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Το πνεύμα της 28ης Οκτωβρίου 1940
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου
Εκδότη – Διευθυντή «Ποντιακής Εστίας»
«Είμαστε ένας μικρός λαός και δεν
έχουμε περιθώρια για μεγάλα λάθη»
Κων. Τσάτσος,
τ. πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Σ

ύμπας ο Ελληνισμός, σ’ όλο τον κόσμο γιορτάζει την επέτειο της Εθνικής γιορτής του, την 28η Οκτωβρίου 1940.
Παρά τις όποιες πικρίες που ο Έλληνας αισθάνεται για
την οικονομική του δυσάρεστη κατάσταση, θα μεταβεί στην εκκλησία, να παρακολουθήσει την ακολουθία της θείας Ευχαριστίας.
Θέλει να ακούσει τα επαινετικά λόγια του ομιλητή για την επιτυχία
του Ελληνικού στρατού στην Αλβανία. Να σιγοψάλει μαζί με τη
χορωδία τον ύμνο της προστάτιδος της Ελλάδος Παναγίας: «Τη
υπερμάχω στρατηγώ» και τον Εθνικό μας ύμνο: «Σε γνωρίζω από την κόψη του
σπαθιού την τρομερή». Θα σπεύσει μετά ο πατέρας με τα παιδιά του να παρακολουθήσει την παρέλαση των σχολείων, των σωματείων και των πεζοπόρων τμημάτων
του Στρατού, της Αεροπορίας και του Ναυτικού. Εφέτος, για λόγους οικονομίας,
δεν παρήλασαν τροχοφόρα οχήματα.
Όλο αυτό το τελετουργικό θα τον βοηθήσει να θυμηθεί ακόμη μια φορά ότι ο
Ελληνικός λαός έδειξε μια απίστευτη δυναμικότητα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που του προκαλούσε η συμμετοχή του στον πόλεμο, στην Αλβανία εναντίον μιας πανίσχυρης, τότε δικτατορίας, της Ιταλίας. Θέλει να ερμηνεύσει τα αίτια
εκείνα που σε μια νύχτα μετέτρεψαν έναν λαό διαιρεμένο, αλληλομισούμενο, λόγω
των κομματικών του παθών, σε μια δύναμη συγκλονιστική. Έγραφε ο συγγραφέας
και ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς την εποχή εκείνη: «Η Αθήνα το πρωί εκείνο δεν
ήταν πολιτεία. Ήταν υψικάμινος που έλιωσε μέσα σε λίγη ώρα το καθημερινό μέταλλο του λαού και το μετέτρεψε σε καθάριο χρυσάφι. Ο λαός εκείνος δεν ήταν η συνηθισμένη ‘μάζα’. Η ψυχή του είχε γίνει εκρηκτική. Όλα γίνονται σύμβολα. Όλες οι
εκδηλώσεις χαράς της ημέρας εκείνης σε λίγο γίνονται μια θάλασσα οργισμένη, που
κυματίζει και τραγουδάει τον εθνικό ύμνο. Τα πλήθη εκείνα έδιναν ασυναίσθητα σε
λίγα λογάκια το μυστικό της αυριανής νίκης: ‘Να πεθάνουμε αλλά σαν Έλληνες’».
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί μαζί με τα εμβατήρια, μετέδιδαν και τα πολεμικά
ανακοινωθέντα: «Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους». Κάποια
στιγμή ακούστηκε σαν λίβας η φωνή του εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά που
έκαψε όλα τα μίση και τις κομματικές διαφορές των πολιτών:
«Η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα
με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με αίμα».
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Η φωνή του Κωστή Παλαμά έδιωξε κάθε ενδοιασμό και αμφισβήτηση. Μετέτρεψε τη θέληση του πολεμιστή σε αδάμαστη δύναμη στα βουνά της Πίνδου και της
Αλβανίας. Το ότι η Ελλάδα υπό το βάρος των δύο πανίσχυρων αυτοκρατοριών, τον
Απρίλιο και το Μάιο του 1941, αναγκάστηκε να κατέθεσει τα όπλα, καθόλου δεν
μειώνει τη σημασία της Ελληνικής πολεμικής αρετής του στρατού μας.
Το Σεπτέμβριο του 1942, ο Γερμανός στρατηγός, αρχηγός του Γεν. Επιτελείου
Στρατού FRANZ HALDER, όταν συνάντησε το Στρατάρχη Αλέξ. Παπάγο στο
Νταχάου της Γερμανίας, όπου εκρατείτο ως όμηρος, του ομολόγησε: «Η ελληνική
αντίσταση, παραταθείσα επί ολοκλήρους μήνες ανάγκασε το Γερμανικό στρατηγείο
να μεταβάλλει επανειλημμένως τα σχέδιά του, τελικώς δια να αναβάλει την έναρξη
της εκστρατείας εναντίον της Ρωσίας».
Ο ελληνικός λαός καλείται και σήμερα να αντλήσει από τα ψυχικά αποθέματα
που διαθέτει την δύναμη και το κουράγιο να αντιμετωπίσει τις δύσκολες μέρες που
περνάει. Είναι ικανός να διαχειριστεί επάξια όχι μόνο τον πόλεμο, αλλά και την
ειρήνη για την οποία πολλές θυσίες πρόσφερε.

Η Δημοκρατία του Πόντου

Σκέψεις και συμπεράσματα για την εξέλιξή της
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου

E

ίναι δεδομένο ότι για τους πρόσφυγες Πόντιους της πρώτης και της δεύτερης
γενιάς, καθώς και για όσους θα ακολουθήσουν στο μέλλον, διακαής τους
πόθος παραμένει να φωτιστούν όλες οι πλευρές του ποντιακού ζητήματος.
Θέλουν να μάθουν κάθε λεπτομέρεια που αφορά, τόσο τη σύλληψη και εφαρμογή του
γενοκτονικού σχεδίου, με το οποίο το νεοτουρκικό και στη συνέχεια το κεμαλικό καθεστώς οδήγησε στο θάνατο ένα μεγάλο μέρος του ποντιακού Ελληνισμού. Επιθυμία
τους παραμένει ζωντανή να μάθουν τη λειτουργία των ανταρτικών σωμάτων που έδρασαν στον Πόντο. Ποια αίτια οδήγησαν πολλούς άντρες στα βουνά, για να στραφούν
εναντίον της κρατικής εξουσίας των Τούρκων. Θέλουν να μάθουν όλες τις λεπτομέρειες για τις συνθήκες που αντιμετώπισαν όλοι εκείνοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά,
και στο τέλος οι περισσότεροι οδηγήθηκαν στο θάνατο. Σκοπός αυτής της αντίληψης
δεν είναι μόνο να καταστεί πιο πειστική η επιχειρηματολογία τους στην αναγνώριση
της Γενοκτονίας των Ποντίων. Άλλωστε οι υπαίτιοι του τουρκικού καθεστώτος δε
ζουν πια. Περισσότερο, νομίζω, ότι απαιτούν την πλήρη καταγραφή των γεγονότων
ως δικαίωση απέναντι όλων εκείνων που έχασαν τη ζωή τους ανυπεράσπιστοι. Το θέμα
είναι ηθικό. Ακόμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας εκ μέρους του σημερινού καθεστώτος της Τουρκίας για μας τους Έλληνες θα σημάνει εκπλήρωση της ιερής υποχρέωσης προς τους νεκρούς. Για τους Τούρκους, η συμφιλίωση με το ιστορικό παρελθόν
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Ο χάρτης του διεκδικούμενου Πόντου, που τύπωσε και έστειλε κατά χιλιάδες ως ταχυδρομικό
δελτάριο ο Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντινίδης σε όλα τα μέρη του κόσμου για να ενημερώσει την
παγκόσμια κοινή γνώμη για τα δίκαια των Ελλήνων Ποντίων

τους θα λειτουργήσει λυτρωτικά. Θα τους απαλλάξει από το συνειδησιακό άγος, όσοι,
βέβαια, έχουν συνείδηση. Μια τέτοια απόφαση θα επηρεάσει ευεργετικά στη συμπεριφορά τους έναντι των Ελλήνων. Τότε μόνο μπορεί να δημιουργηθεί κάποια φιλία
μεταξύ των λαών, οι οποίοι είναι πάντα τα θύματα.
Αυτό το νόημα είχαν και οι προβληματισμοί του αείμνηστου Πόντιου συγγραφέα
Οδυσσέα Λαμψίδη στον οποίο αναφερθήκαμε στο 171ο τεύχος της «Ποντιακής Εστίας».
Η προσπάθεια αυτονόμησης των Ποντίων και η δημιουργία ενός ανεξάρτητου
κράτους στις εσχατιές της Μ. Ασίας ήταν μια πολιτική πράξη που είχε πολλές προεκτάσεις. Έδωσε την αφορμή και τη δικαιολογία στους Τούρκους να προβούν σε
εκδικητικές και δολοφονικές πράξεις σε βάρος των Ελλήνων. Γι’ αυτό θέλουν όλοι οι
Έλληνες, ιδιαίτερα οι Πόντιοι, να πληροφορηθούν για την αφετηρία, τις διεκδικητικές
προσπάθειες και πρωτοβουλίες που έγιναν στα διπλωματικά τραπέζια της εποχής εκείνης και τα αίτια που οδήγησαν στο ναυάγιο και την καταστροφή. Είναι γνωστό από
την ιστορία ότι ζήτημα ανεξαρτησίας ή ένωσης του Πόντου με την Ελλάδα δεν τέθηκε
ποτέ από τους Πόντιους ή από την Ελλάδα. Ούτε υπήρχε κάποιο σχέδιο, βάσει του
οποίου κάποιοι θα είχαν την πρωτοβουλία για την εφαρμογή του. Δεν έγινε καμία
επανάσταση των Ποντίων που να έδρασε εναντίον των Τούρκων και να απέτυχε.
Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες της Μ. Ασίας και του Πόντου δεν
διατηρούσαν μέσα τους ζωντανή την εθνική τους συνείδηση και την πίστη τους στην
Ορθοδοξία. Η ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα συμμετοχής και συμπαράστασης στους αγώνες της Ελλάδος εναντίον των Τούρκων. Δεν έλειψε ποτέ ο εθνικός
τους προσανατολισμός. Κρατούσαν σταθερά την ελπίδα τους ότι με τα «γυρίσματα
των καιρών» θα ερχόταν κάποια στιγμή και σ’ αυτούς η πολυπόθητη Ελευθερία.
Εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν: να διατηρήσουν, όσο μπορούν, τα προνόμια
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– ενδοκοινοτικά, θρησκευτικά – και να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης με τους μουσουλμανικούς λαούς, από την εκάστοτε οθωμανική κυβέρνηση.
Αυτό, μέχρις ενός σημείου το πέτυχαν, γιαυτό και ο ποντιακός και μικρασιατικός
Ελληνισμός, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και τις δύο πρώτες του 20ού
αιώνα, παρουσίασαν μεγάλη πρόοδο, κυριαρχώντας στο εμπόριο, αλλά γενικά στην
οικονομία, στον κοινωνικό τομέα και στην εκπαίδευση. Δεν έλειπαν, βέβαια, και οι
αυθαιρεσίες σε βάρος των Ελλήνων εκμέρους της τουρκικής άρχουσας τάξης.
Η εικόνα, όμως, αυτή της ανεκτικής συμβίωσης των λαών μετατράπηκε σε εχθρική μετά το 1914, που άρχισε ο α΄παγκόσμιος πόλεμος. Την παρακμή και την οικονομική κατάρρευση της οθωμανικής αυτοκρατορίας επεχείρησαν να σταματήσουν
οι Νεότουρκοι με την επαναστατική τους δραστηριότητα το 1908. Έθεσαν τέρμα
στο οθωμανικό καθεστώς, εγκαινιάζοντας μια νέα επεοχή του κοσμικού κράτους. Η
ήττα, όμως, της Τουρκίας κατά τους βαλκανικούς πολέμους 1912-1913 άλλαξε τα
δεδομένα. Η απώλεια πολλών ευρωπαϊκών εδαφών και η αδυναμία αντίδρασης της
Τουρκίας τραυμάτισε το κύρος και την αξιοπιστία της διακυβέρνησης της χώρας
από τους Νεότουρκους. Αναζητούσαν τα θύματα που θα ενοχοποιούνταν. Ο α΄παγκόσμιος πόλεμος το 1914 έδωσε την κατάλληλη ευκαιρία. Με την καθοδήγηση
των Γερμανών συνέλαβαν και έθεσαν σε εφαρμογή το γενοκτονικό τους σχέδιο σε
βάρος των Αρμενίων, σε πρώτη φάση, το 1915 και στη συνέχεια σε βάρος του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Με το ελκυστικό σύνθημα «Η Τουρκία
για τους Τούρκους» πυροδότησαν τον τουρκικό εθνικισμό. Έτσι άρχισαν τα βασανιστήρια, οι εκτοπίσεις και η λειτουργία των ταγμάτων εργασίας, οι αγχόνες όπου
οδηγήθηκε ο αντρικός πληθυσμός και γνώρισε την εξαθλίωση και την εξόντωση.
Τα μέτρα, όμως, αυτά αλλοίωσαν το δημογραφικό χαρακτήρα της περιοχής του
Πόντου εξαιτίας της μετανάστευσης ενός μεγάλου αριθμού των κατοίκων στις περιοχές
των γειτονικών κρατών, όπως τη Γεωργία και την Ουκρανία. Δεν δικαιολογείτο, λοιπόν,
κάτω από αυτές τις συνθήκες καμία σκέψη για επαναστατικές δραστηριότητες.
Αλλά και το έδαφος είχε μια ιδιομορφία, στο παραλιακό μέρος του Πόντου,
όπου υπήρχε και ο περισσότερος αριθμός των χωριών και των πόλεων. Καθιστούσε δύσκολη την επικοινωνία με το εσωτερικό, διότι μεσολαβούσαν πολλά βουνά,
γνωστά ως «Ποντικά Όρη ή Ποντιακές Άλπεις». Βέβαια, στις περιοχές αυτές, τις
ορεινές, όπως και σε ολόκληρο τον Πόντο, δεν έπαψε να καλλιεργείται η ενίσχυση
της εθνικής συνείδησης μέσα από την εκπαίδευση και τα σχολεία. Ποτέ δεν έγινε,
εξ όσων γνωρίζουμε, λόγος για αυτοδιάθεση του Πόντου ή αυτονόμησή του. Η
γεωγραφική θέση, επομένως, αποτελούσε αρνητικό παράγοντα.
Το αντάρτικο, στον Δυτικό κυρίως Πόντο που έδρασε, ήταν αυτόνομο και αυτοδιοίκητο. Δεν έπαιρνε διαταγές από πουθενά. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη να
παρεμποδίσει την τουρκική αυθαιρεσία σε βάρος κυρίως του άμαχου πληθυσμού.
Προήλθε από τους λιποτακτήσαντες από το στρατό Ποντίους και τους ανυπότακτους. Μπορεί το αντάρτικο στον Πόντο να προκάλεσε ζημιά στα τουρκικά σχέδια,
ωστόσο δεν αποτελούσε τον πολεμικό βραχίονα κάποιας πολιτικής ή θρησκευτικής
εξουσίας του Πόντου. Προστασία παρείχε στον άμαχο πληθυσμό, γιαυτό και δεν
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μπορούσε να δράσει αποτελεσματικά, γιατί το ακολουθούσαν στα βουνά χιλιάδες
γυναίκες και παιδιά. Θα μπορούσε να παίξει κάποιο σπουδαο ρόλο μετά την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, εάν είχε καλή και κεντρική οργάνωση,
συντονισμό των δραστηριοτήτων αλλά και οπλισμό.
Ένας λαός για να κερδίσει την πολιτική του ελευθερία πρέπει να έχει τη δυνατότητα
υποστήριξης στρατιωτικά. Δυστυχώς, η Ελλάδα, την εποχή εκείνη, ζούσε στους ρυθμούς
του εθνικού διχασμού. Δεν κατάφερε στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας να κάνει
την υπέρβασή της. Δηλαδή συμφιλιωμένες οι πολιτικές παρατάξεις να οδηγήσουν στην
πραγματοποίηση μεγάλου μέρους της Μεγάλης Ιδέας: την απελευθέρωση αλύτρωτων
ομογενών στη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Δεν παρείχε η ελληνική κυβέρνηση την
απαραίτητη κάλυψη της διπλωματικής θέσης των Ποντίων στα κέντρα των αποφάσεων.
Εγκαταλείφθηκαν οι Πόντιοι στην τύχη τους και στις δικές τους ενέργειες.
Αλλά και όταν αργότερα, στις 30 Δεκεμβρίου 1918, εξομαλύνθηκε η κατάσταση και η Ελλάδα βρίσκεται στο τραπέζι των διαβουλεύσεων για την κατανομή των
κερδών με το μέρος των νικητών, ούτε και τότε είχε την απαραίτητη βούληση να
συνδράμει στον αγώνα των Ποντίων.
Το κλίμα, όμως, ήταν αρνητικό και στο Συνέδριο της Ειρήνης που άρχιζε κα συνεδριάζει στο Παρίσι και να αποφασίζεται η διανομή των εδαφών της Τουρκίας μεταξύ
των συμμάχων. Δεν συζητήθηκε η πιθανότητα στρατιωτικής επιχείρησης εκ μέρους
των συμμάχων ή της ελληνικής κυβέρνησης για την ανεξαρτησία του Πόντου.
Τίθεται το ερώτημα στον κάθε καλόπιστο συνομιλητή, πώς ξεκίνησε όλη αυτή
η προσπάθεια με τις οδυνηρές συνέπειες που γνωρίζουμε. Είχαν οι πρωταγωνιστές
αυτής της ενέργειας μελετήσει καλά τις συνέπειες ενός τέτοιου εγχειρήματος;
Πάντως, όχι από τους Ποντίους που ζούσαν στον Πόντο. Δεν μπορούσαν οι
πρόγονοί μας να διανοηθούν κάποια επαναστατική εκδήλωση χωρίς την υποστήριξη
κάποιας μεγάλης δύναμης, ή ελληνικής.
Πρώτον: Διότι ο ποντιακός ελληνισμός δεν ήταν έτοιμος. Ίσως να υπήρχε στη
σκέψη κάποιων ως ένα φιλόδοξο όραμα. Στον υπόλοιπο λαό η εγχείρηση αυτή ήταν
παντελώς άγνωστη.
Δεύτερον: Ο Πόντος περιεβάλλετο από λαούς εχθρικά διακείμενους. Η Τουρκία, παρά το γεγονός της οικονομικής παρακμής που αντιμετώπιζε, ωστόσο ήταν
δυνατό να παρατάξει αξιόλογο στρατό και να καταπνίξει κάθε επαναστατική δραστηριότητα. Εξάλλου ήταν πολύ απομακρυσμένη η περιοχή του Πόντου από τα
κέντρα του Ελληνισμού, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Ελλάδα, που θα
στήριζαν τέτοιου είδους προσπάθειες και επαναστατικές πρωτοβουλίες.
Αυτό, όμως, που δεν τολμούσαν να κάνουν οι Πόντιοι στον Πόντο, το συσνέλαβαν ως ιδέα οι Πόντιοι πρόσφυγες, που κατέφυγαν στις χώρες της ρωσικής αυτοκρατορίας. Συγκρότησαν συνέδρια με σκοπό να λάβουν μέτρα προστασίας των
προσφύγων της Ρωσίας ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Ρωσικής Επανάστασης. Στη
συνέχεια εκφράστηκε η άποψη να βοηθήσουν τους πρόσφυγες που κατέφυγαν στα
μέρη εκείνα για να γλιτώσουν από την εξοντωτική μανία των Τούρκων.
Το πρώτο συνέδριο γίνεται στην Τιφλίδα της Γεωργίας για λήψη μέτρων αυτο-
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προστασίας (Στις 5 Μαΐου 1917). Δεν έγινε καμία συζήτηση για αυτονόμηση του
Πόντου και η σημασία του υπό ίδρυση ποντιακού κράτους.
Ούτε και στο συνέδριο που έγινε στις 29 Ιουνίου 1917, στο Ταγκαρόκ (Ταϊγάν)
έγινε σαφής τοποθέτηση ως προς τη διεκδίκηση της ανεξαρτησίας του Πόντου, ο
οποίος, τότε, τελούσε υπό ρωσική κατοχή.
Στο επόμενο, όμως, συνέδριο, που συνήλθε τον Οκτώβριο του 1917 στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας, ετέθη πλέον καθαρά από την Κεντρική Ένωση, η προώθηση
του ζητήματος της ανεξαρτησίας του Πόντου.
Το συνέδριο, όμως, που έδωσε μγάλη δημοσιότητα στο ποντιακό ζήτημα, ήταν
αυτό που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία της Γαλλίας 4 Ιανουαρίου 1918, με
πρωτοβουλία ενός εμπόρου από την Κερασούντα, του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη. Εκεί έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Κυκλοφόρησε,
μάλιστα, και ένας χάρτης, που παρουσίαζε τα εδάφη του διεκδικούμενου Πόντου.
Θα ακολουθήσουν και άλλα συνέδρια, θα συγκροτηθούν επιτροπές, οι οποίες θα
επιχειρήσουν την προώθηση του ποντιακού ζητήματος με παραστάσεις και υπομνήματα
στα μέλη του Συνεδρίου της Ειρήνης, με έδρα το Παρίσι. Μέχρι τότε, κανείς από τον
Πόντο δεν ανακινεί το θέμα για να μην προκαλέσει την οργή των Τούρκων, αλλά και την
εκδίκησή τους. Οι συνθήκες στον Πόντο παρουσίαζαν τη δική τους εικόνα.
Η διετής αυτοδιοικητική περίοδος του Πόντου
κατά τη διάρκεια του α΄παγκοσμίου πολέμου
Την προκάλεσε η προέλαση του ρωσικού στρατού στον Ανατολικό Πόντο. Στις
3 (16) Απριλίου 1916 τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται έξω από την Τραπεζούντα. Ο τουρκικός στρατός υποχώρησε αφού παρέδωσε την πόλη και την περιοχή
της σε μια προσωρινή κυβέρνηση υπό την ηγεσία και ευθύνη του μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου. «Από τους Έλληνες πήραμε τη χώρα αυτή και στους Έλληνες την επιστρέφουμε», ήταν τα λόγια του νομάρχη Τραπεζούντας, τα οποία έχουν
τη δική τους σημασία. Η διετής περίοδος εκείνη, δηλαδή μέχρι το Φεβρουάριο του
1918, ήταν μια ευκαιρία να αποδείξουν οι Έλληνες στους Ευρωπαίους ηγέτες και
στους Τούρκους τα διοικητικά τους προσόντα να διαχειριστούν σε δύσκολες συνθήκες την ειρηνική συμβίωση των χριστιανών με τους μουσουλμάνους. Η εμπειρία
αυτή για την ηγεσία των Ποντίων, που αποτελούσαν τα μέλη της διοίκησης, και του
μητροπολίτη, ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη για την εδραίωση της πεποίθησης ότι μπορούν να συζητούν για την αυτοδιοίκηση του Πόντου.
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1918
Το τέλος του πολέμου βρίσκει την Τουρκία στη θέση των ηττημένων.
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Καθηγητές και καθηγήτριες του γυμνασίου Δράμας. Στο κέντρο, με το άσπρο κοστούμι, ο Σταύρος Θεριανός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ

Ο πρώτος γυμνασιάρχης της Δράμας

Α

Του κ. Γ. Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, τ. Λυκειάρχη

φορμή για να ασχοληθώ με την προσωπικότητα του αειμνήστου Γυμνασιάρχη Σταύρου Θεριανού στάθηκε ερώτηση του καλού φίλου και τ. εκδότη
του Πρωινού Τύπου Γιάννη Σταυρίδη αν γνώριζα τον άνθρωπο.
Είχα ακούσει στο παρελθόν από τον αείμνηστο παππού μου Αριστοτέλη Ηλιάδη,
ιερέα, τα καλύτερα λόγια για τον Θεριανό και μάλιστα ότι τον εκτιμούσε ιδιαίτερα με
τη φιλία του. Θύματα κι οι δυό της ανήκουστης στην ανθρώπινη ιστορία γενοκτονίας
συναντήθηκαν ύστερα από μια εικοσαετία στη Δράμα. Με κοινή καταγωγή από την
Αμισό του Πόντου (Σαμψούντα) είχαν κάθε λόγο να συνδεθούν με άρρηκτη φιλία.
Ο Σταύρος Θεριανός γεννήθηκε στην Αμισό του Πόντου το 1888. Γονείς του
ήταν ο Γεώργιος, που ασχολούνταν με εργολαβικές εργασίες και μητέρα του η
σεβαστή οικοδέσποινα Σοφία. Ήταν το τέταρτο παιδί της οικογένειας. Είχε προηγηθεί η γέννηση της Δέσποινας, του Ακρίτα, που είχε σπουδάσει μηχανικός, και
της Θεοδώρας. Ζούσαν ειρηνικά στον Πόντο με τον παππού, τη γιαγιά και τις δύο
άγαμες θείες.
Ο Θεριανός τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο της Αμισού και στη
συνέχεια το Γυμνάσιο της Κερασούντας. Ήταν άριστος μαθητής, ενώ
διέθετε και πηγαίο χιούμορ.
Σε ηλικία 20 ετών ήρθε στην Αθήνα όπου σπούδασε Φυσικομαθηματικός στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
Γ.Κ.
Άριστος φοιτητής κέρδισε πολύ γρήγορα τη συμπάθεια και την εκτίΧατζόπουλος
μηση των καθηγητών του, οι οποίοι του υποσχέθηκαν λαμπρή σταδιοδρο-
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μία. Όμως ο νους του Θεριανού ήταν στο «νόστιμον ήμαρ». Επέστρεψε στον Πόντο για
να προσφέρει τις γνώσεις του στα εκεί Ελληνόπουλα. Το περιβάλλον όμως της Αμισού
άρχισε να μυρίζει μπαρούτι. Έφυγε για τη Σμύρνη, όπου διορίσθηκε ως καθηγητής στην
περιώνυμη Ευαγγελική Σχολή.
Τα τραγικά γεγονότα της Σμύρνης έφεραν τα βήματά του το 1922 στην Αθήνα, όπου
και προσλήφθηκε στο Αστεροσκοπείο των Αθηνών. Εκεί δέχθηκε τη θλιβερή είδηση της
δολοφονίας του πατέρα του Γιώργο και του αδελφού του Ακρίτα (Συμβολικό όνομα).
Από την Αθήνα φεύγει για την Κάλυμνο για να εργασθεί στο εκεί Γυμνάσιο και
μετά στη Σάμο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 φθάνει στη Δράμα και αναλαμβάνει τη Διεύθυνση του Γυμνασίου της. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια τόσο στον
διδακτικό τομέα, όσο και στον διοικητικό και θέτει τις βάσεις για την αρτιότερη
οργάνωση και λειτουργία του Γυμνασίου. Οργανώνει πρότυπο εργαστήριο Φυσικής
και Χημείας. Φροντίζει για τη στήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού ιδιαίτερα των
νέων εκπαιδευτικών, ενώ αντιμετωπίζει με αληθινή πατρική στοργή τους μαθητές.
Με την έκρηξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εγκαταλείπει τη Δράμα και μετατίθεται σε Γυμνάσιο του Πειραιά, όπου προσφέρει τις άριστες γνώσεις του στους
μαθητές του διδάσκοντάς τους Φυσική και Χημεία.
Πέντε χρόνια αργότερα μετατίθεται σε Γυμνάσιο της Καλλιθέας των Αθηνών, το
οποίο διευθύνει μέχρι το 1957, οπότε και συνταξιοδοτείται.
Σε νεαρή ηλικία παντρεύτηκε τη Ζηνοβία Διακογιάννη με την οποία απέκτησε δύο
παιδιά. Τον Ακρίτα, στον οποίο έδωσε το όνομα του αειμνήστου αδελφού του, και τη
Σοφία, στην οποία έδωσε το όνομα της μητέρας του, την οποία υπεραγαπούσε.
Άφησε την τελευταία του πνοή το 1964 στην Αθήνα σε ηλικία 74 ετών.
Ο Θεριανός άφησε πίσω του μια επίλεκτη μορφή της επιστήμης. Τον εγγονό
του Σταύρο Ακρίτα Θεριανό, ο οποίος διδάσκει σε Πανεπιστήμιο της Ελβετίας
ως καθηγητής της μοριακής Βιολογίας. Παράλληλα ασχολείται με την έρευνα συ-

Καθηγητές και καθηγήτριες των γυμνασίων του νομού Δράμας σε συνέδριο. Με το λευκό κοστούμι μπροστά
αριστερά, ο Σταύρος Θεριανός
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νεργαζόμενος με την Εταιρεία Diagnoplex με σημαντικές επιτυχίες. Συνεργάζεται παράλληλα με τη φαρμακευτική εταιρεία Novartis πραγματοποιώντας κλινικές
έρευνες στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λωζάνης.
Στη Δράμα ο Σταύρος Θεριανός άφησε αγαθότατες μνήμες. Μήπως η Δράμα
έπρεπε να τον τιμήσει ανταποδίδοντας την προσφορά του; Μα πρώτα απ’ όλα θα
τιμήσει τον εαυτό της τιμώντας τον Σ. Θεριανό. Θα υπάρξει άραγε κανένα ευαίσθητο
αυτί στην πρόταση; Ίδωμεν! Δυστυχώς η Δράμα με δυσκολία θυμάται αυτούς που της
προσφέρανε από το περίσσευμα της ψυχής τους. Νομίζουμε ότι λόγο έχουν ο συνδικαλιστικός φορέας του νομού, αλλά και ο σύλλογος των θετικών επιστημόνων.

Παλαιοί αντάρτες των βουνών της Σάντας του Πόντου στη Νέα Σάντα Κιλκίς

Η πραγματική ιστορία των ανταρτών της Σάντας*
Του † Ευριπίδη Χειμωνίδη
5ο μέρος
Διήγηση Κώστα Κουρτίδη, αδελφού του θρυλικού καπετάνιου Ευκλείδη Κουρτίδη:
αυτάς τας συνθήκας, κακά και ψυχρά περνούσε ο χειμώνας, και μέρα με
την μέρα πλησίαζεν η εποχή της αποφασιστικής εξηγήσεως με τον στρατό, που ετοιμάζονταν να εκστρατεύση εκ νέου εναντίον της
Σάντας.
Και τότε, εντελώς απρόβλεπτα, οι αντάρται βρέθηκαν σε δίλημμα. Κατά τα τέλη Φεβρουαρίου του 1922 ήρθαν σε επαφή με αυτούς
απεσταλμένοι του Μητροπολίτου Ροδοπόλεως Κυρίλλου, κομισταί
επιστολής του, με ημερομηνίαν 15.2.1922 και με το ακόλουθον περιε- Ευριπίδης
Χειμωνίδης
χόμενον, σε ακριβή αντιγραφή:

Μ’
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Προς
τους εν Σάντα και τη περιφερεία αυτής ευρισκομένους
Σανταίους, φυγοστράτους τε και φυγοδίκους
Φέρομεν εις γνώσιν σας, όπτι η Σεβαστή ημών Κυβέρνησις εξέδωκε νόμον υπ’
αριθ. 183 και ημερομηνίαν 21 Ιανουαρίου τρ. Έτους, δια του οποίου δηλούται, ότι
οι μετερχόμενοι την ληστείαν, προσερχόμενοι δε και παραδιδόμενοι οικειοθελώς
εις τας τόπους πολιτικάς αρχάς, δεν φυλακίζονται, αλλ’ απλώς υπάγονται εις στρατιωτικήν θητείαν. Επειδή δε, προς κατάπαυσιν των ληστρικών συμμοριών απεφάσισεν
η Κυβέρνησις αυστηρώς να καταδιώξη τας εκασταχού τοιαύτας συμμορίας δια τακτικού στρατού και επειδή αυτό τούτο το αληθές συμφέρον σας απαιτεί να παύση
ο μέχρι σήμερον ληστρικός και εναντίον του νόμου βίος σας, δια τούτο πατρικώς
σας συμβουλεύομεν να κατέλθητε αμέσως και χωρίς άλλο εις Τσεβιζλίκι και να
παραδοθήτε εις τας εκεί πολιτικάς αρχάς, όντες βέβαιοι, ότι αύται θα σας δώσωσι
την αμνηστείαν σας και ασφαλώς και ακινδύνως θα σας αποστείλωσιν εκεί, όπου
ευρίσκονται και οι λοιποί συμπατριώται σας.
»Την απόφασιν ταύτην διεκοίνωσεν εις ημάς ο Φυρκά κομαντανή της Τραπεζούντος, όστις μας εδήλωσε συγχρόνως, ότι απηνώς θα καταδιώξη πάντας ανεξαιρέτως
και την τελευταίαν καταστροφήν σας θα επιφέρη εν περιπτώσει, καθ’ ήν δεν ηθέλετε
προσέλθει εγκαίρως.
»Επιθυμούμεν να επωφεληθήτε από την ευκαιρίαν αυτήν και να σώσητε την κινδυνεύουσαν ζωήν σας θεωρούντες δε καλόν να στείλετε π ρος ημάς εις Λιβεράν δύο
ή τρία άτομα, ίνα λάβητε περισσοτέρας λεπτομερείας του νόμου και διαβεβαιώσεις
περί των αγαθών διαθέσεων της κυβερνήσεως και ευχόμενοι Θεώ να διαφωτίση τον
τε νουν και την καρδίαν σας, διατελούμεν.
Εν Τραπεζούντι
Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης
(Σφραγίς) †Ο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Στην επιστολήν αυτήν, εστάλη από τους αντάρτας απάντησις αρνητική. Η απάντησις ήταν γεμάτη παράπονο για την κακομεταχείρισιν των γυναικοπαίδων και η
ουσία της συνοψίζονταν στην άποψη, ότι δεν μπορούσε να γίνη λόγος για προσέλκυση των ανταρτών, αν δεν επαναφέρονταν τα γυναικόπαιδα στην πατρίδα τους.
Αλλά οι αρχές δεν εθεώρησαν την απάντηση οριστική και εζητήθη νέα επικοινωνία με τους αντάρτας, με την μεσολάβηση πάντοτε του Μητροπολίτου Ροδοπόλεως.

Συνεχίζεται
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Οι Σταυριώτες («Σταυρέτ’») του Άκνταγ Μαντέν
β) ΤΟ ΣΤΑΥΡΙΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ(1828-1924)
Γράφει ο
Κώστας Νικολαΐδης
5ο μέρος

Η

τουρκική κυβέρνηση δεν ήταν δυνατό να αφήσει ατιμώρητο τον αδάμαστο
αγωνιστή παπα-Κύριλλο. Διέταξε τη σύλληψή του και την προσαγωγή του
στις φυλακές της Υοσγάδης, όπου ο Μουτεσαρίφης επιχείρησε να ρίξει το
ηθικό του, υποβάλλοντάς τον σε ψυχικές και σωματικές πιέσεις. Το Οικουμενικό
Πατριαρχείο αντέδρασε σφόδρα για την κακοπειρία, ενός άξιου τέκνου του Γένους
και θερμουργού λειτουργού της Εκκλησίας και πέτυχε τη μεταφορά του ίδιου και
όσων ακόμα βρίσκονταν στα κρατητήρια του Μαντέν στην Άγκυρα, για λόγους
καλύτερης προστασίας.
Η τουρκική κυβέρνηση «ευρούσα τον καιρόν αρμόδιον» λόγω της απουσίας του
πνευματικού ηγέτη των ομογενών οικονόμου παπα-Κύριλλου, άρχισε να πιέζει συστηματικά τα γυναικόπαιδα των Σταυριωτών και να εκβιάζει καταστάσεις προκειμένου να πραγματοποιήσει τον ποθούμενο στόχο της, που δεν ήταν άλλος από την
πλήρη υποταγή των Σταυριωτών και τον καθολικό εξισλαμισμό τους.
Και να τι μέτρα πήρε. Απαγόρευσε στα μαθητόπαιδα να φοιτούν σε ελληνικά
Σχολεία και υπέδειξε στα κορίτσια, που εν τω μεταξύ είχαν παντρευτεί φανερούς
Χριστιανούς, να διαλύσουν τους γάμους τους με τους «άπιστους». Τρομερά δηλαδή
πράγματα, αντίθετα προς κάθε έννοια ηθικής, δικαίου και ισονομίας.
Η τουρκική κυβέρνηση συλλαμβάνοντας τον παπα-Κύριλλο νόμισε ότι θα της
ήταν εύκολο να κλείσει κατά το δοκούν το Ζήτημα. Δεν είχε όμως μετρήσει καλά
το μέγεθος και την αξία του ανδρός. Η άδικη φυλάκιση του παπα-Κύριλλου, έδωσε
στα Πατριαρχεία, στους πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων και στους ίδιους τους
Σταυριώτες, μια τεράστια δύναμη και το ηθικό έρεισμα να πολεμήσουν κατά της
βάρβαρης πολιτικής της κυβέρνησης. Η Υψηλή Πύλη δεν άντεξε στις πιέσεις που τις
ασκήθηκαν από διάφορα κέντρα και αναγκάστηκε να αφήσει ελεύθερους τον παπαΚύριλλο και όλους τους κρατούμενους Σταυριώτες τον Ιούλιο του 1906.
Παρά τις δεσμεύσεις της, όμως, η Τουρκική Κυβέρνηση εξακολούθησε να αρνείται την εγγραφή των Σταυριωτών στα Δημοτολόγια αποκλειστικά και μόνο με τα
χριστιανικά τους ονόματα, αφού ταυτόχρονα περνούσε στους σχετικούς
καταλόγους δίπλα στο χριστιανικό και ένα μουσουλμανικό όνομα. Τα
κατά τόπους όργανά της με απειλές, άσκηση βίας ή παροχή απατηλών
υποσχέσεων κατά περίπτωση, προσπαθούσαν να πείσουν τους προσερχόμενους να αποδεχτούν αυτήν τη φόρμουλα που ήταν αντίθετη προς
τα συμφωνηθέντα. Οι Σταυριώτες αρνούμενοι να δεχτούν έστω και σαν
πρόσθετα τα μουσουλμανικά ονόματα, προτίμησαν να είναι μετέωροι, Κώστας
χωρίς εγγραφή, «λαθραίοι», ελπίζοντες ότι κάποια στιγμή θα έρθει η Νικολαΐδης
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δικαίωσή τους. Αυτή όμως η εκκρεμότητα είχε και τις ανάλογες συνέπειες. Ο καϊμακάμης του Άκνταγ Μαντέν τους διαμήνυσε πως όσο θα αντιδρούν στις υποδείξεις του,
δε θα έχουν πολιτικά δικαιώματα, δε θα μπορούν να είναι υποκείμενα του Αστικού
Δικαίου, που με απλά λόγια εκτός πολλών άλλων, σήμαινε ότι:
- δεν κληρονομούν, ούτε και κληρονομούνται
- δεν ασκούν οποιαδήποτε επιχείρηση
- δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα
Και πήγαιναν έτσι τα πράγματα, με τους Σταυριώτες να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο να τους υποστηρίζει με συνεχείς παραστάσεις
και διαβήματα προς την Υψηλή Πύλη και τις εφημερίδες της ελεύθερης Ελλάδας,
με πρώτη την εφημερίδα «ΚΡΑΤΟΣ» να προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν την
κοινή γνώμη για το δράμα των Σταυριωτών.
Το 1908 έγινε η επανάσταση των Νεοτούρκων, η εκθρόνιση κατόπιν του
Αμπντούλ Χαμίτ Β΄ και η ανακήρυξη του Συντάγματος, γεγονότα σημαντικά, που
στην αρχή γέννησαν πολλές προσδοκίες και ελπίδες σε όλους τους υπηκόους και
κυρίως στους μη Μουσουλμάνους, για ισονομία και πολιτεία.
Δυστυχώς, όμως, για μια ακόμα φορά οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν, αφού πολύ γρήγορα οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό τους πρόσωπο προς όλους τους ομογενείς και
ιδιαίτερα προς τους Σταυριώτες τους οποίους «κυνήγησαν» με μίσος και φανατισμό.
Ευρισκόμενοι σε απόγνωση στράφηκαν προς την κυβέρνηση της Ελεύθερης Ελλάδας ικετεύοντας τη βοήθειά της. Μάλιστα ο θαρραλέος ελπρόσωπός τους, Σάββας
Ντερβίσ’ – εφέντης, ανέλαβε να φέρει σε πέρας τη δύσκολη αυτή απόστολή. Πράγματι κατόρθωσε μετά από πολλές ταλαιπωρίες να φτάσει στην Αθήνα, όπου και μετέφερε
το δραματικό μήνυμά τους τόσο στη κυβέρνηση, όσο και στο Παλάτι, αφού λέγεται
ότι συναντήθηκε ακόμα και με τον ίδιο το βασιλιά τον Γεώργιο τον Α’.
Μπορεί βέβαια μετά από τα ελληνικά διαβήματα να σταμάτησαν οι εξορίες,
οι φυλακίσεις και οι σκληρές διώξεις των Σταυριωτών, αλλά μέχρις εκεί. Ο κύριος
στόχος για την εγγραφή τους στα επίσημα κρατικά βιβλία μόνο με τα χριστιανικά
τους ονόματα, δεν επιτεύχθηκε.
Έτσι, φτάνουμε στα 1910 οπότε η Τουρκική Βουλή προχώρησε στην αναγνώριση του δικαιώματος ελεύθερης θρησκευτικής έκφρασης για κάθε υπήκοο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δυστυχώς, όμως, οι Σταυριώτες και πάλι δεν κατόρθωσαν
να καταγραφούν με τα χριστιανικά τους ονόματα στα επίσημα βιβλία.
Οι Αρχές ακολουθώντας παρελκυστική τακτική, ειδικά για τους Σταυριώτες
του Άκνταγ Μαντέν, δεν άφησαν να εξελιχτούν ομαλά τα πράγματα, όπως συνέβη
με τους Κρυπτοχριστιανούς άλλων περιοχών που τα κατάφεραν. Αντίθετα μάλιστα
δημιούργησαν με βάση τον Ιερό Ισλαμικό Νόμο (Σαρία) μια πολύ λεπτή και επικίνδυνη κατάσταση για τους Σταυριώτες, προκειμένου αυτοί να μην επιμείνουν στο
αίτημά τους. Σύμφωνα με τη Σαρία, Χριστιανός δεν μπορεί να κληρονομήσει Μουσουλμάνο. Λόγω του ότι, όμως, οι Σταυριώτες είχαν ακίνητη περιουσία που ήταν
καταχωρισμένη στα κτηματολόγια με τα μουσουλμανικά τους ονόματα, εάν θα τα
μετέτρεπαν σε Χριστιανικά, θα έχαναν πάραυτα και τα κτήματά τους.
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Και ενώ πάλευαν οι Σταυριώτες να βρουν τρόπο να αποφύγουν το νέο μεγάλο
σκόπελο, γίνεται η κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στη διάρκεια του
οποίου εντάθηκε ο διωγμός τους από την Τουρκική Κυβέρνηση, που πλέον δεν
υπήρχε περίπτωση να δεχτεί παρεμβάσεις από καμιά ξένη δύναμη, ούτε και από το
Οικουμενικό Πατριαρχείο φυσικά. Έτσι, οι περισσότεροι Σταυριώτες του Άκνταγ
Μαντέν αναγκάστηκαν να υποκύψουν και να μην επιμείνουν στην καταγραφή τους
με τα χριστιανικά τους ονόματα, για να μη στερηθούν και το καθημερινό συσσίτιο που μοίραζε το κράτος, λόγω των περιστάσεων, στους άπορους πολίτες βάσει
δελτίων. Υποχρεώθηκαν και αυτοί οι επίσημα αναγνωρισμένοι Χριστιανοί, που στα
προηγούμενα χρόνια είχαν συνάψει γάμους με Σταυριώτες (άνδρες ή γυναίκες), να
καταγραφούν σαν Μουσουλμάνοι μαζί με τις οικογένειές τους. Και επειδή σ᾿ αυτήν
την κατηγορία ανήκαν πολύ ομογενείς, «παρ᾿ ὀλίγον νὰ μεταβληθῇ ἡ Χριστιανικὴ χροιὰ
τῆς ὅλης κοινότητος», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση του αρχιερατικού επιτρόπου και μετέπειτα εθνομάρτυρα παπα-Γιώργη Παπαδόπουλο, από το
Άκνταγ Μαντέν, με ημερομηνία 8-11-1918. (ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ, σελ. 286-288).
Στις 15/28 Ιανουαρίου 1919 οι αντιπρόσωποι των Σταυριωτών στην Κων/πολη
παρουσιάστηκαν στον αρχηγό της Ελληνικής Στρατιωτικής Αποστολής Κων/πολεως
Γ. Κατεχάκη και του παρέδωσαν ένα υπόμνημα για το Σταυριωτικό Ζήτημα μαζί με
αντίγραφο της πιο πάνω έκθεσης του παπα-Γιώργη. Και τα δύο έγγραφα αναφέρονται
στο ιστορικό της δημιουργίας του προβλήματος και στο δράμα των Σταυριωτών του
Άκνταγ Μαντέν και γίνεται έκκληση προς το ελληνικό κράτος να ενεργήσει σε συνεργασία με τις Μεγάλες Δυνάμεις της Συνεννοήσεως (όπως ακριβώς λέει το γράμμα των
αντιπροσώπων), προκειμένου οι Σταυριώτες να αναγνωριστούν επίσημα ως Χριστιανοί.
Λίγα χρόνια μετά, με την ανταλλαγή των ελληνοχριστιανικών πληθυσμών οι
ομογενείς του Άκνταγ Μαντέν (αρκετοί και αμέσως μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή) αναχώρησαν για την Ελλάδα εκτός από μερικές οικογένειες Σταυριωτών
που παρέμειναν εκεί:
- είτε γιατί έτσι ήθελαν (λόγοι οικονομικοί κυρίως)
- είτε γιατί δεν κατόρθωσαν να αναγνωριστούν ακόμα και τότε ως Χριστιανοί.
Επικρατεί η άποψη ότι ο τότε Μητροπολίτης Χαλδίας επέδειξε μια διστακτικότητα πάνω σ᾿ αυτό το ζήτημα. Βέβαια είχε να αντιμετωπήσει το φανατισμό και την αγριότητα των τοπικών αρχών εκείνης της δύσκολης περιόδου, που αρνούνταν να προχωρήσουν στην αναγνώριση των Σταυριωτών – ακόμα και μετά τη σχετική απόφαση της
Τουρκικής Βουλής του 1910 – ως Ελλήνων, Χριστιανικού Ορθόδοξου Δόγματος.
Ο Λαυρέντιος, δεν ενθάρρυνε τη φανέρωσή τους, πιστεύοντας ότι αργότερα οι
συνθήκες θα ήταν πιο ώριμες και πιο ευνοϊκό το γενικότερο κλίμα. Δυστυχώς όμως
όλα άλλαξαν με την κήρυξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και αρκετές οικογένειες
Σταυριωτών ξεχάστηκαν στα βάθη της Ανατολής για πάντα.
Όσοι κατόρθωσαν να απαγκιστρωθούν και να φύγουν για την πατρίδα, το πέτυχαν με ίδια μέσα ή με μόνη τη βοήθεια ορισμένων πατριωτών κληρικών και δημογερόντων, που έδωσαν αγώνα για τη σωτηρία τους όταν πέρασαν από το Μεταλλείο
οι 2 Υποεπιτροπές Καππαδοκίας για την Ανταλλαγή.
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Η Νικόπολη (Γαράσαρη) του Πόντου σε σύγχρονη φωτογραφία. Στο βάθος το φημισμένο κάστρο της

Αξιομνημόνευτοι πρόκριτοι της Νικόπολης
Γράφει ο
Νίκος Εμμανουηλίδης
Φιλόλογος – συγγραφέας

Δ

ύσκολα τα τελευταία χρόνια στη Νικόπολη. Μετά τις άγριες εκτοπίσεις
του 1916 και την επιστροφή των εξορίστων με την ανακωχή του 1918 ο
μητροπολίτης Γερβάσιος ζητά με επιστολές βοήθεια από ομογενείς του
εσωτερικού και εξωτερικού και από τα δέματα, που καταφθάνουν στη μητρόπολη
με τρόφιμα, ρουχισμό, κλινοσκεπάσματα και άλλα και με τα 2000 δολάρια ομογενών της Αμερικής, προσπαθεί να ανακουφίσει όσους γύρισαν στα ρημαγμένα
σπίτια και στα έρημα χωράφια τους. Τους δίνει ζώα, ζωοτροφές, καλλιεργήσιμους
σπόρους να ξαναρχίσουν τη ζωή, να σταθούν στα πόδια τους. Ιδρύει και ορφανοτροφείο για τα εκατοντάδες ορφανά. Από το 1926 (Π. Καϊσίδης: μήπως από το
1916;) έχει να αντιμετωπίσει το θηριώδη Τοπάλ-Οσμάν, σφαγέα των Ποντίων. Με
τις στοχευμένες αυτές ενέργειες, την παροιμιώδη ψυχραιμία και τις διπλωματικές
κινήσεις του στην αντιμετώπιση του αιμοσταγούς Τοπάλ Οσμάν σώζει χιλιάδες
ζωές Ελλήνων.
Παράλληλα, πρόκριτοι της Νικόπολης, καθένας από το πόστο
του, προσφέρουν ύψιστες υπηρεσίες στους σκληρά δοκιμαζόμενους
ομοεθνείς της πόλης και της περιφέρειας της Νικόπολης. Μνημονεύονται οι πιο κάτω με αλφαβητική σειρά:
1.Γεωργιάδης Χαράλαμπος: Γνώστης της τουρκικής, ως διΝίκος
ευθυντής
της Αγροτικής Τράπεζας, για πολλά χρόνια, βοηθά τον
Εμμανουηλίδης

257

αγροτικό πληθυσμό της περιφέρειας. Εγκαταστάθηκε στην Καβάλα (†1951)
2.Εμινίδης Κωνσταντίνος: Ως πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Νικόπολης και
ως μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στον ελληνικό πληθυσμό και προπαντός στους ανυπεράσπιστους κατοίκους της επαρχίας. Αλλά και ως μέλος της δημογεροντίας στη μητρόπολη και όταν διορίστηκε
από το μητροπολίτη Γερβάσιο πρόεδρος της δημογεροντίας και εκπρόσωπος
της κοινότητας απέναντι στην τουρκική κυβέρνηση, συμβάλλει στο μέτρο του
δυνατού, στο να αποφευχθούν τα χειρότερα στους ομογενείς, αψηφώντας τους
κινδύνους στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Εγκαταστάθηκε στην Καβάλα
(†1934).
3.Ιορδανόπουλος Ιωσήφ: Διετέλεσε διαδοχιχκά μέλος της εκκλησιαστικής επιτροπής και μέλος της σχολικής εφορίας. Από τις θέσεις του αυτές, λόγω των καλών
σχέσεων που συντηρούσε με τους ιθύνοντες Τούρκους, βοηθά πολλούς ομοεθνείς
στην επίλυση δικαστικών υποθέσεων και στρατολογίας. Εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη (†1938). Είναι ο παππούς μου από την πλευρά της μητέρας. Δεν πρόλαβα
να τον γνωρίσω.
4.Νεστορίδης Σάββας: Από τους πιο ευκατάστατους στη Νικόπολη. Ως μέλος
εκκλησιαστικής επιτροπής και της δημογεροντίας στη μητρόπολη καλύπτει πολλές
ανάγκες της κοινότητας Νικόπολης με τις πλούσιες δωρεές του.
5.Τεμεκιουνίδης Γεώργιος: Κάτοχος της τουρκικής γλώσσας, επιδέξιος στην
πολιτική, είχε διασυνδέσεις με την ιθύνουσα τάξη της Τουρκίας και από τη θέση του
αυτή μεσολαβεί στη διευθέτηση πολλών ζητημάτων των χριστιανών, που προσέφευγαν σ’ αυτόν. Τελευταία γίνεται ένορκος δημοτικός σύμβουλος και από τα πόστα
του αυτά προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες στους ομογενείς. Εγκαταστάθηκε στην
Προσοτσάνη Δράμας (†1931).
6.Φουρνιάδης Ιωάννης: Υπήρξε πρόεδρος της κοινότητας Νικόπολης
την περίοδο των καταδιώξεων και σφαγών του Τοπάλ Οσμάν. Αντιμετωπίζει
με ψυχραιμία τους εναντίον του προπηλακισμούς. Με κίνδυνο της ζωής του
προσπαθεί να μην πέσουν στα χέρια των καταδιωκτικών αποσπασμάτων του
Τοπάλ-Οσμάν φυγόστρατοι χριστιανοί, που από διάφορα μέρη κυνηγημένοι
αναγκάζονται να ζητήσουν άσυλο στη Νικόπολη. Ταυτόχρονα σε συνεργασία
με τη μητρόπολη και ευκατάστατους ομογενείς φροντίζει να βρουν στέγη και
τροφή εκατοντάδες Έλληνες, που έρχονταν στη Νικόπολη από την περιφέρεια και άλλα μέρη της τουρκικής επικράτειας. Εγκαταστάθηκε στην Καβάλα
(†1929).
Εκτός από αυτούς και πολλοί άλλοι ως πρόεδροι κοινοτήτων ή μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής και της σχολικής εφορίας στην περιφέρεια πρόσφεραν μεγάλες
υπηρεσίες στους τόπους καταγωγής τους, που παραμένουν αφανείς.
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Παλαιά άποψη της Τραπεζούντας με τον ναό του Αγίου Γρηγορίου στο βάθος, δεξιά

Η ιστορία της πόλεως Τραπεζούντος με λίγα λόγια
Του †Γ. Φωκά*

Η

Τραπεζούς ήτο αποικία των Σινωπέων. Εκτίσθη το 756 π. Χ. πριν ακόμα
κτισθεί η Ρώμη και το Βυζάντιον. Μικρά πόλις τον καιρό της Ρωμαϊκής
κυριαρχίας, κατώρθωσε, λόγω των συνεχών πολέμων των Βυζαντινών κατά
των Περσών να αποκτίση σπουδαίαν στρατηγικήν θέσιν και ν’ αναπτυχθή τόσον,
ώστε να γίνη πρωτεύουσα της Χαλδαίας, ξεπεράσασα την Νεοκαισάρεια, η οποία
κρατούσε ως τότε τα πρωτεία.
Το 527, όταν ο στρατηγός των Βυζαντινών Πέτρος, ενίκησε και έδιωξε τους
Πέρσας, οι οποίοι εισέβαλαν εις την Λαζίαν, η Τραπεζούς οχυρώθη, έγιε το κέντρον
των πολεμικών επιχειρήσεων, με ορμητήτριον την Ριζούντα, και η πρώτη στρατιωτική πόλις του κράτους.
Επειδή οι πόλεμοι του Βυζαντίου κατά των Περσών και των Αβάρων ουδέποτε
έπαυσαν, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, έδιδαν μεγάλην σημασίαν εις την Τραπεζούντα, γι’ αυτό και το θέμα Χαλδαίας είχε πολλά και εξαιρετικά προνόμοια.
Αρκετοί όμως, από τους διοριζομένους εις την Τραπεζούντα στρατηγούς – διοικητάς, που εκαλούντο δούκες, έκαμαν κατάχρηση αυτών των προνομοίων, και
εκήρυτταν τον εαυτόν τους ανεξάρτητον, όταν η κεντρική εξουσία της Κωνσταντινουπόλεως, είχε εξωτερικές είτε εσωτερικές ανωμαλίες.
Ανεξαρτήτως όμως, αν εκήρυττον τον εαυτόν τους ανεξάρτητον ή αν υπήκουον
στην κεντρική εξουσία, οι περισσότεροι απ’ αυτούς τους δούκας, εφρόντιζαν για
την ανάπτυξιν των γραμμάτων των τεχνών των επιστημών και του εμπορίου, για να
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κάνουν την Τραπεζούντα, που ήτο το ισχυρότερο φρούριο εις τα βορειοανατολικά
σύνορα του Βυζαντίου και ο σπουδαιότερος εμπορικός λιμήν της Μαύρης Θαλάσσης, εφάμιλλη με την Κωνστα/πολη.
Το 661 ακμάζει στην Τραπεζούντα η περίφημος σχολή του φιλοσόφου Τυχικού,
στην οποίαν έτρεχον απ’ όλα τα μέρη του Πόντου της Αρμενίας και της Ιβηρίας, για
να τελειοποιήσουν τη μόρφωσή τους.
Αυτή όμως η ανάπτυξις και ο πλουτισμός της Τραπεζούντος κινεί τον φθόνο και
την απληστεία των γειτόνων της.
Το 1022, ο ηγεμών της Ιβηρίας Γεώργιος, εκστρατεύει κατά της Τραπεζούντος,
αλλά ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος τον κατατροπώνει και τον τρέπει εις φυγήν.
Το 1049 ρίχνονται κατά της Τραπεζούντος οι Σελτζουκίδαι Τούρκοι, αλλά αποκρούονται χάρις στη γενναιότητα των κατοίκων της και χάρις στα μισθσοφόρα τάγματα των Φράγκων και Βαριάγγων.
Η επίθεσις των Σελτζουκίδων, επαναλαμβάνεται το 1057 το 1062 και το 1067.
Καταλαμβάνονται πολλαί ανατολικαί επαρχίαι του Βυζαντίου και μένει ελεύθερη
μόνον η Τραπεζούς.
Ο αυτοκράτωρ Ρωμανός ο Δ΄ο Διογένης εκστρατεύει κατά των Τούρκων. Το
1071 στη φονικωτάτη μάχη που γίνεται κοντά στη Ζάραχ, είτε Μαντζικάρτ, νικάται
από τους Τούρκους, οι οποίοι ανενόχλητοι πια την ίδια χρονιά καταλαμβάνουν την
Τραπεζούντα.
Τότε ο αυτοκράτωρ Ρωμανός, ονομάζει δούκα της Τραπεζούντος τον Θεόδωρον Γαβριάν και τον στέλνει εναντίον των Τούρκων, να τους διώξη και να ελευθερώση την Τραπεζούντα.
Ο Θεόδωρος Γαβριάς, αφού φθάση εις την Χαλδαίαν, μαζεύει στρατό, τον διοργανώνει και τον εμψυχώνει τόσο, ώστε την ίδια χρονιά καταλαμβάνει την Τραπεζούντα.
Μόλις όμως εγκατεστάθη στην αρχή κηρύττει τον εαυτό του ανεξάρτητον ηγεμώνα και αντί να στείλη τα χρήματα που εισέπρατε απ’ τα τελωνεία κι απ’ τις φορολογίες, στην Κωνσταντινούπολη, τα χρησιμοποιεί για την κατασκευή οδών και γεφυρών, για την ανέγερσιν διαφόρων φιλεκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών κτιρίων.
Επίσης ο Θεόδωρος Γαβριάς εκστρατεύει κατά των τούρκων, και ελευθερώνει
το Παΐπουρτ και την Κολωνείαν.
Μετά τον θάνατον του Θεοδώρου Γαβριά κατηργήθη η ηγεμονία της Τραπεζούντος και στέλνεται εκεί από το Βυζάντιον ο πιο ενάρετος στρατηγός του αυτοκράτορος Αλεξίου, ο Δαβατηνός, ο οποίος όμως δεν έμεινε για πολύ δουξ της Τραπεζούντος γιατί το 1104 διορίζεται στη θέση του ο Γρηγόριος Ταρωνίτης, αρμένιος
την καταγωγήν, μυστικοσύμβουλος και ευνοούμενος του αυτοκράτορος Αλεξίου.
Αλλά και ο Ταρωνίτης που ήτο πρώτα, φρόνιμος και υπάκουος, μόλις εγκατεστάθη στο νέο του αξίωμα, ανακηρύττει τον εαυτόν του, σαν τον Γαβριά, ανεξάρτητον ηγεμόνα.
Ο αυτοκράτωρ Αλέξιος, θέλοντας να τιμωρήση τον αντάρτην Ταρωνίτην, στέλνει εναντίον του τον ανεψιόν του Ιωάννην Ταρωνίτην, ο οποίος ήτο και εξάδελφος
του Γρηγορίου Ταρωνίτη.
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Ο Γρηγόριος εγκαταλείπει την Τραπεζούντα και φεύγει εις Κολωνείαν, σκοπεύων να ενωθή με τον στρατό του ηγεμόνος της Αρμενίας Ντανισμέντ. Το μαθαίνει
όμως αυτό ο Ιωάννης και στέλνει εναντίον του τον στρατό του, τον νικά, τον αιχμαλωτίζει και τον μεταφέρει δεμένο στην Κων/πολη.
Μετά τον Γρηγόριον Ταρωνίτην, διορίζεται δουξ της Τραπεζούντος ο γενναίος
στρατηγός του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Γαβριάς, το 1115.
Κι αυτός μεταχειρίζεται τα ίδια με τους προκατόχους του μέσα και ανακηρύττει
τον εαυτόν του ανεξάρτητον ηγεμόνα. Συμμαχεί μετά του γείτονός του, σουλτάνου των
τούρκων Καμάθ, και κηρύττει τον πόλεμον κατά του σουλτάνου της Μελιτηνής. Νικάται
όμως, συλλαμβάνεται αιχμάλωτος και σώζεται αφού καταβάλλει βαριά λύτρα.
Μετά τον θάνατον του Αλεξίου επί του θρόνου του Βυζαντίου, ανέβηκε ο Ιωάννης Κομνηνός, ο οποίος ήτο στρατηγηκότερος του Αλεξίου.
Εκστρατεύει κατά της Τραπεζούντος για να αποκαταστήση τα αυτοκρατορικά του
δικαιώματα επ’ αυτής, δεν κατορθώνει όμως τίποτα και γυρίζει πίσω στο Βυζάντιο.
Τον Ιωάννην Κομνηνόν, αποθανόντα, διεδέχθη ο Μανουήλ ο Α΄, ο οποίος στέλνει κατά της Τραπεζούντος τον Μιχαήλ Γαβριάν.
Ο Μιχαήλ Γαβριάς κατορθώνει επί τέλους να προσαρτήση την Τραπεζούντα στην
Βυζαντινή αυτοκρατορία και διορίζει διοικητήν της τον Νικηφόρον Παλαιολόγον.
Από τότε η Τραπεζούς μένει αναπόσπαστος επαρχία της αυτοκρατορίας μέχρι
το 1204, οπότε, αφού κατελήφθη η Κωνσταντινούπολις απ’ τους Φράγγους και κατελύθη η Βυζαντινή αυτοκρατορία, ανεκηρύχθη υπό του Αλεξίου του Α΄ Κομνηνού
πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος.
Από το 1204 ως το 1461 η Τραπεζούς ήτο πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των
Κομνηνών της Τραπεζούντος. Εγνώρισε τιμές, ευημερία, κατάπτωση, πολιορκίες.
Το 1461, οκτώ χρόνια μετά την κατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως απ’ τους
Τούρκους, παραδίδεται υπό του τελευταίου της αυτοκράτορος Δαβίδ του Κομνηνού, υπό όρους, εις τον κατακτητήν Μωάμεθ.
Από τότε εξακολουθεί να είναι μία απ’ τις κυριώτερες πόλεις της τουρκικής αυτοκρατορίας, και ο κυριώτερος εμπορικός λιμήν της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα ως το 1916.
Το 1916 η Τραπεζούςκατελήφθη υπό των Ρώσσων και εγκατελήφθη υπ’ αυτών
το 1917 ύστερα απ’ τη ρωσσική επανάσταση και την οπισθοχώρηση των ρωσσικών
στρατευμάτων.
Η Τραπεζούς ανακαταληφθείσα υπό του τουρκικού στρατού το 1917, εξακολουθεί την ανάπτυξη και την πρόοδό της περιβαλλομένη απ’ τη στοργική φροντίδα της
Τουρκικής Δημοκρατίας.
Γ. ΦΩΚΑΣ
Σημείωση
Ο Γιώργος Φωκάς ήταν υπεύθυνος του περιοδικού «Ποντιακά Φύλλα», Α΄ τόμος
(1935-1937), το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα και ξανατυπώθηκε το 2009 από τον Εκδοτικό
Οίκο των Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. Η ορθογραφία και η σύνταξη του κειμένου,
καθώς και ορισμένα ονόματα, έχουν τα λάθη του συγγραφέα.
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Μέλη της διοίκησης της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών μαζί με γνωστούς Πόντιους, στις αρχές της
δεκαετίας του 1970

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου

Α

πό της συστάσεώς της, το έτος 1927, μέχρι σήμερα συνεχίζει το σπουδαίο,
σύμφωνα με το 1ο άρθρο του πρώτου καταστατικού» της περισυλλογής, μελέτης και δημοσίευσης γλωσσικού και ιστορικού υλικού του Πόντου έργο

της.
Η ιδέα της ίδρυσης της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών (Ε.Π.Μ.) ξεκίνησε από
τον γιατρό και σπουδαίο συμπατριώτη μας από τη Θεσσαλονίκη Θεοφύλακτο Θεοφυλάκτου, με την εισήγησή του προς τον αποκρισάριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μητροπολίτη Χρύσανθο που διέμενε στην Αθήνα.
Όλοι οι Πόντιοι που διετέλεσαν πρόεδροι και μέλη του Δ. Σ. της Επιτροπής
ήταν σπουδαίες προσωπικότητες: Με το κύρος που διέθεταν και την καταξίωση
στην κοινωνία προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες μς τις εργασίες τους.
Όλοι οι πρόεδροι, από τον πρώτο, τον πρώην Μητροπολίτη Τραπεζούντος
Χρύσανθο, μέχρι τον τελευταίο, Χρήστο Γαλανίδη διακρίθηκαν για τις φιλότιμες
προσπάθειές τους να συμβάλουν στην αποθησαύριση όλου του πνευματικού υλικού
που έφεραν οι πρόγονοί μας μαζί με την ψυχή και τις αναμνήσεις από τον αλησμόνητο Πόντο. Ένα έργο σπουδαίο και διαχρονικό.
Η προσπάθεια αυτή είναι και μια δικαίωση για όλους εκείνους που βρήκαν τραγικό θάνατο από το μίσος και τη μισαλλοδοξία του τουρκικού εθνικισμού.
Μέχρι σήμερα, εκδόθηκαν 53 τόμοι και 29 παραρτήματα, απαραίτητα βοηθήματα
για όλους εκείνους που φιλοδοξούν να μάθουν τον πολιτισμό και την ιστορία των Ποντίων, ιδιαίτερα στους ερευνητές που θα θελήσουν να γράψουν την ιστορία της Ελλάδος.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στο μέλλον.
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ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Σημαντικά μεταξύ των εκδοθέντων είναι και τα ακόλουθα παραρτήματα του
«Αρχείου Πόντου», που εκδόθηκαν από τον Εκδοτικό Οίκο των Αδελφών Κυριακίδη στη Θεσσαλονίκη:
Παράρτημα 26, «Λαογραφικά Κερασούντος» του Γ. Βαλαβάνη. Επανέκδοση
Αθήνα 2010.
Παράρτημα 27, Παράλληλες γραμματικές ως αποτέλεσμα γλωσσικής επαφής.
Η περίπτωση της οφίτικης, της Μαρίας Άννας Τηλιοπούλου Αθήνα 2011.
Παράρτημα 28, «Η Δημοκρατία του Πόντου» Ένα ανέφικτο όνειρο ή μια ρεαλιστική επιδίωξη» του Ευριπίδη Γεωργανόπουλου. Αθήνα 2012.
Παράρτημα 29, «Τα σωζόμενα έγγραφα της Επιτροπείας Ποντίων Ελλήνων»
της Δέσποινας Βαρβέρη Κωνσταντίνίδου. Αθήνα 2012.
Διατίθενται από τον Εκδοτικό Οίκο των Αδελφών Κυριακίδη, τηλ. 2310 208-540
και από την επιτροπή ποντιακών μελετών , τηλ. 210 9354333.

ΠΟΝΤΟΣ–Ταξίδι στο Χρόνο,
Τόπο του Χθες και του Σήμερα
Της Δέσποινας Πολυχρονίδου

Ε

δώ και μια σχεδόν δεκαετία περιέρχομαι, στο χάρτη πάνω του Πόντου, τις
πόλεις και τα χωριά, μοναστήρια, ποτάμια και κοιλάδες, βουνά, οροσειρές,
οροπέδια, χαράδρες, δάση, ακτές, λιμάνια και ακρωτήρια, αρπαγμένη μια
από τον Ανατολικό και μια από το Δυτικό Πόντο. Κι επιτέλους, μετά από τόσων
χρόνων περιπλάνηση πάνω στο χάρτη, το ταξίδι μου στον Πόντο, ταξίδεμα αληθινό. Και βιάζομαι, όλοι βιαζόμαστε να ταξιδευτούμε βαθιά στο χρόνο, σε κάθε
στιγμή του τότε και του σήμερα, ανυπομονώντας, από όποια περιοχή κι αν καταγόμαστε, να φτάσουμε στην πρωτεύουσά μας, την Τραπεζούντα. Και πια όλο και πλησιάζουμε. Έχουμε φύγει μόλις από τη Σαμψούντα, αφού πριν είχαμε αφήσει πίσω
την Πάφρα και τον Άλυ ποταμό – «Ο μεγαλύτερος της Μικράς Ασίας», θα μας πει ο
φίλος μας Ναζμί, ότι στο γυρισμό για την Ελλάδα θα περάσουμε από την Αμάσεια
και τη Μερζιφούντα. Και θα μας πει ακόμα, μεταξύ πολλών ιστορικών γεγονότων,
ότι πηγάζει από τον Αντίταυρο, το γνωστό όρος της Μικράς Ασίας και χύνεται στη
Μαύρη Θάλασσα, διαβρέχοντας το υψίπεδο, λίγο πριν τη Μερζιφούντα που απλώνεται, υπερήφανα, καθώς μου φάνηκε, γυμνό. – Ίσα που
άρχισε να χαμηλώνει ο ήχος ήταν. Μας είπε και για το έδαφος, το
εύφορο, που παράγει πολύ καλής ποιότητας ρύζι…
… Η Μαύρη θάλασσα αριστερά μου, ακυμάτιστη ίσως. Στα μάτια
μου θολούρα. Δεν διακρίνων καλά την εικόνα της, ο ουρανός είναι
Δέσποινα
Πολυχρονί- συννεφιασμένος. Η όμορφη Βικη – Βικτωρία Γερασιμίδου κι όχι μόνο
ωραία στη μορφή, η φίλη φιλόλογος από την Κατερίνη, «στην Τραπεδου

263

Ο Άλυς ποταμός (τουρκικά Κιζίλ Ιρμάκ)

ζούντα θα κλάψουμε μαζί» μου’ λεγε από τη στιγμή που περάσαμε στον Πόντο.
Η φωνή του φίλου Ναζμή Αρίφ, μακρινός απόηχος. Για ιστορία και πολιτισμό, που
φέρνουν συγκινήσεις, μιλά, ενώ ταξιδεύομαι στη φωνή του πατέρα μου. Το’ ξερα, το φοβόμουν, πως η Τραπεζούντα κι η Αργυρούπολη κι η πέρα η Χαλδία ολόκληρη, θα μου’
φερναν αναμνήσεις από την οικογένεια. Πολλά δεν έλεγε ο πατέρας μου, απλώς μόνο
υπερηφανευόταν, για την αγάπη τους στα Γράμματα. Για σχολεία που έχτισε παλιά η
οικογένειά τους – «Μας τα στέρησε τα Γράμματα ο πόλεμος», πικραινόταν. Οι πιο πολλές
μνήμες του ήταν από το σπίτι τους στο κτήμα, στα ενδότερα της Χαλδίας. Η θύμηση
όμως, που ιδιαίτερα το συγκινούσε τον πατέρα μου, ήταν τα «περσικά» που έμαθε στο λιμάνι της Τραπεζούντας που’ ρχονταν, τα φορτωμένα περσικούς τάπητες και … Μεταξωτά
ίσως ή τι άλλο ποιος ξέρει. – Η ιστορία γράφει, ναι, για όλα αυτά, αλλά θα μπορούσα να’
χω από αυτόπτη μάρτυρα ζωντανή την εικόνα των καραβανιών απ’ την Περσία. Είναι και
η φωνή του ξεναγού μας π’ ακούγεται λέγοντας κάτι για μετάξι. Και συνειρμικά θυμάμαι
από διαβάσματα και ακούσματα βέβαια, τα μεταξωτά της Τραπεζούντας. Μέσα μου κι ο
θυμός. Για το που δε ρωτούσα τον πατέρα μου και τον παππού μου Χρήστο Μουρατίδη,
να μάθω λεπτομέρειες για κάποια πράγματα. Σαν κι ο παππούς κι ο πατέρας μου όσο κι
εγώ θα ζούσαν για να μου προλαβαίνουν τις απορίες μου.
Στην Τραπεζούντα ήταν σαν σε άλλη εποχή να βρίσκομαι. Ταξίδια σε πιο πέρα
εποχές. Στη χώρα την Τραπεζούντια. Που δεν έχει σχέση με το Μεσαίωνα και την
Ιερά Εξέταση της Δύσης. Όπου κι ο λαός επέλεγε, κατά τους ιστορικούς κι όπως τα
γεγονότα καταγράφονται, τον ηγεμόνα του οποίου ήθελε να είναι υπήκοος – Έντονα
αντιδρώντας σε ηγεμόνες που δεν ήταν της αρεσκείας του. Κι όπου στα μοναστήρια
της, εμπνευσμένοι ιερομόναχοι, από πολύ νωρίς, μελετούν την Αρχαία Ελληνική
Γραμματεία. Εντρυφούν ανακαλύπτοντας τον ελληνικό στοχασμό – Φιλοσοφία,
Αστρονομία, Μαθηματικά, Τραγικούς ποιητές. Και θεμελιώνουν, αφοσιωμένοι Ορθόδοξοι, με φωτισμένους της Δύσης, την Αναγέννηση.
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Για τον ιστορικό Αλεξάντερ Α. Βασίλιεφ, «Το Βυζάντιο συνεισέφερε τα μέγιστα
στην ιστορία της Αναγέννησης». «Με τη δράση ικανών ανθρώπων, όπως ο Πλήθων
ή ο Βησσαρίων, που άνοιξαν τους ορίζοντες στην Ιταλία», λέει ο Ρώσος ιστορικός,
«η Δύση γίνεται γνώστης της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας».
… ……………………………………………………………...
Σ’ αυτόν τον τόπο, που γνήσιος παράδεισος αποκαλούνταν, βασίλευε, κατά τους
ιστορικούς, ευδαιμονία, ευτυχία. Μπορεί και να’ ταν έτσι. Το πιστεύεις όταν ανέβεις
στις Άλπεις (τις Ποντιακές) κι όταν περιδιαβαίνεις τις Ακτές, τις Νότιες, της Μαύρης Θάλασσας, όταν διασχίζεις τη Χαλδία με τις κοιλάδες – λωρίδες καταπράσινες,
κοιλάδες – οάσεις κατάφυτες από κηπευτικά κι όλων των ειδών τα οπωροφόρα, μηλιές και λεμονιές κι αχλαδιές, ροδιές και βυσσινιές, δαμασκηνιές, συκιές, καρυδιές,
ελιές, μέσα και πέρα από τη σεληνιακή άπλα της Αργυρούπολης. Ανταμώνοντας,
αυτές οι χαρακτηριστικές κοιλάδες, με τα ποτάμια, τα αναρίθμητα, έτσι όπως πλέκονται, κεντώντας την ποντιακή γη, από το Νότο προς το Βορρά κατηφορίζοντας,
να ξεχυθούν στη Μαύρη Θάλασσα.
Όλα αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά για να’ ναι ένας τόπος, ένας λαός, ευτυχισμένος;

Ελάχιστοι είδαν τον Πόντο με τα μάτια
και την ψυχή της Δέσποινας Πολυχρονίδου

Δ

υστυχώς, ελάχιστοι από αυτούς που επισκέφθηκαν τον Πόντο έγραψαν
όπως η Δέσποινα Πολυχρονίδου. Θυμόμαστε τον μακαρίτη δάσκαλο Δημήτρη Παναγιωτίδη, γύρω στο έτος 2000, που ξέφυγε αρκετά από τα καθιερωμένα (επίσκεψη στην Παναγία Σουμελά, στις βίλες του Καπαγιαννίδη και του
Κωστάκη Θεοφύλακτου – «ντο θαμαστά είν’!» – στα παρχάρια, στο «περιώνυμον
Φροντιστήριον Τραπεζούντος» και άλλα τέτοια, μαζί με το «Εφάγαμεν, έπι-αμεν
και εγκατελείφθημεν εις τας αγκάλας του Μορφέως» … Και συνεχίζουν να κοιμούνται… ή να χορεύουν …
Τέτοια, συναισθηματικά φορτισμένη, σύνδεση του χθες με το σήμερα, του χρόνου και του τόπου, των τόσων «θυμών» – περισσότερο άκαιρων μετανοιωμάτων
– που δεν ρωτήσαμε τον παππού, τη γιαγιά, τους γονείς, τους στενούς συγγενείς, να
πουν όσα έζησαν, όσα γνώριζαν, για να τα μεταδώσουν οι σημερινοί στις γενιές που
έρχονται, πάρα πολύ σπάνια γίνεται. Πήγε η Πόντια φιλόλογος καθηγήτρια στον
Πόντο και αντί για τους τόπους που επισικέφθηκε, θύμισε στο γραφτό της, με αποσπάσματα από ποιήματα του Γεώργιου Δροσίνη και του Κωστή Παλαμά, τόπους
της νότιας Ελλάδας! Δεν συγκινήθηκε με τους θαυμαστούς στίχους του Φίλωνα
Κτενίδη ή του Ηλία Τσιρκινίδη ή του Γιάγκου Κανονίδη ή του Γιάγκου Φωτιάδη
ή του Γεώργιου Κωστοπράβ ή του Γιώργου Φιρτινίδη ή της Κατίγκως Καλεβρά
ή της Σοφίας Κοκκά ή …, γιατί τους αγνοεί εντελώς. Να ένας ακόμη λόγος – η
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προβολή της λογοτεχνίας των Ποντίων, για να τη γνωρίσουν οι Πόντιοι και οι άλλοι
Έλληνες – που κρατά ξυπνητούς ορισμένους Πόντιους.
Η πληροφορία π. χ. που δίνει η Δέσποινα Πολυχρονίδου για τα περσικά και
άλλα καραβάνια, που στάθμευαν Τραπεζούντα όπως της τα διηγήθηκε ο πατέρας
της, ο Πολυχρόνης, είναι σημαντική, ανάμεσα στα τόσα άλλα σημαντικά που περιλαμβάνονται στο βιβλίο της για τον Πόντο.
Η άποψη για τη μεταφορά του ελληνικού στοχασμού στη Δύση και τη συμβολή
των Ποντίων λογίων στην Αναγέννηση, με τον Βησσαρίωνα, τον Γεώργιο Τραπεζούντιο κ. ά. – και στον Διαφωτισμό, αργότερα, στον Πόντο – που εκφράζεται στο
βιβλίο της Δέσποινας Πολυχρονίδου πολύ συνοπτικά, ξεχνιέται από τους Έλληνες
ειδικούς και σε πολύ αδρές γραμμές αναφέρεται καμιά φορά από τους Πόντιους
Τα «μεγάλα και τρανά» των Ποντίων, με το δίκιο της η Δέσποινα Πολυχρονίδου
τα αντιμετωπίζει με κάποια επιφύλαξη, αναφέροντας: «Μπορεί και να ’ταν έτσι».
Ανεπιφύλαχτα, όμως, γράφει για όσα βλέπει, όσα τη μαγεύουν με την παρουσία
τους, όσα την απογοητεύουν, γιατί αλλιώς τα περίμενε. Το ίδιο θα μπορούσε να
συμβεί σε όλους τους επισκέπτες του Πόντου, οι περισσότεροι, όμως, «δεν τα είδαμε αυτά, γιατί έλεγαν ανέκδοτα μέσα στο πούλμαν»!
Πάνος Καϊσίδης

Με τους ταπεινωμένους Ιταλούς …(*)
Του Γιώργου Μουσικίδη
Φωτογράφου – Συγγραφέα

Σ

την κατοχή (1941-1944) ήταν μια οργάνωση χριστιανική, που έδινε σε
κάθε παιδάκι, μέχρι δέκα χρόνων, επιπλέον μια φετούλα ψωμί με μαρμελάδα, εκτός του ψωμιού – τα σαράντα δράμια – που δικαιούμασταν με το
δελτίο. Κάπου ήταν ένα σπίτι, όπου μας έδιναν αυτό το ενισχυμένο ψωμάκι με τη
μαρμελάδα. Είχε, δηλαδή, το δικαίωμα το κάθε παιδί, μαζί με το δικό του, να έχει
και τα δελτία των άλλων παιδιών, για να πάρει τις μερίδες τους και να τις φέρει στη
γειτονιά, εφόσον αναλάμβανε αυτήν την υποχρέωση.
Κάποτε, μου έτυχε και μένα να πάω με έξι δελτία από παιδιά της
γειτονιάς μου, για να πάρω σε ένα ταψάκι τα έξι ψωμάκια με μαρμελάδα. Όπως επέστρεφα στον δρόμο, παρατήρησα ένα σταματημένο
γερμανικό αυτοκίνητο που είχε χαλάσει. Ήταν φορτηγό, από αυτά τα
στρατιωτικά οχήματα, και είχε πάνω στην καρότσα του Ιταλούς, που
τους είχαν οι Γερμανοί όρθιους, σε άθλια κατάσταση, και τους ταπεί- Γιώργος
Μουσικίδης
νωναν διαρκώς. Ήταν νηστικοί.
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Την ώρα που περνούσα δίπλα από το σταματημένο αυτοκίνητο, είδα δυο Γερμανούς.
Ο ένας ήταν ο οδηγός και ο άλλος, με το όπλο, που υποτίθεται ότι ήταν για τη φύλαξη.
Οι οχτώ με δέκα Ιταλοί που ήταν όρθιοι επάνω στην καρότσα, με είδαν με τα ψωμάκια
και άπλωσαν τα χέρια τους. Κατάλαβα ότι ζητούσαν να φάνε. Τόλμησα και άπλωσα το
ταψάκι με τις μερίδες και των άλλων παιδιών της γειτονιάς μου. Τα άρπαξαν οι Ιταλοί
και για πότε εξαφανίστηκε και το τελευταίο ψίχουλο από εκείνα τα ψωμάκια που πήραν,
ούτε που το πήρα είδηση. Ο ένας από τους δύο Γερμανούς, που αντιλήφθηκε τι έγινε,
ήρθε και μου έδωσε μια δυνατή κλοτσιά. Δεν θα την ξεχάσω εκείνη τη μπότα, εκείνη
την κλοτσιά. Ένα παιδί των οχτώ – εννιά χρόνων, να του δώσει κλοτσιά ένας στρατιώτης
γεροδεμένος, γυμνασμένος, καλοχορτασμένος, δεν ξεχνάει αυτή τη βαρβαρότητα.
Έρχομαι, λοιπόν, να πω τώρα τι ξεχωρίζει τους Έλληνες. Ενώ τους Ιταλούς τούς είχαμε εχθρούς λίγο πριν, τώρα τους δίνουμε εμείς να φάνε. Δεν θέλω να παραστήσω τον
μεγαλόψυχο, αλλά όταν πήγα στο σπίτι και είπα στους υπόλοιπους γείτονες ότι τα ψωμιά
που πήρα με τα δελτία που μου έδωσαν, τα έδωσα όλα σε κάτι πεινασμένους Ιταλούς, εκείνοι κατέβασαν λίγο το κεφάλι, αλλά κανείς τους δεν διαμαρτυρήθηκε. Κανείς δεν μου είπε,
γιατί έκανα αυτήν την πράξη και ότι και εμείς πεινάμε και περιμέναμε να φάμε.
Εδώ βλέπεις αυτό το μεγαλείο. Πώς να συγκρίνω, λοιπόν, τους ανθρώπους;
Μέσα μας έχουμε εμβολιαστεί με αυτό το μεγαλείο, που λέγεται «ανθρωπιά» και
δίνουμε βοήθεια σε κάθε συνάνθρωπο αδύναμο. Τον ηττημένο, εμείς δεν τον εξευτελίζουμε. Οι Ιταλοί ηττήθηκαν από εμάς, αλλά δεν τους είδαμε με εξευτελισμό και
όταν ακόμη ηττήθηκαν και από τους Γερμανούς.
*Από το βιβλίο του Γιώργου Μουσικίδη «Φωτογραφίζοντας τη ζωή», Θεσσαλονίκη, 2004.

Ιταλοί αιχμάλωτοι του ελληνικού στρατού. Στη συνέχεια αιχμαλώτισαν τους Ιταλούς οι ναζιστές σύμμαχοί τους Γερμανοί
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Το χωριό Σταυρίν του Πόντου, στην ευρύτερη περιοχή της Κρώμνης

ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝ
†Του Δημητρίου Κων. Παπαδόπουλου-Σταυριώτη

Τ

ο θέμα «περί εθίμων και λαϊκών δοξασιών» κάθε περιοχής του Πόντου
είναι ποικίλον και ανεξάντλητον. Έθιμα και δοξασίαι «περί τους νεκρούς»
της πατρίδας μου, Σταυρίν (Χαλδίας), εδημοσεύθησαν εις τον 16ον τόμον
του Αρχείου Πόντου σελ. 179-197.
Εις την παρούσαν μικράν μελέτην θα προσπαθήσω να περιλάβω με συντομία
«έθιμα, δοξασίας κ. τ. τ.», που ετελούντο κατά τας εορτάς ή άλλας τακτάς ημέρας
του έτους. Θ’ αρχίσω από τα Χριστούγεννα και παράλληλα προς τα έθιμα θα αναγράψω και άλλα, τα οποία έχουν σχέσιν με το ενιαύσιον εορτολόγιον.
ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ
Το σύνολον των ημερών από της 25ης Δεκεμβρίου μέχρι της 6 ης Ιανουαρίου,
δηλ. από της ημέρας των Χριστουγέννων μέχρι της ημέρας των Φώτων, εκαλείτο
Δωδεκαήμερα ή Δωδεκαήμερον. Επικρατούσεν η περίεργη δοξασία, ότι κατά το
χρονικόν αυτό διάστημα επήρχετο κάποια μεταβολή εις την εξέλιξιν της ζωής επί
της γης. Επιστεύετο ότι με την Γέννησιν του Χριστού όλα τα πονηρά πνεύματα αποκτούσαν πλήρη ελευθερίαν δράσεως. Κυρίως όμως εδρούσαν τα ’πιζήαλα ή ’πίζηλα,
επίζηλα, φθονερά και κακοποιά πνεύματα, τα κοινώς καλικάντζαροι. «Ας ση Χριστού
ως τα Φώτα «εβγαίν’νε ας σα καταχθόνια τη γης και λάσκουνταν τα ’πιζήαλα και
χάν’νταν άμον ντο φωτίεται ο κόσμον». Τα πνεύματα αυτά ήσαν πολύ ενοχλητικά.
Προσπαθούσαν με κάθε τρόπον να βλάψουν τους ανθρώπους και να παρασύρουν
αυτούς εις κακάς ενεργείας. Ήσαν ο τρόμος των γυναικών και των παιδιών.
Δια να αποφύγουν την δυσμενή επίδρασιν των κακών αυτών πνευμάτων κατά το
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Κάπως έτσι φαντάζονταν οι απλοϊκοί άνθρωποι τους καλικάντζαρους, πάντοτε με μορφή ανθρώπινη
και αλλόκοτη

διάστημα του Δωδεκαημέρου: 1) δεν ετελείτο γάμος, βάπτισις δε μόνον εις μεγάλην ανάγκην, 2) τα πάντα εθεωρούντο μολυσμένα και προπάντων τα υγρά και τα
φαγητά, τα οποία έπρεπε να διατηρούνται σκεπασμένα καλώς, 3) απεφεύγοντο τα
νυχτέρια και αι νυχτεριναί εργασίαι, 4) δεν επετρέπετο να βγαίνη κανείς έξω κατά
την νύχτα, γιατί ημπορούσε να βλάφκεται (να πάθη βλάβην σωματικήν), όταν δε
παρουσιάζετο ανάγκη, έπρεπεν ο εξερχόμενος να κρατή αναμμένο φανάρι ή δαυλό,
διότι το φως απεμάκρυνε τα ’πιζήαλα καθώς και κάθε άλλο πονηρόν πνεύμα, δ) το
σταυροκόπημα ως και η απαγγελία προσευχής, απεμάκρυνε τα ’πιζήαλα και 6) επάνω σε σταυροδρόμια εχαράσσετο επί του εδάφους το σημείον του σταυρού, διότι εις
την εμφάνισιν σταυρού τα κακά πνεύματα απεμακρύνοντο αμέσως. Και τα όνειρα
του Δωδεκαημέρου εστερούντο σημασίας.
Παραμονή Χριστουγέννων.
Την παραμονή των Χριστουγέννων έπαυε κάθε εξωτερική εργασία και συνεπληρούντο αι τελευταίαι προετοιμασίαι δια την μεγάλην εορτήν της Χριστιαανοσύνης. Ετακτοποιούντο τα καινούρια ρούχα, παπούτσια κ. λ. π. της οικογενείας καθώς και τα διαλεχτά
φαγητά της επομένης, διότι «τη Χριστού όλ’ αναλλάζ’νε και τα πετεινάρö σπάζ’νε» (τα
Χριστούγεννα όλοι ντύνονται τα γιορτινά τους και τα πετεινάρια σφάζουν).
Το βράδυ της παραμονής, παιδιά ηλικίας 7 – 12 ετών περιερχόμενα τας οικίας
του χωριού έψαλλον την Γέννησιν του Σωτήρος και εδέχοντο διάφορα φιλοδωρήματα (χρήματα, φρούτα, ξηρούς καρπούς, κουφέτα κ. λ.π.). Εις προγενεστέραν εποχήν
εψάλλετο το «Η Γέννησίς σου Χριστέ …» και κάποιο αυτοσχεδίαστον άσμα άνευ λογικής συνοχής περιεχομένου και με λέξεις ακατανοήτους. Μεταγενέστερα επεκράτησε
το γνωστόν ανά το Πανελλήνιον άσμα «Καλήν εσπέραν άρχοντες αν είναι ορισμός σας
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…». Η λειτουργία ετελείτο τας πρωινάς ώρας πριν ξημερώση καλά.
Με το χτύπημα της καμπάνας ετοποθετείτο στο τζάκι του δωματίου το χριστοκούρ’, χοντρό κούτσουρο δένδρου δια να διατηρήται άσβεστη η φωτιά κατά τα
Χριστουήμερα, δηλ. κατά τας τρεις ημέρας των Χριστουγέννων.
Κατά την πρώτην ημέραν των Χριστουγέννων ελάμβανον χώραν ομαδικαί επισκέπψεις πρώτον εις τας πενθούσας οικογενείας και ακολούθως εις όλας τας οικίας
του χωριού. Συνήθως αι τελευταίαι συνωδεύοντο από μουσικά όργανα (λύραν ή
αγγείον) και κατέληγαν εις συγκέντρωσιν των κατοίκων σε κατάλληλο μέρος, όπου
επακολουθούσαν γλέντι και χοροί. Το φαγοπότι και το γλέντι εσυνεχίζοντο και την
επομένην και κάποτε και την τρίτην ημέραν των Χριστουγέννων.
Αφού περνούσαν τα Χριστουήμερα, ήρχιζαν αι προετοιμασίαι δια το νέον έτος.
Επίσης συνεκροτείτο ο όμιλος της κωμωδίας Μωμοέρö και έκαμνε δοκιμαστικές
παραστάσεις του έργου.
Παραμονή πρωτοχρονιάς
Την παραμονήν της πρωτοχρονιάς όλαι αι οικογένειαι εφρόντιζαν δια την καθαριότητα της οικίας και δια τας σχετικάς προετοιμασίας για την υποδοχή του
καινούριου χρόνου.
Από το βράδυ έως τα μεσάνυχτα τα παιδιά και ιδίως τα αγόρια ηλικίας από 7
– 12 χρονών περιερχόμενα τας οικίας κατά ομάδας ή μεμονωμένα έψαλλαν τα Κάλαντα και έπαιρναν φιλοδωρήματα όπως κατά την παραμονήν των Χριστουγέννων.
Ακόμη και ενήλικες με συνοδείαν λύρας περιήρχοντο τας οικίας των προυχόντων και τραγουδούσαν τα Κάλαντα. Εις παλαιοτέραν εποχήν εψάλλετο με πολλάς
παραλλαγάς το πρωτοχρονιάτικο τραγούδι: «Αρχή Κάλαντα κι αρχή του χρόνου
…» (παρακάτω ολόκληρο).
Με την πάροδον του χρόνου το ανωτέρω άσμα αντικατεστάθη με το γνωστόν

Η γέννηση του Χριστού σε ζωγραφικό πίνακα του 19ου αιώνα
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«Άγιος Βασίλειος έρχεται από την Καισαρεία …».
Επί των ημερών μας εψάλλετο και το κοινόν ανά τας
Ελληνικάς χώρας «Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά …».
Σημειωτέον προς τούτοις ότι χάριν αστεϊσμού
εψάλλετο από άνδρας και το ακόλουθο λαϊκό στιχολόγημα:
«Αε-Βασίλης έρχεται ας ση Λερί’ μερέαν,
φορτούται τρανόν δίσακκον γομάτον ευλοΐας.
Αν δίτε μας καλόν παχûίû, αν δίτ’ ôσπρα παράδας,
να γεννούνε τα χτήνö σουν, ν’ ευτάν’ θελ’κά
μουσκάρö,
να γεννούν και τα πρόατα, ν’ ευτάγ’νε άσπρ’ αρνία,
να γίν’νταν τα γεννήματα, τ’ αμπάρö να γομούΑυτή είναι η μορφή του Αγίου Βασινταν,
λείου, που πέθανε γύρω στα σαράντα
να έρχουνταν κ’ οι ξενιτôρ’ με τα πολλά γοτου χρόνια. Ο άλλος είναι ο Σάντα
Κλάους των Δυτικών, κατασκεύασμα μούûö».
γνωστής εταιρείας
Το ίδιο βράδυ ο αρχηγός της οικογενείας κρατούσε διάφορα τραγήματα, τ. έ. φουντούκια, κουφέτα, λεπλεπιά κ. λ. π., και εισερχόμενος εις την οικίαν πετούσεν αυτά προς το ταβάνι ευχόμενος: «Άμον ντο ρούζ’νε αούτα τα καλά, αέτσ’ πα να ρούζ’νε ’ς σ’ οπσίτ’ν
εμουν τα ευλογίας και τα καλωσύνöς» (όπως πέφτουν αυτά τα καλά , έτσι να πέφτουν
στο σπίτι μας κ’ οι ευλογίες κ’ οι καλωσύνες). Οι σπιτικοί έσπευδαν να μαζεύουν τα
τραγήματα και όλοι χαρούμενοι γελούσαν με την καρδιά τους. Βραδύτερον παρεκάθηντο εις την τράπεζαν όλα τα μέλη της οικογενείας. Εις το τέλος του δείπνου
ενώ έτρωγαν φρούτα, έλεγαν ποικίλας ευχάς. Εις τους ευχομένους έδιδαν δώρα, ο
μεν οικοδεσπότης χρηματικά ποσά, η δε οικοδέσποινα διάφορα είδη, ως κάλτσες,
μαντήλια, πετσέτες και φρούτα. Ο οικογενειάρχης ιδιαίτερα έδιδε δώρον για το
τραπέζι, εχάριζεν το τραπέζ’. Το δώρον αυτό ανήκεν εις εκείνην, η οποία προετοίμασε το τραπέζι, κυρίως δε εις την νύμφην ή εις την μεγαλυτέραν κόρην της οικογενείας. Εάν δεν υπήρχε τέτοια δικαιούχος, το δώρον εδίδετο εις την οικοδέσποιναν.
Επί των ημερών μας εις το ίδιο τραπέζι εκόπτετο η πίτα. Εχωρίζετο πρώτα η μερίδα
της εικόνος του σπιτιού, έπειτα το μερίδιον εκείνου που «’κ’ έü’ καν’νάν ’ς σον κόσμον» (που
δεν έχει κανέναν στον κόσμο) και το υπόλοιπον εις τόσα μερίδια, όσαν ήσαν τα άτομα που
συνέφαγαν. Μερίδια εχωρίζοντο και δια τα απόντα μέλη της οικογενείας. Εκείνος, εις τον
οποίον έπεφτε η παρά, εθεωρείτο τυχερός. Το τραπέζι παρέμενεν ως το πρωί για τον ΆεΒασίλ’, τον οποίον επερίμεναν τα παιδιά να περάση να φάγη και ν’ αφίση δώρα. Την ιδία
νύχτα επί της εποχής μας οι μεν άνδρες εδοκίμαζαν την τύχην των εις τα παιγνιόχαρτα, οι
δε νέοι διεσκέδαζαν και εχόρευαν ως τα μεσάνυχτα. Η ενορία Μονοβάντων, όπου ο ναός
του Αγίου Βασιλείου, εώρταζε πανηγυρικώς. Δια κοινής συνεισφοράς των κατοίκων παρεσκευάζοντο φαγητά, τ’ Άε-Βασιλεί’ τα φαεία, και εφιλεύοντο όλοι οι ξένοι προσκυνηταί.
Από το «Αρχείον Πόντου», τόμος 29ος
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Νέοι και νέες του Μεσαίου Θεσσαλονίκης λένε τα ποντιακά κάλαντα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Χριστός γεννέθεν, χαρά σον κόσμον χα, καλή ώρα, καλή σ΄ ημέρα
Χα, καλόν παιδίν οψές γεννέθεν οψές ’γεννέθεν, το βράδ΄ αργάτε.
Το εγέννεσεν η Παναΐα Το ανάθρεψεν αΐ Παρθένος.
Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάρι εκατήβεν σο σταυροδρόμι.
Έπιασαν άτό΄ οι ûκύλ΄ Εβραίοι üίλ΄ Εβραίοι και μίλ΄ Εβραίοι.
Ασ΄ σα κρόντικα κι άσ΄ στην καρδίαν γαίμαν έσταξεν, χολήν κι εφάνθεν γαίμαν έσταξεν, εμυροστάθεν. Εμυρίστεν ατ΄ ο κόσμον όλον
για μυρίστ΄ öτο κ’ εσύ αφέντα. Σύ αφέντα, καλέ μ΄ αφέντα έμπα σον ουντάν κι έλα
σην πόρτα σ’ φέρ’ ούβας και λεφτοκάρυα.
Κι αν ανοί’ς μας χαρά σην πόρτα’ς. Χριστός γεννέθεν, χαρά σον κόσμο χα,
καλή ώρα, καλή σου μέρα. Χα, καλόν παιδίν οψέ `γεννέθεν. Οψέ`γεννέθεν, ουράνοστάθεν. Τον εγέννεσεν η Παναΐα τον ανέστησεν Αγιά Παρθένος. Εκαβάλκεψεν
χρυσόν πουλάριν χρυσοπούλαρον και ανεμοπούλαρον. Εκατήβεν σο σταυροδρόμιν
τον απερπάξανε üίλ΄ Εβραίοι üιλ΄ Εβραίοι και μύρ΄ Εβραίοι χίλ΄ Εβραίοι και μύρ΄
Εβραίοι. Ασ΄ σην αρχαντίκα και ασ΄ σην καρδίαν γαίμαν έσταξεν, γλεήν κι εφάνθεν.
Εμυρίστεν ατ΄ ο κόσμον όλον για μυρίστ΄ öτο κ’ εσύ αφέντα άη αφέντα, καλέ μ΄
αφέντα. Δέβα σο ταρέζ κι έλα σην πόρταν δώσ΄ με το παχτûίς κι ας πάω δεβαίνω.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Αρχή κάλαντα κι αρχή του χρόνου – δις
Αρχή μήλον έν’ (κι αρχή κυδών έν’-δις)
Κι αρχή βάλσαμον (το μυριγμένον-δις)
Εμυρίστεν ατο ο κόσμος όλεν-δις)
Για μυρίστ’ öτο κι εσύ αφέντα – καλέ μ’ αφέντα
Έρθαν καλά παιδία σην πόρταν – και ξαν σην πόρτα σ’
Άψον το κερί σ’ (κι έλα σην πόρτα σ’-δις)
Χα μηλόπα, χα ξερά τζιρόπα – ξερά τζιρόπα
Χα ξερά, μαύρα κοκκυμελόπα – κοκκυμελόπα
Χρόνια πολλά πάντα και του χρόνου
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Χαλκογραφία που απεικονίζει την κατάδυση του Σταυρού στην Τραπεζούντα, την ημέρα των Θεοφανείων

ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (περιοχής Οινόης)
Από της ερήμου ο Πρόδρομος ήλθε να βαπτίσει τον Κύριον.
Βέβαιον Βασιλέα εβάπτισε, Υιόν και Θεόν ομολόγησε.
Γηγενείς, σκιρτάτε και χαίρεσθε, τάξεις των Αγγέλων, ευφραίνεσθε.
Δόξα εν υψίστοις εκραύγαζον, Κύριον και Θεόν ομολόγησαν.
Έλεγεν ο κόσμος τον κύριον να αναγεννήσει τον άνθρωπον.
Ζήτησον και σώσον το πρόβατον, το απολωλός, ω Θεάνθρωπε.
Ήλθε, κηρυττόμενον έβλεπε, απορών εφάνη ο Πρόδρομος.
Θες μοι την παλάμην σου, Πρόδρομε, βάπτισον ευθύς τον Δεσπότην σου.
Ιορδάνη ρεύσε τα νάματα, ιν’ ανασκιρτήσει τα ύδατα.
Κεφαλάς δρακόντων συνέθλασε των κακοφρονούντων ο Κύριος.
Λέγουσιν οι Άγγελοι σήμερον, ο Χριστός τον κόσμον εφώτισεν.
Μέγα και φρικτόν το μυστήριον, δούλος τον Δεσπότη εβάπτισε.
Νους ο Ιωάννης ο Πρόδρομος μέγας, να βαπτίσει τον Κύριον.
Ξένος ο προφήτης ο Πρόδρομος, μέγας, να βαπτίσει τον Κύριον.
Όλον τον Αδάμ ανεκάλεσε ο των όλων κτίστης και Κύριος.
Παναγία, Δέσποινα του παντός, σώσον τους εις Σε προσκυνούντας νυν.
Ρείθρα Ιορδάνη, αγάλλεσθε, την πορείαν άλλως λαμβάνετε.
Σήμερον ο κτίστης δεδόξασται δι’ αυτό το μέγα μυστήριον.
Τρεις γαρ υποστάσεις εγνώκαμεν, Πατρός και Υιού και του Πνεύματος.
Υπό Αρχαγγέλων υμνούμενον, υπό Σεραφείμ δοξαζόμενον.
Φως γαρ τοις σκότει επέλαμψε, όταν ο Χριστός εβαπτίζετο.
Χαίροντες και χείρας προσάγοντες και λαμπράν πανήγυριν άδοντες.
Ψάλλοντες Χριστόν τον Θεόν ημών, δέξασθε λουτήρα βαπτίσματος.
Ο Θεός των όλων και Κύριος δώη σας υγείαν και χαίρετε.
Από το βιβλίο του Στάθη Ευσταθιάδη «Τα Τραγούδια του Ποντιακού λαού»
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Ο φούρνος και η παρασκευή του ψωμιού
Του Βασίλη Γρηγοριάδη
Κτηνίατρου – Συγγραφέα

M

έχρι το 1950 η παρασκευή του ψωμιού ήταν οικογενειακή υπόθεση, σε φούρνο σπιτικό, στον οποίο φούρνιζαν τόσα ψωμιά όσα να καλύπτουν τις ανάγκες
για δέκα ημέρες τουλάχιστον. Στη δικαιολογημένη απορία αν τρώγεται ένα
ψωμί τόσων ημερών, η απάντηση είναι ότι το είδος του αλευριού (αγνό πιτυρούχο) και
το προζύμι ήταν αυτά που το κρατούσαν σχετικά μαλακό για μεγάλο διάστημα.
Η διαδικασία, με τον ποντιακό τρόπο, περιλάμβανε το κοσκίνισμαν, το προζύμ’,
το ζούμωμαν, το μοίρασμα της ζύμης σε μεταλλικές φόρμες ή και σε ένα είδος πινακωτής, το άναμαν τη φουρνί και το φούρνισμαν.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν ήταν το ζούμωτρον, οι φόρμες, η κατσεργά για το
τράβηγμα έξω των υπολειμμάτων από τα καμένα ξερά κλαδιά ή ξύλα, η βρεγμένη καταμάγια (σπόγγος από κουρέλια, δεμένα στην άκρη μιας ξύλινης ράβδου) για το σφούγγισμα
του δαπέδου του φούρνου, και ο πυρίφτες (πλατύ ξύλινο φτυάρι) για το φούρνισμαν. Οι μανάδες, εκτός από τα κανονικού μεγέθους ψωμιά, έφτιαχναν και μικρά στρογγυλά ψωμάκια
για τα παιδιά, τα κολόθια, που τους φαίνονταν νοστιμότερα.
Το εξωτερικό μέρος του ζεστού ψωμιού, το κερέτς, και οι τραγανές
γωνίες, τα καθία, αν συνδυάζονταν με αγνό φρέσκο βούτυρο, αποτελούσαν γαστρονομική πανδαισία.
Όταν οι νέες συνήθειες διαβίωσης άρχισαν να εγκαταλείπουν τις παραδοσιακές και ο πολιτισμός να παρέχει άλλες δυνατότητες, οι σπιτικοί
Βασίλης
αυτοί φούρνοι, που έθρεψαν γενιές και γενιές, μπήκαν στο περιθώριο και, Γρηγοριάδης
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όσοι έχουν απομείνει, μοιάζουν με φαντάσματα του παρελθόντος. Το δεύτερο μισό του
20ού αιώνα ανέτρεψε συνήθειες αιώνων. Με το χτίσιμο του «εμπορικού» πλέον, κοινού για όλο το χωριό, φούρνου, άρχισαν σιγά σιγά να εγκαταλείπονται τα συμπαθητικά
φουρνάκια. Προηγήθηκε μια περίοδος κατά την οποία προσκομιζόταν σε έναν κοινό
φούρνο από τον καθένα το σπιτικό αλεύρι (ένα δυο σακιά), με αντάλλαγμα το καθημερινό ψωμί της οικογένειας για ανάλογο χρονικό διάστημα. Αλλά κι αυτό κάποια στιγμή
σταμάτησε, για να συνεχίσει τη λειτουργία του το αρτοποιείο, ως ανεξάρτητο πλέον
κατάστημα.
Το οίκημα στο οποίο στεγάζεται μέχρι σήμερα το αρτοποιείο του Καταχά Πιερίας, ιδιοκτησίας του Πέτρου Αθανασιάδη, χτίστηκε το 1952 από τον Αβραάμ Πιπερίδη, ενώ ο κλίβανος, το κύριο δηλαδή σώμα του φούρνου, χτιστού τύπου, κατασκευάστηκε από τον Παναγιώτη Μακαρονίδη και τον γιο του Γρηγόρη (από τη
Θεσσαλονίκη). Το 1954 άρχισε τη λειτουργία του, με πρώτο φούρναρη τον ιδιοκτήτη
του Πέτρο και έτσι έμεινε και το όνομά του «Ο φούρνος του Πέτρου». Μέχρι το 1970
το λειτούργησε ο ίδιος, αλλά κάποια προβλήματα της υγείας του τον υποχρέωσαν να
το νοικιάσει, διαδοχικά, στον γαμπρό του Βαγγέλη Τόζη, τον Νίκο, για διάστημα δύο
ετών, και στη συνέχεια στον Παναγιώτη Τσακλίδη, ο οποίος τον κράτησε μέχρι το
1971. Μεσολάβησε ένα διάστημα διακοπής της λειτουργίας του, λόγω ανακαίνισης,
και τον Σεπτέμβριο του 1995 ανέλαβε πλέον τη λειτουργία του ο φυσικός διάδοχος
του Πέτρου, ο γιος του Λέανδρος Αθανασιάδης, ο οποίος διατήρησε τον χτιστό τύπο
με ξύλα έως και τον Οκτώβριο του 1998. Από τον Δεκέμβριο του 1998 ο φούρνος
μπαίνει στη νέα εποχή. Καταργείται ο παραδοσιακός και εγκαθίσταται καινούργιος
βιομηχανικός κλίβανος, γερμανικού τύπου, με καύσιμη ύλη το πετρέλαιο.

Αρχαίες ελληνικές λέξεις στην ποντιακή διάλεκτο
Του †Νίκου Λαπαρίδη*

H

εξελικτική πορεία της ελληνικής γλώσσας είναι γνωστή για τη συντηρητικότητά
της. Γιαυτό υπάρχουν στη νεοελληνική γλώσσα πολλά αυτούσια και αναλλοίωτα στοιχεία γραμματικά, συντακτικά και λεξιλογικά της αρχαίας ελληνικής.
Από αυτά, άλλα διαμορφώθηκαν σταδιακά, σε διάφορες εποχές: ελληνιστική, βυζαντινή,
τουρκοκρατία, και άλλα επέζησαν στη νεότερη εποχή, αναλλοίωτα.
Επισκοπώντας την ιστορία της γλώσσας, διαπιστώνει ο μελετητής την
ύπαρξη μιας εξελικτικής συνέχειας. Όσα, βέβαια, στοιχεία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας χάθηκαν, δεν χάθηκαν όλα μαζί, σε μια ορισμένη εποχή.
Άλλα χάθηκαν νωρίτερα, άλλα αργότερα και άλλα σε όλα τα γεωγραφικά
διαμερίσματα του ελλαδικού χώρου. Όσα, όμως, στοιχεία επέζησαν, διατηρούνται και συναντώνται έως σήμερα και σε άλλες ελληνικές διαλέκτους.
Νίκος
Μία από αυτές που διατήρησε στοιχεία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Λαπαρίδης και μάλιστα τα περισσότερα, είναι η ποντιακή διάλεκτος. Οι λόγοι που δια-
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τήρησε αυτή πολλά αρχαϊκά στοιχεία είναι καθαρά γεωγραφικοί και ιστορικοί. Ο Πόντος,
κλεισμένος από ψηλά και δύσβατα βουνά και περιβρεγμένος από βορρά από την πάντοτε,
σχεδόν, τρικυμισμένη Μαύρη Θάλασσα, ήταν αποκομμένος από τον υπόλοιπο ελλαδικό
χώρο. Με την ίδρυση δε της αυτοκρατορίας των Κομνηνών, το 1204, και μετά την άλωση
της Τραπεζούντας από τους Τούρκους, το 1461, παρέμεινε, στα χρόνια της τουρκοκρατίας
ολομόναχος και απομονωμένος από τον υπόλοιπο Ελληνισμό. Γιαυτό και η ποντιακή διάλεκτος δεν είχε στην εξέλιξή της την ίδια τύχη με την κοινή νεοελληνική γλώσσα. Έμεινε,
όσο μπορούσε, πιο συντηρητική σε εξέλιξη και αφομοίωση. Έτσι, διατηρεί περισσότερα
στοιχεία αρχαία και βυζαντινά από άλλα νεοελληνικά ιδιώματα και διαλέκτους.
Οι ρίζες της ποντιακής διαλέκτου φτάνουν μέχρι την ομηρική διάλεκτο, την ιωνική, μέχρι την εποχή, δηλαδή, της ίδρυσης των ελληνικών αποικιών του 8ου π. Χ.
αιώνα, της Σινώπης, των Κοτυώρων, της Τραπεζούντας και των άλλων παραλιακών
πόλεων του Πόντου.
Στα ελληνιστικά χρόνια και ιδιαίτερα στα χρόνια των Μιθριδατών (1ος π. Χ. αιώνας) διαδόθηκε η ελληνική γλώσσα στα ενδότερα του Πόντου και αφομοιώθηκαν
γλωσσικά από ξένες φυλές.
Στους βυζαντινούς χρόνους, επεκτάθηκε πιο πέρα και θεμελιώθηκε η ελληνική
γλώσσα σε όλη την Ανατολή.
Στην εποχή της αυτοκρατορίας των Κομνηνών παρατηρείται ιδιαίτερα η απομόνωση και η διαφοροποίηση, σε ιδιάζουσα μορφή, της ελληνικής γλώσσας στον Πόντο από
τις άλλες ελλαδικές περιοχές, που εξελίχθηκε, με τον καιρό, στην ποντιακή διάλεκτο.
Τα μεσαιωνικά, βυζαντινά, στοιχεία της ποντιακής διαλέκτου, που είναι πολλά,
φαίνονται καθαρά. Π. χ.: παιδίν, χαρτίν, θάμαν, εξαμώνω, πλουμίζω, κοπρέα, μερέα,
στουράκ’(ιον) κ. ά.
Στα ποντιακά ακριτικά άσματα, τα βυζαντινά στοιχεία είναι πληθωρικά, όπως:
«Ακρίτας όντας έλαμνεν ’ς σην άκραν χωραφέαν,
πουλίν έρθεν κι εκόνεψεν ’ς ση ζυγονί’ την άκραν».
«Κάστρο μ’, κάστρο μ’, Παλαιόκαστρον και παλαιοθεμελιωμένον
σ’ είτ’ ες μέγας και δυνατός, το πώς επαραδόθες;
Είüες πορτάρην δίκλωπον, αφέντην φοβετσέαν.
-Έτον ο ûκύλον ο Μαρθάς του κάστρου ο παραδότες».
Στα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν φυσικό να μη μπορέσει να αποφύγει την
επίδραση της γλώσσας του κατακτητή, αλλά και να επιδράσει σε αυτήν αφομοιωτικά με παραγωγικές καταλήξεις, όπως συμβαίνει σε άλλες τυποποιημένες τουρκικές
λέξεις με ελληνικές καταλήξεις –εύω, -ίζω, -ης, -ιον κ. ά. Π. χ. σουβάς – σουβαεύω
– σουβατζής. Με το πέρασμα, όμως, των αιώνων, η αλλοίωση έγινε τέτοια, ώστε
η ποντιακή διάλεκτος να φαίνεται μια από τις δυσνόητες. Άλλη εξέλιξη είχε αυτή,
αποκομμένη από τον κύριο κορμό της ελληνικής γλώσσας και άλλη η νεοελληνική,
η οποία διαμορφώθηκε από τα πολλά νεοελληνικά ιδιώματα.
Η αποκοπή της ποντιακής διαλέκτου από τον κύριο κορμό της ελληνικής γλώσσας και ο αποκλεισμός της στον Πόντο ήταν αιτία να κρατήσει πολλά στοιχεία από
την αρχαία γλώσσα, τα οποία διατήρησε μέχρι σήμερα, ή ακέραια, στον αρχαίο της
τύπο, όπως: άβρωτος, δίκλωπος, εμέτερον, εμόν, έγκα, εγκάλεσα, τρέξον, ποί(η)σον,
διπυρίζω, βιντ(ι)ώ, δώμαν, έμπαιδος, ωρôζω κ. ά., ή παρεφθαρμένα και αλλοιωμένα,

276

σύμφωνα με γραμματικούς και φθογγολογικούς κανόνες, όπως: άκλερος, ζάντζö,
αδαπάνκαικά, τσούνα, χάταλον, λαλάτς’, αχπάνω, εχτρέβω, ασπαλίζω κ. ά.
Όμως, αυτές τις αρχαίες ελληνικές ή βυζαντινές λέξεις η ποντιακή διάλεκτος τις
διατήρησε αυτούσεις ή παρεφθαρμένες και σπάνια τις συναντά κανείς, ή και καθόλου,, σε άλλες ελληνικές διαλέκτους. Τις λέξεις που είναι κοινές, δηλαδή υπάρχουν
και στην ποντιακή και στην κοινή ελληνική, όπως: καλοανάστετος, νύφε, τρέχω,
κόσμος, ερώτεμαν κ. ά., τις αποφύγαμε, όσο ήταν δυνατόν, επειδή σκοπός μας δεν
είναι η σύνταξη ποντιακού λεξικού.
Ιδιαίτερα σημειώνουμε ότι στηριχθήκαμε πιο πολύ στο ιδίωμα της περιοχής
Τραπεζούντας, επειδή το θεωρούμε περισσότερο αντιπροσωπευτικό τύπο της ποντιακής διαλέκτου.
Η ετυμολογία και ερμηνεία αρχαίων ελληνικών λέξεων της ποντιακής διαλέκτου
δείχνουν την προέλευση και την καταγωγή τους, καθώς και την αδιάσπαστη ενότητα
της ελληνικής γλώσσας, γενικά.
Κίνητρό μας για τη συγγραφή αυτής της μελέτης ήταν ένα χρέος προς τον ποντιακό Ελληνισμό της αλησμόνητης πατρίδας, του τόπου εκείνου, που έλαχε να φυλάει
επίζηλα τα «κοιμητέρö» των προγόνων, «κινθέας ντ’ εγομώθαν», κατά τον ποιητή.
Αθήνα, Μάιος 1973
Λέξεις
αβάριαστος, επίθετο, από το στερητικό –α και το ρήμα βαριάζω – βαριάσκουμαι <βαρύς: για τις γυναίκες, αυτή που δεν έγινε έγκυος. Φράση: αβάριαστος νύφε.
αβόλιγος, επίθ. από το στερητικό –α και το ρήμα βολίζω<βολίς: αυτό που επιπλέει, που δεν βυθίζεται. Φράση: άμον ξύλον αβόλιγον ’ς σο νερόν.
αβόριγος, επίθετο (βλέπε και ανεβόριγος), από το στερητ. –α και το βορίζω<βορέας: το αλίχνιστο αλώνισμα. Φράση: ο θονός επέμνεν αβόριγος.
Συνεχίζεται

Αναγέννηση για τη λογοτεχνία
Γράφει ο
Πάνος Καϊσίδης
6ο μέρος

Η

Γράφει ο
Πάνος
Καϊσίδης

απόκτηση συγκεκριμένης μορφής από τη λογοτεχνία των
Ποντίων, και στον Πόντο και στη Νότια Ρωσία, εμποδίστηκε από τη μεγάλη σύγχυση που επικρατούσε στο ζήτημα της
γλώσσας. Έλειψε εκείνος ο φιλόλογος, που θα επωμιζόταν όλο το βάρος της προσπάθειας για ενιαία γλωσσική έκφραση. Βέβαια, έγιναν
μερικά συνέδρια στη Νότια Ρωσία, στα οποία βασικό θέμα ήταν η
γλώσσα, αλλά στα συνέδρια αυτά στάθηκε αδύνατο να βρεθεί κάποια
συγκεκριμένη λύση. Η προσπάθεια που έγινε στη Σοβιετική Ένωση
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από τους Πόντιους λογοτέχνες για την καθιέρωση της ποντιακής διαλέκτου στα
σχολεία και τη λογοτεχνία, θα μπορούσε να συνεχιστεί, να είναι καθοριστικότερη
και να έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς, αν δεν την είχε διακόψει εντελώς βίαια
ο σταλινισμός, που καταδίωξε και εξόντωσε τους φορείς – αγνούς αγωνιστές – εκείνου του κινήματος στη Νότια Ρωσία και τη Γεωργία.
Στον μικρασιατικό Πόντο δεν έγινε ούτε ένα τέτοιο συνέδριο, εξαιτίας του ανελεύθερου τουρκικού καθεστώτος, αλλά και λόγω της συντηρητικότητας των λογίων. Κάποιες
προσωπικότητες, όπως ο Νίκος Καπετανίδης, ο Φίλων Κτενίδης, ο Χρήστος Συμβουλίδης κ. ά. στον Πόντο, και ο Κώστας Κανονίδης, ο Αλέξανδρος Ριόνης και ο Γιώργος
Ερυθριάδης στη Νότια Ρωσία και οι λόγιοι του κύκλου των περιοδικών «Επιθεώρησις», «Πόντος» και «Φιλολογική Δράσις» των ετών 1910-1911, που προσπάθησαν να
«φιλολογήσουν» και να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές, απέτυχαν να γίνουν γνωστοί
πλατύτερα. Έτσι, οι προτάσεις τους και οι κατευθύνσεις που έδιναν, δεν έγινε δυνατόν να
συζητηθούν, να προκαλέσουν αντίθετες ή συμφωνητικές απόψεις και να καταλήξει το ζήτημα της γλώσσας σε κάτι σταθερό. Η σύγχυση παρέμεινε και το πρόβλημα δεν λύθηκε
ούτε στην Ελλάδα, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922 – 1923.
Δεν θα μπορούσε, ίσως, να ισχυριστεί κάποιος με βεβαιότητα ότι αν δεν αδιαφορούσαν για την ποντιακή διάλεκτο οι αρκετά ισχυροί καθαρευουσιάνοι του μικρασιατικού
Πόντου, θα ενισχυόταν αυτομάτως η διάλεκτος, που μιλιόταν, τότε, από το σύνολο των
Ποντίων. Πάντως, αν γράφονταν λογοτεχνικά έργα στην ποντιακή διάλεκτο, θα άντεχε
αυτή οπωσδήποτε καλύτερα στις πιέσεις που δεχόταν από την καθαρεύουσα – ιδιαιτέρως στο σχολείο – και από την κοινή νεοελληνική, στην επικοινωνία με τους ελλαδίτες.
Το ζήτημα – μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών – δεν είναι, βέβαια, μόνον αν η
ποντιακή διάλεκτος έχει αντοχές για να αντιμετωπίσει τις πιέσεις της κοινής νεοελληνικής ούτε και η άποψη μη Ποντίων λογίων, όπως ο Νίκος Βέης και ο Νίκος Ανδριώτης,
που είχαν την άποψη ότι η ποντιακή διάλεκτος, πριν να πεθάνει, θα πρέπει να αφήσει
μνημεία λόγου για την ιστορία. Εκείνο που προέχει και είναι και το πιο ισχυρό, είναι ότι
οι ίδιοι οι Πόντιοι θέλουν ζωντανή τη γλώσσα τους, γιαυτό γράφουν για αυτήν, γιαυτό
εκφράζονται με αυτήν. Το 2010, ογδόντα οχτώ χρόνια μετά τον ξεριζωμό, επιμένουν οι
Πόντιοι, κι ας υπήρξαν αρκετοί – ανάμεσά τους και διακεκριμένοι Πόντιοι –, που προέβλεψαν ότι στη δεκαετία του 1960, το αργότερο, οι Πόντιοι της δεύτερης και της τρίτης
γενιάς θα άνοιγαν τον λάκκο για να θάψουν (ζωντανή!) τη γλώσσα των γονέων τους.
Επειδή η ποντιακή διάλεκτος χρησιμοποιείται μόνον στη λογοτεχνία (ποίηση, πεζογραφία και θέατρο) και δεν έχει άλλες χρήσεις, όπως π. χ. στις επιστήμες (πρωταρχικά
στη φιλολογία), δεν μπορεί να είναι ικανοποιητικός ο χειρισμός της από τους πολλούς.
Αντιμετωπίζει προβλήματα, που είναι δύσκολο να λυθούν, ακόμη κι αν τα ευκαιριακά μαθήματα ποντιακής διαλέκτου γίνονταν πιο συστηματικά, με δασκάλους καλούς
γνώστες της ποντιακής, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα εφόδια, γιατί ο
δάσκαλος της γλώσσας δεν μπορεί να αρκείται στη διδασκαλία της γραμματικής και
του συντακτικού, αλλά θα πρέπει να έχει πολλές γνώσεις από την ποντιακή γραμματεία
και γενικότερα από τον πολιτισμό που ανέπτυξαν οι Πόντιοι από τότε που αποκόπηκαν
αρκετά από τον κορμό του υπόλοιπου Ελληνισμού, μετά, δηλαδή, από την ίδρυση της
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αυτοκρατορίας των Κομνηνών το 1204. Αυτοί που θα διδάξουν, χρειάζεται να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα για την ιστορία της ποντιακής διαλέκτου.
Ορισμένοι Πόντιοι συγγραφείς, που έγραφαν στη νεοελληνική, μεταστράφηκαν
κάποια στιγμή – στη Νότια Ρωσία και, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, στην
Ελλάδα – και άρχισαν να γράφουν, με πολύ ή λίγο πάθος, στην ποντιακή διάλεκτο.
Ο Γεώργιος Κ. Φωτιάδης, ο Γιάγκος Κανονίδης, ο Φίλων Κτενίδης κ. ά. έγραφαν
στη δημοτική ή την καθαρεύουσα. Κάποια στιγμή, από το 1900 περίπου και μετά,
άρχισαν να γράφουν στην ποντιακή διάλεκτο. Η μεταστροφή αυτή υπήρξε ομαλή
και κατανοητή˙ όταν ένιωσαν τη γλυκιά νοσταλγία της πατρίδας στην ξενιτιά όπου
ζούσαν, κυριάρχησε μέσα τους η γλώσσα των γονιών τους, η γλώσσα που μιλούσαν
στην παιδική τους ηλικία και στην εφηβεία. Ανώμαλη υπήρξε η γλωσσική μεταστροφή κάποιων δημοτικιστών λογίων προς την καθαρεύουσα ή και κάποια αρχαΐζουσα ελληνική. Πρόκειται για φαινόμενο παλαιότερο του 20ού αιώνα, με γνωστούς
Έλληνες λόγιους να μεταστρέφονται γλωσσικά, αλλά και να γίνονται πολύ πιο συντηρητικοί στην αντιμετώπιση των κοινωνικών γεγονότων της εποχής τους.

«Πέραν τη νου»

Ποίημα του Ηλία Τσιρκινίδη
Από τις Εκδόσεις των Αδελών Κυριακίδη
Γράφει ο
Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Ήντιναν, Ήλε μ’, ερωτώ κανείς ’κι φανερώνει
’ς σα ποία στράτας ουρανού, νουνιγματί’ στερέας,
να πάω και να ησυχάζ’ η ýή μ’ το πονεμένον.
Ήλε μ! Ναι, Ήλε μ’! Έμορφον πρόσωπον χαρεμένον,
τον τόπον δείξον τη χαράς και τη παρηγορίας!
Θέλω τ’ ομμάτö μ’ να τερούν ορμάνια φυλλωμένα,
τη Παναγίας το ποτάμ’, τα περαγκιαν αλάτö
κι ας σα τρεχούμενα νερά να πίνω και λαρούμαι.
Τη ξενιτôς ερρώστεσεν εμέν αροθυμία.
Και-ν οξυπόλ’τοςνα πατώ ’ς σ’ άθö και το χορτάριν
και ν’ ευωδôζουν άνοιξην. Χαρά Θεού ο κόσμον!
Να πάω και να κάθουμαι ’ς έναν εβόραν τόπον
κ’ εκεί ν’ αποστοχάσκουμαι και-ν ασ’ ση χωρισίας
τα θλίβερα παράπονα ντο ’κ’ έχ’νε γιατρικόν-ι-ν.
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Στη φωτογραφία των μελών του Καλλιτεχνικού Οργανισμού Αθηνών, διακρίνεται, στο κέντρο, επάνω, με τα γυαλιά, ο ποιητής Ηλίας Τσιρκινίδης. Δεξιά του ο Οδυσσέας Λαμψίδης και ο Γεώργιος
Σακκάς. Κάτω, πρώτος, αριστερά, ο Λευτέρης Ελευθεριάδης.

Αχ, Ήλε μ’! Με το σπλάχνικον καρδίαν εσύ πε με
τη στράταν και τ’ αληθινόν, άναυα γης φαρμάκια
κι όθεν αναροθύματα και δίχα πόνον ζούνε …
Άλλ’ με τον κόσμον üαίρουνταν κ’ εγώ με το τραγώδιν.
Έν’ ουρανόν παράκλητος, τ’ εξίαστρον ο κύρη μ’,
αδέλφö και καλάδελφö τ’ άστρα πιδεβασέας
κι όσα νοΐζω πέραν νου, κρυφόν χαρά ’ς σο ýόπο μ’!

Μ

έσα στην ψυχή του ποιητή Ηλία Τσιρκινίδη υπάρχει συσσωρευμένος ο πόνος
για την απώλεια της πατρίδας των γονιών του, τον Πόντο, στον οποίο προσπαθεί να δώσει διέξοδο μέσα από τον ποιητικό λόγο. Παραμένοντας μέχρι το
τέλος της ζωής του ασίγαστος νοσταλγός του Πόντου, αναζητεί τρόπους παρηγοριάς.
Το παραπάνω ποίημα, με τίτλο «Πέραν τη νου», είναι σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, όπως όλα τα ποιήματά του, σε μια γλώσσα, τη μητρική του, που μπορεί να
εκφράσει τα λεπτά του συναισθήματα. Διαισθάνεται το τέλος της ζωής του. Θέλει
πριν εγκαταλείψει αυτόν τον κόσμο, να βρει έναν τόπο, όπου θα παραμείνει η ταλαιπωρημένη ψυχή του «η ýή μ’ το πονεμένον», .
Επειδή στην αντίληψή του επικρατεί η άποψη ότι ο ήλιος, ως πηγή της ζωής, έχει
κάποια εξουσία στο στερέωμα του σύμπαντος, πιστεύει ότι έχει τη δύναμη να τον
βοηθήσει. Τον ρωτάει, λοιπόν, ποιο δρόμο θα ακολουθήσει με τη σκέψη του, για να
φτάσει σε κάποιο μέρος να ξεκουραστεί. Η παράκληση μεταβάλλεται σε ολόθερμη
ικεσία, γιατί βλέπει το πρόσωπό του «χαρεμένον». Να του δείξει ο ήλιος τον τόπο
που θα βρει τη χαρά και την παρηγοριά του.
Θέλει από την τοποθεσία εκείνη, όπου θα βρεθεί, να βλέπει τις ρεματιές του Πόντου με την πλούσια βλάστηση. Να βλέπει εκεί στο βάθος το ποτάμι, που περνάει
κοντά από τη μονή της Παναγίας Σουμελά. Θα χαρώ πολύ, λέει, να συναντήσω εκεί
άφθονα νερά, για να πιω και να γιατρευτεί μέσα μου η πληγή της νοσταλγίας. Μου
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είναι πολύ δύσκολο να ζω στην ξενιτιά, έτσι αισθανόταν στην Ελλάδα. Έχω αρρωστήσει από την επιθυμία να ξαναδώ τον ευλογημένο Πόντο. Αλήθεια, πόσος ανθρώπινος
πόνος και νοσταλγία έχει φωλιάσει μέσα του!
Και ο ποιητής συνεχίζει την φανταστική εικόνα της τοποθεσίας με λουλούδια, που με
το μοσκοβόλημά τους θυμίζουν την άνοιξη. Τότε η χαρά του Θεού γεμίζει το σύμπαν.
Εκεί, στο χαρούμενο περιβάλλον – λέει – θέλω να κάθομαι σε ένα δροσερό τόπο. Εκεί θα
μπορώ να σκέφτομαι και να αναζητώ κάποια φάρμακα για τις πληγές του χωρισμού από
τον Πόντο.
Η παρακλητική εικόνα με την επίκληση του ήλιου επαναλαμβάνεται. Με σπαραγμό ψυχής ζητά από τον σπλαχνικό ήλιο να του υποδείξει το δρόμο που θα τον
οδηγήσει σε κάποιο μέρος, όπου οι άνθρωποι ζουν χωρίς φάρμακα, χωρίς το συναίσθημα της νοσταλγίας, αλλά και χωρίς πόνο.
Στο σημείο αυτό, με τον 17ο στίχο, τελειώνει ο ελεγειακός χαρακτήρας του
ποιήματος. Επίκεντρο του μέρους αυτού ήταν η αναζήτηση κάποιου δρόμου, που
θα οδηγούσε σε διέξοδο την πονεμένη ψυχή του.
Για τον Ηλία Τσιρκινίδη, αλλά και για όλους τους πρόσφυγες που κατέφυγαν
στην Ελλάδα, ήταν ιδιαίτερα οδυνηρό το συναίσθημα του οριστικού αποκλεισμού
της επιστροφής στα πάτρια εδάφη. Όλοι οι δρόμοι ήταν κλειστοί. Ένας μόνο παρέμενε ανοιχτός: εκείνος που οδηγεί στον φανταστικό τόπο, που τον ομορφαίνουν η
βλάστηση και η θέα προς τον αλησμόνητο Πόντο.
Στους τέσσερις στίχους που ακολουθούν, ο τόνος της λυρικής ποίησης μεταβάλλεται και γίνεται χαρούμενος, με την παρουσία του κόσμου, αλλά και με το τραγούδι. Τη
χαρά της ψυχής του συμπληρώνουν, η αίσθηση της παρουσίας του Θεού,το φωτεινό
παράδειγμα του πατέρα του, των αδελφών και συγγενών του, που βρίσκονται μακριά
από τον ίδιο, «και όσα ακόμη έρχονται στο νου μου», λέει, «για έναν κόσμο πέρα από
τη φαντασία μου, που έφεραν όλα αυτά την κρυφή χαρά στην ψυχή μου».
Οι τέσσερις, λοιπόν, στίχοι εκφράζουν την χαρά του ποιητή, γιατί η παρηγοριά
ήρθε από τον ουρανό, εκεί που βρίσκονται όλοι οι αγαπημένοι του. Είναι η πίστη
προς τον Θεό, που διατηρεί ζωντανή την ελπίδα στον άνθρωπο για κάτι καλύτερο,
ακόμη και στην πιο δύσκολη στιγμή.
Τελειώνει το ποίημα με τους δύο τελευταίους στίχους, που εκφράζουν τη διαμαρτυρία, αλλά και το παράπονο του ποιητή, που δεν βρίσκεται και ο ίδιος μαζί με
τους άλλους που ευτυχούν, αφού, όπως ισχυρίζεται, δεν έβλαψε κανένα και δεν είπε
«βαρύν λόγον» σε κανένα, για να τον πληγώσει.
Ο αναγνώστης γοητεύεται από την ομορφιά του ποιήματος, από τον ήχο της
γλώσσας, την καταπληκτική φαντασία που διαθέτει ο ποιητής και οδηγεί σε άλλους
κόσμους. Επίκεντρο παραμένει πάντα στην ποίηση του αείμνηστου Ηλία Τσιρκινίδη η νοσταλγία του παραδεισένιου Πόντου, με τις εκκλησίες και τα παρχάρια.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
νούνιγμαν = σκέψη, περαγκιάν = πέρα, μακριά, αλάτö = έλατα, ελάτια, άθö
= άνθη, εβόρα = δροσιά, στη σκια, αποστοχάσκουμαι = σκέφτομαι βαθιά, χωρισία = χωρισμός, άναυα = άνευ, χωρίς, εκτός, αναροθύμετα = χωρίς νοσταλγία,
εξίαστρον = ο Αυγερινός, γαλαξίας, λαμπερό άστρο, καλάδελφö = τα καλά αδέλφια, πιδεβασέας = διαδρομές, ευρισκάται = βρίσκεται, χαρεμένον = χαρούμενο,
ορμάνια = πυκνά δάση, ρεματιές, λαρούμαι = γιατρεύομαι, δίχα = χωρίς, παράκλητος = παρηγορητής, συνήγορος, γλυτωμονή = γλιτωμός, σωτηρία, νοΐζω
= αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω, κύρης = οικογενειάρχης, πατέρας, αροθυμία =
νοσταλγία, καλάδελφος = αγαπητός αδελφός
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Η ποιήτρια Ελευθερία Μαυρίδου
Της Αγγελικής Στεργίου
«Σα γεννηθείς με τα φτερά, κάποτε θα πετάξεις»

Ε

ντυπωσιάζει η πλούσια θεματική στην ποιητική της
γραφή, που φανερώνει πυκνές συγκινησιακές φορτίσεις κι ένα πηγαίο αυθορμητισμό που γονιμοποιούν
το πνεύμα της και την έμπνευσή της. Πότε σκύβει με άφατη
τρυφερότητα στην αχανή λευκότητα ενός άνθους, πότε εκστασιάζεται από το υπερούσιο φως ενός χορτάτου ήλιου.
Ωδή στον ήλιο (απόσπασμα)
Πορφυρές ανταύγειες – ρόδινο ανάκρουσμα – Αιμάτινο φως
ο ουρανός πυρπολείται– Και ιδού αναδύετα – Και ιδού προβάλλει
στις παρυφές των βουνοκορφών – στων ορέων τα ύψη – στις
αγκαλιές της θάλασσας – Φοίβος – Φως, Φως, Σιγή – τελετουργία
ο ουρανός πυρπολείται – μυριάδες αχτίνες …
Η θάλασσα έχει αδράξει με τη γαλάζια γοητεία της ή την αγριάδα της τη φουρτουνιασμένη, πολλές φορές την πένα και τον
ποιητικό της οίστρο.
Εικόνες θαλασσινές (απόσπασμα)
Στου τρομερού σου του θυμού – τ’ αχόρταγα τα κύματα
φθόγγοι μοιρολογιού, έδειραν ακρογιαλιές …
Καημοί του μισεμού … – βάρκες, πανιά, τρέμουν καρδιές
Μηνύματα … – Άσβηστα τα καντήλια
Άσπρα, μαύρα μαντήλια, ευχές και τάματα.
Τα πουλιά, τα λιόδενδρα, οι χρυσοσπλουμιστές πεταλούδες οι αιθέριες, ο μεθυσμένος από
χαρά τζίτζικας που σφυρίζει ανέμελα, τα λουλούδια – αχ, προπαντός αυτά – με τη χρωματιστή τους πανδαισία, το άρωμά τους, κλέβουν τη σκέψη της, την καλούν, τα μιλά, μετατρέπει την ύπαρξή τους σε σχήματα ζωής με την αλληγορία, της γεμίζουν τις άδειες ώρες,
της ξεσηκώνουν λατρευτές αναμνήσεις, στολίζουν τον χώρο της, αγάλλουν την ψυχή της,
βαθαίνουν την πίστη της, προκαλούν την κατάνυξη προς τη Θεία Δημιουργία.
Θέλω ένα λουλούδι – να αγαπήσω τον Θεό
Θέλω ένα λουλούδι – με τον Θεό να μιλησω
Θέλω ένα λουλούδι – να ιδώ τον Θεό
Θέλω ένα λουλούδι – για τον Θεό να ρωτήσω.
Αυτή η ίδια φυσιολάτρισσα, που γίνεται πότε μικρό ονειροπόλο παιδί
και πότε μύστης μπροστά στο τελετουργικό της πανώριας ελληνικής
φύσης, που την τραγουδά με γελαστό πρόσωπο και κλείνει το γόνυ
ως σεμνός προσκυνητής της, όταν αγγίζει θέματα που αφορούν τη
ζωή, μετατρέπεται σε στοχαστικό κριτή, σε πραγματιστή που κάποτε
πλησιάζει και τα όρια μιας ρεαλιστικής αντιμετώπισης. Τότε οι λέξεις,
πέτρες βαριές, φυλάνε από κάτω τους σπουδαία μυστικά. Και όλη η Αγγελική
Στεργίου
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αλήθεια της ποιήτριας κρύβεται όχι μόνον στον στίχο της, αλλά και σ’ αυτό που
δεν γράφτηκε και κατοικεί ανάμεσα στις φράσεις. Η στάση της στη ζωή, δυνατή,
αταλάντευτη με καθαρή ματιά για την αλήθεια. Η θωράκισή της στέρεα, σχεδόν
ατσαλένια, το βήμα της σταθερό.
«Βαδίζει προς τον Θεό με όλα τα βιώματα της πορείας της, βαδίζει μ’ εμπιστοσύνη
χωρίς να φοβηθεί». Γράφει η ποιήτρια και προτρέπει με μεστό διαλογισμό, φιλοσοφώντας την ανθρώπινη μοίρα:
Κάνε την ανάγκη φιλοτιμία – και γλέντα την
κι απ’ το γλέντι – πάρε την πίκρα – και λειώσε την
Φιλοσοφία βαθιά, απόσταγμα μιας μακράς και πλούσιας εμπειρίας. Κουράγιο αξιοθαύμαστο, που σαλπίζει την Ελπίδα. Αντίθεση κραυγαλέα από τον λυρισμό της
για τη φύση, εδώ παρουσιάζεται με σχεδόν δωρική γραφή, γεμάτη ρώμη. Ο κοφτός
συμπυκνωμένος λόγος, ο επιγραμματικός, αποκαλύπτει τη σοφία μιας ώριμης γυναίκας, που αγωνίστηκε για την ευτυχία, για ισορροπίες, για δημιουργία. Τώρα, με
ξεκάθαρη σκέψη, ορίζει το σχήμα του βίου της απλά και απέριττα, όπως η ίδια η
πραγματικότητα το απαιτεί και το αξιώνει. Δεν λαθεύει πια, δεν ντύνει με φανταχτερά χρώματα, δεν χρυσοκεντά αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία, που λέγεται ζωή:
Είναι η ζωή ένα στρατί μακρόσυρτο – με χίλιες τόσες φάσεις
Να το διαβείς – θα το διαβείς – Πίσω θα δεις, θα θυμηθείς
Και θα κρυφογελάσεις!

Το δειλινό

Της Νόρας Κωνσταντινίδου
Κοιτώ τη φύση και τις χάρες της θαυμάζω,
μένω βουβή τις ομορφιές της σαν θωρώ,
κρύβετ’ ο ήλιος, θα χαθούνε οι αχτίδες
πίσω από κείνο το βουνό.
Ήρθε το δειλινό κι άπλωσε σκούρο πέπλο,
π’ άρχισε να σκεπάζει τις κορφές,
Νόρα
κι έγιν’ η θάλασσα φρεσκόλιωτο μολύβι,
Κωνσταντινίδου που τη φυλάκιζαν δυο λόφων οι πλαγιές.
Κι έπλεκαν δίχρωμο στεφάνι στα νερά της,
με αποχρώσεις πράσινου κι αχτίδες λιγοστές
και παίζοντας γλυκά αποχαιρετούσαν
όσες στο διάβα τους φωτίζαν ομορφιές.
Κι ήρθε το σούρουπο, που έφερε σκοτάδι
κι άναβαν φώτα μες στης πόλης τα στενά,
τον ουρανό κεντούσανε τ’ αστέρια ένα ένα,
κιτρινισμένο το φεγγάρι ξεπρόβαλε δειλά δειλά.
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Θωμά Γαβριηλίδη

Ο πρόσφυγας

Στου Πόντου τα χαλάσματα ο πρόσφυγας γυρίζει
Ορφανεμένα πού ’μειναν, βουβά, χορταριασμένα
κι ουδέ τον ήλιο χαίρονται κι ουδέ το φεγγαράκι
κι ουδέ την ποθοπλάνταχτη και καρδιοκλέφτρα λύρα,
που τα θερίζουν οι βροχές, τα δέρνουν καταιγίδες
μ’ αυτά παλεύουν να σταθούν σαν τα δεντρά στο δάσος
κι αστροπελέκι τα βαρεί θέλοντας να τα κάψη,
όμως οι ρίζες πάν’ βαθιά κι άλλα πετούν κλωνάρια …

Θωμάς
Γαβριηλίδης

Στου Πόντου τα χαλάσματα ο πρόσφυγας γυρίζει,
στις πολιτείες, στα χωριά, στους κάμπους, στα λαγκάδια,
όπου ψυχές άγιων γονιών χωρίς τρισάγιο μένουν
και τσακισμένος ο σταυρός στους ρημαγμένους τάφους,
κι ακούει το χώμα να βογγάη τα θέμελα να κράζουν,
ακούει στα στήθια την καρδιά να του βαρυγγωμιέται˙
ως πότε ξένος θα ρουφάη το μυρωμένο αγέρι
και πρόσφυγας εσύ θα ζης μακριά από την Πατρίδα;
Κι ο πρόσφυγας τα μάτια του που λάμπουν δακρυσμένα
να κρύψη με τα χέρια του πασχίζει κι ανασαίνει
βαθιά, κι οι κόμποι στο λαιμό μέρα τη μέρα αυξαίνουν,
τα χρόνια του ξεριζωμού βαρειά, βαρειά αλυσίδα …
Καημένε πρόσφυγα, γιατί στο κλάμα ξεθυμαίνεις;
Πενήντα αυτοί χωρίς εμάς, εμείς χωρίς εκείνους
χρόνια χιλιάδες ήμασταν στον Πόντο ριζωμένοι …
Ο Πόντος μας δεν χάθηκε, τη Λευτεριά προσμένει!

Το ποιητικό έργο της Νανάς Στ. Παπαϊωάννου
Χαράζοντας μνήμης πλεύσεις στα … ρείθρα του χρόνου

T

ις ποιητικές συλλογές «Στα ρείθρα του χρόνου» και «Μνήμης πλεύσεις»
της Νανάς Στ. Παπαϊωάννου παρουσίασαν στις 12 Νοεμβρίου 2012, στην
αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, οι φιλόλογοι Δήμητρα Σμυρνή και Μαριάνθη Τουτουντζίδου Ποιήματα της Νανάς Παπαϊωάννου
απάγγειλε η Ελένη Κάκαρη.
Η Νανά Παπαϊωάννου γεννήθηκε στο Πολυδένδρι Θεσσαλονίκης . Τα πρώτα
παιδικά της χρόνια τα έζησε κοντά στη φύση, κάτι που επηρέασε έντονα την ψυχοσύνθεσή της. Εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
όπου τελείωσε τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και το τότε εξατάξιο 4ο Γυμνά-
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Στη φωτογραφία, από αριστερά, Δήμητρα Σμυρνή, Νανά Παπαϊωάννου, Μαριάνθη Τουτουτζίδου,
Ελένη Κάκαρη και Κωστής Γκαλίτσος

σιο Θηλέων , επί της οδού Ικτίνου.
Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα αρχαιολογίας και Τέχνης , απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα.
Υπηρέτησε ως φιλόλογος, αρχικά στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αργότερα,διορίστηκε στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στον Νομό Ημαθίας, όπου υπηρέτησε σε λύκεια και γυμνάσια
Επί σειρά ετών ασχολήθηκε με πολιτιστικά προγράμματα και με προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Διοργάνωσε θεατρικές σχολικές ομάδες, με τις οποίες σκηνοθέτησε έργα της αρχαίας και της σύγχρονης ελληνικής κωμωδίας. Ασκεί και κοινωνικό
έργο ως εθελόντρια στον σύλλογο «Πρωτοβουλία για το παιδί», που εδρεύει στη Βέροια.
Τον Σεπτέμβριο του 2007 εξέδωσε την πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο «Αμαρυλλίδος αστροφεγγιά». Τον Οκτώβριο του 2008 εξέδωσε τη δεύτερη
ποιητική της συλλογή με τίτλο «Η καρδιά μου σου ανήκει» . Τον Νοέμβριο του
2009 την τρίτη ποιητική της συλλογή με τίτλο «Στα ρείθρα του χρόνου» και τον
Απρίλιο του 2011 την τέταρτη ποιητική της συλλογή με τίτλο «Μνήμης πλεύσεις».
Το ποιητικό της έργο έχει αποσπάσει εύσημες κριτικές, ενώ ποιήματά της από τις
τρεις ποιητικές συλλογές έχουν βραβευτεί με επαίνους σε πανελλήνιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και το 2010 τιμήθηκε με το β’ βραβείο ποίησης στον πανελλήνιο
λογοτεχνικό διαγωνισμό του Πνευματικού Κέντρου Λέρου..
Είναι μέλος της ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ.
Ποιήματα, αφηγήματα, διηγήματα και άρθρα της δημοσιεύονται σε λογοτεχνικά περιοδικά, όπως: «ΜΟΥΣΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» της Ε.Λ.Β.Ε και «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ»
του συγγραφέα και λογοτέχνη Μιχάλη Σταφυλά. Αρθογραφεί και στον τοπικό Τύπο.

Το ποίημά της «Τα ρίζας-ι-μ’»

Άμον το θυμούμαι το χωρίο μ’ τον τόπον ντο εγεννέθα
νουνίζω και αροθυμώ η καρδία μ’ σκουντουλίζ’
απέσ’ ’ς σα τûιτûάκια’θε-ν-ευρίουμαι
η ýη μ’ χορεύ’ ας σην αροθυμίαν
σίτö ακούω τα ποντιακά τρα(γ)ωδίας
τα ποδάρö μ’ ’κι κρατίουνταν σύρκουνταν ’ς σην χοροντίαν
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χορεύω και τρα(γ)ωδώ απέσ’-ι-μ’ τα ρίζας-ι-μ’ κουΐζ’νε
άμον το πουλίν πετώ ’ς σ’ ουρανί’ τα στράτας λάσκουμαι.

T΄εμόν ο Λάλας

Του Διονύσιου Χατζηγεωργιάδη

Διονύσης
Χατζηγεωργιάδης

Θεέ μ’ να ποδεδίζω σε, θερμοπαρακαλώ σε,
τον εφτωχόν τη θεού, τον άσωτον γης
και ουρανού,
γουρμπάντς τ’ εμόν τον Λάλαν.
Πάντα καλά να έüεις ατον,
να δί’ς ατον πολλά καλά και ας ατά
το ’κ’ έü’,
ακόμαν κι άλλο πολλά.
Καιρόν είχα ν’ ελέπ’ ατον
και όντες είδα ’τον εχάρα.
Ξένοι επέμ’ναμ’ σην ζωήν,
Λάλα, με τον Κωτίτûον.
Άκλερος είσαι απάν’ σην γην
άμον τον γέρον Τίτûον.
Έρται και στέκ’, εκόντυνεν,
ντο πορπατούμ’ την στράταν,
τ’ ωμία ατώρα ετûόκεψαν,

εβάρυναν τα ποδάρö,
έρθεν το σέλ’ επέρε μας
κ’ επάτεσαμ’ την κάταν.
Ντ’ εγάπανες ενέσπαλες,
ντ’ επόνεσες εχάθεν,
ο ουρανόν ελίβωσεν
κι ο ήλον τ’ εσόν ’κ’ εφάνθεν.
Ακόμαν το κατσί σ’ γελά
κι ατόσα φαρμάκια έπες,
σον κόσμον ευτάς πολλά καλά
κ’ έναν σ’ εσέν ’κ’ εδέκες.
Ξένος έρθες, ξένος θα φεύ’ς,
κανείνας ’κι πονεί σε,
εμέν πα αέτς’ εφέκανε,
άμαν εσύ τ’ εμόν είσαι.
Σον Αχιλλέαν Κοχλιαρίδην, φιλόσοφον,
γλωσσολόγον και ηθοποιόν ποντιακού θεάτρου.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
να ποδεδίζω σε = να σε χαρώ (ρ. ποδεδίζω), γουρμπάντς = θυσία, Κωτίτûον = Κωστάκης, έρται και στέκ’ = κοντεύει, ετûόκεψαν = έγειραν, κάθισαν (ρ. τûοκεύω), σέλ’(ιν)
= πλημμύρα, κάτα = γάτα, ενέσπαλεν = ξέχασε (ρ. ανασπάλλω), ελίβωσεν = συννέφιασε (ρ. λιβώνω), κατσίν = πρόσωπο, μούτρο, μέτωπο, ευτάς = κάνεις {ρ. ευτά(γ)ω}, ’κ’
εδέκες = δεν έδωσες (ρ. δίγω), αέτσ’ = έτσι, εφέκανε = άφησαν (ρ. αφήνω)
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Σαράντα χρόνια μαζί

Σαράντα χρόνια, μαζί σαράντα χρόνια
λύπες, χαρές γευτήκαμε, μα όρθιοι σταθήκαμε
σαν ήρθανε τα χιόνια, στα πέτρινα τ’ αλώνια.
Πόσες φορές το «σ’ αγαπώ» τ’ άκουσες να σου το πω σε σένα
κι αμέτρητα του έρωτα φιλιά π’ έχω παρμένα.
Άνθη και γλυκούς καρπούς έδωκε το δέντρο της γνώσης
και της ζωής τον ποταμό διαβήκαμε «αβρόχοις ποσί»
γιατ’ ήταν η αγάπη σου από ατόφιο χρυσάφι
σαν το κατάξανθο μεστόγερτο το στάχυ
και στον καλό το θεριστή του ’πρεπε τύχη να ’χει.
Σκαλί σκαλί πατήσαμε ψηλότερα ν’ ανεβούμε
κι από ποτάμια ορμητικά άβλαβοι να διαβούμε.
Διότι: Ένα πέρασμα (ΠΑΣΧΑ) είναι η ζωή
στην απέναντι Γαλήνη
που λαχταρά κάθε ψυχή
παντοτεινά να μείνει.

Στη σύζυγό μου Τζένη Χ. Φωτογράφου.
Διονύσης Π. Χατζηγεωργιάδης
Ιατρός – Λογοτέχνης

Ο πρόεδρον τη χωρί’
Του Δημήτρη Νικοπολιτίδη
Πρόσωπα του έργου
ΘΟΔΩΡΟΣ, ΘΥΜΙΑ σύζυγος του Θόδωρου, ΣΤΥΛΟΣ δάσκαλος του χωριού,
ΤΑΣΙΑ σύζυγος του Στύλου, ΚΩΣΤΗΣ, ΤΟΤΟΣ, ΣΤΑΘΟΣ, ΓΙΩΡΙΚΑΣ,
ΛΕΥΤΕΡΤΣ, ΓΑΡΑ ΚΟΣΜΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΕΛΕΓΚΩ χήρα, ΣΤΟΦΟΡΟΣ
λυράρης, ΚΟΥΡΤΟΝ ΓΙΑΝΝΕΣ πρώην πρόεδρος, ΣΤΕΦΑΝΟΣ εξάδελφος
του Θόδωρου, νομάρχης, αστυνόμος και χωρικοί.
Περίληψη του έργου
Ο δάσκαλος ενός μικρού χωριού προτείνει, από συμπάθεια, έναν απλό
χωρικό, τον Θόδωρο, για την προεδρία στις προσεχείς εκλογές. Ο
Θόδωρος αναλαμβάνει την προεδρία, αλλά διάφορα συμβάντα και
οι αλλεπάλληλες απαιτήσεις από τους συγχωριανούς του, φέρνουν τα
Δημήτρης
Νικοπολι- πάνω κάτω στην ήσυχη μέχρι τότε ζωή του.
Όταν ξαφνικά έρχεται για επίσκεψη στο χωριό ο νομάρχης, μπαίνουν
τίδης
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μεν όλα σε μία τάξη, αλλά η τυπική πολιτική επίσκεψη μετατρέπεται τελικά σε ποντιακό γλέντι.
ΘΟΔΩΡΟΣ Δέσκαλε, πώς να ευτά(γ)ω τη κιφαλί’ μ’ δουλείας, πώς να μη ερωτώ
την Θυμία μ’.
ΣΤΥΛΟΣ Καλά εσέν η γαρή σ’ ορίει σε, ’κ’ εντρέπεσαι και λες ατο;
ΘΟΔΩΡΟΣ Πώς να ευτά(γ)ω, δέσκαλε, πώς να χαλάνω την καρδίαν τη Θυμίτσας-ι-μ’;
ΣΤΥΛΟΣ Θόδωρε, άφ’ς τη Θυμίτσαν και άκ’σον εμέν τον δέσκαλον.
ΘΟΔΩΡΟΣ Ντο να λέγω σε, δέσκαλε, ατό η δουλεία πολλά νούνι(γ)μαν σ’κών’.
ΣΤΥΛΟΣ Ξάι νούνι(γ)μαν ‘κι σ’κών’. Χόû’ εξέρτς ντο λέμε εμείς οι Πόντιοι.
ΘΟΔΩΡΟΣ Ντο λέμε, δέσκαλε, εμείς οι Πόντιοι; Πέει άμον γραμματισμένος ντο είσαι. Για πέει ατο κι ας ακούγ’ ατο;
ΣΤΥΛΟΣ Ο αχουλής ώσνα ενούνιζεν, ο παλαλόν εγυναίκ’σεν κ’ εποίκεν κι οχτώ παιδία.
ΘΟΔΩΡΟΣ Παλαλός να μη έτον, οχτώ παιδία ’κ’ εποίνεν. Εγώ τα τέσσερα ντο
έχω, κανείνταν εμε. Τα κορίτûö έπε(γ)ί εγένταν. Τ’ αγούρ’ πα αφού έρθεν σον κόσμον, αγλήγορα θα τρανύν’. Σα βαφτίûö θα λαλώ όλεν το χωρίον.
ΣΤΥΛΟΣ Θόδωρε, τίναν θα δις και κρατεί ατο;
ΘΟΔΩΡΟΣ Ακομάν ‘κ’ εξέρω, άμα κάποιος θα ευρίεται.
ΣΤΥΛΟΣ Αν θελτς ας κρατώ ατο εγώ.
ΘΟΔΩΡΟΣ (Δεν ξέρει πώς να εκφράσει τη χαρά του) Σωστά λες, δέσκαλε, θελτς
να κρατείς ατο;
ΣΤΥΛΟΣ Γιατί να μη θέλω.
ΘΟΔΩΡΟΣ (Τρίβει από χαρά τα χέρια του και λέγει) Το πουλόπο μ’ θα ευτάει
δεξάμενον δέσκαλον. Εγώ ‘κ’ έμαθα πολλά γράμματα, εκείνο ας μαθάν’.
ΣΤΥΛΟΣ Αν μαθάν’ και καλά, θα τερώ κ’ ευτά(γ)’ ατον δέσκαλον.
ΘΟΔΩΡΟΣ (Η χαρά του Θόδωρου στο κατακόρυφο) Δέσκαλε, πολλά τρανόν
χαράν εδώκες με. Να είσαι καλά, ο Θεόν να δί’ σε την ύα σ’ και όλö τα καλά. Αν
μαθάν’ öτο η Θυμία, θα ζαντύν’ ας σην χαράν ατ’ς, παλαλά θα ευτάει.
ΣΤΥΛΟΣ Κι ατώρα πέει με, ντο θα ευτάμε με την προεδρίαν;
ΘΟΔΩΡΟΣ Δέσκαλε, πώς να χαλάνω το χατίρι σ’, αΐκον τρανόν χαράν εδώκες με.
ΣΤΥΛΟΣ Εγώ, Θόδωρε, έξερα ντο χρυσόν καρδίαν έεις.
ΘΟΔΩΡΟΣ Κι ατώρα, πέει με, δέσκαλε, ντο πρέπ’ να ευτά(γ)ω;
ΣΤΥΛΟΣ Η δουλεία έτον να έλεες το ναι, τα άλλα εύκολα είν’. Η κοιλία σ’ μαναχόν ας έν’ εναξά τρανόν.
ΘΟΔΩΡΟΣ Γιατί, δέσκαλε, για να παίρ’ πολλά;
ΣΤΥΛΟΣ Υπομονήν πα τρανόν πρέπ’ να έεις.
ΘΟΔΩΡΟΣ Δέσκαλε, ατό η προεδρία ντο λες με εσύ, γιάμ’ έν’ πελöλίδικον δουλεία;
ΣΤΥΛΟΣ Ξάι πα. Εγώ, Θόδωρε, αν εγροικάς ατο, το κακό σ’ ’κι θέλω.
ΘΟΔΩΡΟΣ Γιατί να θελτς το κακό μ’, δέσκαλε;
ΣΤΥΛΟΣ Θα σ’χωράς με όπου καικά στέκ’ς.
ΘΟΔΩΡΟΣ Ή θα σ’χωρώ σε ή θα καταρούμαι σε.
ΣΤΥΛΟΣ Έναν ας σα δύο θα ευτάς, άμα ας αφήνουμ’ ατώρα τα μασχαρείας και
άκ’σον ντο θα ευτάς.
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ΘΟΔΩΡΟΣ (Που είναι όλος αυτιά, λέει) Δέσκαλε, να üυτώνω ξαν τα δύο ωτία μ’;
Για πέει κι ας ακούω.
ΣΤΥΛΟΣ Θα πας σ’ οσπίτö ήντινος θα λέγω σε. Θα πας λες ατ’ς να έρχουνταν
αγλήγορα αδά. Μέντζον τον Κώστην τη Ζουντούρ’, τον Τότην τη Χαχάμ’, τον
Στάθον τη Νινίας, τον Σίûκον τον Γιωρίκαν και τον Γαρά Κοσμάν. Τέρεν και μ’
ανασπάλτς κανάν.
ΘΟΔΩΡΟΣ Δέσκαλε, ντο θα ευτάς ατ’ς ατείντς ολτς τοι κοιμισμέντς και ίλö τον
Γαρά Κοσμάν;
ΣΤΥΛΟΣ Θα λέγ’ ατ’ς να ευτάνε προπαγάνταν.
ΘΟΔΩΡΟΣ Προ..προ., προπαγ...πώς είπες άτο;
ΣΤΥΛΟΣ Προ πα γάν τα, προπαγάντα.
ΘΟΔΩΡΟΣ Προπαγάντα πα ντο λόγος έν’;
ΣΤΥΛΟΣ Ατείν’ τηνάν είπα σε να πας κουίεις, θα πάνε λένε τ’ έναν και τ’ άλλο, για
να γομών’νε τα κιφάλö τοι χωρετίων. Θα λένε ο Θόδωρον έν’ αέτσ’, και ο Θόδωρον
έν’ αλλέως, κι άμον τον Θόδωρον κανείς ’κ’ έν’. Ό,τι ευτάμε ευτάμε, τον Θόδωρον
πρέπ’ να ψηφίζουμ’ ατον και να εβγάλουμ’ ατον πρόεδρον. Ο Θόδωρον εμουν αγαπά το χωρίον εμουν και θα τρέü’ για τ’ ατό.
Συνεχίζεται
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – Κλίση του ρήματος αχπαράζω = τρομάζω
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Παρατατικός
Αόριστος
εχπάραζα
εχπάραξα
εχπάραζες
εχπάραξες
εχπάραζεν
εχπάραξεν
εχπάραζαμε
εχπάραξαμε
εχπάραζετε
εχπαράξετε
εχπάραζαν
εχπάραξαν
ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
Ενεστώς
Παρατατικός
Αόριστος
αχπαράγουμαι
εχπαράγουμ’νε εχπαρά(γ)α
αχπαράεσαι
εχπαράγουσ’νε
εχπαρά(γ)ες
αχπαρά(γ)εται
εχπαράγουσον
εχπαρά(γ)εν
αχπαράγουμες
εχπαράγουμ’νες εχπαρά(γ)αμε
αχπαράγουστουν εχπαράγουστουν εχπαρά(γ)ετε
αχπαράγουνταν εχπαράγουσαν
εχπαρά(γ)αν
Ενεστώς
αχπαράζω
αχπαράεις
αχπαράζ’
αχπαράζουμε
αχπαράζετε
αχπαράζ’νε

Προστακτική
αχπάραξον
αχπαράξ’τε

Προστακτική
αχπαράγ’
αχπαρα(γ)έστεν
Μετοχή
αχπαραγμένος
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ΑΛΗΘΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η ýή γλυκύν έν’

O

Κώστης, έπεϊ γέρος, εγροίκα ασ’ σο Πεπερέκ έφυεν 18 χρονιζνός, κάθεται σο πλαστικόν την καρέκλαν, απέσ’ σην αυλαγούν
τ’ οσπιτί’ τη θυγατερός ατ’. Τûίνκις τ’ ατεινού τ’
οσπίτ’ ισιζλöεύτεν ασ’ ατότε που έφυγαν όλö (5) τα
παιδία τ’ κι επήγαν το καθέναν σ’ εκεινεθί’ τ’ οσπίτ’.
Η γαρή ατ’, ζατί, έν’ πολλά χρόνö αποθαμέντσα.
Εκουπίεν έμπρö τ’ και τ’ αγκώνας ατ’ τûοκεύ’νε
σα γόνατα με το κιφάλ’ ανάμεσα σα δύο τα üέρα τ’.
Νουνίζ’ ατά ντο νουνίζ’νε οι γεροντάδες: πώς έτον
και μέρ’ εκατάντεσεν! Ατός που τιδέν ’κ’ ελογαρίαζεν, νö δουλείαν, νö κρυάδας, νö ζέστöς και ατώρα
κοντοφώης και περήφανος σ’ ωτία, απραöμένος να
εκατήβεν σην αρχάν τη θυγατερός ατ’ και τη γαΖωγραφικό έργο
μπρού. Κι άλλα, κι άλλα ντο ’κι τελείνταν.
του Α. Ι. Αγαθαγγέλου
Αναμέν’ να κουΐζ’ν’ ατον να πάει απέσ’ τρώει και αναπάεται. Η στράτα πα ασ’ σο
καφενείον ούσαμ’ αδά έν’ κάμποσον και νεγκάζ’ τον άνθρωπον.
Πολλά ’κι δöβαίν’ τ’ ανάμεσα κι είνας άλλος, ο γείτονας, εσχόλασεν ασ’ σο καφενείον και επήρεν την στράταν καûανιχτά, για τ’ εκεινού τ’ οσπίτ’, το έν’ κι άλλο πλάν’
καικά. Έν’ ο Γιάννες τη Καμέλ’. Πουγαλεμένος και σαγαψούης. Σίτö πορπταεί,
νουνίζ’ κι ατός, γογγύζ’ και ûοûονίζ’. Η ανάσμα τ’ πα ûυρίζ’ άμον μαχάν και σο χωματένøν την στράταν ’κ’ ελέψ’ ποδέας ανθρωπί’, μανάχον δύο τûουζούö ντ’ ευτάνε
τα παπούτûö, γιατί τα ποδάρö τ’ ’κ’ επορούν να ατλαεύ’νε, άντûα τûουρκανίγουν,
άμον τα ποδάρö τη τοσπαγά απάν’ σο χώμαν. Ολίγα ’κ’ έσυρεν σα ραüία και σα
ξένα πόρτας, τάχ’ ση Ρουμανίαν κι αλλού.
Βάλ’ τα δυνατά τ’ να εφτάν’ ούσ’ τον Κώστην και εκαικά να παίρ’ έναν σουλούχ’
και με την μαχανάν να γονουûεύ’ εναξά με τον πατριώτην ατ’ ασ’ σο Πεπερέκ. Ατόσα χρόνö εκράτεσεν ατ’ς μακρά εκείνο η κατάσταση … Ατώρα, τα χρόνö έρθαν κι
εστάμπωσαν και αγληγορούν να ιστορίζ’νε ο καθείς τα βάσανα τ’.
Ο Γιάννες έρθεν και ετööτουρεύτεν σα τέλö τ’ αυλαγούς και εκράτεσεν ατα, γιαμ’
ρούζ. Άμα ο Κώστης επεκέσ’ ’κ’ έρται. Κουπιχτά νουνίζ’ τ’ εκεινού. Σ’ ατόν δöβαίν’ το
νάζ’ τη Γιάννε, να αραεύ’ παρηγορίαν. Τα τûαχάλö τα παιδία ’κ’ ευτάν’
ατον χάζ’. Ούντες αρχινά να λέει τα ιστορίας και τα παράπονα τ’, απ’
είνας είνας σαουûεύνε.
−Έικιτι Κώστη, εγέρασαμ’. Τα ποδάρö μουν πα ’κι ακούνε μας!
Ο Κώστης άμον κάτ’ έκ’σεν. Σ’κών’ το κιφάλ’ και ελέπ’ την ιûκιάν
τη Γιάννε σα τέλö καικά. Τιδέν ’κι λέει, μανάχον τερεί. Δöβαί’νε τ’
Α.Ι.
ανάμεσα ολίγα λεφτά και ξάν’ ο Γιάννες:
Αγαθάγγελου
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−Κώστη, εγέρασαμ’, θα αποθάνομ’.
Ο Κώστης τιδέν ’κι λέει. Τερεί μανάχον. Ο Γιάννες ζέχκεται και τρανύν’ την
λαλίαν ατ’ και ανάμεσα φέει ατον εναξά βεüίον.
−Κώστη, ’κι ακούς; Εγέρασαμ’ λέγω, θα απαοθάνομε.
Ο Κώστης π’ ακούει μανάχον ατά ντο θέλ’, έκ’σεν για τον «θάνατον» κι εγροίξεν
ντο κιονôζ’ κι ατόν ο Γιάννες. Άμον ερετίεν και χολöσμένα λέει ατον:
−Χα, θέλτς να αποθάντς; Απόθανον! Εμέν’ ντο ταράεις;
Α. Ι. Αγαθαγγέλου
Π. Γυναικόκαστρο Κιλκίς 2012
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ισιζλöεύτεν = ερήμωσε (ρ. ισιζλöεύω), απρααμένος = ανήμπορος, πουγαλεμένος
= απελπισμένος, σαγαψούης = απροστάτευτος, εστάμπωσαν = φράκαραν, έφτασαν
στο απροχώρητο (ρ. σταμπώνω), τûουζούα και τûιζία = γραμμές, ετööτουρεύτεν =
στήθηκε, ορθώθηκε (ρ. τööτουρεύω), χάζ’ = αποδοχή, σαουûεύ’νε = απομακρύνονται (ρ. σαουûεύω), ζέχκεται = προσπαθεί (ρ. ζέχκουμαι), βεüίον = βήχας.

Ευτράπελα – Έθιμα – Ήθη – Παροιμίες
Επιμέλεια – παρουσίαση
Σάββας Πορφ. Παπαδόπουλος

Αχουλούς κι ο ζαντόν
Εκάθουνταν είνας αχουλούς κ’ είνας ζαντός. Έρθεν εκεικά κ’ είνας üέρα γαρή κ’
ερωτά τον αχουλούν: «Τάη, ’α πουλώ το χτήνο μ’ κι αγοράζω έναν γαϊδούρ’. Ντο
λες κι εσύ;». Ους να δι’ απάντησην αχουλούς, κλώûκεται ο ζαντόν και λέει ατην:
«Νέτûη θεία, εζάντυνες; Γιατί να πουλείς το χτήνο σ’; Άντρισον κ’ έπαρ’ άντραν να
κουβαλεί το θέλτς και να μη χάντς και το γάλαν».
Αρίστος Καλτσίδης
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
αχουλούς = γνωστικός, ζαντός = ανόητος, τρελός, üέρα = χήρα, τάη = θείο, χτήνον = αγελάδα, να δι’ = να δώσει, κλώûκεται = γυρίζει και της λέει, άντρισον =
παντρέψου.

Σάββας
Πορφ.
Παππαδόπουλος

Τα δύο αδέλφö
Έταν δύο αδέλφö, εζήνανε εντάμαν. Ο εις εποίν’νεν εμπόριον, εγόραζεν κ’ επούλ’νεν πουρτία. Άλλος έμενεν σ’ οσπίτ’ κ’ εποίν’νεν τ’ οσπιτί’ τα δουλείας, ρöντùιπöρλούχ’ και τ’ έναν και τ’ άλλο. Μίαν δύο ο
ρöντùιπôρτς λέει τον αδελφόν ατ’: «Εσύ πας λάûκεσαι σην πολιτείαν κ’
έρüεσαι, κ’ εγώ τυρöννίουμαι σα χωράφö … Έλα ας αλλάζομε … Εγώ
ας πάγω σην πολιτείαν κ’ εσύ κάθ’κα σ’ οσπίτ’».
Αδελφός ατ’ εδέχτεν κ’ έλλαξεν την δουλείαν. Ο ρöντùιπôρτς επήεν σην
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πολιτείαν, εγόρασεν το ’α ’γόραζεν κ’ επεκεί επήεν σο μαερείον να τρώει. Έφαεν κ’
επλέρωσεν πέντε φράγκα. Επεκεί επήεν σην ποδαρώναν. Αστ’ εξέβεν, εψαλέφεσεν ατον
δέκα φράγκα. Ατόν εκακοφάνθεν ατον. Αστ’ έρθεν σο χωρίον, λέει τον αδελφόν ατ’:
«Εγώ άλλο ’κι πάω σην πολιτείαν …». Ερωτά ’τον αδελφός ατ’, «γιάτι ’κι θέλτς να πας;»
Λέει εκείνος: «Νέπε, εδέκα πέντε φράγκα και έφαγα και για το üεσίον εδέκα δέκα. Ατό
δουλείαν έν’;»
Αρίστος Καλτσίδης
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
πουρτία = υφάσματα, ρöντùιπöρλούχ’ = γεωργία, ρöντùιπôρτς = γεωργός, λάûκεσαι = γυρνάς εδώ κ’ εκεί, ποδαρώνα = τουαλέτα, αστ’ εξέβεν = όταν βγήκε
Εγώ με τα’ εμόν το γαντάρ’ τρώω…
Τη μυρμήκαν είπαν ατην «πόσα οκάδας χώμαν τρως το χρόνον» και είπεν «δύο
οκάδας». Είπαν ατην «ολίγον έν’», εκείνε πα είπεν «εσείς με τ’ εσέτερον το γαντάρ’
τρώτεν κ’ εγώ με τ’ εμόν το γαντάρ’».
Κερεκή τη Σαϊρλή
(Ναρ’μάν Καρς – Προάστειο Δράμας)
Τεμôκ üίλö χρόνö
Τον λöϊλάκον ερώτεσαν ατον: «Πόσον θέλτς να ζεις;» εκείνος εûôûεψεν «μπιν» τεμôκ
«üίλö», είπεν «μπιρ», τεμôκ «έναν».
Για τ’ εκείνο πα ζει έναν χρόνον …
Κώτûον τη Τιμάντων
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
λöϊλάκος = λέλεκας, εûôûεψεν = σάστισε, τεμôκ = δηλαδή

Συνδιάσκεψη ποντιακών ομοσπονδιών
Για την εκτίμηση της σημερινής οργανωτικής θέσης
και την ανάληψη πρωτοβουλιών των οργανωμένων Ποντίων

Π

ραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 20-10-2012, στα γραφεία του Σωματείου
«Παναγία Σουμελά», η προγραμματισμένη συνδιάσκεψη ποντιακών ομοσπονδιών, προέδρων και στελεχών δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεων, με
θέμα: «Εκτίμηση της σημερινής οργανωτικής θέσης του ποντιακού χώρου και αναζήτηση
τρόπων για την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους τους, για οργάνωση και έκφρασή τους
σε τριτοβάθμιο παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από έναν ενιαίο ποντιακό φορέα.»
Στην συνάντηση αυτή, που διήρκησε περισσότερες από πέντε ώρες, οι εκπρόσωποι, διαπίστωσαν στις τοποθετήσεις τους, ιδιαίτερα στις δύσκολες αυτές στιγμές
που βιώνουν οι συμπατριώτες μας σε όλη τη χώρα, τον αδικαιολόγητο όσο και καταστροφικό πολυκερματισμό του οργανωμένου ποντιακού χώρου, καταδεικνύοντας
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ως υπαίτιους όσους πρωτοστάτησαν με τις ενέργειές τους τα τελευταία χρόνια στη
διάσπασή του. Εξέφρασαν, επίσης, την ανάγκη συστράτευσης σε αυτήν την πρωτοβουλία, όλων όσοι επιθυμούν την ενότητα του ποντιακού χώρου, για τη λήψη
άμεσων πρωτοβουλιών για την ανασυγκρότησή του.
Στη συνδιάσκεψη αυτή πρόεδροι, εκπρόσωποι ομοσπονδιών, σωματείων και οι
προσωπικότητες που συμμετείχαν, ύστερα από πρόσκληση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού (ΠΑ.Σ.Π.Ε.), που κρίθηκε επιβεβλημένη, ιδιαίτερα μάλιστα μετά την αποχώρηση της πλειοψηφίας των ομοσπονδιών από το ΔΙΣΥΠΕ, σύμφωνα με την επιστολή που απέστειλε ο μέχρι πρότινος πρόεδρός του
κ. Ιβάν Σαββίδης, που κλήθηκε και συμμετείχε στις εργασίες που συνεχίστηκαν και
στις 21 Οκτωβρίου 2012, διαπίστωσαν και αποφάσισαν:
Την ανάγκη άμεσης ανασύστασης και επαναδραστηριοποίησής τριτοβάθμιου
ποντιακού παγκοσμίου οργάνου.
Την πραγματοποίηση στις 24-11-2012 συνδιάσκεψης για την διερεύνηση των
δυνατοτήτων τροποποίησης ή αλλαγής του υπάρχοντος καταστατικού του ΠΑΣΠΕ
ή την υιοθέτηση άλλης άποψης, ώστε να υπάρξει ένα δημοκρατικό, κοινά αποδεκτό
από όλους που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό ,καταστατικό.
Την σύγκληση οργανωτικού συνεδρίου, για την υλοποίηση της διαδικασίας τροποποίησης, ή έγκρισης δημιουργίας νέου καταστατικού, για την ανασυγκρότηση
του τριτοβάθμιου οργάνου.
Δηλώνουν αμέριστη συμπαράσταση στα Δ. Σ. των πρωτοβάθμιων σωματείων για
την εξαιρετική δουλειά που επιτελούν όλα αυτά τα χρόνια, παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν, στην προώθηση των ποντιακών θεμάτων. Συγχαίρουν τους νέους
και τις νέες σε όλο τον κόσμο που συμμετέχουν μέσα από πολιτιστικές όσο και αγωνιστικές πρωτοβουλίες των φορέων τους, στα δρώμενα του Ποντιακού Ελληνισμού.
Καταδικάζουν όσους με ενέργειες οι δηλώσεις τους επιχειρούν να αλλοιώσουν
το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία αυτών των εκδηλώσεων, η ακόμα και να εκμεταλλευτούν προς ίδιον όφελος τις εκδηλώσεις καθώς και την αυθόρμητη συμμετοχή
χιλιάδων παιδιών και συμπατριωτών μας σε αυτές.
Στηρίζουν το Ιερό Προσκύνημα της «Παναγίας Σουμελά» που όλα αυτά τα
χρόνια καθιερώθηκε στην συνείδηση των όπου γης Ποντίων, ως αμφικτιονία του
Ποντιακού Ελληνισμού και μας ενώνει όλους, Ποντίους και φιλοποντίους.
Στη συνδιάσκεψη συμμετείχαν οι παρακάτω εκπρόσωποι φορέων:
Κωνσταντίνος Αντωνιάδης πρόεδρος Αυστραλιανής Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, Χαράλαμπος Αποστολίδης πρόεδρος Πανελλλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, Σέργιος Καλπαζίδης πρόεδρος Π.Ο.Σ.Ε.Π.(.Παλινοστούντων), Φώτης Τσιτλίδης
πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελλήνων Γεωργίας, Γεώργιος Ματσουκάτοφ πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελλήνων Λιθουανίας, Κυριάκος Ιορδανίδης σύμβουλος Ιβάν Σαββίδη, πρ. πρόεδρος
ΠΑ.Σ.Π.Ε., Θεοχάρης Αποστολίδης πρ. πρόεδρος ΠΑ.Σ.Π.Ε., Στέφανος Τανιμανίδης
πρ. πρόεδρος ΠΑ.Σ.Π.Ε., Χαράλαμπος Τσακιρίδης γεενικός γραμματέας ΠΑ.Σ.Π.Ε.,
Γιώργος Τανιμανίδης πρόεδρος του Ε΄ Παγκόσμιου Συνεδρίου Ποντιακού Ελληνισμού.
Οι εκπρόσωποι ομοσπονδιών και σωματείων, Σαχινίδου Χριστίνα, Σαββίδου Βικτωρία,
Κεσοπούλου Ειρήνη, Κυριακίδης Γιώργος, Ιωακειμίδης Κώστας, Τσεπίδης Αχιλλέας, Φω-
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τιάδης Θεόδωρος, Αρζουμανίδης Ισαάκ, Μορουζίδης Ιωάννης, Ταξίδης Στάθης, Τσομίδης
Στάθης, Κιτικίδης Αλέξανδρος, Καρυπίδης Γιάννης, Τσακαλίδης Ηρακλής. Επιστολές συμπαράστασης απέστειλαν οι πρ. πρόεδροι της Ομοσπονδίας Ποντίων Η.Π.Α.–ΚΑΝΑΔΑ.
Π. Σταυριανίδης, Ν. Κοτσαμποϊκίδης, Κ. Κοτσαλίδης, των σωματείων Αυστρίας Ρ. Μαρκοπούλου, Νότιας Αφρικής Ζηγκιριάδης Λευτέρης Ο πρόεδρος του ΠΑΣΠΕ Ιωάννης
Μωυσιάδης, αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Από το Γραφείο Τύπου της ΠΟΠΣ

Ο συγγραφέας της ιστορίας της Βέροιας δρ κ. Αντώνης Κολτσίδας ευχαριστεί τον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμο, για την τιμητική διάκριση της 15ης Οκτωβρίου 2012,
και τον σεβασμ. Κ. Παντελεήμονα για την εισήγησή του

Η μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας τίμησε τον δρ. Αντώνη Κολτσίδα για την προσφορά του
Γράφει ο
Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Π

ανηγυρική και ιδιαίτερα γιορταστική ήταν η εκδήλωση που έγινε στις 15
Οκτωβρίου 2012, στην αίθουσα υποδοχής της Επισκοπής της Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας προς τιμήν του κ. Αντώνη Κολτσίδα, φιλολόγου – ιστορικού και συγγραφέα του δίτομου έργου «Ιστορία της Βέροιας και της περιοχής με παράλληλη τοπογραφία της πόλης», με την ευκαιρία
συμπλήρωσης εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης. Πρόκειται για μια
ιδιαίτερα επιμελημένη έκδοση του Εκδοτικού Οίκου των Αδελφών Κυριακίδη, για
την οποία απαιτήθηκε σκληρή επιστημονική εργασία και έρευνα του συγγραφέα για
περισσότερα από δέκα χρόνια. Όπως τόνισε ο κ. Κολτσίδας είχε την επιθυμία το
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έργο να ολοκληρωθεί και να κυκλοφορήσει το 2012, με την ευκαιρία του εορτασμού
των εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό.
Η Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμαπανίας τίμησε με το Χρυσό Σταυρό
του Αποστόλου Παύλου, την ανώτατη τιμητική διάκριση της Ι. Μητρόπολης, τον
κ. Αντώνιο Κολτσίδα, ύστερα από εισήγηση του σεβ. κ. κ. Παντελεήμονα. Την
απονομή έκανε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμος, παρουσία του Μητροπολίτου, των καλεσμένων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της πόλης και πλήθους κόσμου.
Μετά την απονομή ο συγγραφέας ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο,
το σεβ. κ. Παντελεήμονα, τους παρισταμένους αλλά και την οικογένειά του τη σύζυγό του Νίτσα και τις δύο κόρες του, για τη στήριξη που είχε στη δεκαετή εργασία
στη συγγραφή της ιστορίας της Βέροιας.
Ευχαρίστησε και πάλι το σεβ. κ. Παντελεήμονα για την πρότασή του προς τον
Πατριάρχη Κων/πόλεως κύριο Βαρθολομαίο για την αναγγελία της τιμής που του
επιφυλάσσεται με το οφφίκιο του Άρχοντος Υπομνηματογράφου της Μεγάλης του
Χριστού Εκκλησίας, για την συνολική του προσφορά στην Εκκλησία και την τοπική
κοινωνία.
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμε,
Σας ευχαριστώ για την τιμή που αποδίδετε στο πρόσωπό μου με την επίδοση
του Χρυσού Σταυρού του Αποστόλου Παύλου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας.
Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. κ. Παντελεήμονα,
Σας ευχαριστώ για την τιμή που αποδίδετε στο πρόσωπό μου με το Χρυσό
Σταυρό του Αποστόλου Παύλου, την Ανώτατη τιμητική Διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.
Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ για την πρότασή σας προς την Αυτού Θειοτάτη
Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο για να αξιωθώ της
αρχοντικής τιμής και με τη μετριότητά μου ευχαριστώ την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα για την άκρως τιμητική προς το πρόσωπό μου αναγγελία για την τιμή που
μου επιφυλάσσεται με το οφφίκιο του Άρχοντος Υπομνηματογράφου της Μεγάλης
του Χριστού Εκκλησίας για τη συνολική μου προσφορά στην Εκκλησία και την
τοπική κοινωνία.
Παναγιώτατε–γιατί αισθάνομαι πως βρίσκεστε αυτή τη σημαντική μέρα της
ζωής μου ανάμεσά μας, Μακαριώτατε – Σεβασμιότατε, Άγιοι Αρχιερείς,
Τιμώ και αγαπώ την Εκκλησία και την Ορθοδοξία μας και εργάζομαι για τη δόξα και
τα έργα της με όσες δυνάμεις μου χαρίζει ο Πανάγαθος Θεός της Χριστιανοσύνης μας.
Αισθάνομαι βαθιά συγκινημένος και υπερήφανος για τις τιμές και τις ευλογίες της Μεγάλης
του Χριστού Εκκλησίας και, επίσης, συγκινημένος, που στο πρόσωπό μου αποδίδεται και
η αναγνώριση στην οικογένειά μου για την επίπονη και δύσκολη επιστημονική και συγγραφική μου διαδρομή κατά την οποία η σύζυγός μου Σουλτάνα, το γένος Ελευθερίου
Κοτσώνη, δασκάλα και οι δύο κόρες μου Αθηνά και Δέσποινα, καθηγήτριες φιλολογίας,
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Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της «Ιστορίας της Βέροιας», στο οποίο διακρίνονται, από δεξιά: ο
Σεβ. Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Κώστας Καραπαναγιωτίδης, ο τιμώμενος Ατνώνιος Κολτσίδας, ο εκπρόσωπος του Β΄ ΣΣ, και οι Π. Κυριακίδης, Γ. Μιχαηλίδης και Ν.
Μαυροκεφαλίδης

όχι μόνο συμπαραστάθηκαν αλλά και βοήθησαν με κάθε μέσο και τρόπο στην πραγμάτωση των αλλεπάλληλων έργων και δραστηριοτήτων μου για δεκαετίες ολόκληρες. – Τους
ευχαριστώ στην πιο κατάλληλη ώρα της ζωής μου ενώπιον Θεού και ανθρώπων για τη
θυσία τους αυτή, γιατί ως θυσία εκλαμβάνω τη συμπαράστασή τους.
Σας ευχαριστώ όλους σας.
Την ίδια μέρα έγιναν βραβεύσεις μαθητών, αθλητών και προσώπων
που υπηρέτησαν τη Βέροια στον χώρο των τεχνών
Απονομή του μεταλλίου της πόλης στον κ. Αντ. Κολτσίδα
Στις 15 Οκτωβρίου 2012, σε ειδική τελετή, που έγινε στην αίθουσα της Στέγης
Γραμμάτων και Τεχνών, δόθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε φορείς και πρόσωπα,
που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην πόλη της Βέροιας. Απονεμήθηκαν,
επίσης, βραβεία σε μαθητές που αρίστευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις ή διακρίθηκαν σε μαθητικούς και καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, και σε αθλητές που
διακρίθηκαν. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του γιορτασμού απελευθέρωσης της
Βέροιας.
Εκτός από τους μαθητές και τους αθλητές (ομάδες χαντ μπολ, μπάσκετ, καράτε
και ρυθμικής γυμναστικής, αλλά και τις Υφαντίδου και Πανετσίδου) δόθηκε το μετάλλιο της πόλης των Βεροιέων στον κ. Αντώνιο Κολτσίδα, για τις υπηρεσίες που
πρόσφερε στην επιστήμη και στον πολιτισμό, συνεισφέροντας στην καταγραφή και
διάσωση της ιστορίας και του πολιτισμού.
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Η δήμαρχος Βέροιας κ. Χαρούλα Ουσουλτζόγλου επιδίδει τιμητική διάκριση στον κ. Κολτσίδα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ»
Το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου 2012 έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία της Βέροιας» του συγγραφέα κ. Αντώνη Κολτσίδα, δρ. Ιστορίας Α.Π.Θ., στην
«αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Την παρουσίαση έκαναν ο καθηγητής
του ΑΠΘ κ. Ιωάννης Ταρνανίδης και ο κ. Παύλος Κυριακίδης εκ μέρους του Εκδοτικού Οίκου των Αδελφών Κυριακίδη, ο οποίος εξέδωσε το δίτομο έργο με τη
σχετική θήκη πολυτελούς έκδοσης.
Προηγήθηκαν οι χαιρετισμοί.
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
Ο σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ανέφερε στην ομιλία του:
Στην μακραίωνη ιστορική της πορεία η πόλη μας έζησε πολλές σημαντικές στιγμές, χαρμόσυνες και θλιβερές. Έζησε περιόδους πολέμου και ειρήνης, είδε στρατούς να έρχονται και να φεύγουν, ένιωσε την πίεση της πολιορκίας και τη χαρά της
απελευθερώσεως, αισθάνθηκε τον κόσμο γύρω της να αλλάζει πολλές φορές και
αποτύπωσε όλη αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία χιλιετηρίδων, τα βιώματα και τα
συναισθήματα σε κείμενα ιστορικά, σε βραχέα χρονικά, σε δημοτικά τραγούδια, σε
ποιήματα και αφηγήσεις, σε επιγραφές και σημειώματα, σε ανάγλυφα και ενθυμήσεις, σε έγγραφα και απομνημονεύματα.
Όλες αυτές οι εμπειρίες, οι καημοί και οι χαρές, έγιναν το μέσο που κράτησε την
πόλη και τους κατοίκους της όρθιους ακόμη και σε δύσκολες εποχές, και τους κάνει
να στέκονται και σήμερα ζωντανοί, δραστήριοι, δημιουργικοί, ευγνώμονες για τους
προγόνους τους και υπερήφανοι γιατί είναι τέκνα αυτής της λαμπρής μακεδονικής
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Ο εντιμολογιώτατος έρχων υπομνηματογράφος της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας κ. Αντώνιος
Κολτσίδας και ο σεβασμ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων

πόλεως, γιατί το εγκώμιό τους, γραμμένο στις Πράξεις των Αποστόλων, διαβάζεται
αιώνες τώρα από δισεκατομμύρια ανθρώπους, γιατί οι πολίτες της και οι άγιοί της
την κατέστησαν γνωστή και σεβαστή σε όλη την οικουμένη.
Μια πόλη σαν τη δική μας, σαν τη Βέροια, είναι δύσκολο να βρει τον ιστορικό
που θα αναμοχλεύσει το παρελθόν, που θα αναδιφήσει στα αρχεία και τις πηγές, που
θα ψηλαφήσει τις πέτρες, που θα βαδίσει στα μονοπάτια της ιστορίας και των παραδόσεων, που θα καταγράψει με αντικειμενικότητα και ευαισθησία τη μακραίωνη
ιστορία της και θα μπορέσει με την αφήγησή του να χειραγωγήσει τον αναγνώστη
του στους τόπους όπου οι πατέρες μας άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη της ζωής και του
πολιτισμού τους, στις κόγχες και τους τρούλους των περικαλλών ναών που έκτισαν
και ευλαβικά ανιστόρησαν, στα καλντερίμια όπου έσυραν τα βήματά τους σιωπηλά,
βαδίζοντας άλλοτε προς το κρυφό σχολειό και άλλοτε προς τις μυστικές εκείνες συναντήσεις των οπλαρχηγών που αγωνίζονταν για την ελευθερία αυτής της πόλεως.
Όμως η Βέροια δεν υπήρξε μόνο μία ευτυχής και ευδαίμων πόλη στην αρχαιότητα.
Δεν υπήρξε ευτυχής και ευδαίμων, ως γενέτειρα σπουδαίων ανδρών και γυναικών στη
βυζαντινή περίοδο και την τουρκοκρατία, αλλά ευτύχησε και στις μέρες μας να γεννήσει
τον άνθρωπο που θα αναδεικνυόταν ο ιστορικός της. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον
εκλεκτό συμπολίτη μας, τον φιλόπονο ερευνητή και «οτρηρό» συγγραφέα, όπως τον
χαρακτήρισε πρόσφατα ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, τον κ. Αντώνιο
Κολτσίδα, του οποίου το μνημειώδες ιστορικό έργο παρουσιάζουμε απόψε.
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Εμβριθής μελετητής με βαθειά γνώση της ιστορίας αλλά και της ευθύνης του
ιστορικού, μόχθησε για να παρουσιάσει μία πλήρη ιστορία της Βέροιας, ένα έργο
που μας κάνει όλους υπερήφανους και τιμά και τον ίδιο.
Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες σχετικά με το έργο, που θα παρουσιάσουν
στη συνέχεια ειδικότεροι εμού, θα ήθελα μόνο να εκφράσω τη χαρά μου για την
ολοκλήρωση αυτού του επιβλητικού έργου σε αυτήν ακριβώς τη χρονική στιγμή
που η πόλη μας εορτάζει τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωσή της και νομίζω ότι
είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να δεχθεί γι’ αυτή την επέτειο. Γι’ αυτό
και θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Κολτσίδα για το εξαίσιο
αυτό «πόνημα», στην κυριολεξία πόνημα, που μας χάρισε.
Για την όλη προσφορά του στην πόλη και την τοπική Εκκλησία η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας θα τον τιμήσει με την ανώτατη τιμητική
διάκριση, το Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου, που θα του επιδοθεί υπό του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου στην
αίθουσα του Θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως την παραμονή της επετείου απελευθερώσεως της πόλεώς μας.
Η Εκκλησία, όμως, αγαπητέ κ. Κολτσίδα, σας επιδαψιλεύει μία ακόμη μεγαλύτερη τιμή. Με πρόταση της ελαχιστότητός μου η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, στον οποίο ευλαβώς αφιερώσατε το έργο που παρουσιάζουμε απόψε, αποφάσισε να σας απονείμει το οφφίκιο του άρχοντος Υπομνηματογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας για την συνολική σας προσφορά
στην τοπική κοινωνία και Εκκλησία. Η τιμή του Οικουμενικού Πατριάρχου στο
πρόσωπό σας είναι τιμή για όλη την πόλη μας και γι’ αυτό σας ευχαριστούμε και
σας συγχαίρουμε θερμά».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τον δήμο Βέροιας και τη δημοτική βιβλιοθήκη ‘Θ. Ζωγιοπούλου’ της ΚΕΠΑ, σε συνεργασία με την ιερά μητρόπολη Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας και την περιφερειακή ενότητα Ημαθίας, στα πλαίσια του
εορτασμού για τα εκατόχρονα από την απελευθέρωση της πόλης.
ΑΛΛΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Στη συνέχεια μίλησαν οι: κ. Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης,
ο κ. Νίκος Μαυροκεφαλίδης, εκ μέρους της Δημάρχου Βεροίας, ο κ. Γεώργιος
Μιχαηλίδης, πρόεδρος του ΚΕΠΑ και ο εκδότης κ. Παύλος Κυριακίδης.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΛΤΣΙΔΑ
Πανόραμα ιστορίας της Βέροιας και της περιοχής και εκδοτικό κατόρθωμα
χαρακτήρισε μεταξύ των άλλων το δίτομο έργο του ο καθηγητής δρ. Αντώνης Μιχ.
Κολτσίδας στην παρουσίασή του. Ο κ. Κολτσίδας ευχαρίστησε το πολυπληθές κοινό για την παρουσία του στην εκδήλωση, αλλά και όλους όσους βοήθησαν στην
έκδοση της επίπονης εργασίας «που δεν ολοκληρώθηκε εύκολα ούτε ανεμπόδιστα»,
όπως είπε, χαρακτηρίζοντας τη Βέροια και την περιοχή της «πετράδι του νότιου
βαλκανικού χώρου» ανά τους αιώνες.
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Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντινίδης
Η προτομή του στο ΑΠΘ

Η

προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Γ. Κωνσταντινίδη, που φιλοτεχνήθηκε
σε προτομή από τον γλύπτη Κώστα Δημητριάδη (1881 – 1943) και βρίσκεται σήμερα στον προθάλαμο της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης, είναι
το αρχαιότερο γλυπτό, όχι μόνον της συλλογής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, αλλά και όλων σχεδόν των νεότερων υπαίθριων γλυπτών της Θεσσαλονίκης.
Το έργο χαρακτηρίζεται από τους τεχνοκριτικούς ως
άψογο από τεχνική άποψη, αλλά «απόλυτα ακαδημαϊκό
ως προς το ύφος και την τεχνοτροπία του». Δεν πρέπει,
όμως, να ξεχνιέται ότι «συντηρητικό χαρακτήρα ακολουθούν κατά κανόνα οι προσωπογραφίες στη γλυπτική και
ιδιαίτερα εκείνες του υπαίθριου χώρου».
Η προτομή είναι μαρμάρινη και έχει ύψος 68 εκατοστά. Φιλοτεχνήθηκε από τον Δημητριάδη το 1919. Στη
βάση της, σε αντίθεση με άλλες, στις οποίες αναγράφονται τα έτη γέννησης και θανάτου των προσωπικοτήτων,
σημειώνεται κάτω από το όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, η λέξη ΠΟΝΤΙΟΣ. Πρόκειται για το σημαντικότερο
γνώρισμα, που θα συνοδεύει στους αιώνες τον οραματιστή, αγωνιστή, πατριώτη και
δημιουργό Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη.
Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης (Τραπεζούντα 1852 – Αθήνα 1930), που χάρισε τη σημαντική του βιβλιοθήκη στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 44 ζωγραφικούς πίνακες της συλλογής του στο πανεπιστήμιο της Αθήνας, ήταν γιός του Γεώργιου Κωνσταντινίδη, ισόβιου δήμαρχου της Κερασούντας.. Η μητέρα του ήταν
Τραπεζούντια, από την οικογένεια του Χατζηκακούλογλου. Τα παιδικά του χρόνια
τα πέρασε στη Κερασούντα. Έφηβος έφυγε από εκεί για την Αθήνα να συνεχίσει τις
σπουδές του. Παρέμεινε στην Αθήνα έως το 1878.
Στα 22 του χρόνια έφυγε για τη Μασσαλία, όπου ζούσε ο έμπορος θείος του Διονύσιος Κωνσταντινίδης. Κοντά του παρέμεινε επι τέσσερα χρόνια. Το 1883 ίδρυσε
δικό του εμπορικό οίκο και επιδόθηκε στο εμπόριο με εκπληκτική επιτυχία. Μέσα
σε λίγα χρόνια κατάφερε να γίνει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φουντουκιών της Μασσαλίας και ολόκληρης της Δυτικής Ευρώπης, κάνοντας τα φουντούκια γνωστά σε
όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Παράλληλα έδωσε μεγάλη ώθηση στην εισαγωγή και
εξαγωγή σε όλα τα είδη ξηρών καρπών.
Υπήρξε ο κυριότερος από τους πρωτοεργάτες της κίνησης για την ανεξαρτησία
του Πόντου. Το 1918, ήταν πρόεδρος του «Παμπόντιου Συνέδριου» του Ελληνισμού του Πόντου που έγινε, με πρωτοβουλία του στη Μασσαλία (από της 22 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 1918).
Από το 1918 και έπειτα, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης μπήκε επικεφαλής της
κίνησης για την ανεξαρτησία του Πόντου και προσέφερε σημαντικά ποσά, μαζί τον
προσωπικό του μόχθο για τη διεξαγωγή του αγώνα.
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Τον Οκτώβριο 1917, με την επανάσταση των μπολσεβίκων στη Ρωσία και την αποχώρηση των Ρώσων σας τον Πόντο, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης έστειλε επιστολές σας
τη Μασσαλία παντού όπου ζούσαν Πόντιοι και σας ζητούσε
να οργανωθούν και να αγωνιστούν για τον κοινό σκοπό, που
ήταν η ανεξαρτησία του Πόντου. Την ίδια περίοδο έκανε
έκκληση σας Μεγάλες Δυνάμεις σας Εγκάρδιας Συνεννόησης (Αντάντ), για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους του
Πόντου, με πολίτευμα δημοκρατικό.
Ο Κωνσταντινίδης έτειλε και ταχυδρομικά δελτάρια με το
χάρτη του Πόντου στην ελληνική και γαλλική γλώσσα. Έδωσε και
συνεντεύξεις στην εφημερίδα «Ζουρνάλ ντ’Ελλέν» του Παρισιού
και δημοσίεψε χάρτη του Πόντου.
Το Α’ Παμπόντιο Συνέδριο, που έγινε στη Μασσαλία
σας 22 Ιανουαρίου 1918 έστειλε στον επίτροπο (υπουργό) Εξωτερικών σας Σοβιετικής Ένωσης Λέον Τρότσκι
τηλεγράφημα στο οποίο, ως πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης έγραφε:
«Συνεδρίον, συγκληθέν εν Μασσαλία, πολιτών καταγομένων εκ Πόντου, αποτελούμενον εξ
αντιπρώσωπων πολιτών διαμενόντων εις Ηνωμένας Πολιτείας, εις την Ελβετίαν, εις την
Αγγλίαν, εις την Ελλάδα, Αίγυπτον και εις όλας τας χώρας σας Ευρώπης και σας Αμερικής, σας παρακαλεί να συμφωνήσετε, αυτή η χώρα να αναλάβει τας τύχας σας, ώστε μετά την
αποχώρησιν των Ρωσικών στρατευμάτων να μην ξαναπέσει εις την Τουρκικήν κυριαρχίαν.
Επιθυμία σας είναι να δημιουργήσωμεν ανεξάρτητον Δημοκρατίαν, σας τα Ρωσικά σύνορα
έως πέραν εις την Σινώπην, και παρακαλούμε να επεμβήτε δυναμικά εις αυτό το θέμα. Ελπίζοντες εις την αποτελεσματικήν σας υποστήριξην, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Δια
το συνέδριον, ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντινίδης.».
Πάνος Καϊσίδης

Το συνέδριο του Ι. Α. Π. Ε. στην Καλαμαριά
για τους πρόσφυγες της Μ. Ασίας και Θράκης

Σ

ημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την Καλαμαριά, τη Θεσσαλονίκη και
την Ελλάδα, γενικότερα, αποτέλεσε το 1ο Επιστημονικό Συνέδριο, με
θέμα «Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα των προσφύγων – Οι πρόσφυγες στην
πόλη από το 1912 μέχρι σήμερα», που συνδιοργάνωσαν με επιτυχία ο Δήμος Καλαμαριάς και το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, το τριήμερο 23 – 25
Νοεμβρίου 2012, σε αίθουσα του πρώην δημαρχείου Καλαμαριάς. Χαιρετισμό στο
συνέδριο απεύθυναν, ο δήμαρχος Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης, ο πρόεδρος του ΙΑΠΕ Σωτήρης Γεωργιάδης και εκπρόσωποι φορέων.
Το συνέδριο χωρίστηκε στις θεματικές ενότητες: Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος –
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Οι εισηγητές της τρίτης ημέρας του συνεδρίου και άλλοι. Πρώτος αριστερά ο πρόεδρος του ΙΑΠΕ
κ. Σωτήρης Γεωργιάδης. Τρίτος από δεξιά ο κ. Πάνος Καϊσίδης

Πρόσφυγες στη δεκαετία του 1910», με εισηγητές τους Λάμπρο Φλιτούρη, Ντούσιτσα
Μπόγιτς, Σταυρούλα Μαυρογένη, Κωνστ. Διώγο και Λένα Κορμά, «Ο ρόλος του Τύπου», με εισηγητές τους Άννα Ιωαννίδου, Καίτη Μελή – Παπαπαναγιώτου, Σωτηρούλα Βασιλείου και Βλάση Βλασίδη, «Οι πρόσφυγες του μεσοπολέμου – Εγκατάστασηαποκατάσταση», με εισηγητές τους Ευαγγελία Μπουμπουγτιατζή, Δ. Παναγιωτόπουλο,
Ευστ. Πελαγίδη, Ελισάβετ Κοντογιώργη, Γιάννη Καρατζόγλου, Φλώρα Αναστασίου,
Ιωάν. Σκούρτη, Κων. Σεχίδη, «Οι πρόσφυγες του μεσοπολέμου – Φιλανθρωπία και
κοινωνική ένταξη», με εισηγητές τους Στρ. Δορδανά, Ελένη Ιωαννίδου, Κων. Τζιάρα,
Εύα Γάλλου, Θεοδόσης Κυριακίδης, Κυριάκος Χατζηκυριακίδης, «Από τη δεκαετία
του 1940 στη δεκαετία του 1980», με εισηγητές τους Σοφία Ηλιάδου – Τάχου, Κων.
Φωτιάδη, Παρασκευή Πουγαρίδου, Γ. Κουμαρίδης, Μαρία Καζαντζίδου, «Οικιστική
διάρθρωση – Αρχιτεκτονική», με εισηγητές τους Παρ. Σαββαΐδη, Παρασκευή Κούρτη,
Γαρυφαλιά Κατσαβουνίδου, Κ. Κατερινόπουλο, Ζωή Γεωργίου, «Συγκρότηση ταυτοτήτων – Διαχείριση της μνήμης»¨, με εισηγητές τους Βλάση Αγτζίδη, Άκη Γαβριηλίδη,
Ρέα Κακάμπουρα, Θεοδ. Τσιρώνης, Αριάδνη Αντωνιάδου, Μαρία Θανοπούλου, Μαρία Πρελορέντζου, Μυροφόρα Ευσταθιάδου, «Λογοτεχνία», με εισηγητές τους Σωτηρία Σταυρακοπούλου, Πάνο Καϊσίδη, Γ. Αναστασιάδη, Γ. Τσιμούρη.
Παρακάτω δημοσιεύονται οι εισηγήσεις της Καίτης Μελή – Παπαπαναγιώτου
και το Πάνου Καϊσίδη.

Η συμβολή του Τύπου των προσφύγων
στην πολιτιστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης

Εισήγηση της Καίτης Μελή – Παπαπαναγιώτου
Δημοσιογράφου – Οικονομολόγου
ημαντική συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης είχε ο Τύπος, γενικά, οι εφημερίδες και τα περιοδικά, που εξέδωσαν, από το 1924 και
μετά, οι Έλληνες προσφυγικής καταγωγής, είτε ως ιδιώτες είτε – και κυρίως
– ως συλλογικοί φορείς. Πρωταρχικός στόχος, βέβαια, των εντύπων των Μικρασια-
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τών, των Ποντίων και των Θρακιωτών στην Ελλάδα ήταν να κρατήσουν το καντήλι
της μνήμης αναμμένο, αλλά, ταυτόχρονα με την υπηρέτηση αυτού του στόχου, ένα
μεγάλο μέρος Ελλήνων ερχόταν συνεχώς σε επαφή, μέσω αυτών των εντύπων, με την
ακένωτη πηγή των πολιτιστικών αξιών, των παλαιότερων και των σύγχρονων.
Οι εφημερίδες και τα περιοδικά που εκδίδουν οι εθνικοτοπικές ομάδες του Ελληνισμού, είτε στην Ελλάδα είτε στις χώρες όπου ζει μεγάλος αριθμός Ελλήνων,
εκτός από τους παραπάνω, πολύ βασικούς στόχους, αποτελούν και θα αποτελέσουν
και στο μέλλον πηγές άντλησης ανεκτίμητων πληροφοριών για τη συγγραφή της
γενικότερης ιστορίας του Ελληνισμού.
Στον πολιτισμό συνέβαλλαν τα έντυπα αυτά, με δημοσιεύματα για την ιστορία,
συνολικά, των αλησμόνητων πατρίδων, αλλά και του κάθε τόπου, ξεχωριστά, τους
χορούς, τα τραγούδια, τα ήθη και έθιμα, με κάποιες δειλές συγκρίσεις με αυτά που
γνώρισαν, όταν έφτασαν στην Ελλάδα. Οι λίγοι φορείς, που υπήρχαν στην αρχή,
παρά τις καλές προθέσεις και τις προσπάθειες αρκετών αξιόλογων ανθρώπων, λόγω
της στενότητας του χώρου, στον οποίο κινούνταν, δεν μπορούσαν να έχουν τόσο
πλατιά απήχηση όση είχαν τα έντυπα, με τη μικρή ή μεγάλη κυκλοφορία τους.
Είναι σημαντικό το γεγονός και θα πρέπει να τονιστεί, ότι διακρίνεται μια πολιτιστική ιδιαιτερότητα στους Πόντιους, που οφείλεται, κατά κύριο λόγο στα ποντιακά περιοδικά και τις εφημερίδες. Είναι η ανάπτυξη του ποντιακού θεάτρου και
της λογοτεχνίας των Ποντίων. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα και των δύο αυτών μορφών
πολιτισμού αποτελούσε συνέχεια μιας μακρόχρονης προσφοράς στον Πόντο και τη
Νότια Ρωσία – εκατόν πενήντα χρόνων, τουλάχιστον – στους δύο αυτούς τομείς.
Οι πρόσφυγες, γενικά, καθοδηγήθηκαν και βοηθήθηκαν από τις εφημερίδες και τα
περιοδικά τους να παραμείνουν κοντά στους φορείς τους, που παλαιότερα και τώρα είναι
φορείς πολιτισμού, πρώτα, και μετά είναι διεκδικητικοί. Αλλά και το μεγαλύτερο μέρος
των διεκδικήσεών τους αφορά τον πολιτισμό, όπως είναι π. χ. η διεκδίκηση για αναγνώριση της ιστορίας και του πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής από την ελληνική
πατρίδα. Πολλά άρθρα, που δημοσιεύτηκαν στα έντυπα αυτά, τόνιζαν την αναγκαιότητα
εμβολιασμού του ελλαδικού πολιτισμού με τον πολιτισμό των Ελλήνων της Ανατολής,
ώστε να αναδειχθεί, έτσι, ο συνολικότερος νεοελληνικός πολιτισμός και να αποτελέσει η
σύνθεση αυτή ένα νέο, δυναμικό, ξεκίνημα για νέες πολιτιστικές κατακτήσεις.
Βέβαια, η ξεκάθαρη αυτή θέση εκφράστηκε μόνον από τις σελίδες ορισμένων εντύπων,
των πιο θαρραλέων, περισσότερα από τα οποία εκδόθηκαν από Πόντιους, ενώ στις αλησμόνητες πατρίδες συνέβη το αντίθετο: δηλαδή στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη
εμφανίστηκαν πολλοί θαρραλέοι δημοσισογράφοι, που με τις πολλές εφημερίδες τους και
τα περιοδικά ενθάρρυναν τον Ελληνισμό και καταδιώχτηκαν ανηλεώς από τους Τούρκους. Οι εκδότες αρκετών εφημερίδων και περιοδικών των Ελλήνων της Ανατολής, που
κυκλοφόρησαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην Αθήνα, φοβήθηκαν μην
παρεξηγηθούν από το νεοεεληνικό κυβερνητικό και πολιτιστικό κατεστημένο, που επέσειε
αμέσως εναντίον τους την κατηγορία ότι οι προσφυγικής καταγωγής Έλληνες και ιδίως
οι Πόντιοι, κάνουν προσπάθειες να μην αφομοιωθούν μέσα στο σύνολο των Ελλήνων,
αλλά να αποτελούν πάντα μια ιδιαιτερότητα. Επιφανείς πρόσφυγες, από όλα τα τμήματα
του προσφυγικού ελληνισμού, ωστόσο, είχαν ξεκαθαρίσει από νωρίς με άρθρα τους στις
πρώτες εφημερίδες και τα περιοδικά, ότι αυτή η αφομοίωση δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί, γιαυτό και ήταν επείγουσα ανάγκη να περισωθεί η πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων της Ανατολής. Τη σημασία της ιδιωματικής διαλέκτου των Ελλήνων του Πόντου,
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της Καππαδοκίας και της Θράκης υπογράμμισαν ο
καθηγητής της βυζαντινής ιστορίας στο πανεπιστήμιο
Αθηνών, ακαδημαϊκός Φαίδων Κουκουλές, καθώς και
ο Θρακιώτης καθηγητής γλωσσολογίας στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νίκος Ανδριώτης. Ο Νίκος
Ανδριώτης τόνιζε το 1950 στο περιοδικό «Ποντιακή
Εστία», πως «θα θεωρηθεί κάποτε πιο τιμητικό για τον
ελληνισμό που τη μιλεί ακόμη τη διάλεκτο, παρά ένας
αφανής και άδοξος θάνατός της». Τονιζόταν αυτό, γιατί η νεοελληνική γλώσσα δεν μπορούσε να αποτελέσει
το ισχυρό γλωσσικό όργανο, στο οποίο οι πρόσφυγες
του 1922 θα μπορούσαν να εκφράσουν τη νοσταλγία
τους. Δεν είχε η νεοελληνική γλώσσα τη δύναμη να
τους μεταφέρει νοερά στις αλησμόνητες πατρίδες, τις
οποίες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν. Μόνον η ποντιακή, η καππαδοκική και η θρακική διάλεκτος τους
Η εισηγήτρια στο συνέδριο κ. Καίτη
ένωνε με την πατρίδα τους, τους μετέφερε νοερά στα
Μελή – Παπαπαναγιώτου
ιερά χώματα, εκεί όπου επί αιώνες έλαμψε ο ελληνικός
πολιτισμός.
Τον ελληνικό πολιτισμό στην πολιπολιτισμική Θεσσαλονίκη του 1922 τον αποτελούσε ένα συνονθύλευμα ετερογενών αξιών, στάσεων και συμπεριφορών, καθώς και εννοιών
που πολλοί συλλάβιζαν χωρίς να τις καταλαβαίνουν. Η πλειοψηφία των Ελλήνων, για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα, απαλλοτρίωσε τις αθάνατες ελληνικές αξίες, για να πάρει ως
ανταμοιβή συνήθως τα σκουπίδια ξένων πολιτισμών. Αυτό συνεχίστηκε για την πλειονότητα των Ελλήνων μέχρι τη στιγμή που, με τον ερχομό των προσφύγων από τις αλησμόνητες
πατρίδες, ανακαλύφθηκε ξανά ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική παράδοση, μέσα από
τις εφημερίδες και τα περιοδικά των Ποντίων, των Θρακιωτών και των Μικρασιατών. Τότε
άρχισε η αντίστροφη πορεία, αυτή που χαρακτηρίστηκε ως επιστροφή στις ρίζες.
Αν και πέρασαν ενενήντα χρόνια από το ξερίζωμα των Ελλήνων της Ανατολής,
το 1922 – 1923, εντούτοις πολύ λίγα έχει κάνει το ελληνικό κράτος προς την κατεύθυνση της περίσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς των προσφύγων του 1922
– 1923, ενώ από την πλευρά των φορέων και προσωπικοτήτων του ελληνισμού της
Ανατολής έχουν γίνει σημαντικά βήματα, που οφείλονται στη συνεχή ύπαρξη εφημερίδων και περιοδικών των προσφύγων, που αγωνίζονται να επιτύχουν τους στόχους των πρώτων αλησμόνητων διακεκριμένων Ελλήνων προσφυγικής καταγωγής.
Υπάρχει μια πραγματικότητα, που δεν μπορεί να αγνοηθεί, η οποία δείχνει ότι ένα
ποσοστό των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τις εφημερίδες και τα περιοδικά των Ελλήνων προσφυγικής καταγωγής δεν διακρίνονταν για την ευρυμάθειά τους και τη διαρκή
προσήλωση στον στόχο τους, αλλά υπήρξαν, από την άλλη, και πολύ αξιόλογοι στοχαστές, της πρώτης γενιάς των προσφύγων, οι οποίοι υπηρέτησαν, με ένθερμο ζήλο, τους
σκοπούς που υπηρετούσαν τα έντυπα αυτά.
Ανάμεσα στους ανθρώπους του Τύπου, που ήρθαν στην Ελλάδα από τη Θράκη, τη
Μικρά Ασία και τον Πόντο, ξεχώρισαν αμέσως με τη δουλειά τους ο Βλάσης Γαβριηλίδης, ο Παύλος Παλαιολόγος, ο Σταύρος Ι. Βουτυράς και ο γιος του Γιάννης Βουτυράς, ο Χρήστος Σολωμονίδης, ο Φίλων Κτενίδης, ο Νίκος Καστρινός, ο Ελευθέριος
Παυλίδης, ο Νίκος Καπνάς, ο Γιώργος Φωκάς και άλλοι. Όλοι αυτοί, που ανήκαν στην
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πρώτη γενιά των προσφύγων, πάλεψαν μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες, για να πετύχουν
την όσο γίνεται σωστότερη ενημέρωση όλων των Ελλήνων, ώστε να μην αποκλειστεί και
γκετοποιηθεί ο ελληνισμός της Ανατολής από τα πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδας.
Σημαντικοί δημοσιογράφοι έδωσαν με την πένα τους σκληρούς αγώνες για την
αποκατάσταση, στην αρχή, και για την αναγνώριση της προσοφράς των Ελλήνων της
Ανατολής, μέσα από γνωστά έντυπα, όπως οι εφημερίδες και τα περιοδικά, «Προσφυγικός Κόσμος», «Ελληνική Ανατολή», «Ελλήσποντος», «Δικαίωμα», «Ανατολή»,
«Παλμός Κωνσταντινουπολιτών», «Μικρασιατική Ηχώ», «Εστία Νέας Σμύρνης»,
«Μικρασιατική Φωνή», «Ποντιακά Φύλλα», «Ποντιακή Εστία», «Ποντιακά Χρονικά», αλλά και τις καθημερινές εφημερίδες «Εφημερίς των Βαλκανίων», κυρίως,
«Μακεδονία», «Ελληνικός Βορράς», «Ακρόπολις» και άλλες.
Οπωσδήποτε, διαβάζοντας τα δημοσιευμένα άρθρα, ρεπορτάζ, σχόλια και ειδή
σεις στις εφημερίδες των προσφύγων του 1922 - 1923 μπορεί ο αναγνώστης να κάνει
μερικούς συσχετισμούς με σημερινά γεγονότα, που μοιάζουν ως επανάληψη όσων
διαδραματίσθηκαν πριν από ογδόντα και πλέον χρόνια στις αλησμόνητες πατρίδες
της Ανατολής, αλλά και εδώ στην Ελλάδα πριν από μερικές δεκαετίες. Πολλά από
αυτά αφορούν τον πολιτισμό τότε και τώρα.
Έτσι, ο σημερινός αναγνώστης θα μπορέσει να κατανοήσει καλύτερα αρκετά
από τα σύγχρονα πολιτιστιά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα, που
διαφορετικά φαίννται ξεκομμένα από την ιστορία.
Δυστυχώς, ελάχιστες φορές θυμούνται οι σύγχρονοι Έλληνες εκείνους τους παλαιούς αγωνιστές δημοσιογράφους και τις εφημερίδες και τα περιοδικά, που υπηρέτησαν με συνέπεια το μεγάλο ζήτημα του προσφυγικού ελληνισμού. Μια αναγνώριση επάξια αυτής της προσφοράς θα ήταν να μπει στα διδακτικά βιβλία ένα κεφάλαιο
για τον ελληνικό Τύπο και τους ανθρώπους του, με αναφορά των σημαντικότερων
ονομάτων δημοσιογράφων και τίτλων εφημερίδων και περιοδικών. Τα Ελληνόπουλα θα πρέπει να μάθουν και για αυτήν την παράμετρο της ελληνικής ιστορίας.

Η λογοτεχνία των Ποντίων στην Ελλάδα
Εισήγηση του Πάνου Καϊσίδη
Δημοσιογράφου – συγγραφέα

O

ι Έλληνες Πόντιοι, όταν ήρθαν στην Ελλάδα το 1922-1923 και το 1938-1939,
από τον Πόντο, τη Γεωργία και τη νότια Ρωσία, αντίστοιχα, έφεραν μαζί τους και
μία μακρόχρονη λογοτεχνική παράδοση, που ξεκινούσε από τον 14ο αιώνα, με
τους ποιητικούς διαγωνισμούς, που οργανώνονταν κάθε χρόνο στην Τραπεζούντα, έφτανε στον μεταβυζαντινό ποιητή Ελευθέριο τον Τραπεζούντιο και κατέληγε στους λόγιους
του τέλους του 19ου αιώνα Σάββα Ιωαννίδη, Περικλή Τριανταφυλλίδη, Ιωάννη Παρχαρίδη, Θεόδωρο Χατζηελ. Γραμματικόπουλο, Γεώργιο Προυσανίδη (Προυσαίο), Γεώργιο
Κουτσούρη, Ιωάννη Βαλαβάνη, από τους οποίους έγινε ένα νέο ξεκίνημα, το σύγχρονο
ξεκίνημα, που συμβάδισε, κατά την ίδια περίοδο του τέλους του 19ου αιώνα, σταθερά μαζί
με τον Διαφωτισμό, που χτύπησε τότε, ακριβώς, τις πύλες του Πόντου.
Υπάρχει στους Πόντιους η λαϊκή λογοτεχνική παράδοση, αποτυπωμένη στα δημοτικά τραγούδια, τα παραμύθια και τις διηγήσεις – συνήθως ευτράπελες – και η
λόγια, που έγινε γνωστή, στον Πόντο, μέσα από τα περιοδικά «Εύξεινος Πόντος»
(1880-1881), «Αστήρ του Πόντου» (1884-1886), «Επιθεώρησις» (1910-1911), «Οι
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Κομνηνοί» (1916-1917), της Τραπεζούντας, και «Πόντος» (1910-1913) της Μερζιφούντας, και «Φιλολογική Δράσις» (1910-1911), του Βατούμ της Γεωργίας. Στον
Πόντο, στη Γεωργία και τη νότια Ρωσία κυκλοφόρησαν και άλλα περιοδικά και
εφημερίδες, βραχύβια ή μη, που συνέβαλαν στη λογοτεχνική ανάπτυξη.
Ανάμεσα στους Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα λίγοι ήταν και είναι
εκείνοι που γνώριζαν ή γνωρίζουν την ιστορία της λογοτεχνίας των Ποντίων και την
υπαρξη των παραπάνω εντύπων, καθώς και το γεγονός ότι μέσα σε αυτά υπήρχαν
λογοτεχνικά κείμενα. Και όμως, πολλοί είναι εκείνοι που επιδόθηκαν στη συγγραφή
στίχων – συνήθως πρωτόλειων – και πεζογραφημάτων – περισσότερο λαογραφικών
εξιστορήσεων – και πολύ ελάχιστοι εκείνοι που έγραψαν κάποιες απόψεις τους για
τη λογοτεχνία των Ποντίων, στον Πόντο και στην Ελλάδα.
Η ενασχόληση με τη λογοτεχνία (και το θέατρο), που εμπνέεται από τη ζωή και
τις περιπέτειες των Ποντίων, στον Πόντο και την Ελλάδα, αποτελεί, πραγματικά,
αποκλειστικότητα των Ποντίων, ανάμεσα στους Έλληνες προσφυγικής καταγωγής.
Έλληνες προσφυγικής καταγωγής έγραψαν λογοτεχνία – ο Μικρασιάτης Γιώργος
Σεφέρης, πήρε και το Νόμπελ Λογοτεχνίας, ενώ ο Θρακιώτης Κώστας Βάρναλης
το Βραβείο Λένιν–αλλά τα έργα τους είχαν, συνήθως, πανανθρώπινο χαρακτήρα, με
ελάχιστες ή καθόλου αναφορές στις αλησμόνητες πατρίδες.
Τα λογοτεχνικά έργα των Ποντίων, που γράφτηκαν στην Ελλάδα – ένα μεγάλο
μέρος τους προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, γενικότερα – συνέβαλε αποτελεσματικά στη διαμόρφωση ενδιαφέροντος και αναγνωστικού κοινού,
παρά το γεγονός ότι η λογοτεχνική προσπάθεια των Ποντίων βρίσκεται ακόμη σε
καραντίνα από τους άλλους Έλληνες, και γιατί φοβούνται αυτοί ότι δεν θα καταλάβουν το περιεχόμενο, λόγω της γλώσσας, και γιατί «επιβεβαιώθηκε» από κάποιους
σπουδαίους ότι όλα τα έργα των Ποντίων είναι αστεία!
Και όμως, ανάμεσα στα λογοτεχνικά έργα των Ποντίων υπάρχουν και κάποια πολύ
αξιόλογα, σχεδόν αριστουργήματα, πράγμα που διακρίνει τα έργα και των άλλων Ελλήνων και όλων των λαών του κόσμου. Σκύβοντας, λοιπόν, ο ερευνητής, χωρίς προκαταλήψεις και με αληθινό ενδιαφέρον πάνω στην ποντιακή λογοτεχνία, θα ανακαλύψει ότι
δεν ήταν κούφια λόγια και ούτε πήγαν στον βρόντο οι παραινέσεις προς τους Πόντιους
διακεκριμένων φιλολόγων να καλλιεργήσουν τη λογοτεχνία τους, όπως είναι οι μη Πόντιοι Νίκος Ανδριώτης και Νίκος Βέης, και ο Πόντιος Ιορδάνης Παμπούκης.
Μεγάλοι Πόντιοι λογοτέχνες, όπως ο Γιώργος Ζερζελίδης, ο Φίλων Κτενίδης, ο Ηλίας Τσιρκινίδης, ο Παντελής Μελανοφρύδης, ο Γεώργιος Κανδηλάπτης και άλλοι πολλοί, ανάμεσα στους οποίους και αρκετοί από τη δεύτερη και τρίτη γενιά των προσφύγων,
απευθύνθηκαν στο ποντιακό κοινό, για να γλυκάνουν τον πόνο από τον βίαιο ξεριζωμό και
να το ευαισθητοποιήσουν, συμβάλλοντας, έτσι, στην ανάπτυξη της γενικότερης ελληνικής
λογοτεχνικής παραγωγής. Τώρα, πλέον, εκτός από τα περιοδικά και τις εφημερίδες, που
εκδίδουν Πόντιοι, τα ποντιακά λογοτεχνήματα κυκλοφορούν και σε βιβλία, δίνοντας την
ευκαιρία σε ένα ευρύτερο κοινό να έρθει σε επαφή μαζί τους, να χαρεί την ομορφιά τους
και να μην ξεχάσει ποτέ ότι οι Πόντιοι, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, όσο και αν ταλαιπωρήθηκαν, δεν αδράνησαν, αλλά συνέχισαν να δραστηριοποιούνται δημιουργικά..
Οι Πόντιοι λογοτέχνες στην Ελλάδα δημιούργησαν ένα όχι ευκαταφρόνητο λογοττεχνικό έργο, πλουτίζοντας την ιδιωματική ελληνική λογοτεχνία, βασισμένοι,
ακριβώς, στη λογοτεχνική τους παράδοση. Και αν τα περισσότερα έργα των Ποντί-
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ων λογοτεχνών της πρώτης γενιάς είχαν πολλά ελαττώματα, κυρίως στα θέματα της
γλώσσας και της πλοκής, αλλά και της μουσικότητας στα ποιητικά τους δημιουργήματα, τα λογοτεχνικά έργα των Ποντίων της δεύτερης και της τρίτης γενιάς των
προσφύγων κατάφεραν να ξεφύγουν από τη συνηθισμένη μετριότητα και να φτάσουν
υψηλά, τόσο που να θαυμάζονται και από μη Πόντιους αναγνώστες. Δεν θα γίνει εδώ
καμία αναφορά ονομάτων για να μην αδικηθούν κάποιοι που προσφέρουν πραγαματικά μεγάλο έργο και διαφύγουν τα ονόματά τους από αυτόν που σας μιλάει.
Οι λογοτέχνες της πρώτης προσφυγικής γενιάς ξέφευγαν και έγραφαν και στη νεοελληνική γλώσσα μερικά τους έργα για τον Πόντο και τους Πόντιους, καθώς και για τη
ζωή τους των πρώτων χρόνων στην Ελλάδα. Αυτό αποτελούσε μια συνέχεια του γεγονότος ότι στον μικρασιατικό Πόντο δεν γραφόταν η ποντιακή διάλεκτος, παρά μόνον στην
απόδοση ορισμένων παραμυθιών και βέβαια των ποντιακών δημοτικών τραγουδιών. Η
εικόνα άλλαξε εντελώς στην Ελλάδα, όπου πλέον η ποντιακή διάλεκτος έγινε η γλώσσα
των Ποντίων λογοτεχνών στην πεζογραφία, την ποίηση και το θέατρο. Μάλιστα, από
τότε που κυκλοφόρησαν οι δύο τόμοι του Λεξικού και ο ένας τόμος της Γραμματικής
του Άνθιμου Παπαδόπουλου, η Γραμματική του Δημοσθένη Ηλία Οικονομίδη και το
Συντακτικό του Στάθη Αθανασιάδη – Γεροστάθη, η ποντιακή λογοτεχνία, αυτή, δηλαδή, που γράφτηκε και γράφεται στην ποντιακή διάλεκτο, ακολούθησε μια καινούργια
πορεία, αποφεύγοντας τα πολλά λάθη του παρελθόντος στη γραφή της διαλέκτου.
Ο λόγος γίνεται εδώ κυρίως για την πεζογραφία, την ποίηση και το θέατρο, που
γράφτηκαν και γράφονται στην ποντιακή διάλεκτο. Υπάρχουν, όμως, έργα Ποντίων,
γραμμένα στη νεοελληνική γλώσσα, που αναφέρονται στον Πόντο και τους Πόντιους,
στις αλησμόνητες πατρίδες και στην Ελλάδα, που αποτελούν σημαντική συμβολή στη
συνολική νεοελληνική γραμματεία. Και αυτά τα έργα τα εντάσσουμε στον ποντιακό
λογοτεχνικό λόγο. Ακόμη, εντάσσουμε στο ίδιο σύνολο και τα έργα Ποντίων, που φαίνονται να μην έχουν καμία σχέση με τον Πόντο και τους Πόντιους, αλλά που αποτελούν
απόηχό τους και αξιόλογη συμβολή στην ανάπτυξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Το παλιό Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης
Του Γιώργου Λυσαρίδη*
Πανόραμα Θεσσαλονίκης

Τ

ο κτίριο, όπου στεγάζεται σήμερα το Υπουργείο Μακεδονίας –
Θράκης και είναι γνωστό ως Διοικητήριο, είναι έργο του Ιταλού
(από τη Σικελία) αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι (Vitaliano Poselli), ο οποίος σχεδίασε, επίσης, πολλά δημόσια κτίρια στη Θεσσαλονίκη,
αλλά και ιδιωτικές κατοικίες, επαύλεις και εμπορικά κέντρα. Το κεντρικό
κτίριο του πανεπιστημίου (η Φιλοσοφική Σχολή), το Γ΄ Σώμα Στρατού,
η αρμενική εκκλησία, το Γενί τζαμί, η βίλα και οι μύλοι Αλλατίνι, η στοά Γιώργος
Σαούλ, η βίλα Μοδιάνο, η βίλα Μορπούργκο (Morpurgo), η βίλα Μαρ- Λυσαρίδης
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Η πλατεία Διοικητηρίου σε ημέρα εκδήλωσης

τζικιάν, κτίρια τραπεζών είναι από τα μνημειώδη έργα αρχιτεκτονικής που άφησε ο Ποζέλι στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάστηκε από το 1895 μέχρι περίπου το 1910. Για όσους
επιθυμούν να του αποτίσουν φόρο τιμής για το σπουδαίο έργο, με το οποίο προίκισε
τη Θεσσαλονίκη, ας γνωρίζουν ότι έχει ταφεί στον οικογενειακό τάφο της οικογένειας
Ποζέλι, που βρίσκεται στο νεκροταφείο Ζέιντενλικ.
Το Διοικητήριο άρχισε να χτίζεται το 1891, λίγο χαμηλότερα από το παλιό τούρκικο κονάκι, που ήταν χτισμένο πάνω στα ερείπια των βυζαντινών ανακτόρων. Την ίδια
χρονιά κατεδαφίστηκε το κονάκι και με υλικά από τα ερείπια των ανακτόρων (εντοιχίστηκαν πολλά βυζαντινά μαρμάρινα μέλη) χτίστηκε το νέο κτίσμα, για να στεγάσει τον
Τούρκο κυβερνήτη. Η κατασκευή του τριώροφου κτίσματος ολοκληρώθηκε το 1896.
Για την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο Διοικητήριο, την εποχή εκείνη, αναφέρει στην περιγραφή του ο Β. Μπεράρντ (V. Berard), στο βιβλίο του «Η Μακεδονία» («La Macedoine», που κυκλοφόρησε στο Παρίσι το 1897:
«Το κονάκι του Τούρκου κυβερνήτη βουίζει ολόκληρο από πολυάσχολους, επαίτες, υπαλλήλους, αστυφύλακες, φυλακισμένους, από γέρους Τούρκους με μακριές κελεμπίες, καθισμένους
στις γωνιές των ντιβανιών, από γραφιάδες με τα πόδια διπλωμένα πάνω στις πολυθρόνες τους.
Στο πρώτο πάτωμα και δεξιά ήταν το περίφημο ″Νοφούς νταϊρεσί″, ένα πρωτόγονο δημοτολόγιο. Στον ανατολικό διάδρομο ήταν τρία ανακριτικά γραφεία και στο βάθος τα γραφεία του πλημμελειοδικείου. Απέναντι, στον δεξιό διάδρομο, ήταν η μεγάλη αίθουσα του λογιστηρίου ″Μουχασεμπί
νταϊρεσί″ και το γραφείο του οικονομικού έφορου, του ″Νεφτερντάρ″. Στον δυτικό διάδρομο το
κτηματολόγιο ″Τοπού καλέμ″, το υποθηκοφυλακείο και το ″Εβκάρ νταϊρεσί″, δηλαδή η υπηρεσία
βακουφίων. Στο βάθος του ίδιου διάδρομου, το ειρηνοδιδκείο, το ″Σουλχ μαχκεμεσί″. Στο μεσαίο
πάτωμα, η μεγάλη αίθουσα του νομαρχιακού συμβουλίου ″Μετζλίσι ινταρέτ βελαγιέτ″, επιπλωμένη
με μυθώδη πολυτέλεια. Επίσης, στο ίδιο πάτωμα, στεγάζονταν η διεύθυνση εξωτερικών υποθέσε-
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ων, η διεύθυνση αστυνομίας, το πρωτοδικείο και το εμποροδικείο. Στο τρίτο πάτωμα ήταν το ιεροδικείο ″Μαχκεμέι σιερί″, στο ευρύχωρο γραφείο του οποίου χοτζάδες, ιμάμηδες και ουλεμάδες,
καθισμένοι σταυροπόδι στα μιντέρια, έγραφαν, με τα καλέμια τους που τριζοβολούσαν, τα ″ιλιάμια″.
Στο τρίτο πάτωμα, ήταν ακόμηκαι το γραφείο του μοναδικού συμβολαιογράφου».
Το 1907, στο Διοικητήριο στεγάστηκε η τουρκική νομική σχολή και το 1911 φιλοξενήθηκε εδώ ο σουλτάνος Μωάμεθ ο Ε΄, κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη.
*Από το βιβλίο του «Σε τούτα ’δω τα μάρμαρα …».

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)

Δ

Υπό Δρ Αθανασίου Χρυσοχόου
Συνταξιούχου ιατρού
Α΄ ΜΕΡΟΣ

ιάδοχος πρωτοψάλτης του Ιακώβου Γιακουμάκη υπήρξε ο Πέτρος Βυζάντιος,
μαθητής του Πέτρου του Πελοποννησίου, δεξιοτέχνης της πανδουρίδους και
του αραβικού πλαγιαύλου. Ερμήνευσε αργά μαθήματα του Κουκουζέλη με τη
μέθοδο του δασκάλου του και πλήθος άλλων μαθημάτων. Όμως βρέθηκε να είναι δίγαμος και τον απέλυσαν από τη θέση του. Έφυγε στη Χερσώνα και κατέληξε στο Ιάσιο,
όπου και απέθανε το 1815. Το Πατριαρχείο αηόρασε τα γραπτά και τις σημειώσεις του.
Την θέση του Πέτρου Βυζαντίου την είχαν δώσει στον Μανουήλ Βυζάντιο, μαθητή του
Πέτρου Πελοποννησίου και του Γεωργίου Κρητός, επίσης.
Ο Μανουήλ ήταν απαράμιλλα καλλίφωνος και έμπειρος. Το σοβαρό εκκλησιαστικό του ύφος μιμήθηκε πιστά και ο κατόπιν πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος. Ο
Μανουήλ είναι γνωστός από τις σύντομες δοξολογίες του, το συντετμημένο Μακάριος
ανήρ του Πελοποννησίου και πολλά άλλα. Μελοποίησε τα κατ’ ήχον αντίφωνα και τους
στίχους των κεκραγαρίων κ. τ. λ., αλλά και παπαδικά μέλη. Πέθανε το 1819 και τον διαδέχθηκε ο ο Γρηγόριος Λευίτης, που ήταν λαμπαδάριος. Γεννήθηκε το 1777, την ημέρα
που πέθανε ο Ιάκωβος. Στην εφηβική ηλικία κόντεψε να γίνει Αρμένιος, γι’
αυτό η μητέρα του τον παρέδωσε στον αρχιμανδρίτη Ιερεμία, ο οποίος τον
εκπαίδευσε και τον έκανε ιεροψάλτη. Διακρίθηκε αρχικά για την καλλιφωνία
του και εμαθήτευσε πλησίον του Ιακώβου, του Πέτρου Λαμπαδαρίου του
Πελοποννησίου και του Γεωργίου Κρητός. Αναδείχθηκε ονομαστός μουσικός και ήταν γνώστης και της εξωτερικής μουσικής. Αρχικά έγραψε στην
υπάρχουσα μουσική γραφή ογκοδέστατους τόμους που περιλάμβαναν έργα
διαπρεπών μουσικών της πριν από αυτόν εποχής. Στη συνέχεια μελοποίησε Αθανάσιος
και πλήθος δικών του μαθημάτων, που αποτελούν ογκώδεις τόμους, αφού Χρυσοχόου
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πρώτα με τους συνεταίρους του (Χρύσανθο και Χουρμούζιο) κατέληξαν στην παρουσίαση
της νέας μεθόδου γραφής (που βασικά ήταν έργο του Γ. Κρητός και στηριζόταν στους ποσοτικούς χαρακτήρες κ. τ. λ.). Δίδαξε στην πατριαρχική μουσική σχολή και πέθανε μόλις
45 ετών, μετά την καθιέρωση της νέας μεθόδου γραφής της μουσικής.
Τον διαδέχθηκε ο Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης (1777) ο Βυζαντινός, μουσικός ηδυμελίφθογγος, αυστηρός τηρητής του πατριαρχικού ύφους και ακίνητος κατά την ψαλμωδία.Ήταν μαθητής του Γεωργίου Κρητός και του Μανουήλ και διετέλεσε δομέστικος
του Ιακώβου. Έγινε πρωτοψάλτης μετά τον θάνατο του Γρηγορίου και παρέμεινε σ’
αυτή τη θέση επί 55 χρόνια. Στη συνέχεια αποτραβήχτηκε στο σπίτι του (στη νήσο
Χάλκη) και έγραφε τα μελισταγή του άσματα στην παλιά γραφή (προτίμησή του). Γνωστά σε όλους είναι τα αργά του χερουβικά, το δοξαστήριο, το αναστασιματάριο κ. τ. λ.,
που είναι βελτιωμένες εκδόσεις έργων του Πέτρου Πελοποννησίου. Έψαλλε απαράλλαχτα το ίδιο μαθήματα παλαιάς και νέας γραφής.
Μετά τον Κωνσταντίνο, πρωτοψάλτες στην Μεγάλη Εκκλησία διετέλεσαν ο Αντώνιος,
ο Ιωάννης Βυζάντιος, ο Στέφανος Μιχαήλ, ο Σταυράκης Γρηγοριάδης, όλοι τους αξιολογότατοι.Να σταθούμε στον Γεώργιο Ραιδεστινό τον Β΄ (1833), που διεδέχθη τον Σταυράκη Γρηγοριάδη και ήταν μαθητής του Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου. Έψαλλε με αρχαΐζον
σοβαρό ύφος. Ήταν μελίφθογγος, αμίμητος της ψαλμωδίας εκτελεστής, από κανέναν δεύτερος. Εκάλλυνε και ερύθμισε όλα τα ενιαύσια μαθήματα με μελισταγή τέχνη. Το όνομά
του αναφέρεται στη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πεντηκοστάριο, σε αργή δοξολογία, στο
Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, σε ανοιξαντάρια κ. τ. λ. Ανέδειξε λίγους, αλλά αξιόλογους
μαθητές. Μιμητής του στο γράψιμο υπήρξε και ο Κωνσταντίνος Πρίγγος.
Στη συνέχεια και επί 50 χρόνια υπηρέτησε στον πατριαρχικό ναό ο Νικόλαος Στογιάνοβιτς, λαμπαδάριος, έχοντας σεμνοπρεπές ύφος και εύηχη φωνή. Υπήρξε μαθητής
του πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου και άριστος διδάσκαλος της μουσικής.
Ακολουθούν οι αξιόλογοι δομέστικοι και μουσικοδιδάσκαλοι Κωνσταντίνος Σαββόπουλος και Μιχήλ Παυλίδης και φθάνουμε στον ονομαστό Γεώργιο Βιολάκη, πρωτοψάλτη της Μεγάλης Εκκλησίας από το 1888, χρονιά που παρητήθη ο Στογιάνοβιτς,
έχοντας δεξιούς δομέστικους τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη και τον Κωνσταντίνο Κλάββα.
Διετέλεσε μέλος της πατριαρχικής μουσικής επιτροπής. Ο Βιολάκης ήταν μαθητής του
Χιώτη πρωτοψάλτη Νικολάου Πουλάκη, μαθητή των τριών μεταρρυθμιστών.
Συνεχίζεται

Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι ως λογοτέχνημα
Του Αλέξανδρου Ακριτόπουλου

Τ

ο βιβλίο Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι ως λογοτέχνημα. Τα παραμύθια της Χαλδίας,
του Αλέξανδρου Ν. Ακριτόπουλου είναι πρώτα απ’ όλα ένα επιστημονικό βιβλίο.
Αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη του λαϊκού παραμυθιού, ενώ παράλληλα
λειτουργεί και ως Ανθολογία ποντιακών παραμυθιών. Η ανθολογία περιέχει είκοσι παραμύθια στο Χαλδιακό γλωσσικό ιδίωμα του Πόντου, ενώ παράλληλα αποδίδονται και στην
κοινή νεοελληνική για τη διευκόλυνση του μη ποντιόφωνου αναγνώστη. Κάποια από αυτά
είναι παγκοσμίως γνωστά και κλασικά όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, όπως είναι «Η Σα-
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χταρούτσα» (Η Σταχτοπούτα), «Ο μυλωνάς»
(Ο παπουτσωμένος γάτος), κ. ά. Ο αναγνώστης
μπορεί να διαβάσει τα παραμύθια στη γνήσια
λαϊκή τους εκφορά (ποντιακά της Χαλδίας),
χωρίς τις ωραιοποιήσεις που επιβάλλει πολλές
φορές η εμπορευματοποίηση της λογοτεχνίας Αλέξανδρος
αυτής. Πέρα όμως από αυτό, η γνήσια λαϊκή Ακριτόπουλος
γλώσσα και ο τρόπος που κάθε φορά λέγεται
το παραμύθι είναι αυτά που δίνουν αξία στις
πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες τις οποίες ο αναγνώστης μπορεί
να απολαύσει. Σε κάθε παραμύθι, όταν αποδίδεται στην κοινή
γλώσσα, προτάσσονται φιλολογικά σχόλια που πληροφορούν
τον αναγνώστη για το είδος του, δηλαδή αν είναι μαγικό ή διηγηματικό, παραμύθι με ζώα ή ευτράπελο.
Ο Αλέξανδρος Ν. Ακριτόπουλος
Ο συγγραφέας Αλέξανδρος Ν. Ακριτόπουλος είναι ερευνητής του ποντιακού παραμυθιού και έχει γράψει διάφορα άρθρα και μελέτες για το ποντιακό παραμύθι. Μεταξύ
αυτών «Το λαϊκό ποντιακό παραμύθι», «Το ποντιακό παραμύθι: Ονόματα ηρώων και
μυθοποιητική φαντασία», «Θέματα και μοτίβα ποντιακών παραμυθιών ως στοιχεία και
αξίες πολιτισμού: σημειολογική προσέγγιση».

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Ιστορία του 424 Γ. Σ. Ν. Ε. Επιστημονική ένωση υγειονομικών ενόπλων δυνάμεων (ΕΕΥΕΔ) Από τις Εκδόσεις των
Αδελφών Κυριακίδη.
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, η Επιστημονική Ένωση των γιατρών των Ενόπλων Δυνάμεων
της Ελλάδας εξέδωσε και κυκλοφόρησε ένα πολυτελούς έκδοσης
βιβλίο με την ιστορία του Νοσοκομείου 424 Θεσσαλονίκης.
Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια να καταγραφούν όλα εκείνα τα
στοιχεία που αφορούν την ιστορία του Νοσοκομείο και το προσωπικό του από την ίδρυσή του το 1913, μετά τους νικηφόρους
βαλκανικούς πολέμους, μέχρι σήμερα.
Δυσκολίες για τη συλλογή της ύλης και την καταγραφή της υπήρξαν πολλές λόγω έλλειψης απαραίτητων στοιχείων εξ αιτίας των πολέμων 1914-1919, 19191922, 1940-1944 και 1946-1949, που μεσολάβησαν. Στο τέλος ξεπεράστηκαν τα προβλήματα
από τις φιλότιμες προσπάθειες των αξιόλογων γιατρών.
Το βιβλίο προλογίζει ο ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ κ.
Ιωάννης Χασιώτης, πρόεδρος του Ιδρύματος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Στον
πρόλογό του αναφερόμενος στην παρουσίαση της πορείας του 424 ΓΣΝΕ από την απε-
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λευθέρωση της Θεσσαλονίκης, «συνιστά σημαντικό κεφάλαιο της συνολικής ιστορίας
της πόλης και της ευρύτερης Μακεδονίας».
Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος καλύπτει τα γεγονότα κατά το διάστημα από την ίδρυση του νοσοκομείου μέχρι το 1940-1941. Το δεύτερο μέρος από το 1949
– 1964, περιλαμβάνει τα γεγονότα της μεταπολεμικής περιόδου. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει
τα γεγονότα από το 1965 μέχρι το 2007 και το τέταρτο καλύπτει το παράρτημα. Παρέχονται
διάφορες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το φαρμακείο, την οδοντιατρική πτέρυγα και τις
νοσηλευτικές και οικονομικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
Συγγραφείς του βιβλίου είναι μια ομάδα από οχτώ ανώτατους αξιωματικούς του Υγειονομικού ε.α. των Ενόπλων Δυνάμεων. Όλοι τους αφιέρωσαν πολύτιμο μέρος από τη ζωή
τους στην αποστολή του γιατρού κατά τους πολέμους που προηγήθηκαν από το 1912 μέχρι
σήμερα (2012), αλλά και κατά την ειρηνική περίοδο. Αφορμή για την ομαδική τους εργασία
αποτέλεσε το γεγονός συμπλήρωσης εκατό χρόνων λειτουργίας του Νοσοκομείου, αλλά και τη
μετεγκατάστασή του, πρόσφατα, στο νέο κτιριακό συγκρότημα που αναγέρθηκε στην περιοχή
Ευκαρπίας (δίπλα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»)
Στις σελίδες του βιβλίου διαβάζει ο αναγνώστης «ημερήσιες διαταγές», ιδιαίτερα κατά τους
πολέμους που προκαλούν συγκίνηση και θαυμασμό, για την αυτοθυσία και τον ηρωισμό των
γιατρών αλλά και διάφορα περιστατικά από τους πολέμους και πολλά άλλα.
Παρελαύνουν διάφορες φωτογραφίες εκείνων που υπηρέτησαν στο παλιό κτίριο, που η
ανέγερσή του χάνεται στα χρόνια της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Άνθρωποι που προσέφεραν
την καρδιά τους και κατέθεσαν την ψυχή τους στην υπηρεσία του καθήκοντος. Η ανάμνησή
τους προκαλεί δάκρυα και συγκίνηση. Εκεί μέσα φρόντισαν για τους τραυματίες του πολέμου
και της ειρήνης. Έζησαν το δράμα των βαριά τραυματισμένων από τους πολέμους.
Υπάρχουν κατάλογοι αξιωματικών που υπηρέτησαν, που διεύθυναν τη σχολή. Κατάλογοι αδελφών νοσοκόμων, νοσηλευομένων, έχουν την ανάλογη θέση και προκαλούν τον
θαυμασμό. Αυτά και άλλα πολλά συνθέτουν το περιεχόμενο του βιβλίου.
Υ.Γ. Και ο γράφων έχει τη δική του συγκίνηση διότι ο καθηγητής κ. Ι. Χασιώτης
ήταν συμφοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο συγγραφέας κ. Πολυράκης θεράπων
γιατρός τον Απρίλιο του 1992 στο 424 Σ. Ν.

Ο Μέγας Αλέξανδρος στην τουρκοκρατία, του Χαράλαμπου Μηνάογλου
Εκδόσεις της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Εκτύπωση από τον Εκδοτικό
Οίκο των Αδελφών Κυριακίδη.
Αξιέπαινη η πρωτοβουλία της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
να εκδίδει αξιόλογα βιβλία που καλλιεργούν τον πατριωτισμό των
Ελλήνων και την αγάπη τους για τη Μακεδονία. Την εργασία που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη με
την ευκαιρία της επετείου των εκατό χρόνων της Θεσ/κης από την
οθωμανική σκλαβιά, υπογράφει ο κ. Νικόλαος Μέρτζος, αξιόλογος
δημοσιογράφος και συγγραφέας, πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η ζωή και η
δράση του Μακεδόνα στρατηλάτη στη διαχρονική της παρουσία,
ιδιαίτερα στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ο συγγραφέας στις πρώτες σελίδες του βιβλίου παρουσιάζει τα κείμενα των συγγραφέων
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της αρχαιότητος για να επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία των εξιστορούμενων γεγονότων.
Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται περιληπτική αναφορά στις εντυπώσεις της ιστορίας του Μεγαλέξανδρου και της μεγάλης του φήμης ως στρατηλάτη και εκπολιτιστή
στις χώρες του γνωστού κόσμου της αρχαιότητας, ιδιαίτερα της Ανατολής (Μ. Α. και
Αίγυπτο).
Στις επόμενες σελίδες ο αναγνώστης θα διαβάσει τις φυλλάδες και τα βιβλία που κυκλοφορούσαν κατά την τουρκοκρατία και που αποτελούσαν πηγή ιστορικής ανάγνωσης
και ενημέρωσης. Βρίσκει την ευκαιρία ο συγγραφέας να προβάλλει την μεγάλη υποδοχή
που είχαν τέτοια κείμενα όχι μόνον από τους Έλληνες αλλά και από άλλους λαούς.
Ο αναγνώστης ακόμη θα διαβάσει την πλούσια βιβλιογραφία την οποία χρησιμοποίησε ο συγγραφέας.
Όλη η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση διαφόρων κειμένων στην αρχαία
διάλεκτο που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές και αποτελούν αντικείμενο μελέτης όχι μόνο
για τους ερευνητές αλλά και στο ευρύ κοινό. «Η ιστορική αφήγηση είναι συναρπαστική
και αποκαλυπτική».
Τηλ. επικοινωνίας 2310 208-540

Θεσσαλονικη 1912 – 2012, εικονογραφημένη ιστορία της Θεσσαλονίκης 18501912 των Δημήτρη Κερασίδη – Μιχάλη Μιχαηλίδη, από τις εκδόσεις των
Αδελφών Κυριακίδη.
Είναι ένα βιβλίο με εικόνες και περιληπτικές παραγράφους που
παρουσιάζονται με την ευκαιρία των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσ/κης από τον οθωμανικό ζυγό.
Στην εισαγωγή του βιβλίου οι συγγραφείς ενημερώνουν τον αναγνώστη για τα γεγονότα τα οποία θα αναπτυχθούν στη συνέχεια.
Πρώτα δίνεται το πλαίσιο της ιστορικής αφετηρίας της ελεύθερης πόλης ύστερα από 482 χρόνια σκλαβιάς.
Παρατίθενται στις σελίδες του βιβλίου πληθυσμιακά στοιχεία
τα οποία χαρακτηρίζουν την Θεσ/κη ως μια πολυπολιτισμική
πόλη, απατελούμενη από Έλληνες, Οθωμανούς, Εβραίους,
Βουλγάρους και πολλούς κατοίκους από τις ευρωπαϊκές χώρες,
που συμβιώνουν χωρίς εχθροπραξίες.
Διαβάζουμε την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη των κατοίκων κατά την περίοδο των 100 χρόνων. Γίνεται, βέβαια, και αναφορά για κάποια ιστορικά γεγονότα των μέσων του 19ου αι. που έχουν σχέση με την διπλωματική εικόνα της
Τουρκίας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κράτη της εποχής εκείνης. Την ζωή και την εξέλιξη
της πόλης θα επηρεάσει και η μεγάλη πυρκαγιά που προκλήθηκε το 1917 που είχε ως
αποτέλεσμα να καταστραφεί το κέντρο της πόλης.
Το τέλος του 19ου αι. βρίσκει τη Θεσ/κη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των
Μεγάλων Δυνάμεων που ερίζουν μεταξύ τους για την κατάκτησή της.
Στις σελίδες του βιβλίου ο αναγνώστης θα συναντήσει μικρά κειμενάκια που αποδίδουν περιληπτικά κάποιο γεγονός και συνοδεύονται από σκίτσα προσώπων και άλλων
παραστάσεων σχετικών με το ιστορούμενο γεγονός. Αυτό έχει ως επακόλουθο η ανάγνωση του βιβλίου να γίνεται ευχάριστη και ελκυστική και βοηθάει στην απομνημόνευση κάποιων ημερομηνιών.
Την όλη πολύτιμη εργασία ολοκληρώνει σύντομο χρονολόγιο του 20ού αιώνα της
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πόλης με περιληπτική παρουσίαση των ιστορούμενων γεγονότων που αρχίζουν το 1901
μέχρι το 2012.
Το βιβλίο ενδείκνυται όχι μόνο για μεγάλους ως ένα ευχάριστο ανάγνωσμα, αλλά
και για τους σπουδάζοντες μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
Τηλ. επικοινωνίας 2310 208-540.

Η λύρα του Πόντου του Δημήτρη Σ. Κουτσογιαννόπουλου, από τις εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη.
Όλοι γνωρίζουμε ότι στην ποίηση δεν έχουμε μόνο τη λόγια, στην
οποία ο ποιητής είναι γνωστός και προσπαθεί να εκφράσει τις χαρές
και τις λύπες των ανθρώπων της εποχής του αλλά και τα οράματα
και τους στοχασμούς. Αυτήν την ποίηση την καλλιεργούμε και την
εμπλουτίζουμε ώστε να ανταποκρίνεται στις ψυχικές νοσταλγίες των
ανθρώπων.
Κοντά σ’ αυτήν την ποίηση είναι και εκείνη της οποίας δημιουργός είναι ο λαός τη δημοτική ποίηση. Η αρχική έμπνευση ανήκει σε
κάποιον μουσικό ή συνθέτη ο οποίος, όμως, έπαψε γρήγορα να συνοδεύει την εξέλιξή της. Είναι η δημοτική ποίηση. Παρακολουθεί την
εξελιγμένη μορφή της ελληνικής γνώσης του δήμου.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο κινείται και ο συγγραφέας του βιβλίου
«Η λύρα του Πόντου» του Δημ. Κουτσογιαννόπουλου που ανατυπώθηκε και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις των Αδ/φών Κυριακίδη. «Ο μουσικολόγος Ρήμαν λέγει ότι, δημώδη άσματα είναι εκείνα άτινα εποιήθησαν από ποιητάς
και μουσικούς του λαού, και οι οποίοι έμειναν άγνωστοι».
Η εργασία του Δημ. Κουτσογιαννοπούλου, μπορώ να πω ότι είναι πρωτότυπη. Έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τα στοιχεία που διαθέτει για τον ερευνητή της δημώδους ποίησης αλλά και για το λαό.
Με συνδυασμό της Βυζ. μουσικής κλίμακας με την ευρωπαϊκή μουσική προσπαθεί
ο ποιητής να μας ενημερώσει για την μουσική της δημώδους ποίησης των δημωδών
ασμάτων του Πόντου.
Χρησιμοποιεί το προσωδιακό μέτρο της αρχαιότητας που στηρίζεται στη μακρότητα και τη βραχύτητα των συλλαβών του άσματος (−υ−−, −υυ│υ−, −υ│κ.λπ., ενώ η
νεοελληνική ποίηση στηρίζεται στο τονικό σύστημα στην τονιζόμενη και άτονη συλλαβή, π. χ. - -│- -│- - … δηλ. − −│−−│−−│− ιαμβικό μέτρο.
Ο ποντιακός λαός, μας πληροφορεί ο ποιητής – μουσικός, ύμνησε όσο μπορούσε
το όνομα του ακρίτα. π. χ. «Ακρίτας όντας έλαμνε σο μέγαν σο χωράφιν …» και πολλά
άλλα.
Και οι ξένοι δείχνουν ενδιαφέρον να μάθουν και να γνωρίσουν την ποντιακή δημώδη
ποίηση και τον χρόνο που αυτή καλλιεργήθηκε.
Με τη μουσική και το ρυθμό, είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να παραμείνει η λογοτεχνική παραγωγή ανόθευτη και να μη χάσει την ηχητική της ομορφιά. Το ευχόμαστε
πολύ.
Παν. Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
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Η λύρα - Η εξέλιξή της από την αρχαία εποχή ως σήμερα σ΄όλο τον κόσμο, από τις εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη.
Το παρόν βιβλίο ακτινογραφεί και παρουσιάζει την ανάπτυξη της λύρας σ’ όλο τον κόσμο, από τα βάθη της αρχαιότητας έως σήμερα. Πρόκειται για ανανεωμένο έργο, με άφθονο φωτογραφικό υλικό, που διατυμπανίζει άγνωστες πτυχές της πανάρχαιης και σύγχρονης λύρας. Δίνεται
έμφαση στην καταγωγή, ονομασία, μορφή, χαρακτηριστικά και χρήση
του διαχρονικού και μελωδικού αυτού οργάνου, σ’ όλες τις ηπείρους.
Στο διάβα των αιώνων πολλές λύρες επέζησαν, ενώ άλλες ατόνησαν ή
εγκαταλείφθηκαν. Πολλές λύρες ήχησαν, ενώ άλλες σίγησαν. Εκατομμύρια
θαυμαστές της λύρας (ελληνικής ή ξένης) διακαώς αναζητούν τα αστείρευτα θέλγητρά της, για ψυχική αγαλλίαση και εκτόνωση των συναισθημάτων
τους.
Το τελευταίο μέρος περιέχει συμβολική αναφορά στην ποντιακή
μουσική και στους διάσημους λυρικούς μουσικούς Γώγο (λυράρη) και Χρύσανθο (τραγουδιστή).
Ο καταξιωμένος εκδοτικός οίκος των αδελφών Κυριακίδη επανέκδοσε ευγενικώς το
βιβλίο, πολύτιμη προσθήκη στο χώρο της λυρικής μουσικής.
Χαιρόπουλος Δ. Παύλος

Η ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, εννοιολογική προσέγγιση στο ποίημα του
Φίλωνα Κτενίδη από τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Εκδόσεις των αδελφών
Κυριακίδη.
Επιτέλους, ένας Πόντιος φιλόλογος διαπίστωσε την έλλειψη και προχώρησε στην εννοιολογική προσέγγιση της συγκλονιστικής ποιητικής σύνθεσης
«Η καμπάνα του Πόντου», που εμπνεύστηκε ο μεγάλος Έλληνας λογοτέχνης
Φίλων Κτενίδης, σε μια περίοδο που ακόμη ήταν νωπές οι μνήμες από τον
μεγάλο ξεριζωμό ενάμισι εκατομμυρίου Ελλήνων της Ανατολής.
Είναι άγνωστο στην πλειοψηφία των Ποντίων το γεγονός ότι κανένας δεν γνώρισε και δεν μελέτησε την ποντιακή γραμματεία, η οποία
περιλαμβάνει πολύ αξιόλογα έργα, για τα οποία έκαναν νύξεις μόνον
και δεν τα είδαν σε βάθος, μερικοί που μετριούνται στα δάχτυλα του
ενός χεριού. Ούτε ο Ιορδάνης Παμπούκης, ούτε ο Ηλίας Τσιρκινίδης,
ούτε ο Ιωακείμ Σαλτσής ξέφυγαν από τα καθιερωμένα, δεν προχώρησαν, δηλαδή στην ανάλυση του έργου ενός Πόντιου λογοτέχνη, για να
διευκολύνουν έτσι την κατανόησή του από τους αναγνώστες, αλλά και
από αυτούς που θα επιχειρήσουν να κατατάξουν δίκαια τα έργα των
Ποντίων λογοτεχνών μέσα στη συνολική ελληνική λογοτεχνική γραμματεία.
Ένα καλλιτεχνικό έργο «ολοκληρώνεται» μόνον με την κριτική του παρουσίαση.
Αυτή του δίνει μια δεύτερη υπόσταση, που είναι το ίδιο μεγάλης σημασίας όσο είναι
και το ίδιο το έργο.
Για πρώτη φορά, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού «Ποντιακή Εστία», αρχικά, και σε έναν ευπρόσωπο αυτοτελή τόμο, στη συνέχεια,
προχώρησε στο μεγάλο τόλμημα να προσεγγίσει εννοιολογικά το αριστούργημα του
Φίλωνα Κτενίδη, το οποίο, αποσπασματικά, συγκίνησε και συγκινεί αρκετό αριθμό Πο-
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ντίων αναγνωστών. Λέμε Ποντίων, γιατί «Η καμπάνα του Πόντου» είναι γραμμένη στην
ποντιακή διάλεκτο, στο εύκολο,όμως, στην κατανόησή του, ιδίωμα της Τραπεζούντας.
Η εννοιολογική προσέγγιση σε ένα έργο κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και προσθέτει φτερά στη φαντασία του να σχηματίσει στη σκέψη του και άλλες εικόνες, πέρα από αυτές
που δίνουν ο λογοτέχνης και αυτός που κάνει την ανάλυση. Δηλαδή, ο αναλυτής του έργου,
αυτός που ερμηνεύει όσα ο λογοτέχνης αναφέρει με την ποιητική ελευθερία στον στίχο του,
είναι και αυτός δημιουργός, αφού συμπληρώνει τον ποιητή, εκεί όπου αυτός δεν μπορούσε να
προχωρήσει εξαιτίας των δεσμεύσεων που βάζει η τέχνη.
Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, με τις ευαισθησίες του, αλλά και με τις γνώσεις του,
παίρνοντας από την ποιητική σύνθεση του Φίλωνα Κτενίδη έναν έναν τους στίχους, δεν
δυσκολεύεται καθόλου να πλησιάσει τις ευαισθησίες του αναγνώστη, για να του ψιθυρίσει
στο αφτί κάποιες κοφτές πληροφορίες, να του δώσει εικόνες που ο ίδιος αντλεί μέσα από
τους στίχους, λέγοντας στον αναγνώστη ότι «ναι, είναι αυτό, αλλά είναι και εκείνο», ότι τα
πράγματα δεν είναι μονοδιάστατα, αλλά έχουν πολλές διαστάσεις.
Πάνος Καϊσίδης

«Μέρες δύσκολες και καλές».

Λιτός ο τίτλος του βιβλίου, 512 σελίδων, του Κώστα Γ. Χορομίδη,
με τις αναμνήσεις του, κάποιες σκέψεις του και αρκετούς «αναστοχασμούς του για θέματα ανοιχτά». Και μόνη η προσπάθεια αναστοχασμού, ύστερα από πολύχρονη εμπειρία στους εθνικούς και κοινωνικούς
αγώνες, στην υπηρεσία της δικαιοσύνης, της άγραφης, αλλά και της
κατεστημένης, φανερώνει ένα άτομο που δεν περιχαρακώνεται δογματικά, αλλά ότι, έστω και σε μεγάλη ηλικία, είναι έτοιμο να δεχτεί το
σωστό καινούργιο, να αναθεωρήσει και να βάλει σε σωστές βάσεις τα
παλιά, τα ίσως ξεπερασμένα.
Ο Κώστας Χορομίδης (γεννήθηκε το 1926 στο Κιλκίς) είναι
ένας διακεκριμένος νομικός Το ενδιαφέρον του Κώστα Χορομίδη
για τα ποντιακά ζητήματα είναι διαρκές και αμετάβλητο, παρά το
γεγονός ότι, αρκετές φορές, κάποιοι από τους ηγέτες των Ποντίων
τον πίκραναν πολύ.
Στα νιάτα του, ο άνθρωπος έχει την τάση να εξωτερικεύει τα συναισθήματά του και μάλιστα με έναν ασίγαστο αυθορμητισμό. Γιαυτό οι νέοι γράφουν
λυρικούς, κυρίως, στίχους. Όταν φτάσουν στην ώριμη ηλικία, ιδίως όταν φτάσουν προς
το τέλος της ζωής, τότε θυμούνται τα παλιά. Τότε διηγούνται στιγμές της ζωής τους,
που τους έκαναν να χαρούν, τους λύπησαν, τους έκαναν να νιώσουν πολύ διαφορετικά,
πέρα από τα συνηθισμένα, τα οποία αναπολούν γλυκά, αποφεύγουν, όμως, να τα κάνουν
γνωστά στους πολλούς. Αυτά τα ανακαλούν με φίλους, με αυτούς που έζησαν τα ίδια
γεγονότα ή παρόμοια, στους ίδιους τόπους και, περίπου, μέσα σε ίδιες συνθήκες.
Η αναδρομή σε γεγονότα του παρελθόντος, που συνέβησαν σε μια περιορισμένης έκτασης
κοινωνία, όπως π. χ. του Κιλκίς, όπου όλοι, σχεδόν, γνωρίζονται μεταξύ τους, μπορεί εύκολα
να προκαλέσει αντιδράσεις ως προς την αλήθεια των αναφερομένων από τον συγγραφέα ή,
τουλάχιστον, τον βαθμό της αλήθειας, που θεωρείται ότι την έχουν ζήσει και την ξέρουν και
άλλοι. Τα γεγονότα, όμως, που περιγράφονται είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν μπορούν να τα
επαληθέψουν ή να τα διαψεύσουν, μερικά ή ολικά, οι γνώστες, γιατί γράφουν οι πολύ λίγοι και
όχι οι πολλοί. Έτσι, μένουν αυτά που γράφουν οι πολύ λίγοι. Η παρατήρηση αυτή γίνεται, γιατί
πολλοί ιστορικοί χρησιμοποιούν ως πηγές απομνημονεύματα, αναμνήσεις, διηγήσεις.
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Στα γραφτά, ωστόσο, κάθε συγγραφέα – και του Κώστα Χορομίδη συμπεριλαμβανόμενου – περιέχεται πολλή υποκειμενικότητα, την οποία δεν μπορεί, οπωσδήποτε, να αποφύγει
και ο συγγραφέας αναμνήσεων, αφού σε αυτόν, κυρίως, ξυπνούν παλιές μνήμες, στις οποίες
τον κύριο ρόλο δεν μπορεί παρά να παίζει αυτός που θυμάται. Σε κάποιες στιγμές φαίνεται
να πρωταγωνιστούν άλλα άτομα, ωστόσο και στις περιπτώσεις αυτές όλα αναφέρονται με
βάση την οπτική του συγγραφέα. Γιαυτό και τα ημερολόγια, τα απομνημονεύματα, οι διηγήσεις, οι προσωπικές μαρτυρίες δεν λαμβάνονται ως βασικές πηγές, αλλά ως βοηθητικές,
επειδή ο ιστορικός πρέπει να βρίσκεται, ως υποκείμενο, έξω από τα γεγονότα.
Τα αυτοβιογραφικά κείμενα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Κώστα Χoρομίδη παρουσιάζουν διττό ενδιαφέρον, γιατί στο ειδικότερο προσωπικό, τα γεγονότα συμπλέκονται με
στοιχεία της συνολικότερης ελληνικής ιστορίας των τελευταίων εβδομήντα και πλέον χρόνων,
για να δώσουν ένα σύνολο ενδιαφέρον για τον κοινό αναγνώστη, αλλά και τον ιστορικό.
Γενικότερα, το βιβλίο με τις αναμνήσεις του Κώστα Χορομίδη μπορεί να χαρακτηριστεί ημερολόγιο του απλού Έλληνα, παρά το γεγονός ότι ο συγγραφέας του είναι ένας
διακεκριμένος επιστήμονας, γιατί, αν τους ήταν δυνατόν, εκτός από τα επιμέρους εντελώς
ειδικά θέματα, περίπου τα ίδια θα ιστορούσαν και χιλιάδες άλλοι Έλληνες, που έζησαν,
στο διάστημα της ίδιας εβδομηκονταετίας «μέρες δύσκολες και καλές».
Πάνος Γ. Καϊσίδης

Ο Τούρκος πρέσβης στην Παναγία Σουμελά,
στο Βέρμιο

Τ

ο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, στο Βέρμιο Ημαθίας, επισκέφθηκε το απόγευμα της 19ης Δεκεμβρίου 2012, ο Τούρκος πρέσβης στην
Αθήνα κ. Κερίμ Ουράς, συνοδευόμενος από τον Τούρκο πρόξενο στη Θεσσαλονίκη κ. Τουγρούλ Μπελτεκίν και τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κώστα Καραπαναγιωτίδη. Ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης ξενάγησε τους κ. Ουράς και Μπελτεκίν στους χώρους του προσκυνήματος. Το
ιερό προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά είχε επισκεφτεί μόνος του, τις προηγούμενες ημέρες, ο Τούρκος πρόξενος. Στη φωτογραφία, από αριστερά, οι κ. Χαράλαμπος
Ναθαναηλίδης, μέλος του Δ. Σ., Γιώργος Τανιμανίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης,
Κερίμ Ουράς, Τουγρούλ Μπελτεκίν και Παντελής Ανθρακόπουλος, μέλος του Δ. Σ.
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Ένας ευλαβής στην Πτολεμαΐδα

O

Γιώργος Αντωνιάδης είναι γνωστός για την επί πολλά χρόνια συνεχή εθελοντική προσφορά του στο προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, στην Καστανιά
Βερμίου, από όπου δεν έλειψε κι εφέτος τον Δεκαπενταύγουστο. Επί πολλά
χρόνια διετέλεσε πρόεδρος και μέλος του Δ. Σ. του Συλλόγου Ποντίων Πτολεμαΐδας.
Η ευλάβειά του προς την Παναγία τον οδήγησε στην απόφαση να χτίσει παρεκκλήσι
των Εισοδίων της Θεοτόκου στη γενέτειρά του Άρδασσα Πτολεμαΐδας, στη μνήμη των
γονέων του Νικόλαου και Μαρούλας, που κατάγονταν από το χωριό Κεπέκλισε της Αργυρούπολης του Πόντου. Τα θυρανοίξια έγιναν στις 16 Σεπτεμβρίου του 2010, από τον αρχιμανδρίτη Χριστόφορο. Ψάλτης ήταν ο Νικόλαος Συναΐδης. Στη φωτογραφία, ο Γιώργος
Αντωνιάδης διακρίνεται δεξιά, ανάμεσα σε συγγενείς, φίλους και άλλους πιστούς.

Γ

Καλό παράδεισο, Γιάννη!

ια τελευταία φορά είδα το όνομα του Γιάννη Δελόγλου στην παρέα της συντακτικής επιτροπής του αγαπημένου μας περιοδικού «Ποντιακή Εστία»,
διότι ο Γιάννης «μας» έφυγε για πάντα από κοντά μας και δεν πρόκειται να
τον ξαναδιαβάσουμε πια ούτε στο περιοδικό μας ούτε αλλού!
Με μεγάλη μου έκπληξη και θλίψη διάβασα σε εφημερίδα της Μακεδονίας τον
θάνατο του φίλου και συμπατριώτη Γιάννη Δελόγλου.
Δεν είχα την χαρά να γνωρίσω από κοντά τον αείμνηστο Γιάννη, αλλά είχα την
τιμήν να με θεωρεί φίλον του και να με «εφοδιάζει» με ό,τι έγραφε στον Τύπο της ομογένειας της Γερμανίας, όπου αξιώθηκε να θητεύσει επάξια στην Δημοσιογραφία.
Μετά την συνταξιοδότησή του, διέμενε μονίμως στην Θεσσαλονίκη και πήρε την
θέση του στην τριάδα της συντακτικής επιτροπής της «Ποντιακής Εστίας». Μάλιστα δε,
πολυγραφώτατος, καθώς ήταν, σε κάθε τεύχος είχε πλέον της μιας συνεργασίας του.
Χάθηκε, λοιπόν, ένας σπουδαίος Δημοσιογράφος του χώρου μας.
Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχούλα του! Αιωνία η μνήμη του!
Ανδρέας Ελ. Ταταρίδης
Ζάκυνθος
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Μ

ετά την πίκρα και τα δάκρυα για τον αναπάντεχο χαμό του δημοσιογράφου Γιάννη Δελόγλου, ήρθε, ίσως, η στιγμή να αποτιμηθεί η προσφορά
του, κυρίως στο πολιτιστικό ρεπορτάζ, που το υπηρέτησε αρκετά χρόνια
με πάθος, μοναδικότητα και με πολλή πολλή αγάπη. Σπάνια βρέθηκαν δημοσιογράφοι με τόση αφοσίωση σε αυτό που κάνουν. Και με τόση αγάπη για αυτό που
κάνουν. Συνήθως, στα διάφορα μέσα ενημέρωσης, ασχολούνται με το πολιτιστικό
ρεπορτάζ άτομα ανίδεα, ανεύθυνα και επιπόλαια.
Τον Γιάννη Δελόγλου τον χαρακτήριζαν οι βαθύτατες γνώσεις για τον πολιτισμό, ευαισθησίες ιδιαίτερα βαθιές για τον πολιτισμό του προσφυγικού ελληνισμού
και μία γραφή διαφορετική από τις συνηθισμένες. Το κάθε ρεπορτάζ του παρουσιαζόταν με γλώσσα και ύφος, που χτυπάνε τις πιο ευαίσθητες χορδές του αναγνώστη.
Η συνηθισμένη ανέκφραστη γλώσσα των μέσων ενημέρωσης ήταν εχθρός του. Στα
ρεπορτάζ του προβάλλονταν πτυχές των θεμάτων που δεν μπορούν να τα αγγίξουν
άλλοι. Έγραφε με το αίμα που έτρεχε στις φλέβες του και τον φλόγιζε.
Ιδιαίτερο γνώρισμά του ήταν η αντικειμενικότητα, ακόμη και όταν πραγματευόταν θέματα αντίθετα στην πολιτική του ιδεολογία και οι προτιμήσεις του για ανθρώπους και καταστάσεις στον ποντιακό χώρο. Γιαυτό κάλυπτε με την πένα του και τη
φωτογραφική του μηχανή όλες τις εκδηλώσεις, στις οποίες τον καλούσαν, αλλά και
σε μερικές τις οποίες μάθαινε από τα μέσα ενημέρωσης.
Ιδιαίτερα δεμένος με την Εκκλησία και την ορθοδοξία, ο Γιάννης Δελόγλου
διατηρούσε επαφή και σχέσεις με πολλούς εκκλησιαστικούς παράγοντες, τους οποίους εκτιμούσε βαθιά και ανάμεσ στους οποίους είχε φίλους που τον ενημέρωναν
συχνά για θέματα της Εκκλησίας, προκειμένου να καλύπτουν τα γραφτά του όλες
τις πλευρές των θεμάτων του.
Τα τελευταία χρόνια, ο Γιάννης Δελόγλου υπηρέτησε με ζήλο και αγάπη το περιοδικό «Ποντιακή Εστία» του Σωματείου «Παναγία Σουμελά». Η ψυχή του ήταν η
«Ποντιακή Εστία» και ήταν η ψυχή της «Ποντιακής Εστίας». Τόση αφοσίωση στην
«Ποντιακή Εστία» έδειξαν μόνον οι δύο πρόεδροι του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» Φίλων Κτενίδης και Παναγιώτης Τανιμανίδης, ο Χρήστος Κουλαουζίδης και
ο Ευριπίδης Χειμωνίδης. Έδειχνε να ζει για την «Ποντιακή Εστία» με τα γραφτά
του για αυτήν. Τον ενδιέφερε πολύ και η συνεχής παρουσία του μέσα στις σελίδες
του περιοδικού «Ποντιακά».
Ο Γιάννης Δελόγλου έγραψε και εξέδωσε αξιόλογα βιβλία και ονειρευόταν να
εκδώσει και άλλα. Ανάμεσα στα τελευταία ενδιαφέροντά του ήταν και η έκδοση
βιβλίου για τους επιφανείς Πόντιους, όπου θα αναφερόταν και σε συγγενή του πολιτικό
Πάνος Γ. Καϊσίδης
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Η
«ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ»
ΕΥΧΕΤΑΙ
στους
συνεργάτες, συνδρομητές
και αναγνώστες της
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2013
και το πνεύμα των Χριστουγέννων
να μας βοηθήσει ώστε
να ξαναγεννηθεί μέσα μας ο Χριστός

