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Η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς
αποτελεί μέρος της Γενοκτονίας των Ποντίων 

ις ημέρες αυτές του Μαΐου οι Πόντιοι της Ελλάδος και του 
εξωτερικού θα σπεύσουν στις εκκλησίες να τελέσουν μνη-
μόσυνα, να εκφωνήσουν λόγους και να στείλουν ψηφίσματα 

στους άρχοντες της Ελληνικής Πολιτείας. Θα διαμαρτυρηθούν για 
τη βάρβαρη συμπεριφορά που επέδειξε το τουρκικό καθεστώς σε βά-
ρος των Ελλήνων της Μ.Α. και του Πόντου κατά τη διάρκεια του Α΄ 
Παγκ. Πολέμου 1914 – 1918 και στη συνέχεια 1919 - 1923. Στις 19 
όμως Μαΐου 1919, με τη μετάβασή του στον Πόντο, ο Μουσταφά 
Κεμάλ εγκαινιάζει την τρίτη και τελευταία φάση της γενοκτονίας των 
Ποντίων. Θρηνούν οι Πόντιοι τον θάνατο 353.000 προγόνων τους που 
γνώρισαν φρικτό θάνατο από την εκδικητική μανία των οργάνων του 
τουρκικού καθεστώτος.

Οι περισσότεροι, όμως, Έλληνες λησμονούν ή δεν γνωρίζουν καθόλου μια άλλη όψη 
της γενοκτονίας. Είναι η καταστροφή τα πρώτα χρόνια και η οικειοποίηση αργότερα 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Καταστρέφονται ή καίγονται εκκλησίες, περιώνυμα 
μοναστήρια που φιλοξένησαν πνευματικές προσωπικότητες που δίδαξαν τη χριστιανι-
κή πίστη και τον πανανθρώπινο πολιτισμό. Έκαψαν βιβλία με πολύτιμο περιεχόμενο 
για την ιστορία και τον πολιτισμό. Κακοποιήθηκαν ή εξοντώθησαν ιερείς και μοναχοί 
φορείς του κηρύγματος του Ναζωραίου. Καταστράφηκαν έργα τέχνης, ψηφιδωτά των 
ναών με ανεκτίμητη αξία, εικόνες αγίων και πολλά άλλα σεβάσματα καρπό του μόχθου 
και της πίστης προς τον Θεόν.

Στα τελευταία χρόνια, ευτυχώς, έστω και αργά, διεθνείς οργανισμοί προβαίνουν, και 
με τη συναίνεση και τη συμμετοχή των τουρκικών υπηρεσιών καταβάλλουν προσπάθεια 
για την αποκατάσταση των ζημιών, όπου είναι εφικτόν, και τη συντήρηση των θρη-
σκευτικών και ιστορικών μνημείων της Μ. Α. και του Πόντου. Είναι μια καλή ευκαιρία 
να ενισχύσουν και τα οικονομικά του κράτους των αφού με τα εισιτήρια εισόδου που 
εισπράττουν έχουν τεράστιο οικονομικό όφελος. 

Η επίσκεψη στα μοναστήρια και τις εκκλησίες του Πόντου εκεί που άλλοτε οι χρι-
στιανοί πρόγονοί μας ανέπεμπαν ύμνους και δεήσεις στο Χριστό και την Παναγία, σή-
μερα αντικρίζεις τα σημάδια του μίσους και της καταστροφής.

Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο να επιδιώκεται η οικειοποίηση αυτού του 
πολιτισμού. Με διάφορες ψευδείς «πληροφορίες» οι ξεναγοί προσπαθούν να πείσουν 
τους επισκέπτες των ιστορικών χώρων, ότι όλα αυτά τα ευρήματα είναι καρπός και 
προϊόντα γηγενών και αυτοχθόνων κατοίκων. Με το επιχείρημα της «αμφισβήτησης 
της ελληνικότητας του Βυζαντίου η Τουρκία προσπαθεί να οικειοποιηθεί τον πολιτισμό 
της περιόδου εκείνης. Το επίσημο κράτος  διοχετεύει την αμφισβήτηση της καταγωγής 
των μνημείων πολιτισμού χωρίς ολιγωρία, μέσω παιδείας και εκπαίδευσης, εκπομπών, 
συζητήσεων, επικοινωνιών, εντύπων και άλλων τομέων ή μέσων» (1)

Καιρός πλέον να περισώσουμε ό,τι απόμεινε από την γενοκτονία της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς.

Τ

Του

Παναγιώτη 
Παπαδόπουλου
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Τιμή στη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων
της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

ε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, που κατέθεσε την Πέμπτη 19 Μαΐου 2011, στο 
μνημείο της Γενοκτονίας των Ποντίων, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης απέτισε τον οφειλόμενο φόρο τιμής 

στη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων.
Την εκδήλωση διοργάνωσε για πρώτη φορά ο δήμος Θεσσαλονίκης σε μια συμβο-

λική κίνηση υπέρ της καθολικής συμμετοχής όλων των φορέων των Ποντίων στις ετήσι-
ες εκδηλώσεις μνήμης. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο παναγιώτατος Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης κ. κ. Άνθιμος.

«Σήμερα είναι η πρώτη φορά που ο δήμος Θεσσαλονίκης καλεί ενωμένα όλα τα ποντι-
ακά σωματεία για να τιμήσουμε τον Ποντιακό Ελληνισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Γιάννης Μπουτάρης, σημειώνοντας πως, μολονότι η επίσημη εκδήλωση διοργανώνεται, εκ 
του νόμου, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο δήμος Θεσσαλονίκης θα οργα-
νώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις μνήμης ακριβώς για να τονίσει την ανάγκη ενωτικής στάσης.

Στην ομιλία του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε:
«Σήμερα μνημονεύουμε τον ξεριζωμό του ποντιακού λαούαπό τα πατρώα εδάφη 

του, τον ξεριζωμό, δηλαδή, μιας από τις πιο μακραίωνες και αδιάκοπτες παρουσίες στην 
ένδοξη ιστορία του Ελληνισμού. Ο ποντιακός λαός και οι οργάνωσεις του κρίνουν ότι 
ο ξεριζωμός αυτός και οι ακρότητες και σφαγές των Νεοτούρκων που τον συνόδευσαν, 
δικαιώνουν τον χαρακτηρισμό της γενοκτονίας.

Τελικά, τι λένε οι Πόντιοι και τι έχουναναφαίρετο δικαίωμα να πούνε, ποιο αίσθημα 
εκφράζουν; Στο ερώτημα ποιοι είμαστε και τι μας συνθέτει ως μια ξεχωριστή κοινότητα 
ανθρώπων, απαντούν τα εξής: ‘Υπάρχουμε όχι μόνον από τη φυσική μας ύπαρξη, ατομι-
κή και συλλογική, αλλά και από την διαιώνιση αυτής της ύπαρξης σε ένα συγκεκριμένο 
τόπο που διαμορφώνει εμάς και τις συνήθειές μας, τη φωνή μας και την αντίληψή μας. 
Από αυτήν την άποψη, ο Ποντιακός Ελληνισμός υπέστη ένα τόσο ισχυρό και μη ανα-

Μ

Τα κόκκινα κεριά της ΠΟΠΣ μπροστά στο μνημείο για τη Γενοκτονία στην πλατεία 
Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη
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στρέψιμο πλήγμα όσο άλλες εθνοτικές κοινότητες, όπως π. χ. οι Αρμένιοι, για τις οποίες 
η σύγχρονη ιστορική επιστήμη έχει κατασταλάξει ότι έπεσαν θύματα γενοκτονίας’.

Το θέμα, λοιπόν, ξεπερνά την ιστορική επιστήμη και το διεθνές δίκαιο. Αφορά τους 
περισσότερους λαούς, όπως τη χώρα μας, που έχουν διαμορφώσει τα έθνη κράτη τους μέσα 
από ξεριζωμούς, λιγότερο ή περισσότερο βίαιους, ήδη υφιστάμενων εθνοτήτων με πολυετή, 
μερικές φορές περισσότερο από χιλίων χρόνων παρουσία. Και σε αυτό το σημείο συνίσταται 
για μένα και η αναγνώριση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν την ημέρα μνήμης. Την αναγνώρι-
ση ότι τα έθνη κράτη, για τα οποία είμαστε υπερήφανοι – και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, 
διότι έχουν στο ενεργητικό τους ασύλληπτα επιτεύγματα και κύματα δημιουργίας – παρά 
ταύτα διαμορφώθηκαν με τεράστιο κόστος για την ύπαρξη λαών, όπως ο ποντιακός. Δια-
μορφώθηκαν, μάλιστα, έθνη κράτη και βέβαια, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα με τη γνώση ότι 
αυτό το κόστος είναι αναπόφευκτο και, τελικά, δυστυχώς και αποδεκτό. 

Ας αναγνωρίσουμε, λοιπόν, από τώρα και στο εξής ότι πρέπει να βρεθεί ένας κα-
λύτερος τρόπος να διαμορφώνονται οι εθνικές συλλογικότητες, τα έθνη κράτη, με έναν 
τρόπο που θα αποδέχεται τους ανθρώπους όπως ήδη υπάρχουν, στον τόπο, στον οποίο 
υπάρχουν, και δεν θα διακόπτει μακραίωνες πορείες. Πορείες που ίσως, μάλιστα, να 
αποδειχθούν πιο μακραίωνες και από τα ίδια έθνη κράτη, που τόσο συχνά έχουν προ-
τάξει την αμείλικτη λογική της δικιάς τους ύπαρξης».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΠΟΕ κ. Γ. Παρχαρίδης, η αντιπρό-
εδρος της ΠΟΠΣ κ. Χριστίνα Σαχινίδου, ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμε-
λά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης, ο τ. πρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. Στέφανος Τανιμανίδης, άλλοι 
εκπρόσωποι ποντιακών φορέων, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης 
κ. Παναγιώτης Αβραμόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Ανάπτυξης – Οικονομικών Πόρων κ. Χ. 
Καπόν και Νεότητας – Αθλητισμού – Εθελοντών κ. Μ. Πασχαλίδου, η αντιπρόεδρος της 
ΔΕΠΘΕ κ. Σ. Ασλανίδου, οι δημοτικοί σύμβουλοι Χρ. Ελευθεριάδης, Στ. Τανιμανίδου, 
Χ. Αηδονόπουλος. Κ. Καζαντζίδης, Μ. Στεργίου και πολλοί άλλοι.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Μπουτάρης στην ομιλία του για τη Γενοκτονία 
μετά την επιμνημόσυνη δέηση από τον παν. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμο. Στη 

φωτογραφία διακρίνονται ο αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Χασδής Καπόν, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι κ.κ. Στεφανία Τανιμανίδου και Χάρης Αηδονόπουλος, οι σύμβουλοι της ‘‘Πα-

ναγίας Σουμελά’’ κ.κ.Χαραλ. Ναθαναηλίδης και Κωνστ. Ιωακειμίδης κ.α.
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ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
(1881-1949)

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

Ο Χρύσανθος Φιλιππίδης ως Αρχιεπίσκοπος

5ο μέρος

εν επιθυμώ να σχολάσω τον τρόπο εκλογής του στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο, 
το ίδιο θα αποφύγω να πράξω και για την εκλογή του προκατόχου και του δια-
δόχου του. Τόσο ο Χρυσόστομος όσο και ο Δαμασκηνός ήταν μεγάλες μορφές 

της Εκκλησίας και του Γένους και πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στον Ελληνισμό. Τα 
ονόματα αμφοτέρων έχουν καταχωριστεί με φωτεινά γράμματα στις δέλτους της Ιστορίας 
μας. Υπήρξαν μεγάλοι πνευματικοί και εθνικοί ηγέτες. Είναι άξιοι της τιμής μας!

Σ’ αυτό το κεφάλαιο της εργασίας μου για το Χρύσανθο Φιλιππίδη, θα ασχοληθώ 
αποκλειστικά και μόνο με το έργο του ως Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

Ανήλθε στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο το Δεκέμβριο του 1938 και παύθηκε στις 2 
Ιουλίου του 1941 με Συντακτική Πράξη της διορισμένης από τους Γερμανούς κατακτη-
τές Κυβέρνησης Γ. Τσολάκογλου.

Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των υψηλών καθηκόντων του, εργάστηκε για τη 
συνέχιση του έργου του σοφού προκατόχου του, με όπλα του την πειθώ, τη διοικητική 
του εμπειρία και τη μεγάλη του επιστημονική κατάρτιση. Οργανωτικός, εργασιομανής, 
αλλά και απόλυτα συνεργάσιμος, κέρδισε πολύ γρήγορα την εμπιστοσύνη όλων, που 
έβλεπαν ότι στο τιμόνι της Ιεραρχίας κάθεται ένας ικανότατος οιακοστρόφος, έτοιμος 
και πρόθυμος να προσφέρει πολλά στη Εκκλησία και στο Γένος.

Συζητούσε το κάθε τι, ήξερε να ακούει το συνομιλητή του και βασανιζόταν πολύ 
στην εκλογή των προσώπων. Ήθελε στην κάθε θέση να βρίσκεται ο κατάλληλος λει-
τουργός με ήθος και διάθεση προσφοράς, για να ανυψούται διαρκώς το όνομα της 
Εκκλησίας, να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έθετε. Και ενώ μοχθούσε για την αρμονική 
σύμπλευση του κλήρου και του λαού, για τη στήριξη των πασχόντων, για την εμβάθυνση 
και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της Εκκλησίας, γίνεται η κήρυξη του πολέμου του 
᾿40. 

Και τότε η δοκιμαζόμενη Ελλάς εγνώρισε τον άλλο Χρύσανθο, αυτόν το γενναίο και 
περίφανο ηγέτη, τον εθνάρχη Χρύσανθο, όπως τον είχαν ζήσει πριν από μερικά χρόνια 
και οι Έλληνες του Πόντου.

Με το διάγγελμά του προσπαθεί να τονώσει το ηθικό όλων και να εμψυχώσει τα 
στρατευμένα μας παιδιά: «... Ὅλα τὰ τέκνα τῆς πατρίδος, εὐπειθῆ εἰς τὰ κελεύσματα α’τῆς 
καὶ τοῦ θεοῦ, θὰ σπεύσουν ἐν μιᾷ ψυχῇ καὶ καρδίᾳ νὰ ἀγωνισθοῦν ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἐστιῶν 
καὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς τιμῆς καὶ θὰ συνεχίσουν οὕτω, τὴν ἀπὸ πολλῶν αἰώνων ἀδιάκοπον 
σειρὰν τῶν τιμίων καὶ ἐνδόξων ἀγώνων...».

Ο Χρύσανθος άνθρωπος κατ᾿ εξοχήν της δράσης δεν του πήγαινε να διοικεί έναν τερά-

Δ
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στιο Οργανισμό μέσα από ένα Γραφείο, ιδιαίτερα τότε μάλιστα που η πατρίδα κινδύνευε και 
τα στρατευμένα παιδιά της έδιναν τον υπέρ όλων αγώνα στην Ελληνοαλβανική Γραμμή.

Βγήκε αμέσως έξω από το Αρχιεπισκοπείο του και έγινε ένα με το λαό, τον απλό τον 
κόσμο. Για να βοηθήσει, να εμψυχώσει, να ακούσει τον πόνο του πλήθους, να στείλει 
τα σωστά μηνύματα. Ήθελε να νιώσει ο καθένας ότι η Εκκλησία είναι παρούσα, έτοιμη 
για κάθε θυσία, γι᾿ αυτό και έτρεχε σε νοσοκομεία για να δει και να ευλογήσει τους 
τραματίες, να ρωτήσει και να μάθει για τις ανάγκες των οικογενειών των στρατευθέντων. 
Για τους ίδιους λόγους συγκρότησε και ομάδες κληρικών πρόθυμων να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους ανά πάσα στιγμή και όπως οι ανάγκες των κρίσιμων στιγμών όριζαν.

Γρήγορα οργάνωσε και την «Κοινωνική Πρόνοια των Στρατευμένων» που την απο-
τελούσαν πάνω από 2.000 πρόσωπα κάθε τάξης και επαγγέλματος, πρόθυμα να προσφέ-
ρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, να συμπαρασταθούν στις οικογένειες των μαχόμενων 
στρατιωτών. Με την κινητοποίηση αυτών των ανθρώπων κατόρθωσε και συγκέντρωσε από 
εισφορές ιδιωτών και άλλων φορέων σημαντικότατα χρηματικά ποσά, που όλα διατέθηκαν 
για την ανακούφιση των οικογενειών των στρατευμένων μας παιδιών. Επίσης διετέλεσε 
πρόεδρος διαφόρων φορέων και Σωματείων και επίτιμος πρόεδρος της επιτροπΗσ 
πανελλΗνιου ερανου κοινωνικΗσ προνοιασ, της οποίας πρόεδρος 
ήταν ο Υπουργός Εθνικής Προνοίας Ηλ. Κριμπάς.

Σημειωτέον ότι έστειλε στην πρώτη γραμμή ιερείς για να συμπαρασταθούν στους 
πολεμιστές, για να τους πουν λόγια του Ευαγγελίου και για να ψάλλουν 
τη Θεία Λειτουργία εκεί πάνω στα βουνά, ενώ τα Χριστούγεννα του 1940 
έστειλε εικόνες της Παναγίας και την Καινή Διαθήκη σε κάθε φαντάρο 
του Μετώπου.

Στις 27 Απριλίου του 1941 τα γερμανικά στρατεύματα μπαίνουν 
στην Αθήνα και προτιμά να μείνει εκεί στις επάλξεις κοντά στο λαό, 
παρά να ακολουθήσει την κυβέρνηση στην εξορία, όπως του προτάθηκε 
επίσημα και από το Παλάτι. «Ἠ θέσις μου ὡς Ἀρχιεπισκόπου εἶναι νὰ 
παραμείνω ἐδῶ διὰ νὰ προστατεύσω τὸν Ἑλληνικὸν λαόν».

Γράφει ο 
Κώστας

Νικολαΐδης 

Ο μητροπολίτης Χρύσανθος -στο κέντρο- με Ρώσους αξιωματούχους και εκπροσώπους 
των αρχών, το 1916 στην Τραπεζούντα 
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Κατά τη διάρκεια της κατοχής αναδείχτηκε περίτρανα η γενναία του ψυχή, το αδού-
λωτο του χαρακτήρα του, το σθένος και η ελληνική λεβεντιά του.

Φράσεις του που έμειναν στην Ιστορία.
α) «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν δέχεται νὰ μετέχῃ εἰς Ἐπιτροπὴν διὰ τὴν παράδοσιν τῆς πόλεως 

εἰς τὸν ἐχθρόν· ἔργον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι ὄχι νὰ ὑποδυλώνῃ, ἀλλὰ νὰ ἐλευθερώνῃ».
Η απάντηση που έδωσε στους Γερμανούς όταν στις 24-4-1941 του ζήτησαν να τους 

παραδώσει δημόσια την Αθήνα. Τον είχαν ορίσει προηγουμένως Πρόεδρο Επιτροπής, 
που εκείνοι συγκρότησαν επί τούτου, νομίζοντας ότι ο Χρύσανθος θα δεχόταν τη θέση 
και θα πρωτοστατούσε στις σχετικές εκδηλώσεις για την επίσημη παράδοση-υποταγή 
της πρωτεύουσας στους Ναζί.

β) «φύγε ἀμέσως καὶ νὰ πᾶς νὰ εἰπῇς εἰς τὸν δήμαρχον ὅτι σ᾿ ἔδιωξα».
Η απάντηση που έδωσε σε ανώτατο υπάλληλο του Δήμου Αθηναίων που του ανήγ-

γειλε ότι οι Γερμανοί τον καλούν στη Μητρόπολη προκειμένου να χοροστατήσει σε 
επίσημη Δοξολογία, για την ειρηνική κατοχή των Αθηνών. 

Και στο Δήμαρχο κατόπιν: «δοξολογία δεν έχει θέσιν επί τῇ ὑποδουλώσει τῆς πατρί-
δος, ἡ ὥρα τῆς δοξολογίας, θὰ εἶναι ἄλλη».

γ) «οἱ  Ἕλληνες καὶ ἰδίως ὅσοι συνεπλήρωσαν τὰς σπουδάς των εἰς τὴν Γερμανίαν ἠγά-
πησαν πάντοτε τὴν Γερμανίαν καὶ ἦσαν θαυμασταὶ τοῦ Γερμανικοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλ᾿ ἀφότου 
ἡ Γερμανία ἐκήρυξεν ἀναιτίως τὸν πόλεμον κατὰ τῆς Ἑλλάδος καθ᾿ ἧν στιγμὴν ἠγωνίζετο διὰ 
τὴν ἐλευθερίαν της παλαίουσα μὲ μίαν μεγάλην αὐτοκρατορίαν, θὰ ἔμειναν ὀλίγοι ἢ μᾶλλον 
κανείς. Ἀλλὰ διατί τὸν ἐκήρυξεν;».

Αυτά που είπε στον στρατηγό Φον Στούμμερ που τον επισκέφτηκε στην Αρχιεπι-
σκοπή εθιμοτυπικά.

Και στην παρατήρηση του στρατηγού ότι καθ᾿ οδόν αρκετοί Έλληνες τους επευφη-
μούσαν, ο Χρύσανθος είπε: «αὐτοὶ βεβαίως δὲν ἦσαν Ἕλληνες».

Όταν δε ετοιμάστηκε να φύγει άπρακτος ο Φον Στούμμερ, ο Χρύσανθος του είπε 
και τα εξής: «προσέξατε στρατηγέ μου, νὰ μὴ τραυματίσετε τὴν ὑπερηφάνειαν καὶ τὴν 
φιλοτιμίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ».

δ) «τί κυβέρνησιν ἀποτελείτε ἐσεῖς; συνταγματικήν; ὄχι, διότι δὲν ἔχετε ἐντολὴν τοῦ 
Βασιλέως. Ἐπαναστατικήν, ἀλλὰ δὲν εἶσθε τοιαύτη διὰ νὰ ἐπικαλεσθεῖτε ὑπὲρ ὑμῶν τὸ ἐπα-
ναστατικὸν δίκαιον. εἶσθε κυβέρνησις, τὴν ὁποίαν ἐπιβάλλουν οἱ ξένοι κατακτηταί. λοιπὸν 
ἐγὼ ὡς Ἀρχιεπίσκοπος κατέχων ἐξουσίαν παρὰ τῆς νομίμου συνταγματικῆς κυβερνήσεως ἡ 
ὁποία μαζὶ μὲ τὸν Βασιλέα πολεμᾷ εἰς τὴν κρήτην ἐπὶ ἐδάφους Ἑλληνικοῦ, δὲν δύναμαι νὰ 
ὁρκίσω ἑτέραν κυβέρνησιν».

Η απάντηση του Χρύσανθου, όταν του ζητήθηκε να ορκίσει την κυβέρνηση Γ. Τσο-
λάκογλου.

Και όταν τον απείλησαν ότι λόγω της ανένδοτης στάσης του πιθανότατα θα εκθρο-
νιστεί, είπε περήφανα: «Ὄχι μόνον τὸν θρόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ζωήν μου εἶμαι ἕτοιμος νὰ 
θυσιάσω διὰ τὸ καθῆκον μου».

Κατόπιν αυτής της ευθείας σύγκρουσης του γενναίου και περήφανου Ιεράρχη με τις 
κατοχικές αρχές και τους δοτούς συνεργάτες τους, διατάχτηκε η εκθρόνισή του από τον 
Αρχιεπισκοπικό Θρόνο, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου του 1941.

Από την εκθρόνισή του και μέχρι την κοίμησή του έζησε σ᾿ ένα μικρό σπιτάκι στην 
Κυψέλη και σε οδό που μετά από αίτημά του, ο Δήμος Αθηναίων μετονόμασε σε «Οδό 
Παναγίας Σουμελά», για να του θυμίζει τον Πόντο που τόσο αγάπησε και αγωνίστηκε για 
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την αυτονομία του, αλλά και το πιο ονομαστό προσκύνημα της Ορθόδοξης Ανατολής, την 
Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά. Δεν έβλεπε όμως απαθής τα συμβαίνοντα στην κατοχική 
Ελλάδα, πονούσε και σπάραζε η καρδιά του βλέποντας το λαό να υποφέρει αφάνταστα, να 
πεινά, να κακοποιείται και να βασανίζεται. Γι᾿ αυτό και βοηθούσε όσο μπορούσε για την 
αποτίναξη του νέου ζυγού, και όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο μητροπολίτης Δρυϊνουπό-
λεως, Παγωνιανής και Κονίτσης Ανδρέας Τρεμπέλας στο εόρτιο μήνυμά του για την επέ-
τειο του ΟΧΙ (Δελβινάκι 23.10.2006): «Ο Χρύσανθος έγινε ο πνευματικός αρχηγός της 
Εθνικής Αντιστάσεως στην Ελλάδα. Γιατί ο μυστικός ασύρματος, με τον οποίο η αγωνιζό-
μενη Ελλάδα επικοινωνούσε με την Ελληνική Κυβέρνηση στο Εξωτερικό, λειτουργούσε 
μέσα το ιστορικό σπιτάκι του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ στην οδό Σουμελά 4, στην Κυψέλη. Ήταν 
ο γνωστός στους μαχητές της κατοχής «ασύρματος του Δεσπότη» ο οποίος λειτουργούσε 
υπό την επίβλεψη του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ μέχρι την απελευθέρωση...». 

Το 1946, μήνα Σεπτέμβριο, παραιτήθηκε και επίσημα από τον αρχιεπισκοπικό 
θρόνο, όμως δεν ήταν δυνατό να λησμονηθεί μια τέτοια προσωπικότητα. Έτσι μετά την 
παραίτηση του οικουμενικού πατριάρχη Μάξιμου του Ε΄ (1946-1948), του από Χαλ-
κηδόνος, για λόγους υγείας: «αρχικά η ελληνική κυβέρνηση πρόβαλε την υποψηφιότητα 
του Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ο οποίος είχε χρηματίσει και Αρχιεπί-
σκοπος Αθηνών. Τη βολιδοσκόπηση για την ανάδειξη του Χρυσάνθου στον πατριαρχι-
κό θρόνο απέκρουσε η τουρκική κυβέρνηση, μιας και ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος 
εθεωρείτο στη Τουρκία ανεπιθύμητο πρόσωπο, λόγω της δράσης του για τη δημιουργία 
Ποντιακής Δημοκρατίας κατα την περίοδο 1918-1922» («ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙ-
ΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1923-1987» Συλλογικό έργο των Πανεπιστημιακών: ΑΛΕΞΗ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΗ, ΘΑΝΟΥ ΒΕΡΕΜΗ, ΠΑΝΟΥ ΚΑΖΑΚΟΥ, Β. ΚΟΥΡΦΟΥΔΑΚΗ-ΧΡ. 
ΡΟΖΑΚΗ και Γ. ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Εκδ. ΓΝΩΣΗ, ΑΘΗΝΑ – 1991, σελ. 131).

Τελικά εξελέγη ο αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής Αθηναγόρας (1931-
1948), που να πούμε για την ιστορία ότι έγινε αρχιεπίσκοπος στην Αμερική από μητροπο-
λίτης Κερκύρας, μετά από πρόταση του Χρύσανθου, που τότε ενεργούσε ως αποκρισάριος 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της εν 

Η ταυτότητα του μητροπολίτη Χρύσανθου
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λόγω Αρχιεπισκοπής. Η εκλογή του Αθηναγόρα έγινε με την 
παρέμβαση της Αμερικής, ως γνωστόν δε έφτασε στην Τουρ-
κία με το προσωπικό αεροπλάνο του προέδρου των ΗΠΑ Χ. 
Τρούμαν, συνοδευόμενος και από τον ιδιαίτερο υπασπιστή του 
Charles Mara. «Ιδιαίτερα αρνητικός υπήρξε ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών Δαμασκηνός, ο οποίος θεωρούσε ότι το κλίμα στο 
Φανάρι δεν ήταν κατάλληλο για το νεοτεριστικό πνεύμα του 
Αθηναγόρα» (από το ίδιο πιο πάνω βιβλίο «ΟΙ ΕΛΛΗΝΟ-
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» σελ. 131, με τη σημείωση «δια λε-
πτομέρειες βλ. Άγγελος Σ. Βλάχος, ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ 
ΚΑΙΡΟ ΕΝΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ, τόμ. Β΄, Αθήνα – 1985, σ. 
83-84).

Ο συνεργάτης του για χρόνια και διάδοχός του στην 
προεδία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
δρ. Φιλολογίας Άνθιμος Παπαδόπουλος έγραψε για τις 
τελευταίες στιγμές του βίου του. (Α.Π., τόμ. 24, σελ. 227-
228).

«δὲν ἐπεδίωξε νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὸν θρόνον διὰ νὰ μὴ τυχὸν 
δημιουργηθοῦν ἀνωμαλίαι ἐσωτερικαὶ εἰς καιροὺς χαλεπούς, ὅτε 
τὸ ἔθνος ἐχειμάζετο ἀγωνιζόμενον κατὰ τοῦ σλαβισμοῦ ἐν ἀκη-
ρύκτῳ ἐναντίον του πολέμου. Ἠρκέσθη ἁπλῶς νὰ ὑποβάλῃ τυ-
πικὴν παραίτησιν ἀπὸ τὸν ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον καὶ διῆλθε 
τὸν ὑπόλοιπον βίον του εἰς τὸ ἐρημητήριον τῆς ὁδοῦ σουμελᾶ. 
δύο ἡμέρας πρίν, ἐπεσκέφθησαν αὐτὸν ἡ α.μ. ἡ Βασίλισσα μαζὶ 
μὲ τὴν πριγκίπισσαν Ἑλένην τοῦ νικολάου. καὶ ὅταν κατὰ τὰς 
τελευταίας στιγμὰς τῆς ζωῆς του τοῦ ἀνηγγέλθη ὅτι τοῦ ἀπονέ-
μεται ὁ μεγαλόσταυρος τοῦ σωτῆρος, ὁ πρώην Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν ἠρκέσθη νὰ εἴπῃ ὅτι τὸν σταυρὸν τὸν φέρει ἐν τῇ καρδίᾳ 
καὶ μὲ αὐτὸν ἀγωνίζεται. Ἀληθῶς μὲ τὸν σταυρὸν ἐν τῇ καρδίᾳ 
ἐκοιμήθη τὸν ὕπνον τοῦ δικαίου τὸν αἰώνιον».

Ο Χρύσανθος απεβίωσε πάμπτωχος στις 28 Σεπτεμβρίου του 1949 σε ηλικία 68 ετών.
Η ακολουθία του τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών, χοροστατούσης 

ολόκληρης της Ιεράς Συνόδου, υπό τον αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα Βλάχο, τον εκ της 
Χηλής του Πόντου.

Με απόφαση της Κυβερνήσεως του αποδόθηκαν τιμές εν ενεργεία Πρωθυπουρ-
γού. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Αλ. Διομήδην, οι 
αρχηγοί των Κομμάτων, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Σύγκλητος της 
Ακαδημίας, πολλοί άλλοι φορείς και χιλιάδες λαού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και το Χρηματιστήριο Αθηνών, διέκοψε προς τι-
μήν του τη Συνεδρίασή του.

Ο Χρύσανθος για 22 χρόνια χρημάτισε πρόεδρος της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ, ενώ ήταν και επίτιμο μέλος της ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, του Φι-
λολογικού Συλλόγου ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 
του ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Παρισίων κ.ά.

Μιλούσε και έγραφε: Γαλλικά, Γερμανικά, Λατινικά, Ρωσικά, Οθωμανικά και Τουρκικά.

Ο χρύσανθος Φιλιππίδης 
νέος

Ο χρύσανθος Φιλιππίδης 
σε τελετή
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Αργυρόπολις του Πόντου

Ο τηλαυγής φάρος στο βαθύ σκοτάδι
της οθωμανικής αυτοκρατορίας

3ο μέρος

ο Φροντιστήριο Αργυρούπολης αναδεικνύει μορφές, που επανδρώνουν και κοσμούν 
την Εκκλησία και την Παιδεία. Είναι ο τηλαυγής φάρος που φωτίζει τις ψυχές και το 
φρόνημα των υποδούλων και καθίσταται ένα από τα τελειότερα ελληνικά εκπαιδευ-

τήρια του Πόντου, καταρτίζοντας επιλέκτους δασκάλους, οι οποίοι δίδασκαν στα σχολεία του 
Πόντου και του Καυκάσου την ορθόδοξη και την ελληνική παράδοση, προετοιμάζοντας το 
έδαφος για την ανάκτηση της ελευθερίας, που δυστυχώς δεν ήρθε ποτέ. Το έργο του ενισχύει 
πλουσιοπάροχα η συντεχνία των αρχιμεταλλουργών, τόσο οικονομικά όσο και ηθικά, αφού 
αποτελούσε τον κινητήριο οικονομικό μοχλό, αλλά και για τις διπλωματικές παρεμβάσεις της 
στα τουρκικά όργανα διοίκησης, λόγω της οικονομικής ευρωστίας, που διέθετε.

Αξιοσημείωτη είναι η κίνηση του αρχιεπισκόπου Χαλδίας από την Τσίτη Διονυσίου 
Κουζάνου, ο οποίος, βλέποντας τη συρροή μαθητών από πολλά μέρη στη Σχολή της Χαλ-
δίας και θέλοντας να ευρύνει τον κύκλο των μαθημάτων της, απευθύνεται στους Έλληνες του 
εξωτερικού, ζητώντας δασκάλους έγκριτους και πεπειραμένους. Η έκκλησή 
του βρίσκει ανταπόκριση και η Σχολή επανδρώνεται με αξιόλογες προσωπι-
κότητες, που αναβαθμίζουν την ποιότητα των διδασκομένων μαθημάτων με 
την εισαγωγή της διδασκαλίας των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων.

Το Φροντιστήριο αποκτά αίγλη ξεχωριστή, όταν τη διεύθυνσή του ανα-
λαμβάνει ο Γεώργιος Παπαδόπουλος – Κυριακίδης, που εργάζεται με αυτα-
πάρνηση για την αναβάθμισή του. Δίκαια οι σύγχρονοι και μεταγενέστεροί του 
τον αποκάλεσαν «Φωστήρα του Πόντου» και «Άστρο της Ανατολής».

Με τις όντως ηρωικές ενέργειες του Γεωργίου Παπαδοπούλου – Κυρια-
κίδη, τη συνδρομή του Χαλδίας Γερβασίου, την οικονομική στήριξη των 
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Γράφει ο Γ.Κ.
Χατζόπουλος

Φιλόλογος
συγγραφέας

Το Φροντιστήριο της Αργυρούπολης
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κατοίων της Χαλδίας, θεμελιώθηκε το 1875, την ημέρα των 
Αγίων Πάντων, το κτίριο του Φροντιστηρίου, όπως εύγλωττα 
φαίνεται από την ακόλουθη επιγραφή του κτιρίου, του οποίου η 
αποπεράτωση συντελέστηκε το 1879: «Δι’ εράνου των κατοίκων 
της Χαλδίας και καμάτων Γεωργίου Κυριακίδου, ως εστία των 
γραμμάτων τόδ’ εκτίσθη το σχολείον, ποιμενάρχου τότε όντος 
Γερβασίου του μεγάλως την παιδείαν εκτιμώντος. Εν Αργυρο-
πόλει τη 5η Ιουλίου 1875».

Δυστυχώς η επιγραφή δεν τοποθετήθηκε στο κτίριο, γιατί 
κάποιοι Αργυροπολίτες, μικροφιλόδοξοι και ιδιοτελείς, κατά 
τον Γεώργιο Κανδηλάπτη, θέλησαν να μεταβάλουν τον πρώ-
το στίχο της επιγραφής από «Δι’ εράνου των κατοίκων της 
Χαλδίας» σε «Εξ εράνου των κατοίκων της Αργυροπόλεως». 
Άδικη, βέβαια, η αντίδρασή τους, γιατί η τεράστια δαπάνη 
για την ανέγερση του καλαίσθητου κτιρίου προήλθε από τα 
γενναία ποσά που προσέφεραν οι κοινότητες της Χαλδίας.

Πολλοί από τους αποφοίτους του Φροντιστηρίου, μετά τον ξεριζωμό, επάνδρωσαν τα 
σχολεία της μητροπολιτικής Ελλάδος, κάνοντας εμφανέστατο τον άψογο παιδευτικό τους 
καταρτισμό (Κανδηλάπτης, Ζερζελίδης, Μελανοφρύδης, Κυριακίδης Γεώργιος, Στέφανος 
Γρηγοριάδης, Λάζαρος Ουσταμπασίδης, Παύλος και Χρήστος Αβραάμ Παπαδόπουλος.

Παράλληλα με το Φροντιστήριο και χάρη στις άοκνες προσπάθειες του αναμορφω-
τή της πατρίδας του Γεωργίου Παπαδόπουλου, ιδρύθηκε το 1873 στην Αργυρούπολη 
το πρώτο στην επαρχία Χαλδίας παρθεναγωγείο, αφού ξεπεράστηκε η ρατσιστική αντί-
ληψη: «Για τα κορίτσö μουν σχολείον έν’ να πλέκ’νε ορτάρö και να σαχταρών’νε σκεύö 
και όχι να μαθάν’νε γράμματα και να γράφ’νε τραγωδίας για τοι νουσαλούδες ατουν. 
Σάγκις ’ς σην πόλ’ θ’ ευτάματσεν δöσκάλτς;»

Από τις 28 μαθήτριες στην πρώτη χρονιά λειτουργίας του παρθεναγωγείου έφτασαν 
στις 75 στην τέταρτη χρονιά. Στην προσπάθεια αυτή είχε συμπαραστάτη και τον ολο-
πρόθυμο σε κάθε θεοφιλές έργο μητροπολίτη Γερβάσιο Σουμελίδη. Στο σημείο αυτό 
θεωρώ απαραίτητο να παραθέσω μερικά ονόματα φωτισμένων γυναικών που δίδαξαν 

και διεύθυναν το παρθεναγωγείο: Χαρίκλεια Καζαντζίδου, 
Ελπίδα Μυστακοπούλου, Καλλιόπη Κοτροπούλου, Βαρ-
βάρα Ελευθεριάδου, Σαπφώ Κατρανίδου, με τελευταία την 
Ευδοξία Μολυβδά.

Δυστυχώς, ο βίος της ευκλεούς εν Κανείω Ελληνικής 
Σχολής της Χαλδίας διεκόπη ύστερα από 200 χρόνια, γιατί 
έτσι το ήθελαν τα μεγάλα συμφέροντα των δυνατών της Ευ-
ρώπης, Γερμανών, Άγγλων, Γάλλων και Αυστριακών.

«Τη ενόχω συνεργία των συμμάχων χριστιανικών δυνά-
μεων της Δύσεως κατά τα έτη 1919 – 1922», γράφει ο Αρ-
χιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος, ο από Τραπεζούντος, στο 
περισπούδαστο έργο του ‘Η Εκκλησία Τραπεζούντος’, «το 
εθνικόν κίνημα των Τούρκων του Μουσταφά Κεμάλ πασά συ-
νεπλήρωσε το έργον των Νεοτούρκων και κατά εκατοντάδας 

απηγχονίζοντο Έλληνες κληρικοί και πρόκριτοι του Πόντου εν 

Γερβάσιος Σουμελίδης 
Μητροπολίτης Χαλδίας

Γεώργιος Παπαδόπουλος-
Κυριακίδης
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οίς και ο αντιπρόσωπος της Μητροπόλεως Τραπεζούντος αείμνηστος Ματθαίος Κωφίδης, 
ενώ χιλιάδες άλλαι στρατευσίμων νέων κατεδικάζοντο εις τον δια της πείνης και των ταλαι-
πωριών θάνατον εν τη εξορία».

Και όταν ο αναγκαστικός ξεριζωμός του 1922 – 1923 επιβλήθηκε στους Έλληνες 
Ποντίους και ήλθαν στην Ελλάδα, κανείς από αυτούς δεν πίστευε και δεν ήθελε να πιστέ-
ψει ότι σε λίγα χρόνια δεν θα γύριζε πίσω στη γη τους, στον Πόντο, κι ας είχαν βιώσει τις 
βιαιότητες, τις εξορίες, τον αφανισμό των περιουσιών, τις καταστροφές, τις ατιμώσεις, 
τις βεβηλώσεις ιερών και οσίων, τις λεηλασίες και τον φρικτό θάνατο.

Συνεχίζεται

Η σημασία των κωδίκων 
της Μονής Βαζελώνος ως νέων πηγών 

μελέτης  των μορφών ιδιοκτησίας

Του †Γρηγορίου Τηλικίδη

το περιοδικό «Ποντιακά Φύλλα» – πρόσφατη επανέκδοση από τις εκδόσεις 
των Αδελφών Κυριακίδη – δημοσιεύτηκε το παρακάτω άρθρο του Γρηγορίου 
Τηλικίδη – γενικού επιθεωρητή των ελληνικών σχολείων στη νότια Ρωσία και 

Γεωργία – με τίτλο «Η σημασία των κωδίκων της Μονής Βαζελώνος ως νέων πηγών 
μελέτης των μορφών της αγροτικής ιδιοκτησίας εις το Βυζάντιον και τον Πόντον». 

Η μελέτη των μορφών ιδιοκτησίας της γης εις το Βυζάντιον, όπου, ως γνωστόν, κατά τας 
διαφόρους περιόδους της μακροχρονίου και περιπετειώδους σταδιοδρομίας της μεγάλης ελ-
ληνικής Αυτοκρατορίας του Μεσαίωνος, επραγματοποιήθησαν λύσεις του αγροτικού ζητήμα-
τος ριζικαί κατά την έννοιαν της βαθυτέρας κοινωνικής των σκοπιμότητος, ανεξερεύνητοι όμως 
εις όλην την έκτασιν των ουσιαστικών των λεπτομερειών, απησχόλησε και απασχολεί σοφούς 
βυζαντινολόγους, ιστορικούς και κοινωνιολόγους. Απλή ανα-
γραφή των τίτλων και συνοπτική  (βιβλιογραφική) επισκόπησις 
των αφιερωθέντων εις την έρευναν του μεγάλου προβλήματος 
βασικών επιστημονικών έργων και των σχετικών προς αυτά πη-
γών θα ήτο αρκετή όπως αποτελέση το περιεχόμενον  ογκώ-
δους και πολυτόμου βιβλιογραφικής εργασίας.

Η επίμονος επίδοσις και καλλιέργεια του δυσκόλου αυ-
τού θέματος της κοινωνικής και ιστορικής επιστήμης οφεί-
λεται εις γενικούς και ειδικούς τινας λόγους, τους οποίους 
δυνάμεθα περιληπτικώς να διατυπώσωμεν ούτω:

Γενικούς˙ εις την ζωντανήν, μόνιμον επικαιρότητα του 
προβλήματος της ιδιοκτησίας, τον απέραντον, ούτως ειπείν, 
δυναμισμόν του, η θεωρητική και πρακτική ανά τους αιώνας 
αντιμετώπισις του οποίου ωδήγησεν εις την θεμελίωσιν κο-
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οίς και ο αντιπρόσωπος της Μητροπόλεως Τραπεζούντος αείμνηστος Ματθαίος Κωφίδης, 
ενώ χιλιάδες άλλαι στρατευσίμων νέων κατεδικάζοντο εις τον δια της πείνης και των ταλαι-
πωριών θάνατον εν τη εξορία».

Και όταν ο αναγκαστικός ξεριζωμός του 1922 – 1923 επιβλήθηκε στους Έλληνες 
Ποντίους και ήλθαν στην Ελλάδα, κανείς από αυτούς δεν πίστευε και δεν ήθελε να πιστέ-
ψει ότι σε λίγα χρόνια δεν θα γύριζε πίσω στη γη τους, στον Πόντο, κι ας είχαν βιώσει τις 
βιαιότητες, τις εξορίες, τον αφανισμό των περιουσιών, τις καταστροφές, τις ατιμώσεις, 
τις βεβηλώσεις ιερών και οσίων, τις λεηλασίες και τον φρικτό θάνατο.

Συνεχίζεται

Ç óçìáóßá ôùí êùäßêùí 
ôçò ÌïíÞò Âáæåëþíïò ùò íÝùí ðçãþí 

ìåëÝôçò  ôùí ìïñöþí éäéïêôçóßáò

Του †Ãñçãïñßïõ Ôçëéêßäç

το περιοδικό «Ποντιακά Φύλλα» – πρόσφατη επανέκδοση από τις εκδόσεις των Αδελ-
φών Κυριακίδη – δημοσιεύτηκε το παρακάτω άρθρο του Γρηγορίου Τηλικίδη – γενι-

κού επιθεωρητή των ελληνικών σχολείων στη νότια Ρωσία και Γεωργία – με 
τίτλο «Η σημασία των κωδίκων της Μονής Βαζελώνος ως νέων πηγών μελέτης 
των μορφών της αγροτικής ιδιοκτησίας εις το Βυζάντιον και τον Πόντον». 

Η μελέτη των μορφών ιδιοκτησίας της γης εις το Βυζάντιον, όπου, ως γνωστόν, κατά τας δι-
αφόρους περιόδους της μακροχρονίου και περιπετειώδους σταδιοδρομίας της μεγάλης ελλη-
νικής Αυτοκρατορίας του Μεσαίωνος, επραγματοποιήθησαν λύσεις του αγροτικού ζητήματος 
ριζικαί κατά την έννοιαν της βαθυτέρας κοινωνικής των σκοπιμότητος, ανεξερεύνητοι όμως εις 
όλην την έκτασιν των ουσιαστικών των λεπτομερειών, απησχόλησε και απασχολεί σοφούς βυ-
ζαντινολόγους, ιστορικούς και κοινωνιολόγους. Απλή αναγρα-
φή των τίτλων και συνοπτική  (βιβλιογραφική) επισκόπησις των 
αφιερωθέντων εις την έρευναν του μεγάλου προβλήματος βα-
σικών επιστημονικών έργων και των σχετικών προς αυτά πηγών 
θα ήτο αρκετή όπως αποτελέση το περιεχόμενον  ογκώδους 
και πολυτόμου βιβλιογραφικής εργασίας.

Η επίμονος επίδοσις και καλλιέργεια του δυσκόλου αυ-
τού θέματος της κοινωνικής και ιστορικής επιστήμης οφεί-
λεται εις γενικούς και ειδικούς τινας λόγους, τους οποίους 
δυνάμεθα περιληπτικώς να διατυπώσωμεν ούτω:

Γενικούς˙ εις την ζωντανήν, μόνιμον επικαιρότητα του 
προβλήματος της ιδιοκτησίας, τον απέραντον, ούτως ειπείν, 
δυναμισμόν του, η θεωρητική και πρακτική ανά τους αιώνας 
αντιμετώπισις του οποίου ωδήγησεν εις την θεμελίωσιν κο-
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σμοθεωριών καθολικού χαρακτήρος και σημασίας και 
συστημάτων κρατικής οργανώσεως, εχόντων ως βάσιν την 
τοιαύτην ή τοιαύτην του προβλήματος λύσιν, η οποία και 
επέδρασε, θετικώς ή αρνητικώς, αναλόγως των συγκεκριμέ-
νων της μορφών, επί της τύχης των πραγματοποιησάντων 
αυτών λαών, αλλά και του πολιτισμού ολοκλήρου.

Ειδικούς˙ εις την ανεπάρκειαν των πηγών και εις την 
εκ της αιτίας αυτής προερχομένην ανάγκην αδιακόπου 
ερεύνης προς ανακάλυψιν νέων τοιούτων δια την εξήγη-
σιν των σκοτεινών σημείων και των κενών τα οποία προ-
ϊούσης της μελέτης δημιουργούνται, και την εν συνεχεία 
και εξαρτήσει από την πρόοδον των εργασιών αυτών 
προκύπτουσαν ανάγκην τροποποιήσεως, συμπληρώσε-
ως, ενίοτε δε και πλήρους αναθεωρήσεως των κρατου-
σών αντιλήψεων.

Η παρούσα μικρά μελέτη έχει ως αφορμήν τον δεύτερον αυτόν λόγον, συσγκεκριμέ-
νως δε την πρόσφατον δημοσίευσιν ενός (του Ε΄) κώδικος της εν Πόντω μονής Βαζελώ-
νος, εκ των πληροφοριών του οποίου, μέχρι τούδε αγνώστων ή εν μέρει μόνον γνωστών 
(αλλά μη χρησιμοποιηθεισών παντάπασι δια σκοπούς επιστημονικούς), διαφωτίζονται 
ωρισμέναι απόψεις εν σχέσει προς το πρόβλημα της μορφής της ιδιοκτησίας της γης εις 
το Βυζάντιον και τον Πόντον.

Περί της νέας αυτής Πηγής και των πολυτίμων πληροφοριών της ουδέν δια το ενδι-
αφέρον ημάς ζήτημα μέχρι τούδε εγράφη εις τον τόπον μας.

Η παράλειψις αυτή, κατά μίαν ορθήν παρατήρησιν του Αδ. Αδαμαντίου (καθηγ, της 
βυζαντινολογίας εις το Πανεπ. Αθηνών, αποθανόντος) εξηγείται αφ’ ενός μεν εκ του ότι 
«ουδέν άλλο πεδίον της βυζαντινής καθόλου ιστορίας είναι τόσον ανεξερεύνητον, όσον το 
της διοικήσεως, της πολιτικής και κοινωνικής οραγνώσεως αυτής, δηλαδή η σπουδαιοτάτη 
όψις του βυζαντινού κόσμου» και αφ’ ετέρου «διότι οι πλείστοι των νεωτέρων εν Ελλάδι 
βυζαντινολόγων υπήρξαν μαθηταί του Κρουμβάχερ και του Χατζηδάκι και ως εκ τούτο αι 
περισσότεραι εργασίαι ανάγονται εις τον κύκλον της βυζαντινής φιλολογίας».

Από της τονιζομένης απόψεως, – της σημασίας των κωδίκων Βαζελώνος δια την έρευ-
ναν των μορφών ιδιοκτησίας της γης εις το Βυζάντιον και τον Πόντον, – πρώτος ο Ρώσσος 
ακαδημαϊκός Θ. Ουσπένσκι επρόσεξε και εμελέτησε τους κώδικας, αφιερώσας εις αυτούς 
σειράν μικρών και μεγάλων μελετών, εκ των οποίων άμεσον σχέσιν με το θέμα μας έχουσι˙ 
1ον η δημοσιευθείσα κατά το έτος 1923 εις το περιοδικόν «Annali» μελέτη «Η εξέλιξις και ο 
εκφεουδαλισμός του Βυζαντίου» και 2ον η εν συνεργασία μετά του καθηγ. Β. Μπενεσσέβιτς 

πραγματοποιηθεία κατόπιν εντολής του Προέδρ. Της Εθν. Βιβλιοθήκης, 
κριτική επεξεργασία και έκδοσις 190 εγγράφων των κωδίκων.

Εις τον πρόλογον της μνημειώδους και μέχρι της στιγμής μοναδικής 
εις το είδος της εργασίας των, οι δύο συγγραφείς, μεταξύ άλλων, γρά-
φουν˙ «Είναι αδύνατος η κατά τον προσήκοντα βαθμόν εκτίμησις της 
αξίας των κωδίκων της μονής Βαζελώνος ως νέων πηγών (υπογρ. Γρ. Τ.), 
δυναμένων να έχωσι κατευθυντήριον σημασίαν δια την έρευναν της κοι-
νωνικής και οικονομικής ζωής του Μεσαίωνος, ιδίως του Βυζαντινού».

Του Γρηγόρη 
Τηλικίδη

Βαζελών εσωτερικό
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Εις άλλο μέρος του συγγράμματός των χαρακτηρίζουν ως θησαυρόν (dragozennosti) ανυ-
πολογίστου αξίας τον άγνωστον αυτόν πλούτον της γραπτής παραδόσεως. (Δεν εξετάζομεν 
ενταύθα τους υποκειμενικούς λόγους της επιδόσεως των ρώσσων βυζαντινολόγων, ιδίως του 
Θ. Ουσπένσκι, εις την μελέτην των θεμάτων της ειδικότητός των, ως έπραξαν άλλοι μελετηταί. 
Η επιστημονικότης της απροσώπου εργασίας των ουδεμίαν υπέστη μείωσιν εκ της αιτίας αυ-
τής, λόγω ακριβώς του χαρακτήρος κάθε πραγματικής επιστημονικής εργασίας, αντικειμενικής 
κατά βάσιν – κατά τους σκοπούς και τα μέσα – αναγκαστικώς αμερολήπτου ως εκ της φύσεως 
των στοιχείων, τα οποία χρησιμοποιεί. Μόνον δια της πλαστογραφήσεως του πνεύματος και 
του γράμματος των στοιχείων αυτών είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν εξωεπιστημονικοί σκο-
ποί. Ο Ουσπένσκι εδικαιούτο να υπολογίζη τουλάχιστον επί των ευχαριστιών μας.

Είναι απορίας άξιον – Πώς κείμενα τοιαύτης σπουδαιότητος δεν επέσυρον , ιδίως 
μετά την κατά το έτος 1884 υπό του Παπαδοπούλου Κεραμέως έκδοσιν 20 εξ αυτών, 
την προσοχήν του επιστημονικού κόσμου, δεδομένου, ότι και μόνη η ανάγνωσις των 
εγγράφων παρέχει, κατά την γνώμην μας, πλήρη σχεδόν ιδέαν της χρησιμότητός των 
(ο ακούραστος ερευνητής εις τον μικρόν του πρόλογον λέγει «ιδέαν τινά»). Αλλά και 
μετά την έκδοσιν της μνημειώδους μονογραφίας των Θ. Ουσπένσκι – Μ. Μπενεσσέβιτς, 
ουδεμία μελέτη σχετική προς τους κώδικας είδε την δημοσιότητα. Δια να σχηματίση 
ο αναγνώστης προκαταρκτικήν γνώμην περί της αξίας των κωδίκων και να εκτιμήση 
τας εκφρασθείσας περί της σημασίας των αντιλήψεις των δύο μελετητών, παραθέτομεν 
κατωτέρω μερικά εκ των εγγράφων. Ο Πόντιος αναγνώστης θα προσέξη ίσως ότι προ 
700 – 800 ετών οι μακρυνοί πρόγονοί του έλεγον και έγραφον˙ χαμελέτεν, ταβήν, έφα-
γατα, μετ’ εσέν κτλ.».

Συνεχίζεται  

Το νερό στην ποντιακή λαογραφία

Της Έλσας Γαλανίδου – Μπαλφούσια

ιάβαζα αυτές τις μέρες ποιήματα του αγαπημένου μου ποιητή Ηλία Α. Τσιρκι-
νίδη, από την ποιητική συλλογή «Ο Τραβωδôνον». 
Στάθηκα στο ποίημα το «Γήτεμαν», το οποίο αρχίζει 

ως εξής: 

«Η νερομάισσα τη χωρί’ και τ’ ορμανί’ η μάννα
αρχόντισσα και κοδέσπαινα ’ς ση νύχτας τη σκοτίαν,
μεσανυχτί’ πάει ’ς σο ποτάμ’ λούζ’ τα ξανθομαλλία ’τ’ς.
’ς σο φεγγοφώς χτενίεται,’ς σο φεγγοφώς ορθούται¹,
’ς σο φεγγοφώς πλέκ’ στέφανον και ανθοστεφανούται.
’Σ σο φεγγοφώς έκ’σεν λαλôν, εστάθεν κ’ εφουκράστεν.
Παλληκαρόπον σεβταλίν³ εστέναξεν. Κ’ η μάισσα,
Η νερομάισσα επόνεσεν, μολόεσεν και είπεν …»

1. Ευπρεπίζεται, 2. Άκουσε, 3. Ερωτευμένο, 4. Ομολόγησε)

Δ
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Η λέξη που με συγκίνησε και θέλησα να ψάξω να 
βρω τη γνώμη των προγόνων μου γι’ αυτήν ήταν:

«Η νερομάισσα τη χωρί’ και τ’ ορμανί’ η μάννα»
Νερό και μάισσα – μάγισσα – μάγος.
Η μάισσα και πληθ. οι μαϊσσάδες, τα μάισσας.
Στα ποντιακά σημαίνει το εξωτικό, γενικά το 

δαιμόνιο που ταυτίζεται με τη νεράιδα της ελληνικής 
μυθολογίας. Π. χ. τη καραβί’ η μάισσα.

Δεν θα σταθώ όμως στο ποίημα, αλλά στο νερόν, 
που ήταν κοινό σε όλο τον Πόντο και μόνο στη Νικόπολη λεγότανε ναρόν.

Προήλθε από το μεσαιωνικό ουσιαστικό νεαρόν ύδωρ. Κατ’ αποκοπήν της λέξης 
ύδωρ, έγινεν νεαρόν>έγινε νöρόν>τέλος νερόν.

Από τα πανάρχαια χρόνια το νερό ήταν βασικός και αναντικατάστατος παράγοντας 
ζωής, κάθε μορφής και κάθε επιπέδου. Ο φιλόσοφος Θαλής ο Μιλήσιος θεώρησε το 
νερό ως αρχή των πάντων. (Προσωκρατικοί φιλόσοφοι).

Τα κράτη γρήγορα θέσπισαν νόμους που όριζαν τις χρήσεις του νερού. Και στην 
Αίγυπτο και στη Βαβυλώνα και στην αρχαία Ελλάδα και στη Ρώμη. Και σήμερα, περισ-
σότερο από κάθε άλλη φορά, τα κράτη ερίζουν για τη χρήση των νερών των ποταμών 
και προσπαθούν να βρουν λύσεις.

Οι Έλληνες του Πόντου καταλαβαίνοντας τη σημασία των νερών, κυρίως των πο-
ταμών, έχτισαν τα χωριά τους κατά μήκος των ποταμών και οι περιοχές αυτές ονομά-
στηκαν ποτάμιον.

Να πώς δίνει τον ορισμό ο Δ. Κ. Παπαδόπουλος (Σταυριώτης): Ποτάμιον: Η έκτα-
σις της περιοχής ρου από τις πηγές μέχρι των εκβολών του. Π. χ. το ποτάμιον «Σταυρί», 
το ποτάμιον «Κρωμί», το ποτάμιον της «Ίμερας»¹

Στον Πόντο η λέξη απαντάται ως ποταμία στην Κερασούντα και Τραπεζούντα και 
ως ποταμέα στην Κερασούντα, Κοτύωρα (Ορντού), Χαλδία. Παράγεται από το αρχαίο 
επίθετο ποτάμιος = ποταμίσιος. Εκτός δε των άλλων, σημαίνει και τόπος παραποτάμι-
ος, όπως θα διαπιστώσει κανείς και από τα Ακριτικά μας τραγούδια: 

«Ακρίτας όντας έλαμνεν¹ αφκά’ς σην ποταμίαν
Επήγεν κ’ έρθεν κ’ έσπειρεν εννέα κότö² σπόρον».
Και αλλού:
«Αϊτέντζ’ επεριπέτανεν ψηλά ’ς σην ποταμέαν,
κ’ εκράτεινεν ’ς σο στόμαν ατ’ παλληκαρί’ βραüόναν»³ 
[1.λάμνω και ελάμνω το χωράφιν = οργώνω, 2.το κότιν = μέτρο χωρητικότητας 

σιτηρών επτά περίπου οκάδων, 2.βραχίων]²
Το νερό λοιπόν, κύριο συστατικό της ζωής, ήταν αναπόσπαστα δεμένο με 

τη ζωή των Ποντίων. Τα νερά στον Πόντο ήταν και είναι άφθονα, αλλά τότε 
δεν υπήξρχαν τα μέσα που έχουμε σήμερα, ώστε να τα έχουν και μέσα στα 
σπίτια τους. Εθεωρούντο λοιπόν μεγάλοι ευεργέτες όσοι έφτιαχναν βρύσες 
στο χωριό ή έξω από το χωριό. Μάλιστα είχαν άμιλλα οι ξενιτεμένοι ποιος θα 
φτιάξει την ωραιότερη βρύση, το «πεγάδ’» ή «πεάδ’», στο χωριό του²α.

Στη συνήθη βρύση ο κρουνός, το «κρενίν», ήταν από κατάλληλα δι-
αμορφωμένο ξύλο και η γούρνα του νερού ήταν από κορμό δένδρου. Οι 
ευεργέτες όμως, την έφτιαχναν με ακριβά υλικά, πέτρινες και έβαζαν πάνω 

Έλσα 
Γαλανίδου -

Μπαλφούσια

Πηγάδι
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σε μαρμάρινη πλάκα το όνομά τους και το σκοπό που την έφτιαξαν. Τη φτιάχνανε εκτός των 
άλλων και για τους ξενιτεμένους, γιατί και οι ίδιοι ξέρανε πόσο πικρή ήταν η ξενιτιά και ότι 
το νερό της ήταν φαρμάκι.

«Ανάθεμά ’τον π’ έλεεν η ξενιτεία καλόν έν’,
τη ξενιτείας το νερόν πολλά φαρμακερόν έν’».

Έτσι οι ξενιτεμένοι (και η ξενιτειά ήταν σύνηθες φαινόμενο στον Πόντο), είτε έφευ-
γαν είτε γύριζαν στην πατρίδα, δεν έπαιρναν νερό μαζί τους για το ταξίδι, αφού ήσαν 
άφθονα τα νερά εκεί.

Στο χωριό Αντρεάντων Αμισού, όπως μας παραδίδει ο Γ. Κ. Χατζόπουλος, υπήρχαν 
άφθονα νερά για τις ανάγκες των κατοίκων. Εκτός από τις φυσικές βρύσες, που λεγόντου-
σαν «ματένö», γιατί το νερό τους έβγαινε από τους βράχους, συνηθισμένο ήταν και το χτί-
σιμο βρύσης από τους κατοίκους του χωριού, που κάθε μία έφερε το όνομα ή αυτού που 
την έχτισε ή του χωριού. Π. χ., σε μια βρύση του χωριού υπήρχε η εξής επιγραφή: 

«Έχτισεν Χαράλαμπος προς δρόσον των διψώντων»
Υπήρχαν επίσης και αρκετά πηγάδια που τα έλεγαν «γοβία». Όσους κατέστρεφαν τα 

πηγάδια ή τις βρύσες τους θεωρούσαν κοινούς εχθρούς και τους τιμωρούσαν διακόπτο-
ντας κάθε κοινωνική σχέση μαζί τους³.

Πόσο πολύ νοσταλγούσαν τα νερά της πατρίδας, φαίνεται και από ένα ανέκδοτο, ευ-
ρύτατα διαδομένο στους Έλληνες του Πόντου. Η Χόýα (σημερινό Κοπούζ ή Χοπούζ) 
είναι χωριό του Τορουλίου (αρχ. Δορύλαιο) – Άρδασσας, επί του ποταμού Τσίζερας. Ο 
κάτοικος λεγότανε Χοýενός. Φημιζότανε για τα κρύα νερά της, που όσοι βρισκόντου-
σαν μακριά της, τα νοσταλγούσανε. Αυτό φαίνεται και από διάφορα ανέκδοτα. Π. χ.:

Στον ξένο τόπο δε βρίσκανε νερό να πιούνε, και έφευγαν δακρυσμένοι. Αν όμως έκαναν την 
ανάγκη τους σε καμιά άκρη της πόλης, τότε πλήρωναν μεγάλο πρόστιμο και … λέγανε:

«Χόýα μ’ τα κρύα τα νερά σ’΄, Χόýα μ’ τα üεσμοτόπö σ’! Έναν δίγω και τρώγ’ αδά, 
δύο δίγω και üέζω!». 

Εκείνες όμως που δυσκολευόντουσαν πάντα ήσαν οι νοικοκυρές, που έπρεπε να πάνε 
στη βρύση, ’ς σο πεγάδ’, για νερό και να το κουβαλήσουν με την πλάτη ή με τα χέρια 
στο σπίτι για όλη την οικογένεια και για τη λάτρα.

Η θεία Σοφία Ονούφριου Αντωνιάδου (1905 Πλάτανα Πόντου – 1985 Νίκαια Πειραιώς) 
στην Κοκκινιά, απηχώντας αυτή την αντίληψη μας έλεγε: Όταν ’κüύντς το νερόν, απέσ’ ’ς σην 
αυλή σ’ να ’κüύντς ατο», δηλ. όταν θα χύσεις το νερό, να το χύσεις μέσα στη δική σου αυλή. 
Βέβαια, αυτό απέκτησε πλέον μεταφορική έννοια και το εννοούσε η θεία Σοφία, με αφορμή τη 
βοήθεια που μας ζητούσε κάποιος ξένος. Μας δήλωνε λοιπόν κατηγορηματικά με τη φράση 
της: «Κάνε το καλό, αλλά σε δικό σου άνθρωπο και όχι στον ξένο». Αλλά και στην Μητροπο-
λιτική Ελλάδα εννοούμε το ίδιο πράγμα με τη φράση: «Εδώ διψάει η αυλή σου». 

Συνεχίζεται

1.Δ. Κ. Παπαδόπουλος (Σταυριώτης), «Άρτασσα (Ποτάμιον)», Π. Ε., τ.23, 1951, σ. 1184-1185.
2.Α. Α. Παπαδόπουλος, «Ιστορικόν λεξικόν της ποντιακής διαλέκτου», Α. Π. Παρ. 3 (Μ-Ω), 

1961, σ. 219-220.
2α Στον Πόντο η βρύση λεγόταν «πεάδ’» (το) και αυτό που στην Ελλαδικό χώρο λέμε «πηγάδι» 

στον Πόντο λεγόταν «κουή» (η) ή «κουΐν» (το) πληθ. «κουΐα» (τα) και κατά περιοχές «γουή» ή «γουΐν» 
πληθ. γουΐα (τα).

3.Γ. Κ. Χατζόπουλος, «Λαογραφικά χωρίου Αντρεάντων», Α. Π. 28, 1966, σ. 357-358 (άρδευσις).
4.Παντελής Μελανοφρύδης, «Ανέκδοτα και παραδόσεις Χαλδίας», Α.Π. 7, 1937, σ. 227, Ν. 19. 

Ο ίδιος, «Ποντιακά ανέκδοτα», διηγήματα και δημοτική ποίηση, έκδοση Αφων Κυριακίδη, Θεσσα-
λονίκη 2005, σ. 19, Ν. 19.
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Από τους ακριτικούς θρύλους
Ο Ακρίτας

Του Αθ. Παρχαρίδη*

άνω από το πέρασμα του χρόνου, από χρόνια χαρούμενα ή θλιβερά, από 
αγώνες άτυχους ή νικηφόρους, από δοξασμένες ή άδοξες εθνικές περιπέτειες, 
μια ανάμνηση προβάλλει πάντα, μια ηρωική μορφή ορθώνεται ανάμεσα στο 

θρύλο και στην ιστορία ανίκητη, από θεριά και από ανθρώπους και μονάχα από το 
Χάρο νικημένη, ο Ακρίτας.
Το πρόσωπο αυτό – σύμβολο, κάτι που ζωντανεύει και προσωποποιεί την ιδέα της 
αδάμαστης ελληνικής ελευθερίας που επάλαιψε με τα θεριά της τυραννίας ολόκληρους 
αιώνες, η λαϊκή μούσα το τραγούδησε και το τραγουδεί και το πιστεύει σαν ένα πλάσμα 
υπερκόσμιο, σαν ένα υπεράνθρωπο, σύμβολο της ανδρείας και της αρετής, τίμιο και 
πιστό στην αγάπη του, άγρυπνο της τιμής του και της φαμίλιας του φρουρό, δουλευτή 
που αψηφά τον κόπο και χτίζει κάστρα και περιβόλια.

Ακρίτας κάστρον έχτιζεν κι Ακρίτας περιβόλιν
σ’ έναν ομάλ, σ’ έναν λιβάδ, σ’ έναν πιδέξιον τόπον.
Όσα του κόσμου τα φυτά, εκεί φέρ’ και φυτεύει
κι όσα του κόσμου τ’ αμπελιά, εκεί φέρ’ αμπελώνει
κι όσα του κόσμου τα νερά, εκεί φέρ’ κι ααυλακώνει
κι όσα του κόσμου τα πουλιά, εκεί πάν’ και φωλιάζνε.

Και οργώνει τη γη και τη σπέρνει:

Ακρίτας όνταν έλαμνεν σην παραποταμέαν
επέγνεν κι έρτουν κι έλαμνεν τη μέραν πέντ’ αυλάκια
επέγνεν κι έρτουν κι έσπερνεν εννέα κότια σπόρον.

Και είνε έτοιμος πάντα για τον πόλεμο και φυλάει με αγάπη τ’ άλογά του 
και τους μαύρους του για ν’ αντιμετωπίση τους εχθρούς του:
Πάει κ’ εθρίκ τους μαύρους ατ’,
στέκνε και χλιμιντρίζνε.

Π

Παρχαρίδης 
Ι. Αθανάσιος
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-Τα’ αστράφτει σην Ανατολήν
να βρίεται σην Δύσην;
σον Θόν εσουν, νε μαύροι μου,
τσ’ εφτάν’ και κοντοφτάνει;

Και που μονάχα το Χάρο δε μπόρεσε να νικήση όταν πάλαιψε μαζί του στα «χάλ-
κινα τ’ αλώνια».

Εξέβαν και επάλαιψαν κι ενίκησεν ο Χάρον.

Μα θα μπορούσαμε να πούμε πως ο Ακρίτας και το Χάρο τόνε νίκησε, γιατί η 
θύμησή του ζη και βασιλεύει σ’ ολόκληρες γενιές, και σύμβολο – θρύλος του λεύτερου 
ανθρώπου που αγωνίζεται με αρετή και με ανδρεία.

Στη ζωή βρίσκονται πάντα ένας Σαρακηνός – τα πάθη και οι απληστίες και οι λο-
γής-λογής ανθρώπινες κακίες – και ένας απελάτης που παραφυλάει για να μας χτυπήση 
κι αυτός. Στον πόλεμον αυτόν ανάμεσα της αρετής και της κακίας ένας οδηγητής θα 
είνε πάντα ο Ακρίτας.

Και τώρα ας τον ακολουθήσουμε στη μακρινή του σκοπιά, κατά τον ποταμό Ευ-
φράτη, στα κατατόπια που του έγιναν στην ιστορία βάθρο, για να διαβάσουμε μέσα στο 
θρύλο τις επικές σελίδες της ζωής του.

***
Οι Άραβες, οι Σαρακηνοί όπως τους λέγαν τότες οι Ρωμιοί, ύστερα από αιματηρούς 

και άγριους και πολυχρόνιους αγώνες, κατέλαβαν σιγά – σιγά όλες τις επαρχίες πέρα 
απ’ τον Ευφράτη ποταμό και το βουνό το Λίβανο. Οι Ρωμιοί που έχασαν έτσι όλα τα 
κάστρα της Μεσοποταμίας και τους Αγίους Τόπους, περιωρίστηκαν στις χώρες που 
έχουν για φυσικά τους σύνορα τον ποταμό Ευφράτη, την οροσειρά του Λιβάνου και τα 
Κουρδικά βουνά:

Οι Σαρακηνοί έχουσιν φαριά οπού διώχνουν τους αέρες
……………………………………………….
και τον Αφράτην ποταμόν ουκ ημπορούν περάσαι.

Σ΄ ολη αυτή τη γραμμή των συνόρων, στα πιο επίκαιρα και στρατηγικά σημεία, στις 
ακρώρειες, εφύλαγαν άγρυπνοι φρουροί, οι ακρίτες, μέσα στα κάστρα. Και δεν ήτανε 
τυχαίοι φρουροί οι ανδρείοι ακρίτες. Ήταν αληθινοί αρχόντοι με τα παλάτια και τα 
κάστρα τους και τις αυλές τους και πλήθος υποτακτικούς και περιβόλια και χωράφια. 
Πλούσια επίσης ήταν η στρατιωτική ιεραρχία τους. Είχαν στην υπηρεσία τους τους 
«αγούρους», δηλαδή τη σωματοφυλακή τους, ιδιαίτερους συνοδούς, τα «παλληκάρια», 
νεαρούς μαθητευόμενους πολεμιστές, που έκαναν πλήθος δουλειές, ξένες προς την κα-
θαυτό πολεμική άσκηση. Έπειτα τους «πρωτοστράτορας» και «στράτορας», δηλ. τον 
αρχιιποοκόμο και τον ιπποκόμο.

Στο ακριτικό έπος που βρέθηκε στη Βασιλική Βιβλιοθήκη του Εσκουριάλ, εκεί που 
ο Διγενής Ακρίτας πάει να κλέψη την κόρη του στρατηγού Δούκα, του αρχηγού των 
στρατευμάτων των Ρωμιών στην περιφέρεια εκείνη, η κόρη τού λέει:

Αυθέντα μου, κι αν παρακατεβώ
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κι επάρης με με τ’ έσου
και φθάσουν σε τ’ αδέλφια μου
και το συγγενικόν μου
εσέναν να σκοτώσουσιν
κ’ εμέναν να διαγείρουν¹ 

Περίφημοι επίσης ήσαν οι στάβλοι των ακριτών. Την εποχή εκείνη, που η σωμα-
τική ρώμη έπαιζε σπουδαίο ρόλο και τη συγκοινωνία την εξυπηρετούσαν τα υποζύγια,  
φυσικό ήταν να λογαριάζονται ισχυροί αφεντάδες εκείνοι που είχαν και τα δυό, ρώμη 
δηλαδή και άλογα, οι «μεγαλοαλογάτες». Οι πολεμιστές που είχαν ένα ή δύο ή τρεία 
άλογα λέγονταν μονοκάβαλοι, δικάβαλοι, τρικάβαλοι. Εξαιρετική σημασία έδιναν στα 
μαύρα άλογα, που ήσαν δυνατώτερα και γρηγορώτερα:

Βιτσοκοπά τον μαύρον ατ’ να φτάν και κοντοφτάνει.

Όταν ο Διγενής Ακρίτας νίκησε τον Φιλοπαππούν και τους απελάτας (*) του, αυτοί 
ζήτησαν τη βοήθεια της Μαξιμώς. Η Μαξιμώ δέχτηκε κι ο Διγενής λέει:

Και εγώ πάντοτε είχα τον σκοπόν και  πάντα απάντεχά τους, 
ορίζω τους αγούρους μου και φέρνουν μου φαρία
τέσσερα ήσαν φοβερά πουλάρια εκ των φαρίων
και ήταν και τα τέσσερα ρωμαίικα κουρεμένα
και τότε τα υπόστρωσα κι υποχαλίνωσά τα
και έμπροσθεν ’ς την τέντα μου βόσκουν εις το λιβάδι.

Η σωματική λοιπόν ρώμη, που και στην Πόλη θαυμαζότανε πολύ – αφού και οι χρο-
νογράφοι αναφέρουν πολλούς βασιλιάδες και στρατηγούς που παίζαν με μεγάλη τέχνη το 
μαχαίρι και το ραβδί και μ’ ένα χτύπημα μπορούσαν να κόψουν και κεφάλι αλόγου ακόμα – 
η ευψυχία, η εξυπνάδα και οι πολεμικές αρετές έκαναν τους ακρίτες φοβερούς. Κοντά σ’ όλα 
αυτά τα προτερήματα είχαν και άλλα που δεν θα τα φανταζόταν εύκολα κανείς σε ανδρείους 
πολεμιστές. Έπαιζαν δηλαδή με επιδεξιότητα μεγάλη τον ταμπουρά και τραγουδούσαν τα 
κατορθώματά τους. Ήσαν με άλλα λόγια πολυσύνθετοι τύποι και ηρωικοί Ακρίτες!

Από το τραγούδι «Θάνατος του Διγενή» φαίνεται πως τριακόσια παλληκάρια έρχο-
νται για ν’ ακούσουν τις ανδραγαθίες του από το στόμα του προτού πεθάνη:

Τσαν κάτσετι τους φίλους μου πάνω γρουσές τσαέρες
τσαι δώστε τσαν τους φίλους μου καλόν φαείν να φάσουν.
Εμείςεν ήρταμεν εδώ να πιούμεν για να φάμεν
μόνον να πης τα πάθη σου τσ’ ευτύς πίσω να πάμεν
πάνω σ’ τις παιδιοσύνες σου και στις παλληκαριές σου
πά’ στην αντρειοσύνη σου και στις αντρειαριές σου
– Τρώτε τσαι πίνετ’ άρκοντες, τσ’ εγώ να σας ξηγούμαι.

Οι Ακρίτες όχι μόνον δεν επλήρωναν φόρους στο κράτος, αλλά και τα λάφυρα από 
τις εκστρατείες και τις νίκες των κατά των Σαρακηνών ήτανε δικά τους. Έτσι η δύναμή 
των εμεγάλωνε. Και όταν ο αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ο Μονομάχος τους ανάγκασε να 
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πληρώσουν φόρους, παράλυσε η φύλαξη των συνόρων, πράμα που έκανε τους διαδόχους 
του να τους ξαναδώσουν τα προνόμιά τους.

Αναφέραμε παραπάνω τους απελάτες. Οι απελάτες ήτανε ληστές, που αναγκάζονταν 
οι Ακρίτες να τους κυνηγούν κι αυτούς. Η Μαξιμώ που αναφέραμε ήτανε αρχηγίνα σε 
ληστοσυμμορία απελατών. Τέτοιοι ληστές, προ πάντων Κούρδοι, και τον καιρό της 
τουρκοκρατίας και τελευταία ακόμη βρισκόντανε στα μέρη εκείνα.

Κοντά στα τόσα προτερήματά τους οι Ακρίτες είχαν και μια έλλειψη σημαντική. Δεν 
ήξεραν γράμματα και δεν είχαν καμμιά κλίση σ’ αυτά. Αλλά την εποχή εκείνη ετύχαινε και 
αυτοκράτορες ακόμα νάν’ αγράμματοι, όπως ο Ιουστίνος και ο Μιχαήλ ο Τραυλός.

***
Οι εισβολές ή οι επιδρομές των Σαρακηνών δεν ήταν σπάνιες στη γραμμή των 

συνόρων. Και πολλές φορές ήταν αιφνιδιαστικές. Ενώ ο Ακρίτας επιστατούσε στα χω-
ράφια του τους καλλιεργητές, έρχεται λαχανιασμένος ο αγγελιαφόρος και τον ειδοποιεί. 
Αφήνει το χωράφι του. Σαν αστραπή φτάνει στο παλάτι του, μα το βρίσκει έρημο και 
λεηλατημένο, τη γυναίκα του και τα πλούτη του αρπαγμένα από τους επιδρομείς.

Και το τραγούδι το λέει χαρακτηριστικά:

Έρθεν πουλίν κ’ εκόνεψεν ασού ζυγονί την έκραν,
σκούται και καλοκάθεται σσου ζυγονί τη μέσην.
–Οπίσ’, πουλίν, οπίσ’, πουλίν, μη τρως τη βουκεντρέαν.
Και το πουλίν κελάιδησεν σαν ανθρωπή λαλίαν.
–Ακρίτα μου, ντο κάθεσαι, ντο κάθεσαι, ντο στέκεις και περμένεις;
το ένοικό σ’ εχάλασαν και την καλή σ’ επήραν.

Προστάζει να του φέρουν το καλύτερό του άλογο, καβαλλικεύει και πάει να κυνηγήση 
τους κουρσάρους. Ακολουθούν οι άγουροι και τα παλληκάρια, ολόκληρη συνοδεία από υπο-
ζύγια, φορτωμένα με τα χρειώδη, και τα συρτά, τ’ αναπληρωματικά δηλαδή άλογα. Ειδο-
ποιήθηκαν και οι συγγενείς και έρχονται κι αυτοί επίκουροι. Κοντά στις όχθες του Ευφράτη 
προφταίνουν τους κουρσάρους. Οι καβαλλάρηδες ακρίτες είνε ωπλισμένοι με κοντάρια, με 
σπαθιά και με κορύνες ή ραβδιά που έχουν στην μιαν άκρη σφαίρα με προεξοχή (τοπούζ). 
Η μάχη αρχίζει φοβερή και τελειώνει με τη νίκη του Ακρίτα, που παίρνει πίσω τα καλά και 
την καλή του. Από τους Σαρακηνούς άλλοι σκοτώνονται και άλλοι φεύγουν.

Γυρίζοντας πίσω στα λημέρια τους γιορτάζουν τη νίκη τραγουδώντας οι ίδιοι τα κατορ-
θώματά τους. Τα τραγούδια αυτά περνούσαν από στόμα σε στόμα και οι τραγουδιστάδες τα 
πήγαιναν και στις άλλες επαρχίες κι έτσι σιγά – σιγά έγιναν κτήμα του λαού, που θαύμαζε τα 
κατορθώματα των ακριτών. Άλλα απ’ αυτά ήταν απλώς αφηγηματικά, άλλα έγιναν χορευτι-
κά, και με τον καιρό μεταπήδησαν με τους αποίκους και στην Κρήτη και στην Κύπρο.

(Συνεχίζεται) 

*Ο ιστορικός, λαογράφος και λογοτέχνης Αθανάσιος Ι. Παρχαρίδης, 1884 – 1942, 
δημοσίευσε πολλές μελέτες του, αξιοποιώντας τις έρευνες που έκανε ο πατέρας του Ιωάννης 
Παρχαρίδης, φιλόλογος καθηγητής στο Φροντιστήριο Τραπεζούντας και δημοσιογράφος. 
Αναδημοσίευση από το περιοδικό «Ποντιακά Φύλλα», τόμος Α΄. Επανέκδοση από τον 
εκδοτικό οίκο Αδελφοί Κυριακίδη
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Μαθήματα ποντιακής διαλέκτου
(Από την ποντιακή κωμωδία 

«Χωρίς εσέν ‘κι ‘ίνουμαι χωρίς εσέν ‘κ’ ευτάω»)

Γράφει ο
Δημήτρης Σ. Νικοπολιτίδης

ΠΡΑΞΗ Δ΄

Σκηνικό
(Στο σπίτι του Θόδωρου που γιορτάζει. Τραπέζια, καθίσματα και τα σχετικά για μία γιορτή)

(Ο Πολυχρόνης παίζει και τραγουδάει. Όλοι χορεύουν και τραγουδούνε με τον Πολυχρονη.)
Ας τρώγουμε κι ας πίνομε κ’ εμείς ας τραγωδούμε, αβούτ’ ο κόσμος ψεύτικος κ’ εμείς 
πάντα ’κι ζούμε.
ΘΟΔΩΡΟΣ Για σύρον κ’ εσύ, Νάστο, έναν έμορφον τραγωδίαν.
ΝΑΣΤΟΣ Οσήμερον, Θόδωρε, έρται με να ευτά(γ)ω τη κόσμονος τα παλαλά.
ΚΙΤΣΑ Τούλα, τούλα κ’ έμορφα. Θα ευτάς όπως είπαμε.
ΝΑΣΤΟΣ (Τραγουδάει) Εμέν κ’ εσέν που θα χωρίζ’ ακόμαν ‘κ’ εγεννέθεν, ώσνα εποίκα 
σε τ’ εμόν το ýόπο μ’ ετελέθεν. Τ’ εμά τ’ ομμάτö και τ’ εσά έναν τέρεμαν έχ΄νε, τ’ εμόν 
η κάρδö και τ’ εσόν έναν τöρτόπον έχ’νε.
ΚΙΤΣΑ Εγώ κανέναν τôρτ’ ’κ’ έχω.   
ΝΑΣΤΟΣ ’Κ’ έεις εσύ κ’ έχω εγώ. Τραντάφυλλον θα ’φτάγω σε σο üέρι μ’ θα κρατώ σε, 
απέσ’ σην ýη μ’ θα έχω σε και πόλλα θ’ αγαπώ σε.
ΘΟΔΩΡΟΣ Πολυχρόν’, βάλεν κ’ έναν έμορφον τικ.
(Χορεύουν όλοι. Μετά το χορό κάθονται όλοι εκτός από τον Πάντùο και το Νάστο. Αυ-
τοί απομακρύνονται λίγο από τους άλλους και συζητούν για το τι έγινε στο Μουζτöρôκ’ 
. Η Κίτσα  παρακολουθεί με άγρυπνο μάτι.
ΠΑΝΤÂΟΣ Νάστο, ντο εγέντον; Γιάμ’ έφαες την λάχταν ας σην......
ΝΑΣΤΟΣ Ράψον το στόμα σ’, αφορισμένε. ’Κι τερείς την Κίτσαν πως εκαρκαλώσεν τ’ 
ομμάτö τ’ς  και τερεί αδακέσ’ άμον αλεπός;
ΠΑΝΤÂΟΣ  Ας πάει τερεί και στέκ’ . Πέει με ντο εγέντον και ξάι μη φογάσαι.
ΝΑΣΤΟΣ Ράψον το ξερό σ’. Αν παίρ’ χαπάρ’ η Κίτσα εχάθα. Άλλο ’κι γλιτώνω ας σο 
στόμαν ατ’ς και εφτά  ποτάμö ’κι κατενίζ’νε με.
ΚΙΤΣΑ (Αγριεμένα) Ντο λέτε εσείς ατουκά ;
ΝΑΣΤΟΣ Εκάγα, Πάντùο. (Στην Κίτσα) Για τα χωράφö λέμε, Κίτσα, και για τον 
γάϊδαρον ντο θέλω ν’ αγοράζω και τα παράδας ντο έχω ’κι κανείνταν. Λέγω να δί’ με 
δανεικά. Όντες αγοράζω γάϊδαρον θα λαûκίζω σε σ’ όλö τα πανοΰρö. Εσύ θα κάθεσαι 
σον γάϊδαρον κ’ εγώ θα έρχουμαι απ’ οπίσ’ με τα  ποδάρö.
ΚΙΤΣΑ Για τα χωράφö ντό λέτε;
ΝΑΣΤΟΣ Αροψεκέσ’ είδα τον Πάντùον σο πεγάδ’ καικά...
ΚΙΤΣΑ Σ’ όποιον πεγάδ’;
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ΝΑΣΤΟΣ (Στον Πάντùο) Πάντùο, έκαψες με. (Στη Κίτσα) Σο πεγάδ’ τη Γιάγκονος.
ΚΙΤΣΑ Κ’ εκέσ’ εσύ ντο δουλείαν είüες;
ΝΑΣΤΟΣ Επήγα με τον Πάντùον να τερούμ’ το λαζούδ’ν ατ’ αν έν’ για τσατσάλισμαν.
ΚΙΤΣΑ Τσατσάλισμαν εσύ θελτς, αφορισμένε. (Κάθεται)
ΝΑΣΤΟΣ Πάντùο, άλλο δεν μη λες, εχάθα.
ΠΑΝΤÂΟΣ Ξαί μη φογάσαι. Ντο άγουρος είσαι εσύ;
ΝΑΣΤΟΣ Πάντùο, θα παίρτς με ση γούλα σ’. Αν αγαπάς το θεό σ’ , άλλο μη λες τιδέν.  
‘Κ’ ελέψ’ τη χοζανί’ τον αλεπόν πώς εκαρκάλωσεν τ’ ομμάτö τ’ς και τερεί αδακέσ’ ;
ΠΑΝΤÂΟΣ Άμον μωρόν ευτάς εσύ ο παιδάς.
ΝΑΣΤΟΣ Τέρεν ατεν πώς εüύτωσεν τ’ ωτία τ’ς.
ΠΑΝΤÂΟΣ Εγώ θέλω να μαθάνω ντο εγέντον.
ΝΑΣΤΟΣ Ποίσον υπομονήν. Έναν άλλο ημέραν θα λέγω σε ντο εγέντον.
ΠΑΝΤÂΟΣ Χάθ’ ας σο κιφάλι μ’. Δέβα, δέβα σην νουûαλούς καικά.
ΝΑΣΤΟΣ Το κρίμαν σην γούλα σ’. Αφού πιûίεις ατόσον πολλά, üύτωσον τα λαβάûö τ’ 
ωτία σ’ κι άκ’σον. Καλά και ντο ‘κ’ εγέντον τιδέν. Ντο έν’ τη Κίτσας η γλώσσα,  να μη 
ρούεις σο στόμαν τη Σωτήρας. Εχάθες, Πάντùο, εχάθες.
ΚΙΤΣΑ (Τινάζεται απότομα και ρωτάει) Ποίος έν’ ατέ η Σωτήρα; Πέει με αγλήγορα, 
αν ’κ’ έν’, εχάθες.
ΠΑΝΤÂΟΣ Κίτσα, ησύχασον, δεν ’κ’ έν’ (Στους θεατές) Η αφορισμέντσα, ας σην 
κάταν κι άλλο πολλά ακούει.
ΚΙΤΣΑ Τίποτα, θα λέει με ποίος έν’ ατέ η Σωτήρα.
ΝΑΣΤΟΣ Νέκουτûη, εντράπ’ , πού ευρίεσαι ;
ΚΙΤΣΑ Εγώ αΐκα μαλλία ’κι φυσώ. Να λες με ποίος έν’ ατέ η Σωτήρα. (Πιάνει 
το Νάστο από το γιακά και τον τινάζει). Εσύ, εσύ αφορισμένε, κακάτûο, καλά 
εγροίκ’σα πως αβούτα τα ημέρας κάτ’ κρυφά δουλείας εποίν’νες ας εμέν.  Έχ’ , 
κι αν μαθάνω κάτ’ , θα ταρταγανίζω σε.
ΝΑΣΤΟΣ Κίτσα, εντράπ’ , πού ευρίεσαι ; Εγώ ντο είπα σε όντες έφυγαμ’ 
ας σ’ οσπίτ’;
ΚΙΤΣΑ Ας ευτά(γ)ω υπομονήν ώσνα πάμε σ’ οσπίτ’ κ’ εγώ μαθίζω σε.

Συνεχίζεται

Από παράσταση του έργου του Δημήτρη Νικοπολιτίδη «Χωρίς εσέν ‘κι ‘ίνουμαι»

Νικοπο-
λιτίδης 

Δημήτρης
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
τούλα = ήσυχα, φρόνιμα, ýόπον = ψυχούλα, ετελέθεν = τελείωσε (ρ. τελειώνω, τελõνω, τελένω), έναν 
τέρεμαν = ίδιο κοίταγμα, τöρτόπον και τερτόπον = καημός, βάσανο, ντο εγέντον = τι έγινε (ρ. γίνομαι, 
γίνουμαι, ίνομαι, ’ίνουμαι), γιαμ’ έφαες την λάχταν = μήπως έφαγες την κλοτσιά, μήπως σε διώξανε, ’κι 
τερείς = δεν βλέπεις (ρ. τερώ, τηρώ), αλεπός = αλεπού, ας πάει τερεί και στέκ’ = δεν πάει να κοιτάζει, ’κι 
κατενίζ’νε με = δεν με ξεπλένουν (ρ. κατενίζω από το αρχ. κατανίζω), ατουκά = αυτού κοντά, ’κι κανεί-
νταν = δεν είναι αρκετά (ρ. κανείμαι απρόσ.), θα λαûκίζω σε = θα σε σεριανίσω (ρ. λαûκίζω), αροψεκέσ’ 
= τις προάλλες, σο πεγάδ’ καικά = κοντά στη βρύση, εκέσ’ = προς τα εκεί, να τερούμ’ = να δούμε, λα-
ζούδ’ = καλαμπόκι, αν έν’ για τσατσάλισμαν = αν είναι για ξεφλούδισμα (ρ. τσατσαλίζω), ντο άγουρος 
είσαι = τι άντρας είσαι, κ’ ελέψ’ = δεν βλέπεις (ρ. ελέπω), τη χοζανί’ τον αλεπόν = τον τυφλοπόντικα, 
εκαρκάλωσεν = γούρλωσε (ρ. καρκαλώνω), αδακέσ’ = προς τα εδώ, εüύτωσεν = τέντωσε (ρ.üυτώνω), 
χάθ’ = χάσου, γκρεμοτσακίσου (ρ. χάνω, μέσο χάμαι), σην νουûαλού σ’ καικά = κοντά στη μνηστή 
σου, γούλα = λαιμός, πιûίεις = επιμένεις (ρ.πιûίζω), λαβάûα = λαγάνες, τιδέν = τίποτε, να μη ρούεις = 
να μην πέσεις (ρ.ροΐζω, ρούζω), αν ’κ’ έν’ εχάθες = διαφορετικά χάθηκες, ας σην κάταν = από τη γάτα, 
νέκουτûη = καλέ, εγώ αΐκα μαλλία ’κι φυσώ = εγώ δεν λογαριάζω τίποτε (ρ. φυσώ), κακάτûος = κοντός, 
εγροίκ’σα = κατάλαβα (ρ. εγροικώ), θα ταρταγανίζω σε = θα σε καταξεσχίσω, θα σε κατασπαράξω (ρ. 
ταρταγανίζω), δεν γουρζουλάν ’κ’ έü’ = δεν έχει τίποτε κακό (λέγεται με κακία), θα φτουλίζ’ ατον = θα 
τον ξεπουπουλιάσω (ρ. φτουλίζω, φτιλίζω), άμον κοσσάραν = σαν κότα, παλάλα = παλαβιάρα, θα τσιλ-
γανίζ’ με = θα με τσιγαρίσει (ρ. τσιλγανίζω, τσιργανίζω). 

ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ÅΥΤΩΝΩ

Ενεστώς  Παρατατικός Αόριστος Προστακτική 
üυτώνω       εüύτωνα       εüύτωσα       üύτωσον
üυτώντς      εüύτωνες      εüύτωσες     üυτώσ’τε
üυτών’(ει)    εüύτωνεν      εüύτωσεν      
üυτώνουμε  εüύτωναμε    εüύτωσαμε       
üυτώνετε     εüύτωνετε     εüύτωσετε       
üυτών’νε     εüύτωναν      εüύτωσαν       

Φρ. Åύτωσον τα λαβάûö τ’ ωτία σ’ κι άκ’σον, άμα ωρôσον όσα θα λέγω σε θα τρέεις και 
πας λες ατα αδά κ’ εκεί.

Αγροτικό (ποντιακό)

Του Α. Ι. Αγαθαγγέλου
Π. Γυναικόκαστρο Κιλκίς 2010

πό μικρόν παιδίν, ο Θέφον κοτσίζ’. Κάτ’ εγέντον σίτö εγέννανεν ατον η μάνα 
τ’ η Φανία κι εξέβεν το σκούλος ατ’ ασ’ έναν το ποδάρ’.
Πολλά γατάδας έρθαν σ’ οσπίτ’ν’ ατουν και ο Θέφον επέμνεν χωρίς τöτôν και 

αδέλφö. Τûαχάλκον παιδίν εφορτώθεν τ’ αγουρίων τα δουλείας και η μάνα τ’ τη γαρηδίων.
Επεΐ επέμναν ατον δύο χτήνö, έναν κομεûίαν κι έναν ζευγάρ’ άλογα, ο Αράψ και 

η Φούλα. Ο Αράψ έτον βαρύς, άμα καλοπίταγος. Ούντöν έλεεν ατον ο Θέφον έκουεν 
ατον. Τ’ αφορισμένον η Φούλα, ασ’ εχάθεν ο Πάντûον, τη Θέφονος ο τατô, ερχίνεσεν 

Α
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να μη σαεύ’ τον καημένον τον Θέφον. Με τα ζόρö εποίνεν ατεν ζάφτ. 
Αρ’ έρθεν ο μοθόπωρον και ο Θέφον ευρέθεν να κοτανίζ’ το χωράφ’ν ατουν σα δευ-

τεραία. Το χώμαν ενάξα ξεροτôρ’, ευτάει το χοπ’ και ξεφουρτσίζ’ μίαν αδά και μίαν ακεί. 
Ο Θέφον, άμον εύκαιρον πιντûάκ, μίαν αδά συρτεύκεται και μίαν ακεί. Το ποδάρ’ν’ ατ’ θα 
πικεύ’ γιόξαμ θα κρατεί το κοτάν σ’ έναν τιζôν; Τûöτίν δουλείαν. Σκοτούται ο καημένον ση 
χωραφί’ τ’ ακόζ’ και μίαν ευρίεται απέσ’ σ’ αυλάκ’ και μίαν τινôεται σ’ ανôτευτον μερέαν.

Μετ’ ατό τη γαϊτάν εποίκεν κάμποσα λάσö, άμα ενεγκάστεν, εκόπεν το σουλούχ’ν’ 
ατ’. Έσυρεν τα βόùö κι εστερίωσεν τ’ άλογα. Έλυσεν τα παστρόγκας κι έσυρεν ατα σ’ 
αλογίων τα ράüöς και άμον τ’ έταν, με τα χαμούτö σα γούλας, εφέκεν ατα να αναπάγουν 
κι ατά, να βόσκουν ενάξα αγριάδαν μέχρι να αναπάεται κι ατός και πίν’ την τûαλχαμάν 
ντ’ εποίκεν με τ’ υλιστόν την ξύγαλαν τη σακουλί, ντο κρεμάεται σην τιûλήν τ’ αραπάς.

Ακόμαν ΄κ’ εσώστεψεν η ώρα τη φαΐ. Τα δύο τορπάδας πα με το βρόμ’ για τ’ άλογα 
κρεμάγουν σ’ αραπάς την τακμô΄ν.

Τα άλογα σίτö βόσκουν, γάλö γάλö αγραûεύνε α σο κοτάν. Κι άλλο πολλά εγράûε-
ψεν η Φούλα.

Αλλομίαν ο Θέφον τερεί και θαμάεται: «Αβούτ’ τ’ αστόüα πότε επήγαν εχάθαν τάχ 
εκέσ’;»

Ερχίνεσεν να τûαΐζ’ και να κουΐζ’ öτα με τ’ όνομαν τουν. Να τρέü’ πάει φέρ’ öτα ’κι 
επορεί.

Ο Αράψ έσ’κωσεν το κιφάλ’, ετέρεσεν σον Θέφον μερέαν και ανόρεχτα εκλώστεν κι 
έρται. Η Φούλα ξάι επεκέσ’ ’κ’ έρται. Μάχσους, όσον τ’ ακούει τα λαλίας τη Θέφονος 
κι άλλ’ ατόσν αγραûεύ’.

Ετέρεσεν ο Θέφον, αέτσ’ τιδέν ’κι γίνεται, εσ’κώθεν και τάγκουλ τούγκουλ πάει να 
φέρ’ την Φούλαν. Ασ’ εγιανάûεψεν ατεν κάμποσον, η Φούλα ετίνöξεν την γούλαν με τα 
γιαλία, εφουρλάεψεν κι εδέκεν α κι άλλο μακρά.

Ο Θέφον ξάι ’κ’ ενεμείνεν ατο. Έρθεν κι επεχρôστεν. Η ώρα δöβαίν’, η δουλεία 
εüύεν κα και τ’ αβουτεινές τα τûαλούμö για τέρεν; Εστάθεν, ετέρεσεν ετέρεσεν κι επεκεί 
ετûάιξεν: «Φούλα, κλώστ’ οπίσ’, τιδέν ’κι λέγω σε. Ας εξέρτς, η γάμýη σην αραπάν καικά 
έν’».   

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
το σκούλος = ο γοφός, γατάδας = κακοτυχίες, τûαχάλκον = ανώριμο, τ’ αγουρίων = των αν-
δρών, επεΐ = ευτυχώς, χτήνö = αγελάδες, κομεûία = βουβάλα, τôτô = πατέρας, σαεύω = λο-
γαριάζω, έχω σε υπόληψη, ζάφτ(ι) = κουμάντο, κοτανίζ’ = οργώνει, χοπ’ = υνί, ξεφουρτσίζ’ = 
γλιστρά, πιντûάκ’ = σακάκι, συρτεύκεται = πετιέται, πικεύ’ = ελέγχει, κουμαντάρει, γιόξαμ = ή 
μήπως, κοτάν = άροτρο, τιζôν = σταθερή πορεία, τûöτίν = δύσκολο, ακόζ’ = αυλάκι, ανôτευτον 
= το μη οργωμένο, μετ’ ατό την γαϊτôν = μ’ αυτό τον τρόπο, λάûö = διαδρομές, ενεγκάστεν = 
κουράστηκε, εκόπεν το σουλούχ’ =λύγισε η αντοχή, βόùö = ηνία, χαλινάρια, εστερίωσεν = στα-
μάτησε, παστρόγκας = οι εκατέρωθεν του σώματος του αλόγου αλυσίδες ή ιμάντες που ξεκινούν 
από τα χάμουρα (χαμούτö), τûαλχαμά = αριάνι, υλιστόν = στραγγιστό, ξύγαλα = γιαούρτη, 
τιûλή = ξυλοουρά, τορπάδας = ντουρβάδες, τικμô = ξυλοκολώνα, τέσσερις τέτοιες συγκροτούν 
τα πλαϊνά του κάρου, σίτö = ενώ, αγραûεύνε (ή ογραûεύνε) = απομακρύνονται, τûαΐζ’ = φω-
νάζει, κουΐζ’ = καλεί, ξάι επ’ εκέσ’ ’κ’ έρται = κάνει πως δεν καταλαβαίνει, μάχσους = επίτηδες, 
τάγκουλ τούγκουλ = κούτσα κούτσα, γιαλία = χαίτη, εφουρλάεψεν = ρουθούνισε με θόρυβο, 
εδέκεν α = έφυγε, επεχριάστεν = τα χρειάστηκε, η δουλεία εüύεν κα = η δουλειά επείγει, γάμýη 
= καμουτσίκι.
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’Σ σον παράδεισον να ’ίνουστουν γουρπάν’.
Πολλά εποίκεν ο Θεόν, πολλά απάν΄ ’ς σον κόσμον, 
ακόμαν να ευτάνε κορκότα και πλουγούρö.

Να μη ζει μαναχός κι αργούται ’ς σην σκοτίαν,
εδώκεν ’ς σον άντραν την γαρήν να έü’ και συντροφίαν.

Όλö ντ’ εποίκεν ο Θεόν καλά και μετρεμένα
άμα ντ’ εποίκεν την γαρήν, ατό έτον λαθεμένα.

Είδεν ατ’ς ο Θεόν ατείν’ ντ’ ευτάν’
και είπεν ατ’ς ’ς σον παράδεισον να γίνουσταν γουρπάν’.

Κι αντί να φέρ’ öτεν ατός και στρών’ ατεν ’ς σο ξύλον, εφάσεν ατον η γαρή ας ση Θεού 
το μήλον. 

Ο άγουρον απ’ ατότε μαζί με την γαρήν ατ’,
πάντα δουλεύ’ ο φουκαράς και τυρöννίζ’ την ýην ατ’.

Εκεί που έτανε καλά, πριν να ευτάν’ το κρίμαν, 
ατώρα φάζ’ öτον η γαρή μαλέζ’ και τρίμμαν.

Αφού επήρεν η γαρή ’ς σα üέρö τ’ς τα ûκοινία, 
ν’ αϊλί ντο θα παθάνουμε, ν’ αϊλί εμάς, παιδία.

Ατά ντο λέγω σας εγώ, σωστά είν’, άιτε ας σ’κούμες,
να μη καταστρέφ’ μας η γαρή, παιδία, μη κοιμούμες.

Καλά είν’ τα όσα λέγουμε, ας λέμ’ και την ορθίαν, 
χωρίς γαρήν η ζωή εμουν έν’ άμον την σκοτίαν.

Από τη συλλογή Σωκράτη Παυλίδη, Κιλκίς

’Σ σον παράδεισον να ’ίνουστουν γουρπάν’

Σωκράτης 
Παυλίδης
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Αναγέννηση για τη λογοτεχνία

2ο μέρος

ε βάση το γλωσσικό όργανο που χρησιμοποιούν, οι Πόντιοι συγγραφείς είναι δυνατόν 
να διακριθούν σε εκείνους που γράφουν στην καθαρεύουσα ή σε μια αρχαιοπρεπή 
γλώσσα (Περικλής Τριανταφυλλίδης, Ιωάννης Παρχαρίδης κ. ά.), στους άλλους που 
εκφράζονται στη δημοτική και σε αυτούς που γράφουν στην ποντιακή διάλεκτο.

Με βάση την ύπαρξη δυναμικών στοιχείων στα πρόσωπα και στα κείμενα, ξεχωρίζουν οι 
συγγραφείς που έζησαν και έγραψαν στη νότια Ρωσία, την Ουκρανία και τη Γεωργία.
Το θέμα, ωστόσο, είναι πολύπλοκο, γιαυτό δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν όλες οι πλευρές 
του, παρά μόνον εκείνες που θεωρούνται σημαντικές. Για να διευκολυνθεί η εξέταση αυτού 
του μεγάλου θέματος, είναι απαραίτητο να χωριστεί η νεότερη ποντιακή γραμματεία στην 
περίοδο μετά τον 14ο αιώνα, για την οποία δίνονται στοιχεία μέσα από τα δημοτικά τρα-
γούδια, για εκείνη που έρχεται αρκετά αργότερα, λόγω της κατάστασης σκοταδισμού που 
επικρατεί στον Πόντο και που μπορεί να οριοθετηθεί ανάμεσα στους 17ο και 19ο αιώνες 
και, τέλος, την περίοδο του διαφωτισμού στον Πόντο, δηλαδή ολόκληρο τον 19ο αιώνα. 
Συνέχεια αυτής της περιόδου μπορεί να θεωρηθεί η γραμματεία του 20ού αιώνα, οπότε 
υπάρχουν και τα περισσότερα λογοτεχνικά έργα. Αυτήν την τελευταία περίοδο, που συνε-
χίζεται και σήμερα, μπορεί να την ονομάσει κανείς «Νέα ποντιακή λογοτεχνία».

Η παραπάνω διάκριση είναι, βέβαια, αυθαίρετη, αλλά μπορεί να στηριχτεί σε μια 
σειρά πηγών, με τα ανάλογα επιχειρήματα, που σταχυολογούνται από την ιστορία των 
Ποντίων Ελλήνων. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς με βεβαιότητα για περιόδους, που συ-
χνά καλύπτονται από το βυζαντινό σκοτάδι και την τουρκική βαρβαρότητα. Εκείνο που 
μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο είναι το γεγονός ότι στον Πόντο επιβιώνουν αρχαίες ελληνικές 
παραδόσεις, χωρίς ουσιαστική διακοπή. Μπορεί με την έκλειψη του βυζαντινού Πόντου, 
μετά την άλωση της Τραπεζούντας το 1461, να απαλλάχτηκε ο Ελληνισμός από το μεσαι-
ωνικό σκοτάδι, γνώρισε, όμως, με την τουρκική κατάκτηση μακραίωνη περίοδο πραγμα-
τικού ζόφου, που υπήρξε και η αιτία της πολιτισμικής καθυστέρησης των Ελλήνων. 

Τον 17ο αιώνα, ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος διαπιστώνει , κατά την περι-
οδεία του στον Πόντο, ότι ελάχιστα πνευματικά ιδρύματα λειτουργούν και ότι ο ελλη-
νικός πληθυσμός του Πόντου, στη συντριπτική του πλειοψηφία, χαρακτηρίζεται για την 
καθυστέρηση και την αμάθειά του. 

Το ελληνικό πνεύμα, ωστόσο, συνεχίζει να διατηρείται ζωντανό μόνον μέσα στα 
μοναστήρια, όπου ζουν μερικές πραγματικά πνευματικές μορφές, μέσα στο μεγάλο σύ-
νολο των φυγόπονων μοναχών, που γεμίζουν, συνήθως, τα μοναστήρια στον Πόντο και 
παντού στον κόσμο.

Η ανυπαρξία καινούργιων δεδομένων στην ποντιακή γραμματεία, 
εφόσον δεν προβάλλεται η συγγραφική δραστηριότητα μέσα στις μονές, 
δεν επιτρέπει την  αρχή μιας νέας περιόδου.   

Οι λόγιοι του Πόντου του τέλους του 19ου αιώνα ερευνούν ή και θυμού-
νται με νοσταλγία την ελληνική αρχαιότητα, όπως διαπιστώνει κανείς από τα 
δημοσιεύματα των περιοδικών «Εύξεινος Πόντος» (1880-1882) και «Αστήρ 
του Πόντου» (1884-1886). Η ελληνική κλασική αρχαιότητα, που χαρακτη-
ρίζεται για τον ανθρωπισμό της, αποτελεί για τον διαφωτισμό στον Πόντο, 
που άρχισε την ίδια εκείνη περίοδο, το πρώτο στοιχείο για το ξύπνημα των 
Ελλήνων που ζουν σχεδόν στο σκοτάδι. Αργότερα ξυπνάει μέσα τους η επι-

Γράφει ο 
Πάνος

Καϊσίδης 

Μ
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θυμία για τη μελέτη του ίδιου του ανθρώπου και του γύρω κόσμου. Ξυπνάει ο λυρισμός που 
δίνει αρκετά ποιητικά έργα – στίχους καλύτερα – και αργότερα, στο τέλος του 19ου αιώνα 
και τις αρχές του 20ού, ξεκινά τη μεγάλη πορεία της η πεζογραφία, με μεταφράσεις ξένων, 
στην αρχή, αποδόσεις λαϊκών διηγήσεων και παραμυθιών και, τέλος, πεζογραφημάτων.

Οι περισσότεροι αρκέστηκαν στην ερευνητική εργασία, στο στάδιο της έρευνας μό-
νον, και δεν προχώρησαν στην κριτική σύνθεση των αποτελεσμάτων των ερευνών τους. 
Κάποιες αιχμές που κάνουν ορισμένοι, δεν μπορούν να εξηγήσουν γεγονότα και σκέψεις, 
φαινόμενα κοινωνικά και οικονομικά, τον ρόλο που έπαιξαν κάποιες προσωπικότητες 
και τη στάση των απλών ανθρώπων απέναντι σε πολιτικές – έστω και υποτυπώδεις – που 
εφαρμόστηκαν, προκειμένου να πάρουν αυτήν ή την άλλη μορφή δραστηριότητες των 
φορέων της ελληνικής κοινοτικής εξουσίας, π. χ., ή της κεντρικής τουρκικής εξουσίας. 
Ίσως να πιστεύουν κάποιοι ότι οι απλοί άνθρωποι δεν συμμετείχαν ή δεν επιθυμούσαν 
να συμμετάσχουν στα κοινά. Υπάρχουν μαρτυρίες γραπτές που υπογραμμίζουν ακριβώς 
το αντίθετο. Ο Νίκος Καπετανίδης, π. χ., έγραψε στην εφημερίδα «Εποχή» ότι και οι 
«κυράτσες» μιλούσαν πολιτικά μέσα στις εκκλησίες, την ώρα της λειτουργίας.

Στον μικρασιατικό Πόντο, η κοινωνική και οικονομική ζωή, σε στασιμότητα όπως 
ήταν, συντελούσε στη μη εμφάνιση πολιτικών ηγετών ανάμεσα στους σκλαβωμένους 
στους Τούρκους Έλληνες, που θα ενίσχυαν τυχόν τάσεις πνευματικής ανανέωσης. Η 
κοινωνική ζωή των Ποντίων, μέχρι ακόμη και την ανταλλαγή των πληθυσμών, ήταν 
δεσμευμένη από τους οπισθοδρομικούς – συνήθως – κοτσαμπάσηδες των ελληνικών 
κοινοτήτων. Κάποιες φωνές που ακούγονταν, όπως του Μαυρίδη στην Κερασούντα, 
του Καπετανίδη, του Χρύσανθου Φιλιππίδη, του Φίλιππου Χειμωνίδη και του Κωφίδη, 
στην Τραπεζούντα, και ελάχιστων άλλων, απομονωμένων σε μεγάλες πόλεις, δεν μπο-
ρούσαν να επηρεάσουν την προς τα εμπρός πορεία της ποντιακής κοινωνίας.

Βέβαια, ο Θεόδωρος Γραμματικόπουλος και ο Ιωάννης Παρχαρίδης, μαζί με τους 
άλλους λόγιους των δύο «κύκλων» των περιοδικών «Εύξεινος Πόντος» και «Αστήρ του 
Πόντου», έδωσαν ό,τι είχαν να δώσουν μέχρι το τέλος, περίπου, του 19ου αιώνα. Από 
εκεί και πέρα, οι άλλοι δύο «κύκλοι» των περιοδικών «Επιθεώρησις της Τραπεζούντας» 
(1910-1911) και «Ποντος» της Μερζιφούντας (επίσης 1910-1911), μπαίνουν στην τρο-
χιά της πνευματικής ανάπτυξης από το 1910 και έρχονται σε σύγκρουση με το ποντια-
κό πνευματικό κατεστημένο, αποτυχαίνοντας, όμως, να νικήσουν. Αλλά και δεν ηττώ-
νται. Την παραπέρα προσπάθειά τους ανακόπτουν οι Νεότουρκοι, που σκληραίνουν τη 
στάση τους απέναντι στους χριστιανούς, μετά τις πρώτες φιλελεύθερες διακηρύξεις του 
1908. Η κάποια ανάσα που πήραν οι Έλληνες του Πόντου με τον ερχομό των Ρώσων 
στην περιοχή της Τραπεζούντας το 1916, έφερε κάποιους καρπούς με το περιοδικό «Οι 
Κομνηνοί» του Θεοφύλακτου Θεοφύλακτου και με τις εφημερίδες που κυκλοφόρησαν 
από το 1916, περίπου, έως το 1921, οπότε και πάλι, τον Σεπτέμβριο εκείνου του χρό-
νου, σταμάτησαν την προς τα εμπρός πνευματική πορεία των Ποντίων οι κρεμάλες που 
στήθηκαν στην Αμάσεια και αλλού και εξόντωσαν τον πνευματικό ανθό των Ποντίων.

Αντίθετα, στη νότια Ρωσία, όπου άρχισε έντονος επαναστατικός αναβρασμός ήδη 
από το 1905, η πνευματική ζωή ανάμεσα στους Πόντιους άρχισε να κάνει άλματα θετι-
κά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εμφανίστηκαν και αρκετά αρνητικά φαινόμενα. 

Οι λίγοι μελετητές της ποντιακής γραμματείας δεν εμβάθυναν στα έργα του Σάββα 
Ιωαννίδη και του Περικλή Τριανταφυλλίδη, με αποτέλεσμα να τα βλέπουν επιδερμικά 
και να τα θεωρούν ιστορικά ή λαογραφικά και όχι ως τις πρώτες προσπάθειες έκφρασης 
λογοτεχνικού λόγου των Ποντίων. Αυτό το λάθος γίνεται γιατί τα πρώτα βήματα της 
ποντιακής λογοτεχνίας δεν συγκρίθηκαν με τα ανάλογα άλλων λαών και ιδιαίτερα εκεί-
νων με τους οποίους συμβιούσαν οι Έλληνες στον Πόντο.

Συνεχίζεται 
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Προσφυγικοί συνοικισμοί στη Θεσσαλονίκη
στο πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα

Του Παρασκευά Σαββαΐδη
Καθηγητή Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Γεωματικής τμήματος πολιτικών μηχανικών ΑΠΘ

Ιστορικό πλαίσιο
ατά τα τελευταία τριάντα χρόνια του 19ου αιώνα, η Θεσσαλονίκη, όπως και 
αρκετές ακόμη πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άρχισαν να εκσυγ-
χρονίζονται. Ενδεικτικά για τη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσαν να αναφερθούν 
χαρακτηριστικά έργα που επρόκειτο να αλλάξουν την εικόνα της πόλης: Η 

σιδηροδρομική σύνδεση με Ευρώπη και Κωνσταντινούπολη, ο φωτισμός οδών με φω-
ταέριο και ηλεκτρικό αργότερα, η κατασκευή του Διοικητηρίου, τα ιππήλατα τραμ και, 
αργότερα, τα ηλεκτροκίνητα, η ολοκλήρωση του λιμανιού κ.ά. Ακόμη, την περίοδο 
αυτή διανοίγονται, ευθυγραμμίζονται ή και δημιουργούνται βασικές οδικές αρτηρίες 
που διατρέχουν τον ιστορικό πυρήνα της πόλης, σταδιακά γκρεμίζονται το παραλιακό 
και μεγάλα τμήματα των βορειοδυτικών και νοτιοανατολικών τειχών, ιδρύονται τράπε-
ζες και η πόλη γνωρίζει οικονομική άνθηση. 

Έτσι, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, η Θεσσαλονίκη έχει αρχίσει 
να προσπαθεί να πάρει τα χαρακτηριστικά μιας ευρωπαϊκής πόλης και να αποβάλλει 
τα γνωρίσματα μιας πόλης της Ανατολής. Ωστόσο, στις αρχές του 20ού αιώνα, στη 
Βαλκανική Χερσόνησο επικρατούσε μεγάλη ένταση, η οποία οδήγησε σε 
αλλεπάλληλα γεγονότα και πολέμους. Ήδη από νωρίς είχε αρχίσει ο Μα-
κεδονικός αγώνας, όπου οι αγώνες των Μακεδονομάχων κατάφεραν να 
κρατήσουν στις εστίες τους ελληνικούς πληθυσμούς. Στη συνέχεια, με το 
τέλος του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε από 
το ζυγό των Οθωμανών, αλλά ακολούθησε ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος και 
η αναμέτρηση με τις επεκτατικές διαθέσεις των Βουλγάρων. 

Κ

Παρασκευάς 
Σαββαΐδης
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Λίγο αργότερα, ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η πόλη μετατράπηκε σε 
ένα ισχυρό, οχυρωμένο στρατόπεδο, για τις ανάγκες του πολέμου στο μέτωπο των Βαλ-
κανίων, γνωστό ως Μακεδονικό Μέτωπο ή Μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Ο Συμμαχικός 
Στρατός, αποτελούμενος από αγγλικές (και από χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτεί-
ας), γαλλικές, ελληνικές, σερβικές, ρωσικές, ιταλικές και τσεχικές δυνάμεις, πολεμούσε 
εναντίον των Γερμανών και των Βουλγάρων. Παράλληλα, η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη 
ζούσαν τα κρίσιμα χρόνια του Εθνικού Διχασμού.

Την περίοδο αυτή η Θεσσαλονίκη, έχοντας βγει έξω από τα τείχη που την προστά-
τευαν επί αιώνες, έχει αρχίσει να επεκτείνεται και να αναπτύσσεται προς τα ΝΑ (προς 
την Καλαμαριά, σχ. 1) και προς τα ΒΔ (προς τα Τσαΐρια, σχ. 2). Όμως η μεγάλη 
πυρκαγιά του 1917 θα καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος του εμπορικού κέντρου της 
πόλης. Με μια γρήγορη αντίδραση, το ελληνικό κράτος με τη βοήθεια της Επιτροπής 
του Νέου Σχεδίου Πόλεως υπό τον Γάλλο πολεοδόμο Ερνέστο Εμπράρ δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις μιας προγραμματισμένης και οργανωμένης ανοικοδόμησης. 

Τα γεγονότα που ακολούθησαν το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν καθο-
ριστικά για το μέλλον του Ελληνισμού της Ανατολής. Με την υπογραφή της συνθήκης 
των Σεβρών, περιήλθαν στο ελληνικό κράτος η Δυτική Θράκη, η Δωδεκάνησος και η 
Σμύρνη με την ευρύτερη περιοχή της. Παράλληλα, ο ελληνικός στρατός προωθήθηκε 
στην Ανατολική Θράκη και προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Όμως, η πολυτάρα-
χη εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα, η πτώση του Βενιζέλου, η αλλαγή της στάσης 
των Μεγάλων Δυνάμεων και η ισχυροποίηση των Τούρκων του Κεμάλ οδήγησαν στην 
Μικρασιατική Καταστροφή. Καταστροφές και σφαγές των ελληνικών πληθυσμών δημι-
ούργησαν κύματα προσφύγων προς την Ελλάδα, κατάσταση που κορυφώθηκε με τραγι-
κό τρόπο με το Σύμφωνο για την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας 
που υπογράφθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1923, το οποίο στη συνέχεια κατέστη μέρος της 
Συνθήκης της Λωζάνης στις 24 Ιουλίου του ίδιου έτους.

Πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη
Η αναστάτωση, οι πόλεμοι, οι σφαγές και οι καταστροφές σημάδεψαν βαθειά την 

ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Ιδιαίτερα μετά τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, η Ελλάδα βρέθηκε σε τρομερό οικονομικό αδιέξοδο, να αγωνιά για να συμμα-
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ζέψει και να αποκαταστήσει τις χιλιάδες προσφυγικές οικογένειες που ξεριζώθηκαν τόσο 
απότομα από τις προαιώνιες εστίες τους και έδιναν καθημερινές και ασταμάτητες μάχες 
για την επιβίωση και για στοιχειώδη ζωή. Την περίοδο 1922-1924 έφθασαν στη Θεσσαλο-
νίκη πάνω από 130.000 πρόσφυγες που αναζητούσαν μια ελπίδα για πρόοδο και ευημερία. 
Βέβαια, μέχρι τότε, η πόλη είχε ήδη δεχθεί αλλεπάλληλα και σημαντικά προσφυγικά ρεύ-
ματα. Υπολογίζεται ότι το 1916 υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη 30.000 και πλέον πρόσφυγες 
ομογενείς από τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Μικρά Ασία, τη Ρωσία και τον Καύκασο.  

Για τη Θεσσαλονίκη, ο ερχομός και η εγκατάσταση των προσφύγων ήταν πολύ σημα-
ντικό γεγονός. Στην αρχή, δεν υπήρχε κανένα πρόγραμμα, δεν υπήρχαν υποδομές και δεν 
είχε ληφθεί καμία ιδιαίτερη μέριμνα για τους πρόσφυγες. Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη  κατά-
φερε στη συνέχεια να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό προσφύγων που κατέφυγαν σε αυτήν. 

Ένας αριθμός προσφύγων στεγάστηκε γρήγορα σε επιταγμένα δωμάτια σε περιοχές 
του κέντρου που δεν είχαν καταστραφεί από την πυρκαγιά του 1917, σε εκκλησίες, σχολεία 
και δημόσια κτίρια. Άλλοι έκτιζαν πρόχειρες καλύβες σε οποιοδήποτε ελεύθερο χώρο: 
αυλές, πάρκα, ερείπια, δίπλα στα τείχη... Στη συνέχεια, οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν 
βιαστικά μέσα σε σκηνές που σιγά-σιγά αντικαταστάθηκαν από παράγκες. Οι χώροι στους 
οποίους δημιουργήθηκαν καταυλισμοί προσφύγων ήσαν οι άμεσα διαθέσιμοι χώροι, όπως 
παλιά στρατόπεδα και ανταλλάξιμη αγροτική γη. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκαν τα ξύλινα 
παραπήγματα των παλιών συμμαχικών στρατοπέδων και νοσοκομείων από την περίοδο 
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Λίγο αργότερα, άρχισαν να χτίζονται οικισμοί με σπίτια, 
είτε από το Υπουργείο Πρόνοιας είτε από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων 
(Ε.Α.Π.) είτε από οικοδομικούς συνεταιρισμούς είτε και αυθαίρετα. 

Η επίδραση όλων των δραματικών γεγονότων που περιγράψαμε παραπάνω ήταν 
καταλυτική για την πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης. Αν και μόλις πέντε χρόνια πριν 
εγκρίθηκε το νέο σχέδιο πόλης με τα σχέδια της ομάδας Εμπράρ, οι άμεσες και απο-
λύτως επιτακτικές ανάγκες για τη στέγαση των προσφύγων οδήγησαν σε λύσεις γρήγο-
ρες και αποσπασματικές, αποτρέποντας την υλοποίηση του σχεδίου εκτός από μερικές 
μικρές μόνο περιοχές της πόλης. Παρόλα αυτά, οι οικισμοί που δημιουργήθηκαν με-
τατράπηκαν σύντομα σε συνοικισμούς και γρήγορα οδήγησαν προς την επέκταση της 
πόλης προς κάθε δυνατή κατεύθυνση και ειδικότερα προς τα ΒΔ και τα ΝΑ της, χωρίς 
κεντρικό σχεδιασμό και χωρίς μια μελετημένη πολεοδομική ανάπτυξη. 

Το θέμα της περίθαλψης και στέγασης των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη ήταν το 
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μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στον κό-
σμο για τη στέγαση προσφύγων. Για την Θεσσαλονίκη, η έλευση και εγκατάσταση των 
προσφύγων έπαιξε καταλυτικό ρόλο για την μετέπειτα ανάπτυξη της πόλης με τον δι-
πλασιασμό σχεδόν του πληθυσμού, την εδραίωση της χριστιανικής ελληνικής παρουσί-
ας, αλλά και την προσφορά των προσφύγων στην κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και 
οικονομική πραγματικότητα της πόλης.

Με τους προσφυγικούς συνοικισμούς αρχίζουν να διαμορφώνονται οι γειτονιές της 
πόλης στα ΒΔ και τα ΝΑ,  οι δύο φτερούγες της πόλης που αναφέρει η Άλκη Κυρια-
κίδου-Νέστορος, σε ένα δημοσίευμά της στο Περιοδικό Νέα Πορεία τον Ιούνιο του 
1988. Διαμορφώνονται οι περίφημοι συνοικισμοί της Θεσσαλονίκης (Αρετσού, Καλαμα-
ριά, Νέα Κρήνη, Τούμπα, Τριανδρία, 40 Εκκλησιές, Άγιος Παύλος, Συκιές, Νέα Βάρνα, 
Νεάπολη, Σταυρούπολη, Πολίχνη, Νέα Ευκαρπία, Επτάλοφος, Νέα Μενεμένη, Αμπελό-
κηποι, Νέο Κορδελιό, Ξηροκρήνη κ.α.), και, λίγο πιο μακριά, τα θαυμαστά “προάστια” 
(Φίλυρο, Ρετζίκι, Κουρί, Ωραιόκαστρο, Καλοχώρι, Νέα Αγχίαλος, Πανόραμα, Θέρμη, 
Νέα Ραιδεστός, Καρδία, Αγ. Τριάδα, Περαία, Νέοι Επιβάτες (Μπαχτσέ Τσιφλίκ), Μη-
χανιώνα, Αγγελοχώρι κ.λπ.). Μαζί άρχισαν να διαμορφώνονται η εθνική ομοιογένεια, το 
πνευματικό προφίλ και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης. 

Οι προσφυγικοί συνοικισμοί
Στη νέα χωροθέτηση της Θεσσαλονίκης όμως, στο νέο φτερούγισμα της πόλης, που 

βρίσκονταν αυτοί οι συνοικισμοί; Και τι πληθυσμό είχαν γύρω στο 1930, όταν πια τα 
πράγματα είχαν σχετικά αποκατασταθεί και η πόλη ξανάβρισκε σιγά-σιγά το δρόμο της; 

Στο Κέντρο και στα ΝΑ της πόλης αναπτύχθηκαν συνοικισμοί και οικισμοί προ-
σφύγων (26 στον αριθμό) που στα 1932 φιλοξενούσαν πάνω κάτω 75.000 πρόσφυγες. Αν 
υπολογίσουμε και τους ισραηλιτικούς συνοικισμούς, όπως 151, Έξι, Καραγάτς, Ουζιέλ 
και της Καλαμαριάς στην περιοχή Παπάφη και Θεαγένους Χαρίση, τότε ο πληθυσμός 
έφθανε περίπου τις 86.000. Στα ΒΔ της πόλης αναπτύχθηκαν επίσης συνοικισμοί και 
οικισμοί προσφύγων (30 στον αριθμό) που στα 1932 φιλοξενούσαν περίπου 40.000 πρό-
σφυγες. Αν υπολογίσουμε και τους ισραηλιτικούς  συνοικισμούς, όπως Ρεζί – Βαρντάρ, 
Βαρώνου Χιρς και Αγία Παρασκευή, τότε ο πληθυσμός έφθανε περίπου τις 56.000.  

Στο Κέντρο, ο κυριότερος συνοικισμός ήταν ο συνοικισμός της Αγίας Φωτεινής 
(σχ. 3), στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Κάτω 
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Αγία Φωτεινή) και τμήμα της Πανεπιστημιούπολης (Άνω Αγία Φωτεινή). Ιδρύθηκε το 
1922-24 και κατοικήθηκε από πρόσφυγες από όλα τα μέρη (αρχικά από τη Σμύρνη), 
πυροπαθείς του 1917 και γηγενείς, συνολικά περίπου 13000 κάτοικοι. Ο συνοικισμός 
διατηρήθηκε μέχρι τη δεκαετία του 1970, οπότε απομακρύνθηκαν όλοι οι κάτοικοι για 
την επέκταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στην κεντρική περιοχή της πόλης υπήρχαν ακόμη οι συνοικισμοί Άγιος Παύλος, 
Ιασωνίδου (μεταξύ Ευαγγελίστριας – Αγίου Παύλου), Σαράντα Εκκλησιών, Παύλου 
Μελά (μεταξύ ισραηλιτικών νεκροταφείων και Σαράντα Εκκλησιών) και Τριανδρίας. 
Ο συνοικισμός αυτός (γνωστός και ως Καρασακλή και Βενιζελοχώρι) άρχισε να δη-
μιουργείται από το 1917, όταν κατασκευάστηκαν στάβλοι για άλογα του συμμαχικού 
στρατού. Εκεί, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, στεγάστηκαν πυροπαθείς, το 1919 ήρθαν 
πρόσφυγες από τη Ρωσία, ενώ μετά το 1922 ανεγέρθησαν νέα κτίσματα για πρόσφυγες 
από τη Θράκη και τη Μικρά Ασία. Το 1932 κατοικούσαν εκεί περίπου 3000 κάτοικοι. 
Υπήρχε δημοτικό σχολείο, ιατρείο και εκκλησία (Άγιος Σπυρίδων).

Προς τα ΝΑ της πόλης δημιουργήθηκε ο συνοικισμός της Τούμπας (σχ. 4). Ήταν ο 
μεγαλύτερος συνοικισμός της Θεσσαλονίκης. Κτίστηκε από το 1922, οι κάτοικοι ήταν 
περίπου 32000, πρόσφυγες από όλα τα μέρη. Χωριζόταν στην Άνω (χωρίς σχέδιο στην 
αρχή) και την Κάτω Τούμπα (με σχέδιο και 500 λιθόκτιστα σπίτια). Υπήρχαν πέντε 
δημοτικά σχολεία, τρεις εκκλησίες (Αγία Βαρβάρα, Αγία Μαρίνα, Άγιος Θεράπων), 
αθλητικοί και κοινωνικοί σύλλογοι, ιατρεία, πολλά και κάθε είδους καταστήματα και 
επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων χρυσοχοεία, ωρολογοποιείο, ταπητουργεία, τρία 
ωδεία, χοροδιδασκαλείο και το κινηματοθέατρο «ο Φοίνιξ».

Άλλος σημαντικός συνοικισμός ήταν ο συνοικισμός Χαριλάου (σχ. 5). Η «Πρώτη» οι-
κοδομική εταιρεία Θεσσαλονίκης» (που ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Επαμεινώνδα Χα-
ρίλαο) αγόρασε το 1919 από τους συμμάχους του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου την αγροτική 
έκταση που ξεκινούσε από την Πυλαία και έφθανε μέχρι το Ντεπό. Οι σύμμαχοι είχαν σε 
αυτή την έκταση εγκαταστήσει στρατόπεδα και πρόχειρα νοσοκομεία για να καλύψουν τις 
ανάγκες του μακεδονικού μετώπου. Το 1920 η έκταση ρυμοτομήθηκε και κατασκευάστηκαν 
οι πρώτες 160 ισόγειες κατοικίες. Τα σπίτια πουλήθηκαν σε άστεγους και πυρόπληκτους 
Θεσσαλονικείς (από την πυρκαγιά του 1917) και λίγους πρόσφυγες. Υπήρχαν περίπου  6000 
κάτοικοι, από διάφορα μέρη. Υπήρχαν δημοτικό σχολείο, το Αμερικανικό Κολέγιο, ιατρεία 
και εκκλησία (Οσία Ξένη – ιδιωτική). Επίσης, υπήρχαν ανθόκηποι και εξοχικά κέντρα, χρή-
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σεις που διατηρούνται μέχρι σήμερα, π.χ. ο κήπος του Καλού. 
Άλλοι συνοικισμοί στην ανατολική περιοχή ήταν η Νέα Μουταλάσκη, της τότε 

οδού Αθηνών, του Αγίου Νικολάου (ή Χαμδή Μπέη), της Οσίας Ξένης, της Καισαρεί-
ας, των Τροχιοδρομικών Προσφύγων, της Νέας Τούζλα, του Παράδεισου, των Δημο-
σιογράφων, των Τροχιοδρομικών και Ηλεκτροτεχνιτών, του Βυζαντίου (όπου κατοίκη-
σαν Αστοί από την Κωνσταντινούπολη με την ίδρυση οικοδομικού συνεταιρισμού), του 
Στυλιανού Γονατά (ή, πιο πριν, Κάμπελ ή, αργότερα, Ναυάρχου Βότση).

Ωστόσο, στην ΝΑ περιοχή της πόλης δέσποζε ο συνοικισμός της Καλαμαριάς (σχ. 
6). Από τους παλαιότερους και μεγαλύτερους συνοικισμούς, με 7000 κατοίκους, πρό-
σφυγες κυρίως από τον Πόντο, αλλά και τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, τη 
Θράκη και τον Καύκασο. Μετά το 1922, οι πρόσφυγες στεγάστηκαν σε 150 μεγάλα 
συμμαχικά παραπήγματα, το 1926 κατασκευάστηκαν 29  τετραπλοκατοικίες και 12 
μονοκατοικίες (από το Υπουργείο Πρόνοιας) και το 1928 ανεγέρθησαν 300 οικήματα 
(από την εταιρεία Τέκτων και την Ε.Α.Π.). Υπήρχαν δημοτικό σχολείο, εκκλησία (Με-
ταμόρφωση του Σωτήρος), νοσοκομείο, ιατρεία, κοινωνικά και φιλανθρωπικά ιδρύμα-
τα, σύλλογοι, πολλά καταστήματα και επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων οδοντιατρείο 
(με γυναίκα γιατρό), συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, χρυσοχοείο και πατσατζίδικο. 
Υπήρχε ακόμη «Άσυλον Αλητοπαίδων μετά Γηροκομείου».

Ένας ακόμη ιδιαίτερος συνοικισμός ήταν ο συνοικισμός Αρετσού (ή Νέο Ρύσιο). 
Κατοίκησαν εκεί από το 1924 πρόσφυγες αλιείς από τη Βιθυνία. Οι κάτοικοι ήταν πε-
ρίπου 800, αλλά υπήρχε γραφική παραλία διάσπαρτη εξοχικών κέντρων (Ακρόπολις, 
Ακτή, Βόσπορος, Παράδεισος κ.ά.), καθώς επίσης βίλες ευπόρων Θεσσαλονικέων, δη-
μοτικό σχολείο και  εκκλησία (Άγιος Νικόλαος). Στην πλαζ της Αρετσούς είχε εγκα-
τασταθεί το 1922 το περίφημο απολυμαντήριο ή λοιμοκαθαρτήριο. Εκεί περνούσαν 
από ιατρική εξέταση οι πρόσφυγες που έφθαναν από τη Μικρά Ασία ή τα άλλα μέρη 
του Ελληνισμού της Ανατολής. Ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών ήταν παραπάνω από 
ορατός. Κάποιοι είχαν πεθάνει από τύφο μέσα στα καράβια. Για αυτό και οι ίδιοι, αλλά 
και τα υπάρχοντά τους περνούσαν από απολύμανση. Μόλις τελείωνε η διαδικασία, τους 
διοχέτευαν προς τον οικισμό της Καλαμαριάς, όπου στεγάζονταν σε τολ και παραπήγ-
ματα πολλές οικογένειες μαζί, στους “θαλάμους” όπως τους έλεγαν. 

Άλλοι συνοικισμοί σε αυτή την περιοχή ήταν το Κατιρλή, το Κουρή, η συνοικία 
Δέρκων και η Νέα Κρήνη σε εξαιρετική τοποθεσία με κήπους, περιβόλια, αμπελώνες, 
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επαύλεις και παραλία για θαλάσσια μπάνια.
Από την άλλη πλευρά, προς τα ΒΔ της πόλης (σχ. 7), ο μεγαλύτερος συνοικισμός ήταν 

η Ξηροκρήνη. Περιελάμβανε τα ισραηλιτικά παραπήγματα που κτίστηκαν για πυροπαθείς 
μετά την πυρκαγιά του 1917 (γνωστά ως «Τενεκέ Μαχαλά») και παραπήγματα που κτίστηκαν 
το 1924, 1928, 1932 από το Υπουργείο Πρόνοιας για πρόσφυγες. Υπήρχαν 6500 κάτοικοι 
(2000 πυροπαθείς ισραηλίτες, 4000 από Θράκη και Μικρά Ασία και 500 γηγενείς). Υπήρ-
χαν επίσης συναγωγή και ισραηλιτικά σχολεία και αρκετά καταστήματα. Η Μπάρα ήταν η 
κακόφημη συνοικία της πόλης. Κατοικία μικτού πληθυσμού και φτωχών ανθρώπων. Ήταν η 
πρώτη επέκταση της πόλης έξω από τα ΒΔ τείχη, έξω από τη Χρυσή Πύλη στο Βαρδάρη. 
Λόγω της γειτνίασης με το λιμάνι, το σιδηροδρομικό σταθμό και βασικούς οδικούς άξονες 
αναπτύχθηκε εκεί η πορνεία, μία κατάσταση που διατηρείται μέχρι σήμερα.

Άλλοι συνοικισμοί σε αυτή τη ΒΔ περιοχή ήταν το Καΐστριο Πεδίο, η Τρωάς, η Τυρο-
λόη – Ικόνιο, η Καλλιθέα (η παλιά συνοικία «Μεβλεχανέ» με τον τεκέ των δερβίσηδων της 
αίρεσης Μεβλεβή, έξω από τα δυτικά τείχη της πόλης), του Ρήγα Φεραίου, του Κολοκο-
τρώνη, οι Συκιές (ή Εσκή Ντελίκ), ο Νέος Βόσπορος (με πρόσφυγες αστούς από Κωνστα-
ντινούπολη). Επίσης υπήρχαν το Χαρμάν-Κιόι (Νεόκτιστα), τα Παραπήγματα (Γαλλικός 
συνοικισμός), των Σιδηροδρομικών προσφύγων (δίπλα στα παραπήγματα), η Επτάλοφος, οι 
Αμπελόκηποι και των Ορτακιανών προσφύγων. Ακόμη, στην πιο δυτική περιοχή βρισκόταν 
οι συνοικισμοί της Νέας Μενεμένης, του Χαρμάν-Κιόι (ή Σταθμός - χωριό με αλώνια, τα 
σημερινά Ελευθέρια)και του Νέου Κουκλουτζά  (Παλιό Χαρμάνκιόι, σημερινός Εύοσμος)

Αρκετοί συνοικισμοί στη δυτική περιοχή της πόλης δημιουργήθηκαν σε θέσεις συμ-
μαχικών στρατοπέδων από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο συνοικισμός Άνω Λεμπέτ 
ή Λεμπετάκι ή Λεμπέτ  Τσιφλίκ (σημερινή Νέα Ευκαρπία) ήταν τσιφλίκι της οικογέ-
νειας των Μποσκαραίων, πριν από τους βαλκανικούς πολέμους. Δεν υπάρχουν ωστόσο 
πληροφορίες για τον πληθυσμό που ζούσε και δούλευε τότε στο τσιφλίκι. Εκεί δημιουρ-
γήθηκαν στάβλοι και στρατόπεδα του συμμαχικού στρατού κατά τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Μεταξύ 1923-1924 το ελληνικό κράτος εγκατέστησε προσφυγικές οικογένειες. 
Οι κάτοικοι ανέρχονταν περίπου σε 800 από Προύσα, Ουσάκ και Φιλαδέλφεια. Υπήρ-
χαν δημοτικό σχολείο, εκκλησία (Άγιος Γεώργιος) και μικρό γυναικείο μοναστήρι-
ησυχαστήριο (της Αγίας Τριάδος), καθώς επίσης και πολλοί ανθόκηποι.

Ο συνοικισμός της Πολίχνης (παλιό τσιφλίκι Καρά Χουσεΐν ή Καραϊσίν) φιλοξενούσε 
περίπου 950 κατοίκους. Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εκεί υπήρχαν στρατόπεδα 
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του αγγλικού στρατού. Το 1917 στεγάστηκαν πυροπαθείς, μετά το 1922 εγκαταστάθη-
καν πρόσφυγες από διάφορα χωριά του Καυκάσου και ιδιαίτερα από την περιοχή Καρς, 
ασχολούμενοι με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Στο συνοικισμό υπήρχαν δημοτικό 
σχολείο και εκκλησία (Άγιος Παντελεήμων). Ομοίως, ο συνοικισμός Ζεϊτενλίκ (σημερινή 
Τερψιθέα Σταυρούπολης) βρισκόταν σε περιοχή,  όπου στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
υπήρχαν μεγάλα στρατόπεδα και νοσοκομεία,  κυρίως του γαλλικού στρατού. Αναπτύ-
χθηκε γύρω από τη Μονή Λαζαριστών. Η Μονή Λαζαριστών είχε κτισθεί το 1886 από 
τους μοναχούς του τάγματος του Αγίου Βικεντίου του Παύλου, που ήταν ευρέως γνωστοί 
ως Λαζαριστές, από την έδρα του τάγματός τους στην εκκλησία Σεν Λαζάρ (Saint Lazare) 
του Παρισιού. Οι μισοί από τους περίπου 500 πρόσφυγες, αρμενοκαθολικοί στην καταγω-
γή και το θρήσκευμα στεγάζονταν στη Μονή, οι υπόλοιποι έλληνες στεγάζονταν σε ξύλινα 
παραπήγματα. Υπήρχε δημοτικό σχολείο και καθολική σχολή.

Από τους μεγαλύτερους συνοικισμούς της πόλης ήταν και η Νεάπολη. Άρχισε να 
κατοικείται από γηγενείς μετά το 1917. Μετά το 1922 οργανώθηκε ως οικισμός προ-
σφυγικών παραπηγμάτων για να στεγάσει μικρασιάτες πρόσφυγες αρχικά από την Νέβ-
σεχιρ της Καππαδοκίας (ελληνική ονομασία Νεάπολη). Υπήρχαν περίπου 5500 κάτοι-
κοι από τους οποίους γηγενείς ήταν περίπου οι 1300. Στην περιοχή υπήρχαν εκκλησία 
(Άγιος Γεώργιος), ιατρείο, σύλλογοι, πολλά καταστήματα και επαγγελματίες, μεταξύ 
των οποίων και κατάστημα «γυναικείων πίλων».

Τέλος, στην ίδια πλευρά της πόλης βρίσκονταν και οι συνοικισμοί Σταυρούπολις 
(ή Κάτω Λεμπέτ), Αναγέννησις, Ροδοχώρι (ή Τοπ Αλτί) και Παύλου Κουντουριώτου 
(μεταξύ Νεάπολης, Πολίχνης και Ροδοχωρίου).

Η ζωή στους προσφυγικούς συνοικισμούς
Με την μελέτη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονταν στους συ-

νοικισμούς, μπορεί να γίνει μια εκτίμηση της προσαρμογής των προσφύγων στη νέα 
πατρίδα. Έτσι, το 1932 στους πολύ μεγάλους συνοικισμούς (Τούμπα, Καλαμαριά, 
Νεάπολη, Ξηροκρήνη) υπήρχαν καταστήματα κάθε είδους και σε μεγάλους σχετικά 
αριθμούς, γεγονός που σημαίνει ότι είχε δημιουργηθεί ήδη τοπική αγορά. Στους μι-
κρότερους  οικισμούς σχεδόν πάντα υπήρχε αρτοποιείο, παντοπωλείο και καφενείο ή 
καφεζυθεστιατόριο. Στους περισσότερους υπήρχε και ανθρακοπωλείο. Καλύπτονταν, 
δηλαδή, οι βασικές παράμετροι της διαβίωσης και της κοινωνικής ζωής.

Ωστόσο, η ζωή ήταν δύσκολη και η φτώχεια υπαρκτή. Για το λόγο αυτό, στους περισσότε-
ρους μεγάλους συνοικισμούς υπήρχε συσσίτιο για απόρους και μαθητές. Σε πολλούς από τους 
μεγαλύτερους συνοικισμούς υπήρχε κουρείο και υποδηματοπωλείο. Σε λίγους υπήρχαν ραφεία, 
κρεοπωλεία,  οπωροπωλεία και ποτοπωλεία.  Εκτός των μεγάλων συνοικισμών, συναντώνται 
πολύ λίγα ιατρεία, λίγα καπνοπωλεία και ελάχιστα φαρμακεία. Σχεδόν καθόλου καταστήματα 
νεωτερισμών και υφασματοπωλεία. Αυτό σημαίνει ότι, για μια σειρά βασικών καταναλωτικών 
προϊόντων, οι αγορές γίνονταν στην κεντρική αγορά της πόλης, εντός των τειχών. 

Παρόλα αυτά, υπήρχαν και ελάχιστα σιδηρουργεία, μεταξουργεία, επιπλοποιεία, 
μία φερετροποιεία, ένα λεμβουργείο στην Νέα Κρήνη. Υπήρχαν επίσης καταστήματα 
ενοικίασης ποδηλάτων, που σημαίνει ότι το μέσο αυτό χρησιμοποιούνταν στην κα-
θημερινή ζωή, βουστάσια και κτηνίατροι, αλλά και ένα χοροδιδασκαλείο στις δυτικές 
συνοικίες και πολλά εξοχικά κέντρα σε πολλούς συνοικισμούς.

Οι μετακινήσεις γίνονταν με τα τραμ και τα λεωφορεία ή με ποδήλατα ή – πολύ 
συνηθισμένο – με τα πόδια. Η ύδρευση σε πολλούς συνοικισμούς, ακόμα και στους 
μεγαλύτερους, γινόταν κυρίως με τη βοήθεια κοινόχρηστων κρηνών τοποθετημένων σε 
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πλατείες. Άλλες περιοχές ηλεκτροφωτίζονταν με περισσότερη ή λιγότερη επάρκεια από 
τα τρία εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά κάποιες άλλες φωτίζονταν 
με φανάρια πετρελαίου (π.χ. Αναγέννησις, Άνω Λεμπέτ – Νέα Ευκαρπία).

Μια ακόμη απόδειξη της συμμετοχής των προσφυγικών πληθυσμών στα κοινωνικά και 
πολιτικά δρώμενα ήταν τόσο η λειτουργία δεκάδων συλλόγων, όσο και το γεγονός ότι στους 
μεγαλύτερους συνοικισμούς υπήρχαν παραρτήματα των πολιτικών κομμάτων της εποχής: 
Λαϊκό (το κόμμα του Παναγή Τσαλδάρη), Προοδευτικό (του Γεωργίου Καφαντάρη, Φιλε-
λευθέρων (το κόμμα του Ελευθέριου Βενιζέλου), Αγροτικόν Εργατικόν Κόμμα (του Αλέ-
ξανδρου Παπαναστασίου),  Ενιαίον Μέτωπο Εργατών-Αγροτών (ΚΚΕ), κ. ά.

Επίλογος
Μετά το πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα και όλα τα προβλήματα και τις καταστρο-

φές, η ζωή είχε πάρει για τα καλά το δρόμο της. Και μαζί η πόλη είχε πάρει το δικό της 
δρόμο προς το μέλλον.

Στις 18 Ιανουαρίου 1934 βάσει Προεδρικού Διατάγματος «περί αναγνωρίσεως κοι-
νοτήτων εν τω Νομώ Θεσσαλονίκης» δημιουργήθηκαν πολλές νέες κοινότητες, έγιναν 
συνενώσεις συνοικισμών και άλλαξε η διοικητική τους διάταξη. Αργότερα, έγιναν Δή-
μοι, ορίστηκαν νέα όρια, έγιναν επεκτάσεις, πολύ αργότερα ήρθε ο «Καποδίστριας» και 
μετά ήρθε ο «Καλλικράτης». Ένα ταξίδι για πάνω από 90 χρόνια συνεχίζεται. 

Οι παλιές προσφυγικές οικογένειες αφομοιώθηκαν σιγά-σιγά στη νέα ελληνική κοι-
νωνία που ανέτειλε μετά τις καταστροφές, τα δάκρυα και τον πόνο. Ωστόσο, κανείς δεν 
μπορεί να ξεχάσει τους  κατοίκους  των αλησμόνητων πατρίδων οι οποίοι ως πρόσφυγες 
κατοίκησαν στους συνοικισμούς της Θεσσαλονίκης και των οποίων οι απόγονοι συνεχί-
ζουν να πλάθουν και να δημιουργούν το μέλλον της. 

Οι δύο φτερούγες της Θεσσαλονίκης, οι συνοικισμοί της, αγκάλιασαν τους πρόσφυγες και 
μέσα από προβλήματα, κακουχίες, ταλαιπωρία και δυσκολίες τους οδήγησαν πετώντας στο 
ταξίδι της επιβίωσης, της ελπίδας και της προκοπής. Αυτή η γεμάτη λάσπη γη που φιλοξένησε 
σκηνές, παράγκες, όνειρα και προσδοκίες σήμερα ενσωματώθηκε στο μέλλον της πόλης. Αλλά 
το φτερούγισμα των αναμνήσεων θα ακούγεται για πάντα στα αυτιά της ψυχής μας… 
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νας κόσμος ουσιαστικά ξεχασμένος είναι οι Έλληνες της Αυστραλίας. Οι επα-
φές των μεταναστών της πρώτης γενιάς με τη γενέτειρα Ελλάδα περιορίζονται, 
συνήθως, σε επισκέψεις για ζητήματά τους στο γενικό προξενείο της μεγάλης 

πόλης όπου ζουν, σε ένα ταξίδι που θα κάνουν λίγοι από αυτούς στην πατρίδα στα τρία 
και τέσσερα χρόνια και οι καβγάδες ανάμεσα στους Πόντιους, που κάποιοι από την 
Ελλάδα φρόντισαν να τους μπλέξουν. 

Κατά τα άλλα, κανένας από την Ελλάδα δεν φρόντισε να τους στείλει – δωρεάν, όχι 
με πληρωμή – κάποια βιβλία για τις βιβλιοθήκες των συλλόγων τους, που περιλαμβά-
νουν όλο κι όλο δυο τρεις τόμους που τους πούλησαν κάποιοι από την Ελλάδα. Απευ-
θύνθηκαν πριν από λίγο καιρό στις ελληνικές αρχές να αναλάβουν τη δαπάνη μεταφοράς 
τόμων της «Ποντιακής Εστίας» και τους απάντησαν «καλά, θα δούμε, τώρα έχουμε 
οικονομική κρίση».

Οι «Αντίποδες» στέκουν καλά στα πόδια τους
Συνηθίζουν να αναφέρουν τακτικά οι Έλληνες της Αυστραλίας την έκφραση «Στους 

Αντίποδες», μια αρχαιοελληνική ονομασία για τους ανθρώπους που κατοικούσαν στο 
νότιο ημισφαίριο και για τους οποίους γνώριζαν ή υπέθεταν μόνον ότι υπάρχουν. Τί-
ποτε άλλο. Τώρα, με όλα τα μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς, με γνώσεις για το νότιο 

Οι «Αυστραλοί» είναι  οι Έλληνες

Μετά τις δύο χωριστές εκδηλώσεις των Ποντίων του Σίδνεϊ – που έγιναν την ίδια ημέρα 
και ώρα σε διαφορετικές αίθουσες – συναντήθηκαν οι πρόεδροι των συλλόγων «Ποντοξενι-
τέας» Δημήτρης Κουκλίδης (πρώτος αριστερά) και του Συλλόγου Ποντίων Σίδνεϊ Κώστας 

Ευθυμιάδης (τρίτος από αριστερά) με τους ομιλητές των δύο εκδηλώσεων Παναγιώτη 
Διαμάντη (δεύτερος από αριστερά) και Πάνο Καϊσίδη. Οι δύο ομιλητές συμφώνησαν ότι 
θα ήταν καλύτερα να γίνει μία εκδήλωση και εκεί να τεθούν και ερωτήματα για συζήτηση

Έ
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ημισφαίριο πάμπολλες, ένα κομμάτι του ελληνισμού, 
από τα πιο πολύτιμα, σχεδόν δεν αναφέρεται ποτέ 
στην τηλεόραση που κατέκτησε τα πάντα. Και όμως, 
οι Έλληνες της Αυστραλίας, οι Έλληνες στους Αντί-
ποδες, στέκουν πολύ καλά στα ελληνικά τους πόδια, 
παρά τις επικρατούσες εκεί συνθήκες που εννοούν να 
τους αφομοιώσουν εξολοκλήρου, αφού αφομοίωσαν 
τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων της δεύτε-
ρης και τρίτης μεταναστευτικής γενιάς. 

Και δεν είναι μόνον αυτό. Η προσφορά τους 
στα εθνικά θέματα είναι μεγάλη. Αντιμετώπισαν και 
αντιμετωπίζουν καθημερινά τους Βούλγαρους Σκο-
πιανούς και τις προκλήσεις τους, χωρίς να έχουν τη 
συμπαράσταση της Ελλάδας. Η προσφορά της ελ-
ληνικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα Καμπέρα και 
των ελληνικών προξενείων των άλλων μεγάλων πόλε-
ων είναι σημαντική, δεν φαίνεται, όμως, αρκετή.  Ο 
Σπύρος Κοροσίδης (στη Μελβούρνη, από το Άλω-

Οι «Αυστραλοί» είναι  οι Έλληνες

Στις 14 Μαΐου 2011 έγινε η επιμνημόσυνη δέηση για τα 
θύματα της Γενοκτονίας. Στη φωτογραφία, αναμνηστικό 
στιγμιότυπο έξω από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ευ-
σταθίου Μελβούρνης. Διακρίνονται, από αριστερά, μετά 
το λάβαρο, ο συγγραφέας και πολιτιστικός παράγοντας 
Κυριάκος Αμανατίδης, ο πρόεδρος της Συντονιστικής 

Επιτροπής Ποντιακών Σωματείων Σπύρος Κοροσίδης, ο 
πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Μελβούρνης «Εύξεινος 
Πόντος» Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος της Πο-
ντιακής Κοινότητας Μελβούρνης Απόστολος Αλεξιάδης, 

ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Πάνος Καϊσίδης, ο 
εκπρόσωπος του προξενείου Ευάγγελος Γώγος, ο γενικός 

γραμματέας του Συλλόγου «Εύξεινος Πόντος» και της 
Συντονιστικής Επιτροπής Τάσος Δημητρίου κ. ά.

Επικεφαλής του γενικού 
προξενείου Μελβούρνης 
είναι η Ελένη Λιανίδου, 

κόρη του αείμνηστου λο-
γοτέχνη και διανοούμενου 

Σίμου Λιανίδη

Ο Πόντιος από τη μητέρα 
του Βασίλης Παπαστεργιά-
δης είναι ο καταξιωμένος 
πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Μελβούρνης

Όλοι τιμούν και σέβονται τον 
επί χρόνια πρόεδρο της Συντο-
νιστικής Επιτροπής Ποντιακών 

Σωματείων Σπύρο Κοροσίδη, που 
υπήρξε και πρόεδρος της «Παμ-
μακεδονικής» κατά την περίοδο 

των αγώνων των Ελλήνων της Δια-
σποράς κατά της δράσης εναντίον 
της Μακεδονίας των Βουλγάρων 

Σκοπιανών
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ρο της Αριδαίας), πρώην πρόεδρος της «Παμμακεδονικής» και μέλος άλλων εθνικών 
φορέων στα ξένα, δικαιώθηκε αρκετά για τους αγώνες του, δεν τιμήθηκε, όμως, από την 
ελληνική κυβέρνηση όσο του αξίζει.

Μια από τις φροντίδες του Σπύρου Κοροσίδη – μόνιμου πλέον προέδρου της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής των φορέων των Ποντίων της Αυστραλίας για την οργάνωση 
των εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής – είναι και η 
διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών (ιδιαιτέρως των ποντιακών) παρα-
δόσεων ανάμεσα στους νέους Έλληνες της Αυστραλίας. Γιαυτό έχει ιδιαίτερες σχέσεις 

Ένα μέρος των παραβρεθέντων στην εκδήλωση της 15ης Μαΐου 2011 στην αίθουσα της 
Ποντιακής Κοινότητας Μελβούρνης. Στην πρώτη σειρά, από αριστερά, Παύλος Μαρίδης, 
Στέφανος Κωνσταντινίδης, Απόστολος Αλεξιάδης, Πάνος Καϊσίδης, Σπύρος Κοροσίδης, 

Κυριάκος Αμανατίδης, Ντίνα Αμανατίδου, Βέρα Κοροσίδου

Τα μέλη του Δ. Σ. της Ένωσης Ποντίων Γουΐτλισι Μελβούρνης «Παναγία Σουμελά», από 
αριστερά, ο πρώην πρόεδρος Παρασκευάς Φιλιππίδης, η πρόεδρος Ερμιόνη Πουταχίδου 

– Τασιοπούλου, Πάνος Καϊσίδης, Μαρία Σιώμου, Παύλος Μαρίδης
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με τους υπευθύνους των ελληνικών σχολείων και ενημερώνεται για τις σπουδές των νε-
αρών Ελλήνων.

Τα ελάχιστα ελληνικά σχολεία είναι αγγλικά 
Υπάρχουν νέοι που πηγαίνουν σε «μικτά» σχολεία, δηλαδή ελληνικά και αγγλικά. Τα 

ελληνικά, όμως, ως μάθημα γίνεται δυο τρεις φορές την εβδομάδα. Είναι όπως ήταν κάποτε 
στα γυμνάσια της Ελλάδας το μάθημα των λατινικών, που δεν του έδινε σημασία κανείς.

Παρά το γεγονός αυτό, στην Αυστραλία υπάρχουν νέοι Έλληνες που μιλάνε ελλη-
νικά και μερικοί, μάλιστα, και ποντιακά. Αυτοί πλαισιώνουν, συνήθως, τους ελληνικούς 
συλλόγους. Εκείνοι που επιμένουν, ωστόσο, στην ελληνική παράδοση ή ειδικότερα στην 
ποντιακή, είναι πάντα σχεδόν οι μετανάστες της πρώτης γενιάς, αυτοί που τραγούδησαν 
στην Ελλάδα ποντιακά, που χόρεψαν, που άκουσαν τους γονείς τους να μιλάνε για την 
αλησμόνητη πατρίδα. Αυτοί δεν ξεχνάνε. Όσες ελληνικές οικογένειες κλείστηκαν στα σπί-
τια τους, που απέχουν συνήθως πολλά χιλιόμετρα από το κέντρο και από άλλα ελληνικά 
σπίτια, είχαν πολλά προβλήματα, που έφταναν μέχρι τον χωρισμό. «Όσοι ανακατεύτηκαν 
με τα κοινά», λέει ο Χάρης Προδρομίδης, στη Μελβούρνη, «αυτοί έζησαν σχετικά ανέ-
φελη ζωή». Και ο Προδρομίδης ανακατεύτηκε και συνεχίζει να ανακατεύεται στα κοινά, 
μαζί με τον ανεψιό του, γιο της αδελφής του Καλλιόπης, τον Τάσο Δημητρίου, τον νέο 
αυτόν άνθρωπο που αρχίζει τους αγώνες του για την ελληνική – ποντιακή παράδοση, από 
το σπίτι του, μεαφέροντας στα τρία παιδιά του την αγάπη του για την πατρίδα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τάσου Τσεπραϊλίδη, του βιομήχανου της 
Μελβούρνης (μάλλινα εσώρουχα «Κτενά», που εξάγονται σε όλο τον κόσμο), ο οποίος 
βρίσκει καιρό – παλαιότερα πιο έντονα – να δείχνει το ενδιαφέρον του για τους συλλό-
γους των Ποντίων και για όσα αφορούν τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. 

 

Στις 23 Μαΐου 2011, ο Πάνος Καϊσίδης μίλησε στους τελειόφοφιτους μαθητές και τις μαθή-
τριες του κολέγιου «Αγιοι Ανάργυροι, παρουσία του προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής 

Ποντιακών Συλλόγων Μελβούρνης - Βικτώριας Σπύρου Κοροσίδη και του γενικού γραμ-
ματέα Τάσου Δημητρίου. Από τις ερωτήσεις που έγιναν φάνηκε το ενδιαφέρον των νέων να 

γνωρίσουν άγνωστες πτυχές της Γενοκτονίας από τους Τούρκους σε βάρος των Ελλήνων της 
Ανατολής
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Και άλλοι αρκετοί στο πατριωτικό μετερίζι
Δεν είναι, βέβαια, πάρα πολλοί αυτοί που στέκονται ακοίμητοι φρουροί της ελληνικής πα-

ράδοσης στη μακρινή Αυστραλία, είναι, όμως, δυναμικοί και αποφασισμένοι να συνεχίσουν 
τους αγώνες τους. Ανάμεσά τους ο συγραφέας και πολιτιστικός παράγοντας της ομογένειας 
Κυριάκος Αμανατίδης (Μελβούρνη), η βραβευμένη από τη βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας 
ποιήτρια Ντίνα Αμανατίδου (Μελβούρνη), οι δημοσιογράφοι Γιώργος Κοβρίδης (Μελβούρ-
νη), Γιάννης Θεοδωρίδης (είναι και δικηγόρος στο Σίδνεϊ), ο τραπεζικός Κώστας Ευθυμιάδης 
(Σίδνεϊ), ο ηλεκτρονικός Κώστας Καζαντζίδης (Σίδνεϊ), ο συνταξιούχος Παρασκευάς Τοτονί-
δης (Χόμπαρτ  Τασμανίας), ο επίσης συνταξιούχος Παρασκευάς Φιλιππίδης (Μελβούρνη), η 
Ερμιόνη Πουταχίδου – Τασιοπούλου (Μελβούρνη), ο καθηγητής Στέφανος Κωνσταντινίδης 
(Μελβούρνη), η Ρόμα Σιάχο (Μελβούρνη), ο Δημήτρης Κουκλίδης (Σίδνεϊ) κ. ά. 

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής και τα παιδιά που συμμετείχαν στον ετήσιο διαγωνισμό μεταξύ 
των μαθητών και μαθητριών των ελληνικών σχολείων με θέμα τη γενοκτονία των Ποντίων. Στον 

διαγωνισμό συμμετέχουν οι μαθητές και μαθήτριες με κείμενα και ζωγραφικά τους έργα

Από τη συνένετυξη στο «Ράδιο Μελωδικός» στο Σίδνεϊ. Από αριστερά, ο δικηγόρος και 
δημοσιογράφος Γιάννης Θεοδωρίδης, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Πάνος Καϊσίδης, 
ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ποντιακής ραδιοφωνικής εκπομπής στη Μελβούρνη 

Γιώργος Κοβρίδης και στην κονσόλα ο Τάσος Κορκοτίδης
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Ο Πάνος Καϊσίδης και ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Ποντίων Χόμπαρτ Τασμανίας Παρασκευάς Τοτονίδης 
στο χωριό Ρίτσμοντ, με φόντο την πρώτη γέφυρα που 

χτίστηκε στην Αυστραλία (1823)

Μετά τη συνέντευξη στην εφημερίδα «Νέος Κόσμος» 
της Μελβούρνης, από αριστερά Πάνος Καϊσίδης, 

Κλαίρη Γαζή, δημοσιογράφος, και Σπύρος Κοροσίδης, 
πρόεδρος της Συντονιστικής

Κάθε μήνα πεθαίνουν 37 – 45 Έλληνες από τους πρώ-
τους μετανάστες. Στη φωτογραφία το ελληνικό κοιμητή-

ριο στη Μελβούρνη

Το μέλος της Συντονιστικής 
Χάρης Προδρομίδης με τον 
βιομήχανο στη Μελβούρ-
νη Τάσο Τσεπραϊλίδη. Ο 

ευλαβής Τάσος και η γυναίκα 
του Μαρία είναι γνωστοί για 
τις φιλανθρωπίες τους στην 

Αυστραλία, στην Ελλάδα, στη 
Γιουγκοσλαβία κ. α. Σημα-

ντικές δωρεές έχουν κάνει και 
στην Παναγία Σουμελά

Ο παράγοντας του ποντιακού 
κινήματος στην Αυστραλία  
Γιάννης Σαλπιγκτίδης με 

τον Πάνο Καϊσίδη, μπροστά 
στο ελληνικό μνημείο, στη 

Μελβούρνη

Ο επίσκοπος της Μελβούρ-
νης Ιεζεκιήλ (Χρήστος Κεφά-
λας) κατά τη συνάντηση στο 
επισκοπείο με τον συμπα-
τριώτη του Πάνο Καϊσίδη. 
Ο επίσκοπος κατάγεται από 
το μικρό χωριό Ακρίτας του 
νομού Κιλκίς και είναι σαρα-

κατσάνικης καταγωγής  

Τον Μάιο 2011, ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Πάνος 
Καϊσίδης βρέθηκε στην Αυστραλία, προσκεκλημένος 
της Συντονιστικής Επιτροπής Ποντιακών Σωματείων, 
για ομιλίες στις μεγάλες πόλεις, με θέμα τη Γενοκτονία 
των Ποντίων. Κατά την παραμονή του στην Αυστραλία 
τον συνόδευαν στις μετακινήσεις του ο πρόεδρος της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής Σπύρος Κοροσίδης, τα μέλη της 
Συντονιστικής Χάρης Προδρομίδης, Τάσος Δημητρίου, 
Γιώργος Κοβρίδης, Κυριάκος Αμανατίδης, Παρασκευ-
άς Τοτονίδης, Κώστας Ευθυμιάδης
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ΕΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΣΙΓΙΛΛΙΟ ΤΟΥ 1672
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

ρόκειται για ένα σιγίλλιο1  του Αρχιεπισκόπου Κων/
πόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχη 
Διονυσίου του Δ΄.

Ο Πατριάρχης Διονύσιος  ο Δ΄ επατριάρχευσε πέντε φορές, 
τις εξής:
α) από 8-11-1671 ώ ς 25-6-1763 και μάλιστα ώς τις 14-8-1673,\
β) από 29-7-1676 ώς 29-7-1679 και μάλιστα ώς τις 2-8-1679,
γ) από 30-7-1682 ώς 10-3-1684,
δ) από 30-3-1686 ώς 12-10-1687 και
ε) από 1-8-1693 ώς 1-3-16942

Επομένως το σιγίλλιο υπάγεται στην περίοδο της α΄ πατ-
τριαρχίας του, αφού φέρει ημερομηνία το έτος αχοβ΄ = 1672, 
αρχίζει με τις φράσεις «Επειδή η μετριότης ημών εθεάσατο 
γράμμα συνοδικόν …» και τελειώνει με τις φράσεις «επεδόθη 
αυτοίς εις ασφάλειαν και δήλωσιν εν έτει αχοβ΄».

Προσπαθώντας να το διαβάσουμε συναντήσαμε δυσκολίες 
πολλ΄’ες, διότι η γραφή του σεσυρμένη του 17ου αι. παρουσίαζε αρ-
κετές και δυσνόητες συντομογραφίες, ειδικές σε βυζαντινά κείμενα. 
Ευτυχώς βρήκαμε το σιγίλλιο δημοσιευμένο³ με ελάχιστα λάθη και 
με συντομία παρουσιάζουμε το περιεχόμενό του, αφού είναι αμετά-
φραστο, στην κοινή σημερινή νεοελληνική.

Το σιγίλλιο αναφέρεται στα προνόμια που είχε η Μονή της Παναγίας Σουμελά, 
προνόμια που είχαν επικυρωθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μνημονεύοντας μά-
λιστα και την ιστροική συνέχειά τους με τα ονόματα προηγούμενων πατριαρχών που 
αναφέρονταν σ’ αυτά, ώστε να φαίνεται καθαρά ότι δεν ήταν επινόημα μόνον του Διονυ-
σίου Δ΄, αλλά και προηγούμενων πατριαρχών φθάνοντας ώς το 1546.

Έτσι ο Διονύσιος ο Δ΄ το 1672 αναφέρει ρητώς ότι τη χορήγηση των προνομίων 
αυτών την είχε δει επιβεβαιωμένη σε συνοδικά γράμματα πατριαρχών, όπως του Κυ-
ρίλλου του Γ΄(1654), ο οποίος με τη σειρά του τα είδε σε γράμμα του Νεοφύτου του 
Γ΄(1636-1637), ο οποίος τα είδε επικυρωμένα από τον Ματθαίο το Β΄ (1603), αυτός 
από τον Παχώμιο το Β΄(1585), αυτός από τον Ιερεμία το Β΄ (1580-1584), αυτός πάλι 
από τον Ιωάσαφ το 1556 και αυτός τέλος από τον Διονύσιο Β΄ (1546-1555).

Ώστε με το σιγίλλιό του αυτό ο Διονύσιος ο Δ΄ ανατρέχει στην ιστορία παροχής και 
επικυρώσεως των προνομίων της Μονής, φτάνοντας ώς το έτος 1546, όταν Πατριάρχης 
ήτανε ο Διονύσιος ο Β΄.

Και ποια ήταν τα προνόμια αυτά; η επιβεβαίωση και επικύρωση της αδουλωσίας, 
όπως αναφέρεται στο σιγίλλιο, δηλ. της τέλειας ελευθερίας που είχε η μονή, ώστε να μην 
μπορεί κανείς τόσο μητροπολίτης άλλης μητροπόλεως όσο και διοικητής της περιοχής 
να τα ιδιοποιείται καταχρηστικώς και συγκεκριμένα όλα αυτά να παραμένουν αμετά-
βλητα, δηλ. δωρεές και αφιερώσεις που γίνονταν στο μοναστήρι και τα χωριά και οι 
τοποθεσίες και οι εκκλησίες που κι αυτές υπήγονταν στην Παναγία Σουμελά.

Π

Λειτουργία του Οικου-
μενικού Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίου 

στην Παναγία Σουμελά 
του Πόντου στις 15 

Αυγούστου 2010
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Επί λέξει μάλιστα διακηρύσσεται ότι «η μονή αυτή της υπεραγίας Θεοτόκου του Σου-
μελά καθορίζουμε (δηλ. εμείς = το Πατριαρχείο) να έχει, να δεσπόζει και να νέμεται και 
να εκμεταλλεύεται όλα τα εκκλησιαστικά δικαιώματα που απορρέουν από τους κανονι-
κούς ιερείς σχετικά δηλ. με έσοδα προερχόμενα από συνοικέσια, πανηγύρεις, εράνους και 
άλλες λειτουργίες, ακθώς επίσης να κρίνει όλες τις διαφορές και υποθέσεις των κατοίκων, 
να παρέχει τα διαζύγια στα χωριά της Σάντας, του Κοσπιδίου, της Δουβεράς και της 
Λαραχανής» και κανείς να μη τολμήσει να εναντιωθεί σ’ αυτά που καθορίζουμε εδώ, διότι 
αυτός θα τιμωρηθεί ως ιερόσυλος και θα παραμένει αφορισμένος και καταραμένος και 
ασυγχώρητος και υπόδικος στις κατάρες των αγίων πατέρων και αειμνήστων πατριαρχών.

Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το περιεχόμενο του σιγιλλίου αυτού, το οποίο επιβε-
βαιώνει και επικυρώνει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Μονής του Σουμελά, ώστε να μην 
μπορεί να τα παραβιάσει κανείς.

Για να είμαστε ακριβείς στην παροχή προνομίων στη Μονή του Σουμελά οφείλουμε 
να αναφέρουμε πρώτα τους Κομνηνούς4 αυτοκράτορες και κατόπιν επί τουρκοκρατίας 
τους σουλτάνους Σελήμ τον Α΄ και Β΄ και κατόπιν τον Μουράτ τον Γ΄5.   
Καλλιθέα 10.1.2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.Σιγίλλιο˙ λέξη λατινική (Sigillium). Η βασική σημασία της είναι = σφραγίδα, ιδίως προ-
ερχόμενη από την Εκκλησία. Με την πάροδο του χρόνου άρχισε να δηλώνει και το εκ-
κλησιαστικό έγγραφο, πάνω στο οποίο έμπαινε η σφραγίδα. Τελικά το σιγίλλιο περιήλθε 
στην κυριότητα και αρμοδιότητα μόνο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως εδώ, και 
σήμαινε την ειδική εκείνη επιστολή του Πατριάρχη ή της Ιεράς Συνόδου (εξ ού και Συνο-
δική) που απευθύνεται σε οποιαδήποτε άλλη πολιτική ή εκκλησιαστική αρχή, ανακοινώνο-
ντας αποφάσεις του Πατριάρχη ή της Ιεράς Συνόδου για διάφορα ζητήματα. 
2.Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αθήναι 1967, σ. 159.
3.Επαμεινώνδα Θ. Κυριακίδου, Ιστορία της παρά την Τραπεζούντα ιεράς βασιλικής πατριαρχι-
κής σταυροπηγιακής μονής της υπεραγίας Θεοτόκου της Σουμελά, Εν Αθήναις 1898, σ. 94-96.
4.Πρόκειται για τους 1)Ιωάννη (1280-1298), 2)Αλέξιο Β΄(1298-1330), και 3)Βασίλειο (1332-
1338), οι οποίοι «εξέδωκαν έκαστος ίδιον χρυσόβουλον υπέρ της Μονής Σουμελά». Ο σπου-
δαιότερος όμως από όλους τους Κομνηνούς ήταν ο Αλέξιος Γ΄ (1349-1390), ο οποίος υπήρξε 
και ο μεγαλύτερος της Μονής Σουμελά ευεργέτης. Βλ. σημ. 3, ό.π., σσ 60 και 62.
5.Για τους σουλτάνους αυτούς και τα προνόμια που έδωσαν στη Μονή, βλ. σημ. 3, ό.π., 
σ. 80-83.

Χρήστος Γ. 
Ανδρεάδης
Φιλόλογος
ιστορικός
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«Ο Δήμον ο κεμεντσετσής»
του Ηλία Τσιρκινίδη

Από τις Εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη
Εννοιολογική προσέγγιση στην ποντιακή ποίηση από τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο

λλο ένα άριστο δημιούργημα της ποιητικής φαντασίας και έμπνευσης του αεί-
μνηστου βάρδου της ποντιακής ποίησης Ηλία Τσιρκινίδη. «Ένας ύμνος προς 
τη ζωή, μια λατρεία προς τη φύση κ’ ένα γοερό ξέσπασμα πατριωτικό»¹

Γοητευμένος ο ποιητής μας από το δημοτικό τραγούδι αισθάνεται την ανάγκη να εκ-
φράσει μέσα από τον ιαμβικό 15σύλλαβο την αγάπη και την ασίγαστη φλόγα της ψυ-
χής του στον αλησμόνητο Πόντο. Ζει την προσφυγιά στην ιστορική πατρίδα του, την 
Ελλάδα, και τη νοσταλγία της αλησμόνητης γης της επαγγελίας, τον Πόντο. Διπλός ο 
πόνος και ο καημός του. Υποφέρει για την απώλεια της ευλογημένης γης των πατέρων 
του. Κάθε φορά η θλιβερή ανάμνηση αφήνει τα δικά της τραύματα στην καρδιά του. 
Τώρα, όμως, προστέθηκε και δεύτερος πόνος. Σκέφτεται τους συγγενείς και φίλους από 
την ξακουστή Κρώμνη, λίκνο των ποντιακών τραγουδιών, που βρίσκονται στον Άδη. 
Έχουν φύγει από τη ζωή πριν από το μεγάλο ξεριζωμό. Δεν γνωρίζουν τίποτε από όσα 
συγκλονιστικά συνέβησαν στον Πόντο. Ο ποιητής θέλει να τους στείλει το μήνυμα που 
αισθάνεται μέσα του και να μοιραστεί μαζί τους τη θλίψη και την οδύνη.
Είναι μήπως το πνεύμα της τραγικής μοίρας που οδηγεί την ανθρώπινη σκέψη στην 
αναζήτηση της άμεσης σχέσης του ανθρώπου με την ύπαρξη της ζωής του υπερπέραν. 
Είναι μια αντίληψη βαθιά< ριζωμένη μέσα μας που οι καταβολές της βρίσκονται στην 
αρχαία ελληνική Μυθολογία.

Ερμηνευτικά σχόλια στο ποίημα
Αναρωτιέται ο ποιητής ποιος είναι αυτός που μοιρολόγησε και είπε τέτοια θλιβε-

ρά λόγια. Από τον πρώτο στίχο ανοίγει η αυλαία του δράματος με πένθιμο χαρακτή-
ρα. Και η απάντηση έρχεται από μόνη της. Ο Δήμος, ο γιος του Κωνσταντά, από την 
Κρώμνη, πέθανε και η ψυχή του πορεύεται στον άλλο κόσμο. Η είδηση του θανάτου 
συγκλόνισε όλους τους ανθρώπους ενώ η γη του Πόντου κατατρόμαξε. Ο μεγάλος θό-
ρυβος από το δυνατό σεισμό άνοιξε τη μεγάλη πόρτα που οδηγεί στον Άδη. Εκεί που 
είναι συγκεντρωμένες όλες οι ψυχές των ανθρώπων και βέβαια και των Κρωμναίων. Η 
θλιβερή είδηση δεν άργησε να φτάσει και στα σκοτεινά δώματα του Άδη.

Ο Δήμος ξέρει ότι εκεί βρίσκονται πολλοί γνωστοί, συγγενείς, αλλά και άγνωστοί του. Άλλοι 
νεόνυμφοι, που δεν πρόλαβαν να χαρούν τη ζωή, όπως και τα νεαρά και όμορφα παλληκάρια. 
Εκεί κοντά βρίσκονται και κάποιοι νέοι αρραβωνιασμένοι, και όμορφες νυφούλες. Πολλές είναι 
και οι πικραμένες καρδιές, γεμάτες θλίψη και στεναχώριες. Όλες αυτές οι ψυχές ξαφνιάστηκαν 
και από τη χαρά τους αναπήδησαν, σηκώθηκαν όρθιες και έτρεξαν προς το μέρος εκείνο για να 
υποδεχτούν το Δήμο. Τότε άρχισε ένας διδάλογος μαζί του. Πάρε, του είπαν Δήμο, τη λύρα 
και τράβα το τοξάρι σου να ακούσουμε τραγούδια νοσταλγικά της Κρώμνης.

Πές μας, όμως, πού κάθισες και έφαγες και πού ήπιες κρύο νερό στη διαδρομή σου. 
Σε ποιανού γάμο τραγούδησες και ποιον εξεπροβόδισες.³

Ρωτούν το Δήμο, οι συμπατριώτες του στον Άδη: Μήπως είναι ο καλός μήνας Μά-
ιος με τις ανοιξιάτικες μέρες και τα χωράφια μας στην εξοχή (παρχάρια) είναι φορτω-
μένα με λουλούδια.

Ά
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Και ο Δήμος, που λείπει χρόνια από τον Πόντο, με 
πόνο ψυχής τους απαντάει. Δυστυχώς, ούτε το Μάρτη που 
όλα μαραίνονται από το πολύ κρύο και λειώνουν τα χιόνια, 
ούτε όταν είναι εποχή του Απρίλη με τα ανθισμένα λουλού-
δια, αλλά δεν είναι η εποχή που έρχεται ο ευχάριστος μή-
νας Μάιος με τις ανοιξιάτικες μέρες. Εμείς δε χαιρόμαστε 
τη ζωή στα παρχάρια και ούτε πηγαίνουμε ξανά. Ακόμη 
και όταν έρχεται το 15Αύγουστο και είναι γιορτή της Πα-
ναγίας, δεν ξεκινάμε από την εκκλησία του Αγίου Σεργίου 
για να πάμε στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά. Κι ας 
έχουμε τα καταπράσινα παρχάρια μας και τα αγιασμένα 
μοναστήρια. Ας έχουμε ακόμη τις ψηλές βουνοπλαγιές με 
τα πλούσια κρύα νερά. Αλίμονο! Δεν τα χαιρόμαστε αυτά 
τα μέρη, γιατί βρισκόμαστε σε διαφορετικούς ανθρώπους, 
μακριά, πέρα από τη θάλασσα, από την άλλη πλευρά της 
Ρωμανίας.б Εγκατασταθήκαμε εκεί σαν να είμαστε ξένοι σε 
ξένους τόπους. Παραμείναμε εκεί χωρίς να μπορούμε να 
στεριώσουμε στους τόπους αυτής της χώρας.

Με τα λόγια αυτά έφτασε το μήνυμα στους πεθαμέ-
νους ότι οι δικοί τους εγκατέλειψαν τον Πόντο με τις ομορφιές του. Ξαφνιάστηκαν εκείνοι 
από τη δυσάρεστη είδηση. Αμέσως θέλησαν να μάθουν το λόγο αυτής της απόφασης.

«Φαίνεται ότι είδες τον τόπο του Άδη σκοτεινό και πολύ μαύρο, χωρίς λουλούδια 
και βλάστηση. Είδες, Δήμο, τον τόπο που πέρασες χωρίς κρύα νερά και απόρησες. 
Μπέρδεψες τα λόγια σου και το συλλογισμό σου».

Πριν ακόμη προλάβει να τελειώσει τα λόγια του για την τύχη του Πόντου, βλέπει τους συ-
μπατριώτες του να απλώνουν τα χέρια τους να πάρουν τη λύρα για να του θυμίσουν την παρά-
κληση που του έκαναν στην αρχή. Εκείνος αντιλήφθηκε τις προθέσεις τους, γι’ αυτό τους λέει: 
«Πολύ σας παρακαλώ, σας ικετεύω, μην επιμένετε να παίξω, γιατί τα δάχτυλά μου τρέμουν. 
Μην πιάνετε το δοξάρι, υποφέρει πολύ η καρδιά μου. Μη μου ζητάτε να τραγουδήσω, γιατί τα 
μάτια μου γεμίζουν δάκρυα. Πιστέψτε με, εγώ καθόλου δεν μπερδεύτηκα στα λόγια μου, και 
μη λέτε ότι ξεγελάστηκα με αυτά που είδαν τα μάτια μου και σας είπα τον καημό μου».

Δεν πρόλαβε να τελειώσει το λόγο του και τις εξηγήσεις του. Πλησίασαν όλοι οι 
παριστάμενοι κοντά του. Και όταν έπιασαν τα χέρια του, διαπίστωσαν ότι δεν είχαν το 
άρωμα των λουλουδιών. Εκείνη τη στιγμή συνέρχονται και θυμούνται ότι βρίσκονται 
στον Άδη και αλλοίμονο ακούγονται παράξενες ομιλίες και ο Δήμος παραμένει ακίνη-
τος και ανέκφραστος. Δεν σηκώνει επάνω τα μάτια του που είναι γεμάτα από δάκρυα και 
ξεδιπλώνει τα γόνατα που ήταν διπλωμένα και λύνει τα σταυρωμένα χέρια του.

Γλωσσάρι από το ποίημα «Ο Δήμον ο κεμεντσετσής»
εμαυρολόεσεν = μοιρολόγισε, εμαυροείπεν = είπε λυπητερά λόγια, εβόεσαν = ακού-
στηκαν ισχυροί θόρυβοι, συνεταράεν = προκάλεσε ψυχική αναστάτωση, ενοίεν = άνοιξε, 
χαπάρ = είδηση, ταένυφοι = νεόνυμφοι, νέικα = νεαρά, σουμαδεμέν’ = αρραβωνιασμέ-
νοι, νυφαδόπα = νυφούλες, ελάγγεψαν = πήδηξαν, πέει μας = πες μας, επαρεξέγκες = 
ξεπροβόδισες, ο μάραντον = δεν μαραίνεται, μανουσακέας = λουλούδια, παρχαρεύου-
με = πηγαίνουμε εξοχή, Αεσέρ = Άγιος Σέργιος, αχπάσκουμες = ξεκινάμε, αλλόξενοι 
= παράξενοι, επέμ’ναμε = μείναμε, άθö = άνθη, εûάûεψες = τάχασες, μπερδεύτηκες, 
αποδιπλώνω = ξεδιπλώνω, αποσταυρών’ = λύνει το σταυρό.

Μνημείο λυράρη στα Πλάτα-
να του Πόντου
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Παραπομπές
1.Ιωακείμ Σαλτσής (1893-1968): Δάσκαλος και συγγραφέας, έκανε κριτική στα ποιήματα του Ηλία 
Τσιρκινίδη. «Ποντιακή Εστία», Μάρτιος – Απρίλιος 1959.
2.Η Κρώμνη. Πόλη του Πόντου. Ήταν γνωστοί στον Πόντο οι Κρωμναίοι συνθέτες και τα καλοκαίρια σε 
συναντήσεις τους με άλλους Πόντιους προέβαλλαν και διεφήμιζαν τα νέα τους τραγούδια. Από το βιβλίο 
«Κρώμνη» του Γ. Φιρτινίδη, εκπαιδευτικού, εκδ. Αδελφότητα Κρωμναίων Καλαμαριάς, Θεσ/κη 1994.
3.Αεσέρ. Εκκλησία του Αγίου Σεργίου, χτισμένη σε μια από τις ψηλές κορφές του Κουλάτ Νταγ της ορο-
σειράς του Παρυάδρη στην περιοχή Σταυρίν. Το όνομα της εκκλησίας κάλυπτε όλη την ευρύτερη τοπο-
θεσία, όπου κάθε Δεκαπενταύγουστο γινόταν εθνικοθρησκευτική και εμπορική πανήγυρη. Στην τοποθεσία 
του Αεσέρ βρίσκεται κατά την παράδοση ο Θήχης, γνωστός από τους Μυρίους του Ξενοφ. (Ποντ. Εγκ. Τα 
1ος, εκδ. Μαλλιάρης – Παιδεία).
4.Μοναστήρια. Τόσο κατά τη βυζαντινή περίοδο όσο και στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, έπαιξαν σπου-
δαίο πνευματικό και εθνικοθρησκευτικό ρόλο. Πέρα από τη θρησκευτική τους αποστολή υπήρξαν σχολικά 
φυτώρια που βοήθησαν στην πνευματική καλλιέργεια των νέων. Και ήταν πάρα πολλά, ιδιαίτερα στον Πόντο. 
Τρία είναι τα πιο ξακουστά, της Παναγίας Σουμελά, του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα και του Αγίου 
Ιωάννου του Βαζελώνος.

Στις αναμνήσεις του, ο Χρήστος Τσαρτιλίδης («Η Κρώμνη – Από τον παππού στον εγ-
γονό», εκδ. Αδελφών Κυριακίδη), γράφει: Οι Κρωμναίοι θεωρούσαν το τραγούδι μέρος 
της ζωής τους καθώς και τη λύρα. Γι’ αυτό ήταν σπάνιο να δεις Κρωμναίο να μην ξέρει 
να τραγουδάει και να μην ξέρει να χορεύει. Γι’ αυτό και οι λυράρηδες της Κρώμνης 
ήσαν κατά το πλείστον ξακουστοί. Αλλά η λύρα δεν επαίζετο μόνον για να εκδηλωθεί 
η χαρά αλλά και η λύπη». Σε άλλο σημείο του βιβλίου του αναφέρει ο συγγραφέας και 
μερικά ονόματα γνωστών λυράρηδων από την Κρώμνη, μεταξύ των οποίων γράφει και 
κάποιον Χατζήκαν Δήμο, γνωστό στους Κρωμναίους της Ελλάδος.

Τι γράφουν οι κριτικοί για την ποίηση του Η. Τσιρκινίδη
Ο Σίμος Λιανίδης γράφει:
«Ο Ηλ. Τσιρκινίδης ξαφνίζει, αναβαφτίζει,συγκινεί τον αναγνώστη, που είναι συνηθισμένος 
στη γεύση της αγνής, αληθινής τέχνης. Ένα διάχυτο, αληθινό αίσθημα, ένας κρυστάλλινος 
στην υφή τολυ λυρισμός, μια νοσταλγική τρυφεράδα αναδίνεται από όλη τη συλλογή, που 
μοσκοβολά, όπως μοσκοβολά τ’ αγέρι τούτες τις νύχτες του αττικού Μαγιού. Μορφολο-
γικά απλά, λιτά, χυμένα στην κλασική φόρμα του 15σύλλαβου όλα τα ποιήματα.

Ένας άλλος κριτικός, ο Ιωακείμ Σαλτσής, σχολιάζοντας τους στίχους 
«Επέμ’ναμε αλλόξενοι ’ς σ’ αλλόξενα τα τόπö
Επέμ’ναμ’ αστερέωτοι’ς ση χώρας τα στερέας»,
Γράφει: «Σπεύδω στο σημείο τούτο να προσθέσω ότι η φράση ’ς σ’ αλλόξενα τα τόπö» 
δεν πρέπει να την πάρουμε κατά γράμμα. Ο ποιητής μ’ αυτήν θρηνεί το χαμό του τρό-
που της πρόσφατης ακόμα ζωής, κυρίως, και του τόπου καταγωγής – μ’ όλο το δίκαιο. 
Ολάκερο το αίσθημά του για τη μεγάλη Πατρίδα, την κοιτίδα, το τονίζει, τελετουργικά 
θα έλεγα στ’ άλλα του τραγούδια».
Και ο Χρήστος Σαμουηλίδης συμπληρώνει για τον Ηλία Τσιρκινίδη: «Εντύπωση 
προκαλεί ο πλούτος, η χλιδή θα έλεγα της γλώσσας που χρησιμοποιεί, η επιλογή των 
πιο σπάνιων και αχρησιμοποίητων κάποτε λέξεων, των χαρακτηριστικών φράσεων της 
ποντιακής διαλέκτου, του πιο καθαρόαιμου Ελληνικού ποντιακού λεξιλογίου, χωρίς να 
προσφεύγει σε τούρκικες λέξεις. Τούτο το κατόρθωμα εξηγείται από τη βαθιά καλλιέρ-
γεια και την πνευματικότητα του ποιητή». 
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Παρατηρήσεις επί της ιστορικής επισκόπησης
της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής

(Αφιέρωμα προς τιμήν του Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Τρα-
πεζούντιου, μεγάλου ανδρός της νεότερης βυζαντινής μουσι-

κής, διδασκάλου διασήμων ψαλτών και μουσικοσυνθετών)

Υπό Δρ Αθανασίου Χρυσοχόου
Συνταξιούχου ιατρού

Α΄ ΜΕΡΟΣ
ίναι ωφέλιμο για τον ψάλτη που θέλει να ξέρει την παλιά 
ιστορία, το «πώς και γιατί», αναφορικά με την πατρο-
παράδοτή μας εκκλησιαστική μουσική, να διαβάσει τα 

σχετικά κεφάλαια από τα 3 – 4 κυριότερα του είδους αυτού βι-
βλία, που είναι προσιτά λόγω ανατυπώσεων.

1. το ¨Μέγα Θεωρητικό» του Χρυσάνθου (1839).
2. το «Ιστορική επισκόπηση της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, 

Αθήνα, 1904, του Γεωργίου Ι. Παπαδόπουλου, όπως και του ιδίου,
3. «Συμβολαί εις την ιστορίαν της παρ’ ημίν εκκλησιαστικής μουσικής (1890).
Αναμφίβολα τα βιβλία του Γεώργιου Ι. Παπαδόπουλου περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες 

και λεπτομέρειες που δεν τις αναφέρει ο Χύσανθος, όμως, είναι προφανές ότι οι δύο συγγραφείς 
αλληλοσυμπληρώνονται πάνω σε ιστορικά θέματα. Συμφωνούν ως προς το ότι το Πατριαρχείο 
έστειλε τον Παναγιώτη Χαλάτζογλου στο Άγιον Όρος για καταρτισμό και τελειοποίηση. Αυτό 
σημαίνει ότι μερικώς τουλάχιστον ισχύει η παρατήρηση από μέρους του Χρύσανθου ότι κατά 
τον μακραίωνα τουρκικό ζυγό η εκκλησιαστική μουσική παράδοση κυρίως στο Άγιον Όρος 
διεσώθη παραδοσιακή και ανόθευτος και από εκεί κατέστη δυνατή η αναγέννησή της.

4.Χρήσιμες πληροφορίες άντλησα και από τυο σύγραμμα του Αβραάμ Ευθυμιάδη, 
«Μαθήματα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής» ένα όντως καλό και ολοκληρωμένο 
στοιχειώδες διδακτικό βιβλίο, μόνο που, απορίας άξιο, στην τελευταία επανέκδοσή του 
(2006), (μετά τον θάνατο του Ευθυμιάδη) άλλος ανέπτυξε με πρακτική αριθμητική το 
θέμα του υπολογισμού των συχνοτικών τμημάτων ανά διάστημα (σελίδα 513) και κατά 
τη γνώμη μου κάνει εσφαλμένες διατυπώσεις, βγάζει λάθος τιμή του συχνοτικού τμή-
ματος και άλλα. Θα το δούμε αυτό σε άλλο κεφάλαιο. Στα συγγράμματά του ο Γεώρ-
γιος Ι. Παπαδόπουλος, αφού πρώτα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της από ελληνικές ρίζες 
προέλευσης της βυζαντινής μουσικής με βάση την προηγηθείσα κατά τις μακεδονικές 
δυναστείες γλωσσική και πολιτιστική ελληνοποίηση του γεωγραφικού αυτού χώρου και 
αφού κατέδειξε ότι η εκκλησιαστική μουσική μας δεν είναι εβραϊκής προέλευσης, προ-
βαίνει λεπτομερώς σε κεφαλαιοποίηση των περιόδων που αυτή διήνυσε. Ο κάθε ψάλτης 
που αποφοίτησε από σχολή βυζαντινής μουσικής έμαθε ότι οι Έλληνες δίδαξαν την 
μαθηματική μουσική επιστήμη, έχοντας επικεφαλής των μουσικών επιστημόνων τα ιερά 

Ε
Χρυσοχόου 
Αθανάσιος
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τέρατα, τους Πυθαγόρειους, που σ’ αυτούς οφείλεται τελικά και η επινόηση της συγκε-
ρασμένης μουσικής κλίμακας. Επινόησαν την αλφαβητική μουσική γραφή που έμεινε σε 
χρήση επί μακρόν. Οι Βυζαντινοί άλλαξαν την αλφαβητική ονομασία των φθόγγων της 
κλίμακας από «τα, τε, τη, τό-τά, τέ, τή τό», σε «πα, βου, γα, δη-κε, ζω, νή, πά», συνέχισαν 
να χρησιμοποιούν το τετράχορδο ως το βασικό στοιχείο του συστήματος ή της κλίμα-
κας και είδαν ότι παρά τις μεγάλες ομοιότητες των αρχαίων «τρόπων» προς αυτούς των 
Βυζαντινών, υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους. Αναφέρει λοιπόν ο Γ. Ι. Παπαδόπουλος 
Βυζαντινούς υμνωδούς, υμνογράφους, μουσουργούς, ιεροψάλτες, μουσικές σχολές και 
άλλα σχετιζόμενα θέματα κατά τις εξής αλληλοεπικαλυπτόμενες περιόδους.

Α. Από των αποστολικών χρόνων μέχρι Κωνσταντίνου του Μεγάλου, περίοδος κατά την 
οποία αναφέρονται πολλά ονόματα των πρώτων μελωδών και υμνογράφων, όπως ο Διονύ-
σιος Αρεοπαγίτης, ο επίσκοπος Λαοδικείας Ανατόλιος (†282) (άλλος είναι ο Ανατόλιος που 
έγραψε τη δεύτερη σειρά των στιχηρών των αίνων) κλ.π. Κατά την περίοδο αυτή καθιερώθη-
κε η μονοφωνία, εδραιώθηκε η αναγκαιότητα της μουσικής στην εκκλησία, οι δύο χοροί, το 
συμψάλλειν κατά συμφωνίαν, ή αντιφωνίαν και υποφωνίαν. Γράφτηκαν μελλοποιημένα πολλά 
χριστιανικά άσματα πέραν των ψαλμικών ύμνων, όπως «Σε υμνούμεν», το «Δόξα Πατρί και 
Υιώ», η «Δοξολογία», το «Δόξα σοι Κύριε» του ευαγγελίου, το «Πάτερ ημών» μελλοπιημένο, 
«Δεύτε προσκυνήσωμεν», το «Νυν απολύεις τον δούλον σου», ο «Τριαδικός ύμνος», το «Φως 
ιλαρόν», το «Σιγησάτω πάσα σαρξ» κλ.π. Κατά την περίοδο αυτή θεμελιώθηκαν οι τύποι της 
θείας λειτουργίας. Είναι περίοδος κατά την οποία εξακολουθούσε ο διωγμός των χριστιανών 
και κατά την οποία αναφάνηκαν αιρέσεις. Η μουσική γραφή ήταν τροποποιημένη η αρχαία 
αλφαβητική με προσθήκη εκφωνητικών σημείων που βαθμιαία οργανώθηκαν στα γριφώδη, 
υποβοηθητικά της μουσικής μνήμης αγκιστροειδή σημεία.

Συνεχίζεται
 

Προλήψεις – δεισιδαιμονίες στον Πόντο

(Από το έργο του Ανανία Ν. Νικολαΐδη)

Επιμέλεια – Επιλογή
Γεώργιος Παν. Εφραιμίδης

Ιστορικός

άνθρωπος στην αδυναμία του να εξηγήσει με τη λογική και με τη φαντασία του δημι-
ούργησε τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες. Απόδωσε δηλαδή τη συνεχή επανάλη-

ψη των ανεξήγητων αυτών φυσικών φαινομένων σε μυστηριώδεις δυνάμεις, ικανές για το καλό 
και το κακό (ανάλογες με τους στοχασμούς και τις διάφορες φαντασιώσεις του). Προς αποφυγή 
αυτών των κακών υπερφυσικών δυνάμεων καθιέρωσε εθιμοτυπικά ορισμένους τρόπους συμπε-
ριφοράς, που τους τηρούσε πάντα ομοιόμορφα και σχεδόν υποχρεωτικά.

Οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες, πανανθρώπινο προπατορικό κληροδότημα, 
στον Πόντο ενισχύονταν από τα κατάλοιπα της ειδωλολατρικής αρχαιότητας, αλλά και 
από την μοιρολατρία που χαρακτήριζε την κυρίαρχη οθωμανική φυλή.

Ο
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Από τις πάρα πολλές προλήψεις και δεισιδαιμονίες στον Πόντο, παραθέτουμε ορι-
σμένες, όπως καταγράφηκαν από τον μεγάλο λαογράφο Ανανία Ν. Νικολαΐδη, συγγρα-
φέα με άπειρες γνώσεις περί Πόντου.

•Τη νύχτα αν αντίκριζαν φαντάσματα δεν μιλούσαν, για να μη τους αφαιρέσουν τη 
λαλιά και όχι μόνο. Κάνανε μονάχα το σταυρό τους και προχωρούσαν.

•Αν παρουσιαζότανε ανάγκη να πάνε νυχτερινές ώρες στη βρύση για νερό, με την 
πρόληψη ότι κάθε μία βρύση έχει και το στοιχειό της, κάνανε το σταυρό τους, κάτι που 
τους όπλιζε με θάρρος.

•Για προστασία από τα κακά πνεύματα είχαν τα «χαϊμαλιά», φυλαχτά δηλαδή που 
περιείχαν ξόρκια και ευχές παπάδων ή ψαλμούς από το εκκλησιαστικό ψαλτήρι από 
τους «χαιρετισμούς της Παναγίας» (Ακάθιστος Ύμνος). Τα χαϊμαλιά (τριγωνικού σχή-
ματος) τα δένανε στο λαιμό τους, μόνα τους ή και με κάποιο σταυρό μαζί.

•Οι κοπέλες και οι νεόνυμφες διπλώνανε τα γιορτινά τους ρούχα σε τριγωνικό σχήμα, 
για να προστατεύονται από κλεψιές της νεράιδας, με τη δύναμη της Αγίας Τριάδος.

•Τα σπάργανα και τα πανιά της κούνιας από βρέφη δεν τα πλένανε και δεν τα αφήνα-
νε έξω νυχτερινές ώρες, για να μη μαγαρίζονται από νεράιδες και πάθε το βρέφος.

•Τις νύχτες αποφεύγανε να ρίξουνε ζεστό νερό έξω στην αυλή, για να μην ζεματίζεται 
η «μάισσα» ή νεράιδα και προκαλείται έτσι η έχθρα της.

•Πιστεύανε ότι τα ζώα πεθαίνουν από βασκανία. Ως αντιφάρμακο χρησιμοποιού-
σανε το «γήτεμαν», δηλαδή τη θεραπεία σωματικών ή ψυχικών ασθενειών δια μαγικών 
ευχών ή πράξεων.

•Του Δωδεκαημέρου τα κακά πνεύματα τα ονομάτιζαν με το «χοτλάχς», «μαϊσσά-
δες», «τσιαζούδες». (χοτλάχς συνήθως έλεγαν τους «νεκραναστημένους» Τούρκους)

•Πιστεύανε ότι τόσο η λεχώνα, όσο και το παιδί είχανε να αντιμετωπίσουν εχθρότη-
τα και επιβουλή από τις «μάισσες». Ο φόβος αυτός δημιουργήθηκε από προλήψεις και 
δεισιδαιμονίες γύρω από αυτά τα πρόσωπα.

•Δεν κουνούσανε την κούνια άδεια, χωρίς το μωρό μέσα σ’ αυτήν, για να μη συμβεί 
κακό στο παιδί.

•Δεν άδειαζαν τη νύχτα το ουροδόχο σκεύος του μωρού στο ύπαιθρο, για να μη 
συμβεί να βρέξουν «μάισσα» και προκαλέσουν το θυμό της.

•Δεν κόβανε τα νύχια του μωρού πριν συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο της ζωής του, 
επειδή πιστεύανε πως θα αναχαιτιζόταν η ανάπτυξη του.

•Παιδί που αργούσε να μιλήσει, το πηγαίνανε την αυγή, σε ημέρα γιορτής, στην εκ-
κλησία και περιμένανε τον παπά. Αν ερχότανε πρώτος ο καντηλανάφτης, τον παρακαλού-
σανε να μην ανοίξει την πόρτα της εκκλησίας μέχρι να έρθει ο παπάς. Και όταν ερχότανε 
ο παπάς, τον παρακαλούσανε πρώτα να βάλει το κλειδί στο στόμα του μωρού και να το 
γυρίσει τρεις φορές και έπειτα να το περάσει στην κλειδαριά της πόρτας και 
να ανοίξει την εκκλησία. Έτσι «έσπαγαν» τον γλωσσοδέτη του παιδιού.

•Αν μια εγκυμονούσα συνέβαινε να βρει στο δρόμο σουγιά, μαχαίρι ή 
άλλο αντικείμενο που να προσιδιάζει ιδιαίτερα στο ανδρικό φύλο, πιστεύα-
νε ότι θα γεννήσει αγόρι. Αντίστοιχα αν εύρισκε άδεια θήκη ή δαχτυλήθρα 
ή καλτσοβελόνα, το αναμενόμενο παιδί πιστεύανε ότι θα είναι κορίτσι.

•Ρούχα άρρωστου παιδιού από «βράüα» (ευλογιά), «γουλόπονον» (δι-
φθερίτιδα), «λοιμική» (ιλαρά), δεν τα ζεμάτιζαν, αλλά τα έπλεναν με χλια-

Εφραιμίδης 
Γιώργος



132

ρό νερό, για να μη θυμώσει η αρρώστια και «μετροπιάν’» (κάνει υποτροπή).
•Σε εγκυμονούσα δεν επιτρεπότανε να σφάζει κότα ή άλλο ζώο, ούτε να υλοτομήσει 

χλωρά δένδρα, για να μη γεννηθεί το κυοφορούμενο έμβρυο με ισόβιο βράχνιασμα.
•Η λεχώνα πριν σαραντίσει δεν έβγαινε από το σπίτι της και σε καμία περίπτωση δεν άφηνε 

τα πανιά (τα εγκούνια)» έξω απλωμένα μετά τη δύση του ηλίου. Επίσης δεν έχυνε νερό κατά 
γης, δεν πήγαινε σε γάμους και κηδείες και σε ξένα σπίτια για να μη γεμίσουν ποντικούς.

•Για να μη βασκαθούν η λεχώνα και το παιδί, έβαζαν κάτω από το προσκέφαλό της 
«φορκάλ’ και μαüαίρ’ για τ΄ ομμάτ’».

•Όταν δε ζούσε το νεογέννητο, το βάπτιζαν και του έκαναν φυλαχτό ένα σταυρό ή 
ομμάτ’ από ασημικά, που μάζευαν από εφτά μονοστέφανα αντρόγυνα. 

•Αν περνούσε από πάνω από μωρό άνθρωπος ή λείψανο ή γάμος από ψηλότερο ση-
μείο, από εκεί που βρισκότανε ένα μωρό, πιστεύανε ότι βλαπτόταν το παιδί ή κοβότανε 
τα χρόνια του. «Πατούν ατό», έλεγαν.

Συνεχίζεται

19 Ἰουλίου

Οσία Μακρίνα, αδελφή του Μ. Βασιλείου
Νεοκαισάρεια

Του Κώστα Νικολαΐδη
Συγγραφέα - Οικονομολόγου

ταν τό μεγαλύτερο παιδί τῆς οἰκογένειας. τήν ὀνόμασαν μακρίνα γιατί μακρίνα 
ἦταν καί ἡ γιαγιά της ἀπό τόν πατέρα της, τό καύχημα τῆς νεοκαισάρειας κατά 
τόν ἐγγονό της μ. Βασίλειο.

Ἡ γιαγιά μακρίνα διδάχτηκε τήν χριστιανική θρησκεία ἀπό τόν συμπολίτη της Ἅγιο Γρηγό-
ριο νεοκαισαρείας τόν θαυματουργό – πάντα κατά τόν μ. Βασίλειο – καί αὐτή μέ τή σειρά 
της μετέδωσε τό εὐαγγέλιο στά παιδιά της πρῶτα καί σέ ὅσα ἀπό τά ἐγγόνια της πρόλαβε, 
ὅπως ἡ μακρίνα καί ὁ μ. Βασίλειος.

μιλώντας κανείς γιά τήν Ὁσία μακρίνα, εἶναι καλό νά μελετήσει πρῶτα τά ὅσα γράφει 
στόν ἐγκωμιαστικό του λόγο γι᾿ αὐτήν ὁ ἀδελφός της Ἅγιος Γρηγόριος νύσσης.

Ἔχοντας ὑπ’ὂψιν μας:
τόν τόμο 46 τῆς PATROLOGIAGRAECA τοῦ J.-P. Migne, κεντρο πατερικων 

εκδοσεων αθΗνα – 1997 (ΓρΗΓοριοσ επισκοποσ νυσσΗσ Γ΄)
τόν τόμο 9, ερΓα ΓρΗΓ. νυσσΗσ, πατερικαι εκδοσεισ, ΓρΗΓοριοσ ο 

παλαμασ, θεσ/νικΗ – 1990.
 θά προσπαθήσουμε νά σᾶς παρουσιάσουμε σέ λίγες σελίδες τή ζωή καί τήν προσωπικό-

τητα τῆς μεγάλης αὐτῆς μορφῆς τοῦ Ὀρθόδοξου Ἀσκητισμοῦ.
προηγουμένως λίγα λόγια γιά τό ἱστορικό τῆς συγγραφῆς τοῦ λόγου: Ὅταν ὁ Ἅγιος 

Γρηγόριος νύσσης (περί τό 380-381) πῆγε στήν Ἀραβία γιά νά παραστεῖ σέ μιά τοπική 
σύνοδο, πέρασε καί ἀπό τίς πόλεις Ἀντιόχεια καί Ἱεροσόλυμα. στήν Ἀντιόχεια συνάντησε 

Η
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τόν μοναχό Ὀλύμπιο, ὁ ὁποῖος τοῦ ζήτησε νά μάθει τά σχετικά μέ 
τήν ἐκδημία τῆς ἀδελφῆς του Ὁσίας μακρίνας. αὐτή ἡ παράκλη-
ση ἴσως στάθηκε ἡ ἀφορμή γιά νά γραφτεῖ τό ἐγκώμιό της ἀπό τόν 
ἀδελφό της Γρηγόριο.

τό συγκεκριμένο κείμενο ἔχει μεγάλη ἀξία καί γιά τήν ἐκκλησι-
αστική μας ἱστορία, γιατί ἐκτός ἀπό τήν ἀνάδειξη τῶν ἀρετῶν τῆς 
Ὁσίας μακρίνας, ἀποτελεῖ πηγή καί πολλῶν ἄλλων πληροφοριῶν. 
Ἀντλοῦμε ἀπ᾿ αὐτό στοιχεῖα γιά τήν οἰκογένεια τοῦ μ. Βασιλείου, 
γιά τίς τελευταῖες στιγμές τοῦ ναυκράτιου, τῆς Ἐμμελίας1 καί τῆς 
μακρίνας βέβαια, καί κυρίως αὐτό. Ἐνδιαφέροντα εἶναι ὅμως καί 
τά ὅσα γράφει γιά τόν πόντο ὁ Γρηγόριος.

Ἐγγονή τῆς θεοσεβοῦς μακρίνας, πού μαζί μέ τόν σύζυγό της κυ-
νηγήθηκαν ἀπό τόν διώκτη τῶν χριστιανῶν τοῦ πόντου μαξιμῖνο 
δάια καί κατέφυγαν γιά 7 χρόνια σέ παρακείμενα δάση, ἀλλά καί 
παιδί δύο εὐσεβέστατων χριστιανῶν, ἡ μακρίνα μεγάλωσε μέσα σέ 
ἕνα ἰδανικό οἰκογενειακό περιβάλλον. Ἀπό τόν πατέρα της Βασίλειο, 
τόν ὀνομαστό τότε στόν πόντο ρητοροδιδάσκαλο, διδάχτηκε τά 
πρῶτα γράμματα καί ἀπό τήν μητέρα της Ἐμμελία πῆρε τή σωστή 
ἀνατροφή. Ἡ ἐξοικείωσή της μέ τίς Γραφές ἀρχίζει ἀπό τήν παιδική 
της ἀκόμα ἡλικία, ἀφοῦ στά πρῶτα της μαθήματα περιλαμβάνονταν 
καί ἀποσπάσματα ἀπό τήν σοφία σολομῶντος καί τούς ψαλμούς.

μετά τό θάνατο τῆς γιαγιᾶς της πρῶτα καί ἀργότερα τοῦ πατέρα της (πέθανε ἀμέσως 
μετά τή γέννηση τοῦ πέτρου), ἐπωμίστηκε μαζί μέ τήν μητέρα της τό βάρος τῆς ἀνατροφῆς 
τῶν μικροτέρων παιδιῶν τῆς οἰκογένειας.

Ἀρραβωνιάστηκε μικρή, κατά τά κρατοῦντα ἤθη τῆς ἐποχῆς, μέ ἕναν μορφωμένο νέο 
τῆς περιοχῆς, μακρινό συγγενῆ ἀπό τό γένος τοῦ πατέρα της2. Γάμος δέν ἔγινε ποτέ, γιατί 
ἐντελῶς ξαφνικά ὁ μνηστῆρας της ἀπεβίωσε. Ἀπό τότε ἀρχίζει ἡ ἀποξένωσή της ἀπό τόν 
γύρω κόσμο καί ἡ ἀφιέρωσή της στόν χριστό.

πολλές φορές οἱ γονεῖς της προσπάθησαν νά τήν πείσουν νά παντρευτεῖ, νά δημιουργήσει 
τή δική της οἰκογένεια, ἀλλά αὐτή ἀντιστεκόταν3. Ἀντιστεκόταν ἡ εὐειδής καί συνετή μακρί-
να στούς γονεῖς της καί στίς προτάσεις τόσων νέων πού ἤθελαν διακαῶς νά τήν κατακτήσουν 
γιά τά κάλλη της, τό ἦθος της, τή διάνοιά της, τήν ἀρετή της. τό σκεπτικό της: «θά ἦταν ἄτοπο 
καί παράνομο νά μή δεχτῶ νά ἔλθω σέ γάμο, μέ τό νέο πού διάλεξε ὁ πατέρας μου, ἀλλά καί ἐξ 
ἴσου ἄτοπο νά εἶμαι ἀναγκασμένη νά ἀποβλέπω καί σέ ἄλλο γάμο, ἀφοῦ ἐκ φύσεως ὁ γάμος 

1 
2«Ὁ δέ πατήρ (ἦν γάρ σώφρων καί κρίνειν τό καλόν ἐπεσκεμμένος), εὐδόκιμόν τινα τῶν ἐκ τοῦ γένους, γνώριμον 
ἐπί σωφροσύνῃ, ἄρτι τῶν παιδευτηρίων ἐπανήκοντα τῶν λοιπῶν ἀποκρίνας ἐκείνῳ κατεγγυᾶν ἐγνώκει τήν παῖδα, 
εἴπερ εἰς ἡλικίαν ἔλθοι».
3 «πολλάκις γάρ αὐτῇ πρός τούς περί τῶν γάμων προσαγόντων λόγους τῶν γεννησαμένων, διά τό πολλούς εἶναι 
τούς κατά φήμην τοῦ κάλλους μνηστεύειν ἐθέλοντας, ἄτοπον εἶναι ἔλεγε καί παράνομον, μή στέργειν τόν ἅπαξ ἐκ 
τοῦ πατρός αὐτῇ κυρωθέντα γάμον, ἀλλά καί πρός ἕτερον ἀναγκάζεσθαι βλέπειν· ἑνός ὄντος ἐν τῇ φύσει τοῦ γάμου, 
ὡς μία γένεσις καί θάνατος εἷς· τόν δέ συναρμοσθέντα κατά τήν τῶν γονέων κρίσιν μή τεθνάναι διισχυρίζετο, ἀλλά 
τόν τῷ θεῷ ζῶντα διά τήν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως, ἀπόδημον κρίνειν καί οὐ νεκρόν· ἄτοπον δέ εἶναι τῷ ἐκδημοῦντι 
νυμφίῳ, μή φυλάσσειν τήν πίστιν» (Migne ε.π., τόμ. 46, σελ. 964).

Οσία Μακρίνα
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εἶναι ἕνας, ὅπως ἀκριβῶς ἡ γέννηση μία εἶναι καί ὁ θάνατος ἕνας ἐπίσης». θεωροῦσε δηλαδή 
τή μνηστεία ἰσοδύναμη τοῦ γάμου.

μετά τήν ἀπόφασή της νά μείνει ἄγαμη, ἡ μακρίνα ἀναλάμβανε ὅλο καί περισσότερες εὐθύ-
νες μέσα στήν οἰκογένεια καί οὐσιαστικά συγκυβερνοῦσε τό σπίτι μαζί μέ τήν μητέρα της. μάνα 
καί κόρη βοηθοῦσαν ἡ μία τήν ἄλλη γιά νά μή λείπει τίποτε ἀπό τό σπίτι, γιά νά λειτουργοῦν ὅλα 
στήν ἐντέλεια. δέν ἦταν μόνο ἀλληλέγγυες γιά τά τοῦ οἴκου. εἶχαν μέ τόν καιρό συνδεθεῖ πάρα 
πολύ ψυχικά καί πνευματικά, ἦσαν ἀδελφές ψυχές, ἀσκούμενες στήν εὐσέβεια, στήν θεοφιλία, 
στήν μελέτη τῶν Γραφῶν καί κυρίως στήν ἀρετή. Ἦρθε ὅμως καί ἡ ὥρα πού ἡ μακρίνα ξεχώρισε, 
ξεπέρασε σέ ὅλα τήν Ἐμμελία καί τήν ἐπηρέαζε σημαντικά. μέ τή στάση ζωῆς, μέ τήν συμπεριφο-
ρά της, μέ τήν εὐσέβειά της, μέ ὅλα αὐτά πρόσφερε μεγάλη καί σωστή καθοδήγηση στήν μητέρα 
της, φέρνοντάς την μέ τόν τρόπο της σιγά-σιγά πρός τήν ἄϋλη καί πιό λιτή ζωή4.

Ἐπίσης ὅπως μᾶς λέει ὁ Γρηγόριος, ἡ μακρίνα μέ τήν σοφία της, τή βαθιά της χριστιανι-
κή παιδεία καί ἀγωγή, ἐπηρέασε ἀκόμα καί αὐτόν τόν μ. Βασίλειο καί τόν ἔκανε νά δεῖ τόν 
κόσμο, τή ζωή καί τά πράγματα ἀλλιῶς. τόν «χαμήλωσε» ὅταν διαπίστωσε ὅτι ὁ Βασίλειος 
ἐπιστρέφοντας ἀπό τά ἐκπαιδευτήρια ὅπου ἐπί πολλά χρόνια μαθήτευσε, εἶχε ἀποκτήσει ἕνα 
ὕφος καί μία ὑπερβολική ἔπαρση πού τήν ξένισε καί τήν στενοχώρησε. τόν ἐπανέφερε γρή-
γορα «στόν σωστό δρόμο», τόν προσέλκυσε στόν στόχο τῆς φιλοσοφίας, στόν δρόμο τῆς 
ἀναζήτησης ὑψηλῶν καί εὐγενῶν ἰδανικῶν, στή ζωή τῆς ἀρετῆς.

στή συνέχεια ἡ μακρίνα ἔπεισε τήν μητέρα της νά ἐγκαταλείψει τήν καλοπέραση, τήν ἐπιδει-
κτική ζωή, τήν ἀπόλαυση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν μιᾶς εὔπορης οἰκογένειας καί νά τήν ἀκολουθήσει 
στόν μοναχικό βίο5, ὅπως καί ἔγινε. Ἐμόνασαν λίγο πιό πέρα σ᾿ ἕνα ἐρημητήριο τοῦ πόντου, ὅπως 
τό ἴδιο ἔκαναν καί 3 ἀπό τά ἀδέλφια της: ὁ μ. Βασίλειος, ὁ ναυκράτιος καί ὁ πέτρος.

Ὁ ναυκράτιος ἦταν ὁ δεύτερος σέ ἡλικία μετά τόν Βασίλειο γιός τῆς οἰκογένειας, πού 
στά 22 του χρόνια ἐγκατέλειψε τήν ἄνετη ζωή καί τά «ἐγκόσμια» καί πῆρε τό δρόμο γιά 
τή μοναχική ζωή, ὅπου τόν ἀκολούθησε καί ἕνας ἀπό τούς ὑπηρέτες τοῦ σπιτιοῦ καί φίλος 
του, ὁ χρυσάφιος. διάλεξαν ἕνα μέρος κάπου κοντά στόν Ἴρη ποταμό τοῦ πόντου6. Ἐκεῖ 
ἀφιερώθηκε στόν θεό μελετώντας τίς Γραφές καί κάνοντας ἀγαθοεργίες. Ἀπάλυνε τόν πόνο 
κάποιων φτωχῶν γερόντων, φροντίζοντάς τους μέ τά ἴδια του τά χέρια («ταῖς ἰδίαις χερσίν 
ἐθεράπευε»). τόν ἐλεύθερο χρόνο του κυνηγοῦσε καί ψάρευε, ἐξασφαλίζοντας ἔτσι τροφή 
στούς ἀνήμπορους καί ἀναξιοπαθοῦντες γέροντες. πρόθυμα ὅμως ὑπηρετοῦσε καί τήν μητέ-
ρα του σέ ὅ,τι τοῦ ζητοῦσε.

λίγα χρόνια ὅμως μόνο ἀσκήτευσε ἐκεῖ ὁ ναυκράτιος, γιατί ἀπό ἕνα ἀτύχημα κατά τή 

4 «ὁμοῦ τε παρέσχεν πρός τόν ἴσον σκοπόν, τόν κατά φιλοσοφίαν λέγω, μεγάλην τῇ μητρί διά τοῦ βίου ἑαυτῆς τήν 
ὑφήγησιν, κατ᾿ ὀλίγον αὐτήν πρός τήν ἄϋλόν τε καί τελειοτέραν ζωήν ἐφελκομένη» (Migne, E.π., τόμ. 46, 965).
5 «πείθει τήν μητέρα καταλιποῦσαν τόν ἐν ἔθει βίον καί τήν κομπωδεστέραν διαγωγήν καί τάς ἐκ τῶν ὑποχειρίων 
θεραπείας, αἷς προείθιστο κατά τόν ἔμπροσθεν χρόνον...» (Migneτόμ. 46, στήλη 965).
6 Ὁ Ἴρης, εἶναι ὁ κατ᾿ ἐξοχήν ποταμός τοῦ πόντου, μέ μῆκος περίπου 400 km. σχηματίζεται ἀπό τήν συνένωση 
δύο ποταμῶν, τοῦ τοζανλή-σου, πού πηγάζει ἀπό τό κιοσέ-ντάγ (φαλακρό ὄρος, ὕψους 2720 μ., κοντά στήν 
νικόπολη) καί τοῦ τσικρίκ-σου πού πηγάζει ἀπό τό Ἄκ-ντάγ, τοῦ νότιου πόντου (Γαλατικοῦ). στήν τοξοειδῆ 
πορεία του πρός τόν εὔξεινο πόντο περνάει ἀπό τά κόμανα, τήν τοκάτη, τήν Ἀμάσεια. στή συνέχεια λυγίζει πρός 
τήν Ἀνατολή καί κοντά στήν εὐπατορία (μαγνόπολη) ἐμπλουτίζεται μέ τά νερά τοῦ λύκου ποταμοῦ(κελκίτ-
τσάϊ), περνάει μέσα ἀπό τόν τσαρσαμπᾶ (θεμίσκυρα) καί ἐκβάλλει στό τσαλτί, ἀνατολικά ἀπό τήν Ἀμισό καί 
σέ ἀπόσταση 25 km. ἀπό αὐτήν. Ὁ παραπόταμος τοῦ Ἴρη, ὁ λύκος πηγάζει ἀπό τό Ἐϊμέτ-ντάγ (βόρεια ἀπό τή 
νικόπολη). στήν πορεία του πρός τήν εὐπατορία ὅπου χύνεται στόν Ἴρη, περνάει ἀπό τή νεοκαισάρεια. πολλοί 
συγγραφεῖς δέν κάνουν ἀναφορά στόν λύκο, ἀλλά μόνο στόν Ἴρη, θεωρώντας τόν λύκο κλάδο τοῦ Ἴρη.
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διάρκεια τοῦ κυνηγιοῦ, ἀρκετά μακριά ἀπό τό ἀσκητήριό του, ἔχασε τή ζωή του, ὅπως ἐπίσης 
καί ὁ συμπροσευχητής καί φίλος του χρυσάφιος. στό ἄκουσμα τοῦ θλιβεροῦ μαντάτου ἡ 
Ἐμμελία κατέρρευσε, ὅπως ἦταν φυσικό. τήν ἴδια συντριβή ἔνιωσε καί ἡ μακρίνα γιά τόν 
χαμό τοῦ ἀδελφοῦ της. σ᾿ ἐκείνη ὅμως τήν συμφορά ἡ μακρίνα ἔκανε πάλι τήν ὑπέρβαση. 
μέ λόγια φιλοσοφημένα, μέ σθένος καί γενναιότητα στήριξε τήν δύστυχη μητέρα της γιά νά 
ἀντέξει τό σκληρό χτύπημα. Ἦταν ἄνθρωπος τοῦ εὐαγγελίου ἡ μακρίνα, ἀπό τή διδασκα-
λία τοῦ χριστοῦ ἀντλοῦσε θάρρος καί δύναμη καί ἀντιμετώπιζε μέ καρτερία τά ἐγκόσμια δει-
νά. «μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται», ἡ κατάταξή της στούς ἁγίους 
καί δικαίους τῆς οὐράνιας βασιλείας, ἦταν γι᾿ αὐτήν ὁ ὑπέρτατος στόχος.

τό μικρότερο παιδί τῆς οἰκογένειας ἦταν ὁ πέτρος, ὁ μετέπειτα ἐπίσκοπος σεβαστείας, ὁ Ὅσιος 
πέτρος τοῦ Ὀρθόδοξου Ἁγιολογίου. δέν γνώρισε τόν γεννήτορά του Βασίλειο, γιατί μέ τό πού ἀντί-
κρισε τό φῶς βγαίνοντας ἀπό τά σπλάγχνα τῆς μητέρας του, ὁ πατέρας του ἔφευγε ἀπό τή ζωή.

τόν πέτρο τόν ἀνέθρεψε ἡ μακρίνα καί ἀπό νωρίς τοῦ ἔδειξε τόν δρόμο τοῦ χριστοῦ. 
Ὑπῆρξε γιά ἐκείνον ἡ μακρίνα, πατέρας, δάσκαλος, παιδαγωγός, μητέρα, σύμβουλος καί τόν 
ὁδήγησε μέ τρόπο ἰδανικό στήν ὁδό τῆς ἀρετῆς καί τῆς φιλοσοφίας. καί ὅπως ἦταν ἐξαιρετι-
κά εὐφυής καί ἐπιδέξιος, ἔγινε γρήγορα καί ἕνας πολυεπιστήμονας.

Ἔχοντας ὡς ὁδηγό τήν μακρίνα, ἀνυψώθηκε πνευματικά καί διακρίθηκε τόσο πολύ ὡς 
ἄνθρωπος, ὥστε τίποτε νά μήν ἔχει νά ζηλέψει ἀπό τό καύχημα ὅλης τῆς πατρίδος του, τόν ἀδελφό 
του τόν μ. Βασίλειο. καί ὅταν ἔπρεπε ὁ πέτρος συμπαραστάθηκε ὅσο κανείς στή μητέρα του καί 
στήν ἀδελφή του ἐκεῖ στόν πόντο ὅπου ἐμόναζαν, τίς βοηθοῦσε μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις στήν 
ἀγγελική ἐκείνη ζωή τους. καί ἦταν ὁ ἴδιος, πού ὅταν σέ μιά τοπική χαλεπή σιτολειψία, πολλοί 
λιμοκτονοῦντες συνάνθρωποί τους γνωρίζοντας τά φιλάνθρωπα αἰσθήματά τους, ἔτρεξαν πρός τό 
ἐρημητήριό τους γιά νά ἐλεηθοῦν, ἀνταποκρίθηκε ἀμέσως. μέ τίς σωστές του ἐπινοήσεις κινήθηκε 
δραστήρια καί κατόρθωσε νά μαζέψει τά ἀναγκαῖα ἀγαθά πού ἔλυσαν τό σοβαρό ἐκεῖνο πρόβλη-
μα, «τοσοῦτον δι᾿ ἐπινοιῶν τάς τροφάς ἐπλεόνασεν». (Migne τ. 46, 972).

τό 368 μ.χ., ὅταν ὁ πέτρος εἶναι 23 ἐτῶν, ἡ μητέρα του Ἐμμελία φεύγει πλήρης ἡμερῶν 
ἀπό τή ζωή. Ξεψύχησε μέσα στά χέρια τοῦ πέτρου καί τῆς μακρίνας καί κατά τήν ἐπιθυμία 
της, τήν ἔθαψαν δίπλα στόν ἄντρα της Βασίλειο, πού ἀπό τό 345 ἀναπαυόταν στό παρακεί-
μενο στό ἐρημητήριό τους οἰκογενειακό μνημεῖο.

Ὁ Γρηγόριος διέσωσε τά τελευταῖα λόγια τῆς Ἐμμελίας, λόγια εὐγνωμοσύνης, ἡ στερνή 
προσευχή της πρός τόν θεό:

«σοί, κύριε, καί ἀπάρχομαι καί ἀποδεκατῶ τόν καρπόν τῶν ὠδίνων. Ἀπαρχή μοι ἡ πρω-
τότοκος αὕτη καί ἐπιδέκατος7 οὗτος, ἡ τελευταία ὠδίς. σοί δέ ἀφιέρωται παρά τοῦ νόμου 
ἑκάτερα, καί σά ἐστιν ἀναθήματα. οὐκοῦν ἔλθοι ὁ ἁγιασμός ἐπί τε τήν ἀρχήν μου τοιαύτην 
καί ἐπί τό ἐπιδέκατον τοῦτο» (Migne ε.π., τ. 46, στ. 973).

καί σέ ἐλεύθερη ἀπόδοση!
«θεέ μου, σοῦ προσφέρω τό πρῶτο καί τό τελευταῖο μου παιδί. πρώτη προσφορά μου 

αὐτή ἐδῶ ἡ πρωτότοκος (ἡ μακρίνα), δέκατη δέ καί τελευταία αὐτός (ὁ πέτρος), ὁ τελευ-
ταῖος μου πόνος. καί τά δύο σέ σένα εἶναι ἀφιερωμένα ἐκ τοῦ νόμου καί δικά σου εἶναι 
ἀφιερώματα. λοιπόν εἴθε νά ἔρθει ὁ ἁγιασμός καί σ᾿ αὐτήν ἐδῶ τήν ἀρχή μου (δηλαδή τήν 
μακρίνα) καί σ᾿ αὐτό ἐδῶ τό δέκατο (δηλαδή τόν πέτρο)».

Ὁ πέτρος κατόπιν μεταβαίνει κοντά στόν ἀδελφό του τόν μ. Βασίλειο, πού ἀπό τό 370 εἶναι 
ἀρχιεπίσκοπος καισαρείας. Ἐκεῖ ὁ μ. Βασίλειος τόν χειροτονεῖ πρεσβύτερο καί τόν ὁρίζει συνεργάτη 

7 Ἀπό τόν Βασίλειο καί τήν Ἐμμελία γεννήθηκαν 10 παιδιά, ἀπό τά ὁποία τό ἕνα ἀπεβίωσε σέ βρεφική ἡλικία.
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του. Ἔμειναν μαζί ἀρκετό καιρό καί ἔτσι δόθηκε ἡ εὐκαιρία στόν πέτρο νά διδαχθεῖ πολλά καί σπου-
δαῖα, νά δεχτεῖ τήν εὐεργετική ἐπίδραση τοῦ ἀδελφοῦ του καί νά συνδεθεῖ πνευματικά μαζί του.

Ὁ πέτρος διαδέχτηκε ἀργότερα στόν ἐπισκοπικό θρόνο τῆς σεβάστειας τοῦ πόντου 
τόν εὐστάθιο, ἐνῶ προηγουμένως μαζί μέ τόν ἀδελφό του Γρηγόριο νύσσης πῆραν μέρος 
στήν Β΄ οἰκουμενική σύνοδο τῆς κων/πολεως τό 381, ὡς πρεσβύτερος αὐτός τότε. Ἀπεβί-
ωσε τό 392 καί εἶναι Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας (9 Ἰανουαρίου).

Ὁ μ. Βασίλειος διοίκησε θεοφιλῶς τήν Ἐκκλησία τῆς καισάρειας καί τόν ἕνατο χρόνο (379) 
«ὁ κατά πᾶσαν τήν οἰκουμένην ὀνομαστός Βασίλειος, ἐξ ἀνθρώπων πρός θεόν μετοικίζεται, κοι-
νή πένθους ἀφορμή τῇ πατρίδι καί τῇ οἰκουμένῃ γενόμενος». (Migne ε.π., τ. 46, στ. 973).

Ἡ εὑρισκόμενη στόν πόντο, μακριά ἀπό τήν καισάρεια μακρίνα, μόλις πληροφορήθηκε 
τή νέα συμφορά, συγκλονίστηκε. μέ τόν Βασίλειο ἦταν πολύ συνδεδεμένη ἀπό τά μικρᾶτα 
τους. στή συνέχεια δέθηκαν ἀκόμα πιό πολύ, λόγω τῆς πνευματικῆς τους συγγένειας, τῆς 
κοινῆς συναντίληψής τους γιά τά μεγάλα καί ὑψηλά τῆς ζωῆς.

Ἡ μακρίνα ἐκτός ἀπό τό θάνατό τῆς γιαγιᾶς μακρίνας καί τοῦ πατέρα της πού συνέβη 
τήν ὥρα τῆς γέννησης τοῦ πέτρου, ἔζησε καί 3 ἄλλες λυπηρές «προσβολές», ἀλλά στάθηκε 
δυνατή. μέσα ἀπό τά οἰκογενειακά δεινά, ἀναδείχτηκε τό ἀταπείνωτο καί ἀκιβδήλωτο τῆς 
ψυχῆς της. πρῶτα στόν πρόωρο χαμό τοῦ ναυκράτιου, μετά στήν ἀποδημία τῆς μητέρας 
της, «ἐκ τρίτου δέ ὅτε τό κοινόν τῆς γενεᾶς καλόν, ὁ μέγας Βασίλειος, τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς 
ἐχωρίζετο»8. τό τρίτο λοιπόν καί πιό βαρύ πλῆγμα, τό δέχτηκε ὅταν τό κοινό τῆς γενιᾶς τους 
τό δόξασμα, ὁ Βασίλειος, χωριζόταν ἀπό τήν ἀνθρώπινη ζωή.

τώρα ζοῦσαν ἡ πρωτότοκη μακρίνα, ὁ Γρηγόριος καί ὁ πέτρος, ὁ μικρότερος ὅλων, πού 
ἡ μακρίνα ὑπεραγαποῦσε καί τόν ἔνιωθε σάν παιδί της, ἀφοῦ ἐκείνη τόν μεγάλωσε. Γιά τίς 
ἀδελφές τους, τό μόνο πού γνωρίζομε εἶναι ὅτι τίς ἀποκατέστησε κατά τίς ἐπιθυμίες τους ἡ 
μητέρα τους, ὅταν ἦλθαν στήν κατάλληλη ἡλικία9.

Ὁ Γρηγόριος μετά τή λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς συνόδου τῆς Ἀντιόχειας (378-379) ἡ ὁποία 
ἐπικύρωσε τίς ἀποφάσεις τῆς νικαίας, ἀποφάσισε νά περάσει καί ἀπό τήν πατρίδα γιά νά δεῖ 
ἀπό κοντά τήν ἐκεῖ μονάζουσα μακρίνα. σημειωτέον ὅτι ὁ Γρηγόριος τό 378, μετά τό θάνατο 
τοῦ οὐάλη πού τόν κυνηγοῦσε, ἐπανῆλθε στά ἀρχιερατικά του καθήκοντα. Ὅπως λέει εἶχε 
νά τήν δεῖ 8 χρόνια κοντά, καί ἐδῶ μᾶς διηγεῖται τό γνωστό ὄνειρο πού εἶδε, τήν προηγούμενη 
ἀπό τή συνάντησή τους νύχτα, ἕνα ὄνειρο πού ἀλήθεια τόν τρόμαξε πολύ: «Ἦταν σάν νά 
κρατάω λείψανα μαρτύρων μέ τά χέρια μου, λείψανα πού σκορποῦσαν γύρω λάμψη μεγάλη, 
ὅπως αὐτή πού ἐκπέμπεται ἀπό ἕνα κάτοπτρο ὅταν τοποθετηθεῖ ἀπέναντι στόν ἥλιο». τήν 
ἴδια ἐκείνη νύχτα 3 φορές εἶδε αὐτό τό ὄνειρο καί περίμενε – κατά τήν ἑρμηνεία πού ἔδωσε – 
νά τοῦ συμβεῖ κάτι κακό, ὅτι θά νιώσει μεγάλη ψυχική ὀδύνη.

Ἦταν ἀπ᾿ τά ὄνειρα πού βγαίνουν. φτάνοντας στό μοναστήρι βρῆκε βαριά ἄρρωστη 
καί κατάκοιτη τήν μακρίνα, πού παρόλη τήν ἀδυναμία της, ἀνασηκώθηκε κάπως στηριγμέ-
νη στόν ἀγκώνα της γιά νά τόν ὑποδεχτεῖ10 καί ὑψώνοντας τό ἄλλο της χέρι πρός τόν θεό, 
εἶπε: «καί αὐτή μου τή χάρη ἐκπλήρωσες θεέ μου καί δέν μοῦ στέρησες τήν ἐπιθυμία μου, 

8 (Migne ε.π., τ. 46, 973).
9 «καί ἐπειδή τά κατά τάς ἀδελφάς πρός τό δοκοῦν ἑκάστῃ μετ᾿ εὐσχημοσύνης ἡ μήτηρ ᾠκονομήσατο...». 
(Migne ε.π. τόμ. 46, στ. 965).
10 «Ἡ δέ σφοδρῶς ἤδη τῇ ἀρρωστίᾳ κατείχετο· ἀνεπαύετο δέ οὐκ ἐπί κλίνης τινός ἤ στρωμνῆς, ἀλλ᾿ ἐπί τοῦ 
ἐδάφους, σανίδος ὑποτεταμένης τῷ σάκκῳ...» «Ἐπεί οὖν εἶδεν ἐγγύς τῶν θυρῶν με γενόμενον, ὀρθώσασα ἑαυτήν 
ἐπ᾿ ἀγκῶνος, προσδραμεῖν μέν οὐχ οἵα τε ἦν...» (Migne ε.π., τ. 46, 976).
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γιατί ἔστειλες τόν οἰκέτη σου, νά ἐπισκεφτεῖ τήν δούλη σου».
Ἡ μακρίνα προσπαθοῦσε μέ πολλή δυσκολία, λόγω τῆς κατάστασής της, νά κάνει κα-

λύτερη τήν εἰκόνα της, νά φαίνεται κάπως εὐδιάθετη. δέν ἤθελε νά στενοχωρήσει τόν Γρηγό-
ριο, πού βέβαια εἶχε ἀντιληφθεῖ τό ὁλοφάνερο, ὅτι δηλαδή ἡ ἀδελφή του ζοῦσε τά τελευταῖα 
της. συζήτησαν γιά διάφορα θέματα καί μετά τόν προέτρεψε νά ξεκουραστεῖ, γιατί ἦταν ἀπό 
πολυήμερο καί κοπιαστικό ταξίδι.

Ὅταν τήν ξαναεπισκέφτηκε στό δωμάτιό της, ἄρχισε νά τῆς διηγεῖται τά ὅσα τράβηξε ἀπό τόν 
βασιλιᾶ οὐάλη καί τόν Βικάριο τοῦ πόντου δημοσθένη, πού τόν κυνηγοῦσαν γιά τήν ὀρθή πίστη 
του11. καί μᾶς μεταφέρει ὁ Γρηγόριος τά λόγια τῆς μακρίνας σέ ἀπάντηση τῶν ὅσων τῆς ἐξιστο-
ροῦσε γιά τά προσωπικά του βάσανα, θέλοντας νά δείξει καί νά ἐπαινέσει τή μεγαλοσύνη της!

«δὲν θά πάψεις νά φέρεσαι μέ ἀγνωμοσύνη γιά τά θεῖα ἀγαθά; δέν θά θεραπεύσεις τῆς 
ψυχῆς σου τήν ἀχαριστία; δέν θά ἀντιπαραθέσεις στά προτερήματα τῶν πατέρων σου τά δικά 
σου; Ἄν καί σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο βέβαια, τοῦτος εἶναι ὁ πιό μεγάλος κομπασμός μας, ἡ προσωπική 
μας πρόοδος καί ἡ εὐγενική μας καταγωγή. πολύς καί σπουδαῖος θεωροῦνταν στόν καιρό του ὁ 
πατέρας μας γιά τήν παιδεία του, ὅμως ἡ δόξα του ἔφτανε καί τελείωνε στά τοπικά δικαστήρια. 
Ἀκόμα, παρότι μέ τήν σοφιστική του καί τήν ρητορική του δεινότητα ἦταν πάνω ἀπό τούς ἄλλους 
πού ἀσκοῦσαν τό ἴδιο ἐπάγγελμα, ἡ φήμη του δέν βγῆκε ἔξω ἀπό τόν πόντο12, ἀλλά τοῦ ἦταν 
ἀρκετό νά τόν λογαριάζουν σημαντικό στήν πατρίδα μας. Ἐσύ ὅμως Γρηγόριε, εἶσαι σέ πόλεις, 
σέ δήμους καί σέ ἔθνη ὁλόκληρα γνωστός καί ὀνομαστός καί σέ σένα ἀπευθύνονται ἀκόμα καί 
Ἐκκλησίες προκειμένου νά συνδεθοῦν μεταξύ τους φιλικά καί δέν βλέπεις αὐτή τήν χάρη; οὔτε 
ἀντιλαμβάνεσαι τήν αἰτία τῶν τόσο μεγάλων ἀγαθῶν, ὅτι ἐσένα τῶν γονέων μας οἱ εὐχές εἶναι πού 
σέ ὑψώνουν τόσο πολύ, καμιά ἤ λίγη ἔχοντας ἐξ ἰδίων τήν πρός τοῦτο ἱκανότητα;».

τήν ἑπομένη ἡ μακρίνα ὑψώθηκε στούς οὐρανούς. Ὁ Γρηγόριος ἀναφέρεται στίς τελευ-
ταῖες στιγμές τῆς Ὁσίας πού εἶχε καί τό χάρισμα τοῦ θαυματουργεῖν, μᾶς λέει γιά τόν θρῆνο 
τῶν ἀσκητριῶν ἀδελφῶν της: «Ἐσβέσθη τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν ὁ λύχνος... διελύθη τῆς ζωῆς 
ἡμῶν ἡ ἀσφάλεια... ἀφῃρέθη ἡ θεραπεία τῶν ἀσθενούντων...» (Migne τ. 46, 988).

τόν ἐντυπωσιάζει ἡ ἀθρόα προσέλευση τοῦ κόσμου πού ἤθελε νά τιμήσει τήν Ὁσία μακρίνα, 
τήν φιλεύσπλαγχνη ἀδελφή, τήν πονόψυχη μητέρα, τό κόσμημα καί καύχημα του τόπου τους.

Ὁ τοπικός ἐπίσκοπος ἐκεῖ στόν πόντο, ὀνόματι Ἀράξιος, μαζί μέ τόν Γρηγόριο καί ἄλλους 
ἱερεῖς καί διακόνους, τέλεσαν τήν ἀκολουθία μέ τή συνοδεία τοῦ χοροῦ τῶν ψαλλόντων. κα-
τόπιν ὅλοι μαζί πορεύτηκαν μέ πολύ ἀργό ρυθμό ὥς: 

«τόν τῶν ἁγίων μαρτύρων οἶκον», ὅπου καί τά σώματα τῶν γονέων της. καί μιά ἀπόσταση 
7-8 σταδίων13 τήν διένυσαν σέ μιά ὁλόκληρη σχεδόν μέρα, γιατί ὅλο καί αὔξανε καθ  ̓ὁδόν τό πλῆθος 
πού αὐθόρμητα ἐρχόταν νά προσκυνήσει γιά τελευταία φορά τήν Ὁσία μακρίνα, νά τιμήσει ὅπως 
ἁρμόζει τήν μητέρα καί ἀδελφή, τήν προστάτιδα τῶν ἀνήμπορων, τῶν πενήτων, τῶν ἀπόκληρων.

Ὁ Γρηγόριος καί σέ ἄλλα του συγγράμματα ἀναφέρεται στήν ἀδελφή του Ὁσία μακρί-
να, ἐκφράζοντας πάντοτε τόν θαυμασμό, τήν ἀγάπη, τήν εὐγνωμοσύνη καί τόν σεβασμό του 
πρός τό πρόσωπό της, γιατί ἡ μακρίνα ὑπῆρξε γι᾿ αὐτόν (καί γιά ἄλλα του ἀδέλφια) τροφός, 
διδάσκαλος, παιδαγωγός, φωτιστής, σύμβουλος, στήριγμα καί μητέρα ἀκόμα.

11 «Ἐμοῦ δέ τούς ἰδίους πόνους, ἐν οἷς ἤμην, διεξιόντος, πρότερον μέν τοῦ βασιλέως οὐάλεντος διά τήν πίστιν 
ἐλαύνοντος...». (Migneε.π., τ. 46, 981).
12  «μετά ταῦτα δέ τῶν λοιπῶν διά τῆς σοφιστικῆς αὐτοῦ καθηγουμένου, οὐκ ἐξῆλθε τόν πόντον ἡ φήμη· ἀλλ᾿ 
ἀγαπητόν ἦν ἐκείνῳ τό ἐν τῇ πατρίδι περίβλεπτον» (Migne ε.π., τ. 46, 981).
13 1 στάδιο=184,87, ὁπότε 7-8 γύρω στά 1500μ. τό πολύ.
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στήν ὑπ᾿ ἀριθ. ιθ΄ Ἐπιστολή του πρός κάποιον Ἰωάννη ἀπό τήν καππαδοκία μιλάει καί 
πάλι γιά τήν ἀδελφή του, καί εἶναι τόσο χαρακτηριστικά καί συγκινητικά τά λεγόμενά του, 
πού ἀξίζει ὡς ἐπίλογο νά σταχυολογήσουμε μερικές γραμμές ἀπό τό ἐξαίρετο αὐτό κείμενο.

α) «Ἦν ἡμῖν ἀδελφή, τοῦ βίου διδάσκαλος, ἡ μετά τήν μητέρα μήτηρ...» (Ἦταν γιά μένα ἡ 
ἀδελφή μου, δάσκαλος τῆς ζωῆς, ἡ μετά τήν μητέρα μου μητέρα...) Migne ε.π. τ. 46, 1073.

β) «... ὥστε πύργον ἡμῖν ἰσχύος εἶναι καί ὅπλον εὐδοκίας, καθώς φησίν ἡ Γραφή. καί 
πόλιν περιοχῆς...» (... ὥστε ἦταν γιά μᾶς πύργος ἰσχυρός καί ὅπλο ἐλπίδας, καθώς ἡ Γραφή 
λέει, καί πόλη ὀχυρή καί ἀπόρθητη...) 

γ) «Ὤκει δέ τοῦ πόντου τά ἔσχατα, τοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων ἑαυτήν ἐξοικίσασα. χορός ἦν περί 
αὐτήν παρθένων πολύς. Ἅς αὐτή διά τῶν πνευματικῶν ὠδίνων γεννήσασα καί εἰς τελείωσιν διά πά-
σης ἐπιμελείας προάγουσα, τήν τῶν ἀγγέλων ἐμιμεῖτο ζωήν ἐν ἀνθρωπίνῳ τῷ σώματι...». (κατοι-
κοῦσε δέ στά ἔσχατα τοῦ πόντου, φεύγοντας μέ τήν θέλησή της μακριά ἀπό τήν ζωή καί τήν κοινω-
νία τῶν ἀνθρώπων. Γύρω της ὑπῆρχε μεγάλος χορός παρθένων (ἀσκητριῶν), χορός πού τόν γέννησε 
μέ πόνους πνευματικούς, καί πού μέ κάθε ἐπιμέλεια (καί προσοχή) ὁδηγοῦσε πρός τήν τελείωση, 
ζοῦσε μιά ζωή ἀγγελική μέσα (ὅμως) σέ ἀνθρώπινο σῶμα) (Migne ε.π. τ. 46, 1073).

δ) «Ἐπειδή τοίνυν ἐπέστην παρ᾿ ὑμῶν τοῖς καππαδόκοις, εὐθύς τις ἡμᾶς ἀκοή περί 
αὐτῆς διετάραξε. δέκα ἦν ἡμερῶν διά τοῦ μέσου ὁδός· καί ταύτην πᾶσαν διά τῆς ἐνδεχομέ-
νης ἐπείξεως διανύσας, γίνομαι κατά τόν πόντον· καί εἶδον, καί ὤφθην. Ἀλλ᾿ ὥσπερ εἴ τις 
διά μεσημβρίας ὁδεύων καί καταφρυγείς τῷ ἡλίῳ τό σῶμα ἐπί τήν κρήνην ἀναδραμών, πρίν 
ἐπιψαῦσαι τοῦ ὕδατος, πρίν καταψῦξαι τήν γλῶσσαν, ἀθρόως αὐτῷ τῆς πηγῆς ὑποξηρανθεί-
σης, κόνιν εὕροι τό ὕδωρ γενόμενον, οὕτω καί αὐτός, ἐνιαυτῷ δεκάτῳ τήν ἀντί μητρός μοι καί 
διδασκάλου καί παντός ἀγαθοῦ ποθουμένην ἰδών, πρίν ἀποπληρῶσαι τόν πόθον, ἡμέρᾳ τρίτῃ 
κηδεύσας ὑπέστρεφον. ταῦτα μοι τῆς πατρίδος μετά τήν ἐπάνοδόν μου τήν ἐξ Ἀντιοχείας τά 
εἰσιτήρια» (Migne ε.π., τ. 46, 1076). (καί ὅταν λοιπόν ἔφτασα σέ σᾶς τούς καππαδόκες, 
εὐθύς μοῦ ἔφερε ταραχή κάποια (κακή) φήμη γι᾿ αὐτήν. δέκα δέ ἡμερῶν ἦταν ἡ ὁδική ἀπό-
σταση καί ὅλη αὐτή, ἀφοῦ τήν διένυσα μέ κάθε σπουδή, ἔρχομαι στόν πόντο ὅπου τήν εἶδα 
καί μέ εἶδε. Ἀλλά ὅπως ἀκριβῶς ἄν κάποιος πού βαδίζοντας μεσημεριάτικα καί μέ καμμένο 
ἀπό τόν ἥλιο σῶμα φτάνει σέ κάποια κρήνη καί πρίν νά ἀκουμπήσει τό νερό, πρίν νά δροσίσει 
τή γλῶσσα του, ξεραίνεται ἀπότομα ἡ πηγή καί τό νερό γίνεται σκόνη, ἔτσι καί ἐγώ ὁ ἴδιος, 
ἐπί δέκα χρόνια ποθοῦσα (νά δῶ) αὐτήν πού τήν εἶχα σάν μητέρα μου καί δάσκαλο καί κάθε 
ἀγαθό (ἦταν γιά μένα), προτοῦ νά ἐκπληρώσω τόν πόθο μου, μέσα σέ 3 ἡμέρες τήν ἀποχαι-
ρετῶ γιά πάντα ἀπό τοῦτο τόν κόσμο καί ἐπιστρέφω. αὐτή ἦταν ἡ ἑορτή τῆς εἰσόδου μου 
στήν πατρίδα μου (τόν πόντο) μετά τήν ἐπάνοδό μου ἀπό τήν Ἀντιόχεια).

ΓρΗΓοριου νυσσΗσ, επιστολΗ ιθ΄ «προσ τινα ιωαννΗν» 
(Ἐλεύθερη ἀπόδοση τοῦ ἀρχαίου κειμένου).

παρατΗρΗσεισ
στήν Ἀξό τοῦ ν. Ἰκονίου ὑπῆρχε ναός τιμώμενος ἐπ  ̓ὀνόματι τῆς Ἁγίας μακρίνας καί σέ συνε-

χόμενο μέ τό ναό ναΰδριο μέσα σέ λάρνακα τά λείψανά της, ὅπως τουλάχιστον πίστευαν οἱ Ἀξενοί.
Ὁ Ἀναστάσιος λεβίδης, καθηγητής στήν Ἱερατική σχολή τοῦ τιμίου προδρόμου στό ζι-

ντζίντερε τῆς καισάρειας, συγγραφέας τοῦ βιβλίου: «αι εν μονολιθοισ μοναι 
τΗσ καππαδοκιασ, και λυκαονιασ» (κων/πολις 1889, σελ. 171), γράφει γιά 
τό θέμα αὐτό:

«... συνάπτεται δέ τῷ ναῷ τούτῳ παρεκκλήσιον ἔνθα δείκνυται μεγίστη λάρναξ μαρ-
μαρίνη φέρουσα ὀγκωδέστατον σῶμα μαρμάρινον ἄνευ ἐπιγραφῆς, μόνον μετά τοῦ σημείου 
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σταυροῦ, λέγεται ἐκ παραδόσεως ὅτι ἡ λάρναξ αὕτη περιέχει τό λείψανον τῆς Ἁγίας μακρί-
νης. Ἀλλ᾿ οὐδείς ἐτόλμησεν ὅπως ἀνοίξῃ αὐτήν ἄχρι τοῦδε, οὐδέ εὐχερής ἡ πρᾶξις.

Ἐπειδή δέ ἡ ἀδελφή τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἀπεδήμησε πρός κύριον ἐν γυναικείῳ μο-
ναστηρίῳ κειμένῳ παρά τάς ὄχθρας τοῦ Ἴριος ποταμοῦ, μήπως ἡ λάρναξ περιέχει τό λείψανον 
τῆς ὁσιωτάτης ἀδελφῆς τοῦ θεολόγου Γρηγορίου, Γοργονίας καί ἡ παράδοσις ἀντήλλαξε τάς 
ὀνομασίας τῶν δύο ἰσοτίμων Ἱεραρχῶν, λέγω δέ τοῦτο καθότι ἡ Γοργονία ἐμόναζεν ἐν τοῖς 
περί τήν ναζιανζόν μοναστηρίοις, οὐχί ὅμως καί ἡ μακρίνη».

τά ὅσα τονίζει ὁ Ἀ. λεβίδης συμφωνοῦν μέ τήν ἱστορία καί μέ ὅσα ὁ πλέον ἁρμόδιος, 
ὁ ἀδελφός της Γρηγόριος νύσσης, ἔγραψε. Ὅτι δηλαδή ἡ Ὁσία μακρίνα ἀπεβίωσε στόν 
πόντο καί ὅτι τό σκήνωμά της ἐναποτέθηκε δίπλα σ᾿ ἐκεῖνα τῶν γονέων της κοντά στόν Ἴρη 
ποταμό, ἔξω ἀπό τή νεοκαισάρεια.

Ἐπίσης,
Ὁ συγγραφέας σ. φαρασόπουλος (τα συλατα μελετΗ του νομου ικο-

νιου υπο ΓεωΓραφικΗν, φιλολοΓικΗν και εθνολοΓικΗν εποψιν 
- Ἀθῆναι – 1895) θεωρεῖ ὅτι στήν λάρνακα σώζονται τά ἱερά λείψανα τῆς Ἁγίας Γοργονίας.

Ὁ μητροπολίτης Ἰκονίου κύριλλος (ιστορικΗ περιΓραφΗ του εν Βιεν-
νΗ, προεκδοθεντοσ, χωροΓραφικου πινακοσ τΗσ μεΓαλΗσ 
αρχισατραπειασ ικονιου, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα ἐν τῷ πατριαρχικῷ 
τυπογραφείῳ ἐν ἔτει 1815) ὅπως ἐπίσης καί ὁ συγγραφέας ν. ρίζος (καππαδοκικα, 
Ητοι δοκιμιον ιστορικΗσ περιΓραφΗσ, Ἐν κων/πόλει 1856) δέν βεβαιώ-
νουν τήν ὕπαρξη λειψάνου τῆς Ἁγίας μακρίνας στή λάρνακα.

καί κάτι ἄλλο πού προξενεῖ ἐντύπωση καί ξενίζει. Ὁ Ἀξενός δάσκαλος καί συγγραφέας 
καί ἐπί πολλά χρόνια στέλεχος τοῦ κέντρου μικρασιατικῶν σπουδῶν, Γεώργιος μαυρο-
χαλυβίδης στήν μονογραφία του Η αΞο καππαδοκιασ (Ἀθήνα 1990, σελ. 305) 
γράφει: «τήν ἡμέρα τῆς χρονίσιας μνήμης τῆς Ἁγίας, 24 τοῦ Γενάρη, τελοῦνταν μεγάλη 
θρησκευτική καί ἐμπορική πανήγυρις...».

εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τῆς Ὁσίας μακρίνας στίς 19 Ἰουλίου. 
στίς 24 Ἰανουαρίου εἶναι ἡ παραμονή τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρη-
γορίου τοῦ θεολόγου.

Ὁ πολύ γνωστός καππαδόκης διδάσκαλος καί συγγραφέας Ἰ. σαραντίδης - Ἀρχέλαος στό κλα-
σικό του ἔργο Η σινασσοσ/Ἀθήνα-1899 γράφει γιά τό χωριό Ἀξός (χασάκιοϊ) καί τά ἐξής:

«Ἔχουσιν ἕνα ναόν ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἁγίας μακρίνας, ἀδελφῆς Γρηγορίου τοῦ θεολόγου, ἧς λέ-
γεται ὅτι σώζεται καί τό λείψανον» (ὅ.π. σελ. 126). Βλέπουμε λοιπόν ὅτι ὂχι μόνο ὁ ἀπλός κόσμος 
ἀλλά καί λόγιοι μικρασιάτες πίστευαν ὅτι ἡ ἀδελφή τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου λεγόταν μακρίνα γι’αὐτό 
καί ἡ σύγχυση γιά τό ὂνομα, ἴσως γι’αὐτό καί τή γιόρταζαν μαζί μέ τόν Γρηγόριο τόν θεολόγο.

νά πῶ ἐπίσης ὅτι ὅπως προκύπτει ἀπό τά δίπτυχα τῆς εκκλΗσιασ τΗσ ελλαδοσ, 
δέν ὑπάρχει σήμερα Ἱ. ναός ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς Ἁγίας μακρίνας σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα.

Ἡ σεπτή κάρα της θησαυρίζεται στήν Ἱερά μονή ζωγράφου Ἁγίου Ὄρους καί τό ἀρι-
στερό της χέρι στήν Ἱ.μ. Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπίσης.

σημειωτέον πάντως, ὅτι ἄγνωστο γιά ποιό λόγο, ἡ συγκεκριμένη λάρνακα-λειψανοθήκη 
μέ τό λείψανο πού περιεῖχε, δέν μεταφέρθηκε ἀπό τούς πρόσφυγες στήν Ἑλλάδα καί ἔμεινε 
στήν Ἀξό τῆς μ. Ἀσίας τό 192414.

14 
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Νανά Στ. Παπαϊωάννου

«Στα ρείθρα του χρόνου»

Βιβλιοπαρουσίαση από την
Σοφία Πιστοφίδου – Τσόγκα

οσταλγοί αναδρομάρηδες, περιδιαβαίνοντας σε γνώριμα, και από προηγούμε-
νες Συλλογές, περάσματα, δροσίζουμε και πάλιν την ψυχή μας βουτώντας την 
στον μόσχο των γιασεμιών και στο κόκκινο των γερανιών, στο ολόλευκο των 

κρίνων, την ανεμελιά της ανεμώνης και την ντροπαλότητα του κυκλάμινου, καθώς ξεπε-
τιούνται μέσα από καλοδουλεμένους στίχους και «κυλούν», νωχελικά ή και γοργότερα.
«Στα ρείθρα του χρόνου» στροβιλίζοντας αισθήματα, προσδοκίες, πεπραγμένα, ενθυ-
μήσεις, περιστάσεις, πόθους.

«Απλώνω τα πέπλα της καρδιάς
Μεταξωτά τριζάτα γιασεμιά»

Με τον τίτλο «Στα ρείθρα του χρόνου» κυκλοφορεί η Τρίτη ποιητική Συλλογή της 
κυρίας Νανάς Παπαϊωάννου.

Ένας πλήρης εσωτερικός κόσμος, ψυχή, πνεύμα, αυτοπεριβάλλεται με κύκλο, ευκρινώς 
οριοθετημένο, μέσα στον οποίο η ποιήτρια «ζυγιάζει» τον κόσμο της, αυτόν που πέρασε 
ανάμεσά του και τον θυμάται, αυτόν που ζει, αυτόν που μέλλεται, ως ευχή, να την συμπερι-
λάβει στις πτυχές του, μέσα στα αδιαπραγμάτευτα, οπωσδήποτε, όρια που εξ αρχής θέτει.

Ανοίγει τα παραθυρόφυλλα του κόσμου της και το περιεχόμενό του ροβολά πάνω 
σε γιορταστικές σελίδες, όπου πνευματικά αγαθά, απόσταγμα νεανικής και μεστής εσο-
δείας, αντιφεγγίζουν σαν ζεστό ηλιοφώς πάνω σε γυαλιστερή στέρεη πέτρα, κυνηγιούντια 
παίζοντας στο ουρανί του Θόλου και βουτούν στην βαθυκύανη απλωσιά του «οίνοπος 
Πόντου», νοτίζοντας με φράσκια θαλασσινή αρμύρα την ύπαρξη.

«ροβόλησαν χείμαρροι ατελέσφοροι κι ο βοριάς χάραζε στα πέλαγα το περίγραμμα 
της αγάπης».

Ένα απόθεμα ανεκτίμητων συμβόλων, κυματιστά, μας οδηγεί, προσεκτικά, σε ξέφω-
τα ιάσεως, διασχίζοντας τραύματα, δοκιμασίες, παλαίσματα οδυνηρά, σε ξέφωτα ομορ-
φιάς λεπτοδουλεμένης ευαισθησίας και σιωπηλής τρυφερότητας.

«Προσμένοντας εν μέσω βροχής ηλιόχαρη περίπτυξη
παλλόμενης αγάπης αγάπης ανεμόεσσας»

Φως ηλιακό ευεργετικό αγκαλιάζει την ζωή και τον Σταυρό, από όπου εκπέμπεται το νο-
ητό Φως, το «υπέρ παν» φως και διαχέονται μηνύματα ελπίδας, παρηγορίας, αγωνιστικότητας 
και αληθινής αγάπης, στοιχεία – όλα ιερά – κλεισμένα σε ξεχωριστό πλαίσιο, απλό αλλά βαρύ-
τιμο, οριζόμενο από την Πίστη και την ευγενέστατη Ελληνοπρέπεια.

«Κύριε μη μ’ εγκαταλείπεις 
στις βροχοπτώσεις των ονειδισμών»

Στο παραγώνι της ζωήςς, μας υποδέχεται σε απόβραδο περισυλλογής, σε εσωτερικό 

Ν
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Νόστο, η ποιήτρια και καταμετρούμε μαζί της το «έχει» μας και 
«νοικοκυρεύουμε» τα ενδότερά μας. Μια αδιόρατη, διάφανη θλί-
ψη μας γυροφέρνει, για κάτι φευγαλέο και μακρινό, βαθειά στο 
χρόνο, όχι γιατί πέρασε και τελείωσε το «κάτι», αλλά γιατί έκλεινε 
μέσα του ομορφιά, ευπρέπεια, γλύκα, χάδι, που αυτά, πια, δεν 
μπορούν να ξαναϋπάρξουν ίδια.

«Περνούν τα χρόνια σαν μια στιγμή
αστραπή εν αιθρία μοναδική
αφήνοντας το σπόρο στους ορυζώνες καρποφόρας μνήμης»

Μικροί αστερισμοί φράσεων εκπέμπουν όλη την ομορφιά 
της εννοίας, διακριτικά φωτίζοντας σκέψεις, φυλλοκάρδια και 
μυστικά, σχεδιασμούς, αγαπημένα πράαγματα παλιά, «πατινα-
ρισμένα», δάκρυα ζεστά ήσυχα, για πολυτιμότατα κομμάτια 
ζωής που «εμακρύνθησαν» για πάντα.

«σου φέρνω τα λιγοστά μου λόγια
σταγόνες κρύσταλλα σε δίσκο επάργυρης αυγής»

Ιριδόχρωμη ανατολή χαράζει μέσα από δεινή καταιγίδα και είναι μεστή προσδοκί-
ας για την καινούργια μέρα, για κάτι σπουδαίο, πέρα από την βαρειά σοβαρότητα της 
περισυλλογής και την μοναχικότητα των εμποδισμένων αισθημάτων.

«Θα ’θελα να ζωγραφίσω στις λίμνες των ματιών σου
τα χρώματα της ίριδας

Αφηνόμαστε σε «ροές» προς πυκνές συστάδες λέξεων, όπου εξερευνούμε χρώματα, μυρω-
διές, σχήματα, ήχους, ακολουθώντας την Ποίηση – περπάτημα της ψυχής – πάνω σε λειβάδια 
ήμερα, ευπλησιάστα, και μέσα στην πυκνή σταχτιά βροχή, και γύρω από το σοβαρότατο κα-
φετί περίγραμμα, που αγκαλιάζει όλα όσα η ματιά φτάνει.

«οσφραίνομαι τη δροσιά της αγάπης
σκόρπια σε ταξιδιάρικα πουλιά
σταγόνες στη βρόχινη μορφή σου»

Κομψότατοι οι συνδυασμοί λέξεων στηρίζουν, με βαθειές υγιέστατες ρίζες, το λο-
γοτεχνικό καλλιτέχνημα, ραδινοί ιωνικοί κίονες «χαρίεντες», αρχαίες Ελληνίδες Κόρες, 
που πάνω τους παιχνιδίζουν οι λεπτές γραμμώσεις του ενδύμα-
τός των, τονίζοντας το λεπτό καλλίγραμμο κορμί.

«στο χειμώνα του δύοντος χρόνου πότε πότε
ακουμπώ τη σκέψη σε σφυρήλατα έργα
με στέρεα θεμέλια
……………………………………..
σκουπίζω με τις ριπές του ανεμόβροχου
τα δάκρυα της καρδιάς μου»

Εισερχόμαστε στις σκιασμένες δίπλες της Υπομονής και της 
Εγκαρτέρησης, αλλά και στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στην 

Σοφία Πιστοφίδου - 
τσόγια και Νανά Στ. 

Παπαϊωάνου
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υψωμένη, ζωηρή, ουσιαστική, γενναία αντίρρηση στο απρεπές και ηττοπαθές, στάση ζωής 
ορθόκορμη, ξεκάθαρη.

«Ο ήλιος ψυχομαχεί μπρος στα κοράκια του θανάτου
σέρνεται σε χορό μαυροντυμένων γυναικών
μ’ ένα σουραύλι ματωμένο
από τα ψεύδη ανίερων υποκριτών»

Με τον στοχασμό, την μελέτη, τα ερωτήματα, την εντρύφηση, μας οδηγεί η ποιή-
τρια στο «φιλοσοφείν», το αείποτε ζητούμενο από την ανθρώπινη σκέψη για απαντήσεις, 
που ακόμη ζητούμε, εν πολλοίς.

«Εντρυφώ στο κέλυφος της μοναξιάς μου
……………………………………
Αναζητώντας πυξίδα προσανατολισμού
για τα ταξίδια της καρδιάς μου»

Έμπνευση και γραφή, δεμένα σε καρπούς πνευματικούς εύχυμους, δροσερούς, μας 
προσφέρθηκαν με την χάρη και την ευγένεια παλαιϊκής αρχοντιάς, ολοπρόθυμα από 
την οικοδέσποινα.

Καλός ο καρπός Καλή και η συγκομιδή

Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε την ποιήτρια κυρία Νανά Στ. Παπαϊωάννου.
Σ.Πιστοφίδου – Τσόγκα

Η τύχη του γιατρού Τιμολέοντα 
Περικλή Τριανταφυλλίδη

Γράφει ο
Σωκράτης Αγγελίδης

Ασιανολόγος - ερευνητής

ετά την αποτυχία των μεταρρυθμίσεων τη δεκαετία του 19 ου 
αιώνα,  οι ιθύνοντες κύκλοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
έπαιρναν αποφάσεις, για τις διώξεις των Ελλήνων της Ανατο-

λίας. Στον 19ο αιώνα πυκνώνοταν οι πόλεμοι μεταξύ των δυο αυτοκρα-
τοριών, της Ρωσικής και της Οθωμανικής. Η οικονομική, πολιτική και η 
κοινωνική καταπίεση των χριστιανικών λαών της αυτοκρατορίας σιγά σιγά 
αποκτά μια καθαρή θρησκευτική χροιά. Η δύναμη όχι μόνο των τουρανι-
κών λαών, αλλά και του υπόλοιπου μουσουλμανικού πληθυσμού της αυτο-
κρατορίας των υπόλοιπων των λεγόμενων «γιαούρων», ήταν εναντίον του 
ελληνικού πληθυσμού της Ανατολίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και πάλι με 
πολύ μεγαλύτερη αγριότητα οι κύκλοι της οθωμανικής αυτοκρατορίας, μισούσαν όλους 

Μ
Αγγελίδης 
Σωκράτης
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τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Με το σύνθημα - «να παραιτηθεί από τη γλώσσα ή 
πίστη, δηλαδή το σύνολο του πληθυσμού της αυτοκρατορίας αναγκάστηκε να μιλάει τη 
γλώσσα των Οθωμανών, και μερικές φορές  να αναγνωρίσει τις ισλαμικές ρίζες τους. 

Η κατάσταση αυτή, της πλήρους απουσίας της αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα στα ανατο-
λικά,  της κοινωνικής και της δικαίας μεγάλο ασφάλείας οδήγησε τους Έλληνες της Ανα-
τολίας με ισχυρό κύμα, μερικές φορές σε ξεχωριστές ομάδες, συχνά φανερά ή κρυφά να 
εγκαταλείπουν την πατρίδα για πάντα και να προχωρήσουν στα όρια της ομόθρησκης 
αυτοκρατορικής Ρωσίας. Οι Έλληνες τότε, έφυγαν από την πατρίδα τους, όπως οι πρό-
γονοί τους εμφανίστηκαν στην Ανατολία πριν 2000 χρόνια, από την άλωση της Κων-
σταντινούπολης. Στους Οθωμανούς βόλευε όταν οι Έλληνες δέχονταν την Ισλαμική 
ομολογία ότι τους επέτρεψε να μιλάνε σε οποία γλώσσα ήθελαν. Στην ακραία περίπτω-
ση, όλοι οι χριστιανοί έπρεπε να μιλούν Οθωμανικά ή σε μια διάλεκτο της τουρανικής  
γλώσσας, ή σε μία από τις γλώσσες του ισλαμικού κόσμου.

Μεταξύ των Ελλήνων, εγκατέλειψαν τη δεκαετία του ‘50 ‘60 του 19-ου αιώνα, την 
πόλη  Τραπεζούντα και των γύρω χωριών της  οι γονείς του  γνωστού γιατρού Τημο-
λέοντος Τριανταφυλλίδη. Αυτή η ομάδα των Ελλήνων μεταναστών από την πόλη Τρα-
πεζούντα με την επίσημη διαταγή του υπαλλήλου της κυβέρνησης της Ρωσίας, και υπό 
την άμεση εποπτεία των εκπροσώπων του Γραφείου του διοικητή του Καυκάσου είχαν 
εγκατασταθεί στην περιοχή του Βατούμ, κοντινό μέρος στον τόπο καταγωγής τους. Ο 
Τ. Τριανταφυλλίδης του Περικλέους, γεννήθηκε στην Κερασούντα (Ανατολία) στις 23 
Μαρτίου του 1858 σε φτωχή  Ελληνική οικογένεια. 

Από νεαρή ηλικία, το αγόρι ανακάλυψε την εξαιρετική ικανότητα και την επιθυμία 
για μάθηση. Το αγόρι άρχισε να σπουδάζει στο γυμνάσιο της Τραπεζούντας, όπου ήταν 
άριστος μαθητής. Για το λόγο αυτό, οι ηγέτες της τοπικής ελληνικής κοινότητας, με 
την υποστήριξη των Ελλήνων προετοίμασαν το αγόρι και το έστειλαν στην πόλη της 
Αθήνας, όπου γίνονται οι εισαγωγικές εξετάσεις επιτυχώς. Ο Τ. Π. Τριανταφυλλίδης, ει-
σήλθε στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας. Μετά την αποφοίτηση. Αργότερα πήρε πτυχίο 
ιατρικής. Μετά την αποφοίτησή ο Τ. Π. Τριανταφυλλίδη θα μπορούσε να προχωρήσει 
να εργάζεται ως ιατρός στην Αθήνα, αλλά ο απόφοιτος δεν εμπόδισε την καριέρα του 
και αποφάσισε να πάει στο Παρίσι για να συνεχίσει τις σπουδές του. Εκεί άρχισε να 
παρακολουθεί διαλέξεις, έζησε ως φοιτητής, μέσα σε τρία χρόνια. Στο Παρίσι, του 
άρεσε πολύ να παρακολουθεί από κοντά τις μεθόδους του καθηγητή Jaccoud, ο όποίος 
ήταν ενδιαφέρουσες για τη μελέτη των ασθενειών της καρδιάς και των παθήσεων, του 
νευρικού συστήματος (βάση της θεωρίας του Charcot).

Από το Παρίσι, ως γιατρός γύρισε το 1884 στην πόλη του Βατούμ, όπου  ζούσε η 
μητέρα και η αδερφή του. Πέρασε ένα μικρό χρονικό διάστημα, αποφάσισε να μείνει 
στη Ρωσία. Αλλά για να είναι επιλέξιμος για πρακτική, ήταν απαραίτητο να περάσει τις 
εξετάσεις σε μία από τις ρωσικές ιατρικές σχολές, για αυτό και είχε επιλέξει τη βόρεια 
πόλη-πρωτεύουσα της Αγίας - Πετρούπολης. Στην Αγία - Πετρούπολη ο Τ. Π. Τρια-
νταφυλλίδης έμεινε μόνο δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έδινε τις 
εξετάσεις στην στρατιωτική ιατρική Ακαδημία στα γαλλικά για τον βαθμό του διδάκτο-
ρος της ιατρικής, αλλά  τη διατριβή του δεν την παρέλαβε.

Η ασθένεια της μητέρας του τον  ανάγκασε να επιστρέψει στην πόλη Βατούμ. Εκεί 
θα προχωρήσει στην δημιουργία εργαστηρίου εξοπλισμένο με τον πιο σύγχρονο ιατρι-
κό εξοπλισμό που παρέχει ιατρική βοήθεια στον πληθυσμό της Ατζαρίας, του Βατούμ, 
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και θέλει να μετατρέψει τη γειτονιά του, σε ένα θέρετρο. Οι εκτενείς του γνώσεις συνέ-
βαλαν σημαντικά στο τοπικό περιβάλλον, και στην ιατρική εταιρεία. Απέκτησε γρήγορα 
μια εκτεταμένη πρακτική, και προσπάθησε να μην πάρει μόνο τους κατοίκους αλλά και 
τους πληθυσμούς που γειτνιάζουν με την περιοχή του Βατούμ. Γίνεται λόγος συχνά για 
την διαβούλευση στην Πόλη: του Πότι, του Σουχούμ, της Κουταϊδας και στις άλλες πό-
λεις του Βορείου Καυκάσου. Έτσι εργάστηκε, ακούραστα, από το πρωί ως το βράδυ για 
22 χρόνια. Μόνο περιστασιακά βρήκε χρόνο να ταξιδέψει στο Παρίσι για να παραστεί 
σε κλινική ή ιατρικά συνέδρια στο Πιατιγκόρσκ, στην Τιφλίδα, και στην Αθήνα.

Το 1892, κατά τη διάρκεια της επιδημίας της χολέρας, αδικαιολόγητα ανέλαβε 
τα καθήκοντα του γιατρού της συνοικίας της πόλης και μαζί με τη σύζυγο του,  ήταν 
υπεύθυνος στους αστικούς του στρατώνα. Το 1894 κατόπιν εισηγήσεως του, το δημο-
τικό Συμβούλιο, με απόφαση του τον έκανε ιατρό στα νοσοκομεία της πόλης, και στη 
θέση αυτή παρέμεινε μέχρι την κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου το 1903.   
  Οι επιστημονικές δραστηριότητες του Τριανταφυλλίδη ξεκίνησαν το 1893. Τα πρώτα του 
άρθρα τα άρχισαν να εμφανίζονται στα περιοδικά: «Η περιφέρεια της Νότιας Ρωσίας», «Τα 
ρωσικά Αρχεία Ποδβισότσκί», «Τα Πρωτόκολλα της κοινωνίας των ιατρών του Βατούμ. 
Πολλές από τις εκθέσεις του έχουν δημοσιευθεί στα γαλλικά ετησίως. Για τη γλώσσα του στην 
εφημερίδα «La Creece medicale», και το έργο του έλαβε τον έπαινο και εξαιρετικά σχόλια 
σύμφωνα με τα αρχεία της Ιατρικής του Παρισιού της Ακαδημίας Επιστημών. Οι δεκαετίες 
σκληρής δουλειάς του στα εργαστήρια και στις κλινικές, διευκόλυναν το ετήσιο ταξίδι του στο 
Παρίσι για τη συνέχιση και την ανανέωση της πρακτικής του σε εξωτερικά ιατρεία από τους 
πιο γνωστούς γιατρούς της Γαλλίας. Ως εκ τούτου, από το 1896 ξεκίνησε μια σειρά εκθέσεων 
του στην κοινωνία των ιατρών της πόλης του Βατούμ. Τρεις εκθέσεις που καταρτίζονται με 
απόφαση του, η κοινωνία των Ιατρών για το Πρώτο Συνέδριο για την τους ηγέτες, της κλιμα-
τολογίας, της  υδρολογίας και στην Αγία Πετρούπολη, το Δεκέμβριο του1898.

Συνεχίζεται

Η πραγματική ιστορία των ανταρτών 
της Σάντας*

Του † Ευριπίδη Χειμωνίδη

2ο μέρος
Διήγηση Κώστα Κουρτίδη, αδελφού του θρυλικού καπετάνιου Ευκλείδη Κουρτίδη:

τις 10 Σεπτεμβρίου 1921, ενωρίς το πρωί, ο στρατός, που 
κατείχε τα χωρία της Σάντας συνεκέντρωνε όλους τους 
κατοίκους στο ένα από αυτά, στου Πιστοφάντων και πα-
ρέδιδε τα σπίτια στην διάθεση των περιοίκων Τούρκων.

Από την στιγμή εκείνη τα χέρια του επί κεφαλής μεράρχου 
ήσαν πλέον λυμένα. Τώρα μπορούσε να διαθέση τον κύριον όγκον 
του στρατού εναντίον των ανταρτών, έχοντας πολύτιμους βοηθούς 
και οδηγούς τους ενόπλους κατσικοκλέφτες των γειτονικών χω-

Ο Κώστας Κουρτίδης, 
αδελφός του Ευκλείδη

Σ
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ριών, που δεν ετρόμαζαν τα δάση και ήσαν αρκετά κατατοπισμένοι στα μονοπάτια.
«Η νύχτα της 10ης προς την 11ην Σεπτεμβρίου ήταν η τρομερωτέρα νύχτα που 

έζησα στην ζωή μου», γράφει ο Κώστας Κουρτίδης στο ημερολόγιό του. Απλά λόγια, 
λακωνικά, που εκφράζουν στην πυκνότητά τους κάτι το ανείπωτο και το αφάνταστο.

Είχε προηγηθή ολοήμερη μάχη – η πρώτη επαφή – μεταξύ των ανταρτών και του 
στρατού, στην θέσιν Ομάλ.

«Κάνοντας πρόχειρα προχώματα, γράφει ο αφηγούμενος, παρετάχθημεν εις μάχην. 
Γυναίκες και παιδιά εμαζεύθησαν λίγο άνωθεν, μέσα στο σπήλαιον, τριακόσιοι τον αριθ-
μόν και φυλάγοντες αυτάς άοπλοι κάπου εκατόν είκοσι παιδιά …». Αυτοί τους οποίους 
ονομάζει παιδιά ήσαν μάχιμοι νέοι, χωρίς οπλισμόν όμως, οι οποίοι «εφύλαγαν» τα 
γυναικόπαιδα, δηλαδή απλώς ευρίσκοντο κοντά τους και τους έδιδαν θάρρος.

Και συνεχίζει:
« … Επί εννέα συνεχείς ώρας επολεμούσαμε έναν άνισον αγώνα, διότι εκτός του τα-

κτικού στρατού μας επετέθησαν και διακόσιοι τσετέδες, περικυκλώσαντες ημάς παντα-
χόθεν, εκτός μιας στενής διόδου, προς το δάσος Βαϊβάτερε, την οποίαν εφύλαγαν τρεις 
άνδρες εις το μέρος Μερτζάν Λιθάρ, δια να έχωμεν διέξοδον την τελευταίαν στιγμήν.

«Κατά κύματα μας επετίθεντο, αλλά υπερανθρώπως αμυνόμενοι τους απεκρούσαμε. 
Αλλά ούτε την παραμικράν ελπίδα είχαμε να γλυτώσωμε, διότι ο όγκος που αντικρύζα-
με ήτο μεγάλος και δεν ετελείωναν. Δια μίαν στιγμήν ο Ιωάννης Ξανθόπουλος φεύγων 
της θέσεώς του έφθασε κοντά στα γυναικόπαιδα, τα οποία εν τη απελπισία των έκλαιγον 
και εσταυροκοπούντο …»

Ο Ξανθόπουλος επέστρεψε κοντά στους μαχομένους συντρόφους του, στους οποί-
ους έφερε την πληροφορία, ότι ομάς τσετέδων επερνούσε από τα νώτα τους, οδηγούσα 
αριθμόν ζώων που είχαν μείνει αδέσποτα. Ήταν το πρώτον μήνυμα του 
χαλασμού που έρχονταν από τα χωριά.

Στο μεταξύ η μάχη συνεχίζονταν. Από το μέρος των Σανταίων, που 
είχαν το πλεονέκτημα να ευρίσκωνται προφυλαγμάνοι καλά πίσω από 
πέτρες και μεγάλα δέντρα σκοτώθηκε μόνο ο γερο-Δημήτρης Τσιρίπ.

Όταν ενύχτωσε η μάχη διεκόπη, αλλά οι Σανταίοι δεν ήταν δυνατόν 
πια να κρατήσουν τη θέση εκείνη, η οποία είχεν επισημανθή πλέον και θα 
προσβάλλονταν την επομένη με μεγαλύτερες δυνάμεις και ίσως και από 
άλλην κατεύθυνσιν.

Αυτή η νύχτα είναι εκείνη, στην οποίαν ο Κώστας Κουρτίδης δίνει 
τον παραπάνω χαρακτηρισμό.

Του 
†Ευριπίδη 
Χειμωνίδη

Οι γονείς και η οικογένεια του αρχικαπετάνιου των ανταρτών της Σάντας του Πόντου 
Ευκλείδη Κουρτίδη
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Οι φυγάδες – αντάρτες και γυναικόπαιδα – ααπεσύρθησαν εις την θέσιν Μερτζάν Λιθάρ 
και εκεί, αφού εμελέτησαν την κατάσταση, απεφάσισαν να αποστείλουν τις γυναίκες και τα 
παιδιά στα απάτητα φαράγγια της Βαϊβάτερε και οι ίδιοι να σπεύσουν να καταλάβουν κα-
τάλληλα σημεία εις Ουζούν – Σύρτ όπου θα γίνονταν και πάλιν η συγκέντρωσις όλων, για να 
καταφύγουν μόνιμα πια στο δάσος Πογιά χανέ, το ασφαλέστερον από όλα.

Η απόφαση προσέκρουσε στην άρνηση μεγάλου μέρους των γυναικοπαίδων να στερηθούν, 
έστω και προσωρινά, την ένοπλη προστασία των ανταρτών. Θρήνος και οδυρμός επακολου-
θεί, και οι ώρες περνούν χωρίς να δοθή μία λύσις. Κατά τα μεσάνυχτα λιπτοακτούν οι τρεις 
Αρμένιοι αντάρτται που είχαν ζήσει χρόνια με τους Σανταίους, συμβουλεύοντας μάλιστα τους 
τελευταίους να εγκαταλείψουν τις οικογένειες και να φύγουν και αυτοί για να σωθούν.

Η κατάσταση είναι περισσότερο από τραγική. Το δυσκίνητο τμήμα δεν εννοεί να 
δεχθή το λογικώτατο και το καλύτερο για την ώρα σχέδιο αποδίδοντας την απαραίτητη 
ελευθερία κινήσεων στους αντάρτες για το καλό όλων. Κάποιο φάσμα φαίνεται να πλα-
νάται επάνω από όλους, που σφίγγει τις ψυχές και θολώνει το μυαλό, ενώ η πείνα θερίζει 
τα σπλάχνα και οι κλάψες των μικρών παιδιών επιτείνουν τον γενικόν εκνευρισμό.

Τα παιδιά! … Τα μικρά! Δεν έχουν συναίσθησι του κινδύνου που προκαλούν με την 
ασίγαστη γρίνια τους. Και οι ώρες κυλούν σταμάτητα. Τα μεσάνυχτα έχουν περάσει 
προ πολλού, κάποια λύση πρέπει να βρεθή, μία οποιαδήποτε λύση, που θα επιτρέψη την 
αθόρυβη – την εντελώς αθόρυβη – απομάκρυνση από τη θέση εκείνη, για να μη γίνη 
κοινός τάφος μικρών και μεγάλων, ενόπλων και αόπλων.

Και βρίσκεται η λύσις. Ας μην κρίνουμε˙ θα την κρίνη ο Θεός. Οι Σανταίοι την ξέρουν 
όλοι, ίσως και πολλοί άλλοι. Ο συγγραφεύς του ημερολογίου την αναφέρει κατάξερα:

«… Πολλά παιδιά τότες, επειδή αι μητέρες των δεν μπορούσαν να σταματήσουν 
τας φωνάς των παιδιών τους και μη θέλοντας να χωρισθούν εξ ημών τα σκότωσαν και τα 
άφησαν επί τόπου…»  

Ούτε λέξη παραπάνω, ούτε κρίση καμμία, ούτε όνομα κανένα. Ας ευλαβηθούμε 
τον απέραντον βουβόν πόνο που κρύβουν οι λίγες αυτές γραμμές και ας κλείσουμε το 
κεφάλαιο τούτο της «τρομερωτέρας νύχτας» που έζησε στην ζωή του, όπως γράφει ο 
ίδιος, και έζησε μαζί κι ένα πλήθος τετρακοσίων κατατρεγμένων ανθρώπων.

«Η ώρα 3 μ. μεσάνυχτα, συνεχίζει, παίρνοντας μαζί μας τους άοπλους και όσες γυναίκες 
έδμειναν (ένα μέρος των γυναικοπαίδων, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, είχε δεχθή να 
αποχωρισθή από την μεγάλην ομάδα και είχεν αναχωρήσει εγκαίρως για το υποδειχθέν 
μέρος) ανέβημεν εις Ουζούν Συρτ, όπου είχε και εκεί στρατόν κατασκηνωμένον και 
πλησίον αυτού περάσαντες εφθάσαμε εις το δάσος Πογιά Χανέ κατά το σχέδιό μας».

Την επομένην, 11 Σεπτεμβρίου, ενώ το πρώτο – από τα δύο – θλιβερά καραβάνια 
των Σανταίων έπαιρνε τον δρόμο της εξορίας, ο στρατός με τους ατάκτους επανελάμβανε 
την επίθεσίν του στο σημείο, όπου είχε γίνει η μάχη της προηγούμενης ημέρας.

Το ημερολόγιο αναφέρει στην ημερομηνία αυτή::
«Εμείναμε μέσ’ το δάσος και παρακολουθούσαμε όλην την ημέραν τας κινήσεις 

του στρατού. Προς τα ξημερώματα άρχισε πάλιν ο στρατός να επιτίθεται και ακούγαμε 
τους πυροβολισμούς, όταν είδαν όμως ότι δεν είμεθα εκεί, επροχώρησαν μέχρι 
το λημέρι και το βρήκαν άδειο. Και ανέβηκαν εις Μερτζάν Λιθάρ όπου βρήκαν τα 
επτά μικρά σκοτωμένα και αμέσως ειδοποίησαν τον Μέραρχον (οι αντάρται είχαν 
πληροφοριοδότας Τούρκους χωρικούς, τους οποίους ο συγγραφεύς του ημερολογίου 
αναφέρει ονομαστικώς σε πολλά σημεία) και ήλθε επί τόπου. Και όταν είδε τα μικρά 
σφαγμένα, διέταξε αμέσως τον στρατόν να φύγουν πίσω και να μαζευτούν όλοι στη 
Σάντα και εκείθεν να πάνε πίσω, λέγων ότι άνθρωποι που σφάξαν τα παιδιά τους είναι 
αδύνατον να πιασθούν και ως εκ τούτου είναι περιττόν να μείνωμε».

Για την ώρα πράγματι, είχε διακοπή η καταδίωξις των ανταρτών και ο στρατός συνεπτύχθη 
στην Σάντα. Ωστόσο, οι δυσκολίες δεν είχαν περάσει. Κάθε μέρα και νέα προβλήματα 
αναπηδούσαν, όπως θα δούμε στην συνέχεια.
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«Αρχείον Πόντου»

Περιοδικόν Σύγγραμμα Εκδιδόμενον 
υπό της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών

Τόμος πεντηκοστός τρίτος

ο «Αρχείον Πόντου» είναι ένα επιστημονικό περιοδικό 
των Ποντίων και εκδίδεται με τη φροντίδα και επιμέ-
λεια της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Πρόσφατα 

κυκλοφόρησε  ο 53 τόμος με πλούσιο περιεχόμενο. Όλοι οι τό-
μοι και τα παραρτήματα που κυκλοφόρησαν αποτελούν αποτα-
μίευση του πνευματικού πλούτου των Ποντίων. Μέσα σε όλους 
τους τόμους έχουν συλλεγεί και καταγραφεί από διακεκριμένους 
και καταξιωμένους επιστήμονες η πνευματική προσφορά και πα-
ράδοση, την οποία μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. 

Από το Μάιο του 1927 που συστήθηκε η Επιτροπή Πο-
ντιακών Μελετών υπό την προεδρία του μακαριστού Χρυ-
σάνθου μέχρι σήμερα πέρασαν περισσότερα από 80 χρόνια. 
Σ’ όλο αυτό το διάστημα, μεγάλες και σπουδαίες προσω-
πικότητες που διακρίθηκαν στα πανεπιστημιακά έδρανα, 
στα πολιτικά αξιώματα και στην κοινωνία κατέθεσαν τη 
δική τους επιστημονική μαρτυρία. Όλες οι εργασίες αυτές 
αποτελούν για εμάς και για όλους τους απογόνους πολύτιμη 
κληρονομιά, βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών.

Πολλές είναι οι προσωπικότητες που κατά καιρούς υπη-
ρέτησαν αυτόν τον πνευματικό θεσμό ως πρόεδροι είτε ως 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πολλοί από τους οποίους 
ήταν της πρώτης γενιάς, που ξεριζώθηκε από τον Πόντο.

Πλούσιο και το περιεχόμενο του 53ου τόμου αποτελεί-
ται από επιστημονικές εργασίες συγγραφέων δεύτερης και 
τρίτης γενιάς. Στις πρώτες σελίδες περιλαμβάνεται η εργα-
σία του φιλόλογου Χρήστου Ανδρεάδη μέλους του Δ. Σ. με 
θέμα: «Ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης». Ακολουθεί η εργα-
σία του κ. Κυριάκου Χατζηκυριακίδη με θέμα: «Η έξοδος» 
των Ελλήνων μεταλλουργών του Πόντου 

κ. Στάθη Πελαγίδη με θέμα: «Τα δεινοπαθήματα των 
Ελλήνων στις περιοχές Νικομήδειας και Νικαίας (καλοκαί-
ρι του 1920).

κ. Θεοδόση Κυριακίδη, με θέμα: «Απόδοση της σταυ-
ροπηγιακής αξίας στη Μονή του Αγίου Γεωργίου Περιστε-
ρεώτα. Ερευνητικά προβλήματα και χρονολόγηση».

κ. Θωμά Περ. Αλεξιάδη με θέμα: «Ο Μητροπολίτης 
Αμάσειας Γερμανός Καραβαγγέλης».

Τ
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κ. Σάββα Πορ. Παπαδόπουλου με θέμα: «Ο ανάποδος κόσμος στις ποντιακές λα-
ϊκές διηγήσεις».

κ. Γεωργίου κ. Χατζόπουλου με θέμα: «Συμβολή στη μελέτη της ποντιακής διαλέ-
κτου - περί του ετύμου της λέξεως νυστέρ’».

 κ. Κιλιτσιάν Νάιρα με θέμα: «Αρμενο-Ελληνικοί παραλληλισμοί των χορών γετ ου 
άρατς και κουτσός». Είναι καταχωρημένες άλλες δύο εργασίες της ιδίας με παραπλήσιο 
περιεχόμενο.

κ. Δημητρίου Αθ. Αθανασιάδη με θέμα: «Η τύφλωση ως πράξη επιβεβαίωσης υπε-
ροχής και εσχάτης ταπείνωσης».

κ. Έλσας Γαλανίδου – Μπαλφούσια με θέμα: «Συλλογή λαογραφικού υλικού (14-
7-1967)».

Ακολουθούν βιβλιοκρισίες από: Μανόλη Σέργη, Θεοδόση Κυριακίδη, Πηνελόπης 
Καμπάκη – Βουγιουκλή, Πάνου Ηλιάδη και Χρήστου Γ. Ανδρεάδη.

Στο τέλος του τόμου και από τη σελίδα 327, είναι καταχωρημένα τα πεπραγμένα 
της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών των ετών 2007, 2008, 2009 και το σχέδιο προϋπο-
λογισμού έτους 2010.

Και ο τόμος ολοκληρώνεται με τον πίνακα δωρεών που γίνονται από διάφορους 
πολίτες που επιθυμούν και στηρίζουν έτσι την προσπάθεια και το έργο της Επιτροπής 
Ποντιακών Μελετών.

Άλλος ένας τόμος με αξιόλογες εισηγήσεις γύρω από την Ιστορία και την Παράδο-
ση του ποντιακού Ελληνισμού από διακεκριμένες προσωπικότητες προστέθηκε κοντά 
στους άλλους για όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τη βιβλιοθήκη τους και τις 
γνώσεις τους για την ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού.

Ο τόμος διατίθεται από τον Εκδοτικό Οίκο των Αδελφών Κυριακίδη, Κ. Μελενί-
κου 5 Τ. Κ. 546 35, Θεσ/νίκη τηλ. 2310 – 208540.

Π. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

  «ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ»

Επανεκδόθηκαν από τον Εκδοτικό Οίκο των αδελφών Κυριακίδη το μηνιαίο 
περιοδικό που κυκλοφόρησε κατά την περίοδο 1935-1940.

ίναι ένας πολύτιμος θησαυρός γνώσεων γύρω από την πολιτιστική ζωή και πα-
ράδοση, που μετέφεραν και κατέγραψαν οι πρόγονοί μας. Πριν από δύο χρόνια 
– το 2009 – είδαν το φως της δημοσιοότητας και επανεκδόθηκαν από τον εκδο-

τικό οίκο των Αδελφών Κυριακίδη, για να γνωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες και 
ερευνητές τον πλούτο των ιστορικών, λογοτεχνικών και πολλών άλλων κειμένων.

Κυκλοφόρησαν ως μηνιαίο περιοδικό από τον Μάρτιο του 1935 μέχρι τον Μάρτιο 
του 1940.

Τα «Ποντιακά Φύλλα», όταν κυκλοφορούσαν την εποχή εκείνη, ζούσαν ακόμη οι 
πνευματικοί άνθρωποι της πρώτης γενιάς. Κατέγραψαν, μαζί με τους αναστεναγμούς 

Ε
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τους και την πεζογραφική και ποιητική τους παράδοση, όπως την έζησαν και τη βιώσαν 
στη γενέτειρά τους πατρίδα, τον Πόντο.

Ο αναγνώστης θα διαβάσει αξιόλογα ιστορικά και άλλα κείμενα, μαζί με διάφορες 
πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση των Ποντίων στον Πόντο και στην Ελλάδα. 
Το περιεχόμενό τους αποτελείται ακόμη από λαογραφικά, ποιητικά στοιχεία, θεατρικά 
έργα, ανέκδοτα και πολλά άλλα ενδιαφέροντα κείμενα. 

Το γεγονός ότι οι συγγραφείς είναι αυτόπτες μάρτυρες όσων διηγούνται καθιστά 
τους δύο τόμους των «Ποντιακών Φύλλων» (Α΄τόμος τ. 1-16, Β΄τόμος τ. 17-32) αξιό-
πιστη πηγή. Η επαφή και η επικοινωνία μας με τους Πόντιους της πρώτης γενιάς είναι 
ιδιαίτερα συναισθηματική και χρήσιμη. Η «Ποντιακή Εστία» θα δημοσιεύει κάθε φορά 
επίκαιρα και ενδιαφέροντα κείμενα για τους αναγνώστες της.

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

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

ε τον τίτλο «Δôκρö παραπονίας» (= Δάκρυα παραπονεμένα) κυκλοφόρησε 
πριν από λίγους μήνες από τον εκδοτικό Οίκο των Αδελφών Κυριακίδη (Θεσ-
σαλονίκη) η ποιητική συλλογή του τακτικού μας συνεργάτη Φιλολόγου – Συγ-

γραφέα 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 απάνθρω-
πης 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 

Μ
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ησυχαστήριαμέσα από τα ερείπια τους καλούν τους κτή-
τορες και προσκυνητές. Είναι λοιπόν ποτέ δυνατόν να κω-
φεύσουμε; 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 υπο-
γράφοντος, 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 Πό-
ντου παραθέτει κάτω από κάθε ποίημα την ερμηνεία των 
δυσνόητων λέξεων, ενώ παράλληλα επιχειρεί την προέλευ-
ση 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, μο-
λονότι 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 γνω-
ρίσουν 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 συγγρα-
φέα, τηλέφωνο 25210 21-387.
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«Η Εκκλησία κατά το 1821 – Σελίδες ιστορί-
ας από τον Κώδικα Αλληλογραφίας Ιγνατίου 
Μητροπολίτου Ηρακλείας (1821-1830)» του 
Πέτρου Α. Γεωργατζή Δρ Θεολογίας.

Πρόκειται για μια επίπονη προσπάθεια και χρονο-
βόρα όπως ο ίδιος ο συγγραφέας σημειώνει στον πρό-
λογό του. Είναι, όμως, και ιδιαίτερα σημαντική, γιατί 
αναφέρεται σε κάποιες σελίδες της ιστορίας της Εκκλη-
σίας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 
1821. Όλο το ιστορικό υλικό προέρχεται από τον ανέκ-
δοτο κώδικα αλληλογραφίας κατά την περίοδο εκείνη 
(1821-1830) μητροπολίτου Ηρακλείας Θράκης Ιγνα-
τίου Σταραβέρου που υπήρξε εξ εκείνων που στήριξαν 
τις προσπάθειες του οικουμενικού θρόνου κατά την περίοδο 
της Ελλ. Επανάστασης.

Τα στοιχεία που παρατίθενται στους δύο πολυσέλιδους τόμους έρχονται για πρώτη 
φορά στο φως της δημοσιότητας. Μέχρι την ημέρα της έκδοσής των ο κώδικας αλλη-
λογραφίας του εν λόγω Μητροπολίτου ήταν ανέκδοτος και βρισκόταν στη Βιβλιοθήκη 
της Βουλής των Ελλήνων με αύξ. αριθ. 145.

Με τη δημοσίευση του πλούσιου αυτού ιστορικού υλικού γίνονται γνωστά και πολλά 
άλλα θέματα που αφορούν την Εκκλησία κατά την κρίσιμη επαναστατική περίοδο. Ταυ-
τόχρονα δίνονται και απαντήσεις σε διάφορες απορίες των ιστορικών που επιθυμούν να 
θεμελιώσουν την επιχειρηματολογία τους όταν αναφέρονται στην εποχή εκείνη.

Ο κώδικας αυτός, όπως μας ενημερώνει ο συγγραφέας, περιέχει 759 επιστολές του 
Μητροπολίτου Ιγνατίου προς πατριάρχες, αρχιερείς, λοιπούς κληρικούς αλλά και προς 
επώνυμους λαϊκούς, όπως π. χ. τον ηγεμόνα της Σερβίας, της Βλαχίας, σε προκρίτους 
και πολλούς άλλους. Υπάρχουν επιστολές που απευθύνονται και σε ανώνυμους χωρι-
κούς.

Ο συγγραφέας σπεύδει να δηλώσει στην εισαγωγή του πρώτου τόμου ότι «η Εκκλη-
σία παντού ήταν παρούσα και έδιδε μαζί με τους χριστιανούς κάθε επαρχίας και αυτή 
καθημερινά το δικό της αγώνα. Παντού οι χριστιανοί, και μάλιστα στις μη απελευθερω-
θείσες περιοχές, με πρώτους τους αρχιερείς τους, έδιναν, κατά περίπτωση τον ιδρώτα, 
τον κόπο, τα χρήματα, τα κτήματα, την περιουσία τους αλλά ακόμη και την τιμή τους.

Στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, που όλα δοκιμάζονται και πολλά αμφισβητού-
νται, η εργασία του κ. Πέτρου Γεωργαντζή Δρ. Θεολογίας, πρώην Γεν. Επιθ. Μ. Εκπαί-
δευσης, καθίσταται χρήσιμη. Δίνει την ευκαιρία στον αναγνώστη να γνωρίσει την αλήθεια 
από πρωτογενείς πηγές των γεγονότων κατά την περίοδο της Ελλ. Επανάστασης.

Τηλ. επικοινωνίας με το συγγρ. 25410-24872.
Π. Παπαδόπουλος

Φιλόλογος

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
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«Παππού, ο ουρανός γέμισε λουλούδια»
 του Νικολάου Παπαδοπούλου – Εισαγγε-
λέως Εφετών. Από τις Εκδόσεις των αδελ-
φών Κυριακίδη.   

Συγκίνηση και δέος αισθάνεται ο αναγνώστης 
διαβάζοντας την οδύσσεια μιας ποντιακής οικογέ-
νειας που ξεκίνησε από τον Πόντο για να καταλή-
ξει στην ιστορική της Πατρίδα, την Ελλάδα. Συγ-
γραφέας του βιβλίου ένας δικαστικός λειτουργός 
ο οποίος αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής 
του στην υπηρεσία της Θέμιδος. Δε λησμόνησε, 
όμως, και την ποντιακή καταγωγή της οικογέ-
νειάς του. Στον πρόλογο του βιβλίου εκφράζει 
την πρόθεσή του «να εκθέσει στιγμιότυπα, γεγο-
νότα και περιστατικά χρήσιμα για τους άλλους».

Είναι πολλά αυτά που μαθαίνουμε για την ιστορία των Ποντίων, για τον πόλεμο 
του 1940, την Κατοχή που ακολούθησε και τις δύσκολες μέρες του εμφυλίου πολέμου. 
Εκείνο, όμως, που θα συγκινήσει τον αναγνώστη είναι ο προσωπικός αγώνας και οι 
αντιξοότητες της εποχής εκείνης που καλείται να αντιμετωπίσει ένα Ποντιόπουλο, από 
φτωχή οικογένεια για να πραγματοποιήσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του. Θέλει να 
καθίσει στην έδρα του εισαγγελέα και να πατάξει την αδικία.

Η διήγηση και η περιγραφή των γεγονότων γίνεται σε γλώσσα ευχάριστη δημοτική 
που προκαλεί τον αναγνώστη για τη συνέχεια. Η όλη διήγηση διανθίζεται με διάφορα 
περιστατικά της καθημερινής ζωής ώστε να ανακαλούν στη μνήμη μας παρόμοια περι-
στατικά που κει εμείς τα ζήσαμε σε κάποια περίοδο της ζωής μας.

Στη διήγησή του ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνήθως τρίτο πρόσωπο. Κάποιες 
φορές όμως χρησιμοποιεί πρώτο πρόσωπο όταν θέλει να εκφράσει την ψυχική και εσω-
τερική του διάθεση αλλά και να μας υπενθυμίσει ότι αυτός είναι ο πρωταγωνιστής των 
γεγονότων από την παιδική ηλικία. «Πεινούσα, θάταν η ώρα δώδεκα ή μία το μεσημέ-
ρι». «Ήμουν μικρό παιδί, που περιήλθα πλέον σε κατάσταση κυνηγημένου αγριμιού» και 
πολλά άλλα παραδείγματα.

Μέσα από τις περιπέτειες των Ποντίων και της οικογένειάς του προβάλλει η μορφή 
ενός ανθρώπου που από μικρό παιδί έδωσε τους δικούς του αγώνες για να δικαιωθεί στο 
τέλος και καταξιωθεί στην κοινωνία της οποίας εξελίχθηκε ένα πολύτιμο μέλος. Αξιώθη-
κε ακόμη να απολαύσει την τρυφερή αγάπη της εγγονής του, της οποίας έκφραση όρισε 
ως τίτλο του βιβλίου στο οποίο κατέθεσε τα πιο τρυφερά συναισθήματά του. 

Π. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
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«Νεόφυτος Δούκας – Ο Ηπειρώτης λόγι-
ος ιερομόναχος και το εκπ/κό του έργο» 
του Αριστοφάνη Ζαμπακίδη. 
Από τις εκδόσεις των αδελφών Κυριακίδη. 

Πρόκειται για μια πολυσέλιδη (600 σελ.) ερ-
γασία την οποία ο συγγραφέας παρουσίασε ως 
διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει επομένως την 
επιστημονική σφραγίδα της έρευνας γύρω από το 
έργο ενός επιφανούς διδασκάλου του Γένους.

Με την εργασία αυτή ο συγγραφέας «επιχει-
ρεί να διερευνήσει όλες τις πτυχές του εκπαι-
δευτικού έργου του επιφανούς ιερομονάχου, ο 
οποίος συνέβ αλε τα μέγιστα στην αναγέννηση 
της νεοελληνικής παιδείας» και γενικά στην οργάνωση 
της εκπαίδευσης του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους.

Με την έρευνα και τη μελέτη του αυτή παρουσιάζει και προβάλλει τις προσπάθειες του 
Νεόφυτου Δούκα να μεταδώσει τις ιδέες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στην Ελλάδα. 

Ο ιερομόναχος Νεόφυτος Δούκας, μετά την ολοκλήρωση των εγκύκλιων σπουδών 
του στο Μέτσοβο, συνεχίζει στην Αυθεντική Ελληνική Ακαδημία στο Βουκουρέστι. 
Μελετά τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των πα-
τέρων της Εκκλησίας. Μετά την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του θα φροντίσει 
με τα φλογερά κηρύγματά του και την εμπνευσμένη διδασκαλία του να συμβάλει στη 
δημιουργία ενός πολιτισμικού ρεύματος που φιλοδοξούσε να εμφυσήσει στους Έλληνες 
της Διασποράς την παράδοση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, μεμειγμένη με την 
Ευρωπαϊκή σκέψη.

Μέσα στις δραστηριότητες και τις φιλοδοξίες του ως κληρικός εντάσσεται και η 
προσπάθειά του για την πνευματική και μορφωτική κατάρτιση του κλήρου. Ακόμη και 
για την ανάσταση του Γένους πίστευε ότι θα προέλθει από τη συστηματική εκπαίδευση 
και την ελληνορθόδοξη αγωγή των Ελληνοπαίδων.

Θεωρείται ο Ν. Δούκας μεταξύ των πρωτοπόρων για την ίδρυση των Εκκλησιαστικών 
σχολών στην Ελλάδα, ύστερα βέβαια από την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό.

Δεν διέπρεψε ο Ν. Δούκας μόνον ως ένας διακεκριμένος και φωτισμένος δάσκαλος 
που επιδίωκε την πνευματική και την εθνική συνείδηση να προαγάγει. Διέπρεψε και ως 
αξιόλογος συγγραφέας. Με τα συγγράμματά του προσπαθεί να βοηθήσει το εκπαιδευ-
τικό έργο των δασκάλων. Ένα από αυτά είναι η έκδοση της Γραμματικής της αρχαίας 
Ελληνικής γλώσσας, εγχειρίδιο της Ηθικής και άλλα.

Η διδακτορική εργασία του κ. Αρ. Ζαμπακίδη αποτελεί μια πολύτιμη πηγή για τον 
ιστορικό ερευνητή του μέλλοντος αλλά και για κάθε αναγνώστη που θέλει να γνωρίσει 
τον Ελληνισμό της Διασποράς μέσα από το έργο του ιερομόναχου Ν. Δούκα. Τηλ. εκδ. 
οίκου 2310 208-540

Π. Παπαδόπουλος 
Φιλόλογος



Η βασίλισσα Ελισάβετ τίμησε δύο ομογενείς της Αυστραλίας – 

Βράβευση της Ντίνας Αμανατίδου

άθε χρόνο, την ημέρα των γενεθλίων της βασίλισσας Ελισάβετ 
της Μ. Βρετανίας, η αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοινώνει τις 
διακρίσεις που απονέμει σε επιφανή μέλη της αυστραλιανής 

κοινωνίας, για την προσφορά τους σε διάφορους τομείς δραστηριοτή-
των.

Μεταξύ των 376 πολιτών που τιμήθηκαν για το 2011 είναι και δύο 
ομογενείς, ο Γιώργος Καπέτας, και η Ντίνα Αμανατίδου.

Ο Γιώργος Καπέτας είναι κάτοικος του Ντάργουιν και τιμήθηκε για την προσφορά 
του στον ελληνικό πολιτισμό της εν λόγω πόλης με το μετάλλιο Α Μ.

Η Ντίνα Αμανατίδου, κάτοικος της Μελβούρνης, τιμήθηκε για την προσφορά της 
στην πολυπολιτισμική κοινωνία της Αυστραλίας, και στα ελληνικά γράμματα, διά μέσου 
του σημαντικού λογοτεχνικού της έργου, με το μετάλλιο ΟΑΜ.

Σημειώνουμε πως την κ. Αμανατίδου είχαμε τη χαρά να τη γνωρίσουμε πριν από 
λίγα χρόνια, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μας στις εκδηλώσεις Μνήμης για τη 
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που διοργανώνονται στη Μελβούρνη το Μάιο 
κάθε χρόνο. Τότε μας είχε εντυπωσιάσει με την απαγγελία ποιήματός της για τη γενο-
κτονία.

Η Ντίνα Αμανατίδου, το γένος Παπανδρεοπούλου, γεννήθηκε στον Μελιγαλά Μεσ-
σηνίας και τελείωσε τη Μέση Εκπαίδευση στην Αθήνα.

Αρχές του 1958 μετανάστευσε στην Αυστραλία, όπου γνώρισε το σύζυγό της Κυριά-
κο Αμανατίδη, με τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά. 

Από το 1958 άρχισε να δημοσιεύει σε ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά της Αυ-
στραλίας διηγήματα, ποιήματα και στοχασμούς (γνωμικό λόγο).

Σπούδασε νεοελληνικά και ελληνική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο New England 
της Νέας Νότιας Ουαλίας και επί σειρά ετών δίδαξε ελληνικά σε παραρτήματα του 
Victorian School of  Languages, καθώς και σε παροικιακά σχολεία. 

Το 1992 έλαβε μέρος στο πρώτο Συνέδριο Αποδήμων Λογοτεχνών στους Δελφούς, 
ενώ το 1997 πήρε μέρος στο Συμπόσιο Ελληνίδων Λογοτέχνιδων της Διασποράς στην 
Αθήνα.

Έργα της δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά της Αυστραλίας, της Ελ-
λάδας και της Αμερικής, και έχουν περιληφθεί σε ελληνικές και αγγλικές ανθολογίες, 
καθώς και σε σχολικά βιβλία και ανθολόγια, και διδάχθηκαν σε σχολεία της πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε τμήματα ελληνικών σπουδών σε 
πανεπιστήμια της Αυστραλίας.

Η προσφορά της Ντίνας Αμανατίδου στα ελληνικά γράμματα αναγνωρίσθηκε από 

 Αμανατίδου  
Ντίνα
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διάφορους φορείς της Αυστραλίας και της Ελλάδας με την απονομή τιμητικών διακρί-
σεων, Αθηνών το 1999, την Επιτροπή Λογοτεχνών Δήμου Αθηναίων «Η Θεά Αθηνά» 
το 1991, τη Διεθνή Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, με Α΄ Βραβείο στην Λογοτεχνία το 
1996. Τον Δεκέμβριο του 2006 η Κυβέρνηση της Πολιτείας Βικτώριας της απένειμε 
το Βραβείο Πολυπολιτισμού, για την πολύχρονη και σημαντική προσφορά της στην 
ελληνο-αυστραλιανή λογοτεχνία, και τον Ιούνιο του 2011 η Ομοσπονδιακή Κυβέρνη-
ση της Αυστραλίας της απένειμε το Μετάλλιο OAM (Order of  Australia Medal) για 
την προσφορά της στον πολυπολιτισμό της χώρας, και στα ελληνικά γράμματα, με το 
λογοτεχνικό της έργο. Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή που μπορεί να δοθεί σε πολίτη της 
χώρας από την Κυβέρνηση.

Αφιερώματα στο έργο της έχουν φιλοξενήσει τα λογοτεχνικά περιοδικά της Μελ-
βούρνης Αντίποδες το 1998 και Ο Λόγος το 2003, καθώς και τα περιοδικά της Ελλά-
δας Μοριάς, Αιολικά Γράμματα και Επαφή της Καλαμάτας

Μέχρι τώρα έχουν κυκλοφορήσει 19 βιβλία της Ντίνας Αμανατίδου, με πολλαπλές 
επανεκδόσεις σε τρία από αυτά. Το έργο της καλύπτει τον έμμετρο λόγο, με επτά ποι-
ητικές συλλογές, και τον πεζό λόγο με πέντε συλλογές διηγημάτων, έξι συλλογές γνωμι-
κού λόγου, και ένα θεατρικό έργο.

Σύντομα θα κυκλοφορήσουν τέσσερα νέα βιβλία της κ. Αμανατίδου: τρεις ποιητικές 
συλλογές, η μία από αυτές με χαϊκού, και ένα βιβλίο γνωμικού λόγου.όπως από τον Σύν-
δεσμο Χελλένικ, Μελβούρνη, 1988 και 1996, τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων 
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Πόντιοι από την Ηλεία στην Παναγία Σουμελά

η μονή της Παναγίας Σουμελά, στην Καστανιά Ημαθίας επισκέφθηκε ομάδα 
Ποντίων από τον Σύλλογο Ποντίων Νομού Ηλείας και παρέμεινε εκεί για ένα 
τριήμερο (14 – 16 Μαΐου 2011), φιλοξενούμενη από το Σωματείο «Παναγία 

Σουμελά».
Η υπεύθυνη εκδηλώσεων του Συλλόγου Ποντίων Νομού Ηλείας κ. Μοσχούλα – 

Ντόλυ Ιμσιρίδου έστειλε στον πρόεδρο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργο 
Τανιμανίδη την ακόλουθη σύντομη ευχαριστήρια επιστολή:

«Μέσα από τα βάθη της ψυχής όλων των μελών σας ευχαριστώ για την τέλεια φιλο-
ξενία στον ξενώνα «Κομνηνών», «πέντε αστέρων», όπως λένε όλοι εδώ στον Πύργο και 
δεν μπορούν να μας ευχαριστήσουν και δημοσίως.

Η μαγευτική τοποθεσία, το κήρυγμα του Αρχιμανδρίτη, οι συμβουλές του, ήταν για 
εμάς βάλσαμο. Οι ψυχές μας γέμισαν από Αγάπη, Πίστη. Μαγεμένοι παρακαλούμε την 
Παναγία μας να μας αξιώσει να την επισκεφτούμε και πάλι.

Δεχθείτε όλοι τις ευχαριστίες μας. Η φλόγα της ψυχής μας μένει άσβηστη για τον 
τόπο μου.

Κύριε Γ. Τανιμανίδη σας ευχαριστούμε».

Τ

Στη φωτογραφία, από αριστερά, Μοσχούλα – Ντόλυ Ιμσιρίδου, Γιώργος Τανιμανίδης, 
Μάρω Σιδηροκαστρίτη, από τη Βέροια, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Νομού 

Ηλείας, Βασίλης Φωτιάδης και Παντελής Ανθρακόπουλος.
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Μνήμη Γενοκτονίας στο Έσλιγκεν Γερμανίας

Γράφει ο
Γιάννης Δελόγλου

σλιγκεν. Πρωταγωνιστές στο μεγάλο ζήτημα της αναγνώρισης της Γενοκτο-
νίας οι ξενιτεμένοι Πόντιοι έδωσαν για μια ακόμα φορά δείγματα πτριωτικού 
μεγαλείου στο μεγάλο Χρέος της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων 

από το στυγερό καθεστώς του Μουσταφά Κεμάλ, των Νεότουρκων και του σκληρού 
δολοφόνου Τοπάλ Οσμάν. Μιας Γενοκτονίας που άφησε 353.000 θύματα από τις αιμο-
σταγείς ορδές των Τούρκων. Μιας σατανικά οργανωμένης επιχείρησης αφανισμού των 
Ελλήνων του Πόντου με υπόδειξη από τον Γερμανό στρατηγό Λίμαν φον Σάντερς και 
πιστή εφαρμογή από τον Μουσταφά Κεμάλ που θανάτωσε και ξερίζωσε τον Ελληνισμό 
από τα άγια χώματα του Πόντου.

Για μια ακόμη φορά οι σύλλογοι Ποντίων Βάδης Βυρτεμβέργης τίμησαν με μνημό-
συνα και δεήσεις τα θύματα του Πόντου στον αύλειο χώρο του Ι. Ν. Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου του Έσλιγκεν. Εκεί όπου κάποιοι Ποντιολάτρες με στήριγμα τον Πρωτοπρε-
σβύτερο Μιχαήλ Νεονάκη έστησαν το Μνημείο για την Γενοκτονία. Εκεί μπροστά στο 
Μνημείο εψάλη τρισάγιο από τον αιδεσιμότατο π. Μιχαήλ. Εκεί όπου τα Ποντιόπουλα 
των συλλόγων με τις παραδοσιακές ενδυμασίες του Πόντου έγιναν δέκτες της μεγάλης 
πολιτιστικής τους κληρονομιάς μαζί με τις εκατοντάδες των Ελλήνων έκαναν κατάθεση 
ψυχής στις ρίζες και τον πολιτισμό τους. Μαζί με όλο αυτό το κομμάτι αγνότητας και 
πατριωτισμού ήσαν παρόντες ο Πρόξενος της Ελλάδος στη Στουτγάρδη Παναγιώτης 
Αντωνάτος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποντίων Γιάννης Μπουρσανίδης με μέλη 
του Δ.Σ., ο χορηγός και επίλεκτο στέλεχος της ΟΣΕΠΕ Αμανάτης Ταγκαλίδης, εκ-
πρόσωποι και στελέχη πολλών σωματείων. Με ομιλητή τον κοινωνιολόγο – ιστορικό 
Μιχάλη Χαραλαμπίδη και την ιστορική πλέον πορεία στο κέντρο της πόλεως συνεχί-
στηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης.

Ο κ. Χαραλαμπίδης στην ομιλία του αναφέρθηκε στην προσφορά του Πόντου στην 
ανθρωπότητα και των Ποντίων στην Κοινωνία. Τόνισε με έμφαση τις τραγικές μέρες 
που έζησε ο Ελληνισμός του Πόντου στα χρόνια του ξεριζωμού. Έκανε αναφορά στην 
πίστη και τα γράμματα που καλλιέργησαν οι Έλληνες σε αυτή τη γωνιά της γης. Ανα-
φέρθηκε ακόμη στην Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Ρώμης και τόνισε ότι από εκεί ξεκίνησε 
η Ευρωπαϊκή Ιστορία. Εκεί έσωσε τα Ελληνικά, τα κλασικά βιβλία ο Βησσαρίων ο Τρα-
πεζούντιος και από εκεί άρχισαν οι πρώτες μεταφράσεις των Ελλήνων Κλασικών. Εκεί ο 
Έρασμος έμαθε Ελληνικά, τα οποία προσπάθησε να μεταδώσει με το δικό του τρόπο.

Τέλος ο κ. Χαραλαμπίδης ακούραστος εργάτης της αναγνώρισης της Γενοκτονίας 
των Ποντίων από την διεθνή Κοινότητα παρότρυνε τους νέους να αναλάβουν πρωτο-
βουλίες μέσα και έξω από τα σχολεία, για να γίνει ευρύτερα γνωστό το Ποντιακό ζήτη-
μα, που πρέπει και μπορεί  να λυθεί.

Ε
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Στη μνήμη του Ζώρα Μελισσανίδη

«Αφού επλάσθης με θνητό σώμα, προσπάθησε να αφήσεις ανάμνηση 
της ψυχής σου» (Ισοκράτης)

τις 14 Μαΐου 2011 συμπληρώθηκαν εννέα χρόνια από τότε που ένας ευπα-
τρίδης Πόντιος πρώτης γενιάς μετά τη μεγάλη καταστροφή εγκατέλειψε τα 
εγκόσμια για να μεταβεί στις αιώνιες μονές του Θεού. Εκεί, που δεν υπάρχει 

πόνος, λύπη και στεναγμός. Μιμητής του μεγάλου προγόνου του, του Οδυσσέα, πέρασε 
πολλές δοκιμασίες για να φτάσει στην ιστορική του πατρίδα, την Ελλάδα, «σο πλαν τη 
Ρωμανίαν».

Άφησε όμως, πίσω του ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές ανάμνηση της δύνα-
μης της ψυχής του. Πίστευε το αρχαίο ρητό του Δημόκριτου ότι: «Ο πατέρας είναι το 
καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά του» και το εφάρμωσε. Εκτός από ευγενικός σύζυ-
γος ήταν ένας στοργικός πατέρας των τριών παιδιών του, του Δημήτρη, του Ιακώβου 
και της Όλγας. Τους έδωσε το υπόδειγμα του έντιμου αγωνιστή της ζωής, της αγάπης 
προς την Παναγία Σουμελά και το κήρυγμα του Εσταυρωμένου αλλά και του ένθερ-
μου Πατριώτη. Εκείνο όμως για το οποίο θα υπερηφανεύονται τα παιδιά του, είναι ότι 
τους ενέπνευσε την αγάπη και την αφοσίωση στην Ποντιακή Ιδέα και στην Ποντιακή 
Παράδοση.

Σ

Ο Ζώρας Μελισσανίδης (δεύτερος από δεξιά) στην Παναγία Σουμελά με τους αείμνη-
στους Παναγιώτη Τανιμανίδη και Λευτέρη Ελευθεριάδη (στις δύο άκρες) και Νικηφόρος 

Νικηφορίδης
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Μάρτυρας αυτής της αγάπης και της προσήλωσης προς τον Πόντο είναι η μεγάλη 
δωρεά των παιδιών του στη μνήμη του. Η ανοικοδόμηση στην Παναγία Σουμελά του 
κτιρίου, στο οποίο οι Πόντιοι θα φιλοξενήσουν μαζί με το προσωπικό της Μονής, τα 
όνειρα και τους καημούς της αλησμόνητης Πατρίδας του Πόντου, είναι η μεγάλη προ-
σφορά των αδελφών Μελισσανίδη.

Κάθε φορά που θα επισκέπτονται οι Πόντιοι και φιλοπόντιοι το Πανελλήνιο Προ-
σκύνημα, στην Καστανιά Ημαθίας, θα τιμούν τη μνήμη του μεγάλου ευεργέτη Ζώρα 
Μελισσανίδη και θα εύχονται στην Παναγία Σουμελιώτισσα να μεσιτεύει για την άφεση 
των αμαρτιών του. Θα εύχονται, όμως, και για την υγεία και προκοπή των παιδιών του 
που πραγματοποίησαν την υπόσχεση που κληρονόμησαν. Η γενναία πράξη τους θα 
φωτίζει τις ψυχές των προσκυνητών κάθε φορά που θα επισκέπτονται την Παναγία Σου-
μελά, ιδιαίτερα τον Δεκαπενταύγουστο και θα εύχονται η μνήμη του να είναι αιώνια.

Π. Παπαδόπουλος  

Το αρχονταρίκι που χτίζεται στην Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας στη μνήμη 
του Ζώρα από τα παιδιά του



ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

Ιωάννης Χαρ. Χρηματόπουλος

τις 2 Μαΐου 2011, συγγενεί, φίλοι και μέλη της Ένωσης Ποντίων 
Νικαίας – Κορυδαλλού συνόδευσαν τον Ιωάννη Χρηματόπουλο 
στην τελευταία του κατοικία.Την νεκρώσιμη ακολουθία τέλεσε 
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων 

Καθρεπτίδης.
Ο αγαπητός Ιωάννης γεννήθηκε στο Σότσι της νότιας Ρωσίας. Οι 

γονείς του, Χαράλαμπος και Μαρία, πρόσφυγες από την Κρώμνη του 
Πόντου, κατέφυγαν στην Ρωσία. Και το 1930 ήρθαν στην Ελλάδα, στην 
περιοχή Καλλιθέας Αττικής, έχοντας στην αγκαλιά τους τον νεογέννητο 
Ιωάννη. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα εγκαταστάθηκαν στη Νίκαια 
– τότε Νέα Κοκκινιά.

Ο πατέρας του, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ποντίων Νικαίας – Κορυδαλλού, ενέπνευσε 
τον Ιωάννη να ασχοληθεί με την συσπείρωση των ποντίων της Νίκαιας για την ανέγερση της 
«Ποντικής Στέγης», που είναι μέχρι και σήμερα το Πνευματικό κέντρο της Ένωσής μας. 
Συμμετείχε ενεργά στην ανοικοδόμηση της Στέγης, προσφέροντας προσωπική εργασία, 
όπως όλοι οι Πόντιοι νεαροί και ενήλικες της περιοχής, αλλά και ευρύτερα.

Το 1955 παντρεύτηκε τη Μερσίνα το γένος Ανθρακοπούλου και απέκτησαν δύο 
παιδιά, τον Χαράλαμπο και την Μαρία, τα οποία και αυτά με την σειρά τους δημιούρ-
γησαν αξιόλογες οικογένειες.

Στην πορεία της Ένωσής μας, ο εκλιπών συμμετείχσε ως μέλος του Δ. Σ. της. Η κύρια 
προσφορά του ήταν η συμμετοχή του στο αθλητικό τμήμα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Α. 
Ο. Ποντίων Νικαίας – Κορυδαλλού, που αυτονομήθηκε από την Ένωσή μας, εξαιτίας της 
αθλητικής νομοθεσίας. Επίσης υπήρξε και υπεύθυνος του καλλιτεχνικού τμήματος.

Ο εκλιπών υπήρξε ένας άξιος οικογενειάρχης, ήταν πράος χαρακτήρας, ήταν τα-
πεινόφρων, προσφέροντας ηθικά και υλικά, πέρα από τις δυνατότητές του στο οικείο 
περιβάλλον του, αλλά και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία μας.

Εύχομαι αυτά τα λίγα λόγια να δώσουν παρηγοριά στην σύντροφό του Μερσίνα, που 
του συμπαραστάθηκε στην πολύχρονη ασθένειά του, στα παιδιά του και στα εγγόνια του.

Η ποντιακή κοινωνία της Νίκαιας θα πρέπει να νιώθει ευγνωμοσύνη για την προσφο-
ρά του, ως απόγονος των Πόντιων προσφύγων της δεύτερης γενιάς, η οποία κληροδότη-
σε στις επόμενες γενιές την αξιόλογη ηθική και υλική υπόσταση της Ένωσής μας.

Αγαπητέ Ιωάννη, θα είσαι πάντα στις καρδιές μας.
Αναστάσιος Νικ. Τροχόπουλος

Μέλος της Ένωσης Ποντίων Νικαίας – Κορυδαλλού  

Χρηματό-
πουλους Χ. 

Ιωάννης

Σ




