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Τουρκικές προκλήσεις και αυθαιρεσίες
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου
Εκδότη-Διευθυντή της «Ποντιακής Εστίας»

Δ

εν είναι η πρώτη φορά που το τουρκικό κατεστημένο
επιδεικνύει την πνευματική του ένδεια και την έλλειψη
σεβασμού προς τη θρησκευτική κληρονομιά, προς τα
ιερά και τα όσια της, εν Μικρά Ασία, ελληνικής φυλής.
Η ιστορική εμπειρία έχει να προβάλει πολυάριθμα
παραδείγματα. Ακόμη και σε στάβλους μετατράπηκαν (Πόντος)
τα ιερά σεβάσματα ενός ορθόδοξου λαού που μέσα από τις
λατρείες και λειτουργικές υποχρεώσεις του προσπαθεί να πορευτεί προς το δρόμο
του Θεού. Και δεν είναι η πρώτη φορά που επιδεικνύει η Τουρκία με μίσος τη
μισαλλοδοξία και το βάρβαρο εθνικισμό της. Τα παραδείγματα είναι πολλά.
Πριν από λίγο καιρό διαβάσαμε στον ημερήσιο τύπο ότι απειλείται με
καταστροφή ένας ιστορικός Ναός που βρίσκεται κοντά στη Σμύρνη. Πρόκειται
για τον Προφήτη Ηλία που κτίστηκε το 1846 επί οικουμενικού Πατριάρχη
Ανθίμου του ΣΤ΄. Με αφορμή τη διάνοιξη κάποιου δρόμου βρίσκουν την
ευκαιρία και την πρόχειρη δικαιολογία να δείξουν ακόμη μια φορά τον άγονο και
τυφλό εθνικισμό τους.
Το ίδιο έγινε και με τον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στην πρωτεύουσα των
Κομνηνών, την Τραπεζούντα. Από μουσείο που λειτουργούσε μέχρι πρότινος
φρόντισαν μεθοδικά να τον μετατρέψουν σε τζαμί για τις λειτουργικές ανάγκες του
Κορανίου. Εκείνο που προκαλεί την οργή όλων μας είναι ότι οι μετατροπές που
αποφασίζονται να γίνουν, αποβλέπουν στην καταστροφή και μόνο. Στο μυαλό
τους μόνο μία λέξη κυριαρχεί. «Καταστροφή». Άλλωστε ως λαός δεν έχουν να
επιδείξουν στην παγκόσμια ιστορία κανένα δημιουργικό έργο, παρά καταστροφές,
αίμα και δάκρυα.
Την ίδια καταστροφική διάθεση επιδεικνύουν και για την Αγία Σοφία στην
οποία συμπυκνώνονται η ιστορία
και οι θρύλοι του Βυζαντινού
Ελληνισμού. Γνωρίζουν και πολύ
καλά μάλιστα την εθνική ιστορία
του Γένους των Ελλήνων. Εκεί
τελέστηκαν πανηγυρικές θείες
λειτουργίες. Πατριάρχες κήρυξαν
το ευαγγέλιο, εκεί ορκίστηκαν
Η νέα επιγραφή στην είσοδο του ναού μάς
πληροφορεί για το τζαμί… της Αγίας Σοφίας!
Αυτοκράτορες της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. Μέσα στην Αγία Σοφία κατέφυγαν, λίγο πριν την άλωση χιλιάδες
χριστιανοί, άνδρες γυναίκες και παιδιά εκλιπαρώντας για τη θεία βοήθεια και τη
σωτηρία τους. Τώρα θα τη μετατρέψουν σε τζαμί.
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Οφικιάλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Ο ευεργέτης της «Παναγίας Σουμελά»
Δημήτρης Μελισσανίδης

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο

Με το οφφίκιο του Άρχοντα Κουροπαλάτου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης
Εκκλησίας τίμησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον ποντιακής
καταγωγής επιχειρηματία και ευεργέτη της «Παναγίας Σουμελά», κ. Δημήτριο
Μελισσανίδη. Η χειροθεσία του νέου Άρχοντα του Θρόνου πραγματοποιήθηκε
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αμέσως μετά την θεία λειτουργία
των Θεοφανείων και τον Μεγάλο Αγιασμό στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του
Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης
ανέφερε ότι ο νέος Άρχων τιμήθηκε για την ειλικρινή αφοσίωσή του στην Μητέρα
Εκκλησία, για την προθυμία του στη διακονία και την προσφορά του στα ευσεβή
και ευγενή τέκνα του μαρτυρικού Πόντου καθώς και για τις ευρύτερες κοινωφελείς
πρωτοβουλίες του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 1453 που απονέμεται το
οφφίκιο του Άρχοντος Κουραπαλάτου, το οποίο ως αξίωμα στην Ανατολική
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συνδεόταν με σημαντικές ευθύνες στο Παλάτι και με τη
διαχείριση σημαντικών ζητημάτων του δημοσίου βίου. Στη χειροθεσία του νέου
Άρχοντος παρέστησαν, μεταξύ άλλων, και οι Μητροπολίτες Δράμας Παύλος και
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας.
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Στο ιστορικό οδοιπορικό της Εικόνας στο χώρο και τον χρόνο

Για πρώτη φορά Οικουμενικός Πατριάρχης λειτούργησε την
Πάνσεπτο Εικόνα της Σουμελιώτισσας
Του Στάθη Ταξίδη
Επιμελητή έκδοσης της «Ποντιακής Εστίας»

Έ

κπληκτοι οι αιώνες της ιστορίας της Ορθοδοξίας
παρακολουθούν την πορεία της θαυματουργής εικόνας
της Παναγίας των Ποντίων, κάποτε ως Αθηνιώτισσας
και μετέπειτα ως Σουμελιώτισσας, στον χρόνο και στον χώρο.
Στην ιστορική της πορεία η εικόνα διέδραμε αποστάσεις και
χώρους, καθαγιάζοντάς τους, μέχρι να θρονιαστεί για 1550,
περίπου, χρόνια στο όρος Μελά. Και πάλι πήρε τους δρόμους
και έγινε η πρόσφυξ Παναγία, αφού ο λαός των πιστών στον οποίο απευθυνόταν
ξεριζώθηκε βίαια από τις πατρογονικές του εστίες. Στην νέα της πορεία,
ακολουθώντας τον λαό της, βρήκε νέο θρόνο στην Καστανιά. Γιατί αποκλειστικός
χώρος της εικόνας είναι η λειτουργία. Γιατί η ένταξή της στα λατρευτικά δρώμενα
της εκκλησιαστικής κοινότητας αποτελεί ομολογία πίστης.

Ευσύνοπτο Ιστορικό της Εικόνας
H πάνσεπτος και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σουμελιώτισσας σύμφωνα
με την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας αποτελεί έργο του Αποστόλου και
Ευαγγελιστή Λουκά. Το όνομα «Σουμελά» ετυμολογείται από το εμπρόθετο
άρθρο της ποντιακής διαλέκτου «σου», το οποίο προέρχεται από την πρόθεση
«εις» και το άρθρο «του», και την λέξη «Μελά», η οποία υποδηλώνει το ομώνυμο
όρος του Πόντου, όπου βρίσκεται και η παλαίφατος Ιερά Μονή. Το θαυματουργό
ταξίδι της εικόνας ξεκινάει πριν από δύο χιλιάδες, περίπου, χρόνια, όταν μετά το
θάνατο του Λουκά, ο μαθητής του Ανανίας την φέρνει στην Αθήνα και την
τοποθετεί σε περικαλλή ναό. Για αυτό τον λόγο, η αρχική της ονομασία ήταν
«Παναγία η Αθηνιώτισσα».
Το 386 μ.Χ. με βαθιά πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της οι
αθηναίοι μοναχοί Βαρνάβας και Σωφρόνιος ιδρύουν το μοναστήρι της στο όρος
Μελά της Τραπεζούντας, όπου ως των ξεριζωμό των Ελλήνων της Ανατολής
έζησαν εκατοντάδες μοναχοί και ασκητές.
Η παράδοση λέει ότι το 386 μ. Χ. οι μοναχοί Βαρνάβας και Σωφρόνιος,
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Παναγίας, ακολούθησαν την πορεία της
εικόνας της που πέταξε ως τον Πόντο. Πέρασαν από τα Μετέωρα, τη Χαλκιδική,
τη Μαρώνεια, τη Ραιδεστό, την Κωνσταντινούπολη και από εκεί με ένα πλοίο
έφτασαν στην Τραπεζούντα. Εκεί, τους εμφανίσθηκε η Παναγία, και τους
πληροφόρησε πως η εικόνα της βρίσκεται στο όρος Μελά.
Πεζοπορώντας στις όχθες του Πυξίτη, ανηφόρησαν προς το όρος,
σκαρφάλωσαν σε μιαν απόκρημνη πλαγιά του και βρέθηκαν μπροστά σε μια
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σπηλιά στο βάθος της οποίας παρατήρησαν μια χρυσαφένια λάμψη. Ήταν το φως
της Εικόνας της Αθηνιώτισσας.
Γονυπετείς και δακρυρροούντες ευχαρίστησαν την Παναγία και της
υποσχέθηκαν ότι στο σημείο εκείνο θα χτίσουν προς τιμήν της ναό. Με μοναδικά
εφόδια την πίστη, την επιμονή και την εργατικότητα, οι δυο ερημίτες μοναχοί
κατόρθωσαν να χτίσουν την εκκλησία της Σουμελιώτισσας, σκαλιστή μέσα στο
βράχο. Από τότε έγινε γνωστή ως Παναγία Σουμελά.

Παναΐα ς σου Μελά (αεροφωτογραφία)

Άξιο θαυμασμού το μεγάλο πνευματικό, εθνικό και κοινωνικό έργο της
Σουμελιώτισσας, ιδιαίτερα μετά την πτώση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας.
Γίνεται το σύμβολο, η ελπίδα των Ελλήνων του Πόντου σε καιρούς χαλεπούς,
προσφέροντάς τους ανεκτίμητες υπηρεσίες. Στη Χάρη της καταφεύγουν οι πιστοί
για να βρουν παρηγοριά και ασφάλεια. Κάτω από την προστασία της βρίσκουν την
δύναμη να αγωνιστούν ενάντια στις τουρκικές διώξεις, στα βασανιστήρια, στους
εξισλαμισμούς.
Μέσα στο βαρύ της τυραννίας κλίμα γίνεται κέντρο γραμμάτων και παιδείας,
εκπαιδεύοντας ιερείς και δάσκαλους, περισώζοντας βιβλία, δρώντας ανασταλτικά
στον οδοστρωτήρα του εκτουρκισμού και στην απώλεια της εθνικής ταυτότητας
και συνείδησης, αναπτερώνοντας το πεσμένο ηθικό των υπόδουλων με την ιδέα της
εθνικής ανεξαρτησίας και της θρησκευτικής ελευθερίας. Χαρακτηριστικότατα αυτό
εκφράζεται με τον στίχο «Η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία πάρθεν», στον οποίο
θρηνωδεί η ποντιακή μούσα την άλωση της Βασιλεύουσας. Μα στην αντιφώνησή
της εκφράζει την πίστη και την βεβαιότητα στην αναγέννησή της: «Η Ρωμανία αν
πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο». Μια πίστη που καλλιέργησε η πνευματικότητα
στα μοναστήρια, στους τηλαυγείς αυτούς φάρους της Ορθοδοξίας κατά τη μακρά
δουλεία. «Θέλ’ απ’ ουρανού θέλημαν και α σην γην εργάτεν». Θέλει θεϊκή
βούληση και ανθρώπινο μόχθο. Και εδώ ακόμη, στη λαϊκή παράδοση, φαίνεται
ξεκάθαρα πως εγκαταβιώνει η πνευματικότητα διασώζοντας την ενότητα και τον
ψυχικό δυναμισμό του γένους των Ελλήνων και το φρόνημά του αδούλωτο στη
μακρόχρονη δουλεία.
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Με τον ξεριζωμό το εικόνισμα της Παναγίας θάφτηκε από τους τελευταίους
μοναχούς στο παρακείμενο με την Μονή παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας
(σώζεται ακόμη σε σχετικά καλή κατάσταση). Δέκα χρόνια αργότερα ο
μητροπολίτη Ξάνθης Πολύκαρπος Ψωμιάδης και ο υπουργός Λεωνίδας
Ιασονίδης ζήτησαν τη μεσολάβηση του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου για
την απελευθέρωση της εικόνας. Μετά την έγκριση του αιτήματος από τον Τούρκο
πρωθυπουργό Ισμέτ Ινονού, πήγε στον Πόντο ο αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος
Σουμελιώτης, από τους τελευταίους μοναχούς της μονής, ξέθαψε – στις 31
Οκτωβρίου του 1931 - την εικόνα και τα ιερά κειμήλια (τον πολύτιμο σταυρό με
το τίμιο ξύλο, δώρο στο μοναστήρι από τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας
Εμμανουήλ Γ΄ τον Κομνηνό και το χειρόγραφο Ευαγγέλιο του Οσίου
Χριστόφορου), τα μετέφερε και τα εναπέθεσε προσωρινά στο Βυζαντινό Μουσείο
Αθηνών.
Η εικόνα παρέμεινε είκοσι χρόνια λησμονημένη στο Μουσείο. Το 1951
ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη το σωματείο «Παναγία Σουμελά» με πρωτεργάτη τον
γιατρό Φίλωνα Κτενίδη από την Κρώμνη του Πόντου και τον Αύγουστο του
1952, ύστερα από σοβαρές και υπεύθυνες προσπάθειες, η εικόνα της Παναγίας
ενθρονίστηκε με επισημότητα στον ναό που χτίστηκε στο όρος Βέρμιο, με σχέδια
του τραπεζούντιου μηχανικού και αρχιτέκτονα Δημητρίου Φυλλίζη, σε περιοχή
που παραχώρησε η κοινότητα της Καστανιάς. Τον Δεκαπενταύγουστο του 1993
το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, συνεκτιμώντας το έργο και την σοβαρότητα του
σωματείου «Παναγία Σουμελά» ως εθνικοθρησκευτικού φορέα των Ελλήνων του
Πόντου, αλλά και την υπευθυνότητα και το κύρος των ανθρώπων οι οποίοι το
διοικούν, παραδίδει στον τότε πρόεδρο, στον αείμνηστο Παναγιώτη Τανιμανίδη,
τον πολύτιμο Σταυρό και το Ευαγγέλιο του οσίου Χριστόφορου.
Αμέσως μετά το χτίσιμο του αρχικού ναού και την μεταφορά της εικόνας στο
Βέρμιο σημειώθηκε, με πρωτοβουλία των διοικούντων το Σωματείο, μεγάλη
κινητοποίηση για το χτίσιμο περικαλλούς ναού και αξιοπρεπών χώρων. Ερανικές
επιτροπές συστήθηκαν σε πολλές πόλεις και χωριά της χώρας, αλλά και στο
εξωτερικό. Πιστοί, ανεξαρτήτως καταγωγής, συνέδραμαν και ενίσχυαν με το
υστέρημά τους τον ιερό σκοπό. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του Ιερού
Προσκυνήματος αθρόα άρχισαν να καταφτάνουν χιλιάδες προσκυνητές με τη
συμπαράσταση των οποίων οι εκάστοτε διοικήσεις επιτελούν ένα αξιόλογο,
θρησκευτικό, εθνικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έργο.

Οδοιπορικό της καθόδου της Εικόνας στην χώρα

Η εικόνα, όπως προαναφέρθηκε, απευθύνεται στους πιστούς και δεν μπορεί να
υπάρξει ανεξάρτητα από αυτούς. Για τον λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια, μετά από
αιτήσεις των οικείων μητροπολιτών και σε ειδικές περιστάσεις, η Εικόνα της
Παναγίας Σουμελά – είτε πιστό αντίγραφό της - κατέρχεται από το όρος Βέρμιο
και επισκέπτεται διάφορες πόλεις της χώρας μας, δίνοντας την δυνατότητα σε
πολλούς πιστούς να βρουν καταφυγή, παρηγοριά κι ελπίδα στους δύσκολους
καιρούς που βιώνει η χώρα, να την προσκυνήσουν και να λάβουν τη χάρη της. Η
συμπλήρωση, το 2012, εκατό ετών από την απελευθέρωση της Μακεδονίας από
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τον τουρκικό ζυγό υπήρξε μια τέτοια ειδική περίσταση. Με την ευκαιρία αυτοί οι
πιστοί στο Κιλκίς, στις Σέρρες, στη Νεάπολη - Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, στην
Δράμα, είχαν την ευλογία να την υποδεχτούν και να την φιλοξενήσουν. Ακόμα
«έξοδοι» της εικόνας από την Ιερά Μονή πραγματοποιήθηκαν και στους
προσφυγικούς συνοικισμούς των Αθηνών, Καισαριανή και Νέα Σμύρνη. Η

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ετοιμάζεται να προσκυνήσει τη
Σουμελιώτισσα την οποίαν μεταφέρουν ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας κ.
Παντελεήμων και ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος
Τανιμανίδης. Στο κέντρο ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος

μεταφορά γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία του σεβασμιότατου μητροπολίτη
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, πρωτεπιστάτου του Ιερού
Προσκυνήματος της «Παναγίας Σουμελά», και του προέδρου του σωματείου κ.
Γιώργου Τανιμανίδη.
Είναι παγκοίνως γνωστή η ευαισθησία και το ενδιαφέρον του προκαθημένου
της Ορθοδοξίας, του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. κ.
Βαρθολομαίου, σε θέματα που αφορούν στην «Παναγία Σουμελά». Πρωτοπόρος
ιεράρχης, πραγματοποίησε, το 1997, εν πλω το οικολογικό συνέδριο για την
προστασία της Μαύρης Θάλασσας κατά την διάρκεια του οποίου επισκέφτηκε την
Τραπεζούντα και την Ιερά Μονή του Μελά το 1996, λειτούργησε για πρώτη φορά
αυτός τον Δεκαπενταύγουστο του 2010 στην παλαίφατη ιστορική μονή στον
Πόντο – λειτουργία την οποία έκτοτε κατ’ έτος τελεί. Ωστόσο για πρώτη φορά,
Οικουμενικός Πατριάρχης λειτούργησε μπροστά στην πάνσεπτο εικόνα της
Σουμελιώτισσας. Ο λόγος για τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο και
την επίσκεψή του στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, στη
Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Οκτώβριο. Εκεί μεταφέρθηκε η εικόνα και εκεί
σημειώθηκε η ιστορική αυτή λειτουργία (βλ. σχετικά σε άλλες σελίδες).
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Η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
υποδέχτηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά
και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο
Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου
Θεολόγου-μουσικολόγου
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχτηκε το απόγευμα της 19ης
Οκτωβρίου ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών και η Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως. Πλήθος πιστών επιφύλαξε ενθουσιώδη υποδοχή στον
Οικουμενικό Πατριάρχη κατά την άφιξή του στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος ευλογεί το εκκλησίασμα στον ναό
Τιμίου Προδρόμου Νεάπολης

Η επίσημη υποδοχή έγινε μπροστά στο δημοτικό κατάστημα της Νεάπολης,
και κατόπιν η πομπή κινήθηκε προς τον καθεδρικό ναό Τιμίου Προδρόμου
Νεάπολης (περιοχή Στρεμπενιώτη). Στον παρακείμενο χώρο του επισκοπείου
έλαβε χώρα η τελετή υποδοχής της εικόνας της Παναγίας Σουμελά. Ο
Πατριάρχης προσκύνησε την εικόνα που μετέφεραν από το Μοναστήρι της
Σουμελά στο Βέρμιο ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων
και ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» Γεώργιος Τανιμανίδης. Η
ιστορική αυτή στιγμή σκόρπισε ρίγη συγκινήσεως σε όλους τους παριστάμενους,
αφού είναι γνωστή η αγάπη του Πατριάρχη για τον Πόντο, αλλά και οι
προσπάθειές του για την αναβίωση της πανηγύρεως του Δεκαπενταυγούστου στο
όρος Μελά της Τραπεζούντας.
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Στην τελετή της υποδοχής ήταν παρόντες οι μητροπολίτες Ιταλίας Γεννάδιος
και Τρανουπόλεως Γερμανός, οι οποίοι συνοδεύουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη
σε αυτή την επίσκεψή Του, ο οικοδεσπότης σεβασμιότατος μητροπολίτης
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, οι μητροπολίτες Θεσσαλονίκης κ.
Άνθιμος, Καβάλας κ. Προκόπιος, Μιλήτου κ. Απόστολος, Δράμας κ. Παύλος,
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, Λαγκαδά κ. Ιωάννης και οι επίσκοποι
του κλίματος του Οικουμενικού Θρόνου Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων και
Θερμών κ. Δημήτριος.
Παρόντες ήταν, επίσης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γιώργος Καλαντζής, ο
υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Θόδωρος Καράογλου, ο αναπληρωτής
υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων κ. Κώστας Γκιουλέκας, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών κ. Σίμος Δανιηλίδης
κ.ά. Ακολούθησε Δοξολογία στον μητροπολιτικό ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου,
όπου τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσφώνησε ο οικείος ποιμενάρχης
μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας.

Σύσσωμη η οικογένεια της «Παναγίας Σουμελά» με τη Σουμελιώτισσα υποδέχεται τον
Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο

Στην αντιφώνηση του ο Πατριάρχης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει» τον
σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα
και τον κ. Γιώργο Τανιμανίδη, αντίστοιχα, για την ευκαιρία που του χάρισαν να
προσκυνήσει το πρωτότυπο εικόνισμα της Παναγίας Σουμελά, αλλά και τον
σεβασμιότατο μητροπολίτη Νεαπόλεως κ. Βαρνάβα για την θερμή υποδοχή. Ο
προκαθήμενος της Ορθοδοξίας στην ομιλία του σημείωσε ότι είναι απαραίτητο ο
ελληνικός λαός να οπλιστεί με υπομονή και ελπίδα για να μπορέσει να
ανταπεξέλθει στις δυσκολίες τού καθημερινού βίου. Πρόσθεσε ότι, μέχρι σήμερα,
η αληθινή ευτυχία ταυτίστηκε επανειλημμένως με την οικονομική ευμάρεια. Γι’
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αυτό τον λόγο, σημείωσε, αν η οικονομική κρίση αντιμετωπιστεί με ορθό και
πνευματικό τρόπο, αυτό μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμο, καθώς η πραγματική

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος ετοιμάζεται να ασπαστεί την
εικόνα της Σουμελιώτισσας.

ευτυχία δεν βρίσκεται ούτε στην οικονομική άνεση, ούτε στην οικονομική
ευημερία, ούτε στην αφθονία των αγαθών.Μετά τη δοξολογία, έγιναν στον αύλειο
χώρο του ναού τα αποκαλυπτήρια του Προσφυγικού Μνημείου.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφτηκε την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως, ενόψει της συμπλήρωσης 40 χρόνων από την ίδρυσή της. Την
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε όρθρος και Πατριαρχική Θεία
Λειτουργία στον ναό του Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως και πατριαρχικό
τρισάγιο στη μνήμη του μακαριστού μητροπολίτη Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως Διονυσίου παρόντος και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και
Υπουργού Εξωτερικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια
της προτομής του μακαριστού Διονυσίου, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας έγιναν
εγκαίνια του Συσσιτίου και του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίων
Πάντων Ξηροκρήνης «Σταθμός Αγάπης».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 27
Οκτωβρίου και προεξήρχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της
πόλης και του πολιούχου Αγίου Δημητρίου.
Στην τελετή υποδοχής του Οικουμενικού Πατριάρχη το σωματείο και το Ιερό
Προσκύνημα «Παναγία Σουμελά» εκπροσώπησαν, εκτός των προέδρων τους κ.
Γιώργου Τανιμανίδη και σεβασμιότατου μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, οι Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, Παντελής
Ανθρακόπουλος, Γεώργιος Κυριακίδης και ο Χαράλαμπος Αποστολίδης.
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Προσφυγικοί Συνοικισμοί της Αθήνας υποδέχτηκαν με
λαμπρότητα
την Εικόνα της Σουμελιώτισσας

Οι συμπατριώτες μας Πόντιοι των Αθηνών καθώς και το χριστεπώνυμο
πλήθος της πρωτεύουσας είχαν τη θεία ευλογία να προσκυνήσουν την εικόνα
της Παναγίας Σουμελά κατά το 2013 δύο φορές. Την πρώτη φορά την 1η
Φεβρουαρίου στην Ιερά Μητρόπολη Καισαριανής και στον Μητροπολιτικό
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ο οποίος αποτελεί και την την πρώτη ενορία
που δημιουργήθηκε στην περιοχή της Καισαριανής, το 1924, για να καλύψει
τις ανάγκες των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν εκεί μετά την Μικρασιατική
καταστροφή, ενώ τη δεύτερη στην Αργυρούπολη, στις 17 Οκτωβρίου.

Στην Καισαριανή
Την εικόνα μετέφεραν στην Καισαριανή ο σεβασμιότατος μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων συνοδευόμενος από τον

Τιμητικό άγημα από ζιπκοφόρους και ζουπουνοφόρες φυλάσσει την εικόνα της
Σουμελιώτισσας στον ναό του Αγίου Νικολάου Καισαριανής

πρόεδρο του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιο Τανιμανίδη, κληρικούς
της μητρόπολης Βεροίας, τον ηγούμενο της μονής κ. Αθηναγόρα και τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος και του σωματείου, τους κ. κ. Γιώργο
Κυριακίδη και Κωνσταντίνο Ιωακειμίδη.
Η υποδοχή της ιεράς και θαυματουργής εικόνας έγινε με μεγάλη επισημότητα
στα προπύλαια του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου
Καισαριανής από τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος και
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Υμηττού κ. Δανιήλ, τον κλήρο και τον λαό της περιοχής, δημοτικούς άρχοντες,
εκπροσώπους ποντιακών συλλόγων του λεκανοπεδίου Αττικής, συνοδεία
στρατιωτικής μουσικής μπάντας. Στον εσπερινό που ακολούθησε παρέστησαν
μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλαντζής, ο
προσφυγικής καταγωγής δήμαρχος Καισαριανής κ. Αντώνης Καμπάκας (Παπαζλί
Μαγνησίας της Μ. Ασίας) και δημοτικοί σύμβουλοι, ο ποντιακής καταγωγής
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής.
Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.
Δανιήλ εξέφρασε επανειλημμένα τις ευχαριστίες του τόσο προς τον σεβασμιότατο
μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα και προς τον
πρόεδρο του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιο Τανιμανίδη, γιατί
ανταποκρίθηκαν στο αίτημα – κάλεσμα για την μεταφορά του σεπτού σεβάσματος
των Ποντίων στην μητρόπολή του και γενικά στην πρωτεύουσα, λέγοντας πως
«Χαιρόμεθα που σήμερα μεταφέρατε στην Καισαριανή την Ιερά Εικόνα της
Παναγίας Σουμελά, η οποία αποτελεί έναν θησαυρό της Ορθοδοξίας και του
Γένους μας», ενώ κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους προγόνους μας, τόνισε
χαρακτηριστικά ότι «εφύλαξαν τους θησαυρούς της πίστεώς μας».
Η εικόνα της Σουμελιώτισσας παρέμεινε επί δεκαήμερο – μέχρι τις 10
Φεβρουαρίου - στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου για
προσκύνηση, προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Κατά το δεκαήμερο της εκεί
παραμονής της θαυματουργής εικόνας κατά χιλιάδες συνέρρεαν τα πλήθη των
πιστών από όλη την Αττική για να την προσκυνήσει εκζητώντας τις μεσιτείες της
Θεομήτορος.

Στην Αργυρούπολη

Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέφερε και παρέδωσε στο
μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ. Συμεών πιστό αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας
Σουμελά. Στην λαμπρή και πάνδημη υποδοχή κλήρου και λαού που
πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρουπόλεως συμμετείχε ο κλήρος
της περιοχής, με επικεφαλής τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ.
Συμεών, ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κορτζίδης, αντιπροσωπείες Ποντιακών και
εθνοτοπικών συλλόγων, σχολεία και άλλοι επίσημοι φορείς. Την υποδοχή
ακολούθησε λιτανευτική πομπή προς τον μητροπολιτικό ιερό ναό της Αγίας
Βαρβάρας, όπου και θα φυλάσσεται το αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας
Σουμελά.
Ο ιερός μητροπολιτικός ναός της Αγίας Βαρβάρας είχε την ιδιαίτερη ευλογία
να δεχτεί την ιερή εικόνα για να παραμείνει μόνιμα εκεί ως αιώνιο θησαύρισμα
όλων των χριστιανών. Ειδικότερα, μετά από αίτημα της Ένωσης Ποντίων
Αργυρούπολης και της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, τα Διοικητικά
Συμβούλια του Ιερού Προσκυνήματος και του Σωματείου «Παναγία Σουμελά»
αποφάσισαν, χάριν των Ποντίων που κατοικούν στην Αργυρούπολη και γενικότερα
στην Αττική, να προσφέρουν στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Βαρβάρας
πιστό αντίγραφο της ιστορικής ιερής εικόνας της Παναγίας Σουμελά.
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Το αντίγραφο της Ιερής Εικόνας συνόδεψαν στην Αθήνα ο σεβασμιότατος
μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων, ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων παραδίδει
αντίγραφο της Σουμελιώτισσας στον μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ. Συμεών. Ανάμεσά τους
διακρίνεται ο πρόεδρος του σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γιώργος Τανιμανίδης, ενώ
αριστερά ο αντιπρόεδρος του σωματείου Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης

Σουμελά» κ. Γεώργιος Τανιμανίδης, ο αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος
Ιωακειμίδης, ο ταμίας του Ιερού Προσκυνήματος κ. Κωνσταντίνος Σωτηριάδης
και το μέλος κ. Γεώργιος Κυριακίδης.
Μετά την άφιξη στον ιερό ναό τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός
χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος.
Στο τέλος του εσπερινού ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Νέας Σμύρνη κ. Συμεών
ευχαρίστησε με θερμά λόγια όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο αίτημά του ώστε το
ιερό εικόνισμα της Παναγίας Σουμελά να μεταφερθεί στην Αργυρούπολη. Στην
αντιφώνησή του ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων,
αναφέρθηκε στο ιστορικό της εικόνας και στη συγκυρία της εορτής του Αγίου
Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά, «εκείνου που ζωγράφισε το πρόσωπο της
Παναγίας μας, και το πρότυπο της Παναγίας Σουμελά έχει βγει από τα δικά του
χέρια».

Στάθης Ταξίδης

Σ ση Παναΐας το ποτάμ’ ερούξεν η κλειδίτσα μ’
μάνα σκοτού κι αράεψον ς σε μέν’ κοράν νυφίτσαν
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Η Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Σουμελά στο Κιλκίς

Σ

την Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου μετέφερε το εσπέρας της
Τρίτης 18 Ιουνίου την θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Σουμελά ο
σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από την
απελευθέρωση της πόλης.
Πραγματοποιήθηκε παλλαϊκή υποδοχή σε κεντρική πλατεία της πόλης με
επικεφαλής τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου κ.

Τραντέλληνες ζιπκοφόροι μεταφέρουν τιμητικά την πάνσεπτο εικόνα της Παναγίας
Σουμελά στην πόλη του Κιλκίς

Εμμανουήλ, τον ιερό κλήρο, τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης κ. Θεόδωρο
Καράογλου, τις τοπικές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές και μεγάλο αριθμό
πιστών.
Ύστερα από μία σύντομη δέηση μπροστά από την λέσχη αξιωματικών Κιλκίς
ακολούθησε μεγάλη λιτανευτική πομπή προς τον μητροπολιτικό ιερό ναό
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου εψάλη πανηγυρικός εσπερινός
χοροστατούντος του σεβασμιότατου μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.
Την εικόνα εκτός από τον σεβασμιότατο συνόδευαν ο γενικός αρχιερατικός
επίτροπος της μητρόπολης και ηγούμενος του Ιερού Προσκυνήματος
αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας Μπίρδας, ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία
Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης και μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Στην προσφώνησή του ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Κιλκισίου ευχαρίστησε
θερμά τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα και τον πρόεδρο
του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργο Τανιμανίδη για την κατ’ εξαίρεση
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μεταφορά της ιεράς εικόνας στο Κιλκίς, λόγω του σπουδαίου γεγονότος της
συμπλήρωσης 100 χρόνων ελευθερίας της πόλης.

Η ευλογία της Σουμελιώτισσας και στις Σέρρες

Κ

ατά το διήμερο 7 και 8 Νοεμβρίου ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέβη στην Ιερά
Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης για την πανήγυρη του μητροπολιτικού
ιερού ναού αγίων Αρχαγγέλων. Μάλιστα μετέφερε, κατόπιν αιτήματος του
σεβασμιότατου μητροπολίτη Σερρών κ. Θεολόγου την ιερά Εικόνα της Παναγίας
Σουμελά για να συμπανηγυρίσει με τους Αγίους Αρχαγγέλους επί τη επετείω της
συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης από τον
τουρκικό ζυγό και να τεθεί στη συνέχεια σε παλλαϊκή προσκύνηση μέχρι και τη
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου.
Την ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά υποδέχθηκε στην είσοδο του ναού ο
Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και

Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος
προσκυνά τη χάρη της Σουμελιώτισσας

ακολούθησε ο πανηγυρικός εσπερινός χοροστατούντος του Μακαριοτάτου.
Την επομένη ημέρα το πρωί, επί τη εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Μιχαήλ και Γαβριήλ, τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο στο οποίο προεξήρχε
ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ενώ συλλειτούργησαν
οι μητροπολίτες Βεροίας κ. Παντελεήμων, Καισαριανής κ. Δανιήλ, Σερρών κ.
Θεολόγος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Ζιχνών κ. Ιερόθεος, Ελευθερουπόλεως
κ. Χρυσόστομος, Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ, Ιλίου κ. Αθηναγόρας, Λαγκαδά κ.
Ιωάννης και ο Επίσκοπος Διαυλείας κ. Γαβριήλ. Τον θείο λόγο κήρυξε ο
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σεβασμιότατος Βεροίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος αναφέρθηκε στην εορτή των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ενώ ευχήθηκε η Παναγία του Πόντου να σκεπάζει την
Ελλάδα. Ακολούθησε λιτανεία των εικόνων στους κεντρικούς δρόμους των
Σερρών παρουσία του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης κ. Θεόδωρου
Καράογλου, των αρχών της πόλης και πλήθους κόσμου.
Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Σερρών κ. Θεολόγος ευχαρίστησε τον
μητροπολίτη Βεροίας και τον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία Σουμελά» για
την μεταφορά της εικόνας της Παναγίας Σουμελά στις Σέρρες, τονίζοντας ότι το
γεγονός αυτό προσδίδει ιδιαίτερη ευλογία στην πόλη. Ως έμπρακτη δε έκφραση
των ευχαριστιών του απένειμε στον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας κ.
Παντελεήμονα, ως Πρόεδρο του Ιερού προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά», το
μετάλλιο του Αγίου Νικήτα.

Μ

Η αγιοκατάταξη του Δαβίδ του Μεγαλοκομνηνού
του τελευταίου Αυτοκράτορα της Τραπεζούντος

ετά από σχετική εισήγηση του σεβασμιοτάτου μητροπολίτου
Δράμας κ. Παύλου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της
Ελλάδος και εν συνεχεία στο Οικουμενικό Πατριαρχείο,
πραγματοποιήθηκε η επίσημη Αγιοκατάταξη στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου
Εκκλησίας του τελευταίου Αυτοκράτορα της Τραπεζούντος Δαβίδ του
Μεγάλου Κομνηνού. Το χρονικό της αγιοκατάταξης καθώς και το ιστορικό
του υπέρ Χριστού μαρτυρίου του αναλύονται ακολούθως από τον
σεβασμιότατο μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλο.
«Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

»Εἰς ἐμέ τόν ἐν ἐπισκόποις ἐλάχιστον ἔλαχεν ἡ
τιμή καί ὁ κλῆρος ὅπω ς ἐκζητήσω παρά τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
τήν ἱεροκανονικήν διενέργειαν τῶν δεόντων πρός
ἐπίσημον κατάταξιν εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς κατ’
Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ τελευταίου
αὐτοκράτορος τῆς Τραπεζοῦντος Δαβίδ τοῦ
Μεγάλου Κομνηνοῦ, τῶν τριῶν αὐτοῦ τέκνων
Βασιλείου, Γεωργίου, Μανουήλ καί τοῦ ἀνεψιοῦ
αὐτοῦ καί διαδόχου τοῦ θρόνου Ἀλεξίου, τῶν ἐν
Κωνσταντινουπόλει μαρτυρικῶς τελειωθέντων κατά
Ο σεβασμιότατος
τήν 1ην Νοεμβρίου τοῦ 1463. Ἡ κατάταξις εἰς τάς
μητροπολίτης
Δράμας
ἐπισήμους ἁγιολογικάς δέλτους τῆς Ἐκκλησίας τῶν
κ. Παύλος
ἀνωτέρω Μαρτύρων, τό ἔτος 2013, κατά τό ὁποῖον
συνεπληρώθησαν 550 ἔτη ἀπό τῆς μαρτυρικῆς τελειώσεως αὐτῶν (1463-2013),
ἀπετέλει ὑποχρέωσιν ἱεράν ἁπάσης τῆς Ἐκκλησίας ἀλλ’ ἰδιαιτέρως ἡμῶν τῶν ἐκ
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Πόντου καταγομένων καθώς ἐν τῇ συνειδήσει ἡμῶν ὡς καί τῶν ἐχόντων γνῶσιν
τῆς ἱστορίας τῆς μαρτυρικῆς ἡμῶν πατρίδος, οὗτοι εἰσίν ἡ καλή ἀπαρχή τῶν ἐν
Πόντῳ νεομαρτύρων.
»Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, υἱοθετήσασα τήν ταπεινήν
εἰσήγησίν μου, ἀνέπεμψε τόν ἀρτίως καταρτισθέντα φάκελλον εἰς τόν πάνσεπτον
Οἰκουμενικόν Θρόνον. Ὅθεν, ὁ προσκυνητός ἡμῶν Δεσπότης, ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τόν ἀποσταλέντα Αὐτῷ φάκελλον, ἀρκούντως
μελετήσας, ὡς καί οἱ περί Αὐτόν Σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς καί ἱεροσυνοδικῶς
μετ’ αὐτοῦ συσκεψάμενοι, τῇ ἐπικλήσει τοῦ Παναγίου καί τελεταρχικοῦ Θείου
Πνεύματος, ἱεροκανονικῶς ἀπεφήναντο καί διά Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς
Πράξεως ἐκδοθείσης τῇ δεκάτῃ Ἰουλίου τοῦ σωτηρίου ἔτους δισχιλιοστοῦ
δεκάτου τρίτου κατέταξαν εἰς τήν χορείαν τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῆς κατ’
Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τούς καλλινίκους τούτους Νεομάρτυρας,
ὁρίσαντες, ὅπως ἡ ἱερά αὐτῶν μνήμη γεραίρεται ἐτησίως κατά τήν 1ην τοῦ μηνός
Νοεμβρίου, ἡμέραν τῆς μαρτυρικῆς αὐτῶν τελειώσεως.
»Ἐκπληρώσαντες τό ἱερόν τοῦτο ὄφλημα πρός τόν τελευταῖον τῆς κλεινῆς
Τραπεζοῦντος ἄνακτα, Ἅγιον Δαβίδ τόν Μέγαν Κομνηνόν καί τήν συνοδείαν
αὐτοῦ, μετ’ εὐλόγου χαρᾶς γνωστοποιοῦμεν τά τῇ ἐπινεύσει τοῦ Παναγίου
Πνεύματος τελεσιουργηθέντα εἰς τούς φιλομάρτυρας καί εἰς τούς ἁπανταχοῦ τῆς
γῆς διαβιοῦντας Ποντίους, ἐπικαλούμενοι τάς πρεσβείας αὐτῶν πρός τόν
Δεσπότην Χριστόν δι’ ἅπαντας τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς, τούς τιμῶντας τήν
ἱεράν μνήμην αὐτῶν ὡς καί διά τόν γενέθλιον τόπον τῶν πατέρων ἡμῶν, τόν
“ἀνάσπαλτον” Πόντον».

Δαβίδ ο Μέγας Κομνηνός ο τελευταίος Αυτοκράτορας της
Τραπεζούντος
και το υπέρ του Χριστού Μαρτύριόν του
Γράφει ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος

εκαπέντε Αὐγούστου 1461. Ὁ Μωάμεθ ὁ πορθητής μετά ἀπό σκληρή
πολιορκία καταλαμβάνει τήν πρωτεύουσα τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν, τήν
Τραπεζούντα. Ἡ ὕστατη ἰσχυρή ἔπαλξη τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ
Ἑλληνισμοῦ στήν Ἀνατολή ἔπαψε νά φωτίζει. Ἡ αὐτοκρατορία ἐσβέσθη καί ἡ
κληρονομία ἡμῶν μετεστράφη ἀλλοτρίοις. Ὁ Ἑλληνισμός τοῦ Πόντου ἔζησε
δύσκολες καί κρίσιμες στιγμές. Πολλές φορές αἰσθάνθηκε τήν ἀνάσα τοῦ θανάτου.
Καί αὐτός ὅμως ὁ θάνατος στό προπύργιο αὐτό τοῦ ἑλληνισμοῦ, πού ὀνομάζεται
Πόντος, δέν ἀντίκρυσε τίποτε ἄλλο παρά ψυχές ὄρθιες καί ἀκατάβλητη ἀπόφαση.
Ὁ τελευταῖος αὐτοκράτορας Δαβίδ, ὁ Μέγας Κομνηνός, ὅμηρος στά χέρια τοῦ
πορθητή μαζί μέ τά τρία του παιδιά καί τόν ἀνεψιό του καί διάδοχο Ἀλέξιο τόν
Ε΄ ἐκτοπίζεται στήν Ἀδριανούπολη. Ἡ σωτηρία τῆς Τραπεζούντας εἶναι ἀσφαλῶς
ἀδύνατη.
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Εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ ἀγριότητα τῆς ἅλωσης ὑπῆρξε μικρότερη λόγω τῆς
συνθηκολογήσεως. Συνήθεια ὑπάρχει γιά κάθε καταστροφή νά ρίχνονται οἱ
εὐθύνες μόνο στούς ἡγήτορες. Τά πραγματικά ὅμως αἴτια ἐνυπάρχουν σέ σύνθετες
καταστάσεις καί ἡ νηφάλια διάγνωση παραθεωρεῖται. Αὐτός πού ἔχει τήν ἀτυχία
νά κυβερνᾶ τίς τελευταῖες αὐτές
ὧρες καί νά ὑφίσταται τούς
κλονισμούς τῆς καταστροφῆς,
αὐτός εἶναι καί ὁ ἐκ τοῦ
προχείρου
ὑπεύθυνος,
ὁ
ἄνανδρος, ὁ προδότης. Τέτοιο
διπλό θῦμα ὑπῆρξε καί ὁ
αὐτοκράτορας Δαβίδ.
Ἐδῶ πρέπει νά τονίσουμε ὅτι
πάρα πολλοί ἦσαν ἐκεῖνοι πού
θεωροῦσαν τήν ἀντίσταση μάταιη
καί ἐπίεζαν γιά τή λύση τῆς
συνθηκολογήσεως ἐλπίζοντας ὅτι
θά ἐμετριάζετο τό κακό καί ἡ
ὀργή τοῦ πορθητοῦ. Ἐμᾶς ὅμως
μᾶς ἐνδιαφέρει τό τέλος τοῦ
αὐτοκράτορα. Τό ἀνώνυμο
συναξάριο τοῦ γένους μέ λιτές
γραμμές
ἀναφέρεται
στό
μαρτυρικό του τέλος. «Κατά τήν
26ην τοῦ μηνός Μαρτίου τῆς ΙΑ΄
Ἰνδικτιῶνος τοῦ 1463 ἔτους,
ἡμέρα Σαββάτω, πικροτάτη, ὥρα
Ο Άγιος Δαβίδ
γ΄ ἐκρατήθη ὁ Ἅγιος ἡμῶν
Αὐθέντης καί Βασιλεύς Τραπεζοῦντος κύριος Δαβίδ ὁ Μέγας Κομνηνός ἐν
Ἀνδριανουπόλει καθειρχθείς σύν ἁλύσεσι ἐν τῷ Πύργῳ »1 καί «Ἐν δέ τῇ πρώτῃ
Νοεμβρίου, ἡμέρα Κυριακή καί ὥρα τετάρτη τῆς νυκτός ἐτελειώθη τῷ ξίφει ὁ
αὐτός σύν ἅμα τοῖς τρισίν αὐτοῦ υἱοῖς καί τῷ ἀνεψιῷ, τῷ 1463 ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ ἐν
Κωνσταντινουπόλει»2.
Ὅταν ὁ Δαβίδ παρουσιάσθηκε στόν Μωάμεθ αὐτός τοῦ πρότεινε ἕνα ἀπό τά
δυό, ἤ νά μείνει ζωντανός ἐφόσον ἀπαρνηθεῖ τήν πίστη του ἤ νά θανατωθοῦν
αὐτός καί ὅλη ἡ οἰκογένειά του. Ἀπό τήν τρομερή αὐτή πρόταση ὁ Δαβίδ διάλεξε
τή δεύτερη λύση λέγοντας μέ παρρησία στόν Μωάμεθ ὅτι: «Κανένα μαρτύριο δέν
Μητροπολίτου Τραπεζοῦντος Χρυσάνθου, «Ἡ ἐκκλησία Τραπεζοῦντος», Ἀθῆναι 1933, σ. 521.
ὅ.π., σ. 522 (Σκευοφυλάκειο Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, αριθμ. 8, φύλ. 294α). Οἱ παραπάνω συναξαριακές
σημειώσεις βρίσκονται σέ μεμβράνινο χειρόγραφο εὐαγγελιστάριο τῆς Μονῆς τῆς Θεοτόκου στή νῆσο Χάλκη,
ενώ τό χειρόγραφο μέ τίς ἐνθυμίσεις βρίσκεται στό σκευοφυλάκειο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
1
2
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πρόκειται νά μέ φέρει στό σημεῖο ν’ ἀπαρνηθῶ τήν πίστη τῶν πατέρων μου».3
Ἔτσι πέρασε ὁ Δαβίδ στήν αἰωνιότητα ἀνταλλάσσοντας τή βασιλική ἁλουργίδα
μέ τό φωτοστέφανο τοῦ μάρτυρα.
Ὅλοι ὅσοι ἀσχολήθηκαν μέ τό τραγικό τέλος τῆς Τραπεζουντιακῆς
αὐτοκρατορίας κατατάσσουν τόν Δαβίδ στή χορεία τῶν μαρτύρων, ἐκφράζοντας
τήν κοινή συνείδηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος.
Ὁ Σάββας Ἰωαννίδης στό ἔργο του «Ἱστορία καί στατιστική Τραπεζοῦντος»
γράφει: «Καί ὁ Ἑλληνισμός, πρός τιμήν του, ἔχει νά ἐπιδείξει δυό αὐτοκράτορες,
ἕναν νά πεθαίνει μέ γενναιότητα πολεμώντας γιά τήν πατρίδα, τόν Κωνσταντῖνο
Παλαιολόγο, καί ἕναν νά μαρτυρεῖ γιά τήν πίστη του. Δηλαδή τόν τελευταῖο
αὐτοκράτορα τῆς Τραπεζούντας Δαβίδ, τόν Μεγάλο Κομνηνό.
Καί ἔτσι καθώς δυό εἶναι τά στοιχεῖα τῆς ἐθνικῆς ὕπαρξης τοῦ ὅλου
Ἑλληνισμοῦ, δηλαδή ἡ πίστη στήν πατρίδα καί ἡ θρησκεία, ἡ Θεία πρόνοια
συνεισφέρει σ’ αὐτόν μέ τόν Κωνσταντῖνο ὡς ἔφορο καί ἥρωα τοῦ Ἑλληνισμοῦ
καί μέ τόν Δαβίδ ὡς ἔφορο καί ἥρωα τοῦ χριστιανισμοῦ».4
«Ἀλλά καί μάρτυρες τῆς πίστης ἔγιναν πολλοί σέ πολλά μέρη, ἀκόμα καί
σήμερα ἀνάμεσα στά ἀπρόσιτα χριστιανικά χωριά καί ἔχουν ὑποστεῖ μαρτυρικές
διώξεις. Καί πρῶτος ἀπ’ ὅλους εἶναι δίκαιο νά μνημονευθεῖ ὁ τελευταῖος ἀπό τούς
Μεγάλους Κομνηνούς, ὁ Δαβίδ, μαζί μέ τά παιδιά καί τούς συγγενεῖς του, πού
προτίμησε τό μαρτυρικό θάνατο ἀντί νά ζήσει καί νά ἀπολαύσει τιμές, ὅπως
ἔκαναν ἄλλοι πού εἴδαμε, οἱ ὁποῖοι ἐπιθύμησαν τά πρόσκαιρα ἀντί γιά τά αἰώνια
καί τήν ἐφήμερη ἐκτίμηση ἀντί γι’ αὐτήν πού προέρχεται ἀπό τόν Θεό καί τούς
ἀνθρώπους».5
Ὁ λόγιος ἀρχιμανδρίτης Πανάρετος Τοπαλίδης, ἡγούμενος τῆς ἱστορικῆς
μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου Βαζελῶνος στό περισπούδαστο ἔργο του «Ὁ
Πόντος ἀνά τούς αἰῶνας», σχολιάζει ὡς ἑξῆς τό μαρτυρικό τέλος τοῦ
αὐτοκράτορα: « .... καί μετά τινας μῆνας τίθεται ὠμῶς ἀντιμέτωπος τοῦ
διλήμματος, ἤ νά ἐξομόση, ἤ νά σφαγῆ μετά τῶν τέκνων του. Προείλετο τό
δεύτερον καί εἶδε σφαζομένους τούς υἱούς του καί τόν ἀνεψιόν του Ἀλέξιον καί
μετ’ αὐτούς ἐσφάγη καί αὐτός ἐπί λόφου καλουμένου “Πέγιογλου” ὑπό τῶν
Τούρκων, καί κειμένου ἀντίπεραν τοῦ λόφου ἐφ’ οὗ μαχόμενος ἔπεσε πρό δέκα
ἐτῶν ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος. Καί οὕτω συνεπληρώθη τό μαρτύριον τοῦ
Ἑλληνισμοῦ ἐν τῷ προσώπῳ τῶν δυό αὐτοκρατόρων αὐτοῦ, τοῦ μέν πεσόντος ἐν
μάχῃ ἀμύνης ὑπέρ ἐλευθερίας, τοῦ δέ σφαγέντος ἐν μαρτυρίᾳ ὑπέρ τῆς
ἀληθείας».6
Ὁ ἐκλεκτός Πόντιος ἐπιστήμονας Ὀδυσσέας Λαμψίδης σχολιάζει: «Τραγικός
ἥρως ὁ Δαβίδ, διά τοῦ θανάτου σφραγίζει τήν ἱστορίαν τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν.
3

WEISZ WELTGESCHICTE – GRAZ LEIPZIG 1892 VII 117.
Σάββα Ἰωαννίδη,«Ἱστορία καί στατιστική τῆς Τραπεζοῦντος», Θεσσαλονίκη 1988, σ. 95 (Α΄ ἔκδοσις
Κωνσταντινούπολις 1870).
5 ὅ.π., σ. 124.
6 Ἀρχιμ. Παναρέτου Τοπαλίδου, «Ὁ Πόντος ἀνά τούς αἰῶνας», Δράμα 1929, σ. 63-64.
4
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Ἡ μοῖρα δέν ἠθέλησε νά χορηγήση εἰς αὐτόν τόν θάνατον ἑνός πολεμιστοῦ, ἀλλά
ὥρισεν εἰς αὐτόν τό τέλος ἑνός μάρτυρος «ξίφει τελειοῦται»».7
Ἀπό τίς παραπάνω μαρτυρίες καί ἀπόψεις, ἀβίαστα συμπεραίνουμε ὅτι
βρισκόμαστε μπροστά σ’ ἕναν μάρτυρα στεφανωμένο καί δικαιωμένο ἀπό τόν
δικαιοκρίτη Θεό, ἀδικημένο ὅμως ἀπό ὁλόκληρο τόν ἑλληνισμό, ἀφοῦ δέν
προβάλλεται ἡ θυσία του καί δέν τιμᾶται τό μαρτύριό του. Πολλοί εἶναι οἱ λόγοι
γιά τούς ὁποίους δέν τιμήθηκε πρεπόντως ὁ μάρτυς Βασιλεύς. Ἦρθε ὅμως ἡ ὥρα
ἐμεῖς οἱ ἀπόγονοι καί κληρονόμοι τῆς Τραπεζουντιακῆς αὐτοκρατορίας νά
ἀναδείξουμε τήν κοινή συνείδηση περί τοῦ μαρτυρίου του ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ, νά
ἀποδώσουμε πρός αὐτόν τά ὀφειλόμενα ὡς υἱοί φιλοπάτορες καί νά
ἐπαληθεύσουμε τήν χρυσοστομικήν ρῆσιν πού λέγει: «ὥσπερ γάρ τόν ἥλιον
ἀμήχανον σβεσθῆναι, οὕτω καί τήν μνήμην τῶν μαρτύρων».8
Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος Εὐστρατιάδης
στό ἐπιστημονικό του ἔργο: «Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας» γράφει τά
ἑξῆς γιά τό χρέος μας ἔναντι τῶν μαρτύρων πού βρίσκονται στήν ἀφάνεια χωρίς
νά ἀποδίδονται σ’ αὐτούς οἱ νενομισμένες τιμές : «Διά τοῦτο ἔχομεν καθῆκον
ἱερόν νά ἀναστήσωμεν τούς νεκρούς ἐπί τῆς γῆς καί ζῶντας ἐν τοῖς οὐρανοῖς, νά
ἀποδώσωμεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τήν δόξαν αὐτῆς καί τό κάλλος, τάς μορφάς καί
τά ὀνόματα τῶν ἡρώων τῆς πίστεως, οἵτινες διά τοῦ αἵματος αὐτῶν, καί διά τοῦ
βίου αὐτῶν ἐστερέωσαν τά θεμέλια αὐτῆς καί εἶναι μέρος τοῦ ἀκηράτου στεφάνου
αὐτῆς, ἀδάμαντες ἐκπεσόντες ἐκ τοῦ πολυτίμου στέμματος, θησαυρός ἱερός τῆς
ἡμετέρας πίστεως. Ἔχομεν ἱερόν καθῆκον νά ἀναζητήσωμεν καί εὕρωμεν τούς
κρυπτομένους ἀπό τά νέφη ἀστέρας καί τοποθετήσωμεν εἰς τό ἡρῶον τῆς πίστεως.
Αἱ κατά ἀνατολάς Ἐκκλησίαι διά τάς περιπετείας αὐτῶν ἀπώλεσαν τόν ἴδιον
αὐτῶν κώδικα καί τά δίπτυχα καί τάς περγαμηνάς αὐτῶν˙ διεσκορπίσθησαν εἰς
τούς τέσσαρας ἀνέμους ὑπό τῆς λύσσης τῶν ἐχθρῶν καί ἠφανίσθησαν πολλά
πολύτιμα τῆς κληρονομίας ἡμῶν μνημεῖα καί πειστήρια˙ ἐναπέμειναν ὅθεν
γεραρά λείψανα καί ταῦτα ἀπόκεινται εἰς ἡμᾶς νά περισυλλέξωμεν μετ’
εὐλαβείας».9
Σύμφωνα μέ τήν παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς ἐκκλησίας τόν πρῶτο
λόγο στήν ἀναγνώριση ἑνός ἁγίου ἔχει τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας. Ἡ
αὐθόρμητη ἀναγνώριση ἀπό τήν συνείδηση τῶν πιστῶν εἶναι καθοριστικός
παράγων. Εἰδικά γιά τήν τιμή στούς μάρτυρας ὁ πολυγραφώτατος Ἅγιος
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης παρατηρεῖ: «τῶν μαρτύρων τά λείψανα προσκυνοῦνται
ὡς ἅγια καί χωρίς θαυμάτων καί εὐωδίας, μέ τό νά γίνεται φανερόν εἰς ὅλους διά

Ἀρχεῖον Πόντου, Ἀθῆναι 1961, τόμος 24, σ. 28.
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, εἰς τόν Ἅγιον Ἱερομάρτυρα Φωκᾶ, MIGNE, P.G. 50, 699.
9 Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως, «Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας»,
Ἀθῆναι 1995, σ. ιε΄.
7
8
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τῆς ἐμπράκτου ἀποδείξεως τοῦ μαρτυρίου, ἡ εἰς Θεόν τελεία πίστις καί τελεία
ἀγάπη αὐτῶν».10
Καί ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος παρατηρεῖ τά ἑξῆς: «.... ἤ πού ἠκούσθη εἰς
τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ οἱ Θεῖοι Μάρτυρες νά καρτεροῦν τήν ἐπίγειον κρίσιν νά
κυρώση τό μαρτύριόν τους, καί νά βεβαιώση ἐκείνους, ὅπου ἤδη ἐσφράγισαν τό
τέλος τους μέ τήν ὁμολογίαν τῆς θείας πίστεως, καί τούς ὁποίους εὐθύς ἐν τῷ ἅμα
ὁ ἀγωνοθέτης Χριστός ἄνωθεν ἐστεφάνωσεν ; Τί ἄλλο εἶναι ἡ ἑορτή, παρά
μακαρισμός καί δόξα καί τιμή, καί νά προβάλλωμεν εἰς τόν Θεόν πρέσβυν καί
μεσίτην τόν ἑορταζόμενον, διά νά λαμβάνωμεν δι’ αὐτοῦ παρά Θεοῦ τῶν ψυχικῶν
μας παθῶν τήν ἴασιν; Εἶναι ἄλλο τίποτας ἡ ἑορτή παρά ταῦτα; Ἔπειτα δέν
ἤκουσαν ποτέ τους, πώς εὐθύς ὁπού πέση εἰς τήν γῆν ἡ κεφαλή τοῦ Μάρτυρος, οἱ
παρόντες Χριστιανοί ἀπό ψυχῆς καί καρδίας χαίροντες, καί τόν Θεόν δοξάζουσι
καί τόν Μάρτυρα μακαρίζουσι».11
Ὁ Βασιλεύς Δαβίδ θυσίασε πρόθυμα τά πάντα, Πατρίδα, γένος, ὕπαρξη,
οἰκογένεια, γιά τήν ἀγάπη τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως Χριστοῦ. Εἶναι ἡ καλή
ἀπαρχή τῶν Νεομαρτύρων τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Γι’ αὐτό δέν πρέπει ἡ
λήθη νά καλύψει μέ τό σιωπηλό της πέπλο τό μαρτυρικό θάνατο τοῦ τελευταίου
αὐτοκράτορα τῆς Τραπεζοῦντος Δαβίδ γιά πολλούς σοβαρούς λόγους, πού ἔχουν
σχέση μέ τήν ἐθνική μας, τήν Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία μας καί τό μέλλον μας
στό ἱστορικό γίγνεσθαι.
Πρέπει νά τιμοῦμε τήν ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου του ἀποδεικνύοντας σέ ὅλους
ἐκείνους, πού ἴσως συνέφερε νά παραδοθεῖ στήν ἀφάνεια τό πρόσωπο αὐτό καί τό
μαρτυρικό του τέλος, ὅτι τά παιδιά τῶν ξεριζωμένων, ὅσο περνοῦν τά χρόνια, ὄχι
μόνο δέν ξεχνοῦν˙ ἀλλά περισσότερο μέ ἱερό δέος ἐγκύπτουν στήν προγονική
ἱστορία, τή σπουδάζουν καί ἀντλοῦν διδάγματα, ἀξίες καί δύναμη καί προχωροῦν
καί διαπλέουν σ’ ὅλον τόν κόσμο μέ τήν «Ἀργώ» πού δέν σταμάτησε τό ταξίδι της.
Τά παιδιά τῶν Ποντίων δέν ξεχνοῦν, διότι ἠχεῖ μέσα τούς ἡ φωνή τῶν Πατέρων
τους, ὅπως τήν διασάλπισε ὁ ἀείμνηστος Λεωνίδας Ἰασωνίδης: «Ξηρανθήτω ἡμῖν
ὁ λάρυγξ, ἐάν ἐπιλαθόμεθά σου ὦ πάτριος ποντία γῆ».

Με πρωτοβουλία του σεβασμιότατου μητροπολίτη κ. Παύλου
Γιορτές Αγιοκατάταξης του τελευταίου αυτοκράτορα
της Τραπεζούντος Δαυίδ στην Ιερά Μητρόπολη Δράμας

Μ
10
11

ε την πρέπουσα τιμή και με βαθειά ευλάβεια γιόρτασε ο πιστός λαός της
Δράμας για πρώτη φορά τη μνήμη του Αγίου Δαυίδ του Βασιλέως,
τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζούντος, των τριών τέκνων του,

Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, «Νέον Μαρτυρολόγιον», Ἀθῆναι 1961, σ. 24.
Π.Β.Πάσχου, «Ἐν ἀσκήσει καί μαρτυρίῳ», Ἀθῆναι 1996, Ἀθανασίου Παρίου περί νεομαρτύρων), σ. 81-82.
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Βασιλείου, Μανουήλ, Γεωργίου, και του ανεψιού του Αλεξίου.
Το απόγευμα του Σαββάτου 2 Νοεμβρίου 2013 στην κατάμεστη αίθουσα
τελετών του Μουσικού Σχολείου Δράμας πραγματοποιήθηκε εόρτια εκδήλωση
επί τη Αγιοκατατάξει. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο σεβασμιότατος μητροπολίτης
Δράμας κ. Παύλος, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί
Θάσου κ. Προκόπιος, ως εκπρόσωπος της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του
Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου, ο πανοσιολογιότατος
Αρχιμανδρίτης κ. Πέτρος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου Αγίου
Όρους, ο κ. Κυριάκος Χαρακίδης, δήμαρχος Δράμας και η κα. Ευαγγελία
Σπυράκου, διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Δράμας.
Στη συνέχεια η χορωδία του Μουσικού Σχολείου, υπό την διεύθυνση των
καθηγητών και ιεροψαλτών κ. Νικολάου Στεφανάκη και κ. Κωνσταντίνου
Παυλίδη, απέδωσε θαυμάσια ύμνους από την Ακολουθία των Αγίων. Ακολούθησε
ομιλία του πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη κ. Δοσιθέου, ηγουμένου της Ιερής
Μονής Παναγίας Τατάρνης, με θέμα: «Πορφύρα και Αίμα, Σκήπτρον και
Μάχαιρα».
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τη χορωδία του Μουσικού Σχολείου που
ερμήνευσε ποντιακά άσματα και με την ομιλία του κ. Μιχάλη Χαραλαμπίδη
«Τουρκισμός και Ποντιακότητα στον Πόντο σήμερα». Η εκδήλωση έκλεισε με
παλαίμαχους πυρριχιστές που χόρεψαν υποδειγματικά τον λεβέντικο ποντιακό
χορό «Σέρρα».
Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της
Θεοτόκου Δράμας τελέστηκε ο όρθρος, η ειδική Ακολουθία επί τη Αγιοκατατάξει
και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του σεβασμιοτάτου
Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκοπίου, εκπροσώπου της
Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ.
Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντων των σεβασμιοτάτων μητροπολιτών
Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα, Λαγκαδά κ. Ίωάννου, του αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος
κ. Νεκταρίου, του Θεοφιλεστάτου επισκόπου Αριανζού κ. Βαρθολομαίου και του
σεβασμιοτάτου ποιμενάρχη Δράμας κ. Παύλου, ενώ στο τέλος της Θείας
Λειτουργίας τελέστηκε Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αοιδίμων
Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος.
Στις λαμπρές αυτές εκδηλώσεις το σωματείο «Παναγία Σουμελά»
εκπροσώπησε ο πρόεδρός του κ. Γεώργιος Τανιμανίδης συνοδευόμενος από τoν
αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Ιωακειμίδη, τον κ. Παντελή Ανθρακόπουλο έφορο
της Μονής, καθώς και από τους κ. κ. Σάββα Χαριτωνίδη και Γεώργιο Κυριακίδη.
Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου παρέστησαν στην Δράμα
και στην κηδεία του στρατηγού Κωνσταντίνου Παυλίδη, επί σειρά ετών
συμβούλου του Ιερού Προσκυνήματος. Την νεκρώσιμο ακολουθία τέλεσε ο
σεβασμιότατος Δράμας κ. Παύλος ενώ η οικογένεια της «Παναγίας Σουμελά»
εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
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Η Πάνσεπτος Εικόνα της Σουμελιώτισσας στη Δράμα

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο
καθηγούμενος της ιεράς μονής Παναγίας Σουμελά π. Αθηναγόρας προσάγουν την εικόνα της
Σουμελιώτισσας στον ιερό ναό της Αγίας Βαρβάρας στη Δράμα

Μ

ε ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνυξη η Δράμα γιόρτασε την ιερή μνήμη
της πολιούχου της αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, με
επίκεντρο το ομώνυμο ναΐδριο στις πηγές της πόλης και τον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου.
Τον φετινό εορτασμό λάμπρυνε η έλευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας
Σουμελά, ύστερα από πρόσκληση που απηύθυνε στο διοικητικό συμβούλιο του
προσκυνήματος ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος.
Την παραμονή της εορτής, το απόγευμα, μπροστά στο ναΐδριο της Αγίας
Βαρβάρας έγινε η υποδοχή της ιερής εικόνας παρουσία του κλήρου, των αρχών
της πόλης και του ευσεβούς λαού. Ο ποιμενάρχης της Δράμας με εμπνευσμένη
προσλαλιά ευχαρίστησε τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, καθώς επίσης και τον πρόεδρο του σωματείου
«Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιο Τανιμανίδη για τη θετική ανταπόκριση στο
αίτημά του. Αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς της Δράμας με την Παναγία
Σουμελά και ευχήθηκε η Παναγία μας να προσφέρει παρηγοριά και ενίσχυση στο
λαό μας που σκληρά δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση και την πνευματική
εξαθλίωση.
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Ανάλογα προσφώνησε και ο αξιότιμος δήμαρχος Δράμας κ. Κυριάκος
Χαρακίδης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η μεγαλοπρεπής Λιτανεία των ιερών
εικόνων της Παναγίας, της Αγίας Βαρβάρας και των ιερών λειψάνων της Αγίας.
Η Λιτανεία κατέληξε στον ιερό μητροπολιτικό ναό των Εισοδίων της
Θεοτόκου, όπου εψάλη ο Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου
μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου, ο οποίος κήρυξε και τον θείο
λόγο.
Την κυριώνυμον ημέραν στον Μητροπολιτικό ναό τελέστηκε τρισαρχιερατική
Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του σεβασμιότατου μητροπολίτη Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.
Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ανεγνώσθη κοινή ομόφωνη απόφαση των
διοικητικών συμβουλίων του Σωματείου Παναγία Σουμελά και του Ιερού
Προσκυνήματος με τις οποίες απονεμήθηκε στον σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Δράμας κ. Παύλο ο χρυσός σταυρός της Σουμελιώτισσας για την εν γένει

Ο τιμηθείς με τον χρυσούν Σταυρόν της Σουμελιώτισσας σεβασμιότατος μητροπολίτης
Δράμας κ. Παύλος και δίπλα του ο σεβασμιότατος Βεροίας κ. Παντελεήμων και ο
πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης.

προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και την διακονία και προσφορά του στο
ιερό Προσκύνημα. Την απονομή έκανε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας
κ. Παντελεήμων, ενώ παρών ήταν και ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Γεώργιος
Τανιμανίδης, ο οποίος σε σύντομο λόγο που απηύθυνε εξήρε τους αγώνες και των
δύο παρόντων ιεραρχών για το Ιερό Προσκύνημα.
Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας ο σεβασμιότατος Δράμας
κατασυγκινημένος ευχαρίστησε τους σεβασμιότατους αρχιερείς και τους
εκπροσώπους της «Παναγίας Σουμελά» για την τιμή την οποίαν του επιδαψίλεψαν
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και ευχήθηκε οι πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και της Αγίας Βαρβάρας να
δράσουν ισχυρότατα, ώστε ο Θεός να ενισχύσει τον λαό του που δοκιμάζεται
σκληρότατα.
Στην Δράμα τον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία Σουμελά» συνόδεψαν ο
αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, ο γενικός γραμματέας κ. Ιωάννης
Βιόπουλος, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κ. Παντελής Ανθρακόπουλος
έφορος της μονής, η κα. Δέσποινα Χουζανά έφορος δημοσίων σχέσεων και ο κ.
Χαράλαμπος Ναθαναηλίδης, καθώς επίσης και το στέλεχος των διοικητικών
υπηρεσιών του σωματείου κ. Γεώργιος Κουκούτσης. Από το Ιερό Προσκύνημα
συμμετείχαν στην αποστολή ο ηγούμενος της Μονής π. Αθηναγόρας, τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου κ. κ. Σάββας Χαριτωνίδης και Γεώργιος Κυριακίδης,
όπως επίσης και ο διευθυντής των Γραφείων του Προσκυνήματος κ. Αντώνιος
Δάλλας.

Η ομιλία του Προέδρου του Σωματείου «Παναγία Σουμελά»
Στην απονομή του Χρυσού Σταυρού της Σουμελιώτισσας
Στον σεβασμιότατο Δράμας κ. Παύλο
«Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Δράμας κ. Παύλε,
Δια ευχών και ευλογίας του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, πρωτεπιστάτου πλέον και Προέδρου του
Προσκυνήματος προσήλθαμε εις την Μαρτυρική Μητρόπολη Δράμας
ακολουθώντας τα βήματα της Βασίλισσας του Πόντου, μιας και η Σεπτή Εικόνα
της αποφάσισε τη χρονιά αυτή την έξοδό της από το θρονί της και την κάθοδό της
από το όρος Βέρμιο εις την Ελληνική γη της Μακεδονίας, συμμετέχοντας μαζί με
τους πιστούς της εις τους εορτασμούς επί τη συμπληρώσει εκατό χρόνων από την
απελευθέρωση της μαρτυρικής γης του Αλεξάνδρου.
»Ιδού συνεπληρώθησαν οκτώ έτη, όταν με χαρμολύπη σας αποχωριζόμασταν
κατερχόμενον εκ του Βερμίου όρους για να αναλάβετε τα Αρχιερατικά σας
καθήκοντα. Υπήρξατε φρουρός, φύλαξ, ηγούμενος και ιερουργός της Κυράς του
Πόντου, για έτη πολλά συναθλητής και φίλος με όλα τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου του σωματείου αλλά και αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
του Ιερού Προσκυνήματος, μύστης αρχών και αξιών και νοσταλγός της πατρώας
γης των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος.
»Και να που διέταξε η Υπέρμαχος Στρατηγός να κλείσει η μετά από έτη
κάθοδός Της αυτή, πριν επιστρέψει στο Παλλάδιό της, να κλείσει λέγω εις την γην
της Μαρτυρικής Μητροπόλεως Δράμας, όπου γνωρίζει κάλλιον όλων ημών η
Δέσποινα του Ποντιακού Ελληνισμού ότι διακονεί αρχιερατεύοντας πολύτιμος της
Εκκλησίας και του Ποντιακού Ελληνισμού μαργαρίτης, ποιμένοντας
ευλαβέστατον και φιλόπατρην λαόν.
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«Η τιμή ής
σ σον τιμεμένον».
Αναμνηστικό δίπλωμα της τιμητικής διάκρισης στον σεβασμιότατο μητροπολίτη
Δράμας κ. Παύλο.
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»Σεβασμιότατε Άγιε Δράμας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, επί είκοσι έτη με την πολύτιμη
παρουσία του και την ενεργό συμμετοχή του, έθεσε και αυτός την προσωπική του
σφραγίδα εις το έργο της Σουμελιώτισσας. Από κοινού με τον αγώνα και τις
προσπάθειές σας, προσφέρατε διαχρονικά εις τον Ορθόδοξο Ελληνισμό, την
δυνατότητα να συνεχίζει να απολαμβάνει το φωτοβόλο μήνυμα αρχών, αξιών και
εμμονής στην Ορθόδοξη πίστη, που εκπέμπει ο φάρος αυτός και η αμφικτιονία
του Ποντιακού Ελληνισμού, η Παναγία Σουμελά.
»Δεχτήκατε την τελευταία δεκαετία επιθέσεις ενάντια σε αυτήν την προσπάθεια
του δεσίματος με τις ιστορικές ρίζες και την παράδοση του αξέχαστου και
μυροβόλου Πόντου, χωρίς υπολογισμούς κόστους και θυσιών, κρατώντας όρθια,
μαζί με όλους τους Σουμελιώτες, την σημαία του νοήματος και της σημασίας των
δύο λέξεων «Παναγία Σουμελά», πέρα, έξω και κόντρα από όσους αντί να ενώνουν
με τα έργα και τις πράξεις τους, διασπούν, χωρίζουν και κατακερματίζουν την
αναγκαία και πολύτιμη για όλους ενότητα και ομοψυχία, γενόμενοι επιλήσμονες
του καθήκοντος, των σκοπών και των στόχων που έθεσαν όλοι οι σπουδαίοι και
ηρωικοί εκείνοι, της πρώτης γενιάς των προσφύγων, πρόγονοί μας.
»Επιτρέψατέ μου να είπω, ας αναπαύονται οι ψυχές του Μακαριστού
Μητροπολίτου Πολύκαρπου Ψωμιάδη, του Λεωνίδα Ιασονίδη, του Φίλωνος
Κτενίδη, του Παναγιώτη Τανιμανίδη και όλων εκείνων που πέρασαν στην ιστορία
με το καθαρό και γάργαρο έργο τους και την ανιδιοτελή προσφορά τους.
»Επεπιτρέψατέ μου επίσης να αναφωνήσω και να είπω, Χαίρε γλυκυτάτη
Κρώμνη, Σάντα ηρωική, αξέχαστη Ίμερα Χαίρε, και πάλιν Χαίρε Ελπίς
Αποστολίδου, ιδού ο καρπός της κοιλίας σου τιμά την καταγωγή του, την ιστορία
του και συνεχίζει εις τα βήματα όλων εκείνων, οι οποίοι αρχιερατεύοντες
ελάμπρυναν και άφησαν παρακαταθήκη, κοσμώντας τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο εις
τον οποίο ανήλθε ο Σουμελιώτης Ιεράρχης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Δράμας Παύλος Αποστολίδης, γόνος άξιος του Ελληνικού Πόντου.
»Εμείς οι ελάχιστοι των αδελφών μας, ως διοικητικά συμβούλια του Ιερού
Προσκυνήματος και του Σωματείου “Παναγία Σουμελά”, δι’ ευχών του
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας ως ελάχιστο
δείγμα ευχαριστίας και αναγνώρισης του έργου, ομοφώνως και ομοθύμως
αποφασίσαμε να απονεμηθεί εις τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη Δράμας, Έλληνα
Ποντιακής καταγωγής, κύριον Παύλο Αποστολίδη, για την σημαντική και
σπουδαία προσφορά του στο Ιερό Προσκύνημα και στον Ποντιακό Ελληνισμό, ο
χρυσούς της Σουμελιωτίσσης Σταυρός».
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Το νέο βιβλίο του Μιχάλη Χαραλαμπίδη

«Πόντος η επιστροφή μιας πανάρχαιας ταυτότητας»
Παρουσιάστηκε στην αίθουσα «Φίλων Κτενίδης»

Στην κατάμεστη από πλήθος αίθουσα «Φίλων Κτενίδης» του σωματείου
«Παναγία Σουμελά» παρουσιάστηκε στις 30 Οκτωβρίου η ελληνική και τουρκική
έκδοση του βιβλίου του Μιχάλη Χαραλαμπίδη «Πόντος η επιστροφή μιας
πανάρχαιας ταυτότητας - Pontos Αntik Βir Kimliğin Geri Dönüşü», έναν βιβλίον
σην εξορίαν. Την εκδήλωση οργάνωσαν το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα και το
Σωματείο «Παναγία Σουμελά», σε συνεργασία
με την Οργανωτική Επιτροπή του 16ου
Συναπαντήματος
Νεολαίας
Ποντιακών
Σωματείων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
τους και σε μια προσπάθεια διατήρησης της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ιστορικής
μνήμης.
Το βιβλίο παρουσιάσαν ο σεβασμιότατος
μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, ο πρόεδρος
του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος
Τανιμανίδης, ο πρόεδρος της Παγκρήτιας
Αδελφότητας
Μακεδονίας
κ.
Πέτρος
Πετρακάκης και ο συγγραφέας. Ενώ παρέμβαση
πραγματοποίησε η κ. Γιούλη Ιεραπετριτάκη,
Ιστορικός Αρχαιολόγος.
Παρουσιάζοντας τον συγγραφέα και
διανοητή Μιχάλη Χαραλαμπίδη στο κοινό της
εκδήλωσης ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος
Τανιμανίδης εξήρε την προσωπικότητα του ανδρός και το συνολικό του έργο, ενώ
μιλώντας αδρομερώς για το βιβλίο είπε πως «…κάθε του πρόταση θα μπορούσε
να αποτελέσει θέμα ολόκληρης ημερίδας».
Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος μιλώντας για τον πολιτικό,
τον διανοητή, τον συγγραφέα και τον λόγο του ανέφερε πως «…ο λόγος του
Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ενός πολιτικού όντως με βαρύτητα, είναι τόσο δυνατός που
σε συναρπάζει. Αφήνεσαι με εμπιστοσύνη, τη στιγμή μάλιστα που η εμπιστοσύνη
στον πολιτικό κόσμο έχει χαθεί».
Ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Αδελφότητας Μακεδονίας κ. Πέτρος
Πετρακάκης αναφερόμενος στα βασικά σημεία του βιβλίου του συγγραφέα,
παρουσίασε με γλαφυρό τρόπο το θέμα των Τουρκοκρητικών και του
κρυπτοχριστιανισμού στην Κρήτη, κάνοντας παραλληλισμούς με το
κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο.
Ο συγγραφέας στην ομιλία του έθεσε πλήθος ζητημάτων τα οποία έδωσαν
αφορμή για περαιτέρω σκέψεις και προβληματισμό. Μιλώντας για τη γενοκτονία
των Ποντίων υποστήριξε ότι αυτή άρχισε το 1461 στην Ανδριανούπολη με τη
σφαγή της οικογένειας του Δαβίδ Κομνηνού, του τελευταίου αυτοκράτορα της
Τραπεζούντας. Όσο για τη μικρασιατική καταστροφή, ανέφερε ότι ο Μουσταφά
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Κεμάλ δεν είχε δημιουργήσει ποτέ κίνημα και πως γεωπολιτικοί λόγοι ήταν αυτοί
που οδήγησαν τον ελληνισμό στην οδυνηρή ήττα. Όπως είπε, οι ίδιοι γεωπολιτικοί
λόγοι και οι ίδιες δυνάμεις επηρεάζουν τη σημερινή κατάσταση στην ευρύτερη
περιοχή. Τόνισε πως η Ελλάδα δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ προς όφελός της, ούτε
καν στο ελάχιστο, την πολιτισμική υπεροχή της και τις διεθνείς συγκυρίες και
συμμαχίες, για να ισχυροποιήσει τη θέση της, αλλά παρέμεινε υπόδουλη,
υπηρετώντας τα συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων, που, ακόμα και σήμερα,
καθορίζουν την τύχη της. Έκανε λόγο για «άνοιξη των αυτόχθονων λαών της
Μικράς Ασίας», αποτέλεσμα της κρίσης ιστορικής ταυτότητας της Τουρκίας και
σημείωσε πως τα παιχνίδια των νεοθωμανών του Ερντογάν είναι ψεύτικα και
πρόσθεσε πως ο τουρκικός μύθος είναι πάμφτωχος σε σύγκριση με τον ποντιακό,
υπογραμμίζοντας ότι οι Τούρκοι δεν κατάφεραν ακόμα να αλλάξουν τα ελληνικά
τοπωνύμια!
«Στη μνήμη των Ποντίων η πατρίδα τους είναι καταγραμμένη ως μια
ευημερούσα, πλούσια κεντρική περιοχή. Ως Κέντρο του Κόσμου, όχι ως φτωχός
μαχαλάς της Άγκυρας. Στον Πόντο το τέλος του διπολισμού και το άνοιγμα των
δρόμων του Μεταξιού, προκάλεσε την ανάκτηση της ευτοπίας και της
κεντρικότητάς του. Αυτά τα ιστορικά στοιχεία και ειδικά την περίοδο της
αυτοκρατορίας των Κομνηνών, απετέλεσαν πόρο ευημερίας και ανάπτυξης ενός
μεγάλου πολιτισμού. Η διάσταση του τόπου επιστρέφει ως παραγωγή, ως
οικονομικός, ως πνευματικός και υλικός πολιτισμός, ως προϊόντα
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, ως αρχιτεκτονική, ως στιλ, ως
Ποντιακότητα, ως ταυτότητα. Το πνεύμα του τόπου μιας περιοχής επιδρά
καταλυτικά στις διαδικασίες ταυτοποίησης, αυτοκαθορισμού και εθνογένεσης. Το
στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα ισχυρό, καταλυτικό σε τόπους με μεγάλη πυκνότητα
της ιστορίας, πλούσιους σε ιστορικούς, πολιτισμικούς, αισθητικούς
συμβολισμούς».
Ο συγγραφέας τόνισε ακόμα πως η γνώση βρίσκεται στα βιβλία και γι’ αυτό οι
άνθρωποι θα πρέπει να έχουν σχέση ερωτική και χαράς μαζί τους. Η
πληροφόρηση, είπε, σήμερα βρίσκεται στο διαδίκτυο, το οποίο μόνο του οδηγεί
σε αναλφαβητισμό. Ισχυρίστηκε ότι η κρίσιμη κατάσταση της χώρας μας μπορεί
να αντιμετωπιστεί, αρκεί οι Έλληνες να στηριχθούμε στην παιδεία, κάνοντας
μορφωτική επανάσταση, ενώ υποστήριξε πως όλο το σύστημα στην Ελλάδα θέλει
επιμόρφωση!
Το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στην Ελλάδα, σημείωσε, ενώ δεν παρέλειψε
να αναφερθεί και στον πολιτικό χώρο, στην οικοδόμηση του οποίου, όπως είπε
μετανιωμένος, συνέβαλε και ο ίδιος.
Κλείνοντας την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης
κατέφυγε στους στίχους της Ποντιακής Μούσας, στίχους που υμνούν τη δύναμη
της ελληνικής ψυχής:
Αν κρούω και σκοτώνω σε θα λέγνε με φονέαν.
Αν κι κρούω και κι σκοτώνω σε θα λέγνε με φοβέαν.
Κι κρούω και κι σκοτώνω σε κι ας λέγνε με φοβέαν
Στάθης Ταξίδης
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Τη Χριστού» στον Πόντο
+Του Ιωάννη Αβραμάντη

Έτσι έλεγαν στον Πόντο τα Χριστούγεννα: «Τη Χριστού». Και ο κόσμος
περίμενε τη μεγάλη αυτή γιορτή, όπως και τη Λαμπρή!
Τοποθετημένη και αυτή στο τέρμα της Σαρακοστής με την πιο αυστηρή
αποχή από την κρεοφαγία και κάθε τι αρτύσιμο, ήταν πολύ φυσικό, να κρατεί τον
κόσμο σε αγωνία: «Πότε θα έρται τη Χριστού». Η αποτοξίνωση του οργανισμού
είχε πια συντελεστεί και με το παραπάνω. Όλοι ανεξαιρέτως νήστεψαν και μικροί
και μεγάλοι. Τους μικρούς τρομοκρατούσε ο «κουκαράς» και τους μεγάλους, αν
αποτολμούσε κανείς να καταλύσει τη νηστεία – περίπτωση σπανιότατη – τους
συγκρατούσε ο φόβος από τη ρετσινιά: «ατός φαρμασώντς έν’» ή «προτεστάνος
εν’».
Και ο εξαγνισμός της ψυχής δεν ήθελε τίποτε άλλο, για να ολοκληρωθεί, παρά
μόνον τον «πνεματικόν», κάποιον καλόγερον από το διπλανό μοναστήρι, για το
«Ξαγούρεμαν». Κι αν κανείς ετύχαινε να μη τα έχει καλά με τον γείτονά του θα
έπρεπε το δίχως άλλο να πάει να συγχωρεθεί και να συγχωρέσει, λέγοντάς του:
«σχώρα με κι νας σχωρώ σε». Μόνον έτσι θα μπορούσαν κι οι δυο να πάνε να
«κοινωνίζ’νε».
Δεν ήταν όμως μόνον αυτός ο λόγος που έκανε τον κόσμο να περιμένει με
τόση λαχτάρα «πότε θα έρται τη Χριστού». Οι περισσότεροι «ξενιτάρ» συνήθιζαν
να επιστρέφουν στα χωριά το τελευταίο δεκαπενθήμερο τη «Χριστιαναρή» και
μέχρι την παραμονή της μεγάλης εορτής. Άλλοι από τα μέρη της Ρωσίας, άλλοι
από την Πόλη, ή άλλοι από την Τραπεζούντα την περίοδο αυτή διάλεγαν να
επισκεφτούν τις οικογένειές τους.
Άφησαν τις γυναίκες των με παιδιά στην κοιλιά και τώρα για πρώτη φορά τα
παιδάκια θα νιώσουν το πατρικό χάδι και φιλί, κι ο πατέρας θα αντικρύσει το
βλαστό του και θα ακούσει την φωνούλα του με την άγια λέξη: «μπαμπά». Μέτοχοι
της χαράς θα είναι και όλοι οι χωριανοί. Γιατί «οι νεοφερμέν’» θα δώσουν στο
χωριό καινούργια ζωή με τα «φαγοπότα» και τους χορούς. Δεν αποκλείεται να
έχουν φέρει και καννένα χαρτζιλίκι για τους δικούς των από τους ξενιτεμένους που
έμειναν πίσω ή κανένα ρουχαλάκι στα παιδιά, στις γυναίκες, στους σπιτικούς των.
Την παραμονή διέκοπταν τα μαθήματα τα σχολεία, άλλα για ολόκληρο το
«δωδεκαήμερο» και άλλα «ως το νέο χρόνο». Η χαρά των παιδιών είναι
απερίγραπτη. Κι ας τους αγκάρεψε ο δάσκαλος να γεμίσουν ολόκληρες κόλλες
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αντιγράφοντας πολλές σελίδες του Αναγνωστικού. «Αποβραδύς τη Χριστού» θα
γυρίσουν τα σπίτια και θα ψάλλουν, το «Καλήν εσπέραν άρχοντες» ή το «Άγγελος
κατέβη εξ ουρανού» με την επωδό σε κάθε στίχο το «Η περιστερά με τα χρυσά
πτερά. Μήτηρ του Φωτός και παντός, Χαίρε Δέσποινα». Και το «Νεόχρονον» το
βράδυ πάλιν θα τραγουδήσουν «Τα Κάλαντα». Θα ιδούνε και τα «Μωμοέρα».
Επί τέλους έφθασε η πολυπόθητη ημέρα. «Έρθεν τη Χριστού»! Τα μεσάνυχτα
σημαίνουν οι κώδωνες των εκκλησιών και στη γειτονιά δεν ακούς τίποτε άλλο,
παρά το βρόντο στις πόρτες και τις φωνές: «Ε, σ’κωθέστεν, εντώκαν τα καμπάνας».
Μερικές μητέρες αυτήν την ώρα ξαγρυπνούν ακόμη. Δεν πρόλαβαν να συγυρίσουν
το σπίτι ή να ετοιμάσουν το φαγητό για την εορτή, ή να ράψουν τα ρουχάκια και
τα τσαρουχάκια των παιδιών τους, αν δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια να τους
αγοράσουν «τζάπουλας», «κουντούρας», ή «τσαγκία».
Πολλά παιδάκια είχαν αποκοιμηθεί, μόλις λούστηκαν, ντυμένα με τα γιορτινά
των. Τόσο πολλή είναι η χαρά των για την καινούργια φορεσιά και τόσο μεγάλος ο
ενθουσιασμός των για την εορτή.
Η νύχτα συνήθως είναι θεοσκότεινη. Τα γύρω όλα σκεπασμένα με παχύ
στρώμα χιονιού. Ο ουρανός ξάστερος και το αγιάζι πολύ τσουχτερό. Στην
Ανατολή ένα ολόλαμπρο αστέρι ακτινοβολεί, λες και είναι αυτό το άστρο που
οδηγούσε τους Μάγους στο Σπήλαιο της Βηθλεέμ.
Σε λίγο η εκκλησία όλη και κάτω και πάνω στο «γυναικαρείον» είναι κατάμεστη
από κόσμο. Οι Επίτροποι έχουν αντικαταστήσει τα Εξαπτέρυγα, το Ευαγγέλιο, το
θυμιατό και μερικά άμφια με τα «κειμήλια». Είναι όλα πολύτιμα και μόνο τα
Χριστούγεννα και το Πάσχα βλέπουν το φως της ημέρας. Όλα τώρα είναι
λαμπερά. Η λειτουργία συνεχίζεται. Και το κάπως επίσημο ύφος που παίρνουν
ιερείς και ψάλτες κι ας μη διακρίνονται πολλές φορές για τη μουσική τους τέχνη,
μεταρσιώνει το εκκλησίασμα και το ανεβάζει σε άλλους αιθέρας, και όταν ψέλνουν
ιδίως τις Καταβασίες «Χριστός γεννάται, δοξάσατε!», τα Μεγαλυνάρια, το
τροπάριο «Η Γέννησις Σου Χριστέ ο Θεός ημών» και το κοντάκιο «Η Παρθένος
σήμερον», ο κόσμος νομίζει, ότι όλα αυτά τα βλέπει στην πραγματικότητα. Το
κοντάκιο αυτό σημειωτέον, ότι εψέλνετο ανά εις στίχος υπό του ιερέως και των
ψαλτών.
Τα παιδιά «κρατούν το ήσσον», κανοναρχούν. Και μετακινούνται μεταξύ
δεξιού και αριστερού ψάλτου κρατώντας το Μηναίο ή την Οκτώηχο – οι
εκκλησίες τα βιβλία δεν τα είχαν διπλά – και διαβάζουν φράση με φράση
μεγαλοφώνως για να ψάλλουν οι ψάλτες. Σε λίγο θα ανταγωνισθούνε για τον
Απόστολο. Ποιος θα τον πει ελληνικά. Όσο για τουρκικά δεν ήσαν πολλοί
υποψήφιοι. Αλήθεια, πόσο ωραία αντηχούσε κάτω από το θόλο του ναού το
«Παύλοσουν Γαλατί αληλερέ γκιοντερτιγί μεκτουμπουνούν κουραατή ντιρ!»
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Κάποια στο τέλος της λειτουργίας θα πάνε κοντά στο γέρο παππού και θα του
διαβάσουν την ευχή της Θείας Μεταλήψεως από τη Σύνοψη ή το Συνέκδημο.
Πρόκειται να μεταλάβουν.
Πλησιάζουν πια τα ξημερώματα. Απολύει η Εκκλησία και ο κόσμος
κατευθύνεται στα σπίτια του, όπου τους περιμένει αχνιστό και μυρωδάτο φαγητό
από «κουζούμ», παστωμένο κρέας ή «πατσάς» από κεφάλι και ποδάρια, έτοιμα κι
αυτά απ’ το φθινόπωρο ακόμη, όταν έκαναν το «κουζούμ», την «καβουρμάν», «τ’
άλλειμμαν» βρασμένα μέσ’ στη «τσάπαν» - πήλινη κατσαρόλα. Όσοι έχουν
«γεννούλ’ χτήνον» ή «μοζίκαν» δεν θα τους λείψει και το «ξύγαλαν». Τα αυγά, το
βούτυρον δεν έλειπαν φυσικά ποτέ από το πιο φτωχικό σπίτι ακόμα. Το κρασί
ήταν άγνωστο για τον πολύν κόσμο. Και το ρακί μόνον στις επισκέψεις
επροσφερόταν.
Και το πρωί αργά αρχίζουν οι επισκέψεις ομαδικώς. Οι άνδρες και τα παιδιά
της μιας συνοικίας όλοι μαζί περνούν από όλα τα σπίτια της άλλης συνοικίας.
Χαιρετώντας λένε: «Χριστός ετέχθη!» Και απαντούν σ’ αυτό: «Αληθώς ετέχθη!»
Προσφέρεται ρακί με μεζέ «καβουρμά», ή «κοιλίδα», ή «στύπα». Κάπου κάπου
προσφέρουν στο τέλος και τα «πουλουλάπα».
Της ομάδος προπορεύεται ο ιερεύς και ακολουθούν οι «μειζετέρ’», και
κατόπινοι νέοι και τα παιδιά. Από τις συζητήσεις δεν λείπουν ούτε τα αστεία, ούτε
τα πειράγματα, ούτε η πολιτική. Και προκειμένου περί Ελλάδος, «για τον
Μωρέαν», όπως έλεγαν την Ελλάδα μερικοί γέροι ξενιτεμένοι άλλοτε στα βάθη
της Μικράς Ασίας, τον λόγον είχαν πάντα οι «νεοφερμέν’», οι «ξενιτάρ’». «Οι εξ
Μεγάλες Δυνάμεις ας αφήνε την Ελλάδαν να τρανύν’. Φογούνταν γιάμ’ παίρ’ την
Πόλ’. Για τ’ ατό κι δίν’ ατεν και την Κρήτεν». Αυτά και τα παρόμοια δίνουν και
παίρνουν σαν τα πιο ευχάριστα θέματα συζητήσεων. Οι «μειζετέρ’» συζητούνε και
οι νεότεροι και τα παιδιά ακούνε. Και όλοι μαζί προσδοκούνε την Ανάσταση του
Γένους!
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Πτυχές του Κρυπτοχριστιανικού Ζητήματος

Έ

Του Στάθη Ταξίδη
Επιμελητή έκδοσης της «Ποντιακής Εστίας»

να από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα των
εξισλαμισμών, το οποίο έλαβε ιδιαίτερη έκταση
στον Πόντο, είναι το Κρυπτοχριστιανικό ή
Σταυριωτικό ζήτημα. Οι Κρυπτοχριστιανοί ή Σταυριώται ή
Κλωστοί ή Κρωμλήδες ή Κρωμιώτες ή Τενεσούρηδες ή
Γυριστοί ή Δίπιστοι, είναι εκείνοι οι οποίοι στο διάστημα της
τουρκοκρατίας, εξωτερικά εμφανίζονται ως μουσουλμάνοι, εσωτερικά, όμως,
ένιωθαν χριστιανοί αφοσιωμένοι στην ορθόδοξη πίστη τους. Λόγω των
κινδύνων που τους απειλούσαν, αν αποκαλύπτονταν, μιλούσαν τα ελληνικά
(την ποντιακή) μόνο στο σπίτι, ποτέ πέρα από τα οικογενειακά τους όρια. Οι
Κλωστοί ήταν διασκορπισμένοι σε όλον τον Πόντο, σε πόλεις και χωριά,
κυρίως, όμως στις ανατολικές περιοχές (Σταυρίν και Κρώμνη).
Το Σταυριωτικό ή Κρυπτοχριστιανικό ζήτημα έχει τις απαρχές του στην
εποχή της κατάληψης της Μικράς Ασίας και του Πόντου από τους Τούρκους,
οπότε υπήρξαν αθρόοι εξισλαμισμοί ή ομαδικές προσχωρήσεις χριστιανών
στην μουσουλμανική θρησκεία για να σώσουν την ζωή τους. Όταν ο σουλτάνος
Αβδούλ Χαμίτ, το 1839, εξέδωσε το διάταγμα Χάτι - Σερίφ παραχωρώντας
θρησκευτική ελευθερία και ισοπολιτεία στους υπηκόους του, τότε άρχισαν
δειλά δειλά να φανερώνουν την αληθινή πίστη τους οι Κρυπτοχριστιανοί. Όσοι
όμως το αποτόλμησαν προκάλεσαν την μήνη των Τούρκων, φυλακίσεις,
εξορίες, δημεύσεις περιουσιών, βασανιστήρια στο στρατό από τους
συστρατιώτες τους - αφού ως μουσουλμάνοι στρατολογούνταν - και
απαγχονισμούς. Στις 15 Ιουλίου του 1857 οι πρέσβεις της Αγγλίας της
Γαλλίας, της Αυστρίας της Ρωσίας και της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη
έγιναν αποδέκτες μιας συγκινητικής έκκλησης η οποία συνοδευόταν από
πλήθος υπογραφών όπως: Μουσταφάογλου Ιμπραήμης, Ισμαήλογλου
Χουρσούτης, Μαχμούτογλου Οσμάνης, Αλήογλου Γιουσούφης. Οι
υπογραφόμενοι, Πόντιοι Κρυπτοχριστιανοί, παρακαλούσαν τους προξένους
να ενεργήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο «την αποκάλυψιν της άχρι τούδε
κεκρυμμένης παρά τοις Οθωμανοίς ανατολικής θρησκείας μας». Τα
διαβήματα των προξένων προς την Υψηλή Πύλη ήταν αλλεπάλληλα και τότε
οι οθωμανικές αρχές προσφέρθηκαν να καταγράψουν τους κρυπτοχριστιανούς
ως αρνησίθρησκους δήθεν μουσουλμάνους. Ωστόσο η εφαρμογή των σχετικών
διαταγμάτων σκόνταφτε στον φανατισμό των τοπικών παραγόντων, των
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Ντερεμπέηδων και του εξοργισμένου μουσουλμανικού όχλου. Παρ’ όλα αυτά
ο πρώτος κρυπτοχριστιανός που τόλμησε να εμφανιστεί μπροστά στον Γενικό
Διοικητή Τραπεζούντος ήταν ο Πεχλίλ Τεκίρογλου από την Κρώμνη, το
πραγματικό όνομά του οποίου ήταν Πέτρος Σάββα Σιδηρόπουλος. Στη
συνέχεια αθρόα οι κρυπτοχριστιανοί άρχισαν να παρουσιάζονται ενώπιον των
αρχών, να ομολογούν την πίστη τους και να δηλώνονται με τα χριστιανικά
τους ονόματα. Περί τις 20.000 είναι αυτοί που φανερώθηκαν στον Πόντο και
καταχωρήθηκαν αρχικά στα μητρώα με διπλό όνομα. Πολύ αργότερα, το
1910, η νεοτουρκική βουλή με ψήφισμά της τους έδωσε τη δυνατότητα να
έχουν μόνον το χριστιανικό τους όνομα. Σημαντικός όμως αριθμός
κρυπτοχριστιανών, από αυτούς οι οποίοι δεν φανερώθηκαν, συνέχισε και
συνεχίζει να ζει και σήμερα υπό το ίδιο καθεστώς, αφού εξαιρέθηκαν ως μη
ανταλλάξιμοι από την Συνθήκη της Λωζάννης (1922).

Στιγμιότυπο από το "ιδιότυπο"μνημόσυνο σε ερημωμένη εκκλησία της Κρώμνης
για τους Κρυφοχριστιανούς προγόνους της οικογένειας Ελευθεριάδη
(Απρίλιος 2010)

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί αυθεντική καταγραφή του δασκάλου
Ιορδάνη Ελευθεριάδη (Τραπεζούντα 1910 – Καταχάς Πιερίας 1992). Ένα
μικρό απόσπασμά του δημοσιεύτηκε στην «Ποντιακή Εστία» της πρώτης
περιόδου, τη δεκαετία του 70. Στην παρούσα έκδοση δημοσιεύεται το πλήρες
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κείμενο, χωρίς καμιά παρέμβαση. Ευχαριστώ θερμότατα τον Ελευθέριο
Ελευθεριάδη, εγγονό του, και τον Παναγιώτη Κολαουζίδη, μικρανιψιό του, οι
οποίοι μου εμπιστεύτηκαν το αρχείο του Ιορδάνη Ελευθεριάδη στο σύνολό
του, δίνοντάς μου και την άδεια της δημοσίευσής του. Να σημειωθεί πως ο
γράφων είχε την τιμή να συνοδέψει τους απογόνους της οικογένειας
Ελευθεριάδη (Ελευθέριο Ελευθεριάδη, Παναγιώτη Κολαουζίδη, Αγγελική και
Ειρήνη Κολαουζίδου, Βασίλη Γρηγοριάδη) σε προσκύνημα στην Κρώμνη, σε
εκκλησία της οποίας πραγματοποιήθηκε «ιδιότυπο» μνημόσυνο στις 5
Απριλίου του 2010. Ακολουθεί αυτούσια η καταγραφή του Ιορδάνη
Ελευθεριάδη.
εννήθηκα στην Τραπεζούντα, στην ενορία Εξωτείχων, στις 10 Νοεμβρίου
1896 από γονείς καταγόμενους εκ Κρώμνης. Ο πατέρας μου Ελευθέριος
ήτο έμπορος μεταξωτών ειδών (καζάζ) και ήτο αρκετά ευκατάστατος. Η
μητέρα μου Μαρία ήτο καλή οικοκυρά και πάρα πολύ θρησκόληπτη. Αμφότεροι

Γ

Ο Ιορδάνης Ελευθεριάδης με τη σύζυγό του Κυριακή.

ήσαν εγγράμματοι και κάτοχοι και της τουρκικής γλώσσας. Ήσαν και οι δύο
παιδιά κρυφοχριστιανών. Ο παππούς μου εκ πατρός ελέγετο Δημήτριος και το
έτερον μουσουλμανικόν όνομά του Τεμέλ. Ο άλλος παππούς μου εκ μητρός
ελέγετο Ιορδάνης και είχε το μουσουλμανικόν όνομα Ζαΐμ. Η γιαγιά μου Σοφία
ελέγετο και Χατιτζέ η δε άλλη γιαγιά μου Ανατολή ελέγετο και Ζεχρέ.
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Από πότε χρονολογείται η αφόρητη αυτή διπροσωπία των χριστιανών εν
Πόντω, ιδία δε εν Κρώμνη, Σταυρίν και Τραπεζούντι είναι όχι τόσον καλά
εξηκριβωμένον. Ο πατέρας μου έλεγε ότι σε μερικά χωριά έγινε νωρίτερα και σε
άλλα αργότερα. Εξηρτάτο από την θηριωδία και τον σωβινισμό των κατά τόπους
αρχών του κατακτητού. Πάντως ο διωγμός ενετάθη περισσότερον κατά τα χρόνια
της επαναστάσεως του 1821.
Η ζωή των κρυφοχριστιανών εξηρτάτο από την θηριωδία των ντερεμπέηδων.
Στην Κρώμνη επειδή ο πληθυσμός ήτο αμιγής ελληνικός δεν εγίνοντο προδοσίαι
και δεν εστήνοντο παγίδες για να αποκαλυφθούν τα κρησφύγετα όπου οι
χριστιανοί ετέλουν τα χριστιανικά των καθήκοντα. Ήσαν όλοι με σιωπηλόν τρόπον
συννενοημένοι. Οι τυχόν διοικητικοί υπάλληλοι ή ζαπτιέδες δεν διέμεναν μονίμως
εις το χωρίον αλλά εφαίνοντο επί ολίγον χρονικόν διάστημα και ανεχώρουν εις την
έδραν της διοικήσεως, εις την Άρδασσαν (Τορρούλ).

Η περιοχή Σταυρίου - Κρώμνης στην οποία το Κρυπτοχριστιανικό ζήτημα έλαβε
μεγάλη διάσταση

Κατά την ολιγόχρονον αυτήν επίσκεψιν οι κρυφοχριστιανοί έδειχνον στάσιν
και διαγωγήν φανατικών μωαμεθανών. Μετά την αποχώρησίν των εκ του χωρίου
ομιλούσαν πάλιν την ελληνικήν γλώσσαν και εφέροντο αναμεταξύ των με
χριστιανικόν τρόπον. Εις Τραπεζούντα όμως τα πράγματα ήσαν διαφορετικά.
Εκεί τα κρησφύγετα όπου ετελούντο αι προσευχαί προς τον Χριστόν και την
Παναγίαν ήσαν σε σκοτεινά και δυσπρόσιτα υπόγεια με καταπακτές μυστικές και
σκεπασμένες με βαριά χαλιά και βαριά έπιπλα. Η γλώσσα πάντοτε τουρκική και
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μέσα στο σπίτι ακόμη γιατί υπήρχαν παντού οι ωτακουσταί για να προδώσουν το
μυστικό.
Στην Κρώμνη όταν εδόθη το διάταγμα να φανερωθούν οι κρυφοχριστιανοί, το
φανέρωμα έγινε χωρίς αντίδραση και καμμιά αντεκδίκηση. Το τέμενος (τζαμί)
κατεδαφίσθη αμέσως και εκκλησίες ανεγέρθησαν με φανατισμό και λαμπριάτικη
χαρά. Στην Τραπεζούντα όμως συνέβη κάτι άλλο. Μεγάλη ήταν η αντίδραση εκ
μέρους των οθωμανών. Αρκετά τα θύματα μεταξύ των αλλαξοπιστευσάντων
(τενεσούρ). Και πολλοί δεν φανερώθηκαν αλλά εξακολούθησαν μέχρι την
τελευταίαν ημέραν μας εν Πόντω να μένουν κρυφοί.
Ένα από τα πολλά θύματα της αντιδράσεως αυτής υπήρξε ο παππούς μου
Τεμέλ - Δημήτριος. Μετά την ανάγνωση του διατάγματος και του φανερώματος,
μια Δευτέρα ημέρα άνοιξε το κατάστημά του και κάθισε στο γραφείο του χωρίς να
φέρει στο φέσι του το λευκό σαρίκι. Εις την ερώτησιν κάποιου τούρκου γείτονος
που μπήκε στο κατάστημα, «Τεμέλ εφέντη γιατί έβγαλες το σαρίκι σου;». Ο
παππούς μου απάντησε, «Παρακαλώ από δω και πέρα να μη φωνάζεις με το
όνομα Τεμέλ αλλά με το ρωμαίικο όνομα Δημήτρης». Ο γείτων τούρκος που κάτι
εγνώριζε από την υπόθεσιν δεν είπε τίποτε αλλά έφυγε από το κατάστημα και σε
λίγα λεπτά της ώρας επεσκέφθη όλους τους τούρκους γείτονες καταστηματάρχες
και τους ανέφερε το γεγονός.

Επιστολή του Ελευθερίου Ελευθεριάδη από την Κωνσταντινούπολη προς τη μητέρα
του στην Τραπεζούντα, γραμμένη σε επιστολόχαρτο του οίκου μεταξωτών και
μάλλινων υφασμάτων «Ελευθεριάδη»

Σε διάστημα δύο μόνον ημερών η αντίδρασις εξεδηλώθη και εμπράκτως. Την
Πέμπτη της ίδιας εβδομάδας ο παππούς μου προσεκλήθη εις το απέναντι
κατάστημα δι ενημέρωσιν δήθεν των επαγγελματικών του υποθέσεων. Εκεί του
προσεφέρθη και ο συνήθης καφές. Στην τρίτη ρουφηξιά ο παππούς μου
Δημήτριος έπεσε καταγής και ξεψύχησε μέσα σε αφόρητους πόνους. Ο πατέρας
μου τότε ήτο μόλις δεκαοχτώ ετών και διέβλεψε ότι η θέσις του ήταν επισφαλής.
Διεδέχθη στο κατάστημα τον δολοφονηθέντα πατέρα του, αλλά έβλεπε και
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ησθάνετο ότι κάθεται επάνω σε αναμένα κάρβουνα. Αφήνει στο μαγαζί τον
μικρότερο κατά δύο έτη αδελφόν του Παντελήν και αναχωρεί με μυστικόν τρόπον
εις το Βατούμ της Ρωσσίας, όπου είχε συγγενείς, για να πάρει την ρωσσικήν
υπηκοότητα και να επιστρέψει εν ευθέτω καιρώ εις Τραπεζούντα. Δεν το
κατόρθωσε όμως και αναγκάσθηκε να επιστρέψει ύστερα από τρίμηνον. Ήτο τόσο
καλός εις τας συνναλλαγάς του και τόσον τίμιος και τόσον προσηνής προς φίλους
και εχθρούς που σιγά σιγά κατέκτησε την φιλίαν και των ασπόνδων εχθρών του
(δολοφόνων του πατρός του) και ως εκ τούτου σταμάτησε κάθε αντίδρασις
εναντίον του.
Αυτού του είδους οι αντιδράσεις των μωαμεθανών είχαν φοβερόν αντίκτυπον
στις ψυχές των κρυφοχριστιανών. Πολλοί έχασαν το ηθικό τους. Μια πάλη άρχισε
μέσα τους. Να φανερωθεί κανείς ή να μη φανερωθεί; Πολλοί επροτίμησαν το
δεύτερον με την ελπίδα ότι κάποτε θα ξημερώσει και για αυτούς μια αναστάσιμος
ημέρα και ότι θα ρίξουν και αυτοί κάτω το σαρίκι τους οι άντρες και το φερετζέ οι
γυναίκες. Με υπομονή και καρτερία εγίνετο αυτή η αναμονή μέχρι την τελευταίαν
ημέραν που αφήσαμε πίσω μας την αλησμόνητη πατρίδα μας και φτάσαμε στα
γαλανά νερά του Αιγαίου. Και ακόμα κάποιοι συμπατριώτες μας στον Πόντο
περιμένουν την ημέραν της λυτρώσεως.
Εδώ θα αναφέρω ένα γεγονός που έζησα ως παράδειγμα που θα αποδείξει τη
λαχτάρα και την πίστι αυτών των ανθρώπων με χριστιανικά και ελληνικά
αισθήματα που ζουν μέσα στην Τουρκιά. Ήμουνα τότε μαθητής της Τρίτης τάξης
του Δημοτικού Σχολείου Εξωτείχων. Όπως κάθε βράδυ μετά το δείπνο πηγαίναμε
στο σαλονάκι του σπιτιού μας, όπου κάτω από το φως της κρεμαστής λάμπας
άνοιγα τα τετράδια και το αναγνωστικό μου να μελετήσω και να γράψω εκείνα που
μας δίδαξε ο δάσκαλός μου. Δεν πρόφτασα να γράψω τη μισή αντιγραφή και
έρχεται η μητέρα μου και μας δίδει διαταγήν, εμένα και την αδελφήν μου, να
κλείσωμεν τα βιβλία μας και να φύγωμε στα επάνω δωμάτια για να κοιμηθούμε.
«Μα μητέρα», της λέγω, «γιατί το κάνεις αυτό; Πώς θα φύγω αύριο
απροετοίμαστος για το σχολείο;». «Πηγαίνετε», μας λέγει εκείνη πάλι. «Θα σας
ξυπνήσω πολύ νωρίς στο ξημέρωμα και τότε θα κάνετε τα μαθήματά σας».
Μας φάνηκε παράδοξη εκείνη η επιμονή της μητέρας μας. Αλλά όπως κάθε
διαταγή της αυστηρής μας μάνας ήταν νόμος και έτσι κλείσαμε τις τσάντες μας και
ξεκινήσαμε για τα κρεβάτια μας στα δωμάτια του πάνω ορόφου. Η αδελφή μου
αμέσως κοιμήθηκε, εμένα όμως που να με πάρει εμένα ο ύπνος. Στριφογύριζα από
το ένα πλευρό στο άλλο. Έτσι πέρασε μία, ίσως και δύο ώρες. Σε μια στιγμή
ακούω την πόρτα της αυλής μας να χτυπάει με συνθηματικό τρόπο. Κάτι γίνεται,
λέω από μέσα μου. Επισκέπτες στο σπίτι μας τέτοια ώρα; Πετιέμαι μεμιάς στο
παράθυρο για να δω τι γίνεται στην εξώπορτα. Εκείνη τη στιγμή η μητέρα μου
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άνοιγε την πόρτα και δυο σκιές, μάλλον δυο άνθρωποι έμπαιναν στην αυλή μας. Η
θωριά τους έδειχνε πως ο ένας ήταν άντρας, ενώ η άλλη, γυναίκα, κουκουλωμένη
με καλύπτρα και φερετζέ, κρατούσε στα χέρια της προσεχτικά έναν μπόγο ή
μάλλον ένα μωρό τυλιγμένο προφυλακτικά.
Η μάνα μου τους έμπασε στο σπίτι, άκουγα τους ψιθύρους τους από την
τραπεζαρία. Ποιοι ήσαν αυτοί οι επισκέπτες; Πριν καλά καλά προλάβω να
αναρωτηθώ ακούστηκαν και πάλι συνθηματικά χτυπήματα στην πόρτα. Η μάνα
μου ξανανοίγει την εξώπορτα από την οποία μπαίνει τώρα ο παπάς της ενορίας
μας, ο παπά – Γιώργης, ένας σεβάσμιος γερο - λευίτης. Κάτι άρχισα να
καταλαβαίνω. Αναρωτιόμουν αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να κατέβω στην τραπεζαρία.
Τελικά προτίμησα να μην κατεβώ αναλογιζόμενος την τιμωρία που θα μου
επέβαλε η μητέρα μου την επομένη. Αποφασίζω όμως να μην πέσω στο κρεβάτι
μου, αλλά να ξαπλώσω στο πάτωμα, και κολλώντας το αυτί μου, να ακούσω τα
λεγόμενά τους.
Το μουρμουρητό του παπά με την ψαλμωδία έρχεται στα αυτιά μου καθαρά.
Γίνεται βάφτισις και ακούω πια καθαρά «Ο δούλος του Θεού Αναστάσιος…». Η
ψαλμωδία συνεχίζεται και δεν ξέρω για πόσο ακόμα συνεχίστηκε, αφού εκεί στο
πάτωμα από την κούραση αποκοιμήθηκα. Εκεί με βρήκε τα ξημερώματα η
μητέρα μου που τα κατάλαβε όλα. Κατάλαβε πως άκουσα εκείνο το γεγονός που
συνέβη την περασμένη νύχτα στην τραπεζαρία του σπιτιού μας. Το μυστικό
μυστήριο του βαφτίσματος. Η μάνα μου με εξόρκισε να μην πω κανενός τίποτα.
Και κράτησα τον όρκο μου. Δεν το είπα σε κανέναν, ούτε και σε αυτήν την αδελφή
μου. Το ζεύγος, λοιπόν, των κρυφοχριστιανών ήλθε μυστικά στο σπίτι της Μαρίας
του Καζάζ - Λευτέρη, της χήρας που κάποτε ήταν κρυφοχριστιανή, και βάφτισε
κατά το ορθόδοξο δόγμα το παιδάκι τους.
Ρώτησα τη μητέρα μου πόσες τέτοιες τελετές έγιναν στο σπίτι μας και πόσες
παρόμοιες σε άλλα σπίτια. Κι εκείνη μου αποκρίθηκε πως έγιναν πολλές. Τότε με
έπιασε τρυφερά από το χέρι και με οδήγησε στο παράθυρο, το άνοιξε, μου έδειξε
με το δάχτυλο τα τείχη απέναντί μας και μου είπε ψιθυριστά:
-Βλέπεις παιδί μου εκείνα τα ψηλά κάστρα; Είναι τα ανάκτορα των βασιλιάδων
μας, των Κομνηνών. Εμείς ζούμε έξω από τα κάστρα, έξω από τα τείχη, στα
Εξώτειχα. Μας διώξανε οι Τούρκοι έξω από αυτά. Αυτοί πήραν τα σπίτια, τα
αρχοντικά των παππούδων μας. Εκεί, μέσα στα κάστρα ζούνε τώρα οι Τούρκοι.
Αλλά δεν είναι όλοι τέτοιοι, κακοί. Είναι ανάμεσά τους και πολλοί χριστιανοί με
φέσι και σαρίκι. Αυτοί ζούνε μυστικά ως χριστιανοί, ενώ εμφανίζονται στον κόσμο
ως μωαμεθανοί. Αυτός ο Μπέης, που ήταν το βράδυ εδώ με τη νύφη του τη
Νεχιγέ, είναι ο Μαχμούτ - μπέης που έχει το μεγάλο μαγαζί πίσω από τις τάπκες
και πουλάει χοντρικώς πετρέλαια και αλάτι. Από αυτόν ψωνίζουμε. Ήταν πολύ
200

Ποντιακή Εστία
καλός φίλος με τον μακαρίτη τον πατέρα σου. Όταν περνάς κάθε φορά από εκεί
να τον χαιρετάς ελληνικά. «Καλημέρα, Μαχμούτ – μπέη», να του λες. Αυτά και
πολλά άλλα μου έλεγε η μητέρα μου για τα παθήματα του γένους μας που υπέφερε
κάτω από την τυρανία του κατακτητή.
Κάθε καλοκαίρι, μετά τις εξετάσεις εις τα σχολεία, ανεβαίναμε εις την
ιδιαίτερην πατρίδα μας, το περίφημον θέρετρον των Τραπεζουντίων, την
Κρώμνην. Το ταξίδι ήταν διήμερον και αρκετά κοπιαστικόν. Εγίνετο με άλογα.
Τα παιδιά καθόντουσαν μέσα σε μεγάλα καλάθια, στολισμένα με πολύχρωμα
στρωσίδια ή σεντόνια, προσαρμοσμένα δεξιά και αριστερά στο σαμάρι, ενώ πάνω
σε αυτό καθόταν η γιαγιά ή η μητέρα. Ο αγωγιάτης κρατούσε το καπίστρι του και
οδηγούσε με προσοχή το ζώο στα κακοτράχαλα μονοπάτια του Παρυάδρη.
Έτσι μια χρονιά, έντεκα χρονών θυμάμαι πως ήμουν, καθισμένος εγώ στο ένα
καλάθι και στο άλλο η αδελφή μου, ενώ πάνω στο σαμάρι σε μαλακά μαξιλάρια η
μητέρα μου, ταξιδεύαμε από Τραπεζούντα εις Κρώμνη. Είχαμε διανύσει είκοσι,
περίπου, χιλιόμετρα δρόμου και περνούσαμε από την τοποθεσία Γεσίρ – ογλού.
Εκεί, δεξιά, καθώς πορεύεται κανείς προς νότο, βρισκόταν ένα τουρκικό
νεκροταφείο (μεζαρλίκ). Βλέπω, λοιπόν, τη μητέρα μου δακρυσμένη να ψελλίζει
μερικά λόγια και να κάνει τρεις φορές το σημείο του σταυρού και να λέει: «Ο
Θεός να τον συγχωρήσει».
-Γιατί κλαις μητέρα και κάνεις το σταυρό σου; τη ρώτησα.
-Μέσα σε αυτό το νεκροταφείο, παιδί μου, κοιμάται τον παντοτινό ύπνο του ο
αδελφός παππούς σου! Ο μακαρίτης ο Ηλίας.
-Και πως γίνεται αυτό, μητέρα; Μέσα σε τουρκικό νεκροταφείο; Δεν είναι
αμαρτία;
-Είναι, παιδί μου, είναι. Γι αυτό παρακαλώ τον Θεό να τον συγχωρήσει. Ταξίδευε
κάποτε με τούρκους αγωγιάτες σε αυτά τα μέρη. Ήταν κρυφοχριστιανός. Πέθανε
ξαφνικά από συγκοπή καρδιάς. Οι τούρκοι συνταξιδιώτες του μη γνωρίζοντας πως
είναι χριστιανός τον έθαψαν εδώ.
Λέγοντας τα λόγια αυτά η μητέρα μου ξανάκανε τον σταυρό της και ψέλλισε
πάλι την ίδια ευχή, προτρέποντάς με να κάνω το ίδιο κι εγώ, όχι μόνο τώρα, αλλά
και κάθε φορά που θα περνάω από εδώ. Μου έδωσε, επίσης, την εντολή να ανάβω
και κεράκι στην μνήμη του «συγχωρεμένου Ηλία» στο πρώτο παρεκκλήσι που θα
συναντώ μετά τα τουρκικά μεζάρια. Θυμόμουν πάντα εκείνα τα λόγια της μάνας
μου και δεν παρέλειπα σε όλη μου την ζωή που έζησα στον Πόντο να τηρώ την
εντολή της.
Εκείνη την χρονιά ή την επόμενη, 1908-1909, στην Κρώμνη παραθέριζε πάρα
πολύς κόσμος. Κάθε Κυριακή συνόδευα την μητέρα μου στην Εκκλησία. Η
Κρώμνη έχει δέκα ενορίες κατοικημένες και τρεις ακατοίκητες ή ερειπωμένες. Οι
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ακατοίκητες αυτές ενορίες (Κωδωνάντων, Ρουσταμάντων, Ρακάν) ερημώθηκαν
από τη μετανάστευση των κατοίκων τους στη Ρωσία κατά τα χρόνια των διωγμών
και της κρυφοχριστιανοσύνης. Οι εκκλησίες τους όμως έμειναν όρθιες και
λειτουργούσαν στις γιορτές της μνήμης των Αγίων τους. Έτσι η Κρώμνη είχε
δώδεκα μεγάλες εκκλησίες και πάρα πολλά παρεκκλήσια.
Κάθε Κυριακή η μητέρα μου εκκλησιάζονταν σε διαφορετική εκκλησία. Μια
Κυριακή του Αυγούστου εκκλησιαστήκαμε στο Ναό του Αγίου Θεοδώρου της
ενορίας των Σαράντων. Μετά τη Θεία Λειτουργία πήραμε το αντίδωρο και
βγήκαμε στον πρόναο. Εκεί καθίσαμε σε ένα πεζούλι και περιμέναμε τον παππά
να βγάλει τα ιερά του άμφια και να βγει για να μας συναντήσει. Όταν βγήκε ο
ιερέας, η μητέρα μου ασπάστηκε το χέρι του. Τη μιμήθηκα κι εγώ.
-Κυρία Μαρία, λέγει ο παππάς στη μητέρα μου. Θα κάνουμε αυτό που επιθυμείς.
Θα επισκεφτούμε την εκκλησούλα της Παναγίας.
Σε λίγο κατηφορίσαμε και φτάσαμε σε μια ομαλή τοποθεσία που έμοιαζε με
αλώνι. Είχε ολόγυρα ογκόλιθους και θάμνους αγριοτριανταφυλλιάς (μασούρας).
Βλέπω τότε τον ιερέα να βγάζει από την τσέπη του ένα μεγαλούτσικο κλειδί και να

Μια από τις δεκάδες εκκλησίες στην περιοχή της Κρώμνης
(Φωτό Γεωργία Πολατίδου - Αύγουστος 2013)

κατευθύνεται σε μια μεγάλη αγριοτριανταφυλλιά. Παραμερίζει τα κλαδιά της,
σκύβει και βάζει το κλειδί στην κλειδαριά μιας καταπακτής. Ξεκλειδώνει την
κλειδαριά της, την ανασηκώνει, αρχίζει να κατεβαίνει σκαλιά και γυρνώντας προς
το μέρος μας μάς κάνει νεύμα να τον ακολουθήσουμε.
Κατεβήκαμε 8 - 9 πέτρινα σκαλοπάτια και αμέσως νιώσαμε μια γλυκιά δροσιά,
ενώ μυρουδιές από καμένα κεριά και λιβάνι έρχονταν από το βάθος. Σύντομα
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προσαρμοστήκαμε στο λιγοστό φως, που έφτανε από την καταπακτή και από τα
αναμμένα κεριά που κρατούσε ο ιερέας. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια μου
φανερώθηκε μια θαυμάσια εκκλησούλα χωρητικότητας πενήντα έως εξήντα
ατόμων. Το πάτωμα ήταν πλακόστρωτο, το τέμπλο ξύλινο. Είχε δεσποτικό θρόνο,
Αγία Τράπεζα, εικονοστάσι. Όλα τα απαραίτητα και χρειώδη υπήρχαν. Στασίδια,
αναλόγιο ψάλτου, κηροπήγια. Όλα έλαμπαν από καθαριότητα. Ανάψαμε τις
λαμπάδες που φέραμε μαζί μας από την εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου και
προσκυνήσαμε τις εικόνες.
-Εδώ, μας λέει ο ιερέας, έκαναν την λειτουργία τους οι κρυφοχριστιανοί στα
δύσκολα χρόνια της τρομοκρατίας. Εδώ στα θαμποφωτισμένα από το αχνό φως
του καντηλιού προσεύχονταν οι παππούδες μας, αυτοί που την ημέρα φορούσανε
σαρίκι και το βράδυ καλυμαύχι. Πέρασαν από τότε εκατό, περίπου, χρόνια και το
εκκλησάκι αυτό μας μιλάει για την θλιβερή ιστορία του τόπου. Μας λέγει με τι
λαχτάρα την χτίσανε οι πιστοί τη νύχτα, με το φως του λυχναριού. Νύχτες πολλές
κυλήσανε έως ότου εκπληρωθούν οι πόθοι και οι ελπίδες τους για να μπορούν
ανεμπόδιστα να δοξάζουν τον Θεό τους. Τώρα εμείς συντηρούμε την ιερή
κληρονομιά των παππούδων μας και θαυμάζουμε την πίστι, την υπομονή και την
καρτερία τους.
Με ανοιχτό στόμα άκουα τα λόγια αυτά που έβγαιναν από το στόμα του ιερέα
και ένα ρίγος συγκίνησις διαπερνούσε την ψυχή και το κορμί μου. Η μάνα μου
αναστέναξε και την είδα να σκουπίζει τα δάκρια που κυλούσαν στο πρόσωπό της.
Όλη εκείνη την κυριακάτικη μέρα την πέρασα σιωπηλός και σκεφτικός. Μια
μελαγχολία με είχε κυριέψει, κρατώντας με μακριά από τα παιχνίδια και την
συντροφιά των παιδιών της ενορίας μας.
Και σήμερα ακόμα που πέρασα τα εβδομήντα χρόνια της ζωής μου ακούω τα
ψιθυριστά εκείνα λόγια του παπά - Χρήστου να αντηχούν στα αυτιά μου. Εκεί στη
συνοικία Αλχαζάντων, που είναι παράρτημα της μεγάλης ενορίας Φραγκάντων της
Κρώμνης, αλλά και στις άλλες ενορίες, μέχρι τις τελευταίες ημέρες που
εγκαταλείψαμε το πάτριον έδαφος πολλές οικογένειες φέρνανε το όνομα το
ισλαμικό. Έτσι θυμούμαι τα εξής ονόματα των διαφόρων κλωστών. Ο Χρήστον
του Μουχτάρ - αγά, του Σουλείμάν – αγά τα παιδία, του Χατζη - Μουράτ τα
παιδία, ο Κώστης του Ναΐπ, η Κερέκη τη …….., η Ανάστα τη Χατιτζές.
Πέρασε σχεδόν μισός αιώνας από τότε που ξεριζωθήκαμε από τα Άγια
χώματα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Τα κόκκαλα των προσφιλών μας
νεκρών άλλα σκόρπια και άλλα καταχωμένα τρίζουν περιμένοντας μιαν ανάστασι.
Πόσοι άραγε από τους μη αποκαλυφθέντες κρυφοχριστιανούς στενάζουν
ακόμα στα κρυφά και περιμένουν την από Θεού λύτρωση! Κάποτε μια Ελεύθερη
Δημοκρατία Ελληνική του Πόντου επρογραμματίσθη να ιδρυθεί ύστερα από τον
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πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο του 1914-18 και την ήττα των Τούρκων. Αν αυτό το
όνειρο των Ελλήνων του Πόντου επραγματοποιείτο τότε όλοι αυτοί οι
κρυφοχριστιανοί θα πετούσαν το προσωπείο και θα στήριζαν το εν Πόντω
ανεξάρτητο κράτος των Νέων Κομνηνών.
Σήμερα η Τουρκία επαίρεται για τα τριάντα εκατομμύρια των κατοίκων της.
Σε πόσους όμως από αυτούς κυκλοφορεί στις φλέβες τους ελληνικόν ή αρμενικόν
ή κουρδικόν αίμα; Καμιά στατιστική δεν υπάρχει που να μαρτυρεί αυτήν την
νοθείαν. Οι μεγάλοι του κόσμου δεν επέτρεψαν την εθνική αποκατάσταση τόσων
εθνών που στενάζουν κάτω από τον σκληρό ζυγό των Τούρκων. Ας τους κρίνει ο
Θεός.
Ιορδάνης Ελευθεριάδης
Συνταξιούχος Δημοδιδάσκαλος

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

- Το 1864, με απόφασή του ο οικουμενικός πατριάρχης
Σωφρόνιος Γ΄ ο Βυζάντιος, μετά από αίτημα του
επισκόπου Νικοπόλεως Ιερεμία Γεωργιάδη, απέσπασε
ορισμένα χωριά από τη Μητρόπολη Χαλδίας, συνολικά
300 οικογένειες, και τα παραχώρησε στην Επισκοπή
Νικοπόλεως. (Γαβριήλ Πρεμετίδης, ό.π., σελ. 119).
Σημειωτέον ότι ο Ιερεμίας από το 1848 και μέχρι την εκδημία του θείου
του μητροπολίτη Χαλδίας Θεόφιλου, ήταν βοηθός επίσκοπός του.
Μετά από την πιο πάνω απόφαση του οικουμενικού πατριάρχη,
ξεσηκώθηκαν και οι ομογενείς Χριστιανοί κάτοικοι των οικισμών Τσάντ,
Πολλάτ, Τζέτερ, Μελέτ, Αλούτζαρας, Απές, Ιστιασίρ, Σού - Σεχρί
(Σίστρης) και Μοντοβάλ, ζητώντας την υπαγωγή τους στην Επισκοπή
Νικοπόλεως για να εξυπηρετούνται σωστά, για να έχουν έναν δεσπότη
δίπλα τους. Όπως αναμενόταν ο τότε μητροπολίτης Χαλδίας Γερβάσιος
Σουμελίδης αντέδρασε και πέτυχε να παγώσει το θέμα για ένα διάστημα.
204

Ποντιακή Εστία
Στη συνέχεια, Ιούλιο του 1868, έστειλε μια επιστολή στον οικουμενικό
πατριάρχη Γρηγόριο ΣΤ΄ τον Φορτουνιάδη, ζητώντας να μη γίνει δεκτό το
αίτημα των κατοίκων, που ως κύριο επιχείρημα πρόβαλλαν τη μεγάλη
απόσταση που τους χώριζε από την Αργυρούπολη, έδρα της Μητρόπολης
Χαλδίας. Ο Γερβάσιος αντέτεινε ότι και η Νικόπολη απέχει πολύ από τα
χωριά τους, κατηγορώντας ταυτόχρονα ανοιχτά τον Ιερεμία σαν
σκανδαλοποιό και υποκινητή της όλης επιχείρησης. Έκανε μάλιστα και μια
τελευταία προσπάθεια να κρατήσει στη δικαιοδοσία του τα χωριά αυτά.
Ταξίδεψε ώς εκεί για να μεταπείσει τους κατοίκους να παραμείνουν στη
Μητρόπολή του, αλλά απέτυχε.
Ο οικουμενικός πατριάρχης Γρηγόριος ο Φορτουνιάδης, ένας λίαν
ευπαίδευτος, λόγιος, και δίκαιος κατά την άσκηση των καθηκόντων του
ιεράρχης, εξέτασε επισταμένως το όλο θέμα και κρίνοντας δίκαια,
απέσπασε αυτούς τους οικισμούς από τη Μητρόπολη Χαλδίας κατά τη
διάρκεια της β΄ πατριαρχίας του (1867 - 1871) και τους παραχώρησε στην
Επισκοπή Νικοπόλεως. Προφανώς ο Γρηγόριος εγνώριζε ότι ο Γερβάσιος
όταν του προτάθηκε η Επισκοπή Νικοπόλεως αντί της Μητρόπολης
Χαλδίας μετά την εκδημία του Θεόφιλου, είχε ζητήσει την υπαγωγή στη
Νικόπολη ορισμένων όμορων σ᾿ αυτήν οικισμών της Μητρόπολης
Χαλδίας, γιατί επρόκειτο για πολύ φτωχή Εκκλησιαστική Επαρχία (Βιβλίο
Αλληλογραφίας του Χαλδίας Γερβασίου (ΒΑΧΓ), σελ. 112, 114, 168, 169,
καί Γ. Κανδηλάπτης, ΞΥΝΩΡΙΣ ό.π., σελ. 105 και 114-115 και Γ.
Πρεμετίδης, ό.π. σελ. 118-119).
Είναι όμως αλήθεια ότι με την πατριαρχική απόφαση προσαρτήθηκαν
στην Επισκοπή Νικοπόλεως πολύ περισσότερα χωριά από όσα ο
Γερβάσιος είχε προτείνει να του δοθούν, προκειμένου να δεχτεί την
τοποθέτησή του στη Νικόπολη το 1864. Οπωσδήποτε ο Γερβάσιος δεν
περίμενε να εξελιχτούν έτσι τα πράγματα και πικράθηκε πολύ γι᾿ αυτό.
Αρκετά χρόνια τα πράγματα στη συγκεκριμένη περιοχή κυλούσαν
ομαλά και οι κάτοικοι ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την ποιμαντορία
του Ιερεμία. Το 1879 όμως ο Ιερεμίας απεβίωσε και λίγο μετά χριστιανοί
των πιο πάνω οικισμών εκδήλωσαν την επιθυμία να επανακάμψουν στη
Μητρόπολη Χαλδίας, φοβούμενοι για το μέλλον τους υπό την πνευματική
δικαιοδοσία άλλου επισκόπου, άγνωστου σ᾿ αυτούς. Είχαν πιστέψει στον
Ιερεμία και είχαν δεθεί μαζί του τόσο, που δια μιας με την αποδημία του
ένιωσαν ορφανοί και απροστάτευτοι. Από την άλλη όμως έπαιρναν τα
μηνύματα από την Αργυρούπολη, όπου ο Γερβάσιος επιτελούσε τεράστιο
έργο και προτιμούσαν από την αβεβαιότητα, τη σιγουριά στα χέρια ενός
ικανότατου μητροπολίτη. Το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό από την
Εκκλησία που ήθελε να αποφύγει μια γενικότερη αναταραχή σε κρίσιμους
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καιρούς, αφού και οι Χαλδιώτες στην καταγωγή μεταλλωρύχοι του
Αργαναμαντέν της μητρόπολης Αμίδης του Πατριαρχείου Αντιοχείας,
εξέφρασαν την επιθυμία να επανέλθουν στους κόλπους της παλιάς τους
Μητρόπολης Χαλδίας.

Η Ταυτότητα των Επισκόπων της Χαλδίας

Είναι γεγονός ότι όλοι οι αρχιερείς που κάθησαν στο θρόνο της
Χαλδίας ήσαν γηγενείς και μάλιστα με τη στενή του όρου έννοια,
κατάγονταν δηλαδή από την Αργυρούπολη και την περιφέρειά της. Αυτό
επισημάνθηκε από διαφόρους συγγραφείς, γιατί επρόκειτο για κάτι το
σπάνιο αν όχι και πρωτοφανές γεγονός στην εκκλησιαστική διοίκηση.
Κάποιοι μάλιστα συγγραφείς καταγόμενοι και οι ίδιοι από κεί, επαίρονται
γι᾿ αυτό, λες και θα ισοδυναμούσε με μεγάλο κακό ή με ατυχία αν υπήρχαν
και κάποιες εξαιρέσεις του κανόνα που ίσχυσε για εκατοντάδες χρόνια.
Η εντοπιότητα από μόνη της δεν αποτελεί εχέγγυο για μια πετυχημένη
ποιμαντορία. Όταν μάλιστα εκτιμάται και μετράει ως το ισχυρότερο
προσόν ενός υποψηφίου αρχιερέα, τότε αυτό είναι απόλυτα κατακριτέο.
Τι τάχα δεν υπήρξαν αρχιερείς που διέπρεψαν μακριά από την ιδιαίτερη
πατρίδα τους; Και ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι σε κάθε περίπτωση ένας
ντόπιος κληρικός θα προσφέρει ως μητροπολίτης περισσότερα από κάθε
άλλο «ξένο». Ίσα-ίσα θα λέγαμε, γιατί ιστορικά έχει απιοδειχτεί ότι η
εντοπιότητα συχνά δημιουργεί και προβλήματα αμφισβήτησης. Ενδεικτικό
επ᾿ αυτού το της Αγίας Γραφής: «Οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν, ἐν τῇ
πατρίδι αὐτοῦ» (Λουκᾶ 4. 24).
Μερικά φωτεινά παραδείγματα μη γηγενών μητροπολιτών των
τελευταίων προ της Ανταλλαγής χρόνων:
1. Φώτιος Καλπίδης (1862-1905) από την Κερασούντα του Πόντου,
μητροπολίτης Κορυτσᾶς 1902-1905, εθνομάρτυρας.
2. Αιμιλιανός Λαζαρίδης (1871-1911), από τα Πέρματα Ικονίου Μ.
Ασίας, μητροπολίτης Γρεβενών 1908-1911, εθνομάρτυρας.
3. Χρυσόστομος Καλαφάτης (1867-1922) από την Τρίγλια της
Προποντίδας (1867-1922), μητροπολίτης Σμύρνης 1910-1922,
εθνομάρτυρας.
4. Γρηγόριος Ωρολογάς (1864-1922) από τη Μαγνησία της Μ. Ασίας,
μητροπολίτης Κυδωνιών 1908-1922, εθνομάρτυρας.
5. Αμβρόσιος Πλειανθίδης (1872-1922) από τη Σμύρνη, μητροπολίτης
Μοσχονησίων 1922, εθνομάρτυρας.
6. Γερμανός Καραβαγγέλης (1866-1935) από τη Στύψη της Λέσβου,
μητροπολίτης Καστοριάς – μακεδονομάχος (1900-1907) και
μητροπολίτης Αμασείας του Πόντου (1908-1922), ήρωας. Καταδικάστηκε
στην εσχάτη των ποινών από κεμαλικό δικαστήριο.
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7. Χρύσανθος Φιλιππίδης (1881-1949) από τη Γρατινή Κομοτηνής,
μητροπολίτης Τραπεζούντος (1913-1922), ακαδημαϊκός, Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος (1938-1941). Καταδικάστηκε στην εσχάτη των
ποινών από τους Κεμαλικούς.
Και ο κατάλογος είναι μακρύς.
Λόγω αυτής της παράδοσης – «άγραφου κανόνα» - που ίσχυσε για
αιώνες στην Εκκλησία της Χαλδίας, κυρίως με την παρέμβαση και την
ενεργό ανάμειξη σε ένα τόσο λεπτό και σοβαρό θέμα των πανίσχυρων
γενικών αρχιμεταλλουργών της Γκιουμουσχανές, αρκετοί άξιοι κληρικοί
παρακάμφθησαν και αντ᾿ αυτών προκρίθηκαν άλλοι, αφού διέθεταν το εκ
γενετής «χάρισμα της εντοπιότητας».
Κανείς όμως εννοείται ότι δεν εμπόδισε τους καταγόμενους από την
περιφέρεια της Αργυρούπολης κληρικούς να καταλάβουν θέσεις
μητροπολιτών σε άλλες Εκκλησιαστικές Επαρχίες, όχι μόνο του
Οικουμενικού αλλά και των πατριαρχείων Αντιοχείας (κυρίως) και
Ιεροσολύμων.
Μερικά ονόματα
1. Κύριλλος Γ΄, πατριάρχης Αντιοχείας (1686-1688), από τα Φυτίανα
της Αργυρούπολης.
2. Αζαρίας Γρηγοράντης, μητροπολίτης Θεοδοσιουπόλεως(1712-1747),
από την Αργυρούπολη (Θεοδοσιούπολις, το γνωστό Ερζερούμ, Ερζέ
Ρούμ=Γη Ελληνική στα Γεωργιανά, διαλεκτ.).
3. Γεράσιμος, μητροπολίτης Θεοδοσιουπόλεως (1545-1580), από τα
Φυτίανα της Αργυρούπολης.
4. Διονύσιος, μητροπολίτης Αμασείας (1720-;), από τα Φυτίανα της
Αργυρούπολης.
5. Γεράσιμος, πατριάρχης Αντιοχείας (1884-1891), από την
Αργυρούπολη.
6. Αζαρίας, επίσκοπος Αχταλείας της Γεωργίας, από τα Φυτίανα της
Αργυρούπολης.
7. Χριστόφορος, επίσκοπος Νικοπόλεως (1832-1864), ο εξ
Ιερομονάχων (ηγούμενος Ι.Μ. Παναγίας Γουμερά), από τα Φυτίανα της
Αργυρούπολης.
8. Δωρόθεος, μητροπολίτης Αρκαδίας (1842-1856) του Πατριαρχείου
Αντιοχείας, από την Αυλήαννα της Αργυρούπολης.
9. Ιωσήφ, μητροπολίτης Αρκαδίας της Συρίας (1856-1866), από την
Αργυρούπολη.
10. Χρύσανθος Ηλιάδης, μητροπολίτης Αρκαδίας (1885-1893), από τα
Φυτίανα της Αργυρούπολης.
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11. Τιμόθεος, μητροπολίτης Θεοδοσιουπόλεως (1848-1859),
Πατριαρχείου Αντιοχείας, από την Ίμερα της Αργυρούπολης.
12. Παΐσιος Γερασιμίδης, μητροπολίτης Θεοδοσιουπόλεως (18591892), από το χωριό Πολλά Μανδρία της Αργυρούπολης.
13. Χρύσανθος Ιεροκλής, μητροπολίτης Μαρωνείας, από την Κρώμνη
της Αργυρούπολης, διευθυντής (1883-1886) του Ελληνοδιδασκαλείου
Θεσσαλονίκης.
14. Λεόντιος Χουτουριώτης, μητροπολίτης Κολωνείας (1894-1899),
μητροπολίτης Φιλαδελφείας και μητροπολίτης Ροδοπόλεως, από την
Κρώμνη.
15. Ιερεμίας Χατζής, επίσκοπος Νικοπόλεως (1864-1879), από την
Άδυσσα της Αργυρούπολης – ανιψιός του μητροπολίτη Χαλδίας Θεόφιλου
Γεωργιάδη.
16. Γερβάσιος Ωρολογάς, μητροπολίτης Κορυτσάς (1897-1902),
μητροπολίτης Καισαρείας (1902-1909), μητροπολίτης Ιωαννίνων (19091915), από την Αργυρούπολη.
17. Φώτιος Καλπίδης, μητροπολίτης Κορυτσάς (1902-1906),
εθνομάρτυρας από το υπαγόμενο στη Μητρόπολη Χαλδίας χωριό
Τσαγράκ’ της Κερασούντας.
18. Γερβάσιος Σαρασίτης, επίσκοπος Ναζιανζού (1901-1902) – βοηθός
του Ιωάννη Καισαρείας, μητροπολίτης Ροδοπόλεως (1902-1906),
μητροπολίτης Κορυτσάς (1906-1910), μητροπολίτης Αγκύρας (19101922), μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως (1922-1934) από την
Αργυρούπολη.
19. Γερβάσιος Σουμελίδης, Επίσκοπος Σεβαστείας 1919-1924 και
πατριαρχικός έξαρχος Μητροπόλεως Κολωνείας, μητροπολίτης Γρεβενών
(1937-1944), από τη Βαρενού της Αργυρούπολης. Ανιψιός του Χαλδίας
Γερβάσιου Σουμελίδη.
20. Πανάρετος Ξανθόπουλος, μητροπολίτης Βελλάς και Κονίτσης
(1915-1928), από την Αργυρούπολη.
21. Αγαθάγγελος Σατής, μητροπολίτης Αμίδης, από την Τσίτη της
Αργυρούπολης, μέσα 18ου αιώνα.
Βέβαια μη θεωρηθεί σε καμιά περίπτωση ότι ανίκανοι κληρικοί ανήλθαν
στο θρόνο της Μητρόπολης Χαλδίας. Απεναντίας, όλοι τους ήταν
δραστήριοι και βοήθησαν κατά το μέτρο των δυνάμεών τους στην πρόοδο
και ανάπτυξη της μεγάλης Επαρχίας τους. Κάποιοι μάλιστα από αυτούς
ήσαν εξέχουσες προσωπικότητες, που ακόμα και πατριαρχικούς θρόνους
θα μπορούσαν να καταλάβουν, όπως π.χ. ο Ιγνάτιος Α΄ (1717-1734), και ο
Διονύσιος Κουζάνος (1757-1783).
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Η Δημοκρατία του Πόντου

Σκέψεις και Συμπεράσματα για την εξέλιξή της
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου

Υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών

Σ

(10 Αυγούστου 1920)

ε ένα προάστιο του Παρισιού, των Σεβρών, θα
υπογραφεί από τους ηγέτες των νικητριών δυνάμεων
της Ευρώπης η γνωστή Συνθήκη του Αυγούστου του
1920. Με τη συνθήκη αυτή καθοριζόταν η τύχη των λαών της
Ευρώπης, ιδιαίτερα της Ελλάδος και της Τουρκίας μετά τη
λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Έλληνας
πρωθυπουργός, ο Βενιζέλος, μπορούσε να είναι ικανοποιημένος
για τις εδαφικές παραχωρήσεις της Τουρκίας που κατακυρώνονται στην Ελληνική
επικράτεια. Ήταν μία δικαίωση για τις θυσίες και την συμβολή της Ελλάδος στο
πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων της Ευρώπης (Αντάντ).
Η συνθήκη, όμως, αυτή δεν προέβλεπε καμία ρύθμιση για το ζήτημα της
ανεξαρτησίας του Πόντου, παρά τις φιλότιμες και επίμονες προσπάθειες των
Ποντίων και του Κωνσταντινίδη. Με υπόμνημά του είχε ενημερώσει τα μέλη της
Επιτροπής Ειρήνης στο Παρίσι για τους διωγμούς και την εξόντωση που
υφίστανται οι ελληνικοί πληθυσμοί από τους Τούρκους στον Πόντο. Με
απογοήτευση μάλιστα διαπίστωσαν ότι με τη χάραξη των νέων συνόρων είδαν ότι
αποφασίστηκε η παραχώρηση της περιοχής της Τραπεζούντας στο νεοσύστατο
κράτος της Αρμενίας.

Σχεδιάζεται στρατιωτική επιχείρηση για τον Πόντο
Συνάντηση Ποντίων με Βενιζέλο
Είναι Σεπτέμβριος του 1920. Ο Βενιζέλος, στην προσπάθειά του να βοηθήσει
τους Ποντίους, αποφασίζει ξαφνικά αποβατική επιχείρηση στον Πόντο με σκοπό
να τιμωρήσει το σφαγέα των Ελλήνων, τον Τοπάλ Οσμάν. Η στρατιωτική
επιχείρηση αποφασίστηκε να γίνει στην Κερασούντα. Την εισήγηση έκανε ο
κυβερνήτης του πλοίου “ΚΙΛΚΙΣ” και αρχηγός της στρατιωτικής αποστολής.
Στην ενέργεια αυτή συνηγορούσε και ο γάλλος πρόξενος, φοβούμενος δυσάρεστες
καταστάσεις σε βάρος των Ποντίων από τις βαρβαρότητες του Τοπάλ Οσμάν.
Τον ίδιο μήνα (Σεπτέμβριος 1920) ο Β. Ιωαννίδης, ο Λ. Ιασονίδης και ο Θ.
Καζαντζόγλου εκ μέρους των Ποντίων, επισκέφτηκαν το Βενιζέλο, πολιτικές
προσωπικότητες της Αθήνας και τους πρέσβεις των Μεγάλων Δυνάμεων. Σκοπός
της συνάντησης ήταν να ενημερώσουν με υπομνήματα και διάφορα έγγραφα την
πολιτική ηγεσία της Ελλάδος να πραγματοποιήσει τη στρατιωτική επιχείρηση
στον Πόντο για τη σωτηρία των Ποντίων.
209

Ποντιακή Εστία
Ήττα των Φιλελευθέρων στις Εκλογές του 1920
Ο Βενιζέλος επειδή έληξε η βουλευτική περίοδος, ενέδωσε στο αίτημα
της αντιπολίτευσης για την πραγματοποίηση βουλευτικών εκλογών. Πίστευε ότι ο
ελληνικός λαός θα εκτιμήσει τις επιτυχίες που είχε. Άλλωστε, ήταν ακόμη νωπές οι
εκδηλώσεις προς τιμήν του στο Παναθηναϊκό Στάδιο με αφορμή την επιβράβευση
των συμμάχων με την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών. Ο Βενιζέλος πίστευε
ότι το κόμμα του και αυτός θα αναδεικνύονταν νικητές.
Δυστυχώς, για εκείνον και για ολόκληρη την Ελλάδα ηττήθηκε και το κόμμα
του καταποντίστηκε, ούτε βουλευτής δεν βγήκε. Έτσι, όλα εκείνα τα όνειρα και οι
φιλοδοξίες που καλλιεργήθηκαν στο μικρασιατικό λαό και τους Ποντίους
εξανεμίστηκαν. Το σχέδιο του Βενιζέλου για στρατιωτική επέμβαση των Ελλήνων
στον Πόντο ναυάγησε στα νερά της Μαύρης Θάλασσας.
Οι σύμμαχοι έβλεπαν από την πρώτη στιγμή με σκεπτικισμό την απόβαση του
ελληνικού στρατού στη Σμύρνη και τη διεκδίκηση εδαφικών περιοχών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήθελαν την ανατροπή της. Η αλλαγή της
κυβέρνησης και η επάνοδος του βασιλιά Κωνσταντίνου στο θρόνο με
δημοψήφισμα, θεωρήθηκαν ως κατάλληλη αφορμή να αποδεσμευτούν από την
υποστήριξη της Ελλάδος. Τώρα η Ελλάδα καλείται μόνη της, χωρίς την
υποστήριξη των συμμάχων να αντιμετωπίσει ένα πόλεμο κάτω από τις πιο αντίξοες
συνθήκες. Όλα πλέον θα κριθούν στα πεδία των μαχών. Θα αντέξει ο
καταπονημένος ελληνικός στρατός προερχόμενος από ένα μακροχρόνιο πόλεμο
σε ξένη χώρα με ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες. Θα δοκιμαστεί ακόμα μία φορά
η πολεμική αντοχή του στρατού μας και η τύχη όλου του Ελληνισμού.
Μετά τις εκλογές και την κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα θα επικρατήσει
ένα δυσάρεστο και νοσηρό κλίμα. Οι διοικητικές αλλαγές θα προκαλέσουν
εκδικητικές πράξεις των οπαδών των νικητών στις εκλογές σε βάρος των
Βενιζελικών. Θύμα αυτής της κατάστασης ήταν και ο φλογερός πατριώτης,
γνωστός από τον Μακεδονικό αγώνα, Ίωνας Δραγούμης. Τώρα όλοι εργάζοντα
υπέρ των σχεδίων του Κεμάλ.

Συνδιάσκεψη του Λονδίνου
(Φεβρουάριος- Μάρτιος 1921)

Η νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Δ. Γούναρη, δεν διατυπώθηκε στους
Ευρωπαϊκούς ηγέτες, καμία πρόταση ούτε καταρτίστηκε κάποιο σχέδιο για την
τύχη του Ποντιακού προβλήματος. Από Ελληνικής πλευράς μόνο στις Βρετανικές
δυνάμεις τέθηκε το θέμα για ενδεχόμενη στρατιωτική απόβαση στον Πόντο.
Μετάβαση στη Σεβάστεια και στο Ερζερούμ με κατάληξη την Άγκυρα προς
αντιμετώπιση των δυνάμεων του Κεμάλ. Δυστυχώς απορρίφτηκε. Έγινε κάποια
συζήτηση για την ίδρυση αυτόνομου κράτους ως ένα μέρος πίεσης προς τον
Κεμάλ. Όλα αυτά, όμως, παρέμειναν στα χαρτιά χωρίς να ληφθεί κάποια
απόφαση.
Τον ίδιο μήνα (Μάρτιος του 1921) ο μητροπολίτης Αμάσειας, Γερμανός
Καραβαγγέλης σε συνάντησή του με την Ελληνική κυβέρνηση ζήτησε στρατιωτική
βοήθεια ώστε με την συμμετοχή και των Ποντίων να πραγματοποιήσουν την
αυτονόμησης του Πόντου. Και η προσπάθεια αυτή έμεινε νεκρό γράμμα με καμία
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συνέχεια. Οι ενέργειες, όμως, Χρύσανθου και του Καραβαγγέλη δημιούργησαν
ένα ισχυρό άλλοθι για να εφαρμόσει ο Κεμάλ το γενοκτονικό του σχέδιο.
Ο Κεμάλ την εποχή εκείνη (Μάρτιος 1921) αναδεικνύεται σε κυρίαρχη μορφή
στο Μικρασιατικό χώρο, ύστερα μάλιστα και από τη σύναψη φιλίας με τους
Μπολσεβίκους. Θα ενισχυθεί οικονομικά και πολιτικά για την συνέχεια του
πολέμου εναντίον της Ελλάδος.

Οι τελευταίες προσπάθειες για την επίλυση του
Ποντιακού Ζητήματος

Οι μήνες περνούν εφιαλτικά χωρίς κανένα θεϊκό αποτέλεσμα. Όλα δείχνουν ότι
η Μικρασιατική καταστροφή δεν θα αργήσει να κάνει έντονη την παρουσία της.
Οι δύο μητροπολίτες Χρύσανθος και Γερμανός συνεχίζουν τις προσπάθειες τους
για την σωτηρία του χριστιανικού πληθυσμού.
Ο Γερμανός, σε νέα συνάντηση του με την πολιτική ηγεσία της Ελλάδος,
επισημάνει τη σημασία που έχει η παρουσία Ελληνικού στρατού στο Πόντο.
Πίστευε ότι η αξιοποίηση του αντάρτικου στο Πόντο, του οποίου ο ίδιος ήτο ο
διοργανωτής, θα είχε τεράστια σημασία. Επρόκειτο για ένα αξιόμαχο και
εμπειροπόλεμο σώμα δυνάμεως 25-30 χιλιάδες περίπου. Η ενημέρωση έγινε στο
ίδιο τον πρωθυπουργό, Γούναρη παρουσία και του στρατηγού Δούσμανη, στην
Κιουτάχεια της Μικράς Ασίας. Και αυτή η παράκληση-πρόταση απέβη άκαρπη.

Το γενοκτονικό έργο του Κεμάλ ολοκληρώνεται

Ο Κεμάλ, αφού εξασφάλισε την οικονομική και πολιτική στήριξη από το
καθεστώς των Μπολσεβίκων και την δημιουργία αφορμών για τη δημοκρατία του
Πόντου είναι ενισχυμένος να επιτύχει τον σκοπό του. Την απομάκρυνση όλων των
στρατιωτικών δυνάμεων της Ευρώπης, ιδιαίτερα της Ελλάδος από το χώρο της
Μικράς Ασίας. Η τύχη της Ελλάδος στα πρόθυρα της καταστροφής. Ο Κεμάλ
καταστρώνει το σχέδιο της εξόντωσης του αντάρτικου κινήματος στον Πόντο.
Έπρεπε, πριν δώσει το αποφασιστικό χτύπημα στον Ελληνικό στρατό, να
τελειώσει τους τραντέλληνες. Το αντάρτικο στον Πόντο είχε την δική του ιστορία.
Υπήρχε από τα παλιά χρόνια. Την περίοδο, όμως, του Α` Παγκοσμίου Πολέμου
ενισχύθηκε από τους λιποτάκτες από τον Τουρκικό στρατό αλλά και από τους
ανυπότακτους. Εκείνους που δεν παρουσιάστηκαν καθόλου κατά την
στρατολόγηση των Ποντίων. Σκοπός των ανταρτών ήταν να γλυτώσουν από την
κακομεταχείριση των αρχών πρώτα οι ίδιοι. Βασική τους αποστολή θεωρούσαν
την προστασία του άμαχου πληθυσμού και την τιμωρία εκείνων των Τούρκων που
αυθαιρετούσαν σε βάρος των Ελλήνων.
Από την επτάκωμη Σάντα, το Σούλι του Πόντου, άρχισε το εξοντωτικό του
έργο. Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1921, γράφτηκε ο επίλογος της Σάντας.
Μετατράπηκε σε ολοκαύτωμα ώστε η λάμψη του να φτάσει στην Ευρώπη για να
φωτίσει τις απάνθρωπες συνειδήσεις των ηγετών της Ευρώπης που επέτρεψαν το
έγκλημα. Γρήγορα όλα τα τουφέκια των παλικαριών του Πόντου θα σιγήσουν. Θα
αφήσουν, όμως, παράδειγμα ηρωισμού και περηφάνιας.
Εκείνη, όμως, η πράξη του Κεμάλ που θα τον συνοδεύει είναι η δημιουργία
δικαστηρίων της Ανεξαρτησίας που ξεκίνησε δια τον της αγχόνης θάνατο. Ήταν η
εκδίκηση για τις φιλοδοξίες και τα όνειρα που είχαν οι Πόντιοι για δημιουργία
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ανεξάρτητου κράτους. Ο Γενικός πρόξενος των Η.Π.Α., όταν 27 Σεπτεμβρίου
1922, έγραφε την αναφορά του προς το Υπουργείο Εξωτερικών Η.Π.Α. εξέθεσε
όλη την εικόνα που έζησε η Σμύρνη. Τα λόγια τα οποία είπε θα παραμείνουν
σημείο αναφοράς στους λαούς της Ευρώπης: “Το σπουδαιότερο συναίσθημα που
έζησα ήταν: λυπάμαι που ανήκω στο ανθρώπινο γένος”.

Ο δραματικός επίλογος

Το έτος 1922 θα γραφτεί στην Ελληνική ιστορία για τη δραματική τύχη που
όρισε η Μοίρα για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό. Ενώ όλα έδειχναν ότι η
καταστροφή είναι θέμα χρόνου για να ολοκληρώσει το έργο της, ο Χρύσανθος
καταβάλλει τις ύστατες προσπάθειες να περισώσει ό, τι μπορούσε από την
επερχόμενη λαίλαπα. Αρχές του έτους κάποιο άλλο σχέδιο το οποίο είχε στο νου
του. Ήταν η δημιουργία ενός Ελληνο-μουσουλμανικού κράτους. Υπήρχαν και
μουσουλμάνοι που έβλεπαν με καλό μάτι την ιδέα αυτή. Ίσως θα ήταν από αυτούς
που έζησαν στην Τραπεζούντα την διετή ανθρώπινη και δίκαιη διοίκηση της πόλης
και της περιοχής της. Κανείς δεν έδωσε σημασία από τους ενδιαφερόμενους.
Οι Πόντιοι της Κωνσταντινούπολης ζήτησαν από τους εκπροσώπους των
συμμάχων την ίδρυση μιας αυτόνομης πολιτείας στον Πόντο υπό την επικυριαρχία
του Σουλτάνου με ισοπολιτεία των λαών του Πόντου. Δυστυχώς άλλη μια
προσπάθεια έπεσε στο κενό.
Τον Απρίλιο του 1922 έγινε η τελευταία προσπάθεια Ποντιο-Αμερικανικής
συνεργασίας. Ο εκπρόσωπος των Αρμενίων πρότεινε στους Ποντίους κοινή
στρατιωτική επέμβαση στον Πόντο. Ήταν, όμως, πολύ αργά. Οι δυνάμεις των
Αρμενίων ηττήθηκαν από τον στρατό του Κεμάλ ώστε δεν είχε νόημα καμία
συνεργασία. Η ιδέα για συμμαχία και Ελληνική επέμβαση στον Πόντο δεν έπειθε
κανένα. Η ήττα του Ελληνικού στρατού στο Σαγγάριο ποταμό, σήμανε και τη
λήξη του Ελληνισμού στον Πόντο και την Μικρά Ασία. Όσοι σώθηκαν μάζεψαν
όση αξιοπρέπεια τους απέμεινε και κατέφυγαν πρόσφυγες στις χώρες της
Σοβιετικής Ένωσης ενώ κάποιοι άλλοι ήρθαν στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί τους
τα βάσανά τους και τον πολιτισμό τους.
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Ποντιακή Ποίηση
Ηλίας Τσιρκινίδης

H Kαρτερή12
Ὁ Χάροντας ἐκόνεψεν ’ς σῆ Καρτερῆς τὴν αὔλιαν.
«Ἔλα κι ἂς πᾶμε, Καρτερή, ἐγὼ γιὰ τ’ ἐσὲν ἔρθα».
Τὰ κάστρα ’καστροσείανε, τὰ πέραγκιαν’ κὰ ἔρθαν
καὶ τῆ κοσμί’ τ’ ἀμάραντα ’ς σὰ δάκρα ἐταράαν
καὶ τῆ κοσμί’ τὰ κρένερα ἔνταν θολὰ ποτάμα ...
Ὅλεν ὁ κόσμον ’βόεσεν ἀσ’ σὰ μοιρολοΐας!
Κ’ ἡ Καρτερὴ ἐνέλλαζεν κ’ ἡ Καρτερὴ ἐφόρ’νεν
κ’ ἡ Καρτερὴ ἐχπάσκουτον καὶ μὲ τὰ τραωδίας:
«Ὁ κύρη μ’ ἔν’ Τρισέλλενος, ἡ μάννα μ’ ἔν’ ρομάνα,
ὁ ξένο μ’ καὶ ὁ ἕταιρο μ’ ἀκρίτας ’ς σὰ ραχία
κ’ ἐγὼ εἶμαι ἡ Καρτερή, ’ς σὸν Ἅδ’ ’κὶ κατηβαίνω
μὲ τὰ παραπονέματα καὶ τὰ μοιρολοΐας.
Ἔπαρ’ ’ς σὰ χέρα σ’, Χάροντα, χρυσὰ ἀνοιγαρίτσα,
ἄνοιξον καὶ τ’ ἐξώπορτο μ’ τὸ χρυσοκλειδωμένον
κι ἅμον φέγγονος ἔλαμαν ’ς σὴν αὔλια μ’ νὰ ἐβγαίνω.
Καὶ τ’ ἀερλί μ’ τὸ ἄλογον φέρον, Χάρε, ’ς σὴν αὔλια μ’,
τορὶν καὶ μαυρογόνατον τορὶν καὶ λεβεντάτον
κι ἁμὸν ντ’ ἐπαίγ’να ’ς σὸν παρχάρ’ ’ς σὸν Ἅδ’ νὰ κατηβαίνω.
Καὶ λάλ’ Κρωμέτεν λυριτσήν, Σταυρέτεν τραγωδάνον
καὶ τῆ Σαντᾶς τοὶ ἔμορφους κι ὅλια τὰ παλληκάρα
κι ἁμὸν ντ’ ἐπαίγ’να ’ς σοῦ Μελᾶ Αὐγούστ’ τῆ Παναΐας,
μὲ τὴν χαρὰν καὶ μὲ τὸ κέϊφ’ ’ς σὸν Ἅδ’ νὰ κατηβαίνω!»
Μὲ τὰ ραχιὰ ἐλάλεσεν, μὲ τὰ πουλιὰ ἐμέντσεν:
«Ἔλα, Κρωμέτε μ’ λυριτσῆ, Σταυρέτε μ’ τραγωδάνε μ’ !»
Ἔστειλεν δράκους Ἕλλενους, ἔστειλεν δρακοπούλια:
«Ἐλάτεν, Σαντᾶς ἔμορφοι, ἐλάτεν παλληκάρα!»
Καὶ τ’ ἀερλὶν τὸ ἄλογον ’ς σὴν αὔλιαν ἀτ’ς ἐστάλτσεν,
τορὶν καὶ μαυρογόνατον, τορὶν καὶ λεβεντάτον·
ἐπῆρεν καὶ ’ς σὰ χέρα του χρυσὰ ἀνοιγαρίτσα
καὶ ἔνοιξεν τ’ ἐξώπορτον τὸ χρυσοκλειδωμένον
κι ἅμον τὸν ἥλεν ἔμορφος ἀρματωμέντσα νύφε


Από το βιβλίο «ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ» του Ηλία Τσιρκινίδη από τις Εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη.
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καὶ μὲ τὰ ἐμορφότας ἀτ’ς ἡ Καρτερὴ ἐξῆβεν.
Μὲ τὴν χαρὰν καὶ μὲ τὸ κέϊφ’ ἐσήβανε ’ς σὴν στράταν.
Ἐδῆβεν ἔμπρ’ ὁ λυριτσῆς κι ἀπ’ ἔμπρ’ ὁ τραγωδάνον
κι ἀπέσ’ ’ς σὴ μέσ’ ὁ οὐρανὸν κι ἀπέσ’ σὴ μέσ’ ὁ ἥλεν
κι ἀπέσ’ ’ς σὴ μέσ’ ἡ Καρτερὴ χρυσοκαβαλαρέα
κι ὁλόερα οἱ ἔμορφοι κι ὅλια τὰ παλληκάρα,
ἁμὸν ἀϊτοὶ χρυσόφτεροι καὶ τρισγαϊτανωμένοι
κι ἁμὸν δράκοι χρυσόζωστοι καὶ τρισαρματωμένοι.
Ραχόπα ἐπιδέβανε κι ἀσ’ σὰ ψηλοραχέας
κι ἀσ’ σὰ παρχαροκέφαλα κι ἀσ’ σὰ παρχαροτόπα
κι ἀσ’ σὰ τρεχούμενα νερὰ ἀπὸ σουμὰ ἐδῆβαν.
Τ’ ἀπόμακρα ἐβόεσαν καὶ-ν ἀσ’ σὰ τραγωδίας
καὶ τὰ τρεχούμενα νερὰ καὶ τὰ παρχαροτόπα
καὶ τὰ παρχαροκέφαλα λαλίας ἐγομώθαν·
καὶ τὰ ραχιὰ ἐθάρεσαν ἔχ’νε χαρὰν καὶ γάμον
καὶ τὰ πουλιὰ ἐθάρεσαν πᾶνε ’ς σὸ πανοΰριν
κ’ ἐκεῖν’, ἐπαρεξέγκανε τὴν Καρτερὴν ’ς σὸν Ἅδην !
Ὅνταν ’ς σὸν Ἅδ’ ἐπάτεσεν κι ὅνταν ’ς σὸν Ἅδ’ ἐσῆβεν,
ἐμαυρομοιρολόεσεν καὶ παραπονεμένα
ἀπὸ καρδίας ἔκλαψεν κι ἀπὸ καρδίας εἶπεν:
«Ἄφ’σον τὴν λύρα σ’, λυριτσῆ μ’, καὶ σταύρωσον τὰ χέρα σ’,
ναί, τραγωδάνε μ’, τούλωσον καὶ δάκ’σον τὰ χειλόπα σ’,
Σαντέτ’, ἀφῆστεν τ’ ἄρματα, ἀφῆστεν τὰ σπαθία,
ἐπάρτεν καὶ ’ς σὰ χέρα σουν ἀπὸ διπλὰ λαμπάδας.
Ἀδὰ χαρὰν ’κὶ ’ίνεται, πανοΰρ’ ’κ’ εὑρισκᾶται.
Ἀδὰ φαρμάκια τὰ νερὰ καὶ τὰ ποτάμα δάκρα
κ’ οἱ νεοντάδες μαραιμέν’, ν’ ἀϊλὶ ἐμέν, μαννίτσα μ’!».
Λεξιλόγιο
κονεύω (λ.τ. konmak) = κάθομαι. πέραγκιαν’ = πέρα, μακριά. κρένερα = κρύα
νερά. ἀνοιγαρίτσα, τα = κλειδιά. ἀερλὶν ἄλογον (λ.τ. eyer - σέλλα, ἐφίππιον) =
άλογο ιππασίας. τορίν = άλογο με κοκκινωπό τρίχωμα (τουρκ. doru). ἐμέντσεν =
παράγγειλε. τρισγαϊτανωμένοι = καταστόλιστοι με γαϊτάνια (πλεγμένες κλωστές
από μετάξι και μαλλί). τούλωσον = σώπασε, μείνε άφωνος. δάκ’σον = δάγκωσε.

Εισαγωγή

Νοηματική προσέγγιση του ποιήματος

Τον χάροντα οι αρχαίοι Έλληνες τον φαντάζονταν σαν γέροντα δύστροπο, που
παραλάμβανε από το θεό Ερμή τις ψυχές των νεκρών. Έπειτα τις μετέφερε με τη
βάρκα του στον Άδη περνώντας τα σκοτεινά ποτάμια του. Για ναύλα έπαιρνε έναν
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οβολό που έβαζαν οι συγγενείς στο στόμα του πεθαμένου. Γενικά ο θάνατος ενός
ανθρώπου ενέπνεε τους ποιητές να εκφράσουν τα συναισθήματα του πόνου και της
οδύνης για τους συγγενείς και φίλους. Ήταν όμως, και έκφραση του συναισθήματος
της αγάπης του ανθρώπου προς τη ζωή.
Στο ποίημα με τίτλο «Η Καρτερή», ο ποιητής Ηλίας Τσιρκινίδης, αυτό
ακριβώς το συναίσθημα της αγάπης προς τη ζωή θέλει να τονίσει με τον δικό του
τρόπο. Ο Άδης της αρχαιότητας, ως χώρος όπου συγκεντρώνονται οι ψυχές των
ανθρώπων για να υποστούν τη δικαιοκρισία του θεού, στους χριστιανικούς
χρόνους αντικαταστάθηκε από την Κόλαση. Εκεί, «στον Άδη», επικρατεί η
αθλιότητα. Ακούγονται συνεχώς γοεροί αναστεναγμοί. Αυτή η αθλιότητα στη
φαντασία του λαού φανερώνει και υπογραμμίζει το βαθύ μίσος του ενάντια στον
θάνατο και την απέραντη αγάπη του προς τη ζωή.

Ανάλυση του ποιήματος

Ο Χάροντας ήρθε να πάρει την ψυχή της Καρτερής. Μόλις έφτασε στην αυλή
του σπιτιού της, έκανε γνωστή την απόφασή του. Από τον τρίτο στίχο μέχρι τον
όγδοο, περιγράφεται η εικόνα της φύσης η οποία με το δικό της τρόπο συμμετέχει
στη δυσάρεστη είδηση για την Καρτερή. Τα κάστρα της πόλης κλονίζονται και
μετακινούνται προκαλώντας τον τρόμο. Η βλάστηση της φύσης θρηνεί
απαρηγόρητη και τα νερά των ποταμιών θόλωσαν σε ένδειξη λύπης. Όλος ο
κόσμος τελικά ξέσπασε σε μοιρολόγια, η Καρτερή καθυστερούσε να ντυθεί,
ταυτόχρονα ετοιμαζόταν για το ταξίδι του θανάτου με τραγούδια. Πήρε το
θάρρος να συνομιλήσει με το ψυχοπομπό και να προβάλλει την ένδοξη καταγωγή
της. Είναι κόρη γενναίου πολεμιστή και η μάνα της διαφεντεύει τις στάνες και τα
βοσκοτόπια. Ήταν «ρομάνα», τίτλος τιμητικός. Οι δικοί της άνθρωποι ήταν
ακρίτες, φρουροί των συνόρων. Αρνείται να υπακούσει στις εντολές του Χάροντα.
Ωστόσο, συμφιλιώνεται με την ιδέα της αναχώρησης και δίνει οδηγίες στο
Χάροντα να πλησιάσει και να μπει στο σπίτι. Θα τον συνοδέψει στο ταξίδι του
αλλά με το άλογο που χαιρόταν όταν πήγαινε άλλοτε στα βοσκοτόπια, τα
καταπράσινα λιβάδια. Θέλει τη λύρα του Κρωμέτε να παίζει και ο Σταυριώτης να
αρχίζει να τραγουδάει. Θέλει έτσι να ζήσει την ατμόσφαιρα που ζούσε όταν
πήγαινε στο όρος Μελά στην Πανήγυρη της Παναγίας.

Στίχοι 23-48

«Με τα ραχία ελάλεσεν….την Καρτερήν σον Άδην».
Στο τμήμα αυτό του ποιήματος περιγράφεται το ταξίδι της Καρτερής μαζί με
το Χάροντα στον Άδη. Η εικόνα είναι συγκλονιστική. Η νεαρή κοπέλα γνωρίζει
ότι η αντίσταση στον Χάρο δεν ωφελεί. Θα τον ακολουθήσει, πλην όμως, θέλει
πριν φύγει από τη ζωή να χαρεί τηρώντας τα έθιμα και τις παραδόσεις που
επικρατούσαν στον Πόντο. Προσκάλεσε γι’ αυτήν την παράξενη συνάντηση, τους
λυράρηδες, από την Κρώμνη, τους τραγουδιστές, από το Σταυρίν. Έστειλε τους
δράκους, τα παράξενα εκείνα μυθικά τέρατα με φτερά να προσκαλέσουν τους
γενναίους Έλληνες πολεμιστές, τα παλικάρια της Σάντας και ένα όμορφο και
ζωηρό άλογο ζήτησε να βρίσκεται στην αυλή της.
Και αφού στολίστηκε η Καρτερή, μπήκε στο δρόμο του ταξιδιού. Η πομπή
της Καρτερής διασχίζει τον ορίζοντα. Κατάπληξη προκαλεί στον αναγνώστη η
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φανταστική περιγραφή της διαδρομής που διανύει η Καρτερή στον Άδη. Ανάμεσα
από παλικάρια όμορφα, αετοί με χρυσά φτερά να μοιάζουν σαν τους δράκους. Να
περνούν ανάμεσα από τα καταπράσινα παρχάρια με τα ολοκάθαρα νερά. Ακόμη
και η φύση ξεγελάστηκε με τη χαρούμενη συντροφιά όλων που έμοιαζε σαν να
πηγαίνουν σε ένα γάμο ή σε κάποιο από τα γνωστά πανηγύρια του Πόντου.
Όταν λοιπόν, έφτασαν στον Άδη αποκαλύφθηκε η πραγματικότητα για τους
άλλους, όχι για την Καρτερή. Έπρεπε όλοι να αφήσουν τη λύρα, το τραγούδι και
τ’ άρματα και να δεχτούν τη μοίρα τους που είναι ο θάνατος. Και το ποίημα
τελειώνει με την επίκληση της μάνας, από την Καρτερή, παρουσία και των νέων
που θλίβονται για όσα βλέπουν.
Ο ποιητής με το ποίημα αυτό προσπαθεί να προβάλει την αδάμαστη ελληνική
ψυχή η οποία αντέχει και στις πιο μεγάλες δυσκολίες. Τα κορίτσια, ευαίσθητα από
τη φύση τους, πλούσια σε συναισθήματα τρυφερότητας, μα δυνατά και στην ψυχή.
Οι διωγμοί και οι άγριες διαθέσεις του εχθρού δεν τρόμαξαν τις νέες του Πόντου.
Αντιμετώπισαν ακόμη και το θάνατο με θάρρος και αξιοπρέπεια.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

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
χωριό ο νομάρχης, μπαίνουν μεν όλα σε μια τάξη, αλλά η τυπική πολιτική
επίσκεψη μετατρέπεται τελικά σε ποντιακό γλέντι.
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Γ. ΚΟΣΜΑΣ: Νασάν τ’ αχούλα σ’, Θόδωρε. Εγώ όντες κ’ εξέρω ντο έν’
προπαγάντα, ποίος θα εξέρ’; Ακομάν αροψεκέσ’ έτον που έρθεν ο σα ποδάρα μ’ ο
Κούρτον ο Γιάννες και είπε με να ευτά(γ)ω προπαγάνταν για τ’ εκείνον.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κ’ εσύ ντο είπες ατον; (Περιμένει με αγωνίαν ν’ ακούσει τι είπε
ο Κούρτον τον Γιάννες).
Γ. ΚΟΣΜΑΣ: Καλά είπα τον.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Καλά είπες ατον;
Γ. ΚΟΣΜΑΣ: Ντο εθέλνες να έλεγα τον; Έταξε με κ’ έναν ζευγάρ’ τσαρούχα
για τη Λαμπρήν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εγώ δύο ζευγάρα θα δίγω σε αν ψηφίεις με.
Γ. ΚΟΣΜΑΣ: Εσύ ξάι πα να μη δις με, θα ψηφίζω σε για το χατίρ’ τη
δέσκαλονος. Προπαγάνταν για τ’ εσέν θα ευτά(γ)ω. Έχω και καν 30 ψήφους.
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Συνέρχεται από την αγωνία, αγκαλιάζει και φιλάει τον Γαρά
Κοσμά και λέει) Να είσαι καλά Κόσμα, να είσαι καλά. Να έν’ καλά και η
Θεοφρονία και τα παιδία σ’. Εναξά εστεναχώρεψες με, άμα ’κι πειράζ’, περαστικόν
έτον.
ΚΩΣΤΗΣ: Καλά προπαγάντα πα ντο λόγος έν’;
ΓΙΩΡΙΚΑΣ: Καλά λες, Κώστη, ντο λόγος έν’;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Προπαγάνταν πα ’κ’ εξέρετε ντ ο έν’;
ΤΟΤΟΣ: Απόθεν κέσ’ θέλετε να εξέρουμε;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Δέσκαλε, θα λες ατ’ς εσύ ή θα λέγ’ ατ’ς εγώ ντο έν’ προπαγάντα
για να μαθάν’νε αβουτείν;
ΣΤΥΛΟΣ: Θόδωρε, εγώ θα λέγ’ ατ’ς. Ακύστεν. Θα πάτε, σα σουμά, σ’ οσπίτα
τοι συγγενείων και θα λέτε τ’ έναν και τ’ άλλο, να γομώνετε τα κιφάλα τουν. Θα
λέτε πως ο Θόδωρον έν’ αέτσ’, ο Θόδωρον έν’ αλλέως, κι άμον τον Θόδωρον
κανείς ’κ’ έν’. Αγαπά το χωρίον και θα τρέχ για τ’ατό. Έν’ καλόγνωμος, ήσυχος,
θεού μουμούλ’ κι ας σην εγκλεσίαν πα οπίσ’ καμίαν ’κι απομέν’.
ΚΩΣΤΗΣ: Εγώ πα πολλά φοράς είδα τον να παίρ’ και πάει ύψωμαν σοι
γραιάδες που ’κ’ επορούν να πάνε σην εγκλεσίαν.
ΓΙΩΡΙΚΑΣ: Εγώ πα πολλά φολάς είδα τον.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Σωστά, είδες με κ’ εσύ, Γιώρικα;
ΓΙΩΡΙΚΑΣ: Κι αλπά είδα σε.
ΤΟΤΟΣ: Δέσκαλε, θα λέμε και ψέματα τοι χωρέτας για να γομώνουμε τα
κιφάλα τουν;
ΣΤΥΛΟΣ: Ψέματα ’κι θέλω να λέτε. Τα ψέματα τη δαβόλ’ είναι.
ΤΟΤΟΣ: Και ο κύρη μ’ βίρα σ’κών’ και θέκ’ το ψέμαν γιατρικόν έν’.
ΣΤΥΛΟΣ: Ψέματα ’κι θέλω να λέτε.
ΤΟΤΟΣ: Καλά, δέσκαλε, μη χολάσκεσαι.
ΚΩΣΤΗΣ: Εγώ έχω σίγουρα 15 ψήφους. Θα ευτά(γ)ω και προπαγάνταν να
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παίρω κι άλλα.
ΤΟΤΟΣ: Δεκαπέντε πα ψήφους ντο σκατόν είναι, εγώ θα δί’ ατον 20 και
περισσόν και την προπαγάνταν πα ’κι θ’ αφήνω οπίσ’.
ΓΙΩΡΙΚΑΣ: Εγώ θα δίγ’ ατον σίγουλα δεκατλία ψήφους και πλοπαγάνταν πα
θα ευτά(γ)ω.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ατά πα καλά είναι.
ΣΤΑΘΟΣ: Εγώ πα έχω κάμποσα ψήφους, άμα ’κ’ εξέρω πόσα. Την
προπαγάνταν πα οπίσ’ ’κι θ’ αφήνω.
Γ. ΚΟΣΜΑΣ: Εγώ, απράναν πα είπα το, αν ’κι δίγω 30 ψήφους τον
Θόδωρον, άλλο Κοσμά να μη λένε με. Το χωρίον τ’ απάν’ αφκά θα φέρω. Δύο
ζευγάρα τσαρούχα θα γράνω.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κόσμα, θα παίρω σε καινούρα.
ΣΤΥΛΟΣ: Εσείς, αέτσ’ όπως λέτε, απατώρα εξέγκετε τον πρόεδρον.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Νιώθει μεγάλη ικανοποίηση. Κάνει μορφασμούς που
προκαλούν γέλιο. Αγκαλίαζει το Γαρά Κοσμά και μετά λέει) Να είσαι καλά,
Κόσμα, κ’ εσείς παιδία. ’Κ’ εξέρω πώς να ευχαριστώ σας. Τρανόν χαράν εδώκετε
με. Άλλο σην ηήν ’κι πατώ, φτερά έγκα.
ΤΟΤΟΣ: Γιάμ’ θα πετάς και πας στυχαράεις την Θυμίαν; (Γελούν όλοι).
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αφορισμένε Τότο, ξαν είπες το στρογγυλό σ’.
ΣΤΥΛΟΣ: Όπως ελέπω, όλα θα πάνε καλά (Πάει και φωνάζει τη γυναίκα του)
Τάσια, για έλα αγλήγορα απέσ’.
ΤΑΣΙΑ: (Μπαίνοντας) Ντο θέλτς, Στύλο; Αβουτείν’ πότε έρθαν αδαπέσ’;
ΣΤΥΛΟΣ: Φέρον και κέρασον τα παιδία( Οι καλεσμένοι συζητούν μεταξύ
τους διάφορα θέματα).
ΤΑΣΙΑ: (Γεμίζει τα ποτήρια με ρακί και προσφέρει στους καλεσμένους).
ΣΤΥΛΟΣ: (Απευθύνεται σε όλους και λέγει) Κι ατώρα ας πίνουμε σην ύαν τη
Θόδωρονος, τη Πρόεδρονος ας λέμε. (Οι καλεσμένοι δίνουν διάφορες ευχές).
ΘΟΔΩΡΟΣ: Να ήστουν καλά, να έχετε την ύαν εσουν και χαίρουσταν τα
παιδία σουν. Τερέστεν και μ’ ανασπάλλετεν την προ προ προ παγάνταν.
ΚΩΣΤΗΣ: Ατώρα που έμαθαμ’ ντο έν’ προπαγάντα, εξέρουμε ντο θα ευτάμε.
ΣΤΥΛΟΣ: Εσύ, Κόσμα, για τα τραγωδίας πρώτος είσαι. Για έβγαλλ’ ατώρα
έναν απάν’ σο ποδάρ’ και τραγώδ’ ατο.
Γ. ΚΟΣΜΑΣ: Καλά, δέσκαλε, άμα θα βοηθάτε με κ’ εσείς.
ΣΤΥΛΟΣ: Θα βοηθούμε σε, Κόσμα, μη στεναχωρεύσκεσαι.
ΛΥΡΑΡΗΣ: (Παίζει λύρα, και τραγουδάει ο Γαρά Κοσμάς).
Δέσκαλε ποδεδίζω σε, το χατίρι σ’ πολλά έν’,
με πρόεδρον τον Θόδωρον, το χωρίον ελάεν.
Θα τρέχ’ απάν’ θα τρέχ’ αφκά, θα τρέχ’ για το χωρίον,
θα ’φτάει ατο αγνώριστον, θα ’φτάει ατο καλλίων.
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Λελεύουμε τον Θόδωρον που έχ καλόν καρδίαν,
ατόνα θα ψηφίζουμε να παίρ’ την προεδρίαν.
(Όλοι τους δείχνουν με τα χέρια το Θόδωρο. Αυτός, αγκαλιάζει και φιλάει
από ενθουσιασμό πρώτα το Γαρά Κοσμά και έπειτα τους άλλους).
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κόσμα, μετ’ εσέν άλλο σον κόσμον ’κ’ εχωρώ.
ΣΤΥΛΟΣ: Τάσια, μη στέκ’ς, γόμωσον τα ποτήρα μουν.
ΤΑΣΙΑ: (Γεμίζει τα ποτήρια των καλεσμένων).
ΤΟΤΟΣ: (Τραγουδιστά)
Γόμωσον τα ποτήρα μουν κ’ ελάτε ας ευτάμε τόκαν,
τα παλαλά ντ’ εποίναμε, όλα σον νου μ’ εντώκαν.
(Τσουγκρίζουν όλοι τα ποτήρια).
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Στο λυράρη) Κι ατώρα, Στόφορε, παίξον τη λύρα σ’. Παίξον
έναν τάσ να χορεύω με τον Κοσμάν που εδώκε με τρανόν χαράν (Χορεύουν και οι
άλλοι χτυπούν παλαμάκια).
ΣΤΑΘΟΣ: Ν’ αϊλί που ’κ’ ευρέθεν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εχ και να έλεπε με ατώρα η Θυμία, θα εχάλανεν τον κόσμον.
ΓΙΩΡΙΚΑΣ: Κι ατώλα, παίδια, ας δαβαίνουμε πλαν, αύλιον αναμέν’ μας η
σπολά.
Γ. ΚΟΣΜΑΣ: Ας πάμε και την προπαγάνταν να μη ανασπάλλουμε. Ήνταν
ευτάμε, τον Θόδωρον πρέπ’ να εβγάλουμ’ ατον πρόεδρον.
ΣΤΑΘΟΣ: Ντο θα εβγάλουμ’ ατον, λέτε εσείς, εξέγκαμ’ ατον κ’ επήεν.
ΣΤΥΛΟΣ: Ατώρα δεβάτε σο καλόν και ο θεόν να βοηθά μας.
(Καληνυχτίζουν και φεύγουν, όλοι εκτός από το Θόδωρο).
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κώστη, σίτα πας, πέει τη Θυμίαν πως είμαι ση δέσκαλονος,
γιατί εκείνε ατώρα εξέβεν σο μεϊτάν’ και αραεύ’ με.
ΚΩΣΤΗΣ: Καλά, Θόδωρε.
ΤΑΣΙΑ: (Μαζεύει τα ποτήρια).
ΘΟΔΩΡΟΣ: Δέσκαλε, ντο θάμαν πράμαν έν’ ατός τ’ εσόν ο Γαρά Κοσμάς;
ΣΤΥΛΟΣ: Εγώ έλεγα σε κ’ εσύ ’κ’ επίστευες. Ο Γαρά Κοσμάς, όντες
κοιμάται μαναχόν ’κ’ ελέπ’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ο Γαρά Κοσμάς, δέσκαλε, όντες κοιμάται πα ελέπ’. Ερχίνεσα
και φογούμ’ ατον.
ΣΤΥΛΟΣ: Φογούμαι γιαμ’ ευτάει μας κανέναν κασκαρίκαν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ντο κασκαρίκαν θα ευτάει μας; Γιάμ’ πάει με τον Κούρτον τον
Γιάννεν;
ΣΤΥΛΟΣ: Χάσον ντο λες. Ο Γαρά Κοσμάς αΐκον δουλείαν ’κ’ ευτάει.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αέτσ’ ας έν’, όπως λες ατο.
ΣΤΥΛΟΣ: Θόδωρε, όπως ελέπω σε και όπως ελέπ’ς με, θα ίνεσαι πρόεδρος.
Όπου κέσ’ πας, και όπου καικά στέκ’ς, θα λένε σε, κύριε πρόεδρε, κύριε πρόεδρε.
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ΘΟΔΩΡΟΣ: Πώς είπετεν, κύριε δέσκαλε;
ΣΤΥΛΟΣ: Κύριε πρόεδρε, κι ατότε θα φουσκώντς άμον τσιλούχ’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Έμορφα, έμορφα, εγώ κύριος πρόεδρος. Για ας τερώ εγώ εμέν’.
(Κοιτάζει τον εαυτό του και κάνει διάφορους μορφασμούς ότι αρέσει τον εαυτό
του και μετά λέει) Έμορφος είσαι, Θόδωρε, ζεμίαν ’κ’ έεις. Να έεις ατόσον τρανόν
αξίαν και να μη εξέρτς ατο. Ατόσα χρόνα πώς ’κ’ εδέβεν σο νου μ’ ατό η
προεδρία.
ΣΤΥΛΟΣ (Γελάει κρυφά).
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εμείς ατόσα χρόνα, πώς εφέκαμ’ τον Κούρτον τον Γιάννεν ν’
αλωνίζ’ το χωρίον εμουν; Ας είσαι καλά, δέσκαλε, που ένοιξες τ’ ομμάτα μ’. Εσύ
αν ’κ’ έσ’νε, ακομάν θα εκοιμούμ’νε. Η Θυμία, άτζαπαν γιατί ’κ’ εφάνθεν; Γιάμ’ ’κ’
εύρεν ατεν ο Κώστης; Δέσκαλε, πρέπ’ να φέγω, πρέπ’ να πάω τερώ ντό ’ίνεται.
ΣΤΥΛΟΣ: Ευλο(γ)ημένε, κάθκα ολίγον κι άλλο.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ας πάω, δέσκαλε, εσύ ’κι εξέρτς καλά τη Θυμίαν.
ΣΤΥΛΟΣ: Ποίσον ολίγον κι άλλο υπομονήν, ίσως έρται. Εσύ, Τάσια, δεβα
τέρεν να μη ελύγαν τα χτήνα και κρούνε τ’ έναν τ’ άλλο.
ΤΑΣΙΑ: Καλά και ντο είπες ατο, εγώ ενέσπαλα το. (Φεύγει).
ΘΟΔΩΡΟΣ: Δέσκαλε, ας πάω, γιατί αν ρούζω σο στόμαν ατ’ς άλλο ’κι
γλυτώνω ας σο τουρτουλάεμαν.
ΣΤΥΛΟΣ: Αφού θέλτς να πας, δέβα, άμα αγλήγορα να κλώσκεσαι.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Καλά, δέσκαλε, αγλήγορα θα κλώσκουμαι (Πάει ως την πόρτα
κι εκείνη την στιγμή μπαίνει η Θυμία. Δεν προλαβαίνει να πει καλά καλά, καλώς
τη Θυμίαν και τότε…)
ΘΥΜΙΑ: (Πολύ νευριασμένα) Νέπαι, αφορισμένε, εσύ αδαπέσ’ είσαι κ’ εγώ
εκατασκοτώθα κι αραεύω σε. Καλά ντο έρθεν ο Κώστης και είπε με πως είσαι ση
δέσκαλονος. Να αχερώνα εφέκα και νε μαντρία. Σην πόναν απέσ’ πα επήγα
εράεψα σε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Φαίνεται λίγο φοβισμένος) Νέκουτση αφορισμέντσα, άμον
άγρεν τσαναβάρ’ (άμον άγρες άρκος) εσέβες απέσ’. Κ’ επεκεί ντο είν’ ατά τα
παλαλά ντο είπες; Ντο αχερώνα και μαντρία ετάραξες; (Κουνάει τα χέρια του και
λέει). Εγώ ατώρα πολλά κι πάει, θα ίνουμαι κύριος κ’ εσύ σ’ αχερώνα και σα
μαντρία πας αραεύ’ς με;
ΘΥΜΙΑ: (Στους θεατές) Αβούτος γιάμ’ εζάντυνεν, γιάμ’ ετάγκεψεν ο νους ατ’;
Άμον πολλά αγνά καλατσεύ’. (Στο Θόδωρο) Θόδωρε, είσαι καλά;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Νέκουτση, ντο λες;
ΘΥΜΙΑ: Λέγω σην ύα σ’ είσαι καλά;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Σην ώραν καλά είμαι.
ΘΥΜΙΑ: Κιάμ’ τα παλαλά ντο είπες ντο έταν;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ντο παλαλά είπα;
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ΘΥΜΙΑ: Κάτ’ είπες απράναν, θα ίνεσαι κύριος.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Θα ίνουμαι, γιατί να μη ίνουμαι;
ΘΥΜΙΑ: Αχά ξαν. Δέσκαλε, ντο έπαθεν ο Θόδωρο μ’;
ΣΤΥΛΟΣ: Θύμια, άφ’ς τον άνθρωπον ήσυχον, ο Θόδωρον δεν κ’ έχ’.
ΘΥΜΙΑ: Θόδωρε, γιατί κ’ εδώκες με χαπάρ’ πού ευρίεσαι, να μη αραεύω σε;
ΣΤΥΛΟΣ: Το φταίξιμον, Θύμια, εγώ έχω. ΟΘόδωρον θα έρχουσον με τον
καιρόν σ’ οσπίτ’. Εγώ εκράτεσα τον, να λέγ’ ατον ντο πρέπ’ να ευτάει αβούτα τα
ημέρας.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Πέει ατο κει, δέσκαλε, εμέν κι θα πιστεύ’ με.
ΘΥΜΙΑ: Εσύ τσούρα το, εσέν κανείς κ’ εκαλάτσεψεν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κρα το στόμα σ’, μάρσα, και νούντζον πού ευρίεσαι. Κι
κανείται ντο κ’ εύρα σε απράναν, ατώρα ακούω και τα παλαλά σ’. Σην πόναν
απέσ’, πιλά, επήεν και εράεψε με η κυρία Θυμία. Εγώ κοσσάρα είμαι;
ΘΥΜΙΑ: Αβούτος κάτ’ έχ’, άμα ντο έν’ κ’ εξέρω.
ΣΤΥΛΟΣ: Τε ησύχασον, Θύμια, ο Θόδωρον δεν κ’ έχ’΄. Εγώ εκράτεσα τον
και είπα τον ντο πρέπ’ να ευτάει.
ΘΥΜΙΑ: Ντο πρέπ’ να ευτάει;
Λεξιλόγιο
Νασάν τ’ αχούλα σ’ = χαρά στα μυαλά σου. αροψεκέσ’ = τις προάλλες. εσύ πα
ξάι να μη δις με = εσύ και καθόλου να μη με δώσεις. απόθεν κέσ’ = από πού.
αβουτείν= αυτοί. σα σουμά = στα κοντά. θεού μουμούλ’ = πολύ ήσυχος
(μουμούλ’ – έντομο που κινείται αργά πάνω στη γη. οπίσ’ καμίαν κι απομέν’ =
πίσω δεν μένει καμιά φορά (εδώ πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία). κι αλπά είδα σε
= και βέβαια σε είδα. μη χολάσκεσαι = μη θυμώνεις (ρ. χολάσκουμαι). απράναν
= προηγουμένως. θα γράνω = θα παλιώσω. εξέγκετε = βγάλατε (ρ.
εβγάλλω…αόρ. έβγαλα και εξέγκα). ηήν = γη. γιάμ’ = μήπως. θα στυχαράεις =
θα συγχαρείς (ρ. συχαράζω και στυχαράζω). αδαπέσ’ = εδώ μέσα. τερέστεν και
μ’ ανασπάλλετε = κοιτάξτε να μη ξεχάσετε. ( ρ. τερώ, ρ. ανασπάλλω). (να)
ποδεδίζω σε = να σε χαρώ. (να) λελεύουμε = να χαρούμε (ρ. λελεύω). τάσ =
χορός αντικριστός. αϊλί = αλίμονο. ήνταν = ό, τι. εξέγκαμ’ ατον = τον βγάλαμε
(ρ. εγβάλλω, εβγάλλω). σίτα = καθώς. κασκαρίκα = φάρσα. τσιλούχ’ = κούρκος,
γάλλος. κ’ εσέβεν σο νου μ’ = δεν πέρασε από το μυαλό μου (ρ. εμπαίνω, αόρ.
εσέβα). χτήνα = αγελάδες. αν ρούζω = αν πέσω ( ρ. ροΐζω, ρούζω).
τουρτουλάεμαν = μουρμούρα, φλυαρία. πόνα = κοτέτσι. άμον άγρεν τσαναβάρ’
= σαν άγριο θηρίο. γιάμ’ εζάντυνες = μήπως (μπας) και τρελάθηκες (ρ. ζαντύνω).
ετάγκεψεν ο νους ατ’ = πετάχτηκε ( έφυγε από τη θέση του) το μυαλό του. άμον
αγνά καλατσεύ’ = σαν να μιλάει παράξενα. παλαλά = τρελά, χαζά.
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«Έρημα νιάτα...»
(Λόγια της παρέας)

– Έϊκιτι νεότητα! Τιδέν ’κ’ ενούνιζαμ’ και τιδέν ’κ’
ελογαρίαζαμ’. Να νεγκασίαν, να αρρώστιαν ετσάλευαμ’.
Φόγος πα ντο έτον κι έξεραμ’.
Ο Κώστης λέει και ο Σέστρον με τη Γιαλαμούζ’ τον
Συμεών, πη κάθουν’ γαρσού ατ’, λαΐζ’νε το κιφάλ’. Τεμάκ
περτσιλαεύνε ατά ντο λέει ο Κώστης και κουρφίεται.
– Νέπε Κώστη, ατό είπες κι εθυμέθα εκείν’ την ιστορίαν ντ’
Ο Α.Ι. Αγαθαγγέλου έλεγες μας για τ’ εκείν’ το βράδον, ούντες εδέβετε πλάν’,
μεθυσμέν’, ασ’ ση Σαλασκάρ’ το καφενείον ... Εγνάεψες;
Ο Κώστης εθυμέθεν α’ και σίτα γελά τσουγκροτάρα κουπίεται απάν’ σο
τραπέζ’ κι επεκεί ξαν’ σ’κούται τερεί τον Συμεών και λέει: «Όλαν, εσύ ο άνθρωπον
πολλά αφορισμένος είσαι. Μέρ’ εντώκεν σο νους σ’ ατό η μασαλά; Μερεμί ’κ’
ενέσπαλες α’. Ατό έτον «εν καιρώ Ειρήνης». Εγώ, ο Στύλον τη Τρανταφύλλ’ και ο
Πάνον τη Παντελάντων έπαμε κάμποσα ρακία ση Σαλασκάρ’ το καφενείον και
ασ’ ερούξεν οξικέσ’ η σκοτία, εχπάσταμ’ να πάμε σην μαχαλάν εμουν, σ’ οσπίτα
μουν.
Τα ποδάρα μουν εναξά ’κι ακούνε μας και άμον ζαγκλαβέρας, μίαν αδά
πατούμ’ και μίαν ακεί. Ούντες έρθαμ’ ση Τίρανου τ’ ορμίν, σουμά σο ποτάμ’ και
θα κρούγομ’ τον ανέφορον, εκεί ανάμεσα ση Μυριανάντων τη Λεωνίδα τ’ οσπίτ’
και το τικιάν’ τη Τσαχούρ’ τ’ Αβράμ’, έκ’σαμ’ πολλά ποδαρέας ασ’ σο ποτάμ’
μερέαν. Κλώσκουμες τερούμ’ και τσαλγάπα πανζατεύομ’ έναν σιρίν λυκούδα, ντ’
εξέβαν ασ’ ση ποταμί’ τα τσαμούρα και τρέχ’νε σ’ εμάς μερέαν.
Έσπιγγσε μας ο φόγον. Τσίνκις σο Πεπερέκ πα ούντες έμ’νες, ατά τ’ αστόχα
πολλά πολλά ελάσκουνταν σα ραχία και την νύχταν σα μαχαλάδας και ν’ αϊλί την
μάναν ατ’ τήναν ετσάτευαν.
Μεθυσμέν’ απομεθυσμέν’ εδέκαμ’ α’ σον ανέφορον και ντ’ άγνα φέγομ’!
Εγώ και ο Πάνον εδέβαμ’ έμπρ’ κι αν’ και εύραμ’ ακράνοιγον την πόρταν τη
μαντρί’ τη Φύλαχτου. Εντώκαμ’ κι εσέβαμ’ απέσ’ κι εσπάλτσαμ’ οπίσ’ εμουν την
πόρταν. Εξέρομ’ εκείνος ενάξα βαρύκωλος έν’ και ’κ’ έν’ παλίν αν θα επορεί και
γουρταρεύκεται.
Ασ’ άλλ’ τη μερέαν τη Στύλονος το σουλούχ’ εκόπεν και έκλωσεν α’ σην
πορπατεσίαν. Ήνταν θέλ’τς ας γίνεται. Σίτα πορπατεί τερεί ντ’ εγιανάσεψεν ατον τη
Γιάννε τη Πολότσονος το θελ’κόν το μούσ’ με τα μουσοπούλα αποπίσ’ αθε. Ο
Στύλον επεφόφσεν και μάχσους τσαΐζ’ «Παιδία εσάρεψαν εμε τα λυκούδα, τρέξτεν
γουρταρέψτε με!». Και σίτα τσαΐζ’ πάει κεΐσα κεΐσα σ’ οσπίτ’ν ατ᾿
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Εμείς άλλα ακούγομ’ και άλλα εγροικούμ’. Ασ’ σον φόγον εμουν εκαντσίασαμ’
και το καρακίδ’ τ’ απέσ’ τη πόρτας.
Ενέμ’ναμ’ κάμποσον και ασ’ σο ’κ’ έκ’σαμ’ άλλο σαχουντήν, να την λαλίαν τη
Στύλονος, επεφάσισαμ’ να εβγαίνομ’ τερούμ’ ντο γίνεται οξωκά. Αλλομίαν ελέπομ’
σην στράταν απάν’ είναν τρανόν λύκον να τρέχ’ άν’ - κα’ τόπα-τόπα!
Εντώκαμ’ απάν’, γένκιτα την πόρταν και αφουκρούμες.
Πολλά ’κ’ εδέβεν τ’ ανάμεσα και ακούγομ’ να τσαραφίζ’ κάτ’ς την πόρταν. Ο
Πάνον χαμάν ταλεύ’ το πέλ’ και ευτάει «όπλου λόγχη» (εφ’ όπλου λόγχη) οπίσ’ ασ’
σην πόρταν. Απ’ οξωκά έρ’ται η λαλία τη Γατάβας, «νέμπρε τ’ς είστουν’απέσ’;
Ανοίξτεν».
– Γάταβα οφύγον! Είνας τρανός λύκος γυροκλώσκεται ατουκέσ’.
– Κια μέρ’ έν’ ο λύκον, ντο λέτε με;
Ανοίγομ’ μουταράν την πόρταν και τερούμ’.
– Γάταβα, ο λύκον οπίσ’-ι-σ’ κιάν’ στέκ’, θα τρώει σε!
– Αναθεμά σας παλαλοί, ντο λύκος; Ατό τη Φύλαχτου το μουσκαρόπον έν’. Ελύεν
κι ερούξεν έξ’ ασ’ σο μαντρίν. Έτρεξεν, έτρεξεν απαγκέσ’ σην στράταν και αστό
ενεγκάστεν έρθεν απ’ οπίσ’-ι-μ’. Ανοίξτεν να δέν’ α’ σην παθενήν αθε.
Ντο να λέγω σας; Το ραζιλούχ’ν εμουν ’κ’ εσύρκουντον. Εντράπαμ’ και σην
κανείναν τιδέν ’κ’ είπαμ’. Άμα εκείνος ο Στύλον τη Τρανταφύλλ’ το στόμαν ατ’ ’κ’
εκράτεσεν.
– Ντο να λες; Τα νεότητα έταν αλλέως, είπεν ο Σέστρον.
– Εγώ πα ατό λέγω, εσυμφώνεσεν ο Συμεών’τ’ς.
Και σο μίαν οι τρει’ ατουν οφλάεψαν. Άμα για τη φόγονος το σάεμαν τιδέν ’κ’
ανασκευαρίασαν άλλο.
Α.Ι. Αγαθαγγέλου

Λεξιλόγιο
ενούνιζαμ’ =σκεφτόμασταν (ρ. νουνίζω). ετσάλευαμ’ =λογαριάζαμε (ρ.
τσαλεύω). λαΐζ’νε = κουνάνε (ρ. λαΐζω). τεμάκ = δηλαδή. περτσιλαεύ’νε =
επιβεβαιώνουν. κουρφίεται = παινεύεται (ρ. κουρφίζω –ίουμαι). νέπε = βρε,
καλέ. εγνάεψες = κατάλαβες (ρ. αγναεύω). σίτα = ενώ. τσουγκροτάρα =
κλαψιάρικα. μέρ’ εντώκεν σο νου σ’ = που θυμήθηκες. μερεμί = ώστε.
ενέσπαλλες = ξέχασες (ρ. ανασπάλλω). ερούξεν οξικέσ’ η σκοτία = σκοτείνιασε.
εχπάσταμ’ = ξεκινήσαμε (ρ. αχπάσκουμαι). εναξά = λίγο. άμον ζαγκλαβέρας
=σαράβαλα. ορμίν = ρεύμα. θα κρούγομ’ τον ανέφορον = θα πάρουμε τον
ανήφορο. τικιάν = παντοπωλείο. έκ’σαμ’ = ακούσαμε (ρ. ακούω). ποδαρέας =
πατημασιές. τσαλγάπα = επιπόλαια. πανζατεύομ’ = διακρίνουμε. έναν σιρίν
λυκούδα = κάμποσους λύκους. τσίγκις = επειδή. αστόχα = καταραμένα. τηνάν
ετσάτευαν = εκείνον που συναντούσαν. Έμπρ’ κι άν’ = πιο μπροστά. ακράνοιγον
= μισάνοιχτη. εντώκαμ’ = χτυπήσαμε (ρ. κρού(γ)ω). εσπάλτσαμ’ =ασφαλίσαμε,
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κλείσαμε (ρ. ασπαλίζω). γουρταρεύκεται = γλυτώνει (ρ. γουρταρεύκουμαι).
σο(υ)λούχ’ = αναπνοή. ήνταν = ό,τι. εγιανάσεψεν = πλησίασε (ρ. γιανασεύω).
μούσ’ = γουρούνι. μουσοπούλα = γουρουνόπουλα. επεφόβ’σεν = ξεφόβισε (ρ.
αποφοβίζω). μάχσους = επίτηδες. εσάρεψαν = περικύκλωσαν (ρ. σαρεύω). κεΐσα
κεΐσα = άνετα. εκαντσίασαμ’ = αγκιστρώσαμε. καρακίδ’ = άγκιστρο. σιχουντή
= θόρυβο. αλλομίαν = ξαφνικά. τόπα-τόπα = με βιάση (ταχύτητα). τ’ ανάμεσα
= εντωμεταξύ, ενδιάμεσα. τσαραφίζ’ = γρατζουνάει (ρ. τσαραφίζω). κατ’ς =
κάποιος. πέλ’ = φτυάρι. νέπρε = βρε. τσ’ ήστουν = ποιοι είστε. γυροκλώσκεται
= τριγυρνάει (ρ. γυροκλώσουμαι). ατουκέσ’ = αυτού γύρω. μουταρά = ελάχιστα.
ασσό = αφού, όταν. ενεγκάστεν = κουράστηκε (ρ. νεγκάσκουμαι). και σο μίαν =
και με μιας = μονομιάς. οφλάεψαν = αναστέναξαν. για τη φόγονος το σάεμαν =
εξαιτίας του φόβου. σαεύω = λογαριάζω. ανασκευαρίασαν = σχολίασαν.


ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Αφού τιδέν ’κ’ εγροίκ’σα

Ο

Γιάννες ο Ούζας, ας σην Ν. Σάνταν, έτονε κάποτε μάρτυρας
υπεράσπισης σο δικαστήριον τη Κιλκιζί’.
Αφού επέρεν όρκον, ερώτεσεν ατον ο δικαστής για την υπόθεσην,
άμα ο Ούζας τιδέν ’κ’ εγροίκ’σεν
– Κύριε δικαστά, εκλώστεν και είπεν ο Ούζας, είστε εκτός θέματος.
Ο δικαστής εγέντον παρότ’ ας σα νεύρα τ’.
– Είκοσι τέσσερες, ώρες κράτηση στον μάρτυρα διά το απύθμενον θράσος.
Όντες ερώτεσαν ατον, ύστερα από δύο, τρία ημέρας, γιατί είπεν τον δικαστήν
είσαι εκτός θέματος, εκλώστεν και είπεν ατ’ς: ντο να εποίνα, αφού δεν ’κ’ εγροίκ’σα
ας σο είπε με.
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Λεξιλόγιο
δεν ’κ’ εγροίκ’σεν = δεν κατάλαβε τίποτε (ρ. εγροικώ). άμα = αλλά. εκλώστεν
και είπεν = απάντησε (ρ. κλώθω). παρότ’ = μπαρούτι. ντο να εποίνα = τι να
έκαμνα. αφού τιδέν ’κ’ εγροίκ’σα = αφού δεν κατάλαβα τίποτε
Αφήγηση: Ματθαίος Γιαλαμάς – Καταγραφή: Δημήτριος Συμ. Νικοπολιτίδης


Σκύλ’ και γαϊδάρ’ παιδία, ποίστεν ησυχίαν

Πριν κάμποσα χρόνα σο Μεσαίον επήεν νέος ποπάς, ο ποπά-Τραντάφυλλον.
Έναν Κερεκήν, σίτα ελειτούργανεν, ενευρίασεν γιατί ο κόσμος εποίνεν φασαρίαν.
Εποίκεν ατότε ισμάρ’ τον επίτροπον να πάει σο Ιερόν.
– Πολλά παρακαλώ σε, είπεν ατον, πέει τον κόσμον να ευτάει ησυχίαν, ’κ’ επορώ
με τα λαλίας ατουν να ευτάω την λειτουργίαν.
Ο επίτροπον καιρόν ’κ’ εχάσεν. Εστάθεν σην Ιεράν Πύλην και μετ’ έναν χολήν
ετσάιξεν και είπεν:
– Σκύλ’ και γαϊδάρ παιδία, ποίστεν ησυχίαν για να επορεί κ’ ευτάει ο ποπάς την
λειτουργίαν.
Λεξιλόγιο
Μεσαίο = χωριό του Ν. Θεσσαλονίκης. σίτα = ενώ. εποίκεν ατότε ισμάρ’ =
έκανε τότε νεύμα. μετ’ έναν χολήν = με ένα θυμό. ετσάιξεν = φώναξε (ρ.
τσαΐζω). σκύλ’ και γαϊδάρ παιδία = σκύλων και γαϊδάρων παιδιά (η φράση αυτή
είναι πολύ συνηθισμένη στους Πόντιους και δεν ενοχλεί όταν λέγεται).
Αφήγηση: Ματθαίος Γιαλαμάς - Επιμέλεια: Δημήτριος Συμ. Νικοπολιτίδης
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Τ’ εμέτερον η εστία ποίον έν’;
Ο Σέβον ας σο Κιλκίζ έτον πολλά μασχαράνος και πολλά πα λογοθέτης. Άρ’
έναν ημέραν, σίτα έπαιζεν (μ)πάλαν με τα παιδία τη γειτονίας, εντώκεν με το
κιφάλ’ν ατ’ την (μ)πάλαν (κεφαλιά), άμα εκείνο έτον πολλά δυνατόν. Εζαλίεν ο
Σέβον κ’ ερούξεν αφκά. Αμάν έτρεξαν τα παιδία, έτριψαν ατον και πολλά ’κ’ επήεν
ο Σέβον επεζαλίεν. Όντες εσ’κώθεν απάν’ και είδεν εμπροστά τ’ τον Άρην τον
Γρηγοριάδην ερώτεσεν ατον
– Νέπε Άρη, τ’ εμέτερον η εστία ποίον έν’;
Λεξιλόγιο
Σέβος = Σεβαστός. μασχαράν ος = αστείος. και πολλά πα λογοθέτης = και
πολύ ετοιμόλογος. άρ’ = λοιπόν. σίτα = ενώ. εντώκεν = χτύπησε (αόρ. του ρ.
κρού(γ)ω). ερούξεν αφκά = έπεσε κάτω (ρ. ροΐζω και ρούζω). αμάν = αμέσως.
επεζαλίεν = ξεζαλίστηκε. νέπε = βρε.
Αφήγηση: Ματθαίος Γιαλαμάς - Επιμέλεια: Δημήτριος Συμ. Νικοπολιτίδης


Εποίκες με κ’ ελύεν η καρδία μ’
Ο Χάμπον τη Κασάνονος ας σην Τογάντζαν, ολίγον τεβεκελής, είδεν έναν
Σάββα ημέραν σο παζάρ’ τη Κιλκιζί’ έναν μαύρον που επούλ’νεν τ’ έναν και τ’
άλλο. Επήεν σούμα τ’ κ’ ερώτεσεν ατον:
– Καλόν παιδίν, απόθεν είσαι;
– Ας σην Τανζανίαν είμαι, θείο, ας σην Τανζανίαν. Τ’ όνομα μ’ αδά σην Ελλάδαν
έν’ Γιωρίκας.
– Τα κυρουκά σ’ ντ’ ευτάνε, πώς είναι;
– Ντο να ευτάνε οι άχαροι, πολλά υποφέρ’νε ας σην ευτωχίαν.
– Κρίμαν, εποίκες με, Γιώρικα, κ’ ελύεν η καρδία μ’. ’Κ’ έξερα να εφέρ’να σε
ολίγα κορκότα και να εστείλ’νες ατ’ς. Έπαρ’ αβούτα τα είκοσ’ ευρώ και στείλον
ατα σα κυρουκά σ’ και πέει ατ’ς πως είναι ας σον Χάμπον τη Κασάνονος.
Λεξιλόγιο
εποίκες με κ’ ελύεν η καρδία μ’ = μ’ έκανες και πολύ στενοχωρήθηκα.
Τογάντζα = παλιά ονομασία του χωριού Γερακαριό στο Ν. Κιλκίς. τεβεκελής =
χαζούλης. που επούλ’νεν τ’ έναν και τ’ άλλο = που πουλούσε διάφορα
πράγματα. επήεν σούμα τ’ = πήγε κοντά του. τα κυρουκά σ’ ντ’ ευτάνε = οι
γονείς σου τι κάνουν. άχαροι = αξιολύπητοι. κορκότο = ξεφλουδισμένο και
χοντροαλεσμένο σιτάρι ή κριθάρι, που μ’ αυτό κάνουν σούπα.
Επιμέλεια: Δημήτριος Συμ. Νικοπολιτίδης
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
σ’κώνω 1) σηκώνω, ανυψώνω. 2) κηδεύω. - σ’κούμαι=σηκώνομαι, υπερυψούμαι

Ενεργητική Φωνή
Ενεστώς
σ’κώνω
σ’κώντς
σ’κών’ (ει)
σ’κώνουμε
σ’κώνετε
σ’κών νε

Παρατατικός
έσ’κωνα
έσ’κωνες
έσ’κωνεν
έσ’κωναμε
έσ’κωνετεν
έσ’κωναν

Αόριστος
έσ’κωσα
έσ’κωσες
έσ’κωσεν
έσ’κωσαμε
έσ’κωσετε
έσ’κωσαν

Προστακτική
σ’κώσον

σ’κώστε

Παθητική Φωνή
Ενεστώς
σ’κούμαι
σ’κούσαι
σ’κούται
σ’κούμες
σ’κούστουν

Παρατατικός
εσ’κούμνε
εσ’κούσνε
εσ’κούτον
εσ’κούμνες

Αόριστος
εσ’κώθα
εσ’κώθες
εσ’κώθεν
εσ’κώθαμε

εσ’κούστουν

εσ’κώθετε

Προστακτική
σ’κου, σούκ’

σ’κώθεστεν,
σουκεθέστεν

σ’κούνταν
εσ’κούσαν
εσ’κώθαν
Φράσεις
-εσ’σκώθαν σο ποδάρ’ – είναι έτοιμοι - σ’κούται αν’ και κρούει κα - σηκώνεται
πάνω και χτυπιέται καταγής λέγεται για εκείνον που κλαίει με σπαραγμό ή για
εκείνον που φωνάζει και χειρονομεί από αγανάκτηση) - εσ’κώσαν τον
αποθαμέμον – κήδεψαν τον νεκρό.
Παράγωγα
σ’κώση η 1) σηκωμός, έγερση. 2) κηδεία.
σ’κωστικά τα=έξοδα κηδείας.
Ανέκδοτο
Ο Γερίκας ο Κιατίκ’ς, α ση Κοτσάντων, σύμπυρνα έρθεν ς σον δάσκαλον τον
Θόδωρον τον Κτενίδην, και είπεν ατον:
-Λογιώτατε, την νύχταν επέθανεν η μάνα μ’, ντο θα εφτάγω;
-Υπομονήν, Γέρικα, υπομονήν, είπεν ατον ο Θόδωρον. Ζωή του λόγου σου, ντο
να εφτάμε; Ούλ’ εμουν έναν ημέραν θ’ αποθάνωμε. Κάποτε θ’ επεθάνεν η μάνα σ’
πα.
-Τζιάνουμ δάσκαλε, ντ’ επέθανεν σ σα κρίματα μ’ κι έχ’ ατο να σ’κών’ ατεν παράν
κι έχω.
Επιμέλεια: Δημήτριος Συμ. Νικοπολιτίδης
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Με αφορμή έκθεση έργων του στο Τελλόγλειο

Βάλιας Σεμερτζίδης (1911 - 1983)
Μια μεγάλη καλλιτεχνική φυσιογνωμία

«Η ζωγραφική, η μεγάλη ζωγραφική, είναι μια βαθιά καθαρή σκέψη. Είναι αποτέλεσμα μεγάλης ταραχής,

που με σταθερή ηρεμία γίνεται σχήμα, χρώμα, γραμμή»

(Βάλιας Σεμερτζίδης 1945).

Σ

τα εγκαίνια μιας καταπληκτικής έκθεσης
ζωγραφικής είχε την ευκαιρία να
παραβρεθεί αντιπροσωπεία του σωματείου
μας με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Γιώργο
Τανιμανίδη, την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου.
Πρόκειται για την έκθεση έργων του Βάλια
Σεμερτζίδη στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του
Α.Π.Θ. Η αντιπροσωπεία του συλλόγου μας, καθώς
και οι παριστάμενοι, απόλαυσε τον μαγευτικό
κόσμο της υψηλής καλλιτεχνικής δημιουργίας του
συμπατριώτη μας ζωγράφου, έχοντας ως εξαίρετο

Ο Βάλιας Σεμερτζίδης
ξεναγό τον ομότιμο καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης
του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κ. Νίκο Χατζηνικολάου. Ο ξεναγός μυσταγωγικά
οδήγησε το κοινό στον κόσμο της δημιουργίας, αλλά και της ζωής, του
καλλιτέχνη, προσεγγίζοντας με μοναδικό τρόπο, συνολικά, τον άνθρωπο, τον
δημιουργό και το έργο του. Νιώσαμε ιδιαίτερη χαρά, τιμή, συγκίνηση και
περηφάνια, όχι μόνο από τη θέαση των έργων και τη στάση ζωής του Βάλια
Σεμερτζίδη, αλλά και ως Πόντιοι, για τον διαπρεπή συμπατριώτη μας. Νιώσαμε
όμως και πίκρα γιατί η μεγάλη αυτή καλλιτεχνική μορφή είναι αγνοημένη από το
ευρύ κοινό, αλλά και από τους Ποντίους, παρόλο που ο αείμνηστος Βάλιας
συμμετείχε ενεργά σε εκδηλώσεις των ποντιακών οργανώσεων της Αθήνας και
ένιωθε περήφανος για την καταγωγή του. Προς επίρρωση των προρρηθέντων να
αναφέρουμε και τα σχετικά με ποντιακά θέματα έργα που φιλοτέχνησε, όπως τον
περίφημο «Πυρρίχιο».
Ο Βαλεντίνος (Βάλιας) Σεμερτζίδης γεννήθηκε στο Κρασνοντάρ του
Καυκάσου από Πόντιο πατέρα και Ρωσίδα μητέρα το 1911 και βρέθηκε με την
οικογένειά του στην Ελλάδα το 1923. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών της Αθήνας και είχε ως καθηγητή τον Κωνσταντίνο Παρθένη και φίλο και
συσπουδαστή τον Γιάννη Τσαρούχη. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής
συμμετέχει ενεργά στην Αντίσταση μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ. Ανεβαίνει
στο βουνό όπου δεν σταματά να ζωγραφίζει και να ασχολείται ακόμα και με την
χαρακτική.
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Το μεγαλύτερο διάστημα από το 1964 ως το θάνατό του, το 1983, έζησε στη
Ρόδο, φιλοτεχνώντας έργα εμπνευσμένα από το τοπία της.
Έργα του - ζωγραφικά αλλά και χαρακτικά - εκτίθενται σε Παρίσι, Λονδίνο,
Κάιρο, Σουηδία, Βρετανία, Γερμανία, Μόσχα, Νορβηγία, Δανία και το 1967 -

"Πυρρίχιος χορός"0.70Χ1μ. Λαδοτέμπερα 1972, συλλογή Ι. Λ.

χωρίς τη δική του παρουσία, την οποία απαγόρευσε το χουντικό καθεστώς τον
Απρίλιο του 1967 - σε 25 πόλεις της Σοβιετικής Ένωσης.
Στην Ελλάδα παραμένει άγνωστος στο ευρύ φιλότεχνο κοινό παρά την
τεράστια καλλιτεχνική του παραγωγή - έργα του βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές
και κρατικές συλλογές και ιδρύματα, όπως: Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, Μουσείο
Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου (Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου), Ιωαννίνων και
Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Παιδείας, Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών και
Πειραιώς, Αγροτική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Ελλάδος, ξένες
Συλλογές. Ακόμα στις Πινακοθήκες του Λιβόρνο και της Φερράρας, ενώ στη
Ρωσία έργα του αγοράσθηκαν από το Μουσείο «Ερμιτάζ» της Πετρούπολης, το
Μουσείο Πούσκιν της Μόσχας, την Πινακοθήκη της Τασκένδης και από άλλα
Μουσεία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έργα του υπάρχουν ακόμα στην Κίνα,
Αγγλία, Αμερική, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία και αλλού. Συνολικά έχουν
καταγραφεί (σε ιδιωτικές συλλογές και μουσεία) περί τα 800 έργα του.
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Η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση έργων του γίνεται στην Εθνική
Πινακοθήκη μετά την ανατροπή της δικτατορίας, το 1977, και ο καλλιτέχνης
επανέρχεται στη δημόσια εικαστική ζωή, σχεδόν είκοσι χρονιά μετά τον απόλυτο
«αποκλεισμό» του. Οι ελάχιστοι, σε σχέση με το μέγεθος του έργου του,
μελετητές του, τον χαρακτήρισαν ως «μάστορα των μνημειακών μορφών»

«Πυρρίχιος χορός» 1,20Χ2,40μ. Λαδοτέμπερα 1972, συλλογή Βορρέ.

συνδέοντάς τον με τους Μεξικανούς τοιχογράφους ως «έναν από τους
μεγαλύτερους ρεαλιστές της δημοκρατικής τέχνης», αλλά και ως εκφραστή του
«σοσιαλιστικού ρεαλισμού» στην Ελλάδα - παρότι ο ίδιος αντιδρούσε ιδιαίτερα
στον χαρακτηρισμό αυτό δηλώνοντας πως ... «τι θα πει, πώς θα εκφραστεί η τέχνη
με... σοσιαλιστικό ρεαλισμό σε μια χώρα όπου δεν υπήρξε ποτέ σοσιαλισμός;».
Να σημειώσουμε πως τον χαρακτηρισμό αυτόν απέρριψε και ο επιμελητής της
έκθεσης στο Τελλόγλειο, ο κ. Χατζηνικολάου.
Πριν από δύο χρόνια το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα επανέφερε στη μνήμη
μας τον εκλεκτό αυτόν ζωγράφο με μια μεγάλη έκθεση έργων του (ΣεπτέμβριοςΝοέμβριος 2012), ενώ από τις 18 Ιανουαρίου 120 έργα του προερχόμενα από τη
συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης – στην οποία χάρισε μεγάλο μέρος έργων του
- τη συλλογή του Τελλόγλειου, από την οικογένεια Σεμερτζίδη και από ιδιώτες
συλλέκτες (ελαιογραφίες, κάρβουνα, σχέδια με μολύβι, παστέλ κ.ά.) εκτίθενται για
πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα, σε επιμέλεια του
ομότιμου καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νίκου
Χατζηνικολάου και αρχιτεκτονική επιμέλεια της κας Λένας Κατσανίκα Στεφάνου.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή καθημερινά στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του
ΑΠΘ με γενική είσοδο 5 ευρώ, ως τις 2 Μαρτίου.
Στάθης Ταξίδης
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Εκλογές και νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων
Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών
Σωματείων, το οποίο προήλθε από τις εκλογές της 13 Οκτωβρίου 2013 στην

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών
Σωματείων

αίθουσα συνεδριάσεων του Ιερού Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά» στην Καστανιά
Βερμίου, συγκροτήθηκε σε σώμα την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 στα γραφεία
του σωματείου «Παναγία Σουμελά» στη Θεσσαλονίκη.
Στην συγκρότηση, μαζί με τους δεκατέσσερις πλειοψηφήσαντες συμβούλους
από τις εκλογές της 13ης Οκτωβρίου, συμμετείχε και ο εκλεγμένος σύμβουλος από
τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο Λεκανοπέδιο Αττικής στις 25
Σεπτεμβρίου 2013 κ. Σάββας Παυλίδης.
Ο κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης, ως απερχόμενος πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου και πλειοψηφήσας σύμβουλος, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της
εκλογικής διαδικασίας από το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής. Στη συνέχεια
και από τη διαδικασία κατανομής των αξιωμάτων προέκυψε το νέο διοικητικό
συμβούλιο της Ομοσπονδίας, το οποίο έχει ως εξής: Χριστίνα Σαχινίδου
πρόεδρος, Κυριακή (Βούλα) Τεκτονίδου αντιπρόεδρος, Σάββας Παυλίδης
αντιπρόεδρος, Βικτωρία Σαββίδου γενική γραμματέας, Χρήστος Γεωργιάδης
ειδικός γραμματέας και υπεύθυνος μέσων επικοινωνίας, Ισαάκ Αρζουμανίδης
ταμίας, Κωνσταντίνος Ζηλελίδης αναπληρωτής ταμίας, Αποστολίδης Χαράλαμπος
εκπρόσωπος τύπου και νομικός σύμβουλος, Κωνσταντίνος Κυριλίδης υπεύθυνος
μέσων επικοινωνίας, Αναστασία Ευθυμιάδου, Ιωάννης Τραπεζανίδης, Ελευθέριος
Κοσμίδης, Βάσω Νίκου, Νικόλαος Φλίκας και Ιωάννης Μουρουζίδης μέλη.
Το σωματείο «Παναγία Σουμελά» εύχεται ολόθερμα στο νεοκλεγέν συμβούλιο
ευόδωση των στόχων του, δηλώνοντας την αμέριστη συμπαράστασή του.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣEΙΣ
Η Λαϊκή Λατρεία του Ποντιακού Ελληνισμού
Του Σάββα Π. Παπαδόπουλου
Από τις εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη

Γ

νωστό είναι το ενδιαφέρον και τα αισθήματα που τρέφει ο
συγγραφέας κ. Σάββας Π. Παπαδόπουλος για τον Ελληνισμό και
τις παραδόσεις του Ποντιακού Ελληνισμού, για τη θρησκεία και τα
γράμματα. Και τα αισθήματα του αυτά τα έκανε γνωστά μέσα από τα
πολλά και αξιόλογα συγγράμματά του. Το ενδιαφέρον του συγγραφέα σε
όλες τις εργασίες του που δημοσιεύτηκαν στο παρελθόν από τις εκδόσεις
των Αδελφών Κυριακίδη επικεντρώνεται στα έθιμα κυρίως και τις
παραδόσεις που διατηρούσαν οι πρόγονοί
μας στον Πόντο. Αυτήν την πλούσια
κληρονομιά την έφεραν μαζί τους κατά την
εγκατάστασή τους σε διάφορα μέλη της
Ελλάδος. Η παρούσα εργασία του συγγραφέα
κ. Σάββα Παπαδόπουλου έχει τίτλο «Η
Λαϊκή λατρεία του Ποντιακού Ελληνισμού».
Είναι μια εργασία για την οποία καταβλήθηκε
πολύς κόπος για τη συλλογή και την
καταγραφή των στοιχείων της. Βασικό του
θέμα έχει τις θρησκευτικές παραδόσεις και
πεποιθήσεις, συνήθειες και δοξασίες της
καθημερινής ζωής των Ποντίων που
αποτελούν το δικό τους κώδικα επικοινωνίας
μεταξύ τους και με τον Θεό. Με αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν και
αναδεικνύουν την αγνότητα και την καθαρότητα της ψυχής τους. Την πίστη
τους στην Ορθοδοξία και στην πατρίδα.
Στον πρόλογο του βιβλίου που έγραψε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης
Δράμας κ. Παύλος δίνει το δικό του χαρακτηρισμό για τους Ποντίους.
Δημιουργικοί και εργατικοί, γράφει, ήταν οι Έλληνες του Πόντου με
έντονη τη θρησκευτική και την εθνική τους συνείδηση. Σε όλες τις
περιόδους της ιστορίας τους ανέδειξαν τη γενέτειρά τους πατρίδα, τον
Πόντο, και ιδιαίτερα την πρωτεύουσά της, την Τραπεζούντα, πνευματικό
και πολιτιστικό κέντρο. Σε μεγάλες περιόδους ο Πόντος αναδείχτηκε
ισχυρή και οικονομική δύναμη της περιοχής με πρωταγωνιστικό ρόλο στα
ιστορικά δρώμενα.
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Τα κείμενα και οι αφηγήσεις είναι γραμμένες στην καθαρή και γνήσια
ποντιακή διάλεκτο κατανοητή από τους περισσοτέρους όπως
χρησιμοποιείτο στην κοιτίδα της στον Πόντο.
Για τους αναγνώστες ποντιακής καταγωγής είναι μια ζωντανή ανάμνηση
της γλώσσας και της ζωής των προγόνων. Για όλους τους αναγνώστες η
ανάγνωση του βιβλίου είναι πηγή γνώσεων και ψυχαγωγίας.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
Η Ηχώ της Καμπάνας του Πόντου
Του Στέφανου Τανιμανίδη

Μ

ε τον τίτλο «Η Ηχώ της Καμπάνας του Πόντου» κυκλοφόρησε
πρόσφατα η πολυσέλιδη και αξιόλογη εργασία του επιτίμου
προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων
Στέφανου Τανιμανίδη με πλούσιο ιστορικό και βιογραφικό υλικό της
οικογένειάς του. Ο αναγνώστης που θα διαβάσει το πολυσέλιδο βιβλίο θα
αποκομίσει πολλές πληροφορίες γύρω από την ιστορία και τον πολιτισμό
του Πόντου. Θα απολαύσει και θα θαυμάσει τις πολλές οικογενειακές
φωτογραφίες, κάποιες από αυτές έγχρωμες,
από τα αγιασμένα με τον ιδρώτα και το αίμα
των προγόνων μας χώματα. Φωτογραφίες από
την Τραπεζούντα, την πρωτεύουσα των
Κομνηνών, την Κερασούντα, την Αμάσεια με
τις αγχόνες του Κεμάλ, και την Παναγία
Σουμελά στο όρος Μελά του Πόντου. Πόλεις
που κάποτε ανθούσε ο Ελληνικός πληθυσμός
και πολιτισμός. Άλλες από την Παναγία τη
Βερμιώτισσα στα υψώματα της Καστανιάς.
Ο αναγνώστης θα παρακολουθήσει τις
ζωντανές περιγραφές και τις πολύ
ενδιαφέρουσες και συγκινητικές αφηγήσεις
των προσκηνυτών στον Πόντο.
Ο Στέφανος Τανιμανίδης είναι από τους τυχερούς που από μικρό παιδί
έζησε τους ανθρώπους της πρώτης γενιάς, γεμάτης πόνο και δάκρυα, αλλά
και γεμάτης από ζωντανή ιστορία. Έζησε ο συγγραφέας σε οικογενειακό
περιβάλλον όπου οι αρχές του Ευαγγελίου, αλλά και τα οράματα του
Πόντου καλλιεργούνταν ακατάπαυστα. Κοντά σε αυτές και οι αρχές που
αποκόμισε από τη ζωή, αλλά και που ο ίδιος δημιούργησε, ώστε να
αποτελούν ένα θαυμάσιο μίγμα από το οποίο έχτισε το οικοδόμημα της
ύλης του βιβλίου.
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Οφείλω να ομολογήσω ότι εντυπωσιάστηκα στη θέα αυτού του
φωτογραφικού και ιστορικού υλικού. Χρειάζεται πολύς κόπος, ικανότητα
και μέθοδος περισυλλογής και καταγραφής με άριστο τρόπο.
Ο συγγραφέας με τη θητεία του κοντά στον πατέρα του, τον αείμνηστο
Παναγιώτη Τανιμανίδη, θεολόγο - καθηγητή και πρόεδρο του σωματείου
«Παναγία Σουμελά» μπολιάστηκε από μικρό παιδί με τα νάματα της
Ορθοδοξίας και του Ποντιακού Ελληνισμού. Αυτήν την εμπειρία που
απόκτησε θα την αξιοποιήσει μεγάλος ως πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Με τη συμμετοχή του στα
Παγκόσμια Συνέδρια Ποντιακού Ελληνισμού και στα συνέδρια της
Εθνικής Αυτογνωσίας των Ποντίων θα γνωρίσει τα προβλήματα του
Ελληνισμού της Διασποράς και θα αγωνιστεί για την επίλυσή τους Ταξίδεψε
στον Πόντο και γνώρισε τα άγια χώματα των προγόνων του, αλλά και τους
σημερινούς κατοίκους για να καταγράψει χρήσιμες πληροφορίες και
συμπεράσματα. Απόκτησε όμως και την ωριμότητα την οποία αποτύπωσε
με θαυμάσιο και ελκυστικό τρόπο στο βιβλίο του.
Αγαπητέ Στέφανε σε ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση του βιβλίου σου.
Εύχομαι τα βέλτιστα για το μέλλον.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Με τους Έλληνες των Χαμένων Πατρίδων
Του φιλολόγου - ιστορικού Χρήστου Σαμουηλίδη

Από τις Εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη

Έ

κπληξη και θαυμασμό προκαλεί στον αναγνώστη η εργασία του
φιλολόγου
και
πολυγραφότατου
ιστορικού του ποντιακού ελληνισμού
κ. Χρήστου Σαμουηλίδη, εργασία που
κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο «Με τους
Έλληνες των Χαμένων Πατρίδων». Πρόκειται
για ένα κουραστικό οδοιπορικό σε διάφορες
πόλεις και χωριά της Ελλάδος με σκοπό την
αναζήτηση διαφόρων προσώπων της πρώτης
γενιάς και την καταγραγραφή διαφόρων
πληροφοριών γεωγραφικού και εθνολογικού
χαραχτήρα. Το υλικό αυτό επρόκειτο να
αξιοποιηθεί από το Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών. Αυτό όμως στάθηκε αφορμή να
περισωθεί υλικό ανεκτίμητης αξίας σήμερα, το
οποίο θα χανόταν με την πάροδο του χρόνου και δεν θα μπορούσε να
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χρησιμοποιηθεί στη διεκδίκηση της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των
προγόνων μας.
Περιήλθε ο συγγραφέας με τα πενιχρά οικονομικά μέσα και τις
δυσκολίες των συγκοινωνιών της εποχής εκείνης της δεκαετίας του 1950 και
του 1960 στα μέρη όπου ζούσαν οι πρόσφυγες, σαν τις περιοδείες του
Αποστόλου Παύλου, για να περισώσει τα ψήγματα του χρυσού που
έκρυβαν όλες εκείνες οι πληροφορίες του προφορικού λόγου της ελληνικής
ιστορίας και παράδοσης. Προσπαθούσε να δαμάσει το χρόνο και να
προλάβει στη ζωή τα πρόσωπα εκείνα από τα οποία θα αντλούσε το
πολύτιμο υλικό. Την εποχή που ένας μεγάλος συγγραφέας εκπλήρωνε τη
δική του αποστολή, πολλοί από μας διστάζαμε να αποκαλύψουμε την
ποντιακή μας καταγωγή φοβούμενοι μήπως μας χαρακτηρίσουν
οπισθοδρομικούς.
Πόσο υλικό θα υπήρχε στις βιβλιοθήκες μας σήμερα αν περισώζαμε και
εμείς κάποιες πληροφορίες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι
ευγνώμονες στον σπουδαίο ερευνητή που είχε την πρόνοια αυτόν τον
πλούτο της παράδοσης δια του λόγου του να τον αποταμιεύσει και σήμερα
τον διαθέτει στους αναγνώστες, κυρίως ποντιακής καταγωγής της δεύτερης
και της τρίτης γενιάς. Θα υπάρχει ως ένας ανεκτίμητος θησαυρός. Ύστερα
από τόσα χρόνια που πέρασαν οι ψυχές εκείνων θα αναπαύονται στις
αιώνιες μονές του θεού.
Θα σε ευγνωμονούμε, αγαπητέ Χρήστο Σαμουηλίδη για τη σημαντική
και πολύτιμη προσφορά σου που χάρισες στον Ποντιακό Ελληνισμό.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Συμβολή στην Έρευνα των Χορών του Πόντου
Λαογραφικά και Ιστορικά Στοιχεία της Περιοχής
Του Νίκου Ζουρνατζίδη

Α

ξιόλογη και σπουδαία από απόψεως περιεχομένου και ταξινόμησης
της ύλης είναι η εργασία του κ. Νίκου Ζουρνατζίδη που
κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Νέων Τεχνολόγων.
Παρουσιάζεται την πιο κατάλληλη εποχή για τη χώρα μας, όταν οι ηθικές
αξίες απαξιώνονται, οι κοινωνίες καταρρέουν και οι άνθρωποι φαίνονται να
έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Στην εργασία του ο συγγραφέας
καλύπτει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στην καταγραφή και αξιολόγηση των
χορών του Πόντου .Ο κ. Ζουρνατζίδης κατάγεται από ποντιακή οικογένεια
και έζησε την «ομηρική εποχή» σε ποντιακό περιβάλλον του χωριού του.
Αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να δεχθεί μέσα του όλα εκείνα τα στοιχεία
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της πλούσιας παράδοσης του Πόντου. Δέχτηκε μέσα του τα οράματα και
τα ακούσματα των προγόνων μας γι’ αυτό αυτόν τον πλούτο και τον
πολύτιμο θησαυρό δεν τον άφησε να χαθεί με την πάροδο του χρόνου. Τον
συγκέντρωσε ώστε να τον γνωρίσουν όλοι εκείνοι που αγαπούν ιδιαίτερα οι
νέοι των επόμενων γενεών.
Ταυτόχρονα όμως στην σπουδαία έρευνά του προσπάθησε να μας δώσει
και την ταυτότητα των χορών κατά περιοχή του Πόντου, την ενδυμασία και
τον τρόπο που τον χόρευαν. Στο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο «Το
σκεπτικό αυτού του βιβλίου» γράφει, «καθώς
συγκέντρωνα
γνώσεις
και
εμπειρία
διαπίστωνα την ύπαρξη τεράστιων ελλείψεων
όσον αφορά την ενδυμασία, τη χορευτική
έκφραση και την ποικιλία των χορών, όπως
βιώνονται στους ποντιακούς συλλόγους της
δεκαετίας του 60 μέχρι τις αρχές του 90.
Με το πόνημα αυτό γίνεται προσπάθεια να
διορθωθούν ορισμένα κακώς κείμενα».
Εκείνο που κάνει την εργασία πολύ
σπουδαία είναι η καταγραφή των
λεπτομερειών για τον τρόπο που
χορεύονταν οι χοροί κατά περιοχές στον
Πόντο. Αυτό απαιτεί περισσότερους πληροφοριοδότες από ολόκληρο τον
Πόντο.
Οι ποντιακοί χοροί σήμερα χορεύονται από όλους τους Έλληνες στους
γάμους και στις διάφορες στιγμές της ψυχαγωγίας τους. Ο ποντιακός χορός
είναι μια ανθρώπινη μυσταγωγία που εκδηλώνεται με τις κινήσεις του
σώματος, με τη συνοδεία της λύρας και του τραγουδιού. Οι Πόντιοι ακόμα
και στις πιο δύσκολες στιγμές της καθημερινής ζωής στο χορό βρίσκουν τη
χαρά και την ψυχική ανάταση. «Ο χορός ασκεί γοητεία στους λαούς.
Λειτουργεί το φυλετικό ένστικτο και η μεγάλη συναισθηματική φόρτιση.»
Έχω τη γνώμη ότι το βιβλίο μπορεί να χρησιμεύσει ως ο πιο
κατάλληλος οδηγός για τη διδασκαλία των ποντιακών χορών στη γνήσια
και αυθεντική μορφή τους. Ο χοροδιδάσκαλος αλλά και ο κάθε
ενδιαφερόμενος που θέλει να γνωρίσει τις ρίζες του μέσα από το χορό θα
βοηθηθεί σημαντικά και από τις παρατιθέμενες στο βιβλίο μουσικές νότες
των τραγουδιών. Να προσθέσουμε ακόμη κάτι πολύ σημαντικό. Ο
αναγνώστης θα γνωρίσει και την ιστορία του Πόντου. Ελπίζουμε οι
ποντιακοί σύλλογοι να δείξουν το ενδιαφέρον τους για το τόσο σημαντικό
αυτό βιβλίο.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
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Η Ιστορία του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία
Η Ορθοδοξία στην πηγή της
Του Νίκου Χειλαδάκη
Από τις εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη

Ε

ίναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια πολλοί
αξιόλογοι Έλληνες συγγραφείς με τις επιστημονικές τους εργασίες όλο και
περισσότερο
φωτίζουν
άγνωστες
πτυχές του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και
τη σχέση του με τον τουρκικό λαό στην
ιστορική τους πορεία πέντε και περισσότερους
αιώνες.
Πολλά από τα συγγράμματα που είδαν το
φως της δημοσιότητας πραγματεύονται την
ιστορία και την προκοπή των Ποντίων αλλά
και Μικρασιατικού Ελληνισμού ευρύτερα.
Κάποιοι συγγραφείς εστιάζουν περισσότερο
στη ζωή και στον πολιτισμό τον οποίο
δημιούργησαν οι χριστιανοί τις τελευταίες
δεκαετίες του 19ου και τις δύο πρώτες
δεκαετίες του 20ου αιώνα μέχρι το 1922.
Στο βιβλίο του κ. Χειλαδάκη, το οποίο
κυκλοφόρησε πρόσφατα, ανιχνεύονται οι ρίζες
και η καταγωγή των Τούρκων. Η προσπάθεια
του συγγραφέα αποσκοπεί στο να αποκαλύψει με την εμπειρία του την ταυτότητα
των Τούρκων. Μέσα από τον εύστοχο πρόλογο και την ανάπτυξη των κεφαλαίων
διατυπώνει τη θεωρία της αμφισβήτησης της ταυτότητας του τουρκικού λαού που
σήμερα κατοικεί στη Μικρά Ασία, αλλά και σε διάφορα μέρη του κόσμου. Πολλοί
τουρκολόγοι ιστορικοί προσπαθούν σήμερα με την πλαστογράφηση της ιστορίας
να στηρίξουν τη θεωρία της απευθείας καταγωγής των Τούρκων από την κεντρική
Ασία. «Η σύγχρονη τουρκική συνείδηση», γράφει, «και ο καθορισμός της
σύγχρονης τουρκικής ταυτότητας επιβλήθηκε από την εξουσία, επομένως είναι
δύσκολο να αποδίδουμε αβασάνιστα στους Μουσουλμάνους εθνική συνείδηση».
Οι σπουδές του συγγραφέα και τα ταξίδια του στην υπό έρευνα περιοχή
καθιστούν το λόγο του περισσότερο αξιόπιστο. Καταγράφει τις αντιθέσεις που
επικρατούν σήμερα στην κοινωνία, την αθλιότητα στις υποδεέστερες τάξεις των
πολιτών και την επικίνδυνη αυξητική τάση του πληθυσμού.
Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που τονίζεται στην εργασία είναι η κυριαρχία του
Ισλάμ στο δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο. Επικρατεί μεγάλη στρέβλωση της
ιδεολογίας της επίσημης θρησκείας από τις ευρείες λαϊκές μάζες.
Πολλά έχει να διδαχτεί ο αναγνώστης του βιβλίου για τη δομή και την
καταγωγή των κατοίκων της σημερινής Τουρκίας.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

Αχιλλέας Στ. Ανθεμίδης
Πέρασε ένας χρόνος (4 Ιανουαρίου 2013) από τότε που
έφυγε από κοντά μας ο εκλεκτός συμπατριώτης και
πνευματικός άνδρας Αχιλλέας Ανθεμίδης, βυθίζοντας στο
πένθος τους οικείους του αλλά και την ευρύτερη ποντιακή
οικογένεια, της οποίας υπήρξε εξέχων και δραστήριο μέλος.
Ο Αχιλλέας Ανθεμίδης γεννήθηκε το 1925 στην Κιβωτό
Γρεβενών από γονείς αγρότες ποντιακής καταγωγής. Έλαβε
τη στοιχειώδη εκπαίδευση στο χωριό του και
πραγματοποίησε τις γυμνασιακές σπουδές στα γυμνάσια
Γρεβενών, Τσοτυλίου και Σιάτιστας. Σπούδασε Νομικά – Πολιτικές και
Οικονομικές Επιστήμες στο Α.Π.Θ. και στο Gottingen Γερμανίας απόκτησε τον
τίτλο του Διδάκτορα του δικαίου. Μιλούσε γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά
και ήταν γνώστης της ποντιακής διαλέκτου.
Συνέγραψε πάνω από ογδόντα εργασίες με θεματολογία πανεπιστημιακού
Δικαίου, δημοσίου Δικαίου, εθνολογίας, τουρκολογίας, ποντιακού ελληνισμού ενώ
ήταν μέλος της συντακτικής επιτροπής της Εγκυκλοπαίδειας του Ποντιακού
Ελληνισμού.
Το 1950 διορίστηκε ως πανεπιστημιακός υπάλληλος και διετέλεσε επί
δεκαετίες Γραμματέας Ανωτάτων Πανεπιστημιακών Σχολών, καθώς και Γενικός
Γραμματέας του Α.Π.Θ. Το 1965 κλήθηκε να διδάξει ως λέκτορας στο
Πανεπιστήμιο του Αννόβερου, ενώ το 1973 και 1976 κλήθηκε ως επισκέπτης
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Wichita στις Η.ΠΑ.
Στον πόλεμο του 1940 – 41, σε ηλικία 15 ετών πήρε μέρος ως εθελοντής στο
έπος της Πίνδου, ενώ στην διάρκεια της τριπλής κατοχής 1941 – 45 εντάχθηκε
στα ένοπλα τμήματα της Εθνικής Αντίστασης του ΕΛΑΣ. Στα τέλη Οκτώβρη του
1944 επικεφαλής ένοπλης ομάδας της Αντίστασης συγκρούστηκε με τις ομάδες
των αυτονομιστών Γκότσεφ – Πέγιου και τους απώθησαν οριστικά στο έδαφος της
Γιουγκοσλαβίας.
Ήταν επίτιμος Διευθυντής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αντεπιστέλλον
μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Βετεράνων Αντιστασιακών. Ιδρυτικό μέλος
του συνδέσμου για τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα των όπου γης
Ελλήνων, πήρε μέρος σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ ως
πρόεδρος πενταμελούς Επιτροπής ακαδημαϊκών απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τον Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ελλήνων της τέως ΕΣΣΔ.
Διετέλεσε επίσης επί σειρά ετών Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Μακεδονίας –
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Θράκης για θέματα παλιννοστούντων ομογενών από τις χώρες της πρ. Σοβιετικής
Ένωσης.
Παντρεύτηκε την καθηγήτρια Θεολογίας Δήμητρα, με την οποία απόκτησαν
τέσσερα παιδιά, αποτελώντας υπόδειγμα άριστης και εξαίρετης οικογένειας
γαλουχημένης με τις πατροπαράδοτες αξίες του ποντιακού ελληνισμού και του
χριστιανισμού.

Nικόλαος Χατζησάββας
(1940 – 2013)
Ένα δραστήριο και επίλεκτο στέλεχος της
ποντιακής οικογένειας της Ξάνθης αλλά και της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, Ο
Νικόλαος Χατζησάββας, εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις
28 Νοεμβρίου του 2013, βυθίζοντας στο πένθος την
εκλεκτή του οικογένεια, τους φίλους και συνεργάτες του.
Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του μεγάλη αγάπη του
ήταν η ενασχόληση με την ιστορία του Πόντου, ο
αγώνας για την αναγνώριση της γενοκτονίας του
Ποντιακού Ελληνισμού, η μεταλαμπάδευση στις
νεότερες γενιές του Ποντιακού πολιτισμού. Ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου
του συλλόγου Ποντίων νομού Ξάνθης επί σειρά ετών και ως πρόεδρός του από το
1991 έως το 1993, προσπάθησε να εμφυσήσει στις ψυχές των Ποντίων του νομού
την αγάπη για την ποντιακή παράδοση και την αναγκαιότητα δραστηριοποίησης
όλων για τον σκοπό αυτό. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Αγαπούσε πολύ την
Ποντιακή μουσική. Μετά την συνταξιοδότησή του ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με
την κατασκευή κεμεντζέδων.
Ο εκλιπών γεννήθηκε στα Κομνηνά του Νομού Ξάνθης το 1940. Γονείς του
ήταν ο Κωνσταντίνος, γεωργός, σεβάσμιο πρόσωπο στο χωριό (τον φώναζαν ο
Σαχς) και η Σοφία, πρόσφυγες από το Δεμερτσίκιοϊ Κερασούντος.
Στη Σταυρούπολη έβγαλε το δημοτικό και στην Καβάλα συνέχισε μέχρι την
4η γυμνασίου όπου και σταμάτησε. Στα είκοσι του χρόνια φεύγει για τη
Θεσσαλονίκη προς ανεύρεση ευκαιριών για μια καλύτερη ζωή. Εργάζεται αρχικά
ως οικοδόμος. Παράλληλα μαθαίνει και την τέχνη του τυπογράφου. Γνωρίζει και
παντρεύεται την γυναίκα του Ελπίδα, από το Καλαμωτό Ζαγκλιβερίου του νομού
Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη ανοίγει δικό του τυπογραφείο. Με τη γυναίκα
του αποκτούν τρία παιδιά. Την Ειρήνη, τον Κωνσταντίνο και τον Ευστάθιο. Το
1978, μετά από πρόσκληση να αναλάβει την παραγωγή, στο νέο τότε
συνεταιριστικό τυπογραφείο της ΣΕΒΑΘ, μετακομίζει με την οικογένειά του στην
Ξάνθη, εκπληρώνοντας έτσι έναν κρυφό του πόθο.
Ελαφρύ ας είναι το χώμα της ξανθιώτικης γης που τον σκεπάζει.
239

Ποντιακή Εστία

ΑΝΑΣΤΟΡΩ

Τραπεζούντα Απρίλιος 1917

Προσκλητήριο γάμου του Γεώργιου Μαρμαρόπουλου μετά της δεσποινίδος Στάλης
Ποτουρίδου. Η στέψη έγινε στις 23 Απριλίου του 1917 στον ναό του Αγίου
Ιωάννη των εξωτείχων της ρωσοκρατούμενης, τη χρονιά εκείνη, Τραπεζούντας, η
δεξίωση δε έλαβε χώρα στην οικία του πατέρα της νύφης, Αναστάσιου Ποτουρίδη.
(Ευχαριστίες οφείλονται στις κυρίες Στέλλα Μαρμαροπούλου και Φωτεινή
Τσιροζίδου, εγγονές των τότε νεονύφων, για την παραχώρηση του
προσκλητηρίου).
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