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Πόση σημασία έχει η «Συγγνώμη» του Προέδρου της
Γερμανικής Δημοκρατίας κ. Γιοακίμ Γκάου για τα
εγκλήματα των ναζί στην Ελλάδα
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου
Εκδότη-Διευθυντή της «Ποντιακής Εστίας»

«Με αίσθημα ντροπής και πόνου ζητώ από τις οικογένειες
των δολοφονηθέντων συγγνώμη.» Αυτά τα λόγια είπε μεταξύ
άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γερμανίας, κ. Γιοακίμ
Γκάου συγκινημένος από το θέαμα που αντίκρισε, όταν είδε το
μνημείο των νεκρών από τη θηριωδία των προγόνων του, των
Ναζί, στο χωριό Λιγκιάδες της Ηπείρου, την 3η Οκτωβρίου
1943. Και τα λόγια αυτά ακούστηκαν σαν μια ευλαβική και
ειλικρινής ομολογία, φαντάζομαι, μπροστά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της
Ελλάδος κ. Κάρολο Παπούλια και στους συγγενείς των θυμάτων για τη βάρβαρη
συμπεριφορά των στρατευμάτων κατοχής της πατρίδας του. Καθυστέρησε βέβαια
πολύ να έρθει στην Ελλάδα, γιατί από τους επιζώντες μόνον έναν βρήκε. Πώς
αισθάνθηκε άραγε, όταν αντίκρισε τα σημάδια του εγκλήματος επάνω στο σώμα
των ολίγων μηνών τότε θύματος, το οποίο κακοποίησαν οι πρόγονοί του. Έπρεπε
να έρθει πολύ νωρίτερα. Να δει τις στάχτες και τα αποκαΐδια που έμειναν από τη
λαίλαπα της καταστροφής. Και να αντικρύσει τα καυτά δάκρυα στα μάτια των
επιζώντων και να ακούσει την ερώτηση: γιατί; Γιατί τόσο μίσος στον άνθρωπο;
Γιατί τόση εκδικητική μανία στον άμαχο πληθυσμό, στα μικρά και αθώα
πλάσματα, τα παιδιά; Ένα ολόκληρο χωριό εξαφανίστηκε με τη δικαιολογία των
αντιποίνων. Πόση δειλία κρύβει η πράξη του ισχυρότερου γερμανικού στρατού
την εποχή εκείνη. Την ανδρεία και τη γενναιότητα οι Έλληνες την έδειξαν στη
μάχη και στον Ελληνογερμανικό πόλεμο, όπως στο Ρούπελ και στην Κρήτη
το1941 και όχι στις άοπλες και αδύναμες υπάρξεις της κοινωνίας. Τότε θα
μπορούσε να πάει ο Πρόεδρος της Γερμανίας στην πατρίδα του και να
αναζητήσει τους ζώντες υπευθύνους από τους συμπατριώτες του που έδωσαν την
διαταγή της καταστροφής και να τους ζητήσει τον λόγο.
«Επιθυμώ», είπε στον Έλληνα Πρόεδρο, «να αρθρώσω αυτό που δράστες και
πολιτικά υπεύθυνοι τόσων πολλών χρόνων στη μεταπολεμική περίοδο δεν ήθελαν
ή δεν μπόρεσαν να προφέρουν, ότι δηλαδή τα όσα συνέβησαν εδώ ήταν κτηνώδης
αδικία. Σε τόπους όπως αυτός εδώ νιώθω μια βαθιά αναστάτωση και μια διττή
ντροπή για αυτούς που μεγάλωσαν μέσα στον γερμανικό πολιτισμό και
μετατράπηκαν σε δολοφόνους. Ντρέπομαι και για το γεγονός ότι η δημοκρατική
Γερμανία, από την περίοδο που βήμα - βήμα άρχισε να επεξεργάζεται το
παρελθόν της με κριτικό πνεύμα, έμαθε τόσα λίγα και διδάχτηκε από την ενοχή
της αναφορικά με τους Έλληνες.»
Λίγο πριν αναχωρήσει από το μνημείο των νεκρών ο κ. Γκάου έγραψε στο
βιβλίο των επισκεπτών: «Υποκλίνομαι στα θύματα του τερατώδους εγκλήματος.
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Σεβαστείτε και προστατέψτε την ανθρώπινη ζωή και τα δικαιώματα.» Δε γνωρίζω
ποια συναισθήματα θα μεταφέρει στους συμπατριώτες του ο υψηλός επισκέπτης
της Ελλάδος για την εκτέλεση 92 αθώων ανθρώπων, αφού γνώρισε από κοντά έναν
επιζώντα της καταστροφής, μερικών μηνών τότε.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας με τον λόγο του, που προηγήθηκε
στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του στην
Αθήνα, υπενθύμισε στο γερμανό Πρόεδρο ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δεν
παραιτήθηκε ποτέ από την διεκδίκηση των κατοχικών δανείων και των πολεμικών
της αποζημιώσεων από τη Γερμανία. Ακόμη και στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης θα φτάσουμε, είπε, αν η Γερμανία συνεχίσει να αρνείται τη συμφιλίωση με
το αμαρτωλό της παρελθόν. Αναφέρθηκε ακόμη ο κ. Παπούλιας και για τις
ευαίσθητες συνθήκες συνεργασίας και φιλίας που επιβάλλουν την επίλυση του
προβλήματος των οφειλών και των αποζημιώσεων. Πρόκειται για ένα ζήτημα
ηθικής. «Είναι οξύμωρο», συνέχισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, «ο
Ελληνικός λαός να καλείται να υλοποιεί άνευ συζητήσεως επώδυνα
προαπαιτούμενα και υποχρεώσεις και η Γερμανία να αρνείται να συνομιλήσει για
υποχρεώσεις που εκκρεμούν από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.» Να θυμηθούμε ότι
και άλλος μεγάλος πολιτικός της Γερμανίας, ο Καγκελάριος Willy Brand δε
δίστασε το 1972 να μεταβεί στη Βαρσοβία της Πολωνίας στον τόπο της εκτέλεσης
των Εβραίων πολιτών και να ζητήσει γονατιστός, στο όνομα του γερμανικού λαού,
συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας.
O επίσημος επισκέπτης του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Γκάου
συνέχισε το ταξίδι του στην ακριτική πόλη των Ιωαννίνων όπου επισκέφτηκε την
Εβραϊκή Συναγωγή.» Άκουσε τα παράπονα από τους ελάχιστους συγγενείς των
Ελλήνων Εβραίων πολιτών που επέζησαν από τα απάνθρωπα μαρτύρια.
Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο κ. Κάρολο Παπούλια του είπε: «Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό και με συγκινεί βαθύτατα κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας, ότι με
συνοδέψατε εδώ. Σήμερα σας είμαι βαθύτατα υπόχρεος. Το γεγονός ότι
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το παρελθόν αποτελεί για μένα ένα από τα μεγάλα
πράγματα που απορρέουν από τη συμφιλίωση.»
Τώρα γνωρίζει ο Πρόεδρος της Γερμανίας κ. Γιοακίμ Γκάου όλην την αλήθεια
και δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες, ούτε καθυστερήσεις. Η αποκατάσταση της
δικαιοσύνης και της διεθνούς νομιμότητας είναι επιτακτική ανάγκη. Η συγγνώμη
αποκτά σημασία όταν συνοδεύεται και από τις ανάλογες ενέργειες που
αποκαθιστούν μέχρι σε ένα σημείο το αίσθημα του δικαίου. Οι λαοί υπήρξαν
πάντα τα θύματα των γενοκτονιών κατά το παρελθόν. Δυστυχώς το ίδιο
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ένα από τα θύματα αυτά είναι και η Ελλάδα. Οι
έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο έχουν κάθε λόγο να
περιμένουν και από την πολιτική ηγεσία της σημερινής Τουρκίας να επιδείξει την
ανάλογη συμπεριφορά προς τους απογόνους των θυμάτων της Μικρασιατικής
Καταστροφής και των 353.000 θυμάτων του Πόντου. Εμείς οι ποντιακής
καταγωγής δεύτερης και τρίτης γενιάς των προσφύγων δεν θα πάψουμε να
υπενθυμίζουμε στους Τούρκους την ηθική υποχρέωση της συγνώμης.
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Η Γιορτή των τριών Ιεραρχών Γραμμάτων
και
η βράβευση των αριστούχων μαθητών
Του Στάθη Ταξίδη
Επιμελητή έκδοσης της «Ποντιακής Εστίας»
Ο αείμνηστος πρόεδρος του σωματείου «Παναγία
Σουμελά» και Άρχων Διδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού
Εκκλησίας
(του
Οικουμενικού
Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως) Παναγιώτης Τανιμανίδης είχε πει
κάποτε πως «Η επιβράβευση της προσπάθειας των νέων για την
κατάκτηση της γνώσης και η αναγνώριση των ικανών και των
αξίων, αποτελούν προοπτική και εγγύηση για το μέλλον».
Κινούμενο στην τροχιά αυτής της προοπτικής το διοικητικό συμβούλιο του
σωματείου διοργανώνει ανελλιπώς από το 1975 εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις της
Μακεδονίας, της Θράκης (Ξάνθη 1982, Κομοτηνή 1988), στη Θεσσαλία (Βόλος
1987) και στον Πειραιά(1997), όπου συνεργάζεται με τις κατά τόπους
Μητροπόλεις, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Δημοτικά Διαμερίσματα, τους
Ποντιακούς Συλλόγους και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Συλλόγων.
Ακολουθώντας τις παρακαταθήκες, τηρώντας τις παραδόσεις των προγόνων, το
σωματείο «Παναγία Σουμελά» σε συνεργασία με το 3° Δημοτικό Διαμέρισμα του
Δήμου Θεσσαλονίκης και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων
διοργάνωσαν, την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, στο Δημοτικό Θέατρο «ΑΝETON»,
την πατροπαράδοτη και καθιερωμένη Γιορτή των Γραμμάτων, με την ευκαιρία
της ημέρας των Τριών Ιεραρχών, κατά την οποία βραβεύτηκαν οι αριστούχοι
μαθητές, παιδιά μελών Ποντιακών Συλλόγων.
Σε δύσκολους και κρίσιμους καιρούς, οικονομικής και ηθικής κρίσης, το
σωματείο μας θεωρώντας ως την πιο ασφαλή οδό προς την προσωπική εξέλιξη και
ευτυχία των νέων τη γνώση, ενθαρρύνει και συμβάλλει στην προσπάθεια τους για
παιδεία και μόρφωση. Επιβραβεύει αυτούς οι οποίοι προσπαθούν, αυτούς οι
οποίοι μπορούν να απλώσουν τα φτερά τους, να σηκώσουν στην πλάτη τους την
Ελλάδα σε νέους ορίζοντες, εκεί όπου οι Έλληνες των προηγούμενων γενιών, στην
μεγάλη τους πλειοψηφία, αγωνίστηκαν και οραματίστηκαν να οδηγηθεί ο τόπος
μας.
Οι νέοι ποντιακής καταγωγής αποδεικνύουν καθημερινά με τις πράξεις τους ότι
κρατούν γερά στα χέρια τους και στην ψυχή τους τις παραδόσεις, τα ήθη και τα
έθιμα με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας του Ποντιακού Ελληνισμού.
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Η εκδήλωση
Για αυτούς, λοιπόν, τους λαμπρούς νέους οργανώθηκε μια καταπληκτική
τιμητική γιορτή, η οποία ξεκίνησε με τη Βυζαντινή Χορωδία του Σωματείου και

Η Βυζαντινή Χορωδία του Σωματείου και του Ιερού Ιδρύματος «Παναγία
Σουμελά» με χοράρχη τον κ. Χρήστο Σούσουρα

του Ιερού Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά», με χοράρχη τον κ. Χρήστο Σούσουρα,
να αποδίδει θαυμάσια εκκλησιαστικούς ύμνους και παραδοσιακά ποντιακά και
μικρασιατικά τραγούδια. Ρίγη συγκίνησης σκόρπισε στο κοινό το «Σουμελά εκ του
όρους του Πόντου πανύμνητε», αλλά και τα δημώδη άσματα «Τη τρίχας το
γεφύρ’», «Αητέντς επεριπέτανεν», «Στου Βοσπόρου τ’ αγιονέρια».
Ευχάριστη έκπληξη για το κοινό η μικρούλα Ερμιόνη Γεωργιάδου από τα
Γιαννιτσά. Ντυμένη με παραδοσιακή ποντιακή ενδυμασία και με άψογα ποντιακά
άνοιξε την εκδήλωση. Ακολούθως τον λόγο πήρε η κα Χριστίνα Σαχινίδου,
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, η οποία
αναφέρθηκε στο ιστορικό της καθιέρωσης της γιορτής των Γραμμάτων στον
Πόντο αλλά και στην Ελλάδα, και αφού ευχαρίστησε τα διοικητικά συμβούλια των
ποντιακών συλλόγων, επεσήμανε πως η βράβευση και η συμμετοχή των παιδιών σε
τέτοιου είδους εκδηλώσεις σηματοδοτεί διαδικασίες μεταλαμπάδευσης της
μνήμης.
Παρών στη Γιορτή των Γραμμάτων ήταν και ο αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο
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οποίος αναφέρθηκε στη «…σημαντική ιστορία του σωματείου “Παναγία
Σουμελά” που μέσα από τη δράση της αποτυπώνεται η σημαντική συμβολή των
Ποντίων στη δημιουργία του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους». Ο προσφυγικής
καταγωγής ο κ. Καλαφάτης - έλκει την καταγωγή του από την Απολλωνιάδα την
εν Ρυνδάκω ποταμώ - δήλωσε πως η σύζυγός του είναι ποντιακής καταγωγής.
Στην εκδήλωση παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό και ευχές ο υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, συγχαίροντας τα
παιδιά, το σωματείο «Παναγία Σουμελά» και την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ποντιακών Σωματείων, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως «Είναι πολύ σημαντικό το
έργο που επιτελείτε. Γιατί με το έργο σας αυτό ρίχνετε λάδι στο καντήλι της
εθνικής μνήμης και συνείδησης».
Χαιρετισμό στην εκδήλωση έστειλε με τον εκπρόσωπό του, τον κ. Χρήστο
Τσαλικίδη, ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ενώ
παρέστησαν και χαιρέτησαν η κα Έλλη Χρυσίδου αντιδήμαρχος Πολιτισμού και
εκπρόσωπος του δημάρχου κ. Γιάννη Μπουτάρη, η οποία και μας παραχώρησε
την αίθουσα του «ΑΝΕΤΟΝ» δωρεάν, η κα Σταυρούλα Ξουλίδου βουλευτής Β΄
Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κ. Στέλιος Παπαθεμελής, η κα Βέτα
Καλαΐτζίδου, πρόεδρος του 3ου διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι
δημοτικοί σύμβουλοι κα Στεφανία Τανιμανίδου, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, κ.
Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος, καθώς επίσης και ο τέως περιφερειάρχης κ.
Παναγιώτης Ψωμιάδης.
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά»
κ. Γιώργος Τανιμανίδης.

Η ομιλία του κ. Γιώργου Τανιμανίδη
«Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή που ως πρόεδρος του Σωματείου “Παναγία
Σουμελά”, μαζί με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου βρίσκομαι ανάμεσά σας
και απευθύνομαι και σε νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, για να σας μεταφέρω
λίγες σκέψεις με την ευκαιρία της γιορτής των Τριών Ιεραρχών, της γιορτής των
γραμμάτων, της γιορτής του σχολείου, των μαθητών, των δασκάλων, της παιδείας!
Την γιορτή της ελπίδας θα έλεγα για ένα καλύτερο αύριο της πατρίδας μας και του
έθνους.
»Το σωματείο “Παναγία Σουμελά” Θεσσαλονίκης εδώ και 40 χρόνια
διοργανώνει αυτή την γιορτή και ελάτε μαζί να ξαναφέρουμε στη μνήμη μας και
να θυμηθούμε εποχές που η γιορτή αυτή γιορτάζονταν στον Πόντο τον Ελληνικό,
στις αλησμόνητες πατρίδες, αλλά και να μοιραστούμε λίγες σκέψεις για το σήμερα.
»Είναι γνωστές οι δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησαν οι Έλληνες
του Πόντου, που έζησε ο Ελληνισμός μέσα στη τουρκική καταπίεση.
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»Μια μορφή πάλης, μια μορφή αντίδρασης κατά του τουρκικού ζυγού ήταν η
οργάνωση και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων σαν και αυτή τη σημερινή. Έτσι με
την ευκαιρία της γιορτής γινόταν ένα δέσιμο μεταξύ των Ελλήνων, μια αναβάπτιση
του έθνους και δηλωνόταν έντονα το αίσθημα της αντίστασης και της αντίθεσης
στην υποδούλωση, ακόμα και του φρονήματος και της προσπάθειας αποτίναξης

Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων κα Χριστίνα
Σαχινίδου και ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος
Τανιμανίδης στο βήμα της εκδήλωσης

κάθε ζυγού από τις πλάτες της πατρίδας. Η γιορτή αυτή των νέων, του σχολείου
και των δασκάλων, ήταν και μια προσπάθεια δημιουργίας κλίματος αισιοδοξίας,
για την απελευθέρωση και την επιβίωση του έθνους, μαζί με τη διατήρηση του
μαχητικού πνεύματος των Ελλήνων. Παράλληλα, προβαλλόταν με τη γιορτή αυτή
όπως άξιζε και όπως έπρεπε η χρηστομάθεια και η πρόοδος των μαθητών και
τονιζόταν ιδιαίτερα η συμβολή των Τριών Ιεραρχών στη διάσωση των Ελληνικών
γραμμάτων και του Ελληνικού πνεύματος και λόγου, σε συνδυασμό με τη
χριστιανική φιλοσοφία και αγάπη.
»Είναι λοιπόν αυτός ο συνδυασμός και ένα ιστορικό αγκάλιασμα, που γέννησε
το ιδανικότερο ανθρωπιστικό πολιτισμό, που σήμερα δυστυχώς παραγκωνίζεται σε
παγκόσμια κλίμακα, για να πετύχουν οι κερδοσκόποι ανθρώπων και οι αγορές
ψυχών, την υποδούλωση του ανθρώπου. Έτσι το σωματείο “Παναγία Σουμελά”
σήμερα μαζί με σας ξαναδένει το παρόν με παρελθόν, το χθες με το τώρα, για μια
κοινή προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο.
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»Κυρίες και κύριοι δεν είμαι εγώ αυτός που θα σας περιγράψει τις δυσκολίες
των καιρών που ζούμε. Ο κάθε ένας μας τις γνωρίζει με τον δικό του τρόπο, τις
γνωρίζει και τις βιώνει. Διεθνείς ανακατατάξεις, ανατροπές αξίων, παγκόσμια
αχαλίνωτη κερδοσκοπία, σε συνδυασμό με λάθη και παραλήψεις δεκαετιών, μας
πιέζουν να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σε νέα οικονομικά και κοινωνικά
δεδομένα, που δεν αρμόζουν στο 2014. Μακροχρόνιοι προσωπικοί και
οικογενειακοί προγραμματισμοί καταρρέουν. Ατράνταχτες εξασφαλίσεις
αποτελούν πλέον παρελθόν, ενώ κάθε είδους πολιτικές και κοινωνικές δομές
φαίνονται σχεδόν ανίκανες να παράσχουν την παραμικρή προστασία. Η
πολιτισμένη Ευρώπη δίνει συχνά μαθήματα καταπάτησης αρχών και αξιών, πάνω
στις οποίες στήριξε την προοπτική ενότητας και κοινής πορείας. Τα οικονομικά
αδιέξοδα όμως μπορούν να γίνουν πιο οδυνηρά καθώς τείνουν να συμπαρασύρουν
και τις ψυχικές μας δυνάμεις, και ας θυμηθούμε όμως ότι και οι παλαιότεροι, οι
πρόγονοι μας πέρασαν δυσκολότερες στιγμές, αλλά τα κατάφεραν. Δεν πρέπει να
χάσουμε την ελπίδα και το κουράγιο μας και η οικονομική υστέρηση δεν πρέπει
να μας οδηγήσει και σε υστέρηση ψυχικής δύναμης, γιατί είναι πιο οδυνηρό να
χαθεί η δύναμή μας, το κουράγιο, όταν μπροστά μας στέκονται αυτά τα παιδιά
αυτοί οι σπουδαίοι μαθητές, που θα γίνουν οι κοινωνικοί καθημερινά μαχητές για
μια καλύτερη πατρίδα. Το παρόν λοιπόν είναι δύσκολο. Θα γίνει όμως
ευκολότερο, αν από τώρα, από σήμερα, αρχίσουμε να ετοιμάζουμε ένα καλύτερο
και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Ένα μέλλον που το βλέπουμε στα μάτια των νέων μας
που διψάνε για αλήθεια, ενίσχυση των κόπων και των προσπαθειών και ζωντανά
παραδείγματα.
»Οι καιροί που ζούμε και οι καιροί που έρχονται απαιτούν ανθρώπους
ποιότητας, έντιμους, ακέραιους, κριτικούς στο πνεύμα και έτοιμους να συντρέξουν
για αλληλοβοήθεια και συμπαράσταση, όπως ακριβώς οι Τρεις Ιεράρχες μας
δίδαξαν. Να έχουν δηλαδή όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχει ένας
ευσυνείδητος Έλληνας, ένας σωστός Ευρωπαίος πολίτης με γνώση της παράδοσης,
του οράματος και των στόχων του, με την βεβαιότητα για την αγάπη του Θεού,
που πάντα θα βρίσκεται εκεί, όπου οι άνθρωποι Τον καλούν και Τον επικαλούνται.
Τέτοιους ανθρώπους βρίσκουμε πολλούς, πιστέψτε με, και στην εποχή μας και σας
ζητώ όπου τους συναντάτε, στην Εκκλησία, στην πολιτική, στο σχολείο, στην
κοινωνία, στηρίξτε τους, αγωνισθείτε μαζί τους, για να γίνει πλειοψηφία η αρετή.
Πέρα από όλα αυτά, επιθυμούμε ως μέλη του σωματείου “Παναγία Σουμελά”,
ως Έλληνες ποντιακής καταγωγής, με τέτοιες εκδηλώσεις, όπως και η σημερινή
γιορτή, επιθυμούμε λέγω, να τιμούμε τη σπουδάζουσα νεολαία, να
δημιουργήσουμε ευκαιρίες ευγενούς άμιλλας. Θέλουμε να τιμήσουμε και να
προβάλλουμε, το δύσκολο έργο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι με το σπουδαίο
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λειτούργημα τους δεν είναι μόνον απλώς φορείς της παιδείας και της αγωγής, αλλά
και ουσιαστικοί παράγοντες και υπεύθυνοι εργάτες, πνευματικής και ψυχικής
καλλιέργειας μέσα από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες.
»Οικογένεια, δάσκαλοι και μαθητές, μπορούν μαζί και με συνεργασία, να
δώσουν ελπίδα και προοπτική στον τόπο μας και να παραδώσουν την σκυτάλη της
προόδου, στους επόμενους Έλληνες, ως φωτεινή λαμπάδα Ελληνικού πολιτισμού,
για να δυναμώσει το φως του αγώνα μας, στις δύσκολες αυτές στιγμές, με τη
δημιουργική μας παρουσία και συμμετοχή, έχοντας ως παράδειγμα και τους Τρεις
Ιεράρχες που “κατεκόσμησαν τα των ανθρώπων ήθη”.
»Πριν κατέβω από το βήμα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Να
ευχαριστήσω όσους εργάσθηκαν άοκνα και εθελοντικά για την διοργάνωση αυτής
της εκδήλωσης. Τους προέδρους και τα μέλη των τοπικών και των ποντιακών
συλλόγων, τα μέλη της ΠΟΠΣ και την Γ΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου
Θεσσαλονίκης, όπως και τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την αντιδημαρχία
Πολιτισμού για την παραχώρηση του Θεάτρου “Άνετον”».

Η κοπή της βασιλόπιττας και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα
Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Ο πατήρ Ιωακείμ ευλογεί την βασιλόπιτα, ενώ δεξιά του ο απερχόμενος
πρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης, ως εξαιρετικός ψάλτης, τον
συνοδεύει στους ψαλμούς.

Ποντιακών Σωματείων και οι απαγγελίες των ποιημάτων «Στους Τρεις Ιεράρχες»,
από την Αθηνά Τσιρίδου, «Στους Εργάτες του Πνεύματος», από τον Διονύση
Πολυχρονιάδη και «Πάρθεν» του Κωνσταντίνου Καβάφη από την κα Χριστίνα
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Σαχινίδου. Κατόπιν η σκηνή παραδόθηκε στο εξαιρετικό χορευτικό συγκρότημα
του Ποντιακού Συλλόγου Γιαννιτσών με χοροδιδάσκαλο τον Γιώργο

Το εξαιρετικό χορευτικό συγκρότημα του Ποντιακού Συλλόγου Γιαννιτσών
Κασαμπαλίδη. Τους χορευτές συνόδεψαν οι οργανοπαίχτες Δημήτρης
Τριανταφυλλίδης στη λύρα και Αδάμ Σαββίδης στο νταούλι. Στο τραγούδι η
μικρούλα Ελένη – Σοφία Κασαμπαλίδου μάγεψε το ακροατήριο με την
εκπληκτική της φωνή.
Μετά το πέρας του καλλιτεχνικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε η
απονομή των τιμητικών διακρίσεων και των βιβλίων σε εκατόν πενήντα μαθητές,
παιδιά μελών ποντιακών συλλόγων από την πόλη της Θεσσαλονίκης, των

Αναμνηστική φωτογραφία των βραβευθέντων μαθητών με τα μέλη των διοικήσεων της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων και του σωματείου «Παναγία
Σουμελά»
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Γιαννιτσών, της Νάουσας, της Αξιούπολης, του Λαγκαδά, του Πανοράματος, του
Ευόσμου, του Κορδελιού, των Συκεών, της Επισκοπής Νάουσας, της Παραλίμνης
Γιαννιτσών. Επίσης δόθηκαν οι υποτροφίες του Ιδρύματος «Νικ. Χ. Καστανίδης»,
τις οποίες διαχειρίζεται από το 1985 με τριμελή επιτροπή το σωματείο “Παναγία
Σουμελά”. Τις υποτροφίες έλαβαν η Παρασκευή Χρυσοπουλίδου, φοιτήτρια του
Πολυτεχνείου, η Χριστιάννα Αμπατζίδου, πτυχιούχος του Πολυτεχνείου, και η
Μαρία Παπαθεοδώρου, φοιτήτρια της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Στην κατάμεστη αίθουσα του «ΑΝΕΤΟΝ», μεταξύ άλλων, διακρίναμε και
τους Στέφανο Τανιμανίδη, επίτιμο πρόεδρο της ΠΟΠΣ, τον τέως πρόεδρο της
ΠΟΠΣ και γραμματέα του Ιδρύματος “Παναγία Σουμελά” κ. Χαράλαμπο
Αποστολίδη, τον περιφερειακό σύμβουλο κ. Θεοχάρη Αποστολίδη, τις κυρίες
Βικτωρία Σαββίδου και Βούλα Τεκτονίδου, γενική γραμματέα και αντιπρόεδρο
της ΠΟΠΣ, τα μέλη του δ.σ. της ΠΟΠΣ κ. Χρήστο Γεωργιάδη και Κωνσταντίνο
Ζηλελίδη, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου “Παναγία
Σουμελά” κ. Χαράλαμπο Ναθαναηλίδη, κ. Παντελή Ανθρακόπουλο, κ.
Αναστάσιο Τσακιρίδη, κα Δέσποινα Χουζανά, το μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής του «Κοινού των Ποντίων» κ. Γεώργιο Κυριακίδη και τους προέδρους
των ποντιακών συλλόγων Δημήτρη Στεφανίδη (Γιαννιτσά), Στέλλα Χαϊτίδου (Νέα
Σαμψούντα Πρέβεζας), Βάσω Νίκου (Πρέβεζας).

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου
«Παναγία Σουμελά»
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου
Εκδότη-Διευθυντή της «Ποντιακής Εστίας»

Την ετήσια απολογιστική του Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε το σωματείο
«Παναγία Σουμελά» την 9η Μαρτίου 2014, Κυριακή και ώρα 11 το πρωί, στην
αίθουσα «Φίλων Κτενίδης» του Πνευματικού Κέντρου του Σωματείου,
Μητροπόλεως 15 Θεσσαλονίκη, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 1)
Έκθεση πεπραγμένων, 2) Οικονομικός Απολογισμός έτους 2013 και
Προϋπολογισμός 2014, 3) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, 4) Έγκριση
Οικονομικού Απολογισμού και Πεπραγμένων, 5) Προτάσεις.

Η κοπή της Βασιλόπιτας

Προηγήθηκε το κόψιμο της καθιερωμένης Βασιλόπιτας, για τη νέα χρονιά, με
την παρουσία και την ευλογία του πατρός Νεκταρίου και του πατρός Ηλία. Μετά
τα σχετικά τροπάρια από τους ιεροψάλτες ακολούθησε η ευλογία και η κοπή της
πίτας και η διανομή στους καλεσμένους και τα μέλη του Σωματείου. Ο
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Ο πρόεδρος κ. Γιώργος Τανιμανίδης κόβει την πίτα του σωματείου «Παναγία
Σουμελά». Τον πλαισιώνουν ο κ. Βασίλης Φωτιάδης, ο πατήρ Νεκτάριος, η κα.
Αθηνά Παπαδάκη, η κα. Δέσποινα Χουζανά και ο διευθυντής της «Ποντιακής
Εστίας» κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

Βλαδίμηρος Μυστακόπουλος, πρόεδρος του συλλόγου παλιννοστούντων
«Βατούμι» και μέλος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» ήταν αυτός που βρήκε
το «φλουρί».

Βράβευση των συνεργατών της Ποντιακής Εστίας

Μετά από εισήγηση του εκδότη – διευθυντή της «Ποντιακής Εστίας» κ.
Παναγιώτη Παπαδόπουλου προς το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου,
τιμήθηκαν οι συνεργάτες του περιοδικού με απονομή τιμητικής πλακέτας. Ο
πρόεδρος του σωματείου, κ. Γεώργιος Τανιμανίδης, αναφέρθηκε στο ιστορικό της
έκδοσης του περιοδικού από το 1950 μέχρι σήμερα. Τόνισε ακόμη ότι μέσα από
τις σελίδες του προβάλλεται η ιστορία και η σημασία της εικόνα της Παναγίας
Σουμελά και το έργο του σωματείου. Είπε ακόμη ότι η «Ποντιακή Εστία»
λειτουργεί και ως επιμορφωτικό και λαογραφικό περιοδικό στο χώρο της
ποντιακής κοινότητας και όχι μόνο. Μίλησε για την αξιόλογη προσφορά των
συνεργατών, που με τις εργασίες που στέλνουν συμβάλλουν στην αναβάθμιση της
ύλης και του περιεχομένου. Αφού τους ευχαρίστησε και τους συνεχάρη, είπε ότι η
εκδήλωση αυτή αποτελεί μια αναγνώριση του έργου τους και της προσφοράς τους
και προς το σωματείο «Παναγία Σουμελά». Η σεμνή τελετή της απονομής
πλακετών στους συνεργάτες της «Ποντιακής Εστίας» έκλεισε με σύντομη ομιλία
του Εκδότη - Διευθυντή του περιοδικού, κ. Παναγιώτη Παπαδοπούλου, ο οποίος
επισήμανε τη μεγάλη προσφορά των τιμωμένων, οι οποίοι με τις πρωτότυπες
εργασίες τους συμβάλλουν και προάγουν την ιστορία της ποντιακής παράδοσης
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και τον πολιτισμό. Τους ευχαρίστησε και τους παρακάλεσε να συνεχίσουν να
στέλνουν τις συνεργασίες τους και στο μέλλον.
Οι συνεργάτες του περιοδικού που τιμήθηκαν με απονομή τιμητικής πλακέτας
ήταν οι: Αναστάσιος Αγαθαγγέλου, Χρήστος Ανδρεάδης, Αλέξανδρος
Ακριτόπουλος, Μαρία Βεργέτη, Βασίλειος Γρηγοριάδης, Έλσα Γαλανίδου –

Ο κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος με πολυετή προσφορά στο σωματείο «Παναγία
Σουμελά» απονέμει τιμητική πλακέτα στην κα Μαρία Βεργέτη καθηγήτρια στο
Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου .

Μπαλφούσια, Νικόλαος Εμμανουηλίδης, Παναγιώτης Καϊσίδης, Μιχάλης
Καραβελάς, Κωνσταντίνος Κονταξής, Νόρα Κωνσταντινίδου, Καίτη Μελή –
Παπαπαναγιώτου, Κωνσταντίνος Νικολαΐδης, Σάββας Παπαδόπουλος, Γεώργιος
Χατζόπουλος.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των παρόντων, όπως απαιτεί το καταστατικό
του σωματείου, έγινε η επιλογή των μελών του προεδρείου της Γενικής
Συνέλευσης. Ομόφωνα εξελέγησαν για τη θέση του προέδρου της Γενικής
Συνέλευσης ο κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης και γραμματέας η κα. Ευτυχία
Ιωακειμίδου.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο πρόεδρος, κ. Γεώργιος Τανιμανίδης, για να
παρουσιάσει τα πεπραγμένα του σωματείου κατά το έτος 2013. Εξήρε την αθρόα
συμμετοχή των μελών στις εργασίες της γενικής συνέλευσης σε δύσκολους καιρούς
και για θέματα που δεν άπτονται της άμεσης βιοτής, λέγοντας πως αποτελεί ένα
μικρό θαύμα της Παναγίας, «της καταφυγής των πάντων, ειδικά στην περίοδο αυτή
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της κρίσης. Της ηθικής κρίσης, που αν την ξεπεράσουμε, θα βρούμε τότε και τις
λύσεις για την οικονομική κρίση». Ακολούθως υπογράμμισε την αρμονική
συνεργασία και τη σύμπνοια των μελών του διοικητικού συμβουλίου, την
αφοσίωσή τους προς την Παναγία και τη συνέπειά των στις υποχρεώσεις τους ως
μέλη της διοίκησης. Είπε ότι οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου έγιναν
κανονικά και δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν τα λειτουργικά προβλήματα του
σωματείου και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.
Παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες του σωματείου, τόνισε ιδιαίτερα τις

Ο αντιπρόεδρος του σωματείου κ. Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης στο βήμα της Γενικής
Συνέλευσης

επισκέψεις πιστού αντιγράφου της εικόνας της Σουμελιώτισσας στην Κοκκινιά,
στην Καισαριανή, στις Σέρρες, στη Δράμα και στο Κιλκίς, παρουσία του
Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου.
Την εικόνα συνόδευε τις περισσότερες φορές ο σεβασμιότατος μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ως πρόεδρος του Ιδρύματος
«Παναγία Σουμελά» και επιχώριος της μονής μητροπολίτης αλλά και
αντιπροσωπεία μελών του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου, με επικεφαλής
τον πρόεδρο. Αναφέρθηκε στην ενθουσιώδη υποδοχή της εικόνας από τους
πιστούς στους τόπους των επισκέψεων. Υπογράμμισε δε το ιστορικό γεγονός ότι
για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε θεία λειτουργία, παρουσία της εικόνας της
Παναγίας Σουμελά από Οικουμενικό Πατριάρχη. «Αυτό συνέβη», είπε ο κ.
Τανιμανίδης «όταν η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος επισκέφτηκε τη μητρόπολη
Σταυρουπόλεως και Νεαπόλεως.»
Σε ότι αφορά στην καθιερωμένη από τον Πόντο παραδοσιακή γιορτή των
Γραμμάτων, είπε πως πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο «Άνετον» και είχε
μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή κοινού. «Είναι μια γιορτή που συνδέεται με την
παράδοση του Πόντου, την οποία το σωματείο τηρεί κάθε χρόνο με ευλάβεια.
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Πλούσιο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που συνόδευε την εκδήλωση. Δόθηκε η
ευκαιρία να προβληθούν τα Ιερά Κειμήλια που ανήκουν στην ιστορία της
Παναγίας Σουμελά στον Πόντο. Σκοπός της προβολής του σχετικού ντοκιμαντέρ
είναι να γνωρίσουν όλοι, ιδιαίτερα οι νέοι, τον πλούτο και την καλλιτεχνική ιστορία
των κειμηλίων που συνδέονται με τη λατρεία της Παναγίας Σουμελά. Την ημέρα
της εκδήλωσης βραβεύτηκαν εκατόν πέντε μαθητές, παιδιά μελών ποντιακών
σωματείων. Βραβεύτηκε η φιλομάθεια και η ευγενής άμιλλα των μαθητών και το

Ο κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης έχοντας στα δεξιά
τον πρόεδρο του σωματείου κ. Γιώργο Τανιμανίδη ενώ αριστερά τον ταμία κ.
Κωνσταντίνο Λειβαδόπουλο.

έργο του δασκάλου και παιδαγωγού».
Ο πρόεδρος συνεχίζοντας την παρουσίαση των δράσεων αναφέρθηκε στη
συνεπή συμμετοχή του σωματείου στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε
διάφορες πόλεις της Ελλάδας, του εξωτερικού, αλλά και στη Θεσσαλονίκη για την
επέτειο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, ενώ τόνισε το ιδιαίτερο και
έντονο ενδιαφέρον του διοικητικού συμβουλίου σε ό,τι αφορά στη συνέχιση,
βελτίωση και εξέλιξη του θεσμού του Συναπαντήματος της Νεολαίας. «Όλοι
γνωρίζουμε πόση σημασία έχει η δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα
προετοιμάσουν τους νέους που με την ίδια αφοσίωση και αγάπη, μακριά από
προκαταλήψεις και προσωπικές διαφορές, θα συνεχίσουν το έργο των
μεγαλυτέρων. Επίκεντρο των ενεργειών του Συναπαντήματος Νεολαίας παραμένει
πάντα η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς
Ασίας», ανέφερε, μεταξύ άλλων ο κ. Τανιμανίδης.
Ακολούθως αναφέρθηκε στην κατ’ έτος συμμετοχή του σωματείου μας στις
εκδηλώσεις Μνήμης που γίνονται το Σεπτέμβριο, με αφορμή την επέτειο του
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ολοκαυτώματος της Σάντας, την 3η Σεπτεμβρίου του 1921, λέγοντας πως «Είναι
μια εκδήλωση που ανακαλεί στη μνήμη όλων σκηνές ηρωισμού και αυτοθυσίας
των γενναίων ανταρτών της επτάκωμης Σάντας».
Μιλώντας για το «Κοινό των Ποντίων», ανάφερε πως «είναι κομμάτι της
παράδοσης του Πόντου. Είναι ένα σημαντικό γεγονός που αφορά την επιλογή
κάποιων προσώπων με τη Γενική Συνέλευση από τα ποντιακά σωματεία, για τη
συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο του Ιερού Προσκυνήματος. Πρόκειται
για μια πράξη με αναφορά στην δημοκρατική αντίληψη της διοίκησης του Ιερού
Προσκυνήματος. Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Πανελλήνιο
Ιερό Προσκύνημα “Παναγία Σουμελά”, τον Οκτώβριο, συμμετείχαν εκπρόσωποι
από εκατόν πενήντα ποντιακά σωματεία». Συνεχίζοντας την αναφορά του για το
«Κοινό των Ποντίων» δεν παρέλειψε να επισημάνει τη διάσταση που υπάρχει
μεταξύ των σωματείων από τη δράση «καλοθελητών» που δημιουργούν
προβλήματα και βλάπτουν τον οργανωμένο ποντιακό χώρο. «Οι προσπάθειές μου,
ως προέδρου του σωματείου “Παναγία Σουμελά”, αποσκοπούν στη δημιουργία
διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων εκείνων που τραυματίζουν τους
πολλούς, ιδιαίτερα τους νέους που βλέπουν τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία»,
είπε ο κ. Τανιμανίδης αναφερόμενος στις προσπάθειες που καταβάλλει για την
καταλλαγή στον οργανωμένο ποντιακό χώρο.
«Πολυπληθής ήταν η παρουσία των μελών του σωματείου μας και στις
εκδηλώσεις που έγιναν την 3η Νοεμβρίου 2013, για την αγιοποίηση του Δαβίδ του
Μεγαλοκομνηνού, του τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, στη Δράμα. Η
αγιοκατάταξη έγινε μετά από σχετική εισήγηση του σεβασμιότατου μητροπολίτη
Δράμας κ. Παύλου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και εν
συνεχεία το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως πραγματοποίησε την
επίσημη αγιοκατάταξη στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στη Δράμα
παραβρεθήκαμε και στη θεία λειτουργία στη μνήμη του αγιοποιηθέντα, το 2008,
Γεωργίου Καρσλίδη, από την Αργυρούπολη του Πόντου».
Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά θέματα και λόγω της κρίσης, ο κ. Γεώργιος
Τανιμανίδης, ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, αναφέρθηκε στη μείωση
των ενοικίων των ακινήτων του σωματείου έως και 50%, εξ αιτίας της οικονομικής
κρίσης που διέρχεται η αγορά και γενικότερα η χώρα. Ενημέρωσε δε το σώμα της
γενικής συνέλευσης ότι το «σωματείο υποχρεώθηκε να καταφύγει στα δικαστήρια,
για να επιλύσει τις διαφορές του με τον Δήμο Βεροίας, που επέτρεψε την ξύλευση
δέντρων που ανήκουν στην ιδιοκτησία μας. Το δικαστήριο δικαίωσε το σωματείο
μας και ο Δήμος κατέβαλλε ως αποζημίωση το ποσόν των δεκατριών χιλιάδων
ευρώ». Κοινοποίησε, επίσης, στη Γενική Συνέλευση πως «το σωματείο μας κοντά
στις άλλες υποχρεώσεις του ασκεί και κοινωνική πολιτική, παρέχοντας διάφορα
βοηθήματα στους συμπατριώτες μας, που έχουν απόλυτη ανάγκη».
Αναφέρθηκε και στη συνδρομή του σωματείου στο θέμα της επαναχορήγησης
της σύνταξης που ελάμβαναν οι «παλιννοστούντες» ομογενείς από τις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. «Ήταν ένα βοήθημα με το οποίο φρόντιζαν για τη
λύση κάποιων προβλημάτων τους», ενώ για τον περιορισμό των εκδιδομένων
τευχών του περιοδικού «Ποντιακή Εστία», είπε πως έγινε για οικονομικούς λόγους.
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Για το σωματείο «Παναγία Σουμελά» η γιορτή του 15Αυγούστου, είπε, πως
αποτελεί κορυφαίο γεγονός. Κάθε χρόνο οι υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των καλεσμένων και των προσκυνητών είναι
μεγάλες. Για το έτος 2013 οι εκδηλώσεις είχαν όχι μόνο θρησκευτικό, αλλά και

Ο κ. Γιώργος Αλβανούδης υποβάλλει ερώτηση για τα πεπραγμένα του διοικητικού
συμβουλίου.

εθνικό χαρακτήρα. Μέσα σε φορτισμένο από συγκίνηση κλίμα έγινε η μεταφορά
στη Μονή της Παναγιάς Σουμελά, στα υψώματα του Βερμίου, των καρδιών του
Αλέξανδρου Υψηλάντη, αρχηγού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, και του
αδερφού του Γεωργίου, εκλεκτών τέκνων του Πόντου, από το Αμαλίειο
Οικοτροφείο Θηλέων της Αθήνας, όπου φυλάσσονταν μέχρι σήμερα. Με ειδική
τελετή τοποθετήθηκαν στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά και ήταν
στη διάθεση των προσκυνητών. «Γίνεται έντονη προσπάθεια για τη μεταφορά και
των οστών των ηρώων στην Παναγία Σουμελά», είπε ο κ. Τανιμανίδης.
Αναφέρθηκε, επίσης, και στη βράβευση, κατά τον Δεκαπενταύγουστο, της Μαρίας
Όβεζικ, μαθήτριας της τελευταίας τάξης του Λυκείου Μακροχωρίου, η οποία
πήρε το βραβείο που αθλοθέτησε το σωματείο μας στη μνήμη των μαθητών που
βρήκαν τραγικό θάνατο στο ατύχημα των Τεμπών.
«Χρειάζεται πολύ φροντίδα και οικονομική δαπάνη για τη συντήρηση των
κτηριακών εγκαταστάσεων επάνω στο Ιερό Προσκύνημα. Εκείνο όμως που
προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η δημιουργία και λειτουργία εργαστηρίου
παραγωγής ψηφίδων. Η σημασία του έγκειται στη μείωση του κόστους της
ψηφιδογραφίας του Ναού, αλλά και της εξαιρετικής ποιότητας της παραγωγής
ψηφίδας», επισήμανε ο πρόεδρος. Τέλος ανέφερε πως μεγάλη επιτυχία σημείωσε η
εκδήλωση για την παρουσίασητου βιβλίου του κ. Μιχάλη Χαραλαμπίδη με τίτλο:
«Το Μικρά Ασία ενώνει, το Τουρκία εκβαρβαρίζει».
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Ο οικονομικός απολογισμός
Στη συνέχεια ο ταμίας του σωματείου κ. Κωνσταντίνος Λειβαδόπουλος
διάβασε τα στοιχεία που παρουσιάζουν την εικόνα των οικονομικών, ενώ ο
εκπρόσωπος της εξελεγκτικής επιτροπής κ. Ιωάννης Γκιαούρης διάβασε την
Έκθεση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία «όλες οι πληρωμές έγιναν
κανονικά» και ότι «όλα τα παραστατικά και οι πληροφορίες αναγράφονται στα
πρακτικά και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» και πρότεινε στη Γενική
Συνέλευση την απαλλαγή ευθυνών της διοίκησης.
Ακολούθως το σώμα της Γενικής Συνέλευσης απάλλαξε ομόφωνα τη διοίκηση
για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό και ενέκρινε τον
προϋπολογισμό του 2014.

Η Γενική Συνέλευση του «Κοινού των Ποντίων»
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου
Εκδότη-Διευθυντή της «Ποντιακής Εστίας»
Την 30η Μαρτίου του 2014 και ώρα 11η πρωινή συνήλθε στην αίθουσα του
Ιερού Προσκυνήματος στη Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 15, η Γενική Συνέλευση
του Κοινού των Ποντίων για την παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της
τριετίας που πέρασε, την υποβολή ερωτήσεων, προτάσεων και την εκλογή των δύο
μελών του Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλάδος (215/2010) Φ.Ε.Κ. 1918 Νοεμβρίου 2010.
Το «Κοινό των Ποντίων» αποτελεί συμβουλευτικό σώμα και δημιουργήθηκε
από τους ιδρυτές του σωματείου μας για λόγους ηθικής συμπαράστασης προς τη
διοίκηση του Ιερού Προσκυνήματος. Αποτελεί συλλογικό όργανο στο οποίο
συμμετέχουν ο εκάστοτε Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης, οι ποντιακής
καταγωγής Αρχιερείς, Υπουργοί και Βουλευτές, οι ιερείς του προσκυνήματος,
δέκα προσωπικότητες που προτείνονται από τη διοίκηση του Προσκυνήματος, οι
πρόεδροι και οι γενικοί γραμματείς όλων των αναγνωρισμένων ποντιακών
σωματείων - των οποίων ο σκοπός δεν αντιτίθεται προς το εθνικό και ορθόδοξο
πνεύμα των Ελλήνων, τη λειτουργία και τους σκοπούς του Προσκυνήματος - τα
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Προσκυνήματος, τα μέλη του Σωματείου
«Παναγία Σουμελά».
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Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα «Παναγία Σουμελά»
Οι δύο μη ενοριακοί Ναοί, ο παλιός και ο νέος, της Παναγίας Σουμελά, που
είναι αφιερωμένοι στην Κοίμηση της Θεοτόκου, αποτελούν το Πανελλήνιο Ιερό
Προσκύνημα «Παναγία Σουμελά». Με αυτόν τον τίτλο προσδιορίζεται το
ιδιοκτησιακό καθεστώς της «Παναγίας Σουμελά» ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου. Υπάγεται στην εποπτεία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στην πνευματική
επιστασία του σεβασμιότατου μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας,
εντός της επαρχίας του οποίου ευρίσκεται το Ιερό Προσκύνημα. Το Πανελλήνιο
Προσκύνημα της «Παναγίας Σουμελά» συνεργάζεται προς εκτέλεση των σκοπών
του με το σωματείο «Παναγία Σουμελά», το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και
ανήγειρε τους Ιερούς Ναούς της «Παναγίας Σουμελά» και παραχώρησε με δωρεά
του την απαιτούμενη έκταση οικοπέδου για την ίδρυση του εν λόγω Νομικού
Προσώπου (Άρθρο 4 του Νόμου 590/1977, Α146) ως Ιερό Προσκύνημα.

Τρόπος διοίκησης του Προσκυνήματος
Το ως άνω Εκκλησιαστικό Προσκύνημα διοικείται από ενδεκαμελή Διοικούσα
Επιτροπή, τα μέλη της οποίας διορίζονται για θητεία τριών ετών κατόπιν
προτάσεως του σεβασμιότατου μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας,
και με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συγκρότηση σε σώμα του «Κοινού των Ποντίων»
Τις εννέα από τις έντεκα θέσεις των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του
Προσκυνήματος καταλαμβάνουν: ο εκάστοτε μητροπολίτης Βεροίας – Ναούσης
και Καμπανίας, ο εκάστοτε πρόεδρος του εν Θεσσαλονίκη εδρεύοντος Σωματείου
«Παναγία Σουμελά», ένα μέλος ως εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως μετά του
αντιστοίχου αναπληρωτού, κατά προτίμηση κληρικού, οριζομένου υπό του
Μητροπολίτου, πέντε μέλη μετά των αντιστοίχων αναπληρωτών των που ορίζονται
με απόφαση από τη Γενική Συνέλευση ή από το διοικητικό συμβούλιο του
σωματείου «Παναγία Σουμελά», ένα τακτικό μέλος με το αντίστοιχο
αναπληρωματικό, το οποίο ορίζεται από το συμβούλιο το Δημοτικού
Διαμερίσματος Καστανιάς και δύο εκλεγμένα μέλη από τη Συνέλευση του
«Κοινού των Ποντίων».

Συμπλήρωση των Μελών της Διοικούσας Επιτροπής
Το «Κοινό των Ποντίων» συνέρχεται ανά τριετία στον χώρο του Ιερού
Προσκυνήματος είτε τα γραφεία του Ιερού Προσκυνήματος στη Θεσσαλονίκη
προκειμένου να επιλέξει με τη Γενική Συνέλευση δύο μέλη, με ισάριθμα
αναπληρωματικά, τα οποία καθίστανται μέλη της ενδεκαμελούς Διοικούσας
Επιτροπής του Ιερού Προσκυνήματος.
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Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης του «Κοινού των Ποντίων» υπάρχει ανεξαρτήτως
του αριθμού των παρόντων, στην οποία τηρούνται και τα σχετικά πρακτικά. Στη
Συνέλευση προεδρεύει ο μητροπολίτης και σε περίπτωση απουσίας του ο
πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά».

Γενική Συνέλευση του «Κοινού των Ποντίων»
Στην φετινή Γενική Συνέλευση του «Κοινού των Ποντίων», την 30η Μαρτίου
του 2014, λόγω απουσίας του σεβασμιότατου μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας κ. Παντελεήμονος – παρίστατο στην ενθρόνιση του μητροπολίτη
Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Γεωργίου (Χρυσοστόμου, πρώην
Πρωτοσύγκελου της Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας) –
προήδρευσε κατά το καταστατικό ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά»
κ. Γεώργιος Τανιμανίδης, ενώ χρέη γραμματέως για την τήρηση των πρακτικών
ανέλαβε η κα Κική Ιμιρτζίδου. Ο κ. Τανιμανίδης, αφού χαιρέτησε και
ευχαρίστησε τους ιερείς και όλους τους συνεργάτες του Ιερού Προσκυνήματος
που εργάζονται για την εύρυθμη λειτουργία του, τους εκπροσώπους των ποντιακών
σωματείων και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, παρουσίασε την έκθεση
πεπραγμένων, λέγοντας μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Όλες οι συνεδριάσεις, σαράντα τον αριθμό, έγιναν τακτικά και πάρθηκαν οι
απαραίτητες αποφάσεις για τη λειτουργία του Ιερού Προσκυνήματος. Κατά την
τριετία που πέρασε έγινε η καθιερωμένη γιορτή των Γραμμάτων. Η γιορτή των
Γραμμάτων είναι ένας θεσμός που η διάρκειά του στην Ελλάδα ξεπερνά τα
σαράντα χρόνια. Έχει τις ρίζες της βαθιά στη ζωή και στις παραδόσεις του
Πόντου, γιατί μέσα από αυτήν περνούσαν τα διδάγματα των πατέρων της
εκκλησίας και της Ορθοδοξίας και καλλιεργείτο το εθνικό φρόνημα των Ποντίων.
Αποφασίστηκε να τελείται κάθε χρόνο και σε διαφορετική πόλη στην Ελλάδα, στη
Μνήμη των Τριών Ιεραρχών. Να τονιστεί δε ότι η ανταπόκριση του κοινού στις
εκδηλώσεις και η συμμετοχή του είναι πάντοτε μεγάλη. Την ημέρα εκείνη
βραβεύονται μαθητές των σχολείων που διακρίθηκαν για την χρηστοήθεια και τη
φιλομάθειά τους και διανέμεται ένας αριθμός βιβλίων στους βραβευμένους με
ιστορικό - παιδαγωγικό περιεχόμενο. Τη χρονιά που μας πέρασε η γιορτή
πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Συκεών και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στα
παιδιά και στους γονείς που παρακολουθούσαν με συγκίνηση τη γιορτή».
Ο κ. Γεώργιος Τανιμανίδης ευχαρίστησε την πρόεδρο και τα μέλη της ΠΟΠΣ
κα Χριστίνα Σαχινίδου για την προσφορά τους και για τη πολύτιμη συμβολή τους
στις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται για τον Πόντο και τις παραδόσεις του.
Τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση το γεγονός της μεταφοράς αντιγράφου εικόνας της
Παναγίας Σουμελά σε διάφορες πόλεις για την ενίσχυση και καλλιέργεια της
πίστης των χριστιανών. Η τελευταία επίσκεψη έγινε στην Καισαριανή. Το ίδιο
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γίνεται και με το Σταυρό του Μανουήλ Γ΄ του Μεγαλοκομνηνού (1390 μ. Χ.), ο
οποίος με αίτηση πάντα της Εκκλησίας μεταφέρεται για προσκύνηση στις
διάφορες Μητροπόλεις.
Αναφερόμενος στη Γιορτή της Παναγίας το Δεκαπενταύγουστο είπε πως
αποτελεί το κορυφαίο γεγονός για το Σωματείο και το Ιερό Προσκύνημα.
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής
ηγεσίας και των επισκεπτών κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013. Στο διάστημα αυτό
έγιναν τα εγκαίνια του μεγάλου κτηρίου που χτίστηκε στους χώρους του
Προσκυνήματος με δωρεά των αδελφών Δημητρίου και Ιακώβου Μελισσανίδη,
τους οποίους το Σωματείο τίμησε με την ανωτάτη τιμητική διάκριση της
Σουμελιώτισσας. Τόνισε επίσης την αξιόλογη και σημαντική, όπως κάθε χρόνο,
συμμετοχή και βοήθεια της Νεολαίας του Συναπαντήματος στην διοργάνωση της
γιορτής του Δεκαπενταύγουστου. Συνεχάρη τους νεολαίους ο πρόεδρος και
εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για το σημαντικό έργο που προσφέρουν στο
σωματείο και το Ιερό Ίδρυμα και ευχήθηκε να συνεχίσουν την προσφορά τους
στην Παναγία με την ίδια διάθεση.
Ο κ. Τανιμανίδης αναφέρθηκε και στην ιστορία του Ιερού Προσκυνήματος, το
οποίο στο παρελθόν είχε την τιμή να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει σπουδαίες
πολιτικές και θρησκευτικές προσωπικότητες. Προέδρους Δημοκρατίας,
Πρωθυπουργούς και Πατριάρχες, όπως την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον
Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρα, τον κ. Βαρθολομαίο,
τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρο και πολλούς Αρχιερείς στην
εξηντάχρονη και πλέον ιστορία του στην Καστανιά Ημαθίας.
Εκείνο το γεγονός το οποίο επισφράγισε την αξιοπιστία και το κύρος του
Ιερού Προσκυνήματος στην κοινωνία και τους θεσμούς είναι η μεταφορά και
παράδοση των καρδιών, του πρωταγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821
Αλέξανδρου Υψηλάντη και του αδελφού του Γεωργίου, στο Προσκύνημα. Η
παράδοση έγινε από τους εκπροσώπους του Αμαλίειου Ιδρύματος, του
Ορφανοτροφείου της Αθήνας.
Σε ό,τι αφορά στο Συναπάντημα Νεολαίας, ο πρόεδρος είπε ότι αποτελεί για
το ίδρυμα και το σωματείο «Παναγία Σουμελά» αλλά και για ολόκληρο τον
Ποντιακό Ελληνισμό ένα σημαντικό κεφάλαιο. Η μεγάλη απήχηση και
ανταπόκριση που έχει στους νέους εκφράζεται από τη μεγάλη συμμετοχή τους
κάθε χρόνο. Κατά την τριετία που πέρασε φιλοξενήθηκαν 1750 και πλέον παιδιά
και παρακολούθησαν ένα πλούσιο διδακτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με
αξιόλογες εισηγήσεις και θεατρικές παραστάσεις. Υπάρχει μάλιστα η επιθυμία των
μελών του Συναπαντήματος να αφιερώνεται κάθε χρόνο σε κάποια ποντιακή
προσωπικότητα. Στις εργασίες του συμμετείχαν με ομιλίες και εισηγήσεις και οι
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σεβασμιότατοι μητροπολίτες Βεροίας - Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων
και ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος.
Ανάφερε, επίσης, πως κάθε χρόνο διοργανώνεται επίσκεψη προσκυνητών από
τη Θεσσαλονίκη στην Ιερή Μονή την ημέρα του Ακάθιστου Ύμνου, την τελευταία
Παρασκευή των χαιρετισμών.
«Κατά την τριετία που πέρασε πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του διοικητικού
συμβουλίου του Σωματείου, με τη συνοδεία του σεβασμιότατου μητροπολίτη κ.
Παντελεήμονος και συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργάνωσαν οι ομογενείς
της Γερμανίας, ενώ έντονο ήταν και το ενδιαφέρον μας για τα προβλήματα των
συμπατριωτών μας από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το
συνταξιοδοτικό τους είναι ένα από τα πιο σοβαρά για το οποίο απαιτείται
ιδιαίτερο ενδιαφέρον», είπε ο κ. Τανιμανίδης και συνέχισε αναφερόμενος στις
δράσεις:
«Το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα συμμετείχε στις εκδηλώσεις που γίνονται κάθε
χρόνο με αφορμή την επέτειο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Το
Προσκύνημα εκδηλώνει την κοινωνική του ευαισθησία με τη χορήγηση
οικονομικών βοηθημάτων προς πάσχοντες συνανθρώπους μας, τα ποντιακά
σωματεία και στον μαθητή της Γ΄ τάξης του Λυκείου Μακροχωρίου, στη μνήμη
των θυμάτων του δυστυχήματος των μαθητών του Λυκείου Μακροχωρίου.
»Στην επέτειο της Γενοκτονίας, κατά το έτος 2013, ο κ. Χαράλαμπος
Αποστολίδης, Γενικός Γραμματέας του Προσκυνήματος συμμετείχε ως κεντρικός
ομιλητής στις εκδηλώσεις των συμπατριωτών μας στη μακρινή Αυστραλία».
Εκείνο όμως για το οποίο μπορούν να υπερηφανεύονται ο πρόεδρος και οι
σύμβουλοι είναι η δημιουργία εργαστηρίου ψηφιδογραφίας στο χώρο του
Προσκυνήματος για τις ανάγκες διακόσμησης του Ιερού Ναού της Παναγίας με
ψηφιδωτά.
Εκτενές ήταν το σχόλιο που έγινε για το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς του
Προσκυνήματος και τα προβλήματα που προήλθαν μέσα από τον ποντιακό χώρο.
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και δόθηκαν εξηγήσεις
και διευκρινίσεις για τις νόμιμες ενέργειες για την απρόσκοπτη και με τη
συμμετοχή της εκκλησίας λειτουργία του Προσκυνήματος. Με την ευχή να
σταματήσει η άσκοπη και επιβλαβής για τον Ποντιακό Ελληνισμό αντιπαράθεση
και να επανέλθει η ενότητα στον χώρο των ποντιακών συλλόγων μας τελείωσε την
έκθεση πεπραγμένων ο κ. Γιώργος Τανιμανίδης.

Οι παρεμβάσεις
Στη συνέχεια της διαδικασίας ανοίχτηκε κατάλογος ομιλητών και πήραν τον
λόγο, κάνοντας τις σχετικές παρεμβάσεις τους οι:
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Ιωάννης Αποστολίδης, πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης: Μετά το
χαιρετισμό προς τους παρευρισκομένους αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με
τον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιο Τανιμανίδη και τη
συζήτησή τους για το θέμα της διάσπασης του οργανωμένου ποντιακού χώρου.
Στις σχέσεις της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης με το σωματείο «Παναγία
Σουμελά» δήλωσε ότι η αποξένωση πρέπει να σταματήσει. Για το πρόβλημα των
Ελληνοποντίων και τη διακοπή καταβολής της σύνταξης των 360 Ευρώ τόνισε ότι
πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να λυθεί. Είπε , επίσης, πως στις 7 Απριλίου θα
εισηγηθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης την πραγματοποίηση
κοινής εκδήλωσης με το σωματείο «Παναγία Σουμελά», για την Ημέρα Μνήμης
της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στις14 Μαΐου, και με ομιλητή τον κ.
Μιχάλη Χαραλαμπίδη.
Βλαδίμηρος Μυστακίδης, πρόεδρος του συλλόγου «Παλιννοστούντων» ομογενών:
Αφού αναφέρθηκε στη ζωή και τις σπουδές του μίλησε για το ενδιαφέρον που
εκδηλώνεται από τον πρόεδρο και το σωματείο «Παναγία Σουμελά» προς τους
ομογενείς μας από τις χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Γεώργιος Κυριακίδης: Ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους εκπροσώπους των
Ποντιακών Σωματείων. Μίλησε για τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των
Ποντιακών Σωματείων με την ΠΟΕ, αλλά εκείνο που προέχει αυτήν τη στιγμή
είναι η ενότητα των Ποντίων και η πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων.
Χριστίνα Σαχινίδου, Πρόεδρος της Π. Ο. Π. Σ: Μετά τους χαιρετισμούς
αναφέρθηκε στην προσφορά της Ομοσπονδίας και τις διαφορές που προέκυψαν
μεταξύ της Π.Ο.Ε. Επισήμανε την αναγκαιότητα διερεύνησης του προβλήματος
με τον πρόεδρο της Π.Ο.Ε. κ. Επαμεινώνδα Φαχαντίδη για τη διερεύνηση των
προθέσεών του με σκοπό την πραγματική ενότητα. Θα ήταν ευχάριστο να
προκύψει και απόφαση για την πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων, τόνισε.
Ιωάννης Βιόπουλος, γενικός γραμματέας του σωματείου «Παναγία Σουμελά»:
Αναφέρθηκε στα καλλιτεχνικά και στην παρουσία των χορευτικών των Ποντιακών
Σωματείων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό κάθε χρόνο, στην «Παναγία
Σουμελά», κατά το τριήμερο της γιορτής του Δεκαπενταύγουστου με τη
συμμετοχή του κοινού να είναι πάντα μεγάλη. Είπε ότι πρέπει να αλλάξουν
ορισμένα πράγματα λόγω της «μετάλλαξης των θεσμών». Είπε, ακόμη, ότι το
σωματείο δεν έχει χορευτικό συγκρότημα για να δίνει την ευκαιρία στα Ποντιακά
Σωματεία να προβάλλουν τα χορευτικά τους συγκροτήματα την ημέρα της
πανήγυρης. Τελείωσε την παρέμβασή του με τη σύσταση να συνδράμουμε τους
Έλληνες της Κριμαίας εξ αιτίας του πολέμου που επικρατεί στην Ουκρανία.
Αθηνά Παπαδάκη, μέλος διοικητικού συμβουλίου σωματείου «Παναγία
Σουμελά»: Τόνισε με έμφαση τη σημασία που έχει το Συναπάντημα Νεολαίας για
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την ενότητα του ποντιακού χώρου. Η Οργανωτική Επιτροπή των νέων είναι
ανοικτή σε όλους τους Ποντίους που επιθυμούν να συμμετέχουν. Το Συναπάντημα
έχει άρρηκτους δεσμούς με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αξίζουν θερμά
συγχαρητήρια στο σωματείο «Παναγία Σουμελά» που αναλαμβάνει κάθε χρόνο το
χρηματικό κόστος των εκδηλώσεων.
Στέφανος Τανιμανίδης, επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΠΣ: Μίλησε για τις σχέσεις
της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης και της «Παναγίας Σουμελά» από την εποχή
της ιδρύσεώς της. Αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη της «Ευξείνου Λέσχης
Ευρωπαίων Πολιτών» στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαΐκό Κοινοβούλιο για να
παρουσιάσει Ποντιακά Θέματα. όπως της μετατροπής του Ιερού Ναού της Αγίας
Σοφίας Τραπεζούντος σε τζαμί, της προστασίας των Μνημείων μας στον Πόντο,
καθώς και το θέμα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
Παντελής Ανθρακόπουλος, μέλος διοικητικού συμβουλίου σωματείου «Παναγία
Σουμελά» και έφορος της Μονής: Μίλησε για πραγματική ενότητα την οποία δεν
κοινοποιούμε στις πλατείες. Ιδιαίτερο λόγο έκανε για την ίδρυση του εργαστηρίου
της ψηφιδογραφίας στην «Παναγία Σουμελά», το δεύτερο στον κόσμο, αλλά και
στο σπουδαίο οικονομικό ρόλο που παίζει για τις ανάγκες του Ιερού Ναού.
Νόρα Κωνσταντινίδου, συγγραφέας και δραστήριο μέλος της Μέριμνας Ποντίων
Κυριών Δράμας: Μίλησε για το ενδιαφέρον που πρέπει να επιδείξουμε όλοι για
τους ομογενείς μας Ποντίους. Υπενθύμισε ότι το κεντρικό πάρκο της Δράμας
ανήκει στον Ποντιακό Σύλλογο.
Δέσποινα Στεφανίδου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ποντιακού συλλόγου
Μεσημερίου: Είπε πως πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη διεθνή
διεκδίκηση της αναγνώρισης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και να
ενδιαφερθούμε για τα διάφορα προβλήματα και τα κοινωνικά ζητήματα που
αντιμετωπίζουμε ως χώρα. Αντιτίθεται στην ύπαρξη δύο Ομοσπονδιών.

Η δευτερολογία του κ. Γεώργιου Τανιμανίδη
Μετά τις τοποθετήσεις των μελών της Συνέλευσης δόθηκαν οι απαραίτητες
εξηγήσεις και διευκρινίσεις για τα προβλήματα που υποβλήθηκαν σχετικά με τη
λειτουργία του Ιερού Προσκυνήματος. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο θέμα,
το οποίο τέθηκε στο ΔΙΣΥΠΕ, για τη μεταφορά της εικόνας της Σουμελιώτισσας
στο Πόντο, λέγοντας: «ευχαρίστως να πάει η εικόνα στον Πόντο! Δεν πρέπει να
πάει όμως με τους παπάδες και τον λαό της; Ας ανοίξουν κράτος του Πόντου και
φεύγουμε αύριο το πρωί! Πώς θα πάει η εικόνα! Τι είναι; Τουριστικό αντικείμενο;
Και κάποιοι πάνε και παίζουν με τον δήμαρχο της Ματσούκας. Εγώ ξέρω ποιοι
είναι! Βρέστε κι εσείς ποιοι είναι! Εγώ είμαι στην διάθεση σας να σας δώσω όλα
αυτά τα στοιχεία γραμμένα, τεκμηριωμένα.
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»Ναι στην ενότητα αλλά και ΝΑΙ στην Αλήθεια! Ναι στην νομιμότητα! Ναι στο
Σύνταγμα της Πατρίδας μας! Μακάρι οι προτάσεις για κοινή εκδήλωση στις 19
Μαΐου να πετύχουν. Θα προσπαθήσουμε να πάμε σε κοινή εκδήλωση για τις 14
Μαΐου ως προπομπός της ενότητας.»
Ακολούθησε η ομόφωνη έγκριση των πεπραγμένων και του οικονομικού
απολογισμού του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος για την τριετία που πέρασε.

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Στη συνέχεια εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση για την Εφορευτική
Επιτροπή οι: Παντελής Ανθρακόπουλος, Κική Ιμιρτζίδου, Αθηνά Παπαδάκη, και
Δέσποινα Χουζανά, ενώ από τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν για την εκλογή των
δύο μελών από το «Κοινό των Ποντίων», τα οποία θα μετέχουν στη Διοικούσα
Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά», εξελέγησαν ως τακτικά
μέλη ο κ. Σταύρος Κουγιουμτζίδης και ο κ. Γεώργιος Κυριακίδης. Ως
αναπληρωματικά δε οι κυρίες Νόρα Κωνσταντινίδου και Σοφία Παπαδοπούλου.

Συμπόσιο για τα διακόσια χρόνια
από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας
Η Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών
τιμώντας την επέτειο των 200 χρόνων
από την ίδρυση της Φιλικής και
Φιλομούσου Εταιρείας διοργάνωσε
στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο του
Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής τον Α΄
κύκλο
Συμποσίων
με
θέμα:
«Εθνοευεργεσία - ο Εθελοντισμός
υπέρ του Έθνους», στις 19 Ιανουαρίου.
Προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση
και κατάθεση στεφάνων προς τιμήν του
Γενικού Επιτρόπου της Αρχής της Φιλικής Εταιρείας και γενικής «Αρχής» της
Ελληνικής Επανάστασης Αλέξανδρου Υψηλάντη και του ανίκητου Αρχιστράτηγου
του 1821 Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
Στις συνεδρίες της σημαντικής αυτής εκδήλωσης, στην οποία μετείχαν
προσωπικότητες από τον χώρο των γραμμάτων και της πολιτικής, μεταξύ άλλων
εκφωνήθηκαν εισηγήσεις για τη συμμετοχή του παροικιακού ελληνισμού στην
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Ελληνική Επανάσταση, για τον ηγέτη της Αλέξανδρο Υψηλάντη, ενώ τιμήθηκαν

Μέλη της Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών και επίσημοι προσκεκλημένοι. Ανάμεσά
τους διακρίνονται ο κ. Γεώργιος Σούρλας, ο κ. Γεώργιος Τσαλουχίδης και ο
πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης

το Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά» και ο πρόεδρος του σωματείου κ. Γεώργιος
Τανιμανίδης με την απονομή του αριστείου «Άθλος Εθνοευεργεσίας». Στην
εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμποσίου ο κ. Τανιμανίδης απηύθυνε τον ακόλουθο
χαιρετισμό:
«Κυρίες και κύριοι,
»Φιλική Εταιρεία - Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών. Εταιρεία σημαίνει ομάδα
προσώπων, που έχουν κοινούς στόχους και συνεργάζονται για την
πραγματοποίηση τους.
»Πόσες στιγμές άραγε η Πατρίδα, στη διαχρονική της ιστορική πορεία δεν
ένιωσε τα παιδιά της να στέκονται δίπλα της και να την υπερασπίζονται,
θυσιάζοντας υλικά αγαθά και πνευματικές δυνάμεις, τη ζωή τους την ίδια.
Άνθρωποι άξιοι του Ελληνισμού καθηκόντως και από ψυχής, προσέφεραν στην
πατρίδα ενάντια και κόντρα πολλές φορές στα μηνύματα, τους φόβους και τις
επιφυλάξεις των πολλών. Τιμή και δόξα σε όσους έγραψαν ιστορία και
δημιούργησαν παραδόσεις με πράξεις άξιες των προγόνων τους.
»Στην προσπάθεια αυτή και την προσφορά, ο Ποντιακός Ελληνισμός από την
Κολχίδα του Ιάσονα, τον Εύξεινο Πόντο των Γαβράδων και την Τραπεζούντα του
Ξενοφώντα και των Κομνηνών Αυτοκρατόρων έδωσε περιουσίες, ζωές για ιδανικά
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υψηλά, για ιδανικά που συνάδουν με τη λέξη Έλλην και με ότι αυτή σημαίνει και
σηματοδοτεί.
»Τα Προσκυνήματα και τα Σεβάσματα του Αλησμόνητου Πόντου, αλλά και εδώ
στη Μητέρα Πατρίδα, τα Προσκυνήματα, φάροι τηλαυγείς και φρυκτωρίες του
έθνους, δίνουν στο διάβα του χρόνου το μήνυμα, τον ρυθμό και τον πρέποντα
βηματισμό.
»Σε μας του Έλληνες ποντιακής καταγωγής στερήθηκε το δικαίωμα να κατοικούμε
στην ιστορική μας πατρίδα, για αυτό και με ένα λόγο παραπάνω χαμηλώνουμε το
μπόι, κλείνουμε το γόνυ, σε όλους
εκείνους, τους μάρτυρες, τους Ήρωες
τους Ευεργέτες και Εθνεγέρτες του
Έθνους.
»Υψηλό έργο σήμερα τελεί η
Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών, θυμίζει
και δείχνει πως γράφεται η ιστορία
αυτού του τόπου σε μια Ελλάδα που τη
θέλουν πιεσμένη, ταπεινωμένη με
σκυμμένο κεφάλι, χωρίς να αξίζει
βεβαίως τέτοια τύχη και συμπεριφορά,
που περιμένει όμως αναστάσιμα
σήμαντρα και Εθνεγέρτες ηγέτες για να
ξαναβρεί το αρχαίο κάλλος και να
ξετινάξει από πάνω της τα βάρη, τον Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία
κονιορτό και τα νέφη που σήμερα Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης στο
βήμα της Εταιρείας Ελλήνων
σκιάζουν τον ήλιο στην πατρίδα μας.
Ευεργετών
»Εις εκτέλεση καθήκοντος η ημέρα
αυτή σήμερα, συμβολίζει με ένα σάλπισμα αναγκαίο, με παιάνες δοξαστικούς, για
να μπορούμε για λίγο να αναλογισθούμε ποιο χώμα πατούμε και σε ποια
ευλογημένη και δοξασμένη μεριά της Γης κατοικούμε.
»Είθε η εκδήλωση αυτή να αποτελέσει καταλύτη για αλλαγές θριαμβικές, για
ενότητα, ομοψυχία και θάρρος.
»Κλείνω, επιτρέψατε μου, θυμίζοντας σας δύο περιστατικά από τον Όμηρο. Ο
Αχιλλέας θυμωμένος αποφασίζει να αποχωρήσει από το στρατόπεδο και τον
Τρωικό πόλεμο και να επιστρέψει, ως λέγει, στην πατρίδα με τους Μυρμιδόνες.
“Είμαι Βασιλεύς” σκέφτεται “θα γυρίσω στη πατρίδα μου και θα είναι όλα καλά”,
γνωρίζοντας παράλληλα, ότι αν πάει στη μάχη θα σκοτωθεί, αλλά σκέφτεται και
πάλι, κατά τον Όμηρο, το κλέος και το κήδος - η φήμη και η δόξα μου, τι θα
αφήσω πίσω μου και επιστρέφει και πεθαίνει στη μάχη, για τον αγώνα της
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πατρίδας. Και έτσι τον περνά στην αιωνιότητα, στην ιστορία, ο Όμηρος. Πόσο
κοντά του ο Λεωνίδας και ο Υψηλάντης.
»Από την άλλη μεριά, τη μεριά της Τροίας, ο Έκτορας. “Μη”, του λέγει η
γυναίκα του, “μην πας στη μάχη, οι οιωνοί δεν είναι καλοί, κινδυνεύεις να
σκοτωθείς”, δεν είναι άριστοι οι οιωνοί τον προειδοποιούν και τον ικετεύουν. Και
η ευγενική μορφή της Τροίας, ο Έκτορας, απαντά “εις οιωνός άριστος
αμύνεσθεσαι περί πάτρις”. Και πηγαίνει στη μάχη και σκοτώνεται. Και από τις
δυο μεριές, Έλληνες και Τρώες, έδωσαν το μήνυμα με αυτούς που
εκπροσωπούσαν τη νιότη, τον Αχιλλέα και τον Έκτορα.
»Αυτά τα παραδείγματα ήταν διδάγματα, για όσο καιρό ο Όμηρος αποτελούσε
βασικό μέρος του αναγνωστικού των Ελλήνων.
»Οι αγέννητοι Έλληνες και η πατρίδα κυρίως, από μακριά μας κοιτούν και
περιμένουν. Είθε να αξιωθούμε. Καλή χρονιά και νικηφόρα.
»Ευχές και θερμά συγχαρητήρια. Εύγε!»
Επισημαίνουμε πως στο Συμπόσιο εισήγηση με θέμα «Αλέξανδρος Υψηλάντης
- ο ηγέτης της Ελληνικής Επαναστάσεως», πραγματοποίησε και ο κ. Γεώργιος
Τσαλουχίδης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ποντίων Αξιωματικών
«Αλέξανδρος Υψηλάντης», η οποία επίσης τιμήθηκε με την απονομή του αριστείου
«Άθλος Εθνοευεργεσίας» από την Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών.
Τον πρόεδρο του σωματείου μας στο σπουδαίο αυτό Συμπόσιο συνόδεψε στην
Αθήνα ο αντιπρόεδρος του συλλόγου κ. Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης και το μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου και έφορος της Μονής κ. Παντελής Ανθρακόπουλος.

Από την Εύξεινο Λέσχη Ευρωπαίων Πολιτών
Δυναμική Παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο όπου γης ποντιακός ελληνισμός 95 χρόνια μετά τον ξεριζωμό και τη
γενοκτονία που υπέστησαν οι πρόγονοί τους την περίοδο 1914 -1923 από τους
νεότουρκους και τους κεμαλιστές δεν επιδιώκει τίποτε περισσότερο από το «να
πείσει την Τουρκία να συμφιλιωθεί με το ιστορικό παρελθόν της», όπως
επισημάνθηκε και το 2006 σε σχετική έκθεση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.
Αυτό τόνισαν εκπρόσωποι ογδόντα ποντιακών οργανώσεων από όλο τον
κόσμο σε επαφές που είχαν κυρίως με ξένους, αλλά και με έλληνες ευρωβουλευτές
στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της προώθησης, ανάδειξης και διεθνοποίησης των
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ποντιακών ζητημάτων. Τα θέματα που κυριάρχησαν στις επαφές της αποστολής,
την οποία σχεδίασε και οργάνωσε η «Εύξεινος Λέσχη Ευρωπαίων Πολιτών» ήταν
η πρόσφατη μετατροπή του ναού της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος από μουσείο σε
ισλαμικό τέμενος, τα κειμήλια της Μονής Σουμελά του Πόντου, τα δικαιώματα
των ποντιόφωνων της Τουρκίας και η αναγνώριση της γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού.
Η διημερίδα, η οποία διοργανώθηκε με την αρωγή του ευρωβουλευτή του

Επιμνημόσυνη δέηση στον Μητροπολιτικό ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Βρυξελλών, Μετά τη δέηση, παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνου
Χαλαστάνη, άλλων επισήμων και πολλών ομογενών, μίλησε ο επίτιμος πρόεδρος της
ΠΟΠΣ Στέφανος Τανιμανίδης

γερμανικού κράτους κ. Γιώργου Χατζημαρκάκη, πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό
κτίριο του ευρωκοινοβουλίου στις 6 και 7 Απριλίου με θέμα «Η τύχη των
ελληνοχριστιανικών μνημείων και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία».
Οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων τόνισαν πως η Τουρκία, για να συνεχιστεί ο
διάλογος για την ευρωπαϊκή προοπτική της, πρέπει: α) Να προχωρήσει στον
άμεσο εκδημοκρατισμό της, β) Να αναγνωρίσει την ιστορική πραγματικότητα,
ιδιαίτερα τα τραγικά γεγονότα της περιόδου 1914 -1923, που συντελέστηκαν από
τους νεότουρκους και του κεμαλιστές, ως πράξεις γενοκτονίας σύμφωνα με το
διεθνές δίκαιο και την απόφαση του ΟΗΕ του 1948, γ) Να δώσει σαφή δείγματα
γραφής ότι σέβεται κανόνες, αρχές και αξίες που αφορούν θρησκευτικές και
πολιτιστικές ελευθερίες στο εσωτερικό της και ειδικότερα αυτές των ποντιόφωνων,
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που κατά χιλιάδες ζουν σε πόλεις και χωριά της επικράτειάς της, δ) Να σεβαστεί
τα ελληνοχριστιανικά μνημεία που βρίσκονται στην επικράτειά της, να τα
αποκαταστήσει αναδεικνύοντας την ιστορία και τη φυσιογνωμία τους, για να
υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όσους επιθυμούν να τα επισκεφθούν.
Ο κ. Γιώργος Χατζημαρκάκης ενημέρωσε για την πρόταση που κατέθεσε στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την «Εύξεινο Λέσχη Ευρωπαίων
Πολιτών» και άλλες ποντιακές οργανώσεις για το ναό της Αγίας Σοφίας
Τραπεζούντας και την απόφαση που
ελήφθη από την πλειοψηφία στις 13
Μαρτίου 2014, σύμφωνα με την οποία
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέστειλε
στην τουρκική κυβέρνηση ψήφισμα, με
το οποίο ζητείται η επαναλειτουργία
του ναού της Αγίας Σοφίας
Τραπεζούντας ως μουσείου. Στη
συνέχεια παρουσίασε τα ονόματα των
δεκάδων
ευρωβουλευτών
που
υπέγραψαν σχετικό ψήφισμα, με το
Ο ευρωβουλευτής κ. Γιώργος
Χατζημαρκάκης
οποίο εξουσιοδοτούνται τα αρμόδια
όργανα του ευρωκοινοβουλίου να ζητήσουν το ελληνοχριστιανικό μνημείο της
Αγίας Σοφίας να ενταχθεί στη λίστα με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της
Unesco.
«Η τρισχιλιόχρονη ειρηνική και δημιουργική παρουσία του ελληνισμού στις
περιοχές του ιστορικού Πόντου μετά τον ξεριζωμό του το 1923 άφησε πίσω,
εκτός από δεκαπλάσια περιουσία από αυτή που ως ανταλλάξιμη τους δόθηκε στην
Ελλάδα, και χιλιάδες ελληνοχριστιανικά μνημεία, που δυστυχώς οι κατακτητές δεν
σεβάστηκαν και κατέστρεψαν ή αλλοίωσαν τη φυσιογνωμία τους», τόνισε στην
εισήγησή του ο δάσκαλος και συγγραφέας κ. Στάθης Ταξίδης.

Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου
Μήνυμα του οικουμενικού πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ.
Βαρθολομαίου ανέγνωσε ο δικηγόρος Χαράλαμπος Αποστολίδης, γενικός
γραμματέας του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά» και εκπρόσωπος της
Ομοσπονδίας Αυστραλίας. Ακολούθως ο κ. Αποστολίδης κατέθεσε πρόταση για
τα φυλασσόμενα σε διάφορους χώρους στην Τουρκία 156 κειμήλια της ιστορικής
μονής της Παναγίας Σουμελά του Πόντου να μεταφερθούν και να τοποθετηθούν
στους ανακαινισμένους χώρους της Μονής στον Πόντο, για να είναι προσβάσιμα
στους χιλιάδες επισκέπτες. «Είναι γνωστό ότι η Τουρκία αλλοιώνει την προέλευση
και τη σημασία όχι μόνον των χριστιανικών ναών και μνημείων μετατρέποντάς τα
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σε στάβλους ή στην καλύτερη περίπτωση σε μουσεία ή τζαμιά, αλλά ακόμη και τα
αρχαιοελληνικά μνημεία στη Μικρά Ασία, στην Έφεσο και στη Σμύρνη,
προβάλλοντάς τα ως δήθεν δείγματα πολιτισμού των Οθωμανών, αδυνατώντας
όμως να εξηγήσει γιατί οι επιγραφές είναι όλες στα ελληνικά», ανέφερε. «Εμείς
ζητήσαμε τα κειμήλια τα οποία έχουμε καταγράψει ένα ένα, τα φωτογραφίσαμε
και τα ταξινομήσαμε σε μια πολύ καλή έκδοση του Ιδρύματος «Παναγία
Σουμελά» να μεταφερθούν στην ιστορική μονή του Πόντου, ώστε ο ταξιδιώτης να
μπορεί να ανατρέξει στον χρόνο και την ιστορία και να αντιληφθεί το νόημα και

Τα μέλη της αποστολής, μεταξύ αυτών ο Παναγιώτης Κουρουπλής, ο Γιάννης
Μωυσιάδης, ο Στέφανος Τανιμανίδης, ο Χαράλαμπος Αποστολίδης, σε αναμνηστική
φωτογραφία με τα μέλη του Ποντιακού Συλλόγου Βρυξελλών και τον δημοσιογράφο
Κώστα Χαρδαβέλα.

του μνημείου και των κειμηλίων». Ο κ. Αποστολίδης είχε ειδική συνάντηση με το
γάλλο επικεφαλής στα θέματα της Τουρκίας στη γενική διεύθυνση διεύρυνσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Christophe Filori, στον οποίο έθεσε το θέμα και
έλαβε την υπόσχεση ότι θα το μεταφέρει στον υπουργό Πολιτισμού της Τουρκίας,
με το αίτημα να διευθετηθεί.
«Ενέργειες όπως αυτή των τελευταίων χρόνων, δηλαδή η άδεια που δόθηκε 80
χρόνια μετά την εγκατάλειψή της για την επαναλειτουργία της Μονής της
Παναγίας Σουμελά, η αποκατάσταση και η ανακαίνιση ελληνοχριστιανικών
μνημείων που καταστράφηκαν και η απόδοσή τους στην αρχική φυσιογνωμία και
χρήση τους, μπορούν να συμβάλουν στην προσέγγιση των λαών Ελλάδας 272
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Τουρκίας», εκτίμησε ο συντονιστής της εκδήλωσης και επίτιμος πρόεδρος της
ΠΟΠΣ Στέφανος Τανιμανίδης.
Στη διάρκεια των ομιλιών παρουσιάστηκαν τρία DVD με φωτογραφικό υλικό,
ενώ λειτούργησε και έκθεση φωτογραφίας με επιμέλεια της Ελένης Σαββίδου. Η
παρουσίαση της διημερίδας έγινε από τον νομικό Χρήστο Αποστολίδη,
εκπρόσωπο της «Ευξείνου Λέσχης Ευρωπαίων Πολιτών», ενώ ρόλο συντονιστή
είχαν ο δημοσιογράφος Αντώνης Πουγαρίδης και η δικηγόρος Κατερίνα
Τσαπικίδου. Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση του πυρρίχιου ποντιακού
χορού από νέους του «Συλλόγου Ποντίων Καλαμαριάς» με τη συνοδεία στη λύρα
του δικηγόρου Αθανάσιου Στυλίδη και στο νταούλι του επιχειρηματία Κώστα
Ζώη. Σημαντικότατη υπήρξε και η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αρμενικής
Επιτροπής της Ευρώπης, η οποία δια του προέδρου της κ. Κασπάρ Καραμπετιάν,
κατέθεσε ψήφισμα, με το οποίο εξετάζοντας το αίτημα του όπου γης οργανωμένου
Ποντιακού Ελληνισμού για διεθνοποίηση του ζητήματος της γενοκτονίας
αποφάσισε ότι όσα έγιναν πριν από 95 χρόνια «ορίζονται ως γενοκτονία».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν ο αιδεσιμολογιότατος
οικονόμος πατέρας Ευάγγελος Ψάλλας, ως εκπρόσωπος του μητροπολίτη Βελγίου
κ. Αθηναγόρα, ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σούλτς, ενώ κατά
τις εργασίες της δεύτερης μέρας στις Βρυξέλλες κατέφθασε, ως εκπρόσωπος της
Ελληνικής Κυβέρνησης, ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Θεόδωρος
Καράογλου, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση. Σημαντική παρουσία
στη διημερίδα ήταν και αυτή του ποντιακής καταγωγής Υπουργού Τουρισμού του
Βελγίου, του κ. Χρήστου Δουλγερίδη με καταγωγή από τα Σεβαστιανά Πέλλας,
όπως επίσης και των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
των συμπατριωτών μας βουλευτών κ. Παναγιώτη Κουρουπλή και Γαβριήλ
Αβραμίδη. Παρούσες, επίσης, στη δεύτερη μέρα της ημερίδας ήταν και οι
ευρωβουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας και της ΔΗΜΑΡ κυρίες Μαριέττα
Γιαννάκου και Μαριλένα Κοππά καθώς και ο ευρωβουλευτής του Κ.Κ.Ε. κ.
Χαράλαμπος Αγγουράκης. Στην αποστολή και στις εργασίες μετείχε και ο
γνωστός δημοσιογράφος Κώστας Χαρδαβέλας, ποντιακής καταγωγής από μητέρα,
ο οποίος δεσμεύτηκε να δώσει στα θέματά μας τη δημοσιότητα που τους αρμόζει.
Τέλος να σημειωθεί πως σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο στη διοργάνωση της
ημερίδας είχε και ο Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Βρυξελλών «Καμίαν ’κ’ εν
αργώς».

Στάθης Ταξίδης
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H Προσφορά των Ελλήνων του Πόντου
στην Επανάσταση του 1821
Του Στάθη Ταξίδη
Επιμελητή έκδοσης της «Ποντιακής Εστίας»

Ο αγώνας του ελληνικού λαού για την αποτίναξη του
επαχθούς οθωμανικού ζυγού δεν άφησε ασυγκίνητους
τους Έλληνες όπου γης. Από το προσκλητήριο για την
εθνική παλιγγενεσία ήταν αδύνατον να απουσιάζουν οι
Τραντέλληνες, οι απόγονοι των θρυλικών Ακριτών, οι
Έλληνες του Πόντου. Ωστόσο η συμβολή τους στον
πανεθνικό αυτόν αγώνα δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστή,
ενώ οι αναφορές στα συμβάντα της Επανάστασης και σε
όσα προηγήθηκαν σπάνια ξεπερνάει τα όσα έγιναν στον
ελλαδικό χώρο.
Ο εθνεγέρτης
Αδρομερώς και εν ολίγοις αναφέρεται ότι η έναρξη Αλέξανδρος Υψηλάντης
της Επανάστασης επισυνέβη στις 24 Φεβρουαρίου, όταν
ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διέβη τον Προύθο και κήρυξε τον υπέρ Πίστεως και
Πατρίδος αγώνα από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Βεβαίως ουδεμία αναφορά
στην ποντιακή καταγωγή του εθνεγέρτη. Από «παλιά φαναριώτικη οικογένεια» μας
λένε οι ιστορικοί πως καταγόταν. Αδυνατούν προφανώς να κατανοήσουν πως
μόνον κάποιος ποντιακής ακριτικής καταγωγής μπορούσε να αναλάβει την
αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας και το παράτολμο εγχείρημα του άνισου αγώνα,
τη στιγμή μάλιστα που σε όσους προτάθηκε αρνήθηκαν φοβούμενοι την
παντοδυναμία της οθωμανικής αυτοκρατορίας και το αρνητικό, για επαναστάσεις,
κλίμα της εποχής.
Παρομοίως δεν αναφέρεται, βεβαίως, και η ποντιακή καταγωγή του αδελφού
του Αλέξανδρου Υψηλάντη, του Δημητρίου, ο οποίες ηγήθηκε των ελληνικών
όπλων στην νικηφόρα μάχη της Πέτρας (Βοιωτία), στις 12 Σεπτεμβρίου του 1829,
την τελευταία μάχη του Αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία, αφού στις τρεις
Φεβρουαρίου του 1830 με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου αναγνωρίζεται η
ανεξαρτησία της Ελλάδας.
Δι’ ολίγων μνημονεύονται και οι σφαγές τις οποίες υπέστησαν μόνον οι Ρωμιοί
της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης, των Κυδωνιών από τους δυνάστες τους,
μόλις μαθεύτηκε η κήρυξη του αγώνα της ανεξαρτησίας, ενώ η Τραπεζούντα
απέφυγε τις σφαγές χάρη στη στάση του διοικητή της πόλης Σατήρ Ζαδέ1.
1

Ο διοικητής της Τραπεζούντας Οσμάν Σατήρ Ζαδέ πήρε εντολή από την κεντρική διοίκηση για
αντίποινα κατά του ελληνικού πληθυσμού της πόλης. Αν και σύσσωμο το οθωμανικό συμβούλιο
συναίνεσε στην εκτέλεση των διαταγών περί σφαγής, ο διοικητής αυτός με τόλμη, σθεναρή στάση και
παρρησία κατάφερε να την αποτρέψει. Βλ. Περικλέους Τριανταφυλλίδη, Οι Φυγάδες δράμα εις μέρη
πέντε μετά μακρών προλεγομένων περί Πόντου, Θεσσαλονίκη 2008, σελ.99, εκδόσεις αδελφών
Κυριακίδη και ΙΕΕ, τόμος ΙΓ΄, Αθήνα 1977, σελ. 434. Την ίδια στάση αποτροπής των σφαγών του
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Είναι αλήθεια πως υπάρχει σοβαρότατο έλλειμμα
γνώσης για τη συνεισφορά του Ποντιακού Ελληνισμού
στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων του 1821.
Τα σχολικά εγχειρίδια της πατρίδας μας «ξεχνούν» στο
θέμα αυτό - όπως και σε πολλά άλλα - τους Έλληνες
της Μαύρης Θάλασσας, παρά τις φιλότιμες
προσπάθειες και τον αγώνα του οργανωμένου
ποντιακού ελληνισμού προς την κατεύθυνση αυτή.
Παρά το ότι κατά την τελευταία πεντηκονταετία
πολλοί νεοϊδρυόμενοι ποντιακοί σύλλογοι έφεραν
στους τίτλους των τα ονόματα των Υψηλαντών.
Παρόλα αυτά η εκ Πόντου καταγωγή των Υψηλαντών
για το ευρύ κοινό παραμένει άγνωστη.
Πέρσι το καλοκαίρι το σωματείο μας κατάφερε να
στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας στο θέμα αυτό.
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
Χάρη στις άοκνες και συντονισμένες ενέργειες του πρίγκιπας της Μολδοβλαχίας
(αρχείο Στάθη Ταξίδη)
προέδρου του Ιερού Προσκυνήματος, σεβασμιότατου
μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος και του
προέδρου του σωματείου κ. Γιώργου Τανιμανίδη, με την αρωγή και
συμπαράσταση του κ. Γεώργιου Σούρλα, το Αμαλίειο Ίδρυμα συγκατάνευσε στο
να μεταφερθούν τα κειμήλια με τις βαλσαμωμένες καρδιές των Υψηλαντών στο
Ιερό Προσκύνημα της Σουμελιώτισσας κατά τον πανηγυρικό εορτασμό του
Δεκαπενταύγουστου και να εκτεθούν σε λαϊκό προσκύνημα. Με την ενέργεια αυτή
έγινε πανελληνίως γνωστή η εκ Πόντου καταγωγή της οικογένειας του εθνεγέρτη
Αλέξανδρου Υψηλάντη.
Επίσης σε εκδήλωση της Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2014 στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής,
στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αφιερωμένη στην επέτειο των διακοσίων χρόνων
από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας (1814 – 2014) κατά κόρον τονίστηκε η
ποντιακή καταγωγή της οικογένειας των Υψηλαντών. Στην εκδήλωση κλήθηκε το
Σωματείο μας και ο πρόεδρος κ. Γιώργος Τανιμανίδης απηύθυνε χαιρετισμό (βλ.
σχετικό ρεπορτάζ).
Σημαντικότατη υπήρξε και η συνεισφορά στον Αγώνα της μεγάλης ποντιακής
οικογένειας των Μουρούζηδων1, η οποία είλκε την καταγωγή της από τα
σιμοχώρια της Τραπεζούντας. Γόνοι της σπουδαίας αυτής οικογένειας
αναδείχτηκαν ηγεμόνες στην Μολδοβλαχία από όπου ξεκίνησε η Επανάσταση του
1821. Τα της καταγωγής της σπουδαίας αυτής οικογένειας αντιμετωπίζονται από
τους ιστορικούς όπως και αυτής των Υψηλαντών (φαναριώτικη οικογένεια). Ακόμα
και ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1929ελληνικού στοιχείου της Τραπεζούντας τήρησε ο Οσμάν Σατήρ Ζαδέ και κατά το 1828 στην έκρηξη
του ρωσοτουρκικού πολέμου. Βλ. . Περικλέους Τριανταφυλλίδη, ό.π., σελ. 100.
1 Σχετικά και αναλυτικά με την οικογένεια των Μουρούζηδων βλέπε στη μονογραφία του Forin
Marinescu Η Τραπεζουντιακή Οικογένεια Μουρούζη, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη 2011.
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1935, κάθε φορά που του ζητούσαν βιογραφικά στοιχεία, ανάφερε πως:
«Καταγόμεθα βεβαίως από την Κερπινή Καλαβρύτων εκ πατρός, παππού και
προπάππου, αλλά παρακαλώ να μη λησμονηθεί ότι η μητέρα μου Ελένη
Μουρούζη, ήτο ποντιακής καταγωγής ως κόρη του Αλεξάνδρου Μουρούζη την
σπουδαία Φαναριώτικη οικογένεια των Μουρούζηδων….»
Να αναφερθεί πως στον Ιερό Λόχο, ο οποίος πολέμησε στο πλευρό του
Αλέξανδρου Υψηλάντη στο Δραγατσάνι, συμμετείχαν πολλά νεαρά παλικάρια εκ
Πόντου, κυρίως σπουδαστές. Από τους διασωθέντες Iερολοχίτες εκτιμάται ότι οι
19 κατάγονταν από τον Πόντο. Οι ιερολοχίτες αυτοί αναφέρονται με τα
προσωνύμια Μαυροθαλασσίτης, Καραντενιζλής1, Τραπεζούντιος, Τραπεζανλής,
Σαμψούντιος, Κιουμουσχανελής κ.ά. Με τα προσωνύμια αυτά είναι, επίσης
γνωστοί, και οι Πόντιοι εθελοντές που από τον Πόντο προσέτρεξαν στην
επαναστατημένη Ελλάδα του 1821 και ιδιαίτερα στον Μοριά, για να πολεμήσουν
με ξεχωριστή γενναιότητα2. Ο Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης (Κάνις) γράφει σχετικά
για το θέμα αυτό: “Ουχ ήττον και πολλοί νέοι Πόντιοι μέσον Ρωσίας και
Ρουμανίας κατήλθον εις την Ελλάδα και επολέμησαν γενναίως εν Ηπείρω και
Στερεά Ελλάδα…”
Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό – πόλη χτισμένη δίπλα στον
οικισμό Χατζήμπεη, η πλειονότητα των κατοίκων του οποίου ήταν Έλληνες εκ
Πόντου καταγόμενοι – δεν μπορεί να είναι τυχαία και δεν αποκλείει το γεγονός
ότι πολλοί κάτοικοι της να ήταν μέλη της. Μεταξύ των μυημένων, στον
μικρασιατικό Πόντο, φαίνεται να συμπεριλαμβάνονταν και κρυπτοχριστιανοί.
Πολλοί, μάλιστα, επιφανείς Πόντιοι ενίσχυσαν με μεγάλα χρηματικά ποσά τη
Φιλική Εταιρία. Ανάμεσά τους ο Ηλίας Κανδήλογλους ή Κανδήλης, ιδρυτής και
διευθυντής του Φροντιστηρίου της Χερσώνας, ο Ιάκωβος Γρηγοράντης, γενικός
«αρχιμεταλλουργός» των μεταλλείων της Αργυρούπολης, καθώς και η μεγάλη
ποντιακή οικογένεια των Μουρούζηδων.
Το 1819 Μυείται στα μυστικά της Φιλικής Εταιρίας ο Σίλβεστρος Λαζαρίδης,
διάκονος του Χαλδίας Σωφρονίου και μετέπειτα μητροπολίτης Χαλδίας. Ο
Σίλβεστρος στη συνέχεια μυεί τον μητροπολίτη Σωφρόνιο, τον Αρχιμεταλουργό
Ιάκωβο Γρηγοράντη κ.α.
Να πως καταγράφει την μύηση του Αρχιερέως Σιλβέστρου ο Γεώργιος Θ.
Κανδηλάπτης3 στο βιβλίο του «Ποντιακά Ιστορικά Ανάλεκτα». «…Αίφνης η θύρα
του Συνοδικού ηνοίχθη αποτόμως και δύο δερβίσηδες, εκ του Τάγματος των
Μεβλεβίδων εισήλθον και κραδαίνοντες ανά μίαν βακτηρίαν φέρουσιν δόρυ και
αξίνην και μερμορίζοντες διάφορα ρητά του Κορανίου περιεσκόπευσαν τα πέριξ.
1

Μαυροθαλασσίτης.
Σχετικοί κατάλογοι δημοσιεύονται στο βιβλίο του Τάκη Σαλκιτζόγλου, «Η Μικρά Ασία στην
Επανάσταση του 1821- Η συμβολή των Μικρασιατών στον εθνικό αγώνα», εκδόσεις Ιδρύματος
Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα 2010. Βλέπε επίσης στο Οδυσσέας Λαμψίδης «Η συμμετοχή των
Ελλήνων Ποντίων εις την εθνεγερσίαν του 1821», Αρχείον Πόντου τόμος 33ος, Επιτροπή Ποντιακών
Μελετών, Αθήνα 1976.
3 Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης, «Συνετέλεσαν και οι Πόντιοι δια την Ανάστασιν του Γένους», Ποντιακά
Ιστορικά Ανάλεκτα, σελ. 23, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 20002.
2
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Μετ’ απορίας όμως είδεν, ότι ευθύς ως εισήλθον, έκλεισαν επιμελώς την θύραν του
Συνοδικού.
»Εστήριξαν τας βακτηρίας αυτών εν τη γωνία και αποκαλύψαντες τας κεφαλάς
αυτών εκ των κιδάρεων, προσήλθον και μετά μεγάλης Χριστιανικής ευλαβείας,
έκαμψαν τα γόνατα αυτών και προσκυνήσαντες την δεξιάν του αρχιερέως
εξεζήτησαν τας ευχάς αυτού εις καθαράν Ελληνικήν διάλεκτον. Ο Αρχιερεύς
Σιλβέστρος εγένετο έκθαμβος διά τα γενόμενα, βλέπων προ αυτού δύο ηλιοκαείς,
αλλ’ ωραίας φυσιογνωμίας εχούσας την πλουσίαν αυτών κόμην κτενισμένην, και
κεχυμένην επί των ώμων αυτών, εξωτερικώς μεν υπό Οθωμανικήν αμφίεσιν, αλλά
την Ελληνικήν φυσιογνωμίαν έχοντες και την Ελληνίδα διάλεκτον ομιλούντας. Ο
Δεσπότης ηπόρει αν ευρίσκεται υπό Χριστιανών η κατασκόπων Οθωμανών.
»Την απορίαν αυτού μαντεύσας ο έτερος των Δερβίσηδων και περισκοπεύσας
περί εαυτών αν υπ’ ουδενός εβλέπετο και αν ευρίσκετο εν ασφαλή τόπο είπε:
“Σεβασμιώτατε Δέσποτα, βλέπομεν ότι δυσπιστείται και εν αμφιβολία ευρίσκεσθε,
περί του ότι αν λέγωμεν την αληθείαν, ότι είμεθα Έλληνες Χριστιανοί. Είμεθα
μυστικοί απόστολοι της εν Οδησσώ συστηθείσης εν έτει 1814 υπό των αειμνήστων
ανδρών Αθ. Τζακάλωφ, Σκουφά, και Ξάνθου ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας και
απεστάλημεν εις τας διαφόρους πόλεις της Ανατολής προς κήρυξιν της ελευθερίας,
σύστασιν εφορειών και επιτροπών, εγγραφήν μελών και άθροισιν συνδρομών υπέρ
της εθνικής επαναστάσεως και ό,τι λέγομεν την πάσαν αλήθειαν” είπον και
εξεβίδωσαν τας μακράς αυτώ βακτηρίας, ότε και έπεσαν εξ αυτών καταγής
κύλινδροι συστατικών και άλλων επιστολών διευθυνόμενοι προς τας θρησκευτικάς
αρχάς του εν Τουρκία Ελληνισμού και υπογεγραμμέναι υπό του αειμνήστου
Γρηγορίου του Ε΄ και άλλων πρωτεργατών της ελευθερίας. Πάραυτα ηνοίχθησαν
οι οφθαλμοί του Μητροπολίτου, ενηγκαλίσθη αυτούς ως πατήρ τα τέκνα και θέσας
τας εκ της συγκινήσεως τρεμούσας χείρας του επί των κεφαλών αυτών
προσεφώνησεν ούτω μετά δακρύων:
“Ο Ύψιστος, ο ετάζων νεκρούς και καρδίας εύχομαι να κατευοδώση το έργον
υμών και εις ακύμαντον λιμένα να αγάγη αυτόν. Εύχομαι όπως σύμπαν το έθνος
λαμβάνον υπ’ όψιν τα υπερτετρακοσαετή δεινά αυτού σύσωμον εξεγερθή κατά της
τυραννίας και πατάξη τον διάβολον της δουλείας κατά κεφαλής και δημιουργήση
το νέον Ελληνικόν Κράτος. Σας συνιστώ δε μέχρι της ευθέτου ώρας σύμπνοιαν,
προσοχήν, συνεκτικότητα και δραστηριότητα, εάν θέλομεν να κατορθώσωμεν
μέγα και ένδοξον έργον”.Τοιούτοι ήσαν εν συνόψει οι λόγοι του αειμνήστου
εκείνου μητροπολίτου ως διεμνημόνευσαν τούτους οι γονείς ημών και οι
γεροντότεροι της πατρίδος.
»Εγερθείς ο Μητροπολίτης αυτούς μεν έπεμψεν εις το μαγειρείον προς
κατεύνασιν της πείνης των, αυτός δε προσεκάλεσε τον άρχοντα αρχιμεταλλουργόν
και παντοδύναμον εν Πόντω αείμνηστον και εθνομάρτυρα επίσης Ιάκωβον τον
Γρηγοράντην, εις ον και εκοινώνησε τα της αποστολής των δύο μυστικών
αποστόλων, και τον θάνατον των δύο κορυφαίων του Γένους του τε Γρηγορίου του
Ε΄ και του Κωνσταντίνου Μουρούζη. Απερίγραπτος ήτο η λύπη και η αθυμία του
άρχοντος Ιακώβου διά τους θανάτους τούτων και ιδίως του επιστηθίου φίλου του
Κωνστίνου Μουρούζη, ον εγνώρισεν εν Κωνσταντινουπόλει, όπου κατ’ έτος
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μετέβαινε μεταφέρων μεταλλεύματα, ώστε όρκον φρικτόν ώμοσε κατά των
Τούρκων και επεχρέωσε τον Αρχιερέα Σιλβέστρον να κηρύξη επ’ εκκλησίαις ότι
πας ο λέγων τον Τούρκον καλόν δεν ήτο άξιος επί επταετίαν να μεταλαμβάνη των
αχράντων μυστηρίων και ισοβίως κατά των Τούρκων αντέπραξεν. Εκρίθη λοιπόν
καλόν και φρόνιμον, όπως οι υπό το ένδυμα των Δερβίσηδων απόστολοι της
Φιλικής Εταιρείας αποσταλώσιν εις την μονήν αγίου Γεωργίου Χουτουρά δια
πάσαν ασφάλειαν, ληφθή δε γενική απόφασις περί της αθροίσεως συνδρομών και
εξ Αργυρουπόλεως και της επαρχίας.
»Την 15 Αυγούστου, ημέραν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ευθύς μετά την
απόλυσιν της εκκλησίας 25 πρόκριτοι της Αργυροπόλεως συνελθόντες παρά τω
Μητροπολίτη εγένοντο κοινωνοί της Εθνικής αποστολής και προσέφερον
ανεξαιρέτως πάντες μετά των πολιτών την συνδρομήν των. Απεφασίσθη δε όπως ο
Πρωτοπρεσβύτερος και Οικονόμος της Μητροπόλεως Π. Τριαντάφυλλος
Λαζαρίδης περιέλθη την επαρχίαν και αθροίση συνδρομάς.
»Ούτω λοιπόν εν διαστήματι μηνός συνηθροίσθη το ποσόν 12.000 γροσίων
(ποσόν σημαντικόν την εποχήν εκείνην) όπερ και παρεδόθη τοις δύο αποστόλοις
έναντι αποδείξεως, χάριν του μεγάλου εθνικού έργου, της Αναστάσεως της
Πατρίδος».

Από την Ίμερα του Πόντου

Αγαθάγγελος Φωστηρόπουλος

1895 - 1985
Ο πρώτος γυμναστής στο Λάππειον Γυμνάσιον Νάουσας
Γράφει η Θεοδώρα Μαυρίδου

Μερικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες προηγούμενων
δεκαετιών από τη σχολική ζωή του Λαππείου στάθηκαν η
αφορμή να ξεκινήσω μια έρευνα για το μάθημα της γυμναστικής
αυτού του σχολείου. «Μια εικόνα ίσον με χίλιες λέξεις», με
μαθητές και μαθήτριες στις γυμναστικές επιδείξεις της εποχής
του 40,50,60, στις παρελάσεις, στην αυλή και τις αίθουσες
του σχολείου, στις εκδρομές και τις θεατρικές παραστάσεις. Αποδεικτικά στοιχεία
που μαρτυρούν ένα σχολικό περιβάλλον αρκετά διαφορετικό από το σημερινό.
Πρόκληση για να ασχοληθώ με το παρελθόν της γυμναστικής που διδάσκω, στο
σχολείο από όπου αποφοίτησα το 1988, έχοντας στα χέρια μου τα πειστήρια του
διαφορετικού τρόπου διδασκαλίας και οργάνωσης του μαθήματος.
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Οι παλιές φωτογραφίες μαρτυρούν πως η πιο σημαντική μαθητική - αθλητική
εκδήλωση του σχολείου ήταν οι γυμναστικές επιδείξεις και αναρωτήθηκα με ποιο
τρόπο γινόταν όλη η προετοιμασία και σε ποια αθλήματα λάβαιναν μέρος οι
μαθητές. Η επιθυμία μου να γνωρίσω τον πρώτο γυμναστή και να μάθω
περισσότερες πληροφορίες για το μάθημά του ήταν μεγάλη, πιστεύω όμως ότι
πραγματοποιήθηκε.
Το σχολείο
Το Λάππειον Γυμνάσιον Ναούσης ιδρύθηκε το 1922 από μια μεγάλη δωρεά
των αδελφών Γεωργίου και Κωνσταντίνου Λάππα στη μνήμη των πρόωρα χαμένων
αδελφών τους Αριστείδη και Γρηγορίου. Ήταν Ναουσαίοι πάροικοι,
εγκατεστημένοι στο Κάιρο της Αιγύπτου από τις αρχές του 20ου αι. και

Ο Αγαθάγγελος Φωστηρόπουλος με καθηγητές και μαθητές στο Λάππειο Γυμνάσιο
Νάουσας το 1930

δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο. Διατηρούσαν μεγάλα καταστήματα σε
κεντρικούς δρόμους του Καΐρου, κυρίως με αποικιακά προϊόντα.
Είναι ένα εκλεκιστικό κτίριο, χτισμένο στο κέντρο της πόλης με πέτρα από την
ευρύτερη περιοχή, πωρόλιθο ή πουρόπετρα, μεγάλα ξύλινα κουφώματα και ωραία
μεγάλη είσοδο με προπύλαια, ενώ τρία πλατιά μαρμάρινα σκαλιά σε οδηγούν στην
βαριά ξύλινη πόρτα. Για μισό περίπου αιώνα υπήρξε το μοναδικό εξατάξιο
διδακτήριο μέσης εκπαίδευσης της Νάουσας. Πραγματικό στολίδι για την πόλη
την εποχή εκείνη αλλά και τη σημερινή.
Ο πρώτος γυμναστής
Από τις συνεντεύξεις παλιών, εν ζωή μαθητών του Λαππείου, τα πρακτικά
συνεδριάσεων του συλλόγου καθηγητών αλλά και δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο
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διαπίστωσα ότι ο Αγαθάγγελος Φωστηρόπουλος ήταν ο πρώτος γυμναστής του
Λαππείου από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, το 1924, και μέχρι το 1937. Μια
ακόμη επίσκεψή μου στην Εύξεινο Λέσχη Νάουσας, επιβεβαίωσε την άποψή μου,
ότι ήταν ποντιακής καταγωγής, προερχόμενος από την ορεινή Ίμερα, της
επαρχίας Χαλδίας. Τα βουνά της συνορεύουν με την οροσειρά του Θήχη, απ’
όπου οι Μύριοι του Ξενοφώντα, αντικρίζοντας τη θάλασσα της Τραπεζούντας
φώναξαν «Θάλαττα!, Θάλαττα!». Ήταν κεφαλοχώρ με 500 οικογένειες, όπου
λειτουργούσε από τα μέσα του ΙΘ΄αιώνα πλήρης κεντρική Αστική Σχολή με επτά
τάξεις και παράρτημα στο χωριό Λιβάδι. Η γλώσσα της περιοχής ήταν η πιο
καθαρή αρχαιοπρεπής διάλεκτος του Πόντου.
Ξετυλίγοντας μέρα με την ημέρα το παρελθόν του Αγαθάγγελου
Φωστηρόπουλου διαπίστωνα καινούργια στοιχεία της προσωπικότητάς του, των
αντιλήψεων που είχε για την εκπαίδευση και το αγαπημένο του μάθημα, τη
γυμναστική. Η ευγενική και καλοσυνάτη κόρη του, κ. Θάλεια Φωστηροπούλου σε
συνέντευξη της μου ανέφερε πως «ήταν άριστος μαθητής και είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα
Αρχαία Ελληνικά». Ο ίδιος διηγείται για τους νέους και διαφαίνεται η αγάπη του
για τις φυσικές δραστηριότητες στη φράση: «στην ομαλή θέση “τη Ποπά τα Ραχία”
πως έστησαν τον χορό “σέρα”, έριξαν λιθάρι και έπαιξαν τον “απτουρμάν”, είδος αυγατιστή
με το τριπλό άλμα». Απόφοιτος πλέον της Αστικής Σχολής της Ίμερας, συνέχισε την
εκπαίδευση του στο Ιεροδιδασκαλείο της Σάμου, το οποίο είχε ιδρύσει ο
Σύλλογος Μικρασιατών «Η Ανατολή» με σκοπό «την εμπέδωσιν της Ορθοδοξίας και
την διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων εν τη Μικρά Ασία». Το εν λόγω
Ιεροδιδασκαλείο, εκτός από ιερείς, προετοίμαζε και εκπαιδευτικούς για να
διδάξουν τις νέες παιδαγωγικές μεθόδους σε σχολεία όπου κατοικεί το μισό
ελληνικό γένος, το οποίο, από τα παράλια του Αιγαίου μέχρι τα βάθη της
Ανατολής έχει την ίδια θρησκεία, τα ίδια ήθη και έθιμα και μιλά την ίδια γλώσσα.
Αποφοιτά με παναριστεία, αριστεύοντας σε όλα τα μαθήματα του
ιεροδιδασκαλείου, και επιστρέφει στην γενέτειρά του Ίμερα όπου γίνεται
σχολάρχης και καθηγητής στο σχολείο από όπου αποφοίτησε. Στο διήγημά του
«Μανουσάκια στην Ίμερα» αναφέρει για το σχολείο του : «…η εβδόμη τάξη
αντιστοιχούσε με τη σημερινή δευτέρα γυμνασίου. Με τέσσερα ακόμη χρόνια στο
Φροντιστήριον Τραπεζούντας ετελείωνε ο μαθητής το γυμνάσιο».
Αναφορά στο πρόσωπο του ως σχολάρχη και καθηγητή στην Αστική Σχολή
της Ίμερας κάνει στο βιβλίο «Γη του Πόντου» ο Δημήτρης Ψαθάς, γράφοντας
πως: «Οι μαθητές της Αστικής Σχολής της Ίμερας την Πρωτομαγιά του 1919 είχαν κάνει
μια ημερήσια εκδρομή στη γειτονική Κρώμνη κι επιστρέφοντας στο χωριό τους, συνάντησαν
στο δρόμο, κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου, το αντάρτικο σώμα του Ευκλείδη.
Καθώς ο σχολάρχης Φωστηρόπουλος είδε τους μαυροφορεμένους Έλληνες αντάρτες
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ζωσμένους τ΄άρματά τους, περήφανους, άφοβους κι αγέρωχους, έδωσε το σύνθημα κι
αμέσως τα παιδιά άρχισαν να τραγουδάνε:
“Μάνα σου λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω”
»Οι οπλισμένοι Σανταίοι παρακολουθούσαν τους μαθητές συγκινημένοι και μερικοί
δακρύσανε καθώς ακούγανε και βλέπανε την νεολαία να κατέχεται από τα ίδια αισθήματα
και τους πόθους που κυριαρχούσαν στην δική τους την ψυχή.»
Στη συνέχεια διδάσκει στο φημισμένο «Φροντιστήριον της Τραπεζούντος». Ο
όρος Φροντιστήριο δεν έχει καμία σχέση με τα σημερινά εξωσχολικά ιδιωτικά

Ο Αγαθάγγελος Φωστηρόπουλος με συναδέλφους του στο Φροντιστήριον
Τραπεζούντος (δεύτερος από αριστερά καθήμενος)

ιδρύματα, τα οποία παρέχουν πρόσθετη διδακτική βοήθεια σε μαθητές. Όπως μας
πληροφορεί ο Επαμεινώνδας Κυριακίδης, Φροντιστήριο σήμαινε σπουδαστήριο
και η λέξη «εδίδετο κατά την αρχαϊζουσα γλώσσαν εις πάσας σχεδόν των ελληνικών
γραμμάτων σχολάς, όπως περίπου σήμερον διακρίνομεν, ταύτας δια των ονομάτων,
γυμνάσιον, σχολαρχείον…». Στο λαμπρό εκπαιδευτικό ίδρυμα της Τραπεζούντος
όπου από το 1682 «η ιστορία του είναι συνυφασμένη με την ιστορία των Ελληνικών
γραμμάτων εν Πόντω» δίδαξε ως Ελληνιστής και Γυμναστής.
Η ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού αναφέρει ότι «Γνωστά
ονόματα δασκάλων ως τον Νοέμβριο του 1921, οπότε σταμάτησε η λειτουργία του
Φροντιστηρίου, ήταν οι: Μ. Χειμωνίδης, Καπνάς, Αθανασιάδης, Λαζαρίδης, Κανονίδης,
Τζιράχ, Μαυρίδης, Χρυσουλίδης, Στρουθόπουλος, Ισραήλ Βασιλειάδης, Φ. Χειμωνίδης και
Φωστηρόπουλος». Μεταξύ των συναδέλφων του είναι και ο φιλόλογος καθηγητής
Χρυσουλίδης, η δόξα και το φόβητρο του Φροντιστηρίου Τραπεζούντος με το
παρατσούκλι «ο Σκορπιός». Ποντιακά τον έλεγαν «ο Χρυσούλτ΄ς» ή «ο Σκορπόν».
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Το 1922 - 23, διωγμένος και εκτοπισμένος από τους Τούρκους, αποχαιρετά
για πάντα την αγαπημένη του Ίμερα και τον Πόντο και έρχεται πρόσφυγας στην
Ελλάδα. Στη Νάουσα εγκαθίσταται το 1924, μαζί με άλλες οικογένειες στον
προσφυγικό συνοικισμό, αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα. Το διάστημα
αυτό, παντρεύεται τη συγχωριανή του από την Ίμερα, Δέσποινα Σαμανίδη και
αποκτούν μαζί δύο κόρες και έναν γιο. Τοποθετείται στο νεοϊδρυθέν Λάππειον,
που ξεκινάει ουσιαστικά και η λειτουργία του ως
σχολείο, και αναλαμβάνει το μάθημα της
γυμναστικής και την οργάνωση των γυμναστικών
επιδείξεων.
Η αγάπη του για την Αρχαία Ελλάδα είναι
εμφανής στο μάθημα της Γυμναστικής, διότι
δίδασκε αθλήματα των Αρχαίων Ολυμπιακών
Αγώνων όπως: ο Τριαγμός, η Διελκυστίνδα, το
Πένταθλον, η Λιθοβολία αλλά και αθλήματα που
συναντάμε σε σύγχρονους αγώνες όπως Δρόμοι,
Άλματα, Ρίψεις, Ποδόσφαιρο και Πετοσφαίριση.
Αγαθάγγελος
Το 1930 μετεκπαιδεύεται στην Αθήνα μαζί με
Φωστηρόπουλος
άλλους γυμναστές, χρονιά που ιδρύθηκε η
Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών. Το 1937, λόγω του πρόωρου θανάτου της
συζύγου του, ζητά μετάθεση και τοποθετείται στο Ημιγυμνάσιον Αρναίας, στη
Χαλκιδική. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή που μου αφηγήθηκε η κόρη του
Θάλεια από την επίσκεψη του Επιθεωρητή: «Ο Επιθεωρητής που διανυκτέρευσε σε
ξενοδοχείο, κοντά στο Ημιγυμνάσιο, ξύπνησε το πρωί από τις φωνές των μαθητών που
έψαλλαν τον Ολυμπιακό ‘Ύμνο».
Στις γυμναστικές επιδείξεις την ίδια χρονιά οι μαθήτριές του, στην τελετή
έναρξης, ήταν ντυμένες Καρυάτιδες! Μετέπειτα τοποθετήθηκε στο Ημιγυμνάσιο
Γουμένισσας για δύο σχολικά έτη, στο Γραφείο Επιθεώρησης Φυσικής Αγωγής
και τέλος, στο 2ο και 3ο Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης. Το διάστημα αυτό
αποκτά ακόμη δύο παιδιά από δεύτερο γάμο με την Κυριακή (Κίτσα)
Τσαλαπίδου.
Αξίζει να επισημανθεί, πως παρά τις οικονομικές και προσωπικές δυσκολίες
που αντιμετώπιζε η οικογένεια, όλα τα παιδιά του μορφώθηκαν και αγάπησαν τη
μελέτη, εμπνέοντάς τα ο ίδιος κατά την ανατροφή τους.
Παράλληλα με το εκπαιδευτικό του έργο και ως λάτρης της παιδείας,
παρουσιάζει πλούσιο συγγραφικό έργο:
Μεταφράζει τη «Φρανζουέζα» του Λ. Τολστόϊ, Τραπεζούς 1920, και τρία έργα
του Andersen, Αθήναι 1930. Συγγράφει το «Η Ίμερα του Πόντου», Θεσσαλονίκη
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1939, τα «Λαογραφικά Χαλκιδικής», Βραβείο Διαγωνισμού Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, 1940, τα «Λαογραφικά και Λεξιλόγιον της Ίμερας του Πόντου»,
Βραβείον Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, το «Προσέχετε νέοι την υγεία σας»,
Θεσσαλονίκη 1947, το «Βελτιώνετε νέοι τον χαρακτήρα σας», Θεσσαλονίκη 1948,
το «Γλυκειά πατρίδα Δράμα», Θεσσαλονίκη 1949, το «Σκόρπια λούλουδα»,
στίχοι, το «Αρχαϊκά στοιχεία της ποντιακής διαλέκτου», Θεσσαλοννίκη 1957, το
«Χαμέναι και ζωνταναί πατρίδες», Θεσσαλονίκη 1958, «Τα παρχάρια του
Πόντου», τα «Διηγήματα από την Μακεδονικήν φύσην και ζωήν», Θεσσαλοννίκη
1959.
Ακόμη δημοσίευσε άρθρα, σημειώματα, γνωμικά και διάφορες μεταφράσεις σε
εφημερίδες, περιοδικά και ημερολόγια και εκφώνησε λόγους σε διαλέξεις ή σε
ραδιοφωνικές εκπομπές. Αγαπούσε τον προσκοπισμό και τις αρχές του, την
βυζαντινή μουσική και έπαιζε μαντολίνο. Μιλούσε τη γαλλική, τη ρώσικη γλώσσα
και μετέφραζε κείμενα. Πέθανε το 1985 στη Θεσσαλονίκη.
Μαθητές του Φωστηρόπουλου εν ζωή θυμούνται….
Η κα Βασιλική Λαφάρα, 104 ετών σήμερα, μαρτυρά σε συνέντευξή της πως ο
γυμναστής της στο Λάππειο το 1924, «ήταν πάρα πολύ καλός, μας μάθαινε πολλά
πράγματα!!!» και ο κ. Γιώργος Οικονομίδης, 101 ετών σήμερα, αναφέρει: «εμένα μου
άρεζε ο Φωστηρόπουλος, αυτόν συμπαθούσα!!!».
Θεωρώ ακόμη ότι μετά από τόσα χρόνια αξίζει, όχι μόνο η αναφορά, αλλά και
η τιμή στο πρόσωπο ενός τόσο αξιόλογου γυμναστή που ήταν η καλύτερη
συγκυρία για το ξεκίνημα του νέου σχολείου της Νάουσας. Κλείνοντας την
αναφορά μου στο πρόσωπο του Αγαθάγγελου Φωστηρόπουλου, θέλω να
ευχαριστήσω την κόρη του, Θάλεια, συνταξιούχο δασκάλα σήμερα, για την
ευγενική υποδοχή και την καλή της διάθεση να βοηθήσει την έρευνά μου.
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Ο Άγιος Γεώργιος στην Ποντιακή Παράδοση
Του Παναγιώτη Μωυσιάδη
Ο Άγιος Γεώργιος είναι αδιαμφισβήτητα ο άγιος των
Ποντίων. Οι Πόντιοι, ένας φιλόθρησκος και
θεοσεβούμενος λαός, λάτρεψε τόσο πολύ τον Άγιο
Γεώργιο, ώστε δεν υπήρχε πόλη και χωριό στον Πόντο
που να μην έχει μία εκκλησία ή ένα παρεκκλήσι του Αγίου.
Εξ άλλου πώς θα γινόταν αλλιώς, αφού αυτός γεννήθηκε
στον Καππαδοκικό Πόντο το 275 μ. Χ., ήταν δηλαδή
«Πόντιος».
Ένας από τους λόγους, για τους οποίους ο Άγιος αναδείχθηκε φίλος και
προστάτης των Ποντίων, είναι ότι υπήρξε καβαλάρης εμπόλεμος και θα έφθανε
αμέσως να τους βοηθήσει σε κάθε τους ανάγκη. Για τον ίδιο λόγο έγινε ο
διαχρονικός φόβος και τρόμος των Τούρκων, που τον πίστεψαν και τον
φοβήθηκαν ως τιμωρό για τις πράξεις τους.
Οι Πόντιοι τίμησαν τη μνήμη του και έδωσαν το όνομά του σε χωριά,
οικισμούς, βρύσες, βουνά, ποτάμια, μοναστήρια ακόμα και στο μήνα Νοέμβριο
(Αεργίτες), μήνα κατά τον οποίο έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του.
Ιδιαίτερες αναφορές για τον Άγιο γίνονται στη λαογραφία, ιστορία, σε
ανέκδοτα, παραμύθια, παροιμίες, γνωμικά, αναφορές που θα μπορούσαν να
γεμίσουν τις σελίδες ενός βιβλίου. Το πιο σημαντικό όμως κεφάλαιο για τον Άγιο
Γεώργιο (Αέρτς στα ποντιακά) είναι αυτό του λαϊκού μας τραγουδιού, που
εμπεριέχει διάφορες επικλήσεις και αναφορές στο όνομά του. Κάποιες από αυτές,
κατά κατηγορίες, είναι οι ακόλουθες.
Για το νανούρισμα: Η Σωτήρα παίρ’ την Πόλ’, τ’ Αεργή το χαλινάρ’ και
Έρθεν άγγελος Κυρίου, κ’ εκούξεν «κυρά Μαρία».
Για τον έρωτα:Αέρ’ ιμ’, ποδεδίζω σε με τ’ άσπρον τ’ αλογόπον, έπαρ’ και δέβα
κρέμ’σον με ’ς σ’ εγάπς ιμ’ τ’ εγκαλόπον και Αέρ ιμ’, σύρον το σπαθί σ’ και
ποίσο με γιαρτίμ - ι, εσάρεψανε μ’ οι τουσμάν’ θα παίρ’νε το γιαβρίμ - ι.
Για τη λεχώνα:
Νύφε, κι αντραδέλφισσα, δύος κοιλοπονούνε,
την αντραδέλφισσαν κρατούν χίλοι μύριοι μαμήδες
την νύφεν, την ξενίτσικον, Αέρτς κ’ η Παναΐα.
Για τις ασθένειες:
Τάζ’νε λαμπάδας ’ς σον Αέρ’, ελάδ’ ’ς σην Παναΐαν,
όσον φοούνταν τον Αέρ’, τιμούν την Παναΐαν.
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Για τον θάνατο:
Από Θεού λαλίαν έρθεν «ο Γιάννες θ’ αποθάνει»
-Αγιώρ’, Αγιώρ’, εγλήγορε μ’, Αγιώρ’, ανδρειωμένε μ’,
’ς σον ουρανόν θε να προφτάντς, τον Γιάννεν κι άλλα χρόνα.
Για τον καιρό:
Εξέβεν ο Τρυγομηνάς κ’ εσέβεν Αεργίτες,
τα χιόνια έγκεν κ’ έστρωσεν άμον καλός τεχνίτες.
Για τους ναυτικούς:
’Σ σο πρώτον και το λάλεμαν καράβ’ επατουρεύκουτον
κι Αέρτς εκεί επρόφτασεν, Αέρτς εκεί επήεν.
Για την ξενιτιά:
Ο Άγιος – Γεώργιος ατλής και καβαλάρης,
’ς ση ξενιτίας την πόρταν να έτονε πορτάρης.
και
Φτερά εδώκε μ’ ο Θεόν κ’ επέταξα και έρθα,
με τ’ αλογόπον τ’ Αεργί και ξάι πα ’κ’ εφοέθα.
Για τους Τούρκους:
Αέρ’ ιμ’, Ζαντ’ Αέρ’ ι μου, όλ’ εσέναν θαμάζ’νε,
εφτάς μεγάλα θάματα κ’ οι Τούρκ’ πα ’σεν’ τρομάζ’νε.
και
Αέρτς πολλά εθύμωσεν και - ν - ας σοι Τσιτσογλάντας
και έγκεν ’ς σα κιφάλια τουν, όλια τα καμονάντας.
Το πιο συγκλονιστικό όμως κείμενο για τον Άγιο Γεώργιο είναι αυτό που
παραδίνει την χριστιανή κόρη στον Τούρκο γαμπρό. Ένα στοιχείο που τιμά το
λαϊκό τραγούδι και την θεολογία γενικότερα. Χτυπάει τον θρησκευτικό φανατισμό
και τον ρατσισμό και δοξάζει τη δύναμη της αγάπης.
Έναν κοράσιον Ρουδιανόν ’ς σον Άην – Γιώργην πάει
-Μεγάλ’, Αη - Γιώργη μ’, κρύψον με ’ς σα μάρμαρά σου μέσα.
Κ’ ένας Τούρκος αλλόπιστος ’ς σον Άη Γιώργην πάει
-Μεγάλ’, Άη - Γιώργη δείξον με π’ εκρύφτεν το κοράσιον.
Τότ’ έσκισεν το μάρμαρον κ’ εφάνθεν το κοράσιον.
Τέλος ήταν τόσο μεγάλος ο θαυμασμός, που ένιωθαν για τον Άγιο Γεώργιο,
που πίστευαν ότι μαζί με την συνεργία του Αε - Θόδωρου θα μπορούσε να
υπερβεί ακόμα και το πανηγύρι της Σουμελά.
Αέρτς και Αε - Θόδωρον εποίκαν συντροφίαν
κ’ επάτεσαν τη Σουμελάν, τ’ άνθεν, την Παναΐαν.
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Το ιδιότυπο εκκλησιαστικό καθεστώς της Χαλδίας
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

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

Γράφει ο Κώστας Νικολαΐδης

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).
Έχουμε όμως εν τέλει την άποψη, πως αν διοικούσαν τη Χαλδία και μη
γηγενείς κληρικοί, τα πράγματα θα πήγαιναν καλύτερα σε πολλούς τομείς, και
ιδίως στο θέμα της διαποίμανσης των καταγόμενων από την περιφέρεια
Γκιουμουσχανέ ξενιτεμένων μεταλλωρύχων. Εκτιμούμε ότι αυτή η αντικανονική
εισπήδηση της Χαλδίας σε άλλες Εκκλησιαστικές Επαρχίες θα είχε διευθετηθεί
σωστά και δίκαια και δε θα ταλάνιζε για περισσότερο από 2 αιώνες 4 - 5
Μητροπόλεις, με άκρως επιζήμια για την Εκκλησία και τους ομογενείς
Χριστιανούς αποτελέσματα.

Η χαμένη ευκαιρία
Μετά την εκδημία του μητροπολίτη Χαλδίας Θεόφιλου Παπαγεωργίου, που
συνέβη το Φεβρουάριο του 1864, διαδραματίστηκαν στην Αργυρούπολη, και όχι
μόνο, καταστάσεις που κάθε άλλο παρά τιμούν τους υποψήφιους διαδόχους του,
την Εκκλησία και τους προύχοντες της Αργυρούπολης, των αρχιμεταλλουργών
βέβαια μη εξαιρουμένων. Θα λέγαμε μάλιστα ότι και νωρίτερα ακόμα, κατά την
περίοδο της ασθένειας του Θεόφιλου, είχαν αρχίσει οι έριδες μεταξύ των
αντιμαχόμενων «κομματικών» μερίδων, για το ποιας ο εκλεκτός θα καταλάμβανε
τον «επίζηλο» θρόνο της Χαλδίας.
Τρεις υποψήφιοι αναδείχτηκαν:
- Ο επίσκοπος Μυρέων και βοηθός του εκλιπόντος, Χ΄΄ Ιερεμίας Γεωργιάδης, από
την Άδυσσα της Αργυρούπολης.
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- Ο πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Μελενίκου Γερβάσιος Σουμελίδης, από τη
Βαρενού της Αργυρούπολης.
- Ο διαπιστευμένος έξαρχος της Ι.Μ. Σινά στην Τιφλίδα, αρχιμανδρίτης
Αγαθάγγελος Βλάσταρης, από την Άδυσσα.
Οι δύο πρώτοι ήταν οι κομματικοί υποψήφιοι, ο δε τρίτος ανεξάρτητος. Η
μάχη δόθηκε μεταξύ του Ιερεμία και του Γερβάσιου.
Το πλήρωμα διχάστηκε, συκοφαντίες εκτοξεύονταν εκατέρωθεν, παζαρέματα
του τύπου: «δέχομαι να πάω στην Επισκοπή Νικοπόλεως, αλλά θα μου δώσετε και
τα παρακάτω χωριά», και από την άλλη πρωτόγνωρες μεθοδεύσεις. Αυθαίρετος
αποκλεισμός από τη Συνέλευση (όπου θα συζητούσαν το θέμα της διαδοχής του
Θεόφιλου προεστώτες της πόλης στο Επισκοπείο), πολιτών μη αρεστών στον
Ιερεμία και άλλα παρόμοια εκατέρωθεν επιχειρούμενα.
Εν τέλει ο μεν Γερβάσιος εξελέγη μητροπολίτης Χαλδίας τον Ιούλιο του 1864,
ο δε Ιερεμίας επίσκοπος Νικοπόλεως.
Τα πνεύματα είχαν τόσο πολύ οξυνθεί, ώστε κατά την άφιξή του στην
Αργυρούπολη προερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη μετά τη χειροτονία του,
ο Γερβάσιος κατάλαβε αμέσως το πόσο μεγάλο ήταν το κακό που είχε γίνει στην
κοινωνία της πόλης. Δεν του έγινε καμιά υποδοχή, ούτε καν από τους φίλους του,
πράγμα πέρα για πέρα απαράδεκτο και απαξιωτικό για τον ίδιο, αλλά και για τους
θεσμούς. Μόνον ένας από τους προύχοντες, και μάλιστα της αντίπαλης μερίδας,
τον υποδέχτηκε, όπως γράφει ο Γ. Κανδηλάπτης («Ξυνωρίς» σελ. 112, Αφοί
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη – 2000), ο και επίτροπος της Μητρόπολης,
Κωνσταντίνος Πηλείδης, για να του πει το «ὡς εὗ παρέστης».
Σε όλη αυτή την ιδιαίτερα σκληρή αντιπαράθεση αναμείχτηκαν και πολλοί
πνευματικοί άνθρωποι, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί, αλλά και η Ιεροσολυμιτική
Αγιοταφική Κοινότητα και η Εκκλησία της Αντιόχειας.
Ειλικρινά μόνο θλίψη προκαλούν τα όσα διαδραματίστηκαν εκείνη την
περίοδο, και είναι να απορεί ο κάθε λογικός χριστιανός, γιατί και πώς ανέχτηκε το
Πατριαρχείο τέτοιες απαράδεκτες και μειωτικές του ονόματος της Εκκλησίας μας
καταστάσεις!
Παρουσιάστηκε τότε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δοθεί τέλος σε μια
προδήλως άδικη και ακατανόητη παράδοση και να εκλέξει το Οικουμενικό
Πατριαρχείο για τη θέση του μητροπολίτη Χαλδίας, έναν κληρικό μη γηγενή, με
έντονη προσωπικότητα και διοικητικές ικανότητες, για να βάλει μία τάξη στην
σπαρασσόμενη Εκκλησία και κοινωνία της Χαλδίας. Και οι λύσεις ήταν απλές,
αλλά ήθελαν γενναίες και «ίσιες» αποφάσεις από το Φανάρι:
- Εκλογή μητροπολίτη από άλλη Εκκλησιαστική Επαρχία
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- Υπαγωγή των πολύ απομακρυσμένων από την Αργυρούπολη περιοχών στις
όμορες Μητροπόλεις, για να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία Σχολείων –
Κοινοτήτων - Ιδρυμάτων, για να ενδυναμωθεί ο θεσμός της Ενορίας και στο
τελευταίο ακόμα Μεταλλείο, και κυρίως, για να αισθανθούν οι πιστοί ότι έχουν
δίπλα τους τον ηγέτη τους, τον εθνικό και πνευματικό τους πατέρα που θα μεριμνά
απερίσπαστα για την πρόοδό τους, για τη διασφάλιση των ομαλών συνθηκών
διαβίωσής τους, προστατεύοντάς τους από τις κάθε είδους αυθαιρεσίες των
κρατικών οργάνων.
- Επιβολή εκκλησιαστικών επιτιμίων στους ανθυποψηφίους, για πρόκληση
κοινωνικής αναταραχής και σκανδαλισμό των πιστών, με ταυτόχρονη τοποθέτησή
τους σε μοναστήρια, για αυτοκριτική, περισυλλογή, προσευχή και μετάνοια.
Συνεχίζεται

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

Από τη Ζωή των Κλωστών του Πόντου1
Του +Ιωάννη Αβραμάντη
-Πόσο το φορτίο τα ξύλα κεσίς;
-Πέντε γρόσια, εφέντη! Μονάχα πέντε.
-Πολλά δεν είναι πέντε γρόσια, βρε καραπάς2;
-Όχι, εφέντη, όχι! Έρχομαι από μακρινό δρόμο. Μια μέρα έκανα να τα κόψω και
άλλη μια μέρα να τα κουβαλήσω. Και έπειτα τι παίρνεις με πέντε γρόσια;
-Άιντε να σου δώσω τρία γρόσια και μη μιλάς. Να, εδώ από πίσω είναι το σπίτι
μου. Τράβα το ζώο σου.
1

Πρώτη δημοσίευση «Ποντιακή Εστία», περίοδος Β΄, τεύχος 37ον, Ιανουάριος – Φεβρουάριος
1981.
2 Μαυροκέφαλε.
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-Να χαρείς τα νιάτα σου, εφέντη μου, κάμε τα τουλάχιστον τέσσερα γρόσια, για να
μπορέσω να πάρω λίγο λάδι, σαπούνι… Είμαι φτωχός, πολύ φτωχός, και έχω και
ένα τσούρμο παιδιά.
-Καλά, καλά, θα σου δώσω αυτά που ζητάς. Τράβα το ζώο. Μη χασομεράς. Ας
είναι για του μπαμπά μου την ψυχή.
Αυτό το παζάρεμα έγινε στην Τραπεζούντα, μπροστά από ένα τουρκικό
συνοικιακό καφενείο. Ο πωλητής των καυσόξυλων ένας παππάς από τα σιμοχώρια
της πόλης. Ο αγοραστής ένας τούρκος μεεμούρης1. Ήμερος και με χριστιανική
πραότητα και ανεξικακία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του ο πρώτος. Βλοσυρός,
φανατισμένος και αυταρχικός ο δεύτερος, ρουφούσε νωχελικά τον καφέ του και
φυσούσε τον ναργιλέ του καθισμένος αναπαυτικά σε μια καρέκλα.
Οι θαμώνες του καφενείου, όλοι Τούρκοι. Χοτζάδες, αγάδες, μεεμούρηδες,
παρακολουθούν και αυτοί τη σκηνή, άλλοι αδιάφορα και άλλοι με καταφανή
ευχαρίστηση, ρίχνοντας ερευνητικά βλέμματα πότε στην πελιδνή φυσιογνωμία του
παπά και πότε στην αγριεμένη όψη του μεεμούρη. Ωστόσο ανάμεσα στους
θαμώνες βρίσκονταν και μερικοί που αποδοκίμαζαν ενδομύχως την βαναυσότητα
του μεεμούρη, αισθανόμενοι κάποιοι συμπόνια προς τον παπά. Μάλιστα τέτοια
φιλοδίκαιοι μουσουλμάνοι δεν έλειψαν ποτέ και τις πιο στυγνές περιόδους της
δουλείας. Και η εποχή, μια από τις πολύ γνωστές, που ο ραγιάς ενώπιον του
οιουδήποτε αγά μόνο το καταφατικό «ΝΑΙ» έπρεπε να ξέρει, και να αγνοεί
ολότελα το αρνητικό «ΟΧΙ».
Ωστόσο το παζάρεμα κάποτε τελείωσε και σε λίγα λεπτά της ώρας ιδού
μπροστά στο σπίτι του μεεμούρη ο παπάς και ο αγοραστής. Σπίτι
περιμαντρωμένο με υψηλούς τοίχους και με πιο ψηλή αυλόπορτα για να μη τυχόν
και διεισδύσει στο άδυτο του χαρεμιού το πονηρό βλέμμα του ξένου2.
Ο παπάς βιάζεται να ξεφορτώσει εκεί έξω στον δρόμο, να πάρει το
λογαριασμό του και να φύγει δρομαίως, για να μη ξαναντικρίσει εκείνο το άγριο
βλέμμα του Τούρκου. Θεέ μου, του Σατανά, που διαβόλου συνεργεία συνάντησε
πρωί πρωί.
Αλλά πού να ’ξερε ο κακομοίρης τι τον περίμενε εδώ. Η σκηνή του καφενείου
είχε και άλλη πράξη, η οποία έπρεπε να εκτυλιχτεί εδώ.

1Υπάλληλος

του κράτους.
Ο αείμνηστος Παναγιώτης Τσερμενίδης (Ίμερα Πόντου 1918 – Θεσσαλονίκη 2002) μου διηγήθηκε πως
κάποια μέρα πριν τον ξεριζωμό και την ανταλλαγή, καίτοι τετραετής, απομακρύνθηκε από το καφενείο του
πατέρα του, πίσω από το Φροντιστήριο της Τραπεζούντος. Τα παιδικά του βήματα τον έφεραν έξω από ένα σπίτι
σαν και του μεεμούρη. Η αυλόπορτά του ήταν όμως ανοιχτή και ο μικρός, περίεργος ων, μπήκε στην αυλή όπου
αντίκρισε ασκεπή την χανούμισσα. Προσβεβλημένη στο έπακρο εκείνη, αφού την μίαναν τα βέβηλα μάτια του
μικρού ραγιά, «αμάν έσυρεν απάν’ ατς το λετσέκ’ και εγομώθεν απ’ οπίσ’ ιμ. Εσύρνεν απάν’ ιμ πέτρας. Ολίον κι
άλλο θ’ εσκότωνε με». Στάθης Ταξίδης.

2
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-Αμ, βέβαια, τέτοιοι είστε όλοι εσείς οι γκιαούρηδες. Δεν τα λυπάστε τα ζώα. Το
καημένο το γαϊδούρι από πότε έχει να φάει. Κοντεύει να ψοφήσει. Γιατί δεν το
τάισες βρε καραπάς; Δεν φοβάσαι τον Θεό;
Γέμισε τη γειτονιά με αγριοφωνάρες ο μεεμούρης. Ο παπάς άναυδος δεν ξέρει
τι να κάνει, τι να πει.
-Βρε Μεμέτη, ε Μεμέτη, φώναξε στον γιο του ο μεεμούρης. Τρέξε φέρε λίγο
κριθάρι και άχυρο και ρίξ’ τα εδώ στο ζώο να φάει, γιατί θα ψοφήσει από την
πείνα.
Η αυλόπορτα στο λεπτό άνοιξε διάπλατα για να μπει το ζώο με το φορτίο.
Ακολούθησε και ο παπάς λέγοντας από μέσα του πότε το «Σταυρέ βοήθει μοι» και
πότε το «Πίσω μου σ’ έχω Σατανά». Η αυλόπορτα τώρα ξανάκλεισε και ο παπάς
με διάφορα τερτίπια όλο και παρασύρεται στο βάθος της αυλής, προς το σαλόνι
του σπιτιού, σέρνοντας τα πόδια του «ως αμνός αγόμενος επί σφαγήν».
Αλλά πώς να περιγράψει κανείς την έκπληξή του, όταν περικυκλώθηκε από τη
μητέρα, τη γυναίκα και τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, και τον ίδιο τον μεεμούρη,
να πέφτουν όλοι στα γόνατα και να καταασπάζονται τα χέρια και τα πόδια του, και
αυτό ακόμη το τριμμένο και ρυπαρό ράσο του;
-Παπούλη μας, συγχώρησέ μας. Παπούλη μας, είμαστε Χριστιανοί κι εμείς. Αλλά
και πόσα χρόνια είμαστε ακοινώνητοι, οι κακότυχοι. Και τα παιδιά μας τα μισά
αβάφτιστα. Ιδού εκεί στο βάθος, πίσω από το κελάρι το εικονοστάσι μας με τον
Σταυρό και την ακοίμητη καντήλα.
Ο παπάς δεν άργησε ούτε λεπτό να συνέλθει από την τρομερή έκπληξη.
Κατάλαβε πως είχε να κάμει με Κλωστούς. Έγινε από τότε κίρβας, φίλος του
σπιτιού και ο προμηθευτής του σε καυσόξυλα, μαλλί, τυρί, βούτυρο και ό,τι άλλο
έβγαζε το χωριό του. Και συνάμα ο προμηθευτής της πνευματικής τροφής των
ενοίκων του. Και ούτε ίχνος υποψίας στο καφενείο και στη γειτονιά.
Τόσο πιστός ήταν ο μεεμούρης στη θρησκεία του προφήτη.
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ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Εκδήλωση των Ποντιακών Συλλόγων Νομού Πιερίας

Οι Ποντιακοί Σύλλογοι του νομού Πιερίας διοργάνωσαν το Σάββατο, 12 Απριλίου,
στην αίθουσα ΕΚΑΒΗ της Κατερίνης, εκδήλωση με θέμα: «Η Γενοκτονία των Ελλήνων
του Πόντου: 1994 - 2014, Είκοσι Χρόνια μετά την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων».
Το πρόγραμμα της σημαντικής εκδήλωσης περιλάμβανε εισηγήσεις από τον κ. Θεοφάνη
Μαλκίδη, αλλά και από δυο διακεκριμένους τούρκους ομιλητές, αγωνιστές των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να αναπτύσσουν το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου, τον κ. Ραγκίπ Ζαράκολου, συγγραφέα και εκδότη, υποψήφιο για Νόμπελ Ειρήνης
το 2012 και τον κ. Σαΐτ Τσετίνογλου, συγγραφέα - δημοσιογράφο.
Ο κ. Ζαράκολου λόγω ασθένειας δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στην εκδήλωση. Έστειλε
όμως την εισήγησή του την οποία και δημοσιεύουμε.

Γενοκτονία και άρνηση στον Εύξεινο Πόντο
Του Ραγκίπ Ζαράκολου
Υποψήφιου Νόμπελ Ειρήνης 2012
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Εχτές η Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ
πέρασε μια απόφαση υπέρ της αναγνώρισης της Αρμενικής Γενοκτονίας,
ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η
απόφαση αυτή να ψηφιστεί στη
Γερουσία. Δώδεκα Γερουσιαστές, σε
σύνολο δεκαοχτώ, ψήφισαν την
απόφαση, πέντε ψήφισαν κατά και
ένας απείχε από την ψηφοφορία.
Ο Γερουσιαστής των ΗΠΑ
Ρόμπερτ Μενέντεζ, πρόεδρος της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
υποβάλλοντας την εισήγησή του
δήλωσε: «Η Αρμενική Γενοκτονία
είναι μια τρομερή πραγματικότητα
που δεν μπορούμε να αρνηθούμε.
Αυτό το ψήφισμα επιβεβαιώνει με
Ο κ. Ραγκίπ Ζαράκολου
τους αυστηρότερους όρους ότι θα
θυμόμαστε πάντοτε αυτήν την τραγωδία και θα τιμούμε την μνήμη των αθώων
Αρμενίων, ανδρών, γυναικών, παιδιών, που φονεύτηκαν και εκδιώχτηκαν από την
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πατρίδα τους. Η Αρμενική Γενοκτονία πρέπει να διδαχτεί, να αναγνωριστεί και να
μνημονεύεται, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων ωμοτήτων».
Το παραπάνω ψήφισμα προτρέπει επίσης την τήρηση της επετείου της
Αρμενικής Γενοκτονίας στις 24 Απριλίου του 2014. Σύμφωνα με αυτό ο πρόεδρος
Μπαράκ Ομπάμα θα πρέπει να εργαστεί προς μια εποικοδομητική, σταθερή και
βιώσιμη αρμενοτουρκική σχέση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει την πλήρη
αναγνώριση εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης των γεγονότων που σχετίζονται
με την Αρμενική Γενοκτονία. Το ψήφισμα επισημαίνει ότι ο πρόεδρος Μπαράκ
Ομπάμα πρέπει να διασφαλίσει ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ διαπνέεται
από βαθιά κατανόηση και ευαισθησία σε ότι αφορά στα ζητήματα που έχουν να
κάνουν με ανθρώπινα δικαιώματα, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,
εθνοκαθάρση και γενοκτονία, όπως αυτά καταμαρτυρούνται σε αμερικανικά
αρχεία σχετικά με την Αρμενική Γενοκτονία.
Πρόκειται για μια όψιμη αλλά σημαντική απόφαση. Επίσης είναι ανάγκη να
αναγνωριστεί η Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου και
των Ασσυρίων – Χαλδαίων.
Τον επόμενο χρόνο, το 2015, θα είναι η επέτειος των εκατό χρόνων από τη
γενοκτονία των Αρμενίων. Ελπίζω ότι τον επόμενο χρόνο η συνείδηση θα παίζει
μεγαλύτερο ρόλο από τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Μας είναι πολύ
δύσκολο να κατανοήσουμε την πολιτική ανοχής εκ μέρους των κυβερνήσεων των
ΗΠΑ, της Αγγλίας και της Γερμανίας απέναντι στην άρνηση της τουρκικής
κυβέρνησης να αναγνωρίσει τη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση των Αρμενίων,
των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας και των Ασσυρίων – Χαλδαίων.
Η διαδικασία της γενοκτονίας των κατοίκων του Πόντου ξεκίνησε με τους
Αρμένιους και συνεχίστηκε από το 1916 με τους Έλληνες. Ο Πόντος ήταν η
πατρίδα των Ποντίων και των άλλων λαών της περιοχής για χιλιάδες χρόνια. Η
επίσημη τουρκική ιστορία και ιδεολογία εξέλαβε το «Ποντιακό Ζήτημα» ως
απειλή από το 1919 και «έλυσε» το «πρόβλημα» με εξόντωση.
Υπήρχε ένα πρόβλημα αυτοπροσδιορισμού στον Πόντο ύστερα από την
κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η ανακήρυξη της Ποντιακής
Δημοκρατίας ήταν μια νόμιμη απόφαση των Ποντίων Ελλήνων μαζί με άλλους
λαούς της περιοχής.
Με το πραξικόπημα της 28ης Φεβρουαρίου, όχι μόνον οι πολιτικοί ισλαμιστές,
αλλά επίσης και οι Κούρδοι και οι Πόντιοι στοχοποιήθηκαν με εκστρατείες
υπερεθνικιστών που υποστηρίζονταν από το «βαθύ κράτος». Ακτιβιστές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ο Ακίν Μπιρντάλ δολοφονήθηκαν. Κούρδοι
κακοποιήθηκαν μέχρι θανάτου. Τραγουδιστές όπως ο Αχμέτ Καγιά δέχτηκαν
δολοφονικές επιθέσεις και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ένας
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έλληνας συγγραφέας χαρακτηρίστηκε ως «μισιονάριος» στις 4 Δεκεμβρίου του
1998, ανακηρύχτηκε persona non grata, δεν του επετράπη η είσοδος στην
Κωνσταντινούπολη και εστάλη πίσω στην Ελλάδα από το αεροδρόμιο Ατατούρκ.
Ήταν ο Γιώργος Ανδρεάδης. Ποιο ήταν το έγκλημά του; Προσπάθησε να χτίσει
γέφυρες ειρήνης μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού. Για τον λόγο αυτό
του είχε απονεμηθεί το βραβείο Abdi Ippekci. Ερχόταν στην Τουρκία και
μιλούσε για ειρήνη. Αυτό ήταν που τον κατέστησε τη μεγαλύτερη απειλή, το ότι
μίλησε για ειρήνη και φιλία. Ήρθε στην Τουρκία την τελευταία φορά για μια
μουσική συναυλία όπου θα συμμετείχαν Έλληνες Πόντιοι από την Ελλάδα και την
Τουρκία. Η συναυλία θεωρήθηκε μεγάλη απειλή και εμποδίστηκε από τον
τουρκικό στρατό και ο Ανδρεάδης εστάλη πίσω. Κατηγορήθηκε ως «μισιονάριος»
και ότι προσπαθεί να οικοδομήσει ξανά ποντιακό κράτος. Αποτελούσε απειλή
διότι τα βιβλία του ήταν δημοφιλή στην περιοχή. Στην Τουρκία υπάρχουν
περίπου εβδομήντα χιλιάδες μουσουλμάνοι Πόντιοι που συνεχίζουν να μιλούν την
ποντιακή. Ήταν μεγάλος εθνικός κίνδυνος να αναπτύσσεται φιλία μεταξύ
μουσουλμάνων και χριστιανών Ποντίων.
Το 2001 ιδρύθηκε μια ιδιαιτέρως υψηλού επιπέδου οργάνωση εθνικής
ασφαλείας της κυβέρνησης Ετσεβίτ/Μπαχτσελί η ASIMKK, δηλαδή η Asiliz
Soykirim Iddialari ile Mucadele Koordinasyon Komitesi (Επιτροπή
Αντιμετώπισης των ψευδών ισχυρισμών περί γενοκτονίας). Αντικατέστησε την
Azinliklar Tali Komisyonu, μια κρυφή επιτροπή που ιδρύθηκε από τον Ισμέτ
Ινονού το 1961 και της οποίας στόχος ήταν να τελειώσει τις χριστιανικές και
ιουδαϊκές κοινότητες στην Τουρκία. Πρώτος πρόεδρος της ASIMKK ήταν ο
Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Αργότερα ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Αμπντουλάχ
Γκιούλ. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι πρόεδρος τώρα. Γνωρίζουμε μόνο ότι η
επιτροπή είναι εν μέρει αδρανής τώρα: δεν έχει επιδείξει δράση ανάμεσα στο 2001
και το 2007. Ωστόσο περιμένει κάτω από τη σκιά. Αυτή η επιτροπή οργάνωσε
πολλά σεμινάρια άρνησης της γενοκτονίας σε πανεπιστήμια, σεμινάρια για
αξιωματούχους του κράτους, σειρές μαθημάτων για ξεναγούς τουριστών και
τηλεοπτικά προγράμματα για τους «διαβόλους μισιονάριους».
Ο Ανδρεάδης και ο λόγιος Ομέρ Ασάν, οι οποίοι εστίασαν στην ποντιακή
κουλτούρα και τη γλώσσα δέχτηκαν επίθεση στα τηλεοπτικά προγράμματα. Και
τον Ιανουάριο του 2002 η σύζυγός μου Αϊσέ Νουρ Ζαράκολου κλήθηκε από τον
δημόσιο κατήγορο των Δικαστηρίων Κρατικής Ασφαλείας, διότι εξέδωσε το
βιβλίο του Ομέρ Ασάν, «Ο Πολιτισμός του Πόντου»1. Η σύζυγός μου
νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από καρκίνο και πέθανε την ίδια εβδομάδα. Ήταν η

1Στην

Ελλάδα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη το 1998.
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τελευταία της υπεράσπιση. Έστειλε μια επιστολή από το νοσοκομείο, στην οποία
μεταξύ άλλων έγραφε: «Είμαι περήφανη που εκδίδω αυτό το βιβλίο». Ήταν ο
τελευταίος της αγώνας για την αλήθεια του Πόντου.
Μαθητές Λυκείου από τη Θεσσαλονίκη επισκέφτηκαν ένα λύκειο στην
Τραπεζούντα. Ωστόσο η Άγκυρα απαγόρευσε στους μαθητές του λυκείου της
Τραπεζούντας να ανταποδώσουν την επίσκεψη. Τους είπαν ότι μπορούν να
γίνονται επισκέψεις σε λύκεια της Άγκυρας αλλά όχι της Τραπεζούντας.
Τα αποτελέσματα αυτών των εκστρατειών μίσους: ένας έφηβος από την
Τραπεζούντα δολοφόνησε τον Χράντ Ντίνκ, ένας άλλος είχε δολοφονήσει
νωρίτερα τον καθολικό ιερέα της Τραπεζούντας. Τελευταία δολοφόνησαν
προτεστάντες ιεραποστόλους στην Μαλάτεια. Όλα αυτά ήταν αποτελέσματα των
προγραμμάτων άρνησης της γενοκτονίας.
Το όνομα της επιτροπής δεν είναι όπως συνήθως «οι λεγόμενοι αρμενικοί
ισχυρισμοί περί γενοκτονίας» αλλά «οι ψευδείς ισχυρισμοί περί γενοκτονίας». Η
επιτροπή αυτή τάσσεται επίσης ενάντια στην αλήθεια για τη γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου και των Ασσυρίων.
Για τη δική μου οργάνωση, την Human Rights Association, αυτό που έγινε το
1915 είναι γενοκτονία και η άρνηση της γενοκτονίας είναι επίσης ένα έγκλημα
κατά της ανθρωπότητας.
Ποιος είναι ο Ραγκίπ Ζαράκολου
Ο Ραγκίπ Ζαράκολου γεννήθηκε το 1948 στην Πρίγκηπο και μεγάλωσε με
μέλη της ελληνικής και αρμενικής κοινότητας στην Τουρκία οπότε από τα νεανικά
του χρόνια ενδιαφέρθηκε για τους δύο αυτούς λαούς. Καταδικάστηκε πολλές
φορές για τις δημοκρατικές του αρχές και οδηγήθηκε επανειλημμένα στις
τουρκικές φυλακές. Το 1977 με τη σύζυγό του Ayse Νur ιδρύουν τον εκδοτικό
οίκο Belge, ο οποίος εκτός των άλλων εκδίδει τη «Λωξάντρα» της Μαρίας
Ιορδανίδου, τα «Ματωμένα Χώματα» της Διδώς Σωτηρίου, «Ο Πολιτισμός του
Πόντου» του Omer Asan, την «Ταμάμα» του Γιώργου Ανδρεάδη, βιβλία για τη
Γενοκτονία των Αρμενίων και των Ασσυρίων, βιβλία για το Κουρδικό Ζήτημα. Το
1995 ο εκδοτικός του οίκος καταστράφηκε από εμπρησμό, ενώ ο ίδιος και η
σύζυγός του (της ασκήθηκαν τριάντα έξι διώξεις μέχρι το θάνατό της το 2002)
υφίστανται συνεχείς διώξεις, συνήθως με κατηγορίες για αποσχιστική προπαγάνδα
και για «προσβολή των οργάνων της Τουρκικής Δημοκρατίας», το γνωστό άρθρο
301 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα. Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στην Τουρκία (IHD), τιμήθηκε από επίσημους φορείς και
οργανισμούς (Διεθνής Ένωση Συγγραφέων, Διεθνής Ένωση Εκδοτών,
Δημοκρατία της Αρμενίας) για τους αγώνες του για ελεύθερη έκφραση. Το 2012
ήταν υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης.
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Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
Από τον Πόντο στο στρατόπεδο αιχμαλωσίας του Γκαίρλιτς
Του Γεράσιμου Αλεξάτου

Καθώς επανέρχεται στη συλλογική μνήμη η ξεχασμένη
έως πρόσφατα «υπόθεση Γκαίρλιτς», που συντάραξε επί
πολλά χρόνια το πανελλήνιο και αποτύπωσε όσο καμιά άλλη
τα πάθη τού Εθνικού Διχασμού, έρχονται σταδιακά στο φως
και πολλές μικρότερες αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες επί
μέρους πτυχές της. Μία από αυτές αφορά την παρουσία στο
Γκαίρλιτς στρατιωτών από όλα τα μήκη και πλάτη τού
διάσπαρτου τότε ελληνικού κόσμου – εντός και εκτός του
Ελληνικού Βασιλείου - και τη συμμετοχή τους σε μια από τις
παλαιότερες και πλέον εκτεταμένες ηχητικές καταγραφές ελληνικού λόγου και
μουσικής, που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 1917 στο στρατόπεδο των Ελλήνων
αιχμαλώτων. Μεταξύ αυτών και τρεις τουλάχιστον στρατιώτες από τον Πόντο που
η φιλοπατρία, οι συγκυρίες και η σκληρή μοίρα τους, τούς φόρτωσε εκόντες
άκοντες στα τρένα της αιχμαλωσίας για το μακρινό στρατόπεδο της Γερμανίας.
Όμως ας πιάσουμε το νήμα των γεγονότων από την αρχή. Το καλοκαίρι του
1916, στη μέση ακριβώς του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου, 7000 στρατιώτες και
αξιωματικοί τού εγκατεστημένου στην Ανατολική Μακεδονία Δ΄ Σώματος
Στρατού, μεταφέρθηκαν κάτω από δραματικές συνθήκες στη μικρή πόλη
Γκαίρλιτς της Σιλεσίας, με το μοναδικό στα χρονικά στάτους του «αιχμάλωτου φιλοξενούμενου». Είχε προηγηθεί η εισβολή βουλγαρικού στρατού στο ακριτικό
αυτό τμήμα της Μακεδονίας – ύστερα από πράσινο φως της μεγάλης συμμάχου
του Γερμανίας - με πρόσχημα την απόκρουση των αντίπαλων δυνάμεων της
Αντάντ (Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία), που από έτους ήδη είχαν εγκατασταθεί στην
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από την πρώτη στιγμή
όμως έγινε αντιληπτό με τον πλέον οδυνηρό τρόπο, ότι παρά τις καθησυχαστικές
διαβεβαιώσεις προς την φίλα προσκείμενη φιλοβασιλική κυβέρνηση των Αθηνών, ο
πραγματικός στόχος των εισβολέων δεν ήταν άλλος από την αποπομπή των
ελληνικών αρχών, την εκδίωξη των κατοίκων και την κατάκτηση μακεδονικού
εδάφους. Εντούτοις, το εθνικό κέντρο, πιστό στη φιλογερμανική πολιτική της
ουδετερότητας και έχοντας εφησυχάσει πλήρως με τις παρασχεθείσες γερμανικές
εγγυήσεις, αρνήθηκε την αποστολή εφοδίων και ενισχύσεων απαγορεύοντας ρητά
οποιασδήποτε αντίσταση. Οι εγκαταλελειμμένες στην τύχη τους μονάδες,
σπαρασσόμενες ήδη από τις εντάσεις του διχασμού, προτίμησαν τότε – με
πρωτοβουλία του προσωρινού διοικητή τους Ιωάννη Χατζόπουλου - να ζητήσουν
τη μεταφορά τους στη Γερμανία, μαζί με τον οπλισμό τους, ως προερχόμενες από
ουδέτερη χώρα, προκειμένου να αποφύγουν τη βέβαιη και οδυνηρή βουλγαρική
αιχμαλωσία, αίτημα που έγινε ασμένως αποδεκτό από τη γερμανική πλευρά. Την
ίδια στιγμή στο εσωτερικό της χώρας, ο Εθνικός Διχασμός περνούσε σε
παροξυντική φάση: Μετά το κίνημα της Εθνικής Αμύνης που εκδηλώθηκε
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εσπευσμένα τις ημέρες εκείνες στη Θεσσαλονίκη, και την εγκατάσταση εκεί της
προσωρινής κυβέρνησης υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο, η Ελλάδα κοβόταν στα
δύο, ενώ ο άμαχος πληθυσμός της Ανατολικής Μακεδονίας εγκαταλείπονταν
ανυπεράσπιστος στο έλεος του εισβολέα.
Η τύχη το έφερε η άφιξη των ανδρών στους στρατώνες του Γκαίρλιτς να είναι η
πρώτη στην ιστορία μαζική συνάντηση των δύο λαών σε γερμανικό έδαφος.

Η είσοδος του ελληνικού στρατοπέδου στο Γκαίρλιτς
Σύντομα, η πόλη της Σιλεσίας έγινε πόλος έλξης για δεκάδες Γερμανούς
φιλέλληνες καθηγητές, ερευνητές και επιστήμονες με ελληνικού ενδιαφέροντος
αντικείμενα και αποστολές. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε και η συστηματική
ηχητική καταγραφή ελληνικής μουσικής, διαλέκτων και ιδιωμάτων, τα οποία
«χάριν ευτυχούς συγκυρίας αντηχούν τώρα στα βουνά της Σιλεσίας» (Βαυαρική
Ακαδημία Επιστημών). Έτσι, το ελληνικό στρατόπεδο, εν μέσω του φονικότερου
έως τότε πολέμου, μετατράπηκε για κάποιο διάστημα σε πελώριο εργαστήριο
ηχητικών εγγραφών με τα πλέον σύγχρονα για την εποχή τεχνικά μέσα.
Επικεφαλής τού φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος ήταν ο διάσημος τότε
νεοελληνιστής και βυζαντινολόγος Άουγκουστ Χάιζεμπεργκ, καθηγητής στο
πανεπιστήμιο του Μονάχου.
Ανάμεσα στους εκατό περίπου οπλίτες που συμμετείχαν στις ηχογραφήσεις –
ύστερα από μεθοδική διαδικασία επιλογής - ήταν και ο Δημήτριος Τοπαλίδης.
Πρόκειται για στρατιώτη καταγόμενο από την Τραπεζούντα, ο οποίος το
καλοκαίρι του 1916 υπηρετούσε ως εθελοντής στο 23ο Σύνταγμα Πεζικού με έδρα
τη Δράμα, πριν από τη μεταφορά του μαζί με ολόκληρο το Σώμα στη Γερμανία.
Απήγγειλε κείμενο με τον τίτλο «Η αρκούδα, η αλεπού και το γουρούνι», το οποίο
κατεγράφη στον υπ΄αριθμό 962 δίσκο γραμμοφώνου, που φυλάσσεται σήμερα στο
Ηχητικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Χούμπολντ του Βερολίνου. Περισσότερα
στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστά, σίγουρα όμως μια περαιτέρω έρευνα
στο προαναφερθέν Αρχείο – που κρύβει πολλούς ακόμα θησαυρούς της
γλωσσικής και μουσικής μας κληρονομιάς - θα ήταν πιθανώς ιδιαιτέρως
αποκαλυπτική.
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Γνωστή είναι και η περίπτωση δύο Σανταίων εθελοντών στρατιωτών, του
Αλέξανδρου Χιονίδη και του Γεωργίου Πηλείδη, αδελφικών φίλων καταγόμενων
από το σανταίικο χωριό Αντρεόφκα (Ζουρνατσάντων) της περιοχής Σουχούμι του
Καυκάσου. Στην υπό ρωσικό έλεγχο περιοχή, όπως και στο Καρς, Βατούμ και
Τυφλίδα, είχαν εγκατασταθεί πολλοί κάτοικοι της Σάντας μετά τον νικηφόρο για
τους Ρώσους ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1878. Το 1913, αμέσως μετά τους
Βαλκανικούς Πολέμους, πήραν την τολμηρή απόφαση, μαζί με άλλους δυο
εικοσάχρονους συνομήλικούς τους, να πάνε στην Ελλάδα και να καταταγούν στον
ελληνικό στρατό για να υπερασπιστούν τα εδάφη της Μακεδονίας που μόλις τότε
απελευθερώθηκαν. Από το Σουχούμι ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη με ιταλικό
πλοίο. Την πρώτη βραδιά διανυκτέρευσαν στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης
(πίσω από το Διοικητήριο) και την επομένη παρουσιάστηκαν στο Γ΄ Σώμα
Στρατού. Υπηρέτησαν ως στρατιώτες ή χωροφύλακες από το 1913 έως το 1924,
συμμετέχοντας σε μάχες στα μέτωπα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της
Μικρασιατικής Εκστρατείας.
Το καλοκαίρι του 1916, όταν υπηρετούσαν στην περιοχή της Δράμας,
συνελήφθησαν από τους Βουλγάρους, αναγκαζόμενοι να ακολουθήσουν ως
αιχμάλωτοι την πορεία ολόκληρου του Δ΄ Σώματος προς στο Γκαίρλιτς, όπου και
έμειναν μέχρι τις αρχές του 1919. Έμαθαν να μιλούν και να γράφουν γερμανικά,
πιθανώς στο σχολείο γερμανικών που ίδρυσαν Γερμανοί ελληνομαθείς καθηγητές
για 700 περίπου στοιχειωδώς μορφωμένους και επαρκώς οξυδερκείς Έλληνες
στρατιώτες. Εργάστηκαν στη γερμανική πολεμική βιομηχανία μαζί με 5000
άλλους συναδέλφους τους, οι οποίοι εντάχθηκαν - μετά το καλοκαίρι του 1917 σε 100 περίπου αποστολές εργασίας, με επικεφαλής έμπιστους για τους Γερμανούς
φιλοβασιλικούς αξιωματικούς, και διασκορπίστηκαν προς πάσα κατεύθυνση
προσφέροντας έναντι συνήθους αμοιβής την εργατική τους δύναμη.
Μετά τη λήξη που πολέμου και την πολυπόθητη επιστροφή στην πατρίδα, η
«Οδύσσειά» τους θα συνεχιζόταν. Το καλοκαίρι τού 1919 με νέα επιστράτευση
προωθήθηκαν στα μέτωπα του Πολέμου της Μικράς Ασίας, όπου έφθασαν μέχρι
τον Σαγγάριο ποταμό. Το 1923 επέστρεψαν οριστικά και εγκαταστάθηκαν, μαζί
με πολλούς παλιούς συγχωριανούς τους, στο χωριό Αμάραντα του Κικλίς.
Συνολικά υπηρέτησαν γύρω στα δέκα χρόνια. Ανήκαν στη γενιά εκείνων που
«ελησμόνησαν τα επαγγέλματά των», όπως αναφέρεται στα πρακτικά μιας δίκης
της εποχής, εκείνων που «είδαν την τις οικογένειές των ως εν βραχεία οπτασία.
Μόλις επέστρεφαν εις τα χωριά των, νέα επιστράτευσις και έφευγαν. Υπήρξαν
αξιωματικοί έφεδροι, οι οποίοι ελησμόνησαν εάν υπήρξαν ποτέ ιατροί ή δικηγόροι
και οι οποίοι έγιναν πλέον επαγγελματίαι στρατιώται...».
Πηγές:
1. Γεράσιμος Αλεξάτος, Οι Έλληνες του Γκαίρλιτς 1916-1919, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη 2010.
2. Heisenberg August, Dialekte und Umgangssprache im Neugriechischen. Festrede gehalten in der öffentlichen
Sitzung der Akademie der Wissenschaften, Μόναχο 1918.
3. Αχιλλέας Πηλείδης, «Η ιστορία των Ποντίων (Σανταίων) Αμαραντιωτών», στην ιστοσελίδα
http://santeos.blogspot.de/2010/11/blog-post_3143.html, Νοέμβριος 2010.

297

Ποντιακή Εστία

Ποντιακή Ποίηση
Ηλίας Τσιρκινίδης

Δοξολογία1

Μὲ τὰ καράβα ’ληγορόπλεα κι ἀρματωμένα,
τὰ στράτας τ’ οὐρανόδειχτα ἐπήραμε, παιδία
εὐλογημέντσας γενεᾶς. Καὶ τρανταδοξασμένοι,
τραντέλλενοι, δρακέλλενοι καὶ δρακελλενοπούλια
καὶ μὲ τ’ ἐλπίδας τὰ φτερὰ καὶ μὲ τὰ τραβωδίας,
τὴ θάλασσαν ἐδέβαμε τὴν πικροκυματοῦσαν
καὶ ’ς σ’ ἔμορφα, παντέμορφα, χαμελοδεντρωμένα
τὰ θαλασσάκρα ἔρθαμε. Χρόνια εὐλογημένα!
Τῆ Ρωμανίας πρωτοφῶς, πρῶτον χαρὰ καὶ δόξα!
Ἂν ’ς σὰ χρονογυρίσματα ἔρθαν μαῦρα ἡμέρας
καὶ ζοῦμε ἀστερέωτοι, μακρὰ καὶ πονεμένα,
νοῦς καὶ καρδία κλώσκουνταν ’ς σ’ ἐμέτερα τὰ κόσμα,
ἐκεῖνα ντὸ ἐφέκαμε μακραροθυμασμένα –
μὴ λέτε πανταχωρισμοῦ εἶναι τα μαῦρα δάκρα,
χωρὶς ἄκραν ἡ ξενιτά, τελεμονὴν τὰ κλαίητα...
Θὰ ἔρ’ται ἡμέρα τῆ χαρᾶς καὶ τῆ παρηγορίας!
Ἐμεῖς ὀπίσ’ θὰ κλώσκουμες, ’ς ἐκεῖνα τὰ στερέας,
τ’ ἐγνώριμα, τὰ ἔμορφα, τὰ πανταλαλεμένα,
ξάν’ μὲ τ’ ἀληγορόπλεα καράβα ἀρματωμένα,
τραντέλλενοι, δρακέλλενοι καὶ δρακελλενοπούλια!
Κ’ ἐμπρολασία θ’ ἐμπροπάει, φωτόστολον καράβιν,
τ’ ἐμέτερον ἡ ψὴ – χαρᾶς χλωρὰ δεντροκλαδία
καὶ φύλλα κι ἀθαμάραντα νέϊκα στολισμένον
καὶ μὲ τὰ Τιμιόσταυρα καὶ μὲ τ’ ἀετοφόρα
τ’ ἅγια τὰ ἑξαφτέρυγα καὶ τὰ χρυσὰ σημαίας
καὶ ’ς σὸ μεσαῖον τ’ ἄλπουρον τῆ Σουμελᾶς εἰκόνα
κ’ ἡ Παναΐα κι ὁ Χριστὸν θὰ στέκ’νε κ’ εὐλογοῦνε!
Ὁ οὐρανόν, ἡ θάλασσα κι ὅλεν ἡ οἰκουμένη
οὐρανοφώσα κι Ἅεν Φῶς ἁεφωσφωταγμένα
θὰ εἶν’! Καὶ τὸ θεφώταχτον καράβιν θ’ ἐμπροπάει
γαλενὰ καὶ ἀνέγγιχτα ἀσ’ σῆ θάλασσας τὸ κῦμαν,
ἀνάμεσα γῆς κι οὐρανοῦ…
1

Από το βιβλίο «Ποντιακή Ποίηση» του Ηλία Τσιρκινίδη, εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη
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Καὶ τ’ ἐπουράνια σύμπαντα ν’ ἀντιβοοῦν γλυκέα,
οὐρανικά, πανέμνοστα, λαλίας ἁγιασμένα,
ψαλσίματα κ’ εὐλογητὰ καὶ τὸ Χριστὸς ἀνέστη!
Τῆ Ρωμανίας ἔμορφα ἡμέρας χαρεμένα
θὰ ἔρ’ταν καὶ ’ς σ’ ἐμέτερον τὴν ψήν, φωσχαρεμένα,
φῶς καὶ χαρὰ ’ς σ’ ὀμμάτα μουν, φῶς καὶ παρηγορία!
Κι ὅθεν ἐμεῖς θὰ κλώσκουμες ’ς ἐκεῖνα τὰ στερέας,
ἡ εὐλογία τῆ Χριστοῦ, τὰ χίλια καλωσύνιας!
Λεξιλόγιο
ουρανόδεικτα = σημάδια από τον ουρανό, τραντέλλενοι = οι ήρωες του
παρελθόντος, δρακέλλενοι = γενναίοι Έλληνες, δρακελλενόπουλα = έξυπνα
παιδιά, τραβωδίας = τραγούδια, παντέμορφα = πολύ όμορφα, θαλασσάκρα
=ακροθαλασσιές, αστερέωτοι = αυτοί που δεν έχουν μόνιμη διαμονή,
μακραθυμασμένα = με έντονη νοσταλγία, πανταχωρισμού = οριστικός
χωρισμός, κλαίητα = τα κλάματα, πανταλαλεμένα = πάντα προσκαλεσμένα,
εμπρολασία =εμπροσθοφυλακή, εμπροπάει = προπορεύεται, αθαμάραντα =
είδος λουλουδιών, άλπουρον = φλάμπουρο, ουρανοφώσα = λάμψη από τον
ουρανό, αεφωσφωτάγματα = ολόφωτα με άγιο φως, θεοφώτακτον =θεοφώτιστο,
ανέγκιχτα = απλησίαστα, φωσχαρεμένα =φωτοχαρούμενα.
Νοηματική προσέγγιση του ποιήματος
Πλούσια η ποιητική φαντασία του μεγάλου πόντιου ποιητή και λογοτέχνη της
πρώτης γενιάς. Σε κάθε του ποίημα βρίσκει την ευκαιρία να εκφράσει τη
συγκίνηση και τη νοσταλγία του για τον ευλογημένο Πόντο. Κάπως έτσι
ξετυλίγονται τα συναισθήματά του και στο ποίημα αυτό που έχει τίτλο
«Δοξολογία». Είναι ένας ύμνος προς τη νέα γενιά των Ποντίων που ήρθε από τον
Πόντο στην Ελλάδα για την οποία γενιά ο ποιητής μας αισθάνεται ιδιαίτερα
υπερήφανος, αφού την αποκαλεί «παιδία ευλογημέντσας γενεάς.»
Στους 10 πρώτους στίχους γίνεται η περιγραφή της αναχώρησης. Με το δικό
του ποιητικό τρόπο ο ποιητής εξιστορεί με τη φαντασία του την αναχώρηση της
νέας γενιάς από τον Πόντο. Το ταξίδι για την Ελλάδα γίνεται όταν ακόμα ήταν
νέοι με τα ταχύπλοα καράβια. Ξεκίνησαν με τραγούδια και με την ελπίδα για ένα
καλύτερο μέλλον. Βρίσκει, όμως, την ευκαιρία ο ποιητής να εκφράσει και τα
συναισθήματα υπερηφάνειας που νιώθει για την καταγωγή τη δική του αλλά και
των νέων που πρόκειται να ταξιδέψουν.
Η σκέψη του γυρίζει στο παρελθόν, στους δοξασμένους για την ανδρεία τους
αγώνες των Ποντίων προγόνων του. Είναι εκείνοι οι οποίοι υπερασπίστηκαν με
αυταπάρνηση και ηρωισμό τη γενέτειρά τους γη και γι’ αυτό τον λόγο
αναδείχτηκαν «τραντέλλενοι», «δρακέλλενοι» και «δρακελλενοπούλια». Με τους
χαρακτηρισμούς αυτούς ο ποιητής μας παρουσιάζει την ένδοξη γενιά των νέων οι
οποίοι με την ελπίδα στο Θεό ξεκινούν το ταξίδι τους για την Ελλάδα. Ο Πόντος
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γι’ αυτούς θα μείνει μια γλυκιά ανάμνηση, γιατί εκεί είδαν το φως της ζωής και εκεί
έκαναν τα πρώτα παιδικά τους όνειρα. Εκεί έζησαν τα πρώτα όμορφα χρόνια της
ζωής τους και τώρα θα ταξιδέψουν μέσα από δεντρόφυτες περιοχές. Θα περάσουν
από όμορφες ακρογιαλιές της Ρωμανίας, εκεί που γνώρισαν τη δόξα και τώρα θα
την εγκαταλείψουν για να πάνε σε μια άλλη χώρα, την Ελλάδα.
Από το στίχο 10 ο ποιητής μας θέλει να απευθυνθεί στους νέους και να τους
εμπνεύσει την ελπίδα για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Να μη απογοητεύονται που
θα γνωρίσουν δύσκολες μέρες. Ούτε να αφήσουν το παράπονο να τους κυριεύσει
και να στέλνει την καρδιά και το νου σε εκείνα τα αλησμόνητα μέρη που
εγκαταλείψαν.
Από τον στίχο 16 ο πόνος και η θλίψη μετριάζονται. Γι’ αυτό αν συναντήσουν
μαύρες μέρες και θα τους βασανίζει η ξενιτιά να παρηγορηθούν με τη σκέψη της
επιστροφής. Ο νους και η καρδιά τους θα ταξιδεύει πίσω στα δικά τους τα μέρη τα
οποία με νοσταλγία θυμούνται. Όλα τα κλάματα τώρα δεν είναι κλάματα της
ξενιτιάς αλλά της χαράς της επιστροφής. Με τα λόγια αυτά το ευχάριστο κλίμα
της επιστροφής διατηρείται και η ειδυλλιακή ομορφιά του Πόντου ζωντανεύει και
πάλι την ελπίδα της επιστροφής, η οποία είναι θέμα χρόνου για να
πραγματοποιηθεί. Και η επιστροφή αυτή θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα. Θα γίνει
πάλι με γρήγορα καράβια και αρματωμένα, γεμάτα από νέους γενναίους, της
ένδοξης γενιάς των τραντέλλενων και δρακέλλενων, γεμάτη από όνειρα και ελπίδες.
Πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ το γεγονός ότι οι γονείς μας όταν ήρθαν από τον
Πόντο χρειάστηκε πολύς χρόνος για να συμφιλιωθούν με την ιδέα της οριστικής
παραμονής τους στην Ελλάδα. Για πολλά χρόνια ερωτώμενοι για τη διεύθυνσή
τους στην Ελλάδα, απαντούσαν ότι αυτή είναι προσωρινή. Νόμιζαν πως γρήγορα
θα επέστρεφαν στη γενέτειρά τους γη του Πόντου. Είναι πολύ δύσκολος ο
ξεριζωμός ενός λαού που δημιούργησε στον τόπο του δικές του παραδόσεις και
δικό του πολιτισμό τριών χιλιάδων ετών.
Από τον στίχο 21 ο ποιητής μας με ψυχή πλημμυρισμένη από αισθήματα
συγκίνησης ζει το ταξίδι της επιστροφής. Με την ψυχή του αγκαλιάζει όλους τους
ταξιδιώτες αλλά και οτιδήποτε έχει σχέση με τα άγια χώματα του Πόντου.
Φαντάζεται στολισμένη την ψυχή του στο θρόνο της με φύλλα και λουλούδια που
δε μαραίνονται και με τη συνοδεία του Σταυρού η πομπή θα είναι πλαισιωμένη με
τα ιερά σύμβολα της εκκλησίας. Και μέσα σ’ όλα αυτά, την πομπή της επιστροφής
θα συνοδεύει και η εικόνα της Παναγίας Σουμελά Είναι το ιερό σύμβολο της
ορθοδοξίας και το φλάμπουρο όλων των χριστιανών του Πόντου. Μαζί με την
εικόνα της Παναγίας θα είναι και η εικόνα του Χριστού που θα συνοδεύει την
παράξενη πομπή.
Από τον στίχο 28 η χαρά για το πανηγύρι της επιστροφής παίρνει μεγαλύτερες
διαστάσεις με τη συμμετοχή σ’ αυτήν και των στοιχείων της φύσης. Ο ουρανός, η
θάλασσα και ολόκληρη η οικουμένη θα συνοδεύει την πομπή. Το καράβι το οποίο
θα προηγείται θα πρέπει να είναι στολισμένο και φωτισμένο από την ανταύγεια του
κύματος της θάλασσας. Την πορεία τέλος της πομπής θα συνοδεύουν γλυκύτατοι
ύμνοι και ευχές που θα αναφέρονται στο μεγαλείο της φύσης και στην Ανάσταση
του Χριστού.
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Τώρα ο ποιητής αναβαθμίζει την ελπίδα και την πεποίθησή του ότι η ψυχή
είναι αυτή που θα επιστρέψει στην πανέμορφη χώρα, στον Πόντο. Και είναι αυτό
που αποτελεί για όλους την πιο θερμή παρηγοριά, ότι δηλαδή, η επιστροφή θα
πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε με τις ευλογίες του Χριστού και της Παναγίας.
Αυτή είναι η κυρίαρχη σκέψη του ποιητή. Αξίζει να υπογραμμίσουμε στο σημείο
αυτό πόσο βαθιά ήταν ριζωμένο το θρησκευτικό συναίσθημα στον ποιητή αλλά
και σε όλους τους Ποντίους.
Ο αναγνώστης που θα διαβάσει το ποίημα «Δοξολογία» θα ζήσει και αυτός τη
χαρά της επιστροφής στον Πόντο. Θα διαπιστώσει ακόμα μια φορά και ο ίδιος
πόσο πόνο και νοσταλγία έκρυβαν μέσα τους οι πρόγονοί μας για την εγκατάλειψη
της γενέτειράς τους πατρίδας, τοου Πόντου. Μπορεί η φυσική τους παρουσία να
ήταν εδώ στην Ελλάδα, η ψυχή τους παρέμενε ριζωμένη στα όμορφα ακρογιάλια
και στις καταπράσινες εκτάσεις στις οποίες ζούσαν και ότι καμία δύναμη δεν θα
μπορούσε να την ξεριζώσει. Το περιεχόμενο του ποιήματος ολοκληρώνεται με την
αισιοδοξία ότι η επιστροφή θα γίνει. Δικαιολογημένη η αγάπη τους για τον Πόντο,
διότι με αυτήν έθρεψαν τα έθιμα και τις παραδόσεις μιας ολόκληρης ζωής που
αποτελούν σήμερα ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας του Ελληνικού Έθνους.
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
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νομάρχης, μπαίνουν μεν όλα σε μια τάξη, αλλά η τυπική πολιτική επίσκεψη
μετατρέπεται τελικά σε ποντιακό γλέντι.
ΣΤΥΛΟΣ: Κια σα 14 τ’ άλλ’ τη μηνός έχουμ’ τα κοινοτικά εκλογάς. Εγροίκ’σες,
Θυμία;
ΘΥΜΙΑ: Ντο να εγροικώ;
ΣΤΥΛΟΣ: Πως σα 14 τ’ άλλ’ τη μηνός θα έχουμ’ κ ο ι ν ο τ ι κ ά ε κ λ ο γ ά ς.
ΘΥΜΙΑ: Εγώ ας ατά ντο λες δεν κ εγροικώ.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κι άλλο καλλίων.
ΘΥΜΙΑ: Εσύ τσούρα το. Δέσκαλε, ντο είν’ ατά τα κ ο ι ν ω ν ι κ ά ε κ λ ο γ ά ς
και θέλτς να εγροικώ;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Η αγναμάζαινα να λέει ατο πα κ επορεί.
ΘΥΜΙΑ: Εσύ ο χούσπον όλα εγροικάς.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ντο λέει αβούτε η πορανία. Ο δέσκαλον κοινοτικάς εκλογάς είπεν
και όχι κοινωνικάς.
ΣΤΥΛΟΣ: Άκ’σον Θύμια. Σα 14 τ’ άλλ’ τη μηνός θα ψηφίζουμε να εβγάλουμε
τον π ρ ό ε δ ρ ο ν τ η χ ω ρ ί’, τεμάκ τον Θόδωρον.
ΘΥΜΙΑ: Ντο είπες, ντο είπες, δέσκαλε; Τον Θόδωρον είπες; Ο Θόδωρον θα
’ίνεται πρόεδρος; (Γελάει ειρωνικά) χα, χα, χι, χι, χι.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ντο χα χα και χι χι, ’κ’ έσ’κωσεν ατο τ’ ομμάτι σ’;
ΘΥΜΙΑ: Χα χα χα, χι χι χι, άλλο ντο αγνά και θαμαστά θ’ ακούω;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Νέκουτση, πού ευρίεσαι, εντράπ’ ολίγον; Και, τέρεν, πολλά μη
γελάς, γιατί εγώ τηνάν λες ’κι’ είμαι, εγώ ψαθίρα ’κι μοιράζω.
ΘΥΜΙΑ: Θα λιγούμαι, θα παλαλούμαι, θα παίρω τα ραχία. Άλλο ντο θ΄ακούω;
Χα, χα, χα, χι, χι, χι, ο Θόδωρον θα ’ίνεται πρόεδρος. Κύριε, (κάνει την προσευχή
της) άλλο ντο θ’ ακούω;
ΣΤΥΛΟΣ: Γιατί, Θυμία, γιατί να μη ίνεται;
ΘΥΜΙΑ: Δέσκαλε, ο Θόδωρον τ’ οσπίτ’ν ατ’ ’κ’ επορεί να γυροκλώθ’, και πώς θα
’ίνεται πρόεδρος;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Σπάσον και τσάκλιξον, θα ίνουμαι. Τ’ εσόν ο Κούρτον ο Γιάννες κι
άλλο καλλίων εν’;
ΘΥΜΙΑ: Εποίκετε με κ’ εγέλασα, και είχα πολλά καιρόν να εγέλανα (Γελάει και
εκνευρίζει τον Θόδωρο).
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ντο εξέρ’ και γελά αβούτε η χιντίκα; Γιαμ’ εχάσεν τα μουσκάρα τ’ς;
ΘΥΜΙΑ: Πώς να μη γελώ με τ’ ατά τα μαρτουβάλα ντο ακούω;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Νέκουτση, μ’ ευτάς με και κολατίγουμαι. Εσύ, αφορισμέντσα, τσιπ
εχάσες την εντροπή σ’.
ΘΥΜΙΑ: Εχάσα ’το εγώ και εύρες ατο εσύ.
ΣΤΥΛΟΣ: Ησυχάστεν, αβούτο ντο πράμαν εν’;
ΘΥΜΙΑ: Πώς να ησυχάζω, δέσκαλε, όντες ακούω αΐκα παλαλά;
ΣΤΥΛΟΣ: Θύμια, ποία είν’ τα παλαλά; Τεμάκ εγώ ’κ’ εξέρω ντο λέγω;
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ΘΟΔΩΡΟΣ: Καλά λέει σε, τεμάκ ο δέσκαλον ’κ’ εξέρ’ ντο λέει κ’ εξέρτς εσύ; Ο
δέσκαλον όντες ’κ’ εξέρ’, ποίος εξέρ’;
ΘΥΜΙΑ: Κια, δέσκαλε, ντο να λέω;
ΣΤΥΛΟΣ: Εσύ όπως λες άδικα έμαθα τα γράμματα σην Κιμισχανάν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εσύ όπως λες ο δέσκαλον άδικα έμαθεν τα γράμματα σην
Κιμισχανάν. Και ντ’ έμορφα λες ατα , δέσκαλε.
ΘΥΜΙΑ: Εσύ μη φυτρώντς εκεί που ’κι σπέρνε σε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Η γλώσσα σ’ άμον πολλά εμάκρυνεν , πρέπ’ να κοντύν’ ατο.
ΘΥΜΙΑ: Δέσκαλε, ο Θόδωρον καλά έχ’ την ησυχίαν ατ’, μη βάλτς το κιφάλ’ν ατ’
σην πελάν. Ο Θόδωρον κ’ έν’ για τα’ αΐκα δουλείας. Εγώ εξέρω τηνάν έχω.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Και μαρ εγώ κ εξέρω τηνάν έχω;
ΘΥΜΙΑ: Όλα εποίκεν, η προεδρία επέμ’νεν λειφτόν. Θαμάουμαι, θαμάουμαι με
τα σποταλέσα σουν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ξάι πα μη θαμάεσαι, ο δέσκαλον ξέρ’ ντ’ ευτάει. Άδικα ’κ’ έμαθεν
τα γράμματα σην Κιμισχάνάν.
ΣΤΥΛΟΣ: Θύμια, βάλεν ατο καλά σο τσιμίδι σ’, ο Θόδωρον θα ’ίνεται πρόεδρος.
Και άκ’σον πώς θα λένε. Ο κύριος πρόεδρος (Ο Θόδωρος παίρνει ύφος) και η
σύζυγός του κυρίου προέδρου. Γιαμ’ ’κι θέλτς;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Γιαμ’ κι θέλτς; Χοσ’ για τη Θυμίαν λες, δέσκαλε; Θελ’ και
παραθέλ’, για τα μεγαλεία ζαντύν’, παλαλά ευτάει. Να εξέρτς μαναχόν ντο ψαλαφά
με κάθαν θεού ημέραν. Χα τσάνταν άσπρον θέλω, χα τσάνταν μαύρον θέλω, ζινίχα
θέλω, βραχάλα θέλω, γοβάνα γοβάκια, πώς λεν’ ατα, επεκείνα πα είπε με θέλω.
Εγώ ο άχαρον δεν ’κι λέγω. Μαναχόν δος και δος και ξαν δος. Να έλεγαν εμε και
Θοδός. Δέσκαλε, τ’ εσόν πα η Τασία αέτσ’ ευτάει;
ΤΑΣΙΑ (Μπαίνοντας και ακούγοντας το Θόδωρο λέγει) Κι ατά, Θόδωρε, όλ’ οι
γαρήδες (οι γυναίκ’) θέλ’ν ατα.
ΘΥΜΙΑ: Πού εσ’νε , ευλο(η)μέντσα, αβουτείν αδαπέσ’ θα ζαντύν’ εμε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εσύ δεν ’κι παθάντς. Εσύ τ’ άλλτς ζαντύντς κ εσύ χαπάρ ’κι παιρτς.
Εγώ, Τάσια, για τ’ ατά παράπονον ’κ’ ευτάω.
ΘΥΜΙΑ: Κιαμ’ για τ’ όποιον ευτάς παράπονον, για πέει με κι ας ακούω;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Θύμια, εγώ ’κ’ είμαι εκείνος, που αροψεκέσ’ ακόμαν, είπα σε, ας
όλα θέλτς; Και, Θύμια, αν πουλούμ’ και τα καπνά, μαντόν πα θα παίρω σε και
ταγάρ’ πα.
ΘΥΜΙΑ: Αφορισμένε, να λες ατο πα ’κ’ εγροικάς.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αρ’ πέει ατο εσύ που εγροικάς.
ΘΥΜΙΑ: Τ α γ ι έ ρ λέν’ ατο και όχι τ α γ άρ’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ας εν’ και τ α γ ι έ ρ, πολύξερεσσα.
ΘΥΜΙΑ: Τέρεν εσύ πώς ευτάει σε και χολοσπάντς.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Μη χολοσπάντς. Εσύ ζατί πάντα χολοσπασία είσαι.
ΘΥΜΙΑ: Εσύ ’κ’ είσαι που έλεες, όντες θ’ επαίρνες με, ας όλα θέλτς; Ατώρα ντο
λες ατα και κλαις ατα; Καλάτσεψον, ντ’ εκρέμασες τα ωτία σ’;
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ΘΟΔΩΡΟΣ: (Πιάνει τα αυτιά του και λέγει) Τ’ εμά τ’ ωτία πάντα κρεμαμένα
έσαν.
ΘΥΜΙΑ: Εσύ ’κ’ είσαι που έλεες πουδέν ’κι θα καματίζω σε;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ατώρα πα λέγ’ ατο.
ΘΥΜΙΑ:Για τα ατό ’κι καματίεις με έναν κ’ έναν με τ’ εσέν; Για τ’ ατό ’κ’ εποίκες
με ημ’σόν ψην; Άμα αΐκον εν’, θέλτς να λάσκουμαι άμον γιασίρ’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Θύμια, ντο είν’ ατα ντο λες; Εγώ, Θύμια, πάντα λέγω πως ας όλα
θέλτς. Και, Θύμια, αν ’ίνουμαι και πρόεδρος, ατότε τη πουλί το γάλαν πιλά θα
φέρω σε. Το καλοκαίρ’ πα, σα τρανά τα ζέστας, όντες θα χασεύ’ αποπάγκαικα ο
ήλον, ατότε θα παίρω σε και πάγω και αλλαγήν κ λ ύ σ μ α τ ο ς. Άλλο ντο θέλτς
να ευτά(γ)ω εγώ ο μαύρον για τ’ εσέν;
ΤΑΣΙΑ: Θύμια, χρυσόν άντραν έ’εις, σο χωρίον δεύτερος ’κ’ ευρίεται.
ΣΤΥΛΟΣ: Εγώ πόσα φοράς είπα ’το.
ΘΥΜΙΑ: Αέτσ’ αν εν’ καλά, άμα η καρδία μ’ ξάι ’κι γελά.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Θα έρται καιρός τ’ ωτία σ’ πα θα γελούν.
ΘΥΜΙΑ: Πολλά πα ’κι πιστεύω ατο.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Να πιστεύ’ς ατο.
ΣΤΥΛΟΣ: Θόδωρε, όλ’ οι γαρήδες (οι γυναίκ’) έναν είναι.
ΤΑΣΙΑ: Κ’ εσείς τ’ ασπρομάντιλα τα τσιτσάκια.
ΘΥΜΙΑ: Τάσια, αΐκον πα είδες; Ο δέσκαλον εσέβεν απάν’ κι αφκά να ευτάει τον
Θόδωρον πρόεδρον.
ΤΑΣΙΑ: Θύμια, γιαμ’ ’κι θελτς;
ΘΥΜΙΑ: Εσύ πα θέλτς να ’ίνεται;
ΤΑΣΙΑ: Λάλα μ’ είσαι. Ποίσον ευχήν ο Θόδωρον να ίνεται πρόεδρος. Άμον
εσέν, σο χωρίον, άλλο κανείς ’κι θα εν’.
ΘΥΜΙΑ: Σωστά λες, Τάσια;
ΤΑΣΙΑ: Την Ποινήν πα κ’ ελέπ’ς: Την Ποινήν τη Κούρτονος τη Γιάννε.
ΘΥΜΙΑ: Τα υστερ’νά τ’ ας ελέπουμε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Τα υστερ’νά μ’ πα θα ελέπ’ς, άμα εσύ με τ’ ατό το ινάτι σ’ εφτά
γαΐδίρα ευτάς και σπάνε.
ΘΥΜΙΑ: Ναι ν’ αϊλί εμέν, εσύ αφκά ρούεις.
ΣΤΥΛΟΣ: Τε μ’ ερχίνεσετεν ξαν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εγώ, δέσκαλε, ατόσα ημέρας πώς θα ευτά(γω) υπομονήν;
ΣΤΥΛΟΣ: Θόδωρε, υπομονήν είπαμε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Δέσκαλε, εσέβε με το βούι βούι. Πότε θα έρται εκείνο το
ευλοημένον η ημέρα να ’ίνουμαι πρόεδρος; Όσον το πάει και παίρ’ με.
ΣΤΥΛΟΣ: Όσον ατώρα ’κ’ εθέλνες, ατώρα αγληγορείς.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αγληγορώ και πολλά πα αγληγορώ. Φογούμαι, δέσκαλε, θα χάνω
τον ύπνο μ’ και θ’ αρρωσταίνω.
ΣΤΥΛΟΣ: Θόδωρε, υπομονήν είπαμε. Όλα τα δουλείας με την υπομονήν ’ίνταν.
Εσύ πα πρέπ’ να ευτάς υπομονήν και μη τρως αποπάν’-ι-σ’.
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ΘΟΔΩΡΟΣ: Ντο υπομονήν λες με, δέσκαλε. Εγώ είπα σε, εσέβε με το βούι βούι.
Ατόσα ημέρας πώς θα ξημεροβραδάσκουμαι; Ο νους-ι-μ’ όλεν σην προεδρίαν θα
εν’.
ΤΑΣΙΑ: Θόδωρε, πολλά ζεστά επαίρες την δουλείαν.
ΘΟΔΩΡΤΟΣ: Τάσια το σίδερον ζεστόν κοπανίζ’ν ατο.
ΤΑΣΙΑ: Σωστά λες, Θόδωρε, ζεστόν κοπανίζ’ν ατο, γιατί, όντες κρυαίν’, άλλο ’κι
κοπανίεται.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ντο είμαι εγώ, ο Κούρτον ο Γιάννες;
ΘΥΜΙΑ: Ατώρα τερώ ’κ’ ερέχκεσαι και κανάν. Άμον πολλά επέρες ατο απάν’- ι
σ’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εσύ ξαν τ’ εσά, άμα πώς κι οκνείς. Ας ευτά(γ)ω υπομονήν, όπως λέει
ο δέσκαλον.
ΘΥΜΙΑ: Εγώ πα ατό λέγω, να ευτάς υπομονήν, γιατί η υπομονή εν’ καλόν
πράμαν, πολλά καλόν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Για να λες ατο κ’ εσύ, φαίνεται καλόν θα εν’. Άμα ατώρα ας πάμε
δαβαίνουμε πλαν, η ώρα επέρασεν (Καληνυχτίζουν και ετοιμάζονται να φύγουν)
Καληνύχτα, καληνύχτα.
ΣΤΥΛΟΣ: Καληνύχτα και όπως είπαμε, Θόδωρε, να μη ανασπάλτς.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ντο να μη ανασπάλω;
ΣΤΥΛΟΣ: Πως η υπομονή εν’ καλόν πράμαν. Και τέρεν μη χαντς τον ύπνο σ’ κι
αρρωσταίντς, γιατί ατότε θα χάνουμε την προεδρίαν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Δέσκαλε, λελεύω την ψη σ’, μ’ ονοματίεις αΐκα πράματα. Ατώρα που
εσέγκαμ’ το νερόν σ’ αυλάκ’ μη κρυαίντς την καρδία μ’.
ΣΤΥΛΟΣ: Δεν κακόν ’κ’ είπα, Θόδωρε, υπομονήν, είπα, να ευτάς.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αφού επέρες τα αχούλα μ’ κι αφού ερούξα σο τουζάχ’, θέλω ’κι
θέλω θα ευτά(γ)ω υπομονήν. Η υπομονή εν’ καλόν πράμαν, είπεν ατο και η Θυμία
(Φεύγουν).
ΤΑΣΙΑ: (Στο Στύλο) Εσύ πα ευλο(γ)ημένε, με το ζόρ’ θα ευτάς ατον πρόεδρον;
Άλλο δουλείαν ’κ’ είχες;
ΣΤΥΛΟΣ: Ατό τ’ εμόν δουλεία έν’, και σ’ εμά τα δουλείας πολλά πολλά ’κι θέλω
να ταράεσαι.
ΤΑΣΙΑ: Και γιατί πισίεις ατόσον πολλά;
ΣΤΥΛΟΣ: Ατόν τον άνθρωπον πολλά αγαπώ ατον, έβρασεν σην ψη μ’. ’Κ’ έχ’
απέσ’ ατ’ δαβολοσύνας άμον τον Κούρτον τον Γιάννεν. Εν’ καλός οικοκύρτς και
ας σην εγκλεσίαν οπίσ’ καμίαν κι’ απομέν’. Έναν αΐκον άνθρωπον πώς να μη
ευτάμ’ ατον πρόεδρον; Θεέ μ’, άκ’σον την ευχή μ’ (κάνει το σταυρό του), άκ’σον
την παράκληση μ’, ο Θόδωρον ας ’ίνεται πρόεδρος για το καλόν τη χωρί’.
ΤΑΣΙΑ: Άλλο ’κ’ εξέρω ντο να λέγω.
ΣΤΥΛΟΣ: Αφού ’κ’ εξέρτς, άλλο δεν μη λες.
ΤΑΣΙΑ: Πολλά φογούμαι σα τελευταία θα πουσμανεύ’ς κ’ εκείνο ’κι σύρκεται.
Ατότε θα λες, είχες δίκαιον.
ΣΤΥΛΟΣ: Εσύ, ζατί, πάντα τον κατακλυσμόν φέρτς.
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ΤΑΣΙΑ: Εγώ να μη λέγω το σωστόν, αμάν παίρτς με και στέκ’ς.
ΣΤΥΛΟΣ: Ανάθεμα κ’ εσέν κι ατό το κοντόν τα αχούλι σ’, εθαρείς, όσα λες,
σωστά είν’. Είχαμ’ την Θυμίαν, ατώρα έχουμ’ εσέν.
ΤΑΣΙΑ: Ας ευτά(γ)ω κ’ εγώ υπομονήν, η υπομονή εν’ καλόν πράμαν.
ΣΤΥΛΟΣ: Αργώς κι απαργώς εγροίκ’σες ατο, πως η υπομονή καλόν πράμαν έν’.
ΤΑΣΙΑ: Ε! πώς να ευτάμε, τ’ εμόν τ’αχούλ’ ατόσον κόφτ’.
ΣΤΥΛΟΣ: Δέβα, ατώρα, στρώσον κι ας κοιμούμαι, ενύσταξα.
ΤΑΣΙΑ: (ειρωνικά) Ενύσταξες;
ΣΤΥΛΟΣ: Εκορώθα, άλλο έμπρα μ’ ’κ’ ελέπω.
ΤΑΣΙΑ (πηγαίνει και στρώνει. Σε λίγο επιστρέφει και λέγει) Αΐτε, δέβα κοιμέθ’,
έστρωσα. Και τέρεν μη χουρουγκίεις, όπως οψέ το βράδον και ’κ’ έφέκες με να
κοιμούμαι.
ΣΤΥΛΟΣ: Δέβα εσύ κ’ εγώ πα έρχουμαι. Έχω ολίγον δουλείαν κι άλλο.
ΤΑΣΙΑ: (φεύγοντας λέγει ) τ’ εσά τα δουλείας καμίαν ’κι τελείνταν.
ΣΤΥΛΟΣ: (Απευθυνόμενος στους θεατές λέγει) Για ακούστεν εσείς που
κάθουστουν ατού αφκά και ευτάτε σεΐρ’. Χωρίς άλλο θα θέλετε να μαθάνετε, ντο
θα ’ίνεται με την προεδρίαν, με τον Θόδωρον ας λέμε. Ποίστεν ολίγον υπομονήν
και θα μαθάνετε (Λέγοντας τα τελευταία αυτά λόγια φεύγει και κλείνει η σκηνή).
Συνεχίζεται

Λεξιλόγιο

κια= να, μα, κι άλλο καλλίων=ακόμη καλύτερα, τσούρα το= βούλωστο,
αγναμάζενα= αυτή που δεν καταλαβαίνει, χούσπος= κοντόχοντρος, πορανία=
χαμένη (μεταφορικά), τεμάκ= δηλαδή, νέκουτση= καλέ (προσφώνηση γυναίκας),
τηνάν λες= εκείνον που λες, εγώ ψαθύρα κι μοιράζω= εγώ δεν αστειεύομαι
(ψαθύρα= πίτες ζυμωμένες με βούτυρο), θα λιγούμαι= θα λιποθυμήσω, θα παίρω
τα ραχία= θα πάρω τα βουνά, κι επορεί να γυροκλώθ’= δεν μπορεί να κάνει
κουμάντο (ρ. γυροκλώθω= γυροφέρνω), σπάσον και τσάκλισον= σκάσε και
πλάνταξε, χιντίκα=χαμένη, γιαμ’ εχάσεν τα μουσκάρα τ’ς= μήπως τρελάθηκε,
μαρτουβάλα= μωρολογίες, τσίπ’= εντελώς, Κιμισχανά= η Αργυρούπολη του
Πόντου, μάρ’= μήπως, η προεδρία επέμ’νεν λειφτόν= η προεδρία του έλειπε,
σποταλέσα= ανοησίες, ξάι= καθόλου, τσιμίδ’(ιν)= μυαλό, εσέβε με= μου μπήκε
(ρ. εμπαίνω, αόρ. εσέβα), κ ερέχκεσαι και κανάν= δεν αρέζεις (δεν
υπολογίζεις) και κανέναν (ρ. ορέχκο(υ)μια, ερέχκουμαι), γαντάρ’=καντάρι,
πατμάνα=μονάδα βάρους ίση με 240 οκάδες, άμα πώς κι οκνείς= αλλά δεν
βαριέσαι (ρ. οκνώ), ας πάμε δαβαίνουμε πλαν=ας πάμε να φύγουμε, λελεύω την
ψη σ’= να χαρώ την ψυχή σου, εσέγκαμε= βάλαμε (ρ. βάλλω), αχούλα= μυαλά
(αχούλ’), ερούξα σο τουζάχ= έπεσα στην παγίδα, να ταράεσαι= να ανακατεύεσαι
(ρ. ταρά(γ)ουμαι), πισίεις= επιμένεις (ρ. πισίζω), θα πουσμανεύς= θα
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μετανιώσεις (ρ. πουσμανεύω), κι σύρκεται= δεν υποφέρεται, αμάν παίρτς με και
στέκ’ς= αμέσως με αποπαίρνεις, αργώς κι απαργώς= πολύ αργά, εκορώθα=
τυφλώθηκα, και τέρεν μη χουρουγκίεις= και κοίταξε μη ροχαλίζεις (ρ.
χουρουγκίζω), ατού αφκά= εκεί κάτω, και ευτάτε σεΐρ= και κάνετε σεργιάνι,
γιαμ’= μήπως, χόσ= φυσικά, ζαντύν’(ει)= τρελαίνεται (ρ. ζαντύνω), παλαλά
ευτάει= κάνει τρέλες, ντο ψαλαφάμε= τι με ζητάει (ρ. ψαλαφώ), ζινίχα= χάντρες,
άχαρος= ταλαίπωρος, αβουτείν’= αυτοί, αροψεκέσ’= τις προάλλες, βραχάλα=
βραχιόλια, ζατί= φυσικά, χολοσπασία= που προξενεί στενοχώρια, όντες θα
επαίρνες με= όταν θα με παντρευόσουν, καλάτζεψον= μίλα (ρ. καλατζεύω),
ωτία= αυτιά, καματίζω= βάζω κάποιον να δουλέψει, έναν κ’ έναν μετ’ εσέν=
εξίσου με εσένα, ημ’σόν ψη= μισή ψυχή, άμα αΐκον έν’= αλλά έτσι είναι,
λάσκουμαι= γυρνώ, άμον γιασίρ’= σαν αιχμάλωτος, πιλά= ακόμη, όντες θα
χασεύ’ αποπαγκαικά ο ήλον= όταν θα ζεματάει από πάνω προς τα κάτω ο ήλιος,
τσιτσάκια= λουλούδια, λάλα= τρελή, αφκά ρούεις= παρακάτω πέφτεις (ρ. ροΐζω
– ρούζω)

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ενεργητική Φωνή
Ενεστώς
φυτρώνω
φυτρώντς
φυτρών’ (ει)
φυτρώνομε
εφύτρωνετε
φυτρώννε

Παρατατικός
εφύτρωνα
εφύτρωνες
εφύτρωνεν
εφύτρωναμε
εφύτρωνετεν
εφύτρωναν

Αόριστος
εφύτρωσα
εφύτρωσες
εφύτρκωσεν
εφύτρωσαμε
εφύτρωσετε
εφύτρωσαν

Προστακτική
φύτρωσον

φυτρώστε

Φράση: Μη φυτρώντς εκεί που ’κι σπέρνε σε.
Τραγούδι: Όθεν έσπειρα κοκκία
καμπεράν εφύτρωσεν
κι όθεν είπα την αλήθαν
έκ’σα ψέματα πολλά
Παρατήρηση: Το πρώτο και το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού στον
παρατατικό και στον αόριστο τονίζονται στην τέταρτη συλλαβή από το τέλος.
Υπερβαίνει, δηλαδή, ο τόνος εδώ τον νόμο της τρισυλλαβίας ο οποίος ισχύει
στην νέα ελληνική γλώσσα (σύμφωνα με αυτό σε καμία λέξη ο τόνος δεν
μπορεί να μπει σε συλλαβή μετά την προπαραλήγουσα)
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Ανέκδοτο του χωριού Γιαννίκα Αργυρούπολης
(Ή με τι γελούσαν οι παλιοί )
Γράφει ο Α.Ι. Αγαθαγγέλου

Η εγκλεσία τη χωρί’ έτον σ’ όνεμαν τ’ Αε Χριστοφόρου. Ο
χουσματλής τ’ εγκλεσίας κάθαν ημέραν έτον εκεί μαναχός και
έφτηνεν τα καντήλας, εσπόγγιζεν τ’ απέσ’, εσυνορθίαζεν εκείν’
τ’ εκέσ’ σάνκια να έτον τ’ οσπίτ’ν ατ’.
Ατό το γαράρ εχάλασεν α’ αδά και κάμποσα ημέρας είνας
ας σο χωρίον, πη «να μέλ’ έκαμνεν και να κερίν» σ’ οσπίτ’ν ατ’.
Άντζα επένεν κι έρχουτον εταατουρεύκουτον εμπροστά σο
τρανόν την εικόναν τ’ Αε Στοφόρονος τ’ έτον κρεμαμένον σο
Ο Α. Ι.
Αγαθαγγέλου
εικονοστάσ’ τ’ εγκλεσίας και σίτα επροσκύνανεν εμουρδούλιζεν
τσασίτα τσασίτα ευχία και σο τέλος έσ’κωνεν ενάξα την λαλίαν ατ’ και
επαρακάλνεν: «Άε Στοφόρε μ’ δος με τη δόξα σ’!».
Ατό η γαϊτά εκράτεσεν κάμποσα ημέρας και ο καντηλανάφτες ξάι ’κ’ ερέχτεν
α’. «Ανάθεμα κι εσέν οκνέα, τη γαιλά σ’ έχ’ ο Άγιον και θα νουνίζ’ και τ’ εσόν».
Για να ευτάει ατον ταβ ας σο κιφάλ΄ν ατ, επήεν έναν ημέραν εκρύφτεν οπίσ’ ας
σο εικονοστάσ’, τσιπ σην ράχαν τη εικόνας τ’ Αε Στοφόρονος. Ας σο έρθεν ο
χιαρίφ’ς να ευτάει τα γονατοκλισίας ατ’, ατός εξέγκεν έναν αγνόν λαλίαν: «Άμα
θέλτς να ’ίνεσαι τακ ατό ντο λες, σ’ αλλ’ τη φορήν να έρχεσαι με τ’ έναν σουρούχ’
δεμένον σην ράχα σ’, άμον εκείνο ντ’ έκάρφωσαν απάν’ τα χέρα τη Χριστού». Ο
χωρέτες όντες έκ’σεν εκείνο τη λαλίαν εταραχίεν. Ατό ξάι κ’ ενεμείνεν α’. Άμα
εχάρεν πα ντ’ έκ΄σεν ο Άγιον τα παρακαλίας ατ’.
Αέτσ’ πα τ’ άλλ’ την ημέραν εταμπλάεψεν σην εγκλεσίαν μετ’ έναν βαρύν
σουρούχ’ δεμένον σ΄ωμία τ’. Ακεί οπίσ’ ας σο εικονοστάσ’ ενεμείνεν ατον ο
χουσματλής τ’ εγκλεσίας μετ’ έναν βετρέαν ζεστόν νερόν. Όντες εποίκεν να
κλίσκεται ο χιαρίφ΄ς να προσκυνά ατός εταβρανεύτεν και έκχεν απ’ υμψηλά το
χασευτόν το νερόν σην ράχαν τη παλαλού. Ο χιαρίφ΄ς εχασεύτεν, εχπαράεν κ’
εβάρκιξεν. Αΐκον πράμαν κ’ ενεμείνεν ας σον Άγιον. Ταρμαχαλ έτρεξεν σην
πόρταν να ρούζ’ έξ’. Άμον ντ’ επήεν χοβλία, το σουρούχ’ ντ’ εφορτούτον επιάστεν
σο παραστάρ’ τη πόρτας και ’κ’ επορεί να εβγαίν’. Γενιτάν εσέγκεν τα δυνατά τ’,
άμα εσπίχτεν πολλά και ας σο ζορ’ν ατ’ εζούρτιξεν.
Εκ’σεν α’ ο καντηλανάφτες και επήρεν τα χαΐφα τ’. Βαθέα ας σο Ιερόν απέσ’
εξέβεν ξάν’ έναν άγρον λαλίαν: «Σικιμά!» Ατότε έτον που ο χωρέτες άντζα
εγαϊπτουρεύτεν με το σουρούχ’ν ατ’ κι ερούξεν έξ’. Αχπαραμένος και ζαλιμένος
ετσαμπλιξαν τ’ ομμάτα τ’ και επεκεί ετσάιξεν: «Σικιμά η δόξα σ’» και
εκατακιφαλαέν απάγκαικα σην μαχαλάν με τ’ ασγούνα τα σκυλία να ρούζ’νε
αποπίσ΄ατ’ και να υλάζ’νε.
Αλλομίαν ’κ’ ετοχτάσεψεν να έρται σα πόρτας τ’ Άε Χριστόφορονος.
308

Ποντιακή Εστία
Λεξιλόγιο
χουσματλής= υπηρέτης, έφτηνεν= άναβε (ρ. αφτήνω), εσπόγγιζεν=σκούπιζε (ρ.
σπογγίζω), εσυνορθίαζεν= τακτοποιούσε (ρ. συνορθάζω), σάνκια= σαν να, πη να
μέλ’ κάμ’ και να κερίν = που δεν κάνει ούτε μέλι ούτε κερί (λέγεται για άνθρωπο
που είναι ανεπρόκοπος, εντελώς άχρηστος), άντζα= μόλις, σίτα= ενώ, καθώς,
εμουρδούλιζεν= μουρμούριζε (ρ. μουρδουλίζω), τσασίτα τσασίτα= λογή λογής,
έσ’κωνεν την λαλίαν ατ’= ύψωνε τη φωνή του, δος με τη δόξα σ’= δος μου την
αγιοσύνη σου, ξάι κ ερέχτεν α’= καθόλου δεν του άρεσε, οκνέα= τεμπέλη, τη
γαϊλά σ’ = την ανάγκη σου, θα νουνίζ’= θα σκέφτεται (ρ. νουνίζω), για να ευτάει
ατον τάβ= για να τον ξεφορτωθεί, τσίπ= εντελώς, εξέγκεν έναν αγνόν λαλίαν=
έβγαλε μια παράξενη φωνή, άμα θέλτς να ίνεσαι τακ= εάν θέλεις να γίνει,
σουρούχ’= μακρύ ξύλο, χωρέτες= χωρικός, εταραχίεν= ταράχτηκε (ρ.
ταραχίζω), ξάι κ ενεμείνεν α’= δεν το περίμενε καθόλου, αέτσ’ πα= και έτσι,
εταμλάεψεν= πρόφτασε (ρ. ταμλαεύω), μετ’ έναν βετρέαν= με έναν μεταλλικό
κουβά, όνταν εποίκεν να κλίσκεται= όταν έκανε να σκύψει (ρ. κλίσκουμαι), ατός
εταβρανεύτεν= πρόφτασε (ρ. ταβρανεύω), εχασεύτεν= ζεματίστηκε, (ρ. χασεύω),
εχπαράεν= τρόμαξε (ρ. αχπαράζω), εβάρκιξεν= κραύγασε (ρ. βαρκίζω),
ταρμαχάλ= βιαστικά, αμέσως, να ρούζ’ έξ’= να πεταχτεί έξω (ρ. ρούζω), άμον
ντ’ επήεν χοβλία= όπως πήγε ορμητικά, γενιτάν εσέγκεν= πάλι (ξανά)έβαλε,
εζούρτιξεν=αερίστηκε, έκλασε (ρ. ζουρτίζω), επήρεν τα χαΐφα τ’= τον
εκδικήθηκε, άντζα εγαϊπτουρεύτεν= μόλις ξέφυγε (ρ. γαϊπτουρεύω),
αχπαραμένος= τρομαγμένος

(ρ. αχπαράζω), ετσάμπλιξεν= ανοιγόκλεισε

(λέγεται για τα μάτια, ρ. τσαμπλίζω), κ’ επεκεί ετσάιξεν= και μετά φώναξε (ρ.
τσαΐζω), εκατακιφαλάεν = κατηφόρισε (ρ. κατακιφαλάουμαι), ασγούνα=
επιθετικά, να ρούζ’νε αποπίσ’ ατ’ = να τρέξουν ξοπίσω του, να τον κυνηγήσουν,
αλλομίαν κ ετοχτάσεψεν= άλλη φορά δεν τόλμησε.
Π. Γυναικόκαστρο Κιλκίς 2012
Α.Ι. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
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Ο Α.Ι. Αγαθαγγέλου

Ατός καυκάσικα ’κ’ εξέρ’

Γράφει ο Α. Ι. Αγαθαγγέλου
Τα πρώτα χρόνα, ντ’ έρθαν τ’ εμετέρ κι εκάτσαν αδά σ’ Αβράτχισαρ (Π.
Γυναικόκαστρο Κιλκίς), άναυα την γεωργίαν και τη ζου το τέρεμαν άλλο δουλείαν
’κ’ έξεραν να εποίναν. Άμα οι Νεαδημητριώτ’ (Ν. Γυναικόκαστρο), ασ’ σο κάθεν
το χωρίον, π’ έρθαν ασ’ σην ανατολικήν την Θράκην, οι περισσοί ασ’ σο Άκαλαν,
ετάπεψαν χαμάν και σο εμπόριον, ένοιξαν τικιάνα, σιδεράδικα, πεταλωτσίδικα,
αραπατσίδικα και άλλα αΐκα τσασίτα τσασίτα δουλείας.
Ατότε έτον ντ’ έρχουντον σο χωρίον με την αραπάν ατ’, ντ’ εσύρνεν ατο έναν
άλογον, ο τσαρτσής ο Κωνσταντάρας ασ’ σην Νεοδήμητραν και επούλνεν έναν
σιρήν πράματα, βελόνα, ελαίας, πιάτα κι ήνταν βάλλ’ ο νους τ’ ανθρώπ’. Σο χέρ’

Τα πρώτα χρόνα, ντ’ έρθαν τ’ εμετέρ κι εκάτσαν αδά σ’ Αβράτχισαρ, άναυα την
γεωργίαν και τη ζου το τέρεμαν άλλο δουλείαν ’κ’ έξεραν να εποίναν

εκράνεν κι ελάϊζεν έναν μις κωδωνόπον, άμον ατά τη σχολεί’ κι εδίνεν χαπάρ’ σ’
ανθρώπ’ς και ίλαμ τοι γαρήδας, να έρταν σο «κινητόν κατάστημαν».
Έναν ημέραν έκοψαν τ’ έμπρα τ’ κι εσταμάτσαν ατον οι γαρήδες τη μαχαλάς,
σουμά σ’ οσπίτ’ τη Σαμάνονος. Απ’ είνας είνας ερωτούν τον Κωνσταντάραν για τα
πράματα τ’ έγκεν και θέλ’νε να αγοράζ’νε. Ερωτούν πόσον δίει ατα, άμα θέλ’
πεσίνα τα παράδας, γιόκσαμ επορούν να αγοράζ’νε βερασϊάν, για τ’ αλώνα. Η
Μαρία η Σαμανίνα (η εσχωρεμέντσα) ερωτά: «Κια χιάριφ, πουρτία πα έεις;»
– Τι είπες πως θέλεις κυρά Μαρία;
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– Πουρτία, ερώτεσα σε. ’Κι ακούς;
– Τι είν’ αυτό; Α, εγώ κυρά Μαρία, καυκάσικα δεν ξέρω. Πες το Ελληνικά να
καταλάβω.
Έπεϊ ευρέθεν είνας γαρή π’ ήξερεν ντο λένε αδακέσ’ «υφάσματα» τα πουρτία.
Αρ’ με τ’ ατό αγκά η Σαμανίνα εποίκεν το παζάρ’ν ατ’ς για το κομμάτ’ ντ’ εθέλνεν.
Επήρεν α’ ενάξα φτουλακισμέντσα και χολασμέντσα, ντο ’κ’ επόρεσεν να κατηβάζ’
κι άλλο την τιμήν και να παίρ’ ούλεν βερασιάν. Εσέγκεν το τσαπούτ’ διπλωμένον
αφκά σο γολτούχ’ν ατ’ς και εκλώστεν να πάει απέσ’ σ’ οσπίτ’ν ατ’ς. Αέτσ’ άμον ντ’
έτον ταραχιμέντσα ’κ’ επεγέντον α’ ντ’ εφύαξεν έναν αταψίζ’ τσαϊχτόν ζούρτιμαν.
Ούλ’ οι γαρήδες, π’ έταν εκαικά, εχπαράγαν κι επεχράσταν: «Ουχ-ι-μ’ Σαμανίνα
ντ’ ευτάς και στέκ’ς; Ξάϊ ’κ’ εντρέπεσαι απ’ αούτ’ τη χώρας τον άνθρωπον; Ραζίλ’
εποίκες μας, ναμουσούζενα!» Η Σαμανίνα ετσάλεψεν ατά ντο λένε οι γαρήδες. Σ’
αλών’ ατ’ς να βρέχ’ να χονίζ’: «Κούτσηδες και γάρηδες, γαϊλάν μ’ έχετ’α, ατός
τιδέν ’κ’ εγροίξεν. Ατός καυκάσικα ’κ’ εξέρ’». Και ο Κωνσταντάρας μουρδουλιχτά:
«Κυρά Μαρία, μπορεί να μην ξέρω καυκάσικα, αλλά κρότους ακούω!».
Ατό έτον. Ετάραξαν α’ σην μασχαρήν κι ατείν’ πα ’κι έταν.
Λεξιλόγιο
άναυα= εκτός. τη ζου το τέρεμαν= η περιποίηση, η φροντίδα του ζώου. άμα=
όμως.
ετάπεψαν=
καταπιάστηκαν(ρ.
ταπεύω).
(χ)αμάν=
αμέσως.
τικιάνα=παντοπωλεία. τσασίτα τσασίτα=λογιών λογιών. τσαρσής=πλανόδιος
πωλητής. έναν σιρίν= ένα σωρό πράγματα, διάφορα πράγματα. ελάϊζεν=
κουνούσε (ρ. λαΐζω). ίλαμ= προπάντων. έκοψαν τ’ έμπρα= τον σταμάτησαν.
πεσίνα= τοις μετρητοίς. γιόκσαμ=ή μήπως. πουρτία= υφάσματα. επεΐ= ευτυχώς.
αρ’ με τ’ ατό αγκά= λοιπόν με αυτό συγχρόνως. ενάξα φτουλακισμέντσα=
συγχυσμένη (ρ. φτουλακίζω). χολασμέντσα= θυμωμένη= (ρ. χολάζω χολάσκουμαι). ούλεν βερασιάν= όλα βερεσέ, με πίστωση. τσαπούτ’ (το)=
ύφασμα. αφκά= κάτω. γολτούχ’(το)= μασχάλη. ταραχιμέντσα= ταραγμένη,
συγχυσμένη (ρ. ταραχίζω). εφύαξεν= φυγάδευσε, ξέφυγε. αταψίζ’= αδιάντροπο.
τσαϊχτόν= φωναχτό. ζούρτιμαν= κλάσιμο. εχπαράγαν= τρόμαξαν(ρ. αχπαράζω
– αχπαράουμαι). απ’ αούτ’ τη χώρας= από αυτόν τον ξένο. ναμουσούζενα=
αδιάντροπη, ανυπόληπτη. ετσάλεψεν= έδωσε σημασία. κούτσηδες=κορίτσια,
γυναίκες. ατός τιδέν ’κ’ εγροίξεν= αυτός δεν κατάλαβε τίποτε. μουρδουλιχτά=
μουρμουρίζοντας. ετάραξαν α’ σην μασχαρήν= το έριξαν στο αστείο.
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Τραπεζούντα – Μεγαλόφωτη, Μεγαλόμουση, Μεγαλόπνοη
(1204 – 1923)
Του Στάθη Πελαγίδη, καθηγητή Α.Π.Θ.
Από τον εκδοτικό οίκο Αντωνίου Σταμούλη
Κατά τον συγγραφέα του βιβλίου, καθηγητή Στάθη Πελαγίδη, πολλοί είναι οι
παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό το μεγαλείο. Πρώτα πρώτα, ο σωτήριος ρόλος
των Μοναστηριών και της Εκκλησίας της Τραπεζούντας κράτησε «στητή» κι
«ολόρθη» την ψυχή του Γένους, παρά
τους εξοντωτικούς διωγμούς και τους
μαζικούς εξισλαμισμούς του 15ου και 17ου
αι. Τόσο η φανερή, όσο και η κρυφή (των
Κρυπτοχριστιανών) λατρεία κράτησε
ζωντανή την ορθοδοξία και πολύ υψηλά
το εθνικό φρόνημα του ελληνικού
στοιχείου. Έπειτα, η ανάπτυξη της
παιδείας και η ίδρυση σχολείων, με
πρωτοπόρο
το
Φροντιστήριο
Τραπεζούντας (1682-1922), άνοιξαν τον
δρόμο για την πνευματική αυτή
ανάπλαση, στην οποία συνέβαλαν και
άλλοι πολιτιστικοί και κοινωνικοί
παράγοντες. Οι πάνω από 20 εφημερίδες
και τα περιοδικά, που κυκλοφόρησαν
στην Τραπεζούντα (1880-1923) και άλλοι τόσοι Φιλεκπαιδευτικοί και άλλοι
Σύλλογοι, που λειτουργούσαν ως εστίες κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσα στα
προγράμματα των δραστηριοτήτων τους είχαν και την πνευματική ανάπτυξη των
μελών τους. Ανάλογος ήταν και ο ρόλος προσωπικοτήτων μεγάλου κύρους:
Ιωαννίδης, Τριανταφυλλίδης, Κυριακίδης, Θεοφύλακτος κ.ά. Πολύ σημαντική,
επίσης, είναι και η συμβολή της Κοινότητας Τραπεζούντας, η οποία λειτουργούσε,
βάσει του Κανονισμού της, ως κεντρικός ρυθμιστής όλων των θεμάτων:
διοικητικών, κοινωνικοπολιτικών, εκπαιδευτικών, ενοριακών, οικονομικών, εθνικών,
σχέσεων με τις τοπικές πολιτικές αρχές κ.ά.
Ασφαλώς, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη σημασία του Χάττι Χουμαγιούν,
δηλαδή του μεταρρυθμιστικού Διατάγματος (1856), που κατοχύρωνε την
ανεξιθρησκεία και την ισοπολιτεία σε όλες τις εθνικές μειονότητες της οθωμανικής
αυτοκρατορίας. Το Διάταγμα αυτό διαμόρφωσε συνθήκες πνευματικής, κοινωνικής
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και οικονομικής ανάπτυξης του υπόδουλου Γένους. Έτσι βλέπουμε ότι η
Τραπεζούντα μεταμορφώνεται οικιστικά, αρχιτεκτονικά, κοινωνικά και
οικονομικά. Πραγματικά, μας καταπλήσσει το οικονομικό άλμα αυτής της πόλης,
η οποία, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αι., έχει περί τα 100 ελληνικά
εμπορικά καταστήματα, 4 ακτοπλοϊκές εταιρείες, 4 ελληνικές Τράπεζες, έναντι
μιας των Τούρκων.
Με τέτοιες προϋποθέσεις φουντώνει το εθνικό αίσθημα των Τραπεζουντίων, οι
οποίοι πρωτοστατούν στο κίνημα για τη Δημοκρατία του Πόντου (Θεοφύλακτος,
Ιασονίδης κ.ά.), με απώτερο στόχο να αναστήσουν το ένδοξο παρελθόν της
Αυτοκρατορίας των Κομνηνών. Όλα τα παραπάνω μαρτυρούν ότι η Τραπεζούντα,
στις παραμονές της Ανταλλαγής (μέχρι και το 1919), πριν αρχίσει το κεμαλικό
κίνημα, είναι μια καθαρά ελληνική πολιτεία υπό «τουρκική διοίκηση», πολιτεία
μεγαλόφωτη, μεγαλόμουση, μεγαλόπνοη με μεγάλο πολιτισμό, λαμπρή παιδεία,
μεγάλα και διαχρονικά οράματα.
Όλες οι πηγές καταδεικνύουν τον καθαρά ελληνικό εθνικό χαρακτήρα της
Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας έναντι του πολυεθνικού Βυζαντίου. Δομικό
στοιχείο αυτής της μονοεθνικότητας είναι η Εκκλησία με προνόμια, αλλά και η
ελληνική γλώσσα, η οποία, ως προέκταση της τελευταίας βυζαντινής περιόδου,
οδήγησε στη διαμόρφωση της ιδιόμορφης ποντιακής γλώσσας (διαλέκτου μετά
την Ανταλλαγή). Η έρευνα φωτίζει τον πλούτο της παιδείας και αναδεικνύει τους
εκπαιδευτικούς μηχανισμούς και παράγοντες της πόλης. Επίσης, ερευνάται ο
ρόλος των κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων στην Τραπεζούντα. Με στοιχεία
από επίσημα αρχεία φωτίζεται ο καθημερινός βίος, αλλά και ο ρόλος της
Εκκλησίας και της Κοινότητας στην ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων, φωτίζονται και αποκαλύπτονται πτυχές και όψεις του
αγωνιζόμενου Γένους, κατά την μαύρη περίοδο μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα (ο
Κρυπτοχριστιανισμός ως αντιδύναμη στους εξοντωτικούς εξισλαμισμούς κ.ά.).

Αναζητώντας Κρυπτοχριστιανούς στην Κιλικία
Του Βασιλείου Γιούλτση, ομ. καθηγητή.θεολογίας Α.Π.Θ.
Από τις εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη.
Από τον τίτλο και μόνο ο αναγνώστης προϊδεάζεται για το περιεχόμενο του
βιβλίου. Το ζήτημα των κρυπτοχριστιανών της Μικράς Ασίας και του Πόντου
είναι από εκείνα που πληγώνουν τους Ρωμιούς. Πρόκειται για όλους εκείνους τους
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χριστιανούς που παρέμειναν στην εθνική και θρησκευτική τους πεποίθηση στα
κρυφά, ενώ παρουσιάζοντο ως μουσουλμάνοι. Είναι οι ομογενείς μας της Μ.Α.
που για να αποφύγουν την καταπίεση, την πείνα και τις ταπεινώσεις υπέκυψαν στις
θελήσεις του κατακτητή. Μέσα τους όμως κρυφόκαιγε το καντήλι της πίστης στον
εσταυρωμένο.
Ο συγγραφέας ως πανεπιστημιακός δάσκαλος που δίδαξε το ορθόδοξο δόγμα
έγινε δέκτης όλων εκείνων των συγκινητικών στιγμών με τη συνάντηση του με
κρυπτοχριστιανούς.
Στην εργασία του διηγείται όλα εκείνα τα περιστατικά που έζησε κατά τη
μετάβαση του, κατά το δεύτερο ταξίδι του στην
Μ.Α. με φίλους δημοσιογράφους των γαλλικών
εφημερίδων, όλη αυτή την εμπειρία που
αποκόμισε, θέλησε να τη μοιραστεί με τους
αναγνώστες του ελληνικού κοινού. Βρίσκει την
ευκαιρία να περιγράψει και διάφορα μέρη της
Κιλικίας που θυμίζουν άλλες εποχές που η
παρουσία του Ελληνισμού ήταν έντονη και
δημιουργική. Όλα τα γεγονότα περνούν μέσα
από ένα οδοιπορικό που συγκινεί με τις ωραίες
τοποθεσίες, τις συναντήσεις προσώπων, ώστε η
ανάγνωση να γίνεται πιο ευχάριστη και
συναρπαστική. Γίνεται πολύς λόγος και για
κάποιους αγίους που κατάγονται από τα μέρη εκείνα και μαρτύρησαν την περίοδο
της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Η ανάγνωση του βιβλίου θα γίνει αφορμή να συνειδητοποιήσουμε την
υποχρέωση που έχουμε όλοι ώστε να μην τους αφήσουμε στη λήθη της
καθημερινής ζωής μας.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Μια Βαλίτσα Μαύρο Χαβιάρι
Της Σοφίας Προκοπίδου
Από τις εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη
Οι Έλληνες Πόντιοι που ήρθαν από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
στην Ελλάδα μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού έχουν οδυνηρές
εμπειρίες από τη ζωή που έζησαν σε εχθρικό περιβάλλον. Παρά τις διώξεις και τα
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εξοντωτικά σχέδια της σταλινικής εποχής, κατόρθωσαν να διατηρήσουν αλώβητη
την πίστη τους στα ιδανικά της πατρίδας και της θρησκείας.
Η συγγραφέας έχει προσωπικές εμπειρίες τις οποίες συμπεριλαμβάνει στο
βιβλίο της που είναι μια συλλογή διηγημάτων που έχουν ως πρωταγωνίστρια την
Αντιγόνη, στα γεγονότα που συμβαίνουν στην πρώην Σ. Ένωση αλλά και στην
Ελλάδα. Η αφήγηση είναι ευχάριστη και
προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Τα
γεγονότα που εξιστορούνται είναι ιστορίες της
καθημερινής ζωής. Φέρουν τα προβλήματα της
δύσκολης
εποχής
με
τις
ιστορικές
ανακατατάξεις αλλά και τα προβλήματα της
φυλής τους. Οι πρόγονοί τους πριν από χρόνια
εγκατέλειπαν τον Πόντο, διωγμένοι από το
νεοτουρκικό καθεστώς. Τώρα αυτοί, δεύτερης
και τρίτης γενιάς, διατηρούν τις πνευματικές
αξίες και το όραμα κάποτε να φτάσουν στην
ιστορική τους πατρίδα, την Ελλάδα. Είναι
χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που κατόρθωσαν
να επιβιώσουν και να έρθουν στην προαιώνια πατρίδα τους.
Ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να διαβάσει για τα ήθη και έθιμα των
Ποντίων, για την πλούσια παράδοση γύρω από τη ζωή. Θα γνωρίσει ακόμη ο
αναγνώστης τη διατροφή που είχαν οι Πόντιοι αλλά και τον κώδικα συμπεριφοράς
μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Οι Πόντιοι κατόρθωσαν να επιζήσουν στις πιο
δύσκολες καταστάσεις και άντεξαν.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Βυζαντινός Πολιτισμός ( 4ος- 15ος αιώνες)
Της Βασιλικής Νεράντζη-Βαρμάζη
Από τις Εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αποτελεί ένα λαμπρό και πολύτιμο κομμάτι της
Ελληνικής και της Πανανθρώπινης ιστορίας. Γεννήθηκε μέσα από τα σπλάχνα της
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όταν το Δυτικό τμήμα της κατέρρευσε
υπό το βάρος βαρβαρικών επιδρομών το Ανατολικό τμήμα της παρέμεινε και
συνέχισε την ιστορική του πορεία και πρόσφερε στην ανθρωπότητα επί χίλια και
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πλέον χρόνια έναν θαυμάσιο πολιτισμό. Επίκεντρο εδαφικό αποτέλεσε ολόκληρη
η Μικρ Ασία στην οποία καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε η ένωση του
Ελληνισμού και του Χριστιανισμού για να προκύψει ο Βυζαντινός πολιτισμός. Η
ελληνική φιλοσοφία με τον ορθό της λόγο και το Ορθόδοξο Χριστιανικό δόγμα
αποτέλεσαν το πνευματικό έδαφος στο οποίο άνθισε ο Βυζαντινός πολιτισμός.
Αυτόν τον πολιτισμό, «το σύνολο των υλικών και πνευματικών επιτευγμάτων του
κοινωνικού συνόλου διερεύνησε η συγγραφέας με την εργασία της αυτή.
Αφού με τον πρόλογό της μας παρουσίασε μια συνοπτική εικόνα των στοιχείων
που συνθέτουν τη ζωή και τη δράση των κατοίκων που αποτελούσαν μια
πολυεθνική κοινότητα κατέγραψε σε δύο μέρη την ύλη της. Στο πρώτο μέρος
διαβάζουμε για την καθημερινή ζωή των κατοίκων, την παιδεία, την οικογένεια,
την αγροτική ζωή, τη ζωή στην ύπαιθρο και στις πόλεις, τη φιλανθρωπία και το
μοναχισμό. Ακόμη και τη σχέση των
κατοίκων με τους γύρω λαούς.
Στο δεύτερο μέρος εξιστορείται η
γραμματειακή παραγωγή όπως αυτή
εκφράστηκε μέσα από τα ποιητικά και πεζά
κείμενα με τη χρονολογική τους σειρά, για
να διευκολύνεται ο αναγνώστης. Γίνεται
αναφορά στη διαίρεση της ποίησης σε
λόγια και δημώδη. Επισημαίνεται η
πνευματική προσφορά του βυζαντίου και το
είδος εκείνο που αφορά τα θεολογικά
κείμενα, την ιστορία και τα ρητορικά έργα.
Όλα αυτά τα κείμενα αναφέρονται σε
διάφορα γεγονότα, σε θρησκευτικές,
πολιτικές, πνευματικές προσωπικότητες που
έπαιξαν κάποιο ρόλο στην εξέλιξη και την προκοπή του τόπου. Πολλοί
παρομοιάζουν τη Μικρά Ασία ως μια Αθωνική μοναστική πολιτεία.
Η εργασία της πανεπιστημιακής καθηγήτριας ολοκληρώνεται με τον επίλογο
που περιλαμβάνει μερικά δείγματα κειμένων της Βυζαντινής εποχής και
φωτογραφίες.
Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το βιβλίο ως ένα εγχειρίδιο της Βυζαντινής
ιστορίας για όλους τους αναγνώστες που επιθυμούν να γνωρίσουν τις αξίες και τον
πολιτισμό του Βυζαντίου.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Φιλόλογος
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Ο Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου
Από τις Εκδόσεις Κυριακίδη
Πρόκειται για ένα αξιόλογο πολυτελούς έκδοσης βιβλίο που εξέδωσε η
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και είναι αφιερωμένο στα είκοσι χρόνια από την
ανάρρησή στον Οικουμενικό Πατριαρχικό θρόνο της Αυτού Θειοτάτης
Παναγιότητος
του
Οικουμενικού
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Το βιβλίο
είναι δίγλωσσο, γραμμένο στην Ελληνική
και Αγγλική γλώσσα, για να δοθεί η
δυνατότητα ευρύτερης κυκλοφορίας σε
αναγνωστικό κοινό και άλλων χωρών.
Θέμα του έχει την ιστορία, την
αρχιτεκτονική και τις εικόνες του
Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου
στην Κωνσταντινούπολη.
Απὸ το 1600 ο Πατριαρχικός ναός
μεταφέρθηκε οριστικά στον Άγιο Γεώργιο.
Είχαν προηγηθεί πολλές μετακινήσεις
μέχρι να καταλήξει εκεί που βρίσκεται
σήμερα. Μετά την άλωση ο Γεννάδιος ο
Σχολάριος στέγασε προσωρινά το Πατριαρχείο στον ναό των Αγίων Αποστόλων
(1453-1456). Μονιμοτέρη στέγη, και για 131 έτη, απετέλεσε για το Οικουμενικό
Πατριαρχείο η ιστορική Μονή Παναγίας της Παμμακαρίστου, (1456-1587). Όταν
και η Παμμακάριστος μετεράπη σε τζαμί (το Φετχιέ τζαμί) φιλοξενήθηκε
προσωρινά (1587 – 1597) στον Ιερὸν Ναόν της Θεοτόκου της Παραμυθίας, το
μετόχιο των Ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας, το γνωστόν ως «οσπίτια των Βλάχων»
ή Βλαχ - Σεράγι και κατόπιν στον Άγιον Δημήτριον του Κανάβη στην
Ξυλόπορταν, (1597 – 1600). Από εκεί τελικά, το έτος 1600, εγκαταστάθηκε στο
μικρό, ως τότε γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Διπλοφάναρον.
Στον πρόλογό του ο πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών τονίζει
τη σημασία και τον σκοπό της έκδοσης. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι ο
πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου αποτελεί στη συνείδηση των απανταχού
πιστών το γεωγραφικό και λειτουργικό κέντρο της ορθοδοξίας.
Το βιβλίο είναι εμπλουτισμένο με πολλές έγχρωμες εικόνες και τα σχετικά
σχόλια που βοηθούν τον αναγνώστη για την πληρέστερη κατανόηση. Συνιστάται
στους ερευνητές και για όλες τις βιβλιοθήκες επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
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Ποντιακά Πένθη
Γεώργιος Αντωνιάδης (1926-2014)
Μια
σημαντική
και
πολυσχιδής
προσωπικότητα του Ποντιακού Ελληνισμού, ο
Γεώργιος Αντωνιάδης, εγκατέλειψε τον μάταιο
τούτο κόσμο, αφήνοντας την τελευταία του πνοή
στις 26 Απριλίου 2014 στο σπίτι του γιου του, στη
Θεσσαλονίκη, έχοντας συνέχεια δίπλα του την
οικογένεια του. Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1926 στη
Νέα Μπάφρα Σερρών και οι γονείς του
Θεόδωρος και Γεσθημανή ήταν πρόσφυγες από
την περιοχή της Πάφρας του Πόντου.
Ήταν ο άνθρωπος που έφερε στην επιφάνεια
το ζήτημα των ομαδικών τάφων των εκτελεσμένων
συμπατριωτών μας στα γεγονότα της Γενοκτονίας
του Ποντιακού Ελληνισμού καθώς και το αντάρτικο στον Πόντο. Μεταξύ των
βιβλίων που έγραψε είναι το «Αντάρτικο στον Πόντο» (με τον αείμνηστο
Παναγιώτη Τανιμανίδη), «Οι Γενναίοι του Βορρά», «Οι Άγιοι της Πάφρας του
Πόντου», «Γυναίκες καπετάνισσες στο Αντάρτικο του του σπουδές στη Δράμα
διέκοψε το 1940 ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος.
Με την εισβολή των Βουλγάρων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το
1941 κατέφυγε με τον πατέρα του και άλλους συγχωριανούς του στο βουνό.
Συμμετείχε ενεργά στην αντίσταση ενάντια στον Βούλγαρο κατακτητή. Με τη
λήξη του πολέμου συνεχίζει τις γυμνασιακές σπουδές του στη Δράμα και στη
συνέχεια εγγράφεται στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Το 1948
διορίστηκε δάσκαλος, αρχικά στη Δράμα και έπειτα στη Νέα Μπάφρα έως το
1952. Στο στρατό υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός. Μετά το στρατό δίνει
εξετάσεις και περνά στην σχολή οικονομικών και νομικών επιστημών του
πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την οποία αποφοιτά.
Το 1961 νυμφεύεται την Άννα Σαράφογλου και αποκτά δύο παιδιά, τη
Σεβαστή και τον Θεόδωρο. Στο μεταξύ έχει λάβει και το πτυχίο της Νομικής και
μετά την άσκηση σε νομικό γραφείο εισέρχεται στο δημοσιοϋπαλληλικό χώρο. Το
1971 προάγεται σε διευθυντή ΟΑΕΔ νομού Θεσσαλονίκης και το 1975 σε
περιφερειακό διευθυντή ΟΑΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ το
1978 μετατίθεται στην περιφερειακή διεύθυνση ΟΑΕΔ Κεντρικής Ελλάδος στη
Λάρισα. Μετά τη συνταξιοδότησή του το 1986 εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στη
Θεσσαλονίκη.
Από το 1948 ασχολήθηκε με την ιστορία, τη λαογραφία και τον πολιτισμό του
Πόντου ιδιαιτέρως δε του λησμονημένου Δυτικού Πόντου. Στο προσωπικό του
αρχείο σώζονται πάνω από 1000 αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα
της γενοκτονίας και της προσφυγιάς. Πόντου. Τιμήθηκε από τον πρόεδρο της
318

Ποντιακή Εστία
ελληνικής δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Από τη Διεθνή ακαδημία
Επιστημών και Τεχνών με το Α΄ Βραβείο. Από την κριτική επιτροπή του
«Παναθήναια 2004» με χρυσούν κότινο. Έλαβε χρυσή πλακέτα από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και από το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας για το έργο του «Η δημοσιονομική πολιτική στην αρχαιότητα και το
Βυζάντιο».
Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και
της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών και έλαβε μέρος στη σύνταξη της ποντιακής
εγκυκλοπαίδειας Μαλλιάρης – Παιδεία.
Για τη σπουδαία και πολυσχιδή δράση του τιμήθηκε με εύφημους μνείες,
παράσημα και μετάλλια από πολλούς φορείς. Ανάμεσά τους η Ακαδημία Αθηνών,
η Βουλή των Ελλήνων, η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, το Β΄ και Ε΄ Παγκόσμιο
Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού, το Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά», ο Δήμος
Δράμας, το Αμερικανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης και πολλοί Ποντιακοί
Σύλλογοι. Ως αναγνωρισμένος αγωνιστής της εθνικής αντιστάσεως
παρασημοφορήθηκε με πλήθος παράσημων και μεταλλίων.

Ιωάννης Καζαντζίδης
(1956 – 2014)
Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας εξαίρετος
πατριώτης, ένας εκλετός συνάδελφος, υπόδειγμα
συζύγου και πατέρα, έφυγε ξαφνικά από κοντά μας τα
ξημερώματα της Δευτέρας 28ης Απριλίου. Ο Γιάννης
Καζαντζίδης απροσδόκητα εγκατέλειψε τον μάταιο
τούτο κόσμο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά
του, στη θλίψη και στην οδύνη τους συγχωριανούς και
φίλους, τους συναδέλφους και τους μαθητές του.
Ευπροσήγορος και προσηνής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός από όλους. Μαθητές,
συγχωριανούς, συναδέλφους.
Ο Γιάννης γεννήθηκε το 1956 στο ποντιοχώρι Κομνηνά (Ούτσανα)
Πτολεμαΐδας, σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Αθήνας και υπηρέτησε
τη θητεία του ως έφεδρος ανθυπολοχαγός. Υπηρέτησε ως δάσκαλος και διευθυντής
σε σχολεία της Εορδαίας. Γαλουχημένος με τα νάματα των ποντιακών
παραδόσεων διετέλεσε πρόεδρος, επί σειρά ετών, του Ποντιακού Συλλόγου
Κομνηνών και μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών. Είναι
πλέον ή βέβαιον πως στα χλοερά παρχάρια του Παραδείσου – παρόμοια με αυτά
του τόπου καταγωγής του, της Ματσούκας - όπου ως δίκαιος αναπαύεται, έχει τη
συντροφιά της γλυκόλαλης λύρας του Αποστολίκα Αθανασιάδη.
Στάθης Ταξίδης
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ΑΝΑΣΤΟΡΩ
Παναγία Σουμελά Πόντος

Το Μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά σε καρτ
ποστάλ του σωματείου φιλοτεχνημένη από τον Σ.
Καλεβρά τη δεκαετία του 60
(Αρχείο Στάθη Ταξίδη)
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