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Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
του
Παναγιώτη
Παπαδόπουλου
..............................................................................................................................
- - Το
14ο Συναπάντημα
νεολαίας των
Ποντίων
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΟΥΜΕΛΑ»
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ(ΠΟΙΗΜΑ),
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ,
-	στην
«ΠΑΝΑΓΙΑ
του
Ηλία
...............................................................
Παναγία Σουμελά και η εξέλιξη Τσιρκινίδη
του θεσμού,
του Παναγιώτη
..............................................................................................................................
- ΙΔΡΥΣΗ
ΤΟΥΠαπαδόπουλου
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Παναγιώτη
Παπαδόπουλου.
................................................................................................................................
- του
ΤΙΜΗ
ΣΤΗΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΘΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ
ΤΟΝ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ
ΨΩΜΙΑΔΗ, του Νίκου Εμμανουηλίδη ...............
-	Η
1600ή
πανήγυρη
της
και
η 60ή από
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟΥ
ΠΟΝΤΟ,
του Παναγιώτη
Παπαδόπουλου
.................................................................
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥΣουμελά
ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
.......................................................
-- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙτης
ΤΗΣστο
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
	την
ανιστόρησή
Βέρμιο, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
του
...................................................
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
(1881-1949),
τουΓιάννη
ΚώσταΔελόγλου.
Νικολαΐδη
......................................................
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ,
του Αθανασίου
Χρυσοχόου ..............................................................
- - Στο
14ο Συναπάντημα
Νεολαίας
Ποντιακών
Σωματείων,
ΑΡΓΥΡΟΠΟΛΙΣ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ,
του Γ.Κ. Χατζόπουλου
.........................................................................
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- Η Γιάννη
ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΖΕΛΩΝΟΣ ΩΣ ΝΕΩΝ ΠΗΓΩΝ
Δελόγλου.
....................................................................................................................................
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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, του Πάνου Καϊσίδη ..............................................................
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,
του † Γ(ρηγορίου)
Τηλικίδη .....................................
-- «Σταυρός
πιστών
το στήριγμα»,
τουΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ,
Παναγιώτη
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ΤΟ
1Ο ΣΥΝΑΝΑΠΑΝΤΗΜΑ
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ΤΟ
ΝΕΡΟ
ΣΤΗΝ
ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ,
της
Έλσας
Γαλανίδου
ΜπαλφούσιαΔελόγλου,
.......................
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..........................................................................................................................
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ΘΡΥΛΟΥΣ,
του Αθανάσιου Παρχαρίδη
....................................................
-- του
Ο
ΟΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΔΗΣ
Π.
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
................
Παναγιώτη Παπαδόπουλου....................................................................................................................
Κώστα Νικολαΐδη
...............................................................................................................................................
- του
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ, του Δημήτρη Νικοπολιτίδη .............................................
-	Η
πραγματική
ιστορία
των
ανταρτών
Σάντας,ΩΣ
του ΝΕΩΝ
† Ευριπίδη
Χειμωνίδη......
- Η
ΣΗΜΑΣΙΑ(ΠΟΝΤΙΑΚΟ),
ΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΩΝ
ΜΟΝΗΣ της
ΒΑΖΕΛΩΝΟΣ
ΠΗΓΩΝ
Του ΤΗΣ
Α. Ι. Αγαθαγγέλου
....................................................................................
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
-	Αναγέννηση
για
τη λογοτεχνία,
του Πάνου
Καϊσίδη.
..............................................................
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,
του
†
Γ(ρηγορίου)
Τηλικίδη
.....................................
- ’Σ ΣΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ ΝΑ ’ΙΝΟΥΣΤΟΥΝ ΓΟΥΡΠΑΝ’, του Σωκράτη Παυλίδη ..........................
- Ο ΑΚΡΙΤΑΣ,
του Αθανάσιου
Παρχαρίδη
.............................................................................................................
-	Οι
Σταυριώτες
(«Σταυρέτ’»)
του
Άκνταγ
Μαντέν,
του Κώστα Νικολαΐδη ...............
- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ,
του Πάνου
Καϊσίδη ...............................................................
- ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΚΡΙΤΑΣ, του Γιάννη Δελόγλου ..............
-	Παρατηρήσεις
επί
της
ιστορικής
επισκόπησης
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΤΟ
ΠΡΩΤΟ
ΤΕΤΑΡΤΟ
-- ΤΟ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΗ
ΑΛΕΞΙΑΔΗ
ΣΤΗΝ
ΚΙΒΩΤΟ,
	της
βυζαντινής
εκκλησιαστικής
μουσικής, του Αθανασίου Χρυσοχόου...............
ΤΟΥ
20ΟΥ
ΑΙΩΝΑ,
του
Παρασκευά Σαββαΐδη ..............................................................................................
του
Πάνου
Καϊσίδη
....................................................................................................................................................
-	Ο
τη
χωρί’ΟΙ
, τουΕΛΛΗΝΕΣ,
Δημήτρη Νικοπολιτίδη.
-- ΣΟΝΙΑ
– ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΟΙπρόεδρον
ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ
ΕΙΝΑΙ
του Πάνου................................................................................
Καϊσίδη ................................................................
ΠΡΩΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ
του
Γιάννη Δελόγλου
................................................
-Η
ΕΝΑ
ΣΠΟΥΔΑΙΟ
ΣΙΓΙΛΛΙΟ
ΤΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΟΥΜΕΛΑ,
-	Ευτράπελα
– Έθιμα
-ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΡΙΑ,
Ήθη,
του1672
Σάββα
Πορφ.
Παπαδόπουλου..........................................................
- ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ,
του
Κων/νου
Δάλκου
................................................
ΧρήστουΚαζαντζάκης
Ανδρεάδη ..............................................................................................................................................
-	Οτου
Νίκος
και οι Έλληνες του Καυκάσου, του Κώστα Φωτιάδη.....
- ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ
«Ο
ΔΗΜΟΝ
Ο
ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΣΗΣ»,
του
Ηλία
Τσιρκινίδη
...................................................................
- ΤΟ
ΠΟΝΤΙΑΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ, Βασίλη Τριανταφυλλίδη
(ΧάρρυΠαπαδόπουλου
Κλυνν)...................................................
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ,
του Παναγιώτη
...............................................
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ
ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
-- ΕΝΑΣ
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
ΣΤΟ
ΒΟΣΠΟΡΟ…
, ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ…, ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ,
-	ΠΟΙΗΜΑ
«Η Σουμελά
η Παναγιά»
του
Σταύρου
Ταυρίδη,
ΤΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ του Αθανασίου Χρυσοχόου..................
του
Κ. Αδαμόπουλου
....................................................................................................................................
του
Παναγιώτη
Παπαδόπουλου....................................................................................................................
ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ
– ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ
ΠΟΝΤΟ,
τουΚΑΡΔΙΑΣ
Γεώργιου Εφραιμίδη
..............................
-- ΕΛΕΝΗ
ΑΪΝΑΤΖΗ
– ΜΙΑ 87ΧΡΟΝΗΣΤΟΝ
ΠΟΙΗΤΡΙΑ
ΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ,
-	Οι πρώτες εφημερίδες στην Κωνσταντινούπολη,
Γιάννη
Δελόγλου ..................................................................................................................................................
- του
ΟΣΙΑ
ΜΑΚΡΙΝΑ,
ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ................................................
Καίτη Μελή – Παπαπαναγιώτου...........................................................................................................
- της
ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, του Κώστα Νικολαΐδη .......
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΣΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,
του Αναστασίου
Τροχόπουλου .............................................................
-	ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΑΙ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΝΕΑ
ΜΠΑΦΡΑ ΣΕΡΡΩΝ.......
- «ΣΤΑ ΡΕΙΘΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»,
της ΣοφίαςΜΕΛΕΤΗΣ
Πιστοφίδου -ΣΤΗ
Τσόγκα
.......................................................
- ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ,
του Δημήτρη Νικοπολιτίδη
.............................................
-	ΗΜΕΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ
ΑΠΟ
ΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟ
ΠΟΝΤΙΩΝ
ΔΙΑΒΑΤΩΝ
Η ΤΥΧΗ
ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΚΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ,
-- ΑΠΟ
ΠΡΙΣΤΑΒΟΣ
ΚΛΗΤΗΡΑΣ!,
Του Α. Ι. Αγαθαγγέλου
......................................................................
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ».
............................................................................................................
του Σωκράτη Αγγελίδη
..............................................................................................................................................
- «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ
– ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ, του Γεώργιου Εφραιμίδη..............................

243 - 244
245 - 247
83
163
248 - 249
25084- 251
- 85
164-186
86 - 90
252 - 253
91 - 93
254 - 256
187-200
257 - 259
93201
- 95
95
97
260 - 261
98 - 101
202-210
262
102--265
104
210-211
104 - 105
212-213
266
- 268
106
268
- 270
214-215
107 - 108
271 - 273
215-216
109
-274
117
216-218
118
- 123
275
- 278
219-220
279
--282
124
125
221-223
126
- 128
224-230
283 - 284

129--293
130
285
230-231
130 - 132
294 - 295
232-233
132 - 139
296
140 -233
142
297 - 299
299 - 300
142--234
144
301
302
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΤΗΣ ΣΑΝΤΑΣ, του † Ευριπίδη Χειμωνίδη ....... 144 -302
146
-- ΠΟΝΤΙΟΙ
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Παυλίδη .............................................................................................
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---	Η
ιστορία
της
Βέροιας
, του κ. του
Αντωνίου
-- ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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150
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Βιβλιοπαρουσίαση
Βιβλιοπαρουσίαση
- «Πάφρα του Πόντου. Η χώρα των γενναίων», του Π. Νικολάου Κυνηγόπουλου.......
«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΤΟ 1821 – ΣΕΛΙΔΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΑ
--«ΤΟ
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.................................................
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Το 14ο Συναπάντημα νεολαίας των Ποντίων
στην Παναγία Σουμελά και η εξέλιξη του θεσμού

Μ

Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου
Φιλόλογου

ε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στους χώρους του ιερού προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά, το 14ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων από 19η έως 22α Ιουλίου 2012. Ήταν μια επιτυχία
που καταγράφτηκε στα ποντιακά δρώμενα από το μεγάλο αριθμό συμμετοχής ποντιακών σωματείων (600) αλλά και από το πλούσιο διδακτικό, ψυχαγωγικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε όλες τις μέρες.
Η παρουσία του σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας – Ναούσης και Καμπανίας, του
προέδρου του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργου Τανιμανίδη, βουλευτών και
εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ημαθίας, υποδηλώνει τη σημασία που
αποδίδεται στο θεσμό του Συναπαντήματος και το έργο το οποίο επιτελείται.
Ο εθνικοθρησκευτικός συμβολισμός που εξέπεμπε στον Πόντο η Εικόνα της Παναγίας Σουμελιώτισσας, έχει ευεργετική επίδραση και αντανάκλαση μέχρι σήμερα στους νέους στην προσπάθειά
τους να συντονίσουν τις σκέψεις και τα βήματά τους στη νέα πραγματικότητα που διαγράφεται στην
εποχή μας.
Οι νέοι και οι νέες των ποντιακών σωματείων που συμμετέχουν στο Συναπάντημα καλούνται να κάνουν την προσωπική και τη διασυλλογική τους υπέρβαση. Να επισημάνουν τις υποχρεώσεις που έχουν
απέναντι στον ποντιακό κόσμο που προσδοκά πολλά. Πέρα από τη διατήρηση της παράδοσης και της
ιδιαιτερότητας προσδοκά την χάραξη της πολιτικής για την ενότητα του ποντιακού χώρου, αλλά και για την
αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας. Είναι μια υπόσχεση που την οφείλουμε σε όλους εκείνους από τους
προγόνους μας που γνώρισαν τη φρίκη του θαναάτου από το νεοτουρκικό καθεστώς της εποχής εκείνης,
κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 1914 – 1918 και λίγο αργότερα, μέχρι το 1923 και τον
μεγάλο ξεριζωμό.
Το Συναπάντημα εφέτος ξεπέρασε την έννοια που του αποδίδουμε. Την καθιερωμένη δηλ ημερομηνία
συνάντησης, της κοινής συνεργασίας και επεξεργασίας διαφόρων προτάσεων και προγραμμάτων για τη βελτίωση και την προκοπή των ποντιακών σωματείων για το μέλλον του ποντιακού χώρου και για το μέλλον
της πατρίδας. Δεν είναι μόνον η συνεστίαση και η κοινή διαβίωση στον ίδιο χώρο. Όλα αυτά και άλλα πολλά
έχουν τη δική τους αξιολογήσιμη σημασία. Η σύναξη των νέων βλαστών της ποντιακής οικογένειας αποτελεί
πολιτική πράξη, με την έννοια ότι ολόκληρος ο οργανωμένος ποντιακός χώρος, που με κόπο και προσωπικές θυσίες των Ποντίων πραγματοποιήθηκε, μπαίνει σε νέες βάσεις. Την οργάνωση των σωματείων και των
ομοσπονδιών μπορούν οι νέοι και οι νέες να την προσδιορίσουν με βάση τις νέες συνθήκες και αντιλήψεις
που προσφέρει σήμερα στους ανθρώπους και τις κοινωνίες η τεχνολογική εποχή των Η/Υ.
Τα εφόδια και τις ιδέες μπορούν να τις ανακαλύψουν μέσα από τις επιστημονικές εισηγήσεις διακεκριμένων ερευνητών και πολλών άλλων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα το οποίο
οι ίδιοι επιμελούνται.
Οι νέες και οι νέοι του Συναπαντήματος, μέλη ποντιακών σωματείων, εκφράζουν την αισιοδοξία
για τη συνέχεια στο μέλλον της παράδοσης, της γλώσσας και της ιδιαιτερότητάς μας. Οι νέες και οι
νέοι καλλιεργούν την πεποίθησή τους πρώτα στους ίδιους και μετά στους άλλους ότι η συνεργασία και
η ανταλλαγή απόψεων για τη διατήρηση της ποντιακής ιδέας, τους έκανε πιο ώριμους, πιο αποφασιστικούς.
Οι νέες και οι νέοι του Συναπαντήματος είναι τα εν δυνάμει στελέχη που σύντομα θα κληθούν να
πλαισιώσουν τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων μας. Εκει θα αναδείξουν τις ικανότητές τους για τη
βελτίωση των σχέσεων των σωματείων μας. Γνωρίζουν ότι οι ανώφελες διενέξεις και μίζερες αντιλήψεις δεν
ωφέλησαν κανένα. Αντίθετα εγκλωβίζουν κάθε καλοπροαίρετη διάθεση προσφοράς για τολμηρές και γενναίες αποφάσεις που τόσο πολύ τις έχει ανάγκη ο ποντιακός Ελληνισμός και ο κόσμος. Είναι μια υπόσχεση
που την οφείλουν σε όλους εκείνους που εργάστηκαν, πριν από αυτούς, πολλά χρόνια, με προσωπικούς
αγώνες και θυσίες, να κρατήσουν ζωντανή την ποντιακή ιδέα και πάντα επίκαιρο το αίτημα για αναγνώριση
της γενοκτονίας των Ποντίων.
Με όλα τα πάθη τους και τις αδυναμίες τους, πρόσφεραν έργο σημαντικό. Τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη.
Υποχρέωση των μεγαλύτερων είναι να σεβαστούν τις προσπάθειες των νέων και να ενισχύσουν το
έργο τους. Έτσι μπορούμε να ελπίζουμε για κάτι καλύτερο για εμάς και για τους απογόνους μας.
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Το στρατιωτικό άγημα αποδίδει τιμές στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο
Β’ τον οποίο υποδέχτηκαν ο σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας - Ναούσης και Καμπανίας και πρόεδρος
του Ιερού Προσκυνήματος της Σουμελά κ. Παντελεήμων, ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία
Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης, ο αρχηγός Α’ Στρατιάς κ. Γιώργος Σοφιανίδης και άλλοι επίσημοι.

Η 1600ή πανήγυρη της Σουμελά και η 60ή από την ανιστόρησή της στο Βέρμιο

Παναγία Σουμελά - ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Γράφει ο
Γιάννης Δελόγλου

Μ

ε μεγαλοπρέπεια, θρησκευτική κατάνυξη και επισημότητα, πραγματοποιήθηκαν οι φετινές πανηγυρικές εκδηλώσεις στο Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά. Ταυτόχρονα έγινε η μεγάλη «κατάληψη» του Βερμίου από τις χιλιάδες
των πιστών, που ήρθαν να προσκυνήσουν, να θαυμάσουν, να προσευχηθούν στο σκήνωμά της, την μητέρα όλου του κόσμου,τη Μεγαλόχαρη,την Παναγία των Ποντίων, την
Παναγία των Πανελλήνων, την Παναγία Σουμελά , την Βερμιώτισσα Παναγία.
Εκεί στον θρόνο της, από όπου σκορπά την αγάπη, βρήκαν την αγαλλίαση, την ανακούφιση, την ελπίδα χριστιανοί κάθε ηλικίας, τόσο κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας
όσο και στις υπόλοιπες ώρες παραμονής τους στο Προσκύνημα και ταυτόχρονα θαύμαζαν
το τεράστιο έργο που πραγματοποιήθηκε εκεί, στο άλλοτε δασώδες βουνό από ανθρώπους που μόχθησαν, πρόσφεραν έργο, με ήθος και αξιοπρέπεια, κλείνοντας τα αυτιά στις
γνωστές σειρήνες, για να φέρουν μέχρι σήμερα τεράστιας σημασίας έργα, τόσο στην οικοδόμηση κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και για την ιστορία και τον πολιτισμό!
Ήταν η 1600ή πανήγυρις της Θεοτόκου, της Παναγίας του Πόντου και τα 60
χρόνια της παρουσίας και ευλογίας της στον ελλαδικό χώρο. Ήταν πραγματικά
μεγάλες οι ημέρες, ήταν αληθινά τα βήματα των πιστών, ήταν η ευλογία που πήραν
όλοι αυτοί που προσκύνησαν το μεγαλείο των ματιών της αλήθειας. Τα διάφορα
ανοίγματα στους δρόμους και στο δάσος, κάτω από τα δέντρα, όπου υπήρχε κενός
χώρος, «στρατοπεδέψαν» τα καραβάνια των πιστών.
Η ηρεμία της νύχτας στις 13, 14 και 15 Αυγούστου έδωσε στους πιστούς μια
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διαφορετική αγαλλίαση δροσιάς από την άγια αύρα, από την αναπνοή της φύσης
,αλλά και το φωτεινό βλέμμα της Παναγιάς του Πόντου, της μάνας και προστάτιδας
της Οικουμένης.
Δοξάζεται συνεχώς, δοξάστηκε και φέτος με ιδιαίτερη μνεία στην ιστορική παρακαταθήκη, που την καθιστά ελπίδα και λεωφόρο σωτηρίας για την ανθρωπότητα.
Κοντά στις άγιες μορφές του προσκυνήματος, εκεί από την δεσπόζουσα θέση
της, η μητέρα του κόσμου περίμενε με υπομονή να δώσει τις ευχές της για το
μεγάλο γεγονός των 1600 χρόνων. Από τότε ορθώθηκαν τα άγια τείχη της Ιεράς
Σταυροπηγιακής Μονής στο όρος Μελά του Πόντου, 42 χιλ. από την πρωτεύουσα
των Μεγάλων Κομνηνών, την Τραπεζούντα. Και ακόμη, η Αθηνιώτισσα Παναγιά,
που λατρεύτηκε από τους πιστούς στο όρος Μελά ως Παναγία Σπυμελά, έμελλε, η
θρησκευτική της πορεία και η ιστορική της σημασία για τους Έλληνες να «ξαναγυρίσει» στο σπίτι της, αρχικά στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών και στη συνέχεια να
ανεβεί, με τιμές αρχηγού κράτους, στο ανιστορημένο προσκύνημα του Βερμίου,
όπου δημιουργήθηκε από την αγάπη του κόσμου. Τα μέλη του Δ. Σ. του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», με τον πρώτο της πρόεδρο Φίλωνα Κτενίδη και κατόπιν
τον μαχητή, δημιουργό, λόγιο και συγγραφέα Παναγιώτη Τανιμανίδη, που ανέλαβε
την προεδρία με δύναμη ψυχής, αποθέματα αγάπης, με ορόσημο τη δημιουργία,
την ομοψυχία, την ενότητα, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, το σθένος και την προσφορά, για να πετύχει ένα μεγάλο μέρος του σημερινού θαυμασμού του κοινού στην
ανιστόρηση αυτού του θαυμάσιου προσκυνήματος, δίπλα στο πρώτο προσκύνημα.
Έργο με μεγάλη θρησκευτική αξία και ιστορική σημασία για τον χριστιανισμό
και για τον ελληνισμό ανά την υφήλιο, που συνεχίζει με την ίδια αγάπη, με επίπονες
και επίμονες προσπάθειες, αντίθετα στα ρεύματα της σήψης και της καταστροφής.

Χιλιάδες πιστοί παρακολουθούν τη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Σουμελά
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ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Σε αυτό το περιβόλι της αγάπης και της λατρείας της Παναγίας Σουμελά, οι πιστοί
γνώρισαν τη φιλοξενία των υπευθύνων, όπου η οργανωτική επιτροπή του 14ου Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων, με τις οδηγίες των ακούραστων μελών
του Δ. Σ. του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», εθελοντών και υπαλλήλων, λειτούργησε
κατά τον πλέον άψογο τρόπο. Το φιλότιμο, η κινητικότητα, το ενδιαφέρον παραμέρισαν
κόπους και κούραση, για να βρουν οι χιλιάδες των πιστών χαμόγελα υποδοχής, άνοιγμα καρδιάς και αγκαλιές αγάπης. Μέσα στο ιερό αυτό προσκύνημα, επίτροποι, βοηθοί
επιτρόπων, νεοκόρο, Ποντιόπουλα συλλόγων, με τις παραδοσιακές ενδυμασίες των προγόνων τους, νεαρά «παπαδάκια», παιδιά ξεριζωμένων Ελλήνων, πλαισίωναν το πλούσιο
ιερατείο, που περίμενε και αυτό, μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, τον υψηλό επισκέπτη, τον
μακαριώτατο Πατριάρχη της μεγάλης πόλεως Αλεξάνδρειας, Λιβύης, Πενταπόλεως, Αιθιοπίας, πάσης της Αιγύπτου και πάσης Αφρικής, Πατήρ Πατέρων, Ποιμήν Ποιμένων,
Αρχιερεύς Αρχιερέων, τρίτος και δέκατος των Αποστόλων και Κριτής της Οικουμένης
κ. κ Θεόδωρος Β΄. Ο ακούραστος ηγέτης των Ποντίων της διασποράς, ο ομογενής
βουλευτής της ρωσικής δούμας, που συνέβαλε με τις ενέργειές του για την επίσημη θεία
λειτουργία τον Δεκαπενταύγουστο του 2010 στο λίκνο του Πόντου, ο επιχειρηματίας κ.
Ιβάν Σαββίδης, έφερε, για μια ακόμη φορά, τα αγαθά της ομοψυχίας και της ενότητας
του ποντιακού χώρου, αποδεικνύοντας τη μεγάλη του αγάπη στις ρίζες των προγόνων
του. Ο μεγαλοεπιχειρηματίας, πολιτικός και εξέχων παράγων ήταν αυτός που ξεκίνησε
την ιδέα να λειτουργήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Παναγία
Σουμελά του μαρτυρικού Πόντου, κάτι που επεδίωξε προσωπικά, μέσω της διπλωματικής οδού, με τους Τούρκους αρμόδιους, παρά τις όποιες αντίξοες συνθήκες υπήρχαν.
Εμείς που παρακολουθούμε πέντε χρόνια τώρα αυτή την προσφορά του Ιβάν Σαββίδη,
αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε το έργο και την προσφορά αυτού του αγνού πατριώτη.
Και το εκτιμούμε, διότι συνέβαλε στο να δοθεί η άδεια για την επίσημη θεία λειτουργία
τον Απρίλιο του 2010 και την παρέδωσε ταπεινά, αλλά υπερήφανα στον Οικουμενικό
Πατριάρχη, χωρίς δική του προβολή και από το 2010 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο
σεπτός ηγέτης των Ορθοδόξων λειτουργεί με τιμές στον ιερό χώρο. Αλλά και ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην περσινή θεία λειτουργία ευχαρίστησε τον «μεγάλο Έλληνα
της διασποράς» για τη συμβολή του στις προσπάθειες του μεγάλου οράματος.
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012
Στο κάλεσμα της καμπάνας που ηχούσε υπερήφανα στα υψώματα του Βερμίου
ανταποκρίθηκαν με ευλάβεια οι προσκυνητές και ανάβοντας το κερί τους, ασπάστηκαν την ιστορική εικόνα της Παναγίας του Πόντου και στη συνέχεια παρακολούθησαν τον όρθρο και τη θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Πάπα και
Πατριάρχη της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.
κ. Θεοδώρου Β΄. Ο υψηλός επισκέπτης, λειτουργός και συλλειτουργός Πατριάρχης,
συνοδευόμενος από τον οικείο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και
πρόεδρο του Ιερού Προσκυνήματος κ. κ..Παντελεήμονα, τους συνοδούς μητροπολίτες Αφρικής, Αξώμης Πέτρο, Ειρηνουπόλεως Δημήτριο, Ιλίου Αθηναγόρα, τους
επισκόπους Θαυμάκου Ιάκωβο, Νιτρίας Νικόδημο και τον αρχιμανδρίτη Ισίδωρο
Σολάκο, τέλεσε με μεγαλοπρέπεια τη θεία λειτουργία, πλαισιωμένος από τους κληρι-
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Οι εκπρόσωποι του Στρατού, ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης
και εκπρόσωποι ποντιακών σωματείων στην τιμητική φρουρά κατά τη λιτανεία της ιερής εικόνας.

κούς του προσκυνήματος αρχιμανδρίτες Παύλο Σταματά και Σεραφείμ Ατματζίδη
και επίσης από πολλούς κληρικούς της Μητρόπολης Βεροίας. Πολυμελής χορωδία
εκλεκτών ιεροψαλτών, με χοράρχη τον Αντώνιο Πατρώνα, άρχοντα πρωτοψάλτη της
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, απέδωσαν τους ψαλμούς της Παναγίας.
Στους δρόμους και τα περάσματα οι μικροπωλητές παρουσίαζαν τα εμπορεύματα
τους, τα παιδιά είχαν τη δική τους πανηγυρική χαρά, αλλά και όλος εκείνος ο όγκος του
κόσμου που κατέκλυσε το Βέρμιο από την παραμονή ακόμα, προσκυνώντας τον φιλόξενο
θρόνο της Παναγίας, εδώ όπου οικοδομήθηκαν τα δύο ιερά προσκυνήματα από τις μεγάλες μορφές του ποντιακού χώρου, τον Φίλωνα Κτενίδη και τον Παναγιώτη Τανιμανίδη,
εδώ όπου βρίσκεται σήμερα το ταπεινό καταφύγιο και περιβόλι της χαράς και της λατρείας
όπου, ενθρονίστηκε η βασίλισσα των Ουρανών, ενώθηκαν ο Πολιτισμός, η Ιστορία και η
Ορθοδοξία. Εδώ αγαπήθηκαν, με όρκους άρρηκτης φιλίας, οι πιστοί, θυμίζοντας ιστορίες
προγόνων τους, που ξεριζώθηκαν από τον μαρτυρικό Πόντο. Εδώ τραγούδησαν και χόρεψαν, στέλνοντας το δικό τους «νόστιμον ήμαρ», σε όσους δεν μπόρεσαν να χαρούν από
κοντά τις θαυμάσιες αυτές στιγμές στον παράδεισο του Βερμίου. Και ενώ ήταν σε έξαρση
οι εκδηλώσεις, οι παρέες που βρισκόταν σε διάφορα σημεία του δάσους, είχαν το δικό τους
πρόγραμμα. Ψήνοντας, τραγουδώντας και χορεύοντας, έδιναν τη δική τους νότα στα παρχάρια του Βερμίου. Την διανομή της πατροπαράδοτης νηστίσιμης σούπας στους πιστούς
από μέλη του Δ. Σ. της «Παναγίας Σουμελά», ακολούθησε ο μέγας Εσπερινός.
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Οι προσκυνητές συγκεντρώθηκαν στην αυλή του ναού και απέδωσαν τιμές στη
βασίλισσα των ουρανών που περίμενε το πέρασμά τους στον τόπο που την διάλεξε
η θεία πρόνοια και η επιταγή των Ποντίων. Πρόσφυγες και μη, Έλληνες από κάθε
γωνιά της γης, Αυστραλία, Αμερική, Ρωσία, Κεντρική Ευρώπη, από χωριά, πόλεις
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Στιγμυότυπο από τη θεία λειτουργία του Δεκαπενταύγουστου στο οποίο διακρίνονται, ο Πατριάρχης
Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος Β’, συνοδεύοντες μητροπολίτες, ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία
Σουμελά», εκπρόσωποι των κομμάτων και άλλοι επίσημοι.

και περιοχές της Ελλάδας έκαναν το μεγάλο χρέος τους, το τάμα τους.
«Ερχόμαστε κάθε χρόνο», είναι η απάντησή τους. Τα χιλιάδες των κεριών φανερώνουν από την δική τους πλευρά την αγάπη των πιστών στην Ορθοδοξία. Σειρά
περιμένουν να ασπαστούν το πρότυπο της Αγίας Μάνας του Σωτήρα Χριστού, που
φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Σειρά περιμένουν να γράψουν τα ονόματα των
δικών τους για αγαλλίαση και σωτηρία της ψυχής τους. Σειρά περιμένουν να πάρουν
το άγιο λαδάκι για το σπίτι, σειρά και στο αγίασμα. Υπομονή, ησυχία και τάξη. Άλλο
ένα θείο δώρο μέσα σε χιλιάδες κόσμου, που προσεύχεται και ζητάει τη βοήθεια της
Παναγίας. Εκεί στο θρόνο του Αρχιερέα ο μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, ο οικείος Μητροπολίτης Παντελεήμων, επίσκοποι και άλλοι κληρικοί προσεύχονται για την σωτηρία των ανθρώπων.
Ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιος Τανιμανίδης, με τα
μέλη του Δ. Σ., συντονίζουν άψογα τα τελετουργικά της ξεχωριστής ημέρας για το μεγάλο
χρέος. Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία , αρχές και υπηρεσίες μέσα στο κοινό και μαζί με
όλους τους πιστούς συμπροσεύχονται με τον Πατριάρχη που κατέκτησε τις καρδιές των
πιστών με την γαλήνια μορφή του, την αλήθεια της ψυχής του, το ταπεινό του βλέμμα.

Η ομιλία της Α. Θ. Μ. Πατριάρχη Αλεξανδρείας
κ. Θεοδώρου.

Κηρύττων τον θείο λόγο ο Μακ. Πατριάρχης  ανέφερε: «Εν τη Γεννήσει την
παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε...»      
Υψηλός ο στόχος, ευγενής και αέναη η επιθυμία για την υπέρβαση των φυσικών
ορίων που παγιδεύουν την ανθρώπινη φύση στη φθορά. Τα παλαιότερα, αλλά και τα
τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα του ανθρώπου, προδίδουν μια εσωτερική κίνηση για την προσέγγιση της τελειότητας και την υπέρβαση του θανάτου.      
Η Θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι το γεγονός στο οποίο
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μπορεί να ενσκήψει ο άνθρωπος και να δει να πραγματώνεται σε αυτό η υπέρλογη
και θαυμαστή υπερσκέλιση της φυσικής νομοτέλειας. Γιατί στο πανάγιο πρόσωπο
της Μητέρας του Θεού, ακόμα κι όταν ο πιστός το προσκυνά στη νεκρική κλίνη,
γνωρίζει ότι αναμορφώθηκε το αρχαίο κάλλος της προπτωτικής Εύας, που έλαμπε
μέσα στην προοπτική της αφθαρσίας και της αθανασίας στον κήπο της Εδέμ.       
Η επιλογή της «ευλογημένης εν γυναιξί» ήταν αλάνθαστο βήμα στο σχέδιο της
Θείας Οικονομίας. Η ταπεινή όμως υποταγή της αγνής Κόρης της Ναζαρέτ στη
θεία βουλή ήταν η από μέρους του ανθρώπου απόφαση να συγκατατεθή στην αγάπη
του Θεού για την αποκατάσταση του Προπατορικού αμαρτήματος.     
Έτσι η Θεοτόκος, ως η Νέα Εύα, εκτός από μία συγκεκριμένη ιστορική ύπαρξη,
η Μητέρα του Ιησού, καθίσταται η Πηγή και η Μητέρα της Ζωής και η πνευματική
τροφός ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Αναγνωρίζοντας βιωματικά το ελληνικό
έθνος στα μύχια της αθάνατης ψυχής του την παραπάνω θεολογική θέση κατέστησε
την Υπεραγία Θεοτόκο ατέρμονη πηγή δυνάμεως και στήριξης στη διάπλευση της
αλμυράς θαλάσσης των εθνικών δοκιμασιών του ανά τους αιώνες, όπου κι αν ευρέθη.
Από την μητροπολιτική Ελλάδα ως την Αιολική και την Ιωνική γη, η Θεοτόκος
υπήρξε η καταφυγή και η παραμυθία του.       
Ιδιαιτέρως ο Ποντιακός Ελληνισμός, η υπερήφανη αυτή και αδάμαστη ελληνική
φυλή, ριζωμένη από τον 9ο π.Χ. αιώνα στα παράλια του Ευξείνου Πόντου, κατέστησε
την Παναγία Σουμελά προστάτιδα, αλλά και σημείο αναφοράς του ιστορικού του βίου.
Ακόμα κι όταν το ξίφος του μανιώδους κατακτητή διαπερνούσε την εθνική καρδία της
πολυαιωνίου υπάρξεώς του στα ευλογημένα χώματα του Πόντου. Πώς να ξεχάσει κανείς την γη των αλησμόνητων πατρίδων των εκατομμυρίων ξεριζωμένων Ελλήνων της
Καππαδοκίας, του Πόντου, της Ιωνίας, της Αιολίδος και των άλλων μικρασιατικών
περιοχών; Πως να μη κλαύσει για τους πυρπολυμένους Ναούς, τα κατακρημνισμένα
μεγαλειώδη οικοδομήματα, τους ανασκαμμένους προγονικούς τάφους;      
Πώς μπορεί να παραδοθεί στην λήθη ένας πολιτισμός χιλιετηρίδων, που ανέδειξε λαμπρές προσωπικότητες στην περίζηλη ελληνική ιστορία, από τον αρχαίο
φιλόσοφο και αστρονόμο Ηρακλείδη τον Ποντικό (388-310 π.Χ.) και τον περίφημο ιστορικό και γεωγράφο Στράβωνα (63 π.Χ.-23 μ.Χ) ως την ηρωϊκή μορφή του
τελευταίου Ποιμενάρχου της Τραπεζούντος, κυρού Χρυσάνθου Φιλιππίδη (18811949), του μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών;      
Πώς να λησμονηθεί μία πατρώα κληρονομία, που τόσο τραγικά έσβησε, βυθισμένη
στο αίμα και το μαρτυρικό βασανιστήριο των Ποντίων αδελφών μας, σ’ αυτή τη γη,
όπου η ορθόδοξη πίστη υπήρξε η ειδοποιός διαφορά τους από τους άλλους όμορους
λαούς; Η Εκκλησία ήταν η μητέρα τους. Και το εικόνισμα της Παναγίας της Σουμελά, τεθησαυρισμένο στην περίβλεπτη ομώνυμη Μονή της, πλησίον της Τραπεζούντος,
υπήρξε για 16 αιώνες η τροφός και ο φρουρός των υπερήφανων Ποντίων συνελλήνων.
Υπό το άσβεστο φως της ακοίμητης κανδήλας της έζησαν, διατήρησαν θεσμούς και
δημιούργησαν μια αυτόνομη πολιτιστική ζωή μέσα στον εχθρικό και αλλόθρησκο περίγυρο, συντηρώντας έτσι τις πανάρχαιες ρίζες του ελληνισμού στην ευρύτερη ασιατική
γη. Απλοϊκοί άνθρωποι, ευλογημένοι Χριστιανοί, οι οποίοι κι αν γλώσσα ελληνική ίσως
κάποιοι εξ αυτών δεν ωμιλούσαν, γνώριζαν από στήθους ολόκληρα κείμενα και ύμνους
του λατρευτικού κύκλου της Εκκλησίας μας, αφού οι οικογένειές τους ήσαν κατ’ οίκον
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Εκκλησία. Έτσι έζησαν, επεβίωσαν, εμεγαλούργησαν και έμειναν Έλληνες.      
Γι’ αυτό κι όταν έφευγαν ξεριζωμένοι από τις προγονικές εστίες τους, έσφιγγαν
στην αγκαλιά τους και έπαιρναν μαζί τους ό,τι πολυτιμότερο είχαν, τα ιερά λείψανα,
τα σκεύη των εκκλησιών τους και τα εικονίσματα των αγίων Εφόρων των πόλεών
τους, τα κύρια συστατικά της ιδιοσυγκρασίας τους, για να συμπτύξουν γύρω από
αυτά τις νέες εστίες τους στη γη της ελεύθερης ελληνικής πατρίδος, η οποία τους
δέχθηκε με περισσή αγάπη. Η πολύπλευρη παρουσία τους προκάλεσε εκείνους τους
μυστικούς αναβρασμούς που ανανέωσαν το αίμα και το πνεύμα της φυλής μας.      
Σεβασμιώτατοι, φιλογενείς άρχοντες και φιλάγιοι χριστιανοί, Ευρισκόμενοι σήμερα ενώπιον του ιερού τούτου και περιπύστου εικονίσματος της Παναγίας Σουμελά, στο όρος Βέρμιο της ενδόξου Μακεδονίας, που η βούληση της ελληνικής
Πολιτείας, υπό τον Κρήτα Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο και η φλογερή πίστη
του εκ των τελευταίων προσφύγων αδελφών της πανάρχαιας Μονής, Aμβροσίου
Σουμελιώτη, έφεραν στην Ελλάδα, προσευχόμεθα διαπύρως υπέρ της πνευματικής
και ηθικής ανυψώσεως του γένους των Ελλήνων.      
Η παρούσα χρονική συγκυρία είναι και πάλι κρίσιμη για την πατρίδα μας, η
οποία με έναν τρόπο διαφορετικό, προερχόμενο από λανθασμένες επιλογές, αλλά
και αλλότριες σκοπιμότητες, βάλλεται πρωτίστως στο αξιακό της σύστημα.       
Ανατρέχοντες στα τετρακόσια χρόνια δουλείας υπό αλλόφυλο και αλλόθρησκο ζυγό,
διαπιστώνουμε ότι οι συνθήκες επιβιώσεως των Eλλήνων ήσαν ασύγκριτα δυσκολότερες
από τις σημερινές, ενίοτε εφιαλτικές. Tο ίδιο και στα χρόνια των μετέπειτα μεγάλων εθνικών συμφορών. Oμως σε όλες αυτές τις δραματικές περιστάσεις και σε κάθε συλλογική
ιστορική οδύνη, ο Eλληνας δεν έπαυε να ευρίσκει στήριγμα ζωής στην ελληνικότητά
του. Nα περισώζει τη βεβαιότητα ότι αξίζει να είναι Έλληνας. Oχι με αφηρημένες, ψυχολογικές καυχήσεις, αλλά με σεσαρκωμένη την «ευγένεια» της προνομιακής καταγωγής
του σε πράξη: στη γλώσσα, στην ιστορική μνήμη, στην συλλογική συνείδηση, στη λαϊκή
παράδοση και στη βαθεία θρησκευτική πίστη και ευσέβεια: θησαύρισμα εμπιστοσύνης!        
“Πάντως δέ τα μεγάλα ο Κύριος δια των αξίων αυτού ενεργεί” (Μ. Βασ. Επιστ. 67,
προς Μ. Αθαν.) Μπροστά στα μάτια μας έχουμε ένα ισχυρό ιστορικό παράδειγμα, την
ανάσταση του Ποντιακού Ελληνισμού! Η Παναγία Σουμελά είναι η νοητή κιβωτός των
βιωμάτων, των γνώσεων και των εμπειριών του. Είναι Εκείνη που επούλωσε τα τραύματα
της οδυνηρής απωλείας των πατρογονικών εστιών. Είναι Εκείνη που αναγέννησε από τις
στάχτες της καταστροφής την βέβαιη ελπίδα για ένα δημιουργικό και πάλι μέλλον στα
εδάφη της μητέρας πατρίδος. Είναι Εκείνη, εν ολίγοις, το ίδιο το θεμέλιο της εθνικής
υποστάσεως των Ποντίων αδελφών, φανερώνοντας της ιστορική τους συνέχεια, όπως
αυτή διακρατήθηκε μέσα από τα νάματα της ακλονήτου ορθοδόξου πίστεώς τους.      
Αναλογιζόμενοι με συστολή καρδίας το σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό αδιέξοδο της χώρας μας και στρέφοντες το βλέμμα ικετευτικά προς την Προστάτιδα
του Γένους μας, ας συνειδητοποιήσουμε την ιστορική μας ευθύνη, ας περισυλλέξουμε τις δυνάμεις μας και ας προγραμματίσουμε τις ενέργειές μας με σύνεση και
αδελφοσύνη, με πνεύμα ταπεινώσεως και αυτοκριτικής, ομόνοιας και αυτοθυσίας,
ώστε να αντιπαρέλθουμε και πάλι την τρικυμία της ιστορικής στιγμής. Ο αναβαπτισμός μας στις αξίες και τα ιδανικά του έθνους μας, έτσι όπως μας τα εδίδαξαν
εμπράκτως οι ήρωες του Ποντιακού και του εν γένει Ελληνισμού των αγιοτόκων
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χωρών του Πόντου, της Καππαδοκίας και της Ιωνίας, ταπεινώς φρονούμε, ότι είναι
η μόνη ασφαλής διέξοδος από την κρισιμότητα των καιρών.      
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμον,      
Στη λάμψη αυτή του ασυγκρίτου φωτός του «Πάσχα του καλοκαιριού», εορτάζουμε σήμερα μαζί σας, κατόπιν της αδελφικής και ευγενεστάτης προσκλήσεώς σας,
την Κοίμηση της Αιωνίου και Αειπαρθένου Μητέρας, κάτω από τους θόλους του
πανηγυρίζοντος τούτου περικαλλούς Πανελληνίου Προσκυνήματος.   
Εορτάζουμε σήμερα μαζί σας την διπλή επέτειο της συμπληρώσεως δεκαέξι
αιώνων διαρκούς ιστορικής παρουσίας του συμβόλου αυτού του Ποντιακού Ελληνισμού και έξι δεκαετιών από τη θεμελίωση της Νέας Παναγίας Σουμελάς στις
πλαγιές του Βερμίου.      
Ψάλλουμε, μαζί με το ευλογημένο Πλήρωμα της θεοσώστου και ιστορικής
Μητροπόλεώς σας και τις χιλιάδες των ευσεβών προσκυνητών, τον θριαμβευτικό
ύμνο «τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν, ως γαρ Ζωής Μητέρα προς την ζωήν
μετέστησεν...». Τιμούμε την μνήμη των προπατόρων μας, οι οποίοι «πυρί, σιδήρω
ή αγχόνη ετελειώθησαν ή έν εξορίαις και πικραίς δουλείαις εξεμέτρησαν το ζήν».
Συμπροσευχόμεθα για το μέλλον της πατρίδος και του λαού μας που ταλανίζεται,
μα ξέρει να αγωνίζεται έντιμα και να κατακτά δυσανάβατες νοητές κορυφές. Και
κλίνουμε ικετευτικό γόνυ ενώπιον του πανσέπτου και θαυματουργού εικονίσματος
της Θεομήτορος, υπέρ της πλουσίας καρποφορίας της αμωμήτου πίστεώς μας στην
ήπειρο του μέλλοντος, την Αφρική, που και αυτή σήμερα ανυμνεί την Μεσίτρια
προς τον φιλάνθρωπο Θεό στις αγαθές καρδιές των γηγενών παιδιών της.        
«Τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ικεσίαν προς τον Υιόν Σου και Θεόν!
Γενού ημιν προστάτις και συμπαραστάτις και βοηθός και Υπέρμαχος Στρατηγός!
Άκουσον, Δέσποινα, κλίνον το ους Σου και μη επιλάθη του χειμαζομένου πιστού
και ευσεβούς Ελληνικού Λαού Σου. Πολλά γαρ ισχύει δέησις Μητρός! Γένοιτο!»
Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Βεροίας-Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος
«Νεφέλαι τούς ἀποστόλους αἰθερίους διήρπαζον· καί κοσμικῶς διεσπαρμένους, ὁμοχώρους παρέστησαν τῷ ἀχράντῳ σου σώματι».
Δέν εἶναι μόνο οἱ «κοσμικῶς διεσπαρμένοι» ἀπόστολοι, οἱ ὁποῖοι σήμερα θαυματουργικῶς παρίστανται «ὁμόχωροι» ἐνώπιον τοῦ ἀχράντου σώματος τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, εἶναι καί ὅλος ὁ Ποντιακός Ἑλληνισμός καί ὅσοι ἄλλοι εὐλαβεῖς προσκυνηταί
καί λάτρεις τῆς Παναγίας μας προσέτρεξαν ἀπό τόν τετραπέρατο κόσμο στό ἱερό τοῦτο
κατοικητήριο τῆς Παρθένου, ὅπου φυλάσσεται ἡ ἱερή καί θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Πόντου, τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ.
Εἶναι ὅλοι ὅσοι ἦρθαν ἐδῶ γιά νά τιμήσουν τήν Παναγία μας καί ταυτόχρονα νά
γίνουν αὐτόπτες τῆς σημερινῆς μεγάλης ἡμέρας γιά τό Προσκύνημα τῆς Παναγίας
Σουμελᾶ, κατά τήν ὁποία ἡ ἔνδοξος Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἑορτάζεται γιά
πρώτη φορά στήν ἱστορία της μέ Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ
Μακαριωτάτου πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος τιμᾶ μέ
τήν παρουσία του τήν ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως ἑξήντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ
ἱεροῦ αὐτοῦ Καθιδρύματος καί χιλίων ἑξακοσίων ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς ἱστορικῆς καί
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παλαιφάτου Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ τοῦ Πόντου, ἐκεῖ ὅπου σέ λίγο ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος θά προεξάρχει τῆς θείας Λειτουργίας.
Ἔτσι τό θαῦμα τῆς Παναγίας ἐπαναλαμβάνεται καί σήμερα, καθώς στή διπλῆ αὐτή ἐπέτειο
τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τῆς Παναγίας Σουμελᾶ καί τοῦ Προσκυνήματός της στό Βέρμιο, τό ὁποῖο
κράτησε στά ὀγδόντα χρόνια τῆς σιγῆς ἄσβεστη τήν κανδήλα ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας καί ἀναμμένη τή φλόγα τῆς εὐλαβείας γιά τήν Παναγία τοῦ
Πόντου καί τῆς ἀγάπης γιά τίς παραδόσεις καί τά ἔθιμα τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ Χάρη
της ἑνώνει τό ὄρος Μελᾶ μέ τό ὄρος Βέρμιο, ἑνώνει τόν πρωτόθρονο τῆς ὑπ᾽ οὐρανόν Ἐκκλησίας, Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, μέ τόν δευτερόθρονο Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας,
κ.κ. Θεόδωρο, ὥστε, ἄν καί «κοσμικῶς διεσπαρμένοι», νά εὑρίσκονται «ὁμόχωροι», «ὠδήν
τήν ἐξόδιον προσφωνοῦντες τῇ μητρί τοῦ τῶν ὅλων δεσπόζοντος» καί εὐλογοῦντες τά πιστά
τέκνα τῆς Θεομήτορος καί ὅλο τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό.
Μακαριώτατε, ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα εὐγνωμοσύνης γιά τή μεγάλη τιμή τήν ὁποία μᾶς ἐπιφυλάξατε, λαμπρύνοντας μέ τήν παρουσία σας τίς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος
τῆς Παναγίας Σουμελᾶ καί προεξάρχων τῆς σημερινῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας, τό ἱερό
τοῦτο Καθίδρυμα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ ἀποφάσισε εὐλαβῶς νά Σᾶς ἀπονείμει τήν ὕψιστη
τιμητική του διάκριση, τόν σταυρό τῶν Κομνηνῶν, τόν ὁποῖο καί Σᾶς παρακαλῶ νά δεχθεῖτε.
ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ακολούθησε η λιτάνευση της Αγίας εικόνας της Παναγίας όπου απένειμαν τιμές
τόσο η στρατιωτική μπάντα όσο και το άγημα του στρατού .Οι δρόμοι γέμισαν και
οι προσκυνητές περίμεναν για να περάσει από επάνω τους η Σουμελά του Πόντου
.Πυκνή αλυσίδα πιστών περίμενε την ευλογία και τη χάρη της. Όλο το Ορθόδοξο
ιερατείο ,ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Παναγίας Σουμελά . Αρχές και
άρχοντες πιστός λαός του θεού ακολουθεί την Άγια Εικόνα στην πορεία που δρομολόγησαν, όπως κάθε χρόνο, οι αρμόδιοι του Προσκυνήματος. Βλαστάρια αυτών
των ηρωικών μορφών των Ποντίων τώρα όλοι εκείνοι οι άγγελοι της νεολαίας των
ποντιακών σωματείων, που αθόρυβα συντόνιζαν τα πάντα, από τη φύλαξη της Άγιας
Εικόνας μέχρι την τελευταία ρύθμιση των αναγκών των χορευτικών συγκροτημάτων, μαζί με νεολαίους σωματείων είχαν τον δικό τους πρωταγωνιστικό ρόλο στις
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπου χόρεψαν μπροστά σε εκατοντάδες πιστών.
Η αντιπρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. Χριστίνα Σαχινίδου, με φωνή που διέσχιζε τους
λόγγους και σήκωνε το ανάστημα και το ήθος των χορευτικών συγκροτημάτων, παρουσίασε με δυναμική ένα πρόγραμμα που καταχειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό .
Κάτω από το χαμόγελο του φεγγαριού, ομάδες ζωηρών έκαναν το δικό τους ψυχαγωγικό πρόγραμμα με χορούς και τραγούδια που αντιλαλούσαν στις πλαγιές. Οι
πρωϊνές ώρες βρήκαν όλους τους επισκέπτες σε βαθύ ύπνο, τόσο από την κούραση
όσο και από την δροσερή ατμόσφαιρα.
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012
Το πατριαρχικό συλλείτουργο
Στις 7 το πρωί προσήλθε ο ταπεινός Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Αλεξανδρείας
και Πάσης Αφρικής κ. κ. Θεόδωρος Β΄ στο Ιερό Προσκύνημα όπου τον υποδέχτηκε
ο πρόεδρος του Σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γεώργιος Τανιμανίδης, επικεφαλής
μελών του Δ.Σ. Ο οικείος Μητροπολίτης κ.κ. Παντελεήμων και οι ακολουθίες των δύο
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Όρθιοι ο πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’, ο μητροπολίτης Βεροίας
- Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και καθιστοί, ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία
Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης και ο μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας.

επιφανών θρησκευτικών ηγετών, για την τέλεση του Πατριαρχικού Συλλείτουργου.
Ο ναός και ο αύλειος χώρος ήταν αδύνατον να χωρέσουν τους πιστούς παρά την
πυκνότητα που υπήρχε για να σκαρφαλώσουν αρκετοί σε υψώματα να ακούν τους θείους
ψαλμούς από το ιερατείο και την χορωδία των ιεροψαλτών. Σειρές πολλών μέτρων σχημάτισαν οι πιστοί που περίμεναν με υπομονή και ευλάβεια να προσκυνήσουν την ιερή
εικόνα της Παναγίας του Πόντου. Η δραστήρια και ακούραστη ομάδα Ποντιόπουλων
της νεολαίας ήταν σε μόνιμη κινητοποίηση βοηθώντας τους πιστούς τόσο εντός όσο
και εκτός του προσκυνήματος ,ενώ άνδρες της ΕΛ.ΑΣ τήρησαν άψογα την τάξη . Οι
εκκλησιαστικοί επίτροποι από την θέση τους ήταν κοντά στους πιστούς δίνοντας και
πληροφορίες ενώ οι νεοκόροι μέσα και έξω από τον ναό εργάστηκαν αθόρυβα και δημιουργικά για την επιτυχία αυτής της τόσο σημαντικής γιορτής για την ανθρωπότητα. Με
ήχους και χρώματα της Ορθοδοξίας γέμισε το βασίλειο της Παναγίας από όπου έστειλε
σάλπισμα αγάπης και ενότητας ο ακούραστος συνεχιστής του πολύκαρπου έργου των
κτητόρων Φίλωνα Κτενίδη και Παναγιώτη Τανιμανίδη, ο κ. Γεώργιος Τανιμανίδης.
Ομιλία του προέδρου κ. Γιώργου Τανιμανίδη
στη βράβευση των αθλητών Ηλία και Νίκου Ηλιάδη
Κατά την τελετή βράβευσης του ολυμπιονίκη Ηλία Ηλιάδη και του προπονητή
του Νίκου Ηλιάδη, ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος
Τανιμανίδης τόνισε:
Μακαριώτατε, ΄Αγιοι Αρχιερείς, εκπρόσωποι των αρχών, αγαπητοί πατριώτες.
Αποτελεί παράδοση, χαρά και καθήκον να τιμάται η προσπάθεια, η επιτυχία, η
συμμετοχή και η νίκη.
Στους Ολυμπιακούς αγώνες τα τείχη υποχωρούν, γκρεμίζονται μπροστά στην
είσοδο των ολυμπιονικών στην πόλη.
Σήμερα υποχωρούν και γκρεμίζονται τα άλλα τα ιδιόμορφα τείχη που έχουν
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Ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης στον λόγο του κατά την
προσφώνηση προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας. Δίπλα του ο μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

σηκωθεί γύρω από την πατρίδα μας, και περνά το φως της επιτυχίας και το λαμπροφόρο μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί.
Εσείς, Ηλία και Νικόλαε Ηλιάδη, αποτελείτε ένα δυνατό δίδυμο επιτυχιών, ένα συνδυασμό πατρικής αγάπης και συνεργασίας, πειθαρχίας και νίκης, που έδωσε, με βάση και το
αθλητικό ιδεώδες της πατρίδας μας, ένα δυνατό παράδειγμα προόδου, αλλά και ελπίδας,
ότι όταν στοχεύσουμε και προσπαθήσουμε, συνεργαζόμενοι, πετυχαίνουμε. Θέλει ψυχή
και φρόνημα η προσπάθεια αυτή, εσείς διαθέτετε περίσσια και φρονήματος και ψυχής.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στους δυο σας, που μας χαρίσατε διαχρονικά τόσες
και τόσες επιτυχίες. Με την πρόσφατη δε επιτυχία σας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2012, στην πόλη του Λονδίνου δώσατε το βροντερό παρόν και επιβεβαιώσατε διατρανώνοντας προς όλους, ότι τα ελληνικά χρώματα μπορούν και γνωρίζουν από επιτυχίες.
Εργαστήκατε και προετοιμαστήκατε μέσα σε δύσκολες συνθήκες με πολλά
εμπόδια μπροστά σας, δεν καμφθήκατε, δεν υποχωρήσατε, δεν παραδοθήκατε,
αντίθετα κάνατε βήματα προς τα εμπρός με πείσμα και πιστεύω, καταγράφοντας μία
σημαντική νίκη, ακόμη και ως παρακαταθήκη και διέξοδο προς τον δοκιμαζόμενο
και σκληρά αγωνιζόμενο λαό μας.
Ως Έλληνες ποντιακής καταγωγής, νοιώθουμε υπερήφανοι για τα κατορθώματά σας,
πατριώτες, προπονητή και αθλητή, πατέρα και γιο, θα είστε παράδειγμα για όλους μας
και κυρίως για τις νέες και τους νέους μας, που τόση ανάγκη έχουν από πρότυπα και προτάσεις, που οδηγούν στην επιτυχία και βγάζουν τον άνθρωπο μέσα από τις δυσκολίες.
Αρχαίο ιδεώδες του Ολυμπισμού αθάνατο, σε συνδυασμό με την Χριστιανική
πίστη, δίνουν τη δυνατότητα να ελπίζουμε.
Στο Θεό, Ηλία Ηλιάδη, αφιέρωσες το μετάλλιό σου και στην πατρίδα.
Μας εκφράζετε, σας πιστεύουμε, μας εκπροσωπείτε, σας θαυμάζουμε, μας κάνατε
υπερήφανους, σας τιμούμε.Εύγε. Σας αξίζει το χρυσό της Σουμελιώτισσας μετάλλιο.
Με απόφαση των Διοικήσεων του Ιερού Προσκυνήματος και του Σωματείου
«Παναγία Σουμελά», απονέμεται το Χρυσό Μετάλλιο της Σουμελιώτισσας, στον
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Ηλία Ηλιάδη και στο Νικόλαο Ηλιάδη, για την προσφορά τους στην Ελλάδα και
στον παγκόσμιο αθλητισμό.
Παρακαλούμε Μακαριώτατε, βαθυσεβάστως να απονείμετε τα χρυσά μετάλλια
στους τιμώμενους, με τα πιστοποιούντα την απονομή ενυπόγραφα διπλώματα.
Η ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗ
ΣΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ-ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΗΛΤΣΑΝΙΔΗ
Το Δ.Σ. του Σωματείου και του Ιδρύματος έχει καθιερώσει κάθε Δεκαπενταύγουστο να απονέμει βραβείο χρηστομάθειας και υποτροφία σε έναν μαθητή ή
μαθήτρια της β΄ τάξης του Λυκείου Μακροχωρίου, στη μνήμη των παιδιών που
πρόωρα, άδικα και ξαφνικά άφησαν τις ψυχούλες τους στα Τέμπη, στο τραγικό δυστύχημα, εκείνο που βύθισε σε πόνο τις οικογένειές τους και έκανε τα παιδιά αυτά
παιδιά μας, παιδιά της κάθε μάνας, του κάθε πατέρα.
Για τη φετινή χρονιά η υποτροφία αυτή με απόφασή μας, απόφαση των Δ.Σ.
του Ιερού Προσκυνήματος και του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», δίδεται στον
μαθητή Χρήστο-Ταξιάρχη Μηλτσανίδη.
Αγαπητέ μας Χρήστο, σε παρακαλούμε εξ ονόματος όλων να δεχθείς αυτή τη
συμβολική υποτροφία, στη μνήμη εκείνων των συμμαθητών σου, ώστε να προσπαθήσεις να υλοποιήσεις τις ελπίδες, τα οράματα και τους στόχους των παιδιών που
δεν είναι μαζί μας, για να αναπαύονται οι ψυχές τους, που φτερουγίζουν ψηλά.
Γνωρίζουμε τις προσπάθειες που κάνει η οικογένειά σου, η μητέρα σου, εσύ, τα αδέλφιά σου, για να φέρετε σε πέρας τις υποχρεώσεις της καλλιέργειας της γης ως αγροτική
οικογένεια, βοηθώντας έτσι και τον πατέρα σας στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Και ενώ κοπιάζεις και εργάζεσαι ως αγροτόπαιδο, παράλληλα παλεύεις, μελετάς
και παλεύοντας σε δύο μέτωπα, αριστεύεις. Άριστος στο ήθος, άριστος στα μαθήματα, 19,9 ο βαθμός.

Η ιερή θαυματουργή εικόνα της Παναγάις Σουμελά βασταζόμενη από κληρικούς
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Προσφορά δώρων προς τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας από μέρους της «Παναγίας Σουμελά». Διακρίνονται
ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης, ο παν. αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας
Μπίρδας και ο πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’.

Εκ μέρους όλων μας, των μεγαλυτέρων που είμαστε υπαίτιοι και για τέτοια τραγικά
συμβάντα, όπως αυτό του δυστυχήματος των Τεμπών, που το τίμημα πληρώνουν νέοι και
νέες, Ελληνόπουλα του αύριο, σου ζητούμαι να δεχθείς τη συγνώμη μας, δεχόμενος, όπως
σε παρακάλεσα, αυτή τη συμβολική υποτροφία, το αριστείο της Παναγίας Σουμελά.
Θέλουμε να θυμάσαι και ως Ελληνόπουλο ποντιακής καταγωγής ότι, όπως κατάφερες να είσαι πρώτος στην τάξη σου στα γράμματα, μπορείς να γίνεις και πρώτος
ως άνθρωπος στην κοινωνία και την πατρίδα, ακολουθώντας τις αξίες και τις αρχές,
που η ιστορία της και οι δύο λέξεις «Παναγία Σουμελά» συμβολίζουν εδώ και δεκαέξι αιώνες στον αλησμόνητο Πόντο και για 60 χρόνια εδώ στην ελλαδική παρουσία
της Παντάνασσας του Πόντου, στα φιλόξενα υψώματα του Βερμίου.
Κράτα στην ψυχή σου αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες, γιατί δεν σου παραδίδουμε την πατρίδα, όπως την ονειρευτήκαμε, δεν σου παραδίδουμε την πατρίδα, όπως
της αξίζει, ο τόπος μας περνάει δύσκολες στιγμές, μέσα από δικά μας λάθη, καλείστε
να αναλάβετε να δώσετε στην πατρίδα και τον τόπο όλα όσα εμείς τους στερήσαμε.
Στην προσπάθειά σας αυτή, σπουδαίος και σημαντικός οδηγός και βάση στέρεα ας
είναι οι αρχές και οι αξίες ενός τρισχιλιόχρονου πολιτισμού. Αξίες που μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό πνευματικό υλικό, για να ξαναχτίσετε αυτόν τον τόπο, γιατί «Σε τούτα
εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει», όπως λέει και ο ποιητής μας, ο Γιάννης Ρίτσος.
Η Παναγία να σε σκεπάζει και να φωτίζει τα βήματά σου, παιδί μου, εύγε.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ
Ακολούθησε η επίσημη λιτάνευση της Άγιας Εικόνας στους δρόμους της αγάπης, στους δρόμους που άνοιξαν εθελοντές αυτού του τεράστιου εθνικοθρησκευτικού
μεγαλείου, διοίκηση, φίλοι και προσκυνητές, άνθρωποι και που τώρα φροντίζουν την
καθαρότητα και την αρτιότερη λειτουργία αυτού του θαυμάσιου έργου που επισκέπτονται κατά χιλιάδες πιστοί χριστιανοί από όλο τον κόσμο. Η παρουσία του Πατριάρχη, του Μητροπολίτη Βεροίας, του λοιπού ιερατείου και της πολυμελούς χορωδίας

177

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας επιδίδει αναμνηστικό στον πρόεδρο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά»
κ. Γιώργο Τανιμανίδη.

των ιεροψαλτών απέδωσαν τις μεγάλες τιμές στην βασίλισσα των ουρανών.
Πολυμελές άγημα του Ελληνικού Στρατού, η στρατιωτική μπάντα, η πολιτική
και η στρατιωτική ηγεσία, των σωμάτων όλων των κλάδων, της Πυροσβεστικής και
της Αστυνομίας, ακολούθησαν με ευλάβεια μαζί με όλους τους πιστούς. Εκατοντάδες ήταν αυτοί που ζήτησαν τη χάρη της, γονατιστοί στους δρόμους της αγάπης, για
να περάσει η εικόνα από επάνω τους!
Στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη κατέθεσαν στεφάνια εκ μέρους του πρωθυπουργού, ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Π. Κουρουμπλής ως εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο
βουλευτής κ. Π. Κουκουλόπουλος ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, η αντιπρόεδρος της
Βουλής και βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρία Κόλλια – Τσαρούχα, ο
βουλευτής κ. Ι. Αμοιρίδης ως εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, η δήμαρχος Βεροίας κ. Χαρούλα Ουλσουτζόγλου, ο διοικητής Στρατιάς αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Σοφιανίδης, ο Ιβάν Σαββίδης, ο
πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γώργος Τανιμανίδης.
Στη συνέχειαμ, μετά την απόδοση τιμών από τη φιλαρμονική και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, συνέχισε την πορεία αγάπης η Άγια Εικόνα στα γνώριμά της
μονοπάτια μαζί με την ακολουθία του πολυπληθούς ορθόδοξου πληρώματος, για να
φτάσει με τιμές στο μόνιμο θρονί της.
Η 1600ή πανήγυρις της Παναγίας Σουμελά, μια λαμπρή ιστορία 16 αιώνων
γύρω από την εικόνα της Σουμελιώτισσας και την ιστορική και παλαίφατο ιερά μονή
της Παναγίας Σουμελά στον αλησμόνητο Πόντο, συμπίπτει εφέτος με τα 60 χρόνια
παρουσίας της Παναγίας Σουμελά στον ελλαδικό χώρο.
ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
Ένα ακόμα κόσμημα που θαυμάζεται στα υψώματα του Βερμίου από τους επισκέπτες, είναι το Μελισσανίδειο μέγαρο, δωρεά των αδελφών Δημητρίου και Ιάκωβου
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Ο τιμηθείς στο Συναπάντημα κ. Αμανάτιος Ταγκαλίδης δέχεται τις ευλογίες του παν. Πατριάρχη
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, παρουσία του μέλους του Δ.Σ. της «Σουμελά» κ.
Αναστάσιο Τσακιρίδη.

Μελισσανίδη στη μνήμη των γονέων τους Βέρας και Ζώρα. Εκεί ο Πατριάρχης της
Μεγάλης πόλεως Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ συναντήθηκε με
όλες τις Αρχές και τους εκπροσώπους των Ποντιακών Σωματείων, όπως επίσης και με
τον Μητροπολίτη Ελασσώνος κ. Βασίλειο που προσήλθε κατά την διάρκεια της ημέρας.
Παράγοντες από Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αθήνα, Πρέβεζα, ο γενικός γραμματέας της ΟΣΕΠΕ κ. Ηλίας Μαυρίδης με την οικογένειά του, ο
κ. Δαμιανός Δαμιανίδης (Γερμανία),ο κ. Παύλος Τεκίδης (Γερμανία) η κα. Μαίρη Καρασαββίδου (Γερμανία) ο επιχειρηματίας κ. Αμανάτης Ταγκαλίδης με τη σύζυγό του,
ο βουλευτής της ρωσικής Βουλής (Δούμα) κ. Ιβάν Σαββίδης, ο δικηγόρος κ. Γιώργος
Γκουροβανίδης, ο πρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης, ο τραγουδιστής
κ. Γιάννης Φλωρινιώτης, ο ειδικός σύμβουλος κ. Βασίλειος Φωτιάδης, ο διευθυντής του
Προσκυνήματος κ. Αντώνης Δάλλας, ο κ. Γιώργος Χαρισόπουλος (Γερμανία)
ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΚΤΗΤΟΡΩΝ
Στους τάφους των κτητόρων αυτού του προσκυνήματος που θα διαλάμπει θα ευλογεί και θα αγκαλιάζει όλους τους πιστούς, έγινε το καθιερωμένο Ιερό Μνημόσυνο από τον πανάξιο Πάπα και Πατριάρχη Πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρο Β΄ με την
ακολουθία ιερατείου και πρωτοψαλτών.Στους τάφους του Αρχιμανδρίτη Αμβροσίου
Σουμελιώτη, Φίλωνα Κτενίδη και Παναγιώτη Τανιμανίδη , ο πρόεδρος και τα μέλη
του Δ.Σ. ,πιστοί που γνωρίζουν τις θυσίες και τους κόπους των κτητόρων για να φτάσουν σε αυτό το πνευματικό ,θρησκευτικό και ιστορικό καταφύγιο προσευχήθηκαν
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους. Πέρα από την αναγνώριση του έργου τους και την
συνεχόμενη προσευχή που κάνουν για τους τρεις αυτούς «αθάνατους» αγωνιστές μένει
μέσα τους η γαλήνη, η χαρά, η ικανοποίηση γιατί συνεχίζουν στα βήματά τους.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο αύλειος χώρος πλημμύρισε από Ποντιακά συγκροτήματα με πλειάδα χορευτών
που παρουσίασαν ένα εκπληκτικό θέαμα με τραγούδια και χορούς του Πόντου . Άρ-
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Ο ολυμπιονίκης Ηλίας Ηλιάδης που τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Σουμελιώτισας ανάμεσα στον
επίσκοπο Νιτρίας κ. Νικόδημο και τον επίσκοπο Θαυμακού κ. Ιάκωβο.

τια ντυμένα με τις στολές τους τα φλογερά Ποντιόπουλα τίναξαν αγέρωχα τα κορμιά
τους και έστειλαν το δικό τους πατριωτικό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, βάζοντας
και άλλες βάσεις στα δρώμενά τους που οδηγούν στην εκπλήρωση των ονείρων τους
αλλά και στην διαδρομή για βελτίωση του οργανωτικού χώρου. Στην παρουσίαση του
κ. Γιάννη Βιόπουλου το ακροατήριο είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα πολυσχηματικό , πολύχρωμο και πολυποίκιλο πρόγραμμα με χορούς που δίνουν τόνο στους
χορευτές και θαυμασμό στους αμέτρητους επισκέπτες του Ιερού Προσκυνήματος.
Χόρεψαν τα χορευτικά συγκροτήματα των συλλόγων: Ένωση Ποντίων Λαγκαδά, Σύλλογος Ποντίων Επισκοπής Νάουσας, Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Ποντίων «Οι Τραντέλλενες», Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλυριάς Κιλκίς, Ένωση Ποντίων Αξιούπολης, Σύλλογος Ποντίων Φιλύρου Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Αλμωπίας
Πέλλας, Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού Πτολεμαΐδας «Η Ανατολή».
ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΕΥΜΑ
Ο άλλος φιλόξενος χώρος του προσκυνήματος, η αίθουσα δεξιώσεων δίνει την δυνατότητα στους υψηλούς επισκέπτες να συνεορτάσουν την μεγάλη αυτή ημέρα και να
ανταλλάξουν ,θέσεις ,απόψεις και στόχους , να αξιολογήσουν τα γεγονότα και να στείλουν
μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση , πολλά από τα οποία δίνουν θετικά αποτελέσματα .
Μέσα από αυτά η ενημέρωση έχει μεγάλη σημασία διότι διάφοροι πολιτικοί εκφράζουν
ενδιαφέρον για τα δρώμενα του προσκυνήματος , τον τρόπο λειτουργίας του και τα
θετικά αποτελέσματα που φέρνει παρά τις όποιες αντίξοες συνθήκες αντιμετωπίζει. Εκεί
είδαν πιο κοντά τα φωτεινά μάτια του Πατριάρχη της αρετής του Ορθόδοξου ηγέτη της
Ιεραποστολής που αγωνίζεται για να φέρει ισορροπίες σε μια κοινωνία που τόση ανάγκη
έχει. Ταπεινός ο επίσης Δεσπότης και Αρχιερέας της Ιεράς Αποστολικής Μητροπόλεως
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. κ. Παντελεήμων που επιτελεί μεγάλο έργο στην
περιοχή της Μητροπόλεώς του, απευθυνόμενος στους παρόντες τόνισε:
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Η χορωδία της βυζαντινής μουσικής οφικιάλιο του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης με χοράρχη τον
πρωτοψάλτη κ. Αντώνιο Πατρώνα.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ΄Αγιοι Αρχιερείς Τίμιο πρεσβυτέριο υψηλοί
καλεσμένοι μας
Δεκαπενταύγουστος 2012 και εδώ στα υψώματα του φιλόξενου Βερμίου συνεχίζεται η παράδοση, όπου Πόντιοι και φιλοπόντιοι εορτάζουμε την Κοίμηση της
Θεοτόκου, αναβιώνοντας παράλληλα ήθη έθιμα και παραδόσεις του μαρτυρικού
και αλησμόνητου Πόντου, διατηρώντας την ιστορική μνήμη και ενισχύοντας έτσι
την ελληνορθόδοξη ταυτότητα του ποντιακού ελληνισμού, αδιάσπαστου μέρους
του έθνους. Του Ποντιακού ελληνισμού, που με την τρισχιλιόχρονη παρουσία ενός
ατόφιου ελληνικού πολιτισμού συνεχίζει με πίστη και ελπίδα προς το αύριο, σε μια
δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας και για τον κόσμο ολόκληρο.
Αξιωθήκαμε και εφέτος, για μια ακόμη φορά, να γιορτάσουμε την πανορθόδοξη
και πανελλήνια εορτή της κυράς του Πόντου, που εδώ στο νέο θρονί της έχει την
δική της ιδιαιτερότητα και σημασία. Ιδιαιτερότητα και σημασία που φέρνει στη
μνήμη την ιστορική πορεία του ποντιακού ελληνισμού, πορεία που είναι δεμένη με
τα προσκυνήματα της ορθοδοξίας στον αλησμόνητο Πόντο και όλως ιδιαιτέρως με
την εικόνα της Παναγίας Σουμελά.
Εξήντα χρόνια πριν η απεριόριστη αγάπη των προσφύγων Ποντίων στη Σουμελιώτισσα, η αθεράπευτη νοσταλγία της πατρώας γης και η λαχτάρα να ξαναπροσκυνήσουν την εικόνα της, οδήγησαν τις σκέψεις και τα βήματά τους με πρωτεργάτη
τον Φίλωνα Κτενίδη να δημιουργήσουν το Σωματείο Παναγία Σουμελά και μέσα
από αυτό να στήσουν το ιερό τούτο προσκύνημα γύρω από τη σεπτή εικόνα της
Σουμελιώτισσας Παναγιάς. Έτσι, μια άλλη ιστορία αρχίζει να γράφεται στον ελλαδικό χώρο και η Βερμιώτισσα, πια, Παναγία Σουμελά γίνεται σε αυτά τα χρόνια,
πανελλήνιο προσκύνημα, σημαία και αμφικτιονία του ποντιακού ελληνισμού.
Στην πορεία αυτή η συμβολή και η επιστασία της Εκκλησίας μας, η ενίσχυση
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Ο λαμπαδάριος κ. Γιώργος Πατρώνας με μέλη της βυζαντινής χορωδίας.

του έργου από την πολιτεία, τον στρατό, τα σώματα ασφαλείας και τα αδελφά ποντιακά σωματεία, έδεσαν αρμονικά με την προσφορά των ανώνυμων Ποντίων και
φιλοποντίων προσκυνητών, ώστε να χαιρόμαστε σήμερα, αυτόν τον εθνικοθρησκευτικό φάρο, που με το φως και το άρωμά του μας ενισχύει, χαράζοντας παράλληλα
πρότυπα και διατυπώνοντας προτάσεις για έναν κόσμο καλύτερο, πιο ανθρώπινο.
Στηριγμένοι, έτσι, στην παράδοσή μας, εμπνευσμένοι από τον ελληνικό λόγο
και την ευαγγελική αγάπη, από τα υψώματα του Βερμίου στέλνουμε ένα μήνυμα
εθνικής ομοψυχίας, ένα μήνυμα πολιτισμού, που οι ρίζες του ξεκινούν τρεις χιλιάδες
χρόνια πριν, ένα μήνυμα ενότητας.
Ενότητας που μας βοηθά και μας στηρίζει στη δύσκολη πορεία μας, σε ένα περιβάλλον οικονομικά δύσβατο και κοινωνικά ανάλγητο, δημιούργημα αγορών και
ανθρώπων που δεν υπηρετούν αξίες και αρχές πανανθρώπινες, αλλά ως υπηρέτες
του παρόντος, θεοποιούν το χρήμα και πολλοί, δυστυχώς, το προσκυνούν.
Παράλληλα, όμως, θέλω να τονίσω ότι πρέπει να γνωρίζουμε όλοι πως ο ποντιακός ελληνισμός επιζητεί διακόνους και οραματιστές, εργάτες και υπηρέτες, οι
οποίοι με ζήλο θα συνεχίσουν τη λαμπρή πορεία, την οποία χάραξαν και έδωσαν οι
πατέρες μας, αφήνοντας στην άκρη προσωπικές αντιδικίες, έριδες και αντιπαραθέσεις, ώστε με πράξεις αντάξιες να τιμάται το έργο και η ιστορία που παραλάβαμε.
Εδώ στο προσκύνημα όπου ανιστορήθηκε σε σμικρογραφία ο Πόντος, εδώ που
η ψυχή του Πόντου παραμένει ζωντανή, έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχόμαστε, μαζί με τον πρωτοεπιστάτη του Προσκυνήματος Μητροπολίτη Βεροίας,
τον μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη της μεγάλης πόλεως Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. Θεόδωρο Β΄, προς τον οποίο και πάλι εκφράζουμε βαθυσεβάστως τις ευχαριστίες μας για την πατρική αγάπη και στοργή με την οποία περιβάλλει
το Ιερό Προσκύνημα αυτό και το συντελούμενο έργο.
Υποδεχόμαστε τους Αγίους Αρχιερείς που με την παρουσία τους ελάμπρυναν
και ευλόγησαν την πανήγυρη και τους ευχαριστούμε.
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Στιγμιότυπο από τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της πανήγυρης.

Υποδεχόμαστε τον εκπρόσωπο του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης –υπουργό
Μακεδονίας – Θράκης κ. Θεόδωρο Καράογλου, τον κ. Λάζαρο Τσαβδαρίδη, βουλευτή-εκπρόσωπο τους Ν. Δ., τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, βουλευτή Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή,
τον βουλευτή Κοζάνης κ. Πάρη Κουκουλόπουλο, εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και του
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, την κ. Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά, αντιπρόεδρο της Βουλής,
εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον βουλευτή Πιερίας κ. Ιωάννη Αμοιρίδη,
εκπρόσωπο του κ. Κουβέλη και της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΔΗΜΑΡ, τον κ. Α.
Γρέγο, βουλευτή-εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, τους βουλευτές κ. κ. Κ. Γκιουλέκα,

Ο μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας, ο επίσκοπος Νιτρίας κ. Νικόδημος, ο επίσκοπος Θαυμακού κ.
Ιάκωβος και ο μητροπολίτης Βεροίας - Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στις εκδηλώσεις του
Δεκαπενταύγουστου 2012.
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Γ. Καλατζή, Γ. Γιοβαννόπουλο, Α. Βεζυρόπουλο, Γεωργία Μπατζάρα, τους αντιπεριφερειάρχες Ημαθίας και Σερρών κ. κ. Κ. Καραπαναγιωτίδη και Ι. Μωυσιάδη, τον
αντιπεριφερειάρχη Υγείας κ. Θ. Αποστολίδη, τη Γ. Γ. του υπουργείου Αθλητισμού κ.
Κ. Γιαννακίδου, τη δήμαρχο Βεροίας Χαρούλα Ουλσουτζόγλου, τον συντονιστή του
ΣΑΕ Ιβάν Σαββίδη, τον πτέραρχο ε. α Γεώργιο Τσαλουχίδη, τον ευεργέτη Αμανάτη
Ταγκαλίδη, τον αρχιστράτηγο διοικητή του Β΄Σ.Σ. Κωνσταντίνο Τόπη, τον υποδιοικητή του Β΄ Σ. Σ. υποστράτηγο Στυλιανό Φραγκούλη, τον υποστράτηγο διοίκησης 1ης Μ.
Π. κ. Δρακονάκη, τον επιτελάρχη ταξίαρχο Αντώνιο Νομικός και όλους όσους τιμούν
και λαμπρύνουν τις εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου.
Καλωσορίζουμε τους εκπροσώπους του στρατού, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και τους αξιωματικούς όλων των όπλων των σωμάτων ασφαλείας και
της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ευχαριστώντας τους για την εδώ και τόσα χρόνια
συμβολή και συμπαράστασή τους στο έργο μας.
Τα αδελφά ποντιακά σωματεία με τους προέδρους και τους εκπροσώπους τους,
τους υποδεχόμαστε και τους καλωσορίζουμε με αγάπη, ευελπιστώντας να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία επ’ ωφελεία των κοινών μας στόχων.
Ιδιαιτέρως καλωσορίζουμε τους νέους και τις νέες από το Συναπάντημα της
ποντιακής νεολαίας που είναι μαζί μας. Το Συναπάντημα της ποντιακής νεολαίας,
που και εφέτος όπως και τις χρονιές έφερε εδώ στο προσκύνημα εξακόσιους νέους
και νέες από πολλά ποντιακά σωματεία και εδώ γύρω από την εικόνα της Σουμελιώτισσας, τέσσερις μέρες συναντήθηκαν, συζήτησαν, άκουσαν εισηγήσεις, διατύπωσαν
προτάσεις και θέσεις, αναβίωσαν την παράδοση και με τη συνοδεία της ποντιακής
λύρας, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, δίνοντας υπόσχεση για το Συναπάντημα
του χρόνου εδώ στην Παναγία Σουμελά και πάλι. Παρέλαβαν λοιπόν τη σκυτάλη
και συνεχίζουν επάξια. Τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε.
Και όλα αυτά σε μια εποχή όπου στον τόπο μας, στο σπίτι μας και στη γειτονιά
μας η ανεργία, η δυστυχία, η αδικία, η αδιαφορία, τα συμφέροντα, εισβάλλουν πέρα
από την πραγματικότητα και από τις τηλεοράσεις στα σπίτια μας, με τη θηριωδία
των αγορών, την κτηνώδη δύναμη της άδικης συσσώρευσης πλούτου στα χέρια ολίγων, της απουσίας αγάπης, της απουσίας ενδιαφέροντος για τον άνθρωπο.
Σε μια τέτοια εποχή εμείς εδώ με τις μικρές μας δυνάμεις, προσπαθούμε να ξαναθυμηθούμε ένα μέρος από ό,τι ωραιότερο, ό,τι σημαντικότερο και ό,τι ποιοτικότερο
εμπεριέχει και πρέπει να αναδεικνύει καθημερινά ο ευρωπαϊκός πολιτισμός˙ την μακρόχρονη ιστορία τους ελληνικής γης, της γης του Πόντου, της γης της Ιωνίας, της γης της
Μικρασίας, της γης της Θράκης, με πολιτισμό, ελληνική παιδεία, χριστιανική ορθόδοξη
πίστη, αγώνες ενάντια στην βαρβαρότητα, Γολγοθά και Ανάσταση, ζητώντας δικαίωση
και δίνοντας ευκαιρία στους θύτες εξομολόγησης, συγνώμης και λύτρωσης.
Κρατάμε με την ευκαιρία του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου ό,τι πολυτιμότερο παραλάβαμε, κρατάμε ό,τι σημαντικότερο μας δόθηκε, ιστορία, ήθη, έθιμα,
παράδοση, που τα μηνύματά τους σηματοδοτούν στο μέλλον και εξακοντίζουν ό,τι
συμβολίζουν για τους επόμενους, τους αγέννητους ΄Ελληνες, ως κιβωτό και πυξίδα
ως ευλογία και παρακαταθήκη.
Εμάς τους ΄Ελληνες αλλά και τους ΄Ελληνες ποντιακής καταγωγής μας χωρίζουν πολλά και μικρά, αλλά μας ενώνουν περισσότερα, σημαντικότερα και μεγαλύτερα. Σήμερα, εδώ, διατρανώνουμε την απόφασή μας, ότι αυτά που τμας ενώνουν,
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θα τα διατηρήσουμε ως κόρην οφθαλμού.
Η παρουσία όλων αποτελεί τιμή και μας γεμίζει με χαρά, αλλά και ευθύνη, ώστε
έτσι να συνεχίσουμε με τις ευλογίες της Εκκλησίας και τη συμπαράστασή στο έργο
που παραλάβαμε από τους παλαιότερους, μεταλαμπαδεύοντάς το στους νεότερους
και παραδίδοντάς το στις επόμενες γενιές, χωρίς να υποστείλουμε τη σημαία.
Κλείνει το παρόν διοικητικό συμβούλιο του σωματείου και η διοικούσα επιτροπή του Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά» σε λίγους μήνες τη θητεία τους
και ζητάμε τη συμπαράσταση και την βοήθεια όλων σας προς τα νέα διοικητικά
όργανα, που θα προκύψουν και θα οργανώσουν τον επόμενο Δεκαπενταύγουστο, με
την ευχή να γίνουν λιγότερα λάθη, έχοντας έτσι την ευκαιρία για ένα πιο πλούσιο και
παραγωγικό έργο, κάτω από την σκέπη της Σουμελιώτισας Κυράς του Πόντου.
Εκ μέρους τους διοίκησης του Ιερού Προσκυνήματος και του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», σε όσους εργάστηκαν για την επιτυχία της πανήγυρης, τους εθελοντές, τις επιτροπές, στα ακούραστα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, εκφράζω
τις θερμές μου ευχαριστίες από καρδίας. Τους ιερείς, τους ιεροψάλτες, που κόπιασαν δύο μέρες ακούραστα στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της παραμονής και της
πανήγυρης, τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και τους συγχαίρουμε για το βυζαντινό
ύφος, το οποίο ήταν παρόν σε όλη τη διάρκεια του διημέρου.
Εύχομαι με τις ευλογίες σας, Μακαριώτατε, ΄Αγιοι Αρχιερείς, καλό κατευόδιο και η
Παναγία μας να μας χαρίζει υγεία και δύναμη, ώστε να μπορούμε να λέμε και του χρόνου, πάντα του χρόνου, ευελπιστώντας ότι η πατρίδα μα,ς με τη συμπαράσταση όλων
μας, τις προσπάθειες και τους αγώνες, να βρει το δρόμο της, ώστε να παραδώσουμε
στους νέους και τις νέες μια πατρίδα που τους αξίζει, μια πατρίδα που τους πρέπει.
Η εκφώνηση του υπουργού Μακεδονίας – Θράκης
κ. Θεόδωρου Καράογλου
Ο υπουργός Μακεδονίας –Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου τόνισε μεταξύ άλλων:
Είναι μια περίοδος που όλοι δοκιμαζόμαστε. Είμαι όμως βεβαίως ότι πέρα της σκληρής
δουλεία και της αξιοπρέπειας με την οποία δίνουμε όλοι για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Όλος ο Ελληνικός Λαός έχει στο πλευρό του ακόμα πολύ σημαντική βοήθεια.
Έχει την αγάπη, την προστασία , από την αγάπη όλων των Ελλήνων , τη Παναγία , την
Παναγία της ορθοδοξίας, την Παναγία όλων των Ελλήνων .Είμαι Βεβαίως στο δύσκολο
αυτό αγώνα, με τον σκληρό αγώνα όλων των Ελλήνων της κυβέρνησης και όλων των
κομμάτων, αλλά πάνω από όλα με την βοήθεια του Θεού και την ιδιαίτερη αγάπη και
προστασία της Παναγίας θα τα καταφέρουμε. Είναι μια κρίση η οποία τράβηξε περισσότερο από ότι νομίζαμε θα την ξεπεράσουμε όμως και θα βγούμε πιο μυαλωμένοι, πιο
σοφοί και θα βάλουμε τις βάσεις έτσι ώστε να πάει εκεί που τους αξίζει. Χρόνια πολλά.
Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής
Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής τόνισε ότι με συλλογική
προσπάθεια, με τις αξίες της αγάπης, της αλληλεγγύης, της φιλίας, της συμπόνιας, της
συνεργασίας, του σεβασμού, ο ελληνισμός θα οπλιστεί με αυτά τα όπλα και θα διαπλεύσει την αλμυρά έρημο των μεγάλων προβλημάτων που τον έχουν συναντήσει. Άλλωστε
απέδειξε μέχρι σήμερα σε πολύ δύσκολες στιγμές πως μπορεί τα αποθέματα εκείνα των
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δυνάμεων της θέλησης και του πείσματος για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους κρίσης .
Είναι πολλά τα συγκριτικά αποθέματα που διαθέτει αυτός ο τόπος παρά τις δυσκολίες
που τον έχουνε βρει. Είναι βέβαιο, και είμαι βέβαιος γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος
που δεν παραιτήθηκα ποτέ σε καμία δυσκολία της ζωής, ότι ο Ελληνισμός θα ανταπεξέλθει από αυτές τις δυσκολίες. Όπως και εσείς, μακαριότατε, με του συνεργάτες σας
αποδεικνύεται την ποιότητα του ελληνισμού. Δεν πήγατε στην Αφρική για να δώσετε
ευαγγέλια και πάρετε περιουσίες. Πήγατε και σήμερα συνεχίζεται το έργο σας, με την
αγάπη που προσφέρεται. Ε λοιπόν αυτός ο τόπος δεν μπορεί να χαθεί. Είναι βέβαιο ότι
όλοι μαζί ξεπερνώντας αδυναμίες θα μπορέσουμε να βγάλουμε την πατρίδα όρθια από
αυτήν την κρίση χωρίς να αφήσουμε πίσω μας κοινωνικά νεκροταφεία.
Η εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
και αντιπρόεδρος της Βουλής κ.. Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά
Η αντιπρόεδρος της Βουλής, εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κυρία Μαρία
Κόλλια-Τσαρουχά τόνισε: Η Ελλάδα ζεί και πεθαίνει για τα όσια και τα Ιερά της ήλθα
ως απλή προσκυνήτρια πρώτη φορά σε τέτοια εκδήλωση , θεωρώ τον αυτό μου πολύ τυχερό που βρέθηκα και συμπροσευχήθηκα μαζί με πνευματικούς και απλούς ανθρώπους.
Άγιοι Πατέρες να εύχεστε η Παναγία μας αυτή η αγαπημένη μητέρα αυτού του έθνους
, η μητέρα του Ιησού που όντας μια απλή παρθένος , γυναίκα ξέρει από τον καθένα τι
σημαίνει αυτά που περνούμε τόσο καιρό θα είναι ευχέτης θα είναι πρέσβειρα στο υιό
της για αν μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες για να μας δώσει δύναμη για να
βρούμε την εθνική μας αυτοσυνειδησία που τα τελευταία χρόνια την έχουμε ξεχάσει.
Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Πάρις Κουκουλόπουλος
Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Κοζάνης κύριος Πάρις Κουκουλόπουλος
τόνισε για τους ισχυρούς συμβολισμούς που έχει όσες καμία άλλη μέρα του χρόνου.
Συμβολισμούς που συντροφεύουν τον ελληνισμό στο διάβα της ιστορίας. Κατανόηση
κουράγιο κι ελπίδα και δύναμή, αυτές οι έννοιες είναι ανεξίτηλα γραμμένες στην σημερινή ημέρα και το διάβα του ελληνισμού την ιστορία του. ‘έννοιες που μας χρειάζονται
σήμερα δυστυχώς όσο ποτέ άλλοτε. Χρόνια μας πολλά και η Παναγιά μαζί μας.
Ο πρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης
Ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, Δικηγόρος κύριος Χαράλαμπος Αποστολίδης τόνισε : Πάπα και Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και πάσης
Αφρικής, της Νέας και μελλοντικής ηπείρου από την οποία περιμένει πολλά ο κόσμος.
Μας συγκινήσατε μιλήσατε στην καρδιά μας. Μας δείξατε χθες με τον λόγο σας ότι ποιος
είναι ο ελληνισμός και πως πορεύεται. Η κρίση στην Ελλάδα , (ασχέτως τι λένε οι πολιτικοί
μας), είναι Κρίση αξιών. Εις την κρίση αξιών φταίμε όλοι με πρώτους τους ηγήτορες. σε
ότι αφορά όμως την σημερινή γιορτή απευθύνομαι σε όλους υπό του Ποιμενάρχου μας
προσφωνηθέντας προς αποφυγήν άσκοπων και περιττών επαναλήψεων. Θέλω να πω ότι
ακούγοντας εσάς σήμερα στην λειτουργία νόμισα ότι κάποια στιγμή θα ακούσω κατηχητικό λόγω την προς την αμβώνων ευχήν της Αναστάσεως . Γιατί η Παναγία μας αγαπητοί
Πόντιοι –σε σας απευθύνομαι – σήμερα δέχεται εκείνον που την πρώτην εσπευσεν αλλά
και την δωδέκατη έφτασεν . Δέχεται σήμερα και αγκαλιάζει και όλους εκείνους που επί
χρόνια πολεμούν την εκκλησία και τον Άγιο Ποιμενάρχη μας και το ίδρυμα και τον Πο-
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ντιακό Ελληνισμό διαχωρίζοντας του και σκορπίζοντας τον. Δέχτηκε σήμερα και όλους
εκέινους που μέχρι και αγωγες στο συμβούλιο Επικρατείας κάνανε κατά τις αποφάσεις της
Ιεραρχίας της Ελλάδας. Γιατί έχουμε Πρόεδρο τον οικέιο Μητροπολίτη και όχι τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας , ο οποίος μπορεί να είναι και Σαΐεντολόγος. Δέχεται λοιπόν σε
αυτήν τράπεζα που είναι γεμάτη και ουδείς θα εξέλθει πεινών και εκείνους που είχαν άλαλα
τα χείλη και ασέβησαν. Και είχαν τα δύο τους πόδια σε δύο Βάρκες. Και μόλις είδαν που
έγειρε η βάρκα, έσπευσαν όλοι εδώ στην Παναγία.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος της ΠΟΠΣ επεσήμανε: με αυτά τα λίγα λόγια Ιβάν Σαββίδη γιατί προσφωνώ και εσένα, διαπρεπής, πολιτικό και κορυφαίο παράγοντα της ελληνικής
Διασποράς και βέβαια ευεγέρτη του Ποντιακού ελληνισμού Σήμερα θα ήθελα να προσφωνήσω εκτός από τους αρχιερείς μας μόνο των ανώνυμο Πόντιο όπου χρόνια παλεύουμε υπό την σκέπη του οικουμενικού μας Πατριάρχου για τον Πόντο , για την Παναγία
Σουμελά και να πω ό για όσες κρίσεις μας μιλάτε , κρίση θα συνεχίσει να υπάρχει στην
Ελλάδα όσο θα αποδυναμώνετε τις ένοπλές δυνάμεις, όπως δεν μπορώ να βλέπω ιδρύματα
αποστολικά να μην επιδοτούνται από το κράτος . οφείλω όμως να εξυρω και ανθρώπους
μεγάλους ευεγέρτες όπως είναι ο εκ Καμερούν, όπως είναι ο άρχων του Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως κ. Σταυριανίδης από την Νέα Υόρκη , όπως είναι από την Γερμανία
ο κ. Αμανάτης Ταγκαλίδης . Στους πόντιους Μιλάω τώρα. Όπως είναι όλοι πόντιοι πρόεδροι και αυτοί που κρατάνε το κύτταρο του Ποντιακού Ελληνισμού που είναι τα ποντιακά
σωματεία. Όλους αυτούς που επί χρόνια όταν όλοι τα σπάνε στην Αθήνα μαζεύουν τα
παιδία μας στα χοροδιδασκαλεία και στα θέατρα και αναπληρώνουν όσα η ελληνική Πολιτεία, είναι απούσα. Σε αυτούς η Παναγία Σουμελά σήμερα ευλογεί ευχόμαστε να τους
ευλογεί, ευχόμαστε να δίνει δύναμη και όσοι έσπευσαν και την δωδεκάτη ώρα, την μετά
τον πόλεμο τον οποίο ησκυσαν, η τράπεζα γέμισε και ουδείς εξέλθει πεινών
ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στις εκδηλώσεις λατρείας στην Παναγία Σουμελά παραβρέθηκαν οι κ. κ.Θεόδωρος Καράογλου, υπουργός Μακεδονίας – Θράκης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό
και την κυβέρνηση, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, βουλευτής-εκπρόσωπος της Ν. Δ., Παναγιώτης Κουρουμπλής, βουλευτής-εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάρης Κουκουλόπουλος, βουλευτής-εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά, αντιπρόεδρος
της Βουλής, εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Γιάννης Αμοιρίδης, βουλευτήςεκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, Α. Γρέγος, βουλευτής-εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, οι
βουλευτές, Κ. Γκουλέκας, Γ. Καλατζής, Γ. Γιοβαννόπουλος, Α. Βεζυρόπουλος, Γεωργία Μπατζάρα, οι αντιπεριφερειάρχες Ημαθίας και Σερρών κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης
και Ι. Μωυσιάδης, ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θ. Αποστολίδης , η Γ. Γ. του υπουργείου Αθλητισμού Κ. Γιαννακίδου, η δήμαρχος Βεροίας Χαρούλα Ουλσουτζόγλου,
ο συντονιστής του ΣΑΕ Ιβάν Σαββίδης, ο πτέραρχος ε. α Γεώργιος Τσαλουχίδης,
ο ευεργέτης Αμανάτης Ταγκαλίδης, ο αρχιστράτηγος διοικητής του Β΄Σ.Σ. Κωνσταντίνος Τόπης, ο υποδιοικητής του Β΄ Σ. Σ. υποστράτηγος Στυλιανός Φραγκούλης, ο
υποστράτηγος διοίκησης 1ης Μ. Π. Δρακονάκης, ο επιτελάρχης ταξίαρχος Αντώνιος
Νομικός , ο τελετάρχης λοχαγός Δημήτριος Πανταζής, η πρόεδρος Πρωτοδικών Βεροίας Κάλλη Στεφανίδου, ο π. βουλευτής Θεόδωρος Πασσαλίδης και με όλους μαζί ο
ολυμπιονίκης Ηλίας Ηλιάδης με τον προπονητή του Νικόλαο Ηλιάδη.
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Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κώστας Καραπαναγιωτίδης με νέες και νέους
του Συναπαντήματος.

Στο 14ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων

ΕΞΑΚΟΣΙΟΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΓΓΕΛΟΙ
ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ

Σ

Γράφει ο
†Γιάννης Δελόγλου

το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα «Παναγία Σουμελά», στις πλαγιές του
Βερμίου, έγινε, από 19 έως 22 Ιουλίου 2012, για 14η φορά το Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων από την Ελλάδα, την κεντρική
Ευρώπη, την Αυστραλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η επισημότητα, η άρτια οργάνωση από την οργανωτική επιτροπή, τα πλούσια θέματα των αξιόλογων εισηγητών και η ευρεία συμμετοχή από νέους και νέες από 16 ετών έως
30 , έβαλαν την σφραγίδα της μεγάλης επιτυχίας. Ήταν παιδιά της τρίτης και τέταρτης
γενιάς προσφύγων από τις Αλύτρωτες Πατρίδες. Παιδιά με φλόγα, ζωντάνια, με πιστεύω,
με ιδανικά. Μπήκαν σε μια σειρά εκδηλώσεων που στοχεύουν στην αλληλογνωριμία των
νέων καθώς και στη διατήρηση των ηθών και εθίμων της ποντιακής παράδοσης.
Το φετινό συναπάντημα ήταν αφιερωμένο στην Παναγία Σουμελά και στα 60
χρόνια παρουσίας της στον ελλαδικό χώρο. Στην κατάμεστη από καθήμενους και
όρθιους νέους αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Προσκυνήματος, άρχισαν οι τριήμερες εκδηλώσεις του Συναπαντήματος με τον χαιρετισμό των μελών της οργανωτικής επιτροπής για το 14ο Συναπάντημα Νεολαίας. Στη συνέχεια, καλωσόρισε
τους νέους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων, πρόεδρος του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά».
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Ο σεβ. μητροπολίτης Βεροίας - Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων απευθύνει χαιρετισμό στις
νέες και τους νέους του Συναπαντήματος.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Στον χαιρετισμό του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων τόνισε:
«Με πολλή χαρά και συγκίνηση σας υποδεχόμαστε και φέτος στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Σουμελά· σας υποδεχόμαστε στο σπίτι της Παναγίας Μητέρας μας, που είναι και το σπίτι όλων των Ποντίων· σας υποδεχόμαστε στον ιερό
αυτό τόπο στον οποίο εξήντα χρόνια τώρα φυλάσσεται η ιερή και θαυματουργή
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εικόνα της Κυρίας του Πόντου, της Σουμελιώτισσας.
Και η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί και φέτος, όπως
και κάθε χρόνο, το ιερό αυτό προσκύνημα κατακλύζεται
από εκατοντάδες νέους από όλα τα μέρη του κόσμου, νέους που έχουν την ίδια καταγωγή, τις αλησμόνητες εστίες
του Πόντου, νέους που έχουν τα ίδια ιδανικά, νέους που
έχουν τα ίδια όνειρα, την ίδια αγάπη, την ίδια αφοσίωση
στις παραδόσεις και τα έθιμα αυτού του υπέροχου τόπου
που λέγεται Πόντος.
Η παρουσία των νέων αποτελεί πάντοτε αιτία χαράς,
πολύ περισσότερο σε εποχές δύσκολες, όπως η δική
Ο εισηγητής κ. Δημήτριος
μας, κατά την οποία τόσο η πατρίδα μας όσο και ολόΠιπερίδης
κληρος σχεδόν ο κόσμος υφίσταται τις συνέπειες μιας
παρατεταμένης κρίσεως.
Αρκετοί μιλούν για οικονομική κρίση και ορισμένοι βρίσκουν ως αφορμή αυτή
την οικονομική κρίση για να εκτοπίσουν από τη ζωή των ανθρώπων και των κοινωνιών
τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, την στήριξη των ηθών και των εθίμων των ανθρώπων.
Και αυτό γιατί νομίζουν ότι όλα τα πράγματα είναι αριθμοί, είναι οικονομικά
μεγέθη που μπορούν να περικόπτονται αναλογικά ή και οριζόντια, και ότι ορισμένα
πράγματα είναι περιττά και μπορούν να λείψουν προκειμένου δήθεν να εξοικονομηθούν κάποια κονδύλια.
Ασφαλώς η οικονομική κρίση είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα και απαιτείται
συνετή και εκλογικευμένη διαχείριση για την αντιμετώπισή της. Αλλά η κρίση την
οποία διέρχεται ο κόσμος μας δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και κρίση θεσμών.
Κρίση θεσμών για τους οποίους αδιαφορήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, συνεπαρμένοι από την ροπή προς το κέρδος, την εξέλιξη, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, και
εντυπωσιασμένοι από την πρόοδο της σύγχρονης εποχής.

Η οργανωτική επιτροπή του 14ου Συναπαντήματος με τον πρόεδρο του Σωματείου «Παναγία
Σουμελά» κ. Γιώργο Τανιμανίδη.
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Νέες και νέοι παρακολουθούν τις εισηγήσεις στο 14ο Συναπάντημα.

Και όταν ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι πολλά απ’ αυτά ήταν υπερεκτιμημένα και
δεν είχαν την αξία ή το αποτέλεσμα που περιμέναμε, τότε πέσαμε από τα σύννεφα,
απογοητευτήκαμε, καταρρεύσαμε, γιατί δεν είχαμε ερείσματα για να στηριχθούμε, ή μάλλον τα είχαμε γκρεμίσει εμείς οι ίδιοι, γιατί πιστεύαμε τι αποτελούσαν
εμπόδιο στην πορεία μας προς την πρόοδο και την εξέλιξη· γιατί νομίζαμε ότι μας
δεσμεύουν να πετάξουμε σε ένα νέο κόσμο.
Έτσι είναι βέβαιο ότι κατά ένα μέρος η σημερινή κρίση οφείλεται στο γκρέμισμα των θεσμών, στην αδιαφορία για την παράδοση, για τα ήθη και τα έθιμα του
λαού μας, για την Εκκλησία και την πίστη μας.

Κοντά στους νέους του 14ου Συναπαντήματος, η Στέλλα Δελόγλου, ο Γιάννης Δελόγλου, ο Αμανάτιος
Ταγκαλίδης, ο Χαραλ. Ναθαναηλίδης και ο πρόεδρος της «Παναγίας Σουμελα» Γιώργος Τανιμανίδης.

191

Ο βραβευμένος στο 14ο Συναπάντημα χορηγός ποντιακών εκδηλώσεων κ. Αμανάτιος Ταγκαλίδης
ανάμεσα στον σεβ. μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα, τον πρόεδρο της «Σουμελά» κ. Γιώργο Τανιμανίδη
και την Ρούλα Ταγκαλίδη.

Γι’ αυτό και η παρουσία σας εδώ, τόσων πολλών νέων από όλα τα μέρη του
κόσμου, μας γεμίζει χαρά, ιδιαίτερα φέτος. Γιατί εσείς με την παρουσία σας αποδεικνύετε ότι αντιστέκεστε στην τάση της εποχής να απεμπολήσει τα πάντα, και αρχές
και αξίες και παραδόσεις και θεσμούς και ήθη και έθιμα. Γιατί εσείς με την παρουσία σας αποδεικνύετε ότι και στην εποχή μας υπάρχουν νέοι με αρχές και αξίες, νέοι
που σέβονται τις παραδόσεις και τιμούν την ιστορία και την γλώσσα τους.
Η παρουσία σας εδώ, στην κοινή εστία των Ποντίων όλου του κόσμου, αποδεικνύει ότι εσείς πιστεύετε στην αξία των παραδόσεων, της ιστορίας και του πολιτισμού των
πατέρων σας, που δεν μεγαλούργησαν γιατί είχαν οικονομική ευμάρεια, πλούτο και

Η εμφάνιση του κρητικού συγκροτήματος «Τ’αγρίμια» καταχειροκροτήθηκε.
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χρήματα, αλλά γιατί πίστευαν σε αξίες, πίστευαν σε ιδέες, πίστευαν στο Θεό και στήριζαν τη ζωή τους στην πίστη και τις αρχές τους, στις παραδόσεις και τις αξίες τους.
Αν φέρουμε στο νου μας το μεγαλειώδες μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά
του Πόντου και τα άλλα μοναστήρια της περιοχής, αν θυμηθούμε τους περικαλλείς ναούς και τα μοναστήρια που σώζονται περισσότερο από 16 αιώνες τώρα, αν
δούμε τα αρχοντικά και τα σχολεία που διατηρούνται μέχρι σήμερα, μπορούμε να
καταλάβουμε πόσο σπουδαίο πολιτισμό δημιούργησαν οι πατέρες μας ζώντας σε
δύσκολες συνθήκες.
Και τον δημιούργησαν γιατί είχαν βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους την πίστη
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στον Θεό, γιατί διατηρούσαν άσβεστη μέσα τους τη φλόγα της εθνικής συνειδήσεως, γιατί έκαιγε μέσα στην ψυχή τους η αγάπη για την πατρίδα και την ένδοξη
ιστορία της, για την γλώσσα και τις παραδόσεις του τόπου τους.
Και όλα αυτά ήταν που τους κράτησαν όρθιους στα χρόνια της σκλαβιάς, και
τους έκαναν και μέσα σ’ αυτήν να μεγαλουργήσουν, μεταδίδοντας από γενιά σε γενιά
την πίστη, την γλώσσα, την ιστορία και τις παραδόσεις.
Και όταν ακόμη αναγκάσθηκαν να πάρουν το δρόμο της ξενιτιάς και αφήνοντας
πίσω τους τις ;αλησμόνητες πατρίδες του Πόντου να εγκατασταθούν στην Ελλάδα,
στη Δυτική Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία, μη έχοντας μαζί τους σχεδόν
τίποτε, και πάλι κατόρθωσαν με τις προσπάθειές τους και με τις αρχές που διδάχθηκαν και τήρησαν σε όλη τους τη ζωή με συνέπεια όχι μόνο να σταθούν στα πόδια
τους αλλά και να προοδεύσουν και να δημιουργήσουν λαμπρές κοινότητες που τις
θαυμάζουν όλοι, διατηρώντας πάντοτε τα ήθη και τα έθιμά τους και μεταδίδοντας
στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους την αγάπη για τον Πόντο, την υπερηφάνεια
για την καταγωγή και την ιστορία τους, τη λαχτάρα για την ποντιακή μουσική, τους
ποντιακούς χορούς και την ποντιακή διάλεκτο, στοιχεία που τους βοήθησαν όπου
και αν βρέθηκαν να διατηρήσουν την ιδιοπροσωπία τους και να προοδεύσουν.
Η πρόοδος αυτή αντανακλάται στα πρόσωπά σας και είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι για σας, γιατί μας δίνετε θάρρος και ελπίδα, γιατί δίνετε στους συνομηλίκους σας
αλλά και στους μεγαλύτερους από σας το μήνυμα ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε
από τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες αλλά να αγωνιζόμαστε για να τις υπερβούμε,
μένοντας εδραίοι και αμετακίνητοι στις αρχές και στις παραδόσεις μας και φυλάσσοντας
ως θησαυρό ανεκτίμητο την ιστορία, τη γλώσσα μας και τον πολιτισμό μας.
Με αυτά τα ερείσματα κατόρθωσαν οι Πόντιοι ανά τους αιώνες να ξεπερνούν τις
δυσκολίες και να δημιουργούν.
Σε αυτά τα ερείσματα στηρίχθηκε το Μοναστήρι της Παναγίας της Σουμελά
στην Τραπεζούντα του Πόντου, που φέτος εορτάζει τη συμπλήρωση 1600 ετών από
την ίδρυσή του.
Σε αυτά τα ερείσματα στηρίχθηκε και το ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Σουμελά, εδώ στην Καστανιά, που φέτος συμπληρώνει 60 χρόνια λαμπρής ιστορίας. Και σε
αυτά στηριζόμενοι, θα ξεπεράσουμε την κρίση και θα δημιουργήσουμε με την χάρη του
Θεού και της Παναγίας μας ένα καλύτερο μέλλον και για μας και για την πατρίδα μας.
Με αυτές τις σκέψεις και με αυτήν την ελπίδα, που στηρίζεται και σε σας τους νέους
μας, οι οποίοι είστε η ελπίδα και το μέλλον του Ποντιακού Ελληνισμού και της πατρίδας
μας, σας καλωσορίζω με πολλή αγάπη και στοργή στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας
Σουμελά εδώ στη Βέροια, ως ποιμενάρχης της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης
κι Καμπανίας, της Μητροπόλεως στην οποία ανήκει η Παναγία Σουμελά.
Σας καλωσορίζω θερμά και εύχομαι η φετινή συνάντησή σας εδώ να ενισχύσει
ακόμη περισσότερο την αγάπη σας για την ιστορία και τον πολιτισμό του Ποντιακού Ελληνισμού, να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέλησή σας να κρατήσετε ζωντανές τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των πατέρων σας και να τα μεταδώσατε
και σεις στις επόμενες γενιές.
Καλή παραμονή και καλή επιτυχία».

194

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
Μετά τον άγιο Βεροίας τον λόγο πήρε ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού κ.
Αντώνη Σαμαρά, βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης ο οποίος τόνισε:
«Χαιρετίζω με χαρά και συγκίνηση μια επιτυχημένη πρωτοβουλία νέων ανθρώπων που τιμούν τις παραδόσεις, δεν ξεχνούν από πού προέρχονται, δεν αμελούν
γονικές πατρίδες και αξίες. Νέοι του Κόσμου, συμμετέχουν στις εξελίξεις για την
κοινή παγκόσμια ταυτότητα, διατηρώντας ωστόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους, που προέρχονται από την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Νέοι που πιστεύουνε στην ειρήνη και στη συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτήτων και θρησκευμάτων,
όπως έκαναν στο διάβα του χρόνου με πολλούς λαούς οι πρόγονοί τους. Νέοι που
γνωρίζοντας καλά το δοξασμένο και πονεμένο χθες, επιζητούν συνθήκες για ένα
ελπιδοφόρο, αισιόδοξο και δίκαιο αύριο. Δίκαιο γι’ αυτούς, αλλά και τις μήμες των
προγόνων τους.
Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις πρωτοβουλιών ελπίδας και συνύπαρξης, με τόση νιότη
και ενέργεια να ξεχειλίζει στην ατμόσφαιρα, δεν χρειάζονται πολλά λόγια από εμάς
τους πολιτικούς, παρά επιδοκιμασίες. Μπράβο σας! Αλλά και δεν χρειάζονται μόνο
λόγια από τους συντελεστές, οργανωτές και συμμετέχοντες. Χρειάζονται βλέμματα,
αγκαλιές, συναισθήματα. Επιβάλλονται μνήμες Ποντίων. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στον πρόεδρο του Ιερού Προσκυνήματος, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη,
στον πρόεδρο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» στους φίλους και στις φίλες, εισηγητές, εμείς σαν περιφερειακή ενότητα είμασταν και θα είμαστε πάντα δίπλα σε αυτές
τις όμορφες εκδηλώσεις που κάθε χρόνο διοργανώνετε σε αυτό τον όμορφο χώρο».
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
κ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Επόμενος ομιλητής ήταν ο άνθρωπος που έζησε όλα τα στάδια της ποντιακής
ζωής, κάνοντας παράλληλα μεγάλη καλλιτεχνική καριέρα στο ποντιακό τραγούδι,
αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης. Στην αρχή, ο
ομιλητής, αφού αναφέρθηκε στις δυσκολίες του παρελθόντος και τα ταξίδια που
έκανε ως Πόντιος καλλιτέχνης, συμπλήρωσε:
«Σε σας τους νέους εμείς πιστεύουμε και αναθέτουμε τις ελπίδες μας. Αυτά που
εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε, ή κάναμε ελάχιστα, εσείς είναι σίγουρο γιατί ξέρετε να αγωνίζεστε και να διεκδικείτε και να απαιτείτε ,είμαι σίγουρος ότι έχετε τη
δυνατότητα ό,τι έχει σχέση με την ράτσα την δική μας, να πετύχετε περισσότερα.
Στις διοικήσεις όλων των σωματείων που συμμετέχουν εδώ, όλοι εσείς, που αφήνετε
τις δουλειές σας, αφήνετε τη διασκέδαση, σε αυτές τις τρείς μέρες του Συναπαντήματος, είμαι σίγουρος ότι θα φύγετε γεμάτοι με ό,τι έχει σχέση με την ιστορία, τη
λαογραφία, τον πολιτισμό και την κουλτούρα των Ποντίων. Θερμά συγχαρητήρια,
λοιπόν, στον πρόεδρο του Ιερού Προσκυνήματος, τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα, στον πρόεδρο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργο Τανιμανίδη, στους φίλους και στις φίλες, τους κυρίους εισηγητές. Εμείς ως περιφερειακή
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ενότητα ήμασταν και θα είμαστε πάντα δίπλα σε αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις που
κάθε χρόνο διοργανώνετε σε αυτό τον όμορφο χώρο της Παναγίας Σουμελά».
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ κ. ΧΑΡΟΥΛΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ
Η δήμαρχος Βεροίας κ. Χαρούλα Ουσουλτζόγλου τόνισε: «Χαιρετίζω αυτή
την αξιέπαινη προσπάθεια που γίνεται εδώ και 14 χρόνια και συνεχίζεται ακατάπαυστα. Δεσμοί αυτού του είδους που αφορούν τη νεολαία, που απευθύνονται στη νεολαία, αντέχουν στον χρόνο και μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάδειξη
και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι
της. Είναι γνωστό ότι ο Ποντιακός Ελληνισμός έχει δώσει πάρα πολλά. Ξεχωρίζει
σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας ένα άσβεστο εθνικό φρόνημα και αναπαράγει ελπίδα και αγάπη για την πατρίδα. Ως δήμαρχος της Βέροιας, θα είμαι πάντα αρωγός
σε τέτοιες εκδηλώσεις, που χαράζουν ανεξίτηλα την πορεία της ζωής των νέων μας,
από όπου και να προέρχονται. Εδώ ζωογονούν σημαντικά τις ρίζες του δέντρου της
καταγωγής και της ιστορίας μας».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΟΥΜΕΛΑ
κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
Ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης, αφού
ευχαρίστησε τον σεβασμιώτατο, τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, τους εκπροσώπους των σωματείων και κυρίως τα 650 Ποντιόπουλα για την συμμετοχή τους στο
14ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων στην Παναγία Σουμελά, τόνισε: «Σεβαμιώτατε, υψηλοί καλεσμένοι μας, φίλοι πρόεδροι ποντιακών σωματείων,
αγαπητά μας παιδιά. Χθες είχα τη χαρά να νιώσω για πρώτη μέρα, σεβασμιώτατε,
τη δυναμική αυτών των παιδιών. Χθες είχαμε μια ταινία, μια ταινία, κ. Φωτιάδη,
που εισηγηθήκατε, μια ταινία που αναφέρεται στο πώς ζούσαν οι συμπατριώτες, πως
ζούσαν οι Έλληνες πριν από την ανταλλαγή, στα μικτά χωριά, με τις δυσκολίες που
είχαν. Κρυπτοχριστιανοι να κηδεύουν τους ανθρώπους κρυφά, να μην μπορούν να
παντρευτούν. Σεβασμιώτατε, όπως παρατηρήσατε, υπήρχε άκρα ησυχία κατά την
προβολή της ταινίας. Τα παιδιά, επί δύο ώρες δεν έβγαλαν φωνή. Χειροκρότησαν,
πήραν το μήνυμα και μετά έφυγαν. Θέλω να σας πω πως αυτά τα Ελληνόπουλα ποντιακής καταγωγής, αδιάσπαστο κομμάτι του συνόλου της νεολαίας της πατρίδας,
πάει μπροστά και αυτό είναι σημαντικό».
Ο κ. Γιώργος Τανιμανίδης συνέχισε, αναφερόμενος στον Αμανάτη Ταγκαλίδη
που ήταν το τιμώμενο πρόσωπο του 14ου Συναπαντήματος.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΠΣ
κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ
Η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων κ. Χριστίνα Σαχινίδου τόνισε: «Σεβασμιώτατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητά παιδιά,
εκπρόσωποι των σωματείων στο 14ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων,
είστε αυτοί που αρχίσατε έναν θεσμό, είστε οι συνεχιστές της ιστορίας της παράδοσης
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και είμαστε περήφανοι για εσάς και σίγουροι ότι θα συνεχίσετε αυτό που ξεκινήσατε.
Ένα χειροκρότημα από εσάς για εσάς και να ξέρετε θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας.
Και πάντοτε με την ευλογία της Παναγίας Σουμελά και τη συμπαράσταση του Ιερού
Προσκυνήματος και του Σωματείου ‘‘Παναγία Σουμελά’’».
«ΤΙΜΗΝ ΣΟΝ ΤΙΜΗΜΕΝΟΝ» ΑΜΑΝΑΤΗ ΤΑΓΚΑΛΙΔΗ
Για τη δουλειά του όλο τον χρόνο
Ύστερα από εισήγηση της οργανωτικής επιτροπής δεχθήκαμε το Σωματείο Παναγία Σουμελά, Σεβασμιώτατε να απονείμει Τιμητική διάκριση στον αγαπητό μας
φίλο, τον Έλληνα του απόδημου ελληνισμού, τον κ. Αμανάτη Ταγκαλίδη. Για τον
Αμανάτη Ταγκαλίδη, θα παρακαλέσω την Κυριακή Ιμιρτζίδου να πει δυο λόγια και
στη συνέχεια να κάνουμε την απονομή.
Η Κική Ιμιρτζίδου είπε: Φιλοξενούμε στις εκδηλώσεις, μας μεταξύ άλλων παραγόντων, έναν από τους χιλιάδες των Ελλήνων συμπατριωτών μας που ζουν στο
εξωτερικό. Μια ξεχωριστή προσωπικότητα, που διαπρέπει στη Γερμανία, αλλά και
προσφέρει την ψυχή του για τους Έλληνες Ποντίους, που ζουν στη Γερμανία.
Είναι ο κ. Αμανάτης Ταγκαλίδης, που γεννήθηκε στα Λευκόγεια Δράμας από
γονείς ποντιακής καταγωγής, από τη Μπάφρα του Πόντου
Το 1955 μετοίκησαν οικογενιακώς από τα Λευκόγεια στην Κατερίνη και το 1961
ξενιτεύτηκε στη Γερμανία, όπου τον ακολούθησε η μνηστή του Μαρία (Ρουλα) Αμπατζίδου, επίσης ποντιακής καταγωγής, την οποία νυμφέυτηκε λίγους μήνες αργότερα.
Μετά τον γάμο τους, εργάστηκαν σε διάφορες εταιρίες και από το 1971 το νεαρό ζευγάρι ίδρυσε σειρά εστιατορίων, με άλλες παράλληλες επιχειρήσεις στον ίδιο
πάντα χώρο. Ανήσυχος όμως και ζωηρός ασχολήθηκε από τα πρώτα χρονια με τα
κοινά των Ελλήνων.
Πρωταγωνίστησε στην ίδρυση ελληνικών σχολικών μονάδων σε πόλεις όπου οι
επαγγελματικές υποχρεώσεις τον οδήγησαν , αλλά έδωσε και ένα μεγάλο μέρος της
ζωής του στο ποδόσφαιρο των Ελλήνων της Γερμανίας όπου διατέλεσε από πρόεδρος ομάδας ως τις κορυφαίες θέσεις των επιτροπών της ελληνικής ποδοσφαιρικής
ένωσης Βαδης Βυρτεβεργης, της Ομοσπονδίας Ελλήνων Διαιτητών Ποδοσφαίρου
της ίδιας περιοχής από όπου τιμήθηκε για την επίσης μεγάλη του προσφορά από
ποντιακά σωματεία και την ομοσπονδία, από εθνικοτοπικούς και εκπολιτιστικούς
συλλόγους και κυρίως από την ορθόδοξη εκκλησία της Γερμανίας, σε πολλές ενορίες της οποίας είναι Μέγας χορηγός και Ευεγέρτης
Για τη μεγάλη του αγάπη, την τεράστια προσφορά και το ανεκτίμητο έργο του
στον ελληνισμό της διασποράς, και κυρίως στον ποντιακό χώρο, εμείς οι νέοι των
ποντιακών σωματείων αποφασίσαμε να τον τιμήσουμε αναγνωρίζοντας το θαυμάσιο
κοινωνικό του έργο».
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Ιερού Προσκυνήματος Παναγία Σουμελά Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ Παντελήμων, μετά από πρόσκληση
της οργανωτικής επιτροπής του Συναπαντήματος, απένειμε στον κ. Αμανάτη Τααγκαλίδη το λάβαρο του 14ου Συναπαντήματος των Ποντιακών Σωματείων.
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Με δάκρυα χαράς και νοσταλγίας ο ευεγέρτης κ. Ταγκαλίδης παρέλαβε, με
τη σύζυγο του Ρούλα Αμπατζίδου – Ταγκαλίδου, από τον Μητροπολίτη Βεροίας
την τιμητική διάκριση και αφού ευχαρίστησε «από καρδιάς» όλους εκείνους που
συμμετέχουν στα δρώμενα του Ποντιακού Ελληνισμού και προωθούν την αγάπη
και την ενότητα κάτω από την χάρη και την προστασία της Παναγίας του Πόντου,
απηύθυνε ευχές και ευχαριστίες στην οργανωτική επιτροπή καθώς και σε όλους τους
νέους που δίνουν τον δικό τους αγώνα, μέσα από τα ποντιακά σωματεία».
Καθολική ήταν η αποδοχή της πρότασης της οργανωτικής επιτροπής και από
τους εκπροσώπους των σωματείων.
Οι εισηγητές και οι εισηγήσεις
Εισηγήσεις στο 14ο Συναπάντημα έκαναν με τη σειρά οι: Κώστας Φωτιάδης, ιστορικός, με θέμα: «Ο Νίκος Καζαντζάκης και οι Έλληνες του Καυκάσου», Δ. Πιπερίδης,
εκδότης, με θέμα: Ποντιακή νεολαία και ποντιακή παραδοσιακή μουσική», Κατερίνα
Τσαπικίδου, δικηγόρος, με θέμα «Η προσφυγική Καλαμαριά», Βασίλης Τριανταφυλλίδης (Χάρρυ Κλυνν), ηθοποιός, με θέμα: «Το ποντιακό θέατρο στον Πόντο».
Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής
Την οργανωτική επιτροπή του 14ου Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών
Σωματείων στην Παναγία Σουμελά αποτελούν με αλφαβητική σειρά οι:
Αδαμίδης Τάσος, Αμβροσιάδης Δημήτρης, Αναστασιάδης Δήμος, Δημόπουλος Ανέστης, Ιμιρτζίδης Αναστάσιος, Ιμιρτζίδου Κυριακή, Ιωαννίδης Βασίλης, Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, Καλαϊτζίδης Λεωνίδας, Καλέση Βασιλική, Καπακλή Ελένη,
Καρασαββίδου Ζωή, Μαυρόπουλος Βαγγέλης, Μουρουζίδης Λευτέρης, Νικολαΐδης
Δάνης, Ουργαντζίδης Παναγιώτης, Παπαδάκη Νανά, Παπαδόπουλος Νίκος, Παπαδοπούλου Μαρία, Παπαδοπούλου Ρούλα, Παπαρδέλη Φωτεινή, Παραδεισόπουλος Βαγγέλης, Παρασκευόπουλος Κώστας, Παυλίδης Απόστολος, Σαββίδης Αδάμ,
Σαρηγιαννίδης Αναστάσιος, Σταυριανίδης Γιώργος, Τανιμανίδου Στεφανία, Τσιρίδης
Μωυσής, Τσολερίδης Νίκος, Τσολερίδης Χρήστος, Φαχουρίδης Τάσος, Χαρααλαμπίδου Βάσω, Χατζηιωαννίδης Ηλίας, Χιονίδου Χριστίνα, Χρυσίδου Όλγα.
Έτσι, λοιπόν, αυτοί οι νέοι που γράφουν τη δική τους αγνή ιστορία, γίνονται
δίδαγμα και παράδειγμα σε πολλούς που απέτυχαν στον ρόλο τους, είτε από άγνοια
είτε από πρόθεση!
Οι επισκέπτες και οι νεολαίοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν μια πολυμορφική έκθεση ζωγραφικής με αξιόλογα έργα τέχνης, στους ελευθέρους χώρους του
συναπαντήματος.
Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ» ΝΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
Ακολούθησε η βυζαντινή παραδοσιακή χορωδία του Μορφωτικού Ποντιακού Συλλόγου «Αλέξανδρος Υψηλάντης» Νέας Τραπεζούντας Πιερίας με τη συνεργασία του
συλλόγου ιεροψαλτών νομού Πιερίας και χοράρχη τον κ. Λάζαρο Τζορμπατζίδη.
Η συνέχεια του πλούσιου προγράμματος πέρασε στην ψυχαγωγία με τη θεατρι-

198

κή παράσταση «Βαρκίζ’ ό κλέφτες», μεταφορά στην ποντιακή διάλεκτο του έργου
του Δημήτρη Ψαθά «Φωνάζει ο κλέφτης» από την Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου
και Φίλων, με σκηνοθέτη τον κ. Γεωργιάδη.
Ακολούθησε η εισήγηση του εκδότη του περιοδικού Άμαστρις κου Πιπερίδη
Δημήτρη Με θέμα: «Ποντιακή Νεολαία και Ποντιακή Παραδοσιακή Μουσική»
για να ζωντανέψει και να πυροδοτήσει στα τραγούδια η συναυλία «Πατρίδες» με
την μουσική διεύθυνση από τον κο Θεόδωρο Βεροιώτη Η συνέχεια ήταν ακόμη
πιο εκρηκτική με χορούς από την Κρήτη από τον λαογραφικό Σύλλογο Κρητών
Θεσσαλονίκης «ΤΑ ΑΓΡΙΜΙΑ» ετσι άναψε και η διασκέδαση, η ψυχαγωγία, το
παρακάθ, κάθε γωνιά και μια παρεά με λύρα, τραγούδι και χορό όπως τότε στα
παρχάρια του Μαρτυρικού Πόντου.
Ανοίγουν τον χορό ο αντιπεριφεριάρχης Ημαθίας γνωστός από την μακροχρόνια καλλιτεχνική του πορεία ως τραγουδιστής Ποντιακών Τραγουδιών που χάρισε
και μελωδίες του. Ο καθηγητής κος Κωνσταντίνος Φωτιάδης Ο Πρόεδρος του
Σωματείου Παναγία Σουμελά ο Αντιπρόεδρος κος Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης οι
σύμβουλοι κος Παντελής Ανθρακόπουλος κος Ιωάννης Βιόπουλος. Κος Λάμπης
Ναθαναηλίδης και η αντιπρόεδρος της ΠΟΠΣ κα Χριστίνα Σαχινίδου.
Η δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων
Η δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων είχε τις δικές της εκπλήξεις . Έτσι η δικηγόρος και μέλος του Δ. Σ. της Αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς κ. Κατερίνα
Τσαπικίδου με την εισήγηση της «Η προσφυγική Καλαμαριά» θύμισε και δίδαξε
άγνωστα στοιχεία των Ποντίων που έμειναν εκεί υστερα από την ανταλλαγή του
1922. Ακολούθησε η παραδοσιακή κουζίνα «τσιριχτά» από τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του 14ου Συναπαντήματος.
Τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας ο διάσημος για τον ελληνισμό ηθοποιός Βασίλης Τριανταφυλλίδης (Χαρρυ Κλυνν) αναφέρθηκε στην εισήγηση του «το
ποντιακό Θέατρο στο Πόντο».
Η τρίτη και τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων είχε και αυτή την ιδιαιτερότητα
της. Ύστερα από τον εκκλησιασμό όλων των νέων και των συνοδών τους, έγινε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του μακαριστού μητροπολίτη Τραπεζούντας, μετέπειτα αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρύσανθου.
Ενθουσιασμένοι οι νεολαίοι επέστρεψαν στην τεράστια αίθουσα εκδηλώσεων,
όπου έγινε η ανάγνωση και η πανηγυρική έγκριση του ψηφίσματος. Μετά από την
επίσημη ανακοίνωση του ψηφίσματος, έγινε η επίδοση τιμητικών διακρίσεων και
συγκροτήθηκε η νέα οργανωτική επιτροπή,για το έτος 2013.
Με την αναμνηστική φωτογραφία και τον αποχαιρετιστήριο χορό και ύστερα από το
γεύμα, αποχώρησαν οι αποστολές, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και ικανοποίησης για
την άρτια οργάνωση και την ποικιλία εκδηλώσεων του προγράμματος σε θέματα που
πλούτισαν σημαντικά τις γνώσεις τους. Σε αυτό, άλλωστε, βοήθησαν και όλα τα παιδιά,
δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον σε όλη τη δείαρκεια του Συναπαντήματος. Στην πρώτη
συνεδρίαση της νέας οργανωτικής επιτροπής του Συναπαντήματος για το 2013, αποχαιρέτησαν όλοι την Παναγία Σουμελά και αναχώρησαν για τις έδρες τους.
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ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑΤΟΣ
Σε ψήφισμά τους, που εκδόθηκε στο τέλος των εργασιών της εκδήλωσης, οι νέοι
και οι νέες από την Ελλάδα και το εξωτερικό τονίζουν:
Εμείς οι 650 νέες και νέοι , εκπρόσωποι Ποντιακών Σωματείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό συγκεντρωθήκαμε από τις 19 έως τις 22 Ιουλίου 2012 στα
υψώματα του Βερμίου για το 14ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων.
Μέσα από ποικίλες παρουσιάσεις και εισηγήσεις με θεματικές όπως η διατήρηση
της ιστορικής μνήμης, η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, ο πολιτισμός μέσα από το
θέατρο, τη μουσική και το χορό, εκθέσεις ζωγραφικής και αγιογραφίας , αλλά κυρίως μέσω της διαλεκτικής και δημοκρατικής μεταξύ μας συζήτησης, της δημιουργικής ανταλλαγής απόψεων με κατάθεση ιδεών και προβληματισμού καταλήξαμε
μέσα από γόνιμο διάλογο στα παρακάτω:
Για τον Πολιτισμό
Μέσα από τη μουσική, το χορό , την ποίηση, τη ζωγραφική και το θέατρο
μπόρεσαν πόντιοι καλλιτέχνες να εξωτερικεύσουν την αγάπη τους για την ποντιακή
παράδοση και το ποντιακό πνεύμα και να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις και τις
εμπειρίες τους τόσο σε εμάς τους νεότερους πόντιους , όσο και μέσα από τα έργα
τους στους υπόλοιπους Έλληνες , αλλά και στο εξωτερικό.
Ελπιδοφόρο συμπέρασμα από όλες τις εισηγήσεις και συνεδρίες είναι η αγάπη
των νέων ποντίων για την παράδοσή τους ,τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων τους.
Η βούληση αυτή δημιουργεί και τη δυναμική για το μέλλον, για την συνεχή και
αδιάλειπτη δυναμική παρουσία του ποντιακού στοιχείου μέσα στους αιώνες.
Για την 19η Μαΐου – ημέρα μνήμης
Θεωρούμε υποχρέωσή και καθήκον μας να δηλώσουμε και από αυτό το βήμα το
αίτημά μας να καθιερωθεί η 19η Μαΐου ως ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης των θυμάτων του
Κεμαλισμού, μιας εξοντωτικής πολιτικής πρακτικής που οδήγησε στις γενοκτονίες
των λαών του Ευξείνου Πόντου και της Μικράς Ασίας. Η Ελληνική κυβέρνηση να ενισχύει τον αγώνα των Ποντίων μέσα από τις διπλωματικές υπηρεσίες του Εξωτερικού.
Για την ποντιακή νεολαία
Αποτελεί για μας, το Συναπάντημα νεολαίας ποντιακών σωματείων στην Παναγία Σουμελά, που μετράει φέτος δεκατέσσερα χρόνια (14) χρόνια συνεχούς,
ζωντανής και δυναμικής παρουσίας και δράσης, έναν θεσμό, μία σταθερά, γύρω από
τον οποίο συγκεντρωνόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες νέες και νέοι. Είναι εκπληκτικό, αλλά και αναμενόμενο, ότι ο αριθμός αυτός αυξάνεται κάθε χρόνο. Είναι
συγκινητικό το πάθος με το οποίο προστρέχουν νέοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας
, αλλά φέτος και των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας και της Ρωσίας.
Αποτελεί ένα θεσμό πρότυπο, για τον οποίο οι νεολαίοι δουλεύουμε ομαδικά, με
πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης, αγωνιζόμαστε συσπειρωμένοι, αδιάσπαστοι,
ακηδεμόνευτοι και πιστοί στις αξίες και τα ιδανικά της ποντιακής παράδοσης. Και
θα είμαστε εμείς οι συνεχιστές της αδιάλειπτης παρουσίας του Ποντιακού Ελληνι-
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σμού , από κάθε μετερίζι της κοινωνικής μας δραστηριότητας. Βρισκόμαστε στην
καρδιά του ποντιακού ελληνισμού, στο φάρο των απανταχού Ποντίων, την Παναγία
Σουμελά που μας ενώνει, όπου τα οράματα και οι αξίες των κτητόρων, Φίλωνα
Κτενίδη και Παναγιώτη Τανιμανίδη, συνεχίζουν και σήμερα να μας εμπνέουν και
να αποτελούν οδηγό σε κάθε πτυχή της ζωής μας.
Για την ενότητα του ποντιακού χώρου
Εμείς οι νέοι, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας- Ναούσης και Καμπανίας, κ.κ.Παντελεήμονα στηρίζουμε το αδιάκοπο έργο των Δ.Σ.
του Ιερού Προσκυνήματος και του Σωματείου της Παναγίας Σουμελά, επιμένουμε
στη διατήρηση του νομοθετικού καθεστώτος, που το διέπει , στο αυτοδιοίκητο του
Ιερού Προσκυνήματος , πάντα με τη συμμετοχή, την παρουσία και την ευλογία της
εκκλησίας της Ελλάδος.
Έτσι, ζητάμε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και από την πολιτική ηγεσία να συνεχίσουν να στέκονται αρωγοί στο έργο που επιτελείται στο Όρος Βέρμιο, έργο που με τόσο κόπο και αγώνα όλες οι διοικήσεις, με τους εκατοντάδες
εθελοντές του προσέφεραν διαχρονικά, διακονώντας την Παναγία μας, την Κυρά
του Πόντου.
Ενισχύουμε το έργο που συντελείται στο Προσκύνημα της Παναγία Σουμελά,
με τη συνεχή παρουσία και δράση μας στο όρος Βέρμιο, υποστηρίζουμε και προωθούμε με κάθε δυνατό τρόπο την ενότητα του οργανωμένου ποντιακού χώρου
στην πράξη και προβάλλοντας την αντίθεση μας σε κάθε προσπάθεια διάσπασης και
καπήλευσής του και καλούμε όλους με αγάπη να συμπορευτούν.
Έτσι πιστεύουμε ότι θα μπορέσει ο Ποντιακός Ελληνισμός, ενωμένος και αδιάσπαστος να προοδεύσει και να εξελιχθεί αφήνοντας το δικό του στίγμα, τις ιδέες,
το ήθος, και τις αρχές του ,μέσα από δράσεις, όπως και το 14ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο αύριο, σε μία περίοδο δύσκολη για την Ελλάδα και τους Έλληνες, όπου η αξιοπιστία της πατρίδας μας
, αλλά και η αξιοπρέπεια των Ελλήνων δοκιμάζονται , πορευόμαστε αναζητώντας
και καταθέτοντας μέσα και από τον πολιτισμό μας με δημιουργικές προτάσεις για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ώστε να ξαναχτίσουμε μία κοινωνία αντάξια
των προσδοκιών μας.
ΟΙ 650 ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
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«Σταυρός πιστών το στήριγμα»
(Ύμνος της Εκκλησίας)

«Ο σταυρός του Χρτιστού κατέχει κεντρική θέση στο μυστήριο της εν Χριστώ
αποκαλύψεώς μας. Επάνω στον σταυτό δόθηκε η συγκλονιστικότερη μάχη και κερδήθηκε η μεγαλύτερη νίκη. Στον σταυρό επάνω νικήθηκε ο διάβολος. Με τη θυσία
του σταυρού άνοιξε ο δρόμος της σωτηρίας. Από τον σταυρό του Χριστού πηγάζει
η καινή ζωή, η δύναμη, η χαρά και η ελπίδα των πιστών. Όλα μέσα στην Εκκλησία
στηρίζονται στη δύναμη του σταυρού»1.
Αυτά τα λόγια αρκούν για τον κάθε πιστό χριστιανό για να κατανοήσει τον συμβολισμό του σταυρού της χριστιανικής θρησκείας και τη δύναμη που εκπέμπει στον καθημερινό αγώνα που κάνει κατά του κακού. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, ο χριστιανός
ομολογεί αμέσως την πίστη και την αφοσίωσή του στον Χριστό και την Παναγία.
Οι παραπάνω σκέψεις και η ευλάβεια οδήγησαν και φέτος, στις 14 Σεπτεμβρίου,
δεκάδες πιστούς στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά.
Στον Σταυρό πιστεύουν οι χριστιανοί ότι θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες της ζωής.
Σε αυτό βοηθούν και οι θρησκευτικοί ύμνοι που ψάλλονται στις 14 Σεπτεμβρίου, με
επίκεντρο το σημείο του Σταυρού και τον συμβολισμό που αυτός εκφράζει.
Οι πατέρες της Εκκλησίας έγραψαν και τόνισαν ποια θέση έχει ο Σταυρός στην
ορθόδοξη θεολογία. Οι χριστιανοί, όταν πηγαίονυν στην εκκλησία, σπεύδουν να
ασπαστούν τον Τίμιο Σταυρό και να επικαλεστούν τη δύναμη και τη χάρη του στην
αντιμετώπιση των δύσκολων στιγμών της ζωής τους.
Στην Παναγία Σουμελά υπάρχει, μεταξύ των κειμηλίων που ήρθαν από την
παλαίφατη μονή του Πόντου, και ο τίμιος σταυρός, δώρο του αυτοκράτορα της
Τραπεζούντας Μανουήλ Γ΄ του Μεγάλου Κομνηνού (1390 μ. Χ.), για τον οποίο
σεμνύνονται οι χριστιανοί, ιδιαίτερα οι Πόντιοι. Γιαυτό, την ημέρα της μνήμης του,
στις 14 Σεπτεμβρίου, σπεύδουν να εκκλησιαστούν στους ναούς και να τον προσκυνήσουν. Να ανάψουν το κερί της αγάπης τους, να προσκυνήσουν την Παναγία και
τον σταυρό, παίρνοντας μαζί τους και τον βασιλικό.
Προσκυνούν οι χριστιανοί τον τύπο του Σταυρού, γιατί «σημείον εστί μέγιστον και
τρόπαιον Χριστού κατά του διαβόλου και πάσης της αντικειμένης φάλαγγος˙ διό και φρίττουσιν και φυγαδεύονται τούτου τυπούμενον ορώντες», γράφει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς.
Ο Σταυρός για τον χριστιανό είναι το αιματόβρεκτο φλάμπουρο, που συμβολίζει τη νίκη και τη σωτηρία του.
Π. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.Καταβασίες του Αρχ. Συμεών Κούτσα, σελ. 116, Εκδ. ΤΕΡΤΙΟΣ, Κατερίνη.
2.Έρως Ορθοδοξίας, του Π. Πάσχου 185, - 6, Εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κώτùον τη Τιμάντων (1931-2006)
Μαυρόβατος Δράμας
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Έφυγε για πάντα ο δημοσιογράφος
της Ομογένειας Γιάννης Δελόγλου
Γράφει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Σ

«Ο βίος του ανθρώπου δεν λαμβάνει την αξία
του από τη διάρκεια αλλά από την τιμιότητα»

τον ιερό ναό της Οσίας Ξένης, στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 παίχτηκε η
τελευταία πράξη του δράματος. Πρωταγωνιστές ένας εξαίρετος φίλος και
συνεργάτης του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», ο Γιάννης Δελόγλου και
η οικογένειά του. Μόνο που εκείνος έμενε σε όλη τη διάρκεια της εξόδιας ακολουθίας που έψαλλαν οι ιερείς και ο ψάλτης, κ. Βασίλειος Φωτιάδης σιωπηλός και μας
παρακολουθούσε νοερά. Στο πρόσωποό του έδειχνε καταβεβλημένος και εξαντλημένος από τις συνέπειες της ασθένειάς του. Και όμως, ήταν παρών πριν φύγει για το
μακρινό ταξίδι. Μας περίμενε για να τον αποχαιρετήσουμε συγγενείς και φίλοι.
Πρτώτα τον αποχαιρέτησε η Εκκλησία με τους κατανυχτικούς θρησκευτικούς
ύμνους, δίδοντας τις ευχές και την άφεση των αμαρτιών. Στους επικήδειους λόγους
που ακολούθησαν, τονίστηκε από όλους η εντιμότητα και η εργατικότητα του προσφιλούς μας νεκρού.
Πρώτος πήρε το λόγο ο κ. Παντελής Ανθρακόπουλος, σύμβουλος του Σωματείου
«Παναγία Σουμελά» και συγγενής του Γιάννη. Επομένως γνώριζε όλα τα πρόσωπα της
οικογένειας του Γιάννη ακόμη και εκείνων που έφυγαν από τη ζωή, γι’ αυτό και ο λόγος
του είχε συναισθηματική φόρτιση. Αφού τόνισε τη μεγάλη καρδιά και τον έντιμο χαρακτήρα του νεκρού, εξέφρασε την αμέριστη συμπάθεια και αγάπη του στην οικογένεια
του Γιάννη. Έκλεισε την ομιλία του με ευχές για καλό ταξίδι, τις προσωπικές αλλά και
του προέδρου του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργου Τανιμανίδη και των μελών του Δ. Σ που παρευρίσκοντο και παρακολουθούσαν την νεκρώσιμη ακολουθία.
Ακολούθησε ομιλία από εκπρόσωπο ποντιακών σωματείων της Γερμανίας και της εφημερίδας «Ελληνική Γνώμη» των ομογενών για την αγάπη και το ενδιαφέρον του Γιάννη
Δελόγλου για τον Ελληνισμό της Διασποράς. Είχε αποκτήσει πολλούς φίλους στη Γερμανία, οι οποίοι αδυνατούσαν να βρεθούν την ώρα του αποχωρισμού, γι’ αυτό
και του έστειλαν τις ευχές τους και τις προσευχές τους
προς το Θεό.
Μίλησε και ο διευθυντής του περιοδικού «Ποντιακή Εστία» κ. Παν. Παπαδόπουλος, ο οποίος τόνισε την
πολύτιμη προσφορά του στο περιοδικό με τα πλούσια
ρεπορτάζ από τη Γερμανία και την Ελλάδα.
Και ο πρόξενος της Ελλάδας στη Στουτγάρδη κ.
Παναγιώτης Πάρτσος ήρθε να πει τον καλό του λόγο
αλλά και να δείξει την πολύτιμη προσφορά του Γιάννη στους ομογενείς του εξωτερικού.
Ένα μέλος της οικογένειας ευχαρίστησε τους
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ομιλητές για τα καλά τους λόγια προς τον δικό τους άνθρωπο, αλλά και τους παρευρισκόμενους.
Εντύπωση προκάλεσε η άψογη και πολύ ανθρώπινη συμπεριφορά της γυναίκας
του Γιάννη και των παιδιών του. Παρέδιδαν σε όλους μαθήματα ανθρωπιάς και
ευγενικής συμπεριφοράς. Ζούσαν όλοι μαζί τον πόνο και τη θλίψη με υπομονή και
καρτερία. Θα πρέπει και ο Γιάννης να είναι υπερήφανος για την οικογένεια που
απέκτησε και αγάπησε αλλά δεν μπόρεσε να τη χαρεί όπως θα ήθελε.
Αγαπητέ Γιάννη
Εγώ προσωπικά, αλλά και οι συνεργάτες σου στο περιοδικό «Ποντιακή Εστία» Δημήτρης Νικοπολιτίδης και Πάνος Καϊσίδης θα συνεχίσουμε το έργο που εσύ δεν πρόλαβες
να ολοκληρώσεις. Θα σε θυμόμαστε για πάντα και η μνήμη σου θα είναι ζωντανή.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΔΕΛΟΓΛΟΥ
Από τον κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο
Φιλόλογο – Διευθυντή «Ποντιακής Εστίας»

Συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, ύστερα από τη δυσάρεστη αγγελία του θανάτου του εκλεκτού φίλου και πολύτιμου συνεργάτη της Παναγία Σουμελά και μέλους της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Ποντιακή
Εστία» Γιάννη Δελόγλου. Είμαστε όλοι εδώ, συγγενείς και φίλοι, για τη δύσκολη
ώρα του αποχωρισμού. Είμαστε όλοι εδώ για να συμμεριστούμε το βαρύ πένθος
και να μοιραστούμε την οδύνη, μαζί με την οικογένεια του. Είμαστε εδώ, μέλη του
Σωματείου «Παναγία Σουμελά», με τον πρόεδρό μας, για να ευχηθούμε στον εκλεκτό φίλο και συνεργάτη μας, τον Γιάννη, «καλό ταξίδι».
Ήταν λίγος ο χρόνος που τον γνωρίσαμε. Ήταν, όμως αρκετός, για να καταλάβουμε τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, την ευγενική του συμπεριφορά, αλλά και
την απέραντη αφοσίωσή του στην Παναγία Σουμελά, την οποία υπηρέτησε, με την
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αγάπη και τη γραφίδα του, μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής του.
Διατηρώ ζωντανή την αφήγησή του από την επίσκεψή του, τον προηγούμενο χρόνο,
και συμμετοχή του στην ιστορική θεία λειτουργία στην παλαίφατη μονή της Παναγίας
στο Όρος Μελά του Πόντου. Ακούραστος, ενθουσιώδης, σκαρφάλωσε μαζί με τους
άλλους προσκυνητές στις δακρύβρεχτες πλαγιές του όρους Μελά, για να αισθανθεί μέσα
του την ψυχική αγαλλίαση και τη λυτρωτική δύναμη της προσευχής στην Παναγία.
Ήθελε, όμως, αυτήν την ψυχική ευτυχία να την μοιραστεί με όλους εμάς τους συνεργάτες του στην Παναγία Σουμελά, αλλά και με τους αναγνώστες του περιοδικού «Ποντιακή Εστία», του οποίου ήταν πολύτιμο μέλος της συντακτικής επιτροπής. Πλούσιο
ήταν και το εφετινό ρεπορτάζ του Δεκαπενταύγουστου στην Παναγία Σουμελά, στην
Καστανιά Βερμίου, γεμάτο από λεπτά συναισθήματα και θρησκευτική κατάνυξη.
Γράφει, μεταξύ άλλων, για την Παναγία Σουμελά, με αφορμή την επέτειο των
εξήντα χρόνων από την ανιστόρηση της μονής στην πλαγιά του Βερμίου και 1.600
χρόνων από την ίδρυση της ιεράς μονής στο όρος Μελά του Πόντου.
«Ήταν η 1600ή πανήγυρις της Θεοτόκου, της Παναγίας του Πόντου, και τα
60 χρόνια της παρουσίας και ευλογίας της στον ελλαδικό χώρο. Ήταν πραγματικά
μεγάλες οι μέρες, ήταν αληθινά τα βήματα των πιστών, ήταν η ευλογία που πήραν
όλοι αυτοί που προσκύνησαν το μεγαλείο των ματιών της αλήθειας».
Και σε άλλο σημείο συνεχίζει :
«Εκεί, στο θρόνο της στο Βέρμιο, η Παναγία, από όπου σκορπά την αγάπη,
βρήκαν την αγαλλίαση, την ανακούφιση και την ελπίδα χριστιανοί κάθε ηλικίας,
τόσο κατά τη διάρκεια την θείας λειτουργίας όσο και στις υπόλοιπες ώρες παραμονής τους στο Ιερό Προσκύνημα».
Όλα τα κείμενα που γράφτηκαν για την Παναγία Σουμελά και για τη συνάντηση
των Ποντιόπουλων του Συναπαντήματος, τον Ιούλιο που πέρασε, δημοσιεύονται στο
τεύχος της «Ποντιακής Εστίας» που κυκλοφορεί σύντομα, για να γνωρίσουν όλοι, συγγενείς και φίλοι, αλλά και όλοι οι συνδρομητές την αγαθότητα της ψυχής του.

Ο Γιάννης Δελόγλου παραλαμβάνει τιμητική πλακέτα για την προσφορά του στον απόδημο Ελληνισμό
από τον γενικό γραμματέα της Ένωσης Ποντίων Στουντγκάρδης Λάζαρο Καλτσίδη.
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Ο Γιάννης Δελόγλου με το Στέλιο Καζαντζίδη.

Και το τεύχος αυτό, «τιμής ένεκεν», θα αφιερωθεί στη μνήμη του σαν ένα μικρό
ενθύμιο για την οικογένειά του και όλους τους φίλους και συνεργάτες του.
Παρά τη μεγάλη λύπη και οδύνη, που νοιώθουμε για τον οδυνηρό χωρισμό από
τον φίλο μας, τον Γιάννη Δελόγλου, έρχεται η θρησκεία να δώσει σε όλους κουράγιο και να τονώσει την ελπίδα μας.
Λέει ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του προς τους Θεσσαλονικείς, ότι δεν
πρέπει να αγνοούμε και την περίπτωση των κεκειμημένων ούτε να λυπόμαστε, όπως
αυτοί που δεν έχουν ελπίδα, γιατί «ει γαρ πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη
ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξει συν αυτώ». Όλους, δηλαδή, κάποια μέρα η Ανάσταση του Χριστού θα μας φέρει κοντά του και «ότι εμείς οι ζώντες
οι περιλειπόμενοι εις την παρουσίαν του Κυρίου ου μη φθάσομεν τους κοιμηθέντας».
Μη φοβάστε το θάνατο, μάς υπενθυμίζει, γιατί κάποια στιγμή, όλοι θα βρεθούμε

Ο Γιάννης Δελόγλου ανάμεσα στον Ρώσο πρόξενο στη Θεσσαλονίκη κ. Αλεξέι Ντεμπογκάτωφ και
τον υποστράτηγο κ. Ιωάννη Κόντη σε εκδήλωση, στη Θεσσαλονίκη.
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Δεκάδες στεφάνια κατέθεσαν φίλοι, συγγενείς και φορείς στον τάφο του αξέχαστου Γιάννη Δελόγλου.

μαζί και οι ζώντες δεν θα προλάβουν τους κοιμηθέντας στη συνάντησή μας κατά τη
Δευτέρα Παρουσία.
Αλλά και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θεολόγος και ποιητής του 9ου μ.Χ. αιώνα,
μέσα από τη νεκρώσιμη ακολουθία, μας πληροφορεί τα γεγονότα όλα της στιγμής
εκείνης. «Ως εν σεισμώ πάντες αναστήσωνται προς την σην υπάντησιν, Χριστέ ο
Θεός», για να καταλήξει με την ευχή προς το Θεό, να κατατάξει μεταξύ των αγίων
και τον προσφιλή νεκρό μας.
Οι πατέρες της Εκκλησίας, θυμίζουν σε όλους ότι ο θάνατος, μέσα στη γενική
πρόνοια του Θεού, αποβαίνει, τελικά, και ευεργεσία Του προς τον άνθρωπο. Διότι,
γράφει ο θεολόγος πατριάρχης Αντιοχείας: «Ο θάνατος παραχωρήθηκε από τον
Θεό, «ώστε μη διαμείναι αυτόν (τον άνθρωπο) εις τον αιώνα εν αμαρτία όντα».
Και ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός, θεολόγος, συμπληρώνει ότι ο θάνατος συμβαίνει
στον άνθρωπο «ίνα μη αθάνατον ή το κακόν», να μη διαιωνίζεται, δηλαδή, το κακό
στους ανθρώπους. Ένας φιλόσοφος άλλων εποχών, ο Καντ, θεωρεί δίκαιο τον θάνατο, γιατί «ο θάνατος εξισώνει όλους τους ανθρώπους, γιαυτό και είναι μια αλήθεια
αδιάψευστη από τους ανθρώπους».
Θα πρέπει η σύζυγος και τα παιδιά του να κρατήσουν ζωντανές στη μνήμη τους
όλες τις ευχάριστες στιγμές που έζησαν μαζί του. Να είναι δε υπερήφανες για το σύζυγο και τον πατέρα τους. Να αντλήσουν δύναμη και κουράγιο μέσα από την προσευχή
τους προς τον Θεό και την Παναγία, τη συμπαραστάτιδα όλων των ανθρώπων.
Φίλε Γιάννη, για όλους εμάς και τις επόμενες γενιές που θα ακολουθήσουν, οι
σκέψεις και οι ιδέες για τον ποντιακό ελληνισμό θα μείνουν ως χρήσιμες υποθήκες,
για να μπορούμε να ευχόμαστε στον Πανάγαθο Θεό «Καλό Ταξίδι». «Μακαρία η
οδός η πορεύει σήμερον». Αιωνία σου η μνήμη.

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Δελόγλου

Έφυγε από τη ζωή, στις 27 Σεπτεμβρίου 2012, στις 8 παρά τέταρτο το πρωί, σε ηλικία 65 ετών, μετά από μάχη που έδωσε τους τελευταίους μήνες με τον καρκίνο, ο δημοσιογράφος της Ομογένειας και στενός συνεργάτης επί σειρά ετών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
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ΓΝΩΜΗΣ Γιάννης Δελόγλου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, την Ομογένεια, τους συγγενείς και φίλους του και όσους παρακολουθούσαν τα δημοσιεύματά του.
Σε όλους μας θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα το κουράγιο του, η όρεξη για
ζωή, το καθαρό του βλέμμα, η αγάπη του για τους φίλους και την οικογένειά του
αλλά και τον απόδημο ελληνισμό που για δεκαετίες υπηρέτησε δημοσιογραφικά με
κύρος, υπευθυνότητα και απαράμιλλο επαγγελματισμό και πάθος.
Ο Γιάννης Δελόγλου γεννήθηκε το 1947 στη Νέα Ζίχνη Σερρών. Είχε πολύπλευρη κοινωνική παρουσία ανάμεσα στους συλλόγους και τα σωματεία της ομογένειας της Γερμανίας ως ιδρυτικό μέλος, ως πρόεδρος, γραμματέας ή απλό μέλος.
Διετέλεσε καθηγητής διαιτησίας Ποδοσφαίρου. Διετέλεσε ακόμη ανταποκριτής του
εθνικού ιδρύματος ραδιοφωνίας και ήταν μέλος των εκδόσεων Γερμανίας και της
Πανελλήνιας Ένωσης Δημοσιογράφων.
Ως δημοσιογράφος και συγγραφέας για την ανεκτίμητη προσφορά του στα δρώμενα του ελληνισμού, τιμήθηκε πάμπολλες φορές με διπλώματα από σωματεία και
συλλόγους της Ομογένειας και την Ορθόδοξη Εκκλησία της Γερμανίας. Ήταν και
συγγραφέας αρκετών βιβλίων.
Άθρωπος με βαθιά γνώση και μελέτη της ιστορίας μας και υπερασπιστής της
ελληνικότητας της Μακεδονίας.
Διοργανωτής ημερίδων για την ιστορία και την παράδοση για την τόνωση του
πατριωτικού αισθήματος των συμπατριωτών μας στη Γερμανία.
Πάντα κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον αρχιεπίσκοπο Γερμανίας στηρίζοντας κάθε πτυχή του έργου τους.
Χωρίς να λογαριάζει κόπους και έξοδα διέσχιζε όλη τη Γερμανία και την Ελλάδα προκειμένου να βρεθεί κοντά στα προβλήματα και τις εκδηλώσεις των ομογενών
μας και όλων των Ελλήνων.
Ο Γιάννης Δελόγλου, ο δικός μας άνθρωπος ήταν μια ιδιαίτερη, χαρισματική
φυσιογνωμία.
Εκατοντάδες φίλοι και συγγενείς συνόδευσαν χτες στην τελευταία του κατοικία
τον δημοσιογράφο της ομογένειας Γιάννη Δελόγλου. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
στον Ιερό Ναό της Οσίας Ξένης Χαριλάου, ενώ η ταφή του έγινε στα νεκροταφεία
Αναστάσειως του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη.
Ο Γιάννης Δελόγλου 65 χρόνων, γεννήθηκε στον νομό Σερρών, και στη δεκαετία του 1960 ως μετανάστης έφυγε στη Γερμανία, όπου έζησε και με τη σύζυγό του
Στέλλα δημιούργησε οικογένεια αποκτώντας τρεις θυγατέρες.
Με την δημοσιογραφική του πένα κατέγραφε τον παλμό των γεγονότων στη Γερμανία,
με έδρα το Λέομπεργκ της Στουτγάρδης στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης, για θέματα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, όπου υπήρξε και διαιτητής ποδοσφαίρου. Ασχολήθηκε με τα κοινά, στον ποντιακό σύλλογο, αλλά και στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων,
και συνεργάστηκε με εφημερίδες της Ελλάδας και με ομογενειακές, γράφοντας για τα νέα
των μεταναστών, αλλά και για τη δραστηριότητα των συλλόγων της Γερμανίας.
Προσφυγικής καταγωγής από Πόντιους γονείς από την επαρχία της Αργυρούπολης του Πόντου, δεν παρέλειπε να καλύπτει συνεχώς τα δρώμενα των ποντιακών
συλλόγων της Γερμανίας σε κάθε τους βήμα.
Πριν από ένα μήνα χτυπήθηκε από τον καρκίνο στον πνεύμονα και μετά από
σύντομη μάχη για τη ζωή, δεν τα κατάφερε και η καρδιά του έπαψε να χτυπά από
χτες τα ξημερώματα.
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Για τη ζωή και το έργο του, στην εξόδιο ακολουθία μίλησαν ο Εξάδελφός με προσωπικό τόνο, αλλά και εκ μέρους του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Παντελής Ανθρακόπουλος, ο οποίος επισήμανε τις σχέσεις του Γιάννη Δελόγλου με το ιστορικό σωματείο,
όπως επίσης και ο συνεργάτης του στο περιοδικό «Ποντιακή Εστία» του σωματείου κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ενώ ο κ. Γιώργος Λυσαρίδης, πρώην γενικός γραμματέας των
υπουργείων Μακεδονίας Θράκης και Αθλητισμού και μέλος του δ.σ. της Ευξείνου Λέσχης
Θεσσαλονίκης, τον αποχαιρέτησε εκ μέρους του προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων
Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη Γιάννη Μπουρσανίδη και της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης. Στην εξόδιο ακολουθία τον Γιάννη Δελόγλου συνόδευσαν Πόντιοι, μέλη των δ.σ.
της ΠΟΠΣ και της ΠΟΕ, του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», της Ευξείνου Λέσχης
Θεσσαλονίκης, πρόεδροι και μέλη ποντιακών σωματείων κ. ά.

Η ΟΣΕΠΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΔΕ4ΛΟΓΛΟΥ

Με ανακοίνωσή της, που μετέφερε στην κηδεία ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώργος Κυσαρίδης, η Ομοσπονδία
Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη (ΟΣΕΠΕ), την οποία υπογράφει ο πρόεδρός της Γιάννης Μπουρσανίδης, επισημαίνει: «Με οδύνη αποχαιρετά σήμερα η
Ποντιακή κοινωνία της Ευρώπης ένα άξιο τέκνο της. Αποχαιρετούν οι φίλοι και οι
γνωστοί έναν ξεχωριστό άνθρωπο που ήξερε να τιμά και να σέβεται τις ανθρώπινες
αξίες. Αποχαιρετούμε σήμερα το δικό μας δημοσιογράφο, τον δικό μας φίλο και
αδελφό. Του οποίου το πέρασμά από την ζωή ήταν μια φωτεινή προσφορά στους
ανθρώπους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Η σεμνότητα, η τιμιότητα, η αξιοπρέπεια αποτελούσαν την κορωνίδα των πολλών αρετών του. Η ζωή του
ολόκληρη μέσα σ’ αυτές κυρίως τις αρετές κινήθηκε κι από αυτές καθοδηγήθηκε.
Ο κ. Λυσαρίδης ανέγνωσε και την ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιάννη Δελόγλου της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης.
«Ο Γιάννης Δελόγλου έφυγε. Μας άφησε όμως πίσω την κληρονομιά του που
πλουτίζει και αναβαθμίζει την ποντιακή αρθρογραφία στο χώρο της Ελλάδος και
ιδιαιτέρως της Ευρώπης.
Αγαπητέ μας Γιάννη, Απόψε οι πύλες του ουρανού άνοιξαν, η αγκαλιά της αγαπητή σου μάνας άνοιξε και σε περιμένει να σε φιλήσει, να σε χαϊδέψει, να σε πάρει
από το χέρι και να πετάξετε μαζί στα καταπράσινα παρχάρια της αλησμόνητης
πατρίδας μας του Πόντου που τόσο πολύ αγάπησες, πόνεσες, και αγωνίστηκες.
Εκφράζοντας τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην αγαπημένη σου
σύντροφο και στα παιδιά σου που πρέπει να αισθάνονται περήφανα για σένα, σε
αποχαιρετούμε και ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει».

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΑΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

«Έφυγε» ο δημοσιογράφος Γιάννης Δελόγλου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, μετά από σύντομη μάχη με
τον καρκίνο, ο δημοσιογράφος και στενός συνεργάτης επί σειρά ετών
της εφημερίδας «Ελληνικής Γνώμης», της Γερμανίας, Γιάννης Δελόγλου.
«Σε όλους μας θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα το κουράγιο του, η όρεξη για ζωή,
το καθαρό του βλέμμα, η αγάπη του για τους φίλους και την οικογένειά του, αλλά
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και τον απόδημο ελληνισμό, που για δεκαετίες υπηρέτησε δημοσιογραφικά με κύρος, υπευθυνότητα και απαράμιλλο επαγγελματισμό και πάθος», επισημαίνεται σε
ανακοίνωση της «Ελληνικής Γνώμης».
Ο Γιάννης Δελόγλου γεννήθηκε το 1947 στη Νέα Ζίχνη Σερρών, από γονείς
πρόσφυγες από την Αργυρούπολη του Πόντου. Μετανάστευσε στη Γερμανία στη
δεκαετία του 1960, όπου έζησε στην περιοχή της Στουτγάρδης. Με τη σύζυγό του
Στέλλα Πασχάλη – Δελόγλου απέκτησε τρεις κόρες, την Σοφία, την Ελένη και την
Αλεξάνδρα και έναν εγγονό, τον Νίκο, από την κόρη του Αλεξάνδρα.
Είχε πολύπλευρη κοινωνική παρουσία ανάμεσα στους συλλόγους και τα σωματεία της ομογένειας της Γερμανίας, ως ιδρυτικό μέλος, ως πρόεδρος, γραμματέας
ή απλό μέλος. Διετέλεσε αρχηγός του 1ου Συστήματος Προσκόπων Ν. Ζίχνης
και έφορος Αθλητισμού της Εφορίας Προσκόπων Βάδης Βιρτεμβέργης (ΕΠΕΒΒ)
(1975-1984), β΄ πρόεδρος ΕΠΕΒΒ (1984-1985), ιδρυτικό μέλος και πρώτος γενικός γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Διαιτητών Ποδοσφαίρου Β. Β. (1981-1984),
πρόεδρος της ΕΕΔΠΒΒ (1988-1997), πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λέονμπεργκ (1983-1984), ιδρυτικό μέλος και πρώτος Γ. Γ. του Συλλόγου
Μακεδόνων Λέονμπεργκ (1995-1997), ιδρυτικό μέλος και πρώτος Γ.Γ. του Συλλόγου Σερραίων Βάδης Βιρτεμβέργης (1984-1987) Από το 1981 ήταν καθηγητής
διαιτησίας ποδοσφαίρου κριθείς από την Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου
Ελλάδας (ΟΔΠΕ).
Διετέλεσε ανταποκριτής του εθνικού ιδρύματος ραδιοφωνίας, ενώ ήταν μέλος
των εκδόσεων Γερμανίας και της Πανελλήνιας Ένωσης Δημοσιογράφων. Η πρώτη γνωριμία του Γιάννη Δελόγλου με τη δημοσιογραφία ήταν η έκδοση από τον
ίδιο της πολυγραφημένης εφημερίδας «ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΦΛΟΓΑ», το 1964.
Συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Μακεδονικά Σπορ, Ομάδα Ακρόπολις, Δράση,
Μακεδονία, Σπορ του Βορρά, Θεσσαλονίκη, Σημαία Καλαμάτας, Φωνή, Δραμινά Σπορ, Φωνή της Μακεδονίας, Σερραϊκόν Θάρρος, Λαός Βέροιας, Φωνή των
Αποδήμων, Ελληνική Γνώμη, Επικοινωνία, Τύπος Θεσσαλονίκης, Μέτρο Σπορτ,
Εργασία ΣΥΝ, Πιερικοί Αντίλαλοι, Πρωινός Τύπος Δράμας, Επισκέπτης, Κορώνα
της Ομογένιας, Ένωση Ποντίων. Τα περιοδικά Φλόγα, Εδώ Ελλάδα, Δρώμενα,
Ποντιακή Εστία, Ποντιακά, Ελληνογερμανική Οντότητα (ΕΓΟ).
Τιμήθηκε πάμπολλες φορές από σωματεία και συλλόγους της Ομογένειας και
την Ορθόδοξη Εκκλησία της Γερμανίας, για την ανεκτίμητη προσφορά του στα
δρώμενα του Ελληνισμού ως δημοσιογράφος και συγγραφέας.
Εκτιμώντας την προσφορά του στα δρώμενα του Ελληνισμού, τον τίμησαν με
διπλώματα όλα τα ελληνικά αθλητικά – ποδοσφαιρικά σωματεία της Γερμανίας,
καθώς και: Ενορία Πέτρου και Παύλου Στουτγάρδης, Αδελφότητα «Κοσμάς ο Αιτωλός», ελληνικές κοινότητες Σβάϊκχαϊμ και Καρλσρούης, οι σύλλογοι Γονέων και
Κηδεμόνων Μίνγιγκεν, Κόρνταλ και Λέονμπεργκ, οι σύλλογοι Ποντίων «Παναγία
Σουμελά» Λέονμπεργκ, «Αμάραντος» Βερνάου, «Εύξεινος Πόντος» Λευκογείων
Δράμας, «Ξενιτέας» Ντίσελντορφ, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Μακεδονία» Σβέντζιγκεν. Ήταν επίτιμος πρόεδρος της Τ. Ο. Ν. Δ. Λέονμπεργκ και επίτιμο μέλος
ΕΠΕΒΒ, ΤΟ Ν. Δ. Χεντέλφιγκεν και του Συλλόγου Κρητικών «Κρης» Στουτγάρδης. Τον τίμησε ο Δήμος Νέας Ζίχνης Σερρών για τη μακροχρόνια προσφορά του
στον ομογενειακό και ελλαδικό τύπο, σε ειδική τελετή στις 28 Αυγούστου 2009.
Άνθρωπος με βαθιά γνώση και μελέτη της ιστορίας μας και υπερασπιστής της
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ελληνικότητας της Μακεδονίας, διοργάνωσε ημερίδες για την ιστορία και την παράδοση για την τόνωση του πατριωτικού αισθήματος των συμπατριωτών μας στη
Γερμανία. Υπήρξε πάντα κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον αρχιεπίσκοπο
Γερμανίας, στηρίζοντας κάθε πτυχή του έργου τους, ενώ χωρίς να λογαριάζει κόπους και έξοδα διέσχιζε όλη τη Γερμανία και την Ελλάδα, προκειμένου να βρεθεί
κοντά στα προβλήματα και τις εκδηλώσεις των ομογενών μας.
Ανακοίνωση για το θάνατο του Γιάννη Δελόγλου εξέδωσε και η Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη (ΟΣΕΠΕ), όπου-μεταξύ άλλων-επισημαίνεται: «το
πέρασμά από την ζωή ήταν μια φωτεινή προσφορά στους ανθρώπους που τον γνώρισαν και
συνεργάστηκαν μαζί του. Ο Γιάννης Δελόγλου μας άφησε την κληρονομιά του, που πλουτίζει και αναβαθμίζει την ποντιακή αρθρογραφία στο χώρο της Ελλάδος και της Ευρώπης».
Το στερνό αντίο στο Γιάννη Δελόγλου είπαν την περασμένη Πέμπτη εκατοντάδες φίλοι
και συγγενείς του, που τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία στα νεκροταφεία «Αναστάσεως του Κυρίου» στη Θεσσαλονίκη.
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ)
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΜΠΕ)

Η πραγματική ιστορία των ανταρτών της Σάντας*
Του † Ευριπίδη Χειμωνίδη
4ο μέρος
Διήγηση Κώστα Κουρτίδη, αδελφού του θρυλικού καπετάνιου Ευκλείδη Κουρτίδη:
στερα από τον εντοπισμόν των κατοίκων της Σάντας και την λεηλασία των σπιτιών, για τους αντάρτας επρόβαλλε οξύτατον το πρόβλημα της εξασφαλίσεως
των μέσων διατροφής των. Λύσις, έστω και προσωρινή, του προβλήματος αυτού δεν υπήρχε, τουλάχιστον κατά τον Σεπτέμβριον του 1921, που ο τουρκικός στρατός
ευρίσκονταν ακόμα στη Σάντα. Στο διάστημα αυτό εγίνετο με πολύν κόπο και δυσκολία
προμήθεια τροφίμων, συνήθως απλού ψωμιού, από τα ελληνικά χωριά, Γαλλίανα, Καφούρα, Τσουπάνοϊ κ. λ. Αυτό επέβαλλε κατάτμησιν της δυνάμεώς των σε ομάδες και
συνεχείς και κοπιώδεις μετακινήσεις των.
Κάποτε, μία από τις ομάδες αυτές, πιεζόμενη υπερβολικά από την ανάγκην, μπήκε μέρα μεσημέρι στο τουρκικό χωριό Ισχάν, πράγμα που θα μπορούσε να έχη,
απρόβλεπτες συνέπειες. Ωστόσο όλα πήγαν καλά. Οι αντάρται, αποφασισμένοι να μη
δυσχεράνουν και την δική τους θέση, αλλά και την θέση των εξορίστων γυναικοπαίδων
(που δεν είχαν ακόμα σταλή πέραν της Αργυρουπόλεως), απέφυγαν κάθε
βιαιοπραγία και περιωρίσθησαν μόνο να ζητήσουν ψωμί. Οι Τούρκοι
χωρικοί, τρομοκρατημένοι προθυμοποιήθηκαν να δώσουν με το παραπάνω ό,τι τους βρίσκονταν: ψωμί, πατάτες, μυζήθρα κ. λ. Τι σημασία
όμως μπορούσε να έχη αυτή η βοήθεια; Στόματα πολλά και πηγές εφοΕυρυπίδης διασμού τίποτε.
Χειμωνίδης
Δεν μπορεί να πη κανείς με βεβαιότητα, αν αυτή και άλλες όμοιες

Υ
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εμφανίσεις των ανταρτών συνετέλεσαν στην απόφαση των αρχών να προβούν σ’
ένα δεύτερο στάδιο κυρώσεων εις βάρος των γυναικοπαίδων, που ευρίσκοντο στην
Αργυρούπολη και στα χωριά της Κρώμνης και είχαν οπωσδήποτε βολευθή, χάρις
στην θαυμαστή αλληλεγγύη που επεδείχθη απέναντί τους από παντού. Πάντως,
έχει διατυπωθή και η υπόθεσις αυτή, όταν μίαν ωραίαν πρωίαν, εντελώς απρόοπτα, τα εξόριστα γυναικόπαιδα έπαιρναν και πάλι τον δρόμο προς το Εσωτερικό,
με αυστηρή φρούρηση, για να καταλήξη στο Χούνους – η πρώτη αποστολή – και
στο Ερζερούμ η δεύτερη.
*
**
Στα χωριά της Σάντας ξαναπάτησαν οι αντάρται για πρώτη φορά το πόδι τους
μετά την αποχώρηση του στρατού, ο οποίος δεν είχε καμμία διάθεση να ξεχειμωνιάση σ’ έναν τόπο, που θα ήταν σχεδόν ολοκληρωτικά απομονωμένος, από την
ημέρα κατά την οποία θα έπεφταν τα πρώτα χιόνια.
Αλλά και πάλιν δεν επετεύχθη η ενοποίησις όλων των ανταρτών σε μία συμπαγή
δύναμη, διότι το πρόβλημα της διατροφής εξακολουθούσε να μένη άλυτον και ευκολώτερα μπορούσε να αντιμετωπισθή από ολιγομελείς ομάδες, παρά από ένα πολυαριθμότερον σύνολον. Σ’ αυτό συσνετέλεσε και η έλλειψις του αντιπάλου δέους.
Επιχειρήσεις του στρατού δεν προεβλέποντο, διότι ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου οι
ορεινοί δρόμοι επικοινωνίας της Σάντας με τον άλλον κόσμο είχεν αποκλεισθή, η δε
οδός κατά μήκος του Γιάμπολου – η μόνη ελευθέρα κάπως τον χειμώνα – δεν παρείχε
καμμία ασφάλεια για τον στρατό.
Δυστυχώς, η κατάτμησις αυτή των ανταρτών είχε μοιραίες συνέπειες. Δίχως
καμμία επαφή μαζύ τους, οι ομάδες εκινούντο «κατά δοκούν» χωρίς καν να γνωστοποιούν τις κινήγσεις τους η μία στην άλλη. Γι’ αυτό, και δίχως συστηματικές
επιχειρήσεις του στρατού, η φθορά τους ήταν συνεχής, από τις συγκρούσεις με
κινητά αποσπάσματα χωροφυλακής και με τις φρουρές των διαφόρων χωριών όπου
πήγαιναν για να ζητήσουν τρόφιμα.
Υπάρχουν ακόμα και περιπτώσεις εισδύσεως αποσπασμάτων στα χωριά της Σάντας,
στην καρδιά του χειμώνος, ενώ ο μοναδικός δρόμος για τον οποίο μιλήσαμε παραπάνω,
μπορούσε να ελέγχεται αδιαλείπτως από τους αντάρτας. Ελάχιστοι άνδρες, τοποθετημένοι σε κατάλληλα σημεία, θα ήσαν σε θέσι να εμποδίσουν την διέλευσιν και συγκεκροτημένων ακόμα στρατιωτικών μονάδων. Ο τόπος παρείχε απεριόριστες δυνατότητες, τις
οποίες οι αντάρται δεν εξεμεταλλεύθησαν. Έτσι, ένα πρωί του Δεκεμβρίου, η ομάδα που
είχε στήσει το λημέρι της σ’ ένα σπίτι της ενορίας Τερζάντων, υπέστη αιφνιδιαστικήν επίθεσιν και σχεδόν εξοντώθη. Σκοτώθηκαν έξ αντάρται, οι Φίλιππος και Ιωάννης Εφραιμίδης, Ανέστης Σπαθάρος, Γεώργιος Γαράπινας, Νικόλαος και Φωκίων Ποροζάν. Κανείς
δεν φαντάζονταν, ότι ήταν δυνατόν να γίνη τέτοιο τόλμημα από τον στρατόν. Και όμως
έγινε. Το αιματηρό μάθημα, απέβη δίδαγμα, αλλά κατόπιν εορτής.
Συνεχίζεται
*Αναδημοσίευση από την «Ποντιακή Εστία» των ετών 1950-1963, που ξανατύπωσαν φωτογραφικά οι εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη.
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Αναγέννηση για τη λογοτεχνία
Γράφει ο
Πάνος Καϊσίδης
5ο μέρος

Σ

τον μικρασιατικό Πόντο, η κοινωνική και οικονομική ζωή, σε στασιμότητα
όπως ήταν, συντελούσε στην μη εμφάνιση διακεκριμένων πολιτικών ηγετών
ανάμεσα στους σκλαβωμένους στους Τούρκους Έλληνες, που θα ενίσχυαν
τυχόν τάσεις πνευματικής ανανέωσης. Η κοινωνική ζωή των Ποντίων, μέχρι ακόμη
και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922-1923, δεσμευόταν από τους οπισθοδρομικούς – συνήθως – κοτσαμπάσηδες των ελληνικών κοινοτήτων. Κάποιες φωνές που
ακούγονταν, όπως του Μιχαήλ Μαυρίδη στην Κερασούντα, του Νίκου Καπετανίδη,
του Θεόδωρου Γραμματικόπουλου, του Ιωάννη Παρχαρίδη, του μητροπολίτη Χρύσανθου και του Ματθαίου Κωφίδη στην Τραπεζούντα, καθώς και λίγων ακόμη, που
ήταν απομονωμένοι στις μεγάλες πόλεις, δεν μπορούσαν να επηρεάσουν την προς τα
εμπρός πορεία της ποντιακής κοινωνίας. Βέβαια, ο Θ. Γραμματικόπουλος και ο Ι.
Παρχαρίδης, μαζί με τους άλλους λογίους των δύο «κύκλων» των περιοδικών «Εύξεινος Πόντος» και «Αστήρ του Πόντου», έδωσαν ό,τι είχαν να δώσουν μέχρι το τέλος,
περίπου, του 19ου αιώνα (1880 έως 1884) . Από εκεί και πέρα, δύο άλλοι κύκλοι
περιοδικών, της «Επιθεωρήσεως» της Τραπεζούντας και του «Πόντου» της Μερζιφούντας μπήκαν στην τροχιά της πνευματικής ανάπτυξης, από το 1910, και ήρθαν
σε σύγκρουση με το ποντιακό πνευματικό κατεστημένο, αποτυχαίνοντας, όμως, να
νικήσουν. Αλλά και δεν νικήθηκαν. Την παραπέρα προσπάθειά τους ανακόπτουν οι
Νεότουρκοι, που σκληραίνουν τη στάση τους, μετά τις πρώτες φιλελεύθερες διακηρύξεις του 1908. Η ανάσα που πήραν οι Έλληνες του Πόντου με τον ερχομό των Ρώσων,
το 1916, στην περιοχή της Τραπεζούντας, έφερε κάποιους καρπούς με το περιοδικό
«Οι Κομνηνοί» και τις εφημερίδες που κυκλοφόρησαν έως, περίπου, το 1921, οπότε,
και πάλι, τον Σεπτέμβριο εκείνου του έτους, σταμάτησαν την προς τα εμπρός πνευματική πορεία των Ποντίων οι κρεμάλες που στήθηκαν στην Αμάσεια και αλλού και
εξόντωσαν τον πνευματικό ανθό του ποντιακού Ελληνισμού.
Στο περιοδικό «Επιθεώρησις» της Τραπεζούντας δημοσιεύτηκε μεταφρασμένη «Η δεσποινίς Φραντζουέζα» του Λέοντα Τολστόι, ενώ στο περιοδικό «Πόντος»
της Μερζιφούντας δημοσιεύτηκαν πεζογραφήματα, μεταφρασμένα από
την αγγλική γλώσσα. (Καθηγητές και σπουδαστές του αμερικανικού
κολέγιου «Ανατόλια», που εξέδιδαν το περιοδικό «Πόντος», ήταν αγγλομαθείς). Οι δημοσιεύσεις αυτές αποτελούν τις απαρχές εμφάνισης
ανανεωτικών τάσεων, που είχαν εκφραστές στον μικρασιατικό Πόντο,
τον Νίκο Καπετανίδη, τον Φίλωνα Κτενίδη, τον Δημήτριο Μιμόπουλο
και άλλους, όμως, λίγους σε σύγκριση με εκείνους που εμφανίστηκαν
Γράφει ο
κατά την ίδια περίοδο, και ιδίως μετά το 1917 στην Ουκρανία, τη ΝόΠάνος
τια Ρωσία και τη Γεωργία, όπως ο Γεώργιος Κωστοπράβ, ο Γ. Κ. ΦωΚαϊσίδης
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τιάδης, ο Γ. Λ. Κανονίδης, ο Γιάγκος Φωτιάδης, ο Αλέξανδρος Ριόνης, ο Γεώργιος
Ερυθριάδης κ. ά.
Δυστυχώς, όλοι αυτοί, ή τουλάχιστον η συντριπτική τους πλειοψηφία, αγνοούσαν ή
γνώριζαν ελάχιστα πράγματα για τα ποντιακά δημοτικά τραγούδια και έτσι δεν ασκήθηκε επίδραση επάνω τους από αυτά. Και όμως, ήδη από το 1860 και το 1870, αντίστοιχα,
υπήρχαν τα έργα του Σάββα Ιωαννίδη και του Περικλή Τριανταφυλλίδη. Η επίδραση που ασκήθηκε επάνω τους προερχόταν από τους συγγραφείς της αττικής σχολής,
η οποία γίνεται γνωστή στον Πόντο από τα ελλαδικά περιοδικά, που φτάνουν εκεί. Η
μίμηση, έστω και αθώα ή ακόμη και δημιουργική, προς τους συγγραφείς αυτής της
σχολής είναι αρκετά φανερή στον Νίκο Καπετανίδη, στον Φίλωνα Κτενίδη, στον Θάνο
Θανέμη κ. ά. Ο Καπετανίδης, ο Κτενίδης κ. ά. ανήκαν σε μια παρέα «φιλολογούντων»,
όπως αναφέρει ο Κτενίδης, που συγκεντρώνονταν σε διάφορα σπίτια, όπως του Κεσάνη ή Κασάνη, κοντά στο Φροντιστήριο, του Νίκου Καπετανίδη, στην Αγία Μαρίνα,
και του Ηλία Εφραιμίδη, στον Άγιο Γρηγόριο, και διάβαζαν δημοσιεύματα αθηναϊκών
εντύπων ή συζητούσαν πάνω σε θέματα φιλολογικά. Στις συζητήσεις τους κυριαρχούσε
το γλωσσικό ζήτημα στην Ελλάδα και, βέβαια, στον Πόντο. Η γενικότερη πνευματική
τους συγκρότηση είναι άγνωστη. Υπάρχουν μόνον κάποιες αιχμές, που προέρχονται
από τον αδελφό του Κπετανίδη, τον Κώστα Καπετανίδη, που έγραψε με το ψευδώνυμο
Κώστας Μορφίλης, από το μικρό όνομα της μητέρας τους Ευμορφίλης.
Η 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.
Συνεχίζεται
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Οι Σταυριώτες («Σταυρέτ’») του Άκνταγ Μαντέν
β) ΤΟ ΣΤΑΥΡΙΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ(1828-1924)
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Γράφει ο
Κώστας Νικολαΐδης
4ο μέρος

πειδή η κατάσταση οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, ο τότε αρχιερατικός επίτροπος Χαλδίας στο Άκνταγ Μαντέν οικονόμος Κύριλλος Καρατζάς, προφανώς σε συνεννόηση με το δεσπότη Γερβάσιο, απηύθυνε επιστολή στο μητροπολίτη Καισαρείας
Ιωάννη Αναστασιάδη ζητώντας τη βοήθειά του στο κρίσιμο ζήτημα των Σταυριωτών. Η επιστολή έχει ημερομηνία 16-3-1899. Πράγματι, ο Ιωάννης, ανταποκρίθηκε αμέσως
και έστειλε ένα γράμμα (23 Μαρτίου 1899) στον πρεσβευτή της Ελλάδας στην Κων/πολη,
προτείνοντας να ζητηθεί οπωσδήποτε η βοήθεια της ομόδοξης Ρωσίας επίσημα από την
Ελλάδα, προκειμένου να λυθεί το δράμα των Σταυριωτών. Η επιστολή φυλάσσεται στο Τμ.
Ιστορ. Αρχείων και χειρογράφων του Μουσείου Μπενάκη, φάκ. 146/68 και έχει ήδη δημοσιευτεί από τον καθηγητή του Α.Π.Θ. Κων/νο Ε. Φωτιάδη, στο έργο του ΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, σελ. 691.
Προηγουμένως, στις 15-2-1899 και ο οικουμενικός πατριάρχης Κων/νος Ε΄ (18971901) ο Βαλιάδης, ο από Εφέσου, διαμαρτυρήθηκε εντονότατα με επιστολή του προς
την Υψηλή Πύλη για το φλέγον αυτό Ζήτημα.
Τελικά η κινητοποίηση τόσων πολλών φορέων έφερε το ποθούμενο αποτέλεσμα. Η
Υψηλή Πύλη κατάλαβε ότι η πολιτική της δεν οδηγεί πουθενά και αναγκάστηκε τον Απρίλιο
του 1900, μετά και από νέο διάβημα του Ι. Ζηνόβιεφ, τους μεν φυλακισμένους και εξορίστους στο Τσορμπά (Μυρικών του Πόντου) να επαναπατρίσει, τους δε λοιπούς Σταυριώτες
του Μεταλλείου να επιτρέψει να ασκούν ελεύθερα τα της θρησκείας τους, παρέχοντας και
την άδεια να καταγράφονται με τα χριστιανικά τους ονόματα. Με την ευκαιρία δόθηκε για
την ώρα λύση και σε ένα άλλο και πολύ οχληρό για τους Κλωστούς πρόβλημα. Στο εξής δε
θα στρατεύονταν, αλλά θα πλήρωναν όπως και οι φανεροί το σχετικό αντισήκωμα.
Για ένα διάστημα, εκτός μικρών εξαιρέσεων, ηρέμησαν τα πράγματα και οι Σταυριώτες
ζούσαν πιο άνετα απ᾿ ό,τι πριν από λίγο καιρό, για να φτάσουμε στο κρίσιμο έτος 1905, τότε
που διενεργήθηκε σε ολόκληρη την οθωμανική επικράτεια γενική απογραφή. Ευθύς πρόβαλε
και πάλι το ζήτημα των Σταυριωτών. Μουσουλμάνοι ή Χριστιανοί το ερώτημα! Ο καϊμακάμης
του Άκνταγ Μαντέν απαίτησε να απογραφούν σαν Μουσουλμάνοι, και επειδή αυτοί αρνήθηκαν σθεναρά, αφού ήταν Χριστιανοί και Έλληνες, συνέλαβε 6 προύχοντες Σταυριώτες (Γ.
Βαλαβάνης, «Σύγχρονος Γενική Ιστορία του Πόντου», σελ. 271) και τους μετέφερε αυστηρά
φρουρούμενους στις φυλακές της Υοσγάδης για να επιληφθεί του θέματος προσωπικά ο ίδιος ο
Μουτεσαρίφης. Εκεί, τους ζητήθηκε να εκφράσουν τη μετάνοιά τους για το σοβαρό ατόπημα
της αρνησιθρησκείας και να ομολογήσουν τη μουσουλμανική τους ταυτότητα. Όμως, αν και
κακοποιήθηκαν, αν και υβρίστηκαν, αν και χλευάστηκαν ως αποστάτες του Ισλάμ, αυτοί υπερασπζόμενοι την τιμή τους, διακήρυξαν σε όλους τους τόνους την πραγματική τους θρησκεία,
τη Χριστιανική, και την καταγωγή τους, την Ελληνική. Στην ουσία βέβαια υπέστησαν τα όσα υπέστησαν, μόνο και μόνο για να δεχτούν να εξαγοράσουν την
ελευθερία τους πληρώνοντας με χρυσάφι τους διώκτες τους.
Μετά από αυτή τη στάση τους, δέσμιοι και πάλι οδηγήθηκαν στις σκληρές,
για τις επικρατούσες εκεί συνθήκες, φυλακές της τουρκικής κώμης Μακάλ, όπου
οι ανακριτές πρότειναν στους Σταυριώτες αξιώματα και παράσημα, εάν ομολογούσαν ότι είναι Μουσουλμάνοι. Και αυτή όμως η πρόταση απορρίφθηκε ως
ατιμωτική από τους γενναίους μάρτυρες, οπότε και διατάχτηκε η μεταγωγή τους
Νικολαΐδης
στις φυλακές της Σινώπης, τις πιο απάνθρωπες του οθωμανικού κράτους, εκεί
Κώστας
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όπου έστελναν μόνο τους ισοβίτες, τους μελλοθάνατους και τους κακούργους.
Ενόσω οι προεστοί των Σταυριωτών υπερασπίζονταν, απολογουμένοι ενώπιον των ανακριτικών αρχών, την τιμή και την αξιοπρέπειά τους, πλήθος φανατικών Τούρκων με κραυγές
μίσους και γιουχαΐσματα, ζητούσε την παράδοσή τους στον όχλο για το λιντσάρισμά τους,
μέχρι που κάτω από ισχυρή στρατιωτική συνοδεία αναχώρησαν για τη Σινώπη. Καθ᾿ οδόν
όμως και ενώ περνούσαν από το Τσορούμ, διατάχθηκε να μη συνεχίσουν προς τη Σινώπη,
αλλά να εγκλειστούν στις τοπικές φυλακές. Προφανώς, η αντίδραση του Οικουμενικού Πατριαρχείου που απέστειλε νέο τακρίριο (το 10ο στη σειρά για το Σταυριωτικό Ζήτημα) στην
Υψηλή Πύλη και τα διαβήματα των πρεσβευτών των ευρωπαϊκών χωρών, σταμάτησαν το
Γολγοθά τους προς το «Νταχάου» της Τουρκίας.
Μέσα εκεί στα υγρά και ανήλιαγα κελιά των φυλακών του Τσορούμ άφησε την τελευταία του πνοή από τις κακουχίες ο Σταυριώτης Ιωσήφ Μουράτογλου (για τους Τούρκους
Μεμής Ογγηλαρηντάν Γιουσούφ Μουράτογλου) και το δυσάρεστο αυτό συμβάν στάθηκε
η αιτία για να φανεί και πάλι το σκληρό και απάνθρωπο πρόσωπο των κρατικών οργάνων,
αφού επί 3 ημέρες απαγόρευαν τα περαιτέρω. Εν τέλει επέτρεψαν το αυτονόητο, γιατί ήδη
είχε αρχίσει η αποσύνθεση του σώματος του «μάρτυρα» Ιωσήφ. Η αθρόα και μαζική προσέλευση των ομογενών του Τσορούμ και των περιχώρων στην Εκκλησία όπου τον ψάλανε,
εξελίχθηκε σε δυναμική διαδήλωση κατά των απαράδεκτων μεθοδεύσεων των Αρχών.
Και ενώ αυτά συνέβαιναν στο Τσορούμ (Ίβωρα του Πόντου), ο καϊμακάμης του Μεταλλείου γέμισε τις τοπικές φυλακές με Σταυριώτες που ζητούσαν την απελευθέρωση των προεστών
τους. Και με τα όργανά του εκφόβιζε, απειλούσε και υπέβαλε σε στερήσεις τους υπερήλικες και
τα αθώα γυναικόπαιδα. Η κατάσταση ήταν πια εκτός ελέγχου, το κλίμα ανυπόφορο και το αίσθημα της αδικίας κατέλαβε όλους τους ομογενείς του Μεταλλείου, που στη συντριπτική τους
πλειοψηφία ήταν φανεροί Χριστιανοί. Κατά την κρίσιμη εκείνη στιγμή επιβεβαιώθηκε και πάλι
η ηγετική φυσιογνωμία του παπα-Κύριλλου Καρατζά, αρχ. επιτρόπου Μητρ. Χαλδίας. Πήρε
πάνω του τον αγώνα και απευθύνθηκε όπου ακριβώς έπρεπε, διαμαρτυρόμενος για τις αυθαίρετες και απάνθρωπες αποφάσεις των Αρχών. Φρόντισε να γίνει γνωστό σε όλους τους θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέτες το πρόβλημα, ζητώντας παράλληλα την άμεση αποφυλάκιση όλων
των Σταυριωτών και των προυχόντων στο Τσορούμ, αλλά και των άλλων στο Μαντέν.

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)

M

Υπό Δρ Αθανασίου Χρυσοχόου
Συνταξιούχου ιατρού
Α΄ ΜΕΡΟΣ

ε τον Παναγιώτη Χαλάτζογλου (1728) μπαίνουμε στην περίοδο την
πριν από την επινόηση της εν χρήσει αναλυτικής γραφής. Ο πατέρας
του ήταν Τραπεζούντιος, όπως και ο δάσκαλός του, ένας αγιορείτης
μοναχός. Ήταν καλλίφωνος και το Πατριαρχείο τον έκρινε κατάλληλο για μετεκπαίδευση στο Άγιον Όρος, όπου μαθήτευσε κοντά στον ονομαστό μουσικό
Δαμιανό τον Βατοπεδινό, επί αρκετό διάστημα. Στη συνέχεια διορίστηκε πρω- Αθανάσιος
Χρυσοχόου
τοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας.
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Συνέτμησε παλαιά μαθήματα. Έγραψε μουσικό εγχειρίδιο και πολλά, αργά κυρίως,
μαθήματα, χρησιμοποιώντας απλούστερη μουσική γραφή. Ανέδειξε πολλούς μαθητές,
όπως τον διάδοχό του Ιωάννη Τραπεζούντιο, τον πρωτοψάλτη, και τον σπουδαίο Πέτρο
Μπερεκέτη, τον Δανιήλ Πρωτοψάλτη (έξοχος, σεμνός και καλλίφωνος, που συνέψαλλε
με τον Ιωάννη και τον διαδέχτηκε).
Ο έξοχος Ιωάννης Πρωτοψάλτης (του οποίου το υπέροχο και ασύγκριτο Αναστασιματάριο, με τις επανεκδόσεις του, τα ειρμολόγιά του, αργά μαθήματα κ. τ. λ., πολλοί μελετήσαμε
κατά τη νεότητά μας), υπήρξε άριστος μελοποιός, έκανε και αυτός κάποιες απλοποιήσεις στη
μουσική γραφή, τις οποίες επεξέτεινε ο άριστος μαθητής και λαμπαδάριός του Πέτρος ο Πελοποννήσιος, που ποτέ δεν έγινε πρωτοψάλτης, αν και υπήρξε μέγας σταθμός και ονομαστότερος
όλων, και τούτο διότι δεν είχε καιρό, ήταν φοβερά πολυάσχολος με το συγγραφικό του έργο.
Τον Δανιήλ διαδέχτηκε ο Ιάκωβος (Γιακουμάκης λεγόμενος) ο Πελοποννήσιος (1740),
μαθητής του Ιωάννη του Τραπεζούντιου. Ο Ιάκωβος διακρίθηκε ως ο πιστός φύλακας του
γνήσιου πατριαρχικού εκκλησιαστικού ύφους, το οποίο μόνον με τη ζωντανή φωνή διδάσκεται
και δεν μπορεί να καταγραφεί. Είναι «αήρ», είπε ο Θεόδωρος Φωκαεύς. Διετέλεσε γραμματέας
του πατριαρχικού γραφείου και δίδασκε στη Μουσική Σχολή. Πρώτος δίδαξε το να γίνεται η
μελοποίηση κατά την έννοια. Ιδιορυθμία του ήταν το να παρεμβάλλει στη μελωδία αρρυθμία
προς χάριν του νοήματος ή για λόγους βαθύτερης απόδοσής του. Αυτό ιδιαίτερα ενοχλούσε
τον λαμπαδάριό του Πέτρο τον Βυζάντιο. Όπως αναφέρει ο Χρύσανθος, γραφίδα του Ιάκωβου
του Πελοποννήσιου ήταν ο μαθητής του, ο Γεώργιος ο Κρης, ο οποίος μαθήτευσε και κοντά
στον Σιναΐτη Μελέτιο, δεν διετέλεσε επαγγελματίας ψάλτης, όμως δίδαξε μουσική ιδιωτικώς και
δημοσίως σε σχολή στο Φανάρι, όπου είχε μαθητές πολλούς από τους μεγάλους πρωτοψάλτες
και έγραψε γνωστά τεχνικότατα αριστουργήματα στην πρόσφατη αναλυτική γραφή, που αυτός
επινόησε. Η γραφή του, που προέκυψε από απλοποίηση της γραφής του Πέτρου Πελοποννήσιου υπήρξε βάση για τους τρεις, τον Χρύσανθο, τον Γρηγόριο και τον Χουρμούζιο, που ήταν
μερικοί από τους μαθητές του. Οι τρεις τον κάλεσαν επανειλημμένως (1814) να συμμετάσχει
στην ομάδα της επιτροπής, αυτός όμως δεν μπόρεσε. Πέθανε το 1814. Ο Ιάκωβος, δια χειρός
του Γεωργίου Κρητός, έγραψε συντετμημένα και διορθωμένα τα περισσότερα αργά μαθήματα
του παρελθόντος, αργό δοξαστυάριο και στοιχηράριο, οχτώ αργές δοξολογίες κ. τ. λ. Το όνομά του και το έργο του εμπνέουν βαθύ σεβασμό. Πολέμησε τους νεοτεριστές.
Συνεχίζεται

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.
Δημήτρης
Νικοπολιτίδης

Περίληψη του έργου
Ο δάσκαλος ενός μικρού χωριού προτείνει, από συμπάθεια, έναν
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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.
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 μια δυο ρουφηξιές. Δίπλα ένα σταχτοδοχείο)
ΣΤΥΛΟΣ Καλώς τον Θόδωρον εμουν. Έλα κάθκα. Να έξερες, Θόδωρε, πώς ενεμείνα σε.
ΘΟΔΩΡΟΣ Ντο θα ευτάς με, δέσκαλε; Για τ’ όποι-ον έστειλες κ’ εκούξες με;
ΣΤΥΛΟΣ Θα λέγω σε, μ’ αγληγορείς. Ποίσον ολίγον υπομονήν.
ΘΟΔΩΡΟΣ Ασσό έρθα, υπομονήν πα θα ευτά(γ)ω και ό,τι άλλο λες με, εκείνο πα
θα ευτά(γ)ω. Το χατίρι σ’, δέσκαλε, τρανόν έν’.
ΣΤΥΛΟΣ Να είσαι καλά, Θόδωρε.
ΘΟΔΩΡΟΣ Εσύ, Τάσια, πώς είσαι, ντο ευτάς;
ΤΑΣΙΑ Πώς να είμαι, Θόδωρε, όλεν την ημέραν πολεμώ μετ’ οσπιτί’ τα δουλείας και
καμίαν, τ’ αφορισμένα, ’κι τελείνταν. Η Θυμία ντο ευτάει; Άλλο αδακέσ’ ’κ’ εδέβεν.
ΘΟΔΩΡΟΣ Ντο να ευτάει κ’ εκείνε η μαυράχαρος με τα τέσσερα μωρά. Τρέü’
και ’κι προφτάν’.
ΣΤΥΛΟΣ Εσύ, Τάσια, δέβα ολίγον οúωκά κι ας κρούει σε αέρα.
ΤΑΣΙΑ Αέραν εσύ θελτς, απράναν καικά πα είπα σ’ ατο.
ΣΤΥΛΟΣ Καλά, άμα ατώρα άφ’ς μας ολίγον μαναχούς, κάτ’ θα λέω τον Θόδωρον.
ΤΑΣΙΑ Ντο θα λες ατον;
ΣΤΥΛΟΣ Ατό τ’ εμόν δουλείαν έν’. Και τέρεν, αδά ολόερα να είσαι.
ΤΑΣΙΑ (Φεύγοντας, απευθύνεται στους θεατές) Άτùαπαν ντο θα λέει ατον;
ΣΤΥΛΟΣ Θόδωρε, πώς είσαι, πώς πας με τα δουλείας;
ΘΟΔΩΡΟΣ Πώς να είμαι, δέσκαλε; Αβούτα τα ημέρας πολλά νεγκάσκουμαι, ανάσαν ’κι παίρω.
ΣΤΥΛΟΣ Θόδωρε, εξέρτς γιατί εμέντζα σε να έρüεσαι;
ΘΟΔΩΡΟΣ Δέσκαλε, απόθεν κέσ’ θελτς να ηξέρω; Άμα λάü’ κάτ’ καλόν έν’.
ΣΤΥΛΟΣ Εγώ, Θόδωρε, εθαρώ καλόν έν’.
ΘΟΔΩΡΟΣ Αέτσ’ αν έν’, πέει ατο κι ας ακούω.
ΣΤΥΛΟΣ Αρ’ άκ’σον. Σα 14 τ’ αλλ’ τη μηνός θα εβγάλουμ’ τον πρόεδρον τη χωρί’
εμουν.
ΘΟΔΩΡΟΣ Ατό, δέσκαλε, εξέρ’ ατο.
ΣΤΥΛΟΣ Απόθεν κέσ’ εξέρτς ατο; Ποίος είπε σ’ ατο;
ΘΟΔΩΡΟΣ Ο Κούρτον ο Γιάννες είπε μ’ ατο.
ΣΤΥΛΟΣ Ανάθεμα τον, τον μουθούγκ’, σ’ όλö κέσ’ προφτάν’.
ΘΟΔΩΡΟΣ Γιατί, δέσκαλε, κρυφόν έν’ ;
ΣΤΥΛΟΣ Ο δôβολον σ’ όλö κέσ’ προφτάν’ και βάλλ’ τ’ ουράδ’ν ατ’.
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ΘΟΔΩΡΟΣ Δέσκαλε, ντο έν’ σο μέσον, για πέει με κι ας μαθάνω κ’ εγώ.
ΣΤΥΛΟΣ Χάσον τον αλεπόν, τον καρανοκέφαλον.
ΘΟΔΩΡΟΣ Δέσκαλε, εσύ κάτ’ έεις σο νου σ’ και ’κι θελτς να λες μ’ ατο.
ΣΤΥΛΟΣ Θόδωρε, εξέρω πως πολλά αγαπάς το χωρίον εμουν.
ΘΟΔΩΡΟΣ Ναι, δέσκαλε, πολλά αγαπώ ατο, με την ýη μ’ αγαπώ ατο.
ΣΤΥΛΟΣ Ελέπ’ς ατο ντο χαραπάν έν’.
ΘΟΔΩΡΟΣ Ελέπ’ ατο, δέσκαλε, και τογραεύκεται η καρδία μ’.
Άμα εμέν γιατί λες ατο;
ΣΤΥΛΟΣ Άκ’σον, Θόδωρε.
ΘΟΔΩΡΟΣ (Βάζει το χέρι του στο αυτί του, για ν’ ακούσει, τάχα, καλύτερα) Εσύ
πέει, δέσκαλε, κ’ εγώ ακούω.
ΣΤΥΛΟΣ Θόδωρε, δος ωτίν.
ΘΟΔΩΡΟΣ (Πλησιάζει περισσότερο προς το δάσκαλο και τεντώνει το λαιμό του.
Βάζει και τα δύο χέρια του στ’ αυτιά του και λέει) Πέει, δέσκαλε, άλλο μη στέκ’ς,
ατώρα εûίτωσα, και τα δύο τ’ ωτία μ’.
ΣΤΥΛΟΣ Θόδωρε, πολλά θέλω εσύ να ’ίνεσαι πρόεδρος.
ΘΟΔΩΡΟΣ (Τινάζεται και λέει) Δέσκαλε, ντο είπες, γιάμ’ ’κ’ έκ’σα καλά;
ΣΤΥΛΟΣ Ντ’ εχπαράες; Πολλά καλά έκ’σες.
ΘΟΔΩΡΟΣ Πώς να μη αχπαράουμαι μετ’ ατά ντο ακούω.
ΣΤΥΛΟΣ Γιάμ’ ’κι θέλτς;
ΘΟΔΩΡΟΣ Ντο να θέλω;
ΣΤΥΛΟΣ Να ’ίνεσαι πρόεδρος.
ΘΟΔΩΡΟΣ Λελεύω την ýη σ’, δέσκαλε, ντο λες; Πώς θα ’ίνουμαι εγώ πρόεδρος;
ΣΤΥΛΟΣ Το πώς θα ’ίνεσαι, τ’ εμόν δουλεία έν’.
ΘΟΔΩΡΟΣ Δέσκαλε, (Κουνάει μια τον ένα ώμο και μια τον άλλο) ομôζω εγώ για
πρόεδρος;
ΣΤΥΛΟΣ Τûίπ’ καλός και τûίπ’ έμορφος είσαι. Εγώ ερέχτα σε, κανείται.
ΘΟΔΩΡΟΣ Εγώ πρόεδρος, εγώ πρόεδρος, Κύριε, (κάνει τον σταυρό του) θαμαστά τα έργα σου!
ΣΤΥΛΟΣ Γιατί, Θόδωρε, ο Κούρτον ο Γιάννες άλλο καλλίων έν’ ας εσέν;
ΘΟΔΩΡΟΣ (Κάνει μερικούς μορφασμούς, σαν να συμφωνεί με το δάσκαλο και
λέει)’Αμον σωστά λες, δέσκαλε, ο Κούρτον ο Γιάννες κι άλλο καλλίων έν’ ας εμέν;
ΣΤΥΛΟΣ Εγώ, Θόδωρε, εξέρω ντο λέγω, εξέρω και ντ’ ευτά(γ)ω.
ΘΟΔΩΡΟΣ Όλö καλά, δέσκαλε, άμα πρέπ’ να ερωτώ και τη γαρή μ’, την Θυμίαν.
Χωρίς την Θυμία μ’ δουλείαν ’κ’ ευτά(γ)ω.
ΣΤΥΛΟΣ Νέπαι αφορισμένε, ντο είπες;
Συνεχίζεται
Αν ελέψ΄ατον μίαν κι άλλο, έλα üέσ …
Επέθανεν ο Γιάγκον τη Κιαρμôλ’ ασ’ σο Γιαχαλί και έστειλαν τον Κάκον τη Σαρπιûκενά να πάει λέει το μαύρον το χαπάρ΄σην αδελφήν ατ’ την Τûόφαν, που εκάθουτον σ’ Αρμουτûί.
Εύρεν ατεν την ώραν που εκατέντσεν τα λώματα και έτον έτοιμεσσα να κρεμάν’ öτα
σο λωματόûκοινον (σην ληνέαν).
−Τûόφα, είπεν ατεν, πόσον καιρόν έεις να ελέψ’ τον παûά σ’ τον Γιάγκον;
−Αροψεκέσ’ είδα τον κ’ εκαλάτûεψα μετ’ εκείνον.
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Ο Κάκον καιρόν ’κ’ εχάσεν, και έναν Παραûκευήν λειφτός όπως έτον, εκλώστεν και
είπεν ατεν:
−Αν ελέψ’ ατον μίαν κι άλλο, έλα üέσον σα κατσία μ’!...
Μαρία Παπαδοπούλου
Εκατέντσεν = είχε ξεπλύνει (ρ. κατενίζω), λώματα =ρούχα, λωματόûκοινον (ληνέα)= σχοινί που απλώνουν τα ρούχα για να στεγνώσουν, Τûόφα = Σοφία, να ελέψ’
= να δεις (ρήμα ελέπω), παûάς = ο μεγάλος αδελφός, αροψεκέσ’ = τις προάλλες,
εκαλάτûεψα = μίλησα (ρ. καλατûεύω), εκλώστεν και είπεν ατεν = γύρισε και της
είπε (της απάντησε), μίαν κι άλλο = άλλη φορά, σα κατσία μ’ = στα μούτρα μου.
Επιμέλεια: Δημήτριος Σ. Νικοπολιτίδης

Ευτράπελα – Έθιμα – Ήθη – Παροιμίες
Επιμέλεια – παρουσίαση
Σάββας Πορφ. Παπαδόπουλος
Εφτά χρονιζ’νών αχάντö!
Ο γάιδαρον ερρώστεσεν κ’ ερώτεσαν ατον «ντο σύρ’ η ýή σ’ να φέρωμε σε και τρως».
Κ’ εκείνος εψαλάφεσεν «εφτά χρονιζ’νών αχάντ’ φέρ’τε με ας τρώγω και να λαρούμαι».
Ατόσον και πολλά αγαπά τ’ αχάντö ατό το ζων.
Κώτùον τη Τιμάντων (1931-2006)
Μαυρόβατος Δράμας
αχάντ’ = αγκάθι λαρούμαι = γίνομαι καλά, γιατρεύομαι
Εξέβεν ζεμιωμένος
Επούλτσεν είνας πέντε γότùα σον χασάπ’. Με τα παράδας τ’ επήρεν εκλώστεν
εγόρασεν τ’ ουδάρö, τα γουϊρούχö και τα παράδας ’κ’ εκανέθαν.
Κώτùον τη Τιμάντων (1931-2006)
Μαυρόβατος Δράμας
γότùö = κριάρια, εκλώστεν εγόρασεν = πήγε και αγόρασε, ουδάρö = ουρές, ’κ’
εκανέθαν = δεν έφτασαν
Τα κοπέλö
Είνας γαρή έντρισεν κ’ επήρεν είναν που είüεν δύο μωρά. Απ’ ατόν
πα εποίκεν έναν μωρόν.
Έναν ημέραν λέει ατην άντρας ατ’ς. «Έχω έναν πα κοπέλ» κ’ εσ’κώθεν ’α πάει φέρ ö’. Επήεν επήρεν α’ κ’ έρθεν. Σ’ ατό ανάμεσα ατέ εκείν’
τα δύο μωρά εδôσεν ατα πλαν’. Όντες έρθεν ατός, λέει ατην, «πού είν’
τα δύο μωρά». Λέει ατον ατέ, «ήμπως επήες εσύ έγκες ατό, εείνα πα Σάββας
είχαν άλλον κύρ’, έρθεν εκείνος επήρεν ατα».
Πορφ.
Αρίστος Καλτσίδης (1927-2006) Παππαδόπουλος
Νέα Σεβάστεια Δράμας
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έντρισεν = παντρεύτηκε (ρ. αντρίζω, παίρνω άντρα), κοπέλ’ = νόθο παιδί, σ’ ατό
ανάμεσα = στο μεταξύ, έγκες ατό = το έφερες
Πόσα είν’ τα πρόγατα!
Σ’ έναν τόπον είχαν βίον πολλά και εδήλωναν ατα σην Κοινότηταν. Είνας απ’
ατείντς ’κ’ επήεν εδήλωσεν ατα, άτσ’ πα επήεν ο γραμματέας σουμά τ’ και λέει ατονε
«τα πρόγατα ’κ’ εξέρω πόσα είναι, τα ûκυλία εξέρω, είναι εννέα χιλιάδες … Επεκεί
κ’ εκεί εγροίκα πόσα είναι τα πρόγατα …»
Ατό λεν α’ οντές ευτάνε λόγον για τα πολλά.

Ο Νίκος Καζαντζάκης και οι Έλληνες του Καυκάσου
Ομιλία του καθηγητή
κ. Κώστα Φωτιάδη
Στο 14ο Συναπάντημα Ποντιακής Νεολαίας

Σ

το 14ο Συναπάντημα Ποντιακής Νεολαίας στην Παναγία Σουμελά, μίλησε ο καθηγητής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
δρ. Κώστας Φωτιάδης με θέμα: «Ο Νίκος Καζαντζάκης και οι Έλληνες
του Καυκάσου» Φέρνοντας καινούργια ιστορικά στοιχεία, αναφέρθηκε στην αλληλογραφία που είχε ο μεγάλος λογοτέχνης Νίκος Καζαντζάκης με το υπουργείο
Υγειονομικής Περίθαλψης για τους Έλληνες Ποντίους και Καυκάσιους.
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Δι’ Υπουργείον Εξωτερικών. Έχω την τιμήν να παρακαλέσω ανακοινωθή εις τον Κον
Υπουργόν Περιθάλψεως κατωτέρω τηλεγράφημα Διευθυντού του αυτού Υπουργείου.
Δια Πρόεδρον Κυβερνήσεως . Έχω την τιμήν να ανακοινώσω υμίν κατωτέρω
τηλ/μα ενταύθα ευρισκομένου Διευθυντού Υπουργείου Περιθάλψεως. «Συμφώνως προς
εντολήν Κου Υπουργού Περιθάλψεως δοθείσαν μοι εξ Αθηνών. [Και για τους δύο].
Έχω την τιμήν να υποβάλλω υμίν εν περιλήψει την γνώμη ην
εσχημάτισα εξ επιτοπίου και προσεκτικής μελέτης των ευρισκόμενων εν Νοτίω Ρωσσία υπερπεντακοσίων χιλιάδων Ελλήνων είτε
προσφύγων των τελευταίων πολέμων είτε εγκατασταθέντων ήδη
εκεί από ετών. Οι Έλληνες ούτοι διακρίνονται εις δύο κατηγορίας
τους θέλοντας να εγκατασταθώσιν μόνον εν ελευθέρα Ελλάδι. Η
εις Πόντον παλιννόστησις επί του παρόντος καθίσταται απολύτως
αδύνατος ελλείψει ασφαλείασ. Εφ’ όσον ελληνική ή συμμαχική
κατοχή δεν (;) πιθανή ουδέ άλλος τρόπος εξασφαλίσεως ζωής
επανερχομένων πληθυσμών εξευρίσκεται οποιαδήποτε παλιννόστησις εις Πόντον καθίσταται εγκληματική. Εγκαταστήσας ήδη
υπηρεσίας Υπουργείου Περιθάλψεως Καύκασων και ΑντικαύκαΚώστας Φωτιάδης
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σον με κέντρα Αικατερινοδάρ και Τυφλίδα μετ΄αντιπροσωπείας λιμέναι Νοβορωσίσκην
και Βατούμ διέγραψα αυταίς πλήρους πρόγραμμα προπαρασκευαστικάς εργασίας σκοπόν
εχούσης επιτύχη δύο τινά. Αον. Να μη αποθάνωσιν εκ πείνης και κακουχιών Έλληνες πρόσφυγες. Βον. Όταν επιστεί ο καιρός να επιτευχθεί οργανωμένη και ταχεία η παλιννόστησις
και εγκατάστασις αυτών εν Πόντω. Η Δευτέρα κατηγορία των Ελλήνων ανερχομένη εις
υπερεκατόν χιλιάδαιτων επιθυμούντων εγκατάστασιν μόνον εν ελευθέρα Ελλάδι παρουσιάζει οξύτατα την ανάγκην αμέσου αυτών εξ Αντικαύκασου (;). Ευρισκόμενοι μεταξύ των
αλληλοσυγκρουομένων φυλών κινδυνεύουσιν από τους προχωρούντας εκ της Αρμενίας
και Αζερμπαϊστάν Κούρδους Τατάρους. Επιτροπαί εξ αυτω΄ν επανειλημμένως σπεύδουσι
να εκλιπαρήσωσι δι’ εμού την Ελληνικήν Κυβέρνησιν να μην τους αφήση να χαθώσιν. Οι
πλείστοι απώλεσαν ήδη την γλώσσαν των καταστάντες τουρκόφωνοι ή ρωσσόφωνοι και
μετά τινά χρόνον δεν θα υφίστανται πλέον ως Έλληνες. Επιτακτική άρα ανάγκη να ληφθή
άμεσος πρόνοια υπέρ των Ελλήνων τούτων. Νομίζω επιβεβλημένον να μεταφερθώσιν αμέσως εις Ανατολικήν Μακεδονίαν ήν θα εγκατέλειψαν αι Μικρασιάται και Θράκες πρόσφυγες και εγκαθιστάμενοισε εκκνούμενα κτήματα να πυκνώσωσι τον εκεί αραιόν ελληνικόν
πληθυσμόν και να εινσχύσωσιν εξόχως την γεωργικήν παραγωγήν της Ελλάδος. Η εις Ανατολικήν Μακεδονία εν πρώτοις αύτη εγκατάστασις θα συνεχισθή εις Μικράν Ασίαν ευθύς
ως η εκεί κατάστασις το επιτρέψει. Προς τούτο ανάγκη από τούδε να εγκατασταθή εκεί
η ειδική υπηρεσία μελετώσα αποκλειστικώς και προπαρασκευάζουσα την εγκατάστασιν
των εξ Αντικαυκάσου τούτων Ελλήνων. Εκ παραλλήλου θα έχει ήδη απαρτισθή υπό της
αποσταλείσης ήδη υπηρεσίας του Υπουργείου Περιθάλψεως πάσα η προπαρασκευαστική
εργασία διά την εκ Πόντον εγκατάστασιν των Ελλήνων. Εντός ολίγου θα λάβω την τιμήν
να υποβάλλω υμίν λεπτομερίν έκθεσιν του τρόπου της επιλύσεως του όλου προσφυγικού
ζητήματος δια να μην χαθή πολύτιμος χρόνος και δια να επιτελεσθή με αυστηράν πλέον
οργανώσιν η σημαντικωτάτη…. περισυλλογή των κινδυνευόντων εκατοντάδων χιλιάδων
Ελλήνων.»
Σε άλλο σημείο της χειμαρρώδους ομιλίας του, ο δρ. Κώστας Φωτιάδης και
από άλλο έγγραφο αναφέρει: τις Προτάσεις του Νίκου Καζαντζάκη: Τι πρέπει να
γίνη δια να μη σωρευθή επί της κεφαλής του υφ’ υμάς Υπουργείου η βαρυτάτη ευθύνη της απωλείας τόσων χιλιάδων ελληνικών ψυχών;
Διπλή παρίσταται ανάγκη ενεργείας:
Α) Εις τον Καύκασον: Να δωθούν εις την Αποστολήν του Υπουργείου της Περιθάλψεως τα υλικά μέσα αφ’ενός μεν να συντηρήση εις την ζωήν του πάσχοντας
ελληνικούς πληθυσμούς, αφ’ ετέρου να οργανώση όσον γίνεται ταχύτερον εντός του
χειμώνος τούτου, τους πρώτους μέλλοντας να μεταναστεύσουν ( στατιστική, οργάνωσις τρόπου μετατοπίσεως, πώλησης των ακινήτων κτημάτων, προπαγάνδα, συνεννόησης μετά των πολιτικών αρχών, όπου είναι εγκατεστημένοι).
Β) Εις την ελευθέραν Ελλάδα : προπαρασκευαστική εργασία εις τους τόπους της
εγκαταστάσεως:
Είναι απολύτος ανάγκη, ασυγχώρητος πάσα αργοπορία, εντός του χειμώνος
τούτου να ορισθούν αι γαίαι, τας οποίας θα καταλάβουν αι πρώται χιλιάδες των μελλόντων να μεταναστεύσουν. Να εξευρεθούν ή ν’ ανεγερθούν κατάλληλα οικήματα.
Το ζήτημα του στεγασμού είναι το μέγιστον. Και νομίζω ότι το Υπουργείον της Περιθάλψεως, μη επαναπαυόμενον αποκλειστικώς εις την προταθείσαν λύσιν περί ανεγέρσεως συνοικισμών δι’ οικοδόμων Ελλήνων μεταπεμπομένων εκ της Ν. Ρωσσίας, οφείλει να
ζητήση εξεύρη ταχύτερον γενικώτερον τρόπον στεγασμού: ως τοιούτον δε, μοναδικού
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αληθώς δια τα μεγάλα κοινωνικά του αποτελέσματα, τα οποία προώρισται να έχη εις την
ημετέραν χώραν θεωρώ την γενομένην υπο εργοστασίου οικοδομής έν Ελλάδι. Το εργοστάσιον τούτο, κατά τας γενομένας εις το υφ’ υμάς Υπουργείον επισήμου προτάσεως,
θα ιδρυθή εν Ελλάδι, εάν παραγγελθώσι 4.000 οικίσκοι ( εκ 4 δωματίων) αναλαμβάνει
την υποχρέωσιν να κατασκευάζει τρεις τοιούτους οικίσκους καθ’ εκάστην ώραν.
Εάν αληθώς η Ελληνική Κυβέρνησις απεφάσισε να μεταφέρη τους Καυκάσιους
εις την Ελλάδα, να πυκνώση τον Ελληνικόν πληθυσμον με Έλληνες γεωργούς εξαιρέτου εργατικότητος, πρέπει ν’ αντικρύση ακέραιαν την υποχρέωσιν ήν συνεπάγεται
μία τοιαύτη απόφασις: Δια να εκριζωθούν, να μεταναστευθούν εις την Ελλάδα τόσαι
χιλιάδες ανθρώπων απαιτούνται δαπάναι δια την μεταφοράν των, δια την προσωρινήν
συντήρησίν των άμα έλθουν,δια την στέγασιν και την γεωργικήν των αποκατάστασιν.
Αι δαπάναι αύται βεβαίως εντός ολίγων ετών θα καλυφθούν πολλαπλασίως, αλλά
είναι ανάγκη να διατεθώσι τάχιστα, διότι μετά τινας μήνας όλα δεικνύουν ότι πιθανώτατα να είναι πολύ αργά πλέον.
Εάν πάλιν η Ελληνική Κυβέρνησις ευρίσκεται επί του παρόντος προ της αδυναμίς να
υποστή την δαπάνην των απαιτουμένων δια την σωτηρίαν εκατόν χιλιάδων Ελλήνων, νομίζω ότι θα ήτο αξιοπρεπέστερον δια το γόητρον της Ελλάδος, φιλανθρωπότερον δια τους
δυστυχείς εκεί πέραν Έλληνας, τους βαυκαλιζομένους από επισήμως διδόμενας ελπίδας,
να δηλώση ότι εγκαταλείπει εις την τύχην των τους Έλληνας τούτους, ν’ ποσύρη εκ του
Καυκάσου την ειδικώς δια την περίθαλψιν και μετανάστευσιν εκπεμφείσαν Αποστολήν.
Ήδη τα μέλη της Αποστολής δηλούν ότι αδυνατούν πέραν του χειμώνος τούτου
να συγκρατήσουν τους απελπισμένους δεινοπαθούντας Ελληνικούς πληθυσμούς εν
εκ των δύο θα συμβή:
Ή θα αφομοιωθούν οι Έλληνες προς τους Γεωργιανούς και τους Ρώσους, χανόμενοι δια την Ελλάδα.
Ή και τούτο είναι πιθανώτατον – πολλοί θα σωρευθούν εις τα πρώτα ατμόπλοια,
θα ριφθούν εις τα ελληνικά παράλια, δημιουργούντες νέον προσφυγικόν ζήτημα και
υποβάλλοντες το Ελληνικόν Κράτος, εις δαπάνας πολύ μεγαλυτέρας και ακάρπους
τώρα, από τας δαπάνας αίτινες θα απητούντο δια την οργανωμένην και κανονικήν
αυτών μετανάστευσιν και εγκατάστασιν εις τας πλουσίας και ακαλλιέργήτους εθνικάς
γαίας της Μακεδονίας και της Μικράς Ασίας.
Κύριε Υπουργέ,
Αφιερώσας όλους σχεδόν τους κόπους και τα προσπάθειας μου, κατά το έτος τούτο,
εις το ζήτημα του Πόντου, αναλαβών απέναντι υμών μέγα μέρος υπηρεσιακής ευθύνης
δια την διαχείρισήν του, αισθάνομαι το χρέος όπως τονίσω τον κίνδυνον εφελκήσω ευλαβώς αμέριστον την υμετέραν προσοχήν εις την εξελισσόμενην εις τον Καύακασον, κατά
τας τελευταίας εκθέσεως της υπηρεσίας μας, κρίσιμο πλέον φάσιν το ζήτημά του.
Τολμώ να παρακαλέσω Υμάς κ. Υπουργέ όπως, κατά την επικείμενην άφιξιν του κ.
Προέδρου της Κυβερνήσεως, υποβάλητε εις αυτόν σαφώς, με απλότητα το δίλημμα:
Να εγκαταλειφθούν ει την τύχην των οι εικατόν χιλιάδες Καυκάσιοι Έλληνες,
τότε ν’ ανακληθή η Αποστολή του Υπουργείου Περιθάλψεως ή να μην εγκαταλειφθούν και τότε να αποφασισθή εγκαίρως και να κατατεθή η δαπάνη προς συστηματικήν και κανονικήν μετανάστευσιν, αρξαμένην κατά την πρσεχή άνοιξιν.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού
Ν. Καζαντζάκης
10-11-1919
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Τέλος, ο ιστοριοδίφης καθηγητής τόνισε για τον κορυφαίο Κρητικό λόγιο και
διπλωμάτη Ν. Καζαντζάκη,
«Η Ελλάδα σήμερα, πέρα από το ηθικό χρέος που έχει να τους φροντίσει, έχει ανάγκη
τα αδέλφια μας, τους πόντιους της Σ.Ε. Στις μέρες μας ο ερχομός τους είναι το « Μάνα εξ
Ουρανού» . Αρκετοί μουσουλμάνοι της Δ. Θράκης απροκάλυπτα πια δείχνουν τον πραγματικό εαυτό τους. Το ελληνικό κράτος αδύναμο μορφωτικά και ανίσχυρο εθνικοπολιτικά
από το 1923 ως σήμερα συνεχίζει να κρατά μια ενδοτική πολιτική στάση και απολογητική
σ’ ότι αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία, και αυτό γιατί λείπουν στην Ελλάδα ιδρύματα και κέντρα Ανατολικών Σπουδών, που θα μας βοηθήσουν να ξαναποκτήσουμε τη
χαμένη ιστορική γνώση, μέσα από το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη στη Μνήμη.
Γι’ αυτούς που έχουν ήδη έρθει ή πρόκειται να ρθούνε το ΚΕ.ΠΟ.ΜΕ. προτείνει στην Πολιτεία τη δημιουργία στη Θράκη μιας παραδοσιακής ποντιακής πόλης,
που να στηρίζεται στα κλασικά ποντιακά αρχιτεκτονικά σχέδια με το όνομα «Ρωμανία» γι’ αυτούς. Επίσης να δημιουργηθούν μικρά χωριά στην ίδια περιφέρεια για
να μείνει αναλλοίωτη η ποντιακή αρχιτετκτονική παράδοση σ αυτές τις νέες εστίες,
όπου στην πλειοψηφία θα κατοικήσουν οικογένειες που συνεχίζουν να διατηρούν τις
ιδιαιτερότητες της ελληνοποντιακής κουλτούρας.
Το ΚΕ.ΠΟ.ΜΕ. πιστεύει ότι ο Καύκασος, η Κριμαία, ολόκληρη η Μαύρη Θάλασσα,
που ήταν ιστορικά κέντρα της ελληνιστικής πολιτιστικής παρουσίας και εθνικής ζωής θα
φτωχύνουν χωρίς τους Έλληνες. Η παρουσία των Ελλήνων θα πρέπει να συνεχιστεί, για να
προχωρήσει η συνεργασία φιλίας μεταξύ του ελληνικού λαού και των λαών της ΕΣΣΔ.
Το δράμα των Ποντίων Πρόσφυγων συγκίνησε πολλούς πρόσφυγες λογοτέχνες,
Συγκίνησε όμως και το μεγάλο μας Ν. Καζαντζάκη, ο οποίος στο κολοσσιαίο έργο
του « Αναφορα στο Γκρέκο» αφιέρωσε, στους απλούς ανθρώπους που γνώρισε εκεί,
ένα ολόκληρο κεφάλαιο με τον τίτλο « Καύκασος». Από το κεφάλαιο αυτό επιλέγω
ένα μικρό απόσπασμα:
«Το βαπόρι ήταν γεμάτο ψυχές που ξεριζώθηκαν από τα χώματά τους και πήγαινα να τις μεταφυτέψω στην Ελλάδα. Άνθρωποι, αλόγατα, βόδια, σκάφες, κούνιες,
στρώματα, άγια εικονίσματα, Βαγγέλια, τσάπες, και αξίνες, έφευγαν τους μπολσεβίκους και τους Κούρδους και δρόμωναν κατά τη λεύτερην Ελλάδα. Δεν είναι ντροπή
να πω πως ήμουν βαθιά συγκινημένος : σα να ‘μουν κένταυρος κι όλο τούτο συβάπορο το τσούρμο σα να ‘ταν, από το λαιμό και κάτω, το κορμί μου».
»Κι όταν αντικρίσαμε τα ελληνικά ακρογιάλλια, ο παπάς του Σοχούμι που ταξίδευε κι αυτός μαζί μας, σηκώθηκε, πέρασε το πετραχήλι του και σήκωσε τα γέρικα
χέρια του στον ουρανό:
»Κύριε, κύριε», φώναξε δυνατά, για να τον ακούσει ο θεός. «Σώσον τον λαόν
σου, βοήθα τον να ριζώσει στα καινούργια χώματα, να κάμει τις πέτρες και τα ξύλα
εκκλησίες και σκολειά και να δοξάζει, στη γλώσσα που αγαπάς, τ’ όνομά Σου».
Από βάθος καρδιάς, αλήθεια την ίδια ευχή κάναμε κι εμείς σήμερα για τους
νέους πρόσφυγες, που μας έρχονται καθημερινά. «Η στράτα τουν μέλ’ και γάλαν
στρωμένον να έν’. Αβούτο η φωλέα ντο θα χτίζ’νε το τελευταίον να έν’, καμμίαν
άλλο φοράν να μη χαλάεται».
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ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Σ

Ομιλία του
κ. Βασίλη Τριανταφυλλίδη (Χάρρυ Κλυνν)
στο 14ο Συναπάντημα Νεολαίας

Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, αγαπητές φίλες και φίλοι.
Δέχτηκα με χαρά την τιμητική πρόσκληση της οργανωτικής επιτροπής
του Συναπαντήματος του σωματείου της Παναγίας Σουμελά να είμαι ένας
από τους ομιλητές στο 14 Συναπάντεμα Ποντιακής Νεολαίας,
για να εκθέσω, μαζί με όσα στοιχεία μπόρεσα να συλλέξω κάτω
από την πίεση του χρόνου, τις σκέψεις και τις απόψεις μου, για
ένα σύγχρονο Ποντιακό θέατρο. Με μία αναδρομή στο παρελθόν παρουσίασε τη διαχρονική σημασία του θεάτρου για τον άνθρωπο ως έκφραση πολιτισμού Θέατρο ... Αλήθεια ξέρουμε την
σημασία του θεάτρου στην κοινωνία μας; Ξέρουμε πόσα είδη
θεάτρου υπάρχουν; Η απάντηση της πλειοψηφίας των ανθρώπων θα είναι ΟΧΙ! Τι είναι λοιπόν το θέατρο; Το θέατρο είναι η
παραγωγή ζωντανών απεικονίσεων συμβάντων παραδοσιακών ή
Χάρρυ Κλυνν
φανταστικών ανάμεσα σε ανθρώπους με σκοπό την επιμόρφωση
και ψυχαγωγία των θεατών.
Θέατρο είναι επίσης και ο ειδικός χώρος όπου συνκεντρωνετοι αρκετος κοσμος
για να παρακολουθήσει ένα ζωντανό θέαμα. Ο όρος ζωντανό θέαμα απέκτησε ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας, επειδή διακρίνει τις θεατρικές παραστάσεις από
τα άλλου είδους θεάματα, όπως τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τις εκθέσεις
έργων τέχνης κλπ. Πράγματι, μόνο στη σκηνή του θεάτρου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ανθρώπους να ζωντανεύουν ήρωες, πραγματικούς ή φανταστικούς. Ο
κινηματογράφος και η τηλεόραση μας δείχνουν απλώς εικόνες προσώπων, όχι τα
ίδια τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα που Συναθροίζονται στο θέατρο, είτε είναι ηθοποιοί,
είτε βοηθοί τους, είτε θεατές, έχουν ένα σκοπό, τη θεατρική παράσταση. Μπορούμε
να χωρίσουμε αυτά τα πρόσωπα σε δυο κατηγορίες:
Εκείνα που παρακολουθούν το θέαμα κι εκείνα που το προσφέρουν. Η διάκριση όμως
αυτή δεν μπορεί να είναι απόλυτη, γιατί κατά ένα τρόπο, στο θέαμα συμμετέχει και το
κοινο. Ακόμη κι εμείς οι ίδιοι, μολονότι βρισκόμαστε στα καθίσματα της πλατείας του θεάτρου, είμαστε μέρος του έργου που παίζεται στη σκηνή. Χωρίς το κοινό κανένα έργο δεν
έχει την ατμόσφαιρα. Η συμμετοχή των θεατών με ενθουσιασμό ή απάθεια, με χειροκροτήματα ή αηοόοκιμοσίεο, ανάλογα με το έργο ή τις σκηνές που παίζονται και το επίπεδο
της σκηνοθεσίας, είναι το πιο απαραίτητο στοιχείο της θεατρικής παραστασης.
Οι πρώτες μορφές οργανωμένου θεάτρου ανάγονται στον ΣΤ’ αιώνα π.Χ. στην
αρχαία Ελλάδα.
Αυτό σημαίνει ότι, σε ακόμη πιο μακρινή εποχή, το θέαμα υπήρχε, αλλά σε
μορφή τελετουργικών αναπαραστάσεων, που απείχαν βέβαια πολύ από τις εξελιγμένες τοπικές μορφές της κλοσικήτ; περιόδου. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε
για ένα είδος εκδήλωσης που μοιάζει με θεατρική παράσταση ανάγονται στην εποχή που πέρασε στην Ελλάδα η λατρεία του Διόνυσου.
Πρώτη είναι τα κατ’ αγρούς Διονύσια, γιορτή όπου γίνονταν τα φαλλαγώγια,
μια πομπή που ακολουθούσε ένα άρμα μ’ ένα τεράστιο φαλλό, (ανδρικό γεννητικό
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όργανο) που οι σότυροι έκαναν με διάφορα σχοινιά ν’ ανεβοκατεβαίνει. Στην αρχή
μαύριζαν τα πρόσωπά τους, αργότερα άρχισαν να φοροuν μασκες.
Σε αυτές τις γιορτές μικρές ομάδες ατόμων σ’ εύθυμη κατάσταση (κώμοι), κρατώντας ένα προσωπείο, που παρίστανε το Διόνυσο, φωνάζανε, βγάζανε λόγους για
εξωφρενικά θέματα.
Από δω ίσως και να ξεπήδησε η κωμωδία.
Ο Διόνυσος ή, μάλλον, ο άνθρωπος που τον υποδυόταν, έκανε την εμφάνισή του
στους δρόμους των ελληνικών πόλεων ιιεριστοιχισμένοτ; από τους οπαδούς του,
κρατώντας στα χέρια του σταφύλια και κανάτες με κρασί.
Το πλήθος μεθυσμένο επευφημούσε το Θεό του και διοσκέδσζε. Το ξέσπασμα
αυτό ήταν ένας τρόπος διαφυγής από την καθημερινότητα και δημιουργία ενός κλίματος που οδηγουσε στην απομακρυνση απο την καταπίεση της καθημερινής ζωής
και, συνεπώς, στην αναψυχη.
Κατά τις διονυσια κές τελετές, τα Διονύσια, όπως τα ονόμαζαν οι αρχαίοι, οι
όμιλοι τραγουδούσαν το διθύραμβο, ύμνο που βασιζόταν σε αυτοσχεδιασμούς.
Σιγά-σιγά ο διθύραμβος πήρε συγκεκριμένη μορφή, αποτελώντας έτσι τα πρώτα
δραματικά κείμενα του κόσμου.
Αργότερα άρχισαν να τραγουδιούνται από δυο χορωδίες: η μια έλεγε τη μια
στροφή κι η άλλη απαντούσε. Οι χορωδίες αυτές λέγονταν χοροί και ειχαν παντα
εναν αρχηγο, τον κορυφαιο.
Με τον καιρό οι στίχοι του διθυράμβου πήραν ηρωικό και περιπετειώδη χαρακτήρα. Στο χορό προστέθηκε κι ένας υποκριτής. Ο υποκριτής στην αρχή ήταν ένας,
μπορούσε όμως να υποδύεται πολλά πρόσωπα. Ο Αισχύλος αύξησε σε δύο και ο
Σοφοκλής αργότερα πρόσθεσε και τρίτο.
Οι παραστάσεις της αρχαίας τραγωδίας άρχιζαν πολύ πρωί και κρατούσαν όλη τη
μέρα και μερικές φορές και περισσότερες μέρες. Ο ηθοποιός γινόταν ενας γιγας στη
σκηνη και ηταν αγνωριστος κατω απ’ αυτή τη μεταμφίεση. Αλλά το σπουδαίο για τους
αρχαίους δεν ήταν να εκτιμηθεί η προσωπικότητα του ηθοποιού, αλλά να εξασφαλιστεί όσο ήταν δυνατό η πιστότερη απεικόνιση του κάθε χαρακτήρα του δράματος,
όπως τον είχε συλλάβει με τη φαντασια του ο συγγραφεας. Μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός κάθε χρόνο αποτελούσαν οι δραματικοί αγώνες των ελληνικών πόλεων. Σ’ αυτούς
το κοινό εξέφραζε τη γνώμη του για τις τραγωδίες και τις κωμωδίες με ψηφοφορία που
ακολουθούσε μετά την παράσταση. Την παράσταση την παρακολουθούσαν χιλιάδες
λαού, που μαζεύονταν από την Αθήνα και τα περίχωρα. Η είσοδος ήταν ελεύθερη σ’
όλους. Πάντα το γεγονός αυτών των αγώνων συνδυάζονταν με γιορτες και πανηγυρια.
Μετά την ψηφοφορία ο νικητής συγγραφέας έπαιρνε το βραβείο και στεφανωνόταν
δημόσια με δάφνινο στεφάνι. Είναι γνωστό άλλωστε πως οι Έλληνες τιμούσαν περισσότερο τους διανοούμενούς τους παρά τους πολιτι κούς τους.
Κατά την περίοδο του μεσαίωνα το θέατρο παίρνει πολύ έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Η Εκκλησία απέκτησε μεγάλη επιρροή και πίστευε ότι ήταν αρμόδια να ρυθμίζει
τη ζωή σ’ όλες τις εκδηλώσεις της. Οι εκκλησιαστικοί άρχοντες είχαν, σε πολλές περιπτώσεις, μεγαλύτερη δύναμη από τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς.
Κατά την περίοδο αυτή του Χριστιανισμού, δεν υπάρχει θέατρο τέτοιο που
υπήρχε στην αρχαιότητα. Στο μεσαίωνα δεν υπήρχαν πραγματικές παραστάσεις,
αλλά ένα είδος θρησκευτικών απαγγελιών.
Πρώτα από όλα, οι θεατές δεν πήγαιναν για να διασκεδάσουν, αλλά για να πά-
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ρουν μέρος σε μια θρησκευτική πράξη, σε μια εκδήλωση πίστης. Έψελναν όλοι μαζί
τα κείμενα που περιγράφουν τα Πάθη και τη Σταύρωση του Χριστού.
Ο ουµανισµός και η αναγέννηση ξεκίνησαν από την αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι
το σηµαντικότερο δηµιούργηµα της φύσης. Η πίστη ακριβώς στις ανθρώπινες αξίες
έστρεψε την προσοχη στα επιτευγµατα της τεχνης και της πνευµατικής δηµιουργίας.
Την περίοδο αυτή παρουσιάστηκε πρωτοφανής ακµή στο θέατρο, τη ζωγραφική και
την αρχιτεκτονική. Την εποχή αυτή γράφτηκαν πολλά ενδιαφέροντα θεατρικά έργα
µε θέµατα ιστορικά και περιπετειώδη. Είναι έργα που η κεντρική ιδέα τους στρέφεται
γύρω από τον άνθρωπο. Γι’ αυτό τα έργα αυτά έµειναν αθάνατα µεχρι τις µερες µας.
Στο θέατρο της Αναγέννησης οφείλει την καταγωγή του το σύγχρονο θέατρο. Σ’
όλα τα θέατρα του κόσµου δεν υπάρχει σκηνή που να µην απευθύνεται στο θέατρο της
Αναγέννησης, να καυχιέται για τις παραστάσεις του µ’ αυτά τα έργα. Σηµαντικά στοιχεία για το Ποντιακό Θέατρο, το Ρωµαίικο Θέατρο, µπορούµε να αντλήσουµε κυρίως από το εξαίρετο πόνηµα του Ερµή Μουρατίδη «Το άγνωστο ποντιακό θέατρο»
Το ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ του Μικρασιατικού Πόντου (Τραπεζούντα, Κερασούντα, Σινώπη, Κοτύωρα, Αµισός), της Νότιας Ρωσίας (Νοβοροσίσκ, Κρασνοντάρ, Ανάπα), της Ουκρανίας (Μαριούπολη, Ροστόφ), του Αζερµπαϊτζάν (Μπακού), της Τσετσενίας (Γκρόζνι) είναι ένα άγνωστο, αλλά πολύτιµο κοµµάτι του
νεοελληνικού θεάτρου και της λαογραφίας.
Σε σύγκριση µε άλλα είδη της θεατρικής ιστορίας µας, το Ρωµαίικο Θέατρο,
ιδιωµοτικό ή µη, ποτέ δεν είλκυσε την προσοχή των µελετητών!
Αν για το πλατύ κοινό εµπόδιο στάθηκε η διάλεκτος, για τους θεατρολόγους, τους
ιστορικούς του θεάτρου και τους -δασκάλους των πανεπιστηµιακών θεατρικών σχολών ποιο ήταν το εµπόδιο; Τι εµπόδισε να γνωρίσουν το Ποντιακό Θέατρο που ήταν
γραµµένο στη δηµοτική ή στην καθαρεύσα, όπως «Οι φυγάδες» του Περικλή Τριανταφυλλίδη ή το «Ειµσρµένης παίγνια» του Ιωάννου Βαλαβάνη, ή το «Χαρίλαος Κοµνηνός, ή το «Βορράς και ανατολή» του Αλέξανδρου Ζωηρού; Το Ποντιακό Θέατρο
εντοπίζεται σε δύο χώρους: Ο πρώτος είναι ο µικροσιοηκότ; Πόντος (Τραπεζούντα,
Κερασούντα), όπου ο γεννήθηκε στις αρχές του 180υ αιώνα.
Εκεί έχουµε το πρώτο τυπωµένο ποντιακό θεατρικό έργο, το «Ειµσρµένητ; παίγνια» του Κερασούντιου Ιωάννου Βαλα βάνη, το 1860.
Παραµένει ακόµη άγνωστο το Ποντιακό Θέατρο του 160ου και 170υ αιώνα που οι Πόντιοι δηµιούργησαν στην τουρκική γλώσσα, µαζί µε άλλες εθνότητες, υποχρεωµένοι από τις
κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Ο δεύτερος χώρος είναι η ρωσική επικράτεια πρωτα, στα
χρονια τσαρικης αυτοκρατοριας και µέχρι το 1917, και στη συνέχεια από την Οκτωβριανή
Επανάσταση µέχρι και τη διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης, οπότε έχουµε την «περίοδο του
ποντιακού σοβιετικού θεάτρου» (1917- 1985). Ο µικροσισηκότ; Πόντος, του ενός εκατοµµυρίου Ελλήνων και άλλων τόσων Τούρκων, είναι το ένα δέκατο της Μικρασίας, η
οποία είναι πέντε φορές µεγαλύτερη από την Ελλάδα. Αυτό σηµαίνει ότι ο Πόντος είναι
σαν τη µισή Ελλάδα. Το Ποντιακό Θέατρο που γεννήθηκε στον χώρο αυτό, προσπάθησε µέσα από τις ρωγµές που άφηνε το τιµαριωτικό σύστηµα στα τέλη της οθωµανικής
αυτοκρατορίας, το τανζιµάτ, και αργότερα το τουρκικό κράτος, να δώσει τα πειστήρια
της εθνογνωσίας, της φυλετικής καθαρότητας, της εθνικής επιβίωσης: «Ελληνες εσµέν,
απόγονοι ενδόξων προγόνων», γράφει ο Ιωάννης Βαλαβάνης στο «Ειµορµένητ; παίγνια».
Οι θεµελισκέο αρχές της ιδεολογικής σύνταξης του Ποντιακού Θεάτρου στην τσαρική
Ρωσία είναι: Η µυθολογία του απώτερου ιστορικού παρελθόντος και της αδιάλειπτης
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συνέχειας του ελληνισµού, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός, ο ρωµαίικος πολιτισµός της
Μικρασίας - γέφυρα προς τις χώρες της τσαρικης αυτοκρατοριας.
Κι ακόµη σηµαντικό ρόλο θα παίξουν τα νεοελληνικά θεατρικά και καλλιτεχνικά κινήµατα που αναπτύχθηκαν από το 1830 και µετά, η µυθολογία της ανατολικής σκέψης και
βέβαια η Ορθοδοξία. Το Ποντιακό Θέατρο ήταν και είναι λογοκρaτούµενο. Χρησιµοποίησε κυρίως την ποντιακή διάλεκτο µε τα εκατόν είκοσι ιδιώµστό της ως όργανο εθνογνωσίας. Η ελληνική γλώσσα χρησιµοποιήθηκε µε γνώση, αγάπη και σεβασµό. Πρόγονοι
του Ποντιακού Θεάτρου υπήρξαν οι Μωµόγεροl που απαντώνται στον Πόντο σε εξήντα
παραλλαγές και παίζονται ακόµη και σήµερα στην Ελλάδα. Κι ακόµη, οι αρχαίοι θεατρικοί συγγραφείς της Νέας και Μέσης Κωµωδίας, όπως ο Δίφιλος ο Σινωπεύς, ο Διόδωρος ο Σινωπεύς, ο Διογένης ο κυνικότ; ή παραχαράκτης, ο Βάτων ο Σινωπεύς, ο Σπίνθα
ο Ηρακλεώτης, ο Ηρακλείδης ο Ποντιακός και ο Χαµοιλέων ο Ηρακλειώτης. Επίσης,
στον Πόντο λειτούργησαν τέσσερα θέατρα ανοιχτά µαρµάρινα ή πέτρινα και πέντε κλειστά: Το «Θέατρο της Τραπεζούντας» του Κωστάκη Θεοφύλακτου, το «Σύγχρονο Θέατρο Κερασούντος» του Αριστοτέλη Νεόφυτου, το «Θέατρο Πάφρας» του Δηµοσθένη
Ν. Μακρή και το «Θέατρο Αµισού» του Απόστολου Παλιόγλου. Υπήρχαν και τα αρχαία θέατρα Αµισού, Αµάσειας, Αµάστριδος (Παφλαγονία), Κερασούντος και Σινώπης.
Το Ποντιακό Θέατρο αριθµεί σήµερα 340 έργα τυπωµένα ή χειρόγραφα, γραµµένα σε
όλα τα ιδιώµατα της ποντιακής διαλέκτου ή ποντιακής καθαρεύουσας, ή ποντιακής και
δηµοτικής, ή µόνο καθαρεύουσας. Από αυτά τα 285 γράφτηκαν στην Ελλάδα µετά το
1922, τα υπόλοιπα στον Μικρασιατικό Πόντο και στην τσαρική Ρωσία και ανεξακρίβωτος ακόµη αριθµός στην πάλαι ποτέ Σοβιετική Ενωση.
Η θεατρική κίνηση στον µικρασιατικό Πόντο, Τραπεζούντα, Κερασούντα και στις
άλλες πόλεις ήταν έντονη. Παρουσιάζονταν έργα από ντόπιους θιάσους σωµατείων και
συλλόγων, αλλά και περιοδεύοντες ελλσδικούτ, κυρίως θηναϊκούς, των ΤαβουλάρηΚοτοπούλη, της Ευαγγελίας Παρασκευοπούλου, της Αικατερίνης Βερώνη που προκαλούσαν αληθινό συναγερµό. Ο θίασος Τσούκα ΗσαlΌ, Χριστοφορίδη - Κόκκου µε
πρωταγωνίστρια την Ανθίππη Κόκκου, είχαν αφήσει εποχη. Οι θίασοι Στεφάνου- Σπυρόπουλου Χέλµη, Βερώνη- Γεννάδη, Φίλιππου Απέργη, της Κυβέλης και πολλοί άλλοι
είχαν περάσει από αυτές τις πόλεις. Οι Αθηναϊκοί θίασοι παρουσίαζαν συνήθως έργα πατριωτικά, όπως, «Αθανάσιος Διάκος», «Μάρκο Μπότσαρης», «Σουλιώτες», «Ο Λεωνίδας
εν Θερµοπύλαις», στα ελληνικά, για να µιλήσουν για τα κλέη και τα πάθη των ένδοξων
προγόνων, τονώνοντας, έτσι, το εθνικό φρόνηµα. Οι ντόπιοι θίασοι παρουσίαζαν έργα
του αρχαίου και του νεοελληνικού θεάτρου, του ευρωπαϊκού αλλά και του ρωσικου.
Επιχειρώντας µια προσέγγιση του Ποντιακού Θεάτρου στην τσαρική Ρωσία, όπου
εµφανίζεται µετά την πτώση της Τραπεζούντας (1461) και τους πολλούς ρωσοτουρκικούς πολέµους, στη διάρκεια των οποίων Ελληνες του µικρσσιατικού Πόντου κατέφυγαν
στην οµόδοξη Ρωσία, µεταφέροντας στις πολιτιστικές αποσκευές τους και το θέατρό
τους βλέπουµε ότι το Ποντιακό Θέατρο λειτούργησε κυρίως στη Νότια Ρωσία, Γεωργία
Ουκρανία, Αζερµπαϊτζάν, Τσετσενία, όπου υπήρχε συµπαγής ποντιακός πληθυσµός.
Δεν γνωρίζουµε τα θεατρικά καθέκαστα πριν από το 1400. Ωστόσο, είναι αποδεδειγµένο ότι το Ποντιακό Θέατρο επηρεάστηκε από το ρωσικό, ως προς τη µορφή και την ιδεολογία. Οι Πόντιοι παρουσίαζαν έργα του ρωσικού δραµατολογίου,
από Τουργκιένεφ, Οστρόφσκι, Γκριµηονιέντοφ έως και Τσέχωφ. Ακόµη, έπαιζαν
έργα του αρχαίου και του νεοελληνικού θεάτρου. Η µαρξιστική θεωρία όµως που
διερευνούσε τις δυνατότητες αλλαγής της κοινωνίας, επηρέασε πολλούς ποιητές και
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δραµατουργούς. Χαρακτηριστική περίπτωση ο Γεώργιος Κ. Φωτιάδης (1872-1909)
µε την τριλογία του «Το σκότος», «Τα µισόφωτα», «Το φως» που τον κατατάσσει
στους σπουδαίους του παγκόσµιου θεάτρου. Συµβολιστής, επηρεασµένος από τους
Αλεξάντρ Μπλοκ, Αντρέι Μπέλl, Βλαντιµίρ Σολοβιόφ, στοχάζεται στο είναι και
στο γίγνεσθαι της κοινωνίας. Το ποντιακό θέατρο κλήθηκε να συµµετάσχει στο
σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας, για τη δηµιουργία ενός νέου ανθρώπου ενταγµένου στο πλαίσιο της προλεταριακής κουλτούρας και του σοσιαλιστικού
ρεαλισµού. Ηταν ένα θέατρο από τον λαό για τον λαό, που υπηρετούσε το δόγµα
«εθνικό στη µορφή και σοσιαλιστικό στο περιεχόµενο»!. Την εποχή εκείνη υπήρξε
εντονότατη θεατρική κίνηση από ερασιτεχνικούς, επαγγελµατικούς και κρατικούς
θιάσους. Παρουσιάστηκαν επίσης έργατου αρχαίου θεάτρου, του νεοελληνι κού αστι
κού θεάτρου, αλλά και ρωσικά, αρµένικα, γεωργιανά. Στους θιάσους συµµετείχαν
Ρώσοι, Γεωργιανοί, Αρµένιοι σκηνοθέτετ; και σκηνογράφοι, ακόµη και µουσικοί.
Ο Οδυσσέας Δηµητριάδης έγραφε µουσική για το θεάτρο. Είναι η εποχή που
γράφτηκαν και πολλά έργα. Δεν ήταν λίγοι οι συγγραφείς που µετουσίωσαν την ιδεολογία σε τέχνη. Ανάµεσά τους, δύο σπουδαίοι θεατρικοί συγγραφείς και ποιητές: ο
Γιώργης Αντωνίου Κοστοπράβ (Κωνσταντινίδης) και ο Θόδωρος Γρηγορίου Κανονίδης - Απόλλων. Το σύγχρονο θέατρο ακολουθεί τη νέα µορφή παιδείας που έχει εισαγάγει η σκέψη του Διαφωτισµού, την τάση για συνεχείς καινοτοµίες· παρακολουθεί
και συµµερίζεται τις αµφισβητήσεις ης παλαιάς νοοτροπίας και καταγράφει την ανανέωση της κοινωνίας. Το σύγχρονο θέατρο δεν συνεχίζει το αρχαίο· εισάγεται από τη
Δύση, και µάλιστα όχι ως σκηνική πράξη αλλά ως ανάγνωσµα, ως λογοτεχνικό είδος:
ανήκει στην αστική λογοτεχνία που ανθεί στη Δυτική Ευρώπη. Με τον νέο, τον αστικό
τρόπο ζωής, η αφηγηµατική λογοτεχνία και το θέατρο έρχονται στο προσκήνιο.Αυτό
δεν σηµαίνει ρήξη µε την Αρχαιότητα. Αντιθέτως, όπως η Α. Ταµπάκη καταδεικνύει, συνεχίζοντας τη σκέψη του Κ. Θ. Δηµαρά, ο ελληνικός ροµαντισµός περικλείει
τη λατρεία της Αρχα ιότητστ; Κυριαρχεί το ξένο ρεπερτόριο σε µετάφραση γίνεται
«φορέας νέων αντιλήψεων» και συγχρόνως «υπόδειγµα αρετής και σύνδεσης µε την
αρχαία κλασική κληρονοµιά». Όπως πάντα έτσι και τώρα, το θέατρο είναι πνευµατική
εκδήλωση µε εξαιρετική σηµασία. Το κοινωνικό συµφέρον απαιτεί, βέβαια, να παρουσιάζονται έργα µε ευεργετική επίδραση στο πνεύµα και στη διάθεση του κοινού, έργα
που καλλιεργούν ευγενικές φιλοδοξίες και ψηλά συναισθή µατα. Φυσικά, όπως µπορεί
να ωφελήσει το θέατρο, έτσι µπορεί και να βλάψει το κοινό του, όταν στην επιλογή του
ρεπερτορίου του κυριαρχούν απλά και µόνο κριτήρια κερδοσκοπικά από την πλευρά
των επιχειρηµατιών και των θιάσων. Στο τελευταίο οφείλει, κατά ένα µέρος και την
κρίση που περνά το σύγχρονο θέατρο. Έχει την ανάγκη µιας σωστής και πρέπουσας µεταχείρισης για ν’ ανταποκριθεί στη µεγάλη αποστολή του: τη διαπαιδαγώγηση
του ανθρώπου. Το Ποντιακό Θέατρο παραστάθηκε µε θεατρικά έργα που γράφηκαν
µετά το 1922, κυρίως στην Ελλάδα, όλων των ειδών και µορφών: δράµα, κωµωδία,
τραγωδία, κωµειδύλιο, επιθεώρηση, µεταφράσεις αρχαίων τραγωδιών και κωµωδιών,
µεταφράσεις και διασκευές ξένων έργων, κυρίως ρωσικών.
Ήταν κυρίως έργα ηθών και εθίµων, προξενείας, παντρειάς, σύρσιµο (κλέψιµο) της
κόρης, ξενιτιάς, αγάπης, έρωτα αλλά και ιστορικά, πατριωτικά και ταυτότητας, οικογενειακής ζωής, “στήµνωµα”, δηλαδή η θέση της γυναίκας στην οικογένεια και στην κοινωνία, το πρόβληµα της κατανοµής των εξουσιών στην οικογένεια και στην κοινωνία.
Οι ηθονροφικέτ; κωµωδίες και τα δράµατα υπερτερούν σε µεγάλο ποσοστό. χα-

229

ρακτηριστικό όλων σχεδόν των έργων είναι ότι εκφράζουν την ιδεολογία της Ποντιακής Ιδέας, του Ποντιακού Πατριωτισµού, της Ποντιακής Ταυτότητας ... Ελάχιστα
αφορούν στη ζωή των Ποντίων στην ελλαδική πραγµατικότητα µετά το 1922. Των
περισσοτέρων η ιστορία διαδραµατίζεται σε αστικές περιοχές, σε πόλεις του Πόντου,
κυρίως Τραπεζούντα, Κερασούντα, Αµισό, Κοτύωρα και ελάχιστα σε αγροτικές περιοχές. Η µορφή τους απαιτεί την ιταλική σκηνή, της τέταρτης ανοιχτής πλευράς.
Είναι κυρίως τρίπρακτα, πολυπρόσωπα, αλλά υπάρχουν και πολύπρακτα, µέχρι
και έξι πράξεις. Κάθε πράξη αποτελείται από πολλές σκηνές και εικόνες, όσες και οι
είσοδο: των προσώπων. Στην ηθογραφική κωµωδία, κυρίως, κάθε πράξη συνοδεύεται από χορό και τραγούδι ή κάποιο χαρµόσυνο γεγονός (γάµο, αρραβώνα). Αυτό
συµβαίνει και µέσα στην πράξη. Σπανίως τον µύθο εισάγει ένας πρόλογος και το
έργο τελειώνει πάντα µε χορό και τραγούδι.
Στα περισσότερα ο χορός και το τραγούδι περισσεύουν. Όλα, όµως, φυλάττουν
ήθη, έθιµα, και όσον δύνανται την ιστορία των ελληνικών πράξεων και της ελληνικής
γλώσσας, εκείθεν και εντεύθεν του Αιγαίου.
ΑΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΙ, το θέατρο είναι εξ ορισµού η τέχνη που, περισσότερο από κάθε
άλλη, αποτελεί τον καθρέφτη της εποχής της τότε το σύγχρονο Ποντιακό θέατρο πρέπει
να παύσει, κατά κύριο λόγο και αποκλειστικότητα, να έχει απλά και µόνο το φορκλορικό
και αναµνηστικό του χαρακτήρα, κάτι που παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ποντιακού στοιχείου. Σπαρακτικά ειλικρινής είναι η εξοµολόγηση
του ενός πολύ καλού μου φίλου :«Αρχικά, ξεκίνησα όπως όλοι. Να χορεύω. Ωραίοι οι
ποντιακοί χοροί, γρήγοροι, δυναµικοί, µε ποικιλία κινήσεων, µε νεύρο, σου ανεβάζουν
την αδρεναλίνη, σε «φτιάχνουν», κάνουν το αίµα σου να βράζει στις φλέβες. Κι η λύρα, η
γκάιντα, ο ζουρνάς, σε τρυπούν ίσα στην καρδιά, σε κάνουν να ανατριχιασεις.
«Εδώ είµσστε!» είπα. «Εδώ νιώθω καλά». Χορός, τραγούδι, γελαστά πρόσωπα, παρακάθια, γλέντια, εδώ είµαστε! Και να το ένα βήµα, έτσι εκείνη η φιγούρα, «σον τόπον, µίαν
κι άλλο, πυρ»! Ζίπκα λεν την βράκα, ταραµπουλούζ το ζωνάρι, όλα καινούργια πράγµατα!
Όλα ενδιαφέροντα και καλά! Έτσι είναι πράγµατι, αλλά ... αυτό είναι όλο; Θα φοράµε ότι
οι παππούδες µας, θα τρώµε σύµφωνα µε τις συνταγές των γιαγιάδων µας, θα χορεύουµε
περίπου όπως οι πρόγονοί µας, θα µιλάµε παραδοσιακά ποντιακά- µε ολίγα τούρκικα- θα
προσπαθήσουµε να αναπαραστήσουµε και να αναπαράγουµε τη ζωή των παππούδων µας
στον Πόντο; Στόχος µας είναι να αντιγράψουµε εκείνους; Αλλά µε τους ρυθµούς και τις
συνθήκες της σύγχρονης ζωής, µήπως περισσότερο κινδυνεύουµε να καταλήξουµε κακέκτυπά τους; Μήπως ο σύγχρονος τρόπος ζωής ξεθωριάζει ολοένα και περισσότερο το αυθεντικό, το αληθινό, το πηγαίο; Αλίµονο δεν πρέπει, αλλά ... µήπως;» Αιτία και σκοπός του
νέου Ποντιακού θεάτρου πρέπει να είναι να ξεπεραστούν τα όρια και να καταργηθούν οι
περιορισµοί. Οφείλουµε να καταφύγουµε σε στρατηγήµατα, «κόλπα» και εφευρήµατα που
θα επιτρέψουν το µέσο θεατή να κατανοεί τα επί σκηνής δρώµενα κι ας µην είναι γνώστης
της Ποντιακής γλώσσας ... Ας µην ξεχνάµε ότι η πλειονότητα της τρίτης γενιάς Ποντίων
δε γνωρίζουν την ποντιακή γλώσσα ... Το σύγχρονο Ποντιακό θέατρο οφείλει να είναι
ουσιαστικά δέκτης της εποχής του. Να περικλείει µέσα του όλες εκείνες τις τάσεις και τα
ρεύµατα που περνούν µέσα απ’ τη ζωή. Το θέατρο ως πνευµατική λειτουργία απαιτεί συνεργασία και σύµπραξη των αναπτυγµένων στοιχείων της κοινωνίας. Προϋποθέτει µ’ άλλα
λόγια µια συλλογική συνείδηση νια τη συγκρότηση και εκτέλεση θεατρικών παραστάσεων.
Αλλά η ενέργεια αυτή δεν είναι αυθαίρετη. Συναρτάται µε τους υλικούς όρους της κοινωνίας και τα πνευµατικά ενδιαφέροντα των ατόµων που δρουν µε τέτοια σκοποθεσία. Κι
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όλα αυτά µπορούν να γίνουν πράξη µόνο σε µια τουλάχιστον «εν δυνάµει» αφυπνιζόµενη
κοινωνία. Η γέννηση του θεάτρου θεωρείται ως τεκµήριο της αναπτυξιακής δυναµικής µιας
κοινωνίας ανθρώπων, έστω κι αν αυτή βρίσκεται ακόµα στην αφετηρία της χειραγώγησης
της. Το θέατρο παρουσιάζεται ως προποµπος των τασεων και ανησυχιων της. Είναι ο καθρέφτης µιας εκκολαπτόµενης και διαµορφούµενης κοινωνικής ψυχολογίας. Τα κοινωνικά
στρώµατα, που ασχολούνται µε τις νέες οικονοµικές κι επαγγελµατικές δραστηριότητες,
δεν αρκούνται πλέον στην επιβίωση και στην απόκτηση ή συσσώρευση υλικού πλούτου.
Διεκδικούν και την παρουσία τους στο χώρο των πολιτιστικών λειτουργιών.
Εκείνα τα ακούραστα παιδιά της Οργανωτικής Επιτροπής κάνανε πάλι το θαύμα
τους, με αλυσίδες νέων να χορεύουν τόσο με την ποντιακή όσο και με την κρητική λύρα. Παράλληλα, αγαπημένα και αδελφωμένα να αντηχεί στους λόγγους του
Βερμίου, η φωνή του Ποντιου καλλιτέχνη Θ. Βερροιώτη και να σιγοτραγουδούν τα
βλαστάρια του Ποντιακού Ελληνισμού.
Ποιος Μπορεί να σταματήσει αυτήν την Ομορφιά! ποιος Μπορεί να διαβάλει,
να επηρεάσει και να πονέσει αυτά τα Ποντιόπουλα, που σηκώνουν το λάβαρο της
αυτογνωσίας, ποιος έχει το δικαίωμα να χωρίσει αυτήν την ομορφιά των νέων που
μάχεται για τις ρίζες του; Αλήθεια Ποιος;

ΠΟΙΗΜΑ «Η Σουμελά η Παναγιά»
του Σταύρου Ταυρίδη.
Η επίσκεψη του ποιητή στο Βέρμιο*
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ι πρόσφυγες,.όταν εγκατέλειψαν τη γενέτειρά τους πατρίδα και αναγκάστηκαν να εκπατριστουν και να έλθουν στην Ελλάδα, έφεραν μαζί τους τις
παραδόσεις, τη γλώσσα τους, τα ήθη και τα έθιμά τους. Έφεραν, ακόμη, τη
μουσική και τα όργανά τους, τη λύρα και το νταούλι. Έφεραν ολόκληρο τον Πόντο.
Και την πεποίθησή τους αυτή τη συνδυάζουν με τον ερχομό της εικόνας της Παναγίας, «της πρόσφυγας», όπως την αποκαλούσαν.
Η Σουμελά η Παναγιά
’Σ ση Σουμελά την Παναγιάν ’ς σο νέον μοναστήρ’ν ατ’ς
’ς ση Καστανιάς τ’ υψώματα, ’πήγα ’ς σο πανηγύρ’ν ατ’ς.
Μικρόν παιδίν προûκυνητής ’πήγα ’ς σην Παναγίαν
και ’ς σα πενήντα χρόνö απάν’, επήγα αλλομίαν!
Την Εικόναν προûκύνεσα κ’ εσταύρωσα τα üέρö
κι ο λογιμό μ’ επέταξεν ’ς σα πρώτα ’μουν τα μέρö.
Ούλö εντώκανε ’ς σον νου μ’, ράüö και ποταμάκρö
και τ’ ομμάτö μ’ εγόμωσαν φαρμακωμένα δάκρö.
‘Ερθεν ’ς σον νου μ’ το μοναστήρ’ με τ’ άπειρα κελία
τ’ Αε Βαρβάρας τ’ εξωκκλήσ’ με τ’ έμορφα τραφία.
Ν’ αϊλλοί εμέν ντ’ εγέντανε; Όλö ερημωμένα
κι απανκέσ’ ’ς σα χαλάσματα κιντέας φυτρωμένα.
Τιδέν, τιδέν ’κ’ επέμνε μας, νια βίον νια πατρίδα
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έρθες Εσύ να παρ’γοράς, να δι’ς μας ξαν ελπίδα.
Åιλιάδες αρθώπ’ έρθανε, ας σ’ όλö τα επαρχίας
Εσέν να προσκυνούνε Σε, ’ς σην νέαν κατοικία Σ’.
Παντέμορφον το μοναστήρ’τα, με το νερόν το κρύον,
το καύχεμαν και η χαρά εγέν’τον τοι Ποντίων.
Για τ’ ατό που εδούλεψαν, άρ’ όλτς ευχαριστούμε
’ς σον Κτενίδην τον Φίλωνα εμείς πολλά χρωστούμε.
Βοήθα, Παναγία μας, και σ’ ούλτς να δί’ς υγείαν
’ς σο πανηγύρ’τσ’ αξίωσον νάρχουμες αλλομίαν.
Στο ποίημα «Η Παναγία Σουμελά» του Σταύρου Ταυρίδη γίνεται λόγος για την
επίσκεψη του ποιητή, στην Παναγία στο Βέρμιο ως προσκυνητή, που έγινε ύστερα
από πενήντα χρόνια.
Διηγείται με απλότητα και θρησκευτική διάθεση πως, όταν επισκέφτηκε τη μονή, θυμήθηκε μια άλλη επίσκεψή του στο μοναστήρι της Παναγίας, στο όρος Μελά στον Πόντο.
Αισθήματα ανάμεικτα κυριαρχούν μέσα του: της χαράς που αξιώνεται να προσκυνήσει
πάλι την Παναγία, αλλά και νοσταλγίας γιατί έρχεται στο νου του η μετάβαση στο όρος
Μελά του Πόντου, όταν μικρό παιδί αξιώθηκε να προσκυνήσει την αγία μορφή της.
Θυμήθηκε όλη εκείνη την άγρια ομορφιά της φύσης, με τις βουνοπλαγιές
(ραüία), τις όχθες του ποταμού Πυξίτη και αισθάνεται θλίψη και πόνο. Τα μάτια του
γεμίσαν δάκρυα. Ήρθαν στο νου του το μοναστήρι με τα κελιά του, η εκκλησία της
Αγίας Βαρβάρας με τα χωμάτινα τειχία (τα τραφία) να την προστατεύουν. Και τότε
ξεσπάει σε λυγμούς. Αναρωτιέται τι να έγιναν, άραγε, τα μοναστήρια στον Πόντο.
Ξαφνικά έρχεται στο μυαλό του η εικόνα της ερήμωσης του τόπου και της εγκατάλειψης. Τσουκνίδες έχουν καλύψει τους έρημους τόπους και τα χαλάσματα. Δεν
έμεινε τίποτε, ούτε περιουσιακά στοιχεία, ούτε πατρίδα. Και τώρα αισθάνεται ανακούφιση με την ανιστόρηση της Μονής της Παναγίας για να τους δώσει πάλι τη
χαμένη ελπίδα. Βλέπει τους προσκυνητές να καταφτάνουν από όλες τις περιοχές της
Ελλάδος και είναι αυτό που του δίνει χαρά και ανακούφιση.
Απευθυνόμενος στην Παναγία, τη διαβεβαιώνει ότι είναι πολύ όμορφο το μοναστήρι,
των Ποντίων πάνω στο Βέρμιο, με το νερό το κρύο. Αποτελεί καύχημα των Ποντίων.
Αγαλλίασε η ψυχή του ποιητή, γιαυτό και αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους
όσοι συνέδραμαν στην κατασκευή του ναού. Απευθυνόμενος σε όλους τους Ποντίους, τους
υπενθυμίζει την υποχρέωση που έχουν στον μεγάλο οραματιστή Φίλωνα Κτενίδη.
Προσεύχεται στο τέλος, στην Παναγία, να χαρίζει σε όλους μας υγεία και να μας
αξιώσει να έρθουμε και πάλι προσκυνητές.
*Είναι μια σύντομη ανάλυση του ποιήματος «Η Σουμελά η Παναγιά» του Σταύρου Ταυρίδη, από την ποιητική ανθολογία του Ηλία Τσιρκινίδη «Πόντιοι ποιητές»,
έκδοση του Συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται – Κομνηνοί».
Π. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
Υ. Γ. Ο Σταύρος Ταυρίδης γεννήθηκε στη Σάντα του Πόντου το 1891. Μικρό παιδί
ακολούθησε την οικογένειά του στη Ρωσία. Στην Ελλάδα ήρθε το 1939, και εγκαταστάθηκε
στη Βέροια, όπου έζησε μέχρι το 1976, οπότε απεβίωσε.
Η ανάλυση του ποιήματος ας γίνει ένα κεράκι στην Παναγία Σουμελά, στη μνήμη του.
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Οι πρώτες εφημερίδες στην Κωνσταντινούπολη
Γράφει η
Καίτη Μελή – Παπαπαναγιώτου
Δημοσιογράφος – συγγραφέας

Ο

ταν, με το Τανζιμάτ του 1839, παραχωρήθηκαν από τον σουλτάνο θρησκευτικές ελευθερίες στους χριστιανούς της οθωμανικής αυτοκρατορίας, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης αναθάρρησαν και προχώρησαν στην έκδοση
εφημερίδων και περιοδικών, σε αντίθεση με τους άλλους χριστιανούς, που
τόλμησαν να εκφραστούν μέσω του Τύπου, μόνον μετά το Χάτι Χουμαγιούν, το 1856.
Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης είχαν το πλεονέκτημα ότι ζούσαν στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας και οι επαφές τους με σημαίνοντες Οθωμανούς ήταν αρκετές
και σημαντικές.
Η πρώτη εφημερίδα, που απηχούσε, μάλιστα, τις απόψεις του οθωμανικού κράτους, αλλά είχε εκδότη Έλληνα και γραφόταν στην ελληνική και στην τουρκική γλώσσα, ήταν ο «Οθωμανικός Μηνύτωρ» του Ιωάννη Μουσούρου, αδελφού του Κωνσταντίνου Μουσούρου, που ήταν την εποχή εκείνη πρέσβης της οθωμανικής αυτοκρατορίας στην Αθήνα. Πρωτοεκδόθηκε το 1835, δηλαδή τέσσερα χρόνια πριν από το
Τανζιμάτ. Η έκδοση της εφημερίδας συνεχίστηκε μέχρι και το 1841, δηλαδή περίπου
έξι χρόνια.
Αμέσως, σχεδόν, μετά την εφημερίδα «Οθωμανικός Μηνύτωρ», το 1843, εκδόθηκε
η εφημερίδα «Τηλέγραφος του Βοσπόρου», με εκδότη τον Κωνσταντίνο Αδοσίδη, υπάλληλο της οθωμανικής κυβέρνησης από το 1841. Αρχικά, κυκλοφορούσε τρεις φορές τον
μήνα, για να μετατραπεί, αργότερα, σε εβδομαδιαία. Τον Ιούνιο του 1857, δηλαδή μετά
από δεκατέσσερα χρόνια κυκλοφορίας, ο Αδοσίδης έδωσε τον «Τηλέγραφο του Βοσπόρου» σε ένα συνάδελφό του, υπάλληλο της κυβέρνησης, τον Δημήτριο Ξένη. Ο Ξένης είχε
εκδώσει εκείνη την περίοδο (1864-1868) την εφημερίδα «Βυζαντίς». Υπότιτλους είχε η
εφημερίδα: Εφημερίς πολιτική, φιλολογική και οικονομολογική. Εφημερίς εν Κωνσταντινουπόλει (1871). Τρισεβδομαδιαία, «ανά πάσαν Τετάρτην και Σάββατον εις μέγα σχήμα,
και ανά πάσαν Δευτέραν εις σχήμα μικρόν».
Μόλις ήρθε στα χέρια του η παλαιά εφημερίδα, συγχώνευσε τους δύο τίτλους
στον νέο τίτλο «Τηλέγραφος του Βοσπόρου και Βυζαντίς». Έτσι, μέχρι το 1871, η
εφημερίδα κυκλοφορούσε με αυτόν τον τίτλο, αλλά η λέξη «Βυζαντίς» τονιζόταν ιδιαίτερα. Στο άρθρο – διακήρυξη για την ενοποίηση των δύο εφημερίδων, ο Δημήτριος
Ξένης ισχυριζόταν ότι αυτή θα βοηθήσει την αναβάθμιση του κύρους της εφημερίδας
«Τηλέγραφος του Βοσπόρου», που είχε ανασταλεί η έκδοσή της κατά τη διάρκεια του
«Κριμαϊκού πολέμου» (σ. σ. 1853-1856).
Απευθυνόμενος προς τους συνδρομητές της εφημερίδας «Τηλέγραφος του Βοσπόρου και Βυζαντίς», ο Δημήτριος Ξένης έγραφε: «Προ δύω ήδη ετών εξεδίδομεν την
εφημερίδα ταύτην, κατά την δυσχερεστάτην εκείνην εποχήν, καθ’ ήν κακόβουλοί τινες
ενήργησαν και επέτυχον την αφ΄ημών αφαίρεσιν της εκδόσεως ταύτης. Έκτοττε αλληλοδιαδόχως περιέπεσεν η διεύθυνσίς της εις διάφορα πρόσωπα, και ας μας επιτραπή
να το είπωμεν, το φύλλον τούτο, το άλλοτε σοβαρώτερον των εν Τουρκία εκδιδομένων
ελληνικών εφημερίδων, κατέστη το επουσιωδέστερον ίσως αυτών… Το κοινόν δεν ενδιαφέρεται να μάθη ήδη τας αιτίας, αίτινες προεκάλεσαν την συνένωσιν ταύτην, αφού
μάλιστα και πολλοί των κ. συνδρομητών, δεν αγνοούσιν αυτάς. Τούτου ένεκα απέχο-
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μεν να τας εκθέσωμεν, και περιοριζόμεθα μόνον ν’ αναγγείλωμεν ότι το φύλλον τούτο
θέλει δημοσιεύεσθαι του λοιπού απαραλλάκτως και ακριβώς υπό τους αυτούς όρους,
υφ’ ούςεδημοσιεύτεο μέχρι τούδε η Βυζαντίς, παρά της αυτής διευθύνσεως και υπό του
αυτού κυρίου συντάκτου. Οι μέχρι τούδε συνδρομηταί του Τηλεγράφου έχουσι δικαίωμα να λαμβάνωσι το φύλλον τακτικώς μέχρι της λήξεως της συνδρομής των …».
Όπως έκαναν όλες οι εφημερίδες τότε, η εφημερίδα «Τηλέγραφος του Βοσπόρου και
Βυζαντίς» δημοσίευε σε μετάφραση έρθρα ξένων εφημερίδων. Τα πολιτικά κύρια άρθρα
στην εφημερίδα τα υπέγραφαν οι δικηγόροι της Κωνσταντινούπολης Πλάτων Ρώτας και
Ιωάννης Γεωργαντόπουλος.
Η εφημερίδα «Βυζαντίς» με τον ίδιο ιδιοκτήτη και εκδότη (Δημήτρης Ξένης), κυκλοφορούσε και ως γαλλόφωνη (Byzantis), από το 1880 έως το 1883. Η έκδοση πολλών εφημερίδων στην οθωμανική αυτοκρατορία, τότε, είχε τη χρηματοδότηση Τούρκων ιθυνόντων (Βλ.
σχετικά και την «Εφημεριδογραφία Θεσσαλονίκης» του Μανώλη Κανδυλάκη).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ ΣΕΡΡΩΝ
Ιστορικό και Λαογραφικό Κέντρο Μελέτης ίδρυσε ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός
και Χορευτικός Σύλλογος Νέας Μπάφρας Σερρών «Ηλίας Πάνου». Ο Ηλίας Πάνου
ήταν ένας από τους ηρωικότερους αντάρτες που πολέμησαν τους Τούρκους στην περιοχή της Μπάφρας του Πόντου.
Το κέντρο φέρει το όνομα του ιστορικού και συγγραφέα κ. Γεωργίου Θ. Αντωνιάδη, ο οποίος συνεχίζει να ερευνά και να γράφει για την ιστορία της Μπάφρας και του
Πόντου γενικότερα, αλλά και για τα κατορθώματα των Ελλήνων ανταρτών της περιοχής
Μπάφρας και Σαμψούντας (Δυτικός Πόντος). Τελευταίο βιβλίο του Γ. Θ. Αντωνιάδη
«Γυναίκες καπετάνισσες στο αντάρτικο του Πόντου».
Ο σύλλογος της Μπάφρας τίμησε τους χιλιάδες νεκρούς της Γενοκτονίας των Ποντίων από τους Τούρκους, με μνημόσυνο στις 19 Μαΐου 2012, στο οποίο παρέστησαν
όλοι οι κάτοικοι του χωριού και οι τοπικές αρχές.
Κατά την περίοδο 1915 – 1922 η Μπάφρα του Πόντου θρήνησε περίπου 27.000 νεκρούς, πολλοί από τους απογόνους των οποίων, όταν ήρθαν με την ανταλλαγή του 1924
στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκαν ως σκηνίτες σε έναν έρημο τόπο, τον οποίο μετάβαλαν
σε μια σύγχρονη κωμόπολη.
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ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΔΙΑΒΑΤΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ»
Για μια ακόμη χρονιά ο Σύλλογος Ποντίων Διαβατών Θεσσαλονίκης «Αλέξανδρος
Υψηλάντης» διοργάνωσε με επιτυχία την εκδήλωση μνήμης για τηνν Γενοκτοντία των
Ποντίων, στην πλατεία Δημοκρατίας. Το Δ. Σ. του συλλόγου και τα παιδιά μοίρασαν σε
όλους τα κόλλυβα, που διάβασε ο ιερέας στην εκκλησία των Διαβατών.
Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Γεώργιος Κυριακίδης, μετά την επιμνημόσυνη δέηση στο
μνημείο των Ποντίων, μίλησε προς τους συγκεντρωμένους για το γεγονός της Γενοκτονίας
και στη συνέχεια μίλησαν ο δήμαρχος Δέλτα κ. Γεώργιος Γλώσσης και η αντιπροεδρος
της ΠΟΠΣ κ. Χριστίνα Σαχινίδου. Παιδιά του συλλόγου απήγγειλαν ποιήματα με ξεχωριστό τρόπο και την εκδήλωση έκλεισαν, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τις απαγγελίες και
τα ποιήματά τους, ο κ. Γεώργιος Ιασονίδης και ο κ. Νικόλαος Ταχταλίδης.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Η ιστορία της Βέροιας
του φιλολόγου κ. Αντωνίου Κολτσίδα –δρ. του ΑΠΘ,
από τις Εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη.
Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός θεωρείται για την ελλνική βιβλιογραφία
και ιδιαιτέρως για την περιοχή της Βέροιας η πρόσφατη έκδοση και
κυκλοφορία του βιβλίου «Η ιστορία της Βέροιας». Πρόκειται για ένα
πολυσέλιδο δίτομο έργο, από 942 σελίδες ο κάθε τόμος, σε πολυτελή
έκδοση μεγάλων διαστάσεων, με τη σχετική θήκη. Συγγραφέας είναι
ο φιλόλογος από τη Βέροια κ. Αντώνης Κολτσίδας, δρ. του ΑΠΘ,
ιστορικός και συγγραφέας.
Χρειάστηκε πολύς κόπος, μέθοδος και ερευνητική προσπάθεια εφτά
ετών, περίπου, για να φτάσει στο στάδιο της έκδοσης και κυκλοφορίας
αυτό το βιβλίο. Ο συγγραφέας διέθεσε πολύ χρόνο, υπομονή και πλούσια
συγγραφική εμπειρία, για να παρουσιάσει αυτόν τον άθλο, που θα μείνει στους κατοίκους
της Βέροιας, και στις επόμενες γενιές, ως ένα πλούσιο θησαυροφυλάκιο γνώσεων και
παραδόσεων. Είναι η εθνική και η πνευματική ταυτότητα όλων των γηγενών κατοίκων,
αλλά και εκείνων που ήλθαν ως πρόσφυγες και εγκαταστάθηκαν στη Βέροια.
Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην ελληνική και παγκόσμια βιβλιογραφία ένα
πολυθεματικό ιστορικό έργο με τόσο ολοκληρωμένη την ιστορία της Βέροιας.
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Σκοπός του συγγραφέα είναι να παρουσιάσει, σε βάση επιστημονική, την ιστορία
της ζωής και της δράσης των κατοίκων της Βέροιας από τα αρχαιότατα χρόνια
μέχρι και σήμερα. Στόχος του, επίσης, να προβάλλει και να αναδείξει τη διαχρονική
παρουσία κατοίκων στη Βέροια, τους αγώνες και τις θυσίες τους, ώστε να διατηρηθεί
στο διάβα των αιώνων, η εθνική συνείδηση και η πίστη τους στην ορθοδοξία.
Η Βέροια, όπως και οι άλλες ελληνικές πόλεις, αντιμετώπισε στο παρελθόν
δυσάρεστες καταστάσεις σκλαβιάς, πολέμων, έζησε, όμως, και περιόδους ειρήνης
και ακμής, πνευματικής και οικονομικής
Παρελαύνουν στα μάτια του αναγνώστη εικόνες από αχαιολογικούς χώρους και
διάφορα ευρήματα των ανασκαφών, κάστρα, εκκλησίες και διάφορες τοποθεσίες και
δρόμοι που θυμίζουν άλλες εποχές με τα δικά τους χαρακτηριστικά Παρελαύνουν
στις σελίδες του βιβλίου ηρωικές μορφές γνωστές σε πολλούς, άγνωστες σε άλλους
ώστα να ανακαλούν συγκινητικές αναμνήσεις.
Το βιβλίο της ιστορίας της Βέροιας του κ. Α. Κολτσίδα είναι από εκείνα που
διαβάζονται και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Γιατί στις σελίδες
του ο αναγνώστης θα διαβάζει και την ελληνική ιστορία, με πλούσιες λεπτομέρειες
που κάνουν την όλη εργασία ιδιαίτερα αξιόπιστη.
Οφείλουν οι φορείς της πόλης να στηρίξουν τις προσπάθειες του εκδοτικού οίκου με
την αγορά βιβλίων για να εμπλουτίσουν τις βιβλιοθήκες τους. Αλλά και οι οικογένειες
πρέπει να φροντίσουν να το προμηθευτούν, είναι χρήσιμο και απαραίτητο για τους
ίδιους τους μεγάλους αλλά και τα παιδιά τους. Εκεί μέσα θα αναζητούν τους προγόνους
τους για να αισθάνονται υπερήφανοι. Η κρίση που περνάμε ας μη γίνει άλλοθι να
στερήσουμε από τα παιδιά και τα εγγόνια μας ένα πολύτιμο πνευματικό θησαυρό.
Μένει στους φορείς της πόλης να εκφράσουν δημόσια την ευγνψμοσύνη τους, στο
δικό τους συγγραφέα, τον ιστορικό και δρ. του ΑΠΘ κ. Αντώνιο Κολτσίδα.
Το βιβλίο διατίθεται στο βιβλιοπωλείοπ Ν. ΠΥΡΙΝΟΥ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50,
τηλ.23310 70125.
Παν. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

«Η θεία και ιερά ακολουθία των Οσίων Πατέρων Ιστορία της Ι. Μονής της Π. Σουμελά – Ιστορικό της
Τραπεζούντος».
Από τις Εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη.

Σε μια ιδιαίτερα επιμελημένη έκδοση, που θυμίζει κείμενα της
βυζαντινής εποχής, κυκλοφόρησε από τον Εκδοτικό Οίκο των Αδελφών Κυριακίδη η ιερή ακολουθία των οσίων πατέρων Βαρνάβα και
Σωφρονίου, ιδρυτών της Ι. Μονής της Παναγίας Σουμελά του Πόντου. Στον ίδιο τόμο συμπεριλαμβάνονται και η Ιστορία της Ι. Μονής Παναγίας του Σουμελά και το ιστορικό της Τραπεζούντος. Την
έκδοση προλογίζουν με τις ευλογίες τους ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κος Παντελεήμων και ο ηγούμενος
της Μονής τότε Αρχιμ. Παύλος Αποστολίδης, νυν Μητροπολίτης
Δράμας.
Το βιβλίο έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία, διότι αποτελεί τη βασική πηγή πληροφοριών για την Παναγία Σουμελά στον Πόντο. Η εργασία από τον Νεόφυτο Ιε-

236

ροδιάκονο Πελοποννήσιο, τον Καυσοκαλυβίτη εκδόθηκε στη Λειψία της Σαξονίας
και ανάγεται στο έτος 1775.
Τα γράμματα έχουν βυζαντινό χαρακτήρα και η έκδοση έγινε με φωτομηχανική
ανατύπωση για να μην αλλοιωθεί η γραφή και η Ιερότητα των κειμένων. Σημειώνεται δε ότι στο τέλος του βιβλίου επαναλαμβάνονται σε απλούστερη, για την εποχή,
γλώσσα, η ιστορία της Μονής και ιστορία της πόλεως της Τραπεζούντας.
Τα σχόλια και οι παραπομπές που παρατίθενται παρέχουν στον αναγνώστη χρήσιμες πληροφορίες για τους Κτίτορες της μονής αλλά και για την ιστορία της Παναγίας Σουμελά και την ιστορία της Τραπεζούντας. Είναι βασική πηγή πληροφοριών
για την ιστορία της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο και την Τραπεζούντα.
Είναι ένα βιβλίο απαραίτητο για κάθε ερευνητή, αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμο για
τους πιστούς της Παναγίας. Για τους καταγόμενους από τον Πόντο το βιβλίο έχει
ξεχωριστή σημασία, αφού η Παναγία ήταν ο συμπαραστάτης και βοηθός σε κάθε
στιγμή της ζωής τους, πολύ περισσότερο στα δύσκολα χρόνια των διωγμών και της
προσφυγιάς. Αξίζει να βρίσκεται στη βιβλιοθήκη μας.

«Πάφρα του Πόντου. Η χώρα των γενναίων» του
πρωτοπρ. Π. Νικολάου Κυνηγόπουλου, καθηγ.
ΑΠΘ, από τις Εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη.
Την Γ΄έκδοση γνωρίζει το βιβλίο του πατρός Νικολάου Κυνηγόπουλου Καθηγ. δρ ΑΠΘ με τίτλο «Πάφρα του Πόντου – η
χώρα των γενναίων».
Πρόκειται για μια αξιόλογη ιστορική έρευνα που αφορά
τους αγώνες και τις θυσίες των Ποντίων της Πάφρας εναντίον
της τουρκικής αυθαιρεσίας και βαρβαρότητας.
Με την επιστημονική του κατάρτιση και τη διάθεση να προσφέρει την αγάπη του και την ευγνωμοσύνη του, επιμελήθηκε την
πλούσια ύλη που αναφέρεται στην καταγωγή και την ιστορική διαδρομή των Μπαφραίων
από τη μυθική εποχή μέχρι την οριστική τους αποχώρηση από τον Πόντο και την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.
Στην πολύτιμη εργασία του ο συγγραφέας συμπεριέλαβε όλες εκείνες τις πληροφορίες που προβάλλουν τους αγώνες και τις θυσίες των Μπαφραίων στην προσπάθειά τους να
υπερασπιστούν τη ζωή και τις περιουσίες τους αλλά και τις πατρογονικές τους εστίες.
Ο αναγνώστης θα συναντήσει στο βιβλίο πολλά στοιχεία του Πόντου: ιστορικά, πολιτισμικά, πληθυσμιακά και άλλα που έχουν τη δική τους θέση και συνθέτουν όλα μαζί
την ευχάριστη εικόνα της προκοπής και του πολιτισμού που διέθεταν οι Μπαφραίοι.
Σκοπός του συγγραφέα να παρουσιάσει αυτήν την εργασία είναι να επιτελέσει
ένα διαρκές μνημόσυνο των συγγενών του αλλά και όλων των Μπαφραίων που γνώρισαν το μαρτυρικό θάνατο.
Συγκίνηση και δέος καταλαμβάνει τον αναγνώστη, όταν αντικρύζει τα βλέμματα
των ηρωικών μορφών που είχαν τη δύναμη και το θάρρος να αντιμετωπίσουν το θάνατο με γεναιότητα. Να υπερασπιστούν την πίστη τους, την εθνική τους ταυτότητα
και την ελληνική συνείδηση. Τιμή και δόξα στους ήρωες της πατρίδας μας.
Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου καλύπτεται από αυθεντικές και αξιόπιστες μαρ-
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τυρίες όσων επέζησαν, για τα βασανιστήρια και τις ατιμωτικές πράξεις των Τούρκων
σε βάρος των Μπαφραίων. Είναι η αψευδής μαρτυρία και αξιόπιστη για τα γεγονότα
που έγιναν στον Πόντο κατά την επίμαχη εκείνη εποχή, γιατί ήταν θύματα και οι
ίδιοι του μαρτυρίου του Πόντου.
Η σπουδαία εργασία του συμπατριώτη μου καθηγητή και λειτουργό του Υψίστου,
ολοκληρώνεται με εκκλησιαστικές ομιλίες στην τουρκική γλώσσα για την πνευματική
ενίσχυση των Μπαφραίων που εξαναγκάστηκαν να λησμονήσουν την Ελλ. γλώσσα.
Πολλά έχει να μάθει και να διδαχτεί ο αναγνώστης.
Παν. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος (Από την Σταυρούπολη Ξάνθης)

«Ανάμεσα σε δυο πατρίδες – Γρεβενά-Πόντος», της Άννας
Καρακασίδου-Μπίσκα, από τις Εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη.

Γόνος ποντιακής οικογένειας η σγγραφέας, άνθρωπος αισθαντικός, δέχτηκε από τους γονείς της, πρόσφυγες της πρώτης γενιάς,
τα βιώματα της αγάπης και της νοσταλγίας του μακρινού Πόντου.
Έζησε μαζί τους το δράμα της προσφυγιάς και του ξεριζωμού,
αλλά και της πικρίας της εγκατάλειψης από τους ανθρώπους της
νέας ιστορικής τους πατρίδας, της Ελλάδας.
Η συγγραφέας, όπως και όλοι οι Πόντιοι, δεν μπόρεσε να
συμφιλιωθεί με την ιδέα της λήθης της ιστορίας του Πόντου,
με το δραματικό τέλος, από τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις. Θεωρεί υποχρέωση όλων μας «να άρουμε την αδικία
και να δικαιώσουμε στη μνήμη τους, όλα τα κακώς κείμενα,
τη γενοκτονία και τον άδικο ξεριζωμό τους». Αισθάνεται τα
καυτά δάκρυά τους, νωπά ακόμη από τον ξεριζωμό, που κύλησαν
επάνω της και άφησαν τα αποτυπώματά τους.
Λυπάται και εξοργίζεται η κ. Άννα Καρακασίδου – Μπίσκα για την απουσία
της ιστορίας του Πόντου από τα σχολικά βιβλία. Νιώθει, όμως, ευχάριστα, γιατί η
ίδια έμαθε από τους γονείς και τους συγγενείς της την αληθινή ιστορία, την οποία
κατέγραψε στις σελίδες της ψυχής της ως πολύτιμο θησαυρό.
Γι’ αυτό έθεσε ως σκοπό της ζωής της να εργαστεί εντατικά για να αναγνωριστεί
η βδελυρή πράξη των Τούρκων, με πρωταγωνιστή το ανθρωπόμορφο τέρας, τον
Τοπάλ Οσμάν, η γενοκτονία των Ποντίων.
Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου καλύπτεται από διηγήσεις και πληροφορίες από
τη δραματική ζωή των γονέων της, που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τους προσφιλείς νεκρούς τους, αλλά και την ίδια τη γενέθλια γη.
Ο αναγνώστης θα ζήσει με τη συγγραφέα το δράμα των Ποντίων και θα δικαιολογήσει την απαίτησή τους για την αναγνώριση της Γενοκτονίας και θα κατανοήσει
τις διαμαρτυρίες που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της θλιβερής επετείου της
19ης Μαΐου 1919. Η ανάγνωση του βιβλίου γίνεται ευχάριστα. Η γλώσσα είναι απλή
και καθαρή δημοτική. Οι πληροφορίες γύρω από την ιστορία των Ποντίων πολλές και
βοηθούν στη διαμόρφωση κριτηρίων αξιόπιστων, που θα κρίνουν τα γεγονότα για να
αποδώσουν το δίκαιο.
Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
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«Εχάσαμε τον Στήûαν…»
«Εχάσαμε τον Στήûαν!…». Με τα λόγια αυτά μας υποδέχτηκε ο δικηγόρος Στέφανος Γερβ. Παπαδόπουλος στην αυλή
του ναού Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη, ενώ μέσα ψαλλόταν
η νεκρώσιμη ακολουθία. Τα λόγια του Στέφανου Γερβ. Παπαδόπουλου, τις ίδιες στιγμές, τα επανελάμβαναν σιγανά χιλιάδες
Πόντιοι και άλλοι, που λάτρευαν τον Στάθη Ευσταθιάδη σαν
δικό τους άνθρωπο, γιατί, πάρα πολλοί, από αυτόν έμαθαν ότι
υπάρχει ο Πόντος και τι είναι αυτός.
Και, όπως τον έκλαιγε η αδελφή του Μαρία, ακολουθώντας
τον δίπλα στην κασέλα, στη μεταφορά του νεκρού μέχρι τη νεκροφόρα, στην είσοδο του ναού, επαναλαμβάνοντας συνεχώς
«’Κ’ επορώ να πιστεύ’ ατο», έτσι και οι χιλιάδες άνθρωποι, σε
όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, που τον γνώρισαν μέσα από
τα έργα του, και ακολουθούσαν νοερά τον μεγάλο νεκρό, στην
τελευταία του κατοικία, έλεγαν τα ίδια λόγια: Κανείς δεν πίστευε
το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του μεγάλου Πόντιου Στάθη
Ευσταθιάδη, παρά το γεγονός ότι πολλοί γνώριζαν την πολύ
κακή κατάσταση της υγείας του κατά τους τελευταίους μήνες.
Ο Στάθης Ευσταθιάδης, ο λαογράφος, ο θεατρικός συγγραφέας, ο ποιητής,
ο μουσικός και τραγουδοποιός, ο ιστορικός, ο νομικός, πέρασε στην αιωνιότητα,
αφού άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της προσωπικότητας και του έργου του για όλες
τις επόμενες γενιές των Ελλήνων και ιδιαίτερα των Ποντίων.
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Από μέρους του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» αποχαιρέτησε τον Στάθη Ευσταθιάδη στο ταξίδι του στην αιωνιότητα ο κ. Παντελής Ανθρακόπουλος, ο οποίος,
μαζί με τον κ. Κώστα Ιωακειμίδη, αντιπροσώπευσε επίσημα στην κηδεία τα εκατοντάδες μέλη του σωματείου.
Πάνος Καϊσίδης

Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης
Ένας σεμνός άνθρωπος, που πρόσφερε, όμως, πολλά
στους απλούς ανθρώπους, κατά τη θητεία του στην τοπική
αυτοδιοίκηση, ήταν ο Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης, τον
οποίο έχασαν για πάντα τον περασμένο Αύγουστο όσοι τον
γνώριζαν ή υπήρξαν φίλοι του.
Ο Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης γεννήθηκε το 1933 στο
Παρόχθιο Κιλκίς, από Πόντιους γονείς, καταγόμενους από
χωριό της περιοχής Κοτυώρων (Ορντού).
Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές, τη θητεία του στον
στρατό, έργάστηκε στην αρχή ως αγρότης και στη συνέχεια ως
γραμματέας στην κοινότητα Μελάνθιου Κιλκίς από το 1963 μέχρι το 1972. Μετατέθηκε, κατόπιν, στον δήμο Μενεμένης Θεσσαλονίκης, από όπου και
συνταξιοδοτήθηκε το 1992, μετά από μια πολύ ευδόκιμη υπηρεσία.
Επί πολλά χρόνια υπήρξε μέλος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά». Αγαπούσε
πολύ όσα αναφέρονταν στις ρίζες του και ιδιαίτερα φρόντιζε να ενημερώνεται για
όσα συνέβαιναν στον ποντιακό ελληνισμό και για την ιστορία των Ποντίων. Γιαυτό
ήταν πάντοτε παρών στις εκδηλώσεις που οργάνωναν η Παναγία Σουμελά, η Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Ποντιακών Εκδηλώσεων.
Πάνος Καϊσίδης
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