαν το καταπέτασμα). Μω την πίστη 
σ’, αοίκον γούλαν πα ίνεται! 

Κανείς ας σην δουλείαν κέσ’ ’κ’ έρχουτον. Άντσ αχ εδούλευαν τα γαϊδίρα  κ’ 
έτρωγαν τ’ άλογα. Το χρέος πα με τη λογαρίαν και το μέτρος ίνεται. Εσείς πα 
ετσουβαλίασετεν τον λαόν κ’ εφέκετε τον ς σο ελέος τη Θεού. Κι άμον ντο έρθεν 
τ’ ωβόν ς ση κοσσάρας τον κώλον, έσυρετεν το καπαέτ’ ς ση κόσμονος τη ράχαν. 
Κ’ εντράπετεν κι είπετε το πα, «εντάμαν έφαγαμ’ ατά». Μαναχοί έφαετεν και 
μαναχοί έπϊετεν. Ζουχούμα και χαράμα να ίντανε,ς ση γούλαν εσουν να στέκ’νε, 
πασκίμ’ κ’ εξέρετεν να λέτεν; Με τα ξένα κοκκία μνημόσυνον εποίνετεν. «Η γούλα 
σ’ κι η προίκα σ’», έλεεν ο πάππο μ’ για τ’ εκείνον που κ’ ενούνιζεν τ’ άλλτς. Σ σα 
υστερνά πα είπαν ατς «Λαμόγια» κ’ εθυμέθα τα λόγια τ’. Λαμόγια, τεμέκ είν’ ατείν 
ντο τρών ς σην ευώραν, όντες οι άλλ’ δουλεύ’νε ς σον ήλον. Ατά τα λαμόγια 
εκόμπωναν τ’ ανθρώπ’ς κ’ έτρωαν τα χαζούρα  τα παράδας…Ούλ’ έλεγαν: π’ 
εμάερεψεν πεινασμένος κ’ επέμ’νεν, ατείν πα ας ση χώρας το βούτορον εβάλ’ναν 
και ς σα λάχανα. Ατώρα πα ας σου εποίκαν την Ελλάδαν τάγκσι μάγκσι, άμον τ’ 
ελάδ’ εξέβαν απανκέσ’. Ας σο στόμαν ατούν τιδέν κι αρτουρεύ’. Εκάτ’σαν ς σην 
παράν απάν’ και τερούνε σεΐρ’. 

Τα «λίστας» παν’ κ’ έρταν και τα παράδας απ’ άκρας πετούν και φεύ’νε. Ας έναν 
τη μερέαν ανέντροποι χρεωφειλέτ’ εφόρτωσαν το χρέος ς ση κόσμονος την ράχαν 
κι ας άλλ’ τη μερέαν ο κόσμον πελελεγκωμένος αραεύ’ ς σα τσ οπλίκας έναν 



Ποντιακή Εστία 
 

228 
 

κοτέρ’ ψωμίν. Έι κιτί μαύρ’ ανθρώπ’, με τ’ έναν γαμψίν κρούν’ και λαλούνε μας ς 
ση χαμονής την άκραν. Ατσ ά ποίος θα γουρταρεύ’ μας ας σ’ αβούτο την 
κατασυρμονήν; 

Έρθεν η ώρα να σ’κώνουμε κιφάλ’ κ’ εμπροπαίρουμε τ΄ απάν’ εμούν. Πολλά 
κι πάει όντες ο ήλεν θα κρούει και σ’ εφτωχού τα λαζούδα κειάν’. Κι ατότε: κάθαν 
σ κυλίν το πόστ’ν αθε θα τσορκανίζ’. 
Λεξιλόγιο 
καλατσήν= ομιλία, λόγος. ευτάν’= κάνουν (ρ. ευτάω). ερούξεν= έπεσε (ρ. 
ρούζω). πελεκλία= τα αφράτα. εδέβαν= πέρασαν(ρ. δαβαίνω). Τ’ έξ’ και τ’ 
απέσ’= τα έξω και τα μέσα, συνεκδ. τα πάντα. το κάμ’= η εργασία, ο μισθός από 
την εργασία. γιουλτουρούμ’= κεραυνός. εκύλιζανε τον καιρόν ατουν= 
περνούσαν τον καιρό τους. το καπαέτ’= το φταίξιμο. ζουχούμα = πικρά.ς ση 
γούλαν εσουν να στέκ’νε= στο λαιμό να σας κάτσουν. με τα ξένα κοκκία 
μνημόσυνον εποίνετεν= με τα ξένα κόλυβα μνημόσυνο κάνατε. ευώραν= σκιά. 
εκόμπωναν= κορόιδευαν, ξεγελούσαν. χαζούρα= έτοιμα. εποίκαν= έκαναν (ρ. 
ποιώ). τάγκσι μάγκσι= άνω κάτω. αρτουρεύ’= περισσεύει (ρ. αρτουρεύω). 
σεΐρ’= θέαμα. έρταν= έρχονται (ρ. έρχουμαι). ανέντροποι= ξεδιάντροποι, χωρίς 
ντροπή. πελελεγκωμένος= εξασθενημένος. αραεύ’= ψάχνει (ρ. αραεύω). 
τσ οπλίκας, τα= οι σκουπιδότοποι (τσ οπλίκα, η). κοτέρ’= κομμάτι ψωμιού. 
γαμψίν, το= μαστίγιο. ς ση χαμονής= στου χαμού. Ατσ ά= άραγε. θα 
γουρταρεύ’ μας ας σ’ αβούτο την κατασυρμονήν= θα μας απαλλάξει, θα μας 
σώσει από αυτό το κατρακύλισμα. τα λαζούδα= τα καλαμπόκια. να σ’κώνουμε 
κιφάλ’ = να σηκώσουμε κεφάλι. το πόστ’ν αθε= το τομάρι του. θα τσ ορκανίζ’= 
θα σέρνει. 

Ο κόσμον όλεν εζήνεν με το κάμ’ και τα δουλείας κι ατείν’, τη σκύλ’ τα παιδία 
με τα μουταράδας και τα βιρβιλίτσα 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

«Μικρά Ασία. Προσφυγικά ατελεύτητα» 
του Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα Νανάκη 

Γράφει ο Χάρης Ανδρεόπουλος 
Πρόκειται για ένα ιστορικό πόνημα 

στο οποίο καταγράφεται σύνολη η 
πορεία, η πνευματική και πολιτισμική 
κυριαρχία του μικρασιατικού 
Ελληνισμού, όπως αυτή εκφράσθηκε, 
με κέντρο την Κωνσταντινούπολη, 
στους αιώνες της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, αλλά και μετά την 
Άλωση (1453) και μέχρι το διάστημα 
πριν τη Μικρασιατική καταστροφή 
(1922), όταν, παρά τους κατά καιρούς 
διωγμούς ο Ελληνισμός, το Γένος μας 
εξακολουθούσε να ζει, να δημιουργεί 
και να διαφυλάττει την πολιτιστική και 
πνευματική παρακαταθήκη της 
Ρωμιοσύνης με πόλο αναφοράς και 
στήριγμα το Οικουμενικό μας 
Πατριαρχείο, σε ρόλο εθναρχούσας 
Εκκλησίας. 

Ξεκινώντας με μια αναδρομή στην 
ιστορία του αρχαιοελληνικού κόσμου, 
της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη ρωμαϊκή εποχή και εστιάζοντας 
στην περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας των δέκα αιώνων, ο συγγραφέας 
υπογραμμίζει ότι ο Ελληνισμός στη ευρύτερη αυτή περιοχή αποτελεί την 
κυρίαρχη πολιτισμική και πνευματική ταυτότητα στην οποία εντάσσονται οι 
αλλόγλωσσοι, κυρίως σλαβόφωνοι και βλαχόφωνοι, προκειμένου να δρέψουν τα 
πολλά και ακριβά αγαθά που τους προσπόριζε ο ελληνικός πολιτισμός. Περαιτέρω 
ο σεβασμιότατος επεξεργάζεται τα αίτια της πτώσεως της Αυτοκρατορίας της 
Κωνσταντινουπόλεως και αναλύει τη νέα, μετά την πτώση, ιστορική 
πραγματικότητα κατά την διάρκεια της οποίας ο ελληνορθόδοξος κόσμος 
βρέθηκε κάτω από την κυριαρχία των Οθωμανών. Επισημαίνοντας εν προκειμένω 
τον τιτάνιο αγώνα που αναλαμβάνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να διασώσει 
το ορθόδοξο φρόνημα και την ορθόδοξη συνείδηση τόσο των Ελληνορθοδόξων, 
όσο και των ορθοδόξων άλλων εθνοτήτων, όπως των Σέρβων και Βουλγάρων, οι 
οποίοι συσπειρωμένοι πλέον στο Φανάρι αγωνίζονται για να διασώσουν την πίστη 
τους και μαζί με αυτή τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις τους, τα συστατικά 
δηλαδή στοιχεία που τους διαφοροποιούν από τους μουσουλμάνους. 

Φθάνοντας στα νεώτερα χρόνια και στην περίοδο του 19ου αιώνος κατά την 
οποία υπό την επίδραση του ευρωπαϊκού αναπτύχθηκε ο νεοελληνικός 
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διαφωτισμός, οι εκπρόσωποι του οποίου έθεσαν ως πρόταγμα τη δημιουργία του 
εθνικού κράτους της Ελλάδος, ο συγγραφέας, κάνοντας λόγο για προσκόλληση 
του νεοελληνικού διαφωτισμού στην κλασσική Ελλάδα και αποστροφή του προς 
την Αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως, αναζητά στην αποστροφή αυτή τα 
ιδεολογικά δεδομένα της συρρικνώσεως του Ελληνισμού, κυρίως δε την απώλεια 
της Μικράς Ασίας, ενώ ιδεολογικά σπέρματα της Μικρασιατικής καταστροφής 
ανιχνεύει στην ανακήρυξη της ελλαδικής επικρατείας σε αυτοκέφαλη Εκκλησία το 
1833, με πρωτεργάτη τον Θεόκλητο Φαρμακίδη. Σε ιδιαίτερο υποκεφάλαιο 
αναλύεται η ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Βενιζέλο και τον 
Βασιλιά Κωνσταντίνο για το θέμα της Μικράς Ασίας. Με τον πρώτο να θεωρείται 
από τον συγγραφέα ως ο εκφραστής του εθνικού μεγαλοϊδεατισμού που επιδιώκει 
τη δημιουργία ενός διευρυμένου εθνικού κράτους που θα συμπεριλάβει εντός του 
το ζωτικότερο τμήμα της Μικράς Ασίας και του εκεί Ελληνισμού και τον δεύτερο 
να εκλαμβάνεται ως εκφραστής ενός εσωστρεφούς πατριωτισμού της παλαιάς 
Ελλάδος με τους αντιβενιζελικούς υποστηρικτές του στην κρίσιμη στιγμή της 
μικρασιατικής εκστρατείας να προβάλλουν το σύνθημα του «Οίκαδε» και της 
μικράς και εντίμου Ελλάδος. 

Στο βιβλίο αφιερώνεται ξεχωριστό κεφάλαιο για τον Ποντιακό Ελληνισμό, και 
το πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν του, όπως αυτό αποτυπώθηκε μέσα από την 
ποντιακή διάλεκτο, τα λαμπρά εκκλησιαστικά του καθιδρύματα, όπως η Παναγιά 
του Σουμελά, ο άγιος Γεώργιος του Περιστερεώτα, το περίλαμπρο Φροντιστήριο 
της Τραπεζούντας που σταμάτησε τη λειτουργία του με τη Μικρασιατική 
καταστροφή, η οποία σηματοδότησε την τελευταία πράξη της τραγωδίας με την 
οποία ολοκληρώθηκε η γενοκτονία (1914 – 1922) των Ελλήνων του Πόντου. Ο 
Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου εκτιμώντας ότι η ιστορία του Ποντιακού 
Ελληνισμού δεν διδάσκεται επαρκώς στο σημερινό σχολείο εισηγείται την αλλαγή 
του πλαισίου της διδακτέας ύλης στο ιστορικό μάθημα, θεωρώντας ότι ένα 
ιστορικό παρελθόν με πολιτιστικό μέγεθος όπως αυτό του Ποντιακού 
Ελληνισμού, θα πρέπει να αναδειχθεί και καταστεί διδακτέα ύλη στα σχολεία, έτσι 
ώστε τα πρόσωπα, η γλώσσα, τα μνημεία, τα εκκλησιαστικά καθιδρύματα να 
αποτελέσουν εθνικά σύμβολα και σημεία εθνικής αναφοράς για την ιστορία του 
χθες και του απωτέρου παρελθόντος του εθνοκρατικού συνόλου που θα εδράζεται 
σε μια τόσο εύσχημη ιστορία, όπως αυτή του Ποντιακού Ελληνισμού. 

Σε ιδιαίτερο, επίσης, κεφάλαιο του βιβλίου καταγράφονται ζητήματα 
αναφορικά με τα προβλήματα κοινωνικής εντάξεως που αντιμετώπισαν 
εγκαθιστάμενοι στην Ελλάδα οι προσφυγικοί πληθυσμοί των Ρωμιών των οποίων 
τη μεγάλη αγάπη στη γενέτειρα γη και τη βαθιά προσήλωση στη θρησκευτική 
πίστη επισημαίνει ο συγγραφέας, τονίζοντας ότι ο όρος «πατρίδα» μπορεί να 
σημαίνει για τους πρόσφυγες και την εθνική επικράτεια, πρωτίστως, όμως, ή και 
παράλληλα, η πατρίδα σηματοδοτεί τον τόπο της γεννήσεώς τους και τον 
πλησιόχωρο προς αυτόν τόπο, ενώ για το θρησκεύειν τους θα υπογραμμίσει ότι «η 
σχέση τους με την Εκκλησία ήταν όπως η αναπνοή μας ή η ανάγκη να πιούμε 
νερό. Ήταν πολιτισμός, παράδοση. Ηταν λιβάνι, θυμίαμα, νηστεία, προσευχή, 
λειτουργία, εσπερινός και χαιρετισμοί της Παναγιάς…». 
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Η Άλωση της Τραπεζούντας 
Του Χρήστου Σαμουηλίδη 

 
Η Επιτροπή Ποντιακών 

Μελετών συνεχίζει το πνευματικό της 
έργο και με την έκδοση αξιόλογων 
βιβλίων από την πλούσια πνευματική 
κληρονομιά του Ποντιακού 
Ελληνισμού. Πρόσφατα 
κυκλοφόρησε η εργασία του μεγάλου 
συγγραφέα κ. Χρήστου Σαμουηλίδη 
με τίτλο «Η άλωση της 
Τραπεζούντας», ως το 33ο 
Παράρτημα του μνημειώδους έργου 
«Αρχείον Πόντου», το οποίο 
εκδίδεται από το 1928. Η εργασία 
αποτελεί αναδημιουργία, καινούργια 
σύνθεση του περιεχόμενου της 
εργασίας του πόντιου λογίου και 
συγγραφέα του 19ου αιώνα Περικλή 
Τριανταφυλλίδη με τίτλο «Οι 
Φυγάδες». 

Το έργο για τις θεατρικές 
ανάγκες χωρίζεται σε τρεις πράξεις 
με δύο σκηνές η κάθε μία. Η 
υπόθεση του έργου επικεντρώνεται στις τελευταίες δραματικές στιγμές της Άλωσης 
της Τραπεζούντας το 1461. Κεντρικός ήρωας του έργου και τραγικό πρόσωπο 
είναι ο Αυτοκράτορας Δαβίδ Κομνηνός. 

Το έργο αρχίζει με το έκτατο πολεμικό συμβούλιο στα ανάκτορα, στο οποίο 
καλούνται όλοι μαζί να αποφασίσουν για την τύχη της Τραπεζούντας. Ο κίνδυνος 
είναι σοβαρός γιατί ο τούρκος κατακτητής βρίσκεται έξω από την πόλη και απαιτεί 
την άμεση παράδοσή της προσφέροντας άσυλο στον ίδιο και στην οικογένειά του. 
Από το σημείο αυτό αρχίζει και το δράμα του Δαβίδ που θα διαρκέσει μέχρι τον 
μαρτυρικό θάνατο του ίδιου και της οικογένειάς του. 

Ο λαός είναι συγκεντρωμένος έξω από τα ανάκτορα και είναι αποφασισμένος να 
πολεμήσει, παρά να παραδώσει την πόλη στους εχθρούς του. Στο μυαλό του 
Δαβίδ συγκρούονται δύο διαμετρικά αντίθετες σκέψεις. Καλείται από τα γεγονότα 
επιτακτικά να αποφασίσει. Να πολεμήσει μέχρι τέλους υπερασπιζόμενος την 
πατρίδα του σε ένα πόλεμο χωρίς καμία ελπίδα ή να την παραδώσει κάτι που του 
προτείνουν οι σύμβουλοί του. Εκείνος καλείται να δώσει τέλος σε αυτό το 
μαρτύριο. 

Το έργο θυμίζει αρχαία τραγωδία. Ο θεατής συμμερίζεται το δράμα του ήρωα 
του συμπάσχει μαζί του. Στο τέλος επέρχεται η κάθαρση. 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος 

 



Ποντιακή Εστία 
 

232 
 

Στον ανεμοστρόβιλο του ξεριζωμού 
Της Δήμητρας Καπελούζου - Εκδόσεις Διώνη 

 
Το βιβλίο αυτό είναι μια προσφορά και συμμετοχή στη μνήμη του Πόντου και 

της τραγικής εμπειρίας που βίωσε ο ποντιακός ελληνισμός. Όλα τα ιστορικά 
γεγονότα που οδήγησαν στα τραγικά γεγονότα της 
γενοκτονίας και του ξεριζωμού από την 
πατρογονική γη, ξετυλίγονται μέσα από τις σελίδες 
του. 

Με τη μυθιστορηματική απόδοση της 
αυτοβιογραφίας των νεανικών χρόνων του 
σημαντικού για τη Βόρειο Ελλάδα πόντιου 
δημοσιογράφου Σάββα Ι. Κανταρτζή (Κοτύωρα 
1900 – Κατερίνη 1985), δίνεται μια μαρτυρία 
ζωής που προσφέρει ένα διαχρονικό μήνυμα 
ελπίδας. Με βάση, λοιπόν, τα απομνημονεύματα 
του δημοσιογράφου και εκδότη της «ΝΕΑΣ 
ΕΠΟΧΗΣ» της Κατερίνης, η συγγραφέας 
Δήμητρα Καπελούζου, δημιούργησε μια 
πρωτότυπη μυθιστορηματική απόδοση, μια 
συναρπαστική αφήγηση, μια ζωντανή περιήγηση στον Πόντο και σε περιοχές της 
τότε νεοσύστατης Σοβιετικής Ένωσης και ταυτόχρονα μια συνεπή ιστορική εικόνα 
της ταραγμένης εκείνης εποχής. 

Στα Κοτύωρα (Ordu) του Πόντου η ειρηνική ζωή των Ρωμιών έμελλε να 
αλλάξει δραματικά εξαιτίας των συγκλονιστικών γεγονότων που ξερίζωσαν τελικά 
τους Έλληνες κατοίκους των από τη γη τους. Μέσα σε αυτό τον ανεμοστρόβιλο 
της συμφοράς και των κινδύνων, ένας νέος –ο Σάββας Κανταρτζής- δίνει τη δική 
του μάχη για τη ζωή και τα όνειρά του. Το λιμάνι των ελπίδων του γίνεται η 
Ελλάδα. Αλλά ο δρόμος ως εκεί είναι μακρύς, δύσκολος, γεμάτος συγκλονιστικές 
περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις κατά πως λέει κι ο μεγάλος αλεξανδρινός ποιητής, ο 
Κωνσταντίνος Καβάφης. 

Παίρνοντας ως βάση τα απομνημονεύματα του Σάββα Κανταρτζή και 
δημιουργώντας μια πρωτότυπη μυθιστορηματική απόδοση, ακολουθώντας 
παράλληλα βήμα προς βήμα και με συνέπεια τα ιστορικά γεγονότα, η συγγραφέας 
προσφέρει στον αναγνώστη με το βιβλίο αυτό μια συναρπαστική αφήγηση, μια 
ζωντανή περιήγηση στον χώρο του Πόντου και σε περιοχές της Μαύρης 
Θάλασσας που ανήκαν τότε στη Σοβιετική Ένωση. 

Αξιοσημείωτο το γεγονός πως η συγγραφέας, η Δήμητρα Καπελούζου, 
δασκάλα στο επάγγελμα, δεν είναι Ποντιακής καταγωγής, γεννήθηκε στην 
Κέρκυρα και κατοικεί στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. 
Απόσπασμα από το βιβλίο: 
«Μπρούμυτα πάνω στη σκεπή προσπαθούσε ο Σάββας να κρατηθεί από τα υγρά 
κεραμίδια. Το κρύο τον διαπερνούσε και τα δάχτυλά του είχαν παγώσει, μα αυτό 
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δεν ήταν τίποτε μπροστά στην αγωνία που έκανε και την ψυχή του ακόμη να 
τρέμει. Μάταια πάλευε να κυριαρχήσει πάνω στο φόβο του. Πόσο ακόμη θα έμενε 
εκεί πάνω αυτή την παγερή νύχτα; Πόσο θα άντεχε; 
»Να, τώρα άκουγε κάτι ακριβώς από κάτω. Βαριά βήματα στη στενή σκάλα της 
σοφίτας. Τώρα μέσα στη σοφίτα. Τώρα πάλι στη σκάλα. Κατεβαίνουν. Τώρα 
βγήκαν στον δρόμο, τους ακούει. Φωνές και χτυπήματα σε άλλη πόρτα, σε άλλο 
σπίτι, παραπάνω. Η κλίση της σκεπής τον εμποδίζει να δει, μα ούτε και το 
επιχειρεί. Κρατάει τα μάτια του σφιχτά κλεισμένα, να μην βλέπει, να μην τον 
δουν. Αχ, πότε θ’ ακούσει τον αδερφό του από το παραθυράκι της σοφίτας να του 
λέει σιγανά, “Έλα απέσ’! Έφυγαν!”». 

Στάθης Ταξίδης 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΙΗΣΗ 
Ελεύθερες Ψυχές 

Δείγματα του ποιητικού του ταλέντου μας παραδίνει ο Νίκος Γιαννουλίδης με 
την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Ελεύθερες Ψυχές». Γαλουχημένος με 
τα νάματα της ποντιακής παράδοσης, αφού μεγάλωσε στο ποντιοχώρι Παναγίτσα 
Πέλλας, έχοντας σα μουσική στα αυτιά τις διηγήσεις της τραπεζούντιας γιαγιάς – 
η φωτογραφία της κοσμεί το εξώφυλλο της συλλογής - μελέτησε την ελληνική 
ιστορία και μας καταθέτει έμμετρα τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τα 
οράματά του για τον ελληνισμό. Το μικρό απόσπασμα που ακολουθεί βεβαιώνει 
του λόγου το αληθές. 

 
Μάνα Πατρώα Γη 

Με ένα αλέτρι στον ώμο 
Σαν τον Σταυρό του Ιησού 
Θα οργώσω τους ουρανούς 

Μέχρι ο σπόρος της Ελευθερίας να φυτρώσει  
Και από τα ματωμένα φιλιά του Πόθου 

το δάκρυ του Θεού 
φίλους και εχθρούς να ενώσει 

Κάποιοι γεννιούνται για να πεθαίνουν 
Και κάποιοι πεθαίνουν για να ζούνε 

Στα χέρια σου αφήνομαι 
ΜΑΝΑ ΠΑΤΡΩΑ ΓΗ 

Όπως της Άνοιξης το ανέβασμα 
Να ταξιδεύουμε μαζί 

Ως το τέλος. 
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Το Μακεδονικό και η Γερμανία 
Των Στράτου Δορδανά και Βάϊου Καλογρηά 

Από τις εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη 
Το Μακεδονικό ζήτημα αποτελεί για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό 

ολόκληρο ένα πολύ καυτό και πάντα επίκαιρο θέμα. Η αλλοίωση της 
θρησκευτικής συνείδησης των χριστιανών 
Ελλήνων εκ μέρους των βουλγάρων 
κομιτατζήδων και μέσω αυτής η διεκδίκηση, 
μελλοντικά του «ιδιοκτησιακού καθεστώτος» της 
Μακεδονίας την περίοδο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και υπό άλλη μορφή στις μέρες 
μας, απασχόλησε την Ελλάδα αλλά και τα 
βαλκανικά κράτη. Τα φιλόδοξα σχέδια και οι 
ενέργειες της Βουλγαρίας σε βάρος της 
Ελληνικότητας της Μακεδονίας ξεκίνησαν πολύ 
γρήγορα και εντάθηκαν όμως στην πρώτη 
δεκαετία του 20ου αιώνα. Από το 1904 ο αγώνας 
έλαβε μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα η ελληνική κυβέρνηση να λάβει 
δραστικά μέτρα για την προστασία του ελληνικού πληθυσμού από τις αρπακτικές 
διαθέσεις των Βουλγάρων. Με επίκεντρο τα προξενεία της Ελλάδος στην 
τουρκοκρατούμενη Μακεδονία οι έλληνες μακεδονομάχοι διεξήγαγαν ένα σκληρό 
ανταρτοπόλεμο με τους βουλγάρους κομιτατζήδες. Έλληνες αξιωματικοί ήταν οι 
πρωταγωνιστές αυτού του ιδιόμορφου πολέμου που έλαβε την ονομασία 
«Μακεδονικός Αγώνας». Η διάρκειά του κράτησε τέσσερα χρόνια και τελείωσε το 
1908 με την επικράτηση της επανάστασης των Νεότουρκων. Όλα τα στοιχεία της 
εργασίας των συγγραφέων προέρχονται από απόρρητα έγγραφα του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Γερμανίας. 

Με την προσπάθειά τους αυτή οι συγγραφείς, ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, 
επιδιώκουν να παρουσιάσουν την πλήρη εικόνα των επιδιώξεων των ευρωπαίων 
ηγετών, ιδιαίτερα δε, της Γερμανίας και της Αυστρίας. Τα διπλωματικά έγγραφα 
παρουσιάζουν την πολυεθνική κοινωνία της Μακεδονίας, με τις θρησκευτικές, 
γλωσσικές και κοινωνικές διαφορές της. Γίνεται ακόμη λόγος για τις εθνικιστικές 
πράξεις και βιαιότητες που έλαβαν χώρα το 1909 σε βάρος των Ελλήνων 
διαφόρων πόλεων της Μακεδονίας από τον τουρκικό στρατό και τη χωροφυλακή. 
Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου καλύπτεται από την παράθεση των εγγράφων 
των Υπουργείων με σκοπό την ενημέρωση του αναγνώστη και του μελλοντικού 
ερευνητή. 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος Φιλόλογος 
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ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΠΕΝΘΗ 
Πολυχρόνης Ενεπεκίδης (1917 – 2014) 

Του Βλάση Αγτζίδη 
 

Η κοινότητα των Νεοελλήνων ιστορικών είναι σήμερα φτωχότερη. Ο 
βυζαντινολόγος Πολυχρόνης Ενεπεκίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. 
Εκτός όμως από τα βυζαντινά, σημαντική είναι η 
παρακαταθήκη που άφησε για θέματα της 
σύγχρονης ιστορίας. Η γνώση της ερευνητικής του 
εργασίας για το Διχασμό, αλλά και τη γερμανική 
Kατοχή και το Ολοκαύτωμα, είναι βασική για 
όσους ασχολούνται με τα επί μέρους αυτά θέματα. 
Παράλληλα, υπήρξε και ο σημαντικότερος 
ιστορικός του σύγχρονου Πόντου. Υπήρξε ο 
πρώτος Έλληνας ιστορικός που μελέτησε τα 
αυστριακά και γερμανικά αρχεία που αφορούσαν 
την περίοδο 1909-1918, όπου τα τραγικά 
γεγονότα της Ανατολής και ειδικώτερα του Πόντου, όπως και ο γενοκτονικός 
σχεδιασμός των Νεότουρκων εθνικιστών, αποκαλύπτονταν αβίαστα μέσα από 
αυτά. 

Στο συλλογικό έργο “Tο τραύμα και οι πολιτικές της Μνήμης. Ενδεικτικές 
όψεις των συμβολικών πολέμων για την Ιστορία και τη Μνήμη” είχα γράψει για τη 
σημασία του έργου του αλλά και της μαρτυρίας του για τον τρόπο που οι 
ελλαδικές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν την προσφυγική Μνήμη: “Ο πρώτος 
ιστορικός που προσπάθησε να μελετήσει τα αρχεία για εκείνα τα πολιτικά 
γεγονότα, που αφορούσαν τις γενοκτονίες των ελληνικών πληθυσμών στη Μικρά 
Ασία, ήταν ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Βιέννης. 
Χαρακτηριστική είναι η αντιμετώπισή του από τις ελληνικές αρχές, όταν 
προσπάθησε να μελετήσει τα γερμανοαυστριακά αρχεία που αφορούσαν την 
περίοδο 1908-1918. 

Ο ίδιος περιγράφει ως εξής την εμπειρία του: «Όταν το 1958 - 59 καθώς 
πραγματοποιούσα την έρευνα στα επίσημα αυστριακά αρχεία που μόλις είχαν 
παραδοθεί στους ερευνητές και είχα συναντήσει πλήθος εγγράφων που αφορούσαν 
τις βιαιοπραγίες κατά του ελληνικού πληθυσμού, ο τότε υπουργός Εξωτερικών της 
Αυστρίας Κουρτ Βαλντχάιμ και αργότερα γενικός γραμματέας του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών και πρόεδρος της Αυστρίας με ενημέρωσε ότι δύο επιφανείς 
Ελληνες πολιτικοί, με παρέμβασή τους, ζητούσαν την απαγόρευση της έρευνας. 
Αυτοί, το αποκαλύπτω τώρα, ήταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος 
Αβέρωφ και ο Παναγιώτης Πιπινέλης. Το σκεπτικό ήταν ότι η δημοσίευση αυτών 
των στοιχείων στην Ελλάδα θα μπορούσε να προκαλέσει εμπλοκή στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις.» Η μαρτυρία αυτή του Ενεπεκίδη κατατέθηκε δημόσια, 
κατά την παρουσίαση του περιοδικού «Ε - Ιστορικά», που πραγματοποιήθηκε 
στην κατάμεστη αίθουσα του Συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται - Κομνηνοί», στην 
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Καλλιθέα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν η «Ελευθεροτυπία» 
και η Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδας (Ανταπόκριση 
Γιώργου Κιούση, Ελευθεροτυπία, Νοέμβριος 2002). 

Συμμετείχε στις προσπάθειες για την διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, 
έλαβε μέρος στο συνέδριο που διοργανώθηκε τον Ιούνιο του 1998 στη Νέα 
Υόρκη και συμμετείχε στην επιτροπή ιστορικών που συνέταξε ένα Υπόμνημα που 
κατατέθηκε στον ΟΗΕ. Λίγα χρόνια πριν, το 1996, είχε αντέξει μαζί μας ένα 
δύσκολο ταξίδι στις ελληνικές κοινότητες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δίνοντας 
διαλέξεις σε πανεπιστήμια που διψούσαν για την γνώση που κόμιζε ο ευπατρίδης 
Ενεπεκίδης. 

Ο Ποντιακός χώρος 
Ο οργανωμένος ποντιακός χώρος δεν αξιοποίησε τον Ενεπεκίδη όπως θα 

έπρεπε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ΠΟΠΣ ήταν η μόνη οργάνωση που και 
τον αξιοποίησε και τον τίμησε, όπως και οι Αργοναύτες - Κομνηνοί της Αθήνας. 
Όμως αυτή η παράδοση δεν συνεχίστηκε από τη νέα ομοσπονδία, την ΠΟΕ, 
παρόλες τις προσπάθειες και τις προτάσεις που κατά καιρούς καταθέταμε στα 
αρμόδια όργανα. Το παράδοξο ήταν ότι ούτε και τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης 
είχαν συνηγορήσει με το αίτημα προβολής και αναγνώρισης του Ενεπεκίδη, 
παρόλο που ο σύλλογός τους είχε εκδόσει το σημαντικότερο ίσως έργο για τη 
Γενοκτονία: Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης, Γενοκτονία στον Εύξεινο Πόντο. 
Διπλωματικά Έγγραφα από τη Βιέννη (1909 - 1918), Θεσσαλονίκη, έκδ. Εύξεινος 
Λέσχη Θεσσαλονίκης, 1995. Ένα έργο που εξ αρχής θα έπρεπε να είχε προβληθεί 
και να είχε γίνει σημαία της ενδοεθνικής, όσο και διεθνούς προσπάθειας για 
αναγνώριση της Γενοκτονίας. Και αυτό γιατί ο τρόπος γραφής του Ενεπεκίδη 
ήταν αξεπέραστος. Οξύνους ο ίδιος και βαθύς γνώστης της γερμανικής 
μεθοδολογίας έγραφε με τρόπο αυστηρά επιστημονικό, χωρίς να επιτρέπει στον 
υποκειμενισμό ή τον συναισθηματισμό να παρεισφρύσει στο επιστημονικό του 
έργο. 

Όσον αφορά τον παραγκωνισμό του, είναι γνωστό ότι κάποιοι επιφανείς 
ιστορικοί -φίλοι της Ευξείνου Λέσχης- που είχαν ασχοληθεί με το ζήτημα της 
Γενοκτονίας και είχαν μελετήσει τα ίδια αρχεία, που χρόνια πριν είχε μελετήσει 
και δημοσιεύσει ο Ενεπεκίδης, τον υπονόμευσαν με κάθε τρόπο. Η συμπεριφορά 
αυτή είχε προκαλέσει την οργή του ιδίου και τη δημόσια αναφορά προς τα 
πρόσωπα που θεώρησε ότι φέρθηκαν αντιδεοντολογικά και παραβίασαν βασικούς 
κανόνες της ιστοριογραφίας περί σεβασμού και αναφοράς των πρωτοπόρων 
ερευνητών από αυτούς που ακολουθούν και συνεχίζουν το έργο τους. 

H πρώτη έντυπη παρουσίαση, το 1962, των αρχειακών δεδομένων που 
εντοπίστηκαν την περίοδο 1958-59 και πιστοποιούσαν την ύπαρξη γενοκτονικού 
σχεδίου, ήταν το ανάτυπο της ομιλίας του Πολυχρόνη Ενεπεκίδη στο Σύλλογο 
Αργοναύται-Κομνηνοί με τίτλο “Οι διωγμοί των Ελλήνων του Πόντου (1908 - 
1918). Βάσει των ανεκδότων εγγράφων των κρατικών αρχείων της 
Αυστροουγγαρίας”. Το 1995 θα εκδοθεί από την Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης 
σε πληρέστερη μορφή, ως μονογραφία, η εργασία του με τίτλο: “Γενοκτονία στον 
Εύξεινο Πόντο. Διπλωματικά Έγγραφα από τη Βιέννη (1909 - 1918)” 
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Χαρακτηριστικό μιας όχι φιλικής συμπεριφοράς, υπήρξε η μη αξιοποίηση του 
Ενεπεκίδη κατά τη διαδικασία ανάθεσης του έργου συγγραφής της ιστορίας της 
Γενοκτονίας από τη Βουλή των Ελλήνων το 1994. Είχα γράψει γι αυτόν τον 
προσβλητικό και αντιπαραγωγικό παραγκωνισμό του Ενεπεκίδη τα εξής: “Εάν 
κάποιος ήθελε ειλικρινά, εκείνη τη στιγμή, να δημιουργηθεί ένα σοβαρό έργο που 
θα πρόβαλε παντού τη γενοκτονία: α) θα έφτιαχνε την καλύτερη επιστημονική 
ομάδα, β) θα ανέθετε το συντονισμό της στο μεγαλύτερης διεθνούς φήμης 
καθηγητή που διέθετε γ) θα προσπαθούσε μέσα στα χρονικά όρια που όριζε η 
ανάθεση του έργου να κινηθεί για να κερδίσει χρόνο και ευκαιρίες. 

Ο μόνος διεθνούς εμβέλειας Πόντιος ιστορικός που υπήρχε τότε ήταν ο 
Πολυχρόνης Ενεπεκίδης -καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης- που είχε 
μελετήσει και δημοσιεύσει τα γερμανοαυστριακά αρχεία από το 58. Όμως στη 
συγκεκριμένη περίπτωση έγινε, για άλλη μια φορά, το ανάποδο. Αγνοήθηκε και ο 
Ενεπεκίδης και όλοι οι υπόλοιποι πρωτοβάθμιοι Πόντιοι καθηγητές, καθώς και οι 
άλλοι ερευνητές των σχετικών αρχείων, που θα έδιναν το μέγιστο κύρος στο έργο. 
Το έργο παραδόθηκε αρκετά χρόνια μετά τις προϋποθέσεις που έθετε η ανάθεση. 
Δηλαδή, υπήρξαν -αναιτίως σύμφωνα με την εκτίμησή μου- χαμένα χρόνια για την 
επίσημη καταγραφή και τη διεθνή προβολή της γενοκτονίας”. 

Ήταν πολυγραφότατος και το πνεύμα του ανήσυχο. Το βιογραφικό του 
πλουσιότατο: Γεννημένος στις 12 Ιουνίου 1917 στην Αμισό του Πόντου, ο 
Πολυχρόνης Ενεπεκίδης σπούδασε φιλολογία και ιστορία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, για να μετεκπαιδευτεί στα Πανεπιστήμια Παρισιού και Βιέννης, όπου 
αναγορεύτηκε διδάκτορας, αναλαμβάνοντας αργότερα υφηγητής και το 1960 
καθηγητής στην έδρα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Βιέννης, όπου από το 1974 έως το 1992 που συνταξιοδοτήθηκε, προΐστατο του 
Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών. 

Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ιστορική έρευνα σε αρχεία και βιβλιοθήκες της 
Αυστρίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ελβετίας, της Ιταλίας, 
της Βρετανίας και της Ουγγαρίας, ενώ υπήρξε δημοφιλής ομιλητής με τις δεκάδες 
των διαλέξεών του στην Ελλάδα και σε πόλεις της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της 
Αυστραλίας. 

Με τις επιστημονικές του έρευνες ευρωπαϊκών αρχείων και συλλογών 
χειρόγραφων, θεωρείται, ότι προσπάθησε να απομυθοποιήσει τη νεότερη 
Ελληνική ιστορία και να την απαλλάξει από διαστρεβλώσεις. 

Συνεργάστηκε με γνωστά έντυπα στην Ελλάδα, κυρίως με τις εφημερίδες «Το 
Βήμα», «Καθημερινή», «Μακεδονία». Από το 1955 ήταν μέλος της Ένωσης 
Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στη Βιέννη και έτυχε πολλών τιμητικών διακρίσεων. 
Κυριότερα έργα του υπήρξαν «Η δόξα και ο Διχασμός. Από τα μυστικά αρχεία 
Βιέννης, Βερολίνου και Βέρνης, 1908-1918», «Η Βασιλική ανταρσία 1916-1918», 
«Οι διωγμοί των Ελλήνων του Πόντου (1908-1918), «Η Ελληνική Αντίστασις 
1941-1944», «Οι διωγμοί των Εβραίων εν Ελλάδι 1941-1944, «Αθηναϊκά, 
αττικοβοιωτικά, δωδεκανησιακά 1815-1980», «Εθνική συνείδηση των Μακεδόνων 
και των Βορειοηπειρωτών της Αυστροουγγαρίας». 
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Επίσης, μεταξύ των πιο πρόσφατων έργων του συγκαταλέγονται: «Η Ελλάδα, 
τα νησιά και η Μικρά Ασία του Καρόλου Κρουμπάχερ», «Γενοκτονία στον 
Εύξεινο Πόντο. Διπλωματικά Έγγραφα από τη Βιέννη (1909-1918)», «Κύπρος 
1800-1878», «Μικρασιατικά, κρητικά, ηπειρωτικά 1816-1931», «Γράμματα προς 
τη Βιέννη 1824-1843», «Εξέγερση στην Κύπρο το 1931». 

 
Σωφρόνης Χατζησαββίδης (1950 - 2014) 

Του Στάθη Πελαγίδη 
 

Για τον πανεπιστημιακό και τον ευρύτερο πνευματικό κόσμο της 
Θεσσαλονίκης ο θάνατος του Σωφρόνη (17/10/14) είναι ο μεγάλος πόνος και 
θρήνος των ημερών μας. Όμως, ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Ποντίων Εκπαιδευτικών, παρά την 
οδύνη για την απώλειά του, αισθάνεται ότι ο 
διαπρεπής καθηγητής Γλωσσολογίας, στο 
Α.Π.Θ., Σωφρόνης Χατζησαββίδης, που εντελώς 
ξαφνικά έφυγε για το αιώνιο ταξίδι, θα 
εξακολουθεί να λειτουργεί εσαεί ως φωτεινός και 
χαρισματικός οδηγός για όλες τις περαιτέρω 
λειτουργίες και δραστηριότητες. 

Ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας, της 
διδασκαλίας, της λογοτεχνικής αξιοποίησης, της 
δια βίου μάθησης και χρήσης της Ποντιακής 
Διαλέκτου, ο Σωφρόνης θα είναι ο μεγάλος μας δάσκαλος, με την βαρύτιμη 
παρακαταθήκη που μας άφησε και το υψηλό παράδειγμα προσφοράς που μας 
κληροδότησε. 
Πράγματι, την φωτεινή σφραγίδα του Σωφρόνη φέρουν πολλά από τα ουσιαστικά 
και καθοριστικά επιστημονικά μας προγράμματα: 
1. «Η παιδεία και η κουλτούρα του Ποντιακού Ελληνισμού» 
2. «Η εκπαίδευση των Παλιννοστούντων μαθητών» 
3. «Η ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού στα σχολικά βιβλία ιστορίας» 
4. «Η Ποντιακή διάλεκτος» 
β) άλλες επιστημονικές δραστηριότητες: 
1. Οργάνωση μαθημάτων για τη διδασκαλία της Ποντιακής διαλέκτου. 
2. Οργάνωση μαθημάτων ιστορίας και κουλτούρας του Ποντιακού Ελληνισμού, 
σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης. 
3. Οργάνωση Ημερίδων του «Συνδέσμου», σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Ποντίων φοιτητών Α.Π.Θ. 
4. Σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Ποντιακής 
διαλέκτου. 

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε ότι, για πολλές από τις δραστηριότητές μας, 
το προσωπικό του γραφείο, στο Πανεπιστήμιο, λειτουργούσε όχι μόνο ως ζεστή 
φωλιά και φιλόξενη στέγη, αλλά και ως εργαστήρι προγραμματισμών και 
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καθοριστικών αποφάσεων, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της συμβολής του 
Σωφρόνη στο έργο του «Συνδέσμου», του οποίου υπήρξε ενεργότατο μέλος από 
της ιδρύσεώς του. 

Εμείς, λοιπόν, οι Πόντιοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων (Α/θμιας, 
Β/θμιας, Γ/θμιας εκπαίδευσης) αισθανόμαστε ότι ο Μεγάλος Καθηγητής και 
Δάσκαλος Σωφρόνης Χατζησαββίδης όχι μόνο δεν «έφυγε», αλλά αντίθετα, θα 
πρυτανεύει για πάντα ως πνοή και ως δύναμη δημιουργίας που θα καθοδηγεί τα 
βήματά μας. Εξάλλου, δεν θα σβήσει ποτέ μέσα μας ο γλυκός του λόγος και η 
ολύμπια μεγαλοσύνη του χαρακτήρα του. 
Ένα τόσο μεγάλο ανάστημα προσφοράς και θυσίας δεν πεθαίνει ποτέ. 

ΔΗΜΩΔΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 
 

Την Χάραιναν επέντεσα 
Την Χάραιναν επέντεσα, πρασινολιβαδέαν,  
ο μαύρος ατ’ς εβόσκουτον κι εκείνε επεκοιμέθεν. 
Εχάλασα την τσέπην ατ΄ς κι έκλεψα τ’ ανοιγάρα , 
πήγα ς σον Άδην ένοιξα και την πομπήν ατ’ είδα. 
Εκεί χερέαν το νερόν και πιθαμήν η βρούχνα,  
η βρούχνα σύρει το νερόν και το νερόν την βρούχναν. 
Οι άσπροι μαύροι κάθουνταν κι οι κόκκινοι χλωρίζ’νε 
κι οι τριανταφυλλοπρόσωποι τη γης την όψην φέρ’νε. 
Τη γεροντάδες θέκ’νε τεμέλ’, τα παλικάρα πύργους 
τα μωρά τα μικούτζ ικα κχύν’ν ατα τσαγουλόπα. 
Τριγύλου – γύλου πύργος έν’ και μαρμαροχτισμένος,  
τα πόρτας σιδερένα  είν’, φράγκικα τα κλειδία,  
εκεί κλειδών’ν τη νέοντας, τα νέικα τα παιδία. 
 
Λεξιλόγιο  
επέντεσα= συνάντησα (ρ. απαντώ). ο μαύρος ατ’ς= το μαύρο άλογό της. 
ανοιγάρα = κλειδιά. πομπή= αθλιότητα. χερέαν= πάχος μιας παλάμης. σύρει= 
τραβάει (ρ. σύρω). βρούχνα= μούχλα. χλωρίζ’νε= γίνονται χλωμοί. τεμέλ’= 
θεμέλιο. κχύν’ν= χύνουν (ρ. κχύνω, αρχ. εκχύνω). τσ αγουλόπα= μικρά 
πετραδάκια, χαλίκια. 
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ΑΝΑΣΤΟΡΩ 
Ίμερα – Μοναστήρι Αη Γιάννη 

 

 
 

Η γυναικεία μονή του Αγίου Ιωάννη στην Ίμερα της Χαλδίας σε 
φωτογραφία των αρχών του περασμένου αιώνα. 

Ίμερα, τόπος άγριος, άγονος, πετρώδης. Ωστόσο τόπος εύανδρος, 
πατρίδα εξαιρετικών ανθρώπων. Ίμερα όπως ίμερος, σφοδρή επιθυμία, 

πόθος. Όπως αυτός που ενέπνευσε τον λαϊκό στιχοπλόκο: 
«Ίμερα μ’ εροθύμεσα, να αϊλί εμέν’, και ν’ ελέπω τ’ οσπιτόπα ΄σ’,  

όι να αϊλί και βάι ξάν’ εμέν,  
όχ, ν’ ελέπω τον καστρόλιθο σ’, να αϊλί εμέν’,  

και - ν - ούλα  τα παρχαρόπα σ’,  
όι να αϊλί και βάι ξάν’ εμέν…» 

Στάθης Ταξίδης


