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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
«ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΑΚΟΜΑ
ΚΑΙ
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΗ»,
-- Προς
τους Συμπατριώτας
μας της
Μελβούρνης,
του † Φίλωνα Κτενίδη...............
- του
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Παναγιώτη Παπαδόπουλου
..............................................................................................................................
-	Η
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΜΕΡΟΣ
ΤΗΣ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ,
-	ΤΗΝ
«ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΟΥΜΕΛΑ»
(ΠΟΙΗΜΑ),
του Ηλία
Τσιρκινίδη ...............................................................
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
του Παναγιώτη Παπαδόπουλου.
τουΕΟΡΤΗ
Παναγιώτη
Παπαδόπουλου
..............................................................................................................................
ΙΔΡΥΣΗ
ΤΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
-- Η
ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΟΥΜΕΛΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ
- ΑΠΟ
ΤΙΜΗ
ΣΤΗΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΜΝΗΜΗ ΤΩΝΤΟΥ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΘΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΝ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ
ΨΩΜΙΑΔΗ,
του Νίκου Εμμανουηλίδη ...............
	ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΥΡΟΒΛΥΤΗ
ΣΤΟ ΕΣΣΛΙΝΓΚΕΝ,
- του
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΝΤΟ,
του Παναγιώτη Παπαδόπουλου
.................................................................
ΤΗΣ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
.......................................................
Γιάννη
ΔελόγλουΤΟΥ
..................................................................................................................................................
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
--- ΑΠΟΤΙΣΑΝ
ΦΟΡΟ
ΤΙΜΗΣ
ΣΤΑ
ΘΥΜΑΤΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
(1881-1949),
του Κώστα ΝικολαΐδηΤΗΣ
......................................................
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, του Αθανασίου
..............................................................
	ΤΗΣ
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ,
τουΧατζόπουλου
Γιάννη Χρυσοχόου
Δελόγλου
...............................................................
- ΑΡΓΥΡΟΠΟΛΙΣ
ΤΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ, του Γ.Κ.
.........................................................................
ΤΟ ΝΕΡΟγια
ΣΤΗΝΓενοκτονία
ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ,
της Έλσας
Γαλανίδου - Μπαλφούσια .......................
--- Ομιλία
στην
Καλλιθέα
Βέροιας..................................................
Η ΣΗΜΑΣΙΑτη
ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΜΟΝΗΣ
ΒΑΖΕΛΩΝΟΣ
ΩΣ ΝΕΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ,
του Πάνου
Καϊσίδη
..............................................................
-- Η
πραγματικήΓΙΑ
ιστορία
των ανταρτών
της
Σάντας,
του † Ευριπίδη Χειμωνίδη......
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,
του
†
Γ(ρηγορίου)
Τηλικίδη .....................................
-- Ο
ΤΟ
1Ο
ΣΥΝΑΝΑΠΑΝΤΗΜΑ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ,
Όσιος Γρηγόριος Καλλίδης π. Τραπεζούντας και Θεσσαλονίκης, .................
- του
ΤΟΚώστα
ΝΕΡΟ
ΣΤΗΝ
ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, της Έλσας Γαλανίδου - Μπαλφούσια .......................
της
Κασσιανής
– Μαρίας
Κονταξή ..........................................................................................................................
Νικολαΐδη................................................................................................................................................
ΑΠΟ
ΤΟΥΣ
ΑΚΡΙΤΙΚΟΥΣ
ΘΡΥΛΟΥΣ,
του
Παρχαρίδη
....................................................
Ο
ΟΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΔΗΣ
Π. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
................
--- Αναγέννηση
για τη
λογοτεχνία,
τουΑθανάσιου
Πάνου Καϊσίδη.
..............................................................
του
Κώστα Νικολαΐδη
...............................................................................................................................................
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ,
του Δημήτρη
Νικοπολιτίδη
.............................................
- - Οι
Σταυριώτες
(«Σταυρέτ’»)
του Άκνταγ
Μαντέν,
του Κώστα
Νικολαΐδη ...............
Η
ΣΗΜΑΣΙΑ(ΠΟΝΤΙΑΚΟ),
ΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΩΝ
ΜΟΝΗΣ
ΒΑΖΕΛΩΝΟΣ
ΩΣ ΝΕΩΝ ΠΗΓΩΝ
-- Ο
προστάτης
των
οδηγών
Χριστόφορος,
Του ΤΗΣ
Α.Άγιος
Ι. Αγαθαγγέλου
....................................................................................
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,
του † Γ(ρηγορίου)
Τηλικίδη
.....................................
Παπαδοπούλου-Τελίδου.
....................................................................................................................
- της
’Σ Αφροδίτης
ΣΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ
ΝΑ ’ΙΝΟΥΣΤΟΥΝ
ΓΟΥΡΠΑΝ’
, του Σωκράτη
Παυλίδη
..........................
Ο Καταχάς
ΑΚΡΙΤΑΣ, και
του Αθανάσιου
Παρχαρίδη .............................................................................................................
--- Ο
η
ενδιαφέρουσα
ιστορία
του,
του
Βασίλη
Γρηγοριάδη.
.........................
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, του Πάνου Καϊσίδη ...............................................................
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΑΙστην
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ,
τουΑκριτίδου
Γιάννη Δελόγλου
..............
-- Οι
κυνηγημένοι
χριστιανοί
Κρώμνη,
της Ελισάβετ
– Κύπαρλη......
- ΤΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ
ΠΡΩΤΟ
ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΤΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΗ
ΣΤΗΝ
ΚΙΒΩΤΟ,
-- ΠΑΡΑΚΑΘ’
ΖΩΡΑΣΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ,
του ΓιάννηΑΛΕΞΙΑΔΗ
Δελόγλου . .............................................................
ΤΟΥ
20ΟΥ
ΑΙΩΝΑ,
του Παρασκευά
Σαββαΐδη ..............................................................................................
του
Πάνου
Καϊσίδη
....................................................................................................................................................
- ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
ΔΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ,
του Γιάννη Δελόγλου........................................
ΣΟΝΙΑ
– ΣΟΦΙΑΕΙΝΑΙ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,
Πάνου Καϊσίδη ................................................................
--- Παρατηρήσεις
επί της
ιστορικήςτου
επισκόπησης
Η
ΠΡΩΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΡΙΑ,
τουΠΑΝΑΓΙΑ
Γιάννη Δελόγλου
................................................
βυζαντινής
εκκλησιαστικής
τουΣΟΥΜΕΛΑ,
Αθανασίου
Χρυσοχόου.................
- της
ΕΝΑ
ΣΠΟΥΔΑΙΟ
ΣΙΓΙΛΛΙΟ
ΤΟΥ 1672 ΓΙΑ μουσικής,
ΤΗΝ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ,
του
Κων/νου
Δάλκου
................................................
-- ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΠΟΙΗΣΗ
ΗΛΙΑ
ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗ,
του
Παναγιώτη
Παπαδόπουλου.
.................................
του Χρήστου Ανδρεάδη ..............................................................................................................................................
ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ
ΕΚΠΛΗΞΗ της μαθητικής ζωής, του Παναγιώτη Παπαδόπουλου
--- Προσωπικές
«Ο ΔΗΜΟΝ Οαναμνήσεις
ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΣΗΣ»,
του Ηλία Τσιρκινίδη ...................................................................
ΘΕΟΔΩΡΟΣ για
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ,
του Παναγιώτη
Παπαδόπουλου ...............................................
- Εκδήλωση
τη Γενοκτονία στο
Μεσαίο........................................................................
- ΕΝΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ
ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΣΤΟ
ΒΟΣΠΟΡΟ…
, ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ…,
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ,
-- Η
ΗχώΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
της καπάνας
τπυ
Πόντου,
του Γιάννη
Δελόγλου.........................................................
ΤΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
του Αθανασίου Χρυσοχόου..................
του
Κ. Αδαμόπουλου
....................................................................................................................................
- ΤΙΜΗΣΑΝ
ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ
– ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΠΟΝΤΟ,
τουΚΑΡΔΙΑΣ
Γεώργιου
Εφραιμίδη
..............................
-- ΕΛΕΝΗ
ΑΪΝΑΤΖΗ
– ΜΙΑ 87ΧΡΟΝΗ
ΠΟΙΗΤΡΙΑ
ΤΗΣ
ΚΑΙΔελόγλου.
ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ,
	ΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΠΟΝΤΙΩΝ
ΤΗΣ ΒΑΔΗΣ
ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ,
του Γιάννη
...................
του
Γιάννη
Δελόγλου
..................................................................................................................................................
ΟΣΙΑ
ΜΑΚΡΙΝΑ,
ΑΔΕΛΦΗ
ΤΟΥ
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
................................................
-- Ο
πρόεδρον
τη
χωρί’, του
Δημήτρη
Νικοπολιτίδη.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
................................................................................
ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
-- Παρντόν,
μαντάμ’!,
της Ανθούλας
Πολιτίδου
– Λαζαρίδου.................................................................
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΗΝ
ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΠΟΙΗΣΗ, του Κώστα Νικολαΐδη .......
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΣΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,
του Αναστασίου
.............................................................
- - Ατόσον
ώραν
σην
αέραν
ύλαζα;,
τουΠιστοφίδου
Α. Ι.Τροχόπουλου
Αγαθαγγέλου
..........................................................
«ΣΤΑ ΡΕΙΘΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ», της Σοφίας
- Τσόγκα
.......................................................
ΜΑΘΗΜΑΤΑ –ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ,
του Δημήτρη
Νικοπολιτίδη .............................................
-- Ευτράπελα
Έθιμα - Ήθη,
του Σάββα Πορφ.
Παπαδόπουλου..........................................................
-- ΑΠΟ
Η ΤΥΧΗ
ΤΟΥ
ΓΙΑΤΡΟΥ
ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΚΛΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ,
ΠΡΙΣΤΑΒΟΣ έκθεση
ΚΛΗΤΗΡΑΣ!,
Του Α. Ι. Αγαθαγγέλου
- Πολυθεματική
φωτογραφίας
για τη......................................................................
Γενοκτονία,
τουΓιάννη
Σωκράτη
Αγγελίδη
..............................................................................................................................................
- του
ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ
– ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ, του Γεώργιου Εφραιμίδη..............................
Δελόγλου.
....................................................................................................................................
ΗΦιλόπτωχη
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΩΝΙμεραίωνβράβευσε
ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΤΗΣ ΣΑΝΤΑΣ,
του † Ευριπίδημαθητές.
Χειμωνίδη .......
ΠΟΝΤΙΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ!,
του Σωκράτη
Παυλίδη .............................................................................................
--- Η
Αδελφότητα
τους άριστους
ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΕΣΤΙΑ
ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ,
του Γιάννη
Δελόγλου
.................................................................
«ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ»,
του Παναγιώτη
Παπαδόπουλου
...........................................................................
--- Εκδήλωση
του
Συλλόγου
Ποντίων
Νομού
Κορινθίας.
....................................
ΕΝΩΣΙΣ
ΕΣΛΙΓΚΕΝ,
του Γιάννη του
Δελόγλου
...........................................................................
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Προς τους Συμπατριώτας μας της Μελβούρνης
Μελβούρνην (Αυστραλίαν)

Η «ανοικτή επιστολή» του Φίλωνα Κτενίδη προς τους Πόντιους μετανάστες της Αυστραλίας δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ποντιακή Εστία» το 1956. Ως αιτία υπήρξε
το γεγονός της διάστασης του ελληνισμού για κομματικές και προσωπικές διαφορές.
Τον σημερινό αναγνώστη της επιστολής δεν πρέπει καθόλου να τον ξενίζει η γλώσσα,
γιατί έτσι έγραφαν τότε όλοι σχεδόν οι Έλληνες, ενώ μιλούσαν – εκτός από ελάχιστες
εξαιρέσεις – τη δημοτική γλώσσα. Άλλωστε, ο Φίλων Κτενίδης ήταν δημοτικιστής,
στα γραφτά του. ήδη από το 1909 – 1910.
Η επιστολή του Φίλωνα Κτενίδη

Μ

ε συγκίνηση διαβάζω τα γράμματα που πολλοί από σας μου στέλνουν. Με
κολακεύουν βέβαια τα καλά λόγια αγάπης και σεβασμού που μου απευθύνετε, αλλά εκείνο που με συγκινεί βαθειά είνε το άρωμα του πατριωτισμού
και της εμμονής στα πάτρια, που ξεχύνεται μέσα απ’ τις γραμμές των επιστολών
σας.
Ίσως θάταν σκόπιμο να δημοσιευτούν πολλά απ’ τα γράμματά σας αυτά για
να μάθουν οι εδώ συμπατριώται μας το πώς ζήτε, πώς βιοπαλαίετε με θάρρος και
προπαντός πώς πάλλει η αγνή ελληνική σας καρδιά για κάθε τι που έχει σχέση με
τη νέα μας πατρίδα την Ελλάδα και με την άλλη την παληά, που σας έμαθαν να την
αγαπάτε κ’ εκίνη οι γονείς σας.
Και κάτι ακόμα!... Να πληροφορηθούν πως εσείς, μια φούχτα Ποντίων που σας
απεμάκρυνε απ’ τον τόπο σας η στενότητα της πατρώας γης και η φτώχεια του
Κράτους μας, μόλις φτάσατε στον νέο τόπο που σας φιλοξενεί και μόλις ρίξατε τις
πρώτες ρίζες στο χώμα του, το πρώτο που σκεφτήκατε, στο πρώτο σας ανάσαμα,
ήταν πώς να οργανωθήτε και ως ένα σύνολο ν’ αγωνισθήτε για να μη κοπούν οι δεσμοί σας με την πατρίδα, τη νέα και την παλαιά, να μη ξεχαστούν τα ήθη και έθιμα
των πατέρων σας, για να μπορέσετε ενωμένοι ν’ αντικρύσετε και ν’ αποφύγετε τον
αδυσώπητο οδοστρωτήρα του κοσμοπολιτισμού που παντού και πάντοτε τα πάντα ισοπεδώνει και κάτω στους τεράστιούς του τροχούς εξαφανίζει και εθνισμό και
γλώσσα, ακόμα και θρησκεία.
Βέβαια στο Καταστατικό της οργανώσεώς σας δεν αναγράφονται
αυτά που λέγω ως άρθρα, αλλά ο απώτερος, ο σοβαρώτερος σκοπός
και η τελική επιδίωξις που πρέπει να επιδιώκη ένα Σωματείο σαν το
δικό σας, παραμένει αυτός κι ας μην είνε γραμμένος πουθενά στα χαρτιά, αρκεί ότι είνε γραμμένος ο σκοπός αυτός μέσ’ στις Ελληνικές Ποντιακές ψυχές σας, είνε ζυμωμένος με το αίμα που τρέχει στις φλέβες
σας, που το κληρονομήσατε απ’ τους πατέρες σας.
Φίλων
Δεν έχει σημασία πώς θα ονομάσετε το Σωματείο σας, αρκεί, υπό Κτενίδης
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Ο Κυριάκος Αμανατίδης(2ος), ο Απόστολος Αλεξιάδης(4ος), η Μαρία Τσεπραϊλίδου(5η) κ.α.
σε γλέντι της ποντιακής κοινότητας Μελβούρνης.

οιανδήποτε ονομασίαν, να αποτελή πραγματική ένωσι, να είναι ένα και μοναδικό
Σωματείο στο οποίον ν’ ανήκετε όλοι, για το οποίον να δουλεύετε όλοι, αγαπημένοι
και ενωμένοι. Θυμηθήτε τα προγονικά κατορθώματα τα οποία επετεύχθησαν χάρις
στην ομόνοια, την ένωση και την συνεργασία όλων των παραγόντων κάθε πόλεως
και κάθε χωριού του Πόντου.
Εν ονόματι της αγάπης και προσηλώσεώς σας στα πάτρια, εν ονόματι του Πόντου, σας εξορκίζω να είστε ενωμένοι. Εν τη ενώσει η δύναμις. Ας πρυτανεύση ανάμεσά σας το πνεύμα της προσφοράς και της αυτοθυσίας. Ας θυσιάση ο καθένας τας
προσωπικάς του φιλοδοξίας για το κοινό καλό κι ας δουλέψη γι’ αυτό, σε όποια θέση
κι αν βρίσκεται.
Εύχομαι αι πατριωτικαί αυταί παραινέσεις, ενός ανθρώπου που γήρασε εν τη
διακονία των κοινών, να βρουν την δέουσα απήχηση και να επιφέρουν την ευλογημένη Ένωση και Ομόνοια αναμεταξύ σας. Ο διχασμός πάντα φέρνει κακοδαιμονία
σ’ εκείνους που τον καλλιεργούν, αλλά και στο σύνολο μέσα στο οποίον φυτρώνει.
Ενωμένοι θα μπορέσετε και τον ίδιο τον εαυτό σας να βοηθήσετε, αλλά προ
παντός θα έχετε τη δύναμη να δώσετε χείρα βοηθείας και σ’ άλλους συμπατριώτας
μας που μπορούν να έχουν ανάγκην συμπαραστάσεως – προ παντός στα πρώτα τους
βήματα – στην φιλόξενη, μα πάντα ξένη χώρα όπου ζήτε.
Πάνω δε απ’ όλα, ενωμένοι θα κατορθώσετε να κρατήσετε άσβεστο το πυρ της
εθνικής εστίας που φέρατε μαζύ σας στα ξένα.
Αγκαλιάζω και φιλώ όλους σας μ’ αγάπη.
ΦΙΛΩΝ ΚΤΕΝΙΔΗΣ
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Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O

ποντιακός Ελληνισμός, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αυτές τις μέρες με μνημόσυνα και ομιλίες σε διάφορες εκδηλώσεις, προσπαθεί να τιμήσει όλους εκείνους που έζησαν
την τραγωδία της Μικρασιατικής καταστροφής και έγιναν θύματα
του νεοτουρκισμού. Υπενθυμίζουμε σε όλους τους λαούς ότι τη
19η Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ εγκαινίαζε αποβιβαζόμενος
Γράφει ο
στη Σαμψούντα, την τελευταία φάση της γενοκτονίας με την οποία
Παναγιώτης
ολοκληρώθηκε η εξόντωση των 353.000 Ελλήνων του Πόντου.
Παπαδόπουλος
Οι εκδηλώσεις αυτές, εκτός από την απόδοση τιμης στους νε- Διευθυντής της Π.
κρούς μας, έχουν και διεκδικητικό χαρακτήρα. Προσπαθούμε να Ε. - Φιλόλογος
ενημερώσουμε την Ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη και να ζητήσουμε από το Τουρκικό καθεστώς να αναγνωρίσει το βδελυρό
ιστορικό παρελθόν των γενοκτονιών, που διέπραξε σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών της Μ. Α. με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ευτυχώς σήμερα υπάρχουν επιχειρήματα. Με υπομονή και με θέληση πολλοί
επιστήμονες, κυρίως ποντιακής καταγωγής, διερεύνησαν κρατικά αρχεία και δημοσιοποίησαν την έρευνά τους, με άρθρα στις εφημερίδες και με την έκδοση βιβλίων
τους όλη τη διπλωματική αλληλογραφία της εποχής εκείνης. Εκεί μέσα αποδεικνύεται η εγκληματική πράξη του Νεοτουρκικού καθεστώτος σε βάρος των χριστιανών
της Ανατολής. Η αξιοπιστία τους και το κύρος των εγγράφων αποτελούν την εγγύηση στην αναζήτηση της αλήθειας.
Πέρασαν περισσότερα από 30 χρόνια από τότε που η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ποντιακών Σωματείων (ΠΟΠΣ) μαζί με ποντιακούς Συλλόγους, ανακίνησαν το ζήτημα της Γενοκτονίας των Ποντίων και περιμένουν με αγωνία απάντηση. Μοναδική
ενέργεια από Ελληνικής πλευράς θα μπορούσα να θεωρήσω περίπτωση, την απόφαση της Ελληνικής Βουλής, η οποία με νόμο, την 24 Φεβρουαρίου 1994 όρισε με
το πρώτο άρθρο τη σημασία της 19 Μαΐου 1919. «Ορίζεται η 19η Μαΐου ως ημέρα
μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου».
Ουδείς αμφισβητεί ότι η πράξη αυτή είναι ένα βήμα. Θα πρέπει όμως, ο τρόπος διεκδίκησης αναγνώρισης της γενοκτονίας να περιλαμβάνει όλα τα θύματα του
Ελληνισμού της Μ. Ασίας και του Πόντου. Και η εκδήλωση τιμής να γίνεται από
κοινού την ίδια ημερομηνία π. χ. 14 Σεπτεμβρίου από το ίδιο το κράτος. Και τούτο
διότι, η Ελλάδα θρήνησε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με τη 19η Μαΐου περιοριζόμαστε στα
θύματα μόνο του Κεμαλικού καθεστώτος και στον Πόντο, ενώ τα θύματα υπερβαί-
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νουν το 1,5 εκατομμύριο. Επίσης, η διεκδίκηση της αναγνώρισης της Γενοκτονίας
από την Τουρκία και τις κυβερνήσεις άλλων κρατών, να γίνει με ευθύνη της Ελληνικής Πολιτείας. Η ένοχη σιωπή η οποία επιβλήθηκε μέχρι τώρα, στο όνομα της Ελληνοτουρκικής φιλίας, δεν απέδωσε διότι οι νεοτουρκικές κυβερνήσεις από το 1930,
μέχρι σήμερα δεν σταμάτησαν το εξοντωτικό τους έργο σε βάρος του Ελληνισμού.
Να θυμίσουμε τις περιπέτειες των Ελλήνων της Κων/λης το Σεπτέμβριο του 1955,
το 1964, και το 1974 με την εισβολή και την κατάληψη του βορείου Τμήματος της
Κύπρου. Αν δεν υποχρεωθεί η Τουρκία να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες των χριστιανικών πληθυσμών, μας δίνει το δικαίωμα και την εντύπωση να πιστεύουμε ότι οι
επεκτατικές διαθέσεις της υπό την μορφή του νέο-οθωμανισμού θα συνεχιστούν σε
βάρος του Ελληνσιμού..
Για να γίνουν αυτά και πολλά άλλα για την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης, να ιδρυθεί ένα συντονιστικό όργανο από προσωπικότητες διεθνούς κύρους που
θα βοηθούν και θα ενισχύουν το έργο της κυβέρνησης.
Πόση προβολή θα έπαιρνε το θέμα της γενοκτονίας του Ελληνισμού αν εφοδιαστούν όλες οι υπηρεσίες των προξενείων και πρεσβειών όλου του κόσμου, με έντυπο
υλικό στη γλώσσα της κάθε χώρας. Πόσο μπορεί να μεταβληθεί το κλίμα υπέρ της
Ελλάδος. Υπάρχουν πολλά βιβλία επιστημονικά που μπορούν να διατεθούν για να
γνωρίσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί την ιστορία και να προβούν σε πρωτοβουλίες υπέρ
της Ελλάδος.
Ακόμη και η Εκκλησία μπορεί να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο με τις δικές
της διεθνείς σχέσεις με τους αρχηγούς των εκκλησιών των κρατών, ιδιαίτερα της
Ευρώπης.
Να ενωθεί πρώτα απ’ όλα και ο ποντιακός Ελληνισμός και να συνεργαστεί. Να
σταματήσουν τα μίση και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των σωματείων και των ομοσπονδιών. Να παραμερίσουν οι πρόεδροι των σωματείων τους εγωισμούς και τα
προσωπικά πάθη αν θέλουν πράγματι να βοηθήσουν για την αναγνώριση. Διαφορετικά θα μείνουμε στους χορούς και τα πανηγύρια.
«ο εγωισμός είναι ένα πάθος ολέθριο»
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Ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας - Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων επικεφαλής του τοπικού
κλήρου, κατά την περιφορά της εικόνας της Παναγίας στο Έσλιγκεν.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΜΥΡΟΒΛΥΤΗ ΣΤΟ ΕΣΣΛΙΝΓΚΕΝ

Π

Γράφει ο
Γιάννης Δελόγλου

ροεξάρχοντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Βεροίας ,Ναούσης και Καμπανίας κ.κ Παντελεήμονα των αρχιμανδριτών Νικοδήμου Τότκα της ενορίας Αγίου Δημητρίου Άαχεν και Τίτου Γιαννούλη της ενορίας Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Λάουφ,των πρωτοπρεσβύτερων ,Βασιλείου Μελεκίδη της ενορίας Πέτρου
και Παύλου Στουττγάρδης ,Ζαχαρία Μπατζακάκη της ενορίας Αναλήψεως του Κυρίου Στουττγάρδης , Χρήστου Νούλα της ενορίας Μεθοδίου και Κυρίλλου ΚίρχαϊμΤεκ ,Γεωργίου Παπασαλούρου της ενορίας Αγίου Γεωργίου Βιζμπαντεν ,Δρ. Γεωργίου
Μπατσιούδη της ενορίας Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Μαννχαϊμ ,των πρεσβυτέρων
,Αναστασίου Ζερτελίδη της ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βαϊμπλινγκεν,
Λάζαρου Καγκελίδη της ενορίας Αναστάσεως του Κυρίου Ζίντελφίνγκεν, Βασιλείου
Παπαγεωργίου της ενορίας Παύλου και Πέτρου Στουττγάρδης του ιερομονάχου Γερασίμου και του ιεροδιακόνου Προδρόμου έγινε την Τετάρτη 6 Ιουνίου
πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός και υποδοχή των λειψάνων του Αγίου Δημητρίου και την επόμενη ημέρα 7 Ιουνίου πανηγυρική αρχιερατική
θεία λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας και λιτανεία της θαυματουργού εικόνας
της Παναγίας Σουμελά και των Ιερών λειψάνων του Αγίου Δημητρίου
,στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Έσσλινγκεν,ένα πανορθόδοξο κόσμημα στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης του οποίου Ιερατικός Γιάννης
Προϊστάμενος είναι ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού θρόνου π. Δελόγλου
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Λειτουργία στον ιερό ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου, στο Έσλιγκεν, χοροστατούντος
του σεβ. Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα.

Μιχαήλ Νεονάκης ,ο και τελετάρχης των εκδηλώσεων του διημέρου . Κοντά σε όλους
τους κληρικούς που κρατούν την Ορθοδοξία ως λίκνο του Ελληνικού Πολιτισμού στο
κέντρο της Ευρώπης ,εκεί όπου τα κέντρα των αποφάσεων ρυθμίζουν τις τύχες της
Ενωμένης Ευρώπης ο Ελληνισμός ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης και προόδου οικοδομώντας την Ελλάδα της Διασποράς. Μέσα σε αυτό το Ελληνορθόδοξο πνεύμα
κινούνται Έλληνες που πέτυχαν περισσότερα από αυτά που υπολόγισαν ,άνοιξαν τα
φτερά τους σε ελεύθερα επαγγέλματα και ξεχώρισαν στον επαγγελματικό στίβο . Στηρίχτηκαν από το σύνολο των Ελλήνων και στηρίζουν τον Ελληνισμό σε όλους τους
τομείς . Διακρίθηκαν και διακρίνονται ως ευεργέτες –χορηγοί τόσο στην εκκλησία όσο
σε συλλόγους και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Ο πολυσχιδής επιχειρηματίας και ευεργέτης κ. Αμανάτης Ταγκαλίδης ,ένας από τους εκλεκτούς παράγοντες της Ελληνικής
παροικίας στη Γερμανία είναι από εκείνους που βρίσκεται στο πλευρό του ακούραστου
και δραστήριου πρωτοπρεσβύτερου π.Μιχαήλ Νεονάκη μηχανοδηγού μιας ατέλειωτης
σειράς θαυμάσιων έργων που κοσμούν την Ορθοδοξία και τιμούν τον Ελληνισμό της
Γερμανίας.Κοντά σε όλη αυτή τη μεγαλοπρεπή εκκλησία που έγινε πλέον ο χώρος
κατάνυξης για τους Ορθοδόξους είναι όλος ο Ελληνισμός που με το υστέρημά του
στηρίζει τις εργασίες προόδου αλλά και επιχειρηματίες όπως o Αθανάσιος Κελεμίδης
, Λεωνίδας Παγώνης κ.ά..Είναι όμως μια Διακονία από εθελοντές για όλες τις δουλειές
που συμπληρώνει ο ένας τον άλλο και όλοι μαζί το αποτελεσματικό σύνολο. Γυναίκες
και άνδρες , εκπρόσωποι διαφόρων συλλόγων της περιοχής ,ενορίτες κάθε ηλικίας είναι
το» «επιτελείο» της επιτυχίας όλων των προσπαθειών.
Μετά την Θεία λειτουργία ακολούθησαν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις παρουσία εκατοντάδων πιστών όπου πήραν μέρος χορευτικά συγκροτήματα Ποντιακών Σωματεί-
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Μπροστά στο μνημείο της Γενοκτονίας των Ποντίων στο Έσλιγκεν, οι Κων. Ιωακειμίδης, Αμαν.
Ταγκαλίδης, Γιωργ. Τανιμανίδης, ο σεβ. Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων και ένας συμφοιτητής του,
που είχε να το δεί 50 χρόνια

ων , Σχολικών τμημάτων και του Θρακικού Ομίλου .
Ο Πρόεδρος του Σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γιώργος Τανιμανίδης ενεχείρησε βιβλία του Σωματείου για τις βιβλιοθήκες ,στον πρωτοπρεσβύτερο π.Μιχαήλ
Νεονάκη και σε εκπροσώπους Ποντιακών Σωματείων .
Στον κατάμεστο από προσκυνητές Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ο οικοδεσπότης πρωτοπρεσβύτερος π. Μιχαήλ Νεονάκης καλωσορίζοντας τους
πιστούς και τους επισκέπτες τόνισε:
ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ
«Με πολλή χαρά και πνευματική κατάνυξη, Σεβασμιότατε άγιε Δέσποτα,Μητροπολίτα Βέροιας, Ναούσης και Καμπάνιας κ. Παντελεήμονα,Σεβαστοί Πατέρες,αξιότιμε κ,Πρόεδρε του Σωματείου “ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ” θεσσαλονίκης και
αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,υποδεχόμαστε σήμερα στην Ενορία μας,το μεγάλο
Άγιο,τον πνευματικό πατέρα και δάσκαλο,το μάρτυρα και μυροβλυτίί,’ τον ακοίμητο
προστάτη και φρουρό,της όμορφης νύμφης του Θερμαϊκού της θεσσαλονίκης,της
οποίας επιφανής γόνος και ένδοξος αριστοκράτης υπήρξε.
0 Στρατηλάτης άγιος Δημήτριος, από τις πλέον δημοφιλείς μορφές του αγιολογίου της Εκκλησίας του Χρίστου του αληθινού θεοΰ μας, συγκινεί και ηλεκτρίζει κάθε
χριστιανική ψυχή. Πολλοί είναι οι φωτισμένοι και αξιόλογοι Συγγραφείς,εκκλησιαστικοί ποιητές,υμνογράφοι και μελωδοί,που συνέταξαν πάμπολλους ύμνους για να
ψάλλουν και να εγκωμιάσουν το βίο, το μαρτύριο και τα αναρίθμητα θαύματα του
αγίου Ανδρός.
Ενδεικτικά αναφέρομε μερικούς απ’αυτούς για να φανεί το ύψος της αγιότητας,το
μέγεθος της προσωπικότητας,της προσφοράς και της παρρησίας στο θρόνο του θεοό,εξ’αιτίας των πολλών θαυμάτων του Αγίου. Αυτοκράτορας Λέων ο σοφός, Ευστά-
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θιος θεσσαλονίκης, Θεοφάνης ο Κεραμεύς,
Γρηγόριος ο Παλαμάς, Ιωάννης ο Σταυράκιος,Πλωτίνος και Ισίδωρος θεσσαλονίκης,
Γεώργιος Ακροπολίτης, Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος, Δημήτριος Χρυσολωράς, Νικόλαος Καβάσιλας, Γώργιος Κεδρηνός, Φιλόθεος
Κωνσταντινουπόλεως και άλλοι πολλοί.
Οι αγιολογικές πηγές ανάγουν τη γέννηση
του Δημητρίου στο έτος 280 μ.Χ. στην ένδοξη και λαμπρή πόλη της θεσσαλονίκης,αΟ Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία πό γονείς,που ήταν επίσημοι και οι ρίζες τους
Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης
κρατούσαν από τους αρχαίους Μακεδόνες.
προσφέρει ένα αντίτυπο του βιβλίου «Τα
Από την παιδική του ηλικία,διακρίθηκε στις
ιερά κειμήλια του Γένους των Ποντίων»
επιδόσεις.”Ηταν ευφυής και εργατικός και με τη
στον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στη
στήρηξη των γονέων του,πέτυχε να γίνει κάτοΣτουτγκάρδη κ. Παναγ. Πάρτσο. (Τα
χος όχι μόνο της κοσμικής αλλά και της θείας
κειμήλια βρίσκονται αποθηκευμένα
γνώσης. Καθώς δε μεγάλωνε,”προέκοπτε σοφία
στα υπόγεια της Αγίας Σοφίας, στην
και ηλικία και χάριτι”(Λουκ. 2,52) και γινόταν
Κωνσταντινούπολη).
“Χαρίεις την μορφήν,ψυχήν δε χαριέστερος’ήδΰς το φθέγμα,τον τρόπον ήδότερος’γλυκύς τον λόγον,το ήθος δε γλυκύτερος”
Ο πνευματικός αγώνας του Δημητρίου,η πίστη του προς τον Χριστό,η γνώση
της θείας Αλήθειας,που τον ελευθέρωσε και τον ανέδειξε Σταυραετό,τον ανέβασε σε
Οψη αγιότητας και ο στόχος του,να βοηθήσει και άλλες ψυχές προς τη σωτηρία,τα
παιδιά,τους εφήβους,τους μεσήλικες και γέροντες της εποχής του,μαρτυρούν και φανερώνουν την εξέχουσα εκκλησιαστική φυσιογνωμία του. Η ρώμη του σώματος και
της ψυχής του Δημητρίου,αντάμωσαν την υπόσταση του και ευδοκίμησαν και έδωσαν
αγλαόκαρπους,στολίστηκε με αρετές και έδωσε ομολογία πίστης στο Χριστό τον αληθινό θεό μας. Δεν τον συνεκίνησαν τα κοσμικά και γήίνα,οι πρωτοκαθεδρίες και τα
μεγαλεία,τα ουράνια επ ιζητούσε,τη δόξα του θεού και τη σωτηρία του. Το μαρτύριο
του,τα αποκαλύπτει όλα.
Με δέος και θαυμασμό,Σεβασμ ιότατε άγιε Βεροίας,ιστάμενοι μπροστά στα Ιερά
Λείψανα, εκζητοΰμε από τον Άγιο Δημήτριο,να μας ευλογήσει,να μας ενισχύσει στην
πίστη,να μεσι-τεύσει στο θρόνο του Κυρίου μας για την υγεία του σώματος μας και
για τη σωτηρία της ψυχής μας.
Καυχόμαστε λοιπόν σήμερα εν Κυρίω,και συγχαίρομε πνευματικά και πανηγυρίζομε ευφρόσυνα και ευχαριστούμε εγκάρδια για τη τιμή και την ευλογία,που μας
κάνει ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας του Χριστού μας.
Ευγνώμονα και ευλαβώς,καλωσορίζομε το Μυροβλΰτη και θαυματουργό,το μεγαλομάρτυρα και αθλοφόρο άγιο Δημήτριο το θεσσαλονικέα στην Ενορία μας σήμερα,στην περιοχή μας, στην Ιερή Μητρόπολη μας στην ευλογημένη και φιλόξενη
αυτή χώρα της Γερμανίας.
“Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις,σε υπέρμαχον η οικουμένη,αθλοφόρε τα έθνη
τροπούμενον”»..
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Στις εκδηλώσεις που λάμπρυναν για μια ακόμα φορά την όμορφη πόλη του Έσσλινγκεν ήταν μεταξύ του κοινού ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Στουττγάρδη
κ. Παναγιώτης Πάρτσος, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου Παναγία
Σουμελά κ.κ.Γιώργος Τανιμανίδης και Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης εκπροσωπώντας
το Ιστορικό Σωματείο στην εκκλησιαστική παραδοσιακή πανήγυρη της Παναγίας
Σουμελά, μοναδικό αντίγραφο της ιστορικής εικόνας που βρίσκεται στο ομώνυμο
ναϊδριο του κυρίως Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ,ενώ στον αύλειο
χώρο βρίσκεται το μοναδικό μνημείο για την Γενοκτονία των Ποντίων , έργο που
πραγματοποιήθηκε ύστερα από επίπονες προσπάθειες των κ.κ. Κωνσταντίνου Σιδηρόπουλου , Βασιλείου Γιώρογλου και Παναγιώτη Ερμείδη.Εκεί κατά τη διάρκεια της
λιτανείας της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των Ιερών Λειψάνων
του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτη , εψάλη επιμνημόσυνος δέησης υπό του ιερού
κλήρου προεξάρχοντος του Αγίου Βεροίας , Ναούσης και Καμπανίας κ. κ. Παντελεήμονα για τα 353.000,θύματα της Γενοκτονίας των Ποντίων από τους Τούρκους.
“Δεύτε ανυμνήσωμεν Πιστοί τον ένθεον Μάρτυρα Χρίστου,,.
“Δεύτε ασπασόμεθα αδελφοί,τα Ιερά Λείψανα Δημητρίου του Μυροβλύτη και
θαυματουργού.,.
Ευγνώμονες ευχαριστίες και προς Εοάς Σεβασμιότατε άγιε Μητροπολίτα Βεροίας,Ναοΰοης και Καμπάνιας κ. Παντελεήμονα,που υποβληθήκατε σε κόπους,να συνοδέψετε τα
Ιερά Λείψανα του Αγίου και να έλθετε στην Ενορία μας και να μας λαμπρύνετε με την
παρουσία Σας τις πανηγυρικές μας εκδήλωσε ι ς,που διοργανώνονται προς τιμή της Μάνας
του κόσμου όλου,της Υπεραγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας,με τη θαυματουργό
Εικόνα της Παναγίας Σουμελά, ακριβές αντίγραφο της ιστορικής και αγίας Εικόνας της
Ιερής Μονής από τον Πόντο και που φυλλάσσεται στο όρος Βέρμιο της Βέροιας της Ιερής
Μητρόπολης Σας.
Ευχόμαστε στο Σωτήρα Κύριο μας, να σας χαρίζει χρόνια πολλά,χαροΰμενα,αγωνιστικά, πνευματικά και καρποφόρα για το καλό και την πρόοδο της τοπικής Εκκλησίας
της Βέροιας, της Νάουσας και Καμπάνιας,της οποίας με σοφία,με σύνεση,καλοσύνη,με
αγάπη και δραστηριότητα πολλή προΐστασθε, - Επιτρέψετε μου,να καταθέσω σήμερα
σ’αυτή την Ιερή στιγμή, ότι έμεινα κατάπληκτος,με την επίσκεψη μου τελευταίως στην
Ιερή Μητρόπολη Σας και στην Ιερή Μονή Δοβρά,από το σπουδαίο και αξιοζήλευτο
έργο,που επιτελείτε Εσείς προσωπικά και οι Συνεργάτες και ολόκληρο το Ιερατείο της
Ιερής Μητρόπολης Σας.
Ευχαριστούμε θερμά και τους δυο Κληρικούς, που σας συνοδεύουν,τον πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη π. Γεράσιμο και τον Ιεροδιάκονο π,Πρόδρομο,
Επίσης καλωσορίζομε και τον αξιότιμο Πρόεδρο του Σωματείου “ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΟΥΜΕΛΑ” της θεσσαλονίκης κ, Τανιμανίδη Γεώργιο και τη σύζυγο του ,τον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Ιωακειμίδη και τη σύζυγό του “και τον Δημοσιογράφο κ.
Δελόγλου Ιωάννη,οι οποίοι είναι επίσημοι καλεσμένοι μας.και τους ευχαριστούμε για
τη τιμή,που μας κάνουν,να πάρουν μέρος στις πανηγυρικές μας εκδηλώσεις.
Εις πολλά έτη Δέσποτα
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Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βεροίας ,Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων απευθυνόμενος στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της ενορίας του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου Έσσλινγκεν στο θείο του κήρυγμα τόνισε:
Με πολύ χαρά αγαπητοί πατέρες ,αξιότιμε κ. Γενικέ Πρόξενε ,αξιότιμε κ. πρόεδρε του
Σωματείου Σουμελά , κ. Αντιπρόεδρε , βρίσκομαι πάλι στο Έσσλινγκεν και στον περικαλή αυτό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μετά από πρόσκληση του δραστηρίου
προϊσταμένου της ενορίας σας πατρός Μιχαήλ αλλά και την ευγενή άδεια του Σεβασμιοτάτου Ποιμενάρχου σας Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου για να εορτάσω μαζί
σας στη μεγάλη αυτή πανήγυρη προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου τη Σουμελά. Διότι
παράλληλα με τις εορτές τις οποίες γίνονται σε όλη την Ορθόδοξη Οικουμένη εδώ εσείς
την πανηγυρίζετε αυτήν την περίοδο ακριβώς διότι είναι μια περίοδος η οποία βοηθάει κι
εσάς για να τιμήσετε επαξίως την μητέρα του θεού αλλά και μητέρα όλου του κόσμου , την
Παναγία Σουμελά η οποία ,όπως προηγουμένως είπε και ο π. Μιχαήλ ,βρίσκεται μετά από
τον Πόντο στο όρος Βέρμιο και είναι μια ιδιαίτερη ευλογία για την μητρόπολή μου και για
την επαρχία μας να είναι εκείνη η οποία από το όρος Βέρμιο προστατεύει όλη την περιοχή.
Βρίσκομαι όμως εδώ αδελφοί μου σε μια βδομάδα εόρτειο και χαρμόσυνο για την εκκλησία μας καθώς μόλις προχθές εορτάσαμε την γενέθλιον ημέραν. Εορτάσαμε την Κυριακή
της Πεντηκοστής και την επιφοίτηση του Παναγίου Πνεύματος επί τους αγίους μαθητές και
Αποστόλους του Κυρίου μας. Εορτάσαμε την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Χριστού
ότι δεν θα αφήσει τους μαθητές του ορφανούς επιστρέφοντας στον ουράνιο Πατέρα του
αλλά θα στείλει τον παράκλητο για να ενισχύσει τους μαθητές του και να τους εξηγήσει όσα
αδυνατούσαν να καταλάβουν πριν από την Ανάληψη του Χριστού .Και ακόμη για να τους
δώσει την δύναμη και την χάρη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού πάσει τη κτήσει
και αν οι μαθητές διαπίστωσαν την εκπλήρωση της υποσχέσεως του χριστού βλέποντας τις
φλόγες του πυρός να κατέρχονται μέσα στο υπερώο της ιεροκαλής . Αν διαπίστωσαν την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Χριστού ακούοντας τους εαυτούς τους να μιλούν σε γλώσσες
που δεν γνώριζαν και να κατανοούν το κήρυγμά του άνθρωποι κάθε γένους και κάθε φυλής.
Εμείς αδελφοί μου διαπιστώνουμε την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Χριστού και την
παρουσία του Αγίου Πνεύματος στο σώμα και στη ζωή της εκκλησίας από το ίδιο το γεγονός της εκκλησίας ,γιατί αν την ημέρα της Πεντηκοστής τα πλήθη άκουσαν και δέχτηκαν
τον λόγο των Αποστόλων η πορεία της εκκλησίας στο πέρασμα των αιώνων δεν ήταν χωρίς
προβλήματα και δυσκολίες και διωγμούς και θανάτους .Και αν η εκκλησία μας άντεξε σε
όλες αυτές τις δυσκολίες και δεν εξαφανίστηκε είναι αποτέλεσμα της παρουσίας του Παναγίου Πνεύματος . Με την δική του δύναμη στάθηκαν τα εκατομμύρια των μαρτύρων απέναντι
στους δημίους τους και προτίμησαν τον θάνατο από μια ζωή χωρίς πίστη στο Χριστό. Με
την δική του δύναμη οι άνθρωποι που έβλεπαν τους αγίους να μαρτυρούν δεν απομακρύνοντο τρομαγμένοι αλλά πίστευαν και αυτοί στο Χριστό και ζητούσαν να μαρτυρήσουν για
χάρη του . Η δική του παρουσία αλλά και η χάρις είναι αυτή που κάνει τα λείψανα των αγίων
να ευοδιάζουν και να μυροβλήζουν. Και ένα τμήμα του ιερού λειψάνου ενός από τους πλέον
προσφιλείς λαϊκούς αγίους της εκκλησίας μας ,του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του
Μυροβλήτου που ευοδιάζει και μυροβλήζει αιώνες τώρα σας έφερα από την Βέροια για να
ευλογήσει την ενορία σας , για να ευλογήσει τον καθένα σας προσωπικά αλλά και τα σπίτια
σας και να εδραιώσει μέσα στην ψυχή σας την αλήθεια ότι η παρουσία του Αγίου πνεύματος
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είναι αυτή που αναδεικνύει τους αγίους .Είναι αυτή που στηρίζει και ενισχύει όσοι τον επικαλούνται . Είναι αυτή που στηρίζει και ενισχύει όσοι θέλουν να παραμένουν εδώ Έλληνες
και αμετακίνητοι στην πίστη του Χριστού. Και να μείνουν στην μαρτυρία της Ορθοδόξου
πίστεως όπου και αν βρίσκονται . Και αυτό ισχύει και για σας αδελφοί μου που ζείτε σε
ένα περιβάλλον διαφορετικό . Σε ένα περιβάλλον με πολλές επιρροές και ξένες επιδράσεις
.Σε ένα περιβάλλον στο οποίο αντιμετωπίζετε προκλήσεις και πειρασμούς.Και όπως εσείς
παραμένετε ακλόνητοι στην πίστη του Χριστού ,παραμένετε συνδεδεμένοι με την εκκλησία
και συγχρόνως με τις παραδόσεις της πατρίδος μας ,όλα αυτά δεν είναι πράγματα εύκολα
γιατί πολλοί είναι εκείνοι οποίοι ζώντας μακριά από την πατρίδα τους αφομοιώνονται με το
περιβάλλον και τη χώρα στην οποία ζουν και ξεχνούν και την πίστη και την γλώσσα και την
καταγωγή τους. Σε εμάς τους Έλληνες όμως δεν συμβαίνει αυτό. Σε όλους εσάς δεν συμβαίνει αυτό γιατί ζείτε κοντά στην εκκλησία . Και τη ζείτε μέσα στην εκκλησία και λαμβάνετε
την χάρη του Αγίου Πνεύματος μετέχοντας στη ζωή της . Συνεχίστε λοιπόν να ζείτε αυτήν
την ωραία εκκλησιαστική και ενοριακή ζωή.Συνεχίστε να ζείτε με την παρουσία του Αγίου
Πνεύματος στη ζωή σας και στις οικογένειες σας .Συνεχίστε να ζείτε έχοντας εμπιστοσύνη
στους αγίους της εκκλησίας μας ……
Σε αυτό το θαύμα που ζείτε εδώ ,στον περικαλή ναό ,που δεν έγινε τυχαίο. Είναι ένα
θαύμα το οποίο το Πανάγιο Πνεύμα φώτισε τον π. Μιχαήλ , τους συνεργάτες και όλους
εσάς οι οποίοι στηρίξατε αυτό το έργο και εισερχόμενος κανείς λέγει, θαυμαστός ο θεός
, που φωτίζει που κατευθύνει όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται προς δόξαν
του θεού . Έτσι λοιπόν κι εμείς σήμερα μέσα σε αυτήν την περίοδο ,όπως είπα προηγουμένως ,που ιδιαίτερα το πνεύμα το άγιο ευλογεί και φωτίζει χαιρόμεθα να είμεθα εδώ
στο Έσσλινγκεν στη γιορτή της Παναγίας μας , της Παναγίας Σουμελά που φέτος έχω
και πάλι την χαρά για δεύτερη φορά να συνεορτάσω μαζί σας ,αλλά ,έχουμε και τον συνεχιστή του έργου όλων αυτών των μεγάλων Ποντίων , των αειμνήστων του Κτενίδη ,του
πατέρα του κ. Προέδρου του αειμνήστου Παναγιώτη Τανιμανίδη και τόσων άλλων οι
οποίοι βοήθησαν εκεί στο όρος Βέρμιο να στηθεί αυτό το θρονή της Παναγίας μας. Να
μεταφερθεί εκεί η εικόνα και όσοι έχετε έλθει ασφαλώς θα θαυμάζετε όλο το χώρο ,όλη
την περιοχή και πάνω απ’ όλα την ευλογία της Παναγίας μας . Φέτος λοιπόν συνεορτάζει
μαζί μας και ο Πρόεδρος του Σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γεώργιος Τανιμανίδης με
τη σύζυγό του ,ο αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης με τη σύζυγό του που και
αυτοί είναι όργανα του Πανάγιου Πνεύματος και της Παναγίας μας για να εργάζονται το
έργο του θεού αλλά και το έργο της Πατρίδος. Γιατί αυτά τα έργα ,είναι έργα που τιμούν
και τον θεό αλλά και την Πατρίδα μας . Κι εσείς όλοι και οι πατέρες εδώ που ήρθαν από
τόσο μακρυνά μέρη, ήρθαν ακριβώς από αγάπη για την Παναγία αλλά και να δώσουν και
το παρόν εδώ το Ελληνικό ,ότι εμείς οι Έλληνες ξέρουμε να τιμούμε την Παναγία ,τους
Αγίους αλλά και να κρατούμε τις παραδόσεις μας. Εύχομαι η χάρις του Αγίου Πνεύματος
αλλά και η χάρις του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου του οποίου
το ιερό λείψανο θα προσκυνήσετε και σήμερα και αύριο να σας προστατεύει να σας διαφυλάττει και να σας κατευθύνει εις οδόν σωτηρίας.
Στον χαιρετισμό του ο Γενικός Πρόξενος τόνισε,ότι η γιορτή της Παναγίας Σουμελά είναι ένα γεγονός που σαφώς δεν περιορίζεται στο θρησκευτικό του σκέλος ,
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χωρίς βέβαια να το μειώνει .Τιμώντας την Παναγία του όρους Μελά , ο Ποντιακός
Ελληνισμός αναβαπτίζεται στην παράδοση 17 αιώνων ζωής, ανανεώνοντας την πίστη
του στην Μεγαλόχαρη και την Πατρίδα ,όπως τόνισε και ο αείμνηστος Λεωνίδας
Ιασωνίδης , Υπουργός της Κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1931 ,στην
πρότασή του να θεμελιωθεί η νέα Παναγία Σουμελά εντός των ορίων του Ελληνικού
κράτους . Είκοσι χρόνια αργότερα το 1951 ,συνέχισε ο Γενικός Πρόξενος ,η πρόταση εκείνη πήρε σάρκα και οστά ,χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Κρωμναίου
οραματιστή , Φίλωνα Κτενίδη ,στο Βέρμιο Όρος στην Καστανιά Βεροίας . Ο κ.
Πάρτσος ,χαιρέτισε στην συνέχεια το μεγάλο πλήθος , τονίζοντας την βούληση που
εκφράζεται μέσα από την κοσμοσυρροή να συνεχίσει ο Ελληνισμός να τιμά τις παραδόσεις του, βλέποντας ενωμένος στο μέλλον και την ευημερία του , διότι «η Ρωμανία
κι αν επέρασεν , ανθεί και φέρει κι άλλο»
Ο Πρόεδρος του Σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γιώργος Τανιμανίδης τόνισε
Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και γιορτάζουμε τιμώντας
την κυρά του Πόντου την Σουμελιώτισσα προστάτιδα ποντίων και φιλοποντίων.
Εδώ στον περικαλή και λαμπρό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου
υπάρχει και προσκυνείτε το σεπτό αντίγραφο της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Σουμελά.
Η πρόσκληση του πατρός Μιχαήλ και της πρεσβυτέρας του και η πρόσκληση του
φλογερού Ποντίου Αμανάτη Ταγκαλίδη και της συζύγου του, ήταν μια ευκαιρία να
θαυμάσουμε τις προσπάθειες και τις επιτυχίες όλων σας, που βασισμένοι σε αρχές και
αξίες της παράδοσης των ηθών και των εθίμων, μπορέσατε και δείξατε σε όλους την
αξιοσύνη σας με την δουλειά σας.
Το παρεκκλήσι της Παναγίας Σουμελά μαζί με το μνημείο Γενοκτονίας που έχετε
ανεγείρει, σε συνδυασμό με την σημαντική παρουσία σας και πρόοδο σας εδώ στην
φιλόξενη αυτή χώρα, δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε ως Ελληνισμός
και πιστεύω ότι αυτή την δυνατότητα την έχουμε και μπορούμε να προχωρήσουμε.
Σε μία δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας σας μεταφέρουμε με πολλή αγάπη,
τους χαιρετισμούς όλων των συμπατριωτών μας.
Εμείς στηριγμένοι στις ίδιες αξίες με εσάς και με την βοήθεια της Παναγίας μας
θα τα καταφέρουμε.
Οι νέοι και οι νέες μας καλύτεροι από εμάς θα σηκώσουν ψηλά την σημαία της
ελπίδας, για καλύτερη και σταθερότερη πορεία του τόπου μας.
Όλοι μαζί μονιασμένοι και ενωμένοι επιτέλους, θα δώσουμε τον δύσκολο αγώνα
της εξόδου από την μεγάλη και γενικευμένη κρίση.
Ευχαριστούμε όλους σας για την αγάπη με την οποία μας περιβάλλατε, σας ευχόμαστε
χρόνια πολλά υγεία και ευλογία και σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε, στο φιλόξενο
Βέρμιο στην νέα Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, να συνεορτάσουμε τον 15Αύγουστο
ευχόμενοι για ένα καλύτερο μέλλον, ζητώντας συγγνώμη από τους προγόνους μας για όσα
λάθη κάναμε, ζητώντας συγγνώμη από τα παιδιά μας και από τους αγέννητους Έλληνες.
Αγωνιζόμαστε και είναι πίστη μας ότι θα ξαναφτιάξουμε μια πατρίδα καλύτερη
όλοι μαζί.
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ΑΠΟΤΙΣΑΝ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
Στο Βούπερταλ της Γερμανίας
Γράφει ο
Γιάννης Δελόγλου

Δ

ιαδρομές για ανθρώπους που λάτρεψαν και λατρεύουν τις φυσικές ομορφιές , περιβάλλον που δίνει ανάσες ζωής στους επισκέπτες , τόπος και τοπία
που μαγεύουν κάθε περαστικό ,είναι το σύνολο αυτής της καταπράσινης
περιοχής όπου έγινε μια ακόμα αγωνιστική κινητοποίηση από ΄Ελληνες της Ρηνανίας Βεστφαλίας και συνδιοργανώθηκε από τους 12 Ποντιακούς Συλλόγους αυτού
του Ομόσπονδου Γερμανικού κρατιδίου των 18.000.0000 κατοίκων εκ των οποίων
οι 110.000 είναι Έλληνες .Οι Σύλλογοι που συνδιοργάνωσαν τις εκδηλώσεις στην
πόλη Βούππερταλ , για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των 353.000 Ελληνοποντίων που μαρτύρησαν με τον πλέον φρικτό τρόπο είναι οι : Παναγία Σουμελά
Άαχεν, 19η Μαίου Μπίλεφελντ ,Παναγία Σουμελά Βόννης ,Ξενιτέας Ντόρτμουντ,
Υψηλάντης Φρέχεν,Ξενιτέας Ντύσσελντορφ, Δημήτρης Ψαθάς Χέρτεν, Αργοναύτες Κολωνίας, Ποντιακή Εστία Κρέφελντ,Παναγία Σουμελά Λύντεσαϊντ, Εύξεινος
Πόντος Νόϊς και Ακρίτας Βούππερταλ,οικοδεσπότης Σύλλογος.
Στο Βούππερταλ, πρωτεύουσα του ομόνυμου νομού ,ένα ακμαίο βιομηχανικό κέντρο ,πηγή της φαρμακοβιομηχανίας Μπάγιερ ,έδρα φημισμένων κλωστοϋφαντουργείων
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,γεννέτειρα του θεωρητικού Ένγκελς διοργανώθηκαν οι εκδηλώσεις για την γενοκτονία
. Εκεί όπου κατοικούν 5.500 περίπου Έλληνες μέσα στην γραφική κοιλάδα της Βεστφαλίας στις όχθες του ποταμού Βούππερ, βρίσκεται και η κρεμαστή σιδηροδρομική γραμμή με το κρεμαστό τρένο που διανύει την πόλη ακριβώς πάνω από το ποτάμι . Οι 500
και πλέον εκπρόσωποι Ποντιακών Σωματείων ,η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της
ΟΣΕΠΕ βροντοφώναξαν προς κάθε κατεύθυνση «ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ»
και έστειλαν μήνυμα συναδέλφωσης σε όλους τους λαούς που έχουν υποστεί τέτοιου
είδους εγκλήματα. Η πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Βούππερταλ κ. Σοφία Καβούκη αφού ευχαρίστησε τους επισκέπτες και τις αντιπροσωπείες των Συλλόγων κάλεσε
τον αιδεσιμότατο π. Ελευθέριο να τελέσει Μνημόσυνη δέηση για τους αδικοχαμένους
προγόνους θύματα της Γενοκτονίας. Στην συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμό οι προαναφερόμενοι προσκεκλημένοι και ακολουθήθηκε το παρακάτω πλούσιο πρόγραμμα της εκδήλωσης . Το τραγούδι «Πατέρα εξέρτς πόσον πολλά εσέναν αγαπώσε» με τον λυράρη
Αθανάσιο Αντωνιάδη και τον γιό του Γιωργάκη. Απαγγελία από την Βίκυ Ασλανίδου και
την Εύη Τερζάκη , συνέχισε ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος ,με κλείσιμο το τραγούδι
από την χορωδία «η Ρωμανία επάρθεν». Αφήγηση από τα παιδιά του συλλόγου του
Ντόρτμουντ,τα παιδιά του Κρέφελντ,τραγούδι από την νεαρή Κική Χατζημωϋσιάδου
,αφήγηση από παιδιά του συλλόγου της Κολωνίας ,του Χέρτεν,τραγούδι από την χορωδία «Ειρήνη είπεν ο Χριστόν» και ο Πολεμικός χορός των Ποντίων «Σέρρα» από το
μικτό χορευτικό συγκρότημα της Ρηνανίας Βεστφαλίας. Στο πολυπληθές ακροατήριο
μίλησε η καθηγήτρια του ανοιχτού Πανεπιστημίου του Βερολίνου κ. Τέζα Χόφμανν και
ο καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κ. Στάθης Πελαγίδης.
Με αυτόματη μετάφραση από τα Ελληνικά στα Γερμανικά και αντιθέτως από την κ.
Ελένη Δημούδη .
Aκολούθως η πρόεδρος του συλλόγου Ποντίων Βούππερταλ κ. Σοφία Καβούκη τόνισε τα εξής :
«Με τη μνημοσύνη και όχι με τη λησμονιά ωριμάζει και μεγαλουργεί ο άνθρωπος. Το να θυμηθούμε σήμερα την τραγωδία της γενοκτονίας των Ποντίων,
που στους νεότερους έχει φθάσει σαν μακρινή ηχώ από τις αφηγήσεις των γονιών,
αποτελεί ηθικό, εθνικό και θρησκευτικό χρέος έναντι των άταφων Ποντίων νεκρών,
που χωρίς να περιμένουν εκδίκηση, αναμένουν τουλάχιστον αναγνώριση, δικαίωση
και συμβολική ταφή.
Άσχετα από την πραγματικότητα που δημιουργήθηκε ύστερα από τη συνθήκη
της Λοζάνης και ανεξάρτητα από τις νέες πολιτικές και ψυχολογικές διαμορφώσεις
που πήρε όλη η διεθνής ζωή μετά από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ιστορία διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της και θα ήταν έγκλημα έναντι του προορισμού της να
την αποχρωματίσουμε.
Επιδίωξη μας δεν είναι ούτε ο ρεβανσισμός ούτε κάποιος νέος αλυτρωτισμός.
Μετά τη συνθήκη της Λοζάνης τα βλέμματα μας είναι στραμμένα στο σύγχρονο
κόσμο, στο μέλλον.
Δυστυχώς, δεν ισχύει το ίδιο για τους ανατολικούς γείτονες μας. Κατέχονται
από όνειρα αυτοκρατορικού μεγαλείου, από την αλαζονεία της υποτιθέμενης ισχύος
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Στιγμιότυπο από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης μνήμης της Γενοκτονίας,
στο Βούπερταλ της Γερμανίας

και από το δαίμονα της εξόντωσης αλλοεθνών, στέλνοντας μας αδιάλειπτα σήματα
κινδύνου που μας επιβάλλουν επαγρύπνηση.
Οι Έλληνες έχουν ως ύψιστη αμοιβή της αποστολής των την ιστορική θύμηση
και εμείς ως Έλληνες και Πόντιοι δε θα παραδώσουμε στη λησμοσύνη τις εκατοντάδες χιλιάδες Ποντίων που διά πυρός και σιδήρου αφανίστηκαν από τα χώματα
των πατέρων τους, χώματα δικά τους, πριν ακόμη και από την εποχή του Ομήρου.
Πολλούς τους καθηλώνει το πελώριο νόημα των μεγάλων ιστορικών στιγμών. Φοβούνται το βάρος της προβολής και το ασήκωτο χρέος των ευθυνών και γι’ αυτό
προτιμούν - περισσότερο από την ανταπόδοση και αξιολόγηση του χρέους – το
δρόμο της φυγής, την ιστορική αμνημοσύνη. Για μας τους Ποντίους η ατολμία
είναι ύβρις απαράδεκτος. Για μας η φυγή ποτέ δεν είναι ερμηνεία ή εξιλέωση, γιατί
η ιστορική αμνημοσύνη είναι έργο των δειλών και των ανήθικων.
Είναι ανάγκη όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε την αρχή ότι η πνευματική αρτιότητα αποτελεί αναγκαιότητα για την ερμηνεία γεγονότων, όπως η γενοκτονία
των Ποντίων. Το να γνωρίσει κάποιος το όλο θέμα της γενοκτονίας των Ποντίων,
δεν είναι απλή φαινομενολογική και δεοντολογική προσπάθεια της οικειώσεως της
ιστορικής αλήθειας ούτε στείρα και νεκρά παρελθοντολογία, αλλά γνώση που πρέπει να τείνει στο να υπηρετεί το παρόν και το μέλλον. Η ιστορία, λοιπόν, όχι για την
ιστορία, αλλά η ιστορία στην υπηρεσία τού έθνους και της ζωής των πολιτών.
Ας σταθούμε όλοι οι Έλληνες σήμερα με ευγνωμοσύνη μπροστά στο μεγαλείο
της θυσίας των Ποντίων και ας σκεφτούμε το εθνικοθρησκευτικό βάρος το οποίο
κληρονομήσαμε.
Η γενοκτονία των Ποντίων είναι από τα γεγονότα τα οποία όχι μονάχα δεν
φθείρονται, δεν ελαττώνεται η πρωταρχική λάμψη τους - ως αγάπη για την Ελλάδα
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και την Ορθοδοξία - στο πέρασμα του χρόνου, αλλά αντίθετα ξεχωρίζει για την
ηθική της επιβολή, για τη συνεχή ηθική της ανανέωση και αποτελεί σημαντικό φάρο
οδηγητικό στην πορεία του έθνους.
Πίστευαν τα θύματα της θηριωδίας των Τούρκων ότι η άρνηση ιδεών, αρχών, πίστης και πατρίδας οδηγούν στην καταστροφή, αφού δεν επιτρέπουν την ενσάρκωση
του βαθύτερου νοήματος της ιστορικής τους επιταγής που τους στερεί το δικαίωμα
να ζήσουν όπως θέλουν.
Η γενοκτονία των Ποντίων όσο και αν υπήρξε σκληρή και ψυχικά πολυδάπανη
ήταν ουσιώδης πραγματικότητα που έδωσε το μέτρο του «πιστεύω» ενός έντιμου
ιστορικού παρελθόντος, ηρωικού μέλλοντος και ενός ανεκτίμητου παρόντος των
Ποντίων, πλαισιωμένου με την ακατάβλητη ψυχοπνευματική ικμάδα και θέληση
τους να έρθουν στη μητέρα πατρίδα.
Η θυσία των Ποντίων υπήρξε ευλαβής προσφορά ηρωισμού, βωμός αυτοθυσίας,
ενδελέχεια της ανθρώπινης σκέψης και συνείδησης.
Για το λόγο αυτό τα μεγάλα γεγονότα, όπως η γενοκτονία των Ποντίων, απαντούν από τον κάθε άνθρωπο πνευματική βάση για την αληθινή τους αξιολόγηση.
Η γενοκτονία σαν γεγονός μας βοήθησε να θεμελιώσουμε πάνω στον ηθικό μόχθο το νόημα της αποστολής μας ως Έλληνες - πολίτες και άνθρωποι, γιατί τη
μετουσιώσαμε σε προσωπικό βίωμα που έχει μέσα του πάθος για την πνευματική
ελευθερία, προσδοκία και συνείδηση θυσίας.
Τους άταφους νεκρούς - θύματα της γενοκτονίας τους θυμόμαστε και θα τους
θυμόμαστε και σαν στοιχείο εγρήγορσης της συνείδησης μας. Η δικαίωση του αιτήματος της αναγνώρισης της γενοκτονίας θα ολοκληρωθεί μόνο όταν η Τουρκία
ζητήσει συγγνώμη για ό,τι και για όσα έκανε, και εμείς ζητήσουμε συγγνώμη από

99

τους προγόνους μας για όσα παραλείψαμε να κάνουμε δεκαετίες ολόκληρες για την
ιστορική δικαίωση τους.
Ήρθε, λοιπόν, η μεγάλη ώρα για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Στο προσκλητήριο αυτής της ώρας δεν υπάρχει χώρος αδιαφορίας. Η λατρεμένη θεότητα
ορισμένων, η σκοπιμότητα, πεθαίνει. Όσοι δεν αντιλαμβάνονται αυτήν τη θεμελιακή προϋπόθεση διαρκώς θα παραπαίουν και ψυχικά θα έρπουν. Η αδιαφορία σε
τέτοιες στιγμές εγγίζει τα όρια της ιστορικής προδοσίας.
Τα θύματα της γενοκτονίας, όποια και αν ήταν, ό,τι και αν πίστευαν, τον αναστεναγμό που βγήκε από τα στήθη τους για τον άδικο θάνατο τους δεν τον άκουσε
κανείς. Η θυσία τους δεν είναι δυνατόν να πάει χαμένη.Αιωνία τους η μνήμη !»
Η εκπρόσωπος του Γενικού Προξενείου Ντύσσελντοφ κ. Μαργιώλη μετέφερε
το μήνυμα του Γενικού Προξένου και στην συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας της
ΟΣΕΠΕ κ. Ηλίας Μαυρίδης τόνισε μεταξύ άλλων :
Εμείς οι απόγονοι της δεύτερης και τρίτης γενιάς καταφέραμε και αναδείξαμε το
λησμονημένο ενάντια στους προγόνους μας έγκλημα. Το Ποντιακό καταγράφεται
πλέον ως ένα όχι μόνο εθνικό, Ελλαδικό, αλλά ένα διεθνές και κύρια Ευρωπαϊκό
ζήτημα Οι διαδικασίες ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. αλλά και το αίτημα της
ιστορίας για σχέσεις αρμονίας ανάμεσα στους λαούς, τα έθνη, τις θρησκείες, τους
πολιτισμούς, επαναφέρει το Ποντιακό ζήτημα όχι μόνον ως ζήτημα του παρελθόντος αλλά του μέλλοντος. Ένα ζήτημα του 21ου αιώνα, που ο Πόντος ή Ποντιακή
Διάσταση συναντά την Ευρωπαϊκή Διάσταση;
Στην Αμερική και την Αυστραλία τοπικοί κυβερνήτες και περιφερειάρχες αναγνώρισαν τη Γενοκτονία των χριστιανών της Ανατολής. Ακόμη στην Αμερική η
Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών για τη μελέτη των Γενοκτονιών αναγνώρισε με ποσοστό 83% τη Γενοκτονία των Ελλήνων, Ασσυρίων και Αρμενίων. Η μεγάλη νίκη
και ηθική δικαίωση ήρθε από τη δημοκρατική Σουηδία, όπου το Κοινοβούλιο της
αναγνώρισε ονομαστικά τις γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου, των Αρμενίων
και Ασσυρίων. Και η μεγάλη απογοήτευση έρχετε από τα εκάστοτε ελληνικά κοινοβούλια, που συνειδητά σιωπούν, υποτάσσοντας την αλήθεια και το χρέος τους σε
σκοπιμότητες που τις βάφτισαν ισορροπία και στοχαστική προσαρμογή.
Ο εκπρόσωπος της «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ» αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ.
Γιάννης Μωϋσιάδης αφού μετέφερε τον χαιρετισμό και τις ευχές του προέδρου του
Ιερού Προσκυνήματος Μητροπολίτη Βεροίας – Ναούσης και Καμπανίας κ.κ, Παντελεήμονα τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι επιτακτική ανάγκη να κινητοποιηθούμε
οι Έλληνες –ως εθνότητα –και να διεκδικήσουμε την αναγνώριση της Γενοκτονίας
, του πλέον φρικτού εγκλήματος των Τούρκων κατά των Ελλήνων του Πόντου και
της Μικράς Ασίας. Δεν μπορεί τέτοιες οργανωμένες διώξεις ,βιαιότητες ,βιασμοί
και εγκληματικές ενέργειες να αποσιωπούνται. Ενενήντα χρόνια συνειδητής απραξίας ή μεμονομένων ενεργειών είναι πολλά. Πρέπει όλοι μαζί να σκύψουμε επάνω
στα κεφάλαια της ιστορίας και να τα βγάλουμε από τα χρονοντούλαπα της λήθης.
Ενθαρρυντική ήταν και η τοποθέτηση του προέδρου του συλλόγου Επιστημόνων κ.
Ζώη Βρεττού όπως και των κ.κ.Οχάννες Αλτύνκαγια και Σάμουελ Λουλουγιάν.
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Ο πρόεδρος μιας άγνωστης για εμάς φυλής Κούρδων Αλεβιτών που ζούσαν σε
δύσβατες ορεινές περιοχές και που ονομάζονται Ντενξιμς κ. Σουλεϊμάνν Ατές
τόνισε για την απάνθρωπη συμπεριφορά των Τούρκων εναντίον τους όταν το 1937
αποκαταστάθηκαν κάπως οι δρόμοι που έκαναν την εμφάνισή τους οι μηχανοκίνητες μονάδες που σκόρπισαν τον θάνατο σε χιλιάδες συμπατριωτών του που ζούσαν
απομονωμένοι και ειρηνικά στην άγρια φύση.
Ο υποσμηναγός της Πολεμικής μας αεροπορίας κ. Αθανάσιος Βουτιάδης εκπροσω πώντας τον επικεφαλής των αξιωματικών που υπηρετούν στην Νατοϊκή Βάση του
Γκάϊλενκίρχεν σμήναρχο κ. Δημήτριο Μπόζνου τόνισε:Είμαι ο Υπσγός Αθανάσιος
Βουτίδης και υπηρετώ στη Νατοϊκή Βάση των αφών ΑWACS στο Geilenkirchen της
Γερμανίας.Θα ήθελα με τη σειρά μου να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ
μαζί σας και ταυτόχρονα τη βαθιά μου συγκίνηση στο σημερινά προσκλητήριο μνήμης και τιμής.Μνήμης και τιμής για ένα από τα δυναμικότερα κομμάτια του Ελληνισμού που παρήγαγε εξαιρετικά προηγμένο πολιτισμό και άκμασε επί χιλιάδες χρόνια
στο μαρτυρικό Πόντο, έως τη τόσο βίαιη διακοπή της ύπαρξης του εκεί.Η 19η Μαΐου
αποτελεί την ημέρα, που με απόφαση της Ελληνικής Βουλής τιμούμε πλέον επίσημα
ως την «Ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο».
Μια απόφαση που αδιαμφισβήτητα δικαίωσε ηθικά και ιστορικά τον Ποντιακό ελληνισμό.Είμαι χαρούμενος να βλέπω όλους εσάς, άξιους απογόνους και συνεχιστές
του Ελληνισμού αυτού, που βρήκατε λιμάνια σε νέες —”’ φιλόξενες χώρες,
απόδειξη ότι ο ελληνισμός δε χάνεται, αλλά ενσωματώνεται και προοδεύει
παντού.Εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου που υπηρετούμε μαζί και ιδιαίτερα του
επικεφαλή Αξκού Σχου Δημητρίου Μπόζνου, θα ήθελα κλείνοντας το σημερινό μου
χαιρετισμό, να σας παροτρύνω να συνεχίσετε με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο να
διατηρείτε τα ήθη και τις παραδόσεις σας και με το χαρακτηριστικό σας πείσμα να
διατηρήσετε ζωντανή την καταγωγή και την ποντιακή μητρική σας γλώσσα, αποτελώντας παράλληλα αναπόσπαστο κομμάτι του Οικουμενικού Ελληνισμού.»
Mια ζωντανή συνταρακτική , αληθινή , τολμηρή μαρτυρία μας δίνει την εικόνα
που υπάρχει πίσω από τα παρασκήνια ,μακρυά από τα φώτα της προβολής εκεί
όπου γίνονται συζητήσεις που δεν φτάνουν στην επικαιρότητα .
Ο κ. Λευτέρης Σαββίδης δραστήριο μέλος της Ελληνικής παροικίας του Βούππερταλ αλλά και του Ποντιακού Συλλόγου επισημαίνει παρατηρεί και εξωτερικεύει
τις ανησυχίες του. Ο κάθε ένας από εμάς –λέει – κάνει κινήσεις αυτοπροβολής για
να δείξει δύναμη. Δεν αντιλαμβάνεται ότι για να πετύχει ο τελικός σκοπός πρέπει
να συνεργαστεί με τους άλλους , για να αναγνωριστεί στην προκείμενη περίπτωση η
Γενοκτονία , να δικαιωθούν οι προγονοί μας ,να αναπαυθούν οι ψυχές των αδικοχαμένων που θυσιάστηκαν για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Έτσι πιστεύω και εμείς
θα είμαστε υπερήφανοι για την επιτυχία μας. Αυτό θα μας δώσει δύναμη στις δραστηριότητές μας , στα παιδιά μας που ασχολούνται με τους ζωντανούς μας χορούς
και αυτούς που προωθούν τα γευστικά μας εδέσματα να συνεχίσουν ακούραστα στις
προσπάθειές τους . Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι ο εγωϊσμός και η αυτοπροβολή κάνει κακό και φέρνει διχόνοια . Εμείς όσο είμαστε όπως τα χταπόδια ,σε ένα
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σώμα με πολλά πόδια που το κάθε ένα κάνει την ίδια κίνηση αλλά χωρίς συγχρονισμό θα ψαχνόμαστε συνεχώς .Αγωνιζόμαστε όλοι για την αναγνώριση της Γενοκτονίας . Φωνάζουμε όταν είμαστε μεταξύ μας σαν ξεχωριστό πόδι αναλώνοντας δυνάμεις ,χωρίς συντονισμό και θετικό αποτέλεσμα . Είναι καιρός να συγχρονίσουμε τις
κινήσεις «των ποδιών» μας για να πετύχουμε την αναγνώριση της Γενοκτονίας αλλά
και στόχους σε άλλους τομείς .Έτσι απλά ,αγνά,ταπεινά ,με πίστη στο θεό και στις
αξίες μας για να εισακουστούν οι προσευχές μας για τους αδικοχαμένους προγόνους
μας που θυσιάστηκαν για το μεγαλείο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Όλοι
μαζί λοιπόν ενωμένοι και συγχρονισμένοι για την τελική δικαίωση.
Την εκδήλωση για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
που τελούσε υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης τίμησαν με την παρουσία τους ο αιδεσιμότατος εφημέριος Ελευθέριος Αργυρόπουλος ,η εκπρόσωπος του Γενικού Προξενείου κ .Μαριώλη ,ο Γενικός Γραμματέας
της Ο.Σ.Ε.Π.Ε κ. Ηλίας Μαυρίδης και το μέλος του δ.σ. κ. Αναστάσιος Σιδηρόπουλος , ο εκπρόσωπος του Ιερού Προσκυνήματος Παναγία Σουμελά κ. Ιωάννης
Μωϋσιάδης , ο εκπρόσωπος των Ελλήνων αξιωματικών του ΝΑΤΟ υποσμηναγός
κ. Αθανάσιος Βουτίδης ,ο πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας κ. Γιώργος Παρίδης ,ο πρόεδρος του Συλλόγου επιστημόνων κ. Ζώης Βρεττός , ο πρόεδρος των
Αραμαίων Έσσης κ. Οχάννες Αλτύνκαγια , ο πρόεδρος των Ντένξιμς Σουλεϊμανν
Ατές, ο πρόεδρος των Αρμενίων Κολωνίας κ. Σάμουελ Λουλουγιάν, εκπρόσωποι
Γερμανικών και Ελληνικών κομμάτων καθώς επίσης και διαφόρων φορέων.

Έλληνες στο Βούπερταλ στην εκδήλωση μνήμης
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Ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Καλλιθέα» κ. Κώστας Τοπαλίδης σε χαιρετισμό του, μαζί με τον
ομιλητή κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, διευθυντή της «Ποντιακής Εστίας».

Ομιλία για τη Γενοκτονία στην Καλλιθέα Βέροιας

Μ

ε συγκίνηση και πολύ ενδιαφέρον παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις για την
επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων πολλοί κάτοικοι της Βέροιας, στην
πλειοψηφία τους ποντιακής καταγωγής.
Στην εκδήλωση, που οργάνωσε ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» της Βέροιας, ομιλητής ήταν ο φιλόλογος Παν. Παπαδόπουλος, διευθυντής
της Ποντιακής Εστίας. Μετά την ομιλία προβλήθηκε σχετικό με τη γενοκτονία
DVD από τις Εκδόσεις της Παν. Σουμελά.
Στην ομιλία του ο κ. Π. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στα βασανιστήρια που αντιμετώπισαν οι πόντιοι, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, παιδιά και γέροντες, κατά τις
ατέλειωτες πορείες στο εσωτερικό της χώρας, από τις παραλίες, με σκοπό την εξόντωσή τους. Ήταν και αυτό ένα μέρος του γενοκτονικού σχεδίου της άρχουσας τάξης των
Νεοτούρκων. Πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε η παρουσία αξιωματικών του Γερμανικού
στρατού. Αυτοί ήταν οι εμπνευστές και ηθικοί αυτουργοί αυτού του αποτρόπαιου και
ειδεχθούς εγκλήματος που στοίχισε τη ζωή 353.000 Ελλήνων του Πόντου.
Ο ομιλητής προσπάθησε να διαχωρίσει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των περιόδων
της οθωμανικής αυτοκρατορίας που με τη σύμπραξη του Ισλαμισμού σχεδίασαν τους διωγμούς οι μουσουλμάνοι υπερασπιζόμενοι, όπως έλεγαν, τις αρχές του κορανίου τους.
Η παρουσία όμως, των Νεοτούρκων, έδωσε νέα διάσταση στους διωγμούς. Με
το σύνθημα «Η Τουρκία για τους Τούρκους» απέβλεπαν στην ομογενοποίηση του
μικρασιατικού πληθυσμού.
Η εικόνα του κοσμικού κράτους που εγκαινίασαν οι νεότουρκοι με τη βοήθεια
του εθνικού φανατισμού των μουσουλμάνων, οδήγησε στην εξόντωση και τον εξανδραποδισμό του πληθυσμού της Μ. Α. και του Πόντου.
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Κύριος εκφραστής αυτής της αντίληψης κατά την τελευταία περίοδο από 19
Μαΐου 1919 μέχρι το 1923, ήταν ο Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος εξελίχθηκε σε
δυνάστη και εξολοθρευτή της παρουσίας του Ελληνισμού και την εκδίωξή του από
τις πατρογονικές του εστίες.
Στη συνέχεια ο ομιλητής αναφέρθηκε στην προκοπή και την πρόοδο των προσφύγων στην Ελλάδα και τις προσπάθειες που γίνονται από τους συλλόγους και τα
σωματεία για την αναγνώριση της γενοκτονίας που υποστήκανε από τους διεθνείς
οργανισμούς, ιδιαίτερα από την Τουρκία.
Με ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο κ. Κώστα Τοπαλίδη και τα μέλη του Δ.
Σ. του Μορφωτικού Αθλητικού συλλόγου της Καλλιθέας τελείωσε η ομιλία του κ.
Παπαδόπουλου.
Η ικανοποίηση όλων ήταν έκδηλη για την πλήρη ενημέρωση των γεγονότων και
εκφράστηκε με το παρατεταμένο χειροκρότημα και τις ένθερμες ευχαριστίες.
Στο τέλος προσφέρθηκαν ποντιακά εδέσματα στους παρευρισκομένους.
Την εκδήλωση, στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας, παρακολούθησαν η Δήμαρχος κ. Χαρούλα Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Κώστας Καλαϊτζίδης, εκπρόσωποι φορέων της πόλης και πλήθος κόσμου.
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Κάθε χρόνο σαν σήμερα, οι απόγονοι των προσφύγων της Α. Θράκης, της Μ.
Ασίας και του Πόντου διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις με μνημόσυνα στις εκκλησίες και ομιλίες στους συλλόγους και τα σωματεία τους στη μνήμη όλων εκείνων
που βρήκαν τραγικό θάνατο από το τουρκικό καθεστώς.
Στις ομιλίες τους επισημαίνουν την ποινική και ιστορική ευθύνη που έχουν οι
πρόγονοι της οθωμανικής και κεμαλικής Τουρκίας για το ανοσιούργημά τους σε
βάρος των χριστιανικών πληθυσμών της Μ. Α. και του Πόντου.
Σκοπός των εκδηλώσεων αυτών είναι να απευθύνουμε δεήσεις προς τον πανάγαθο θεό
στη μνήμη των 353.000 ελλήνων του Πόντου που γνώρισαν φρικτό θάνατο από το μίσος
και τη μισαλλοδοξία του τουρκικού εθνικισμού κατά τη διάρκεια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου από το 1914 μέχρι το 1918, και ολοκληρώθηκε κατά την κεμαλική περίοδο.
Σκοπός των εκδηλώσεων αυτών είναι ακόμη, η επιδίωξη της αναγνώρισης της Γενοκτονίας του ποντιακού Ελληνισμού από το σημερινό καθεστώς. Είναι θέμα ηθικής τάξης η
πολιτική ηγεσία της Τουρκίας να ζητήσει συγγνώμη από τους απογόνους των θυμάτων για
την εξόντωση και τον εκπατρισμό των προγόνων τους από τις εστίες τους στον Πόντο.
Περιμένουμε κάποια στιγμή να έρθει ο τούρκος πρωθυπουργός και να γονατίσει
μπροστά στο μνημείο Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην Ελλάδα και να
ζητήσει συγγνώμη. Είναι πολιτική πράξη γενναιότητας. Θα δώσει την ευκαιρία της
λύτρωσης στους τούρκους.
Αυτήν την παράδοση των εκδηλώσεων και την ιερή υποχρέωση εκπληρώνουμε
και μεις εδώ σήμερα προς τους προσφιλείς μας νεκρούς. Θέλουμε να τους τιμήσουμε και να τους υποσχεθούμε ακόμη μια φορά ότι δεν θα τους λησμονήσουμε ποτέ.
Η 19η Μαΐου είναι βαθιά χαραγμένη στη μνήμη όλων των Ποντίων. Την ημέρα
εκείνη, με την άφιξη του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα, εγκαινιάζεται η Τρίτη
και τελευταία πράξη του δράματος της ποντιακής Γενοκτονίας. Προηγήθηκαν άλλες δύο. Η πρώτη από το 1911 μέχρι το 1914, και η δεύτερη από το 1914 μέχρι το
1918, με τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
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Στιγμιότυπο από την ομιλία του κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου για τη γενοκτονία. Δεξιά ο πρόεδρος
του συλλόγου «Καλλιθέα» κ. Κων. Τοπαλίδης

Αυτή τη σημασία έχει και η σημερινή μας εκδήλωση που διοργανώθηκε από
τον πολιτιστικό σύλλογο Βεροίας «η ΚΑΛΛΙΘΕΑ», στη μνήμη όλων εκείνων των
Ελλήνων της Μ. Α. και του Πόντου που πλήρωσαν με τη ζωή τους την αφοσίωσή
τους στα ιδανικά της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της πατρίδος.
Θερμά συγχαρητήρια, στον πρόεδρο του συλλόγου κ. Κωνσταντίνο Τοπαλίδη,
τα μέλη και όλους όσοι εργάστηκαν για την οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης.
Ευχαριστώ θερμά το Δ. Σ. του συλλόγου που μου έκανε την τιμή να είμαι σήμερα ομιλητής.
Θα φροντίσω μέσα από τις ανεξάντλητες πορείες θανάτου των προγόνων μας να
επισημάνω και να αναδείξω όλα εκείνα τα γεγονότα που συνιστούν την εγκληματική
πράξη των Νεοτούρκων που πήραν τις διαστάσεις του όρου «ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ».
«Οι εκτοπισμοί των χριστιανικών
πληθυσμών στη Μ. Α. και τον Πόντο»
Οι εκτοπισμοί ήταν ένα μέρος του γενοκτονικού σχεδίου των Νεοτούρκων.
Άρχισε το 1915 περίπου και σταμάτησε το 1918, με τη λήξη του Α΄Παγκοσμίου
Πολέμου. Επρόκειτο για ατέλειωτες πορείες θανάτου του άμαχου πληθυσμού από
τα παράλια της Ιωνίας και του Ευξείνου Πόντου προς το εσωτερικιό της Τουρκίας. Ως επίσημη δικαιολογία της τουρκικής κυβέρνησης προβλήθηκε η προστασία
του χριστιανικού πληθυσμού από τους βομβαρδισμούς του εχθρικού στόλου στην
εμπόλεμη ζώνη. Στην πραγματικότητα, όμως, σκοπός των μετακινήσεων αυτών
ήταν η εξόντωση των Ελλήνων και η αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα του
πληθυσμού της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Με τους εκτοπισμούς των Ελλήνων και την απομάκρυνση από τις εστίες τους,
έβρισκαν την ευκαιρία οι μουσουλμάνοι της περιοχής, συνεπικουρούμενοι και από
τους τσέτες, τα άτακτα εκείνα στίφη που μεταφέρθηκαν από την ανατολή, να κατα-
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Ο κ. Παναγ. Παπαδόπουλος και ο κ. Κων. Τοπαλίδης κατά τη διάρκεια παρουσίασης του πρώτου

ληστεύουν τις περιουσίες τους. Έτσι, και όσοι θα επιζήσουν από τις ταλαιπωρίες, η
επιστροφή στον τόπο διαμονής τους θα ήταν οδυνηρή και συνήθως ακατόρθωτη.
Όλα ξεκίνησαν με τις ήττες των οθωμανικών στρατευμάτων κατά τους βαλκανικούς
πολέμους, που είχαν ως συνέπεια την απώλεια πολλών εδαφών από τα χριστιανικά κράτη,
μεταξύ αυτών και την Ελλάδα. Οι ήττες αυτές τραυμάτισαν το γόητρο των Νεοτούρκων
και πλήγωσαν τον εθνικισμό του τουρκικού λαού. Έπρεπε να βρεθούν τα θύματα που θα
ενοχοποιηθούν για την απώλεια των εδαφών της ευρωπαϊκής Τουρκίας.
Οι Έλληνες ήταν εύκολος στόχος. Άλλωστε και η παρακμή της οθωμανικής αυτοκρατορίας έκανε εμφανή τα σημάδια της στη διοίκηση της χώρας και στο στρατό. Η αναχαίτιση της κατάρρευσης βρήκε ένα ελκυστικό σύνθημα που ηχούσε στα
αφτιά των Τούρκων: «Η Τουρκία για τους Τούρκους», ξύπνησε επικίνδυνα τον τουρκικό εθνικισμό στους Τούρκους, που πισούσαν τους Έλληνες για την πνευματική και
οικονομική τους προκοπή. Έπρεπε να εξοντωθούν με κάθε τρόπο.
Στην απόφασή τους αυτή, οι Τούρκοι είχαν συμπαραστάτες τους Γερμανούς,
που την εποχή εκείνη προσπαθούσαν να αποκτήσουν την εύνοια του μουσουλμανικού πληθυσμού της Τουρκίας, εξαιτίας του επικείμενου Α΄Παγκ. Πολέμου.
«Ο Γερμανός ασρχιστράτηγος Liman von Santers», γράφει ο κύριος Φωτιάδης,
«εισηγήθηκε στους Τούρκους, που τηρούσαν επιφυλακτική στάση, την απομάκρυνση
των Ελλήνων από τα παράλια, δήθεν για στρατιωτικούς λόγους, κατηγορώντας τους σαν
πράκτορες της Αντάντ». Λέγεται ακόμη ότι ο Liman von Santers είχε κατορθώσει να
πείσει τη νεοτουρκική Τριανδρία, ότι κύριος εσωτερικός εχθρός της αυτοκτρατορίας
ήταν οι Έλληνες και οι Αρμένιοι, επειδή έλεγχαν την οικονομική ζωή της χώρας».1
Οι Νεότουρκοι δεν έβλεπαν με καλό μάτι τους Ευρωπαίους. ‘Ηθελαν «να σταματήσει η επί σειρά πολλών δεκαετιών δυνατότητα επιβολής επί της Τουρκίας μεταρρυθμίσεων υπέρ των χριστιανών». Για το λόγο αυτό, «φανατισμένοι και έμπιστοι πράκτορες του
κομιτάτου ‘Ένωση και Πρόοδος’, σε βραχύ χρονικό διάστημα περιέτρεξαν ολόκληρη
την αυτοκρατορία και δημιούργησαν ένα αποτελεσματικό, ασφυκτικό δίκτυο οπαδών,
μυημένων με όρκο, με το δεξί χέρι πάνω στο Κοράνιο και στο πιστόλι».2
«Ο Γάλλος πλοίαρχος Rollin σε έκθεσή του προς το γαλλικό Γενικό Επιτελείο
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Ναυτικού, της 9ης Φεβρουαρίου 1919, αναφέρει: «Οι νεότουρκοι με τη συμμαχία
τους με τους Γερμανούς φανέρωσαν τους στόχους τους. Απέβαλαν την μάσκα. Από
τις αρχές του 1914 υπό την καθοδήγηση του Γερμανού αρχιστράτηγου Liman von
Santers άρχισαν οι συστηματικές εξορίες και διωγμοί. Μεθοδική επιχείρηση εξαφάνισης του Ελληνικού και αρμενικού στοιχείου. Υπό το πρόσχημα στρατιωτικής
επιταγής οι διωγμοί μεταβλήθηκαν σε εκατόμβες» 2
«Με το πρόσχημα «ανωτέρων στρατιωτικών λόγων εκτόπιζαν πληθυσμούς από
τις παραλίες προς το εσωτερικό, από το εσωτερικό προς τα πλάγια και από τα
πλάγια προς τα άκρα. Κάτω από καύσωνα ή μέσα στο χειμώνα ξεσπίτωναν τους δυστυχείς, σχημάτιζαν φάλαγγες γερόντων, γυναικών και παιδιών και με εξαντλητικές
πορείες πίσω μπρος, με ληστείες, με σχεδιασμένες επιθέσεις ατάκτων, με βιασμούς
παρέδιδαν τους δυστυχείς στο θάνατο άταφους στα στόματα των ορνέων και των
θηρίων», γράφει ο Χάρης Τσιρκινίδης, σύγχρονος ιστορικός.
‘Ενας άλλος πανεπιστημιακός δάσκαλος και ιστορικός, ο κ. Πολ. Ενεπεκίδης, γράφει: «Τους κατοίκους τους μαζεύουν με παραπλάνηση, τους λένε ότι θα τους μιλήσει
ο μουτεσαρίφης, οι κάτοικοι έρχονται, τους βάζουν μέσα στους κοντινούς στρατώνες
και την άλλη μέρα το πρωί, έτσι όπως είναι, σχεδόν γυμνούς, τους σπρώχνουν στους
αχανείς δρόμους προς το άγνωστο. Τα σπίτια, τις εκκλησίες, τα σχολεία τους πρώτα τα
λεηλατούν και έπειτα τα καίνε. Την άλλη μέρα μπορεί να αγοράσει κανείς κοσμήματα,
οικοσκευές και δισκοπότηρα στα γειτονικά παζάρια, περγράφουν ατέλειωτες εκθέσεις»3
Στην εισαγωγή του βιβλίου του, ο κ. Ενεπεκίδης γράφει: «Οι καλούμενες εκτοπίσεις, εξορίες των κατοίκων ολόκληρων χωριών, οι εξοντωτικές εκείνες οδοιπορίες
μέσα στο χιόνι των γυναικοπαίδων και των γερόντων δεν οδηγούν φυσικά σε κανένα
Ausschvitz με τους διαβολικά οργανωμένους μηχανισμούς της φυσικής εξόντωσης
του ανθρώπου – όχι. Ήταν, όμως, ένα Ausschvitz εν ροή. Οι άνθρωποι πέθαιναν
καθ’ οδόν, δεν περπατούσαν για να φτάσουν κάπου˙ όχι, περπατούσαν για να πεθάνουν από τις κακουχίες, την παγωνιά, την πείνα, τον εξευτελισμό του ανθρώπου.
Δεν υπήρχε στο τέρμα κανένα Ausschvitz, γιατί για τους περισσοτέρους δεν υπήρχε
τέρμα. Το ταξίδι προς το θάνατο ήταν ο θάνατος, όχι το τέρμα του ταξιδιού».
Ο Μητροπολίτης Αμισού Γερμανός Καραβαγγέλης, σε συνέντευξη που έδωσε
στην Αντιγόνη Μπέλλου, τόνισε: «Το 1916 άρχισαν οι εκτοπισμοί των Ελλήνων με
σκοπό το θάνατο από την πείνα και τις κακουχίες. Τα γυναικόπαιδα ήταν υποχρεωμένα να περνούν ψηλά χιονισμένα βουνά μέσα στην καρδιά του χειμώνα (ήταν Γενάρης). Πεθαίναν σωρηδόν στο δρόμο από το κρύο, την πείνα και τις αρρώστιες»4
Αυτή η μέθοδος της εξόντωσης του χριστιανικού αμάχου πληθυσμού ήταν ένα
μέρος του γενοκτονικού σχεδίου του νεοτουρκικού και κεμαλικού καθεστώτος. Για
τον ανδρικό πληθυσμό υπήρξαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ξεκίνησαν με την
έναρξη του Α΄ Παγκ. Πολέμου, 30 Οκτ. 1914. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί δεν επιστρατεύτηκαν για τον πόλεμο. Οι άνδρες από ηλικίας 15 – 70 ετών κατά την ημέρα
της επιστράτευσης έπρεπε να παρουσιαστούν σε ειδικές μονάδες (Αμελέ ταμπουρού).Επρόκειτο για μια άοπλη υπηρεσία, όπου οι στρατευμένοι απασχολούνταν με
κάθε είδους εργασίες κοινής ωφέλειας, όπως κατασκευή δρόμων, σιδηροδρομικών
γραμμών, μεταφορά πολεμοφοδίων στο στρατό και πολλά άλλα. Στην πραγματικότητα, όμως, επρόκειτο για μια μέθοδο εξόντωσης του ανδρικού πληθυσμού. Εργάζονταν κάτω από άθλιες συνθήκες εργασίας, σε περιόδους που επικρατούσαν ακραία
καιρικά φαινόμενα, παγωνιές και καύσωνες. Η πείνα και η δίψα είχαν ως αποτέλεσμα
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να μη αντέχουν και να πεθαίνουν. Πολλοί από τους στρατευμένους πέθαιναν από
αρρώστιες. Από τους λιποτάκτες των στρατοπέδων ξεκίνησε το αντάρτικο στον Πόντο για να αναδείξει άξιες μορφές ηρώων.
Ο τρίτος τρόπος εξόντωσης ήταν οι αγχόνες που ξεκίνησαν από την Αμάσεια, μετά
το 1919. Ήταν ένα μέρος του γενοκτονικού σχεδίου από τους ανθρώπους του Κεμάλ.
Οι ενέργειες των Ποντίων για την αυτονόμηση του Πόντου έδωσαν την αφορμή και την
ευκαιρία στους Τούρκους να οδηγήσουν την πνευματική, θρησκευτική ηγεσία των Ποντίων στον δι’ αγχόνης θάνατο, στα Δικαστήρια Ανεξαρτησίας, όπως ονομάστηκαν.
Παράγοντες που προκάλεσαν τους διωγμούς
των χριστιανών στη Μ. Α. και τον Πόντο
Πρώτο, ο γερμανικός παράγοντας.
Αρκετά πριν αρχίσει ο α΄ παγκόσμιος πόλεμος, είχαν εγκατασταθεί στην Τουρκία,
πολλοί ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί Γερμανοί, μεταξύ αυτών και ο Λίμαν φον
Σάντερς. Με υποσχέσεις ότι θα επέστρεφαν στους Τούρκους τα ευρωπαϊκά εδάφη της
οθωμανικής αυτοκρατορίας που έχασαν, όπως την επιστροφή της Μακεδονίας, προσπαθούσαν να κερδίσουν την εύνοια και τη συμμαχία των Τούρκων. Για να γίνει δε και
αξιόμαχη δύναμη ο τουρκικός στρατός, ανέλαβαν οι Γερμανοί τη διοργάνωσή του.
Φρόντισαν οι Γερμανοί να κατασκευαστούν, με δική τους επίβλεψη, οχυρωματικά
έργα για την ασφάλεια του τουρκικού κράτους και τη δική τους.
Λίγο πριν είχαν αναλάβει την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής από την
Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Βαγδάτη.
Η παρουσία, όμως, του ελληνικού στοιχείου στην Τουρκία, παραδοσιακού φίλου – συμμάχου των Άγγλων και των Γάλλων, ήταν πολύ επικίνδυνη για τους Τούρκους. Γιαυτό, λοιπόν, έπρεπε να εξοντωθούν οι Έλληνες.
Δεύτερο, η γερμανική ηγεσία προσπαθούσε, μέσα από την καταδίωξη του ελληνικού στοιχείου στην Μ. Α. και τον Πόντο να αναγκάσει την Ελληνική κυβέρνηση
να υποκύψει στις απαιτήσεις της. Να βγει από την ουδετερότητα που βρισκόταν και
να συνταχθεί με τις δυνάμεις της Γερμανίας και Αυστροουγγαρίας. Έτσι λοιπόν άρχισαν οι διωγμοί. Ηθικοί αυτουργοί και ένοχοι σε μεγάλο βαθμό ήταν οι Γερμανοί,
κάτι για το οποίο ελάχιστος λόγος γίνεται στις ομιλίες μας. Οι εκτοπισμοί και οι
εξορίες «ο λευκός θάνατος» όπως επικράτησε να λέγεται ήταν σατανική έμπνευση
των Γερμανών. Οι Νεότουρκοι απλά την εφάρμοσαν έχοντας στο πλευρό τους συνενόχους και τους Γερμανούς στο αποτρόπαιο έγκλημά τους.
Την εποχή εκείνη, η Ελλάδα ζούσε στους ρυθμούς του εθνικού διχασμού. Οι
δύο πολιτικοί πυλώνες της εξουσίας, βασιλιάς και πρωθυπουργός, με τη συμπεριφορά
τους καλλιέργησαν το μίσος και την μεταξύ τους αδιαλλαξία που εξελίχθηκε σε εθνικό
διχασμό. Δεν είχαν την πολυτέλεια του χρόνου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των
καιρών και στις παρακλήσεις των Ελλήνων της Μ. Ασίας και του Πόντου. Για το λόγο
αυτό και η ευθύνη για την εξόντωση του Ελληνισμού, της Ελλάδος είναι τεράστια.
Παρέμεινε αβοήθητο και το πατριαρχείο να φροντίζει με την αμέριστη συνεργασία και των δύο Μητροπολιτών, Τραπεζούντος Χρυσάνθου, Αμασείας Γερμανού
Καραβαγγέλη να συνδράμει στην ανακούφιση των χειμαζομένων Ελλήνων της Μ.
Ασίας και του Πόντου.
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Η πραγματική ιστορία των ανταρτών
της Σάντας*
Του † Ευριπίδη Χειμωνίδη
Ευρυπίδης
Χειμωνίδης

4ο μέρος

Διήγηση Κώστα Κουρτίδη, αδελφού του θρυλικού καπετάνιου Ευκλείδη
Κουρτίδη:
Ας ιδούμε τώρα και την τύχη των ανταρτών της Σάντας, που δεν είχαν καμμιά
δυνατότητα να διαφύγουν σε ασφαλές έδαφος και εκ των προτέρων ήξεραν, ότι ήσαν
οπωσδήποτε καταδικασμένοι να πεθάνουν – με την ικανοποίησιν όμως, ότι θα πέθαιναν τουλάχιστον με το όπλο στο χέρι, αναπνέοντας ελεύθερον αέρα.
**
ταν ο Τούρκος μέραρχος διέτασσε την αναστολήν της καταδιώξεως των ανταρτώνν,
έκαμνε την σκέψη, ότι ευκολότερα θα μπορούσαν να καταβληθούν από την
πείνα, αποκλεισμένοι όπως θα ήσαν από παντού. Τα πλήθη των περιοίκων
που είχαν συρρεύσει σαν τσακάλια γύρω από κάποιο πτώμα, του έδιδον
την βεβαιότητα ότι μέσα σε λίγες μέρες δεν θα έμενε τίποτα πια, όχι μονάχα επάνω
στο χώμα, αλλά και κάτω από αυτό.
Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό. Πράγματι, πριν ακόμα τελειώση καλά – καλά η
διαρπαγή και η πυρπόλησις των σπιτιών, οι επιδρομείς άρχισαν να ξερριζώνουν και
τα λάχανα από τους κήπους και να βγάζουν τις πατάτες – μισοώριμες ακόμα στα
ύψη εκείνα.
Ανάλογη ήταν και η στάσις των ανταρτών. Απογοητευμένοι πλέον από τον στρατό, έστρεψαν την προσοχή τους στον τομέα της εξασφαλίσεως του επισιτισμού τους
για τους χειμερινούς μήνας. Αποφάσισαν λοιπόν να τρομοκρατήσουν τους Τούρκους, που πηγαινοέρχονταν επί ημέρες και κουβαλούσαν ό,τι εύρισκαν στα χωριά.
Η απόφαση ήταν σκληρή, διότι θα χτυπούσαν και γυναίκες και παιδιά, πράγμα που
δεν είχαν κάμει ως την στιγμή εκείνοι οι Σανταίοι αντάρτται, αλλά σκληρότερη
ήταν η ανάγκη. Ίσως και κάποια διάθεση εκδικήσεως να έπαιζε τον ρόλο της, ανθρώπινη αδυναμία και αυτή.
Στις 19 Σεπτεμβρίου λοιπόν, μία ολόκληρη εβδομάδα μετά την ολοκληρωτική
εκκένωση των χωριών, έγινε η αρχή. Ο Κ. Κουρτίδης γράφει:
«Αφήσαμε λίγους με τα γυναικόπαιδα και μείς φύγαμε προς τα χωριά. Κάτω εις
τους μύλους Παϊράμ συνελάβαμε τέσσαρας άνδρας και τρεις γυναίκες φορτωμένοι
διάφορα πράγματα εκ Σάντας και τους πήγαμε εις το Βαθύν Ορμίν και τους σκοτώσαμε με μαχαίρας … Την επομένην είχαμε σχέδιον να πιάσωμε πολλούς, ούτως
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ώστε να τρομοκρατηθούν οι Τούρκοι να μη έρχωνται εις Σάντα προς λεηλασίαν,
διότι άρχισαν από τους παχτσέδες να βγάλουν τα λάχανα και τις πατάτες, εις τα
οποία είχαμε ελπίδας να περάσωμεν όλον τον χειμώνα».
Την ιδίαν νύχτα έφθασαν σε μια σπηλιά κοντά στου Ζουρνατσάντων. Το χωριό
αυτό προσεφέρετο καλύτερα από όλα τα άλλα για την εκτέλεση του σχεδίου. Πολύ
πρωί έστησαν ενέδρα στο γεφύρι έξω από το χωριό και περίμεναν.
«Εν τω μεταξύ – γράφει ο συντάκτης του ημερολογίου – βλέπουμε πολλούς άνδρας και γυναίκας φορτωμένους να έρχωνται από τα χωριά, πριν φθάσουν όμως κοντά
μας κατέβηκαν και άλλοι από Κουφολείβαδον ερχόμενοι εκ των γύρω χωριών προς
λεηλασίαν, διότι αυτό εγίνετο καθημερινώς. Αυτοί μας αντελήφθησαν και ήρχισαν να
φεύγουν φωνάζοντες. Αμέσως δεν χάνομεν καιρόν, ανοίγομε πυρά εναντίον τους και
σκοτώνονται πολλοί, καθώς και εκ Σάντας ερχόμενοι … Εσκοτώθησαν τριάκοντα
δύο άτομα, με τους οποίους κατά κακήν σύμπτωσιν ευρίσκετο και η θυγάτηρ του
Αλή(*) υπανδρευμένη εις Χάρουξαν και το οποίον εμάθαμε αργότερα».
Έτσι ετέθη τέρμα στην λεηλασία, αλλά το κακόν είχεν ήδη συντελεσθή και οι
αντάρται επρόκειτο να αντιμετωπίσουν δύσκολες ημέρες και να αναγκασθούν να
κάμουν επιδρομές σε χωριά, όπως θα δούμε στο επόμενο.
(*)Ο Αλής ήτο πληροφοριοδότης των ανταρτών

Ο Όσιος Γρηγόριος Καλλίδης
π. Τραπεζούντας και Θεσσαλονίκης
Γράφει ο
Κώστας Νικολαΐδης
3ο μέρος
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Γρηγόριος προχώρησε στην επανασύσταση της «Επί των Έξω Σχολείων
Επιτροπής» που είχε προ καιρού διαλυθεί, γιαυτό και το Πατριαρχείο, σε
γράμμα του με ημερομηνία 13-6-1880, τον επαινεί τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Καθηδύνθη ακούσασα την ανασύστασιν της επί των Έξω Σχολείων Επιτροπής, συγχαίρει δε αυτώ δια την πρωτοβουλίαν ταύτην, και ότι
η Εκκλησία πάση θυσία θα συναντιλαμβάνηται αυτώ υπέρ της εκπαιδευτικής προόδου και προκοπής της Επαρχίας» (Χρύσανθος Φιλιππίδης,
ό.π. σελ. 645, κατ’ αντιγραφή από τον ΝΑ΄, Πατριαρχικό Κώδικα).
- Με κύριους χρηματοδότες τους φιλόμουσους ομογενείς Κων. Θε- Νικολαΐδης
Κώστας
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οφύλακτο και Φωκ. Κούση, προχώρησε στην ανέγερση
προσδοφόρων ακινήτων, που τα έσοδα από τα ενοίκια
κάλυπταν μέρος των μεγάλων δαπανών του προϋπολογισμού όλων των σχολείων της Τραπεζούντας.
Ο Γρηγόριος ήταν φωτισμένος κληρικός, που σε όλη
την ιερατική του διαδρομή είχε ως πρώτη του προτεραιότητα την παιδεία, την πνευματική και ηθική ανύψωση
του ποιμνίου του, την ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση του αναλυτικών προγραμμάτων των σχολείων. Πίστευε ότι η διδασκαλία δεν πρέπει να έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τα ξερά γράμματα, αλλά και την καλλιέργεια της ψυχής και τον σεβασμό και την αγάπη προς
τον Θεό και την Πατρίδα («ΑΣΤΗΡ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»,
Ο Γρηγόριος Καλλίδης
τ. 4 / 19-1-85).
Η ανάμνηση θλιβερών γεγονότων από το παρελθόν
και ιδίως η κρίση του 1853, που ανάγκασε το Πατριαρχείο επί Γερμανού Δ΄ να αναθέσει τη διεύθυνση των σχολείων στον τότε ιεροδιάκονο και μετέπειτα μητροπολίτη
Καισαρείας Ευστάθιο Κλεόβουλο για να ομαλοποιηθούν τα σχολικά πράγματα και
να επικρατήσει η ομόνοια στις τάξεις της ελληνικής κοινότητος, επαναλαμβάνουμε,
η ανάκληση στη μνήμη τέτοιων απαράδεκτων επεισοδίων, προκαλούσε τον τρόμο
στον Γρηγόριο γιαυτό και ήθελε με κάθε τρόπο να διαφυλάξει την ειρήνη στα σχολεία και στην κοινότητα.
- Ο οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ επί Κωνσταντίου Α΄, είχε αναθέσει
στη Μητρόπολη Τραπεζούντος την εξέλεγξη της διαχείρισης των εισοδημάτων των
τριών σταυροπηγιακών μονών Σουμελά, Βαζελώνα και Περιστερεώτα. Στη συνέχεια, στις 2 Οκτωβρίου 1879, η Εκκλησία με πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα
του Ιωακείμ Γ΄, αναθέτει στον Γρηγόριο: «Ου μόνον την εξέλεγξιν της διαχειρίσεως
των εισοδημάτων των μονών, αλλά την διαρκή επ᾿ αυτών εκ του σύνεγγυς εποπτείαν
και την εν μέρει εκκλησιαστικήν διοίκησιν των Εξαρχιών» («ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ» σελ. 211, Τραπεζούντα 30-8-1880). Και παραγγέλλει στον Γρηγόριο να
επισκέπτεται τακτικά τα μοναστήρια αυτά, να ελέγχει και να δίνει οδηγίες έτσι ώστε
να προάγονται διαρκώς ηθικά και υλικά, προκειμένου να επανακτήσουν την παλιά
τους δόξα και φήμη.
Βέβαια, το θέμα δεν βρήκε την οριστική και μόνιμη λύση του, γιατί θίγονταν
συμφέροντα των μοναστηριών από την υπαγωγή 2.500 χριστιανικών οικογενειών
(Εξαρχία Παναγίας Σουμελά 6 χωριά με 470 οικογένειες, Περιστερεώτα 9 χωριά
με 480 οικογένειες και Ι. Βαζελώνος 14 χωριά με 865 οικογένειες, «ΕΥΞΕΙΝΟΣ
ΠΟΝΤΟΣ», ό. π.).
Έτσι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον Απρίλιο του 1886, λόγω των σφοδρών
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αντιδράσεων των τριών μονών, «αναγκάστηκε» να επικυρώσει τον Κανονισμό της Ι.
Μ. Σουμελά, σύμφωνα με το άρθρο 3 του οποίου: «Εις την Ιεράν Μονήν Π. Σουμελά, υπάρχει ανατεθειμένη και η πνευματική διακυβέρνησις της Εξαρχίας Σουμελά»
(Χρύσανθος Φιλιππίδης, ό. π. σελ. 653).
Είναι χαρακτηριστικά αυτά τα οποία είπε για το άλυτο ζήτημα των τριών εξαρχιών ο μητροπολίτης Γρηγόριος Καλλίδης στον «Συντακτήριο» και αποχαιρετιστήριο λόγο του στον μητροπολιτικό ναό του Αγ. Γρηγορίου Νύσσης στις 6-1-1885:
«Ολίγας προσθέτω λέξεις και περί του απασχολούντος έκπαλαι την επαρχίαν ταύτην ζητήματος των πέριξ τριών Σταυροπηγιακών Μοναστηρίων και των Εξαρχιών
αυτών, όπερ με όλας τας από του 1863 μέχρι σήμερον προσπαθείας της Μητρός
Εκκλησίας, της Μητροπόλεως ταύτης και της Επαρχίας, εισέτι δυστυχώς μένει εις
το Άλφα αυτού».
(«ΑΣΤΗΡ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» σελ.58, τ. 4/19-1-85, Τραπεζούντα).
- Το Σάββατο 12-1-1885, οι πολιτικές, κοινοτικές, εκκλησιαστικές και εκπαιδευτικές αρχές και ολόκληρος ο λαός της Τραπεζούντας, αποχαιρέτησαν με συγκίνηση τον καλό ποιμενάρχη και του ευχήθηκαν το: «Άξιος, Άξιος, Άξιος!» για τον
προβιβασμό του στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης, προπέμποντάς τον πανηγυρικά
στην αποβάθρα. Τις τελευταίες πριν από την αναχώρησή του ημέρες, οι εθιμοτυπικές και τιμητικές προς το πρόσωπό του εκδηλώσεις ήταν πυκνές και φορτισμένες
συναισθηματικά. Θέμα δημιουργήθηκε από δημοσίευση επιστολής Τραπεζούντιου
στο 471 φύλλ. της εφημερίδας της Κωνσταντινούπολης «Νεολόγος» του Σταύρου
Ι. Βουτυρά, για ένα δώρο από την κοινότητα της Τραπεζούντας στον Γρηγόριο ως
ενθύμιο της πρώτης και πολλαπλά γόνιμης αρχιερατείας του, ενός σκούφου – κειμηλίου, άγνωστης εποχής και προέλευσης, θέμα που φούντωσε και αναστάτωσε την
τοπική κοινωνία, μετά την αναπαραγωγή της είδησης, μαζί με δηκτικά σχόλια, από
το περιοδικό «ΑΣΤΗΡ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ», τεύχ. 5/26-1-1885 και τ. 8/16-2-1885,
Τραπεζούντα.
Όταν ο Γρηγόριος έμαθε για τον σάλο που δημιουργήθηκε σχετικά με τον
«Σκούφο του δεσπότη», επέστρεψε αμέσως το «δώρο» στη δημογεροντία με το
γαλλικό ατμόπλοιο της γραμμής.
Περισσότερα για τον «Σκούφο του δεσπότη», στο σχετικό με το θέμα δημοσίευμα του δημοσιογράφου και εκδότη Πάνου Καϊσίδη στην εφημερίδα της ΠΟΠΣ
«Δεσμός».
Τον πανάξιο, και λόγιο, άγιο μητροπολίτη Γρηγόριο Καλλίδη διαδέχθηκε στον
θρόνο της Εκκλησίας της Τραπεζούντας, με μετάθεσή του από τη μητρόπολη Φιλιππουπόλεως, ο Γρηγόριος ο Λέσβιος (1884-1888).
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Αναγέννηση για τη λογοτεχνία
4ο μέρος
λογοτεχνία των Ποντίων, η διαλεκτική, κυρίως στη Νότια Ρωσία, και η γραμμένη στη δημοτική, στον μικρασιατικό Πόντο και τη Νότια Ρωσία, παρέμεινε
άπλαστη, χωρίς συγκεκριμένη μορφή, μέχρι τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα.
Απέκτησε κάποια μορφή μετά το 1910 στον Πόντο και μετά το 1917 στη Νότια Ρωσία.
Μπαίνουν ως ορόσημα αυτές οι δύο χρονολογίες, γιατί συμπίπτουν με την όξυνση του
δημοτικιστικού ζητήματος στην Ελλάδα και τις πρώτες νίκες των δημοτικιστών, και με
την κομμουνιστική επανάσταση στη Ρωσία, που προκάλεσε την ανατροπή πολλών αξιών
της συντηρητικής παράταξης. Αλλά τις δύο αυτές χρονολογίες σηματοδοτεί – και αυτό
είναι πολύ σημαντικό – η εμφάνιση των περιοδικών «Επιθεώρησις» και «Πόντος» στον
μικρασιατικό Πόντο, και «Φιλολογική Δράσις» στο Βατούμ – και τα τρία περιοδικά
εκδόθηκαν το 1910 και έκλεισαν το 1911 – η «Φιλολογική Δράσις» αποτελούσε μηνιαίο
παράρτημα της εφημερίδας «Εθνική Δράσις» του (και) θεατρικού συγγραφέα Φίλιππου
Φιλιππίδη, με συντάκτη της «Φιλολογικής Δράσεως» τον Αχιλλέα Δημητριάδη. Μετά
το 1917 εμφανίστηκαν στη Νότια Ρωσία και τη Γεωργία αρκετές εφημερίδες, που δημοσίευαν λογοτεχνήματα και απόψεις για τη λογοτεχνία, που παρουσιάζονταν, γενικά,
ως φιλολογικά θέματα. Τέτοιες εφημερίδες ήταν: «Χαραυγή» του Νίκου Αναστασιάδη
στο Βατούμ το 1917, «Μόρφωσις» του Κοσμά Σπυράντη και «Νέα Ζωή» του Γιάννη
Πασαλίδη, το 1918 στο Σοχούμ, «Ελεύθερος Πόντος» του Θεοφύλακτου το 1919 στο
Βατούμ, οι εφημερίδες με τίτλο «Κομμουνιστής» στο Νοβοροσίσκι, στο Σότσι, στο
Βατούμ, στο Ροστόβ του Δον το 1921, «Αλήθεια» στο Κρασνοντάρ, το 1924. Αργότερα, μετά το 1930, δημοσίευαν λογοτεχνικά – εκείνοι τα έλεγαν πάντα φιλολογικά – κείμενα εφημερίδες, όπως ο «Κολεχτιβιστής», ο «Κόκκινος Καπνάς», «Κομμουνιστής» του
Σοχούμ κ. ά., όπως και τα περιοδικά «Νέος Μαχητής», «Πιονέρος» κ. ά.
Η απόκτηση συγκεκριμένης μορφής από τη λογοτεχνία των Ποντίων, και στον Πόντο και στη Νότια Ρωσία, εμποδίστηκε από τη μεγάλη σύγχυση που επικρατούσε στο
ζήτημα της γλώσσας. Έλειψε εκείνος ο φιλόλογος, που θα επωμιζόταν όλο το βάρος της
προσπάθειας για ενιαία γλωσσική έκφραση. Βέβαια, έγιναν μερικά συνέδρια στη Νότια
Ρωσία, στα οποία βασικό θέμα ήταν η γλώσσα, αλλά στα συνέδρια αυτά
στάθηκε αδύνατο να βρεθεί κάποια συγκεκριμένη λύση. Η προσπάθεια
που έγινε στη Σοβιετική Ένωση από τους Πόντιους λογοτέχνες για την
καθιέρωση της ποντιακής διαλέκτου στα σχολεία και τη λογοτεχνία, θα
μπορούσε να συνεχιστεί, να είναι καθοριστικότερη και να έχει αποδώσει
σημαντικούς καρπούς, αν δεν την είχε διακόψει εντελώς βίαια ο σταλινισμός, που καταδίωξε και εξόντωσε τους φορείς – αγνούς κομμουνιστές
Γράφει ο
– εκείνου του κινήματος στη Νότια Ρωσία και τη Γεωργία.
Πάνος
Καϊσίδης
Στον μικρασιατικό Πόντο δεν έγινε ούτε ένα τέτοιο συνέδριο,
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εξαιτίας του ανελεύθερου τουρκικού καθεστώτος, αλλά και λόγω της συντηρητικότητας των λογίων. Κάποιες προσωπικότητες, όπως ο Νίκος Καπετανίδης, ο Φίλων
Κτενίδης, ο Χρήστος Συμβουλίδης κ. ά. στον Πόντο, και ο Κώστας Κανονίδης, ο
Αλέξανδρος Ριόνης και ο Γιώργος Ερυθριάδης στη Νότια Ρωσία και οι λόγιοι του
κύκλου των περιοδικών «Επιθεώρησις», «Πόντος» και «Φιλολογική Δράσις» των
ετών 1910-1911, που προσπάθησαν να «φιλολογήσουν» και να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές, απέτυχαν να γίνουν γνωστοί πλατύτερα. Έτσι, οι προτάσεις τους
και οι κατευθύνσεις που έδιναν, δεν έγινε δυνατόν να συζητηθούν, να προκαλέσουν
αντίθετες ή συμφωνητικές απόψεις και να καταλήξει το ζήτημα της γλώσσας σε κάτι
σταθερό. Η σύγχυση παρέμεινε και το πρόβλημα δεν λύθηκε ούτε στην Ελλάδα,
μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922 – 1923.
Δεν θα μπορούσε, ίσως, να ισχυριστεί κάποιος με βεβαιότητα ότι αν δεν αδιαφορούσαν για την ποντιακή διάλεκτο οι αρκετά ισχυροί καθαρευουσιάνοι του μικρασιατικού Πόντου, θα ενισχυόταν αυτομάτως η διάλεκτος, που μιλιόταν, τότε, από
το σύνολο των Ποντίων. Πάντως, αν γράφονταν λογοτεχνικά έργα στην ποντιακή
διάλεκτο, θα άντεχε αυτή οπωσδήποτε καλύτερα στις πιέσεις που δεχόταν από την
καθαρεύουσα – ιδιαιτέρως στο σχολείο – και από την κοινή νεοελληνική, στην επικοινωνία με τους ελλαδίτες.
Το ζήτημα – μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών – δεν είναι, βέβαια, μόνον αν η
ποντιακή διάλεκτος έχει αντοχές για να αντιμετωπίσει τις πιέσεις της κοινής νεοελληνικής ούτε και η άποψη μη Ποντίων λογίων, όπως ο Νίκος Βέης και ο Νίκος Ανδριώτης, που έλεγαν ότι η ποντιακή διάλεκτος, πριν πεθάνει, θα πρέπει να αφήσει μνημεία
λόγου για την ιστορία. Εκείνο που προέχει και είναι και το πιο ισχυρό, είναι ότι οι ίδιοι
οι Πόντιοι θέλουν ζωντανή τη γλώσσα τους, γιαυτό γράφουν για αυτήν, γιαυτό εκφράζονται με αυτήν. Το 2012, ενενήντα χρόνια μετά τον ξεριζωμό, επιμένουν οι Πόντιοι,
κι ας υπήρξαν αρκετοί – ανάμεσά τους και διακεκριμένοι Πόντιοι –, που προέβλεψαν
ότι στη δεκαετία του 1960, το αργότερο, οι Πόντιοι της δεύτερης και της τρίτης γενιάς θα άνοιγαν τον λάκκο για να θάψουν (ζωντανή!) τη γλώσσα των γονέων τους.
Επειδή η ποντιακή διάλεκτος χρησιμοποιείται μόνον στη λογοτεχνία (ποίηση,
πεζογραφία και θέατρο) και δεν έχει άλλες χρήσεις, όπως π. χ. στις επιστήμες (πρωταρχικά στη φιλολογία), δεν μπορεί να είναι ικανοποιητικός ο χειρισμός της από
τους πολλούς. Αντιμετωπίζει προβλήματα, που είναι δύσκολο να λυθούν, ακόμη
κι αν τα ευκαιριακά μαθήματα ποντιακής διαλέκτου γίνονταν πιο συστηματικά, με
δασκάλους καλούς γνώστες της ποντιακής, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα εφόδια, γιατί ο δάσκαλος της γλώσσας δεν μπορεί να αρκείται στη διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού, αλλά θα πρέπει να έχει πολλές γνώσεις
από την ποντιακή γραμματεία και γενικότερα από τον πολιτισμό που ανέπτυξαν οι
Πόντιοι, από τότε που αποκόπηκαν αρκετά από τον κορμό του υπόλοιπου Ελληνισμού, μετά, δηλαδή, από την ίδρυση της αυτοκρατορίας των Κομνηνών το 1204.
Αυτοί που θα διδάξουν, χρειάζεται να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα για
την ιστορία της ποντιακής διαλέκτου.
Ορισμένοι Πόντιοι συγγραφείς, που έγραφαν στη νεοελληνική, μεταστράφηκαν
κάποια στιγμή – στη Νότια Ρωσία και, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, στην
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Ελλάδα – και άρχισαν να γράφουν, με πολύ ή λίγο πάθος, στην ποντιακή διάλεκτο.
Ο Γεώργιος Κ. Φωτιάδης, ο Γιάγκος Κανονίδης, ο Φίλων Κτενίδης κ. ά. έγραφαν
στη δημοτική ή την καθαρεύουσα. Κάποια στιγμή, από το 1900 περίπου και μετά,
άρχισαν να γράφουν στην ποντιακή διάλεκτο. Η μεταστροφή αυτή υπήρξε ομαλή
και κατανοητή˙ όταν ένιωσαν τη γλυκιά νοσταλγία της πατρίδας στην ξενιτιά όπου
ζούσαν, κυριάρχησε μέσα τους η γλώσσα των γονιών τους, η γλώσσα που μιλούσαν
στην παιδική τους ηλικία και στην εφηβεία. Ανώμαλη υπήρξε η γλωσσική μεταστροφή κάποιων δημοτικιστών λογίων προς την καθαρεύουσα ή και κάποια αρχαΐζουσα ελληνική. Πρόκειται για φαινόμενο παλαιότερο του 20ού αιώνα, με γνωστούς
Έλληνες λόγιους να μεταστρέφονται γλωσσικά, αλλά και να γίνονται πολύ πιο συντηρητικοί στην αντιμετώπιση των κοινωνικών γεγονότων της εποχής τους.
Συνεχίζεται
Εσφαλμένα. Στο προηγούμενο τεύχος, αντί του Συντακτικού του Στάθη Αθανασιάδη μπήκε
λάθος η Γραμματική. Η Γραμματική είναι του Άνθιμου Παπαδόπουλου, όπως και το Λεξικό.

Οι Σταυριώτες («Σταυρέτ’») του Άκνταγ Μαντέν
β) ΤΟ ΣΤΑΥΡΙΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ(1828-1924)
Γράφει ο
Κώστας Νικολαΐδης
3ο μέρος
ετά τον ρωσο-οθωμανικό πόλεμο (1828-1829), πολλοί Έλληνες μεταλλεργάτες
από την περιφέρεια της Αργυρούπολης του Πόντου, μετανάστευσαν προς άλλες
περιοχές της οθωμανικής επικράτειας για την αναζήτηση καλύτερης τύχης.
Ένα από αυτά τα ρεύματα πορεύτηκε προς τη μεταλλοφόρα περιοχή του Άκνταγ
Μαντέν του νομού Υοσγάτης και συγκρότησε εκεί μια ανθούσα ελληνική κοινότητα
μεταλλωρύχων, αποτελούμενη από 30 οικισμούς.
Τους Κανιώτες (από την περιοχή του ποταμού Καν ή Κάνι) μετανάστες ακολούθησαν αρκετές οικογένειες κρυπτοχριστιανών από το χωριό Σταυρίν (και κάποιες από την ευρισκόμενη ανατολικότερα Κρώμνη), που πίστεψαν ότι στη νέα
τους «πατρίδα» θα μπορούσαν να ζουν ελεύθερα και να ασκούν ανενόχλητα τις
λατρευτικές τους συνήθειες και υποχρεώσεις ως χριστιανοί.
Δυστυχώς γι’ αυτούς, όταν προσπάθησαν να εγγραφούν στα μητρώα του Άκνταγ
Μαντέν ως χριστιανοί με τα ελληνοχριστιακά τους ονόματα μόνον, διαπίστωσαν
ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. Ο τοπικός διοικητής ήταν ήδη καλά ενημερωμένος
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από τις αρχές της γενέτειράς τους και αρνήθηκε να τους καταγράψει ως χριστιανούς·
μουσουλμάνους τους λογάριασε. Έτσι συνέχισαν να ζουν όπως και πριν, υποκρινόμενοι τους μουσουλμάνους για να μην αντιμετωπίσουν την αγριότητα των κρατικών
οργάνων ή, το χειρότερο, για να μην κριθούν με τους κανόνες της σαρία (του ιιερού
νόμου των μουσουλμάνων). Δουλεύοντας όμως στα ορυχεία, απολάμβαναν και αυτοί, κάθε προνόμιο που είχαν και όλοι οι άλλοι μεταλλωρύχοι.
Έτσι, περνούσαν τα χρόνια και οι Σταυριώτες ζούσαν με την ελπίδα να βρουν
κάποτε την κατάλληλη ευκαιρία και να διαδηλώσουν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους
πιστεύω, τα πραγματικά τους φρονήματα.
Παρά την έκδοση του Χάττι Σερίφ του 1839, που άφηνε περιθώρια άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών από όλους τους υπηκόους, και του Χάττι Χουμαγιούν του 1856, για
την ισότητα όλων απέναντι στον νόμο, οι Σταυριώτες δεν τόλμησαν να κάνουν το βήμα.
Πίστευαν πως δεν έχουν στηρίγματα ικανά να τους υπερασπιστούν. Ουσιαστικά, λόγω του
ιδιότυπου εκκλησιαστικού καθεστώτος, ένιωθαν απροστάτευτοι, χωρίς δικό τους πνευματικό ηγέτη, μιας και ο επίσκοπος της Χαλδίας έδρευε στην πολύ μακρινή τους Αργυρούπολη. Πιθανότατα, όμως, δεν είχαν καν ενημερωθεί για τις μεταρρυθμίσεις από τη μητρόπολη Χαλδίας, τη μόνη εντεταλμένη γι’ αυτό. Αντίθετα, πολλοί από τους κρυπτοχριστιανούς
της Τραπεζούντας, οι λεγόμενοι από τους Τούρκους τενεσουρήδες, επωφελήθηκαν από τις
προοδευτικές διατάξεις, φανερώθηκαν και πέτυχαν να δηλωθούν με τα χριστιανικά τους
ονόματα και μόνον με αυτά. Αυτοί υπολογίζονται περὶ τις 20-25 χιλιάδες.
Το 1876, ο σουλτάνος Χαμίτ Χαν έδωσε στο λαό ένα φιλελεύθερο Σύνταγμα.
Τότε οι Σταυριώτες θεώρησαν κατάλληλη την ώρα και κατά το Πάσχα, που ακολούθησε, προεστοί, νέοι, γέροι και γυναικόπαιδα (περίπου 150 οικογένειες), προσήλθαν ως ομάδα στη μητρόπολη για το «Χριστός Ανέστη», για να ομολογήσουν
με όλη τη δύναμη της ψυχής τους την πίστη τους στο Ναζωραίο.
Οι αρχές θορυβήθηκαν από τη μαζική και αυθόρμητη ομολογία των Σταυριωτών, από το μέγεθος και τον παλμό του νέου εκκλησιάσματος και προχώρησαν
αμέσως στη σύλληψη και φυλάκιση των ηγετών τους. Η αυθαίρετη και βάναυση
αυτή ενέργεια προκάλεσε την ομόθυμη αντίδραση και τις δυναμικές διαμαρτυρίες
και κινητοποιήσεις όλων των μελών της σταυριώτικης ομάδας, γεγονός που είχε ως
αποτέλεσμα την αποφυλάκιση των προεστών τους, οι οποίοι με γενναιότητα διακήρυξαν, για μια ακόμα φορά, τα πραγματικά τους θρησκευτικά φρονήματα. Αποφασιστική για το αίσιο τέλος αυτής της περιπέτειας ήταν η άμεση παρέμβαση του
οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ. Για λίγο οι Σταυριώτες ανέπνευσαν και ασκούσαν
τα δικαιώματά τους, όπως και οι συμπατριώτες τους φανεροί χριστιανοί.
Η θετική, όμως, αυτή εξέλιξη ήταν προσωρινή, αφού αναιρέθηκε από την αναστολή
του Συντάγματος στις αρχές του 1878 και την τυραννική βασιλεία του Αμντούλ Χαμίτ
Β΄ (1876-1909). Σιωπηρά όμως η Υψηλή Πύλη, μετά και τις νέες παραστάσεις προς αυτήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τα διαβήματα των πρεσβευτών των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, άφησε ανενόχλητους τους «κλωστούς» να εκτελούν ανεμπόδιστα τα της
θρησκείας τους και να φοιτούν τα παιδιά τους στα ελληνικά σχολεία του Μεταλλείου.
Όμως, μετά τον ατυχή για την Ελλάδα ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, τα
πράγματα πήραν άλλη τροπή. Επαναλήφθηκαν οι πιέσεις, οι απειλές, οι εκβιασμοί
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και οι διώξεις κατά των Σταυριωτών, ενώ τα ανάλογα υπέστησαν και όλοι οι ομογενείς της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μάλιστα, όταν το 1898 ο υπουργός των
Εσωτερικών Μεμτούχ πασάς διόρισε μουτεσαρίφη της Υοσγάτης – όπου υπαγόταν
διοικητικά το Άκνταγ Μαντέν – τον φανατικό μουσουλμάνο και κυνηγό χριστιανικών κεφαλών Καμπούρη, η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ο Καμπούρης τοποθέτησε
γρήγορα στη θέση του καϊμακάμη του Άκνταγ Μαντέν ένα πειθήνιο όργανό του,
τον Ισμαήλ Χακινή (ή Χακή), που διαπνεόταν από το ίδιο μίσος κατά των Ρωμιών.
Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ισμαήλ, απαγόρευσε στους
Σταυριώτες να παντρεύονται με τους φανερούς χριστιανούς, κήρυξε ανίσχυρους νομικά και άκυρους όλους τους γάμους, που εν τω μεταξύ είχαν γίνει, και, το χειρότερο, θεώρησε νόθα τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα από τέτοιους (μεικτούς κατά
την άποψή του) γάμους. Και δεν έφτανε αυτό, προχώρησε και στη στρατολογία των
νέων ανδρών και απαγόρευσε στα παιδιά τους να φοιτούν σε ελληνικά σχολεία.
Με πονηριά και τουρκική επιτηδειότητα, υπέδειξε με τα όργανά του στους
Σταυριώτες να στείλουν στον υπουργό Εσωτερικών Μεμτούχ πασά το ποσό των
400 χρυσών λιρών για να παύσουν οι διώξεις τους. Χωρίς συζήτηση, όμως, οι Σταυριώτες απέρριψαν την πρόταση, γιατί θεώρησαν ότι ισοδυναμούσε με εξαγορά της
θρησκευτικής τους ελευθερίας, και τότε ο Ισμαήλ Χακινή συνέλαβε 2 εύπορους
εκπροσώπους τους, τον Χατζηισαάκ Κιουπτζίδη και τον ανεψιό του Νικόλαο Κιουπτζίδη, με το αιτιολογικό ότι υποκινούν τους ομοίους τους σε ανυπακοή και στάση,
και τους οδήγησε υπό αυστηρή συνοδεία φρουρών στις φυλακές της Υοσγάτης.
Στην Υοσγάτη τους «υποδέχτηκε» ο ίδιος ο μουτεσαρίφης, ο γνωστός για την
απανθρωπιά του Καμπούρης, που τους απείλησε, τους προπηλάκισε και τους βασάνισε με τα όργανά του, προκειμένου να καταβάλουν τα «λύτρα». Ακλόνητοι, όμως,
στις θέσεις τους οι Κιουπτζίδηδες, παρά τα όσα πάθαιναν, διακήρυξαν για μια ακόμη φορά και με τον πιο επίσημο τρόπο (γραπτά) την αληθινή χριστιανική τους
πίστη και, βέβαια, την ελληνική τους καταγωγή. Μπροστά στη γενναία αυτή στάση
τους, ο Καμπούρης, σιδηροδέσμιους τους έστειλε - σαν να ήταν εγκληματίες του
κοινού ποινικού δικαίου – κατ’ αρχάς στις φυλακές της Άγκυρας και από εκεί στις
φυλακές της επαρχίας Τσορμπά, παρά τα έντονα διαβήματα του Γάλλου προξένου
στην Πόλη, του μητροπολίτη Αγκύρας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Στην κρίσιμη εκείνη στιγμή, φάνηκε κάτι να αλλάζει. Ο μητροπολίτης Αργυρούπολης Γερβάσιος Σουμελίδης (1820-1906) ενημέρωσε τον στενό του φίλο, πρώην
πατριάρχη Ιεροσολύμων Νικόδημο τον Κυζικηνό, και τον παρακάλεσε να ασκήσει
όλη του την επιρροή και όση δύναμη διέθετε, στη ρωσική Αυλή, λόγω των άριστων σχέσεών του με τη Ρωσική Εκκλησία, προκειμένου να πάψει η δίωξη των
Σταυριωτών. Πράγματι, δόθηκε εντολή στον Ρώσο πρεσβευτή να ενεργήσει για
την προστασία των δικαιωμάτων των Σταυριωτών. Το θέμα πήρε διαστάσεις και οι
πρεσβευτές των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων ανέθεσαν στον Ρώσο ομόλογό
τους να το χειριστεί, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο. Ο Ρώσος πρεσβευτής
Ιβάν Αλεξέγιεβιτς Ζηνόβιεφ, με διαβήματα διαμαρτυρήθηκε στην Υψηλή Πύλη,
που όμως αντέκρουσε τα επιχειρήματά του, τονίζοντας προς αυτόν ότι δεν υπάρχει
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κανένα ζήτημα, γιατί πρόκειται για μουσουλμάνους υπηκόους του οθωμανικού κράτους. Μάλιστα έδωσε εντολή να καταγράφονται κανονικά οι Σταυριώτες του Άκνταγ
Μαντέν ως μουσουλμάνοι στα βιβλία της κοινότητας.
Συνεχίζεται

Ο προστάτης των οδηγών Άγιος Χριστόφορος

Α

Γράφει η
Αφροδίτη Παπαδοπούλου-Τελίδου
Δασκάλα - συγγραφέας

ς διαβαστούν αυτές οι σημειώσεις χωρίς να αμφισβητούνται τα στοιχεία
τους. Ναι, υπήρξαν στην περιοχή του Πόντου ανθρωποφάγοι! Την πληροφορία δίνουν αρχαίοι γεωγράφοι – ιστορικοί, όπως ο Πτολεμαίος, ο
Στράβων, ο Ξενοφών, ο Αρριανός, ακόμη και ο Όμηρος.
Πριν από τη μετανάστευση των Ελλήνων στις ακτές της Μικράς Ασίας κατά τον 8ο
αιώνα π. Χ., νομάδες ημιάγριοι ή ανθρωποφάγοι περιφέρονταν ανάμεσα στη Χερσώνα, την Ιβηρία, τον Καύκασο, την Αλβανιτία, στις ακτές της Κασπίας θάλασσας, την
Αρμενία, την Τραπεζούντα, την Αργυρούπολη και ιδίως στην περιοχή της Κολχίδας.
Τα φύλα αυτά ζούσαν από το κυνήγι και τους καρπούς της γης. Επειδή αυτοί οι
άνθρωποι ανήκαν στην Ασσυροειδή φυλή, μιλούσαν κοινή γλώσσα. Όμως, επειδή
ζούσαν νομαδικά, σκορπίστηκαν και επειδή τα μέσα για την επιβίωσή τους προέρχονταν από τη φύση, την άγρια και πολλές φορές εχθρική, κατάντησαν αγριάνθρωποι και πολλοί από αυτούς ανθρωποφάγοι.
Οι έως τότε απολίτιστοι Μήδοι, Πέρσες, Αιγύπτιοι και άλλοι, έκαναν επιδρομή,
γύρω στον 6ο αιαώνα π. Χ., εναντίον των φυλών αυτών. Ο πόλεμος κράτησε περίπου
28 χρόνια. Έτσι, λίγο λίγο «χάθηκαν» οι αγριάνθρωποι.
Οι πιο γνωστές φυλές ήταν περίπου 23. Από αυτούς, οι ισχυροί Λαζοί και πιο
ήμεροι, κατάφεραν να κάνουν όσους διασώθηκαν από την εξαφάνιση, πιστούς υπηκόους τους. Από εκείνους που δεν υποτάχθηκαν, οι αγριότεροι και πιο πολεμοχαρείς ήταν οι Μάκρωνες ή Μακροκέφαλοι ή Σκυλοκέφαλοι.
Κατά τη σφαγή τους τουν 6ο αιώνα π. Χ., πολλοί Μάκρωνες επέζησαν
καταφεύγοντας σε σπηλιές και ανήλιες χαράδρες. ‘Ηταν πολύ άσχημοι, με
δόντια που προεξείχαν από τα στόμα τους, δασύτριχοι, γίγαντες, πολλοί
από τους οποίους ξεπερνούσαν, μερικές φορές και τα τρία μέτρα. Διασώθηκαν συνολικά γύρω στα τρεις χιλιάδες άτομα, που ίδρυσαν την πόλη τους
κοντά στα Σούρμενα του Πόντου. Της έδωσαν το όνομα Βαθαχθάνα.
Αφροδίτη
Όταν εμφανίστηκαν οι Έλληνες και κατοίκησαν τον Πόντο, οι αγρι- Τελίδου
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άνθρωποι της Βαθαχθάνας κατασπάραζαν εκείνους που
έπεφταν στα χέρια τους. Και τους έτρωγαν!
Περνούσαν τα χρόνια και ο σπόρος του χριστιανισμού ανθίζει και δίνει καρπούς. Γύρω στο έτος 249 μ. Χ.,
βασιλιάς των Μακροκέφαλων είναι ο Ρέπροβος, του οποίου το πρόσωπο ήταν μακρύ σαν του αλόγου, τα φρύδια
του πυκνά, τα μαλλιά του σγουρά και τα δόντια έξω από
τα σαρκώδη χείλη του. Ο Ρέπροβος είναι ο πιο σοφός, ο
ισχυρότερος και ο πιο άσχημος «άνθρωπος» της περιοχής. Στη θέα του μπορούσε κανείς να μείνει στον τόπο!
Αφού συγκέντρωσε όλους τους υπηκόους του, τους
ανακοίνωσε ότι ο Ρωμαίος διοικητής των Σουρμένων
έστειλε τρεις απεσταλμένους του και ζητά να παραδοθούν. Μετά από μακρά συζήτηση, αποφάσισαν να κρυΟ Άγιος Χριστόφορος
φτούν οι ηλικιωμένοι και τα γυναικόπαιδα και οι άνδρες
πολεμιστές να αντισταθούν στους Ρωμαίους, τους οποίους θεωρούσαν καλομαθημένους
και ασκληραγώγητους. Γνωρίζουν ότι οι Ρωμαίοι έχουν στρατό τριών χιλιάδων ανδρών,
ενώ οι ίδιοι είναι μόνον τριακόσιοι. Μάχονται για τρεις ημέρες και γυρίζουν νικητές,
αλλά χωρίς τον βασιλιά τους, που τον παγίδεψαν! Τον έχουν φυλακίσει οι Ρωμαίοι σε
φοβερή φυλακή των Σουρμένων. Ο βασιλιάς, αφού το σκέφτηκε πολύ, αποφάσισε να
δραπετεύσει. Με δυο τρεις κλοτσιές, σπάζει την πόρτα και δραπετεύει από το άνοιγμα.
Αρχίζει να τρέχει και τα πόδια του σχίζονται στο κακοτράχαλο έδαφος και τα φαρμακερά αγκάθια. Φτάνει σε ένα μικρό κοπάδι αρνιών, που το βόσκαγε μια μικρή. Η όρεξή
του ανοίγει για φρέσκο κρέας. Η βοσκοπούλα είναι ό,τι πρέπει! Η μικρή, όμως, βγάζει
από τον κόρφο της έναν ξύλινο σταυρό, τον φιλάει και παρακαλεί: «Χριστέ μου, σώσε με
από τον Σατανά!». Τη στιγμή, λοιπόν, που απλώνει το χέρι του ο βασιλιάς να αρπάξει το
κορίτσι, ένας κεραυνός τον κάνει να χάσει το φως του!
Έντρομος παραδέχεται ο βασιλιάς ότι ο θεός Ταούρτ, που σέβεται και υπεραγαπά,
δεν τον βοηθά να ξαναβρεί το φως του. Η μικρή χριστιανή τον σταυρώνει με τον ξύλινο
σταυρό και του λέει ότι ο δικός της Θεός, ο Ιησούς Χριστός, έκανε να βρουν το φως τους
τυφλοί που πίστεψαν σε αυτόν. Τον ρωτά, ακόμη, αν πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι
ο Θεός της Αγάπης και του δίνει να φιλήσει το σύμβολο του χριστιανισμού. Ο Ρέπροβος
ετοιμάζεται να φιλήσει τον σταυρό, αλλά, και πάλι, μια αστραπή, που τη συνοδεύει βροντή,
τρομάζει και τους δύο και ο ανθρωποφάγος φωνάζει αμέσως: «Βλέπω! Βλέπω!»
Ο βασιλιάς ζητάει από τη βοσκοπούλα να τον πάει στον ιερέα Ευστόχιο τον
Αντιοχέα. Στη συζήτησή του με τον Ευστόχιο, μαθαίνει ο Ρέπροβος ότι οι Ρωμαίοι κατέσφαξαν τους κατοίκους της Βαθαχθάνας. Το γεγονός τον συγκλονίζει. Και
αφού, μετά την κατήχηση, βαφτίζεται, αρχίζει να διαδίδει τον λόγο του Χριστού.
Σε μια εκκλησία, παρακολούθησε τη λειτουργία και κατόπιν βγήκε με τα γόνατα και
παρακαλούσε τον Χριστό να δεχθεί ακόμη και τη θυσία της ζωής του, προκειμένου
να διαδοθεί το κήρυγμα του χριστιανισμού. «Κύριε», παρακαλεί, «δείξε μου τη θέλησή σου και κάνε να ανθίσει το ραβδί μου, όπως και του Ααρών».
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Όταν σηκώνεται, έκθαμβος βλέπει να έχει γεμίσει το ραβδί του φύλλα και άνθη. Ο
ιερέας του συνιστά να επισκεφθεί την Αντιόχεια για να μιλήσει εκεί για τον Ιησού Χριστό και τη χάρη του. Χιλιάδες τον ακούν και γίνονται χριστιανοί. Μαθαίνει, όμως, ότι
ο σκληρός διώκτης των χριστιανών Ρωμαίος αυτοκράτορας Δέκιος διέταξε τη σύλληψή
του. Ο Ρέπροβος πρέπει να ακολουθήσει το πεπρωμένο του. Στην πορεία του, βρέθηκε
στην όχθη ενός ποταμού, που είναι βαθύς, πλατύς και φουσκωμένος. Σκέφτεται πώς θα
περάσει απέναντι, για να συνεχίσει την αποστολή του. Ακούει κάποιον θόρυβο και όταν
γυρίζει, βλέπει ένα τρίχρονο αγοράκι. Το ρωτάει τι γυρεύει εκεί και το αγοράκι λέει ότι
θέλει να περάσει το ποτάμι και δεν μπορεί. «Καλά», του λέει ο Ρέπροβος, «θα σε περάσω
εγώ. Στάσου, όμως, να προσευχηθώ στον παντοδύναμο Θεό, στον Χριστό, να χαμηλώσει το ποτάμι, για να μην πνιγείς». Γονατίζει και προσεύχεται θερμά ο Ρέπροβος.
Και το θαύμα γίνεται! Λες και η γη ρουφά το νερό και πέφτει η στάθμη. Ο Ρέπροβος παίρνει το μικρό αγοράκι στον ώμο και κρεμά τα ποδαράκια του στο στήθος, κρατώντας ψηλά το θαυματουργό του ραβδί. Καθώς βρίσκεται στη μέση του
ποταμού, αισθάνεται το βάρος του παιδιού να μεγαλώνει τόσο, που φτάνει το βάρος
ενός μεγάλου. Μένει έκπληκτος. Τότε ακούει μια γλυκιά φωνή να του λέει: «Στο
εξής, το όνομά σου θα είναι Χριστόφορος, γιατί αξιώθηκες να φέρεις στους ώμους
σου εμένα, τον Κύριο και Θεό σου». Μετά, ο Ιησούς Χριστός γίνεται άφαντος και
ο Χριστόφορος βρίσκεται στην απέναντι ξηρά.
Ο Χριστόφορος, πλέον, συνεχίζει την πορεία του προς τη Νικόπολη και την Αλεξανδρέττα. Κατόπιν φτάνει στα πρώτα σπίτια της Αντιόχειας, όπου συναντά ένα ζευγάρι αμαρτωλών. Ο άνδρας είναι ο Γρηγόριος, που προσπαθεί να απαλλαγεί από την
αμαρτωλή σχέση με τη γυναίκα του αδελφού του. Πραγματικά, με θαύμα, λυτρώνεται.
Ο Χριστόφορος δουλεύει κοντά στον Γρηγόριο ως περιβολάρης. Περνά ένας χρόνος
και χιλιάδες άνθρωποι πιστεύουν στον Χριστό. Είναι το έτος 251 μετά τον Χριστό.
Με διαταγή του τοπικού άρχοντα της Αντιόχειας, μια μεγάλη δύναμη στρατού
έρχεται να συλλάβει τον Χριστόφορο. Εκείνος τους λέει να έρθουν την άλλη μέρα
και θα τους ακολουθήσει. Μέσα στον ιππόδρομο, όπου τον οδήγησαν, χιλιάδες
άνθρωποι θέλουν να τον δουν και να τον ακούσουν να κηρύττει. Πολλοί πιστεύουν.
Αλλά οι Ρωμαίοι τον στέλνουν στον αυτοκράτορα Δέκιο, στη Ρώμη.
Ακολουθεί σειρά δοκιμασιών, κατά τις οποίες ένας συνηθισμένος άνθρωπος θα
πέθαινε. Ο Χριστόφορος, όμως, άντεξε στην αντιμετώπιση θηρίων και άλλων δοκιμασιών. Στο τέλος ο Δέκιος, επειδή φοβήθηκε να μην ρεζιλευτεί εξαιτίας του Χριστόφορου και, επιπλέον, να μην πολλαπλασιαστούν οι πιστοί του Χριστού, διέταξε
να τον κατακρεουργήσουν μέσα στην αρένα. Οι πιστοί έτρεξαν να αποκτήσουν έστω
και λίγους κόκκους άμμου από τη ματοβαμμένη αρένα. Πραγματικά, όσοι είχαν
την άμμο, έβλεπαν τη θαυματουργή χάρη της!
Ο Χριστόφορος, λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα, παρακάλεσε τον Χριστό να
βρίσκουν τη χάρη και τη βοήθειά του όσοι προσεύχονται σε αυτόν. Ο Χριστόφορος
συναντήθηκε με τον Χριστό στις 9 Μαΐου. Τότε τιμάται και η μνήμη του. Και η
εικόνα του, που τον παρουσιάζει να μεταφέρει τον μικρούλη Χριστό, για να τον περάσει από το φουσκωμένο ποτάμι, συνοδεύει την κονσόλα σχεδόν όλων των οδηγών
αυτοκινήτων, που τον έχουν προστάτη τους.
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Ο Καταχάς και η ενδιαφέρουσα ιστορία του
Του Βασίλη Γρηγοριάδη*
Κτηνίατρου
Η εγκατάσταση νέων προσφύγων στον Καταχά
Βασίλης Γρηγοριάδης, κτηνίατρος στο επάγγελμα, αλλά με σημαντικές εκδοτικές και συγγραφικές επιδόσεις (θα αναφερθούν σε προσεχές αφιέρωμα στον
διακεκριμένο αυτόν Πόντιο), στο βιβλίο του που αναφέρεται στον τίτλο, γράφοντας για τις εγκαταστάσεις νέων προσφύγων στο χωριό Καταχάς Πιερίας, δημοσιεύει
σχετικό κείμενο του αείμνηστου δάσκαλου τριων γενιών του Καταχά, του Γιορδάνη
Ελευθεριάδη:
«Μετά την ανταλλαγήν των πληθυσμών το 1922 – 1923 και εισροήν νέων προσφύγων εις Ελλάδα (δεύτερη φουρνιά), έχομε τώρα και εις Καταχάν νέους πρόσφυγας εκ Πόντου, Θράκης και τινας εκ
Μικράς Ασίας. Ο αριθμός των κατοίκων του χωρίου, ο εγκριθείς κατ’ αρχήν, ανήλθε εις 150 οικογενείας, με προοπτικήν να περάση και τον αριθμόν των 200 οικογενειών. Πολλοί τοιούτοι πρόσφυγες, τέως
εν Ρωσία καπνοφυτευταί, εγκατεστάθησαν κατά τα έτη 1922 – 1925 και, πέραν ακόμη, εις το χωρίον.
Αναφέρω εδώ τοιούτους, των οποίων τα ονόματα παραθέτω:
Αδελφοί Λαζαρίδη (Αλέξανδρος, Αναστάσιος, Διαμαντής, Ιωάννης, Γεώργιος και Λάζαρος) με
τους γονείς των Παναγιώτην και Σελήνην και την ύπανδρον αδελφήν Ευγνωσίαν, οι αδελφοί Κουλαουζίδη (Ελευθέριος, Παναγιώτης, Γεώργιος, Αναστασία, Βασίλειος, Γρηγόριος και Χρήστος) με την
μητέραν των Ειρήνην, οι αδελφοί Αναστάσιος και Χαράλαμπος Γρηγοριάδη, οι αδελφοί Βασίλειος και
Νικόλαος Μαυρομάτη, ο Ιωάννης Παραδεισόπουλος, ο Θεμιστοκλής Φωτιάδης, ο Βασίλειος Γρηγοριάδης, με τη σύζυγό του Ευτυχία και τα παιδιά τους Δημήτριο, Γεώργιο, Ευμορφίλη και Κωνσταντίνο, οι
αδελφοί Παναγιώτης, Σταύρος και Ηλίας Μαβίδη, ο Ηλίας Σαββινίδης με τον πατέρα
του Γεώργιον, ο Χαράλαμπος Καριεντίδης με τα παιδιά του, οι αδελφοί Ζευγαρίδη
(Γεώργιος, Κωνσταντίνος και Αλέξανδρος), ο Θεμιστοκλής Βασιλειάδης, ο Γεώργιος
Παπαδόπουλος με τα παιδιά του Παναγιώτην και Κωνσταντίνον, ο Κοσμάς Κοσμίδης, ο Ιωάννης Κοκοβίδης με τα παιδιά του Ηλίαν και Κωνσταντίνον, ο Κωνσταντίνος
Κουσίδης, ολίγον αργότερον (1929), ο Χρήστος Β. Γρηγοριάδης με την σύζυγόν του
Ευτέρπην και τις μικρές θυγατέρες Αναστασία και Αθηνά και κάποιοι πιθανώς άλλοι
που δεν ενθυμούμαι τα ονόματά των».
Βασίλης

Ο

Γρηγοριάδης
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Ο Καταχάς αναδεικνύεται ένα από τα
πρωτοπόρα χωριά στον γεωργικό τομέα
Με την εγκατάσταση και των νέων προσφύγων, ο Καταχάς αποκτά μεγαλύτερη ζωντάνια
και ως κοινωνία αλλά και ως γεωργικό δυναμικό. Νέος άνεμος δημιουργίας πνέει και γίνεται
εμφανής και από το επίπεδο ζωής των κατοίκων αλλά και από τον αντίκτυπο που έχει πλέον
στη γύρω περιοχή. Γράφει στη συνέχεια ο Γιορδάνης Ελευθεριάδης:
«Οι Καταχιώτες πρωτοπόροι εις την γεωργικήν ανασυγκρότησιν, κηρύσσονται ως τοιούτοι και από του
βήματος της Βουλής των Ελλήνων. Με όλην την ένδειαν και τας προκυπτούσας εκάστοτε ταλαιπωρίας, οι
κάτοικοι του Καταχά πρωτοπορούν εις κάθε τι νεωτεριστικόν, υποδεικνυόμενον υπό της γεωπονικής επιστήμης, δυνάμενον να αυξήση τας αποδόσεις εις την γεωργίαν και να προσφέρη τας καλλιτέρας απολαβάς.
Η Γεωπονική υπηρεσία παροτρύνει και ενισχύει την έφεσιν ταύτην των φιλοτίμων γεωργών του Καταχά
εις τολμηράς και ρηξικελεύθους ενεργείας. Προμηθεύει εις αυτούς νέας ποικιλίας σπόρων και φυτών και
παρέχει τας δεούσας οδηγίας κατά την εφαρμογήν. Μέσω φιλοπροόδων γεωργών, εφαρμόζει δοκιμαστικάς καλλιεργείας και πειραματίζεται επ’ αυτών.
»Εις τους εκάστοτε διαγωνισμούς καλλιτέρας εμφανίσεως εις ποιότητα και ποσότητα προϊόντων, ο Καταχάς έρχεται πρώτος. Εις σειράν Εκθέσεων, ως εκείνας της Διεθνούς Θεσσαλονίκης, πολλοί των αγροτών μας λαμβάνουν χρυσά, αργυρά και χάλκινα βραβεία. Εις άλλας δε,
τοπικής φύσεως, έπαινοι και χρηματικά έπαθλα δίδονται εις πολλούς.
»Το όνειρον έγινε πια πραγματικότης. Οι νέοι Μακεδόνες του Καταχά το πήραν απόφαση. Την γη
αυτή που τους έλαχε να ζήσουν πρέπει να την υποτάξουν με δύναμιν και θέλησιν. Πρέπει να γίνει ο έρως
τους αλλά και ο σταυρός τους. Διότι, το εννόησαν καλά, ο σταυρός οδηγεί σε ανάστασι. Όταν υπάρχει η
θέλησις και η δύναμις δημιουργίας, τα πάντα είναι κατορθωτά. Χρόνια τώρα παλεύουν με τη γη που ήταν
έρημη. Άνοιξαν καινούργια καπνοτόπια, έριξαν νέους σπόρους, φερμένους από την εγκαταλελειμμένη
πατρίδα τους, φύτεψαν νέα φυτά και μεταμόρφωσαν το γύρω τους περιβάλλον. Τολμούμεν να είπωμεν ότι
την εποχήν εκείνην και αργότερον, ο Καταχάς ήτο το περισσότερον φημισμένον χωρίον, και αν όχι εις όλην
την Ελλάδα, το ολιγώτερον εις την Μακεδονίαν.
»Ο αείμνηστος ηγέτης του Έθνους και πρωθυπουργός της Ελλάδος Ελευθέριος Βενιζέλος,
το έτος 1929 εις μίαν συνεδρίαν της Βουλής των Ελλήνων, εκθέτων τα πεπραγμένα του έτους
εις τον τομέα της γεωργικής αναπτύξεως της χώρας, μεταξύ άλλων, ανέφερε και το εξής λίαν
χαρακτηριστικόν που κολακεύει ασφαλώς τον τόπον μας.
‘Εκεί επάνω εις την Μακεδονίαν, εις ένα μικρό χωριό της περιφερείας Κατερίνης που ονομάζεται Καταχάς, υπάρχουν γεωργοί οι οποίοι άλλοτε εις τον τόπον της προελεύσεώς των ήσαν
έμποροι, τεχνίται, κουρείς, ράπται κ. λπ., σήμερα δε είναι οι καλύτεροι γεωργοί της Ελλάδος,
που επέτυχαν κατά την καλλιέργειαν σιτηρών αποδόσεις πέραν των 400 οκάδων κατά στρέμμα,
εφαμρόσαντες νέας επιστημονικάς μεθόδους’.
»Άλλοτε πάλιν, περιοδεύων σιδηροδρομικώς ο ίδιος μέγας πολιτικός εζήτησε να σταθμεύση η ταχεία
εφ’ ής επέβαινεν, περισσότερον του κεκανονισμένου εις τον σταθμόν Μεθώνης (Πιερίας), όπου πολύς
κόσμος συνεκεντρώθη δια να τον επευφημήση. Εμφανισθείς τότε εις τον εξώστην της αμαξοστοιχίας και
χαιρετίσας το μέγα πλήθος των επευφημούντων, έκαμε την ερώτησιν αν υπάρχουν μεταξύ των συγκεντρωθέντων και αγρόται του παρακειμένου χωρίου Καταχά, δια να τους γνωρίση εκ του πλησίον και σφίξη το
χέρι των δια τα θαυμάσια επιτεύγματά των εις την γεωργίαν».
Γραπτή μαρτυρία του θαυμασμού του εθνικού ηγέτη προς όσες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονταν από τους προοδευτικούς γεωργούς του Καταχά, αποτελεί και η επιστολή
που έστειλε στον Χρήστο Κουλαουζίδη, με την οποία τον συγχαίρει για τη μελέτη του
για τις αποδόσεις των διαφόρων ποικιλιών εγχωρίων και ξένων σιταριών, που καλλιέργησαν ο Χρήστος Κουλαουζίδης και άλλοι αγρότες του Καταχά.
*Από το βιβλίο του Βασίλη Γρηγοριάδη «Το πιερικό χωριό Καταχάς και η ιστορία του», Θεσσαλονίκη 2011. Δημοσιεύουμε τα σχετικά με τις επιδόσεις των προσφύγων του Καταχά στον γεωργικό
τομέα, για να μάθουν οι ανίδεοι που μιλάνε ή γράφουν γενικά και αόριστα για τη συμβολή των προσφύγων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, για την οποία δεν γνωρίζουν τίποτε.
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Οι κυνηγημένοι χριστιανοί στην Κρώμνη
Της Ελισάβετ Ακριτίδου – Κύπαρλη*

Σ

τα χρόνια εκείνα τα πολύ παλιά, όταν οι Απόστολοι διέδιδαν τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, ο Απόστολος Ανδρέας διέσχισε όλο τον Πόντο,
από Σινώπη ως την Τραπεζούντα. Δοκιμάστηκε και βασανίστηκε – λέγεται, μάλιστα, ότι στη Σινώπη του έκοψαν ένα δάχτυλο. Δεν σταμάτησε, όμως. Δύο
φορές πέρασε από την Τραπεζούντα, έμεινε και δίδαξε. Έφτασε ως τη Νικόπολη και
τη Νεοκαισάρεια, Έφυγε για την Ελλάδα, αφήνοντας πίσω μαθητές του και πολλούς
χριστιανούς. Ακολούθησαν τα χρόνια των διωγμών …
Πάνω στις Ποντιακές Άλπεις, στις δασωμένες πλαγιές της οροσειράς του Παρυάδρη, έφτασαν κυνηγημένοι οι πρώτο χριστιανοί της επαρχίας Τραπεζούντας και
άλλων περιοχών. Αφού ξεπέρασαν το εμπόδιο, τον Παρυάδρη και την οροσειρά
των Ποντιακών Άλπεων, που υψώνονται πάνω από 2.500 μέτρα, έγιναν οι πρώτοι
κάτοικοι των βράχων, των ρεματιών, των κοιλάδων της ευρύτερης περιοχής της
Κρώμνης. Μετά ακολούθησαν και άλλοι.
Πολύ αργότερα, μετά την κατάρρευση της αυτοκρατορίας των
Κομνηνών και την κατάκτηση του Πόντου από τους Τούρκους, το
1461, δεύτερο μεγάλο κύμα κυνηγημένων χριστιανών βρήκε και πάλι
καταφύγιο στις δυσπρόσιτες πλαγιές των ψηλών βουνών που περικλείουν την Κρώμνη.
Μεγάλωσαν οι οικισμοί, σχηματίστηκαν οι συνοικισμοί και οι
ενορίες. Πάνω από χίλιες οικογένειες ζούσαν μόνιμα, πλέον, εδώ. Οι
Ελισάβετ
κάτοικοι, που σταδιακά έφτασαν να αριθμούν τις έξι χιλιάδες ψυχές,
ΑκριτίδουΚύρπαλη αγάπησαν και δέθηκαν με τον τόπο τους. Πολύ αργότερα, άλλοτε για
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οικονομικούς λόγους ή για σπουδές, και άλλοτε για λόγους ασφάλειας, αναγκάστηκαν πολλοί Κρωμναίοι να κατεβούν στην Τραπεζούντα. Η καρδιά τους, όμως,
έμενε πάνω στα ψηλά βουνά, στα κρύα γάργαρα νερά και στον καθαρό αέρα της
Κρώμνης.
Στην Τραπεζούντα ενώθηκαν με τους κατοίκους της, με τους περισσότερους από
τους οποίους είχαν κάποια σχέση συγγένειας και φιλίας, κατοίκησαν σε όλες σχεδόν
τις συνοικίες της πόλης, κυρίως στη Δαφνούντα, το Λιμάνι και στα Ξώτειχα (Εξώτειχα). Έμειναν, όμως, αρκετοί ως θεματοφύλακες στην Κρώμνη, να τους περιμένουν,
αφού ήξεραν ότι δεν θα άντεχαν για πολύ να ζουν μακριά από τον τόπο τους.
Πράγματι, όσοι μπορούσαν να ανεβοκατεβαίνουν τα ψηλά βουνά, αφορμή γύρευαν για να κάνουν αυτό το ταξίδι. Από την Τραπεζούντα στην Κρώμνη και από
εκεί στα παρχάρια. Εκεί όπου ζούσαν φυσική ζωή, σε υψόμετρα πάνω από 2.000 μέτρα. Εκεί που ανέπνεαν ελεύθεροι, μακριά από το «μάτι» της οθωμανικής εξουσίας,
που δεν έφτανε ως εκεί. Η απαντοχή του ταξιδιού τους, το ανέβασμα στην πατρίδα
το καλοκαίρι, ήταν το χτυποκάρδι τους στη διάρκεια όλου του χειμώνα.
Και έφτανε εκείνη η ημέρα για τους τυχερούς που θα έκαναν αυτό το ταξίδι,
έφτανε η ημέρα που τα κέτûö (τα καραβάνια) ξεκινούσαν για τα παρχάρια. Άρχιζε
το διήμερο ταξίδι, η ανάβαση στα βοσκοτόπια, με χαρά και τραγούδια. Ήταν μια
μέρα γιορτής για όσους έπαιρναν μέρος, μια μέρα προσμονής για τους απανταχού
Κρωμναίους. Ζωντάνευε πάλι η Κρώμνη, γέμιζαν ξανά οι ενορίες, αντιλαλούσαν
οι φωνές των παιδιών στις κοιλάδες και στις ρεματιές, γέμιζαν τα παρχάρια με τα
βελάσματα των ζώων και τα τραγούδια των κοριτσιών. Στα στάματα (στάμαν =
καλύβα), οι φοτάδες (ποδιές) των γυναικών έπαιρναν φωτιά από τις πολλές δουλειές.
Τα παλικάρια, χαμογελώντας στα κορίτσια, στις παρχαρομάνες, δούλευαν και τραγουδούσαν … και η χαρά απλωνόταν ως τις ψηλές κορφές του Άε Ζαχαρέα και του
Τεβέ Μποϊνού.
Οι μεγαλύτεροι, καμαρώνοντας τα παιδιά και τα εγγόνια, χαμογελούσαν κρυφά
και κουνώντας το κεφάλι, απαντούσαν, με τη σειρά τους τραγουδιστά:
Ατά τα τραγωδίας-ι-σ’ – κοιλίαν ’κι γομών’νε,
ατά είναι για τοι πεκιάρτς – κορτσόπα να κομπών’νε …
Άντε … άντε, κανείται, δουλείας πα έχομεν.
Έτσι κυλούσε η ζωή στην Κρώμνη, με χαρές, τραγούδια, πανηγύρια. Μέχρι το
1915 … Μετά άλλαξαν όλα, γιατί για όλα, πλέον, οι δυνατοί αποφασίζουν.
*Από το βιβλίο της «Η Χρυσάννα του Πόντου», έκδοση 2012. Η Ελισάβετ Ακριτίδου
– Κύπαρλη είναι μαθηματικός και συγγραφέας.
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Ο χώρος του «Παρακάθ’». Στο κέντρο όρθιος, ο Δημήτριος Μελισσανίδης

ΠΑΡΑΚΑΘ’ ΖΩΡΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ
Γράφει ο
Γιάννης Δελόγλου

Έ

νας χώρος που λατρεύτηκε και λατρεύεται από εκατοντάδες Ποντίους κάθε ηλικίας,μια λέσχη ενός προσφυγικού συλλόγου,μια νέα ομπρέλα που σκεπάζει προστατεύοντας τις νοσταλγίες χιλιάδων ξεριζωμένων από τον Πόντο αλλά και τους απογόνους τους που τιμούν με ιδιαίτερο τρόπο και θρησκευτική ευλάβεια όσα βίωσαν και διδάχτηκαν, έγινε χώρος συσπείρωσης,φιλοξενίας,αγάπης,στήριξης και διάδοσης πολιτισμού αλλά και
ψυχαγωγίας αγκαλιάζοντας την φύτρα εκείνων που έφυγαν με την νοσταλγία του ξεριζωμου.
Η λέσχη του συλλόγου «Ένωσις Ποντίων Νίκαιας –Κορυδαλού» που στεγάζει όλες
τις δραστηριότητες των ποντίων της περιοχής πήρε το όνομα ενός μεγάλου καλλιτέχνη,ενός επιδέξιου λυράρη,φιλάνθρωπο και μέγα ευεργέτη του Ζώρα (Γιώργου) Μελισσανίδη,ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και των μελών του συλλόγου που υπεραγαπούσαν τον δεξιοτέχνη λυράρη,με την χρυσή ψυχή όπως συνηθίζουν
να λένε .Η ονομασία σε «Παρακάθ’ Ζώρας Μελισσανίδης» δεν έγινε απλά αποδεκτή
αλλά καταχειροκροτήθηκε και τιμήθηκε από όλους .
Στους παραβρισκόμενους απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Νικόλαος Κοπαλάς που ευχαρίστησε όλους εκείνους που συνέβαλαν στην επιτυχία των εκδηλώσεων του συλλόγου, τους συνεργάτες του στο Δ.Σ.,μέλη και τους φίλους του συλλόγου
και στη συνέχεια αναφέρθηκε στους λόγους που οδήγησαν το Δ.Σ. στην απόφαση του
να ονομάσει την λέσχη σε «Παρακάθ’ Ζώρας Μελισσανίδης». Λόγους που τιμούν τον
ακούραστο Ζώρα για την πολύτιμη προσφορά του στην κοινωνία.Ο άνθρωπος – καλλιτέχνης που χάρισε τις μελωδίες του στην βασίλισσα Φρειδερίκη για να πάρει τάμα της
για την Φλώρινα.Αυτό και πολλά άλλα δρώμενα του μεγάλου ευπατρίδη έμαθαν οι παρα-
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βρισκόμενοι από την προβολή ντοκιμαντέρ μέσα στην αίθουσα εκδηλώσεων της λέσχης.
Ακολούθως το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Νίκαιας –Κορυδαλλού με τα παιδιά
του αείμνηστου Ζώρα,Δημήτρη,Ιάκωβο, Όλγα και τον εγγονό Γεώργιο Μελισσανίδη
έκαναν τα αποκαλυπτήρια της αναθηματικής πλάκας με την οποία ονομάζεται από τούδε
η λέσχη «Παρακάθ’ Ζώρας Μελισσανίδης» μέσα σε συγκινησιακό περιβάλλον και πλήθος χειροκροτημάτων.
Στην εκδήλωση ήταν ξεχωριστή η παρουσία της χορωδίας του συλλόγου με την
συνοδεία του λυράρη Γιάννη Κυβεντίδη. Η μεγάλη ντίβα του λαϊκού πενταγράμμου
και της ποντιακής μούσας Λιζέτα Νικολάου, χάρισε με την βελούδινη φωνή της νοσταλγικά τραγούδια αφιερωμένα στον Ποντιακό Ελληνισμό . Το πλούσιο πρόγραμμα
των εκδηλώσεων έκλεισε με το πολυσύνθετο χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου με
χορούς από τις αλύτρωτες πατρίδες επικεφαλής του οποίου είναι ο χοροδιδάσκαλος
Ηρακλής Παπαγιαννίδης,ενώ οι γυναίκες πρόσφεραν νοστιμιές του Πόντου κάνοντας
ένα φανταστικό ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία.
Στην τελετή της ονοματοθεσίας παραβρέθηκαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. κ. Πολύκαρπος, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Λεωνίδας Αθανασιάδης,
Οι βουλευτές κ.κ. Τάσος Νεράντζης και Γιάννης Τραγάκης, ο δήμαρχος Νίκαιας –
Ρέντη κ. Γιώργος Ιωακειμίδης, ο πρώην δήμαρχος κ. Στέλιος Λογοθέτης, ο πρόεδρος της
επιτροπής Ποντιακών Μελετών κ. Χρήστος Γαλανίδης, ο αντιπρόεδρος του «Σωματείου
Παναγία Σουμελά» κ. Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, ο Έφορος της Ιεράς Μονής ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΟΥΜΕΛΑ κ.Παντελής Ανθρακόπουλος, ο ειδικός σύμβουλος του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά», κ. Βασίλειος Φωτιάδης,,οι στρατηγοί ε.α. κ.κ. Νικόλαος Σαμψών
και Γεώργιος Ταμουρίδης, ο γνωστός ηθοποιός κ. Λάζος Τερζάς, ο παλαίμαχος διεθνής
ποδοσφαιριστής Νεοτάκης Λουκανίδης και εκπρόσωποι διαφόρων φορέων
Από την οικογένεια του αείμνηστου λυράρη και ευεργέτη Ζώρα Μελισσανίδη παραβρέθηκαν τα παιδιά του, γνωστοί επιχειρηματίες και αθλητικοί παράγοντες, Δημήτρης,Ιάκωβος
και Όλγα, καθώς επίσης και ο συνώνυμος εγγονός του Γιώργος Μελισσανίδης,για να γευτούν
την χαρά της αναγνώρισης των δραστηριοτήτων του μεγάλου απόντα,να εισπράξουν τα χειροκροτήματα του πλήθους για να τα μεταφέρουν με την προσευχή τους σε αυτόν που δόξασε
τον Πόντο,τίμησε την Ελλάδα και άφησε άξιους απόγονους για να συνεχίσουν το σύνθημα του
πατέρα τους που είχε οδηγό ως το τέλος του «Όταν δίνεις χαρά,παίρνεις χαρά»!

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του χώρου «Παρακάθ’»
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ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΔΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
Γράφει ο
Γιάννης Δελόγλου

Τ

ο κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης» του δήμου Παύλου Μελά στη
Θεσσαλονίκη γνώρισε ζωντανά ένα μέρος του πολιτισμού των Ελλήνων που
έφεραν μαζί τους οι ξεριζωμένοι Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας.
Ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης «Ακρίτες του Πόντου»και το τμήμα μουσικού εργαστηρίου παραδοσιακών οργάνων διοργάνωσαν μουσική συναυλία κάνοντας
ένα μουσικό ταξίδι μα συνοδοιπόρο το πολύχορδο μουσικό όργανο τον κεμανέ.
Έτσι αναζητώντας τα Βυζαντινά ακριτικά άσματα,τα Καππαδόκικα ιδιόμορφα
τραγούδια αλλά και το ξεχωριστό μουσικό υφολογικό μέρος του κεντρικού Πόντου
(Πουλαντζάκη, Κερασούντα, Μετάλεια και της περιοχής Βυθηνίας) έφτασε στις μέρες μας η χαρά να τα ζήσουμε από τον μοναδικό μαέστρο παραδοσιακών οργάνων
Γιώργο Πουλαντζακλή . Ο πρόεδρος του Συλλόγου «Ακρίτες του Πόντου» κ.
Παύλος Γαλεγαλίδης τόνισε μεταξύ άλλων: «Σήμερα το μουσικό εργαστήρι θα μας
κάνει ένα μουσικό ταξίδι με συνοδοιπόρο το πολύχορδο μουσικό όργανο κεμανέ.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις μας
και να σας προσκαλέσω και στο πενταήμερο φεστιβάλ που έχουμε «παράδοση και
πολιτισμού» του ακριτικού κύκλου στις 21 έως 25 Ιουνίου στο χώρο του πρώην
στρατοπέδου «Παύλου Μελά».
Συντελεστές της μουσικής συναυλίας ήταν οι :Πέλα Νικολαϊδου και Μελίνα
Χατζηκαμάνου τραγούδι. Γιώργος Πουλαντζακλής κεμανές. Μίλτος Σπυριδόπουλος ούτι. Στέφανος Κωφίδης και Γιώργος Τσαϊρίδης κρουστά.
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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
Α΄ ΜΕΡΟΣ
Ε. Η περίοδος από τον Ιωάννη Παπαδόπουλο, τον Κουκουζέλη, μέχρι την
άλωση (1100-1453). Ο Ι. Κουκουζέλης κατατάσσεται από απόψεως μουσικής ιδιοφυΐας και σπουδαιότητος δεύτερος μετά τον Δαμασκηνό. Εθαυμάζετο τόσο για
την ωραία μορφή του όσο και για την άφθαστη τέχνη του. Ήταν μελισταγής ως
συγγραφέας και μελίφθογγος ως ψάλτης, πουλγραφότατος και ανακαινιστής ως μουσικογράφος, αναγνωρίσας ότι τα συμβολικά σημεία του Δαμασκηνού μπορούσαν
να αναλυθούν επί το εξηγηματικώτερο. Αναλύει, τροποποιεί, απορρίπτε. Απ’ αυτόν
ξεκινά η προσπάθεια για αναλυτική γραφή της μουσικής. Κέρδισε την επωνυμία
του Μαΐστορα. Γεννήθηκε φτωχός στο Δυρράχιο και παιδιόθεν ήταν χαρισματικός.
Έτσι μπόρεσε να εισαχθεί στην αυτοκρατορική μουσική σχολή και σε λίγο καιρό
διορίζεται αρχιμουσικός.
Επιζητώντας όμως την ψυχική του σωτηρία καταφεύγει στο Άγιον Όρος και κείρεται μοναχός. Εκεί σε ένα κελλί πέρασε όλα του τα χρόνια. Έψαλλε καθημερινώς
και από την ορθοστασία υπέφερε από τα πόδια τους. Η Εκκλησία τιμά την μνήμη
του ως οσίου την 1η Οκτωβρίου. Το συγγραφικό του έργο είναι και θεωρητικό (το
Μέγα ίσον και ο Μέγιστος Τροχός, που χρειάζεται χώρος για κατανοητή εξήγησή
τους, παρατηρήσεις του επί της γραφής του Δαμασκηνού) και μουσουργικό.
Έγραψε χερουβικά, κοινωνικά, Γεύσασθε και Ίδετε, Αλληλουάρια, Άνωθεν οι
προφήται, την φήμην Τον Δεσπότην και Αρχιερέα, πολυελαίους, καλοφωνικούς ειρμούς, βιβλίο με διάφορα εκκλησιαστικά άσματα, μαθήματα του Εσπερινού και της
αρτοκλασίας και πολλά άλλα εκδοθέντα και μη.
Μετά τον Ιωάννη Κουουζέλη, ο Ξένος Κορώνης, πρωτοψάλτης της
Αγίας Σοφίας, υπήρξε ο εξοχώτερος των θεματογράφων του Μαθηματαρίου. Ψάλλεται και σήμερα το «Δύναμίς» μετά του κρατήματος (σε
ήχο Δεύτερο), το Άγιος, άγιος, Κύριος Σαββαώθ της λειτουργίας του
Μεγάλου Βασιλείου, το επί σοί χαίρει, και άλλα.
Ο Θεόδωρος Δούκας ο Λάσκαρης, αυτοκράτωρ Νικαίας (12551269), έγραψε τον Μεγάλο παρακλητικό κανόνα και άλλα. Ο Γιοβάσκος Βλάχος έγραψε την αργή δοξολογία σε ήχο «Άγια» την οποία Αθανάσιος
μετέγραψε ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος και ψάλλεται του Σταυρού. Ο Χρυσοχόου
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Μανουήλ Βρυένιος (1320) ΄ξοχος διδάσκαλος της βυζαντινής μουσικής, συνέγραψε
αξιόλογο θεωρητικό βιβλίο. Πολλά έμαθε στην Αλεξάνδρεια από έργα του Ευκλείδη, Αριστείδη και Πτολεμαίου και έγινε αφορμή των ερευνών που έγιναν για
την αρχαία μουσική. Ο Ιωάννης Κλαδάς, η τρίτη πηγή της βυζαντινής μουσικής,
Λαμπαδάριος της Αγίας Σοφίας, λογιότατος και μουσικότατος. Έγραψε θεωρητικό
βιβλίο και πολλά, αργά συνήθως, μαθήματα, που ψάλλονται και σήμερα.
ΣΤ. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν κατέστρεψε την μουσική παράδοση της εκκλησίας. Πολλοί, και από διάφορα μέρη του ελληνισμού (εσωτερικού
και εξωτερικού), ήσαν αυτοί που κράτησαν ζωντανή την παράδοση γράφοντας και
μουσουργώντας. Αναφέρω μερικούς μόνο, όπως τον Γρηγόριο Μπούνη ή Αλυάτη,
πρωτοψάλτη επί αλώσεως μετά του Μανουήλ (ή Εμμανουήλ) Δούκα Χρυσάφη του
παλαιού, του Μαΐστορα, (διακεκριμένο μελοποιό και θεωρητικό, που ήταν Λαμπαδάριος της Αγίας Σοφίας επί αλώσεως). Αυτοί οι δύο πέρασαν τεστ ικανοτήτων ενώπιον του Πορθητού, καταγράψαντες το τραγούδι Πέρσου τραγουδιστή με το πρώτο
άκουσμα. Αναφέρω ακόμα τον Μανουήλ Χαρτοφύλακα (αρχές του 16ου αιώνα), μεγάλο ρήτορα της Μεγάλης εκκλησίας μουσουργό και στιχουργό, τον Αρσένιο Μικρό, μελοποιό άριστο (τέλος του 16ου αιώνα), τον Γερμανό Νέων Πατρών (δεύτερο
ήμισυ του 17ου αιώνα), αρχιεπίσκοπο, που συνέγραψε και μελοποίησε το «Τον ήλιον
κρύψαντα» και άλλα αργά μαθήματα. Μαθητής του ήταν ο ιερέας Βαλάσης (1660),
Νομοφύλαξ της Μ. Εκκλησίας άνδρας μουσικότατος. Μελοποίησε αργά μαθήματα. Γνωστότατο είναι απ’ αυτά το «Δύναμις» σε Δεύτερο ήχο, το αργό ειρμολόγιο
καθώς και το σύντομο. Υπήρξε σύγχρονος του Μανουήλ του νέου Χρυσάφου και
συνέχισε την προσπάθεια απλοποίησης της μουσικής γραφής. Μετέγραψε αναλυτικότερα το αργό νεκρώσιμο τρισάγιο του Ι. Κλαδά και άλλα. Ο Μανουήλ ο νέος
Χρυσάφης (ο κυρ Γαζής) Πρωτοψάλτης της Μεγάλης εκκλησίας, ακμάσας περί το
1660, μελοποιός άριστος, συνεχιστής της προσπάθειας της επί το αναλυτικότερον
γραφής της μουσικής, συνύφανε το αργό Αναστασιματάριο με το αργό στιχηράριο και μελοποίησε πλήθος αργών μαθημάτων της λειτουργίας ως και θέματα του
Μαθηματαρίου για τους εκπαιδευόμενους. Εδώ αναφέρονται και τα πόσα δουκάτα
πλήρωνε ο μαθητευόμενος προς τελειοποίησή του. Ο Γεώργιος Ραιδεστινός ο Α.,
ακμάσας περί το 1680. Ήταν πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας, άριστος ως
μουσουργός και ως μελωδός. Εμέλισε πάρα πολλά, εκ των οποίων τα περισσότερα
ματεφέρθηκαν στην νέα γραφή. Άλλος είναι ο διαπρεπής Γεώργιος Ραιδεστινός ο
Β΄, που γεννήθηκε το 1833.
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ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΑ ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗ
Τα ψηλά ραüία
Από στους εκδόσεις των αδελφών Κυριακίδη
Γράφει ο
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
ΤΑ ΨΗΛΑ ΡΑÅΙΑ
Ηλίας
Εμέν ξάι μη ζελεύετεν ντο λέγω τραγωδίας
Τσιρκινίδης
αν λέγω και γελώ πολλά, εγώ εμέν’ κομπώνω.
Στους’ εμόν το ýόπομ γεραλούν κι ο νους αλλού δοσμένος,
η στοχασία μ’ έν’ θολόν κι ασούμωτον στέκ’ έμπρö μ’.
’Σ σην κάρδö μ’ ’καταστάλαξεν φαρμάκ’ αροθυμίας.

Ποτάμιν αγεφύρωτον αν λέγω είν’ τα δάκρö μ’
μη λέτε λόγος έν’ τρανόν, τέρτιν και ντο λαρούται.
Ατό στους’ εμόν η βάιναση, ντο κατακαίει την κάρδö μ’,
ατό’κ’ έν’ λόγος εύκαιρον, τέρτιν και ντο λαρούται.
Κι αν έρ’ται ’ς σο φανέρωμαν,’ς σον κόσμον ακουσκάται,
ν’ αϊλί εμέν, να βάι εμέν, θα κλαίγ’νε τα ραüία
κ’ εκείνα να πονείς ατα, ντο στέκ’νε κι αναμέν’νε
εξήντα χρόννια θλιβερά και παραπονεμένα.
Θέλω να πάω,’κ’ επορώ κι αδά να στέκω ’κ’ είμαι,
εμέν κακόν ετûάτεψεν, στους σύρκεται, στους χάται,
’κ’ εξέρω ντο θα ’ίνουμαι … Καίεται η καρδία μ’,
καίεται και μανίεται κ’ εγώ-ι-ν πώς επέμ’να
χωρίς ομούτö κ’ έρημος, ýήν αροθυμöγμένον;
Και πώς θ’ εμπαίνω ’ς σ’ υστερνά τα στράτας με τα δάκρö,
με τα παραπονέμετα μ’, καταφαρμακωμένος;
Κρίμαν και-ν αδικίαν έν’ ’ς εμέν ατός ο πόνον.
Τα τραγωδίας έγραψα να üαίρεται κι ο κόσμον,
ν’ ακούνε τα ψηλά ραüιά, να παίρ’νε παρ’γορίαν.
Ένα ακόμη ποίημα του Ποντίου ποιητή Ηλ. Τσιρκινίδη, γεμάτο πόνο δάκρυα
και νοσταλγία. Είναι ένα ποίημα που μιλά στην ψυχή μας, όπως το δημοτικό ποντιακό τραγούδι. Εκφράζει το μεγαλείο της ψυχής του ποιητή, που ζει το δικό του
δράμα. Αισθάνεται ότι τα δάκρυά του έγιναν μεγάλο ποτάμι που η λογική του δεν
μπορεί να γεφυρώσει τον πόνο του από την αροθυμία τη νοσταλγία για τη γη των
προγόνων του, τον πόντο.
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Στους πρώτους επτά στίχους έχουμε ένα μονόλογο.
«Καθόλου μη με ζηλεύετε εμένα που τραγουδώ. Αν με ακούτε να τραγουδώ και
να γελάω πολύ εσείς μην ενοχλείσθε. Εγώ εμένα τον ίδιο προσπαθώ να ξεγελάσω. Η
δική μου ψυχή είναι τραυματισμένη και η σκέψη μου αλλού είναι στραμμένη. Είναι
μπερδεμένος ο συλλογισμός μου και στέκεται μπροστά μου χωρίς να μπορώ να τον
πλησιάσω και να τον ξεδιαλύνω.
Αισθάνομαι ότι στην καρδιά μου εγκαταστάθηκε η νοσταλγία».
Σε μια εκ βάθους ψυχής εξομολόγηση ο μεγάλος Πόντιος ποιητής, αείμνηστος
Ηλίας Τσιρκινίδης εκφράζει τον πόνο της καρδιάς του και τη σύγχυση του νου.
Ένας μονόλογος που ακούγεται, όμως, ως κραυγή απογοήτευσης για το δράμα
που ζει. Είναι ο πόνος για τη χαμένη πατρίδα τη δική του και των γονιών του που
άλλοι τον χαίρονται και αυτός τη ζει μέσα από τις αναμνήσεις που άκουσε και τις
διηγήσεις των δικών του.
Στους επόμενους οχτώ στίχους ο ποιητής προσπαθεί να περιγράψει τον πόνο
του και να αναδείξει τους λόγους για τους οποίους νιώθει τόσο έντονο το συναίσθημα της «αροθυμίας».
Στον πρώτο στίχο της ενότητας κάνει λόγο για τα πολλά δάκρυα που χύνει
και που μοιάζουν σαν ένα βαθύ ποτάμι που είναι πολύ δύσκολο να τοποθετήσεις
γέφυρα. Τόσο μεγάλο είναι το βάσανο που τρώει τα σωθικά του και ελπίδα για να
γιατρευτεί δεν υπάρχει.
«Και μη προσπαθήτε να με πείσετε ότι ήμουνα υπερβολικός στο χαρακτηρισμό
για τα δάκρυα που έχυσα και δε βρίσκω γιατρειά. Θέλω να με πιστεύσετε ότι πράγματι αυτή η μεγάλη δοκιμασία που περνάω και καίει τα σωθικά μου, αυτό δεν είναι
επιπόλαια σκέψη, ο καημός δηλ που αισθάνομαι και ότι δεν θεραπεύεται.
Τρομάζω στην ιδέα μήπως, χωρίς τη θέλησή μου, εκδηλωθώ και γίνει στον κόσμο γνωστή αυτή η συμφορά μου, αλίμονό μου. Τότε είναι που θα με κλαίνε και
αυτά τα άψυχα ψηλά βουνά. Γιατί πρέπει οι άνθρωποι να δείχνουν τη συμπάθειά
τους γι’ αυτά που στέκονται εκεί και περιμένουν με υπομονή, εξήντα δυστυχισμένα
χρόνια γεμάτα παράπονο και θλίψη».
Οι οχτώ στίχοι που ακολουθούν αποκαλύπτουν ποιο πράγματι είναι το βάσανό του.
«Θέλω να πάω, κ’ επορώ κι αδά να στέκω κ’ είμαι».
Ενώ βρίσκεται στην Ελλάδα πρόσφυγας και εργάζεται, ύστερα από πανεπιστημιακές
σπουδές, μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα
της οριστικής παραμονής του στη νέα του πατρίδα. Θέλει να πάει στον Πόντο, μα δεν
μπορεί. Βέβαια οι συσνθήκες έχουν αλλάξει αλλά δεν μπορεί και να περιμένει άλλο.
Και στο μονόλογό του, θεωρεί μεγάλο κακό αυτό που του συμβαίνει και δεν
μπορεί να τον υποφέρει. Ούτε με την πάροδο του χρόνου τον εγκαταλείπει, γι’
αυτό δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα του συμβεί. Καίγεται μέσα του η καρδιά του, εξομολογείται, και φλογίζεται και αναρωτιέται πως παρέμεινε χωρίς ελπίδες μέσα στη
μοναξιά του, μια στεναχωρημένη ψυχή.
Σκέφτομαι, πάλι, πως θα βγω έξω να πάω στη δουλειά μου με μάτια δακρυσμένα, γεμάτος μέσα μου παράπονα, καταστεναχωρημένος και απογοητευμένος.
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Δεν είναι απλά αμαρτία αλλά είναι για μένα αυτός ο πόνος μεγάλη αδικία.
Το ποίημα του Η. Τσιρκινίδη, τελειώνει με τους δύο τελευταίους στίχους. Έχει
γαληνέψει τώρα μέσα του. Λυτρώθηκε όπως με την κάθαρση της αρχαίας τραγωδίας.
Μαζί του και ο αναγνώστης νιώθει ανακούφιση. Μην απογοητεύεσαι. Τα ποιήματά
μου δεν έχουν σκοπό να διαψεύσουν τις ελπίδες σας. Τα τραγούδια δεν τα έγραψα για
σας, αλλά για να χαρεί ο κόσμος. Τα έγραψα για να φτάσει ο ήχος τους στις ψηλές
κορυφές των βουνών του Πόντου και να πάρουν παρηγοριά για να περιμένουν.
Ο αείμνηστος Ηλίας Τσιρκινίδης ήταν ένας Πόντιος ποιητής με μεγάλο ταλέντο. Ήταν ένας χαρισματικός ποιητής που μπορούσε μέσα από την ποντιακή διάλεκτο, τις σκέψεις και τις φανταστικές εμπνεύσεις του να συνοδεύσει τον αναγνώστη
σ’ ένα πνευματικό ταξίδι στον Πόντο. Η εγκατάλειψη της ευλογημένης γης του
Πόντου προκάλεσε ψυχικά τραύματα τα οποία δεν κατόρθωσε να θεραπεύσει ο
χρόνος των 60 και πλέον ετών που πέρασε από την ημέρα της καταστροφής. Αυτό
το κατορθώνει με το πλούσιο λεξιλόγιο που διαθέτει. Αλλά και τη δυνατότητα ως
γλωσσοπλάστης να δημιουργεί αθάνατα ποιητικά έργα για τις επόμενες γενιές .
Οι Πόντιοι όταν έφυγαν από τον Πόντο πήραν μαζί με τα βιβλία και τις εικόνες
των εκκλησιών του χωριού, τη γλώσσα, τα ήθη και τις πλούσιες κληρονομικές παραδόσεις τους. Μέσα από αυτές έμειναν όρθιοι στη ζωή και θέλουν να γράψουν, να
γεμίσουν όλες τις κενές σελίδες της Ελλαδικής Ιστορίας. Νοσταλγός της πατρώας
γης ο Ηλ. Τσιρκινίδης είχε τη δύναμη να επικοινωνεί με τον υπερβατικό κόσμο
μέσα από την ποίηση και να οδηγήσει τις ψυχές των ανθρώπων στον κόσμο της
ψυχικής λύτρωσης. Δίκαια υπερηφανευόμαστε εμείς της δεύτερης γενιάς ότι κοντά
τους ζήσαμε την ομηρική εποχή.
Παν. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
Γλωσσάρι
γεραλούν = πληγωμένο
ασούμωτος = απλησίαστος
αροθυμία = νοσταλγία
ακουσκάται = ακούγεται
βάϊναση = θρήνος – κοπετός
κομπώνω = ξεγελώ
στοχασία = στόχαση, σκέψη
τέρτιν = θλίψη, βάσανο
λαρούται = γιατρεύεται
ραüιά = βουνά
ετσάτεψεν = συνάντησε, βρήκε
σύρκεται = υποφέρεται
μανίεται = φλέγεται, κατακαίγεται
αροθυμαγμένον = νοσταλγός
ομούτö = ελπίδες
καταφαρμακωμένος = στεναχωρημένος
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Προσωπικές αναμνήσεις της μαθητικής ζωής*

Π

ολλές φορές κατά την παιδική μας ηλικία, κάναμε κάποιες ενέργειες τις
οποίες όταν περάσουν τα χρόνια, έχουμε τη δυνατότητα να ερμηνεύσουμε
και να αξιολογήσουμε.
Όταν την 28η Οκτωβρίου 1940, κηρύχτηκε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος την ημέρα
εκείνη, Δευτέρα της εβδομάδος, μαθητής τρίτης τάξης δημοτικού σχολείου Σταυρούπολης Ξάνθης, δεν έγινε μάθημα. Δεν περάσαμε στις αίθουσες του σχολείου. Το
κλίμα ήταν βαρύ. Την ώρα της προσευχής, διαπιστώσαμε ότι μόνο δασκάλες ήταν
μπροστά μας. Μάλιστα κάποιες έκλαιγαν. Μας είπαν ότι σήμερα δεν θα κάνουμε μάθημα, ούτε αύριο. «Πότε θα έχουμε;», ρώτησε κάποια μαθήτρια. «Δεν ξέρουμε, γιατί
έγινε πόλεμος». Το τελευταίο, δηλ. ο πόλεμος, χωρίς να μπορούμε να το κατανοήσουμε, δεν μας άρεσε. Φύγαμε για το σπίτι. Από πίσω με ακολουθούσε ο αδερφός μου ο
Γιώργος, μαθητής Α΄ δημοτικού. Έκλαιγε που δεν μπορούσε να με ακολουθήσει.
Στο σπίτι, πέταξα την τσάντα σε μια γωνία, στο ισόγειο του σπιτιού, και μπήκα
στο δωμάτιο να αναγγείλω στη μητέρα μου την «ευχάριστη είδηση». Ξαφνικά τη
βλέπω να θηλάζει τον μικρότερο αδελφό, έξι μηνών, ενώ τα δάκρυά της έπεφταν
επάνω στο πρόσωπο του μικρού Νίκου. «Πόλεμος, μαμά», της λέω, «δεν έχουμε
μάθημα». Και εκείνη, με ένα αγαθό βλέμμα, γεμάτο αγωνία, μου απαντά. «Και χαίρεσαι; Δεν ρωτάς πού είναι ο πατέρας σου. Έφυγε στον πόλεμο και δεν ξέρουμε αν
θα γυρίσει». Κάθισα δίπλα της, φορτισμένος από συναισθήματα συγκίνησης, φόβου
αλλά και απορίας. Τι να σημαίνει πόλεμος που κάνει τη μητέρα μας να κλαίει.
Η πρώτη μέρα πέρασε γεμάτη σύννεφα μέσα μας. Άρχισα να αναλαμβάνω δυνάμεις, γιατί κάποια στιγμή ένιωσα την ανάγκη ότι εγώ ως μεγαλύτερος αδελφός
έπρεπε να πάρω τη θέση του αρχηγού, με την απουσία του πατέρα.
Οι μέρες περνούσαν και σιγά – σιγά συμφιλιωθήκαμε με τις νέες συνθήκες που
επέβαλε στο σπίτι αλλά και στη χώρα ο πόλεμος. Θα είχανα περάσει μερικές εβδομάδες όταν μια γειτόνισσά μας, η Ποινίκα, του Πιστοφίδη του Γιώργου η γυναίκα,
ο Θεός να τους αναπαύσει, ήρθε στο σπίτι και μας πληροφόρησε ότι στην πλατεία
ήρθε κάποιος ψαρράς. Έψαξε η μητέρα μου και βρήκε κάποια ψιλά και πήγα έφερα
ψάρια. Σε λίγο, μόλις τέλειωσε τις άλλες δουλειές άδειασε στο νεροχύτη σε κάποιο
σκεύος τα ψάρια για να τα πλένει και πέταξε την εφημερίδα, που έγινε σακκούλα για
τη μεταφορά τους, δίπλα της, ίσως απογοητευμένη και στεναχωρημένη.
Ποιες σκηνές, άραγε να ήρθαν στο νου της από εξορίες στις οποίες έχασε τους
γονείς της και έμεινε ορφανή με τον παππού και μαζί του ήρθε στην Ελλάδα.
Εγώ πήγα και πήρα την εφημερίδα, με σκοπό να την πετάξω έξω. Κάτι, όμως, τράβηξε την προσοχή μου και σκέφθηκα να την κρατήσω. Την σκούπισα και επειδή ήταν
βρεμμένη, την άπλωσα έξω να στεγνώσει για να την διαβάσω, αφού συνειδητοποίησα
φαίνεται ότι τώρα δεν έχουμε σχολείο. Μόλις επέστρεψα στο δωμάτιο έπρεπε να φροντίσω το μικρό που έκλαιγε, η μητέρα μου πέταξε την ποδιά της. Είπε στον άλλο αδερφό
μου να κουνάει την κούνια του μικρού μέχρι να γυρίσουμε. Με άρπαξε από το χέρι και
βιαστικά μου είπε. «Πάμε γρήγορα». «Πού πηγαίνουμε;», ρώτησα στο δρόμο. Δεν πήρα
απάντηση. Προσπαθώ να συγχρονίσω το βηματισμό μου για να προλάβω κατά τη μετάβαση. Σε λίγο είμαστε μπροστά στο σπίτι της δασκάλας μου της κυρίας Χαρίκλειας.
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Μόλις μας άνοιξε την πόρτα πρότεινε στη μητέρα μου να καθίσει. Εγώ προσπαθούσα να
κρυφτώ πίσω της τραβώντας τα ρούχα της. «Τι θέλεις, κυρία Βάσω (Βασιλική);». «Άκουσε κυρά δασκάλα. Τα σχολεία έκλεισαν εξ αιτίας του πολέμου. Εσείς οι δάσκαλοι τώρα
δεν έχετε μισθό και περνάτε δύσκολες μέρες. Εμείς έχουμε απ’ όλα. Ψωμί, πατάτες,
φασόλια και ό,τι άλλο χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζήσει. Εσύ λοιπόν θα κάνεις το
γιο μου μάθημα και εγώ θα φροντίζω για τη διατροφή σου». Η δασκάλα μου, στην αρχή
ξαφνιάστηκε, όμως δέχτηκε αμέσως. Συμφωνήσαμε την άλλη μέρα το πρωί να πάω
στο σπίτι της με τα βιβλία μου. Έτσι άρχισα να πηγαίνω για μάθημα. Ήμουν, θυμάμαι,
μελετηρός. Τώρα, όμως, έχω δίπλα μου τη δασκάλα που μου προκαλεί δέος, φόβο και
αγωνία. Το πρόβλημά μου ήταν ότι δεν μπορούσα να ανάψω τη λάμπα το βράδυ, για να
διαβάσω, γιατί απαγορευότανε. Σε λίγο καιρό δεν βρίσκαμε και πετρέλαιο. Δε θυμάμαι
πόσο διάστημα πήγα. Πάντως αυτό το διάστημα ήταν που μου έδωσε τόση όρεξη ώστε
όταν τελείωσα τα μαθήματα της τρίτης τάξης, έπρεπε να ψάξω στη γειτονιά, για να βρω
βιβλία των άλλων τάξεων. Βρήκα κάποιο χοντρό, «Άπασα ύλη», όπως λεγόταν. Είχε όλα
τα μαθήματα των τάξεων του Δημοτικού σχολείου. Με αυτό εγώ στα τέσσερα χρόνια
κατοχής τέλειωσα όλες τις τάξεις. Μόνο το απολυτήριο μου έλειπε.
Στο διάστημα μάλιστα της κατοχής (Γερμανικής – Βουλγαρικής) η μητέρα μου,
(ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκεπάζει δίπλα στον πατέρα μου, στο χωριό μου,
Σταυρούπολη – Ξάνθης) κανόνισε να πουλάω διάφορα είδη. Με ένα λουρί κρέμασε
στο λαιμό μου μια κασέλα να πουλάω λουκούμια, σπόρια (πασατέμπο), καραμέλες
για να μη ξεχάσω όπως μου έλεγε, την αριθμητική. Τα σπόρια τα ψήναμε στο φούρνο και με λίγο αλατάκι γινόταν ανάρπαστα.
Όταν τελείωσε ο πόλεμος και το Σεπτέμβριο του 1944 άρχισε η επαναλειτουργία των σχολείων, με τους ίδιους σχεδόν δασκάλους εντάχθηκα πάλι στην Γ΄ τάξη
του δημοτικού Σχολείου. Εγώ όμως, γνώριζα την ύλη της χρονιάς. Ύστερα από
κάποιο διάστημα με φώναξαν στο γραφείο του διευθυντή, του Θ. Κωστέα. Νομίζω
ήταν και ο δάσκαλος Γιούρτας. Εξήγησα στους δασκάλους ότι εγώ στα χρόνια της
Κατοχής διάβασα την ύλη όλων των τάξεων. Επομένως τα ήξερα και πολύ καλά
μάλιστα. Μετά τα Χριστούγεννα ο δάσκαλός μου με πήγε στην τετάρτη τάξη. Έτσι,
σε μια χρονιά τελείωσα δυο τάξεις.
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Την επόμενη χρονιά, Ε΄ τάξη, πάλι το ίδιο συνέβη. Μετά τα Χριστούγεννα. Με
πήρε ο δάσκαλος και με πήγε στο γραφείο του Διευθυντή αείμνηστου Θεόδωρου
Κωστέα. Κάτι συζήτησαν μεταξύ τους. Στο τέλος μου είπαν να αφήσω την τσάντα στο
γραφείο του διευθυντή και να ακολουθήσω το δάσκαλο. Είχα περιέργεια πού θα πάω
χωρίς τσάντα με τα βιβλία μου. Τελικά πήγαμε στην πρώτη τάξη. Εκεί με παρουσίασε
ο δάσκαλος ότι εγώ είμαι αυτός που θα τους διδάσκω. Άρχισα να τρέμω. Δεν ήξερα αν
πρέπει να χαρώ ή να στεναχωρηθώ. Στο τέλος των μαθημάτων μου έδωσαν κάποιες
οδηγίες. Στην αρχή είχα άγχος και φόβο μαζί. Σιγά – σιγά συνήθισα. Στο διάλειμμα
ήμουν μαθητής με τους συμμαθητές μου και την ώρα του μαθήματος «δάσκαλος» της
πρώτης τάξης. Δεν θυμάμαι αν έγινε το ίδιο και με τους συμμαθητές μου.
Έτσι τελείωσα την ΣΤ΄τάξη, χωρίς να φοιτήσω. Τελείωσα επιτέλους και το Δημοτικό σχολείο με βαθμό 8. Μόνο μία μαθήτρια, Αντωνία Σαμαρά θυμάμαι είχε 9,
το μεγαλύτερο βαθμό. Όταν έδωσα εξετάσεις στην Εκκλησιαστική Σχολή Ξάνθης
του 1947, ήρθα πρώτος με υποτροφία Έτσι έμαθα τι σημαίνει αλληλοδιδακτική
μέθοδος, την οποία χρησιμοποιούσαν στον Πόντο, όταν είχαν ελλείψεις από δασκάλους. Για μένα, όμως, η εμπειρία εκείνη έγινε όνειρο που πραγματοποιήθηκε
αργότερα με τη φοίτησή μου στα Πανεπιστήμια. Να γίνω εκπαιδευτικός.
*Στους γονείς μου, Ιωάννη και Βασιλική, αφιερώνω το κείμενο αυτό σε ένδειξη απέραντης αγάπης και ευγνωμοσύνης. Ας είναι ελαφρό το χώμα της γενέτειράς μου, της Θράκης,
που τους σκεπάζει. Θα τους θυμάμαι για πάντα.
Παν. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Εκδήλωση για τη Γενοκτονία στο Μεσαίο

Σ

ε εκδήλωση που έγινε στον χώρο του μνημείου για τους χιλιάδες ανθρώπους
που εξόντωσαν οι Τούρκοι στον Πόντο, μίλησαν για τη Γενοκτονία ο πρόεδρος του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαίου Θεσσαλονίκης «Ο
Πόντος» κ. Θεόδωρος Αμανατίδης, η δημοσιογράφος – συγγραφέας κ. Καίτη Μελή
– Παπαπαναγιώτου και ο δημοσιογράφος κ. Πάνος Καϊσίδης. Προηγουμένως, ο ιερέας
του ναού Ανάληψης του Σωτήρος Φώτιος Καβακάς ανέπεμψε δέηση στη μνήμη των νεκρών και ο πρόεδρος του συλλόγου κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Γενοκτονίας, ενώ
ο αντιδήμαρχος δήμου Ωραιοκάστρου κ. Γεώργιος Λαζαρίδης απηύθυνε χαιρετισμό.
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ κ. ΚΑΙΤΗΣ ΜΕΛΗ - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους περιορίστηκε από
όλους σχεδόν τους ερευνητές του μεγάλου αυτού θέματος στα θύματα της περιόδου 1916 – 1922. Τα μέτρησαν, μάλιστα, και τα βρήκαν να είναι 353χιλιάδες. Ο
αριθμός αυτός βασίζεται στη «Μαύρη Βίβλο» του Οικουμενικού Πατριαρχείου και
σε ορισμένα βιβλία, όπως εκείνο του Γεωργίου Βαλαβάνη, με τίτλο «Σελίδες εκ της
Μαύρης Συμφοράς του Πόντου».
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Η γενοκτονία, όμως των Ποντίων και γενικότερα του μικρασιατικού και του θρακικού ελληνισμού δεν σταμάτησε το 1922, όταν δηλαδή οι Τούρκοι του Κεμάλ επικράτησαν στην Τουρκία και στις περιοχές, όπου άκμαζε ο ελληνισμός. Συνεχίστηκε μέχρι και
την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, δηλαδή μέχρι και το 1924 και έγινε σε
τέσσερις φάσεις. Στις δύο πρώτες, που ήταν οργανωμένες με γερμανικά σχέδια, οι δολοφόνοι – γενοκτόνοι ήταν οι Τούρκοι. Στις δύο άλλες φάσεις, οι δολοφόνοι – γενοκτόνοι
ήταν οι Έλληνες κυβερνήτες και οι σύμμαχοί τους Γάλλοι και Άγγλοι.
Η πρώτη φάση της γενοκτονίας σημειώθηκε κατά την περίοδο 1916 – 1922 μέσα
στα χωριά και τις πόλεις, όπου ζούσαν Έλληνες. Οι Τούρκοι τσέτες, οι άτακτες, δηλαδή, στρατιωτικές ομάδες, που συγκροτήθηκαν με την ανοχή των Νεοτούρκων, μετά το
1908, έκαναν επιδρομές, κυρίως στα χωριά, και άρπαζαν τις περιουσίες των Ελλήνων, τους
οποίους στη συνέχεια μαχαίρωναν ή τουφέκιζαν. Οι Τούρκοι αυτοί ήταν, συνήθως, κάτοικοι διπλανών χωριών, που είχαν συγκροτήσει ομάδες δολοφόνων. Οι ίδιοι αυτοί Τούρκοι
έστηναν ενέδρες στις εισόδους χωριών και πόλεων και σκότωναν Έλληνες περαστικούς, για
να τους ληστέψουν. Η φάση αυτή της γενοκτονίας ήταν απρογραμμάτιστη.
Προγραμματισμένη ήταν η δεύτερη φάση της γενοκτονίας, που έγινε, κυρίως,
μέσα στα έτη 1918 – 1919. Οι μεγάλες μετακινήσεις - εξορίες Ελλήνων, από τις παραλιακές πόλεις προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, σε περιοχές ορεινές και με
δύσκολες καιρικές συνθήκες, έγιναν κυρίως το 1918, πριν λήξει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η ύπουλη τουρκική πολιτική ανακοίνωσε ότι μετακινούσε τις γυναίκες,
τα παιδιά και τους γέροντες, για να τους πάει σε ασφαλέστερους τόπους, λόγω του
πολέμου. Οι τόποι εξορίας οδηγούσαν τους Έλληνες σε ασφαλέστερο θάνατο από
το κρύο ή τη ζέστη, από την πείνα και τις αρρώστιες.
Την ίδια περίοδο, οδηγήθηκαν στον θάνατο και χιλιάδες Έλληνες από 15 έως 70
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ετών, τους οποίους οι Τούρκοι κάλεσαν στον στρατό, δήθεν για να εκτελέσουν διάφορα έργα, αλλά στην πραγματικότητα, τους οδήγησαν και αυτούς στον θάνατο.
Πάλι κατά την ίδια περίοδο και ιδίως το έτος 1921, με βάση το γερμανικό σχέδιο,
πάντα, και την τουρκική μισαλλοδοξία κατά των φιλοπρόοδων Ελλήνων, οδηγήθηκαν
στην αγχόνη όλοι οι διακεκριμένοι στα γράμματα και στο εμπόριο Έλληνες, καθώς
και πολλοί ιερείς. Οι Τούρκοι ήταν αμείλικτοι στην εξόντωση αυτών των Ελλήνων,
γιατί καταλάβαιναν ότι οι απλοί Έλληνες της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της
Θράκης δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτε όταν δεν θα είχαν τους ηγέτες τους.
Αλλά η γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής δεν σταμάτησε εκεί. Συνεχίστηκε επάνω στα καράβια, που τους μετέφεραν στην Ελλάδα, μετά την υπογραφή της Συνθήκης της
Λωζάννης το 1923. Δηλαδή, ουσιαστικά, η μετακίνηση και η γενοκτονία της τρίτης φάσης
άρχισε το 1922, όταν εξαναγκάστηκαν οι Έλληνες να ανέβουν στα καράβια ή να πάρουν
τους δρόμους της προσφυγιάς. Στα καράβια και στους δρόμους πέθαναν χιλιάδες άνθρωποι. Αυτούς δεν τους εξόντωσαν οι Τούρκοι, αλλά οι Έλληνες κυβερνήτες που συμφώνησαν να κάνουν ανταλλαγή πληθυσμών χωρίς να έχουν τίποτε προετοιμασμένο.
Μπορεί να βγει κάποιος και να επαναλάβει το γνωστό ότι «Η Ελλάς ήτο καθημαγμένη από τους αγώνας της», αλλά μπορούν και άλλοι να απαντήσουν ότι,
όταν η Ελλάδα ήταν κατεστραμμένη από τους διαρκείς πολέμους και κατά χιλιάδες
πέθαιναν οι πρόσφυγες και τους έριχναν στη θάλασσα, κάποιοι από τους ηγέτες της
Ελλάδας έκαναν τεράστιες περιουσίες.
Το κακό, όμως, δεν σταμάτησε εδώ. Νέα γενοκτονία περίμενε τους Έλληνες της Ανατολής στα λοιμοκαθαρτήρια της Μακρονήσου και του Καραμπουρνού και στα τσαντήρια
και τις παράγκες, όπου με θαυματουργό τρόπο τους αποκατέστησαν! Χιλιάδες και πάλι οι
νεκροί από αρρώστιες. Και πάλι δολοφόνοι – γενοκτόνοι αυτοί που είχαν υποχρέωση να
προστατέψουν τον ελληνισμό της Ανατολής. Είναι δολοφόνοι, γιατί έφαγαν τα χρήματα
των εσωτερικών ομολογιών και των εξωτερικών δανείων, που τα φόρτωσαν στους απλούς
Έλληνες, που ακόμη πληρώνουν τους τόκους τους και τα επιτόκιά τους.
Όλα αυτά δεν τα αναφέρουμε σήμερα για να εκδικηθούμε αυτούς που έκαναν
τόσο κακό στον ελληνισμό της Ανατολής, αλλά για να είναι σε εγρήγορση, να μην
κοιμούνται οι Έλληνες, ιδιαίτερα οι προσφυγικής καταγωγής, για να μην επαναληφθούν στο μέλλον τέτοια εγκλήματα.

Η Ηχώ της καπάνας τπυ Πόντου
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου.

Α

ν ήταν μόνο ένα βιβλίο από αυτά που δίνουν λόγο στη σιωπή θα το προσπερνούσε εύκολα ο αναγνώστης .Είναι όμως ένας ύμνος που ξεσηκώνει που
θυμίζει που προβληματίζει. Ανατρέχεις διαβάζοντας με σχολαστικότητα από
την αρχή ως το τέλος και ξαναβρίσκεσαι στην αρχή και στην μέση του πολυσέλιδου
πονήματος γιατί σου έρχονται εικόνες που πρέπει να βάλεις σε μια σειρά όπως τις σκέ-
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Ο Πρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. Χ. Αποστολίδης, ο σεβ. Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, ο Πρόεδρος
της «Παναγίας Σουμελά» κ. Γ. Τανιμανίδης, ο Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη κ. Ιγν. Καϊτεζίδης και
άλλοι στο πάνελ της εκδήλωσης.

φτηκε ο συγγραφέας αλλά και πάλι δεν μπορείς γιατί θέλεις την ίδια την στιγμή να
γίνουν όλα κτήμα σου. Ύμνος που θυμίζει ότι δεν ζήσαμε αλλά ακούσαμε από δικούς
μας σε ανύποπτο χρόνο και που οι περισσότεροι τα περνάμε σαν παραμύθι .Να λοιπόν
που ήταν αλήθειες τραγικών στιγμών και εικόνων από έναν ξεριζωμό που μας δίδαξαν
χωρίς να εμπεδώσουμε λεπτομέρειες και τώρα μας προβληματίζει ο εκ των κορυφαίων
παραγόντων του Ποντιακού Ελληνισμού ,συγγραφέας κ. Σ. Τανιμανίδης ,με την «Ηχώ
της Καμπάνας του Πόντου».Με μια ηχώ από τα βάθη των αιώνων ,με μια ηχώ ιστορίας
και πολιτισμού και μιας καμπάνας της Ορθοδοξίας ,μια καμπάνα από την γη των αγίων
της εκκλησίας μας . Μια ηχώ και μια καμπάνα που θα μας συνοδεύουν σε όλη μας τη
ζωή για να διατρανώσουμε τα δίκαια του Ποντιακού Ελληνισμού .
Στην αίθουσα εκδηλώσεων «Λίτσας Φωκίδη» του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη στο
Πανόραμα Θεσ/νίκης έγινε η επίσημη παρουσίαση του θαυμάσιου έργου του επίτιμου
προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων κ. Σ. Τανιμανίδη με
τίτλο «Η ΗΧΩ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» παρουσία αντιπροσωπείας του
Ορθόδοξου Ιερατείου ,επιφανών πανεπιστημιακών , δασκάλων ,ιστορικών και ερευνητών ,λαογράφων ,εκπροσώπων διαφόρων φορέων και πολυπληθούς ακροατηρίου. Η οικονομολόγος κ. Ευφροσύνη Κερασίδου καλωσόρισε το κοινό και κάλεσε την χορωδία
του Συλλόγου Ιμεραίων Θεσ/νίκης για να μεταφέρει την νοσταλγία για την πατρίδα
μέσα από άσματα ποντίων στιχουργών για να ακολουθήσει το γυναικείο χορευτικό συγκρότημα του ιδίου συλλόγου που χόρεψε σκοπούς του Πόντου.
Η θεολόγος Κασσιανή Τανιμανίδου που είχε την επιμέλεια του βιβλίου τόνισε με
έμφαση ότι θεωρεί σημαντικό να αναφέρει ότι η εκδήλωση είναι ενταγμένη στα πλαίσια
των εκδηλώσεων μνήμης για τους χιλιάδες συμπατριώτες μας που έπεσαν θύματα των
Σταλινικών διώξεων ,στην πρώην Σοβιετική Ένωση ,την περίοδο 1939-1949,αφού η 13
Ιουνίου ,με απόφαση του τέταρτου Παγκόσμιου Ποντιακού Συνεδρίου έχει ορισθεί ως
ημέρα μνήμης αυτών των θυμάτων.
Όσο αφορά το βιβλίο «Η ΗΧΩ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ», θα ήθελα
να πω δύο λόγια για το περιεχόμενο του έργου. Ο συγγραφέας ταξιδεύει στον Πόντο
,την ιστορική πατρίδα των συμπατριωτών του, αλλά και την «εύανδρη» Ίμερα ,τόπο κα-
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ταγωγής των προγόνων του. Μέσα από τις διηγήσεις και ανέκδοτες ιστορίες ανθρώπων
της πρώτης γενιάς ,ξετυλίγει την επίπονη διαδρομή που ακολούθησαν μετά το χαλασμό
και τη Γενοκτονία που έκαναν οι Τούρκοι σε βάρος τους ,μέχρι την εγκατάσταση τους
στην μητροπολιτική Ελλάδα .
Αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τις προσπάθειές τους για επιβίωση
,αλλά και τους αγώνες τους για αποκατάσταση και επαναλειτουργία της Μονής «Παναγίας Σουμελά», καθώς και τη συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη , κ. Βαρθολομαίου,για την παραχώρηση της σχετικής άδειας και την επαναλειτουργία της το 2009 ,μετά
από 88 χρόνια σιωπής.
Ο Δήμαρχος Πυλαίας –Χορτιάτη κ.Ιγνάτιος Καϊτετζίδης τόνισε μεταξύ άλλων:
Όταν είναι παρόντες πνευματικοί πατέρες που έχουν συνδέσει τη ζωή τους με την Ορθοδοξία σε μια εκδήλωση άνθρωποι με βαθιά γνώση της Ποντιακής Ιστορίας αλλά και ο ίδιος
ο συγγραφέας αυτού του εξαιρετικού έργου είναι σοφό λιγότερα να πεις και περισσότερα ν’
ακούσεις . Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας μόνο λίγες σκέψεις που νιώθω την ανάγκη ν’ ακουστούν . Η Ορθοδοξία και ο Ποντιακός Ελληνισμός είναι άρρηκτα ενωμένοι.
Βαδίζουν μαζί μέσα στην πορεία των αιώνων ,μέσα από διωγμούς στυγνά καθεστώτα και
εθνολογικές εκκαθαρίσεις . Υπάρχουν όμως ακόμη ευτυχώς μνήμες ζώντων .Μνημεία της
Ορθοδοξίας διηγήσεις σημεία της ιστορίας και σύμβολα που κρατούν ψηλά τα εθνικά και
τα θρησκευτικά ιδανικά , αξίες από τις οποίες μπορούμε να κρατηθούμε ειδικά σήμερα που
αναζητούμε ηθικά και στέρεα στηρίγματα . Είναι ένα προνόμιο που κανείς μα κανείς δεν
μπορεί να μας το στερήσει . Πριν από δύο χρόνια το 2010 κτύπησε ξανά η καμπάνα της Μονής της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο . Είχε 88 χρόνια να ακουστεί . Είχαν τόσα χρόνια
να γίνει θεία λειτουργία ,να δοξάσουμε ελεύθερα το μεγαλείο του Θεού .Καμιά αδικία δεν
κρατά όμως για πάντα .Ο Θεός επέτρεψε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο και να λειτουργήσουμε στη Μονή ,στα άγια χώματα των προγόνων μας. Αυτά που όλοι εμείς οι Πόντιοι τα
ανακαλούμε με μεγάλη υπερηφάνεια Πατρίδα. Ο Σ. Τανιμανίδης κάνει ένα ταξίδι σε αυτή
τη δοξασμένη ιστορία. Φέρνει κοντά το χρόνο και τα πρόσωπα που έζησαν στην Πατρίδα
.Δίνει φωνή στις διηγήσεις ,γράφει τη φρίκη του ξεριζωμού ,της Γενοκτονίας των Ποντίων
,το βασανισμένο οδοιπορικό μέχρι τον ερχομό στην Ελλάδα. Μιλάει για όσα ακούσαμε από
τους παππούδες τις γιαγιάδες μας και τους γονείς μας. Για όσα μπορούσαμε να διαβάσουμε
στα μάτια των παππούδων μας που μιλούσαν για εκείνα τα μέρη .Για την καμπάνα που δεν
ακούστηκε 88 χρόνια αλλά κτυπούσε κάθε Κυριακή στις καρδιές όλων των Ποντίων .Το
βιβλίο του Σ. Τανιμανίδη έχει τον λυρισμό και την τραγικότητα μιας πραγματικής ιστορίας
. Την αφιέρωσε στην καλομάνα του που τον πότισε με την αγάπη για τον Πόντο και του
σιγοψυθύριζε μοιρολόγια για όσα χάσαμε………….
Ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
κ.κ. Βαρνάβας τόνισε:
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας
λόγω των συνοδικών του καθηκόντων δυστυχώς αδυνατεί να παρευρεθεί σήμερα εδώ.
Γόνος όμως και ο ίδιος προσφυγικής οικογένειας ,συμπορεύεται στο δρόμο της
ιστορίας με τους Ποντίους ,διατηρεί τα οράματα ζωντανά και συγχαίρει εκ βάθους
καρδίας τόσο τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης όσο και κυρίως τον συγγραφέα
του έργου ,επίτιμο Πρόεδρο της Π.Ο.Π.Σ. κ. Σ. Τανιμανίδη ,για την εκ νέου κατάθεση
ψυχής και το ακαταμάχητο φρόνημα ,με το οποίο αδιάκοπα αγωνίζεται για τα δίκια του
Ποντιακού Ελληνισμού .
Η προσφυγική μνήμη είναι κυτταρική . Γιατί μόνον έτσι εξηγείται για ποιο λόγο
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,σχεδόν έναν ολόκληρο αιώνα μετά τα γεγονότα του ’22 ,γίνονται εκδηλώσεις μνήμης ,γιατί
γράφονται βιβλία ,γιατί οι παραδόσεις είναι γαντζωμένες πεισματικά θα έλεγε κανείς πάνω και
στις νεότερες γενιές ,που χρονικά τουλάχιστον
απομακρύνθηκαν από τα θλιβερά γεγονότα που
σημάδεψαν την πορεία του Γένους.
Είναι μαζί με τη βασανιστική αυτή μνήμη
που μας πονά ,κι ένας βαθύς καημός ,ένας κόμπος που ανεβαίνει στο λαιμό μας ,ένα δάκρυ
που είναι έτοιμο να κυλίσει . Είναι σε τελευταία
ανάλυση η ψυχή του πρόσφυγα ,που σε μια πράξη ηρωϊκής αντίστασης απέναντι στη λήθη και
στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα των αντεθνικών Ο συγγραφέας κ. Στέφανος Τανιμανίδης
υπογράφει βιβλία του
και συχνά προκλητικών δηλώσεων , υψώνει το
ανάστημά της ανυπότακτα ,περήφανα και δυναμικά .Είναι η βάσιμη ελπίδα πως δεν θα παραδοθούμε και θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε
,να χορεύουμε ,να γράφουμε ,να ζωγραφίζουμε στις ψυχές των γενεών που ακολουθούν
τις ομορφιές του εύανδρου Πόντου ,του πολιτισμού του ,των ιερών σεβασμάτων της
πίστης των ανθρώπων του.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ.κ. Παύλος τόνισε :
Ευχαριστώ τον αγαπητό Δήμαρχο Πανοράματος για την πρόσκληση να μετάσχω σε αυτή
τη βιβλιοπαρουσίαση καθώς ευχαριστώ και όλους τους συντελεστάς και συνδιοργανωτάς της
αποψινής εκδήλωσης που με τίμησαν με την πρόσκληση . Το βιβλίο αυτό δεν ,βεβαίως επιχειρεί και επιθυμεί να δρέψει δάφνες μιας επιστημονικής συγγραφής. Έχει όμως δυο αξιοπρόσεκτες ιδιαιτερότητες. Η μια είναι ότι ο συγγραφέας συνέδεσε όλο το σκεπτικό υλικό με αυτό που
έχει να κάνει με την επαναλειτουργία κατά τον 15 Αύγουστο της Μονής. Όλα αυτά τα έγγραφα
είναι σημαντικά και σε βάθος χρόνου θα είναι ουσιαστικά σε όλους τους ερευνητάς και σε όλους
εκείνους οι οποίοι θα αναζητήσουν την ιστορία της Μονής από τον 20ο αιώνα και εντεύθεν
.Και βεβαίως παίρνει μια σαφή εικόνα το πώς έφτασε στην ολοκλήρωσή του το γεγονός αυτό
ποιοι συνέβαλαν ,στον βαθμό που συνέβαλαν και νομίζω παρουσιάζει το σκηνικό όλων των
προεργασιών σε πάρα πολύ αντικειμενικές και σωστές βάσεις . Ώστε ούτε απομυθοποιήσεις
να υπάρχει προσώπων –φορέων αλλά ούτε και υπερτονισμός εκεί όπου δεν υπάρχει . Το δεύτερο σημείο που ήθελα να σταθώ είναι ότι έχει γραφεί καρδιακά. Όσοι είχαμε την ευλογία να
ζήσουμε κοντά στους γέροντες και τις γερόντισσες της πρώτης γενιάς αναμφίβολα τα σημάδια
τους έμειναν χαραγμένα στη καρδιά μας Αυτές οι παιδικές φωτογραφίες που υπάρχουν μέσα
στο βιβλίο επάνω στη Καστανιά ,κοντά στα ιερά «τέρατα»του μεγάλου Φίλωνα Κτενίδη και
πλειάδος άλλων Ποντίων επιφανών οι οποίοι ευάλωσαν και κατέθεταν την ευλάβειά τους ,την
αγάπη τους για την Παναγία αλλά και την νοσταλγία τους για τις Αλησμόνητες Πατρίδες που
χωρίς τη θέλησή τους εγκατέλειψαν .Όλα αυτά τα βιώματα έγιναν εικόνες μέσα σε μία καθαρή
θα λέγαμε καρδιά ενός μικρού παιδιού και οι αφηγήσεις αποτυπώθηκαν οπωσδήποτε στα δυο
δώματα του εσωτερικού του κόσμου….
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων κ. Χαρ. Αποστολίδης τόνισε:
Όταν ήρθε στο γραφείο μου το καινούργιο βιβλίο του Στέφανου ανοίγοντάς το ,με
την πρώτη ματιά νόμισα ότι είναι ο τρίτος τόμος του έργου του «Παναγία Σουμελά» που
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είχε κυκλοφορήσει εδώ και μερικά χρόνια. Ανοίγοντάς το όμως διαπίστωσα και μερικά άλλα πράγματα
.Είδα μέσα από όλη την ιστορία που η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων εδώ και 50 χρόνια γράφει πάνω στον αγώνα της αναγνώρισης της
Γενοκτονίας του Πόντου . Είδα και έμαθα πράγματα
που σ’ εμένα παρ’ ότι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας τα
τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν αχνά στη μνήμη μου.
Την πρώτη συνέλευση των Ποντίων στο Βατούμ και
το προσκύνημα των Ποντίων στην Παναγία Σουμελά
.Αγώνες και έργα τα οποία οδήγησαν ουσιαστικά οδήγησαν μετά από 88 χρόνια στο να ξαναλειτουργήσει
η Παναγία Σουμελά . Και τελικά κατάλαβα αυτό που
μένει και αυτό που γράφει η ιστορία είναι αυτό που πεΟ κ. Στέφανος Τανιμανίδης
ριέρχεται σε αυτό το βιβλίο. Είναι οι αγώνες όλων των
Ποντίων για να μιλάμε τόσα χρόνια μετά τον ξεριζωμό
,για τα βήματα προς την διεθνή αναγνώριση προς την διεθνοποίηση του ζητήματος ,τις
ήδη αποφάσεις πολλών πολιτειών των Η.Π.Α. ,τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ,τις αποφάσεις και άλλων χωρών ώστε να κρατηθεί η μνήμη για να αναγνωρισθούν
αυτά τα εγκλήματα .Οι χοροί ,τα φεστιβάλ και όλα τα υπόλοιπα χρειάζονται καλά είναι
αλλά δεν γράφουν ιστορία .Ιστορία γράφει η επαναλειτουργία για πρώτη φορά υπό του
σεπτού μας Οικουμενικού Πατριάρχου μετά από 88 χρόνια στην Τραπεζούντα , ιστορία
γράφει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ,η απόφαση της Βουλής της Σουηδίας ,20-25 πολιτειών των Η.Π.Α. , της Αυστραλίας ,της πολιτείας της Αδελαϊδος…….Αυτή η ιστορική
αναδρομή που έχεις κάνει ,όλο το φωτογραφικό υλικό ,η διαδρομή μέσα στον Πόντο η
οποία έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς την Παναγία Σουμελά και την εκεί και την εδώ
είναι από αυτά που γράφουν ιστορία και στις μεταξύ μας σχέσεις . Και αποδίδουν τα του
Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ…………….
Ο Πρόεδρος του Σωματείου Παναγία Σουμελά Θεσσαλονίκης κ. επεσήμανε:
Το βιβλίο αυτό με τη βοήθεια και της μυθοπλασίας, άρα πραγματικών γεγονότων
στοχεύει , πέρα από τα προσωπικά βιώματα του συγγραφέα, στοχεύει και αναδεικνύει
του άρωμα του αθάνατου ποντιακού πολιτισμού, μέρος του οποίου περιγράφει ο συγγραφέας, εραστής και νοσταλγός της πατρώας γης με βασικό σημείο αναφοράς την Ιερά
Μονή της Παναγίας Σουμελά.
Θα σταθώ επιγραμματικά σε ορισμένα σημεία του βιβλίου που αναδεικνύουν και
προβάλλουν θέματα μετά και από μια δεύτερη ανάγνωση πίσω και πέρα από την επιφάνεια της κάθε σελίδας.
Συγκεκριμένα στις σελίδες 37-38 διαβάζει ο αναγνώστης : « Η υποδοχή των επισκεπτών εκδρομέων εκ μέρους των συμπατριωτών αυτών Τούρκων υπήρξε εγκάρδιος με
έκδηλα φιλικά αισθήματα. Γενικά όσοι επισκέφτηκαν τη γενέτειρά τους, εκφράστηκαν
κολακευτικά τόσο για την εξελικτική πρόοδο της πόλης όσο και την προς αυτούς από
τους συμπατριώτες τους συμπεριφορά και φιλοξενία». Αυτά τα λόγια μεταφέρει ο συγγραφέας, λόγια που διατύπωσε ο αείμνηστος Ανέστης Τσαπικίδης, γενικός γραμματέας
Σωματείου « Παναγία Σουμελά» αρχοντική φυσιογνωμία του αλησμόνητου Πόντου.
Με τα λόγια αυτά του Ανέστη Τσαπικίδη ξεχωρίζει ο συγγραφέας τους συμπατριώτες
από τους κεμαλικούς δολοφόνους και συνεργάτες τους. Συμπατριώτες λοιπόν, πόσο επίκαιρο
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όσο και αναγκαίο, συμπατριώτες οι γείτονες λοιπόν ενάντια στους γενοκτόνους κεμαλικούς.
Συνεχίζει ο συγγραφέας με τα λόγια του Ανέστη Τσαπικίδη «…….Την νύχτα της
9ης Ιουλίου επιτέλους μπήκαμε στην Τραπεζούντα , την γενέτειρα μας και πρωτεύουσα
των Κομνηνών. Η συγκίνηση μας ήταν έκδηλη, τώρα που πατήσαμε τα χώματα όπου
γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και προετοιμαζόμασταν να εισέλθουμε τότε με τον νεανικό
ενθουσιασμό μας, στην κοινωνική ζωή της πόλης».
Αλήθεια γιατί μας μεταφέρει ο συγγραφέας αυτό το συναίσθημα του Ανέστη Τσαπικίδη «………και προετοιμαζόμασταν να εισέλθουμε τότε με τον νεανικό ενθουσιασμό μας,
στην κοινωνική ζωή της πόλης». Ξεκάθαρος ο στόχος, ο πολιτισμός του Ανέστη Τσαπικίδη, ο πολιτισμός του Ποντιακού Ελληνισμού με το να εισέλθουμε στην κοινωνική ζωή της
πόλης και από την άλλη μεριά η γενοκτονία και ο εξορισμός των κεμαλικών.
Στη συνέχεια και αφού μας προετοιμάζει για την περιήγηση στον Πόντο, το κάνει
μέσω της Κωνσταντινούπολης, δεν την ξεχωρίζει την Βασιλεύουσα στο ταξίδι του αυτό
από τον υπόλοιπο Πόντο. Αντίθετα την ξεχωρίζει, την αναδεικνύει ως αξία διαχρονική,
ως κεντρικό μέρος της αφήγησης του και την έχει ως στόχο του ενδιαφέροντος του.
Κάνει λοιπόν αναφορά για την Κωνσταντινούπολη στη σελίδα 43 με τον Νομπελίστα
Ορχάν Παμούκ, μας δίνει δε αποσπάσματα από το βιβλίο του Παμούκ « Ισταμπούλ».
«…….ως της αγαπημένης που χάθηκε ………της προσπάθειας να ξεχαστεί το παρελθόν………στην απλούστευση και το κουτσούρεμα της κουλτούρας…..θαρρείς κάποιον
πολιτισμό που δεν βιώθηκε ποτέ».
Οξεία κριτική του συγγραφέα μέσα από τα λόγια του Ορχάν Παμούκ και σαφής
περιγραφή των ευθυνών της Τουρκίας πως απαντά στο σύνολο του ευρωπαικού πολιτισμού, μέρος του οποίου είναι η Κωνσταντινούπολη και ο Ποντιακός Ελληνισμός. Σε
αυτό το παρελθόν που έγινε και γίνεται προσπάθεια να ξεχαστεί, σε αυτό το παρελθόν
αναφέρεται ο συγγραφέας, το ιστορικό, το εθνικό, το πολιτιστικό παρελθόν, στη Ρωμανία που βίαια διακόπηκε το 1922, με σαφείς αιχμές σε όσους περιγράφουν αυτόν τον
ξεριζωμό, ως συνωστισμό στην παραλία της Σμύρνης.
Έτσι σε αυτό το παρελθόν αναφέρεται δίνοντας ένα βροντερό παρών, με τις οικογενειακές φωτογραφίες και τα αγαπημένα πρόσωπά τους, παππούδες, γιαγιάδες, πρώτη
γενιά προσφύγων. Οι παππούδες όλων μας και οι γιαγιάδες όλων μας, οι μανάδες, οι
μανάδες όλων μας. Εξιδανικεύει τα πρόσωπα, τα ανυψώνει, τα συνδέει με τα Άγια Χώματα, τα ενώνει ως τον άρτο και τον οίνο, το Σώμα και το Αίμα του Πόντου και μας
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προσκαλεί να μεταλάβουμε, να κοινωνήσουμε τον Αχράντων Μυστηρίων της φυλής,
πατώντας πάνω σε μία τρισχιλιόχρονη ιστορία, σ΄έναν ξεκάθαρο, διάφανο και κρυστάλλινο ελληνικό πολιτισμό. Για αυτό και οι αναφορές στη συνέχεια, Σουμελά, Βαζελώνας,
Περιστερεώτας, Τραπεζούντα, Σαμψούντα, Κερασούντα, Ίμερα, Κρώμνη.
Ενώ το βιβλίο είναι γραμμένο με αφηγηματική γραφή ο συγγραφέας με τον τρόπο του φωνάζει δυνατά και στέλνει τα μηνύματα του μέσα από τα κείμενα του. Στη σελίδα 53 γράφει για
την παρουσία του στην Τραπεζούντα «…για πρώτο πιάτο μας σερβίρουν μαντί, ενθουσιάζομε
από τη μυρωδιά του τηγανισμένου βούτυρου, που μεταφέρει στο μυαλό μου την κουζίνα του
πατρικού μου σπιτιού», τον αναγνώστη άραγε τι τον ενδιαφέρει τι έφαγε στην Τραπεζούντα ο
συγγραφέας. Όμως ο συγγραφέας σα μικρό παιδί στη Θεσσαλονίκη όπως όλοι εμείς μεγαλώνει, τρώει ιδιαίτερα πράγματα από την υπέροχη ποντιακή κουζίνα, δεν τις ξέρουν τις γεύσεις
αυτές τα άλλα γειτονόπουλα. Αυτός δεν ξεχνάει τις γεύσεις, οι αισθήσεις λειτουργούν, το βούτυρο κι ο δυόσμος και το πασκιτάν και το σκόρδο η μεγαλειώδης μαντί.
Ω! του θαύματος, ενώ έχει περάσει ο χρόνος και οι γεύσεις έχουν αρχειοθετηθεί
στην αποθήκη της μνήμης ξαφνικά έκρηξη, φως, εμφανίζεται μπροστά του αυτή η ίδια
γεύση στην Τραπεζούντα και μαζί με αυτήν, με τις οσμές, τις μνήμες, εμφανίζεται ο κοινός τόπος, το κοινό δέσιμο, ίδιες γεύσεις εδώ κι εκεί, όπως οι κρυπτοχριστιανοί, η γλώσσα, οι ποντιόφωνοι, ο αρχαίος τόπος, η λαλιά της γιαγιάς παρούσα. Πατρίδα ιστορική,
γενέτειρα και μήτρα αξέχαστη. Τα κείμενα του συγγραφέα και οι λέξεις αγκαλιάζουν την
ιστορία ακόμα και μέσα από αισθήσεις και οσμές.
Όλα τα παραπάνω τα δίνει ο συγγραφέας σε συνδυασμό με την εκκωφαντική σιωπή
των καμπαναριών, των εκκλησιών και των μοναστηριών του Πόντου.
Στο βιβλίο και στην περιγραφή βέβαια βρίσκει παρούσα και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, παρόντα και τα Ποντιακά Σωματεία και οι Πρόεδροι και τα
Διοικητικά τους Συμβούλια. Ήταν αναγκαία αυτή η περιγραφή του συγγραφέα, γιατί χωρίς
αυτά δεν θα ξέραμε, δε θα συνεχίζαμε, μιας και τα εκάστοτε Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού δεν θέλησαν ποτέ να μας μάθουν και να μας πουν την αλήθεια χωρίς φτιασίδια.
Χωρίς τα ποντιακά Σωματεία ίσως δε συμμετείχαμε, ίσως δεν ήμασταν αυτό που είμαστε.
Προετοίμασαν τα ποντιακά Σωματεία, όργωσαν το έδαφος ώστε τα βιβλία των φωτισμένων
ποντίων ιστορικών και συγγραφέων να ρίξουν το σπόρο τους σε γόνιμο έδαφος.
Ο συγγραφέας και πάλι συνεχίζει με τους φίλους και συμπατριώτες στην Τόνια, πίνει το τάν
σαν να είναι σε δικό του μέρος, είναι στο δικό του τόπο . Κάνει την αντιδιαστολή ανάμεσα στον
αγώνα και την καταδίκη της γενοκτονίας και τον απλό Τούρκο ,τους ποντιόφωνους.
Στη συνέχεια του βιβλίου, ανεβάζει τους τόνους στη σελίδα 129 και καυτηριάζει την
Τουρκική προπαγάνδα, για την Αγία Σοφία της Τραπεζούντος, με το δικό του τρόπο, ως
προσκυνηματική κατάθεση ψυχής και εύλογη αντίδραση, όταν ο Τούρκος ξεναγός δεν ενημερώνει τους Γερμανούς τουρίστες για την Ελληνικότητα της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος.
Μας θυμίζει έτσι μια πραγματικότητα για την παρουσία ή την απουσία της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της προσπάθειας που πρέπει να γίνει και όλα αυτά ως ταξιδιώτης.
Βεβαίως με τις πολλές οικογενειακές φωτογραφίες , παιδιά , γονείς, φίλοι , παλαιά
κτίρια, όλα όμως θυμίζουν ποντιακό Ελληνισμό σαν να μας προτρέπει «δείξε και συ αναγνώστη τις δικές σου φωτογραφίες ,δείξε τις δικές σου περγαμηνές , δείξε ότι είμαστε εδώ
,είμαστε παρόντες ,είμαστε πολλοί, είμαστε αναρίθμητοι και συνεχίζουμε ως απόγονοι
εκείνων των Ελλήνων που διεύρυναν τον Ελληνισμό στα παράλια του Ευξείνου Πόντου.
Στη σελίδα 138 ο συγγραφέας μας θυμίζει πάλι στέλνοντας το μήνυμά του μέσα
από τα λόγια του βιβλίου του Ομέρ Ασάν «Ο πολιτισμός του Πόντου»- ΄Οταν εγώ πρω-
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τοπήγα στο σχολείο, δεν ήξερα άλλη γλώσσα από την μητρική μου (ποντιακά).
-Εμείς ντο είμες ; αναρωτιέται ο Ομέρ Ασάν και ο συγγραφέας αφήνει το ερώτημα
για να απαντήσουμε εμείς, σε κάτι που έπρεπε ο Ελληνισμός να είχε απαντήσει , να το
είχε προβάλλει , να το είχε τεκμηριώσει πολλά χρόνια πρίν.
Βεβαίως στην σελίδα 185 μαλώνει πάλι με θέμα την Εικόνα της Παναγίας Σουμελά με
τους Τούρκους απαντώντας τους κατ΄ ουσία πως αν θέλετε την Εικόνα πίσω , πρέπει να είναι
εδώ παρόντες οι μοναχοί του Μοναστηριού και τα εκατομμύρια των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής απόγονοι εκείνων που εγκατέλειψαν τα αγιασμένα χώματα χωρίς την θέλησή τους,
γιατί αυτοί γνωρίζουν ,μπορούν και δικαιούνται να την λειτουργούν και να την υπηρετούν.
Κορυφώνει την αφήγησή του με την Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου στο ¨Ορος Μελά , τεκμηριώνοντας και παρουσιάζοντας τα επίσημα έγγραφα για την πρώτη Λειτουργία μετά από ογδόντα-οκτώ χρόνια,
με ό,τι σημαίνει και ό,τι σηματοδοτεί αυτή η μεγάλη επιτυχία του Οικουμενικού Θρόνου, του
Ποντιακού Ελληνισμού και του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» με το ομώνυμο ΄Ιδρυμα .
Χωρίς την Ελλαδική παρουσία της Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο και το
ιστορικό έργο του Φίλωνα Κτενίδη ,Παναγιώτη Τανιμανίδη ,ο συγγραφέας καταθέτει
προβληματισμό , κατά πόσο αυτή η λειτουργία στην Παλαίφατη Μονή Σουμελά στον
Πόντο θα είχε υπάρξει.
Κλείνει το βιβλίο του ο συγγραφέας με την Ηχώ της Καμπάνας του Πόντου που μας
αγγίζει και μας οδηγεί με το μήνυμα θα ξανάρθουμε, είμαστε εδώ ,είμαστε παρόντες .
Αξίζει να ταξιδέψει κανείς με το βιβλίο αυτό.

ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΝΤΙΩΝ ΤΗΣ ΒΑΔΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Γράφει ο
Γιάννης Δελόγλου
έσα στην καρδιά της Στουττγάρδης με εκδηλώσεις μνήμης για την Γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου, οι σύλλογοι Ποντίων της Βάδης Βυρτεμβέργης, Στουττγάρδης,
Εσσλινγκεν, Βέρναου, Νεκαρτέντζινγκεν, Τύπινγκεν, Ροϊτλινγκεν, Λέονμπεργκ, Μπίτιγκχαϊμ, Μπάγκναγκ, Χερμπρεχτινγκεν,Σιόρντορφ και Βαϊμπλινγκεν,με την αιγίδα
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης (Ο.Σ.Ε.Π.Ε),διοργάνωσαν
μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας για να ενημερώσουν Γερμανούς και άλλους λαούς για
τα εγκλήματα των Τούρκων εναντίον των Χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας
και του Πόντου .Τα διάφορα πλακάτ και ανάλογο έντυπο υλικό έδωσε τη δυνατότητα
να εξαπλωθεί η ενημέρωση στην κοινωνία της πρωτεύουσας της Βάδης Βυρτεμβέργης Στουττγάρδη όπυ κατοικούν 18.000 Έλληνες . Η Β. Βυρτεμβέργη με πληθυσμό
10.600.000 φιλοξενεί 92.000 Έλληνες με έντονη παρουσία και δραστηριότητα στα κοινά και χαρακτηρίζεται η πλέον δραστήρια μειονότητα του ομόσπονδου κρατιδίου.
Έτσι οι 12 Σύλλογοι Ποντίων της περιοχής,μέλη της Ο.Σ.Ε.Π.Ε συνεχίζουν με έντονο ενδιαφέρον την διεκδίκηση της αναγνώρισης του μεγαλύτερου εγκλήματος της ανθρωπότητας με σατανικά και φρικιαστικά σχέδια εναντίον των Χριστιανικών λαών που ζούσαν
στον Πόντο την Μικρά Ασία και τη Θράκη από τα βάθη των αιώνων.
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Το απαράμιλλο θάρρος του δημοσιογράφου Νίκου Καπετανίδη
μπροστά στους αιμοσταγείς Νεότουρκους
του Μουσταφά Κεμάλ
,λειτουργεί ως φωτεινός
φάρος και καθοδηγεί τον
Ποντιακό Ελληνισμό
στο δρόμο του χρέους
και της τιμής. Γι’ αυτό
στόχος τους δεν είναι
άλλος παρά η αναγνώριση του μεγάλου εγκλήματος της Γενοκτονίας που υπέστησαν οι
Πόντιοι κατά την περίοδο 1916-1922.Σε μήνυμα τους οι Σύλλογοι επισημαίνουν : «Με
φρόνηση αλλά και αποφασιστικότητα,απαλλαγμένοι από την ηττοπάθεια και τα τεχνητά
διλήμματα που προσπαθούν να καλλιεργήσουν αυτόκλητοι και επιτήδειοι,επίβουλοι και
άδικοι ρυθμιστές της τύχης των λαών,αγωνιζόμαστε,με όλες μας τις δυνάμεις και σε όλα
τα επίπεδα για την Αναγνώρισή της». Τα έντυπα που υπογράφονται από τους κ.κ.Γιάννη
Μπουρσανίδη και Ηλία Μαυρίδη,πρόεδρο και Γ. Γραμματέα της Ο.Σ.Ε.Π.Ε. αντιστοίχως φανερώνουν το αγκάλιασμα όλων των συλλόγων μελών τους και στην ενότητα
του στόχου και του σκοπού για ένα θετικό αποτέλεσμα που είναι το ποθούμενο όλων
των Ποντίων, οργανωμένων και μη στις εκδηλώσεις μνήμης για την Γενοκτονία
Ομιλητής ήταν ο εκ των πρωταγωνιστών του αγώνα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας,επικοινωνιολόγος κ. Μιχάλης Χαραλαμπίδης που μάχεται στην πρώτη γραμμή
εδώ και 30 περίπου χρόνια.Μετά την πορεία κατατέθηκαν στεφάνια σε μνημείο για τα
353.000 θύματα της Τουρκικής θηριωδίας.

Ο πρόεδρον τη χωρί’
Του Δημήτρη Νικοπολιτίδη
Πρόσωπα του έργου
ΘΟΔΩΡΟΣ, ΘΥΜΙΑ σύζυγος του Θόδωρου, ΣΤΥΛΟΣ δάσκαλος του χωριού,
ΤΑΣΙΑ σύζυγος του Στύλου, ΚΩΣΤΗΣ, ΤΟΤΟΣ, ΣΤΑΘΟΣ, ΓΙΩΡΙΚΑΣ, ΛΕΥΤΕΡΤΣ, ΓΑΡΑ ΚΟΣΜΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΕΛΕΓΚΩ χήρα, ΣΤΟΦΟΡΟΣ λυράρης,
ΚΟΥΡΤΟΝ ΓΙΑΝΝΕΣ πρώην πρόεδρος, ΣΤΕΦΑΝΟΣ εξάδελφος του Θόδωρου,
νομάρχης, αστυνόμος και χωρικοί.
Περίληψη του έργου
Ο δάσκαλος ενός μικρού χωριού προτείνει, από συμπάθεια, έναν απλό χωρικό, τον Θόδωρο, για την προεδρία στις προσεχείς εκλογές. Ο Θόδωρος αναλαμβάνει την προεδρία, αλλά
διάφορα συμβάντα και οι αλλεπάλληλες απαιτήσεις από τους συγχωριανούς του, φέρνουν τα
πάνω κάτω στην ήσυχη μέχρι τότε ζωή του.
Όταν ξαφνικά έρχεται για επίσκεψη στο χωριό ο νομάρχης, μπαίνουν μεν όλα σε μία
τάξη, αλλά η τυπική πολιτική επίσκεψη μετατρέπεται τελικά σε ποντιακό γλέντι.
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Εικόνα από παράσταση του έργου «Ο Πρόεδρον τη χωρί’»

Α΄ ΠΡΑΞΗ
Σκηνικό
(Στο σπίτι του δάσκαλου. Δωμάτιο κατάλληλα επιπλωμένο. Ένα τραπέζι, 5 - 6 καθίσματα και μια μικρή βιβλιοθήκη. Οι συγχωριανοί του δάσκαλου έρχονται με τα ρούχα
της δουλειάς.)
ΣΤΥΛΟΣ (Διαβάζει εφημερίδα και είναι πολύ αφοσιωμένος σ’ αυτήν. Ανάβει τσιγάρο και
πότε πότε τραβάει καμιά ρουφηξιά. Δίπλα ένα στακτοδοχείο)
ΤΑΣΙΑ (Ενώ συγυρίζει το δωμάτιο, ρίχνει κάθε τόσο λοξές ματιές στον άντρα της. Ύστερα
από λίγο απευθύνεται σ’ αυτόν και λέει) Στύλο, ’κι σπάν’ η ýη σ’; Όλεν την ημέραν απέσ’ κάθεσαι. Έβγα, ευλο(γ)ημένε, κι ολίγον οúωκά να ελέπ’ σε ο ήλøν και να κρούει σε αέρα.
ΣΤΥΛΟΣ (Κάνει πως δεν ακούει).
ΤΑΣΙΑ Στύλο, εσέν λέγω, ’κι ακούς; (Στους θεατές) Εθαρρείς βουμπάκια έχ’νε τ’ ωτία
τ’. (Κάνει μερικές γκριμάτσες και λέει) Πολλά βαθέα ετάλεψεν ο νους ατ’. Αέτσ’ εγρίβωσεν
απάν’ σην εφημερίδαν, εθαρρείς άλλο εφημερίδαν ’κι είδεν.
ΣΤΥΛΟΣ (Χτυπάει δυνατά το χέρι του στο τραπέζι και τρομάζει την Τασία, η οποία
τραβιέται προς τα πίσω).
ΤΑΣΙΑ Ντο έπαθεν αβούτος; (Πηγαίνει μετά πίσω από την πλάτη του και κοιτάζει πότε
από τη μια μεριά και πότε από την άλλη την εφημερίδα και, απευθυνόμενη στους θεατές,
λέει) Άτùαπαν ντο είδεν και δöβάζ’ ’κ’ εκολλίεν απάν’ σην εφημερίδαν άμον τον κόχλον
σο λιθάρ’; Θα ερωτώ ατον, άμαν φογούμαι θα τûαΐζ κι αχπαράζ’ με.
ΣΤΥΛΟΣ (Προτού ολοκληρώσει η Τασία, χτυπάει πάλι δυνατά το χέρι του στο τραπέζι και
ξανατρομάζει την Τασία)
ΤΑΣΙΑ (Στους θεατές, δυνατά και με ύφος) Κ’ εκεί που θα τûαΐζ’ κι αχπαράζ’ με ατός,
ας αχπαράζ’ ατον εγώ. Δέσκαλε, δέσκαλε, το μανίκι σ’ επέρεν άψιμον.
ΣΤΥΛΟΣ (Τινάζεται και ρίχνει στο πάτωμα το σταχτοδοχείο) Εχπάραξες με, αφορισμέντσα, έκοψες τη χολή μ’.
ΤΑΣΙΑ Καλά, εσύ ’κι ακούς, βουμπάκια έχ’νε τ’ ωτία σ’; Εγώ ντο είμαι
αδαπέσ’ κι απόκρισην ’κι δί’ς με;
ΣΤΥΛΟΣ Νέκουτûη, άφ’ς με κι ολίγον ήσυχον, πάντα μη μουρδουλίεις.
ΤΑΣΙΑ Εσύ ντο άνθρωπος είσαι;
ΣΤΥΛΟΣ Ντο άνθρωπος είμαι, ’κι είμαι καλός;
ΤΑΣΙΑ Πάντα δöβάεις και καμίαν τιδέν ’κι λες με.
ΝικοποΣΤΥΛΟΣ Νέκουτûη, ντο θέλτς να λέγω σε;
λιτίδης
ΤΑΣΙΑ Ντο χαπάρö, ντο λέει ατό η εφημερίδα;
Δημήτρης
ΣΤΥΛΟΣ Εσύ με την εφημερίδαν δουλείαν ’κ’ έεις.
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ΤΑΣΙΑ Καλά, εγώ ντο είμαι αδαπέσ’;
ΣΤΥΛΟΣ Εμέν ερωτάς, εσύ ’κ’ εξέρτς ντο είσαι;
ΤΑΣΙΑ Να καλατûεύω σε πα ’κ’ επορώ, αμάν παίρτς με και στέκ’ς.
ΣΤΥΛΟΣ Τέρ’ εσύ την αγναμάζεναν ντο λέει! Θα ευτάει με και κολατίγουμαι.
ΤΑΣΙΑ Μ’ εσκάλωσες ξαν. Πέει με ντο λέει η εφημερίδα, εγώ πα ýην έχω. Ας μαθάνω
κ’ εγώ ντο ’ίνεται σ’ αβούτον τον κόσμον.
ΣΤΥΛΟΣ (Νευριάζει και της πετάει την εφημερίδα) Έπαρ’ το και έβγαλ’ τ’ ομμάτö σ’.
ΤΑΣΙΑ Καλά εγώ γράμματα ’κ’ εξέρω, πώς θα ’ίνεται;
ΣΤΥΛΟΣ Τέρεν τα σουράτö!
ΤΑΣΙΑ (Παίρνει την εφημερίδα και την κρατάει ανάποδα) Όι όι όι, αβούτα ντο είν’ αδακέσ’!
Αβούτε άμον τη θεία μ’ την Κερεκήν ομôζ’ κι αβούτος άμον τον θείο μ’ τον Θόδωρον.
ΣΤΥΛΟΣ (Ρίχνει μια ματιά και της λέει) Νέκουτûη, ανάποδα κρατείς την εφημερίδαν.
ΤΑΣΙΑ (Νευριασμένα) Καλά ευτά(γ)ω.
ΣΤΥΛΟΣ Εσύ καλά και ντο ’κ’ έμαθες γράμματα, τσ’ εξέρ’ ντο θα εφέρνες σο κιφάλι μ’.
ΤΑΣΙΑ Εσύ έμαθες κ’ εûόχρεψες ατα.
ΣΤΥΛΟΣ Τερείς γλώσσαν, έναν λέγω εγώ και δέκα ακούω!
ΤΑΣΙΑ Ναι, ν’ αϊλί εμέν σ’ εσέν, εσύ κάθεν καικά ρούεις.
ΣΤΥΛΟΣ Κανείται, κανείται, πάτ’ απάν’, καιρόν ’κ’ έχω ν’ ακούω σε.
ΤΑΣΙΑ Γιάτι ’κ’ έεις καιρόν ν’ ακούς με;
ΣΤΥΛΟΣ Νέκουτûη, κράτ’ το στόμα σ’.
ΘΟΔΩΡΟΣ (Τραγουδάει και έρχεται στο σπίτι του δασκάλου)
«Ο κύρη μ’ εκοπίαζεν γράμματα να μαθίζ’ με
σα έμορφα τα κόρτσοπα δέσκαλον να καθίζ’ με».
ΣΤΥΛΟΣ Ο Θόδωρον έν’. Ντ’ έμορφα τραγωδεί ο κατακέφαλον.
ΤΑΣΙΑ Τα κοσσάρας καθίζ’ άμον τον λυριτûήν τον Στοφόρον.
ΘΟΔΩΡΟΣ (Φωνάζει από έξω) Δέσκαλε, απέσ’ είσαι; Ο Θόδωρον είμαι.
ΣΤΥΛΟΣ Ναι, Θόδωρε, έλα απέσ’ αγλήγορα.
ΘΟΔΩΡΟΣ (Μπαίνοντας) Ύας και üαιρετίας, δέσκαλε, και καλά να πάνε τα δουλείας.

Παρντόν, μαντάμ’!
Της Ανθούλας Πολιτίδου – Λαζαρίδου
Δασκάλας - Θεσσαλονίκη

Κ’

έτον πολλά καιρός ας σου έρθαν τ’ εμετέρ’ ας σην πατρίδαν. Τα ελληνικά πα
καλά όλö ’κ’ εξέρναν ακόμαν νô να καλατûεύ’νε νô να εγροικούν ατα. Ίλöμ
όνταν κά-ποιος ετάραζεν απεûκέσ’ ’ς σα ελληνικά κάτ’ μοντέρνα ντ’ έρθαν
απ’ οúωκέσ’ ας σα άλλα τα μιλôτö, γαλλικά, ιταλικά και ’κ’ εξέρω ντο άλλο εκοβάλεσαν
ας ατουνούς και τôκ τουκ εσύρναν απεσκέσ’ ’ς σην καλατûήν ατουν κάμποσα ας ατά.
Και αντί να λένε το ελληνικόν «συγνώμη» ή «με συγχωρείτε, κυρία μου», τεΐ άμον
κάπως θα εποίναν ατο, ετάραζαν τ’ απασία άμον ντ’ έλεεν η καλομάνα μ’, και έλεγαν
«παρντόν, μαντάμ».
Και ήντσαν έλεεν ατά τα ξενόφερτα, τεασί μοντέρνος και πολιτειανός και κάτ’
αγνός και θαμαστός έτονε. Εχωρίουσουν ας σοι χωρέτας και εθαρρείς κι εσύ, ατός
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έτον κι άλλος κανείς. ’Κ’ εξέρνεν ντο οι πλέτεροι ’κ’ εγροίκαναν ατο.
Είνας γαρή ας έναν χωρίον επήεν ’ς σην πολιτείαν, ’ς σο παζάρ’. Σάββαν ημέραν έτονε. Κόσμος πολλά ’ς σο παζάρ’, άμον μερμήκας. Άλλ’ πάν’,
άλλ’ έρχουνταν. Άλλ’ απ’ αδά, άλλ’ απ’ ακεί, άλλ’ αν’, άλλ’ κά’. Βελόν’ να
εσύρνες, αφκά, ’κ’ ερούζ’νεν. Ο εις κοντά ’ς σον άλλον, όλ’ αγληγορούν να
αγορά’ζνε ήντöν χρέσκουνταν και να φύουνταν, να μη ρούζ’νε ’ς ση σκοΑνθή
τίαν. Άλλ’ πα θέλ’νε να πάνε ’ς σα δουλείας ατουν. Οι χωρέτ’ τ’ εμέτερον
και οι άλλ’ πα αγληγορούν. Έχ’νε και τη στράταν, με το ποδάρ’ θα πάνε ’ς ΠολιτίδουΛαζαρίδου
σο χωρίον.
Κάποι-ος κύριος, κουστουμαρισμένος, πολιτειανός, εκούντεσεν ατέν
τ’ εμέτερον τη χωρέτσαν, τη θεία μ’, ας λέγ’ ατεν να εγροικάτεν. Αρίφ’ς, χωρίς να εθέλνεν
εκούντεσεν ατεν και άûκεμα πα εκούντεσεν ατεν, έü’ κ’ ερούζνεν η γαρή, θ’ ετσάκωνεν
και τα ποδάρö τ’ς. Αρίφ’ς, την ορθίαν να λέγομε, πολλά εντράπεν. Ευγενικός πα έτον.
Εκοντοστάθεν ’ς ση μέσεν απέσ’ κι έναν έμορφα γαρûί ας ση θεία μ’, λελεύ’ ατεν εγώ, και
λέει ατεν ευγενικά: «Παρντόν, μαντάμ!». Τεμôκ εχώρεσεν ’ς σο καπαϊάτ’ν ατ’.
Η θεία μ’ ’κ’ εγροίκ’σεν α η μάρσα. Εχπαράεν! Μώσε, ενούντσεν, ντο εποίκα
’τον και είπε με αέτσ’. Έναν κι έναν δύο, κλώûκεται χολöσμέντσα, λέει ατον: «Παράδας πα είσαι και μαντάμ πα έν’ η πατûή σ’».
Ο αδελφός ατ’ς, που έρχουτον από πίσ’ ατ’ς, έκ’σεν ατεν, έκλισεν κά’ το κιφάλ’ν
ατ’ κι εγριλεύτεν ας σο γέλος. Όνταν εδέβαν πλαν καικά, λέει ατεν: «Πάτση, ντο έτον
ατό ντο είπες τον αρίφ’;». «Μώσε, ντο γελάς, τρώω την ýή σ’, δεν εγροίκ΄σες; Νέπε,
ντο είüεν αβούτος αρίφ’ς μετ’ εμέν και είπε με ‘πάρδο και μαντάμ’. ’Κι κανείται ντο
εκούντεσέ με και θ’ ερούζ’να, εταζουρλάεψέ με πα».
Ο θείο μ’ ο Μαθαίον ελιγώθεν ας σο γέλος.

Ατόσον ώραν σην αέραν ύλαζα;

Κ

άμποσοι αγούρ’ τη χωρί’ κάθουνταν οúώκα ασ’ σο καφενείον τη Τûαχούρ’ και λέν’ τα
ίδια και τα ίδια. Ντο να ’φτάν να κυλίζ’νε τα ώρας; Για τα χωράφö θα καλατûεύ’νε, για
τα ζα, την τιμήν τη κοκκί’, τα λιπάσματα και κάτ’ αΐκα. Από καμίαν πειράζ’νε τ’ έναν
τ’ άλλο, με το να σύρ’νε κρυφά έναν τûαγουλόπον σο κιφάλ’ τ’ εκεινού π’ εκουπίεν και
ζυγιάζ’ … κι έν’ έτοιμος να κοιμάται απάν’ σην καρέκλαν.
Σ’ ατό απάν’ τ’ ομμάτ’ είνονος πιάν’ τον Γιάννεν ντ’ έρται τον ανέφορον με τ’ έναν
τυλιγμένον εφημερίδαν αφκά σο γολτούχ’ν ατ’. Όλ’ εξέρνε ποίον εφημερίδαν έν’. Ατό
ζατί τυλιγμένον φέει ασ’ σα üέρö τη περιπτερά και μαθαιμένον ατώρα κείται σο γολτούχ’ τη Γιάννε.
Ούντες σουμών’ πολλά, όλ’ κλώθ’νε το κιφάλ’ και καλωσωρίζ’ν ατον.
−Καλώς τον δέσκαλον, λέν’ μάχσους. Ο Γιάννες δέσκαλος ’κ’ έν’ Άμα
επήεν έναν χρόνον σο καρασκόι (ημιγυμνάσιο) τ’ Αρταχανί’. Τα πολλά ντ’
εξέρ’ έμαθεν ατα σα φυλακάς και τ’ εξορίας ντ’ έσυρεν ο άχαρον.
−Γουρπάν εσουν, δόστε έναν καρέκλαν τον Γιάννεν. Ατός, για να έρθεν τάχ’ ασ’ άλλ’ την μαχαλάν, κάτ’ έü’ να λέει μας.
Ο Γιάννες, ασ’ εκαλημέρτσεν κι επεκεί, εγερλôûεψεν απάν’ σην καρέκλαν ντ’ εδέκαν ατον και τûαπούγα επετύλτσεν την εφημερίδαν, λες κι εσύ Αγαθάγγελου
Α.Ι.
είüεν α’ τάμαν να δεβάζ’ α’ έναν ημέραν εμπροστά ση χωρί’ τ’ ανθρώπ’ς.
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Όλ’ εκαûάντσαν τα καρέκλας ατουν κι έρθαν σουμά, τριγύλ’ σον Γιάννεν, για να ακούνε
κι άλλο καλλίων. Τûίπ σο γιάν’ ατ’ εκάτσεν ο Κώστης τη Τöλήγιαννε, γιατί εναξά βαρέα
ακούει ατός.
Ο Γιάννες δεβάζ’ ατά τον θέλ’ να ακούνε οι χωρέτ’, για να βάλ’ν ατά καλά σον καρπόν ατουν. Ολόγερα οι αγούρ’ λαΐζ’νε το κιφάλ’ χωρίς να καλατûεύνε.
−Η Ρωσία πρωτοπόρα έστειλε άνθρωπο στο Διάστημα … ο Γκαγκάριν … ο Σπούτνικ … η βάση … με στόχο την κατάκτηση της Σελήνης. Η Σελήνη, δορυφόρος της Γης
… η Σελήνη εφαλτήριο για το διάστημα … όποιος κατακτήσει τη Σελήνη θα ελέγχει
από ’κει όλη τη Γη κ.τ.λ. κ.τ.λ.
Οι χωρέτ’ ακούν’ με αχαστόν το στόμαν και θαμάζ’νε. Τερούν τ’ έναν τ’ άλλο και
νουνίζ’νε τα θάματα ντο γίνταν σην Ρουσίαν κι αδακέσ’ τιδέν χαπάρ’ ’κ’ έχ’νε. Είüεν
δίκαιον ο Γιάννες ούντες εκούρφιζεν την Ρουσίαν.
Ο Γιάννες απ’ αδά μερέαν εγροικά ντ’ επαλάλωσεν ατ’ς με τ’ ατά ντο δεβάζ’ και
γαπαρεύ’, σάνκιας να έτον γιος ατ’ ο Γκαγκάριν. Σίτö δεβάζ’, εξηγά πα τα πράματα και
βίρö ονοματίζ’ την Σελήνην.
Ασσο εταντάντσεν ατά ντ’ εθέλνεν κι ετέλεσεν το δέβασμαν, εύρεν μαχανάν ντ’ έü’
ακαγκάτ’ δουλείαν απάνκαικα σ’ Αρχιλλευάντων και εσ’ κώθεν να δöβαίν’ πλαν.
Οι χωρέτ’ επέμ’ναν κολλημέν’ σα καρέκλας ατουν και ακόμαν νουνίζ’ νε για τα θάματα ντο γίνταν σον κόσμον αδά σα καιρούς. Μανάχον ο Κώστης τö ληγιάνν’ εσ’κώθεν,
έναν με τον Γιάννεν.
−Νε παι Γιάννε, ντο θαμαστά έταν ατά ντ’ είπες μας οσήμερον! Άμα, Γιάννε, Σελήνη πα ντο θα έν’;
Τη Γιάννε η χρα εκüύεν. Ετέρεσεν τον Κώστην από πάν’ ούς αφκά, εφτουλάξεν και σίτö
έκλωσεν την ρôüαν να δöβαίν’ πλαν’ εμουρδούλτσεν:
−Το σκατό μ’ έν’. Αναθεμά κι εσέν’. Τεμôκ ατόσον ώραν στην αέραν ύλαζα;
Π. Γυν/στρο Κιλκίς 2012
Αν. Ιγ. Αγαθαγγέλο

Ευτράπελα – Έθιμα - Ήθη
Επιμέλεια – παρουσίαση
Σάββας Πορφ. Παπαδόπουλος
Οι αντιθέσεις
Ο Τûόρνης ο Στάθιον μίαν έκ’σα ’τον να λέει: «Τη τöρμετûή ο Κώστης να λέει «άσικτιρ» και τη Μάρτùοχλουσσας Αβράμψ να λέει «καλησπέρα» έναν είναι.
Ο Κώστης έμνοστος κι Αβράμψ άνοστος, έλεεν η μάνα τ’.
Κώτùον τη Τιμάντων
μίαν έκ’σα ’τον =
Σάββας
ταρμετûής =
Πορφ.
Η κληρονομικότητα
Παππαδό- «Η πεθερά μ’ έλεεν: «Είχα έναν αδελφόν, οσόν έτον άνοστος, εκόλτσαν
πουλος
ατονΣακιαρίτα. Ατός ο γιο μ’ πα Αβράμψ ίσα εκείνον τον άνοστον εμôζ’.».
Αννούσκα τη Μαρτζάντων (1910-1995)
Καρακούρτ Καρς – Μαυρόβατος
Δράμα)
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Σακιαρίτα =
εμôζ’ = μοιάζει

Τη ψυχού
Τη ψυχού εμείς έχομε τεπούρö καινούρö π’ επέθαναν όλτς εντάμετεπούρö, καϊνούρ’
αποθαμένον π’ έü’.
Ψένομε τα κοκκία – εκείνο έρται τη Παραûκευή την ημέραν πάντα, έν’ νεστεία. Ψένομ’ τα κοκκία τον πουρνόν τη Παεαûκευύ, κούζομε είναν στενόν που ’α ταγουτεύ’
öτα απέσ’ σο χωρίον και αφίνομε και για τα τεπούρö Τα τεπούρö κούζομε πολλοίς
γαρήδες, με τοι πολλοίς ευτάμ’ ατα. Κούζομ’ τοι γαρήδες και οι γαρήδες με τ’ εκεινούς π’ επέθαναν καινούρö ανθρώπ’ ατουν εντάμαν ευτάμ’ το τεπούρ’.
Σοφία Κοτανίδου
ψυχού = το Σάββατο των ψυχών
τεπούρö =
κοκκία = κόλλυβα
κούζομε = καλούμε
ταγουτεύω = μοιρôζ’
καινούρö = πρόσφατα
Είνας γραία επαρακάλ’νεν να’ πεθάν’νεν και είπεν την ο γιος ατ’ς «μάννα, αβούτο το
χαρτίν τ’ εγκλεσίας έν’, σ’ ήντιναν απάν’ δεβάζ’να, συγχωρίεται κι αποθάν’». Εδέχτεν
ατέ κ’ ερχίνεσεν ο γιος ατ’ς να δεβάζ’ το χαρτίν. Ας ση μέσ’ κέσ’ όντες εδέβεν, η γραίαευτάει «γιάβρουμ, ένα δύο φύλλα πα άφ’ς, όλö μη δεβάεις».
Τεμôκ, εγροίκα ’κ’ εθέλ’νεν να πεθάν’νεν
Κώτùον τη Τιμάντων (1931-2006)
Μαυρόβατος Δράμας
Είνας είπεν «πότε ’α γερώ, να καυüαίνουμαι». Ατό λέει α’ ’πη ’κι γιαραύ’.
Κώτùον τη Τιμάντων
Παραδοσιακό
Εμείς, πολεματί’ καιρός ας σον λιμόν, να δεβάζουμε τον καιρόν εμουν, εποίν’ναμ’
αγνά κ’ εγέλαναμ’. Επέναμ’ δέκα δεκαπέντε νομάτ’, κορίτûö – αγούρö σο χωράφ’
να πελöύωμε. Έναν κορίτσ’ έπλωναμ’ ’α κα και ολόερα τ’ς έκλαιγαμε, έλεγαμε αποθεμανίων τραγωδίας, ήντöν έξερναμε, εταπουρίουμες απάν’ ατ’ς και έλεγαμ’.
Ενθυμούμαι ο πάππο μ’ εκράν’νεν κάτ’ έναν άμον θυμöντόν κ’ ελάιζεν α’ απάν’ ατ’ς,
’α βάλλ’ναμ ατήν κα, επέθανεν τε΅.
Πελαγία (Ρωσοπόντια)
πολεματί’ καιρός
να δεβάζωμε τον καιρόν εμουν
αγνά =
να πελôνωμε =
κα = κάτω
ήντöν =
εταπουρίουμες
κάτ’ έναν άμον
ελάιζεν
τεΐ = δήθεν, τάχα
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Πολυθεματική έκθεση φωτογραφίας για τη Γενοκτονία
Γράφει ο
Γιάννης   Δελόγλου

Σ

το στρατόπεδο «Πύλου Μελά», ο λαμπρός ερευνητής, καθηγητής ιστορίας
στο Α.Π.Θ. Δρ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη
ζωή του και με πόνο ψυχής ανέσυρε όλα εκείνα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού από τους εγκληματίες Τσέτους, τις
συμμορίες του φρικτού και αδίστακτου εκτελεστή, βιαστή και φονιά Τοπάλ Οσμάν,
και τις ενορχηστρομένες επιθέσεις του στρατιωτικού ηγέτη των Νεοτούρκων Μουσταφά Κεμάλ,οργάνωσε μια σπανίου είδους έκθεση φωτογραφίας που ρίχνει όλο το
φως του μαρτυρίου της Γενοκτονίας.Εκεί ζωντανεύουν την ιστορία οι χώροι και οι άνθρωποι που έζησαν τον φοβερότερο διωγμό όπως τον σχεδίασε ο Γερμανός στρατηγός Λήμαν Φον Σάντερς και τον εκτέλεσαν οι Νεότουρκοι του Μουσταφά Κεμάλ.
Εκεί βρέθηκαν εκατοντάδες απόγονοι της πρώτης γενιάς του μαρτυρίου, φίλοι
και συγγενείς. Εκεί βρέθηκαν νέοι άνθρωποι που συγκλονίστηκαν από τις εικόνες,
τους χάρτες και τα ονόματα πολλών που θυσιάστηκαν με μόνη κατηγορία ότι ήταν
Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί .Εκεί βρέθηκαν επώνυμοι Καλλιτέχνες, Πανεπιστημιακοί, άνθρωποι των Γραμμάτων και της Τέχνης.
Στον αύλειο χώρο οι εκατοντάδες των επισκεπτών αφού απόλαυσαν την συναυλία των
Ποντιακών τραγουδιών που και από αυτά πήραν διδάγματα του πόνου των ποντίων, η
καθηγήτρια κ. Ελένη Τσακιρίδου τόνισε: «Η έκθεση έχει σκοπό να προβάλει,να θυμίσει,να ενημερώσει,να αφυπνίσει όλους και όλες μας ποντίους και μη,πολιτεία και πολίτες,με
αφορμή το τραγικό γεγονός της Γενοκτονίας του ποντιακού Ελληνισμού η οποία αριθμεί
πάνω από 353.000 θύματα και ήταν μια από τις μεγάλες Γενοκτονίες του 20ου αιώνα μαζί
με την Αρμενική και την Εβραϊκή. Η Γενοκτονία των ποντίων έχει τις ίδιες υλικές αναλο-
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Ο Βασίλης Φωτιάδης τραγουδάει με τη συνοδεία κιθάρας και λύρας από τους αδελφούς Τσαχουρίδη

γίες με αυτές των Αρμενίων και των Εβραίων δυστυχώς όμως αποτελεί λιγότερο γνωστή
και περισσότερο αγνοημένη από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και μέχρι πρόσφατα
και από την Ελληνική πολιτεία. Ο καθηγητής Δρ. κ. Φωτιάδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι
«η φωτογραφική έκθεση αλλά και άλλα θέματα που εκτίθενται σε αυτό τον φιλόξενο χώρο
του Δήμου Παύλου Μελά καταγράφουν μόνο τον πολιτισμό που χάθηκε ή χάνεται αλλά
λειτουργούν και ως ιστορικά τεκμήρια της μακρόχρονής ζωντανής παρουσίας του ποντιακού Ελληνισμού. Λειτουργούν ως ανίκητο οπλοστάσιο αιώνιας μνήμης, ως ζωντανοί
μάρτυρες κατηγορίας της βιολογικής, ηθικής και πολιτισμικής Γενοκτονίας σε βάρος των
Νεότουρκων και των Κεμαλικών. Πέρασαν 90 χρόνια από την περίοδο της καταστροφής,
της Γενοκτονίας,του ξεριζωμού και της προσφυγιάς. Ως σήμερα δεν τολμήσαμε να δούμε
κατάματα την τραγωδία του Ελληνισμού. Δεν αναδείξαμε τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας στο θάνατο. Συνεργήσαμε εγκλωβισμένοι από την
πολιτεία και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς στην απαξίωση της ιστορίας μας. Δεν τολμήσαμε να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στην ιστορική μνήμη. Μόνο εκδηλώσεις μνημοσύνων,δηλαδή επισφραγίσεις ληξιαρχικών πράξεων θανάτου της μνήμης τελούσαμε. Στην
ιστορική παρακμή του ποντιακού Ελληνισμού καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το πολιτικό
κλίμα της πατρίδας μας. Ήταν πάντα εχθρικό και ταυτόχρονα κατασταλτικό. Η προσφυγιά,το Ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας Βενιζέλου – Ινονού η δικτατορία,ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος,η ξενοκρατία και η χούντα της επταετίας δεν επέτρεψαν
την ανάδειξη επικίνδυνων δια την καθεστική τάξη λευκών σελίδων της σύγχρονης ιστορίας
μας. Η λογοκρισία φυλάκισε την μνήμη των προσφύγων της πρώτης γενιάς με αποτέλεσμα
να μην προβάλλονται και να μην αναδεικνύονται τα θέματα αυτά . Και όταν λυτρωθήκαμε
από τα καρκινώματα των πέτρινων χρόνων ήρθαν τα κόμματα και οι κομματοπατέρες να
εξαγοράσουν αντί πινακίου φακής ότι παρέμεινε ακόμα όρθιο και ζωντανό. Όλα αυτά τα
χρόνια υπήρχαν και οι εξαιρέσεις,φωτεινοί σηματοδότες,αγνοί μπροστάρηδες πρότυπα
καθοδήγησης . Τι μπορεί να πει κανείς για το έργο της Άννας Θεοφυλάκτου . Πόσο το
αξιοποίησαν οι πόντιοι και γιατί το χαρίζει στο Δήμο Θεσσαλονίκης . Ποιος μπορεί να
αμφισβητήσει την συμβολή της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών στην ανάδειξη κυρίως
της Βυζαντινής ιστορίας και του πολιτισμού μας. Είναι ερωτήματα που θα πρέπει να μας
προβληματίσουν σοβαρά».
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Τον ακούραστο δημιουργό αυτής της πολυθεματικής έκθεσης που εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους, πλαισίωσαν και παρουσίασαν με χειμαρόδεις εισηγήσεις η Ολυμπιονίκης της Βαρκελώνης κ. Βούλα Πατουλίδου,ο ομότιμος καθηγητής της Πολυτεχνικής
Σχολής Α.Π.Θ. κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου,η καθηγήτρια του πανεπιστημίου δυτικής
Μακεδονίας κ. Σοφία Ηλιάδου – Τάχου, ο καθηγητής του ίδιου πανεπιστημίου κ. Στάθης Πελαγίδης και ο επίκουρος καθηγητής του πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας
κ. Νικόλαος Ζάϊκος. Πήραν μέρος οι καλλιτέχνες Ματθαίος Τσαχουρίδης, Γιώργος
Πουλαντζακλής,Λάζος Ιωαννίδης, Μπάμπης Κεμανατζίδης, Θεόδωρος Τοπαλίδης,Μιχάλης Καλλιοτζίδης, Κώστας Σιαμίδης, Θεόδωρος Κοτίδης,Στέλιος Χαλκίδης, Γιάννης Σανίδης,λύρα.Κώστας Τσαχουρίδης κιθάρα, Χάρης Πορφυρίδης ούτι,Στέφανος
Κωφίδης –Γιώργος Ταϊρίδης κρουστά, Κώστας Ιατρούδης ζουρνά –φλογέρα, Γιώργος
Πουλαντσακλής βιολί-κεμανές, Κώστας Ζώης-Γιάννης Πολυχρονίδης νταούλι.
Βασίλης Φωτιάδης,Πέλα Νικολαίδου,Στάθης Παυλίδης, Γιώτης Κωνσταντινίδης,
Γιώτης Γαβριηλίδης, Βασίλης Μιχαηλίδης, Γιάννης Γκότσιος,Γιώργος Ιωαννίδης,
Γιώργος Δημαρίδης,Χρήστος Παπαδόπουλος,Βασίλης Τοπαλίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Αχιλλέας Βασιλειάδης,Μπάμπης Ιορδανίδης, Γιώργος Σασκαλίδης, Στάθης
Τσαϊρίδης,Γιάννης Τσιτιρίδης,Κώστας Θεοδοσιάδης,Αλέξης Παρχαρίδης, Μπάμπης
Ιωακειμίδης, Στάθης Νικολαϊδης, Στάθης Πορφυρίδης,Γιάννης Χριστοδουλίδης κ.ά.
τραγούδι.Χόρεψαν τα ποντιακά συγκροτήματα «Εκνευσις», «Πυρρίχιος»,και των Ποντιακών Συλλόγων Καλλιθέας –Συκεών, Σταυρούπολης και Ευόσμου.

Η Φιλόπτωχη Αδελφότητα Ιμεραίων
βράβευσε τους άριστους μαθητές

Τ

ους μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων των 167 δημοτικών σχολείων και
όλων των τάξεων του γυμνασίου, που αρίστευσαν κατά τη σχολική περίοδο
2010-2011, βράβευσε η Φιλόπτωχη Αδελφότητα Ιμεραίων Πανοράματος,
σε εκδήλωση στο δημαρχείο Πυλαίας–Χορτιάτη. Στους μαθητές προσφέρθηκαν
αναμνηστικοί έπαινοι και ένα βιβλίο, με ιστορική αναφορά στον Πόντο.
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Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η χορωδία της Αδελφότητα και έγινε επίδειξη
των ποντιακών μουσικών οργάνων.
Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση βουλευτές, ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης Γιώργος Λυσαρίδης, η εκπρόσωπος
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Αποστολά, ο επίτιμος πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Στέφανος Τανιμανίδης, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων κ. ά..

Εκδήλωση του Συλλόγου Ποντίων Νομού Κορινθίας

Ο

ι Πόντιοι και φίλοι των Ποντίων του νομού Κορινθίας παραβρέθηκαν σε
εκδήλωση με χορούς και τραγούδια στην αίθουσα δεξιώσεων «Χρυσόστομος Σμύρνης» της ενορίας Κοίμησης της Θεοτόκου Κορίνθου. Ο πρόεδρος του συλλόγου Ποντίων Ηρακλής Σόνους απηύθυνε χαιρετισμό στο πλήθος
κόσμου που είχε κατακλύσει την αίθουσα και αναφέρθηκε εν συντομία στα πεπραγμένα του συλλόγου το 2011 και παρουσίασε τις δράσεις – εκδηλώσεις για το 2012.
Η χορωδία των ενηλίκων του Πνευματικού Κέντρου Κορίνθου, με τη διεύθυνση
της μουσικού Αναστασίας Αγκιστριώτου, έψαλε το τροπάριο των Τριών Ιεραρχών,
τον εθνικό ύμνο και τρια παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια..
Στη συνέχεια ο πρόεδρος και και τα μέλη του Δ. Σ. απένειμαν τιμητικές διακρίσεις, στα Ποντιόπουλα που πέτυχαν στις εισαγωγικές στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και
στη Γιούλη Ανδρεανίδου-Σπυροπούλου, αντιπρόεδρο του συλλόγου και δασκάλα
του χορευτικού, που επί μία εξαετία διδάσκει αφιλοκερδώς ποντιακούς χορούς. Τιμητικές διακρίσεις έλαβαν και η Αναστασία Αγκιστριώτη, καθηγήτρια μουσικής,
ο Γεώργιος Γαλάνης, καθηγητής σωματικής αγωγής, ο Αναστάσιος Φουντούκης,
καθηγητής μαθηματικών και ο ταμίας του συλλόγου Γεώργιος Φρουρόπουλος.
Κατόπιν το χορευτικό συγκρότημα «Τερψιχόρη» χόρεψε δύο ποντιακούς
χορούς με ποντιακά τραγούδια. Τέλος το χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου
«Αμαζόνες και Αργοναύτες του Πόντου», μαζί με τη δασκάλα Γιούλη Ανδρεανίδου-Σπυροπούλου, χόρεψε έξι ποντιακούς χορούς.
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Κατά τη διάρκεια της γιορτής προβάλλονταν σε γιγαντοοθόνη στιγμές από την
ιστορία του ποντιακού Ελληνισμού, με τίτλο «Εύξεινος Πόντος». Ο Αναστάσιος
Φουντούκης, μέλος του συλλόγου, παρουσίασε με άψογο τρόπο και με πολλές ιστορικές λεπτομέρειες το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Ν

Νέο Δ. Σ. στον Σύλλογο «Πόντος» του Μεσαίου

έο διοικητικό συμβούλιο αναδείχθηκε στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσαίου Θεσσαλονίκης «Ο Πόντος», κατά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 11 Μαρτίου 2012. Η σύνθεση του νέου Δ. Σ. είναι η εξής:
Πρόεδρος Θεόδωρος Αμανατίδης, αντιπρόεδρος Λάζαρος Κωστίδης, γενική
γραμματέας Σοφία Θ. Αμανατίδου, ταμίας Σοφία Π. Αμανατίδου. Σύμβουλοι:
Χρήστος Γ. Χ. Μαρμαρίδης, Γεώργιος Ν. Μαρμαρίδης, Ευρώπη Λαζαρίδου.
Κατά τη γενική συνέλευση τα μέλη της ανακήρυξαν ομόφωνα επίτιμο μέλος τον
Βασίλη Τσολακίδη, που κέρδισε την ασημένια διάκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο δίζυγο, για την προσφορά του στον αθαλητισμό.
Την προηγούμενη Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012, έγινε αιμοδοσία για την τράπεζα
αίματος του συλλόγου. Πρόσφεραν αίμα πολλοί αιμοδότες.
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ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΝΑ ΕΙΜΕΣ
01-05-2012

Πολλά ολίγον η χαρά και πλέτερα τα πόνö
μικρίκον έτον η ζωή μ’ κ’ εδέβανε τα χρόνö
Κι εσύ πουλόπο μ’ έμορφον, σην ξενητöν επήγες
Κ’ εμένα γέρον άρρωστον σα ξένα üέρö εφέκες.
Έναν ποτήριν κρένερον εν η ζωή που ζούμε
Έφυγαν τα νεότητα κι ατώρα ’κ’ επορούμε.
Εσέν πολλά ροθύμεσα, γοργόνα μ’ Πελα(γ)ία μ’,
κάθαν πουρνόν αφουκρούμαι σε πως έκ’σα τη λαλία σ’.
Το γέλος επέρες τη χαρά μ’ σο τûολ’ τη Γερμανίαν
κ’ εμέν εφέκες μαναχόν, εγάπεσες το Μόναχον να τρώει με η τυραννία.
Άλλο ’κι αφήνω σε να πας, μανάχος ’κι απομένω
κάθκα σ’ εμάς αν αγαπάς, για καλόγερος θα εμπαίνω.
Εφέκες με και έφυες, τûιτûακόπο μ’ ûουχουνίτα μ’
και τ’ άσπρα μαύρα έβαψες τη παρχαρί’ μανίτα μ’.
Τη Γερμανίαν ξάι ’κ’ εγάπεσα, έρθεν ξαν να χαλάν’ με,
γέρος εγώ, γραία εσύ οι δύ’ μαζί χουλείμες,
ανάσπαλλον και το νησίν, πάντα μαζί να είμες.
Στην Τζένη!
Διονύσιος Π. Χατζηγεωργιάδης
Ιατρός - Λογοτέχνης
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Ενδιαφέρουσες νέες εκδόσεις

Από τον εκδοτικό οίκο Αδελφοί Κυριακίδη, στη Θεσσαλονίκη, κυκλοφόρησαν τελευταία τα εξής ενδιαφέροντα βιβλία:
«Γυναίκες καπετάνισσες στο αντάρτικο του Πόντου» του Γιώργου Θ Αντωνιάδη,
σελίδες 239, με φωτογραφίες των ηρωίδων γυναικών. Ο συγγραφέας έχει ερευνήσει και
παρουσιάσει αρκετές από τις πτυχές του αντάρτικου στον Δυτικό Πόντο, από τους εσκιάδες των μέσων του 18ου αιώνα έως τα παλικάρια των βουνών της Πάφρας, του 1923.
«Η προσφυγιά με τα πολλά τα πρόσωπα» της Γιώτας Φωτιάδου – Μπαλαφούτη,
σελίδες 154, με τις μικρές ιστορίες πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου, πρώην προσφύγων της ανταλλαγής του 1922-1923, που επέστρεψαν στην Ελλάδα, ύστερα από
πολυετή αναγκαστική απουσία από την πατρίδα τους.
«Ποιήματα» του Κώστα Ι. Ανδρεάδη, από το Λιποχώρι Πέλλας (1933-2002), σελίδες 156, με έξι κύκλους στίχων, στην ποντιακή διάλεκτο (Πόντος και γενοκτονία, Ο
πόνον τη γεωργού, Του γλεντιού και του κεφιού, Της μάνας και της οικογένειας, Διάφορα, Για τον Χάροντα και τον θάνατο).
«Μανουσάκια στην Ίμερα» του Αγθάγγελου Ι. Φωστηρόπουλου, καθηγητή γυμναστικής στο Φροντιστήριο Τραπεζούντας, σελίδες 28. Η λαογραφική αυτή νουβέλα – αφήγηση του Φωστηρόπουλου (πιο σωστά, μάλλον, ο ίδιος το χαρακτηρίζει το
βιβλίο του «Ηθογραφικόν διήγημα») για τη γενέτειρά του Ίμερα, πρωτοκυκλοφόρησε
στη Θεσσαλονίκη το 1961.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
«Το νόημα της Ελευθερίας στα πλαίσια της Παιδείας» του κ. Χρήστου Ανδρεάδη, ιστορικού, Φιλολόγου,
από τις Εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη.
Συνεχίζει τη συγγραφική του προσφορά στο αναγνωστικό κοινό
ο κ. Χρ. Ανδρεάδης με μία εργασία του διαφορετική από τις προηγούμενες που είχαν ως επίκεντρο τον Ποντιακό Ελληνισμό. Η εκπαιδευτική του εμπειρία τού παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξει
και άλλα θέματα εκτός από τα Ποντιακά υψηλών απαιτήσεων που
θεωρούνται χρήσιμα για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα ιδιαίτερα
στους εκπαιδευτικούς.
Στη νέα του εργασία προσπαθεί να εξηγήσει τους λόγους
εκείνους που στην εποχή μας «φτάσαμε σε τέτοιο σημείο ώστε οι γνήσιες εκείνες και πεντακάθαρες λέξεις «Ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη και αρετή … να
καπηλεύονται και να κιβδηλοποιούνται». Αναρωτιέται «γιατί η Ελευθερία να γίνει
παίγνιο και άθυρμα του πρώτου τυχόντος».
Σε ένα άλλο σημείο της εισαγωγής του ο συγγραφέας θεωρεί ότι «χωρίς παιδεία
δεν μπορεί να νοηθεί πραγματική ελευθερία, διότι η παιδεία είναι εκείνη που μπορεί
να καταστήσει τον άνθρωπο πραγματικά ελεύθερο».
Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύει το νόημα της ελευθερίας όπως αυτό εξετάστηκε και διατυπώθηκε στο παρελθόν από πολλές προσωπικότητες για να μπορέσει ο αναγνώστης να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και εκτιμήσεις.
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Σε μεγάλο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται διεξοδικά το θέμα της παιδείας
και οι σχέσεις της με την ελευθερία. Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα σημεία ανάπτυξης
που αναλύουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την παιδεία και την εκπαίδευση που
διαμορφώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου να ζει και να αισθάνεται μέσα στο
κοινωνικό σύνολο, ζωή ελεύθερη και δημιουργική.
Στα συμπεράσματα και στους διαπιστώσεις καταλήγει ότι «η παιδεία είναι μέγα
και ανεκτίμητο αγαθό.είναι μια νέα ζωή αφού με αυτήν ο άνθρωπος ξαναγεννιέται».
Πολλά θα έχουν να ωφεληθούν οι αναγνώστες, ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί και οι
γονείς στα χέρια των οποίων η πολιτεία και κοινωνία εμπιστεύεται ό,τι πολυτιμότερο
έχει: τη σπουδάζουσα νεολαία.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

«ΕΝΝΥΧΑ ΛΙΑΝ»
του Αλέξανδρου Χ. Κορτσάρη – Καθηγ. Δ.Π.Θ
Από τις εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη.
Το συγγραφέα του βιβλίου με τίτλο «Εννυχα λίαν» το γνωρίσαμε μέσα από το βιβλίο του με τίτλο «Οδός Ελλάδος» Όταν το
διάβασα, με ειλικρίνεια το καταθέτω, εχίσχυσα τα πατριωτικά και
θρησκευτικά μου συναισθήματα. Δίκαια το βιβλίο εκείνο ονομάστηκε «Εγχειρίδιο Πατριδογνωσίας». Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας μάς μεταφέρει στο Αγιο Όρος, το περιβόλι της Παναγίας
όπως συνήθισαν να το ονομάζουν το μέρος εκείνο οι υπηρέτες
της Παναγίας. Εκεί θα συναντήσεις αναθρώπους που αφιέρωσαν
τη ζωή τους στην προσευχή αλλά και στην τήρηση της παράδοσης της
Ορθοδοξίας. Είναι οι ρασοφόροι καλόγεροι που φυλάγουν όλο εκείνο τον θρησκευτικό
και ιστορικό θυσαυρό της ορθοδοξίας που διατηρείται και συντηρείται μέσα στα σκευοφυλάκια. Είναι και ο πνευματικός πλούτος που θα αποκτήσεις από τη συζήτηση που θα
έχεις με τους φωτισμένους μοναχούς αλλά και από το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον. Ο
συγγραφέας του βιβλίου επισκεπτόμενος το Αγιον όρος έζησε από κοντά τη μοναχική
ζωή, γνώρισε κάποιους από εκείνους τους μοναχούς που εκπέμπουν πλούσιο φως και το
άρωμα της Ορθοδοξίας, Αυτά τα βιώματα και τις ευχάριστες εμπειρίες που γνώρισε, αισθάνθηκε την ανάγκη να τις μοιραστεί με τους ανθρώπους. Να κάνει κι άλλους κοινωνούς
του χριστιανικού κηρύγματος του πνεύματος και της αγάπης της ορθοδοξίας. Διατηρεί
ζωντανές τις στιγμές και τις ώρες που έζησε κοντά στον γέροντας Θεόκλητο Διονυσιάτη.
(Συμμερίζομαι και εγώ τα συναισθήματά του γιατί γνώρισα τον Θεόκλητο Διονυσιάτη.
κατά την πρώτη επίσκεψή μου στο Άγιον Όρος – Μονή Αγίου Διονυσίου – τη δεκαετία
του 1960 με συμφοιτητές και κατόπιν πανεπιστημιακούς δασκάλους).
Ο συγγραφέας βρίσκει ευκαιρία να προσφέρει στον αναγνώστη και διάφορες πληροφορίες γύρω από την ιστορία και τις παραδόσεις των μονών με ευχάριστη γλωσσική
διατύπωση ώστε η ανάγνωση να γίνεται εύκολη και με πολύ ενδιαφέρον. Οι σελίδες
του βιβλίου εμπλουτίζονται και από έγχρωμες εικόνες από τη ζωή και το περιβάλλουν
της εκκλησιαστικής – θρησκευτικής πίστης. «Ζώσα κιβωτό των παραδόσεων της Εκκλησίας» ονομάζει στον πρόλογο του βιβλίου ο πατριάρχης Κων/λεως, κ. κ. Βαρθολομαίος «ένθα η ιστορία και η θεολογία μεταστοιχειούνται εις πράξιν και ζωήν».
Π. Παπαδόπουλος
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Μανουσάκια στην Ίμερα
του Αγαθάγγελου Ι. Φωστηρόπουλου
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου
Ένας δεινός Ποντιολάτρης που γεννήθηκε και γνώρισε τον
ιστορικό Πόντο για να γίνει και αυτός όπως και άλλοι πολλοί
αυταλλάξιμη πραμάτεια ,μας ανοίγει δρόμους γνωριμίας και
επικοινωνίας με μια ιστορική περιοχή της Αργυρούπολης
, την γενέτειρά του Ίμερα. Ο καθηγητής Αγαθάγγελος Ι.
Φωστηρόπουλος με τίτλο «Μανουσάκια στην Ιμερα» μετέφερε
αρκετές δεκαετίες τώρα στους γνώριμους της περιοχής αλλά
και σε νεότερους την ομορφιά της ζωής αυτού του τόπου .
Σκοπός του ήταν από την πρώτη έκδοση της ηθογραφικής
του εργασίας το 1961 να την αφιερώσει στην μνήμη της
γεννέτειράς του και την Αδελφότητα της Άλλωστε η αφιέρωσή
του στους νέους βλαστούς των Ιμεραίων «με την εγκάρδιον
ευχήν ,να αναδειχθούν αντάξιοι των πατέρων των εις όλους τους τομείς της εθνικής
και κοινωνικής δραστηριότητας . Να συνεχίσουν την ζωήν και την δράσιν του
φιλανθρωπικού σωματείου μας και να δικαιώσουν την εύανδρον παράδοσιν της
αλησμονήτου γενέτειρας των πατέρων του» , μας εμφυτεύει μέχρι και σήμερα τις
αγνές του προθέσεις , την λατρεία του για τον ορίζοντα που πρωτοαντίκρυσε το
φως του ήλιου. Κεντρικό του πρόσωπο είναι ο Κλέων ,η οικογένειά του και βέβαια
βέβαια η Ίμερα. Πρωταγωνιστές μιας βαθειάς μελέτης που η κάθε τους κίνηση ,
όλες τις εποχές του χρόνου , μας δίνει ζωντανές εικόνες της ζωής στην Ίμερα πριν
γίνει και αυτή θυσιαστήριο στις φονικές επιθέσεις των Τούρκων σωβινιστών . Η
πατριαρχική και ευλαβική οικογένεια ,η αναγκαστική και τότε μετανάστευση προς
τις βόρειες χώρες από τον Πόντο όπως Γεωργία ,Ρωσία κ.λ.π. διαγράφουν αλήθειες
που ζούμε και σήμερα αλλά σε μικρό βαθμό , εκτός βέβαια της μετανάστευσης που
ξεριζώνει τα νιάτα της Ελλάδας κυρίως και πάλι προς το βορά αυτή τη φορά στις
χώρες της Κεντρικής Ευρώπης .
Οι Ιμεραίοι , γράφει ο συγγραφέας , έφτασαν πολύ αργά στην ελεύθερη πατρίδα
και δεν μπόρεσαν να συγκεντρωθούν σε ένα μέρος και να ιδρύσουν Νέαν Ίμεραν
. Ίδρυσαν νέες εστίες στην Νεάπολη Κοζάνης και τους Τοξότες Ξάνθης . Άλλοι
εγκαταστάθηκαν στα αστικά κέντρα Θεσσαλονίκη Πανόραμα , Αθήνα , Δράμα ,
Νάουσα και Πτολεμαϊδα . «Με το φιλοπρόοδον πνεύμα και την πολιτισμένη τους
παράδοση ανεσύστησαν την «Φιλόπτωχον Αδελφότητα Ιμεραίων», που ίδρυσαν
οι πατέρες των το 1910. Το λαμπρόν αυτό σωματείον εκτός από το αγαθοεργόν
και λαογραφικόν σκοπόν του είναι και ένας δεσμός που συνδέει όλους τους
Ιμεραίους».
Αυτά και πολλά άλλα που γράφει ο αείμνηστος συγγραφέας μας τα μεταφέρει με
δεύτερη έκδοση ύστερα από 51 χρόνια της πρώτης έκδοσης ο λαμπρός εκδοτικός
οίκος Αδελφών Κυριακίδη(www.Kyriakidis.gr)και ευχαριστεί θερμά την κ. Θάλεια
Φωστηροπούλου –Βασιλοπούλου κόρη του αείμνηστου Α.Φωστηρόπουλου για την
παραχώρηση της άδειας έκδοσης.
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ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ

Α

γαπημένη εξαδέλφη μου, από την πλευρά του πατέρα
στους, του θείου Φώτη, πρωτεξαδέλφου του πατέρα
μου, από το Καρμούτ στους Αργυρούπολης.
Η Ελένη γεννήθηκε στην Κοκκινιά του Κιλκίς. Νωρίς πέθαναν και οι δύο γονείς στους και ουσιαστικά έγινε ο αρχηγός
στους οικογένειας και προστάτης και σύμβουλος των μικρότερων αδελφών στους, του Μιλτιάδη και του Δημήτρη.
Η οικογένεια υπέστη τα πάνδεινα ασκόπως και αδίκως
κατά την περίοδο του εμφυλίου. Άλλη λύση δεν υπήρχε παρά να εγκατασταθούν
στο Κιλκίς.
Εκεί αποδεικνύονται οι αρετές και τα ηγετικά προσόντα στους Ελένης (Νίτσας).
Ο μικρός αδελφός, ο Δήμος, τέλειωσε το γυμνάσιο και πήγε στην Βιέννη για σπουδές. Ο Μίλτος σταδιοδρόμησε, με περιπέτειες, στη ΔΕΗ και έκανε μια θαυμάσια
οικογένεια. Η Ελένη παντρεύτηκε τον Απόστολο, έναν υπέροχο Θρακιώτη, και
απέκτησε δύο παιδιά, τη Φωτεινή, δημόσιο υπάλληλο, και τον Γιώργο, γιατρό και
επίκουρο καθηγητή στους Μαιευτικής και Γυναικολογίας.
Τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου, όπου εμπλέκονται ανυποψίαστοι και άσχετοι
με τα κομματικά άνθρωποι και λαμβάνουν προσδιορισμούς και ιδιότητες αναληθείς, αλλά και καταστρεπτικές για την πορεία των ιδίων και των παιδιών στους, η
αρχόντισσα Πόντια δέσποινα, με τον πρακτικό και αποτελεσματικό Νου, έδωσε
την πρέπουσα λύση. Μου είπε, τότε, χαρακτηριστικά, πως κάποιος σεβαστός θείος
τη συμβούλευσε: «Πως όλα τα δύσκολα θέματα έχουν τη λύση στους, και γιαυτό
επινοήθηκαν οι παράδες».
Στους δύσκολες μέρες που περνάει ο τόπος στους, σκέφτομαι πως αν στους
από στους διοικούντες σήμερα την Ελλάδα είχε το μυαλό στους αγαπημένης μου
εξαδέλφης Ελένης, άλλη πορεία θα είχε ο τόπος στους και άλλο περιεχόμενο τα
μνημόνια.
Να είναι ελαφρό το χώμα του Κιλκίς που σε σκεπάζει και σίγουρα η μνήμη σου
είναι αιωνία.
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