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σο περισσότερο διαβάζει κανείς και εμβαθύνει στην ιστο-
ρία και τον πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου, διαπιστώνει 
την μεγάλη δίψα και έφεση προς τα γράμματα που είχαν οι 

Πόντιοι. Ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, όταν είχαν και τις ανάλογες 
συνθήκες οικονομικές και κοινωνικές φρόντιζαν να σπουδάζουν. Πρώτα 
στα σχολεία του Πόντου, δημοτικά και Φροντιστήρια όπου έπαιρναν 
ανώτερη μόρφωση. Κατόπιν πολλοί νέοι στέλνονταν στην Ελλάδα και 
σε άλλες πόλεις της Ευρώπης να φοιτήσουν στα πανεπιστήμια και μετά 
να επιστρέψουν στον Πόντο ως εκπαιδευτικοί, ως γιατροί και να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους στους Έλληνες του Πόντου. Ιδρύανε πολιτιστι-
κούς συλλόγους και σωματεία στα οποία με κάθε ευκαιρία πρόσφέραν 
στα μέλη τους εκτός από την κοινωνικοποίηση, πολύτιμη υπηρεσία και 
γνώσεις. Άλλοτε με τη μορφή διαλέξεων και άλλοτε με την έκδοση περιοδικών και εφημε-
ρίδων. Θαυμάζουμε σήμερα τον πολιτισμό τον οποίο δημιούργησαν μέσα από τα κείμενα 
που μας κληροδότησαν ως αυθεντικές πηγές..

Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το αξίωμα το διατήρησαν και στην Ελλάδα όταν ήρθαν. 
Μόλις συνήλθαν από τη λαίλαπα και την καταιγίδα της συμφοράς αμέσως αναζήτησαν 
τρόπους για πρόσβαση στα γυμνάσια και τα πανεπιστήμια της Ελλάδος. Στον Πόντο 
οι πρόγονοί μας ανέδειξαν ποιητές και λογοτέχνες που φώτιζαν με τα έργα τους το 
νου και τις συνειδήσεις των συμπατιρωτών τους. Διδάσκονταν την Ελληνική ιστορία 
παρακολουθούσαν τους απελευθερωτικούς πολέμους της Ελλάδος και συμμετείχαν σ’ 
αυτούς οικονομικά αλλά και με την εθελοντική τους παρουσία δίπλα στο μαχόμενο 
στρατιώτη. Το πατριωτικό τους συναίσθημα ήταν πάντοτε ακμαίο και ζωντανό. Να 
θυμίσουμε ότι μεταξύ των φοιτητών που πλαισίωσαν τον Αλέξανδρο Υψηλάντη κατά 
την έναρξη της Ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες χώρες την 24 Φεβρ. 
1821, πολλοί ήταν από τον Πόντο που σπούδαζαν στην Ευρώπη. Ένα μικρό δείγμα 
της πνευματικής κατάρτισης και μόρφωσης βρίσκει ο καθένας μας στους λόγους που 
εξεφώνησαν και τα κείμενα που βρίσκονται στα χέρια μας. Σε κάποιο λόγο του με 
θέμα: «Ο Πόντος ανά τους αιώνες» του Γεωργίου Κανδηλάπτη διαβάζουμε: «Εις εύ-
καρπος και αειθαλής κλάδος εκ του καθ’ όλου δένδρου του απανταχού Ελληνισμού. 
(Πόντος). Δεν λέγω υπερβολήν, ως εξ εκείθεν προερχόμενος. Είναι κρίσις και γνω-
μάτευσις εκ πολλών γηγενών και περισπουδάστων εν γράμμασι και πολιτική περινοία 
αναδειχθέντων ανδρών … Μόνο θα παραθέσω τριών ενδόξων ανδρών τας γνώμας 
περί του κύρους του εν Πόντω Ελληνισμού, α)του μεγάλου πολιτικού ανδρός Ελ. 
Βενιζέλου ειπόντος: «Πόντος, τόπος καταγωγής εθνικών χαρακτήρων». β)του οικ. Πα-
τριάρχου κυρίου Αθηναγόρου, ειπόντος εις τους κατά το 1954 επισκεφθέντας αυτόν 
ποντίους εξ Ελλάδος προσκυνητάς της Βασιλεύουσας και της γενετείρας των: «Μα 
είσθε θαυμάσιος λαός εσείς οι Πόντιοι. Σας θαυμάζω. Έχετε ακόμη εκείνα τα ωραία 
Ελληνοχριστιανικά σας έθιμα, εκείνην την παλληκαρίσια στολήν σας, με τη λεβέντικη 
κουκούλα και την Ελληνικότατη γλώσσαν σας … Ομιλείτε την αρχαίαν ελληνικήν» 
- και γ)του διαπρεπούς σύγχρονου δημοσιογράφου Νικολάου Κοντομήτρου, που 

Άρθρο του
Παναγιώτη 

Παπαδόπουλου
Φιλόλογου - 
Συγγραφέα

Άρθρο του
Παναγιώτη Παπαδόπουλου
φιλόλογου – Συγγραφέα

ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
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έγραψε ταύτα: «Είναι αδύνατον να πάει κανείς στον Πόντο και για μια μέρα και να μη 
αποκομίσει ένα απόθεμα εντυπώσεων και αναμνήσεων, αρκετόν να τρέφει την ψυχήν 
του ως το τέλος του βίου του».1

Στο λόγο του Περ. Τριανταφυλλίδη το 1862 διαβάζουμε: «Ενώπιον σεπτού αρ-
χιερέως και τηλικαύτης ομηγύρεως, εν τω τέλει του σχολικού έτους, ότε γονείς και 
πολίται συνελθόντες εν ελπίδι περιμένουσι να ίδωσι και ακούσωσιν οποίους καρπούς 
εκαρποφόρησεν ο λειμών ούτος της παιδείας, όν η πόλις σύμπασα καλλιεργεί …» Ο 
ίδιος σ’ ένα άλλο λόγο του, που εκφώνησε την 30 Ιανουαρίου 1865 γράφει: «Αφού η 
ιερά του θεανθρώπου Ιησού θρησκεία δια των θεοκηρύκων Αποστόλων εφ’ άπασαν 
την οικουμένην διασαλπισθείσα, και εις τα πέρατα διεδόθη της γης και μετά μα-
κρούς και εναγωνίους διωγμούς, δια τοσούτων μαρτυρικών αιμάτων αρδευθείσα, εις 
δένδρον αειθαλές ανεβλάστησε και πάσαν εκάλυψε την υφήλιον …».2 

Στον Πανηγυρικό που εκφώνησε ο Θεοφ. Κ. Θεοφυλάκτου στο Βατούμ κατά την 
επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1919, είπε μεταξύ άλλων: «Ξενιτευμένος νοσταλγός δια-
πλέει του Ελλησπόντου τα νερά υψιτενής ο δικέφαλος και στο πέρασμά του ανοίγονται 
για πάντα αι Συμπληγάδες αι σκληραί. Φέρει της Αγίας Λαύρας τον χαιρετισμόν προς 
την Αγίαν Σοφίαν, την σκλάβα … εξ ουρανού δε άγγελος εντολοδόχος του Μεγάλου 
Θεού των Ελλήνων το ‘χαίρε’ προς την Βασισλεύουσαν και ευαγγελίζεται του Ελληνι-
σμού την Ανάστασιν». Ο ίδιος σε ένα άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 
«Ελεύθερος Πόντος» Βατούμ 19 Ιουνίου 1919 αρ. φύλλου 2, γράφει: «Ο Ελληνισμός 
του πόντου δεν υστέρησεν εις την συνολικήν αυτήν εργασίαν: Εις την μερίδα αυτού έπε-
σε λαχνός βαρυτέρας εντολής, διότι χωρισμένος των λοιπών τμημάτων, … εστερείτο και 
της παραμυθητικής πνοής, που ανέπεμπον τα υψηλά της μητρός Ελλάδος»,3 βουνά εις 
τους λοιπούς υποδούλους». Και κλείνω με τον Σταυριώτη ποιητή Ηλία Τσιρκινίδη, που, 
αν και δεν γνώρισε τον πόντο, τον εξύμνησε μέσα από την έμπνευση και νοσταλγία του 
πόντου ποίηση. Ονειρευόμενος την επιστροφή των ποντίων όλων πίσω στη γενέτειρα γη 
στο ποίημα: ΔΟΞΟΛΟΙΑ» τελειώνει με το χαρούμενο μήνυμα: 

«φως και χαρά σ’ ομμάτö μουν, φως και παρηγορία,
κι όθεν εμείς θα κλώσκουμες σ’ εκείνα τα στερέας
η ευλογία του χριστού, τα üίλö καλωσύνας».4
Υποκλινόμαστε στην ιερή μνήμη όλων των προγόνων μας που πόνεσαν και έκλα-

ψαν και αυτών που δεν είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν τον θαυμασμό και την 
αγάπη τους στον Πόντο. Υποκλινόμαστε και στη μνήμη όλων εκείνων που με το 
πνεύμα και τη σοφία τους κράτησαν ψηλά τη δάδα του πολιτισμού και φώτισαν και 
θα φωτίζουν με τα έργα τους το δρόμο της αρετής και των πεπρωμένων της Ελλη-
νικής φυλής της οποίας με υπερηφάνεια όλοι εμείς οι μεταγενέστεροι θεωρούμε ότι 
ανήκουμε.

Παν. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Βιβλιογραφία 
1.Ποντικαί αναμνήσεις του Γ. Κανδηλ. Εκδ. Κυριακίδη.
2.Η εν Πόντω ελλ. φυλή – Ποντικά του Π. Τριανταφυλλίδη, εκδ. των Αδ/φών Κυριακίδη, σελ.242, 282.
3.Γύρω στην άσβεστη φλόγα- Βιογραφικές αναμνήσεις – Θ: Κ. Θεουλάπιου
4.Ποντιακή ποίηση του Ηλ. Τσιρκινίδη, σελ. 33-4, από τις Εκδ. Αδ/φών Κυριακίδη.
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Πριν από την έναρξη της γενικής συνέλευσης, έγινε η κοπή της βασιλόπιτας του Σωματείου 
«Παναγία Σουμελά». Στη φωτογραφία, από αριστερά, ο κ. Βασίλειος Φωτιάδης, ο ιερέας του ιερού 

ναού Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης και ο πρόεδρος κ. Γιώργος Τανιμανίδης

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» 2012

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 

Στην αίθουσα «Φίλων Κτενίδης» του πνευματικού κέντρου του Σωματείου «Πα-
ναγία Σουμελά», Μητροπόλεως 15 Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
19 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11 π. μ. Γενική Απολογιστική Συνέλευση των μελών 
του Σωματείου με τα εξής θέματα: 
1.Ανακοινώσεις 
2.Οικονομικός απολογισμός
3.Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής
4.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Πεπραγμένων
5.Προτάσεις

Ανάδειξη προέδρου Γεν. Συνέλευσης
Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, Πρόεδρος της Γ. Σ. ανέλαβε ο 

κ. Γιώργος Τανιμανίδης, Πρόεδρος του Σωμ. Π. Σ. και Γραμματέας η κ. Ελένη 
Γιαννοπούλου με την έγκριση των μελών της Γ. Σ.

Έκθεση πεπραγμένων
Αμέσως μετά ανέλαβε ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης ο κ. Γ. Τανιμανίδης να 
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ενημερώσει το σώμα για τις δραστηριότητες των μελών του Δ. Σ. και να κάνει τον 
απολογισμό για το προηγούμενο έτος 2011.

Στην αρχή αναφέρθηκε στην αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε στον ποντιακό 
χώρο κατά το παρελθόν με αφορμή τη δημιουργία Ιδρύματος Παν. Σουμελά. Με 
ενέργειες του τότε Σωματείου «Παναγία Σουμελά», η Ελληνική Πολιτεία ανταπο-
κρίθηκε στο αίτημα της Π. Σ. και ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
το Ίδρυμα Π. Σ. το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα (κανονιστική διάταξη 47/ΦΕΚ 
14-3-1973). Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, τα έξι μέλη του Δ. Σ. του Ιδρύματος 
ορίζει στο σωματείο Π. Σ. Με βάση το καθεστώς αυτό το Ίδρυμα λειτούργησε για 
37 χρόνια.

Επειδή τα προβλήματα και οι αντιπαραθέσεις συνεχίστηκαν και έδιναν αφορμή 
για δυσάρεστα σχόλια, το Δ. Σ. και μετά τη σύμφωνη απόφαση της προηγούμενης 
Γ. Σ. απευθύνθηκε στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος η οποία όρισε ως 
πρόεδρο του Ι. προσκυνήματος τον οικείο Μητροπολίτη (κανονισμός υπ’ αρ. 215/
ΦΕΚ 191/8-11-2010), με βάση και τον νόμο 590/77.

Ο Πρόεδρος διευκρίνισε στο σημείο αυτό ότι: με βάση το νόμο 1591/1986, 
τα αυτόχρηματοδοτούμενα ιδρύματα θρησκευτικού και κοινωφελούς χαρακτήρα, 
όπως η Π. Σ., εξαιρούνται από τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος μίλησε για την έκθεση των οικονομικών επιθεωρητών 
από τον οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για τα οικονομικά έτη από το 
1990 μέχρι το 2008 και ότι προκύπτει από την έκθεση αυτή άριστη διαχείριση των 
οικονομικών μας στοιχείων.

Στιγμιότυπο από τη γενική συνέλευση
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ
Πήρε το λόγο η βουλευτής κ. Βούλα Τεκτονίδου και είπε ότι αισθάνεται πολύ 

οικεία που βρίσκεται ανάμεσα στους Ποντίους. Ευχήθηκε ότι γρήγορα θα βρει το 
δρόμο της η Π. Σ. και ότι θα λάμψει το δίκαιο. Όλα θα πάνε καλά διότι το απρο-
σκύνητο γονίδιο της ποντιακής ψυχής δεν καταβάλλεται και δεν πτοείται με τίποτε.

Γ. ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ (πρόεδρος Γεν. Συνέλευσης)
Συνέχισε την ενημέρωση αναφερόμενος στη σχέση των δύο συμβουλίων (Προ-

σκυνήματος – σωματείου) και είπε ότι οι κανόνες και οι σχέσεις πηγάζουν από τους 
σκοπούς του σωματείου και συμπλήρωσε ότι ο έλεγχος των οικονομικών επιθεω-
ρητών απάλλαξε το σωματείο «Παναγία Σουμελά» από οποιαδήποτε κακόβουλη 
επίθεση και προσπάθεια σπίλωσης.

Έγινε ενημέρωση για την κορυφαία εκδήλωση του σωματείου που είναι η γιορτή 
του 15Αυγούστου στο Ι. Προσκύνημα με την παρουσία πολλών προσωπικοτήτων 
καλεσμένων και πλήθος πιστών. Δώσαμε την υποτροφία των 3.000 ευρώ στη μαθή-
τρια Μεσελίδου Μαρία του Ιωάννου από το Λύκειο Μακροχωρίου, υποτροφία που 
δίδεται στη μνήμη των μαθητών, θυμάτων του τροχαίου ατυχήματος των Τεμπών. 
Ανέφερε ακόμη την τιμητική διάκριση που έγινε στους επιχειρηματίες αδελφούς 
Δημήτριο και Ιάκωβο Μελισσανίδη, για τη δωρεά του οικοδομήματος «Μελισσα-
νίδειο Μέλαθρον» ως Ξενώνα στη μνήμη του πατέρα τους Ζώρα. Φιλοξενήσαμε με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους επισκέπτες προσκυνητές στην ημέρα της μνήμης 
της Παναγίας, 15 Αυγούστου 2011. Έγινε λόγος και για τις διαφορές που προέ-

Στιγμιότυπο από τη γενική συνέλευση
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κυψαν μεταξύ σωματείου και του δημαρχείου Βεροίας και επιλύθηκαν μέσω της 
δικαστικής οδού, που δικαίωσε το Σωματείο όσον αφορά τα δικαιώματά του στην 
ιδιοκτησία των 500 στρ. στην Καστανιά  

Την παραμονή του 15Αυγούστου 2011, δόθηκε στον αύλειο χώρο του Ι. Προ-
σκυνήματος με μεγάλη επιτυχία μουσική συναυλία από τους αδελφούς Κώστα και 
Ματθαίο Τσαχουρίδη. Τίτλος της μουσικοχορευτικής βραδιάς ήταν «Ψυχή και 
σώμα». Την παρακολούθησαν πολλοί. Εκτός από τον πρόεδρο, ο οποίος έκανε την 
εισαγωγή, τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση οι Σεβασμιώτατοι Μητρο-
πολίτες Βεροίας – Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, Προικονήσων Κων-
σταντινούπολη κ. Ιωσήφ, Καισαριανής – Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, Ζιχνών 
– Νευροκοπίου κ. Ιερόθεος..

Η γιορτή γραμμάτων, είπε ο Πρόεδρος, συνεχίζεται από το 1970 να διοργανώ-
νεται κάθε χρόνο σε συνδυασμό με τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών. Τα προηγού-
μενα χρόνια έγινε η διοργάνωση στο Δήμο Νεαπόλεως – Συκεών και εφέτος, 2012, 
στο θέατρο «Άνετον» της Θεσ/κης με τη συνεργασία του Δήμου Θεσ/κης και την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων.

Ως σωματείο βοηθήσαμε στις εργασίες της Γ. Σ. του Κοινού των Ποντίων. Κα-
λέσαμε όλα τα σωματεία μέσω δημοσιεύσεων στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό Τύπο 
(Internet). 

Οι συνεδριάσεις του Διοκητικού Συμβουλίου έγιναν κανονικότατα κάθε μήνα 
και σε ορισμένες περιπτώσεις έκτακτες συνεδριάσεις. 

Αξιοποιήσαμε με τον καλύτερο τρόπο με την δωρεάν έκδοση των κειμηλίων της 
Ι. Μονής της Παναγίας Σουμελά, από τον εκδοτικό οίκο «Ελληνικές ομοιογραφικές 
Εκδόσεις» και «Εκδόσεις Μέναδρος». Είναι μια καλή έκδοση που έχει σκοπό να 
δείξει ότι υπάρχουν αυτά τα κειμήλια που σηματοδοτούν την παρουσία ενός Ελλη-
νισμού για τρεις χιλιάδες χρόνια περίπου στην περιοχή του Αλησμόνητου Πόντου.

Πρόθεσή μας είναι να υπάρξει κάποια στιγμή διαρκής έκθεση αυτών των κει-
μηλίων στο Μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, στον Πόντο. Μεταξύ αυτών των 
καταγεγραμμένων κειμηλίων βρίσκεται και μια όμορφη θήκη του τιμίου Σταυρού 
που βρίσκεται στο Ι. Προσκύνημα που περιήλθε σ’ αυτό, με ενέργειες του Δ. Σ. του 
σωματείου από το μουσείο «Μπενάκη».

Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε επίσκεψη στο Πατριαρχείο Κων/λεως για ζητή-
ματα του Ι. Προσκυνήματος αλλά και για να δεχτούμε τις Πατρικές του συμβουλές 
του Οικουμενικού Πατριάρχου.

Το σωματείο φροντίζει και καλύπτει τις δαπάνες για την έκδοση της Ποντ. Εστί-
ας. Είναι ένας χώρος που μαζί με τις δραστηριότητες του Σωματείου μας προβάλ-
λουμε και τις δραστηριότητες των άλλων ποντιακών σωματείων. Καταγράφονται 
κείμενα από την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού Ελληνισμού. Ευχαριστώ 
δημόσια τον Δ. Νικοπολιτίδη, Π. Παπαδόπουλο, το Γιάννη Δελόγλου και τον επι-
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μελητή της Έκδοσης Πάνο Καϊσίδη για τη μεγάλη προσφορά τους. Η παλιά Π. Ε. 
επανεκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο των Αδελφών Κυριακίδη.

Από τον πρόεδρο κ. Τανιμανίδη, έγινε ειδική αναφορά στο γεγονός του Συ-
ναπαντήματος. Κάθε χρόνο νέοι ποντιακής καταγωγής  συγκεντρώνονται στο Ι. 
Προσκύνημα και παρακολουθούν ένα πλούσιο πρόγραμμα ενημερωτικό και ψυχα-
γωγικό. Είναι ιδιαίτερης σημασίας το γεγονός διότι δίνεται η ευκαιρία στους νέους 
να γνωρίσουν και να μάθουν από τους παλιότερους την ιστορία μας και ναγνωρίζο-
νται μεταξύ τους. Ευχαρίστησε, ο πρόεδρος όλα τα σωματεία που συμμετέχουν και 
ενισχύουν έτσι το θεσμό.

Στην προσπάθεια ενίσχυσης του απαραίτητου εξοπλισμού για τις ανάγκες λει-
τουργίας του Ι. Προσκυνήματος, είπε ο πρόεδρος, είχαμε τη βοήθεια του κ. Σ. 
Κουγιουμτζίδη, Αντιδημάρχου Θέρμης με την παραχώρηση εκχιονιστικού μηχα-
νήματος σε τιμή κόστους. Έτσι και με τις προσπάθειες του προσωπικού αντιμετωπί-
σαμε τις δύσκολες καιρικές συνθήκες με το χιόνι, σε έναν βαθμό.

Για τα θέματα του οικον. Ελέγχου βοήθησαν πολλά από τα μέλη των Δ. Σ. του 
Προσκυνήματος στη συλλογή και ταξινόμηση των τιμολογίων.

Σε πολλά ποντιακά σωματεία δόθηκε οικονομική ενίσχυση, κατά το δυνατόν, 
για να αντιμετωπίσουν λειτουργικές ανάγκες.

Δόθηκαν υποτροφίες, όπως κάθε χρόνο, σε παιδιά συνεργάτες της «Παναγίας 
Σουμελά», αλλά και σε νέους και νέες με προτάσεις πολλών άλλων ποντιακών σω-
ματείων.

Καταβλήθηκε ένα σοβαρό χρηματικό ποσό από το σωματείο προς την Πολι-
τεία, ως φόρο ακίνητης περιουσίας.

Περιορίστηκαν, επίσης, τα έξοδα μετακίνησης προσωπικού για τις ανάγκες του 
σωματείου.

Αυτές ήταν συνοπτικά οι δραστηριότητες του σωματείου για το προηγούμενο 
έτος 2011. Στην επόμενη Γεν. Σ. που θα είναι και χρονιά εκλογών θα δοθούν περισ-
σότερες πληροφορίες και πληρέστερη ενημέρωση.

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στη δικαιολογημένη απουσία του σεβ. Μητροπο-
λίτημας, Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, για το λόγο αυτό τη 
κοπή της πίτας έκανε ο Ιερέας από τον Άγιο Μηνά.

Οικον. Απολογισμός
Ο ταμίας του σωματείου Π. Σ. κ. Κων. Λειβαδόπουλος προέβη σε πλήρη ενη-

μέρωση στα μέλη της Γεν. Συν. για την οικον. Κατάσταση κατά το προηγούμενο 
οικον. Έτος 2011.

Εξελεγκτική Επιτροπή
Το μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής αποτελούμενης από τον Αντώνιο Τραϊανό, 
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πρόεδρο, την κ. Μαρία Ταβανίδου, Γεν. Γραμματέα, κ. Δημητριάδης Ευστάθιος, 
διάβασε το πρακτικό με αριθμ. 46 της συνεδρίασης που συνήλθε σε τακτική κοινή 
συνεδρίαση στα Γραφεία του σωματείου Μητροπόλεως 15 Θεσ/νίκη. Η επιτροπή 
συνήλθε με βάση του άρθρο 12 g 5 του καταστατικού του σωματείου και προέβη 
στον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου, εσόδων – εξόδων από 1η Ιανουαρίου 
μέχρι 31 Δεκ. 2011. Προέβη στον έλεγχο των βιβλίων μετά των σχετικών παραστα-
τικών του ταμείου της οικον. Διαχείρισης περιόδου 2011 και αφού ελέγξαμε τόσο 
τα διοικητικά στοιχεία όσο και τα τηρούμενα βιβλία διαπιστώσαμε ότι:

1ο Το Δ.Σ. του σωματείου συνήλθε σε δώδεκα τακτικές συνεδριάσεις με θέματα 
διοικητικού συμβουλίου και για τον προϋπολιγισμό.

2ο Όλες οι εισπράξεις του σωματείου ως και οι εισπράξεις για λογαριασμό τρί-
των, έγιναν οι ενεργούμενες κρατήσεις με γραμμάτια εισπράξεων από την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως εποπτεύουσα αρχή, υπογεγραμμένες από τον ταμία 
και καταχωρημένες στους οικείους λογαριασμούς σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 
του σωματείου. Τις αναλήψεις εσόδων – εξόδων υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο 
ταμίας.

3ο Οι πληρωμές όλες που ενταλματοποιήθηκαν έγιναν κανονικά και καλύπτονταν 
από απόφαση του Δ. Σ.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου κρίνονται ικανοποιητικά, γεγονός που οφείλεται 
στις προσπάθειες του Δ. Σ. και του προσωπικού.

Η εξελεγκτική Επιτροπή προτείνει την έγκρισή του και την απαλλαγή του Δ. Σ. 
από κάθε ευθύνη.

Επίσης υπάρχει ικανοποίηση, είπε ο κ. Δημητριάδης, από την έκθεση Ελέγχου 
των οικον. Επιθεωρητών για τα έτη 1990 – 2008, η οποία ήταν θριαμβευτική για το 
σωματείο και τον τρόπο της οικον. διαχείρισης.

Μετά την ανάγνωση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής, ο πρόεδρος της Γ. 
Σ. κ. Γεώργιος Τανιμανίδης ευχαρίστησε τον ταμία κ. Κων. Λειβαδόπουλο για τον 
οικονομικό απολογισμό και το μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής κ. Ε. Δημητριάδη 
για το έργο τους. Αφού αναφέρθηκε και για διάφορες υποχρεώσεις – παρεμβάσεις 
στο έργο του Προσκυνήματος, ζήτησε και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη 
όλων των μελών της ποντιακής οικογένειας, που έφυγαν. Αφού δεν υπήρξαν ερωτή-
σεις, το σώμα ενέκρινε τον οικον. Απολογισμό του έτους 2011 και έληξαν έτσι οι 
εργασίες της Γ. Σ. του 2011.

Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
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Σ

Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

ε ένα λιμάνι αγάπης και πνευματικής ανάτασης μετατράπηκε 
η τεράστια αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου «ΑΝΕΤΟΝ», 
Θεσσαλονίκης, όταν Ποντιόπουλα της πόλεως και της ευρύ-

τερης περιοχής πήγαν εκεί για να τιμήσουν την γιορτή των γραμμάτων 
αλλά και να τιμηθούν για τις άριστες επιδόσεις τους στα μαθήματα από 
το Σωματείο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» σε συνεργασία με την Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων.

Τους προσκεκλημένους, το κοινό και κυρίως τα παιδιά χαιρέτησε 
η γνωστή ηθοποιός και αντιπρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. Χριστίνα Σαχινίδου και στη 
συνέχεια ακολούθησε η προβολή ντοκιμαντέρ σχετικά με το ιστορικό της Αγίας 
Εικόνας της Παναγίας της Αθηναίας, της Σουμελά της Βερμιώτισσας και βέβαια 
της οικοδόμησης της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής στο όρος 
Μελά του Πόντου και της ανιστόρησης της Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά στην Καστα-
νιά Ημαθίας, στο όρος Βέρμιο όπου βασιλεύει μέχρι σήμερα .

Οι οργανωτές της Γιορτής Γραμμάτων φωτογραφίζονται με τους ομιλητές. Από αριστερά, ο πρόε-
δρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης, η αντιπρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. 
Χριστίνα Σαχινίδου, οι ομιλητές Γιάννης Κακουλίδης και Σ. Πέγκος και ο πρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. 

Χαράλαμπος Αποστολίδης

Γιάννης 
Δελόγλου

Η γιορτή των γραμμάτων από την Παναγία 
Σουμελά συγκλόνισε την Μακεδονία

Το χρυσό φλουρί στην αγκαλιά της Βασίλισσας των Ουρανών
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Το συγκινησιακό κλίμα που φόρτισε τις ευαίσθητες ψυχούλες των παιδιών ήρθε 
να συμπληρώσει με την απαγγελία του Καβαφικού ποιήματος «ΠΑΡΘΕΝ» η θαυ-
μάσια ηθοποιός Χριστίνα Σαχινίδου που καταχειροκροτήθηκε από εκατοντάδες 
χεριών μικρών και μεγάλων στην αίθουσα του θεάτρου που ασφυκτικά αγκάλιαζε 
πλατεία, διαδρόμους και εξώστη!

Συνεχίζοντας το πλούσιο πρόγραμμα της εκδήλωσης ο αντιδήμαρχος πολιτι-
σμού του δήμου Θεσσαλονίκης απηύθυνε χαιρετισμό που τόνισε μεταξύ άλλων:

«Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα, ανάμεσά σας ως εκπρό-
σωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, με σεβασμό στον ορ-
γανωμένο ποντιακό χώρο στηρίζει πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή.

Στο πρόσωπο των παιδιών που βραβεύουμε σήμερα θέλουμε να δούμε την άλλη 
Ελλάδα. Την Ελλάδα της έμπνευσης, της δημιουργίας, της υπερηφάνειας και της 
αυτοπεποίθησης. Την Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Αν θέλουμε να έχουμε ως κοι-
νωνία μέλλον, πρέπει να αλλάξουμε. Και σε αυτήν την αναγκαία αλλαγή, υπάρχουν 
πάντα οι πρωτοπόροι. Και οι πρωτοπόροι είναι η σπουδάζουσα νεολαία μας.

Ο δικός σας ρόλος είναι ο πιο σημαντικός για το μέλλον της χώρας μας. Εσείς 
είστε η γενιά που έρχεται και θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Η γενιά που 
βιώνει στην άνθησή της, την αβεβαιότητα για το αύριο. Η γενιά σας πρέπει να οπλι-

Το πολυπληθές ακροατήριο της εκδήλωσης για τη Γιορτή Γραμμάτων. Στην πρώτη σειρά διακρίνο-
νται, η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης κ. Ελένη Τζούτζια, ο πρόεδρος του 
Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης, η δημοτική σύμβουλος Θεσσαλονίκης κ. 
Στεφανία Γ. Τανιμανίδου, η κ. Στεφανία Μηλούση, ο πρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. Χαράλαμπος Απο-

στολίδης, ο αντιδήμαρχος κ. Σ. Πέγκας και ο ομιλητής κ. Γιάννης Κακουλίδης κ. ά.
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στεί με αισιοδοξία, δύναμη και κουράγιο.
Να είστε πάντα άξιοι και να μην εγκαταλείπετε ποτέ την προσπάθεια. Συγχαί-

ρουμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σας για τις αρχές με τις οποίες σας έχουν 
γαλουχήσει.

Συγχαίρουμε επίσης το Σωματείο «Παναγία Σουμελά» και την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, που σε συνεργασία με τα ποντιακά σωματεία 
και τους φορείς της κοινωνίας μας επιτελούν θεάρεστο έργο, εμποδίζοντας τη λήθη, 
ξυπνώντας συνειδήσεις, δίνοντας κατευθύνσεις, ώστε τίποτε απ΄όλα όσα υπερασπι-
ζόμαστε να μη συμψηφίζονται και να μην παραγράφονται, με πρωτοπόρους τους 
υπέροχους νέους και τις νέες μας.

Το μέλλον είστε εσείς.
Ως Δήμος Θεσσαλονίκης θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν προκειμένου τα επόμε-

να χρόνια να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών υποδομών της 
πόλης. Θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα 
είμαστε δίπλα στα παιδιά της πόλης και τις ανάγκες τους».

Από του βήματος ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σω-
ματείων (ΠΟΠΣ), δικηγόρος κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης τόνισε μεταξύ άλλων: 
«…Τι ποιο επίκαιρο σήμερα να επαναφέρουμε σε αυτή τη γενική κατάπτωση όλα 
αυτά που προσπαθούμε χρόνια να μεταλλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας, αλλά τα 
έχουμε ξεχάσει εμείς οι μεγάλοι: Την αγάπη που έχει όνομα, που έχει σώμα και 
θρησκεία. Και ας προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τη ζωή μας με βάση τα αυτό-
νομα χωριά του Πόντου και τις περιοχές στην Τουρκία.

Παιδιά χορευτικών συγκροτημάτων και μαθητές και μαθήτριες που βραβεύτηκαν
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 Ο λόγος λοιπόν που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις είναι προφανής. Ανταλλάξαμε 
την τελευταία πεντηκονταετία όλα αυτά που συνθέτουν τον Έλληνα, τον Πόντιο, 
τον Ορθόδοξο με μια κοινωνία ευδαιμονισμού σε μια νύχτα. Σήμερα αυτός ο ευ-
δαιμονισμός θα καταργηθεί έτσι όπως φαίνεται. Τι μας μένει λοιπόν σε αυτή την 
παγκοσμιοποιημένη αλλαγή, απρόσωπη, χωρίς σώμα και θρησκεία, κοινωνία που 
μας επιφυλάσσει. Οι αριθμοί, τα PSI, τα επιτόκια, τα ύψη των δανείων, οι μισθοί ή 
αυτό που μπορεί να ξυπνήσει από μέσα μας ακόμη και στην κοινωνία της διαφθοράς 
που ζούμε. Όσα οι παππούδες μας φέρανε και κάνανε πραγματικότητα όταν ζούσαν 
εκεί και προσπάθησαν να μεταλλαμπαδεύσουν σ΄εμάς».

Ομιλία του προέδρου κ. Γ. Τανιμανίδη
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» κ. 

Γιώργος Τανιμανίδης επεσήμανε από του βήματος «Αποτελεί εξαιρετική χαρά και 
ιδιαίτερη τιμή η παρουσία όλων σας σε μια γιορτή που διοργανώνουμε, το ιερό 
Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σω-
ματείων και το Σωματείο ¨Παναγία Σουμελά¨. Μια γιορτή που έρχεται από τα 
παλιά χρόνια, μια γιορτή που διοργάνωναν στον Πόντο οι παππούδες μας και οι 
πατεράδες μας, θα έλεγε κανείς προσπαθώντας να ξεγελάσουν τον Τούρκο, για να 
κάνουν αυτό που θέλαν , να περάσουν τα μηνύματα της παράδοσης, του πολιτισμού, 
τιμώντας τα γράμματα, τον δάσκαλο, τον μαθητή, για να μπορούν να συνεχίζουν.

Τούτη η γιορτή αποτέλεσε για την «Παναγία Σουμελά» πάντοτε ένα πολύ βασι-
κό στόχο και χαιρόμαστε που μια σειρά από Ποντιακά Σωματεία και άλλοι φορείς 
επιμένουν σε τούτη τη γιορτή σε μια δύσκολη βέβαια περίοδο που περνά η πατρίδα 
μας τώρα μάλιστα που έχει ιδιαίτερη σημασία όταν γύρω μας, επιτρέψτε μου να πω, 
αυτές οι σφαίρες του ευρώ και της οικονομίας πλήγωσαν και πληγώνουν την πατρίδα 
και το λαό μας. Τέτοιες εκδηλώσεις νομίζω ότι πρέπει να κατατεθούν ως πρόταση 
όπου σηματοδοτούν την προσπάθεια για μια άλλη Ελλάδα».

Με την υπόσχεση ότι θα είναι κοντά στα Ποντιόπουλα για ό,τι θετικό παράγουν 
έκλεισε την ομιλία του ο διάσημος ποιητής Γιάννης Κακουλίδης ο οποίος τιμήθηκε 
στη συνέχεια από τους δυο συνδιοργανωτές προέδρους με αναμνηστική πλακέτα και 
το δίτομο έργο του Στέφανου Τανιμανίδη «Σουμελά η Πρόσφυξ Ποντία Παναγία». 
Για τα πολιτιστικά δρώμενα τιμήθηκε επίσης και ο δήμαρχος κ. Γιάννης Μπουτάρης 
διά του κ. Σπ.Πέγκα. Συγκινητική ήταν η ήδη φορτισμένη ατμόσφαιρα όταν έγινε 
αναφορά στον κ. Ανέστη Κοσμίδη που για περισσότερα από 60 χρόνια υπηρετεί 
την Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Ήταν μια στιγμή που μιλούσαν με 
αγγελικούς ήχους τα μάτια του ακούραστου Ανέστη. Μια στιγμή που την άξιζε και 
που ήρθε την κατάλληλη στιγμή για να φωτίσει την αγέραστη καρδιά του. εισπράτ-
τοντας μάλιστα το βελούδινο χειροκρότημα των παιδιών που τον επευφήμισαν.

ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Όταν όλα μέσα στην αίθουσα μιλούσαν για την γιορτή των Γραμμάτων, για την 



15

ιστορία του Πόντου και ο ενθουσιασμός τους έβλεπε προς το μέρος των παιδιών 
που περίμεναν ανυπόμονα να έρθει η ευλογημένη στιγμή της αναγνώρισης των προ-
σπαθειών τους στις σχολικές τάξεις, κανείς δεν είδε την Πρόσφυγα Ποντία Παναγία 
που περίμενε και αυτή να αγκαλιάσει με το ζεστό της βλέμμα τα παιδάκια. Ήταν η 
δική της στιγμή που περίμενε με υπομονή . Και ήλθε όταν στο κόψιμο της βασι-
λόπιτας το χρυσό φλουρί έπεσε στο δικό της κομμάτι. Τότε είδαν τα φωτεινά της 
μάτια να ικανοποιούν την υπομονή της και να δίνουν ευλογία και φως στο δρόμο 
των παιδιών που τόση ανάγκη έχουν.

Δυο εκπληκτικά χορευτικά συγκροτήματα, του Λαγκαδά και του Κολχικού πα-
ρουσίασαν με επιδεξιότητα χορούς από διάφορες περιοχές του μαρτυρικού Πόντου 
ενώ η πλούσια χορωδία της Αδελφότητας Ιμεραίων τραγούδησε για το κοινό, με 
χοράρχη τον Βασίλη Κασούρα με το Λαούτο. Στην λύρα ήταν ο Δαμιανός Ακρι-
τίδης και στο τραγούδι η Μελίνα Χατζηκαμάνου. Με τον σύλλογο του Λαγκαδά 
έπαιξαν:  λύρα ο Μπάμπης Καφανταρίδης και νταούλι ο Γιώργος Μιχαηλίδης. Με 
τον σύλλογο του Κολχικού έπαιξαν: Λύρα ο Γιώργος Σεμλίδης , νταούλι οι Κώστας 
Πετρίδης και Χρήστος Διαμαντίδης.

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ
Μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα της εκδήλωσης που εύστοχα παρουσίαζε η 

εκπληκτική ηθοποιός Χριστίνα Σαχινίδου και από τις εκπλήξεις που τραβούσαν 
την προσοχή των παραβρισκόμενων στην αίθουσα, η υπομονή των μικρών πρω-
ταγωνιστών της ημέρας έδωσε το δικό της χάδι σε όσους περίμεναν με αγωνία να 
θαυμάσουν του απόγονους τους. Έτσι με την βοήθεια της κ. Βικτωρίας Φωτιάδη 
Προέδρου των Σανταίων, του Αντιπροέδρου της Παναγίας Σουμελά  κ. Κώστα 
Ιωακειμίδη, του κ. Παντελή Ανθρακόπουλου, του κ. Γεωργίου Κουκούτση, της κ. 
Γεωργίας Ιωαννίδου και της κ. Καλλιόπης Καραγιώργη, άρχισε η απονομή των 
τιμητικών τίτλων στους αριστεύσαντες μαθητές των σχολείων της Θεσσαλονίκης 
που ήταν οι: Αδαμίδου Ευδοκία, Αλεπιότου Αικατερίνη, Αλεπιότου Ευαγγελία, 
Αλμανίδου Αναστασία, Αλμασίδου Σοφία, Ανανιάδου Ζωή, Ανανιάδου  Χαρά, Αν-
θυμιάδης Ανδρέας, Αποστολίδης Δημήτριος, Ασλανίδης Σταύρος, Γάκης Δρόσος, 
Γαλάνη Άννα, Γεωργιάδου Ελένη, Γεωργιάδου  Κωνσταντίνα, Γρηγοριάδη Σοφία, 
Γρηγοριάδης Αλέξανδρος, Γρηγοριάδου Παναγιώτα, Δηλγερίδης Ανδρέας, Δια-
μαντίδης Χρήστος , Εξουζίδης Στέλιος, Εφραιμίδης Κλεάνθης, Ζαγγελίδου Σοφία, 
Ζαγγελίδου  Χριστίνα, Ζέλλιος Αλέξανδρος, Ιγγλέζου Παρασκευή, Ιορδανίδου 
Ελευθερία, Ιωαννίδου Χριστίνα, Ιωαννίδης  Πασχάλης, Κάγιαλης Οδυσσέας, Κα-
λαιτζίδου Μαρία, Καουσλίδης Γεώργιος, Καραγκεζίδης Αλέξανδρος, Καρασαββί-
δου Μαρία, Καρυπίδου Ειρήνη , Καρασσαβίδου Κ.Μαρία, Κατσανίδου Παρθένα, 
Καφετζή Αικατερίνη, Κεισίδης Λάζαρος, Κοσμάς Αριστείδης, Κοσμίδης Γεώρ-
γιος, ,Κουκούνα Νίκη,Κουκούτση Μαρία, Κουπούση Μαρία, Κουπούση, Άννα, 
Κουρουκλίδου θεοδώρα, Κουρτίδης Γεώργιος, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα, Λεο-
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νταρίδης Παύλος,Λεονταρίδου Φρειδερίκη, Μακρόπουλος Δημήτριος ,Μαυρίδου 
Σοφία, Μιχαηλίδου Ελένη,Μουρατίδου Αναστασία,Μπαγδασαρίδης Βλαδήμη-
ρος,Μπιτσαχτσιάν Λεβόν,Μπλόγλου Άννα, Μποστάνογλου Μαρία, Μύλλη Ελε-
ονώρα, Ξαντινίδου Χρυσούλα, Ξουπλίδου Ειρήνη, Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, 
Παπατριανταφύλλου Όλγα, Παυλίδου Ίωάννα, Πεκιαρίδου Βιόλα, Πετρίδης Γ. 
Κωνσταντίνος, Πετρίδης Χ. Κωνσταντίνος, Πιανταρίδου Ελένη, Πιτσίνης Ηλίας, 
Πολυχρονιάδου Ελευθερία, Πορφυρίδης Ηλίας, Πορφυρίδου Αγγελική, Πουταχί-
δης Γεώργιος, Πουταχίδου Μαρία, Σαουρίδης Δημήτριος, Σερεμετίδου Αναστα-
σία, Σιδηρόπουλος Ευάγγελος, Σιταρίδης Χαράλαμπος, Σολεϊμετζίδου Ειρήνη, 
Σουλτογιάννη Αικατερίνη, Σπυρίδου Ιωάννα, Ταξίδης Δ. Ιωάννης, Ταξίδης Ευστ.
Ιωάννης, Ταχματζίδης Χριστόφορος, Τσαμτσίδης Βασίλειος, Τσαουσίδου Βασιλι-
κή, Τσιρίδου Θεοδοσία, Τσιρίδου Χαρά, Τσομπανίδου Άννα, Φωτιάδου Βασιλική, 
Χίριν Νικόλαος, Διαμάντη Σοφία, Διαμαντή Μαριάνθη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του 
δήμου Θεσσαλονίκης κ.Σπύρος Πέγκας, η γραμματέας του δημοτικού συμβουλί-
ου κ. Ελένη Τζιούτζια, η δημοτική σύμβουλος κ.κ. Στεφανία Τανιμανίδου, Νίκος 
Τσαρούχας, ο διάσημος ποιητής, σεναριογράφος και συγγραφέας κ. Γιάννης Κα-
κουλίδης, ο λογοτέχνης κ. Φίλιππος Γράψας, ο επίτιμος Πρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. 
Στέφανος Τανιμανίδης, ο πολιτευτής κ. Κων. Μαργαρίτης και οι εκπρόσωποι των 
συλλόγων Ποντίων: Βικτωρία Σαββίδου «Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ», Κων.Λει-
βαδόπουλος Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ιμεραίων, Ιωάννης Μουρουζίδης «Παναγία 
Κρεμαστή» Ευόσμου, Γεώργιος Κυριακίδης Ν. Ιωνίας – Διαβατών «Αλέξανδρος 
Υψηλάντης», Νίκη Παυλίδου Ποντίων Γυναικών, Βασίλειος Γρηγοριάδης Π.Σ. 
Πικρολίμνης, Στέφανος Ακριτίδης Λευκοτοπιτών Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Μιχαη-
λίδης Συλλόγου Παλινοστούντων «Η ΛΥΡΑ», Ηρακλής Παπουνίδης Πολ.Πνευμ.
Κέντρου Ελλήνων Παλινοστούντων «ΟΙ ΤΡΑΝΤΕΛΛΕΝΟΙ», Κική Ιμιρτζίδου 
Σ.Π.Νεάπολης, Στάθης Ταξίδης Σ.Π.Επιστημόνων, Γεώργιος Αδαμίδης Π.Σ. 
Κολχικού «Άγιος Ευγένιος» και Κων.Τσαγκαλίδης Π.Σ. Λαγκαδά.

Η εκδήλωση έκλεισε με προσφορά διαφόρων εδεσμάτων, γλυκών και αναψυκτι-
κών με τις ευχές για μια μεγαλύτερη αίθουσα στην επόμενη εκδήλωση.
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Η 8η Μαρτίου κάθε χρόνο, θεωρείται Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Όλοι οι 
λαοί της γης, οι περισσότεροι τουλάχιστον, με τον ορισμό αυτής της επετεί-
ου θέλουν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη και τη συμπάθειά τους προς τη 

γυναίκα για τις θυσίες και τους κόπους που καταβάλλει για να ανταποκριθεί στον ιδιαί-
τερα σπουδαίο ρόλο που ασκεί στην οικογένεια αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία.

Παρά τις μεγάλες διαφορές που έχουν οι περισσότεροι λαοί μεταξύ τους, κοι-
νωνικές, θρησκευτικές και παραδοσιακές αισθάνονται στο πρόσωπο της γυναίκας 
βαθιά μέσα τους την απεραντοσύνη της αγάπης και το σύμβολο της θυσίας. Η πα-
γκόσμια κοινότητα την ημέρα αυτή, στρέφεται με ευλάβεια στη γυναίκα και την 
πολλαπλή αποστολή της μέσα στην κοινωνία και της αφιερώνει την τιμή και τον 
σεβασμό που της αρμόζει.

Σήμερα η γυναίκα έχει καταλάβει δικαιωματικά την κοινωνική θέση που της αρμό-
ζει, στο σπίτι, στην εργασία και σε πολλούς τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας. 
Έκανε πολλούς αγώνες και θυσίες για να κατακτήσει τη θέση που της ανήκει με τις 
ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τον άνδρα. Πολλά μάλιστα από αυτά τα έχει κα-
τοχυρώσει και συνταγματικά ώστε να μη βλάπτεται η ισότητα του γυναικείου Φύλου.

Είναι περίεργο για την κλασσική Αθήνα του 5ου αιώνα π.χ. που είχε να παρου-
σιάσει έναν πρωτόγνωρο για την ανθρωπότητα πολιτισμό, να διατυπώσει κοινωνι-
κούς και φιλοσοφικούς κανόνες που διδάσκονται στα πανεπιστήμια της Ελλάδος και 
ολόκληρου του κόσμου να έχει όμως υποβαθμισμένη τη θέση της γυναίκας. Στην 
πραγματικότητα η γυναίκα της εποχής εκείνης δεν συμμετείχε στην κοινωνική και 
πολιτική ζωή της  πόλης. Στον Ευριπίδη συναντάμε τα πρώτα δείγματα αφύπνισης 
της κοινής γνώμης για τη θέση της γυναίκας με το έργο του «η Μήδεια».

Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία βύθισε ακόμη περισσότερο τη γυναίκα στην αφάνεια 
και την υποτίμηση. Ήταν απαραίτητη μόνο για τις διασκεδάσεις και τα πολυδάπανα 
συμπόσια των ποτών και των οργίων. Για την εποχή εκείνη η γυναίκα ήταν η πηγή 
προέλευσης του άρρενος πληθυσμού για τις ανάγκες των μακροχρόνιων εκστρατει-
ών και των πολύνεκρων πολέμων.

Τα χρόνια πέρασαν. Η παρουσία του Χριστού ως τη θεία αποκάλυψη που εκ-
φράστηκε από την αντίληψη και τη γραφίδα του Αποστόλου των εθνών Παύλου, 
αναβάθμισε τη γυναίκα. «ουκ ένι άρσεν και θήλυ», «οι άνδρες αγαπάτε τας εαυτών 
γυναίκας», «ούτως οφείλουσι οι άνδρες αγαπάν τας εαυτών γυναίκας ως τα εαυτών 
σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά». (Εφεσίους Ε΄22-33).

Η γυναίκα στην εποχή μας στην Ελλάδα
Η γυναίκα στη σημερινή εποχή στην Ελλάδα, αναβαθμίστηκε κοινωνικά, ηθικά, 

επαγγελματικά και πολιτικά. Συμμετέχει σ’ όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες. Σε 

Η 8η Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 
«Ο στολισμός μιας κοινωνίας εξαρτάται 

από την πρόοδο των γυναικών»
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όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να εξελιχθεί, ανάλογα με τις 
σπουδές και τα προσόντα που απαιτούνται στη συγκεκριμένη θέση. Συμμετέχει σε 
όλες τις παραγωγικές σχολές στελεχών του στρατού, ακόμη και στη σχοχλή ικάρων, 
που θεωρείτο μέχρι πρότινος ως κυρίαρχο προνόμιο μόνο των ανδρών. 

Παρά ταύτα, όμως, παρά τις τόσες εφευρέσεις – ανακαλύψεις, τις επιδόσεις του 
τεχνικού και θεωρητικού πολιτισμού πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά. Δεν είναι λί-
γες οι περιπτώσεις γυναικών που έγιναν μητέρες να χάσουν τη δουλειά τους λόγω 
της υποχρεωτικής αποχής.  Άλλοι πάλι, προϊστάμενοι, υποχρεώνουν τις γυναίκες 
υπαλλήλους σε αθέμιτες σεξουαλικές ενοχλήσεις εκμεταλλευόμενοι τη δύσκολη 
θέση της εργαζόμενης γυναίκας. Έχω τη γνώμη ότι αυτή την νοοτροπία μόνο η 
αυστηροποίηση των νόμων θα την αποτρέψει ή τουλάχιστο θα την περιορίσει στο 
ελάχιστο. Είναι η παραβατική αυτή πράξη υποτίμηση και απόρριψη της γυνακείας 
προσωπικότητας. Προκαλεί ψυχικά και ψυχολογικά τραύματα με δυσάρεστες επι-
πτώσεις στην οικογένεια και την κοινωνία. Το σύνταγμα του 1975, στο άρθρο 4 g 
2 περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη διάταξη περί ισότητας «Έλληνες και Ελληνίδες 
έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις».

Προηγήθηκαν κάποιοι νόμοι όπως: Το 1952 με το Ν 2159 χορηγείται στις γυ-
ναίκες «το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εις τας βουλευτικάς εκλογάς». Έτσι 
δόθηκε η δυνατότητα να ψηφίσουν και οι γυναίκες στην αναπληρωματική εκλογή 
στη Θεσ/κη και εκλέχτηκε η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής, η Ελένη Σκούρα. Το 
1955 ψήφισαν κανονικά, γιατί αποκτούν ισονομία με τους άνδρες.

Η Ελληνίδα γυναίκα στον Πόντο
Πρωταγωνιστικός ήταν ο ρόλος της γυναίκας στον Πόντο, ιδιαίτερα κατά τον 

19ο και τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αι. Αν εξαιρέσουμε τη ζωή των Ποντίων 
που ζούσαν στα αστικά κέντρα, ο περισσότερος πληθυσμός ήταν γεωργοκτηνοτρο-
φικός και ζούσε στην επαρχία κατά προτίμηση στα χωριά, μακριά από τα βλέμματα 
των τουρκικών αυθαιρεσιών.

Η γυναίκα, επομένως, της αγροτικής οικογένειας είχε τη φροντίδα των παιδιών, 
από τη γεννήσή τους μέχρι να ενηλικιωθούν και αποκτήσουν δική τους οικογένεια. 
Φρόντιζαν τα παιδιά τους μικρά με τα μέσα της εποχής εκείνης, που ο τεχνικός πολι-
τισμός δεν πρόσφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Η γυναίκα προσπαθούσε με τις δι-
κές της γνώσεις να διατηρήσει τα ήθη και τα έθιμα της φατρίας αλλά και να εμπνεύσει 
στα παιδιά της τις αρχές και τις αξίες του χριστιανισμού και του Ελληνισμού. 

Γενικά η γυναίκα είχε όλη την ευθύνη της ανατροφής των παιδιών που απαιτούσαν οι 
κανόνες της Ελληνικής κοινότητας για να διατηρηθεί το γένος όπως συνήθιζαν να λένε.

Η Πόντια γυναίκα είχε και τη φροντίδα των γονιών και των πεθερικών της. Η 
δομή της οικογένειας στον Πόντο ήταν πολυμελής διότι τα αγόρια που έφταναν 
στην ηλικία του γάμου, παρέμεναν στο σπίτι. Τον πρώτο λόγο τον είχε ο παππούς, ο 
οποίος απολάμβανε και το σεβασμό όλων. Η πεθερά ήταν εκείνη, που καθοδηγούσε 
τη νύφη, ή τις νύφες για τις δουλειές του σπιτιού. Να προσθέσουμε ακόμη ότι οι οι-
κογένειες ήταν πολύτεκνες, με περισσότερα από 5 ή 6 παιδιά. Ο πατέρας μου ήταν 
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το 9ο παιδιί από τα συνολικά 13, αγόρια και κορίτσια, ο γράφων το 1ο από τα 7α.
Η Πόντια γυναίκα, όμως, είχε μεγάλη συμμετοχή στις γεωργικές εργασίες. 

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, σε πολλά μέρη του Πόντου, ήταν υποχρεωμένοι 
να μετακομίσουν στα παρχάρια, όπως ονομάζοντο τα λιβάδια, και τα χωράφια της 
καλλιεργήσιμης γης. Γνωστές είναι πολλές ιστορίες για τις γυναίκες που γίνονταν 
ρομάνες στη διαφύλαξη των ζώων, μικρών και μεγάλων της οικογένειας. Τις ημέρες 
κυρίως του θερισμού, έπρεπε μαζί με τη φροντίδα των παιδιών η μητέρα να σκέφτε-
ται για το φαγητό της οικογένειας, των εργατών, αν είχαν, ακόμη και τη συλλογή των 
απαραίτητων εργαλείων, όπως ήταν τα δρεπάνια (τα καγάνö).

Συνέβαινε σε ορεινές κυρίως περιοχές τα έσοδα της οικογένειας να μην επαρ-
κούν από τις γεωργικές δουλειές οπότε αναγκάζονταν οι άντρες το χειμώνα να κά-
νουν διάφορες επί πλέον δουλειές, όπως το γάνωμα των οικιακών σκευών (από χαλ-
κό). Κάποιοι άλλοι μετανάστευαν εκτός του Πόντου, στη Γεωργία και τη Ρωσία για 
διάστημα κυρίως πέντε με έξι μηνών. Τότε  καθ’ ολοκληρία όλες οι εργασίες και 
φροντίδες της οικογένειας ήταν έργο της γυναίκας. Όλες αυτές οι υποχρεώσεις της 
γυναίκας προσφέρονταν εν καιρώ ειρήνης. Υπήρχαν περίοδοι συγκρούσεων με τους 
Τούρκους. Το λόγο τον είχαν οι ένοπλοι αντάρτες οι οποίοι έσπευδαν να περιορί-
σουν τις αυθαιρεσίες των Τούρκων. Υπήρξαν περιπτώσεις που εκείνες οι γυναίκες 
που φρόντιζαν το σπίτι, να αρπάξουν με θάρρος τα όπλα και σαν άλλες Σουλιώτισ-
σες να σταθούν δίπλα στον άντρα τους να πολεμήσουν, για τη ζωή τη δική τους, των 
παιδιών τους, αλλά και για την τιμή και την αξιοπρέπειά τους.

Ένα ερώτημα περιμένει την απάντησή του: Απολάμβανε η γυναίκα στον Πόντο 
από την κοινωνία της τιμής και της εκτίμησης για τα τόσα πολλά που προσέφερε; 
Η απάντηση δυστυχώς δεν ικανοποιεί το αίσθημα του δικαίου. Κατάλοιπα αυτής 
της νοοτροπίας διατηρήθηκαν και στην Ελλάδα μετά το 1922 από τους πρόσφυγες. 
Εδώ, όμως, στο πλαίσιο της εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας και της γυναίκας, 
έχουν αλλάξει πολλά που ανύψωσαν και δικαίωσαν τον αγώνα του γυναικείου κινή-
ματος. Μακάρι αυτή η νέα θέση να μην αλλιώσει το ρόλο και την αποστολή της, του 
στυλοβάτη της οικογένειας με τις αρχές της θρησκείας και της πατρίδος.  
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Παρατηρήσεις επί της ιστορικής επισκόπησης
της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής

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

Υπό Δρ Αθανασίου Χρυσοχόου
Συνταξιούχου ιατρού

Χρυσοχόου 
Αθανάσιος

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Η ενδιάμεση περίοδος (700-1100) από των συγχρόνων του Δαμασκη-
νού μέχρι του Ιωάννου Παπαδόπουλου του Κουκουζέλη περιλαμβάνει 
μεγάλο αριθμό υμνογράφων και μουσουργών, την είσοδο της βυζαντινής 

μουσικής στη Ρωσία και την εξέλιξη της θρησκευτικής μουσικής στη Δυτική εκ-
κλησία. Από τη μονή του αγίου Σάββα ο Κοσμάς ο Μελωδός, που συμμόνασε με 
τον Δαμασκηνό, άρχισε το τεράστιο έργο του γράφοντας ωραιότατους κανόνες 
καταλογάδην και ιαμβικούς με ωρισμένη οργάνωση, αρχίζοντας με πρώτο ήχο 
(Χριστουγέννων) και τελειώνοντας με πλάγιο τέταρτο (στην Ύψωση του Τιμίου 
Σταυρού). Έγραψε και άλλους πολλούς κανόνες. Αγιοσαββαΐτης και πολυγράφος 
σύγχρονος του Δαμασκηνού είναι και ο Στέφανος Σαββαΐτης και αναφέρονται και 
άλλοι σύγχρονοι του Δαμασκηνού. Από τις αρχές του ένατου αιώνα η μονή Στου-
δίου στην Κωνσταντινούπολη καθίσταται το κυριότατο κέντρο εκκλησιαστικής 
μουσικής και υμνογραφίας, που ήσαν η κύρια απασχόλησή τους, όως δεν συγκρί-
νονται με τον Ρωμανό και τον Δαμασκηνό. Αρέσκονται στο πομπώδες ύφος και 
τους πλατειασμούς και να εφευρίσκουν σύνθετα κοσμικά επίθετα. Το έργο τους 
αποτελεί την τελευταία αναλαμπή της υμνογραφίας και ακολουθεί η παρακμή. 
Κυριότερος Στουδίτης είναι ο Θεόδωρος. Από τους υμνογράφους του ένατου 
αιώνα αναφέρω τον Μιχαήλ τον Ανανεώτην ο οποίος θεωρείται άριστος μελουρ-
γός των Οίκων, τον οποίον μιμήθηκαν πολλοί από τους μεταγενέστερους καλούς 
μελουργούς, (όπως ο Μανουήλ ο νέος Χρυσάφης, Ιωάννης ο Γλυκύς, Ιωάννης 
Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Ιωάννης Κλαδάς), τον Γεώργιο, επίσκοπο Νι-

κομηδείας που έγραψε το δοξαστικό των αίνων των Αγίων Πατέρων, 
τον Ιωσήφ τον Υμνογράφο, που φιλοπόνησε τους περισσότερους από 
κάθε άλλον ασματικούς κανόνας, τον Πατριάρχη Φώτιο (ψηφίσθηκε 
το 857 από τον αυτοκράτορα Βασίλειο τον Μακεδόνα), που ήταν 
πολυμαθέστατος και ασματογράφος. Επί των ημερών του δέχθηκαν 
οι Ρώσοι τον Χριστιανισμό, μαγεύτηκαν από την υμνωδία στην Αγία 

Δ.
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Σοφία και μετεκάλεσαν για να μεταφέρουν την 
βυζαντινή μουσική στην Ρωσία. Το αποτέλε-
σμα ήτο εφήμερο. Υπερίσχυσε η εθνική των 
Ρώσων μουσική και παρεφθαρμένα ίχνη της 
βυζαντινής μουσικής διατηρήθηκαν σε μέρη 
όπου κατ’ ανάγκην ψάλλουν μονόφωνα. Αντίθε-
τα στη Βουλγαρία ο Όρθρος ψάλλεται σε γνή-
σιο βυζαντινό μοτίβο, ενώ η Λειτουργία στις 
μεγάλες εκκλησίες τους ψάλλεται από τρίφωνη 
χορωδία. Μαθητής του Φωτίου ήταν ο Λέων ο 
Σοφός, που υπήρξε διάσημος υμνογράφος και 
μουσικός και ψάλτης, γηνωστότατος από τα 
δοξαστικά του, και τα αυτά ισχύουν για τον γιο 
του Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο, που 
έγραψε και μουσική θεωρία. Επί των ημερών 
αυτών των ευσεβών αυτοκρατόρων ήκμασαν 
μερικοί άξιοι λόγου υμνογράφοι και μελωδοί, 
μεταξύ αυτών και η γνωστή σε όλους Κασσια-
νή μοναχή, ευσεβέστατη, άριστη υμνογράφος 
και ασματογράφος διακρινόμενη για την ευγε-
νή καταγωγή της, για το κάλλος και την πολυ-
μάθειά της και τελειώνει αυτή η παράγραφος 
με τον έξοχο μουσικό και υμνογράφο Ιωάννη 
τον Γλυκύ (900) του οποίου έργα ψάλλονται 
και σήμερα, τον διάσημο για την παιδεία, την 
μουσική εμπειρία και το θεωρητικό του έργο 
Ιωάννη Πλουσιαδηγό και τον σοφότατο Μιχαήλ Ψελλό (1020 – 1106) που έγρα-
ψε σπουδαίο περί μουσικής θεωρητικό έργο. Ο Ευθυμιάδης στη σελίδα 503 το-
ποθετεί τον Πλουσιαδηγό στον 15ο αιώνα, πράγμα που δεν συμφωνεί με τον Γ. Ι. 
Παπαδόπουλο. Στη Δύση ο Κάρολος ο Μέγας επέβαλε στον κλήρο να γνωρίζουν 
όλοι μουσική και επειδή ξεστράτησαν μουσικά, να επαναφέρουν το γνήσιο Γρη-
γοριανό άσμα και όντως αυτό έγινε πραγματικότητα. Παράλληλα όμως σημείωνε 
προόδους και η από μακρού καλλιεργουμένη τετραφωνία, με μελωδική γραμμή 
το Γρηγοριανό άσμα. Δεν άργησε όμως να επέλθη και νέα απομάκρυνση από το 
κλασικό μοτίβο, πράγμα που προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση του συντηρητι-
κού κλήρου κατά της πολυφωνίας. Τότε ανεφάνη εις το εκκλησιαστικό στερέωμα 
νέο αστέρι, ο Πέτρος Λουδοβίκος Παλεστρίνος. Αυτός συνέθεσε τρεις Λειτουρ-
γίες απλού, μεγαλοπρεπούς και αρχαιοπρεπούς χαρακτήρος, ενθουσίασε όλους, 
έσωσε την τετράφωνη μουσική και ύδρυσε στην Ιταλία σχολή εκκλησιαστικής 
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μουσικής, την οποία σχολή δόξασαν επιφανείς Ιταλοί μουσουργοί, των οποίων 
η προσφορά αποτελεί παγκόσμια κληρονομιά. Από την Ιταλία η ροπή ξεσήκωσε 
όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα την Γερμανία, η οποία γρήγορα πήρε το προβάδισμα 
τόσο στην εκκλησιαστική όσο και στην κοσμική μουσική. Μεγάλο ζήλο (για λό-
γους σκοπιμότητος) επέδειξε ο Λούθηρος για την εκκλησιαστική μουσική, αλλά 
δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Στους καθολικούς που αυτοί μόνο τελούσαν λει-
τουργία αντέταξαν οι διαμαρτυρόμενοι το Ορατόριο είδος, στο οποίο επεδόθη 
ο Σ. Μπαχ, ο Χαίντελ, ο Μέντελσον, ο Μ. Μπρουχ και άλλοι Γερμανοί με έργα 
ασύγκριτα. Οι καθολικοί δια το Μπετόβεν, του Μότσαρτ, του Χάιντν, του Λιστ, 
του Γκουνώ, του Κερουμπίνι, του Βέρντι και άλλων πολλών, δεν άργησαν να απα-
ντήσουν με διάφορα αθάνατα έργα υπερτερούντα πάσης κοσμικής μουσικής. Στη 
Ρώμη ο πάπας Πίος διέταξε να αποκαθαρθεί ξανά το Γρηγοριανό άσμα από τις 
αλλοιώσεις, που οφείλονταν στην ατελή μουσική παιδεία του κλήρου και έγινε. 
Το τετράγραμμο και πεντάγραμμο και τα φθογγόσημα επινοήθηκαν βαθμιαία 
από τον ένατο αιώνα και μετά. Την ονομασία των φθόγγων Ντο, Ρε, Μι κλπ την 
πήραν από την ακροστιχίδα ύμνου προς τον άγιο Ι. τον Πρόδρομο. Οι Σάξωνες 
χρησιμοποίησαν γράμματα του αλφαβήτου, A=La, B=Si, E=Mi κ.λ.π. Τέλος 
κλείνοντας αυτή την παράγραφο υπενθυμίζουμε ότι πρώτος ο Αριστόξενος (Πυ-
θαγόρειος κι αυτός, 300 π. Χ.) δημιούργησε την συγκερασμένη κλίμακα με τό-
νους των 1, 1225 και ημιτόνια των 1,0594. (Τα μουσικά διαστήματα είναι πάντοτε 
αριθμοί μεγαλύτεροι της μονάδας) Την κλίμακα αυτή, που δεν ήταν φυσική για 
εκείνη την εποχή, χρησιμοποίησε ο οργανοποιός Άντον Μπερκμάιστερ και την 
διέδωσε ο Σ. Μπαχ (1685-1750). (Αβραάμ Ευθυμιάδης). Τέλος να θυμηθώ αυτό 
που είπε ο καθηγητής Γεώργιος Θέμελης: «‘Ολων των λαών η μουσική ξεκινά από 
θρησκευτική βάση».    

Συνεχίζεται
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ειθαλής και ακμαίος συνεχίζει τον αγώνα 
του ο φιλόλογος Χρήστος Ανδρεάδης, 
στην αναζήτηση και καταγραφή όλων 

εκείνων των στοιχείων που συνθέτουν την ιστορία 
και τον πολιτισμό που ανέπτυξαν οι πρόγονοί μας 
στις πατρογονικές τους εστίες, στον Πόντο. Δεν τον 
εμποδίζει το βάρος των χρόνων που φέρει. Αντί-
θετα συνεχίζει να εργάζεται ακατάβλητος από τις 
αντιξοότητες και τα προβλήματα της καθημερινής 
ζωής. Προσπαθεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο 
τρόπο την πολύτιμη εμπειρία της εκπαιδευτικής 
του υπηρεσίας για να προσφέρει την πνευματική 
του εργασία.

Αυτήν την φορά το ερευνητικό του βλέμμα 
επικεντρώθηκε στις εφημερίδες της Κων/πόλεως, 
που αναφέρονται στον Πόντο τη χρονική περίοδο 
από το 1850 μέχρι το 1912. Συγκεκριμένα από τις εφημερίδες που βρίσκονται στα 
υπόγεια της Μπενακείου βιβλιοθήκης κατέγραψε κατά χρονολογική σειρά χρήσι-
μες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες που φωτίζουν κάποιες αθέατες μέχρι σήμερα 
πλευρές της ζωής και της δράσης των Ποντίων. Για όλα τα σχετικά λήμματα κα-
ταχωρήθηκαν στο βιβλίο ενημερώσεις και σύντομες περιλήψεις που βοηθούν τον 
αναγνώστη στην ενημέρωση και στην απόκτηση γνώσεων.

Η αποδελτίωση των εφημερίδων άρχισε από το φύλλο 339 της 17ης Ιουνίου 
1850, σε συνολικά 848 φύλλα, μέχρι το 1903. Οι πληροφορίες που παρέχονται 
περιληπτικά αναφέρονται στις σχέσεις των Ελλήνων με τις τουρκικές υπηρεσίες, 
σε προβλήματα καθημερινής ζωής ακόμη και σε εκκλησιαστικά θέματα. Π. χ. στο 
φύλλο 680/12-6-1863 γίνεται λόγος για τη χειροτονία του αρχιεπισκόπου της μη-
τροπόλεως Ροδοπόλεως Γενναδίου, που ποιμαίνει τα 3 μοναστήρια της Σουμελά, 
Βαζελώνος, Περιστεράς της επαρχίας Ματσούκας.

Στην εφημ. 780/6-6-1864, επαινούνται οι κάτοικοι Σαμψούντος και Αμασεί-

Α

Κείμενα εφημερίδων Κωνσταντινουπόλεως
για τον Ελληνισμό του Πόντου

Του Χρήστου Ανδρεάδη, φιλολόγου – ιστορικού
Από τις Εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη
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ας διότι κατέβαλαν ορισμένα 
χρήματα για τα έξοδα της τη-
λεγραφικής συνενώσεως των 
δύο πόλεων ενισχύοντας έτσι 
την κυβέρνηση στην προσπά-
θειά της αυτή.

Στο φύλλο 208/6-6-1874, 
δημοσιεύεται τμήμα της έκ-
θεσης του Ελληνικού Φι-
λολογικού Συλλόγου Κων/
λεως για τον Πόντο το οποίο 
αναφέρεται στην εκπαιδευτική 
κατάσταση του Πόντου κατά 
μητροπόλεις και διάφορες πό-
λεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι 
το παράρτημα που υπάρχει 
στο τέλος της εργασίας όπου 
περιέχονται κείμενα αυτούσια 
όπως διατυπώθηκαν στις διά-
φορες εφημερίδες. Διαβάζο-
ντας κανείς τα κείμενα αυτά 
αναλογίζεται το πνευματικό 
υψηλό επίπεδο που καλλιερ-
γείτο στον Πόντο αλλά και 
τον πολιτισμό που παρήγαγαν 
οι Πόντιοι.

Η εργασία ολόκληρη καθί-
σταται πολύτιμη πηγή για τον 
ερευνητή και τον ιστορικό του 
μέλλοντος αλλά και για κάθε 
ενδιαφερόμενο που νοσταλγεί 
τον Πόντο και υπηρετεί τις 
ιδέες του.

Π. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

«Εργογραφία» Χρήστου Γ. Ανδρεάδη

Δύο μικρούς τόμους με την πολύ ενδιαφέ-
ρουσα «Εργογραφία» του διακεκριμένου φιλό-
λογου και ιστορικού Χρήστου Γ. Ανδρεάδη 
κυκλοφόρησαν πρόσφατα (2011) οι Εκδόσεις 
των Αδελφών Κυριακίδη. Ο πρώτος τόμος κα-
λύπτει τα δημοσιεύματα του συγγραφέα σε διά-
φορα έντυπα, από το 1954 έως το 2009 («Αρ-
χείον Πόντου», «Ποντιακή Εστία», «Ποντιακή 
Λύρα Χαϊδαρίου», «Νέα Εστία», «Ελληνοχρι-
στιανική Αγωγή», «Μακεδονική Ζωή», «Δελτί-
ον ΟΛΜΕ – Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης 
Εκπαίδευσης – και άλλα πολλά.). Ο δεύτερος 
τόμος περιορίζεται στα άρθρα και τις μελέτες 
που πρωτοδημοσιεύτηκαν αποκλειστικά στο 
«Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ποντίων 
‘Αργοναύται – Κομνηνοί’» (1990 – 2010).

Μετά την αναφορά του κάθε δημοσιεύμα-
τος, με τα απαραίτητα στοιχεία για την ανεύ-
ρεσή του στο σχετικό έντυπο, δημοσιεύεται 
αρκετά κατοτοπιστική περίληψη.

Οι μελετητές της ιστορίας, με την έκδοση 
των δύο τόμων, αποκτούν δύο σημαντικά βοη-
θήματα στο δύσκολο έργο τους της εξεύρεσης 
σοβαρών πηγών άντλησης πληροφοριών. 

Ο Χρήστος Γ. Ανδρεάδης, που συνεχίζει την 
προσφορά του, φέρνοντας στο φως σημαντικά 
στοιχεία, κυρίως από την ιστορία των Ποντίων, 
υπήρξε αριστούχος του Διδασκαλείου Μέσης 
Εκπαίδευσης και ε. τ. λυκειάρχης και βραβεύ-
τηκε με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών. 

Χρήστος Γ. Ανδρεάδης
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νωρίζοντας τη σεμνότητα και μετριοφροσύνη του συγγραφέα και διανοού-
μενου Κυριάκου Αμανατίδη, μετανάστη στη Μελβούρνη της Αυστραλίας 
το περιοδικό «Ποντιακή Εστία» περιορίζεται στη δημοσίευση της απλής 

βιογραφίας του, χωρίς αναφορές στις πολυποίκιλες επιτυχημένες επιδόσεις του στον 
τομέα του Πολιτισμού, ως δράσεις και ως συγγραφές.

Ο Κυριάκος Αμανατίδης γεννήθηκε στο χωριό Άνω Ροδωνιά της Αλμωπίας, 
νομού Πέλλας, το 1936. Τελείωσε το γυμνάσιο Αριδαίας το 1955. Το 1958 μετανά-
στευσε στην Αυστραλία, και έκτοτε ζει με την οικογένειά του στη Μελβούρνη. 

Είναι απόφοιτος των πανεπιστημίων Μελβούρνης (Bachelor of  Arts – πτυχίο 
Τεχνών)) και Νέας Αγγλίας (Bachelor of  Letters – πτυχίο Γραμμάτων)), με με-
ταπτυχιακές σπουδές στη νεοελληνική λογοτεχνία. Για πάνω από 30 χρόνια δίδα-
ξε νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία σε γυμνάσια, λύκεια, και πανεπιστήμια της 
Μελβούρνης. Είναι ιδρυτικό μέλος, από το 1970, και επίτιμος πρόεδρος του Ελ-
ληνο-Αυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου Μελβούρνης, τον οποίο  υπηρέτησε 
από τη θέση του πρόεδρου κατά την περίοδο 1971-1985. 

Επί σειρά ετών εκτελεί χρέη γενικού γραμματέα του Πολιτιστικού Συνδέσμου, 
και συντονιστή της συντακτικής επιτροπής του λογοτεχνικού και πολιτιστικού περι-
οδικού «Αντίποδες», που εκδίδει ο Σύνδεσμος από το 1974. Το 2006 το περιοδικό 
τιμήθηκε από την Πολιτεία της Βικτώριας για την προσφορά του στον πολυπολιτι-
σμό με το τιμητικό δίπλωμα “Victoria’s Award for Multicultural Affairs”.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του οργανισμού συγγραφέων μη αγγλοσαξονικής κα-
ταγωγής «Victorian Association of  Multicultural Writers» (Βικτωριανός Σύνδε-
σμος Πολυπολιτισμικών Συγγραφέων), και για μια διετία (1985-1986) χρημάτισε 
πρόεδρός του και βοηθός εκδότης του αγγλόγλωσσου λογοτεχνικού περιοδικού 
«Rainbow Rising» (Αναυτολή του Ουράνιου Τόξου». Επίσης, υπήρξε μέλος πολλών 
ομογενειακών συλλογικών φορέων, στους οποίους προσέφερε τις υπηρεσίες του από 
διοικητικές θέσεις.

Τα κύρια ενδιαφέροντα του Κυριάκου Αμανατίδη εστιάζονται στην προβολή και 
καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας, καθώς και της ελληνικής πολιτιστικής παράδο-
σης, μέσα στην αυστραλιανή κοινωνία, και η έρευνα γύρω από πτυχές της ελληνικής 

ιστορίας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ιστορία και τραγωδία του 
Ποντιακού και Μικρασιατικού Ελληνισμού. 

Παράλληλα, για δεκαετίες δραστηριοποιείται στον χώρο της 
ελληνο-αυστραλιανής λογοτεχνίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει δώσει πολλές δημόσιες δια-
λέξεις, έχει κάνει παρουσιάσεις μεγάλου αριθμού βιβλίων ομο-
γενών, και πήρε μέρος  σε συνέδρια και σεμινάρια, με σχετικές 

Ο συγγραφέας και πολιτιστικός παράγοντας 
Κυριάκος Αμανατίδης

Γ
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εισηγήσεις, πάνω σε θέματα που αναφέρονται στα παραπάνω θέματα. 
Είναι συγγραφέας τεσσάρων σχολικών βιβλίων για την διδασκαλία της ελληνικής 

ως δεύτερης γλώσσας, και έγραψε τη βιογραφία του ομογενή Βορειοηπειρώτη Πέ-
τρου Πετράνη, και επιμελήθηκε την έκδοση του βιβλίου του «Οι Ηπειρώτες στην 
Αυστραλία», έκδοση του πανεπιστημίου «La Trobe». Επίσης, έγραψε τη βιογραφία 
τού επί χρόνια προέδρου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Όκλι και Περι-
χώρων, προαστίου της Μελβούρνης, του Κώστα Μπαλτά, και του αείμνηστου ιερέα 
Νικολάου Μουτάφη, ιερατικού προϊστάμενου της ίδιας κοινότητας, στα τιμητικά 
«λευκώματα», που δημοσιεύτηκαν το 2004 και το 2005, αντίστοιχα, τα οποία και 
επιμελήθηκε ο ίδιος. 

Με τη σύζυγό του Ντίνα Αμανατίδου επιμελήθηκαν για δύο χρόνια το ραδιο-
φωνικό πρόγραμμα «Λογοτεχνικοί Αντίλαλοι», προβάλλοντας το έργο 50 ομογενών 
ποιητών και ποιητριών της Μελβούρνης.

Το 2002 εκπροσώπησε την Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας 
στο Ε΄ Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού, στην Θεσσαλονίκη, και το 
2003 εκπροσώπησε το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτι-
σμού, του οποίου είναι γραμματέας, στο Συνέδριο του Συμβούλιου Απόδημου Ελ-
ληνισμού (ΣΑΕ), στην Θεσσαλονίκη.

Το 2002 έκανε έρευνες στα ιστορικά αρχεία της Βρετανίας για αναφορές στην 
Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, και τη Μικρασιατική Εκστρατεία και Κα-
ταστροφή. Από το 1995 συνεργάζεται με την ελληνική εφημερίδα της Μελβούρνης 
«Νέος Κόσμος», με την εβδομαδιαία επιφυλλίδα του ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΑ-
ΧΑ. Άρθρα, δοκίμια, μελέτες και βιβλιοκριτικές του έχουν δημοσιευθεί σε περιοδι-

Σε εκδήλωση του ελληνικού προξενείου Μελβούρνης. Στην πρώτη σειρά ο Μάκης Κασα-
πίδης, η Ντίνα Αμανατίδου και ο Κυριάκος Αμανατίδης (4ος από αριστερά)



27

Οι Σταυριώτες («Σταυρέτ’») του Άκνταγ Μαντέν
Γράφει ο

Κώστας Νικολαΐδης
Γιαννιτσά

α) Ο κρυπτοχριστιανισμός στον Πόντο
«Καὶ εἰς ὅσα μὲν χωρία κατᾠκουν ἀμειγεῖς οἱ κρυπτοχριστιανοί, ἐκεῖ ὀλιγώ-

τερον δυσχερὴς ἦτο ἡ μυστικὴ ἄσκησις τῶν καθηκόντων τοῦ Χριστιανοῦ, ὡς 
εὐχερὴς ἦτο καὶ ἡ ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐν σχήματι σοφτᾶ ἢ ντερβίση ἢ χότζα παρουσία 
ἱερέως, ὅστις ἐτέλει τὰ τῆς θείας λατρείας ἐν ὑπογείοις ναοῖς. Εἰς ὅσα ὅμως χω-
ρία οἱ κρυπτοχριστιανοὶ ἦσαν σύμμεικτοι μετὰ μουσουλμάνων, ἐκεῖ δυσχερεστά-
τη καὶ λίαν ἐπικίνδυνος καθίστατο ἡ ἄσκησις τῶν καθηκόντων τοῦ χριστιανοῦ, 
πᾶς δὲ κρυπτοχριστιανὸς φωρώμενος ἐκτελῶν τὰ τοῦ Χριστιανοῦ ἐτελειοῦτο».

Χρύσανθος Φιλιππίδης
Μητροπολίτης Τραπεζούντος

(Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ, σελ. 691)

ι βίαιοι εξισλαμισμοί των ελληνογενών Χριστιανών της Μικράς Ασίας και 
του Πόντου, άρχισαν επί ημερών του Ορχάν (1326-1359) προκειμένου να 
αυξηθεί ο μικρός οσμανομουσουλμανικός πληθυσμός, στοι-

χείο απαραίτητο για τη δημιουργία ενός μεγάλου κράτους με εσωτε-
ρική συνοχή, αλλά και να συγκροτηθεί ένα επίλεκτο σώμα φρουρών, 
τυφλά υποταγμένων στον σουλτάνο.

Κατ᾿ αρχάς, λοιπόν, είναι το απάνθρωπο μέτρο του παιδομαζώμα-
τος, της αρπαγής, δηλαδή, αρσενικών παιδιών μέχρι 15 ετών από χρι-
στιανικές οικογένειες (1 τουλάχιστον από κάθε σπίτι), προκειμένου να Νικολαΐδης 

Κώστας

Ο

κά και εφημερίδες της Αυστραλίας και της Ελλάδας. 
Το 1983 τιμήθηκε με τη διάκριση «Χελλένικ» για την προσφορά του στην ελ-

ληνομάθεια. 
Για την προσφορά του αυτή τιμήθηκε το 2007 και από την πολιτειακή κυβέρνη-

ση Βικτωρίας με το μετάλλιο του «Πολυπολιτισμού».
Ο Κυριάκος Αμανατίδης, με τη συνεχή συμμετοχή του σε ομογενειακούς ορ-

γανισμούς της Μελβούρνης και την εν γένει δραστηριότητά του για περίπου 50 
χρόνια, έχει συμβάλει σημαντικά στην προβολή των ελληνικών εθνικών θεμάτων, 
στην προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης, στην καλλιέργεια της ελλη-
νομάθειας, και στην άνθηση της ελληνο – αυστραλιανής λογοτεχνίας.
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ανατραφούν μουσουλμανικά και να καταταγούν με την ενηλικίωσή τους στα γενιτσα-
ρικά τάγματα. Υπολογίζεται ότι μέχρι τη διάλυση και εξολόθρευση των γενιτσάρων 
από τον σουλτάνο Μαχμούτ Β΄, το 1826, είχαν στρατολογηθεί σε εκείνα τα τάγμα-
τα περίπου 1.000.000 Ελληνόπαιδες.

Ατομική και ομαδική προσχώρηση στο Ισλάμ – Οι λόγοι
Στη συνέχεια και καθόλη τη διάρκεια της δουλείας του Γένους στους Οθωμανούς, 

και πολλοί άλλοι Έλληνες ατομικά ή ομαδικά προσχώρησαν στο μουσουλμανισμό. 
Οι λόγοι διάφοροι: ο φόβος των σκληρών διωγμών, η βία με την απειλή της εξό-
ντωσης, οι φόνοι από το φυλετικό μίσος και την ενθεομανία των μωαμεθανών, οικο-
νομικά συμφέροντα, η κατάληψη ή διατήρηση θέσεων και προνομίων στην κρατική 
δομή., το ασθενές της πίστης στον Χριστό και ο αδύναμος χαρακτήρας.

Οι περισσότεροι από τους εξισλαμισθέντες παρέμειναν μέχρι τέλους πιστοί του 
Ισλάμ και πολλές άλλες γενιές μουσουλμάνων δημιουργήθηκαν από αυτούς, μπο-
λιάζοντας έτσι με αίμα ελληνικό τα τουρανικά φύλα.

Κάποιοι επέστρεψαν στον χριστιανισμό
Κάποιοι όμως από όσους με τη βία εξισλαμίστηκαν έδειξαν μεταμέλεια και με 

ταπείνωση επέστρεψαν στη θρησκεία των πατέρων τους. Η Εκκλησία, μπροστά σε 
αυτό το πρόβλημα έδειξε κατανόηση, συγχώρεσε τους αποστάτες της πίστης μας 
και τους επανένταξε στους κόλπους της. Πρώτη εφαρμογή αυτού του μέτρου γίνεται 
το 1338 για τους «εξισλαμισμένους» κατοίκους της Νίκαιας της Βιθυνίας, επί πατρι-
αρχίας Ιωάννη ΙΔ΄ του Καλέκα ή Απρηνού (1334-1347), καθώς ο πατριάρχης και 
η γύρω από αυτόν Σύνοδος δέχθηκαν κατ᾿ οικονομίαν την ειλικρινή τους μετάνοια, 
και όπως, μεταξύ άλλων, λέει η πατριαρχική επιστολή με αποδέκτες τους προσωρι-
νά αποστατήσαντες: «τῇ τῶν Χριστιανῶν πάλιν μερίδι συναριθμήσει καί ἰάσεται 
καὶ θεραπεύσει καὶ οὐδὲ εὑρήσουσιν ἐμπόδιόν τι πρὸς τὴν τῶν ἰδίων ψυχῶν σω-
τηρίαν…». (Χρύσανθος Φιλιππίδης, ό.π., σελ. 689-690)

Οι κρυπτοχριστιανοί λόγω φόβου
Καταγράφονται όμως και εκείνοι που είτε με τη βία είτε εκούσια έγιναν Μου-

σουλμάνοι και γρήγορα μετάνοιωσαν για την εξώμοσή τους, αλλά φοβούμενοι τους 
δυνάστες Τούρκους δεν αποκάλυψαν ευθαρσώς τα χριστιανικά τους πιστεύματα και 
συνέχισαν στα φανερά να ακολουθούν τον Ισλαμισμό, στα κρυφά όμως ήσαν γνήσιοι 
χριστιανοί που εκτελούσαν με χίλιες προφυλάξεις όλα τα θρησκευτικά και λατρευ-
τικά τους καθήκοντα.

Και προς αυτούς η Εκκλησία έδειξε επιείκεια και τους διευκόλυνε με διάφορους 
τρόπους να διδάσκονται το Ευαγγέλιο, να βαπτίζονται, να κοινωνούν και να εκκλη-
σιάζονται σε υπόγεια και κατακόμβες, μακρυά από τα βλέμματα των Οθωμανών.

Με τη σώφρονα αυτή πολιτική της Εκκλησίας κατορθώθηκε να παραμείνουν χρι-
στιανοί επί αιώνες κάτοικοι των περιοχών Σταυρίν, Κρώμνης, Τραπεζούντας, Κύ-
πρου, Ευβοίας, Κρήτης, Σπαθίας, Καππαδοκίας κ.ά.
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Όλοι αυτοί είναι οι λεγόμενοι Κρυπτοχριστιανοί. 

Ο Χρύσανθος για τους κρυπτοχριστιανούς 
Για τους Κρυπτοχριστιανούς του Πόντου, γράφει ο Χρύσανθος Φιλιππίδης: 

«Οὗτοι ἐν τῇ ποντικῇ διαλέκτῳ ἐλέγοντο κλωστοὶ ἢ γυριστοί, διότι ἐκ Χρι-
στιανῶν εἶχον γίνει Μουσουλμάνοι καὶ ἐκ Μουσουλμάνων πάλιν Χριστιανοί. Ἐκ 
δὲ τῶν χωρίων, ἐν οἷς κατώκουν, ἐλέγοντο οἱ Κρυπτοχριστιανοὶ καὶ Σταυριῶται 
ἢ Κρωμλῆδες». (ό.π., σελ. 691)

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης θα γίνει μία συνοπτική αναφορά στους Σταυ-
ριώτες του Άκνταγ Μαντέν, που η περίπτωσή τους απασχόλησε επί 10ετίες την 
τοπική ελληνική κοινότητα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τις Εκκλησίες Χαλδίας 
, Τραπεζούντος και δευτερευόντως κάποιες ακόμη, καθώς επίσης και τις Μεγάλες 
Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, με πρώτη την ομόδοξη Ρωσία.

Η συνέχεια στο επόμενο

E

Ο Όσιος Γρηγόριος Καλλίδης
π. Τραπεζούντας και Θεσσαλονίκης

Γράφει ο
Κώστας Νικολαΐδης

2ο μέρος
Ο θάνατος του όσιου Γρηγόριου

κοιμήθη ο μητροπολίτης Ηρακλείας Γρηγόριος Καλλίδης. Την Παρα-
σκευή 24-7-1925 έγινε η εξόδιος ακολουθία του από τον καθεδρικό Ναό 
της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης. Χοροστάτησε ο μητροπολίτης Γεννά-

διος μαζί με τους μητροπολίτες Κασσανδρείας Ειρηναίο, Καμπανίας Διόδωρο, 
Πέλλας Κωνστάντιο και Απολλωνιάδος Ιωακείμ.

Παρόντες στην ακολουθία οι μητροπολίτες Σερρών Κωνσταντίνος, Μεγγρέλης 
και Σιδηροκάστρου Νεόφυτος, ο αρμένιος Επίσκοπος και εκπρόσωπος του Αρχιρ-
ραβίνου Θεσσαλονίκης.

Εκ μέρους των πολιτικών αρχών παρέστησαν ο Γενικός Διοικητής κ. Κανναβός, 
ο Νομάρχης κ. Λαζαρίδης, ο Δήμαρχος κ. Συνδίκας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Παπαγεωργίου, ο πληρεξούσιος κ. Ιασονίδης, εκπρόσωποι προσφυ-
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γικών Σωματείων και πολύς κόσμος.
Στο λόγο που εκφώνησε ο μητροπολίτης 

Γεννάδιος εξήρε την εθνική και θρησκευτική 
δράση του κεκοιμημένου μητροπολίτη Ηρα-
κλείας και τις πολλαπλές υπηρεσίες που προ-
σέφερε καθ᾿ όλη τη διάρκεια της αρχιερατικής 
του διακονίας «δείγμα τρανόν της οποίας υπήρ-
ξεν ο λαμπρός εορτασμός της 50ετηρίδος του 
προ 3 μηνών εις την πόλιν μας».

(Εφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 25-7-1925 σελ. 1, 
καὶ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ» 25-7-1925).

ΙΙ. Η αρχιερατεία του στην Τραπεζούντα
Στις 12 Μαΐου του 1879 επί πατριαρχείας 

Ιωακείμ του Γ΄, η Ι.Σ. του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου εκλέγει μητροπολίτη Τραπεζούντος 
σε διαδοχή του Τραπεζούντιου Κωνστάντιου 
Α΄ (1830-1879), τον βοηθό τού Μητροπολίτη 
Ηρακλείας Πανάρετου, επίσκοπο Νανζιανζού Γρηγόριο Καλλίδη, που στον επι-
σκοπικό κατάλογο Τραπεζούντος καταχωρίστηκε ως Γρηγόριος Β΄.

Το υπόμνημα της εκλογής του (Κώδικας ΞΖ΄ του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
σελ. 227) έχει ως εξής:

«†Τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως Τραπεζοῦντος ἀπροστατεύτου διαμει-
νάσης ἅτε δὴ τοῦ ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντος κὺρ Κωνσταντίου πρὸς Κύρι-
ον ἐκδημήσαντος καὶ εἰς τὰς οὐρανίους μονὰς μεταστάντος, ἡμεῖς οἱ τὴν 
Ἱερὰν Σύνοδον συγκροτοῦντες ἀρχιερεῖς μετὰ τὴν γενομένην Συνοδικῶς 
πρότασιν καὶ προβολὴν τριῶν ὑποψηφίων τῶν μᾶλλον καταλλήλων εἰς 
τὴν διαδοχὴν τῆς ἐπαρχίας ταύτης - ἤτοι τῶν θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων 
Νανζιανζοῦ κυρίου Γρηγορίου καὶ Λαμψάκου κυρίου Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ 
ὁσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου κὺρ Ἀθανασίου κατελθόντες ἐν τῷ Παν-
σέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 
τοῦ τροπαιοφόρου καὶ ψήφους κανονικὰς προβαλλόμενοι τῇ ἐπικλήσει τοῦ 
Παναγίου καὶ τελεταρχικοῦ Πνεύματος εἰς ἐκλογὴν καὶ ἀνάδειξιν τοῦ ἐξ 
αὐτῶν ἀναδεξομένου τὴν ἀρχιερατικὴν προστασίαν καὶ ποιμαντικὴν ρά-
βδον τῆς ἁγιωτάτης ταύτης μητροπόλεως προεκρίναμεν τὸν θεοφιλέστατον 
ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ Κύριον Γρηγόριον ἐφ᾿ ᾧ καὶ εἰς διηνεκῆ ἔνδειξιν καὶ 
μόνιμον παράστασιν κατεστρώθησαν τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐν τῷδε τῷ ἱερῷ 
Κώδικι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ἐν ἔτει σωτηρίῳ ᾳωοθ΄ κατὰ 
μῆνα Μάϊον 12 ἐπινεμήσεως Ζης».
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Ο Γρηγόριος πληροφορήθηκε την εκλογή του στην Αδριανούπολη όπου αρ-
χιεράτευε επιτροπικά από τον Φεβρουάριο του 1879, αναπληρώνοντας τον οικείο 
μητροπολίτη και μετέπειτα οικουμενικό πατριάρχη Διονύσιο Ε΄ (1887-1891) τον 
Χαριτωνίδη.

Να αναφέρουμε για την ιστορία ότι ο Διονύσιος δέχτηκε στις 6 Φεβρουαρίου 
του 1879 δολοφονική επίθεση από φανατικούς Βούλγαρους εξαρχικούς κατά τη 
ρωσική κατοχή της Α. Θράκης – που επήλθε μετά τον Ρωσο-Οθωμανικό πόλεμο 
του 1877-78 – και λόγω του τραυματισμού του είχε μεταφερθεί στην Κωνσταντι-
νούπολη για νοσηλεία και θεραπεία.

Ο Γρηγόριος ξαφνιάστηκε από την εκλογή του και, πράγμα αλήθεια σπανιό-
τατο, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του στο Πατριαρχείο, απόδειξη τρανή ότι η 
εκλογή του ήταν απόλυτα αντικειμενική. Το Πατριαρχείο δεν δέχτηκε την παραίτη-
σή του και με πατρικό, αλλά και «αυστηρό» Συνοδικό Γράμμα της 16ης Μαΐου 1879 
τον κάλεσε να αναλάβει την Μητρόπολη Τραπεζούντος. Εν τέλει εξαιτίας αυτής της 
καθυστέρησης και του αναγκαίου για την προετοιμασία του χρόνου, έπλευσε με την 
ευχή του Ιωακείμ Γ΄ προς την πρωτεύουσα του Πόντου και ενθρονίστηκε με τις 
δέουσες τιμές στην Τραπεζούντα τον Αύγουστο του 1879.

Ο 35χρονος τότε Γρηγόριος δίσταζε να κάνει το παραπέρα βήμα, να αναλάβει 
εθναρχικό ρόλο, συναισθανόμενος το βάρος μιας τόσο υψηλής αποστολής, για-
τί άλλο βοηθός επίσκοπος και άλλο μητροπολίτης. Εξ άλλου ευρισκόμενος στην 
Αδριανούπολη στο «πόδι» του σημαδεμένου από Βούλγαρους μητροπολίτη Διονύ-
σιου, ζούσε από κοντά τα γεγονότα, υπέφερε με το ποίμνιό του, ήθελε να προσφέρει 
πολλά αλλά οι περιστάσεις δεν του το επέτρεπαν και ανθρώπινο είναι να θεώρησε, 
δείχνοντας μετριοφροσύνη, ή ατολμία, ή και τα δύο μαζί, πως ακόμα δεν ήταν η 
ώρα του. Η περίπτωσή του μας θυμίζει τη στάση του ιεραπόστολου του Πόντου 
Αγ. Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, που δείλιαζε να χειροτονηθεί αναλογιζόμενος το 
μέγεθος των ευθυνών που θα επωμιζόταν.

Όπως όμως ο επίσκοπος Αμασείας Φαίδιμος έπεισε τον Γρηγόριο Νεοκαισα-
ρείας, έτσι και ο διορατικός Ιωακείμ Γ΄ που πίστευε στα προσόντα και τα χαρίσμα-
τα του Γρηγορίου Καλλίδη, τον ενθάρρυνε, τον εμψύχωσε, του άλλαξε γνώμη και 
του έδειξε τον δρόμο για την ένδοξη πρωτεύουσα των Μεγαλοκομνηνών.

Στην Τραπεζούντα θα διαδεχόταν τον πολιό γηγενή ιεράρχη Κωνστάντιο, που 
επί 49 χρόνια κρατούσε το τιμόνι της σημαντικότερης Μητρόπολης του Πόντου.

Και αν ο Γρηγόριος φοβόταν εκ των προτέρων να σηκώσει το φορτίο μιας τόσο 
μεγάλης Μητρόπολης, όταν ανέλαβε επίσημα και ενημερώθηκε υπηρεσιακά για 
την κατάσταση της Εκκλησίας της Τραπεζούντας, συνειδητοποίησε απόλυτα τις 
δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα, άλυτα και χρονίζοντα, 
που είχε μπροστά του και ζητούσαν άμεσες λύσεις. Γιατί όπως γράφει και ο μετά 
από 30 χρόνια διάδοχός του Χρύσανθος Φιλιππίδης («Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΡΑΠΕ-
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ΖΟΥΝΤΟΣ», σελ. 644, Αθήνα – 1933) για τις πρώτες ημέρες του Γρηγορίου στην 
Τραπεζούντα: «Ειργάζετο μετά ζήλου υπέρ ανασυγκροτήσεως της εκ του μακρού 
γήρατος του προκατόχου αυτού Κωνσταντίου παραλυθείσης επαρχίας». Αλλά και 
ο ίδιος αναφερόμενος στην κατάσταση που βρήκε όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του 
λέει: «Πάντες, αγαπητοί αδελφοί, βεβαίως ενθυμείσθε την ανώμαλον κατάστασιν 
της επαρχίας και ιδία της πόλεως ταύτης κατά τας πρώτας ημέρας της αφίξεώς μου. 
Η κατάστασις εκείνη ωφείλετο, κατά την εμήν αντίληψιν, το μεν εις την μακράν 
σωματικήν ασθένειαν του Σεβασμιωτάτου Προκατόχου μου, ον η πόλις αξιεπαίνως 
ανέλαβε να γηροκομήση, το δε εις τους προγενεστέρους σπαραγμούς της Κοινότη-
τος» (ΑΣΤΗΡ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, τ. 4/19-1-1885, σελ. 49-60, Λόγος Συντακτήριος 
Γρηγορίου Καλλίδου, εκφωνηθείς εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ Τραπεζούντος τη 6η 
Ιανουαρίου 1885).

Συνεχίζεται

Αναγέννηση για τη λογοτεχνία
Γράφει ο 

Πάνος Καϊσίδης

Γ
3ο μέρος

ια να διατηρηθεί στη γραπτή της μορφή η ποντιακή διάλεκτος δεν αρ-
κεί μόνον απλώς να γράφεται, αλλά να γράφεται με απόλυτη εφαρμογή 
των κανόνων της γραμματικής της, όπως τους διατύπωσε ο Στάθης Αθα-

νασιάδης – Γεροστάθης στη «Γραμματική της ποντιακής διαλέκτου» και όπως 
νοούνται από το «Λεξικό» του Άνθιμου Παπαδόπουλου. Κάθε άτομο, που θα 
χρησιμοποιεί στο εξής ως εκφραστικό του όργανο την ποντιακή διάλεκτο, αν είναι 
ευσυνείδητο και την αγαπάει πρααγματικά, θα πρέπει να εφαρμόζει πιστά τους 
γραμματικούς κανόνες της από τη σχετική μελέτη του Στάθη Αθα-
νασιάδη – Γεροστάθη, που την έγραψε – κατά γραπτή ομολογία του 
– με βάση τη «Γραμματική» του Αχιλλέα Τζάρτζανου. Χωρίς αυτό 
το βασικό βοήθημα, σωστή ποντιακή διάλεκτος δεν μπορεί να υπάρ-
ξει, όσο καλός γνώστης των ποντιακών κι αν είναι αυτός που γράφει. 
Η «Γραμματική» του Στάθη Αθανασιάδη – Γεροστάθη εκδόθηκε 
το 1977, μετά από πολλούς δισταγμούς του συγγραφέα της για το 
τόλμημά του και ύστερα από ενδελεχή, επιμελή και επίμονη, μελέτη 

Γράφει ο 
Πάνος

Καϊσίδης 
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αρκετών σχετικών πηγών. Δυστυχώς, οι Πόντιοι που γράφουν, ή αγνοούν εντελώς 
την ύπαρξη της «Γραμματικής» του Στάθη Αθανασιάδη – Γεροστάθη, ή, κι αν 
πληροφορήθηκαν για την ύπαρξή της, δεν γνωρίζουν τον τρόπο ή αποφεύγουν να 
τη χρησιμοποιήσουν, να τη μελετήσουν, να μάθουν τους καναόνες της, και μετά 
να γράψουν. Οι περισσότεροι σύγχρονοι Πόντιοι συγγραφείς, εξαιτίας αυτής της 
έλλειψης, μοιάζουν με τους στυρατιώτες που μπαίνουν στη μάχη άοπλοι, ή με 
τους χτίστες που ανεβαίνουν στη σκαλωσιά, χωρίς μυστρί και πηλοφόρι. Κοντά, 
όμως, στη γραμματική και το συντακτικό, απαραίτητο είναι, μάλλον, και ένα σύ-
ντομο λεξικό της ποντιακής διαλέκτου, βγαλμένο μέσα από παλαιότερα, αλλά και 
από σύγχρονα λογοτεχνικά κείμενα.

Υπάρχουν στην ποντιακή διάλεκτο γλωσσικά στοιχεία, που προέρχονται από 
τα ιδιώματά της των διαφόρων περιοχών του Πόντου, όπως π. χ. το «γουνουσεύω» 
(μιλώ), το «τσ’ έν’ αγούτος» (ποιος είναι αυτός), που θα πρέπει, μάλλον, να μην 
χρησιμοποιούνται στη λογοτεχνία των Ποντίων, για να αποκτήσει η διάλεκτος μια 
κανονικότητα, αλλά κυρίως ομοιογένεια, έτσι ώστε να μπορούν να τη χρησιμο-
ποιούν και να την καταλαβαίνουν όλοι. Αξίζει να μην χαθεί η ποντιακή διάλεκτος, 
γιατί διαθέτει σαφήνεια, κυριολεξία, παραφθαρμένες μεν αλλά πολύ γλαφυρές και 
όμορφες στο άκουσμά τους αρχαιοελληνικές λέξεις, δάνειες και αντιδάνειες λέξεις 
από άλλες γλώσσες, που απέκτησαν, με το πέρασμα του χρόνου, γραμματικά χα-
ρακτηριστικά της, που δέθηκαν απόλυτα και αρμονικά μαζί της.  

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση στοιχείων της νεοελληνικής δη-
μοτικής, της καθαρεύουσας, ή και ξένων λέξεων, που έχουν μπει στην ποντιακή 
διάλεκτο και χρησιμοποιούνται χωρίς να ταιριάζουν, πολλές φορές, με την όλη 
δομή της ποντιακής ή και χωρίς να έχουν τον τύπο που ταιριάζει σε αυτήν, χωρίς 
να τοποθετούνται οι μη ποντιακές λέξεις στη σωστή θέση μέσα στο κείμενο. Δεν 
είναι αρκετό να γράφει κανείς τη διάλεκτο, όπως τη μιλάνε οι Πόντιοι. Σήμε-
ρα, και πάντα, χρειάζονται κάποιες λέξεις και εκφράσεις, παρμένες από αλλού 
– βασικά από τη νεοελληνική – για να διατυπωθεούν έννοιες ή να ονομαστούν 
αντικείμενα, που δεν υπήρχαν πριν και που πρέπει να μπουν στον λόγο, όχι πλέ-
ον παραφθαρμένα, όπως γινόταν παλαιότερα ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους, 
αλλά, ίσως, εντελώς αναλλοίωτα, πάντοτε, όμως, με κανονική αναλογία σε σχέση 
με τα υπόλοιπα στοιχεία της ποντιακής. Π. χ., όταν ένας λογοτέχνης, που γράφει 
στην ποντιακή, βάζει στην πλοκή του έργου του έναν μη Πόντιο ήρωα, θα πρέπει 
να βάζει στο στόμα του λέξεις της γλώσσας που εκείνος μιλάει – σε μια κανονική, 
πάντοτε, αναλογία με το υπόλοιπο ποντιακό κείμενο – και όχι να τον υποχρεώνει, 
όπως έκαναν παλαιότερα, να εκφράζεται και αυτός στην ποντιακή. Τότε θα είναι 
περισσότερο χρωματισμένος ένας διάλογος, όταν αποφεύγετει η επίπεδη παράθε-
ση διαλογικών μερών. Όταν προτιμιέται πολυεπίπεδη έκφραση, αυτή δίνει χρώμα 
στον διάλογο. Ένας Τούρκος ή ένας Αρμένιος δεν θα παρουσιάζονται να μιλάνε 
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ποντιακά ούτε, βέβαια, και τουρκικά ή αρμενικά – όπως κάνουν μερικοί – αλλά 
θα μιλάνε τη νεοελληνικά, για να αποτυπώνεται, ακριβώς, στον διάλογο η διαφορά 
από την ποντιακή.

Ο ποντιακός γραπτός λόγος υπάρχει από τα τέλη του 19ου αιώνα, από τον 
Σάββα Ιωαννίδη, τον Ιωάννη Παρχαρίδη και τον Περικλή Τριανταφυλλίδη, από 
τότε που διέσωζαν, γραπτά, παραμύθια, διηγήσεις, τραγούδια, στην ποντιακή δι-
άλεκτο. Από τότε – από το 1860, περίπου – έχουν περάσει (το έτος 2012) εκατόν 
πενήντα δύο χρόνια και όμως, παρά την πληθώρα των Ποντίων συγγραφέων, που 
χρησιμοποίησαν την ποντιακή διάλεκτο, πολύ λίγοι απέκτησαν την ανάλογη γνώ-
ση της διαλέκτου και έγραψαν, όμως, και πάλι με πολλά λάθη.    

Το ετήσιο περιοδικό «Αρχείον Πόντου», που εκδίδει από το 1927 η Επιτρο-
πή Ποντιακών Μελετών στην Αθήνα, προσέφερε ελάχιστα στη λογοτεχνία των 
Ποντίων, αποφεύγοντας να δημοσιεύσει λογοτεχνήματα συγχρόνων Ποντίων και 
εμμένοντας με δογματικό τρόπο στα «καθιερωμένα». Πάνω σε αυτό θα πρέπει 
να αναφερθεί ότι η εφημερίδα της Αθήνας «Εστία» τύπωσε κατά λάθος το 1894 
το πρώτο της φύλλο ανάποδα, δηλαδή η πρώτη σελίδα τυπώθηκε στη θέση της 
τελευταίας. Ο εκδότης της Γεώργιος Δροσίνης (ο ποιητής) και οι συνεργάτες 
του, προφανώς για λόγους πρωτοτυπίας, συνέχισαν τη «στραβή» εκτύπωση και οι 
κατοπινοί εκδότες της την έφτασαν μέχρι, περίπου, το έτος 2000. Η γλώσσα που 
χρησιμοποιούσαν ήταν πάντοτε η καθαρεύουσα και το χαρακτηριστικότερο για 
την «Εστία», μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, ήταν ότι δεν δημοσίευε ποτέ φωτο-
γραφίες. Έβαλαν άφθονο νερό στο κρασί τους μόνον κατά τα τελευταία χρόνια. 
Το «Αρχείον Πόντου», κυρίως για να μην «δυσφημιστεί» από τους κρατούντες, 
εχθρούς της δημοτικής, και θεωρηθεί έτσι κομμουνιστικό, χρησιμοποιεί ακόμη 
και σήμερα την καθαρεύουσα. Εκείνος που ιδιαιτέρως συνετέλεσε σε αυτό ήταν 
ο φανατικός καθαρευουσιάνος Οδυσσέας Λαμψίδης, ο οποίος διαδέχτηκε στη 
διεύθυνση του «Αρχείου Πόντου» τους δύο ιερωμένους διευθυντές, τον πρώην μη-
τροπολίτη Τραπεζούντας και κατοπινό αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
Χρύσανθο Φιλιππίδη και τον αρχιμανδρίτη, γλωσσολόγο, Άνθιμο Παπαδόπου-
λο. Ο σημαντικός βυζαντινολόγος και συγγραφέας Οδυσσέας Λαμψίδης, προς 
το τέλος της ζωής του και μετά από την καθιέρωση της δημοτικής ως επίσημης 
γλώσσας, το 1976, από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή (υπουργός 
Παιδείας ο Γεώργιος Ράλλης), έγραψε αρκετά κείμενα στη δημοτική, που δημο-
σιεύτηκαν στο «Αρχείον Πόντου». Ο δημοτικιστής Δημήτρης Τομπαΐδης δεν 
τόλμησε να κάνει την τομή, να αλλάξει, δηλαδή, τη γραμμή του «Αρχείου Πό-
ντου» ως προς τη γλώσσα. Το «Αρχείον Πόντου» παρέμεινε και επί των ημερών 
του το αρτηριοσκληρωτικό έντυπο του 1927, χωρίς φωτογραφίες – μόνον στον 
διπλό τόμο 3 και 4, με την «Εκκλησία Τραπεζούντος» του Χρύσανθου μπήκαν 
φωτογραφίες – και χωρίς εκσυγχρονισμό της σελιδοποίησης του έντυπου. Έτσι 
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όπως είναι και σήμερα, δεν μπορεί να προσελκύσει το πλατύ αναγνωστικό κοινό. 
Απευθύνεται μόνον στους ειδικούς, ενώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ύλη, την 
πιο ενδιαφέρουσα από όλα τα άλλα έντυπα, που κυκλοφόρησαν μέχρι σήμερα 
(2012).  

Οι λίγοι μελετητές της ποντιακής γραμματείας δεν εμβάθυναν ποτέ στα έργα 
του Σάββα Ιωαννίδη, του Περικλή Τριανταφυλλίδη, του Ιωάννη Παρχαρίδη, με 
αποτέλεσμα της επιπόλαιης εξέτασής τους την κατάταξη αυτών των έργων στην 
ιστορία και τη λαογραφία. Δεν τα κατέταξαν στις πρώτες προσπάθειες των Ποντί-
ων για λογοτεχνική έκφραση. Αυτό το λάθος γίνεται γιατί τα πρώτα βήματα της 
ποντιακής λογοτεχνίας δεν συγκρίθηκαν με τα ανάλογα βήματα άλλων λαών στη 
λογοτεχνία και ιδαιτέρως με τη λογοτεχνία εκείνων με τους οποίους συμβιούσαν 
οι Έλληνες του Πόντου. 

Η ακρίβεια και η υπευθυνότητα που επιδεικνύουν οι μελετητές του 20ού αιώνα, 
παρουσιάζοντας κάποιο έργο με όλες τις αναφορές των πηγών του, έχουν, βέβαια, 
την αξία τους, περιορίζεται, όμως, η χρήση τους από άλλους, λίγους στον αριθμό, 
μελετητές. Κατά τον 19ο αιώνα, η αναφορά στις πηγές ήταν ελάχιστη. Εκείνο στο 
οποίο στόχευαν ήταν το πλατύ κοινό, που θα ενημερωθεί, για να απολαύσει και να 
κατανοήσει καλύτερα ένα λογοτεχνικό έργο. 

Ο πατριάρχης Ιεοροσολύμων Δοσίθεος, που αναφέρεται και σε άλλο σημείο 
της παρούσας μελέτης, βεβαιώνει ότι παντού στον Πόντο και γενικότερα στην πε-
ριοχή του Εύξεινου Πόντου, όπου περιόδευσε, επικρατούσε, κατά τον 17ο αιώνα, 
πυκνό σκοτάδι αμορφωσιάς. Αυτό το σκοτάδι είχε διάρκεια περίπου τεσσάρων 
αιώνων. Μόνον μετά το 1860 αρχίζει και πάλι το ενδιαφέρον των Ποντίων για την 
κλασική παιδεία, που φέρνει ολοταχώς προς την Αναγέννηση και τον Διαφωτισμό 
στον Πόντο. Τότε διαμορφώνεται, σε μεγάλο βαθμό, και ξεχωρίζει η ποντιακή 
διάλεκτος, η οποία, όμως, σκόπιμα αγνοείται από τους λόγιους, που στην ιδιω-
τική τους ζωή ήταν υποχρεωμένοι να εκφράζονται στην ποντιακή διάλεκτο και 
στα γραπτά τους ή τη διδασκαλία τους υποχρεώνονταν από το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο, που είχε την ευθύνη της εκπαίδευσης των Ελλήνων της Ανατολής, να 
χρησιμοποιούν την υπερκαθαρεύουσα. Η ποντιακή διάλεκτος εμποδίζεται, έτσι, 
να εξελιχθεί και να αποτελέσει – όπως θα ήταν φυσικό – το εκφραστικό όργανο 
των Ποντίων και στον γραπτό λόγο και στον προφορικό, κυρίως στον πρώτο. 
Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος – εκτός από τη δεδομένη πίεση του τουρκικού 
περίγυρου – στην ποντιακή διάλεκτο μπαίνουν πολλές λέξεις και φράσεις από την 
εύκολη, σχετικά, τουρκική γλώσσα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, κυρίως, ακόμη 
και σήμερα επικρατεί τόση σύγχυση στη γραπτή απόδοση της ποντιακής διαλέ-
κτου. Αν είχε αφεθεί να εξελιχθεί ομαλά και φυσιολογικά η ποντιακή διάλεκτος, 
μετά τη διάσπασή της από τη βυζαντινή – μεσαιωνική, θα είχε διαμορφωθεί αυτή 
σε ένα εκφραστικό όργανο περισσότερο ελληνικό και από την κοινή νεοελληνική, 
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αλλά, το κυριότερο, θα είχαν, οπωσδήποτε, γραφτεί στην ποντιακή διάλεκτο λογο-
τεχνικά έργα από τους συγγραφείς που παράπαιαν ανάμεσα στη ζωντανή τους πο-
ντιακή διάλεκτο και στη φτιαχτή από τους λογιότατους και νεκρή, άσχετη με την 
εξέλιξη της ζωής τους, καθαρεύουσα. Ενώ στον υπόλοιπο Ελληνισμό σημειώνεται 
μια τάση φυγής, αποδέσμευσης, από τον στείρο αρχαϊσμό και την καθαρεύουσα, 
στον Πόντο, η καθαρεύουσα κυριαρχεί στην εκπαίδευση και τη λογοτεχνία μέχρι, 
σχεδόν, και το 1922. Στην Νότια Ρωσία πάει να γίνει κάποια πρόοδος, αλλά αυτή 
ανακόπτεται από τη φτιαχτή φωνητική γραφή, που μπερδεύει πιο πολύ τα πράγ-
ματα αντί να τα απλοποιεί, όπως πίστευαν οι εφευρέτες της. Η καθυστέρηση εκεί 
οφείλεται αποκλειστικά, σχεδόν, στη σύγχυση που προκαλεί η φωνητική γραφή. 
Ο αναγνώστης, συνηθισμένος στα 24 γράμματα του ελληνικού αλφάβητου, στους 
δίφθογγους, στα διπλά γράμματα που γράφονται με ένα φθόγγο κ. τ. λ., πελαγώνει 
με τη φωνητική γραφή, που ήταν, τάχα, επαναστατική εφεύρεση, εμπνευσμένη 
από τα σοβιετικά ιδεώδη, ενώ αποτελούσε οπισθοδρόμηση, αφού περιχαράκωνε 
την ποντιακή διάλεκτο και την ελληνική γλώσσα, γενικότερα, καλουπώνοντάς την 
και μην αφήνοντάς την να ανασάνει ελεύθερα και να εξελιχθεί ομαλά και χωρίς 
νέα δεσμευτικά πλαίσια.

Οι Πόντιοι λογοτέχνες της Νότιας Ρωσίας ανέλαβαν το δύσκολο έργο να 
στηρίξουν τη λογοτεχνία τους στην ποντιακή παράδοση, που ήταν η εθνική τους 
πραγματικότητα, και να προτείνουν το κήρυγμα του κομμουνισμού, που ήταν, ως 
πολιτικό ιδεολογικό κίνημα, άγνωστο στον απλό Πόντιο και, φαινομενικά, ασυμ-
βίβαστο με τη συντηρητική του ζωή και, απατηλά, άσχετο με αυτήν.

Υπάρχει το τυπολογικό μέρος της γλώσσας και το πνεύμα της. Το πνεύμα της 
μπορεί να διαφέρει, κάπως, από την τυπολογία της. Π. χ. μπορεί το τυπολογικό 
της γλώσσας να γέρνει προς την πλευρά της καθαρεύουσας, αλλά το πνεύμα της 
να έχει δημοτικό χαρακτήρα. 

Είναι δυνατόν να πιθανολογηθεί ότι οι στιχοπλόκοι που συγκεντρώνονταν 
στην Τραπεζούντα κατά τον 14ο αιώνα, για να διαγωνιστούν, είχαν ήδη αποκτήσει 
ποντιακή συνείδηση, αφού άρχισαν να αισθάνονται εθνικά ως Έλληνες – και όχι 
Βυζαντινοί – από τον 13ο αιώνα.

Συνεχίζεται
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γενέθλιος χώρος του ποντιακού ελληνισμού είναι ο Ιστορικός Πόντος, 
δηλαδή το βορειοανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας. Στα βόρειά του 
βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα (τον Εύξεινο Πόντο). Στην παραλιακή 

περιοχή του καλύπτει την έκταση από το Σοχούμ (την αρχαία Διοσκουριάδα) μέχρι 
την περιοχή της Σινώπης. Ο εποικισμός των ακτών του  Μικρασιατικού Πόντου 
από τους Έλληνες αρχίζει από τα μέσα του 8ου  π.Χ. αιώνα. Η Μίλητος, αθηναϊκή 
αποικία, ιδρύει τη Σινώπη, την Αμισό, την Τραπεζούντα. Η Σινώπη ιδρύει άλλες 
αποικίες, ανάμεσα στις οποίες την Κερασούντα και τα Κοτύωρα. Ο ελληνισμός των 
ακτών του Ιστορικού Πόντου παραμένει για αιώνες στις εστίες του. Άλλοτε γνωρίζει 
μέρες ακμής και άλλοτε αγωνίζεται για την επιβίωσή του ανάμεσα σε εχθρούς και 
κατακτητές. 

Πριν από την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ο ελληνικός πληθυσμός 
στο Πόντο είναι 700.000 επί συνόλου 2.000.000 κατοίκων. Η βιολογική εξόντωση 
των Ελλήνων αρχίζει στις 20 Ιουλίου 1914, όταν η Τουρκία κηρύσσει γενική επι-
στράτευση των εθνών της Αυτοκρατορίας. Με τη νομική κατοχύρωση της διαταγής 
αρχίζει η στρατολογία στα τάγματα εργασίας, όπου οι χριστιανοί στρατιώτες υπο-
βάλλονται σε τέτοιες στερήσεις και κακουχίες, ώστε πεθαίνουν κατά χιλιάδες. 

Την περίοδο 1916-1924 οι διωγμοί επεκτείνονται σ’ όλο τον πληθυσμό. Περι-
οχές ολόκληρες λεηλατούνται και καίγονται. Οι κάτοικοι κακοποιούνται, δολοφο-
νούνται ή μετατοπίζονται από τα παράλια προς το εσωτερικό. Οι συνθήκες εκτοπι-
σμού και πορείας προς το εσωτερικό της χώρας στοχεύουν στη βιολογική εξόντω-
ση. Απαγορεύεται η παραλαβή τροφής, ρούχων και αποσκευών. Οι περισσότεροι, 
κυρίως γυναίκες και παιδιά, πεθαίνουν στην πορεία από την κακομεταχείριση, το 
κρύο, τις αρρώστιες και την πείνα. 

Το σύνολο των θυμάτων από την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου το 
1914 μέχρι το Μάρτιο 1924 υπολογίζεται σε 353.000. Όσοι επιζούν ακολουθούν το 
δρόμο της διασποράς με κατεύθυνση την Ελλάδα και τη Σοβιετική Ένωση, αλλά 

και την Αμερική, την υπόλοιπη Ευρώπη και την Περσία (Ιράν). Από 
όσους κατευθύνονται μέσω Συρίας στην Ελλάδα, κάποιοι σταματούν 
και εγκαθίστανται στην Κύπρο. 

Ο ποντιακός ελληνισμός προσπαθεί να στεριώσει στους νέους τό-
πους. Η Ελλάδα ήταν πάντα η πατρίδα, αλλά και οι βόρειες ακτές του 
Ευξείνου Πόντου ήταν οικείος τόπος. Η ίδρυση των πρώτων ελληνικών 
αποικιών στις βορειοανατολικές ακτές του Ευξείνου Πόντου και στον 
Καύκασο χρονολογείται μεταξύ του 8ου και του 7ου π.Χ. αιώνα. Πολ-
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λές ελληνικές αποικίες εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι την εποχή της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας. Τον 9ο μ.Χ. αιώνα δημιουργούνται επίσημες επαφές μεταξύ Ελλή-
νων και Ρώσων και στη συνέχεια η Ρωσία δέχεται το χριστιανισμό από το Βυζάντιο. 
Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, πολλοί Έλληνες καταφεύγουν ως 
πρόσφυγες στη Ρωσία. Μεγάλη αύξηση του ελληνικού πληθυσμού προκαλείται από τα 
μεταναστευτικά κύματα των Ελλήνων του Πόντου κατά την εποχή της Οθωμανικής 
κυριαρχίας. Το 1918 ο πληθυσμός των Ελλήνων στη Σοβιετική Ένωση είναι 700.000. 
Οι περισσότεροι από τους Έλληνες είναι ποντιακής καταγωγής. 

Νέος ξεριζωμός περιμένει τον ποντιακό ελληνισμό στη Σοβιετική Ένωση. Οι 
Έλληνες αντιμετωπίζουν διώξεις ως  ένα από τα θύματα - λαοί της σταλινικής ιδε-
ολογίας και πολιτικής για τα έθνη. Ενώ μέχρι το 1937 οι εναντίον τους διώξεις βα-
σίζονται μόνο σε πολιτικά και ταξικά κριτήρια, στην περίοδο 1937-1939 κορυφώ-
νονται και ταυτόχρονα αποκτούν εθνικό χαρακτήρα. Οι διώξεις έχουν μεγαλύτερη 
έκταση στις δημοκρατίες της Ουκρανίας και της  Ρωσίας, παρά στις δημοκρατίες 
της Υπερκαυκασίας, όπου εξορίζονται κυρίως ιερείς και δάσκαλοι. Στην περίοδο 
1941-1942 πραγματοποιείται από τις  σοβιετικές αρχές μετακίνηση όλου του τοπι-
κού πληθυσμού της νότιας Ρωσίας από τα σύνορα λόγω του δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου. Τόπος αναγκαστικής νέας εγκατάστασης της πλειονότητας των Ελλήνων 
Ποντίων είναι το Καζαχστάν. Το 1942, λίγο πριν από την κατάληψη της περιοχής 
Κουμπάν στα νότια της δημοκρατίας της Ρωσίας από τα γερμανικά στρατεύματα, 
εξορίζεται περιορισμένος αριθμός Ποντίων ελληνο-υπηκόων στη Σιβηρία, κυρίως 
στο Βλαδιβοστόκ και στο Σιβηρικό Καζαχστάν. Στην Κριμαία, που σήμερα ανήκει 
στη δημοκρατία της Ουκρανίας, αλλά την εποχή εκείνη ανήκε στη δημοκρατία της 
Ρωσίας, οι Έλληνες Πόντιοι εξορίζονται το 1944, μετά από την αποχώρηση του 
γερμανικού στρατού από την περιοχή, στην κεντρική Ασία, κυρίως στο Ουζμπεκι-
στάν και στη Σιβηρία. Η εκτόπιση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του   εκπατρισμού 
όλων των εθνικών ομάδων της Κριμαίας. Το 1946 και 1949 ολοκληρώνεται η εξορία 
του ελληνοποντιακού πληθυσμού του Κουμπάν στην κεντρική Ασία. Το 1949 αρχί-
ζει το πεντάχρονο πλάνο ανάπτυξης της κεντρικής Ασίας. Η 13η Ιουνίου 1949 είναι 
η ημέρα μαζικής εκτόπισης των Ποντίων ελληνο-υπηκόων του Καυκάσου  προς την 
κεντρική Ασία, κυρίως  προς τις δημοκρατίες του Καζαχστάν, Ουζμπεκιστάν και 
Κιργισίας. Η εξορία επιβάλλεται στον ελληνοποντιακό πληθυσμό ελληνικής υπηκο-
ότητας της δημοκρατίας της Γεωργίας, εκτός των άγονων περιοχών, όπως η Τσάλ-
κα. Δεν εξορίζονται οι Πόντιοι σοβιετικής υπηκοότητας της ίδιας δημοκρατίας και 
οι Πόντιοι ανεξαρτήτως υπηκοότητας της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. 

Ακόμη όμως και στο ελληνικό κράτος το ρίζωμα σε νέο τόπο είναι δύσκολο. Ο δι-
χασμός μεταξύ γηγενών και προσφύγων τις δεκαετίες του 1920 και του 1930, ο εμφύλιος 
πόλεμος το 1946-1949, η εγκατάλειψη της υπαίθρου οδηγούν σε εσωτερική και εξωτερι-
κή μετανάστευση. Πολλά ποντιακά χωριά της Μακεδονίας και της Θράκης ερημώνουν, 
καθώς οι κάτοικοι τα εγκαταλείπουν και εγκαθίστανται σε πόλεις. Μεταναστευτική ροή 
παρατηρείται  και από τη βόρεια Ελλάδα προς τη δυτική Ευρώπη. Στη βόρεια Ελλά-
δα ο αγροτικός ποντιακός πληθυσμός μαζί με τους άλλους πρόσφυγες μετατρέπει  σε 
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καλλιεργήσιμες μεγάλες εκτάσεις γης. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι δύσκολες, όχι μόνο 
για την πρώτη, αλλά και για τη δεύτερη γενιά. Γι’ αυτό από τη δεκαετία του 1950 παρα-
τηρούνται μεταναστευτικά κύματα προς την Αμερική, Αυστραλία και δυτική Ευρώπη. 
Προς την Αμερική, οι Πόντιοι μετανάστευαν μαζικά ήδη από την εποχή των διωγμών. 
Προς την Αυστραλία μεταναστευτικό κύμα παρουσιάζεται τη δεκαετία του 1950. Ο πο-
ντιακός πληθυσμός μειώνεται σημαντικά από το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα του 1960. 
Η δεκαετία του 1960  χαρακτηρίζεται από μεγάλης κλίμακας μετανάστευση ελληνικού 
εργατικού δυναμικού από τις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης προς τις χώρες 
της Δυτικής Ευρώπης, και ιδιαίτερα προς τη Δυτική Γερμανία. Μέσα σε λιγότερο από 
είκοσι χρόνια η ελληνική κοινότητα της Δυτικής Γερμανίας γίνεται ο βασικός πυρήνας 
της ελληνικής διασποράς στην Ευρώπη. Ο πυρήνας αυτός αποτελείται σε μεγάλο ποσο-
στό του από Πόντιους μετανάστες κυρίως των αρχών της δεκαετίας του 1960. 

Στην Ελλάδα ζει το μεγαλύτερο πληθυσμιακά τμήμα του ποντιακού ελληνισμού. 
Αποτελείται από τους Έλληνες του Πόντου που εκπατρίστηκαν και κατέφυγαν στο 
ελληνικό κράτος την περίοδο 1918-1924 και τις νεότερες γενιές. Η μετανάστευση 
από τα σοβιετικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη της 
δεκαετίας του 1920. Μετά από τη δεκαετία αυτή η μεταναστευτική ροή από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση προς την Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές σε χρονική 
διάρκεια διακοπές, αλλά και μεγάλα μεταναστευτικά κύματα, από τα οποία τα ση-
μαντικότερα είναι τα κύματα του 1939, του 1965 και από το κύμα της δεκαετίας του 
1990. Οι μετανάστες του τελευταίου κύματος υπολογίζονται, βάσει των μετριοπαθέ-
στερων υπολογισμών των αρμοδίων κρατικών φορέων, σε 150.000. Για το συνολικό 
αριθμό του ποντιακής καταγωγής πληθυσμού στο ελληνικό κράτος (Πόντιοι από το 
Μικρασιατικό Πόντο και από την πρώην Σοβιετική Ένωση) δεν υπάρχουν επίσημα 
κρατικά στοιχεία. Σύμφωνα με υπολογισμούς κυρίως των πολιτικών κομμάτων ο 
πληθυσμός αυτός ανέρχεται από 1.000.000 μέχρι 1.600.000  άτομα. 

O ποντιακός ελληνισμός είναι ελληνισμός της διασποράς. Σήμερα η  ιστορική του 
μνήμη είναι η μνήμη του τόπου και της ιδιαιτερότητας του πληθυσμού και η μνήμη της 
κοινής μοίρας της διασποράς. Της διασποράς που ξεριζώθηκε, επιβίωσε και δημιουργεί 
σε νέους τόπους χωρίς να χάνει τον ιδιαίτερο δεσμό της με την αρχική κοιτίδα. 
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Ο παροιμιακός λόγος του Ηλία Α. Τσιρκινίδη

ε τον ποιητικό λόγο του αειμνήτου Ηλία Α. Τσιρκινίδη είχα την χαρά και 
την ευτυχία να ασχοληθώ στο παρελθόν.

Δεν το κρύβω ότι είναι τόσο εντυπωσια;κός και γοητευτικός ο λόγος 
του ο ποιητικός, ώστε δίκαια και εύστοχα τον χαρακτήρισε ο αείμνηστος Ισαάκ 
Λαυρεντίδης, επίλεκτη μορφή του Ποντιακού Ελληνισμού, Παλαμά των Ποντίων1.

Ο ποιητικός λόγος αντυπωσιάζει όχι μόνο για την ευρηματική θεματολογία του, 
που αποτυπώνει ανάγλυφα την ποντιακή ψυχή, αλλά και για την γλωσσοπλαστική 
του δεινότητα2. Μένει έκπληκτος ο μελετητής της ποίησής του από την παραγωγή 
δισύνθετων λέξεων, αγλάισμα του ελληνοποντιακού διαλεκτικού λόγου.

Ίσως κάποτε Νεοπόντιοι φιλόλογοι ευαρεστηθούν να ασχοληθούν με σοβαρό-
τητα και σε βάθος με το γλωσσικό εργαστήρι των Ποντίων εκείνων, που, με την 
καταματωμένη ψυήυ τους, έφεραν μαζί τους την αγαστή παραγωγή και χρήση του 
ελληνοποντιακού λόγου.

Στο σημερινό μας άρθρο θα επιχειρήσουμε να ανατάμουμε μιαν άλλη επίλε-
κτη πτυχή της πνευματικής προσφοράς3 του αειμνήστου Ηλία Α. Τσιρκινίδη. Θα 
ανασύρουμε τον παροιμιακό του λόγο, όπως αυτός αποτυπώνεται στο θεατρικό του 
έργο «Τ’ ορωμαν και το κρίμαν», δράμα σε πέντε επεισόδια, τυπωμένο στην Αθήνα 
το 1986 σε 600 αντίτυπα για λογαριασμό του Συγγραφέα – ποιητή4.

Προκαλεί εντύπωση στο μελετητή του θεατρικού έργου η παρουσία τόσων πολ-
λών παροιμιών σε σχέση πάντοτε με την όλη έκταση του κειμένου. Αυτή όμως η 
πολυπληθής παρουσία του παροιμιακού λόγου δηλώνει εύγλωττα τα ακόλουθα: α.Ο 
Συυγραφέας ευλαβείται και αποδέχεται ευμενώς τον θυμόσοφο λαϊκό λόγο, β.εξαί-
ρει την τεράστια σημασία του για την ορθή φιλοσοφική ενατένιση της ζωής, γ.δίνει 
την κοινωνική αντίληψη, που επικρατούσε στον Ελληνικό Πόντο, και δ.προσφέρει 
απλόχερα πλούσιο υλικό για τον ερευνητή λαογράφο, κοινωνιολόγο και γλωσσο-
λόγο.

Ας δούμε, λοιπόν, χωρίς την προσπάθεια για ειδολογική κατάταξη, την παρου-
σία των παροιμιών, όπως αυτές αποτυπώνονται και σύμφωνα με τη 
ροή του λόγου στο κείμενο:

α.Με το δάχτυλον δεικνύζ’ ατον. Το έü’ και το ’κ’ έü’ ’κ’ εξέρ’ 
(=Είναι δακτυλοδεικτούμενος, πασίγνωστος, ένας από τους λίγους της 
κοινωνίας στην οποία ζει. Δεν ξέρει τι έχει ως βιο). Η παροιμία ανα-
φέρεται στους Κροίσους.

β.Το παιδίν που σπουδάζ’, έü’ έναν χρυσόν βραüιόλιν ’ς σο üέρ’ν 
αθε (=Το παιδίν, που σπουδάζει, έχει στο χέρι του ένα χρυσό βρα-
χιόλι). Η παροιμία εξαίρει την τεράστια σημασία, την οποία έχει η 

Μ

Γράφει ο Γ.Κ.
Χατζόπουλος

Φιλόλογος
συγγραφέας
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παιδεία για την οικονομική, κοινωνική και πνευματική 
καταξίωση ενός ατόμου.

γΈναν βούκαν ψωμίν να έεις και ’ς σον τόπο σ’ να 
είσαι. (Μια μπουκιά ψωμί και στονξ τόπο σου). Η πα-
ροιμία είναι δηλωτική των κινδύνων, της ανασφάλειας 
και της αβεβαιότητας, που επιφύλασσε παλιά στους ξενι-
τεμένους ο ξενιτεμός. Δυσμενείς ήταν οι επιπτώσεις και 
για τα μέλη της οικογενείας τους, που ζούσαν με αγωνία 
για την τύχη τους, όσο καιρό έλειπαν στα ξένα. Αν και 
για σήμερα ο ξενιτεμός δεν είναι και τόσο ευχάριστος, 
ας αναλογισθούμε πόσο πόνο προκαλούσε σε παλαιότε-
ρες εποχές, που οι κίνδυνοι ήταν πολλοί. Πέραν τούτων 
η παροιμία είναι δηλωτική και του έντονου συναισθη-
ματισμού, που χαρακτηρίζει τους Ελληνοποντίους, και 

γενικά τους Έλληνες, τους δεμένους στενά με τον τόπο τους.
Δ.’Σ σον κόσμον μαναüέσσα καλαμίν έρημον και ’ς σον κάμπον απομέντς 

(=Μόνη σου στον κόσμο, είσαι έρημη, καλαμιά στον κάμπο). Δύσκολη η μοναξιά, 
ιδίως για τις γυναίκες, που είχαν την ατυχία να χάσουν τον άνδρα τους. Εύγλωττη 
και η νεοελληνική παροιμία: Μόνος ούτε και στον Παράδεισο.

ε.Η γυναίκα ντο λες, τη Θεού το αδύναμον  το πλάσμαν έν’ (= Η γυναίκα είναι 
το αδύνατο πλάσμα, που δημιούργησε ο Θεός σε σχέση με τον άνδρα). Παρά την 
ισότητα των δύο φύλων, που καθιερώθηκε στις ημέρες μας με νόμο, η αντίληψη για 
το ασθενές φύλο εξ;ακολουθεί να υφίσταται, έστω και υποβαθμισμένη. Στο τελευ-
ταίο συνηγορεί και η ομολογία αρκετών γυναικών, που διεκδικήσανε  συμμετοχή 
στον χώρο της εργασίας ότι «βγάλανε μόνες τους τα μάτια τους», αφού, πέρα από 
την εργασία, εξακολουθούν να είναι επιφορτισμένες με τη λάτρα του σπιτιού και 
άλλες ασχολίες.

στ.Ο κόσμον αΐκον έν’, η üέρα, νέισσα γραία, πουδέν ’κί ταιριάζ’ να πάει (= Ο 
κόσμος τέτοιος είναι. Η γυναίκα, που έχασε το σύζυγό της, μοιάζει με νέα γριά, και 
αποκλείεται η συμμετοχή της σε κοινωνικές εκδηλώσεις). Δυστυχώς ήταν υποχρεω-
μένη στον Πόντο η χηρεύουσα να κλείνεται στο σπίτι της, αποφεύγοντας τις κοινω-
νικές εκδηλώσεις, ασχολούμενη μόνο με τις οικιακές και αγροτικές εργασίες καθώς 
και την ανατροφή των παιδιών της, με τη βοήθεια βέβαια των στενών συγγενών της 
(πεθερικών), γονέων, αντραδέλφων). Δεν έλειπαν βέβαια οι περιπτώσεις, όταν η χη-
ρεία επερχόταν σε νεανική ηλικία – ήταν σύνηθες το φαινόμενο του γάμου σε μικρή 
ηλικία – να προχωρούν σε δεύτερο γάμο με τη συναίνεση και παρότρυνση κάποτε 
πεθερικών και γονέων είτε ήταν άτεκνη είτε είχε αποκτήσει παιδιά.

ζ.Η γενεά ’κί ψευτίζ’ (= Η γενιά δεν εκφυλίζεται). Αντίληψη που ισχύει και σήμε-
ρα. Δηλωτικές της παροιμίας είναι και οι νεοελληνικές: Κατά μάνα κατά κύρη κατά 

Ηλίας Τσιρκινίδης
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γιο και θυγατέρα ή Δες την ούγια και πάρε πανί, δες τη μάνα και πάρε παιδί. Δε 
λείπει βέβαια και η αντίθετη: Από αγκάθι βγαίνει ρόδο και από ρόδο αγκάθι.

Στο προσεχές το δεύτερο και τελευταίο μέρος   

Σημειώσεις
1.Εκτός από τον αείμνηστο Ισαάκ Λαευρεντίδη ως Πόντιο Παλαμά τον χαρακτήρισε και η εκλεκτή συ-

νάδελφος και πολυγραφότατη λαογράφος και κριτικός Έλσα Γαλανίδου – Μπαλφούσια τον Μάρτιο του 2002, 
παρουσιάζοντας σε αδρές γραμμές το συνολικό του έργο. Όμως άγγιξε εύστοχα την καρδιά του έργου του.

2.Γοητεύεται πράγματι ο μελετητής της ποίησής του και γενικά του έργου του, καθώς γεύεται τις ομορ-
φοπλούμιστες και γερά σφυρηλατημένες λέξεις του, όπως: πρωτοχαρεμένα, χλωροτûίτûεκα, ραüοπιδεβασέας, 
λαφρολάγγευτον, καλολαλεμένα, αστροπλούμιστα, υστερ’νοφωταγμένον, τûιτûεκοφορτωμένος κ. ά.

3.Φανατική λάτρις της ποίησης του Ηλία Α. Τσιρκινίδη η Πόπη Τσακμακίδου – Κωτίδου. Ο Η.Α. Τ. την 
παρακίνησε να γράψει ποντιακή ποίηση.

Ο Παντελής Μελανοφρύδης, αξιόλογος ιερουργός των Ποντιακών Γραμμάτων γράφει για τον Ηλία Α. 
Τσιρκινίδη στον μεγάλο Πόντιο λαογράφο Ξενοφώντα Άκογλου, τα ακόλουθα: «Ξενίτα μ’! Γουρπάν’ ’ς σα 
κουλάκö σ’! Ατό το μωρόν τη Τûιρκίν’ πολλά ûκύλ’ κουτάβ’ εξέβεν. Εσάρεψανε με τα τραγωδίας ατ’. Είπα 
– «Γέρος – γέρος, ας παίρω κι εγώ τη λύραν ’ς σο üέρ’. Κανείς ’κι θα γελά με αν ’κ’ επορώ να πετùερεύω τη 
γαϊτάν τ’ ατουνού».

Και ο Ιορδάνης Παμπούκης, άλλος μεγάλος των Ποντιακών Γραμμάτων, γράφει στον πρόλογο της ποιητι-
κής συλλογής του Η. Α. Τσιρκινίδη «Ο Τραβωδôνον» τα ακόλουθα: «Ο ποιητής μας πλησιάζει τόσο τα δημοτικά 
πρότυπα, που πάει να ξεγελάσει και τους γυμνασμένους α;κόμα γιατί δεν ξεφεύγει στιγμή από τα στοιχεία της 
Παράδοσης – καταβολές παμπάλαιες που στεριώνουν τον άνθρωπο και χαρίζουν την αληθινή πρωτοτυπία …». Κι 
αλλού (Ποίημα αφιερωμένο ’ς σον Τραγωδôνον τη Τûιρκίν’ τον Λίαν) τραγουδάει: «Να σαν την μάναν πη γεννά 
τα τράντα χρόνö μίαν / κι ευτάει γυιόν τραντέλλενον, ασούχ’ και τραγωδôνον … / Τραγώδ’, ρίζα μ’, οσήμερον, 
πουρνά, τ’ άλλ’ την ημέραν. / Είνας θεός εξέρ’ öτο εμείς πόσον θα ζούμε! … /».

4.Ο Ηλίας Α. Τσιρκινίδης έγραψε τα ακόλουθα θεατρική έργα: Τ’ όρωμαν και το κρίμαν, 1986, Δαβίδ ο 
Μέγας Κομνηνός, 1993, Ιωάννης Δ. Καλογιάννης – Μέγας Κομνηνός, Ο πόλεμον κατάρα έν’, Τη Τρίχας το 
Γεφύριν.

Συνέθεσε επίσης τις ακόλουθες ποιητικές συλλογές: Το Γήτεμαν κι άλλα ποιήματα, Το Μένεμαν κι άλλα 
ποιήματα, Ο Τραβωδôνον, ενώ κατήρτισε και ανθολόγιο με τίτλο: «Πόντιοι ποιητές», 1996.

Βαθύτατα θρησκευόμενος και έντονα παραδοσιακός ο Ηλίας Α. Τσιρκινίδης γράφει με πολλή νοσταλγία για 
τον αλησμόνητο Πόντο, αλλά και με πόνο βαθύ για όλους εκείνους που χάθηκαν παντοιοτρόπως «’ς σο πλάν΄τη 
Ρωμανίαν» αλλά και για εκείνους που πέθαναν με τη νοσταλγία της επιστροφής «αστερέωτοι ’ς ση χώρας τα 
στερέας».

Στο επόμενο η δεύτερη και τελευταία συνέχεια
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απλός λαός ονοματίζει το Πάσχα, Πασχαλιά και κυρίως Λαμπρή. Με αυτή 
την καθοριστικά  λαμπιρίζουσα  λέξη στο μυαλό,  οι νοικοκυρές συναγωνί-
ζονται πασχαλιάτικα στην «καθαριότητα». Προσπαθούν όλα  γύρω τους στο 

περιβάλλον και στα κατάβαθα της ψυχής τους να είναι λαμπρά, λαμπερά, λαμπιρίζοντα, 
λαμπριάτικα!

Με την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής αρχίζουν οι προετοιμασίες  πρώτα οι εσω-
τερικές, οι πνευματικές, της ψυχής καλύτερα. Νηστεύουν για να φθάσουν πανέτοιμες στη 
Μεγάλη Εβδομάδα  πρωτίστως, και ύστερα με προσευχές, συγνώμες κι εξομολογήσεις να 
οδηγηθούν στη μέρα της Ανάστασης. Εντωμεταξύ  οι επιταγές για απαράβατη αφοσίωση 
στα... της παράδοσης δεν  αφήνουν  περιθώρια στην ολιγωρία. 

Οι ασβεστόπετρες που έλιωσαν με την προσθήκη νερού στα βαρέλια της καπνοφυτεί-
ας, απέδωσαν τη γαλακτερή κρέμα τους. Τώρα πια πολτοποιημένες «αδημονούσαν» να 
φτάσουν στον προορισμό τους. Να ασπρίσουν τον περιβάλλοντα χώρο, να εξαγνίσουν το 
βιότοπο. Οι νοικοκυρές μετέφραζαν  πως ανάμεσα  στο «λάμπρυνόν  μου την στολήν της  
ψυχής» και τον λαμπερό, παστρικό περίγυρο, υπήρχε σύνδεση.

Έπαιρναν τη βούρτσα στα χέρια (από καλαμποκόφυλλα φτιαγμένη) κι έπαιζαν με το 
λουλακιασμένο  ασβέστη, καλοδιάθετα. Τον «έβαζαν» ν’ αναρριχηθεί πάνω στους  τοίχους, 
στο μέσα και έξω των σπιτιών, να «σκαρφαλώσει» στους  κορμούς των δέντρων της αυλής, να 
«ξαπλώσει» πάνω στα λιθάρια που περιέβαλαν τα παρτέρια του κήπου, να τον «απλώσουν» 
στα πεζούλια των δρόμων και τελευταία υποχρέωναν το αυτοσχέδιο «πινέλο» να γλύψει τους 
λαδοτενεκέδες με τους πανσέδες, τις βιολέτες, τις αζαλέες, τους βασιλικούς και τις  μαντζου-
ράνες στο  περιεχόμενό τους. Πάνω στην ώρα της χαράς από το φτάσιμο του τέλους, και 
στην ανακούφιση από την απαλλαγή του κοψομεσιάσματος, εμφανίζονταν ο  ήλιος. Σαν 
ειδικός απεσταλμένος, μιας κάποιας άνωθεν εντολής, έβγαινε πίσω  από τα σύννεφα για να 
κάνει επιθεώρηση. Πάσχιζε με τις φωτεινές ακτίνες του να βγάλει στο φανερό τα στραβο-
βουρτσίσματα, να απονέμει μπράβο  στις επιτυχίες, να μοιράσει επαίνους και να δεχτεί  χα-

μόγελα χαράς και ευαρέσκειας. Όλα, καθώς τού πρέπει Εκείνου, ήταν 
στο τέλειο. Γι’ αυτό και ο ήλιος, -ως ο βασιλιάς της ημέρας-  διάλεγε  
το πιο  λαμπερά – λαμπρό, άσπρο να το φωτίσει. Ευχαριστημένος έτσι  
αποφάσιζε να πιάσει  κουβέντα με τα άσπρα σύννεφα  στα χαμηλά και 
στο βάθος του ορίζοντα, που είχαν τάμα,   να στήσουν πια  το  σκηνικό 
της χαρμολύπης.

Η εκκλησία του  χωριού δεν έμενε αδρανής .Τέντωνε τον ψηλό λαιμό 
στο καμπαναριό, για να φθάσει στο διάσελο του  ουρανού, να αφουγκρα-
στεί τα μηνύματα  των ημερών, για να  προσθέσει με τη σειρά της το δικό 

Ανιστορώντας τα παλαιά

Λαμπριάτικες προετοιμασίες
Γράφει η 

Νόρα Κωνσταντινίδου

O

Νόρα 
Κωνσταντινίδου
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της θρηνολάλημα στο διαλάλημα της μυστηριακής μέθε-
ξης, που προηγείται της  Ανάστασης.

Τη Mεγάλη της χριστιανοσύνης Εβδομάδα, το σκηνικό 
της προετοιμασίας  αλλάζει. Το  ολότελα διαφορετικό πλα-
νάται τώρα στην  ατμόσφαιρα των ιερών ναών. Στις  θαμπερά  
φωτισμένες εκκλησίες από αναμμένα μελισσοκέρια, το φως 
τρεμουλιαστό διώχνει το σκοτάδι, οι κανδήλες  που καίνε 
λαδάκι στο φυτίλι διαχέουν τις φωτοσκιάσεις τους, και ο τα-
πεινός ιερές προσηλωμένος στο τυπικό των καθηκόντων του, 
τελετουργεί. Μαζί του οι ιεροψάλτες ιερουργούν ιδιότυπα. 
Όχι ακριβώς πένθιμα ή πονεμένα, ούτε γλυκερά και διάφο-
ρα, αλλά ευλαβικά  και ανακουφιστικά. Την  ίδια στιγμή , 
ίσως  κι αθέλητα  σπρώχνουν  τους δείκτες στα ρολόγια με  
μελωδικούς ύμνους. Διέρχονται από το εξομολογητήριο και 

ξεπερνούν τις ώρες, το χρόνο, τις ημέρες με ήχους ευλάβειας.  Επιθυμούν να δώσουν το καλό 
παράδειγμα για να  φτάσουν όλοι μαζί γρηγορότερα με ψαλμούς και δέησες  στο Χριστός 
Ανέστη.

Οι μικρομάνες συμφωνούν, αλλά και αγωνιούν. Διότι κοντεύει να τελειώσει η μαρμελάδα 
από  κεράσια, το  ρετσέλι από φράουλες, το παστέλι από  μούρα και το κυδωνόπαστο που είχαν 
με τα χεράκια τους φτιάσει, (σε προσδιορισμένο χρόνο, ειδικά  για τις ημέρες των Παθών). Τα 
παιδιά δεν αντέχουν στη πολυήμερη νηστεία, και δε χορταίνουν εύκολα με νερωμένες φέτες  
ψωμιού, πασπαλισμένες  με ζάχαρη. Ο μπακάλης δε δίνει ευχαρίστως το χαλβά, το ταχίνι και  
τη θρεψίνη βερεσέ, που πρόκειται να ξεχρεωθεί στο πούλημα των καπνών. Αλλά, και σαν να 
μην έφθανε το ξόδεμα των τροφίμων για τη νηστεία από το  κελάρι του σπιτιού με την πείνα στο 
κόκκινο, έμπαιναν στη μέση και οι μυρωδιές που ξεσήκωναν την  όρεξη. Ήταν  σαν να πάσχι-
ζαν, να εκβιάσουν την αντίσταση των πιστών στους πειρασμούς και ταυτόχρονα να δαμάσουν 
τις επιθυμίες, παράλληλες με τις από αιώνων επιταγές: «ο εγκρατής κύριος  εαυτού εισί». Γαρ-
γαλούσαν με τη μυρωδιά τους την όρεξη, τα λαγήνια (πήλινα δοχεία) με  τους  φυλαγμένους 
καβουρμάδες, το  χοιρινό λίπος και τα χοιρομέρια τα καπνιστά  στ’  άχυρα, που πρόσφατα 
ξεσήκωσαν απ’ την καταπακτή. Τα έβγαζαν εξεπίτηδες απ’ το χώρο διατήρησης (ανύπαρκτα 
διότι τα ψυγεία) και τ’ αράδιαζαν στο λιακωτό,  προκειμένου να χορτάσουν ήλιο και να απαλ-
λαγούν από τη μυρωδιά της κλεισούρας.  Εκεί, τα προ ψημένα κρεατικά με το σκόρδο και τα 
λογιών λογιών μυρωδικά, σε αντάλλαγμα των περιποιήσεων, απέπνεαν οσμές γαργαλιστικές 
στις επιθυμίες, που  ξεσήκωναν την όρεξη.

Σαν  αντίδοτο στη μέθεξη  από τις μυρουδιές  προέτασσαν την  απασχόληση. Έτρεχαν 
μικροί μεγάλοι στο λαχανόκηπο να ποτίσουν τα μαρουλάκια, να δροσίσουν  το μαϊντανό, το 
δυόσμο, τον  άνηθο. Ύστερα με τον ίδιο ενθουσιασμό να  αραιώσουν τα κρεμμυδάκια, τα 
ραπανάκια, τα σπανάκια και όλα  όσα από τα  κηπευτικά θα στόλιζαν το πασχαλινό τραπέζι ή 
θα  ενίσχυαν τη νοστιμιά της μαγειρίτσας. «Θα καλέσουμε και το Νικήτα» το όμορφο  παλι-
κάρι της γειτονιάς «  σκέπτεται η «μεγαλοκόρη» («μόλις δέκα οκτώ χρόνων») της οικογένειας  
και  πιάνει το τραγούδι, για να μην ακουστεί το σκίρτημα της καρδιάς της! Ο παππούς που 
την ακούει,  σκαρφαλωμένος για το κορφολόγημα στα ασουλούπωτα νέα κλαράκια με τις 
παραφυάδες στην κληματαριά, ανοίγει υπαινικτικά το ψαλίδι: «Α’, όλα κι όλα, θα κόφτω τη 
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γλώσσας» λέει  με νοήματα. «Γίνεται να  τραγουδάς σεβταλίδικα,  Μεγαλοβδομαδιάτικα;»
Η γιαγιά , θυμάται τα δικά της, και κρυφογελά. Ωστόσο, επιτήδεια περνά χαμηλό-

φωνα στα εκκλησιαστικά. Σώζει την κατάσταση  ψιθυρίζοντας το «Νυμφώνα σου βλέ-
πω». Ύστερα ψέλνει  υμνωδίες των βυζαντινών υμνογράφων κι όσοι παραβρίσκονται την 
ακολουθούν, με κρυφή την απορία. Πώς γίνεται, να ξέρει τόσα πολλά;

Το δειλινό πριν πάνε οικογενειακώς στη εκκλησία, κάθονται γύρω από το χαμηλό  σο-
φρά για να καθαρίσουν τα καρύδια, να ασπρίσουν τ’  αμύγδαλα,  να αποφλοιώσουν τα φου-
ντούκια, να ξεκοτσανίσουν τις  σταφίδες. Προετοιμάζουν τα υλικά  για τα τσουρέκια που η 
μάνα θα ζυμώσει πάνω στα «βαθιά» ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης. Πρέπει να προλά-
βει η  ζύμη να κοιμηθεί, πριν ξυπνήσει η οικογένεια. Μετά το πρωινό εγερτήριο οι δουλειές 
που τους περιμένουν δεν είναι λίγες. Να πλάσουν τις  λαμπροκουλούρες,  να στολίσουν τις 
«πασχαλίτσες», να κάνουν  κουλουράκια κοτσιδωτά, να βάψουν αυγά, λιγοστά βέβαια, όσα 
και τα μέλη της οικογένειας. Πρόκειται για κόκκινα αυγά της κόκκινης Πέμπτης. Θα τα 
πάνε  μαζί με το σιτάρι και το δεμένο στο μαντήλι αλάτι, θα τα εναποθέσουν κάτω από το 
αναλόγιο, από το ύψος του οποίου ο παπάς θα  διαβάσει τα δώδεκα Ευαγγέλια. Προς το 
μεσημέρι κι όταν η μυρωδιά  της ψημένης κόρας  ειδοποιεί για το ξεφούρνισμα, ανοίγουν 
τη  χρησμένη  πόρτα του φούρνου. Ξεφουρνίζουν κι όσο είναι   ζεστές οι λαμπροκουλούρες 
γίνεται η διανομή. Ένα  τσουρέκι θα δώσουν στον κάτοχο του φούρνου, ένα στην οικογένεια 
του  γυναικάδελφου που έχουν άρρωστη τη μάνα, άλλο στη γειτόνισσα  που «έχασε τον άν-
δρα της, άλλο και άλλο, σε άλλους ανήμπορους  του χωριού.

Με φανερή την αλληλεγγύη (υπολογίσιμη συμπεριφορά στη βίωση του κλίματος της 
αγάπης), η Μεγάλη Παρασκευή προσκαλούσε με πένθιμες καμπανοκρουσίες τους πιστούς. 
Υπάκουοι μικροί-μεγάλοι έτρεχαν στις εκκλησιές τις λαμπροφορεμένες από το  πρωί, για ν’  
ακούσουν τα τετραβάγγελα κι άφηναν τις κουζίνες «αλειτούργητες». Η  παράδοση υπαγόρευε 
και η νοικοκυρά πίστευε, πως η  κατσαρόλα στη φωτιά δεν είχε θέση την ημέρα του Επιτά-
φιου Θρήνου. Τα νεκρικά  έθιμα για τους κοινούς ανθρώπους βρίσκουν την προσαρμογή 
τους στην ημέρα που ο Υιός του Θεού αποκαθηλώνεται για τη  «Ζωή εν τάφω». Το πένθος 
είναι γενικό αλλά περιέργως πως, δεν διαχέει θλίψη και δεν αντικαθιστά την αισιοδοξία και 
την  προσμονή. Το κλίμα της χαρμολύπης αρμόζει τους.

Το Μεγάλο Σάββατο που περιμένει πίσω από το χάραμα της  ανατολής  ανασκουμπώ-
νεται  για να στήσει επιδέξια τις  γέφυρες που θα μεσολαβήσουν για το πέρασμα από το θα-
μπό στο λαμπερό, από το ξόδιασμα της λύπη στη χαρά, από τα υγρά μάτια που θολώνονται 
στο φως, στη λαμπρότερη λαμπρότητα της Λαμπρής. Χριστός Ανέστη.
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4ο μέρος
ίχαν όμως και άλλες δεισιδαιμονίες με το χύσιμο του νερού ή το βρά-
σιμο.

-Έτσι στη Σάντα το νερό του λουτρού του νηπίου δεν το πετούν τη 
νύχτα έξω «για να μη βλάφκεται το μωρόν» δηλ. να μην πειραχτεί το μωρό από 
κακά πνεύματα.

-Στην Αργυρούπολη έλεγαν «Την νύχταν ζεστόν νερόν μη κüύντς οúικέσ’» 
δηλ. τη νύχτα μη ρίχνεις έξω ζεστό νερό, γιατί το χύνεις πάνω στα παιδιά των 
μαγισσών.

-Στη Σάντα πίστευαν ότι γυναίκα νεόνυμφη δεν έπρεπε να χύσει νερό έξω 
από το σπίτι, γιατί θα πάθαινε κακό.

-Στην Ινέπολη πάλι αν κατά τύχη χυθεί νερό, το θεωρούν ευτυχία. «Νερόν 
αν χυθή τυχαίως, θεωρείται αίσιον». Επίσης τη νύχτα δεν αντλούν νερό από το 
πηγάδι ή τη βρύση, γιατί αυτό κοιμάται.

-Στην Οινόη πίστευαν ότι δεν έπρεπε τη νύχτα να χύσουν έξω νερό, ούτε 
ζεστό ούτε κρύο, γιατί είναι κακό˙ στο σαντζάκι (γείσωμα) από κάτω βρίσκονται 
μάγισσες και πάει στα μάτια τους το νερό και θα μας θυμώσουν: «Νερό να μη 
κουπίης έξου νύχτα, νε χλίο, νε κρύο, κακόν ένι, ’ς σο σαντùάκιν απουκά είν΄απ’ 
εμάς καλοί, πάει ’ς σα μάτια ’τουν και θυμώνουνε».

Αλλά και το βράσιμο του νερού το θεωρούσαν πολύ κακό. Έτσι:
-Στη Σάντα πίστευαν ότι δεν πρέπει να βράζει το νερό πολλή ώρα, διότι 

«πλεθύν’νε οι Τούρκ’» δηλ. πληθαίνουν οι Τούρκοι.
-Το ίδιο και στη Ματσούκα, ήταν κακό να βράζει το νερό σκέτο, γιατί πε-

ρισσεύουν οι Τούρκοι. Κι αν ήταν να βράσουν νερό, ρίχνανε μέσα ένα ξυλα-
ράκι για αποτροπή του κακού. Στην Οινόη λέγανε: «Το νερό σα βράζη φλάκα 
φλάκα, πλεθαίνουν οι Τούρκοι. Στη Σάντα λέγανε: «Αν βράζη νερόν καθαρόν, 
πληθαίνουν οι Τούρκοι». Αντίθετα στην Αμισό, στην ίδια περίπτωση, πίστευαν 
ότι πλήθαινε το χρέος τους. «Σίτö βράζ’ το νερόν, πλεθύν’ το χρέος». Ο Ελ. 
Παπανανιάδης μας παραδίδει και τα εξής για την Αμισό: «Όταν 
το νερό βράζει δυνατά λένε ότι περισσεύουν οι εχθροί. Γι’ αυτό 
το λόγο χύνουν αμέσως μέσα κρύο νερό».

Το νερό είναι όμως απαραίτητο και για τους νεκρούς. Στην 
Αμισό (Σαμψούντα) όταν περνάνε το νεκρό εμπρός από το σπί-
τι, από τα παράθυρα χύνουν νερό σ’ αυτόν, για να πλύνει τη ρομ-

Το νερό στην ποντιακή λαογραφία

Της Έλσας Γαλανίδου – Μπαλφούσια

Έλσα Γαλανίδου  
- Μπαλφούσια

Ε
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φαία του ο άγγελος που τον συνοδεύει. Ακόμη όταν κάποιος πέθαινε, βάζανε 
κοντά στην πόρτα της αυλής ένα πήλινο σκεύος γεμάτο νερό, για να πλύνουν τα 
χέρια τους οι συγγενείς και οι άλλοι που θα γύριζαν πίσω μετά τον ενταφιασμό. 
Στην Κερασούντα «Όταν αποθάνη κανείς χύνουν το παλαιόν ύδωρ των αγγείων 
και κομίζουν νέον, δια του οποίου λούουν τον νεκρόν».

Ευχές και κατάρες για το νερό και όρκοι
-Στην Ινέπολη λέγανε: «Σαν το νερό να τρέχη το ριζικό σου». Την ευχή αυτή 

την έλεγε ο διψασμένος σ’ αυτόν που του πρόσφερε νερό να πιει.
-Στο χωριό Αντρεάντων Αμισού ευχόντουσαν: «Η δουλεία σ’ άμον νερόν να 

τρέü’» δηλ. η δουλειά σου να τρέχει σαν το νερό, εννοώντας κανένα εμπόδιο να 
μην παρεμβάλεται σ’ αυτήν.

-Στην Αργυρούπολη ορκιζόντουσαν στο νερό: «Μα το νερόν ντο πίνω». 

Αινίγματα για το νερό
-Στα Κοτύωρα λέγανε: «Έναν έν’ και πάντα πάει, ντο να έν’;»: Είναι το πο-

τάμι.
-Στο Σταυρίν λέγανε: «Απ’ άν’θεν έρχουμαι κι άνθεν να πάω ’κ’ επορώ», δηλ. 

από πάνω έρχομαι και προς τα πάνω δεν μπορώ να πάω: Είναι το νερό που 
τρέχει, το ποτάμι.

-Και αλλού: «Ντο έν’ εκείνο ντο τρέü’ πάντα;», δηλ. τι είναι εκείνο που τρέ-
χει πάντα; Είναι το τρεχούμενο νερό.

Έθιμον – Το ποδαρικόν
Επιμέλεια – παρουσίαση

Σάββας Πορφ. Παπαδόπουλος

Την πρώτην Σταυρίτα απέσ’ σ’ οσπίτ’ άνθρωπον ’κ’ εβάλλ’  ναμ’, 
ξένος πα να έτον και συγγενός πα να έτον. Ερίαζαμ’ τ’ οσπίτ’ να μη 
εμπαίν’ απέσ’ κανείς, πριν να έρται ο ποπάς να φωτίζ’ τ’ οσπίτ’.

Ατό εποίν’ναν α’ και κάθε πρωτομηνιά. «Στάμαν τη μήνα» πα 
έλεγαν α’. Κι αν έμπαινεν απέσ’ κάποι-ος πριν τον ποπάν , ατότε 
εδοκίμαζαν ατον, ετέρ’ναν αν πάει καλά η χρονία τ’, αν το ποδαρι-
κόν ατ’ έτον καλόν. Αν έτον καλόν, τον άλαλον χρόνον εκούζ’ναν Σάββας Πορφ. 

Παπαδόπουλος
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ατον να ’ρται ευτάει ποδαρικόν. Εποίν’ναν ατον και τραπέζ’. Και αν ’κ’ έτον καλόν 
το ποδαρικόν ατ’, ενεθεμάτιζαν εκείνον πα και το ποδαρικόν ατ’ πα.

Δότη (1902 – 1988)
Μôτûιτλη Καρς

Μαυρόβατος
ερίαζαμ’ =
στάμαν τη μήνα =
εκούζ’ναν ατον =

Ο γάιδöρον ερρώστεσεν κ’ ερώτεσαν ατον «ντο σύρ’ η ýή σ’ να φέρωμε σε και 
τρως;» Κ’ εκείνος εψαλάφεσεν «εφτά χρονιζ’νών αχάντ’ φέρτε με ας τρώγω και να 
λαρούμαι».

Ατόσον και πολλά αγαπά τ’ αχάντö ατό το ζων.
Κώτζον τη Τιμάντων (1931 – 2006)

Μαυρόβατος Δράμας
αχάντ’ = αγκάθι
λαρούμαι = γίνομαι καλά - γιατρεύομαι 

Εξέβεν ζημιωμένος
Επούλτσεν είνας πέντε γότζö σον χασάπ’. Με τα παράδας τ’ επήρεν εκλώστεν 

εγόρασεν τ’ ουδάραö, τα γουϊρούχα και τα παράδας ’κ’ εκανέθαν.
Κώτζον τη Τιμάντων 

Μαυρόβατος Δράμας

γότζö = 
εκλώστεν εγόρασεν =
ουδάρö = ουρές
γουϊρούχα =
’κ’ εκανέθαν = δεν έφτασαν
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Ένοιξαν ατον οι πορτάρ’, εμπαίν’ απέσ’ Ακρίτας.
Άλλοι σκαμνία δίγν’ ατον, άλλοι καυκίν απλών’νε,
και σο σκαμνίν ατ’ κάθεται και το καυκίν επέρεν.
-Για σους, για σους, Ακρίτα μου, και μη πολυλογίζεις,
αδά μεγάλον στράτεμαν εσέναν κυνηγάει.
Έσυρεν το σπαθίτσιν ατ’ ας σο χρυσόν θηκάριν,
üίλιους μπροστά τ’ εσκότωσεν και μύριους από πίσω,
άλλα τρακόσους φάραγκους ’ς ση Δέβας το γεφύρι.
Επήρεν την κόρ’ κι έφυγεν ενενέα πουρνοβράδö,
επήεν και εκόνεψεν ’ς σην παραποταμέαν, 
έβγαλεν ας σον κόλφον ατ’ απ’ όλα τα γενέας.
-Για φα, κόρη, για φα, κιοζέτεψον τα στράτας.
Ακρίτας επεκούμπιξεν, έναν ύπνον επήρεν.
Η κόρ’ τερεί το πέρανκιαν’, φουσάτον κατεβαίνει,
εντρέπεται να λέει ατον «φουσάτον κατεβαίνει».
Τα δάκρö τ’ς εκατήβαιναν ’ς σ’ Ακρίτα την καρδίαν.
Εγνέφιξεν κι Ακρίτας μου ας σο γλυκύν τον ύπνον.
-Κόρη, εκείν’ που έρχουνταν κανέναν ’κ’ εγνωρίζεις;
-Μπροστά που έρτ’ ο καβαλάτς ομôζ’ να έν’ ο κύρη μ’,
κι εκείν’ οι μαύροι οι αλογάντ’ ομôζ’ να είν’ τ’ αδέλφö μ’
κι εκείνε η γερανόφορος ομôζ’ να έν’ η μάνα μ’.

Το δεύτερο τραγούδι αρχίζει με τον στίχο:
Ακρίτας κάστρον έχτιζεν κι Ακρίτας περιβόλιν
και περιγράφει την ήσυχη οικογενειακή του ζωή, την ασυννέφιαστη, χωρίς η σκέ-

ψη του θανάτου να περάσει ποτέ από το μυαλό του. Και όσες φορές ετύχαινε να του 
τον αναφέρουν, χαμογελούσε. Δεν εφοβότανε τον Χάρο, όσο ήτανε γερός. Μα ήρθε 
η μέρα που αντίκρυσε τον Χάρο. Ζήτησε τότε να παλαίψει μαζί του:

-Κι άρ’ έλα να παλεύωμε ’ς σο χάλκινον τ’ αλώνιν.
Μα όταν
εξέβαν και επάλεψαν κ’ ενίκεσεν ο Χάρον
τότε ο Ακρίτας ένιωσε πόσο αγαπούσε τη ζωή και έταξε στον Χάρο 

να του δώσει όλα όσα είχε: τα όπλα του, το άλογό του, τα σκυλιά 
του, για να τον αφήσει να ζήσει. Ο Χάρος δεν δέχτηκε. Και τότε ο 
Ακρίτας κατάλαβε πως ένας κόσμος χαλνούσε μέσα του, ένιωσε πως 

Από τους ακριτικούς θρύλους

Ο Ακρίτας

 Του Αθ. Παρχαρίδη

Παρχαρίδης 
Ι. Αθανάσιος
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άγγιζε ένας σκληρός χωρισμός και φώναξε:
-Αλλοί εμέν’ τον άκλερον, εγώ θε ν’ αποθάνω. 
Και αποχαιρετώντας τα γύρω του, λέει:
Ας üαίρουν τα ψηλά ραüιά και τα παρχαρομύτö.
Και ζήτησε από την καλή του να του στρώσει το θανατικό κρεβάτι του, με λου-

λούδια και με μανουσάκια. Και
’ξέβεν η κάλη κι έστρωσεν άνθö και μανουûάκια.
Και πεθαίνει χωρίς δάκρυα και αναστεναγμούς, όπως ταιριάζει σε έναν ήρωα.

2.Ο Ακρίτας και ο Χάρον
Ακρίτας κάστρον έχτιζεν κι Ακρίτας περιβόλι
σ’ έναν ομάλ’, σ’ έναν λιβάδ’, σ’ έναν ’πιδέξον τόπον.
Όσα του κόσμου τα φυτά εκεί φέρ’ και φυτεύει
κι όσα του κόσμου τ’ αμπελιά εκεί φέρ’ αμπελώνει,
κι όσα του κόσμου τα νερά εκεί φέρ’ κι αυλακώνει,
κι όσα του κόσμου τα πουλιά εκεί πάν’ και φωλιάζ’νε.
Πάντα κελάιδναν κι έλεγαν, «Πολλά θα ζει Ακρίτας!»
κι έναν πουρνόν, πουρνίτζικον και Κερεκήν ημέραν
ατά κελάιδναν κι έλεγαν «Αύρι’ αποθάν’ Ακρίτας!»
Η κάλη ατ’ βαρυκάρδισεν και βαρυιαναστενάζει.
-Ακούς, ακούς, Ακρίτα μου, ντο λέγ’νε τα πουλόπα;
πάντα κελάιδναν κι έλεγαν, «Πολλά θα ζει Ακρίτας!»
κι ατώρα κελαϊδούν και λέγν’ «Αύρι’ αποθάν’ Ακρίτας!»
Ακούει ατο Ακρίτας-ι-μ’ χαμογελά και λέει.
-Ατά μικρά πουλόπα είν’ ντο λέγ’νε ’κ’ εγροικούνε
αφήστε ατά τα παλαλά, ας κελαϊδούν και üαίρουν
και φέρτεν τη σαΐτα μου ντο σύρ’ τρακόûö πήχες
και τ’ άλλο το μικρότερον ντο σύρ’ εξήντα πέντε
φέρτε τα κυνηγόûκυλα μ’, τα αλυσοδεμένα,
κι ας πάω και να κυνηγώ και ’ς σα κυνηγοτόπö,
κι αν ευρίκω και κυνηγώ, εγώ ’κι θ’ αποθάνω,
κι αν ’κ’ έν’ πουλίν να κυνηγώ, αλήθö, θ’ σποθάνω.
Ακρίτας πάει να κυνηγά και ’ς σα κυνηγοτόπö.
Κυνήγεσεν, κυνήγεσεν, πουθέν κυνήγιν ’κ’ ηύρεν
κι ουδέ μικρόν να κυνηγά πουθέν πουλόπον ’κ’ ηύρεν.
Τον Χάρον ατ’ επέντεσεν απάν’ ’ς σο σταυροδρόμιν.
-Που πάς, πού πας, νε Χάρε μου, και είσαι χαρεμένος;
-Εγώ σ’ εσέναν έρχουμαι και είμαι χαρεμένος.
-Χάρε, ντο έχεις μετ’ εμέν’ και πάντ’ ακολουθάς με;
κι αν κάθουμαι συγκάθεσαι κι αν πορπατώ ακολουθάς με
κι αν κείμαι να κοιμούμαι ’γώ γίνεσαι μαξιλάρ’-ι-μ’;
Εμέν Ακρίτα λέγ΄νε με, ανίκητον Ακρίταν!
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-Για σους, για σους, Ακρίτα μου, βαρέα μη καυχάσαι,
εμέν’ σ’ εσέν’ ποίος έστειλεν απ’ εσέν’ παλληκάρ’ έν’.
-Κι άρ’ έλα ας παλεύωμε ’ς σο χάλκενον τ’ αλώνιν,
κι αν έν’ και ντο νικάς μ’ εσύ, έπαρ’ την ýή μ’ και δέβα
κι αν έν’ και ντο νικώ σ’ εγώ, θα παίρω και τον μαύρο σ’.
Εξέβαν και επάλεψαν κι ενίκεσεν ο Χάρον.  
-Χάρε μ’, έπαρ’ ασημικά, μαλάματα όσα θέλεις
αν θέλεις και το άλογό μ’, ντο ’κ’  έü ο βασιλέας˙
έπαρε τη σαΐτα μου ντο ρύρ’ τρακόûö πήχες,
έπαρ’ τα κυνηγόûκυλά μ’ έπαρεν ήντöν θέλεις.
-Εμέν’ σ’ εσσέν’  ποί-ος έστειλεν αϊκα ’κ’ εθυμέθεν,
μόνον εμέναν είπε με: «Την ýήν ατ’  έπαρ’ κι έλα».
Ακρίτας αναστέναξεν, ’ς σην κάλην ατ’ επήεεν.
-Αλλοί εμέν’ τον άκλερον, εγώ θε ν’ αποθάνω!
Ας üαίρουν τα ψηλά ραüô και τα παρχαρομύτö.
Έμπα, καλή μ’, και στρώσον με θανατικόν κρεβάτιν˙
θέκον άνθö ’ς σην κεφαλή μ’ και παρχαρί’ τûιτûέκια,
θέκον άνθö παπλώματα και μοσκομαξιλάρö …

           ’Ξέβεν η κάλη κι έστρωσεν άνθö και μανουûάκια.

Αυτά είναι τα δυο γνήσια ακριτικά τραγούδια που σώθηκαν στον Πόντο και που 
ακόμη τα τραγουδούν οι Πόντιοι.

Και άλλα πολλά παλιά τραγούδια θεωρούνται από πολλούς ακριτικά. Από όλα 
αυτά, δυο μόνον φαίνονται ακριτικά˙ έχουν σχέση με τα κουρσέματα των Σαρακη-
νών και αναφέρονται σε γεγονότα συνοριακά. Το ένα είναι:

Ο Ξάντινον, ο Πάντεινον, ο παντολαλεμένον
και το άλλο:
Οι Τούρκ’ όταν εκούρσεβαν την Πόλ’, την Ρωμανίαν
Το πρώτο τραγουδάει την αιχμαλωσία του κυρ Βασίλη από τους Σαρακηνούς, 

την αναζήτησή του από τον πατέρα του Ξαντίνον, πώς τον βρήκε, τέλος, και τον 
γλίτωσε. Το δεύτερο περιγράφει την αρπαγή μιας αρχόντισσας, που την πηαίνουν 
στο παλάτι του Εμίρ Αλή.  Εκεί γεννάει έναν γιο και τον μεγαλώνει, μιλώντας του 
για την αληθινή καταγωγή του. Και όταν ανδρώνεται, τον φυγαδεύει στη Ρωμανία, 
όπου βρίσκει τον πατέρα του, τον Ανδρόνικο.

Για τα άλλα τραγούδια θα χρειαζόταν μια κατάταξη ιστορική, γιατί αναφέρονται 
σε διάφορες περιόδους της ποντιακής ιστορίας. 
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ΕΓΓΡΑΦΑ*
Παπαδ. Κεραμ. 4. – Ουσπένσκι – Μπενεσέβιτς 124.
Εκ του εγγράφου αυτού παραθέτομεν μερικάς χαρακτηριστικάς περικοπάς τας 

οποίας εν τη οικεία θέσει αναλύομεν λεπτομερώς.
Κατά το έγγραφον αυτό η:
Μαργαρίτα η Καλεπόπουλος, η δια του αγγελικού σχήματος μετονομασθείσα 

Μακρίνα μοναχή, μετά της γνησίας αδελφής της της Καλής και του «ανευσιού» 
της.

«Εξ ιδίας ημών βουλής και θελήσεως και μεμεριμευμένης βουλής τιθέμεθα και 
αφιερούμεν τα γονικά ημών … εις την μονήν».

«Τα δε κατ’ όνομα χωράφια της Καλεπόπουλος εισίν ταύτα˙ χωράφιν το Εναύλιν 
συν τα κτήματα και τα δένδρα (ότι) έτερον κομμάτιν, το Ζεπυρέσιν˙ έτερον κομ-
μάτιν με τον Παύλον τον Ψωμεαράν, πλησίον του Ζαγιανού˙ έτερον κομμάτιν του 
Τιμίου Σταυρού … έτερον κομμάτιν εις τον Χαμψάν άνωθεν κτλ

«Εις το όνομαν του Θεού και πάντων των αγίων. Ως καθώς και συνεβιβάστημεν 
εγώ ο ηγούμενος Βλάσιος ιερομόναχος μετ’ εσέν Κυριαζήν τον Καμαχενόν, ό και 
γαμβρόν της Λαζογιαννίνας, επήρα απ’ αυτόν χωράφιν το λεγόμενον το Κηρόν και 
έδωκα και εγώ (εις) αυτόν το λωρίν το (έν) ένι εις το αλώνιν της Λαζογιάννινας, το 
όπερ έχει ο Πρόδρομος απέ τον Γεώργιον τον Νομικόν, και ουκ έχει άδειαν ποτέ 
των καιρών ενοχλείν ο εις τον έτερον.

Έτους σψξδ (1256) σελ. 80
6 Έκδοσις, Usp.

Εν ονόματι κτλ.
Καγώ εγώ ο Τ. Τιλαντζής επίκα Ταβήν με τον Μαστίρην δι(α) 

την Χαμελέτεν απάνου καίσου δ(…χα) επαιδέβα το Ταβήν Θεός να 

Η σημασία των κωδίκων της Μονής Βαζελώνος 
ως νέων πηγών μελέτης των μορφών ιδοκτησίας 

Του †Γρηγορίου Τηλικίδη
Στο περιοδικό «Ποντιακά Φύλλα» – πρόσφατη επανέκδοση από τις εκδόσεις των Αδελ-

φών 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». 

Γρηγόρης
 Τηλικίδης
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συγχωρή τον κύριν του και δόξα του Προδρ. Να βοηθά εκείνον και τα παιδία του 
και του Αυλλήτα το μερτικόν˙ ομοίως ο Θεός να συγχωρή τους γονείς των Αυλια-
νιταντάντων.

Usp – Μπ. 62 (2ον) – ομιλεί περί διανομής.
Κατά τον μήνα σεπτ. εγεγόνει μοιρασία των πέντε ολοκοτίνων … και έλαχεν τον 

Ταρώνιτον …
το έτερον …
Usp. 95.
Εγώ Θεοδώρα η Θεοφίλοβα έδωκα εις τον τίμιον Πρόδρομον ένεκα ψυχικής 

σωτηρίας του ανδρός μου και το εμόν και των παιδιών μου το λωρίν το Γαλατέσιν 
…

Ο προσεκτικός αναγνώστης παρετήρησεν ασφαλώς, ότι εις τα παρατιθέμενα έγ-
γραφα γίνεται σαφέστατατα μνεία και των δύο βασικών μορφών – ιδιοκτησίας της 
γης – της ιδιωτικής ή ατομικής και της κοινοτικής εκ της υιοθετήσεως των οποίων 
παντού και πάντοτε διεμορφούτο η κοινωνική όψις του κόσμου και τα διάφορα 
συστήματα της κρατικής οργανώσεως. Διότι κατ’ αρχήν και κατυά πάσαν λογικήν 
αρμονίαν αι μεν λέξεις και φράσεις «εγώ πάντοτε έτρωγα τα» (τα καρύδια), «εδικά 
μου είναι» (εις κρισιμόγραφον Ανδρέα, 3 – 133), όπως και αι πράξεις της πωλήσεως, 
αγοράς και αφιερώσεως υποδηλούν την ύπαρξιν μικράς ιδιωτικής ιδιοκτησίας της 
γης, ισχυρά ριζωμένης εις την συνείδησιν των γεωργών και οπωσδήποτε κατωχυ-
ρωμένης δια νόμου, ο δε όρος «μοιρασία», δηλ. διανομή (βλ. έγγρ. Ουσπένσκι – 
Μπεσς.) της κοινοτικής τοιαύτης.

Δια τον καλύτερον όμως προσανατολισμόν και την ορθήν κατανόησιν των 
πληροφοριών των κωδίκων και των σχετικών προς αυτάς συμπερασμάτων κρίνο-
μεν σκόπιμον να εκθέσωμεν δι’ ολίγων τας κρατούσας εν τη επιστήμη απόψεις επί 
του προβλήματος της ιδιοκτησίας της γης εις το Βυζάντιον και τον Πόντον (όστις 
κοινωνικώς, εθνικώς και κρατικώς, παρά τον επελθόντα δια τους γνωστούς λόγους 
χωρισμόν, ήτο αναπόσπαστον μέρος του Βυζαντίου). Ούτω μόνον ο αναγνώστης, 
κυρίως ο μη ειδικός, θα δυνηθή να σχηματίση γνώμην περί της αξίας των κωδίκων, 
περί των επερχομένων εκ των πληροφοριών των μεταβολών ριζικών ή τροποποιή-
σεων εις τας αντιλήψεις αυτάς.
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Η πραγματική ιστορία των ανταρτών 
της Σάντας*

Του † Ευριπίδη Χειμωνίδη

3ο μέρος
Διήγηση Κώστα Κουρτίδη, αδελφού του θρυλικού καπετάνιου Ευκλείδη Κουρτίδη:

ίδαμε στο προηγούμενο σημείωμα, ότι ο τακτικός τουρκικός στρατός, 
ύστερα από την άσκοπη επίθεση που είχε κάμει στις 10 Σεπτεμβρίου 
(1921) εναντίον των ανταρτών, εγκατέλειψε την προσπάθειά του και απε-

σύρθη, στα χωριά, προς το παρόν τουλάχιστον.
Γεγονός είναι ότι ζωντανούς Σανταίους δεν επρόκειτο να βάλη στο χέρι ο 

στρατός, μήτε άνδρες, μήτε γυναίκες, και ο επί κεφαλής μέραχος το εκατάλαβε. 
Αν, ωστόσο, συνεχίζονταν η καταδίωξις, με την βοήθεια μάλιστα των ενόπλω ν 
Τούρκων των γύρω χωριών, είναι ζήτημα αν θα γλύτωνε και ένας Σανταίος. Οι 
οικογένειες που ήσαν μαζί με τους αντάρτες, με τον δυσκίνητον όγκον τους, θα 
προκαλούσαν την εξόντωσιν όλων.

Έτσι, μόλις οι αντάρται πληροφορήθηκαν την διαταγήν της αναστολής των 
επιχειρήσεων εναντίον των, η πρώτη μέριμνά των ήταν να απαλλαγούν από τα 
γυναικόπαιδα. Εδώ, όπως αναφέρει ο Κώστας Κουρτίδης, εφαρμόσθηκε ένα σχέ-
διον «βραδείας αποσσυμφορήσεως», όπως θα λέγαμε σήμαρα. Σε κάθε ευκαιρία, 
δηλαδή, εγίνετο μια αποστολή στα ελληνικά χωριά, μεταξύ Τραπεζούντος και 
Σάντας, ώστε το πράγμα να μη γίνεται αντιληπτόν. Από εκεί, σε πρώτη νέα ευ-
καιρία, οι οικογένειες μόνες τους πλέον διέρρεαν προς την Τραπεζούντα και τα 
χωριά της Γεμουράς, με τα οποία οι Σανταίοι είχαν πάντα οργανικούς – ας τους 
πούμε – δεσμούς. Είναι ανάγκη να υπογραμμισθή η βοήθεια που προσέφεραν τα 
άλλα χωριά στην περίπτωσιν αυτήν. Η αχαριστία είναι, δυστυχώς, συμφυής με την 

ανθρώπινη φύση, και θα ήθελα, στην πρώτη αυτή εξιστόρηση, τους 
δράματος της Σάντας, τουλάχιστον να μνημονεύσω, με αίσθημα 
ευγνωμοσύνης, την συμπαράσταση αυτή.

Όπως και αν είχε το πράγμα, τα γυναικόπαιδα εταλαιπώρησαν, 
με το πρόβλημα της ασφαλείας τους και τις δυσχέρειες του επισιτι-
σμού τους, επάνω από ενάμισυ μήνα τους αντάρτας. Οι τελευταίες 
οικογένειες τους εγκατέλειψαν μόλις στις 25 Οκτωβρίου (1921) 
και κατέβηκαν στην Όλασα.

Ε

Του 
†Ευριπίδη 
Χειμωνίδη
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*
Πριν συνεχίσω για την ένοπλη αντίδραση των ανταρτών στην εκτόπιση των 

κατοίκων και στην λεηλασία των σπιτιών, θα διαθέσω ολίγον ακόμα χώρον στο 
κεφάλαιο της τύχης των γυναικοπαίδων:

Όπως εξακριβώθηκε, εκτός από τις συγκροτημένες ομάδες που είχαν καταφύ-
γει στα δάση και ευρίσκοντο υπό την προστασία των ανταρτών, σε διάφορα κρη-
σφύγετα που απείχαν ώρες το ένα από το άλλο, (Πολιαχανά, Βαϊβάτερε, Ουζούν 
Συρτ Κιλκöνλάχ κ.λ.π.) υπήρχαν στα δάση και μικρότερες ομάδες, ακόμα και 
μεμονωμένα άτομα, που είχαν φύγει από τα χωριά την τελευταία στιγμή, υπακού-
οντας στο ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως, χωρίς να σκεφθούν για τα παραπέρα.

Οι ομάδες αυτές ήταν αδύνατο να αποκτήσουν επαφή με τις άλλες, μέσα στην 
απεραντωσύνη των πυκνών δασών, που κάθε τόσο αναταράζονταν από πυροβο-
λισμούς, εξ αιτίας των συχνών συμπλοκών, κυρίως όμως διότι δεν είχαν ιδέα  για 
το τι εγίνετο και διότι ήσαν τρομοκρατημένες μέχρις αλλοφροσύνης, όπως θα 
καταλάβη ο αναγνώστης από τα παρακάτω. Κανείς δεν έμαθε πόσες ήσαν και ποιό 
ήταν το τέλος τους. Ποιος ξέρει με ποιον τρόπο χάθηκαν, μέσα στην ερημιά…

Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω περιστατικόν, που αναφέρει ο Κώστας 
Κουρτίδης στο ημερολόγιό του, υπό ημερομηνία 19 Νοεμβρίου. Το παίρνω 
αναλλοίωτο:

«Σήμερα μας έτυχε ένα παράδοξον και λυπηρόν γεγονός. Ο Ιωάννης Ξανθό-
πουλος και τρεις τέσσαρες άλλοι πήγαιναν για Άûöν προς τρόφιμα. Εις Χαντζάρ 
μόλις έφθασαν διακρίνουν δύο γυναίκες κάτω από μίαν αχλαδιάν να γυρεύουν 
αχλάδια. Και επειδή ήσαν ρακένδυτες, στην αρχή δεν τις αναγνώρισαν και επλησί-
αζαν σιγά – σιγά. Μόλις όμως τους αντελήφθησαν αυτές, αμέσως έβαλαν τις φωνές 
και άρχισαν να φεύγουν προς τα κάτω.

»Αμέσως ο Ξανθόπουλος, αναγνωρίζων αυτές τες φώναξε να μη φύγουν, δι-
ότι δεν είμεθα Τούρκοι. Αλλ’ αυτές από τον φόβον τους ούτε άκουγαν και ούτε 
γύριζαν να δουν και έτρεχαν εις ένα παρακείμενον υψηλόν βράχον να πέσουν να 
κομματιασθούν, ίνα μη πέσωσι στα χέρια των. Και θα έπεφταν ασφαλώς, αν δεν 
ήσαν επί ημέρας νηστικές και εχίαν λίγες τις δυνάμεις των. Εξαντληθείσαι όμως 
και ως φαντάσματα, και επειδή το μέρος ήτο θαμνώδες, περιεπλάκησαν εις βάτα 
και έμειναν λιπόθυμες όταν έφθασαν κοντά τους τα παιδιά*, και τους ανεγγνώρι-
σαν. Ενηγκαλίσθησαν  αυτούς κλαίοντας και οι δυο τους˙ ήσαν η Ελένη Γραμ-
ματικοπούλου και Ελένη Τεριά, σύζυγος του Χρυσάνθου, όστις επί εβδομάδας 
γυρεύων αυτήν εις τα δάση της Σάντας και μη ευρών αυτήν, απελπισθείς έφυγεν 
εις Τραπεζούντα όπου και διέμενε.

Αυτές, από την ημέρα που κατεστράφη η Σάντα, δηλαδή δύο και πλέον μή-
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νας εζούσαν μέσα στο δάσος παρά το χωρίον Τερζάντων εις μέρος λεγόμενον 
Μελεσιναρόν και νύκτα πηγαίνοντας στους κήπους του χωριού έπαιρναν λάχανα 
και πατάτες και βράζοντας αυτά, ευτυχώς που είχαν λίγα σπίρτα μαζί τους, έτρω-
γαν δίχω;ς ψωμί και δίχως αλάτι. Αν και πολλές φορές μακρόθεν μας έβλεπαν, 
δεν τολμούσαν να πλησιάσουν, φοβούβενες μη τυχόν γελασθούν και ανταμώσουν 
Τούρκους. Και έτσι ήλθαν στο λημέρι όπου τους δώσαμε ψωμί και φαγί από λίγο 
μερικές ημέρες και αργότερα όσο ήθελαν, δια να συνέλθουν ολίγον».

Εδώ θα κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό. Το παραπάνω περιστατικόν είναι αρκετό 
και μόνο αυτό, για να κατανοηθή πόσο τραγική ήταν και η μοίρα των γυναικοπαί-
δων που δεν γνώρισαν την εξορία στο Ερζερούμ και στο Χουνούς. 

*Με τον όρον «παιδιά» εννοεί τους αντάρτας και γενικά τους νέους άνδρας.

Μαθήματα ποντιακής διαλέκτου
(Από την ποντιακή κωμωδία «Χωρίς εσέν ‘κι ‘ίνουμαι χωρίς εσέν ‘κ’ 

ευτάω»)

Γράφει ο
Δημήτρης Σ. Νικοπολιτίδης

Παροιμίες στην ποντιακή διάλεκτο
1.Δουλεύ’νε τ’ άλογα και τρώγ’νε τα γαϊδίρö.
(Άλλοι σκάβουν και κλαδεύουν κι άλλοι πίνουν και χορεύουν)
2.Εγώ έμ’νε σον πόλεμον κι ατός λέει πώς επέρασα και ντο εποίκα.
(Άλλοι προσφέρουν και υποφέρουν κι άλλοι μιλούν για λογαριασμό τους)

3.Εγώ εμάτσα σε να κολυμπάς κι εσύ θέλτς να φουρκίεις με.
(Η αχαριστία είναι μεγάλο ελάττωμα)
4.Είδα κι είδα, άμα γύφτον ποπάν ’κι είδα.
(Κάτι το παράξενο, το πρωτοφανές)
5.Ο κάθα ψεύτες έü’ και τον μάρτυράν ατ’
(Πάντοτε υπάρχουν ψευτομάρτυρες)
6.Νέος αν ’κι δουλεύ΄ς, σα γεράματα θα υποφέρτς.

Νικοπο-
λιτίδης 

Δημήτρης
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(Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν)
7.Ο ζελôρης αδυνατίζ’ γιατί ο γείτονας ατ’ έν’ παüύς.
(Κακό πράγμα η ζήλεια)
8.Ο έξυπνον ο άνθρωπον αλλάζ’ γνώμην, ο ανόετον καμίαν.
(Το πείσμα πολλές φορές κάνει κακό)
9.Το χρøφειλέτες ο κακόν ούτε όχι λέει και ούτε πλερών’.
(Πάντα ο ανέντιμος άνθρωπος βρίσκει ψευτοδικαιολογίες)
10.Ο πεινασμένον ο γάιδαρον ξυλέας ’κι λογαρôζ’.
(Ο βρεγμένος δεν φοβάται τη βροχή)
11.Τα πολλά τα παράδες ευτάν’ τ’ ανθρώπ’ς μασκαράδες.
(Άμα παράδας αν ’κ’ έεις τα ûκυλία πα ’κ’ υλάζ’νε σε και σα κατσία σ’ πα κανείς 

’κι τερεί. Παρά παρά και τη κόσμονος η χαρά)
12.Ο δôβολον όντες γερά ’ίνεται καλόγερος.
……………………………………………………
13.Χωρίς ρουφιάνον κάστρον ’κι ρούζ’.
(Την προδοσία πολλοί αγάπησαν, αλλά τον προδότη κανείς)
14.Αχάριστον άνθρωπον μ’ ευτάς καμίαν φίλον.
(Ο αχάριστος είναι πάντα αγνώμων)
Ο δ’ αντοφείλων αμβλύτερος ειδώς ουκ ες χάριν, αλλ’ ες οφείλημα την αρετήν 

αποδώσων (Περικλ. Επιτάφιος.
Αντίθετα, εκείνος που οφείλει ανταπόδοση της ευεργεσίας, είναι περισσότερο 

απρόθυμος φίλος, γιατί γνωρίζει πως θα ανταποδώσει την ευεργεσία όχι για να του 
οφείλεται ευγνωμοσύνη, αλλά για εξόφληση υποχρέωσής του.

15.Ο πεντικόν ν΄αλευρούται πα, η κάτα εγνωρίζ’ öτον.
(Τίποτε δεν μένει κρυφό. Κάποτε έρχεται η ώρα (η στιγμή) και αποκαλύπτεται … 

Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον).
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Εκδηλώσεις του Συλλόγου Ποντίων Διαβατών
«Αλέξανδρος Υψηλάντης»

Σύλλογος Ποντίων Διαβατών «Αλέξανδρος Υψηλάντης» πραγματοποίησε, 
όπως κάθε χρόνο, με επιτυχία τον ετήσιο χορό του στο κέντρο «ΔΙΟΝΥ-
ΣΟΣ» στα Διαβατά. Ο Σύλλογος εδώ και πολλά χρόνια τιμά κάποιους 

ανθρώπους για την προσφορά τους στην κοινωνία των Διαβατών ή γενικότερα στον 
πολιτισμό. Έτσι, φέτος αποφάσισε να τιμήσει μια κυρία η οποία προσφέρει στα 
πολιτιστικά του Δήμου Θεσ/νίκης εδώ και πολλά χρόνια. Ειδικότερα προσέφε-
ρε και συνεχίζει να προσφέρει στα ποντιακά δρώμενα είτε σαν ηθοποιός, είτε σαν 
γραμματέας της ΠΟΠΣ, είτε σαν αντιπρόεδρος της ΠΟΠΣ. Συμμετέχει πάντα 
σαν εθελοντής στο Πανελλήνιο Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά.

Αναφερόμαστε στην κα Χριστίνα Σαχινίδου την οποία ευχαριστεί ο σύλλογος 
για την συνεχή προσφορά της.

Τον χορό τίμησαν με την παρουσία τους: Ο τ. περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ο πρώην υπουργός κ. Σταύρος Καλαφάτης. Ο 
βουλευτής της Ν. Δημοκρατίας κ. Σάββας Αναστασιάδης. Η ανεξάρτητη βουλευτής 
κ. Τεκτονίδου Βούλα. Η βουλευτής του Συνασπισμού κ. Αμανατίδου. Ο Δήμαρχος 
Δέλτα κ. Γλώσσης Γεώργιος. Ο πρώην Δήμαρχος Εχεδώρου κ. Σταματάκης Σπύ-
ρος. Ο πρώην Δήμαρχος Χαλάστρας κ. Ουζούνης Γρηγόριος καθώς και Αντιδή-
μαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου και πρόεδροι τοπικών Διαμερισμά-
των. Ο πρόεδρος της Παναγίας Σουμελά κ. Τανιμανίδης Γεώργιος καθώς και μέλη 
του Συμβουλίου. Η Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Θεσ/νίκης κα Τανιμανίδου 

Ο

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας Συλλόγου Διαβατών «Αλέξανδρος 
Υψηλάντης
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Στεφανία. Εκπρόσωποι αδελφών Ποντιακών Σωματείων.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους για την παρουσία τους και την στήριξή τους. 

Ευχαριστεί ιδιαίτερα τους γονείς των παιδιών και όλους τους φίλους του συλλόγου. 
Τέλος ευχαριστεί όλα τα καταστήματα για την βοήθειά τους καθώς και όλους τους 
καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν αφιλοκερδώς οι οποίοι ήταν: Μωυσής Ανέστης τρα-
γούδι, Μωυσιάδης Γιώργος λύρα τραγούδι, Σιώπης Μιχάλης κλαρίνο, Πουτακίδης 
Κώστας τραγούδι, Κουρουκλίδης Νίκος κλαρίνο, Πεγκλίδης Στέφανος τύμπανα.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

Κύριοι Βουλευτές, Κύριε Περιφερειάρχη, Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, Κύριε Πρόεδρε και τοπικοί σύμβουλοι των Δημοτικών διαμερισμάτων 
Διαβατών και Μαγνησίας, Πρόεδροι και σύμβουλοι αδελφών ποντιακών σωματεί-
ων, φίλες και φίλοι

Όμορφη πλέον παράδοση μας φέρνει κάθε χρόνο να συναντιόμαστε σ’ αυτό 
το χαρούμενο γλέντι του συλλόγου μας. Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου 
λοιπόν, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στον ετήσιο χορό μας. Όλους εσάς, 
παλιούς και νέους φίλους του συλλόγου μας. Η παρουσία σας εδώ σήμερα, αλλά 
και σε κάθε εκδήλωσή μας, είναι ο μόνος τρόπος για να επιβεβαιωθεί η λειτουργία 
αυτού του συλλόγου αλλά και η αναγκαιότητα της ύπαρξής του. Η αναγκαιότητα 
αυτή προκύπτει από την αδιάκοπη διάθεση και το μεράκι όλων μας, να συνεχί-
σουμε την πολιτισμική μας κληρονομιά. Να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας 
αυτά που μας κληροδότησαν οι παππούδες μας. Τον τρόπο να ζούμε, να μιλάμε, 
να διασκεδάζουμε, να διατηρούμε τα ήθη και έθιμά μας, τις ηθικές αξίες που μας 
εμφύσησαν. 

Αυτό ακριβώς είναι πιο αναγκαίο να γίνει τώρα, σ’ αυτή την δύσκολη περίοδο 
για όλους μας, καθώς ιδανικά και ιδεολογίες χάνονται αξίες γκρεμίζονται και τα 
πάντα αμφισβητούνται.

Ευχαριστώ όλους σας, που στηρίζετε ειδικά σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς 
τον σύλλογό μας. Ευχαριστώ επίσης τους γονείς των παιδιών που τα εμπιστεύονται 
σε μας.  Τον χοροδιδάσκαλό μας κ. Τσιλογλανίδη Παύλο και τον λυλάρη μας κ. 
Ιωαννίδη Κώστα για την πολύ καλή συνεργασία μας, καθώς και όλο το διοικητικό 
συμβούλιο για την ακούραστη διάθεση να προσφέρει στο βαθμό που μπορεί ο κα-
θένας προσωπικά. Χωρίς την βοήθεια όλων των επαγγελματιών του τόπου μας όμως 
δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η λαχειοφόρος αγορά που θα ακολουθήσει. 
Τους ευχαριστώ για την στήριξή τους.

Τέλος να ευχαριστήσω όλους τους καλλιτέχνες, που μας κάνουν την τιμή να είναι 
σήμερα μαζί μας αφιλοκερδώς.

Σ’ αυτό το σημείο θέλω να συλλυπηθώ την οικογένεια του πρώην Δημάρχου μας 
κ. Γιουτίκα Νικολάου για την ξαφνική απώλεια και να τον ευχαριστήσω δημόσια για 
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την καλή συνεργασία μας.
Να ευχηθώ επίσης στον νυν Δή-

μαρχό μας κ. Γλώσση Γεώργιο καλή 
επιτυχία στο δύσκολο έργο του. Κ. 
Δήμαρχε, υπολογίζω πολύ στην ευαι-
σθησία σας όσον αφορά τον πολιτισμό 
και περιμένουμε από εσάς την βοήθειά 
σας.

Εύχομαι σε όλους καλή διασκέδα-
ση.

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας

Ο λόγος του προέδρου κ. Γεωργίου 
Κυριακίδη

Στις 22-1-2012 έγινε η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλό-
γου Ποντίων Διαβατών «Αλέξανδρος 
Υψηλάντης». Στον χαιρετισμό του ο 
πρόεδρος του συλλόγου κ. Γεώργιος 
Κυριακίδης τόνισε:

Αιδεσιμότατε, Κύριε Υπουργέ, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριοι εκπρόσωποι του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου, Κύριοι Αντιδήμαρχοι, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
Εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, Κυρίες και Κύριοι.

Το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας και εγώ προσωπικά σας ευχαρι-
στούμε για την χαρά και την τιμή που μας δίνετε να σας έχουμε και σήμερα κοντά 
μας στη γιορτή για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας μας.

Για μια ακόμη χρονιά βρισκόμαστε εδώ για να συναντήσουμε φίλους και γνω-
στούς, αλλά και να ανταλλάξουμε ευχές για τον καινούριο χρόνο, αυτή τη φορά 
όμως στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου μας, το οποίο στεγάζει όλες τις δραστη-
ριότητές μας.

Έχει γίνει θεσμός πια, όταν κόβουμε την πίτα του συλλόγου μας, να κάνουμε ένα 
μικρό απολογισμό για την χρονιά που πέρασε, αλλά και να δώσουμε την υπόσχεση 
ότι ο σύλλογός μας θα δίνει όσο μπορεί, το στίγμα του στα πολιτιστικά δρώμενα 
του τόπου μας και όχι μόνο.

Στις 23-01-2011 πραγματοποιήσαμε την κοπή της πίτας μας. Στις 05/02/2011 
πήραμε μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικ. συμβουλίου του ιδρύ-
ματος Παναγία Σουμελά. Στις 26/02/2011 πραγματοποιήσαμε τον ετήσιο χορό 
μας. Στις 13/05/2011 το μικρό και μεγάλο χορευτικό πήραν μέρος στην Ανθο-
έκθεση στην Σίνδο. Στις 19/05/2011 παρεβρεθήκαμε στην εκδήλωση για την Γε-

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων 
Διαβατών κ. Γιώργος Κυριακίδης και η απο-
νομή της τιμητικής πλακέτας στην κ. Χ. Σα-

χινίδου
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νοκτονία στην Αγίας Σοφίας. Στις 22/05/2011 πραγματοποιήσαμε εκδήλωση για 
την Γενοκτονία στην πλατεία Διαβατών. Την ίδια ημέρα βρεθήκαμε στην Ανθο-
έκθεση Χαλάστρας. Στις 29/05/2011 στην Μητρόπολη Νεαπόλεως – Σταυρου-
πόλεως συμμετείχαμε στην επέτειο για την άλωση της Κωνσταντινούπόλης. Στις 
16/06/2011 το χορευτικό μας εμφανίστηκε στην Σταυρούπολη. Στις 19/06/2011 
παρουσιάσαμε χορούς στην Καλλιθέα στις Συκιές. Στις 25/06/2011 συμμετείχα-
με στο συναπάντεμα πολιτιστικών συλλόγων στην Σίνδο. Στις 29/06/2011 πήρα-
με μέρος σε εκδηλώσεις του συλλόγου Μικρασιατών Ιωνίας στην Μαγνησία. Στις 
30/06/2011 συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις στην εκκλησία Αγίων Αναργύρων στο 
Διαβατά. Από 15-17 Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε το συναπάντεμα νεολαίας 
Ποντίων στην Παναγία Σουμελά, στο οποίο παρευρεθήκαμε. Στις 14 και 15 Αυγού-
στου 2011 βρεθήκαμε στις εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά. Στις 02/09/2011 
το μικρό χορευτικό παρουσιάστηκε στην Μαγνησία σε εκδηλώσεις του συλλόγου. 
Στις 03/09/2011 πήραμε μέρος στα Ιώνεια οργανώνοντας εκδηλώσεις δικές μας 
στην πλατεία Δημοκρατίας στα Διαβατά. Στις 14/12/2011 πήραμε μέρος στην εκ-
δήλωση για το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Γυμνάσιο. Στις 16/12/2011 συμμε-
τείχαμε στις εκδηλώσεις για το Διαβατανό Σεργιάνι πολιτισμού στο κλειστό Γυμνα-
στήριο Διαβατών. Στις 22/12/2011 τέλος γιορτάσαμε με τα παιδιά του συλλόγου 
μας τον ερχομό των Χριστουγέννων.

Για όλες αυτές τις δραστηριότητες θέλω να ευχαριστήσω τους χορευτές του συλ-
λόγου μας, μικρούς και μεγάλους, τον χοροδιδάσκαλό μας κ. Παύλο Τσιλογλανίδη 
και τον λυράρη μας Κώστα Ιωαννίδη.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη του διοικητικού μας συμβου-
λίου για την άριστη συνεργασία μας, για όλα αυτά που έγιναν και όλα αυτά που θα 
ακολουθήσουν. Και κυρίως εσάς τους φίλους μας που αγκαλιάζετε τις προσπάθειές 
μας και τις στηρίζετε με κάθε τρόπο.

Σ’ αυτό το σημείο να σας αναφέρω ότι από τις 24 Ιανουαρίου θα λειτουργεί χο-
ρευτικό τμήμα ενηλίκων και στα άμεσα σχέδιά μας είναι η δημιουργία χορωδίας. 

Ας τηρήσουμε όλοι μαζί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του δημάρχου Νικόλαου 
Γιουτίκα, ο οποίος, μαζί με όλο το δημοτικό συμβούλιο, στήριξε οικονομικά τον 
σύλλογό μας.
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Φιλόπτωχος Αδελφότης Ιμεραίων Πανοράματος βράβευσε τα παιδιά 
των 167 δημοτικών σχολείων και του Γυμνασίου Πανοράματος, που 
αρίστευσαν στις τάξεις τους τη σχολική περίοδο 2010 – 2011, σε μια 

μεγάλη εκδήλωση στο δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη αίθουσα εκδηλώσεων «Λί-
τσα Φωκίδη».

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι αριστεύσαντες μαθητές της Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄δημο-
τικού, καθώς και όλων των τάξεων του Γυμνασίου Πανοράματος. Η Φιλόπτωχος 
Αδελφότης Ιμεραίων πρόσφερε στους μαθητές έναν αναμνηστικό έπαινο, καθώς 
και ένα βιβλίο, με ιστορική αναφορά στον Πόντο.

Συμμετείχε η Χορωδία της Αδελφότητας η οποία πλαισίωσε μουσικά την εκ-
δήλωση και έγινε επίδειξη των ποντιακών μουσικών οργάνων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές Θεσσαλονίκης 
Γιάννης Ιωαννίδης, Θόδωρος Καράογλου και Σάββας Αναστασιάδης, ο Δή-
μαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο π. γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης Γιώργος Λυσαρίδης, η εκπρόσωπος της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Αποστολά, ο επίτιμος πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Στέφανος Τανιμανίδης, ο π. 
Βουλευτής Θεσσαλονίκης Θωμάς Ρομπόπουλος, Αντιδήμαρχοι και δημοτικοί 
σύμβουλοι του δήμου, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και πλήθος πολιτών.   

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ιμεραίων
βράβευσε τους άριστους μαθητές

Η

Αποκαλυπτήρια της προτομής του μητροπολίτη 
Ζιχνών και Νευροκοπίου Αγαθάγγελου Τσαούση 

Γράφει ο
Γιάννης Δελόγλου

υγκινητικές στιγμές έζησαν οι κάτοικοι της Νέας Ζίχνης και της πε-
ριοχής της στις εκδηλώσεις των αποκαλυπτηρίων της προτομής του 
μητροπολίτη Ζιχνών και Νευροκοπίου αείμνηστου Αγαθάγγελου Τσα-

ούση. Οι εκδηλώσεις έγιναν με πρωτοβουλία του πολιτιστικού συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης Οι απανταχού Αυληαννήτες «Ο Άγιος Παντελεήμων», του Νικολάου 
Π. Υψηλάντη, από τη Νέα Ζίχνη, και με τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου 

Σ
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Ανδρέα Δαϊρετζή. Η προτομή τοποθετήθηκε 
στο δημαρχείο της Νέας Ζίχνης μπροστά στον 
μητροπολιτικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Τα 
αποκαλυπτήρια έκαναν ο αντιπεριφερειάρχης 
Σερρών Γιάννης Μωυσιάδης και ο δήμαρχος 
Ανδρέας Δαϊρετζής, παρουσία του Μητροπολί-
τη Ζιχνών και Νευροκοπίου Ιερόθεου, εκπρο-
σώπων των αρχών, και φίλων και συγγενών του 
αείμνηστου μητροπολίτη.

Ο μητροπολίτης Αγαθάγγελος Τσαούσης 
γεννήθηκε στο χωριό Χόψα του Πόντου το 
1890.

Ο ομιλητής της ημέρας δάσκαλος Γιάννης 
Πραζιούτης είπε μεταξύ άλλων:  Αναμφίβο-
λα, η σημερινή εκδήλωση αποκαλυπτηρίων της 
προτομής, μια ημέρα πριν την ονομαστική του 
εορτή,  του μακαριστού Μητροπολίτη κυρού 
Αγαθαγγέλου κατά κόσμον ΝικολάουΤσαούση, 
αποτελεί έκφραση της έμπρακτης αναγνώρισης, 
του σεβασμού, της αγάπης και της ευγνωμοσύ-
νης για την όλη προσφορά του προς την τοπική 
εκκλησία της Μητρόπολης Ζιχνών και Νευρο-
κοπίου και την προώθηση της παιδείας και των γραμμάτων προς την κοινωνία 
και γενικότερα στον τόπο.

Φλογερή, χαρισματική και πολυτάλαντη προσωπικότητα ήταν ο αείμνηστος 
μητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου Αγαθάγγελος, τον οποίο τιμούμε με 
την προτομή που στήθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης – Οι  
απανταχού Αυληαννήτες «Ο Άγιος Παντελεήμων» και από μέρους της επιτρο-
πής οργάνωσης της ανιστόρησης της προτομής είναι ο Νικόλαος Υψηλάντης». 

Παραβρέθηκαν, η επίκουρη καθηγήτρια του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης Μαρία Βεργέτη - Κυριακίδου, η  αντιπρόεδρος της Μέριμνας Ποντί-
ων Κυριών Θεσσαλονίκης, κ. Ανατολή Δημητριάδου, ο π. νομάρχης Στέργιος 
Κατσανίδης, ο σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Α. Μπασ-
δάνης, ο εκδότης Τάσος Κυριακίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αυληαννητών 
Γ. Παπαδόπουλος με μέλη του συλλόγου και συγγενείς του αείμνηστου Αγα-
θάγγελου. 



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Είναι γνωστός στο ποντιακό αλλά και στο ευρύτερο ανα-
γνωστικό κοινό στην Ελλάδα ο συγγραφέας και ιστορικός 
κ. Γεώργιος Αντωνιάδης για τη συγγραφική του προφορά. 
Ιδιαιτέρως όμως είναι γνωστός για τις συνταρακτικές πλη-
ροφορίες που αποκάλυψε τα τελευταία χρόνια σχετικά με 
τη θέση του μαρτυρίου στον Πόντο και τον αριθμό των 
συμπατριωτών μας που βρήκαν τραγικό θάνατο από τη 
τουρκική βαρβαρότητα. Ο κ. Γεώργιος Αντωνιάδης είχε 
την προνοητικότητα να καταγράψει από τους ποντίους της πρώτης 
γενιάς όλες εκείνες τις πληροφορίες που αφορούσαν τις τοποθεσίες που εκτελέστη-
καν και ενταφιάστηκαν στον πόντο πολλοί συμπατριώτες μας στον Πόντο. Ένα με-
γάλο μέρος αυτού του πολύτιμου μαγνητοφωνημένου υλικού διέθεσε στο παρελθόν 
στους αναγνώστες της «Ποντιακής Εστίας».

Το βιβλίο που πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη 
περιέχει τους αγώνες των γυναικών του πόντου. Πρόκειται για τις θαρραλέες γυναίκες 
που δεν φοβήθηκαν και δεν τρόμαξαν από την αγριότητα των τούρκων παρά άρπαξαν 
τα όπλα και στάθηκαν ισάξια δίπλα στους άνδρες τους για να υπερασπιστούν τη ζωή, 
τη δική τους και των παιδιών τους, τις περιουσίες, αλλά και την αξιοπρέπειά τους. 
Απέδειξαν με τον πιο πειστικό τρόπο ότι αποτελούν τη συνέχεια όλων εκείνων των γυ-
ναικών από την αρχαιότητα μέχει σήμερα που δεν φοβήθηκαν το θάνατο. Η θυσία του 
Σουλίου περνάει από την Αραπίτσα της Νάουσας για να καταλήξει στην Κουνάκα του 
Πόντου όπου 26 νέες Ελληνίδες πόντιες ρίχτηκαν στα ορμητικά νερά του ποταμού. 
Έτσι δεν πρόδωσαν την τιμή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και την ποντιακή 
τους καταγωγή. Προτίμησαν το θάνατο παρά την ταπείνωση και τον εξευτελισμό. 

Στην εισαγωγή του βιβλίου προσφέρεται στον αναγνώστη διευκρινιστικό σχόλιο 
ώστε να κατατοπιστεί ο αναγνώστης για τη σημασία που είχε ο γυναικείος αγώνας 
κατά την επίμαχη περίοδο 1914 – 1923.

Ακολουθεί ένας βιογραφικός κατάλογος γυναικών με στοιχεία που έλαβαν μέρος 
στο αντάρτικο κίνημα του Πόντου ως καπετάνισσες. Είναι η πιο δραματική περίο-
δος του πολέμου που βρίσκει τον Ελληνισμό του Πόντου να δίνει τον υπέρ πάντων 
αγώνα. Το πιο συγκλονιστικό είναι η αποκάλυψη που γίνεται στο τέλος του βιβλίου 
για τον θάνατο με πυρπόληση 78 κοριτσιών από 17 – 20 ετών στην περιοχή της Πά-
φρας. Η συλλογή των ονομάτων των νεανίδων και η δημοσίευσή τους στις σελίδες 
κάποιου βιβλίου, για το συγγραφέα έχει και την έννοια ενός διαρκούς μνημοσύνου 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΕΣ ΣΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙ-
ΚΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 
Του Γιώργου Αντωνιάδη. Από τις εκδόσεις των Αδελ-
φών Κυριακίδη.
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αφού μεταξύ των θυμάτων ήταν και η αδελφή του Αντωνιάδου Θ. Σεβαστή, ετών 
17, από το Μαηαλού Μπάφρας. Ενώνουμε και μεις τις προσευχές μας προς τον 
οικτίρμονα θεό όπως εξαντλήσει όλη του την αγάπη και την επιείκειά του για τις 78 
νεάνιδες. Μήπως θα έπρεπε και η ορθόδοξη Εκκλησία να σκεφτεί την αγιοποίησή 
τους αφού πυρπολήθηκαν και έμειναν σταθερές στην πίστη τους και αναδείχτηκαν 
μάρτυρες της ορθόδοξης εκκλησίας.

«Οι μεγάλες θυσίες πολλές φορές θάβονται από το χρόνο».
Π. Παπαδόπουλος

Φιλόλογος  

Χαρά συγκίνηση και περισυλλογή είναι τα συναισθήματα 
που νιώθει ο αναγνώστηςδιαβάζοντας τις αυτοβιογραφικές 
αναμνήσεις του εκπαιδευτικού – ιστορικού κ. Σάββα Πα-
παδοπούλου. Για τους αναθρώπους που έζησαν την εποχή 
εκείνη αισθάνεσαι συμπάθεια, αγάπη και πολλές φορές σε-
βασμό γι’ αυτό που κατόρθωσαν. Ο κ. Σάββας Παπα-
δόπουλος μαζί με τις αφηγήσεις για την προσωπική του 
ζωή βρίσκει την ευκαιρία να εμπλουτίσει την ύλη με ήθη 
και έθιμα αλλά και ιστορικά γεγονότα της εποχής εκεί-
νης. Παρέχει πλήρη και συγκινητική εικόνα της σχέσης του με τους 
γονείς, τους δασκάλους και με τους λοιπούς γνωστούς ώστε η αφήγηση να γίνεται πιο 
συναρπαστική.

Το βιβλίο «Αναμνήσεις της σχολικής ζωής» για πολλούς σήμερα είναι μια ευχάριστη 
και ενδιαφέρουσα ανάγνωση. Για τους νεότερους, είναι ένας κώδικας διδαγμάτων για εκεί-
νους όμως που έζησαν την εποχή εκείνη πριν και μετά τον Β΄ Παγκ. Πόλεμο είναι πηγή 
συγκινήσεων και δακρύων. Μαθαίνουν οι νέοι ποιες δύσκολες συνθήκες αντιμετώπισαν με 
την ανέχεια και τη φτώχεια να κυριαρχούν στη ζωή των αναθρώπων που ήθελαν να σπου-
δάσουν. Έπρεπε, ο νέος της εποχής εκείνης που αποφάσιζε να ακολουθήσει το δρόμο 
προς τη γνώση, να γνωρίζει ότι ήταν ανηφορικός και δύσκολος. Οι οικονομικές και κοινω-
νικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα υποβαθμισμένες, γι’ αυτό των δυστυχισμένων η απόλαυση 
είναι οι αναμνήσεις».

«Ο Μαυρόβατος Δράμας» είναι η γενέτειρα του συγγραφέα. Ήταν ακόμη το 
πνευματικό εργαστήρι της ψυχής του μικρού Σάββα, που φοίτησε στο δημοτικό 
σχολείο. Ήταν η δική του Ιθάκη που σ’ όλη του τη ζωή λειτουργούσε ως κινητήρια 
δύναμη για την κατάκτηση της γνώσης. Γόνος ποντιακής οικογένειας κουβαλούσε 
μέσα του όλο τον Πόντο, με τις διηγήσεις, τις αναμνήσεις και τα συγγραφικά έργα 
τα οποία αργότερα πρόσφερε στο ποντιακό και ευρύτερο κοινό της Ελληνικής κοι-
νωνίας. Η φτώχεια και η δυστυχία της εποχής εκείνης δεν τον εμπόδισαν  να ανα-

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
Του Σάββα Πορφ. Παπαδόπουλου από τις Εκδόσεις 
των Αδελφών Κυριακίδη.
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δειχθεί ένας φωτισμένος δάσκαλος που προσπαθούσε να οδηγήσει τα Ελληνόπουλα 
στο δρόμο της αρετής. Πολύ χρήσιμες και οι φωτογραφίες που συμπληρώνουν τη 
διήγηση και επαληθεύουν τον κανόνα. «Όποιος δεν πάλαιψε με τη δυστυχία, δεν 
μπορεί να καυχηθεί ότι έζησε».  

Παν Παπαδόππουλος

Η εργασία αποτελεί μια επιστημονική έρευνα της σειράς 
«Ιστορικό αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης» και φέρει 
τον αριθ. 9. Είναι μια ιστορική ανάλυση του τρόπου με 
τον οποίο λειτουργούσαν τα Ελληνικά σχολεία κατά την 
Τουρκοκρατία με ειδική αναφορά στην περίοδο των με-
ταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ (19ος αι.) μέχρι την Επανά-
σταση των Νεοτούρκων 1908.

Στην εισαγωγή του βιβλίου ο συγγραφέας προσδιορίζει και το πλαίσιο της 
έρευνας στο οποίο θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του. Γίνεται αναφορά στο ρόλο 
που έπαιξε το οικ. Πατριαρχείο Κων/λεως κατά την περίοδο των μεταρρυθμίσεων. 
«Ο 19ος αι. είναι η περίοδος που η ίδια η μεγάλη Εκκλησία καλείται να προσαρμόσει  
τις εκπαιδευτικές της επιλογές - «Κατά το 19ο αι. η εκπαίδευση κλήθηκε να συμβάλει 
στην ανάδειξη ενός νέου τύπου ανθρώπου και να φροντίσει για την καλλιέργεια της 
συλλογικής συνείδησης, που προσδιορίστηκαν άμεσα από τις ιδεολογικές εργασίες 
οι οποίες έλαβαν χώρα στην Ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων».

Στις σελίδες του βιβλίου (σελ 67) ο αναγνώστης θα διαβάσει την πρόθεση του 
οθωμανικού κράτους να θεσπίσει το πλαίσιο και τους κανόνες της Εκπαίδευσης για 
τα παιδιά των Ρωμιών, με την έννοια της κρατικοποίησης των σχολείων των χριστια-
νών και την ανατικατάστασή τους από την Εκκλησιαστική διοίκηση.

Λίγο παρακάτω σημειώνεται ότι ο νόμος Hati Humayun προσδιόρισε για την εκ-
παίδευση μια περιορισμένη παρέμβαση του κράτους, που αφορούσε την ανέγερση 
και επισκευή των σχολικών κτηρίων.

Σημειώνεται ότι το 1936, το οικ. Πατριαρχείο προβαίνει στη σύσταση «Εκκλησι-
αστικής Πνευματικής Επιτροπής»¨σε μια προσπάθεια της Μ. εκκλησίας να συγκρο-
τήσει το Εκπαιδευτικό δίκτυο του Ποιμνίου της. Σκοπός της προσπάθειας αυτής 
ήταν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πατριάρχη, Γρηγορίου ΣΤ΄, να αντιμετωπίσει 
την αμάθεια και την αδιαφορία για τα γράμματα των χριστιανών την εποχή εκείνη. 
Η ενέργεια αυτή αποσκοπούσε και στην αντιμετώπιση της προσηλυτιστικής δρα-
στηριότητας των Προτεσταντών κληρικών που ίδρυαν σχολεία και διέδιδαν βιβλία 
θρησκευτικού περιεχομένου του δικού της δόγματος.

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙ-
ΚΡΑΤΕΙΑΣ
Του κ. Γιάννη Σ. Μπέτσα Από τις Εκδόσεις των Αδελ-
φών Κυριακίδη.
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Χρήσιμοι και πολύ κατατοπιστικοί είναι οι σχετικοί με την εκπαίδευση πίνακες 
στην τουρκοκρατούμενη πάντα περιοχή που παρατίθενται. Η εργασία ολοκληρώ-
νεται με την πλούσια βιβλιογραφία απαραίτητη για τον αναγνώστη για περισσότερη 
έρευνα αλλά και για επιβεβαίωση της αξιοπιστίας του περιεχομένου.

Π. Παπαδόπουλος

Πράγματι είναι ένας συγγραφικός άθλος η πολυσέλιδη ερ-
γασία του έμπειρου και καταξιωμένου δημοσιογράφου Φαί-
δωνος Γιαγκιόζη που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες 
με την ευκαιρία των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης, από τις Εκδόσεις των αδελφών Κυριακίδη. 
Ολόκληρη η εργασία του έμπειρου δημοσιογράφου και 
συγγραφέα κ. Γιαγκιόζη, είναι μια κατάθεση ψυχής στην 
μνήμη όλων εκείνων που εργάστηκαν για την ανάδειξη και 
προκοπή της Θεσ/κης και θυσιάστηκαν γι’ αυτήν.

Η ιστορία και η ταξινόμηση της ύλης εναρμονισμένη με την 
πλούσια φωτογραφική απεικόνιση προκαλούν πράγματι το ενδιαφέρον και τον θαυ-
μασμό του αναγνώστη και κάνουν τη διήγηση πιό συναρπαστική.

Μέσα στις 782 σελίδες του βιβλίου ο συγγραφέας συμπεριέλαβε τα γεγονότα ενός 
ολόκληρου αιώνα, δηλ. από το 1912 μέχρι τις μέρες 2012. Ο αναγνώστης θα βρει 
και θα διαβάσει όλες τις πολεμικές συγκρούσεις, που συνέβησαν στην πόλη και την 
ευρύτερη περιοχή της, τις επαναστάσεις και τις εχθρικές κατοχές που γνώρισε η πόλη 
στα εκατό χρόνια.

Πολύ σημαντική είναι και η κριτική των γεγονότων που γίνεται. Κάποια κεφάλαια 
στις πρώτες σελίδες του βιβλίου παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον στον αναγνώστη και 
τον ενημερώνουν για την καταγωγή και προέλευση των κατοίκων της πόλης. Όπως π.χ. 
«οι πρώτες ημέρες της απελευθέρωσης». «Η ισραηλίτικη κοινότητα 1912-1940». «Οι 
Πόντιοι στις παλιές και τις νέες εστίες» και άλλα. Υπάρχουν ακόμη στατιστικοί πίνακες 
πληθυσμού, χρονολογικός πίνακας γεγονότων» από το 1808 και φθάνει μέχρι το 2010.

Ακολουθεί πλούσια βιβλιογραφία την οποία αξιοποίησε ο συγγραφέας.
Το υπόλοιπο μέρος του βιβλίου, δηλ. από τη 241 μέχρι τη σελ. 782 καλύπτεται 

από πλούσιο φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνει ολόκληρη την περίοδο των 100 
χρόνων. Φωτογραφίες, με χρονολογική σειρά τοποθετημένες, με τους στρατούς να 
παρελαύνουν, τους πολιτικούς να συσκέπτονται και ο λαός, θύμα πάντα των ανώ-
μαλων καταστάσεων, να δηλώνει μέσα από την ανέχεια και την φτώχεια την πίστη 
του στα ιδανικά της χριστιανικής πίστεως και της πατρίδος, υιοθετώντας πάντα την 
ομηρική ρήση «Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης» (Ιλιάδα η 243).

Π. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ «Ο συναρπαστικός αιώνας» 
του Φαίδωνος Γιαγκιόζη, «Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών» Από τις Εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη.
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Όλοι οι άγιοι της ορθοδόξου χριστιανικής πίστε-
ως μέσα από τον ενάρετο βίο τους, την κηρυκτική 
τους δραστηριότητα, αμαδείχτηκαν θρησκευτικές 
προσωπικότητες και τιμούνται από τους ανθρώ-
πους. Κάποιοι από αυτούς διέθεταν φιλοσοφικές 
και άλλες γνώσεις. Ορισμένοι, όμως, και μάλιστα 
κληρικοί, διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις. Ένας από αυτούς 
ήταν ο Άγιος Γρηγόριος, ο επίσκοπος Νεοκαισαρείας του Πόντου, ο επονο-
μαζόμενος και θαυματουργός. Είναι ο μόνος από τους Πατέρες της Εκκλησίας, ο 
οποίος είχε άμεση επαφή με το ανθρώπινο δίκαιο και ειδικότερα με το ρωμαϊκό 
δίκαιο της εποχής του. Είχε την ευκαιρία να σπουδάσει νομικές επιστήμες με την 
παρότρυνση της μητέρας του. Έτσι, επηρεασμένος από τον φωτισμένο διδάσκαλό 
του, συνέχισε τις νομικές του σπουδές στο ρωμαϊκό δίκαιο, στη νομική σχολή της 
Βηρυτού.

Τη νομική παιδεία και τη γνώση αυτού του πατρός της Εκκλησίας θέλησε να 
εξετάσει και να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό, ιδιαίτερα στο νομικό, , ο ανώτατος 
δικαστικός λειτουργός κ. Βασίλειος Νικόπουλος. Πρώτα, διότι ήταν ο μόνος από 
όλους τους πατέρες της Εκκλησίας που διέθετε νομικές γνώσεις. Δεύτερο, ο Γρη-
γόριος διατυπώνει ορισμένες κρίσεις επί του ρωμαϊκού δικαίου, που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και τρίτο, ο Άγιος Γρηγόριος διαθέτει ιδιαίτερη δικαιοδοτική 
ικανότητα.

Ο συγγραφέας, έμπειρος και καταξιωμένος στην ελληνική κοινωνία δικαστικός 
λειτουργός, στηνεκτετααμένη εισαγωγή του κάνει ιστορική αναδρομή περί της νο-
μικής αντίληψης των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Η αναφορά για την ιστορία 
και την εξέλιξη της νομικής επιστήμης επεκτείνεται και στα ρωμαϊκά χρόνια και σε 
διάφορες περιοχές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η έρευνα φτάνει και στον Πόντο, 
όπου έζησε και έδρασε ο Άγιος Γρηγόριος.

Στα κεφάλαια που ακολουθούν ο αναγνώστης θα παρακολουθήσει συμπυκνω-
μένη την ύλη σχετικά με τη ζωή, τις σπουδές του Γρηγορίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το δεύτερο κεφάλαιο, στο οποίο αναπτύσσεται η αντίληψη και η κριτι-
κή που ασκεί ο νομομαθής κληρικός.

Γενικά, ολόκληρο το βιβλίο του προέδρου του Αρείου Πάγου ε. τ. διεκδικεί τον 
τίτλο της επιστημονικής εργασίας και έρευνας και αποτελεί «προσπάθεια αναζήτη-
σης της δικαιικής μας ταυτότητας.

Π. Παπαδόπουλος 
Φιλόλογος    

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑ-
ΡΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑ-
ΤΟΥΡΓΟΥ
 του κ. Βασιλείου Νικοπούλου
Από τις Εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη 
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Π

Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ

Χρήστος Αν. Παπαδόπουλος

όντιος από τους λίγους που αγωνίστηκαν με συνέ-
πεια και με αγνότητα για την προβολή της ιστο-
ρίας και του πολιτισμού των Ποντίων, αλλά και 

για την ενότητά τους, υπήρξε ο πρώην πρόεδρος της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων (ΠΟΠΣ) 
Χρήστος Αν. Παπαδόπουλος, που έφυγε για πάντα τον πε-
ρασμένο Φεβρουάριο (2012).

Ο Χρήστος Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1944 στο 
χωριό Αγία Παρασκευή (Σούρμενα) Μουριών Κιλκίς. Οι 
γονείς του κατάγονταν από τα Σούρμενα του Πόντου και 
ήρθαν στην Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Το 
1963 τελείωσε το γυμνάσιο Κιλκίς και στη συνέχεια πήρε 
πτυχίο από την Ανώτερη Σχολή Τοπογράφων. Από το 
1963 δραστηριοποιήθηκε στον Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών.

Μετά από την αποφοίτησή του από τη σχολή τοπογράφων, εργάστηκε ως τεχνι-
κός του ΟΤΕ. Τα τελευταία χρόνια ήταν συνταξιούχος του ΟΤΕ. 

Από το 1982 άρχισε να δραστηριοποιείται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως 
εκλεγμένος στον δήμο Τριανδρίας. Εκεί, μάλιστα, λόγω των προσόντων του και 
μόνον, εκλέχτηκε από τους συναδέλφους του πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
και υπηρέτησε στη θέση αυτή επί δύο τετραετίες. Την ίδια περίοδο πρόσφερε τις 
υπηρεσίες του και σε διάφορες επιτροπές του δήμου Τριανδρίας, ενδιαφερόμενος 
ιδίως για τον πολιτισμό.

Το 1986 ανέλαβε την πρωτοβουλία και ίδρυσε, μαζί με άλλους, τον Σύλλογο 
Ποντίων Τριανδρίας, συμμετέχοντας στις διοικήσεις του επί δύο τετραετίες, πρώτα 
ως αντιπρόεδρος και στη συνέχεια ως γενικός γραμματέας, υπό την προεδρία του 
αξέχαστου Σπύρου Κιτσοπανίδη. Το 1995 εκλέχτηκε για πρώτη φορά στη διοί-
κηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων και υπηρέτησε την 
ομοσπονδία ως ταμίας. Το 1998 επανεκλέχτηκε στην ΠΟΠΣ και κατέλαβε τη θέση 
του ειδικού γραμματέα. Το 1999 ο Χρήστος Παπαδόπουλος ήταν μέλος της οργα-
νωτικής επιτροπής – στην οποία συμμετείχαν αντιπρόσωποι όλων των ομοσπονδιών 
Ποντίων του κόσμου – που είχε ως έργο της την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβου-
λίου Ποντιακού Ελληνισμού (ΠΑΣΠΕ). Στενοί συνεργάτες στην προσπάθεια αυτή 
ήταν με τον στρατηγό – γιατρό Χαράλαμπο Τσακιρίδη, ο οποίος τον αποχαιρέτησε 
στο στερνό του ταξίδι, από μέρους των Ποντίων. Η συνεδρίαση της οργανωτικής 
επιτροπής έγινε στη Βοστόνη των ΗΠΑ.

Το 2001 επανεκλέχτηκε στη διοίκηση της ΠΟΠΣ και υπηρέτησε την ομοσπον-
δία ως ταμίας. Μια νέα σελίδα για την προσφορά του Χρήστου Παπαδόπουλου 
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προς τον ποντιακό Ελληνισμό άνοιξε το 2004, όταν εκλέχτηκε ομόφωνα πρόεδρος 
της ΠΟΠΣ. Ασχολήθηκε πολύ σοβαρά με τη διοίκηση της ΠΟΠΣ, αλλά υπήρξαν 
διάφοροι οι οποίοι έβαζαν δυσκολίες στο έργο του. Ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τον 
πολιτισμό, ενισχύοντας διάφορες εκδηλώσεις, και με την ενότητα των Ποντίων. Τα 
άτομα που τον πολέμησαν προέρχονταν και από την Παμποντιακή Ομοσπονδία 
Ελλάδας (ΠΟΕ), αλλά και μέσα από την ΠΟΠΣ. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος, 
όμως, δεν απογοητεύτηκε ποτέ και παρά την ασθένεια, που άρχισε να του προκαλεί 
σοβαρά προβλήματα, τα αντιμετώπιζε όλα με χαμόγελο και αισιοδοξία.

Ο Χρήστος Αν. Παπαδόπουλος τάφηκε στην Αγία Παρασκευή Κιλκίς, κάτω 
από το βουνό Μπέλλες, εκεί όπου του άρεσε να μένει, στο σπίτι που έχτισε. Ένας 
απέριττος τάφος για τον Χρήστο Παπαδόπουλο, που έκρυβε μέσα του τεράστια 
ενεργητικότητα. Στην κηδεία του ήταν παρών ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΠΣ 
Στέφανος Τανιμανίδης, οι συνεργάτες του Χαράλαμπος Τσακιρίδης, Γιώργος Πα-
ρασκευάς – Δημητριάδης και Στάθης Ταξίδης. Παρόντες ήταν και όλοι οι κάτοικοι 
της Αγίας Παρασκευής και πολλοί φίλοι από τη Θεσσαλονίκη.

Ο γράφων οφείλει στον Χρήίστο Παπαδόπουλο – εκτός πολλών άλλων – και την 
έκδοση του βιβλίου του «Το έπος των Ποντίων», που χρηματοδότησε εξολοκλήρου 
ο Χρήστος. 

Πάνος Καϊσίδης

ομογένεια της Μελβούρνης θρηνεί το θάνα-
το του εκπαιδευτικού, συγγραφέα και ερευνητή 
Μάκη Κασαπίδη, που έχει χαρακτηριστεί ο κατ’ 

εξοχήν «Λόγιος των Αργοναυτών» του Νότου. Ο Μάκης 
Κασαπίδης, φιλόλογος και λάτρης του ποντιακού Ελλη-
νισμού της Αυστραλίας, έσκυψε πάνω στον Ελληνισμό 
των Αντιπόδων κι αφουγκράστηκε τον παλμό του, ένιωσε 
τις ανησυχίες του, συμμάχησε με τις προσδοκίες του και 
συστράτευσε σε ό,τι έντιμο και αληθινό είχαν να προτά-
ξουν πάνω από 50.000 Πόντιοι Έλληνες που εκπατρί-
στηκαν για δεύτερη φορά κι έκαναν την Αυστραλία προ-
ορισμό του εποικισμού τους και πηγή των ονείρων τους. 
  Ο Μάκης Κασαπίδης γεννήθηκε σε μια φτωχική αγροτική 

οικογένεια προσφύγων, που είχε εγκατασταθεί στην Ποντοκερασιά, ένα δύσβατο 
χωριό του Νομού Κιλκίς. Αφού ολοκλήρωσε την εγκύκλια μόρφωσή του στο Κιλ-
κίς, συνέχισε τις σπουδές του, ως υπότροφος, στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, 

Έφυγε για πάντα ο Μάκης Κασαπίδης

Η
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σπουδάζοντας Κλασική Φιλολογία. Μετά τη λήψη του πτυχίου του, υπηρέτησε 
στην ελληνική αεροπορία, ως έφεδρος αξιωματικός διοικητικών καθηκόντων. Στη 
συνέχεια, δίδαξε για δύο χρόνια στη Σχολή Κωνσταντινίδη, που ήταν ένα από τα 
πιο άρτια οργανωμένα εκπαιδευτήρια της Θεσσαλονίκης.

Η συμβολή του στην ελληνομάθεια των Ελληνοπαίδων
Συνέβαλε αισθητά στην αναβάθμιση της ελληνομάθειας. Το 1969, αναζητώντας 

ευρύτερους ορίζοντες, εγκατέλειψε την Ελλάδα κι εγκαταστάθηκε στη Μελβούρνη. 
Το 1975, και ύστερα από ειδικές σπουδές στο πανεπιστήμιο Λα Τρόμπ (La Trobe), 
που είναι ένα από τα πέντε πανεπιστήμια της Μελβούρνης, απέκτησε το Diploma 
of  Education και στη συνέχεια το υπουργείο Παιδείας της Πολιτείας της Βικτό-
ρια τον διόρισε στη μέση εκπαίδευση, ως καθηγητή της νεοελληνικής γλώσσας. Η 
δεκαεξάχρονη και πλέον υπηρεσία του στον κρατικό εκπαιδευτικό φορέα συνέβαλε 
αισθητά στην αναβάθμιση της ελληνομάθειας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της 
εν λόγω Πολιτείας.

Επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΚΕΜΕ
Με τη λήξη του σχολικού έτους 1990 παραιτήθηκε από το πολιτειακό υπουργείο 

Παιδείας της Βικτόρια, για να αναλάβει, από την επόμενη χρονιά, εκπαιδευτικά 
καθήκοντα στο ελληνικό κολέγιο της Μελβούρνης «Άγιος Ιωάννης», όπου και υπη-
ρέτησε μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 1996. Ο Μάκης Κασαπίδης, επίσης, 
έγραψε άρθρα στον ομογενειακό Τύπο και το 1999 προσκλήθηκε από το Εθνικό 
Κέντρο Ελληνικών Μελετών και Έρευνας (ΕΚΕΜΕ) να προσφέρει τις ανεκτίμη-
τες υπηρεσίες του και πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Ινστιτούτου Ποντιακών και 
Μικρασιατικών Μελετών, ως πυλώνα έρευνας και μελέτης του ΕΚΕΜΕ. Με την 
ιδιότητα αυτή, οργάνωσε σεμινάρια, συνδιοργάνωσε συνέδρια για το διωγμό των 
χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, συμμετείχε σε συμπόσια και δημόσιες 
διαλέξεις, κινήθηκε για να διαδώσει το μήνυμα του ξεριζωμού και της Ανάστασης 
των Ποντίων Ελλήνων. 

Με την ιδιότητα του επιστημονικού συνεργάτη του ΕΚΕΜΕ, συνέγραψε τη βι-
ογραφική μονογραφία του Χρύσανθου, πρ. μητροπολίτη Τραπεζούντας και αρχιε-
πισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. 

Το έργο αυτό κυκλοφορεί από το ΕΚΕΜΕ το 2004, με τίτλο «Χρύσανθος: Ο 
Αρχιερέας – Εθνάρχης των Ποντίων».

Τέλος, στην περίοδο 2004-2007 συνέχισε τις έρευνές του για τον ποντιακό Ελ-
ληνισμό των Αντιπόδων κι εξέδωσε, με συνεργασία του ΕΚΕΜΕ και του Εκδοτικού 
Οίκου των ΑδελφώνΚυριακίδη της Θεσσαλονίκης, το βιβλίο του «Οι Αργοναύτες 
στους Αντίποδες του Νότου».
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Πέτρος Κων Φωτιάδης

τις 2 Φεβρουαρίου 2012 έφυγε για πάντα από 
κοντά μας ο Πέτρος Κων. Φωτιάδης, πρόεδρος 
της Ένωσης Ποντίων Νικαίας Κορυδαλλού και 

πολλά χρόνια του Συλλόγου Κεχροκαμπιτών Αττικής.
Γεννήθηκε στον Κεχρόκαμπο Καβάλας το 1930 από 

γονείς Τραπεζούντιους, τον Κωνσταντίνο και τη Γνωσία, 
που ήρθαν στον Κεχρόκαμπο το 1922.

Το 1950, ο Πέτρος Κ. Φωτιάδης εγκαταστάθηκε στον 
Κορυδαλλό Αττικής (Πειραιάς). Το 1960 παντρεύτηκε τη 
Θεανώ Κοσμίδου, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, 
τον Κωνσταντίνο και την Ελίνα. Υπήρξε εξαίρετος οικογε-
νειάρχης. Ήταν πράος χαρακτήρας, μετριόφρων και κοι-

νωνικός άνθρωπος, αλλά και δραστήριος πολίτης.
Πρόεδρος των Κεχροκαμπιτών Αττικής ήταν επί 24 χρόνια. Ήταν, επίσης, 

πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορυδαλλού και της Ομοσπονδίας Εμπο-
ρικών Συλλόγων Νικαίας Κορυδαλλού και βασικό στέλεχος του Εθνικού Οργα-
νισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜ-
ΜΕΧ). Ως πρόεδρος υπηρέτησε την Ένωση Ποντίων Νικαίας Κορυδαλλού κατά 
την περίοδο 1985 – 1988. Με τις άοκνες προσπάθειές του κατόρθωσε να βελ-
τιώσει τα οικονομικά της Ένωσης και να δημιουργήσει τις προϋπθέσεις για την 
οικοδόμηση του νέου κτιρίου της Ποντιακής Στέγης Νικαίας Κορυδαλλού. Ως 
γενικός γραμματέας της Ένωσης, είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω επανειλημμέ-
να την ανιδιοτέλειά του.

Η δεύτερη γενιά των Ποντίων προσφύγων, στην οποία ανήκε, εγκαταλείπει τη 
ζωή, αφήνοντας παρακαταθήκη στους άλλους Ποντίους τα ποντιακά ιδεώδη. Τα 
λίγα αυτά λόγια για τον άξιο Πέτρο Κων. Φωτιάδη ας δώσουν λίγη παρηγοριά 
στους δικούς του και ας είναι ελαφρύ το αττικό χώμα που τον σκεπάζει.

Αναστάσιος Νικ. Τροχόπουλος

Σ
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Χρήστος Ιω. Παραδεισόπουλος

αραμονή των Χριστουγέννων του 2011 άφησε την 
τελευταία του πνοή ο Χρήστος Ιωάννη Παραδει-
σόπουλος, μην αντέχοντας τον χαμό του γιου του 

Γιάννη.
Ο Χρήστος υπήρξε αξιόλογο πρόσωπο της δεύτερης γε-

νιάς των προσφύγων Ποντίων. Γεννήθηκε στον Καταχά Πι-
ερίας το 1932 από γονείς που ήρθαν στην Ελλάδα το 1923, 
προερχόμενοι από τα ποντιακά χωριά του Καυκάσου. Οι 
γονείς του Ιωάννης και Ελισάβετ τον γαλούχησαν από μικρό 
με τα ποντιακά ιδεώδη.

Σε ηλικία 15 ετών εγκαταστάθηκε στη Νίκαια Πειραιά. Με την ίδρυση της 
Ένωσης Ποντίων Κορυδαλλού εγγράφτηκε τακτικό μέλος. Το 1952, όταν άρχισε 
η οικοδόμηση της Ποντιακής Στέγης, εντάχθηκε στις ομάδες εθελοντών και συμ-
μετείχε με προσωπική εργασία στην οικοδόμηση, μεταφέροντας υλικά, μέχρι την 
αποπεράτωση της οικοδομής.

Ο Χρήστος Ι. Παραδεισόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που δεν τον ενδιέφεραν 
οι «ταμπέλες». Πρόσφερε πάρα πολλά στην Ένωση Ποντίων Νικαίας Κορυδαλλού 
μέχρι που αρρώστησε. Υπήρξε ακούραστος και αθόρυβος «εργάτης» που προσπα-
θούσε να ανεβάσει την ηθική και υλική υπόσταση της Ένωσης. Ήταν βασικό μέλος 
του θεατρικού τμήματος, που υπεραγαπούσε. Ό,τι του ζητήθηκε από τα διάφορα 
τμήματα της Ένωσης και κυρίως από το φιλανθρωπικό, το πρόσφερε άμεσα. Γιαυτό 
ήταν πολύ αγαπητός στον κύκλο του.

Το 1958 παντρεύτηκε τη Δέσποινα Καλαϊτζίδου, με την οποία απέκτησαν δύο 
παιδιά, τον Γιάννη και τον Παύλο, που έκαναν τις δικές τους αξιέπαινε οικογένειες, 
χαρίζοντας στον Χρήστο και τη Δέσποινα τέσσερα εγγόνια. 

Ο απρόσμενος χαμός του γιου τους Γιάννη συνέτριψε τον Χρήστο και όλη την 
οικογένεια. Έκτοτε ο Χρήστος Παραδεισόπουλος χτυπήθηκε από διάφορες ασθέ-
νειες, που τον οδήγησαν στο τελευταίο ταξίδι, για να συναντήσει τον γιο του Γιάν-
νη.

Η ποντιακή κοινωνία της Νίκαιας και οι φίλοι συνόδευσαν τον Χρήστο στην 
τελευταία του κατοικία με μεγάλη συγκίνηση και πόνο. Αγαπητέ Χρήστο, θα είσαι 
πάντα στις καρδιές μας.

Αναστάσιος Ν. Τροχόπουλος

Π
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Αλέξανδρος Μιχ. Κοντοειδής

συγγραφέας και πολιτιστικός παράγοντας Αλέξαν-
δρος (Αλέκος) Κοντοειδής, που πέθανε στην Αθήνα 
στις αρχές Φεβρουαρίου 2012, σε ηλικία 87 ετών, 

υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους στο νομό Κιλκίς, στον 
τομέα του πολιτισμού. Οι γονείς του προέρχονταν από τη 
νότια Ρωσία και εγκαταστάθηκαν με την ανταλλαγή στο Γε-
ρακαριό Κιλκίς. Υπήρξε, επίσης, ένας από τους διαλεκτούς 
συνεργάτες του περιοδικού «Ποντιακά». 

Ξεκίνησε, μαζί με άλλους συγχωριανούς του, στη γενέτει-
ρά του, το Γερακαριό Κιλκίς, την πολιτιστική του προσπά-
θεια, διοργανώνοντας θεατρικές παραστάσεις, στη δεκαετία 

του 1930 – από τις πρώτες στο νομό Κιλκίς – με έργα Ποντίων θεατρικών συγγρα-
φέων, αγνώστων τότε στην Ελλάδα, όπως ήταν ο Γιώργος Κ. Φωτιάδης, του οποίου 
το έργο «Λαζάραγας» ανέβασαν το 1936, και συνέχισε με τη δημιουργία σημαντικής 
κοινοτικής βιβλιοθήκης, η οποία αποτέλεσε, για ένα διάστημα, σημείο αναφοράς και 
κέντρο από το οποίο πήραν παράδειγμα και άλλα χωριά του Κιλκίς, για να αναπτύ-
ξουν, έστω έναν υποτυπώδη, πολιτισμό.

Μαθητής στο γυμνάσιο Κιλκίς, λίγο πριν από τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο, και 
ανήσυχος χαρακτήρας, διάβαζε τις δύο πρώτες εφημερίδες του Κιλκίς, τις εβδο-
μαδιαίες «Αγροτική Ηχώ» του Πόντιου Χριστόφορου Μαυρίδη, και «Η Πρόοδος» 
των αδελφών από την Καβάλα Αντώνη και Βασίλη Νικολόπουλου – στη δεύτερη 
δημοσίευσε μερικά άρθρα του. Διάβαζε, επίσης, όσα βιβλία μπορούσε να βρει, τότε. 
Αργότερα ήταν αναγνώστης πολλών εφημερίδων. Όταν ήταν γραμματέας της κοινό-
τητας Γερακαριού, στις δεκαετίες 1950 και 1960, κάθε Σάββατο, που κατέβαινε στο 
Κιλκίς «φορτωνόταν» εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία και έφευγε για το χωριό του, 
το Γερακαριό. Αμέσως μετά την πτώση της χούντας έφυγε στην Αθήνα, όπου εργά-
στηκε ως γραμματέας στην κοινότητα – κατόπιν δήμο – Ελληνικού (Σουρμένων). 
Από εκεί και συνταξιοδοτήθηκε κατά τη δεκαετία του 1980.

Πάνος Καϊσίδης

Ο
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νταλλάξιμη πραμάτεια παρά την άγνοιά της και 
παρά την θέλησή της έγινε, όπως και όλοι οι πρό-
σφυγες του Μικρασιατικού χώρου η ορφανή από 

πατέρα, 7χρονη τότε παιδούλα του Μαρτυρικού Πόντου 
Ευσαΐα Πατσατζή, ακολουθώντας τα βήματα του αποχωρι-
σμού από την γενέτειρά της, δίπλα, και μαζί με την μητέρα 
της Δέσποινα που λάτρευε και ήταν το μοναδικό της στήριγ-
μα. Μαζί με άλλους συγγενείς, συντοπίτες και ομόθρησκους, 
ξεριζωμένη από τα μονοπάτια που μεγάλωνε με τον φόβο 
πάντα καιτον κίνδυνο που διέτρεχαν οι Έλληνες του Πόντου 
από τις ορδές των αιμοσταγών Νεοτούρκων του Μουσταφά 
Κεμάλ και του Τοπάλ Οσμάν. Αφήνοντας τα δάκρυα και την 
παιδική αγνή αγάπη της στον Τάφο του πατέρα της Αβραάμ, πιασμένη χέρι – χέρι 
με τα αδέλφια της Παντελή, Χριστίνα και Παρέσα κίνησε τον μακρύ δρόμο του ξερι-
ζωμού και της προσφυγιάς για να γνωρίσει τους θρύλους που ονειρευόταν και έκρυβε 
στην καρδιά της. Να δαμάσει τις κακουχίες, τις αρρώστιες, τις στερήσεις και το φόβο, 
να πιστέψει στη ζωή και στο Θεό για να νικήσει όλα τα εμπόδια. Να φτάσει με όλα τα 
καραβάνια των προσφύγων στην μητρική αγκαλιά της Ελλάδας, για να αρχίσει έναν 
νέο γολγοθά επιβίωσης ζητώντας με την παιδική της θέληση, δύναμη και υγεία. Εκεί 
σε μια παραδεισένια ορεινή περιοχή του όρους Μενοίκειο, στο χωριό Σκοπιά του 
νομού Σερρών ήταν ο τελικός της προορισμός. Το λιμάνι που θα έρριχναν οι διοί της 
άγκυρα. Εκεί η Ευσαΐα του Μπουγά Μαντέν γνώρισε τον άνδρα της ζωής της Νικόλα 
Καλτζή, παντρεύτηκε και απέκτησε τρία παιδιά. Τον Γιάννη, τον Κωνσταντίνο και την 
Ειρήνη. Τρία βλαστάρια που τα γαλούχησε με αγάπη και στοργή. Που τα χάρισε το 
χαμόγελο και την αγάπη. Που τα έκανε τρεις ισχυρούς πυλώνες στην πατρίδα. Μαζί 
με τον Νικόλα δούλεψε σκληρά, στερήθηκε πολλά αγαθά, αλλά όχι το χαμόγελο την 
αγάπη και την αισιοδοξία. Έτσι σπούδασαν τα τρία τους παιδιά που πρόσφεραν και 
προσφέρουν τον θησαυρό της καρδιάς τους στην Ελλάδα. Ο Γιάννης υποστράτηγος ε. 
α. σήμερα πυλώνας και φρουρός των δικαίων της πατρίδας. Ο Κωνσταντίνος πρωτο-
πρεσβύτερος στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αλιστράτης, πυλώνας της Ορθοδοξίας 
και η Ευρήνη δασκάλα στην Αλιστράτη πυλώνας στην Εκπαίδευση στα γράμματα. 
Από τα τρία της παιδιά που ευτύχησε να τα καμαρώνει, χάρηκε 7 εγγόνια και 11 δι-
σέγγονα. Μια άξια γυναίκα, υπερήφανη για την καταγωγή της, στοργική μητέρα και 
σύζυγος έχασε τον Νικόλα το 1992. Δεν έχασε όμως τα ιδανικά της και την πίστη 
της. Φιλόξενη, φιλεύσπλαχνη και νοικοκυρά μοιραζόταν με τους συνανθρώπους της 
τους καρπούς της ζωής. Στη Σκοπιά έζησε τα 88 υπόλοιπα χρόνια της ζωής της και 
ήταν μία εκ των τελευταίων πέντε επιζόντων από το Μπουγά Μαντέν του Πόντου 
όπως τόνισε στον επικήδειο ο συμπατριώτης της Αρχιτέκτων – Μηχανικός Παντελής 
Ανθρακόπουλος.

Γιάννης Δελόγλου

Ευσαΐα Πατσατζή – Καλτζή (1917-2012) 

Α
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Παρουσία μελών και φίλων του συλλόγου τους οι
Κωνσταντινοπολίτες τίμησαν τους τρεις Ιεράρχες

Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

Νοσταλγικές, συγκινητικές στιγμές και αυτογνωσία έζησαν οι Κωνσταντινοπολίτες της 
Θεσσαλονίκης με την ευκαιρία της εορτής των Γραμμάτων, στο εντευκτήριο του συλ-
λόγου τους στην προσφυγική Καλαμαριά.  Στην εκδήλωση για τους Τρεις Ιεράρχες την 
Ιερά Μητρόπολη Καλαμαριάς εκπροσώπησε ο αιδεσιμότατος π. Παρασκευάς Καρα-
μάνης, εκπρόσωποι του δήμου και διαφόρων φορέων ενώ οι βουλευτές κ.κ. Αράπογλου 
και Καλαφάτης έστειλαν τηλεγράφημα στήριξης και συμπαράστασης στον σύλλογο των 
Κωνσταντινοπολιτών.

Στους παραβρισκόμενους απηύθυνε χαιρετισμό η Πρόεδρος του συλλόγου κ. Κρίστι 
Ψάλτη και στη συνέχεια ο Καππαδόκης στην καταγωγή καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Νίγδε-
λης ανέπτυξε το θέμα: “Η συμβολή των Τριών Ιεραρχών στην ελληνική σκέψη”. Αφού έκανε 
μία πλούσια διαδρομή στους τρεις Ιεράρχες κατέληξε λέγοντας:

Φίλες – φίλοι
Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι συμβουλεύουν, λένε πολλά και ωραία, διδάσκουν, υπο-

δεικνύουν με ύφος και διδακτισμούς αλλά… αλλά μόνο λόγια, λόγια λόγια και από 
πράξη ουδέν.

Εδώ όμως επιτρέψτε μου να σας καταθέσω κάτι το… ανατρεπτικό… και αρκούντως 
δηλωτικό για το ποιος και το γιατί.

Οι τρεις Ιεράρχες, προσέξτε το, μοίρασαν την περιουσία τους, δεν κράτησαν τίποτε 
απολύτως για τον εαυτό τους… “κάτι σαν σήμερα ε;” ή για τις γενικές και περιρρέουσες 
αντιλήψεις περί της διαφύλαξης και αύξησης της περιουσίας μας…

Ντρέπομαι έλεγε ο Χρυσόστομος κάθε φορά που βλέπω πολλούς πλούσιους να γυρί-
ζουν εδώ κι εκεί, να ιππεύουν άλογα με χρυσά χαλινάρια κι όταν έρθει η ώρα να δώσουν 
κάτι στον φτωχό, γίνονται από τους φτωχούς φτωχότεροι…

Θεωρούσαν πως η φιλαργυρία – είναι αρρώστια, η πλέον σιχαμερή μάλιστα…
Ο Βασίλειος πάλι, αυτός ο Καππαδόκης Ιεράρχης… έλεγε τα εξής αμίμητα… στην 

σύγκρουσή του με τον Ουάλεντα.
Αρπαγή περιουσίας δεν φοβάμαι γιατί δεν έχω τίποτε άλλο από λίγα τριμμένα ράσα 

και λίγα βιβλία…
Εξορία δεν γνωρίζω, γιατί στον κόσμο είμαι προσωρινός… και οι τόπο δεν με εμπο-

δίζουν να προσεύχομαι…
Βασανιστήρια δεν μπορούν να μου επιβληθούν γιατί είμαι ασθενικός και με το πρώτο 

κτύπημα θα καταρρεύσω…
Όσο για τον θάνατο… ε, αυτό τον παρακαλώ γιατί θα με φέρει κοντά στον θεό…
Στην Ευρώπη φίλοι μου δεν μπήκαμε ως απόγονοι του Σωκράτη και μόνο… Αυτό 

μας κάνει κωμικούς κι ενδεχόμενα γραφικούς.
Θέλω απλά να τελειώσω χωρίς διδακτισμούς και δυνατές πομφόλυγες, έτσι απλά με 

μερικές αράδες τις οποίες αντέγραψα από κάποια φυλλάδα.
Το 1979 η γαλλική εφημερίδα ΛΕ ΜΟΝΤ έγραψε: η Ευρώπη καλωσορίζει την 

Ελλάδα, χώρα της Φιλοκαλίας, την χώρα του Βασιλείου, του Γρηγορίου, του Χρυσο-
στόμου…

Και απευθυνόμενος προς του μαθητές ο κ. Νίγδελης τόνισε: “Αγαπητοί μας μαθητές. 
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Εσείς που ζητάτε τα ψηλά, τα τέλεια, τα απόλυτα, τα ευγενή, τα ηρωϊκά. Εσείς που θέλετε 
Ιμαλάια κατάκτησης και δικαιοσύνης, εμπνευσθείτε από τα αθάνατα πρότυπα αυτών των 
Ιεραρχών. Μην απογοητεύεσθε ιδιαίτερα σήμερα. Θα σας πω δεν καταστρέψαμε τα όνει-
ρά σας. Συνεχίστε τον αγώνα τον καλό. Είσθε η ελπίδα όλων, γονέων, δασκάλων, Έθνους. 
Μην αφήσετε την ψυχή σας να λυγίσει στις όποιες δυσκολίες. Τέτοιες στιγμές αναδεικνύ-
ουν τους ήρωες της ζωής. Και ξέρετε η ζωή είναι το στάδιο και ο στίβος. Οι δειλοί και οι 
αδύνατοι περιμένουν κάποια ευκαιρία. Οι δυνατοί την δημιουργούν”.

Οι ύμνοι της Ορθοδοξίας από την χορωδία των Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως 
Καλαμαριάς με χοράρχη τον κ. Νικόλαο Κολοβό, έδωσαν το δικό τους χρώμα στην 
εκδήλωση. Ακολούθησε η βράβευση με αναμνηστικές πλακέτες σε δύο εκπαιδευτικούς 
(καθηγήτριες) από την πρόεδρο του συλλόγου κ. Κρίστι Ψάλτη.

Η κ. Βικτωρία Ευαγγελίδου – Παπαλουκά γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Φοίτη-
σε στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κωνσταντινουπόλεως φυ-
σική και χημεία. Υπηρέτησε στα σχολεία της Πόλης κατά τα έτη 1948 – 1965 στο κεντρικό 
Ιωακείμειο και Ζάππειο ως και διευθύντρια. Στην Ελλάδα ήρθε το 1965.

Η κ. Μαρία Κλημεντίδου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και φοίτησε στο Ιωακείμειο 
Παρθεναγωγείο. Σπούδασε στην φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και δίδαξε ως φιλόλογος στο 
Κεντρικό παρθεναγωγείο τα έτη 1954 – 1965. Στην Ελλάδα ήρθε το 1965.

Στη συνέχεια απονεμήθηκαν βραβεία και έπαινοι για το Σχολικό έτος 2010 – 2011.
Βραβείο για την εισαγωγή της στα ΑΕΙ πήρε η Βασιλική Τουραμάνη – Ασημιάδου 

(χημικό Ιωαννίνων).
Έπαινο ευγενούς άμιλλας πήραν οι:
Γεώργιος Παπάζογλου μαθητής της Α’ τάξεως του Ιδιωτικού Γενικού Λυκείου των 

Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη με γενικό βαθμό 19,4.
Αγγέλα Στρόπιου μαθήτρια της Α’ τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς με 

γενικό βαθμό 17.
Φοίβος Τσάκογλου μαθητής Γ’ τάξεως του 2ου ιδιωτικού Γυμνασίου των εκπαιδευτη-

ρίων Μαντουλίδη με γενικό βαθμό 19 11/13.. Με την προσφορά αναψυκτικών και γλυκών 
έκλεισε η αξιόλογη εκδήλωση των Κωνσταντινοπολιτών της Θεσσαλονίκης που διατηρούν 
τον σύλλογό τους από το 1970.

Οι Θράκες δεν ξεχνούν την πατρίδα τους

Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

Στις πατρογονικές τους εστίες ,στον πολιτισμό και τη δόξα της άλλοτε κραταιάς 
Θράκης και στις Αλησμόνητες πατρίδες βρέθηκαν με την σκέψη τους για κάποιες ώρες 
όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν την χειμαρρώδη ομιλία του πρωτοπρεσβύτε-
ρου του Οικουμενικού Θρόνου, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης Αιδεσιμολογιώτατου Θεοδώρου  Ζήση ,στην αίθουσα εκδηλώσεων της Θρακικής 
Εστίας.

Η εκδήλωση μνήμης και γνώσης διοργανώθηκε από την Αδελφότητα Κομοτηναίων  
Θεσσαλονίκης «Η ΡΟΔΟΠΗ» που από το 1973 που ιδρύθηκε αποτελεί και είναι μια 
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ζεστή πατριωτική αγκαλιά για όλους εκείνους που ζουν στην συμπρωτεύουσα ,αλλά και 
σε πολλούς φίλους νοσταλγούς και λάτρεις της ιστορίας .

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας ,στρατηγός  ε.α. κ. Γιάννης Φωτιάδης αφού ευχαρίστησε 
τους παραβρισκομένους, μεταξύ των οποίων ήταν ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Θρα-
κικών Συλλόγων κ. Σπύρος Φωτακίδης ο καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας κ. Στάθης Πελαγίδης και εκπρόσωποι διαφόρων φορέων.

Για τον εκλεκτό ομιλητή,  ο πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Γιάννης Φωτιάδης τό-
νισε ότι :Είναι ένας ερευνητής με ευρύτητα σκέψεως ,με σκληρή και συνεχή δουλειά, με 
ζωή λητή ,ασκητική ,είναι ένα ζωντανό κύτταρο του ελληνισμού και της ορθοδοξίας .

Έχει δυνατό βιογραφικό ,κορυφαίος δάσκαλος με ανάλογο κύρος αλλά κυρίως άνθρω-
πος .Είναι προσωπικότητα γρηγορούσα ,ανιχνευτής του Θρακικού χώρου και πολιτισμού 
,από την αρχαιότητα ,το Βυζάντιο μέχρι σήμερα, ο οποίος βουτάει στα βαθιά.

Επειδή ο χρόνος και οι εναλλαγές των διαφόρων συσχετισμών αλλά και των καθη-
μερινών συμβάντων τα οποία συντελούν ώστε η λήθη να συμπαρασύρει τα γεγονότα που 
σχετίζονται με την ιστορία και την πατρίδα εμείς έχουμε υποχρέωση  ως ιερά παρακα-
ταθήκη προς τους προγόνους μας ,τη διατήρηση του τρίπτυχου ΓΛΩΣΣΑ-ΠΑΤΡΙΔΑ-
ΘΡΗΣΚΕΙΑ που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ύπαρξης του Ελληνισμού .Με 
αυτούς τους πυλώνες θα ασχοληθεί ο σημερινός μας ομιλητής, Αιδεσιμολογιώτατος 
Θεόδωρος Ζήσης.

Ο Πανεπιστημιακός δάσκαλος και κληρικός Θεόδωρος Ζήσης χειροτονήθηκε ιερέας 
στην Ιερά Πατριαρχική Σταυροπηγιακή Ιερά Μονή Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας και 
από το 1993 είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης.

Ο γλαφυρός ομιλητής τόνισε μεταξύ άλλων ότι: Κατά τον Κωστή Παλαμά στο έργο 
του «Τα πρώτα κριτικά» αναφέρει ότι η Θράκη υπήρξε η πρώτη κοιτίδα του Ελληνικού 
πολιτισμού. Είναι θέση που ίσως θεωρείτε ότι είναι υπερβολική.

Η Θράκη  η πρώτη κοιτίδα του Ελληνισμού : Δικαιολογώντας ο κ. Παλαμάς αυτή 
την εκτίμηση λέει ότι εις την γην της Θράκης εις την φύσιν και την ιστορίαν της συνεκε-
ντρώθει ότι λαμπρότερον  και ότι ωραιότερον, ότι ζωφερότερον και αρπακτικότερον και 
σπαρακτικότερον έχει να επιδείξει η Ανατολή η μαγική αυτή πυξίς μέσα εις την οποία 
περιφυλάσσονται ανεκτίμητα κειμήλια του εθνικού βίου και της ποιητικής εμπνεύσεως 
από τις μυλιοποθήτου βασσιλίσσης Κωνσταντινουπόλεως μέχρι της πτωχής και μαρτυ-
ρικής Βυζίης»…..

Η κοινότητα της θρησκείας δεν περιοριζόταν μόνον στους κοινούς θεούς. Και οι 
ποιηταί και οι φιλόσοφοι αν δει κανένας την αρχαία γραμματεία αναφέρονται πάρα 
πολύ συχνά στο  ότι πήραμε δανειστήκαμε την θρησκεία από τους Θράκας  όλοι οι 
Έλληνες . Όπως λοιπόν παρατηρεί ο ιστορικός μας ,ο Παύλος Καρολίδης,οι  Βούλγα-
ροι διέπραξαν και μια άλλη επιστημονική απάτη. Διήρεσαν τους Θράκας σε δύο μέρη. 
Τους Θράκας βαρβάρους οι οποίοι ζουν μεταξύ Αίμου και Δουνάβεως και στους νότιας 
Θράκας οι οποίοι είναι και πατέρες του Ελληνικού πολιτισμού.

Αναγνωρίζουν έτσι οι Βούλγαροι ότι αυτοί έχουν κληρονομήσει τους βαρβάρους  Θρά-
κας από τον Αίμο και επάνω. Αλλά πάντως ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι των αρχαίων 
Θρακών. Αυτή την άποψη την απορρίπτει ο κ.Π. Καρολίδης και θεωρεί ότι όλοι οι Θράκες 
είχαν κοινή θρησκεία και κοινό πολιτισμό και μέχρι τον Αίμο και επάνω από τον Αίμο.Από 
αυτή την σύντομη ανασκόπηση που κάναμε βγαίνει το συμπέρασμα ότι τα έθνη τα οποία 
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κατοικούσαν στην Θράκη κατά τους αρχαίους χρόνους ,μερικά από τα οποία είναι ήσαν οι 
Κύκωνες της Ποδισσίας ,οι Μησοί ,οι Δάκες ,οι Βήσοι ,οι Γιέται,οι Αγριάνες ,Πιέρες της 
Πιερίας αφού η Θράκη έφτανε μέχρι εκεί, οι Βρύγες ,οι Νυμφαίοι, οι Παίονες, οι Σκυρβιά-
δαι, οι Βύσθωνες, οι Δεσσαίοι, οι Ήδωνες, οι Κορπαίδοι και άλλοι. Ο Ηρόδοτος λέει πόσο 
μεγάλο γένος και έθνος ήσαν οι Θράκες. Κατά τον Ηρόδοτο το μεγαλύτερο γένος μετά 
τους Ινδούς ήσαν  οι Θράκες. Οι Θράκες μαζί με τους συγγενείς τους Έλληνες και μαζί με 
τους Ιλλιριούς είναι οι καθαρά αυτόχθονες κάτοικοι. Σλάβοι και Βούλγαροι ήρθαν επάνω 
από τον Δούναβη…..

Υπενθυμίζω τον μυθικό βασιλέα των Βυσθώνων Διομήδη ο οποίος φαίνεται ως υιός 
του Άρεως που είναι γνωστός από την  μυθολογία ,από  τα ανθρωποφάγα άλογα του τα 
οποία πήρε στις Μυκήνες ο Ηρακλής αφού πρώτα σκότωσε τον Διομήδη, σύμφωνα με 
τον όγδοο άθλο του. Από τα άλλα μυθολογικά στοιχεία αναφέρω τον πολύ χαριτωμένο 
μύθο για τις Αμαζόνες οι οποίες ήταν Θρακιώτισες……..

Από λάθη δικά μας ,δυστυχώς, παραδώσαμε μόνοι μας την Θράκη κατά αρχήν 
στους Τούρκους και στη συνέχεια στους Βουλγάρους. Την εννιαία Θράκη . Υπενθυμίζω 
όμως εδώ ότι το μέρος της Θράκης το οποίο σήμερα κατέχουμε δεν είναι ούτε το ένα 
τρίτο της Θράκης. Η Θράκη είναι χωρισμένη στα τρία, η Ελληνική ,η δυτική ,η Ανα-
τολική ή Τουρκική Θράκη και η Βόρεια ή Βουλγαρική  Θράκη.

Πρέπει να επισημάνω κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, κατά τους Ρωμαϊκούς και 
Βυζαντινούς χρόνους κορυφαία στιγμή για την Θράκη ήταν η μεταφορά της πρωτευ-
ούσης του Ρωμαϊκού κράτους από την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη σε μια αποικία 
Ελληνική στο Βυζάντιο.

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης αναφερόμενος στην προκλητική προπα-
γάνδα που γίνεται από την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης εναντίον των Ελ-
λήνων τόνισε. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επισημαίνουν τον κίνδυνο, 
ιδιαίτερα  εκκλησιαστικοί, Μητροπολίτες Άνθιμος Αλεξανδρουπόλεως, Δαμασκηνός 
Μαρωνείας (Κομοτηνής), τοπικά σωματεία επισημαίνουν την προκλητική στάση ιδιαί-
τερα του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής.

Κλείνοντας την ιστορική του ομιλία αναφέρθηκε στον Παναγιώτατο Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης Άνθιμο που ποίμανε την Αλεξανδρούπολη 30 χρόνια και αγωνίζεται 
για τα εθνικά μας θέματα. Αναφέρεται για τις παραλήψεις που γίνονται στη Θράκη 
και λέει με πολύ πατριωτισμό και πολύ καλή φιλολογική συγκρότηση αλήθειες που 
κάποιοι κρύβουν επίμονα ,θαυμάζει τους αγώνες των Θρακιωτών και προσεύχεται για 
την ευτυχία του λαού της Θράκης.Τέλος αφού διάβασε ποήματα των Παλαμά ,Δροσίνη 
,Ευστρατιάδου που αναφέρονται στην Θράκη έδωσε την σκυτάλη της ενημέρωσης στον 
πρόεδρο της Αδελφότητας .Ο κ. Γιάννης Φωτιάδης εκφράζοντας τον θαυμασμό και τα 
αισθήματα του διοικητικού συμβουλίου και των μελών ανακοίνωσε την απόφασή τους 
να ανακηρύξουν επίτιμο μέλος της Αδελφότητας τον κ. Π. Θεόδωρο Ζήση και του 
απένειμε μια εικόνα σε ένδειξη σεβασμού στο πρόσωπό του .
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