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Έντονη και δυναμική η συμμετοχή
των Ποντίων στον Μακεδονικό Αγώνα

Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908) ήταν έντονος, διαρκής και γεμάτος ηρωικές μορφές και κατορθώματα. Τον διεξήγαγαν οι ντόπιοι Έλληνες οπλαρχηγοί, με τους αντάρτες τους, εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζήδων και της
βουλγαρικής προπαγάνδας. Χρειάστηκαν πολλές μάχες και θυσίες, για να αντιμετωπιστούν οι δολοφονικές πράξεις των Βουλγάρων, που προσπαθούσαν να αλλοιώσουν τη
θρησκευτική και εθνική συνείδηση των Ελλήνων της τουρκοκρατούμενης Μακεδονίας.
Οι ρίζες του Μακεδονικού Αγώνα βρίσκονται στο Συνέδριο του Βερολίνου του
1878, το οποίο, με τις αποφάσεις του, διαμόρφωσε το Μακεδονικό Ζήτημα. Τα βαλκανικά κράτη, όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Σερβία και η Ρουμανία και η αλβανική
ενότητα έμειναν δυσαρεστημένα από τη ρύθμιση των εθνικών τους συνόρων, προσπάθησαν, η καθεμία χώρα, να πάρουν ακόμη και με τη βία, με το μέρος τους χριστιανικούς
πληθυσμούς της Μακεδονίας, που ζούσαν κάτω από την οθωμανική κυριαρχία.
Η Ελλάδα, την εποχή εκείνη, δηλαδή στο τέλος του 19ου αιώνα, ζούσε υπό τη
σκιά του ατυχούς πολέμου του 1897. Εκτός από τη ντροπή που ένιωθαν οι Έλληνες,
έπρεπε και να πληρώσουν το υπέρογκο, για την εποχή εκείνη, ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων χρυσών λιρών Τουρκίας, ως πολεμική αποζημίωση. Η Ελλάδα ήταν διστακτική να αναλάβει πρωτοβουλίες. Η κυβέρνηση της Αθήνας ήταν δεσμευμένη με τους
διεθνείς κανονισμούς έναντι της Τουρκίας.
Αυτό που δεν μπορούσαν, όμως, να κάνουν τα προξενεία, που χαρακτηρίζονταν για
την αδράνειά τους, το έκανε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το 1900, ανέλαβε δράση.
Αντικατέστησε όλους τους μητροπολίτες της Μακεδονίας και της Ηπείρου με νέους, ενθουσιώδεις, που θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος της ένοπλης σύγκρουσης και τη
θρησκευτική προπαγάνδα των Βουλγάρων. Έτσι, στην Καστοριά διορίστηκε μητροπολίτης ο Γερμανός Καραβαγγέλης, στο Μοναστήρι ο Ιωακείμ Φορόπουλος, στη Δράμα
ο Χρυσόστομος Καλαφάτης (ο μετέπειτα εθνομάρτυρας Σμύρνης), στη Στρώμνιτσα ο
Γρηγόριος Ωρολογάς (ο μετέπειτα εθνομάρτυρας των Κυδωνιών της Μικράς Ασίας).
Σταθμός στον Μακεδονικό Αγώνα αποτελεί το έτος 1904. Τότε άρχισε η ελληνική
κυβέρνηση να συνδράμει τον αγώνα, γιατί αισθανόταν τον μεγάλο κίνδυνο που διέτρεχε
η Μακεδονία. Επέτρεψε την είσοδο Ελλήνων αξιωματικών, με σκοπό την οργάνωση και
τον συντονισμό των ανταρτικών ομάδων.
Έτσι βρέθηκε και ο υπολοχαγός πυροβολικού Παύλος Μελάς στη Μακεδονία, το
1904. Παρουσιάστηκε εκεί ως ζωέμπορος, με πλαστό διαβατήριο, με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας. Την ίδια χρονιά, όμως, συγκεκριμένα στις 13 Οκτωβρίου
1904, βρήκε τραγικό θάνατο στο χωριό Σιάτιστα (σημερινό χωριό
Μελάς) της Καστοριάς. Ο θάνατός του συγκλόνισε το Πανελλήνιο.
Προσδιόρισε, επίσης, την επίσημη έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα, που κράτησε έως το 1908, έτος κατά το οποίο εκδηλώθηκε το
στρατιωτικό κίνημα των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη.
Γράφει ο
Το 1904 καταφθάνουν από την Ελλάδα αξιωματικοί του ελΠαναγιώτης
ληνικού στρατού και, με διάφορα ψευδώνυμα, αναλαμβάνουν να
συντονίσουν τον ένοπλο αγώνα των Ελλήνων ανταρτών της Μακε- Παπαδόπουλος
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δονίας. Εκτός από τον Παύλο Μελά, ήταν ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης – Αινιάν, με
το ψευδώνυμο «Καπετάν Ακρίτας», ο Σαραντέλος ή Τέλος Αγαπηνός, ανθυπολοχαγός,
απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων, ως «Καπετάν Άγρας» κ. ά.
Στο προσκλητήριο αυτό της πατρίδας δεν μπορούσαν να λείψουν οι Έλληνες του
Πόντου. Άλλωστε και το 1821 ήταν παρόντες με τον αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας
Αλέξανδρο Υψηλάντη και πολλούς φοιτητές στις τάξεις του Ιερού Λόχου. Με τη θυσία
τους άνοιξαν τον δρόμο για τους αγώνες του 1821 και τη λευτεριά.
Στον Μακεδονικό Αγώνα συμμετείχε ο μητροπολίτης Κορυτσάς και Πρεμετής Φώτιος Καλπίδης, από το Τσαγκράκ της Κερασούντας του Πόντου. Η μετάβασή του στην
Κορυτσά στις 7 Ιουλίου 1902 γίνεται δεκτή από τους Έλληνες χριστιανούς με πολλή χαρά,
γιατί ο κίνδυνος της ρουμανικής προπαγάνδας ήταν μεγάλος. Οι Έλληνες πιστεύουν ότι
μαζί του θα αντιμετωπίσουν κάθε κίνδυνο που διέτρεχαν στην τουρκοκρατούμενη περιοχή τους. Ο Φώτιος Καλπίδης πρώτη του φροντίδα είχε να φροντίζει για την ίδρυση και
τη λειτουργία σχολείων, γιατί πίστευε ότι μέσα από την εκπαίδευση των νέων με τα ελληνορθόδοξα ιδανικά θα αντιμετωπίσει τις διαστρεβλωμένες περί πανσλαβισμού θεωρίες
και τους εκπροσώπους των κρατών που τις υπερασπίζονταν. Πλήρωσε, όμως, με τη ζωή
του το τίμημα του καθήκοντος και του πατριωτισμού του. Βρήκε τραγικό θάνατο στις 9
Σεπτεμβρίου 1906, ενώ πήγαινε στο χωριό Μπραβδίτσα για να ιερουργήσει. Ο μητροπολίτης Γρεβενών Αιμιλιανός Λαζαρίδης, από τα Πέρματα Μικράς Ασίας, καταγόταν από
Πόντιους γονείς. Κατά τον πρόξενο στη Θεσσαλονίκη Λάμπρο Κορομηλά, από την άνοιξη του 1904, γίνεται «η ψυχή της προπαρασκευής προς ένοπλον άμυναν». Δολοφονήθηκε
στο χωριό Σχίνοβο, μαζί με τον διάκονό του Δημήτριο Αναγνώστου την 1η Οκτωβρίου
1911. Ο αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού Γεώργιος Κακουλίδης καταγόταν από το
χωριό Τσίτη του Πόντου. Αφού παραιτήθηκε από τον στρατό, έσπευσε στη Μακεδονία,
για να βοηθήσει τον σκληρά δοκιμαζόμενο χριστιανικό πληθυσμό από τις ανθελληνικές
προπαγάνδες του πανσλαβισμού των Βουλγάρων και τις κακόβουλες διαθέσεις της Ρουμανίας. Σε όλο το διάστημα του Μακεδονικού αγώνα γύριζε ολόκληρη τη Μακεδονία και
υποδυόμενος διάφορους, κάθε φορά που οι ανάγκες το καλούσαν, ρόλους στην προσπάθειά
του να βοηθήσει και ενισχύσει το ηθικό των ντόπιων Ελλήνων χριστιανών. Κάποτε προκάλεσε την έκπληξη Γάλλου δημοσιογράφου και διπλωμάτη, όταν συναντήθηκαν σε επίσημο
γεύμα στην Κωνσταντινούπολη. Στο πρόσωπο του Έλληνα ναυάρχου, ο Γάλλος θυμήθηκε
τον υπηρέτη που είχε κοντά του για να τον εξυπηρετεί στις καθημερινές του υποχρεώσεις
και περιοδείες στη Μακεδονία. Στις 13 Νοεμβρίου 1918, ο Γεώργιος Κακουλίδης, ως
ναύαρχος με το θωρηκτό «Αβέρωφ» μπήκε στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης, μαζί με
άλλα πολεμικά πλοία των συμμάχων, ενώ στις 2 Μαΐου 1919, μαζί με τον ελληνικό στρατό
συνέβαλε στην κατάληψη της Σμύρνης. Ο αξιωματικός του ελληνικού στρατού Νεόκοσμος Γρηγοριάδης, από τα Κοτύωρα του Πόντου, το 1904 στάλθηκε στην Έδεσσα ως
διευθυντής του ημιγυμνασίου της πόλης. Στην πραγματικότητα, πήγε για να οργανώσει
και να διευθύνει τα αντάρτικα σώματα της περιοχής, με το ψευδώνυμο «Ανδρόνικος». Το
1913 ήταν από τους πρώτους Έλληνες στρατιωτικούς που μπήκαν στην Έδεσσα, μετά την
παράδοση των Τούρκων στα Γιαννιτσά. Είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο ότι οι Έλληνες της
Διασποράς είχαν αναπτυγμένο το αίσθημα του πατριωτισμού και έσπευδαν πάντα στο εθνικό προσκλητήριο της πατρίδας για να συνδράμουν στην απελευθέρωση των σκλαβωμένων
Ελλήνων. Το αίσθημα αυτό δεν έλειπε από τους Ποντίους. Μετά την ίδρυση του ελληνικού
κράτους ως εθνικού κέντρου του Ελληνισμού, έσπευδαν να καταταγούν ως εθελοντές, για
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να πολεμήσουν. Και όσοι επιζούσαν και γύριζαν στον Πόντο, διέτρεχαν τον κίνδυνο για
τη ζωή τους, όταν γινόταν γνωστό στους Τούρκους.
Ο Πάνος Καϊσίδης γράφει στην Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού για
τον Μακεδονικό Αγώνα: «Πολλοί ήταν οι Πόντιοι που συμμετείχαν στον Μακεδονικό
Αγώνα, είτε γνωστοί είτε άγνωστοι. Οι άλλοι αγωνιστές τους αποκαλούσαν συνήθως με
το όνομα ‘καπετάν Λαζός’. Στον Πόντο, ο αγώνας αυτός συγκίνησε υπερβολικά τους
Έλληνες. Στα σχολεία του Πόντου, τα παιδιά τραγουδούσαν: ‘Απορώ, Μακεδονία, πώς
βαστάς υπομονή, όταν βλέπεις τα παιδιά σου μέρα – νύχτα στη σφαγή …’».
«Ο Μακεδονικός Αγώνας», γράφει ο ιστορικός Χρήστος Ανδρεάδης, «υπήρξε η
θρυλική εποποιία του νεότερου Ελληνισμού, μια από τις λαμπρότερες σελίδες της ιστορίας μας, χάρη στην οποία σώθηκε η Μακεδονία από τις αρπακτικές διαθέσεις ιδιαιτέρως των Βουλγάρων της εποχής εκείνης και πάντοτε οφείλουμε να απονέμουμε τον
δίκαιο έπαινο και την προσήκουσα τιμή στους μάρτυρες και ήρωες που θυσίασαν τη ζωή
τους για την επιτυχία του αγώνα εκείνου».

Τα Χριστούγεννα κι οι καλλικάντζαροι

Π

όσα πράγματα δεν μας θυμίζουν τα Χριστούγεννα, η μεγάλη αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης! Δωδεκαήμερο και
Καλαντόφωτα ωνόμαζε ο λαός το χρονικό διάστημα από
την παραμονή των Χριστουγέννων ως τα Φώτα.
Ολόκληρη αυτή τη χρονική περίοδο την θεωρούσαν επικίνδυνη, γιατί
ο κόσμος είναι «αφώτιστος» και απεέφευγαν να βγαίνουν στη γειτονιά τα
Του †Στάθη βράδυα και να εργάζωνται, για τον φόβο των καλλικαντζάρων (κοντζολόζ)
Αθανασιάδη - και των άλλων «εξωτερικών» (διαβόλ, τζαζούδες, περήδες, χοτλάχ).
Γεροστάθη
Οι καλλικάντζαροι ήσαν «αγραθρώπ’» με λανάρια στα κεφάλια
τους, όπου κάρφωναν εκείνους που εύρισκαν να εργάζωνται. Έπρεπε λοιπόν νωρίς την
νύκτα να κλείσουν τις πόρτες και να μην τις ανοίξουν παρά αφού φωνάξουν οι πετεινοί,
οπότε κάθε «εξωτερικόν» σπεύδει να κρυφτή κάτω στη γη όπου κατοικεί.
Οι περισσότεροι καλλικάντζαροι ήσαν κοντοί, κουτσοί, ασχημομούρηδες, τσεβδοί.. Έβγαιναν να πειράξουν τους ανθρώπους, να κατουρήσουν τα μαγειρικά τους
σκεύη κι άλλες μικροζηίες να τους προξενούν.
Μια φορά ο μυλωνάς του μύλου της Χαρτωτής δεν πήγε την παραμονή στο σπίτι
του, γιατί δεν μπόρεσε να αλέση όλα όσα έπρεπε. Αμπάρωσε την πόρτα, έκατσε κοντά
στη φωτιά καια νύσταζε. Κάποια στιγμή κοιμήθηκε και όταν τελείωσε το άλεσμα και ξύπνησε, είδε πως ο μύλος είχε γεμίσει καλλικαντζάρους. Πήρε τη μασιά για ν’ ανακατώση
τάχα τη φωτιά. Ένας μικρός καλλικάντζαρος βαστούσε ένα μακρύ σίδερο και του είπε
τσεβδά τούρκικα: «Γιατί τέτοια μέρα και ώρα δε βρίσκεσαι στο σπίτι σου και εμπόδισες κι
εμάς να διασκεδάσουμε εδώ μέσα;». Και λέγοντας αυτά χτύπησε με το σίδερο τη μασιά!
Θυμώνει κι ο μυλωνάς και με το «Ρύσαι ημάς από του πονηρού» κατεβάζει στο κεφάλι
του καλλικάντζαρου με τη μασιά μια και δύο. Φώναξε ο Καλλικάντζαρος και μαζύ με τους
άλλους «όπου φύγει φύγει». Από πού και πώς έγιναν άφαντοι δεν κατάλαβεν ο μυλωνάς.
Όποιος ήθελε ν’ αποφύγη την επίσκεψη των καλλικαντζάρων και κάθε άλλου εξωτερικού
έπρεπε να μη σβύση τη λάμπα. Αν ήταν απόλυτος ανάγκη να βγη την νύχτα, έπρεπε να κρατή
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δαυλί αναμμένο (από κάμμ΄), γιατί όλα τα εξωτερικά φοβούνται το φως και το αποφεύγουν. Γι
αυτό και τοποθετούσαν το βράδυ της παραμονής στο τζάκι χοντρό κούτσουρο (κουρίν) για
να διατηρή τη φωτιά άσβεστη όλο το δωδεκαήμερο· πριν δε καλά καλά να τελειώση το ένα,
τοποθετούσαν άλλο. Αλλοίμονο σ’ εκείνες που δεν φύλαγαν τις νύχτες αυτές τα μικρά τους!
Να και ένα σχετικό που πολλοί απ’ τους αναγνώστες θα το πάρουν βέβαια για παραμύθι: Ήμουν απάνω κάτω 10 χρονών· νύχτα Χριστουγέννων, μεσάνυχτα πήγαμε στην εκκλησία.
Όσες είχαν παιδιά στην κούνια, πήγαιναν κι αυτές αλλά από καιρού σε καιρό γύριζαν σπίτι
για να ιδούν μήπως κλαίει το μικρό τους και ξαναγύριζαν στην εκκλησία. Έτσι πήγαν στην
εκκλησία και η Σοφία και Εγνωσία (Ευγνωσία) τη Κιαχγιά που είχαν μικρά στην κούνια. Την
ώρα που ο παπά Ηρακλής διάβαζε το Ευαγγέλιο κι εγώ κρατούσα κάτω στον πολυέλαιο τη
λαμπάδα, η Εγνωσία πήγε σπίτι για να δη μήπως κλαίει το μικρό της. Αφουκράστηκε στην
εξώπορτα και σαν να άκουσε θόρυβο μέσα στο σπίτι· θέλησε ν’ ανοίξη την πόρτα για να δη,
αλλά η πόρτα δεν άνοιξε· έτρεξε πίσω στην εκκλησία και το διηγήθηκε· στο λεπτό άδειασε η
εκκλησία και μείναμε ο παπάς κι εγώ. Ο δασοφύλακας του χωριού παραβίασε την καταπακτή του στάβλου, ανέβηκε κι τι νομίζετε πως βρήκε; μια γυναίκα που ετοιμαζόταν να λούση
το μωρό! Με τρόπο τη βοήθησε κρυφά να φύγη και δεν είπε σε κανέναν ποια ήταν!
Οι κακές γλώσσες είπαν – ο Θεός και η ψυχή τους – πως ήταν η γυναίκα του
αδελφού του, γι’ αυτό και τη φυγάδεψε. Οι αφελείς έλεγαν ότι – «η μάισσα θα έλουζεν
το χάταλον κι επεκεί θα εφούρκιζεν ατο!».–
Ας γυρίσωμε στην Παραμονή. Από το βράδυ τα παιδιά με τις φυλλάδες και τα
φαναράκια γύριζαν όλα τα σπίτια του χωριού ψάλλοντας το «Καλήν εσπέραν άρχοντες».
Το φιλοδώρημα που δέχονταν ήταν μερικές δεκάρες ή φρούτα (από τους πιο φτωχούς)·
εννοείται πως και τα φορύτα ήσαν εξ ίσου ευπρόσδεκτα γιατί στη Σάντα (ύψος 1500 –
1800 μέτρα) εκτός από ελάχιστες αχλαδιές, κανένα άλλο οπωροφόρο δεν υπήρχε.
Με πόση ανυπομονησία περιμέναμε την ημέρα και ώρα αυτή! Μια χρονιά έκαψα
το πόδι μου και δυσκολευόμουνα να περπατήσω· με παρεκάλεσε η γιαγιά μου να μην
το κουράσω· υποσχέθηκε πως θα μου δώση μισό ρούβλι· γιατί στο χωριό μας (Πινατάντων) το χειμώνα έμεναν μόνο 25 οικογένειες· οι άλλες κατέβαιναν στη Γεμουρά. Και
όμως έμεινα αμετάπειστος· και μόνο αφού γύρισα μερικά σπίτια με χιονοθύελλα και
είδα πως δε θα μπορέσω να συνεχίσω, γύρισα σπίτι.
Οι νοικοκυρές έπρεπε να ετοιμάσουν το τραπέζι με 7 λογιών φαγητά· αν δεν μπορούσαν να ετοιμάσουν τόσα;, τα συμπλήρωναν με μερικά κομμάτια (φελία) καστανίτσας
(είδος κολοκύθης) ρόκκες καλαμποκιού και άλλα τέτοια.
(Το κείμενο ανδημοσιεύεται χωρίς καμία αλλαγή στη γραμματική και το συντακτικό. Επίσης δεν έγινε
καμία τυπολογική διόρθωση. Π. χ. το «εξωτερικό» λέγεται «ξωτικό»).

Έ

«Τη Χριστού»

τσι έλεγαν στα μέρη μας τα Χριστούγεννα: «Τη Χριστού». Και ο κόσμος την περίμενε την μεγάλη αυτή εορτή, όπως και τη Λαμπρή!
Τοποθετημένη και τούτη στο τέρμα μιας Σαρακοστής με την
πιο αυστηρή αποχή από την κρεοφαγία και κάθε αρτύσιμο, ήταν πολύ
φυσικό, να κρατή τον κόσμο σε αγωνία: «Πότε θα έρται τη Χριστού.
Η αποτοξίνωση του οργανισμού είχε πια συντελεσθή με το πα-

Του †Ιωάννη
Αβραμάντη

247

ραπάνω. Όλοι ανεξαιρέτως ενήστεψαν και μικροί και μεγάλοι. Καμμία παράβασις. Τους
μικρούς ετρομοκρατούσε ο «κουκαράς» και τους μεγάλους, αν αποτολμούσε κανείς να
καταλύση τη νηστεία – περίπτωσις σπανιωτάτη – τους συγκρατούσε ο φόβος από τη
ρετσινιά: «ατός φαρμασώντς έν» ή «προτεστάνος έν».
Και ο εξαγνισμός της ψυχής δεν ήθελε τίποτε άλλο, για να ολοκληρωθή, παρά
μόνον τον «πνευματικόν<’, κάποιον καλόγερον από την Παναγία Γουμερά, για το «Ξαγούρεμαν». Κι αν κανείς ετύχαινε να μη τα έχη καλά με τον γείτονά του θα έπρεπε δίχως
άλλο να πάη να συχωρεθή και να συχωρέση, λέγοντάς του: «σχώρα με κι ας σχωρώσε».
Μόνον έτσι θα μπορούσαν κι οι δυό να πάνε να «κοινωνίζνε».
Δεν ήταν όμως μόνο αυτός ο λόγος που έκανε τον κόσμο να περιμένη με τόση
λαχτάρα «πότε θα έρται τη Χριστού». Οι «ξενητάρ» οι περισσότεροι συνήθιζαν να επιστρέφουν στα χωριά των το τελευταίο δεκαπενθήμερο τη «Χριστιαναρή» και μέχρι της
«παραμονής» Είναι όλοι σχεδόν κτίστες και οικοδόμοι στην Κριμαία και ιδίως στη
Γιάλτα και την περίοδο αυτή τη νεκρή για το επάγγελμά τους διαλέγουν να επισκεφθούν
τις οικογένειές των. Πόσο θα χαρούν όλοι, όταν θα ανταμωθούνε!
Άφησαν τις γυναίκες των με τα παιδιά στην κοιλιά και τώρα για πρώτη φορά τα παιδάκια θα νοιώσουν το φιλί και το χάδι του πατέρα, κι ο πατέρας θα αντικρύση το βλαστό
του και θα ακούση τη φωνούλα του με την άγια λέξη «μπαμπά». Μέτοχοι της χαράς
θα είναι και όλοι οι χωριανοί. Γιατί «οι νεοφερμέν» θα δώσουν στο χωριό καινούργια
ζωή με τα ¨φαγοπότö» και τους χορούς. Δεν απαοκλείεται να έχουν φέρει και κανένα
χαρτζιλίκι για τους δικούς των από τους ξενιτεμένους ή κανένα ρουχάκι στα παιδιά, στις
γυναίκες, στους σπιτικούς των.
Την παραμονή διέκοπτον τα μαθήματα τα σχολεία, άλλα για ολόκληρο το «δωδεκαήμερο» και άλλα «ως το νέο χρόνο». Η χαρά των παιδιών είναι απερίγραπτη. Κι
ας τους αγκάρεψε ο δάσκαλος να γεμίσουν ολόκληρες κόλλες αντιγράφοντας πολλές
σελίδες του Αναγνωστικού. «Αποβραδύς τη Χριστού» θα γυρίσουν τα σπίτια και θα
τραγουδήσουν, το «Καλήν εσπέραν άρχοντες» ή το «Άγγελος κατέβη εξ ουρανού» με
την επωδό σε κάθε στίχο του το «Η περιστερά με χρυσά πτερά – Μήτηρ του Φωτός και
παντός, Χαίρε Δέσποινα.» Και το «Νεόχρονον» το βράδυ πάλιν θα τραγουδήσουν «τα
Κάλαντα». Θα ιδούνε και τα «μωμοέρö».
Επί τέλους η πολυπόθητη ημέρα. «Έρθεν τη Χριστού»! Τα μεσάνυχτα σημαίνουν
οι κώδωνες των εκκλησιών και στη γειτονιά δεν ακούς τίποτε άλλο, παρά το βρόντο στις
πόρτες και τις φωνές: «Ε, σκωθέστε, εντώκαν τα καμπάνας» Μερικές μητέρες αυτήν την
ώρα ξαγρυπνούν ακόμη. Δεν πρόλαβαν να συγυρίσουν το σπίτι ή να ετοιμάσουν το φαγητό
για την εορτή, ή να ράψουν τα ρουχάκια και τσαρουχάκια των παιδιών τους, αν δεν είχαν
την οικονομική ευχέρεια να τους αγοράσουν «τζάπουλας», «κουντούρας», ή «τσαγκία».
Πολλά παιδάκια είχαν αποκοιμηθή, μόλις λούσθησαν, ντυμένα με τα γιορτινά των.
Τόσο πολλή είναι η χαρά των για την καινούργια φορεσιά και τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός των για την εορτή.
Η νύχτα συνήθως είναι θεοσκότεινη. Τα γύρω όλα σκεπασμένα με παχύ στρώμα
χιονιού. Ο Ουρανός ξάστερος και το αγιάζι πολύ τσουχτερό. Στην Ανατολή ένα ολόλαμπρο αστέρι ακτινοβολεί, λες και είναι αυτό το άστρο που ωδηγούσε τους Μάγους στο
Σπήλαιο της Βηθλεέμ.
Σε λίγο η εκκλησία όλη και κάτω και πάνω στο «γυναικαρείον» είναι κατάμεστη ;από
κόσμο. Οι Επίτροποοι έχουν αντικαταστήσει τα Εξαπτέρυγα, το Ευαγγέλιο, το θυμιατό
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και μερικά άμφια με τα «κειμήλια». Είναι όλα πολύτιμα και μόνο τα Χριστούγεννα και το
Πασχα βλέπουν το φως της ημέρας. Όλα τώρα είναι λαμπερά. Η λειτουργία υνεχίζεται.
Και το κάπως επίσημο ύφος που παίρνουν ιερείς και ψάλτες κι ας μη διακρίνωνται πολλές
φορές για τη μουσική τους τέχνη, μεταρσιώνει το εκκλησίασμα και το ανεβάζει σε άλλους αιθέρας, και όταν ψέλνουν ιδίως τις Καταβασίες «Χριστός γεννάται, δοξάσατε!», τα
Μεγαλυνάρια, το τροπάριο «Η Γέννησίς Σου Χριστέ ο Θεός ημών» και το κοντάκιο «Η
Παρθένος σήμερον», ο κόσμος νομίζει, ότι όλα αυτά τα βλέπει στην πραγματικότητα. Το
κοντάκιο αυτό σημειωτέον, ότι εψέλνετο ανά εις στίχος υπό του ιερέως και των ψαλτών.
Τα παιδιά «κρατούν το ήσσον», κανοναρχούν. Και μετακινούνται μεταξύ δεξιού και
αριστερού ψάλτου κρατώντας το Μηνιαίο ή την Οκτώηχο – οι εκκλησίες τα βιβλία δεν τα
είχαν διπλά – και διαβάζουν φράσι με φράσι μεγαλοφώνως για να ψάλουν οι ψάλτες. Σε
λίγο θα ανταγωνισθούνε για τον Απόστολο. Ποιος θα τον πη ελληνικά. Όσο για τουρκικά
δεν ήσαν πολλοί υποψήφιοι. Αλήθεια, πόσο αραία αντηχούσε κάτω από το θόλο του ναού
το «Παύλοσουν Γαλατί αληλερέ γκιοντερτιγί μεκτουμπουνούν κουραατή ντιε!»
Κάποιοι στο τέλος της λειτουργίας θα πάνε κοντά στο γέρο παππού και θα του
διαβάσουν την ευχή της Θείας Μεταλήψεως από τη Σύνοψι ή το Συνέκδημο. Πρόκειται
να μεταλάβουν.
Πλησιάζουν πια τα ξημερώματα. Απολύει η Εκκλησία και ο κόσμος κατευθύνεται
στα σπίτια του, όπου τους περιμένει αχνιστό και μυρωδάτο φαγητό από «κουζούμ», τη
«χαβουρμάν», «τ’ άλειμμαν» βρασμένα μέσ’ στη «τσάπαν» – πήλινη κατσαρόλα –. Όσοι
έχουν «γεννούλ χτήνον», ή «μοζίκαν» δεν θα τους λείψη και το «ξύγαλαν». Τα αυγά, το
βούτυρον δεν έλειπαν φυσικά ποτέ από το πιο φτωχικό σπίτι ακόμα.
Το κρασί ήταν άγνωστο για τον πολύν κόσμο. Και το ρακί μόνον στις επισκέψεις
επροσφερόταν.
Και το πρωί αργά αρχίζουν οι επισκέψεις ομαδικώς. Οι άνδρες και τα παιδιά της μιας
συνοικίας όλοι μαζί περνούν από όλα τα σπίτια της άλλης συνοικίας. Χαιρετώντας λένε: «Χριστός ετέχθη!» Και απαντούν σ’ αυτό: «Αληθώς ετέχθη!». Προσφέρεται ρακί με μεζέ «γκαβουρμά», ή «κοιλίδ’», ή «στύπα». Κάπου κάπου προσφέρουν στο τέλος και «πουλουλάπα».
Της ομάδος προπορεύεται ο ιερεύς και ακολουθούν οι «μειζετέρ», και κατόπιν οι
νέοι και τα παιδιά. Από τις συζητήσεις δεν λείπουν ούτε τα αστεία, ούτε τα πειράγματα,
ούτε η πολιτική. Και προκειμένου περί Ελλάδος, «για τον Μωρέαν», όπως έλεγαν την
Ελλάδα μερικοί γέροι ξενιτεμένοι άλλοτε στα βάθη της Μ. Ασίας, τον λόγον είχαν
πάντα οι «νεοφερμέν», «ξενιτάρ». Στη Γιάλτα ευτύχησαν να γνωρίσουν τη βασιλική οικογένεια της Ελλάδος.
«Οι έξ Μεγάλες Δυνάμεις ας αφήνε την Ελλάδαν να τρανύν. Φογούνταν γιάμε
παίρ’ την Πόλ’. Γιατ’ ατό ’κι δίν’ ατεν και την Κρήτεν», «Στα 1912 το Πάσχα συμπίπτει
την ίδια ημέρα με τον Ευαγγελισμό!». Αυτά και τα παρόμοια δίνουν και παίρνουν σαν
τα πιο ευχάριστα θέματα συζητήσεων.
Κάποιος ιερεύς έχει και το βιβλίο, που γράφει την προφητεία του Αγαθαγγέλου.
Οι «μειζετέρ» συζητούνε και οι νεώτεροι και τα παιδιά ακούνε. Και όλοι μαζύ προσδοκούνε την Ανάστασι του Γένους!
Κάποιοι νέοι φροντίζουν για την εξεύρεσι ενός μεγάλου σπιτιού παλαιού ρυθμού
για τον χορό. Θα χορέψουν όλη τη νύχτα και όλο το χωριό. Γύρω και κυκλικά ο χορός
και στη μέση «σο μεσοχάμ» τα … θεωρεία για όσους δεν χορεύουν.
«Ε και να έτον ατώρα εκείνο ο καιρός!»
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Τσαπίκ του Καυκάσου
(Το 1958 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ποντιακή Εστία» το αναφερόμενο
στον τίτλο άρθρο του Βαγγέλη Φραγκίδη, με πλαγιότιτλο «Η πρωτοχρονιά
και άλλα έθιμα του χωρίου» και τη σημείωση: «Ο κ. Φραγκίδης ασρχίζει
το άρθρο του μ’ αυτή τη προκαταβολική δήλωση για να αιτιολογήση τη
Του Βαγγέλη
συντομία της μελέτης του. Εμείς όμως τον ευχαριστούμε θερμά και τον συγΦραγκίδη
χαίρομεν διότι είνε απ’ τους ελαχίστους φοιτητάς μας, που έσπευσαν στο
προσκλητήριό μας και προσπάθησε να περισυλλέξη λαογραφικόν υλικόν από τους υπερήλικας
του χωριού του. Θα είμεθα ευτυχείς αν και άλλοι συνάδελφοί του τον εμιμούντο.
Η ‘Π.ΕΣΤΙΑ’»)

Π

αρ’ όλες τις προσπάθειές μου δεν κατώρθωσα να μαζέψω υλικό αρκετό για μια
αξιόλογη επιστημονική λαογραφική εργασία. Τις πληροφορίες που παραθέτω τις
πήρα από τους γεροντότερους του χωριού μου (Μελισσουργιό – Κιλκίς), γιατί
εγώ γεννήθηκα στη Μακεδονία και δεν γνώρισα από κοντά τη ζωή τους στον Καύκασο.
Περιγράφω ήθη και έθιμα των Ελλήνων προσφύγων του Καυκάσου, όπως διετηρούντο μεταξύ τους, πριν έλθουν στην Ελληνική πατρίδα.
Παραμονή και ημέρα της πρώτης του έτους. Την παραμονή ετοιμάζονταν πήττες
διάφορες, κουλούρια, τσουρέκια και όλα τα σχετικά. Οι πήττες είχαν σχήμα μακρουλό
ή στρογγυλό. Το βράδυ έστρωναν λιτό δείπνο και κοιμόνταν πολύ νωρίς. Το τραπέζι,
φορτωμένο λογής – λογής φαγητά, το τοποθετούσαν μπροστά στην εικόνα του Άη
– Βασίλη. Πρώτο τους μέλημα, μετά το ξύπνημα, οι αγρότες του Τσαπίκ, είχαν να
ταΐσουν τα ζώα με χόρτο εκλεκτό, για να χαρούν κι αυτά τη μεγάλη γιορτή… Άναβαν
ύστερα κεριά στα κέρατα τριών ζώων (2 βοδιών και μιας αγελάδας).
Αυτό γινόταν για να είναι τα βόδια γερά και οι αγελάδες να φέρουν γάλα πολύ.
Περί τα μεσάνυχτα έξοβαν τη βασιλόπηττα. Σε κάθε μέλος της οικογένειας αναλογούσε
και από ένα τεμάχιο. Επίσης έκοβαν τεμάχια για την εικόνα, για τα χωράφια, τα ζώα,
τους ξενιτεμένους τους και τους μουσαφιραίους, αν τύχαιναν. Ύστερα έστρωναν πλούσιο
τραπέζι, έτρωγαν διαλεχτά φαγητά και έπιναν διάφορα ποτά. Το χοιρινό βρισκόταν
στην ημερησία διάταξη.
Το νόμισμα ο τυχερός το τοποθετούσε στην εικόνα. Ύστερα από ένα χρόνο το
έπαιρναν και αγόραζαν κεριά στην εκκλησία. Οι άντρες ύστερα άρχιζαν το χαρτοπαίγνιο. Έπαιζαν ως το πρωί. Στα ξημερώματα πήγαιναν γυναίκες και κορίτσια και πρόσφερναν στη βρύση ένα κομμάτι πήττας με επάλλειψη βουτύρου. Επίσης έχυναν σιτάρι
στις όχτες του ποταμιού για «τη Θεού τα πουλία». Πρωί – πρωί πήγαιναν στην εκκλησία,
κρατώντας προζύμι και διάφορες σακκούλες με σιτάρι, σίκαλη, καλαμπόκι, αλάτι κ. λ. π.
για να το ευλογήση ο παπάς. Τους σπόρους τους φύλαγαν για την ερχόμενη σπορά.
Όταν γύριζαν από την εκκλησία, μοίραζαν στους συγγενείς ένα ό,τιδήποτε δώρο:
κάλτσες, μαντήλια κ. λ. π.
Ακολουθούσαν χοροί και διασκεδάσεις τόσο στην πλατεία του χωριού όσο και στα
σπίτια, όπου γύριζαν παρέες – παρέες.
Θρησκεία – ήθη. Οι παραδόσεις τους οι θρησκευτικές ήταν κάτι το ξεχωριστό. Η
θρησκευτική πίστη του λαού ήταν ακμαία. Στα σχολεία γινόταν συστηματική κατήχηση
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Καρς, χωριό περιοχής

των ελληνοπαίδων από Έλληνας και Ρώσσους δασκάλους. Ήσαν τυπικά και ακλόνητα
στη συνείδησι του λαού τα μυστήρια της θείας λειτουργίας.
Έθιμα. Η μέλλουσα νύφη από τον καιρό που αρραβωνιάζεται δεν βγαίνει να τη δη
ο αρραβωνιαστικός της, ως τη μέρα της στέψης. Και μετά το στεφάνωμα η νύφη δεν
μιλούσε από σεβασμό στα πεθερικά της και σε σεβάσμια πρόπσωπα. Συνεννοείτο με
νεύματα «εκράτ’νεν το μάü». Ο κουμπάρος που κρατούσε τα στέφανα, έπρεπε να βαφτίση αυτός το πρώτο παιδί τους. Αυτό βέβαια δεν γινόταν πάντοτε· εξαιρέσεις υπήρχαν.
Στις γιορτές και στα πανηγύρια δεν έλειπε ποτε η πατροπαράδοτη λύρα. Οι φορεσιές
αποτελούνταν από Ελληνικά, Τουρκικά, Ρωσσικά και Τσερκέζικα ενδύματα. Υποδήματα
είχαν ένα είδος μπότας, τα «Σαπόκια» όπως τάλεγαν, με τη δανεική από τους Ρώσσους
λέξη. Οι άντρες φορούσαν στο κεφάλι τους κάτι δερμάτινους σκούφους τα «παπάχ» ή τα
«ûειρήκια». Οι γυναίκες φορούσαν «ταπλάδες», που είχαν γύρω γύρω φλουριά.
Οικογένεια. Στην οικογένεια έχουμε τον πατριαρχικό θεσμό. Στο πατρικό σπίτι ζοζύσαν όλα τ’ αδέλφια, μαζί με τον πατέρα τους ως το θάνατό του, οπότε χωριζόταν. Έτσι
ήταν φυσικό να σχηματιστούν μεγάλες πατριαρχικές οικογένειες. Στο Τσαπίκ είχαμε τέτοιες πολυμελείς οικογένειες: 1) Οι Γιανάντ ήσαν 42 άτομα και αποτελούσαν μια οικογένεια, 2) οι Γαραβασιλάντ 30 έτομα μια οικογένεια 3) οι Φραγκάντ 23 άτομα κ.ά.
Ασχολίες των κατοίκων. Οι κάτοικοι του χωριού ήσαν γεωργοί. Η γεωργία και
η κτηνοτροφία είχαν μεγάλη ανάπτυξη. Όμως πολλές φορές τόσο τα γεωργικά, όσο
και κτηνοτροφικά προϊόντα τους σάπιζαν στις αποθήκες. Έμεναν αζήτητα, επειδή δεν
υπήρχε συγκοινωνία καλή. Στα τελευταία χρόνια μια γερμανική εταιρεία είχε ανοίξη
ένα μεγάλο τυροκομείο για την εκμετάλλευση του αμύθητου κτηνοτροφικού πλούτου
της περιφερείας.
Πολλοί από τους χωρικούς ήσαν έμποροι. Πήγαιναν στην Κριμαία και εμπορεύονταν στα ταταρικά χωριά. Άλλοι πήγαιναν στην Γεωργία, όπου εξασκούσαν το επάγγελμα του γανωτή, χτίστυη, τσαγκάρη, εργολάβου δημοσίων έργων κλπ.
Οικοδομική. Τα σπίτια τους ήσαν μονόροφα σχεδόν όλα, εκτός από 1 – 2 διόροφα, χτισμένα με πέτρες. Αντί για στέγη είχαν μισό μέτρο χώμα για να διατηρούνται
ζεστά το χειμώνα. Έφτιαχναν ακόμα γύρω – γύρω στη στέγη αυλάκι για να φεύγουν
τα νερά. Επειδή το χειμώνα ήταν δύσκολο το πότισμα των ζώων, καθένας είχε και το
πηγάδι μέσα στην αυλή του σπιτιού του.
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Ο εν Καυκάσω Ελληνισμός
Στο περιοδικό «Ποντιακά Φύλλα», που επανεκδόθηκε σε δύο καλαίσθητους τόμους από
τον εκδοτικό οίκο των Αδελφών Κυριακίδη, δημοσιεύτηκε σε συνέχειες, το 1937, το άρθρο του
Γρηγόρη Τηλικίδη «Ο εν Καυκάσω Ελληνισμός», το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον, γιαυτό και γίνεται η αναδημοσίευσή του στην «Ποντιακή Εστία».
Για την επανέκδοση των «Ποντιακών Φύλλων», ο εκδότης κ. Τάσος Κυριακίδης αναφέρει
σε σύντομο πρόλογό του:
«Τα περιοδικά που εκδόθηκαν τον περασμένο αιώνα από την πρώτη γενιά των ‘ανταλλάξιμων’ Ελλήνων του Πόντου αποτελούν μοναδικές και αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για την
ιστορία και την καθημερινότητα στο Μικρασιατικό Πόντο. Οι σελίδες τους κατέγραφαν και μ’
αυτό τον τρόπο διέσωζαν και διέδιδαν τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τη λαογραφία. Επιπλέον κατέγραψαν το έργο προσωπικοτήτων της εποχής, αλλά και τις δύσκολες συνθήκες της εγκατάστασης
στις καινούργιες εστίες.
Στα περιοδικά αυτά συγκαταλέγονται τα δυσεύρετα από χρόνια Ποντιακά Φύλλα. Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε το Μάρτιο του 1935. Ύστερα από εβδομήντα και πλέον χρόνια τα Ποντιακά
Φύλλα ανατυπώνονται. Ευχαριστούμε θερμά την ιατρό, κυρία Άννα Θεοφυλάκτου, για την παραχώρηση από το μοναδικό της αρχείο των πρωτότυπων περιοδικών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
για την επανέκδοση».

Εξάλλου, ο διευθυντής της «Ποντιακής Εστίας» κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος
σημειώνει:
«Το περιεχόμενο του περιοδικού ‘Ποντιακά Φύλλα’ προέρχεται από Πόντιους της
πρώτης γενιάς. Είναι εκείνοι που έζησαν στον Πόντο, μαζί με τις χαρές της ζωής και
του πολιτισμού, και τις συνθήκες του ξεριζωμού. Είναι αυτόπτες μάρτυρες αυτών που
διηγούνται, γιαυτό και τα κείμενά τους συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον, όχι μόνον του
ερευνητή, αλλά και του κάθε αναγνώστη που θέλει να μάθει την ιστορία ενός λαού, που
για πολλές χιλιετίες παρήγαγε έναν αξιόλογο πολιτισμό. Αξίζει να τον γνωρίσουμε.

H

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ
Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Του Γ(ρηγορίου) Τηλικίδη
τ. Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου των Ελλήνων Αντικαυκάσου
και Επιθεωρητού των Σχολείων της Ελληνικής Κοινότητος Καυκάσου

ανάπτυξις πρωτοβουλίας εθνικής και δραστηριότητος μακράν των κέντρων του
γενικού εθνικού πολιτισμού μαρτυρεί πάντοτε, ότι εις το βάθος της συνειδήσεως των πρωτοπόρων, ιστορικών λαών – οσονδήποτε σοβαρά και αν είναι τα
συμπτώματα της «εθνικής του ασθενίας», των κοπώσεων και της καταπτώσεως, οσονδήποτε μακροχρόνιος και αν είναι η απώλεια της
συνοχής μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του – διατηρούνται και καλλιεργούνται αυτοδυνάμως τα χαρακτηριστικά εκείνα γνωρίσματα της
φυλής, που βαθμηδόν, αλλά ασφαλώς, τον οδηγούν εις τας μεγάλας
λεωφόρους των πεπρωμένων του. Τον ανασύρουν, ούτως ειπείν, εκ της
προσωρινώς επελθούσης ιστορικής αφανείας και τον τοποθετούν εις
Του Γρηγόρη
τας αρχικάς αφετηρίας της δημιουργικής του σταδιοδρομίας. Έτσι
Τηλικίδη
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και ο ελληνισμός του Καυκάσου, ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα του εν διασπορά ελληνισμού, στηριζόμενος επί των εμφύτων αυτών αρετών της φυλής, που διετηρήθησαν ολοκληρωτικώς εις την μητρόπολίν του – τον μαρτυρικόν Πόντον – και δια των μεταναστεύσεων διωχετεύοντο περιοδικώς εις αυτόν, ανανεώνουσαι την δύναμιν των εθνικών παραδόσεων, κατώρθωσεν εις βραχύ χρονικόν διάστημα να εμφανίση τας βασικάς αυτάς αρετάς
της φυλής και δι’ αυτών να επιβληθή ως ίσος μεταξύ των συνοίκων λαών της νέας πατρίδος
του και να γράψη μίαν από τας λαμπράς σελίδας της γενικής του έθνους ιστορίας.
Δυστυχώς, η σελίς αύτη παραμένει άγνωστος όχι μόνον εις τον πολύν κόσμον (ακόμη και τον προερχόμενον εκ της μητροπόλεώς του), αλλά και εις τους λεγομένους ειδικούς μελετητάς. Τίποτε σχεδόν δεν εγράφη εις τον ελληνικόν τύπον – τον καθημερινόν
και περιοδικόν – επί της ιστορίας αυτής. Την αδικίαν ή παράλειψιν αυτήν επιθυμούμεν
δια της μικράς μελέτης να θεραπεύσωμεν. Δεν είναι δε τυχαίον, ότι η μελέτη βλέπει το
φως της δημοσιότητος εις τας στήλας των «Ποντιακών Φύλλων»: Ετονίσαμεν ήδη, ότι αι
χιλιάδες των εργατών και πρωτεργατών της ιστορίας αυτής υπήρξαν εκ καταγωγής Πόντιοι. –Είναι εδώ εύλογον το ερώτημα· ποία ήτο η αριθμητική δύναμις του εν Καυκάσω
ελληνισμού κατά τα τελευταία, προ της Ρωσσικής επαναστάσεως, έτη. Παρέχομεν τας
κάτωθι, απολύτως εξηκριβωμένας στατιστικάς πληροφορίας.
Κατά την απογραφήν την οποίαν ενήργησεν η ελληνική αποστολή κατά το έτος
1919, ο ελληνικός πληθυσμός του Καυκάσου ανήερχετο εις 168 χιλ. (Βλ. έκθεσιν του
αρχηγού της αποστολής Αντικαυκάσου κ. Ι. Κωνστανταράκη. Υπεβλήθη την 3-5-1921).
Κατά τα δεδομένα της επισήμου στατιστικής υπηρεσίας της αντιβασιλείας του Καυκάσου ο ελλην. πληθυσμός ανήρχετο κατά τγο έτος 1914 εις 150 χιλιάδας (Βλ. «Ημερολόγιον του Καυκάσου», έ. 1914). Προς τας πληροφορίας αυτάς συμπίπτουν τα αποτελέσματα των τμηματικών απογραφών, τας οποίας ενήργησαν τα κεντρικά και τοπικά
συμβούλια των ελλήνων του Καυκάσου κατά τα έτη 1917-20.
Κατά ταύτα ο ελληνισμός του Αντικαυκάσου (η στατιστική δεν αφορά εις τους
ελληνικούς πληθυσμούς του Βορείου Καυκάσου) ηρίθμει 200 περίπου χιλιάδας.
Υπό ποίας συνθήκας επραγματοποιήθη η οργάνωσις
της ελληνικής μεραρχίας του Καυκάσου

(Σκοπός της οργανώσεως της μεραρχίας. Η κατανομή της δυνάμεως
και οι αρχηγοί των τριών συνταγμάτων)
Εχρειάσθησαν 3 έτη εμφυλίου πολέμου δια να φθάση το επαναστατικόν κύμα της
κομμουνιστικής εξεγέρσεως της 25 Οκτωβρίου (7 Νοεμβρίου) εις τον Καύκασον (21
Φεβρουαρίου 1921).
Υπήρξεν όμως τόσον συγκλονιστικός ο αντίκτυπος των γεγονότων του κέντρου,
ιδίως επί της πειθαρχίας του στρατού, ώστε να σημειωθούν και εις το μέτωπον του Καυκάσου αντιπειθαρχικά και αναρχικά κρούσματα σοβαράς εκτάσεως και μορφής. Ολόκληροι στρατιωτικοί σχηματισμοί άνευ προειδοποιήσεώς τινος απεχώρουν του μετώπου, δημιουργούντες χάσματα, σπείροντες τον πανικόν εις τους ειρηνικούς πληθυσμούς.
Τραγική ιδίως ήτο η θέσις των ελληνικών πληθυσμών του Πόντου και Καυκάσου, που
όλοι σχεδόν ήσαν εγκατεστημένοι εις αυτήν την καρδίαν του καταρρεόντος μετώπου.
Την αποσύνθεσιν του μετώπου επετάχυνεν η γνωσθείσα και αστραπιαίως διαδοθείσα
πληροφορία, ότι ο Βεχίπ Φερίκ – πασάς, διοικητής της 3ης Τουρκικής στρατιάς, επρό-
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Τα μέλη της επιτροπής για τον Καύκασο, που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση το 1919. Από
αριστερά, Ιωάννης Κωνστανταράκης, Ιωάννης Σπυριδάκης, Ηρακλής Πολεμαρχάκης

τεινε εις τον Πρζεβάλσκι, αρχηγόν του Ρωσσικού μετώπου, την σύναψιν ανακωχής.
Υπό τας συνθήκας αυτάς η προ ολίγου σχηματισθείσα Τοπική Κυβέρνησις του
Καυκάσου έκρινεν, ότι ο μόνος τρόπος αποσοβήσεως των κινδύνων εκ της αμέσου
καταρρεύσεως του μετώπου ήτο ο σχηματισμός εθνικών στρατευμάτων και η βάσει της
αρχής αυτής ανασυγκρότησις του μετώπου και της διατηρήσεως της τάξεως εις το εσωτερικόν. Την 27ην Νοεμβρίου συνεκλήθη εις την Τυφλίδα η ιστορική σύσκεψις των αντιπροσώπων των εθνοτήτων: γεωργιανών, αρμενίων, ρώσσων και ελλήνων. (Εκ μέρους του
Εθνικού Συμβουλίου των ελλήνων Αντικαυκάσου παρέστησαν οι κ. κ. Ι. Ζουντουρίδης,
μηχανικός, και Γ. Τ.) (σ. σ. Γ. Τ. είναι ο συγγραφέας της μελέτης Γρηγόρης Τηλικίδης).
Κατόπιν μακράς συζητήσεως και «παζαρευμάτων» κατενεμήθη ως εξής η στρατιωτική
«δυναμικότης» των τεσσάρων εθνοτήτων: γεωργιανοί (2 εκατ.) – σώμα στρατού – αρμένιοι 1.800 χιλ. – επίσης σώμα στρατού – ρώσσοι 1.500 χιλ. – σώμα στρατού – έλληνες
200 χιλ. – μεραρχία (τρία συντάγματα).
Η οργάνωσις εθνικών στρατιωτικών μονάδων, εμφανιζομένων ως πραγμάτωσις της
ιδέας περί αυτοδιαθέσεως των λαών, ετόνωσεν, ως ορθώς υπελόγιζον οι εισηγηταί της, τους
τοπικούς πατριωτισμούς των εθνοτήτων του Καυκάσου και είχε ως πρώτον θετικόν αποτέλεσμα την αποκατάστασιν κάποιας πειθαρχίας και τάξεως εις το μέτωπον, αλλά και το
εσωτερικόν. Εις τους ελληνικούς πληθυσμούς εγέννησεν εις τας αρχάς αισθήματα εθνικής
υπερηφανείας, αυτοπεποιθήσεως και ενθουσιασμού. Βαθμηδόν όμως τους ενθουσιασμούς
των πρώτων ημερών διεδέχθησαν αι ανησυχίαι, τας οποίας ενέπνευσεν η ορθή εκτίμησις
της γενικής πολιτικής πραγματικότητος, ως αύτη διεμορφώθη μετά την κομμουνιστικήν
επανάστασιν του Οκτωβρίου. Ήτο φανερόν και εις τους ιθύνοντας και εις τας μάζας, ότι
με στρατόν προχείρως και εκ των υπολειμμάτων ανασυγκροτηθέντα δεν ήτο δυνατόν ν’
αντιμετωπισθή σοβαρώς αντίπαλος, οίος ήτο η Τουρκία. Χαρακτηριστικήν απάντησιν των
ανησυχιών αυτών, ιδίως των ελληνικών πληθυσμών της περιφερείας Καρς – Αρδαχάν (των
ευρισκομένων δηλ. εις την περιοχήν του μετώπου) απετέλουν αι διεξαχθείσαι εις τα συνέδρια των ελλήνων του Καυκάσου συζητήσεις. Ήδη εις το 2ον συνέδριον της Τυφλίδος,
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όπου παρεκάθησαν αντιπρόσωποι 100 περίπου χιλιάδων ελλήνων (Αρδαχάν, Βατούμ,
Καρς, Σοχούμ, Τσάλκας) διετυπώθησαν αμφιβολίαι όσον αφορά και τον χαρακτήρα,
αλλά και αυτήν την σκοπιμότητα της οργανώσεως εθνικού στρατού. Κατά τους υποστηρικτάς της απόψεως αυτής η οργάνωσις ήτο δυνατόν να βλάψη τους έλληνας του Πόντου και
της περιφερείας Καρς – Αρδαχάν, ερεθίζουσα τους τούρκους. Εις το τοπικόν συνέδριον
του Καρς η άπόψις αυτή υπεστηρίχθη με φανατισμόν και υποβληθείσα ως πρότασις συνεκέντρωσε τας ψήφους της απολύτου πλειοψηφίας των συνέδρων.
Κατά την έννοιαν της προτάσεως η στρατιωτική οργάνωσις των ελλήνων έπρεπε
να έχη σκοπούς στενώς και καθαρώς αμυντικούς, εντοπιζομένης της δράσεως των μικρών μονάδων της εις απόκρουσιν των συμμοριών των κούρδων, που ήρχισαν τότε να
ενοχλούν σημαντικώς τους ελληνικούς πληθυσμούς. (Περί των εθν. συνεδρίων και συμβουλίων της εποχής εκείνης ως και της σημασίας και του ρόλου της εν Βατούμ Εθνοσυνελεύσεως του Πόντου γράφομεν λεπτομερώς εις άλλο κεφάλαιον). Εκ της εξελίξεως
των γενικών και τοπικών πραγμάτων εδικαιώθη ή μάλλον επεβλήθη η άπόψις αυτή των
οπαδών, ας πούμε, της ειρήνης και της συμφιλιώσεως. Θα ίδωμεν ποίας απαντήσεις
έδωσαν τα γεγονότα εις τους υποστηρικτάς της απόψεως αυτής και ποία υπήρξε η τύχη
των ελληνικών πληθυσμών του Καρς.

Αργυρόπολις του Πόντου

Ο

2ο μέρος

Δημοσσθένης Ηλ. Οικονομίδης, μεγάλη μορφή των ποντιακών Γραμμάτων,
στη μελέτη του «Αργυρόπολις», περιγράφει την πόλη ως εξής:
«Η Αργυρόπολις είναι πολίχνη προς νότον της Τραπεζούντος εις διήμερον απ’ αυτής απόστασιν απέχουσα, εκτισμένη εν είδει ημικυκλίου αμφιθεατρικής επί
των κατωφερειών ορέων, παρέχουσα μακρόθεν όψιν πανοράματος. Το όνομα αυτής είναι
νεώτερον κατά μετάφρασιν του τουρκικού Γκιουμουσχανέ δοθέν το πρώτον το 1846 υπό
του αειμνήστου διδασκάλου Γεωργίου Παπαδοπούλου – Κυριακίδου και επικρατήσαν εν
τη αλληλογραφία των λογίων και των εμπόρων, ως και εν εκκλησιαστικοίς εγγράφοις».
Οι κάτοικοί της, όμως, συνήθιζαν να την ονομάζουν Κάν’ από το όνομα του ποταμού Κάνι, που κυλά δίπλα τα νερά του.
Διοικητικά, η Αργυρούπολη ήταν έδρα μουτεσαρίφη (υποδιοικητή) και υπαγόταν
στη Νομαρχία της Τραπεζούντας και στην επαρχία Χαλδίας, στην οποία, εκτός από
αυτήν, ανήκαν και τα χωριά: Κορκοτά, Κελεώρα, Καλέντων, Κελίν,
Περτέκ, Κορόξενα ή Κορόξινα, Κουρί, Κιμπατούρ, Κορτσάφ’,
Κουρτάντων, Κρώμνη ή Κρώμ’, Λάγκιοϊν, Λαμπαδίον, Λετσούχ’,
Λυκορράü’, Λυκάστ’, Λωρία, Μαρούφ’, Μαναστήρ’, Μασούρα,
Μάλαχα, Μαυρενά, Ματσερά, Μακρέλ’, Μανανάντων, Μαστροπούλ’, Μακρία, Μαντρία, Μαυρολίθ’, Μεσοχώρ’, Μέτσελ, Μέζιρε,
Μόξιφα, Μολαλάντων, Μουσάντων κ. ά.
Γράφει ο
Ως πρώτη συνοίκησή της αναφέρεται στο τέλος του 15ου αιώνα Γ.Κ. Χατζόπουλος
από τους Ζανηχίτες, Έλληνες προερχόμενους από το χωριό Τζάχα.
Φιλόλογος
Το έντονο θρησκευτικό συναίσθημα των κατοίκων της και η
συγγραφέας
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Το βουνό όπου βρίσκονται τα μεταλλεία της Αργυρούπολης

βαθιά τους πίστη στην Ορθοδοξία διαφαίνεται εύγλωττα από τις πολλές ενορίες της,
τους ναούς της και τα παρεκκλήσια, συνολικά δώδεκα. Από τις ενορίες, κυριότερες ήταν
του Αγίου Θεοδώρου, του Αγίου Ιωάννου, της Παναγίας, του Αγίου Γεωργίου, των
Λιβαδίων. Η ονομασία των ενοριών προήλθε από τον υπάρχοντα σε αυτές ναό. Στους
υπάρχοντες ναούς, συνολικά πρέπει να συγκαταριθμήσουμε και τους περικαλλείς ναούς
του Τιμίου Σταυρού, του Αγίου Παντελεήμονος, των Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και
Ελένης, του Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου κ. ά.
Ο πληθυσμός της πόλης, κατά την ακμή των μεταλλείων, στα οποία θα γίνει αναφορά στη συνέχεια, ξεπερνούσε τις 5.000 οικογένειες, για να περιοριστεί στις 4.000 ψυχές γύρω στο 1905, ενώ πριν από τον α΄ παγκόσμιο πόλεμο μειώθηκε στις 3.000 ψυχές.
Η μείωση ήταν τεράστια λίγο πριν από τον ξεριζωμό.
Εκκλησιαστικά, η Αργυρούπολη ανήκε στην επισκοπή της επαρχίας Χαλδίας, η
οποία ήταν μια από τις επισκοπές της μητρόπολης Τραπεζούντας. Το 1654 προήχθη
σε αρχιεπισκοπή και το 1776 έγινε μητρόπολη, στην οποία προσαρτήθηκε και η περιφέρεια των Χεριάνων, με μητροπολίτη τον Διονύσιο, που καταγόταν από την Τσίτε.
Στον τίτλο του μητροπολίτη Χαλδίας και Χεριάνων, με πρωτοβουλία του Πατριάρχη
Κωνσταντίνου Ε΄, για τις πολλές και μεγάλες προς την Εκκλησία και την επαρχία υπηρεσίες του μητροπολίτη Γερβάσιου, προστέθηκε και «υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελενοπόντου», ενώ επί πατριαρχίας Γερμανού του Ε΄, με τη μεσολάβηση του μητροπολίτη
Λαυρέντιου, που μετά την τραγική Μικρασιατική καταστροφή έγινε μητροπολίτης Δράμας,
προστέθηκε στον τίτλο «Μητρόπολις Χαλδίας και Χεριάνων» και ο τίτλος «Κερασούντος».
Ο κλήρος της περιοχής της Αργυρούπολης αναδείχθηκε άξιος της αποστολής του
σε όλη την επαρχία. Υπήρξε πρότυπο ευσέβειας, χριστιανικής αγάπης αληθινής, ηθικής
αγνότητας και, κυρίως, μεγάλου πατριωτισμού. Και μολονότι ο κατώτερος κλήρος δεν
χαρακτηριζόταν για την επαρκή του μόρφωση, ανταποκρινόταν, εντούτοις, στο έργο
του κατά τρόπο ζηλευτό.. Οι αρχιερείς διακρίνονταν για τη σοφία τους, την αγάπη
τους προς τα Γράμματα, για το αγέρωχο φρόνημά τους, δίνοντας, συχνά, τον αγώνα
για την προστασία του ποιμνίου τους. Ξεχωρίζουν οι μορφές του Ιγνάτιου Κουθούρη
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από τα Φυτίανα, του Σίλβεστρου Β΄από την Τσίτη,
που είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία, του Γερβάσιου
Σουμελίδη από τη Βαρενού της Κρώμνης, του Γερβάσιου Ωρολογά, μετέπειτα μητροπολίτη Ιωαννίνων, του
Λαυρέντιου από τη Χαλδία, ο οποίος διετέλεσε και
μητροπολίτης Δράμας, του Γερβάσιου Σαρασίτη, του
Σωφρόνιου, του Λεόντιου, του Βελλάς και Κονίτσης
Πανάρετου, του Φιλόθεου Καστελλιώτη, του Θεόφιλου Παπαγεωργίου κ. ά.
Από την Αργυρούπολη έλκει την καταγωγή του
και ο διεθνούς φήμης αρχαιολόγος Βίκτωρ Σαριγιαννίδης, ο οποίος, επί δεκαετίες, κάνει ανασκαφές στο
βασίλειο της Μαργιανής του Τουρκμενιστάν. Τα αποτελέσματα των ανασκαφών του έχει ανακοινώσει σε
περισπούδαστα βιβλία.
Η οικονομική ευμάρεια της περιοχής, οφειλόμενη στη λειτουργία των μεταλλείων, οδήγησε τους
Περιοχή της Αργυρούπολης
κατοίκους στην ίδρυση φιλεκπαιδευτικών και φιλαντο 1985
θρωπικών σωματείων, όπως του «Μεταλλέα», του «Σωκράτη», του «Κυριακίδη», της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος», της «Φιλαρμονικής» κ. ά.
Ο Σύλλογος «Κυριακίδης», πήρε το όνομά του από τον μεγάλο διδάσκαλο Γεώργιο
Παπαδόπουλο-Κυριακίδη, ο οποίος δώρισε στην πατρίδα του την πλούσια και αξιόλογη βιβλιοθήκη του. Ο σύλλογος επανιδρύθηκε το 1926 στη Νάουσα με την επωνυμία
«Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ναούσης ο Κυριακίδης».
Αξιοπρόσεκτη είναι και η παρατηρούμενη εμπορική κίνηση στην αγορά της Αργυρούπολης, που οφειλόταν, κυρίως, στη λειτουργία των μεταλλείων. Η αγορά ξεκινούσε
από το Τρανόν το μεϊντάν (μεγάλη αγορά) και έφτανε μέχρι το Κιουτσούκ τζαμί. Μπορούσε κανείς να συναντήσει 140 καταστήματα, στα οποία πωλούνταν υφάσματα, ψιλικά,
παπούτσια, έπιπλα, χρυσαφικά, ωρολόγια, τρόφιμα, κρεατικά, διάφορα σκεύη, ποτά,
ενώ δεν έλειπαν τα μαγειρεία, τα ραφεία, τα βυρσοδεψεία, τα ξυλουργεία. Ιδιοκτήτες
των καταστημάτων ήταν κυρίως Έλληνες, ενώ Τούρκοι και Αρμένιοι εργάζονταν στην
αγορά ως αχθοφόροι, εργάτες και βαφείς.
Κοντά σε αυτούς θα συναντούσε κανείς και πνευματικά επαγγέλματα, όπως του δάσκαλου, του κληρικού, του γιατρού, του δικηγόρου, του αρχιτέκτονα, του μουσικοδιδάσκαλου,
του ζωγράφου, του συμβολαιογράφου, του αναφορογράφου, του καθηγητή, του χότζα.
Οι σκληρά εργαζόμενοι κάτοικοι της επαρχίας Χαλδίας δεν είχαν στη διάθεσή
τους σημαντικά ψυχαγωγικά κέντρα. Παραταύτα, επινόησαν κάποια από αυτά, που τους
ανακούφιζαν από τον σκληρό μόχθο των μεταλλείων. Σε αυτά συγκαταλέγονταν η καθισία ή το παρακάθ’ (νυχτερινή συζήτηση και συνδιασκέδαση), τα καυκία και τα πανοΰρö (πανηγύρια), στα οποία προσέρχονταν στις 15 Αυγούστου, της Αγίας Τριάδος, του
Σταυρού, των Τριών Ιεραρχών, του Αγίου Παντελεήμονος.
Την παραμονή συγκεντρώνονταν προσκυνητές από τα γύρω χωριά και μετά τον εσπερινό επιδίδονταν σε χορούς και τραγούδια, με τους ήχους του θείου απολλώνειου δώρου,
της λύρας, ενώ έκαναν έντονη την παρουσία τους μικρέμποροι, που πωλούσαν παιχνίδια,
ψιλικά, βελόνες, κλωστές, καθρεφτάκια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, χρωματιστά
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καλύμματα για τα κεφάλια των γυναικών, τα λεγόμενα τσίτö ή γιασμάδες. Δεν έλειπαν, βέβαια, και τα διάφορα παιχνίδια και οι αθλητικοί αγώνες (δρόμοι, πάλη, δίσκος, άλματα).
Έγινε πιο πάνω ακροθιγής αναφορά στον ρόλο τον σημαντικό που έπαιξαν τα μεταλλεία.
Η ύπαρξή τους είναι γνωστή πολύ πριν ασχοληθούν με αυτά οι Αργυροπολίτες. Η εξόρυξη
και κατεργασία των μετάλλων γίνονταν και στα αρχαία, στα ρωμαϊκά, στα μεσαιωνικά και στα
νεότερα χρόνια. Αν και ήταν, όμως, γνωστά, δεν συγκέντρωσαν την προσοχή των κατοίκων.
Η συστηματική εκμετάλλευσή τους άρχισε από την εγκατάσταση των Ελλήνων στην περιοχή
γύρω στα τέλη του 15ου και τις αρχές του 16ου αιώνα. Οι διαθέτοντες εμπειρία γύρω από τα
μεταλλεία Έλληνες του Πόντου προχώρησαν γρήγορα στη συστηματική τους εκμετάλλευση,
ιδιαίτερα του αργύρου, από τον οποίο ήταν πλουσιότατο το έδαφος της Χαλδίας.
Οι Τούρκοι, πολύ νωρίς παραχώρησαν την εκμετάλλευση των μεταλλείων στους
Έλληνες για τους ακόλουθους λόγους: α) γιατί οι Έλληνες διέθεταν τη σχετική τεχνογνωσία για τον εντοπισμό των μεταλλοφόρων κοιτασμάτων, τον τρόπο εξαγωγής, κατεργασίας και χώνευσης (λιώσιμο) του μετάλλου, και β) γιατί η μεταλλουργική εργασία
ήταν όχι μόνον πολύ κοπιαστική, αλλά και ανθυγιεινή και επικίνδυνη και, συνεπώς, κατά
την αντίληψη του δυνάστη, ταίριαζε στους υπόδουλους Έλληνες.
Το πόσο οικτρό και επικίνδυνο ήταν το έργο των μεταλλωρύχων διαφαίνεται εύγλωττα από το ακόλουθο τραγούδι:

Νύχταν ημέραν λάσκουμαι απέσ’ ’ς σα μαγαράδας,
Μάναν, κύρην ’κ’ εγνώρισα απέσ’ ’ς σα μαχαλάδας.
Όλοι λέγ’νε με, άχαρε, θαμένε, πεθαμένε
κι η κάλη μ’ η üιλôκλερος, τζικάρι μ’ πονεμένε.
Όλ’ τρώγ’νε το ψωμίν ατουν ’ς σο φως και ’ς σην ημέραν
κι εγώ ο κακορίζικος ’ς ση λαγουμί’ την αθέραν.
Όλοι φορούνε κι αναλλάζ’ν και πάν’ ’ς σα πανηΰρö
κι εμείς οι πουγαλεμέν’ ’ς σα γούμö, ’ς σα τσαμούρö.
Αυτήν την κατάσταση γνωρίζοντας καλά οι Τούρκοι, αλλά και αξιολογώντας την τεράστια οικονομική σημασία των μεταλλείων
για την οικονομία της αυτοκρατορίας τους,
άρχισαν να συμπεριφέρονται με επιείκεια
στους Έλληνες μεταλλωρύχους, παραχωρώντας τους ελκυστικά προνόμια, τα οποία λειτούργησαν ως κίνητρο για την προσέλευση
στην περιοχή καταπιεσμένων Ελλήνων από
άλλες περιοχές. Η Χαλδία, λοιπόν, έγινε το
καταφύγιο των τυραννουμένων Ελλήνων και
κυψέλη νέας αποικιακής επέκτασης.
Ο σουλτάνος Μουράτ ο Γ΄, που γεννήθηκε από Ελληνίδα μητέρα, ίδρυσε γύρω
στο 1580, νομισματοκοπείο στην Αργυρούπολη για χάρη των μεταλλευτικών επιχειρήσεων και την εύκολη εξυπηρέτησή τους,
έργο το οποίο ανέθεσε σε Έλληνες.
Τα ερείπια του ναού Αγίου Γεωργίου
Συνεχίζεται
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Η Νικόπολη και το κάστρο της το 2001

Η Νικόπολη του Πόντου

Π

Πληθυσμός, πολιτική – εκκλησιαστική διοίκηση

όσο πληθυσμό είχε η επαρχία της Νικόπολης στα βυζαντινά χρόνια και μετά την κατάληψη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας από τον πορθητή Μωάμεθ δεν ξέρουμε, γιατί
γραπτές πληροφορίες δεν υπάρχουν.
Το 1873 στο «παράρτημα του ελληνικού φιλολογικού συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως» μεταξύ άλλων πληροφοριακών στοιχείΓράφει ο
ων (για σπίτια, μαγαζιά, σχολεία, εκκλησίες, χάνια κ.λπ.)αναφέρεται
Νίκος
ότι η επαρχία Νικόπολης είχε 1.200 οικογένειες Οθωμανών, 600 Εμμανουηλίδης
Χριστιανών και 150 Ελλήνων.
φιλόλογος
συγγραφέας
Το 1880 στο βιβλίο του «Περιοδείαι εν Περσία» ο Μαθιόπουλος λέει ότι η Νικόπολη ήταν υποδιοίκηση που υπαγόταν στη
διοίκηση Σεβάστειας, είχε δικό της επίσκοπο, που υπαγόταν στο Μητροπολίτη Νεοκαισάρειας και ότι είχε πληθυσμό περίπου 1.200 οικογένειες.
Το 1890 στο βιβλίο του «Περί του σαντζακίου του Καρά-χισάρ» ο Γάλλος Βιτάλ
Κινέτ ανεβάζει τον πληθυσμό του Καρά-χισάρ (Νικόπολης) στους 78.200 κατοίκους.
Κατά τον Βιτάλ Κινέτ η Νικόπολη ήταν έδρα διοίκησης (σαντζάκι) και διαιρούνταν σε 5 υποδιοικήσεις (καζάδες) και 38 ανθυποδιοικήσεις (ναχιάδες) ως εξής:
1. Νικόπολης με 6 ναχιάδες, 365 χωριά και 20.000 κατοίκους
2. Αλούτζαρας με 6 ναχιάδες, 130 χωριά και 13.887 κατοίκους
3. Κοϊλά-χισάρ με 10 ναχιάδες, 61 χωριά και 14.492 κατοίκους
4. Σου-σεκρί με 6 ναχιάδες, 170 χωριά και 14.921 κατοίκους
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5. Χαμαιτιγέ με 10 ναχιάδες, 270 χωριά και 14.900 κατοίκους
Συνολικά 38 ναχιάδες, χωριά 1.000 και πληθυσμό 78.200.
Ο διοικητής λεγόταν μουτεσαρίφης, ο υποδιοικητής καϊμακάμης και ο ανθυποδιοικητής μιουτίρης. Ο μουτεσαρίφης διοικούσε με ένα διοικητικό συμβούλιο, που το
αποτελούσαν ο ιεροδικαστής (μουφτής), οι μητροπολίτες Ελλήνων και Αρμενίων, ο
διευθυντής αλληλογραφίας (ταχριράτ), ο οικονομικός έφορος (μουχκσεπετζής) και 4
αιρετά μέλη τριετούς θητείας (2 Τούρκοι, 1 Έλληνας και 1 Αρμένιος).
Ο μιουτίρης διοικούσε με τη βοήθεια της δημογεροντίας από 1 ιερέα και 3 αιρετούς προύχοντες. Τελευταία καθιερώθηκε το σύστημα διοίκησης των χωριών με αιρετό
πρόεδρο (μουχτάρη).
Ο μουχτάρης εκλεγόταν «δια βοής» στο προαύλιο της εκκλησίας, η εκλογή του
γνωστοποιούνταν με σχετική αναφορά (μαζταπά) στον μουτεσαρίφη κι αυτός τον εφοδίαζε με σφραγίδα, που έφερνε το όνομα, την ιδιότητα και τον χρόνο θητείας του εκλεγέντος μουχτάρη. Μαζί με το μουχτάρη εκλέγονταν και 4-5 σύμβουλοι (αζάδες) και ένας
κλητήρας (κιζίρης).
Μουχτάρης και αζάδες φρόντιζαν για τις υποθέσεις των κατοίκων της κοινότητας (κατανομή και είσπραξη φόρων, στρατολογία κ.λπ.) και ήσαν υπόλογοι στο μουτεσαρίφη.
Η επαρχία Κολωνίας και Νικόπολης ήταν μια από τις 7 εκκλησιαστικές επαρχίες
του Πόντου και διαιρούνταν εκκλησιαστικά σε 5 τμήματα. Από το 1864 προσαρτήθηκαν άλλα 4 (Γιαϊλά-γιουζί, Επεσίου, Κιρικίου και Ρεφαγιάς). Μέχρι το 1916 στα 9
τμήματα η κατάσταση είχε ως εξής:
1. Νικόπολης (κεντρικό τμήμα), ελληνικά χωριά 29, ελληνικός πληθυσμός 5.000
2. Αλούτζαρας (Μερκέζ), ελληνικά χωριά 4, ελληνικός πληθυσμός 3.951
3. Κοϊλά-χισάρ (παλιά Κολωνία) ελληνικά χωριά 3, ελληνικός πληθυσμός 3.951
4. Μελανθίας (Μεσουντιγιέ), ελληνικά χωριά 5, ελληνικός πληθυσμός 3.900
5. Σου-σεκρί (Εντιρές), ελληνικά χωριά 9, ελληνικός πληθυσμός 3.751
6. Γιαϊλά-γιουζιού, ελληνικά χωριά 10, ελληνικός πληθυσμός 3.800
7. Επεσίου (Επές), ελληνικά χωριά 20, ελληνικός πληθυσμός 10.000
8. Κιρικίου, ελληνικά χωριά 9, ελληνικός πληθυσμός 2.700
9. Ρεφαγιάς (Κερκενίς), ελληνικά χωριά 7, ελληνικός πληθυσμός 2.800
Συνολικά μέχρι το 1916 η επαρχία Κολωνίας και Νικόπολης είχε 96 ελληνικά
χωριά και ελληνικό πληθυσμό 39.853.
Σημειώνεται ότι παλιότερα ο ελληνικός πληθυσμός ξεπερνούσε τις 50.000, αλλά
από το 1854 λιγόστεψε με την ομαδική φυγή Ελλήνων από τα χωριά της επαρχίας στον
Καύκασο και στη Ρωσία.
Θρησκευτικός αρχηγός των Ελλήνων ήταν ο εκάστοτε επίσκοπος ή μητροπολίτης. Ήταν εκπρόσωπος του ποιμνίου του στις πολιτικές αρχές για την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων και προνομίων, όπως από το 1838 κατοχυρώθηκαν με ιερό διάταγμα του
σουλτάνου Μετζίτ.
Ο επίσκοπος ή μητροπολίτης είχε ως συμβουλευτικό σώμα τους δημογέροντες,
αιρετά μέλη από μορφωμένους και προύχοντες Έλληνες.
Επίσκοπος ή μητροπολίτης και δημογεροντία έπαιρναν αποφάσεις για εθνικά θέματα και για ζητήματα ενοχικού και ποινικού δικαίου (διαζύγια, απαγωγές, εκβιασμοί,
διαφορές μεταξύ κοινοτήτων κ.λπ.).
Το 1865 ο ίδιος ο σουλτάνος με άλλο διάταγμα (το γνωστό χάτι-χουμαγιούν)
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καθιέρωσε την ισότητα μεταξύ όλων των υπηκόων και κατοχύρωσε τα εκκλησιαστικά
και εκπαιδευτικά θέματα της ορθόδοξης εκκλησίας. Για τα εκκλησιαστικά ζητήματα της
κοινότητας εκλέγονταν οι επίτροποι και για τα σχολικά οι έφοροι. Ανώτατος άρχοντας
και προεδρεύων τόσο στα εκκλησιαστικά, όσο και στην εφορευτική επιτροπή ήταν πάντοτε ο μητροπολίτης.

Σελίδες από την ιστορία των ελληνικών
σχολείων του κυβερνείου Καρς

Α

4ο μέρος (τελευταίο)

πό το 1909 συγκροτήθηκε στην πόλη του Καρς Ελληνικός Ερασιτεχνικός
Δραματικός Θίασος, που ανέβαζε κανονικές θεατρικές παραστάσεις. Τα έσοδα από τις παραστάσεις προορίζονταν για ενίσχυση των σχολείων του Καρς
και ορισμένων απόρων της περιοχής του Καυκάσου. Αρκετές φορές, στάλθηκαν χρήματα για τη διατροφή κατοίκων της Τσάλκας.
Οι Έλληνες του Καυκάσου φρόντιζαν πολύ για την εκπαίδευση. Σε όλα τα χωριά
υπήρχαν δημοτικά σχολεία διετούς φοίτησης, τα περισσότερα από τα οποία ανήκαν
στις τοπικές εκκλησίες. Έτσι, σε όλα σχεδόν τα χωριά υπήρχαν εγγράμματοι. Στα χωριά, π. χ., Γιαλαουτσαλί και Ολουχλί δεν υπήρχαν αγράμματα παιδιά. Η εκκλησιαστική
επιτροπή του Καρς, εκτός από την κανονική χρηματοδότηση, έδωσε το 1908 άλλα
εννέα χιλιάδες ρούβλια για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και ο εξοπλισμός στα
σχολεία.
Ανατρέχοντας στην ιστορία των Ελλήνων της οθωμανικής αυτοκρατορίας, μπορεί
κανείς να πει ότι η ενότητά τους, η πληθυσμιακή τους πυκνότητα σε ορισμένες περιοχές
και η ικανότητα ελιγμών τους ανάμεσα στις αντίπαλες εθνότητες, καθώς και η εκπαίδευσή τους, τους κατέστησαν ικανούς να διατηρήσουν δια μέσου των αιώνων την εθνική
τους ταυτότητα και την Ορθοδοξία.
Οι παραπάνω πληροφορίες, που προέρχονται από συγγραφέα, κάτοικο της Αγίας Πετρούπολης, γράφτηκαν το 1907 στην εφημερίδα «Ζακαυκάσιε», αριθμός φύλλου 257, και δημοσιεύτηκαν με τον τίτλο «Ο σοβινισμός». Ο συγγραφέας κατέληγε
ευχόμενος: «Οι Έλληνες να μπορέσουν σύντομα να απαλλαγούν από τον εθνικό τους
σοβινισμό, που παραμένει μέσα τους ως υπόλλειμμα των 500 ετών σκλαβιάς στο ζυγό
των Τούρκων».
Ο συγγραφέας αυτός δεν γνώριζε και δεν ήθελε να γνωρίζει
την ιστορία των Ελλήνων της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Έβλεπε
τη μοίρα των Ελλήνων με απλοϊκό τρόπο, αφού πίσετευε ότι οι Έλληνες που ζούσαν στα σύνορα της Ρωσίας με την Τουρκία, έπρεπε
να γνωρίζουν καλά και να μιλούν τη ρωσική γλώσσα και, επομένως,
Γράφει ο
ήταν άχρηστο να θέλουν να διδάσκουν στα παιδιά τους τη μητρική
Σωκράτης
τους γλώσσα.
Αγγελίδης
Η σωστή στάση των Ελλήνων του Καρς ανάμεσα στις άλλες
Δρ ιστορίας
εθνότητες προκαλούσε τη ζήλεια σε εκείνους που τη διαπίστωναν,
ανατολικολόγος
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Το σχολείο και η εκκλησία του χωριού Χάντααραα του Καρς

γιαυτό και κατηγορούσαν το ελληνικό έθνος. Αλλά η επίσημη πολιτική της ρωσικής
αυτοκρατορίας δεν δεχόταν αυτές τις πρακτικές εναντίον των Ελλήνων. Ωστόσο, και
παρόλα αυτά, οι Έλληνες δυσκολεύονταν, πολλές φορές, να διαθέσουν από την Αγία
Πετρούπολη τα χρήματα που χρειάζονταν για την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων στην
περιοχή του Καρς.
Ένας από τους επιθεωρητές των σχολείων έγραψε το 1914 από την Πετρούπολη
ότι οι Έλληνες στα χωριά του Καρς δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για σχολεία μη εκκλησιαστικά. Στο χωριό Σαράφ του Αρνταχάν ζητούν να λειτουργήσει διετές σχολείο.
Το σχολείο που λειτουργεί δεν τους ικανοποιεί. Έτσι, οι κάτοικοι αποφάσισαν να δίνουν
κάθε χρόνο 300 ρούβλια από τα εισοδήματά τους για τη λειτουργία μη εκκλησιαστικών
σχολείων. Στην περιοχή ζουν 25.572 Έλληνες. Υπάρχουν δέκα επαγγελματικά σχολεία
και πολλά εκκλησιαστικά. Δηλαδή, σε όλα τα ελληνικά χωριά λειτουργούν σχολεία.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι ίδιοι οι Έλληνες χρηματοδοτούσαν τη λειτουργία των σχολείων τους, επιθυμώντας να μην παρεμβαίνουν οι τοπικοί παράγοντες στην
εξέλιξη της μόρφωσης των παιδιών τους.
Τότε, μέσα στο πλαίσιο της απολυταρχίας (σαμοντερζάβια) η ρωσική κυβέρνηση
αποφάσισε την κρατικοποίηση των σχολείων όλης της χώρας. Αυτό σήμαινε ότι το
πρόγραμμα διδασκαλίας για όλα τα σχολεία θα το κατάρτιζαν στην Αγία Πετρούπολη.
Αυτό δεν άρεσε καθόλου στους Έλληνες, γιατί, με τη νέα ρύθμιση, σε όλα τα σχολεία
η διδασκαλία θα γινόταν στη ρωσική γλώσσα. Η ανησυχία των Ελλήνων οφειλόταν
στη σκέψη ότι με τον τρόπο αυτό θα χανόταν η εθνική συνείδηση των Ελλήνων. Ζήτησαν από την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην εφαρμογή της απόφασής της και
συγκλήθηκαν συνέδρια των Ελλήνων, το 1917, ένα στην Τιφλίδα και ένα πανρωσικό
στο Ταγκανρόγκ (Ταϊγάνι). Η εκτελεστική επιτροπή των Ελλήνων της Υπερκαυκασίας
αναφέρει στην αίτησή της προς τη ρωσική κυβέρνηση: «Ως εκφραστές της θέλησης
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όλου του ελληνικού πληθυσμού ζητάμε, Η αντιπροσωπεία του ελληνικού έθνους του
Καυκάσου πρέπει να συμμετέχει στο κέντρο διοίκησης της εκπαίδευσης της περιοχής
του Καυκάσου, με δικαίωμα αποφασιστικής ψήφου. Όλα τα ελληνικά σχολεία της Υπερκαυκασίας και συγκεκριμένα της περιοχής Καρς και της περιοχής Γκουμπέρνιας της
Τιφλίδας (Τσάλκας) να είναι αυτοδιοικούμενα. Επίσης, να λειτουργήσει στην Τιφλίδα
ελληνικό γυμνάσιο, οχτατάξιο».
Στο τέλος του 1917, στα ελληνικά επαγγελματικά σχολεία του Καρς και του Σεμαχά (στο Αζερμπαϊτζάν) δίδαξαν οι εξής αξιόλογοι Έλληνες καθηγητές:
1. Γ. Η. Καρίμπωφ, απόφοιτος της ιερατικής σχολής της Τιφλίδας. Η θητεία του
άρχισε το 1892. Στις 6 Μαΐου 1915, ο ιερέας Καρίμπωφ παρασημοφορήθηκε με το
παράσημο της Αγίας Άννας γ΄βαθμού.
2. Ν. Β. Κωνσταντίνωφ, φυσιογνώστης και ιστορικός.
3. Χαρίκλεια Μηλίδη – Ρέλιγκτον.
4. Γ. Θ. Παπαδόπουλος.
5. Δ. Χ. Παπαδόπουλος, ιερέας, καθηγητής ελληνικής γλώσσας, απόφοιτος της
ιερατικής ακαδημίας του Καζάν (σημερινή πρωτεύουσα του Ταταρστάν). Του απονεμήθηκε με το παράσημο της Αγίας Άννας β΄βαθμού.
6. Ο. Κ. Θεοδόρωφ, καθηγητής ιστορίας, απόφοιτος της ιερατικής σχολής του
Κιέβου.
7. Μ. Α. Κοϊμτσίδης (Κουγιουμτσίδης), καθηγητής της ελληνικής γλώσσας.
8. Ε. Α. Χαράτζεβα, απόφοιτη του γυμνασίου θηλέων Τραπεζούντας.
Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο ελληνικός πληθυσμός του Καυκάσου είχε ήσυχη
ζωή. Τα ελληνικά σχολεία εξελίχθηκαν αρκετά και έτσι οι Έλληνες διατήρησαν τη μητρική τους γλώσσα και την εθνική τους συνείδηση. Όμως, η μοίρα τους επεφύλασσε μια
νέα δυσάρεστη έκπληξη. Ήταν η επανάσταση, το 1908, των Νεοτούρκων.
Δικαιολογημένα οι Έλληνες της περιοχής Καρς και των περιοχών της Ανατολίας
δεν δέσχτηκαν με χαρά αυτήν την εξέλιξη. Οι ηγέτες των Νεοτούρκων, που καθοδηγούνταν από τον Μεχμέτ Ταλαάτ και τον Ισμαήλ Ενβέρ, επιδίωξαν να εγκαθιδρύσουν
άλλο σύστημα στην εκπαίδευση των χριστιανών της οθωμανικής αυτοκρατορίας και του
κυβερνείου του Καρς. Στην ουσία, η επανάσταση των Νεοτούρκων ήταν αντιχριστιανική και αντιεκπαιδευτική. Η πολιτική τους αποκαλύφθηκε το 1917, όταν ο τουρκικός
στρατός, μαζί με Κούρδους ληστές, κατέλαβαν το κυβερνείο του Καρς και ένα μέρος
της περιοχής του Βατούμ. Στις 20 Απριλίου 1917, σε υπόμνημά τους, Έλληνες διανοούμενοι, που έστειλαν στον τσάρο, αναφέρουν: «Η δολιότατη επίθεση του τουρκικού
στρατού στην περιοχή τους Καρς προκάλεσε πανικό ανάμεσα στον ελληνικό πληθυσμό
που τράπηκε σε φυγή. Σε μερικά χωριά, οι κάτοικοι, βγαίνοντας έξω μόνον με τα εσώρουχά τους, ζητούσαν βοήθεια. Όσοι εργάζονταν στα χωράφια, άφησαν τις δουλειές
τους και έφυγαν σε άλλα χωριά». Οι περισσότεροι Έλληνες έφυγαν προς τις περιοχές
της Τιφλίδας, του Ερεβάν και του Μπακού.
Τα σχολεία και οι εκκλησίες βεβηλώθηκαν από τους Τούρκους, όπως έγραψε σε αναφορά του προς την επαναστατική επιτροπή των Μπολσεβίκων στις 13 Απριλίου του 1918
ο ιερέας του ναού της Μεταμόρφωσης του Καρς Νικόλαος Κομάρα. Πολλά εκκλησιαστικά κτίρια τα έκαψαν οι Τούρκοι. Το 80% των σχολείων του Καρς ήταν ελληνικά.
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Κατά τη δεκαετία του 1950, η «Ποντιακή Εστία» υπήρξε το πιο πολυδιαβασμένο
περιοδικό για τους Πόντιους,, αλλά και για άλλους πολλούς

Σταθμός στον Τύπο των Ποντίων
η έκδοση, το 1950, της «Ποντιακής Εστίας»

Η

6o μέρος (τελευταίο)

«Ποντιακή Εστία» υπήρξε το συνεπέστερο στην έκδοσή του και το μακροβιότε
ρο ποντιακό έντυπο, μετά από το ετήσιο περιοδικό «Αρχείον Πόντου». Τακτική
ήταν η έκδοση της Ποντιακής Εστίας κατά την α΄ περίοδό της, από το 1950 ώς
το 1963, τότε που είχε την επιμέλειά της ο ιδρυτής της Φίλων Κτενίδης, παρά τα εμπόδια
που συνάντησε. Τότε, οι καθυστερήσεις στην έκδοση της Ποντιακής Εστίας ήταν, σχετικά,
μικρές, εκτός από εκείνη μεταξύ των τευχών 156 και 157, που ήταν έξι μήνες και οφειλόταν
στην ασθένεια του εκδότη - διευθυντή της. Ο ιδρυτής της πέθανε στις 13 Ιουλίου 1963.
Μετά τον θάνατο του Κτενίδη και μέσα στο έτος 1963, βγήκαν άλλα δύο τεύχη,
το διπλό 164-165 και το τριπλό 166-168, από τη συντακτική επιτροπή που ανέλαβε την
έκδοση, με επιμελητή τον Χρήστο Κουλαουζίδη. Η έκδοση της «Ποντιακής Εστίας»
διακόπηκε έως και το 1974. Το κενό, ωστόσο, φρόντισε να καλύψει, κατά κάποιο τρόπο,
το Σωματείο Παναγία Σουμελά, με την κυκλοφορία του ετήσιου Ημερολογίου - Λευ
κώματος, από το 1964 έως το 1974. Την επιμέλεια του ημερολογίου είχαν ο Χρήστος
Κουλαουζίδης και ο Ευριπίδης Χειμωνίδης.
Ξαναβγήκε η Ποντιακή Εστία το 1975, με εντελώς νέα μορ
φή, από το Σωματείο Παναγία Σουμελά, με την ευθύνη του Πανα
γιώτη Τανιμανίδη, προέδρου του σωματείου μετά από το θάνατο
του Φ. Κτενίδη, και ύστερα από παραχώρηση των δικαιωμάτων
επανέκδοσης από τους κληρονόμους του ιδρυτή της, την κόρη του
Γράφει ο
Μαρία και τον γιό του Στέφανο.
Πάνος Καϊσίδης
Το α΄ έτος έκδοσης της Ποντιακής Εστίας (1950), από τον
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Ιανουάριο ώς τον Ιούνιο κυκλοφορούν τα πρώτα 6 τεύχη, ένα κάθε μήνα. Το τεύχος
Ιουλίου – Αυγούστου 1950 βγαίνει διπλό (7-8). Μέχρι τον Δεκέμβριο του 1950 κυκλο
φορούν άλλα 4 τεύχη, ένα κάθε μήνα (9,10,11,12).
Το 1951, η έκδοση της Ποντιακής Εστίας ξεκινά με την κυκλοφορία ενός τεύχους
κάθε μήνα μέχρι και τον Απρίλιο (τεύχη 13,14,15,16). Τον Μάιο - Ιούνιο 1951 ο Φ.
Κτενίδης υποχρεώνεται στην έκδοση διπλού τεύχους (17-18), γιατί στο μεταξύ απασχο
λείται πολύ με την πραγματοποίηση του ονείρου της ζωής του, την ανιστόρηση, στο
Βέρμιο, της μονής της Παναγίας Σουμελά. Το ίδιο επαναλαμβάνεται με τα διπλά τεύχη
19 – 20 (Ιουλίου – Αυγούστου 1951) και 21 – 22 (Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 1951).
Τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 1951 κυκλοφορούν τα τεύχη 23 και 24 αντίστοιχα.
Το 1952, η Ποντιακή Εστία κυκλοφορεί τους τρεις πρώτους μήνες ως μηνιαία (τεύ
χος 25 τον Ιανουάριο, τεύχος 26 τον Φεβρουάριο και 27 τον Μάρτιο), συνεχίζει ώς τον
Νοέμβριο ως διμηνιαία (τεύχος 28 - 29 Απρίλος - Μάιος, τεύχος 30 – 31 Ιούνιος – Ιού
λιος, τεύχος 32 – 33 Αύγουστος –Σεπτέμβριος, τεύχος 34 – 35 Οκτώβριος – Νοέμ
βριος), ενώ τον Δεκέμβριο 1952 κυκλοφορεί το 36ο τεύχος.
Η έκδοση της Ποντιακής Εστίας, από το δ΄ έτος (1953) και μετά συνεχίζεται, με
τους ίδιους ρυθμούς, ως μηνιαία ή ως διμηνιαία, μέχρι το 100ό τεύχος του Απριλίου 1958.
Το πενταπλό τεύχος 101-105 αντιστοιχεί στους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγου
στο – Σεπτέμβριο 1958. Έκτοτε, το περιοδικό κυκλοφορεί ως διμηνιαίο ή ως τριμηνιαίο,
μέχρι το εφταπλό τεύχος 157 – 163, που αντιστοιχεί στους μήνες Ιανουάριο έως Ιούλιο
του 1963.
Τον Ιούλιο του 1963 πεθαίνει από ανακοπή της καρδιάς ο Φίλων Θ. Κτενίδης και
οι συνεργάτες του Χρήστος Κουλαουζίδης, Ευριπίδης Χειμωνίδης κ. ά. αναλαμβάνουν
την έκδοση του τεύχους 164 – 165, που αντιστοιχεί στους μήνες Αύγουστο – Σεπτέμ
βριο 1963. Από τους ίδιους κυκλοφόρησε και το τεύχος 166 - 168 των μηνών Οκτωβρί
ου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 1963.
Εδώ τελειώνει η α΄ περίοδος έκδοσης της Ποντιακής Εστίας, μιάς έκδοσης που ενι
σχύθηκε σημαντικά στο οικονομικό και κυκλοφοριακό επίπεδο από την ανιστόρηση, το
1952 στο Βέρμιο, της μονής της Παναγίας Σουμελά του Πόντου, με πρωτοβουλία του
Φίλωνα Κτενίδη και τη συμπαράσταση όλων των γνωστών Ποντίων, όπως του Λεωνίδα
Ιασονίδη, του Θεοφύλακτου Θεοφύλακτου, του Γιάννη Πασαλίδη, του Θεόδωρου Αν
δρεάδη, του Αριστοτέλη Μουμτζίδη, του Γιάννη Γερμανίδη, του Κώστα Λαζαρίδη κ. α.,
μερικοί από τους οποίους, μάλιστα, δεν συμφωνούσαν, στην αρχή, με τα όνειρα του Κτε
νίδη. Πρώτος συμπαραστάτης του πάντοτε ήταν ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, διευθυ
ντής των γραφείων της Σουμελά και οικονομικός διαχειριστής..
Η ίδρυση και λειτουργία της μονής της Παναγίας Σουμελά, που ήταν καθοριστική
για τη συνέχιση έκδοσης της Ποντιακής Εστίας, στάθηκε, συγχρόνως, και ανασταλτικός
παράγοντας στην έκδοση του περιοδικού, γιατί ο Φ. Κτενίδης, που έγραφε όλη σχε
δόν την ύλη του περιοδικού και είχε την επιμέλειά του στο τυπογραφείο, αναγκαστικά
διέθετε περισσότερο χρόνο για τη μονή της Σουμελά. Όπως θυμάται ο Τηλέμαχος
Αλαβέρας, επιμελητής έκδοσης του λογοτεχνικού περιοδικού Νέα Πορεία, πρόεδρος
της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης σήμερα, με θαυμαστή υπομονή ο γιατρός Φ.
Κτενίδης διόρθωνε τα δοκίμια της Ποντιακής Εστίας στο τυπογραφείο, όπου τυπώνο
νταν τα δύο περιοδικά.
Τα περιεχόμενα της Ποντιακής Εστίας είναι ιστορικού, λαογραφικού και γλωσ
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σολογικού ενδιαφέροντος ή σχετικά με την παρουσία και τις δραστηριότητες των πο
ντιακών σωματείων. Κατά την α΄ περίοδο (1950 – 1963) κυκλοφόρησαν 82 τεύχη και
συμπληρώθηκε ένα έργο 14 τόμων.
Δεν είναι ευκαταφρόνητη η προσφορά της Ποντιακής Εστίας και κατά τη β΄ πε
ρίοδ ο έκδοσης (1975 και εξής), ιδιαίτερα όταν είχαν τη φροντίδα της ο Παναγιώτης
Τανιμανίδης και ο Ευριπίδης Χειμωνίδης, οι οποίοι είχαν σταθεί, για μεγάλο διάστημα,
δίπλα στον Φ. Κτενίδη, μαζί με τον αφανή πρωτεργάτη του περιοδικού Γ. Κωνσταντι
νόπουλο, διευθυντή των γραφείων και οικονομικό διαχειριστή.
Η Ποντιακή Εστία, κατά την α΄ περίοδ ο, δημοσίευσε 1.161 φωτογραφίες. Στο 1ο
τεύχος (Ιανουάριος 1950), η πρώτη φωτογραφία δείχνει μια άποψη από τα παλαιά τείχη
της Τραπεζούντας. Ακολουθούν οι φωτογραφίες, του τελευταίου μητροπολίτη Τραπε
ζούντας Χρύσανθου Φιλιππίδη, των μελών του σημερινού (1950) δ. σ. της Μέριμνας
Ποντίων Κυριών, του Θεοφύλατου Κ. Θεοφ ύλακτου, της Κερασούντας, του Γεωργίου
Βαφειάδη, της κωμόπολης Τσάμπαση και του Σταύρου Πηλείδη. Στο τελευταίο τεύχος
(1963) δεσπόζει η φωτογραφία του αποθανόντος τον Ιούλιο του ίδιου έτους Φ. Θ. Κτε
νίδη, ιδρυτή και εκδότη της Ποντιακής Εστίας.
Κατά τη β΄ περίοδο, από το 1975 και μέχρι το 1994, το περιοδικό ήταν διμηνιαίο
και είχε ως επιμελητές ύλης, με τη σειρά, τον Ευριπίδη Χειμωνίδη, τον Γαβριήλ Λαμ
ψίδη, τον Σπύρο Τιτόπουλο και τον Πάνο Γ. Καϊσίδη. Στη συντακτική επιτροπή του
περιοδικού μετείχαν, κατά καιρούς, ο Γιώργος Θ. Παπαδόπουλος, ο Νίκος Λαπαρί
δης, ο Παναγιώτης Εφραιμίδης, ο Στάθης Τσομίδης, ο Πάνος Καϊσίδης, ο Δημήτρης
Νικοπολιτίδης, ο Παναγιώτης Βιόπουλος, ο Ευάγγελος Φραγκίδης και ο Παναγιώτης
Παπαδόπουλος. Από το 1995, το περιοδικό έγινε τριμηνιαίο.
Μεταξύ των αρθρογράφων της α΄ και της β΄ περιόδου της Ποντιακής Εστίας ήταν
οι: Ιωάννης Αβραμάντης, Σωκράτης Αγγελίδης, Στάθης Αθανασιάδης – Γεροστάθης,
Ξενοφών Άκογλους (Ξένος Ξενίτας), Ε. Ακριτίδης, Νίκος Ανδριώτης, Αχιλλέας Αν
θεμίδης, Γεώργ. Θ. Αντωνιάδης, Βέρα Αντωνιάδου – Κεσίδου, Χρήστος Ανδρεάδης,
Γεώργιος Θ. Ανδρεάδης, Αθανάσιος Ασιατίδης, Κωνσταντίνος Ασιατίδης, Σάββας
Ασλανίδης, Ν. Γ. Βασιλειάδης, Γεώργιος Βαφειάδης, Χρ. Δελαβερίδης, Παν. Δημη
τριάδης, Χρυσόστ. Δημητριάδης, Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Ελευθέριος Ελευθεριάδης,
Σίμος Ευθυμιάδης, Παναγιώτης Εφραιμίδης, Στάθης Ευσταθιάδης, Γιώργος Ζερζελί
δης, Άρης Ζηκουρίδης, Νίκος Θειόπουλος, Θ. Θεοδωρίδης, Θεοφ. Κ. Θεοφύλακτος,
Άννα Θ. Θεοφυλάκτου, Θ. Θεοχ άρης, Λεων. Ιασονίδης, Σ. Π. Ιωακειμίδης, Ιωακ. Ιωα
κειμίδης, Χ. Ιωσηφίδης, Πάνος Γ. Καϊσίδης, Ελευθ. Κακουλίδης, Τασούλα Καμπουρί
δου, Γ. Κανδηλάπτης – Κάνις, Νίκος Καπνάς, Ιωσήφ Κασσεσιάν, Γιάννης Κασκαμανί
δης, Σωκράτης Κλαδάς – Πουταχίδης, Χρήστος Κουλαουζίδης, Ιάκωβος Κουλοχέρης,
Ευστ. Κυριακίδης, Σ. Κυριακίδης, Στ. Κοκκινίδης, Νόρα Κωνσταντινίδου, Δ. Χ. Λα
ζαρίδης, Ι. Ε. Λαζαρίδης, Γαβριήλ Λαμψίδης, Νίκος Λαπαρίδης, Ισαάκ Λαυρεντίδης,
Σίμος Λιανίδης, Ι. Χ. Μαυροματίδης, Παντελής Η. Μελανοφρύδης, Καίτη Μελή –Πα
παπαναγιώτου, Μιχάλης Μεταλλείδης, Γιώργος Μισαηλίδης, Δ. Μισαηλίδης (ιερέας),
Δημήτρης Μισαηλίδης (Μίμης Λέντης), Γ. Μιχαηλίδης, Δημ. Μπροκούμης, Ανανίας
Νικολαϊδης, Σταύρος Νικολαϊδης, Δημήτρης Νικοπολιτίδης, Μιλτιάδης Νυμφόπουλος,
Ιορδάνης Παμπούκης, Σάββας Πορφ. Παπαδόπουλος, Δημήτριος Κ. Παπαδόπουλος
– Σταυριώτης, Παναγιώτης Ι. Παπαδόπουλος, Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος, Γιώργος Θ.
Παπαδόπουλος, Χρήστος Παπαδόπουλος (Γρεβενά), Μαρία Ν. Παπαδοπούλου, Πολ.
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Παπαχριστοδούλου, Δημήτρης Παρασκευόπου
λος, Φόρης Γ. Παροτίδης, Ελευθέριος Παυλίδης,
Σωκράτης Παυλίδης, Γιώργος Πηλείδης, Πορφύ
ριος Μοναχός Σιμωνοπετρίτης, Παναγιώτης Ρα
φαηλίδης, Γεώργιος Σακκάς, Π. Β. Σαλαπασίδης,
Ιωακείμ Σαλτσής, Χρήστος Σαμουηλίδης, Ευφρο
σύνη Σιδηροπούλου, Γεώργιος Σουμελίδης, Αμ
βρόσιος Σουμελιώτης, Παντελής Σοφιανός, Θωμάς
Η. Σπαθόπουλος, Φ. Στεφανίδης, Γ. Α. Σωτηρί
ου, Αντώνιος Τερζόπουλος, Νίκος Τοπαλίδης, Ι.
Τριανταφυλλίδης, Κοσμάς Τσαντεκίδης, Ιάκωβος
Τσαούσης, Αντώνιος Τσιορτανάς, Ηλίας Τσιρκινί
δης, Χάρης Τσιρκινίδης, Σοφία Τσόγκα, Στάθης
Τσομίδης, Ευάγγελος Φραγκίδης, Δημήτριος Φυλ
λίζης, Κώστας Εμμ. Φωτιάδης, Δεσποινα Φωστη
ροπούλου, Αγαθάγγελος Φωστηρόπουλος, Θεόδω
ρος Φωτεινόπουλος, Κυριάκος Χατζηκυριακίδης,
Γιώργος Χατζόπουλος, Ευριπίδης Φ. Χειμωνίδης,
Δημήτρης Ψαθάς, Σωσώ Ψωμιάδου κ.ά.
Γιορτάζοντας τη συμπλήρωση ενός χρόνου της
β΄ περιόδου της, η Ποντιακή Εστία, με την υπογρα
φή του διευθυντή της Παναγιώτη Γ. Τανιμανίδη, ση
μείωνε στο τεύχος Ιανουαρίου του 1976, με τίτλο Η
αρχή το ήμισυ του παντός: Ένας χρόνος κατρακύ
λησε μέσα στην αιωνιότητα κι έκλεισε αβίαστα, ανε
παίσθητα, ευχάριστα και ανέλπιστα ευοίωνα για την
«ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ». Όλοι όσοι την διαβάζουν
ξέρουν, πως η «Π.Ε.» διαγράφει ένα δεύτερο κύκλο
εκδόσεως, ύστερα από ένδεκα χρόνια σιωπής. Πόσες
φορές δεν σκεφθήκαμε να αποτολμήσωμε την επα
νέκδοσί της! Οι ενδοιασμοί, όμως, που μας κρατού
σαν επιφυλακτικούς, δεν ήσαν αβάσιμοι: Ο εκδότης
της «Π.Ε.» αείμνηστος ιατρός, συγγραφεύς, ποιητής
και πρώτος πρόεδρος της Παναγίας Σουμελά,Φίλων
Κτενίδης, κρατούσε το περιοδικό σε υψηλό επίπεδο
σοβαρότητος. Η επανέκδοσι, λοιπόν, του περιοδι
κού, απαιτούσε και ικανόν, υπεύθυνο συντάκτη, και
καλούς και τακτικούς συνεργάτες. Η κυκλοφορία του,
που δεν απέβλεπε σε εμπορικούς λόγους, προϋπέθετε
οικονομικές επιβαρύνσεις. Η διακίνησι του περιοδι
κού και η προσέλκυσι αναγνωστών ή τακτικών συν
δρομητών ήταν ένα θέμα προβληματικό. Τέλος, ένα
τέτοιο τόλμημα, αν απετύγχανε, θα ενέπλεκε το Σω
ματείο σε μια περιπέτεια με άγνωστα αποτελέσματα
και θα εξέθετε το Διοικ. Συμβ. ανεπανόρθωτα. Τώρα,

Ο Φίλων Κτενίδης έδωσε στους
Πόντιους, με την «Ποντιακή
Εστία», το βάλσαμο
να απαλύνουν κάπως τον πόνο
από τη φωτιά της νοσταλγίας

Ο Παναγιώτης Τανιμανίδης μίλησε από την «Ποντιακή Εστία»
κυρίως στη σκέψη των Ελλήνων
με τα φιλοσοφημένα κύρια άρθρα
του, που κοσμούσαν τις πρώτες
σελίδες του περιοδικού
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που έκλεισε ο πρώτος χρόνος του δευτέρου κύκλου, τολμώ να πω πως διαψευσθήκαμε ως
προς τις επιφυλάξεις μας. Γι’ αυτό, το κενό των ένδεκα ετών βαρύνει πολλούς, και εμάς,
ιδιαίτερα, τους φίλους της “Ποντιακής Εστίας”. Αναμφισβήτητα όλα ήρθαν ευνοϊκά και οι
κόποι μας και οι θυσίες μας δικαιώθηκαν, και οι φόβοι μας διασκεδάσθηκαν. Και συνδρο
μητές και εκλεκτοί συνεργάτες και ποιότης αρίστη του περιοδικού βεβαιώνουν του λόγου
το ασφαλές. Η νοσταλγία, η ιδιάζουσα νοοτροπία και η ιδιαίτερη φιλομάθεια των Ποντίων
προσφύγων συχνά αποδεικνύον ται σοβαρός παράγων, που συνεργεί στην επιβίωσι τέτοιων
περιοδικών εκδόσεων. Και ακόμη στην πρόκλησι της φιλοτιμίας και της ανιδιοτελούς προ
σφοράς εκλεκτών συνεργατών (κεκρυμμένων θησαυρών). Συνεργατών που γίνονται παρά
γοντες όχι μόνον εγκυκλοπαιδικής επιμορφώσεως και σωστής ψυχαγωγίας, αλλά συλλέκται
και φύλακες και αιμοδόται αξιολόγων ιστορικών, παραδοσιακών και ηθογραφικών στοιχεί
ων, εντελώς αγνώστων στο ευρύτερο κοινό. Εκτός τούτου, συνεργάτες και συνδρομητές, γί
νονται στα παιδιά και στα εγγόνια τους και γενικώτερα στη νέα γενεά, πρότυπα προς μίμησι
και μεταλαμπαδευτές τόσης ωραίας και αξιολόγου ιστορικής προγονικής παρακαταθήκης,
και παραδίδουν “απνευστί” μια αιωνόβια σκυτάλη, που πρέπει να κρατιέται σ’ ένα δρόμο
προόδ ου, δημιουργικότητος, ομονοίας και αγάπης, δικαίωσ ι της ελευθερίας, πολύ προσε
κτικά, πολύ σφιχτά, με την ψυχή και με τα δόντια, από όλες τις γενεές, μέσα στον ατέλειωτο
χρόνο, που κάθε τόσο έρχεται μεταμορφωμένος και άγνωστος…

Προς τιμή της Μεγαλομάρτυρος
Αγίας Βαρβάρας

Από το παραδουνάβιο Βουκουρέστι οι
ιεροψάλτες του Ρουμανικού Πατριαρχείου στη Δράμα

Α

πό την ημέρα της πανηγυρικής θείας Λειτουργίας στην παλαίφατη Σταυροπηγιακή μονή της Παναγίας Σουμελά στον
Πόντο (60 χιλιόμετρα έξω από την Τραπεζούντα) έως την
επέτειο μνήμης της Αγίας Βαρβάρας, μεσολάβησαν 111 μέρες. Είναι
όμως βέβαιο, πως κανένας απ’ όσους εκκλησιάστηκαν στον αύλειο
χώρο (τον καθαγιασμένο) της πανταλαλεμένης Παναγίας του Μελά,
Της Νόρας
δεν ξέχασαν, κι ούτε πρόκειται να ξεχάσουν, την ιστορική μέρα της Κωνσταντινίδου
επαναλειτουργίας της Μονής: 15 Αυγούστου 2010!
Αλησμόνητη θα μείνει η επίσημος είσοδος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίου κι αξέχαστη η εναρκτήρια επίκληση της ευχής του: «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».
Ο ήλιος περιχαρής τότε, βγήκε αμέσως από τα σύννεφα. Ήθελε, να δει το επί της
γης, θαύμα! Συνέδραμε έτσι να φωτιστούν ως και τα λόγια που έχουν ακουστεί μετά τη
λήξη της θείας ακολουθίας, στο Πανηγυρικό άγγελμα που εκφώνησε ο Παναγιώτατος
Ποιμενάρχης Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης κ. κ. Βαρθολομαίος:
«Ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας […]
Πανηγυριζέτωσαν οι θεόφρονες, όσοι πιστεύουν εις τον Χριστό, όσοι προσκυνούν
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την Πανύμνητον Δέσποιναν Μαρίαν […] Τ’εμέτερον η Παναγία η Τρανέσσα. […] Μετά
από 88 έτη ληθάργου και σιωπής, «Αητέντς επαραπέτανεν ψηλά σ’ α «επουράνια» και ιδού
ότι κατόπιν αδείας των εντίμων αρχών της Τουρκίας, τας οποίας δια τούτο επαινούμεν και
ευγνωμόνως ευχαριστούμεν εδώ εις το όρος Μελά, εις το παλλάδιον της θεομητορικής
ευλάβειας του Πόντου, της Καππαδοκίας, όλης της Μικράς Ασίας, της Νοτίου Ρωσίας, της
Ουκρανίας και των παραδουνάβιων χωρών».
Στο άκουσμα των ονομάτων των ελληνόφωνων περιοχών, έξω από το γεωγραφικό
περίγραμμα του Πόντου, ρίγη συγκίνησης κατέκλυσαν τους πάντες. Προσφιλέστατο
ήταν τ’ όνομα της Παναγίας Σουμελά και οικείο, καθώς στο κάλεσμα των χριστιανών
πρόθυμη ήταν και είναι η αρωγή της.
Ο παραβρισκόμενος και συλλειτουργός του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος Αποστολίδης δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του. Στα βαθυστόχαστα μάτια του οι σκέψεις που τον συνείχαν είναι γνωστές. Πέρασαν
στο κήρυγμά του, στα βιβλία του, διότι. Τα τελευταία είναι γνώριμα από την κυκλοφορία
ετών. Ωφέλιμα για τις γνώσεις που περιέχουν και την αισθαντικότητα που αποπνέουν.
Θα χρειαζόταν κατεβατά γραψίματος για να εκθέσει κανείς, έστω και με περίληψη
των περιλήψεων στα όσα μέσα στα βιβλία του παρουσιάζει ο σεμνός κι αθόρυβος Ιεράρχης της Δράμας.
Ο αποικιακός ελληνισμός αφού περιτοίχισε με μια σειρά οικιστικών πόλεων τον περίγυρο της Μαυροθαλασσίτικης στεριάς, συνέτεινε στην ακμαιότερη στιγμή των εμπορικών συναλλαγών στην περιοχή. Από σκάλα σε σκάλα, από λιμάνι σε λιμάνι μετέφεραν οι
ναυτικοί (με την ελληνική λαλιά στο στόμα), το στάρι και μέσα από το πλωτό Δούναβη,
τους εμπορεύσιμους καρπούς στην καρδιά της Ευρώπης. Η βορινή πλεύση των Ελλήνων
προς τις εκβολές του Δούναβη πιστοποιείται από τα αρχαιοελληνικά ευρήματα και τα
κυκλοφορούντα στα χρόνια εκείνα νομίσματα, με τα ελληνικά γράμματα στις επιγραφές.
Οι Ομηρικοί μύθοι θα μιλούν στους αιώνες των αιώνων για την ψυχή του Αχιλλέα,
τη φωλιασμένη στη νησίδα Λεύκη, (τη βραχονησίδα απέναντι από τις εκβολές του Δούναβη). Θα συντροφεύουν με τη βάρβιτο ή με τη λύρα το τραγούδι οι ραψωδοί, που θα
διηγούνται τα κλέη «θεών τε και ανθρώπων».
Ο Φίλιππος Β’ της Μακεδονίας επεκτάθηκε προς βορράν, έφθασε ως τους παραποτάμους του Δούναβη τον Προύθο, το Σερέτη, τον Ίστρο. Ο υιός του Αλέξανδρος,
την ελληνική λαλιά ως τους Ινδούς την πήγε και στη χερσόνησο του Αίμου, προετοιμάζοντας το έδαφος για το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος κατοχυρώνοντας την ανεξιθρησκία θα στραφεί στην Ανατολή. Ο Ελλενόποντος που φιλοξένησε στην εκφορά της λέξης τ’ όνομα της μητέρας
του Κωνσταντίνου που έδωσε σ’ ένα μέρος του Δυτικού Πόντου, θα μαρτυράει την
κυρίαρχη επικράτηση του Αυτοκράτορα στην Ανατολή. Ο δρόμος του μεταξιού περνώντας από τις διόδους και τις χαραγμένες οδικές αρτηρίες του Πόντου, θα συνδράμει
πλουσιοπάροχα την ηγεμονεύουσα Κωνσταντινούπολη.
Οι λαοί της ανατολικής ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας θα δώσουν τη σκυτάλη στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κάλλιστος ο Α’ με την
αποστολή του Έλληνα Μητροπολίτη Υάκινθου συνέτεινε για την οργάνωση της τοπικής
Εκκλησίας. Στα περιλάλητα Μοναστήρια της Βλαχίας και Μολδοβλαχίας, με τη μεσολάβηση των μοναχών η ίδρυση της ομώνυμης μητροπόλεως, στην οποία χειροτονήθηκε
επίσκοπος ο Έλληνας Ιερεμίας, άνοιξε το δρόμο για τις παρά πέρα σχέσεις.
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Έτος 1830, ελεύθερη μια μικρή Ελλάδα. Έτη 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι και
η Ελλάδα μεγαλώνει για να συρρικνωθεί αμετάκλητα το 1922. Μικρασιατική Καταστροφή και επιστροφή της εικόνας της Παναγίας Σουμελά – Αθηνιώτισσας στο Βυζαντινό Μουσείο. 1950 στην Καστανιά Βεροίας η πρώτη ιστορηθείσα Μονή της Παναγίας
συγκεντρώνει τους πρόσφυγες από τον Πόντο, κάτω από το βλέμμα της.
Μετά από τριάντα χρόνια (1991) η παρουσία του τότε Ηγουμένου Παύλου δε θα περάσει απαρατήρητη. Διαβάζει και γράφει. Γράφει και σκέπτεται, την άνοδο και την πτώση
της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Στην πρώτη επίσκεψη - προσκύνημά του στο Πόντο,
η ευλάβειά του τού υπαγορεύει σεβασμό στις ανθρώπινες κληρονομιές της ορθοδοξίας.
Πριν συμπληρωθούν εκατό ημέρες από την πρώτη του Εικοστού πρώτου αιώνα επαναλειτουργία της Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον αναστηλωμένο χώρο της
Παναγίας Σουμελά στο όρος Μελά, επισκέπτεται το παραδουνάβιο Βουκουρέστι. Προωθεί πρώτος, μεταξύ των πρώτων τις Ελληνορουμανικές σχέσεις των δύο κρατών πάνω στη
κοινή συνισταμένη της Ορθοδοξίας και των ορθόδοξων λαών που τη αποτελούν.
Παρακολουθεί τις ακολουθίες τις εκκλησιαστικές. Συλλειτουργεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη της Ρουμανίας και προσκαλεί την ομάδα ιεροψαλτών του Βουκουρεστίου για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης της προστάτιδας της Δράμας που
είναι η Μεγαλομάρτης Αγία Βαρβάρα.
Στήνει ένα πρώτο γεφύρι στη καρδιά των Βαλκανικών Χωρών και δέεται επίσημα
και ανεπίσημα για την εξ ύψους ενότητα των Χριστιανών. Επικαλείται την αγάπη του
Χριστού και αναμένει το θαύμα για το καλύτερο της ανθρωπότητας.

Όσιος Αθανάσιος ο εν τω Άθω (920-1003)

Κ

αί ἐγκαταστάς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, κατέστη ὁ νομοθέτης καί ἀναμορφωτής τῆς ὅλης
ἐκεῖ μοναχικῆς ζωῆς, μέχρι δέ τῆς σήμερον, οἱ πατέρες καί μοναχοί τοῦ Ἁγίου
“
Ὄρους, μετά τήν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τόν ἐκ Τραπεζοῦντος Ἅγιον Ἀθανάσιον
θεωροῦσι προστάτην καί ἀντιλήπτορα τοῦ Ἄθω».
Γεννήθηκε στήν Τραπεζοῦντα ἀπό εὔπορους καί μέ εὐγενική καταγωγή γονεῖς, τούς
ὁποίους ὅμως δέν γνώρισε. Ὁ μέν πατέρας του ἀπεβίωσε ἐνῶ ἀκόμα τόν κυροφοροῦσε ἡ
μητέρα του, ἡ δέ μητέρα του ἀμέσως μετά τή γέννησή του.
Κατ᾿ ἀρχάς ἀνατράφηκε ἀπό μιά πλούσια μοναχή, στενή φίλη τῆς μάνας του πού τόν
υἱοθέτησε ἀμέσως, καί στή συνέχεια ἀπό ἕναν Κομμερκιάρη (Τελώνη), θεῖο του, πού τόν
πῆρε μαζί του στήν Κων/πολη.
Ἐκεῖ φοίτησε στά καλύτερα σχολεῖα, καί ἀμέσως μετά δίδαξε σέ μιά τοπική Σχολή.
Τότε γνώρισε καί τόν φημισμένο γιά τίς ἀρετές του Μιχαήλ Μαλεΐνο, ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. τοῦ Κυμινᾶ στόν Ὄλυμπο τῆς Βιθυνίας καί
γοητεύτηκε ἀπό τήν προσωπικότητα, τίς γνώσεις καί τίς ἀντιλήψεις
τοῦ ἀνδρός.
Ἀπό ἐκείνη τή στιγμή τά πάντα ἄλλαξαν στή ζωή του. Ἐγκατέλειψε «τά ἐγκόσμια» καί ἔσπευσε στόν Κυμινᾶ, γιά νά ζητήσει ἀπό
Γράφει ο
τόν Μιχαήλ νά τόν δεχτεῖ στή Λαύρα του ὡς μοναχό. Ὁ Μιχαήλ τόν
Κ.Ν. Νικολαΐδης πῆρε στό Μοναστήρι, τόν ἔντυσε μέ τό μοναχικό σχῆμα καί τόν ὀνό-
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μασε Ἀθανάσιο. (Τό κοσμικό του ὄνομα ἦταν Ἀβράμιος).
Κοντά του ὁ Ἀθανάσιος γνώρισε τόν στρατηγό καί μετέπειτα αὐτοκράτορα Νικηφόρο Β΄ Φωκᾶ καί τόν ἀδελφό
του τόν Λέοντα. Καί μέ τούς δύο συνδέθηκε μέ στενή φιλία,
καρπός τῆς ὁποίας ἦταν ἡ δημιουργία πολλῶν καί σπουδαίων πραγμάτων στή συνέχεια.
Ὁ Ἀθανάσιος ξεχώρισε στήν Μονή μέ τό ἦθος καί τίς
ἱκανότητές του καί ὅταν τοῦ ζήτησαν νά διαδεχτεῖ τόν Μιχαήλ πού ἀπεβίωσε, ἀρνήθηκε καί ἔφυγε γιά τόν Ἄθω ὅπου
ἀσκήτευαν ὁρισμένοι μοναχοί. Φτάνοντας τό 958 μ.Χ. στό
Ἅγιο Ὄρος ἐντυπωσιάστηκε ἀπό τή μοναδικότητα τοῦ τόπου καί ἀποφάσισε νά ἀσκητεύσει ἐκεῖ.
Λίγο ἀργότερα ἔφτασε στόν Ἄθω καί ὁ ἀδελφός τοῦ
Νικηφόρου Φωκᾶ, Λέων, μετά ἀπό μιά σπουδαία του νίκη
κατά τῶν Σκυθῶν γιά νά προσευχηθεῖ καί νά εὐχαριστήσει τήν Παναγία γιά τήν ἐπιτυχία του. Γνωρίζοντας ὅτι ἤδη
Άγιος Αθανάσιος
ἀσκήτευε ἐκεῖ καί ὁ Ἀθανάσιος, τόν συνάντησε καί χάρηκε
Αθωνίτης
πολύ γι᾿ αὐτό. Βλέποντας οἱ ἄλλοι μοναχοί τήν οἰκειότητά του μέ τόν Μάγιστρο Λέοντα,
παρακάλεσαν τόν Ἀθανάσιο νά ζητήσει οἰκονομική βοήθεια ἀπό τόν ἐξέχοντα φίλο του,
προκειμένου νά χτίσουν Ἱ. Ναό στίς Καρυές (Πρωτᾶτο). Πράγματι μέ τήν μεσολάβησή
του, ὁ Λέων τούς ἔδωσε πολλά χρήματα καί ἔτσι οἰκοδόμησαν ἕναν ἐξαιρετικῆς αἰσθητικῆς
Ἱερό Ναό.
Ὅταν ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς διατάχτηκε ἀπό τόν αὐτοκράτορα Ρωμανό Β΄ (958963) νά ἐκστρατεύσει στήν Κρήτη προκειμένου νά τήν ἀπαλλάξει ἀπό τούς Σαρακηνούς
καί νά ἐνισχύσει τόν ἐντόπιο Χριστιανικό πληθυσμό μέ τήν ἐγκατάσταση μικρῶν ὁμάδων
στρατιωτῶν του ἀπό τά ἀσιατικά θέματα τῆς αὐτοκρατορίας, σκέφτηκε ἀμέσως τόν Ἀθανάσιο. Μετά ἀπό πολλές παρακλήσεις τοῦ Νικηφόρου, ὁ Ἀθανάσιος εἶπε τό «ναί» καί
συνόδευσε τόν Μάγιστρο στήν Κρήτη μαζί μέ ἄλλους κληρικούς, ὅπου καί παρέμεινε ὡς
ἱεροκήρυκας στρατοῦ καί λαοῦ μέχρι τήν ἀπελευθέρωση τῆς νήσου.
Ὁ Νικηφόρος, πού ἀπέδωσε τήν ἐπιτυχία του στήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί στίς δεήσεις καί προσευχές τοῦ Ἀθανασίου, ἀπό εὐγνωμοσύνη καί θέλοντας νά τόν εὐχαριστήσει,
τοῦ πρόσφερε τό τεράστιο γιά τήν ἐποχή ποσό τῶν «100 λιτρῶν χρυσίου» καί τόν παρακάλεσε νά οἰκοδομήσει στόν Ἄθω ἕνα μεγάλο κοινόβιο Μοναστήρι μέ πολλά δορυφόρα
ἡσυχαστήρια, ὅπου καί ὁ ἴδιος θά πήγαινε ἀργότερα νά μονάσει κοντά του.
Ὁ Ἀθανάσιος ἐπανῆλθε στόν Ἄθω καί ἄρχισε νά χτίζει τήν οἰκοδομή τῆς Μεγίστης
Λαύρας (961-962) ἐνῶ ἐπέκτεινε καί τόν Ἱ. Ναό στίς Καρυές. Ὅταν ὅμως, ὁ Ἀθανάσιος
ἔμαθε τά ὅσα συνέβησαν στήν Κωνσταντινούπολη, τόν γάμο τοῦ Νικηφόρου μέ τήν Θεοφανώ καί τήν ἄνοδό του στόν θρόνο τό 963, ἔφυγε ἐσπευσμένα γιά τήν πρωτεύουσα. Ἐκεῖ
συνάντησε τόν φίλο του αὐτοκράτορα καί τοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι διέκοψε τίς οἰκοδομικές
ἐργασίες καί τοῦ παραπονέθηκε σέ ἔντονο ὕφος, ὅτι δέν τήρησε τήν ὑπόσχεσή του, γιά
ἀπόσυρση ἀπό τήν ἐνεργό δράση. Ὁ Νικηφόρος ἄκουσε μέ προσοχή τά ὅσα τοῦ εἶπε ὁ
φίλος του, ζήτησε συγγνώμη γιά τήν ἀλλαγή τῆς στάσης του καί τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι ὅταν
θά ρυθμίσει ὅπως σχεδίαζε τά διάφορα πράγματα καί τήν διοίκηση τοῦ κράτους, θά ἄφηνε
τήν ἐξουσία καί θά πήγαινε στόν Ἄθω, ὅπου καί θά ἤθελε νά κλείσει ἡ ζωή του. «Καί
αὐτῆς τῆς βασιλείας καταφρονῆσαι καί εἰς κατάλληλον καιρόν πρός τό ὄρος φοιτῆσαι καί
τάς συνθήκας πληρῶσαι» τόνισε.
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Ὁ Ἀθανάσιος πείστηκε ἀπό τά λεγόμενα τοῦ φίλου του καί τήν εἰλικρίνεια τῶν προθέσεών του καί ἐπανῆλθε τό 963 στόν Ἄθω, πρός συνέχιση τῶν ἐργασιῶν ἀποπεράτωσης
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λαύρας, τῆς Μεγίστης καί καλλίστης τῆς Ἁγιορείτικης Πολιτείας, πού
ἀποτέλεσε καί τήν βάση τῆς σημερινῆς Μοναστικῆς Κοινότητας.
Ἀπό ἐκείνην ἀκριβῶς τήν ἐπανασυμφιλίωση καί τήν ὁριστική συμφωνία ἑνός κληρικοῦ μέ ἕναν αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, δηλαδή τοῦ Ἀθανασίου καί τοῦ Νικηφόρου
Φωκᾶ, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι γεννήθηκε ἡ Μοναστική Πολιτεία τοῦ Ἄθω ὅπως τήν ἐννοοῦμε σήμερα, μέ ἔτος γεννήσεως τό 963, γι᾿ αὐτό καί τό 1963 ἔγινε ὁ πανηγυρικός καί
βυζαντινοῦ τύπου μεγαλοπρεπής ἑορτασμός τῆς χιλιετηρίδας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἀναγνωρίζοντας ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας τήν μέγιστη αὐτή προσφορά τοῦ Ἀθανασίου, τόνισε, ἀρχίζοντας τήν ἐκφώνηση τοῦ ἑόρτιου μηνύματός του, στίς
Καρυές, ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου, 23 Ἰουνίου τοῦ 1963: «Αἰνετόν καί εὐλογητόν
τό τίμιον ὄνομα τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, καταξιώσαντος τήν Ἁγίαν ἡμῶν Ἐκκλησίαν, τόν
ἱερόν καί περίπυστον τοῦτον τόπον καί πάντας ἡμᾶς, ἵνα ἑορτάσωμεν ἀξίως κατά τό ἔτος
τοῦτο τήν πρώτην χρυσήν χιλιετηρίδα τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ, οὗ πατήρ ἐγένετο
ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης διά τῆς ὑπ᾿ αὐτοῦ χάριτι θείᾳ, οὐχί μακράν τῆς θαλάσσης
καί ὑπό τήν σκέπην τοῦ ὑψηλοῦ τούτου ὄρους ἀνεγερθείσης Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγίστης
Λαύρας.
»Εἶναι δέ ὁ ἑορτασμός οὗτος ἱερόν μνημόσυνον καί ἀπότισις ὀφειλετικῆς τιμῆς πρός
τόν μέγαν ἐκεῖνον Μοναχόν...».
Ἀφοῦ λύθηκε ἡ μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν παρεξήγηση καί ἔχοντας ὁ Ἀθανάσιος τήν
ἀμέριστη συμπαράσταση ἠθική καί οἰκονομική τοῦ ἰσχυροῦ φίλου του, συνέχισε μέ μεγαλύτερο ζῆλο τό μεταρρυθμιστικό του ἔργο στό Ἅγιο Ὄρος.
Γιά τόν Ἀθανάσιο ἡ αὐστηρή ὑποταγή καί προσήλωση στούς κανόνες τῆς κοινοβιακῆς ζωῆς πού σχεδίαζε νά οἰκοδομήσει στόν Ἄθω, ἦταν ἀπόλυτα ἀναγκαῖες. Ὅμως, οἱ ἐκεῖ
ἁπλοί ἐρημίτες καί ἀσκητές, πού ὥς τότε ζοῦσαν ἁγνά ἀλλά «ἄναρχα» μέσα σέ χορταρένιες καλύβες, δέν ἔβλεπαν μέ καλό μάτι τό χτίσιμο μεγάλων συγκροτημάτων καί κυρίως
τήν ἔνταξή τους σέ ἕνα σύστημα μέ ἀρχές καί κανόνες. Προτιμοῦσαν νά ζοῦν στίς σκῆτες
τους καί νά κρατήσουν τίς παραδόσεις τους, παρά νά δεχτοῦν τίς καινοτομίες τοῦ Ἀθανασίου. Ὀξύνθηκαν μάλιστα τόσο τά πράγματα, ὥστε καθώς ἔχει γραφτεῖ, κάποιοι μοναχοί
σχεδίαζαν ἀκόμα καί τήν δολοφονία του.
Νά σημειωθεῖ ὅτι ὅταν οἱ συντηρητικοί ἀναχωρητές τοῦ Ἄθω πληροφορήθηκαν τήν
δολοφονία τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ, ἔγραψαν στόν Ἰωάννη Τσιμισκῆ (969-978) πού τόν
διαδέχτηκε κατηγορώντας τόν Ἀθανάσιο γιά τά «καινά» καί τά «δαιμόνια» πού ἤθελε
νά ἐφαρμόσει στόν Ἄθω τῶν ἁπλῶν ἐρημιτῶν. Ὁ Τσιμισκῆς ὄχι μόνο τούς ἀγνόησε, ἀλλά
κάλεσε κιόλας ἀμέσως τόν Ἀθανάσιο στό Παλάτι, ὅπου τοῦ γνωστοποίησε διά ζώσης καί
μέ τόν πιό ἄμεσο τρόπο, τήν ἀπόφασή του νά τόν στηρίξει ἔμπρακτα, προκειμένου νά
συνεχίσει τό ἀναγεννητικό καί ἀναμορφωτικό ἔργο πού ξεκίνησε. Τό 972 ὁ Τσιμισκῆς
ὑπέγραψε τόν καταστατικό χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τό «ΤΥΠΙΚΟΝ», πού ἐπειδή γράφτηκε σέ δέρμα τράγου, εἶναι γνωστό καί ὡς «Τράγος».
Ὁ Ἀθανάσιος ἐργάστηκε σκληρά, ἐπέμεινε στό στόχο του καί βγῆκε νικητής. Ἀπό
τήν ὑπογραφή τοῦ ΤΥΠΙΚΟΥ καί μετά, ὅλα τά πράγματα μπῆκαν σέ μιά σειρά στό
Ἅγιον Ὄρος καί ὁ Ἀθανάσιος ἀναδείχτηκε σέ μεγάλο μεταρρυθμιστή καί ἀναγεννητή τοῦ
μοναχισμοῦ τῆς ἐποχῆς του.
Κατά τόν Λαυριωτικό Κώδικα (Β4φ. 133) ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς τιμᾶται ὡς Ἅγιος
τήν 11η Δεκεμβρίου, περιλαμβάνεται δέ στόν Λ.Κ. καί πλήρης ἀκολουθία του μέ 2 κα-
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νόνες, πού δημοσιεύτηκε ἀπό τόν Louis Petit στό Byz. Zeitschrift (τ. ΙΓ΄ - 1904, σελ.
398-420) καί ἀπό τόν Ἀ. Δημητριέφσκι στό Κίεβο τό 1911.
Νά ἀναφέρω ἐδῶ συμπληρωματικά ὅτι, ὁ Φωκᾶς μέ αὐτοκρατορικά του χρυσόβουλλα δώρισε στήν Ἱ. Μονή Μεγίστης Λαύρας μετόχια, ἱερά λείψανα καί πολλά ἄλλα κειμήλια
καί ἔργα τέχνης. Πολυτιμότατο ὅλων τό Τίμιο Ξύλο, γιά τό ὁποῖο ὁ Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος Γεράσιμος ὁ Ἰβηρίτης γράφει: «Κιβώτιον περιέχον Τίμιον Ξύλον πλεῖον σπιθαμῆς,
δωρηθέν διά χρυσοβούλλου τῷ ὁσίῳ Ἀθανασίῳ ὑπό τοῦ αὐτοκράτορος Νικηφόρου τοῦ
Φωκᾶ. Τό κιβώτιον τοῦτο εἶναι κατεσκευασμένον δι᾿ ἀπέφθου χρυσοῦ καί κεκοσμημένον
ἔξωθεν διά δύο σειρῶν ἀρχαιοτάτων ἀδαμάντων, ὀκτώ ἀχατῶν, μεγάλων σμαράγδων, μαργαριτῶν καί μεγάλων ρουβινίων· ἔσωθεν δέ φέρει γλυφάς ἁγίων καί εἶναι ὡραϊσμένον διά
βαρυτίμων λίθων, ἔργον ὄντως τό ὅλον ἀρίστης ἀρχαίας βυζαντινῆς τέχνης». Καί παρακάτω ὁ ἴδιος συγγραφέας μᾶς πληροφορεῖ: «Ἐντός τοῦ ἁγίου βήματος φυλάττονται ἡ Ἁγία
Κάρα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί ἡ θαυματουργός Ἁγία Κάρα τοῦ μεγαλομάρτυρος Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Πύδνῃ (ταύτας τάς κάρας ἀφιέρωσε τῇ Μονῇ διά χρυσοβούλλου
ὁ αὐτοκράτωρ Νικηφόρος ὁ Φωκᾶς)...». (ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ,
1923, σελ. 6-8). Ἀκόμα ὁ Φωκᾶς δώρησε στήν Λαύρα καί ἕνα μεμβράινο Εὐαγγέλιο μέ
ἐπίχρυση στάχωση καί 4 μεγάλους λίθους ἀμέθυστου στίς γωνίες του. Στό ἐξώφυλλο εἰκονίζεται ὁ Χριστός ὁλόσωμος νά εὐλογεῖ κρατώντας ἀνοιχτό Εὐαγγέλιο.
Γιά τό τέλος τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἁγιορείτικης Μοναστικῆς Πολιτείας ὁ Χρύσανθος Φιλιππίδης μᾶς λέει ὅτι, ἐπειδή τό ὄνομά του ἔγινε πασίγνωστο, (γιά τό ἦθος καί τήν σοφία
του), προσέτρεχαν ἀπό παντοῦ στήν Λαύρα του γιά νά τόν γνωρίσουν ἀπό κοντά καί νά
εὐλογηθοῦν ἀπό αὐτόν ἤ νά μονάσουν κάτω ἀπό τήν πνευματική του καθοδήγηση. Καί
ἦταν αὐτοί λαϊκοί, μοναχοί ἀπό ἄλλα μέρη, ἡγούμενοι ἄλλων Κοινοβίων, ἀκόμα καί ἐπίσκοποι παραιτούμενοι ἀπό τόν θρόνο τους. Ὁ ἀριθμός τῶν ρασοφόρων αὔξανε διαρκῶς
καί γιά τόν λόγο αὐτό ὁ Ἀθανάσιος ἀποφάσισε τήν ἐπέκταση τοῦ κεντρικοῦ Ναοῦ καί τῶν
ἄλλων ἐγκαταστάσεων γιά τίς ἀνάγκες τῶν Κοινοβιατῶν. Ὁ Ἀθανάσιος πού ἐπιστατοῦσε
κιόλας ὅσο τοῦ τό ἐπέτρεπαν οἱ ὑποχρεώσεις του, κάποια στιγμή ὅταν ἐπρόκειτο νά γίνει
ἡ κατακλείδωση τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου τοῦ Ναοῦ, ἀνέβηκε γιά τόν ἔλεγχο μαζί μέ 6
ἀκόμα ἀδελφούς μαθητές του στήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ. Δυστυχῶς ὅμως γι᾿ αὐτούς ὁ θόλος
δέν ἄντεξε, κατέπεσε μαζί τους, τούς καταπλάκωσε καί τούς σκότωσε ὅλους τό 1003.
(Χρύσανθος Φιλιππίδης, ὅ.π., σελ. 353):
Κλείνω μέ ἕνα Προσόμοιο ἀπό τήν ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ γιά τήν
1000τηρίδα τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους Ἄθω: «Λαμπρά ἐν Μοναῖς τοῦ Ἄθω ὤφθη, ἡ Λαύρα
ὡς πρώτη ἁπασῶν· δομήτορα γάρ ἔσχηκε, τόν Μέγαν Ἀθανάσιον· διό καί χαριστήριον
Θεῷ προσάγει ἐφύμνιον». (ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1-15/8/1963, σελ. 420).

Άγιος Ιωάννης ο Ξιφιλίνος

Γ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

εννήθηκε στήν Τραπεζοῦντα τό 1010-1012 καί ἐκεῖ ἔμαθε τά πρῶτα γράμματα. Γιά περαιτέρω σπουδές πῆγε στήν ΚωνσταντινούΓράφει ο
πολη καί ἐπικέντρωσε τό ἐνδιαφέρον του στίς νομικές
Κ.Ν. Νικολαΐδης
ἐπιστῆμες ὅπου διακρίθηκε ἐξαιρετικά καί ἀναγνωρίστηκε «ὡς ὁ
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κράτιστος νομομαθής τῶν χρόνων αὐτοῦ».
Στήν Κωνσταντινούπολη γνωρίστηκε μέ
τόν Μιχαήλ Ψελλό καί ἀνάμεσά τους ἀναπτύχθηκε μιά καλή φιλία. Στίς συζητήσεις τους ὁ
ἕνας δίδασκε στόν ἄλλον τό ἀντικείμενο τῆς
ἐπιστήμης του. Νομικά ὁ Ξιφιλῖνος στόν Ψελλό,
Φιλοσοφία ὁ Ψελλός στόν Ξιφιλῖνο.
Ἡ φήμη του ὡς ἄριστου νομικοῦ καί σοφοῦ
ἀνθρώπου διαδόθηκε παντοῦ καί ἔτσι μιά τῶν
ἡμερῶν ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντίνος Θ΄ Μονομάχος (1042-1055) τόν καλεῖ στό παλάτι γιά
νά τόν γνωρίσει καί σύντομα τόν προσλαμβάνει
στήν ὑπηρεσία του καί τόν ὀνομάζει Νομοφύλακα τοῦ Κράτους. Τό ὑπούργημα τοῦ Νομοφύλακα δημιουργήθηκε τότε ἀπό τόν Κων/νο
Μονομάχο, ὁπότε καί ἱδρύθηκε ἀπό τόν ἴδιο ἡ
Νομική Σχολή (1045) τῆς Κων/πολης. Πρῶτος
Στη μέση, Ξιφιλινός Ιωάννης
Νομοφύλακας τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους ἀνέλαΠατριάρχης
βε ὁ Ξιφιλῖνος. Στή συνέχεια τό παράδειγμα τοῦ
κράτους ἀκολούθησε καί ἡ Ἐκκλησία. Ἀπό τότε ὁ Ξιφιλῖνος διηύθυνε τήν Νομική Σχολή,
ὁ δέ φίλος του καί διαπρεπής γιά τήν ἐποχή του φιλόσοφος, Μιχαήλ Ψελλός, ἀνέλαβε τήν
διεύθυνση τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς. Ἐκείνη ἡ περίοδος ἴσως ἦταν ἡ καλύτερη γιά τήν καλλιέργεια τῶν γραμμάτων καί τῶν ἐπιστημῶν ἀπό τά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς Πόλης.
Καί ἐνῶ ὅλα ἐξελίσσονταν εὐνοϊκά καί αἴσια, κάποιοι κακεντρεχεῖς συκοφάντες, νικημένοι ἀπό τά φθονερά τους αἰσθήματα, τούς διέβαλαν στό Παλάτι καί ὅλα ἀπό τότε
ἔπαψαν νά εἶναι ἴδια.
Ὁ Ἰωάννης ἐγκατέλειψε τήν Κωνσταντινούπολη καί ἀποσύρθηκε νά μονάσει σέ
ἕνα Μοναστήρι, στόν Ὄλυμπο τῆς Βιθυνίας. Τό ἴδιο ἔκανε καί ὁ Ψελλός λίγο πιό ὕστερα,
ἀλλά δέν ἔμεινε πολύ στό Μοναστήρι. Ἀντίθετα ὁ Ἰωάννης ἐμόνασε γιά πολλά χρόνια καί
ἄνθρωπος χαρισματικός καί ἐνάρετος ὤν δέν ἄργησε νά ἀναδειχθεῖ καί ἐκεῖ. Τό ἄστρο
του ἔλαμψε καί πάλι καί μέ τό ἔργο του ἀναζωογόνησε τό Μοναστήρι, πού ἔγινε πόλος
ἕλξης πολλῶν πιστῶν ἀπό παντοῦ. Προσέρχονταν οἱ πιστοί νά δοῦν καί νά ἀκούσουν τόν
Ἰωάννη, τόν ἐπιστήμονα καί ἐπιτυχημένο κρατικό λειτουργό, πού ἐγκατέλειψε ἀνέσεις
καί δόξα, γιά νά γίνει ἀσκητής. Νά διδαχθεῖ καί νά διδάξει, νά προσπαθήσει γιά τήν ἠθική
ἀνάπλαση τῶν μοναχῶν καί τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων καί νά ἀναζητήσει γιά τόν ἑαυτό του
τήν τελείωση μέσω τῆς ταπείνωσης.
Ὁ Ἰωάννης ὅμως, «ὁ λύχνος τῆς ἀρετῆς καί τῆς γνώσεως» κλήθηκε νά ἀναλάβει
τή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, μετά τό θάνατο τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Κων/νου τοῦ
Λειχούδη (1059-1063). Λαός, κλῆρος καί παλάτι, σέ μιά πρωτοφανῆ γιά τά χρονικά σύμπλευση, «ἑκόντα ἄκοντα» τόν ἀνέβασαν στόν Οἰκουμενικό Θρόνο τό 1063.
Καί ἀπό τότε ἀρχίζει μιά νέα γι᾿ αὐτόν καί γιά τήν Ἐκκλησία περίοδος.
Ὁ Ἰωάννης ἀπό τήν πρώτη στιγμή ὑπηρέτησε μέ σύνεση καί διορατικότητα τήν
Ἐκκλησία. Ὁ λιτός στή ζωή καί ἁπλός στούς τρόπους Ἰωάννης, ἐργάστηκε γιά τήν βελτίωση τῆς ὀργάνωσης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιά τήν ἐπισκευή τῶν Ναῶν, γιά
τήν συντήρηση τῶν καλλιτεχνημάτων γιά τήν ἀπάλειψη τοῦ πόνου τῶν «τοῦ Χριστοῦ
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πενήτων», μέ ἔργα φιλανθρωπίας, γιά τήν ἀνύψωση τοῦ ἠθικοῦ τῶν δυστυχούντων μέ
λόγια τοῦ Εὐαγγελίου.
Ὅταν κενώθηκαν οἱ Ἀρχιεπισκοπικοί Θρόνοι τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Ρωσίας, ἔβαλε
στίς χηρεύουσες θέσεις Ἕλληνες ἐπισκόπους.
Ὁ Ἰωάννης διακρίθηκε καί ὡς συγγραφέας. Γνωστότερα ἔργα του εἶναι: «Συλλογή
Ὁμιλιῶν» γιά κάθε Κυριακή, «Περί γενέσεως καί φθορᾶς», «Περί τροφῆς», «Περί τῆς
τῶν ἀνθρώπων φύσεως», «Περί ζώων», «Διήγησις θαυμάτων τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου». Ἔχουν χαθεῖ ὅλα τά φιλοσοφικά συγγράμματά του ἐνῶ ἀπό τά πολλά νομικά πού συνέγραψε, σώθηκαν μόνο «Τά εἰς τά Βασιλικά,
σχόλια»(πιθανότατα τά κατέστρεψαν ἀντίζηλοι καί ἐχθροί του).
Μέ τόν φίλο του Μιχαήλ Ψελλό εἶχε ἔρθει σέ σύγκρουση ἐπιστημονική, ἐπειδή
ἐκεῖνος ἦταν πλατωνικός φιλόσοφος, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἀσπαζόταν καί δεχόταν ὡς πιό σπουδαία,
τήν φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη.
Ὁ Ἰωάννης ἀπεβίωσε στίς 2 Αὐγούστου τοῦ 1075 καί ὁ Μιχαήλ Ψελλός ἐξῆρε τήν
προσωπικότητα τοῦ ἀνδρός καί τήν τεράστια προσφορά του στήν Ἐκκλησία καί τήν Κοινωνία μέ ἕναν ἐμπνευσμένο λόγο, ἐπιγραφόμενο: «Ψελλοῦ Μιχαήλ Ἐπιτάφιος εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην κύρ Ἰωάννην τόν Ξιφιλῖνον».

26 Νοεμβρίου

Γ

Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγών

όνος πλούσιας οικογένειας από την Παφλαγονία, διαμοίρασε τα υπάρχοντά
του σε ασθενείς και πένητες της πατρίδας του και ενδύθηκε το μοναχικό σχήμα για να αφοδιωθεί απόλυτα στον Χριστό. Κοινοβιάτης στην αρχή και αναχωρητής στη συνέχεια κατά τα χρόνια της ακμής του ασκητισμού (Γ’ – Δ’ αιώνα μ.Χ.)
φέρεται να έζησε σε σπήλαιο το υπόλοιπο του επί γης βίου του, με συνεχή νηστεία,
αυστηρή εγκράτεια, άσκηση και μελέτη των Ιερών Γραμμάτων.
Η φήμη της αγιότητάς του και του θαυματουργικού του χαρίσματος, προσέλκυε
στο ερημητήριό του πλήθος αγνών πιστών που ζητούσαν ίαση από τα κάθε φύσεως
νοσήματα και πάθη τους.
Θεωρείται από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο ως ο ιατρός και
Γράφει ο
προστάτης των νηπίων, γι’αυτό και ανεξαιρέτως όλοι οι αγιογράφοι Κ.Ν. Νικολαΐδης
τον παριστάνουν να κρατά στα χέρια του σπαργανωμένο βρέφος.
Επίσης καθιερώθηκε και είναι ο προστάτης των εγκύων γυναικών, ο «φύλαξάγγελος» των κυοφορούμενων και ο άγιος που έχει τη δύναμη μεσιτεύοντας στον Χριστό να καθιστά εύτεκνες όσες πιστές άτεκνες γυναίκες ζητούν τη βοήθειά του.
Μεγάλη και όμοια ήταν και η τιμή του στον Πόντο. Ο Ξενοφών Άκογλου γράφει:
«Ήταν ο Άγιος των παιδιών. Του’καναν διάφορες δωρεές και αφιερώματα για την υγεία
τους, προπάντων όσοι είχανε ταξίματα» (Λαογραφικά Κοτυώρων, Εκδόσεις μάτι, σελ.
271, Κατερίνη – 2005).
Στο Ακνταγ Μαντέν μεγάλη ήταν η τιμή και ευλάβειά των χριστιανών προς τον Άγιο
Στυλιανό. Στο Κουλίκ, όπως έλεγαν οι πληροφορητές μου, η εικόνα του είχε πάντα φυλαχτά
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και αφιερώματα. Κατά το μήνα της γιορτής του μάλιστα την
τοποθετούσαν στο Προσκυνητάρι για να είναι εύκολα προσεγγίσιμη από τις κυοφορούσες γυναίκες και τα νήπια.
Η γιαγιά Σουμέλα θεωρήθηκε από όλους στείρα στο
Κουλίκ και έζησε δύσκολες στιγμές σ’εκείνο το σκληρό περιβάλλον. Όπως όλες οι άτεκνες κατέφυγε ακόμα και σε γιατροσόφια για να μπορέσει να γεννήσει και φυσικά στην Εκκλησία. Λαμπάδες και τάματα να δείτε στον Άγιο Στυλιανό!
«Ήμουν τότε πάνω από 30 ετών και δόξα τω Θεώ μετά
από λίγο έμεινα έγκυος και γέννησα τον πατέρα σας. Η χαρά
μου ήταν τόσο μεγάλη! Μαζί μας χάρηκε και όλο το χωριό,
μετά από 10 τόσα χρόνια να κάνω παιδί. Θαύμα ήταν!».
Αλλά και την ώρα που γεννοπονούσαν, όλες ζητούσαν
Άγιος Στυλιανός
τη βοήθεια της Παναγίας, του Αγ. Στυλιανού και του Αγ.
Ελευθερίου για να κάνουν γερό παιδί και να ζήσουν οι ίδιες να το μεγαλώσουν. Μη ξεχνάμε ότι πολλές γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους την ώρα της γέννας και πολύ περισσότερες
τα νεογέννητά τους.
Η θεία της μητέρας μου, η Σταυριώτισσα Ειρήνη Φελέκη το γένος Μιχ. Ευτυχίδου, επειδή έχασε πολλά παιδιά, έκανε τάματα στον Άγιο Στυλιανό, ακόμα και την
εικόνα του έβαζε στο προσκέφαλό της, γι’αυτό και δυο της παιδιά έχουν τα ονόματα
Στυλιανή και Στυλιανός για τη χάρη του.
Από ευγνωμοσύνη επίσης προς τον Άγιο Στυλιανό για το θαύμα του, η θεία του
πατέρα μου Μαγδαληνή Τσουλφά ονόμασε τον μεγάλο της γιο Ιστύλ’ (Στυλιανό).
Όπως ξέρουμε εξάλλου τα περισσότερα άσυλα παιδιών και βρεφών σήμερα στη
χώρα μας λέγονται: «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ».
Ο Άγιος Στυλιανός είναι Άγιος και των Καθολικών (εκεί είναι γνωστός ως «Άγιος Στυλιανός ο ερημίτης»), που τιμούν τη μνήμη του την ίδια εμάς ημέρα, 26 Νοεμβρίου κάθε έτους.
Είναι τόσο πολλές οι περιπτώσεις αυτές, που θα τολμούσα να πω οτι ακόμα και
στις ημέρες μας πάρα πολλοί έχουν το όνομα του Αγίου λόγω «τάματος και θάματος».
Τεμάχια από τα σεπτά του λείψανα θησαυρίζονται στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Λευκάδος, στην Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Δαμάστας Φθιώτιδας κ.α.

Η επέτειος των δέκα χρόνων από τον θάνατο του ποιητή
Εννοιολογική προσέγγιση στην ποντιακή ποίηση

«Ο τραβωδôνον» του Ηλία Τσιρκινίδη
Από τις εκδόσεις των αδελφών Κυριακίδη

Α

Ο τραβωδôνον
ληθινό αριστούργημα ποιητικής φαντασίας και έμπνευσης είναι το ποίημα του
αείμνηστου Ηλία Τσιρκινίδη (1915-1999). Προϊόν της πονεμένης του καρδιάς
για την απώλεια της γης της Επαγγελίας των Ποντίων. Κατόρθωσε ο μονα-
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δικός, ίσως, στο είδος του να εκφράσει τα ευγενέστερα
συναισθήματά του με τον δικό του τρόπο. Άλλωστε, οι
ευνοϊκές κριτικές που του έγιναν από λογοτέχνες της
εποχής του μαρτυρούν το κάλλος και την ευαισθησία
του Τσιρκινίδη.
Το ποίημα που θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε είναι ένα από τα συνολικά δεκαπέντε της συλλογής
του και έχει τον τίτλο «Ο τραβωδôνον». Κυκλοφόρησε
μαζί με άλλα ποιήματα στην Αθήνα το 1958, σε συλλογή
με πρόλογο του Ιορδάνη Παμπούκη. Στο νου του αναγνώστη, που το διαβάζει, ιδιαίτερα του Πόντιου, έρχεται
η ιστορία των Εβραίων, όταν υποδουλώθηκαν το 586 π.
Χ. στους Βαβυλώνιους και οδηγήθηκαν αιχμάλωτοι σε
Ηλίας Τσιρκινίδης
ξένη γη. Εκεί θρηνούσαν και έλεγαν: «Επί των ποταμών
Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν τω μνησθήναι ημάς την Σιών» {ψαλ. Δαβίδ
136(1)}. Διατηρούσαν, όμως, ζωντανή την ανάμνηση της πατρίδας τους, ώστε να αυτοκαργιούνται αν λησμονήσουν την πατρίδα τους. «Κολληθείη η γλώσσα μου τω λαρύγγι μου,
εάν μη σου μνησθώ … {ψαλ. Δαβίδ 136(6)}.
Έγραψε το 1959 ο Σίμος Λιανίδης για τον Τσιρκινίδη: «Νοσταλγημένη ποντιακή
ψυχή συγκλονίζει τον πονεμένο νοσταλγό Πόντιο. Τραγουδάει τον Πόντο, τις νοσταλγίες, τις αγάπες, τα ‘πάθια και τους καϋμούς’ του, όπως λέει ο ιερός Παπαδιαμάντης».
Ο Ιωακείμ Σαλτσής έγραφε για τον Τσιρκινίδη: «Ψυχή αισθαντική, καλαίσθητη,
βαθύτατα ποιητική, μυείται από παιδί ακόμη, στα εσώψυχα του ποντιακού κόσμου, της
συνολικής ζωής και πολιτισμού του, από ακούσματα, επιστασίες, περιέργειες δικές του
– ευγενικές.
Ο Αντρέας Καραντώνης γράφει: «Η γλώσσα του Τσιρκινίδη έχει πλούτο και νεύρο, έχει χλωρασιά, έχει φύση και πόνο, έρωτα και πάθος – και νοσταλγία». (1)
Ο ίδιος ο Τσιρκινίδης, στον πρόλογο του ανθολογίου Ποντίων ποιητών, γράφει:
«Πολλά από τα ποιητικά μας κείμενα εκτός από την ποιητική τους αξία, λίγη ή πολλή, είναι αυτά καθ’ εαυτά μαρτυρίες για τα βιώματα των Ελλήνων που έζησαν στις
ανατολικές επάλξεις του Ελληνισμού με αδούλωτο πνεύμα, ιστορική μνήμη και εθνική
συνείδηση» (2)

Ο τραβωδôνον
1)’Σ σην πόρτα σ’ έρθεν άρχοντας κ’ εφτά προξενητάδες
και προξενούν να παίρ’νε σε νύφεν ’ς σ’ αρχοντοπούλιν
’ς σ’ αρχοντοπαίδ’ το μαναχόν, τ’ αρχοντογεννημένον.
Παρακαλεί οάρχοντας, λέν’ οι προξενητάδες:
«Το κάστρεν ατ’ ψηλόκαστρον και μαρμαροχτισμένον,
τον ουρανόν κρατεί συνόρ’ κι αντισυνόρ’ τα λίβö,
’ς σον ήλεν έν’ από σουμά κι άλλο σουμά ’ς σα άστρö,
’ς σον φέγγον έν’ απ’ αντικρύ κι αντιφεγγίζ’ ’ς σο φως-ν ατ’.
Ολόερα ’ς σον κάστρεν ατ’ ομάλ’ και περιβόλιν,
εκεί δεντρόπ’ ακλάδευτα κι αμάραντα τûιτûέκια
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και μαναχόν κοκκύμελον ’ς σην πόρταν φυτεμένον˙
εκεί νερά τρεχούμενα ποτίζ’νε και δöβαίν’νε
κ’ έναν, το παρχαρόνερον, ’ς σην πόρταν έü’ κρενόπον˙
κ’ εκεί πουλόπα κελαϊδούν κ’ εκεί πουλιά κονεύ’νε
κ’ εκεί αϊτέντς ασάλευτος μαρμαροστέκ’ ’ς σην πόρταν.
Το κάστρεν το ψηλόκαστρεν, το μαρμαροχτισμένον, έü’ ασημοπαράθυρα κ’ έναν μαλαματένεν
κ’ έναν μικρόν μικρίτûικον φεγγίτεν μαεμένον.
Ασ’ σο χρυσοπαράθυρον ελέπ’ τ’ αρχοντοπούλιν
παρεκκλησόπον μάρμαρον, π’ έü’ χρυσόν άε-βήμαν.
Εκεί παπάς ’κι λειτουργά, δôκος ’κ’ εβγαίν’ με τ’ άγια˙
εκεί ο α-Ευγένιον εμπαίν’ ’ς σην λειτουργίαν
κ’ οι δώδεκα οι απόστολοι ψαλτάδες παραστέκ’νε.
Κι ασ’ σο μικρόν μικρίτûικον φεγγίτεν μαεμένον
ελέπ’ λιβάδö πράσινα, στράτας και πολιτείας˙
κ’ ελέπ’ θάλασσαν γαλενόν κ’ ελέπ’ θαλασσοάκρö
κ’ ελέπ’ γιαλάκρö έμορφα, χαμελοδεντρωμένα˙
κ’ απέσ’ ’ς σην μέσ’ ’ς σο πέλαος καράβ’ αρματωμένον.»
’Σ σην πόρτα σ’, ’ς σο ψαλάφεμαν, κόρ’, έρθαν παλληκάριν,
αμόν αϊτέντς περήφανος ’ς σ’ άλογον καθισμένος
κι άμον Αέρτς παντέμορφος και ηλεφωταγμένος.
’Σ σην αύλια σ’ δέν’ τον μαύρον ατ’, τον λιβωτόν τον μαύρον, και καλοδέν’ χρυσόπλεχτον χρυσόν ζωνάρ’ ’ς σα μέσα τ’,
γιοσμάδ’κα στέκ’, ισάεται, γιοσμάδ’κα απορθούται
και με την ’περ’φανίαν ατ’ στέκ’, κοντοστέκ’ και λέει σε:
«Εμέν, κόρ’, δωδεκάχρονον ερμάτωσεν η μάννα μ’,
εδώκε με λαφρόν σπαθίν, άψιμον και φωτίαν,
τόξα και τοξοσάιτα και αργυρόν κοντάριν
κι όνταν επαρεξέγκε με, αϊτέν καμαρωμένον,
üίλια ευχάντας είπε με ’ς σα üίλια τραβωδίας.
Εγώ, μικρόν αετοπούλ’, ραüόπα επιδέβα,
ς’ σα επουράνια ’πέταξα, μεσουρανού εστάθα,
ψηλά ’ς ση Γαβρά το ραüίν εκάτσα κ’ ενεπάγα.
Εγώ, λαφρόν λαφόπουλον, ελαφροποδαράτον,
’ς σ’ ορμάνια ’ς σ’ ορμανόραüια, ’ς σ’ ορμία εταράγα
και ’ς σα τρεχούμενα νερά εκλίστα κα και έπα.
Κ’ εγώ δράκος, δρακόπουλον, εκόνεψα ’ς σα κάστρö,
’ς σα κάστρö έπα κ’ έφαα κ’ εκεί επεβραδôστα˙
κι αμόν τον κύρη μ’ Έλλενος, ρωμαίικον παλληκάριν,
έναν πουρνόν πουρνίτûικον ’ς σον πόλεμον εξέβα
κ’ εκάρφωσα με το κοντάρ’ üίλιους ’ς σα πολεμίστρας
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κ’ εσπάθωσα με το σπαθίν üίλιους ’ς σα καστροτόπö, üίλιους και üίλιους δώδεκα ετόξεψα κ’ εντώκα
πέραν ’ς σα ραüοκέφαλα και ’ς σα παρχαρομύτö˙
και üίλιους επερμάτωσα, üίλιους δεμέντς εφέκα
56)και üίλιους ’καλοκλείδωσα ’ς σα χαμελά τα κάστρö».
Νοηματική προσέγγιση του ποιήματος στίχοι 1-56
Στους τέσσαρες πρώτους στίχους αφηγείται ο ποιητής και προσδιορίζει το θέμα και
θυμίζει τη δημοτική ποίηση «του νεκρού αδελφού» σε ιαμβικούς δεκαπεντασύλλαβους.
Ήρθαν από τα ξένα προξενητάδες σε αναζήτηση μιας νύφης κατάλληλης για το
πλούσιο αρχοντόπουλο της Ανατολής. Μεταξύ των προξενητάδων είναι και ο ίδιος ο
άρχοντας, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του σκοπού της έλευσής του.
Από τον στίχο πέντε μέχρι τον στίχο 28, ο άρχοντας περιγράφει τα πλούτη και τα
παλάτια που διαθέτει, για να κάνει την υποψήφια νύφη ευτυχισμένη κοντά στο γιό του.
Πρώτα αρχίζει από το πανύψηλο κάστρο, που είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο. Γύρω από το κάστρο υπάρχει ένα θαυμάσιο περιβόλι, γεμάτο από καρποφόρα δέντρα, όπως το «κοκκύμελον», η δαμασκηνιά, που είναι κοντά στην είσοδο του κάστρου.
Στο βάθος υπάρχουν και άλλα δέντρα γεμάτα με λουλούδια.
Λίγο πιο πέρα – συνεχίζει ο άρχοντας την περιγραφή – υπέρχουν τρεχοέμενα νερά
και μια μικρή βρύση υπάρχει κοντά στην πόρτα. Πουλιά, που κελαηδούν και κάποια από
αυτά έχουν κάνει τη φωλιά τους, ενώ ένας αετός ακλόνητος στέκεται κοντά στην πόρτα.
Το κάστρο, όπου μένει ο άρχοντας, είναι πανύψηλο, με ασημένια παράθυρα, κατασκευασμένο, εξωτερικά, από μάρμαρο. Υπάρχει και ένα παράθυρο από χρυσάφι, με
έναν μικρό φεγγίτη, που έχει τη δική του ομορφιά. Από το όμορφο αυτό παράθυρο,
το αρχοντόπουλο βλέπει έξω την ομορφιά της φύσης, και ένα εκκλησάκι μαρμάρινο,
που στο ιερό του όλα είναι από χρυσάφι. Εκεί δεν τελείται θεία λειτουργία από παπά
ούτε από διάκονο, να βγαίνει με τα δισκοπότηρα, αλλά ο Άγιος Ευγένιος τελεί τη θεία
λειτουργία, με ψαλτάδες τους Δώδεκα Αποστόλους.
Το αρχοντόπουλο, από τον μικρό φεγγίτη, βλέπει τα καταπράσινα λιβάδια, τους
δρόμους και τις πόλεις. Βλέπει, ακόμη, τη γαλάζια θάλασσα και, στο βάθος του ορίζοντα, βλέπει τα όμορφα ακρογιάλια, γεμάτα με διακοσμητικά δέντρα, και στη μέση του
πελάγου ένα αρματωμένο καράβι.
Από τον 29 στίχο κάνει την παρουσία του παλληκάρι, που ήρθε να ζητήσει την
κόρη για γάμο. Μοιάζει με τον περήφανο αετό και είναι επάνω στο άλογο, πεντάμορφος
και λάμπει από την ομορφιά του. Να, ήρθε στην αυλή σου και τώρα δένει το άλογό του,
που είναι μαύρο και σκυθρωπό. Το αρχοντόπουλο έχει στη μέση του ζωνάρι, πλεγμένο
με χρυσές κλωστές. Νάτος! στέκεται λεβέντικα και αφού τεντωθεί και πάρει την κατάλληλη στάση, απευθύνεται στην κόρη της παντρειάς.
Από τον στίχο 36 αρχίζει το αρχοντόπουλο την αυτοβιογραφία του, που, σε άλλες
περιπτώσεις, θα λέγαμε ερωτική εξομολόγηση. Εδώ εκθέτει περισσότερο τα ηρωικά του
κατορθώματα, για τα οποία, φυσικά, είναι υπερήφανος. Λέει:
Εμένα, κοπέλα μου, η μητέρα μου με εξόπλισε από μικρό παιδί με άρματα, φλόγα
και φωτιά, τόξα και θήκη γεμάτη με σαΐτες και ένα ασημένιο κοντάρι, και όταν με ξεπροβόδιζε σαν καμαρωμένο αετό, μου έδινε χίλιες ευχές και συμβουλές.
Όταν ήμουν μικρό παιδί, διάβαινα με ευκολία τις κορυφές και έφτασα πολύ ψηλά, πήγα
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και στάθηκα στην ψηλότερη κορυφή, στη βουνοκορφή του Γαβρά πήγα και ξεκουράστηκα.
Ένιωθα σαν το ελάφι και δεν κουραζόμουν να τριγυρίζω στις ρεματιές και στα βουνά ανακατώθηκα, και εκεί που βρήκα τρεχούμενα νερά, έσκυψα να πιω να αξεδιψάσω.
Σαν άγρυπνος φύλακας στάθηκα επάνω στα κάστρα. Εκεί ήπια και έφαγα και διανυχτέρευσα. Και σαν τον πρόγονό μου, είμαι Έλληνας, ρωμέικο παλληκάρι.
Κάποιο πρωί, πολύ πρωί, σηκώθηκα και κατευθύνθηκα στον πόλεμο και χτύπησα
με το κοντάρι μου χίλιους εχθρούς, χίλιους στις πολεμίστρες και δώδεκα χιλιάδες τραυμάτισα στις πλαγιές των βουνών και στα σύνορα των παρχαριών. Άλλους χίλιους τους
αφόπλισα και τους άφησα ελεύθερους δεμένους, ενώ άλλους χίλιους τους αιχμαλώτισα
και τους οδήγησα στις φυλακές των κάστρων.
Στους 56 στίχους που προηγήθηκαν, δύο είναι τα πρόσωπα που μίλησαν: ο άρχοντας, ο πατέρας, και το αρχοντόπουλο, ο γιός του. Ο πατέρας περιέγραψε τη θαυμάσια
τοποθεσία, με το πανύψηλο παλάτι του, στο οποίο καλούσε την υποψήφια νύφη να έρθει
ως γυναίκα του γιου του. Θα μπορούσε, όπως στη δημοτική ποίηση, να ήταν άγνωστη
η προβαλλόμενη τοποθεσία με τις ομορφιές της. Ο Ηλίας Τσιρκινίδης δεν μπορούσε
να μην αφήσει και στον αναγνώστη ένα παράθυρο ανοιχτό να δει την τοποθεσία. Η
αναφορά στον Άγιο Ευγένιο παραπέμπει στην Τραπεζούντα, γνωστή, άλλωστε, για την
πληθώρα των κάστρων της.
Ο γιος, αντί ερωτικών λόγων, μίλησε για ηρωικές πράξεις, για αγώνες πολεμιστών,
που υπερασπίζονται τα πάτρια εδάφη. Εύκολα οδηγείται η σκέψη στους ακριτικούς πολέμους των Βυζαντινών του 9ου – 10ου αιώνα εναντίον των Σαρακηνών πειρατών, που
επιδίωκαν την υποδούλωση των εδαφών του Πόντου. Γιαυτό, η Ισαβέλλα Μαλοβρούβα
γράφει για τα ποιήματα του Τσιρκινίδη: «Είναι δημοτικά τραγούδια, παρμένα από το
στόμα του λαού, του ηρωικού ποντιακού λαού».
Στον πρόλογο της ποιητικής του συλλογής, που εκδόθηκε από τον Σύλλογο Ποντίων «Αργοναύται – Κομνηνοί» το 1974, γράφει ο Ηλίας Τσιρκινίδης: «Η γλωσσική
αυτή ιδιοτυπία της είχε φυσικό επακόλουθο η σύγχρονη ποντιακή λογοτεχνία να μείνει
έξω από κάθε αξιολόγηση της πνευματικής ζωής του τόπου».
Η «Ποντιακή Εστία», έστω αργά, προσπαθεί να φέρει την ποντιακή λογοτεχνία
μέσα στην πνευματική ζωή του τόπου μας, για να γίνει κτήμα όλων.
Συνεχίζεται
Βιβλιογραφία
1. Ποντιακή ποίηση, του Ηλία Τσιρκινίδη, σελ. 20, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη.
2. Πόντιοι ποιητές (Ανθολόγιο), του Ηλία Τσιρκινίδη, έκδ. Συλλόγου «Αργοναύται – Κομνηνοί».

Γλωσσάρι

Ο τραβωδôνον
τα λίβö (το λίβος) = σύννεφα, τûιτûέκια = λουλούδια κοκκύμελον = δαμασκηνιά, κρενόπον = μικρή βρύση, γιαλάκρö = η παραλία, ο γιαλός, ψαλάφεμαν = η αναζήτηση κόρης προς γάμο, τον λιβωτόν = σκυθρωπό, χρυσόπλεχτον = υφασμένο με χρυσό νήμα,
γιοσμάδ’κα = (γιοσμάς) λεβέντικα, απορθούμαι = τεντώνομαι, άψιμον = φωτιά, επαρεξέγκα = ξεπροβόδισα, επιδέβα = προσπέρασα, ενεπάγα = ξεκουράστηκα, ορμάνια
(ορμίν) = ρεματιά, εταράγα = ανακατεύτηκα, εκλίστα (κλίσκουμαι) = έσκυψα, εκόνεψα
(κονεύω) = κάθομαι, πουρνού = πρωί, εξέβα = βγήκα, ετόξεψα (τοξεύω) = σημάδεψα,
επερμάτωσα = αφόπλισα, ασάλευτος = ακλόνητος, δράκος = άγρυπνος φύλακας.
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Ο μητροπολίτης Χρύσανθος Φιλιππίδης στα σκαλοπάτια της μονής της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο με τον Γερμανό στρατηγό Σούλενμπουργκ, τον Αμερικανό πρόξενο Χάιζερ, τον Αδάμ Θεοφύλακτο, μοναχούς και άλλους προσκυνητές

Χρύσανθος Φιλιππίδης

(1881-1949)
Μητροπολίτης Τραπεζούντος 1913-1922
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 1938-1941
3ο μέρος
ον Μάρτιο του 1916, ομογενείς από την Αργυρούπολη, την Άρδασα και την
Κρώμνη της Μητρόπολης Χαλδίας, ετοιμάζονταν να πάρουν το δρόμο της μαζικής εξορίας («Λευκή Σφαγή») με διαταγή των τοπικών αρχών. Και αυτοί όμως
σώθηκαν με παρέμβαση του Χρύσανθου προς το βαλή της Τραπεζούντας και πανίσχυρο
στέλεχος των Νεοτούρκων Τζεμάλ-μπέη. Τη βοήθεια του Χρύσανθου είχε ζητήσει με επιστολή του στις 10-3-1916 ο αρχιερατικός επίτροπος Χαλδίας, που αφού αποφεύχθηκε η εκτόπιση, έστειλε ευχαριστήριο
Γράφει ο
γράμμα στο Χρύσανθο με ημερομηνία 22-3-1916 από κοινού Κώστας Νικολαΐδης
με τους εκπροσώπους κοινοτικών αρχών και σωματείων που
λέει μεταξύ άλλων: «Σήμερον ἀπελύθησαν καὶ οἱ χωρικοὶ καὶ πιστεύομεν ὅτι κατόπιν παραστάσεων τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος καὶ τῶν τηλεγραφικῶν παραπόνων ἡμῶν πρὸς
τὸν Οὐτζουντζῆ Ὀρντοῦ Κουμαντανῆ Βεχὴπ-παςᾶν ἀπεφασίσθη ἡ ἀπόλυσις πάντων πρὸς
καθησύχασιν τοῦ πανικοβλήτου ἔθνους. Τούτων οὕτως ἐχόντων ἐξέλιπε πᾶς φόβος σφαγῆς
ἢ ἀπελάσεως και οἱ ὁμογενεῖς ἀναθαρρήσαντες αἰνοῦσι καὶ εὐλογοῦσιν ὑμᾶς καὶ ἐκφράζουσι δι᾿ ἡμῶν τὴν ἄπειρον αὐτῶν εὐγνωμοσύνην..» (ό.π. σελ. 754).

Τ
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Συγκινητικές ήταν οι προσπάθειες του Χρύσανθου για τη σωτηρία των Αρμενίων
της περιοχής το 1915, των οποίων η σφαγή διατάχθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο
των Νεοτούρκων της Κωνσταντινούπολης. Τον Ιούνιο του 1915 ήλθε στην Τραπεζούντα
προερχόμενος από το Ερζερούμ ο γενικός γραμματέας του Κεντρικού Κομιτάτου, γιατρός Μπααεντίν Σακήρ-μπέης, προκειμένου να οργανώσει και ολοκληρώσει τη σφαγή
των Αρμενίων της Τραπεζούντας. Αμέσως μετά την άφιξή του στην πόλη έγινε σύσκεψη
στη Νομαρχία στην οποία συμμετείχαν ο Μπααεντίν, ο νομάρχης, οι μουτεσαρίφηδες
και οι καϊμακάμηδες ολόκληρου του Βιλαετίου, με θέμα τον τρόπο υλοποίησης του
σχεδίου σφαγής των Αρμενίων της περιοχής.
Στις 13 Ιουνίου 1915 εκδόθηκε ανακοίνωση των αρχών για την εντός προθεσμίας
5 ημερών εξορία ολόκληρου του αρμενικού πληθυσμού. Όντες όλοι βέβαιοι για την
καθ᾿ οδόν σφαγή τους, έτρεχαν στο Χρύσανθο δια των εκπροσώπων τους, για να δουν
αν μπορεί να γίνει κάτι για τη σωτηρία τους. Ο δεσπότης με συντετριμμένη την καρδιά,
διαβλέποντας την εξέλιξη των πραγμάτων, προσπαθούσε να τους εμψυχώσει, να τους
δώσει κάποιες ελπίδες ώστε να κρατηθεί σε ένα επίπεδο το ηθικό τους και συντεταγμένοι και ενωμένοι να αντιμετωπίσουν τον επαπειλούμενο όλεθρο. Πήγε και ξαναπήγε
στο βαλή και τον παρακάλεσε να ανασταλεί προσώρας η διαταγή, ενώ προέβη και σε
παραστάσεις προς τις εδρεύουσες στην Τραπεζούντα διπλωματικές αντιπροσωπείες της
Γερμανίας και της Αυστρίας, στηλιτεύοντας την αδιαφορία τους, την ώρα που αθώοι
άνθρωποι, ένας ολόκληρος λαός αφανιζόταν αναίτια.
Προτού παρέλθει η προθεσμία των 5 ημερών, και μάλιστα μόλις την 1η ημέρα,
σφαγιάστηκαν ανοιχτοπέλαγα 300 νέοι Αρμένιοι από πληρωμένους Τσέτηδες φονιάδες, προς εκφοβισμό και παραδειγματισμό των υπολοίπων. Θρήνοι και κοπετοί παντού,
απελπισμένοι γονείς στίβαζαν στα δωμάτια και στους άλλους χώρους του Επισκοπείου
τα αθώα ανήλικα κορίτσια τους, μήπως και γλυτώσουν τη σφαγή. Ο πολυτραγουδισμένος
Δαφνοπόταμος στα ανατολικά της πόλης, είχε γεμίσει με τα άψυχα σώματα των θυμάτων,
τα νέα παιδιά, με δεμένα τα χέρια πισθάγκωνα, τα οδηγούσαν με λέμβους στα βαθιά
του Εύξεινου Πόντου και τα έπνιγαν ρίχνοντάς τα στη θάλασσα. Οι Αρμένιοι που είχαν
καταταγεί στα Αμελέ Ταμπουρού στο χωριό Χαψίν της Ζύγανας, εκτελέστηκαν ομαδικά
και παραχώθηκαν σε τάφρους που οι ίδιοι είχαν υποχρεωθεί προηγουμένως να ανοίξουν.
Όλα τα πλατώματα του Παρυάδρη είχαν γεμίσει από σώματα σφαγμένων Αρμένιων.
Αφού είχε εκπνεύσει η 5μερη προθεσμία και προτού δοθεί το σύνθημα για την
πορεία της φρίκης, ο Χρύσανθος διάβηκε τα σκαλιά της εξοχικής κατοικίας του βαλή
στο Σοούκ Σου (Κρυονέρι) και τον ικέτευσε τουλάχιστον να δεχτεί την ίδρυση ορφανοτροφείου για τη φύλαξη και συντήρηση των ανήλικων παιδιών που βρίσκονταν στα
κτήρια της Μητρόπολης, τονίζοντας συγχρόνως ότι όλα τα έξοδα θα τα αναλάμβανε η
Μητρόπολή του (σελ. 758-759).
Ο βαλής υποχώρησε με τα πολλά και ξεκίνησε τη διαδικασία για τη σύγκροτηση
Επιτροπής που θα τακτοποιούσε το θέμα, ενώ ως χώρος στέγασης επιλέχτηκαν οι αίθουσες των αρμενικών σχολείων και το κτήριο της Αρμενικής Μητρόπολης. Πρόεδρος της
Επιτροπής ανέλαβε ο βαλής και αντιπρόεδρος ο Χρύσανθος. Δυστυχώς το ανθρωπιστικό
αυτό σχέδιο δεν υλοποιήθηκε με παρέμβαση του Ναΐλ-μπέη, εκπροσώπου του Κομιτάτου στην Τραπεζούντα που το απέρριψε, και, αντί αυτού, δόθηκε εντολή τα ανήλικα Αρμενόπουλα να διαμοιραστούν σε τουρκικές οικογένειες. Στους Έλληνες δηλώθηκε ρητά ότι
απαγορεύεται να φιλοξενήσουν παιδιά και ότι κάθε παραβάτης θα εκτελείται αμέσως.
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Παρόλα αυτά, παρά τις απειλές των αρχών κατά όσων παρεστέκονταν στους δυστυχείς
Αρμένιους, αρκετοί Έλληνες της περιφέρειας
Γεμουράς, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις αυτές, βοηθούσαν με τρόφιμα και στρωμνές τους
κυνηγημένους και κρυμμένους στα υπερκείμενα
δάση Αρμένιους και έτσι τους προστάτευαν μέχρι τον Απρίλιο του 1916, οπότε με τη Ρωσική
Κατοχή εγκαταστάθηκαν στα ερημωμένα και λεηλατημένα σπίτια τους. Την όλη αυτή επιχείρηση
διάσωσης εμπνεύστηκε και σχεδίασε ο πρόκριτος
της Σάνας (Γεμουράς) Γιωρίκας Μικρόπουλος
και για το λόγο αυτό οι Τούρκοι τον κατέσφαξαν
αμέσως μετά την αποχώρηση των Ρώσων. Άλλο
άξιο αναφοράς για την ιστορία πρόσωπο υπήρξε
και ο γιατρός Ανδρέας Μεταξάς, που με δικά του
έξοδα συντηρούσε επί μήνες, 30 περίπου.ΑρμεΑνδριάντας του μητροπολίτη
νίους, τους μόνους που είχαν διασωθεί από τη
Χρύσανθου στην Κομοτηνή
μαζική δια τυφεκισμού εξόντωση του εργατικού
τάγματος του Χαμσίκιοϊ (Χαψίν), και οι οποίοι αν και πληγωμένοι κατόρθωσαν να φτάσουν με χίλιες προφυλάξεις στη Ι. Μονή Βαζελών, ζητώντας προστασία και περίθαλψη.
Η Μητρόπολη Τραπεζούντος καθόλη τη διάρκεια της ρωσικής κατοχής δεν έπαψε
να βοηθά και να περιθάλπει τους διασωθέντες από τη γενική σφαγή Αρμενίους. Μετά
την ανακωχή με τους Ρώσους, ο Χρύσανθος απαίτησε από τις τουρκικές οικογένειες,
που είχαν προς φύλαξη ορφανά Αρμενόπουλα, να αποδοθούν αυτά στη Μητρόπολη,
ενώ από τις τουρκικές αρχές ζήτησε και πέτυχε την απόδοση των κοινοτικών κτημάτων
των Αρμενίων, που τη διαχείρισή τους για λογαριασμό του Αρμενικού Πατριαρχείου,
ανέθεσε στη Δημογεροντία και στην Εφορεία των Ελληνικών Σχολών της Τραπεζούντας. Όσα ορφανά παρέλαβε από τις τουρκικές οικογένειες τα εγκατέστησε σε ορφανοτροφείο της Μητρόπολης και τα συντηρούσε επί ένα χρόνο με έξοδα της Επιτροπής
Προσφύγων που είχε συστήσει προ ετών και λειτουργούσε στη Μητρόπολη. Τη διεύθυνση του Ορφανοτροφείου την είχε η Μητρόπολη, ενώ την επιμέλεια και εποπτεία
ανέθεσε στην Αδελφότητα Κυριών «ΜΕΡΙΜΝΑ» (σελ. 760).
Φύλακας-άγγελος κάθε αναξιοπαθούντος και αληθινός σαμαρείτης ο Χρύσανθος
έτρεχε διαρκώς για να λειτουργούν όλα άψογα, τονίζοντας προς κάθε κατεύθυνση πως
όσοι θέλουν να βοηθούν, θα το κάνουν ανυστερόβουλα και μόνο μέσω των Επιτροπών
και των οργάνων της Μητροπόλεως για να προλαβαίνονται δυσάρεστες καταστάσεις,
αλλά και για να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός και συντονισμός.
Ακόμα δεν επέτρεψε τον Εκκλησιασμό των ορφανών παιδιών σε ορθόδοξες εκκλησίες, για να μη θεωρηθεί ότι επιχειρείται ο προσηλυτισμός τους, ενώ για τον ίδιο λόγο
δεν επέτρεψε στις κυρίες της Αμερικανικής Φιλανθρώπου Εταιρείας την άμεση επαφή και
επικοινωνία με τα ορφανά. Ο Χρύσανθος υπέδειξε στις Αμερικανίδες ευγενικά, να προσφέρουν την κάθε είδους βοήθειά τους προς το Αρμενικό Ορφανοτροφείο μέσω της «ΜΕΡΙΜΝΑΣ» Ποντίων Κυριών. Επίσης ο Χρύσανθος έστειλε γράμμα στον Αρμένιο Πατριάρχη
της Κωνσταντινούπολης Ζαβέν, να μεριμνήσει για την άμεση αποστολή στη Τραπεζούντα

283

ενός έμπειρου και έμπιστού του κληρικού, προκειμένου να ηγηθεί της Αρμενικής Κοινότητας της πόλης, που προσπαθούσε να ορθοποδήσει μετά τη Μεγάλη Σφαγή.
Ανταποκρινόμενος ο πατριάρχης Ζαβέν ανέθεσε αυτή τη αποστολή στο Αρμένιο ιερωμένο Κερεκίν Χατσαντουριάν και έγραψε ένα ευχαριστήριο γράμμα στο Χρύσανθο, για
όσα ανιδιοτελώς και μόνο από γνήσιο ανθρωπισμό έπραξε για την περίθαλψη και σωτηρία
των συμπατριωτών του. Στην επιστολή με ημερομηνία 19-7-1919 αναφέρονται μεταξύ άλλων: «Ἐκ ψυχῆς Σεβασμιώτατε, ποθοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν τῇ Ὑμετέρᾳ Σεβασμιότητι τὴν
ἄπειρον ἡμῶν εὐγνωμοσύνην διὰ τὴν ἐν παντὶ καιρῷ ἀντίληψιν ἣν ηὐδόκησε νὰ παράσχῃ
εἰς τὰ δυστυχῆ Ἀρμενικὰ θύματα τῶν Τουρκικῶν βιαιοπραγιῶν...» (σελ. 761, ό.π.).
Εν τω μεταξύ ο πληρεξούσιος του Αρμενικού Πατριαρχείου κληρικός Κερεκίν
Χατσαντουριάν, αφού παρέλαβε βάσει πρωτοκόλλου και το Αρμενικό Ορφανοτροφείο,
θεώρησε καλό να εκχωρήσει τη διοίκηση και την όλη του λειτουργία στις κυρίες της
Αμερικανικής Φιλανθρώπου Επιτροπής, οι οποίες όπως αναφέρει ο Χρύσανθος (ό.π.
σελ. 761): «ἐντὸς μηνὸς μετέτρεψαν τοὺς Ἀρμενόπαιδας τοῦ Ὀρφανοτροφείου εἰς προτεστάντας...» Αργότερα όταν το 1920 ο Χρύσανθος συναντήθηκε στο Λονδίνο με τον
πατριάρχη Ζαβέν των Αρμενίων, ο τελευταίος εξέφρασε την πικρία του και τη μεγάλη
του απογοήτευση για τη «Φιλανθρωπία» των Αμερικανίδων Κυριών. Ό,τι απέφυγε να
κάνει ο σώφρων και ανεξίθρησκος Χρύσανθος, τό έπραξαν οι Αμερικανίδες. Αλλά ο
Χρύσανθος και σε μια άλλη περίπτωση έδειξε ότι ήταν ένας ιεράρχης με ανοιχτό μυαλό: Στις αρχές του 1918 αποφασίστηκε από τη Νομαρχία Τραπεζούντος η επίταξη της
Μονής του Καθολικού Τάγματος των Καπουτσίνων της πόλης. Όταν ο αυστριακός
πρόξενος Κβιατκόβσκι, ο ορισμένος από την Ιταλία να προστατεύει τη Μονή του Τάγματος, αντιλήφθηκε το τι πήγαινε να συμβεί και μη μπορώντας να παρέμβει αμέσως και
φανερά (αφού η φιλότουρκη κυβέρνησή του, απαγόρευσε σ᾿ αυτόν να αναμειγνύεται στα
εσωτερικά της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του Πολέμου), ζήτησε από το Χρύσανθο να
μεριμνήσει για την ασφάλεια και προστασία των Καπουτσίνων μοναχών. Και πράγματι
ο μεγαλόψυχος εκείνος άνδρας και αληθινός απόστολος και κήρυκας του Ευαγγελίου,
μεσολάβησε στο νέο βαλή Σουλεϊμάν Νετζμή-μπέη και πέτυχε να αρθεί η απόφαση της
επίταξης της Μονής που θα συνεπαγόταν και την άμεση διάλυσή της.
Όμως ούτε και τους Μουσουλμάνους της περιφέρειας του άφησε στην τύχη τους
κατά τη διάρκεια της Ρωσικής Κατοχής, όπως ήδη αναφέραμε στα προηγούμενα.
Ο Χρύσανθος ως Πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης δεν κλείστηκε στο Επισκοπείο του για να δίνει μόνο εντολές. Ήθελε να ελέγχει τα πάντα, γι᾿ αυτό και διαρκώς
περιόδευε για να συζητά με τον απλό κόσμο, να ακούει τα προβλήματα και να δίνει τις
απαιτούμενες λύσεις. Ως δίκαιος διοικητής και άριστος ποιμενάρχης, δεν μπορούσε να
ανεχτεί ανάρμοστες συμπεριφορές προς το λαό. Ακόμα και με τους Ρώσους κατακτητές
συγκρούστηκε χάριν του δικαίου, όταν αυτοί αυθαιρετούσαν φερόμενοι δεσποτικά κατά
του γηγενούς πληθυσμού, ως να επρόκειτο για σκλάβους.
Με τη Ρωσική Επανάσταση και την κατάργηση της Δυναστείας των Ρωμανώφ, το
τοπίο και το κλίμα αλλάζουν. Ανησυχία διακατέχει όλους, από τους Ρώσους στρατιωτικούς και το μητροπολίτη μέχρι και τον τελευταίο πολίτη. Ο Χρύσανθος για να κρατηθεί
ακμαίο το ηθικό του λαού, βγαίνει έξω και εμψυχώνει τον κόσμο. Οι Ρώσοι αρχίζουν να
υποχωρούν συντεταγμένα και όλοι τρέμουν εν όψει της επανόδου των τουρκικών αρχών
και του τουρκικού στρατού, που με γοργά βήματα επανακτά τον έλεγχο των καταληφθέντων από τους Ρώσους εδαφών. Μεγάλη η ευθύνη και το χρέος του Χρύσανθου, μέγιστο
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μέλημά του η εξασφάλιση της γαλήνης του τόπου και η προστασία των Ρωμιών.
Φεβρουάριος του 1918, η Άνοιξη της Τραπεζούντας έδυσε, η τουρκική ημισέλληνος
κυματίζει και πάλι παντού, σκορπώντας στη θέα της τη θλίψη στους υπόδουλους Έλληνες.
Ο δεσπότης φοβάται την επιδρομή ασύντακτων στιφών και Τσέτηδων, που διψούν για
σφαγές και λεηλασίες. Οι Γάλλοι του συστήνουν να οργανώσει ένα Ελληνικό Σύνταγμα,
αλλά ο ίδιος απορρίπτει την πρόταση με το λογικό επιχείρημα ότι «Οἱ Τοῦρκοι οἱ ὁποῖοι
εἶναι ἑξάκις περισσότεροι, ἐξηρεθισμένοι βλέποντες τοὺς Ἕλληνας νὰ λαμβάνωσι τὰ ὅπλα
ἔναντι τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, θὰ μεταβῶσιν εἰς τὰ χωρία διὰ νὰ σφάξουν ὅλας τὰς ἑλληνικὰς οἰκογενείας»(Κ. Μπόνης, ΕΚΚΛΗΣΙΑ, 28/15-11-70, σελ. 545).

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

Σκηνικό: τα απαραίτητα σε ένα σπιτικό, όπως τραπέζι, καθίσματα κ. τ. λ. Είναι το
σπίτι της Σωτήρας
ΣΩΤΗΡΑ Τίναν έρθεν να ψαλαφά ;
ΣΥΜΕΛΑ Χόû’ για τ’ εμέν ’κ’ έρθεν.
ΣΩΤΗΡΑ ’Κι θέλ’ ατον, ‘κι θέλ’ ατον, τα κατσία τ’ μ’ ελέπω.
ΝΑΣΤΟΣ ’Κι θέλ’ ατον ’κι παίρ’ ατον, κυλίστ’ öτον ας έρται.
ΣΩΤΗΡΑ Ούι ανάθεμα τον, τον κουτούφαλον.
ΣΥΜΕΛΑ Νέκουτûη, ντο λόγια είν’ ατά ντο λές; Εχάσες ατα, εχάσες πιρöτία την
εντροπής;
ΣΩΤΗΡΑ Μάνα, ’κι ακούς ατον ντο λέει ;
ΝΑΣΤΟΣ (Δείχνοντας τον εαυτό του) Σωτήρα, αδακές’ τέρεν νεότητας και εμορφίας.
Τέρεν και ντ’ έμορφον γαΐû’ φορώ. (Στους θεατές) Ας έν’ καλά ο Πάντùον.
ΣΩΤΗΡΑ Σην αϊνάν ξάι είδες τα κατσία σ’;
ΝΑΣΤΟΣ Εσύ είδες ατα ; Εγώ κάθαν ημέραν ελέπ’ ατα.
ΣΩΤΗΡΑ Αβούτος εχάσεν τα μουσκάρö τ’.
ΝΑΣΤΟΣ Εγώ εχάσα τα κ’ εσύ εύρες ατα.
ΣΥΜΕΛΑ Εθέλ’νες να έκουες ατα;
ΣΩΤΗΡΑ Μάνα, εσύ πα ατόν φορτούσαι ;
ΝΑΣΤΟΣ Όχι εσέν την γλωσσούν.
ΣΩΤΗΡΑ Έξ’ απαδαπές’, αφορισμένον νερöσίαν. Τα κατσία σ’
μ’ ελέπω.
ΝΑΣΤΟΣ Εγώ είδα σε κ’ ελιγώθα.
ΣΩΤΗΡΑ Άιτε, πακλöεύτ’ αγλήγορα απαδαπές’.
ΝΑΣΤΟΣ Ντ’ αγληγορείς να χατεύς με; Θα φέγω με την ησυχία
μ’. Ίσως να πουûμανεύς.
Γράφει ο
ΣΩΤΗΡΑ Αγλήγορα είπα σε να πας χάσαι απαδαπές’. Κανείται
Δημήτρης
ντ’ εποίκα υπομονήν.
Σ. Νικοπολιτίδης
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ΝΑΣΤΟΣ Η αγράûκεμος τη θεού ντο έπαθεν;
ΣΩΤΗΡΑ Έξ’ απαδαπές’, είπα σε, πέρπεριûαν. Ελέπω σε και ταράγουνταν τα ιντέρö μ’.
ΣΥΜΕΛΑ Νέκουτûη, ντο λόγια είν’ ατά ντο λες ;
ΝΑΣΤΟΣ Εσύ να φέεις, εγώ απαδακά ’κι λαταρίζω.
ΣΩΤΗΡΑ Τέρεν εσύ τον Μουλτουβάνον, θα χατεύ’ με κι ας σ’ οσπίτι μ’.
ΝΑΣΤΟΣ (Στους θεατές) Τερείς εσύ γλώσσαν ντο έν’ τη Κίτσας! Τ’ ατεινές (Δείχνει τη
Σωτήρα) σ’ έναν σκαφίδ’ ’κ’ εχωρέι. Παναΐα, εφογώθα τη γλώσσαν τοι γαρηδίων.
ΣΩΤΗΡΑ Ώσπουτα θα είσαι αΐκος τöληπουταλάς......
ΝΑΣΤΟΣ Τσούρα το τσούνας κουτάβ’, ως αδακά (δείχνει το λαιμό του) έγκες με.
ΣΥΜΕΛΑ Φτου μασκαρά και τ’ ενούς΄νε. Εθέλ’νες να εποίν’να σε και γαμπρόν. Να
πας χάσαι και τ’ ομμάτö μ’ άλλο να μη ελέπ’νε σε, ενεράστö σε. Τα ποδάρö σ’ να
τσακούνταν κι άλλο αδακές’ να μη πατείς.
ΝΑΣΤΟΣ Τη θαγατέρα σ’, την μακρομούντζουρον, ’κ’ επορείς να ευτάς τöρπιάν.
ΣΥΜΕΛΑ Αποûκευαρίγ’ αγλήγορα απαδαπές’, κορκέα αφορισμένε.
ΝΑΣΤΟΣ Εγώ φέγω, άμα......
ΣΥΜΕΛΑ Σον κρεμόν και σον αγύριστον να πας, κοντοπάτûακε.
ΝΑΣΤΟΣ (Φεύγοντας) Ο θεόν να δί’ και η θαγατέρα σ’ ν’ απομέν’ σο τûάχ’. (Η Συμέλα και η Σωτήρα αρπάζουν από ένα κάθισμα και ορμάνε στον Νάστο.)
ΣΥΜΕΛΑ Äκύλ’ υιέ και γαϊδôρ’ υιέ, φέεις ή ’κι φέεις;
ΝΑΣΤΟΣ (Το βάζει στα πόδια) Σοι ζαντούς απάν’ ερούξα.
ΣΥΜΕΛΑ Απόθεν έρθεν εκρεμίεν αδαπές’ ο κοντοκάμισον;
ΣΩΤΗΡΑ Ο κορκέας ’κι λες. Έδειξε μας και το γαΐû’ν ατ’.
ΣΥΜΕΛΑ Ο κοντοκάμισον...
ΣΩΤΗΡΑ Μάνα, είνας σωστός ’κ’ έρθεν σο ψαλάφεμαν κι ατός έτον ο χειρότερον.
ΣΥΜΕΛΑ Καλά παιδία πα έρθαν, άμα εσύ η ψηλομυτία κανάν ’κ’ ερέχκεσαι. Μη στεναχωρεύκεσαι, ο καιρόν ’κ’ επαρεπέρε σε. Κάποτε θα ευρίεται και για τ’ εσέν έναν
καλόν παιδίν.
ΣΩΤΗΡΑ Μάνα, εσύ καλά λες, άμα όλö τα συγκόρτûö μ’ έντρισαν.
ΣΥΜΕΛΑ Τ’ εσόν πα το τυχερόν κάποτε θα έρται. (Μάνα και κόρη μένουν για λίγο κατσουφιασμένες. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει και η Κερεκή και βλέποντάς τες έτσι, ρωτάει...)
ΚΕΡΕΚΗ Ντο έüετε εσείς και ήστουν μουστρωμέν’; (Καμία απάντηση)
ΚΕΡΕΚΗ Εσάς λέγω ’κι ακούτε; Ντο εγέντον μετ’ εκείνο το καλόν το παιδίν ;
ΣΥΜΕΛΑ Ο Καλομηνάς εδέβεν από πάν’ ατ’.
ΣΩΤΗΡΑ Για τ’ εσέν όλ’ καλοί είν’, ’κ’ ευρέθες αδακά ν’ ακούς τα φαρμακερά τα λόγια τ’.
ΣΥΜΕΛΑ Με το κερίν να εράευαμ’, αΐκον παλαλόν ’κι θα εύρηκαμ’.
ΚΕΡΕΚΗ Κρίμαν, κρίμαν, πώς εχάσαμ’ έναν αΐκον καλόν και σεφίλ’κον παιδίν. Πολλά
εθέλ’νεν να εμπαίνεν σ’ αβούτο τ’ οσπίτ’.
ΣΥΜΕΛΑ ’Κ’ ές’νε αδακά να επαίρνες κ’ εσύ έναν σκαμνίν κ’ έρουζες αποπίς’ ατ’.
ΚΕΡΕΚΗ Τûίπ’ καλόν παιδίν έτον.
ΣΥΜΕΛΑ Κολοβόν οφίδ’ θα εβάλ’ναμε σ’ οσπίτ’ν εμουν.
ΚΕΡΕΚΗ Εγνώριζα και τον πάππον ατ’.
ΣΩΤΗΡΑ Μάνα, άιτε ας πάμ’ αλμέγουμ’ τα χτήνö, γιατί ας ατέν άλλο ’κι γλιτώνουμ’.
Αφού ετάραξεν και τον πάππον ατ’, εγροίκα εσύ ντο άλλο θα λέει μας.
ΣΥΜΕΛΑ Ας πάμε, πουλί μ’, και ξάι μη στεναχωρεύκεσαι. (Φεύγουν)
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ΚΕΡΕΚΗ Θεέ μ’, (Κάνει τον σταυρό της) ας ελέπω τη Σωτήραν αντρισμέντσαν κ’
επεκεί αν αποθάνω, ας αποθάνω.
Συνεχίζεται
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ντ’ άγνεσσα έν’ = πώς είναι (τι λογής είναι), γιάμ’ έρθες να ψαλαφάς ατεν = μήπως
ήρθες να τη ζητήσεις (σε γάμο), θειίτσα μ’, άντùαχ εγροίκ’σες ατο = θειούλα μου, μόλις
το κατάλαβες, αέτς’ αν έν’ =έτσι αν είναι (έν’ γ. πρόσωπο ενικού του ρ. είμαι), ας πάω
κουΐζ’ ατεν = ας πάω να τη φωνάξω (ρ. κουΐζω = καλώ), ελέπ’ς = βλέπεις (ρ. ελέπω),
απές’ = μέσα, όι, ν’ αϊλί εμέν’ = ωχ, αλίμονό μου, ’κ’ εφέκες με = δεν με άφησες (ρ.
αφήνω, αόρ. εφέκα, εφήκα και αφήκα), αβούτος ο παιδάς = αυτός ο νέος, ατουκά έν’ =
αυτού κοντά είναι, απόθεν = από πού, Νάστος = Αναστάσης, ας σην Σέσλοβαν = από
τη Σέσλοβα (παλιό όνομα του χωριού Σεβαστό Κιλκίς), γιάμ’ έν’ παλαλός = μήπως
είναι τρελός, ντο εύκαιρα είν’ ατά ντο λες = τι ανοησίες είναι αυτές που λες, εύκαιρα =
ανοησίες, δεν εγροικάς ασσό λέει = καταλαβαίνεις τίποτε από όσα λέει, σο ψαλάφεμαν
έρθεν = ήρθε να σε ζητήσει (σε γάμο), τίναν = ποιαν, χοû για τ’ εμέν ’κ’ έρθεν = φυσικά δεν ήρθε για μένα, ’κι θέλ’ ατον = δεν τον θέλω, τα κατσία τ’ μ’ ελέπω = τα μούτρα
του να μην τα δω, κυλίστ’ öτον ας έρται = κατρακυλίστε τον να έρθει (ρ. κυλίζω), κουτούφαλος = ανόητος, νεκουτûη = καλεσύ, πιρöτία = εντελώς, αδακές’ τέρεν = κοίταξε
προς τα εδώ, νεότητας και εμορφίας = νιάτα και ομορφιές, γαΐû’ = ζώνη, σην αϊνάν ξάι
= στον καθρέπτη καθόλου, ατόν φορτούσαι = αυτόν υποστηρίζεις, έξ’ απαδαπές’ =
έξω από εδώ μέσα, νερöσία = σίχαμα, ελιγώθα = λιποθύμησα (ρ. λιγώνω – λιγούμαι),
’κι λαταρίζω = δεν το κουνώ, Μουλτουβάνος = Μολδαβός, θα χατεύ’ με = θα με
διώξει (ρ. χατεύω και γατεύω), τ’ ατεινές = αυτηνής, ώσπουτα = ώσπου, μέχρις ότου,
αΐκος τöληπουταλάς = τέτοιος τρελοβλάκας, τσούρα το = βούλωστο (ρ. τσουρώνω),
τσούνας κουτάβ’ = σκύλας κουτάβι, ενερôστα σε = σε σιχάθηκα, μακρομούντζουρον
= την ψευτοπερήφανη, να ευτάς τöρπιάν = να τη συμμορφώσεις
ΕΝΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ψαλαφώ εψαλάφανα εψαλάφεσα
ψαλαφάς εψαλάφανες εψαλάφεσες
ψαλαφά εψαλάφανεν εψαλάφεσες
ψαλαφούμε εψαλάφαναμε εψαλάφεσαμε
ψαλαφάτε εψαλάφανετε εψαλάφεσετε
ψαλαφούν εψαλάφαναν εψαλάφεσαν
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ψαλάφα
ψαλαφέστεν
φρ. Την θαγατέραν τη Συμέλας πολλοί επήγαν κ’ εψαλάφεσαν. Τραγ. Ερρώστεσεν η κάλη μου κ’ ερούξεν στο κρεβάτι και ψαλαφά αρρωστικά ντο ’κ’ είν’, ντο ’κ’
ευρισκούνταν, θέλει αγρεφαλί’ τυρίν κι αγρεπροβάτας γάλαν.
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ
ΘΕΤΙΚΟΣ έμορφος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ (κι άλλο) = κι άλλο έμορφος, ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ (πολλά) = πολλά έμορφος
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Η κατάληξη αι του πρώτου ενικού προσώπου του παθητικού ενεστώτα της οριστικής εκθλίβεται (εξαφανίζεται) όταν ακολουθούν τα εγκλιτικά ατον, ατεν, ατό, ατά και
ατ’ς
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ φορτούμ-αι φρ. ’Κι φορτούμ’ ατον, νερôσκουμ-αι φρ.
Νερôσκουμ’ ατεν, χολôσκουμ-αι φρ. Χολôσκουμ’ ατ’ς
ΙΔΙΑΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Μερικά ρήματα, τον αόριστο τον σχηματίζουν από άλλα
ρήματα: εβγαίνω αόρ. εξέβα, εμπαίνω αόρ. εσέβα, , ελέπω αόρ. είδα, ευτά(γ)ω αόρ.
εποίκα, κρού(γ)ω αόρ. εντώκα, λέγω αόρ. είπα, τρώγω αόρ. έφαγα, φέρω αόρ. έγκα.
ΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟ Π ΣΕ Φ άπτω = άφτω, βλάπτω = βλάφτω, επιρρίπτω = πιρρίφτω, θρύπτω = θρύφτω, κλέπτω = κλέφτω, κρύπτω = κρύφτω, προκόπτω = προκόφτω,
ράπτω = ράφτω, σκάπτω = σκάφτω, (αλείφω, αλείβω = αλείφω, αλείβω, αλείφτω).
ΤΑ ΘΗΛΥΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
Τα οξύτονα, παροξύτονα και προπαροξύτονα επίθετα, που έχουν κατάληξη –ος,
το θηλυκό τους το σχηματίζουν σε –εσσα: αργός αργέσσα, ζαντός ζαντέσσα (και ζάνταινα), κακός κακέσσα, καλός καλέσσα, ζαρωτός ζαρωτέσσα, λεγνός λεγνέσσα, λειφτός λειφτέσσα, παλαλός παλαλέσσα, στενός στενέσσα, τρανός τρανέσσα, χοντρός χοντρέσσα, χαλαρός χαλαρέσσα, χαμνός χαμνέσσα, ολόγιος ολόγεσσα, πρώτος πρώτεσσα, δεύτερος δεύτερεσσα, άχαρος άχαρεσσα, άναλος άναλεσσα, άντοστος άνοστεσσα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Όπως φαίνεται παραπάνω, τα θηλυκού γένους ονόματα έχουν
μια συλλαβή παραπάνω. Το ίδιο παρατηρείται και στα επίθετα που έχουν κατάληξη
–υς: βαρύς βαρέσσα, λαφρύς λαφρέσσα, μακρύς μακρέσσα, παüύς παüέσσα.

Ρήσεις και παροιμιώδεις φράσεις
που είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν
’Κι χωρώ σο πετζί μ’, η ýή μ’ απάν’-ι-μ’ ’κι χωρεί.
Η κοσσάρα έγκεν κώλον κι έüεσεν τον κόσμον όλον.
Σο Χορασάν έσπειρες (χαμένος κόπος, αφού έσπειρες σε τόπο
μακρινό, κάπου στην Περσία).
Του αρχόντου ο πετεινόν πα γεννά.
Ατός δικέφαλον οφίδ’ έν’.
Του
Αποθαμένον ’κι ζωντανεύ’ ούτε και λαταρίζει (κουνιέται).
Παναγιώτη
Γ. Εφραιμίδη,
Επεζώστεν το ζωνάρ’ν ατ’ κι έπλωσεν α’ ’ς σο σοκάκ’.
δικηγόρου
Κόρ’ είδα σε ας σην αραγμάδαν κι επαρέρθες με λαμπάδα (μου
φάνηκες).
Είνας Ρούσος γιατρός, ûκύλ’ υιός, εξέγκεν τ’ ομμάτö μ’ κι εθέκεν ατα απάν’ ’ς σο
τραπέζ’ κι εγώ ετέρ’να τον κι εθάμαζα σίτö εκαθάριζεν ατα.
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Όταν ελέπ’ς τ’ ωτί σ’, θα ελέπ’ς κι ας εμέν παράδας.
Εδώκαν ατον την μαστίκαν ατ’ (το μάθημά του).
Εκορδυλôεν η γλώσσα μ’ ας σο ûάûεμαν (αναπάντεχο σάστισμα).
Τη μερμήκα ûκίζ’ και τα ιντέρö τ’ς εβγάλ’ (για σχολαστικό).
Η μερμήκα πα με τ’ εκεινές το καντάρ’, σεράντα πατμάνö έρθεν (και το μυρμήγκι,
με το δικό του καντάρι, σαράντα στατήρες ζυγίζει, δηλαδή όταν κρίνουμε τον εαυτό
μας, υπερβάλλουμε).
Ας αφήνομε τα ψέματα κι ας αρχινούμ’ α’ αλήθö, εγέννεσεν ο πεντικόν κι εποίκεν
κολογκύθö (σκωπτικό).
‘Ολö να ίντανε, τη κιοσέ (του σπανού) τα γένö ’κι φυτρών’ε.
Αν ελέπ’ την κοτύλαν ατ’ (τον σβέρκο του), θα ελέπ’ και την τεπέν ατ’ (την κορυφή
του κεφαλιού του).
Άνεμον και νερόν, ’ς σο σακίν ’κι χωρούνε.
Αν επορείς, μαναχός κόψον την τσίπα σ’ (τον αφαλό σου).
Ας’ ομμάτö τα λιθάρö πα τσακούνταν (από το μάτιασμα και οι πέτρες σπάζουν).
Ας’ ωβόν μαλλίν αχπάν’ (επιτήδειος, τσιγκούνης).
Ατέ ’ς σην κοτύλαν ατ’ς πα ομμάτö έü’ (αυτή και στον σβέρκο της μάτια έχει,
πανέξυπνη).

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο
για την Εθνική Αυτογνωσία

Τ

Yπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά»
Στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου 2010

α συνέδρια εθνικής αυτογνωσίας αποτελούν έναν σταθερό και καταξιωμένο θεσμό στη συνείδηση των Ποντίων για το σημαντικό έργο της ενημέρωσης που
προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία. Τελούνται κάθε χρόνο σε διαφορετική
πόλη, με την πρωτοβουλία του τοπικού ποντιακού σωματείου και φορείς της τοπικής
κοινωνίας της πόλης.
Το πρώτο συνέδριο έγινε το 1994 στην ακριτική πόλη της Φλώρινας, με τίτλο
«Πανελλήνιο Συνέδριο Ποντιακής Μουσικής» και με διοργανώτρια την ποντιακή νεολαία της Φλώρινας.
Όλα τα συνέδρια εθνικής ευτογνωσίας διοργανώθηκαν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, σε συνεργασία με ποντιακά σωματεία, ανάμεσα στα
οποία το Ίδρυμα και το Σωματείο «Παναγία Σουμελά». Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια, που γίνεται με ιδιαίτερη απήχηση στο ελληνικό κοινό. Με τις σπουδαίες εισηγήσεις από ειδικούς και διακεκριμένους επιστήμονες, φωτίζεται όλο και περισσότερο η
άγνωστη πλευρά της ιστορίας και του πολιτισμού των Ποντίων.
Όλα τα ποντιακά συνέδρια, παγκόσμια και εθνικής αυτογνωσίας, έχουν διεκδικητικό χαρακτήρα. Προσπαθούν οι διοργανωτές, μαζί με την ενημέρωση της κοινής γνώμης
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Στιγμιότυπο από την απονομή τιμητικής πλακέτας στην αντιπρόεδρο της ΠΟΠΣ κ. Χριστίνα Σαχινίδου. Από αριστερά, ο πρόεδρος του Σωματείου και του Ιδρύματος «Παναγία
Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης, η τιμώμενη, ο πρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. Χαράλαμπος
Αποστολίδης και ο τ. υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Μάρκος Μπόλαρης

για τα προβλήματα που αφορούν τον ποντιακό χώρο, να διατηρούν στην επικαιρότητα
το πάγιο αίτημα των Ποντίων όλου του κόσμου, την αναγνώριση της γενοκτονίας του
ποντιακού Ελληνισμού. Η διεκδίκηση, βέβαια, αυτή γίνεται και με ετήσιες εκδηλώσεις
των ποντιακών σωματείων στις 19 Μαΐου ως ημέρας ιστορικής μνήμης για τα θύματα
του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία και τον Πόντο.
Τα συνέδρια εθνικής αυτογνωσίας διαρκούν, κατά κανόνα, τρεις ημέρες. Μαζί με τις
εισηγήσεις, γίνονται και παράλληλες εκδηλώσεις με θεατρικές παραστάσεις, με ποντιακούς
χορούς και τραγούδια, συνοδεία της ποντιακής λύρας. Τα τελευταία χρόνια, το Δ. Σ. του
Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά», εκτιμώντας την πολύτιμη προσφορά των συνεδρίων, τα έθεσε υπό την αιγίδα της, για να τα ενισχύσει και αναβαθμίσει. Το 2010 έγινε στην πόλη των
Σερρών, σύμφωνα με την απόφαση του 15ου συνεδρίου, που έγινε τον προηγούμενο χρόνο.
Διοργανωτές του συνεδρίου ήταν: Σύλλογος Σερρών «Εύξεινος Λέσχη», Σύλλογος
Λευκοτόπου, Σύλλογος Λιθοτόπου, Σύλλογος Πλατανακίων, Σύλλογος Σιντικής «Οι
Κομνηνοί», Σύλλογος Στρυμονοχωρίου, Σύλλογος Ροδόπολης, Σύλλογος Πετριτσίου,
Σύλλογος Επταμύλων, Σύλλγος Λευκώνα, Σύλλογος Χειμάρρου.

Οι εργασίες του 16ου συνεδρίου

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, όλοι οι σύνεδροι ήταν παρόντες στις τυπικές διαδικασίες,
που έγιναν την Παρασκευή. Στις 8 μ. μ. είχαν φτάσει οι εκπρόσωποι των πόντιακών σωματείων
από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, ώστε, λίγη ώρα αργότερα, να είναι όλοι συγκεντρωμένοι
στη μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου, για να παρακολουθήσουν την έναρξη του συνεδρίου.
Το 16 ο Συνέδριο Ποντιακών Συλλόγων για την Εθνική Αυτογνωσία ήταν αφιερωμένο στον μακαριστό μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτας (1922-1961) κυρό Κωνστα-
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Αναμνηστική φωτογραφία των οργανωτών και συμμετεχόντων στο συνέδριο

ντίνο Μεγγρέλη, του οποίου συγγενείς παρίσταντο στο συνέδριο, ενώ ο συγγενής του
δημοσιογράφος Ν. Μεγγρέλης ήταν εισηγητής.
Στην τελετή έναρξης παραβρέθηκαν πολλοί καλεσμένοι, υπουργοί, βουλευτές, νομάρχες, δήμαρχοι και πολλοί παράγοντες των Σερρών, πρόεδροι ποντιακών συλλόγων κ.ά.
Μετά τις προσφωνήσεις των επισήμων, των ποντιακών σωματείων που συμμετείχαν στο καλλιτενικό πρόγραμμα, τους παρόντες εισηγητές από τη Χριστίνα Σαχινίδου,
αντιπρόεδρο της ΠΟΠΣ, άρχισαν οι προσφωνήσεις.

Ο λόγος του σεβ. μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτας κ. Θεολόγου

Πρώτος πήρε τον λόγο ο σεβ. μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτας κ. Θεολόγος.
Αφού χαιρέτισε τους παρόντες, συνεχάρη τους συνέδρους για τους αγώνες τους, ευχήθηκε καλή επιτυχία του συνεδρίου.
Στην αρχή της ομιλίας του έκανε σύντομη αναφορά στην ιστορία του Πόντου,
από τους μυθικούς χρόνους μέχρι τους νεότερους, της εποχής μας. Είπε ότι ο Πόντος «υπήρξε ένα από τα κομβικής σημασίας εθνικά, πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα
ολόκληρου του Ελληνισμού». Η ιστορική του αναδρομή έφτασε στα χρόνια προ Χριστού, στην εγκατάσταση των Ελλήνων στα παράλια της Μικράς Ασίας και τον Πόντο.
Υπογράμμισε τον ρόλο τους, λέγοντας: «Κατά τη βυζαντινή περίοδο, οι κάτοικοι του
Πόντου αποτέλεσαν τους ακρίτες της Βασιλεύουσας και η Τραπεζούντα αναδείχχθηκε
σε πολιτικό, οικονομικό, θρησκευτικό και στρατιωτικό κέντρο και έδρα της περικλεούς
αυτοκρατορίας των Κομνηνών».
Στη συνέχεια, ο ομιλητής έκανε λόγο για τις περιπέτειες και τα δεινά των Ποντίων,
οι οποίοι, όμως, «μπόρεσαν να διατηρήσουν την εθνικότητά τους, τη γλώσσα, τα ήθη,
τα έθιμα, τα τραγούδια και την παράδοσή τους».
Είπε, ακόμη, για τον ποντιακό λαό ότι έμαθε να υπομένει και να αγωνίζεται με ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, μεταλαμπαδεύοντας τη φλόγα της αγίας και ορθόδοξης
πίστης, που τους μετέδωσαν ο Απόστολοι Πέτρος, ο Απόστολος Ανδρέας και, αργότερα,
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ο Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισάρειας, ο Άγιος Θεόδωρος Τήρων από την Αμάσεια, ο Άγιος
Ευγένιος ο Τραπεζούντιος, ο Άγιος Βασίλειος Αμάσειας και πλείστοι όσοι μάρτυρες της
χριστιανικής πίστης.
Ο σεβ. μητροπολίτης κ. Θεολόγος αναφέρθηκε και στην ιστορία των τριών μεγάλων ιστορικών μονών του Πόντου, της Παναγίας Σουμελά, του Αγίου Ιωάννη του
Βαζελώνα, του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, για την ιστορία της γενοκτονίας και του
ξεριζωμού από τις πατρογονικές τους εστίες.
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο γεγονός της επαναλειτουργίας τον 15Αύγουστο 2010, της Ι. Μονής Παναγίας Σουμελά του Πόντου από τον παναγιώτατο Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο. Ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση που του
απηύθυναν, αλλά και για την αφιέρωση του 16ου συνεδρίου στον μακαριστό μητροπολίτη Σερρών Κωνσταντίνο Μεγγρέλη, καταγόμενο από τον Πόντο. Έκλεισε την ομιλία
του με ευχές προς όλους τους παρόντες.

Χαιρετισμός του προέδρου του Σωματείου και
του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά κ. Γιώργου Τανιμανίδη

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά» κ.
Γιώργος Τανιμανίδης και είπε τα εξής:
Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες, αγαπητοί νέοι και νέες.
Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποντιακών Συλλόγων για την Εθνική Αυτογνωσία
πραγματοποιείται σε μια δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας, σε μια περίοδο που
περισσεύουν αριθμοί, μεγέθη οικονομικά, σε μια Ευρώπη αξιών και αρχών. Αρχές και
αξίες που υπηρετεί επί πολλά χρόνια ο ποντιακός Ελληνισμός, αδιάσπαστο κομμάτι του
συνόλου του Ελληνισμού.
Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα εμείς όλοι για να περάσει στον Ελληνισμό. Κουράγιο, όρεξη, δύναμη για το ωραίο αύριο της πατρίδας μας.
Συγχαρητήρια στην Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ποντιακών Σωματείων και σε όλα τα ποντιακά σωματεία. Μπράβο σας, είστε άξιοι απόγονοι εκείνων
που διέδιδαν τον πολιτισμό επί τρεις χιλιάδες χρόνια στα παράλια του Ευξείνου Πόντου.
Εύχομαι σε όλους επιτυχία, και από εσάς, σεβασμιότατε, για τη μεγάλη σας αγάπη και αγκαλιά,
να έχουμε την ευλογία σας. Κύριε υπουργέ, πάντα
να ενισχύετε τέτοιες προσπάθειες. Σε όλους σας
καλή δύναμη και στους υποψηφίους καλή επιτυχία.
Τα πανελλήνια συνέδρια για την εθνική αυτογνωσία συμπληρώνουν σε τέσσερα χρόνια μια εικοσαετία.
Στα δεκαεφτά συνέδρια που έχουν γίνει μέχρι σήμερα,
οι εκπρόσωποι του ποντιακού ελληνισμού, με πρώτη
και κύρια δύναμη την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, απέδειξαν ότι και οργανωτική
Ο πρόεδρος της Σουμελά κ.
ικανότητα διαθέτουν, αλλά και ότι παραμένουν σταΓιώργος Τανιμανίδης σε χαιρετι- θερά και απαρασάλευτα πιστοί θεματοφύλακες των
σμό του στο συνέδριο
πολύτιμων παραδόσεων που έχουν κληρονομήσει.
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Μεταφέροντάς σας την εμπειρία και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τον άλλο
μεγάλο θεσμό του ποντιακού ελληνισμού, τα συναπαντήματα, στην Παναγία Σουμελά,
εκπροσώπων της νεολαίας των ποντιακών σωματείων, από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
μπορούμε ανεπιφύλακτα να σας διαβεβαιώσουμε ότι, αυτή τη στιγμή, ο ποντιακός ελληνισμός βρίσκεται στη σωστή πορεία, παρά τις δυσκολίες που παρεμβάλλουν, από άγνοια
ή και από λαθεμένη εκτίμηση της πραγματικότητας, ορισμένοι συμπατριώτες μας.
Οι ποντιακής καταγωγής Έλληνες, οι σημερινοί και οι αυριανοί, θα πρέπει να νιώθουν ένα χρέος τιμής προς τους ανθρώπους που διοργανώνουν, κάθε φορά, με τόσο
ζήλο τα συνέδρια αυτογνωσίας, τα οποία συντηρούν και ταυτοχρόνως προάγουν την
ελληνοποντιακή παράδοση, τον πολιτισμό των Ποντίων.
Και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων και οι φορείς των Ποντίων
του νομού Σερρών, που επωμίστηκαν εφέτος το βάρος της διοργάνωσης του 16ου συσνεδρίου αυτογνωσίας, αξίζουν τα συγχαρητήριά μας. Η συμπαράστασή μας, η συμπαράσταση του Σωματείου και του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά» στις διοργανώσεις των
συνεδρίων αυτογνωσίας θεωρούμε ότι πιάνει τόπο. Συγχαρητήρια και ευχές για ακόμη
μεγαλύτερη επιτυχία του συνεδρίου.

Χαιρετισμός του προέδρου της ΠΟΠΣ
κ. Χαράλαμπου Αποστολίδη

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης, στην ομιλία του, αφού απηύθυνε χαιρετισμό στους παρισταμένους
πολιτικούς, τους παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιαιτέρως στον κ. Θρασύβουλο Λαζαρίδη, που διετέλεσε πρόεδρος του Δ΄ Παγκοσμίου Συνεδρίου του Ποντιακού Ελληνισμού, τους εκπροσώπους των ποντιακών σωματείων από όλη την Ελλάδα
και την Κύπρο, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία που έχουν τα συνέδρια των Ποντίων,
που δεν έχουν οικονομικό χαρακτήρα, να τονωθεί, δηλαδή, οικονομικά ο νομός όπου
γίνονται τα συνμέδρια, ούτε να βρισκόμαστε απλά όλοι μαζί. Δεν είναι η αιτία αυτή. Η
κάθε φορά θεματολογία των συνεδρίων βοηθά
στο να γίνει κατανοητός ο σκοπός τους.
Αναφερόμενος στη συνέχεια στην πατριαρχική λειτουργία στη μονή της Σουμελά, ο
πρόεδρος της ΠΟΠΣ είπε ότι ο Θεός μάς αξίωσε και μας έκανε το μεγάλο δώρο μετά από
88 χρόνια, να λειτουργήσει η σεπτή κορυφή της
Ορθοδοξίας, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης
Κωνσαταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης κ. κ.
Βαρθολομαίος, στην Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα του Πόντου.
Αυτό το δώρο Θεού που ζήσαμε στα
άγια χώματα των προγόνων μας, είναι πέραν
της τεραστίας και μοναδικής επιτυχίας του
Πατριάρχου μας και αποτέλεσμα της διατηΟ σεβ. μητροπολίτης Σερρών και Νιρήσεως της ιστορικής μνήμης και των πολιγρίτας κ. Θεολόγος στον χαιρετισμό
τιστικών και πολιτισμικών μας χαρακτηριστιτου. Δίπλα ο πρόεδρος της ΠΟΠΣ κ.
κών, που ακούραστα και με κατάθεση ψυχής
Χαράλαμπος Αποστολίδης
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τα Ποντιακά Σωματεία επιτυγχάνουν ως αποτέλεσμα, από την ημέρα του ξεριζωμού
έως και σήμερα. Σ’ όλα αυτά ιδιαίτερο ρόλο και τιμητικό έχει η Ομοσπονδία μας, η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων.
‘Ενας από τους άξονες αυτής της προσπάθειας είναι και τα Πανελλήνια Συνέδρια
Εθνικής Αυτογνωσίας, όπως αυτό που γίνεται στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στις Σέρρες, πόλη Ελληνίδα, ιστορική και αρχαία.
Η θεματική του Συνεδρίου, «Πολιτική και Κοινωνική οργάνωση στον Πόντο»,
έρχεται σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές ως αρωγός στις προσπάθειες όλης της χώρας, για
την ανάπλαση της κοινωνίας και τον επαναπροσδιορισμό της πολιτικής και των πολιτικών, έχοντας και ως πυξίδα τον τρόπο της οργάνωσης και της άσκησης της συμμετοχής
στα κοινά όλων των πολιτών, ως ενεργών μελών μιας κοινωνίας και όχι ως παθητικών
υποκειμένων των αποφάσεων της οποιασδήποτε εξουσίας.
Σ’ αυτό το συνέδριο θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε εξαιρετικές εισηγήσεις
από φωτισμένους ανθρώπους, να συζητήσουμε, να προτείνουμε, να επεξεργαστούμε,
αλλά και να προσευχηθούμε στη Θεία Χάρη, η οποία «Τα ελλείπντα αναπληροί και τα
ασθενή θεραπεύει». Ευχαριστούμε όλους όσους στηρίζουν το συνέδριό μας.

Χαιρετισμοί προσκεκλημένων
Ο εκπρόσωπος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης

Ο εκπρόσωπος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Θεόδωρου Πάγκαλου βουλευτής Σερρών κ. Ευστάθιος Κουτμερίδης τόνισε στον χαιρετισμό του:
«Εκ μέρους του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποντιακών Συλλόγων για την Εθνική Αυτογνωσία.
Είναι μια αξιόλογη και αξιοσήμαντη πρωτοβουλία της ΠΟΠΣ, η οποία επί 16 συναπτά
έτη αποτελεί σημείο αναφοράς διαλόγου και προβληματισμού για το σύνολο του ποντιακού Ελληνισμού. Δίνω, όμως, ιδιαίτερη χαρά για μένα, τόσο ως Σερραίος, αλλά και ως
Πόντιος, που φέτος αυτή η πολιτιστική συναίνεση Ποντίων και φιλοποντίων διακεκριμένων
επιστημόνων και πολιτικών προσωπικοτήτων από όλη τη χώρα μας να φιλοξενείται στην
πόλη μας, την πόλη των Σερρών. Πάντως, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πραγματοποιείται στη μνήμη μιας εξέχουσας εκκλησιαστικής μορφής, ενός πνευματικού ανθρώπου, του
μακαριστού μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κυρού Κωνσταντίνου Μεγγρέλη.
Κυρίες και κύριοι, στεκόμαστε σήμερα με τον ανάλογο σεβασμό και δέος στη
μνήμη εκείνων που αποτέλεσαν φωτεινό παράδειγμα ανθρωπισμού και επωφελούς δράσης κατά την ιστορική διαδρομή των Ελλήνων του Πόντου. Στεκόμαστε σήμερα με αίσθημα ιστορικής ευθύνης και περιφάνειας απέναντι στις προσδοκίες χιλιάδων ανωνύμων
αδελφών μας από την αλησμόνητη πατρίδα που, καταδικασμένοι από τη μοίρα τους,
έμαθαν να την αντιμετωπίζουν, να αγωνίζονται και να πετυχαίνουν.
Εμείς οι απόγονοι των Ελλήνων του Πόντου αλλά και όλοι οι Έλληνες, θα πρέπει
να εμπνευστούμε από αυτό το αποκομμένο κομμάτι του Ελληνισμού να διατηρήσει δια
βίου τη μεγάλη πολιτιστική του παράδοση και κληρονομιά, την εθνική του ταυτότητα,
τη γλώσσα και τη θρησκεία του. Να διδαχτούμε από αυτήν την ισχυρή μειοψηφία, η
οποία με πείσμα και αποφασιστικότητα, με αξιοπρέπεια, όμως, αλλά και με έντονη συνείδηση της ελληνικότητας και της εθνικής αυτογνωσίας, προόδευσε και αναπτύχθηκε,
θέτοντας τα θεμέλια μιας νέας Ελλάδας στην Ανατολή.
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Είναι πραγματικά επίκαιρη, όσο ποτέ άλλοτε, η σημερινή εκδήλωση εθνικής αυτογνωσίας. Και είναι άξια συγχαρητηρίων η πρωτοβουλία των ποντιακών συλλόγων της
χώρας μας. Είναι επίκαιρη, γιατί είναι κάλεσμα εθνικής περισυλλογής και ομοψυχίας
απέναντι στα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε απέναντι στην απογοήτευση,
στη μιζέρια, που μας απειλεί να γίνει καθημερινότητα.
Είναι επίκαιρο να διδαχτούμε όλοι εμείς οι νεοέλληνες με όρους εθνικής αυτογνωσίας από τους Έλληνες του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης και να δημιουργήσουμε ελπίδες και προσδοκίες πως καια εμείς ως άξιοι συνεχιστές τους μπορούμε να τα
καταφέρουμε. Μπορούμε να κάνουμε πραγματικά αυτήν την κρίση, μια μεγάλη ευκαιρία
για κάθε αρχή. Το οφείλουμε στους προγόνους μας και το χρωστάμε στα παιδιά μας.

Ο νομάρχης Σερρών
κ. Στέφανος Φωτιάδης

Ο νομάρχης Σερρών κ. Στέφανος Φωτιάδης
χαιρέτισε τους συνέδρους μεταφέροντας τα συναισθήματα αγάπης, χαράς, συναισθήματα από την
καρδιά όλων των Σερραίων. Η παρουσία σας για
εμάς είναι τιμή, είναι χαρά. Την πραγματοποίηση
στις Σέρρες του συνεδρίου σας την επιδιώξαμε μαζί
με τον υπουργό, τον κ. Μπόλαρη, έχοντας υπόψη
την ομόθυμη επιθυμία όλων των σωματείων του νομού, αλλά και όλων των φορέων της περιοχής. Η
παρουσία σας εδώ από όλη την Ελλάδα αποτελεί
τιμή για εμάς και μας γεμίζει χαρά.
Εύχομαι καλή παραμονή στις Σέρρες και το
συνέδριο να είναι ιδιαάιτερα παραγωγικό. Χαίρομαι
και ο ίδιος ως Πόντιος που κατά τη δύσκολη περίοδο
που διανύουμε, έγινε στο νομό μας κάτι σπουδαίο.

Ο νομάρχης Σερρών
κ. Στέφανος Φωτιάδης απευθύνει
χαιρετισμό

Ο υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Στον χαιρετισμό του, ο υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
κ. Σωκράτης Ξυνίδης ευχαρίστησε για την τιμή που
του έγινε να παραστεί στο συνέδριο και είπε στη συνέχεια: «Είναι πολύ σημαντικό να αναζητεί την αυτογνωσία ένας λαός. Είναι ένα σημαντικό όπλο για
να μπορεί και να ξεπερνά τις δύσκολες στιγμές και να
μπορεί να βαδίζει προς το τέλειο και την πρόοδο. Ο
ποντιακός Ελληνισμός, ξεπερνώντας την περιπέτειά
του από τον ξεριζωμό, τις κακουχίες, κατόρθωσε
μέσα σε μια δοκιμαζόμενη πατρίδα να γίνει ένα αλώβητο, πιο προοδευτικό και δυναμικό στοιχείο του
Ελληνισμού σήμερα. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτε
Ο υπουργός Οικονομίας, Αντασε αυτό, παρά μόνον να δηλώσω ότι είναι πολύ σηγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
μαντικό για όλους εμάς, σε μια τέτοια εκδήλωση, να
κ. Σωκράτης Ξυνίδης απευθύνει
νιώθουμε αυτό το βάρος του να συνδέσουμε πλέον
χαιρετισμό
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εδώ που βρισκόμαστε τα διδάγματα που έχουμε ως λαός με αυτό που πράγματι αγωνιζόμαστε να πετύχουμε σήμερα.

Εισηγητές και εισηγήσεις

Στις δύο συνεδρίες του Σαββάτου 16 Οκτωβρίου 2010 έγιναν οι ακόλουθες εισηγήσεις:
Νίκος Μεγγρέλης, δημοσιογράφος αντινομάρχης Αθηνών – Πειραιώς, «Ένας Μητροπολίτης στην υπηρεσία της κοινωνίας», Τάσος Κυριακίδης, εκδότης, «Συμβολή στον
Ποντιακό Πολιτισμό» (έκδοση με χαρακτικά και τα νομίσματα του Πόντου και συλλεκτική
επανεκτύπωση της «Ποντιακής Εστίας» του Φίλωνα Κτενίδη), Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, επίκ.
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΝΟΠΕ ΑΠΘ, «Η προοπτική της οικονομικής (επανα-)σύνδεσης των περιφερειακών οικονομιών στην «Καθ’ ημάς Ανατολή» και
ο ρόλος του Ελληνισμού», Μιχάλης Βαρλάς, Ιστορικός, Υπεύθυνος Τμήματος Γενεαλογίας
και Προφορικής Ιστορίας στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, «Η περιπέτεια της ορφάνιας
ως ιστορικό τεκμήριο», Ελένη Γαβρά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Βαλκανικών Σπουδών
Δυτικής Μακεδονίας, «Ιστορικός Πόντος: Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική».
Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010 έγινε η εξής εισήγηση: Παναγιώτης Σπαθής,
Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Εκπαίδευση
και εκπαιδευτική διαδικασία στον Πόντο».
Μετά το τέλος των εισηγήσεων έγιναν ερωτήσεις και παρεμβάσεις. Στο τέλος ανακοινώθηκαν τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις, ενώ εγκρίθηκαν τα ψηφίσματα του 16ου συνεδρίου.

Παρέστησαν στο συνέδριο

Στην τελετή παραβρέθηκαν πολλοί καλεσμένοι, υπουργοί, βουλευτές, νομάρχες,
δήμαρχοι και πολλοί παράγοντες των Σερρών, καθώς και πρόεδροι και εκπρόσωποι
ποντιακών σωματείων.
Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μ. Μπόλαρης, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ποντιακού Ελληνισμού (ΠΑΣΠΕ) Ι. Μωϋσιάδης, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Σερρών Ε.
Κουτμερίδης ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Θ. Λεονταρίδης, Α. Καρυπίδης της Ν.Δ.,
Μ. Κόλλια-Τσαρούχα, Μ. Τζελέπης του ΛΑΟΣ, Η. Πολατίδης, ο βουλευτής Πέλλας του
ΠΑΣΟΚ Η. Θεοδωρίδης, ο Σ. Ιωαννίδης ως εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ., ο νομάρχης
Σερρών Στ. Φωτιάδης, ο νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Π. Ψωμιάδης, οι δήμαρχοι Λευκώνα Θ. Γεωργιάδης, Σερρών Ι. Βλάχος, Στρυμωνικού Ι. Ρίζος, Αχινού Ι. Πηλιτζίδης, ο
πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Α. Δρογαλάς, νομαρχιακοί
και δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι τοπικών συλλόγων και πλήθος κόσμου.

Χαιρετιστήρια μηνύματα

Χαιρετιστήρια μηνύματα έστειλαν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμος, ο πρωθυπουργός
κ. Γιώργος Παπανδρέου, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος, ο υπουργός Πολιτισμού κ. Παύλος Γερουλάνος, ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Αντώνης Σαμαράς,
ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Γιώργος Καρατζαφέρης, ο πρόεδρος του ΣΥΝ κ. Αλέξης
Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΑΕ κ. Στέφανος Ταμβάκης, ο πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων κ. Ιβάν Σαββίδης, ο νομάρχης Σερρών κ. Στέφανος
Φωτιάδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών κ. Αριστείδης Δρογάλας.
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Ζώρας Μελισσανίδης

Σ

Ένας ευπατρίδης του Ποντιακού Ελληνισμού

ε φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα, γεμάτη από προσκεκλημένους
και πλήθος κόσμου, έγινε πνευματικό μνημόσυνο στη μνήμη του αείμνηστου
Ζώρα (Γιώργο) Μελισσανίδη, με αφορμή την έκδοση και παρουσίαση βιβλίου, που αναφέρεται στη ζωή του.
Η εκδήλωση έγινε το βράδυ της Δευτέρας 13 Δεκεμβρίου 2010 στην αίθουσα της Ένωσης Ποντίων Νικαίας – Κορυδαλλού. Ήταν όλοι εκεί, γνωστοί και φίλοι της οικογένειας Μελισσανίδη, για να παρακολουθήσουν τη ζωή ενός πρόσφυγα, που γλίτωσε από τη μισαλλοδοξία του τουρκικού εθνικισμού και ήρθε να εγκατασταθεί
στην Ελλάδα, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Όλοι
είχαν έναν καλό λόγο να πουν και να ακούσουν για τη
μεγάλη και θερμή αγκαλιά του Ζώρα Μελισσανίδη.
Συγγραφέας του βιβλίου είναι ένας αξιόλογος
δημοσιογράφος, ο κ. Τάσος Κοντογιαννίδης. Το βιβλίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λιβάνη.
Την παρουσίαση του βιβλίου έκαναν ο σεβ.
μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, ο στιχουργός και
συγγραφέας κ. Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο ηθοποιός και συγγραφέας κ. Νίκος Ξανθόπουλος, ενώ την
ευθύνη και τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο κ.
Σάββας Καλεντερίδης.
Η εκδήλωση άρχισε με τις προσφωνήσεις των καλεσμένων. Πρώτος πήρε τον λόγο ο υπουργός ΕμποΤο βιβλίο του Τάσου Κορικής Ναυτιλίας κ. Γιάννης Διαμαντίδης, που είπε ότι η
ντογιαννίδη «Ο Ζώρας του
εκδήλωση έχει πολλές αναφορές: Στη μνήμη του αείΠόντου»

Πολύς κόσμος τίμησε τη μνήμη του Ζώρα Μελισσανίδη
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Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στη μνήμη του Ζώρα Μελισσανίδη με το προεδρείο που
το αποτέλεσαν οι κ. Σάββας Καλεντερίδης, σεβ. μητροπολίτης Δράμμας κ. Παύλος, Νίκος Ξανθόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Πάνος Λιβάνης και Τάσος Κοντογιαννίδης

μνηστου πατέρα των αδελφών Μελισσανίδη, στον Πόντο, αλλά και στη Νίκαια, σε αυτήν
την περιοχή που βρισκόμαστε σήμερα, σε αυτό το ιστορικό κτήριο της Ένωσης Ποντίων
Νικαίας – Κορυδαλλού. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον Δημήτρη Μελισσανίδη, για τον οποίο είπε ότι, παρά τις υποχρεώσεις του, δεν ξέχασε τον τόπο του ούτε
και τις ποντιακές του ρίζες. Είπε ότι ως υπουργός επιθυμεί τη συνεργασία με τον Δημήτρη
Μελισσανίδη, γιατί η γνώμη του είναι πολύτιμη. Τελείωσε με ευχές για καλά Χριστούγεννα
και καλή επιτυχία στον εκδοτικό οίκο Λιβάνη.
Ακολούθησε ο βουλευτής κ. Τάσος Νεράντζης, ο οποίος είπε ότι «στην αίθουσα
πλανάται η μορφή του Ζώρα, όπως τον γνωρίσαμε, με το ανοιχτό χαμόγελο και το άδολο πείραγμά του. Εμείς που μεγαλώσαμε εδώ κοντά στην Ένωση Ποντίων και σπουδάσαμε με υποτροφία της, νιώθουμε ιδιαίτερη συγκίνηση. Το βιβλίο θα είναι ευκαιρία
να γνωρίσουμε, όχι μόνον τις περιπέτειες του Ζώρα, αλλά και τις ταλαιπωρίες όλου του
ποντιακού Ελληνισμού».
Ο πρόεδρος της ΠΟΕ κ. Γεώργιος Παρχαρίδης είπε ότι τον Ζώρα τον γνώρισε
μέσα από τις ποντιακές εκδηλώσεις και τη μελέτη του βιβλίου. Γνώρισε έναν άνθρωπο
αγωνιστή, έντιμο, γλυκό και φλογερό πατριώτη. Είπε στα παιδιά του να είναι υπερήφανα
για τον πατέρα τους, γιατί και εκείνος ήταν υπερήφανος για τα παιδιά του. Ήταν μια κινούμενη παράδοση της Αργυρούπολης και του Πόντου. Τέλος, ευχαρίστησε εκ μέρους
της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας και των σωματείων τα οποία έχουν ενισχυθεί
από την οικογένεια Μελισσανίδη.
Ο καθηγητής κ. Κώστας Φωτιάδης αναφέρθηκε συνοπτικά στη μακροχρόνια γνωριμία της οικογένειάς του, ιδιαίτερα του πατέρα του, με την οικογένεια Μελισσανίδη.
Είναι μια μακροχρόνια φιλία, γιαυτό και όλα τα αδέλφια είναι στην καρδιά μας.
Ακολούθησε ο χαιρετισμός του προέδρου του του Σωματείου και του Ιδρύματος
«Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργου Τανιμανίδη, ο οποίος είπε:
«Άγιοι Αρχιερείς, υψηλοί καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι. Με την ευκαιρία της παρουσίασης του πονήματος του κ. Τάσου Κοντογιαννίδη, μας δίνεται η ευκαιρία να θυμηθούμε
έναν σπουδαίο Έλληνα, έναν Έλληνα της γενιάς των προσφύγων, που μαζί με άλλους

298

επώνυμους και ανώνυμους, κράτησαν ζωντανή την ψυχή του Πόντου. Γνώριζε ο Ζώρας Μελισσανίδης τον αλησμόνητο Πόντο,
γνώριζε όι η λύρα δεν ακούγεται παντού και θεώρησε καθήκον του,
όπου έβρισκε Έλληνες ποντιακής καταγωγής, στις γειτονιές, στα
σωματεία, να δίνει παρών. Το χαμόγελο, η λύρα του, πέρα από ένα
όργανο, θύμιζε έναν πολιτισμό τρισχιλιόχρονο. Ιδιαίτερη ήταν η
σχέση του με την «Παναγία Σουμελά», γιατί πίστευε στη σημασία
των λέξεων «Παναγία Σουμελά»: Ιστορία, Ορθοδοξία, αγώνες, ξεριζωμός, Γολγοθά και Ανάσταση. Και αυτές τις ιδέες τις πότιζε ο
Ζώρας κάθε μέρα. Εμείς το ζήσαμε αυτό. Το έργο που είναι έργο
όλων των Ελλήνων αλλά φέρει και σφραγίδες έργου συγκεκριμένων
ανθρώπων του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά». Μέσα σε αυτές τις
σφραγίδες είναι και η σφραγίδα του Ζώρα Μελισσανίδη. Μια δωρική παρουσία. Ήρθε κάποτε εκεί ένας πατέρας με τρία παιδιά, σε
δύσκολες στιγμές, προσωπικές και οικονομικές, να μ,ιλήσει με την
Κυρά του Πόντου και να κάνει εκεί το σπίτι του, στη μνήμη της
γυναίκας του Βέρας. Μετά προσπαθούσε να πείσει και άλλους να
κάνουν το ίδιο και να δώσουν το μήνυμα ότι ο Πόντος είναι ζωντανός. Δεν θα είχε γίνει, κατά τη γνώμη μου, η επαναλειτουργία στη
μονή του Πόντου στην Τραπεζούντα στο όρος Μελά, αν αυτοί οι
άνθρωποι δεν είχαν κάνει αυτήν τη σπορά στο Βέρμιο.
Λίγο πριν πεθάνει, μου είπε κάποια μέρα: «Πρόεδρε, θέλω να με
βοηθήσεις. Να πάμε στον Δημήτρη να μας κάνει μια δωρεά», τόνισε.
Είπε να μας κάνει μια δωρεά, δηλαδή όταν έλεγε «να μας κάνει» εννοούσε ότι ένοιωθε ένα με τη Ποντιακή Εστία και το έργο της. Έτσι,
ο μεγάλος ξενώνας, που ανεγείρεται εκεί επάνω είναι απάντηση στους
στοχασμούς του Ζώρα, στα παιδιά του και σε μας. Οι άνθρωποι αυτοί έκαναν τον πόνο τραγούδι και το μεράκι τους κερί και λαμπάδα
και το μεταλαμπάδευσαν σε μας. Μακάρι να κάναμε κι εμείς λίγα
από αυτά που έκαναν εκείνοι σε δύσκολες εποχές, που έζησαν, και
το μήνυμα τους έφυγε και προς τους αγέννητους Έλληνες. Ευχές για
χαρούμενα Χριστούγεννα.
Στο βήμα ο νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος, στην αρχή του χαιρετισμού του, αναφέρθηκε στον αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη. Μιλώντας για τον Ζώρα, τον χαρακτήρισε τίμιο, πατριώτη και αξιοπρεπή. Εκείνα τα χρόνια που μεγάλωσε
εδώ στη Νίκαια του Πειραιά, ήταν δύσκολα γιατί τα χαρακτήριζε η
φτώχεια. Και πολλοί από αυτούς που βρίσκονται στην αίθουσα αυτή
είχαν την ίδια αξία. Μίλησε για τον ξενώνα στην Παναγία Σουμελά,
τον οποίο χαρακτήρισε κομψοτέχνημα, όπως είναι η Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα. Μίλησε, ακόμη, για τις αρετές του θείου
του Λεωνίδα Ιασονίδη. Σήμερα θαυμάζουμε τα παιδιά των προσφύγων, που ήρθαν ξυπόλυτα και μεγαλούργησαν, όπου εγκαταστάθηκαν. Γιατί είχαν πίστη στην πατρίδα και τη χριστιανοσύνη, κάτι που
λείπει στις μέρες μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποντί-

Ο κ. Δημήτρης
Μελισσανίδης

Ο πρόεδρος της
Σουμελά κ.Γιώργος
Τανιμανίδης

Ο συγγραφέας κ. Τάσος Κοντογιαννίδης
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ων Νικαίας – Κορυδαλλού κ. Νικόλαος Κοπαλάς, ευχαρίστησε τους αδελφούς Μελισσανίδη
που επέλεξαν για την εκδήλωση αυτή την αίθουσα της Ένωσης.
Ο εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου Λιβάνη κ. Ηλίας Λιβάνης είπε: «Θεωρούμε
τιμή μας που εκδώσαμε το βιβλίο του συγγραφέα Τάσου Κοντογιανν ίδη, με τίτλο: ‘Ο
Ζώρας του Πόντου’. Το βιβλίο περιέχει τη ζωή και το έργο του ευεργέτη Ζώρα Μελισσανίδη. Περιγράφεται η μεγάλη προσφορά του στη φτώχεια και στον πολιτισμό».
Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο χαιρετισμός του σεβ. μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλου,
του οποίου η γνωριμία με τον εκλιπόντα Ζώρα ήταν μακροχρόνια. Ο σεβασμιώτατος εξέφρασε τη συγκίνησή τουγιατί βρέθηκε στη Νίκαια, με τις ονομασίες των δρόμων να θυμίζουν
Μικρά Ασία, αλλά και το θαυμάσιο οίκημα (τέμενος) της Ένωσης Ποντίων. Μίλησε για
τους κόπους και τις θυσίες των Ποντίων – μεταξύ αυτών και ο Ζώρας – στην προσπάθειά
τους να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα χρήματα. «Γιατί τα τεμένη αυτά ήταν πέρα από τους
χορούς και τα τραγούδια, ήταν και ‘θεραπευτήρια’. Εδώ μέσα θεράπευαν τη νοσταλγία τους
και άφηναν τον πόνο τους! Όλοι αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι έχουν εκλείψει σήμερα από τη
ζωή και τον τόπο μας. Να γιατί οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι και χώροι καλλιέργειας αυτού
του ήθους που έφεραν αυτοί οι άνθρωποι από την ‘καθ’ ημάς Ανατολή’. Ήταν επιτυχεστάτη
η επιλογή του χώρου αυτού, για να γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Ζώρα. Ήταν οικείος
αυτός ο χώρος. Ήταν το σπίτι του. Οπουδήποτε αλλού αν γινόταν η εκδήλωση, θα ήταν
‘σικέ’. Εδώ μέσα είναι η ψυχή του Ζώρα. Είναι ευκαιρία σήμερα να κάνουμε το πνευματικό
μνημόσυνο για όλους αυτούς τους ανθρώπους, που έζησαν εδώ. Οι άνθρωποι αυτοί (Γεώργιος Σακκάς, Μπαϊρακτάρης, Πανάρετος Τοπαλίδης) ήταν εξαιρετικοί. Δεν είχαν επιγόνους
επιφανείς για να τιμηθούν. Και επειδή είχαν την ίδια ταυτότητα με τον Ζώρα, τιμώντας τον
Ζώρα, τιμούμε σήμερα και όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους».
Ο σεβασμιώτατος συνεχάρη τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη και τον συγγραφέα Τάσο
Κοντογιαννίδη, γιατί το βιβλίο αυτό είναι ένα πραγματικό απόκτημα για τις επερχόμενες γενιές. Είναι ένα Συναξάρι. Είπε, ακόμη, ότι ο Ζώρας έχει τα χαρακτηριστικά
του Ρωμιού. Στη συνέχεια ο σεβ. κ. Παύλος παραλλήλισε τη ζωή του Ζώρα με τη ζωή
ενός αγίου, του Φιλάρετου ελεήμονος, που γιορτάζει την 1 Δεκεμβρίου, για τις πράξεις
ελεημοσύνης προς τους πάσχοντες.
Τέλος, αναφέρθηκε σε πολλά περιστατικά της ζωής του Ζώρα. Τόνισε το γεγονός
ότι ο ίδιος φρόντισε για την ανατροφή των παιδιών του, τα οποία ευλόγησε ο Θεός για
τις ελεημοσύνες του.
Επόμενος ομιλητής ήταν ο μεγάλος στιχουργός κ. Λευτέρης Παπαδόπουλος.
Στην αρχή της ομιλίας του αναφέρθηκε σε κάποιο ρεπορτάζ, που έκανε σε μια πολυμελή ποντιακή οικογένεια. Στη συνέχεια διάβασε και σχολίασε κάποια σημεία από τον
πρόλογο του βιβλίου, που αυτός έγραψε. Τόνισε τις περιπέτειες του Ζώρα στον Πόντο
και στην Ελλάδα και ότι εκείνος ενέπνευσε τα παιδιά του.
Στη συνέχεια μίλησε ο ηθοποιός κ. Νίκος Ξανθόπουλος, ο άνθρωπος που έχει
συνδέσει συναισθηματικά το όνομά του στον κινηματογράφο με τις δυσάρεστες καταστάσεις των προσφύγων. Αναφερόμενος στη βιογραφία του Ζώρα, τον χαρακτήρισε
Οδυσσέα. Έφυγε από τη γενέτειρά του στον Πόντο και κατέληξε, με πολλές ταλαιπωρίες, στην Ελλάδα, στην Κοκκινιά. Μίλησε για τον ακμαίο Ελληνισμό που δέχτηκε τα
χτυπήματα του εθνικισμού, τη γενοκτονία. Ναφέρθηκε ο κ. Ξανθόπουλος στη ζωή του
Ζώρα στο Βλαδικαυκάς, από όπου ήρθε στην Ελλάδα, και κατέληξε, χαρακτηρίζοντας
τον Ζώρα έναν χαρισματικό άνθρωπο.
Ο συγγραφέας κ. Τάσος Κοντογιαννίδης προσπάθησε να τονίσει τα ηθογραφικά στοιχ-
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σεία του Ζώρα. Αν και δεν σπούδασε σε σχολεία, ωστόσο γνώριζε να ξεχωρίζει το αγαθό και το τίμιο. Ήξερε ότι πρέπει να
διατηρήσουμε τη γλώσσα, τη μουσική, τους χορούς και την
παράδοσή μας. «Το δόγμα του Ζώρα ήταν: Δώσε αγαθά για να
πάρεις χαρά. Όταν δίνεις σε φτωχό, δανείζεις τον Θεό. Ήταν
ένας άνθρωπος με όλα αυτά τα χαρίσματα. Ήταν ένας Πόντιος,
ήταν ο Ζώρας τίμιος, πονόψυχος, ανοιχτοχέρης. Ο Ζώρας μισούσε τον φανατισμό που διχάζει».
Ο συγγραφέας ευχαρίστησε τον Σάββα Καλεντερίδη, με
τον οποίο έκανε τα ταξίδια. «Πολύτιμος συνεργάτης στην προσπάθειά μου στάθηκε ο κ. Νίκος Σαμψών, που είχε την πρόνοια
Ζώρας Μελισσανίδης
να συλλέξει το υλικό και να καταγράψει τις ιστορίες και τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες από αφηγήσεις που αφορούσαν τον Ζώρα. Τέλος, ευχαρίστησε τον
Δημήτρη Μελισσανίδη, που του εμπιστεύθηκε τη συγγραφή του βιβλίου για τον πατέρα του.
Πολύ συγκινητικός ήταν ο λόγος του σεβ. μητροπολίτη Νικαίας κ. Αλεξίου, ο
οποίος μίλησε για τον Ζώρα και τα παιδιά του, που τους χαρακτηρίζει η ευεργεσία σε
ανθρώπους που έχουν ανάγκη, σε ευαγή ιδρύματα. Υπενθύμισε στο κοινό ότι η πόλη
φέρει το όνομα της Νικαίας της Βιθυνίας της Μικράς Ασίας, όπου έγινε η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος. Αλλά και πολλοί πρόσφυγες προέρχονται από τη Νίκαια και τον Πόντο.
Για τον Ζώρα είπε ότι αποτελεί φωτεινό παράδειγμα. Έκλεισε τη σύντομη ομιλία του
με ευχές για καλά Χριστούγεννα.
Ήρθε η σειρά του γιου του Ζώρα, του Δημήτρη Μελισσανίδη. Ευτυχισμένος που
άκουσε τόσο καλά λόγια για τον πατέρα του, σπεύδει να εκφράσει τις ευχαριστίες του
προς όλους. Άρχισε από τον Τάσο Κοντογιαννίδη, που έκανε πολλά ταξίδια και με
υπομονή συγκέντρωσε την ύλη και την αξιοποίησε με απόλυτη επιτυχία.
Ευχαρίστησε τον στρατηγό κ. Νίκο Σαμψών, που συγκέντρωσε επί χρόνια το υλικό αυτό, μέρος του οποίου ήταν από μαγνητοφωνήσεις επί ώρες του ίδιου του Ζώρα.
Για τις περιπέτειες της ζωής του, για τον ξεριζωμό του ποντιακού Ελληνισμού από τις
πατρογονικές του εστίες.
Ευχαρίστησε τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη, που ανέλαβε την ευθύνη της έκδοσης του
βιβλίου. Ευχαρίστησε τους ομιλητές, μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλο, τον Νίκο Ξανθόπουλο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ευχαρίστησε το Δ. Σ. της Ένωσης Ποντίων
Νικαίας – Κορυδαλλού, που διέθεσε την αίθουσα για την πραγματοποίηση αυτής της
εκδήλωσης, για τα καλά λόγια για τον πατέρα του. Τελείωσε με τις ευχαριστίες προς όλους
όσοι συνέβαλαν στην εκδήλωση τιμής στον πατέρα του. «Ευχαριστώ όλους», κατέληξε.
Τον λόγο έχουν οι ποντιακές λύρες, με τους ανθρώπους που ξέρουν να δίνουν ζωή
και να ανακαλούν αναμνήσεις. Είναι ο Γιώργος Ατματζίδης και ο Δημήτρης Καρασαββίδης. Οι τοξαριές τους γέμισαν την ατμόσφαιρα και τα δάκρυα έρχονταν να λυτρώσουν
τους ανθρώπους από τα πάθη. Ήρθε και ο πανύψηλος πλάτανος, που θυμίζει χαρακτηριστικά γνήσιου Πόντιου, ο Λάζος Τερζανίδης (Τερζάς), να απαγγείλει το ποίημα του
Ηλία Τσιρκινίδη, με τίτλο «Ο Δήμον ο κεμεντζετσής, διασκευασμένο για τις ανάγκες
της ημέρας. Σε τηλεφωνική μου επικοινωνία που είχα μαζί του, μου είπε: «Η απαγγελία
έγινε σαν μια επιμνημόσυνη πράξη στη μνήμη του Ζώρα Μελισσανίδη».
Έχει και ο γράφων να καταθέσει τη δική του μαρτυρία, που επιβεβαιώνει όλα
όσα με ειλικρίνεια και αγάπη ειπώθηκαν την ημέρα της εκδήλωσης. Πριν εκπνεύσει,
αν θυμάμαι καλά, ο 20ός αιώνας, μια χρονιά αποφάσισα να περάσω το Πάσχα με τη
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σύζυγό μου στη μονή της Παναγίας Σουμελά, στο Βέρμιο μαζί με άλλα μέλη του Δ.
Σ. του Ιδρύματος. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής ήμουν στο γραφείο της
μονής και συζητούσαμε με τον κ. Βασίλη Φωτιάδη. Ήρθε κάποιος κύριος και είπε στον
Βασίλη: «Θέλω να πάω στη Βέροια και ζητώ παρέα». Του είπε ο Βασίλης: «Πάρε τον κ.
Παπαδόπουλο με τη γυναίκα του Σάντα». Από τη Βέροια επισκεφθήκαμε, στο χωριό
Νησί, κάποια κυρία με πολλές κόττες και κατοικίδια ζώα. Ίσως ήταν η Σοφία. Σε όλη τη
διαδρομή της μετάβασης και της επιστροφής, η συζήτηση ήταν για τους φτωχούς που
ήθελε να βοηθήσει. Όταν επιστρέψαμε, άνοιξε το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του
και έφερε ως δώρα ενθύμια, για εμένα μια γραβάτα και για τη γυναίκα μου μια μεταξωτή
μαντήλα, βενετσιάνικη, με παραστάσεις της εκκλησίας της πλατείας του Αγίου Μάρκου
και τα τέσσερα χάλκινα άλογα, κλεμμένα από τον ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης
το 1204. Μας έκανε εντύπωση. Όταν έφυγε στον ξενώνα του, μάθαμε ότι ήταν ο Ζώρας
Μελισσανίδης, που άφησε να τον γνωρίσουμε από την ενέργειά του. Ας γίνει η ζωή του
ζωντανό παράδειγμα της ταπεινότητας και της αγάπης που τον διέκριναν.
Την εκδήλωση τίμησαν πάρα πολλοί, μητροπολίτες και άλλοι κληρικοί, από τον
χώρο της πολιτικής, υπουργοί, βουλευτές, πολλοί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανώτατοι αξιωματικοί του Στρατού, της Αστυνομίας, εκπρόσωποι ποντιακών σωματείων,
προσωπικότητες από τον χώρο του Πολιτισμού και πλήθος κόσμου. Ήταν, πράγματι,
ένα πνευματικό μνημόσυνο στην ψυχή του Ζώρα Μελισσανίδη.

Συνεδρίαση των Δ. Σ. της «Παναγίας Σουμελά»
για πρώτη φορά στη Μητρόπολη Βεροίας

Γ

ια πρώτη φορά στην ιστορία του, τα διοικητικά συμβούλια του Σωματείου και του
Πανελληνίου Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά» συνεδρίασε στα γραφεία της Ιεράς
Μητροπόλεως Βεροίας – Ναούσης και Καμπανίας την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010.
Στα θέματα ημερήσιας διδάταξης περιλαμβάνονταν ανακοινώσεις, έγκριση εσό-

Από αριστέρα, όρθιοι οι κ. Κώστας Λειβαδόπουλος, Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Σταύρος
Κουγιουμτζίδης, αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας, Αναστάσιος Τσακιρίδης, Γιώργος Τανιμανίδης, Γιάννης Βιόπουλος, σεβ. μητροπολίτης Βέροιας-Νάουσας και Καμπανίας Παντελεήμων, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Σάββας Χαριτωνίδης, Χαράλαμπος Ναθαναηλίδης,
Γιάννης Μωυσιάδης, Κωνσταντίνος Σωτηριάδης, Νόρα Κωνσταντινίδου. Καθιστοί οι κ.
Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.
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δων και εξόδων Οκτωβρίου 2010, προτάσεις κ. ά. Παρόντα στη συνεδρίαση ήταν τα μέλη
του Δ. Σ. Γεώργ. Τανιμανίδης, Κων. Ιωακειμίδης, Ιωάν. Βιόπουλος. Παντ. Ανθρακόπουλος, Λεων. Παπαδόπουλος, Χαρ. Ναθαναηλίδης, Χαρ. Παπαδόπουλος, Αν. Τσακιρίδης,
Αθηνά Παπαδάκη, Κων. Λειβαδόπουλος.
Ο σεβ. μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, αφού καλωσόρισε τα μέλη των Δ. Σ.,
ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες που προσδιορίζονται με τον νέο κανονισμό
και αναφέρθηκε με συντομία στις διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την έκδοση του νέου κανονισμού, που ενέκρινε
η Ιεραρχία της Εκκλησίας.
Την ενημέρωση συνέχισε ο πρόεδρος κ. Γιώργος Τανιμανίδης, αναφέροντας τις
ενέργειες του σεβ. μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα, για να εγκριθεί ο νέος κανονισμός που
βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τη συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων.

Μ

Η 870ή πανήγυρη στη μονή
του Αγίου Θεοδώρου του Γαβρά

ε διήμερες πανηγυρικές εκδηλώσεις τιμήθηκε, στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2010, η
μνήμη του Αγίου Θεοδώρου του Γαβρά, στην ανιστορημένη ομώνυμη μονή, στις
Πέντε Βρύσες Λαγκαδά. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν προσκυνητές από όλη την
Ελλάδα, που ήρθαν να προσκυνήσουν την ιστορική θαυματουργή εικόνα του αγίου.
Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010, μετά τον εσπερινό, στον οποίο προεξήρχε ο σεβ.
μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης Τασιάς ακολούθησε λιτάνευση της εικόνας και στη συνέχεια συνεχίστηκαν οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που είχαν αρχίσει νωρίς το απόγευμα.
Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου, από πολύ νωρίς άρχισε η προσέλευση χιλιάδων προ-
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σκυνητών, που ήρθαν για να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Θεοδώρου του Γαβρά, που
μαρτύρησε για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία.
Η μονή, στολισμένη, όπως πάντα, από την κ. Ροδούλα Γαβρά και τον σύζυγό
της κ. Τάσο, υποδέχεται τον μητροπολίτη και τη συνοδεία του. Παρόντες, ο πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Νίκος Φωτιάδης, με όλο το Δ.Σ., ο ιερέας αιδεσιμότατος
Παύλος και η αδελφή Γαλήνη. Οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα και η όλη εικόνα έχει
βυζαντινή μεγαλοπρέπεια.
Ο λόφος του Γαβρά είναι ο λόφος των αναμνήσεων, σημείο αναφοράς για όλους,
είναι τόπος που θυμίζει έντονα τις αλησμόνητες πατρίδες. Ο σεβ. μητροπολίτης κ. Ιωάννης, μετά το τέλος της αρχιερατικής θείας λειτουργίας, μίλησε για τη ζωή του Αγίου
Θεοδώρου του Γαβρά και, τέλος, συνεχάρη τον πρόεδρο κ. Νίκο Φωτιάδη και τα άλλα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου για το σημαντικό έργο που επιτελούν. Κάλεσε όλους
να συμπαρασταθούν στο Δ. Σ.
Στη συνέχεια έγινε η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Θεοδώρου του Γαβρά και
ακολούθησαν οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με παρουσιάστρια την κ. Γιώτα Αμανατίδου
και τους συνεργάτες της. Εμφανίστηκαν συγκροτήματα της Σφενδάμης Πιερίας, της
Ευξείνου Λέσχης, του Στίβους Λαγκαδά, της Ένωσης Ποντίων Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, των Λαγυνών, οι αδελφοί Ζαπουνίδη κ. ά., ενώ προσέφεραν τις υπηρεσίες τους
ο Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης και ο Χρήστος Κυριακίδης.
Χαιρετισμό απηύθυναν, ο μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης, ο κ. Δ. Βάνης και
η κ. Ανθή Πορφυριάδου από μέρους του νομάρχη Θεσσαλονίκης, ο δήμαρχος Βερτίσκου κ. Χ. Ασλανίδης και ο πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Νίκος Φωτιάδης, ο οποίος
τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι αιώνες ιστορίας και πολιτισμού των αλαησμόνητων πατρίδων
ζωντανεύουν σε κάθε πανήγυρη. Εμείς, με τις μικρές μας δυνάμεις και με την ευλογία
του επισκόπου μας, προσπαθούμε να αναδείξουμε ό,τι ωραιότερο και σημαντικότερο
εμπεριέχει ο πολιτισμός μας. Διατηρούμε με ευλάβεια ό,τι σημαντικό μας δόθηκε, ήθη,
έθιμα, την παράδοση, που τα μηνύματά της πρέπει να σηματοδοτούν το μέλλον. Όλοι
να είναι καλά και του χρόνου όλοι να είμαστε παρόντες.

Ν

Αιμοδοσία στον Σύλλογο του Μεσαίου

έα αιμοδοσία μελών του οργάνωσε στις 21 Νοεμβρίου 2010 ο Μορφωτικός
Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαίου Θεσσαλονίκης «Ο Πόντος», για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος, που διατηρεί σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Θεαγένειο».
Οι αιμοδότες του συλλόγου είναι οι: Γεώργιος Ν. Μαυρίδης, Αναστασία Στεφανίδου, Γεώργιος Μαρκίδης, Νικόλαος Μαυρόπουλος, Δημήτρης Κουτρουδίτσης,
Αριστείδης Λαζαρίδης, Δημήτριος Χ. Λαζαρίδης, Ιωάννης Τσιτηρίδης, Γεώργιος Ν.
Μαρμαρίδης, Νικόλαος Κορωνίδης, Δημήτριος Φωτιάδης, Ευθυμία Λιθοξοπούλου,
Χρυσούλα Ι. Μαρμαρίδου, Νικόλαος Παναγιωτίδης, Σοφία Θ. Αμανατίδου, Παύλος
Λ. Μουρατίδης, Κωνσταντίνος Μετενίδης, Χρήστος Γ. Μαρμαρίδης, Γεώργιος Τζίκας,
Θεόδωρος Χ. Πετρίδης, Καλλιόπη Παπαντώνη, Ευαγγελία Σπανού, Θεοδώρα Καργατζή – Τσιτηρίδου.
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Εβδομήντα χρόνια από το Έπος του 1940

Γ

Γράφει ο
Παναγιώτης Παπαδόπουλος

ιορταστική και χαρμόσυνη ήταν η ατμόσφαιρα στον Χώρο Τεχνών της Βέροιας το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου 2010, με αφορμή τα 70 χρόνια από το Έπος
του 1940. Η πανηγυρική αυτή εκδήλωση γινόταν για να αποδοθεί φόρος τιμής στους ήρωες του Αλβανικού Μετώπου, που έγραψαν ένδοξες σελίδες της ελληνικής
ιστορίας. Γινόταν, όμως, και για να γνωρίσουν οι νεότεροι τους αγώνες και τις θυσίες των
προγόνων και να αντλήσουν ηθικά και χρήσιμα διδάγματα για τη ζωή τους.
Την οργάνωαση της εκδήλωσης είχε το Β΄ ΣΣ, που έχει την έδρα του στη Βέροια.
Τον συντονισμό και την ευθύνη
της παρουσίασης είχε ο διοικητής του Β΄ ΣΣ αντιστράτηγος
κ. Θεόκλητος Ρουσάακης, με
τους επιτελείς αξιωματικούς,
άνδρες και γυναίκες, που υπηρετούν στον στρατιωτικό σχηματισμό. Την επιμέλεια και την
παρουσίαση είχε ο γνωστός
στους Βεροιείς από παλαιότερες εκδηλώσεις ποιητής κ. Δημήτρης Μπρούχος.
Συμμετείχε η Φιλαρμονική του Β΄ΣΣ, υπό τη διεύθυνση του λοχαγού κ. Θωμά
Τράγκα. Σε όλο το διάστημα
Ο στρατηγός
Ο ομιλητής
της εκδήλωσης, με τη μουσική
Θεόκλητος Ρουσάκης
Γιώργος
Χατζόπουλος
και τα τραγούδια, η Φιλαρμο-
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νική ενθουσίασε το κοινό που απολάμβανε πλούσιο τον
εθνικό παλμό, που αφετηρία του είχε το Έπος του 1940.
Πολλά τραγούδια ερμήνευσε η μικτή χορωδία του
ΚΕΠΑ του Δήμου Βεροίας, υπό τη διεύθυνση της αρχιμουσικού κ. Δήμητρας Ζησέκα, με τη συσνοδεία στο πιάνο της κ. Βαλεντίνης Φωκά.
Εκείνος που ενθουσίασε πολύ και καταχειροκροτήθηκε για τα τραγούδια του ήταν ο χαρισματικός και πολλά
υποσχόμενος συντοπίτης μας Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης.
Τα κείμενα και η απαγγελία τους είχαν τη σφραγίδα της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του εξαίσιου Δημήτρη Μπρούχου.
Να θυμίσουμε ότι η εκδήλωση είχε την υποστήριξη
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης του
Δήμου Βεροίας.
Το πρόγραμμα άρχισε με προβολή εικόνων από τις
επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού στο Αλβανικό Μέτω- Παλαιός πολεμιστής και ο
πο. Στιγμές συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας. Τους
στρατηγός
χαιρετισμούς των καλεσμένων ακολούθησε ο χαιρετισμός
του διοικητή κ. Θεόκλητου Ρουσάκη. Ακολούθησαν: Το «πρώτο ανακοινωθέν», Η πολιτική και στρατιωτική κατάσταση τον Οκτώβριο του 1940, Η συμμετοχή του Β΄ ΣΣ στην
εποποιία, με αφήγηση του ταγματάρχη Δημητρίου Ξογιάννη και συμμετοχή της υπολοχαγού Έλλης Καραπάνου, «Πορεία προς το μέτωπο» από το «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα
Ελύτη, με τη φωνή του Μάνου Κατράκη, «Μικρές σιωπές για τη Μνήμη και για τη Λήθη»,
του Δημήτρη Μπρούχου.
Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με σχόλια για τη συμμετοχή του Β΄ΣΣ στην ελληνοϊταλικό πόλεμο, απαγγελίες περικοπων από το έργο του Οδυσσέα Ελύτη «Άξιον Εστί».
Τον πανηγυρικό της ημέρας εξεφώνησε ο φιλόλογος και συγγραφέας κ. Γεώργιος Χατζόπουλος, τ. λυκειάρχης, με θέμα: «Η 28η Οκτωβρίου 1940 – Το θαύμα της ελληνικής ψυχής».
Στην αρχή του λόγου του, ο κ. Χατζόπουλος έκανε μια ιστορική αναδρομή, για να δείξει
τη διαχρονική αντίληψη των Ελλήνων περί ελευθερίας, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Είπε ότι θεωρεί αδιανόητο το γεγονός, δυο χώρες που ευεργετήθηκαν πνευματικά από την
Ελλάδα κατά το παρελθόν, να έχουν σήμερα το θράσος να στρέφουν εναντίον της τα φονικά
τους βέλη. Πρόκειται «για ένα από τα παιχνίδια της ζωής, με τα οποία δοκιμάζονται οι αξίες
υπό αντίξοες συνθήκες, για να διαφαίνεται τρανότερα, όχι μόνον η ποιότητά τους, αλλά και ότι,
χωρίς αυτές, η ζωή είναι ανούσια, ανύπαρκτη, άθυρμα της πεζότητας και της ασημότητας».
«Και αντί της έκφρασης βαθιάς ευγνωμοσύνης προς τους ευεργέτες τους», συμπλήρωσε ο κ. Χατζόπουλος, «οι υπάνθρωποι εσμίλευσαν δύο μύθους, που θα παραμείνουν
στη δέλτο της ανθρώπινης ιστορίας ως στίγματα μελανά και αποκρουστικά, ως άριστα
μνημεία αποτροπιασμού και καταισχύνης, ως ανεξίτηλα παραδείγματα πολλής περίσκεψης, αλλά και μέριμνας άγρυπνης».
Ο ομιλητής εξήγησε, στη συνέχεια, ότι πρόκειται για τους μύθους της Ιταλίας
που, την εποχή εκείνη, ονειρευόταν την αναβίωση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, και
της Γερμανίας, που επιδίωκε «την ολοκληρωτική επικράτηση στην Ευρώπη και σε όλη
την οικουμένη, υποστηρίζοντας με θράσος υπέρμετρο τη θεωρία της περιούσιας αρίας
φυλής, προσβλητικού επινοήματος για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ισότητα».

306

Εύλογα τίθεται το ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν, οι λαοί
αυτοί, που διάβασαν τους λόγους των αρχαίων Ελλήνων να
θέλουν να κάνουν το κακό στους άλλους λαούς. Η απάντηση
έρχεται από τον ομιλητή: «Δηλητηρίασαν, λοιπόν, οι επίδοξοι τύραννοι τις ψυχές των λαών τους, αφού πρώτα φρόντισαν
να στεγνώσουν και την τελευταία ικμάδα από την ψυχή τους.
Έτσι, μετέβαλαν εύκολα τους λαούς τους σε όργανα τυφλά και
πειθήνια, σε ψυχές – μηχανές, ποτισμένες με τη χολή και το
μίσος, και μπολιασμένες με το μικρόβιο του υπερεγωισμού».
Και, φυσικά, ο ελληνικός λαός, όταν οι Ιταλοί χτύπησαν απειλητικά την πόρτα της Ελλάδας, δεν είχε άλλη
επιλογή, παρά να αρνηθεί την υποταγή και να πολεμήσει.
Να υπερασπιστεί την ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια
της πατρίδας, κατά την επιταγή του φιλόσοφου Σωκράτη:
«Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων,
τιμιώτερόν εστιν η πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον
Ο Δημήτρης Μπρούχος
και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ’ ανθρώποις
τοις νουν έχουσι …», δηλαδή, σε σύγκριση με τον πατέρα και τη μητέρα και όλους τους
προγόνους, η πατρίδα είναι πολυτιμότερη, πιο αξιοσέβαστη και αγιότερη και πρέπει να
μπαίνει σε υψηλότερη θέση, και σύμφωνα με την κρίση των θεών και σύμφωνα με την
κρίση των λογικών ανθρώπων (Το απόφθεγμα, την κρίση αυτή του Σωκράτη, αναφέρει
ο Πλάτων στο έργο του «Κρίτων»).
Έτσι, συνέχισε ο ομιλητής: «Στις τραχίες κορφές της Πίνδου, τον Οκτώβριο του
1940, ένας λαός με ποικίλη κοινωνική δραστρωμάτωση, ο λαός των βοσκών και των
γεωργών, των δασκάλων και των ιερωμένων, των καραβοκύρηδων και των εργατών, ο
λαός που εναποθέτει τις ελπίδες του προσευχόμενος κατανυκτικά στη μητέρα του Θεού,
ο λαός της τράτας και του πεντοζάλη, ο λαός του συρτού και του πυρρίχιου, συνέτριψε
τους μύθους του φασισμού και του εθνικοσοσιαλισμού». Και η Ελλάδα «απάντησε μυριόστομα στος αποστολέα των μηχανών του θανάτου πως δεν φοβήθηκε ποτέ κανέναν
τύραννο, από τα χρόνια, ακόμη, του Ομήρου, αλλά ούτε και τώρα φοβάται …».
Πώς μπορεί, λοιπόν, να πεθάνει ένας τέτοιος λαός, που στέκει στητός και ολόρθος
μέσα στον χαλασμό και στον θρήνο; Ένας λαός που έχει τη δύναμη να χτίζει πάνω στις
στάχτες τη νέα ζωή, καλύτερη της προηγούμενης;
Στη συνέχεια, ο κ. Χατζόπουλος παρουσίασε τρεις επιστολές, που γράφτηκαν, οι
δύο από συζύγους προς τους άντρες τους που πολεμούσαν στο μέτωπο, και η μία από
μητέρα προς το παιδί της. Και οι τρεις γυναίκες αντιμετωπίζουν με θάρρος τον πόλεμο
και εκείνο για το οποίο αγωνιούν είναι η διατήρηση της ελευθερίας.
Κι αν για άλλες εποχές η ομοψυχία αποτελούσε κραυγή έντονης απαίτησης από τους
τάφους των ηρώων και μαρτύρων της φυλής μας, σήμερα αποτελεί κώδωνα κινδύνου και
συμφοράς. Στους γειτονικούς ορίζοντες έχουν επικαθήσει νέφη μελανά, που προμηνύουν
καταιγίδες, που προοιωνίζονται συρρικνώσεις, εδαφικές περιπέτειες, που δεν μας πρέπουν.
Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κατακερματιζόμαστε με τα αυτιά ανοιχτά σε παραπλανητικές
σειρήνες ξένων συμφερόντων ούτε και να θολώνουμε το νου με επιπολαιότητες και παλιμπαιδισμούς. Αρκετά τα δάκρυα κι ο πόνος. Σύψυχοι και ομόψυχοι μόνον θα μπορέσουμε να
διαβούμε τις έντεχνα στημένες από εχθρούς και λυκόφιλους συμπληγάδες.
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Η εθνική δράση του Γερμανού Καραβαγγέλη
στη Μακεδονία και τον Πόντο

Μ

ε τους αγώνες των Ελλήνων του Πόντου εναντίον των Τούρκων στα δύσκολα
χρόνια της δεκαετίας των διωγμών, 1914-1924, συνέδεσε το όνομά του ένας
ακόμη ιεράρχης της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Πρόκειται για τον Γερμανό Καραβαγγέλη, μητροπολίτη Καστοριάς και κατόπιν
Αμάσειας του Πόντου, που αναδείχθηκε εθνικός ήρωας για τους αγώνες που έδωσε στη
Μακεδονία και στον Πόντο, στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον Ελληνισμό των
περιοχών αυτών.
Μαζί με τον Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθο Φιλιππίδη αποτέλεσαν τους
ισχυρούς πυλώνες αντίστασης του Ελληνισμού κατά της αυθαιρεσίας και της βαρβαρότητας των Τούρκων.
Ο Γερμανός Καραβαγγέλης έδωσε πρώτα το δυναμικό του παρών στον Μακεδονικό Αγώνα. Τολμηρός και θαρραλέος, στάθηκε κοντά στον τουρκοκρατούμενο
Ελληνισμό και τον βοήθησε να σωθεί από τις αρπακτικές διαθέσεις της βουλγαρικής προπαγάνδας. Ήταν η περίοδος εκείνη που οι Βούλγαροι προσπαθούσαν να
προσεταιριστούν τους σλαβόφωνους ελληνικούς πληθυσμούς της Μακεδονίας. Από
το 1870, που ίδρυσαν πραξικοπηματικά την ανεξάρτητη βουλγαρική Εκκλησία,
γνωστή ως Εξαρχία, άρχισε ένας σκληρός και αδυσώπητος ανταγωνισμός μεταξύ
Ελλάδας και Βουλγαρίας στη Μακεδονία. Οι μάχες που έδιναν οι Έλληνες αντάρτες με τους Βουλγάρους κομιτατζήδες έμειναν γνωστές στην ιστορία για τη σκληρότητά τους.
Στο βάλτο των Γιαννιτσών, αλλά και στα βουνά της Μακεδονίας δοκιμάστηκαν
ακόμη μια φορά ο πατριωτισμός και η πολεμική αρετή των Ελλήνων.
Στο διάστημα του Μακεδονικού Αγώνα, η Ελλάδα ήταν αδύνατη και δεν μπορούσε να βοηθήσει, γιατί ζούσε στη σκια του άτυχου ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897.
Καμία από τις προσωπικότητες της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας δεν είχε το θάρρος και την τόλμη να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες για τη σωτηρία της κινδυνεύουσας
Μακεδονίας. Η δε ελληνική κυβέρνηση απέφευγε συστηματικά να δώσει στην Τουρκία
αφορμή για εχθροπραξίες. Είχε χρεωθεί από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να πληρώσει ένα
τεράστιο χρηματικό ποσό ως πολεμική αποζημίωση. Έτσι έμεινε ελεύθερο το πεδίο
στους Βουλγάρους να δράσουν ανενόχλητοι, με την ανοχή, πολλές φορές, της τουρκικής εξουσίας.
Ύστερα, μάλιστα, και από την επανάσταση των Βουλγάρων την 20ή Ιουλίου 1903,
τη γνωστή ως «Επανάσταση του Ίλιντεν», η κατάσταση στη Μακεδονία είχε δραματική
εξέλιξη.
Την κυβερνητική αδράνεια και φοβία είχαν υιοθετήσει και οι διπλωματικές υπηρεσίες των προξενείων μας στη Μακεδονία. Δικαιολογημένα προκάλεσαν την οργή
και την αγανάκτηση των Ελλήνων της Μακεδονίας, ιδιαίτερα των ανταρτικών σωμάτων που περίμεναν κάποια συμπαράσταση από τις διπλωματικές υπηρεσίες των
ελληνικών προξενείων.
Γράφει ο
Τότε, το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
έδρασε αστραπιαία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
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Η υποδοχή, με βάρκες, του μητροπολίτη Γερμανού Καραβαγγέλη στο λιμάνι της Σαμψούντας, στις 25 Μαρτίου 1908. Ο Καραβαγγέλης έφτασε στην Αμισό με σημαιοστολισμένο αγγλικό καράβι. Στη φωτογραφία διακρίνεται στη δεύτερη βάρκα αριστερά, όπου
κυματίζει η ελληνική σημαία.

Ιωακείμ Γ΄, όταν διαπίστωσε την επικρατούσα κυβερνητική αβουλία στην Αθήνα και τη
Μακεδονία να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και τον έσχατο κίνδυνο να επικρέμαται
πάνω από τη Μακεδονία, με συνοδική απόφαση αντικατέστησε όλους τους μητροπολίτες της Μακεδονίας με νέους ιεράρχες, ικανούς να προστατέψουν τον Ελληνισμό από
τους Βουλγάρους κομιτατζήδες.
Τοποθετήθηκαν, λοιπόν, για παράδειγμα, στη Δράμα ο Χρυσόστομος Καλαφάτης, ο κατοπινός εθνομάρτυρας Μητροπολίτης Σμύρνης, ο Ιωακείμ Φορόπουλος στο
Μοναστήρι, ο Αλέξανδρος στη Θεσσαλονίκη και ο Γερμανός Καραβαγγέλης το 1900
στην Καστοριά.
Οι υπηρεσίες που πρόσφερε στον Μακεδονικό Αγώνα ήταν ιδιαίτερα πολύτιμες.
Στάθηκε δίπλα στον χειμαζόμενο Ελληνισμό και τον βοήθησε να κρατήσει την εθνική
του ταυτότητα και την πίστη του στην Ορθοδοξία.
Το ευχάριστο είναι ότι και η ελληνική κυβέρνηση πήρε θάρρος από την ενέργεια του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και προχώρησε και εκείνη στη λήψη ανάλογων μέτρων. Αντικατέστησε αμέσως όλους τους προξένους της Μακεδονίας με νέους και τολμηρούς διπλωματικούς υπαλλήλους. Τοποθέτησε ανθρώπους με έντονο το πατριωτικό συναίσθημα. Ένας
από αυτούς ήταν και ο Λάμπρος Κορομηλάς, που αναδείχτηκε σε μορφή του ένοπλου
αγώνα των ανταρτικών σωμάτων, με την αναδιοργάνωση και τον συντονισμό τους. Τις ίδιες
δραστηριότητες ανέλαβε και ο Ίων Δραγούμης στο προξενείο του Μοναστηριού.
Το 1904, η ελληνική κυβέρνηση πήρε μια πιο τολμηρή απόφαση. Έδωσε εντολή
να μεταβούν κρυφά στη Μακεδονία Έλληνες αξιωματικοί, με σκοπό να βοηθήσουν την
οργάνωση και τον συντονισμό της δράσης των ανταρτικών ομάδων. Ένας από αυτούς
τους αξιωματικούς ήταν ο υπολοχαγός του πυροβολικού Παύλος Μελάς, με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας. Ο θάνατός του, όμως, στις 3 Οκτωβρίου 1904, στη Στάτιστα της
Δυτικής Μακεδονίας, διέκοψε το εθνικό του έργο. Ο θάνατος του Παύλου Μελά, ωστόσο, ενέπνευσε τους Έλληνες αξιωματικούς, οι οποίοι επιθυμούσαν να λάβουν μέρος
στον Μακεδονικό Αγώνα. Θεωρήθηκε, μάλιστα, ως αφετηρία του Μακεδονικού Αγώνα,
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που κράτησε τέσσερα χρόνια – μέχρι το 1908.
Τη χρονιά εκείνη σημειώνονται σοβαρές πολιτικές
εξελίξεις στην Τουρκία, που είχαν ως αφετηρία και αιτία τις
επιβληθείσες από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις μεταρρυθμίσεις
στην οθωμανική αυτοκρατορία. Η εμφάνιση των νεοτούρκων το 1908 υποσχόταν στους λαούς της αυτοκρατορίας,
Έλληνες, Τούρκους, Εβραίους, ισότητα και δικαιοσύνη,
κάτι που δεν έγινε ποτέ.
Οι Έλληνες παρασύρθηκαν και πίστεψαν στα τουρκικά συνθήματα και σταμάτησαν τον ένοπλο αγώνα τους, με
την ελπίδα της ειρηνικής συμβίωσης των λαών στο μέλλον.
Τότε έληξε και η αποστολή του Γερμανού Καραβαγγέλη
στη Μακεδονία. Ο κίνδυνος βρίσκεται τώρα σε ένα άλλο
Ο Γερμανός
κομμάτι του Ελληνισμού, στον μακρινό Πόντο.
Καραβαγγέλης όταν
Ανακαλείται ο Γερμανός Καραβαγγέλης από τη Μηέφτασε στην Αμάσεια
τρόπολη Καστοριάς και τοποθετείται Μητροπολίτης Αμασείας του Πόντου, στον ακμάζοντα εκεί Ελληνισμό, όπου έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους οι ηγέτες του Κομιτάτου των νεοτούρκων «Ένωσις και Πρόοδος».
Στον Πόντο, ο αγώνας του Καραβαγγέλη εναντίον των Τούρκων θα είναι πιο
σκληρός και επικίνδυνος. Οι ικανότητες του Μητροπολίτη και οι εμπειρίες που απέκτησε κατά τον Μακεδονικό Αγώνα θα είναι γι’ αυτόν πολύτιμες. Γρήγορα θα αναδειχθεί
σε πρωταγωνιστή και εθνικό ήρωα όλων των Ποντίων της Αμάσειας.
Στο σημείο αυτό ενδιαφέρει να παρακολουθήσουμε, εν συντομία, τα βιογραφικά
στοιχεία του Γερμανού Καραβαγγέλη. Γεννήθηκε το 1866 στη Λέσβο και ήταν απόγονος οικογένειας αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Η οικογένειά του μετακόμισε, αργότερα, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Μετά
τις εγκύκλιες σπουδές του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, συμπλήρωσε τις γνώσεις του στη
Θεολογική Σχολή της Χάλκης, στην Κωνσταντινούπολη, από την οποία αποφοίτησε το 1888 με
τον βαθμό «άριστα». Την ίδια χρονιά χειροτονήθηκε διάκονος μέσα στη σχολή και παρουσία πολλών συνοδικών αρχιερέων.
Ο ίδιος ο διευθυντής της σχολής ενδιαφέρθηκε για τη μετάβαση του Γερμανού στη Λιψία
της Γερμανίας για ανώτερες σπουδές. Και εκεί οι
επιδόσεις του θα είναι εξαιρετικά καλές, με αποτέλεσμα να ανακηρυχθεί διδάκτωρ της φιλοσοφικής
σχολής της Λιψίας. Όταν επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη, το Πατριαρχείο θα τον διορίσει καθηγητή της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Το ήθος και η μεγάλη αγάπη του Γερμανού
Καραβαγγέλη προς τη Μητέρα του Χριστού Εκκλησία θα οδηγήσουν την Ιερά Σύνοδο του ΠαΟ Γερμανός Καραβαγγέλης
τριαρχείου να τον εκλέξουν αρχιερατικό προϊστάμε ρούχα αντάρτη
μενο στον συνοικισμό του Πέραν.
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Ύστερα από σύντομο χρονικό διάστημα, το 1900,
θα εκλεγεί Μητροπολίτης Καστοριάς και μετά από
επταετή θητεία, θα μεταβεί στον Πόντο. Η εκλογή του
ως Μητροπολίτη Αμασείας θα συνοδευτεί από χαρά των
κατοίκων της περιοχής. Όλοι έβλεπαν στο πρόσωπό του
τον προστάτη και τον βοηθό στις δύσκολες μέρες που
περνούσαν.
Στις 25 Μαρτίου 1908, ένα αγγλικό πλοίο, σημαιοστολισμένο, κατέφθανε στο λιμάνι της Αμισού. Μετέφερε τον νέο μητροπολίτη. Στην παραλία, χιλιάδες
κάτοικοι, με τους Έλληνες προξένους, έσπευσαν να τον
υποδεχτούν με συγκινητικές εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασμού.
Λίγες μέρες αρκούσαν για να κατατοπιστεί και αμέΟ Γερμανός
σως αρχίζει το ανορθωτικό του έργο. Πρώτα έπρεπε να
Καραβαγγέλης
ενδιαφερθεί για τα σχολεία. Τα υπάρχοντα σχολικά κτίρια
με πολιτικά ρούχα
στις πόλεις δεν επαρκούσαν, ενώ η επαρχία ήταν τελείως
παραμελημένη. Για να γίνουν, όμως, τα σχέδια πραγματικότητα έπρεπε να συνεργαστεί με όλους τους κατοίκους, ιδιαίτερα με τους προκρίτους
που είχαν τη δύναμη, αλλά και τα χρήματα. Για να αποφύγει τις κομματικές έριδες και
αντιπαραθέσεις, φρόντισε να συνταχθούν νέοι κανόνες με βάση τους οποίους θα εκλέγονταν με άψογο τρόπο τα διοικητικά συμβούλια των διαφόρων σωματείων.
Με ενέργειες του Μητροπολίτη ανεγείρονται σχολικά κτίρια και εφαρμόζονται εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που θα προάγουν τη γνώση και την παιδεία των νέων σπουδαστών.
Οι οικοδομικές δραστηριότητες του Γερμανού Καραβαγγέλη επεκτάθηκαν και στον χώρο
της Εκκλησίας. Για τις ανάγκες της Μητρόπολης έπρεπε να ανοικοδομηθεί καινούργιο επισκοπικό κτίριο, που θα καλύπτει τις ανάγκες διαμονής του Μητροπολίτη και τη φιλοξενία
των κατοίκων.
Ύστερα από τρεις μήνες άρχισε τις περιοδείες του στην επαρχία. Ο Γερμανός
ήθελε να έχει προσωπική πείρα για τα
προβλήματα των χριστιανών, ιδιαίτερα
εκείνα που είχαν σχέση με την εκπαίδευση των νέων.
Ο πρόξενος Τζανετάτος, στην αναφορά του προς το υπουργείο παιδείας
της Ελλάδας, αναφέρεται με έμφαση
στο έργο που συντελέστηκε την τριετία
1908-1911. Έγραφε συγκεκριμένα: «Στο
σύντομο αυτό διάστημα των τριών τελευταίων χρόνων χτίσθηκαν και ιδρύθηκαν
πάνω από 115 καινούργιες σχολές και
διάφορα σχολεία στις πόλεις και τα χωριά της υπαίθρου».
Ο πατέρας του Γερμανού Καραβαγγέλη
Τα δύσκολα προβλήματα θα έρθουν
Χρυσόστομος με μερικά μέλη της οικογέμετά το 1914, με την κήρυξη, δηλαδή, του
νειάς του
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α΄ παγκοσμίου πολέμου. Η δυσάρεστη είδηση για τους εκτοπισμούς του ελληνικού πληθυσμού θα τον βρει στη Γερμανία, όπου πήγε για λόγους υγείας. Γρήγορα θα εγκαταλείψει
τα πάντα και θα επιστρέψει στη Μητρόπολή του, για να ζήσει από κοντά το δράμα των
Αρμενίων και αργότερα των Ποντίων. Προσπάθησε, όσο μπορούσε, για τη σωτηρία του
αρμενικού λαού. Εκατοντάδες παιδιά του εμπιστεύθηκαν οι οικογένειες των Αρμενίων, για
τη σωτηρία των οποίων ενδιαφέρθηκε, μοιράζοντάς τα σε ελληνικές οικογένειες.
Το 1916 άρχισαν οι εκτοπισμοί του ελληνικού πληθυσμού, με σκοπό το θάνατο
μέσα από την πείνα και τη δυστυχία. Οι άντρες στέλνονταν μακριά, στα εργατικά
τάγματα. Εκεί υφίσταντο την πείνα και την άθλια ζωή, εργαζόμενοι υπό συνθήκες
καιρικές εξαιρετικά δύσκολες. Ήταν αδύνατο να αντέξει ανθρώπινη ύπαρξη αυτήν
την ταπείνωση που οδηγούσε στο θάνατο. Τα γυναικόπαιδα ήταν υποχρεωμένα να
διανύουν τεράστιες αποστάσεις μέσα από χιονισμένα βουνά, όπου παραμόνευαν η
εξόντωση και ο θάνατος.
Ο Γερμανός Καραβαγγέλης τα γνώριζε όλα αυτά, γιατί του τα εμπιστεύθηκε ο πρόξενος της Αυστρίας και σκεφτόταν τι θα μπορούσε να κάνει. Ταξίδεψε στα ρωσοτουρκικά σύνορα και εκεί κατόρθωσε να συναντήσει τον Τούρκο στρατάρχη Βεχήπ πασά στο
στρατόπεδό του. Εκμεταλλευόμενος τη φιλοξενία που του είχε προσφέρει στο παρελθόν,
επιδίωξε να κερδίσει την εύνοιά του, για να πετύχει την προστασία και σωτηρία των Ελλήνων. Βέβαια, πέτυχε να διασώσει την πόλη, προσωρινά, από τις ληστρικές διαθέσεις των
φανατικών μουσουλμάνων. Δυστυχώς, το σχέδιο για τις εκτοπίσεις άρχισε να εφαρμόζεται.
Ζήτησε ακόμη και τη βοήθεια του αρχιστρατήγου Ισμέτ πασά, του κατοπινού πρωθυπουργού της Τουρκίας, που έμεινε γνωστός ως Ισμέτ Ινονού, ο οποίος του υποσχέθηκε
ότι θα φροντίσει για τη σωτηρία της Αμισού. Και τώρα η υπόσχεση διήρκεσε λίγες μόνον
ημέρες, γιατί μόλις έφυγε και αυτός ο στρατηγός, το κακό δεν άργησε να έρθει. Ένας
άλλος Τούρκος πασάς, ο Ραφέτ, βρήκε την ευκαιρία να εκδικηθεί τους κατοίκους της
Αμισού, απαγχονίζοντας 45 νέους Έλληνες της πόλης, που ήταν φυγόστρατοι. Ο απαγχονισμός των νέων έγινε στην πλατεία της Αμισού, μπροστά στα βλέμματα του τουρκικού
πληθυσμού, που παρακολουθούσε με ικανοποίηση. Όλες αυτές οι ενέργειες έγιναν αιτία να
ξαναρχίσουν τα ανταρτικά σώματα του Πόντου το έργο τους, στην προσπάθειά τους να
σώσουν τον άμαχο πληθυσμό από το βέβαιο θάνατο.
Πολλοί στρατεύσιμοι νέοι δραπέτευαν από τα εργατικά τάγματα και κατέφευγαν
στα βουνά για να συναντήσουν εκεί τους συμπατριώτες τους. Εκεί, μαζί με τους υπόλοιπους, δημιουργούσαν μικρές ένοπλες ομάδες για τη συντήρηση των οποίων φρόντιζαν
με κίνδυνο οι οικογένειές τους.
Αργότερα θα συγκροτήσουν μεγαλύτερες ομάδες και θα έλθουν σε σύγκρουση με
τους Τούρκους τσέτες, για να εξασφαλίσουν όπλα και πολεμοφόδια.
Αυτές τις ανταρτικές ομάδες φρόντισε ο Γερμανός Καραβαγγέλης να τις οργανώσει, έχοντας την ανάλογη πείρα που απόκτησε από τον Μακεδονικό Αγώνα, όταν ήταν
Μητροπολίτης Καστοριάς.
Ήταν τόσο μεγάλη η συμμετοχή του στην οργάνωση των ανταρτικών ομάδων,
ώστε αργότερα ο Κεμάλ, στα απομνημονεύματά του, να θεωρεί τον ανταρτικό στρατό
30.000 ανδρών περίπου, έργο του Καραβαγγέλη.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Του Παναγιώτη
Παπαδόπουλου

«Σιγά την κρίση τους …» του Γιώργου Ιωαννίδη, από τις Εκδόσεις των Αδελφών
Κυριακίδη.
Νοσταλγία, πόνος και δάκρυα είναι τα συναισθήματα, που κυριαρχούν στον συγγραφέα, μέσα από τα αυτοτελή διηγήματα του βιβλίου. Το πρώτο έχει τον τίτλο «Πόντος, η
γη των προγόνων μου». Αναφέρεται σε ένα ταξίδι στον Πόντο, στην αναζήτηση της γενέτειρας γης των προγόνων του. Είναι το ταξίδι στον Πόντο το ιερό τάμα των Ποντίων, να
επισκεφτούν τη δική τους Ιερουσαλήμ. Θα πάνε στο χωριό ή στην πόλη, για να ψάχνουν
μέσα «στα χαλάσματα της ιστορίας», να βρουν τον δικό τους θησαυρό της αγάπης προς
τον αλησμόνητο Πόντο.
Η ανάγνωση του βιβλίου είναι ευχάριστη και
διασκεδαστική, γιατί εκτός από τις πολύτιμες πληροφορίες που προσφέρει, είναι εμπλουτισμένο και
με ανέκδοτα σε ποντιακή διάλεκτο.
Εντύπωση προκαλεί στον αναγνώστη η ηθογραφία των προσώπων που συμμετέχουν στο ταξίδι
στον Πόντο ή στις καθημερινές στιγμές της ζωής.
Η παρουσία των προσώπων μέσα από τους διαλόγους γίνεται με πολλή επιτυχία, ώστε διαβάζοντας
τα κείμενα να νομίζεις ότι είσαι και εσύ παρών εκεί
και συμμετέχεις ζωντανά στον διάλογο.
Οι περιγραφές των χωριών και των πόλεων
που συμμετέχουν στις επισκέψεις, είτε στον Πόντο γίνονται είτε στην Ελλάδα είναι έντονες και
ζωντανές. Αναφερόμενος στο παρελθόν ο συγγραφέας μας μεταφέρει έντονα δυσάρεστα βιώματα που έζησε σε δύσκολες πειόδους γι’ αυτόν και για την πατρίδα.
Μέσα από τα προσωπικά του βιώματα βρίσκει την ευκαιρία ο συγγραφέας να εκφράσει και τα πατριωτικά του αισθήματα. «Αν έχεις ελληνική συνείδηση, τ’ άλλα όλα
είναι δευτερεύοντα. Δεν λείπουν και τα στοιχεία των κομματικών του πεποιθήσεων, για
να είναι απόλυτα ειλικρινής με τον αναγνώστη η σχέση που επιδιώκει.
Η γλώσσα του κειμένου είναι πλούσια δημοτική, εμπλουτισμένη με ποντιακές λέξεις και φράσεις.
Είναι ευχάριστο ανάγνωσμα, με αρκετή δόση προβληματισμού, όπως άλλωστε
δηλώνεται από τον τίτλο και την εικονιζόμενη παράσταση στο εξώφυλλο.
«Η εκπαίδευση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία κατά τον μεσοπόλεμο»
της Ελευθερίας Κ. Μαντά, από τις εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη.
Είναι παρήγορο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αρκετά βιβλία έχουν κυκλοφορήσει από αξιόλογους συγγραφείς πανεπιστημιακού επιπέδου, για τον Ελληνισμό της Διασποράς. Πιστεύω ότι είναι εθνικό έργο
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οποιαδήυποτε προσφορά για τους Έλληνες που ζουν σε πατρογονικά εδάφη, τους
αλύτρωτους Έλληνες. Αλλά και για εκείνους που οικονομικοί, κυρίως, λόγοι τους
ανάγκασαν να βρεθούν στα ξένα και να ζήσουν μόνιμα εκεί. Οφείλουμε ως Πολιτεία, ως εθνικό κέντρο του Ελληνισμού να γνωρίζουμε και να ενισχύουμε κάθε
προσπάθεια που αποβλέπει στην κοινωνική τους ανάπτυξη και την πνευματική τους
αναβάθμιση.
Την πολύ αξιόλογη μελέτη της κ. Ελευθερίας Μαντά, η οποία υποβλήθηκε ως διδακτορική διατριβή στη Φιλοσοφική Σχολή του Α. Π. Θ., υποστήριξε για την έκδοσή της
η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, ενώ το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου
του Αίμου, με χαρά ανέλαβε να εντάξει στη σειρά των εκδόσεών του.
Όπως η ίδια η συγγραφέας σημειώνει στον πρόλογό της, εκείνο που ενδιαφέρει να
επισημάνει είναι ότι τα πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα, που σημάδεψαν τη δεύτερη
δεκαετία του 20ού αιώνα, υπήρξαν ταυτόχρονα ο καταλύτης που ανέτρεψε άρδην την
ευτυχή πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης στην περιοχή της Αλβανίας.
Το πρώτο κεφάλαιο επιγράφετα: Η εικόνα της ελληνικής εκπαίδευσης ως το
1926. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή του εκπαιδευτικού προβλήματος στη συγκεκριμένη περιοχή, με αναφορά στο νομικό καθεστώς που ίσχυε στην Αλβανία για τις
μειονότητες μέχρι το 1926, αλλά και η εικόνα των σχολείων τα σχολικά έτη 19251926, 1926-1927.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, με τίτλο «Η φθίνουσα πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης
και η ιταλική ανάμιξη» το ενδιαφέρον της ερευνήτριας επικεντρώνεται στις φιλοδοξίες
της ιταλικής εξωτερικής πολιτικής να αυξήσει την επιρροή της εκτός συνόρων. Η Αλβανία είναι η χώρα με την οποία θα υπογράψει σύμφωνο φιλίας μεταξύ των δύο χωρών,
ταυτόχρονα, όμως, καλλιεργούσε τη σταδιακή εξασφάλιση του οικονομικού και πολιτικού ελέγχου επί του αλβανικού κράτους.
Το επόμενο τρίτο κεφάλαιο έχει τίτλο: «Η κορύφωση του εκπαιδευτικού ζητήματος το 1933». Εδώ σημειώνεται με κάθε λεπτομέρεια και τεκμηρίωση η κρίση του
1931 και τα προβλήματα στις διακρατικές σχέσεις των δύο χωρών. Το λυπηρό στην
περίπτωση αυτή είναι ότι θύμα των προστριβών αυτών υπήρξε η ελληνική ομογένεια,
γιατί αποτέλεσαν την αφορμή για το κλείσιμο των ελληνικών σχολείων σε ολόκληρη
την Αλβανία.
Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο εκτίθενται όλα
τα γεγονότα που αφορούν τις προσπάθειες των Ελλήνων
της μειονότητας και τις προσφυγές τους στην Κοινωνία
των Εθνών.
Ακολουθεί το παράρτημα, με μια σειρά από στατιστικούς πίνακες, που ενημερώνουν τον αναγνώστη
για τη λειτουργία των ελληνικών σχολείων. Η εργασία τελειώνει με ξενόγλωσσα και ελληνικά κείμενα ως
ντοκουμέντα της εποχής. Όλη η ύλη του βιβλίου έχει
ενδιαφέρον για τον Έλληνα αναγνώστη, ιδιαίτερα για
τους ερευνητές που ζητούν αξιόπιστες πληροφορίες
για τη σύνταξη της ελληνικής ιστορίας.
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«Μελέτη της εκπαίδευσης του νεοελληνισμού πριν από το κράτος, έξω από το κράτος, στο κράτος» του ομότιμου καθηγητή του ΑΠΘ κ. Ν. Τερζή, από τις εκδόσεις
των Αδελφών Κυριακίδη.
Αναμφισβήτητα πρόκειται για μια επιστημονική εργασία, στην οποία ο πανεπιστημιακός δάσκαλος, με τη συνεργασία των μαθητών του και, αργότερα, συναδέλφων, κατέγραψε με την απαιτούμενη
εμπειρία και μέθοδο που διέθετε, όλες εκείνες τις
πληροφορίες που έχουν σχέση με την εκπαίδευση
στα χρόνια που ακολούθησαν την άλωση της Κωνσταντινούπόλης, μέχρι των ημερών μας.
Όλοι οι συγγραφείς των κεφαλαίων (Β΄ Σ.
Ζιώγου-Καραστεργίου, Γ΄ Γ. Μπέτσας, Δ΄ Δ. Φ.
Χαραλάμπους, ΣΤ΄ Δ. Μαυροσκούφης) αναζήτησαν και μέσα από αξιόπιστες πηγές όλα εκείνα τα
στοιχεία για να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη
εικόνα της ιστορίας της εκπαίδευσης του Ελληνισμού και ταα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες της οθωμανικής αυτοκρατορίας, αλλά και του ελεύθερου ελληνικού
κράτους, μετά την ίδρυσή του το 1832.
Στην εισαγωγή του βιβλίου, ο κ. Τερζής δίνει το πλαίσιο της ύλης και προϊδεάζει τον
αναγνώστη γι’ αυτά που θα διαβάσει, όπως: «Η αξίωση τγου έργου αυτού είναι να διερευνήσει τη σκοπιά της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής μας ιστοριογραφίας και να δείξει τις
διαστάσεις της εκπαιδευτικής λειτουργίας στη συνάντησή της με το χρόνο, το χώρο και τις
συνθήκες …».
Στο βιβλίο, γίνεται αναφορά σε προσωπικότητες που διακρίθηκαν για την επιστημονική τους κατάρτιση και την προσφορά τους στα Γράμματα, αναδεικνύεται ο
σημαντικός ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον υπόδουλο Ελληνισμό, στα
χρόνια της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Η έρευνα των επιστημόνων ερευνητών δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνική επικράτεια, αλλά παρακολουθεί τον Ελληνισμό στις βαλκανικές χώρες, στις οποίες ζούσε
μεγάλος αριθμός Ελλήνων.
Εκείνο που εξυπηρετεί τον αναγνώστη είν αι το γεγονός ότι η ύλη του βιβλίου είναι
άριστα καταγεγραμμένη σε περιόδους και με τις απαραίτητες χρονολογίες προσδιορίζονται τα γεγονότα με απόλυτη ακρίβεια και ταξινόμηση.
Θεωρώ αξιόλογη την επισήμανση που γίνεται στις σελίδες 112-117, όπου τονίζεται
η συνεργασία του ελληνικού κράτους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δεδομένου ότι
στο χρονικό αυτό διάστημα (1898-1908) συμπίπτει και ο Μακεδονικός Αγώνας, ο οποίος διατήρησε την ορθόδοξη πίστη και την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων.
Με ωρολόγια προγράμματα και στατιστικούς πίνακες, που συνοδεύονται με πολλά
στοιχεία, η ενημέρωση στον αναγνώστη φτάνει μέχρι το 2000 περίπου.
Ολόκληρη η εργασία μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη για τους εκπαιδευτικούς, ωφέλιμη για τον πνευματικό Έλληνα, αλλά και ευχάρτιστη στον κάθε αναγνώστη. Απόμένει
το ενδιαφέρον της Πολιτείας και των υπευθύνων των διαφόρων βιβλιοθηκών.
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«Λαογραφικά Πόντου» (Απ’ όσα μου είπαν και … άλλα» της Έλσας Γαλανίδου –
Μπαλφούσια, έκδοση των Αδελφών Κυριακίδη.
Ο τίτλος του βιβλίου προϊδεάζει για το περιεχόμενο αλλά και η συγγραφέας του
έργου εξηγεί, στην εισαγωγή της, ότι πρόκειται για ποντιακά ανέκδοτα, μικρές ιστορίες
που ήρθαν στην Ελλάδα με τους πρόσφυγες. Οι Έλληνες του Πόντου, όταν ήρθαν στην
ιστορική τους πατρίδα, την Ελλάδα, έφεραν μαζί τους τα ήθη και τα έθιμα, τους χορούς
και τα τραγούδια τους, με συνοδεία της λύρας. Έφεραν μαζί τους ιστορίες και αφηγήσεις
από την καθημερινή τους ζωή. Μέσα από αυτές τις ιστορίες, ο ερευνητής, αλλά και ο
κάθε αναγνώστης γρήγορα θα γνωρίσει την ψυχολογία και την πνευματική δύναμη των
Ελλήνων του Πόντου.
Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου γίνεται σύντομη ιστορική αναδρομή στην εποχή
της οικονομικής ακμής της Τραπεζούντας των Μεγάλων Κομνηνών, με το εμπόριο,
σταθμός του οποίου ήταν η πόλη. Αναφέρονται και κάποια ονόματα, που ήταν οι τελευταίοι, πριν από την καταστροφή, οικονομικοί παράγοντες.
Ο αναγνώστης θα βρει στις σελίδες του βιβλίου ωραίες ιστορίες, διδακτικές, παρμένες από τη ζωή στον Πόντο. Για τους Πόντιους έχει και συναισθηματική σχέση, αφού
πολλές ιστορίες είναι γραμμένες στα ποντιακά, που κάνουν πιο ζωντανές τις εικόνες.
Παράξενα έθιμα, μικρά ποιήματα κάνουν ευχάριστη την ανάγνωση, αλλά πλουτίζουν και τις γνώσεις για όσα επικρατούσαν στον Πόντο και την Ελλάδα, κατά τα
παλαιότερα χρόνια.
Τραγούδια του Πόντου, που εκφράζουν την τρυφερή και αγνή αγάπη του ερωτευμένου άντρα, δίνουν το μέτρο του συναισθήματος της δημοτικής ποίησης. Αλλά και
νανουρίσματα έχουν τη δική τους θέση. Είναι τα τραγούδια της μάνας και της γιαγιάς,
που ζητούσε να έρθει ο ύπνος στον νέο βλαστό της οικογένειας, που βρίσκεται στην
κούνια.
Η κ. Έλσα Γαλανίδου – Μπαλφούσια γνωρίζει άριστα την ιστορία της εικόνας της Παναγίας,
στο όνομα και στη μνήμη της οποίας οι Πόντιοι και
όλοι οι Έλληνες ανοικοδόμησαν την ιστορική μονή
στον Πόντο, στο όρος Μελά. Όταν επέστρεψε στην
Ελλάδα, ανοικοδομήθηκε η μονή στην Καστανιά
Ημαθίας. Η ιστορία αυτή καταγράφεται με απόλυτη ακρίβεια και συνέπεια, με το σχετικό ποίημα
του μεγάλου οραματιστή Φίλωνα Κτενίδη, αναφερόμενο στα εγκαίνια του ναού στο Βέρμιο.
Ακολουθούν άλλες ενότητες: «Μνήμες ποντιακής διαλέκτου» και «Δυσκολίες ζωής στον
Πόντο, ξερίζωμα, ζωή στην Ελλάδα».
Η ύλη ολοκλήρου του βιβλίου είναι ένας
πολύτιμος πνευματικός θησαυρός, τον οποίο η
αξιόλογη συγγραφέας, με πολύ κόπο και μακροχρόνια εργασία συνέλεξε και τον
έθεσε στη διάθεση του αναγνώστη.
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ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

«Δôκρö παραπονίας» Γ. Κ. Χατζόπουλου
Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010

M

ε τον τίτλο «Δôκρö παραπονίας» (= Δάκρυα παραπονεμένα) κυκλοφόρησε
πριν από λίγες ημέρες από τον εκδοτικό Οίκο των Αδελφών Κυριακίδη (Θεσσαλονίκη) η ποιητική συλλογή του τακτικού μας συνεργάτη Φιλολόγου – Συγγραφέα κ. Κ. Χατζοπούλου.
Η συλλογή περιλαμβάνει είκοσι ποιήματα στην ποντιακή διάλεκτο και αποτυπώνει
τον Πόνο, αλλά και το Βαθύ παράπονο της αδικοξεριζωμένης γενιάς των Ποντίων από
τα μυρωμένα και αγιασμένα χώματα της Αγιοτόκου Ανατολής, θύματος μιας απάνθρωπης και ανήκουστης σε πανανθρώπινο επίπεδο Γενοκτονίας.
Το σκοπό της συγγραφής και έκδοσης των πιο πάνω ποιημάτων παραθέτει στον
πρόλογό του ο ποιητής τονίζοντας τα εξής: «Οι αλειτούργητοι νεκροί των Ποντίων
αποζητούν εναγώνια τρισάγιο. Ενδιαιτήματα, που φιλοξένησαν ψυχές αθώες, αναζητούν
λαλιές οικείες. Χώμα ιερό και ευλογημένο, καρπερό και ζωογόν, εκκλησιές και ιερά
ησυχαστήριαμέσα από τα ερείπια τους καλούν τους κτήτορες και προσκυνητές. Είναι
λοιπόν ποτέ δυνατόν να κωφεύσουμε; Κι αν δεν μπορούμε να τα ξανακάνουμε δικά
μας, τουλάχιστον ας μην τα ξεχνάμε. Είναι και η μνήμη ένα βαρύ χρέος, που πρέπει να
εκπληρώνεται συχνά.
Το τελευταίο ήταν εκείνο, που ώθησε τη γραφίδα του υπογράφοντος, που μαζί με
το μητρικό γάλα, θήλασε και τούτον τον πόνο τον μακρόσυρτο και ασίγαστο. Μακριά
από μας ο σωβινισμός. Δεν μπορούμε όμως και να λησμονούμε».
Ο ποιητής απέφυγε να αποδώσει σε νεοελληνικό λόγο τα ποιήματα. Για τους μη
ειδήμονες της διαλέκτου του Πόντου παραθέτει κάτω από κάθε ποίημα την ερμηνεία
των δυσνόητων λέξεων, ενώ παράλληλα επιχειρεί την προέλευση και την ετυμολογία
τους για πληρέστερη κατανόηση.
Ακολουθούν τα σχόλια για κάθε ποίημα στα οποία ο ποιητής αναλύει όσα οι στίχοι
υπονοούν είτε αυτά ανάγονται σε ιστορικά γεγονότα είτε και στην εθιμική και κοινωνική
ζωή των Ποντίων.
Όλα τα ποιήματα τα διατρέχει η νοσταλγία και ο βαθύς πόνος του ποιητή, που, μολονότι ανήκει στην τρίτη (μήπως εννοεί δεύτερη;) γενιά των αδικοξεριζωμένων Ποντίων,
αναπολεί τη μυρωμένη γη όπου οι πρόγονοί του διακρίθηκαν σε κάθε τομέα της ζωής.
Η ποιητική συλλογή γραμμένη με πολλή αγάπη δεν παύει να αποτελεί ένα επαρκές
και χρήσιμο εργαλείο για όλους εκείνους, που επιθυμούν να προσεγγίσουν και να γνωρίσουν την ποντιακή διάλεκτο και παράλληλα να χαρούν τον θυμόσοφο και ευτράπελο
λόγο των Ποντίων.
Το εξώφυλλο, έγχρωμο και εντυπωσιακό, είναι πίνακας του διακεκριμένου Ποντίου ζωγράφου Πάνου Βαφειάδη και απεικονίζει τη φυγή κατοίκων ενός χωριού του
Πόντου, το οποίο παρέδωσαν στις φλόγες οι Τούρκοι.
Όσοι επιθυμούν την απόκτηση της ποιητικής συλλογής μπορούν να απευθύνονται
στον εκδοτικό Οίκο των Αδελφών Κυριακίδη, τηλέφωνο 2310 208-540 ή στον συγγραφέα, τηλέφωνο 25210 21-387.
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Εκδήλωση της Επιτροπής Ποντιακών
Μελετών στη Μέριμνα Δράμας

έλη της διοίκησης της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, που εδρεύει στην Αθήνα, επισκέφθηκαν στις 27 Νοεμβρίου 2010 τη Δράμα για να συμμετάσχουν σε
εκδήλωση της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, που είχε ως στόχο την ενημέρωση
γύρω από το έργο που συντελείται από το 1927 στην ΕΠΜ για τη λαογραφία, την ιστορία και τη γλωσσολογία του Ποντιακού Ελληνισμού.
Η εκδήλωση έγινε στο αμφιθέατρο του διοικητήριου Δράμας, με την παρουσία
πολλών Ποντίων και φιλοποντίων. Άρχισε με αναφορά στον σκοπό της επίσκεψης από
τη δραστήρια πρόεδρο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών Δράμας κ. Χρύσας Παπαδοπούλου.
Το έργο της ΕΠΜ – εκδοτικό και κοινωνικό – παρουσίασε ο φιλόλογος και συγγραφέας κ. Γ. Κ. Χατζόπουλος, αντιεπιστέλλον μέλος της Επιτροπής, ο οποίος μίλησε
με σαφήνεια για το περισπούδαστο έργο, το οποίο συντελείται από την Ακαδημία των
Ποντιακών Γραμμάτων, όπως την ονόμασε, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, η οποία
αριθμεί μέχρι σήμερα εκδοτικό έργο 83 τόμων, στους οποίους έχουν αποθρησαυριστεί
η ιστορία, η λαογραφία, η γλωσσολογία και η θρησκευτική ζωή των Ελλήνων του Πόντου.
Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισμού της Ε. Π. Μ.
παρουσίασε κατά τρόπο εντυπωσιακό η πολυγραφότατη συγγραφέας κ. Έλσα Γαλανίδου – Μπαλφούσια, μέλος του Δ. Σ. της Ε. Π. Μ., η οποία με τον γλαφυρό και φιλικό
της λόγο ταξίδεψε νοερά το ακροατήριο στις αίθουσες του κοσμήματος αυτού των Ελλήνων Ποντίων.
Αναφορά στους στόχους της Ε. Π. Μ. έκανε με σύντομο, αλλά περιεκτικό λόγο ο
πρόεδρός της κ. Χρίστος Γαλανίδης, ο οποίος κατέστησε σαφείς τους στόχους και τα
οράματα της Ε. Π. Μ. στο μέλλον.
Ακολούθησε η απονομή τιμητικής πλακέτας στον πρόεδρο της Ε. Π. Μ. κι Χρίστο Γαλανίδη για τη μεγάλη προσφορά της Επιτροπής στην ανάδειξη και προβολή του
αξιόλογου πνευματικού έργου των Ελλήνων του Πόντου.
Η εκδήλωση έκλεισε με την προβολή ενός πολύ καλά γυρισμένου ντοκιμαντέρ,
στο οποίο αποτυπώνεται ανάγλυφα το έργο της Ε. Π. Μ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωπος του μητροπολίτη
Δράμας κ. Παύλου, εκπρόσωποι των αυτοδιοικητικών αρχών, πρόεδροι συλλόγων και
σωματείων, εκπρόσωποι του Στρατού και πλήθος κόσμου. Όλοι παρακολούθησαν με
αμείωτο ενδιαφέρον την όλη εκδήλωση και συνεχάρησαν τους συντελεστές της, όχι
μόνον για την άψογη παρουσίαση του έργου της Ε. Π. Μ., αλλά και για τα όσα πολύ
χρήσιμα έγιναν γνωστά.
Το Δ. Σ. της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών θα πρέπει να συνεχίσει την παρουσίαση του έργου της και σε άλλες περιοχές, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πλατύτερα
γνωστό το κολοσσιαίο πνευματικό έργο που επιτελεί η Ε. Π. Μ. με ιερό πάθος.
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Ο Χρήστος Τσελεπίδης
κοντά στην Παναγία
Σπάνια συμβαίνει στη ζωή, άνθρωποι
που έχασαν το προσφιλέστερό τους πρόσωπο, να συνεχίζουν να υπάρχουν, όχι για τον
εαυτό τους πλέον, αλλά για να προσφέρουν
σε εκείνους που έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα
στους νέους συνανθρώπους. Αυτό έχει πολύ
μεγαλύτερη σημασία και αξία, όταν οι πικραμένοι είχαν αφιερώσει προηγουμένως ολόκληρη τη ζωή τους στην υπηρεσία μιας ιδέας,
ενός υψηλού ιδανικού, ενός ιερού σκοπού,
όπως συμβαίνει με τη Ρούλα Ευθυμιάδου –
Τσελεπίδου και τον σύζυγό της, τον Ιορδάνη
Τσελεπίδη.
Οι αφοσιωμένοι στην Παναγία Σουμελά
γονείς – από κορίτσι η Ρούλα και κατά τις
τελευταίες δύο δεκαετίες ο Ιορδάνης – έχασαν, πριν από μερικούς μήνες, τον μονάκριβο
γιο τους, τον Χρήστο, αυτό το λεβεντόκορμο
και λεβεντόψυχο παιδί, που τους το χάρισε η

Ο Χρήστος Τσελεπίδης, πρώτος στην επάνω σειρά, με τη μητέρα του Ρούλα, τον πρόεδρο
της Παναγίας Σουμελά Γιώργο Τανιμανίδη, τη Δέσποινα Χουζανά και μαθητές, κατά την
απονομή υποτροφιών από το Ίδρυμα.
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Παναγία, που είχε ταχθεί στη χάρη της από τη βάφτισή του στο μοναστήρι της Σουμελά και που συνέχισε να είναι αφοσιωμένο στη Μάνα των ανθρώπων, συμμετέχοντας στις θρησκευτικές εκδηλώσεις
του Δεκαπενταύγουστου, στα ετήσια Συναπαντήματα Ποντιακής Νεολαίας, επάνω στο Βέρμιο,
στις γιορτές των Γραμμάτων, που διοργανώνει το
Σωματείο «Παναγία Σουμελά» στις 30 Ιανουαρίου,
ημέρα μνήμης των Τριών Ιεραρχών.
Εκείνο που ιδιαίτερα φέρνει δάκρυα στα μάτια, ακόμη και στους ξένους, είναι το ανεκπλήρωτο
τάμα να παντρευτεί το παλληκαράκι, ο Χρήστος,
την αγαπημένη του στο μοναστήρι της Παναγίας
Σουμελά. Να συνεχίσει να υπάρχει με ευτυχία.
Είναι δύσκολο να διαλέξει κανείς και να τονίσει τις σημαντικότερες πτυχές της τόσο σύντομης
ζωής ενός ανθρώπου, ιδιαίτερα, όταν είναι μεγάλη
η συναισθηματική φόρτιση που υπάρχει πάντα από τη φυγή ενός γνωστού νέου προσώπου, το οποίο παρακολουθείς, στην πραγματικότητα ή σε φωτογραφίες, από τότε που
νεαρό βλαστάρι μαθαίνει τα πρώτα γράμματα στο δημοτικό του Ωραιόκαστρου, μετά
στο γυμνάσιο και το λύκειο, στη συνέχεια στο πανεπιστήμιο και στην πνευματική του
ολοκλήρωση ως επιστήμονα.
Και όταν πλέον θαυμάζει κανείς την πορεία και το αποτέλεσμα, βλέπει υπερήφανα το πρόσωπο ενός νέου επιστήμονα, που τόσο πολλά υπόσχεται, έρχεται το
αδόκητο, αυτό που δεν περίμενε κανείς από τους συγγενείς και φίλους, και κόβει το
νήμα της ζωής.
Λένε ότι είναι ανεξερεύνητες οι βουλές
του Υψίστου. Πιθανόν να
είναι και έτσι. Δεν υπάρχει αμφιβολία όμως ότι
η Παναγία, που έδωσε,
μετά από παρακάλια, στη
Ρούλα τον Χρήστο, να
μην ακούει και τις σημερινές της δεήσεις να τον
έχει κοντά της, να τον κανακεύει, όπως τον κανάκευε η φυσική του μάνα,
να τον προετοιμάζει για
τη μελλοντική μεγάλη
συνάντηση!

Πάνος Καϊσίδης
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Τα μέλη των Δ.Σ. του Σωματείου και του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά»
εύχονται σε όλον τον κόσμο
υγεία, ειρήνη, δύναμη
και πάντα και του χρόνου!

