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Το Μεταναστευτικό Φαινόμενο της Εποχής μας
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου

Η

μετανάστευση των λαών δεν είναι τωρινό
φαινόμενο. Ξεκινάει από τα χρόνια της
αρχαιότητος και αφορά όλους σχεδόν τους λαούς
της γης. Πολεμικές συγκρούσεις, θρησκευτικοί και
οικονομικοί λόγοι, ή η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών
ζωής ανάγκαζαν τα παλιά χρόνια πολλούς πληθυσμούς να
μεταναστεύουν σε άλλες περιοχές. Αυτό συνέβη και με
τους Έλληνες. Το σημαντικό στην περίπτωση των Ελλήνων
ήταν το γεγονός ότι σε όλες τις μετακινήσεις τους
διατηρούσαν στις νέες τους πατρίδες την εθνική και θρησκευτική τους συνείδηση.
Διατηρούσαν τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις της πόλης που εγκατέλειπαν. Τη
θεωρούσαν μητέρα - πόλη (μητρόπολη) και είχαν τακτική επικοινωνία με τους
κατοίκους της. Με την πάροδο του χρόνου η επικοινωνία αυτή θα εξελιχθεί σε
εμπορική και πολιτιστική.
Στις αρχές της πρώτης π. Χ. χιλιετίας, η κινητικότητα των ελληνικών φύλλων
από το βορρά προς το νότο του ελλαδικού χώρου είχε σαν αποτέλεσμα τη
δημιουργία μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος, αρχικά προς τις απέναντι ακτές
της Μικράς Ασίας. Στα χρόνια που ακολούθησαν η αναγκαστική και ανοργάνωτη
αυτή μετανάστευση οργανώθηκε στο έπακρο, έχοντας συγκεκριμένους σκοπούς
και στόχους. Τότε είναι που ο ελληνισμός απλώνεται εμπορικά, οικονομικά,
πολιτιστικά, αποικίζοντας τα παράλια της Μεσογείου, της Μικράς Ασίας και του
Ευξείνου Πόντου, ιδρύοντας εκατοντάδες πόλεις – εμπορεία, καθιστώντας τη
Μεσόγειο αλλά και τη Μαύρη Θάλασσα «λίμνες ελληνικές». Στο φαινόμενο αυτό,
γνωστό στην ιστορία ως ο Α΄και ο Β΄ Ελληνικός Αποικισμός, οφείλεται η
δημιουργία των ελληνικών αποικιών, οι οποίες διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στη
πορεία και την εξέλιξη του Ελληνισμού.
Το φαινόμενο έκτοτε επαναλήφθηκε πολλές φορές μέχρι σήμερα. Και στην
αλεξανδρινή περίοδο, αλλά και στην περίοδο του Βυζαντίου, για να πάρει
αναγκαστική μορφή στα μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
χρόνια. Στα δύσκολα χρόνια της οθωμανικής σκλαβιάς η μετανάστευση,
πρωτίστως προς τη Δύση και δευτερευόντως προς την ομόδοξη Ρωσία - εντείνεται
και γίνεται για λόγους σωτηρίας. Φεύγουν οι Έλληνες – και πρώτα η λόγια ηγεσία
του Βυζαντίου, η οποία διασκορπίστηκε στη Δύση δίνοντας το έναυσμα για την
Αναγέννηση – για να γλυτώσουν και να απαλλαγούν από ένα στυγνό δυνάστη.
Η διαρκής κινητικότητα των Ελλήνων συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του
οθωμανικού ζυγού. Στα χρόνια πριν την απελευθέρωση, αλλά και μετά, το
μεταναστευτικό ρεύμα βρίσκει και άλλες διεξόδους, την Αμερική, την Αυστραλία
αλλά και την Αφρική. Οι Έλληνες διασκορπίζονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
του κόσμου, όπου «των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία». Έτσι
δημιουργήθηκε ο Ελληνισμός της Διασποράς, ο οποίος διατηρείται και γνωρίζει
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οικονομική και πολιτιστική ακμή. Ο σύνδεσμος των ξενιτεμένων με την πατρίδα
παραμένει δυνατός και ζωντανός. Οικονομικά εύποροι μετανάστες αναδεικνύονται
σε ευεργέτες της πατρίδας, αποστέλλοντας στον τόπο τους μικρά ή μεγάλα ποσά
για την ανέγερση και συντήρηση ευαγών ιδρυμάτων.
Η διαρκής κινητικότητα των Ελλήνων συνεχίστηκε και καθ’ όλη τη διάρκεια
του εικοστού αιώνα. Κατά την πρώτη εικοσιπενταετία του έχουμε τον βίαιο
εκπατρισμό, τον ξεριζωμό, του Ελληνισμού από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, την
ανατολική Ρωμυλία και την ανατολική Θράκη και την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ο εμφύλιος που θα ακολουθήσει
εξαθλιώνει οικονομικά τη χώρα. Η φτώχια και η ανεργία προκαλούν νέο μεγάλο
κύμα μετανάστευσης που αρχίζει το 1955. Υπερωκεάνεια φεύγουν φορτωμένα με
τα νιάτα της Ελλάδας για την Αυστραλία και την Αμερική. Τα τρένα για τη
Γερμανία και «του Βελγίου τις στοές». Υπολογίζεται ότι μέχρι το 1968
πεντακόσιες χιλιάδες Έλληνες πήγαν εργάτες στην αναπτυσσόμενη τότε
οικονομικά Δυτική Γερμανία. Έφυγε ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού
της χώρας. Χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες εγκατέλειψαν την αγροτική ζωή και
προτίμησαν τη δουλειά του εργάτη σε ξένη χώρα. Ένα μεγάλο μέρος του
εργατικού δυναμικού της χώρας χάθηκε.
Στις μέρες μας το φαινόμενο της μετανάστευσης πήρε δραματικές διαστάσεις.
Η χώρα κινδυνεύει να μετατραπεί σε χώρα γερόντων. Τώρα φεύγει επιστημονικά
εξειδικευμένο δυναμικό. Επιστήμονες, στην πλειοψηφία τους γιατροί, μηχανικοί,
ερευνητές, στελεχώνουν τα νοσοκομεία, τα επιστημονικά ινστιτούτα και τις
εταιρείες άλλων χωρών.
Κοντεύει ολόκληρη γενιά να χαθεί εξ αιτίας της πολιτικής, οικονομικής και
κοινωνικής κρίσης. Χάνεται για τη χώρα μας ένα μεγάλο και έτοιμο επιστημονικό
δυναμικό, που για τη μόρφωσή του επενδύθηκαν τεράστια ποσά, αντί να
αξιοποιηθεί επ’ ωφελεία του λαού και της προόδου του. «Χαρίζεται» στους
Γερμανούς, στους Γάλλους, στους Φιλανδούς, στους Αμερικανούς κλπ. Πόσο
ματώνουν οι καρδιές των γονέων, εκείνων που ξόδεψαν πολλά χρήματα από το
υστέρημά τους για να σπουδάσουν τα παιδιά τους και τώρα βλέπουν τους
βλαστούς τους άλλοι να είναι άνεργοι και άλλοι να φεύγουν στο εξωτερικό.
Βούλιαξαν τα όνειρα των επιστημόνων μας στα γαλανά νερά του Αιγαίου και των
γονιών τους μέσα στα δάκρυα του αποχωρισμού.
Αλήθεια, πότε θα γίνει πραγματικότητα αυτό που λέει τόσο ποιητικά ο Κώστας
Βαλέτας1: «Λαέ, μάθε ότι η άτιμη κι επικατάρατη μετανάστευση, η εθνική αυτή
αιμορραγία ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ σ’ όλη τη χώρα. ΦΤΑΝΕΙ πια! Αρκούν τρεις
χιλιάδες χρόνια που σκορπίζουμε σαν τους τσιγγάνους στα ΠΕΡΑΤΑ της
Οικουμένης, ζητώντας ΨΩΜΙ κι ΕΛΠΙΔΑ».

1

Κώστας Βαλέτας, Οι Μέτοικοι, εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1983.
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Η Γιορτή Γραμμάτων
και η βράβευση των αριστούχων μαθητών
Του Στάθη Ταξίδη

Τ

ο Σωματείο «Παναγία Σουμελά» σε συνεργασία με την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων διοργάνωσε, με μεγάλη επιτυχία,
την πατροπαράδοτη Γιορτή Γραμμάτων, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
2015, στο Δημοτικό Θέατρο ΑΝΕΤΟΝ.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με εκκλησιαστικούς ύμνους, από την εξαιρετική
βυζαντινή χορωδία του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» με χοράρχη τον κ.
Χρήστο Σούσουρα, και την κοπή της βασιλόπιτας και στη συνέχεια με τη

Ο Δημήτρης Νικοπολιτίδης ανάμεσα στον κ. Σταύρο Καλαφάτη και τον
περιφερειάρχη κ. Απόστολο Τζιτζικώστα. Μαζί τους και ο πρόεδρος του σωματείου
«Παναγία Σουμελά» κ. Γιώρος Τανιμανίδης

βράβευση του ενενηντάχρονου επίτιμου λυκειάρχη κου Δημητρίου Νικοπολιτίδη
για την πολύτιμη και διαχρονική προσφορά του στο Σωματείο «Παναγία
Σουμελά» και στον Ποντιακό Ελληνισμό.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος Τζιτζικώστας, οι τέως Υπουργοί και νυν βουλευτές κ.κ. Σταύρος
Καλαφάτης και Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, οι αντιδήμαρχοι του Δήμου
Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας – ο οποίος μετέφερε μήνυμα του
δημάρχου κ. Γιάννη Μπουτάρη - και κα Έλλη Χρυσίδου, η δημοτική σύμβουλος
του Δήμου Θεσσαλονίκης κα Στεφανία Τανιμανίδου, η περιφερειακή σύμβουλος
Θεσσαλονίκης κα Κελεσίδου Χριστίνα και ο τέως Περιφερειάρχης κ. Παναγιώτης
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Ψωμιάδης, καθώς και πρόεδροι και εκπρόσωποι ποντιακών σωματείων.
Χαιρετισμούς απέστειλαν ο Υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουπλής, ο
αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Αναστάσιος Κουράκης, οι βουλευτές κα
Βούλα Τεκτονίδου και κ. Γιάννης Αμανατίδης, η ευρωβουλευτής κα Εύα Καϊλή
καθώς και ο κ. Ιβάν Σαββίδης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναφορά στην σημασία της Εορτής των
Τριών Ιεραρχών, από τον επιμελητή της "Ποντιακής Εστίας", δάσκαλο κ.
Ευστάθιο Ταξίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στο πως τελούνταν η σχετική εκδήλωση
στα σχολεία του Πόντου, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ας ταξιδέψουμε με την Αργώ
της φαντασίας μας στον Πόντο των προγόνων μας, εκατό χρόνια πριν, όταν η
εκπαίδευση των Ελλήνων εκεί είχε φτάσει στο απόγειό της. Όταν λαμπρά
εκπαιδευτήρια αποτελούσαν τους πνευματικούς φάρους του έθνους και της πίστης
για τους υπόδουλους προγόνους μας. Τα περίφημα Φροντιστήρια της
Τραπεζούντος και της Αργυρουπόλεως, το Τσινέκειο γυμνάσιο της Αμισού, το

Οι εγκαταστάσεις του Anatolia College στη Μερζιφούντα σε φωτογραφία του 1899
(Αρχείο Στάθη Ταξίδη)

Ημιγυμνάσιο της Κερασούντος, η Ψωμιάδειος Σχολή Κοτυώρων, η Αστική
σχολή των Σουρμένων, της Πάφρας, του Άκ νταγ Μαντέν, το Ανατόλια Κόλετζ
της Μερζιφούντας – που με εντολή του Ελευθέριου Βενιζέλου μεταφέρθηκε και
λειτουργεί στην πόλη μας - παρείχαν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στα
ελληνόπουλα του Πόντου. Σχολειά ωστόσο δεν λείπουν και από κανέναν οικισμό,
ακόμα και τον πιο απομακρυσμένο ή με μικρό αριθμό οικογενειών,
μεταλαμπαδεύοντας στις νέες γενιές την ορθόδοξη πίστη αλλά και γνώσεις, αξίες
και αρχές. Στα σχολειά, λοιπόν, του Πόντου οι σημαντικότερες σχολικές γιορτές
και εκδηλώσεις ήταν: η Γιορτή των Τριών Ιεραρχών, των Αγίων Πάντων, οι
Γυμναστικές Επιδείξεις, η Πρωτομαγιά, οι Θεατρικές Παραστάσεις, τα
Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα, η συμμετοχή των μαθητών σε θρησκευτικές τελετές,
η τελετή αποφοίτησης των τελειόφοιτων μαθητών και οι σχολικοί περίπατοι.
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»Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών ήταν η πιο επιβλητική και επίσημη. Πιθανόν γιατί
στα πρόσωπα των τιμωμένων Αγίων συναντώνται η χριστιανική θρησκεία με την
ελληνική παιδεία, αλλά και η εκ της ευρύτερης περιοχής καταγωγή και σχέση των
Τριών Ιεραρχών με αυτήν δεν πρέπει να θεωρείται μικρότερης σημασίας λόγος για
την ιεράρχηση αυτή, αφού ο μεν Άγιος Βασίλειος γεννήθηκε στον Πόντο, στην
Νεοκαισσάρεια, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του
– στην Αριανζό της Καπππαδοκίας - ο δε Ιωάννης ο Χρυσόστομος πέθανε και
ενταφιάστηκε στα Κόμανα του Πόντου. Την ημέρα αυτή, στις 30 Ιανουαρίου κάθε

Μαθητές του δημοτικού σχολείου στο Κατίκιοϊ της Αμισού με τον παπα δάσκαλο και
τις δασκάλες τους (αρχείο Άννας Θεοφυλάκτου)

χρόνου, γινόταν η καθιερωμένη πανηγυρική εκδήλωση των Σχολείων. Αποτελούσε
την κατ’ εξοχήν σχολική γιορτή. Γινόταν επιβλητική θεία λειτουργία κατά την
οποία σύσσωμος λαός και κλήρος έψαλλαν το απολυτίκιο των Αγίων, ενώ μετά το
πέρας της τελούνταν επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των “κεκοιμημένων”
λειτουργών του Πνεύματος και της Παιδείας, των ευεργετών και δωρητών των
σχολείων. Στη συνέχεια όλο το εκκλησίασμα με επικεφαλής τον κλήρο, τα
εξαπτέρυγα και τα λάβαρα, τη Δημογεροντία, τη Σχολική Επιτροπή, τους
δασκάλους και τους μαθητές, ἐν πομπῇ, κατευθυνόταν στο στολισμένο με δάφνες
Σχολείο. Εκεί γινόταν τρισάγιο, ο διευθυντής του Σχολείου εκφωνούσε τον
πανηγυρικό της ημέρας και κατόπιν οι μαθητές και οι μαθήτριες απήγγειλαν
ποιήματα και έπαιζαν διάφορα σκετς, κάποια από αυτά και στην τουρκική γλώσσα
προς τιμήν των παριστάμενων εκπροσώπων των τουρκικών αρχών. Σχολικές
Επιτροπές, δάσκαλοι και μαθητές κατέβαλαν ιδιαίτερη προσπάθεια και κόπο για
την άρτια και επιτυχή οργάνωσή της. Γιατί στους σκοπούς της, πλην της
κατάδειξης της εύρυθμης και επιτυχούς λειτουργίας του Σχολείου και της
επίδειξης του ελληνοχριστιανικού μεγαλείου, εντάσσονταν και η συγκέντρωση
προαιρετικών εισφορών. Πράγματι, εντυπωσιασμένοι από τη γιορτή οι
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προσκεκλημένοι κατέθεταν όχι ευκαταφρόνητα ποσά στο ταμείο της Σχολικής
Επιτροπής. Η όλη εκδήλωση έκλεινε με το απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών, την
διανομή των κολλύβων και την προσφορά από μέρους των γονέων δώρων προς
τους δασκάλους».
Την κοπή της βασιλόπιτας που ακολούθησε έκαναν από κοινού ο πρώην
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης και ο πρώην
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων κ. Χαράλαμπος
Αποστολίδης, για να ακολουθήσει χορευτική πανδαισία από νέους και νέες του
συλλόγου «Ρίζες», οι οποίοι σαγήνεψαν τους παρευρισκόμενους με χορούς από τη
Γεωργία.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την απαγγελία των ποιημάτων «Στους Τρεις
Ιεράρχες» και «Στους εργάτες του πνεύματος». Το πρώτο απήγγειλε η μαθήτρια
της ΣΤ΄ Δημοτικού Ελένη - Μαρία Φιλιππίδου και το δεύτερο η μαθήτρια της Ε΄
Δημοτικού Θεοδώρα Μουρατίδου.
Με συναίσθημα και με ιδιαίτερα «χρωματισμένη» φωνή η πρόεδρος της

Η σκηνή του θεάτρου «Άνετον» πλημμύρισε από χαμογελαστά πρόσωπα
μαθητών

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Χριστίνα Σαχινίδου απήγγειλε
το πασίγνωστο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη «Πάρθεν», για να ακολουθήσει
η παρουσίαση ποντιακών χορών από το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου
Ποντίων Αξιούπολης «Οι Τραντέλληνες».
Στο τέλος της εκδήλωσης η σκηνή του θεάτρου «Άνετον» πλημμύρισε από
χαμογελαστά πρόσωπα μαθητών της Ε΄ και της ΣΤ΄ Δημοτικού, οι οποίοι
ανέβαιναν ένας ένας κι έπαιρναν τιμητικές διακρίσεις για τις επιδόσεις τους στο
σχολείο. Ήταν μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων που προτάθηκαν από
τα αδελφά Ποντιακά Σωματεία και βραβεύτηκαν για την χρηστοήθεια και την
φιλομάθειά τους με την απονομή διπλώματος βράβευσης και ενός δέματος με
τέσσερα βιβλία. Στο τέλος έγινε και η απονομή υποτροφίας του Ιδρύματος
Υποτροφιών Νικολάου Χ. Καστανίδη στον μεταπτυχιακό φοιτητή του
Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης Αναστάσιο Μπουζίκα.
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«Η γιορτή των γραμμάτων γίνονταν και στον Πόντο. Έτσι, η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων και το Σωματείο “Παναγία Σουμελά” την
διοργανώνουν κάθε χρόνο σε διάφορες πόλεις της χώρας και στο πλαίσιό της

Το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Ποντίων Αξιούπολης «Οι
Τραντέλληνες». Πρώτος από δεξιά ο χοροδιδάσκαλος Γιάννης Μουρουζίδης.

βραβεύονται μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, οι οποίοι είναι
παιδιά μελών συλλόγων της Ομοσπονδίας μας. Επίσης, πιστεύουμε ότι μέσα από
το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της γιορτής τα παιδιά γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ
τους και αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις», είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων κα. Χριστίνα Σαχινίδου.
«Η συγκεκριμένη γιορτή σηματοδοτεί και θυμίζει αρχές και αξίες που κράτησαν
όρθιο τον ποντιακό ελληνισμό, αδιάσπαστο μέρος του συνόλου του ελληνισμού.»
Το Σωματείο “Παναγία Σουμελά”, με ό,τι σημαίνουν αυτές οι δύο λέξεις και με
την ευλογία της Παντάνασσας, θα συνεχίσει να υπηρετεί αρχές και αξίες», ανέφερε
από την πλευρά του ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος
Τανιμανίδης.
Πλήθος κόσμου, αρχές της πόλης, εκπρόσωποι και μέλη ποντιακών
σωματείων, γονείς, μαθητές και μαθήτριες απήλαυσαν την εκδήλωση της Γιορτής
των Γραμμάτων. Οι γονείς των μαθητών και οι εκπρόσωποι των ποντιακών
σωματείων είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους και την
αναγνώριση στο έργο των εκπαιδευτικών και στις δράσεις του Σωματείου
"Παναγία Σουμελά". Η εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο.

Η τιμή ς σον τιμεμένον

Για την πολύτιμη και διαχρονική προσφορά του στο Σωματείο «Παναγία
Σουμελά» και τον Ποντιακό Ελληνισμό το σωματείο μας τίμησε τον επίτιμο
λυκειάρχη και φιλόλογο κ. Δημήτρη Νικοπολιτίδη, συνεργάτη επί δεκαετίες της
«Ποντιακής Εστίας». Και του πρέπουν τέτοιες τιμές πολλές του ακούραστου αυτού
εργάτη του ποντιακού πολιτισμού και ιδιαίτερα της διαλέκτου μας. Άνοκνος «άμον
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μελεσσίδ’» συνεισφέρει τον θαυμάσιο έρανό του, αποθησαυρίζοντας στο
θησαυροφυλάκιο του περιοδικού μας – και όχι μόνον – λέξεις ποντιακές που δεν
τις βρίσκεις πουθενά καταγεγραμμένες. Η σημαντικότατη συμβολή του στη
διατήρηση και διάσωση της «γλώσσας» μας δεν εξαντλείται όμως στην πολυετή
συνεργασία του με την «Ποντιακή Εστία». Έργο
ζωής «…μετά πόνου πολλού και χρόνου μακρού
και δαπάνης ου μικράς» αποτέλεσε το Λεξικό
της Ποντιακής Διαλέκτου που εξέδωσε το 2011
από τον εκδοτικό οίκο των αδελφών Κυριακίδη,
λεξικό από τα νέα ελληνικά στα ποντιακά.
Σπουδαία και τα θεατρικά έργα που έγραψε και
παίχτηκαν από διάφορους ποντιακούς θιάσους
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι θαυμάσιες
κωμωδίες του «Ο πρόεδρον τη χωρί’», «Όλια
για την Παναΐλαν», «Χωρίς εσέν κι ίνουμαι,
χωρίς εσέν κ’ ευτάω» και «Η Λίτα εγάνωσεν τα πουλούλα» χάρισαν και συνεχίζουν
να χαρίζουν άφθονο γέλιο στους θεατές. Οι καταγραφές και δημοσιεύσεις
τριακοσίων, περίπου, αυθεντικών ποντιακών ανεκδότων δεν αποτελεί ήσσονος
σημασίας έργο του, όπως, επίσης, και η συλλογή και καταγραφή παροιμιών στην
ποντιακή διάλεκτο με την οποία καταγίνεται το τελευταίο διάστημα.
Ευδόκιμη και αποδοτική υπήρξε και η θητεία του στην εκπαίδευση,
μαθαίνοντας γράμματα σε γενιές μαθητών. Υπηρέτησε ως καθηγητής στο ιδιωτικό
γυμνάσιο της Κρύας Βρύσης Γιαννιτσών, στην Εμπορική Σχολή της Κομοτηνής,
στα δημόσιο γυμνάσια Κρύας Βρύσης, Νέας Μεσήμβριας Θεσσαλονίκης. Ως
διευθυντής στα γυμνάσια Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, Εράτυρας Κοζάνης,
ΙΓ΄και Δ΄Θεσσαλονίκης, Α΄Αλεξάνδρειας, Β΄Κιλκίς και ως λυκειάρχης στο
Β΄Λύκειο Κιλκίς. Δίδαξε, επίσης, στο Λύκειο της Θεολογικής Σχολής της
Χάλκης, ενώ διετέλεσε και αναπληρωτής διευθυντής της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Κιλκίς.
Ευχόμαστε και προσευχόμαστε στην Παναγία Σουμελά να τον έχει γερό,
ακμαίο, δυνατό και παραγωγικό και να συνεχίσει να συνεισφέρει, όπως αυτός ξέρει
και μπορεί, στα ποντιακά γράμματα, για να γιορτάσουμε σε δέκα χρόνια τον έναν
αιώνα της ζωής του.
Η τιμή ς σον τιμεμένον, όπως έλε’αν τ’ εμετέρ’ οι αχουλούδες κι οι μειζοτέρ’.
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Η Γενική Συνέλευση και η κοπή της Βασιλόπιτας
Του Στάθη Ταξίδη

Τ

ην Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 το πρωί, στην αίθουσα
«Φίλων Κτενίδης» του Πνευματικού Κέντρου του Σωματείου,
Μητροπόλεως 15, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», η οποία περιλάμβανε τα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:
1. Έκθεση πεπραγμένων 2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2014 και
προϋπολογισμός έτους 2015 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 4. Έγκριση
Οικονομικού Απολογισμού και πεπραγμένων 5. Προτάσεις.
Της Γενικής Συνέλευσης προηγήθηκε η καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας
του Σωματείου με την παρουσία και ευλογία του πατρός Νεκταρίου. Οι

Οι καλλικέλαδοι ιεροψάλτες Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος
Σωτηριάδης και Βασίλης Φωτιάδης απέδωσαν με θαυμάσιο τρόπο το
απολυτίκιο και το μεγαλυνάριο του Αγίου Βασιλείου
καλλικέλαδοι ιεροψάλτες και εξέχοντα μέλη του σωματείου μας – ο Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος Σωτηριάδης και ο Βασίλης Φωτιάδης απέδωσαν με θαυμάσιο τρόπο το απολυτίκιο και το μεγαλυνάριο του Αγίου
Βασιλείου καθώς και το απολυτίκιο της Παναγίας Σουμελά, το «Σουμελά εκ του
όρους του εν Πόντω πανύμνητε», δημιουργώντας κατανυκτική ατμόσφαιρα στην
αίθουσα. Ακολούθησε η κοπή της πίτας από τον πρόεδρο κ. Γιώργο Τανιμανίδη.
Τυχεροί αναδείχτηκαν οι εργαζόμενοι στο σωματείο «Παναγία Σουμελά».
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Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι διαδικασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής
Συνέλευσης του σωματείου με την εκλογή προέδρου και γραμματέα. Ομόφωνα τα
μέλη εξέλεξαν ως πρόεδρο την κα Αθηνά Παπαδάκη, πρόεδρο και του δημοτικού
συμβουλίου Θέρμης, και την κα Έφη Ιωακειμίδου ως γραμματέα. Ημέρα της
Γυναίκας η 8η Μαρτίου, βλέπετε, και το «ασθενές φύλο» είχε την τιμητική του,
παίρνοντας τα ηνία της γενικής συνέλευσης.
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Γιώργος Τανιμανίδης, που

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κα Αθηνά Παπαδάκη,
ο πρόεδρος του σωματείου κ. Γιώργος Τανιμανίδης,
η γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης κα Έφη Ιωακειμίδου
και ο πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Γκιαούρης
κλήθηκε στο βήμα για να προβεί στην έκθεση των πεπραγμένων, αρχικά εξέφρασε
τις θερμές ευχές προς το γυναικείο φύλο, και συνέχισε αναφερόμενος: «…στα
είκοσι χρόνια παραγωγικής παρουσίας» του στο τιμόνι του σωματείου «με χαρές
αλλά και με πίκρες και στενοχώριες». Σε αυτή την εικοσαετή παρουσία, είπε πως
«έγιναν θετικά βήματα με τη στήριξή σας, στην υπηρεσία των καταστατικών
σκοπών και στόχων του σωματείου». Αναφέρθηκε στα πορτρέτα των επιφανών και
διακεκριμένων προσωπικοτήτων, των ιστορικών στελεχών του σωματείου
«Παναγία Σουμελά», τα οποία πρόσφατα φιλοτεχνήθηκαν και τοποθετήθηκαν σε
περίοπτες θέσεις στην αίθουσα “Φίλων Κτενίδης”. «Είναι αυτοί που προσέφεραν
τα μέγιστα στην υπόθεση του Ποντιακού Ελληνισμού, στην προσπάθεια
ανιστόρησης της Σουμελιώτισσας στο νέο της θρόνο, στο Βέρμιο. Οι μορφές
τους, ολοζώντανες θαρρείς, μας βλέπουν, αποτελώντας τους θεματοφύλακες του
σωματείου. Βλέπετε η “Παναγία Σουμελά” διαφοροποιείται ως προς τη δράση και
τη λειτουργία της από τα υπόλοιπα ποντιακά σωματεία. Η ίδρυσή της ήταν
διαφορετική. Η ανιστόρηση και η ανέγερση της μονής πέτυχε χάρη στις άοκνες
προσπάθειες των παλαιοτέρων διοικητικών συμβουλίων, παρά τις αντιρρήσεις, τις
γκρίνιες, τις οποιεσδήποτε διαφωνίες. Άλλωστε όλα αυτά αποτελούν μέρος της
ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης». Ζήτησε δε από το σώμα να τιμήσει τη μνήμη των
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ιστορικών στελεχών του σωματείου με ενός λεπτού σιγή, ενώ στη συνέχεια
αναφέρθηκε επιγραμματικά στα πεπραγμένα του παρελθόντος έτους μιας και η
επόμενη Γενική Συνέλευση θα είναι εκλογοαπολογιστική και εκεί θα εκτεθούν όλα
λεπτομερέστατα.
Σε ό,τι αφορά στα πεπραγμένα, τόνισε πως «Όλες οι συνεδριάσεις του
διοικητικού συμβουλίου γίνονται κατά νόμον, με απαρτία, τήρηση πρακτικών και
υλοποίηση και στήριξη των αποφάσεων από όλους. Όλες οι δαπάνες περνάνε από
έλεγχο, ενώ κάθε δαπάνη γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και για
κάθε μια κόβεται και κρατείται το σχετικό παραστατικό. Έλεγχος δαπανών
πραγματοποιείται, επίσης, κατά μήνα. Όλες οι σχετικές με τη λειτουργία και
διαχείριση διαδικασίες τηρούνται κατά νόμο, με θρησκευτική ευλάβεια, με χρηστό
τρόπο και αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη μας».
Για τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε κατά το παρελθόν έτος το σωματείο ο κ.
Γιώργος Τανιμανίδης αναφέρθηκε στη «Γιορτή των Γραμμάτων, η οποία γίνεται
στη μνήμη των Τριών Ιεραρχών. «Το σωματείο “Παναγία Σουμελά” είναι το
πρώτο που τις καθιέρωσε και είμαστε χαρούμενοι που τα τελευταία χρόνια
βρίσκουμε μιμητές στον ποντιακό χώρο και όχι μόνον. Την γιορτή αυτή κατά τα
τελευταία χρόνια διοργανώνουμε σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ποντιακών Σωματείων, επιβραβεύοντας τις προσπάθειες των παιδιών των μελών
ποντιακών σωματείων».
Τόνισε πως σε συνεργασία με το Ιερό Ίδρυμα “Παναγία Σουμελά” η σεπτή
εικόνα της Σουμελιώτισσας και ο Σταυρός των Κομνηνών, ο οποίος περιέχει
κομμάτι Τίμιου Ξύλου, επισκέπτεται διάφορες περιοχές όπου «ο κόσμος
ευλαβείται και προσκυνά τα σεβάσματα του Ποντιακού Ελληνισμού στις κατά
τόπους επισκέψεις», αναφέροντας τις επισκέψεις της Εικόνας στις Σέρρες και στην
Κρήτη.
Για το Κοινό των Ποντίων είπε πως «όπως είναι γνωστό πραγματοποιείται με
τη συμμετοχή όλων των ποντιακών σωματείων και πως από τις διαδικασίες του
εκλέγονται δύο μέλη τα οποία συμπληρώνουν το διοικητικό συμβούλιο του Ιερού
Ιδρύματος. Στις συνεδριάσεις του προσκαλούνται όλα τα ποντιακά σωματεία.
Υπάρχουν τεκμήρια για αυτό. Οι διαδικασίες του τηρούνται απαρέγκλιτα και
υποδειγματικά».
Ο κ. Τανιμανίδης αναφέρθηκε και σε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό το
οποίο συνέβη στο μοναστήρι της Σουμελιώτισσας φέτος, όταν κατά την επίσκεψη
δύο Αρχιερέων από τη Ρωσία «κάποιο μέλος της συνοδείας τους μου είπε πως
κατάγεται από την Τραπεζούντα. Τότε αφήσαμε κατά μέρος τους διερμηνείς και
συζητούσαμε στα ποντιακά. Προσέξτε, παρακαλώ, πώς με ρώτησε ο επισκέπτης να
μάθει το όνομά μου:
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-Πώς ακούει τ’ όνεμα σ’, πρόεδρε;
»Με τον ίδιο τρόπο που το ρωτούσε κι η συγχωρεμένη η γιαγιά μου. Με τον ίδιο
τρόπο που το παραθέτει κι Όμηρος στην Ιλιάδα: “Το όνομά του άκουγε
Αχιλλέας”. Δεν είναι συγκλονιστικό; Μεταφέρουμε στις αποσκευές της ψυχής μας
τη γλώσσα μας τρεις χιλιάδες χρόνια τώρα. Μια γλώσσα από τις “αμμουδιές του
Ομήρου” κατά πως λέει ο ποιητής. Και τη γλώσσα αυτή προσπαθούμε να τη
διαφυλάξουμε. Η Ποντιακή Εστία το παλεύει. Ο Αναστάσιος Κυριακίδης, επίσης,
έχει κάνει μεγάλο έργο στον τομέα αυτό και στον τομέα της ιστορίας μας με τις
εκδόσεις σημαντικών βιβλίων».
Ο πρόεδρος του σωματείου στον απολογισμό πεπραγμένων αναφέρθηκε και
στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με την Εύξεινο Λέσχη
Θεσσαλονίκης, για την επέτειο των είκοσι χρόνων από την καθιέρωση της 19ης
Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο. «Η εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας με ομιλητή τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη ήταν επιτυχημένη και άνοιξε
τους διαύλους επικοινωνίας με το αδελφό σωματείο της πόλης, παρά τα
υφιστάμενα προβλήματα».
Στα πεπραγμένα συναρίθμησε, επίσης, και δύο άκρως επιτυχημένες, όπως τις
χαρακτήρισε, εκδηλώσεις: Στο Καλλιτεχνικό Συμπόσιο Ζωγραφικής και στην
ημερίδα για την ψυχική υγεία του παιδιού.
Και οι δύο πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της Ιεράς Μονής στο Βέρμιο.
Στην πρώτη, η οποία είχε διάρκεια ένα μήνα, είκοσι διακεκριμένοι ζωγράφοι από
την Ελλάδα και το Εξωτερικό – πολλοί από αυτούς ποντιακής καταγωγής φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Μονής, εμπνεύστηκαν από την ιερότητα
του χώρου και της φύσης και δημιούργησαν περίφημα έργα. Στο τέλος του
Συμποσίου τα έργα των καλλιτεχνών εκτέθηκαν και οι προσκυνητές είχαν την
ευκαιρία να τα θαυμάσουν. Υπάρχει, μάλιστα, σκέψη τα έργα αυτά να εκτεθούν και
στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση που θα οργανωθεί από κοινού με τον Δήμο
Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη από τις εκδηλώσεις, η ημερίδα για την ψυχική υγεία
του παιδιού με τίτλο «Κοντά στο παιδί χωρίς διακρίσεις», οργανώθηκε σε
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Ιατρικής και προαγωγής της
Υγείας, άνοιξε τους χώρους της μονής, φέρνοντας κοντά στο σωματείο τον ιατρικό
κόσμο.
Τέλος αναφέρθηκε στις δύο μεγαλύτερες εκδηλώσεις του σωματείου: το
Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων και στη διοργάνωση της Εορτής
του Δεκαπενταύγουστου. «Στο Συναπάντημα», ο κ. Τανιμανίδης είπε, «πως
καλούμε και φιλοξενούμε παιδιά από συλλόγους της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
Από συλλόγους που ανήκουν στην ΠΟΕ, παρά τη σκληρή γραμμή που ακολουθεί
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απέναντι στο σωματείο μας. Η αγκαλιά της “Παναγίας Σουμελά” είναι εκ των
πραγμάτων ανοιχτή προς όλα τα ποντιόπουλα. Τους δίνουμε την ευκαιρία και τη
δυνατότητα να ακούσουν επί τέσσερις μέρες εισηγήσεις για ιστορικά και
λαογραφικά θέματα, να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες,
να προσκυνήσουν τη Χάρη της Σουμελιώτισσας και να λάβουν την ευλογία της, να
περάσουν ευχάριστα». Εξέφρασε δε τις θερμές του ευχαριστίες προς τα μέλη της

Στιγμιότυπο από την κοπή της βασιλόπιτας. Διακρίνονται, μεταξύ άλλων, η κα
Νόρα Κωνσταντινίδου, ο κ. Χάρης Τσιρκινίδης, ο κ. Αναστάσιος Κυριακίδης,
ο κ. Χαράλαμπος Ναθαναηλίδης, ο κ. Γεώργιος Κυριακίδης,
ο κ. Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, ο κ. Παντελής Ανθρακόπουλος,
η κα Δέσποινα Χουζανά
Οργανωτικής Επιτροπής του Συναπαντήματος Νεολαίας, γιατί άοκνα και
εθελοντικά εργάζονται επί ένα έτος και φέρνουν σε πέρας με επιτυχία μια άρτια
διοργάνωση, η οποία φιλοξενεί εξακόσιους νεολαίους. Τις εθελοντικές ομάδες, τις
αρχές της πολιτείας, το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας και τα μέλη των
διοικητικών συμβουλίων του σωματείου και του Ιερού Ιδρύματος ευχαρίστησε για
την εργώδη προσπάθεια την οποία καταβάλλουν για την επιτυχημένη διοργάνωση
της Πανήγυρης του Δεκαπενταυγούστου, σε μια περίοδο μείωσης των εσόδων.
«Τα έσοδα από τα ενοίκια μειώθηκαν, ενώ το κόστος συντήρησης των ακινήτων
είναι μεγάλο. Μόνο στην Εφορία και για τον ΕΝΦΙΑ το σωματείο πλήρωσε το
ποσόν των εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ. Σεβόμενος τον πολύτιμο χρόνο σας, σας
έκανα μια περίληψη των πεπραγμένων. Θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερες
δράσεις, ωστόσο περιορίστηκαν λόγω των μεγάλων εξόδων».
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Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός από τον ταμία του σωματείου κ.
Κωνσταντίνο Λειβαδόπουλο και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής (πρόεδρος
Ιωάννης Γκιαούρης, μέλη Μαρία Δαβανίδου και Ευστάθιος Δημητριάδης)
σύμφωνα με την οποία «όλες οι πληρωμές έγιναν κανονικά» και ότι «όλα τα
παραστατικά και οι πληροφορίες αναγράφονται στα πρακτικά και ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα». Η Εξελεγκτική Επιτροπή πρότεινε στη Γενική Συνέλευση
την απαλλαγή ευθυνών του διοικητικού συμβουλίου, την οποία το σώμα ψήφισε
ομόφωνα.
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ποντιακών Σωματείων κα Χριστίνα Σαχινίδου. Ευχήθηκε στο διοικητικό
συμβούλιο καλή δύναμη και συνέχεια του παραγωγικού του έργου και αναφέρθηκε
στην κοινή εκδήλωση του σωματείου με την Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης,
προτείνοντας ενωτική εκδήλωση του οργανωμένου Ποντιακού Ελληνισμού για τη
Γενοκτονία, στις 19 Μαΐου.
Ο κ. Σταύρος Τσαπικίδης, από τα παλαιότερα μέλη του σωματείου, ρώτησε
τον πρόεδρο σχετικά με το πώς σκέφτεται το διοικητικό συμβούλιο να κάνει
οικονομίες μιας και η οικονομική κρίση την οποία διερχόμαστε είναι μεγάλη.
«Κάνουμε επιτροπές, εθελοντικές ομάδες προσφοράς έργου, μέλη του διοικητικού
συμβουλίου επιστρατεύονται και προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους» και
ανέφερε το παράδειγμα του Μπάμπη Αποστολίδη, αντιπροέδρου του σωματείου,
όπως επίσης και αυτό του ιδιώτη στον χώρο των επιχειρήσεων εστίασης, του κου
Χούτου, που επίσης συμπαραστάθηκε. «Αν χρειαστεί θα κάνουμε περικοπές σε
όλους τους τομείς», κατέληξε ο πρόεδρος.
Μετά τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης το σωματείο παρέθεσε
προς τα μέλη μπουφέ με νηστίσιμα και παραδοσιακά εδέσματα.
Ανάμεσα στα μέλη του σωματείου τα οποία συμμετείχαν στις διαδικασίες της
Γενικής Συνέλευσης διακρίναμε την κα Αθηνά Παπαδάκη, μέλος του Διοκητικού
Συμβουλίου και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης, τους κ.κ.
ΑναστάσιοΤσακιρίδη και Σταύρο Κουγιουμτζίδη αντιδημάρχους Νεάπολης και
Θέρμης αντίστοιχα, την κα Στεφανία Τανιμανίδου δημοτική σύμβουλο
Θεσσαλονίκης, την κα Σοφία Καραγιαννοπούλου διευθύντρια του Κέντρου Υγείας
Θέρμης, τον εκδότη κ. Αναστάσιο Κυριακίδη, τον καθηγητή κ. Ευστάθιο
Πελαγίδη, την κα Νόρα Κωνσταντινίδου συγγραφέα, τον κ. Χάρη Τσιρκινίδη
επίσης συγγραφέα, τον κ. Νίκο Τσαρούχα, πρώην αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης,
τους προέδρους των συλλόγων παλιννοστούντων κ.κ. Παναγιώτη Αβραμίδη,
Ανδρέα Μιχαηλίδη και Βλαδίμηρο Μυστακόπουλο.
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Ο Μέγας Βασίλειος ήταν Πόντιος στην καταγωγή
Γράφει ο Χρήστος Γ. Ανδρεάδης

Δ

ιαβάζοντας την εξαίρετη της Καλλιθέας εφημερίδα
«Έρευνα» (αριθ. φύλλου 735 της 26 Ιανουαρίου 2012)
παρατήρησα ότι δύο συνεγάτιδες, η κυρία Εύη
Παπαδήμα (σελ. 5) και η κ. Μαργαρίτα Ν. Κασάπογλου (σελ.
14) γράφουν ότι ο Μέγας Βασίλειος (329/30 - 378) γεννήθηκε
στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, κάτι που απολύτως δεν είναι
ακριβές. Συγκεκριμένα, η κ. Παπαδήμα γράφει: «Ο Βασίλειος ο
Μέγας γεννήθηκε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας το 330... μόνασε στον
Πόντο, κοντά στον ποταμό Ίριν», ενώ τα ίδια περίπου επαναλαμβάνει και η κ.
Κασάπογλου γράφοντας: «Καισάρεια.. Σ’ αυτήν την ξακουσμένη πόλη γεννήθηκε
ο Μέγας Βασίλειος από ευγενή και αρχοντική γενιά το 330».
Τα πράγματα όμως «ούχ ούτως έχουσι». Γιατί; Διότι ο μέγας της Εκκλησίας
διδάσκαλος δεν γεννήθηκε στην Καισάρεια, αλλά στον Πόντο και δεν πρέπει να
μας παρασύρει το πρωτοχρονιάτικο δημοτικό άσμα «Άγιος Βασίλης έρχεται από
την Καισάρεια». Πράγματι έρχεται από την Καισαρεία, αλλά ως επίσκοπος και
όχι ως βρέφος, γιατί βρέφος ήταν στον Πόντο, όπου ο πατέρας του, και αυτός
ονομαζόμενος Βασίλειος «ήτο πολίτης της Νεοκαισαρείας του Πόντου, όπου
ασκούσε το έργον του διδασκάλου των εγκυκλίων μαθημάτων και της ρητορικής.
Η δε μάμμη του Μακρίνα, μητέρα του πατρός Βασιλείου, της οποίας η άρετή και
η ευσέβεια εθαυμάζοντο από όλους, ήτο μαθήτρια του μεγάλου ιεραποστόλου του
Πόντου Γρηγορίου του Θαυματουργού. Αυτή και ο σύζυγός της κατά τον
διωγμόν του Μαξιμίνου παρέμειναν επί έτη εις τα δάση του Πόντου, τρεφόμενοι
με κυνήγι ελάφων»1.
Συγκεκριμένα μάλιστα στο βιβλίο του καθηγητού Παναγιώτου Χρήστου, στο
οποίο και παραπέμπουμε ανωτέρω, αναγράφονται στη συνέχεια τα εξής: «Ό
Βασίλειος εγεννήθη... πιθανώτερον εις την Νεοκαισάρειαν όπου ειργάζετο ο
πατέρας γύρω εις το 330... Μέρος της παιδικής του ηλικίας διήλθεν εις το

1

Βασιλείου Καισαρείας του Μεγάλου, Άπαντα τα έργα, 1. Επιστολαί Α', Είσαγωγή, κείμενον μετάφρασις - σχόλια υπό του Παναγιώτου Κ. Χρήστου, καθηγητού Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη
1972, σ. 11. Όσον αφορά δε την πόλη Νεοκαισάρεια πρόκειται γιά το σημερινό Νικσάρ (τα αρχαία
Κάβειρα), όπου διέλαμψε ο Γρηγόριος ο Θαυματουργός, για τον οποίον αξιοθαύμαστο το βιβλίο
του αριστούχου μαθητού μου στο Γυμνάσιο Κονίτσης, επιτίμου προέδρου του Αρείου Πάγου
Βασιλείου Νικόπουλου «Η νομική παιδεία του Νεοκαισαρείας Αγίου Γρηγορίου του
θαυματουργού», εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2011.
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οικογεγειακόν των κτήμα εις τον Πόντον, δίπλα εις τον ποταμόν Ίριν»1. Το κτήμα
δεν γνωρίζουμε που ακριβώς βρισκόταν. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι «ήτο
δίπλα εις τον ποταμόν Ίριν και ονομάζετο «Άννησοι» (ή Άννησα κατ’ άλλους)2.
Στο σημείο αυτό αξίζει να το παρουσιάσουμε όπως ακριβώς το περιγράφει ο

Βασίλειος ο Μέγας (329/30 - 378

ίδιος, ο μέγας πατήρ της Εκκλησίας, σε μια επιστολή του (τη 14η) προς τον φίλο
του Γρηγόριο το Θεολόγο, το Ναζιανζηνό το 360, γράφοντας: «Όρος γάρ έστιν
υψηλόν, βαθεία ύλη κεκαλυμμένον, ψυχροίς ύδασι και διαφανέσιν εις το κατ’
άρκτον κατάρρυτον. Τούτου ταις υπωρείας πεδίον ύπτιον υεστόρεσται, ταις εκ του
όρους νοτίσι διηνεκώς πιαινόμενον. Ύλη δε τούτω αυτομάτως περιφυείσα ποικίλων
και παντοδαπών δένδρων μικρού δειν αντί έρκους αυτώ γίνεται, ως μικράν είναι
προς τούτο και την Καλυψούς νήσον, ην δη πασών πλέον Όμηρος εις κάλλος
θαυμάσας φαίνεται...». Και σε μετάφραση: «Διότι υπάρχει ένα υψηλόν όρος
σκεπασμένον με πυκνόν δάσος, πλημμυρισμένον από δροσερά και καθαρά νερά
προς το βόρειον μέρος. Εις τας υπωρείας του εκτείνεται μία ομαλή πεδιάς, η
οποία ποτίζεται συνεχώς από τα νερά του όρους. Ένα δάσος από ποικίλα και
Βασιλείου Καισαρείας του Μεγάλου, "Απαντα τα έργα, σ. 12.
Ό.π., σ. 14 και 52. Ίρις δε καλείται ο σημερινός ορμητικός ποταμός» (τουρκιστί Γεσίλ Ιρμάκ ήτοι
πράσινος ποταμός) πηγάζων εκ του Αντιταύρου προς το εσωτερικόν ανατολικόν μέρος του
Πόντου...» και εκβάλλει εν τη πεδιάδι της Θεμισκύρας εις τον κόλπον της Αμισού», Μητροπολίτου
Τραπεζούντος Χρύσανθου, Η Εκκλησία Τραπεζούντος, Αθήναι 1933, σ. 30.
1
2
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πολυειδή δένδρα, αναπτυχθέν αυτοφυώς, γύρω από αυτήν, ομοιάζει σχεδόν με
φράκτην, ώστε και της Καλυψούς η νήσος, την οποίαν ο Όμηρος φαίνεται να
θαυμάζη περισσότερον από όλας τας άλλας δια τας καλλονάς της, να είναι
ασήμαντος, εν συγκρίσει με αυτήν».1
Ίδιες απόψεις με του καθηγητού Παναγιώτου Κ. Χρήστου εκφράζονται και
στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής»2, όπου τα εξής: «Γεννημένος το 329 και
μεγαλωμένος στην Άνισα του Πόντου ο Μέγας Βασίλειος αποτελεί έναν από τους
μεγαλύτερους Πατέρες και διδασκάλους του χριστιανισμού και είναι ο θεμελιωτής
της Καππαδοκικής Θεολογίας. Γόνος αστικής οικογένειας, μεγάλωσε δίπλα στον
πατέρα του, ο οποίος ήταν δάσκαλος της ρητορικής στη Νεοκαισάρεια...».
Ο καθηγητής Στυλιανός Παπαδόπουλος απερίφραστα δηλώνει ότι «γεννήθηκε
στην Καισάρεια της Καππαδοκίας χαριτωμένο αρχοντόπουλο» και ότι «το έδωσαν
να το μεγαλώσει φτωχή γνωστή τους οικογένεια, που ζούσε κοντά στη
Νεοκαισάρεια του Πόντου»·και συνεχίζει: «για ποιό λόγο ακριβώς οι γονείς δεν
κράτησαν το μωρό κοντά τους δε γνωρίζουμε...»3.
Φρονούμε ότι οι απόψεις αυτές δεν ευσταθούν, διότι είναι αδικαιολόγητες.
Πώς δηλ. ήταν δυνατό ένα μωρό να μεταφερθεί την εποχή εκείνη νεογέννητο από
την Καισάρεια στον Πόντο, τόσα χιλιόμετρα μακριά; Το μόνο βέβαιο είναι ότι,
επειδή ο Βασίλειος έζησε και έδρασε ως επίσκοπος στην Καισάρεια με το
μεγαλειώδες έργο του, γι’ αυτό τον λόγο το γεγονός αυτό επικράτησε και οι
περισσότεροι που γράψανε για τη ζωή του ανέφεραν και εξακολουθούν να
αναφέρουν ότι γεννήθηκε στην Καισάρεια, κάτι που δεν είναι εξακριβωμένο, κάτι
που παρέσυρε και τις δύο κυρίες της «Έρευνας» να υποστηρίξουν την άποψη αυτή.
Για όλους αυτούς τους λόγους γράψαμε το άρθρο αυτό, υπενθυμίζοντας και όσα
έγραψε η ποιήτρια Πράξιλλα, λόγια σοφά που πάντα πρέπει να τα έχουμε υπόψη:
«Υπό παντί λίθω σκορπίον, ω εταίρε φυλάσσεο»4 (Κάτω από κάθε πέτρα υπάρχει
σκορπιός, πρόσεχε), κάτι που λέγεται για την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε,
όταν υποστηρίζουμε κάτι, διότι ενδέχεται να μην είναι ακριβές, εφόσον υπάρχει
και η «altera pars»!

Ό.π., σ. 54 - 57.
«Το Βήμα της Κυριακής» 28 – 12 - 2006, Ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος των Ελλήνων.
Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου, Η ζωή ενός μεγάλου (Βασίλειος Καισαρείας), Αποστολική Διακονία,
έκδ. Ε΄Αθήνα 2002, σ. 11.
4 H Lidell – R. Scott - Α. Κωνσταντινίδου, Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, τόμος τέταρτος,
Εκδόσεις Ελληνικά γράμματα, σ. 84 (λήμμα σκορπίος). Η Πράξιλλα, διαπρεπής ποιήτρια από τη
Θήβα, έζησε στα μέσα του Ε' π. Χ. αιώνα.
1

2
3
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Τοιχογραφία της Παναγίας Σουμελά που ήρθε στο φως
προκαλεί δέος στους Τούρκους!
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Γ

ια πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια εργασιών
ανακαίνισης και αναστύλωσης της ιστορικής μονής
της Παναγιάς Σουμελά του Πόντου, με την
ξεχωριστή σημασία της για την Ορθοδοξία, οι Τούρκοι
άνοιξαν τις πύλες του Βαπτιστηρίου και του λεγόμενου,
Çile Odasi, (Κελί Δοκιμασίας). Εκεί, μόλις εισήλθε το φως
του ήλιου, έμειναν έκθαμβοι από την ανακάλυψη μιας
μοναδικής περίτεχνης τοιχογραφίας της Παναγιάς με τον Ιησού Χριστό στην
στοργική αγκαλιά της.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού, που
εποπτεύει των εργασιών της ανακαίνισης της ιεράς ελληνορθόδοξης
σταυροπηγιακής μονής της Παναγιάς Σουμελά, μετά από 16 χρόνια εργασιών
ανακαίνισης οι ειδικοί ερευνητές εισήλθαν για πρώτη φορά στο Βαπτηστήριο της
μονής και στο Çile Odasi. Εκεί έκθαμβοι ανακάλυψαν μια περίτεχνη τοιχογραφία
της Παναγίας που είχε μείνει μέχρι σήμερα στο σκοτάδι από τότε που οι Πόντιοι
εγκατέλειψαν τον Πόντο, μέσα στο αίμα της φρικτής Γενοκτονίας των Ποντίων. Η
τοιχογραφία αυτή προκάλεσε το δέος των Τούρκων που εργάζονταν σε αυτή την
πτέρυγα της μονής, η οποία επιφυλάσσει συνεχώς και καινούργιες εκπλήξεις για τα
σημάδια της παρουσίας της Παναγίας, η οποία ποτέ δεν εγκατέλειψε την ιστορική
και ιερή μονή της, παρά το ότι επί πολλές δεκαετίες δεν ακούγονταν οι ύμνοι και
οι δοξολογίες προς την μεγάλη της Χάρη.
Η ιστορία της Ιεράς σταυροπηγιακής μονής της Παναγιάς Σουμελά του
Πόντου, σύμβολο της ορθοδοξίας για όλο τον ελληνισμό, πέρασε πολλές φάσεις
μετά την τραγική ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922. Στις 9 Ιουνίου του 2001, ο
γνωστός αρθογράφος της τουρκικής εφημερίδας, Μιλιέτ, Γκιουνγκιόρ Αράς, σε
μια επίσκεψη που έκανε τότε στο ιστορικό μοναστήρι εντυπωσιάστηκε από τον
ιερό χώρο, άφησε την πένα του να περιγράψει την γοητεία του μοναστηριού και
για την περίοδο από την εγκατάλειψη του το 1922 και μετά.
Από το 1923 και μετά την αναχώρηση των μοναχών από την Παναγία
Σουμελά, όπως αναφέρει ο Γκιουνγκιόρ Αράς στην Μιλιέτ, έπεσε νεκρική σιγή
στο ιστορικό μοναστήρι. Μονάχα τα πουλιά και κάποιοι Άγγλοι περιηγητές έδιναν
σημεία ζωής στο απότομο και μαρτυρικό τοπίο που κάποτε οι χιλιάδες πιστοί
συνέρρεαν για να πανηγυρίσουν την δόξα της Παναγιάς. Το 1931 η θαυματουργή
εικόνα της Παναγίας, που είχε κρυφτεί σε κάποιο μυστικό μέρος, μεταφέρθηκε
στην Ελλάδα. Από τότε, μέχρι την δεκαετία του πενήντα, το ιστορικό μοναστήρι
είχε αφεθεί στην τύχη του. Πού και πού όμως, όπως λένε και οι μαρτυρίες, κάποια
μοναχική φιγούρα, συνήθως με την χαρακτηριστική μαντίλα, ανέβαινε το
εγκαταλειμμένο πια μονοπάτι προς την Μονή και κάποια φλόγα από κάποιο κερί
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μέσα στα ερείπια του μοναστηριού πρόδιδε ότι η ελληνορθόδοξη πίστη δεν είχε
χαθεί εντελώς από τον ιστορικό Πόντο.
Το 1953, μετά την είσοδο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, κάποιοι Αμερικανοί

Η περίτεχνη τοιχογραφία της Παναγίας που πρόσφατα ανακαλύφθηκε
αξιωματικοί έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και θέλησαν να επισκεφτούν το
μοναστήρι. Τελικά, παρά το ότι η περιοχή ήταν σχεδόν απαγορευμένη, τους
δόθηκε η άδεια και οι Αμερικανοί έφτασαν στο μοναστήρι μέσα από το γνωστό
μονοπάτι που τώρα το σκέπαζαν χόρτα και σκόρπιοι θάμνοι. Το κλειδί όμως της
εισόδου στο μοναστήρι το είχε ο σταθμός της τοπικής δασοφυλακής και για να το
πάρουν οι Αμερικανοί χρειάστηκε επέμβαση από την Άγκυρα. Οι ξένοι αυτοί
επισκέπτες μόλις εισήλθαν στο μοναστήρι έμειναν άφωνοι από την μεγαλοπρέπεια
των τοιχογραφιών και την ιερότητα που απέπνεε ο χώρος, αρκετές δεκαετίες μετά
την πλήρη εγκατάλειψη του. Αφού κάθισαν επί ώρες να κοιτάζουν εκστασιασμένοι
τις εικόνες, τα κτίσματα και το μαγευτικό τοπίο της πανέμορφης χαράδρας,
συνέταξαν μια αναφορά προς το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού, τονίζοντας τον
μεγάλο αυτό θησαυρό που βρίσκεται στα τουρκικά χέρια και ότι θα πρέπει να
γίνουν τα απαραίτητα έργα για την διάσωσή του.
Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε και μόνο το 1972 το τουρκικό υπουργείο
Πολιτισμού αποφάσισε να ενδιαφερθεί για πρώτη φορά επίσημα για την Παναγία
Σουμελά, η οποία ήδη είχε αρχίσει να γίνεται πόλος έλξης πολλών επισκεπτών και
προσκυνητών, κυρίως από την Ευρώπη και την Αμερική. Το 1986 για πρώτη φορά
καθιερώθηκε εισιτήριο για την είσοδο στην ιστορική μονή. Από τότε κάθε χρόνο
το τουριστικό συνάλλαγμα ρέει όλο και περισσότερο στα τουρκικά ταμεία. Η
Παναγία Σουμελά άρχισε να τραβάει επισκέπτες από τα τέσσερα σημεία του
ορίζοντα και η φήμη της άρχισε να φτάνει στα πέρατα της γης. Ο Τούρκος
αρθογράφος, τελειώνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά - ομολογία του για
την Παναγία Σουμελά, αποκάλυψε ότι πολλά ιερά βιβλία αλλά και άλλα ιερά
αντικείμενα που βρεθήκαν στο μοναστήρι, φυλάγονται σήμερα στην Άγκυρα.
Σήμερα η Παναγία Σουμελά φανερώνει ξανά την παρουσία της ίδιας της
Παναγίας με πολλά σημάδια, όπως αυτή η προσφάτως ανακαλυφθείσα περίτεχνη
τοιχογραφία της, που προκάλεσε το δέος ακόμα και στους Τούρκους.
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Η Αρμενία αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Ελλήνων
Του Στάθη Ταξίδη

Τ

ο Εθνικό Κοινοβούλιο της Αρμενίας ψήφισε στις 24 Μαρτίου 2015 το
νομοσχέδιο για την αναγνώριση της Γενοκτονίας Ελλήνων και Ασσυρίων
που διαπράχθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους μεταξύ 1915 και 1923.
Όπως είναι γνωστό οι Γενοκτονίες που διέπραξαν οι Οθωμανοί κατά το πρώτο
τέταρτο του 20ου αιώνα απαριθμούν εκατόμβες θυμάτων (750.000 Ασσύριοι,
500.000 Έλληνες και 1,5 εκατομμύριο Αρμένιοι).
Το νομοσχέδιο, που προωθήθηκε από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα με
πρωτοβουλία
του
αντιπροέδρου
του
Αρμενικού Κοινοβουλίου, του ποντιακής
καταγωγής Έντουαρντ Σαρμαζάνωφ, ο οποίος
αρχικά ενημέρωσε τους βουλευτές ότι για τη
σύνταξη του νομοσχεδίου υπήρξε συνεργασία
ανεξάρτητων βουλευτών, αντιπροσώπων από
τις κοινότητες Ελλήνων και Ασσυρίων,
Αρμενίων της διασποράς, ιστορικών,
τουρκολόγων και άλλων ειδικών, εξαίροντας
Ο Έντουαρντ Σαρμαζάνωφ
ιδιαιτέρως τη συμβολή του αποθανόντος
κρατώντας το νομοσχέδιο για
πολιτικού, πρώην βουλευτή της Αρμενικής την αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Ελλήνων από τους
Επαναστατικής Ομοσπονδίας και πρώην
Οθωμανούς
αντιπροέδρου
της
Βουλής
Βαχάν
Χοβχανισιάν. Το ιστορικό αυτό νομοσχέδιο συνέταξαν οι: Έντουαρντ
Σαρμαζάνωφ, Άρμεν Ρουσταμιάν, Χοβανές Σακαγιάν, Έντμον Μαρουκιάν, Αρπίν
Χοβανισιάν, Τεβάν Πογκοσιάν, Γκουργκέν Αρσενιάν, Χεγκίν Μπισαριάν,
Αλεξάντερ Αρζουμανιάν, Βαχράμ Μπαγντασαριάν, Ερμίν Ναγνταλιάν,
Μαργκαρίτ Γεσαγιάν και Λιουντμίλα Σαρκισιάν.
Ο επίσημος τίτλος του νομοσχεδίου είναι: «Σχετικά με τη γενοκτονία των
Ελλήνων και Ασσυρίων που διαπράχθηκε από τους Οθωμανούς μεταξύ των ετών
1915-1923» και κατά την ψηφοφορία στο Αρμενικό Κοινοβούλιο έλαβε 117
θετικές ψήφους, 14 αποχές και καμία αρνητική ψήφο.
Σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της Αρμενικής Βουλής Έντουαρντ
Σαρμαζάνοφ, μεταξύ άλλων είπε: «Αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε το ψήφισμα
αυτό επειδή το Κοινοβούλιο υιοθετεί τέτοια ψηφίσματα σε πολύ σημαντικές
περιπτώσεις. Σε αυτό το πνεύμα προωθώντας το προσχέδιο ως διακήρυξη
καταδίκης δείχνουμε στους Έλληνες και Ασσύριους και στη Διεθνή κοινότητα ότι
το Εθνικό Κοινοβούλιο της Αρμενίας και όλες οι πολιτικές δυνάμεις προσδίδουν
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σπουδαιότητα στην καταδίκη της Γενοκτονίας που διαπράχθηκε στους Έλληνες
και Ασσύριους».
Ο Σαμπρί Ατμάν, διευθυντής του κέντρου ερευνών για την Ασσυριακή
Γενοκτονία, δήλωσε: «Η συστηματική Γενοκτονία του Οθωμανικού κράτους και
των Κούρδων συμμάχων τους που διαπράχθηκε εναντίον των Ασσυρίων, Αρμενίων
και Ελλήνων κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου πολέμου δεν αποτελεί πλέον
κέρδος για την Τουρκία και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να αποτελεί κέρδος.
Χαιρετίζουμε τη Δημοκρατία της Αρμενίας να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία
Ελλήνων και Ασσυρίων. Αυτό μας δίνει κουράγιο και δύναμη για να αναγνωριστεί
διεθνώς. Η Τουρκία δεν μπορεί να λάβει τη θέση της μεταξύ των πολιτισμένων
κρατών του κόσμου, αν δεν αναλάβει πλήρως την ευθύνη του τρομερού
εγκλήματος. Η Τουρκία θα πρέπει να σταματήσει τη νοοτροπία της άρνησης και
θα πρέπει να σταματήσει την υποστήριξη σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η
ISIS. Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι οι απόγονοι των επιζησάντων των
“ξεχασμένων” γενοκτονιών δεν θα σταματήσουν ποτέ να απαιτούν αναγνώριση.
»Παρότι η Αρμενική γενοκτονία είναι ευρύτερα αναγνωρισμένη, η Γενοκτονία των
Ελλήνων και των Ασσυρίων είναι λιγότερα γνωστές. Αυτές δεν μπορούν να
διαχωριστούν από την Αρμενική γιατί διαπράχθηκαν την ίδια περίοδο.
»Η γενοκτονία Ελλήνων Αρμενίων και Ασσυρίων είναι μία και είναι ίδια. Ήταν
εναντίον των Χριστιανών. Οι Ασσύριοι συνεργάστηκαν με τους Έλληνες και τους
Αρμένιους για να αναγνωριστεί η Γενοκτονία του Α' Παγκοσμίου Πολέμου».
Ψηφίσματα και ανακοινώσεις ικανοποίησης εξέδωσαν στο σύνολό τους οι
ποντιακές οργανώσεις.
Να σημειωθεί πως το Αρμενικό Κοινοβούλιο ενδιαφέρθηκε και κατά το
παρελθόν να προχωρήσει στην αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού, μετά από σχετικό αίτημα που του υποβλήθηκε από την Αρμενική
Επιτροπή Ελλάδας. Όταν όμως απευθύνθηκε στην Ελληνική Βουλή ζητώντας
σχετικές πληροφορίες και ενημέρωση, συνάντησε την άρνηση. Τις πληροφορίες
έδωσε στον γράφοντα ο αντιπρόεδρος της Αρμενικής Επιτροπής Ελλάδας κ.
Μπεντρός Χαλατζιάν στη διάρκεια του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ποντιακών
Συλλόγων για την εθνική αυτογνωσία, στην Άρτα (30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου
2009). Στην εισήγησή του τότε ο γράφων, επισημαίνοντας τα σφάλματα του
οργανωμένου Ποντιακού Ελληνισμού σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση της
Γενοκτονίας είπε: «Προωθήσαμε το θέμα σε άλλα Κοινοβούλια; Π.χ. θα
μπορούσαμε να έχουμε ευνοϊκό αποτέλεσμα αν κατά τα προηγούμενα χρόνια το
θέταμε στη Βουλή της Αρμενίας». Στο τέλος εκείνης της εισήγησης με πλησίασε ο
κ. Χαλατζιάν και μου έδωσε τις προαναφερόμενες πληροφορίες.
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Η ξενιτιά στον Πόντο

O

Του Παναγιώτη Μωυσιάδη

ξενιτεμός ως κοινωνικοπολιτική διεργασία
απασχόλησε τον ελληνισμό, τόσο διαχρονικά
όσο και ηθογραφικά. Τα τελευταία χρόνια και
πριν την οικονομική κρίση της χώρας μας είχε ατονήσει
πάρα πολύ, σε σημείο που τα τραγούδια της ξενιτιάς
φάνταζαν ως μνημούρια μιας άλλης εποχής. Σήμερα
όμως με τη μετανάστευση των νέων παιδιών επανέρχεται
ως ξεχασμένη κατάρα. Το κείμενο που ακολουθεί είναι
μία ιστορική και ηθογραφική προσέγγιση του ξενιτεμού πριν από 100 χρόνια,
όταν οι παππούδες μας αναγκάζονταν να ξενιτεύονται προς την χριστιανική
τσαρική Ρωσία.

Στον Πόντο μετά το κλείσιμο των μεταλλείων της Αργυρούπολης και επειδή η
γη ήταν περιορισμένη και άγονη, οι κάτοικοι αναγκάζονταν να ξεριζωθούν και να
ξενιτευτούν. Από δεκαοκτώ χρονών και πάνω οι άνδρες, μόλις παντρεύονταν

Κρασνοντάρ της Ρωσίας 1917. Στη φωτό ο Διομήδης Φωστηρόπουλος με το
άσπρο κοστούμι, πετυχημένος γαιοκτήμονας, ιδιοκτήτης του ρωσικού
τρακτέρ και της πατόζας, με τους εργάτες.
εγκατέλειπαν την οικογένεια με τα προσφιλή τους πρόσωπα και έφευγαν για την
ξενιτιά.
Οι αγούρ’ μίαν εγυναίκιζαν και μίαν εξενιτεύκουσαν
Εκεί έμεναν πολλά χρόνια δουλεύοντας σκληρά για να εξοικονομήσουν τα
απαραίτητα για τη συντήρηση της οικογένειάς τους μέχρι τη στιγμή της
παλιννόστησης «έρχουταν ς σην ιδέαν».
Πολλοί επέστρεφαν από νοσταλγία (αρωθυμία) για να δουν τους δικούς τους.
Άλλοι όμως παρέμεναν για πολλά χρόνια στην ξενιτιά και γύριζαν στα γεράματά
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τους άρρωστοι και αποκομμένοι από φίλους και συγγενείς, με μόνο τους όνειρο να
πεθάνουν στην πατρίδα.
Ο καημός της ξενιτιάς ήταν πιο βαρύς και από αυτήν την ιδέα του θανάτου, όπως
μας καταγράφει το παρακάτω δίστιχο:
Η ξενιτά κι ο θάνατον τα δύο έναν είναι,
εζύγιασαν κ’ ετέρεσαν, η ξενιτά βαρύν έν’.
Τα πρώτα χρόνια ξενιτεύονταν στο εσωτερικό της Τουρκίας: στη Γαράσαρη, στο
Ακ νταγ - Μαντέν, στο Αλά - Ταουν και μετά το 1900 αθρόα στη Ρωσία.
Η ξενιτιά ήταν αναγκαίο κακό και ο καημός των ξενιτεμένων και των οικογενειών
τους μεγάλος. Τη θεωρούσαν αβάσταχτο φορτίο:
Η ξενιτά βαρύν γομάρ’, ετσόκεψεν ς σ’ ωμία μ’,
ποίος θα σύρ’ την καμονή μ’ και την αρωθυμία μ’;
Όλα φαίνονταν μαύρα και σκοτεινά στους ξενιτεμένους, έκλαιγαν τη μοίρα τους
και νοσταλγώντας την πατρίδα και τους δικούς τους τραγουδούσαν:
Τη ξενιτίας τα νερά θολά και ματωμένα,
ελέπ’ν ατά τ’ ομμάτοπα μ’ και κλαίγ’νε τα καημένα.
Μάνα, όσα κρούει το κωδών’, το καντηλόπο σ’ άψον,
όσα κρούγω κ’ εγώ ς σο νου σ’, οξουκά έβγα κλάψον.
Διαμαρτύρονταν ακόμα και παραπονιούνταν:
Χριστέ μου, ντο εποίκα σε κι ατόσον βασανί’εις με,
κι αδά ς σα ξένα τα μέρα φέρτς με και τυριαννί’εις με…
Την αρρώστια στην ξενιτιά τη θεωρούσαν βαριά, χωρίς περίθαλψη, χωρίς
περιποίηση και με την ελπίδα μόνο στο Θεό.
Σ σην ξενιτίαν π’ αρρωσταίν’, Θεός να ελεά τον,
ο γιατρόν κι λαρώνει ατόν, Αέρτς να βοηθά τον.
Νοσταλγούνε οι ξενιτεμένοι, θέλουν να δουν τους δικούς τους, την αγάπη τους και
παρακαλούν τα βουνά να χαμηλώσουν για να περάσουν.
Ψηλόν ραχίν, χαμέλυνον, ας έρχουμαι, δαβαίνω,
και την σεβντάν π’ εγούρεψα άλλο κι απιδαβαίνω
Ψηλά ραχά και πράσινα και δέντρα φυλλωμένα,
για φέρτεν την εγάπη μου, για επάρτε ’μεν κ’ εμένα.
Τα βάσανα της ξενιτιάς τους φαίνονται αβάσταχτα και αναρίθμητα:
Πολλά να λέγω κ’ επορώ, ολίγα κι κανείνταν,
τη ξενιτάς τα βάσανα να λέγω κι τελείνταν

Το παρέβγαλμαν ( ξεπροβόδισμα)
Οι ξενητάρ’ αποχωρούσαν συνήθως την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο, μεμονωμένα,
ή ομαδικά. Μετά από συνεννόηση, καθόριζαν την ημέρα της αναχώρησης και
άρχιζαν τις προετοιμασίες. Ετοίμαζαν τα ρούχα και τα φαγώσιμα για τον δρόμο
(εποίναν ψαθήρα για την στράταν.) Οργάνωναν γλέντι (κέιφ’) όπου γλεντούσαν,
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έπιναν και τραγουδούσαν με πάθος και συγκίνηση για τον αποχωρισμό. Γύριζαν
όλα τα συγγενικά και φιλικά σπίτια κι αποχαιρετούσαν, ενώ οι συγγενείς τους
εύχονταν(καλόν στράταν).
Πολύ πρωί την ημέρα της αναχώρησης (συνήθως Δευτέρα ή Τετάρτη)
έβγαιναν στον δρόμο συνοδευμένοι από όλη τους την οικογένεια, συγγενείς και
φίλους. Τη συνοδεία συμπλήρωναν ο λυριτζής με τη λύρα και ο παπάς του χωριού.
Στο δρόμο ο λυριτζής έπαιζε κι οι ξενητάρ’ πιασμένοι τραγουδούσαν
συγκινητικά τραγούδια της ξενιτιάς.

Αρ ελάτεν παρεβγάλτε μεν και - ν - ους ν’ απιδαβαίνω
εγώ οπίσ’ θα κλώσκουμαι εκέσ’ κι θ’ απομένω
Όλη η συνοδεία καταλαμβάνονταν από συγκίνηση και δάκρυζε. Μετά
αποτείνονταν ο ξενιτεμένος στη μάνα του και τραγουδούσε.
Μάνα, μάνα, χαΐνενα, μάνα, γιατί κι τσού’εις με
ας σο μικρόν το νυφόπο σ’ και πώς αποχωρί’εις με
Τ’ ορμία και τ’ ορμόχειλα εγομώθανε κιντέας,
κλάψον με, μάνα, κλάψον με, ντο είμαι ξενιτέας
Έπειτα απευθυνόμενος προς τον λυριτζή, έλεγε:
Λυριτζή, παίξον τη λύρα σ’, τα χέρα σ’ ας τρομάζ’νε,
ας τραγουδούν οι ξενιτάρ’, κορτσόπα αναστενάζ’νε.
Λυριτζή, παίξον τη λύρα σ’, ας λέγω τραγωδίας,
ς σην ξενιτάν αχπάσκουμαι, θα κάφτω εγώ καρδίας.
Και τέλος, γυρνώντας προς την αγαπημένη τους:
Σ σην ξενιτάν αχπάσκουμαι, για πάγω για κι πάγω,
και για τ’ εσέν, εγάπη μου, τα παλαλά θ’ εφτάγω.
Σ σην ξενιτάν αχπάσκουμαι, έναν κορίτσ’ κι αφήν με,
λέει με, πας κι άλλο κ’ έρχεσαι, για έλα μίαν φίλ’ με.
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Οι ξενιτάρ’ έπαιρναν συνήθως το δρόμο τη μεϊντανί (πλατείας). Όλα τα
ρακάνια τη χωρί’ βοούσαν από τα τραγούδια. Οι συγγενείς και φίλοι θλιμμένοι και
στεναχωρημένοι και με δάκρυα στα μάτια ακολουθούσανε ως του μεϊντανί το
πεγάδ’. Εκεί σταματούσαν όλοι κάποια στιγμή.
Γονάτιζαν οι ξενιτάρ’ κι ο παπάς τους διάβαζε
την ευχή. Μετά τους αποχαιρετούσαν με έναν
ασπασμό, και μια ευχή (ς σο καλόν να πάτεν,
καλόν στράταν). Οι ξενιτάρ’ ασπάζονταν τον
παπά και φιλούσαν το χέρι του λέγοντας: την
ευχή σ’ πάτερ. Και ο παππάς ευχόμενος: Την
ευχή μ’ και του Χριστού.
Ήταν πια η ώρα αυτή, ώρα του
αποχωρισμού. Αποχαιρετούσαν όλοι οι σπιτικοί,
συγγενείς και φίλοι και τους έδιναν τα δώρα για
την στράταν. Μαντήλια, κάλτσες, γάντια,
φανέλες, και τρόφιμα: αυγά βραστά, βούτορον,
ψαθύρα, δεμέσα, φρούτα. Εδώ τελείωνε το
αποχαιρέτισμαν. Οι ξενιτάρ’ απομακρύνονταν,
γυρίζοντας πότε πότε το κεφάλι, για να δουν τους
δικούς τους και εκείνοι τους κουνούσαν τα χέρια
ή το μαντίλι, ως ότου να επιδαβαίναν το ρακάν.
Σκληρός, πολύ σκληρός ο χωρισμός.
Σ σην ξενιτάν αχπάσκουμαι
Συντετριμμένοι γυρίζανε όλοι στα σπίτια τους.
Οι γονείς απαρηγόρητοι, οι νιόπαντρες, οι αρραβωνιασμένες δεν μπορούσαν να
εκδηλώσουν τη λύπη τους από σεβασμό. Η σκέψη και ο λογισμός των σπιτικών
ήτανε πάντα στραμμένος στην ξενιτιά και στα προσφιλή τους πρόσωπα,
περιμένοντας με αγωνία γράμμα τους. Η μάνα του ξενιτεμένου αναθεμάτιζε τα
ξένα:
Αναθεμά και τα μακρά, όθεν κι πάει λαλία,
τ’ ομμάτα μ’ εσκοτείνεψαν ας σην αρωθυμίαν
Δεν μπορούσε να ησυχάσει:
Σ σα ράχα - ράχα λάσκουμαι, ς σα κοιλαδόπα μένω,
απάν ς σα στράτας κάθουμαι, τ’ αρνόπο μ’ αναμένω.
Τον χειμώνα πάλι, όταν χιόνιζε και φυσούσε δυνατά ο αέρας, η σκέψη της έτρεχε
στον ξενιτεμένο της:
Ραχόπα, ντο μουγκρίζετεν, κοιλάδα, ντο βοάτε,
θα έρται το μικρόν τ’ αρνί μ’ και - ν - απ’ εσάς φογάται
Τη νοσταλγία την κατέγραφε στο γράμμα:
Γράφω γράμμαν και στείλω σε, ύ’ειας και χαιρετίας,
Τρυγίλ’ – τρυγίλ’ τα γράμματα, ς ση μέσ’ τ’ αρωθυμίας.
Παρακαλεί τα ποτάμια και τα νερά να φέρουν το πουλάκι της:
267

Ποντιακή Εστία
Νερά - νερά τρεχούμενα ποτάμα που θα πάτε,
αν ελέπετε το πούλοπο μ’, επάρτε το κ’ ελάτε.
Παρακαλεί τα πλοία που ταξιδεύουν:
Έλα παπόρ’, έλα παπόρ’, έλα γιαλόν γιαλόν - ι,
φέρε με το πουλάκι μου και δέβα ς σο καλόν - ι…
Εσύριξεν το παραχότ’ και το παπόρ’ επένεν,
τ’ αρνόπο μ’ ς σην Ανατολήν εσάσεψεν κ’ ετέρνεν.
Αναθεματίζει τη θάλασσα και την καταριέται:
Θάλασσα, μαύρη θάλασσα, να κόπεσαι λιβάδα,
ξενιτεύ’ς τα παλίκαρα και κλαινίεις τα νυφάδα.
Αναθεμά σε θάλασσα, θάλασσα αναθεμά σε,
αμαρτωλή, κατάρατε, Θεόν πώς κι φογάσαι;
Θάλασσα, όλα τα νερά και τα ποτάμα πίνεις,
αν πίν’τς και τα δακρόπα μου, τόσον κι άλλο πλατύνεις.
Καθώς τα χρόνια περνούσαν οι ξενιτεμένοι φθείρονταν σωματικά κάτω από τις
σκληρές συνθήκες της εργασίας και ψυχικά από τη
μεγάλη αγωνία και τον καημό του χωρισμού. Οι
οικογένειές τους ταλαιπωρούνταν και μαράζωναν
περιμένοντας με αγωνία κάποιο γράμμα τους ή
επιταγή. Η κασκάρα (καρακάξα) ήταν ευοίωνο
σημάδι γι αυτούς. Εάν έβλεπε κανένας γύρω από το
σπίτι την κασκάρα να φωνάζει έλεγε: καληχάπαρος,
καληχάπαρος. Πίστευαν σε κάποια καλή είδηση ή
γράμμα, ή επιταγή από τον ξενιτέαν. Την
κουρούνα τη θεωρούσαν κακοχάπαρον και την
έδιωχναν. Σημασία μεγάλη έδιναν και στα όνειρα,
που τα ερμήνευαν πάντα σε σχέση με την ξενιτιά.
Φως ς σ’ ομμάτα τ’ς!
Για ένα κακό όνειρο, έταζαν τάμαν στην εκκλησία
Επέρεν γράμμαν
και άναβαν κεριά.
Η μόνη παρηγοριά των ξενιτεμένων και των σπιτικών ήταν η αλληλογραφία. Οι
επιταγές λόγω της απόστασης και της δυσλειτουργίας του ταχυδρομείου
διεκπεραιώνονταν πολύ αργά. Τα γράμματα γράφονταν πιο πολύ στην
καθαρεύουσα και τα μετέφεραν οι σαήδες, ταχυδρόμοι επαγγελματίες, επί
πληρωμή, που πηγαινοέρχονταν από καιρό σε καιρό σε διάφορα μέρη. Όταν
έπαιρνε κανένας γράμμα, του ευχόταν οι συγγενείς και φίλοι το: Φως τ’ ομμάτα
σ’.
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Το Χατς ή Ωραιόλαστρο της Χαλδίας
Της Βασιλικής Κομεσίδου

Τ

ο χωριό Χάτς ή Χάτσιν ή Χάτζιν ή Χάτση ή Χας Καλέ ή Ωραιόκαστρο της Χαλδίας (ένα από τα
δέκα χωριά της Μούζενας) βρισκόταν «εις
δωδεκάωρον από της Τραπεζούντος απόστασιν εις
πετρώδη και δυσπρόσιτα μέρη», όπως γράφει ο ιστορικός
Σάββας Ιωαννίδης, ανατολικά της Τσιμεράς στους
πρόποδες του όρους Ζύγανα 1, σε υψόμετρο περίπου 2000
μέτρων.
Ο Παύλος Εξαδάκτυλος αναφέρει ότι «καθώς εξακρίβωσε ο τουρκομαθής
Ιωάννης Μαστιγόπουλος το χωριό ονομαζόταν Χας - Καλέ και μετά παρέλευση
χρόνου έμεινε και ελέγετο από όλους Χάτς. Από το 1910 ονομάσθη από τους
λόγιους (Αλέξανδρο Πολυχρονίδη και Χαραβιτίδη) και εργάφετο Ωραιόκαστρο.
Την ίδια ονομασία δώσαν οι πρόσφυγες και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης,
αφού πολλοί από τους κατοίκους προέρχονταν από το Χάτς της Μούζενας» 2.
Όπως αναφέρει ο Δημήτριος Παπαδόπουλος (Σταυριώτης) το χωριό Χάτς
«ιδρύθηκε αρχικά στα μέσα του 18ου αιώνα (;) από Αρμενίους πρόσφυγες της
Τραπεζούντας, οι οποίοι καταδιωκόμενοι από τους Τούρκους εισχώρησαν μέσα
στο πυκνό δάσος και εγκαταστάθηκαν κοντά σε μια ερειπωμένη από χρόνια
εκκλησία. Οι Αρμένιοι έκτισαν νέες κατοικίες, εκχέρσωσαν εκτάσεις και
επιδόθηκαν με ζήλο στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ο τόπος απέδωσε άφθονα
σιτηρά και για τον λόγο αυτό το χωριό ονομάστηκε από τους Αρμένιους Χάτς,
δηλαδή τόπος ψωμιού» 3. Άλλες βιβλιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι οι Αρμένιοι
πρόσφυγες από την Τραπεζούντα κατέφυγαν στην περιοχή μετά την άλωση της
Τραπεζούντας το 1461 4.
Γενικά για την περιοχή της Μούζενας και των χωριών της γράφει ο
Αλέξανδρος Πολυχρονίδης το 1910 πως «Ο πληθυσμός της Μουζαίνης είναι
αμιγώς Ελληνικός, ουδενός αλλοεθνούς αποφασίσαντος να εγκατασταθή εις τα
πετρώδη και δυσπρόσιτα εκείνα μέρη, τα οποία επροτίμησεν όμως η Ελληνική
ψυχή από 4 1/2 αιώνων από την χλιδήν και τον πλούτον τον οποίον θα εξηγόραζε
δια της εξομώσεως και επροτίμησεν ο Έλλην της εποχής των Κομνηνών να φέρη
τας ρυτίδας εις το μέτωπον και τους κάλους εν ταις χερσί, σημεία του αβιώτου ον
Σάββας Ιωαννίδης, Ιστορία και στατιστική της Τραπεζούντας, και της περί ταύτην χώρας, Κωνσταντινούπολη 1870,
σελ. 124 - 125, Τραπεζούντος Χρύσανθος, «Η Εκκλησία της Τραπεζούντος», Αρχείον Πόντου, τόμος 4 - 5, Αθήνα
1933, σελ.165, Περικλής Τριανταφυλλίδης, Η εν Πόντω Ελληνική φυλή, ήτοι τα Ποντικά, Βιβλιοπωλείο Βηλλαρά,
Αθήνα1866, σελ.102 - 103 και Γεώργιος Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεωγραφικόν και Ιστορικόν Λεξικόν των Χωρίων και
Κωμοπόλεων της Χαλδίας, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 20042, σελ. 201 - 203.
2 Παύλος Εξαδάκτυλος, "Χάτς ή Ωραιόκαστρο. Ένα χωριό της Χαλδίας", Ποντιακή Εστία, τεύχος 95 - 96, 1961
σελ. 4570 και Γεώργιος Κανδηλάπτης - Κάνις, ό. π., σελ. 201.
3 Δημήτρης Παπαδόπουλος (Σταυριώτης), "Ωραιόκαστρον - Κάστρεν Γουδουλάς", Ποντιακά Φύλλα, τεύχος 30,
Αθήνα 1938, σελ. 199-201
4 Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού, Ιστορία - Λαογραφία - Πολιτισμό, της εφημερίδος ΕΘΝΟΣ.
Συμπαραγωγή εκδόσεων ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ παιδεία και της ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε, σελ. 442-443
1
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έζη βίον, από την ευτυχία και τον πλούτον τα οποία ήθελεν ασφαλώς να αποκτήσει
φέρων όμως εις το μέτωπον την σφραγίδα της ατιμίας και της αρνησιθρησκείας.
Τοιούτος ο πληθυσμός της Μουζαίνης και των περί την Μούζαιναν Ελληνικών
χωρίων» 1.
Δεξιά και χαμηλότερα από το Χάτς, βρισκόταν ένα μικρό ελληνικό χωριό, που
ιδρύθηκε από έναν φυγάδα που ονομαζόταν Φωκάς (από αυτόν το χωριό έλαβε το
όνομα Άγιος Φωκάς). Ο Φωκάς που δεν ανεχόταν την πρόοδο των Αρμενίων και
επειδή θεωρούσε την παρουσία τους επιζήμια για τον ελληνικό πληθυσμό της
περιοχής εκείνης, αποφάσισε να τους εκδιώξει. Βοηθούμενος και από τους
κατοίκους άλλων χωριών, επιτέθηκε κατά των Αρμενίων του Χατς, «τους εξεδίωξε
κακήν κακώς και διήρπασε τας περιουσίας των». Πριν προφτάσουν όμως οι υπό
τον Φωκάν να εγκατασταθούν στο Χατς, έφτασε εκεί η Άννα Κομνηνή με την
ακολουθία της και εγκαταστάθηκε στα οικήματα του χωριού 2. Άλλες πηγές
αναφέρουν ότι οι Αρμένιοι, λόγω των διωγμών που υφίσταντο, κατέφυγαν στη
Μεγάλη Αρμενία3.
Το Χατς αποτελείτο κατά το 1922 από 4 ενορίες με συνολικά 83 Ελληνικές
οικογένειες 4.
1) Ζουνάντων με 20 οικογένειες
2) Βιαριανάντων με 22 οικογένειες
3) Βιαγιάντων με 23 οικογένειες
4) Λυπαράντων με 18 οικογένειες
Οι ενορίες του Χατς βρίσκονταν πολύ κοντά η μία στην άλλη. Από το 1910,
οπότε διορίστηκε δάσκαλος ο Ιωάννης Σιταρίδης με την συνδρομή του
αείμνηστου Θόδωρου Γεωργιάδη, διοργανώθηκαν στο χωριό θεατρικές
παραστάσεις.
Μεταξύ των ενοριών Βιαριανάντων και Λυπαράντων βρισκόταν το περίφημο
Γονάχ του Κοσμά Αγά Πολυχρονίδου, ο οποίος το έκτισε κατά τον
ρωσοτουρκικό πόλεμο (1860 - 1880). Ο Κοσμά Αγάς κατόρθωσε να φτάσει στα
ανώτερα αξιώματα της ιεραρχίας της Τουρκίας και να γίνει πασάς, τελικά όμως
δηλητηριάστηκε από τους εχθρούς του στην Κωσταντινούπολη5.
Δυτικά του χωριού βρισκόταν το χωριό Λωρία, Νότια ο Άγιος Φωκάς, ενώ
προς τον Βορρά βρίσκονταν τα παρχάρια «Βουκολία» και ακόμη ψηλότερα το
παρχάρ’ «Άλας», όπου το καλοκαίρι επαρχάρευαν τα χωριά Άγιος Φωκάς, Αγρίδ’,
Παλλαδάντων, Λωρία και Τσιμερά6. Αλλά οι κάτοικοι των χωριών Τσιμερά και
Χατς παρχάρευαν και στο Τουκανέν’, στη Χάχονα, και στα Πάρματα 7. Από το
παρχάρ’ Άλας έπαιρναν όλοι τις περίφημες πέτρινες πλάκες που χρησιμοποιούσαν
Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, "Η Μούζαινα και η εκπαιδευτική κίνηση των χωριών της", Φάρος της Ανατολής,
τεύχος 163, Εκδ. Σεράση Τραπεζούντα 1910, σελ. 1-2
2 Δημήτρης Παπαδόπουλος (Σταυριώτης), ό. π., σελ. 199
3
Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού, λήμμα Ωραιόκαστρον
4
Παύλος Εξαδάκτυλος, ό. π., σελ. 4570
5
Παύλος Εξαδάκτυλος, ό. π., σελ. 4570
6
Παύλος Εξαδάκτυλος, ό. π., σελ. 4570
7
Αριστείδης Ιωαννίδης, "Τα παρχάρια της Μούζενας", Αρχείο του Πόντου, τόμος 38, 1983, σελ. 203-207
1
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για σκεπές των εκκλησιών 1. Ακόμη και σήμερα το παρχάρ’ Άλας έχει το ίδιο
όνομα. Οι κάτοικοι του Χατς ήταν κυρίως κτηνοτρόφοι. Είχαν πολλά πρόβατα
και αγελάδες. Το καλοκαίρι ανέβαιναν στα παρχάρια. Για τα παρχάρια τους και
ορισμένα δίστιχα που σώζονται από τον Επαμεινώντα Νεοφυτίδη μέχρι σήμερα2:

Μάνα μ’ όλον ψηλόν ραχίν, τ’ απάν’ τα Βουκολία,
ατό πάνε και πιδεβάζ’ν ατο τα νέϊκα τα παιδία
ή για τα παρχάρια της Μούζενας

Τ ορμία σ’ όλα μάραντα, τα στράτας σ’ μανουσάκια.
Μούζενα τα κρύα νερά σ’ και τα πεγαδομάτα σ’
Μούζενα τα κρύα νερά σ’, τα πράσινα λιβάδα σ’,
τα κόρτσοπα τα έμορφα σ’ και τα ψηλά παρχάρα σ’
ή διαισθανόμενοι τι επρόκειτο να συμβεί:

Ο κούκον άλλο κι λαλεί απάν σον Αεσέρι,
με το να επλάστεν το πουλίν, ατό πα κάτ’ εξέρει

Νότια του χωριού βρίσκεται το κάστρο και ο ναός των Αρχαγγέλων Μιχαήλ
και Γαβριήλ, που κτίστηκε (σύμφωνα με άλλους επισκευάστηκε) από την Άννα
Κομνηνή. Εδώ στο Χατς η Άννα Κομνηνή έμεινε για δύο, περίπου, χρόνια και
ασχολήθηκε με ζήλο με την οργάνωση της άμυνας του τόπου. Έκτισε γύρω από
το χωριό πολλά αμυντικά έργα και στα καταλληλότερα μέρη «ωραία κάστρα», από
τα οποία το χωριό ονομάστηκε αργότερα Ωραιόκαστρο. Επίσης, οργάνωσε
στρατιωτικά τους οπαδούς της, επισκεύασε και εστόλισε τον παραμορφωμένο ναό,
όπως μαρτυρούσε και η επιγραφή που υπήρχε σε αυτόν και που σύμφωνα με τον
μοναχό Κοσμά της Μονής Βαζελώνος, το πλήρες κείμενό της είχε ως εξής3:

«Οράς το δείγμα του θεαρέστου βίου και της ακραιφνούς πίστεως, η Άννα
Δαβίδ Κομηνή συν τοις τέκνοις αυτής ήγειραν. Είδον γαρ ούτοι τον Ναόν του
Ταξιάρχου άμορφον αλλοίωσιν ηλλοιωμένον εκκλησίας ένδοθεν ημαυρωμένης
όλως και λοιπόν εφρόντισεν αμαρτιών χάριν τε λύτρον και βροτών σωτηρίαν,
εγκαινίσαι πάντων προσκυνούντων δουλικώς μετά Σωφρονίου εξάρχου και
πρεσβυτέρου Νικολάου, στιχογράφου». Κατά το 1922 εσώζοντο μόνο τα

ερείπια του ναού (λόγω παλαιότητας), εν τούτοις σωζόταν το ιερό και πίσω από
την Αγία Τράπεζα, επί του κονιάματος η μισοκατεστραμμένη επιγραφή, καθώς
επίσης, και δύο τμήματα των τειχών πάχους 5 - 6 μέτρων, εν είδη πύργου4.
Μέχρι της εγκαταλείψεως το χωρίον Χατς είχε τον ναό του Ιωάννου του
Προδρόμου που γιόρταζε στις 7 Ιανουαρίου (σήμερα είναι τζαμί) και το
παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου. Γύρω από το χωριό βρισκόταν τα παρεκκλήσια
του Αποστόλου Παύλου, του Αποκεφαλισμού του Ιωάννου Προδρόμου, της
Παναγίας Μουζαρά, της Αγίας Βαρβάρας, τ’ Αγγουρέν’ τη Παναγίας.

1

Παύλος Εξαδάκτυλος, ό. π., σελ. 4570
Μιχάλης Νεοφυτίδης, Προφορική μαρτυρία, 2014
3
Αρχιμανδρίτης Πανάρετος Τοπαλίδης, "Ο Πόντος ανά τους αιώνας", Δράμα 1929, σελ. 67-68.
4 Παύλος Εξαδάκτυλος, ό. π., σελ. 4570
2

271

Ποντιακή Εστία
Μέχρι το 1919 παπάς του χωριού ήταν ο παπα - Χρυσόστομος Σιδηρόπουλος.
Έπειτα από την εκδήλωση των πρώτων διωγμών, διώξεων και εκτοπίσεων των
Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους, ο παπα - Χρυσόστομος Σιδηρόπουλος
με την οικογένειά του ήρθε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, με
το πρώτο κύμα προσφύγων. Η οικογένειά του αποτελούνταν από τη γυναίκα του
και τα έξι από τα επτά παιδιά του (το ένα πέθανε στον Πόντο), πέντε κορίτσια και
ένα αγόρι. Ο παπα - Χρυσόστομος πήρε την απόφαση να φύγει από τον Πόντο
και να έρθει στην Ελλάδα από τους πρώτους, γιατί οι Τούρκοι είχαν ιδιαίτερο
μένος με τους ιερείς. Ύστερα από 2 - 3 χρόνια άρχισε να έρχεται ο κύριος όγκος
των προσφύγων. Κοντά στον παπά Χρυσόστομο ήρθαν πολλοί συγγενείς του και
προπαντός πολλοί συγχωριανοί του από το χωριό Χατς1.
Οι πιέσεις φυσικά των Τούρκων είχαν αρχίσει πολύ νωρίτερα, ήδη από το
1916. Από το ημερολόγιο του Αυγερινού μαθαίνουμε ότι την Δευτέρα, 25
Απριλίου 1916 «Ο Μουτεσαρίφης της Αργυρουπόλεως Αμντούλ Κατήρ Βέης
ανακοίνωσε στον Άγιο Οικονόμο ότι πήρε διαταγή από το Κολορτή (αρχηγείο
Στρατού) να εκκενώσει τα χωριά Ίμερα, Κρώμη, Σταυρίν, Μαρτίν, Μούζενα,
Λυκάστ’ και Βαρενού, διότι επρόκειτο η περιοχή να γίνει θέατρο του πολέμου
(ρωσοτουρκικού). Και ενώ ο Οικονόμος παρεκάλη να μη γενή το τοιούτον διότι
οι κάτοικοι εκ της μεγάλης ένδειας εις ην ευρίσκοντο δεν δύνανται να κουνηθούν,
προσήλθεν υπάλληλος του τηλεγραφείου φέρων τηλεγράφημα του Κολορτού
διατάσσον την κατά το παρόν εγκατάλειψιν της εκκενώσεως»2. Εννοείται ότι κατά
το χρονικό αυτό διάστημα γίνονταν λεηλασίες από Τούρκους των χωριών εκείνων,
με την δικαιογογία ότι «οι Έλληνες γείτονές των δεν τους υπερασπίστηκαν, αλλά
μάλλον τους εκακοποίησαν και ως εκδίκησιν προέβησαν εις τας κακουργίας
αυτάς»3.
Πιθανόν λόγω αυτών των πιέσεων και άλλες οικογένειες του χωριού να έφυγαν
προς την Ρωσία, οπότε να ισχύει αυτό που αναφέρεται στην Εγκυκλοπαίδεια του
Ποντιακού Ελληνισμού, ότι κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών το Χατς είχε
μόνο 40 οικογένειες4. Πάντως, σύμφωνα με προφορική μαρτυρία σημερινού
κατοίκου του Χατς, το 1925 που εγκαταστάθηκαν εκεί, το χωριό είχε περίπου 80
σπίτια5.
Οι κοινοτικές βρύσες που υπήρχαν στο Χατς ήταν «τη Γοναχί το πεγάδ’» με
δύο κρουνούς, κοντά στο σπίτι του Κοσμά Αγά Πολυχρονίδη, «τη Γαρζανά το
πεγάδ’», στου Βιαλιάντων, «τη Τσαβτάρ’ το πεγάδ’», «τη Παροτσή το πεγάδ’» και
μια σύγχρονη βρύση στη Βιαριανιάντων, της οποίας το νερό μεταφερόταν με
σιδηροσωλήνες από απόσταση 1500 μέτρων. Τέλος υπήρχαν «τη Χάϊτα το πεγάδ’»
και ς ση Ζουνάντων «τη Νεόφυτου το πεγάδ’»6.
(Συνεχίζεται)
Γεώργιος Γαλιτσίδης του Χρήστου, "Το Κάρς της Ελλάδας (Ωραιόκαστρο)". www.Oraman.eu.
Ημερολόγιον Δημητρίου Αυγερινού, Ερζερούμ 1916, Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2011, σελ.170-71.
3 Ημερολόγιον Δημητρίου Αυγερινού, ό.π., σελ.170 - 71.
4 Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού, λήμμα Ωραιόκαστρον
5 Μιχάλης Νεοφυτίδης, Προφορική μαρτυρία
6 Παύλος Εξαδάκτυλος, ό. π., σελ. 4570
1
2
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Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
ο «Εθνικός Σύνδεσμος του Πόντου» στο Παρίσι
και το πρόβλημα της Ανεξαρτησίας του Πόντου
Του Χρήστου Γ. Ανδρεάδη
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Πρακτικό της πρώτης Συνεδρίας, Παρίσι 1 Οκτωβρίου 1917
ι υπογεγραμμένοι καταγόμενοι από τον Πόντο και κάτοικοι Παρισιού,
σε μια συγκέντρωσή μας αποφασίσαμε να ιδρύσουμε μια εταιρεία με τη
διακριτική επωνυμία «Εθνικός Σύνδεσμος του Πόντου».
Σκοπός του συνδέσμου αυτού είναι να διεκδικήσουμε από τους ελεύθερους λαούς
τα εθνικά μας δικαιώματα, ιστορικά και παραδοσιακά, και να αποτινάξουμε το
ζυγό που καταπιέζει το Έθνος μας εδώ και πέντε αιώνες.
Στο διάστημα αυτό είμαστε αποφασισμένοι να αποκτήσουμε με όλα τα νόμιμα
μέσα την ανεξαρτησία της πατρίδας μας κάτω από ένα δημοκρατικό πολίτευμα.
Κι έτσι, κυβερνημένοι με δικούς μας κατάλληλους πόρους, να μπορούμε κι εμείς
να συμμετέχουμε στην Κοινωνία των Εθνών.
Δημιουργώντας σήμερα αυτό το σύνδεσμο με την έμπνευση και την
ενθάρρυνση του ευγενικού τέκνου του Πόντου, του μεγάλου συμπατριώτη μας στη
Μασσαλία Κ. Γ. Κωνσταντινίδη, θεωρήσαμε δικό μας καθήκον σ’ αυτή την πρώτη
συγκέντρωση ν’ αποδώσουμε τιμές σ’ αυτόν, στον οποίο αρμόζει η αρχή,
ονομάζοντας τον Μεγάλο Προστάτη και Επίτιμο Πρόεδρο του Εθνικού
Συνδέσμου του Πόντου.
Βέβαιοι ότι τα σύμμαχα έθνη και η δημοκρατική Γαλλία θα αντιμετωπίσουν
ευνοϊκά το πιο δίκαιο από τις εθνικές διεκδικήσεις μας, εκφράζουμε τις πιο
ειλικρινείς ευχές μας για τη νίκη των στρατιών της Ελευθερίας και εκφράζοντας
τον άπειρό μας σεβασμό προς τους ήρωές τους και τους νεκρούς για την πατρίδα,
εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη.
Οι υπογράφοντες ιδρυτές
Κ. Αλευράς, Δ. Περσίδης, Σ. Βελισσαρίδης, Ου. Ταυρόπουλος, Α. Πανουριάς, Δ.
Πανουριάς, Π. Μιχαηλίδης, Στ. Παπαδόπουλος, Α. Εφραιμίδης. Β. Λαμπρίδης
Η. Κατσονίδης, Β. Περσίδης. (Ακολουθούν άλλες 40 υπογραφές).
Εκείνο που μας κάνει εντύπωση από την ανάγνωση του πρακτικού αυτού
κυρίως είναι η φλογερή επιθυμία των παρισινών αυτών Ποντίων να διεκδικήσουν τα
δικαιώματά τους ως ελεύθεροι πολίτες για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους
του Πόντου, κράτους του οποίου οι βάσεις θα στηρίζονται και στις αρχές της
γαλλικής επαναστάσεως, οι οποίες και δεν παύουν να τους φλογίζουν, καθώς
μάλιστα κατοικούν στη χώρα εκείνη που τις διακήρυξε, στη φιλόξενη Γαλλία.
Επειδή μάλιστα υπάρχουν ενδεχόμενοι φόβοι για έλλειψη πόρων ως προς τη
σύσταση και την οργάνωση της νεοσύστατης αυτής δημοκρατίας, για την άρση
οποιασδήποτε παρεξηγήσεως που θα μπορούσε να προκληθεί και να σταθεί
φραγμός και εμπόδιο στη δημιουργία της, διακηρύττουν ότι είναι ικανοί να
κυβερνηθούν μόνοι τους και με δικούς τους αποκλειστικά πόρους χωρίς καμιά

Ο
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άλλη αρωγή1 από τους συμμάχους. Τέλος εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς
τον Κ. Γ. Κωσταντινίδη, διότι πρώτος2 αυτός ύψωσε τη σημαία της ανεξαρτησίας
του Πόντου και με δική του πρωτοβουλία έγινε η συγκέντρωση των Ποντίων που
έμεναν στο Παρίσι.
Με δική του μάλιστα πρωτοβουλία ο σύνδεσμος τύπωσε σε επιστολικά δελτάρια
και χάρτη της μελετώμενης αυτόνομης δημοκρατίας του Πόντου, για να γίνει με
τον τρόπο αυτό γνωστό σε όλο τον κόσμο το επίμαχο αυτό θέμα. Ο χάρτης

1 Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι δαπάνες που θα ήταν απαραίτητες για τη δημιουργία ενός
νεοσύστατου αυτόνομου κράτους θα ήταν υπέρογκες, πρέπει να θεωρήσουμε ότι η ενέργεια αυτή των
Ποντίων και η διακήρυξή τους για δική τους οικονομική αυτοτέλεια ήταν πολύ σημαντική. Όταν
μετά τις αρμενικές σφαγές στην Τουρκία έγινε μεγάλος σάλος στην Αμερική για την υποστήριξη ενός
κράτους με μορφή Ποντο - Αρμενικής ομοσπονδίας, ένας από τους κυριότερους λόγους για τους
οποίους ναυάγησε η προσπάθεια αυτή από την πλευρά των Αμερικανών ήταν και το οικονομικό
ζήτημα, αφού μια τέτοια εντολή της αμερικανικής κυβερνήσεως «θα απήτει κολοσσιαίας δαπάνας εκ
μέρους του δεχόμενου ταύτην κράτους και εις το σημείον τούτο δεν υπήρχεν, ειμή λίαν ασθενής
συνηγορία εκ μέρους ωρισμένων…φιλανθρώπων, στερουμένων κοινοβουλευτικού κύρους» [Γ. Κ.
Βαλαβάνη, Σύγχρονος γενική ιστορία του Πόντου, Θεσσαλονίκη 1986 (φωτοανατύπωση) σ. 39]. Γι’ αυτό
και σε σύγκριση με την αμερικανική αυτή στάση η διακήρυξη των Ποντίων πρέπει να εκτιμηθεί
περισσότερο, χωρίς να θεωρηθεί απλό φραστικό σχήμα, αφού τόσο γενναιόδωρα αναλάμβαναν τα
οικονομικά βάρη του κράτους που οραματίζονταν.
2 Ο αρχιμανδρίτης Πανάρετος Κ. Τοπαλίδης (Ο Πόντος ανά τους αιώνας, Δράμα 1929 σ. 248)
υποστηρίζει ότι η κίνηση για ανεξαρτησία στον Πόντο για πρώτη φορά έγινε στην Τιφλίδα (“Η
πρώτη, προς την κατεύθυνσιν ταύτην κίνησις, ενεφανίσθη μεταξύ των εν Ρωσία Ποντίων Ελλήνων,
ένθα, εν μεν τη πόλει Τιφλίδι… συνήλθε το πρώτον Συνέδριον των Ελλήνων του Αντικαυκάσου…»),
αλλά αυτό δεν είναι σωστό, διότι έγινε βέβαια στις 5 – 5 -1917 στην Τιφλίδα Συνέδριο των Ελλήνων
Ποντίων και μάλιστα πριν ακόμη συσταθεί ο "Εθνικός Σύνδεσμος του Πόντου" στο Παρίσι, αλλά
χωρίς να γίνει λόγος στις αποφάσεις του για Ανεξάρτητη Δημοκρατία του Πόντου. Τα θέματα που
απασχόλησαν το συνέδριο αυτά ήταν τα εξής: «1) Εθνικοκοποίησις των ελληνικών σχολείων και
κυρίως της Τσάλκας, 2) Το εκκλησιαστικόν, 3) Περί εκδόσεως ελληνικής εφημερίδας και ιδρύσεως
εθνικού τυπογραφείου, εθνικής βιβλιοθήκης και λαϊκών βιβλιοθηκών 4) Περί οργανώσεως και
ιδρύσεως συνεταιρισμών καταναλώσεως και συμμετοχής εις το Πανελλήνιον συνέδριον Ταϊγανίου».
Αλλά και στο συνέδριο Ταϊγανίου (29/6 - 10/7/1917) που προηγήθηκε κι αυτό από την κίνηση του
Κωνσταντινίδη, πάλι κανένας λόγος δεν έγινε για Ανεξάρτητη Δημοκρατία του Πόντου, αφού τα
θέματα που απασχόλησαν τους συνέδρους ήταν απλώς και μόνο «τα αφορώντα τον ελληνισμόν της
Ρωσίας ζητήματα», όπως γράφει ο Θεοφύλακτος Κ. Θεοφυλάκτου (ό.π. σ. 94 και 96-98). Γι’αυτό και
επιμένουμε ότι ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα αυτή ήταν ο Κ. Γ. Κωσταντινίδης πρβλ. και Οδ.
Λαμψίδη, «Τρία σημεία της Δημοκρατίας του Πόντου», Αρχείον Πόντου Μ (1985) σ. 243, όπου τα
εξής: «ο Κ. Γ. Κωνσταντινίδης υπήρξεν ο πρώτος πυρήν και διαπρύσιος επίσημος κήρυξ της ιδέας
δια την δημιουργίαν κράτους εις τας βορείους ακτάς της Μικράς Ασίας κατά τον Εύξεινον
Πόντον...». Με τα λόγια αυτά επανορθώνει ο Οδ. Λαμψίδης προγενέστερη γνώμη του, ότι δηλ. «η
πρώτη ώθησης προς τον σκοπόν τούτον (για την αυτονομία του Πόντου) είχε γίνει εις τας ρωσικάς
πόλεις της Ν. Ρωσίας...[Βλ. Ποντικαί Έρευναι, Οι Έλληνες του Πόντου υπό τους Τούρκους (1461 1922) Αθήναι 1957 σ. 30].
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αυτός1, ως έκδοση του Εθνικού Συνδέσμου του Πόντου [Editee par la Ligue
Nationale du Pont (Euxine) 28 rue Serpente – Paris όπως αναγράφεται στο κάτω
τμήμα του], είναι τελείως διαφορετικός από το χάρτη που σχεδίασε και έστειλε ο

ίδιος προσωπικά, πάλι με επιστολικά δελτάρια σε διάφορους παραλήπτες, διότι
περιλαμβάνει περισσότερα μέρη από όσα ο δικός του, περιέχοντας π.χ στα όρια
του μελετώμενου κράτους και τις πόλεις, Σεβάστεια, Τοκάτη και Υοσγάτη, οι
οποίες δε συμπεριλαμβάνονται στο χάρτη τον οποίο σχεδίασε ο ίδιος προσωπικά.
Τελικά φαίνεται ότι μεταξύ των δύο χαρτών ως προς τα διεκδικούμενα όρια
του υπό σύσταση κράτους επικράτησε ο χάρτης που συνέταξε προσωπικά ο ίδιος ο
Κωνσταντινίδης και όχι ο χάρτης του Εθνικού Συνδέσμου, διότι ο τελευταίος
περιελάμβανε και τη Σεβάστεια, η οποία δεν ήταν δυνατόν να διεκδικηθεί σαν
πόλη του Πόντου, αφού στα ως τότε υποβαλλόμενα υπομνήματα2 για τα όρια του
Πόντου δηλωνόταν καθαρά ότι το τμήμα του Πόντου περιλαμβάνει από το
βιλαέτι Σεβαστείας μόνο τα σαντζάκια Καράχισαρ και Αμασείας και όχι και το
1 Ο χάρτης αυτός αγνοείται από τους περισσοτέρους μελετητές της Ιστορίας του Πόντου. Τόσο ο
Θ. Κ. Θεοφύλακτου (ό.π. σ.124) όσο και Οδ. Λαμψίδης [ό.π. Αρχείον Πόντου Μ (1985) σ. 243]
καθώς και ο Ελ. Παυλίδης (Πώς και διατί εματαιώθη η Δημοκρατία του Πόντου, Αθήναι 1956, σ. 21)
αναφέρονται στον χάρτη που προσωπικά σχεδίασε και έστειλε ως επιστολικό δελτάριο παντού ο
ίδιος ο Κ. Κωσταντινίδης (έκδοση της La Mediterranee Orientale), ενώ ο χάρτης της εκδόσεως του
Συνδέσμου αγνοείται από αυτούς. Για την ακρίβεια οφείλουμε ν’ αναφερθούμε ότι ο χάρτης του
Συνδέσμου έχει δημοσιευθεί στο συλλογικό έργο «Οι Πόντιοι ανά τους Αιώνας» (Αθήναι 1977, σ. 39 ),
χωρίς όμως να γίνεται μνεία του Συνδέσμου, επειδή προφανώς οι συγγραφείς – επιμελητές του τόμου
αγνοούσαν καθετί σχετικό με την ίδρυση του Συνδέσμου αυτού.
2 Βλ. «Υπόμνημα Χρύσανθου προς την συνδιάσκεψη Παρισίων», ό.π. , όπου τα εξής: «Το τμήμα του
Πόντου, περιλαμβάνον το βιλαέτι Τραπεζούντος (Σαντζάκι Καραχισάρ, Αμάσειας), μικρόν μέρος
του βιλαετίου Κασταμονής…».
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σαντζάκι Σεβαστείας. Γι’ αυτό άλλωστε και η Τοκάτη, ως έδρα σαντζακίου, είχε
μείνει έξω από τα όρια του διεκδικούμενου Πόντου.
Η σημασία της εκδόσεως των χαρτών αυτών με πρωτοβουλία του
Κωνσταντινίδη σε μορφή επιστολικών δελταρίων είναι τεράστια, αν ληφθεί υπόψη
ότι αποτέλεσαν τη βάση για τη χάραξη οριστικών ορίων της μελετώμενης
αυτόνομη δημοκρατίας του Πόντου στην τράπεζα διεκδικήσεων του Συνεδρίου
της Ειρήνης. Τα όρια αυτά έλαβε υπόψη του για να τα διεκδικήσει και ο
Χρύσανθος, Μητροπολίτης Τραπεζούντας, αργότερα στο συνέδριο αυτό με το
υπόμνημα που υπέβαλε ως εκπρόσωπος των Ποντίων στις 2 – 5 - 19191. Τα όρια
αυτά με ελαφρότατες αποκλίσεις θα περιλάβουν και όσοι χάρτες έχουν εκδοθεί ως
τώρα2 αλλά και τα όρια αυτά διεκδίκησε και ο Βενιζέλος σε όλες του τις
ενέργειες3, άσχετα αν δεν επέτυχε4 το ποθούμενο, διότι αντέδρασαν οι Μεγάλες
Δυνάμεις.
Ο Κ. Γ. Κωσταντινίδης5, φλογερός πατριώτης και πνεύμα ανήσυχο που δε
ζούσε παρά μονάχα με το όραμα της αποκαταστάσεως του Πόντου1 δεν
1 Εύλογα εδώ ίσως θα μπορούσε να διερωτηθεί κανείς, πώς γίνεται, ώστε οι χάρτες του
Κωνσταντινίδη να εκδίδονται το 1917 και ο Χρύσανθος να υποβάλει το υπόμνημα ύστερα από 2
χρόνια (2 – 5 - 1919). Η απορία λύνεται, όταν σκεφτούμε ότι στο Συνέδριο της Ειρήνης εργάζονταν
πολλές επιτροπές και επιμέρους γίνονταν πολλές διαβουλεύσεις και χρονοβόρες συζητήσεις και
μάλιστα σε διαφορετικές από το Παρίσι πόλεις. Άλλωστε, ενώ η αρχική σύμβαση της ανακωχής
μεταξύ Τουρκίας – ENTENTE υπογράφηκε στο Μούδρο στις 30 – 10 - 1918, η συνθήκη ειρήνης
υπογράφηκε στην πόλη των Σεβρών μόλις στις 10 – 8 - 1920. Το πρωτότυπο του υπομνήματος βλ.
σε ιδιαίτερο τεύχος με τίτλο «La Question du Pont - Euxin, Memoire soumis a la Conference de la
Paix par S. E. Mgr Chrysanthos, Archeveque de Trebizonde et Delegue de Grtecs Irredimes, 2
Mai 1919» και αναδημοσίευσή του στο βιβλίο «Βιογραφικαί αναμνήσεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
Χρύσανθου ό.π. σ. 326 - 232 και 193, όπου τα εξής: «Εις τας τρεις Μαΐου συνετάξαμεν ο Παπάς και
εγώ το περί Πόντου υπόμνημα παραθέτοντας εις το τέλος και όλα τα επίσημα έγγραφα. Φαίνεται να
είναι το Υπόμνημα πρωτότυπον και εμπεριστατωμένον».
2 Εννοούμε τον χάρτη του Πόντου στο τέλος του βιβλίου του Δ. Η. Οικονομίδου, Ο Πόντος και τα
δίκαια του εν αυτώ ελληνισμού, Αθήναι 1920, τον χάρτη του Σπ. Χ. Κωφίδη στο βιβλίο του
Θεοφύλακτου Κ. Θεοφυλάκτου (ένθετο) ό.π. σ. 400 - 401, τον χάρτη που παρέθετε ο Χρύσανθος
Βιογραφικαί αναμνήσεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρύσανθου ό.π. σ. 200 - 201, και κυρίως τους
χάρτες που εκδόθηκαν από το Λιθογραφείο της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού τον
Σεπτέμβριο του 1921 κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας με βάση τους χάρτες του
τούρκικου επιτελείου. Οι τελευταίοι αυτοί χάρτες επανεκδόθηκαν από την Επιτροπή Ποντιακών
Μελετών με επιμέλεια των Οδ. Λαμψίδη - Ιω. Ταϊγανίδη. Και στους χάρτες αυτούς βλέπουμε
διαφορετικά τα όρια του Πόντου, αφού δεν περιλαμβάνονται ούτε η Σεβάστεια και παραδόξως και
αυτή η Γκιουμουσχανέ (Αργυρούπολη), ενώ η Τοκάτη περιέχεται, γεγονός του αποδεικνύει ότι δεν
υπήρχε ενιαία γραμμή στη χάραξη των μελετώμενων συνόρων.
3 Με το υπόμνημα του της 17/30 Δεκεμβρίου 1918 (βλ. και Χρήστου Γ. Ανδρεάδη, «Ένα ανέκδοτο
έργο του Κ. Θεοτόκη για τον Πόντο», Νέα Εστία 1984, τ.1376 σ. 1427 - 1432).
4 Λεπτομέρειες της αποτυχίας αυτής βλ. στο έργο του Ελ. Παυλίδη, Πώς και διότι εματαιώθη η
δημοκρατία του Πόντου ό.π.
5 Γι’ αυτό και πολύ εύστοχα ο συντάκτης του περιοδικού «La Mediterranee Orientale» τον αποκαλεί
«Grand patriote Pontois», επεξηγώντας μάλιστα και τον πρωτότυπο όρο Pontoi ως νεολογισμό δικό
του με την διασάφηση ότι πρόκειται για την περιοχή «De l’ Ancient Empire du Pont situe au N. E.
De l’ Asie Mineure, actuellement sous la domination Turque», βλ. « La Mediterranee Orientale », ό.π.
σ. 3.
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αρκέσθηκε μονάχα στη σύστασή του Εθνικού Συνδέσμου και το σχεδιασμό των
δύο χαρτών της μελετώμενης δημοκρατίας του Πόντου, τη σημασία των οποίων
για το Συνέδριο της Ειρήνης τονίσαμε πιο πάνω. Την ίδια αμέσως στιγμή τον ίδιο
μόλις μήνα, συλλαμβάνει και το σχέδιο της συγκλήσεως ενός συνεδρίου

Χάρτης που σχεδίασε και έστειλε προσωπικά ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

παμποντιακού, για να μη φανεί ότι η όλη προσπάθεια της ανακινήσεως ενός τόσο
σοβαρού θέματος ήταν ενέργεια μερικών μεμονωμένων ατόμων που είχαν
συγκροτήσει ένα Σύνδεσμο, αλλά ενέργεια συλλογική πολλών ομάδων και
σωματείων ποντιακών, την εγκυρότητα των οποίων κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει. Ενδιαφέρον από την άποψη αυτή είναι και ένα γράμμα που έστειλε στην
εφημερίδα (με μορφή περιοδικού) «Εσπέρια»2 του Λονδίνου, στο οποίο εκφράζει
τις έντονες ανησυχίες του για το ζήτημα του Πόντου, διατυπώνοντας τις σκέψεις
του για την επιτυχία του ιερού σκοπού με την σύγκλιση του συνεδρίου αυτού.
Το γράμμα αυτό, άγνωστο ως τώρα στο ευρύτερο κοινό, έχει ως εξής:
1 Βλ. το ειδικό φυλλάδιο, που εξέδωσε ο ίδιος (σημ. 10) στο οποίο μεταξύ άλλων εκφράζονται οι
ανησυχίες του και οι συνεχείς προσπάθειες του για την ανακίνηση του θέματος της Ανεξαρτησίας του
Πόντου, θέματος, που, όπως λέει, τον απασχολούσε από το Σεπτέμβριο του 1917. Συγκεκριμένα (σ.
13) γράφει: «Ήδη από του μηνός Σεπτεμβρίου (1917) είχαν αρχίσει προπαγάνδαν δια των διαφόρων
ελληνικών εφημερίδων, ως αι εν Παρισίοις γαλλιστί εκδιδόμεναι Journal des Hellenes, La Mediterranee
Orientale κτλ., Η Εσπερία του Λονδίνου, διάφοροι εφημερίδες Αθηνών και άλλα φύλλα των διαφόρων
ελληνικών κέντρων δια των οποίων είχον δημοσιεύσει άρθρα και προκηρύξεις αποσκοπούσες την εις
σωματεία οργάνωσιν και από κοινού ενέργειάν μας υπέρ του ιερού ημών αγώνος».
2 «Η Εσπερία», εβδομαδιαία εικονογραφημένη εφημερίς εν Λονδίνω, έτος Β΄αριθμ. 94, Παρασκευή
19 Οκτωβρίου 1917, σ. 664 α - β.
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«Κύριε Διευθυντά της Εσπερίας»
Συμφώνως προς τα νέας τάσεις των την Ρωσίαν κυβερνώντων κύκλων και δη
των Σοβιέτ και των υπό τούτων διακυρηχθέντων σκοπών του πολέμου – ειρήνη
άνευ προσαρτήσεων ούτε αποζημιώσεων - της Ρωσίας μη διατεθειμένης να
κρατήσει την Τραπεζούντα και τα παράλια εν γένει του Ευξείνου Πόντου, τα
κατοικούμενα κυρίως υπό Ελλήνων, το μέλλον των χωρών τούτων καθίσταται πολύ
επισφαλές, διότι δεν εναπομένει άλλη λύσις παρά η υπό τον αφόρητον τουρκικόν
ζυγόν επαναφορά των, πράγμα εις το οποίον βεβαίως αδυνατούμεν να
συγκατατεθώμεν. Αφού δυστυχώς ελπίς της εις την μητέρα Ελλάδα προσαρτήσεώς
των δεν υπάρχει, την δε εις τυχόν αυτόνομον Αρμενίαν συμψήφισίν των ούτε καν
ν’αναλογισθώμεν επιτρέπεται και ούτε βεβαίως θ’ ανεχθώμεν να γίνη λόγος περί
τούτου, είναι ανάγκη, προ του επαπειλούντος λοιπόν σοβαρού κινδύνου, να
εξεγερθώμεν και ν’ απαιτήσωμεν όπως γίνουν εισακουστοί οι πόθοι μας δια της εις
αυτόνομον δημοκρατίαν ανακηρύξεως των ελληνικότατων του Πόντου επαρχιών,
αίτινες απετέλουν άλλοτε την Αυτοκρατορίαν Τραπεζούντος.
Προς τον σκοπόν αυτόν μετέβην και εις Παρισίους, όπως συνεννοηθώ και με
τους εκεί, ίνα δε από κοινού με όλους τους ενδιαφερομένους ενεργήσωμεν τούθ’
όπερ θα δώση εις τα διαβήματα και τας αποφάσεις μας μεγαλύτερον κύρος —
αποφασίσαμεν να συγκροτήσωμεν εν Μασσαλία Συνέδριον, εις το οποίον να
αντιπρωσοπευθώσι δια πληρεξουσίων των απανταχού Ευξεινοπόντιοι και έγραψα
ήδη τα δέοντα και εις Τραπεζούντα και εις διάφορα μέρη της Ρωσίας, όπου
υπάρχουν Ευξεινοπόντιοι» και αλλαχού, αναμένω δε τώρα τα ονόματα των
πληρεξουσίων.
Με την πληρεξουσιότητα δε αυτήν του Συνεδρίου οι αντιπρόσωποι θα
δυνηθούν καταλλήλως να ενεργήσουν και τότε θα εξαντλήσωμεν όλην μας την
επιρροήν παρά τοις διαφόροις ευρωπαϊκοίς κύκλοις και θα προβώμεν εις τα
αναγκαία διαβήματα, μέχρις ότου στεφθή, Θεού θέλοντας, υπό επιτυχίας ο ιερός
ημών σκοπός.
Έχων υπ’ όψιν την εγνωσμένην σας φιλοπατρίαν και τον αξιέπαινον ζήλον με
τον οποίον το έγκριτον υμών φύλλον ηγωνίσθη οσάκις περί των πατρίων
επρόκειτο, τολμώ να επικαλεστώ την υποστήριξίν σας εις το έργον μας δια
μερικών καταλλήλων άρθρων.
Βασιζόμενος δε εις τα ακραιφνή υμών αισθήματα, ουδόλως αμφιβάλλω ότι η
έκκλησίς μου αυτή θα εύρη επιεική ηχώ εις την ευγενή καρδίαν σας, εφ’ ω και
ευχαριστώ υμάς εκ των προτέρων δι’ ό,τι προς ευόδωσιν του ιερού μας αγώνος θα
ευδοκήσητε να πράξητε, και δια το οποίον αιωνίως θα σας ευγνωμονή ο Πόντος.
Διατελώ μετ’ άκρας προς υμάς υπολήψεως
Κ. Κωσταντινίδης
Μασσαλία, 16 Οκτωβρίου 1917
Πραγματικά το συνέδριο αυτό έγινε στη Μασσαλία ύστερα από 5 μήνες (στις
22 Ιανουαρίου /4 Φεβρουαρίου 1918) και ο λόγος που απηύθυνε προς τους
συνέδρους έχει τυπωθεί σε ειδικό φυλλάδιο που εξέδωσε ο ίδιος μαζί με μια μικρή
πραγματεία για τον Πόντο. Το Συνέδριο αυτό είναι ουσιαστικά το πρώτο
ποντιακό που έγινε σε παγκόσμια κλίμακα και γι’ αυτό το αποκαλεί και ο ίδιος
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«παμπόντιον», διότι φιλοδοξούσε να αντιπροσωπευθούν όλοι οι Πόντιοι. Δυστυχώς
όμως, ενώ προσήλθαν αντιπρόσωποι από την υπόλοιπη Ευρώπη και την Αμερική,
δεν μπόρεσαν να παρουσιαστούναντιπρόσωποι από τη Ρωσία και τον Πόντο1
εξαιτίας της έκρυθμης καταστάσεως που επικρατούσε τότε στη Ρωσία και των
δυσχερειών που προκαλούσε το θέμα αυτό στους γηγενείς Ποντίους εξαιτίας του
φόβου αντιποίνων και διωγμών από τους Τούρκους2.
Δε θ’ αναφερθούμε στις υπόλοιπες δραστηριότητες3του Κ. Κωσταντινίδη που
ούτε ασήμαντες μα ούτε ευκαταφρόνητες είναι. Το γεγονός ότι πρώτος αυτός
συνέλαβε την ιδέα της αποκαταστάσεως του Πόντου σε κράτος αυτόνομο,
ελεύθερο και ανεξάρτητο, ότι πρώτος αυτός φαντάστηκε και καθόρισε τα όρια του
κράτους αυτού με χάρτες που σχεδίασε σε μορφή επιστολικών δελταρίων χαρτών, που αποτέλεσαν τη βάση και για τη σύνταξη του επισήμου χάρτη του
Πόντου στην Τράπεζα των διεκδικήσεων του συνεδρίου της Ειρήνης και
προπαντός ότι συνεργάστηκε όχι μονάχα με τους πιο αξιόλογους εκπροσώπους
του Πόντου με τον πρώτο και κορυφαίο τον μητροπολίτη Τραπεζούντας
Χρύσανθο αλλά και με αυτόν τον ίδιο τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Ελευθέριο
Βενιζέλο και άλλες προσωπικότητες ξένων κρατών, αποδεικνύει το μέγεθος της
αξίας της προσωπικότητάς του και τη λάμψη της ακτινοβολίας που εξασκούσε
τόσο στον Ελληνικό όσο και το διεθνή χώρο. Δεν τρεφόταν με αυταπάτες ούτε με
χίμαιρες, όπως θα μπορούσαν ίσως να ισχυριστούν ορισμένοι επικριτές του.
Ακράδαντα πίστευε στο όραμα της αποκαταστάσεως του Πόντου και σ’ αυτόν τον
σκοπό αφιέρωσε όλη του τη ζωή. Αν τελικά δεν επιτεύχθηκε αυτός ο σκοπός, δεν
είναι υπεύθυνος ο ίδιος. Την ευθύνη φέρουν κυρίως οι ξένες Δυνάμεις4 που
αδιαφόρησαν τελείως για την μοίρα του Πόντου και τον άφησαν ξανά στην
κυριαρχία των Τούρκων μετά την εγκατάλειψή του από τους Ρώσους, με
αποτέλεσμα τα γνωστά δεινά που επακολούθησαν και κατέληξαν στη μικρασιατική
καταστροφή του 1922, την καταστροφή εκείνη που σηματοδότησε το ξερίζωμα
του ελληνισμού από πανάρχαιες προγονικές εστίες. ..

1 Ό.π. σ. 16 όπου τα εξής: «Θα ήτο βεβαίως ευχής έργον να υπήρχαν μεταξύ μας αντιπρόσωποι και
των εν Ρωσία και Τραπεζούντι πολυπληθών αδελφών μας, υπό τας παρούσας όμως συνθήκας τούτο,
ως βλέπετε, είναι αδύνατον…». Πρβλ. Ελ. Παυλίδου, ό.π. σ. 20 (σημ. 2) και 21 (σημ. 10).
2 Και τούτο, διότι, εφόσον η κατάσταση ήταν έκρυθμη και σι Ρώσοι ετοιμάζονταν να εγκαταλείψουν
τον Πόντο παραχωρώντας τον ξανά στους Τούρκους, όπως και έγινε, πώς ήταν δυνατό να ξεκινήσουν
Πόντιοι από την Τραπεζούντα, θέτοντας πρόβλημα ανεξαρτησίας του Πόντου σε διεθνές συνέδριο;
Μια τέτοια ενέργεια θα ήταν καθαρά πράξη αυτοκτονίας. Γι’ αυτό και τηρούσαν πάντα, όσο
μπορούσαν, τα προσχήματα και γι΄αυτό δεν πήγαν αντιπρόσωποι από τον Πόντο.
3 Και εννοούμε το τεράστιο φιλανθρωπικό του έργο και τις πλουσιοπάροχες δωρεές του τόσο προς
τη μητέρα πατρίδα του, τον Πόντο όσο και στη δεύτερη, τη Γαλλία, ώστε δίκαια να αποκαλείται
«Un Hellene ami de la France» (La Mediterranee Orientale, ό.π. σ.3).
4 Πρβλ. Και τα εξής: «Ο ατυχής Πόντος, εγκαταλειπόμενος ήδη από τον βάρβαρον και πάλιν ζυγό
των Τούρκων, επλήρωσε τα έξοδα της διαστάσεως των Δυνάμεων … Η στερεότυπος σιωπή των
ισχυρών της Γης υπήρξεν η επιτύμβιος πλαξ του νεκρωθέντος ποντιακού ζητήματος… Οι Ισχυροί,
παρά τας τόσας κατά την διάρκειαν του Γενικού πολέμου διακηρύξεις των…. εγκατέλειψαν και πάλιν
αλυσόδετον τον Πόντον, θύμα της συμφεροντολογικής πολιτικής και των αιωνίων αντιζηλιών των»
(Γεωργίου Κ. Βαλαβάνη, ό.π. σ. 50 - 51).
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Επισκοπικός Κατάλογος Χαλδίας
Γράφει ο Κώστας Νικολαΐδης
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

8. Φιλόθεος Καστελιώτης ο Κρωμναίος (1694 - 1717),
υιός του γενικού αρχιμεταλλουργού (1659 - 1670) Αθαν.
Καστελιώτου και της Χ″Σοφίας. Χειροτονήθηκε
αρχιεπίσκοπος Χαλδίας 13 Ιουλίου 1694 από τον
οικουμενικό πατριάρχη Καλλίνικο Β΄ τον Ακαρνάνα, στη
διάρκεια της γ΄ πατριαρχίας του (1694 – 1702)1.
Ο Φιλόθεος ήρθε σε σκληρή αντιπαράθεση με τους
μητροπολίτες Νεκτάριο (1699 - 1706) και Παΐσιο (1706 1722) της Τραπεζούντας για το θέμα της διαποίμανσης
των Χαλδιωτών στην καταγωγή Ελληνοποντίων μεταλλωρύχων, των
εγκατεστημένων κατά κοινότητες εντός των εδαφικών ορίων της Μητρόπολης
Τραπεζούντος. Ήδη έχουμε αναφερθεί στη διαμάχη, για το ζήτημα αυτό, των
μητροπολιτών Χαλδίας και Τραπεζούντος με αφορμή την περίπτωση των
περιφερειών Κερασούντος – Τριπόλεως - Κοράλων και στη συμβιβαστική λύση
του 1767. Μιλώντας όμως τώρα εδώ για τον αρχιεπίσκοπο Φιλόθεο, είναι ευκαιρία
να δούμε και όσα επί των ημερών του συνέβησαν, λόγω του εξαιρετικού
ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν.
- Ο Τραπεζούντος Νεκτάριος αφού πήρε το 1698 την εξαρχία Κερασούντος
παραχώρησε έναντι τιμήματος 130 γροσίων στον αρχιεπίσκοπο Χαλδίας Φιλόθεο
ένα της τμήμα, δηλ. τα μεταλλουργικά χωριά της περιφέρειας Κιουρτουνίου
(Δέσμαινα, Γαργάαινα, Σιμικλή), θεωρώντας ότι λόγω του μάκρους της
απόστασης από την Τραπεζούντα, δεν μπορεί να έχουν την πρέπουσα διοίκηση
και σωστή πνευματική προστασία2. «Ἐπὶ τῆς ἀρχιερατείας τοῦ Νεκταρίου ἐξεδόθη
ὑπὸ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Καλλινίκου Β΄ ἐν ἔτει 1698, μηνὶ Ὀκτωβρίῳ,
ἰνδικτιῶνος ζ΄ σιγίλλιον, δι᾿ οὗ προσηρτᾶτο τῇ ἐπαρχίᾳ Τραπεζοῦντος ἡ πατριαρχικὴ
ἐξαρχία Κερασοῦντος μετὰ τῶν ἐν αὐτῇ χωρίων Τριπόλεως, Κοράλων καὶ τῶν λοιπῶν
συνηνωμένων αὐτοῖς χωρίων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς μαδενίων»3.
- Το 1708, Ιούλιο μήνα, μετά από καταγγελία του Παΐσιου της Τραπεζούντας,
διαδόχου του Νεκταρίου, ο οικουμενικός πατριάρχης Κυπριανός, ο από
Καισαρείας, στη διάρκεια της α΄ πατριαρχίας του (1707 - 1709), κήρυξε

Κώδικας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Χαλδίας, σελ. 22 -23.
Χρύσανθος Φιλιππίδης, «Η Εκκλησία Τραπεζούντος», Αρχείον Πόντου, τόμ. 4ος και 5ος, σελ. 582.
3 Ό. π., σελ. 572-580.
1
2
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αντικανονική και παράνομη την πώληση του Κιουρτουνίου από τη Μητρόπολη
Τραπεζούντος στη Μητρόπολη Χαλδίας1.
- Ο Φιλόθεος μετά την αγορά της περιφέρειας Κιουρτουνίου, προχώρησε ένα
βήμα παραπάνω. Παρά το νόμο, αλλά με τη δύναμη των προστατών του
ουσταμπασήδων, «κατέλαβε» με το έτσι θέλω την Τρίπολη και τα χωριά της, που
πάντοτε ήσαν «εἰς τὴν δεσποτείαν καὶ διαφέντευσιν» του εκάστοτε μητροπολίτη
Τραπεζούντος.
Όπως ήταν φυσικό ο Νεκτάριος αντέδρασε και κατήγγειλε στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο την αδικαιολόγητη εισπήδηση του Φιλόθεου σε ζωτικό κομμάτι της
μητρόπολής του, όπως ήταν η Τρίπολη με τα χωριά της. Για τη σοβαρή αυτή
καταπάτηση εκκκλησιαστικού εδάφους, ο τότε οικουμενικός πατριάρχης Γαβριήλ
Γ΄ (1702 - 1707), ο από Χαλκηδόνος, έστειλε τον Αύγουστο του 1704, επιστολή
στον Φιλόθεο, καλώντας τον να αποσύρει τους ιερείς του και να εγκαταλείψει, με
την απειλή καθαίρεσής του μάλιστα την Τρίπολη πάραυτα, για να αποκατασταθεί
η διασαλευθείσα τάξη και νομιμότητα και να επανέλθει η ηρεμία στις σχέσεις
μεταξύ των δύο μητροπόλεων. «... ἀποχὴν ποιήσῃς τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Τριπόλεως,
καὶ τῶν χωρίων, καὶ ἄρῃς ἐκ μέσου τὴν πρόφασιν τοῦ μετάλλου, ἐκβαλὼν τοὺς ἱερεῖς
σου τῆς ἐπιστασίας ἐκείνης... ὡς μηδεμίαν ἔχων μετοχὴν εἰς Τρίπολιν αὐτὴν καὶ τὰ χωρία
αὐτῆς... Ἂν δὲ ἄλλως ποιήσῃς, παρακούσας τῆς συνοδικῆς ταύτης ἀποφάσεως... μένε
ἀργὸς πάσης ἀρχιερατικῆς ἐνεργείας...»2.
Φυσικά ο Φιλόθεος αγνόησε παντελώς, τόσο την απόφαση του οικουμενικού
πατριάρχη Κυπριανού για το Κιουρτούν, όσο και αυτή του Γαβριήλ για την
Τρίπολη και συνέχισε να κατέχει τις συγκεκριμένες επαρχίες παράνομα.
- Το 1709 ο Τραπεζούντος Παΐσιος, που διαδέχτηκε τον Νεκτάριο, έστειλε
γράμμα στον Φιλόθεο (αλλά και στους αρχιμεταλλουργούς που τον στήριζαν) με
το οποίο του ζητούσε να συναντηθούν στην Τραπεζούντα ή σε ένα από τα
μοναστήρια Σουμελά, Βαζελώνα, Περιστερεώτα, προκειμένου μέσα από έναν
ειλικρινή διάλογο, να λύσουν ειρηνικά τις μεγάλες διαφορές που είχαν. Ο
Φιλόθεος για μια ακόμα φορά επέδειξε αποφασιστικότητα (ενδεχομένως και
αλαζονεία), και εμμένοντας στις θέσεις του, αρνήθηκε κάθε συζήτηση με τον
Παΐσιο.
- Το 1710, ο οικουμενικός πατριάρχης Αθανάσιος Δ΄ (1709 - 1711), ο από
Αδριανουπόλεως, με απόφασή του επιβεβαιώνει το προνόμιο του αρχιεπισκόπου
Χαλδίας και Χεριάνων – που τότε ήταν ο Φιλόθεος – να ποιμαίνει τους
ξενιτεμένους μέσα στα όρια άλλων εκκλησιαστικών περιοχών Χαλδιώτες. Αυτή η
1
2

Περικλής Τριανταφυλλίδης, Οι Φυγάδες, σελ. 146 – 149.
Ό. π., σελ. 145.
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απόφαση εκδόθηκε ως απάντηση στους μητροπολίτες Τραπεζούντος, Ερζερούμ
και Νεοκαισαρείας που αμφισβήτησαν το σχετικό προνόμιό του. Η χειρόγραφη
περγαμηνή φυλάσσεται στα Αρχεία της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών.
Αργότερα, όταν μητροπολίτης στην Τραπεζούντα ήταν ο Ανανίας (1722 1736) επανήλθε στο προσκήνιο το θέμα της αγοραπωλησίας της περιοχής
Κιουρτούν, οπότε και εκδόθηκε κατά μήνα Ιούνιο του 1731 Συνοδικό
Πατριαρχικό Γράμμα του οικουμενικού πατριάρχη Παΐσιου Β΄ στην πρώτη
πατριαρχία του (1726 - 1732), απευθυνόμενο προς τους χριστιανούς της
συγκεκριμένης περιφέρειας, με το οποίο επιβεβαιωνόταν η ακύρωση αυτής της
απαλλοτρίωσης χωριών (σαν να επρόκειτο για συνήθη κινητά ή ακίνητα πράγματα)
που έγινε τον Ιούλιο του 1708 με Πατριαρχικό Γράμμα του Κυπριανού. Με το
γράμμα του ο Παΐσιος καλούσε τους επαρχιώτες χριστιανούς και τους κληρικούς
των χωριών του Κιουρτούν να αναγνωρίσουν ως αρχιερέα και πνευματικό
κυριάρχη τους τον Ανανία. Αρχιεπίσκοπος Χαλδίας ήταν τότε «ὁ πανιερώτατος
καὶ σοφολογιώτατος κύριος Ἰγνάτιος Φυτιάνος». Φυσικά και ο Ιγνάτιος αγνόησε
παντελώς την πατριαρχική απόφαση και συνέχισε να ποιμαίνει την περιφέρεια
Κιουρτούν.
Αργότερα ο διάδοχος του Ιγνάτιου Α΄, Ιγνάτιος Β΄ ο Κουθούρης (1734 1749) συνεχίζοντας την επιθετική πολιτική των προκατόχων του, όχι μόνο
αγνόησε τις πατριαρχικές αποφάσεις για το Κιουρτούν, αλλά προχωρώντας ακόμα
πιο πολύ, προσάρτησε με το «δικό του νόμο» και ολόκληρη την πρώην εξαρχία
Κερασούντος στη δική του Μητρόπολη.
Ο Ανανίας Β΄ (1736 - 1764), διάδοχος στη Τραπεζούντα του Ανανία Α΄,
προσέφυγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο διεκδιώντας τα νόμιμα για τη
Μητρόπολή του. Και πράγματι με Σιγιλλιώδες Πατριαρχικό Γράμμα του Ιουνίου
του 1744, ο οικουμενικός πατριάρχης Παΐσιος Β΄ (γ΄ πατριαρχία 1744 - 1748)
απέδωσε την Εξαρχία Κερασούντος στη Μητρόπολη Τραπεζούντος. Όπως όμως
διαβάζουμε στο πιο πάνω Πατριαρχικό Γράμμα: «Ἀλλ᾿ οὐκ οἴδαμεν ὅπως πρὸ
ὀλίγων ἤδη χρόνων παραλόγως ἀποσπασθεῖσα τε, καὶ ἀποξενωθεῖσα τῆς αὐτῆς
μητροπόλεως, ἐδόθη παρὰ τοῦ καθολικοῦ αὐτῆς ἐξάρχου διὰ πατριαρχικοῦ γράμματος ὑπὸ
τὴν ἐπιστασίαν καὶ διοίκησιν, τοῦ ἤδη ἀρχιερατεύοντος ἐν τῇ ἀρχιεπισκοπὴ Χαλδίας κὺρ
ἰγνατίου»1.
Βλέπουμε δηλαδὴ ότι υπήρξε και πατριαρχική απόφαση που προσαρτούσε την
Κερασούντα στη Χαλδία (το 1734 επί πατριάρχου Σεραφείμ Α΄). Άρα ο Ιγνάτιος
έχοντας τέτοιο γράμμα στα χέρια που ήταν αδύνατο να δώσει την Κερασούντα
στην Τραπεζούντα. Έτσι για μία ακόμη φορά όμως ο μητροπολίτης Χαλδίας με
1

Περικλής Τριανταφυλλίδης, Οι Φυγάδες, σελ. 156 – 157.
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την κάλυψη των πανίσχυρων αρχιμεταλλουργών συνέχισε να ποιμαίνει και να
διοικεί το Κιουρτούν και την Κερασούντα.
Και πήγαιναν με τον τρόπο αυτό τα πράγματα ώσπου φτάσαμε στο έτος
σταθμό, το 1767, οπότε και έγινε η συμβιβαστική διευθέτηση όλων των διαφορών
που είχαν μεταξύ τους οι μητροπόλεις Τραπεζούντος και Χαλδίας, σε κοινή
συνάντηση και σύσκεψη των: Σαμουήλ Χαντζερή - οικουμενικού πατριάρχη και

Χάρτης του Πόντου με τα όρια των μητροπόλεών του
των μητροπολιτών Τραπεζούντος Δωροθέου και Χαλδίας Διονυσίου. Στα
αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης έχουμε ήδη αναφερθεί διεξοδικά λίγο πιο
μπροστά. Και για να επανέλθουμε στον αρχιεπίσκοπο Φιλόθεο:
Επί των ημερών του, επισκέφτηκαν τη Χαλδία για τη διενέργεια εράνων: ο
μητροπολίτης Θεοδοσιουπόλεως (Ερζερούμ) Ευγένιος το 1701, ο μητροπολίτης
Τραπεζούντος Νεκτάριος το 1705, ο μητροπολίτης Θεοδοσιουπόλεως Ιάκωβος
το 1710, ο μητροπολίτης Τραπεζούντος Παΐσιος το 1711, ο μητροπολίτης
Θεοδοσιουπόλεως Αζαρίας το 17131.
Προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι παρά τη σκληρή σύγκρουση του Φιλοθέου
με τους μητροπολίτες Τραπεζούντος Νεκτάριο και Παΐσιο, αυτοί περιόδευαν με
την άδειά του στην επαρχία του και ελεήθηκαν από τους πιστούς, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν οικονομικές ανάγκες της μητρόπολής τους! Αυτό αν μη τι άλλο,
δείχνει πάντως μεγαλωσύνη εκ μέρους του Φιλόθεου!
1

Κώδικας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Χαλδίας, σελ. 7.
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Όμως την ίδια αγάπη και ευλάβεια έδειχναν οι Χαλδιώτες προς όλους τους
ανώτερους και ανώτατους κληρικούς που κατά καιρούς τους επισκέπτονταν «χάριν
ἐλέους καὶ βοηθείας» όπως στερεότυπα αναφέρεται στον Κώδικα του Αγ.
Γεωργίου, παρότι με αρκετούς από αυτούς (μητροπολίτες Νεοκαισαρείας,
Αμίδης, Τραπεζούντος) είχαν διαφορές και προβλήματα λόγω του γνωστού
θέματος της διαποίμανσης των μεταλλουργικών αποικιών της Μητρόπολης
Χαλδίας.
Την 1η Ιουλίου του 1717 ήρθε στην Γκιουμουσχανέ ο αντίδικός του Φιλόθεου,
μητροπολίτης Τραπεζούντος Παΐσιος «μὲ ὁρισμὸν βασιλικὸν καὶ μὲ πατριαρχικὰ
συνοδικὰ γράμματα, καὶ ἐξώρισεν τὸν κὺρ Φιλόθεον» και διοίκησε επιτροπικά τη
Μητρόπολη Χαλδίας μέχρι 12 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε και έγινε
νόμιμος αρχιεπίσκοπος Χαλδίας ο Ιγνάτιος Α’ Φυτιάνος. «καὶ ἔκαμε ζάπτι τὴν
ἐπαρχίαν του προεδρικῶς, καὶ τῇ κζ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἀνεπαύθη ὁ κὺρ φιλόθεος, εἰς
χωρίον περτέκ, ὁ δὲ κὺρ παΐσιος ἀρχιεράτευσεν ἕως οὗ ἐγένετο νόμιμος ἀρχιερεὺς ὁ
σοφώτατος κὺρ ἰγνάτιος φυτιάνος» 1. Ο Φιλόθεος με ήδη κλονισμένη την υγεία του
δεν άντεξε τη σκληρή αυτή μεταχείρηση και απεβίωσε στο χωριό Περτέκ λίγες
μέρες αργότερα (27 Ιουλίου 1717) από αποπληξία. Θεωρούμε σκληρή και
αντιδεοντολογική έως και απάνθρωπη την απόφαση του Οικουμενικού
Πατριαρχείου να ορίσει τον Παΐσιο γι᾿ αυτή την αποστολή, να εκτελέσει δηλαδή
δίκην δικαστικού επιμελητή την έξωση του Φιλόθεου. Κάλλιστα θα μπορούσε να
αναθέσει σε κάποιον άλλο δεσπότη αυτόν τον άχαρο ρόλο και όχι στον Παΐσιο με
τον οποίο ο Φιλόθεος βρισκόταν σε σκληρότατη αντιδικία. Να θυμίσουμε όμως
ότι πρίν από λίγα χρόνια, το 1711, ο Φιλόθεος δέχτηκε αδελφικά τον Παΐσιο στην
Αργυρούπολη και τον άφησε να κάνει έρανο σε ολόκληρη την Επαρχία του,
ενισχύοντάς τον προσωπικά και ο ίδιος οικονομικά. Να τα λέμε κι αυτά.
Στο Φιλόθεο σταθήκαμε κάπως περισσότερο, γιατί στην περίπτωση του
συνυπήρχαν όλα εκείνα τα στοιχεία, που μας διευκόλυναν να αναλύσουμε πιο
διεξοδικά το θέμα της διαποίμανσης των αποίκων μεταλλωρύχων της Χαλδίας,
που τόσο πολύ ταλαιπώρησε το Πατριαρχείο και ορισμένες μητροπόλεις του
κλίματός του, για πάνω από δύο αιώνες.
Στη σελίδα 135 του ΚΔ΄ τόμου του Αρχείου Πόντου, «Ο ΚΩΔΙΞ ΤΟΥ ΕΝ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΛΕΙ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» διαβάζουμε και το
εξής για τον αρχιμεταλλουργό Αθαν. Καστελιώτη: «Ἦτο πατὴρ τοῦ Χαλδίας
Φιλοθέου Καστελίτου καὶ ἡ σύζυγός του ἐλέγετο Χ″Σοφία, ἥτις διεμοίρασε τὴν περιουσίαν
τοῦ υἱοῦ της Φιλοθέου εἰς φιλανθρωπικὰ ἔργα».
(συνεχίζεται)
1

Ό. π., σελ 7.
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Το «αμίλητο νερό» στην Ελληνική Λαογραφία
και ιδιαιτέρως στην Ποντιακή
Γράφει ο Γ. Κ. Χατζόπουλος
Εισαγωγικά
ναμφίλεκτα η ύπαρξη του νερού είτε με τη μορφή
ποταμού ή πηγής ή λίμνης ή θαλάσσης αποτελεί
στοιχείο, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την
παρουσία κάθε εμβίου όντος, ζωικού ή φυτικού1.
Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του ανθρώπινου όντος
πάνω στον πλανήτη γη, το νερό υπήρξε το στοιχείο εκείνο, το
οποίο καθόρισε ουσιαστικά τον τρόπο της ζωής τόσο των
αλόγων ζώων, όσο και του ανθρώπου, αλλά και προσδιόρισε
τον τόπο διαμονής του, την τροφή του, την κατασκευή κατοικίας, των σκευών, των
εργαλείων, των όπλων και της αποτύπωσης μορφών προς έκφραση του πηγαίου
θρησκευτικού συναισθήματος2.
Άλλωστε είναι αυτονόητο το πόση σημασία έχει για τον ανθρώπινο οργανισμό
η ύπαρξη του νερού, αφού η παρουσία του στον ανθρώπινο οργανισμό κατέχει
κυρίαρχη θέση έναντι των άλλων στοιχείων. Εξάλλου είναι γνωστό ότι ο
ανθρώπινος οργανισμός λόγω αυτής του της σύστασης αντέχει περισσότερο τη
στέρηση της τροφής και λιγότερο της δίψας. Είναι γνωστό ότι οι κατά τρόπο
αυστηρό νηστεύοντες απέχουν συχνά της λήψης τροφής και συντηρούνται μόνο με
νερό, κάτι το οποίο παρατηρούμε και στους καταφεύγοντες στην απεργία πείνας.
Η αναγκαιότητα του νερού καταδεικνύεται και από τη συμπεριφορά των
πολιορκητών μιας πόλης3, κατά την αρχαιότητα, οι οποίοι, για να εξαναγκάσουν
τους πολιορκουμένους σε παράδοση, φρόντιζαν, πέρα από τη διακοπή του
εφοδιασμού τους με τρόφιμα, να τους στερούν παντελώς τη δυνατότητα ύδρευσης,
πράγμα το οποίο αποδεικνυόταν όπλο αποτελεσματικότατο.
Εύλογο λοιπόν είναι ένα στοιχείο με τεράστια σημασία για τη ζωή των εμβίων
όντων, και ιδιαίτερα του ανθρώπου, να προσελκύσει όλο το ενδιαφέρον, την
προσοχή, τη φροντίδα του, αλλά και να δεθεί στενότατα μαζί του. Αυτή λοιπόν η
άρρηκτη σχέση εύλογα και μοιραία οδήγησε στη σμίλευση παραδόσεων4, μύθων5

Α

Νεολιθική Ελλάς, Έκδοση Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, χ.χ., Αθήναι. Γ. Κ. Χατζόπουλος, Στα
βήματα τον προϊστορικού προγόνου των Δραμινών, Δράμα 1976. Δ. Ρ. Θεοχάρης, Νεολιθικός πολιτισμός, Αθήναι 1981.
2 Γ. Κ. Χατζόπουλος, «Η νεολιθική τέχνη στο νομό Δράμας», εφημ. Πρωινός Τύπος Δράμας. Ο ίδιος, Η εμβρυακή
μορφή του θεάτρου και η λατρεία του θεού Διονύσου στη χώρα των ηδονών, Δράμα 2006.
3 Δες πτώση Μεσολογγίου.
4Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις, τόμ. Α', εν Αθήναις 1904, και Λαογραφία, τόμ. 3ος, Αθήναι 1911.
5 Ο ίδιος, ό.π.
1
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μαγειών και δεισιδαιμονιών1, αφορισμών, παροιμιών, ευχών2, στερεοτύπων
εκφράσεων και άλλων μνημείων του λόγου.
Ο φόβος του ανθρώπου για απώλεια του νερού ή και η στέρησή του
δικαιολογημένα τον οδήγησε στη θωράκιση και την προστασία του. Έτσι το

Κουβαλούν νερόν α σο κρενίν
ανώριμο λογικά και επιστημονικά αρχικά μυαλό του, όμως διαπνεόμενο από
πρακτικότητα, τον κατηύθυνε στη σκέψη ότι έπρεπε να επινοήσει δύναμη θεότητα, υπέρτερη των δικών του δυνάμεων, η οποία και θα προστάτευε το
πολυτιμότατο αυτό αγαθό από κάθε επίβουλη εχθρότητα. Έπλασε λοιπόν την
ειδική θεότητα, τη Νηρηίδα ή Ναϊάδα, τη σημερινή Νεράιδα, δένοντάς την και
ονομαστικά με την ταυτότητα του αγαθού. Και όπου και όσες φορές η Νεράιδα
στάθηκε ανήμπορη να εκδικηθεί τον επιβουλέα παίρνοντάς του το νου ή και τη
φωνή, έβαλε στη θέση της ισχυρότερη δύναμη, τον εμποιούντα φόβο πανίσχυρο
δράκοντα3.
Κάποτε έφτασε και στο στάδιο της υπερβολής με την άνεση που διαθέτει ο
λαός μας να πλάθει ευλογοφανείς και με λανθάνουσες σηματοδοτήσεις παραδόσεις
1Ο
2

ίδιος, ό.π., και Φ. Κουκουλές. «Μεσαιωνικοί και νεοελληνικοί κατάδεσμοι», Λαογραφία, τόμ. 9 (1926).
Γ. Κ. Χατζόπουλος, «Λαογραφικά χωρίου Αντρεάντων», Λρχείον Πόντου, τόμ. 28°ς, Αθήναι 1966.

3 Γ. Κ. Χατζόπουλος, Θαύματα και προφητείες τον οσίου πατρός Γεωργίου Καρσλίόη, Θεσσαλονίκη 1984.
Ν. Γ. Πολίτης, «Παραδόσεις», Λαογραφία, τόμ. 4ος. Δ. Πετρόπουλος, Βασική Βιβλιοθήκη, Αθήνα
1958. Κ. Ρωμαίος, Κοντά στις ρίζες, Αθήνα 1959.
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προσδίδοντάς του την εξωλογική ιδιότητα της αθανασίας1. Έτσι έπλασε την
παράδοση για ύπαρξη αθάνατου νερού, που, από απροσεξία της αδελφής του, το
στερήθηκε ο κοσμοκράτορας Αλέξανδρος ο Μακεδόνας.
Και δεν έμεινε μόνον εδώ ο λαός μας. Προσέδωκε σ’ αυτό και λατρευτικές
χρήσεις, όπως η χρήση του μετά την έλευση νέας ιερής συνέχειας της ζωής
καθαγιάζοντάς το με τις ευχές της ορθόδοξης εκκλησίας (ευχόνερον)2 ή
χρησιμοποιώντας ως καθαρτήριο στοιχείο (λουτρό νεονύμφων)3 ή ως διαβατήρια
ενέργεια (πλύσιμο χεριών μετά την ταφή)4, αλλά και ως στοιχείο αποτροπής της
παρουσίας δαιμόνων ή άλλων βλαπτικών δυνάμεων (αγιασμός την πρώτη κάθε
μήνα, αλλά και ο μικρός και ο μεγάλος αγιασμός της παραμονής και της ημέρας
των Θεοφανείων) καθώς και ο αγιασμός κατά τη θεμελίωση οικίας ή άλλου
κτίσματος5 ή και θυσίας ζώου6 ή και ραντισμός με αγιασμένο ύδωρ κατά τα
εγκαίνια νέου καταστήματος ή επιχείρησης ή και αγιασμός κατά την έναρξη νέας
σχολικής χρονιάς ή νέων εργασιών κ.ά.
Παραθέσαμε σε αδρές γραμμές τα ισχύοντα, κατά την αντίληψη του λαού μας,
σχετικά με τη σημασία της παρουσίας του νερού στη ζωή του. Ασφαλώς στόχος
της παρούσης μελέτης είναι η εξέταση του νερού από μια συγκεκριμένη οπτική
γωνία, όπως την επινόησε και την καθιέρωσε στο διάβα των αιώνων ως ατελές
μιμόδραμα, πλάθοντας την παράδοση του «αμίλητου νερού»7 ή «το καλάντεσμαν τη
τσεσμές»8 κατά τους Ποντίους ή «το κλεμμένο νερό των Χριστουγέννων9» κατά τους
Τζουμερκιώτες.
Γεννάται δικαιολογημένα το ερώτημα. Γιατί η μυθοπλαστική διάθεση του λαού
μας οδηγήθηκε στη διατύπωση μιας τέτοιας θέσης αντιφατικής με την
πραγματικότητα; Σ’ αυτό το ερώτημα, αλλά και σ’ άλλα θα επιχειρήσουμε
κάνοντας την ερευνητική και ερμηνευτική ανατομία να δώσουμε απάντηση.
(συνεχίζεται)

Ν. Γ. Πολίτης, ό.π.
Το ευχόνερο που προσφέρεται στη λεχώνα λίγο μετά τον τοκετό.
3 Ευριπίδη, Ιφιγένεια η εν Ταύροις, στίχ. 1271 - 1273.
4 Γ. Κ. Χατζόπουλος, «Διαβατήριες ενέργειες στον Πόντο», Αρχείον Πόντου, τόμ. ΜΗ', Αθήνα 1998
- 1999.
5 Γ. Κ. Χατζόπουλος, «Λαογραφικά χωρίου Αντρεάντων», Αρχείον Πόντου, ό.π.
6 Γ. Κ. Χατζόπουλος, Η εμβρυακή μορφή του θεάτρου..., ό.π.
7 Γεώργ. Ν. Αικατερινίδης, «Χρήσις και σημασία του "αμίλητου νερού" εις τον βίον του λαού»,
Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου, τόμ. ΙΕ - ΙΣΤ', Εν Αθήναις 1964.
8 Γ. Κ. Χατζόπουλος, «Πρωτοχρονιάτικα έθιμα και η σχέση τους με τα αρχαιοελληνικά», εφ.
Πρωινός Τύπος Δράμας, 30.12.1986.
9 Μήτρος Παππάς, «Το κλεμμένο νερό των Χριστουγέννων», Τζουμερκιώτικα Χρονικά, τεύχ. 4ο,
Μάιος 2003.
1
2
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Πολύκαρπος Ψωμιάδης
ο Πόντιος ευπατρίδης και κοινωνικός αγωνιστής
Μητροπολίτης Ξάνθης (1922 – 1935)
Του δρ. Πέτρου Α. Γεωργαντζή

Ὁ

Πολύκαρπος γνωρίζουμε ὅτι
γεννήθηκε τήν 11η Ἰανουαρίου
τοῦ 1864 στά Κοτύωρα (ἀρχ.
Κολωνία-τουρκική Ὀρντοῦ) τοῦ Εὐξείνου
Πόντου καί ἦταν γόνος τῆς μεγάλης και
σπουδαίας οἰκογενείας τῶν Ψωμιάδηδων.
Τό βαπτιστικό του ὄνομα ἦταν Περικλῆς.
Ἀρχικά φοίτησε στήν Ψωμιάδειο σχολή
τῆς γενέτειράς του, πού τήν ἐποχή ἐκείνη
ἦταν σχολαρχεῖο, καί στή συνέχεια
ἀπεστάλη στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου
φοίτησε πρῶτα στή Μεγάλη τοῦ Γένους
σχολή αὐτῆς καί ἀκολούθως στή Θεολογική
σχολή τῆς Χάλκης, ἀπό τήν ὁποία
ἀπεφοίτησε, ὄντας ἤδη διάκονος, μέ τό ὄνομα Πολύκαρπος, σέ ἡλικία μόλις 18
ἐτῶν, τόν Ἰούνιο τοῦ 1882 ἐπί τῆς πατριαρχείας Νεοφύτου τοῦ Η΄ μετά τήν
ὑποβολή καί ἔγκριση τῆς ἐναι-σίμου διατριβῆς του «Δέν ὑπάρχει οὐσιώδης
δογματική διαφορά μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς τῶν
Ἀρμενίων, ὡς πρός τάς δύο ἐν Χριστῷ φύσεις». Ἀπό φοιτητής ἤδη διεκρίνετο γιά
τόν ζῆλο, πίστη καί ὁραματισμούς γιά τήν Ἐκκλησία καί τό γένος, και τά πάτρια
γενικώτερα, μέγας ἑλληνολάτρης, και ὁσημέραι ἀνεδεικνύετο προκόπτων, ὡς ὁ
Παῦλος, ὑπέρ τούς συνηλικιώτας καί συμφοι-τητάς του, περισσοτέρως ζηλωτής
ὑπάρχων τῶν πατρικῶν του ἐκκλησιαστικῶν παραδόσεων καί διδαχῶν τῶν σοφῶν
καθηγητῶν του.
Γιά τό λόγον αὐτόν τόν Αὐγουστο τοῦ ἰδίου ἔτους (δηλ. πρίν κἄν
συμπληρώσει τό 19ο ἔτος τῆς ἡλικίας του) χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, καί
μάλιστα ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ἔλαβε καί τό ὀφφίκιο τοῦ
Ἀρχιμαδρίτου καί διορίσθηκε ὡς ἱερατικός προϊστάμενος στήν κοσμοβριθῆ καί
πλουσία ἐνορία τοῦ ἱ. Ναοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χίου στόν Γαλατά.
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Δεν παρέμεινεν ὅμως ἐπί πολύ στήν ἐν λόγῳ θέση καθότι μετ’ὀλίγον λόγω τῶν
πλουσίων πνευματικῶν χαρισμάτων ἀλλά καί τοῦ πυρπολοῦντος αὐτόν ἐνθέου
ζήλου, ὁ εὔελπις νεαρός κληρικός κυριολεκτικῶς ἀνηρπάγη ἀπό τόν τότε
μητροπολίτη Ἡρακλείας Ἀνατολικῆς Θράκης, Γερμανό Καββακόπουλο, τόν
μετέπειτα Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, καί τοποθετήθηκε ὡς πρωτοσύγκελλος
αὐτοῦ στή μεγάλη μητρόπολή του, Ἡρακλείας τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, ἡ ὁποία
εἶχε τρεῖς ἐπισκόπους (τούς Καλλιπόλεως, Τυρολλόης καί Μετρῶν).
Στή θέση αὐτή ὁ Πολύκαρπος ἐθήτευσε λίαν εὐδοκίμως ἐπί δέκα τρία ἔτη,
γεωργήσας καρποφόρως θρησκευτικῶς τε και πατριωτικῶς τήν γῆ τῶν ψυχῶν τῶν
χριστιανῶν ὅλης τῆς μεγάλης αὐτῆς μητροπόλεως, καταλείψας μνήμην ὄχι ἁπλῶς
ἀγαθήν ἀλλά θαυμαστήν. Ὅτε ὅμως ὁ γέροντας του Ἡρακλείας Γερμανός
μετετέθη στή μητρόπολη Χαλκηδόνος τό 1897, τόν ἀκολούθησε καί ὁ Πολύκαρπος, μετ’ οὐ πολύ δέ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντῖνος ὁ Ε΄,
ἐκτιμώντας τά προσόντά του, τόν ἀπέσπασε ἀπό τον γέροντά του και τον ἐνέταξε
στούς κληρικούς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τόν διώρισε τώρα ὡς
προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Χριστοῦ στό Γαλατᾶ. Σχεδόν ἀμέσως ἡ
Πατριαρχική Σύνοδος τόν ἀπέστειλε ὡς Πατριαρχικό ἔξαρχο στόν Πόντο γιά νά
συμβιβάσει διαφορές καί διχοστασίες πού δημιουργήθηκαν μεταξύ τῶν ἐκεῖ
μονῶν καί τοῦ μητροπολίτου τῆς περιοχῆς. Στήν ἀποστολή του εἶχε ἄριστα
ἀποτελέσματα και ἐπέτυχε νά συναρμόσει τά διεστῶτα. Γιά τό λόγο αὐτό καί
ὕστερα ἀπό τό δεξιό χειρισμό καί ἐπιτυχημένη διεκπεραίωση αὐτῆς τῆς λεπτῆς
ἀποστολῆς ἡ Πατριαρχική Σύνοδος στίς 29 Ἀπριλίου τοῦ 1899 σέ ἡλικία μόλις
35 ἐτῶν, τόν ἐξέλεξε ὡς μητροπολίτη τῆς ἰδιαιτέρας του πατρίδος Κολωνίας μέ
ἕδρα τή Νικόπολη τοῦ νομοῦ Σεβαστείας τῆς Μ. Ἀσίας, εἰς διαδοχήν τοῦ
προαχθέντος στή μητρόπολη Φιλαδελφείας Λεοντίου, κρίνασα αὐτόν ἰδιαίτερα
ἄξιον νά ποιμάνει τήν δυσχειμέριο καί ἐν παρακμῇ καί μαρασμῷ εὑρισκομένην
μητρόπολη ἐκείνης τῆς ἐπαρχίας.
Ο Πολύκαρπος εὐθύς ὡς ἀνέλαβε τά ἡνία τῆς ἐπισκοπῆς ταύτης ἐπεδόθη μέ
ζῆλο στό ὑψηλό ὑπούργημά του καί μέ νεανικό ἐνθουσιασμό ἀνασκουμπώθηκε
θέσας τόν ἑαυτόν του σέ διαρκῆ ποιμαντική, διδακτική καί φιλανθρωπική
ὑπερδιέγερση καί ἐγρήγορση.
(συνεχίζεται)
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Ποντιακή Ποίηση
Ηλίας Τσιρκινίδης

Γκιουλ Μπαχάρ1
Απέσ’ ς σα πράσινα ραχιά και ς σα χλωρά χορτάρα
τα τσιτσέκια τα έμορφα και τα μαργαριτάρα,
τ’ αερόπον εφύσανεν κ’ εγέλανεν ο κόσμον,
τ’ αμάραντα εμύριζαν, η τουτουγιά κι ο δυόσμον
και τα πολλά πυκνόκλαδα, τ’ άχαρα, φυλλωμένα,
έπλωναν την ισκιάν ατουν ς σα νεοφυτρωμένα
χορτάρα π’ έτρωγεν τ’ αρνίν κ’ εμάσανεν το κράριν
με το τζιγκαλιδάρ’ μαλλίν ντ’ εμοίαζεν φεγγάριν.
Κι από μακρά ακουσκεύκεται τη γαβαλί’ λαλόπον,
τσοπάνος παίζ’ κι ακούει ατον παντέμορφον κορτσόπον.
Κι απέσ’ ς σην αΐχτραν του καιρού του ήλε την θερμόταν,
ς σα πυκνοκελαϊδήματα ς ση γης την εμορφόταν,
ατλής τρανός εδάβαινεν τη Λιβεράς τα μέρα
την Βαγδάτην να πολέμα και τα χρυσά τ’ς να παίρει
ς σο άλογον καθισμένος το χρυσοκωδωνιάτ’κον
με τα λωρία τα Περσικά, τ’ άσπρον το λεβεντάτον.
Ελάσκουτον και έλεπεν τσιτσέκια, πρασινέας
και τά πουλιά να κελαϊδούν αφκά ς σα ποταμέας.
Και σίτα ετριγύριζεν ς ση Λεβεράς τ’ ορμάνια
έκ’σεν λαλίαν να τραγωδεί θαρείς ασ’ σα ουράνια.
Ντο έμορφον, ντο έμορφον και ντο ζίλ’ πα λαλίαν,
Ανθρώπ’ λαλίαν έν’ ατό, γιόξα μάισσας τραγωδίαν;
Κ’ εκλώστεν και ετέρεσεν απέσ’ ασ’ σα κλαδία
και είδεν και εθάμαξεν την έμορφον Μαρίαν
να κάθεται να τραγωδεί αφκά ς σην βελανέαν
και να σερεύ’ μανουσάκια άσπρα και γερανέα.
«Τη Δεσποινής τα πρόατα τη Δεσποινής τ’ αρνία
τη Δεσποινής ο κρίαρον ο χρυσοκωδωνιάτες».
Η λαλία κ ερθεν ς σ’ ωτίν, η ψη ατ’ εμαράθεν
Από το βιβλίο «Ποντιακή Ποίηση» του Ηλία Τσιρκινίδη, εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη,
σελ. 84.
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ετέρεσεν ολόερα είπεν κ’ εκοντοστάθεν.
Ντο έμορφον, ντο έμορφον και ντο ζίλ’ πα λαλίαν
Ανθρώπ’ λαλίαν έν’ ατό, γιόξα μάισσας τραγωδίαν;

Λεξιλόγιο
τουτουγιά, η= είδος αγριόχορτου. κράριν= κριάρι. τζιγκαλιδάρ’ μαλλίν=
σγουρό

και

γεμάτο

κόμπους

μαλλί.

ακουσκεύκεται=

ακούγεται

(ρ.

ακουσκεύκουμαι). γαβαλί’= φλογέρας. σην αΐχτραν= στην αιθρία της
ατμόσφαιρας. ατλής= καβαλάρης. ορμάνια= βουνά, δάση. ζιλ λαλίαν= λεπτή
φωνή. σερεύ’= μαζεύει (ρ. σερεύω και σωρεύω). γερανέα= γαλάζια.
εκοντοστάθεν= σταματούσε κάθε τόσο (ρ. κοντοστέκω και κοντοστέκομαι).

Εισαγωγή
Με το ποίημα αυτό ο Ηλίας Τσιρκινίδης αφηγείται την ιστορία της Μαρίας,
της χριστιανής Ελληνίδας από τη Λιβερά της Ματσούκας, που η παράδοση
αναφέρει πως παντρεύτηκε τον Σουλτάνο Βαγιαζήτ Β΄ με τον οποίο απόκτησε ένα
γιο, τον Σελίμ Α΄, ο οποίος αργότερα τον διαδέχτηκε. Η Μαρία η Λιβερίτισσα
έμεινε γνωστή στην ιστορία με το όνομα Γκιουλ Μπαχάρ (εαρινό ρόδο1 ανοιξιάτικο τριαντάφυλλο).
Παρά το ότι ο 72ος Κανόνας της εν Τρούλω Ε΄ και ΣΤ΄ Συνόδου 691 - 692
απαγορεύει ρητά τον γάμο ενός ορθοδόξου άνδρα με αιρετική (μωαμεθανή)
γυναίκα αλλά και το αντίθετο, για διπλωματικούς λόγους χριστιανές πριγκίπισσες
παντρεύονταν, στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ηγεμόνες άλλων
κρατών. Με τον τρόπο αυτό οι Βυζαντινοί αποκτούσαν συμμαχίες και εξασφάλιζαν
για αρκετό διάστημα την ειρήνη. Αντίθετα κανένας χριστιανός ηγεμόνας δεν έλαβε
ως σύζυγό του γυναίκα άλλης θρησκείας. Αυτή η πρακτική συνεχίστηκε και στα
χρόνια της οθωμανικής εισβολής στον μικρασιατικό χώρο, αλλά και κατά την
οθωμανοκρατία. Οι Ελληνίδες αυτές σουλτάνες συμπαραστάθηκαν τους
υπόδουλους συμπατριώτες τους2.
Στη χορεία αυτών των Ελληνίδων, οι οποίες έγιναν σουλτάνες, περίοπτη θέση
επαξίως κατέχει η Ελληνίδα χριστιανή Μαρία από τη Λιβερά της Ματσούκας. Η
Μαρία (Γκιουλ Μπαχάρ )μετά τον γάμο της με τον Σουλτάνο ασκούσε μεγάλη
επιρροή στη διοίκηση της χώρας και με δικές της ενέργειες δόθηκαν πολλά
προνόμια στους χριστιανούς Έλληνες του Πόντου. Δώρισε, μάλιστα, πολλά
1

Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης, Το Εαρινόν Ρόδον ήτοι η Ιστορία της Βασιλίσσης Μαρίας
Γκιούλ Μπαχάρ της Λιβεραίας, εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2000.
Βλέπε σχετικά στο Ελληνίδες Σουλτάναι του Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτη, εκδόσεις
αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2001

2
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αφιερώματα στην Παναγία. Αυτό, βέβαια, εξαγρίωσε τους Μουσουλμάνους
Τούρκους με αποτέλεσμα ο Βαγιαζήτ να υποχρεωθεί να την απομακρύνει από την
Κωνσταντινούπολη και να τη στείλει μαζί με τον γιο της στην Τραπεζούντα, όπου
απολάμβανε όλες τις τιμές. Μετά τον θάνατό της το 1495 ενταφιάστηκε στην
Τραπεζούντα, σε ειδικό Μαυσωλείο το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα. Ο γιος
της δε ο Σελίμ, όταν ως Σουλτάνος επέστρεφε από τον πόλεμο κατά των Περσών,
επισκέφτηκε το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά και με εντολή του η μονή
επισκευάστηκε. Τη γνωριμία της Μαρίας με τον Σουλτάνο μας διηγείται με το
δικό του ποιητικό τρόπο ο γνωστός ποιητής της νοσταλγίας του Πόντου Ηλίας
Τσιρκινίδης.
Ανάλυση του ποιήματος

Η ομορφιά της φύσης την άνοιξη στον Πόντο
Από τους πρώτους στίχους (1 - 10) περιγράφεται μια ειδυλλιακή εικόνα από
την αγροτική και την ποιμενική ζωή στον Πόντο. Στη φαντασία του ποιητή
κυρίαρχο στοιχείο είναι πάντα η νοσταλγία του Πόντου και η ομορφιά της φύσης.
Είναι η εποχή της άνοιξης και η γη είναι στολισμένη με τα ανθισμένα λουλούδια
και με τα καταπράσινα αγριόχορτα. Παντού κάνουν την παρουσία τους τα
αμάραντα και ο δυόσμος. Το βλέμμα του ανθρώπου απολαμβάνει τα πολύχρωμα
αγριολούλουδα με τις ευχάριστες μυρωδιές που δημιουργούν τον ωραιότερο
πίνακα ζωγραφικής της ποιητικής φαντασίας. Τα κλαδιά των δέντρων με τα
καταπράσινα φύλλα τους δέχονται το δροσερό αεράκι και με την πλούσια
βλάστηση φέρνουν στον ποιητή ζωντανή την εικόνα του αλησμόνητου Πόντου.
Λίγο πιο πέρα ένα αρνάκι χαίρεται στο λιβάδι τη φύση, ενώ το κριάρι με το
πλούσιο και σγουρό μαλλί του και τα δύο μαζί προσφέρουν τον συμβολισμό της
ποιμενικής ζωής. Δε μπορεί να λείπει και ο βοσκός. Με τη φλογέρα του
ζωντανεύει την ομορφιά της ζωής και την ερωτική επιθυμία του κοριτσιού.

Ένας Σουλτάνος επισκέπτεται τη Λιβερά
Το σκηνικό αλλάζει από τον στίχο 9. Τώρα περιγράφεται η παρουσία ενός
πολεμιστή μέσα στην όμορφη εικόνα της φύσης. Την ώρα που ο ήλιος χαϊδεύει με
τις ακτίνες του τη γη και προσφέρει την ομορφιά και τη ζωή στη φύση, την εικόνα
διακόπτει ο ερχομός ενός στρατηλάτη που γυρίζει με τον στρατό του από τον
πόλεμο μεταφέροντας τα πολύτιμα χρυσά λάφυρα. Έρχεται νικητής από τον
πόλεμο καβάλα στο άσπρο άλογό του από την Περσία. Περιπλανιέται μέσα στη
φύση και απολαμβάνει την ομορφιά των λουλουδιών και το κελάηδημα των
πουλιών. Ενώ τριγύριζε κοντά στα βουνά της Λιβεράς, κάποια στιγμή άκουσε μία
φωνή από τραγούδι που έμοιαζε να έρχεται από τον ουρανό. Ήταν τόσο
ευχάριστος ο ήχος, ώστε δεν μπορούσε να ξεχωρίσει κανείς αν ήταν φωνή
ανθρώπου ή κάποιας μάγισσας.
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Ο νεαρός Σουλτάνος συναντά την Μαρία
Κάποια στιγμή μέσα από τα κλαδιά ο πολεμιστής καβαλάρης ξεχώρισε την
όμορφη Μαρία να κάθεται και να τραγουδάει κάτω από μια βελανιδιά. Έμεινε
έκθαμβος από την ομορφιά της. Τη βλέπει εκείνη τη στιγμή να μαζεύει λουλούδια
και να σκορπίζει γύρω της το χαμόγελο της ζωής. Μέσα του σκίρτησε ο αγνός
έρωτας της ζωής που δεν γνωρίζει από πολέμους, θρησκείες και εθνότητες.
Υπακούει μόνο στους χτύπους της καρδιάς. Ακούει το τραγούδι της και τη
φαντάζεται σαν τη μάγισσα των παραμυθιών.
Κάπου εδώ τελειώνει το ποίημα, χωρίς να μας γίνεται γνωστή η συνέχεια.

Ο διδάσκαλος – δημοσιογράφος και συγγραφέας
Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης
Ο Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης γεννήθηκε στην Αργυρούπολη του Πόντου το
1881. Φοίτησε στο Φροντιστήριο Αργυρουπόλεως και από το 1899 – 1900
δίδαξε στα σχολεία του Πόντου και ταυτόχρονα
προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον Ελληνισμό από
διάφορες υπεύθυνες θέσεις, όπως μέλος εξεταστικών
επιτροπών, Γραμματέας της Μητρόπολης Χαλδίας,
οργανωτής και υπεύθυνος συλλόγων, εκπρόσωπος των
ομογενών κατά την περίοδο της ανταλλαγής των
πληθυσμών. Ένας φωτισμένος εκπαιδευτικός της
πρώτης γενιάς που δίδαξε και στον Πόντο και στην
Ελλάδα και μετέφερε στην ιστορική του πατρίδα, την
Ελλάδα, μέσα στις αποσκευές του νου του, μαζί με τις
αναμνήσεις, όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν τη
ζωή και την παράδοση ενός λαού. Εκτός όμως από όλα αυτά μετέφερε και
διέσωσε, αντί προσωπικών αντικειμένων, Ιστορικά και Λαογραφικά κειμήλια από
τις μονές και τη μητρόπολη Χαλδίας, τα οστά του αυτοκράτορα της
Τραπεζούντας Αλέξιου του Μεγαλοκομνηνού και την περίφημη βιβλιοθήκη της
Αργυρούπολης. Αφιέρωσε πολύτιμο χρόνο στη συλλογή όλων αυτών των
στοιχείων και τα κατέγραψε με κάθε λεπτομέρεια. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί
περί τα δεκαπέντε βιβλία του σχετικά με την ιστορία και τη λαογραφία του
Ποντιακού Ελληνισμού, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες χειρόγραφες σελίδες που
αναμένουν το φως της δημοσιότητας. Σε ένα από τα βιβλία του με τίτλο, «Το
Εαρινόν Ρόδον ήτοι η Ιστορία της Βασιλίσσης Μαρίας Γκιουλ Μπαχάρ της
Λιβεραίας», μαθαίνουμε όλη την ιστορική συνέχεια την οποία ο αείμνηστος Ηλίας
Τσιρκινίδης μάς παρουσίασε με την ποιητική της μορφή.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
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ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Ο πρόεδρον τη χωρί’
Του Δημήτρη Νικοπολιτίδη
Πρόσωπα του έργου
ΘΟΔΩΡΟΣ, ΘΥΜΙΑ σύζυγος του Θόδωρου, ΣΤΥΛΟΣ
δάσκαλος του χωριού, ΤΑΣΙΑ σύζυγος του Στύλου,
ΚΩΣΤΗΣ, ΤΟΤΟΣ, ΣΤΑΘΟΣ, ΓΙΩΡΙΚΑΣ, ΛΕΥΤΕΡΤΣ,
ΓΑΡΑ ΚΟΣΜΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΕΛΕΓΚΩ χήρα,
ΣΤΟΦΟΡΟΣ λυράρης, ΚΟΥΡΤΟΝ ΓΙΑΝΝΕΣ πρώην
πρόεδρος, ΣΤΕΦΑΝΟΣ εξάδελφος του Θόδωρου, νομάρχης,
αστυνόμος και χωρικοί.
Περίληψη του έργου
Ο δάσκαλος ενός μικρού χωριού προτείνει, από συμπάθεια, έναν απλό
χωρικό, τον Θόδωρο, για την προεδρία στις προσεχείς εκλογές. Ο Θόδωρος
αναλαμβάνει την προεδρία, αλλά διάφορα συμβάντα και αλλεπάληλες
απαιτήσεις από τους συγχωριανούς του, φέρνουν τα πάνω κάτω στην ήσυχη
μέχρι τότε ζωή του. Όταν ξαφνικά έρχεται για επίσκεψη στο χωριό ο
νομάρχης, μπαίνουν μεν όλα σε μια τάξη, αλλά η τυπική πολιτική επίσκεψη
μετατρέπεται τελικά σε ποντιακό γλέντι.
ΘΥΜΙΑ: Καλά έλεεν ο δέσκαλον και η Τασία. Ατώρα έρθα σα λόγια τουν. 'Αλλο
μετ εσέν σον κόσμον κ εχωρώ. Τα ποδάρα μ άλλο σην ηήν κι κρούγ’νε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αΐκα πέει με, Θύμια, και έπαρ την ψη μ. Αέτσ εποίκες με, ατώρα
και τ εμά τα ποδάρα σην ηήν κι πατούνε.
ΘΥΜΙΑ: Έμορφα, πολλά έμορφα. Κι ατώρα ας πάω μα(γ)ειρεύω και το μεσημέρ
να έρχεσαι τρως.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Θύμια, ντο φαΐν θα μα(γ)ειρεύς;
ΘΜΙΑ: Το φαΐν το αγαπάς πολλά, τ α νω μ έ ν ο ν σ ο υ ρ β ά ν’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Τρίβει από χαρά τα χέρια του και γλείφει τα χείλη του) Έμορφα,
πολλά έμορφα».
ΘΥΜΙΑ: Ατώρα ας πάω, Θοδωρίκα (Θοδωράκη) μ’ και το μεσημέρ’ αναμένω σε,
να τρώγουμε (Φεύγει).
ΘΟΔΩΡΟΣ: Καλά, Θυμία, θα. έρχουμαι. (Τη συνοδεύει μέχρι την πόρτα και
λέγει) Δέβα σο καλόν (Μονολογεί) Ερέχτε με και η Θυμία, άμα καλά και ντο κ
έκσε με. Τσ εξέρ ντο ταβ...·(Δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει και επιστρέφει η
Θυμία για να του πει).
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ΘΥΜΙΑ: Θόδωρε, ντο λες, περάζω ας σ οσπίτ τη δέσκαλονος να ευχαριστώ
ατον;
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Που δείχνει να τα έχει χαμένα λέγει) Ατώρα μη πας, πας άλλο
ημέραν ή πάμε μαζί.
ΘΥΜΙΑ: Καλά, Θόδωρε, καλά (Φεύγει).
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Μονολογεί) Ας σο ζόρι μ ίρδωσα. Ολίγον επέμνεν να έκουεν ντο
έλεγα, κι ατότε έτον που κι θα εγλύτωνα ας στόμαν ατ'ς. Και ποίος εξέρ ντο
ταβατούρα θα είχαμε ατότε. Η καημέντσα έποίκε με και χαβάσ. Γι ας κάθουμαι
ολίγον κι αναπάουμαι (Κάθεται) Ας σην Ελέγκων κ επρόφτασα να γλυτώνω,
έρθεν η Θυμία. Πού θα πάει ατό η δουλεία; Πότε θαίνεται και μεσημέρ να πάω
τρώγω και ησυχάζω; Η κοιλία μ άσκεμα ερχίνεσεν και γουργουρίζ και τα ιντέρα
μ εσέβαν σ έναν σ άλλο (Σε λίγο τον πιάνει ελαφρός ύπνος).
ΚΩΣΤΗΣ: (Μπαίνοντας) Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Τινάζεται και τρίβει τα μάτια του). Κώστη, εσύ είσαι;
ΚΩΣΤΗΣ: Εγώ είμαι, Θόδωρε, ντο ευτάς, κοιμάσαι;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Πώς κ εσύ αέτσ, πρωί πρωί, απαδακέσ; 'Ορωμαν είδες;
ΚΩΣΤΗΣ: Θόδωρε, πολλά πρωί πα κ έν’, άμα γιάμ άλλο κι θελτς να ελέπς
με; 'Αμον κατ αγνόν ελέπω σε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Θέλω σε, θέλω σε, άμα πρωί πρωί, την ορθίαν να λέγω σε, κ
εροθύμεσα σε.
ΚΩΣΤΗΣ: Δουλείαν αν κι είχα, αδακέσ’ κ επάτνα. Ντο να έρχουμνε εποίνα.
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Στραβομουτσουνιάζοντας) Καλά δουλείαν σην Κοινότηταν έεις;
ΚΩΣΤΗΣ: Ναι, Θόδωρε, σην Κοινότηταν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ντο δουλείαν έεις σην Κοινότηταν, Κώστη; Επορείς και λες με;
ΚΩΣΤΗΣ: Χωράφα θέλω.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ντο χωράφα;
ΚΩΣΤΗΣ: Χωράφα αφκά ση βάλταν (σον κάμπον).
ΘΟΔΩΡΟΣ: Χωράφα αφκά ση βάλταν (σον κάμπον); Γιαμ κ έκσα καλά, για
πέει ατο μίαν κι άλλο.
ΚΩΣΤΗΣ: Θόδωρε, ντ εχπαράες; Χωράφα, είπα, θέλω αφκά ς ση βάλταν (σον
κάμπον).
ΘΟΔΩΡΟΣ: Καλά χωράφα θελτς αφκά ση βάλταν (σον κάμπον) και σ εμέν ντο
λες ατο; Σ εμέν γιατί έρθες;
ΚΩΣΤΗΣ: Κιάμ σίναν θελτς να λέγ ατο;
295

Ποντιακή Εστία
ΘΟΔΩΡΟΣ: Καλά σ εμόν το χερ έν’ να δίγω σε χωράφα;
ΚΩΣΤΗΣ: Κια, Κώστη, εσύ είσαι ο πρόεδρον, ο λόγος-ι-σ δαβαίν’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κώστη, έχω αΐκον τρανόν αξίαν και κ εξέρα το;
ΚΩΣΤΗΣ: 'Εεις, Θόδωρε, έεις.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αέτσ αν έν’ καλά (Χτυπάει τον ώμο του Κώστη).
ΚΩΣΤΗΣ: Να έπαρ κι αβούτο το χαρτίν (Του δίνει αίτηση).
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Παίρνει το χαρτί και ρωτάει) Ντο χαρτίν έν’ αβούτο, Κώστη;
ΚΩΣΤΗΣ: Αίτηση.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αίτηση πα ντο έν’;
ΚΩΣΤΗΣ: Αίτηση, όπως ελέπς, έν’ έναν χαρτίν. Σ ατό το χαρτίν απάνγράφτω
εκείνο ντο σύρ’ η ψη μ’. Όχι εκείνο ντο σύρ’ η ψη μ, άμα εκείνο ντο έχω ανάγκην.
Κ εγώ έχω ανάγκην από 10 στρέμματα χωράφα αφκά ση βάλταν (σον κάμπον).
Μετ ατό το χαρτίν θα πας σον Νομάρχην, να ίνεται η δουλεία, να παίρω τεμάκ
τα 10 στρέμματα χωράφα αφκά ση βάλταν (σον κάμπον).
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εσύ, αφορισμένε κατακέφαλε, φαίνεται κι άλλα φοράς εποίκες ατό
τη δουλείαν, για να ηξέρτς κι ευτάς αίτησην. Εγώ μαναχόν ο κοιμισμένον κ
επέρα χαπάρ ντο ίνεται. Ας έν’ καλά ο δέσκαλον που ένοιξεν τ ομμάτα μ.
ΚΩΣΤΗΣ: Πολλά σωστά λες, Θόδωρε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κι ατώρα, Κώστη, δέβα σο καλόν και ήσυχα να κοιμάσαι, θα ευτάω
όπως είπες για να παιρτς τα 10 στρέμματα χωράφα ση βάλταν.
ΚΩΣΤΗΣ: Να είσαι καλά, κύριε πρόεδρε. Εμείς έξεραμ τηνάν εψήφιζαμ. Να
εξέρτς μαναχόν πόσον χαρεμένος φέγω. (Φεύγει).
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Τον ξεπροβοδίζει και μετά λέγει) Έικιτι, παλαλέ Κώστη, έικιτι
λειφτοτσίμιδε Κώστη. Κ έξερα ότι είσαι ατόσον κουτούφαλος. Χωράφα, αν
επόρνα κ επέρνα, επέρνα τα για τ εμέν, εσέν θα εδίνα τα; Ατόσον και κι κοφτ'
ο νους-ι-σ; Ο έξυπνον θέλ ατα και ση βάλταν (σον κάμπον). Τέα σα ξεροτόπα
εδώκαν ατον, θελ ατα και ση βάλταν (κάμπον). (Παίρνει μετά την αίτηση, που
άφησε ο Κώστης και λέγει) Αίτηση έν’ έναν χαρτίν, που σ ατό απάν γράφς
ήνταν σύρ η ψη σ.'Οχι, όχι ό,τι σύρ η ψη σ, άμα εκείνο ντο έεις ανάγκην. Μετ
ατό την αίτησην, αέτσ λεν ατο, πας σον Νομάρχην και τελέντς την δουλείαν.
Έμαθαμ και κατ οσήμερον, έμαθαμ ντο έν α ί τ η σ η. (Κάθεται στο γραφείο
και μένει για λίγο σκεπτικός).
ΤΟΤΟΣ: (Μπαίνοντας) Ύας και χαίρετίας σ εμέτερον τον πρόεδρον.
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ΘΟΔΩΡΟΣ: (Ειρωνικά) Καλώς τον Τότον εμουν (Στους θεατές) Καλώς τον
αγροχάπαρον (Τον αγκαλιάζει και λέγει) Πώς αέτσ απαδακέσ;
ΤΟΤΟΣ: Για δουλείαν έρθα.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Δουλείαν σην Κοινότηταν έεις;
ΤΟΤΟΣ: Ναι, Θόδωρε, σην Κοινότηταν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εσύ πα, ντο δουλείαν έεις σην Κοινότηταν;
ΤΟΤΟΣ: Γιατί, έρθεν κι άλλος;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Να έξερες μαναχόν πόσοι έρθαν. Κ έν πολλά ασσό έφυεν ο
Κώστης τη Ζουντούρ. Γιαμ εσύ πα, άμον εκείνον, έρθες να φαλαφάς χωράφα.
Χωράφα είπε με θέλω. Και πού λες θέλ ατα ο κατακέφαλον;
ΤΟΤΟΣ: Πού θελ’ ατα, Θόδωρε;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αφκά ση βάλταν (σον κάμπον). Επε(γ)ί αγλήγορα εσκώθεν κ
έφυεν.
ΤΟΤΟΣ: Εμέν, Θόδωρε, δόξα τον μεγαλοδύναμον, τα χωράφα ντο έχω
κανείνταν εμε, για άλλο δουλείαν έρθα.
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Αγωνιά ν ακούσεΐ) Εσύ, Τότο, για τ όποιον έρθες;
ΤΟΤΟΣ: Για τ οσπίτι μ', για τ εκείνο τη χαραπάν. 'Οντες βρέχ, κιολαεύ τ
απέσ. Εθαρείς Γαλλικός (Λουδίας, Αξιός, Στρυμώνας) ποταμός ίνεται. Οψάρα
μαναχόν ντο κι είναι να πιάνω.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αχά κι άλλος παλαλός. Τ οσπίτι σ έν’ χαραπάν κ εμέν ντο λες
ατο;
ΤΟΤΟΣ: Κιαμ’ σίναν θέλτς να λέγ’ ατο, ς σον γαρά Κοσμάν ή ς σον Κούρτον
τον Γιάννεν;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ευλο(γ)ημένε, χτίσον ατο και κάθκα απέσ’ έμορφα.
ΤΟΤΟΣ: Και πώς θα χτίζ’ ατο;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Δέβα ορώτα τοι μαστόρτς, εκείν’ εξέρ’νε ας αΐκα.
ΤΟΤΟΣ: Αν έτονε να ερώτανα τοι μαστόρτς, σ’ εσέν κ’ έρχουμ'νε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Καλά σ’ εμέν γιατί έρθες;
ΤΟΤΟΣ: Κια εσύ είσαι ο πρόεδρον.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Και με το είμαι πρόεδρος, εγώ θα χτίζ’ ατο; Κ’ έξερα πως ο
πρόεδρον χτίζ’ κι οσπίτα.
ΤΟΤΟΣ: (Νευριασμένα) Θόδωρε, μ’ ευτάς τον αγναμάζ’, εγώ αΐκον πράμαν κι
είπα.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αγναμάης εγώ είμαι γιόξα εσύ; Τ’ οσπίτι σ’, είπες έν’ χαραπάν και ς
σ’ εμέν γιατί έρθες;
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ΤΟΤΟΣ: Θόδωρε, μη τσαΐεις, παράδας κ έχω.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αέτσ’ πέει, αφορισμένε Αρναούτ’, άμα κι πιστεύω να έρθες να
ψαλαφάς ας εμέν;
ΤΟΤΟΣ: Ας εσέν τον ψωρέαν (φτειρέαν) ντο να ψαλαφώ.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Τέρεν εσύ τον τοσπαγάν πώς ευτάει σε και σπαντς.
ΤΟΤΟΣ: Γιατί να σπαντς, Θόδωρε;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Πώς να ευτά(γ)ω, όντες ακούω αΐκα παλαλά; Καλά έλεεν ο
δέσκαλον, η κοιλία σ’, Θόδωρε, ας έν’ εναξά τρανόν, να παίρ’ πολλά. Κάτ’ έξερεν
εκείνος.
ΤΟΤΟΣ: Εκείνος κατ’ έξερεν, εσύ κι θελτς να εγροικάς.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Γιατί, όπως λέγ’ ατα, κι είναι;
ΤΟΤΟΣ: Ξάι πα. Άκ’σον γιατί έρθα ς σα ποδάρα σ’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ακούω, αγροχάπαρε, και μη στεναχωρεύκεσαι ντο καλατσεύω
σε,αέτσ’, σάρτα. Εγώ, εξέρτς ατο, πολλά αγαπώ σε.
ΤΟΤΟΣ: Πολλά αγαπάς με, άμα βίρα ς σο κιφάλ’ κρους με.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Τότο, για πέει με, γιατί έρθες σα ποδάρα μ’; Μαναχόν πέει
αγλήγορα, μη χάνουμε τον καιρόν εμουν.
ΤΟΤΟΣ: Θόδωρε, πρέπ’ να πας ς σον Νομάρχην.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Για το χατίρι σ’ ας πάω, άμα ντο να πάω ευτά(γ)ω;
ΤΟΤΟΣ: Να πας λες ατον τ’ οσπίτα μουν χαραπάδας είναι, να βοηθά μας και να
χτίζουμ’ ατα και να κάθουμες απέσ’ έμορφα.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εγροίκ’σα, εγροίκ’σα, κανείται. Θα ευτά(γ)ω όπως λες. Είπα σε, το
χατίρι σ’ τρανόν έν’ και κ’ επορώ να χαλάν’ ατο. Αύριον χωρίς άλλο θα πάω ς
σον Νομάρχην, γιατί εσέν πολλά αγαπώ σε.
ΤΟΤΟΣ: Ατώρα ντο επορώ και λέγω για τ’ εμέτερον τον πρόεδρον. Είσαι και
παρείσαι. Εμείς αΐκον πρόεδρον εθέλναμε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αφορισμένε χοιράχαντε, ατώρα είμαι και παρείμαι, γιατί
εκαλάτσεψα απάν’ ς σην καρδίας (ς σην ψη σ’).
ΤΟΤΟΣ: Αέτσ’ έν, Θόδωρε, ντο να ευτάμε. Κι ατώρα ας πάω, γιατί πολλά
εστεναχώρεψα σε.·Και όπως είπαμε, κύριε πρόεδρε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Σ σο καλόν να πας, Τότο, και ήσυχα να κοιμάσαι. Ξάι να μη
στεναχωρεύκεσαι. Θα ευτά(γ)ω όπως είπες.

Λεξιλόγιο
τανωμένον σουρβάν= σούπα από ξεφλουδισμένο και χοντροαλεσμένο σιτάρι ή
κριθάρι, καρυκευμένη με αριάνι (ρ. τανώνω). ερέχτε με= μ’ άρεσε [ρ.
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ερέχκο(υ)μαι, ορέχκο(υ)μαι]. άμα καλά ντο κ έκ’σε με= αλλά καλά που δεν
μ’ άκουσε. ταβατούρα= φασαρίες. εσέβαν σ’ έναν σ’ άλλο= μπήκαν το ένα μέσα
στο άλλο. όρωμαν= όνειρο. πολλά πρωί πα κ έν’= δεν είναι και πολύ πρωί.
άμον κάτ’ αγνόν ελέπω σε= κάπως παράξενο σε βλέπω. κ εροθύμεσα σε= δεν
σε επεθύμησα (ρ. αροθυμώ). κ επάτ’να= δεν πατούσα (ρ. πατώ). επορείς=
μπορείς (ρ. επορώ). αφκά= κάτω. γιάμ’ κ έκ’σα καλά= μήπως δεν άκουσα
καλά (ρ. ακούω). ντ’ εχπαράες= τι τρόμαξες [ρ. αχπαράζω, μέσ.
αχπαρά(γ)ουμαι]. κιάμ’ σίναν= και σε ποιον. ντο σύρ’ η ψη μ’= αυτό που θέλω,
που επιθυμώ (ρ. σύρω). κατακέφαλε= παμπόνηρε. τηνάν εψήφιζαμ’= αυτόν που
ψηφίζαμε (ρ. ψηφίζω). λειφτοτσίμιδε= λιγόμυαλε. κουτούφαλος= ανόητος. τεά=
τάχα. ήνταν= ό,τι. ασσό= αφότου. να ψαλαφάς= να ζητήσεις (ρ. ψαλαφώ).
επε(γ)ί= αρκετά, πολύ. χαραπά= ερείπιο. κιολαεύ’= πλημμυρίζει (ρ. κιολαεύω).
αχά= να. κιάμ’ σίναν= μα (καλά) σε ποιον. ας αΐκα= από τέτοια. μ’ ευτάς τον
αγναμάζ’= μην κάνεις τον βλάκα (ρ. ευτάω). χαραπά= ερείπιο. μη τσαΐεις=μη
φωνάζεις. τοσπαγάς= χελώνα. εσύ κι θέλτς να εγροικάς= εσύ δεν θέλεις να
καταλάβεις (ρ. εγροικώ). σάρτα= σκληρά. βίρα= συνέχεια. χοιράχαντε=
σκαντζόχοιρε, (ακανθόχοιρος, χοίρος+αχάντ’).
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Κλίση του ρήματος προφτάνω

Ενεργητική Φωνή

Ενεστώς
προφτάνω
προφτάντς
προφτάν’
προφτάνουμε
προφτάνετε
προφτάννε

Παρατατικός
επρόφτανα
επρόφτανες
επρόφτανεν
επρόφταναμε
επρόφτανετε
επρόφταναν

Αόριστος
επρόφτασα
επρόφτασες
επρόφτασεν
επρόφτασαμε
επρόφτασετε
επρόφτασαν

Προστακτική
πρόφτασον

προφτάσ’τε

Φράσεις
 Έτρεξα αποπίσ’ ατ’, άμα κ’ επρόφτασα τον.
 Παναΐα μ’, πρόφτασον!
 Κ’ επρόφτασεν ν’ αποδουλίζ’.
Τραγωδίας
 Πρόφτασον, Χριστέ και Παναΐα, τώρα που έρθεν η ακριβεία,
τα παπόρα όλα ετελέθαν και για τ’ εμέν πουδέν κ’ ευρέθαν
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Ρήμα κομπώνω= απατώ, μέσο κομπούμαι= ξεγελιέμαι. κομποτίζω= έχει την
ίδια σημασία με το ρ. κομπώνω. Η λέξη κομπώνω είναι μεσαιωνική και απαντιέται
στα λεξικά με την ίδια σημασία.

Ενεργητική Φωνή

Ενεστώς
Παρατατικός
Αόριστος
κομπώνω
εκόμπωνα
εκόμπωσα
κομπώντς
εκόμπωνες
εκόμπωσες
κομπών’(ει)
εκόμπωνεν
εκόμπωσεν
κομπώνο(υ)με
εκόμπωναμε
εκόμπωσαμε
κομπώνετε
εκόμπωνετε
εκόμπωσετε
κομπών’νε
εκόμπωναν
εκόμπωσαν
Φράσεις
 Η δουλεία τ’ ατό έν’, να κομπών’ τ’ ανθρώπ’ς.
 Εκομπώθα και είπα ’το.
Σκωπτικό τραγoύδι:
 Εκόμπωσα το μωρόν κι έστειλα ’το ’ς σο νερόν
ετσάκωσεν το τεστίν κ’ είπα ’το φα το φουτίν.

Προστακτική
κόμπωσον

κομπώσ’τε

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ύπαγε οπίσω μου Σατανά
Πριν κάμποσα χρόνα σην Λαραχανήν τη Ματσούκας εγέντον σεισμός. Οι
χωρέτ’ εχπαράγαν κι αμάν έτρεξαν σον ποπάν ατουν, τον Ποπαβράμ, να ερωτούν
ατον ντο εγέντον κ’ ελαΐστεν ατόσον δυνατά η γη.
-Ακούστεν, αγαπημένα μου τέκνα, είπεν ατ’ς ο Ποπαβράμς. Πρέπ’ να εξέρετεν
πως αβούτο η γη ντο πατούμε, στέκ’ απάν’ ς σο κέρατον είνονος
τσαμεσί’(κομεσί’). Όντες νεγκάσκεται το κέρατον ας σο πολλά το βάρος ατότε
πάει το τσαμέσ’ ν’ αλλάζ’ το κέρατον και λαΐσκεται η γη και ίνεται ο σεισμόν ντο
λένε.
Όντες έκ’σεν ο Γιάγκον τη Σκορδέλ’ τα όσα είπεν ο Ποπαβράμς, ερχίνεσεν να
ταπουρίεται και να κλαίει.
-Γιάγκο τέκνον μου, ντο έπαθες και κλαις;
-Πάτερ, πώς να μη κλαίω; Ντο θα ευτάμε αν έναν κορόσ’ δάκ’ το τσαμέσ’ και
βιντάεται; Πούκεσ’ θα κρύφκουμες να γλυτώνουμ’ την ψην εμουν;
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Ο Ποπαβράμς έρθεν κ’ ελώλωσεν. Ύπαγε οπίσω μου, Σατανά, είπεν κ’ εδέβεν
πλαν.

Λεξιλόγιο
χωρέτ’= χωρικοί. εχπαράγαν= τρόμαξαν (ρ. αχπαράζω, αχπαράουμαι). αμάν=
αμέσως. ντο εγέντον= τι έγινε [ρ. γίνο(υ)μαι, ίνουμαι] ελαΐστεν= κουνήθηκε [ρ.
λαΐζω, λαΐσκο(υ)μαι] είνονος τσαμεσί - κομεσί’= ενός βουβαλιού. όντες
νεγκάσκεται= όταν κουράζεται (ρ. αναγκάζω, νεγκάζω - νεγκάσκομαι,
νεγκάσκουμαι). να ταπουρίεται= να χτυπάει τα γόνατα του με τα χέρια (ρ.
ταπουρίουμαι). κορόσ’= οίστρος, αλογόμυγα, βοϊδόμυγα. δάκ’= δαγκάσει (ρ.
δαγκάνω, δάκω). βιντάεται= καταλαμβάνεται από μανία [ρ. βιντώ, βιντάζω,
βιντάζομαι, βιντάγο(υ)μαι]. πούκεσ’= προς τα πού. την ψην εμουν= την ψυχή
μας. ελώλωσεν= έμεινε άφωνος, βουβάθηκε (ρ. λωλώνω, λωλούμαι).

Χαβάσ’ θα ευτάς να εμπαίντς απέσ’
Πριν κάμποσα χρόνα ο Χάμπον τη Χαχάμ’ επήεν ς σο μαρμαράδικον τη
Κώστη τη Ταχτάκ’ και είπεν ατον:
-Κώστη, θέλω να ευτάς έναν έμορφον ταφίν.
-Για τίναν θέλτς ατο, ερώτεσεν ατον ο Κώστης.
-Την γαϊλάν κανενός κ έχω. Θέλω, όντες αποθάνω, να έν’ έτοιμον και να θάφ’νε
με εκειαπέσ’ και να αναπάεται το κορμόπο μ’.
-Χάμπο, είπεν ατον κι ο Κώστης, το χατίρι σ’ κι θα χαλάνω. Θα ευτάγω σε έναν
ταφίν, ντο να λέγω σε, όντες εμπαίντς εκειαπέσ’ χαβάσ’ θα ευτάς να ελέπ’ς ατο.

Λεξιλόγιο
την γαϊλάν= την ανάγκη. εκειαπέσ’= εκεί μέσα. Χάμπον= Χαράλαμπος. ντο να
λέγω σε= τι να σου πω. χαβάσ’= επιθυμία.

Εγώ εποίκα το κ’ εγέντον
Ο Ποπαγιώρτς επήεν έναν ημέραν σον δεσπότ’ κ’ ερώτεσεν ατον:
-Άγιε δέσποτα, πέει με, Μεγάλη Παρασκευη λειτουργία ίνεται;
-Όχι, αγαπητόν μου τέκνον, Μεγάλη Παρασκευη λειτουργία κ’ίνεται.
-Εσύ, άγιε δέσποτα, λες κι ίνεται, άμα εγώ εποίκα το και εγέντον.
-Αφού εποίκες ατο κ’ εγέντον, άλλο σ’ εμέν ντο έρθες;

Λεξιλόγιο
εποίκα το κ’ εγέντον= το έκανα και έγινε. ίνεται= γίνεται (ρ. γίνομαι, γίνουμαι,
ίνομαι, ίνουμαι), εγώ εποίκα το και εγέντον= εγώ το έκανα και έγινε.
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Αέτσ’ όπως εγένουσ’νε πώς να εγνωρίζω σε;
Ο Γοργόρτς ο Αποστολίδης ας σο Κιράτσκιοϊν, σίτα επορπάτ’νεν σην
Εγνατίαν, έκ’σεν κάτιναν να κουίζ’ τ’ όνομαν ατ’. Εκλώστεν οπίσ’ κ’ ελέπ’
έναν παιδάν να τερεί σ’ εκείνον κέσ’.
-Εμέν λες, πατριώτη, ερωτά τον.
-Ναι εσέν τον Γοργόρ’.
-Καλά ποίος είσαι; Κ εγνώρτσα σε.
-Κ εγνώρτσες με; Ο Κώστης είμαι, ο Κώστης τη Τάμονος.
-Άνθρωπε τη Θεού, πώς να εγνωρίζω σε; Εσύ αέτσ’ όπως εγένουσ’νε, πώς να
εγνωρίζω σε; Γιάμ’ ευτάς ψεματικά τον εμπρόκλιστον να μη εγνωρίζ’νε σε;

Λεξιλόγιο
Κιράτσκιοϊ= το παλιό όνομα του χωριού Χωρύγι Κιλκίς. σίτα= ενώ. έκ’σεν
κάτιναν= άκουσε κάποιον. να κουίζ’= να φωνάζει (ρ. κουίζω). Εκλώστεν οπίσ’=
γύρισε πίσω (ρ. κλώθω). αέτσ’ όπως εγένουσ’νε= έτσι όπως έγινες (ρ. ίνουμαι).
γιάμ’ ευτάς ψεματικά=μήπως υποκρίνεσαι (ρ. ευτάω). εμπρόκλιτος=
καμπούρης. να μη εγνωρίζ’νε σε= για να μη σε γνωρίσουν (ρ. γνωρίζω,
εγνωρίζω).
Επιμέλεια: Δημήτριος Συμ. Νικοπολιτίδης

ΤΣΙΑΣ Α’ ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΜΙΝ

Το χατίρ’ τη χωτογραφίας
Του Αναστάσιου Ι. Αγαθαγγέλου
ουμά ς σο κιντίν εθέλεσεν η γραία να αποσκευαρίζ’ τ’
οπίσ’ την οντάν, μερ’ κείται και το σαντούχ’με τα
παρλάχα τα χαλκένα τα πάλιας για εμορφίαν. Αρ΄όλα
τ’ εκέσ’ εσυνορθίασεν και ύστερα από κάμποσα
χρόνα είπεν να συνορθάζ’ και τα πράματα ντ’ είν’ απέσ’ ς σο
σαντούχ’. Επεκαρακίδωσεν το γαπάχ’ και ούντες έσ’κωσεν α’ και εκουπίεν να τερεί
ντο (γ)ίνεται εκεί απέσ’, έρθεν ς σα ρωθώνα τ’ς έναν μύραν ναφταλίνας. Μίαν

Σ

εποίκεν να σύρκεται οπίσ’, άμα η ταραγμονή ντ’ έτον απέσ’ ς σο σαντούχ’
έκλωσεν το νιάτ’ν ατ’ς. Αέτσ’ πα έσυρεν σουμά τ’ς έναν σκαμνόπον να κάθεται.
Και ντο κ’ είν’ απέσ’; Τη μάνας ατ’ς το καλόν το φιστάν’, το παπάχ’ τη κυρού
ατ’ς, το γαλιόν ατ’, παλαιά μεταξένα μαντίλα, τραπεζομάντιλα, έναν άσπρον ατιάλ’
τη προίκας ατ’ς, τρία – τέσσερα παμπάλαιγα βιβλία, γρασμένα ς σα γωνίας ατουν,
κατ’ παλά «Ομολογίας» και έναν σιρίν άλλα αντίκας.
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Το ναφταλίν’ άμον μύρον τη Πυθίας έρθεν και ετύλτσεν την γραίαν και επήρεν
ατεν ς σ’ άλλα καιρούς.Εκατήβασεν το τσίτ’ ς σην γούλαν και ετοιμάεν να
κάθεται ς σο σκαμνίν. Με τ’ έναν το χέρ’ εποίκεν να ιλαεύ τα πράματα απέσ’ ς
σο σαντούχ’. Σάνκιας να έτον αίρεσιν, το χέρ’
εσκάλωσεν ς σ’ έναν ταστάν χωτογραφίας
τυλιμμένα απέσ’ ς σ’ έναν παλέν μεταξένον
μαντίλ’ δεμένον καλκιαχτά. Ετσόκεψεν ς σο
χείλος τη σαντουχί κ’ επήρεν ς σα τεντελιχτά τα
χέρα το ποχτσόπον. Έγκεν α’ σουμά ς σ’ ομμάτα
τ’ς και ασ’ σο εγροίκ’σεν ντ’ έτον ατό ντ’ εκράνεν,
ετσόκεψεν οπίσ’ και εγερλασεύτεν απάν’ ς σο
σκαμνίν. Έσ’κωσεν γενκιτάν την ποχτσάν ς σα
χέρα τ’ς και εκράτεσεν α’ άμον ακριβόν Ευαγγέλιον εναξά κ’ επεκεί ίσαξεν την
εμπροστέλαν κ’ έθηκεν α’ ς σα γόνατα τ’ς. Επεκορδιλίασεν τα σίνας τη ποχτσάς
και έπλωσεν τα τέσσερα ουράδα τη μαντιλί’ απάν’ ατ’ς. Επεκεί έκλωσεν την ταστάν
να μη είν’ τα χωτογραφίας κούπα.
Τσίπ απάν’ έρθεν το κουτουρνοτάρ’ η χωτογραφία με την μάναν και τον κύρ’ν
ατ’ς, ούντες έταν νέοι. Η μάνα τ’ς φορεί ς σο κιφάλ’ την τάπλαν και ο κύρ’τς ατ’ς
το υμψηλόν το παπάχ’. Οι δύ’ ατουν πα εκαρτσάλωσαν και τερούν, λες κ’ εσύ θα
καλατσεύ’νε σε.
Έικιτι ανθρώπ’! Έρθετε κι εδέβετε και ούλον το πολλά ντ’ επέμ’νεν απ’ εσάς έν’
αούτ’ η χωτογραφία. Τα κόπους και τα γαζανέματα, τα φόγους και τα
περισανλούχα, τα βάσανα και τα χαρέτας και τ’ έναν σιρίν γουβάνα ντ’ ετινάγαν ς
σο κιφάλ’ν εσουν, έρθαν τα ζαμάνα και με τα’ έναν τζουζούν ενέβ’ζαν ατα. Σίτα
αναστορίζ’ τ’ έναν και τ’ άλλο, θήκ’ ς σο γιάν’ το πρώτον την χωτογραφίαν και
παίρ’ το δεύτερον, μερκιάν’ φαίνεται ο πασάς ατ’ς ο Χάμπον, π’ εχάθεν ς σην
ταραγμονήν, ούντες έσπαξαν οι Τούρκ’ το χωρίον.
Κι άλλ’ αφκά έν’ τη πατσής ατ’ς τη Παρθένας με τον άντραν ατ’ς. Σειράν έχ’ η
χωτογραφία ντο δεξίζ’ τη χαράν τη πίπης ατ’ς τη Σόνας. Σ σ’ ατό φαίνεται,
ανάμεσα ς σ’ ανθρώπ’ς είνας έμορφος παιδάς, με το πουγιουχόπον. Έν’ ο
Γοργόρτς, ο ατωρισνόν ο άντρας ατ’ς με τήναν είχεν ατότε τρανόν σεβντάν. Σ σ’
έναν το μερέαν ο Γοργόρτς και ς σ’ άλλ’ την άκραν ατέ, σίτα τερεί εντροπάρκα ς
σον Γοργόρ’ κέσ’.
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Ατώρα μέρ’ έν’ ε(κ)είνος ο Γοργόρτς; Αδά επάτ’νεν κ’ εκεί ευρίγουσον. Άμ’
εκείν’ το γλυκίν η λαλία τ’; Άρκον ημέρωνεν ς σο ραχίν! Ατώρα πα τερείς ατον με
το μπαστόν ς σο χέρ’, ατλαεύ’ μετ’ έναν το ποδάρ’ και νουνίζ’ ντο θα φτάει με τ’
άλλο. Κιαμ’ ατό η ταβή ατ’ κάθαν θεού ημέραν; Όλα κρούν’ την γούλαν ατ’, ς σ’
όλα ευρήκ’ μαχανάδας. Βράζ’ απέσ’ ατ’ς η γραία «Μάνας ντο έν’ και βίρα κουδίεις
με; Τέρεν εναξά και ς σον θεγόν κιάν’! Εγώ πα εγέρασα, πασκίμ’ ντο δίγω νέον
δόντ’;» Κ’ επεκεί: «Όλαν, πώς κι οκνείς. Ο θεγόν ας έχ’ ατον καλά. Ατός επέμ’νεν
το στήριγμαν μ’ ς σ’ αβούτο το κορπακόρκον την ζωήν. Όλ’ οι άλλ’ εύραν
μαχανάδας κ’ εσύρθαν ς σο γιάν’. Άς είν’ και τα παιδία και οι συγγενοί. Ντο να
(γ)ίνεται, ατείν’ πα έχ’νε τ’ εκεινέτερον τα βάσανα. Η χώρα ζατί χώρα είν’».
Αΐκα νουνίζ’ και πολλά αροθυμίας και έμορφα ιστορίας έρταν έμπρα τ’ς σίτα
δυρωκλώθ’ ς σα χέρα τ’ς τα παλά τα χωτογραφίας.Μίαν σουφρών’ το κατσίν,
γομούται η γούλα τ’ς και μίαν γριντζών’ το σουφάτ’ και έρτ’ ατεν να χιχιρίζ’ άμον
νέϊκον κορτσόπον. Αβούτ’ τα χωτογραφίας πολλά τιδέν είν’ για τον άνθρωπον. Να
σκουντουλίζ’νε τα στούδα τ’ εκεινού π’ εξέγκεν ατα ς σο μεϊντάν.Κ’ επεγέντον α’
ντ’ έρθεν οξώκα ασ’ σην πόρταν ο Γοργόρτς και με τ’ έναν παστονέαν επένοιξεν
την πόρταν.
-Νε κουτσή, όλα εποίκες κι αβαράσα πα επέμ’νες. Εκάτσες ατούκα άμον γολόθ’
λιθάρ’ και ς σ’ αλώνι σ’ να βρέχ’ και να χιονίζ’. Το χτήνον στέκ’ ανάλμεχτον, το
μούχ’ βαρκίζ’ ς σα πόρτας κιαν’, θέλ’ να φάεις α’. Τα κοσσάρας εβράδυνεν και
στέκ’νε οξώκα ασ’ ση πόνας την πόρταν, εμεύκουν να φάεις ατα. Σούκ’ ποίσον
έναν ευλο(γ)ίαν, μ’ εκάτσες άμον σοχρεμέντσα ατούκα κι εγώ αραεύω σε, μετ’
αούτ’ το χάλ’.
Η γραία εχπαράεν. Παρέρθεν ατεν, κάτ’ έρπαξεν ατεν ασ’ σα μαλλία και με το
μίαν εκασάντσεν ατεν ασ’ σα παλαιά τα καιρούς και εκιουραλάεψεν ατεν ς σ’
ατωριζνόν την κιντίν. Ανατρεχά να ακούει τη Γοργόρ’ το ταπούριμαν. Όσον ντ’
εχπαράεν κι εγούζεψεν, έρθεν ατεν να τσαΐζ’ «Όστ, μ’ υλάεις!» άμα κ’ έγκεν α’ ς
σην λογαρίαν. Άντζα σεφίλ’κα εγαρσουλάεψεν ατον:
-Χα, ερούξες ασ’ σ’ άλογο σ’; Πεθεράν κ’ έχω και πεθεράν εχτέθα. Κι αφήντς τον
άνθρωπον εναξά να αποσπάν’ η καρδία τ’. Κάθαν τρεις την ώραν πας κ’ έρχεσαι
κουδίεις με. Ανάθεμα τ’ αστόχα, ας απομένε κι εναξά νεστικά, τιδέν κι παθάν’νε.
Ούλεν κι α στέκω ς σον κώλον ατουν οπίσ’. Εγώ πα ψην έχω.
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Με τ’ ατό αγκά εζέχτεν κι εσ’κώθεν ζορ – σινά ς σα ποδάρα τ’ς. Ετύλτσεν ξάν’
το τσίτ’ ς σο κιφάλ’ν ατ’ς και βαρέα βαρέα εδέβεν ς σο πονίκ’ κέσ’, σίτα
επουστούριζεν «Γοργόρ’ ατώρα θα εστόλιζα σε, άμα ας έν’ το χατίρ’ ακείν’ τη
χωτογραφίας ντ’ είδα απράνας καικά…»
Ντ’ άγνος έν’ ο άνθρωπον; Πώς έταν οι δύος ατουν και πώς εγένταν!

Λεξιλόγιο
κιντίν, το= το ηλιοβασίλεμα. αποσκευαρίζ’= τακτοποιεί (ρ. αποσκευαρίζω).
οντάν= το δωμάτιο. σαντούχ’= σεντούκι. παρλάχα= λαμπερά. πάλιας=
ελάσματα (η πάλια). εσυνορθίασεν= νοικοκύρεψε (ρ. συνορθάζω).
επεκαρακίδωσεν= ξεκλείδωσε (ρ. αποκαρακιδώνω). εκουπίεν= έσκυψε (ρ.
κουπίγουμαι). τη ναφταλίνας= της ναφθαλίνης. σύρκεται= τραβηχτεί (ρ.
σύρκουμαι). ταραγμονή= ανακατωσούρα. νιάτ’ν= πρόθεση. παπάχ’= σκούφος
γούνινος. τη κυρού – γ - ατ’ς= του πατέρα της. γαλιόν= τσιμπούκι. ατιάλ’=
σεντόνι. παμπάλεγα= παμπάλαια. γρασμένα= ξεφτισμένα. τσιτ’= κεφαλόδεσμος.
γούλαν= λαιμό. ιλαεύ’= ψηλαφεί (ρ. ιλαεύω). σάνκιας= σαν να. αίρεση=
προδιάθεση. ταστάν= δεματάκι, αρμαθιά. καλκιαχτά= σταυρωτά, καβαλικευτά.
ετσόκεψεν= πίεσε (ρ. τσοκεύω). ποχτσόπον= μικρός μποχτσάς, δεματάκι.
έγκεν= έφερε (ρ. φέρω, αόρ. έγκα). εγερλάσεψεν= εδραιώθηκε, καλοστρώθηκε
(ρ. γερλασεύω).γενκιτάν= πάλι. σίνα= σταυροδέσιμο. κούπα= μπρούμυτα.
τσίπ= πολύ. κουτουρνοτάρ’= κιτρινωπό. χωτογραφία= φωτογραφία. τάπλαν=
κεφαλοκαλύπτρα. εκαρτσάλωσαν= βλέπουν με έντονο βλέμμα, με γουρλωμένα
μάτια (ρ. καρτσαλώνω). καλατσεύν’νε= μιλούν (ρ. καλατσεύω). γαζανέματα=
καζάντια. περισανλούχα= περιπέτειες. χαρέτας= χαρές. γουβάνα= κυψέλες
μελισσών. ζαμάνα= καιροί. τζουζούν και τζιζίν= γραμμή, μονοκοντυλιά.
ενέβ’ζαν= έσβησαν (ρ. νεβζίζω). αναστορίζ’= αναπολεί (ρ. ανα/ανιστορίζω,
αναστορώ). γιάν’= πλάι. μέρκιαν= όπου. πασάς= ο μεγάλος αδελφός. πατσή= η
μεγάλη αδελφή. πιπή= θεία. πουγιουχόπον= μουστακάκι. ατωρισνόν= τωρινό.
σεβντά, η= έρωτας. σίτα= πράλληλα, μαζί, καθώς. ραχίν= ράχη, βουνό.
ατλαεύ’= βηματίζει (ρ. ατλαεύω). ταβή= μάλωμα. μαχανάδας= αιτιάσεις. βίρα=
κάθε τόσο. κουδίεις= ραμφίζεις (ρ. κουδίζω). θεγόν= θεός. πασκίμ= σάματι.
κορπακόρκον= άχαρο. αροθυμίας= νοσταλγίες. δυρωκλώθ’= κλωθογυρίζει.
γριντσών’= μορφάζει (γριντζώνω). σουφάτ’= θωριά. χιχιρίζ’= κρυφογελά (ρ.
χιχιρίζω).

πολλά

τιδέν=

σημαντικό.

σκουντουλίζ’νε=

ευωδιάζουν

(ρ.

σκουντουλίζω). στούδα= οστά, κόκκαλα. μεϊντάν= ο γύρω κόσμος, η πλατεία.
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αβαράσα= αργόσχολη. γολόθ’ λιθάρ’= στρογγυλεμένη βαριά πέτρα. μούχ’=
γουρούνι. βαρκίζ’= τσιρίζει (ρ. βαρκίζω). εμεύκουνταν= προσδοκούν (ρ. εμεύω,
εμεύκουμαι). σουκ’= σήκω (ρ. σκούμαι). σοχρεμέντσα= προκομμένη. αραεύω=
αναζητώ, ψάχνω. εχπαράεν= τρόμαξε (ρ. αχπαράγουμαι). παρέρθεν= της
φάνηκε (εκφρ. παρέρται με). με το μίαν= με μια κίνηση. εκασάντσεν= έσυρε
βίαια (ρ. κασανίζω). εκιουραλάεψεν= πέταξε (ρ. κιουραλαεύω). ταπούριμαν=
έντονη γρίνια. εγούζεψεν= θύμωσε (ρ. γουζεύω, κουζεύω). όστ μ’ υλάεις= ούστ,
μη γαβγίζεις (ρ. υλάζω). σεφίλ’κα= σεμνά. εγαρσουλάεψεν= ήρθε απέναντί του,
του αντιμίλησε (ρ. γαρσουλαεύω). ερούξες ασ’ σ’ άλογο σ’= έπεσες από το
άλογό σου, σοκαρίστηκες. εχτέθα= απόκτησα. αποσπάν’= ξεσκά (ρ. αποσπάνω).
αστόχα= αναθεματισμένα. αγκά= μαζί. εζέχτεν= σφίχτηκε (ρ. ζέχκουμαι). ζορ
– σινά= δύσκολα. επουστούριζεν= ψιθύριζε (ρ. πουστουρίζω). απράνας= μόλις
πριν.

Η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι

Η

Του Αναστάσιου Ι. Αγαθαγγέλου
γραία η Φωτείνα ζουβανάεται κι έρται. Θέλ’ να πάει ς σο τικιάν τη
Σαλασκάρ’ να αγοράζ’ έναν σπίσκαν. Σ ση Στοφόρονος καικά
κοντοστέκ’ και τερεί τον Στοφόρον πη στέκ’ ς ση μέσ’ τ’ αυλαγούς

ατ’ και στοχεύ’ τα πουλία ντ’ εφέκεν αδά σα ημέρας η κωσσού η μάνα τουν, τσίνκις
ετράνυναν κάμποσον κι άλλο κι σαεύν’ ατεν.
-Στόφορε, ντ’ έγροικ’σες και στέκ’ς ατουκά άμον πασσάλ’ ανάμεσα ς σα
κοσσάρας και ς σα πουλία;
-Θεία Φωτείνα, εσύ κ’ εξέρ’τς. Αβούτ’ η αφορισμέντσα η ποζοταρία η κοσσάρα,
ούσαμ’ εμκαικά, άμαν κι άσκεμα εντούνεν με το κουδούκ’ν ατ’ς τα πουλόπα τη
κωσσούς! Κ’ εφήνεν ατα μουταράν να τρώνε. Αΐκον αστόχ! Εγροίκα, ενούντσα να
σπάζ’ ατεν. Χέζω ς σα νύχα ατ’ς. Αέτσ’ κι αέτσ’ εγέρασεν και ορθά πα κι ωβάζ’.
Άμα αδακά, εμπροστά ς σ’ ομμάτα μ’ εγέντον το θάμαν. Σίτα ετσαρακάλευεν τα
πουλόπα, τερώ εγιανάσεψεν ατεν ο πετεινόν και χωρίς να κρούει ατεν φτερόν,
έσ’κωσεν τ’ έναν το ποδάρ’ κι επάτεσεν την ράχαν ατ’ς. Ο πετεινόν αρτούχσον
εξέβεν απάν’ ατ’ς και ερχίνεσεν να τσουγναεύ’ ατεν, άμον ντ’ ευτάν’ ούντες
χασουλαεύ’νε το τσαμούρ’ για να κχύνε κιαρπίτσα. Επεκεί εχαμέλυνεν και
εγρίβωσεν απάν’ ατ’ς. Με το κουδούκ’ επίασεν το κικιρίκ’ τη κοσσάρας και με τ’
ουράδ’ εγαπάτωσεν όλεν τ’ οπίσ’ν ατ’ς. Εθαρρώ κάτ’ πα επουστούρ’τσεν ς σ’ ωτίν
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ατ’ς. Ους να εγροίκανα ντ’ εγέντον ο πετεινόν ελάγκεψεν κα’ και άντζα εντώκεν
φτερόν και εκοκοζλανεύτεν, σάνκιας να έλεεν «άλλο ευτάς α’; Τε αρ’ δέβα χάθ’». Η
μάρσα η κοσσάρα, άμον ενετριαχίασεν ασ’ σην χολήν ατ’, εχοιράγωσαν τα φτελτά
τ’ς και απετινάεν σίτα εσκούντον αν’ γουρταρεμέντσα. «Ούφ, για δέβα χάθ’ ασ’ σο
κιφάλι μ’, πελάν ντ’ εγένουσ’νε», θα είπεν αποπέσ’ ατ’ς και χαμάν εκλίστεν κα’ και
ερχίνεσεν να κουδίζ’ ολόερα, χωρίς να τιτεύ’ άλλο τα πουλόπα, ντ’ έταν ς σο γιάν’
ατ΄ς. Ατέ πα κι έτον! Ασ’ ατό κι επεκεί, εγώ πα εγένουμνε δίγνωμος: σπάζ’ ατεν
γιόκσαμ’ κι σπάζ’ ατεν; Άμα εσύ, θεία Φωτείνα, πέει ντο εγροίκ’σες απ’ αβούτ’ τη
κοσσάρας τα τσαλούμα και τη πετεινού την χολήν;
-Για απιδέβα με, ανάθεμά σε, παλαλέ. Εγώ πα εθάρεσα κάτ’ θα ερώτανες με, είπεν
η Φωτείνα και ξάν’ εζουβανίεν και επορπάτεσεν τ’ εκέσ’ μέρ’ θα επένεν.

Λεξιλόγιο
ζουβανάεται= ταλαντεύεται (ρ. ζουβανάουμαι). τικιάν= παντοπωλείο. σπίσκα =
σπιρτοθήκη, σπιρτόκουτο. Στοφόρος= Χριστόφορος. αυλαγού= αυλή. στοχεύ’=
παρατηρεί (ρ. στοχεύω)
πουλία= κλωσσόπουλα. ντ’ εφέκεν= που άφησε (ρ. αφήνω). αδά σα ημέρας=
αυτές τις μέρες.
κωσσού= κλώσσα. τσίνκις= επειδή. κ σαεύν’ ατεν= δεν την υπολογίζουν (ρ.
σαεύω). ντ’ εγροίκ’σες και στέκ’ς ατουκά= τι κατάλαβες και στέκεις αυτού
κοντά. σ σα κοσσάρας= στις κότες. ποζαταρία= σταχτόχρωμη. ούσαμ’
εμκαικά= μέχρι προ λίγου. αμάν και άσκεμα= πολύ άσχημα. εντούνεν=
χτυπούσε (ρ. κρούγω, αόρ. εντώκα).το κουδούκ’ν ατ’ς= το ράμφος της.
μουταράν= λίγο. αΐκον αστόχ’= τέτοιο κακορίζικο. ενούντσα= σκέφτηκα
(ρ.·νουνίζω). ορθά κι ωβάζ’= δεν γεννάει τακτικά αβγά (ρ. ωβάζω). άμα
αδακά= αλλά εδώ κοντά. σίτα= καθώς. ετσαρακάλευεν= σκορπούσε (ρ.
τσαρακαλεύω). εγιανάσεψεν ατεν= την πλησίασε (ρ. γιανασεύω). την ράχαν
ατ’ς= την πλάτη της. εξέβεν απάν’ ατ’ς= ανέβηκε πάνω της (ρ. εβγαίνω, αόρ.
εξέβα). αρτούχσον= στην αρχή. να τσουγναεύ’ ατεν= να την ποδοπατήσει (ρ,
τσουγναεύω). όντες χασουλαεύ’νε το τσαμούρ’= όταν ανακατεύουν τη λάσπη (ρ.
χασουλαεύω). για να κχύνε κιαρπίτσα= για να κάνουν πλιθιά (ρ. κχύνω).
εχαμέλυνεν= χαμήλωσε (ρ. χαμελύνω). εγρίβωσεν= γαντζώθηκε (ρ. γριβώνω).
κικιρίκ’= λειρί (σαρκώδες λοφίο στο κεφάλι του πετεινού και άλλων πτηνών).
εγαπάτωσεν= καπάκωσε (ρ. γαπατώνω, γαπαχώνω, καπακώνω).
επουστούρτσεν= ψιθύρισε (ρ. πουστουρίζω). ς σ’ ωτίν ατ’ς= στο αυτί της
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(ωτίν= αυτί). ους να εγροίκανα ντο εγέντον= μέχρι να καταλάβω τι έγινε (ρ.
εγροικώ).
άντζα=
μόλις.
εκοκοζλανεύτεν=
κοκορεύτηκε
(ρ.
κοκοζλανεύκουμαι). σάνκιας= σαν να. άλλο ευτάς α’= το κάνεις άλλη φορά [ρ.
ευτά(γ)ω]. αρ’ δέβα χάθ’= λοιπόν πάνε χάσου (ρ. δαβαίνω, χάμαι). η μάρσα η
κοσσάρα= η κακόμοιρη η κότα. άμον ενετριχίασεν= ανατρίχιασε (ρ. ανατρεχώ,
ανατριχώ, ανατριχάζω). εχοιράγωσαν= σηκώθηκαν, ορθώθηκαν (ρ. χοιραγώνω)
φτελτά = πούπουλα. απετινάεν= τινάχτηκε (ρ. αποτινάουμαι). σίτα εσ’κούντον
γουρταρεμέντσα= ενώ σηκωνότανε ξαλαφρωμένη (ρ. σ’κούμαι). αποπέσ’ ατ’ς=
από μέσα της. χαμάν εκλίστεν κα’= αμέοως έσκυψε κάτω (ρ. κλίνω,
μέσ.·κλίσκουμαι). να κουδίζ’= να ραμφίζει (ρ. κουδίζω). να_τιτεύ’= να πειράζει
(ρ. τιτεύω). ντο έταν ς σο γιάν’ ατ’ς= που ήταν δίπλα της (έτον = παρατ. του ρ.
είμαι). ασ’ ατό κ’ επεκεί= απ’ αυτό και μετά. σπάζ’ατεν γιόκσαμ κι σπάζ’
ατεν= την σφάζω ή δεν την σφάζω (ρ. σπάζω). τσαλούμα= καμώματα. για
απιδέβα με= για παράτα με (ρ. απιδαβαίνω). και ξάν’ εζουβανίεν= και πάλι
ταλαντεύτηκε (ρ. ζουβανίουμαι). για τ’ εκέσ’ μέρ’ θα επένεν= για εκεί όπου θα
πήγαινε (ρ. πάγω, πάω).

Το οφφίτικο ιδίωμα σήμερα

Καλόν 8 τη Μάρτ’ ς σ’ ούλτς τ’ υναίκους
Της Αϊσέ Τουρσούν (Χονάρα)1
Σ σ’ εμέτερα τα μέρη κέσ’ λάγα δαβαίν’ ημέρα τσ’
υναίκας: Το πρωί, άμον εσ’κούνταν οι μειζοτέρ’, ατέ
σ’κούται άφτ’ τον πέσκο και θέκ’ απάν’ τίπο για να
πρωινεύκουνταν. Επεκεί δαβαίν’ και πάει ς σο μαντρίν ν’
αποδουλίζ’, να σπουγγίζ’, να φαείζ’, να ουλίζ’ και στρουλίζ’
τα ζα. Επεκεί πάει ς σ’ οσπίτ’, τραπεζών’ το τραπέζ’, φέρ’
και θέκ’ ό,τι προεφτικά ευρήκ’ και το γλυκύ ντ’ έλμεξεν α σα ζα τ’ς και φαείζ’ τα

Η Αϊσέ Τουρσούν (Χονάρα, άμα ντο χονάρα!) γεννήθηκε στον Πόντο, στην Çaykara,
στην περιοχή του ποταμού Όφη και κατοικεί στην Αθήνα. Τα κείμενά της γλαφυρά, οι
σκέψεις και οι απόψεις της διάφανες σαν τα γάργαρα νερά των ποταμών της αλησμόνητης
πατρίδας, η ματιά της οξυδερκής, σκίζει τη θολή γραμμή των οριζόντων, αγκαλιάζοντας
με λατρεία τον επίγειο παράδεισο της ψυχής μας, τον Πόντο, και όλα όσα τον
συναποτελούν. Να είναι πάντα καλά και να μας χαρίζει τα πανέμορφα κειμενάκια της που
αποπνέουν τη δροσιά και τη φρεσκάδα των παρχαριών της οροσειράς του Παρυάδρη.

1
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γαρδέλα τ’ς και ούλο το κιουλφέτι. Ύστερον δαβαίν’ και πάει έξου ς σα δουλείας.
Πάει ς σο χωράφ’ ν’ αποχορταρών’ τα άγρα χορτάρα, να λιχτρεύ’, να σπέρ’, να
τσίζ’, ν’ αροκοπάει.
Το μεσημέρ’ πάει ς σ’ οσπίτ’ να μαειρεύ’ και φαείζ’ τα γαρδέλα τ’ς και τοι
μειζοτέρτς, να σκευοπλύν’, να πλύν’ και κρεμάν’ τα σέιχατα, να σπουγγίζ’ τ’ οσπίτ’,
να σπουγγίζ’ και φαείζ’ και ποτίζ’ τα ζα. Ύστερον να δαβαίν’ και πάει ς σο όρος,
να ευτάει ξύλα, κουρκούτα, δαδία για τον χειμωγκόν, να ευτάει και κοβαλεί φύλλα
για να στρών’ κάτου ς σα ζα τ’ς. Να πάει ευτάει χορτάρα, να φορτούται έναν
τρανόν γομάρ’ και να έρται φαείζ’ τα ζα τ’ς. Ύστερον ξάν’ να σπουγγίζ’ και να
αποδουλίζ’ α σο μαντρίν. Επεκεί πάει ς σ’ οσπίτ’ μαειρεύ’ και φαείζ’ τα γαρδέλα
τ’ς και ούλον το κιουλφέτι, να σκευοπλύν’ και να σπουγγίζ’. Να λού’ει τα γαρδέλα
τ’ς, φορίζ’ και χτενίζ’ ατα, να στρών’ και θέκ’ ατα κα’. Αποχουρχουτιγμένισσα α σα
δουλείας απλούται να κοιμάται. Οτότε έρται ο άντρας ατ’ς – όλιον την ημέραν
έτον ς σην καβέν – και θέλ’ και ατός «δουλείαν».

Λεξιλόγιο
λάγα= πως, με ποιο τρόπο. μειζοτέρ’= οι μεγαλύτεροι, οι γεροντότεροι που
χαίρουν σεβασμό (μείζονες). άφτ’= ανάβει (ρ. άφτω). πέσκο= ξυλόσομπα. θέκ’=
βάζει (ρ. θέκω και θήκω). ουλίζ’= χαϊδεύει (ρ. ουλίζω). στρουλίζ’= στολίζει (ρ.
στρουλίζω)., στον Πόντο εξακολουθούν να στολίζουν τα ζώα τους με διάφορα
πολύχρωμα χαϊμαλιά. προεφτικά= τα φαγητά για το πρωινό γεύμα. γλυκύ= γάλα.
γαρδέλα= τα παιδιά. κιουλφέτι= οι οσπιτανοί, οι άνθρωποι που ζουν στο σπίτι.
λιχτρεύ’= σκάβει (ρ. λιχτρεύω). να τσίζ’= να βοτανίσει (ρ. τσίζω). αροκοπάει=
αραιώνει τα φυτά του καλαμποκιού ξεριζώνοντας τα περιττά για μεγαλώσουν και
να καρπίσουν τα υπόλοιπα (ρ. αροκοπώ). σέιχατα= τα ρούχα (λ. τουρκ.).
αποδουλίζ’= να τελειώσει τις δουλειές (ρ. αποδουλίζω). σκευοπλύν’= να πλύνει
τα σκεύη (ρ. σκευοπλύνω). κουρκούτα= ξερές ρίζες δέντρων για κάψιμο στο
τζάκι. γομάρ’= φορτίο. χειμωγκός= χειμώνας. αποχουρχουτιγμένισσα=
εξουθενωμένη.
Το κείμενο ανιχνεύθηκε στο διαδίκτυο και στάθηκε η αφορμή για να γνωρίσουμε
την Αϊσέ Τουρσούν με καταγωγή από την περιοχή του ποταμού Όφη, χρόνια
κάτοικο Νέας Μάκρης Αττικής.
Μεταφορά από τη λατινική στην ελληνική γραφή – λεξιλόγιο Στάθης Ταξίδης
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Οι Ρωμιοί της Υοσγάτης και του Μεταλλείου Ακντάγ

Δ

Του Κώστα Νικολαΐδη

εκαετίες τώρα ο Κώστας Νικολαΐδης διακονεί στον ναό της ποντιακής
ιστοριογραφίας, αποθησαυρίζοντας πολύτιμες πληροφορίες στην κιβωτό
της συλλογικής μας μνήμης. Μετά από ευδόκιμη υπηρεσία - αρχικά ως
υπάλληλος και αργότερα ως διευθυντής καταστημάτων της Ιονικής Τράπεζας αποτραβήχτηκε «απ’ τες πολλές κινήσεις κι ομιλίες», κατά πως λέει και ο μεγάλος
αλεξανδρινός ποιητής, στο χωριό του, το Μελίσσι Γιαννιτσών. Εκεί εργάζεται
ακούραστα, «άμον μελεσσίδ’», παραδίνοντας σε μας, αλλά και στην αιωνιότητα,
όσα ακατάπαυστα συνέλλεγε επί δεκαετίες για την περιοχή της Χαλδίας και όχι
μόνον. Πολύτιμοι πληροφοριοδότες του οι γονείς του, Παπανικόλας Νικολαΐδης
(Τσουλφάς) και η πρεσβυτέρα Μαρία Παμπουκίδου (το γένος Φελέκη),
πρόσφυγες πρώτης γενιάς, αλλά και εκατοντάδες γέροντες και γερόντισσες που του
μετέφεραν από πρώτο χέρι «α εωράκασιν οι οφθαλμοί των, α ακηκόασιν τα ώτα
των και α πεπόνθασιν». Ωστόσο δεν έμεινε μόνον στις πολύτιμες πληροφορίες των
μαρτυριών αλλά ανέτρεξε και ερεύνησε προσωπικά και οικογενειακά αρχεία,
αρχεία υπηρεσιών και ιδρυμάτων, βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά της εποχής.
Αγλαοί καρποί της τεκμηριωμένης και επιμελημένης προσπάθειάς του τα
εξαιρετικά βιβλία του «Τα Ευλογημένα Μαντένια της Χαλδίας – Άκνταγμαντεν»
και «Άγιοι και Μάρτυρες του Πόντου» (Βραβείο Εστίας Νέας Σμύρνης), αλλά και
άρθρα του και συνεργασίες του με ποντιακά έντυπα. Πολύτιμος συνεργάτης τα
τελευταία χρόνια της «Ποντιακής Εστίας» μας προσέφερε και μας προσφέρει σε
συνέχειες τις μελέτες του: «Το ιδιότυπο εκκλησιαστικό καθεστώς της Χαλδίας» και
«Ο Επισκοπικός κατάλογος της Χαλδίας».
Όμως λίγο πριν εκπνεύσει το 2014 ο Κώστας Νικολαΐδης μας επιφύλαξε μια
ακόμη ευχάριστη έκπληξη με το τετρακοσίων σελίδων, και μάλιστα μεγάλου
μεγέθους, βιβλίο του «Οι Ρωμιοί της Υοσγάτης και του Μεταλλείου του Άκνταγ»,
που αποτελεί πολύτιμη ιστορική παρακαταθήκη και «ευαγγέλιο» για τους εκ της
περιοχής της Υοσγάτης καταγόμενους και τους απογόνους τους.
Μέσα από τις σελίδες του ο αναγνώστης αντλεί πολύτιμες και ενδιαφέρουσες
πληροφορίες για την ίδρυση της Αργυρούπολης και του Μεταλλείου Άκνταγ, την
εργασία στα μεταλλεία και τα εξαγόμενα μέταλλα, για το κλείσιμο των μεταλλείων,
για την πρωτεύουσα του Μεταλλείου πόλη του Μαντέν (τη γεωγραφική θέση, τις
συντεταγμένες της, καθώς επίσης και για την διοικητική, εκκλησιαστική, σχολική
και οικονομική εικόνα της πόλης). Συνοπτική αναφορά γίνεται ακόμα στο όνομα,
τη γεωγραφική θέση, τον πληθυσμό, την κοινοτική, ενοριακή και σχολική
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συγκρότηση του καθενός από τους τριάντα οικισμούς ξεχωριστά, ενώ τα χωριά
Απτουραχμανλί, Κουλίκ, Παχτσετζίκ, Σαχνάντερε και Χάλχατζι παρουσιάζονται
εκτενέστερα. Δίνονται ωστόσο πληροφορίες για τους τόπους εγκατάστασης των
κατοίκων όλων των χωριών στην Ελλάδα.
Το βιβλίο περιλαμβάνει, επίσης, και τα βορειότερα καππαδοκικά χωριά, τα
πέραν του Άλυος ποταμού ευρισκόμενα, το Τσατ, το Ρούμκαβακ, το Τασλίχ και
το Τσουχούρ. Στο πλούσιο παράρτημά του μπορεί να βρει ο αναγνώστης πλούσιο
φωτογραφικό υλικό, κατατοπιστικούς χάρτες, χειρόγραφα σκαριφήματα των
χωριών, έγγραφα και ειδικά υπομνήματα που με περισσή υπομονή, επιμέλεια και
κόπο συγκέντρωσε και κωδικοποίησε
ο
συγγραφέας.
Σε
ιδιαίτερο
παράρτημα και σε ψηφιακή μορφή
(CD) παρατίθενται τα ονόματα των
προσφύγων από την περιοχή της
Υοσγάτης και του Μεταλλείου Άνταγ
και οι τόποι εγκατάστασής τους στην
Ελλάδα.
Το εξώφυλλο κοσμεί φωτογραφία
του 1899 με τον πύργο του ρολογιού
της Υοσγάτης, ενώ στο οπισθόφυλλο
η
θαυματουργή
εικόνα
προσκυνηταρίου του Αγίου Ιωάννη
του Θεολόγου προερχόμενη από τον
ομώνυμο ναό του χωριού Τεκκέκουνι
του Μεταλλείου.
Ιδιαίτερη εντύπωση προξενούν
στον αναγνώστη οι εκατοντάδες, ή και χιλιάδες των ονομάτων και τα γενεαλογικά
δέντρα των Γιοζγατλήδων που παραθέτει με ακρίβεια ο συγγραφέας – λες και
έζησε μαζί τους κατά κάποιο τρόπο (είμαι βέβαιος πως έγινε και αυτό κατά έναν
μυσταγωγικό και μυστηριακό τρόπο) - με τα στοιχεία και τα στιγμιότυπα που
συγκροτούν το μωσαϊκό της ιστορίας του τόπου αυτού. Αναμφίβολα ο
αναγνώστης, ο έλκων την καταγωγή του από την περιοχή, θα συναντήσει ονόματα
προσφιλών προγόνων, ονόματα τόπων με βαρύνουσα σημασία για αυτόν, αφού θα
τα άκουσε πολλές φορές στις νοσταλγικές διηγήσεις του παππού και της γιαγιάς.
Θα συγκινηθεί στο έπακρο από μικροϊστοριούλες σαν κι αυτή που παραθέτουμε.

«“Να σου πω κάτι που τώρα περνάει από το νου μου. Στο χωριό μας το
Πόσικ, παρέμεινε και δεν ήρθε μαζί μας στην Ελλάδα με την Ανταλλαγή το
1924, μια γυναίκα, η Ραχήλα τη Πέτρονος, δηλαδή η κόρη του Πέτρου του
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Γεωργιάδη. Ο Πέτρος ήτανε πρώτος εξάδελφος της παπαδιάς του
Παπαγιώργη του παππού σου, που τον κρεμάσανε με πολλούς δικούς μας
στην Αμάσεια. Η Ραχήλα που λέμε παντρεύτηκε έναν Κούρδο, Κούρτο τον
λέγαμε. Το όνομά του δεν το θυμάμαι, ήτανε όμως δικός μας Κρυφός
(Κρυπτοχριστιανός). Ποιος να ξέρει άραγε τι απέγιναν...” Αφήγηση Γεωργίου
Παυλίδη - στο Πόσικ είχε το επώνυμο Μουρατίδης - του Ιωάννου, που γεννήθηκε
και μεγάλωσε στο Πόσικ και απεβίωσε στην Ευξεινούπολη 99 ετών. Η καταγραφή
έγινε στην Ευξεινούπολη την Παρασκευή 1 – 3 - 1985 από τον Γιώργο
Παπαδόπουλο, εγγονό του εθνοϊερομάρτυρα Παπαγιώργη Παπαδόπουλου.
»Το 2011 επισκέφτηκαν την περιοχή του Πόσικ εκδρομείς από τον Αλμυρό (μαζί
τους και ο δήμαρχος) και από την Ευξεινούπολη της Μαγνησίας. Εκεί κάπου
έγιναν αντιληπτοί από κάποιες γυναίκες του χωριού, που τρέξανε να συναντήσουν
τους ξένους, επειδή το πούλμαν έγραφε «ΡΑΡΑDOPOULOS». Στάθηκαν και
κουβέντιασαν μαζί τους. Μια γιαγιά, οι δυο της κόρες και η εγγονή της που
μιλούσε τα αγγλικά.
»Η γιαγιά Ζενιφέ, ήταν η κόρη της Ραχήλ. Ήξερε ολόκληρη την ιστορία της
μητέρας της, της ρωμιάς Ραχήλ, που για να ζήσει τον έρωτά της, έμεινε για πάντα
εκεί στα βάθη της Ανατολίας, ουσιαστικά μόνη ανάμεσα σε αλλογενείς και
αλλόθρησκους. Η Ραχήλ πάντοτε μιλούσε με πόνο ψυχής για τους δικούς της που
έχασε και την έχασαν και στα τελευταία της σαν είδε ότι ο πόθος της να τους
ξαναδεί θα μείνει ανεκπλήρωτος, ευχή και προσταγή έδωσε στα παιδιά και τα
εγγόνια της να ψάξουν και να βρούνε τους συγγενείς τους στην Ελλάδα. Πράγματι
την επόμενη χρονιά, καλοκαίρι του 2012, η γιαγιά Ζενιφέ με την εγγονή της
επισκέφτηκαν την Ευξεινούπολη για να συναντήσουν τους συγγενείς τους.
»Σήμερα η Ζενιφέ με τη μια της κόρη και την εγγονή της ζουν στη Μερσίνα, ενώ
η άλλη κόρη της ζει στην Κωνσταντινούπολη. Όπως είπαν μάλιστα κάθε χρόνο το
καλοκαίρι επισκέπτονται το Πόσικ που είναι ένα θαυμάσιο θέρετρο».
Εν κατακλείδι και με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε πως ο Κώστας
Νικολαΐδης με το βιβλίο αυτό ξαναστήνει και «ξαναζωντανεύει» στα μάτια του
αναγνώστη, με τρόπο μοναδικά λεπτομερειακό, τους τόπους και τους ανθρώπους
– γιατί οι τόποι είναι πρώτα από όλα οι άνθρωποι και τα έργα τους – από
ρωμαίικες πατρίδες αλησμόνητες, καταγράφει τη ζωή, τη δράση και τα
δεινοπαθήματά των, παραδίδοντάς τους στην αθανασία, λίγο πριν ο πανδαμάτωρ
και ολετήρας χρόνος σβήσει τα ίχνη τους. Και ο Κώστας ο Νικολαΐδης ήταν ο
τελευταίος και ο μοναδικός που θα μπορούσε να το κάνει, να κλείσει τους
λογαριασμούς με την καταγραφή της ιστορίας της περιοχής.

Στάθης Ταξίδης
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Το Ξερίζωμαν
Ιστορική και Δραματική Ηθογραφία
Του Σταύρου Κυριακίδη – Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη

Τ

o «ΞΕΡΙΖΩΜΑΝ» είναι μια αληθινή ιστορία της ζωής των Ποντίων κατά
τη δύσκολη δεκαετία 1914 - 1924. Τα αναφερόμενα σε αυτό είναι
γεγονότα αληθή. Το έργο «είναι μια ηθογραφία διότι, αναφέρονται σ’ αυτή
τα διάφορα ήθη και έθιμα των Ποντίων. Είναι όμως κι ένα δράμα γιατί περιγράφει
τα δραματικά γεγονότα τα προηγηθέντα της ανταλλαγής των πληθυσμών, με
αποκορύφωμα το ξερίζωμα του Ελληνικού Ποντιακού στοιχείου από τον τόπο
του, τον τόπο που γεννήθηκε και έζησε επί τρεις χιλιάδες χρόνια και δημιούργησε
δικό του πολιτισμό υψηλής στάθμης και απετέλεσε τηλαυγή χριστιανικό και
ελληνικό φάρο της Ανατολής, με τα
2300 σχολεία του και τις 2250 εκκλησιές
του.
Χαρακτηρίζει την ανταλλαγή των
πληθυσμών ως βάρβαρη πράξη, που
έγινε από ανθρώπους χωρίς ανθρωπιά,
και είναι έργο αντιπολεμικό.
Τα αυστηρά ήθη, ο στενός
οικογενειακός δεσμός, η εκτίμηση της
ομορφιάς, η κατάργηση της προίκας και
προπαντός η πίστη προς τον Θεό και
ειδικότερα προς την "Μεγαλόχαρη" των
Ποντίων, την Παναγία Σουμελά, που
αποτελούν τα βασικά θεμέλια της ζωής
των Ποντίων, διατυπώνονται με
σαφήνεια και τέχνη στο έργο.
Το γέλιο εναλλάσσεται συχνά με τα
τραγικά γεγονότα κι έτσι ο θεατής μπορεί να αντέξει το δράμα των Ποντίων της
δεκαετίας 1914 - 1924. Το έργο τελειώνει με την αγάπη και την πίστη των
Ποντίων προς την μητέρα Ελλάδα και με το όραμα μιας ελεύθερης και
ευτυχισμένης ζωής, σε μια ευημερούσα Ελλάδα.
Η κ. Έλσα Γαλανίδου - Μπαλφούσια φιλόλογος και λαογράφος, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, που πολλά
προσέφερε και εξακολουθεί να προσφέρει στην Ποντιακή λαογραφία και
γενικότερα στην ποντιακή μας ταυτότητα, γράφει μεταξύ άλλων και τα παρακάτω
για την πρώτη παράσταση του έργου που παρακολούθησε. «Παρακολούθησα το
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θεατρικό εργο του Στ. Κ. Κυριακίδη "Το ξερίζωμαν" από τον Καλλιτεχνικό
Οργανισμό Ποντίων Αθηνών. Το έργο κατάφερε μέσα σε τέσσερις πράξεις να
κλείσει ολόκληρη την ιστορία του Ποντιακού Έλληνισμού. Τις ευτυχισμένες ώρες,
την ξέγνοιαστη και ήσυχη ζωή, τη χαρά της δημιουργίας, με όλα τα ήθη και έθιμά
μας. Άλλα και τις προσδοκίες του γένους μας από την ομόδοξη Ρωσία και στη
συνέχεια την απογοήτευσή μας. Τέλος η καταστροφή, ο ξεριζωμός...».
Και ο κ. Χρήστος Γ. Ανδρεάδης, φιλόλογος και Ιστορικός, γράφει: «Το
θεατρικό έργο"Το ξερίζωμαν" ξαναζωντανεύει στη μνήμη μας καταστάσεις και
γεγονότα του παρελθόντος που ανεξίτηλα άφησαν τα ίχνη τους στη σημερινή
πραγματικότητα με τη θαυμάσια ιστορική ηθογραφία του Σταύρου Κυριακίδη. Το
έργο περιγράφει τα δραματικά γεγονότα της δεκαετίας 1914 - 1924 στο χωριό
Σταυρίν του Πόντου, απεικονίζοντας ολόκληρη την ιστορία του Ποντιακού
Ελληνισμού της περιόδου εκείνης, μία ιστορία που πολύ δύσκολα θα μπορούσε να
περιοριστεί στα ελάχιστα όρια ενός θεατρικού έργου. Και όμως, αυτό, το σχεδόν
ακατόρθωτο, το κατόρθωσε ο συγγραφέας, ώστε μέσα σε τέσσερις πράξεις να
περιλάβει όλα σχεδόν τα γεγονότα της εποχής εκείνης, κι αυτό είναι το ιδιαίτερο
γνώρισμα της θεατρικής του γραφής.
Και σε άλλο σημείο της κριτικής του συνεχίζει: Στιγμές ανέμελης ποντιακής
ζωής, χαρούμενης και ξέγνοιαστης, στιγμές ειδυλλιακές με τα καθημερινά βιοτικά
προβλήματα του χωριού, επικεντρωμένα στα γραφικά ήθη και έθιμα του Πόντου,
παρουσιάζονται με τόση ενάργεια και αληθοφάνεια, ώστε πραγματικά θαρούμε κι
εμείς πώς είμαστε στο Σταυρί και ζούμε τα ίδια προβλήματα της οικογένειας της
Χρυσάνας με το γιο της Γερίκα και τη νύφη της Σοφία, τις ίδιες χαρές και λύπες
και όλες τις αγωνίες τους για την έκβαση των γεγονότων, τα οποία, ειρηνικά και
ευχάριστα στην α' πράξη του έργου, μας μεταφέρουν αμέσως στη σκληρή
πραγματικότητα του α' παγκοσμίου πολέμου με τα δεινά που επακολούθησαν στη
β' πράξη.
Να σημειώσουμε πως το "ΞΕΡΙΖΩΜΑΝ" έχει βραβευθεί στον διαγωνισμό
συγγραφής θεατρικών έργων σε ποντιακή διάλεκτο του Καλλιτεχνικού
Οργανισμού Ποντίων Αθηνών το 1982.

Στάθης Ταξίδης
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Μια παλιά τραυματισμένη εικόνα της Παναγίας1
Του δρα Γεώργιου Τσακαλίδη

Σ

το Κοιλάδ’, δεκαπέντε χιλιόμετρα νότια της Τραπεζούντας στο δρόμο
προς το Μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ζούσε μια οικογένεια
κρυπτοχριστιανών, η οποία, όταν το 1916 κατέλαβαν την Τραπεζούντα οι
Ρώσοι, ξεθάρρεψε και φανερώθηκε. Η ρωσική κατοχή της Τραπεζούντας κράτησε
όμως λίγο, αφού όπως είναι γνωστό μετά την Οκτωβριανή επανάσταση στη Ρωσία
(1917) τα ρωσικά στρατεύματα αποσύρθηκαν από την περιοχή. Η
κρυπτοχριστιανική οικογένεια από το Κοιλάδ’ ήταν
πλέον εκτεθειμένη. Εγκατέλειψε το χωριό και
ακολούθησε τα ρωσικά στρατεύματα. Είχε όμως και
έναν γέρο κατάκοιτο, που δεν μπορούσε να
ακολουθήσει τα υπόλοιπα μέλη. Τούρκοι στρατιώτες
που μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας αμέσως μετά
την αναχώρηση των Ρώσων πυροβόλησαν και
σκότωσαν το ανήμπορο γεροντάκι. Μια παλιά εικόνα
της Παναγίας που κρέμονταν πάνω από το κεφάλι
του, τραυματίστηκε κι αυτή από το βόλι του Τούρκου
στρατιώτη. Η εικόνα αυτή περιήλθε ύστερα από λίγο
Ο Τράνξογλης
στα χέρια του Τράνξογλη (Τρανξίδη Θεόδωρου).
Του την έδωσε φίλος του Τούρκος, που ως οπαδός του Ισλάμ, μιας καθαρά
ανεικονικής θρησκείας, δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για την εικόνα. Η εικόνα
πρέπει να ήταν πολύ παλιά, αν λάβουμε υπόψη ότι ως κρυπτοχριστιανοί, θα πρέπει
να την αγόρασαν την εποχή που ήσαν ακόμη φανεροί χριστιανοί. Την εικόνα αυτή
την έφερε ο Τράνξογλης στην Ελλάδα. Την τοποθέτησε στον ιερό Ναό Αγ.
Γεωργίου Σιδερά, να λειτουργηθεί και να ευλογηθεί, μια και τόσες δεκαετίες
βρισκόταν κυνηγημένη στο σκοτάδι του υπογείου της κλωστής οικογένειας. Όταν
επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης μακαριστός Διονύσιος το
χωριό, έπεσε το έμπειρο μάτι του στην πανέμορφη αυτή εικόνα, που βρισκόταν
μέσα στο ιερό, και τη ζήτησε από τον εφημέριο του χωριού, π. Θεμιστοκλή
Σαλαπασίδη. Εκείνος του είπε ότι η εικόνα δεν ανήκει στην Εκκλησία, αλλά σε
μια οικογένεια του χωριού, που την άφησε για να λειτουργηθεί. Ρώτησε να μάθει
τον ιδιοκτήτη της εικόνας. Του είπε ότι πέθανε, ζει όμως ο γιος του Χαράλαμπος,
Προδημοσίευση από το βιβλίο του δρα Γεωργίου Τσακαλίδη: «Αυθεντικές ιστορίες
Προσφύγων του χωριού Σιδερά Κοζάνης.

1
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που είναι μάλιστα παρών στην Εκκλησία. Ο Μητροπολίτης κάλεσε τον
Χαράλαμπο στο ιερό και του είπε: «Αυτή την εικόνα τη θέλω πολύ. Αν μου τη
δώσεις, θα κάνω σαρανταλείτουργο στον μακαρίτη πατέρα σου». Ο Χαράλαμπος
δεν θέλησε να χαλάσει το χατίρι του Επισκόπου και του την έδωσε. Την ιστορία
της εικόνας διηγήθηκε ο Χαράλαμπος στον γράφοντα ύστερα από πολλά χρόνια.
Ο γράφων στενοχωρήθηκε πολύ, γιατί ήταν ένα οικογενειακό κειμήλιο, που θύμιζε
τα βάσανα των Ελλήνων του Πόντου. Ούτε ο ίδιος τόλμησε να τη ζητήσει από τον
Επίσκοπο, τον οποίο σεβόταν βαθύτατα. Θα ήταν όμως ευτυχής να παρέμενε
οικογενειακό κειμήλιο, να την έβλεπε, να τη φωτογράφιζε και να την καταχώριζε
σε κάποια σελίδα αυτού του βιβλίου.

«Ιστορικό της Ιερής Εικόνας της Παναγίας Σουμελά»

Σ

Του Στέφανου Τανιμανίδη

την αγγλική, τη ρωσική και την τουρκική γλώσσα μεταφράζεται το βιβλίο
του Στέφανου Τανιμανίδη «Ιστορικό της Ιερής Εικόνας της Παναγίας
Σουμελά». Πρόκειται για τον πιο σύγχρονο «οδηγό» για την Παναγία
Σουμελά, από τον οποίο Έλληνες και αλλοδαποί τουρίστες και προσκυνητές

μπορούν να μάθουν την ιστορία της μονής και της θαυματουργής εικόνας, τη
σημασία τους για τον ποντιακό ελληνισμό, αλλά και να δουν αδημοσίευτες
φωτογραφίες.
Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό στα ελληνικά, αποτελείται
από 192 σελίδες και προλογίζεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κκ
Βαρθολομαίο. Ο Στέφανος Τανιμανίδης, υπεύθυνος Επικοινωνίας και Δημοσίων
Σχέσεων του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού και επίτιμος
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πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, συγκέντρωσε σε
αυτό τις πιο ουσιαστικές πληροφορίες από τρία προηγούμενα βιβλία του: το
δίτομο έργο «Σουμελά – Η πρόσφυξ Ποντία Παναγία» και το «Η ηχώ της
καμπάνας του Πόντου».
Στον πρώτο τόμο αναφέρεται η ιστορία της μονής από την ίδρυσή της, το 386
μ. Χ. έως το 1922, ενώ στον δεύτερο η ιστορία του μοναστηριού, που ίδρυσαν το
1951 οι Πόντιοι πρόσφυγες στο Βέρμιο. Στον τρίτο παρουσιάζονται τα γεγονότα
και το χρονικό της επαναλειτουργίας της μονής στον Πόντο, τον
Δεκαπενταύγουστο του 2010.
«Όταν ξεκίνησα να γράψω την περίληψη, δεν ήξερα τι να πιάσω και τι να αφήσω.
Ήταν ιδιαίτερα επίπονη η δουλειά, αφού σε 192 σελίδες προσπάθησα να
συμπυκνώσω τρία βιβλία 1.500 σελίδων», είπε ο Στέφανος Τανιμανίδης.
Τα τρία βιβλία αποτελούν καρπούς δεκάχρονης επίπονης ερευνητικής
προσπάθειας, αλλά και βιώματα μιας ολόκληρης ζωής. Ταυτόχρονα, ο
συγγραφέας χρησιμοποίησε και δικό του πλούσιο αρχειακό υλικό. Στην νέα
ευσύνοπτη έκδοση συμπεριλαμβάνονται πενήντα αδημοσίευτες φωτογραφίες, αλλά
και κάποια νέα στοιχεία για το μοναστήρι.
«Ο ποντιακός ελληνισμός δεν έχει βιβλία στα τουρκικά, τα ρωσικά και τα αγγλικά.
Βρίσκομαι ήδη σε διαβουλεύσεις με τούρκους εκδότες, ενώ τα βιβλία θα
πωλούνται στο μοναστήρι. Για τη ρωσική και την αγγλική έκδοση δεν θα υπάρχει
κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, επειδή αναφέρω και κάποια στοιχεία για τη
Γενοκτονία, έστω και με… απαλό τρόπο, μπορεί να δημιουργηθούν κάποια
προβλήματα για την τουρκική έκδοση.
Η ελληνική έκδοση κυκλοφόρησε σε 30.000 αντίτυπα και εξαντλήθηκε, ενώ το
επόμενο διάστημα στοχεύει να μοιράσει νέα αντίτυπα δωρεάν σε όλους τους
ενεργούς ποντιακούς συλλόγους.
Να σημειωθεί πως το βιβλίο του Στέφανου Τανιμανίδη «Γενοκτονία Ποντίων Μνήμης Εγκόλπιον», κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2014 σε 85.000 αντίτυπα μαζί
με την εφημερίδα Έθνος.

Η Αυστραλία τίμησε την Ντίνα Αμανατίδου
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου
άθε χρόνο, την ημέρα των γενεθλίων της βασίλισσας Ελισάβετ, η
Αυστραλιανή Κυβέρνηση ανακοινώνει τις διακρίσεις που απονέμει σε
επιφανή μέλη της αυστραλιανής κοινωνίας για την προσφορά τους σε
διάφορους τομείς. Μεταξύ των πολιτών που τιμήθηκαν για το 2011 είναι και η
Ντίνα Αμανατίδου. Η κ. Αμανατίδου, κάτοικος Μελβούρνης, τιμήθηκε για την

Κ
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προσφορά της στην πολυπολιτισμική κοινωνία της Αυστραλίας και στα ελληνικά
γράμματα, για το σημαντικό λογοτεχνικό της έργο με το μετάλλιο Order of
Australia Medal.
Σημειώνουμε πως την κ. Αμανατίδου είχαμε
τη χαρά να την γνωρίσουμε πριν από λίγα
χρόνια, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μας
στις εκδηλώσεις Μνήμης για τη γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου, που διοργανώνονται στη
Μελβούρνη το Μάιο κάθε χρόνο. Τότε μας είχε
εντυπωσιάσει με την απαγγελία ποιήματος της
για τη γενοκτονία.
Ανάμεσα στους αξιόλογους Έλληνες
λογοτέχνες στην Αυστραλία εξέχουσα θέση
κατέχει η διηγηματογράφος, ποιήτρια και
δραματουργός, Ντίνα Αμανατίδου. Η κ.
Αμανατίδου, της οποίας η προσφορά στα
Η κ. Ντίνα Αμανατίδου
ελληνικά γράμματα θεωρείται πολύτιμη,
κατόρθωσε, κυρίως μέσα από τα διηγήματά της αλλά και το υπόλοιπο έργο της,
να παρουσιάσει μία ρεαλιστική, αυθεντική και ενδιαφέρουσα εικόνα του
ελληνισμού της Διασποράς.
Κύριο θέμα των διηγημάτων της ο προβληματισμός του Έλληνα μετανάστη, ο
αγώνας του για την προσαρμογή στην ξένη χώρα, τα διλήμματά του, οι άσβεστες
μνήμες από την πατρίδα, τα οράματα, η επιθυμία για επιστροφή στην πατρίδα. Τα
ποιήματά της απλά και κατανοητά, τραγούδια της αγάπης και της ξενιτιάς,
φανερώνουν την ευαισθησία της - αποπνέοντας μηνύματα αγάπης, αδελφοσύνης,
ενότητας - αλλά και ένα πηγαίο ταλέντο.
Προσωπικές δυσάρεστες εμπειρίες όπως η κατοχή, ο εμφύλιος πόλεμος
οδήγησαν τη Ντίνα Αμανατίδου σε ένα έντονο προβληματισμό και στην
επανάληψη θεμάτων στο έργο της, όπως η παγκόσμια ειρήνη, η ελευθερία, τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Ο προβληματισμός διακρίνεται ακόμη εντονότερα στους
στοχασμούς ένα όχι και τόσο διαδεδομένο είδος πεζογραφίας, που είναι όμως και
η πιο εύστοχη επιλογή για την παρουσίαση των σκέψεων της. Οι στοχασμοί, οι
σκόρπιες σκέψεις με την αποφθεγματική έκφραση, την επιγραμματική διατύπωση
και την πλούσια θεματογραφία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και απέσπασαν
θετικότατες κριτικές.
Η Ντίνα Αμανατίδου, το γένος Παπανδρεοπούλου γεννήθηκε στο Μελιγαλά
Μεσσηνίας. Πριν από τη μετανάστευση έζησε εφτά χρόνια στην Αθήνα, όπου και
τελείωσε το Γυμνάσιο.
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Στην Αυστραλία μετανάστευσε στις αρχές του 1958. Στη Μελβούρνη
παντρεύτηκε τον Κυριάκο Αμανατίδη – διακεκριμένο Έλληνα και δραστήριο
στέλεχος της ποντιακής παροικίας - με τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά. Tον ίδιο
χρόνο άρχισε να δημοσιεύει διηγήματα, ποιήματα και στοχασμούς σε ελληνικές
εφημερίδες και περιοδικά της Αυστραλίας. Έργα της έχουν δημοσιευθεί και στην
Ελλάδα, ενώ μεταφρασμένα στην αγγλική έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς σε
περιοδικά και εφημερίδες της Αυστραλίας και της Αμερικής.
Διηγήματα και ποιήματα της έχουν συμπεριληφθεί στη διδακτέα ύλη των
Νεοελληνικών για την έκτη τάξη του Γυμνασίου στις πολιτείες της Βικτώριας και
της Νοτίου Αυστραλίας και έργα της διδάσκονται σε κολλέγια και πανεπιστήμια
της Αυστραλίας στα τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών.
Η προσφορά της Ν. Αμανατίδου στα ελληνικά γράμματα αναγνωρίστηκε από
διάφορους ομογενειακούς και ελλαδικούς φορείς με την απονομή τιμητικών
διακρίσεων όπως: ΧΑΝ Αθηνών 1989, Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και
Ζωγράφων.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
Αγαπητοί συνδρομητές,
Η «Ποντιακή Εστία», το μακροβιότερο ποντιακό έντυπο, συμπλήρωσε
φέτος εξήντα πέντε έτη έκδοσης. Στις χιλιάδες σελίδες της αποθησαυρίστηκαν
και συνεχίζουν να αποθησαυρίζονται, παρακαταθήκη για τις επερχόμενες
γενιές, οι ψηφίδες που συγκροτούν την ιστορική, λαογραφική και γλωσσική
μας κληρονομιά. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την κιβωτό διάσωσης του
ποντιακού πολιτισμού.
Η συμβολική τιμή των 5 ευρώ για την ετήσια συνδρομή της
ανταποκρίνεται ουσιαστικά στα έξοδα αποστολής της (συσκευασία σε νάιλον
φάκελο, ετικέτα, μεταφορά από τα γραφεία του συλλόγου στο Ταχυδρομείο,
ταχυδρομικά έξοδα). Στους χαλεπούς καιρούς της οικονομικής δυσπραγίας το
σωματείο μας επέλεξε να ΑΝΑΣΤΟΡΩ
διατηρήσει αυτή τη στοιχειώδη συμβολική
Μοναστήρι
Παναγίας
– Πόντος. μέσα από τις
συνδρομή, κρατώντας
μαζί σας
ανοιχτούςΣουμελά
διαύλους επικοινωνίας
Εσωτερικό
της Μονής με τον ηγούμενο και έναν διάκονο σε
στήλες
της.
φωτογραφία
του η18έκδοση και αποστολή του
Για να συνεχιστεί, λοιπόν,
απρόσκοπτα
περιοδικού μας, μη λησμονείτε
να στείλετε τη συνδρομή σας ταχυδρομικά ή
ΑΝΑΣΤΟΡΩ
επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2310271812, 2310271336, για να
σας διευκολύνουμε στέλνοντας άνθρωπο του σωματείου μας να την εισπράξει.
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ΑΝΑΣΤΟΡΩ
Μοναστήρι Παναγίας Σουμελά – Πόντος

Εσωτερικό της Μονής με τον Ηγούμενο και έναν
νεαρό καλόγερο σε φωτογραφία του 1899
Επιμέλεια: Στάθης Ταξίδης
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