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ις τελευταίες δεκαετίες πριν τη μικρασιατική καταστροφή ο 
Πόντος είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες, παρά τον 
διωγμό που ασκούσαν εις βάρος των Ποντίων οι τουρκικές αρ-

χές, που του έδιναν τη δυνατότητα της οικονομικής και κοινωνικής ανά-
πτυξης και προόδου. Όλα αυτά αποτελούσαν μια συλλογική αλλά και 
ατομική προσπάθεια. Όλοι οι Έλληνες, ιδιαίτερα οι πλούσιοι, προσέ-
φεραν την οικονομική τους συνδρομή για να λειτουργούν οι εκκλησίες 
και τα σχολεία. Στόχος της πνευματικής ηγεσίας ήταν η θρησκεία και η 
εθνική τους καταγωγή να διατηρηθούν για να ελπίζουν ότι θα μπορούν 
και στο μέλλον να αισθάνονται υπερήφανοι, γνήσιοι απόγονοι των Ελλή-
νων του Βυζαντίου και της αρχαιότητας. 
Αυτές τις αρχές βρήκε στην παιδική του ηλικία στους πόντιους που ζούσαν 
ως πρόσφυγες στη Γεωργία ο Ζώρας (Γεώργιος) Μελισσανίδης. Πίστεψε, 
όμως, και στις αρχές της ανθρωπιάς και αυτές τις αρχές τις υπερασπίστηκε και τις εφάρμοσε 
στη ζωή του όταν ήλθε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Κοκκινιά και αργότερα σε διά-
φορα μέρη της Ελλάδας. Πολλές φορές του δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσει τα φιλανθρωπικά 
του αισθήματα σε συλλόγους και ποντιακά σωματεία αλλά και σε μεμονωμένα άτομα. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που εξέφρασε την επιθυμία να προσφέρει τις οικονομίες 
ετών που προορίζονταν να αγοράσει σπίτι, για την αποθεραπεία ενός μικρού δέκα ετών, που ζού-
σε στην Κοκκινιά. Έδωσε τα χρήματα στον ιερέα π. Νικόλα με την θερμή παράκληση να διατη-
ρηθεί η ανωνυμία του. Εξήγησε στο παπά της ενορίας ότι «σαν άκουσα το δράμα της γυναίκας, 
της μητέρας του παιδιού και επειδή τα είχα τα χρήματα, είπα να τα δώσω. Έτσι θα πιάσουν τόπο» 
είπε ο Ζώρας και έφυγε. Έμαθε ότι το παιδί πήγε στον κατάλληλο γιατρό και έγινε καλά. Κανείς 
δεν γνώριζε τον ευεργέτη που βοήθησε την οικογένεια του παιδιού. Ο ιερέας λίγο πριν πεθάνει, 
θεώρησε σκόπιμο να ανακοινώσει την πληροφορία για να γνωρίζουν οι άνθρωποι ποιος ήταν εκεί-
νος που έδωσε τα χρήματα. Εισέπραξε ο άνθρωπος της προσφοράς και της αγάπης την ευχή του 
ιερέα: «Ο Θεός, τέκνο μου, θα στα δώσει πίσω μια μέρα αβγατισμένα. Να έχεις την ευχή του».

Τα χρόνια πέρασαν και τα παιδιά του Δημήτρης και Ιάκωβος ασχολήθηκαν με επιχει-
ρήσεις και με τις ευλογίες του Θεού  αλλά και τις ευχές όλων εκείνων που ευεργετήθηκαν 
απέκτησαν πολλά αγαθά και έγιναν οικονομικοί παράγοντες του τόπου. Στα αφτιά τους 
έφτασαν τα λόγια του πατέρα τους: «Άκουε, υιέ μου, την διδασκαλίαν του πατρός σου και 
μη απορρίπτεις την παιδαγωγίαν της μητρός σου, διότι αυταί θα είναι ωραίος στέφανος 
δια την κεφαλήν σου και περιδέραιον δια τον τράχηλόν σου». (ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ Π. Δ. κεφ.1, 
8). Έτσι μετά το θάνατο του πατρός των τα παιδιά θέλησαν να προσφέρουν στην Π.Σ. την 
αγάπη τους  στη μνήμη του. Και η προσφορά αυτή εκφράστηκε με ένα πολυώροφο οικο-
δόμημα, το Αρχονταρίκι, που προορίζεται για φιλοξενία των καλεσμένων και άλλων προ-
σκυνητών. Ένα κτήριο που κατασκευάστηκε με ιδιαίτερη επιμέλεια και φροντίδα ώστε να 
αποτελεί πραγματικό στολίδι στο χώρο του Ι. Προσκυνήματος. Κάποιοι προσκυνητές που 
το θαύμαζαν, είπαν ότι θυμίζει τη Σιμωνόπετρα του Αγίου όρους. Μια πράξη γενναία, γε-
μάτη αγάπη και αφοσίωση στην Παναγία Σουμελιώτισσα αλλά και στον ποντιακό Ελληνι-
σμό τον οποίο ο αείμνηστος πατέρας τους αγάπησε με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Ας 
είναι η μνήμη του αιώνια. 

Τ

¢ñèñï ôïõ
Ðáíáãéþôç 

Ðáðáäüðïõëïõ
Öéëüëïãïõ - 
ÓõããñáöÝá

«Åßíáé ùñáßï íá êëçñïíïìåß êáíåßò
ôçí ðáôñéêÞ äüîá êáé åêôßìçóç»
                                           ÄçìïóèÝíçò
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Ç 1599 ÐáíÞãõñéò ôçò Ðáíáãßáò ÓïõìåëÜ 
óôçí ÊáóôáíéÜ Çìáèßáò, ôïí 15Áýãïõóôï ôïõ 2011

Ôá åãêáßíéá ôïõ Ìåëéóóáíßäåéïõ

 «Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπην σου»
(Από τον παρακλητικό κανόνα)

ÃñÜöåé ï
Ðáíáãéþôçò Ðáðáäüðïõëïò

Ï Äåêáðåíôáýãïõóôïò ôçò ×ñéóôéáíïóýíçò
Μπορεί ο Αύγουστος να είναι ο μήνας της ανάπαυσης και της αναψυχής στο εξοχικό ή σε 

κάποια παραλία, είναι, όμως, για πολλούς συνυφασμένος με τη μεγαλύτερη θεομητορική γιορ-
τή της χριστιανοσύνης. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού για όλους τους χριστιανούς. Για τους 
Ποντίους, που κρατούν τις θρησκευτικές παραδόσεις, είναι κάτι περισσότερο. Διατηρούν μέσα 
τους την αφοσίωση και την πίστη που είχαν οι πρόγονοί τους στην Παναγία, στο όρος Μελά. 
Γιαυτό σπεύδουν να βρεθούν στην πλαγιά του Βερμίου και να προσκυνήσουν στο νέο θρονί της 
τη θαυματουργική της εικόνα. Την Παναγία Σουμελά, την Πρόσφυγα τη δικιά τους Παναγία. 
Μαζί με το κεράκι τους να καταθέσουν τη βαθιά τους πίστη και την απέραντη ευγνωμοσύνη 
τους. Να ζητήσουν τη χάρη και την ευλογία της, για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες συνθήκες 
και τα προβλήματά τους. Να της πουν ότι αυτή είναι η ελπίδα τους και ότι στα χέρια της παρα-
δίδουν τη ζωή τους και ζητούν τη δική της σκέπη και προστασία.

Γνωρίζουν όλοι οι Πόντιοι ότι η Παναγία Σουμελιώτισσα ήταν επί αιώνες το εθνικό και 
θρησκευτικό σύμβολο στην πατρίδα τους, τον αλησμόνητο Πόντο τους δύσκολους και-
ρούς της τουρκικής σκλαβιάς. Αυτήν αισθάνονταν συμπαραστάτη και βοηθό στη διατήρη-
ση της θρησκευτικής και εθνικής τους ταυτότητας. Συγκράτησε το μοναστήρι της Πανα-
γίας Σουμελά,  μαζί με τα άλλα μοναστήρια τους Ποντίους από τον κίνδυνο του εξισλαμι-
σμού. Στήριξαν τους χριστιανούς στα δύσκολα χρόνια και κρατούσαν ζωντανή την Ελπί-
δα για κάτι καλύτερο. Αυτή η δόξα και η αίγλη μεταβιβάστηκε στο Βέρμιο, χωρίς να στε-
ρήσει καθόλου από την αίγλη που διατηρεί η Παλαίφατη Μονή στον Πόντο. Ύστερα, μά-
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λιστα, από την ιστορική επαναλειτουργία της τον προηγούμενο χρόνο από τον Πατριάρ-
χη Κωνσταντινούπολης κ. κ. Βαρθολομαίο και την επανάληψή της εφέτος, αναπτερώνει τα 
όνειρα και τη νοσταλγική διάθεση για την επίσκεψη στο όρος Μελά, στον Πόντο.

Όλοι οι πιστοί, ιδιαίτερα οι ποντιακής καταγωγής, που προσκύνησαν την εικόνα της 
Παναγίας στην Καστανιά Ημαθίας, έζησαν στιγμές θρησκευτικής κατάνυξης. Παρακολού-
θησαν τις πολυαρχιερατικές ακολουθίες και τη θεία λειτουργία, αλλά και τις καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις. Παρακολούθησαν τη συναυλία των αδελφών Τσαχουρίδη, στον αύλειο χώρο 
του προσκυνήματος, καθώς και τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των σωματείων. Παιδιά από 
διάφορα ποντιακά σωματεία, χόρεψαν με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες χορούς του 
Πόντου το γιορταστικό τριήμερο στη μνήμη της Παναγίας. Έτσι, οι Πόντιοι και φιλοπό-
ντιοι αισθάνονται και πανηγυρίζουν το Δεκαπενταύγουστο στην Παναγία Σουμελά.

ÓÜââáôï 13 Áõãïýóôïõ 2011 – Ç óõíáõëßá
Στους χώρους της Παναγίας Σουμελά, έχουν εγκατασταθεί από μέρες με τις σκηνές 

τους πολλοί προσκσυνητές, για να εκπληρώσουν κάποιο τάμα που κληρονόμησαν από 
τους δικούς τους. Είναι και οι μικροπωλητές που διαλαλούν τα εμπορεύματά τους και δη-
μιουργούν την πανηγυρική ατμόσφαιρα. Κάπου κάπου ακούγεται και η ποντιακή λύρα 
μέσα από τις σκηνές ή έξω από αυτές. Με τη λύρα εκφράζουν όλον τον πόνο και τη νο-
σταλγία τους στον Πόντο, με τραγούδια αφιερωμένα σε αυτόν.

Αυτά τα συναισθήματα τα ζήσαμε όσοι βρεθήκαμε το βράδυ του Σαββάτου στο πανη-
γύρι. Είχε στηθεί στον χώρο μπροστά από το ηγουμενείο το σκηνικό για τις ανάγκες της συ-
ναυλίας με ποντιακή μουσική και τραγούδια. Τα ονόματα των τραγουδιστών και του λυράρη 
ήταν γνωστά στους περισσότερους. Αποτελούσαν εγγύηση για όσα θα ακολουθούσαν. Ήταν 
οι δύο διδάκτορες, τα δύο αδέλφια, ο Ματθαίος και ο Κώστας Τσαχουρίδης, παιδιά ποντια-
κής καταγωγής, που πρόσφεραν στους παρευρισκόμενους στιγμές χαράς και συγκίνησης.

Το πρόγραμμα ήταν πλούσιο και ιδιαίτερα ευχάριστο. Τίτλος της μουσικοχορευτικής 
παράστασης ήταν: «ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ» Άρχισε με ένα εισαγωγικό σχόλιο από τον πρόε-
δρο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργο Τανιμανίδη, που παρουσίασε τους καλλι-
τέχνες και, στη συνέχεια, ευχήθηκε να ξεπεράσουμε ως κράτος και ως άτομα, με δύναμη και 
με τη βοήθεια της Παναγίας, τα δύσκολα προβλήματα που προκαλεί η οικονομική κρίση.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τραγούδια από την Έλσα Κοσμίδου, που είχαν επίκεντρο την 
ψυχή. Αποτελούσε το προανάκρουσμα της μουσικής βραδιάς. Στη συνέχεια, η ορχήστρα έπαιξε 
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ευχάριστη μουσική. Ξεχώριζε ο μαγικός τρόπος, με τον οποίο ο μικρός Ματθαίος Τσαχουρίδης 
έπαιζε την ποντιακή λύρα. Η μουσική, ο ήχος, ο χώρος, με τους ναούς της Σουμελιώτισσας και το 
νέο αρχονταρίκι , δωρεά προς τη χάρη της των αδελφών Μελισσανίδη, να περιμένει την επίσημη 
έναρξη της λειτουργίας του, δημιουργούσαν όλα μαζί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Σε λίγο, στο μικρόφωνο ο Κώστας Τσαχουρίδης. Η εμφάνισή του προκάλεσε αμέσως 
το ένθερμο χειροκρότημα των θεατών, πολλοί από τους οποίους είχαν ακούσει τον νεα-
ρό τραγουδιστή στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις προηγούμενων πανηγύρεων, μαζί με τον 
μεγάλο μουσουργό Μίμη Πλέσσα, να συγκινούν με το τραγούδι «Ποτέ πια γενοκτονία», 
και με τον συνθέτη Δημήτρη Μπρούχο. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής, αφού αναφέρθη-
κε στη γιορτή της Παναγίας, είπε: «Έχουμε στα χέρια μας, ως Πόντιοι, ένα πολύ ισχυρό 
όπλο, εντός εισαγωγικών, πολιτισμικό όπλο, να παίξουμε διεθνές ρεπερτόριο με την ποντι-
ακή λύρα και να την κάνουμε γνωστή διεθνώς, και να έρθουμε σε επαφή με ξένους πολιτι-
σμούς, και με τον τρόπο αυτό να γνωρίσουν οι ξένοι και τη δική μας κουλτούρα, τον δικό 
μας πολιτισμό. Το χειροκρότημά σας στα παιδιά της ορχήστρας».

Ο Κώστας Τσαχουρίδης αναφέρθηκε, επίσης, με συντομία, στις σπουδές που έκανε 
στο εξωτερικό και ότι «εδώ και δεκατρία χρόνια, η πορεία μας συμβαδίζει με την Πανα-
γία Σουμελά. Σήμερα θα ταξιδέψουμε αρκετά, θα πάμε σε άλλα μέρη και θα ξεκινήσουμε 
με μουσική ποντιακής λύρας και με πιάνο».

Η συναυλία κράτησε αρκετή ώρα. Ενθουσιασμός, χαρά και συγκίνηση ήταν τα συναισθήμα-
τα που πλημμύρισαν τις καρδιές των προσκυνητών. Ακούστηκαν αρκετά τραγούδια. Δύο, όμως, 
θα πρέπει ο ήχος τους να έφτασε στον Πόντο, γιατί αυτή η λαλιά, η ποντιακή, και η λύρα έχουν 
ως μήτρα τους τον αλησμόνητο Πόντο: «Η μάνα έν’ κρύον νερόν και ’ς σο ποτήρ’ ’κ’ εμπαίν’» και 
«Αητέντς επεριπέτανεν». Οι καρδιές χτυπούν δυνατά, οι ψυχές ψάχνουν μέσα στην απεραντοσύνη 
του Σύμπαντος κάποιες άλλες ψυχές, που άφησαν τα σώματα άταφα, χωρίς το λιβάνι του παπά και 
το δάκρυ της μάνας ή της αδελφής, ως πιστούς θεματοφύλακες της ελληνικής φυλής. 

Η μουσική βραδιά συνεχίστηκε με τα τραγούδια «Ποτέ ξανά καμιά γενοκτονία» και 
«Σουμέλα λέν’ την Παναγιάν, Σουμέλα λέν’ κι εσέναν». Η εκδήλωση έκλεισε με τη σέρρα, 
τον κατεξοχήν πολεμικό χορό των Ποντίων, τον οποίο ο Τάκης Μουζενίδης χαρακτηρίζει 
«χορόδραμα». Χόρεψαν οι αδελφοί Σπυρίδη. Την εκδήλωση παρακολούθησε ο σεβ. Μη-
τροπολιτης μας κ. Παντελεήμων, συνοδευόμενος από τους αρχιερείς Προικονήσου κ. Ιωσήφ 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης υποδέχεται τον  
πρόεδρο της Ν.Δ. κ. Αντώνη Σαμαρά



167

(του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης), και Καισαριανής – Βύρωνος – Υμηττού κ. Δανι-
ήλ. Παρόντες ήσαν, ακόμη, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κώστας Καραπαναγιωτίδης, 
ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών και πρόεδρος του ΠΑΣΠΕ (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντια-
κού Ελληνισμού) κ. Γιάννης Μωυσιάδης, η δήμαρχος Βέροιας κ. Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, 
ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης, η δημοτική σύμ-
βουλος Θεσσαλονίκης κ. Στεφανία Τανιμανίδου, ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής 
των Εκδηλώσεων για τη Γενοκτονία στην Αυστραλία κ. Σπύρος Κοροσίδης, με τη σύζυγό 
του Βέρα, διοικητικοί σύμβουλοι του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» και πολύς κόσμος.

ÊõñéáêÞ 14 Áõãïýóôïõ – Åêäçëþóåéò ôçò ðáñáìïíÞò
Το πρωί Κυριακή,  χτύπησαν οι καμπάνες για την αρχιερατική θεία λειτουργί, χοροστα-

τούντος του σεβ. Μητροπολίτη Καισαριανής – Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ. Στο κήρυγμά 
του, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας, αναφερόμενος στην ευαγγελική περικοπή  (Ματθ. 
11΄- 22-32), είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Ο Θεός έδωσε κάποια εξουσία στον προπτωτικό 
άνθρωπο, στο ζεύγος των πρωτοπλάστων, τον Αδάμ και την Εύα. Εκείνοι, όμως, έκαναν κακή 
χρήση της εξουσίας, γιαυτό και απώλεσαν την ευτυχή ζωή του παραδείσου. Στη μεταπτωτική 
του ζωή, το αναθρώπινο γένος υφίσταται τις συνέπειες της προπατορικής αμαρτίας, που είναι, 
εκτός των άλλων, η εχθρική στάση της φύσης εναντίον του. Όλα τα στοιχεία της φύσης στρέφο-
νται εναντίον του, όπως σεισμοί, πλημμύρες και διάφορα ακραία φυσικά φαινόμενα. Και ότι η 
πίστη προς τον Πανάγαθο Θεό είναι η ελπίδα της σωτηρίας. Παράδειγμα της ευαγγελικής πε-
ρικοπής, ο Πέτρος που δέχτηκε την οργή της θάλασσας για την ολιγοπιστία του». Έκλεισε το 
κήρυγμά του με τις πατρικές ευχές και ευλογίες προς τους προσκυνητές της Παναγίας Σουμε-
λά. Πολλοί προσκυνητές έσπευσαν να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων, εκπληρώνοντας 
ένα τάμα, και ένα έθιμο χριστιανικό το οποίο κληρονόμησαν από τους γονείς τους.

Έξω, σε όλους τους χώρους του ιερού προσκυνήματος, η κίνηση γίνεται μεγαλύτερη, με 
την άφιξη πολλών οχημάτων, που μεταφέρουν προσκυνητές από διάφορα μέρη της Ελλάδας. 
Πολλοί είναι εκείνοι που κοιμούνται στα υπόστεγα της εκκλησίας, κάποιοι άλλοι στο ύπαιθρο, 
στις σκηνές. Η διεύθυνση και το προσωπικό του Ιερού Προσκυνήματος φροντίζουν να εξυπη-
ρετήσουν κάποιες δύσκολες καταστάσεις πασχόντων, που ήλθαν αναζητώντας τη χάρη και τη 

Κατά την περιφορά της εικόνας της Παναγίας Σουμελά, βαστάζουν οι κ.κ. (από αριστερά) 
Ι. Μπουτάρης, Π. Κουκουλόπουλος, Αντ. Σαμαράς, Δ. Μελισσανίδης, Ιακ. Μελλισανίδης, 

Γ. Τανιμανίδης, Ι. Ιωαννίδης.
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βοήθεια της Παναγίας. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ. Σ. του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν τους ευλαβείς προσκυνητές, που 
πιστεύουν στην Παναγία και τιμούν τις παραδόσεις. Αλλά και το προσωπικό του προσκυνήμα-
τος έχει πολλή δουλειά. Φροντίζει για την καθαριότητα, μέσα και έξω από τον ναό και στους 
ξενώνες, όπου θα φιλοξενηθούν οι προσκυνητές. Μεγάλη βοήθεια αποτελεί το έργο των εθελο-
ντών από την ανεξάντλητη δεξαμενή της ποντιακής αγάπης προς την Παναγία και τον Πόντο. 
Παιδιά, με τις παραδοσιακές ενδυμασίες, πηγαινοέρχονται για να συνεννοηθούν με τον υπεύθυ-
νο σύμβουλο τη σειρά και την τάξη που θα ακολουθήσουν στην εξέδρα των καλλιτεχνικών εκ-
δηλώσεων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία της Αστυνομίας που φροντίζει για την τάξη 
μέσα και έξω από τον Ι. Ναό όλες τις ημέρες των εκδηλώσεων.

ÅóðÝñáò 14 Áõãïýóôïõ 2011
Είναι η ώρα 6 μ.μ. Άρχισαν οι καμπάνες να χτυπούν και να σημαίνουν την έναρξη των ιερών 

τελετών στη μνήμη της Παναγίας. Ο πρόεδρος του Σωματείου κ. Γιώργος Τανιμανίδης, συνο-
δευόμενος από τους συμβούλους, είναι εμπρός από τον ναό, και υποδέχτηκε τους αρχιερείς και να 
τους συνοδεύσει μέσα στο ναό για να αρχίσει ο Πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός.

Σε λίγο ο εσπερινός αρχίζει. Ακούγονται από τα μεγάφωνα της εκκλησίας οι θρησκευ-
τικοί ύμνοι από τον πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Αντώνιο Πα-
τρώνα, που τον συνοδεύουν τα μέλη της βυζαντινής χορωδίας.

Κατά τη διάρκεια του εσπερινού, έφτασαν μπροστά στον ιερό ναό στρατιωτικό άγημα 
και η φιλαρμονική του Β΄ Σώματος Στρατού, που απέδιδε τιμές στους εκπροσώπους της 
πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Οι χώροι του ναού έχουν διαρρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες της ημέρας, για να 
διευκολυνθεί το έργο του κλήρου, αλλά και των πιστών, που θέλουν να παρακολουθήσουν 
με τάξη και ευλάβεια τις ιερές ακολουθίες. 

Ακολουθεί αρτοκλασία και κήρυγμα από τον σεβ. Μητροπολίτη Καισαριανής – Βύ-
ρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, ο οποίος χοροστατούσε με τη συγχοροστασία των σεβ. 
Μητροπολιτών Προικονήσου (Κωνσταντινουπόλεως) κ. Ιεροθέου, Ζιχνών και Νευροκο-
πίου κ. Ιεροθέου και Βεροίας – Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Ο σεβ. κ. Δανιήλ, στο κήρυγμά του, αφού ευχαρίστησε  τον Μητροπολίτη κ. Παντε-

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης και μέλη του 
Δ.Σ. υποδέχονται την ολυμπιονίκη κ. Βούλα Πατουλίδου.
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λεήμονα για την πρόσκλησή του να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυ-
γούστου, αναφέρθηκε στην Θ΄ωδή της Παναγίας: «Ιδού γαρ από του νυν μακαριούσι με 
πάσαι αι γενεαί». Μίλησε για κάποιες αλήθειες, «τις οποίες οι άνθρωποι απομάκρυναν από 
την κααθημερινή τους ζωή. Αναφέρθηκε στο θετικό μήνυμα που μετέφερε ο Αρχάγγελος 
Γαβριήλ στη Θεοτόκο την ημέρα του Ευαγγελισμού, στο οποίο εκείνη συσγκατένευσε, 
να γίνει, δηλαδή, η μητέρα του Θεού. Πρόκειται για τη θεομητορική διαπίστευση. Μίλη-
σε ακόμη για τις γενιές των ανθρώπων, που η καθεμιά, με την ίδια πίστη και αφοσίωση, με 
ύμνους και ωδές, προσπαθεί να εκφράσει τα ιερά συναισθήματα προς τη μητέρα του Θεού. 
Είναι μια πνευματική ανθοδέσμη που θέλουν οι άνθρωποι να καταθέσουν στην Παναγία. 

Πρώτη γενιά, που επρόκειτο να μακαρίζει την Παναγία, ήταν οι Απόστολοι του Χρι-
στού. Ήταν μαζί με την Παναγία όλο το διάστημα του δημόσιου βίου του Ιησού. Έζη-
σαν τα γεγονότα της ζωής και της δράσης του Χριστού, αλλά και το σταυρικό του μαρτύ-
ριο για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Άλλωστε, παρίστανται όλοι οι Απόστολοι κατά 
την ημέρα της εκδημίας της, μεταβάντες θαυματουργικώς στα Ιεροσόλυμα, στην Κοίμησή 
της, στο χωριό Γεθσημανή. Χαρακτήρισε ο σεβ. Μητροπολίτης μυστήρια: α)την παρθενία 
της Θεοτόκου, β)τη θεότητα του Χριστού, γ)τον θάνατο του Θεού στο σταυρό.

Η επόμενη γενιά που μακαρίζει τη Θεοτόκο είναι εκείνη των Πατέρων, που με το κή-
ρυγμά τους και τα συγγράμματά τους υπερασπίστηκαν την Παναγία ως Θεοτόκο, ως μη-
τέρα του Θεού. Ένας από αυτούς είναι και ο Κύριλλος Αλεξανδρεύς, που με επιστολή του 
ζήτησε από τον αιρετικό Νεστόριο να ονομάσει την αγία Παρθένο Θεοτόκο. Με το δόγ-
μα αυτό της Εκκλησίας ασχολήθηκε η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος».

Και ο σεβασμιώτατος κατέληξε ότι «η Παρθένος Μαρία εξεπλήρωσε τον σκοπό της δημι-
ουργίας του ανθρώπου και η ίδια, με την πίστη και την αφοσίωσή της, στον Θεό θα δικαιωθεί».

Στο τέλος του εσπερινού, ακολούθησε αρτοκλασία.

Ç ëéôÜíåõóç ôçò åéêüíáò ôçò Ðáíáãßáò
Πριν ακόμη τελειώσει η ακολουθία του αρχιερατικού εσπερινού, στον αύλειο χώρο, 

μπροστά στον ιερό ναό, έχει σχηματιστεί η πομπή για την καθιερωμένη λιτανεία. Κλήρος 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης απονέμει ανα-
μνηστικά στον Πρόεδρο της Ν.Δ. κ. Αντώνη Σαμαρά και στον εκπρόσωπο του πρωθυ-

πουργού και της κυβέρνησης, υφυπουργό Εσωτερικών κ. Πάρι κ. Κουκουλόπουλο. 
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και λαός θα συνοδεύσουν την ιερή εικόνα τηα Παναγίας κατά τη μεταφορά της, για να ευ-
λογήσει τα πλήθη των πιστών, που με δάκρυα στα μάτια, την περιμένουν. Με υπόμονή πε-
ριμένουν από τους χώρους που θα περάσει η θαυματουργή εικόνα κάτω από τους ήχους 
της στρατιωτικής μπάντας και των ύμνων της εκκλησίας. Θέλουν να την αγγίξουν, να την 
ασπαστούν, και να δεχτούν την αγιαστική της χάρη.

Η πορεία, με τον στρατό και την αστυνομία να προσπαθεί να διατηρηθεί η τάξη και 
η ευπρέπεια, και με τις ευλογίες και τις ευχές του αρχιερέα, θα καταλήξει μπροστά στον 
Ναόο, για να τελειώσει το θρησκευτικό μέρος της ημέρας της παραμονής.

Σημείωση
Κατά τη διάρκεια των ημερών της πανήγυρης, υπήρχε πνευματικός για το μυστήριο 

της εξομολόγησης για τους προσκυνητές που το επιθυμούν.

Ïé êáëëéôå÷íéêÝò åêäçëþóåéò
Αποτελεί παράδοση και θεσμό, τις ημέρες της πανήγυρης να παρουσιάζονται ποντιακοί 

χοροί. Μουσικοχορευτικά συγκροτήματα ποντιακών συλλόγων από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό έρχονται με τους συνοδούς τους, για να χορέψουν και να τραγουδήσουν, με τους ήχους 
της λύρας. Το θεωρούν μεγάλη τους τιμή την ημέρα της πανήγυρης της Παναγίας να χορέψουν 
τους Παραδοσιακούς τους χορούς. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της λατρείας προς την Πανα-
γία, όπως ακριβώς συνέβαινε, πριν από χρόνια, στον Πόντο. Την ευθύνη των χορευτικών και γε-
νικά των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων έχει ο γενικός γραμματέας του Σωματείου «Παναγία Σου-
μελά» και πρόεδρος της Αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς κ. Ιωάννης Βιόπουλος.

Για αρκετή ώρα, οι προσκυνητές απόλαυσαν αλλά και χειροκρότησαν τους νέους βλα-
στούς της ποντιακής παράδοσης, που προσπαθούν να εναρμονίσουν τα βήματά τους με 
τον ρυθμό της λύρας. Ας είναι ευλογημένος ο Πόντος! 

Με δεξίωση που δόθηκε για τους καλεσμένους από τη διοίκηση του ιερού προσκυνή-
ματος τελείωσε το πρόγραμμα για την παραμονή της Παναγίας.  

ÄåõôÝñá 15 Áõãïýóôïõ – Ç ìåãÜëç ðáíÞãõñç
Στις 7 το πρωί, οι καμπάνες σημαίνουν δυνατά και ο πρόεδρος του Σωματείου «Πα-

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης υποδέχεται τον  
π. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη.
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ναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης, συνοδευόμενος από τους συμβούλους, περιμένει 
στην είσοδο του ναού για την υποδοχή των αρχιερέων που θα τελέσουν τον όρθρο και την 
πανηγυρική θεία λειτουργία. Με την άφιξή τους αρχίζει η πολυαρχιερατική θεία λειτουρ-
γία με τον όρθρο. Την παρακολουθούν οι προσκυνητές μέσα και έξω από το Ναό μαζί με 
τους επίσημους καλεσμένους. Σε λίγο η λειτουργία άρχισε και ακούγονται από τα μεγά-
φωνα οι ύμνοι της εκκλησίας, ενώ οι πιστοί περιμένουν στη σειρά για να πάρουν τα κεριά, 
τις λαμπάδες, για να εκπληρώσουν κάποιο τάμα που είχαν στην Παναγία.

Της θείας λειτουργίας προεξήρχε ο σεβ. Μητροπολίτης Προικονήσων (του Πατριαρ-
χείου Κωνσταντινούπολης) κ. Ιωσήφ, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο, συγχοροστατού-
ντων των Μητροπολιτών, Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πασντελεήμονος, Ζιχνών 
και Νευροκοπίου κ. Ιεροθέου και Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ.

Στο κήρυγμά του, ο σεβ. Ιωσήφ αναφέρθηκε στην Παναγία και χαρακτήρισε τη θεομη-
τορική γιορτή ως «το Πάσχα του καλοκαιριού». «Δεν έχουμε έναν θάνατο, αλλά ένα Πά-
σχα. Την ολόσωμη Μετάσταση της Παναγίας από τη γη στον ουρανό. Γιαυτό και ο υμνω-
δός παραακινεί τους θεόφρονες και τους πιστούς να πανηγυρίσουν για τη μεγάλη γιορτή». 
Ο σεβασμιώτατος, με τον παραστατικό και πειστικό του λόγο, ζήτησε από τους προσκυ-
νητές «να προσφέρουμε στην Παναγία την προσωπική μας αφοσίωση, να τις προσφέρουμε 
το κερί, το θυμίαμα, τα άνθη, γιατί η Παναγία είναι η ωραιότης της Εκκλησίας».

Αναφέρθηκε, ακόμη, και στον διάλογο του Αρχαγγέλου, που την ημέρα του Ευαγγελισμού 
έφερε το θεϊκό μήνυμα στη Μαρία, στη Ναζαρέτ, και την πλήρη αποδοχή της για την έλευση του 
Μεσσία Χριστού. Απευθυνόμενος γενικά στους Ποντίους και στην ένδοξη Ιστορία τους είπε:

Συγκινητική ήταν η έκφραση του σεβασμιωτάτου: «Τραντέλλενες, ήρθαμε μπροστά 
σας και καταθέσαμε το σεβασμό και τη λατρεία μας». Είπε, ακόμη, ο σεβασμιώτατος ότι 
«ο Παρθενώνας ήταν ναός της Σουμελιώτισσας. Δοξάζουμε την Παναγία, τη μάνα την πο-
νεμένη, αλλά και την Υπέρμαχο στρατηγό της Ρωμιοσύνης».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πανηγυρική λειτουργία στον Πόντο, εκεί όπου ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης προσεύχεται για εμάς, για τους Ποντίους, αλλά και για όλους 
τους προσκυνητές χριστιανούς.

Ευχαρίστησε το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» για τις φιλότιμες 

Από την υποδοχή του δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη (δεξιά) και της δη-
μοτικής συμβούλου κ. Στεφανίας Τανιμανίδου.
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προσπάθειες της διοργάνωσης. Ευχαρίστησε τους συλλειτουργούντες αρχιερείς κ. Παντελεήμονα, 
κ. Δανιήλ και κ. Ιερόθεο και ευχήθηκε «Να ζήσουμε όλοι από το φως της Παναγίας, να πάρουμε 
δύναμη για να σηκώσουμε ο καθένας τον δικό του σταυρό,. Να έχουμε την ελπίδα ότι υπάρχει η 
Μάνα μας, που θα μας στηρίζει και θα μας προστατεύει. Χαίρετε, παιδιά του Πόντου!».

ÔéìçôéêÝò äéáêñßóåéò óôïõò áäåëöïýò Ìåëéóóáíßäç
Λίγο πριν από το τέλος της θείας λειτουργίας, έγινε η τελετή απονομής της τιμητικής 

διάκρισης του χρυσού σταυρού στους αδελφούς Δημήτριο και Ιάκωβο Μελισσανίδη για τη 
μεγάλη τους προσφορά στην Παναγία Σουμελά και στον Ποντιακό Ελληνισμό ευρύτερα. 
Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για την Παν. Σουμελά αλλά και τους δύο αδελφούς να αξιω-
θούν να δούνε το έργο τους ολοκληρωμένο. Με δαπάνες τους οικοδομήθηκε το αρχοντα-
ρίκι, για την υποδοχή και φιλοξενία των πιστών προσκυνητών.

Ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης είπε στην 
ομιλία του ότι κάθε χρόνο, τον Δεκαπενταύγουστο, συνεχίζεται στο Βέρμιο η παράδοση, 
με τις εκδηλώσεις στη μνήμη της Κοίμησης της Θεοτόκου. Σε μια εποχή πολύ δύσκολη 
για την πατρίδα και τον κόσμο, ο Ποντιακός Ελληνισμός διατηρεί τις αρχές και τις αξίες 
και ότι αυτές οι παραδόσεις επιβεβαιώνονται στην πράξη από τους αδελφούς Δημήτριο και 
Ιάκωβο Μελισσανίδη με την προσφορά τους στη μνήμη των γονιών τους..

Στη συνέχεια, ο κ. Τανιμανίδης διάβασε το πρακτικό της απόφασης, με την οποία απονέμεται 
στα δύο αδέλφια ο Χρυσός Σταυρός της Σουμελιώτισσας και ότι ανακηρύσσονται ευεργέτες και 
επίτιμα μέλη του ιερού προσκυνήματος. Την απονομή έκανε ο σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Πα-
ντελεήμων. Οι δύο τιμηθέντες ευχαρίστησαν για την τιμητική διάκριση που τους έγινε, τον σεβα-
σμιώτατο και τον πρόεδρο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργο Τανιμανίδη.

Ç âñÜâåõóç ôçò ìáèÞôñéáò Ìáñßáò É. Ìåóåëßäïõ
Κατόπιν, έγινε η βράβευση με υποτροφία της μαθήτριας Μαρίας Ι. Μεσελίδου, του 

Λυκείου Μακροχωρίου, στη μνήμη των 21 συμμαθητών της, που έχασαν τη ζωή τους στο 
ατύχημα των Τεμπών, πριν από μερικά χρόνια.

Απευθυνόμενος στη μαθήτρια, ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. 

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης προσκυνά με ευλάβεια την εικόνα της 
Παναγίας Σουμελά.
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Γιώργος Τανιμανίδης είπε: «Να θυμάσαι και ως Ελληνοπούλα ποντιακής καταγωγής ότι, 
όπως κατάφερες να είσαι πρώτη στην τάξη σου, στα γράμματα, μπορείς  να γίνεις πρώτη 
και ως άνθρωπος στην κοινωνία και την πατρίδα, ακολουθώντας τις αξίες και τις αρχές που 
η ιστορία της Παναγίας Σουμελά συμβολίζει».

Την απονομή έκανε ο κ. Δημήτρης Μελισσανίδης. Συγκινημένη η μαθήτρια, ευχα-
ρίστησε τον σεβασμιώτατο κ. Παντελεήμονα, τον πρόεδρο κ. Γιώργο Τανιμανίδη και τα 
μέλη του Δ. Σ. του Σωματείου «Παναγία Σουμελά»¨και του Ιερού Προσκυνήματος.

Με το μνημόσυνο για τους νεκρούς Ποντίους τελείωσε η θεία λειτουργία.

Ç ëéôÜíåõóç ôçò åéêüíáò ôïí Äåêáðåíôáýãïõóôï
Η λιτάνευση της εικόνας μέσα από το πλήθος, υπό τους ήχους των θρησκευτικών 

ύμνων και της στρατιωτικής μπάντας αποτελεί ένα μέρος της λατρείας των πιστών. Τότε 
δίνεται η ευκαιρία στο πλήθος των πιστών να ατενίσει την εικόνα και να προσευχηθεί στην 
Παναγία, και με δάκρυα στα μάτια, να επικαλείται τη χάρη της. 

Συνηθίζεται, μάλιστα, στην αφετηρία, να κρατούν την εικόνα κατά τη λιτανεία, οι επίσημοι 
καλεσμένοι. Εφέτος, είχαν τιμητικές θέσεις και οι αδελφοί Δημήτριος και Ιάκωβος Μελισσα-
νίδης, οι δύο δωρητές και μεγάλοι ευεργέτες του ιερού προσκυνήματος. Αποτελεί και αυτό έκ-
φραση ευγνωμοσύνης για την απόφασή τους να ανεγείρουν το «Μελισσανίδειο Μέλαθρο».

Óôçí ðñïôïìÞ ôïõ ÁëÝîáíäñïõ ÕøçëÜíôç
Σε απόσταση λίγων μέτρων από τον ιερό ναό της Παναγίας Σουμελά, η πομπή θα σταμα-

τήσει. Εκεί βρίσκεται η προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη, αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας 
κατά την ελληνική επανάσταση στις 24 Φεβρουαρίου 1821. Γόνος ποντιακής οικογένειας, από 
την Τραπεζούντα, τιμάς τον ποντιακό και ευρύτερα όλον τον Ελληνισμόυ. Εκεί πραγματοποι-
ήθηκε πολυαρχιερατικό μνημόσυνο στη μνήμη του γενναίου πολεμιστή του Δραγατσανίου και 
κατάθεση στεφάνων από την Πολιτεία και τον στρατό, με την εξής σειρά:

Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης Υφυπουργός Εσωτερικών Κος Πά-
ρις Κουκουλόπουλος, Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κος Αντώνης Σαμαράς, 

Η μαθήτρια του Λυκείου Μακροχωρίου Ημαθίας Μαρία. Ι. Μεσελίδου περιλαμβάνει το 
αποδεικτικό της βράβευσης από τον μεγάλο ευεργέτη κ. Δημήτρη Μελισσανίδη, παρουσία 

του προέδρου του Σωματείου «παναγία Σουμελά» κ. Γιώργου Τανιμανίδη.
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Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Βουλευτής Πέλλας Κος Βασίλειος Γιουματζίδης, Εκπρόσωπος 
του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού Βουλευτής Κος Κολοκοτρώνης Άγγελος, Εκπρόσωπος 
του Αρχηγού ΓΕΣ ο Διοικητής Στρατηγός του Β Σώματος Στρατού Αντιστράτηγος Θεόκλη-
τος Ρουσάκης, η Δήμαρχος Βεροίας κα Χαρούλα Ουρσουτζόγλου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Κος Γιάννης Μπουτάρης, ο Πρόεδρος της «Παναγίας Σουμελά» κος Τανιμανίδης Γιώρ-
γος, εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος ο Αντιστράτηγος Κος Τουλίκας Βασίλειος, εκ 
μέρους της Αστυνομίας ο Ταξίαρχος Κος Παπαχρήστου Δημήτρης, ο ελληνικής καταγωγής 
Ευρωβουλευτής του Κόμματος Φιλελευθέρων Γερμανίας Κος Χατζημαρκάκης.

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου ολοκληρώθηκε 
η θρησκευτική τελετή μνήμης, ενώ η λιτανεία συνεχίστηκε στην καθιερωμένη διαδρομή.

Ïé êáëëéôå÷íéêÝò åêäçëþóåéò
Πάντοτε μετά τη λιτάνευση της εικόνας ακολουθεί το πρόγραμμα

Ôï åðßóçìï ãåýìá ôïõ Äåêáðåíôáýãïõóôïõ
Ύστερα από λίγη ώρα, δόθηκε δεξίωση για τους καλεσμένους στη μεγάλη αίθουσα του 

προσκυνήματος. Εκεί, δίνεται κάθε φορά η ευκαιρία στους καλεσμένους να εκφράσουν τις 
εντυπώσεις και τα συναισθήματά τους για την Παναγία Σουμελά και το έργο, το οποίο επι-
τελείται από τον πρόεδρο κ. Γιώργο Τανιμανίδη και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» και του Ι. Προσκυνήματος.

Ο κ. Τανιμανίδης, που πήρε πρώτος τον λόγο, εξέφρασε τη συγκίνησή του που, «με τις ευ-
λογίες της Εκκλησίας και την τιμητική παρουσία των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, αξιω-
νόμαστε να γιορτάσουμε με λαμπρότητα την Κοίμηση της Θεοτόκου στον θρόνο της Σουμε-
λιώτισσας». Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» 
τόνισε: «Μας γεμίζει ευθύνες αυτή η παρουσία, αλλά μας δίνει και δύναμη να συνεχίσουμε το 
έργο που παραλάβαμε, το έργο που τιμάτε και λαμπρύνετε με την παρουσία σας». Ο κ. Τανι-
μανίδης στην ομιλία του  υπογράμμισε ότι οι πρόγονοί μας, μας άφησαν μια βαριά κληρονομιά 
και ταυτόχρονα μια βαριά ευχή: «Μη λησμονείτε ποτέ τον Πόντο και την καταγωγή σας».

Ο κ. Τανιμανίδης αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στον ετήσιο θεσμό του Συναπαντήματος 
Νεολαίας στην Παναγία Σουμελά και τόνισε τη σημασία που έχει η συνάντηση εξακοσίων 
και πλέον νέων ποντιακής καταγωγής στους χώρους του ιερού προσκυνήματος, στο Βέρ-
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μιο. «Έρχονται να παρακολουθήσουν εισηγήσεις για την ιστορία του Ποντιακού Ελληνι-
σμού, για να γίνουν άξιοι συνεχιστές της παράδοσης».

Αφού ευχαρίστησε όλους τους καλεσμένους για την παρουσία τους, ευχήθηκε καλό 
κατευόδιο. 

Ï õöõðïõñãüò Åóùôåñéêþí ê. ÐÜñéò Êïõêïõëüðïõëïò
Μετά τις προσφωνήσεις, ο υφυπουργός Εσωτερικών Πάρις Κουκουλόπουλος, είπε ότι 

για τον ίδιο αποτελεί μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση. Θύμισε σε όλους ότι 
κατά το παρελθόν υπήρξε πολλές φορές προσκυνητής της Παναγίας Σουμελά, μαζί με τους 
γονείς του, αφού η Κοζάνη, που είναι τόπος καταγωγής και διαμονής του, είναι πολύ κοντά.

«Μεγάλη η σημερινή μερά», τόνισε ο κ. Κουκουλόπουλος, γιατί η Παναγία ενώνει. «Η 
Παναγία Σουμελά, ειδικότερα, έχει ξεχωριστή θέση στην εθνική συλλογική μας μνήμη. 
Διδάσκει ότι ο Ελληνισμός πέρασε δυσκολότερες στιγμές από τις σημερινές και στάθηκε 
όρθιος. Στέλνει μηνύματα η Παναγία Σουμελά και όλη η περιπέτειά της. Θέση, αφοσίω-
ση και προσήλωση στους στόχους. Υπομονή και σκληρή προσπάθεια οδήγησαν στην επι-
βίωσή τους και από εκεί στην επιτυχία».

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην προσήλω-
ση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ό,τι σχετίζεται με την εθνική μας υπό-
σταση, κάτι που δεν αμφισβητείται. Αναφέρθηκε, ακόμη, στις γενναίες πράξεις των αδελ-
φών Μελισσανίδη, των οποίων τη μαχητική παρουσία δεν μπορεί, επίσης, να αμφισβητή-
σει κανείς, στην ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού.

Ο κ. Κουκουλόπουλος μίλησε, ακόμη, για τη μετεγκατάσταση του συνοικισμού Πο-
ντοκώμης Κοζάνης, που κατοικείται από προσφυγικό πληθυσμό ποντιακής καταγωγής, και 
πού θα είναι ο νέος οικισμός, αφιερωμένος στις αξέχαστες πατρίδες. «Θα κάνουμε έναν 
πρότυπο ποντιακό οικισμό, που θα φέρει την αρχιτεκτονική κληρονομιά του Πόντου, κάτι 
που θα θυμίζει ανάγλυφα την αρχιτεκτονική του Πόντου. Όλα αυτά που αφήσαμε πίσω 
μας, αλλά τα κρατάμε στην καρδιά και στο μυαλό μας, που πρέπει να τα κληρονομήσουν 
ως παρακαταθήκη οι γενιές που έρχονται. Χρόνια πολλά και η Παναγία να μας ενώνει και 
ευλογεί», συμπλήρωσε ο κ. Κουκουλόπουλος

Από την υποδοχή του προέδρου της Ν.Δ. κ. Αντώνη Σαμαρά από τον πρόεδρο του Σω-
ματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργο Τανιμανίδη
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Ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ ê. Áíôþíçò ÓáìáñÜò
Στην αρχή του λόγου του ο κ. Αντώνης Σαμαράς συνεχάρη όλους εκείνους που πρωτοστά-

τησαν στην ίδρυση του ποντιακού οικισμού. «Είναι σημαντικό γεγονός, διότι μας δίδει συμβο-
λισμούς», τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ. «Τα σύμβολα είναι η παντοδυναμία σήμερα, στην κοινω-
νία αυτή που ζούμε και που απαιτεί συμβολισμούς από την ηγεσία». Απευθυνόμενος προς τους 
παριστάμενους αρχιερείς, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε: «Θέλω να σας βεβαιώσω, άγιοι πατέρες, 
ότι κάθε φορά που έρχομαι να προσκυνήσω τη σεπτή εικόνα της Παναγίας Σουμελά, κατακλύ-
ζομαι από συγκίνηση. Και αυτό, γιατί είναι ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα. Είμαι υπερήφα-
νος φιλοπόντιος και έχω την τιμή να έχω πολλούς Ποντίους φίλους, οι οποίοι εκφράζουν αυτόν 
τον δυναμισμό και μπορούν να τον αποδίδουν μέσα από τα έργα τους. Αυτό φωτογραφίζει τη 
ρίζα τους, όπως ήταν και ο Ζώρας και η Βέρα Μελισσανίδη, που πότισαν στα δικά τους τα παι-
διά την υποχρέωση της ψυχής, να δώσουν αυτό που μπορούσαν για τον Ποντιακό Ελληνισμό 
και σήμερα να είναι μαχητικοί υποστηρικτές του από κάθε πλευρά.

»Θέλω να σας πω ότι συγκινούμαι, επίσης, από τη γνώση πως αυτή η θυσία των Ποντί-
ων είναι κάτι το οποίο παραμένει ζωντανό στις μέρες μας. Είναι κάτι το οποίο ποτίζει και 
τις δικές μας καρδιές με την ανάγκη να θυμόμαστε. Γιατί εκείνος που ξεχνάει την Ελλάδα, 
παύει να είναι πραγματικός Έλληνας. Η λησμονιά δεν μπορεί ποτέ να ακολουθεί μια ελλη-
νική ψυχή. Και είναι χρήσιμο να θυμόμαστε αυτές τις θυσίες. Και αυτό το είδος της θυσί-
ας προέχει, προκειμένου να υπάρχουν σήμερα Πόντιοι δυνατοί, που αγωνίζονται με εκεί-
νες τις αρχές, για το καλό των παιδιών τους και για το καλό του έθνους μας.

»Θέλω να καταγραφεί αυτή η συγκίνηση, κ. πρόεδρε, γιατί πραγματικά, βλέποντας έξω τό-
σες χιλιάδες πιστούς, αισθάνεται κανείς ότι ζει αυτήν τη μεγαλοσύνη του Ποντιακού Ελληνι-
σμού. Οι Πόντιοι, όπου κι αν βρίσκονται αυτή τη στιγμή, ακούν, βρίσκονται δίπλα μας, έχουν 
το ίδιο χνώτο με μας, στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάει ο Ελληνισμός, γενικότερα.

»Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να είμαι ανάμεσά σας και θέλω να 
σας συγχαρώ όλους για τον αγώνα που δίνετε για τον Ποντιακό μας Ελληνισμό. Ευχαρι-
στώ πάρα πολύ».

Στιγμιότυπο από την παρουσία διακεκριμένων Ποντίων. Από αριστερά ο πτέραρχος ε.α. κ. 
Γιώργος Τσαλουχίδης, επί χρόνια διευθυντής των γραφείων του Προσκυνήματος κ. Βασί-
λης Φωτιάδης, ο κοσμοναύτης Θεόδωρος Γιουρτζίχιν (Γραμματικόπουλος) και ο επίτιμος 

Πρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. Στέφανος Τανιμανίδης.
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Äçëþóåéò ôùí ê. ê. ÓáìáñÜ 
êáé Êïõêïõëüðïõëïõ óôïõò äçìïóéïãñÜöïõò

Αντώνης Σαμαράς: «Η πατρίδα μας δοκιμάζεται, πράαγματι, σκληρά, αλλά θα τα βγάλει 
πέρα, υπό τη σκέπη και τη δύναμη της Παναγίας. Άλλωστε, σε μας τους Έλληνες δεν ταιριάζει 
μεμψιμοιρία ούτε μοιρολατρεία, αλλά ο αγώνας. Και στην Ευρώπη δεν ταιριάζει η μισαλλοδοξία, 
αλλά η αλληλεγγύη και η ενότητα. Και θα μείνουμε όρθιοι, όπως αρμόζει στους Έλληνες».

Πάρις Κουκουλόπουλος: «Χρειάζεται η ενότητα ολόκληρου του Ελληνισμού, για να 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση ως άτομα και ως χώρα».

Ç ïìéëßá ôïõ ðñïÝäñïõ ê. Ãéþñãïõ Ôáíéìáíßäç
óôï åðßóçìï ãåýìá ôïõ Äåêáðåíôáýãïõóôïõ

 Είναι ιδιαίτερη η συγκίνηση και η χαρά μας φέτος  που με τις ευλογίες της Εκκλησίας 
και την τιμητική παρουσία όλων σας, των πολιτικών, στρατιωτικών Αρχών και των εκπρο-
σώπων των ποντιακών οργανώσεων αξιωνόμαστε να γιορτάσουμε με λαμπρότητα την Κοί-
μηση της Θεοτόκου εδώ στα υψώματα της Μακεδονίας μας  στο νέο θρονί της Σουμελιώ-
τισσας Κυράς, για χιλιοστή πεντακοσιοστή ενενηκοστή ένατη φορά.

Αποτελεί η φετινή χρονιά  απαρχή εορτασμού  των εξήντα χρόνων παρουσίας  της 
«Παναγίας Σουμελά»  ως Σωματείου και Προσκυνήματος στον Ελλαδικό χώρο. 

Παρουσίας που σηματοδοτεί και υπογραμμίζει την αδιάλειπτη  συνέχεια του Ελληνι-
σμού, που με την διατήρηση της παράδοσης, των ηθών και εθίμων ενισχύει το δέσιμο με 
τις ρίζες του και την ιστορική  μνήμη, στοιχεία που συμβάλλουν στη σφυρηλάτηση της πο-
λιτισμικής και εθνικής μας ενότητας. 

Ενότητας που μας βοηθά και μας στηρίζει στη δύσκολη πορεία μας, σ΄ ένα περιβάλ-
λον οικονομικά δύσβατο και κοινωνικά ανάλγητο, δημιούργημα αγορών και ανθρώπων 
που δεν υπηρετούν αξίες και αρχές πανανθρώπινες, αλλά ως υπηρέτες του παρόντος θεο-
ποιούν το χρήμα και πολλοί δυστυχώς το προσκυνούν.

Έχουμε την μεγάλη τιμή  η φετινή γιορτή να γίνεται  με τους υψηλούς καλεσμένους 
μας, με φίλους, συμπαραστάτες, ευεργέτες και συνεργάτες του Ιερού Προσκυνήματος. 

Ο επί χρόνια εθελοντής του Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Αντωνιάδης 
με τον κοσμοναύτη κ. Θεόδωρο Γιουρτζίχιν.
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Η παρουσία όλων σας φανερώνει αβίαστα τα βαθιά αισθήματα ευλάβειας  προς την 
Παντάνασσα του Πόντου, την εκτίμηση σας προς το συντελούμενο έργο του Ιερού Προ-
σκυνήματος και την αγάπη σας προς τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Μας γεμίζει ευθύνες αυτή η παρουσία  αλλά μας δίνει και δύναμη για να συνεχίσουμε 
.Ευχαριστούμε, ευλογούμε και υμνούμε την Παναγία μας που μας αξιώνει να συνεχίζουμε 
το έργο που παραλάβαμε , το έργο  που τιμάτε και λαμπρύνετε με την Παρουσία σας.

΄Εργο που μαζί με τη Σεπτή και θαυματουργή εικόνα και τα δύο κειμήλια του Τιμίου Σταυ-
ρού και του Ευαγγελίου, θα μας θυμίζει στους αιώνες την ηρωική και μαρτυρική πορεία του Πο-
ντιακού Ελληνισμού, τα μνημεία και τα ιστορικά Προσκυνήματα  του Αλησμόνητου Πόντου, τον 
ξεριζωμό και την γενοκτονία που μας κληροδότησε αναμνήσεις. νοσταλγία, πόνο.

Αν ο ξεριζωμός για τον Ελληνισμό της Ανατολής ήταν πράξη εξοντωτική και τραύμα 
βαθύ, η δραστηριότητα, η παρουσία  και η προκοπή του Ελληνισμού αυτού  στον Ελλα-
δικό χώρο αποτελούν λαλίστατη απόδειξη της ζωτικότητας του Ελληνικού ΄Εθνους, κομ-
μάτι αναπόσπαστο του οποίου είναι ο ποντιακός Ελληνισμός.

Αυτός ο ξεριζωμένος ποντιακός Ελληνισμός  οι γονείς μας και οι παππούδες μας, τον 
χαλασμό και τον πόνο, τις περιπέτειες και τα μαρτύρια, τον έκανε χορό και τραγούδι, μοι-
ρολόγι και στοχασμό, λάβαρο και σκυτάλη για μια Ελλάδα δυνατή και περήφανη. Κλεί-
νοντας  ευλαβικά το γόνυ στη μνήμη τους  σας διαβεβαιώνουμε όλους  ότι συνεχίζουμε τις 
προσπάθειες εδώ στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ, ζη-
τώντας την κατανόησή και την συγνώμη σας για τα όποια ανθρώπινα λάθη, με ιδιαίτερο 
στόχο να μεταλαμπαδεύσουμε  στους νεώτερους   ό,τι παραλάβαμε .

Οι πρόγονοί μας έφυγαν από τον κόσμο τούτο  στο σύνολό τους σχεδόν, με την πί-
κρα του ξεριζωμού και το όνειρο της επιστροφής στα χώματα του Πόντου, αφήνοντας μας 
μια βαριά κληρονομιά και ταυτόχρονα μια βαριά ευχή. «Μη λησμονείτε ποτέ τον Πόντο 
και την καταγωγή σας». 

Η ανάμνηση της αλησμόνητης Πατρίδας συνδέεται με τα ομορφότερα ιδανικά και 
οράματα της ελληνικής φυλής. Δεν ξεχνάμε ποτέ τα νερά στα οποία  αντάλλαξαν αδελφικό 
ασπασμό  με τους μακρινούς προγόνους μας οι ήρωες της Αργοναυτικής εκστρατείας. 

Στην οργάνωση της πανήγυρης και διεκπαιρέωση θεμάτων που την αφορούν συνέβαλαν 
και οι: Ειρήνη Μαμπεντζίδου, Κική Ιμιρτζίδου, Αθηνά Παπαδάκη, Απόστολος Παυλίδης, 

Γιώργος Κουκούτσης και Καλλιόπη Καραγιώργη.
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Δεν λησμονούμε τα παράλια στα οποία φιλοξενήθηκαν οι μύριοι του Ξενοφώντα, διατη-
ρούμε μεσ΄ την ψυχή μας, τη γη στην οποία άκμασε ένας αιώνια ζωντανός αναγεννώμενος ελ-
ληνικός  πολιτισμός. Αυτές οι σκέψεις και αυτές οι διαπιστώσεις άγιοι Αρχιερείς, υψηλοί προ-
σκεκλημένοι μας, κυρίες και κύριοι  έχουν απαντηθεί  από την ποντιακή νεολαία.

Ναι κυρίες και κύριοι  η σημερινή ποντιακή νεολαία  σας διαβεβαιώνουμε  ότι όχι 
μόνο έχει μέσα στην ψυχή της  τον αλησμόνητο Πόντο ,αλλά δίνει παράλληλα και βροντε-
ρό  και ουσιαστικό παρόν  στα δρώμενα του τόπου  μας. Σήμερα   ειδικά με την παρουσία  
εδώ  στα υψώματα του Βερμίου της Οργανωτικής Επιτροπής των νέων  που έφτιαξαν τον 
δικό τους θεσμό «ΤΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ».

Ðáñïõóßåò åðéóÞìùí óôç öåôåéíÞ ðáíÞãõñç
Τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Πάρις 

Κουκουλόπουλος, ενώ την αξιωματική αντιπολίτευση ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Αντώνης Σαμα-
ράς. Παρόντες οι βουλευτές Σ. Αναστασιάδης, Γ. Αρβανιτίδης, Κ. Γκιουλέκας, Γ. Θεοδωρίδης, 
Γ. Ιωαννίδης, Ι. Κασαπίδης, Α. Κολοκοτρώνης, Π. Κουρουμπλής, Τ. Σιδηρόπουλος, Μ. Χαλκί-
δης, και οι ευρωβουλευτές Γερμανός Τ. Έντζελ, Γ. Παπαστάμκος και Γ. Χατζημαρκάκης, ο εκ-
πρόσωπος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Α. Αυγέρος, οι μεγάλοι ευεργέτες κ.κ. Δημήτρης και 
Ιάκωβος Μελισσανίδης, ο περιφερειάρχης Π. Ψωμιάδης, οι αντιπεριφερειάρχες Κ. Καραπανα-
γιωτίδης, Α. Μαυρίδου, Ι. Μωυσιάδης, Α. Τζιτζικώστας, οι δήμαρχοι Βέροιας Χ. Ουσουλτζό-
γλου, Θεσσαλονίκης Ι. Μπουτάρης, Συκεών και Νεάπολης Σ. Δανιηλίδης, η γενική πρόξενος 
των ΗΠΑ κ. Κάθριν Κέι και ο γενικός πρόξενος της Ρωσίας, ο διοικητής του Β΄Σώματος Στρα-
τού Θ. Ρουσάκης, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Κ. Οικονόμου αντιστράτηγος, οι πρώ-
ην βουλευτές Ημαθίας Η. Φωτιάδης και Λ. Τσαβδαρίδης, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβου-
λοι, η ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, η αντιπρόεδρος της ΠΟΠΣ Χριστίνα Σαχινίδου, η εκ-
πρσωπος της Μέριμνας Ποντίων Κυριών Δράμας, μέλος του Ι. Προσκυνήματος, συγγραφέας κ. 
Νόρα Κωνσταντινίδου,  εκπρόσωποι ομοσπονδιών και σωματείων  από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό και πολλοί άλλοι  
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ο νέο αρχονταρίκι της ιεράς μονής της Παναγίας Σουμελά, στο Βέρμιο, δωρεά των 
δύο άξιων γιων του Ζώρα Μελισσανίδη, των επιχειρηματιών Δημήτρη και Ιάκωβου, 
θεμελιώθηκε μέσα σε γιορταστική και χαρμόσυνη ατμόσφαιρα τον εφετινό Δεκαπε-
νταύγουστο, αμέσως μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία. Τον θεμέλιο λίθο ευλόγη-

σε ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Χριστόδουλος.
Τα αδέλφια Μελισσανίδη διατηρούν από χρόνια στενούς και συναισθηματικούς δεσμούς με 

την Παναγία Σουμελά, όπου ο πατέρας τους, ο αείμνηστος Ζώρας, που αναπαύεται σε τάφο στον 
χώρο της μονής, τους έφερνε από μικρή ηλικία, ενσταλάζοντας μέσα τους την αγάπη και την ευλά-
βεια προς την Παναγία Σουμελά, αλλά και προς την ιστορία του Πόντου, από όπου κατάγονται.

Πρώτος ο Ζώρας Μελισσανίδης ανήγειρε έναν ξενώνα στη μνήμη της συζύγου του Βέ-
ρας, για τις ανάγκες της οικογένειάς του αλλά και των προσκυνητών της Ιεράς Μονής. Ο αεί-
μνηστος Ζώρας ενίσχυσε οικονομικά πολλά ποντιακά σωματεία, για να μπορέσουν να εκ-
πληρώσουν την αποστολή τους. Κάλυψε τις δαπάνες κατασκευής σύντομου δρόμου, για να 
διευκολύνει τη μετάβαση των πιστών με τα πόδια από την Καστανιά στο μοναστήρι, αλλά 
υπάρχουν και άλλες θεάρεστες πράξεις του Ζώρα, που δεν έγιναν γνωστές.

  Τα παιδιά του Ζώρα, ο Δημήτρης και ο Ιάκωβος, που πέρασαν πολλές ημέρες, στη μι-
κρή τους ηλικία, αφού πρόκοψαν στη ζωή τους με σκληρούς αγώνες, δεν ξέχασαν την Πανα-
γία Σουμελά. Ανέλαβαν επίσημα την κατασκευή ενός μεγάλου οικοδομήματος, στο οποίο 
θα στεγαστεί το αρχονταρίκι. Θα διαθέτει αίθουσες υποδοχής και χώρους φιλοξενίας για 
τους υψηλούς καλεσμένους, αίθουσες δεξιώσεων και πολλών άλλων εκδηλώσεων. 

Ôá åãêáßíéá ôïõ Ìåëéóóáíßäåéïõ ÌÝëáèñïõ
Στην είσοδο του κτηρίου είχε διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος για τον αγιασμό των 

εγκαινίων. Σε λίγο, όλοι έχουν πάρει τις θέσεις τους και ο αγιασμός αρχίζει με τους θρη-
σκευτικούς ύμνους. Ο σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας – Ναούσης και Καμπανίας, περιστοι-
χισμένος από τους τρεις αρχιερείς που έλαβαν μέρος στην πανήγυρι, διαβάζει τις σχετικές 
ευχές και τις παρακλήσεις προς τον Πανάγαθο Θεό να ευλογεί τα βήματα των πιστών, που 

T

Ôá åãêáßíéá ôïõ  Ìåëéóóáíßäåéïõ ÌåëÜèñïõ 
óôçí éåñÜ ìïíÞ ôçò Ðáíáãßáò ÓïõìåëÜ

Το μεγαλοπρεπές κτίριο του «Μελισσανίδειου» σε μία από τις φάσεις ανέγερσής του
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θα επισκέπτονται τους χώρους. Εύχονται στον Θεό να δίνει δύναμη και ευλογίες στα δύο 
αδέλφια για τη μεγάλη προσφορά τους και την αφοσίωσή τους στην Παναγία. Όλοι παρα-
κολουθούν στιγμές ιστορικές και συγκινητικές. 

Σε λίγο, όλα έχουν τελειώσει με το θρησκευτικό μέρος. Οι επίσημοι έχουν πάρει τη θέση 
τους για την κοπή της κορδέλας από τον υφυπουργό Εσωτερικών κ. Παρασκευά Κουκολόπου-
λο, ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης, και από τον πρόεδρο της ΝΔ κ. Αντώνη Σαμαρά. 

Τώρα, η είσοδος άνοιξε και είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες να δουν και να θαυμάσουν 
τους χώρους με τον πλούσιο διάκοσμο. Όλοι δέχονται τα κεράσματα και συζητούν, μαζί με 
την επικαιρότητα, για τη γενναία απόφαση που πήραν τα δύο αδέλφια να τιμήσουν με τον τρό-
πο αυτόν τη μνήμη των γονιών τους και να τηρήσουν την παράδοση στον Πόντο, που ορίζει ότι 
οι κοινωνίες έχουν ανάγκη για τα μεγάλα έργα, τη βοήθεια του κεφαλαίου.

Εδώ έλαβε τέλος και αυτή η θρησκευτική τελετή.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟ-
ΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας,
΄Αγιοι Αρχιερείς, 
Τίμιο Πρεσβυτέριο,
Υψηλοί προσκεκλημένοι μας, ευλαβείς προσκυνητές,
Αγαπητοί μας Δημήτριε και Ιάκωβε Μελισσανίδη,

Δεκαπενταύγουστος 2011 και εδώ στα υψώματα του φιλόξενου Βερμίου συνεχίζεται η 
παράδοση, όπου Πόντιοι και φιλοπόντιοι εορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου, ανα-
βιώνοντας παράλληλα ήθη, έθιμα και παραδόσεις του μαρτυρικού και αλησμόνητου Πό-
ντου, διατηρώντας την ιστορική μνήμη, ενισχύοντας έτσι την Ελληνορθόδοξη ταυτότητα 
του Ποντιακού Ελληνισμού, αδιασπάστου μέρους του έθνους μας.

Ποντιακού Ελληνισμού, που με την τρισχιλιόχρονη παρουσία ενός ατόφιου Ελληνι-
κού πολιτισμού, συνεχίζει με πίστη και ελπίδα προς το αύριο, σε πείσμα των καιρών σε 
μια πολύ δύσκολη εποχή για την πατρίδα μας και τον κόσμο διατηρώντας αρχές και αξί-

Ο κ. Δημήτρης Μελισσανίδης κόβει την κορδέλα των εγκαινείων, παρουσία (από αριστερα) τον 
υφυπουργό Εσωτερικών κ. Πάρη Κουκουλόπουλου, του προέδρου της Ν.Δ. κ. Αντώνη Σαμα-
ρά, του κ. Ιάκωβου Μελισσανίδη  του σεβ. Μητροπολίτη Βερίας - Νάουσας και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμονα και του προέδρου του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργου Τανιμανίδη. 
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ες πάνω και πέρα από οικονομικά μεγέθη και συγκυρίες των αγορών.
Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να πούμε στους πανέλληνες ότι οι αρχές, οι 

αξίες αυτού του Ποντιακού Ελληνισμού και οι παραδόσεις του επιβεβαιώνονται στην πράξη, 
μιας και οι αδελφοί Δημήτριος και Ιάκωβος Μελισσανίδης οι γιοι του αξέχαστου Ζώρα Με-
λισσανίδη με τις ευλογίες της εκκλησίας και τις ευχές όλων μας θα εγκαινιάσουν το υπέροχο 
και σπουδαίο κτίριο και κτίσμα ψυχής που ανήγειραν εξολοκλήρου με δικές τους δαπάνες.

Αφιερώνουν το κτίριο αυτό στην κυρά του Πόντου και σε ότι ως ιστορία και ως πολι-
τισμός καταγράφηκε και καταγράφεται για δεκαέξι αιώνες γύρω από τη Σεπτή και θαυμα-
τουργή εικόνα της Σουμελιώτισσας.

Η πράξη αυτή στη μνήμη των γονιών Ζώρα και Βέρας Μελισσανίδη, έρχεται ως συνέχεια 
της κατάθεσης ψυχής, που χρόνια τώρα οι αδελφοί Δημήτριος και Ιάκωβος Μελισσανίδης 
έχουν κάνει για το συντελούμενο έργο της Σουμελιώτισσας  συνεχίζοντας την παράδοση που ο 
αείμνηστος Ζώρας Μελισσανίδης φλογερός πόντιος και καλός πατριώτης εδημιούργησε και με 
τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο ενστάλαξε στην καρδιά των παιδιών του.

Θα εγκαινιάσουμε ένα κτίριο περίλαμπρο και περίβλεπτο, όμως πέρα από το κτίσμα, 
ιδιαίτερη σημασία και αξία έχει η πράξη αυτή καθ΄ αυτή που φανερώνει το δέσιμο με τις 
ιστορικές ρίζες, την πίστη σε ότι οι δύο λέξεις Παναγία Σουμελά σημαίνουν και σε ότι ο 
τρισχιλιόχρονος πολιτισμός του Πόντου ως άρωμα φέρνει μέχρι τις μέρες μας.

Εξήντα χρόνια πριν η απεριόριστη αγάπη των προσφύγων Ποντίων στην Παναγία 
Σουμελά, η αθεράπευτη νοσταλγία της πατρώας γης και η λαχτάρα να ξαναπροσκυνήσουν 
την Σεπτή Εικόνα της, οδήγησαν τις σκέψεις και τα βήματά τους με πρωτεργάτες τους 
κτήτορες να στήσουν το ιερό τούτο Προσκύνημα.

΄Ετσι, μια άλλη ιστορία αρχίζει να γράφεται στον Ελλαδικό χώρο και η Βερμιώτισσα 
Παναγία Σουμελά γίνεται σ΄ αυτά τα χρόνια Πανελλήνιο Προσκύνημα, σημαία και αμφι-
κτιονία του Ποντιακού Ελληνισμού.

Στην πορεία αυτή  πέρα από τη συμβολή και την επιστασία της Εκκλησίας, την βοήθεια της 
πολιτείας και την καθημερινή παρουσία και προσφορά των ανώνυμων  προσκυνητών, υπήρξαν 
λίγοι άνθρωποι κοντά στους κτήτορες Φίλωνα Κτενίδη και Παναγιώτη Τανιμανίδη, που με τις 
προσωπικές τους προσπάθειες σφράγισαν την πορεία του Ιερού Προσκυνήματος.

Στην  δεκαετία του ΄70 η οικογένεια του Ζώρα Μελισσανίδη που έχει χάσει πρόωρα 
τη μητέρα, τη μάνα τη Βέρα, βρίσκεται μέσα από δύσκολη οικογενειακή και οικονομική 
συγκυρία εδώ στο Βέρμιο και ω του θαύματος, ο Ζώρας Μελισσανίδης σε απορία όλων 
κτίζει αθόρυβα το σπίτι του Ζώρα στην μνήμη της αείμνηστης Βέρας. 

Δίνει έτσι το μήνυμα και αρκετοί τον μιμούνται και προχωρούν σε ανάλογες πράξεις 
και η σπορά του Ζώρα ανθίζει και το Προσκύνημα συμπληρώνεται και διευρύνεται και οι 
πράξεις αυτές μαζί με τη συνολική πορεία του Ζώρα μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη 
μνήμη του Δημήτρη και του Ιάκωβου.

Στη συνέχεια και πάλι τώρα η σπορά του Ζώρα και η ρίζα του ανθίζει και δίνει καρ-
πούς «ανθεί και φέρει κι άλλο» φτερουγίζουν ο Ζώρας και η Βέρα γύρω μας χαίρονται και 
αγάλονται με την πράξη του Δημήτρη και του Ιάκωβου όλοι όσοι εργάστηκαν και προσέ-
φεραν στον ιερό τούτο χώρο .

Οι καμπάνες του Βερμίου αγαπητέ μας Δημήτρη και Ιάκωβε Μελισσανίδη στέλνουν το μή-
νυμά τους σήμερα, στα υψώματα του όρους Μελά όπου ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατρι-
άρχης θα ευλογήσει τη γη των προγόνων μας, τη γη του αλησμόνητου και μυροβόλου Πόντου.

Στέλνουν το μήνυμα ότι είμαστε όλοι εδώ και συνεχίζουμε, εσείς δε, άξιοι υιοί, αξί-
ου πατρός.

Με το έργο σας σηματοδοτείτε την πορεία του Ποντιακού Ελληνισμού ακολουθώντας 
τα βήματα κάθε Έλληνα ευπατρίδη και ευεργέτη και εξακοντίζετε το μήνυμά σας και προς 
τους αγέννητους Έλληνες.

Εμείς ως μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Ιερού Προσκυνήματος καθηκόντως αλλά και 
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με χαρά και τιμή αποφασίσαμε ομόφωνα και ομόθυμα με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας και με την εισήγησή του να σας ανακηρύξουμε ευεργέτες και επίτιμα μέλη του Ιε-
ρού Προσκυνήματος απονέμοντάς σας τον χρυσούν της Σουμελιωτίσσης σταυρό. Άξιοι.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διάβασε το πρακτικό της απόφασης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου με την οποία ομόφωνα απονέμεται στα δύο αδέλφια Δημήτριο και Ιάκωβο Με-
λισσανίδη ο χρυσός Σταυρός της Σουμελιώτισσας και ότι ανακηρύσσονται ευεργέτες και 
επίτιμα μέλη του Ι. Προσκυνήματος.

Την ίδια στιγμή ο σεβ. κ. Παντελεήμων έκανε την απονομή παραδίδοντας το Σταυρό 
της Σουμελιώτισσας και επιδίδοντας τις τιμητικές διακρίσεις.

Πήρε το λόγο αμέσως ο ένας εκ των αδελφών, ο Δημήτριος Μελισσανίδης και είπε τα 
εξής με πολλή συγκίνηση:

Áíôéöþíçóç ôïõ ê. ÄçìÞôñç Ìåëéóóáíßäç
Σεβασμιώτατοι, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Περιφε-

ρειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι.
Αυτή η τιμητική Διάκριση είναι πραγματικά η πιο σπουδαία από όσες μέχρι τώρα, έχω 

τύχει εγώ και η οικογένειά μου. Δεν ανήκει όμως σε μας προσωπικά, γιατί κανείς δεν τιμά-
ται όταν πράττει το καθήκον του.  Κι αυτό προσπαθούμε να επιτελούμε. Ανήκει στην Πο-
ντιακή Ιδέα, η οποία μέσα στις αντάρες, τους πολέμους, τις κακουχίες κατάφερε να μένει 
αναμμένη στους αιώνες, να φωτίζει, να ζεσταίνει, να δείχνει δρόμους και να καθοδηγεί.

Ανήκει η τιμητική αυτή Διάκριση στους όπου γης Ποντίους, που έχουν κλείσει στις 
καρδιές τους την πατρίδα και την  Χριστιανοσύνη. Ανήκει στον πατέρα μας Ζώρα Μελισ-
σανίδη που γεννήθηκε Πόντιος, στάθηκε σε όλη τη ζωή όρθιος και πέθανε Πόντιος.

Αυτό το κτίριο που χτίσαμε με τον αδερφό μου Ιάκωβο είναι η ελάχιστη προσφορά 
στη μνήμη του Ζώρα αλλά και στο μεγαλείο της Παναγίας Σουμελά που είναι το καταφύ-
γιο όχι μόνο του Ποντιακού Ελληνισμού αλλά και ολόκληρου του Έθνους.

Καταθέτουμε την ψυχή μας και την σκέψη μας στην αθάνατη Ποντιακή Ιδέα!!!
Ο Θεός να μας έχει όλους γερούς.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Και τα δύο αδέλφια ευχαρίστησαν το σεβασμιώτατο και τους λοιπούς αρχιερείς τον 
πρόεδρο κ. Γ. Τανιμανίδη. Συνεχίστηκε η θεία λειτουργία και ακολούθησε η καθιερω-
μένη λιτάνευση της Εικόνος, στους χώρους του Ι. Προσκυνήματος. Η πομπή κατέληξε 
στο χώρο μπροστά στο νέο οικοδόμημα, το αρχονταρίκι. Εκεί είχε διαμορφωθεί ο χώ-
εος για τις ανάγκες τελετής του αγιασμού.

Τα εγκαίνια του νέου οικήματος
Ο σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, με τη συγ-

χοροστασία και των λοιπών αρχιερέων διάβασε τις ευχές του αγιασμού και των εγκαινίων 
παρουσία των δύο αδελφών, του προέδρου κ. Τανιμανίδη και όλων των Πιστών.

«Δι’ ευχών των αγίων …» και το τέλος της σεμνής τελετής.
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«α)Λύτρωση στην Παν. Σουμελά.
‘Πρεσβεία τη ση, προστρέχοντες εκάστοτε, εκ πάσης οργής και θλίψεως λυ-
τρούμεθα, Παρθένε Σουμελιώτισσα και χαράς και ειρήνης πληρούμεθα’ …»

(Κάθισμα από τον παρακλητικό κανόνα) 

Παναγία Σουμελά στον Πόντο δεν ήταν μόνο ένα Εθνικό και Θρησκευτικό 
σύμβολο που κυριαρχούσε στις συνειδήσεις των Ελλήνων. Η σεπτή εικόνα της 
Παναγίας ήταν το σύμβολο καταφυγής των δυστυχούντων και των πονεμένων. 

Σ’ αυτήν κατέφευγαν αναζητώντας την προστασία της όλοι εκείνοι που αντιμετώπιζαν 
την οργή και το μίσος της τουρκικής βαρβαρότητας. Στην Παναγία κατέφευγαν στις δύ-
σκολες στιγμές της ζωής τους για να ζητήσουν τη χάρη και την ευλογία της.

Την πεποίθηση τους αυτή κληροδότησαν και στους απογόνους τους. Έτσι δικαιολο-
γείται και η απόφασή τους να ανιστορήσουν την παλαίφατη μονή στην Καστανιά Βεροί-
ας για να μπορούν να προσκυνήσουν την αγία μορφή της. Να την παρακαλέσουν να μεσι-
τεύσει στο γιο της για την προκοπή τη δική τους αλλά και για την προκοπή της πατρίδος. 
Αυτήν την πεποίθηση ενστερνίστηκε μέσα του και ο Ζώρας. Τον Απρίλιο του 1969 μετά 
το θάνατο της συζύγου του πολυαγαπημένης Βέρας, πήρε τα τρία ανήλικα παιδιά του, το 
Δημήτρη, την Όλγα ντυμένη στα μαύρα και τον Ιάκωβο να φέρει με τον αδελφό του μαύ-
ρο περιβραχιόνιο για το θάνατο της μητέρας τους και πήγε στην Παναγία Σουμελά, στην 
Καστανιά Ημαθίας. Κατευθύνθηκε στο γραφείο του κ. Βασίλη Φωτιάδη, διευθυντή του 

Η

15 Áõãïýó
ÔÏ ÏÄÏÉÐÏÑÉÊÏ ÔÇÓ ÏÉÊ

ÓÔÇÍ ÐÁÍÁÃÉÁ ÓÏÕ

Η κύρια είσοδος του Μελισσανίδειου
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Ιδρύματος της Παν. Σουμελά. Εκεί, ύστερα από μια ώρα σιωπής και με δακρυσμένα μά-
τια δήλωσε ότι σκέφτεται να χτίσει έναν ξενώνα στους χώρους της Π. Σουμελά για να έρ-
χονται οι προσκυνητές από όλη την Ελλάδα να μένουν. Και ότι τα χρήματα θα τα εξασφα-
λίσει από την πώληση του σπιτιού του που έχει στη Νίκαια Πειραιά. Προσπάθησαν όλοι 
να τον πείσουν να μη πραγματοποιήσει τη σκέψη του αυτή γιατί έχει τα παιδιά του και θα 
του είναι απαραίτητο το σπίτι. Δεν τον έπεισε ο Βασίλης Φωτιάδης, ούτε ο πατέρας του, 
ιερέας π. Μανώλης αλλά ούτε και ο Πρόεδρος Παναγιώτης Τανιμανίδης.

«Η αγάπη του Ζώρα για την Παναγία Σουμελά ήταν τέτοια ώστε να εκποιήσει το 
σπίτι του στην Νίκαια για να κτίσει το μικρό ξενώνα που ξεχωρίζει ίσαμε σήμερα ως 
σπίτι του Ζώρα» γράφει ο Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, με αφορμή την έκδοση 
βιβλίου με περιεχόμενο τη ζωή και τη δράση του Ζώρα. Λίγο παρακάτω μάλιστα τον 
χαρακτηρίζει «ως άνθρωπο αγάπης, ανιδιοτελή, αυθόρμητο μέχρι παρεξηγήσεως, ελεή-
μονα, βιοπαλαιστή που σήκωσε με αξιοπρέπει και ευθύνη το σταυρό της χηρείας.»

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μετά την ανοικοδόμηση του ξενώνα του παρώ-
τρυνε και ποντιακά σωματεία, κυρίως να κατασκευάσουν ξενώνες με αποτέλεσμα να γε-
μίσει ο χώρος Ξενώνες για τους προσκυνητές. Όλοι οι ξενώνες σήμερα φιλοξενούν τους 
προσκυνητές όλο το χρόνο, ιδιαίτερα τη γιορτή του 15 Αυγούστου. Με τη ζωή του ο 
Ζώρας στην Π. Σουμελά αισθάνεται πανευτυχής μαζί με τα παιδιά του. Εύρισκε πάντα 
την ευκαιρία να προσφέρει απλόχερα την αγάπη του προς τους προσκυνητές που είχαν 
την ανάγκη του αλλά και τα ποντιακά σωματεία.

óôïõ 2011
ÊÏÃÅÍÅÉÁÓ ÌÅËÉÓÓÁÍÉÄÇ
ÕÌÅËÁ ÓÔÏ ÂÅÑÌÉÏ

Η οικογένεια Ζώρα (Γιώργου) Μελισσανίδη σε καλλιτεχνική σύνθεση
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Σε ένα ταξίδι του προς την Π. Σ. στη Βέροια είχε την ατυχία να τον απειλήσουν δύο Αλ-
βανοί ληστές. Τους έδωσε τα χρήματα που είχε πρόχειρα και εκείνοι έφυγαν. Σε λίγο τους 
φώναξε να τους δώσει και τα υπόλοιπα χρήματα (30 χιλ. δρ.) που είχε. Όταν η κόρη του 
Όλγα διαμαρτυρήθηκε για την ενέργειά του, εκείνος απάντησε: «Δεν τους είδες, παιδί μου, 
ήταν σκληροί, άγριοι και πεινασμένοι. Αν δεν τους έδινα όλα τα λεφτά, πιο κάτω θα έκαναν 
άλλη ληστεία και αν ο άνθρωπος που θα λήστευαν δεν είχε, μπορεί να τον σκότωναν».

Ύστερα από λίγα χρόνια, το 1975,έχασε ο Ζώρας και τη Μητέρα του την Παρθένα, 
η οποία υπεραγαπούσε τον εγγονό της το Δημήτρη. Η ευχή της είχε προφητικό χαρα-
κτήρα. Έλεγε συχνά γι’ αυτόν: «Ο Δημήτρης τ’ εμέτερον θα ίνεται είναν ημέραν μεγά-
λος και τρανός, γιατί εσσ’ καλόν ψ’ήν»

Ο Ζώρας ήταν για τα ορφανά παιδιά του πατέρας και μητέρα. Σε κάθε περίπατο 
ακόμη και στη δουλειά του τα έπαιρνε μαζί και τον συνόδευαν.

Τα δύσκολα χρόνια πέρασαν. Ήρθαν και καλές στιγμές για τον Ζώρα να νιώσει ευ-
τυχισμένος με τους γάμους των παιδιών του του Δημήτρη με την Πολυξένη Μπαλλή και 
του Ιακώβου με τη Δέσποινα Κοθηνέλη-Καραγεωργίου.

Τη Βέρα, τη γυναίκα του ποτέ δεν την ξέχασε. Ήταν στο νου και την καρδιά του. Ο 
Ζώρας ζούσε με τις αναμνήσεις ευχάριστων στιγμών που έζησε μαζί της.

Στις 6 Αυγούστου 1993 έστειλε ένα έγγραφο προς το διοικητικό συμβούλιο του Σω-
ματείου Παν. Σουμελά με το οποίο κοινοποιούσε στον πρόεδρο και τα μέλη ότι προ-
τίθεται να διαθέσει το ποσόν του 1.500.000 δραχ. για την κατασκευή δρόμου από κά-
ποιο σημείο του χωριού Καστανιά μέχρι έξω από το προσκύνημα. Ζήτησε, όμως, για 
τη δωρεά αυτή που προσφέρει, ο δρόμος να φέρει το όνομα της γυναίκας του Βέρας. Το 
Συμβούλιο έκανε δεκτή την προσφορά, κατασκευάστηκε ο δρόμος και σήμερα ο επι-
σκέπτης που εύκολα διανύει τη διαδρομή, από την Καστανιά στην Παν. Σουμελά, συ-
ναντά τη σχετική πινακίδα της δωρεάς και εύχεται υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Βέ-
ρας Μελισσανίδου.

Ο πεζόδρομος, που ενώνει το ιερό Προσκύνημα με το χωριό Καστανιά., φέρει το όνομα 
της Βέρας Μελισσανίδου, μητέρας  των δύο ευεργετών.
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ÅìðïñéêÝò Åðéôõ÷ßåò ôùí ðáéäéþí ôïõ
Η 16 Οκτωβρίου 1999 για την οικογένεια Μελισσανίδη ήταν μια πολύ σημαντική 

μέρα. Θα τελούνταν στην Αλεξανδρούπολη τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων της Aegean. 
Ο Ζώρας μαζί με το φίλο του Μελέτη Σιδηρόπουλο ξεκίνησαν από την Αθήνα και αφού 
έμειναν για ένα διήμερο στο Δαφνώνα Ξάνθης πήραν το δρόμο για την Αλεξανδρούπο-
λη. Τράβηξαν κατ’ ευθείαν στις εγκαταστάσεις της Aegean, λίγο έξω από την πόλη.

Ο Ζώρας με πολύ θαυμασμό και συγκίνηση για αυτά που έβλεπε, έκανε το σταυρό του 
και ρωτούσε το φίλο του «Μελέτη, πες μου όλα αυτά που βλέπω είναι του γιου μου;» και εκεί-
νος του απαντούσε καταφατικά. Τότε βαθιά συγκινημένος στρέφοντας το βλέμμα του στον 
ουρανό είπε: «Θεέ μου, τώρα, μετά από αυτά που είδα, πάρε την ψυχή μου. Ας πεθάνω».

Η χαρά του Ζώρα ήταν διπλή όταν άρχισε να βλέπει και την πρόοδο του μικρού 
του γιου Ιακώβου. Καμάρωνε διπλά και έλεγε: «Πού είσαι, Βέρα, να ελέπ’ς ντο ευτάνε 
τα παιδία μουν, ντο προκομμένα εξέβαν».

Την ίδια και περισσότερη χαρά ένιωσε ο Ζώρας όταν τον Ιανουάριο του 1997 τον προ-
σκάλεσαν τα παιδιά του να παραστεί στον αγιασμό που θα γινόταν για κάποιο νέο δεξαμενό-
πλοιο. Όταν έφτασε κάποια στιγμή στο κατάστρωμα του πλοίου με έκπληξη είδε επάνω ψηλά 
το πλοίο έφερε το όνομά του. Η συγκίνησή του ήταν ασυγκράτητη. Πήρε το γιο του τον Ιάκω-
βο και ζήτησε να τον βγάλουν φωτογραφία κάτω από την επιγραφή: «ZORAS». Και σε άλλα 
καράβια δόθηκαν ονόματα ποντιακά «Παναγία Σουμελά και «Πόντος». Ήταν ένας πατέρας 
που ζούσε ευτυχισμένες στιγμές γιατί έβλεπε ότι τα παιδιά του πρόκοψαν. Αισθάνονταν και 
αυτά υπερήφανα για τον πατέρα τους και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να δείχνουν την ικα-
νοποίησή τους αλλά και την ευγνωμοσύνη τους γι’ αυτόν. Και εκείνος ανταπέδιδε με κάθε τρό-
πο αυτήν την ευγνωμοσύνη του. Ένας καϋμός πάντα τον βασάνιζε στις χαρούμενες και ευτυχι-
σμένες στιγμές. Ήταν που δε ζούσε και η αγαπημένη του σύζυγος, η Βέρα, η μάνα των παιδιών 
του. Ήθελε να ζούσε να καμαρώσει για τα άξια παιδιά που του χάρισε. Γι’ αυτό συχνά ανακα-
λούσε το παρελθόν για να ζήσει τις χαρούμενες στιγμές της ζωής τους.

Από την υποδοχή του Γιώργου Μελισσανίδη, εγγονού του Ζώρα και γιού του Δημήτρη 
Μελισσανίδη από τον πρόεδρο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργο Τανιμανίδη
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Ôï ôÝëïò ôïõ Æþñá êáé ï åíôáöéáóìüò ôïõ 
óôç ÌïíÞ ôçò Ðáíáãßáò ÓïõìåëÜ

Ο πολύπαθος Οδυσσέας έφτασε στην Ιθάκη του, την Παναγία Σουμελά, στην Καστανιά Βε-
ροίας. Εκεί κοντά στην Παναγία, την οποία σ’ όλη του τη ζωή τίμησε και λάτρευε. Τα παιδιά του 
δεν θέλησαν να αρνηθούν την επιθυμία του. Αλλά και το Δ. Σ. του Ιδρύματος ομόφωνα ενέκρινε 
τον ενταφιασμό του εκεί για τη μεγάλη του αγάπη και προσφορά στην Παναγία Σουμελά.

Με αφετηρία το Βλαδικαυκάς της Γεωργίας, το 1939 νέος μόλις 19 ετών, έφτανε στην ιστορι-
κή πατρίδα των γονιών του και τη δική του. Εκεί τον περίμεναν νέες περιπέτειες τις οποίες αντιμε-
τώπισε με γενναιότητα και θάρρος που διακρίνει τους πόντιους. Δημιούργησε οικογένεια, ευτύχη-
σε να χαρεί τα παιδιά και τα εγγόνια του, γαλουχημένα με τις αρχές που πήρε από τους Πόντιους 
γονείς του που οι ρίζες τους βυθίζονται στα φιλόξενα νερά της παραλίας του Πόντου. Ένας καϋ-
μός ήταν που τον ακολουθούσε. Έχασε γρήγορα την αγαπημένη σύζυγό του, τη Βέρα.

14 Μαΐου 2002, η καρδιά του που χάρισε απλόχερα την αγάπη της στους ποντιακούς 
συλλόγους και τους πάσχοντες συνανθρώπους του έπαψε να χτυπά. Έτσι έσβησε η ζωή του, 
βυθίζοντας στο πένθος τους συγγενείς και τους πολυπληθείς φίλους του σε όλη την Ελλά-
δα και το εξωτερικό.

Ο στενός φίλος και ακούραστος συνεργάτης των παιδιών του, του Δημήτρη και του Ιακώ-
βου, στρατηγός ε.α. κ. Νικόλαος Σαμψών, πολύτιμος συνεργάτης και βοηθός της οικογένει-
ας Μελισσανίδη, έσπευσε να ενημερώσει για το θάνατό του, τον πρόεδρο του Ι. Προσκυνήμα-
τος κ. Γιώργο Τανιμανίδη και να του μεταφέρει την επιθυμία του εκλιπόντος και μεγάλου ευ-
εργέτου της μονής, να ενταφιαστεί κοντά σε εκείνους που πρόσφεραν πολλά στην Π. Σουμελά 
και στον Ποντιακό Ελληνισμό. Η απάντηση του Προέδρου και του Δ. Σ. του Ιδρύματος ήταν 
άμεση και θετική. Ήδη, δόθηκε εντολή να ετοιμαστεί ο τάφος που θα δεχτή το σώμα του αν-
θρώπου που ανάλωσε τη ζωή του αγωνιζόμενος και προσφέροντας αγάπη.

Την άλλη μέρα, 15 Μαΐου 2002 συγγενείς και φίλοι έδωσαν το παρόν για τον τελευ-
ταίο χαιρετισμό. Αμέτρητα τα στεφάνια έστελναν τα μηνύματα αγάπης και ευγνωμοσύνης 
σε εκείνον που γνώριζε την αξία και τη σημασία της αγάπης.

Μια μεγάλη συντροφιά από λυράρηδες, τον συνόδευαν με το τραγούδι «Αητένς επαρα-

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση τον Δεκαπεντάυγουστο 2011 του Δημάρχου Θεσσαλονί-
κης κ. Γιάννη Μπουτάρη με τον Ιάκωβο και τον Δημήτρη Μελισσανίδη και με τον πρόε-

δρο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργο Τανιμανίδη
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πέτανεν» όπως το ήθελε ο ίδιος και ήξερε να γοητεύει τα πλήθη με τον ήχο της λύρας. Και 
όλος εκείνο το πλήθος ακολουθούσε τη σορό με συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια. Απο-
χαιρετούσε έναν Πόντιο γεμάτο αγάπη.

Με τα πιο συγκινητικά λόγια τον αποχειρέτησε ο στρατηγός ε.α. Ν. Σαμψών: «Σε αγα-
πάμε και η μορφή σου θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας», είπε μεταξύ άλλων, 
ενώ ο γιος του, βλέποντας το απέραντο πλήθος μονολογούσε: «Μεγάλε Ζώρα, και πεθαμένος 
μας νίκησες όλους». Το πλήθος ξεσπούσε σε χειροκροτήματα με τις ιαχές: «Άξιος του πό-
ντου! Αθάνατε Ζώρα» «Καλό ταξίδι». Τώρα αναπαύεται στις αιώνιες μονές του Θεού παρέα 
με το Παπα-Μανώλη Φωτιάδη, το Φίλωνα Κτενίδη, τον Παν. Τανιμανίδη και όλους εκεί-
νους που εργάστηκαν και πόνεσαν αυτό που λέμε και εννοούμε: Ποντιακή ιδέα – Πόντος».

Ευτυχισμένες στιγμές του Ζώρα Μελισσανίδη με τον γιό του Ιάκωβο, δίπλα στο καράβι 
που φέρει το όνομά του

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης στο βήμα, στην τελετή εγκαινίων των εγκαταστάσεων της Aegean 
στην Αλεξανδρούπολη,  με τον πατέρα του να τον παρακολουθεί και να τον καμαρώνει.
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α παιδιά του Ζώρα Δημήτρης, Όλγα και Ιάκωβος, πέρασαν πολλές μέ-
ρες στην παιδική τους ηλικία στην Παν. Σουμελά. Από μικρά δέχτηκαν, 
με τη βοήθεια του πατέρα τους, την ευλογία και τη χάρη της Παναγί-

ας Σουμελιώτισσας. Είχαν δημιουργήσει στενό συναισθηματικό δεσμό με την Ι. 
Μονή Π. Σ. και την οικογένεια του Φωτιάδη. Όταν αργότερα πρόκοψαν στη ζωή 
ένα από τα καράβια τους φέρει το όνομα: «Παναγία Σουμελά»

Μετά το θάνατο του πατέρα τους θέλησαν στη μνήμη του να κάνουν κάποια 
δωρεά. Αποφάσισαν να αναοικοδομήσουν ένα κτήριο για να χρησιμοποιηθεί ως 
χώρος επίσκεψης και φιλοξενίας προσκυνητών με την ονομασία «Αρχονταρίκι».

15 Áõãïýóôïõ 2006 - èåìåëßùóç
Μετά την λιτάνευση της εικόνας την ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου, 

15Άυγουστο του 2006 χοροστατούντος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου, και με τη συνοδεία των αρχιερέων, των επι-
σήμων καλεσμένων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, της τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, των αδελφών Δημητρίου και Ιακώβου Μελισσανίδη, και πλήθος προσκυνη-
τών πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός. Με χαρά και συγκίνηση παρα-
κολουθούν τα λόγια και τις ευχές και τους ύμνους της Εκκλησίας.

Σε λίγο μια ειδική πλάκα με τα ονόματα του Αρχιεπισκόπου μακαριστού Χρι-
στοδούλου, του Μητροπολίτου Βεροίας – Ναούσης και Καμπανίας του αρχιμ. π. 

ÈÅÌÅËÉÙÓÇ ÔÏÕ ÌÅËÉÓ
ÓÔÏ É.ÐÑÏÓÊÕÍÇÌÁ

T

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος με τους αδελ-
φούς Ιάκωβο και Δημήτρη Μελισσανίδη κατά τη θεμελίωση του «Μελισσανίδειου»
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Σεραφείμ Ατματζίδου και του προέδρου του Σωματείου της «Παναγία Σουμε-
λά» κ. Γιώργου Τανιαμνίδη τοποθετήθηκε στην κατάλληλη θέση στα θεμέλια της 
οικοδομής για να σημάνει και την έναρξη των σχετικών εργασιών. Αμέσως μετά 
πήρε το λόγο ο Αρχιεπίσκοπος και είπε:

«Για αυτό το κοινωφελές ίδρυμα, γι’ αυτόν τον ξενώνα προς φιλοξενία των 
προσκυνητών, αλλά και των επωνύμων προσώπων που έρχονται εδώ εις την Πανα-
γία Σουμελά, θα ήθελα να εκφράσω την άκραν ευαρέσκειάν μου καθώς και εκεί-
νην της Εκκλησίας μας γι’ αυτήν την πολύτιμη συνεισφορά, τη δωρεά των αδελ-
φών Μελισσανίδη στο να ανεγερθεί το κτήριον αυτό, το οποίον λείπει από αυτό 
το κτηριακό συγκρότημα.

Οι αδελφοί Μελισσανίδη ακολουθούν και εν τούτω την παράδοσή μας. Μια 
παράδοση ευαγών έργων, τα οποία οφείλονται σε υψηλούς ευεργέτες, φιλογενείς 
ανθρώπους, που αγαπούν την πατρίδα τους, αγαπούν τον τόπο τους, έχουν ευγέ-
νειαν ψυχής και θυσιάζουν και από το προσωπικό τους βαλάντιο, προκειμένου να 
γίνουν έργα που ευεργετούν τον λαό του Θεού. Αυτό είναι κάτι που εξακολουθεί 
να υφίσταται και εις την εποχήν μας και όχι σε τόσο μεγάλη συχνότητα, όπως τα 
παλαιότερα χρόνια. Αλλά είναι μια παράδοσις, η οποία εξακολουθεί να επιβιώ-
νει και θα επιβιώνει όσο θα υπάρχουν ευγενείς ελληνικές ψυχές, άνθρωποι, δηλα-
δή, που δεν θα λησμονούν ότι δεν είναι ιδιοκτήτες των χρημάτων, όπως διδάσκει 
η Εκκλησία, αλλά είναι διαχειριστές ξένης περιουσίας. Η περιουσία ανήκει στον 

ÓÓÁÍÉÄÅÉÏÕ ÌÅËÁÈÑÏÕ
Á ÔÇÓ ÐÁÍ. ÓÏÕÌÅËÁ

Παππούς (Ζώρας), πατέρας (Δημήτρης), εγγονός (Γιώργος), σε ευτυχισμένες στιγμές και 
για τους τρεις
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Θεόν. Οι αδελφοί Μελισσανίδη, με αυτά τα χρήματα, όχι μόνον να προωθούν τις 
δικές τους επιχειρήσεις και τα άλλα κερδοφόρα έργα τους, αλλά να προσφέρουν 
από αυτά τα κέρδη τους για έργα κοινής ωφελείας, όπως είναι αυτό το έργο, όπως 
είναι δεκάδες άλλα έργα, τα οποία γίνονται απ’ άκρου εις άκρον της πατρίδας μας 
και χάρις σ’ αυτούς τους ευγενείς χορηγούς.

Τα λέω αυτά, όχι τόσον για τους εδώ παρόντες ευγενείς χορηγούς, που πήραν 
την απόφασή τους, διαθέτουν δύο εκατομμύρια ευρώ, επί του παρόντος, για να 
αρχίσει. Έως ότου ολοκληρωθεί το έργο αυτό, μπορεί να μην φτάσουν αυτά τα 
λεφτά. Θα χρειαστεί ίσως να δώσετε και άλλα. Ξέρω ότι έχετε, επομένως θα δώ-
σετε από αυτά, για να σας δώσει ο Θεός εκατονταπλασίονα. 

Τα λέγω αυτά και για όλους εμάς τους άλλους, γιατί και τα παιδιά μας πρέπει 
να διδάσκονται ποια είναι η ιστορία μας και ποια είναι η παράδοσή μας.

Ας είναι ευλογημένος αυτός ο τόπος, ας είναι ευλογημένοι οι άνθρωποι που 
τον κατοικούν και αυτοί οι οποίοι τον ομορφαίνουν, ακόμη περισσότερο για τα 
καλά τους έργα.

Στους ευγενείς δωρητές, τους αδελφούς Μελισσανίδη, εύχομαι τη χάρη του 
Θεού, υγεία να έχουν και δύναμη και πάντοτε καλές σκέψεις για το καλό του τό-
που μας, του λαού μας.

Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας».   

Ïé ìåãÜëïé äùñçôÝò áäåëöïß Ìåëéóóáíßäç
Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες Δημήτρης και Ιάκωβος Μελισσανίδης, παιδιά 

των Ποντίων Γιώργου (Ζώρα) και Θεοπίστης, που ήρθαν στην Ελλάδα από το 
Βλαδικαυκάς της Γεωργίας το 1939, γεννήθηκαν στη Νίκαια του Πειραιά, όπου 
εγκαταστάθηκε η προσφυγική οικογένειά της, ο Δημήτρης το 1951 και ο Ιάκω-
βος το 1962.

Ο ÄçìÞôñçò, που είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί,  ξεκίνησε την επαγ-
γελματική του σταδιοδρομία ως εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων Ι.Χ., αφού 
πρώτα τελείωσε το γυμνάσιο της Νίκαιας και τη στρατιωτική του θητεία. Στη συ-
νέχεια δραστηριοποιήθηκε σταδιακά στον χώρο του διεθνούς εμπορίου πετρε-
λαίου και της ναυτιλίας. Σήμερα, ο όμιλος της AEGEAN δραστηριοποιείται δι-
εθνώς, τόσο στην εμπορία όσο και τις μεταφορές υγρών φορτίων και πρόσφατα 
ενεργοποιήθηκε στην εσωτερική αγορά, δημιουργώντας ένα δυναμικά αναπτυσ-
σόμενο δίκτυο, με πρατήρια σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης υπηρέτησε τον αθλητισμό, πρώτα ως αθλητής της 
ομάδας μπάσκετ της ΧΑΝ Νικαίας και μετά ως πρόεδρος της ΑΕΚ. Η τριετής 
θητεία του στην ΑΕΚ επισφραγίστηκε με τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, ενώ επέ-
τυχε, ταυτόχρονα, να συνδέσει το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα με 
τις μνήμες της προσφυγιάς και με τις αλησμόνητες πατρίδες.

Από το 2003 είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Αθη-
νών, ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος της Παγκοσμίου Αδελφότητος για τον Ελ-
ληνισμό και την Ορθοδοξία και μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου για τον Ελ-
ληνισμό και την Ορθοδοξία.

Ο ÉÜêùâïò Ìåëéóóáíßäçò, παντρεμένος και με ένα παιδί, μετά την αποφοί-
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τησή του από το λύκειο Νικαίας και την 
εκπλήρωση των στρατιωτικών του υπο-
χρεώσεων, ανέλαβε την οικογενειακή 
επιχείρηση, δηλαδή τη σχολή οδηγών 
Junior, που δημιούργησε ο πατέρας του 
και η οποία, μέσα σε λίγα χρόνια, έγινε 
μια από της πιο πρωτοποριακές σχολές 
οδηγών της Αττικής. Το 1990 ίδρυσε την 
κατασκευαστική εταιρεία STATUS ΑΕ, 
η οποία δραστηριοποιήθηκε στις κατα-
σκευές εμπορικών κέντρων, καθώς και 
πρωτοποριακών για την εποχή της γυά-
λινων κτιρίων.

Το 1999, ο Ιάκωβος Μελισσανίδης 
ίδρυσε την εταιρεία AEGEAN OIL 
ΑΕ, που δραστηριοποιείται αποκλειστι-
κά στον τομέα της εμπορίας πετρελαιο-
ειδών στην ελληνική αγορά και αποτε-
λεί μέρος των εταιρειών του Ομίλου του 
αδελφού του Δημήτρη Μελισσανίδη. Ως 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
AEGEAN OIL ΑΕ, ξεκινώντας στην 
κυριολεξία από το μηδέν, από το 1999 
έως το 2005, συνεπικουρούμενος από 
άξιους συνεργάτες, κατόρθωσε να ανα-
πτύξει πανελλαδικά ένα δίκτυο πρατηρί-
ων, καλύπτοντας το 5,5% της ελληνικής 
αγοράς και φτάνοντας στον ετήσιο τζί-
ρο τα 348 εκατομμύρια ευρώ.

Ήδη, με βάση τα επίσημα στοιχεία 
του υπουργείου Ανάπτυξης, για το α΄ 
εξάμηνο του 2005, η AEGEAN OIL 
έχει υποσκελίσει εταιρείες που έχουν 50 
χρόνια παράδοση στην αγορά.

Ο Ιάκωβος Μελισσανίδης έχει ενερ-
γό συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα και είναι ιδρυτικό μέλος της Ευξείνου 
Λέσχης Αθηνών.

Η σκιά ενός ανθρώπου η σκιά του πατέρα τους που κατηύθυνε τις σκέψεις και 
τα συναισθήματα των δύο μεγάλων ευεργετών την ημέρα των εγκαινίων έκανε 
έντονη την παρουσία της. Όλοι γνωρίζουν ότι οι δύο αδελφοί τη μνήμη του πατέ-
ρα τους θέλουν να τη διατηρήσουν ζωντανή, αιώνια για να διδάσκει τους ανθρώ-
πους το συναίσθημα της αγάπης και της προσφοράς.
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Εσωτερική διακόσμηση του Μελισσανίδειου

Οροφή του Μελισσανίδειου
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Χώρος με πολυτελή διακόσμηση στο Μελισσανίδειο

Ο Ζώρας Μελισσανίδης
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ÔéìçôéêÞ âñÜâåõóç ôùí áäåëöþí Ìåëéóóáíßäç
Λίγο πριν τελειώσει η θεία λειτουργία πραγματοποιήθηκε η τελετή της τιμητικής 

βράβευσης των αδελφών Δημητρίου και Ιακώβου Μελισσανίδη εκ μέους της Πανα-
γίας Σουμελά για τη μεγάλη τους ευεργεσία και προσφορά στο Ι. Προσκύνημα και 
στον Ποντιακό Ελληνισμό ευρύτερα. Μπροστά στην ωραία Πύλη του Ι. Ναού, πα-
ρουσία του σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας – Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμο-
νος και των τριών αρχιερέων Προικονήσων (Πατριαρχείου Κων/πόλεως) κ. Ιωσήφ, 
Ζιχνών και Νευροκοπίου κ. Ιεροθέου, και Καισαριανής – Βύρωνος και Υμηττού κ. 
Δανιήλ, παρουσία των επισήμων καλεσμένων και του πλήθους των Προσκυνητών, άρ-

Η  είσοδος του Μελισσανίδειου εξωτερικά

Η  είσοδος του Μελισσανίδειου εξωτερικά. Απέναντι η είσοδος του Ναού
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χισε η τελετή της τιμητικής διάκρισης. Πρώτος πήρε το λόγο ο πρόεδρος της Παναγ. 
Σουμελά κ. Γιώργος Τανιμανίδης.

ÐåñéÞãçóç ìÝóá óôï áñ÷ïíôáñßêé
Στην αίθουσα υποδοχής τα δύο αδέλφια με τις συζύγους και τα παιδιά τους 

καλωσορίζουν τους καλεσμένους και τους επισκέπτες ενώ το προσωπικό σπεύδει 
να προσφέρει τα κεράσματα της Φιλοξενίας.

Όλοι οι χώροι και ο εξοπλισμός έχουν μια ιδιαίτερη νομοτέλεια και γούστο με επίκεντρο 
φυσικά το πρόσωπο του Ζώρα και την εθιμοτυπία της ζωής και της παράδοσης του Πόντου.

Όλοι οι επισκέπτες συζητούν και θαυμάζουν όλη αυτή την ομορφιά και εύχονται η 
μνήμη του Ζώρα να είναι παντοτινή και η πράξη των δύο αδελφών να βρει και άλλους 
μιμητές για να συνεχιστεί η Ιστορία και η Παράδοση του ποντιακού Ελληνισμού.

Ένα τμήμα από τον θαυμάσιο διάκοσμο του Μελισσανίδειου 
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E
Του Ðáíáãéþôç Ðáðáäüðïõëïõ

φέτος στις γιορτές του 15 Αυγούστου (2011) στην Παναγία Σουμελά, στην 
Καστανιά Ημαθίας, έγιναν μάρτυρες μιας σπουδαίας τελετής, κατά τη διάρ-
κεια της θείας λειτουργίας. Ο πρόεδρος κ. Γιώργος Τανιμανίδης ως εκπρόσω-

πος των δύο Διοικητικών Συμβουλίων, του Ιερού Πανελληνίου Προσκυνήματος και του 
Σωματείου Π. Σουμελά τίμησε με την ανώτατη τιμητική διάκριση τον χρυσό Σταυρό 
της Σουμελιώτισσας τους αδελφούς Δημήτριο και Ιάκωβο Μελισσανίδη. Ανακήρυξαν 
αυτούς ευεργέτες και επίτιμα μέλη αυτών για την συμπαράσταση και διαχρονική αρωγή 
εις το έργον του Ιερού Προσκυνήματος.

Όλοι οι επίσημοι καλεσμένοι και οι προσκυνητές χειροκρότησαν το γεγονός και ευ-
χήθηκαν η γενναία πράξη των δύο τέκνων του ποντιακού Ελληνισμού να βρει και άλ-
λους μιμητές.

Η Ελλάδα σ’ ολη την ιστορική της διαδρομή, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις χορηγίες ή τις δωρεές των ευεργετών της για την εξα-
σφάλιση των αναγκαίων χρημάτων στην ανοικοδόμηση σχολείων, Εκκλησιών και άλ-
λων Ευαγών ιδρυμάτων. Αν κάποιος επισκεφθεί τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας 
τα περισσότερα κτίσματα που ανήκουν στο κράτος αποτελούν δωρεές Ελλήνων ευερ-
γετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποια από αυτά: 

Ç ÐÁÍÁÃÉÁ ÓÏÕÌÅËÁ ÔÉÌ

Θερμή υποδοχή τυο κ. Δημήτρη Μελισσανίδη από τον πρόεδρο του Σωματείου «Πανα-
γία Σουμελά» κ. Γιώργο Τανιμανίδη
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Ακαδημία Αθηνών, δωρεά του ομογενή από τη Βιέννη Σίμωνος Σίνα, το Αρσάκειο, χτί-
στηκε με χορηγία του Απόστολου Αρσάκη, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο στοίχι-
σε 3.000.000 δρχ. και η δαπάνη του καλύφθηκε από δωρεές του Ν. Στουρνάρα, Μιχά-
λη και Ελένη Τοσίτσα και Γεωργίου Αβέρωφ.

Το Ζάππειο (1888) προέρχετια από χρήματα των αδελφών Ευαγγέλου και Κων/
νου Ζάππα. Στην αίθουσά του υπογράφτηκε το 1979, η Σύμβαση ένταξης της Ελλάδος 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Οι εγκαταστάσεις της στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (σήμερα στεγάζονται τα δι-
καστήρια της Αθήνας) όπως και το καταδρομικό «ΑΒΕΡΩΦ» με το οποίο η Ελλάδα 
κυριάρχησε στο Αιγαίο το 1912-13, ήταν χρήματα του Γ. Αβέρωφ. Επίσης και το ομώ-
νυμο σωφρονιστικό κατάστημα «ΑΒΕΡΩΦ».

Γενναία ήταν και η συμμετοχή του (1.000.000 δρ) το 1896, στην επισκευή του Στα-
δίου για τους ολυμπιακούς αγώνας.

Η Βαρβάκειος (1860) αποτελεί δωρεά 400.000 δρ. του ομογενή από τη Ρωσία Ιω-
άννη Βαρβάκη.

Το Δημοτικό Θέατρο αποτελεί δωρεά του Ανδρέα Συγγρού. Το Βυζαντινό Μου-
σείο, όπου στεγάστηκε η εικόνα της Παναγίας Σουμελά επί 20 χρόνια (1931-1951) 
αποτελεί δωρεά της ευγενούς Γαλλίδας και ένθερμης φιλελληνίδας δούκισσας Πλακε-
ντίας.

ÌÁ ÔÏÕÓ ÅÕÅÑÃÅÔÅÓ ÔÇÓ

Στιγμυότυπο από τη συνάντηση του προέδρου Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργου 
Τανιμανίδη με τους αδελφούς Ιάκωβο και Δημήτρη Μελισσανίδη
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Απονομή του Χρυσού Σταυρού της Σουμελιώτισσας, ανώτατης τιμητικής διάκρισης, από 
τον πρόεδρο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργο Τανιμανίδη στους αδελφούς 

Δημήτρη και Ιάκωβο Μελισσανίδη παρουσία τοτυ σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας - Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης συνομιλεί με 
τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κώστα Καραπαναγιωτίδη και τον κ. Δημήτρη Μελισα-

νίδη.
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Το «Μελισσανίδειο» την ημέρα των εγκαινίων, 15 Αυγούστου 2011

Στιγμιότυπο από τον εσπερινό της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου. Διακρίνονται, από 
αριστερά, οι κ.κ. Παντελής Ανθρακόπουλος, Ιωάννης Μωυσιάδης, Γιώργος Τανιμανίδης, 

Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Δημήτρης Μελισσανίσδης και Παναγιώτης Κουρουπλής
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Αυτά και άλλα πολλά ιδρύματα της Αθήνας και των άλλων πόλεων αποτελούν δω-
ρεές των Ελλήνων ευεργετών που με τον τρόπο αυτό εκφράζουν τα πατριωτικά τους αι-
σθήματα, αλλά ενισχύουν και το κράτος στις προσπάθειές του να προσφέρει καλύτερες 
υπηρεσίες στους πολίτες.

Και ο Πόντος έχει να παρουσιάσει τους δικούς του εθνικούς ευεργέτες. Με την πα-
τριωτική και κοινωνική τους προσφορά στήριξαν τον Ελληνισμό του Πόντου στα δύ-
σκολα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς. Με χρήματά τους βοήθησαν το έργο των Ελ-
ληνικών κοινοτήτων. Με χρήματά τους ανοικοδομήθηκαν διδακτήρια, εξασφαλίστηκαν 
δάσκαλοι και γενικά συνέδραμαν στη λειτουργία των σχολείων στα χωριά και τις πόλεις 
του Πόντου. Με δαπάνες του Κωνσταντίνου Θεοφυλάκτου αναγέρθηκε και λειτούργη-
σε στην ενορία του Αγίου Γεωργίου Τραπεζούντος το νηπιαγωγείο που έφερε το όνομά 
του. Με δική του φροντίδα συγκεντρώθηκαν χρήματα στην Ελλ. κοινότητα για την κα-
τασκευή κωδωναστασίου.

Ο Κ. Θεοφύλακτος μαζί με τον Φωστηρόπουλο ανέλαβε την δαπάνη για τις τετρα-
ετείς σπουδές στα Πανεπιστήμια της Λωζάνης και της Λειψίας του διακόνου τότε και 
κατοπινού Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρυσάνθου.

Με δική του πρωτοβουλία έγιναν τα σχέδια για την ανοικοδόμηση του Παρθενα-
γωγείου της πόλης. 

Συγκινητική είναι η πατριωτική δράση του μεγάλου εμπόρου της Μασσαλίας Κων-
σταντίνου Κωνσταντινίδου από την Τραπεζούντα. Σ’ αυτόν βρίσκουν καταφύγιο πολ-
λοί σπουδαστές από τον Πόντο απογοητευμένοι και απελπισμένοι για το χαμό των δι-

Κατά τη λιτάνευση την εικόνα βαστάζουν οι κ.κ. Γιώργος Τανιμανίδης, Δημήτρης Μελισ-
σανίδης, Παναγιώτης Κουρουπλής, Θ. Ρουσάκης
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κών. Με την οικονομική του υποστήριξη θα συνεχίσουν τις σπουδές τους για να επιβι-
ώσουν . Ο Κωνσταντινίδης, όμως, λίγο πριν πεθάνει είχε δωρίσει στην εθνική Πινακο-
θήκη 44 πίνακές του πολύ μεγάλης αξίας, τη μεγάλη του βιβλιοθήκη δώρισε στο Πανε-
πιστήμ. Θεσ/νίκης

Ένας άλλος συμπατριώτης μας, ο Ελευθέριος Παυλίδης στη διάρκεια των Βαλκα-
νικών Πολέμων 1912-13 συγκέντρωσε χρήματα και τα έστειλε στην Ελλάδα, μαζί και 
φάρμακα για τις ανάγκες του στρατού μας. 

Πολλά είναι τα ονόματα που πρέπει να αναφέρει κανείς για να ολοκληρώσει την 
εικόνα όλων των συμπατριωτών μας που προσέφεραν με την καρδιά τους όλες εκεί-
νες τις χορηγίες με τις οποίες συνέβαλαν στην πρόοδο και τον πολιτισμό στη πα-
τρογονική τους γη και μετά τον ξεριζωμό στην ιστορική τους πατρίδα την Ελλά-
δα.

Οι προσκυνητές τώρα που επισκέπτονται την Παν. Σουμελά, στην Καστανιά Ημα-
θίας μπορούν να θαυμάζουν το νέο κτήριο που ανοικοδομήθηκε, δίπλα στο Αμβρόσιο 
Ηγουμενείο. Είναι το «Μελισσανίδειο Μέλαθρον». Είναι η έμπρακτη αγάπη των δύο 
Αδελφών Δημητρίου και Ιακώβου Μελισσανίδη προς την Παναγία Σουμελιώτισσα και 
τον Ποντιακό Ελληνισμό ευρύτερα. Εκεί μέσα η Παναγία Σουμελά μαζί με τους προ-
σκυνητές θα σκεπάσει και τις αναμνήσεις από τον Πόντο. Θα ζωντανεύουν κάθε φορά 
εικόνες από τη ζωή, τα ήθη και τα έθιμα του Πόντου.  Πάντα, όμως, οι συζητήσεις θα 
αναφέρονται στον πατέρα των δύο αδελφών, το Ζώρα Μελισσανίδη στου οποίου τη 
μνήμη ανοικοδομήθηκε το κτήριο εκείνο, πραγματικό στόλισμα της Π. Σουμελά. Και 
όλοι θα εύχονται στο Θεό και την Παναγία, τον Οδυσσέα των Ποντίων, Ζώρα Μελισ-
σανίδη, να τον κατατάξουν σε ξεχωριστήυ θέση ως δικαίωση για όσα έκανε για τους αδύ-
ναμους στη γη.
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ÓÔÁ ÌÏÍÏÐÁÔÉÁ 
ÐÏÕ ÌÁÓ ÏÄÇÃÅÉ Ç ÏÑÈÏÄÏÎÉÁ

Ôñáðåæïýíôá

Αποστολή στον Πόντο του Γιάννη Δελόγλου

κεί στην άγρια φύση του όρους Μελά που φιλοξενεί το πιο 
γλυκό πρόσωπο της οικουμένης, εκεί όπου στήθηκε η ακμά-
ζουσα αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών, στα άγια χώ-

ματα της Τραπεούντας και του Πόντου ευρύτερα συρρέουν χιλιάδες 
Ορθόδοξοι από την Οικουμένη για να ζητήσουν τη χάρη της μάνας 
του Κόσμου. «Την πάσαν  Ελπίδα μου εις σε ανατίθημι μήτηρ του 
Θεού». Μια επίσκεψη γεμάτη δάκρυ, με πολύ πίστη και υπερηφάνεια. 
Βλέπεις της προβολείς του ουρανού να πέφτουν στα ιερά υψώματα του 
Μελά και να ανάβουν λαμπάδες στις καρδιές των προσκυνητών. Από 

αυτή τη ζεστασιά της αγάπης οι Τούρκοι συνοδοί γίνονται δέκτες ηρεμίας και ευγέ-
νειας που την μεταδίδουν στους επισκέπτες που ήρθαν να προσκηνήσουν για ότι δη-
μιούργησαν οι Έλληνες πρόγονοί τους. Είναι κάτι που ξέρουν πολύ καλά από τους 
ανθρώπους που ζουν εκεί και από τα ευρύματα της ιστορίας ότι οικοδομήθηκαν από 
Έλληνες ως χώρος λατρείας στον Άγιο Θεό. Εκεί όπου το 386 μ. Χ. οι ιερομόναχοι 
από την Αθήνα Βαρνάβας και Σωφρώνιος (θείος και ανηψιός) αναζητούσαν τόπο 
να ιδρύσουν την σκήτη της. Εκεί τους οδήγησε το όραμα της Παναγιάς που έφτα-
σαν Πεζοπορία διασχίζοντας την Ελλάδα και την Ευξείνια Τουρκία που τότε ήταν 
η ακμάζουσα αυτοκρατορία του Βυζαντίου. Δροσισμένοι από τα κρύα νερά του πο-
ταμού Πυξίτη που διασχίζει το όρος Μελά ανέβηκαν στη σπηλιά που της οδήγησαν 
οι δυνάμεις της πίστης της σε ύψος 1.063 μέτρων. Μετά την κατάρρευση της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας η Παναγία του Μελά (Σουμελά) παρέμεινε το καταφύγιο των 
Ελλήνων μέχρι τον μεγάλο ξεριζωμό, τον διωγμό και την Γενοκτονία του Ποντια-
κού Ελληνισμού από της Νεότουρκους του Μουσταφά Κεμάλ. Στη διάρκεια αυτής 
της εφιαλτικής περιόδου οι μοναχοί της Παναγίας Σουμελά έκρυψαν την εικόνα που 
φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, τον σταυρό 
του Εμμανουήλ Γ΄Κομνηνού και το Ευαγγέλιο του Όσιου Χριστόφορου και αργό-
τερα θα έρθουν στην Ελλάδα. Η εικόνα και ο σταυρός σήμερα φυλάσσονται στην 
Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο του νομού Ημαθίας, μοναστή-
ρι που κτίστηκε το 1951 από τον Πόντιο Φίλωνα Κτενίδη, γιατρό και συγγραφέα.

Παραμονή της μεγάλης γιορτής στην άλλοτε πρωτεύουσα των Μεγάλων Κομνηνών 
της Αυτοκρατορίας του Πόντου, Τραπεζούντα, ο καιρός έδειχνε και τις καλές προθέ-
σεις των διοργανωτών των εκδηλώσεων ότι όλα θα πήγαιναν καλά. Και πήγαν άριστα, 
υπέροχα, περίφημα. Έτσι όπως τα σχεδίασε η Παναγιά του Πόντου, η Μεγαλόχαρη 
της Οικουμένης. Αυτή που έδωσε το χάρισμα της αγάπης σε όλους εκείνους που κινή-
θηκαν για να επιτευχθεί η επιθυμία όλων των πιστών. Να λειτουργήσει και πάλι το Μο-
ναστήρι της Παναγίας των Ποντίων. Το αεροπλάνο της ROMAVIA μετέφερε τον με-

ÃéÜííçò 
Äåëüãëïõ
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γάλο πρωταγωνιστή αυτής της τόσο σημαντικής για την Ορθοδοξία επιτυχίας. Τον Έλ-
ληνα της διασποράς. Τον ηγέτη των απανταχού Ποντίων, Πρόεδρο της Διεθνούς Συ-
νομοσπονδίας και Βουλευτή της Ρωσικής Δούμα κ. Ιβάν Σαββίδη, την γυναίκα και τα 
δυό του παιδιά. Άλλοι φορείς πήγαν με άλλα μέσα. Ειρηνικός κύκλος γνωριμίας στον 
πολιτισμό χαρακτηρίζεται το μεγάλο αντάμωμα στη Σκέπη της Παναγίας των απαντα-
χού Ποντίων και όχι μόνο.

Στις πανέμορφες πλαγιές της Τραπεζούντας εκατοντάδες Ποντίων από κάθε γω-
νιά του πλανήτη αγκάλιασαν με αγάπη το Φεστιβάλ που διοργάνωσε ο Ιβάν Σαβ-
βίδης με τους συνεργάτες του Θρασύβουλο Ευτυχίδη και Γεώργιο Γκουροβανί-
δη. Ο Ελληνοπόντιος Βουλευτής της Ρωσικής Δούμα δήλωσε με συγκίνηση και ει-
λικρίνεια: «Αγαπητοί φίλοι είμαι στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσω στο φε-
στιβάλ ‘ΗΧΟΙ ΤΗΣ ΛΥΡΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ». Σήμερα εδώ συγκε-
ντρώθηκαν Έλληνες από πολλές χώρες Τούρκοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. 
Όλοι είμαστε άνθρωποι διαφορετικών απόψεων και πεποιθήσεων αλλά είναι προφα-
νές ότι όλους μας ενώνει η μουσική ….». Η γνωστή ηθοποιός και αντιπρόεδρος της 
ΠΟΠΣ κ. Χριστίνα Σαχινίδου είπε μεταξύ άλλων: «Καλώ τους νέους να συνεχίσουν 
τον αγώνα αγάπης που ξεκίνησαν τώρα μάλιστα που έχουν στήριγμα έναν αγνό πα-
τριώτη….». Στη συνέχεια η κ. Σαχινίδου αφού τόνισε «Ιβάν δεν είσαι ο Ιβάν των 
κοντινών αλλά ο Ιβάν όλου του κόσμου, του απένειμε κάδρο της νεολαίας από την 
Ήπειρο. 
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Σ τα ιερά μονοπάτια που οδηγούν στον άγιο χώρο του μοναστηριού που δοκίμα-
σε την βάρβαρη λεηλασία των Νεοτούρκων πιστοί απ’ όλο τον κόσμο έφταναν 
από τις πρωινές ώρες για να προσευχηθούν στο εθνικοθρησκευτικό μας πλέον 

σύμβολο. Οι Αρχές της περιοχής Τραπεζούντας και Ματσούκας συνέβαλαν σημαντικά 
στην ήρεμη ατμόσφαιρα που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παρουσία 
της αστυνομίας βοήθησε την όλη κίνηση με κάθε τρόπο και η τάξι που επικράτησε άφη-
σε άριστα σημάδια εκδημοκρατισμού και λειτουργίας της. Δεκτός έγινε με αγάπη, χει-
ροκροτήματα και επευφημίες από τους πιστούς ο προκαθήμενος του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου κ. κ. Βαρθολομαίος όπως και οι συνλειτουργήσαντες με αυτόν, κ. Δημήτριος 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Βαρνάβας μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλε-
ως. Παραβρέθηκαν ακόμα ο Αρχιεπίσκοπος Γιαροσλάφ και Ροστόφ κ. Παντελεήμων, 
ο μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, ο μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος και άλ-
λοι κληρικοί. Την Ελληνική Πολιτεία εκπροσώπησε ο Έλληνας Γενικός Πρόξενος στην 
Κωνσταντινούπολη (μήπως είναι καιρός να παραβρίσκεται κάποιος υπουργός ή ο Πρέ-
σβης;), ο τέως υπουργός κ. Στυλιανός Παπαθεμελής, ο Βουλευτής της Ρωσικής Βου-
λής, Συντονιστής ΣΑΕ και Πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων κ. Ιβάν 
Σαββίδης, Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ματσούκας, ο διευθυντής του Πολεμι-
κού Μουσείου Θεσσαλονίκης υποστράτηγος κ. Ιωάννης Κόντης, η αντιπρόεδρος και η 
γεν. γραμματέας της ΠΟΠΣ κ. κ. Χριστίνα Σαχινίδου και Βικτωρία Σαββίδου, η πε-
ριφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας κ. Χριστίνα Κελεσίδου, ο εκπροσωπος 
του ΣΑΕ κ. Άγγελος Ασλανίδης ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ηλίας Στα-
μπολιάδης, τρεις χιλιάδες πιστοί εκ των οποίων οι 500 περίπου είχαν την τύχη να παρα-
κολουθήσουν την θεία λειτουργία από κοντά ενώ οι υπόλοιποι στα κάτω από το μονα-
στήρι διαζώματα παρακολούθησαν από γιγαντοοθόνες. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

ÓÔÏ ÅÈÍÉÊÏÈÑÇÓÊ



207

και οι συνλειτουργοί του σκόρπισαν συγκίνηση στους πιστούς που έφτασαν στον τελι-
κό τους προορισμό με αεροπλάνα, λεωφορεία, βαπόρια και ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνη-
τα. Έστειλαν το μήνυμα της αγάπης της ενότητας και της ομόνοιας για την ευτυχία των 
λαών. Στο κήρυγμά του ο Άγιος Πατριάρχης τόνισε μεταξύ άλλων για το ουράνιο μή-
νυμα της Ελπίδας και της Αισοδοξίας που δίνει η Θεομήτωρ, εδώ από το όρος Μελά, 
αυτό το άγιο, το καθηγιασμένο δια της επί αιώνας παρουσίας της ιεράς και θαυματουρ-
γού εικόνας της Κυρίας του Πόντου της Παναγίας Σουμελά. Εδώ σε αυτόν τον ιερό 
τόπο σε πιάνουν κλάματα και όποιος δεν το έχει αισθανθεί δεν ξέρει από θαύματα. Στη 
συνέχεια ο Πατριάρχης τόνισε για τους απανταχού Ποντίους ότι η Παναγία Προστάτι-
δα και μητέρα όλων μιλάει στην ψυχή σας και συγκλονίζει την ύπαρξή σας όπου και αν 
βρίσκεται. Εμείς σας χαιρετούμε από τον τόπο όπου βρίσκονται οι ρίζες σας. Παρχα-
ρομάνα ελάλησεν κι εμείς ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά της, ήλθαμε εδώ εκ μέρους 
όλων σας, των απανταχού Ποντίων. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας τόνιζε πάντοτε. «Σεις 
οι Πόντιοι είσαστε υπέροχος λαός. Σας θαυμάζω και οι ευχές μου θα σας συνοδεύουν. 
Και ο σημερινός Πατριάρχης σας θαυμάζει, σας εκτιμά, σας αγαπά και σας ευλογεί». 
Ακολούθως απήύθυνε μήνυμα αγάπης στις αντιπροσωπείες του Πατριαρχείου της Ρω-
σίας και εξέφρασε την επιθυμία και την ευχή να συλλειτουργήσει σε κάποια στιγμή στην 
Παναγία Σουμελά με τον Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. κ. Κύριλλο. Ευχα-
ρίστησε από του βήματος τον Ελληνοπόντιο Βουλευτή κ. Ιβάν Σαββίδη για τις ενέρ-
γειές του στην κοινή προσπάθεια συμμετοχής όλων των Ορθοδόξων στην σκέπη της 
Παναγίας. Ακόμη ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους και την SAT 2 για την δορυφο-
ρική προβολή της θείας λειτουργίας. Μεγάλο ενδιαφέρον Έδειξαν τα τουρκικά ΜΜΕ 
για την άφιξη του Οικουμενικού Πατριάρχη και τη θεία λειτουργία, καθώς κάλυψαν το 
θέμα με πολλές κάμερες. Εξ άλλου ο Πατριάρχης σε συνέντευξή του στο τουρκικό κα-

ÊÅÕÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏËÏ
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ανάλι ΝΤV τόνισε πως περιμένει την απόφαση της τουρκικής Κυβέρνησης για την επα-
ναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και αν είναι αρνητική θα κάνει προ-
σφυγή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ένα όμορφο λυτρωτικό ταξίδι με υπέροχες πινελιές που τελείωσε με το νοσταλγικό 
ταξίδι του νου και που έγινε ρομαντικό, με πολύ ρομαντισμό της όποιας γλυκειάς ανα-
πόλησης, γεύτηκε ο κάθε επισκέπτης αυτής της θρησκευτικής εξόρμησης. Έγραψαν και 
αυτοί τη δική τους σελίδα στον ιστορικό δρόμο που άνοιξε ο Ιβάν Σαββίδης κλείνοντας 
το στόμα κάποιων υμνητών του δικού τους τίποτα. Αυτοί όμως που υποτίθεται ότι πή-
γαν από πίστη στη Μεγαλόχαρη για να προσκυνήσουν το μεγαλείο της καλό θα ήταν να 
έβγαζαν την κακία τους και να αλληλοευχόταν έτσι απλά και τίμια τα Χρόνια Πολλά. Οι 
πιστοί τουλάχιστον αυτό διδάχτηκαν και αυτό κάνουν γιατί είναι πιστοί.   

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος με Έλληνες και Τούρκους επισήμους 
στην Τραπεζούντα
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Ε

ÔÁ 9ÌÅÑÁ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ
ÊáóôáíéÜ 

Γράφει ο ÃéÜííçò Äåëüãëïõ

υλαβείς προσκυνητές από διάφορα μέρη της Ελλάδος αλλά και Έλληνες 
από το εξωτερικό επισκέφθηκαν για μια α;κόμη φορά την Ιερά Μονή Πα-
ναγία Σουμελά για να τελέσουν το θρησκευτικό έθιμο και να ζητήσουν την 

βοήθειά της. Ήταν τα 9μερα μετά την Κοίμησή της αλλά και η λαχτάρα πολλών 
επισκεπτών για να ανταμώσουν στον άγιο χώρο της την Σκέπη και την Χάρη της.

Στην θεία λειτουργία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. 
κ. Παύλος με πλήθος κληρικών από διάφορες ενορίες και ο οικοδεσπότης Μητρο-
πολίτης Βεροίας – Ναούσης και Καμπανίας κ. κ. Παντελεήμων. Ο Άγιος Δράμας 
κατά την διάρκεια του θείου κηρύγματος τόνισε την σημασία που έχει για όλους 
μας η θαυματουργή παρουσία της Μεγαλόχαρης. «Χιλιάδες εκκλησίες και μονα-
στήρια σε όλο τον κόσμο είναι αφιερωμένες στη Θεία Χάρη της, εκατομμύρια άν-
θρωποι ζητούν συνεχώς την ευλογία της κι εμείς προσευχόμαστε πάντα στο μεγα-
λείο της. Προσευχόμαστε όμως και για την ομόνοια και αγάπη όλων των ανθρώπων 
όπου και αν βρίσκονται, όποιο αξίωμα και αν κατέχουν, ότι και αν υπηρετούν». Τέ-
λος ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Βεροίας για την φιλοξενία του τον οποίο κάλε-
σε για συλλείτουργο στη Δράμα. Απαντώντας στον Μητροπολίτη Δράμας ο κ. Πα-
ντελεήμων αφού τον ευχαρίστησε, υπενθύμισε στο εκκλησίασμα την μακρόχρονη 
παρουσία του αρχιμανδρίτη – ηγουμένου τότε της Ιεράς Μονής Παναγία Σουμελά 
του Μητροπολίτη Δράμας. Την θεία λειτουργία παρακολούθησε ο Πρόεδρος του 
Σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γεώργιος Τανιμανίδης Επικεφαλής μελών του δι-
οικητικού συμβουλίου.
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ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Γιάννης Δελόγλου

ÊáóôáíéÜ – Çìáèßáò. Εκδρομείς από διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του Εξω-
τερικού, Έλληνες από κράτη της Σοβιετικής Ένωσης, που επαναπατρίστηκαν και ακο-
λουθούν ακόμα το Παλαιό Ημερολόγιο, κατασκήνωσαν στα υψώματα του Βερμίου πέ-
ριξ της ÉåñÜò ÌïíÞò ôçò Ðáíáãßáò ÓïõìåëÜ, για να προσκυνήσουν την Παναγία και 
να προσευχηθούν για την Κοίμησή της.

Εκατοντάδες πιστών κάθε ηλικίας γιόρτασαν το δικό τους έθιμο μετά τη Θεία Λει-
τουργία όπου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ìçôñïðïëßôçò Âåñïßáò – Íáïýóçò 
êáé Êáìðáíßáò ê. ê. ÐáíôåëåÞìùí με πλήθος ιερέων, τον  ðñùôïøÜëôç Âáóß-
ëåéï ÖùôéÜäç στο δεξιό αναλόγιο και τον éåñïøÜëôç ÉùÜííç ÊïôóÜìðáóç στο 
αριστερό αναλόγιο.

Αρνιά αφιερωμένα στην μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, σφάχτηκαν, κατά το έθιμο, 
και στη συνέχεια πλούσια ποικιλία εδεσμάτων και ποτών στόλισαν τα τραπέζια των προ-
σκυνητών εκδρομέων, που διασκέδασαν το υπόλοιπο της άγιας ημέρας.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Παναγία Σουμελά Ãåþñãéïò Ôáíéìáíßäçò επικε-
φαλής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνπροσευχήθηκαν με το εκκλησίασμα και 
αντάλλαξαν ευχές αγάπης.

Ο Άγιος Πατέρας και Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στο Θείο Κήρυγμά του 
τόνισε μεταξύ άλλων: 

«Δεν είναι μόνο οι Άγγελοι, οι οποίοι χαρούμενοι συνοδεύουν την Πανάγια ψυχή 

Ç Êïßìçóç ôçò Èåïôüêïõ
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στο ουράνιο κατοικητήριό της, για να συναντήσει τον υιό της και Βασιλέα του κόσμου 
Ιησού Χριστό. Είμαστε και όλοι εμείς τα πνευματικά της τέκνα, οι πιστοί μαθητές του 
υιού της, που σε κάθε εποχή τη συνοδεύουμε ευλαβικά καθώς ανεβαίνει από τη γη στον 
ουρανό. Δεν θλιβόμαστε την απώλειά της γιατί ζούμε την Παρουσία της Παναγίας μας 
στην ιστορία μας, στην ιστορία του Γένους μας, στην ιστορία των προγόνων μας, , στην 
ιστορία των πατέρων μας. Δεν θλιβόμαστε για την απουσία της από τον κόσμο γιατί αι-
σθανόμαστε την Παρουσία της Παναγίας μας στην καθημερινότητά μας, δίπλα μας σε 
κάθε στιγμή της ζωής μας, γι’ αυτό και έχουμε στα χείλη μας σε κάθε στιγμή και ανά-
γκη το δικό Της γλυκύτατο και προσφιλέστατο όνομα. Δεν απελπιζόμαστε για τον χω-
ρισμό γιατί βιώνουμε την πραγματικότητα την οποία ψάλουμε στο Απολυτίκιο της εορ-
τής της Κοιμήσεως της, ότι «Εν τη Κοιμίσει τον κόσμο ου κατέλειπες Θεοτόκε», για-
τί νιώθουμε την παρουσία της Παναγίας μέσα στην ψυχή μας να μας στηρίζει και να 
μας ενισχύει, όταν απαγοητευόμεθα από όσα μας συμβαίνουν στη ζωή μας και από όσα 
συμβαίνουν στον κόσμο μας, νιώθουμε να μας φωτίζει όταν τα νέφη των πειρασμών συ-
σκοτίζουν το χώρο μας. Νιώθουμε να παίρνει στα χέρια της το τιμόνι της ζωής μας 
και να μας οδηγεί προς τον υιό της όταν τα κύματα των προβλημάτων και των θλίψε-
ων, των ιστορικών συγκυριών και των προσωπικών μας περιπετειών κλυδωνίζουν τον κά-
λαθο της υπάρξεώς μας. Για όλους εμάς τα πιστά και αφοσιωμένα τέκνα, τα οποία συν-
δέσαμε την ζωή μας και την ιστορία του Γένους και της Πατρίδος μας με την Υπερα-

õ ìå ôï ðáëáéü Åïñôïëüãéï



212

γία Θεοτόκο, με την στοργική μητέρα και την Υπέρμαχο Στρατηγό, με την γλυκυτά-
τη παρηγορία και την ακαταίσχυντη προστασία της, η Κοίμησή της δεν μπορεί να εί-
ναι τίποτε άλλο παρά αιτία χαράς, αιτία πνευματικής ευφροσύνης. Γι’ αυτό και σήμερα 
και με το παλαιό ακόμα εορτολόγιο ανηφορήσαμε όλοι και ανηφορήσατε και εσείς ευ-
λαβικά Πόντιοι από όλο τον κόσμο στο Ιερό αυτό Όρος της Παναγίας μας της δικής 
μας Παναγίας, της Σουμελιώτισσας, για να την προσκυνήσετε. Ανηφορήσατε εδώ στο 
όρος Βέρμιο στο ιερό της Κατοικητήριο, για να προσκυνήσετε τη θαυματουργική Ει-
κόνα της. Για να της εμπιστευτείτε τα αιτήματά σας, για να της επαναβεβαιώσετε την 
αγάπη και τον σεβασμό σας. Ανηφορήσατε εδώ, για να της ψιθυρίσετε τα ονόματα των 
πατέρων μας, που σας δίδαξαν από μικρά παιδιά την τιμή και την ευλάβεια προς Εκεί-
νη, που ήταν η δόξα τους τις ημέρες της δόξας του Ελληνικού Πόντου. Που ήταν η κα-
ταφυγή τους στις ώρες τις σκληρές και τις δύσκολες της σκλαβιάς και των διωγμών που 
ήταν η απαντοχή και η σχέση τους τις ημέρες της φυγής από τις προγονικές  εστίες, για 
να την παρακαλέσετε και να την παρακαλέσουμε όλοι μαζί να έχει σχέση γι’ αυτούς την 
ώρα της κρίσεως του υιού της».

Μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας μουσικά σχήματα και χορευτικά σύνολα δια-
σκέδασαν μέχρι τις βραδινές ώρες. 

Ôï 13ï ÓõíáðÜíôçìá Íåïëáßáò
Ðïíôéáêþí Óùìáôåßùí

Καστανιά
Γράφει ï ÃéÜííçò Äåëüãëïõ

ετραήμερο οδοιπορικό στη παράδοση τη μουσική και τους χορούς παρα-
κολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον 550 Ποντιόπουλα από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό στους χώρους της Ιεράς Μονής ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ στην 

Καστανιά Ημαθίας. Ήταν το 13ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων 
που γίνεται πάντα στους ίδιους χώρους με τρομερή επιτυχία. Μια γέφυρα επικοινω-
νίας, επαφών και γνωριμίας, ένα παράθυρο γνώσεων και ένα κληροδότημα της ρίζας 
τους αποκτούν οι νεολαίοι που δείχνουν συνεχώς ότι τα ενδιαφέροντά τους αυξάνο-
νται όταν πρόκειται για την ιστορία των προγόνων τους. Νεολαίοι και συνοδοί βά-
ζουν συνεχώς το λιθαράκι της συνέχειας με ομόνοια και συνέπεια. Βελτιώνουν τα δι-
δάγματα, βελτιώνουν ό,τι πολύτιμο χρειάζεται η παρουσία τους στον Ποντιακό χώρο 
και κινούν διαδικασίες για να ενώσουν όσο γίνεται περισσότερο τη γενιά τους στο τα-
ξίδι των Αργοναυτών. Είναι χρέος τους και το γνωρίζουν, είναι υποχρέωση και το ξέ-
ρουν. Είναι ο καιρός πλέον που πρέπει να επικρατήσει η αγάπη, η συνεργασία, ο κοι-
νός στόχος και σκοπός κάθε ανθρώπου που σέβεται τις ρίζες του, την ιστορία του την 
ύπαρξή του. Ήρθε η εποχή που οι νέοι θα μας οδηγήσουν εκεί που δεν φτάσαμε εμείς 
ποτέ. Και αν δεν είμαστε εγωϊστές πολλά θα καταλάβουμε. Ας αφήσουμε το τιμόνι σε 

Τ



213

νεότερους και σε πολλούς τομείς. Αν δεν το θέλουμε τότε ας τους αφήσουμε τουλάχι-
στον να οδηγήσουν το δικό τους άρμα στον προορισμό που ονειρευόμαστε. Η ζωντά-
νια, το πάθος και ο ενθουσιασμός αυτών των παιδιών είναι εγγύηση που πρέπει να εξε-
τάσουμε. Σίγουρα δεν ήρθε η ώρα για να οδηγήσουν τον ποντιακό κόσμο σε λεωφό-
ρους, σίγουρα δεν μπορούν να διοικήσουν φορείς με ιδιαιτερότητες, αλλά στο χώρο 
τους μπορούν να ανταποκριθούν. 

Η πρώτη ημέρα κύλησε με την άφιξη των αποστολών, τακτοποίηση των εκπρο-
σώπων των Σωματείων και αργότερα το παραδοσιακό γλέντι στον αύλειο χώρο του 
ξενώνα «τη Σαντάς τ’ οσπίτ’. Η δεύτερη ημέρα άρχισε με την συνάντηση των αρχη-
γών των αποστολών και στη συνέχεια με λεωφορεία επισκέφθηκαν στη Βέροια τον 
αντιπεριφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Καραπαναγιωτίδη, πρώην νομάρχη και διακε-
κριμένο καλλιτέχνη του ποντιακού τραγουδιού. Ακολούθως επισκέφθηκαν την δη-
μοτική κεντρική βιβλιοθήκη της Βέροιας, βραβευμένη και χρηματικό έπαθλο από 
το ίδρυμα Bill και Melinta Gates. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας άρχισαν οι εργα-
σίες με το καλωσόρισμα των νέων από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. κ. Παντελεήμονα, Πρόεδρο του Ιερού Προσκυνήμα-
τος ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ. Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του τόνισε πως «η νέα 
γενιά είναι η ελπίδα μας για τη διατήρηση της ιστορίας και των παραδόσεων του 
ποντιακού ελληνισμού. Όχι ως ένα είδος μουσειακό, που θα εκτίθεται σε προθήκες 
και θα απεικονίζεται σε φωτογραφίες, αλλά ως τρόπος ζωής, που ταυτόχρονα δίνει 
ζωή στις μνήμες και τις προσδοκίες μας, δίνει ζωή στα όνειρα και τις λαχτάρες μας. 
Αναφερόμενος δε στη κρίση της εποχής, επεσήμανε πως δεν είναι μόνο οικονομι-
κή αλλά ακούει στο όνομα κρίση των αξιών, κρίση ιδανικών, αυτά που συγκρατούν 
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την κοινωνία μας, που συγκροτούν τον πολιτισμό μας, που είναι θεμέλιο και ζωτική 
δύναμη για κάθε πρόοδο και εξέλιξη, και που χωρίς αυτά τίποτε δεν μπορεί να στα-
θεί και να ορθοποδήσει. Τέτοια ιδανικά υπηρέτησε με τη ζωή και με τη θυσία του 
ο Αλέξανδρος Υψηλάντης καθώς δεν ανέλαβε «την αρχηγία» αποβλέποντας σε προ-
σωπική προβολή, δόξα ή κέρδος, την ανέλαβε από γνήσια αγάπη και προσήλωση 
σε δυο από τα πιο σπουδαία ιδανικά, σε δυο από τις πιο υψηλές αξίες που έχει ο άν-
θρωπος: την πατρίδα και την ελευθερία. Αγάπη στην πατρίδα δεν σημαίνει μόνο θυ-
σιάζομαι στη μάχη για την ελευθερία της, σημαίνει ζω καθημερινά και δρω με στό-
χο οτιδήποτε και αν κάνω να είναι προς όφελός της και ποτέ προς βλάβη της. Κλεί-
νοντας ο Άγιος Βεροίας τόνισε ακόμα ότι εδώ είναι το σπίτι όλων των Ποντίων, κα-
θώς εδώ είναι το θρονί της Παναγίας του Πόντου, της Παναγίας Σουμελά». Ακο-
λούθησαν χαιρετισμοί επισήμων με κύριο χαρακτηριστικό την αγάπη προς την πα-
τρίδα, την ενότητα των Ελλήνων στους κοινούς στόχους της πατρίδας και την προ-
σευχή στην Παναγία όλων των Χριστιανών για την προστασία της. 

ÏÉ ÅÉÓÇÃÇÓÅÉÓ ÊÁÉ ÏÉ ÏÌÉËÇÔÅÓ
Ακολούθησαν οι εισηγήσεις του κ. Ãéþñãïõ Óïýñëá, τέως Αντιπροέδρου της Βου-

λής των Ελλήνων με εθέμα: «Óôá âÞìáôá ôïõ Éåñïý Ëü÷ïõ». Του κ. Â. Óéäçñüðïõ-
ëïõ, ερευνητή Καππαδοκικής Λαογραφίας και χοροδιδάσκαλο Καππαδοκικών χορών 
με θέμα: «Ç ÷ïñåõôéêÞ ðáñÜäïóç ôçò Âüñåéáò Êáððáäïêßáò óõíáíôÜ ôçí ðá-
ñÜäïóç ôïõ Ðüíôïõ».

Του κ. Ãéþñãïõ ÐïõëáíôæáêëÞ, μουσικού με θέμα: «Ðåñß ÊåìáíÝ». Της ÷ï-
ñùäßáò Öéëïðôþ÷ïõ Áäåëöüôçôáò Éìåñáßùí ìå ÷ïñÜñ÷ç ôïí ê. Â. Êáóïý-

Η οργανωτική επιτροπή το Συναπαντήματος
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ñá, της συναυλίας «ÙäÝò Åã÷üñäùí» από τους Γ. Πουλαντζακλή, λύρα – κεμα-
νέ, Β. Κασούρα, ούτι – λαούτο, Χ. Πορφυρίδη Θρακιώτικη λύρα και λαούτο, Σ. 
Ξενούδη – κανονάκι και Γ. Τσαϊρίδη – Σ. Κωφίδη κρουστά. Ακολούθησαν χοροί 
της Καππαδοκίας από το λαογραφικό σύλλογο Èçñéüðåôñáò «Ï ÌÝãáò Âáóß-
ëåéïò».

Την επόμενη ημέρα άρχισαν οι εργασίες με τις εισηγήσεις των: Íßêïõ Æïõñíá-
ôæßäç, ερευνητή – χοροδιδάσκαλο με θέμα: «Ðïíôéáêïß ÷ïñïß, ÷ïñåõôéêÞ êáé åí-
äõìáôïëïãéêÞ ðñïóÝããéóç». Äñ.. Ìáôèáßïõ Ôóá÷ïõñßäç, διδάκτορα μουσι-
κής Πρακτικής και εκτέλεσης του Πανεπιστημίου Λονδίνου, με θέμα: «Ç ÐïíôéáêÞ 
Ëýñá: áðü ôçí ðáñÜäïóç óôçí åîÝëéîç».

Παραδοσιακή κουζίνα: «Χαψοπούλια» από τον Σύλλογο Σανταίων «Η Επτάκωμος 
Σάντα».

Ê. Âïõäïýñç, Αρχαιολόγο με θέμα: «Ôï Ýñãï ôïõ æùãñÜöïõ êáé ÷áñÜêôç 
ÂÜëéá Óåìåñôæßäç».

Παρουσίαση Ποιητικής συλλογής του Εκπαιδευτικού – Συγγραφέα Ê. Óïöéáíßäç 
«Ïé åéêüíåò ôçò øõ÷Þò» με απαγγελίες της ηθοποιού – αντιπροέδρου της Π.Ο.Π.Σ. 
Χριστίνας Σαχινίδου. Ποντιακοί χοροί από τον Σύλλογο Ποντίων Διαβατών και Θεα-
τρική Παράσταση από τον Ποντιακό Σύλλογο Καλλιθέας – Συκεών «Αρωθυμούμε και 
Τιμούμε» σε σενάριο – σκηνοθεσία της ¸ññéêáò ÍéêïëáÀäïõ.

Την τρίτη και τελευταία ημέρα πραγματοποιήθηκε εκκλησιασμός κατάθεση στεφά-
νου, ανάγνωση – έγκριση ψηφίσματος, επίδοση αναμνηστικών και τιμητικών διακρίσε-
ων και συγκρότηση νέας Οργανωτικής Επιτροπής για το 2012. Με τις ευχές του Προ-
έδρου του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά» Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ. κ. Παντελεήμωνος τελείωσαν οι εργασίες του 13ου 
Συναπαντήματος που σημείωσαν εκπληκτική επιτυχία.
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ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» επιβεβαιώ-
νουν του λόγου το αληθές. 

Σας ενημερώνουμε ότι και φέτος εξακόσιοι περίπου νέοι και νέες  από τον οργανω-
μένο ποντιακό χώρο, από τα ποντιακά Σωματεία για δέκατη τρίτη χρονιά, κάτω από 
την σκέπη της Σουμελιώτισσας αντάλλαξαν για τέσσερις μέρες απόψεις, συζήτησαν και 
ανέπτυξαν θέματα με εισηγήσεις για ιστορία, πολιτισμό και παρουσιάσεις, δίδαξαν και 
διδάχθηκαν, χόρεψαν και τραγούδησαν με την συνοδεία της ποντιακής λύρας και έδω-
σαν μονιασμένοι και αγαπημένοι  ραντεβού για την επόμενη χρονιά.

Νιώθουμε υπερηφάνεια και ικανοποίηση γιατί νέες και νέοι  τολμούν, κόντρα στα 
σημεία των καιρών και τις δυσκολίες, να μετέχουν στα κοινά, να κρίνονται, να προσπα-
θούν.

Οι εκπρόσωποί τους εδώ  δηλώνουν με την παρουσία τους  ότι παρέλαβαν την σκυ-
τάλη και συνεχίζουν «της κείνων ρήμασι πειθόμενοι»

Τους θαυμάζουμε,  τους ευχαριστούμε  και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και η Πα-
ναγία μας  κάτω από την σκέπη της οποίας λειτουργούν  να τους βοηθά στο δύσκολο  
αλλά ευγενικό αγώνα  της συμμετοχής στα κοινά  και στους υψηλούς  και ωραίους στό-
χους που έχουν βάλει. 

 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Αγίους Αρχιερείς που μας ευλόγησαν και κό-
πιασαν για μας και προσευχήθηκαν για μας, τους ιερείς, του πατέρες από το Αγιόνημον 
΄Ορος, τους ιεροψάλτες, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τους Προέδρους των 

Συναπάντημα των νέων στην Παναγία Σουμελά

ÅíçìÝñùóç ôçò ïñãáíùôéêÞò 
åðéôñïðÞò ôïõ ÓõíáðáíôÞìáôïò
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Ποντιακών Σωματείων και τα μέλη των καλλιτεχνικών συγκροτημάτων και τους 150 και 
πλέον εθελοντάς που για ένα μήνα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους μαζί με τους εργαζό-
μενους και τους συνεργάτες μας. 

Υψώνουμε το κύπελλο, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε  πάλι όλους για 
την τιμητική σας παρουσία και για την συμπαράστασή σας. 

Εύχομαι να μας αξιώνει η Παναγία μας  να συνεχίζουμε όλοι  με υγεία, δύναμη και 
πλήρη συναίσθηση των ευθυνών μας, παρόντες στους αγώνες και στις προσπάθειες για 
να ξεπεράσει η πατρίδα μας τη δύσκολη αυτή συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας, ώστε να 
μπορούμε να ελπίζουμε στην προκοπή και στο μέλλον των παιδιών μας. 

Καλό κατευόδιο, του χρόνου πάντα του χρόνου.

Ôï øÞöéóìá
Åìåßò ïé 550 íÝïé êáé íÝåò, åêðñüóùðïé Ðïíôéáêþí Óùìáôåßùí áðü ôçí 

ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü συγκεντρωθήκαμε 14,15, 16 και 17 Ιουλίου 2011 στα 
υψώματα του Βερμίου για το «Συναπάντημα στην Παναγία Σουμελά». Μέσα από ποι-
κίλες  ομιλίες, παρουσιάσεις και εισηγήσεις  με θεματικές όπως η διατήρηση της ιστο-
ρικής μνήμης, η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, ο πολιτισμός μέσα από τη μουσική, 
το χορό και τα εικαστικά την ποίηση, το θέατρο σε συνδυασμό με κατάθεση απόψε-
ων, ιδεών και προβληματισμού καταλήξαμε μέσα από γόνιμο και δημοκρατικό διά-
λογο στα παρακάτω:

 
Ãéá ôçí ôñáãùäßá óôçí Êýðñï 

Äçëþíïõìå ôç èëßøç ìáò êáé ôçí áìÝñéóôç óõìðáñÜóôáóÞ ìáò στις οικο-
γένειες των αδικοχαμένων αδελφών μας  του τραγικού γεγονότος της πολύπαθης Κύ-

Συναυλία Ποντίων καλλιτεχνών στο Συναπάντημα Νεολαίας
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πρου, που συγκλόνισε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα 
τον Ελληνισμό.  

Ãéá ôçí 19ç ÌáÀïõ – çìÝñá ìíÞìçò 
Èåùñïýìå õðï÷ñÝùóÞ ìáò íá áðáéôÞóïõ-

ìå êáé áðü áõôü ôï âÞìá, ç 19ç ÌáÀïõ íá êá-
èéåñùèåß ùò åõñùðáúêÞ ìÝñá ìíÞìçò ôùí èõ-
ìÜôùí ôïõ Êåìáëéóìïý, μιας εξοντωτικής πολι-
τικής πρακτικής που οδήγησε στις γενοκτονίες των 
λαών του Ευξείνου Πόντου και της Μικράς Ασίας.

Ãéá ôïí Ðïëéôéóìü  
Μέσα από τη μουσική, το χορό , την ποί-

ηση, τη ζωγραφική, το θέατρο  μπόρεσαν πό-
ντιοι καλλιτέχνες να εξωτερικεύσουν την αγάπη 
τους για την ποντιακή παράδοση και το ποντι-
ακό πνεύμα και να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώ-
σεις και τις εμπειρίες τους τόσο σε εμάς τους 
νεότερους πόντιους , όσο και μέσα από τα έργα 
τους στους υπόλοιπους Έλληνες , αλλά και στο 
εξωτερικό.
  Σημαντικό συμπέρασμα από τις εισηγήσεις και 
συνεδρίες είναι ότι διατηρούμε τα βασικά στοιχεία 
της παράδοσης, áíôéìåôùðßæïíôÜò ôá ìå óåâá-
óìü, ÷ùñßò üìùò íá ðáñáâëÝðïõìå üôé áõôÞ 
åßíáé óôïé÷åßï äõíáìéêü êáé ü÷é óôáôéêü, συ-
νεχώς εξελίξιμο και επιδεχόμενο πειραματισμούς , 
που όμως δεν την αλλοιώνουν.

 
Ãéá ôçí ÐïíôéáêÞ íåïëáßá

Αποτελεί για μας, το Συναπάντημα ποντι-
ακής νεολαίας που γιορτάζει φέτος (13) δεκα-
τρία χρόνια ζωντανής και δυναμικής παρουσί-
ας, κάτι παραπάνω από μια σταθερά, έναν αδι-
άβλητο θεσμό γύρω από τον οποίο συγκε-
ντρωνόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες νέοι. 
Μια προσομοίωση μιας ενεργής και ζωντανής κοι-
νότητας, ένα μικρό πυρήνα μνήμης και συνέχειας 
του ποντιακού ελληνισμού που απευθύνεται και γί-
νεται πλέον κοινό κτήμα ολοκλήρου του ελληνι-
σμού .

¸íá èåóìü ãéá ôïí ïðïßï ïé íåïëáßïé áãù-
íéæüìáóôå êáé óõóðåéñùìÝíïé, áêçäåìüíåõ-
ôïé, áäéÜóðáóôïé êáé ðéóôïß óôéò áîßåò êáé ôá 
éäáíéêÜ ôçò ðïíôéáêÞò ðáñÜäïóçò êñáôÜìå 

Ο κ. Γιώργος Σούρλας

Ο κ. Βασίλης Σιδηρόπουλος

Ο κ. Γιώργος Πουλατζάκης
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ôçí ðïíôéáêÞ öëüãá Üóâåóôç, áðü üðïõ êáé 
áí ðñïåñ÷üìáóôå.  Èá ÈÝëáìå íá åßìáóôå  êáé 
åìåßò, óõíå÷éóôÝò ôçò áäéÜëåéðôçò ðáñïõóßáò 
ôïõ Ðïíôéáêïý Åëëçíéóìïý , áðü êÜèå ìåôåñß-
æé ôïõ êïéíùíéêïý ìáò âßïõ.

Óõíå÷ßæïõìå ôçí  ðïíôéáêÞ ðáñÜäïóç,  
âñéóêüìáóôå óôï öÜñï ôïõ ðïíôéáêïý åëëç-
íéóìïý, ôçí «ÐÁÍÁÃÉÁ ÓÏÕÌÅËÁ»  üðïõ ôï 
öùò êáé ôá ïñÜìáôá ôùí êôçôüñùí óõíå÷ßæïõí 
óÞìåñá íá öùôßæïõí ôéò êáñäéÝò ìáò êáé íá 
ìáò ìðïëéÜæïõí ìå êáéíïýñéåò éäÝåò. 

Ãéá ôçí åíüôçôá ôïõ Ðïíôéáêïý ÷þñïõ
Åìåßò ïé íÝïé óôçñßæïíôáò ôï áäéÜêïðï Ýñãï 

ôïõ Óùìáôåßïõ êáé ôïõ Éåñïý ÐñïóêõíÞìáôïò 
ôçò Ðáíáãßáò ÓïõìåëÜ, åðéìÝíïõìå óôï áõ-
ôïäéïßêçôï ôïõ Éåñïý ÐñïóêõíÞìáôïò, ìå ôç 
óõììåôï÷Þ êáé ôçí ðáñïõóßá ôçò åêêëçóßáò 
ôçò ÅëëÜäïò. Έτσι, απαιτούμε από όλους τους φο-
ρείς να συνεχίσουν να στηρίζουν το έργο που επιτε-
λείται στο Όρος Βέρμιο, έργο που με τόσο κόπο και 
αγώνα όλες οι διοικήσεις του προσέφεραν διαχρονι-
κά, διακονώντας την Παναγία. 

Óôçñßæïõìå ôï Ýñãï ôïõ  Óåâáóìéùô ôïõ  
Ìçôñïðïëßôïõ  Âåñïßáò- Íáïýóçò êáé Êá-
ìðáíßáò êáé ôéìïýìå ôçí ðñïóöïñÜ êáé ôç óõ-
ìðáñÜóôáóÞ ôïõ óôï óõíôåëïýìåíï Ýñãï, áðü 
ôç èÝóç ðëÝïí ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ ÐáíåëëÞíé-
ïõ Éåñïý ÐñïóêõíÞìáôïò.

Καλούμε την Πολιτεία σε συνεργασία με την Εκ-
κλησία και τα Δ.Σ. του Σωματείου και του Πανελλη-
νίου ιερού Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά» να 
ενισχύσει την πορεία της Σουμελιώτισσας , με σεβα-
σμό προς το έργο που έχει συντελεστεί , έργο που 
στηρίζει η συντριπτική  πλειοψηφία του ποντιακού 
ελληνισμού.

Åíéó÷ýïõìå ìå ôçí ðáñïõóßá ìáò êáé ôç 
äñÜóç ìáò , õðïóôçñßæùíôáò êáé ðñïùèþíôáò  
ìå êÜèå äõíáôü ôñüðï  ôçí åíüôçôá ôïõ ïñãá-
íùìÝíïõ ðïíôéáêïý ÷þñïõ óôçí ðñÜîç êáé åß-
ìáóôå áíôßèåôïé  óå êÜèå ðñáêôéêÞ êáðÞëåõ-
óçò êáé äéÜóðáóçò  ôïõ ïñãáíùìÝíïõ ðïíôéá-
êïý ÷þñïõ.

 Έτσι μόνο πιστεύουμε ότι  θα μπορέσει ο Πο-

Ο κ. Γιώργος Τανιμανίδης 
Πρόεδρος Π.Σ.

Ο κ. Κώστας Σοφιανίδης

Ο κ. Νίκος Ζουρνατζίδης
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ντιακός Ελληνισμός, αδιάσπαστο κομμάτι του ελ-
ληνισμού, με τις δράσεις του , μία από τις οποί-
ες είναι και το Συναπάντημα Νεολαίας Ποντια-
κών Σωματείων,  να καταθέσει την δική του δυ-
ναμική, σε μία περίοδο δύσκολη για την πατρίδα 
μας και να συμβάλει με τις αρχές και τις αξίες του 
στην αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους και 
της αξιοπιστίας της πατρίδας μας για ένα καλύτε-
ρο αύριο που όλοι αξίζουμε ξεπερνώντας ενωμένοι  
λάθη, αδυναμίες και πρακτικές του παρελθόντος.  
  Áöéåñþíïõìå ôï 13ï ÓõíáðÜíôçìá Íåïëáßáò 
Ðïíôéáêþí Óùìáôåßùí óôç ìíÞìç ôïõ  Áôü-
öéïõ ¸ëëçíá ÐüíôéáêÞò ÊáôáãùãÞò  ÁëÝ-

îáíäñïõ ÕøçëÜíôç, áñ÷çãïý ôçò åëëçíéêÞò 
åðáíÜóôáóçò ôïõ 1821,  öùôéóìÝíïõ ðáôñé-
þôç, éäåïëüãïõ, ïñáìáôéóôÞ, áëôñïõéóôÞ, 
ðïõ ïé éäÝåò, ôï Þèïò, ïé áñ÷Ýò êáé ç äõíá-
ìéêÞ ôïõ Ýñãïõ ôïõ, ìðïñïýí íá áðïôåëÝ-
óïõí ðõîßäá ãéá åìÜò ôïõò íÝïõò êáé íá ìáò 
äþóïõí þèçóç êáé üñáìá ãéá  íá âïçèÞ-
óïõìå ôçí ðáôñßäá ìáò íá õðåñâåß ôéò äõ-
óêïëßåò ðïõ áíôéìåôùðßæåé óÞìåñá êáé íá 
âåëôéþóïõìå ôï ðáñüí êáé ôï ìÝëëïí ìáò. 
 
ÏÉ 550 ÍÅÏÉ ÔÇÓ  ÍÅÏËÁÉÁÓ ÔÙÍ ÐÏ-
ÍÔÉÁÊÙÍ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ
Οι Οργανωτική επιτροπή του13ου Συναπαντήματος 
Νεολαίας ποντιακών σωματείων
Στην Παναγία Σουμελά 

Ο κ. Ματθαίος Τσαχουρίδης, διά-
σημος λυράρης και άλλων οργάνων 

μουσικής

Η κ. Αθηνά Παπαδάκη, δικηγόρος 
μέλος του Σωματείου Π.Σ.

Ο κ. Κωνσταντίνος Βουδούρης
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Η χορωδία της Αδελφότητας Ιμεραίων

Επίδοση τιμητικών διακρίσεων σε νέους του Συναπαντήματος από το σεβ. Μητροπολίτη 
κ.κ. Παντελεήμονα
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ÐáñáôçñÞóåéò åðß ôçò éóôïñéêÞò åðéóêüðçóçò
ôçò âõæáíôéíÞò åêêëçóéáóôéêÞò ìïõóéêÞò

(Αφιέρωμα προς τιμήν του Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Τραπεζούντιου, μεγάλου ανδρός 
της νεότερης βυζαντινής μουσικής, διδασκάλου διασήμων ψαλτών και μουσικοσυνθετών)

Α΄ ΜΕΡΟΣ
Β. Η ενδιάμεση περίοδος μέχρι του Ιωάννου του Δαμασκηνού, (323-

700 μ. Χ.). Είναι μακρά περίοδος. Υπήρξε ανάγκη μεταξύ άλλων να αντιπα-
λέψει η εκκλησία και κατά των κακοδόξων ασμάτων. Επ’ αυτού πυρετωδώς 
εργάσθηκαν πατέρες της Εκκλησίας προς τεχνικό διοργανισμό της εκκλη-
σιαστικής μουσικής (Åöñáßì ο Σύρος ÁèáíÜóéïò  ο Μέγας, ο Áìâñüóé-
ïò Μεδιολάνων, ο Μέγας Âáóßëåéïò και ο Ιωάννης ο ×ñõóüóôïìïò) και 
ετέθησαν êáíüíåò δια το ποιόν αυτής. Επί ημερών Ιωάννου του Χρυσο-
στόμου καθιερώθηκαν και éóïêñÜôáé δια τους δύο χορούς. Ο Ι. Χρυσό-
στομος υπήρξε σφοδρός πολέμιος της μουσικής ÷åéñïíïìßáò στην εκκλη-
σία σε αντίθεση προς τους εικονομάχους. Επί Ιουστινιανού στην Αγία Σο-
φία έψαλλαν 25 ψάλται και ετέθησαν κανόνες για το πώς αυτοί έπρεπε να ψά-

λουν. Υπήρχαν διορισμένοι åðüðôáé που παρακολουθούσαν όχι μόνον τους ψάλτες αλλά 
και τους υμνογράφους και απεδοκιμάζετο η èõìåëéêÞ ìïõóéêÞ (θεατροκοσμική μουσι-
κή που ευχαριστούσε ορισμένους) την οποίαν και μερικοί ιεροψάλται αγαπούσαν είτε για 
δική τους ευχαρίστηση, είτε προς τέρψιν υψηλά ισταμένων προσώπων. Προς διάσωσιν της 
ορθής πίστεως στον αγώνα κατά των αιρέσεων πλάστηκαν  έμμελοι ύμνοι, όπως το ο μο-
νογενής υιός και λόγος του Θεού, ο Χερουβικός ύμνος, το Άγιος ο Θεός άγιος ισχυρός, 
το έμμελον Πιστεύω εις ένα Θεόν και άλλα.

Μέχρι την εποχή του Ιωάννου Δαμασκηνού εμφανίσθηκαν σπουδαιότατοι υμνογρά-
φοι και μελοποιοί και δεν είναι του παρόντος να αναφερθούν όλοι, παρά μόνον οι κορυ-
φαίοι απ’ αυτούς, όπως ο Μέγας Αθανάσιος, Εφραίμ ο Σύρος, (πολυγραφότατος, έγραψε 
το Άσπιλε αμόλυντε, Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ, κ.λ.π.), ο Βασίλειος ο Μέγας, ο Γρη-
γόριος ο Νύσης και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ο Ναζιανζηνός, Δίδυμος ο Αλεξανδρεύς, 
έξοχος μελωδός, (αυτός καθώρισε τα διαστήματα του βυζαντινού διατονικού τετράχορ-
δου), ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων (φίλος και υποστηρικτής του Αθανασίου, πολύ αξιόλογος 
θεωρητικός της αρχαίας ελληνικής και πρωτοβυζαντινής μουσικής, εισήγαγε την μονοσύλ-
λαβη διαπασών παραλλαγή ΄Νε, ου, τως, ουν, α, να, βαι, νε, ου, τως, καικ, κα, τα, βάι νε΄. 
Εμόρφωσε το Αμβροσιανό άσμα και αντικατέστησε τα παλαιά ονόματα των τεσσάρων κυ-
ρίων ήχων με τα γνωστά της σήμερον. Από το αμβροσιανό σύστημα προέκυψε το Ευρω-
παϊκό, ο Ιερός Αυγουστίνος, ο μέγιστος των Δυτικών Πατέρων και έξοχος μελωδός, ο Ιω-
άννης ο ×ñõóüóôïìïò, ο Êýñéëëïò ο Αλεξανδρεύς (έγραψε το Άξιον εστίν, το Ο Μο-
νογενής υιός, το Θεοτόκε Παρθένε κ.λ.π.), Óùöñüíéïò Ιεροσολύμων, (πολυγραφότατος, 
έγραψε τριώδια, αργό στιχηράριο, Φωνή Κυρίου, κ.λ.π.), ο πολυμαθέστατος ÊïóìÜò ÎÝ-
íïò από την Καλαβρία, ο Áóýêñéôïò κατά την παιδεία, (δούλος Σαρακηνών, που εξαγο-
ράσθηκε από τον Σέργιο, πατέρα του Ι. Δαμασκηνού και εδίδαξε στον Ιωάννη Δαμασκη-

Äñ 
×ñõóï÷üïõ 
ÁèáíÜóéïò
Συνταξιού-
χος ιατρός
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νό και τον υιοθετημένο Κοσμά τον Μελωδό τα πάντα), Ñùìáíüò ο Μελωδός, (ο κορυ-
φαίος των υμνωδών. Αντικείμενον μελέτης σοφών της Ευρώπης. Ανεξάντλητος. Απαρά-
μιλλος στην δύναμη της έκφρασης. Ήκμασε τον έκτο αιώνα, που είναι ο ÷ñõóïýò áéþí 
της υμνογραφίας. Συνέταξε υπέρ τα χίλια κοντάκια, και όχι μόνον αυτά, και τι δεν έγραψε, 
στιχηρά, οίκους, το Ψυχή μου ψυχή μου ανάστα κ.λ.π.). Ο πάπας Ãñçãüñéïò ï ÄéÜëï-
ãïò (Μουσικολογιότατος ανεμόρφωσε το Αμβροσιανό άσμα, από το οποίο διεμόρφωσε 
το γνωστό Γρηγοριανό άσμα. Εισήγαγε στην Δυτική και ανατολική εκκλησία καλλωπισμέ-
νη τη λειτουργία των προηγιασμένων. Εισήγαγε τους 4 πλαγίους ήχους και το στιχηραρικό 
είδος και συνέταξε το «áíôéöùíÜñéïí», που χρησιμεύει ως βάσις της καθολικής εκκλησι-
αστικής μουσικής), γεννήθηκε το 590 και πέαθανε 72 ετών. Η εκκλησία μας τιμά την μνή-
μη του στις 12 Μαρτίου. Ως μέθοδο γραφής χρησιμοποίησε την ελληνική παρασημαντι-
κή με λατινική γλώσσα, την χρήση σημαδοφώνων και σημαδοχρόνων, των οποίων η χρή-
ση άρχισε από την αλεξανδρινή εποχή, όταν επινοήθηκε η μουσική ταχυγραφία. Επινοή-
θηκαν αγκιστροειδή σημεία μουσικής στενογραφίας, τα οποία είχαν περιπληπτική έννοια 
΄θέσεων΄. Επινοήθηκε από την εποχή αυτή η μουσική γραφή επάνω σε ευθείες παράλλη-
λες. Ο ÁíäñÝáò ï Êñçò, εκ των αξοχωτάτων της εκκλησίας υμνογράφων, πολυγραφότα-
τος και βαθύτατα εκτιμώμενος, έγραψε τον μεγάλο κανόνα, πλείστα θεοτοκάρια και ήταν 
μουσουργός. Στη βυζαντινή μουσική η εξέλιξη δεν ξέφυγε από το βασικό ρόλο της μελω-
δίας την ìïíïöùíßá, την σεμνότητα και ëéôüôçôá. Η βυζαντινή μουσική γραφή δια μέ-
σου των αιώνων τροποποιούνταν έτσι ώστε να γίνεται όλο και πιο αναλυτική και ευκατανό-
ητη. Οι διάφοροι μεγάλοι μουσουργοί της ανατολικής εκκλησίας, ο καθένας με τη σειρά 
του τροποποιούσαν επί ταα βελτίω και επί το απλούστερον την βυζαντινή μουσική γραφή, 
όμως ο ψάλτης θα έπρεπε να γνωρίζει την παράδοση, η δε μουσική γραφή απλώς τον βο-
ηθούσε να θυμηθεί καλύτερα την ψαλμωδία. Κι όμως μ’ αυτόν τον δύσκολο τρόπο η πα-
ράδοση διατηρήθηκε στο Άγιον όρος, ενώ οι ευκολίες που παρείχαν οι νεώτερες μουσικές 
γραφές δημιούργησαν συνθήκες απομάκρυνσης από τα πατροπαράδοτα.

Συνεχίζεται
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ÌáèÞìáôá ðïíôéáêÞò äéáëÝêôïõ
(Από την ποντιακή κωμωδία «Χωρίς εσέν 

‘κι ‘ίνουμαι χωρίς εσέν ‘κ’ ευτάω»)

ΠΡΑΞΗ Δ΄
Σκηνικό
(Στο σπίτι του Θόδωρου που γιορτάζει. Τραπέζια, καθίσματα και τα σχε-
τικά για μία γιορτή)
 (Η Κίτσα πάει και κάθεται λίγο πιο πέρα και ο Πάντùος πάει και κάθε-
ται δίπλα της και της λέει...)
ΠΑΝΤÂΟΣ Κίτσα, τον Νάστον ’κ’ ελέπ’ ατον καλά!
ΚΙΤΣΑ  Δεν γουρζουλάν’ ’κ’ έü’. Τα δöβολσύνöς ατ’ εγώ μαναχόν εγροικώ 
ατα. Θα φτουλίζ’ ατον άμον κοσσάραν όντες πάμε σ’ οσπίτ’ .

ΕΛΕΓΚΩ (Τραβάει το γιακά της και λέει, χαμηλόφωνα, στη Θυμία) Ο καημένον ο Νά-
στον, πώς θα υποφέρ’ ατεν την παλάλαν ! (Δυνατά) Νύφε πουλί μ’ , τέρεν ντο θέλ’νε σα 
τραπέζö.
ΘΥΜΙΑ Καλά, μάνα, καλά.
ΠΑΝΤÂΟΣ Έλεες, Νάστο, και ’κ’ επίστευα.
ΝΑΣΤΟΣ Πάντùο, άλλο ’κι γλιτώνω ας σο στόμαν ατ’ς. Θα τσιλγανίζ’ με. Μετ’ ατέν ζωή 
’κι ’ίνεται.
ΠΑΝΤÂΟΣ Η Θυμία πα νυφάδ’ έν’. Στόμαν έü’ και λαλίαν ’κ’ έü’.
ΝΑΣΤΟΣ Η Νάστα πώς έν’; Για τ’ εκείνεν δεν ’κι λες.
ΠΑΝΤÂΟΣ Α α, Νάστο, η Νάστα έλλαξεν. Να εξέρτς μαναχόν ντο καλά πάμε ατώρα 
σην στράταν.
ΝΑΣΤΟΣ Εγώ ντο θα ευτά(γ)ω μετ’ ατέν την παλάλαν! Άσπρον ημέραν ’κι θα ελέπω. Θα 
μαυρύν’ τα τûικάρö μ’.
ΠΑΝΤÂΟΣ Άκ’σον ντο θα λέγω σε, Νάστο.
ΝΑΣΤΟΣ Άκούω, πέει.
ΠΑΝΤÂΟΣ Ατώρα που θα πάτε σ’ οσπίτ’, αν λέει σε κάτ’, ποίσον τον παλαλόν. Έπαρ’ 
έναν κοπάλ’, χοβλôεψον απάν’ ατ’ς, ντως λάχτας σα πόρτας, σα τραπέζö, και τσάκωσον 
έναν δύο σαγάνö. Έβγαλλ’ κ’ έναν άγρεν λαλίαν, να τρομάεις ατεν.  Επεκεί πέει ατεν, αν ’κι 
κοντύντς τη γλώσσα σ’, θα κοντύν’ ατο εγώ.
ΝΑΣΤΟΣ Ατό καλά είπες ατο, Πάντùο. Αέτσ’, όπως είπες, θα ευτά(γ)ω.
ΠΑΝΤÂΟΣ Άλλο μη στεναχωρεύκεσαι και τρως την ýη σ’.
ΝΑΣΤΟΣ Θα σ’κούμαι άν’ και θα κρούγω κα. Θα ταρταγανίζ’ ατεν. Θα ευτάγ’ ατεν να 
ελέπ’ με και να τρομάζ’.
ΠΑΝΤÂΟΣ Αέτσ’ θέλω σε, Νάστο. Ντως και δέβα.
ΝΑΣΤΟΣ Πάντùο, εσύ πα αέτσ’ εποίκες;
ΠΑΝΤÂΟΣ Αέτσ’ εποίκα.
ΝΑΣΤΟΣ (Δείχνει να ζαλίζεται) Πάντùο, ’κ’ είμαι καλά.

Íéêïðï-
ëéôßäçò 

ÄçìÞôñçò
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ΠΑΝΤÂΟΣ Νάστο, ντο έεις; Ντο έπαθες; Κρυφός ψύχος επίασε σε;
ΝΑΣΤΟΣ Θα σπάν’ το κιφάλι μ’.
ΠΑΝΤÂΟΣ Ντο έπαθες σίτö έστεκες;
ΝΑΣΤΟΣ Σκοτεινεύ’νε τ’ ομμάτö μ’ κι ο νους -ι-μ’ δöβαίν’. Τ’ αχούλö μ’ πάγ’νε κ’ έρ-
χουνταν, άλλο ’κ’ επορώ. Πού έν’ η Κίτσα να παίρ’ με και πάει σ’ οσπίτ’.
ΘΟΔΩΡΟΣ Εγώ, φαίνεται, ομματίασα τον. Ομμάτ’ θα έü’.
ΕΛΕΓΚΩ Ας γητεύουμ’ ατον.
ΚΙΤΣΑ  Αφήστ’ öτον, δεν ’κ’ έü’. Εγώ εξέρω τ’ αλεπέûö τ’.
ΠΑΝΤÂΟΣ Νέκουτûη, ντο λες; ’Κ’ ελέπς ατον πώς εγέντον άμον το κερίν;
ΚΙΤΣΑ  Εσέν κανείς ’κ’ εκαλάτûεψεν.
ΕΛΕΓΚΩ Θύμια, φέρον ολίγον άλας (Η Θυμία επιστρέφει με λίγο αλάτι). Ποίος έν’ πρω-
τικάρ’ ;
ΠΑΝΤÂΟΣ Θεία Ελέγκω, εγώ.
ΕΛΕΓΚΩ Έπαρ αβούτο τ’ άλας και τολάνεψον ατο σο κιφάλ’ν ατ’ τρία φοράς και δος μ’ 
ατο.
 (Ο  Πάντùος κάνει ό,τι του είπε η θεία Ελέγκω. Εκείνη μετά ανακατεύει το αλά-
τι στο χέρι της και λέει ψιθυριστά, – χωρίς να ακούνε οι θεατές παρά μόνον τους ψίθυρους 
– λόγια για ξεμάτιασμα, αμέσως μετά αρχίζει να χασμουριέται. Αρχίζουν να χασμουριού-
νται και όλοι οι παρευρισκόμενοι.  Η Ελέγκω σκουπίζει τα μάτια της σαν να είχε δακρύ-
σει.)
ΕΛΕΓΚΩ Ομμάτ’ έü’ ο Νάστον, τρανόν ομμάτ’.
ΚΙΤΣΑ  Ατόν πα τον Πάτûακον ποίος θα ομματίαζεν ατόν;
ΘΟΔΩΡΟΣ Εγώ ομματίασα τον, όντες εσέβεν απέσ’.
ΠΑΝΤÂΟΣ Πώς είσαι ατώρα, Νάστο;
ΝΑΣΤΟΣ Άμον καλά. Έφυεν από πάν-ι-μ’ έναν τρανόν βάρος.
ΘΟΔΩΡΟΣ Αρ’ δόξα σοι ο θεός. Ας εγένουσ’νε καλά, αν ’κ’ έν’ θα εχάλανες όλεν το 
κέφ’ν εμουν.
ΝΑΣΤΟΣ Εγώ πα, Θόδωρε, πολλά εστεναχωρεύτα.
ΘΟΔΩΡΟΣ ’Κι πειράζ’, αΐκα πα ’ίνταν. Περαστικά μαναχόν ας είναι.
ΠΑΝΤÂΟΣ Ας έν’ καλά η θεία Ελέγκω που εγήτεψε σε κ΄εγένουσ’νε καλά.
ΝΑΣΤΟΣ Να είσαι καλά, θεία Ελέγκω. Ο θεόν να δί’ σε χρόνö.
ΕΛΕΓΚΩ Ευχαριστώ σε, πουλί μ’ Νάστο.
ΘΟΔΩΡΟΣ Κι ατώρα ας πίνουμ’ απ’ έναν ρακόπον και σ’κούμες ξαν σον χορόν.
ΕΛΕΓΚΩ Μη πίντς πολλά, ρίζα μ’ Θόδωρε.
ΘΟΔΩΡΟΣ Μάνα, ατόσον (δείχνει το ποτήρι) όσον το πατεί η κάτα.
ΕΛΕΓΚΩ Καλά, όπως αγαπάς.
ΘΟΔΩΡΟΣ Κι ατώρα, Πολυχρόν’ , παίξον έναν τάû’ 
 (Σηκώνονται να χορέψουν ο Θόδωρος με τη Θυμία και ο Πάντùος με τη Νά-
στα.)
ΝΑΣΤΟΣ Κίτσα, σούκ’ ας χορεύουμ’ κι εμείς.
ΚΙΤΣΑ  Εσύ κάθκα κα. Καλά κάθεσαι ατουκά. Εγώ θα χορεύω με τον Γοργόρ’.
ΝΑΣΤΟΣ Καλά, Κίτσα, με τον Γοργόρ’ χόρεψον, ’κι θα χαλάνω την καρδία σ’. Εγώ θα 
ευτά(γ)ω σε χαβάσ’.
ΚΙΤΣΑ  Εσύ ποίσον χαβάσ’.
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ΝΑΣΤΟΣ (Μόλις τελειώνει ο χορός) Πολυχρόν’, βάλεν έναν καζάûκαν, θα χορεύω με 
την Κλωνάραν. 
Στο επόμενο τεύχος το τέλος

ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΝΕΓΚΑΣΚΟΥΜΑΙ
  Ενεστώς          Παρατατικός         Αόριστος
’νεγκάσκουμαι         ενεγκάσκουμ΄νε          ενεγκάστα
’νεγκάûκεσαι           ενεγκάσκους’νε           ενεγκάστες
’νεγκάûκεται           ενεγκάσκουσον*          ενεγκάστεν
’νεγκάσκουμες         ενεγκάσκουμ’νες         ενεγκάσταμε
’νεγκάσκουστουν      ενεγκάσκουστουν        ενεγκάστετε
’νεγκάσκουνταν        ενεγκάσκουσαν           ενεγκάσταν

  Προστακτική                                     Μετοχή
    ’νεγκάστ’                                         ’νεγκασμένος
    ’νεγκαστέστεν

*και ενεγκάσκουτον

Η ενεργητική φωνή του ρήματος είναι ’νεγκάζω, από το αρχαίο ρήμα αναγκάζω. Η μέση 
φωνή κάνει ’νεγκάσκομαι και ’νεγκάσκουμαι = κουράζομαι. Φράσεις: Οσήμερον πολλά 
ενεγκάσταμε. Ο Χάμπον τη Κακάτûονος (τη Καρτσάλ’) ενεγκάστεν πολλά και τον γάιδα-
ρον θείο κουΐζ’. 

Ανέκδοτο
Η Πηνελόπη τη Καλογερίνας, όντες έμαθεν πως ο άντρας ατ’ς ο Κάκον εντώκεν έξ’ το κιφάλ’ν ατ’ 
με την üέραν την Σοφίαν, ερχίνεσεν να ερôζ’ ατον όπως η κάτα τον πεντικόν.
Πολλά ’κ’ επήεν κ’ επίασεν ατ’ς σ’ αüερών’ τ’ Αλέξη τη Μουθουγκέα. Ο Κάκον εφέκεν κ’ έφυεν, 
την Σοφίαν επίασεν κ’ έσυρεν τα μαλλία τ’ς κ’ επεκεί είπεν ατεν:
−Φτου, ανέντροπεσσα, και τ’ εγένουσ’νε, που θέλτς να χωρίεις με ας σον άντρα μ’, αντροχωρί-
στρα.
−Ανάθεμα κ’ εσέν κ’ εκείνον τον μυξέαν. Κ’ επεκεί, γιατί να εντρέπομαι, παûκί ντο έγκες ατον ας 
σην μάνα σ’! 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Εντώκεν έξ’ το κιφάλ’ν ατ’ = παρεκτράπηκε ηθικά {εντώκεν = αόρ. του ρήματος κρού(γ)ω}, üέρα 
= χήρα, να ερôζ’ öτον = να τον παρακολουθεί (ρ. ωρôζω και ερôζω), κάτα = γάτα, πολλά ’κ’ επή-
εν = δεν πέρασε πολύς καιρός, απέσ’ = μέσα, αüερών = αχυρώνας, μουθουγκέας = αυτός που μι-
λάει με τη μύτη, ρινόφωνος, εφέκεν κ’ έφυεν = το έβαλε στα πόδια (ρ. αφήνω, φεύω, φέγω), τ’ εγέ-
νουσ’νε = που έγινες {ρ. γίνομαι, γίνουμαι, ’ίνο(υ)μαι), επεκεί = μετά, πάûκί = μήπως, σάμπως, 
έγκες = έφερες (αόρ. του ρ. φέρω).

Íéêïðïëéôßäçò ÄçìÞôñçò
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Ôï íåñü óôçí ðïíôéáêÞ ëáïãñáößá
Ôçò ¸ëóáò Ãáëáíßäïõ – Ìðáëöïýóéá

2ο μέρος
κτός των άλλων και στον Πόντο, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες, πίστευαν ότι κάθε 
βρύση, ποτάμι, ρυάκι, είχε τη νεράιδα του, τη μάγισσα, τη θεά του.
Αυτό μας παραδίδει και ο Ευστ. Αθανασιάδης για τη Σάντα: «Κάθε βρύσις 

έχει την νεράιδα της. Μερικαί έχουν και αγελάδες ως νεράιδας. Και τα παρχάρια έχουν 
νεράιδας, αι οποίαι, όταν φεύγουν οι άνθρωποι το φθινόπωρον, λυπούνται και κλαίουν, δια 
τούτο αφήνουν εις τους τοίχους της καλύβης ψωμί ή άλλο εδώδιμον».¹
Πίστευαν μάλιστα ότι, τα μεσάνυχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, τα νερά 
κοιμόντουσαν και έπρεπε να πάνε στη βρύση ή στο ποτάμι, κυρίως γυναίκες, αμίλητες, 
να φέρουν δώρα στη βρύση (φρούτα, ξηρούς καρπούς κ. ά.), «να καλαντιάζ’νε το νερόν», 
να πάρουν το νερό, καλαντόνερο με τα σκεύη τους, ξύλινα, μπακιρένια, ή πηλινα και να 
γυρίσουν στο σπίτι, πάντα αμίλητες, να ραντίσουν όλο το σπίτι και το μαντρί με τα ζώα και 
να πιουν και τα μέλη της οικογενείας από αυτό το αμίλητο νερό.
Μάλιστα πιστεύανε ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τα μεσάνυχτα, αν έβρισκαν το 
νερό να κοιμάτια και, προσφέροντας τα δώρα τους, του ζητούσανε μουράτι, δηλ. μία χάρη, 
τότε το νερό έτρεχε και γινότανε η επιθυμία τους.²
Το έθιμο αυτό μας το περιγράφει ωραιότατα, παραστατικότατα, ο Γ. Ζερζελίδης στο βιβλίο 
του «Το Καλαντόνερον». Μάλιστα πίστευαν πως και το νερό ακόμη κάποτε κοιμάται, ενώ 
ο εχθρός ποτέ: «Το νερόν πα κοιμάτια, ο τουûμάνον καμμίαν ’κι κοιμάται».³
Αλλά το νερό βρήκε θέση και στην καρδιά των ερωτευμένων. Άλλος ζητάει από την 
κοπέλλα να του δώσει νερό να σβήσει τον καημό της αγάπης, άλλος μένει διψασμένος παρ’ 
ότι δίνονται ευκαιρίες, κι άλλος στέλνει με τα νερά χαιρετίσματα στην καλή του.
Ας δούμε πώς αποτυπώνουν αυτές τις επιθυμίες οι Κρωμέτ’ με τα δίστιχά τους.
«Κορτσόπον δωδεκάχρονον δο μα νερόν ας πίνω,
τη κάρδöς-ι-μ’ την καμονήν, ολίγον να εβζύνω»
«Κρύα νερά τρεχούμενα ποτάμια πού θα πάτε;
Αν πάτε ’ς σο μικρόν τ’ αρνί μ’ να μου το χαιρετάτε»
«Κρύον νερόν, κρύον νερόν κ’ εγώ είμαι διψασμένος,
ζεστά αγκάλιας εύκαιρα κ’ εγώ είμαι νυσταγμένος».

Στο Σταυρίν και σ’ άλλες περιοχές, ο λαϊκός ποιητής συνιστά νερά ωφέλιμα, νερά γιατρικά 
για το «ντέρτι» και εφιστά την προσοχή για νερά βλαβερά ή φαρμακερά κ.λπ.
Ας δούμε μερικά δίστιχα:
«Ασ’ ση Τöξιμί’ το νερόν πία και μη φοάσαι
ατό έν’ ποταμόνερον πολλά θα ωφελά σε».
«Ασ’ ση Τöξιμί’ το νερόν ωρία παίρτς, τζουρούται,
θυμών’ κι ο Δαφνεπόταμον κι αγλήγορα θολούται».
«Ασ’ όλια τα νερά μη πίντς, θα πονή η κοιλία σ’,
και θ’ αρρωσταίντς και θ’ αποθάντς, θα κλαινίης τα παιδία σ’».
«Ασ’ όλια τα νερά μη πίντς, κάποτε βλαβερά είν’,
κρύα ντο είναι μη τερείς, πολλά φαρμακερά είν’»

Ε
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«Γουρπάν’-ι-σ’ παρχαρί’ μ’ νερόν, Αισερί μ’ üιονόπον,
εσύ γίνεσαι γιατρικόν και ’ς σ’ εμόν το τερτόπον».6

Αλλά δεν πήγαιναν πίσω και στη Ματσούκα, που παρομοίαζαν την καλή τους σαν κρύο 
νερό και ότι καμμιά στον κόσμο δεν βρισκότανε να έχει τη δική της ομορφιά:
«Εσύ είσαι κρύον νερόν κ’ εγώ ο διψασμένον,
νασάν που κείται μετ’ εσέν και σ’κούται νυσταγμένον» 
«Κρύον νερόν, κρύον νερόν, κρύον ’κι ποτιûκάται,
κι άμον εσέν üιλέμορφος ’ς σον κόσμον ’κ’ ευρισκάται»7

Και όταν θέλανε να πούνε για μια νέα γυναίκα ότι είναι όμορφη, λέγανε: Κορίτζιν κρύο 
νερόν, νύφε κρύον νερόν, αντί να πούνε σαν κρύον νερόν.
Για το νερό έχουμε και το δημοτικό τραγούδι. Το παραθέτω:
−Κορτσόπον δωδεκάχρονον δος με νερόν ας πίνω.
−Αφέντη μ’ ’κ’ έχω μαστραπάν, ’κ’ έχω αργυροκαύκιν,
αν θέλτς και καταδέχκεσαι πία ασ’ σο χαλκοστάμνιν.
Τα üείλια ’τ’ είναι ’ς σο σταμνίν, τ’ ομμάτö ’τ’ είν’ ’ς σην κόρην.
Τερεί την κόρ’ τερεί την κόρ’, μουδέ σπλαχνίαν έχει.
Ανάμεσα ’ς σ’ οφρύδö της μελεσσιδόπα κάμ’νε
Και κάμ’νε μέλιν και κερίν και δοναρί’ σκουτάριν.
Το μέλ’΄ας τρώ’νε άρχοντοι και το κερίν ούλ’ άγιοι!
Το μέλ’ έν’ παντού, παντού κ’ εσύ’ σαι πάντα, πάντα

Øßèõñïé Üëáëïé
ÍáíÜ ÐáðáúùÜííïõ, 
öéëüëïãïò - ðïéÞôñéá

ραυματισμένη η ανθρώπινη ψυχή. Διχασμένη από τα βέλη της πεζής 
καθημερινότητας. Ο σύγχρονος άνθρωπος βομβαρισμένος από τις άκαιρες 
φωνασκίες των ποικίλων μέσων εξαγρίωσης κλείνει τ’ αυτιά του στα γλυκόλαλα 

ακούσματα των πουλιών, αδυνατεί ν’ αντικρίσει τον ήλιο, τ’ αστέρια, ν’ αφουγκραστεί 
τις ανοιξιάτικες μπόρες, να αισθανθεί την αύρα, που σκορπούν οι ανθισμένοι λειμώνες 
της φύσης.

Απέραντη η αγάπη του Θεού που τον κατακλύζει. Κι όμως δεν τον συγκινεί. Ανοίγει 
τα φτερά να πετάξει στους δικούς του κόσμους, μακριά από το βλέμμα Του, έχοντας 
την ψευδαίσθηση της ελευθερίας. Την ώρα που η ανθρώπινη ελευθερία ολισθαίνει, 
εγκλωβισμένη στα στεγανά της λογικής, της εγωιστικής της αυτοπάθειας. Την ώρα που 
η ανθρωπότητα υπνώτει κρατώντας τις αμπάρες της καρδιάς σφιχτά μανταλωμένες.

Ματαιοπονεί ο σύγχρονος άνθρωπος, γιατί αναλώνεται στο κυνήγι του ασύστολου 

Τ
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κέρδους, της εμπορεύσιμης ευτυχίας. Οδεύει σε λανθασμένους δρόμους ταυτίζοντας 
την ποιότητα με την ευμάρεια, την πνευματικότητα με πηχαίους τίτλους αυτοπροβολής. 
Δυσκολεύεται να διασχίσει τις σύγχρονες λεωφόρους της ζωής, απογυμνωμένος από 
ουσιαστικά εφόδια. Εναποθέτει την ολοκλήρωση της ευτυχίας του στην υπερκατανάλωση 
υλικών αγαθών, χωρίς να έχει συγκροτήσει μια απαραιτήτως ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα, εμφορούμενη από αξίες, «πιστεύω», ιδανικά.

Η μεθοδευμένη επιβαλλόμενη έννοια της μάζας και η απώλεια της ανθρώπινης 
προσωπικότητας τον έχουν μετατρέψει σε άβουλο υπηρέτη διφορούμενων συμφερόντων. 
Η λεπτότητα του ήθους, η ευαισθησία, η ευγένεια της ψυχής, η καλλιέργεια του πνεύματος, 
η εργατικότητα, η ευπείθεια σε νενομισμένες αξίες προβάλλουν ως παρωχημένες 
έννοιες. Η πονηριά, η άνευ αρχών επιδίωξη κάθε φιλόδοξου στόχου, η ανεντιμότητα, η 
περιχαράκωση γύρω από το «Εγώ», ο αμοραλισμός φαντάζουν ως βασικά ερείσματα για 
την επιτυχή κοινωνική και οικονομική του καταξίωση.

Η μονομέρεια του σύγχρονου ανθρώπου παραλύει κάθε προσπάθειά του για 
ουσιαστικές, επικοινωνιακές λειτουργίες. Του αφαιρεί τη δυνατότητα να διαγράψει μια 
προοδευτική πορεία προς υψηλές επιδιώξεις και επιτεύγματα, που να ταιριάζουν με την 
κατά Χάρη θεϊκή του φύση. Η δυστυχία, μόνιμη σύντροφός του, τον καταδιώκει, αφού 
δεν μπορεί να χαρεί τις ομορφιές της Συμπαντικής Δημιουργίας, που τον περιβάλλουν, 
να προσφέρει αγάπη και να πάρει αγάπη. Ο ίδιος έχει αποψιλώσει τον εαυτό του από το 
πιο όμορφο δώρο της Χάρης του Θεού.

Έπαψε να εξωτερικεύει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, κλεισμένος μές στην 
εγωπάθειά του, μες στη μιζέρια του. Έπαψε να εκπέεμπει τις εσωτερικές του ηλιαχτίδες 
προς τους άλλους, να μελωδεί τους τρυφερούς τριγμούς της καρδιάς του, να προσφέρει 
ανιδοτελώς προς τον συνάνθρωπο. Έπαψε να χαίρεται την πανδαισία της Δημιουργίας, 
που τον περιβάλλει, να αφήνει ανοιχτά τα αισθητήρια του προς τα ποικίλα παράθυρα της 
υψηλής Τέχνης. Άφησε να μαραζώσουν τα εσωτερικά του οπτικά κέντρα, οι ευα;ίσθητες 
και αισθαντικές πλευρές του.

Αν εμβαθύνουμε στην ουσία του «Εγώ» μας, θα διαπιστώσουμε πως έχουμε όμορφα 
στοιχεία, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, να 
γίνουμε λαξευτές του, ζωγράφοι της καθημερινότητας, σκηνοθετώντας στις ράγες των 
προσωπικών μας διαδρομών ή στις λεωφόρους του κόσμου ουσιαστικές στιγμές.

Αν σκάψουμε βαθιά μέσα μας, θα ανακαλύψουμε φλέβες χρυσού που κρύβει 
η ψυχή μας, μελωδίες, που σιγομουρμουρίζει η καρδιά μας. Αρκεί ν’ αφήσουμε 
τα βλέφαρα της ψυχής να τρεμοπαίξουν σ’ ένα φύσημα τ’ ανέμου, στο σιγανό 
ψιλόβροχο, στο κελάρυσμα του ρυακιού. Ν’ αφουγκραστούμε την ανάσα της γης, 
την ανάσα του διπλανού μας, τις μελωδίες των πουλιών. Να απλώσουμε το χέρι στον 
πονεμένο αδερφό, να ψελλίσουμε λόγια αγάπης, να αναλωθούμε σε έργα αγάπης, να 
αναρριχηθούμε σε αναβάσεις δημιουργικές, για το καλό του συνόλου, αινώντας με τη 
φλογέρα της καρδιάς ευχαριστήριο αίνο μπρος στις πόρτες του Δημιουργού για τα 
πολύτιμα δώρα Του.    
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α μικρά παιδιά, ιδίως τα βρέφη, ευπαθή και ευαίσθητα αυτά καθ’ εαυτά, 
παράλληλα δε αξιαγάπητα σε όλους, ακόμα και στους ξένους, πιστεύανε ότι 
ήτανε διαρκώς εκτεθειμένα στον κίνδυνο της βασκανίας. Η πίστη αυτή ήταν 

ακλόνητη σε όλους. Έφταναν μάλιστα στην υπερβολή να θεωρούν ακόμη και συγγενικά 
προς την οικογένεια πρόσωπα ικανά να βασκάνουν το μωρό, άθελά τους φυσικά. Γι’αυτό 
μόλις αντίκριζε κάποιος κανένα χαριτωμένο παχουλό και ζωηρό παιδί, για καλό και για 
κακό (κυρίως για δικιά του προστασία από το ενδεχόμενο μήπως συμβεί κάτι απρόοπτο 
στο μωρό και αποδοθεί αυτό σε βασκανία από μέρους του) έφτυνε χάμω, προφέροντας 
ταυτόχρονα τις λέξεις: «φτου, να μη ομματôûκεσαι». 
Είτε επρόκειτο για παιδιά είτε για μεγάλους (γιατί και για τους μεγάλους υπήρχε, κατά 
κοινή αντίληψη, κίνδυνος βασκανίας) κατέφευγαν σε ξόρκια και άλλες δεισιδαιμονικές 
ενέργειες για να απαλλάξουν το θύμα από την επίδραση της βασκανίας. Τα μέσα 
ήτανε: 
á) Παίρνανε τρία σπυριά αλάτι. Το περιέφεραν τρεις φορές γύρω από το κεφάλι του 
«ματιασμένου» και το πετούσαν στη φωτιά, λέγοντας: «Άμον ντο κατασπάν’ τ’ άλας σην 
φωτίαν, να κατασπάν’ και τ’ ομμάτ’ ντο οματίασε σε». Ή το ρίχνανε σε νερό και λέγανε: 
«Άμον ντο λύεται τ’ άλας, να λύεται και τ’ ομματία(γ)μαν». Το ξεμάτιασμα με αυτόν τον 
τρόπο γινότανε κυρίως από πρωτότοκο άτομο, ιδιαίτερα παιδικής ηλικίας.
â) Καλούσαν το πρόσωπο που υπέθεταν ότι είχε ματιάσει κάποιον τρίτο και αυτός 
έκανε πως έφτυνε ελαφριά τρεις φορές στο στόμα του ματιασμένου.
ã) Πρωτότοκο αγόρι ή κορίτσι τοποθετούσε μέσα σε κόσκινο εφτά διάφορα κοφτερά 
εργαλεία (ψαλίδι, μαχαίρι, δρεπάνι, σουβλί, τρυπάνι, ξυράφι ή άλλα παρεμφερή). Το 
παιδί κρατούσε με το ένα χέρι το κόσκινο πάνω από το κεφάλι του ματιασμένου, και με 
το άλλο έριχνε νερό, που περνούσε από τα κοφτερά εργαλεία και κατέβαινε σαν βροχή 
στον ματιασμένο, για να γίνει καλά.
Αυτόν τον τρόπο ακολουθούσαν και όταν το θύμα της βασκανίας ήτανε κανένα ζώο από 
τα οικόσιτα, μικρό ή μεγάλο.
ä) Αποκλειστικά για τα κατοικίδια εφάρμοζαν και το ακόλουθο μέσο: έβαζαν ένα 
πρωτότοκο αγόρι να κατουρήσει τα νύχια τους.
Συνεχίζεται

ÐñïëÞøåéò – äåéóéäáéìïíßåò óôïí Ðüíôï
(Áðü ôï Ýñãï ôïõ Áíáíßá Í. ÍéêïëáÀäç)

ÅðéìÝëåéá – ÅðéëïãÞ
Ãåþñãéïò Ðáí. Åöñáéìßäçò

Éóôïñéêüò

Ô’ ïììÜôéáãìáí (âáóêáíßá)
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4ο μέρος 
ια μια ολάκερη δεκαετία το όνειρο της «ανάκλησης», της επιστροφής δη-
λαδή στη γενέτειρα γη, συντηρήθηκε για να σβήσει στη συνέχεια μια για 
πάντα. Παρά ταύτα, οι αδικοξεριζωμένοι Αργυροπολίτες και οι άλλοι Πό-

ντιοι, με τον εφιάλτη της συμφοράς να τους κυνηγά ανελέητα,, όμως με την ψυχή 
στητή κι ολόρθη, έφεραν στη μάνα Ελλάδατη φιλοσοφία τους, τις γνώσεις τους, τη 
φιλοπονία τους, την αισιοδοξία τους και παρά τη σκληρή συμπεριφορά των γηγενών, 
στήριξαν την ελληνική παιδεία και την ελληνική οικονομία, ξεχερσώνοντας τις βαλ-
τώδεις εκτάσεις και γεμίζοντας τα αμπάρια με αγαθά. Έχτισαν σχολεία και ιερά καθι-
δρύματα. Λάμπρυναν τους πανεπιστημιακούς θώκους και απέδειξαν με την υπομονή 
και την αξιοπρέπειά τους ότι δεν είναι αούτηδες ούτε τουρκόσποροι, αλλά ατόφιοι 
Έλληνες, όπως ξεκάθαρα το δήλωσε ο μισέλληνας Γερμανός ιστοριοδίφης Φαλμε-
ράιερ, γράφοντας το 1827 τα ακόλουθα στο έργο του «Ιστορία της Αυτοκρατορίας 
της Τραπεζούντας»: «Η αρχαιότατη Ελλάδα και οι αρχαιότατες ελληνικές πόλεις δεν 
πρέπει να αναζητηθούν στην Πελοπόννησο ούτε στην Αθήνα ή στη Δωρίδα, αλλά στις 
κοιλάδες του Καυκάσου και στις ανατολικές ακτές του Ευξείνου Πόντου». Και παρα-
κάτω: «Εδ’ω η παράλια Τραπεζούς ήταν μια από τις πιο πρώιμες εγκαταστάσεις του 
αρχαίου πελασγικού ελληνικού λαού και ο Βυζαντινός Ευγενικός και ο Τραπεζούντιος 
Βησσαρίων λένε μια μεγάλη αλήθεια, όταν την αποκαλούν την πιο αρχαία και πιο 
διάσημη πόλη της Ανατολής».

Ασφαλώς, με την άποψή του αυτή ο Φαλμεράιερ, άπόψη επικίνδυνη για τον ελλη-
νισμό, αρνιόταν ότι οι Νεοέλληνες είναι απόγονοι του αρχαίου και ένδοξου γένους των 
Ελλήνων, αλλά μείγμα επιδρομέων Σλάβων και Αλβανών. Η άποψή του πολεμήθηκε 
έντονα από Έλληνες πανεπιστημιακούς, με προεξάρχοντα τον Νικόλαο Πολίτη, πατέρα 
της Ελληνικής Λαογραφίας.

Ο μεγάλος μας ιστορικός Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, στο πανεπιστήμιο της Βιέν-
νης, απέδειξε με έρευνά του ότι αυτή η θεωρία κακώς αποδόθηκε στον Φαλμεράιερ, 
αλλά ήταν προσθήκη αγνώστου, προφανώς μισέλληνα, στο δοκίμιο του έργου του 
Φαλμεράιερ, προτού αυτό εκτυπωθεί. Η άποψη αυτή του Φαλμεράιερ για τους Πο-
ντίους Έλληνες έχει μεγάλο κύρος, αφού κανένας ιστορικός δεν αμφισβήτησε την 
ελληνικότητά τους, αλλά και οι ίδιοι οι Τούρκοι τους αναγνωρίζανε ως Έλληνες, απο-
καλώντας τους Ρουμ.
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Öéëüëïãïò – óõããñáöÝáò
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Εγκαταστάθηκαν λοιπόν στη Μακεδονία (Νάουσα, Κιλκίς, Δράμα, Θεσσαλονίκη), 
στην Αττική (Δραπετσώνα, Κοκκινιά, Καλλιθέα), στην Κρήτη και στη Θράκη, κτίζο-
ντας νέους οικισμούς, στους οποίους δώσανε το όνομα της πατρίδας τους. Ένας τέτοιος 
ατόφιος, προοδευτικός και ζηλευτός οικισμός μας φιλοξενεί σήμερα και μας αγκαλιάζει 
με την αδελφική αγάπη του με προεξάρχοντα τον ακούραστο μαχητή και αγωνιστή 
για την επίλυση των προβλημάτων των συνδημοτών του, τον μαθητή μου Θεόδωρο 
Αθανασιάδη.

Οι Αργυρουπολίτες μάς έφεραν κατά θεία οικονομία και τη ζηλευτή ευλογία. Ο 
Πανάγαθος Θεός εν τη απείρω αγάπη του απέστειλε στο λαό της Δράμας την οσια-
κή μορφή του βιώσαντος πολύπλαγκτον και πολυβάσανον βίον Οσίου Γεωργίου Καρ-
σλίδη, ο οποίος ως ανάργυρος ιατρός ασθνεών και πτωχών ενστάλαζε στις ψυχές των 
πνευματικών του τέκνων, «των προβάτων» Του, όπως τα αποκαλούσε, το νέκταρ της εν 
Χριστώ ζωής για τριάντα χρόνια. Ο οσιακός βίος του, η λιτή ζωή, η φιλανθρωπία, η δι-
ορατικότητα, η αγάπη για το Χριστό, τα θαύματά Του, η ψυχωφελής παρουσία Του και 
η στήριξη των κλυδωνιζζομένων από Τον καύσωνα της αμαρτίας και της απιστίας συ-
νανθρώπων μας Τον καθιέρωσαν πολύ σύντομα στη συνείδηση των πιστών ως Άγιο. Και 
ατυήν τη συνειδησιακή καθιέρωσή Του ως Αγίου ήρθε ο εξ Ανατολών Άγιος Δράμας 
Παύλος, και, στηριζόμενος στους θείους και ιερούς κανόνες, εκίνησε την ενδεδειγμένη 
διαδικασία της αγιοκατατάξεώς Του, την οποία επικυρώσανε η Ιερά Σύνοδος της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος και η Σεπτή κορυφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, η οποία και 
ετίμησε τις μεγαλειώδεις εκδηλώσεις με την παρουσία της. Οποία ευλογία για έναν τόπο 
να τελεί υπό την θερμουργόν σκέπην του κρουνού των θαυμάτων, του ρείθρου της θείας 
χάριτος, το οποίον τόσον ηγάπησεν εν ζωή και εξακολουθεί από τον νοερό χώρο της 
χορείας των Αγίων να εκχέει δρόσον σωτηρίας στις πυρακτωμένες και κλυδωνιζόμενες 
ψυχές των προσερχομένων στην καθαγιασμένη Μάνδρα της Αναλήψεως του Σωτήρος 
στη Σίψα ως προσκυνητών!

Εύλογα λοιπόν το πιστό ποίμνιο της μαρτυρικής Μητροπόλεως Δράμας, αλλά και 
άλλων πιστών από άλλες ελληνικές περιοχές καθώς και από χώρες του Εξωτερικού οφεί-
λει χάριν πολλήν και ευγνωμοσύνην βαθείαν στον Σεπτότατο ιεράρχη και πνευματικό 
μας πατέρα κ. Παύλο.

Είθε η Ευλογία του Οσίου και Θεοφόρου πατρός Γεωργίου, του οποίου τα χα-
ριτόβρυτα ιερά λείψανα αγιάζουν τον νομό μας, να μας σκέπει εσαεί και να μεσιτεύει 
για τη σωτηρία μας στον κτίστη του σύμπαντος, στον Μεγαλοδύναμο και πολυέλεο 
κύριο.

Να αναφερθώ, τέλος, στην εργατικότητα, στη νοικοκυροσύνη των Αργυρουπολιτών 
της Αργυρούπολης Δράμας, στην αγάπη τους την αληθινή για την ορθόδοξη πίστη μας 
και στον ασίγαστο έρωτά τους για την ελληνική παιδεία και τον ελληνικό πολιτισμό. 
Της πρώτης αδιάψευστος μάρτυρας ο περικαλλέστατος ναός, αληθινό κόσμημα, της 
δεύτερης η ίδρυση του πολιτιστικού Συλλόγου, η Βιβιλιοθήκη, το Μουσείο, και το 
Πνευματικό Κέντρο. Όλα καρποί του μόχθου, στον οποίο ανεπιφύλακτα συμβάλλει 
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εδώ και χρόνια ο καλός και πολύ αγαπητός μου μαθητής, ο Θεόδωρος Αθανασιάδης, 
Δήμαρχος Σιταγρών.

Κλείνοντας, και με το δικαίωμα που μου παρέχει η επί μισό αιώνα ενασχόλησή 
μου με τα ποντιακά γράμματα, καθώς και η Αργυροπολίτικη καταγωγή μου, θα ήθελα 
να απευθύνω έκκληση, εκπορευομένη α;πό τα βάθη της ψυχής μου. Ας αφήσουμε στα 
ερμάρια της λήθης τις ψυχοφθόρες διενέξεις κι ας αναλογισθούμε το χρέος της επίζη-
λης πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Ο μαρτυρικός ελληνικός Πόντος 
υπήρξε πλουσια και επίζηλη κιβωτός υψηλού πολιτισμού. Αυτήν την κιβωτό έχουμε ιερό 
χρέος να αναδείξουμε μακριά από υστερόβουλες και ταπεινές βλέψεις. Η ενασχόληση 
με τα ποντιακά γράμματα είναι λειτουργία στην αγία τράπεζα του Πόντου και σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να αποτελεί εφαλτήριο για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε προ-
σωπικών φιλοδοξιών.

Δεν ξέρω αν πικραίνω με τα τελευταία κάποιους συμπατριώτες μας. Όμως έμαθα να 
τηρώ ως οδηγό στη ζωή μου τον θυμόσοφο λόγο: «Φίλος ο Πλάτων, φιλτάτη η αλή-
θεια». Γι’ αυτό, με τη φύτρα μου να κρατάει από τα μυρωμένα και αγιασμένα χώματα 
του αλησμονήτου και αγιοτόκου Πόντου, ιδιαίτερα της Αργυρόπολης, έχω χρέος να 
τηρώ πιστά την αυτοκατάρα: «Ξηρανθήτω ο λάρυγξ μου και κολληθείη η γλώσσα μου, 
εάν επιλάθωμαί σου, ω πάτριος γη!».  
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

«Ïé ìåéæåôÝñ’», του Α. Ι. Αγαθαγγέλου, από τις Εκδόσεις  
των Αδελφών Κυριακίδη.

Στην ποντιακή διάσλεκτο, μειζότερος ή μειζέτερος λεγόταν 
ο μεγαλύτερος, ο υπερήλικας, ο γέροντας. Είναι ο άνθρωπος, 
στον οποίο απονέμεται ιδιαίτερος σεβασμός. Η λέξη «μείζων» 
αποτελεί συγκριτικό βαθμό του επιθέτου μέγας. «Οι νέοι έπρεπε 
να σέβονται τοι μειζετέρ’ς και να μη μιλάνε πολύ μπροστά τους. 
Να σηκώνονταν όταν εκείνοι έμπαιναν σε κάποιο χώρο, να μη 
τους αντιμιλούν και να τους προσφέρουν γενικά την πρωτοκα-
θεδρία και το προβάδισμα».

Το περιεχόμενο του βιβλίου καλύπτει μια ιστορία αγάπης 
που ξεδιπλώνεται στο χωριό Πεπερέκ της περιοχής Αρνταχάν 
του κυβερνείου του Καρς. Η ιστορία είναι γραμμένη στην το-
πική διάλεκτο του χωριού και αναφέρεται στα προ της κατα-
στροφής του 1922 χρόνια.

Ο συγγραφέας, άριστος γνώστης της ποντιακής διαλέκτου, μας μεταφέρει με το 
δικό του τρόπο εικόνες από την παραδοσιακή ζωή του Πόντου, με τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της. Για όσους δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το περιεχόμενο του βιβλίου 
υπάρχει στο τέλος και σχετικό ευρετήριο. Άλλωστε, στην απέναντι σελίδα το κείμενο το 
διαβάζουμε στη γνωστή καθομιλουμένη δημοτική γλώσσα, χωρίς ακρότητες και πλα-
τειασμούς. Δείγμα της εξαιρετικής εργασίας του ο συγγραφέας μας έδωσε πριν μερικά 
χρόνια το οδοιπορικό του στον Πόντο, συντροφιά με τον Δημήτρη Νικοπολιτίδη.

Για όσους θέλουν να περάσουν την ώρα τους ευχάριστα, να γνωρίσουν ήθη και νο-
οτροπίες ποντιακές, το βιβλίο είναι μια θαυμάσια ευκαιρία. Γίνεται ταυτόχρονα και 
εξάσκηση στη γλώσσα των γονιών μας μέσα από την οποία εξέφρασαν ένα θαυμαστό 
πολιτισμό. Με αυτήν όμως τη γλώσσα εξέφρασαν τον πόνο, τον αναστεναγμό τους αλλά 
και τον αμόλευτο έρωτα της αγάπης. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με αρκετές εικόνες από την καθημερινή ζωή των ανθρώ-
πων του μόχθου στις εσχατιές της Μ. Ασίας, τον Πόντο.

Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
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Ôï ñïäÜö’íïí του Κώστα Διαμαντίδη από τις Εκδόσεις 
των Αδελφών Κυριακίδη. 

Πρόκειτια για ένα μυθιστόρημα με φανταστικά πρόσωπα 
γραμμένο στην ποντιακή διάλεκτο και στο ιδίωμα της 
Ματσούκας, πόλης του Πόντου. Το έργο προλογίζει η κ. 
Έλσα Γαλανίδου – Μπαλφούσια, φιλόλογος και λαογράφος 
γνωστή στον ποντιακό χώρο για την αγάπη της στον Πόντο 
και τη λαογραφία. Για όσους έχουν ποντιακή καταγωγή και 
γνωρίζουν τα ποντιακά, συγκινούνται. Διαβάζουν τις λέξεις 
και ακούνε τον ήχο τους, τον ήχο των ονομάτων και τις 
συζητήσεις που γίνονται. Αναρωτιέται ο αναγνώστης για 
τη φιλομάθεια του συγγραφέα, της δεύτερης γενιάς της 
προσφυγιάς να γνωρίζει σε τέτοιο βαθμό τελειότητας την 
ποντιακή γλώσσα.

Ήθη και έθιμα του Πόντου και πολλά στοιχεία της παράδοσης βρίσκουν τη θέση 
τους στις συζητήσεις και τους διαλόγους.

Ο συγγραφέας, γράφει η κ. Γαλανίδου – Μπαλφούσια στον πρόλογό της «είναι 
(άνθρωπος) αισθαντικός, γεμάτος τρυφερότητα για τα αδύνατα πλάσματα, λυρικός 
νοσταλγός της αλησμόνητης Πατρίδας» και συνεχίζει: «Έχει το χάρισμα της αφήγησης 
καθώς ξεδιπλώνει, με υπέροχες εικόνες, τις σκέψεις του, τις ιδέες του για το θάνατο, 
για το χρήμα, για τη φιλία, για την Ειρήνη, για τη συναδέλφωση και την ύπαρξη των 
λαών».

Οι σκηνές που περιγράφονται σχετικά με τον Πόντο, και το ταξίδι που πρόκειται να 
κάνει ο συγγραφέας, είναι συναρπαστικές. Όλοι γνωστοί και φίλοι ζητούν κάτι να τους 
φέρει από τον Πόντο. Κάτι ασήμαντο και όμως τόσο σημαντικό. Έχουν αφήσει εκεί τη 
χαρά και το τραγούδι και πήραν μαζί τους τη λύπη και τον πόνο του χωρισμού. Λύπη 
γιατί ο τούρκος αξιωματικός δεν επέτρεψε το «ροδάφ’νον» τη γνωστή πικροδάφνη, να 
τη φέρει στη νέα πατρίδα, αυτήν που μόνο παιδικά τους όνειρα θα μπορούσαν να την 
φανταστούν, την Ελλάδα. Πολύ διδακτικό το μυθιστόρημα που «είναι κατάθεση ψυχής». 
Ας γίνει και ένα μικρό καντήλι που θα καίει στη μνήμη όλων εκείνων που έμειναν εκεί. 
Θα καίει όμως για να φωτίζει και τις συνειδήσεις όλων εκείνων των ανθρώπων από τις 
αποφάσεις των οποίων κρίνεται η τύχη και η ευημερία των λαών.

Π. Παπαδόπουλος
Φιλ.
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«Ôï ‘á÷’ôï õóôåñ’íüí» Σύγχρονη ποντιακή ποίηση 
του Κώστα Διαμαντίδη από τις Εκδόσεις των Αδελ-
φών Κυριακίδη.

Πρόκειται για μια συλλογή ποιημάτων στην ποντιακή 
διάλεκτο με θέματα από την καθημερινή ζωή των ανθρώ-
πων. Κάποια από αυτά είναι αφιερωμένα σε πρόσωπα γνω-
στά και φιλικά που προέρχονται από τη μεγάλη ποντιακή 
οικογένεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μακροσκελές 
ποίημα «Βασίλεια εχάθανε» είναι αφιερωμένο στο βάρδο 
της ποντιακής μουσικής και του τραγουδιού με τη λύρα.

Σε όλα, όμως, τα ποιήματα είναι φανερή η αγάπη του 
συγγραφέα – ποιητή στην ποντιακή διάλεκτο, τη μητρι-
κή του γλώσσα. Ανησυχεί και φοβάται για το μέλλον της 
στην Ελληνική κοινωνία. Επικαλούμενος τον Ελύτη στην εισαγωγή 
του γράφει: «Αυτά τα βουνά σηκώνουμε εμείς οι πόντιοι χρόνια τώρα στον Ελλαδίτικο 
χώρο. Τις πατρίδες τις μνήμες, τη γλώσσα».

Σε άλλο σημείο της Εισαγωγής του  συμπληρώνει: «Δεν ξέρω τι θα φέρει ο χρόνος 
και πόσο η ιστορία θα ανταποκριθεί στις θελήσεις των καλύτερων παιδιών της. Εγώ 
πάντως θα επιμένω να γράφω στη γλώσσα της γιαγιάς μου που με γοητεύει ιδιαίτερα και 
θα μιλάω πάντοτε για κείνη τη γη».

Στον πρόλογό της η κ. Ιωάννα Καρυστιάνη γράφει: «Ο Κώστας Διαμαντίδης συ-
γκροτημένος και υφαιστειώδης, επιστήμονας και σκαφτιάς, πρόσφυγας και ριζωμένος, 
μελετητής του παρελθόντος και αγωνιστής του παρόντος. Είναι ένας άνθρωπος με καϋ-
μό είναι όλος ένα ποιητικό πλάσμα».

Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου υπάρχει κάποιος πρόλογος τον οποίο υπογράφει 
ο κ. Κώστας Ντίνας αν. καθηγητής γλωσσολογίας, στον οποί γίνεται εκτενής αναφορά 
για τη γλώσσα ως κοινωνικό προϊόν. Γράφει λοιπόν: «Από μια άλλη σκοπιά η γλώσσα 
αποτελεί σύμβολο ομαδικής – εθνοτικής ταυτότητας και για το λόγο αυτό ο εκάστοτε 
εθνικός – κρατικός μηχανισμός … φοβάται την ποικιλία ή την διαφορετικότητα των 
ταυτοτήτων … υπολογίζοντας ότι η πίστη προς την τοπική γλώσσα είναι πιθανόν ισχυ-
ρότερη από την πίστη προς το έθνος».

Όλες αυτές οι σκέψεις και τα ποιήματα που γράφονται αποτελούν και ένα πνευματι-
κό μνημόσυνο για όλους εκείνους τους ποντίους που υπερασπίστηκαν με αυταπάρνηση 
τη γλώσσα, την εθνότητα και τη χριστιανική τους πίστη. Η ποιητική εργασία ολοκληρώ-
νεται με ένα γλωσσάρι στο τέλος για διευκόλυνση του αναγνώστη.

Π. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
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ιλάνε συχνά μερικοί – σχετικά επιπόλαια – για τον «πανδαμάτορα χρόνο», 
που δήθεν τα σβήνει όλα, ή σχεδόν όλα, και απαλύνει τον πόνο. Συμβαίνει και 
αυτό, όχι, όμως, πάντα, από όσο μπορεί να κρίνει κανείς από πολλές περιπτώ-

σεις ανθρώπων, γιατί πάντα, όσο κι αν απαλύνθηκε ο πόνος, κάποιοι, ιδιαίτερα οι γονείς, 
αν καταφέρουν και επιζήσουν μετά από τον χαμό του παιδιού τους, κουβαλάνε για πά-
ντα μέσα τους τον βαθύτατο πόνο που προκαλεί ένας τέτοιος χαμός. 
Και προσοχή! Οι Πόντιοι γονείς και γενικότερα οι Πόντιοι, έχουν την ιδιαιτέροτητα να 
μην συμβιβάζονται ποτέ με το γεγονός του  θανάτου, ενώ το αντίθετο συμβαίνει σε άλ-
λες ομάδες Ελλήνων. Ο Πόντιος γονιός – και ο πατέρας και η μητέρα – δεν ξεχνά σε 
όλη την υπόλοιπη ζωή του και σε αυτόν ταιριάζει αυτό που λένε σε τέτοιες στιγμές: «Να 
ζείτε και να τον θυμάστε!».

Πάντα, είτε είναι ευλαβείς προς τον Θεό είτε δεν πιστεύουν στην ύπαρξή του, πολύ βα-
θιά μέσα τους είναι βέβαιοι ότι η ψυχή του αγαπημένου τους βρίσκεται κοντά στον Θεό.

Αυτή η πίστη, είναι βέβαιο, ότι κυριαρχεί στις ψυχές του Ιορδάνη Τσελεπίδη και της 
Ρούλας Ευθυμιάδου – Τσελεπίδου, που τέλεσαν το ετήσιο μνημόσυνο του μονάκριβού 
τους, του Χρήστου, που έφυγε τόσο άκαιρα και τόσο άδικα από τη ζωή αυτή, τη στιγμή 
που ήταν έτοιμος να προσφέρει πολλά σε αυτήν, να προσφέρει στους συνανθρώπους του. 

Το ετήσιο μνημόσυνο του Χρήστου Τσελεπίδη, του νεαρού επιστήμονα, που υπο-
σχόταν τόσο πολλά, έγινε στο Ωραιόκαστρο, το Σάββατο 27 Αυγούστου 2011. Την 
ίδια ημέρα, γνωστοί και φίλοι και φορείς του Ωραιοκάστρου οργάνωσαν αιμοδοσία στη 
μνήμη του. Μια ακόμη πολύτιμη προσφορά προς τους ανθρώπους, στη μνήμη του αξέ-
χαστου Χρήστου Τσελεπίδη.

Πάνος Καϊσίδης
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ÈÜíïò Ìéëêïýäçò
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΑΝΟΥ ΜΙΛΚΟΥΔΗ

Ο Θάνος Μιλκούδης που χάσαμε
Ο Αθανάσιος (Θάνος) Μιλκούδης γεννήθηκε στο Αιγίνιο Πιε-

ρίας το 1954 από γονείς που κατάγονταν από την Ανατολική Ρωμυ-
λία, της Βόρειας Θράκης.

Από το 1960 έως το 1966, ορφανός από γονείς, έζησε στο ορ-
φανοτροφείο «Καλή Παναγιά Δοβρά», έξω από τη Βέροια.

Το 1967 έως το 1972, τον δέχτηκαν στα τότε πειραματικά Ερ-
γαστήρια Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Εθνικού Ορ-
γανισμού Προνοίας. Δάσκαλό του είχε τον Νίκο Ευγενίδη.

Από το 1975 έως το 1983 υπηρέτησε στον τομέα συντήρησης 
κλασικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων.

Από το 1985, μέχει τον θάνατό του στις 14 Αυγούστου 2011, παραμονή της Κοίμη-
σης της Θεοτόκου, «προσπαθούσε να αγγίξει και να μελετήσει τις παραδοσιακές τεχνι-
κές στους τομείς ψηφιδωτού, βιτρό και νωπογραφίας».

Τα τελευταία χρόνια, με δική του πρωτοβουλία, που δέχτηκε η διοίκηση του Σωμα-
τείου «Παναγία Σουμελά» και γιαυτό ο Θάνος Μιλκούδης εξέφραζε την ευγνωμοσύνη 
του, λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία στο ιερό προσκύνημα της Σουμελιώτισσας σχο-
λή ψηφιδογραφίας.

Το έργο του στον ιερό ναό της Παναγίας Σουμελά, στο Βέρμιο, θα μείνει αθάνατο.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΟ …
Ξεκινώντας τη συνεργασία μου με τον Θάνο Μιλκούδη, κατάλαβα πολύ γρήγορα 

πως πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ευγενικό και καλλιεργημένο άνθρωπο, που ξέρει να 
αγαπάει. Αγαπούσε πολύ τη δουλειά του, τους συνεργάτες του, τους φίλους του και πάνω 
απ’ όλα την οικογένειά του. Μιλούσε ώρες για τα έργα του, την πορεία του, το χθες, το 
σήμερα και το αύριο γεμάτος όνειρα και φιλοδοξίες.

Στερημένος σαν παιδί από οικογένεια – όπως συνήθιζε να εξομολογείται – έμαθε να 
αγκαλιάζει τους αναθρώπους του και να τους κάνει οικογένειά του. Σ’ αυτή τη μεγάλη 
«αγκαλιά» είχα την τιμή να βρεθώ κι εγώ μαζί με πολλούς συνεργάτες και να μου προ-
σφέρει απλόχερα τις σπουδαίες γνώσεις του, την εμπειρία του, το πάθος του και τα συ-
ναισθήματα που γεννούσαν τα έργα του.

Με περισσή ευαισθησία και ευγένεια είχε μετατρέψει τη ζωή του σε τέχνη – χρώμα-
τα, φόρμες και μορφές ιδιαίτερες, που αποτελούσαν έμπνευση για το επόμενο δημιούρ-
γημά του. Σταθμός στην καλλιτεχνική του πορεία στάθηκε το μεγάλο έργο στον Ι. Ν. 
Παναγία Σουμελά. Αφιερώθηκε ολοκληρωτικά σ’ αθτό και μέχρι το τέλος ήλπιζε να ση-
κωθεί και να ανέβει στη σκαλωσιά του και πάλι για να συνεχίσει. Ποτέ δεν φανταζόταν 
πως δεν θα προλάβει να το ολοκληρώσει. Όνειρό του, να δει τον μικρό του γιο να δου-
λεύει δίπλα του και να συνεχίζει ως άξιος αντικαταστάτης του. Όνειρα που θα μείνουν 
όνειρα και σκέψεις του που θα θυμόμαστε πάντα.

Δυστυχώς η ζωή σκληρά του φέρθηκε στην αρχή, σκληρά και στο τέλος. Κι έτσι αυ-
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τός ο μεγάλος καλλιτέχνης, δάσκαλος, φίλος και πατέρας, θα συνεχίσει να ζει μέσα από 
το έργο του πια και τη σπουδαία φήμη που με πολύ κόπο αλλά και μεράκι έχτισε όλα 
αυτά τα χρόνια.

Καλή ανάπαυση κοντά στους αγγέλους που τόσο του άρεσε να απεικονίζει και καλή 
δύναμη στη σύζυγό του και τον μικρό Άρη.

Όλγα Πέντσου  

ÂáããÝëçò Öñáãêßäçò
Ο φιλόλογος και συγγραφέας

Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από τότε που ο ποντιακός ελληνισμός έχασε ένα από τα 
ξεχωριστά παιδιά του, τον φιλόλογο και συγγραφέα Βαγγέλη 
Φραγκίδη, με μεγάλη προσφορά στην προβολή της ιστορί-
ας και της λαογραφίας των Ποντίων, αλλά και διακεκριμένο 
σχολιαστή κοινωνικών θεμάτων.

Το ετήσιο μνημόσυνο του αγαπητού φίλου Βαγγέλη 
Φραγκίδη έγινε τον Ιούλιο στην εκκλησία του Αγίου Παντε-
λεήμονα Πολίχνης, με την παρουσία πολλών συγγενών και 
φίλων. Την «Ποντιακή Εστία» εκπροσώπησε στο μνημόσυνο 
ο Δημήτρης Νικοπολιτίδης, φιλόλογος – συγγραφέας, μέλος 
της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού. 

Ο Βαγγέλης Φραγκίδης γεννήθηκε το 1929 στο Μελισ-
σουργιό Κιλκίς, από γονείς καταγόμενους από το Τσαπίκ του Καρς. Μετά την αποφοί-
τησή του από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εργάστηκε ως 
φιλόλογος στη μέση εκπαίδευση.

Διακρίθηκε ως συγγραφέας εμπεριστατωμένων άρθρων και βιβλίων που αφορούν 
τους Έλληνες του Πόντου και ιδιαιτέρως τους Έλληνες του Καρς. Τα δημοσιεύματά 
του σε εφημερίδες και περιοδικά τα τύπωσε σε έναν τόμο. Σημαντική ήταν και η προ-
σφορά του στο περιοδικό του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», την «Ποντιακή Εστία», 
στην οποία συμμετείχε στη συντακτική επιτροπή και δημοσίευε άρθρα του. Για την 
προσφορά του, μάλιστα, στο περιοδικό «Ποντιακή Εστία» τιμήθηκε με μετάλλιο και 
δίπλωμα.

Π. Κ. 

Ïé óõíÝ÷åéåò áðü ôï ðñïçãïýìåíï ôåý÷ïò 169
Οι συνέχειες από το προηγούμενο τεύχος αριθμός 169, που δεν δημοσιεύονται στο 

παρόν τεύχος, λόγω πληθώρας ύλης θα δημοσιευτούν στο επόμενο, αριθμός 171. Ζη-
τούμε την κατανόηση των φίλων συνεργατών της «Ποντιακής Εστίας».

Πάνος Καϊσίδης




