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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

...η Ρωμανία κι άν πέρασεν
ανθεί και φέρει κι άλλο...

Η καταγραφή των Μνημείων μας στον Πόντο
Του Στάθη Ταξίδη
Επιμελητή έκδοσης της «Ποντιακής Εστίας»

Σ

τη Μικρά Ασία, στον Πόντο και στην Ανατολική
Θράκη σώζονται, ενενήντα χρόνια τώρα από την
τραγική στιγμή της εξόδου των προγόνων μας από τις
πατρογονικές τους εστίες, πολλά μνημεία - μάρτυρες της
τρισχιλιόχρονης παρουσίας του ελληνικού πολιτισμού στα
εκείθεν του Αιγαίου μικρασιατικά εδάφη. Για εκείνον ο οποίος
μπορεί να κατανοήσει τι σημαίνει για τον ελληνισμό και την
ιστορία του η επίγνωση της σχέσσης του με τις προαιώνιες αυτές ιστορικές
κοιτίδες του γίνεται άμεσα πασιφανές το πόσο επιτακτικά προβάλλει το αίτημα της
στοιχειώδους καταγραφής και μελέτης των μνημείων αυτών, πριν ο ολετήρας και
πανδαμάτωρ χρόνος τα παραδώσει στην ανυπαρξία και στη λήθη.
Στη μελέτη και καταγραφή αυτή δεν θα συμπεριληφθούν τα επώνυμα μνημεία
όπως οι κλασσικοί και βυζαντινοί ναοί - γνωστοί «τοις πάσι», καταγεγραμμένοι και
μελετημένοι ήδη - αλλά τα μνημεία του ελληνισμού εκεί κατά την τελευταία
περίοδο της παρουσίας του στις αλησμόνητες πατρίδες. Και ως τέτοια
αναφέρουμε τις εκκλησίες, τα κοινοτικά κτίρια, τα σχολεία, τα εργοστάσια, τα
σπίτια. Οικοδομήματα λιγότερο γνωστά ή άγνωστα, ακατάγραφτα και
αταυτοποίητα, οικοδομήματα τα οποία κινδυνεύουν άμεσα με κατάρρευση και
αφανισμό. Τέτοιου είδους μνημεία εξακολουθούν να υφίστανται σε όλους σχεδόν
του οικισμούς όπου υπήρχε παρουσία ελληνική. Τα συναντάει άλλωστε ο
επισκέπτης - προσκυνητής ακόμα και στα πιο απίθανα μέρη της πατρώας γης κατά
τις καλοκαιρινές επισκέψεις του στον Πόντο και συγκινείται στο έπακρο και τα
φωτογραφίζει.
Ωστόσο ο χώρος του Πόντου, ο οποίος μας ενδιαφέρει και στον οποίο είναι
εγκατεσπαρμένα τα μνημεία αυτά, είναι τεράστιος (εβδομήντα χιλιάδες τετρ.
χιλιόμετρα) και το πλήθος των μνημείων ακαθόριστο. Γίνεται λοιπόν ολοφάνερο
πως μια τέτοιου είδους καταγραφή ούτε εξαντλητική μπορεί να είναι, η δε
πληρότητά της θα εξαρτάται από παράγοντες όπως η μνημειακή αξία του
αντικειμένου και οι επιτόπια επικρατούσες συνθήκες. Πάντως θα γίνεται μέριμνα
για τη λήψη φωτογραφιών και video, αποτύπωση σε μορφή σκαριφήματος,
καταγραφή των σωζόμενων ακόμα επιγραφών. Ευνόητο θεωρείται πως θα
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καταβληθεί κάθε είδους προσπάθεια για τη συγκέντρωση κάθε είδους υλικού από
ανάλογες προσπάθειες ιδιωτών ή άλλων φορέων. Επισημαίνεται πως η προσπάθεια
αυτή δεν στοχεύει σε πρώτη φάση στη συστηματική επεξεργασία και
βιβλιογραφική τεκμηρίωση - αυτή άλλωστε μπορεί να γίνει οποτεδήποτε - αλλά
στην καταγραφή των μνημείων που εξαφανίζονται και στην αρχειοθέτηση του
συλλεγέντος υλικού.

Τα ερείπια του σχολείου στην ενορία Πιστοφάντων στη Σάντα
(φωτό: Στάθης Ταξίδης – Αύγουστος 2013)

Η όλη προσπάθεια καταγραφής θα πρέπει να ανατεθεί σε μια ολιγομελή και
ευκίνητη ομάδα τριων ως πέντε ατόμων, επιστημονικά καταρτισμένων και
ειδικευμένων στο εν λόγω αντικείμενο, πλήρως αφοσιωμένων και προσηλωμένων
στον σκοπό, στους στόχους και στο πνεύμα του εγχειρήματος. Κρίνεται
επιβεβλημένο και σκόπιμο στην ομάδα να συμμετέχουν αρχαιολόγος,
αρχιτέκτονας, φωτογράφος - καμεραμάν, ένας άριστος χειριστής ηλεκτρονικών
υπολογιστών, ένας γνώστης του γεωγραφικού χώρου και της ιστορίας του
ποντιακού ελληνισμού. Πέραν όμως της ορθολογικής και επιστημονικής οπτικής,
τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να βλέπουν το αντικείμενο της εργασίας των και με
τα μάτια της ψυχής και της καρδιάς τους. Όχι με το πνεύμα του εθνικιστικού
φανατισμού ή της «δημοσιοϋπαλληλικής» νοοτροπίας ή της καριερίστικης
φιλοδοξίας, αλλά της προσέγγισης με υψηλή συγκίνηση και της στράτευσης σε
εθελοντική βάση.
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Το οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο του όλου εγχειρήματος αποτελεί
σημαντικότατο και αποφασιστικής σημασίας παράγοντα για την επίτευξη των
στόχων του. Για ευνόητους λόγους προκρίνεται σύνολο το εγχείρημα να ενταχθεί
στο πλαίσιο ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όσον το δυνατόν συγκαλυμμένης, έτσι ώστε
να εμφανίζεται ως ιδιωτική υπόθεση κάποιων επιστημένων - προσκυνητών με
ενδιαφέρον για τα μνημεία του τόπου των. Η διακριτικότητα, οι χαμηλοί τόνοι και
η αποφυγή μεγαλόσχημων εξαγγελιών και διακηρύξεων θεωρούνται παράγοντες εκ
των ουκ άνευ για την ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή της σχετικής καταγραφής των
μνημείων μας. Ως εκ τούτου η προσπάθεια συγκρότησης του εγχειρήματος, η

Τα ερείπια του ναού Αγίου Χριστοφόρου στην ενορία Πιστοφάντων της Σάντας
(Αε-Στοφόρον, φωτό: Στάθης Ταξίδης – Αύγουστος 2013)

συγκέντρωση ιδιωτικών χορηγιών καθώς και κρατικών ενισχύσεων επιβάλλεται να
γίνει χωρίς τυμπανοκρουσίες, με κάθε σοβαρότητα και διακριτικότητα. Η
πρωτοβουλία της οργάνωσης της προσπάθειας, της διαχείρισης των χορηγιών, του
ελέγχου των καταγραφών και της αξιολόγησης του προγράμματος θα πρέπει να
βρίσκεται υπό την διεύθυνση υπεύθυνου και σοβαρού φορέα ή ιδρύματος.
Ας ξεκινήσει, έστω και τώρα, η συστηματική καταγραφή των μνημείων του
Πόντου - και όλων των μνημείων της καθ’ ημάς Ανατολής - και ας στρέψει
επιτέλους η κρατική παιδεία το πρόσωπό της, για λίγο έστω, προς την Ανατολή
για να σπάσουμε επιτέλους το φράγμα της άγνοιας και της ηθελημένης σιωπής. Η
άγνοια ισοδυναμεί με έγκλημα και αν δεν επανεντάξουμε στην ιστορική μας μνήμη
τον Ελληνισμό της Ανατολής και τον πολιτισμό του, θα είναι σα να σβήνουμε
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τριάντα αιώνες ελληνικής ιστορίας. Και τότε είναι που θα έχουμε πλέον
απεμπολήσει οριστικά από τον πνευματικό μας ορίζοντα το οικουμενικό μέγεθος
και την κοσμοπολίτικη διάσταση του ελληνικού πολιτισμού, συρρικνώνοντας και
περιχαρακώνοντάς τον στα στενά ελλαδικά πλαίσια, αποπνέοντας μιζέρια και
τριτοκοσμικό επαρχιωτισμό.
Ο τρίτος κύκλος της ζωής της προσφυγιάς έκλεισε. Μαζί του έκλεισε και ο
τρίτος κύκλος της ζωής της νεότερης Ελλάδας. Ας είναι η ιστορία του ενιαίου και
οικουμενικού ελληνικού πολιτισμού αυτό που θα δώσουμε στα παιδιά μας για να
έχουν μια ταυτότητα στο νέο κόσμο που γεννιέται και ας έχουν τα σημάδια της
ιστορίας επάνω τους.
Εν τω μεταξύ, οι τουρκικές αρχές το φετινό καλοκαίρι κάλυψαν με χαλιά και

Το εσωτερικό του ναού της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος καλυμμένο
με χαλιά και κουρτίνες.

κουρτίνες το δάπεδο, αλλά και τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά της της Αγίας
Σοφίας στην Τραπεζούντα, προκειμένου να λειτουργήσει ο ναός ως τέμενος. Η
βυζαντινή εκκλησία, που χρονολογείται από την εποχή των Κομνηνών,
λειτουργούσε από το 1961 ως μουσείο. Πρόσφατα, η δικαιοδοσία του ναού
μεταβιβάστηκε με δικαστική απόφαση από το υπουργείο Τουρισμού στη Γενική
Διεύθυνση Βακουφίων, το οποίο με τη σειρά του αποφάσισε την επαναλειτουργία
του ως τζαμί, έπειτα από περίπου μισό αιώνα.
Ο επιμελητής έκδοσης της «Ποντιακής Εστίας» επισκέφτηκε στις 5 Αυγούστου
την Αγία Σοφία, και σε ώρα που απουσίαζαν οι υπεύθυνοι, με τη βοήθεια της
δημοσιογράφου του «Ράδιο – Θεσσαλονίκη» Θεοδώρας Καρακιουλάχ,
ανασήκωσε τις κουρτίνες και φωτογραφίζοντας τον μετατραπέντα σε τζαμί ναό.
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Πανηγυριζέτωσαν οι Θεόφρονες!

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τελεί την Θεία Λειτουργία στην Παναγία
Σουμελά, στον Πόντο, τον φετινό Δεκαπενταύγουστο

Γ

ια τέταρτη συνεχόμενη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια τελείται
πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Ιερή Σταυροπηγιακή Μονή της
Παναγίας Σουμελά στον Πόντο από την αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. κ. Βαρθολομαίο.
Στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, στο θείο σέβασμα του
ποντιακού ελληνισμού, ξανακούστηκε και πάλι η φωνή του Ευαγγελίου και από τα
χαλάσματα της παλαιφάτου μονής αίνοι και ύμνοι αναπέμφθηκαν και πάλι προς
την Θεοτόκο. Το θρησκευτικό κέντρο του ποντιακού ελληνισμού άνοιξε για
τέταρτη φορά με την άδεια των τουρκικών αρχών για να τελέσει τη λειτουργία της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ενώ, όπως
συμβαίνει κατά τα τελευταία χρόνια, πλήθος προσκυνητών από την Ελλάδα, από
τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και από όλον τον κόσμο
κατέφτασε στο όρος Μελά για να προσκυνήσουν ευλαβικά τη χάρη της αλλά και
για να επισκεφτούν τις αλησμόνητες πατρίδες των προγόνων του.
Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας δεν έκρυψε τη χαρά του και με συγκίνηση
δήλωσε ότι οι ψυχές των μοναχών, που κράτησαν για αιώνες αναμμένη τη φλόγα
του χριστιανισμού, τριγυρίζουν στον ιερό χώρο.

Στάθης Ταξίδης
87

Η 1601η Πανηγυρική Εκδήλωση
του Δεκαπενταύγουστου του 2013
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου
Εκδότη - Διευθυντή της «Ποντιακής Εστίας»
Ηγιάσθη ο Πόντος, ως αληθώς άχραντε,
Πάλαι επιλεύσει της θείας, Αγνή, Εικόνα σου
Νυν δε το Βέρμιον και η περίοικος πάσα,
Χαρμονής πεπλήρωται ταύτην κατέχοντες

Ε

ίναι βαθιά πεπεισμένος ο υμνογράφος της
Μεγάλης του Χριστού εκκλησίας Γεράσιμος
Μικραγιαννανίτης, ότι η μετάβαση της Αγίας
εικόνας της Παναγίας από την Αθήνα στο όρος Μελά του
Πόντου το 386 συνδυάστηκε με τον αγιασμό των
χριστιανών που κατοικούσαν στα μέρη εκείνα. Εκεί
τιμήθηκε και δοξάστηκε η Παναγία για περισσότερα από
1.500 χρόνια, στηρίζοντας και ενισχύοντας τους
χριστιανούς. Όταν, μετά την Μικρασιατική καταστροφή,
οι Πόντιοι ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες και ήρθαν πρόσφυγες
στην κοινή των Πανελλήνων μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα, μετά από λίγα χρόνια
τους ακολούθησε. Η επιστροφή της στην Ελλάδα και η εγκατάστασή της στην
Καστανιά Βερμίου γέμισε με ευφροσύνη αγαλλίαση όλους τους χριστιανούς και
ιδιαίτερα τους Ποντίους. Στο πρόσωπο της Παναγίας είδαν την προστάτιδά τους
να τους ακολουθεί και να τους παρηγορεί στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Ας
είναι ευλογημένη η μνήμη όλων εκείνων που συνέβαλαν στην ιδέα της επιστροφής
της.
«Με την έλευση της εικόνας της Παναγίας ήρθε και ο Πόντος στην Ελλάδα».
Αυτά είπε η μεγάλη ποντιακή προσωπικότητα Λεωνίδας Ιασονίδης, όταν είδε την
εικόνα της Παναγίας. Έτσι, μπορούν εφεξής να προσκυνούν την Αγία μορφή της
όπως την απεικόνισε ο χρωστήρας του Ευαγγελιστή Λουκά. Πολλοί ήταν και οι
πρόσφυγες εκείνοι που αναπόλησαν με δάκρυα στα μάτια, σκηνές χαράς από τις
γιορτές της τον Δεκαπενταύγουστο, στο όρος Μελά του Πόντου.
Με τα ίδια συναισθήματα οι Πόντιοι της δεύτερης και της τρίτης γενιάς, αλλά
και αυτές που θα ακολουθήσουν στο μέλλον, θα ανηφορίζουν κάθε χρόνο στα
υψώματα του Βερμίου. Θα ανάβουν το κεράκι της αγάπης και της αφοσίωσης στο
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Πρόσωπό της. Θα παρακολουθούν τις ιερές ακολουθίες και υπό τους ήχους της
αγαπημένης τους λύρας, θα νοσταλγούν τη γενέτειρα των προγόνων τους, την
ευλογημένη γη του Πόντου. Στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που γίνονται και θα
γίνονται τα βράδια, τα μικρά ποντιόπουλα θα σκορπούν ρίγη συγκίνησης στους
θεατές, αλλά και θα συγκινούνται χορεύοντας τους λεβέντικους και παλικαρίσιους
χορούς των Τραντέλληνων. Θεωρούν – και είναι – μεγάλη τιμή το να είσαι
προσκυνητής - χορευτής στη χάρη της, αποδίδοντάς της τιμές με τον χορό και
αίνους δοξαστικούς με την «μεμουσωμένη λύρα». Περήφανοι συνεχιστές της
παράδοσης, τιμή και δόξα στη Μητέρα του Θεού, την Παναγία μας.
Εφέτος όμως, οι τριήμερες εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου εκτός από το
θρησκευτικό τους περιεχόμενο είχαν και εθνικό χαρακτήρα. Όσοι βρέθηκαν στην
Παναγία Σουμελά ήταν ιδιαίτερα τυχεροί, γιατί έζησαν το σπουδαίο και
συγκλονιστικό γεγονός της μεταφοράς από την Αθήνα των κειμηλίων με τις
βαλσαμωμένες καρδιές των αδελφών Αλέξανδρου και Γεώργιου Υψηλάντη. Ο
Αλέξανδρος Υψηλάντης υπήρξε ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρίας και κατόπιν ο
αρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Άναψε τη δάδα του ξεσηκωμού
και φώτισε το δρόμο για τη λευτεριά. Οι βαλσαμωμένες καρδιές των δύο αδελφών,
άξιων τέκνων του Πόντου, θα αποτελούν πολύτιμα κειμήλια όχι μόνον των
Ποντίων αλλά και όλων των Ελλήνων.
Ανήκουν θερμά συγχαρητήρια στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και
πρόεδρο του Ιερού Προσκυνήματος κ. Παντελεήμονα. Επίσης στον πρόεδρο του
σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γεώργιο Τανιμανίδη καθώς και στα Διοικητικά
Συμβούλια με τις άοκνες προσπάθειες και ενέργειες των οποίων,
πραγματοποιήθηκε το όνειρο και η επιθυμία των Ποντίων.
Παραμονή του Δεκαπενταύγουστου
Η παραμονή της γιορτής είναι μέρα προετοιμασίας. Ολοκληρώνονται και οι
τελευτές λεπτομέρειες του εορταστικού προγράμματος. Από μέρες πολλοί
χριστιανοί, Πόντιοι στην πλειοψηφία τους, έχουν εγκατασταθεί στους χώρους
γύρω από τον Ναό. Άλλοι πάλι θα διανυχτερέψουν στην ύπαιθρο, εκπληρώνοντας
κάποιο τάμα, δικό τους ή των γονιών τους, στην Παναγία. Λίγο πιο πέρα
ακούγεται ο ήχος της λύρας δίνοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πανήγυρης.
Όσο η ώρα πλησιάζει η αγωνία όλων αυξάνεται. Ο πρόεδρος και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, μαζί με τις δεκάδες των εθελοντών,
έχουν όπως πάντα την ευθύνη του συντονισμού και της οργάνωσης. Η Αστυνομία
επιτελεί το δικό της επίπονο έργο, της τήρησης της τάξης και ασφάλειας των
προσκυνητών, ενώ λίγο πιο πέρα το στρατιωτικό άγημα και η μουσική παίρνουν τη
θέση τους.
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Οι καμπάνες της εκκλησίας κτυπούν καλώντας τους πιστούς στη θεία
μυσταγωγία. Αμέσως εμφανίζονται οι Άγιοι Αρχιερείς. Ο μητροπολίτης Βεροίας
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ακολουθούμενος από μητροπολίτες του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας - τον Κεντρώας Αφρικής κ. Νικηφόρο και τον
Θεοφιλέστατο Επισκόπο Μποτσουάνας κ. Γεννάδιο – και των Θεοφιλεστάτων
Επισκόπων Ντέβας, Γουρίας και Θερμών κ. Δημητρίου και του βοηθού του
Αρχιεπισκόπου Ριμλικίου κ. Αιμιλιανού. Της συνοδείας προηγούνται ο πρόεδρος
του Σωματείου Παναγία Σουμελά Γεώργιος Τανιμανίδης και δύο νέοι οι οποίοι

Ο πρόεδρος του σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γιώργος Τανιμανίδης και νέοι με ποντιακές
ενδυμασίες μεταφέρουν τα κειμήλια με τις βαλσαμωμένες καρδιές των Υψηλαντών

μεταφέρουν τα κειμήλια με τις βαλσαμωμένες καρδιές των Υψηλαντών του
Αλέξανδρου και του αδελφού του, Γεωργίου, προσφιλών τέκνων του Πόντου. Η
προσφορά της οικογένειας Υψηλάντη στον αγώνα της εθνικής μας παλιγγενεσίας
υπήρξε πολύ μεγάλη. Ο μεν Αλέξανδρος, αρχηγός ων της Φιλικής Εταιρείας,
ξεκίνησε τον αγώνα της επανάστασης του 1821 μαζί με τα αδέρφια του Γεώργιο
και Νικόλαο. Συνελήφθη, φυλακίστηκε και πέθανε από τις κακουχίες στη Βιέννη
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και μιζέριας στις 31 Ιανουαρίου του 1828, έχοντας
ως τελευταία του επιθυμία η καρδιά του να απομακρυνθεί από το σώμα του και να
σταλεί στην Ελλάδα. Την επιθυμία του εκπλήρωσε ο Κοζανίτης αγωνιστής της
Επανάστασης Γεώργιος Λασσάνης. Ο δε μικρότερος αδελφός του Δημήτριος
Υψηλάντης ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την τελευταία νικηφόρα μάχη στην Πέτρα
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της Βοιωτίας, όπου τραυματίστηκε σοβαρά και απεβίωσε την 5 Αυγούστου 1832
στο Ναύπλιο σε ηλικία μόλις 38 ετών.
Η ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού
Τη συνοδεία των αρχιερέων υποδέχεται ο πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και το πλήθος των προσκυνητών και αμέσως μετά στον Ιερό Ναό της
Παναγίας τελείται η ακολουθία του εσπερινού. Η χορωδία Βυζαντινής Μουσικής,
υπό τη διεύθυνση του χοράρχη και άρχοντος πρωτοψάλτη της Μεγάλης του
Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως κ. Αντωνίου Πατρώνα, συνοδεύει τους
αρχιερείς, δίνοντας με την ψαλμωδία των θρησκευτικών ύμνων και αίνων τόνο και
βυζαντινή μεγαλοπρέπεια στη μυσταγωγία. Το μέλος από τους ψαλμικούς στίχους
«Ανοίξαντός σου την χείρα» πληροί τον Ναό και το πλήρωμά του, δημιουργώντας
συναισθήματα θρησκευτικής ευλάβειας. Η ακολουθία του εσπερινού
ολοκληρώθηκε με την αρτοκλασία, ενώ σε όλη τη διάρκεια του οι επίσημοι
καλεσμένοι και το πλήθος των πιστών παρακολουθούσε με κατάνυξη τον
αρχιερατικό εσπερινό, τους θρησκευτικούς ύμνους και το κήρυγμα του
μητροπολίτου Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, την ομιλία
του εκπροσώπου του Πατριάρχη Αλεξανδρείας, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
Θερμών κ. Δημητρίου, την απονομή του Χρυσού μεταλλίου της Σουμελιώτισσας
στο «Αμαλίειο» Οικοτροφείο Θηλέων για τη διαχρονική προσφορά του στον
ελληνισμό και την ομιλία του κ. Θεμιστοκλή Σοφούλη εκπροσώπου του
«Αμαλίειου».
Η χειροθεσία του Χαράλαμπου Αποστολίδη
Μετά το πέρας του αρχιερατικού εσπερινού έγινε η χειροθεσία του κ.
Χαράλαμπου Αποστολίδη, Γενικού Γραμματέα του Ιερού Προσκυνήματος της
Παναγίας Σουμελά και προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών
Σωματείων, σε Άρχοντα Έκδικο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Την απονομή
έκανε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων. Μετά τη χειροθεσία ο κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης πήρε το λόγο
και βαθιά συγκινημένος, ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαίο και τον Μητροπολίτη μας για την τιμή που του έγινε.
Να υπενθυμίσουμε ότι η χειροθεσία είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση κατά την οποία
αποδίδεται τιμητικός τίτλος από τους εκκλησιαστικούς θεσμούς σε αυτούς που
αποδεδειγμένα προσέφεραν έργο στην εκκλησία και στο κοινωνικό σύνολο.
Τελείται μετά τη θεία λειτουργία, στο ναό, εκτός του Ιερού Βήματος.
Η Λιτάνευση της Εικόνας της Παναγίας Σουμελά
Αμέσως μετά, ξεκίνησε η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, στους χώρους
του ιερού προσκυνήματος με το τιμητικό άγημα και τη μουσική του Β΄ Σώματος
Στρατού να προηγούνται της θρησκευτικής πομπής. Με υπέρτατη συγκίνηση και
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κατάνυξη οι πιστοί χριστιανοί, με δάκρυα στα μάτια, ακολουθούν τη λιτανεία, ενώ
ο ήχος των θρησκευτικών ύμνων ανάμικτος με τη μουσική της μπάντας, τις
κωδωνοκρουσίες συνέθεταν το μυσταγωγικό τελετουργικό. Κάποιοι μάλιστα
επιθυμούσαν να περάσουν κάτω από την εικόνα της Παναγίας για να ζητήσουν τη
βοήθειά της ή να εκπληρώσουν κάποιο τάμα. Ή ακόμα και να προσευχηθούν για
αυτούς που έμειναν άταφοι στον Πόντο και τα ιερά τους οστά τα ξεπλένουν οι
βροχές και τα χιόνια του χειμώνα. Να, γιατί πολλοί προσκυνητές από μέρες έχουν
κατακλείσει τους χώρους γύρω από τον Ναό και περιμένουν με αγωνία αυτές τις
στιγμές. Είναι για αυτούς ψυχική ανάταση και λύτρωση.
Η Μεγάλη Γιορτή της Παναγίας
Η μεγάλη μέρα της χριστιανοσύνης έφτασε. Το πρωί πάλι οι καμπάνες της
εκκλησίας αντιβόησαν στα υψώματα του Βερμίου καλώντας τους πιστούς στην
πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Οι κωδωνοκρουσίες μεταφέρουν το
μήνυμα της χαράς και της ελπίδας η οποία αναπήδησε από τον κενό τάφο της
Παναγίας. Να φτάσει ο ήχος των μέχρι τον Πόντο, στους προσφιλείς νεκρούς
προγόνους μας μεταφέροντας τη βαθιά μας αγάπη και την υπόσχεση ότι δεν θα
τους λησμονήσουμε ποτέ.
Κατέφθασε και ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων συνοδευόμενος από τους
αρχιερείς, οι οποίοι θα τελέσουν τη Θεία Λειτουργία στη Μνήμη της Κοίμησης

Ο μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ακολουθούμενος από τον
μητροπολίτη Κεντρώας Αφρικής κ. Νικηφόρο, τον επισκόπο Μποτσουάνας κ. Γεννάδιο, τον
επίσκοπο Ντέβας, Γουρίας και Θερμών κ. Δημήτριο και τον βοηθό του Αρχιεπισκόπου
Ριμλικίου κ. Αιμιλιανό. Πίσω τους διακρίνεται ο κ. Ιωάννης Μωυσιάδης
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και της Μετάστασης της Θεοτόκου. Σε λίγο έφτασαν και οι επίσημοι καλεσμένοι
ενώ το πλήθος των πιστών περιμένει με αγωνία τη σειρά για να εισέλθει στο ναό
και να ανάψει το κεράκι της αγάπης αλλά και της αφοσίωσης, ασπαζόμενος τη
Θεία μορφή Της. Οι ύμνοι της εκκλησίας και το άρωμα του θυμιάματος
συνθέτουν ατμόσφαιρα μεταρσίωσης της ψυχής προς τα ουράνια, προς τον
Δημιουργό της. Κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας έχει επικρατήσει η συνήθεια
να διαβάζονται τα ονόματα των κτητόρων του ναού. Ακόμα και τα ονόματα των
ανθρώπων εκείνων που με τη θυσία τους και την προσφορά τους συνέδραμαν στην
ανέγερση του, στα υψώματα του Βερμίου. Αναγιγνώσκονται τα ονόματα των
Αυτοκρατόρων που συνέδεσαν τη ζωή τους με την ιστορία της Τραπεζούντας, την
πρωτεύουσα των Μεγαλοκομνηνών, για την οποία οι Πόντιοι αλλά και ολόκληρος
ο ελληνισμός αισθάνεται υπερήφανος.
Η Πανήγυρις εφέτος επεφύλαξε στους προσκυνητές αλλά και σε ολόκληρο τον
ελληνισμό που παρακολουθούσε τη θεία μυσταγωγία, μία μεγάλη έκπληξη.
Έκθαμβοι έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους τα κειμήλια με τις βαλσαμωμένες

Τα κειμήλια με τις βαλσαμωμένες καρδιές των Υψηλαντών μεταφέρονται στο Ιερό
Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά με την τιμητική συνοδεία των Ιεραρχών

καρδιές του αρχηγού της ελληνικής επανάστασης της 24ης Φεβρουαρίου 1821 στις
παραδουνάβιες χώρες, του Αλέξανδρου Υψηλάντη, και του αδελφού του Γεωργίου,
εκλεκτών τέκνων του Πόντου. «Να στείλετε, τουλάχιστον, την καρδιά μου στην
Ελλάδα. Άνηκε πάντοτε εις την πατρίδα μου και επιθυμία να αποδοθεί εις το
ελεύθερον χώμα της» ήταν η τελευταία επιθυμία του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ενός
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από τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης του 1821 και αρχηγού της Φιλικής
Εταιρείας, η οικογένεια του οποίου έλκει την καταγωγή της από το χωριό
Υψήλ’(ή) της επαρχίας Όφεως Τραπεζούντος. Η καρδιά του βαλσαμώθηκε, μετά
το θάνατό του στη Βιέννη, το 1828, όπως επίσης και του αδελφού του, Γεωργίου
Υψηλάντη. Η Μαρία, η σύζυγος του Γεωργίου Υψηλάντη, ίδρυσε το «Αμαλίειο»
στην Αθήνα κι εκεί μετέφερε τις δύο βαλσαμωμένες καρδιές της οικογένειας. Εδώ
και χρόνια φυλάσσονται στο «Αμαλίειον Οικοτροφείον Θηλέων» των Αθηνών,
στον Ναό των Ταξιαρχών, στην Αθήνα, στην οδό Στησιχόρου.
Τα κειμήλια των Υψηλαντών παραδόθηκαν από τον εκπρόσωπο του
«Αμαλίειου» ιδρύματος κ. Θεμιστοκλή Σοφούλη στον πρόεδρο του σωματείου
Παναγία Σουμελά κ. Γεώργιο Τανιμανίδη, ο οποίος στη συνέχεια ανάγνωσε
απόφαση με την οποία η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος
παρασημοφόρησε, μετά θάνατον, με τον Χρυσούν Σταυρόν της Σουμελιώτισσας
τον εθνεγέρτη ήρωα τους Γένους του 1821 Αλεξάνδρο Υψηλάντη. Στη συνέχεια
κάλεσε τον ηγούμενο του Προσκυνήματος π. Αθηναγόρα και τον Διοικητή του
Β΄Σ. Σ., τους παρέδωσε τον Σταυρό της Σουμελιώτισσας και με τη δική του
συμμετοχή τον τοποθέτησαν στη λήκυθο του ήρωα.
Η Βράβευση της μαθήτριας από το Λύκειο Μακροχωρίου

Ο πρόεδρος του σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γιώργος Τανιμανίδης απονέμει την
υποτροφία στη μαθήτρια της Β΄τάξης του Λυκείου Μακροχωρίου Μαρία Όβεζικ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Παναγία Σουμελά με απόφασή του
θέσπισε τη βράβευση κάθε χρόνο ενός μαθητή ή μαθήτριας του Λυκείου
Μακροχωρίου που διακρίνεται για το ήθος, την επιμέλεια και τη χρηστομάθειά
94

του, στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών του Λυκείου Μακροχωρίου στο
τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Η τιμητική βράβευση συνοδεύεται και από
χρηματικό έπαθλο, ως υποτροφία. Εφέτος η υποτροφία με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Παναγίας Σουμελά δόθηκε στη μαθήτρια της Β΄
Τάξης του Λυκείου Μακροχωρίου Μαρία Όβεζικ που αναδείχτηκε πρώτη στην
τάξη της.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γεώργιος
Τανιμανίδης συγκινημένος είπε στη μαθήτρια τη στιγμή της βράβευσης στην
εκκλησία, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
«Τα Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου και του Ιερού Προσκύνηματος έχουν
καθιερώσει κάθε Δεκαπενταύγουστο να απονέμουν βραβείο χρηστομάθειας και
υποτροφία σε ένα μαθητή ή μαθήτρια της Β΄τάξης του Λυκείου Μακροχωρίου
στην μνήμη των παιδιών που πρόωρα, άδικα και ξαφνικά άφησαν τις ψυχούλες
τους στα Τέμπη, στο τραγικό δυστύχημα εκείνο που βύθισε στον πόνο τις
οικογένειές τους και έκανε τα παιδιά αυτά παιδιά μας, παιδιά της κάθε μάνας του
κάθε πατέρα. Εφέτος η υποτροφία αυτή με απόφασή μας, απόφαση των
Διοικητικών Συμβουλίων της Παναγίας Σουμελά δίδεται στην μαθήτρια Μαρία
Όβεζικ.
»Αγαπητή μας Μαρία Όβεζικ, σε παρακαλούμε εξ ονόματος όλων να δεχθείς αυτή
τη συμβολική υποτροφία, στη μνήμη εκείνων των συμμαθητών σου, ώστε να
προσπαθήσεις να υλοποιήσεις τις ελπίδες τα οράματα και τους στόχους των
παιδιών, που δεν είναι μαζί μας, για να αναπαύονται οι ψυχές τους που
φτερουγίζουν ψηλά τώρα. Γνωρίζουμε τις προσπάθειες που κάνει ο πατέρας σου
καθημερινά, γνωρίζουμε τους κόπους της μητέρας σου, γνωρίζουμε ότι και συ
κοπιάζεις και αρίστευσες με βαθμό δεκαεννέα και οκτώ. Εκ μέρους όλων των
ενηλίκων, των μεγάλων που είμαστε υπαίτιοι για τέτοια τραγικά συμβάντα, που το
τίμημα πληρώνουν νέοι και νέες, Ελληνοπούλα του αύριο σου ζητούμε να μας
συγχωρέσεις, δεχόμενη, όπως σε παρακάλεσα, αυτή τη συμβολική υποτροφία και
το αριστείο της Παναγίας Σουμελά. Θέλουμε να θυμάσαι και ως Ελληνοπούλα
ποντιακής καταγωγής ότι όπως κατάφερες να είσαι πρώτη στην τάξη σου στα
γράμματα, μπορείς να γίνεις και πρώτη ως άνθρωπος στην κοινωνία και την
πατρίδα, ακολουθώντας τις αξίες και τις αρχές που η ιστορία της Παναγίας
Σουμελά συμβολίζει για δεκαέξι αιώνες στον αλησμόνητο Πόντο και για 62
χρόνια εδώ στην ελλαδική παρουσία της στα φιλόξενα υψώματα του Βερμίου. Η
Παναγία να σε σκεπάζει και να φωτίζει τα βήματά σου παιδί μου. Εύγε!»
Καταφανώς συγκινημένη η μαθήτρια, αφού δέχτηκε τον τιμητικό τίτλο,
ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, τον Σεβασμιότατο
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Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα και όλους τους παρισταμένους. Υποσχέθηκε
δε να φανεί αντάξια της τιμής που της έγινε.
Η Μεγάλη Λιτανεία
Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη λιτανεία. Μετά το τέλος της θείας λειτουργείας
η εικόνα μεταφέρεται στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας. Ακολουθούν οι
Αρχιερείς οι ψάλτες και σύσσωμο το πλήθος των πιστών. Έξω έχει σχηματιστεί η

Το τιμητικό άγημα μεταφέρει την πάνσεπτο εικόνα της Σουμελιώτισσας. Διακρίνονται μεταξύ
άλλων ο Γεώργιος Σούρλας, ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο Γεώργιος Τανιμανίδης, ο Ιωάννης
Μωυσιάδης, ο Μάρκος Μπόλαρης, ο Γεώργιος Τσαλουχίδης και ανώτεροι αξιωματικοί του
στρατού

πομπή με τη στρατιωτική μουσική και το τιμητικό άγημα να προηγούνται. Στην
αφετηρία την εικόνα μεταφέρουν τιμητικά διάφορες προσωπικότητες που ήρθαν
να προσκυνήσουν την εικόνα, να τιμήσουν με την παρουσία τους και να
λαμπρύνουν τις εορταστικές εκδηλώσεις.
Στη συνέχεια η εικόνα παραδίδεται στους ζιπκοφόρους ποντίους. Το θέαμα
είναι συγκλονιστικό. Ο ήχος της χορωδίας με τους θρησκευτικούς ύμνους, τη
μουσική του Β΄Σ.Σ. και με τους αρχιερείς με τις αστραφτερές ενδυμασίες
ανακαλούν στη μνήμη και τη φαντασία όλων εικόνες της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας.
Λίγα μέτρα πιο κάτω η πομπή σταμάτησε. Εκεί υπάρχει η προτομή του
Αλέξανδρου Υψηλάντη, του μεγάλου ηγέτη της επανάστασης του Γένους. Εκεί θα
τελεστεί αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγωνιστή της
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ελευθερίας και θα κατατεθούν στεφάνια από τους εκπροσώπους των κομμάτων,
των φορέων, του προέδρου της Παναγίας Σουμελά κ. Γιώργου Τανιμανίδη και του
προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων κ. Χαράλαμπου
Αποστολίδη.
Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και η πομπή με θρησκευτική κατάνυξη θα
ακολουθήσει την καθιερωμένη διαδρομή με τη μουσική να δίνει πάντα τον
πανηγυρικό τόνο της γιορτής, μέχρι να επιστρέψει στην είσοδο του Ναού. Εκεί θα
ολοκληρωθεί και αυτό το μέρος της θρησκευτικής τελετής με τον πολυχρονισμό
του Μητροπολίτη μας.
Το Γεύμα των Επισήμων και των Καλεσμένων
Στη μεγάλη αίθουσα δίνεται κάθε χρόνο το γεύμα των επισήμων των πολιτικών
και των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των διαφόρων φορέων. Εκεί
θα δοθεί η ευκαιρία να ακουστούν μηνύματα γιορτινά και κοινωνικού
περιεχομένου από τους εκπροσώπους.

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
κ. Παντελεήμων πλαισιωμένος από τον κ. Κουβέλη και την κα Τανιμανίδου
χαιρετίζει τους επισήμους

Πρώτος πήρε το λόγο ο σεβασμιότατος κ. Παντελεήμων, λέγοντας: «Αγαπητοί
μου αδελφοί, εορτή χαρμόσυνος και πανήγυρης πανευφρόσυνος η σημερινή
μεγάλη Θεομητορική εορτή της ενδόξου Κοιμήσεωςς της Παναγίας Θεοτόκου
για όλο τον χριστιανικό κόσμο, ιδιαιτέρως όμως για εμάς, εδώ στο Βέρμιο, που
τιμούμε την δική μας Παναγία, την Μητέρα των Ποντίων και προστάτιδα του
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Ποντιακού Ελληνισμού, την Παναγία την Σουμελά, με την συμμετοχή χιλιάδων
ανθρώπων πιστών τέκνων της, που συρρέουν τις ημέρες αυτές από όλα τα μέρη της
Ελλάδος, από την Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, την
Αμερική, την Αφρική, για να προσκυνήσουν την δική τους Παναγία, όπως έκαναν
και οι πατέρες τους για αιώνες ανηφορίζοντας κάθε Δεκαπενταύγουστο στο όρος
Μελά, στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας, αλλά και πενήντα και χρόνια τώρα,
εδώ, σε αυτό το νέο κατοικητήριο της, που η αγάπη των Ποντίων στηρίζει το
διοικητικό δυμβούλιο του Προσκυνήματος ″Παναγία Σουμελά″ το οποίο έχει ως
σκοπό την διατήρηση και διάδοση των πολιτιστικών αγαθών και αξιών του
Ποντιακού Ελληνισμού, φιλοξενώντας στους χώρους αυτού του Ιερού
προσκυνήματος καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου τους ευλαβείς προσκυνητές και
κυριώς νέους Ποντίους,
»Για αυτό και με πολύ χαρά και τιμή σας υποδεχόμεθα όλους τους εκλεκτούς
προσκυνητές και λάτρεις της Παναγίας μας και τους φίλους τους Ποντιακού
Ελληνισμού στην εόρτιο αυτή τράπεζα του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας
της Σουμελά κατά την σημερινή μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Τον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβερνήσεως, τους εκπροσώπους του ελληνικού
κοινοβουλίου και των κομμάτων, τους πολιτικούς και στρατιωτικούς άρχοντες του
νομού και της περιφέρειάς μας, τον εκπρόσωπο του ″Αμαλίειου″ Ιδρύματος, το
οποίο τιμώντας τον Ποντιακό Ελληνισμό συγκατάνευσε στην μεταφορά των
κειμηλίων με τις καρδιές δύο ευγενών γόνων του Πόντου, των αδελφών Υψηλάντη,
στον τόπο αυτό όπου χτυπά η καρδιά του Ποντιακού Ελληνισμού. Τους
ευχαριστούμε θερμά για την ευγενή χειρονομία τους και την παρουσία του
εκπροσώπους τους, ευχαριστούμε θερμά και όλους εσάς τους ευλαβείς
συμπανηγυριστές της Θεομήτορος και ευχόμεθα η Χάρης της θαυματουργού
εικόνας και η ευλογία της να σκέπουν και να διαφυλάττουν τον καθένα σας, το
γένος μας και τον κόσμο ολόκληρο. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλους εκείνους
τους συμβούλους του ιδρύματος αλλά και του σωματείου «Παναγία Σουμελά»,
τους ιερείς, τους ψάλτες και όλους εκείνους που διακόνησαν όλες αυτές τις μέρες
σε αυτήν μεγάλη πανήγυρη της Μάνας των Ποντίων, της Παναγίας Σουμελά,
Χρόνια Πολλά.
Η Ομιλία του κ. Γεωργίου Τανιμανίδη
«Αποτελεί η φετινή χρονιά τη 1601η πανήγυρη της Σουμελιώτισσας Είναι
ιδιαίτερη η συγκίνηση και η χαρά μας φέτος που με τις ευλογίες της Εκκλησίας
και την τιμητική παρουσία όλων σας, των πολιτικών, στρατιωτικών Αρχών και των
εκπροσώπων των ποντιακών οργανώσεων αξιωνόμαστε να γιορτάσουμε με
λαμπρότητα την Κοίμηση της Θεοτόκου εδώ στα υψώματα της Μακεδονίας μας
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στο νέο θρονί της Σουμελιώτισσας Κυράς, για χιλιοστή εξακοσιοστή πρώτη φορά,
από ιδρύσεως της Μονής στον Αγιασμένο και Μυροβόλο Πόντο.
»Αποκτά ιδιαίτερη σημασία ο φετινός εορτασμό μιας και στα υψώματα το
Βερμίου οι Πανέλληνες υποδεχόμαστε τα κειμήλια με τις καρδιές των πριγκίπων,
του Αλέξανδρου και Γεωργίου Υψηλάντη, τιμώντας τον Εθνεγέρτη του Γένους για
την Παλιγγενεσία της πατρίδος, Έλληνα Ποντιακής Καταγωγής, Αλέξανδρο
Υψηλάντη.
»Έτσι η φετινή χρονιά και οι εορτασμοί σφραγίζουν, τα εξήντα δύο χρόνια
παρουσίας της ″Παναγίας Σουμελά″ ως Σωματείου και Προσκυνήματος στον
Ελλαδικό χώρο. Παρουσίας που σηματοδοτεί και υπογραμμίζει την αδιάλειπτη
συνέχεια του Ελληνισμού, που με την διατήρηση της παράδοσης, των ηθών και
εθίμων ενισχύει το δέσιμο με τις ρίζες του και την ιστορική μνήμη, στοιχεία που
συμβάλλουν στη σφυρηλάτηση της πολιτισμικής και εθνικής μας ενότητας.
Ενότητας που μας βοηθά και μας στηρίζει στη δύσκολη πορεία μας, σ΄ ένα
περιβάλλον οικονομικά δύσβατο και κοινωνικά ανάλγητο, δημιούργημα αγορών
και ανθρώπων που δεν υπηρετούν αξίες και αρχές πανανθρώπινες, αλλά ως
υπηρέτες του παρόντος θεοποιούν το χρήμα και πολλοί δυστυχώς το προσκυνούν.

Ο πρόεδρος του σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γεώργιος Τανιμανίδης κατά την ομιλία του
στο επίσημο γεύμα του Δεκαπενταύγουστου πλαισιωμένος από τον πρόεδρο της ΔΗΜ.ΑΡ
κ. Φώτη Κουβέλη, τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης κ. Θεόδωρο Καράογλου και τον
εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Μητρόπουλο
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»Έχουμε την μεγάλη τιμή η φετινή γιορτή να γίνεται με τους υψηλούς
καλεσμένους μας, με φίλους, συμπαραστάτες, ευεργέτες και συνεργάτες του Ιερού
Προσκυνήματος.
»Κύριε Υπουργέ Μακεδονίας Θράκης, κύριε εκπρόσωπε της Αξιωματικής
Αντιπολιτεύσεως, κύριε Πρόεδρε της ΔΗΜ.ΑΡ, κύριε εκπρόσωπε το ΠΑΣΟΚ,
κύριε εκπρόσωπε των ΑΝ.ΕΛ, Στρατηγέ, εκπρόσωποι τοπικών και στρατιωτικών
αρχών, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, πρόεδροι των αδελφών ποντιακών
οργανώσεων, νέοι και νέες με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας, των Αγίων Αρχιερέων, των ιερέων και των
μοναχών σας καλωσορίζουμε και σας υποδεχόμαστε με ανείπωτη χαρά.
»Η παρουσία όλων σας φανερώνει αβίαστα τα βαθιά αισθήματα ευλάβειας προς
την Παντάνασσα του Πόντου, την εκτίμηση σας προς το συντελούμενο έργο του
Ιερού Προσκυνήματος και την αγάπη σας προς τον Ποντιακό Ελληνισμό. Μας
γεμίζει ευθύνες αυτή η παρουσία αλλά μας δίνει και δύναμη για να συνεχίσουμε
.Ευχαριστούμε, ευλογούμε και υμνούμε την Παναγία μας που μας αξιώνει να
συνεχίζουμε το έργο που παραλάβαμε, το έργο που τιμάτε και λαμπρύνετε με την
Παρουσία σας.
»΄Εργο που μαζί με τη Σεπτή και θαυματουργή εικόνα και τα δύο κειμήλια
του Τιμίου Σταυρού και του Ευαγγελίου, θα μας θυμίζει στους αιώνες την ηρωική
και μαρτυρική πορεία του Ποντιακού Ελληνισμού, τα μνημεία και τα ιστορικά
Προσκυνήματα του Αλησμόνητου Πόντου, τον ξεριζωμό και την γενοκτονία που
μας κληροδότησε αναμνήσεις, νοσταλγία, πόνο.
»Αν ο ξεριζωμός για τον Ελληνισμό της Ανατολής ήταν πράξη εξοντωτική και
τραύμα βαθύ, η δραστηριότητα, η παρουσία και η προκοπή του Ελληνισμού
αυτού στον Ελλαδικό χώρο αποτελούν λαλίστατη απόδειξη της ζωτικότητας του
Ελληνικού ΄Εθνους, κομμάτι αναπόσπαστο του οποίου είναι ο ποντιακός
Ελληνισμός.
»Αυτός ο ξεριζωμένος ποντιακός Ελληνισμός οι γονείς μας και οι παππούδες
μας, τον χαλασμό και τον πόνο, της περιπέτειας και τα μαρτύρια, τον έκανε χορό
και τραγούδι, μοιρολόγι και στοχασμό, λάβαρο και σκυτάλη για μια Ελλάδα
δυνατή και περήφανη. Κλείνοντας ευλαβικά το γόνυ στη μνήμη τους σας
διαβεβαιώνουμε όλους ότι συνεχίζουμε τις προσπάθειες εδώ στο Πανελλήνιο Ιερό
Προσκύνημα της ″Παναγίας Σουμελά″, ζητώντας την κατανόησή και την συγνώμη
σας για τα όποια ανθρώπινα λάθη, με ιδιαίτερο στόχο βεβαίως να
μεταλαμπαδεύσουμε στους νεώτερους ότι παραλάβαμε.
»Οι πρόγονοί μας έφυγαν από τον κόσμο τούτο στο σύνολό τους σχεδόν, με
την πίκρα του ξεριζωμού και το όνειρο της επιστροφής στα χώματα του Πόντου,
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αφήνοντας μας μια βαριά κληρονομιά και ταυτόχρονα μια βαριά ευχή. Μη
λησμονείτε ποτέ τον Πόντο και την καταγωγή σας.
»Η ανάμνηση της αλησμόνητης Πατρίδας συνδέετε με τα ομορφότερα ιδανικά
και οράματα της Ελληνικής φυλής. Δεν ξεχνάμε ποτέ τα νερά στα οποία
αντάλλαξαν αδελφικό ασπασμό με τους μακρινούς προγόνους μας οι ήρωες της
Αργοναυτικής εκστρατείας.
»Δεν λησμονούμε τα παράλια στα οποία φιλοξενήθηκαν οι μύριοι του
Ξενοφώντα, δε ξεχνούμε την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, θυμόμαστε τη
θυσία των Υψηλαντών, διατηρούμε μεσ ΄την ψυχή μας, τη γη στην οποία άκμασε
ένας αιώνια ζωντανός αναγεννώμενος ελληνικός πολιτισμός. Αυτές οι σκέψεις και
αυτές οι διαπιστώσεις άγιοι Αρχιερείς, υψηλοί προσκεκλημένοι μας, κυρίες και
κύριοι έχουν απαντηθεί από την ποντιακή νεολαία.
»Ναι κυρίες και κύριοι η σημερινή ποντιακή νεολαία σας διαβεβαιώνουμε ότι
όχι μόνο έχει μέσα στην ψυχή της τον αλησμόνητο Πόντο, αλλά δίνει παράλληλα
και βροντερό και ουσιαστικό παρών στα δρώμενα του τόπου μας. Σήμερα ειδικά
με την παρουσία εδώ στα υψώματα του Βερμίου της Οργανωτικής Επιτροπής των
νέων που έφτιαξαν τον δικό τους θεσμό σε συνεργασία με το Σωματείο ″Παναγία
Σουμελά″, Το Συναπάντημα Νεολαίας των ποντιακών σωματείων στην ″Παναγία
Σουμελά″ επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.
»Σας ενημερώνουμε ότι και φέτος εξακόσιοι περίπου νέοι και νέες από τον
οργανωμένο ποντιακό χώρο, από τα ποντιακά Σωματεία για δέκατη πέμπτη
χρονιά, κάτω από την σκέπη της Σουμελιώτισσας αντάλλαξαν για τέσσερις μέρες
απόψεις, συζήτησαν και ανέπτυξαν θέματα με εισηγήσεις για ιστορία, πολιτισμό
και παρουσιάσεις, δίδαξαν και διδάχθηκαν, χόρεψαν και τραγούδησαν με την
συνοδεία της ποντιακής λύρας, μίλησαν την ποντιακή λαλιά, την πλησιέστερη στην
αρχαία ελληνική. Όταν μας ρωτούσαν οι παλαιότεροι, που μας έμαθαν την
ποντιακή λαλιά, πως σε λένε, έλεγαν ″το όνομα σ’ πως ακούει″ και η απάντηση
ήταν ″το όνομα μ’ ακούει Δημήτριος, Διογένης″. Γράφει ο Όμηρος τρεις χιλιάδες
χρόνια πριν για το Βασιλιά των Μυρμηδόνων ″Το όνομα του άκουγε Αχιλλέας″.
Το σημαντικότερο οι νέοι και οι νέες αυτοί έδωσαν μονιασμένοι, ενωμένοι και
αγαπημένοι ραντεβού για την επόμενη χρονιά. Νιώθουμε υπερηφάνεια και
ικανοποίηση γιατί νέες και νέοι τολμούν, κόντρα στα σημεία των καιρών και τις
δυσκολίες, να μετέχουν στα κοινά, να κρίνονται, να προσπαθούν.
»Οι εκπρόσωποί τους εδώ δηλώνουν με την παρουσία τους ότι παρέλαβαν την
σκυτάλη και συνεχίζουν ″τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι″, ξεπερνώντας αδυναμίες,
λάθη και το δύσκολο και κακοτράχαλο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που
τους κληροδοτούμε.
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»Τους θαυμάζουμε, τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και
η Παναγία μας κάτω από την σκέπη της οποίας λειτουργούν να τους βοηθά στο
δύσκολο αλλά ευγενικό αγώνα της συμμετοχής στα κοινά και στους υψηλούς και
ωραίους στόχους που έχουν βάλει.
»Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Αγίους Αρχιερείς που μας ευλόγησαν και
κόπιασαν για μας και προσευχήθηκαν για μας, τους ιερείς, του πατέρες από το
Αγιόνημον ΄Ορος, τους ιεροψάλτες, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τους
Προέδρους των Ποντιακών Σωματείων και τα μέλη των καλλιτεχνικών
συγκροτημάτων και τους 150 και πλέον εθελοντάς που για ένα μήνα προσέφεραν
τις υπηρεσίες τους μαζί με τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας.
»Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τη μεταφορά των κειμηλίων με τις καρδιές
των πριγκίπων Αλεξάνδρου και Γεωργίου Υψηλάντη την Αρχιεπισκοπή Αθηνών,
τον πρωτοσύγκελο της πατέρα Μάξιμο, τον πατέρα Στυλιανό προϊστάμενο του
Ιερού Ναού των Ταξιαρχών, το ″Αμαλίειο Ορφανοτροφείο Θηλέων″ για την
απόφαση του, το Γιώργο Σούρλα, Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας, τέως Υπουργό
και Αντιπρόεδρο της Βουλής για τις μεγάλες προσπάθειες του και τη συμβολή του
μαζί με τον Γιώργο Τσαλουχίδη, Πρόεδρο της ένωσης Ποντίων Αξιωματικών, στη
μεταφορά των κειμηλίων και στην ανάδειξη της προσωπικότητας και της
προσφοράς του Αλέξανδρου Υψηλάντη στο Γένος.
»Θέλουμε τέλος να ευχαριστήσουμε το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας
Ναούσσης και Καμπανίας που για είκοσι χρόνια έθεσε ανεξίτηλα και θετικά τη
σφραγίδα του στα δρώμενα της ″Παναγίας Σουμελά″, ως επίσκοπος και άξιος
πρωτοεπιστάτης του έργου που συντελείτε στο προσκύνημα, έργου που είναι
επώνυμο και φέρει σφραγίδα και υπογραφή ανθρώπων που αφοσιώθηκαν και
δούλεψαν για αυτό διαχρονικά και προσπάθησαν μέσα από τα Διοικητικά
Συμβούλια κα τις επιτροπές να υλοποιήσουν στόχους και οράματα που τους
εμπιστεύθηκαν ανώνυμοι και επώνυμοι προσκυνητές, φίλοι, μέλη, συμπαραστάτες
του Σωματείου και του Ιερού Προσκυνήματος ″Παναγία Σουμελά″.
»Υψώνουμε το κύπελλο, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε πάλι όλους,
για την τιμητική σας παρουσία και για την συμπαράστασή σας. Εύχομαι να μας
αξιώνει η Παναγία μας, να συνεχίζουμε όλοι με υγεία, δύναμη και πλήρη
συναίσθηση των ευθυνών μας, παρόντες στους αγώνες και στις προσπάθειες για να
ξεπεράσει η πατρίδα μας τη δύσκολη αυτή συγκυρία, που βιώνουμε όλοι μας, ώστε
να μπορούμε να ελπίζουμε στην προκοπή και στο μέλλον των παιδιών μας.
»Καλό κατευόδιο, του χρόνου πάντα του χρόνου».
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Η Ομιλία του κ. Φώτη Κουβέλη
Ακολούθησε ομιλία του Προέδρου του κόμματος της ΔΗΜ. ΑΡ κ. Φώτη
Κουβέλη, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε:
«Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ.κ.
Παντελεήμονα, σεβασμιότατοι Μητροπολίτες, ευσεβείς Πατέρες, ευλαβείς
προσκυνητές, κύριε υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι στην Βουλή των Ελλήνων,
κύριε Πρόεδρε του Σωματείου Παναγία Σουμελά , σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για
την τιμητική πρόσκληση να βρεθώ εδώ στην Παναγία Σουμελά και να έχω την
δυνατότητα να ενώσω μαζί με εσάς τις ευχές μας και τις παρακλήσεις μας για
αυτό τον τόπο και για την πορεία που πρέπει η πατρίδα μας να ακολουθήσει.
»Χίλια εξακόσια χρόνια, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ιστορίας και πολιτισμού
στον αλησμόνητο Πόντο. Μετά τον ξεριζωμό και τον Γολγοθά, Ανάσταση, εδώ
στην μητέρα Πατρίδα, και 60 χρόνια προσφοράς της Παναγίας Σουμελά, ως
Σωματείο και Προσκύνημα, στα υψώματα του Βερμίου με βάση διαχρονικές
αρχές και αξίες του Ποντιακού Ελληνισμού.
»Κυρίες και κύριοι, Ιερό Προσκύνημα αυτοτελές και αυτοδιοίκητο που
προήλθε από ιδιωτική πρωτοβουλία του Σωματείου Παναγία Σουμελά, και
επιτρέψτε μου ως φίλος να εμείνουμε στο αυτοτελές και
αυτοδιοίκητο του ιερού Προσκυνήματος με την
συμμετοχή και την παρουσία της Εκκλησίας, στην
Διοικούσα Επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο
σεβασμιότατος, και επιτρέψτε μου και αγαπητός
Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ.κ.
Παντελέημων και τη συμμετοχή επίσης δύο μελών που
εκλέγονται από όλα τα Ποντιακά Σωματεία στο «Κοινό
των Ποντίων» στην 11μελή Διοικούσα Επιτροπή. Με
την ευκαιρία αυτή επιτρέψτε μου κύριε Υπουργέ, κύριοι
συνάδελφοι να θυμίσω την υποχρέωση μας για την
άρση
διακοπής
της
συνταξιοδότησης
των Ο πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ
κ. Φώτης Κουβέλης
παλλινοστούντων αδερφών μας.
»Το θέμα της Γενοκτονίας στο πλαίσιο της διεθνοποίησης του πρέπει να τεθεί.
Κυρίως να ξεκινήσει από εκεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδό, μέσα από τα αντίστοιχα
θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Και θα το πράξουμε και θεωρείστε, κύριε πρόεδρε
ότι θα είμαι ενας συνεργάτης σας στη προσπάθεια αυτή.
»Υπάρχει ανάγκη ενότητας στον Οργανωμένο Ποντιακό χώρο στα σωματεία,
Στις Ομοσπονδίες, και όχι κατακερματισμός και μεμονωμένες ενέργειες. Η
ενότητα κινεί προς τα μπροστά και αυτήν την ενότητα πρέπει να την
εξασφαλίσουμε σε πολλαπλά επίπεδα. Σας ευχαριστώ πολύ».
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Η Ομιλία του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης
Ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Θεόδωρος
Καράογλου αφού χαιρέτησε τους παρισταμένους
αρχιερείς και τους καλεσμένους ευχήθηκε σε όλους,
χρόνια πολλά με την προτροπή «…κλίνουμε
ευλαβικά το γόνυ στην Χάρη της και ως απλοί
προσκυνητές ζητούμε την βοήθεια της προκειμένου
να έρθουν καλύτερες ημέρες για την πατρίδα μας,
ζητούμε από την Μεγαλόχαρη να μας ευλογήσει
ώστε να κρατηθούμε ορθοί και σε αυτήν την
δυσκολία στηριζόμενοι πάντα στις αρχές και στις
αξίες της ορθοδοξίας μας.
Η σημερινή ημέρα είναι μια από τις μεγαλύτερες
εορτές της Ορθοδοξίας μας, είναι ημέρα πίστης και Ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης
κ. Θεόδωρος Καράογλου
ελπίδος αλλά είναι και σημείο αναφοράς για τον
απανταχού ελληνισμό για πνευματική ανάταση, εξάλλου η Παναγία μας ενώνει
όλους.
Κυρίες και κύριοι το σημερινό προσκύνημα εδώ στον ιερό χώρο της Παναγίας
Σουμελά στα υψώματα του Βερμίου που, αποτελεί το σύμβολο του ποντιακού
ελληνισμού, μας θυμίζει για μια ακόμη φορά τους ιστορικούς και επιτυχημένους
αγώνες που έχουμε δώσει ως έθνος για ελευθερία.
Μαζί με τις δικές μας καρδιές στο φωτεινό προσκύνημα στην Παναγία
Σουμελά χτυπούν και οι καρδιές του Αλέξανδρου και του Γεωργίου Υψηλάντη,
δυο καρδιές αθάνατων ηρώων, δυο καρδιές σπουδαίων Ελλήνων που θυσιάστηκαν
για την πατρίδα και οι οποίες σήμερα φυλάσσονται πλάι στα ιερά κειμήλια της
Μονής.
Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια ευλογημένα με την ευχή η Μεγαλόχαρη να μας
αξιώσει να την προσκυνήσουμε πάλι εδώ στην Παναγία Σουμελά και του Χρόνου.
Χρόνια πολλά.
Η Ομιλία του κ. Αλέξη Μητρόπουλου
Στην ομιλία του ο κ. Μητρόπουλος, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού
χαιρέτησε τους παρισταμένους ευχαρίστησε για την πρόσκληση που του έγινε και
αναφέρθηκε με συντομία στην ιστορία των Ποντίων, λέγοντας: «Σεβασμιότατοι
και ευσεβείς πατέρες, κύριε υπουργέ, κύριε πρόεδρε της ΔΗΜ.ΑΡ, κύριοι
βουλευτές, κύριε πρόεδρε του Σωματείου Παναγία Σουμελά, ευλαβείς
προσκυνητές, αγαπητοί φίλοι Έλληνες και Ελληνίδες του μαρτυρικού μας Πόντου.
Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που εκπροσωπώ μαζί με τον διακεκριμένο
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και μαχητικό φίλο και τέκνο του Ποντιακού
Ελληνισμού, Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον
πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριο
Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, στο ετήσιο
προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά του Πόντου,
που μετά την βίαιη διακοπή της μακρόχρονης
παρουσίας της στα ιερά χώματα της Μικρά
Ασίας βρήκε φιλόξενη στέγη στην Μακεδονία.
Έτσι οι μνήμονες Έλληνες ποντιακής καταγωγής,
η καρδιά του μικρασιατικού ελληνισμού, που
στερήθηκαν το δικαίωμα να κατοικήσουν στην
τρισχιλιόχρονη πατρίδα τους, ενωθήκαν πάλι υπό
Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Αλέξης Μητρόπουλος
την σκέπη της Παναγίας Σουμελά για να
συνεχίσουν ενωμένοι τον δημιουργικό τους δρόμο, έναν δρόμο που ανανέωσε τις
βιολογικές και κοινωνικές δυνατότητες της πατρίδας μας, αφού η συμβολή των
ανήσυχων Ποντίων υπήρξε καθοριστική. Αλλά ένα παράπονο και μία σφοδρή
επιθυμία, ένα αδιαπραγμάτευτο αίτημα πλανάται πάνω από την εθνική ευρωπαϊκή
και παγκόσμια πολιτική ζωή. Το ζήτημα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας του
Ποντιακού Ελληνισμού από την διεθνή κοινότητα, η οποία δρα πολλές φορές
επιλεκτικά και δεν ενεργεί βάσει της αλήθειας των ιστορικών γεγονότων αλλά
βάσει εσωτερικών η διεθνών σκοπιμοτήτων.
»Εσείς και οι εθνομάρτυρες πρόγονοί σας γνωρίζετε πολύ καλά ότι η
Γενοκτονία των Ποντίων δεν ήταν ιστορικός Μύθος, αλλά ήταν η μαρτυρική θυσία
των ηρώων προγόνων σας, των μεγάλων Ελλήνων του Πόντου, που θα μένει
ανεξίτηλα χαραγμένη στην μνήμη των επόμενων γενεών.
»Αδέρφια μας Έλληνες και Ελληνίδες του μαρτυρικού Πόντου, εσείς γνωρίζετε
καλύτερα από τον καθένα μας τι σημαίνει αγώνας για την ανάκαμψη της
κυριαρχίας της χώρας μας και της κοινωνικής της αυτονομίας.
»Κυρίες και κύριοι Έλληνες του ιστορικού Πόντου, μεταφέροντας μαζί με τον
Παναγιώτη τον Κουρουμπλή τον θερμό χαιρετισμό του προέδρου μας Αλέξη
Τσίπρα για την συνέχιση αυτής της παράδοσης που λαμβάνει χώρα εδώ στο
Βέρμιο από το 1950, χαιρετίζουμε τις φωτεινές εκδηλώσεις, ιδιαιτέρα τους νέους
και τις νέες ποντιακής καταγωγής. Ευχόμαστε να γιορτάσουμε του χρόνου την
γιορτή του Ποντιακού Ελληνισμού με ανακτημένη την εθνική μας κυριαρχία σε
μια πορεία οικονομικής ανάπτυξης.
Χρόνια πολλά υγεία σε εσάς και στις οικογένειες σας».
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Η Ομιλία του κ. Αντώνη Σαουλίδη
Ο εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αντώνης Σαουλίδης αφού έκανε τους
καθιερωμένους χαιρετισμούς, είπε «…θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την
πρόσκληση που μου κάνατε, για την τιμή που μου
αποδίδετε να γιορτάσω σήμερα μαζί σας, με
λαμπρότητα αυτή την ξεχωριστή, αυτήν την τόσο
χαρούμενη και ευχάριστη εορτή του χριστιανικού
κόσμου.
»Εμείς οι Πόντιοι ξέρουμε τι σημαίνουν
δύσκολες στιγμές και ξέρουμε καλύτερα από τον
καθένα πως θα ξεπεραστούν. Φτάσαμε σήμερα εδώ
μεταφέροντας την παράδοση. Ο υπουργός Πρόνοιας
της κυβέρνησης Βενιζέλου, ο Λεωνίδας Ιασονίδης
είχε πει: ″στην Ελλάδα υπήρχαν Πόντιοι, αλλά δεν
υπήρχε ο Πόντος, και με το που ήρθε η εικόνα της Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
κ. Αντώνης Σαουλίδης
Σουμελιώτισσας ήρθε και ο Πόντος″. Έτσι, λοιπόν,
επιχειρώντας έναν επικίνδυνο λογοτεχνικό ακροβατισμό θα ήθελα να πω και εγώ
το εξής: εμείς όλοι πιστεύουμε ότι εδώ χτυπά η καρδιά του Ποντιακού
Ελληνισμού. Θεωρώ τώρα πραγματικά και ουσιαστικά ότι εδώ είναι η καρδιά
αυτή, έστω και βαλσαμωμένη, η καρδιά του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο οποίος μας
δείχνει τον δρόμο του αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ εύχομαι χρόνια πολλά σε
όλους σας με υγεία».
Η ομιλία του κ. Απόστολου Τζιτζικώστα
Ο Περιφεριάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας
παίρνοντας τον λόγο είπε: «Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και
Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονα, κύριε πρόεδρε του Ιερού Προσκυνήματος,
υπουργέ, άγιοι πατέρες, θα ήθελα να είμαι σύντομος με
τους χαιρετισμούς και να πω απλά ότι σε αυτήν την
ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τον Ελληνισμό, αποτελεί
εξαιρετική τιμή το ότι βρισκόμαστε για άλλη μια χρόνια
όλοι μαζί εδώ στην Παναγία Σουμελά και μαζί με τον
πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Φώτη
Κουβέλη, για να γιορτάσουμε τον Δεκαπενταύγουστο,
αυτήν την ξεχωριστή ημέρα για όλη την Ορθοδοξία.
Νομίζω πως σε αυτές τις δύσκολες ώρες όλοι πρέπει να
αναλογιστούμε ότι είτε είμαστε Πόντιοι είτε όχι, πως
Ο κ. Απόστολος
εκείνοι οι άνθρωποι με τους αγώνες και κάτω από πολύ
Τζιτζικώστας
αντίξοες συνθήκες ήρθαν και ρίζωσαν σε αυτόν τον τόπο. Και μάλιστα με καμία
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αρωγή του ελληνικού κράτους.
»Πιστεύω ακράδαντα αν όλοι εμείς οι Νεοέλληνες διδαχτούμε από τον αγώνα
εκείνο των Ποντίων, είμαι βεβαιως ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η ουσία
είναι μία, φίλες και φίλοι, εμείς καλούμαστε να χτίσουμε την Νέα Ελλάδα και
μόνο με τέτοιες αξίες και ιδανικά που έχουν οι Πόντιοι, με τέτοια πίστη στον
στόχο και ενωμένοι θα το πετύχουμε. Χρόνια πολλά σε όλους».
Οι Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις
Τα Καλλιτεχνικά, δηλαδή οι χοροί και τα ποντιακά τραγούδια αποτελούν
πολύτιμο μέρος των εκδηλώσεων του 15Αυγούστου. Χορευτικά συγκροτήματα
από ποντιακούς συλλόγους της Ελλάδος και του Εξωτερικού έρχονται κάθε
χρόνο, δηλώνουν την παρουσία τους και συμμετέχουν στο πανηγύρι της Παναγίας.
Υπό τους ήχους της λύρας καταθέτουν επάνω στην εξέδρα, παρουσία των
επισήμων και των προσκυνητών, την αγάπη και τον ενθουσιασμό τους .Το θεωρούν
ως ένα θρησκευτικό τους τάμα να έρθουν να χορέψουν και να τραγουδήσουν στη
μνήμη της Παναγίας. Έτσι αναδεικνύονται σε συνεχιστές της παράδοσης που οι
ρίζες της βυθίζονται στα πάτρια νερά του Ευξείνου Πόντου.
Οι Ποντιακοί Χοροί
Ο μεγάλος συγγραφέας και ιστορικός του Ποντιακού Ελληνισμού, Χρήστος
Σαμουηλίδης γράφει: «…Ο χορός είναι ένα από τα αρχαιότερα καλλιτεχνικά

Περήφανοι συνεχιστές της παράδοσης

εκφραστικά μέσα και ακολουθεί το τραγούδι. Με το χορό προετοιμάζονταν και
με το χορό συνόδευαν οι άνθρωποι τα πιο σημαντικά και οριακά γεγονότα της
ζωής τους. Τη γέννηση, την εφηβεία, το γάμο την ειρήνη ,τον πόλεμο, την εργασία
στα χωράφια, και το κυνήγι στα δάση, την ξηρασία και τη σιτοδεία, τη σπορά, και
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το θερισμό. Με το χορό συμμετέχουν στη λατρεία των θεών και των δαιμόνων,
και στις μαγικοθρησκευτικές παραστάσεις που αποσκοπούσαν να επηρεάσουν
μαγικά τη γονιμότητα της γης και τη βλάστησή της». Και συνεχίζει ο συγγραφέας.
«Στον Πόντο οι χοροί διατηρούν πολλά κατάλοιπα της αρχέγονης
μαγικοθρησκευτικής καταγωγής τους, ιδιαίτερα όσοι συνοδεύουν τα έθιμα του
γάμου και του Δωδεκαήμερου, καθώς και αυτοί που διασώζουν τους πλούσιους
χρωματισμούς στις κινήσεις των χορευτών.
Για όλα αυτά υποστηρίζουμε, ότι οι περισσότεροι ποντιακοί χοροί, όπως και οι
μεσαιωνικοί βυζαντινοί της Μικρασίας κατάγονται από παρόμοια ελληνικά και
ιθαγενή δρώμενα της αγροτικής μαγικοθρησκευτικής παράδοσης. Οι χοροί αυτοί
διατηρήθηκαν ατόφιοι στους Έλληνες και στους εξισλαμισμένους του Πόντου που
παρέμειναν χριστιανοί και μετά την τουρκική κατάκτηση».
Για πολλά χρόνια την παρουσίαση των χορευτικών συγκροτημάτων τον
Δεκαπενταύγουστο κάνει με ενθουσιασμό η κα Χριστίνα Σαχινίδου, Γενική
Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Η ίδια
υποδέχεται και τους καλεσμένους στην εξέδρα και με τη δυνατή φωνή και τον
ενθουσιασμό της συγκινεί και ξεσηκώνει τους προσκυνητές. Της αξίζουν θερμά
συγχαρητήρια. Με φροντίδα του Σωματείου κάθε χορευτικό, μετά την παρουσία
του, λαμβάνει για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις ως ενθύμιο ένα μικρό
λάβαρο με την απεικόνιση της Παναγίας της Σουμελιώτισσας. Θερμά
συγχαρητήρια αξίζουν και στον Γενικό Γραμματέα .του Σωματείου Γιάννη
Βιόπουλο, ο οποίος επί πολλά χρόνια έχει την ευθύνη της διοργάνωσης των
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Ανέλαβε μία σοβαρότατη ευθύνη την οποία φέρει εις
πέρας, με υποδειγματική συνέπεια, παροιμιώδη αντοχή και άφθονο μεράκι.
Τις εκδηλώσεις του διημέρου τίμησαν με την παρουσία τους: ως εκπρόσωπος
της κυβέρνησης ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο
πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Φώτης Κουβέλης, ο β΄ αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
Γιώργος Καλαντζής, βουλευτές και στελέχη των κομμάτων (Κ. Γκιουλέκας, Γ.
Μπατζαρά, Α. Βεζυρόπουλος, Λ. Τσαβδαρίδης, Αλ. Μητρόπουλος, Π.
Κουρουμπλής, Κ. Γιοβανόπουλος, Κατ. Μάρκου,) ο εκπρόσωπος του πολιτικού
συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Α. Σαουλίδης, ο περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Α.
Τζιτζικώστας, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κ. Καραπαναγιωτίδης, ο πρώην
υπουργός Γ. Σούρλας, η δήμαρχος Βεροίας Χ. Ουλσουτζόγλου, διοικητής του Β΄
Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Ζ. Βερίγος, εκπρόσωποι της αστυνομίας, της
πυροσβεστικής και της εκκλησίας, καθώς και φορέων της περιοχής, ποντιακών
σωματείων και πλήθος προσκυνητών που κατέφτασαν στα υψώματα του Βερμίου
από όλα τα μέρη της πατρίδας μας όπως επίσης και συμπατριιώτες από όλες τις
χώρες του κόσμου.
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Στην Παναγία Σουμελά «χτύπησαν»
οι βαλσαμωμένες καρδιές των Υψηλαντών
τον Δεκαπενταύγουστο

Χ

άρη στις άοκνες και συντονισμένες προσπάθειες του προέδρου του Ιερού
Προσκυνήματος της «Παναγίας Σουμελά», μητροπολίτη Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ. κ. Παντελεήμονος, του προέδρου του
σωματείου κ. Γιώργου Τανιμανίδη και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
αλλά και με την αμέριστη συνδρομή και συμπαράσταση των κ. κ. Γεωργίου
Σούρλα και Γιώργου Τσαλουχίδη, τα κειμήλια με τις βαλσαμωμένες καρδιές των
Αλέξανδρου και Γεώργιου Υψηλάντη, πανάξιων τέκνων του εύανδρου Πόντου,
μεταφέρθηκαν από την Αθήνα στο Μοναστήρι της Σουμελιώτισσας, στα υψώματα
του Βερμίου μετά από απόφαση της διοικούσας επιτροπής του «Αμαλίειου» η
οποία ομοφόνως απεδέχθη το αίτημα μεταφοράς των.

Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» Γεώργιος Τανιμανίδης με τον ηγούμενο
του Ιερού Προσκυνήματος π. Αθηναγόρα εναποθέτουν τον Χρυσούν Σταυρόν της
Σουμελιώτισσας στη λήκυθο με τη βαλσαμωμένη καρδιά του Αλέξανδρου Υψηλάντη στο ναό
των Ταξιαρχών

«Να στείλετε, τουλάχιστον, την καρδιά μου στην Ελλάδα. Άνηκε πάντοτε εις την
πατρίδα μου και επιθυμία να αποδοθεί εις το ελεύθερον χώμα της», ήταν η
τελευταία επιθυμία του Αλέξανδρου Υψηλάντη, του αρχηγού της Φιλικής
Εταιρείας, αυτού ο οποίος κήρυξε την έναρξη της Επανάστασης τον Φεβρουάριο
του 1821 στην Μολδοβλαχία.
Η καρδιά του βαλσαμώθηκε, μετά το θάνατό του στη Βιέννη, το 1828, όπως
επίσης και του αδελφού του, Γεωργίου Υψηλάντη. Η Μαρία, η σύζυγος του
Γεωργίου Υψηλάντη, μετέφερε τις δύο βαλσαμωμένες καρδιές της οικογένειας
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στην Αθήνα, στο «Αμαλίειο». Εδώ και χρόνια - φυλάσσονται στο «Αμαλίειον
Οικοτροφείον Θηλέων», στον ναό των Ταξιαρχών, στην Αθήνα, στην οδό
Στησιχόρου.
Εν όψει της γιορτής του Δεκαπενταύγουστου, οι βαλσαμωμένες καρδιές του
Αλέξανδρου και του Γεωργίου Υψηλάντη «χτύπησαν» επί διήμερο στο
προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, στο Βέρμιο. Στις 14 του μηνός, παραμονή
της μεγάλης γιορτής, πέντε λεπτά προτού οι δείκτες του ρολογιού δείξουν έξι το
απόγευμα, έγινε η επίσημη υποδοχή και λιτανεία τους στο χώρο του
προσκυνήματος. Τα κειμήλια, εκ μέρους του «Αμαλίειου Οικοτροφείου Θηλέων»,
συνόδεψε κατά την μεταφορά τους ο κ. Θεμιστοκλής Σοφούλης, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω ιδρύματος.
Λιτάνευση των κειμηλίων έγινε και την επομένη, ενώ στη διάρκεια της λιτανείας
της πάνσεπτου εικόνας της Παναγίας Σουμελά έγινε κατάθεση στεφάνου, όπως
κάθε χρόνο, στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη, καθώς επίσης και
παρασημοφορία, μετά θάνατον, του ήρωα και εθνεγέρτη.
Η ομιλία του κ. Θεμιστοκλή Σοφούλη
Ο κ. Θεμιστοκλής Σοφούλης συνοδεύοντας τα κειμήλια ως εκπρόσωπος του
«Αμαλίειου» ιδρύματος στην ομιλία του αναφέρθηκε, εκτός των Υψηλαντών, σε μια
μεγάλη πνευματική μορφή του ποντιακού ελληνισμού, στον αρχιμανδρίτη Άνθιμο
Παπαδόπουλο, όπως και στην ιδρύτρια του ιδρύματος, στην πριγκίπισσα Μαρία
Γεωργίου Υψηλάντη, γόνο της μεγάλης ποντιακής οιγένειας των Μουρούζηδων.
Το εξαιρετικά ενδιαδέρον κείμενο της ομιλίας του κ. Θεμιστοκλή Σοφούλη έχει
ως ακολούθως:
«Το ″Αμαλίειο″ δια της εκπροσώπησης του σήμερα τιμά δημόσια, πέραν του
Αλεξάνδρου Υψηλάντη, δύο προσωπικότητες εμβληματικές της ιστορίας του και
άρρηκτα συνδεδεμένες με τον Ποντιακό Ελληνισμό: την ιδρύτριά του, μαζί με την
Βασίλισσα Αμαλία, Πριγκίπισσα Μαρία Γεωργίου Υψηλάντη, το γένος Μουρούζη,
και τον επί χρόνια και μέχρι την κοίμηση του εφημέριο του ιδρύματος, τον
μεγάλο κληρικό και Έλληνα Άνθιμο Παπαδόπουλο.
»Το 1856, με το ξέσπασμα του λοιμού που προήλθε από την αγγλογαλλική
κατοχή του Πειραιά, στη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου, η χήρα του Γεωργίου
Υψηλάντη, τρίτου γιου του Κωνσταντίνου και αδελφού του Αλέξανδρου Υψηλάντη,
κόρη του Κωνσταντίνου Μουρούζη και της Ραλλούς Μαυροκορδάτου, υπήρξε η
πρώτη που συνέδραμε την Βασίλισσα Αμαλία στην προσπάθεια να δημιουργηθεί
φορέας που θα αναλάβει την ευθύνη της στέγασης και ανατροφής των ορφανών,
των χιλιάδων θυμάτων της επιδημίας. Καθώς κατοικούσε το μεγαλύτερο μέρος
του χρόνου στο Παρίσι, πρόσφερε την οικογενειακή της οικία επί της οδού
Αμαλίας για αυτόν τον σκοπό. Το σπίτι των Υψηλαντών στην Αθήνα έγινε έτσι το
πρώτο οίκημα του ″Αμαλιείου Ορφανοτροφείου″, το οποίο συνεστήθη με
βασιλικό διάταγμα τον ίδιο χρόνο, και του οποίου η Μαρία Υψηλάντη ορίστηκε
πρώτη πρόεδρος.
»Προ της εκδημίας της, η πριγκίπισσα Υψηλάντη, ως παρακαταθήκη του ιερού
αυτού συνδέσμου της οικογενείας της με το ″Αμαλιείον″, αποφάσισε να
εμπιστευθεί σε αυτό την φύλαξη των καρδιών των Αλεξάνδρου και Γεωργίου
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Υψηλάντη, τις οποίες κατείχε, κατά την συνήθεια που επιφυλάσσετο στα λείψανα
των ηρώων και επιφανών ανδρών τον 19ο αιώνα. Τούτο δε έπραξε επειδή
επιθυμούσε οι καρδιές να παραμείνουν στην Ελλάδα, όχι όμως και εις το
Ελληνικό Δημόσιο, καθώς θεωρούσε ότι το έθνος στον συλλογικό του βίο εφέρθη
με αγνωμοσύνη εις αυτούς. Αντ’ αυτού θεώρησε πως το
πλέον αρμόζον μέρος για να παραμείνουν και να
φυλαχτούν οι καρδιές του συζύγου και του ανδραδέλφου
της ήταν το κοινωφελές καθίδρυμα που η ίδια
δημιούργησε, καθώς διηγείται ο Άνθιμος Παπαδόπουλος,
πλάι στις αγνές καρδιές των κορασίδων που ήδη ζούσαν ή
επρόκειτο να ανατραφούν στο μέλλον εις αυτό.
»Η Διοίκηση του Σωματείου μας επέβλεψε
διαχρονικά ως ιερό αυτής καθήκον την ευθύνη
διατήρησης αυτού του σεπτού κειμηλίου, και γαλούχησης
πασών των γενεών των Ελληνίδων που ανετράφησαν στο
″Αμαλιείον″ από τότε έως σήμερα με το παράδειγμα
θυσιαστικής αυταπάρνησης, ανιδιοτελούς και αγνής
Ο κ. Θεμιστοκλής
Σοφούλης
προσφοράς, και καθήκοντος φιλοπατρίας των ανδρών
αυτών, τούτο δε θα συνεχίσει, κατά την επιθυμία και παρακαταθήκη της ιδρυτρίας
του, και εις το διηνεκές, όσο υπάρχει ″Αμαλιείον″.
»Την δεκατία του 1960, όταν επαναπατρίστηκε το λείψανο του Αλέξανδρου
Υψηλάντη από την Βιέννη, συγκεκριμένα μέλη της οικογένειας Υψηλάντη
εξέφρασαν προς την διοίκηση του ″Αμαλιείου″ την ιδέα όπως η καρδιά του
Αλεξάνδρου ταφεί με το υπόλοιπο σώμα του ήρωα, στην λάρνακα που
τοποθετήθηκε στο πεδίο του Άρεως. Η διοίκηση του ″Αμαλιείου″ όμως, δια της
τότε προέδρου του Ελένης Δημαρά, συζύγου του μεγάλου νεοέλληνα λογίου και
φιλόλογου Κωνσταντίνου Θ. Δημαρά, και της Μαρίας Θεοδώρου Υψηλάντη, επί
σειρά ετών μέλους και μεγάλης ευεργέτριας του ιδρύματος και συζύγου επίσης
απογόνου της ηρωικής οικογένειας, αντέτειναν στο ″Αμαλιείο″, κατά την βούληση
της ιδρυτρίας του, και καμία διοίκηση του ″Αμαλιείου″ δεν γίνεται να απεκδυθεί
αυτής της ευθύνης.
»Το ″Αμαλιείο″ από το 1958 μετεγκαταστάθηκε σε νέο κτηριακό συγκρότημα
στο Μαρούσι – στο οποίο έχει εκθέσει και τις καρδιές 4 φορές σε συγκεκριμένες
συγκυρίες τις τελευταίες δεκαετίες. Η Διοίκηση του Σωματείου έχει επιλέξει να
φυλάσσει όμως το κειμήλιο σε ειδική κρύπτη στον παλαιό ιδιόκτητο ναό του, των
Ταξιαρχών, που είναι και το μόνο κτηριακό τμήμα του σημερινού ″Αμαλιείου″
που έχει επιβιώσει από το αρχικό του 19ου αιώνος.
»Διαφυλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο ως κόρη οφθαλμού το κειμήλιο που του
ενεπιστεύθη η ιδρύτρια του, το ″Αμαλιείο″ είναι περήφανο για τον τρόπο που
αντεπεξήλθε σε αυτή την παρακαταθήκη, και την έμπνευση που αυτή απετέλεσε
στο έργο του να αναστήσει γενιές αγωνιζόμενων Ελληνίδων έως σήμερα.
Πράγματι το ″Αμαλιείο″ υπήρξε παρόν σε όλη τη διάρκεια των 160 χρόνων της
ιστορίας του, σε όλους τους αγώνες, τις περιπέτειες και τα πάθη του ελληνικού
λαού. Αυτήν ακριβώς την μαρτυρία, άρρηκτα συνδεδεμένη με κάθε ζωντανό
111

κομμάτι του ελληνισμού που βίωσε ή βιώνει δεινά, διώξεις και θυσίες, επιθυμεί να
μοιραστεί και σήμερα με τον Ποντιακό Ελληνισμό, δια της αποστολής του
σεπτού αυτού κειμηλίου στην ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά αυτόν τον
Δεκαπενταύγουστο. Με μεγάλη χαρά και αυτονόητη προθυμία λοιπόν, η
πρόεδρος της ″Αμαλιειακής″ οικογένειας κυρία Δέσποινα Μανέα, της οποίας τον
ευλαβικό χαιρετισμό σε τούτα τα ιερά προσκυνήματα μεταφέρω, ανταποκρίθηκε
στο αίτημα του σεβασμιότατου μητροπολίτου Βεροίας κ. κ. Παντελεήμονος, να
μεταφερθούν οι βαλσαμωμένες καρδιές των αδελφών Αλεξάνδρου και Γεωργίου
Υψηλάντη εδώ αυτές τις μέρες, για να λαμπρύνει τους εορτασμούς και να τιμήσει
την συλλογική ιστορική μνήμη του μαρτυρικού αυτού κομματιού του Έθνους μας,
του Ποντιακού Ελληνισμού. Δια της παρουσίας και της δικής μας μετριότητος ως
εκπροσώπου του Σωματείου και της προέδρου του, αποτίεται επίσης και ο
προσήκων φόρος τιμής στην αρχόντισσα αυτή του Φαναρίου, την μεγάλη
Ελληνίδα, πριγκίπισσα Μαρία Γεωργίου Υψηλάντη, ως ένα άσβεστο παράδειγμα
απρόσιτης στις μέρες μας ανθρώπινης ποιότητας. Στην ευλαβική της μνήμη καλώ
όλο το εκκλησίασμα σήμερα να σταθεί για μια στιγμή και να ανάψει ένα κερί για
αυτήν στην Κυρία Θεοτόκο.
»Αλλά όπως είπα και στην αρχή, η ιστορία του ″Αμαλιείου″ είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη και με μια άλλη μορφή, ιερή για τον Ποντιακό Ελληνισμό, τον
αρχιμανδρίτη, φιλόλογο και πρόεδρο της ″Επιτροπής
Ποντιακών Μελετών″, πατέρα Άνθιμο Παπαδόπουλο. Τον
μεγάλο αυτό κληρικό, που γεννήθηκε στο Καρά - Καγιά της
Αργυρούπολης του Πόντου, σπούδασε στην Καππαδοκία,
και χειροτονήθηκε στην μονή του Αγίου Γεωργίου
Χουτουρά Χαλδίας. Που συνόδευσε τον μεγάλο Πόντιο
μητροπολίτη Γερβάσιο Σαρασίτη στην μητρόπολη
Ροδοπόλεως, και αργότερα τον μητροπολίτη Τραπεζούντας
και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρύσανθο Φιλιππίδη,
την εμβληματική αυτή φυσιογνωμία της νεότερης Εκκλησίας
μας, της φιλοπατρίας και του ηρωισμού της – με τον οποίον
Ο αρχιμανδρίτης
ο π. Άνθιμος συνίδρυσε την ″Επιτροπή Ποντιακών
Άνθιμος
Παπαδόπουλος
Μελετών″, και έβαλε έτσι το πρώτο λιθάρι στο
συνεχιζόμενο έργο των απανταχού ποντιακών σωματείων. Τον πρώτο στο
Ελλαδικό κράτος του 20ου αιώνα που αγωνίστηκε να διασώσει συστηματοποιημένη
γραμματεία της ποντιακής διαλέκτου, καθώς και τις λαογραφικές παραδόσεις των
πατρίων του εδαφών.
»Τον λογιότατο αυτόν κληρικό και θερμό πατριώτη, το ″Αμαλιείο″ τον
γνώρισε σαν έναν ταπεινό λευίτη της πίστεως, σαν έναν καθημερινό αγωνιστή της
Εκκλησίας να ανασταίνει ζωές, να παρηγορεί στον πόνο, να δίνει σθένος και
ενθάρρυνση στις ταλαιπωρημένες ζωές των οικοτρόφων που έρχονταν στο
″Αμαλιείο″ για δεκαετίες από σπίτια διαλυμένα από την τραγωδία και την
ορφάνια. Ακόμα και σήμερα, έρχονται απόφοιτες του ιδρύματος σε μεγάλη ηλικία
πλέον, στο οικοτροφείο ή στον ναό του στο κέντρο της Αθήνας, ενθυμούμενες με
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δάκρυα τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Άνθιμο και τον ρόλο πραγματικά στοργικού
πατέρα που είχε σημάνει για αυτές στην παιδική και εφηβική τους ηλικία.
»Το τεράστιο έργο του ″Αμαλιείου″, 160 χρόνια τώρα, το υπογράφουν
αδιάλειπτα ονόματα λαμπρά στον ελληνικό δημόσιο βίο, που πρόσφεραν
περιουσία, κοινωνική υπόληψη, χρόνο, στην υπηρεσία του - και σίγουρα
αποτελούν τον θεμέλιο λίθο αυτού του έργου. Το υπογράφουν όμως, τολμώ να πω,
εξίσου και ονόματα ανθρώπων που με αθόρυβο τρόπο αφιέρωσαν κομμάτια της
ζωής τους ολόκληρα στον ίδιο σκοπό – την αρωγή προς όσους η ζωή φάνηκε πιο
σκληρή. Ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Παπαδόπουλος, που μέσα στην πολυσήμαντη
δημόσια και ιερατική δράση του, υπήρξε και πατέρας πραγματικός για την
″Αμαλιειακή″ οικογένεια, είναι μια τέτοια μορφή. Και είμαι σίγουρος ότι η ψυχή
του ευφραίνεται ιδιαίτερα χαρμόσυνα που τον μνημονεύουμε, με την ευκαιρία
αυτής της συγκυρίας, τέτοια μέρα και σε τούτο το μέρος, μαζί με τους
κεκοιμημένους προγόνους απ’ τον Πόντο».
Η ομιλία του κ. Γιώργου Τανιμανίδη
Ο πρόεδρος του σωματείου κ. Γεώργιος Τανιμανίδης κατά τη διάρκεια της
τελετής παραλαβής των κειμηλίων, ως οικοδεσπότης, στην εξαιρετική ομιλία του
είπε: «Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας,΄Αγιοι
Αρχιερείς, Τίμιο Πρεσβυτέριο, υψηλοί προσκεκλημένοι μας, ευλαβείς
προσκυνητές, Δεκαπενταύγουστος 2013 και εδώ στα υψώματα του φιλόξενου
Βερμίου συνεχίζεται η παράδοση, όπου Πόντιοι και φιλοπόντιοι εορτάζουμε την
Κοίμηση της Θεοτόκου, αναβιώνοντας παράλληλα ήθη, έθιμα και παραδόσεις του
μαρτυρικού και αλησμόνητου Πόντου, διατηρώντας την ιστορική μνήμη,
ενισχύοντας έτσι την Ελληνορθόδοξη ταυτότητα του Ποντιακού Ελληνισμού,
αδιασπάστου μέρους του έθνους μας. Του Ποντιακού Ελληνισμού, που με την
τρισχιλιόχρονη παρουσία ενός ατόφιου ελληνικού πολιτισμού, συνεχίζει με πίστη
και ελπίδα προς το αύριο, σε πείσμα των καιρών σε μια πολύ δύσκολη εποχή για
την πατρίδα μας και τον κόσμο, διατηρώντας αρχές και αξίες πάνω και πέρα από
οικονομικά μεγέθη και συγκυρίες των αγορών.
»Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να πούμε στους πανέλληνες ότι οι
αρχές, οι αξίες αυτού του Ποντιακού Ελληνισμού και οι παραδόσεις του έρχονται
μπροστά μας με την ιδιαίτερη και σημαντική στιγμή που στο θρονί της
Σουμελιώτισσας Κυράς του Πόντου και κάτω από την Σκέπη της προσήλθαν και
εναποτέθηκαν τα κειμήλια με τις καρδιές των πριγκίπων Αλεξάνδρου και Γεωργίου
Υψηλάντη, με απόφαση του Αμαλίειου Ορφανοτροφείου, από τον Ναό των
Ταξιαρχών, όπου φυλάσσονται.
»Εδώ λοιπόν η καρδιά του Αλέξανδρου Υψηλάντη, η μεγάλη καρδιά, η γεμάτη
αγάπη για την Ελλάδα, η γεμάτη δύναμη, φρόνημα και αυτοθυσία, η γεμάτη
θάρρος και αυταπάρνηση για την ελευθερία της πατρίδας καρδιά του νεαρού
πρίγκιπα Αλέξανδρου Υψηλάντη, αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας, εθνεγέρτη του
Γένους και της Ελληνικής επανάστασης του 1821, του Έλληνα ποντιακής
καταγωγής, του άξιου γόνου της οικογένειας των Υψηλαντών που η οικογένεια τους
έδωσε τα πάντα στον αγώνα της Παλιγγενεσίας, στον αγώνα για την ελευθερία της
πατρίδας μας.
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»Φουντώνουν στα στήθια, πνίγουν τα συναισθήματα, βουρκώνουν τα μάτια,
χαμηλώνει το μπόι και κλείνουμε ευλαβικά το γόνι στη μνήμη του Ήρωα, που
πέρα από τον υπέροχο λόγο, φρόντισε οι πράξεις του να μην ακυρώνουν τους
λόγους του και οι λόγοι του να συνάδουν με τις πράξεις του.
»Πανάξια η οικογένεια των Υψηλαντών, με μεγάλη προσφορά στο γένος των
Ελλήνων. Ο παππούς του ήρωα, Αλέξανδρος
Υψηλάντης και αυτός, με αγώνες πολλούς το 1785
συνέταξε και υπέβαλε στις τότε αυλές της
Αυστρίας και της Ρωσίας, σχέδιο για την
ανεξαρτησία των Ελλήνων.
»Ο πατέρας του Κωνσταντίνος Υψηλάντης, με
προσφορά και αγώνες, χαρακτηρίστηκε από τους
Τούρκους προδότης. Λίγο πριν το θάνατό του
διετύπωσε το δόγμα, πέρα από συμφωνίες και
διπλωματία, «Ότι οι Έλληνες μόνο εις εαυτούς
πρέπει να στηρίζονται όπως γίγνωσιν ελεύθεροι».
»Η μητέρα του ήρωα, Ελισσάβετ Υψηλάντη,
που προσέφερε για την ανάσταση του Γένους τα
παιδιά της, διέθεσε την τεράστια περιουσία της για
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
τον μεγάλο αγώνα - μεγάλο μέρος της
διαβαίνει τον Προύθο ποταμό στις
αδιανέμητης περιουσίας των παιδιών της 22 Φεβρουαρίου και κηρύσσει την
δημεύτηκε από το Ρωσικό δημόσιο - όταν
Επανάσταση του 1821 από τη
Μολδοβλαχία
εξάντλησε και τα τελευταία χρήματα της
προσωπικής της περιουσίας, έζησε λησμονημένη και από την πατρίδα, στην
Οδησσό, μέχρι το φθινόπωρο του 1866. Γράφει ο Φιλήμων στον «Αιώνα» της 1310-1866, με την αναγγελία του θανάτου της, ″ελευθερωθέντες ημείς, ελησμονήσαμεν
και το μέρος αυτό της ιστορία ημών. Αι κατά καιρούς κυβερνήσεις, πρόθυμαι να στολίσωσι
τα στήθη και των τελευταίων θαλαμηπόλων τις τελευταίας αυλής της Ευρώπης, δια των
Μεγαλοσταύρων του Σωτήρος, δεν ενθυμήθησαν να απονείμωσιν το ανέξοδον δείγμα τούτο
της εθνικής ευγνωμοσύνης εις την μητέρα εκείνων οίτινες έζησαν και επέθαναν με το όνομα
της πατρίδος″.
»Ο αυστριακός διπλωμάτης, επικριτής του Αλέξανδρου Υψηλάντη, Α. Πόρκες,
που συνέγραψε την ″Ιστορία της Επαναστάσεως των Ελλήνων″ χαρακτηρίζει
αβιάστως τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ανδρείο, με ελεύθερο και τολμηρό φρόνημα.
Τολμηρό φρόνημα ο εθνεγέρτης του έθνους, χαρακτηριστικό της οικογένειας
Υψηλαντών και του τρόπου διαπαιδαγώγησης των παιδιών της. Μεγάλο μέρος του
τολμηρού φρονήματος του ήρωα οφείλεται και στην διδαχή των δασκάλων του.
Ανάμεσα σε σπουδαίους δασκάλους της εποχής εκείνης ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
είχε την τιμή και την ευλογία να έχει δάσκαλό του, για τα σπουδαία και υψηλά, τον
σοφό αναμορφωτή και εμψυχωτή του Γένους, που υπήρξε πρόδρομος του
εθνεγέρτη, τον Ρήγα Φεραίο, τον Βελεστινλή.
»Τούτη η ευγενική καρδιά που απαρνήθηκε τίτλους στρατηγού, τίτλους
υπασπιστού του Τσάρου, περιουσίες, προσωπική ζωή, κοσμεί τα υψώματα του
φιλόξενου Βερμίου και θυμίζει σε όλους πως μπορεί να πάει η πατρίδα μπροστά.
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Τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει κανείς για την πατρίδα, ιδιαίτερα σε αυτούς τους
χαλεπούς καιρούς.
»Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά,
ευγνωμονούσα και τιμής και καθήκοντος ένεκα, αποφάσισε ομοφώνως και
ομοθύμως να τιμήσει τη μνήμη του εθνεγέρτη ήρωα του Γένους του 1821,
αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας, Αλεξάνδρου Υψηλάντη απονέμοντας μετά
θάνατον τον χρυσούν της Σουμελιωτίσσης Σταυρόν.
»Καλώ να παραλάβουν από εσάς Σεβασμιώτατε τον Σταυρόν της
Σουμελιωτίσσης, ο ηγούμενος του Προσκύνηματος, πατέρας Αθηναγόρας, ο
Στρατηγός Διοικητής του Β΄ Σώματος Στρατού, ο Ειδικός Γραμματέας του
Ιερού Προσκυνήματος και με την παρουσία εμού του ελαχίστου των αδερφών μου
τον εναποθέσουν εις την λύκηθον του ήρωος».

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία

To 15ο Συναπάντημα Νεολαίας
στην Παναγία Σουμελά
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το Πανελλήνιο Ιερό
Προσκύνημα «Παναγία Σουμελά» για 15η συνεχή χρονιά το «Συναπάντημα
Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων» στον Ιερό χώρο της Ιεράς Μονής «Παναγία
Σουμελά» στην Καστανιά Ημαθίας, από τις 18 έως και τις 21 Ιουλίου. Πάνω από
600 νέοι και νέες, εκπρόσωποι Ποντιακών Σωματείων από όλη την Ελλάδα αλλά
και τον Απόδημο Ελληνισμό, συμμετείχαν στις τετραήμερες εκδηλώσεις.
Τους νέους καλωσόρισε ο πρόεδρος του Σωματείου Παναγία Σούμελα κ.
Γεώργιος Τανιμανίδης, ενώ την έναρξη του Συναπαντήματος κήρυξε πρόεδρος
του Ιερού Προσκυνήματος σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων. Παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις και απηύθυναν
χαιρετισμό: ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννης Αμανατίδης
ως εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα, ο συγγραφέας και μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΔΗΜ.ΑΡ κ. Γιάννης Κακουλίδης, η δημοτική σύμβουλος του
Δήμου Θεσσαλονίκης κα Στεφανία Τανιμανίδου ως εκπρόσωπος του δημάρχου κ.
Γιάννη Μπουτάρη, αντιπροσωπεία του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, η
αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων κα Χριστίνα
Σαχινίδου, ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ποντίων Αυστραλίας κ.
Στέφανος Κωνσταντινίδης και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παλιννοστούντων κ.
Σέργιος Καλπαζίδης.
Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν σημαντικότατες εισηγήσεις από τους
σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονα,
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σεβασμιότατο μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλο, Μιχάλη Χαραλαμπίδη
συγγραφέα, Θωμά Σαββίδη επίκουρο καθηγητή του τμήματος Βιολογίας του
Α.Π.Θ., Σίμο Παλτσανιτίδη ολυμπιονίκη - πρόεδρο των Παραολυμπιονικών και
Μιχάλη Καραβελά, πρώην Καθηγητή των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Οι νέοι έλαβαν
μέρος σε συζητήσεις με θέματα που αφορούσαν τον Ποντιακό Ελληνισμό και

Οι νεολαίοι του 15ου Συναπαντήματος σε αναμνηστική φωτογραφία μπροστά στο μοναστήρι
της Παναγίας Σουμελά

κατέληξαν σε ομόφωνο ψήφισμα, με το οποίο καταδικάζουν την πρόσφατη
μετατροπή του Ναού της Του Θεού Σοφίας στην Τραπεζούντα σε τζαμί ως πράξη
μη - σεβασμού της πολιτιστικής κληρονομίας που αγγίζει τα όρια της πολιτιστικής
γενοκτονίας. Επίσης στο ψήφισμα επαναλαμβάνουν τη θέση τους ότι μόνο
ενωμένος και αδιάσπαστος θα μπορέσει ο Ποντιακός Ελληνισμός, να προοδεύσει
και να πετύχει την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ευρωπαϊκής ημέρας μνήμης των
θυμάτων του Κεμαλισμού. Οι νέοι της Οργανωτικής Επιτροπής θα αποστείλουν
ευχαριστήρια επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο για την
περσινή ιστορική του προσκυνηματική του επίσκεψή στη Σαντά, στην Κρώμνη και
στην Ίμερα, όπου και ετέλεσε μνημόσυνο για τους προγόνους μας και τίμησαν το
πρώτο χορευτικό συγκρότημα του Σωματείου «Παναγία Σουμελά».
Ο Σύλλογος Ποντίων Νεάπολης παρουσίασε το έργο «Τ’ ατουνού παιδίν ’κ’
είσαι» σε σκηνοθεσία του Κώστα Κυριακίδη, ενώ η Ποντιακή Θεατρική Σκηνή
Πιερίας το έργο «Το ξύλον εξέβεν α σον παράδεισον» σε σκηνοθεσία του Γιώργου
Σαββίδη. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμπλήρωσαν οι χορωδίες του Συλλόγου
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Φίλων Παράδοσης Ημαθίας «Οι Αλησμόνητες Πατρίδες» με χοράρχη τον κ.
Βασίλη Φωτιάδη, του Ποντιακού Συλλόγου «Παναγία Σουμελά» Κατερίνης με
χοράρχη τον κ. Γιάννη Τοπαλίδη και ο παραδοσιακός τραγουδιστής κ. Γιώτης
Γαβριηλίδης. Μέσα σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα τα μέλη της Οργανωτικής
Επιτροπής τραγούδησαν και χόρεψαν το τραγούδι «Εμείς είμες τη Σουμελά
παιδία» που έγραψε ειδικά για το Συναπάντημα η Βασιλική Χαραλαμπίδου και ο
Αναστάσιος Ιμιρτζίδης και μελοποίησε ο λυράρης Βαγγέλης Παραδεισόπουλος.
Τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατατέθηκαν στεφάνια στο Μνημείο της
Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στον χώρο της Μονής Παναγία
Σουμελά, από το Ιερό Προσκύνημα και το Σωματείο «Παναγία Σουμελά», την
Οργανωτική Επιτροπή του 15ου Συναπαντήματος και τους συμμετέχοντες
απόδημους νέους που έλαβαν μέρος από την Φινλανδία, τις ΗΠΑ, την
Αυστραλία, τη Γεωργία και την Ουκρανία.
Κατά τη διάρκεια του Συναπαντήματος γυναίκες - μέλη της Ένωσης Ποντίων
Επαρχίας Ελασσόνας παρασκεύασαν ποντιακά εδέσματα, ενώ χορευτές του
συλλόγου Ποντίων Εύοσμου «Παναγία Κρεμαστή» παρουσίασαν τον πυρρίχιο
χορό «Σέρρα» υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Γιάννη Μουρουζίδη.
Σημαντική και καταλυτική ήταν η παρουσία της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών
αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης, που για τέσσερις ημέρες προσέφερε
εθελοντικά τις υπηρεσίες της στον χώρο του Ιερού Προσκυνήματος.
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την απονομή τιμητικών διακρίσεων στους
συμμετέχοντες και την συγκρότηση της νέας Οργανωτικής επιτροπής για το 16ο
Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων το 2014.
Τιμήθηκε για ακόμη μια φορά η προσφορά και το έργο του Ιερού
Προσκυνήματος και του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» και ιδιαιτέρως η
προσφορά τους που σχετίζεται με τη νέα γενιά.

Η τελετή έναρξης του Συναπαντήματος
Γράφει η Κυριακή Ιμιρτζίδου

Τ

ην Παρασκευή 19 Ιουλίου έγινε η τελετή έναρξης του 15ου
Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων, ενός πολύχρονου
θεσμού που με μεγάλη επιτυχία διοργανώνει το Σωματείο και το Ιερό
Προσκύνημα «Παναγία Σουμελά» στις καταπράσινες πλαγιές του Βερμίου.
Η Κυριακή Ιμιρτζίδου, από τα πιο δραστήρια στελέχη του θεσμού, ως μέλος
της Οργανωτικής του Επιτροπής, παίρνοντας αρχικά το λόγο έκανε το
καλωσόρισμα, λέγοντας:
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«Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ.
Παντελεήμονα, κύριοι εκπρόσωποι του ελληνικού κοινοβουλίου, αγαπητοί
προσκεκλημένοι,
σας
καλωσορίζουμε στο 15ο
Συναπάντημα
Νεολαίας
Ποντιακών Σωματείων στην
Παναγία Σουμελά, που
φέτος συμπληρώνει 15
χρόνια προσφοράς στον
πολιτισμό
και
στην
παράδοση. Ως εκπρόσωποι
της
Οργανωτικής
Επιτροπής θα θέλαμε για
ακόμη μια φορά να
Το Προεδρείο της Οργανωτικής Επιτροπής του
ευχαριστήσουμε το Ιερό
15ου Συναπαντήματος Νεολαίας
Προσκύνημα
«Παναγία
Σουμελά» που στέκεται αρωγός στο πλευρό μας. Χωρίς την πολύτιμη και γενναία
συμπαράστασή του δεν θα καταφέρναμε να πετύχουμε τους στόχους του 15ου
Συναπαντήματος. Να καλέσουμε τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονα, να καλωσορίσει τους νέους του
Συναπαντήματος και να κηρύξει την έναρξή του.
Ακολούθως παίρνοντας τον λόγο ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων κήρυξε την έναρξη του 15ου
Συναπαντήματος, λέγοντας:
«Αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί εκπρόσωποι του κοινοβουλίου, αγαπητά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού Προσκυνήματος ″Παναγία Σουμελά″,
αγαπητά μας παιδιά, με πολύ χαρά σας υποδεχόμεθα εδώ σήμερα στο μοναστήρι
της Παναγία Σουμελά, στην κιβωτό αυτή της ιστορίας, των παραδόσεων, της
ευσεβείας και του πολιτισμού των Ποντίων, στον τόπο της συναντήσεως των
Ποντίων κάθε γενιάς.
»Αυτός ο ιερός τόπος μπορεί να μην είναι το ιστορικό μοναστήρι της
Τραπεζούντας, εκείνο που ανηφόριζαν για αιώνες οι Πόντιοι, είναι όμως ο τόπος
που χτυπά η καρδιά του Ποντιακού Ελληνισμού, καθώς εδώ φυλάσσεται η
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας των Ποντίων. Ήρθατε και εσείς σήμερα
προσκυνητές στην χάρη της Παναγίας, προσκυνητές της ιστορίας και των
παραδόσεων των πατερών μας και όλων αυτών που την διατήρησαν και την
διατηρούν μέχρι τώρα. Γιατί το μοναστήρι αυτό που έχει την δική του ιστορία
είναι το έργο της αγάπης κάποιων ανθρώπων. Είναι το έργο της αγάπης του
Φίλωνα Κτενίδη, του Παναγιώτη Τανιμανίδη και άλλων πολλών που το
οραματίστηκαν και έκαναν σκοπό της ζωής τους την ολοκλήρωσή του. Σκοπός
τους ήταν να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους Ποντίους σε όλο τον κόσμο,
να είναι η κολυμπήθρα στην οποία θα μπορούν να αναβαπτίζονται και να
αναζωογονούνται για να μην ξεχνούν τα ιερά και τα όσια, τα λυπηρά και τα
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χαρμόσυνα γεγονότα της ιστορία τους. Για να μην ξεχνούν τις αγαπημένες και
αλησμόνητες πατρίδες τους.
»Σε αυτό το προσκύνημα λοιπόν, σε αυτό το ιερό κατοικητήριο της Παναγίας
ήλθατε και εσείς που γνωρίζω ότι αγαπάτε την πατρίδα των πατέρων μας, που
μαθαίνετε την ιστορία του Πόντου, που διδάσκεστε τις παραδόσεις του, που
τραγουδάτε τα τραγούδια και
χορεύετε τους χορούς που
χόρευαν και τραγουδούσαν αιώνες
πριν οι πρόγονοί μας. Και τώρα σε
αυτήν την ιστορία και σε αυτές τις
παραδόσεις θεμελιώνετε την ζωή
σας.
»Σας υποδέχομαι λοιπόν ως
ποιμενάρχης με στοργή και αγάπη
και εύχομαι η παραμονή σας να
είναι ευχάριστη και ωφέλιμη και να Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων κηρύσσει την
είστε πάντοτε όπου και να
έναρξη του 15ου Συναπαντήματος Νεολαίας
βρίσκεστε, όπου και αν ζείτε
ζωντανοί πρεσβευτές του Ποντιακού Ελληνισμού. Εύχομαι η παραμονή σας εδώ,
στο 15ο Συναπάντημα, να είναι καρποφόρος, να είναι θα έλεγα πολύκαρπος και
καλλίκαρπος. Ευχαριστώ».
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά»
κ. Γιώργος Τανιμανίδης απευθύνοντας τον εξής χαιρετισμό:
«Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε για το καλωσόρισμα, για τα καλά σας λόγια, για
την προσφορά σας και την
στήριξη των όσων έργων
συντελούνται στο προσκύνημα
αυτό. Τίμιο πρεσβυτέριο, κύριοι
βουλευτές, φίλοι από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, από την
Αμερική, αγαπημένα μου παιδιά.
Αποτελεί χαρά και τιμή για
όλους εμάς στο διοικητικό
συμβούλιο
της
″Παναγίας
Σουμελά″ που σας βλέπουμε για
ακόμη μια χρονιά εδώ με Ο πρόεδρος του σωματείου "Παναγία Σουμελά"
παλιούς και νέους φίλους. Εδώ κ. Γιώργος Τανιμανίδης απευθύνει χαιρετισμό στο
15ο Συναπάντημα Νεολαίας
όπου
σηματοδοτείτε
την
διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού, εδώ που με την παρουσία σας συνεχίζετε
έναν πολιτισμό του οποίου πραγματικά το φως λάμπει, ιδιαιτέρα τις μέρες αυτές
τις δύσκολες που περνάει η πατρίδα μας. Ένας πολιτισμός που έδωσε τη
δυνατότητα στους προγόνους μας να αντέξουν, να κάνουν βήματα προόδου
στηριγμένοι σε αυτόν. Η δικιά σας δυναμική, η παρουσία σας επισημαίνει την
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έννοια «ανάπτυξη», την οποία ακούμε συχνά στις μέρες μας. Ωστόσο δεν είναι το
μόνο ζητούμενο η οικονομική ανάπτυξη σήμερα, είναι και η ανάπτυξη ενός
πολιτισμού που πολλές φορές τον ξεχνάμε. Αυτός στεριώνεται εδώ με την
παρουσία και τη δράση σας και έτσι θυμίζετε και σε εμάς, τι σημαίνουν οι δύο
λέξεις ″ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ″.
»Χαίρομαι που πριν ξεκινήσει ο σεβασμιότατος, μπήκε στην αίθουσα η
Χριστίνα η Σαχινίδου, η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών
Σωματείων και οφείλω να το πω. Η κυρία Σαχινίδου με την πληθωρική δράση και
παρουσία της, όχι μόνο στήριξε το Προσκύνημα και το σωματείο «Παναγία
Σουμελά», αλλά κοπιάζει μαζί μας, κοπιάζει καθημερινά ώστε να αποφύγουμε τα
ανθρώπινα λάθη και να μπορούμε σήμερα να χαιρόμαστε τούτο εδώ το
Συναπάντημα και όλη αυτήν προσπάθεια.
»Κλείνοντας και καλωσορίζοντας σας, εύχομαι ότι καλύτερο. Να εκφράσω,
επίσης, τις πολλές μας ευχαριστίες στα παιδιά της Οργανωτικής Επιτροπής. Με το
που τελειώνει σεβασμιότατε, αγαπητοί φίλοι, το Συναπάντημα μιας χρονιάς, την
ίδια στιγμή, το ίδιο βράδυ, θα συνεχίσει η Οργανωτική Επιτροπή τον αγώνα της
για την διοργάνωση του Συναπαντήματος της επόμενης χρονιάς. Και θυμίζω πως
η Οργανωτική Επιτροπή είναι ανοιχτή σε όποιο ποντιακό σωματείο θέλει να
συμμετέχει με εκπρόσωπο του. Τα παιδιά δουλεύουν έναν χρόνο ολόκληρο με
συνεδριάσεις, με προσπάθειες, σε αγαστή πάντα συνεργασία με το Διοικητικό
Συμβούλιο, για αυτό και τις όποιες αδυναμίες να τις ξεπεράσετε μαζί και θετικά να
αγκαλιάσετε τούτο τον θεσμό όλοι μαζί για να πάει ακόμα καλύτερα.
»Πριν καλέσουμε για τους χαιρετισμούς τους υπόλοιπους φίλους, θα τιμήσουμε
τα μέλη του πρώτου χορευτικού συγκροτήματος της ″Παναγίας Σουμελά″ της
εποχής του 1960. Και το κάνουμε αυτό για να τιμήσουμε το έργο τους, αλλά και
για να θυμηθούμε ότι και τότε, σε δύσκολες εποχές όπως και τώρα, η ψυχή η
ποντιακή δύο λέξεις έλεγε: ″Παναγία Σουμελά″. Και στη συνέχεια με απόφαση της
Οργανωτικής Επιτροπής θα τιμήσουμε και τον Γιώργο Τσαλουχίδη, τον
πτέραρχο, ο οποίος όχι μόνο στηρίζει τόσα χρόνια το έργο στην ″Παναγία
Σουμελά″, αλλά είναι αυτός που με τον Γιώργο Σούρλα έφεραν και σε μας το
μήνυμα: ″τι κάνουμε με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη;″. Ο Μητροπολίτης μας ξέρει
το θέμα. Μάθαμε όλοι μας οι Έλληνες πια, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν
βαλσαμωμένες οι καρδιές του Αλέξανδρου και του Γεωργίου Υψηλάντη.
Βρίσκονται στην Αθήνα εδώ και 190 χρόνια οι καρδιές των ηρώων ποντιακής
καταγωγής, του αρχηγού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 Αλέξανδρου
Υψηλάντη και του αδελφού του Γεώργιου. Μετά από ενέργειες του σεβασμιότατου
μητροπολίτη μας, του Γιώργου του Σούρλα και όλου του διοικητικού συμβουλίου,
το ″Αμαλείιο Ίδρυμα″ αποφάσισε για πρώτη φορά να έρθουν τον
Δεκαπενταύγουστο τα κειμήλια με τις καρδιές εδώ. Για όλα αυτά θα έχουμε την
χαρά να τους απονείμουμε τις σχετικές διακρίσεις.
»Σας ευχαριστώ και πάλι και να θυμάστε: Ξεχάστε τα δικά μας λάθη. Εμείς
οδηγήσαμε την πατρίδα, η δική μου η γενιά, στις δύσκολες στιγμές που περνάμε.
Δεν μοιράζω ευθύνες σε πολιτικούς. Λίγο πολύ όλοι έχουμε ευθύνη. Προχωρήστε
μπροστά και θα πάτε περίφημα».
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Ακολούθως κλήθηκε από το προεδρείο ο κ. Γιάννης Αμανατίδης, βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος απηύθυνε τον παρακάτω χαιρετισμό:
«Σεβασμιότατε, αγαπητοί πατέρες, κύριε πρόεδρε,
αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητά παιδιά, επιτρέψτε μου
να πω πως αποδέχτηκα με πολύ χαρά την πρόκληση του
προσκυνήματος ″Παναγία Σουμελά″, ένα σημείο αναφοράς
του Ποντιακού Ελληνισμού ανά την υφήλιο. Θέλω να
μεταφέρω τον χαιρετισμό του Αλέξη Τσίπρα. Σαν χώρος
έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα που
απασχολούν τον Ποντιακό Ελληνισμό. Αποτελεί θέση μας η
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων. Σε τέτοιες
Ο κ. Γιάννης
εποχές και περίοδο κρίσης εκδηλώσεις όπως αυτή που
Αμανατίδης
διοργανώνετε ως νεολαίοι αποτελούν ελπίδα και όχημα για
χαιρετίζει τις
το μέλλον. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να χαιρετήσω το 15ο εργασίες του 15ου
Συναπαντήματος
συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων».
Από το προεδρείο κλήθηκε στο βήμα, για να χαιρετήσει την εκδήλωση και το
μέλος της επιτροπής της ΔΗΜ.ΑΡ., ο ποντιακής καταγωγής πνευματικός
άνθρωπος Γιάννης Κακουλίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων, είπε:
«Να με συγχωρέσετε γιατί θα ήθελα να απευθυνθώ μόνο στην νέα γενιά γιατί
είναι δικό τους το τετραήμερο, δικό τους το Συναπάντημα. Ξέρετε νεαροί μου
φίλοι ζείτε σε μια δύσκολή εποχή, η πατρίδα είναι σε στιγμές
ιστορικής πτώσης, η ανάταση είναι ένα όραμα που επαφίεται
στα χέρια τα δικά σας και η παρουσία σας εδώ είναι ένα
αισιόδοξο μήνυμα. Μου είχε δοθεί πριν λίγο καιρό η
ευκαιρία σε μια αντίστοιχη εκδήλωση από το Προσκύνημα
της ″Παναγίας Σουμελά″ να ζητήσω εκ μέρους της γενιάς
μου συγγνώμη. Σήμερα νιώθω την ανάγκη όχι απλώς να
επαναλάβω την συγνώμη, αλλά να σας ζητήσω να μην είστε
αυστηροί κριτές μας, να προσευχηθείτε για την άφεση των
αμαρτιών μας. Δεν είναι παραπλάνηση η αμφισβήτηση της
πολιτικής και των πολιτικών. Να εμπλακείτε και να μπείτε
Ο κ. Γιάννης
Κακουλίδης
στο τιμόνι της πολιτικής. Εμείς δεν έχουμε πολλά να σας
προσφέρουμε. Ό,τι κάναμε, το κάναμε λάθος. Η δράση είναι πλέον δική σας.
»Ξέρετε υπάρχει ένας ορισμός που μιλάει για μια γονιδιακή μνήμη. Αυτό το
λέω γιατί δεν έχω πάει ποτέ στην Ορντού, που είναι ο τόπος της καταγωγής μου,
αλλά στην μνήμη μου έχω τους δρόμους, έχω τα σπίτια, την εκκλησία της πόλης.
Και δεν έχω πάει ποτέ μου. Ξέρω ότι αν πάω θα ξεναγήσω ακόμα και τους
γηγενείς, γιατί οι αφηγήσεις των δικών μου με συνοδεύουν, έχοντας στιγματίσει
την μνήμη μου από τις βιωματικές τους εμπειρίες. Και τώρα μιλάω ως Πόντιος,
μιλάω σε εσάς τα Ποντιόπουλα, σε εσάς που υποχρεούστε να πάρετε στα χέρια
σας όλα αυτά που δημιούργησαν οι πρόγονοι σας σε αυτόν τον ιερό τόπο. Εσείς
πρέπει από εδώ και πέρα να προχωρήσετε. Εύχομαι για τα Συναπαντήματα αυτά
τι άλλο; Να τα εκατοστίσετε! Σας ευχαριστώ».
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Χαιρετισμό απηύθυνε και η κυρία Χριστίνα Σαχινίδου, αντιπρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, λέγοντας:
«Σεβασμιότατε με την ευλογία σας. Άγιοι πατέρες, επίτιμοι προσκεκλημένοι,
αγαπητοί συμπατριώτες. Εδώ και 15 χρόνια σε αυτόν τον ιερό τόπο μας ενώνει
ένας κοινός λόγος: η αλήθεια του Πόντου, η γλώσσα
του, η ιστορία του, η παράδοσή του, η μουσική του, ο
χορός του. Ας κρατήσουμε στο σκαρί του εαυτού μας
ολόρθο το κατάρτι της εθνικής μας κληρονομιάς,
φυλαγμένο καλά μέσα στην καρδιά μας και αυτές τις
άγιες
μνήμες
που
κουβαλάμε
ας
τις
μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενιές. Χαίρομαι
σήμερα
που
συμπληρώνονται
15
χρόνια
Συναπαντήματος και αυτό είναι επίτευγμα ενός
διοικητικού συμβουλίου στο οποίο προεδρεύει ένας
δάσκαλός μου, ο Γιώργος Τανιμανίδης. Είχα την χαρά
και την τύχη να γνωρίσω και τον Παναγιώτη
Τανιμανίδη. Δίνω συγχαρητήρια σε όλους. Σε σας τους
Η κα Χριστίνα Σαχινίδου
νέους που έρχεστε εδώ με χαρά και προσμονή για να
ακούσετε, να μάθατε, να συνυπάρξετε, να είστε αλληλέγγυοι ο ένας με τον άλλον.
Εύχομαι, με την ευλογία της Παναγίας Σουμελά, το συναπάντημα αυτό να
συμπληρώσει παρά πολλά χρόνια ακόμα. Καλό τριήμερο».
Στη συνέχεια το προεδρείο κάλεσε στο βήμα τον Μίλτο Ιωαννίδη, πρόεδρο
του Συνδέσμου Ελλήνων Φιλανδών, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είπε:
«Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος διότι σε αυτόν τον ιερό χώρο μπορώ να
απευθυνθώ στην νεολαία μας. Βλέποντάς σας εδώ συγκεντρωμένους μου δίνετε μια
σιγουριά για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Καταφέραμε εκεί στην μακρινή
Φινλανδία μέσα σε λίγους μήνες να δημιουργήσουμε τμήμα νηπιαγωγείου και
τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Σε κάθε μεγάλη πόλη υπάρχει
σύνδεσμος ελληνοφινλανδικής φιλίας. Οι Φιλανδοί σέβονται πάρα πολύ τους
Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα σας κουράσω άλλο. Σας υπόσχομαι
ότι αυτό που έζησα εδώ θα το μεταφέρω στου Έλληνες και στους φίλους
Φιλανδούς».
Ακολούθως ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος
Τανιμανίδης κάλεσε στο βήμα τους χορευτές του πρώτου χορευτικού
Συγκροτήματος της ″Παναγίας Σουμελά″. Βαθύτατα συγκινημένος ο κ. Παύλος
Κύρου μίλησε εκ μέρους των χορευτών και είπε:
«Είμαστε το πρώτο χορευτικό συγκρότημα της ″Παναγίας Σουμελά″. Το 1968
αποφασίσαμε μια ομάδα από νέους και νέες να κάνουμε χορευτικό συγκρότημα.
Και αποφασίσαμε να το κάνουμε για να καταφέρουμε να διατηρήσουμε τα ήθη και
τα έθιμα των Ποντίων. Ήμασταν τυχεροί πάνω από όλα γιατί το σωματείο
Παναγία Σουμελά μας βοήθησε. Ό, τι και να πούμε είναι λίγο. Με συγχωρείτε για
την συγκίνηση».
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Το πρώτο χορευτικό συγκρότημα του Σωματείου "Παναγία Σουμελά"

Οι χορευτές οι οποίοι τιμήθηκαν είναι: Καραγιαννίδου Μαρία, Αθηνά Τζόλα,
Ελένη Ασλανίδου, Αριστείδης Μωυσίδης, Παύλος και Γιώργος Τοπαλίδης,
Γιώργος Λειβαδόπουλος, Θανάσης Θεοδωρίδης, Δημήτρης Χασίδης, Παύλος
Κύρου.

Ο πρόεδρος του Σωματείου "Παναγία Σουμελά" κ. Γιώργος Τανιμανίδης απονέμει
τιμητική διάκριση στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ποντίων Αξιωματικών
κ. Γεώργιο Τσαλουχίδη

Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε και στον Γεώργιο Τσαλουχίδη, πρόεδρο της
Πανελλήνιας Ένωσης Ποντίων Αξιωματικών «Αλέξανδρος Υψηλάντης», για την
συμμετοχή του στο Συναπάντημα και για την προσπάθεια διάδοσης της
Ποντιακής Ιδέας στις επόμενες Γενιές.
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Φωτορεπορτάζ από το 15ο Συναπάντημα

Χορευτές του συλλόγου Ποντίων Ευόσμου «Παναγία Κρεμαστή» παρουσίασαν
τον πυρρίχιο χορό «Σέρα»

Σκηνή από το θεατρικό έργο το έργο «Τ’ ατουνού παιδίν ’κ’ είσαι» που παρουσίασε ο
Σύλλογος Ποντίων Νεάπολης
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Φωτορεπορτάζ από το 15ο Συναπάντημα

Σκηνή από το έργο «Το ξύλον εξέβεν α σον παράδεισον» που παρουσίασε η Ποντιακή
Θεατρική Σκηνή Πιερίας

Η χορωδία του Συλλόγου Φίλων Παράδοσης Ημαθίας «Οι Αλησμόνητες Πατρίδες» με
χοράρχη τον κ. Βασίλη Φωτιάδη
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Φωτορεπορτάζ από το 15ο Συναπάντημα

Οι Νεολαίοι έρθανε ας ση κοσμή τα μέρα
να φτάμε συναπάντημαν ση Σουμελάς τα μέρα.
Λαλέματα και καλατσέματα όλα για την ιστορίαν
του Πόντου τα άγια Χώματα φωλιάζνε σην καρδίαν.
Γέλτα, χαράντας, κεμέντζε, τα ταουλόπα παίζ’νε
τα χελιδόνα έρθανε, σο τίκ απάν’ χορεύ’νε.
Τα χρόνα έρθαν κ’ επέρασαν, εγένταν δεκαπέντε
και με την ευλοΐαν εσουν ας γίνταν χίλαπέντε
Εμείς είμες, εμείς είμες τη Σουμελάς παιδία
να δ’είς μας Μεγαλόχαρη υ’είαν κ’ ευλοΐαν

…και η παράδοση συνεχίζεται
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Ο μικρίκον ο
κεμεντζετσής Στράτος
Κωνσταντινίδης

Οι Εισηγήσεις στο 15ο Συναπάντημα
Στους συμμετέχοντες στο 15ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών
Σωματείων δόθηκε η ευκαιρία να παρακολούθησουν σημαντικότατες
εισηγήσεις. Τις εισηγήσεις έκαναν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτη Βεροίας
Ναούσης και Καμπανίας κ. κ. Παντελεήμων με θέμα «Τα Μοναστήρια του
Πόντου», ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας κ. κ. Παύλος με θέμα
«Πατριαρχικό Οδοιπορικό στον Πόντο», ο συγγραφέας και διανοητής
Μιχάλης Χαραλαμπίδης με θέμα «Πόντος: Η επιστροφή μιας Πανάρχαιης
Ταυτότητας», ο συγγραφέας και επίκουρος καθηγητής του τμήματος
Βιολογίας του Α.Π.Θ. Θωμάς Σαββίδης με θέμα «Η Διατροφή στον Πόντο»,
ο ολυμπιονίκης και πρόεδρος του Συλλόγου των Παραολυμπιονικών Σίμος
Παλτσανιτίδης με θέμα «Αξίες – Ολυμπιακά Ιδεώδη» και ο διπλωματούχος
Γεωπόνος Α.Π.Θ. και πρώην καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Μιχάλης
Καραβελάς με θέμα «Χορός Σέρα: Η αυθεντικότερη μορφή του αρχαίου
Πυρρίχιου χορού σήμερα».

Τα Μοναστήρια του Πόντου
Του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
κ. κ. Παντελεήμονα
ια
εμπεριστατωμένη,
ιστορικά
τεκμηριωμένη και μεστή νοημάτων
εισήγηση για τα μοναστήρια του Πόντου
παρουσίασε στο 15ο Συναπάντημα
Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων ο σεβασμιότατος
μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ.
Παντελεήμων. Ως καύχημα του Ποντιακού
Ελληνισμού χαρακτήρισε την αδιάκοπη και μακραίωνη
παρουσία του χριστιανισμού στον Πόντο, την
μαρτυρούμενη από πλήθος πηγών, ενώ το ήσυχο και
Ο σεβασμιότατος
τραχύ ανάγλυφό του και το αποκλεισμένο ανάμεσα στα
Βεροίας,
μητροπολίτης
βουνά της ανατολικής Μικράς Ασίας περιβάλλον του,
Ναούσης και Καμπανίας
ως ιδανικό τόπο άσκησης. Τόνισε ιδιαίτερα πως στον
κ. Παντελεήμων
Πόντο μόνασαν για αρκετό διάστημα οι Καππαδόκες πατέρες - Μέγας

Μ
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Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος και Ιωάννης Χρυσόστομος – και την εκ
Τραπεζούντος καταγωγή του Αγίου Αθανάσιου του Αθωνίτη, ιδρυτή του
μοναχισμού στο Άγιον Όρος. Στη συνέχεια της εισήγησής του ανέφερε πως:
«Ὁ ἀριθμός τῶν μονῶν πού ὑπῆρχαν στόν Πόντο εἶναι ἄγνωστος, ἦταν ὅμως
χωρίς ἀμφιβολία πολύ μεγάλος, ἀφοῦ πολλά ἀπό αὐτά ἐγκαταλείφθηκαν καί
ἐρήμωσαν στό πέρασμα τῶν αἰώνων, καί πολλῶν χάθηκαν ἀκόμη καί τά ἐρείπιά
τους πάνω στίς ἀπόκρημνες καί δύσβατες περιοχές τῶν βουνῶν τοῦ Πόντου τίς
οποίες δύσκολα μπορεῖ νά πλησιάσει ὁ ἄνθρωπος σήμερα. Μαζί μέ αὐτά συχνά
χάθηκαν καί οἱ ὅποιες μαρτυρίες ὑπῆρχαν γι᾽ αὐτά, καί ἔτσι μέ ἕνα μυστικό
τρόπο οἱ οἰκήτορες τους ἐπέτυχαν αὐτό πού εἶχαν θέσει ὡς σκοπό τῆς ζωῆς τους,
νά μείνουν δηλαδή ἄγνωστοι στούς ἀνθρώπους καί γνωστοί μόνο στόν Θεό, στόν
ὁποῖο εἶχαν ἀφιερώσει ἑκούσια τή ζωή τους καί τήν ὕπαρξή τους».
Τά πιό γνωστά ὅμως ἀπό τά μοναστήρια τοῦ Πόντου εἶναι τό μοναστήρι τῆς
Παναγίας Σουμελᾶ, τό μοναστήρι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαζελῶνος καί τό
μοναστήρι τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Περιστερεῶτα.
Σταυροπηγιακά μοναστήρια καί τά τρία, παρότι στή διαδρομή τῶν αἰώνων
πέρασαν πολλές περιπέτειες, διατήρησαν πάντοτε τήν αἴγλη τοῦ συνδέσμου τους
μέ τή Μεγάλη Ἐκκλησία καί τή βυζαντινή παράδοση.
Ἡ πρώτη, ἡ μονή τῆς Παναγίας τοῦ ὄρους Μελᾶ, στό ὁποῖο ὀφείλει καί τό
ὄνομά της «Σουμελᾶ», δηλαδή στοῦ Μελᾶ, δεσπόζει ἀκόμη καί σήμερα μέ τά
πολυώροφα κτίσματά της. Τό καθολικό τῆς μονῆς εἶναι κτισμένο σχεδόν μέσα
στόν βράχο, ἀξιοποιῶντας τό φυσικό του κοίλωμα. Παρά τό ὀχυρό σημεῖο στό
ὁποῖο εἶναι κτισμένη ἡ μονή, ἐλάχιστα ἴχνη τῶν βυζαντινῶν κτισμάτων
διατηροῦνται, καθώς ἄλλα τμήματα καταστράφηκαν καί ἄλλα ἀνακαινίσθηκαν ἐκ
θεμελίων. Ἡ μονή, ἄλλωστε, γνώρισε πολλές καταστροφές ἀπό τίς ἐπιδρομές
ἀλλοθρήσκων ἀλλά καί κλεφτῶν πού ἤθελαν νά συλήσουν τά ἱερά κειμήλιά της,
καθώς οἱ αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου ἀλλά καί τῆς Τραπεζοῦντος τήν πλούτισαν
μέ πολλά προνόμια, κτήματα, ἀναθήματα καί πολύτιμα σκεύη καί ἱερά
ἀντικείμενα. Τά ἀναρίθμητα θαύματα πού ἐπιτελοῦσε ἡ ἱερή εἰκόνα τῆς Παναγίας
ἔκαναν τή μονή γνωστή στήν εὐρύτερη περιοχή καί προσείλκυαν πλῆθος
ἀνθρώπων, χριστιανῶν καί μουσουλμάνων, προκειμένου νά ζητήσουν τήν ἴαση τῆς
ἀσθενείας τους ἀπό τήν Παναγία καί νά ἐκπληρώσουν στή συνέχεια τό τάμα τους.
Δέν εἶναι φυσικά τυχαῖο ὅτι πολλά ἀπό τά προνόμια τά ὁποῖα τῆς εἶχαν
παραχωρήσει μέ χρυσόβουλλα οἱ βυζαντινοί αὐτοκράτορες καί ὁ αὐτοκράτορας
τῆς Τραπεζοῦντος Ἀλέξιος Γ´, πού τῆς ὄφειλε τή σωτηρία του ἀπό κάποιο
ναυάγιο, τά ἀνανέωσαν Τοῦρκοι σουλτάνοι, ὅπως ὁ Σελήμ ὁ Α´, ὁ ὁποῖς
θεραπεύθηκε προσωπικά πίνοντας ἀπό τό ἁγίασμα πού ἔτρεχε ἀπό τόν βράχο της.
Ὁ μεγάλος ἀριθμός προσκυνητῶν πού συνέρρεε στή μονή καί ἰδιαίτερα στό
πανηγύρι της, σέ συνδυασμό μέ τήν περίοδο ἀκμῆς πού διήρχετο ἡ μονή,
ὁδήγησε τούς μοναχούς στήν ἀνέγερση ἑνός τετραώροφου ξενώνα μέ ἑβδομήντα
δύο δωμάτια καί ἄλλους λειτουργικούς χώρους γιά τούς προσκυνητές. Ὁ ξενώνας
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ἐντυπωσιάζει μέχρι σήμερα γιά τήν κατασκευή του σέ ἕνα σημεῖο στό ὁποῖο ἡ
πρόσβαση καί πολύ περισσότερο ἡ μεταφορά τῶν ὑλικῶν εἶναι ἐξαιρετικά
δύσκολη.
Ἐξίσου ἐντυπωσιακή μέ τόν ξενώνα ἦταν καί ἡ βιβλιοθήκη τῆς μονῆς στήν
ὁποία φυλασσόταν μέχρι τό 1922 πολύτιμα ἔγγραφα, αὐτοκρατορικά
χρυσόβουλλα καί πατριαρχικά σιγίλλια. Ἀρκετά ἀπό αὐτά καταστράφηκαν ἀπό
τούς Τούρκους μετά τήν ἀναγκαστική ἀποχώρηση τῶν Ἑλλήνων, καί ἄλλα
ἀπομακρύνθηκαν βίαια ἀπό τόν φυσικό τους χῶρο καί εἴτε χάθηκαν εἴτε
βρίσκονται σήμερα σέ διάφορες βιβλιοθῆκες.
Τό δεύτερο σημαντικό μοναστήρι τοῦ Πόντου, παλαιότερο ἀπό τή μονή τῆς
Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, εἶναι ἡ μονή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου. Κτισμένη στόν
γειτονικό ὀρεινό ὄγκο τοῦ Βαζελῶνος, δυτικά τοῦ ὄρους Μελᾶ καί σέ ἀπόσταση
σαράντα περίπου χιλιομέτρων ἀπό τήν Τραπεζοῦντα, πῆρε τό ὄνομά του ἀπό
αὐτόν. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση κτίσθηκε γύρω στό 270, ἀλλά καταστράφηκε
τόν 6ο αἰώνα ἀπό τούς Πέρσες, γιά νά ξανακτισθεῖ μέ δαπάνες τοῦ αὐτοκράτορα
Ἰουστινιανοῦ καί τή ἐπίβλεψη τοῦ στρατηγοῦ του Βελισσαρίου.
Οἱ πληροφορίες μας γιά τή μονή τοῦ Βαζελῶνος μεταξύ τοῦ 6ου καί τοῦ 12ου
αἰῶνος εἶναι ἀνύπαρκτες. Ἡ μονή ὅμως φαίνεται νά διέρχεται μιά φάση μεγάλης
ἀκμῆς μετά τόν 13ο αἰώνα, ὅπως προκύπτει ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς Μονῆς, ἕνα μέρος
τοῦ ὁποίου σώζεται στήν Ἄγκυρα καί ἕνα ἄλλο στήν Πετρούπολη, καί τό ὁποῖο
περιέχει πολύτιμους κώδικες μέ ἀντίγραφα τῶν χρυσοβούλλων τῶν αὐτοκρατόρων
τῆς Τραπεζοῦντος, μέ τά ὁποῖα παραχωροῦν προνόμια καί ἐπιβεβαιώνουν δωρεές
πρός τή μονή, ἀλλά καί δωρητήρια ἔγγραφα ἰδιωτῶν.
Τό τρίτο μεγάλο μοναστήρι τοῦ Πόντου εἶναι αὐτό τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ
Περιστερεῶτα, σέ ἀπόσταση τριάντα χιλιομέτρων ἀπό τήν Τραπεζοῦντα, πού
ὀφείλει τό ὄνομά του στά τρία περιστέρια πού ὁδήγησαν τό 752 μέ θαυμαστό
τρόπο τρεῖς ἀσκητές ἀπό τά Σούρμενα στόν τόπο αὐτό γιά νά κτίσουν ἕνα ναό
πρός τιμήν τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγίου Γεωργίου, ὁ ὁποῖος τιμᾶται ἰδιαίτερα στόν
Πόντο. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση οἱ τρεῖς ἀσκητές ἔκτισαν τά καταλύματά τους
στόν βράχο γιά νά διαμένουν ὅσο θά ἔκτιζαν τόν ναό, ἀλλά μετά τήν ὁλοκλήρωσή
του παρέμειναν ἐκεῖ καί ἵδρυσαν τή μονή σέ ἕνα σημεῖο στό ὁποῖο ὁ βράχος ἔχει
ὕψος 25 μέτρων ἀπό τή δυτική πλευρά καί 800 ἀπό τήν ἀνατολική.
Ὁ σεβασμός χριστιανῶν καί μουσουλμάνων γιά τόν ἅγιο Γεώργιο βοήθησε τή
μονή ὄχι μόνο νά ἀναπτυχθεῖ ἀλλά καί νά διατηρηθεῖ στά δύσκολα χρόνια τῆς
Τουρκοκρατίας. Οἱ μοναχοί προσέφεραν ὅση βοήθεια μποροῦσαν σέ ὅλους τούς
προσκυνητές, χάρη τῶν ὁποίων ἀνήγειραν ξενῶνες καί μάλιστα μέ χρήματα πού
προσέφερε στή μονή ὁ σουλτάνος Βαγιαζήτ Β´, καί φρόντιζαν ἰδιαιτέρως γιά τόν
Ἑλληνισμό μισθοδοτῶντας ἐκπαιδευτικούς, χρηματοδοτῶντας σχολεῖα καί
ἐνισχύοντας οἰκονομικά οἰκογένειες πού εἶχαν ἀνάγκη.
Ὅπως ὅλα τά μοναστήρια ἔτσι καί ἡ μονή τοῦ ἁγίου Γεωργίου εἶχε μιά
ἀξιόλογη βιβλιοθήκη, τῆς ὁποίας μέρος μόνο διασώθηκε ἀπό τήν καταστροφή γιά
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νά μαρτυρεῖ τήν δόξα καί τήν αἴγλη της.
Ἄν θελήσει νά ὑπολογίσει κανείς τήν προσφορά τῶν μοναστηριῶν τοῦ Πόντου
στόν Ἑλληνισμό ἀλλά καί στήν Ὀρθοδοξία, δέν θά δυσκολευθεῖ νά τήν ὁρίσει μέ
μιά μόνο λέξη. Καί ἡ λέξη αὐτή δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τό ἐπίθετο ἀνεκτίμητη.
Ἡ παρουσία τῶν μοναστηριῶν στά ἀνατολικά ὅρια τοῦ Ἑλληνισμοῦ τά
ἀνέδειξε στά ἰσχυρά προπύργιά του καί στά ἀσφαλῆ καταφύγια τῶν ἑλληνικῶν καί
χριστιανικῶν πληθυσμῶν. Ἄν δέν ὑπῆρχαν τά μοναστήρια τοῦ Πόντου, ὁ
χριστιανισμός μπορεῖ νά εἶχε χαθεῖ στήν περιοχή ἀπό τόν 9ο αἰώνα καί μαζί του
καί ὁ Ἑλληνισμός, ὁ ὁποῖος ὑφίστατο τίς ἀνυπόφορες πολλές φορές πιέσεις τῶν
διαφόρων κατακτητῶν.
Ἄν δέν ὑπῆρχαν τά μοναστήρια τοῦ Πόντου ὁ ἑλληνισμός δέν θά ὑπῆρχε ἐκεῖ
γιά νά ζήσει ἄλλους τρεῖς αἰῶνες ἀκμῆς καί πολιτιστικῆς ἀνθήσεως, σάν αὐτή πού
ἔζησε ἀπό τόν 17ο μέχρι τόν 20ο αἰώνα.
Ἄν δέν ὑπῆρχαν τά μοναστήρια τοῦ Πόντου, δέν θά μποροῦσαν νά
ἀναπτυχθοῦν τά περίφημα σχολεῖα τά ὁποῖα ἄκμασαν στήν Τραπεζοῦντα, τήν
Κερασοῦντα, τήν Σαμψοῦντα, τήν Ἀργυρούπολη, τήν Ἀμάσεια καί ὅλες τίς ἄλλες
σπουδαῖες πόλεις, καί τά ὁποῖα δίδασκαν στά παιδιά μαζί μέ τή ἑλληνική γλώσσα
καί τήν ἑλληνική ἱστορία καί τό κλέος τῆς πατρίδος τους ἀπό τούς ἀρχαίους μέχρι
τούς βυζαντινούς χρόνους, καί ἔτσι δέν θά μποροῦσε τό πνεῦμα τους νά ξυπνήσει
καί οἱ ὁρίζοντές τους νά ἀνοίξουν, ὥστε νά ἐπεκτείνουν τίς δραστηριότητές τους
ὡς λόγιοι, ὡς ναυτικοί, ὡς ἔμποροι καί ὡς δάσκαλοι σέ ὅλες τίς παρευξείνιες
χῶρες καί στή Μεσόγειο. Καί αὐτές οἱ δραστηριότητες τούς χάρισαν μέ τή σειρά
τους τήν εὐημερία καί τούς βοήθησαν νά ἀναπτύξουν ἀκόμη περισσότερο τόν
πολιτισμό τους καί νά προοδεύσουν σέ τέτοιο σημεῖο, ὥστε νά ὀραματίζονται καί
τήν ἀνεξαρτησία τους ἀπό τήν Ὀθωμανική αὐτοκρατορία.
Ἄν δέν ὑπῆρχαν τά μοναστήρια τοῦ Πόντου, ἡ ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων καί ἡ
προσήλωσή τους στίς παραδόσεις δέν θά ἦταν τόσο ἰσχυρή. Ἐκεῖ συγκεντρωνόταν
οἱ Ἕλληνες τοῦ Πόντου γιά νά γιορτάσουν τά πανηγύρια τους, ἀλλά καί νά
συσκεφθοῦν σέ δύσκολες ὧρες γιά τόν Ἑλληνισμό, ἀλλά καί ἐκεῖ κατέφευγαν σέ
στιγμές κινδύνου ζητῶντας τήν προστασία πού τήν προσέφεραν ἀφειδῶς τά
μοναστήρια.

Πατριαρχικό Οδοιπορικό στον Πόντο
Του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Δράμας κ. κ. Παύλου

Δ

εν πρόκειται να κάνω εισήγηση αλλά να κάνω μια εισαγωγή στην εικόνα
που θα δείτε, που πιστεύω θα σας ενθουσιάσει και θα σας αποζημιώσει,
αφού ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Συναπαντήματος για
την πρόσκληση, τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας κ.κ. Παντελεήμονα, τον
πρόεδρο του σωματείου και το διοικητικό συμβούλιο για την πρόσκληση και την
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φιλοξενία, θα ήθελα να αφιερώσω λίγες σκέψεις στον κύριο Χαραλαμπίδη.
Επιδίωξα να είμαι εδώ και να ακούσω την ομιλία του, γιατί πίστευα, και όντως έτσι
αποδείχθηκε από αυτά που άκουσα, ότι θα ωφεληθώ. Κανείς νοήμων πολίτης στην
Ελλάδα δεν θα αφεθεί στις ημέρες μας άκριτα στην
καθοδήγηση, την πνευματική, πολιτικού άντρα. Όμως ο
λόγος του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ενός πολιτικού όντως
με βαρύτητα, είναι τόσο δυνατός που σε συναρπάζει.
Αφήνεσαι με εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη στον
πολιτικό κόσμο έχει κλονιστεί. Το ξέρετε όμως
αγαπητέ Μιχάλη είναι εξαίρεση η περίπτωση σου και
αυτό λέγεται και τιμή για τον τόπο μας και για την
ράτσα μας, το ότι εσύ επί σειρά ετών είσαι ο μόνος που
αρνείσαι θώκους, θέσεις, αξιώματα. Θα μπορούσες να
τους παίζεις στα δάχτυλα σου και βεβαίως να έχεις
Ο σεβασμιότατος
θησαυρίσει και πλούτον πολύ! Αλλά θα ήσουν ο
μητροπολίτης Δράμας
Μιχαλάκης, δεν θα ήσουν ο Χαραλαμπίδης.
κ. Παύλος
Προτού πω αυτά που έχω να σας πω για την ταινία
ήρθαν έτσι τα πράγματα, πιάνοντας το βιβλίο που μου έστειλαν, του Μιχάλη στην
τουρκική, για τον τουρκικό Μινώταυρο. Και είναι σημαντικό το βιβλίο αυτό. Θα
σας πω ότι στην Τουρκία υπάρχει διάκριση έρευνας από τους πολίτες και το
σημαντικό είναι ότι σε όλη αυτήν την αναστάτωση στην πλατεία Ταξίμ βγαίνει ο
πρόεδρος των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λέει ότι, εδώ σε αυτήν πλατεία που
είναι χτισμένο το ξενοδοχείο Divan το 1919 στήθηκε μνημείο για τους Αρμενίους
και θέλουμε να το στήσουμε πάλι. Και το λέει ένας Τούρκος και είναι πολύ
σημαντικό. Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό θα ωφελήσει πολύ κόσμο στην Τουρκία,
ειδικά τον νέο κόσμο.
Μιχάλη, θα μπορούσες κάλλιστα να πεις απευθυνόμενος στον ποντιακό κόσμο:
«Λαός μου τι εποίἠσᾷ σύ και τι με ανταπέδωκας; Αντί της 19ης Μαΐου χολήν, αντί
Ρωμανίας όξος, αντί της πολιτικής καταξίωσης και του βήματος λόγου μέσα στο
κοινοβούλιον Σταῦρόν με προσηλώσατε». Όμως είσαι μοναχικός αγωνιστής και
δεν φοβάσαι, καταθέτεις την μαρτυρία σου, και να είσαι βέβαιος ότι θα έρθει η
στιγμή, που αυτή η μαρτυρία θα ανασυρθεί και θα χρησιμοποιηθεί με
ευγνωμοσύνη, από άλλες ίσως γενεές. Μέσα λοιπόν από την έκδοση της τουρκικής
κράτησα ένα κομμάτι. Αναφέρεσαι στον τελευταίο αυτοκράτορα της
Τραπεζούντας τον Δαυίδ και λες είναι η απαρχή των γενοκτονηθέντων προγόνων
μας. Διαβάζοντας και μελετώντας την ιστορία της πατρίδος στάθηκα με πολύ
σεβασμό και θαυμασμό στο τέλος του αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, του
Δαυίδ, ο οποίος είναι και μάρτυρας της πίστεως. Μάρτυρας!!! Οι περιστάσεις, οι
συνθήκες το έφεραν να μην τιμηθεί το μαρτύριό του. Όταν είχε γίνει τελευταία
συνέδριο ποντιακό στην Θεσσαλονίκη, το 2003, είχα κάνει μια εισήγηση με τίτλο:
«Το Υπέρ Χριστού Μαρτύριο του τελευταίου Αυτοκράτορα της Τραπεζούντας»,
αλλά αυτό δεν ήταν γαργαλιστικό για τους ποντιοπατέρες και εγώ εκ της θέσεως
μου δεν είχα άλλες δυνατότητες για να προχωρήσω το θέμα. Όμως με αξίωσε ο
Θεός και κατήρτισα τον φάκελο με όλα εκείνα τα στοιχεία, τα τεκμήρια δηλαδή
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που πρέπει να παρουσιάσει κάποιος για την Αγιότητα ενός μέλους της εκκλησίας
μας. Την χρονιά αυτή που ήμουν συνοδικός τον κατέθεσα στην Ιερά Σύνοδο της
Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Ιερά Σύνοδος παρέπεμψε τον φάκελο στην επιτροπή
Νομοκανονικών η οποία μελέτησε, έβγαλε πόρισμα εισηγητικό, χωρίς να δεσμεύει
την Ιερά Σύνοδο, θετικό για την αγιοκάταταξη του Δαυίδ, το οποίο στη συνέχεια
η Ιερά Σύνοδος υιοθέτησε! «Έμνε και εγώ απέσ’! Ε, αν ἐθέλναν, ας μη εποίναν
ατο!». Ο φάκελος κατατέθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην συνεδρίαση
της 10ης Ιουλίου του 2013, που έγινε στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος στην Χάλκη,
κατέταξαν τον τελευταίο αυτοκράτορα της Τραπεζούντας στο Αγιολόγιο της
Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι μεγάλη τιμή για το γένος των Ποντίων. Μαρτύρησε
ο Δαυίδ την 1η Νοεμβρίου του 1463 και εμείς με εκκλησιαστική λαμπρότητα θα
τιμήσουμε στην Δράμα τον Άγιο Δαυίδ και έχω την χαρά να σας το ανακοινώσω
εδώ, και αισθάνομαι έτσι μεγάλη ικανοποίηση πνευματική γιατί σήκωσα στους
ώμους μου το χρέος αυτό τους γένους μας, των Ποντίων, και θέσαμε τον λύχνον
επί την λυχνία. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο τελευταίος αυτοκράτορας
της ρωμιοσύνης, της Ρωμανίας, είναι μάρτυς της Εκκλησίας μας.
Λοιπόν, θα δείτε μια μικρή ταινία. Ο Πατριάρχης επισκέπτεται την Σάντα, την
Κρώμνη, την Ίμερα και τον Άγιο Γεώργιο τον Περιστερώτα. «’Κι’ εγνεὐσεν έναν
ημέραν ο Πατριάρχης και είπεν θα πάω σην Σαντᾶν και σην Κρώμνην;». Η σχέση
μας η πνευματική και η αγάπη που έχει ο άνθρωπος αυτός για κάθε τι το
πατρογονικό, και το βλέπετε με τι ζήλο ασχολείται με την γενέτειρα του, το
πονεμένο και μαρτυρικό νησί της Ίμβρου, τον έκαμε αντί να πει εγώ θα πάω σε
σαλέ στην Ελβετία, να πάει απέσ’ σα τσαμούρια και ση αγριάδες του Πόντου και
να αισθάνεται ικανοποίηση για αυτό που έκανε. Όλο αυτό, λοιπόν, το προσκύνημα
του Πατριάρχου το αποτυπώσαμε σε ταινία. Όμως εγώ ήμουν η βουκέντρα. Θέλω
να σας πω μερικά πράγματα για να μπορέσετε να καταλάβετε μερικά πράγματα
καλύτερα το πώς γεννήθηκε, με τι πνευματικές οδύνες, αυτή η ταινία.
Θεωρώ λοιπόν ως ιδιαίτερη ευλογία του Θεού ότι ορισμένα από τα παιδικά
μου χρόνια στην πόλη την ηρωική και πανέμορφη της Νάουσας, ο ενοριακός ναός
του Αγίου Δημητρίου, ήταν το επίκεντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής και κάθε
φορά που παιδάκι βρισκόμουν στον ναό γέμιζε με πολλούς διαλογισμούς ο
ψυχικός μου κόσμος. Στους τοίχους του ναού, πάνω ακριβώς από τα στασίδια,
έβλεπα διάφορες παλαιές εικόνες που η ηλικία τους δεν συμβάδιζε με αυτήν του
ναού. Προξενούσαν δέος, κατάνυξη, διάθεση προσευχής. Συνήθως στο κάτω
μέρος υπήρχαν διάφορες επιγραφές, παλαιότερες και νεότερες, οι περισσότερες με
αφιέρωση «… τάδε εκ Αργυρουπόλεως του Πόντου ή εκ Κρώμνης του
Πόντου…». Αργότερα θυμήθηκα όχι μόνο την καλλιτεχνική τους αξία αλλά το ότι
ερμήνευαν με έναν μοναδικό τρόπο την ιστορία ενός τμήματος της ρωμιοσύνης
που εκπροσωπούσαν. Υπομνημάτιζαν και εξέφραζαν τον Ελληνισμό του Πόντου.
Ποιος ξέρει άραγε από ποιες κρύπτες διασώθηκαν, πόσοι σαρικοφόροι γέροντες
τις ασπάστηκαν, τι δράματα εκτυλίχθηκαν μπροστά τους μέχρι την εναπόθεση
τους στον ταπεινό Αϊ - Δημήτρη της Νάουσας;
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Όλα σχεδόν τα ποντιακά σπίτια στον συνοικισμό, κατακοσμούνται από τέτοια
της πίστης μας κειμήλια όπου μπροστά τους έκαιγε ακοίμητη καντήλα και
προσεύχονταν σεβάσμιοι γέροντες και γερόντισσες. Ορισμένες φορές κατά την
διάρκεια των λατρευτικών συνάξεων πίστευα πώς οι μορφές έβγαιναν από τα
πλαίσια και καταλάμβαναν τα ορθοδοξότροπα σεμνοπρεπή στασίδια. Τόση
ομοιότητα και αγωνία συνέδεε τους ανθρώπους που μετείχαν σε αυτές, «Θεέ μ’,
αποθαμέν, πως πορπατούν και έφταγνε λειτανείαν;»
Κάτω από τα παραδοσιακά αρχοντικά και μεγαλοπρεπή μαύρα σάλια και
λετσέκια εκρύπτοντο ευγενέστατες Αργυρουπολίτισσες, Κρωμναίες, Σανταίες και
Τραπεζούντιες ’κοδέσποινες, που σκληρά δοκιμάστηκαν, όχι μόνο από τους
διωγμούς και τον επάρατο εκπατρισμό και τα συνακόλουθά τους, αλλά και από
τον πόλεμο τον εμφύλιο που ακολούθησε και ταλαιπώρησε ιδιαίτερα την Νάουσα.
Κάθε σπίτι με έναν ή περισσότερους νεκρούς. Για αυτό κατά την διάρκεια της
Θείας Λειτουργίας, την ώρα της απαγγελίας του Αποστόλου, έβλεπα την ακίνητη
μέχρι τότε παράταξη των μαυροφορουσών γυναικών να κατευθύνεται εύτακτα
προς το μανουάλι των «κεκοιμημένων» για να ανάψει κερί σύμφωνα με άγραφο
έθιμο της πατρίδας - στα μανουάλια για χρόνια διακονούσε αμισθί η θεία Ειρήνη
Κουκολίδου ενδεδυμένη ράκη, κουρέλια δηλαδή. Μια σύγχρονη δια Χριστόν
σαλή, που τα είχε τετρακόσια όμως. Την Μεγάλη Πέμπτη το απόγευμα έμπαινε
στον ναό για την Ακολουθία των Παθών και τον εγκατέλειπε το βράδυ της
Μεγάλης Παρασκευής, μετά την λιτανεία του Επιταφίου, νηστεύουσα πάντα.
Παρέμενε στο ναό με άλλες ευλαβείς γυναίκες για να μονάζει τον Χριστό - πόσοι
ομοιότητα με την προφήτιδα Άννα της Υπαπαντής του Κυρίου! Άλλοι άνθρωποι,
άλλα ήθη, ρωμαίικα, ορθόδοξα.
Στον Άγιο Δημήτριο συναντούσες σεβάσμιους γέροντες, λεοντόκαρδους,
ευθυτενείς, που πολυμερώς και πολυτρόπως δοκιμάστηκαν, χωρίς όμως να
κλείνουν το γόνυ στα δεινά, ζωντανούς φορείςς της παράδοσης της καθ’ ημάς
Ανατολής. Ο Απόστολος, ο Ιωσήφ, ο Βασίλης, ο Ψωμιάδης, άριστος γνώστης των
εκκλησιαστικών τυπικών διατάξεων, τρόμος των ιερέων και των ψαλτών, ειδικά την
περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για το πολυσύνθετο των ακολουθιών.
Ίδρυσαν και το ιατρείο των ψυχών τους, την «Εύξεινο Λέσχη», για να θεραπεύουν
την ανίατη νοσταλγία που τους κατέτρωγε και για να μεταδίδουν τον ζωογόνο ιό
στους νεότερους. Κεντρική θέση μεταξύ των προσώπων αυτών κατείχε για μένα η
προγιαγιά μου Ελένη Σιαμανίδου, η Κρωμναία. «Να αγιᾶζνε τα στοῦδα τς»!
Ψυχή χαριτωμένη, αγιασμένη, οσιακή, πολύπαθη, καρτερική. Άνθρωπος αγάπης
και προσευχής. Έμεινε χήρα - ο σύζυγος της Πέτρος χάθηκε στα περιβόητα
τάγματα εργασίας - και μετά την έκρηξη της επανάστασης στην Ρωσία και την
διάλυση του ρωσικού στρατού εγκατέλειψε, όπως και πολλοί άλλοι την
Τραπεζούντα, για τον φόβο των αντιποίνων από μέρους των Τούρκων και με τα
δύο ορφανά της, τον Αθανάσιο και την Δήμητρα, με τις εικόνες παραμάσχαλα,
πήγε και εγκαταστάθηκε στο Κέρτς της Κριμαίας. Εκεί άλλα βάσανα, άλλες
ταλαιπωρίες. Ξενοδούλεψε, για να στείλει τα παιδιά της στο σχολείο, και επί
χρόνια είχε την φροντίδα του ελληνικού ναού των Αγίων Νικολάου και Ιωάννου
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του Θεολόγου, του μόνου που επέτρεψαν οι άθεες αρχές την λειτουργία, λόγω
συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Σοβιετικής Ένωσης. Το 1934 ήρθε στην Ελλάδα,
στην Νάουσα, όπου νωρίτερα είχαν εγκατασταθεί οι αδερφές της Κλειώ και
Σεβαστή. Άλλες ταλαιπωρίες εδώ. Ο γιος της ξενιτεύτηκε στην Γερμανία και σε
εργατικό ατύχημα έχασε την ζωή του. «Το μαύρον το χαπάρ» έφτασε ανήμερα της
ονομαστικής της εορτής. Τιμώντας την μνήμη του παιδιού της και όλων των
προγόνων της σχολαστικά τηρούσε τα έθιμα κάθε Ψυχοσάββατο. Με επιμέλεια
ευπρέπιζε τον δίσκο, ψιθυρίζοντας: «Τα φώτα θέλω το κερί μ’ και τῆ Ψυχού
κοκκία και την Μεγάλ’ Παρασκευῇν έναν μαντήλ’ δάκρα». Κάθε παραμονή των
Φώτων σε ένα μεγάλο σινί, λέγοντας το όνομα κάθε κεκοιμημένου άναβε ένα κερί
σύμφωνα με το έθιμο. Το κρατώ κι εγώ μέχρι σήμερα ως παρακαταθήκη.
Άτλας πνευματικός η γερόντισσα, τη θυμάμαι ως τα τελευταία της χρόνια, την
παραμονή της πρωτοχρονιάς το βράδυ να σκορπίζει στο σπίτι λεπτοκάρυα και
ξηρούς καρπούς λέγοντας: «κάλαντα καλούς καιρούς και πάντα και του χρόνου».
Η νοσταλγία της για την πατρίδα ατελεύτητη. Αμέσως μετά τον εμφύλιο είχε
συγκεντρώσει χρήματα για να επισκεφτεί τον Πόντο. Δεν τα κατάφερε. Δεν είχαν
ανοίξει δρόμοι για τα προσκυνήματα, και, η ανάγκη για αγορά κατοικίας
επιτακτική. Πιστεύω το χώμα από τον Άγιο Γεώργιο Σαμανάντων και τα
αγριολούλουδα της Κρώμνης, που εναπόθεσα στα λείψανα της να την
παρηγόρησαν, ιδιαίτερα δε το πατριαρχικό τρισάγιο.
Συχνά μου έλεγε: «Ρίζα μ’, όντες αποθάνω να μην ανασπάλτς με, να αφτς το
κερί μ’ και σο ταφί μ’ απάν’ σύρτε έναν δύο τοξαρέας και επεκεί φοσίξτε με απέσ’».
Η πρώτη μου επαφή με τον Πόντο και με την Σουμελά ήταν το πρόσωπο αυτό.
Νύχτα, στου «σερίφη» το λεωφορείο να έρθουμε στην Σουμελά. Παιδάκι εγώ με
κοντά παντελόνια, το γραφείο μπροστά στην προτομή του Κτενίδη, και μετά με
αξίωσε ο Θεός να διακονήσω, στο χώρο αυτό.
Ιστορίες για τα όμορφα παιδικά χρόνια, την χιλιοτραγουδισμένη Κρώμνη, που
φώτιζαν την ώρα της αφήγησης το πρόσωπο της. Γεμάτη νοσταλγία όταν της
διάβαζα από την ″Ποντιακή Εστία″ τις ιστορίες της Στοφορίνας και διδασκόμουν
με τον τρόπο αυτό, την αρχαιοπρεπή μας διάλεκτο. Μέσα από την ″Ποντιακή
Εστία″ έμαθα ποντιακά. Δάκρυα και θέλγεμα της νοσταλγίας όταν στο ραδιόφωνο
ακούγαμε την εκπομπή του Στάθη Ευσταθιάδη, «Ποντιακοί Αντίλαλοι» με την
ανεπανάληπτη φωνή του Χρύσανθου και την χορωδία του Ηρακλή Κοκοζίδη,
πραγματικό μάθημα για τον Πόντο ήταν για μένα όλες αυτές οι εμπειρίες.
Ιδιαίτερα όταν μετά την κυριακάτικη λειτουργία συναντιόνταν σε κάποιο σπίτι με
τις άλλες γερόντισσες, άρχιζαν οι ιστορίες πότε για χαρές, πότε για συμφορές, για
διωγμούς, και άλλα συμβάντα. Η μια γερόντισσα συμπλήρωνε την άλλη, ανάμεσα
στα ρωμαίικα πετούσαν και κάποια τουρκικά.
Όταν στα χρόνια μας κυκλοφόρησε από την αδελφότητα Κρωμναίων
Καλαμαριάς το βιβλίο «Κρώμνη» του Γεωργίου Φιρτινίδη, έκπληκτος ανακάλυψα
κατά την ανάγνωση του, ότι ήταν σχεδόν λεπτομερώς πιστή καταγραφή όλων όσων
για χρόνια είχα ακούσει. Το ότι ο βίος των ανθρώπων αυτών είχε ως κεντρικό
άξονα την πατρίδα δεν σημαίνει πως δεν μετείχαν στα δρώμενα της νέας τους
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πατρίδας. Κοινή είναι η διαπίστωση ότι οι πρόσφυγες ορθοπόδησαν και
απέσπασαν τον θαυμασμό και την εκτίμηση των γηγενών, συμβάλλοντας στην
ανοικοδόμηση της Ελλάδας και της Μακεδονίας γενικότερα.
Αυτές οι εμπειρίες γέννησαν το προσκύνημα μου αυτό στον Πόντο, αφού σας
έκανα μια εξομολόγηση συναισθημάτων θα μπορέσετε ανετότερα και
καρδιακότερα να παρακολουθήσετε την προβολή. Σας ευχαριστώ.

Πόντος
Η επιστροφή μιας Πανάρχαιης Ταυτότητας
Του Μιχάλη Χαραλαμπίδη
Συνήθως λέω ότι είναι το πνεύμα του τόπου που
δημιουργεί μια αύρα, και εγώ, που δεν μπορώ να πάω στην
ιστορική Σουμελά, αυτός ο χώρος εδώ μου υποκαθιστά
αυτό το μεγάλο έλλειμμα, διότι αυτός ο χώρος έχει την
φόρτιση την πνευματική, με όλο αυτό που βλέπω και
βιώνω, συναντώντας πολλούς και αγαπητούς ανθρώπους. Η
ιστορία είναι μαζί μας, είναι με τους Ποντίους. Η ιστορία
είναι με τους Έλληνες. Εδώ και καιρό νέοι άνθρωποι είδαν
στο διαδίκτυο μια ομιλία μου στην οποία έλεγα το 1996,
θα ήθελα όσοι δεν την έχετε δει να τη δείτε, αυτό το οποίο
έλεγα ήταν: «το 2010 θα κάνετε την Ελλάδα ένα φτωχό
γερμανικό land.» Και με αφορμή αυτό ας επιστρέψουμε
Ο Μιχάλης
στον λόγο. Ο λόγος είναι ιερός για αυτό και το Ευαγγέλιο
Χαραλαμπίδης
ξεκινάει με το: «Εν αρχή ην ο λόγος». Για αυτό μπορεί
να σας εξορίσουν όπως έκαναν σε μένα. Έρχεται όμως η στιγμή, επειδή ο λόγος
είναι αθάνατος, και σε δικαιώνει. Ο Καζαντζάκης έλεγε: «Και μόνος να είσαι να
πιστεύεις ότι θα αλλάξεις τον κόσμο». Και σας το λέω γιατί είναι η δική μου
εμπειρία, εγώ ήμουν μόνος! Γιατί όλες τις φορές ήμουν μόνος! Και ήρθε η
ιστορία, όπως αυτό το βίντεο, αλλά και όλα τα άλλα, όπως η 19η Μαΐου, να με
δικαιώσει.
Όταν στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού το 1988 έλεγα ότι
πρέπει η ″Παναγία Σουμελά″, ο ″Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτας″, η Μονή
Βαζελώνα, να ενταχθούν στην δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και
πολλά αλλά, ξέρετε οι περισσότεροι έλεγαν αυτό δεν γίνεται. Για αυτό και ήταν
μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωή μου όταν είδα τον Πατριάρχη αλλά
και την «φοτά», αυτό το σύμβολο της Ποντιακής Ταυτότητας, και για αυτό
ευχαριστώ τον μητροπολίτη Δράμας Παύλο, εκείνη την μέρα στην Σουμελά ήταν
μια ιστορική στιγμή. Κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε.
Όταν θα είμαστε άνθρωποι του λόγου, δεν φτάνει μόνο ο χορός και η λύρα, η
μονοκαλλιέργεια του χορού. Γιατί μετά είσαι και κακός χορευτής και κακός
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λυράρης, θα επικοινωνούμε με δύο λέξεις. Όταν δεν είμαστε άνθρωποι του λόγου,
φλυαρούμε.
Η 19η Μαΐου… Λοιπόν είχαμε δυνατές ιδέες και σαν Πόντιοι ξεκινήσαμε καλά
από ότι θυμάμαι την φιγούρα του Παναγιώτη Τανιμανίδη το ’88 που είπε και για
τις παρεμβολές των κόμματων τότε σε εκείνο το συνέδριο. Είχαμε όμως ατζέντα.
Είπαμε δικαιούμαστε μνήμη και όλοι οι Πόντιοι μπορούσαμε αυτό να το
θεμελιώσουμε. Μια άλλη ισχυρή φράση που είχαμε: «Το Ποντιακό Ζήτημα
Σήμερα». Είστε εδώ νέοι άνθρωποι που είστε και στα πανεπιστήμια. Κάντε μια
μελέτη και θα δείτε! Ένας που το έκανε ήταν και ο πρώην πρόεδρος της
Π.Ο.Π.Σ. Επί 15 χρόνια ένας λαός ολόκληρος χρησιμοποιούσε αυτές τις λέξεις,
ήταν ένα ρεύμα ιδεών δηλαδή, το οποίο ήταν δυνατό. Δεν μπορούσε να αντισταθεί
κανένα κόμμα σε αυτό, για αυτό πετύχαμε αυτό που δεν θα γινόταν ποτέ! Την
Αναγνώριση της Γενοκτονίας. Μετά όμως άρχισαν τα προβλήματα.
Εγώ εδώ και καιρό κάνω μια μεγάλη προσπάθεια να βάλω θέματα ημερήσιας
διάταξης. Έπρεπε να έχουμε συνέχεια. Και η συνέχεια ποια ήταν; «Το ποντιακό
ως ευρωπαϊκό ζήτημα». Δεν υπάρχουν πια τα υποκείμενα, οι ομοσπονδίες, πως
λέγονται. Οι μεν ή οι δεν. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, δεν υπάρχουν οι ηγεσίες.
Αυτό θα σου έδινε μεγάλη δύναμη. «Το ποντιακό ως Ευρωπαϊκό ζήτημα», όχι
του μαχαλά.
Μια σειρά από πολλές άλλες θεματικές όπως: «Πόντιοι και Παραγωγική
Μνήμη». Τεράστιο ζήτημα που έχει να κάνει με την ανάπτυξη, με την οικονομία
των Ποντίων. Αυτή η μεγάλη μορφή του πατέρα της Ευρώπης του Βησσαρίωνα
του Τραπεζούντιου. Εγώ για αυτά ζητήματα έχω την μεγάλη χαρά και τιμή με
πάρα πολλή επικοινωνία στα πανεπιστήμια της Ευρώπης, Ιταλίας, Γερμανίας κ.λπ.
να τα συζητώ. Δεν έχω την χαρά και την ικανοποίηση αυτά εδώ να αποτελούνε
μέρος της παιδείας μας, της συζήτησής μας της εθνικής και της ποντιακής.
Ένα τέτοιο ζήτημα που έπρεπε να μπαίνει εδώ και παρά πολύ καιρό στην
ατζέντα είναι «Η Ποντιακή παυτότητα στον Πόντο - Πόντος η Επιστροφή
μιας Πανάρχαιας Ταυτότητας». Εδώ και 10 χρόνια έπρεπε όλοι οι Πόντιοι να
μιλούν για αυτό, να τραγουδούν για αυτό. Αυτό είναι το θέμα γιατί αλλιώς είναι και
λίγο επικίνδυνο. Μιλάμε μόνο για την γενοκτονία του 1916-19 και δεν μιλάμε για
μια πολιτισμική γενοκτονία, ενώ είναι σε εξέλιξη μια πολιτιστική γενοκτονία.
Κάποιος που δεν συμπαθεί πολύ τους Ποντίους μπορεί να πει: «ακόμα ένα
ποντιακό ανέκδοτο». Σας προκαλώ, αλλά για να σας το πω πιο απλά και να γίνει
κατανοητό, αν σε αυτές τις πορείες που γίνανε 19 Μαΐου, στις συγκεντρώσεις στις
πλατείες, ήταν γεμάτες πανό στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες, που θα έγραφαν:
«Σταματήστε την βαρβαρότητα, μην κάνετε τζαμί τον ναό Της Του Θεού Σοφίας
της Τραπεζούντας» θα τολμούσαν οι Τούρκοι να κάνουν αυτά που κάνουν εκεί;
Εκτός από την Στουτγάρδη, εκεί έχω μια επικοινωνία με τους ανθρώπους,
πουθενά δεν υπήρξε ούτε στην Αγία Σοφία εδώ, ούτε στην Αθήνα, ένα ανάλογο
μήνυμα. Αυτό σημαίνει ότι οι Πόντιοι δεν έχουν λόγο. Δεν θέλω να σας
προκαλέσω πιο πολύ, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουμε στο επίπεδό του
λόγου του πολιτικού. Το κύριο πρόβλημα σήμερα είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα
στην ατζέντα είναι «το Τουρκικό Πρόβλημα». Αυτό δεν το καταλάβαιναν πολλοί,
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άλλα τώρα που βγήκαν όλοι στους δρόμους νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι.
Δεν υπάρχει «Κυπριακό Πρόβλημα» ή «Κουρδικό», ένα πρόβλημα υπάρχει το
«Τουρκικό». Και αυτό το πρόβλημα εκφράζεται με δύο πλευρές. Η μια είναι η
κρίση της τουρκικής ταυτότητας. Ποτέ δεν είχαν τέτοια κρίση. Αυτό όλο το
πολιτικό σχέδιο που εκφράζονταν με το: «Τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος»
που έλεγε ο Κεμάλ, αυτή η φράση πλέον προκαλεί γέλωτα, για αυτό και στο
βιβλίο που έκανα στην τουρκική γράφω «Τρανόν χαραδοξία να είσαι άνθρωπος».
Είναι η απάντηση μου σε αυτήν την φράση: «Τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος».
Η άλλη όμως πλευρά ποια είναι; Είναι η άνοιξη των λαών, η άνθιση των
ταυτοτήτων, η αντίσταση στην πολιτισμική γενοκτονία και ο αγώνας για την
ανάκτηση μια ταυτότητας που είναι η «Ποντιακή Ταυτότητα». Και θα σας πω
σύντομα ορισμένα πεδία που σήμερα παλεύει «ο τουρκισμός» με την
«ποντιακότητα» στον Πόντο. Αυτά έπρεπε να συζητάμε εδώ και χρόνια. Για αυτό
έγινε η σημερινή συνάντησή μας. Είδα τον πρόεδρο της «Σουμελά», τον Γιώργο
Τανιμανίδη, γιατί δεν υπάρχουν βήματα λόγου στην Ελλάδα. Προσέξτε ένας
σοβαρός επιστήμονας θα σας πει: «Στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ Δημοκρατία»,
«στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο πρόβλημα λόγου και δημοκρατίας». Και τώρα του
λέω, θέλω να κάνουμε στην Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο μια εκδήλωση και να
είναι και ο μητροπολίτης Δράμας και ο μητροπολίτης Βιάνου & Αρκαλοχωρίου,
για την υπόθεση των εξισλαμισμένων Κρητών. Και να γίνει στην Θεσσαλονίκη.
Και έτσι αυτό θα γίνει εκεί, τον Σεπτέμβριο, με πρόταση του Γιώργου του
Τανιμανίδη. Για τον σκοπό αυτό έχουμε την σημερινή επικοινωνία που είναι έτσι
σύντομη.
Όμως πρέπει να πω ότι αυτό που έχει μεγάλη δυναμική, το Συναπάντημα, και
δεν πρέπει να την χάσει, πρέπει να εμπλουτιστεί. Αυτό είναι ευθύνη δική σας, των
νέων. Εσείς πρέπει να πάρετε την ιστορία στα χέρια σας. Γιατί μέχρι τώρα όλοι
σας χάιδευαν πολύ. Και σας λέγανε ότι η ζωή είναι χάχα χου και χα χα χα. Και
έτσι τώρα η νεολαία έχει ένα μεγάλο αδιέξοδο. Φεύγει από τον τόπο της. Δεν σας
είπα από πριν, και με κάνει εντύπωση που δεν βγαίνει μια εθνική ηγεσία στην
βουλή να το πει. Κοιτάξτε η ζωή είναι Οδύσσεια και εσείς πρέπει να είστε
Οδυσσείς που θα αγωνιστείτε μέσα σε όλο αυτό. Εσείς πρέπει να πάρετε την τύχη
και της Ελλάδας και της «ποντιακής υπόθεσης» στα χέρια σας. Αλλά αυτό σημάνει
ότι μπαίνετε στα βαθιά και εδώ αυτό το Συναπάντημα πρέπει να είναι ένα
φροντιστήριο. Έτσι οι Πόντιοι βγήκαν στα βουνά από την Σάντα, από την
Κρώμνη, από την Ιμέρα και μπήκαν στην Ιστορία. Γιατί έκαναν φροντιστήριο, δεν
χόρευαν μόνο. Κινδυνεύουμε η μονοκαλλιέργεια του χορού να είναι μια μορφή
γενοκτονίας των νέων παιδιών. Σκεφτείτε το.
Για αυτό λοιπόν θέλει φροντιστήριο. Έτσι στα επίπεδα αυτά για την «Ποντιακή
Ταυτότητα» στον Πόντο σήμερα θα είχαμε 5 - 10 ποντίους επιστήμονες να μας
μιλήσουν. Παρατηρώ ότι τα Ιταλάκια, τα Γερμανάκια, τα Αμερικανάκια, που
μελετούν την «ποντιακή υπόθεση», δεν είναι τα Ποντιάκια. Είδα μερικά εδώ και θα
είναι σε λίγο οι Αμερικάνοι οι οποίοι θα μιλούν για τον Πόντο και για την μεγάλη
συμβολή του στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό. Θα λέγαμε ότι είναι ένα
παράδοξο, ένα παγκόσμιο παράδειγμα της επιστήμης και της ιστορίας του πώς
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άντεξε η «Ποντιακή Ταυτότητα» στον Πόντο, παρόλο που επί 90 χρόνια είχε
διαρκή χτυπήματα. Μια μέρα έκανα έναν υπολογισμό: 90 χρόνια επί 365 μέρες,
περίπου 38.500 μέρες είχε διαρκή χτυπήματα η «ποντιακή ταυτότητα» στον
Πόντο. Εμείς την εγκαταλείψαμε. Παρόλα αυτά άντεξε στον Πόντο και αρχίζει
και βγαίνει μέσα από τις κατακόμβες. Και λένε οι ποντιόφωνοι, «εμείς εδώ
είμαστε, υπάρχουμε», «Ρωμαίοι είμες, Πόντιοι είμες». Γιατί άντεξε; Γιατί η
«Ποντιακή Ταυτότητα» εκεί δεν ήταν μια τυχαία ταυτότητα, συγκυριακή,
ταυτότητα κάποιας ορδής. Δεν θα λέτε Ορντού, Κοτύωρα θα λέτε. Ορντού είναι η
ορδή. Γιατί ορδή ήταν οι Τούρκοι. Δεν είναι λοιπόν η ταυτότητα μιας
συγκυριακής ομάδας, που πέρασε από εκεί. Είναι μια ταυτότητα ιστορική που
αναπλάστηκε εκεί με την ιστορία, την γεωγραφία, την θάλασσα, και διαμορφώθηκε
ιστορικά. Για αυτό δεν μπόρεσαν να την εξαφανίσουνε, όταν συστηματικά έκαναν
μια πολιτική γενοκτονίας. Δεν μπόρεσαν, γιατί το τουρκικό σχέδιο του Κεμάλ είχε
στόχο να δημιουργήσει ένα έθνος. Έπρεπε να σφάξει του χριστιανούς, άλλα και
επίσης μουσουλμάνους όπως κάνει με τους κούρδους και να εξοντώσει πολιτισμικά
τους άλλους λαούς, Εκτός όμως από αυτό έπρεπε να δημιουργήσει μια ταυτότητα
τουρκική. Επειδή όμως δεν υπήρχε έπρεπε να την επινοήσει! Προσέξτε, ενώ στην
περίπτωση των Ποντίων δεν έπρεπε να επινοηθεί. Είχαμε, δηλαδή, μια μεγάλη
προσπάθεια με μηχανισμούς αντιδημοκρατικούς, τον στρατό, το αίμα, τα τανκς,
τα μαχαίρια, για να φτιάξουν μια ταυτότητα. Αυτά όμως δεν φτιάχνουν εθνική
ταυτότητα. Ούτε το Κοράνι φτιάχνει ταυτότητα. Και από την άλλη πλευρά είχαν
μια ταυτότητα, την ποντιακή, που δεν χρειαζόταν να την επινοήσεις. Είναι μια
ταυτότητα ριζωμένη εκεί! Επειδή δεν πείθει πια το «Τι ευτυχία να λες ότι είσαι
Τούρκος» κάνουν ένα παιχνίδι με τους καθρέπτες τώρα. Τους λένε δεν είστε
Τούρκοι, είστε Οθωμανοί. Η σύγκρουση του τουρκισμού με την ποντιακότητα.
Παιχνίδι με τους καθρέπτες το ονομάζω. Αυτό δείχνει όμως μια μεγάλη αδυναμία.
Το ένα πεδίο που έχει η μεγάλη δύναμη η ποντιακότητα είναι το πεδίο της
ιστορικής μνήμης και της ιστορίας. Με την τουρκική ιστορική μνήμη που είναι
παρά πολύ αδύνατη, για αυτό θα έχετε παρατηρήσει ότι δεν μπορούν να
επιβάλουν ονόματα στον Βόσπορο, ας πούμε υπάρχει η ακτή Ρούμελη Καβάκ.
Και περνάτε απέναντι στην Ανατολή, στο Καβάκ! Σε όλη την Ανατολή υπάρχουν
λέξεις με ελληνικές ρίζες.
Στην περίπτωση του Πόντου δεν μπορούν να δεχθούν οι Τούρκοι, ότι η
ιστορία τους ξεκινάει από το 1461, γιατί περίπου έτσι το λένε, ότι τότε ήρθαμε
εμείς κλπ κλπ. Ή από το 1923. Και δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό. Εκεί λοιπόν
βλέπεις την μεγάλη αδυναμία τους.
Ένα άλλο πεδίο είναι αυτό του μύθου. Το μυθικό στοιχείο είναι συνδεδεμένο
με την ιστορία και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ο τουρκικός μύθος μιλάει για τον
λύκο της Ασίας. Εγώ στο βιβλίο λέω εμείς στους μύθους μας και στην ζωή μας, οι
Πόντιοι, το έλεγε αυτό κάποιος επιστήμονας παίρνοντας το από το βιβλίου μου
στο πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και πετάχτηκαν όλοι εκεί, αντέδρασαν!
Εμείς, λοιπόν, στους μύθους μας, αλλά και στην ζωή μας έχουμε σχέση με τις
αγελάδες, αυτό το ιερό ζώο για τους Πόντιους. Δεν έχουμε σχέση με τους λύκους.
Αυτό δείχνει μια πολύ διαφορετική ταυτότητα. Όταν τον Πόντιο του λένε να
138

δεχτείς τον Μύθο του λύκου που ήρθε από την Ασία, σαν να του λένε να αρνηθείς
τον Προμηθέα, τον Ιάσονα, του Έλληνες, τον Βησσαρίωνα, τον Διογένη, έναν
τεράστιο πολιτισμό.
Ένα πολύ ισχυρό στοιχείο ακόμα είναι το στοιχείο του τόπου. Οι Τούρκοι
έχουν μια σχιζοφρενική σχέση ως προς τον τόπο. Γιατί προσέξτε! Όλη η θεωρία
της εθνικής τους συγκρότησης και διαμόρφωσης, όσον αφόρα τον τόπο,
προσδιορίζεται και καθορίζεται με αναφορά σε έναν τόπο που βρίσκεται στην
Κεντρική Ασία, την Εργκενεκόν. Αυτό είναι που ακούτε πολύ στην τηλεόραση για
την απόπειρα πραξικοπήματος κλπ, κλπ. Είναι ο μυθικός τούρκικος τόπος και
στην εκπαίδευση και στα σχολειά, στα κόμματα, στην Άγκυρα, στην
Κωνσταντινούπολη, διαμορφώνουν μια ταυτότητα εθνική με αναφορά σε έναν
μυθικό τόπο που βρίσκεται στην κεντρική Ασία. Προσέξτε αυτό το κάνουν σε
πληθυσμούς, λαούς, έθνη, οι οποίοι έχουν διαμορφώσει την πολιτισμική τους
ταυτότητα, σε σχέση με έναν τόπο όπως είναι η Ιωνία, ο Πόντος, η Μικρά Ασία, η
Μεσοποταμία, όπου εκεί έχουμε την υψηλότερη παρατηρούμενη παγκοσμίως
πυκνότητα της ιστορίας. Αν αυτήν την απόπειρα την έκαναν σε μια στέπα ή σε μια
έρημο, προσέξτε, ίσως το πετύχαιναν. Αλλά ο Πόντος δεν είναι στέπα! Προσέξτε,
επειδή όμως ξέρουν την δύναμη του τόπου στην διαμόρφωση μιας εθνικής
ταυτότητας, για αυτό στόχος των νέων γενοκτονικών τους σχεδίων είναι το
αρχιτεκτονικό και φυσικό πεδίο. Για αυτό γκρέμισαν τα ιστορικά μας μνημεία, για
αυτό κάνουν αυτό στην Αγία Σοφία, για αυτό κάνουν την τελευταία ίσως άλωση
της Κωνσταντινούπολης, που είναι η αλλοίωση της αρχιτεκτονικής και ιστορικής
φυσιογνωμίας της πόλης. Και βλέπω δυστυχώς τους Κωνσταντινουπολίτες ότι είναι
αδύνατοι να προσεγγίσουν αυτό το ζήτημα και να αντιδράσουν. Γιατί το στοιχείο
του τόπου είναι πολύ ισχυρό στοιχείο της εθνογένεσης. Ο τόπος δημιουργεί
ταυτότητα. Για αυτό εκεί στον Πόντο, και είναι μερικοί τέτοιοι πληθυσμοί που
πήγαν εκεί, και να μην είσαι Πόντιος θα γίνεις Πόντιος!
Αυτά λοιπόν είναι ορισμένα πεδία. Ωστόσο ένα άλλο πεδίο που συγκρούεται ο
τουρκισμός με την ποντιακότητα είναι η ποντιακότητα σαν δημιουργικότητα. Ενώ
οι Πόντιοι ιστορικά, αλλά γενικότερα οι Έλληνες, είναι ταυτισμένοι με το όνομα
του μάστορα - άμα θα ρωτήσετε τις γιαγιάδες θα ακούσετε ότι τους παππούδες
σας δεν τους έλεγαν με το όνομά τους, τους αποκαλούσαν «μάστορα». Εγώ είχα
δύο Σανταίους παππούδες τέτοιους. Έργα τέχνης φτιάχνανε. Βλέπετε να υπάρχουν
στην Τουρκία τέτοιοι μάστορες, όπως οι μάστορες του Βόιου, όχι! Οι Τούρκοι
είναι Γιουρούκ – Νομάδες!
Η σχέση μας με την μαγειρική, επίσης. Εγώ ειδικά όταν πηγαίνω στην Ιταλία
σε συζητήσεις τους λέω - επειδή υπάρχει αυτή η θεωρία ότι τα σπαγγέτι τα έφεραν
από την Κίνα - τους λέω: πρώτον, όχι σπαγγέτι, μακαρόνια. Γιατί στην νότια
Ιταλία τα λένε μακαρόνια. Εγώ λοιπόν για να προκαλέσω τους φίλους μου τους
Ιταλούς τους λέω ότι είμαι σίγουρος πως ο Μάρκο Πόλο έφαγε μακαρίνα στην
Τραπεζούντα. Οπότε το κλείνω το ζήτημα με αυτό τον τρόπο.
Ήθελα να ανοίξω έναν διάλογο εδώ στην Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχει διάλογος,
ούτε πολιτικός διάλογος. Για αυτό και υπάρχει αυτός ο πρωτογονισμός στην
βουλή και βρίζονται. Η αερολογία των κόμματων. Έγιναν τελευταία κάποια
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συνέδρια και οργίστηκα. Πρώτα με την συνάντηση των ποντίων εκπροσώπων στην
Βουλή, θα σα δώσω μετά ένα κείμενο, και μετά οργίστηκα για τους λόγους των
λεγόμενων αρχηγών των κόμματων και μου έκανε εντύπωση πως είναι δυνατόν το
2003 στην αρχή ενός ιστορικού κύκλου να λέγονται τέτοιες αερολογίες! Μηδέν! Τι
θέλουμε; Γιατί λένε τι θέλουν οι Πόντιοι; Παρ’ όλους τους πολέμους που μας
έκαναν πετυχαίνουμε πράγματα. Ενθουσιάστηκα όταν είδα την απάντηση του
προέδρου του κοινοβουλίου της Στουτγάρδης σε μια επιστολή που μου εδόθη.
Εντυπωσιακή! Και καμία φόρα λέω: έξω έχουμε συνομιλητές και εδώ δεν έχουμε
τίποτα! Και αυτό δείχνει τις τεράστιες δυνατότητες που έχουμε. Όπως εδώ τόσους
νέους που είστε εδώ. Να σας πω γιατί ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της
Στουτγάρδης, προσέξτε, μιλάμε για 12 εκατομμύρια κατοίκους, ενθουσιάστηκε με
την προσέγγιση αυτή, αλλά ειδικά με την πρόταση που εγώ βλέπω πόσο
ενθουσιάζει τα νέα παιδιά στην Ευρώπη, γιατί όλοι σας εδώ που είστε και
Ποντιόπουλα, άμα σας ρωτήσω για την Ευρώπη θα μου το πείτε και με έναν
τρόπο λίγο επαρχιώτικο: «erasmus»!
Γιατί; Γιατί δεν υπήρξε εδώ μια ευρωπαϊκή και εθνική ηγεσία να πει στην
Ευρώπη ότι «Δεν μπορούμε να έχουμε ευρωπαϊκό Πρόγραμμα σπουδών για τον
μαθητή τον Έρασμο και όχι ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών για τον δάσκαλο,
δηλαδή τον Βησσαρίωνα τον Τραπεζούντιο». Αυτό είναι η ποντιακότητα. Αυτή
είναι η προσφορά των Ποντίων στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Δεν
είμαστε «το χωρίον ας σο Κιλκίς», έτσι; Είμαστε μια ευρωπαϊκή δύναμη, μια
ευρωπαϊκή διάσταση με ιστορικό πλούτο. Έχουμε μια ταυτότητα διαλογική, δεν
σφάξαμε ποτέ κανέναν. Ως Πόντιοι και ως Έλληνες είμαστε ένα ευγενές έθνος και
δεν ξέρω εγώ ποια άλλα έθνη μπορούν να το διεκδικήσουν αυτό, ότι είναι ευγενή
έθνη.
Έτσι λοιπόν εμείς διαμορφώσαμε μια διαλογική ταυτότητα, επιδιώκουμε την
αρμονία με όλους τους λαούς στον Πόντο και στην Μικρά Ασία, θέλουμε
αρμονικές σχέσεις. Κυρίως θέλουμε την επιστροφή του ανθρωπισμού εκεί που
γεννήθηκε. Όμως για τον ανθρωπισμό της Μικράς Ασίας και όχι για την
βαρβαρότητα της Δύσης. Αυτό τον ανθρωπισμό τον βλέπεις στην ποντιακή
οικογένεια. Εκφράζεται μάλιστα εξαιρετικά με έναν ποντιακό στοίχο:
«Αν κρούω και σκοτώνω σε, θα λέγνε με έν’ φονέας, αν ’κι’ κρούω και ’κι’ σκοτώνω
σε θα λέγνε με εφοβέθεν, καλλίον ’κι’ σκοτώνω σε και ας λέγνε με εφοβέθεν».
Να είστε καλά !!

Η Διατροφή στον Πόντο
Του Θωμά Σαββίδη Δρ. Α.Π.Θ.
Ο Πόντος συνδέθηκε με την προμήθεια αγαθών. Έτσι δημιουργήθηκε ο
ελληνικός πολιτισμός. Ο κόσμος μεγάλωνε κι ο Πόντος έγινε κέντρο του κόσμου
από την αφθονία των αγαθών του και από τους υλικούς πόρους που διέθετε.
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Ξυλεία, μεταλλεύματα, φυτά και βότανα φαρμακευτικά (βλ. παροιμιώδεις
εκφράσεις για ιχθείς: «ιχθύν εις Ελλήσποντο» ή για ξυλεία: «Πύξον εις Κύτωρον»).
Το πρώτο μέλημα του ανθρώπου με την εμφάνισή του στον πλανήτη μας ήταν
η εξασφάλιση της τροφής, του επόμενου γεύματος. Μετά από εκατομμύρια χρόνια
μέχρι τις μέρες μας και παρά την εκβιομηχάνιση της παραγωγής αγαθών, η
διατροφή, ήταν και παραμένει, το κυριότερο πρόβλημα, απλά γιατί χωρίς τροφή
δεν υπάρχει ζωή. Εκτός όμως από τη στήριξη της ζωής, του πολυτιμότερου
αγαθού του ανθρώπου, η διατροφή τον ανάγκασε
να μάθει και να εκτιμήσει καλύτερα τον κόσμο που
τον περιβάλλει. Η καλλιέργεια των φυτών, η
εκτροφή των ζώων και η χαλιναγώγηση γενικά της
φύσης ήταν η απαρχή της δημιουργίας πολιτισμού.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι πολιτισμοί έχουν
αναπτυχθεί εκεί που εξασφαλίστηκε η διατροφή με
την αξιοποίηση των φυσικών αγαθών.
Όμως ο μοχλός της πολιτιστικής ανάπτυξης δεν
ήταν τόσο η παραγωγή αγαθών, όσο η ανταλλαγή
αυτών. Η διάθεση δηλαδή του πλεονάσματος από
μια κοινωνική ομάδα σε κάποια άλλη, και μαζί με
αυτό, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης έδωσε την
Ο κ. Θωμάς Σαββίδης
ευκαιρία στον πολιτισμό να αναπτυχθεί σε όλο του
τον πλούτο και την πολυμορφία. Για να φτάσουμε όμως στο στάδιο αυτό έπρεπε
να διευκολυνθεί η μετακίνηση των παραγωγικών κοινωνιών, με την ανάπτυξη
οδικών αρτηριών για την επέκταση των συναλλαγών τροφίμων και εμπειριών σε
μεγαλύτερες αποστάσεις. Μια πρόδρομη μορφή δηλαδή παγκοσμιοποίησης, όπου
το τοπικό γίνεται παγκόσμιο, η περιφέρεια έρχεται στο κέντρο και αντιστρόφως.
Στον ελληνικό αλλά και τον μετέπειτα δυτικό κόσμο έκδηλη ήταν η
κατεύθυνση προς ανατολάς, για την εισαγωγή αγαθών και γνώσεων από τους εκεί
πολιτισμούς. Ένας μεγάλος αριθμός φυτών και ζώων, άγνωστων στο μεσογειακό
χώρο, μεταξύ αυτών και οι τρεις πυλώνες της μεσογειακής διατροφής (σίτος,
άμπελος και ελαία) κινήθηκαν στον άξονα Ανατολή - Δύση και σηματοδότησαν τη
διατροφή και δι’ αυτής τον πολιτισμό μας. Σε αυτή την πορεία σημαντικό ρόλο
διαδραμάτισαν η στρατηγική θέση και η δυναμική που αναπτύχθηκε στις
ελληνικές αποικίες του Πόντου. Φυτά και ζώα μετανάστευσαν μέσω του Πόντου
από την Ασία στην Ελλάδα, στη συνέχεια προς τη Ρώμη και δι’ αυτής στη δυτική
Ευρώπη.
Αντίθετα ο Νέος Κόσμος (Αμερική) αναπτύχθηκε πολύ πιο καθυστερημένα,
επειδή η μετακίνηση φυτών και ζώων στον άξονα Νότου – Βορρά, κάθετα προς
ισημερινό ήταν σαφώς δυσκολότερη. Το επίμηκες σχήμα της ηπείρου αυτής από
την Αρκτική μέχρι την Ανταρκτική δημιουργεί μια μεγάλη ποικιλομορφία
κλιμάτων στα οποία τα μετακινούμενα φυτά και ζώα δεν μπορούσαν να
προσαρμοστούν. Στον Παλαιό Κόσμο (Ευρώπη, Ασία) ο άξονας που αναφέρθηκε
(Ασία – Πόντος – Ελλάδα – Ρώμη - Ευρώπη) λειτούργησε αποτελεσματικότερα
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καθόσον οι κλιματολογικές, γεωγραφικές και λοιπές συνθήκες ήταν περισσότερο
ομοιόμορφες και ομαλότερα μεταβαλλόμενες.
Στο σκηνικό αυτό αναπτύχθηκε η ποντιακή διατροφή επηρεασμένη τα μέγιστα
από τα αγαθά του τόπου και ανάγλυφο της περιοχής. Το μεγάλο βροχομετρικό
ύψος, με συνεπακόλουθο την πλούσια βλάστηση, ώθησε από πολύ νωρίς τους
κατοίκους στην εκτροφή των μεγάλων ζώων, δηλαδή των βοοειδών. Το όρος
Ταύρος, οι ταύροι του Αιήτη, ο Βόσπορος (το πέρασμα των βοών από την Ασία
στην Ευρώπη) είναι κάποιες ιστορικές μαρτυρίες της συνύπαρξης ανθρώπων και
μεγάλων κτηνοτροφικών ζώων.
Αυτή η επιλογή της φύσης συνέβαλε στην ελαχιστοποίηση της συμμετοχής των
κρεάτων στην ποντιακή και γενικότερα παρευξείνια διατροφή. Τα μεγάλα ζώα
(βόδια – αγελάδες) σπάνια αξιοποιούνται ως κρέας ενώ αντίθετα είναι πολύ
περισσότερο συμφέρουσα η κατανάλωση του γάλακτος από αυτά, κυρίως με τη
μορφή των όξινων γαλακτοκομικών προϊόντων. Εδώ εδράζεται και το μεγαλύτερο
μυστικό της υγιεινής διατροφής που αποτελεί και το ζητούμενο για όσους
εμπλέκονται σε θέματα διατροφής, αλλά και στον καθένα μας ξεχωριστά. Είναι
γνωστό ότι δυσκολότερα αποδεικνύεται το αυταπόδεικτο, αλλά θα το
επιχειρήσουμε.
Το γάλα στον άνθρωπο και τα άλλα θηλαστικά στηρίζει τη ζωή από την πρώτη
ημέρα. Μετά την όξινη γαλακτική ζύμωση όμως τα προϊόντα του γάλακτος, τα
οποία κυριαρχούν στην ποντιακή διατροφή, καθίστανται περισσότερο πολύτιμα.
Εκτός από τις πρωτεΐνες και το ασβέστιο του γάλακτος τα οποία τώρα
απορροφώνται καλύτερα, εισάγουν στο πεπτικό σύστημα έναν τεράστιο αριθμό
χρήσιμων μικροοργανισμών. Αυτοί εκδιώκουν τους ανεπιθύμητους παθογόνους,
εξυγιαίνουν την χλωρίδα του εντέρου και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.
Οι μηχανικές διεργασίες της πέψης διευκολύνονται, η τροφή αφομοιώνεται
καλύτερα και δεν λιμνάζει στο πεπτικό σύστημα, κάτι που θα έδινε την ευκαιρία
για παθολογικές καταστάσεις. Το γαλακτικό οξύ ενισχύει τη σύνθεση των
βιταμινών, τονώνει τον οργανισμό και τον βοηθά να υπερνικά τις αρρώστιες.
Όλα αυτά μαζί οδηγούν συνεργικά στην πολυπόθητη μακροζωία, κάτι που
απλόχερα υπόσχονται όλες σχεδόν οι διατροφικές προτάσεις, αρκεί να
υποκρύπτονται κάποια μικρά ή μεγαλύτερα οικονομικά συμφέροντα από την
διάθεση των αντίστοιχων προϊόντων. Δεν μιμούμεθα αυτή την πρακτική, καθόσον
η επιστημονική απόδειξη της μακροζωίας με την καθημερινή κατανάλωση των
όξινων γαλακτοκομικών προϊόντων ανήκει στον ιατρό Νikolai Metchnikoff, του
Ινστιτούτου Παστέρ των Παρισίων. Ο επιστήμονας αυτός εργαζόμενος στις αρχές
του προηγούμενου αιώνα, έχοντας ως δείγμα αναφοράς έναν άλλο παρευξείνιο λαό
με αντίστοιχες διατροφικές αρχές, απέδειξε την άρρηκτη σχέση μακροζωίας και
κατανάλωσης όξινων γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο Νikolai Metchnikoff για τις
διαπιστώσεις του αυτές τιμήθηκε το 1908 με το βραβείο Nobel ιατρικής. «Οποίαν
χρείαν έχομεν άλλων μαρτύρων …».
Τα όξινα γαλακτοκομικά προϊόντα στην ποντιακή διατροφή συνδυάζονται
αρμονικά με τα δημητριακά, τα οποία αποτελούν ως γνωστόν τον θεμέλιο
διατροφικό λίθο του δυτικού πολιτισμού. Η πληθώρα των αρτοσκευασμάτων και
142

εδεσμάτων, σε συνδυασμό με τα όξινα γαλακτοκομικά, στήριξαν ένα λαό και ένα
πολιτισμό σε κάποια γωνιά της Ελλάδος σε δύσκολες συνθήκες. Το μεγάλο
πλεονέκτημα της ποντιακής διατροφής είναι η σύντομη παρασκευή των
εδεσμάτων, όχι μόνο για την εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και την κατά το δυνατόν
προστασία των υψηλής βιολογικής αξίας θρεπτικών ουσιών. Το όξινο
γαλακτοκομικό προϊόν προστίθεται στα εδέσματα στο τέλος της διαδικασίας και
σε χαμηλή θερμοκρασία. Έτσι εκτός από την προστασία των βιταμινών και των
άλλων ουσιών αποφεύγεται και η καταστροφή των μικροοργανισμών που
προαναφέραμε.
Το κρέας - αν και υπάρχει στην ποντιακή κουζίνα, προερχόμενο από τα
μικρότερα ζώα αμνοερίφια, πουλερικά αλλά και ψάρια - παίζει ρόλο επικουρικό
και δεν είναι άμεσης προτεραιότητας. Τα άφθονα λαχανικά εμπλουτίζουν με
βιταμίνες το καθημερινό τραπέζι, ενώ τους χειμερινούς μήνες με την μορφή των
στύπων (τουρσιά) αποτελούν μια ανεξάντλητη πηγή βιταμίνης C, όταν τα φρούτα
είναι λιγότερα.
Ποντιακή διατροφή. Ένα πείραμα στη γη του Προμηθέα διάρκειας 28 αιώνων.
Όμως τι ειρωνεία και η σύγχρονη βιοτεχνολογία που υπόσχεται με μεταλλάξεις
και άλλους αλχημισμούς να λύσει το πρόβλημα της ανθρώπινης διατροφής έχει
σαν σήμα της πάλι τον Προμηθέα. Τον τιτάνα που για την βοήθεια που παρέσχε
στον άνθρωπο εξέτιε την ποινή του στην άκρη του τότε κόσμου, στον Καύκασο
του Πόντου. Στην πραγματικότητα οι προθέσεις τους ουδόλως ταυτίζονται με
αυτές του Προμηθέα που είχαν στόχο τον άνθρωπο. Συνάδουν όμως με το
μονοπωλιακό οικονομικό κέρδος και τον πλήρη έλεγχο του ανθρώπου, την στιγμή
που ελέγχεται η βασικότερη λειτουργία του, η διατροφή.
Τα αποτελέσματα αυτών των πειραματισμών ολέθρια. Τα είδαμε, όχι λίγες
φορές «ιδίοις όμμασι», για να μην θυμηθούμε τις τρελές αγελάδες, τις διοξίνες
κ.λπ. Δεν αρνούμεθα την επιστημονική έρευνα, αντίθετα συμμετέχουμε με
αισιοδοξία και την ενθαρρύνουμε. Όμως ας είμαστε ρεαλιστές. Ο ανθρώπινος
οργανισμός χρειάστηκε μερικά εκατομμύρια χρόνια να προσαρμοστεί στις
διατροφικές συνθήκες που του παρείχε η φύση. Δεν έχει την δυνατότητα να
αναπροσαρμοστεί, από τη μια μέρα στην άλλη, στον υποσχόμενο διατροφικό
παράδεισο που υπόσχονται τα μονοπώλια. Ίσως αυτό γίνει κάποτε δυνατό μετά
από μερικά εκατομμύρια χρόνια.

Αξίες – Ολυμπιακό Ιδεώδες
Του Σίμου Παλτσανιτίδη

Κ

αλημέρα και από μένα σας ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα σας και
συγχωρήστε με διότι έχω πάρα πολύ τρακ είναι πρώτη φορά που μιλάω
σε ένα κοινό τόσο δυνατό που με κάνει να νιώθω περήφανος και μια
παρέα που έχουμε ένα κοινό την ποντιακή καταγωγή. Να ευχαριστήσω την
Οργανωτική Επιτροπή και τον πρόεδρο του Σωματείου Παναγία Σουμελά και το
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Διοικητικό Συμβούλιου που υπάρχει μια αγάπη που θα δώσει μια καινούργια νότα
μέσα από την νεολαία όπου και θα γίνουν ριζικές αλλαγές μέσα από αυτήν την
νεολαία. Βρισκόμαστε σε ένα ιερό τόπο και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε μια
Παναγία Σουμελά εδώ στην Ελλάδα και με την πίστη αυτή μας οδηγεί. Να
ευχαριστήσω την Κυριακή Ιμιρτζίδου και την Χριστίνα Σαχινίδου για την
πρόσκλησή μου εδώ. Σας θεωρώ δικούς μου ανθρώπους και σας θεωρώ φίλους.
Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα μιλούσα σε αυτόν τον
ιερό τόπο σε νεολαία και πιστέψτε με ότι αυτό με
βοηθάει να ξεπεράσω πολλά προβλήματα. Θα σας
πω λίγα λόγια για μένα. Έχω πολιομυελίτιδα από 7
μηνών από αγενέστατη συμπεριφορά γιατρού, ο
οποίος δεν γνώριζε τι είναι πολιομυελίτιδα εκείνη την
εποχή - πριν 50 χρόνια - και το εμβόλιο της
πολιομυελίτιδας ενώ υπήρχε στην Ρωσία δεν
μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα και οι πολιτικοί
αυτού του τόπου αφήναν τα Ελληνόπουλα να
γίνονται παραπληγικά, να γίνονται ανάπηρα και να
πεθαίνουν από πολιομυελίτιδα. Αυτό είναι το τίμημα
της πολιτικής αναρχίας που επικρατεί σε αυτήν την
χώρα, αυτό πρέπει να αλλάξουμε.
Το παιδάκι λοιπόν που οι γιατροί έδιναν 6 μήνες
ζωής και τώρα σας μιλάει, είναι πλέον 50 χρονών.
Ο κ. Σίμος Παλτσανιτίδης
Αυτό το παιδάκι στα 5 του έχει φύγει από το
ΠΙΚΠΑ Βούλας και πάει στην Ολυμπιάδα Ελασσόνας. Εκεί είχε πολύ καλούς
φίλους που δεν το ξεχώριζαν. Φίλοι οι οποίοι είχαν την ιδία καταγωγή. Αυτό το
παιδί όταν έγινε 7 χρόνων ήθελε να γίνει τερματοφύλακας όλου του κόσμου. Δεν
έγινε ποτέ τερματοφύλακας δυστυχώς γιατί δεν έγινε καλά. Τις αμέτρητες ώρες
που έκλαιγα μόνος μου και έλεγα γιατί, γιατί; Ήταν οι φίλοι μου που με στήριξαν
να σταματήσω το κλάμα και να πω ότι η ζωή συνεχίζεται και να προχωρήσω.
Αυτός είμαι λοιπόν και δεν θα πολτοποιήσω την προσωπικότητα μου. Αυτός είμαι
και έτσι θα προχωρήσω. Αυτήν την αντίληψη απέκτησα και όλα αυτά από
εξωγενείς παράγοντες και ένας από αυτούς είναι η πίστη μου.
Η χώρα μας δυστυχώς είναι μια ρατσιστική χώρα, δεν είναι χώρα που θέλει να
περάσει μηνύματα αλλά να τιμωρήσει. Πόσοι από εσάς με γνωρίζεται; Δεν είναι
δικό σας λάθος αλλά της πολιτείας. Και ενώ οι άνθρωποι της Βουλής θα έπρεπε να
προωθούν ανθρώπους σαν και εμάς που καταφέραμε να κάνουμε κάτι τόσο
μεγάλο, καταπνίγουν το αθλητικό ιδεώδες. Δυνατά στοιχεία και μηνύματα που
πρέπει να ακολουθούμε και να πιστεύουμε για να μας βοηθάνε. Ένα από αυτά
είναι η Αγάπη για αυτό που είμαστε και για αυτό ο Θεός μας έφτιαξε κατ’ εικόνα
και καθ’ ομοίωση Του. Η πρώτη σκέψη που κάνω το πρωί είναι: «Θεέ μου σε
ευχαριστώ που δεν πονάω και είμαι καλά».
Να λέτε στο κόσμο που βλέπετε «Καλημέρα». Θα γυρίσει πίσω σε σας και θα
είναι θετική η μέρα σας. Πρέπει, αν αγαπάτε τον εαυτό σας, αυτό που είμαστε
τώρα πρέπει να μάθουμε να το αγαπάμε. Την μοναδικότητα του καθενός.
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Υπάρχει μια λέξη που για μένα είναι δυναμίτης. Αυτή είναι η λέξη «Μπορώ»!
Μπορώ να κάνω τα πάντα! Όχι ένα μόνον στόχο. Βάλτε πάντα παράλληλους
στόχους για να πετύχετε αυτό που αγαπάτε πραγματικά. Μπορείτε να κάνετε τα
πάντα!
Όταν πήγα στο Σύδνεϋ και πήρα το μετάλλιο ο προπονητής μου με
ενημέρωσε ότι θα είχαμε προπόνηση και του είπα ότι το σημαντικό για μένα είναι
να με ενημερώσεις μιάμιση ώρα νωρίτερα γιατί για να καταφέρω να αγωνιστώ θα
ήθελα να ακούω ποντιακά να προετοιμαστώ ψυχολογικά πριν τον αγώνα.
Αποφάσισα να κάνω την διαδρομή Αθήνας – Θεσσαλονίκης και να μπω στο
βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες όταν είδα στην τηλεόραση έναν αθλητή από την
Ολλανδία, ο οποίος μέσα σε ένα γήπεδο του μπάσκετ έκανε 500 χιλιόμετρα. Τότε
αποφάσισα ότι θα κάνω το Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Τα πεντακόσια χιλιόμετρα της
διαδρομής έπρεπε να γίνουν σε 8 μέρες και εμείς τα κάναμε σε 6. Κάναμε 160
χιλιόμετρα μέσα σε μία μέρα. Άρα αυτά που θέλουμε μπορούμε να τα
στοχεύσουμε και έχοντας πίστη να τα πετύχουμε.
Τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα η κάποια αναπηρία μην τους λυπάστε,
απλά δείτε τους με αγάπη. Αυτό θα γυρίσει 10πλάσια σε εσάς. Είναι πιο όμορφο
και πιο αληθινό αυτό.
Η δάδα που κουβαλάω εγώ εδώ μαζί μου είναι η δάδα που συμβολίζει την
αλληλεγγύη των λαών και την παύση των πολέμων. Δίνοντάς την από τον έναν λαό
στον άλλο να σταματήσουν οι πόλεμοι. Υπάρχει και η διεθνής εκεχειρία. Ότι
δηλαδή για 60 μέρες που θα καίει η ολυμπιακή φλόγα και θα διεξάγονται οι
Ολυμπιακοί Αγώνες αγώνες δεν γίνεται πουθενά πόλεμος.
Θα μιλήσουμε τώρα και θα κλείσουμε σύντομα. Ένα από τα πράγματα που
πρέπει να προσέχετε είναι η διατροφή σας. Να σκέφτεστε ότι είμαστε αυτό που
τρώμε. Να προσέχετε τις διατροφικές σας συνήθειες και παρά πολύ το τι θα
τρώτε.
Κλείνοντας να πω πως όταν κέρδισα τον Ιταλό είπα μέσα μου: «Σίμο, πρέπει
να είσαι πολύ περήφανος που με αυτή σου την επιτυχία πήρες όλο το ποντιακό
στοιχείο και το έβαλες ψηλά». Φανταστείτε πως ήταν 26 Οκτωβρίου. Μια
συμβολική ημερομηνία. Κατάφερα εκείνη την ημέρα να νιώθω περήφανος για
όλους μας. Κέρδισα το χρυσό μετάλλιο και πήγα να το πάρω φορώντας την
ποντιακή στολή. Με προειδοποίησαν μάλιστα πως αν την φορέσω και εμφανιστώ
έτσι στην απονομή ότι θα έχω κυρώσεις και ότι θα με αποκλείσει η Ολυμπιακή
Επιτροπή. Τότε κι εγώ περήφανα τους απάντησα: «Δεν με νοιάζει! Εγώ είμαι
Πόντιος και θα εμφανιστώ με την ποντιακή μου ενδυμασία σε τούτη την μεγάλη
στιγμή για μένα.
Σας ευχαριστώ παρά πολύ για χειροκροτήματα σας και σας το επιστρέφω
εις το δεκαπλάσιο. Σας ευχαριστώ για όλα.
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Χορός Σέρα: Η αυθεντικότερη μορφή του
αρχαίου Πυρρίχιου χορού σήμερα
Του Μιχάλη Καραβελά, Γεωπόνου Α.Π.Θ., πρ. καθηγητή Τ.Ε.Ι.
Με μια εξαιρετική εισήγηση ο Μιχάλης Καραβελάς παρουσίασε
εμπεριστατωμένα και τεκμηρίωσε με πληρότητα τις απόψεις του για τον
πυρρίχιο χορό Σέρα, παραθέτοντας πλήθος αναφορών από την βιβλιογραφία.
Αναφέρθηκε αρχικά στα φαινόμενα αποδόμησης της
αλήθειας και της ιστορίας του Ποντιακού
Ελληνισμού, τα οποία παρατηρούνται τα τελευταία
χρόνια και προέρχονται μάλιστα από «δικούς μας»
ανθρώπους. Οι προσπάθειες αυτές μέχρι σήμερα
στηρίζονται κυρίως στην αμφισβήτηση της
προέλευσης του χορού με πρόσχημα την ονομασία
του. Ενέταξε την εισήγησή του στο πλαίσιο της
προσπάθειας άμυνας και αντεπίθεσης του
Ποντιακού Ελληνισμού ενάντια σε όλους εκείνους
που είτε εκούσια είτε ακούσια προσπαθούν να
υπονομεύσουν τα πάντα, στέλνοντάς τους το μήνυμα
«Πως λάθος αλώνι διάλεξαν για να παλέψουμε. Εδώ Ο κ. Μιχάλης Καραβελάς
είναι Πόντος, εδώ χορεύουν Σέρα-χορό, εδώ χορεύουν Πυρρίχιο». Ο
εισηγητής – γνωστός και ως εξαιρετικός χορευτής του χορού Σέρρα κατά την
νεότητά, αλλά και τώρα – παρέθεσε πλήθος κατατοπιστικών αναφορών για τον
Σέρρα χορό από πόντιους μελετητές της πρώτης γενιάς (Π.Δ. Μουζενίδη,
Ξένο Ξενίτα, Παντελή Μελανοφρύδη, Δημοσθένη Η. Οικονομίδη, Ιωάννη
Παρχαρίδη, Σάββα Ιωαννίδη), αλλά και από αρχαίους (Ξενοφώντας,
Λουκιανός), περιηγητές (Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος), ξένους
συγγραφείς (Neal Aserson) και σύγχρονους ερευνητές (Χρήστος
Σαμουηλίδης, Δημήτρης Αθανασιάδης). Παρουσίασε επίσης τις διάφορες,
κατά τόπους, ονομασίες του χορού (αρδασσινόν, οφίτικον, τονγιαλίδικον,
τιναχτόν ή τρομαχτόν, λάζικον). Διερεύνησε ιστορικά και διεξοδικά,
απορρίπτοντας ασκαρδαμυκτί ως εσφαλμένη την αποδιδόμενη στους
Ποντίους προσωνυμία «Λαζοί». Και έδωσε πειστικότατη απάντηση στο αν ο
χορός Σέρα είναι ο αρχαίος Πυρρίχιος χορός, λέγοντας:
πως ανέφερα στην εισαγωγή μου, το ζήτημα που διχάζει σήμερα τους
μελετητές όσο και αν αυτό εισάγεται υποβολιμαία και που θεωρώ
καθήκον μου να πάρω θέση είναι αν και κατά πόσο πρέπει να λέμε το
Σέρα χορό, Πυρρίχιο χορό.
Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά πρέπει πρώτα να δούμε:
1.- Είναι πολεμική όρχηση ο χορός;

Ό
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Πολεμική όρχηση ονομάζουμε έναν χορό που μπορεί να υποκαταστήσει την
εκγύμναση των πολεμιστών, αυτό που λέμε δηλαδή στρατιωτικά γυμνάσια, φυσική
αγωγή, τρέξιμο, αντοχή, αναγνώριση και κατάληψη θέσεων μάχης, επίθεση, άμυνα
κ.λπ. Τα έχει αυτά ο χορός; Η απάντηση είναι απερίφραστα, ναι. Και θα το δούμε
παρακάτω.
2.-Μπορούμε, αν έχει όλα τα παραπάνω στοιχεία, να εκλάβουμε το χορό ως
χορόδραμα; Χωρίς να αντιπαρατίθεμαι με τη διατύπωση επί του συγκεκριμένου
θέματος (χορόδραμα) στη μελέτη του κ. Π.Δ.Μουζενίδη, όπως αυτή αναφέρεται
παραπάνω και στην οποία αναλύει κυρίως την – υποτιθέμενη - ψυχολογία των
χορευτών κατά την εκτέλεση του χορού, θεωρώ ότι στο προκείμενο μας
ενδιαφέρει περισσότερο να δούμε αν ο χορός, από πλευράς κινησιολογίας, μπορεί
να θεωρηθεί πλήρης αναπαράσταση μάχης. Και η απάντηση είναι, ναι. Και
εξηγούμαι. Ο χορός περιλαμβάνει τρία (3) μέρη:
α.- Εισαγωγή: Είναι η είσοδος των χορευτών - πολεμιστών στη διαδικασία της
μάχης. Περιλαμβάνει την συγκρότηση της ομάδας επίθεσης, σωματική
προετοιμασία, αναγνώριση εδάφους και προεισαγωγικές κινήσεις της κυρίως
επίθεσης. Στη φάση αυτή αντιστοιχούν οι φιγούρες αχτσαπάτ - χορονί, ουφάκ,
ημ’σόν ποδάρ’ κ.α.
β.- Κυρίως χορός: Περιλαμβάνει το τρομαχτόν τικ και τις φιγούρες ή τσακώματα.
Το τρομαχτόν τικ αντιστοιχεί στο τρέξιμο των πολεμιστών προς τα εμπρός,
εναντίον του εχθρού. Είναι η φάση της επίθεσης πριν τη σύγκρουση. Οι φιγούρες
ή τσακώματα (σπασίματα) αντιστοιχούν στην ανάληψη των όπλων και στην
κατάληψη θέσεων μάχης. Ανάλογα με τη φιγούρα μπορούμε να δούμε
αρχαιοπρεπείς εικόνες μάχης (των ποδών οι κτύποι και των όπλων οι γδούποι, βλ.
Παπαμιχαλόπουλος) ή ακόμα και σύγχρονες (γονάτισμα των χορευτών στο
έδαφος κλπ, δηλ. ανάλογες κινήσεις με την κατάληψη θέσεων μάχης πεζικού).
Στα δύο(2) πρώτα μέρη του χορού οι χορευτές λειτουργούν ως σύνολο και
υπακούουν σε παραγγέλματα (καθαρά στρατιωτική λογική), που δίνονται από τον
ζωηρότερο και εκφραστικότερο χορευτή «αλ ασαγά - έπαρτο κα». Ο χορός στα
πρώτα δύο μέρη είναι κυκλικός σε πολύ μεγάλο κύκλο, όπου μπορούν να
λειτουργούν και επί μέρους ομάδες (τόξα του κύκλου) αλλά τότε χρειάζεται
διαφορετικός συγχρονισμός και διαφορετικός τρόπος στο να πάρουμε κάτω το
χορό.
γ.- Μαχαίρια: Το τρίτο μέρος του χορού είναι η ανά δύο σύγκρουση των
χορευτών- πολεμιστών με όπλο δίκοπη κάμα ή πάλα. Είναι η φάση όπου η
συντεταγμένη σύγκρουση με τον εχθρό έχει τελειώσει και οι πολεμιστές έρχονται
αντιμέτωποι άνδρας προς άνδρα. Η φάση αυτή λέγεται και πιτσάκ - χορονί (χορός
των μαχαιριών) ή πιτσάκ – οϊνί (παίξιμο των μαχαιριών). Η φάση αυτή του χορού
μεταφέρθηκε έως τις ημέρες μας αυθεντικά από την αρχαιότητα. (βλ. Ξενοφώντος,
Κάθοδος των Μυρίων).
3.- Έχει ο Σέρα-χορός σχέση με τον αρχαίο Πυρρίχιο και γιατί;
α.- Τόπος που χορεύεται: Αν κάποιος ήθελε να ψάξει σήμερα κατάλοιπα ενός
πολιτισμού, το πρώτο που θα τον ενδιέφερε θα έπρεπε να είναι το που
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αναπτύχθηκε αυτός ο πολιτισμός, δηλ. τον τόπο. Δεν πάμε να ζητήσουμε σε
Παρθενώνες έξω από το Βερολίνο. Ο Λουκιανός παραπάνω μας αναφέρει ότι
στην Ιωνία και στον Πόντο εδιδάσκοντο την αρχαία όρχηση και μάλιστα ο χορός
χρησιμοποιήθηκε για να αποδοθούν θεατρικά ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή είχε
πάρει τη μορφή χοροδράματος, κάτι που θα το ξανασυναντήσουμε μετά από 15
τουλάχιστον αιώνες στην Ευρώπη της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού. Την
ίδια εποχή που αναφέρει ο Λουκιανός στην κυρίως Ελλάδα, δηλαδή Αθήνα,
Σπάρτη κ.λπ. όπου συναντάμε στους κλασικούς τον Πυρρίχιο χορό, ο χορός έχει
χαθεί γιατί η Ρωμαϊκή κατάκτηση κατάφερε να κάμψει το φρόνημα. Εκεί όμως
στην εσχατιά του ελληνισμού, το φρόνημα διατηρήθηκε και άντεξε. Άντεξε και
στις μετά τον 2ο αιώνα - στον οποίο αναφέρεται ο Λουκιανός - διώξεις του χορού
από τη νέα θρησκεία του Ναζωραίου, μέχρι που το καινούργιο δόγμα
ενσωμάτωσε τα λαϊκά έθιμα και τα έκανε δικά του. Ο χορός στον Πόντο άντεξε
και την επιδρομή του Ισλάμ. Κάποιοι Έλληνες εξισλαμίστηκαν, αλλά
εξακολούθησαν να ομιλούν την αρχαιοελληνική ποντιακή διάλεκτο. Αυτός λοιπόν
είναι ο τόπος στον οποίο πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε το στοιχείο αυτό του
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.Και βέβαια επειδή ακριβώς δεν μιλάμε για «υλικά
αντικείμενα: ναούς παλιούς, εκκλησίες, αγάλματα, εικόνες» (Άκογλου),
προστρέχουμε στο υποκείμενο και τον φορέα του πολιτισμού που δεν είναι
κανένας άλλος παρά ο Πόντιος Έλληνας (είτε κυρίως ο χριστιανός ξεριζωμένος,
είτε ο ρωμιός εξισλαμισμένος που παρέμεινε στις κοιτίδες του).
β.- Τρόπος που χορεύεται: Παραπάνω αναλυτικά εκθέσαμε τα τρία μέρη του χορού
αλλά και τις αναφορές των έγκριτων λογίων της πρώτης γενιάς για το ποιοι σε κάθε
περιοχή χόρευαν τον Σέρα-χορό (βλ. Δ. Η. Οικονομίδης , Π. Η. Μελανοφρύδης
κ.λπ.) Αν κανείς προστρέξει τόσο στον Πλάτωνα όσο και στο Λυσσία, θα εκπλαγεί
από τη διαπίστωση ότι οι χορευτές στην Αρχαιότητα και οι σύγχρονοι Πόντιοι
Σεράχοροντζήδες πατούν στη γη με τον ίδιο τρόπο, χορεύουν στον ίδιο ρυθμό
και με τα ίδια όργανα (λύρα, αυλό, άσκαυλο). Οι φιγούρες σήμερα είναι
προσαρμοσμένες τόσο στον πολεμιστή που φέρει μακρύκανο πυροβόλο όπλο,
όσο και σ’ αυτόν που θα συγκρουστεί άνδρας προς άνδρα με τον εχθρό (παίξιμο
του μαχαιριού).
Μετά τα παραπάνω νομίζω ότι μπορώ να τοποθετηθώ ξεκάθαρα απέναντι στο
Σέρα-χορό και να δηλώσω απερίφραστα ότι τον θεωρώ:
-Την πληρέστερη προς τον αρχαίο Πυρρίχιο, μορφή χορού, με ελάχιστες έως
καθόλου διαφοροποιήσεις.
-Την αρχετυπική μορφή χορού για το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των
ποντιακών χορών (ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα σε άλλη
ημερίδα).
-Θεωρώ επίσης ότι ανήκει ουσιαστικά σε όλους τους Ποντίους και σε όλες τις
περιοχές από την Πάφρα και Σαμψούντα μέχρι και τις Ποντιακές παροικίες της
μετεγκατάστασης στο εσωτερικό ή εκτός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου
διασώθηκε με την απλούστερη μορφή του χορού, του απλού τρομαχτού Τικ ή
ακόμα και με απλούστερες φιγούρες (Καρς). Δεν μπορούμε βέβαια να αρνηθούμε
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ότι στην Τραπεζούντα και την ευρύτερη περιοχή της, από τα πιο κοντινά χωριά
μέχρι τη Χαλδία, την Τόνγια και τον Όφη, ο Σέρα - χορός διατήρησε την
αρχαιοπρεπή του μορφή σε όλα του τα χαρακτηριστικά. Εδώ οφείλουμε να πούμε
ότι η συμβολή των κρυπτοχριστιανών, οι οποίοι ως γνωστόν είχαν το δικαίωμα να
φέρουν οπλισμό, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του τρίτου μέρους του
χορού (μαχαίρια), αλλά και στη διατήρηση του πολεμικού ύφους που τον
προσδιορίζει.
Αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι μπορούμε να πούμε τον Σέρα-χορό,
Πυρρίχιο κι ότι η σωστότερή του ονομασία σήμερα θα έπρεπε να είναι ο
Πυρρίχιος Σέρα-χορός.
Ως κατακλείδα της σημερινής εισήγησης θα ήθελα να παραθέσω δύο
δημοσιεύματα της εφημερίδας «τα Νέα» στις 10 και 11 Ιανουαρίου 1977 από τον
αείμνηστο και πασίγνωστο συγγραφέα Μενέλαο Λουντέμη, ο οποίος μιλώντας
πάνω στο πρόβλημα της Ελληνικότητας του λεγόμενου λαϊκού μας τραγουδιού
και πολιτισμού, είχε πει:
«…το λαϊκό Τραγούδι και ο χορός είναι το ψυχικό ένδυμα ενός Λαού, το
σκίρτημα ενός πάθους. Την ψυχή μόνο με τη μουσική και με το χορό μπορείς να
τη χορτάσεις. Οι Έλληνες, χορεύουν με όλη την ύπαρξή τους: ″οι βόρειοι″
χορεύουν μόνο με τα πόδια, δεν τους ενδιαφέρει παρά ο ρυθμός. Οι Ανατολίτες
πάλι χορεύουν με τη μέση και τους λαγόνες. Όσο για τους Έλληνες; Αυτοί
χορεύουν μ’ ότι τους έδωσε ο καλός Θεός. Με τα μάτια, με τα χείλη, με τα πόδια,
με τα χέρια και ό,τι συνθέτει αυτό που σε καμιά άλλη γλώσσα δεν υπάρχει, τη
″λεβεντιά″». Και στις 11 Ιανουαρίου για την εξαιρετική και ξεχωριστή
σπουδαιότητα του Πυρρίχιου χορού των Ποντίων: «και τι θα λέγαμε για τον
Πυρρίχιο, τον αρχαιότερο και ωραιότερο απ’ όλους τους χορούς μας; Χορεύεται
και σήμερα απαράλλαχτα όπως χορευότανε και τότε από τους Ποντίους Έλληνες
άσχετο αν στον Πόντο σήμερα τον λένε ″Σέρα″ και στην Κρήτη ″Πηδηχτό″».

Οφικιάλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
ο Χαράλαμπος Αποστολίδης
Με απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου ο Πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων και αντιπρόεδρος του
Σωματείου Παναγία Σουμελά, Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω Χαράλαμπος
Αποστολίδης, προχειρίστηκε ΄Αρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του
αποδόθηκε ο τίτλος του ΄Αρχοντος Εκδίκου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε κατά τον Εσπερινό του Δεκαπενταύγουστου στο
Μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο. Στη λειτουργία χοροστάτησε ο
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σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παύλος, ο
οποίος έκανε και τη χειροθεσία.
Στην αντιφώνησή του μετά την απονομή του οφικίου ο Άρχων Έκδικος της
καθ’ ημάς Αγίας του Χριστού Εκκλησίας Χαράλαμπος Αποστολίδης είπε:
«Σεβασμιώτατε Άγιε Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, Ποιμενάρχα
μας,΄Αγιοι Αρχιερείς, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Υπερέχουσες αρχές της πολιτείας,
εκκλησίασμα, Πόντιες και Πόντιοι.
»Αισθάνομαι, ως εικοσιτετράχρονος δικηγόρος ο οποίος δια πρώτην φοράν
επαρουσιάσθη να αγορεύσει εις το μονομελές πλημμελειοδικείον και του εκόπει η
φωνή από την συγκίνηση. Εκ μητρός κοιλίας εδιδαξάμην τα ιερά γράμματα, το

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
κ. Παντελεήμων απονέμει το οφίκιον του Άρχοντος Εκδίκου του
Οικουμενικού Πατριαρχείου στον κ. Χαράλαμπο Αποστολίδη

πρώτο δε πράγμα που αντίκρισα στον κόσμον, ήταν το ευλογημένον ράσον του
πατέρα μου, του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Δημητρίου Αποστολίδη εκ
Τραπεζούντος ορμωμένου. Την αγάπην δε και την προσήλωσιν εις την μητέρα
εκκλησίαν, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και τον Πατριάρχην μας εδιδάχθην,
από αυτόν. Προς δε τούτοις η μεν ιστορία συμπλεκομένη με τον μύθον, ο μύθος
δε με την ιστορίαν, οι διηγήσεις δια την Βασιλεύουσαν των βασιλευουσών, η Αγιά
Σοφιά, η πόλις των πόλεων, η Τραπεζούντα με την Σινώπη, το βορειότερον
παράλιον του Πόντου έως το νοτιότερο της Μικράς Ασίας, δημιουργούσαν
έντονην την επιθυμίαν αλλά και το κάλεσμα να εργασθώ δι’ όσα ο ψαλμωδός
επιτάσσει: ″Κοληθείει η γλώττα μου τω λάρυγγί μου εάν μη σου μνησθώ μήτηρ
εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, Τραπεζούντας, Πόντου, αλλά προεχόντως και
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κυρίως της μητέρας μας ελπίδας καταφυγής και μεσίτριας Παναγίας, της Παναγίας
της Σουμελιώτισσας, της Παναγίας Σουμελά την “εξανθείσασαν το άνθος το
αμάρατον”″.
»Ο τίτλος που σήμερα δια χειρών Σας Άγιε Βεροίας, η αυτού Θειοτάτη
Παναγιώτης Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης
μου απονέμει, είναι δι εμέ και την οικογένειά
μου, αλλά και την ευρύτερη οικογένειαν την
Ποντιακήν της οποίας έχω την τιμή ως
Πρόεδρος να ηγούμαι, ό,τι θα εφαντάζετο
κανείς ως υποθετικόν λόγον του μη
πραγματικού να συμβεί.
»Εις την πορείαν μου ως Εκκλησιαστικός
υπηρέτης, θεωρώ σταθμούς και αναφέρω την
υπηρεσίαν μου εις τον ΄Αγιον Βελγίου, κ.κ.
Παντελεήμων, τον συγκάτοικό μου και
συμφοιτητή μου τον ΄Αγιον Γαλλίας κ.κ.
Εμμανουήλ και τον ΄Αγιον Προύσσης και
Σχολάρχην Χάλκης κ.κ. Ελπιδοφόρον.
Αλλά προεχόντως και κυρίως την επί πολλά
έτη υπό την πνευματικήν Σας καθοδηγίαν τις
Ο Άρχων Έκδικος του
Οικουμενικού Πατριαρχείου
υπηρεσίες μου στο ΄Ιδρυμα παρά τους πόδας
κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης
Σας Σεβαστέ μας Ποιμενάρχα.
»΄Ελεγα Σεβασμιώτατε και Άγιοι Αρχιερείς εις τον πατέρα μου, ότι αυτή η
στιγμή δι εμέ συγκρίνεται μόνον με τις ημέρες που ο Θεός μου εχάριζε τα παιδιά
μου την Σοφία, τον Χρήστο και την Νίκη. Δεν είμαι μόνον ευγνώμων προς την
Ιερά Σύνοδο και τον Πατριάρχη μας, είμαι ψυχή τε και σώματι αφιερωμένος εις
αυτούς και εις υμάς Σεβασμιότατε και θα είμαι άχρι θανάτου εις την Υπηρεσίαν
της Μητρός Εκκλησίας.
»Αγαπητοί Πατριώτες Πόντιοι, το μέγεθος της τιμής του ΄Αρχοντος του
Οικουμενικού Πατριαρχείου για την ασημαντότητά μου, εξοβελίζει κάθε άλλον
τίτλον επαγγελματικόν, πολιτικόν και εν γένει κοσμικόν. Αλλά και με υποχρεώνει
Σεβασμιώτατε, εις διαρκήν αγώνα να είμαι προς πάντας και εν ταις ενασχολήσεσιν
του βίου, πραότερος, επιεικέστερος, καλύτερος άνθρωπος εν τη εννοία της εν
Χριστώ ζωής και της υπηρεσίας εν τη ζώσα και θριαμβεύουσα Εκκλησίαν του
Χριστού, να προσπαθώ για το ΄Ιδρυμα της Παναγίας Σουμελά και την ποντιακή
ενότητα, έτσι όπως υμείς και το ΄Ιδρυμα πράξεσιν και όχι λόγοις πράττετε.
»Ευγνώμων δια μίαν εισέτιν φοράν, προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην μας,
την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον, και προς υμάς ΄Αγιε Βεροίας. Άγιε Δέσποτα
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κατασπάζομαι την δεξιάν σας, την δεξιάν του Παναγιωτάτου και της Αγίας και
Ιεράς Συνόδου. Η τιμή αυτή τιμά και τον ποντιακό χώρο, τα σωματεία της
Πανελληνίου Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, το ΄Ιδρυμα Παναγία
Σουμελά.΄Αλλωστε η ταπεινότης μου Σεβασμιώτατε, δεν θεωρεί σύμπτωση τον
χρόνον και τον τόπον εις ους μου απονέμεται το οφφίκιον. Άγιε Δέσποτα
Μνημόνευσον και των αναθρεψάντων μοι γονέων, αδελφών τέκνων και των
οικογενειών αυτών.
»Ο Θεός δι’ ευλογιών σας είη βοηθός μου».

Η Δημοκρατία του Πόντου
Σκέψεις και Συμπεράσματα για την εξέλιξή της
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου
Οι Τούρκοι εμποδίζουν την επιστροφή των Ποντίων προσφύγων
στις εστίες τους
ο τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου (30
Οκτωβρίου 1918) βρήκε την Ελλάδα εξαντλημένη από
τις επιχειρήσεις και εξουθενωμένη από τον επάρατο
εθνικό διχασμό πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας να
προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της. Η επικράτηση του
Βενιζέλου και η συμμετοχή της Ελλάδος στον πόλεμο τη βρήκε
στο τέλος με τους νικητές. Το γεγονός αυτό αναθέρμανε τις
ελπίδες στους Ποντίους ότι θα δικαιωθούν για τις θυσίες τους από τη συμμετοχή
τους στον πόλεμο.
Παρ’ όλα αυτά, όμως, για την αυτονόμησή τους και τη δημιουργία
ανεξάρτητου κράτους, θα έπρεπε πρωτίστως να στηρίζονται στις δικές τους
δυνάμεις. Οι πληθυσμιακοί δείκτες στον Πόντο είχαν αλλοιωθεί δραματικά, γιατί
ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξοντώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου με
τους εκτοπισμούς και τα τάγματα εργασίας - θανάτου. Ένα σημαντικό, όμως,
μέρος του πληθυσμού κατέφυγε στις χώρες της Τσαρικής Ρωσίας, ως πρόσφυγες,
για να γλυτώσει από την εξόντωση των Τούρκων.
Η επιστροφή, όμως, των προσφύγων, μετά τη λήξη του πολέμου (1918), θα
καταστεί προβληματική. Οι άνθρωποι του νεοτουρκικού καθεστώτος θα
προσπαθήσουν να μη γίνει κατορθωτή, γιατί γρήγορα αντιλήφθηκαν τη σημασία
που θα έχει το δημογραφικό πρόβλημα για την τύχη του Πόντου.
Χρησιμοποίησαν και πάλι τον άτακτο στρατό, τους τσέτες, για να εμποδίσουν με
κάθε τρόπο την επιστροφή των προσφύγων.
Η υπόθεση αυτή πήρε μεγάλες διαστάσεις. Φρόντισαν οι υπεύθυνοι των
Ποντιακών Επιτροπών να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη του Συνεδρίου στο
Παρίσι, ότι δηλαδή οι Τούρκοι ανενόχλητοι συνεχίζουν το γενοκτονικό τους

Τ
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σχέδιο εναντίον των Χριστιανών του Πόντου και αφ’ ετέρου επιδιώκουν να
καταστήσουν την επιστροφή των προσφύγων αδύνατη.
Για την κατάσταση των προσφύγων και η Ελληνική κυβέρνηση, με υπόμνημα
της, ζητούσε την επιστροφή τους, εφ’ όσον ήταν και δική τους επιθυμία. Επειδή η
κατάσταση επιδεινώθηκε σε βάρος των Ποντίων, τον Ιούλιο του 1919, οι Έλληνες
της Νότιας Ρωσίας οργάνωσαν συνέδριο στο Βατούμ όπου αποφασίστηκε μεταξύ
άλλων και η υποβολή αιτήματος για στρατιωτική επέμβαση στον Πόντο προς
αποτροπή πιο σοβαρών και επικίνδυνων καταστάσεων σε βάρος του Ελληνισμού.
Το αίτημα των Ποντίων συνάντησε την αρνητική στάση των Αμερικανικών
δυνάμεων και της Ελληνικής κυβέρνησης, επειδή τα δεδομένα άλλαξαν για την
επιστροφή των προσφύγων.
Συζητήσεις για Ποντοαρμενική Δημοκρατία
Μπροστά στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε, αναγκάστηκε ο Χρύσανθος να
προχωρήσει σε συνομιλίες με τους Αρμενίους στην προσπάθεια του να
δημιουργήσει ένα ποντοαρμενικό κράτος με τη μορφή της ομοσπονδίας.
Δυστυχώς η καχυποψία που υπήρχε και από τις δύο πλευρές κατά τις συζητήσεις
έγινε αιτία να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Ακόμη και οι εγγυήσεις που παρείχοντο
από την συνθήκη των Σεβρών, που καθόριζαν τα σύνορα των δύο κρατών,
εξανεμίστηκαν με τα γεγονότα που ακολούθησαν.
Οι διπλωματικές προσπάθειες των Ποντίων το 1920
Ο διπλωματικός αγώνας των Ποντίων για την αυτοδιάθεση του Πόντου
συνεχίζεται με πρωταγωνιστές τον μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθο και τον
μεγάλο συμπατριώτη μας από την Μασσαλία της Γαλλίας, Κωνσταντίνο
Κωνσταντινίδη. Σε συνεδρίαση που έγινε στο Σαν Ρέμο της Βόρειας Ιταλίας, τον
Απρίλιο του 1920, δύο βασικά θέματα συζητήθηκαν: το θέμα για την αυτοδιάθεση
του Πόντου και το πρόβλημα της επιστροφής των προσφύγων στην γενέτειρα τους
γη, τον Πόντο.
Στο συνέδριο προτάθηκε ακόμα ως μοναδική λύση του ποντιακού ζητήματος
η στρατιωτική κατάληψη του Πόντου από τις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τον
Ιούνιο του 1920, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Βενιζέλος, μεταβάλει στάση στο
ζήτημα του Πόντου. Δίνεται, βέβαια, εντολή εκπόνησης σχεδίου στρατιωτικής
κατάληψης του Πόντου σε συμφωνία με τους Βρετανούς, κάτι που καλλιέργησε
νέες ελπίδες στους Ποντίους.
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Το Ιδιότυπο Εκκλησιαστικό καθεστώς
της Χαλδίας
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

«Οὕτω ἐπὶ μακρὰ ἔτη ἡ πλεονεξία τῶν
ἀρχιεπισκόπων τῆς Χαλδίας ἐτάραττε
πλὴν τῆς ἐπαρχίας Τραπεζοῦντος καὶ τὴν
ἐπαρχίαν ἐτέρου κλίματος καὶ διηνεκῶς
παρεῖχε πράγματα εἰς τὰς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἀντιοχείας»
Χρύσανθος Φιλιππίδης
Η Εκκλησία Τραπεζούντος, σελ. 609

Γράφει ο Κώστας Νικολαΐδης

Μ

ία από τις μεγάλες διαμάχες ήταν και η μεταξύ του
μητροπολίτη Τραπεζούντος Δωρόθεου και του
Χαλδίας Διονύσιου το 1767, για το θέμα του
Ενοριακού Δικαίου Κερασούντος-Τριπόλεως-Κοράλων και
των Μεταλλείων που υπήρχαν στις περιφέρειές τους. Και
στέκουμε σ᾿ αυτήν:
- γιατί η αντίδικος της Χαλδίας ήταν η Τραπεζούντα και όχι
καμιά μικρή Μητρόπολη.
- γιατί συνέπεσε τότε να προΐστανται αυτών, δύο σημαντικοί αρχιερείς. Ο
Δωρόθεος και ο Διονύσιος, ο κατά πολλούς σπουδαιότερος μητροπολίτης της
Χαλδίας. Αλλά ακόμα και γιατί τον πατριαρχικό θρόνο κατείχε τότε μια εξέχουσα
μορφή της Μεγάλης Εκκλησίας, ο πολύς Σαμουήλ Χαντζερής.
Σε κοινή σύσκεψη των τριών στο Πατριαρχείο, αποφασίστηκε η εξής
συμβιβαστική λύση:
Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ
- να έχει τα ενοριακά δίκαια των περιοχών
- να έχει το δικαίωμα να διορίζει και να παύει τους ιερείς, οι οποίοι και
υποχρεούνται να τον μνημονεύουν.
- να έχει το δικαίωμα να καρπούται τα εμβατοίκια.1
1

Εμβατοίκια ή Βακία: Τα προαιρετικά τον πρώτο καιρό και υποχρεωτικά στη συνέχεια χρήματα που πλήρωναν
οι ιερείς για να αναλάβουν εφημέριοι σε κάποια ενορία. Ήταν κατά κάποιο τρόπο τα ενοριακά και εφημεριακά
δικαιώματα του επισκόπου και διέφεραν κατά περίπτωση. Καθιερώθηκαν μετά την Άλωση. Επρόκειτο για γνήσια
περίπτωση σιμωνίας, παρά δε τις προσπάθειες του Πατριαρχείου (πρώτος ο Σαμουήλ Χαντζερής – 1763/68 και
1772/73 – το επιχείρησε), η πρακτική αυτή διατηρήθηκε για πολύ, για να εκλείψει οριστικά με τους ενοριακούς
νόμους της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος. Και κάτι ακόμα σχετικό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον.Το 1684
υποχρεώθηκε κάθε εφημέριος της Χαλδίας να καταβάλει στο νέο αρχιεπίσκοπο Χαλδίας και Χεροιάνων
Γρηγόριο το Β΄ (1684-1694) ένα φλωρίο, αλλά και κάθε οικογένεια το ποσό των 12 άσπρων. Το σχετικό
Πατριαχικό και Συνοδικό Σιγιλλιώδες γράμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Διονυσίου του Δ΄ του από
Λαρίσης, φυλάσσεται στα αρχεία της Ε.Π.Μ.
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Ο ΧΑΛΔΙΑΣ:
Είχε το δικαίωμα να λαμβάνει και να καρπούται μόνο από τους δικούς
του επαρχιώτες χριστιανούς τους εγκατεστημένους στα Μεταλλεία, τις ζητείες και
τα συνοικέσιά τους, και ακόμα το δικαίωμα να τους επισκέπτεται εκεί όπου ζουν
και εργάζονται, να ευλογεί και αγιάζει αυτούς αρχιερατικά, προκειμένου να
εισπράττει τα δικαιώματά του και όποια άλλη βοήθειά τους προς αυτόν.
Η λύση αυτή όμως ούτε νόμιμη, ούτε και κανονική ήταν, αφού επέτρεπε
σε έναν επίσκοπο να ασκεί δικαιώματα μέσα στα όρια άλλης Εκκλησιαστικής
Επαρχίας, προκειμένου να εξουσιάζει τους αποίκους μεταλλουργούς τους
καταγομένους από τα νόμιμα όρια της Επαρχίας του.
Όμως και αυτή η ετεροβαρής συμφωνία, που προφανώς επιτεύχθηκε με
την παρέμβαση των αρχιμεταλλουργών, δεν τηρήθηκε αφού την καταπάτησε ο
αρχιεπίσκοπος Χαλδίας.
Οι αντιμαχίες των μητροπολιτών Χαλδίας και Τραπεζούντος για τη
διαποίμανση των εντός των ορίων της Μητροπόλεως Τραπεζούντος
μεταλλουργικών οικισμών, έχουν μείνει στην ιστορία για τη σφοδρότητά τους και
τη μεγάλη διάρκειά τους. Τελευταίο επεισόδιο η προσάρτηση της Κερασούντος
στη Χαλδίας το 1913. Περισσότερα για τις διενέξεις αυτές στη συνέχεια.
Αξίζει όμως να αναφερθούμε και στη μακροχρόνια διαμάχη ανάμεσα
στους μητροπολίτες της Χαλδίας και της Νεοκαισάρειας, για το θέμα της
διαποίμανσης των μεταλλουργικών οικισμών της Γαράσαρης.
Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους υπάρχουν μεταξύ άλλων και τα βεράτια
29, 30, 32 για την αναγνώριση της εκλογής των αρχιεπισκόπων Χαλδίας:
Γρηγορίου Α΄ Σκρίβα (1667-1683), Γρηγορίου Β΄ (1684-1694), Ιγνατίου Α΄
Φυτιάνου (1717-1734). Βάσει αυτών δινόταν το δικαίωμα στους πιο πάνω
αρχιερείς να διοικούν και ποιμαίνουν την Γκιουμουσχανέ, το Σαρκί Καραχισάρ,
το Σερμπάν, το Κιουρτούν και τις περιφέρειές τους. Όσον αφορά την υπαγωγή της
Γαράσαρης (Καραχισάρ) στη δικαιοδοσία του Χαλδίας, αυτό έγινε αφού
προηγουμένως ο μητροπολίτης Νεοκαισαρείας Κυπριανός στον οποίο υπαγόταν η
περιοχή, την πούλησε στο Γρηγόριο Β΄ έναντι μεγάλου χρηματικού ποσού. Την
παράνομη αυτή διαδικασία την κατήγγειλε ο διάδοχος του Κυπριανού Ιγνάτιος
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο και δικαίωσε τον Ιγνάτιο, ακυρώνοντας
την πώληση με Σιγίλλιο του οικουμενικού πατριάρχη Καλλίνικου Β΄ (1694-1702).
«... γράφομεν καὶ ἀποφαινόμεθα συνοδικῶς ἵνα, ἡ μὲν παρὰ τοῦ Κυπριανοῦ πώλησις
ἐκείνων τῶν χωρίων πρὸς τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Χαλδίας κὺρ Γρηγόριον, ὡς πρᾶξις
ἔκφυλος καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀλλότριον καὶ φροῦδον συμβόλαιον, καὶ ἐξίτηλον ἐμπόρευμα,
καὶ κακούργως ἐξειργασμένον, καὶ ἐφ᾿ ὅλον παράνομος, ἄκυρος ὑπάρχῃ καὶ ἀνίσχυρος,
καὶ εἰς οὐδὲν λογιζομένη...» Γαβριήλ Πρεμετίδης (ό.π., σελ. 116).
Η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν σωστή και δίκαιη και
αποκαθιστούσε τη διασαλευθείσα κανονική τάξη. Αυτή η κατάσταση όμως, η
ηρεμία και ο «πολιτισμός» στις σχέσεις μεταξύ των 2 Μητροπόλεων δεν κράτησε
για πολύ, αφού οι Χαλδιώτες αρχιερείς καιροφυλακτούσαν για να επανακτήσουν τα
χωριά της Γαράσαρης «παντί τρόπῳ».
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Ας παρακολουθήσουμε μερικά ακόμα επεισόδια αυτής της δυσάρεστης
ιστορίας:
-Το 1745 ο αρχιεπίσκοπος Χαλδίας Ιγνάτιος Β΄ ο Κουθούρης –
Καρατζάς (1734-1749), αξίωσε την προσάρτηση αυτών των οικισμών στη Χαλδία,
το Οικουμενικό Πατριαρχείο όμως αντέδρασε έγκαιρα και με Σιγίλλιο του
πατριάρχη Παΐσιου του Β΄ του Παλαιστίνιου, κατοχύρωσε τα χωριά της
Γαράσαρης στη Μητρόπολη Νεοκαισαρείας (Οκτώβριο του 1745).
-Το 1844 με Πατριαρχικό Γράμμα, ο οικουμενικός πατριάρχης
Γερμανός Δ΄ ο Βυζάντιος, απευθυνόμενος στους χριστιανούς χωριών της
Μητρόπολης Νεοκαισαρείας που είχαν αποσκιρτήσει (Μπαγδάτι, Καράτζαλη,
Κονάκ, Καγιά-Αλτί, Γενήκιοϊ, Λεύκαρον κ.ά. Γ. Πρεμετίδης, ό.π. σελ. 118)
αναγνωρίζοντας ως πνευματικό κυριάρχη τους τον Χαλδίας, τονίζει σ᾿ αυτούς ότι
οφείλουν να ευρίσκονται στη δικαιοδοσία του μητροπολίτη Νεοκαισαρείας και όχι
του Χαλδίας (Μητροπολίτες εκείνη την περίοδο Νεοκαισαρείας, ο Κύριλλος και
Χαλδίας ο Θεόφιλος).
Γιατί όμως αυτή η στάση των κατοίκων; Δύο τα ενδεχόμενα: ή είχαν
όφελος, οικονομικό ή άλλου είδους ή υποκινήθηκαν από ανθρώπους της
Μητρόπολης Χαλδίας. Απ᾿ ό,τι φαίνεται όμως οικονομικό όφελος δεν είχαν, αφού
το 1850 με Πατριαρχικό Γράμμα, ο οικουμενικός πατριάρχης Άνθιμος Δ΄ ο
Ταμβάκης καλεί το μητροπολίτη Θεόφιλο να αποδώσει στον Κύριλλο
Νεοκαισαρείας αυτά που επί 4 χρόνια εισέπραξε σαν δικαιώματά του από
επαρχιώτες χριστιανούς της Μητρόπολης Νεοκαισαρείας. Πιθανότατα επομένως
η όλη αναστάτωση να προήλθε από υποκίνηση του Θεόφιλου.
Συνεχίζεται

Ο πρόεδρον τη χωρί’
Του Δημήτρη Νικοπολιτίδη
Πρόσωπα του έργου
ΘΟΔΩΡΟΣ, ΘΥΜΙΑ σύζυγος του Θόδωρου, ΣΤΥΛΟΣ
δάσκαλος του χωριού, ΤΑΣΙΑ σύζυγος του Στύλου, ΚΩΣΤΗΣ,
ΤΟΤΟΣ, ΣΤΑΘΟΣ, ΓΙΩΡΙΚΑΣ, ΛΕΥΤΕΡΤΣ, ΓΑΡΑ
ΚΟΣΜΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΕΛΕΓΚΩ χήρα, ΣΤΟΦΟΡΟΣ
λυράρης,
ΚΟΥΡΤΟΝ
ΓΙΑΝΝΕΣ
πρώην
πρόεδρος,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ εξάδελφος του Θόδωρου, νομάρχης, αστυνόμος και
χωρικοί.
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
αλλεπάληλες απαιτήσεις από τους συγχωριανούς του, φέρνουν τα πάνω
κάτω στην ήσυχη μέχρι τότε ζωή του. Όταν ξαφνικά έρχεται για επίσκεψη στο
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χωριό ο νομάρχης, μπαίνουν μεν όλα σε μια τάξη, αλλά η τυπική πολιτική
επίσκεψη μετατρέπεται τελικά σε ποντιακό γλέντι.
ΚΩΣΤΗΣ: Ας λέμε καλά.
ΣΤΥΛΟΣ: Ο Θεόν να δί’ και πάντα καλά να είσαι.
ΚΩΣΤΗΣ: Τα χάταλα μ’ πώς πάνε, δέσκαλε;
ΣΤΥΛΟΣ: Τσιπ γιαβάγκα είν’ τ’ αφώτιστα.
ΚΩΣΤΗΣ: Δέσκαλε, ντο λες με; Εγώ 120 οκαδών μουχτερόν έσπαξα κ’
έφασα ’τα και εσύ ντο γιαβάγκα λες με είναι.
ΣΤΥΛΟΣ: Κώστη, σα γράμματα λέγω είναι γιαβάγκα. Ίλα εκείνος ο
Στυλίκον, σωστόν στουλάρ’.
ΚΩΣΤΗΣ: Τ’ αφορισμένον το μωρόν κ’ εμέν αλλά έρται λέει με σ’ οσπίτ’ θα
σύρω κ’ εβγάλλω τ’ ωτία θες.
ΣΤΥΛΟΣ: Χάσον ντο λες. Ακομάν μικρός εν’ ο νους αθες ’κι’ κόφτ’. Εγώ θα
τερώ και μαθίζ’ ατον καλά.
ΚΩΣΤΗΣ: Αΐκον πράμαν αν ευτάς, δέσκαλε, σην χαμονήν πάω για τ’ εσέν.
ΤΟΤΟΣ: (Φωνάζει απ’ έξω) Δέσκαλε, ε δέσκαλε, απέσ’ είσαι;
ΣΤΥΛΟΣ: Ναι, Τότο, απέσ’ είμαι.
ΤΟΤΟΣ: Καλησπέρα σουν.
ΣΤΥΛΟΣ: (Τον καλωσορίζει) Καλώς τον Τότον εμουν, κάθκα.
ΤΟΤΟΣ: Ας κάθουμαι γιατί νεγκασμένος είμαι (κάθεται). Ντο θελτς με,
δέσκαλε, κ’ έστειλες κ’ εκούξες με;
ΣΤΥΛΟΣ: Ποίσον ολίγον υπομονήν, θα μαθάντς.
ΤΟΤΟΣ: Καλά, δέσκαλε. (πιάνει συζήτηση με τον Κώστη). Εσύ Κώστη ντο
ευτάς, πώς είσαι;
ΚΩΣΤΗΣ: Ντο να ευτά(γ)ω, Τότο, πολλά νεγκασμένος είμαι. Πολλά
νεγκάσκουμαι με την σποράν και πονούν και τα μέσα μ’. Εκείνο το γερόντικον το
βούδ’ όλεν κάθεται κα.
ΤΟΤΟΣ: Φαίνεται έφαεν το ψωμίν αθες.
ΚΩΣΤΗΣ: Αέτσ’ φαίνεται.
ΤΟΤΟΣ: Δέσκαλε, εσύ τιδέν ’κι λες;
ΣΤΥΛΟΣ: Θα λέω, Τότο, θα λέγω. Και έχω πολλά να λέγω. Άμα εναξά θα
ευτάς υπομονήν.
ΤΟΤΟΣ: Καλά, δέσκαλε.
ΣΤΑΘΟΣ: (Φωνάζει από έξω) Δέσκαλεεεεεε, απέσ’ είσαι;
ΣΤΥΛΟΣ: Έλα, Στάθο, απέσ’ είμαι.
ΣΤΑΘΟΣ: (Μπαίνοντας) Ύας και χαιρετίας. Αδαπέσ’ κι άλλ’ είναι;
ΣΤΥΛΟΣ: (Τον καλωσορίζει) Καλώς τον Στάθον εμουν, κάθκα.
Νεγκασμένος θα είσαι κ’ εσύ.
ΣΤΑΘΟΣ: Οσήμερον ’κ’ ενεγκάστα πολλά. Ντο ευτάτε εσείς αδαπέσ’;
ΚΩΣΤΗΣ: ’Κ’ ελέπ’ ς ντ’ ευτάμε; Κάθουμες, και κάθουμες άμον αγάδες.
ΣΤΑΘΟΣ: Καλά ευτάτε. Ας κάθουμαι κ’ εγώ άμον αγάς. Ωφ ωφ, πονούν και
τα μέσα μ΄.
ΚΩΣΤΗΣ: Καλά τ’ εσά τα μέσα γιατί να πονούν; Πονούν τ’ εμά γιατί το
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γερόντικον το βούδι μ’ πάντα κάθεται κα κ’ εγώ σπίχκουμαι να σ’κών’ ατο.
Εβγάλλ’ την ψη μ’.
ΓΙΩΡΙΚΑΣ: (Φωνάζει κι αυτός από έξω) Δέσκαλεεεεε, έλθα, πού είσαι;
ΣΤΥΛΟΣ: Έλα, Γιώρικα, έλα απέσ’. Έρθεν και ο σίσκον ο Γιωρίκας.
ΓΙΩΡΙΚΑΣ: (Μπαίνοντας) Καλησπέλα σουν. Εσείς πότε έλθετε;
ΣΤΥΛΟΣ: (τον καλωσορίζει) Καλώς τον Γιωρίκαν εμουν, κάθκα κ’ εσύ.
ΓΙΩΡΙΚΑΣ: Θα κάθουμαι, γιατί πολλά νεγκασμένος είμαι. Πονεί και η
λακάνα (ρακάνα) μ’ αδά και τλία ημέλας (τρία ημέρας).
ΤΟΤΟΣ: Καλά ’κι είπες την Παρέσαν να τρίφ’ σε;
ΓΙΩΡΙΚΑΣ: Έτλιψε με, άμα εγώ δεν ’κ’ εγλοίξα (εγροίκ’ σα).
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Μπαίνει και ρωτάει) Δέσκαλε, όλ’ έρθαν;
ΣΤΥΛΟΣ: Όλ’ έρθαν, άναυα τον γαρά Κοσμάν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εγώ ντο είπα σε, δέσκαλε; Εκείνος εκεί που ρουζ’ άλλο ’κι
σ’κούται. Και είπα ’τον αγλήγορα να έρται.
ΣΤΥΛΟΣ: Θόδωρε, εσύ πα έργησες.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εγώ επήγα ως τ’ οσπίτ’ να λέγω τη Θυμίαν πως θα είμαι αδά,
άμα ’κ’ εύρα ’τεν. Ντο λες, δέσκαλε, πάγω μίαν κι άλλο και κουίζ’ άτον;
ΣΤΥΛΟΣ: Ας αναμένουμ’ ολίγον κι άλλο, ίσως έρται.
Γ. ΚΟΣΜΑΣ: (Φωνάζει από έξω). Δέσκαλε, έρθα, πού είσαι;
ΣΤΥΛΟΣ: Έρθεν και ο γαρά Κοσμάς. Άλλο κανάν ’κι αναμένουμε.
Γ. ΚΟΣΜΑΣ: (Μπαίνοντας) Καλησπέρα πέρα για πέρα. Και ντο πολλοί
ήστουν αδαπέσ’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εσέν ενεμείναμε για να ίνουμες κι άλλο πολλοί.
ΣΤΥΛΟΣ: Κάθκα, Κόσμα, άμα γιατί έργησες ατόσον πολλά;
Γ. ΚΟΣΜΑΣ: Με το χτήνον επολέμανα, δέσκαλε, άρρωστον εν’. Φοβούμαι
θα ψοφά και ντο θα ευτάνε τα μωρά μ’ ’κ’ εξέρω.
ΣΤΥΛΟΣ: Αέτσ’ αν εν’, καλά.
Γ. ΚΟΣΜΑΣ: Δέσκαλε, αΐκον ώραν να στειλτς και κουΐεις μας, άμον ντο
εγροικώ κατ’ σοβαρόν θα λες μας.
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Κοιτάζει το δάσκαλο)
ΣΤΥΛΟΣ: Θόδωρε, έκ’σες;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Έκ’σα, πώς ’κ’ έκ’σα. Κατ’ σοβαρόν, είπεν ο Κοσμάς, θα λες
μας (Στο αυτί του δασκάλου) Δέσκαλε, καλά είπες, ο γαρά Κοσμάς και τον
δάβολον εβγάλλ’ ας σο τρυπίν.
ΣΤΥΛΟΣ: Και τσαρούχα φορίζ’ ατον.
Γ. ΚΟΣΜΑΣ: Τα τσαρούχα μ’ πα εγράσταν και πρέπ’ να εμπαλίζ’ ατα.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Καλά έλεες, δέσκαλε, είχες δίκαιον.
ΣΤΥΛΟΣ: Άλλο μίαν, όντες λέει ο δέσκαλον, ν’ ακούς ατον.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Καλά, δέσκαλε, αέσ’ θα ευτά(γ)ω.
ΣΤΥΛΟΣ: (Απευθύνεται σε όλους) Κι ατώρα ακούστεν για τ’ όποιον έστειλα
κ’ εκούξα σας (Όλοι κοιτάζουν το δάσκαλο με προσοχή). Σα 14 τ’ άλλ’ τη μηνός,
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όπως εξέρετε, θα ψηφίζουμ’ να εβγάλουμε τον πρόεδρον τη χωρί’.
Γ. ΚΟΣΜΑΣ: Ατό εξέρουμ’ ατο.
ΣΤΥΛΟΣ: Άξιος για την προεδρίαν εν’ ο Θόδωρον (Καρφώνουν όλοι τα
μάτια τους στο Θόδωρο). Θά λέτε με γιατί; Ας λέγω σας. Πρώτα πρώτα εν’
καλόγνωμος, ήσυχος, Θεού μουμούλ’. Αγαπά το χωρίον και τοι χωρέτας. Ένας
αΐκος άνθρωπος πρέπ’ να ίνεται πρόεδρος, ένας άνθρωπος που ν’ αγαπά το χωρίον
να πονεί το χωρίον και να τρέχ’ για το χωρίον. Κανείται ντο εκορόϊδεψε μας ο
Κούρτον ο Γιάννες, ο αλεπόν τη χωρί’.
ΤΟΤΟΣ: Αναθεμά τον, ανάθεμα τον κατακέφαλον, τον αλεπόν τη χωρί’.
Πολλά σωστά είπες ατο, δέσκαλε, ο αλεπόν τη χωρί’.
ΣΤΥΛΟΣ: Εσάς εκάλεσα σας αδά, γιατί ήστουν καλοί οικοκύρ’ και ο λόγος
εσουν δαβαίν’.
Γ. ΚΟΣΜΑΣ: Δέσκαλε, άμον το εγροικώ, θα λες μας να ευτάμε προπαγάνταν
σο χωρίον, για να ψηφίζ’νε τον Θόδωρον.
ΣΤΥΛΟΣ: Πολλά καλά εγροίκ’σες, Κόσμα (Δάσκαλος και Θόδωρος
κοιτάζονται στα μάτια. Απορούν που ο γαρά Κοσμάς είπε τη λέξη προπαγάντα).
Μπράβο σ’ εσέν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κ’ εσύ απόθεν-κεσ’ εξέρτς ντο εν’ προ προ προ προπαγάντα.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ενεστώς

Παρατατικός

Αόριστος

λέ(γ)ω
λες
λέει
λέ(γ)ουμε (και λέμε)
λέτε

έλε(γ)α
έλε(γ)ες
έλε(γ)ε
έλε(γ)αμε
έλε(γ)ετεν

είπα
είπες
είπεν
είπαμεν
είπετεν

λέγ’νε (και λένε)

έλε(γ)αν

είπαν

Προστακτική
’πε και πέει

πέειτε, πέτε
και πέτεστε(ν)

Όλ' έρταν λέ(γ)νε τα παλαλά τουν κ' επεκεί σ'κούνταν και πά(γ)νε χάνταν»
Ας πάει λέει και στέκ'.
Γνωμ.: Ντ' ευτά(γ)ω μ’ ευτάς, ντο λέγω σε ποίσον.
Τραγ.: Πολλά να λέ(γ)ω 'κ' επορώ, ολίγα 'κι κανείνταν
τα τάρτα μου να λέγω σας μερών' και 'κι τελείνταν
(ή τα λόγια σ' ολοστρόγγυλα και σο σκοινίν 'κι κείν

Φρ.:
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Έφυγε σε ηλικία 105 ετών η αξιολάτρευτη Σανταία αρχόντισσα
Κυριακή Κορυφίδου - Σωτηριάδου
Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημέρα που η υπεραιωνόβια
Σανταία αρχόντισσα εγκατέλειψε την επίγεια ζωή και ταξίδεψε προς
την ουράνια και αιώνια, αφήνοντας πίσω της μία πλούσια
παρακαταθήκη στους πολυπληθείς προσφιλείς της, το παράδειγμα
της πνευματικής της ζωής.
Πριν λίγες μέρες έγινε το ετήσιο μνημόσυνο της Κυριακής
Κορυφίδου – Σωτηριάδου, μητέρας του ταμία του Ιερού
Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά», στην εκκλησία των Πρωτοκορυφαίου Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου στην κοινότητα Μεσοποταμίας Καστοριάς. Εκεί όπου από
νεαροτάτης ηλικίας έφτιαξε το σπιτικό της και οργάνωσε την οικογένειά της με τον εκ
Τραπεζούντος δημοδιδάσκαλο Θεόφιλο Σωτηριάδη, μέλος του Ιερού Προσκυνήματος
«Παναγία Σουμελά» απόπ την αρχή της ανιστορήσεώς του.
Η Κυριακή γεννήθηκε το 1908 στο Σοχούμι της Ρωσίας από γονείς προερχόμενους
από την επτάκωμη και ηρωική Σάντα του Πόντου, οι οποίοι το 1918, λίγο μετά την
Οκτωβριανή Επανάσταση, έφυγαν για να εγκατασταθούν στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας.
Ήταν μέλος πολυμελούς οικογένειας, η οποία αριθμούσε οκτώ παιδιά. Τα πρώτα έξι ήταν
κορίτσια, ενώ τα επόμενα δύο αγόρια. Τα αδέλφια της αναδείχτηκαν αξιωματικοί του
ελληνικού στρατού, του πεζικού ο ένας και της αεροπορίας ο άλλος. Δυστυχώς τα
λεβεντόπαιδα αυτά αφανίστηκαν από το τέρας του αδελφοκτόνου πολέμου.
Η Κυριακή πέρασε με υποδειγματική καρτερία και υπομονή όλες τις δυστυχίες που
προκαλούσαν οι απρόβλεπτες και δύσκολες συνθήκες της ζωής, την γερμανική κατοχή, τον
άδικο χαμό των αδελφών της. Αντιμετώπιζε πάντοτε με αισιόδοξη διάθεση τη ζωή,
βρίσκοντας ελπίδα και στήριγμα στην ακαπάπαυστη προσευχή.
Οι δυσμενείς συνθήκες και οι σκληρές καταστάσεις δεν την εμπόδισαν να αναστήσει
την φαμελιά της. Ανάθρεψε τέσσερα παιδιά και τα γαλούχησε με τα νάματα της ποντιακής
παράδοσης και του χριστιανισμού, αναδεικνύοντάς τα σε δημιουργικά, πνευματικά,
πολύτιμα και άξια στελέχη της κοινωνίας.
Μέχρι την τελευταία δεκαετία της ζωής της, αποδήμησε εις Κύριον σε ηλικία εκατόν
πέντε ετών, διατηρούσε πλήρη πνευματική διαύγεια. Διάβαζε, κυρίως βιβλία για την
ιστορία του Πόντου, και ζούσε με τις αναμνήσεις της αλησμόνητης πατρίδας.
Έφυγε πλήρης ημερών, «αεί προσευχόμενη», χαρούμενη και ευτυχισμένη στην αγκαλιά
των παιδιών, των εγγονών, των δισέγγονών της και όλων εκείνων των πολυπληθών φίλων και
συγγενών που την λάτρευαν και την υπεραγαπούσαν.
Η Σανταία ’κοδέσποινα, της οποίας η σύνολη παρουσία δίδασκε αγάπη και νουθεσία,
θα παραμείνει φωτεινό παράδειγμα στην μνήμη μας.
Οικογένεια Σωτηριάδη.
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