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«Να αγαπάς την πατρίδα,
ακόμα και αν είναι άδικη»

Η

(Πλάτωνας)

Ελλάδα, ιδιαίτερα η Μακεδονία, χώρα γεωστρατηγικής
σημασίας, υπήρξε από τα παλιά χρόνια σταυροδρόμι
διέλευσης των λαών και μήλον της έριδος για πολλούς
επίδοξους κατακτητές. Ως εκ τούτου, πέρασε πολλές και δύσκολες
καταστάσεις και έζησε εθνικές συμφορές και εμπόλεμες περιόδους
που έγιναν αιτία πολλών θανάτων και οικογενειακών δραμάτων.
Μία από αυτές τις δραματικές περιόδους είναι εκείνη της
Άρθρο του
μικρασιατικής εκστρατείας το Μάιο του 1919. Επιχείρησε τότε να Παναγιώτη
πραγματοποιήσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες που πήγαζαν από Παπαδόπουλου
τη Μεγάλη Ιδέα που διεκδικούσε εδάφη που κατοικούσαν επί 3 Φιλόλογου Συγγραφέα
χιλιάδες χρόνια Έλληνες σκλαβωμένοι. Ο αγώνας είχε διάρκεια
τριών ετών περίπου. Δυστυχώς η προσπάθεια αυτή κατέληξε σε
τραγωδία με το θάνατο πλέον του ενός εκατομμυρίου Ελλήνων της Μ. Ασίας
και του Πόντου και την προσφυγιά στην Ελλάδα πολλών εκατοντάδων χιλιάδων
προσφύγων. Λεπτομέρειες για τις καταστροφές των ελληνικών περιουσιών δε θα
μάθουμε ίσως ποτέ. Η ανταλλαγή των πληθυσμών που πραγματοποιήθηκε με βάση
τη Συμβαση της Λωζάνης (31 Ιανουαρίου 1923) ήταν υποχρεωτική και για την
αναχώρηση τουρκικών πληθυσμών από την Ελλάδα στην Τουρκία.
Από αυτήν την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών η ζημιά για την Ελλάδα
και τους Έλληνες ήταν μεγάλη: Πρώτο: διότι οι Έλληνες στη Μ. Α. και τον Πόντο
εγκατέλειψαν τεράστιες περιουσίες, αφού ήταν ευκατάστατοι. Δεύτερο: οι Τούρκοι
ήταν πολύ πιο λίγοι και στην πλειοψηφία τους φτωχοί. Έφυγαν από την Ελλάδα
με χρονική άνεση συναποκομίζοντας όλη σχεδόν την περιουσία τους. Και τρίτο:
Η Ελλάδα έχασε οριστικά την ελπίδα επανάκτησης όλων των εδαφών αυτών, διότι
κεριζώθηκε ο Ελληνισμός και μαζί του και η πολιτιστική κληρονομιά.
Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα ήταν άλλος Γολγοθάς που έπρεπε να
διανύσουν, με τις κακουχίες κατά τη διαδρομή αλλά και με την εγκατάστασή τους
στους χώρους διαμονής. Τα προβλήματα δεν περιορίζονταν μόνο στις πολλές
ελλείψεις, της κατοικίας, τροφίμων, ρουχισμών αλλά και καλλιεργήσιμης γης ως
βιοποριστικό έσοδο. Η ανάμνηση της ζωής στη Μ. Α. και στον Πόντο προκαλούσε
δάκρυα στα μάτια γιατί ανακαλούσε δυσάρεστες καταστάσεις με το θάνατο πολλών
προσφιλών προσώπων.
Παρά την περιφρόνηση που είχαν από την εχθρική διάθεση απέναντί τους που
έδειχναν οι ντόπιοι κάτοικοι, με πίστη και αφοσίωση στο Θεό εργάστηκαν σκληρά
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ζωής. Σε κάποιες περιπτώσεις έπρεπε
να ανοικοδομήσουν εκτός από το σπίτι τους, την εκκλησία και το σχολείο του
χωριού.
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Τα χρόνια περνούσαν και η κατάσταση βελτιώνεται. Τα σπίτια έγιναν και τα
παιδιά μεγάλωσαν. Πολλά από αυτά άλωσαν τα πανεπιστήμια για να συνεχιστεί η
πνευματική παράδοση των Ποντίων και των μικρασιατών προσφύγων.
Ήρθε ο δεύτερος Παγκ. Πόλεμος και οι πρόσφυγες μαζί με όλους τους Έλληνες
θα γράψουν στα αφιλόξενα βουνά της Αλβανίας το έπος και τη δόξα του 1940.
Ακολούθησε η τριμερής (Γερμανική – Βουλγαρική – Ιταλική) Κατοχή με τις
δολοφονικές πράξεις σε βάρος των Ελλήνων. Ακολούθησε η τριετής δραματική
περίοδος, που πρόσφερε πόνο, αίμα και δάκρυα στον Ελληνισμό. Όλα αυτά οι
πρόσφυγες τα δέχτηκαν με καρτερία και πατριωτική διάθεση. Έχουν γίνει όλοι μια
μεγάλη οικογένεια, μέλη της οποίας είναι όλοι οι κάτοικοι.
Μετά τον πόλεμο, τη δεκαετία του 1950, η κατάσταση των Ελλήνων, ιδιαίτερα
της υπαίθρου, εξελίσσεται δραματικά. Η πτώση της τιμής των αγροτικών προϊόντων
έφερε και την οικονομική εξαθλίωση. Μόνη λύση που διαφαινόταν, ήταν η
μετανάστευση. Βέβαια, προαιρετική, στην πραγματικότητα οδυνηρή. Πρόσφυγες
της δεύτερης γενιάς παίρνουν το δρόμο για τις χώρες υποδοχής ανέργων Ελλήνων:
την Αυστραλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο. Στις χώρες αυτές, οι μετανάστες
κατάγονται από τη Β. Ελλάδα, ενώ από την Πελοπόννησο και άλλα μέρη της
Ελλάδος κατευθύνονται στην Αμερική, Καναδά και Ν. Αφρικ. Ένωση. Νέοι
αγώνες και νέες θυσίες για τη ζωή. Η πατρίδα έμεινε στις αναμνήσεις και κάποιες
φωτογραφίες με αναμνηστικά αντικείμενα να θυμίζουν Ελλάδα. Σε λίγα χρόνια θα
νικήσει πάλι η δύναμη της ψυχής και η θέληση της ζωής. Αρχίζουν να κάνουν την
εμφάνισή τους οι κοινότητες, χώροι συνάντησης και αναψυχής. Ιδρύονται σύλλογοι
και οι παραγγελίες παραδοσιακών ενδυμασιών από την Ελλάδα πολλαπλασιάζονται.
Πνίγεται ο καϋμός για την πατρίδα και τους οικείους. Το δάκρυ ακολουθεί πάντα
τον ίδιο δρόμο. «Η Μοίρα ό,τι επιβάλλει, αυτό και πρέπει να πράξει ο άνθρωπος».
Είναι τα λόγια του Άγγλου δραματικού ποιητή του 16ου αιώνα μ. Χ. Σαίξπηρ.
Στην περίπτωσή μας είναι οι Έλληνες που πρέπει να ακολουθήσουν τη Μοίρα
τους. Η πρώτη και η δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα για την Ελλάδα και τους
Έλληνες σήμαινε δόξα και παγκόσμια προβολή με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών
αγώνων. Τώρα, όμως, έτος 2011, η οικονομική κατάπτωση έφερε τις στερήσεις, τα
προβλήματα και την ανεργία. Νέοι με σπουδές και πτυχία στις αποσκευές, παίρνουν
το δρόμο της μετανάστευσης σε χώρες της Ευρώπης και Αμερικής. Το δυσάρεστο
κλίμα που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα ύστερα από την αποτυχία των κυβερνήσεων
να προσφέρουν εργασία και συνθήκες ζωής ευχάριστες, οδηγούν στην αφαίμαξη
της παραγωγικής και δημιουργικής ηλικίας της Ελλ. κοινωνίας. Πόνος και δάκρυα
στην Ελληνική οικογένεια. Με θάρρος και πίστη στις ηθικές αρχές της ζωής και του
χριστιανισμού πάλι θα τα καταφέρουν οι Έλληνες. Θα δηλώσουν, εκεί που θα πάνε
γρήγορα την παρουσία τους. Εμείς οι εναπομείντες θα ευχόμαστε στην επιτυχία
τους και δεν θα πάψουμε να τους θυμόμαστε. Θα πρέπει μόνο να θυμούνται την
πλατωνική ρήση: «Ν’ αγαπάς την Πατρίδα, ακόμη και αν είναι άδικη».
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«ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»
(ποίημα)

Του Ηλία Τσιρκινίδη – Εκδόσεις των Αδ/φών Κυριακίδη

Εννοιολογική προσέγγιση από τον κ. Παν. Παπδόπουλο

Εμείς έρθαμε ορφανοί, καταφαρμακωμένοι,
κ’ ημ’σοί αλλού επέμ’ναμε με το ποίον καρδίαν˙
επέραμε ’ς σα üέρö μουν τ’ αλέτριν και τα δέντρα –
ποίος εφύτεψεν ατά κι απέσ’ ’ς ση γην βααθέα;
Τα χώματα ’ς σ’ ομμάτö μουνεφαίνουσαν ταφία!
Ατώρα τα παιδία μουν, λαμπρόφανοι, λεβέντοι,
όθεν δουλεύ’νε άξιοι και νουστερεωμένοι,
’πιδεξöσμέν’ ’ς σην κάμασην, κόπος ντο έν ’’κ’ εξέρ’νε
ιι αν παίρ΄νε και ’ς σα üέρö τουν πέτραν, νερόν
εβγάλ’νε, ’ς σον τόπον έγκαν προκοπήν, καλά
και καλωσύνιας.
Κι αν τραβωδούν τα πάλαια, ’κ’ είναι μοιρολογίας,
τη ýής είν’ φανερώματα, τη Ρωμανίας χάρö.
’Σ σην κάρδöν εμουν έχομε δεντρίν και φυτεμένον,
τα ρίζας είν’ αγιάσματα, τα φύλλα θ’ ευωδίας
Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά
και τα κλαδία τα χλωρά παρχαρομυριγμένα
και ’ς σην εβόραν μάραντα και ’ς σην ιûκιάν βαΐα
κι ολόερö τ’ ανέσπαλτα τη Παναγίας δôκρö.
Εμείς ατά κι ας θέκομε και – ν’ έμπρö ’ς σην Εικόναν
τη Παναγίας Σουμελά με το «Τη Υπερμάχω»
κι Ατέν να ποδεδίζομε και να ευχαριστούμε!
Γλωσσάρι

λαμπρόφανοι = λαμπροφορεμένοι
νουστερεωμενος = λογικός, νουνεχής
’πιδεξασμεν’ = επιδέξιοι, δεξιοτέχνες
καμασην = βαρειά δουλειά
παραχαρομυριγμένα = με την ευωδία της βουνίσιας εξοχής
εβόραν = δροσιά, μέρος ισκερό
βάϊα = κλαδιά από φοίνικα, δάφνη
ανέσπαλτα = αξέχαστα
ποδεδίζομε = θερμοπαρακαλούμε

Εισαγωγή
Για τους Πόντιους «τα μοναστήρια είναι κιβωτός αγίων, πολιτεία αγιαζομενων» και είναι από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους μέχρι το χρόνο που
εγκατέλειψαν την πατρογονική τους γη, συνδεδεμένα με την καθημερινή τους
ζωή. Έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη θρησκευτική τους συμπεριφορά αλλά
και στη διαμόρφωση της εθνικής τους συνείδησης. Να θυμίσουμε ότι «ο μοναχικός βίος στον Πόντο καλλιεργήθηκε εντονώτατα. Ανέδειξε μεγάλα μοναχικά
αναστήματα. Αρχιερείς και βασιλείς ασπάστηκαν το μοναχικό βίο». Πολλά
ήταν τα μοναστήρια που ιδρύθηκαν στην Τραπεζούντα και σε ολόκληρο τον
Πόντο ώστε ολόκληρη η περιοχή να χαρακτηριστική ως μοναστική Πολιτεία.

Ο ποιητής
Ηλίας
Τσιρκινίδης
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Μερικά από αυτά, όμως, αναδείχτηκαν μεγάλα θρησκευτικά και πνευματικά κέντρα με
αποτέλεσμα να συμπαρασταθούν στον σκληρά δοκιμαζόμενο Ελληνισμό της Μ. Α. και
του Πόντου και να τον συγκρατήσουν από τον βίαιο εξισλαμισμό. Τρία ήταν αυτά που
διακρίθηκαν στο πνευματικό στερέωμα του Ελληνισμού του Ευξείνου Πόντου: Οι βασιλικές, Πατριαρχικές, Σταυροπηγιακές και εξαρχικές μονές: του Τιμίου Προδρόμου Βαζελώνος, της Υπεραγίας Θεοτόκου Σουμελά και του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα».(1)
Ένας λόγιος του περασμένου αιώνα γράφει: «Εκεί ηνώθησαν λίαν αρμονικώς η θρησκεία
και η παιδεία, η θεία και η αναθρώπινη σοφία, ο χριστιανισμός και τα Ελλ. γράμματα». (2)
Κάποιος άλλος συμπλήρωσε «Ήκμασαν δε και τα εκεί (εν Χαλδία) μοναστήρια, επί παιδεία
πολλούς αναδείξαντες λογίους και υπερμάχους της τε πίστεως και της Ελληνικής φυλής». (3)
Το Μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο αναδείχθηκε σε εθνικό θρησκευτικό σύμβολο για όλους τους Έλληνες. «Η διαπιστωμένη ακτινοβολία της Μονής
οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην Εικόνα της Παναγίας Σουμελά η οποία βρισκόταν
στο μοναστήρι. Η εικόνα, ως ένα σύνθετο αντικείμενο, έχει διαδραματίσει στο διάβα
των αιώνων καθοριστικό ρόλο στην εμπειρία του Ιερού, ενώ έχει προσλάβει πολλές
σημασίες και έχει επιτελέσει αντίστοιχα πολλές λειτουργίες» (4)
Αυτή η δόξα και η Αίγλη της Παναγίας Σουμελά του Πόντου μεταβιβάστηκε στην
Παναγία που εγκαταστάθηκε στο νέο της θρόνο στις παρυφές του Βερμίου, με επίκεντρο πάντα τη θαυματουργή Εικόνα της.
Προς την Πρόσφυγα Παναγία απευθύνει τους στοχασμούς και τις ενδόμυχες σκέψεις του σαν έκφραση αφοσίωσης και ευγνωμοσύνης ο ποιητής Ηλίας Τσιρκινίδης.
Ανάλυση του ποιήματος «Παναγία Σουμελά»
Ο πρώτος στίχος είναι συναισθηματικά βαρύς. Με τις λέξεις «ορφανοί», «καταφαρμακωμένοι» εκφράζει τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουν όλοι που εγκατέλειψαν τον
τόπο που λάτρεψαν. Γιαυτό ό,τι κάνουν, γίνεται με βαριά καρδιά.
Από τον τρίτο στίχο, η άμεση επαφή και καλλιέργεια στον νέο τόπο, μεταβάλλει τη
συναισθηματική εικόνα προς το καλύτερο.
Ήρθαμε ορφανοί, γιατί πολλοί από μας χάθηκαν στην μεγάλη καταστροφή. Αισθανόμαστε έντονη την πικρή γεύση και τον πόνο μέσα στην καρδιά μας που μείναμε οι μισοί.
Αυτό όμως, δεν μας εμπόδισε να πάρουμε στα χέρια μας τα γεωργικά εργαλεία για να καλλιεργήσουμε τη γη και να φυτέψουμε τα δέντρα βαθιά. Φαίνεται ότι ο ποιητής πιστεύει ότι
και οι άνθρωποι θα ριζώσουν στον καινούριο τόπο όπως τα δέντρα για να φέρουν καρπούς.
Είχε μάλιστα την αίσθηση ότι έβλεπαν τάφους των νεκρών τους την ώρα που έσκαβαν τη γη
να την καλλιεργήσουν.
Από τον 5ο στίχο αλλάζουν τα συναισθήματα του ποιητή. Η εικόνα της θλίψης και του
θρήνου εγκαταλείπεται. Τώρα τα παιδιά μας, λαμπροφορεμένοι και λεβέντες, δουλεύουν
στα χωράφια τους. Είναι ικανοί στη δουλειά τους και δεν αισθάνονται κούραση. Μπορούν
να πάρουν την πέτρα στα χέρια τους και να βγάλουν νερό, όπως συνηθίζεται από το λαό η
έκφραση. Έτσι με τη σκληρή δουλειά έφεραν τη χαρά και την προκοπή στον τόπο.
Συνεχίζει ο ποιητής την περιγραφή της ευχάριστης εικόνας της ζωής στους νέους
τόπους της προσφυγιάς.
Ακούει τους νέους να τραγουδούν, στην πραγματικότητα να εκφράζουν τον πόνο και τη
λύπη τους. Με τα τραγούδια αυτά εκφράζουν τα συναισθήματα που βγαίνουν μέσα από την
ψυχή τους και είναι η χαρά της Ρωμιοσύνης και της νοσταλγίας.
Εντύπωση προκαλεί στον αναγνώστη το νόημα του στίχου: «’Σ σην καρδöν εμουν έχουμε δεντρίν και φυτεμένον,
τα ρίζας είν’ αγιάσμα, τα φύλλα θ’ ευωδία ….
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Όλη εκείνα τα βιώματα της ζωής στον Πόντο, και την παράδοση, τα κουβαλάνε μέσα τους οι Πόντιοι, τα έχουν κατάβαθα
στην καρδιά τους. Η ανάκληση του παρελθόντος προκαλεί ευχάριστες αναμνήσεις, που ευωδιάζουν, όταν κάποιος τις ξαναζεί.
Και είναι βαθιά ριζωμένες στους Πόντιους οι παραδόσεις, τόσο
βαθιά, που τις ζουν και τις αισθάνονται σε όλη τους τη ζωή.
«Νοσταλγημένη ποντιακή ψυχή ο ποιητής, γράφει ο Σ.
Λιανίδης συγκλονίζει τον πονεμένο νοσταλγό Πόντιο». (5) Γιατί
ο τόπος με τα παρχάρια, τις ωραίες παραλίες, τα μοναστήρια
συνθέτουν την εικόνα της αλησμόνητης Πατρίδας. Και η νοσταλγική εικόνα με το ριζωμένο δέντρο συνεχίζεται με τις ρίζες
να ποτίζονται σε αγιασμένα νερά, τα φύλλα να εκπέμπουν ευχάριστη ευωδία, τα καταπράσινα κλαδιά να μας προσφέρουν τη
Τα ποιήματα του Ηλία
μυρωδιά της βουνίσιας εξοχής. Η ειδυλλιακή εικόνα ολοκληρώνεται με την ισκιερή τοποθεσία εμπλουτισμένη με τα αμάραντα Τσιρκινίδη συγκεντρωμένα σε
έναν τόμο
λουλούδια και κλαδιά από φοίνικες που μας θυμίζουν τα δάκρυα
στοργής της Παναγίας Σουμελιώτισσας.
Όλα αυτά τα οράματα της αγάπης και της νοσταλγίας για τον Πόντο, λέει ο ποιητής θα
τα πάμε και θα τα εμπιστευθούμε στην εικόνα της Παναγίας Σουμελά επάνω στο Βέρμιο, ενώ
θα ψέλνουμε «τη υπερμάχω». Ταυτόχρονα θα της απευθύνουμε ολόθερμη δέηση με άπειρες
ευχαριστίες.
Κριτική της Ποίησης του Ηλία Τσιρκινίδη.
«Μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ελληνισμός (της Μ. Α.) ξεριζώθηκε και μεταφυτεύθηκε στην Ελεύθερη Ελλάδα. Ακολούθησαν και οι Πόντιοι την τραγική τους μοίρα. Αλλά
εδώ που ήρθαν, έφεραν μαζί τους, σαν πολύτιμους θησαυρούς το γλωσσικό τους ιδίωμα, τα
ήθη και τα έθιμά τους, τη μουσική τους τη λαϊκή, τα όργανά τους, τη στιχουργία τους, και τη
λατρευτική νοσταλγία της χαμένης, της ωραίας και της, κατά κάποιο τρόπο, αυτοκρατορική
πατρίδα τους».
Ανδρέας Καραντώνης, Νέα Εστία, Ιούλιος 1959
«Χριστέ μ’, πότε θα κλώσκουμες ’ς σ΄εμέτερα τα τόπö»;
Αυτό το αγωνιώδες ερώτημα των Ποντίων γίνεται από τον Η. Τσιρκινίδη, στίχος, γίνεται κραυγή αγωνίας, που υπογραμμίζει τον ασίγαστο πόθο και την απέραντη λαχτάρα
όλων μας για την χαμένη πατρίδα, που την εικόνα της ο χρόνος δεν κατάφερε όχι να τη
σβήσει, αλλά ούτε να την ξεθωριάσει από την ποντιακή ψυχή».
«ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΝΕΑ» 30 Αυγούστου 1983
«Ο κόσμος που ανασταίνει ο Η. Τσιρκινίδης στα ποιήματά του είναι ο γνήσιος Πόντος,
ο εσωτερικός, των ανθρώπων του, και ο εξωτερικός του γεωγραφικού χώρου του, ο
κόσμος της ποντιακής γη».
Χρήστος Σαμουηλίδης
Φιλόλογος – Ιστορικός – συγγραφέας
Βιβλιογραφία
1.Το Προσκυνητάρι του Γ. Κανδηλάπτη – (εισαγωγή αρχιμ. Παύλου Αποστολίδη) από τις Εκδόσεις
των αδελφών Κυριακίδη.
2.όπως παραπάνω σελ. 227. Κ. Παπαμιχαλόπουλος
3.όπως παραπάνω σελ. 229 Τρ. Ευαγγελίδης
4.ΠΟΝΤΟΣ, θέματα λαογραφίας ποντ. Ελληνισμού του Μ. Σέργη εκδ. Αλήθεια
5.Σίμος Λιανίδης, Αρχείον Πόντου – τόμος 23.

Γράφει Π. Παπαδόπουλος, Φιλόλογος
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Η Νικόπολη (Γαράσαρη) και στο λόφο το κάστρο

Στη μητρόπολη της Νικόπολης

Ίδρυση του εκκλησιαστικού δικαστηρίου
από τον μητροπολίτη Πολύκαρπο Ψωμιάδη
Γράφει ο
Νίκος Εμμανουηλίδης
Φιλόλογος - Συγγραφέας

Α

πό τους κορυφαίους μητροπολίτες της Κολωνίας και Νικόπολης ο Πολύκαρπος Ψωμιάδης. Εμπνευσμένος αγωνιστής, φιλοπρόοδος, μυαλό πρακτικό.
Εκμεταλλευόμενος τις ευνοϊκές διατάξεις του σουλτανικού διατάγματος χάτι
– χουμαγιούν του 1856, αναφορικά με τις ελευθερίες και τα δικαιώματα στα
εκπαιδευτικά και εκκλησιαστικά ζητήματα των ορθοδόξων, αναδιοργανώνει την παιδεία
ιδρύοντας σχολεία σε κάθε χωριό της επαρχίας και επανδρώνοντάς τα άμεσα με δασκάλους, αποφοίτους της Κεντρικής Αστικής Σχολής Νικόπολης, διορίζει μορφωμένους,
κατά το δυνατό, ιερείς και ιεροψάλτες με γνώσεις βυζαντινής μουσικής, κατορθώνει
να εμπνεύσει την εκτίμηση και το σεβασμό στις τουρκικές αρχές, υπερασπιζόμενος
ζητήματα του ποιμνίου του. Αμέσως με την αναάληψη των επισκοπικών καθηκόντων
του ιδρύει και το εκκλησιαστικό δικαστήριο «δια τας συμπιπτούσας πνευματικάς υποθέσεις».
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρακτικό της ίδρυσης:
«Συνωδά ταις υπό χρονολογίαν 31 Ιανουαρίου 1891 και 6 Μαρτίου 1896 περί αρμοδιότητος και δικαιαοδοσίας των εν ταις επαρχίαις εν γένει δικαστηρίων σεπταίς πατριαρχικαίς συνοδικαίς
εγκυκλίοις έγνωμεν, αξιοχρέω προνοία, καταρτίσαι εν τη έδρα της καθ’ ημάς μητροπόλεως δια τας συμπιπτούσας πνευματικάς υποθέσεις της ορθοδόξου χριστιανικής
θεοσώστου ημών επαρχίας πνευματικόν δικαστήριον και επί τούτω διωρίσαμεν μέλη
του δικαστηρίου τούτου τον οσιώτατον καθηγούμενον της εν Καγιά-Τιπί Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου κυρ. Ηλίαν και τον αιδεσιμότατον
Χατή-παπάν κυρ. Ιωάννην. Εφ’ ω και ιδιοχείρως κατεστρώσαμεν εν τω παρόντι κώΝίκος
δικι την παρούσαν ημών κυριαρχικήν πράξιν εν τη ιερά μητροπόλη 2 Ιουλίου 1898». Εμμανουηλίδης
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Άλλη άποψη της Νικόπολης

Ο Κολωνίας και Νικοπόλεως Πολύκαρπος
Ενδιαφέρον όμως έχουν και τα περιεχόμενα των συνεδριών του εκκλησιαστικού
δικαστηρίου, που ακολουθούν.
Συνεδρία 1η, 14 Φεβρουαρίου 1899
«Διαζύγιον Ελισάβετ, θυγατρός Στεφάνου Γεωργιάδου, κατά του συζύγου της Κωνσταντίνου Ταπεινού, κατοίκου Χαμιδέ».
Συνεδρία 2η, 2 Ιουλίου 1899
«Διαζύγιον Σοφίας, θυγατρός Κωνσταντίνου Χαραλάμπους, εκ Κόρατζα, υπαιτιότητι του συζύγου αυτής Σάββα Τσινάρ και τρίμηνος αργία εις ιερείς παπά-Κυριάκον και παπά-Θεόδωρον,
διότι αλληλοεκτυπήθησαν και ο παπά-Κυριάκος επλήγη ανηλεώς εις την κεφαλήν».
Συνεδρία 3η, 11 Δεκεμβρίου 1899
«Διαζύγιον Παύλου Παντολέοντος κατά της συζύγου του Θεοδώρας Καράκουλε».
Συνεδρία 4η, 18 Δεκεμβρίου 1899
«Διαζύγιον Ελένης Κωνσταντίνου Τεμιρτζίδου, το γένος Κωνσταντίνου Ιγνατιάδου».
Συνεδρία 5η, 5 Νοεμβρίου 1900
«Διαζύγιον Παύλου Γαϊρέτογλου εκ Σουπάχ κατά της συζύγου του Σώνης Κώστογλου».
Συνεδρία 6η, 22 Δεκεμβρίου 1900
«Διαζυγιον Παναγιώτου κ. Σταφύλη εκ Γιου-αλάν, κατά της συζύγου του Σοφίας, το
γένος Γεωργίου Εβτίρογλου».
Συνεδρία 7η, 28 Δεκεμβρίου 1900
«Διαζύγιον Καραγιάννογλου Κυριακής κατά του συζύγου της Κωνσταντίνου Καραγιάννογλου εκ Μπαλτζάνης».
Συνεδρία 8η, 10 Ιουλίου 1901
«Ανηγγέλθη η υποτροφία Ευσταθίου Τιμωνίδου εκ Μεταλλείων
(Ματέν) υπό του μικρασιατικού συλλόγου «Ανατολή» εις το εν Αθήναις Διδασκαλείον υπό τον όρον να διδάξη εν τη Κεντρική Αστική
Σχολή Νικοπόλεως «επί μετρίω μισθώ», αλλά το προεδρείον του
συλλόγου απήτησεν έγγραφον της εφορίας και του μικτού εκκληισαστικού δικαστηρίου, υποχρεωτικόν περί της εν τω μέλλοντι προσλήψεως του Ευσταθίου ως διδασκάλου «επί επαρκεί μισθώ».
Ο μητροπολίτης
Συνεδρία 9η, 25 Φεβρουαρίου 1905
Κολωνίας
«Διαζύγιον Ευθυμίου Ι. Νεστορίδου κατά της συζύγου του Φεβρωνίας,
Πολύκαρπος
το γένος Δ. Γιαϊλόγλου».
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Κρίσεις και συμπεράματα για την εξέλιξή της
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου

Γ

ια τους Ποντίους της πρώτης γενιάς, που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα,
εκτός από τις άλλες φροντίδες και υποχρεώσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν, παρέμενε στη μνήμη τους επιτακτική η προσπάθεια αναζήτησης και
καταγραφής της ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Ήθελαν, όλες οι βαρβαρότητες των Νεοτούρκων, που συνέβησαν στα χρόνια του α΄ παγκοσμίου πολέμου μέχρι
την οριστική εγκατάλειψη της πατρώας γης, να καταγραφούν και να αποτελέσουν
αντικείμενο έρευνας και μελέτης από τους ιστορικούς του μέλλοντος. Πίστευαν ότι
αυτό θα αποτελούσε ένα αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο της Ιστορίας εναντίον του τουρκικού κράτους και της ποινικής ευθύνης, που είχε αυτό για τις καταστροφές και τους θανάτους που προκάλεσε σε βάρος των χριστιανών Ελλήνων
του Πόντου. Είναι αυτό που εργότερα θα ωριμάσει και θα αποτελέσει το μεγάλο
ζήτημα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
Για πολλούς Ποντίους, ένα γεγονός συγκέντρωνε περισσότερο ενδιαφέρον˙ ήταν
η αναζήτηση της αλήθειας. Ήθελαν να μάθουν σχετικά με την αποτυχημένη προσπάθεια αυτονόμησης του Πόντου. Αναρωτιούνται γιατί απέτυχε η προσπάθεια και
ποιοι ευθύνονται από όλους εκείνους που είχαν μικρή ή μεγάλη εμπλοκή στο ζήτημα αυτό. Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στην αποτυχία της.
Ένας από εκείνους που προβληματίζονταν κατά τη δεκαετία του 1970 ήταν και
ο αείμνηστος, κορυφαίος βυζαντινολόγος, Οδυσσέας Λαμψίδης. Τον προβληματισμό του αυτόν τονβ διετύπωσε γραπτά στο 30ό τόμο του Αρχείου Πόντου
Ένας από αυτούς που προβληματίζονταν, κατά τη δεκαετία του 1970, ήταν και
ο αείμνηστος, ο κορυφαίος βυζαντινολόγος, Οδυσσέας Λαμψίδης. Τον προβληματισμό του αυτόν τον διετύπωσε γραπτά με άρθρο του στον 30ό τόμο του «Αρχείου
Πόντου» (σελ. 3 έως 12). «Πρόκειται», γράφει, «περί της προσπαθείας των Ελλήνων
Ποντίων και εν μέρει και της Ελληνικής τότε κυβερνήσεως δια την ανακήρυξιν αυτονόμου περιοχής περιλαμβανούσης τους Έλληνας Ποντίους και τους Αρμενίους».
Γνώριζε ο μεγάλος φιλόσοφος και συγγραφέας ότι αρκετοί είχαν ασχοληθεί στην
εποχή του με το θέμα αυτό, είχε, όμως, την άποψη ότι «Τούτο πρέπει να προτείνουμε: την περαιτέρω αναδίφηση και έρευνα δια να δυνηθεί η ιστορία να φωτίσει έτι
πληρέστερον το ιστορικόν τούτο γεγονός».
Σε άλλο σημείο της εργασίας του επισημαίνει τα σημεία εκείνα που χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής: «Η εξέλιξη του ζητήματος τούτου από της πρώτης στιγμής
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μέχρι της τραγικής εκριζώσεως των ελληνικών πληθυσμών υπέστη πλείστας όσας
μεταλλαγάς, προσέλεβε πολλά μορφάς και δημιούργησε πάμπολλα προβλήματα».
Ζητάει, δηλαδή, να ερευνηθούν όλες εκείνες οι φάσεις που πέρασε το όλο ζήτημα.
Για να διευκολύνει τους μελλοντικούς ερευνητές και συγγραφείς, έθεσε και κάποια
ερωτήματα που πρέπει , κατά την άποψή του, να διερευνηθούν:
1.Ποια ήταν η έκταση του αιτήματος της ανεξαρτησίας του Πόντου.
2.Πώς εφαντάζοντο αυτήν οι εν Πόντω Έλληνες, οι εν Ελλάδι επίσημοι, τα ποντιακά σωματεία.
3.Ποια ήταν η θέση της ευρωπαϊκής διπλωματίας και οι ενέργειες των κυβερνήσεων της Ελλάδος και της Τουρκίας.
4.Ποια τύχη είχε η στρατιωτική οργάνωση του συντάγματος των Ποντίων στην
Αθήνα.
5.Γιατί απέτυχε συνολικά η προσπάθεια αυτονόμησης και ποιοι υπήρξαν οι λόγοι αποτυχίας.
Η εισήγηση του μεγάλου δασκάλου τελειώνει με την προτροπή να εντείνουμε τις
προσπάθειές μας για την έρευνα των αγνώστων σημείων της ιστορίας του Ποντιακού
Ελληνισμού κατά την τουρκοκρατία.
Στην ίδια εργασία, ο συγγραφέας χωρίζει την τουρκοκρατία σε τρεις περιόδους.
Κατά την πρώτη, 1461 μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα, οι Τούρκοι τηρούν ευνοϊκή ή
ουδέτερη στάση έναντι των χριστιανών Ελλήνων˙ τη δεύτερη περίοδο, 17ος αιώνας
μέχρι το 1714 (Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή) δημιουργείται η τουρκική φεουδαρχία, η οποία προκαλεί προστριβές με τους Έλληνες˙ κατά την τρίτη περίοδο,
1714 μέχρι 1922, η Ρωσία αναδεικνύεται η προστάτιδα δύναμη των χριστιανών
Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Τότε δίνεται η ευκαιρία στους Ποντίους να αναπτυχθούν, αλλά αργότερα να υποστούν τη γενοκτονική πολιτική των
Νεοτούρκων, που οδήγησε στον ξεριζωμό του Ελληνισμού από τις πατρογονικές
του εστίες.
Βέβαια, από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα, πολλά έχουν αλλάξει. Πολλά βιβλία έχουν γραφεί, αναφερόμενα στον Πόντο και στις αυτονομιστικές τους
προσπάθειες. Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και ιστορικοί ερευνητές αξιοποίησαν τη
διπλωματική αλληλογραφία των προξενείων και των υπουργείων των ευρωπαϊκών
κρατών, φώτισαν πολλές πλευρές της ελληνικής ιστορίας, παρουσίασαν πειστική επιχειρηματολογία για τη γενοκτονία σε βάρος των Ελλήνων από το τουρκικό καθεστώς, αλλά και τους αγώνες που έγιναν για την αυτονόμηση του Πόντου.
Αυτές τις πηγές επιχειρώ να αξιοποιήσω στην προσπάθειά μου να παρουσιάσω
τη συνολική εικόνα για τη Δημοκρατία του Πόντου και τη μοιραία κατάληξή της.
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Ο Ιωάννης Δαμασκηνός και ο απολογητικός του λόγος

Παρατηρήσεις επί της ιστορικής επισκόπησης
της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής
(Αφιέρωμα της τιμήν του Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Τραπεζούντιου, μεγάλου ανδρός της
νεότερης βυζαντινής μουσικής, διδασκάλου διασήμων ψαλτών και μουσικοσυνθετών)
Υπό Δρ Αθανασίου Χρυσοχόου
Συνταξιούχου ιατρού

Α΄ ΜΕΡΟΣ
Η περίοδος του Ιωάννου Δαμασκηνού, που είναι ο της ιεράς βυζαντινής μουσικής διαρρυθμιστής, είναι η κυριότερη όσον αφορά την διαμόρφωση των κύριων χαρακτηριστικών της νεότερης εκκλησιαστικής μουσικής. Ό,τι διαμορφώθηκε κατά την περίοδο αυτή είναι αυτό που βασικά εννοούμε σήμερα ως βυζαντινή
ψαλμωδία και μελωδία. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός είναι μέγας πατήρ, θεολόγος, υμνογράφος, μελωδός, ασματογράφος, διδάσκαλος της εκκλησίας και φιλόσοφος, από κανένα κατώτερος, ευρεθείς στο μεταίχμιο μεταξύ της αρχαίας
και νεότερης εκκλησιαστικής της μουσικής. Ανακαίνισε την παρασημαντική της μουσικής και έθεσε φραγμό της υπερβολές και αυθαιρεσίες των
με θυμελικό τρόπο ψαλόντων. Ενσωμάτωσε στην μουσική της εκκλησίας
ξένη μουσική, μόνον εφόσον αυτή ήδη είχε αφομοιωθεί και ελληνοποιηθεί. Από της εποχής της καθίσταται διακριτικός ο ρόλος των υμνογράφων Χρυσοχόου
και των μελωδών. Η πρώτη περίοδος της μελοποιίας φθάνει μέχρι τον Αθανάσιος

Γ.
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όγδοο αιώνα και περιλαμβάνει λιτά μέλη (ειρμολογικά και στιχηραρικά), η δε δεύτερη
περίοδος περιλαμβάνει και αργά είδη. Βιογράφος του Δαμασκηνού ήταν ο Θεοφάνης
ο ομολογητής (10ος αιώνας) και άλλοι δύο. Κατ’ της ο Δαμασκηνός γεννήθηκε στη Δαμασκό το 676 από επιφανή και ευσεβή οικογένεια. Τότε η Δαμασκός είχε κυριευθεί από
της Σαρακηνούς Άραβες. Ο πατέρας του, Σέργιος, ήταν διοικητής της πόλης και εξαγόρασε τον σκλάβο Κοσμά, που προαναφέραμε, για να επιμεληθεί της μόρφωσης τόσο
του Ιωάννη όσο και του θετού του γυιου, διάσημου ασματογράφου Κοσμά του Μελωδού. Με την παράκληση του πατριάρχου Ιεροσοσλύμων εγκαταλείπει ο Δαμασκηνός
τα αξιώματά του και ενδύεται το μοναχικό τριβώνιο και χειροτονείται πρεσβύτερος, και
ερημίτης, εγκατασκηνώνει στη μονή του αγίου Σάββα κοντά στα Ιεροσόλμα και πέρασε
εκεί τη ζωή του μελετώντας και γράφοντας και πολεμώντας δυνατά της εικονομάχους.
Συκοφαντείται από τον εικονομάχο αυτοκράτορα Λέοντα Γ. τον Ίσαυρο και ο Καλίφης
της Δαμασκού διατάζει να κόψουν το δεξί χέρι του Ιωάννη. Γίνεται καλά και τότε γράφει
και μελοποιεί το «Σου η τροπαιούχος δεξιά θεοπρεπώς εν ισχύη δεδόξασται». Ένεκα
της ευγλωττίας του και της μουσικής του ιδιοφυίας επονομάστηκε χρυσόστομος ή χρυσορρόας (υπήρχε και το μικρό ποτάμι τότε, ο Χρυσορρόας) και Μαΐστωρ. Ετελεύτησε
το 756 και η εκκλησία τιμά τη μνήμη του της 4 Δεκεμβρίου. Τα έργα του ανάγονται σε
πέντε τάξεις, συστηματικά – φιλοσοφικά, θεολογικά, ερμηνευτικά, ποιητικά και μουσικά. Απλοποίησε την ψαλμωδία και περιόρισε της ήχους σε οκτώ μόνο, της καταλληλότερους για την εκκλησία. Ο κάθε ήχος πέρα από την κλίμακά του αποτελεί και ιδιαίτερο
εκφραστικό μουσικό «τρόπο». Συστηματοποίησε τα συμβολικά αγκιστροειδή σημεία
δημιουργώντας την αγκιστροειδή γραφή που έμοιαζε με Αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Η
γραφή του ήταν πολύ δυσνόητη και έπρεπε ο ψάλτης να γνωρίζει από παράδοση τη μελωδία. Η γραφή απλώς τον βοηθούσε να θυμηθεί καλύτερα. Έγραψε τον Οκτόηχό του
(του εσπερινού) κατά το πεντάχορδο σύστημα (τροχός), της και μουσική θεωρία. Μετά
τον Δαμασκηνό, μέχρι τον περασμένο αιώνα, πλείστοι όσοι επιδόθηκαν σε συγγραφή
θεωρητικών περί της ελληνοβυζαντινής μουσικής έργων. Χρησιμοποίησε πολυσύλλαβα
απηχήματα για να μαθαίνουν οι αρχάριοι της τόνους των τριών γεννών κατά ανάβαση
και κατάβαση. Το Πατριαρχείο κατήργησε τα πολυσύλλαβα το 1818. Το υμνογραφικό
και μουσικοσυνθετικό έργο του Δαμασκηνού είναι τεράστιο, κορωνίδα δε όλων αποτελεί ο κανών «Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί, Πάσχα κυρίου Πάσχα», τον
οποίον όταν ανέγνωσε ο σύγχρονος της τον Δαμασκηνό Κοσμάς ο Μελωδός αμέσως
απέσυρε το δικό του, που ήταν συνηθισμένος σε ήχο Δεύτερο. Πολλούς της κανόνες
μουσούργησε, της οι ιαμβικοί των Χριστουγέννων κ. λ. π. η δε ποικιλία των ασμάτων
του είναι καταπληκτική, χρησίμεψε ως υπόδειγμα για της της μουσουργούς, επισκίασε
δε και αυτόν τον Ρωμανό τον Μελωδό. Έγραψε και αργά μαθήματα, κεκραγάρια, Το
προσταχθέν, Τη Υπερμάχω, Ιδού ο Νυμφίος, Νυν αι δυνάμεις, Χερουβικά και Κοινωνικά κ. λ. π., που δεν είναι εύκολο να τα αναφέρω όλα. Ο λαμπαδάριος Πέτρος ο
Πελοποννήσιος τα μετέφερε στην δυτική του αναλυτικά γραφή και έτσι έγιναν γνωστά
σε όλους και ψάλλονται με ιερή συγκίνηση. Για της Ιαμβικούς του κανόνες πήρε ιδέες
από της λόγους του Γρηγορίου Ναζιανζηνού, (της έκανε και ο Κοσμάς ο Μελωδός). Οι
οκτώ ήχοι έγιναν παραδεκτοί και στην Δύση ενόσω ζούσε ακόμα ο Κάρολος ο Μέγας,
ο οποίος αυστηρά διέταξε να καθαρθεί το Γρηγοριανό άσμα από παραμορφώσεις και
νοθείες. Ο Ιωάννης και ο Κοσμάς ο Μελωδός με τα έργα της διεύρυναν τον κύκλο της
εκκλησιαστικής λατρείας και χρειάστηκε να αναθεωρηθεί το Τυπικό και αυτό συντέλεσε
στην εκκλησιαστική ενότητα.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος

254

Ο Γιάμπολης ποταμός κοντά στη Σάντα

Το νερό στην ποντιακή λαογραφία
Της Έλσας Γαλανίδου – Μπαλφούσια

Σ

3ο μέρος
τον Πόντο, οι λίγες στιγμές που χρειάζονταν για να πιει κάποιος νερό, θεωρούνταν

ιερές. Υπήρχε ιδιαίτερη αδυναμία και κανείς δεν διανοούνταν να τον διακόψει.
Ακόμη και για το φίδι έλεγαν: «Τ’ οφίδ’ πα αφίν’ν ατο να πίν’ νερόν κ’ επεκεί
σκοτών’ν ατο».
Στον Πόντο είχανε σε χρήση, εκτός από τη νερομάισσα και τον διάβολο του νερού,
που πιθανώς ταυτιζότανε με τη νερομάισσα. Στη Σάντα λεγότανε νεροδôβολος και
μεταφορικά σήμαινε τον πονηρό τον άνθρωπο.
Αλλά και την υγρή ευλογιά, δηλ. την ανεμοβλαγιά, τη λέγανε στη Χαλδία η νεροβράσα, στην Κερασούντα και στη Χαλδία νεροβράûö, στα Κοτύωρα (Ορτού) νερόβρασα. Στον πληθξυντικό κάνει τα νεροβράσας = δηλ. τα εξανθήματα της αρρώστιας (νερό
=+ βράσα που παράγεται από το ρήμα βράζω).
Όταν πάλι ήθελαν να πειράξουν τη νοικοκυρά ότι το φαγητό της
έγινε τελείως νερουλό, της λέγανε στην Τραπεζούντα: «Η τûορβά έν’
νεροζώμ’». Στα Κοτύωρα και στη Σάντα για φαγί νερουλό, που είχε χαθεί η πραγματική γεύση του λέγανε «νερέαν μυρίζ’». Στην Ινέπολη και
στην Οινόη όταν θέλανε να πουν ότι το γάλα, το κρασί είναι ανάμικτο
με νερό, λέγανε: νεροκούραστο γάλα, κρασί, κλπ.
Έλσα
Αλλά και με την ούρηση και τα ούρα πάλι τη λέξη νερό χρησιμοποιού- Γαλανίδου σαν. Όταν είχαν επίσχεση ούρων ή δυσκολία κατά την ούρηση, λέγανε στα Μπαλφούσια
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Κοτύωρα, Σάντα, Τραπεζούντα, Χαλδία, το νεροκράτεμαν, από το ρήμα νεροκρατεύκομαι ή
νεροκρατεύκουμαι. Και συνώνυμο αυτού στην Κερασούντα και Χαλδία είναι το νεροκρατίουμαι. Αντίθετα όταν θέλανε να πούνε ότι θα πάνε προς ούρηση λέγανε στην Αμισό (Σαμψούντα)
νεροκενώνω και συνώνυμο αυτού στη Χαλδία το νεροúύνω και ουσιαστικό το νεροúύσιμον και
οι φράσεις πάγω προς νερόν ή «προς νερού, ή úύνω νερόν, και σημαίνει πάλι την ούρηση.
Τη λέξη νερό τη χρησιμοποιούσαν και σε πολλές φράσεις με μεταφορική σημασία.
Όταν κάποιου βελτιωνότανε η οικονομική του κατάσταση τότε λέγανε: «‘Ερθεν ’ς ση νερού
τον πρόσωπον (ήρθε στου νερού την επιφάνεια), βελτιώθηκε η οικονομική του κατάσταση).
Όταν πάλι κάποιος δεν ήθελε να ξεκαθαρίσει κάποια υπόθεση και τον βόλευε η ασάφεια,
τότε λέγανε γι’ αυτόν: «Το νερόν θολόν θέλ’ öτο», δηλ. θέλει να μην ξεκαθαρίσει η δουλειά.
Είχανε όμως και διάφορες δεισιδαιμονίες σχετικές με το νερό.
−Στην Ινέπολη, μας πληροφορεί ο Κ. Αλεξιάδης, ότι, όταν ζητούν νερό συγχρόνως
δύο η περισσότεροι, δίνουν πρώτα στο μικρότερο λέγοντας. «Το νερόν του μικρού και
ο λόγος του μεγάλου». Επίσης «αποφεύγουν να πίνουν νερό δύο ταυτοχρόνως εκ φόβου,
μήπως αποθάνουν ομού».
−Το ίδιο ίσχυε και στη Σάντα, όπως μας παραδίδει ο Στ. Αθανασιάδης: «Όταν
ζητούν να πιουν δύο ή περισσότεροι νερό, πρώτα δίνουν στο μικρότερο για να μη πάρει
τα χρόνια του ο μεγαλύτερος αν πιει πρώτος».
−Αλλά και στην Οινόη (Ούνγια) κατά τον Ιορδ. Βαμβακίδη, το ίδιο πίστευαν: «Δύο
μαζί νερόν ’κι πίνουνε, αποθάνουν έναν ώρα», δηλ. δεν πίνουν νερό δυο μαζί, γιατί θα
πεθάνουν την ίδια ώρα.
−Στη Ματσούκα, όπως μας πληροφορεί ο Ελευθέριος Ελευθεριάδης, «όταν προσφέρουνε νερό σε κάποιον που δεν το ζήτησε, δεν είναι ευγενικό να μην το κάνει δεκτό,
αλλά πίνει, μια γουλιά και επιστρέφει το ποτήρι, γιατί λένε, κόβει την τύχη του». Και
«όταν προσφέρουν ταυτόχρονα νερό σε δυο που ζήτησαν, προσφέρουν πρώτα στο μι-
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κρότερο κατά την ηλικία και μετά στο μεγαλύτερο». Όταν όμως επρόκειτο να ζητήσουν
τη γνώμη δύο για κάποιο θέμα, πρώτα ακούγανε τη γνώμη του μεγαλύτερου και λέγανε:
«Το νερόν έν’ του μικρού και ο λόγος έν’ του τρανού».
−Στο χωριό Αντρεάντων Αμισού, κατά μαρτυρία του Γ. Κ. Χατζόπουλου, λέγανε
με άλλα λόγια ό,τι και στην Οινόη: «Νερόν ’κ’ έν’ καλόν να πίν’νε δύ’ αντάμαν ο είνας
θ’ αποθάν’», δηλ. δεν είναι καλό να πιουν νερό δύο μαζί, ο ένας θα πεθάνει. Και επίσης
λέγανε: «Νερόν επρέπ’ να πίν’ πρώτα ο μικρόν». Και ότι «Σίτö πίντς το νερόν που ’φέκεν
κανείς απέσ’ ’ς σο ποτήρ’, μαθάντς τα μυστικά τα’».
−Και στο Σταυρί, μας παραδίδει ο Δ. Κ. Παπαδόπουλος (Σταυριώτης), όταν ζητούν να πιουν δύο ή περισσότεροι νερό, πρώτα δίνουν στο μικρότερο για να μη πάρει
τα χρόνια του ο μεγαλύτερος, αν πιει πρώτος.
−Στην Ινέπολη «Όταν τις πίνη το περισσεύσαν εκ του ποτηρίου άλλου, λέγουν ότι
μανθάνει τα μυστικά του». Αλλά και όταν κάποιος, ενώ πίνει νερό, πνίγεται, θεωρούν ότι
κάποιοι τον βρίζουν.
−Και η μάνα μου, Παρθένα Διασκουλίδου – Γαλανίδου (1911 Άρδασσα Πόντου
– 1982 Νίκαια Πειραιώς), όταν μεταξύ μας τ’ αδέλφια μαλώναμε για το ποιος θα πιει
πρώτος νερό, μας έλεγε: «Ο λόγος του μεγάλου και το νερό του μικρού».
Εδώ μούρχεται στο νου το παιδικό παιχνίδι που παίζαμε τ’ αδέλφια. Συχνά μαλώναμε
για το ποιος θα πιει πρώτος. Έτσι όταν ένας κατάφερνε να πιει πρώτος, οι άλλοι πεισμωμένοι, αρχίζαμε να λέμε, σχεδόν μέσα από τα δόντια μας, για να μην καταλάβει αυτός που
έπινε, σε ποιο σημείο θα σταματήσει να πίνει. Λέγαμε λοιπόν: «Πίν’ αγάς, πίν’ ο σκύλλον,
πίν’ τ’ Αλή Πασά το χτήνον». Ποια ήταν η εξέλιξη: το χύσιμο του νερού από τα σπρωξίματα, η επέμβαση της μάνας μας και … η διάλυση της κομπανίας μας. Αλλά δεν συνετιζόμασταν ποτέ και σε ανάλογη περίπτωση επαναλαμβάναμε τα ίδια, οπότε η στωικοτάτη
μάνα μας μας συμβούλευε: «Ο λόγος του μεγάλου και το νερό του μικρού».
Συνεχίζεται
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Αναγέννηση για τη λογοτεχνία
Γράφει ο
Πάνος Καϊσίδης
2ο μέρος
ε βάση το γλωσσικό όργανο που χρησιμοποιούν, οι Πόντιοι συγγραφείς είναι
δυνατόν να διακριθούν σε εκείνους που γράφουν στην καθαρεύουσα ή σε μια
αρχαιοπρεπή γλώσσα (Περικλής Τριανταφυλλίδης, Ιωάννης Παρχαρίδης κ.
ά.), στους άλλους που εκφράζονται στη δημοτική και σε αυτούς που γράφουν στην
ποντιακή διάλεκτο.
Με βάση την ύπαρξη δυναμικών στοιχείων στα πρόσωπα και στα κείμενα, ξεχωρίζουν οι συγγραφείς που έζησαν και έγραψαν στη νότια Ρωσία, την Ουκρανία και τη
Γεωργία.
Το θέμα, ωστόσο, είναι πολύπλοκο, γιαυτό δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν όλες οι
πλευρές του, παρά μόνον εκείνες που θεωρούνται σημαντικές. Για να διευκολυνθεί η εξέταση
αυτού του μεγάλου θέματος, είναι απαραίτητο να χωριστεί η νεότερη ποντιακή γραμματεία στην περίοδο μετά τον 14ο αιώνα, για την οποία δίνονται
στοιχεία μέσα από τα δημοτικά τραγούδια, για εκείνη που έρχεται αρκετά
αργότερα, λόγω της κατάστασης σκοταδισμού που επικρατεί στον Πόντο και
που μπορεί να οριοθετηθεί ανάμεσα στους 17ο και 19ο αιώνες και, τέλος, την
περίοδο του διαφωτισμού στον Πόντο, δηλαδή ολόκληρο τον 19ο αιώνα.
Συνέχεια αυτής της περιόδου μπορεί να θεωρηθεί η γραμματεία του 20ού
αιώνα, οπότε υπάρχουν και τα περισσότερα λογοτεχνικά έργα. Αυτήν την τεΓράφει ο
λευταία περίοδο, που συνεχίζεται και σήμερα, μπορεί να την ονομάσει κανείς
Πάνος
«Νέα ποντιακή λογοτεχνία».
Καϊσίδης

Μ
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Η παραπάνω διάκριση είναι, βέβαια, αυθαίρετη, αλλά μπορεί
να στηριχτεί σε μια σειρά πηγών, με τα ανάλογα επιχειρήματα,
που σταχυολογούνται από την ιστορία των Ποντίων Ελλήνων.
Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς με βεβαιότητα για περιόδους, που
συχνά καλύπτονται από το βυζαντινό σκοτάδι και την τουρκική
βαρβαρότητα. Εκείνο που μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο είναι το
γεγονός ότι στον Πόντο επιβιώνουν αρχαίες ελληνικές παραδόσεις, χωρίς ουσιαστική διακοπή. Μπορεί με την έκλειψη του βυζαντινού Πόντου, μετά την άλωση της Τραπεζούντας το 1461,
να απαλλάχτηκε ο Ελληνισμός από το μεσαιωνικό σκοτάδι,
γνώρισε, όμως, με την τουρκική κατάκτηση μακραίωνη περίοδο
πραγματικού ζόφου, που υπήρξε και η αιτία της πολιτισμικής
καθυστέρησης των Ελλήνων.
Το βιβλίο του Περικλή
Τον 17ο αιώνα, ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος διΤριανταφυλλίδη
απιστώνει , κατά την περιοδεία του στον Πόντο, ότι ελάχιστα
πνευματικά ιδρύματα λειτουργούν και ότι ο ελληνικός πληθυσμός του Πόντου, στη συντριπτική του πλειοψηφία, χαρακτηρίζεται για την καθυστέρηση και την αμάθειά του.
Το ελληνικό πνεύμα, ωστόσο, συνεχίζει να διατηρείται ζωντανό μόνον μέσα στα μοναστήρια, όπου ζουν μερικές πραγματικά πνευματικές μορφές, μέσα στο μεγάλο σύνολο των φυγόπονων μοναχών, που γεμίζουν, συνήθως, τα μοναστήρια στον Πόντο και παντού στον κόσμο.
Η ανυπαρξία καινούργιων δεδομένων στην ποντιακή γραμματεία, εφόσον δεν προβάλλεται η συγγραφική δραστηριότητα μέσα στις μονές, δεν επιτρέπει την αρχή μιας
νέας περιόδου.
Οι λόγιοι του Πόντου του τέλους του 19ου αιώνα ερευνούν ή και θυμούνται με νοσταλγία την ελληνική αρχαιότητα, όπως διαπιστώνει κανείς από τα δημοσιεύματα των περιοδικών
«Εύξεινος Πόντος» (1880-1882) και «Αστήρ του Πόντου» (1884-1886). Η ελληνική κλασική
αρχαιότητα, που χαρακτηρίζεται για τον ανθρωπισμό της, αποτελεί για τον διαφωτισμό στον
Πόντο, που άρχισε την ίδια εκείνη περίοδο, το πρώτο στοιχείο για το ξύπνημα των Ελλήνων
που ζουν σχεδόν στο σκοτάδι. Αργότερα ξυπνάει μέσα τους η επιθυμία για τη μελέτη του
ίδιου του ανθρώπου και του γύρω κόσμου. Ξυπνάει ο λυρισμός που δίνει αρκετά ποιητικά
έργα – στίχους καλύτερα – και αργότερα, στο τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού,
ξεκινά τη μεγάλη πορεία της η πεζογραφία, με μεταφράσεις ξένων, στην αρχή, αποδόσεις
λαϊκών διηγήσεων και παραμυθιών και, τέλος, πεζογραφημάτων.
Οι περισσότεροι αρκέστηκαν στην ερευνητική εργασία, στο
στάδιο της έρευνας μόνον, και δεν προχώρησαν στην κριτική
σύνθεση των αποτελεσμάτων των ερευνών τους. Κάποιες αιχμές
που κάνουν ορισμένοι, δεν μπορούν να εξηγήσουν γεγονότα και
σκέψεις, φαινόμενα κοινωνικά και οικονομικά, τον ρόλο που έπαιξαν κάποιες προσωπικότητες και τη στάση των απλών ανθρώπων
απέναντι σε πολιτικές – έστω και υποτυπώδεις – που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να πάρουν αυτήν ή την άλλη μορφή δραστηριότητες των φορέων της ελληνικής κοινοτικής εξουσίας, π. χ., ή της
κεντρικής τουρκικής εξουσίας. Ίσως να πιστεύουν κάποιοι ότι οι
απλοί άνθρωποι δεν συμμετείχαν ή δεν επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στα κοινά. Υπάρχουν μαρτυρίες γραπτές που υπογραμμίΤο βιβλίο του Σάββα
ζουν ακριβώς το αντίθετο. Ο Νίκος Καπετανίδης, π. χ., έγραψε
Ιωαννίδη
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στην εφημερίδα «Εποχή» ότι και οι «κυράτσες» μιλούσαν
πολιτικά μέσα στις εκκλησίες, την ώρα της λειτουργίας.
Στον μικρασιατικό Πόντο, η κοινωνική και οικονομική ζωή, σε στασιμότητα όπως ήταν, συντελούσε στη μη
εμφάνιση πολιτικών ηγετών ανάμεσα στους σκλαβωμένους στους Τούρκους Έλληνες, που θα ενίσχυαν τυχόν
τάσεις πνευματικής ανανέωσης. Η κοινωνική ζωή των Ποντίων, μέχρι ακόμη και την ανταλλαγή των πληθυσμών,
ήταν δεσμευμένη από τους οπισθοδρομικούς – συνήθως
– κοτσαμπάσηδες των ελληνικών κοινοτήτων. Κάποιες
φωνές που ακούγονταν, όπως του Μαυρίδη στην Κερασούντα, του Καπετανίδη, του Χρύσανθου Φιλιππίδη, του
Φίλιππου Χειμωνίδη και του Κωφίδη, στην Τραπεζούντα,
και ελάχιστων άλλων, απομονωμένων σε μεγάλες πόλεις,
δεν μπορούσαν να επηρεάσουν την προς τα εμπρός πορεία της ποντιακής κοινωνίας.
Βέβαια, ο Θεόδωρος Γραμματικόπουλος και ο ΙωΤο περιοδικό της Τραπεζούντας
άννης
Παρχαρίδης, μαζί με τους άλλους λόγιους των δύο
«Εύξεινος Πόντος» (1880)
«κύκλων» των περιοδικών «Εύξεινος Πόντος» και «Αστήρ
του Πόντου», έδωσαν ό,τι είχαν να δώσουν μέχρι το τέλος,
περίπου, του 19ου αιώνα. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι δύο «κύκλοι» των περιοδικών «Επιθεώρησις της Τραπεζούντας» (1910-1911) και «Ποντος» της Μερζιφούντας (επίσης 19101911), μπαίνουν στην τροχιά της πνευματικής ανάπτυξης από το 1910 και έρχονται σε
σύγκρουση με το ποντιακό πνευματικό κατεστημένο, αποτυχαίνοντας, όμως, να νικήσουν.
Αλλά και δεν ηττώνται. Την παραπέρα προσπάθειά τους ανακόπτουν οι Νεότουρκοι, που
σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στους χριστιανούς, μετά τις πρώτες φιλελεύθερες
διακηρύξεις του 1908. Η κάποια ανάσα που πήραν οι Έλληνες του Πόντου με τον ερχομό των Ρώσων στην περιοχή της Τραπεζούντας το 1916, έφερε κάποιους καρπούς
με το περιοδικό «Οι Κομνηνοί» του Θεοφύλακτου Θεοφύλακτου και με τις εφημερίδες
που κυκλοφόρησαν από το 1916, περίπου, έως το 1921, οπότε και πάλι, τον Σεπτέμβριο
εκείνου του χρόνου, σταμάτησαν την προς τα εμπρός πνευματική πορεία των Ποντίων
οι κρεμάλες που στήθηκαν στην Αμάσεια και αλλού και
εξόντωσαν τον πνευματικό ανθό των Ποντίων.
Αντίθετα, στη νότια Ρωσία, όπου άρχισε έντονος
επαναστατικός αναβρασμός ήδη από το 1905, η πνευματική ζωή ανάμεσα στους Πόντιους άρχισε να κάνει
άλματα θετικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εμφανίστηκαν και αρκετά αρνητικά φαινόμενα.
Οι λίγοι μελετητές της ποντιακής γραμματείας δεν εμβάθυναν στα έργα του Σάββα Ιωαννίδη και του Περικλή
Τριανταφυλλίδη, με αποτέλεσμα να τα βλέπουν επιδερμικά και να τα θεωρούν ιστορικά ή λαογραφικά και όχι ως
τις πρώτες προσπάθειες έκφρασης λογοτεχνικού λόγου των
Ποντίων. Αυτό το λάθος γίνεται γιατί τα πρώτα βήματα της
ποντιακής λογοτεχνίας δεν συγκρίθηκαν με τα ανάλογα άλλων λαών και ιδιαίτερα εκείνων με τους οποίους συμβιούσαν
Το περιοδικό της Τραπεζούντας οι Έλληνες στον Πόντο.
«Αστήρ του Πόντου» (1884)
Συνεχίζεται
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Το 1ο Συναναπάντημα Νεολαίας Μπαμπαλιού
Γράφει η
Κασσιανή – Μαρία Κονταξή
Θεολόγος, Master στη Λαογραφία

Τ

ο Μπαμπαλιό, χωριό που το 1923 ίδρυσαν πρόσφυγες της Κεπέκκλησιας του
Πόντου και της περιοχής της, βρίσκεται στην επαρχία Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, σε απόσταση 30, περίπου, χιλιομέτρων από την πόλη του Αγρινίου και
είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αμφιλοχίας.
Η τοποθεσία, στην οποία αποφάσισαν να εγκατασταθούν, ήταν αφιλόξενη γιατί την
κάλυπτε πυκνή βλάστηση, με διάφορα άγρια ζώα. Ρίχτηκαν οι πρόσφυγες στη δουλειά,
από την πρώτη στιγμή, και σιγά σιγά το μέρος αυτό μετατράπηκε σε ένα μεγάλο χωριό,
με περίπου 600 κατοίκους και, σταδιακά, αποτέλεσε το κέντρο της περιοχής.
Για μια ακόμη φορά πρόσφυγες
Ήταν γραφτό, όμως, οι κάτοικοι του χωριού – Πόντιοι πρώτης και δεύτερης γενιάς
– μετά από χρόνια, να παλέψουν και πάλι για τη διαβίωσή τους. Στις 19 Ιανουαρίου
1969, το φράγμα, για την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή Καστράκι
Αιτωλοακαρνανίας, έκλεισε και τα νερά του Αχελώου άρχιζαν να σχηματίζουν τη λίμνη,
που θα σκέπαζε και τον κάμπο του Μπαμπαλιού. Οι κάτοικοι έγιναν, για μια ακόμη
φορά, πρόσφυγες.
Όσοι παρέμειναν στο χωριό συμφώνησαν να χτισθεί ένας νέος οικισμός, δυτικά της
λίμνης και του παλιού – πλέον – χωριού, διατηρώντας την ονομασία του Μπαμπαλιού.
Τα νερά της λίμνης κάλυψαν τα σπίτια και τα χωράφια των κατοίκων, αλλά έμεινε
ακέραιο το μέρος όπου βρίσκεται η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, δημιουργώντας ένα ειδυλλιακό τοπίο ανάμεσα στα νερά της λίμνης
και στα πεύκα που την περιτριγυρίζουν.
Μπορεί ο χώρος του παλιού χωριού να έχει ερημώσει, όλοι, όμως,
οι κάτοικοι έχουν κρατήσει τις στιγμές από την εκεί ζωή τους, φυλαγμένες,
ανόθευτες στην καρδιά τους. Το ύψωμα της εκκλησίας είναι το πιο αγαπη- Κασσιανή
τό. Ακόμη και τα νέα παιδιά, που δεν γνωρίζουν την ιστορία του χωριού, – Μαρία
Κονταξή
τρέφουν αισθήματα σεβασμού και κατάνυξης.
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Σύνδεση του παρελθόντος με το μέλλον
Τον τόπο αυτό επέλεξε η νεολαία του χωριού για να
συνδέσει το παρελθόν με το μέλλον. Να δείξει ότι το
χωριό δεν κινδυνεύει να απομονωθεί στις σκιές του παρελθόντος, αλλά θα ζήσει ξανά ξεχωριστές στιγμές. Έτσι,
τον Δεκαπενταύγουστο 2011, με πρωτοβουλία του Φάνη
Κοντοχρήστου, προέδρου του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων εκ Πόντου «Αξέχαστες Πατρίδες», που εδρεύει
στην Αθήνα, μαζί με πλήθος νέων παιδιών, που με χαρά
προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, έγινε, το βράδυ της παΑπό τις θρησκευτικές εκδηλώσεις
ραμονής της γιορτής της Παναγίας, το 1ο Συναπάντημα
του Συναπαντήματος
Ποντιακής – και όχι μόνον – Νεολαίας Μπαμπαλιού.
Αρχικά, στην εκκλησία του νέου χωριού τελέστηκε εσπερινός στη χάρη της Μεγαλόχαρης. Στη συνέχεια, αγόρια, ντυμένα με την ποντιακή φορεσιά, συνόδευσαν την εικόνα της
Παναγίας κατά την περιφορά της σε όλο το χωριό.. Αφού τελείωσε και η αρτοκλασία, οι πιστοί
ετοιμάστηκαν και από τις 9.30 το βράδυ άρχισαν σταδιακά, τα φώτα των αυτοκινήτων να φωτίζουν την παλαιά εκκλησία.
Καλή οργάνωση και χορηγίες από πολλούς
Όλα ήταν πολύ καλά οργανωμένα και πλήθος κόσμου άρχισε να συρρέει, δεδομένου
ότι οι υπεύθυνοι (Φάνης Κοντοχρήστος και Νένα Ζαχαριάδη) είχαν φροντίσει από καιρό να
ενημερώσουν τη νεολαία με αφίσες, με γραπτά μηνύματα στα κινητά και τηλεφωνικά. Πολλοί
Μπαμπαλιώτες και άλλοι δέχτηκαν πρόθυμα να γίνουν χορηγοί της εκδήλωσης. Όλα προσφέρονταν δωρεάν, το μόνο που χρειαζόταν να φέρει μαζί του ο καθένας, ήταν το κέφι του και
διάθεση ικανή για να αντεπεξέλθει στο γλέντι που θα ακολουθούσε. Τα τραπέζια γέμισαν με
κρέατα, σουβλάκια για τα μικρά παιδιά, μπύρες, αναψυκτικά, σαλάτες. Παρόντες, και μέλη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι στήριξαν και ενίσχυσαν τη συγκεκριμένη οργάνωση. Ο
χώρος μικρός, ανισόπεδος, αλλά πλημμυρισμένος από αναμνήσεις και συναισθήματα χαράς.
Με το ξεκίνημα της ποντιακής μουσικής, δεν άργησε να ξεκινήσει και ο χορός.. Η νέα
γενιά, αδελφωμένη με την παλαιότερη. Με τις ρίζες, την παράδοσή των προγόνων της. Ο
ένας χορός διαδεχόταν τον άλλο . κότσαρι, ομάλ, τικ, διπάτ κ.ά. , αλλά και αρκετές μελωδίες
από ηπειρώτικα, νησιώτικα και λαϊκά τραγούδια μεγάλωναν το κέφι των παρευρισκόμενων.
Αρκετοί πανηγυριστές, ενθουσιασμένοι από το αποτέλεσμα της προσπάθειας της νέας γενιάς
των Ποντίων, θέλησαν να βοηθήσουν, προσφέροντας αρκετά χρήματα, τα οποία, όπως οι
οργανωτές ανακοίνωσαν, θα διατεθούν για την ανάπλαση του νέου χωριού και σε φιλανθρωπικούς σκοπούς,
Μια υπέροχη βραδιά που, μικροί και μεγάλοι,
θα θυμούνται για καιρό… Οι οργανωτές μοίρασαν,
στον καθένα φωτογραφίες, ως αναμνηστικά, με τοπία
του χωριού και γραμμένη την ημερομηνία διεξαγωγής του Συναπαντήματος.
Κοντά στο ξημέρωμα, όλοι αποχαιρετίσθηκαν
εγκάρδια και δόθηκε η υπόσχεση για καλή αντάμωση
Περιφορά της εικόνας της Παναγίας του χρόνου, στο 2ο Συναπάντημα Νέων Μπαμπαλιού.
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Ημέρα μνήμης του η 25η Ιουλίου

Ο Όσιος Γρηγόριος
Καλλίδης
π. Τραπεζούντας και
Θεσσαλονίκης
Γράφει ο
Κώστας Νικολαΐδης
Ο όσιος Γρηγόριος Καλλίδης τον
Απρίλιο του 1925

Σ

υμπληρώνονται εφέτος οχτώ χρόνια από την καταχώριση στις αγιολογικές
δέλτους της Εκκλησίας του ονόματος του Οσίου Γρηγορίου, μητροπολίτη
Ηρακλείας και Ραιδεστού και κατόπιν Τραπεζούντας και Θεσσαλονίκης.
Η επίσημη κατάταξή του στο αγιολόγιο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
έγινε στις 22 Μαΐου 2003 με πατριαρχική και συνοδική πράξη και την Πέμπτη
29 Μαΐου 2003 τελέστηκε η πατριαρχική θεία λειτουργία και δοξολογία στον ναό
Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, χοροστατούντος του οικουμενικού πατριάρχη
Βαρθολομαίου του Α΄, κατά την οποία ανακοινώθηκε η αγιοκατάταξή του από τον
ίδιο τον πατριάρχη – πού διάβασε και σύντομο βιογραφικό του Γρηγορίου.
Όλα άρχισαν τον Οκτώβριο του 1979 με την ανακομιδή των λειψάνων, στις 20
του ίδιου μήνα, επτά αρχιερέων που πρόσφεραν μεγάλες εθνικές υπηρεσίες ιδιαίτερα κατά τον Μακεδονικό Αγώνα και «εκοιμήθησαν εν ειρήνη» στη Θεσσαλονίκη.
Οι αρχιερείς αυτοί είναι:
1. Γρηγόριος Καλλίδης, Κούμβαο Ραιδεστού 1844 – Θεσσαλονίκη 1925
2. Αλέξανδρος Ρηγόπουλος, Αδριανούπολη 1851 – Θεσσαλονίκη 1928
3. Ιωακείμ Σγουρός, Χίος 1864 – Θεσσαλονίκη 1912
4. Γεννάδιος Αλεξιάδης, Προύσα 1858 – Θεσσαλονίκη 1951
5. Φιλάρετος Βαφείδης, Κωνσταντινούπολη 1848 – Θεσσαλονίκη 1933
6. Ιωακείμ Σιγάλας, Μυτιλήνη 1881 – Θεσσαλονίκη 1965
Το 1919, που τότε έφερε τον τίτλο επίσκοπος Απολλωνιάδας, ο
Ιωακείμ ορίστηκε πατριαρχικός έξαρχος στην Κερασούντα, προκειμένου να διενεργήσει ανακρίσεις πάνω στις καταγγελίες των αντίθετων
στον μητροπολίτη Λαυρέντιο ομογενών και να προστεί της ελληνικής
κοινότητας μέχρι να αποκατασταθεί η ειρήνη και η ομαλότητα στην Νικολαΐδης
Κώστας
Κερασούντα.
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7. Χρυσόστομος Παπαχρίστου, Αρναούτκιοϊ Μ. Ασίας 1868 – Θεσσαλονίκη
1958
Αρκετοί κληρικοί που συμμετείχαν τότε στη λιτανευτική ανακομιδή, βεβαιώνουν ότι ένιωσαν να μυροβολούν έντονα τα λείψανα του Γρηγορίου. «Ησθάνθην άρρητον ευωδίαν, την οποίαν αντελήφθησαν μετ’ εμού και οι πανοσιολογιώτατοι αρχιμανδρίται π. Αριστόβουλος Πύρτσος και π. Ελευθέριος Στεργιαννάκος, οι οποίοι
μετέφεραν κατά την σχηματισθείσαν πομπήν το κιβωτίδιον των ιερών λειψάνων»,
ομολογεί ο μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης κ. Παντελεήμων (Αντ. Πατρικίου,
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΔΗΣ», σελ. 31-32, εκδ. ΤΕΡΤΙΟΣ, Κατερίνη
– 2004).
Από εκεί και πέρα, την όλη προσπάθεια, ακολουθώντας τα ισχύοντα στην Εκκλησία, ανέλαβε προσωπικά ο τότε μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων
Χρυσοφάκης, που ευτύχησε να τη φέρει εις πέρας το 2003, οπότε και διακηρύχθηκε
η αγιότητα του Γρηγορίου Καλλίδη από την Εκκλησία μας.
Η ετήσια μνήμη του τιμάται στις 25 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία και ψάλλεται Θεία Λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο, όπου και «θησαυρίζονται» τα ιερά του
λείψανα.
Κέντρο της παρούσας μελέτης είναι η αρχιερατεία του Οσίου Γρηγορίου στην
Τραπεζούντα. Δευτερευόντως γίνεται σχετικά εκτενής αναφορά και στις τελευταίες
ημέρες της ζωής του, που τις πέρασε στη Θεσσαλονίκη ως σχολάζων μητροπολίτης.
Όλα τα άλλα για τον βίο και το έργο του σεπτού ιεράρχη καλύπτονται συνοπτικά.
Ι. Χρονολόγιο
Στις 24-1-1844 γεννιέται στο χωριό Κούμβαο (Kumbağ) της Προποντίδας,
λίγα χιλιόμετρα νότια από τη Ραιδεστό. Γονείς του ο Ιωάννης και η Ευφροσύνη.
Το 1862
χειροτονείται διάκονος από τον μητροπολίτη Σερρών Μελέτιο
Θεοφιλίδη, τον Θεσσαλονικέα. Φοιτά στο Ελληνικό Σχολείο Σερρών, που τότε
είχε διευθυντή του τον μετάπειτα καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. Πανταζίδη (Κρούσοβο 1827 – Αθήνα 1900). Συνεχίζει τις σπουδές του στη Ριζάρειο
Εκκλησιαστική Σχολή και κατόπιν στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου. Στο
διάστημα της παραμονής του στην Αθήνα υπηρετεί στη Μητρόπολη Αθηνών και
αναλαμβάνει (άγνωστη η ακριβής ημερομηνία) αρχιδιάκονος του Αθηνών Θεόφιλου Βλαχοπαπαδόπουλου (1862 - 1873), ο οποίος υποδέχθηκε στην Αθήνα τα οστά
του Γρηγορίου του Ε΄.
Το 1873 σχολάρχης στη Ραιδεστό, και από το 1874 ιεροκήρυκας και πρωτοσύγκελλος στη συνέχεια του μητροπολίτη Ηρακλείας και Ραιδεστού Πανάρετου.
Στις 24-3-1875 εκλέγεται από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί Ιωακείμ Β΄ επίσκοπος με τον τίτλο Ναζιανζού και την Κυριακή 31-3-1875
Ε΄ των νηστειών χειροτονείται στον μητροπολιτικό ναό Παναγίας Φανερωμένης
Ραιδεστού και ορίζεται βοηθός επίσκοπος Ηρακλείας και Ραιδεστού.
Στις 12 - 5 – 1879 εκλέγεται μητροπολίτης Τραπεζούντος, σε διαδοχή του Κωνστάντιου Α΄ του Τραπεζούντιου (1830-1879), ως Γρηγόριος Β΄ και ενθρονίζεται
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πανηγυρικά στην Τραπεζούντα τον Αύγουστο του 1879. Ήταν προσωπική επιλογή
του Ιωακείμ Γ΄.
Στις 29-12-1884 ορίζεται με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί
Ιωακείμ Δ΄, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, σε διαδοχή του Καλλίνικου Γ΄ του Φωτιάδη και ενθρονίζεται με μεγάλες τιμές στις 20-3-1885.
28-9-1889 Εκλέγεται μητροπολίτης Ιωαννίνων επί πατριαρχίας Διονυσίου του
Ε΄. Συνοδικός μητροπολίτης στη 2ετία 1892-1894. Το 1902 τον διαδέχεται στα
Ιωάννινα ο Νικαίας Σωφρόνιος.
22-5-1902 Με πρόταση του οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ και απόφαση της Ι. Συνόδου του Πατριαρχείου μετατίθεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του και
αναλαμβάνει μητροπολίτης της ιστορικής-γεροντικής Μητρόπολης Ηρακλείας και
Ραιδεστού, στην οποία να θυμίσουμε ότι υπαγόταν και ο επίσκοπος Βυζαντίου μέχρι την ανύψωση της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης σε Μητρόπολη. Για τον
λόγο αυτό τιμητικά είχε το προνόμιο να επιδίδει στον εκάστοτε νεοεκλεγόμενο
οικουμενικό πατριάρχη την πατριαρχική ράβδο.
Στην έδρα της Μητρόπολης, τη Ραιδεστό, παρέμεινε μέχρι την υπογραφή της
Συνθήκης των Μουδανιών 28-9-1922, οπότε και ανεχώρησε υποχρεωτικά μαζί με
το ποίμνιό του, ως ανταλλάξιμος και ο ίδιος, για την ελεύθερη Ελλάδα.
Ακριβώς μετά από 101 χρόνια, στις 22-5-2003 έγινε η επίσημη αγιοκατάταξή
του στο Αγιολόγιό μας.
1922 Εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη ως σχολάζων μητροπολίτης με τον τίτλο
«πρώην Ηρακλείας και Ραιδεστού».
12-4-1925 Κυριακή των Βαΐων
Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος Αλεξιάδης και η Κοινότητα Θεσσαλονίκης, διοργάνωσαν προς τιμήν του για το ιωβηλαίο (1875-1925) της αρχιερωσύνης του εορταστική εκδήλωση στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γρηγορίου
Παλαμά και δεξίωση στο Επισκοπείο.
Κατά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Γεννάδιος, συμπαραστατούμενος από τους επισκόπους Καμπανίας Διόδωρο Καρατζή, Απολλωνιάδος
Ιωακείμ Σιγάλα, τον πρωτοσύγκελλο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης π. Βασίλειο
και πολλούς άλλους κληρικούς. Παρόντες αλλά όχι συλλειτουργοί: α) ο οικουμενικός πατριάρχης Κωνσταντίνος Αράμπογλου, συμπατριώτης του Γεννάδιου, πρώην
Τραπεζούντος (1906-1913), που οι Τούρκοι είχαν απελάσει στις 30-1-1925, 43 μόλις ημέρες μετά την εκλογή του, επειδή τον θεώρησαν «ανταλλάξιμο», β) ο μητροπολίτης Διδυμοτείχου (1899-1928) Φιλάρετος Βαφείδης γ) ο μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως (1923-1933) Πολύκαρπος Συνοδινός, ως εκπρόσωπος
της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος και βέβαια ο τιμώμενος μητροπολίτης
Ηρακλείας και Ραιδεστού Γρηγόριος Καλλίδης.
Εκ μέρους των αρχών και φορέων της Πόλης παρέστησαν: ο γενικός διοικητής
Μακεδονίας Ι. Κανναβός, ο γενικός γραμματεύς της Γεν. Διοίκησης Β. Μακρής,
ο αναπληρωτής του δημάρχου Π. Συνδίκα, Γ. Κουκουμπάνης, ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Φ. Παπαγεωργίου, η Κοινοτική Αντιπροσωπεία της Θεσ-
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σαλονίκης, ο διοικητής Χωροφυλακής Σ. Καράμπελας, ο αστυνομικός διευθυντής
Θεσσαλονίκης, το Προεδρείο του Συνδέσμου Συντεχνιών και Σωματείων, Προεδρεία Συλλόγων, Σωματείων, Βουλευτές και πλήθος κόσμου
Αμέσως μετά την απόλυση, κατά το πρόγραμμα, ο εορτάζων Γέρων μητροπολίτης Γρηγόριος, φορώντας την αρχιερατική του στολή και τα παράσημα που του
είχαν απονεμηθεί κατά καιρούς, ανέβηκε στο παραθρόνιο του ναού από όπου, μετά
από «Μικρή Συναπτή», εκφώνησε έναν σύντομο λόγο, ωραίο και συγκινητικό, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Ευρισκόμενος εις τα τελευταίας ημέρας του βίου μου παραγγέλω: τους πρόσφυγας αλυτρώτους να μη λησμονήσωσι ποτέ την Πατρίδα των,
τας Εκκλησίας των, ουδέ τα μνημεία των πατέρων των, αλλά να κατευθύνωσι όλας
τας πράξεις των εις έναν στόχον: πώς να επιστρέψωσι εις τα φίλτατα εδάφη των, τα
οποία ηναγκάσθησαν τόσον οικτρώς να εγκαταλείψωσι. Εις πάντας τους ελευθέρους
και αλυτρώτους συνιστώ τους πολυτίμους λόγους, τους οποίους εξεφώνησαν κατά το
μνημόσυνον των πεσόντων Ποντίων δύο σεβαστοί και αξιότιμοι άνδρες.
Ο αξιότιμος βουλευτής κ. Λ. Ιασονίδης είπεν ότι η Θεσσαλονίκη ως πρώτη
πόλις των προσφύγων πρέπει να ανεγείρη εν μια πλατεία αυτής τα Μαυσωλεία της
Ιωνίας, της Θράκης και του Πόντου και κατ’ έτος εν ωρισμένη ημέρα συνερχόμενοι
να στεφανώνωσι ταύτα και μη λησμονώση τας τρεις μεγάλας θυγατέρας της Μητρός
Ελλάδος. Ο δε Παναγιώτατος Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος είπεν ότι δεν πρέπει να
λησμονῶμεν την τελευταίαν εθνικήν συμφοράν και να έχωμεν υπ᾿ όψιν την ικανοποίησιν της τιμής ημών και την αποκατάστασίν μας, είς τους τόπους των πατέρων
μας.
Όλους δε τους Έλληνας καλώ όπως κατασκευάσωσι από τούδε την «Αργώ» και
προετοιμασθώσι δια το ταξίδιον προς άλωσιν του Χρυσομάλλου Δέρατος. Έχω την
πεποίθησιν, ότι και την φοράν ταύτην αι Συμπληγάδες Πέτραι, θα χωρισθώσι και θα
μας επιτρέψωσι να επανέλθωμεν και πάλιν εις τας πατρίδας ημών».
(Εφημερίδα «Μακεδονία» 13-4-1925 και περ. «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»
τόμος Θ΄ σελ. 16-17).
Ακολούθησε η δεξίωση στο επισκοπείο. Εκεί προσφώνησαν τον Γρηγόριο, η
Α.Θ.Π. ο οικουμενικός πατριάρχης Κωνσταντίνος, ο μητροπολίτης Γόρτυνος Πολύκαρπος, ο Γενικός Διοικητής Ι. Κανναβός και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φ. Παπαγεωργίου. Και (αντιγράφουμε από την «Μακεδονία»): «Ο εορτάζων αρχιερεύς, συγκεκινημένος ηυχαρίστησε πάντας και αναπετάσας την Σημαίαν
με την οποίαν υπεδέχθη τον ελευθερωτήν στρατόν της εις Ραιδεστόν, ηυχήθη της
την Σημαίαν αυτήν φέρουν και πάλιν νικηφόρον οι αλύτρωτοι εις τα πάτρια εδάφη
των».
Στο τέλος προσφέρθηκαν στον τιμώμενο πολιό Ιεράρχη διάφορα δώρα, σε ανάμνηση της εορτής.
Στο προσεχές τεύχος η συνέχεια
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Η μονή του Αγίου Ιωάννη Βαζελώνα πολύ παλιά

Η σημασία των κωδίκων της Μονής Βαζελώνος
ως νέων πηγών μελέτης των μορφών
ιδιοκτησίας
Του †Γρηγορίου Τηλικίδη

Σ

το περιοδικό «Ποντιακά Φύλλα» – πρόσφατη επανέκδοση από τις εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη – δημοσιεύτηκε το παρακάτω άρθρο του Γρηγορίου Τηλικίδη – γενικού επιθεωρητή των ελληνικών σχολείων στη νότια Ρωσία και Γεωργία – με τίτλο
«Η σημασία των κωδίκων της Μονής Βαζελώνος ως νέων πηγών μελέτης των μορφών της
αγροτικής ιδιοκτησίας εις το Βυζάντιον και τον Πόντον».
ΕΓΓΡΑΦΑ*
Έγγραφον 2 εκδόσεως Παπαδοπούλου Κεραμέως – 133 Ουσπένσκι
– Μπεν εοσ.
«Μιχαήλ ο Καλεπός έγκλησιν έθετο κατά Θεοδώρου του Τζαμιώτ(ου)
λέγων, ότι νομήν, ήν ενέμετο χρόνους επάνω των εβδομήκοντα, απόντος
αυτού και μηδεμίαν είδησιν έχοντος, προσήλθε τω δουκί Ματζουκάων
Γρηγόρης ο Τζαμιώτης και δια γράμματος τάχα κρισίμου ανελάβετο την νομήν
Τηλικίδης αυτού παραλόγως. Παραγενόμενος ο γουν ο Τζαμιώτης το γράμμα του
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Η μονή Βαζελώνα από κοντά

δουκός καθυπέδειξε και ήν εν αυτώ υπογεγραμμένος και ο Σκουτέριος. Καθωμολόγει
δε και ο Τζαμιώτης, ότε μη παρόντος του Καλεπού, δια μόνης μαρτυρίας της Χαψαδος
Σεβαστής εποίησε το γράμμα ο δουξ και ο Πινγέρνης …
Και ταύτα μεν ούτως, ημάς δε τους μάρτυρας τους ως ανωφελείς παριδόντας και ματαίως … αποφαινόμεθα ίνα … ο Μιχαήλ ο Καλεπός έχει και νέμηται την αφαιρεθείσαν
αυτού νομήν το Ζεπυρέσιν, ήτοι το αναύλιον αυτού, ανενοχλήτως και αδιασείστως, κατά
την πολυχρόνιον και παλαιοτάτην αυτού νομήν και κατά την εισήγησιν των ιερών νόμων
… Μηνί Ιουλίω σωπθ΄(1381)
Οι καθολικοί κριταί.
Παπαδοπούλου – Κεραμέως 3. Ουσπένσκι – Μπεν. 134.
Κρισιμόγραφον του Ανδρέα.
Ως καθώς και ενεκάλεσεν Γεώργιος ο Ανδρέας Θεοδώρου τον Χαρσενίτην εις τον
δούκα της χώρας κυρ Λέοντα τον Λυκοδόπουλον και εις τον Πριμικύριον κυρ. Θ τον
Ψαλενόν, περί των δύο καρυδίων, το στήκει εις το καπάνιον άνωθεν το Καρφέσιν και
το Κουρασμένον το στήκει εις τον Θεόπεμπτον του Ξένου κάτωθεν – έλεγε ο Ανδρέας – ότι «τα καρύδια δικά μου είναι και εγώ πάντοτε έτρωγα τα» ημείς δε την υπόθεσιν
ακριβώς εξετάσαντες εψηλαφήσαμεν μάρτυρας και ηφέραμεν Θεόδωρον τον Ξένον και
Δημήτριον τον Χαψάν, και ερωτήσαμεν ουτούς μετά επιτιμίου και είπαν ούτως: ότι «τα
καρύδια εκείνα ο Ανδρέας ετίνασε και τον Χαρσενίτην ουκ είδαμεν ποτέ ότι με τον
Ανδρέαν έτρωγεν ή εμοίραζεν αυτά. Ομοίως και ο τόπος εν ώ στήκεται το καρύδιον
το κυρτόν του Καρφά έν’, καθώς δίδει αυτό το σύνορον». Ακούσαντες και ημείς τους
μάρτυρας αυτού αποφαινόμεθα ούτως˙ ένας έχει ο Γεώργιος ο Ανδρέας το καρύδιν και
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τον τόπον, καθώς οι μάρτυρες εμαρτύρησαν˙ και τα φυτά του Χαρσενίτου καθώς είναι η
συνήθεια του τόπου, τας ημισείας ο Ανδρέας και ημισείας ο Χαρσένιτος, ως φυτουργός
και ούκ έχει άδειαν ή αυτός ο Χαρσενίτης ήτις εκ του μέρους αυτού ενοχλήσαι αυτόν
ούτε εις τον τόπον ούτε εις τα καρύδια˙ και ο τούτο βουλόμενος οφείλει διδόναι αν τω
βασιλικώ βεστιαρίω άσπρα φ. (415)
Κριταί της αυτής υποθέσεως – γέροντες βασιλικοί εν μηνί Σεπτεμβρίω, ιδικτιώνος
Θ΄. σπιδ΄ (1415).

Ο Ακρίτας αγωνίζεται κατά των εχθρών, ενώ καραδοκεί ο Χάρος

Από τους ακριτικούς θρύλους

Ο Ακρίτας

Του Αθ. Παρχαρίδη*

Ξ

έρομε από το πρώτο μέρος της μελέτης μας, πως τα τραγούδια που τραγουδούσαν οι Ακρίτες τα τραγουδούσαν και οι σπιτικοί τους, και
οι συγγενείς και οι φίλοι και οι θαυμαστές τους και σιγά – σιγά
από στόμα σε στόμα κι από τόπο σε τόπο διαδόθηκαν σ’ όλα τα μέρη
της Ρωμανίας. Μα στη διάδοση αυτή του λαϊκού τραγουδιού οι παραλλαγές έγιναν πολλές κι όσο απομακρυνόταν το τραγούδι τόσο περισσότερο άλλαζε. Σ’ αυτό βοηθούσε και το πέρασμα του χρόνου. Ο λαϊκός
τραγουδιστής ξέφευγε από την πατριαρχική φόρμα του τραγουδιού, το Παρχαρίδης
συγχρόνιζε με στίχους που παρενέβαλλε ο ίδιος, και πολλές φορές επρό- Ι. Αθανάσιος
σθετε πράματα σύγχρονα κι αταίριαστα. Αυτό έγινε και στο τραγούδι
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ο «θάνατος του Ακρίτα», όπου βρίσκουμε τον Ακρίτα να ζητά κοντά σε άλλα και την
φιλίντραν του (τουφέκι) και τα σελάχια του για να πάη να πολεμήση:
Φέρτε με τη φιλίντρα μου, φέρτε μου τα σελάχια μ’.
Τα τραγούδια αυτά στα χρόνια μας, όπως και άλλα βυζαντινής εποχής και των χρόνων της Άλωσης και κατοπινά, τραγουδιόντουσαν στους χορούς απ’ τον καθέναν κι άλλα
από τραφουδιστάδες άντρες ή γυναίκες στις συγκεντρώσεις και διασκεδάσεις. Ακόμη
θυμάμαι πως στην γειτονιά μας ήταν μια γρηά που τα τραγουδούσε με το ντέφι, όπως
στη βυζαντινή εποχή. Οι γυναίκες την έφερναν στο σπίτι το χειμώνα, στο μεγάλο κρύο,
και καθισμένοι μπροστά στο τζάκι, την παρακαλούσαν να τους τραγουδήση τα παλιά
κερνώντας την ρακή ή κρασί. Κ’ εκείνη ετραγουδούσε τους καημούς χίλιων και τόσων
χρόνων και δακρύζαν τα μάτια ολωνών.
Από τ’ ακριτικά τραγούδια λοιπόν την «Αρπαγή» την τραγουδούσαν στο χορό
«τ’ ομάλ», δηλαδή τον ήσυχο χορό με τον αργό βηματισμό και τον ιδόρρυθμο
ρυθμό. Κάθε στίχος του τραγουδιού τραγουδιόταν δυο φορές. Τραγουδούσε έπειτα
ο δεύτερος τραγουδιστής τον ίδιο στίχο δυνατά και με στόμφο σα νάθελε να ζωντανέψη τον ήρωα μέσα στο στίχο. Κι άκουαν όλοι με κατάνυξη. Ο χορός έπαιρνε έτσι
με αργά και βροντερά πατήματα και με ρυθμό του τραγουδιού τη μεγαλοπρέπεια
αρχαίας ιεροτελεστίας.
Το πρώτο τραγούδι είνε η «Αρπαγή» και αρχίζει με το στίχο:
Ακρίτας όνταν έλαμνεν σην παραποταμέαν.
Για το περιεχόμενό του μιλήσαμε στο πρώτο μέρος της μελέτης μας. Περιγράφει
την αρπαγή της καλής του από τους Σαρακηνούς και την απελευθέρωσή της από τον
Ακρίτα. Εδώ το παραθέτουμε εις το πρωτότυπο:
1.Ακρίτας όνταν έλαμνεν
Ακρίτας όνταν έλαμνεν σσην παραποταμέαν
επέγνεν κι έρτουν κι έλαμνεν τη μέραν πέντε αυλάκια,
επέγνεν κι έρτουν κι έσπερνεν εννέα κότö σπόρον
Έρθεν πουλίν κι εκόνεψεν συ ζυγονί ’την άκραν˙
Σκούται και καλοκάθεται σσου ζυγονί ’τη μέσην.
-Οπίσ’ πουλίν, οπίσ’ πουλίν, μη τρως τη βουκεντρέαν.
Και το πουλίν κελάιδησεν σαν ανθρωπή λαλίαν.
-Ακρίτα μου, ντο κάθεσαι, ντο στέκεις και περμένεις;
το ένοικο σ’ εχάλασαν και την καλή σ’ επέραν,
τ’ όλον καλλίον τ’ άλογο σ’ στρώννε και κ αβαλκεύνε
και τ’ άλλα τα καθώτερα σ’στέκνε και χλημυτίζνε.
τα γεινειά σ’ επάτησαν και την καλή σ’ επήραν.
Ακρίτας παραθύμωσεν, Ακρίτας εθερέθεν.
Κάρφωσεν το βουκέντριν ατ’ και έστεσεν τα βούδö τ’
κι εγύρισεν κι ετέρησεν όλö τα ραüιά
τους λύκους εφοβέριξεν να μη τρώγνε τα βούδö τ’
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και τα πουλô φοβέριζεν να μη τρώγ’νε το σπόρον
και τη κλέφτες εφοβέριζεν να μη κλέφ’νε το υνίν
Τον μαύρον του εκαλίγωνε κατά καρσί σο φέγγον
Ατόν εκαβαλίκευεν και από πίσ’ επέγ’νεν
-Αφήν’ και πάει Ακρίτες μου, ο κρίαρον Ακρίτες
ευρίσ’ τα πόρτας ανοιχτά, τα παραθύρö ακλείδö
ευρίσκει και τους μαύρους του στέκνε και χλιμιτίζ’νε
-Σον Θον εσουν, νε μαύροι μου, ν’ εφτάνω κοντοφτάνω
Βιτσοκοπά το μαύρον ατ’ ν’ εφτάν’ και κοντοφτάνει
Κανείς, κανείς ’κ’ ελάλεσεν, κανείς ’κι απολογέθεν
Και το γιαγούζιν τ’ άλογον λαλεί και πηλογάται
-Ας τα κρυφτοταγίσματα σ’ εφτάνω κοντοφτάνω
απάν’ ατου ελέγκεψεν, εχπάστεν κ’ έü’ και πάει
Κάθε τσατσίν μαλλί κρατεί, κάθε λιθάριν αίμα
Βιτσοκοπά το μαύρον ατ’ να φτάν’ να κοντοφτάνει
Ακρίτες μου ’κ’ επρόφτασεν, η κόρ’ έρθεν κι εδέβεν
Ουτσοπουλλô επέντεσεν απάν’ σο σταυροδρόμιν
-Σ’ σο Θον εσουν, ουτσοπουλλô, ’π’ αδά χαράν εδέβεν;
-Κάθαν ώραν χαράν δöβαίν’, κάθα ημέραν γάμος
αμόν το τωρ’νόν τη χαράν άλλο χαράν ’κ’ εδέβεν
Βιτσοκοπά το μαύρον ατ’ να φτάν’ να κοντοφτάνει
Ακρίτες μου ’κ’ επρόφτασεν, η κόρ’ έρθεν κι εδέβεν
Επήγεν κι εταγôνεψεν ’ς ση Δέβας το γεφύριν
εκεί κάθουντ’ οι Έλλενοι κι ατόναν φοβερίζ’νε
-Δεβάσετέ μ’, νε Έλλενοι ’,ς ση δέβα μ’ ας δöβαίνω
ο μαύρο μ’ νιόν πουλάριν έν’, χωρίς ταγίν ’κι μένει
η κάλη μ’ νιόν κοράσον έν’, χωρίς τ’ εμέν ’κι στέκει
-Το θάνατόν ατ’ ’κι νουνίζ’, την κάλην ατ’ θυμάται
-Αν κρούγω και σκοτώνω σας, θα λέγουν έν’ φονέας
’κι κρούω και σκοτώνω σας, θα λέγ’νε εφοβέθεν
Καλλίον ’κι σκοτώνω σας, κι ας λέγ’νε εφοβέθεν
Κλώûκεται, σύρ’ το μαύρον του ους το βαθύν λιμνίτσιν
Ακρίτες μου ’κι επρόφτασεν, η κόρ’ απέσ’ επήγεν
Επήεν κι εταγιάνεψεν και ση καστρί την πόρταν
ο μαύρον εχλιμίτιζεν και ο κάστρος εσείγεν
η κόρ’ επαραγνώρισεν, είπεν «έρθεν Ακρίτας»
-Ανοίξετέ με, νε πορτάρ’, ανοίξτεν ας εμπαίνω
ο μαύρο μ’ νιόν πουλάριν έν’, χωρίς ταγίν ’κι μένει
κάλη μ’ νιόν κοράσον έν’, χωρίς εμέν’ ’κι στέκει

Συνεχίζεται
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Ιστορία μιας οικογένειας
και του χωριού Ακρίτας

Ο

Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

κάθε πρόσφυγας έχει τη δική του ταλαιπωρία, τις δυσκολίες και τα βάσανα. Γεμάτος αγωνίες ταξιδεύει με κάθε είδους σκέψεις που φορτίζουν την ηρεμία του.
Είναι όμως αυτή του η τύχη που τον οδηγεί στον τελικό του προορισμό. Είναι η
μοίρα του που τον συντροφεύει και η πίστη του στο θεό που τον προστατεύει.
Ο Ανέστης Παπαδόπουλος, που γεννήθηκε στη Σότση της Ρωσίας, περιγράφει με κάθε
λεπτομέρεια το οδοιπορικό τής οικογένειάς του από την γενέτειρά του στον Ακρίτα Κιλκίς.
Μια απόφαση να φύγει ο πατέρας του Θεόφιλος με την οικογένειά του από τη Σότση στην Ελλάδα, παρά τις αντιρρήσεις του, αλλά ύστερα από πιέσεις των αδελφών και του πατέρα του και
με την υπόσχεση ότι και αυτοί θα τον ακολουθούσαν, δέχτηκε να φύγει για τη Θεσσαλονίκη.
Ο Θεόφιλος Παπαδόπουλος με τη γυναίκα του και τους δύο γιους του βρέθηκαν στο
λιμάνι, για αναχώρηση πνιγμένοι στα φιλιά και τα δάκρυα αναχώρηση πνιγμένοι στα φιλιά
και τα δάκρυα των δικών τους, φορτωμένοι με αναμνήσεις από την εκεί ζωή τους. Με ακριβά
έπιπλα που αγόρασαν για το ταξίδι της μεγάλης και τολμηρής απόφασης, αρχές Δεκεμβρίου 1930 αναχώρησαν με το πλοίο της γραμμής από τις ακτές τής Σότσης, μέσω ΟδησσούΚωνσταντινουπόλεως-Σμύρνης-Πειραιά, για Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η κόρη του, ο Ανέστης Παπαδόπουλος στο κατάστρωμα του πλοίου, όταν αυτό έφτασε
στη Σμύρνη, δυο Ρώσοι αξιωματικοί μιλούσαν και λέει ο ένας στον άλλον: «αυτή η πόλη ήταν
Ελληνική, πολύ ωραία, αλλά στη συνέχεια την πήραν οι Τούρκοι». Τότε ο Ανέστης Παπαδόπουλος,
που άκουγε τη συζήτηση, πετάχτηκε απρόσκλητος και είπε στο Ρώσο αξιωματικό: «πάλι θα
γίνει Ελληνική …». Γύρισε ο Ρώσος και του απάντησε: «Εσείς οι Έλληνες με τα Εγγλέζικα
κεφάλια σας πολλά ακόμα θα πάθετε. Οι Άγγλοι σας πουλάνε και σας αγοράζουν».
Ανέστης Παπαδόπουλος, γιος του Θεόφιλου, 1976
Στον Πειραιά βρήκε η αλλαγή του χρόνου την οικογένεια του Θεόφιλου Παπαδόπουλου,
που με σαπιοκάραβο της εποχής ύστερα από δύσκολο ταξίδι, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη.
Εκεί αρχίζει μια νέα περιπέτεια και μια ακόμα απογοήτευση. Φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο
«Μεγάλη Ρωσία» του Γιώργου Κωνσταντινίδη που παλιννόστησε το 1914 από τη Ρωσία. Η
παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 άφησε και στην Ελλάδα το άνοιγμα της οικονομικής
ανέχειας, που είχε βέβαια αρνητική επίδραση στην οικογένεια τού Θεόφιλου Παπαδόπουλου.
Οι λίγες οικονομίες που είχε άρχισαν να τελειώνουν, οι συζητήσεις που γινόταν για την ανεργία ήταν απελπιστικές και ο νεοπρόσφυγας ζητούσε κάποια λύση για την οικογένειά του, που
ενώ είχε στη Σότση μια καλή σειρά βρέθηκε να υποφέρει στην Ελλάδα, που πίστευε ότι θα
είχε λύσει το πρόβλημά της. Στην ατυχία του, την ταλαιπωρία και τα βάσανα που άρχισαν να
συσσωρεύονται, βήματα τύχης τον έφεραν μπροστά στον μικροπωλητή Ανέστη Τσαουσίδη
από το χωριό Τσιαράχ, γνώριμό του από τη Ρωσία. Αυτός φιλοξένησε την οικογένεια τού
Θεόφιλου στο σπίτι του στην Τριανδρία όπου ζούσε με τη γυναίκα του και τα τρία του παιδιά.
Στο άνοιγμα αυτής της τυχαίας προσωρινής λύσης κατοικίας του, ήρθε στο δρόμο του το
σκληρό πρόσωπο της κρατικής μηχανής. Όταν χρειάστηκε να εκτελωνίσει τα έπιπλά του ο
διευθυντής τού Τελωνείου του είπε ότι πρέπει να πληρώσει 1500 δραχμές και όσο περνάν οι
μέρες θα αρχίσει να προστίθεται επιπλέον ποσόν. Τα χρήματα βέβαια δεν υπήρχαν και για
να πληρωθούν ζήτησε ο Θεόφιλος να του δώσει το καινούργιο σαμοβάρ να το πουλήσει και
στη συνέχεια να ξεπληρώσει το τελωνειακό τέλος. Παρά την παράκλησή του δεν κατάφερε
να πείσει τον διευθυντή τού Τελωνείου για κάτι τέτοιο, γιατί το θεώρησε παρανομία. Επάνω
δε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή ο τελωνειακός δηλώνει στον ταλαιπωρημένο πρόσφυγα ότι, αν
καθυστερήσει και παρέλθει κάποιο χρονικό διάστημα θα βγουν τα έπιπλα πλειστηριασμό, για
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να πληρωθεί η υπηρεσία. Από την απελπιστική κατάσταση που
βρισκόταν ο φίλος του Ανέστης τον συμβούλεψε να επισκεφτεί τον
Πόντιο βουλευτή Λεωνίδα Ιασωνίδη και να ζητήσει τη βοήθειά
του. Έτσι και έγινε. Ο Πόντιος πολιτικός πήγε στο Τελωνείο με
τον Θεόφιλο και ο τελωνειακός υποχώρησε στην παρέμβαση του
βουλευτή με συνέπεια να γίνει αυτό που προσδοκούσε ο νεοπρόσφυγας της Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον τρόπο ξεπλήρωσε το
Τελωνείο και πήρε τα έπιπλα που έφερε από τη Ρωσία.
Λύκειο Ροδολίβος Σερρών. Από εκδρομή στην Κέρκυρα
1976. Διευθυντής Σχολείου Παπαδόπουλος Ανέστης, πρώτος δεξιά
Στη διάρκεια της παραμονής του στη Θεσσαλονίκη ο Θεόφιλος έμαθε ότι μία ξαδέλφη του ζούσε στο χωριό Ακρίτας Κιλκίς
Ο Ανέστης Θεοφ.
και πήρε την απόφαση να την επισκεφθεί. Πράγματι βρήκε την Παπαδόπουλος σε νεαρή
ξαδέλφη του Ελισάβετ αλλά και άλλους συχωριανούς του από το
ηλικία
Τσιαράχ. Ακούγοντας την περιπέτειά του ο σύζυγος της ξαδέλφης του Ανέστης Ερμείδης τον πρότεινε να πάει την οικογένειά
του από τη Θεσσαλονίκη στον Ακρίτα, γιατί στην πόλη ήταν πολύ δύσκολα και επί πλέον θα
γινόταν διανομή χωραφιών και θα είχε δικά του χωράφια αν πήγαινε στον Ακρίτα. Παρά τις
αντιρρήσεις της γυναίκας του και ύστερα από την υποχώρησή της η οικογένεια τού Θεόφιλου
μετακινήθηκε με τα υπάρχοντά της στον Ακρίτα.
Στην αφήγησή του ο Ανέστης Θεοφίλου Παπαδόπουλος αναφέρει το ιστορικό
εγκατάστασης προσφύγων στον Ακρίτα και τα ιστορικά ντοκουμέντα του χωριού, της
περιοχής και της λίμνης Δοϊράνης κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τους Βαλκανικούς
πολέμους και τις τοπικές συγκρούσεις στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα αλλά και την
περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με τη συνέχειά του.
Οικογενειακή ευτυχία. Ο Ανέστης Παπαδόπουλος με τη σύζυγό του Αρετή και τα εγγόνια Τάσος και Άννα, 1995
Επανέρχεται με την αφήγησή του στον τρόπο διανομής χωραφιών, την μέριμνα τού
κράτους για την ενίσχυση των προσφύγων, την δημιουργία σχολείου που φοίτησαν και
μεγάλοι σε ηλικία γιατί το είχαν εγκαταλείψει στη διάρκεια της εγκατάστασής τους στην
Ελλάδα από τα διάφορα μέρη του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Ρωσίας κλπ. Κάνει
μνεία στον τότε Υπουργό Παιδείας Γεώργιο Παπανδρέου για το ενδιαφέρον του να
γίνουν σχολεία και αναφέρει τον αριθμό 3.500 Δημοτικά.
Στη συνέχεια της εγκατάστασής τους στον Ακρίτα ο ΘεόφιΑνέστης Θ.
λος και η οικογένεια του είχε και εκεί προβλήματα. Ο Ανέστης
Παπαδόπουλος
Παπαδόπουλος αναφέρει: «Εγκατασταθήκαμε καλά όμως η διαηλικιωμένος
τροφή μας ήταν δύσκολη γιατί δεν είχαμε ούτε ζώα, ούτε κήπο, ούτε και
χρήματα φυσικά. Τότε εκδηλώθηκε η φιλοτιμία των πατριωτών μας και
μαθαίνοντας ο ένας τον άλλο ότι οι πρόσφυγες που ήρθαν από τη Ρωσία
δεν έχουν να ζήσουν, οι Χριστιανοί αυτοί άρχισαν να μας φέρνουν ότι
μπορούσες να φανταστείς σε τρόφιμα και ρωτούσαν τη μάνα μας τι δεν
έχουμε για να μας εφοδιάσουν. Πράγματι με συγκίνηση θυμάμαι αυτή
την εποχή. Σε λίγο καιρό, αφού γνωριστήκαμε, η μάνα μας δειλά-δειλά
ρώτησε τις γυναίκες αν θέλουν να της ράψει ρούχα. Έτσι και έγινε.
Άρχισαν να φέρνουν υφάσματα πολλές οικογένειες και η Singer μηχανή
μας δεν σταματούσε. Έτσι μας έφερναν για να ξεπληρώσουν ό,τι τους
έραβε η μάνα μας και είχαμε άφθονα αγαθά. Τότε μας κόλλησαν και Ανέστης Θ. Παπαδόπουλος

?
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Ο Ανέστης Θ. Παπαδόπουλος με τη γυναάικα και τα εγγόνια του

το προσωνύμιο … Ρώσοι. Έλεγαν ο Ρούσον ο Φίλτον, η Ρούσαινα η Σοφία και τα Ρουσοπούλια εμάς.
Εκτός από το σχολείο τακτοποίησαν και την εκκλησία. Την αφιέρωσαν στον Άγιο Γεώργιο την εικόνα
του οποίου, που ήταν θαυματουργή, την έφεραν από το Χανάχ τού Καρς, οι Καυκασιώτες. Πολλά χρόνια, ως και σήμερα στη γιορτή του, που πανηγυρίζει το χωριό 23 Απριλίου και 3 Νοεμβρίου, συρρέουν
πλήθη πιστών. Έρχονται ανίατοι και φέρνουν πολλά αφιερώματα. Ακόμα έφεραν οι Χαναχλήδες και μια
ωραία καμπάνα και μια κολυμβήθρα μέσα στην οποία βαφτίστηκαν όλοι οι δρώντες σήμερα Ακριταίοι που
γεννήθηκαν στην Ελλάδα».
Ανέστης Παπαδόπουλος συνταξιούχος πια
Ο Ανέστης Παπαδόπουλος αναφέρεται με λεπτομέρειες στον ιερέα, τους επιτρόπους
και τους ιεροψάλτες που υπηρέτησαν την ενορία του χωριού. Γράφει για τα παντοπωλεία
και τα καφενεία που υπήρχαν τις διασκεδάσεις που έκαναν σε αυτά. Συζητήσεις, χαρτιά,
τάβλι, κάπνισμα και ουζομεζέδες. Σε όλα αυτά συμμετείχαν πολλές φορές και στρατιώτες
που υπηρετούσαν στα φυλάκια της περιοχής. Η μονάδα που είχε την ευθύνη της φύλαξης
των συνόρων ήταν ο 11ος συνοριακός Τομέας με έδρα το Κιλκίς. Έτσι μας δινόταν η ευκαιρία να γνωρίσουμε πολλούς νέους από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας και να μάθουμε
πολλά νέα πράγματα για τη ζωή και τη δράση πολλών περιοχών της Ελλάδας.
Οι μαρτυρίες του Ανέστη Παπαδόπουλου, που περιέχουν πολλές ακόμα λεπτομέρειες, δίνουν την πραγματική διάσταση και εικόνα του μαρτυρίου που πέρασε ο κάθε
πρόσφυγας. Είναι μια από καρδιάς εξομολόγηση που περιέχει πολλά στοιχεία για κάθε
ερευνητή και ιστορικό του μέλλοντος. Πρόκειται για μια ακόμα κατάθεση ψυχής.
Γιάννης Δελόγλου

Δεύτερος από δεξιά, ο Ανέστης Θ. Παπαδόπουλος με συναδέλφους του καθηγητές σε εκδρομή
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Μερικά από τα πολύτιμα εκθέματα του ιδιωτικού λαογραφικού μουσείου του Ιορδάνη Αλεξιάδη

Το λαογραφικό μουσείο του
Ιορδάνη Αλεξιάδη στην Κιβωτό

Ο

Ιορδάνης Αλεξιάδης, τυπικά άσχετος με τη λαογραφία, είναι ουσιαστικά ένας
διακεκριμένος λαογράφος, αφού ξεχωρίζει και βάζει στο ιδιωτικό του λαογραφικό μουσείο, στην Κιβωτό Γρεβενών, ό,τι πολύτιμο απόμεινε μέχρι σήμερα
από τον παραδοσιακό ελληνικό πολιτισμό σε χέρια, συνήθως ανθρώπων που δεν γνωρίζουν την πολιτισμική τους αξία.
Τα εκθέματα του λαογραφικού μουσείου του Ιορδάνη Αλεξιάδη, που είναι αρτοποιός στο επάγγελμα, καλύπτουν όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής των Ελλήνων
των περασμένων δεκαετιών, για τα οποία ενδιαφέρθηκαν μόνον κάποιοι επιστήμονες,
που είχαν την ίδια αγάπη για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Στην αγάπη αυτών και μόνον οφείλεται η ύπαρξη των ανά την Ελλάδα λαογραφικών μουσείων, των πιο γνωστών,
αλλά και των άγνωστων στους πολλούς, όπως είναι το λαογραφικό
μουσείο του Ιορδάνη Αλεξιάδη.
Κάποιος ρώτησε κάποτε στο Κιλκίς, τι χρειάζονται αυτά τα βρώμικα και σκουριασμένα πράγματα που μαζεύει ο Κετσετζής – το λαογραφικό του μουσείο, μετά τον θάνατό του, έγινε δημοτικό – και κάποιος άλλος του απάντησε: «Μέσα από αυτά τα αντικείμενα μαθαίνεις
ένα μέρος της ιστορίας του τόπου σου και μέσα από αυτά μπορείς να
εμπνευστείς ιδέες για ένα καλύτερο λειτουργικό μέλλον».
Και μια περίεργη σύμπτωση˙ και ο Χρήστος Κετσετζής του Κιλκίς ήταν αρτοποιός στους φούρνους του στρατού!
Ο συλλέκτης
Πάνος Καϊσίδης
Ιορδάνης Αλεξιάδης
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ΣΟΝΙΑ – ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΡΙΑ
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

Τ

ην άγνωστη ηρωϊκή μορφή της πρώτης Ελληνίδας αλεξιπτωτίστριας Σόνιας – Σοφίας Στεφανίδου ανασύρει μέσα από Εγκύκλιες Διαταγές του 1945
και στη συνέχεια δημοσιεύει στο έγκριτο περιοδικό «Στρατιωτική Επιθεώρηση» (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος του 2000), ο αντιστράτηγος ε. α. Χρήστος Σ.
Φωτόπουλος, Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού. Τριάμισι χρόνια μετά την
δημοσίευση εκτυπώνεται από τις εκδόσεις των αδελφών Κυριακίδη η ηρωϊκή προσφορά και το πατριωτικό έργο τόσο της ίδιας όσο και του πατέρα της Φιλοποίμενος
Στεφανίδη για να πλουτιστεί η βιβλιογραφία με ένα ακόμα ανεκτίμητο πόνημα.
Ο Φ. Στεφανίδης γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 1873. Το 1892 εγγράφεται
στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και ένα χρόνο αργότερα στην Ιατρική Σχολή. Το 1895 συνεχίζει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και το 1897 κατατάσσεται στη Διλοχία νοσοκόμων του Ελληνικού Στρατού και παίρνει μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις της 3ης Ταξιαρχίας
στο μέτωπο της Θεσσαλίας. Το 1899 παίρνει το πτυχίο του Χειρούργου γιατρού
και του Διδάκτορος του Πανεπιστημίου Βερολίνου. Στη συνέχεια μεταβαίνει στην
Οδησσό της Ουκρανίας και το 1902 ονομάζεται Διδάκτωρ της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Πετρούπολης Ρωσίας. Το 19ο5 παντρεύεται στην Οδησσό την Αικατερίνη Παρασκευά με την οποία αποκτά δυό κορίτσια και δυο γιους. Τον Οκτώβριο του
1912 κατατάσσεται ως έφεδρος Υπίατρος και αργότερα ως γιατρός χειρούργος στο
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους το 1914
μεταβαίνει στη Γαλλία για να ειδικευθεί Ορθοπεδικός γιατρός. Το 1915 επιστρατεύεται ως Έφεδρος Λοχαγός και υπηρετεί στο 6ο ορεινό Στρατιωτικό Χειρουργείο
και το 1916 στο Α΄ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αρχιπελάγους. Τον Νοέμβριο του
1917 μετατίθεται στο Ε΄ Σώμα Στρατού και το 1918 στο Νοσοκομείο Μοναστηρίου ως χειρουργός. Το 1919 ακολουθεί την αποβίβαση του Ελληνικού Στρατού
στη Σμύρνη ως διευθυντής του Α΄ Στρατιωτικού Νοσοκομείου Σμύρνης. Το 1921
φεύγει στην Κωνσταντινούπολη και το 1923 εγκαθίσταται στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος του 1940 βρίσκει τον Έφεδρο Επίατρο Στεφανίδη
εργαζόμενο στη Δράμα όπου και επιστρατεύεται από το Δ΄ Σ. Σ. για τις εκεί υγειονομικές ανάγκες. Στη Δράμα συλλαμβάνεται από τα Βουλγαρικά στρατεύματα
κατοχής και το 1944 είδε την απελευθέρωση της πατρίδας η οποία τον τίμησε με
σειρά διακρίσεων τόσο για τις εθελοντικές του υπηρεσίες όσο και για την ανδρεία
του σε όλες τις επιχειρήσεις.
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Η Σόνια – Σοφία Στεφανίδου ήταν η πρωτότοκη κόρη του γιατρού Φ. Στεφανίδη και
γεννήθηκε στην Οδησσό το 1907 και πέντε
χρόνια αργότερα ακολούθησε την οικογένειά
της στην Ελλάδα. Το 1927 διορίστηκε, ύστερα
από επιτυχείς εξετάσεις στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο οποίο υπυρέτησε μέχρι το
1940. Η Σόνια λίγους μήνες αργότερα και πριν
την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου ζήτησε την εθελοντική εγγραφή της στην Ανωτέρα
Διοίκηση Αντιαεροπορικής Άμυνας της χώρας
που επόπτευε και το Σχολείο Νοσοκόμος ΠαΣόνια – Σοφία Στεφανίδου
θητικής Αεράμυνας στο οποίο εκπαιδεύτηκε
κανονικά και έλαβε το αντίστοιχο πτυχίο. Με
την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940 η Σόνια Στεφανίδου, και ενώ
υπηρετούσε στο Υπουργείο Οικονομίας, υπέβαλε αναφορά στο Υπουργείο και ζήτησε άδεια να καταταγεί στη Στρατιωτική υπηρεσία, αίτημα που έγινε δεκτό και
στη συνέχεια με νέα αίτησή της στο Υπουργείο Στρατιωτικών γίνεται δεκτή για να
εκπαιδευτεί ως Εθελοντής Αδελφή Νοσοκόμος, στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός
που τότε ήταν το 7ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Με ιδιόχειρη επιστολή της στον
Υπουργό των Στρατιωτικών ζήτησε επίμονα να μετατεθεί το συντομότερο δυνατόν
στη γραμμή του μετώπου. Ήδη οι δυο γιατροί αδελφοί της Βλαδίμηρος και Κωνσταντίνος βρισκόταν εκεί και υπηρετούσαν ως Έφεδροι Ανθυπίατροι, ο δε πατέρας
της ως επιστρατευμένος γιατρός στη Δράμα. Στις 23 Μαρτίου 1941 τοποθετείται
στο 1ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Εκεί διακρίνεται για την αυτοθυσία της
με δοκιμασία μάλιστα τον αεροπορικό βομβαρδισμό των Ιταλών στο Νοσοκομείο
και προτείνεται από τον Αρχίατρο Ιωάννη Πρίντζο στο Υπουργείο για την ηθική
αμοιβή της το Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων. Η συνθηκολόγηση μεταξύ Ελλήνων
και Γερμανών βρίσκει την Σόνια συνοδό τραυματιών από το Αλβανικό μέτωπο στην
Γερμανοκρατούμενη Αθήνα. Κι ενώ η Σόνια συνέχισε να υπηρετεί στη Διεύθυνση
Αλιείας του Υπουργείου Οικονομίας με πληγωμένη την εθνική της υπερηφάνεια
θα γράψει: «Η θέα του Αγκυλωτού Σταυρού επάνω στην Ακρόπολη θανατώνει την
ψυχή μου». Έτσι λοιπόν πήρε την μεγάλη απόφαση να διαφύγει στο εξωτερικό,
στη Μέση Ανατολή) (ΒΕΣΜΑ), εκεί όπου κατατασσόταν οι διαφυγόντες κυρίως
μέσω Τουρκίας. Αφού κατορθώνει να προμηθευτεί πλαστό δελτίο ταυτότητας από
τους Ιταλούς παίρνει άδεια απουσίας από την υπηρεσία της, ξεκινάει με άλλους
13 και φτάνει στο Πόρτο Ράφτη. Εκεί που ήταν έτοιμοι να αποπλεύσουν γίνονται
αντιληπτοί από Ιταλική περίπολο και συλλαμβάνονται. Για καλή τους τύχη εμφανίζεται Γερμανική περίπολος και η Σόνια που μιλούσε άπταιστα την Γαλλική και
Γερμανική γλώσσα με θάρρος κατόρθωσε να πείση τον Γερμανό αξιωματικό και
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να απαλλαγούν από τη σύλληψη. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα πήρε αυτή τη
φορά άδεια για την Σάμο … «για να αγοράσουν προμήθειες για τα σπίτια τους». 61
άντρες και δυό γυναίκες έφτασαν στην Σάμο που ύστερα από αυστηρό έλεγχο σκορπίστηκαν στο νησί. Αφού συναντιέται με άλλους δυο αξιωματικούς, μια γυναίκα και
έξι παληκάρια, ανοίγουν πανιά για τις Τουρκικές Ακτές, αλλά εκεί άντρες Τουρκικού
φυλακείου τους υποχρεώνουν να γυρίσουν στην Σάμο όπου έπεσαν εκ νέου σε Ιταλό
αξιωματικό που τους διέταξε να εξαφανιστούν. Τελικά στις 14 Νοεμβρίου η Σόνια
και άλλοι 32 πατριώτες αποβιβάζονται στην παραλία του Κουσάντασι όπου έτυχαν
περιποίησης από την αρμόδια Επιτροπή Υποδοχής Προσφύγων (φυγάδων). Τα δυο
επίσημα έγγραφα – το Δίπλωμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και η βεβαίωση
του Διευθυντή του 1ου Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων – βοήθησαν την Σόνια Στεφανίδου στην μεγάλη και τολμηρή απόφασή της. Με άλλους φυγάδες φτάνει
στις 15 Ιανουαρίου 1942 στην Κύπρο και στις 2 Φεβρουαρίου στο λιμάνι της Χάϊφας στην Παλαιστίνη. Από εκεί με αλλεπάλληλες προσπάθειες μέσω του Ελληνικού
Προξενείου Ιεροσολύμων για να ενταχθεί στον ΒΕΣΜΑ γίνεται δεκτό το αίτημά
της και στις 8 Μαρτίου φτάνει στο Κάϊρο για να εκπληρώσει την επιθυμία της. Η
προσφορά της στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και ιδιαίτερα στο Αλβανικό Μέτωπο
είναι πλέον γνωστά στην ηγεσία του Βεσμα. Έτσι στις 1 Ιουνίου 1942 με διαταγή του Υπουργού Στρατιωτικών Παναγιώτη Κανελόπουλου διορίζεται ως Αδελφή
Νοσοκόμος Α΄ τάξεως στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία Αλεξάνδρειας και Χεντέρας.
Στο νοσοκομείο της Χεντέρας ανέλαβε υπηρεσία ως Προϊσταμένη Αδελφή του
Χειρουργικού τμήματος. Ανήσυχη όπως πάντα επισκέπτεται με άδεια στο Κάϊρο
τον Έλληνα Πρωθυπουργό Εμμανουήλ Τσουδερό και ζητά να καταταγεί σε μονάδα Καταδρομών. Αποσπά για μια ακόμα φορά τον θαυμασμό του πρωθυπουργού
και ύστερα από συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών έγινε δεκτή στην Βρετανική Μυστική Υπηρεσία για να εκπαιδευτεί στο Όρος Καρμάλ κοντά στη Χάϊφα και
από εκεί στο κέντρο εκπαίδευσης της RAF στη Ναζαρέτ από όπου πήρε το πτυχίο
της αλεξιπτωτίστριας. Έτσι απέκτησε το προνόμοιο να είναι η πρώτη και μοναδική
Ελληνίδα αλεξιπτωτίστρια σε όλη τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η
Σόνια Στεφανίδου πτυχιούχος πλέον κατάσκοπος και αλεξιπτωτίστρια συμμετέχει
σε επικίνδυνη αποστολή στην Δυτική Μακεδονία όπου αναπτύσσει πλούσια αντιστασιακή δραστηριότητα. Τον Δεκέμβριο του 1943 επιστρέφει στην Βεγγάζη και
από εκεί στο Κάϊρο, για να καταταγεί στο νεοσυσταθέν Εθελοντικό Στραωτιωτικό
Σώμα Ελληνίδων (ΕΣΣΕ) με τον αντίστοιχο βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Από εκεί,
με εντολή του Πρωθυπουργού Εμ. Τσουδερού, φεύγει με μυστική αποστολή στην
Κρήτη για να συνεργαστεί με τον μεγάλο αρχηγό της Εθνικής αντίστασης Κρήτης
Μανώλη Μπαντουβά. Η Σόνια Στεφανίδου υπερήφανη για ό,τι πρόσφερε στον αγώνα κατά των κατακτητών επιστρέφει οριστικά στην ελεύθερη Ελλάδα στις 22 Οκτωβρίου 1944 κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα. Υπηρετεί και πάλι στο Δημόσιο
από το 1945 έως το 1967 με σημαντικούς σταθμούς στα υπουργεία Εξωτερικών και
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Βιομηχανίας, ενώ παρέμεινε μέλος του Ερυθρού Σταυρού και στην φιλαανθρωπική
οργάνωση «Η φανέλα του Στρατιώτου». Επέστρεψε, προς τιμή της, στην Αγγλική
Πρεσβεία στην Αθήνα το Βρετανικό παράσημο διαμαρτυρούμενη για τα σοβαρά
γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη το 1955. Στις 31 Δεκεμβρίου 1967, ύστερα από
40 και πλέον χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στο Δημόσιο συνταξιοδοτήθηκε από το
υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και στις 22 Αυγούστου του 1990 σε ηλικία
83 ετών άφησε τα ιερά χώματα της πατρίδας που λάτρεψε.
Η μεγάλη ηρωΐδα Σόνια – Σοφία Στεφανίδου, για την εν γένει δράση της στην
περίοδο των πολεμικών επιχειρήσεων, τιμήθηκε με τις παρακάτω Ηθικές Αμοιβές
και Διακρίσεις.
1)Στρατιωτικά Πολεμικά Μετάλλια
α)Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας 1086/1945 ΕΔΥΣ
β)Μετάλλιον Εξαίρετων Πράξεων 273/1945 ΕΔΥΣ
2)Στρατιωτικά Αναμνηστικά Μετάλλια
α)Αναμνηστικόν Μετάλλιον Πολέμου 1940/41
β)Αναμνηστικόν Μετάλλιον Πολέμου 1940/45
γ)Μετάλλιον Εθνικής Αντίστασης 1941/45
3)Εκκλησιαστικά Παράσημα
α)Σταυρός του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου (του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) Υπ. Αριθμ. 1634/3 Αυγούστου 1945
β)Μέλος του Τάγματος «ΑΦΑΝΩΝ ΗΡΩΩΝ» του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
4)Πτέρυγες Αλεξιπτωτιστού
α)Βρετανικές Επιχειρησιακές Πτέρυγες Αλεξιπτωτιστού (επί του στήθους) για εκτέλεση πολεμικού άλματος στην κατεχόμενη Ελλάδα (Δεκέμβριος 1943)
5)Μετάλλια Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
α)Μετάλλιον Υπηρεσιών Στρατού 1940/41 (20.10.1948)
β)Μετάλλιον του Ε.Ε.Σ. μετά Χρυσής Δάφνης (15.06.1949)
γ)Αναμνηστικόν Μετάλλιον Εκατονταετηρίδας ΕΕΣ (1978)
6)Μετάλλιο της «ΦΑΝΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ»
α)«Χαλκούς Σταυρός» Δια τας εξαιρέτους προς το έργον της Φανέλας του Στρατιώτου υπηρεσίας (1951)
7)Λοιπές Τιμητικές Διακρίσεις
α)«Χρυσούν Μετάλλιον» του Ροταριανού Ομίλου (Αθηνών – Βορρά) ως «εργασθείσας με αφοσίωσιν και αγάπην δια το μεγαλείον της Πατρίδος» 24.03.1991. Απονομή μετά θάνατον.
β)Τιμητικό Δίπλωμα για τις προσφερθείσες υπηρεσίες της προς την Πατρίδα από
τη Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών. (Απονομή μετά θάνατον).
Την δεύτερη έκδοση αυτού του πολύτιμου βιβλίου προλογεί η Πρόεδρος της Μέριμνας Ποντίων Κυριών κ. Άρτεμις Καρανίκα – Κούμα.
Γιάννης Δελόγλου
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Έλληνες του Πόντου οδηγούνται στα τάγματα εργασίας – τάγματα θανάτου

Γενοκτονία των Ελλήνων Ποντίων
του Κωνσταντίνου Δάλκου, Φιλόλογου

Τὴν 19η Μαΐου 2011, ἐπέτειο μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου,
ὁ Δῆμος Αἰγάλεω καὶ ὁ ἐντόπιος Σύλλογος Ποντίων «Ὁ Καύκασος» ὠργάνωσαν
σχετικὴ ἐκδήλωση, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁμιλητὴς ἦταν ὁ ἐπίτιμος Δ/ντὴς τοῦ Σχολείου
μας κ. Κων. Ἰ. Δάλκος. Τὴν ὁμιλία αὐτὴ δημοσιεύουμε ἐν συνεχείᾳ.
Ομιλία για την Γενοκτονία των Ελλήνων Ποντίων
Αἰδεσιμώτατε, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε τοῦ Συλλόγου «Ὁ Καύκασος», κυρίες καὶ
κύριοι,
Ὁ ὁμιλῶν συνέβη πρὶν ἀπὸ ἥμισυ περίπου αἰῶνος, περὶ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ
1960, νὰ ὑπηρετήσω τὴν Μέση Παιδεία σὲ μιὰν ἀκριτική, σφύζοντος ποντιακοῦ
ἑλληνισμοῦ, περιοχὴ τῆς Βορείου Ἑλλάδος. Ἐκεῖ, εἶχα τὴν τύχη καὶ τὴν ὀδύνη νὰ
ἀκούσω ἀπὸ τὰ στόματα οἰκείων πλέον ἀνθρώπων, καὶ μάλιστα τῆς πρώτης ἐκείνης
τραγικῆς γενεᾶς, τὶς ἀφηγήσεις τῶν γεγονότων, τῶν ὁποίων τὴν μνήμη ἐπιτελοῦμε.
Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, ποὺ ἡ φυσική των ὕπαρξις ἔχει πλέον παρέλθει, ἦσαν μέρος τῆς
ἱστορίας, τὴν ὁποίαν ριγοῦντες ἀναπολοῦμε σήμερα καὶ μποροῦσαν νὰ ἀποκριθοῦν
τὰ βράδυα πλάι στὴ φωτιὰ στὸ ἐρώτημα τοῦ ἀρχαίου λυρικοῦ ποὺ ἐβίωσε μιὰ
παρόμοια δυστυχία:
Πηλίκος ἦσθ’ ὅθ’ ὁ Μῆδος ἀφίκετο;
Δηλαδή, πόσων ἐτῶν ἤσουν, ὅταν ἦρθαν οἱ Πέρσες; Διότι δὲν εἶναι παράδοξο ποὺ
ἀκόμη καὶ πρὶν ἀπὸ διακόσια χρόνια οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 1821 ἀποκαλοῦσαν τοὺς
Τούρκους «Περσιάνους», ἑνοποιῶντας ἔτσι τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία!
Κοντὰ στοὺς βασανισμένους ἐκείνους ἀνθρώπους ἐβίωσα τὴν νοσταλγία τῆς πατρικῆς
γῆς, τὴν φθορά, τὴν ἀπόγνωση, τὴν μαραμένη κάποτε καὶ ἀνεδαφικὴ ἐλπίδα, καθὼς
προσπαθοῦσαν ἀκόμη νὰ συνειδητοποιήσουν πόσο γρήγορα χάθηκε ἡ τρισχιλιετὴς
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κοιτίδα, ἡ ρίζα, τὸ γλυκὺ πρᾶγμα καὶ ὄνομα ποὺ μὲ συντριβὴ ἀποκαλοῦσαν καὶ εἶναι
πατρίδα. Ἐκεῖ ἄκουσα καὶ διάβασα τὶς φρικτὲς λεπτομέρειες τοῦ ἤδη ἀπὸ τὸ 1911
προμελετημένου ἀπὸ τοὺς Νεοτούρκους συστηματικοῦ γενοκτονικοῦ ἐγκλήματος
τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρασίας ποὺ ἀναπτύχθηκε
κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ἐκορυφώθη ἀπὸ τὸν Μουσταφᾶ
Κεμὰλ τὸ 1919 καὶ ὡλοκληρώθη μὲ τὸν ξερριζωμὸ τοῦ 1922-23, ἐν γνώσει δυστυχῶς
καὶ μὲ τὴν συνενοχὴ ἢ τὴν ἀδιαφορία τῶν δυτικῶν δυνάμεων.
Οἱ ἐκτιμήσεις τῶν εἰδικῶν ὑπολογίζουν σὲ 353.000 περίπου ψυχὲς τὰ θύματα τοῦ
τουρκικοῦ μινωταύρου μεταξὺ τῶν ἑλλήνων τοῦ Πόντου μόνον. Κανεὶς ὅμως δὲν
μπορεῖ βεβαίως νὰ ὑπολογίσῃ τὸ ἀναρίθμητο πλῆθος τῶν προσωπικῶν τραγῳδιῶν ποὺ
κρύπτονται πίσω καὶ πέρα ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν αὐτόν· τοὺς βιασμούς, τοὺς βασανισμούς,
τοὺς ἐμπρησμούς, τὶς ἁρπαγές, τὶς μαρτυρικὲς πορεῖες τοῦ «λευκοῦ θανάτου» στὴν
ἔρημο τῆς Ἀνατολίας, τὴν χηρεία καὶ τὴν ὀρφάνια, τὸν σπαραγμὸ τῶν οἰκογενειῶν
ποὺ χωρίζονταν, τοὺς ἐξισλαμισμοὺς τῶν χιλιάδων παιδιῶν ποὺ ἀπέμειναν πίσω καὶ
ἀκόμη τὴν ἀβάσταχτη πίκρα τοῦ ξερριζωμοῦ, τοὺς ἐξευτελισμοὺς τῆς προσφυγιᾶς
ὅσων ἐπέζησαν καὶ τὴν ἀγωνία νὰ ξαναστήσουν, καὶ πολλοὶ ὄχι μόνον μία φορά, τὴν
ζωή τους ἀπὸ τὸ μηδέν, μετὰ τὴν ἐμπειρία τόσων θανάτων! Καἰ εἶναι ἀπίστευτο ὅτι
οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς ἀναγκάστηκαν σὲ λίγο νὰ ζήσουν ἕναν
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καὶ ἕναν ἀκόμη πιὸ φρικτὸ καὶ ἀδικαιολόγητον ἐμφύλιο!
Ἡ γενιὰ λοιπὸν τῶν Ποντίων ποὺ ἀνδρώθηκε ἀκούγοντας ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τὶς
ἀφηγήσεις αὐτές, ὅταν πλέον κατώρθωσε, ἀσκῶντας τὶς πατρογονικὲς ἀρετές, νὰ
ἑδραιωθῇ καί νὰ προκόψῃ, ἦταν ἑπόμενο νὰ ζητήσῃ τὸν καταλογισμὸ τῶν εὐθυνῶν,
νὰ ἀπαιτήσῃ εὐθέως τὴν διεθνῆ ἀναγνώριση καὶ καταδίκη τῆς γενοκτονίας αὐτῆς,
καὶ πολὺ περισσότερο βέβαια νὰ τὴν ἀξιώσῃ ἀπὸ τὸ κράτος θύτη, τοῦ ὁποίου οἱ
ἡγεσίες τὴν ἐσχεδίασαν καὶ τὴν ἐξετέλεσαν μὲ ψυχρότητα στυγεροῦ δολοφόνου. Ὅτι
ἡ συγκομιδὴ τῶν δικαίων αὐτῶν καὶ ἐλαχίστων ἀπαιτήσεων θὰ ἦταν πενιχρὴ ἦταν
ἐπίσης ἀναμενόμενο, μολονότι εἶναι βεβαίως πασιφανὲς ὅτι μὲ τὸ σύνθημα «ἡ Τουρκία
στούς Τούρκους» ἐξωντώθησαν συστηματικῶς καὶ συγχρόνως ὄχι μόνον οἱ Ἕλληνες
χριστιανοὶ τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρασίας, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπίσης χριστιανοὶ Ἀρμένιοι
καὶ Ἀσσύριοι. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ποὺ ὑπερβαίνουν συνολικῶς τὸ ἑκατομμύριο,
ἐδολοφονήθησαν συστηματικὰ καί, ὅπως ἀκριβῶς τὸ περιγράφει ὁ διεθνῶς
ἀνεγνωρισμένος ὁρισμὸς τῆς γενοκτονίας, ὄχι γιὰ ὅ, τι ἔπραξαν, ἀλλὰ γι’ αὐτὸ ποὺ
ἦσαν. Ἐπειδὴ δηλαδὴ ἦσαν χριστιανοί, καὶ ὄχι μουσουλμάνοι, καὶ Ἕλληνες, Ἀρμένιοι,
Ἀσσύριοι καὶ ὄχι Τοῦρκοι!
Ἡ Τουρκία βεβαίως γιὰ εὐνοήτους λόγους ὑποκρίνεται πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ ἀθῶο
χριστιανικὸ αἷμα εἶναι ἁπλῶς οἱ παράπλευρες ἀπώλειες τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων.
Πέραν ὅμως τῆς ἐνόχου καὶ αὐτουργοῦ Τουρκίας, καὶ μολονότι πρόκειται σαφῶς
γιὰ ἔνα πρωτογενὲς ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ ἀνθρωπότης δυστυχῶς, μὲ
ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, μέσῳ μυωπικῶν καὶ τάχα δημοκρατικῶν κυβερνήσεων ἀρνεῖται
νὰ τὸ ἀποκαλέσῃ μὲ τὸ ὄνομά του καὶ νὰ τὸ καταδικάσῃ, κρίνοντας προφανῶς ὅτι
τὸ αἷμα ὡς ὑγρὸ εἶναι φθηνότερο ἀπὸ τὸ πετρέλαιο καὶ ὅτι δὲν πρέπει συνεπῶς
νὰ ἐμποδίζῃ συμμαχίες πολιτικὲς καὶ ἐμπορικὲς συμφωνίες! Ἡ ὑποτιθέμενη ὅμως
ρεαλιστικὴ αὐτὴ πολιτικὴ καὶ ἡ ἔνοχη σιωπὴ εἶναι φανερὸν ὄχι μόνον ὅτι ματαιώνουν
τὴν οἱανδήποτε δικαίωση καὶ ἐνοχοποιοῦν τὴν μνήμη, ἀλλὰ συγχρόνως ἐνθαρρύνουν
τοὺς ἴδιους ἢ ἄλλους ἐπίδοξους θύτες νὰ συνεχίσουν, εὐκαιρίας δοθείσης, τὴν
ἰσοπέδωση τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, καὶ τὸν διασυρμὸ τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ἀνοίγοντας
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γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὶς πύλες τῆς βαρβαρότητας στὸν κατ’ ἐπίφαση πολιτισμένο μας
κόσμο.
Αὐτὲς οἱ φαῦλες πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς σκοπιμότητες πέραν τῶν ἄλλων
χρηματοδοτοῦν ἀφειδῶς καὶ τὴν ἀποσιώπηση τῆς ἀλήθειας, μέσῳ τῶν ποικίλων
ἐπιστημονικῶν, ὑποτίθεται, ἀναθεωρήσεων τῆς ἱστορίας. Σήμερα μόνον οἱ
τυφλωμένοι ἀπὸ ἰδεοληψίες καὶ μικροκομματικὲς σκοπιμότητες δὲν βλέπουν σαφῶς
ἐπιχειρούμενη τὴν συγκάλυψη τῆς ἀλήθειας μέσῳ «προοδευτικῶν» τάχα ἱστορικῶν,
μὲ λεκτικὰ ὑποκατάστατα, μὲ ἀσαφεῖς νεοϊστορικοὺς ὅρους, μὲ περιλήψεις,
μὲ λειάνσεις, μὲ στογγυλοποιήσεις, μὲ θεωρίες ποὺ ἀπομακρύνουν σκοπίμως τὶς
συνειδήσεις ἀπὸ τὴν θέα τοῦ ὑπαρκτοῦ ἀδικαίωτου αἵματος. Εἶναι χαρακτηριστικὸν
ὅτι οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἐπιχειρεῖται ἀκόμη καὶ ὁ ἐξοργιστικὸς συμψηφισμὸς τῆς
συστηματικῆς αὐτῆς ἐξοντώσεως γυναικοπαίδων καὶ ἀμάχων μὲ τὶς ἀπώλειες τοῦ
κατακτητῆ κατὰ τὸν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἀγῶνα! Αὐτὴ ἡ ἀναδιαπραγμάτευση
μὲ πολιτικοὺς ὅρους τῆς ἱστορίας καὶ ἡ ἀποδόμηση τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως ποὺ
ἐπιχειρεῖται στὴν χώρα μας, ἐν ὀνόματι κάποιας νέας τάξεως πραγμάτων, μὲ τὴν
ἀνοχὴ ἢ τὴν ἐνοχὴ ἐπιεικῶς ἀσυνέτων ἢ ἐνδοτικῶν πολιτικῶν, ἐπιχορηγεῖται
καὶ προβάλλεται ὡς κινούμενη ἀπὸ τὴν θεάρεστη πρόθεση ἐξαλείψεως τοῦ
ἐχθρικοῦ κλίματος καὶ τῆς καχυποψίας μεταξὺ τῶν γειτόνων λαῶν. Δὲν ἔχω ὅμως
ἀκούσει καμμία πειστικὴ ἀπόκριση στὸ αὐτονόητο ἐρώτημα, ἂν μπορεῖ δηλαδὴ
νὰ θεμελιωθῇ φιλία καὶ εἰρήνη ὄχι μόνον ἐπάνω σὲ σκόπιμες ἀποσιωπήσεις καὶ
ἀνιστόρητα ψέματα, ἀλλὰ καὶ χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἔνδειξη μετανοίας τοῦ θύτη,
ποὺ σημαίνει σαφῆ ἀλλαγὴ συμπεριφορᾶς. Διότι ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο ἀποδεικνύουν
ὅσα συνέβησαν ἔκτοτε καὶ συμβαίνουν στὴν Κύπρο, στὴν Κωνσταντινούπολη, στὴν
Ἴμβρο καὶ στὸ Αἰγαῖο καὶ σὲ αὐτὸν ἀκόμη τὸν χῶρο τῆς Μικρασίας, ὅπου δὲν
ἐσκυλεύθη μόνον τὸ σῶμα τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ ἐκτουρκίζονται ἀκόμη καὶ τὰ
μνημεῖα τοῦ πολιτισμοῦ του. Καὶ δὲν θὰ παραλείψω τὸ πλέον ἐξωφρενικό, ὅτι
ἐκεῖνοι δηλαδὴ ποὺ ἐξώντωσαν τοὺς χριστιανικοὺς πληθυσμοὺς τῆς Μικρασίας
καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ὑποκρίνονται τώρα πὼς ἀνησυχοῦν γιὰ τὰ ἀνθρώπινα
δικαιώματα τῶν μουσουλμάνων τῆς ἑλληνικῆς Θράκης!
Εἶναι λοιπὸν προφανὲς ὅτι κάποιοι μεθοδικῶς ὲπιχειροῦν νὰ διαστρέψουν καὶ νὰ
ἐξαλείψουν τὴν μνήμη. Διότι αὐτὴ εἶναι τὸ οὐσιαστικώτερο ἐμπόδιο στὴν ἐπιβολὴ
τοῦ Ὀργουελικοῦ «Μεγάλου Ἀδελφοῦ», τοῦ παγκόσμιου ὁδοστρωτῆρα ποὺ ζητεῖ νὰ
ἰσοπεδώσῃ τοὺς λαοὺς ὁμογενοποιῶντας τὶς ἐπὶ μέρους ποιότητες καὶ ἀπαγορεύοντας τὶς
ἀναμνήσεις. Σ’ αὐτὸ τὸ κοσμοϊστορικὸ σταυροδρόμι, φίλοι συνέλληνες Πόντιοι, στέκεται
ἡ τρίτη καὶ τέταρτη στὸν τόπον αὐτὸν γενεά σας καὶ οἱ νεώτερες γενεὲς ὅλων τῶν ἑλλήνων!
Σ’ αὐτοὺς τοὺς νέους ποὺ ἤδη κρατοῦν ἢ θὰ κληθοῦν σὲ λίγο νὰ κρατήσουν τὴν σκυτάλη
τῆς μνήμης, εἶναι ἀνάγκη οἱ παλαιότεροι συστηματικῶς νὰ τὴν μεταγγίσουμε.
«Μὴ ἐλπίζετε εἰς ξένους»! Ἡ πατρίδα μας εὑρέθη στὸ πλευρὸ τῶν νικητῶν καὶ
ἀφειδῶς αἱμορράγησε χάριν αὐτῶν στοὺς δύο μεγάλους πολέμους, γιὰ νὰ εἰσπράξῃ
τὶς μεγαλύτερες ἐθνικὲς συμφορές! Μὴ ἐλπίζετε ἐπίσης σὲ «υἱοὺς νενοθευμένους» καὶ
σὲ ἐξωνημένους Γραικύλους! Μὴ ἐλπίζετε στὴν ἀρωγὴ τῆς ὄχι μόνον οἰκονομικῶς,
ἀλλὰ κυρίως ἠθικῶς χρεωκοπημένης καὶ ἀνυπόληπτης πολιτείας μὲ τὴν τροχοπέδη
τῶν ἐξωτερικῶν καὶ ἐσωτερικῶν ἐξαρτήσεων καὶ δεσμεύσεων! Μὴ ἐλπίζετε ἀκόμη
στὴν κρατικὴ ἐκπαίδευση! Αὐτὴ ἔφερε ὡς ἄγος καὶ ἔχει καὶ τυπικῶς πλέον ἀποβάλει
τὸν χαρακτηρισμὸ της ὡς «ἐθνικῆς»! Προσπαθεῖ νὰ συρρικνώσῃ καὶ νὰ θέσῃ στὸ
περιθώριο τὸν ἐθνικὸ φρονηματισμὸ καὶ ὑποκρίνεται ὅτι μοναδικό της πρόβλημα
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εἶναι οἱ ἠλεκτρονικοὶ ὑπολογιστὲς καὶ οἱ ἐξετάσεις γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ στά, κατὰ
κανόνα, ἐπίσης ἀνυπόληπτα ἀνώτατα ἱδρύματα, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ ἐξ ἀνατολῶν γείτων
ὑποστηρίζει μὲ τὴν ἄριστη ἀνώτατη ἐκπαίδευσή της τὰ αὐτοκρατορικὰ σχέδια τοῦ
κ. Νταβούτογλου!
Ἦρθε λοιπόν, νομίζω, ἡ ὥρα νὰ λειτουργήσουν πάλι «τῶν ἑλλήνων οἱ Κοινότητες»,
καὶ σεῖς εἶσθε ἡ πλέον ἀνθεκτική, συμπαγὴς καὶ ὠργανωμένη παγκοσμίως Κοινότητα
τοῦ ἑλληνισμοῦ! Εἶναι λοιπὸν καιρός, παραβλέποντας ἀσήμαντες λεπτομέρειες καὶ
διαφορές, νὰ χαλυβδώσετε τὴν ἑνότητά σας, νὰ διδάξετε συστηματικῶς στὰ παιδιά σας
τὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ἀρχαιοπρεπῆ σας διάλεκτο καὶ νὰ διατηρήσετε μὲ
εὐλάβεια τὴν γνησιότητα τῶν ἐθίμων, τῶν τραγουδιῶν καὶ τῶν χορῶν σας. Συγχρόνως
ἂς ἐνθαρρύνουμε ὅλοι ὅσα ἀπὸ τὰ νέα μας παιδιὰ διαθέτουν τὴν τεχνογνωσία, στὴν
ὁποίαν ἐμεῖς ὑστεροῦμε, νὰ πλημμυρίζουν μὲ κάθε σύγχρονο μέσο ἐπικοινωνίας τὸν
κόσμο, παραθέτοντας κείμενα καὶ εἰκόνες ποὺ μὲ σοβαρότητα καὶ εὑρηματικότητα
θὰ καταγγέλλουν καὶ θὰ ἀποδεικνύουν τὸ ἀτιμώρητο ἔγκλημα τῆς Γενοκτονίας τῶν
λαῶν καὶ τῆς ἐξελισσόμενης, μὲ λαθροχειρίες, κλοπῆς τοῦ πολιτισμοῦ των.
Κυρίως ὅμως πρέπει νὰ κατανοήσουμε καὶ να πείσουμε τοὺς νέους ὅτι ὅλα αὐτὰ
θὰ εἶναι κατορθωτὰ καὶ χρήσιμα, μόνον ἂν εἶναι αὐθεντικά, ἂν δηλαδὴ στηρίζωνται
στὴν γνησιότητα τοῦ ἤθους. Διότι ἡ ἐντιμότητα, ἡ εὐσέβεια, ἡ φιλοπονία, ἡ λεβεντιά,
τὸ φιλότιμο, ὁ πατριωτισμός, τὸ πνεῦμα τοῦ ἡρωισμοῦ καὶ τῆς θυσίας, ἀκόμη καὶ ἡ
παιδικὴ ἄδολη ματιά, ἡ ἀφέλεια, γιὰ τὴν ὁποίαν αὐτοσαρκάζεσθε, οἱ Πόντιοι, εἶναι
οἱ προγονικὲς ἀρετὲς καὶ συνιστοῦν τὸ νόημα ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὴν ἀντωνυμία
«τ’ἐμέτερον». Χωρὶς τὸ ὑπόβαθρο αὐτὸ ἀποδομεῖται ἡ ἰδιοπροσωπία τοῦ πολιτισμοῦ
καὶ ἐκφυλίζεται σὲ μιὰ ἐπιφανειακὴ κουλτούρα, σὲ τυπικὲς τελετές, σὲ φολκλορικὲς
γραφικότητες, σὲ εὐκαιρίες γιὰ «μουχαμπέτια», ὅπου οἱ «ζίπκες» εἶναι ἁπλῶς
μεταμφίεση, ἡ πολεμικὴ «σέρα» μπαλέτο, καὶ ὁ «κεμεντζὲς» συνοδεύει δημοτικοφανῆ
καψουροτράγουδα μὲ ποντιακὲς γραμματικὲς καταλήξεις! Αὐτὸς ὁ πολτὸς εἶναι ὅμως
τὸ τέλος τῆς μνήμης, ἡ οὐσιαστικὴ δηλαδὴ καὶ καταληκτικὴ γενοκτονία, τὸ ὄνειρο
τῶν ἐχθρῶν τοῦ ἑλληνισμοῦ! Διότι, ὅπως εἶπε ὁ ποιητής,
Χαρὲς καὶ πλούτη νὰ χαθοῦν καὶ τὰ βασίλεια κι ὅλα
τίποτε δὲν εἶναι, ἂν στητὴ μέν’ ἡ ψυχὴ κι ὁλόρθη.
Αὐτὴν τὴν ψυχὴ σημαδεύουν σήμερα ὅσοι προσποιοῦνται πὼς δὲν ἀποδέχονται
τὴν Γενοκτονία, γιὰ νὰ ἀποκρύψουν ἴσως τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν τὴν ἀποδοκιμάζουν ὡς
πράξη κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ ὡς μέθοδο πολιτικῆς γιὰ τὸ μέλλον.
Γι’ αὐτὸ ἡ μνήμη δὲν εἶναι δικαίωμα· εἶναι καθῆκον! Καὶ δὲν ἐξοφλοῦμε βέβαια τὸ
χρέος αὐτὸ ἐκφωνοῦντες κάθε φορά, ὅπως ἐπράξαμε σήμερα, τὸ «αἰωνία ἡ μνήμη» γιὰ
τὰ ἀθῶα σφάγια τῆς τουρκικῆς θηριωδίας, τῶν ὁποίων οἱ μυριάδες ψυχὲς «ἐν χειρὶ
Θεοῦ» ἀναπαύονται πλέον. Οὔτε ἀρκεῖ νὰ μελαγχολοῦμε γραπτῶς καὶ προφορικῶς,
ὁμαδικῶς ἢ κατ’ ἰδίαν γιὰ τὴν ἀπώλεια τῆς ἀρχαίας πατρίδας. Ἀντιθέτως, ἀφοῦ ἐχάθη
τὸ χῶμα, πρέπει νὰ ἐγγράψουμε ὑποθήκη στὸ πνεῦμα, στὸ αἶμα ποὺ χύθηκε, στὸν
πολιτισμὸ ποὺ ἐφήμερα, δῆθεν προοδευτικά, σκύβαλα μᾶς πιέζουν νὰ ξεχνοῦμε καὶ νὰ
περιφρονοῦμε βλακωδῶς! Διότι καμμία προτεραιότητα, καμμία ἐπικαιρότητα, καμμία
ὑστεροβουλία, καμμία δυσπραγία δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀποσπᾷ ἀπὸ τὸ καθῆκον τῆς
ἐνεργητικῆς μνήμης, ἀπὸ τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν καλλιέργεια τῶν ριζῶν τῆς ψυχῆς μας!
Εἶμαι βέβαιος ὅτι ὅσοι πιστεύουν καὶ ὅσοι καυχῶνται καὶ ὅσοι παλεύουν γι’ αὐτὰ
εἶναι οἱ ὄντως ζωντανοί. Γι’ αὐτὸ ἐδῶ, μεταξὺ ἀνθρώπων ζωντανῶν, καταλήγοντας
δὲν θὰ φωνάξω «Ζήτω».
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Νεαροί Πόντιοι χορεύουν τον πυρρίχειο, κατά τη δεκαετία του 1960, σε εκδήλωση του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Φοιτητική Εβδομάδα)

Μια ευχάριστη έκπληξη

Θεόδωρος Παρασκευόπουλος
Από τη Σταυρούπολη Ξάνθης

Α

ναζητώντας κάποια μέρα ένα κείμενο για την «Ποντιακή Εστία», βρέθηκα μπροστά σε
μια έκπληξη˙ είδα ένα κείμενο του συγχωριανού μου, από τη Σταυρούπολη Ξάνθης,
του αείμνηστου φαρμακοποιού Θεόδωρου Παρασκευόπουλου. Θυμάμαι ότι μετά τον β΄
παγκόσμιο πόλεμο είχε οργανώσει μια χορωδία βυζαντινής μουσικής από νεαρά παιδιά
του χωριού έψαλλαν κάθε Κυριακή τους θρησκευτικούς ύμνους της θείας λειτουργίας και προκαλούσαν τον θαυμασμό των συμπολιτών μου, αλλά και των επισκεπτών. Όσο διάστημα έμεινε στη
Σταυρούπολη, είχε το φαρμακείο, αλλά δραστηριοποιήθηκε στα κοινά, στην αρχή ως πρόεδρος του
Μορρφωτικού Συλλόγου και αργότερα ως δήμαρχος Σταυρούπολης..
Ο Θεόδωρος Παρασκευόπουλος γεννήθηκε στο χωριό Κανλικά Τραπεζούντας. Σπούδασε
στο Φροντιστήριο και στη συνέχεια εργάστηκε ως δάσκαλος σε ένα παράρτημα των δημοτικών
σχολείων του Φροντιστήριου.
Μετά την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, σπούδασε φαρμακολογία και βυζαντινή μουσική.
Μετά τις σπουδές του άσκησε το επάγγελμα του φαρμακοποιού στη Σταυρούπολη Ξάνθης και
αργότερα στο φαρμακείο του Γκάζη, στη Δράμα.
Ο Θεόδωρος Παρασκευόπουλος ασχολήθηκε και με τη συγγραφή. Έργα του υπήρξαν: «Η
Μούσα του Πόντου», «Αρμονική, μουσικό, εροτελεστικό εγκόλπιο». Πολλά άρθρα και μελέτες
του δημοσιεύτηκαν σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες.
Στη μνήμη του, αναδημοσιεύουμε το κείμενο που ακολουθεί, το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε
στην «Ποντιακή Εστία», στο τεύχος 7 του 1953
Συμβολή εις την έρευναν του
ποντιακού τραγουδιού και χορού
Μέσα σε όλα τα στοιχεία, που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμόν ενός λαού, εξέχουσαν
θέσιν αναμφισβήτητα κατέχουν και τα τραγούδια του, γιατί μέσα ς’ αυτά απεικονίζεται
ο βαθμός του ήθους και της ψυχικής και πνευματικής καταστάσεως αυτού κατά τα διά-
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φορα στάδια της ζωής του.
Ο λαός του Πόντου και επί της εποχής των Κομνηνών Αυτοκρατόρων, αλλά και
κατόπιν μέσα ς’ το σκότος της δουλείας υπό τον τουρκικόν ζυγόν, δεν έπαυσε ποτέ να
τραγουδή και να εξυμνή κάθε υψηλήν ιδέαν, να εξαίρη την αυτοθυσίαν και τον ηρωισμόν, να συμμερίζεται την χαράν, αλλά και τον πόνον του Έθνους και να παροτρύνη εις
την αγάπην της ελευθερίας και εις την προσπάθειαν της εθνικής αποκαταστάσεώς του.
Ο εγκύπτων εις την μελέτην των Ποντιακών τραγουδιών δεν μπορεί παρά να θαυμάζη την ποιητικήν έξαρσιν και το εξαίρετον πνεύμα του λαού που τα ετραγούδησε μέσ’
απ’ τα βάθη των αιώνων, λες και ο συνθιέτης των να ήταν ο μεγαλύτερος μουσουργός της
υφηλίου. Ποίησις, μουσική, αλλά προ παντός ρυθμοί ιδιάζοντες καθιστούν τα τραγούδια αυτά πραγματικά αριστουργήματα και άξια προσοχης όχι μόνον από κάθε Πόντιον,
αλλά και από κάθε άλλον διανοούμενον.
Πολλά από τα τραγούδια αυτά ευρίσκονται υπό το φως της δημοσιότητος, όπως είναι τα
ακριτικά έπη. Αρκετά όμως είνε και εκείνα, που μια μέρα μπορούν να εξαφανισθούν και να
λησμονηθούν, διότι μόνον δια της μεταδόσεως από τους γεροντοτέρους εις τους νεωτέρους
συγκρατούνται. Αλλά μέχρι πότε; Δεν είνε δε και αρκετόν το να περισωθούν μόνον ως ποιήματα. Πρέπει να περισωθή και η μουσική των με τους ιδιάζοντας ρυθμούς των, ιδίως δε η
μουσική των χοχρευτικών τραγουδιών, πολλά εκ των οποίων είνε αριστοτεχνικώτατα.
Παραθέτω κατωτέρω ένα απ΄αυτά, το «Τη Τρίχας το γεφύρι», όπως το συνεκράτησα
έως τώρα από μίαν συλλογήν μου Ποντιακών τραγουδιών, που είχα κάνει στην Τραπεζούντα από μαθητής Γυμνασίου και κατόπιν ως δημοδιδάσκαλος και ιεροψάλτης και η οποία
δυστυχώς δεν περιεσώθη από την λαίλαπα που μας εξερρίζωσε από τας εστίας μας.
Το λαϊκό αυτό Ποντιακό τραγούδι από απόψεως ποιήσεως, αλλ’ ιδίως από απόψεως
μουσικής και ρυθμού είνε αριστούργημα. Έχει την ίδια υπόθεση με το «Της Άρτας το γεφύρι», αλλά το γεφύρι αυτό «τη τρίχας» η Ποντιακή παράδοσις το τοποθετεί κάπου εκεί επί του
Πυξίτου ποταμού ή Δαφνοποτάμου (τουρκιστί Δεγιρμέν – δερέ) της Τραπεζούντος.
Αλλ’ εκείνο, που κάνει το τραγούδι αυτό πειο αξιοπρόσεκτο, είνε ο ιδιάζων ρυθμός
της μουσικής του. Εις όλα τα Ελληνικά δημοτικά τραγούδια επικρατέστεροι ρυθμοί
είνε οι 7σημοι, εις γένος επίτριτον, όπως ο καλαματιανός και οι συρτοί χοροί (−U−
−) ή (U− − −) και οι 6σημοι εις γένος διπλάσιον, ως ο τσάμικος, ρυθμιζόμενος εις
ιάμβους ή τροχαίους ή και εις καθαρόν χορίαμβον (−UU−) ή αντίσπαστον (U− −U).
Σπανιώτεροι δε είνε οι 5σημοι νησιώτικοι εις παίενα ρυθμόν (−UUU ή −U−). Καθόλου δε ή σπανιώτατα μπορεί κανείς να συναντήση τραγούδια άλλα, πλην των ποντιακών,
όπου να επικρατή ο 9σημος ρυθμός. Ούτος αποτελείται από δύο πόδας (ή μέτρα, όπως
λέγονται εις την Ευρωπαϊκήν μουσικήν), εκ των οποίων ο είς είνε 4σημος, 4/4 ή σπουδαίος (−−) του ίσου γένους και ο έτερος 5σημος, 5/4 ή παίων (UU− ) ή παλιμβάκχειος
(−−U) του ημιολίου γένους. Οι δύο δε ούτοι απλοί πόδες αποτελούσιν ένα σύνθετον
πόδα, τον 9σημον ή 9/4.
Ο 9σημος είνε ρυθμός χορευτικός αριστοτεχνικώτατος, ξεπερνάει δε από απόψεως
συλλήψεως και τέχνης κάθε άλλον της αυτής εποχής ή και νεώτερον τοιούτον.
Το χορευτικό τραγούδι «Τη Τρίχας το γεφύρι» είνε επάνω σε τοιούτον ρυθμόν εννεάσημον. Ο Ποντιακός αυτός χορός λέγεται «Διπάτ», εκ του «δύο πατήματα ή δύο πόδες ή
δύο μέτρα ρυθμικά», 4/4 + 5/4, που αποτελείται έκαστος σύνθετος πους, ο 9σημος και
συνεπώς η ονομασία «Ομάλ» ή τυχόν καμμιά άλλη πρέπει να θεωρηθή όχι ως ορθή.
Ο χορός αυτός, όπως και όλοι οι άλλοι Ποντιακοί χοροί, χορεύεται εις κύκλον, οι
δε χορευταί κρατούνται από τα χέρια. Αι κινήσεις των ποδών συνοδεύονται από αντιστοίχους κινήσεις του υπολοίπου σώματος κατά τοιαύτην τάξιν, ώστε να παρουσιασθή
ένα εύρυθμον και αρμονικόν σύνολον.
Παν. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

285

Ένας περίπατος στο Βόσπορο… , στην
Πόλη…, στην Ιστορία.
Κ. Αδαμόπουλου
Καθηγητή μαθηματικών στο 3ο Λύκειο Αιγάλεω
«H Ρωμανία κι αν επέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο»

Β

Βυζάντιο, Νέα Ρώμη, Κωνσταντινούπολη, Βασιλεύουσα, Πόλη, Βασιλίδα των
Πόλεων, πόλεων πασών Κεφαλή, Θεοφρούρητη, Θεοφύλακτη, Istanbul.
Ονόματα για μια πόλη που για 17 αιώνες βρίσκεται στο προσκήνιο της ιστορίας. Ονόματα που δηλώνουν τις διαφορετικές φάσεις μιας ιστορικής πορείας, που
μετέτρεψε μια ασήμαντη πόλη στην άκρη της Ευρώπης σε κέντρο του μεσαιωνικού
κόσμου, σε πρωτεύουσα δύο αυτοκρατοριών και - στη σύγχρονη εποχή - σε μια από τις
μεγαλύτερες μητροπόλεις του κόσμου. Για μια πόλη, η οποία από τότε που ο Κωνσταντίνος την επέλεξε ως τη Νέα Ρώμη, πρωτεύουσα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, μέχρι
και σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για τη ρωμιοσύνη και για την Ορθοδοξία, για
όλο τον ανατολικό χριστιανικό κόσμο. Σημείο αναφοράς επίσης και για την Οθωμανική
αυτοκρατορία, της οποίας υπήρξε πρωτεύουσα, και εθνικό κέντρο - σήμερα - για το
τουρκικό μουσουλμανικό έθνος. Για μια πόλη που υπήρξε, και είναι ακόμα, ένα τεράστιο χωνευτήρι λαών, θρησκειών, γλωσσών και πολιτισμών.
Κωνσταντινούπολη! Ένα όνομα –πληγή για το νεοελληνικό ψυχισμό, ένα σύμβολο
καθοριστικό για όποιον θελήσει να μελετήσει το συλλογικό εθνικό μας ασυνείδητο και
να πάρει απαντήσεις για συμπεριφορές και αντιδράσεις στο πολιτικό και κοινωνικό μας
γίγνεσθαι. Τα άλλα βαλκανικά χριστιανικά έθνη μετά από τους σκληρούς εθνικούς αγώνες του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα κατάφεραν να απελευθερώσουν τα εθνικά
τους κέντρα ή ό,τι τέλος πάντων το καθένα τους θεωρούσε ως εθνικό κέντρο. Όλα με
εξαίρεση το ελληνικό έθνος, που παρ’ όλες τις προσπάθειες δεν κατάφερε να εντάξει την
πρωτεύουσα του Βυζαντίου στη νεοελληνική επικράτεια. Αυτή η διάψευση της μεγάλης
ιδέας, σαν ανεκπλήρωτος έρωτας, στοίχειωσε και στοιχειώνει τη νεοελληνική ψυχή, και
είναι ένα από τα βασικά δεδομένα που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη, αν προσπαθήσει
να κατανοήσει την ακατανόητη για τους περισσότερους Ευρωπαίους πολιτική και πολιτιστική μας ιδιαιτερότητα.
Κωνσταντινούπολη! Η πρωτεύουσα της Ρωμιοσύνης. Καμιά άλλη πόλη δεν μας
αγγίζει τόσο πολύ συναισθηματικά, καμιά άλλη πόλη δε συμβολίζει πληρέστερα το
άπιαστο, το ανικανοποίητο, την οριστική απώλεια όσων αγαπήσαμε και πιστέψαμε.
Η νεοελληνική εθνική συνείδηση στηρίζεται σε δύο βάθρα, σε δύο πυλώνες, τον
ελληνισμό και τη ρωμιοσύνη, την Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο, τον αρχαιοελληνικό
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ορθολογισμό και τη χριστιανική αποκάλυψη, την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη.
Καθένας από μας τους νεοέλληνες πατάει στις δύο αυτές βάρκες, προσπαθεί να συνθέσει
τις δύο αυτές αντιτιθέμενες καταρχήν παραδόσεις και φιλοσοφίες, να βρει ένα modus
vivendi ανάμεσα στις τόσο διαφορετικές στάσεις ζωής, να συγκεράσει δύο πολιτισμούς
με τόσο διαφορετικές αφετηρίες και κατευθύνσεις, να αποφασίσει πόσο Έλληνας και
πόσο Ρωμιός είναι.
Αυτή η προσπάθεια, αυτή η αναζήτηση ταυτότητας είναι σε μεγάλο βαθμό η πολιτιστική ιστορία του νεοελληνικού έθνους. Αλλά τι σημαίνει Έλληνας και τι Ρωμιός; Μου
έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι ο διευθυντής του Ζωγράφειου Λυκείου της Πόλης χρησιμοποιούσε μόνιμα για τους χριστιανούς της Κωνσταντινούπολης τους όρους Ρωμιοί
και Ρωμιοσύνη και ποτέ Έλληνες και Ελληνισμός.
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν σαφείς ορισμοί και οι δύο όροι, ενώ στην αρχή
βρίσκονταν στους αντίποδες, σήμερα πλέον σε μεγάλο βαθμό συμπλέκονται και αλληλοεπικαλύπτονται. Δε νομίζω πάντως ότι θα ήμασταν μακριά από την πραγματικότητα
αν λέγαμε ότι Έλληνας είναι αυτός που έχει συνειδησιακή και πολιτιστική αναφορά
πρώτιστα στην αρχαία Ελλάδα και δευτερευόντως στο Βυζάντιο, ενώ Ρωμιός αυτός που
αντίθετα έχει πρώτιστη αναφορά στο Βυζάντιο και δευτερευόντως στο αρχαιοελληνικό
σύστημα αξιών. Για άλλη μια φορά πάντως θα πω ότι τα παραπάνω δεν είναι ξεκάθαρα
και ο καθένας μπορεί να εγείρει ενστάσεις και αντιρρήσεις.
Κωνσταντινούπολη! Μια πόλη που μας μαγεύει και μας πληγώνει.
Αν την επισκεφτείς σαν απλός αδιάφορος τουρίστας, τότε θα χάσεις τη συγκίνηση
που προκαλεί η αίσθηση ότι περπατάς σε μια γη που έχει σφραγίσει με την παρουσία
της την ιστορική μας πορεία, τη θρησκευτική και εθνική μας ζωή το συλλογικό μας
ασυνείδητο και τον ψυχισμό μας. Αν πάλι την επισκεφτείς σαν προκατειλημμένος προσκυνητής θα χάσεις την ευκαιρία να θαυμάσεις αυτήν την σπουδαία μητρόπολη, που
είναι γεμάτη από θαυμάσια μνημεία, είναι τόσο πλούσια σε φυσική ομορφιά και σφύζει
από ζωή και δράση .
Πιστεύω ότι αν ζητήσεις από τον οποιοδήποτε επισκέπτη της να αναφέρει τι είναι
αυτό που του προκάλεσε την κυρίαρχη εντύπωση σ΄αυτήν την πόλη, η απάντηση θα
είναι: η γεωγραφική της θέση. Πραγματικά δύσκολα θα βρεις στον κόσμο άλλη πόλη
τόσο ευνοημένη χωροταξικά, με μια τόσο προνομιούχα και ζηλευτή θέση στο χάρτη.
Απλωμένη φιλήδονα ανάμεσα σε δυο ηπείρους, ανάμεσα σε δύο θάλασσες, τόπος φεγγαρόλουστος και ηλιοθρεμμένος, προικισμένος με όλα τα καλούδια της φύσης, τόπος
ανθοσκέπαστος και μοσχομύριστος. Εδώ ο Θεός αποκαλύπτεται σε όλη του τη γενναιοδωρία δίνοντας στη μεγάλη πόλη όλα τα προικιά και τα στολίδια που ευφραίνουν τις
αισθήσεις και την ψυχή του ανθρώπου. Και πάνω απ’ όλα ο Βόσπορος. Το ωραιότερο,
το πιο ζηλευτό στολίδι της, που δε χορταίνει κανείς να βλέπει, είτε στέκεται σε έναν
από τους λόφους της επτάλοφης πολιτείας, είτε περπατάει στην ακρογιαλιά ου. Ο Βόσπορος, το μεγάλο θαλάσσιο ποτάμι με τα αιώνια νερά του να κυλούν, αργά, σχεδόν
ανεπαίσθητα από τον Εύξεινο πόντο προς το Αιγαίο, μετρώντας το χρόνο που περνά,
το χρόνο που γεννά και καταστρέφει ανθρώπους, πόλεις, αυτοκρατορίες, πολιτισμούς.
Αλήθεια πόσο τυχεροί είναι, λες, αυτοί που έχουν το προνόμιο να ζουν εδώ και μπο-
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ρούν να χαίρονται την πρωινή δροσιά που αναδύεται από το ράθυμο πρασινογάλαζο
θαλασσινό νερό και το μεσημεριανό αεράκι, που ξεκινώντας από τη στέπα διαβαίνει
παιχνιδιάρικο, γοργοφτέρουγο και βιαστικό να φτάσει μια ώρα αρχύτερα στα φιλόξενα
αιγαιοπελαγίτικα νησιά. Πόσο τυχεροί είναι που μπορούν να χαίρονται τα χρώματα
που παίρνουν η θάλασσα, οι λόφοι κι ο ουρανός, καθώς ο ήλιος κατηφορίζει προς το
λιόγερμα και να απολαμβάνουν τη νυχτερινή ηρεμία που διακόπτουν οι σκούροι όγκοι
των καραβιών που διασχίζουν το πολυδιάβατο κανάλι! Ο Βόσπορος και ο Κεράτιος, οι
δύο υδάτινες αρτηρίες της πόλης, που τη ζωογονούν και την προικίζουν με εκείνη την
αλέγρα διάθεση και την ελαφράδα που κερδίζουν οι παράλιες πόλεις από την παρουσία
του υγρού στοιχείου.
Και απέναντι η Χαλκηδόνα, «η πόλη των τυφλών» κατά το μαντείο των Δελφών,
σημερινό Καντίκιοϊ, στην εξώπορτα της απέραντης Ασίας, τόσο κοντά σου, που θαρρείς αν απλώσεις το χέρι σου θα την αγγίξεις, μια αρχαία, ζωοδότρα, πολυάνθρωπη και
πολυτραγουδισμένη γη, που σε καλεί να την εξερευνήσεις, να τη γευτείς, να την κατανοήσεις και να την αποδεχτείς.
Ένα φυσικό τοπίο ήμερο, φιλικό και πανέμορφο, παρ’ όλο το βιασμό και την αλλοίωσή του από την άναρχη και ασύδοτη δόμηση που εξαπλώνεται ανελέητα μέχρι τα
πιο απίθανα σημεία. Σπάνια στον κόσμο συναντάς μια τέτοια φύση όπως εδώ, που να σε
βοηθά, να σε προδιαθέτει ευνοϊκά να σκεφτείς, να αποστασιοποιηθείς, να αρθείς πάνω
από την καθημερινότητα, αγναντεύοντας τούτο το θαύμα, νιώθοντας την αλμύρα του
θαλασσινού νερού, νιώθοντας το αεράκι στο πρόσωπό σου να μεταφέρει τις μυρωδιές
από την τόσο κοντινή και συνάμα τόσο απόμακρη Ασία, από την οικεία και συνάμα
τόσο δυσκολοερμήνευτη «καθ΄ ημάς» Ανατολή.
Είχα την τύχη να επισκεφτώ με την οικογένειά μου την Πόλη πριν τέσσερα χρόνια.
Το περασμένο Μάρτιο την επισκέφτηκα πάλι με τέσσερις ακόμα συναδέλφους μου, το
Διευθυντή μας κ. Νίκο Μπονόβα, τον υποδιευθυντή κ. Χρήστο Μακρή, την κ. Νίκη
Βελλιανίτη και την κ. Πασχαλιά Ζαφειρίου, συνοδεύοντας 35 μαθητές και μαθήτριες του
σχολείου μας, που συμμετείχαν στην πολιτιστική ομάδα μελέτης της βυζαντινής τέχνης.
Περάσαμε πέντε όμορφες μέρες σ’ αυτήν την γοητευτική πόλη με τα πολλά πρόσωπα.
Περπατήσαμε στους δρόμους της, πάντα γεμάτους από ένα πολύχρωμο και αεικίνητο
πλήθος. Μια πανσπερμία ανθρώπινων τύπων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εθνικοτήτων. Φάτσες περίεργες και διαφορετικές, άλλες οικείες, ευρωπαϊκές, άλλες απρόσμενα
ασιατικές, πρόσωπα με τις χαρακτηριστικές καυκασιανές μύτες και άλλες με τα έντονα
ζυγωματικά της στέπας. Άνθρωποι, άλλοι καθημερινοί και άλλοι απόμακροι, που κάποιες φορές σε σοκάρει η αγριάδα τους και κάποιες άλλες, τις πιο πολλές, σε εντυπωσιάζει η ευγένεια, η καταδεκτικότητα και η φιλόξενη διάθεσή τους. Η ίδια πολυχρωμία και
στο ντύσιμο. Από τη μια γυναίκες ντυμένες με την τελευταία λέξη της ευρωπαϊκής μόδας
και από την άλλη άλλες, ακόμα και μικρές κοπέλες, με τη μουσουλμανική μαντήλα και
το σώμα καλυμμένο ολοκληρωτικά σύμφωνα με τη μουσουλμανική απαίτηση. Γιάπηδες
με κοστούμια, σαν αυτούς που συναντάς σε κάθε ευρωπαϊκή μεγαλόπολη, και από την
άλλη παππούδες με γένια και το χαρακτηριστικό λευκό πλεκτό καπελάκι των πιστών
μουσουλμάνων. Εντυπωσιακά μαγαζιά, μεγαλόπρεπα κτήρια, τεράστια εμπορικά κέντρα και από την άλλη η φτώχεια των λαϊκών συνοικιών με την αυθαίρετη και άθλια δό-
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μηση. Η χλιδή και η χυδαία επίδειξη πλούτου συνυπάρχουν ανενδοίαστα με τη μιζέρια
και τη στέρηση. Αυτή η συνύπαρξη είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης
Τουρκίας, που ακροβατεί ανάμεσα στην υπανάπτυξη και την οικονομική πρόοδο, τη
μουσουλμανική παράδοση και την ευρωπαϊκή κοσμική κουλτούρα, τη δημοκρατία και
τον αυταρχισμό, την Ασία και την Ευρώπη. Όπου κι αν κοιτάξεις γύρω σου η ασχήμια
και η ομορφιά συνυπάρχουν και συμπλέκονται με έναν περίεργο τρόπο, και όχι μόνο
δεν προκαλούν την αισθητική σου αλλά αντίθετα σε γοητεύουν, αφού βρίσκουν ένα
μοναδικό, απίστευτο τρόπο να συμβιβαστούν και να συλλειτουργήσουν σαν εικαστικά
στοιχεία στον ιστό της πόλης. Ίσως αυτή η ενότητα των αντιθέσεων, σαν ένα παιχνίδισμα, μια αλληλοδιαδοχή των ταοϊκών «γιν και γιανγκ» να αποτελεί την απροσδιόριστη
και δυκολοεξήγητη έλξη που σου προκαλεί αυτή η πόλη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Είναι περισσότερο η αίσθηση ότι περπατάς σε χώματα με βαριά ιστορία, με ένα ένδοξο,
λαμπρό αλλά και τραγικό παρελθόν που καθόρισε τη μοίρα του έθνους σου. Την πόλη
των μύθων και των θρύλων, την πόλη του μαρμαρωμένου βασιλιά.
Μια βόλτα σ’ αυτήν την πόλη είναι μια περιπέτεια, ένας περίπατος στην ιστορία και
μια ενδοσκοπική πορεία στο συναισθηματικό σου κόσμο.
Σε φέρνουν τα βήματά σου στον ιππόδρομο, πλατεία «Ατ μειντάν» σήμερα, με τον
οβελίσκο του Κωνσταντίνου και τον τρίποδα των Δελφών, και αν ξεχαστείς για λίγο
και αποστασιοποιηθείς από τη βουή της πόλης, ίσως να νομίσεις πως ακούς το λαό
να επευφημεί τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, πως ακούς τις κραυγές και τα συνθήματα
της στάσης του Νίκα ή τους νικητήριους παιάνες προς τιμήν του Ηράκλειου, που επιστρέφει νικητής από την Περσία με τον τίμιο σταυρό. Περιδιαβαίνεις τα τείχη της πόλης που στέκουν περήφανα τόσους αιώνες αντιστεκόμενα στη φθορά του χρόνου, όπως
αντιστάθηκαν σε τόσους εχθρούς, σε τόσους βάρβαρους επιδρομείς υπερασπιζόμενα
μια πολιτεία, μια πίστη, έναν πολιτισμό. Tα τείχη που υπερασπίστηκαν στο διάβα των
αιώνων τόσοι γενναίοι μαχητές υπό την καθοδήγηση άξιων κοσμικών και πνευματικών
ηγητόρων. Βλέπεις την πύλη του Αγίου Ρωμανού και λες να, κάπου εδώ κυμάτιζε το
αυτοκρατορικό λάβαρο με το δικέφαλο αετό, εδώ χύθηκε το αίμα του τελευταίου Παλαιολόγου, και είναι σαν να ακούς, ειπωμένη από χιλιάδες απελπισμένα στόματα, την
φρικτή κραυγή: «εάλω η Πόλις».
Η επίσκεψη σε τούτη την πόλη είναι μια συναισθηματική δοκιμασία. Το Βυζαντινό
παλάτι του «βουκολέοντος» στέκει ερειπωμένο, εγκαταλειμμένο στην τύχη του με τα
παράθυρά του να χάσκουν άδεια σαν ανοικτές πληγές σε ετοιμοθάνατο σώμα. Οι περισσότερες χριστιανικές εκκλησίες με τους περήφανους τρούλους τους είναι πια μουσουλμανικά τεμένη, και ταπεινώνονται από μιναρέδες, που σαν πέτρινοι δεσμοφύλακες υψώνονται αυθάδικα στον ουρανό της βασιλεύουσας. Κι ούτε μια ταμπελίτσα δεν υπάρχει να
θυμίζει στον ανυποψίαστο τουρίστα ότι σ’ αυτόν το χώρο κάποτε υψωνόταν ο σταυρός,
ακούγονταν οι χριστιανικοί ύμνοι, αναδυόταν η μυρωδιά του λιβανιού και του μύρου.
Άραγε απέμεινε σ’ αυτές τις πέτρες κάτι από αυτό το μακρινό τους παρελθόν; Υπάρχει
άραγε μια μνήμη, που πεισματικά αντιστέκεται για να διασώσει κάτι από τα βλέμματα
των αγίων, που ήρεμα ατένιζαν το ευλαβικό εκκλησίασμα, κάτι από την αυστηρότητα
του παντοκράτορα που επισκοπούσε από ψηλά το ναό του ή από την τρυφερότητα στον
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τρόπο που η Παναγία κρατούσε το μικρό Χριστό στην αγιογραφία της κόγχης του
ιερού; Αποθηκεύτηκε σ’ αυτές τις κολόνες κάτι από την υγρασία των δακρύων της μετάνοιας, της συντριβής ή της ικεσίας τόσων και τόσων πιστών, που ευλαβικά ακούμπησαν
τα κεφάλια τους πάνω τους την ώρα της προσευχής; Μπορoύμε άραγε σκίζοντας το πέπλο της σιγής, περνώντας από μια ρωγμή του χρόνου, ανοίγοντας μια κρύπτη μυστική,
να αφουγκραστούμε τους καλλίφωνους ψάλτες να ψάλλουν στην υπέροχη κοινή ελληνική
γλώσσα τους ύμνους της μεγάλης εβδομάδας ακολουθούμενοι από τις εκατοντάδες
φωνές του εκκλησιάσματος; Τι έμεινε ανάμεσα σ’ αυτούς τους τοίχους να μαρτυράει ότι
εδώ έζησε ένας άλλος λαός, λατρεύτηκε ένας άλλος Θεός, μιλήθηκε μια άλλη γλώσσα,
γράφτηκε μια άλλη ιστορία;
Άλλες εκκλησίες έχουν μετατραπεί σε μουσεία. Ευτυχώς γιατί έτσι είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε την υπέροχη μονή της Χώρας, ένα πραγματικό αριστούργημα,
ένα χώρο όπου η βυζαντινή τέχνη αναδεικνύεται σε όλο της το μεγαλείο. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς μπαίνοντας σε τούτη την εκκλησία; Όλη η ζωή του Χριστού ξεδιπλώνεται μπρος στα μάτια σου μέσα από τα πανέμορφα ψηφιδωτά και τις αγιογραφίες.
Μια πανδαισία χρωμάτων και μορφών, που με περίσσια τέχνη και αρμονία ξετυλίγονται
στους τοίχους, στα ταβάνια, στους τρούλους και τις κόγχες της περίτεχνης οροφής. Ο
Χριστός πανταχού παρών με τα εκφραστικά υγρά του μάτια, η Παναγία με μια πρωτοφανέρωτη γλυκύτητα στα χαρακτηριστικά της, Απόστολοι και Άγιοι με μορφές που
αποπνέουν μια ήρεμη πνευματικότητα, εικόνες αγγέλων με ανοιχτά φτερά και φανταχτερές πολύπτυχες φορεσιές, ψηφιδωτά μαρτύρων με βλέμματα γεμάτα εγκαρτέρηση και
ελπίδα. Όπου και να στραφείς, όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, μένεις έκπληκτος
βλέποντας αυτούς τους ανεκτίμητους θησαυρούς της τέχνης και της πίστης.
Εδώ η Βυζαντινή αγιογραφία εγκαταλείπει την αυστηρότητά της, τα χρώματα παύουν να είναι σκούρα και σκοτεινά, οι εικόνες και τα ψηφιδωτά αποκτούν φώς, κίνηση και
ζωή, οι άγιοι αφήνουν τη μακαριότητα των ουρανών και πλησιάζουν τη γη, ο ουρανός
παύει να είναι απόμακρος. Εδώ ο Θεός πλησιάζει, σχεδόν αγγίζει τον άνθρωπο. Ναι,
εδώ η χριστιανική τέχνη εκπληρώνει στο ακέραιο το σκοπό της. Να άρει τον άνθρωπο
πάνω από τα γήινα, τα καθημερινά, τα τετριμμένα. Να τον οδηγήσει μέσα από τα μονοπάτια της στην έκσταση, στην υπέρβαση, στην πνευματική ενατένιση, στη μέθεξη με
το Θείο. Φεύγοντας από αυτήν την εκκλησία νιώθεις τυχερός που αξιώθηκες αυτήν την
επίσκεψη και μπόρεσες να θαυμάσεις αυτόν τον υπέροχο γάμο της τέχνης με τη θρησκευτικότητα, της ομορφιάς με την πνευματικότητα. Και δεν μπορείς να μη σκεφτείς
τότε ότι αυτή η τέχνη που αναπτύσσεται λίγο πριν την άλωση, ο τρόπος που απεικονίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες τις μορφές, ο τρόπος που χειρίζονται το φως και τα χρώματα
στα έργα τους, αυτή η νέα αντίληψη της εσωτερικότητας συνιστά μια «Βυζαντινή Αναγέννηση» πολύ πιο πρώιμη από την άλλη, της Ιταλίας, που υπό άλλες συνθήκες, αν δεν
είχε μεσολαβήσει η πτώση του Βυζαντίου, θα μπορούσε να ανθίσει και να καρπίσει και
να μας έχει δώσει και άλλα τέτοια αριστουργήματα.
Αγιάσματα, μονές, εκκλησίες, μικρά νησάκια χριστιανοσύνης χαμένα μέσα σε έναν
ισλαμικό ωκεανό, οάσεις μέσα σε μια έρημη από ρωμιοσύνη πόλη. Στέκονται ταπεινά
αλλά με αξιοπρέπεια στη θέση που τους έταξαν οι αιώνες, αντιστέκονται στη ροή των
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πραγμάτων, αρνούνται να δεχτούν τη σκληρή τους μοίρα, υψώνουν ψηλά τους σταυρούς
τους σαν να κραυγάζουν: «Είμαστε ακόμα εδώ». Η μονή της Ζωοδόχου πηγής στο
Μπαλουκλί των μύθων, όπου βρίσκονται και οι τάφοι των Πατριαρχών, η μονή των
Βλαχερνών αποστερημένη από τη μεγαλοπρέπεια του παρελθόντος, η εκκλησία της
Αγίας Τριάδας στην πλατεία Ταξίμ και άλλα τριάντα περίπου αγιάσματα και εκκλησίες.
Αλλά πάνω απ’ όλα και πέρα απ’ όλα η μεγάλη εκκλησία, το καύχημα του Ιουστινιανού και της Ορθοδοξίας, η Θεοσκέπαστη Αγία Σοφία.
«Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα επουράνια,
Σημαίνει κι η Αγια-Σοφιά το μέγα μοναστήρι,
Με τετρακόσια σήμαντρα κι εξήντα δυό καμπάνες…»
Κανένα άλλο κτίσμα δε συμπυκνώνει με πληρέστερο τρόπο, δε δηλώνει και δεν
προσδιορίζει με μεγαλύτερη ενάργεια και καθαρότητα την πολιτική και πολιτιστική
ταυτότητα του Βυζαντίου, αλλά και την πνευματικότητα και την ιστορική παρουσία της
Ανατολικής Ορθοδοξίας, όσο αυτός ο ναός ο αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού.
Το κορυφαίο σύμβολο της Κωνσταντινούπολης, ο Παρθενώνας του μεσαιωνικού
ελληνισμού, της ρωμιοσύνης και της χριστιανοσύνης, η Αγία Σοφία της ιστορίας και
των θρύλων, η εκκλησία των θρήνων και της ελπίδας. Όλοι μας έχουμε φανταστεί μια
επίσκεψή μας στην Αγία Σοφία, αλλά η πραγματικότητα μάς βρίσκει πάντα ψυχολογικά
απροετοίμαστους. Σταθήκαμε στον περίβολό της για να έχουμε το χρόνο να συνειδητοποιήσουμε την παρουσία της, τον όγκο της, τη μεγαλοπρέπειά της. Επιτέλους είμαστε
εδώ! Η μεγάλη εκκλησία στεκόταν μπροστά μας περήφανη και επιβλητική ανάμεσα
σε τέσσερις αλαζονικούς μιναρέδες και σε κάμποσα κακόγουστα οθωμανικά κτίσματα.
Περπατήσαμε ανάμεσα στο πλήθος των τουριστών και φτάσαμε στη μεγάλη της πύλη.
Κάπου εδώ υπήρχε η κρήνη με την περίφημη καρκινική επιγραφή: «ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ» . Περνώντας από το μεγάλο μακρόστενο νάρθηκα
με τις εντυπωσιακές ορθομαρμαρώσεις στους τοίχους μπήκαμε επιτέλους στο ναό. Για
μένα ήταν η δεύτερη επίσκεψη, ήξερα τι θα αντικρύσω, αλλά παρόλα αυτά η εντύπωση
ήταν και πάλι καταλυτική. Όσο κι αν είσαι προετοιμασμένος δεν μπορείς να μη αισθανθείς δέος βλέποντας τον όγκο, την ομορφιά και την αρμονία αυτού του μοναδικού
μνημείου. Ο τρούλος που στέκει ανάλαφρα σε ύψος πενήντα μέτρων στεφανώνοντας το
κτήριο, το φως που θαρρετά και ανεμπόδιστα μπαίνει από τα δεκάδες παράθυρα, οι
περίτεχνες κολόνες που μοιράζονται δίκαια το βάρος του κτηρίου, τα σφαιρικά τρίγωνα
και τα ημιθόλια που ντροπαλά προβάλλουν συνδέοντας και προσδίνοντας αισθητική
και λειτουργική ενότητα στα διαφορετικά δομικά μέρη, τα επιμέρους διακοσμητικά
στοιχεία που απαρνούνται την ιδιαιτερότητά τους για να ενταχθούν αρμονικά στο σύνολο, όλα τούτα αφήνουν άφωνο ακόμα και τον πιο απαίδευτο, τον πιο αδιάφορο επισκέπτη. Εδώ η ομορφιά ξεπροβάλλει αβίαστα σε κάθε γωνιά, σε κάθε επιφάνεια. Το απλό
συνυπάρχει και συλλειτουργεί με το περίτεχνο, το πομπώδες ταπεινώνεται και το λιτό
ανυψώνεται. Κι όμως αυτή η άφατη ομορφιά περνά σε δεύτερη μοίρα και η αισθητική
απόλαυση υποβαθμίζεται, καθώς η συγκίνηση κυριαρχεί και τα συναισθήματα αναλαμβάνουν να σε οδηγήσουν.
Η Αγία Σοφία! Η ιστορία μιάμισης χιλιετίας ξετυλίχτηκε ανάμεσα σ’ αυτούς τους
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τοίχους, κάτω από αυτήν τη στέγη. Εδώ έγιναν όλες οι στέψεις των αυτοκρατόρων της
Ρωμανίας (έτσι αυτοαποκαλείτο το Βυζαντινό κράτος) και οι χειροτονίες επισκόπων
και Πατριαρχών. Εδώ αναπέμφθηκαν οι νικητήριες δοξολογίες και ψάλθηκε για πρώτη φορά προς τιμήν της Παναγίας ο θαυμάσιος ευχαριστήριος ύμνος: «Τη υπερμάχω
στρατηγώ τα νικητήρια…» . Εδώ και οι δεήσεις, οι ικεσίες για τη σωτηρία της Πόλης
από τους ποικιλώνυμους βαρβάρους, εδώ και η τελευταία λειτουργία πριν την άλωση
και η τελευταία κοινωνία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Εδώ κατατέθηκαν οι ελπίδες και τα όνειρα δεκάδων γενεών, εδώ ήταν το καταφύγιο και η παρηγοριά τους σε
δύσκολους καιρούς και εδώ κάτω από τις φτερούγες της μεγάλης εκκλησίας αναζητούσε
απαντοχή και δύναμη ο πλούσιος και ο φτωχός, ο αυτοκράτορας και ο επαίτης.
Η επίσκεψη στη Θεοβάδιστη μεγάλη εκκλησία είναι πάνω απ’ όλα ένα συναισθηματικό γεγονός. Εδώ δεν μπορείς να είσαι τουρίστας παρά μόνο προσκυνητής, δεν
μπορείς απλά να παρατηρείς και να θαυμάζεις αλλά να μετέχεις και να πάσχεις Οι
περιγραφές και τα λόγια είναι φτωχά. Μετρά μόνο αυτό που αισθάνεσαι, η οδύνη της
αιμορραγίας μιας παλιάς και ανεπούλωτης πληγής, αυτό που νιώθεις να αναβλύζει απρόσμενο, ορμητικό κι ανεπεξέργαστο από τα βάθη της ψυχής σου, από τον ανεξευρεύνητο
χώρο του ασυνειδήτου σου, και να δονεί έντονα συναισθηματικές χορδές που αγνοούσες
την ύπαρξή τους. Αν έτσι νιώσεις, τότε η επίσκεψή σου περνά σε μια άλλη διάσταση,
αποκτά μια μυστικιστική εσωτερικότητα, γίνεται πραγματικά αξέχαστη εμπειρία ζωής
και πρέπει να αισθάνεσαι τυχερός που την έζησες. Αν μπεις και βγεις στο ναό και τίποτε
δεν νιώσεις, τίποτα δε σε αγγίξει, αν περάσεις αδιάφορος και ανέπαφος, τότε ίσως άδικα
έκανες αυτό το μεγάλο ταξίδι. Η Πόλη δεν έχει τότε τίποτα να σου πει, τίποτα να σου
προσφέρει πέρα από μερικές ευχάριστες και ξένοιαστες μέρες.
Ένιωσα υπέροχα που είδα στα πρόσωπα των συναδέλφων μου και των μαθητών μας
το ιερό δέος μπροστά στη μεγαλοσύνη και τους συμβολισμούς του μνημείου, που είδα
στα μάτια τους αυτήν την άγια μελαγχολία που δηλώνει το άνοιγμα της μυστικής πύλης
που οδηγεί στα άδυτα της ψυχικού και του συναισθηματικού μας κόσμου. Μέσα απ΄τα
δεσμά της η Αγία Σοφία μας άγγιξε, μας ταξίδεψε, μίλησε στην ψυχή μας. Αποχαιρετώντας τη φημισμένη εκκλησία αφήνεις πίσω σου τις εκατοντάδες ετερόκλητων επισκεπτών
που συνωστίζονται ράθυμα, υποτονικά, ίσως και αδιάφορα για να δουν το μνημείο, και
δεν μπορεί παρά να γευτείς στα χείλη εκείνη την πίκρα που αποδίδει τόσο εύστοχα ο
στίχος: «Εκεί που ενώνανε τα χέρια τους οι μύστες,/ ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο,/ τώρα πετάνε αποτσίγαρα οι τουρίστες…»
Η άλλη μεγάλη «υποχρέωση» όταν έρθεις στην Κωνσταντινούπολη είναι η επίσκεψη
στο Πατριαρχείο, τη ζωντανή συνέχεια της ρωμαίικης παράδοσης σ’ αυτήν την πόλη,
ό,τι απέμεινε από τους θεσμούς του Βυζαντίου ως τις μέρες μας.Το επισκεφτήκαμε
λοιπόν ένα βροχερό απόγευμα στη συνοικία του Φαναρίου, όπου έχει την έδρα του
τους τελευταίους αιώνες. Φυλακισμένο, σχεδόν αιχμάλωτο ανάμεσα στα άθλια χαμόσπιτα που το περιτριγυρίζουν, ταπεινωμένο και απογυμνωμένο από την παλιά του δόξα,
προσπαθώντας να επιβιώσει με αξιοπρέπεια κάτω από αντίξοες συνθήκες μέσα σε ένα
εχθρικό περιβάλλον. Παρακολουθήσαμε τον εσπερινό και μετά είχαμε μια σύντομη
γνωριμία και συζήτηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Αυτό που σε εντυπωσιάζει σ’
αυτόν τον ιεράρχη είναι η απλότητά του, που έρχεται σε αντίθεση με τη μεγαλόπρεπη
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εμφάνισή του, η ηρεμία που εκπέμπει η παρουσία του, το καθαρό αισιόδοξο βλέμμα
του. Ένας πατριάρχης με σπουδαίο έργο και σημαντική δράση που υπερβαίνει το θεολογικό και εκκλησιαστικό πεδίο, με οικολογικές ανησυχίες και δραστηριότητες, ένας
προκαθήμενος της Ορθοδοξίας που τιμά το θρόνο που κατέχει.
Το πατριαρχείο με το λαμπρό ναό του Αγίου Γεωργίου, τα πριγκηπόνησα που σου
θυμίζουν έντονα νησιά του Αργοσαρωνικού με την ελληνική παρουσία του παρελθόντος
αποτυπωμένη παντού, η κλειστή Θεολογική σχολή της Χάλκης με το συμπαθέστατο
μοναδικό καλόγερο-φύλακά της, η μεγάλη του Γένους σχολή με το εντυπωσιακό της
κτήριο και τη λαμπρή της ιστορική πορεία, το Ζωγράφειο Λύκειο στο Πέραν, όλα
αυτά αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στο οδοιπορικό μας στην Πόλη. Μιλήσαμε
με ανθρώπους που υπηρετούν σ’ αυτά τα ιδρύματα , ιερωμένους και μη, καθηγητές και
μαθητές, και πάντα και παντού η ίδια αίσθηση, το ίδιο πρόβλημα. Ο ελληνισμός της
πόλης που φθίνει απελπιστικά. Τα ελληνικά σχολεία και ιδρύματα που ερημώνουν και
παραδίδονται στη φθορά του χρόνου, οι εκκλησίες που δεν έχουν ιερείς και ποίμνιο, ο
κίνδυνος αφανισμού του ελληνικού στοιχείου μετά από παρουσία 2500 ετών σε τούτα
τα χώματα. Θλίβεσαι, όταν οι ρωμιοί της Πόλης σού ιστορούν την κατάσταση, στην
οποία έχει περιέλθει η ομογένεια, αλλά και θαυμάζεις το κουράγιο τους και την αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους να ζουν και να υπάρχουν σε
τούτη την πόλη ως κληρονόμοι ενός ένδοξου παρελθόντος που δεν μπορεί να σβηστεί
και να παραγραφεί, που δεν μπορεί να απαλειφθεί σαν να μην υπήρξε ποτέ. Αυτοί οι πεισματάρηδες Ρωμιοί, όχι παραπάνω από δυο χιλιάδες, με την παρουσία τους στην Πόλη
αντιστέκονται στη ροή των πραγμάτων, πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα, και με τη στάση
τους δηλώνουν περήφανα: «Είμαστε ακόμα εδώ, κι εδώ θα μείνουμε!»
Όμως εκτός από την Κωνσταντινούπολη, τη δικιά μας, τη ρωμαίικη, υπάρχει και η
Istanbul, η μουσουλμανική, η τουρκεμένη Κωνσταντινούπολη. Με τ΄ όνομά της που
είναι παραφθορά του βυζαντινού «εις την πόλιν», η Istanbul με τα τζαμιά και τα χαμάμ
της, με τα μεγαλόπρεπα σαράγια της και τις κλειστές ανατολίτικες αγορές της απολαμβάνει αυτάρεσκα την κυριαρχία της στο χώρο και το χρόνο. Μια μεγαλούπολη 15 εκατομμυρίων που σφύζει από ζωή και ενέργεια. Εδώ βρίσκεται η καρδιά, το οικονομικό
και πολιτιστικό κέντρο της Τουρκίας. Μια πόλη που, διαθέτοντας ανεξάντλητο, πειθαρχημένο, εργατικό και ολιγαρκές ανθρώπινο δυναμικό και τους άφθονους πόρους μιας
μεγάλης χώρας, αναπτύσσεται ταχύτατα εκμεταλλευόμενη την ευνοϊκή για την Τουρκία
οικονομική συγκυρία. Όπου και να πέσει το βλέμμα σου θα δεις κατασκευαστικό οργασμό. Απαστράπτοντες ουρανοξύστες υψώνονται σε όλες τις περιοχές της, τεράστια
εμπορικά κέντρα, αν και όχι πάντα καλόγουστα, εμφανίζονται από το πουθενά, δρόμοι
και γέφυρες κατασκευάζονται πυρετωδώς αναπτύσσοντας τον ήδη πολυδαίδαλο και χαοτικό πολεοδομικό ιστό. Επίσης κτήρια αλλά και ολόκληρες γειτονιές αναπαλαιώνονται
και αποκτούν ξανά την παλιά τους αίγλη. Σε πολλά της σημεία αυτή η πόλη σε ξαφνιάζει
ευχάριστα. Βλέπεις ότι πολλές προκαταλήψεις μας είναι ξεπερασμένες και αναχρονιστικές. Δεν μπορείς να μην το πεις αυτό, όταν βλέπεις, για παράδειγμα, τα προσεγμένα
και πεντακάθαρα πάρκα με τα αρτιμελή παγκάκια και τις παιδικές χαρές και τα συγκρίνεις με τη θλιβερή κατάσταση των αντίστοιχων δικών μας στην Αθήνα. Η Istanbul
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είναι το ευρωπαϊκό πρόσωπο της Τουρκίας, μια πόλη μαγική, παράξενα γοητευτική και
μυστηριώδης. Απολαμβάνεις μια βόλτα στη λεωφόρο του Πέραν, σημερινή Istiklar
Kadessi, στην παλιά πανέμορφη ρωμαίικη συνοικία του Πέραν, σημερινό Beyoglou, με
τα καταπληκτικά αρχοντικά που έχουν μετατραπεί σε πολυτελή εμπορικά μαγαζιά , σε
εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και καφετέριες. Εδώ είναι το εμπορικό και «ψυχαγωγικό»
κέντρο της Πόλης. Εδώ, σε αυτά τα μαγαζιά απολαύσαμε με τους μαθητές μας και τα
φημισμένα πολίτικα γλυκά, μπακλαβά, κιουνεφέ, καζάν ντιμπί, τα νοστιμότατα λουκούμια σε πολλές παραλλαγές και τις άλλες λιχουδιές που προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία
και σχετικά καλές τιμές. Ευχάριστη έκπληξη ήταν για μας η καλοσυνάτη διάθεση και
το χαμόγελο που εισπράττεις από τον απλό κόσμο στο δρόμο, όταν αναφέρεις ότι είσαι
Yunan, Έλληνας, αλλά και η διαπίστωση ότι πολλοί καταστηματάρχες και σερβιτόροι
μιλούν ελάχιστα έστω ελληνικά, που εξασφαλίζουν πάντως μια στοιχειώδη επικοινωνία.
Και δίπλα στην πολυτέλεια και τη χλιδή οι εικόνες της υπανάπτυξης και της μιζέριας. Δίπλα στα πολυτελή εμπορικά κέντρα οι φτωχογειτονιές με τα σπίτια –παράγκες,
με οικογένειες εξαθλιωμένες που ήρθαν από την Ανατολία στο Buyuk sehir, τη μεγάλη
πόλη, για να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Άνθρωποι που ζουν στο κοινωνικό περιθώριο με ελάχιστο εισόδημα και λίγες ελπίδες. Όλα τα χωρά αυτή η πόλη, όλα τα
αντέχει. Τον αλαζονικό πλούτο και την απόλυτη φτώχεια, την ασύστολη σπατάλη και
την απελπιστική ένδεια, την αφοπλιστική ομορφιά και την αποκρουστική ασχήμια. Όλα
τα υπομένει αυτός ο λαός με μια υπομονή, μια μοιρολατρία και μια υποταγή στην ανάγκη, που άλλες φορές θαυμάζεις και άλλες οικτίρεις. Έτσι συνεχίζει την πορεία της στο
χρόνο η πόλη του Κωνσταντίνου, του Ιουστινιανού, του Ηράκλειου, του Παλαιολόγου,
του Ρωμανού του μελωδού, του Σουλεϊμάν του μεγαλοπρεπούς, του Κεμάλ Αττατούρκ,
του Χριστού και του Μωάμεθ, ακολουθώντας την ιστορική της μοίρα, το κισμέτ της.
Ένα κισμέτ που ελπίζουμε να επιτρέπει τη συνέχιση της παρουσίας του πολύπαθου ρωμαίικου – χριστιανικού στοιχείου στα ιερά της χώματα.
Η επίσκεψη στη Βασιλεύουσα άγγιξε την ψυχή μας, μας μάγεψε αλλά και μας πλήγωσε, μας μελαγχόλησε αλλά και μας έδωσε πολλή χαρά. Κυρίως όμως μας έκανε σοφότερους, πιο ευαίσθητους και με ανοικτότερο μυαλό. Φεύγοντας πήραμε μαζί μας όμορφες
αναμνήσεις, δυνατές συγκινήσεις, πολλή ομορφιά και λιγότερη προκατάληψη. Η Πόλη
δεν μας γέλασε και μας προσέφερε περισσότερα απ’ ό,τι μπορούσαμε να περιμένουμε.
Φύγαμε και αφήσαμε πίσω μας την κοσμοπολίτισσα πριγκίπισσα του Βοσπόρου, την
περήφανη δισχιλιόχρονη πόλη, την ξακουστή πολιτεία της ιστορίας και των θρύλων, τη
βασιλεύουσα της καρδιάς μας, τη δικιά μας Κωνσταντινούπολη!
Ευχαριστώ την καλή και ευγενέστατη συνάδελφο κ. Άννα Γεωργακάκου που για
άλλη μια φορά έκανε τις γραμματικές και συντακτικές διορθώσεις του κειμένου.
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Ελένη Αϊνατζή – Μια 87χρονη
ποιήτρια της καρδιάς και της αγάπης
Γράφει ο
Γιάννης Δελόγλου

Σ

τα πεντέμισή της χρόνια έμεινε ορφανή από πατέρα η Ελένη Αϊνατζή, μητέρα αργότερα δύο κοριτσιών και ενός αγοριού, ζει μέχρι σήμερα στα 87 της
χρόνια στη Σκοπιά του δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών. Μόνη στο σπίτι αλλά
με τους συντοπίτες της θυμάται και διηγείται διάφορες ιστορίες από την πολυτάραχη
πορεία τής ζωής.
Τα παιδιά της που την υπεραγαπούν ζουν στην Αθήνα και την θέλουν κοντά τους.
Αυτή ανταποκρίνεται βέβαια αλλά λίγο καιρό, γιατί στο σπίτι της στο χωριό και το περιβάλλον την γεμίζουν με εμπνεύσεις τις οποίες εξωτερικεύει με διάφορα ποιήματα.
Είναι ένας γλυκός ευχάριστος άγγελος παρά την ηλικία της, με μια ευστροφία που
θα την ζήλευαν νεότεροί της. Αν και δεν έμαθε πολλά γράμματα, μόλις το Δημοτικό
Σχολείο τελείωσε, η γλώσσα της τρέχει σαν γάργαρο ρυάκι όταν απαγγέλλει τα ποιήματά της. Έχει μια πνευματική καλλιέργεια που αντλεί από βάθους χρόνου περιστατικά
που έχουν ξεχαστεί. Η κυρία Ελένη όμως επιμένει με μια ξεχωριστεί ζωντάνια και μια
ιδιαίτερη υπερηφάνεια για την καταγωγή της. Είναι μια Πόντια από εκείνες που έχουν
κλείσει μέσα τους τις Αλύτρωτες Πατρίδες και η ματιά τους πέφτει προς την κατεύθυνση
της Βασιλεύουσας. Παρά τα σκληρά κτυπήματα τής μοίρας, αφού έχασε τον σύζυγό
της, έχασε τον ένα γαμπρό της που κάηκε στο πλοίο μαζί με άλλους οκτώ συναδέλφους
του, έχασε τα δυο της εγγόνια, αγόρι και κορίτσι από την δεύτερή της κόρη, τα μάτια
της είναι στο Θεό και προσεύχεται για την ευτυχία των ανθρώπων. Όλα πηγάζουν μέσα
από την καρδιά της και όλα δίνουν αγάπη. Αυτά τα δύο στοιχεία σκορπούν χαρά στην
κοινωνία. Συνθέτει στίχους που μιλούν για όλους και για όλα. Ποτάμι το στόμα της
όταν αρχίζει να απαγγέλλει. Καύχημά της σε όσους την καλούν για να τους δώσει λίγη
χαρά με τα ποιήματά της.
Η τύχη μάς έσπρωξε στο δρόμο που κοιτάζει το παράθυρό της. Και αυτή με χαρά:
Πουλόπαμ ας λέγω σας έναν ποίημα! Μα τι ένα, αυτή ήταν χείμαρρος. Είπε πολλά. Πάρα
πολλά από μια μνήμη που δεν έχει σχέση με τα 87 της χρόνια. Μια μνήμη που την
κάνει ζωντανή, εύθυμη, αλύγιστη. Γιαβρούμ θα δίγωσε έναν ποίημαν να γράφς. Μπορείς να
χαλάσεις το χατίρι αυτής τής ψυχούλας; Δεν γίνεται, όσο σκληρός και αδιάφορος κι αν
είσαι. Κι εγώ ακούω και καταγράφω.
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Μες στην κοινωνία αυτή
μες στην κοινωνία αυτή
η καταστροφή μονάχη
κάνει και τον δικαστή.
Της καταστροφής ο φόρος
μόν’ αυτός δεν εξαιρεί
ούτε δικηγόρο θέλει
ούτε δικαστή.
Όπως θέλει σε δικάζει
παίρνει όσα χρειαστεί
όταν σου’ρθει στο κεφάλι
άσχημη καταστροφή.
Της καταστροφής ο φόρος
είν’ απ’ όλους πιο βαρύς
μόνο αυτόν μες στη ζωή σου
ν’ αποφύγεις δεν μπορείς.
Έκτακτα όλα τα βγάζει
τίποτα δεν λογαριάζει
δεν ρωτάει πόσα έχεις
αν πονάς κι αν δεν αντέχεις.

Η ηλικιωμένη στιχουργός Ελένη
Αϊνατζή

Της καταστροφής ο φόρος
μόν’ αυτός φορολογεί
δίχως έλεγχο να κάνει
δίχως να συμβιβαστεί …
Για την Σκοπιά που λατρεύει και ζει η Ελένη Αϊνατζή θέλει να εκφράσει την αγάπη της:
Έναν κι άλλο θα πω. Εσύ τεμέτερον είσαι. Θα γραφς ατό. Χωρίον εμούν εν γιαβρούμ. Δεν το
πάει η καρδιά μου να της το αρνηθώ και υποκύπτω και πάλι στην καλοσύνη της.
Το Χωρίον εμούν
Σκοπιά μου είσαι δροσερή
το δείχνουν τα βουνά σου
εγώ κι αν εταξίδεψα
εγύρισα κοντά σου.
Γύρισα πόλεις και χωριά
με ομορφιές και κάλλη
σαν τη Σκοπιά μου δροσερή,
ναι δεν υπάρχει άλλη.
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Απρόσμενη συγκινητική συνάντηση
Αμβρόσιος Σουμελιώτης

Π

έρασαν 41 χρόνια από τότε που ο πατέρας Αμβρόσιος άφησε την τελευταία
πνοή του στο Προσκυνηματικό Ίδρυμα Παναγίας Σουμελά (Βέρμιο), χωρίς
κανένα ανησυχητικό φαινόμενο υγείας του, παακολούθησε τις τριήμερες
εορταστικές εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου.
Έχω καθήκον μου να αναφερθώ στον αοίδημο συγγενή μου εξ αίματος (ήταν αδελφός
του παπού μου Χρήστου) διότι στην φετεινή λειτουργία στην Παναγία Σουμελά του
Πόντου. Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος κατά την διάρκεια των
αχράντων μυστηρίων μνημόνευσε το όνομά του και του αείμνηστου Φίλωνος (Κτενίδη).
Ένοιωσα μεγάλη συγκίνηση και μπορώ να καταθέσω, ότι, το παρελθόν στηρίζει το
σήμερα και εύχομαι να στηρίζει το μέλλον.
Η οικογένεια του παπού μου το 1917 κατέφυγε στον Καύκασο στην πόλη Κρασνοντάρ.
Με την Μικρασιατική καταστροφή τα αδέλφια έχασαν κάθε επαφή μεταξύ τους.
Ο μοναχός Αμβρόσιος (κατά κόσμον Αριστοφάνης Αναστασιάδης) ερχόμενος στην
Ελλάδα τοποθετήθηκε ως ιερέας στον Ι. Ν. Αγίας Μαρίνης στον συνοικισμό Τούμπας
Θεσ/νίκης.
Στάθηκε κοντά στον αείμνηστο Φίλωνα Κτενίδη για την νέα κατοικία της Παντάνασσας.
Μετά από την ολιγοετή ηγουμενία του στην Παναγία Σουμελά τοποθετήθηκε ως
αρχιμανδρήτης στον Ι. Ν. Προφήτη Ηλία (Παγκρατίου) Αθηνών.
Κατά της νέας διακονίας του, υπήρξε το ευχάριστο και συγκινητικό γεγονός να
συναντηθούν τα δύο αδέλφια πρέπει να ήταν το 1962 ή 1963.
Όντας εγώ έφηβος μαζί με την χήρα μητέρα μου αναλάβαμε την γηροκόμηση του
παππού και της γιαγιάς μου, διότι δεν είχανα πόρους προς το «ζειν», περνώντας μια πάρα
δύσκολη ζωή στην Κατερίνη Πιερίας δουλεύοντας ως κασσιτερωτές (γανωματίδες).
Η συνάντηση έγινε στην Νίκαια Πειραιά όπου κατοικούσαμε.
Έκτοτε δεν υπήρξε καμιά επαφή μεταξύ μας. Ούτε πληροφορηθήκαμε τον θάνατό του.
Γέρος πια ο Αμβρόσιος επέστρεψε στην Παναγία Σουμελά, αφήνοντας την ηθική και
υλική υπόστασή του στο Ίδρυμα. Όπως είναι γνωστό
(Δημοσιεύσεις) είχε δηλώσει προς την Σουμελιώτησα
«Εσύ μου τα έδωσες και εγώ στα επιστρέφω».
Δείχνοντας έτσι την μεγάλη αγάπη και αφοσίωση που είχε
για την Παντάνασσά μας, από τότε που έγινε μοναχός (15
ετών) στο μοναστήρι του Πόντου, μέχρι τις τελευταίες
στιγμές του.
Αιωνία η μνήμη του. Και ας είναι ελαφρύ το χώμα του
Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά που αγκαλιάζει
το σκήνωμά του.

Ο Αμβρόσιος Σουμελιώτης

Αναστάσιος Νικ. Τροχόπουλος. Μέλος της Ένωσης
Ποντίων Νικαίας Κορυδαλλού. Κερατσίνι 31/8/2011
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Μαθήματα ποντιακής διαλέκτου

(Από την ποντιακή κωμωδία «Χωρίς εσέν ‘κι ‘ίνουμαι χωρίς εσέν ‘κ’
ευτάω»)
Γράφει ο
Δημήτρης Σ. Νικοπολιτίδης

ΠΡΑΞΗ Δ΄
Σκηνικό
(Στο σπίτι του Θόδωρου που γιορτάζει. Τραπέζια, καθίσματα και τα
σχετικά για μία γιορτή)
(Χτυπούν όλοι παλαμάκια, η Κίτσα εκνευρίζεται και ενώ ο Νάστος και Νικοπολιτίδης
η Κλωνάρα χορεύουν, φεύγει επιδεικτικά πιστεύοντας ότι ο Νάστος θα
την ακολουθήσει αμέσως, πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Την ώρα που η Δημήτρης
Κίτσα βγαίνει από τη σκηνή, μπαίνουν η Συμέλα με τη Σωτήρα, δίνοντας
τις κατάλληλες ευχές.)
ΣΥΜΕΛΑ (Με τρόπο) Σωτήρα, ακείνος που χορεύ’ ‘κ’ έν’ εκείνος που έρθεν σο
ψαλάφεμαν;
ΣΩΤΗΡΑ Εκείνος έν’ , μάνα.
ΣΥΜΕΛΑ Ντ’ έμορφος παιδάς έν’. Πώς εχάσαμ’ ατον. Εθαρείς ξάι ‘κι ομôζ’ εκείνον
το περιûάν που έρθεν σ’ οσπίτ’ν εμουν.
ΚΙΤΣΑ (Όταν είδε ότι ο Νάστος δεν την ακολούθησε επιστρέφει φουρτουνιασμένη).
Εσύ, γιατί ‘κ’ έρθες αποπίσ’ -ι-μ’ όντες έφυγα;
ΝΑΣΤΟΣ ‘Κι είδα σε, Κίτσα, ‘κι είδα σε.
ΚΙΤΣΑ Πού είüες τ’ ομμάτö σ’, αφορισμένε ζουρναΐλ’;
ΝΑΣΤΟΣ Σο χορόν, Κίτσα. Και ντ’ έμορφα εχόρευα με την Κλωνάραν.
ΚΙΤΣΑ Έλα αγλήγορα αποπίσ’ -ι-μ’.
ΝΑΣΤΟΣ Κάθκα ας χορεύω και μετ’ εσέν έναν χορόν κ’ επεκεί.
ΚΙΤΣΑ (Πολύ αγριεμένα) Έλα είπα σε.
ΝΑΣΤΟΣ Αν θελτς να πας, δέβα. Κανείς ‘κι κρατεί σε. (Η Κίτσα τον πιάνει από το
μανίκι του σακακιού και τον τραβάει. Ο Νάστος αντιδρά και φωνάζει...)
ΝΑΣΤΟΣ Παίδια, γουρταρέψ’τε με.
ΚΙΤΣΑ Κόψον τη λαλία σ’ , αν ‘κ’ έν’ θα ûαχτοπανίζω σε.
ΝΑΣΤΟΣ Παιδία, γουρταρέψ’τε με.
ΚΙΤΣΑ Τσούρα το είπα και πολλά μη βαρκίεις.
ΠΑΝΤÂΟΣ Κίτσα, ντο έπαθες;
ΚΙΤΣΑ Ση γούλα σ’ ‘κ’ έρουξεν και σ’ εμέτερα τα οικογενειακά πολλά μη ταράεσαι.
(Εκείνη τη στιγμή ο Νάστος με τρόπο ξεφεύγει βγαίνοντας από το σακάκι του που
μένει στα χέρια της Κίτσας. Πηγαίνει κοντά στον Πάντùο και λέει...)
ΝΑΣΤΟΣ Πάντùο, μη χάντς άδικα τα λόγια σ’. Με την Κίτσαν πάû’ ‘κι ‘ίνεται.
ΚΙΤΣΑ Νέπε αφορισμένε, ντο είπες;
ΝΑΣΤΟΣ Πάντùο, η γλώσσα τη Κίτσας τρανόν έν’ κι άμον πιρρίφτε, σο στόμαν ατ’ς
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‘κ’ εχωρεί. (Η Κίτσα γίνεται εκτός εαυτού και λέει ό,τι έρχεται στο στόμα της. Οι
υπόλοιποι την αποδοκιμάζουν με διάφορους μορφασμούς ή διακριτικές χειρονομίες.)
ΚΙΤΣΑ Ξεροκέφαλε, λοπούτ’ , ντο είπες;
ΝΑΣΤΟΣ Κίτσα, να σ’χωράς με, επέφυε με. Επευκαιρώθα και είπα ‘το.
ΚΙΤΣΑ Εγώ φέγω. Εσύ αν θελτς μ’ έρüεσαι, ‘κι πιûίζω σε και ‘κι θα παρακαλώ σε.
(Φεύγει)
ΝΑΣΤΟΣ Θα έρχουμαι, ûουμπούλα μ’, θα έρχουμαι. Ντο θα ευτά(γ)ω και ‘κι θα έρχουμαι.
Εγώ χωρίς εσέν ‘κι ‘ίνουμαι, χωρίς εσέν ‘κ’ ευτά(γ)ω ( Φεύγοντας βλέπει στο βάθος τη Συμέλα
με τη Σωτήρα) Εκείνε η Σωτήρα άτùαπαν ντο ευτάει (Μάνα και κόρη αλληλοκοιτάζονται)
ΣΩΤΗΡΑ (Με τρόπο, στο αυτί της Συμέλας) Μάνα, είδες τίναν ερέχτες;
ΣΥΜΕΛΑ Νέκουτûη, κόψον τη λαλίας. ‘Κι πρέπ’ να μαθάν’νε ντο εγέντον.
ΕΛΕΓΚΩ Ατείν’ ντο πράμαν θάμαν έιν’ ;
ΘΟΔΩΡΟΣ Χάσον ατ’ς. Εύραν τ’ έναν τ’ άλλο. Εκυλίεν η τöντùαρη κ’ εύρεν το γαπάχ’.
ΝΑΣΤΟΣ (Ξαναμπαίνει ξαφνικά ) Πάντùο, θα ευτά(γ)ω όπως είπες. Το χατίρι σ’ ‘κι θα
χαλάνω. Θα ταρταγανίζ’ ατεν. Κ’ εσύ, κουμπάρε, (απευθύνεται στο Θόδωρο) γάλö γάλö
να ετοιμάεσαι για τη χαράν. (Φεύγει)
ΘΟΔΩΡΟΣ Εγώ πώς εδώκα το λόγο μ’ , επουûμάνεψα.
ΠΑΝΤÂΟΣ Σ’ αΐκ’σαν παλάλαν απάν’ θα ρούεις, να μη ελέπ’ς ‘ασπρον ημέραν. Τον
καημένον τον Νάστον, πολλά πονώ ατον. Εκείνε η κατακέφαλος ‘κ’ έτον για τον Νάστον.
ΘΟΔΩΡΟΣ Χάσον ατεν την ζουρτöλίαν.
ΠΑΝΤÂΟΣ (Στους θεατές) Σο Μουζτöρôκ’ πα δεν ‘κ’ εγέντον.(Η Συμέλα και η
Σωτήρα με τρόπο δείχνουν να αλλάζουν χρώμα.)
ΓΟΡΓΟΡΤΣ Την τούρνöνöν εφογώθεν ατεν τ’ ομμάτι μ’.
ΕΛΕΓΚΩ Κ’ εκείνος η γαρίτσα που ’κ’ επορεί να ευτάει ατεν τöρπιάν; Άγουρον τεΐ θα
λογαρôζ’ ατον; (Ειρωνικά) Θα έρχουμαι ûουμπούλα μ’, θα έρχουμαι. Χωρίς εσέν ‘κι
‘ίνουμαι, χωρίς εσέν ’κι ευτά(γ)ω.
ΓΟΡΓΟΡΤΣ Ανάθεμα τον, τον άναλον, όπως θέλ’ γυρωκλώθ’ öτον. Εγώ έπρεπεν να
έμ’νε σην οδήν ατ’ και να εποίν’να τεν κ’ εχόρευεν απάν’ σο ταψίν.
ΘΟΔΟΡΩΣ Η αφορισμέντσα εχάλασεν όλεν το κέφ’ν εμουν.
ΠΑΝΤÂΟΣ ’Κι πειράζ’, Θόδωρε, καλά επεράσαμ’. Εποίκαμ’ και ολίγον σεΐρ’ .
ΓΟΡΓΟΡΤΣ Σεΐρ’ πα εποίκαμε και καλά πα επέρασαμ’ και η ώρα πα επέρασεν. Ατώρα
ας πάμε δöβαίνουμ’ πλαν και τη χρόν’ κι άλλο καλλίων, άμα χωρίς τον Νάστον και την
ûουμπούλαν ατ’. (Δίνουν τις τελευταίες ευχές, καληνυχτίζουν και φεύγουν).
ΤΕΛΟΣ
ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΖΩ
Ενεστώς
Παρατατικός Αόριστος Προστακτική
κυλίζω
εκύλιζα
εκύλτσα
κύλτσον
κυλίεις
εκύλιζες
εκύλτσες
κυλίζ(ει)
εκύλιζεν
εκύλτσεν
κυλίστε
κυλίουμες
εκύλιζουμ’(ε) εκύλτσαμε
κυλίουστουν εκύλιζετε
εκύλτσετε
κυλίουνταν εκύλιζαν
εκύλτσαν
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Παροιμία: Εκυλίεν η τέντùερη (τôντùöρη) και εύρεν το κ(γ)απάκ(χ)..
Φράση: Η αραπά εκυλίεν σ’ ορμίν (κύλισε το κάρο στο ρέμα)
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ περιûôντς = δυστυχής, γουρταρέψτε με = γλιτώστε με (ρήμα
γουρταρεύω), θα ûαχτοπανίζω σε = θα σε δείρω με ξύλο (ρ. ûαχτοπανίζω), τσούρα
το = βούλωσέ το (ρ. τσουρώνω), μη βαρκίεις = μην τσιρίζεις, μην κραυγάζεις (ρ.
βαρκίζω), ση γούλα σ’ ’κ’ ερούξεν = να μη σε νοιάζει, μη ταρôεσαι = μην ανακατεύσαι
(ρ. ταράγουμαι), πάû’ ’κι ’ίνεται = δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, άμον πιρρίφτε = σαν
φτυάρι του φούρνου (φουρνόφτυαρο), λοπούτ’ = ανόητε, επέφυγε με = μου ξέφυγε (ρ.
αποφεύω), επευκαιρώθα και είπα ’το = το είπα χωρίς να θέλω (ρ. αποφκερούμαι), πιûίζω
= επιμένω, ûουμπούλα = …, τίναν ερέχτες = που σου άρεσε (ρ. ερέχκουμαι), άτûαπαν
= άραγε, νέκουτûη = καλεσύ, ατείν’ = αυτοί, θα ευτάγω = θα κάνω, θα ταρταγανίζ’
ατεν = θα την ξεσχίσω, (ρ. ταρταγανίζω), γάλö γάλö = αγάλι αγάλι, επουûμάνεψα =
μετάνοιωσα (ρ. πουûμανεύω), κατακέφαλος = ύπουλη, ’κ’ έτον = δεν ήταν, χάσον ατεν
= άφησέ την, ζούρταλια = παλαβή, Μουζτöρôκ = Μελισσουργιό (χωριό του Κιλκίς),
τούρνöνö = ελαφρόμυαλη, γαρίτσα = γυναικούλα, να ευτάει ατεν τöρπιάν = να την
ελέγξει, να την κάνει ζάφτι, άγουρον θα λογαρôζ’ ατον = άντρα θα τον υπολογίσω (ρ.
λογαρôζω), άναλος = ανάλατος, όπως θέλ’ γυρωκλώθ’ öτον = ό,τι θέλει τον κάνει (ρ.
γυρωκλώθω), σην οδήν ατ’ = στη θέση του, σεΐρ’ = σεργιάνι, σεργιάνισμα, ας πάμε
δöβαίνουμ’ πλαν = να φύγουμε

Από πριστάβος κλητήρας!

Η

λαίλαπα της προσφυγιάς του 1920 και μετά άρπαξε και τον Δαμιανό Ηλία Ορφανίδη, από το χωριό Πεπερέκ του Αρνταχάν
– κυβερνείο Καρς – της ανατολικής Μ. Ασίας. Ο Δαμιανός,
πατέρας του μετέπειτα γεωπόνου – επιθεωρητή της Αγροτικής Τράπεζας
Θεσσαλονίκης Νικόλα Ορφανίδη, υπήρξε αξιωματικός αστυνομίας της
Αγαθάγγελου τσαρικής Ρωσίας. Μάλιστα, υπηρέτησε ως διοικητής έφιππης αστυνομίας
Αγ.
3ου τμήματος και διερμηνέας διοίκησης αστυνομίας της πόλης Αρνταχάν
και κατόπιν διοικητής του 1ου τμήματος της πόλης του Καρς (Στυλ. Μαυρογένη, «Κυβερνείο Καρς του Αντικαυκάσου», σελ. 171 και 184). Υπηρέτησε, βέβαια,
και σε άλλα μέρη, όπως στο Σαρίκαμις, στο Βλαντικαυκάς κ. τ. λ., καθώς έλεγαν οι
παλιοί Πεπερεκλήδες (Παύλος Τσαμαντουρίδης «Αξέχαστες μνήμες», σελ. 37 – 39).
Είχε μεγάλη εξουσιαστική δύναμη και συνοδευόταν χαρακτηριστικά από ένοπλο σωματοφύλακα.
Τον πρώτο καιρό της προσφυγιάς του στη Θεσσαλονίκη υπέβαλε στο ελληνικό κράτος σχετικά παραστατικά, προκειμένου να τοποθετηθεί σε κάποια θέση, ανάλογη με τα
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προσόντα και την προϋπηρεσία του στην αλλοδαπή.
Ύστερα από αρκετή αναμονή, οι ενέργειές του έφεραν τα αποτελέσματά τους. Ήρθε
η ποθητή τοπθέτηση! Μη γνωρίζοντας καλά τα ελληνικά, ο Δαμιανός, ενθουσιασμένος
και χαρούμενος, έτρεξε να αναγγείλει το χαρμόσυνο γεγονός στους φίλους, συμπατριώτες και ομοίους του από τον Καύκασο.
-Μώυση (δάσκαλος), Δάμιανε (αξιωματικός αστυνομίας και αυτός, και οι δύο Κιμισκίδηδες) Έρθε με το χαρτίν, Εδιορίγα ατώρα κλητήρας!
Στο άκουσμα της εύηχης λέξης «κλητήρας», οι άλλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό
από θαυμασμό.
-Γιαûά, Δάμιανε! Χάιτε, χαϊρλίτκα! Ας ελέπομε σε!...
Την καθορισμένη μέρα και ώρα, με φροντισμένη την αμφίεση και ύφος διοικητή
αστυνομίας, παρουσιάστηκε στην ΑΤΕ Θεσσαλονίκης. Οι πρωινοί υπάλληλοι τού έδειξαν την πόρτα του γραφείου του διευθυντή, ο οποίος, όμως, αργούσε να έρθει. Άνοιξε
μόνος, μπήκε και έκατσε σε ένα κάθισμα, για να περιμένει τον ερχομό του διευθυντή.
Κάποτε εδέησε να εμφανιστεί ο διευθυντής, με τη ρεπούμπλικα, τη γραβάτα, το μακρύ ακριβό παλτό, αλλά, κυρίως, με πολυπράγμον ύφος και μύτη σκαρφαλωμένη ψηλά
… Με την άκρη του ματιού του αντιλήφτηκε την παρουσία του Δαμιανού και, χωρίς
μια «καλημέρα», προχωρώντας προς τον θώκο του, δίχως να στρίψει καν το κεφάλι, τον
ρώτησε:
-Εσύ ποιος είσαι; Τι ζητάς;
-Είμαι ο Δαμιανός Ορφανίδης. Να και το χαρτί που μου ήρθε.
-Για να ’δω. Α, καλά. Πάρ’ το καπέλο μου και κρέμασέ το εκεί, στην κρεμάστρα.
Ο Δαμιανός, ασυνήθιστος σε τέτοιου είδους προσταγές, του λέει: «Δίπλα σου είναι η
κρεμάστρα. Χέρια δεν έχεις; Κρέμασέ το».
Ο διευθυντής κούνησε το κεφάλι φουρκισμένος και χωρίς να πει άλλη λέξη, κρέμασε
τη ρεπούμπλικα. Μετά έβγαλε τελετουργικά το βαρύτιμο παλτό και πρόσταξε εντονότερα: «Κρέμασέ το στον ‘καλόγηρο’».
-Και, κρέμασον α’ εσύ. Ετûολαχώθαν τα üέρö σ’;
Η σταθερή και απόλυτη δήλωση του Δαμιανού εντυπωσίασε τον διευθυντή, που,
προσγειωμένα τώρα, τον ρώτησε.
-Καλά, δεν ξέρεις τα καθήκοντα ενός κλητήρα; Τι, τελοσπάντων, ήρθες να κάνεις
εδώ;
Το πρόσωπο του Δαμιανού φωτίστηκε. «Τεμôκ, εγώ εδιορίγα στόρτûιας (ρωσικά
υπηρέτης); Για χάθ’ α σο κιφάλι μ’ εσύ πα και ο διορισμός εσουν. Εγώ ηξέρτς ποίος
είμαι;
Και αράδιασε τις θέσεις και τα αξιώματα που κατείχε στη μεγάλη χώρα, τη Ρωσία.
Άγαλμα ο διευθυντής. Άνεργος ο Δαμιανός!
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤ.
Π. Γυν/στρο Κιλκίς 10/2010
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Προλήψεις – δεισιδαιμονίες στον Πόντο
(Από το έργο του Ανανία Ν. Νικολαΐδη)
Επιμέλεια – Επιλογή
Γεώργιος Παν. Εφραιμίδης
Ιστορικός

Τα ξόρκια
πήρχαν άτομα προχωρημένης ηλικίας, κυρίως γυναίκες, αλλά
κάπου κάπου και άνδρες, που από παράδοση ήξεραν διάφορα ξόρκια για το μάτιαγμα. Τα ξόρκια ήτανε φράσεις συνήθως
ασύνδετες μεταξύ τους, πολλές φορές διανθισμένες με λέξεις ακατάληπτες,
χωρίς συγκεκριμένο νόημα στο σύνολό τους, προφανώς για να υπάρξει το
απαραίτητο, για την υποβλητική τους επίδραση, μυστηριακό στοιχείο. Εφραιμίδης
Η παράδοσή τους γινότανε προφορικά από άτομο σε άτομο, με πολλή Γιώργος
όμως φειδώ και απροθυμία, επειδή πιστεύανε ότι όσο μεγάλωνε ο αριθμός
εκείνων που μάθαιναν ένα ξόρκι τόσο εξασθενούσε η μαγική τους δύναμη
που διέλυε το μάτιαγμα. Συνήθως λοιπόν, οι γεροντότεροι μετέδιδαν το ξόρκι, πάντα
εμπιστευτικά, σε άλλο άτομο μόνο όταν βρισκόντουσαν στο τέλος της ζωής τους.
Ένα από τα συνηθισμένα ξόρκια για το ξεμάτιασμα ήτανε το ακόλουθο: ο εξορκιστής ή ξορκίστρια κρατούσε στο δεξί χέρι ένα μαχαιράκι με μαύρη λαβή και στο αριστερό βελόνι ή κουτάλι. Τρίβοντας συνεχώς το ένα πάνω στο άλλο, κοντά στον ματιασμένο, πρόφερε ψιθυριστά το ξόρκι «Αέννες (Αγιάννες) και Αεθόδωρον και οι Τρεις οι
Καβαλάροι. Σ’ Αεμαρίνας το λιμνίν εκρέμιζαν σταφύλια. Σην Ανάστασην επρόφτασαν
πενηντεννέα πρόατα. Να βγάλ’ τ’ ομμάτö και τα στόματα». Άλλο ξόρκι ήτανε: «Μάτια
και ματάκια και μη ομμάτö κάρκελα, εκείνα ντο ομματôζ’νε».
Σχεδόν σε όλα τα φανταστικά πλάσματα δινόταν ανθρώπινη μορφή, είχαν δε κατά
τόπους διάφορα χαρακτηριστικά ονόματα και ιδιότητες: Μάισσες, τσαζούδες, περήδες,
αράπ’, χορτλάχ’ και άλλα.
ΜΑΪΣΣΕΣ: Αόρατα πλάσματα που μάγευαν και κακοποιούσαν τους ανθρώπους
κατά βούληση.
ΤΣΑΖΟΥΔΕΣ: Είναι η ονομασία που έδιναν οι Τούρκοι στις μάγισσες. Στα τουρκικά «τσεζί» σημαίνει «ελκυστική». Οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τον όρο με μεταφορική
έννοια για να χαρακτηρίσουν μια γυναίκα πονηρή, ύπουλη, δολοπλόκα (τσαζού γαρή).
«Ντο τσαζού έν’ ατέ, είνας Θεός εξέρ’ öτο!». «Άμον τσαζού έν’» (σαν μαγεύτρα είναι).
ΠΕΡΗΔΕΣ: Και αυτός ο όρος είναι από την τουρκική λέξη «περή», ανταποκρινόμενος στον δικό μας «νεράιδα».
Γενικότερα, οι τρεις αυτές ονομασίες παρίσταναν φανταστικά πλάσματα, με μορφή
ωραίας γυναίκας, με τη μόνη ιδιαιτερότητα ότι στα πόδια τους οι φτέρνες ήταν μπροστά και τα δάχτυλα πίσω. Ήταν μυστηριώδη αόρατα όντα, που δεν είχαν γεράματα και
θάνατο. Κινιόντουσαν πάνω στη γη και μπορούσαν να επικοινωνούν με τα διανοήματα,
τις σκέψεις των ανθρώπων. Παντρευόντουσαν νύχτα, με επιβλητικές γαμήλιες τελετές,
άνδρες του δικού τους κόσμου, αόρατους φυσικά κι αυτούς. Στον λαό επικρατούσε η
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γνώμη ότι οι μάισσες τεκνοποιούσαν και ότι ζήλευαν τα παιδιά των ανθρώπων, γιαυτό
και επιδίωκαν με μανία να τα κακοποιούν. Λημέρια τους ήταν οι βρύσες, ρέματα, γεφύρια, σπήλαια, ερειπωμένοι μύλοι. Η δραστηριότητά τους αποκτούσε ιδιαίτερη έξαρση
από τα Χριστούγεννα μέχρι των Φώτων, οπότε τους εξαφάνιζε ο αγιασμός. Οι άνθρωποι, για την προστασία τους από τα παραπάνω, είχαν κυρίως τα ξόρκια, τον Σταυρό, το
αγιαστήρι του παπά, που τα έτρεπε όλα σε φυγή, αλλά και τα φυλαχτά.
ΑΡΑΠ’Σ: Φόβητρο των γυναικών. Είχε την ικανότητα, όπως πίστευαν, να χώνεται
στο κρεβάτι νεαρής γυναίκας, που έλειπε ο άνδρας της.
ΧΟΤΛΑΧ’Σ: Στα τουρκικά σημαίνει βρικόλακας. Υπήρχε η δοξασία στον Πόντο
ότι άνθρωποι κακών διαθέσεων «βρικολάκιαζαν» στο διάστημα σαράντα ημερών από
τυον θάνατό τους – έβγαιναν δηλαδή από τον τάφο τους κατά τη νύχτα και επεδίωκαν να
κακοποιήσουν, είτε από φθόνο είτε από εκδίκηση, εκείνους που τους είχαν βλάψει όσο
ζούσαν. Για τους Έλληνες του Πόντου η δοξασία αυτή ίσχυε μόνο για τους Τούρκους,
διότι οι Χριστιανοί ήταν μυρωμένοι.

Πόντιοι Έλληνες!

Σωκράτης
Παυλίδης

Πόντιοι! Λαός ευλογημένος από τον Χριστό
Στο πέρασμά τους, στους αιώνες
σπίτια, πατρίδες, εκκλησίες και οικογένειες
χτίζουν παντού, σαν τα πουλιά του ουρανού.
Πόντιοι! Πρόσωπα καθαρά,
γεμάτα καλωσύνη και ευγένεια,
που η καρδιά τους, μας θυμίζουνε
τράπεζες φιλοξένιας του Αβραάμ!
Πόντιοι! Πρότυπα εργασίας
εντιμότητας κι αγάπης,
υπόδειγμα σ’ όλους εμάς
σ’ όλη την Οικουμένη
που έχασε τον δρόμο τον σωστό
για λίγα «αργύρια»
Πόντιοι! Λαός αδούλωτος και δυνατός
μές’ τους αιώνες, περήφανος σπουδαίος
και φιλότιμος, Λαός που ξέρει μόνο
ν’ αγαπά και να βοηθά τον διπλανό του.
Πόντιοι! Λαός Αγίων.
Πόντιοι!

Σωκράτης Παυλίδης
Κιλκίς
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Ποντιακή Εστία Στουτγάρδης
Δίνει χρώματα και ήχους στη ζωή μας
Γράφει ο
Γιάννης Δελόγλου

Σ

τουτγάρδη. Μια ακόμα μικρή Ελλάδα μέσα στην Κεντρική Ευρώπη δίνει ανάσα
και πολιτιστική πνοή σε εκατοντάδες Έλληνες, σε δεκάδες Ελληνόπουλα που
εκεί γεννήθηκαν, εκεί μεγάλωσαν, εκεί μορφώνονται για να προσφέρουν θετικό
έργο στην κοινωνία. Μια νέα ελληνική γωνιά που φιλοδοξεί να γίνει κοιτίδα πολιτισμού και
δεξαμενή μάθησης για τον Ελληνισμό της γερμανικής μεγαλουπόλεως, της πρωτεύουσας
τής Βάδης Βυρτεμβέργης των 10,600.000, της Στουγάρδης των 18.000 Ελλήνων κατοίκων.
Μια λαμπερή πηγή χαράς, που δεν περιορίζεται μόνο στα στενά πλαίσια τής ύπαρξης της
αλλά ανοίγει τα φτερά της σε όλα τα πατριωτικά και πολιτιστικά μέτωπα.
Η Ποντιακή Εστία Στουτγάρδης που δημιουργεί αρκετά χρόνια ένα τεράστιο
έργο πολιτισμού, υφαίνει συνεχώς αθόρυβα τα ήθη και έθιμα όλων των κοινωνικών
στρωμάτων των ξενιτεμένων Ελλήνων και καλλιεργεί υπεύθυνα τις σχέσεις ύπαρξης τού
συλλόγου με όλους τους συλλόγους της πόλεως και της ευρύτερης περιοχής. Για να
γίνουν, όμως, όλα αυτά δεν χρειάζονται μόνο τα άτομα που θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη, δεν χρειάζεται μόνο η θέληση και ο χρόνος. Χρειάζονται θυσίες, επικοινωνία, υπομονή και επιμονή. Χρειάζεται πίστη και αγάπη.
Όλα αυτά, τα τόσο πολύτιμα εφόδια δεν τα έχει ένας και δύο. Σε αυτή τη μεγάλη Ποντιακή
Οικογένεια τα έχουν όλοι. Τα έχουν και αυτοί που υπηρετούν τους προγόνους τους, τα έχουν και
αυτοί που αγαπούν του Ποντίους και αυτοί που αναγνωρίζουν το έργο που γίνεται.
Σε αυτό το ταπεινό έργο δεν υπάρχουν αφεντικά και υποτακτικοί. Είναι ένα δεμένο
σύνολο που δουλεύει με γνήσια υλικά, για να δώσει ένα υγιές έργο στις επόμενες γενιές.
Έχει ένα διοικητικό συμβούλιο που αφουγκράζεται όλα του τα μέλη, που πιάνει το
σφυγμό τής κοινωνίας, για να παρουσιάσει τη νεολαία του στις εμφανίσεις της με τελειότητα που συγκινεί. Είναι ένα οικοδόμημα κτισμένο σε γερές βάσεις που άφησαν και
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αφήνουν όσοι πέρασαν και όσοι περνούν από τις τάξεις αυτού του συλλόγου
Η καινούργια τους φωλιά, η νέα τους έδρα, το δικό τους σπίτι βρίσκεται πλέον στο
μαγευτικό φυσικό περιβάλλον που θυμίζει εξωτικές περιοχές του Πόντου. Είναι μια πανέμορφη δεντροφυτεμένη περιοχή με άρωμα από τα χώματα των Αλύτρωτων Πατρίδων. Μια τεράστια αίθουσα, που φιλοξενεί τουλάχιστον 200 άτομα, χώρους για τα τρία
τμήματα των χορευτικών συγκροτημάτων, που ξεπερνούν τα 130 παιδιά κάθε ηλικίας,
χώρους διασκέδασης και χαλάρωσης για όλα τα μέλη. Τα μέλη αυτού του συλλόγου που
αφιλοκερδώς εργάζονται χωρίς πίεση, χωρίς ωράριο. Μέλη που τα χέρια τους έχουν δώσει
ομορφιά στο δεντροφυτεμένο αύλειο χώρο που ξεπερνά τα 2000 τ.μ., χώρο στάθμευσης
των αυτοκινήτων αλλά και περιβάλλοντα χώρο. Ότι όμως κάνουν οι άνδρες σε βαριές
και τεχνικές δουλειές οι γυναίκες συμπληρώνουν στην κουζίνα με τα πλούσια Ποντιακά
εδέσματα, στην καθαριότητα αυτής της τεράστιας κυψέλης που έγινε ο καθρέφτης τής
περιοχής. Εδώ υλοποιούνται όλες οι αποφάσεις και αυτό διότι συναποφασίζουν, συνδιοργανώνουν και εργάζονται όλοι μαζί. Σε αυτό συνεισφέραν όλα τα διαμάντια, η ομορφιά
και η αναπνοή του συλλόγου, τα παιδιά που κάποια από αυτά ειδικεύτηκαν ή ειδικεύονται
σε τεχνικές Σχολές, σπούδασαν ή σπουδάζουν σε ΑΕΙ της περιοχής. Δίνουν τη δική τους
απάντηση σε θεατούς και αθέατους μηχανισμούς με ένα μοναδικό δικό τους τρόπο και
αποστομώνουν αυτούς που έχουν τους δικούς τους λόγους να μεταδώσουν διχόνοια σε
αυτό το αξιόλογο μοντέλο προόδου. Τα έργα και η προσφορά τους έχουν διευρύνει την
Ποντιακή Εστία, σε εστία παραγωγής έργου, διαμόρφωσης χαρακτήρα, εστίας πολιτισμού
πέρα από τα καθιερωμένα όπως, ιστορία, μουσική, τραγούδι, χορός και ψυχαγωγία. Εκεί
υπάρχει η τόλμη και η αρετή, εκεί και η δημιουργία και η γενναιότητα. Εκεί υπάρχει η
απάντηση στο χρέος και στην υποχρέωση, εκεί η τελειότητα.
Πώς μπορεί κανείς να μην νιώθει κανείς διαπλανητικό θαυμασμό και δέος για τα
Ποντιόπουλα που διαθέτουν και θυσιάζουν τον ελεύθερο χρόνο τους όχι μόνο στις υποχρεώσεις τού χορευτικού ή της αντιπροσώπευσης σε άλλους συλλόγους, αλλά και της
χειρωνακτικής εργασίας που προσφέρουν με θέληση, χαρά και ενθουσιασμό. Καρπός
από Ποντιολάτρες γονείς που αναμένεται να μεταδοθεί και στις επόμενες γενιές.
Αυτές οι φωτεινές διαύγειες, δίπλα στις δάφνες και το μεγαλείο, θα πρέπει να τις δουν, να τις
προσέξουν, να τις βοηθήσουν με κάθε τρόπο όσοι μπορούν από όποια θέση και αν βρίσκονται,
για να συνεχίζουν την μεταλαμπάδευση τού ιερού και πατριωτικού τους έργου. Αυτούς που
αποδεικνύουν με τις πράξεις τους και τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς τους, ότι ένας σύλλογος μπορεί να κάνει περισσότερα και από αυτά που κάποιοι ονειρεύονται. Αυτούς, που πέρα
από το θαυμασμό και την εμπιστοσύνη που τρέφεις στο πρόσωπό τους, ξεχωρίζεις μέσα στην
ομαδικότητα που έχουν το μπόλιασμα της ζωής με γιασεμιά. Σε αυτό το αγνό περιβάλλον είναι
άγνωστη η υποκρισία, η υπαναχώρηση, η ανακολουθία, εθελοδουλία και η σκοπιμότητα. Εκεί
συναντάς μικρούς ανθρώπους σε μεγάλους ρόλους, μεγάλους ανθρώπους πρωταγωνιστές στην
κοινωνία, που στολίζουν με αρώματα και ήχους τη δική μας ζωή.
Σε αυτόν το χώρο που στεγάζονται και που άρχισαν έργα για συμπληρωματικές αίθουσες και βοηθητικούς χώρους, γίνεται ένας σύγχρονος παιδότοπος όπου θα χαραχτούν τα
ονόματα των χορηγών για να θυμίζουν στους επόμενους ότι ο Ελληνισμός στη Γερμανία
δεν ήταν πρόχειρα περαστικός αλλά έβαλε θεμέλια και άπλωσε ρίζες, για να διδάξουν και με
αυτό τον τρόπο Ελλαδικό πολιτισμό. Αν κρίνει κανείς από τον θαυμασμό και την αναγνώριση των Γερμανών για ό,τι κάνουν οι Ευρωπόντιοι της Στουτγάρδης, θα καταλάβει κανείς ότι
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έχει να κάνει με ανθρώπους που θυσιάζονται σ’ αυτό που υπηρετούν. Και ας είναι όλοι και
πάλι πρόσφυγες, και πάλι πολυταξιδεμένοι. Οι πυρακτωμένες καρδιές τους, που αστραποβολούν στον ουρανό τής φιλόξενης πόλης τής Στουτγάρδης, δίνουν το δικό τους φως της φιλοξενίας σε κάθε Έλληνα και σε κάθε ξένο αισθήματα χαράς. Οι κατά καιρούς εκδηλώσεις του
συλλόγου είναι και το ημερολόγιό τους. Σε αυτό ξεχωρίζεις όλους εκείνους που δόξασαν τον
Ελληνισμό της Διασποράς, όλους εκείνους που στήριξαν υλικά και οικονομικά το θετικό και
μακρόπνοο έργο τής Ποντιακής Εστίας, να διακρίνεις τους λεοντόκαρδους επιχειρηματίες
Αμανάτη Ταγκαλίδη και Αθανάσιο Κελεμίδη, που είναι από τους συντελεστές ενός έργου
που φαίνεται και θα φαίνεται σε πολλές γενιές.
Αυτό το εκπληκτικό σύνολο, που στηρίζεται στη Μεγάλη Ιδέα και έχει πρωταγωνιστές
στην παράδοσή τους ανθρώπους που καλλιεργούν την ομορφιά του Πόντου, εκείνους
που είναι και η διάδοχη κατάσταση στο μέλλον του συλλόγου, αυτούς που δημιουργούν
μέσα από την ψυχή τους, το λαμπρό κομμάτι, τη νεολαία, που συντονίζεται από τη δική
της επιτροπή, τα χορευτικά τμήματα και τους καλλιτέχνες.
Χοροδιδάσκαλοι είναι οι: Θεοχάρης Κριθαρίδης, Σάββας Οξουζίδης, Σοφία Παράσογλου
και Σοφία Δημοσθένους. Λυράρηδες είναι οι: Κυριάκος Οξυζίδης, Γιώργος Πασχαλίδης και
Πέτρος Λαζαρίδης και στο νταούλι οι: Γιώργος Πασχαλίδης, Κυριάκος Εμμανουιλίδης, Αλέξανδρος Αρβανιτόπουλος και Απόστολος Χρυσόμαλος. Μηχανοδηγός αυτής της αμαξοστοιχίας τής προόδου, της ομορφιάς και της αγάπης είναι ο Πρόεδρος Δημήτρης Οξυζίδης
με αεικίνητους συντελεστές της μεγάλης επιτυχίας τους: Άννα Μαπεντζίδου Αντιπρόεδρο,
Σοφία Παράσογλου Γραμματέα, Σάββα Οξουζίδη ταμία και μέλη τους Αντώνη Παράσογλου,
Ελευθέριο Κουτσίδη και Κώστα Οξουζίδη.
Όλους αυτούς που κατά καιρούς αναλαμβάνουν θέσεις στο ΔΣ τους πλαισιώνουν
όλα τα μέλη με αγάπη και εμπιστοσύνη.

Ένωσις Ποντίων Έσλιγκεν

Ο αξιόλογος σύλλογος που ανανεώνεται συνεχώς
Γράφει ο
Γιάννης Δελόγλου

Σ

τον ενωμένο χώρο του Ποντιακού Ελληνισμού του Esslingen, πρωτεύουσας
του ομώνυμου νομού, ένας μεγάλος αριθμός νέων καλλιεργεί την παράδοση
μέσα από τη μουσική, τα τραγούδια, τους χορούς, την κουζίνα, το θέατρο
αλλά και τη φιλοξενία, χάρισμα των απανταχού Ποντίων. Είναι ένας αξιόλογος σύλλογος που ανανεώνεται συνεχώς σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης μέσα από το πλούσιο φυτώριο που έχει και που στηρίζει το μέλλον του. Ένα μέλλον που διαγράφεται
λαμπρό μέσα από τον πλούτο των χορών που ενώνει τη νεολαία, και των ευκαιριών
που δίνει η παράδοση.
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Το νεαρό της ηλικίας του διοικητικού συμβουλίου είναι ένα παράδειγμα για
πολλούς συλλόγους και σωματεία. Πηγή αυτής της επιτυχίας στην Ένωση Ποντίων
Esslingen είναι το παραγωγικό έργο της Συντονιστικής Επιτροπής της Νεολαίας του
Συλλόγου, που ανεβάζει τον πήχυ στις απαιτήσεις των μελών. Των ανθρώπων εκείνων
που στηρίζουν το σύλλογο από την ημέρα της ίδρυσής του και που στέκονται συνεχώς στο πλευρό της Νεολαίας. Οι μέχρι τώρα δραστηριότητες του συλλόγου φανερώνουν την εκτός έδρας δραστηριότητά του. Ενώ εντός των «συνόρων» συμμετέχει
και ανταποκρίνεται σε όλες τις προκλήσεις, βοηθάει με δυναμικό τις εκδηλώσεις της
ενορίας, εκτός συναντάμε την Ένωση Ποντίων σε όλα τα δρώμενα που διοργανώνει
το δευτεροβάθμιο όργανό τους, η Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης ήτοι: Συνδιασκέψεις και Συναπαντήματα Νεολαίας, Φεστιβάλ Ποντιακών χορών,
Συνέδρια, Σεμινάρια Ιστορίας και Λαογραφίας, μουσικών οργάνων και χοροδιδασκάλων. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις άλλων συλλόγων εντός και εκτός Γερμανίας, φιλοξενεί
κατά καιρούς αδελφά Σωματεία από την Ελλάδα και καλλιτέχνες για τις κάθε είδους
εκδηλώσεις που διοργανώνει.
Στα πλαίσια μιας εκ των διοργανώσεων για την Νεολαία του Συλλόγου, που έγινε
από το διοικητικό Συμβούλιο, βρεθήκαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Bergheim όπου
αντικρίσαμε, νιώσαμε, και θαυμάσαμε τα χαριτωμένα Ποντιόπουλα, που κατάγονται
από διάφορα μέρη της Ελλάδος, να δίνουν το δικό τους μήνυμα για το τί μπορούν να
πετύχουν. Και έχουν πετύχει πολλά με τη σιγουριά και το χαμόγελό τους. Τόσο η Επιτροπή της Νεολαίας όσο και το διοικητικό Συμβούλιο τους παροτρύνει να συνεχίσουν
με ομόνοια και αγάπη το πατριωτικό τους έργο. Την ίδια χαρά ένιωσαν οι εκπρόσωποι
της Ένωσις Ποντίων και από τον επιχειρηματία Κυριάκο Δεμερτζίδη που βρίσκεται
πάντα στο πλευρό τους.
Όλη αυτή η πολιτιστική κληρονομιά που προωθείται προς τα έξω με τις φιλότιμες προσπάθειες παλαιών και νέων παραγόντων έχει σε όλη τη διαδρομή του
συλλόγου τις ευλογίες του Ιερατικού Προϊσταμένου του Ορθοδόξου Ι.Ν. «Ευαγγελισμού της Θεοτόκου» Πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Νεονάκη και λειτουργεί κάτω
από την αιγίδα του Ελληνικού Γενικού Προξενείου Στουτγάρδης, η κατ‘ εξοχήν
επίσημη Ελληνική Αρχή στη Γερμανία, και βέβαια με την έγκριση και αναγνώριση
του Πρωτοδικείου της πόλεως.
Αυτό το υπέροχο σύνολο, που αγκάλιασε τον Ποντιακό, και όχι μόνο, Ελληνισμό του Esslingen και της ευρύτερης περιοχής το διοικούν οι: Γεώργιος Ευσταθίου (Πρόεδρος), Ιωάννης Κέρογλου (Αντιπρόεδρος), Ελένη Τσακιρίδου (Γραμματέας), Χαρίκλεια Σολτάνογλου (Ταμίας), Βασίλειος Παρασκευάς (Υπεύθυνος
Χορευτικού), Γεώργιος Μπούγαλης (Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων), Ιωάννα Καλογεροπούλου (Μέλος
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Η ζωγράφος Βασιλική Σιδηροπούλου – Καραμήτσου με ένα από τα έργα της

Δ

Εκθέσεις ζωγραφικής στη Βέροια

ραστήρια και ακούραστη η κ. Βασιλική Καραμήτσου – Σιδηροπούλου αποκαλύπτει τις μεγάλες ικανότητες της ζωγραφικής επάνω στους πίνακες. Κάθε
φορά και νέες εμπνεύσεις παρουσιάζει σε εκθέσεις που διοργανώνει σε διάφορες πόλεις με ποικιλία θεμάτων.
Μία από αυτές έγινε στην αίθουσα του Δημαρχείου της Βέροιας, στα πλαάισια των
Ελευθερίων της πόλης τον παρελθόντα Οκτώβριο. Στην έκθεση εκείνη είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων, που ξεπερνούν τα πενήντα. Κάποια
από αυτά το περιεχόμενο της έμπνευσης είναι από τη γιορτή των Χριστουγέννων και της
πρωτοχρονιάς με τον Άγ. Βασίλειο να ταξιδεύει στους όμορφους τόπους της φαντασίας
με το έλκηθρο να το σέρνουν ελάφια.
Ένας μεγάλος αριθμός πινάκων έχει ως περιεχόμενο που παραπέμπει στις Βυζαντινές μικρογραφίες της Δυναστείας των Κομνηνών και των Αγγέλων. Η ποντιακή της
καταγωγή κατευθύνει πολλές φορές τη φταντασία της ζωγράφου στις αναμνήσεις από
τον Πόντο, γενέτειρα των γονιών μας.
Υπάρχει μια άλλη έκθεση που προβάλλονται πίνακες ζωγραφικής στο παιδότοπο,
Kinderland, πίσω από τη Μητρόπολη. Εκεί παρουσιάζονται θέματα ζωγραφικής ποικίλου περιεχομένου και διακοσμητικά αντικείμενα, με έμφαση τη γιορτή των Χριστουγέννων.
Η συντακτική επιτροπή της Ποντιακής Εστίας εύχεται καλή επιτυχία στο έργο της
και το νέο έτος πιο δημιουργικό και παραγωγικό.
Π. Παπαδόπουλος
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
«ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑ-ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Του Βασιλείου Νικοπούλου Προέδρου του
Αρείου Πάγου ε. τ. Δ. Ν.
Από τις Εκδόσεις των αδελφών Κυριακίδη
Ο τίτλος του βιβλίου ελάχιστα βοηθάει τον αναγνώστη να καταλάβει την αφήγηση του συγγραφέα που αφορά τη ζωή μιας οικογένειας, με επίκεντρο τη μητέρα.
Γύρω από το πρόσωπο της μητέρας και αργότερα γιαγιάς επικεντρώνονται όλα τα γεγονότα για το τέλος της
Τουρκοκρατίας, τον πόλεμο του 40 με την Γερμανική
Κατοχή, τον Εμφύλιο και τέλος την αποκατάσταση της
δημοκρατίας.
Πίσω από τη μητέρα αυτή υπήρχε η σκια της πατρίδας, η οποία ζούσε παράλληλα τη φτώχεια της Ελληνίδας μητέρας. Ο
συγγραφέας προφανώς ένα από τα μέλη της πολυμελούς αυτής οικογένειας, έζησε όλα εκείνα
τα δύσκολα χρόνια της φτώχειας και της δυστυχίας. Μέσα από τα ήθη και τα έθιμα μιας
άλλης εποχής ο συγγραφέας, έμπειρος και καταξιωμένος δικαστικός λειτουργός, προσπαθεί
να ερμηνεύσει τον κώδικα συμπεριφοράς των ανθρώπων μιας άλλης εποχής.
Διαβάζοντας το κείμενο ο αναγνώστης αισθάνεται έντονα το άρωμα της ορθοδοξίας και της πονεμένης ρωμιοσύνης, της Ελλάδας. Πλούσιο το κείμενο από εικόνες της
απλής και αμόλευτης ζωής του Ηπειρώτικου χωριού. Απλόχερα ο λειτουργός της Θέμιδος, εμπλούτισε το κείμενό του με κοσμητικά επίθετα που ζωντανεύουν τους διαλόγους
και κάνουν έντονο το ενδιαφέρον του αναγνώστη για τη συνέχεια.
Διάφορες αντιλήψεις άλλων εποχών για τη ζωή, τη γυναίκα και τα γράμματα προκαλούν το ενδιαφέρον μας για τη γνώση αλλά και την εξαγωγή των ανάλογων συμπερασμάτων σε σύγκριση με τον τρόπο ζωής της εποχής μας. Η στέρηση των αγαθών της ζωής,
που διαμορφώνει άλλες αντιλήψεις για τη θρησκεία, για την πατρίδα και για τη ζωή επηρέασαν τον ανώτατο δικαστικό, πρόεδρο του Αρείου Πάγου ε. τ. να αγιοποιήσει τη φτώχεια.
Να διδάξει ταυτόχρονα τους νέους της εποχής μας ότι για να κατακτήσει κάποιος τις
χιονισμένες κορυφές του Ολύμπου χρειάζονται κάποιες αρετές που καλλιεργούνται μέσα
στη φτώχεια. Αυτές είναι η δύναμη της ψυχής, το θάρρος και η θέληση της γνώσης, που θα
εδράζεται στην πίστη προς τον Θεό και την απέραντη αγάπη για την πατρίδα.
Δεν είναι ο συγγραφέας από εκείνους που βάζουν φραγμούς στις δραστηριότητες
τους γιατί τους ερεθίζουν ενδιαφέροντα που οδηγούν στο πουθενά. Ανήσυχος από τα
φοιτητικά του χρόνια ασχολείται με τη λογοτεχνία. Γράφει σε γνωστά φιλολογικά και
καλλιεργεί τη γνώση παράλληλα με τις σπουδές του. Από το Γυμνάσιο της Κόνιτσας
στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και από 1971 στο Δικαστικό Σώμα από όπου διήλθε
όλες τις βαθμίδες της δικαστικής ιεραρχίας και το 2007 επελέγη Πρόεδρος τού Αρείου
Πάγου. Εκτός από τη νομική διατριβή του στο θέμα «Η Νομική Σκέψη τού Αποστόλου
Παύλου», δημοσίευση πολλές μελέτες και άρθρα σε διάφορα Νομικά περιοδικά και το
2009 εξέδωσε τη μελέτη με τίτλο «Η περί ανθρωποκτονίας διδασκαλία τού Μ. Βασιλείου», ως
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μια πρώτη προσπάθεια εκ μέρους του προς αναζήτηση της δικαστικής μας ταυτότητας.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η μελέτη του με τίτλο «Η νομική παιδεία τού Νεοκαισαρείας Αγίου Γρηγορίου τού Θαυματουργού».
Το νέο του βιβλίο που έχει τον ξεχωριστό αλλά και λατρευτικό τίτλο «Το συναξάρι της
αγιά-Φτώχειας» είναι μια νέα λογοτεχνική κατάκτηση με κείμενα που σε οδηγούν από την
αλήθεια στη φαντασία και από την φαντασία στην αλήθεια. Είναι ένα διαφορετικό πόνημα
που διδάσκει αλήθειες στους νεολαίους, που προειδοποιεί τις νέες γενιές για ότι πέρασαν
αυτοί που τίμια πότισαν με αίμα, δάκρυα, πίκρα αλλά και ηρωισμό, πίστη και υπερηφάνεια
αυτόν τον άγιο τόπο, που έσπειρε τη φύτρα τής Χριστιανοσύνης, ευαγγέλιο αγάπης, με
τέτοιο τρόπο που αν δεν είχε το όνομά του θα μας οδηγούσε στη σκέψη ότι ο συγγραφέας του είναι κάποιος θεολόγος. Κι ενώ δεν είναι αυτός που μας οδηγούν τα κείμενά του,
ανακαλύπτουμε τον θαυμάσιο τρόπο γραφής του στον ανοιχτό ορίζοντα τού ερευνητή
ιστορικού. Μας προβληματίζει από την τουρκική σκλαβιά στην σκλαβιά τής αγία φτωχειάς και αυτό ως προϋπόθεση ηρωισμού των Ελλήνων θα ελευθερώσουν την Ελλάδα
αλλά θα παραμείνει η σκλαβιά τής φτώχειας, που δεν μπορείς να την πολεμήσεις με τα
όπλα. Μπορείς να την πολεμήσεις με την καλλιέργεια τής γης αλλά όταν αυτή είναι άγονη;
«Τελικά η φτώχεια δεν είναι μόνο αγία και τίμια, αλλά κοντά στ’ άλλα και σοφή!». Μέσα όμως από
τη φτώχεια και την σκλαβιά βοήθησε ο Θεός το ξεχασμένο από Έλληνες και Τούρκους,
το φτωχό και περιφρονημένο από όλους Μποντσικό στέλνοντας τον Παπά-Δωρόθεο, που
τους έμαθε γράμματα και τους ευλόγησε τα παιδιά τους. Έφτασαν όμως όλα αυτά, για να
δώσουν ευτυχία στην αγιά-φτωχειά; Πού τυχερό για τους δύστυχους Μποντσικιώτες. Χώρισαν τα μέρη τους οι ελευθερωτές στα δυο και έμεινε το χωριό τους στην Αλβανία.
Γράφει ο Β. Νικόπουλος «Από εδώ Ελλάδα, Ρωμαίικο, από εκεί Αλβανία «Σκηπητάρικο».
Θρήνος και οδυρμός πολύς! Ντροπή και καταισχύνη! Χώρισαν ανθρώπους συγγενείς, γνωστούς και
φίλους. Δεν λογάριασαν κανέναν. Ανάγκασαν Έλληνες Χριστιανούς να ζουν με τους αρβανίτες
μουσουλμάνους στο ίδιο Κουβέρνειο!». Μεγάλο ανακάτωμα λαών. Ήρθαν και τα γεγονότα τού
‘40, η Γερμανική επέλαση, η Ιταλική επίθεση. Γενική επιστράτευση και πάντρεμα φόβου
και ελπίδας. Αλλά ο ηρωισμός του Έλληνα στρατιώτη έκανε το δικό του θαύμα. Ένα
θαύμα που νικήθηκε και πάλι από την άγια φτώχεια. Με το αντάρτικο να παίρνει μερίδιο
ευθύνης στον αφανισμό τού χωριού, που βρισκόταν στο πέρασμα για την Αλβανία, λίγα
μέτρα από τα σύνορα. Άλλη μια δοκιμασία. Απάνθρωπη σκληρή. «Θεέ μου! Οι θρήνοι και
τα μοιρολόγια έρχονταν από τ’ αντικριστό σπίτι του Προέδρου του χωριού. Έριξε πάνω της το
πολυκαιρίσιο της σάλι και βγήκε. Είχαν μαζευτεί όλοι στο σπίτι του Προέδρου, του κυρ Αριστείδη
τού Κώττη, μόλις είχε έρθει το φοβερό μαντάτο: Οι αντάρτες σκότωσαν τον Πρόεδρο! Πάγωσαν
όλοι κι έπιασαν τα μοιρολόγια». «Τί σόι Έλληνες όμως ετούτοι, Θεέ μου, να μη χορταίνουν από
αδελφικό αίμα!». Αργότερα στο σπίτι τους στην Κόνιτσα πολλές φορές ο Ευτύχιος έπιανε
κουβέντα με τη Χαρίκλω, η με κανένα μουσαφίρη, κι ακόμα διάβαζε γι’ αυτούς πολλά
και διάφορα στις εφημερίδες, που κουβαλούσε κάθε τόσο, τον «Εθνικό Κήρυκα» και την
«Ακρόπολιν». Απ’ όσα άρπαξαν τ’ αυτιά της καταλάβαινε πως είχαν να κάνουν με πολύ
κακούς ανθρώπους, που δεν λογάριαζαν τίποτε, ούτε πίστη, ούτε πατρίδα, ούτε σπίτι και
οικογένεια, αλλά ζούσαν και δούλευαν για κάτι άλλο, ανώτερο τάχα απ’ όλα αυτά, που δεν
πολυκαταλάβαινε, το «κόμμα», όπως τουλάχιστον άκουγε που έγραφαν οι εφημερίδες.
Συνεχίζει ο συγγραφέας για τις μετακινήσεις των κατοίκων από τα ορεινά χωριά για
ασφάλειά τους σε κεφαλοχώρια και αναφέρει τις στερήσεις και την ταλαιπωρία τους στη
διάρκεια των εσωτερικών συγκρούσεων.
Γράφει για την «Πρόνοια», για την «Ούνδρα», για το σχέδιο «Μάρσαλ» που το
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άκουγαν και δεν το έβλεπαν. «Ποιός είναι πάλι αυτός παιδί μου; πρώτη φορά τον ακούω, είπε
γεμάτη απορία η μάνα». «Είναι στρατάρχης, μάνα, που νίκησε τους συμμορίτες στο Γράμμο. Σε
αυτόν χρωστάμε το τέλος του πολέμου. Σπουδαίος άνθρωπος! Ο Αρχηγός του Στρατού μας.
Αυτός μας έσωσε, έλεγε ασυγκράτητος τώρα ο Ευτύχιος». «Τί μου λες, παιδί μου, να ’ναι καλά
ο άνθρωπος, άξιος ο μισθός του. Για δος μου λίγο την εφημερίδα, κι άπλωσε το χέρι να πάρει την
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ» που είχε τη φωτογραφία τού Παπάγου, ντυμένο με τη μεγάλη στρατιωτική
του στολή, πλάκες τα Παράσημα στο στήθος και στο χέρι κρατούσε τη Στραταρχική ράβδο …
Έτσι κυλούσε ο καιρός και τα γεγονότα έτρεχαν και την προσπερνούσαν. Πέθανε ο Παπάγος
κι ο κόσμος προς στιγμή πάγωσε. Η ζωή κάποτε τελειώνει. Έτσι όπως ορίζει ο Θεός. Ο αρχάγγελος είχε έρθει. Εκείνο το βράδυ, το τελευταίο του Ιουνίου τού έτους 1960 έφυγε για τον ουρανό
… Όλοι όσοι την γνώρισαν είπαν: «Πέθανε η Αγιά-Φτωχειά !»
Αυτό και άλλα υπέροχα βιβλία στο ναό της σοφίας. Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Η Τραπεζουντιακή οικογένεια Μουρούζη, του
Φλορίν Μαρινέσκου, από τις εκδόσεις των Αδελφών
Κυριακίδη.
Η οικογένεια Μουρούζη είναι μία από τις επιφανέστερες Φανριώτικες οικογένειες, ποντιακής καταγωγής, που
έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διοίκηση της Οθωμανικής αυτ/ρίας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Επηρέασε
σημαντικά και τις τύχες του υπόδουλου ελληνισμού κατά
το ίδιο χρονικό διάστημα.
Στο παρουσιαζόμενο βιβλίο, στην εισαγωγή του, ο συγγραφέας, Φλορίν Μαρινέσκου, εξηγεί τους λόγους που τον
οδήγησαν στη συγγραφή του. Σκοπός είναι να παρουσιάσει
εδώ, μια συνοπτική βιογραφία όλων των γνωστών μελών
αυτής της οικογένειας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μεγαλύτερης των 300
ετών (1660-1980).
Τα μέλη της οικογένειας Μουρούζη, όταν μετακόμισαν από την Τραπεζούντα στην
Κωνσταντινούπολη επιδίωκαν να αποκτήσουν περιουσία, αλλά και να αυξήσουν την περιουσία που απόκτησαν στην γενέτειρά τους Τραπεζούντα. Με την επιδεξιότητα που διέθεταν και την εμπειρία που απόκτησαν κατόρθωσαν να ανέβουν όχι μόνο στην ιεραρχία της
ορθόδοξης εκκλησίας, αλλά και σε ορισμένους τομείς της αυτοκρατορικής διοίκησης.
Η εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στην Αν. Ευρώπη, με την παρουσία της Τουρκίας να
γίνεται πιο έντονη, οι υπηρεσίες τους αναδείχθηκαν ιδιαίτερα πολύτιμες ώστε να τους παραχωρηθούν σημαντικά αξιώματα του δραγουμάνου – διερμηνέα στην Οθωμανική αυτ/ρία.
Πρώτος Μουρούζης που εγκαταστάθηκε στην Κων/πολη είναι ο Δημήτριος γύρω
στο 1660, αλλά η πρόοδος της οικογένειάς του οφείλεται στο γιο του.
Η στάση της οικογένειας Μουρούζη έναντι της Υψηλής Πύλης ήταν ίδια με τη στάση όλων
των Φαναριωτών. Εκτελούσαν τις διαταγές των σουλτάνων, τις εκπλήρωναν κατά τέτοιο τρόπο
ώστε άλλοτε να είναι επιθυμητοί και να αμείβονται και άλλοτε τους στοίχιζε τη ζωή.
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Πρέπει, όμως, να τονίσουμε ότι τα μέλη της οικογένειας Μουρούζη που αναδεικνύοντο σε υψηλά αξιώματα είχαν τη δυνατότητα να βοηθήσουν οικονομικά το υπόδουλο
γένος. Προσέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά για την ίδρυση και τη λειτουργία σχολείων. Υποστήριζαν με τον τρόπο τους τα Ελληνικά σχολεία όπως τη Μεγάλη του γένους
σχολή της Κων/πολης, της Πάτμου, του Νεοχωρίου, της Σουμελά. Είχαν την πεποίθησή τους ότι βοηθούσαν έτσι στην πνευματική καλλιέργεια των Ελλήνων.
Κατόρθωσε ο συγγραφέας να συγκεντρώσει ένα πλούσιο υλικό για τις προσωπικότητες
της οικογένειας Μουρούζη, από έγκυρες πηγές διαφόρων υπηρεσιών ώστε όλη η εργασία
να είναι αξιόπιστη και αυθεντική. Με τη σφραγίδα της επιστημονικής εργασίας είναι στη
διάθεση του αναγνωστικού κοινού που φιλοδοξεί να γνωρίσει την Ελληνική Ιστορία και τους
πρωταγωνιστές της.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
«Το Νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι ως λογοτέχνημα
– Τα παραμύθια της Χαλδίας» του Αλέξανδρου Ν.
Ακριτόπουλου
«Το Νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι ως λογοτέχνημα
– Τα παραμύθια της Χαλδίας» του Αλέξανδρου Ν. Ακριτόπουλου είναι πρώτα απ’ όλα ένα επιστημονικό βιβλίο.
Αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη του λαϊκού παραμυθιού, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως Ανθολογία ποντιακών παραμυθιών. Η ανθολογία περιέχει είκοσι παραμύθια
που έχουν καταγραφεί στο Χαλδιακό γλωσσικό ιδίωμα
του Πόντου, ενώ παράλληλα αποδίδονται και στην κοινή νεοελληνική για τη διευκόλυνση του μη ποντιόφωνου
αναγνώστη. Κάποια από αυτά είναι παγκοσμίως γνωστά και
κλασικά όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, όπως είναι «Η Σαχταρούτσα» (Η Σταχτοπούτα),
«Ο μυλωνάς» (Ο παπουτσωμένος γάτος) κ. ά. Ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει τα
παραμύθια στη γνήσια λαϊκή τους έκφραση (ποντιακά της Χαλδίας), χωρίς τις ωραιοποιήσεις που επιβάλλει πολλές φορές η εμπορευματοποίηση της λογοτεχνίας αυτής.
Πέρα όμως από αυτό, η γνήσια λαϊκή γλώσσα και ο τρόπος που κάθε φορά λέγεται το
παραμύθι είναι αυτά που δίνουν αξία στις πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες τις οποίες ο αναγνώστης μπορεί να απολαύσει. Σε κάθε παραμύθι, όταν αποδίδεται στην κοινή γλώσσα,
προτάσσονται φιλολογικά σχόλια που πληροφορούν τον αναγνώστη για το είδος του,
δηλαδή αν είναι μαγικό ή διηγηματικό, παραμύθι με ζώα ή ευτράπελο.
Ο συγγραφέας είναι ερευνητής του ποντιακού παραμυθιού και έχει γράψει διάφορα
άρθρα και μελέτες για το ποντιακό παραμύθι, μεταξύ αυτών «Το λαϊκό ποντιακό παραμύθι». «Το ποντιακό παραμύθι: ονόματα ηρώων και μυθοποιητική φαντασία», «Θέματα και μοτίβα ποντιακών παραμυθιών ως στοιχεία και αξίες πολιτισμού: σημειολογική
προσέγγιση».
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«Διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας (9ος –
20ός αι.) του Κωνσταντίνου Παπουλίδη – Εκδόσεις
των Αδελφών Κυριακίδη.
Είναι γνωστή στο ευρύ αναγνωστικό κοινό η πολυσχιδής
και πλούσια πνευματική προσφορά του κ. Κων. Παπουλίδου.
Με τις εργασίες έφερε στο φως της δημοσιότητας χρήσιμες
πληροφορίες για το ρωσικό λαό και τις στενές σχέσεις που
υπάρχουν με τους Έλληνες από τη Βυζαντινή εποχή. Καρπός αυτής της προσφοράς είναι και το βιβλίο του με τίτλο:
«Διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας – ρωσίας» που κυκλοφόρησε
πρόσφατα από τις Εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη. Πρόκειται για μια συνοπτική εργασία στην οποία καταγράφει τα
γεγονότα εκείνα που έγιναν αφορμή ώστε οι δύο λαοί να δημιουργήσουν δεσμούς θρησκευτικούς, κοινωνικούς, εμπορικούς, κατά τους αιώνες 9ος μέχρι τον 20ό.
Ο ρωσικός λαός θεωρεί ότι οφείλει ευγνωμοσύνη στον Ελληνισμό διότι από αυτόν δέχτηκε τη χριστιανική θρησκεία και μαζί όλο τον πολιτισμό που καλλιεργούσε το Βυζάντιο.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα το χριστιανικό βάπτισμα των Ρώσων με την πριγκήπισσα Όλγα και
με τον Άγιο Βλαδίμηρο. Ήταν τόσο μεγάλη η επίδραση ώστε κάποιος ιστορικός της ρωσικής
λογοτεχνίας να διατυπώσει τη γνώμη ότι έγινε μεταφύτευση του Βυζαντινού πολιτισμού στον
κόσμο των Σλάβων.
Στην προσπάθεια αυτή πρωταγωνιστικό ρόλο της επίδρασης έπαιξαν οι πριγκήπισσες του Βυζαντίου με τους γάμους των με Ρώσους ηγεμόνες. Η παρουσία πολλών
μητροπολιτών Ελλήνων που θεωρούντο «οι πλέον πεπαιδευμένοι άνθρωποι του Βυζαντίου».
Ένας άλλος παράγων υπήρξε η μοναχική κοινωνία του Αγίου όρους που θεμελίωσε
στο Κίεβο τη μοναχική ζωή.
Πολλοί Έλληνες πρόσφυγες κατά την τουρκική σκλαβιά, στην ομόδοξη Ρωσία κατέφευγαν και εκεί έζησαν και πολέμησαν μαζί με τους Ρώσους.
Πολλοί επιφανείς Έλληνες συνέβαλαν στην οικονομική και Πνευματική ανάπτυξη
του τόπου όπου έζησαν. Όπως είναι οι: Ιωάννης Βαρβάκης και Γρηγόριος Μαρασλής
που αναδείχτηκαν ευεργέτες της πόλης Οδησσού και της Ελλάδος.
Και με διάφορες συνθήκες με τους Τούρκους οι Ρώσοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον τουρκοκρατούμενο Ελληνισμό (Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή 1774) και να
εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους.
Ο συγγραφέας βρίσκει την ευκαιρία να αναφερθεί και στα ιστορικά γεγονότα του 20ού
αι. όπως ο Μακεδονικός αγώνας, εκστρατεία του ελληνικού στρατού στην Ουκρανία και η
ενίσχυση του Κεμάλ από τους σοβιετικούς κατά τον ελληνο-τουρκικό πόλεμο του 19191920. Αυτά έγιναν αφορμή να απομακρυνθούν οι χώρες η μία από την άλλη. Οι αναφορές
φτάνουν μέχρι τις μέρες μαςπου οι πολιτικές ηγεσίες των δύο χωρών προσπαθούν να
βρουν τρόπους συνεργασίας εμπορικών, πνευματικών κ.λ.π Ο ιστορικός του μέλλοντος
θα κρίνει τα αποτελέσματα.
Π. Παπαδόπουλος
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«Ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία» (Άνοιξη 1806)
του Φραγκίσκου Πουκεβίλ. Εισαγωγή – σχόλια –
μετάφραση Γιάννη Τσούρα, από τις Εκδόσεις των
Αδελφών Κυριακίδη.
Οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους Έλληνες
στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, πάντα είναι χρήσιμη και απαραίτητη στους επιστήμονες που μελετούν
το παρελθόν. Εκτός από τις άλλες πηγές των δημοσίων
εγγράφων και επιγραφών, αξιόλογη πηγή για τον ιστορικό αποτελούν και τα οδοιπορικά της εποχής εκείνης.
Πολλοί ταξιδιώτες, την περίοδο εκείνη, επηρεαζόμενοι
από το πνεύμα της Αναγέννησης, ήθελαν να γνωρίσουν
την πηγή της, που ήταν ο αρχαίος ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Ο καθένας, βέβαια, εξυπηρετούσε
διαφορετικούς σκοπούς. Για την υπόδουλη Ελλάδα, όμως, ήταν σημαντικό,
διότι μέσω αυτών προβάλλονταν η διοικητική και οικονομική οργάνωση των κοινοτήτων. Ταυτόχρονα, όμως, προβάλλετο ο ρόλος και το έργο της Εκκλησίας στους δύσκολους εκείνους χρόνους. Έτσι, τα οδοιπορικά των ξένων περιηγητών εξελίχθηκαν σε
πολύτιμη πηγή των ιστορικών για τη ζωή των τουρκοκρατουμένων Ελλήνων, ιδιαίτερα
κατά τους τελευταίους αιώνες.
Ένας από αυτούς ήταν και ο Φραγκίσκος Πουκεβίλ. Το έργο του δημοσιεύτηκε για
πρώτη φορά σε πέντε τόμους, στο Παρίσι, το 1820, με τίτλο: «Ταξίδι στην Ελλάδα».
Η περιοδεία του έγινε την άνοιξη του 1806 στις περιοχές της Ηπείρου, της Αλβανίας, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ακαρνανίας και της Πελοποννήσου.
Ο συγγραφέας είχε εκδόσει ακόμη ένα έργο, με τον τίτλο: «Ταξίδι στο Μοριά, στην
Κωνσταντινούπολη και στην Αλβανία» στα χρόνια 1798, 1800 και 1801.
Στην περιγραφή των τόπων που επισκέφτηκε συμπεριέλαβε «τα προϊόντα τους, τα
ήθη και τα έθιμά τους, τις συνήθειες, τις αρρώστιες και το εμπόριο των κατοίκων τους,
σε σύγκριση με την τωρινή και αρχαία Ελλάδα».
Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι τα ταξίδια της εποχής εκείνης, ιδιαίτερα τους δύο
πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας, ήταν δύσκολα και με πολλούς κινδύνους. Ιδιαίτερα
στη Δυτική Μακεδονία, όπου επικρατούσαν πολλές ληστοσυμμορίες των τουρκοαρβανιτάδων, που ρήμαζαν τα χωριά.
Πολύ σημαντικό ήταν το γεγονός ότι ο Πουκεβίλ περπάτησε όλα ένα ένα τα χωριά
στα οποία αναφέρεται.
Πολύ χρήσιμη η εισαγωγή του επιμελητή – σχολιαστή του βιβλίου, καθώς και οι
παραπομπές που παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου. Βοηθούν στην ενημέρωση του
αναγνώστη, γιατί «η ιστορική αλήθεια είναι δυσερεύνητη».
Π. Παπαδόπουλος, Φιλόλογος
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ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
Στη μνήμη του Χρήστου Τσελεπίδη

Ε

ίναι πολύ ωραίο να βλέπει κανείς τους σύγχρονους
νέους να αγωνίζονται για ιδανικά, όπως έκαναν παλαιότερα πολλοί από τους ηλικιωμένους τώρα, που
έδωσαν πολλά στη νιότη τους για την πατρίδα, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη.
Σήμερα, αρκετοί νέοι του Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης, τιμώντας τη μνήμη του φίλου τους Χρήστου Τσελεπίδη,
που έφυγε από τη ζωή όταν είχε ακόμη να δώσει πολλά με
την καλοσύνη και την εργατικότητά του, ίδρυσαν σωματείο,
διακηρύσσοντας ότι:
Χρήστος Τσελεπίδης
Το Σωματείο «Χρήστος Τσελεπίδης» συστάθηκε με
αφορμή την απώλεια του αγαπημένου μας φίλου .
Όλοι εμείς που συνδεόμασταν συναισθηματικά μαζί του, η οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι, θεωρήσαμε ελάχιστο χρέος μας την ίδρυση ενός
φιλανθρωπικού σωματείου που
θα βοηθά παιδιά και νέους που
πάσχουν από ανίατες ασθένειες .
Στη μνήμη του Χρήστου, λοιπόν, ξεκίνησε τη λειτουργία του
το σωματείο τον Οκτώβριο του
2011, με έδρα το Ωραιόκαστρο
– τη γενέτειρα του – και έχει,
ήδη, να επιδείξει μία άκρως επιτυχημένη δράση. Την εθελοντική
αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου 2011, κατά
την οποία η προσέλευση ήταν Πικετοφορία στη μνήμη του Χρήστου από φίλους του,
μέλη του Συλλόγου «Χρήστος Τσελεπίδης»
αθρόα και η κινητοποίηση των
φίλων υπήρξε συγκινητική.
Το ενδιαφέρον των πολιτών, που θέλουν να προσφέρουν και να συμμετάσχουν
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Κάποιον Δεκαπενταύγουστο στην Παναγία Σουμελά, διακρίνονται από αριστερά, όρθιοι, Βαγγέλης
Κατσέλας, Γιώργος Κουκούτσης, Χρήστος Τσελεπίδης, Ρούλα Ευθυμιάδου – Τσελεπίδου, π.
Σεραφείμ Ατματζίδης, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος. Καθισμένοι, Γιάννης Ζάχος και Ιορδάνης
Τσελεπίδης

είναι αμείωτο και γιαυτό έχουν ήδη προγραμματιστεί μία ακόμη εθελοντική αιμοδοσία την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 καθώς και η εορταστική εκδήλωση τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011, στον πολυχώρο Ρόουζ Γκαρντεν (Rose Garden) για την
οικονομική ενίσχυση τριών σωματείων με έντονη κοινωνική προσφορά και φιλανθρωπική δράση, που λειτουργούν στον δήμο Ωραιόκαστρου.
Απώτερος στόχος και όνειρό μας αποτελεί η χορήγηση υποτροφίας σε ένα νέο
του Ωραιόκαστρου με την ευόδωση των προσπαθειών και της συνεχούς προσφοράς
όλων μας.
Ας αποτελέσει αυτή η κίνηση μία ακόμη απόδειξη της ρήσης – με μία μικρή
αλλά ουσιώδη παράφραση – «ΠΡΟΣΦΕΡΩ άρα ΥΠΑΡΧΩ».
Πόσο μεγάλη παρηγοριά, στον μεγάλο τους πόνο, νιώθουν ο Ιορδάνης και η
Ρούλα Τσελεπίδου, όταν βλέπουν ότι η φιλία δεν έχει τέλος και ότι ο καημός τους
γίνεται προσφορά στον άνθρωπο, ότι «Η Ρωμανία αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι
άλλο!».
Πάνος Καϊσίδης

316

Ε

Θρασύβουλος Λαζαρίδης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο πρώην δήμαρχος
Καλαμαριάς Θρασύβουλος Λαζαρίδης.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε την Κυριακή το πρωί στον μητροπολιτικό ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Καλαμαριάς, ενώ η κηδεία του έγινε με δημοτική δαπάνη στα κοιμητήρια
του δήμου Καλαμαριάς.
Ο Θρασύβουλος Λαζαρίδης γεννήθηκε στη Νέα Σάντα Κιλκίς το 1946 και ήταν παιδί προσφύγων από τον Πόντο. Σπούδασε
οδοντιατρική και στα φοιτητικά του χρόνια εντάχθηκε στη Νεολαία Λαμπράκη. Αργότερα έγινε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ.
Χαρακτηριστικό της ενεργητικότητάς του ήταν ότι και ως δήμαρχος Καλαμαριάς δεν έπαψε να ασκεί το επάγγελμα του οδοντίατρου.
Για μερικά χρόνια, στη δεκαετία του 1970, δραστηριοποιήθηκε στο καταναλωτικό
κίνημα ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών.
Ασχολήθηκε ενεργά στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και ίδρυσε τη δημοτική
παράταξη «Συνεργασία για την Καλαμαριά», με την οποία εκλέχτηκε για πρώτη φορά
δήμαρχος Καλαμαριάς το 1982 και παρέμεινε σε αυτή τη θέση για 16 συνεχή χρόνια,
μέχρι το 1998.
Διετέλεσε πρόεδρος της ΤΕΔΚ νομού Θεσσαλονίκης, α΄αντιπρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ στην ΕΕ αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών και Πόλεων της Ευρώπης.
Στο Δ΄ Παγκόσμιο Συνέδριο του Ποντιακού Ελληνισμού εκλέχτηκε πρόεδρος και
διεξήγαγε πολύ επιτυχημένα τις διαδικασίες του συνεδρίου. Ήταν από εκείνους τους
Πόντιους που δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται για τα ποντιακά ζητήματα και να κάνει
παρεμβάσεις για την ενότητα των Ποντίων.
Ο Θρασύβουλος Λαζαρίδης ήταν το 1998 υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
χωρίς να επιτύχει να εκλεγεί.
Διετέλεσε διευθυντής στο Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.

Π

Ευθύμης Καλεβράς

έθανε στις 11 Δεκεμβρίου 2011 ο μεγάλος Πόντιος καλλιτέχνης Ευθύμης Καλεβράς. Ο συγχωριανός και φίλος
του γλύπτη, συγγραφέας Βασίλης Γρηγοριάδης, έγραψε,
μεταξύ άλλων για τον θάνατο του Καλεβρά:
«Την ψυχή όλων των συγχωριανών μας (από τον Καταχά Πιερίας)
σκέπασε μαύρο σύννεφο και άφησε τις θλιβερές του σταγόνες να
συναγωνιστούν τα πηγαία δάκρυά τους.
Πενθεί, ματώνει ο Καταχάς, πέτρα βαριά η καρδιά μας
έφυγε ο Ευθύμης Καλεβράς, δεν θα’ναι πια κοντά μας.
Μια μεγάλη απουσία καταγράφηκε στα κατάστιχα του όμορφου
τόπου μας, αλλά και του ευρύτερου καλλιτεχνικού κόσμου. Ένα εκλεκτό
τέκνο του Καταχά, μια μεγάλη ανθρώπινη και καλλιτεχνική προσωπικότητα, ο γλυκός μας Ευθύμης, μας άφησε για πάντα και μεταπήδησε στην άλλη όχθη, για να
καταγράψει από εκεί, με την αγγελική του πένα, όσα, με το θείο χάρισμα του ταλέντου του,
δημιούργησε και πρόσφερε, όχι μόνον στη γενέτειρά του, όχι μόνον στη γη της Μακεδονίας,
αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα».
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Ένα γράμμα στον άλλο κόσμο

Α

λησμόνητε αδερφέ μας Λευτέρη
Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που χωριστήκαμε στο νοσοσκομείο Θεσσαλονίκης. Κάποιες φορές σε βλέπω στον
ύπνο μου χαρούμενο άλλοτε στεναχωρημένο. Η γυναίκα σου, η Έφη,
είναι καλά, δίνει και αυτή τον αγώνα μόνη της να σπουδάσει την κόρη
σας, τη Λίνα. Τώρα βρίσκεται στην Ελβετία για να αποκτήσει ειδικότητα. Επικοινωνούμε τακτικά. Χάρηκα όταν πριν από μερικά χρόνια,
ορκίστηκε γιατρός στο Πανεπιστήμιο της Λαρίσης, αριστούχος. Όταν
φώναζαν το όνομά της, είπαν και το δικό σου όνομα, αλλά εσύ έλειπες.
Σε λίγα χρόνια θα γυρίσει στην Ξάνθη να δουλέψει στο νοσοκομείο.
Λευτέρη, στις 12 Δεκεμβρίου 2011 σε είδα πάλι στον ύπνο μου στεναχωρημένο.
Εκείνη την ημέρα σε είδε και η Δέσποινα, η αδερφή μας. Έμαθες, φαίνεται, ότι ξεκίνησε το ταξίδι της. Έρχεται σε σας. Πες τη μαμά και τον μπαμπά να την περιμένετε.
Ειδοποίησε και τη θεία Μαγδάλα με το θείο Κώστα. Μην ξεχάσεις και τη Σοφία της
Μπαρμπαγιαννίνας, και την κόρη της, την Κίτσα. Ξέρεις, όταν ήμουνα μικρός, τις περισσότερες ώρες στο σπίτι τους περνούσα, τους έκανα και ζημιές παιδικές.
Την ημέρα που θα έφευγε η Κούλα, είμασταν όλοι στο σπίτι της. Ο άντρας της, ο
Ανέστης, που τη συμπαραστάθηκε πολύ, κυρίως από τότε που αρρώστησε και παρέμενε
στο κρεβάτι. Εκείνος τη φρόντιζε με στοργή. Ήταν και τα παιδιά της, όλα παντρεμένα,
με δικά τους παιδιά. Ο Φίλιππος είναι ο μεγαλύτερος και τα δίδυμα, ο Χρήστος και
ο Φιλόξενος. Ήρθαν και οι γυναίκες τους και βοηθούσαν στο σπίτι, με τη Σάντα, τη
Δέσποινα και τις άλλες γυναίκες, του Γιώργου τη Σούλα και του Ντίνου την Ευτυχία.
Ήμασταν όλοι εκεί για να χαιρετίσουμε την Κούλα.
Φρόντισε να είστε όλοι μαζί. Εμείς δεν σας ξεχνάμε. Θα ευχόμαστε πάντα για όλους
σας ο Θεός να έχει μια θέση στην αγκαλιά του, αλλά και την Κούλα μόλις έρθει.
Λευτέρη, έχω στο γραφείο μου μια φωτογραφία από το γάμο το δικό μου που είσαι
εσύ, ο Νίκος και η Κούλα. Θυμάσαι, έγινε 24 Φεβρουαρίου 1963. Ε! τι κάνεις, γιατί
κλαις. Εγώ σου γράφω για να ξέρεις τι γίνεται εδώ κάτω στη γη. Έχω τη φωτογραφία
σου που μου έστειλες από την Κύπρο 23-7-1966 και είσαι με τη στολή του ανθυπολοχαγού. Ξέρεις κάτι ακόμη, η κόρη μου, η Μαρία, υπηρετούσε στο στρατό, στη Λήμνο.
Μια μέρα ρώτησα έναν αξιωματικό για τη Μεραρχία που υπηρετούσες και μου είπε
ότι όλοι όσοι ήρθατε σε επαφή στην Κύπρο με βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου,
είχαν την ίδια τύχη με σένα.
Μάλλον σε κούρασα, αλλά ήθελα να σου τα γράψω όλα για να ξέρεις ότι εμείς εδώ
δεν ξεχνάμε κανέναν. Κάθε φορά που πηγαίνω στην Παναγία Σουμελά, την παρακαλώ
για εσάς όλους. Θα σας θυμόμαστε πάντα.
Ας είναι τα λόγια αυτά ένα κεράκι
της θύμησης και της αιώνιας αφοσίωσης.

Γράφει: Π. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
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Νεοκλής Σαρρής

Π

Πέθανε στην Αθήνα, σε ηλικία 71 ετών, το Σάββατο
19 Νοεμβρίου 2011, ο καθηγητής Νεοκλής Σαρρής. Η κηδεία του έγινε από το Α΄ Νεκροταφείο. Ο
Νεοκλής Σαρρής ήταν ομότιμος καθηγητής της Κοινωνιολογίας της Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1940 και ήταν
απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής. Σπούδασε στα
πανεπιστήμια Κωνσταντινούπολης, Αθηνών και Γενεύης. Διετέλεσε σύμβουλος επί των πολιτικών υποθέσεων του Πατριάρχη Αθηναγόρα. Διαδέχτηκε τον Γιάννη Ζίγδη στην προεδρία
της Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ).
Διετέλεσε καθηγητής παραγωγικών και ανωτέρων σχολών
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ως πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα ελληνοτουρκικά θέματα.
Στις εκλογές του 2009 ήταν υποψήφιος βουλευτής, συνεργαζόμενος με τη Δημοκρατική Αναγέννηση, τοποθετημένος στην τιμητική τελευταία θέση του ψηφοδελτίου
επικρατείας του κόμματος.
Ο Νεοκλή; Σαρρής συνδέθηκε στενά με τους φορείς των Ποντίων και ήταν επανειλημμένα εισηγητής ή ομιλητής σε συνέδρια και σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν
οι Πόντιοι. Ομιλητής ήταν και σε εκδηλώσεις όλων των προσφυγικής προέλευσης Ελλήνων. Ο Νεοκλής Σαρρής προσκλήθηκε, επίσης, και μίλησε στις εκδηλώσεις μνήμης
για τη Γενοκτονία των Ποντίων, που οργανώνει κάθε Μάιο η Συντονιστική Επιτροπή
των φορέων των Ποντίων στη Μελβούρνη και σε άλλες πόλεις της Αυστραλίας. Επίσης,
εμφανίστηκε πολλές φορές από την τηλεόραση, είτε μόνος είτε με άλλους ειδικούς για
θέματα που αφορούν την ιστορία της Τουρκίας και πάντοτε διακρινόταν με την έντονη
παρουσία του.
Βαθύς γνώστης και αναλυτής, κυρίως της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της Τουρκίας, κατέπλησσε τους ακροατές του με τις γνώσεις του και την ευθράδεια του λόγου του.
Κατάφερνε να πείσει, με τις πολλές γνώσεις και τα βάσιμα επιχειρήματά του, ακόμη και
εκείνους που θεωρούσαν ότι τον διέκρινε μια αλαζονεία στο ύφος.
Μαζί με τον πρόσφυγα Κωνσταντινουπολίτη Νεοκλή Σαρρή, ο Ελληνισμός έχασε
και τον ειδικό, που ήξερε τι έλεγε και που μιλούσε έξω από τα δόντια, λέγοντας αλήθειες, που άλλοι δεν τολμούν να πουν.

Πάνος Καϊσίδης

319

319

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά εύχεται
για όλο τον κόσμο ειρήνη με υγεία και προκοπή και, για όλους τους
Έλληνες, γρήγορο ξεπέρασμα της σημερινής κρίσης σε όλους τους
τομείς.
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