Απρίλιος
- Μάιος - Ιούνιος
Οκτώβριος
- Νοέµβριος
∆εκέµβριος
Ιανουάριος
- Φεβρουάριος
- -Μάρτιος
2015
ος
Περίοδος
Περίοδοςβ’
Χρόνος35
35οςος---Τεύχος
Τεύχος169
171
Περίοδος
β’β’---Χρόνος
Χρόνος
38
Τεύχος
184

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

ποντιακή
εστία
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ

† ΦΙΛΩΝ ΚΤΕΝΙ∆ΗΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»
Μητροπόλεως 15 - Τηλ. 2310.271.812
546 24 Θεσσαλονίκη
ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
Σοφοκλέους 7, Τ.Κ. 591 00, Βέροια

Συντακτική Επιτροπή:
Δημ. Νικοπολιτίδης
Παναγ. Παπαδόπουλος
Πάνος Καϊσίδης
Ευστάθιος Ιωάν. Ταξίδης

Συντακτική Επιτροπή:
∆ηµ. Νικοπολιτίδης
Επιμέλεια:

Παναγ.
Νίκος Παπαδόπουλος
Ευστάθιος
Ιωάν. Ταξίδης
Πάνος ∆ελόγλου
Καϊσίδης
Γιάννης
Ευστάθιος Ιωάν. Ταξίδης
Οι συνεργασίες σας ει δυνατόν να
αποστέλλονται ηλεκτρονικά (τα
μεν κείμενα σε μορφήΕπιµέλεια:
Word, οι δε
φωτογραφίεςΠάνος
σε μορφή
tif) στις
Γ. Καϊσίδης
διευθύνσεις:
info@panagiasoumela
stattax@sch.gr

Σελιδοποίηση - CtP - Εκτύπωση
«ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ» - Ι. Αντωνιάδης - Θ. Ψαρράς Ο.Ε.
Ν. Ραιδεστός - Τ.Κ. 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310.466.776 - Fax: 2310.466.699

Γίνονται δεκτές συνεργασίες
που έχουν σχέση µε τη Λαογραφία
Ιστορία, Γλωσσολογία, Λογοτεχνία
Συνδροµές ιδιωτών εσωτερικού
€
Οργανισµών - ΟΤΑ - ΝΠ∆∆
€
Συνδροµές ιδιωτών εξωτερικού
δολλ.
Συνδροµές ιδιωτών ειδικά για Ευρώπη
€

5
9
25
18

Τιµή τεύχους € 1,25

Επιταγές - Εµβάσµατα
Σωµατείο Παναγία Σουµελά
Μητροπόλεως 15
546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ISSN: 1105-52-19

2242
82

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
- «ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΗ»,
- του
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Παναγιώτη Παπαδόπουλου
..............................................................................................................................
243 - 244
ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΜΕΡΟΣ
ΤΗΣ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ,
- «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» (ΠΟΙΗΜΑ), του Ηλία
Τσιρκινίδη
............................................................... 245 - 247
1. Η
ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ..............................................................................................................................
ΜΕ ΕΓΚΛΗΜΑ, του Στάθη Ταξίδη ………............................................…..3 - 583
τουΑΓΝΟΙΑ
Παναγιώτη
- ΙΔΡΥΣΗ
ΤΟΥΠαπαδόπουλου
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
2.- ΤΙΜΗΘΗΚΕ
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΟΥΜΕΛΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΙΜΗΤΟΝ
ΣΤΗΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΜΝΗΜΗ
ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΘΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ
ΨΩΜΙΑΔΗ,
του ΣΕ
Νίκου
Εμμανουηλίδη ............... 248 - 249
ΓΙΑ
ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΣΤΗ
του Παναγιώτη
Παπαδόπουλου
……..................................……..5
9
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΟ,
του Παναγιώτη
Παπαδόπουλου
.................................................................
25084- 251
ΤΗΣ
ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑ,
ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
.......................................................
-- 85
-- Η
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ
ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
3.
ΕΙΚΟΝΑ
ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΟΥΜΕΛΑ
ΕΥΛΟΓΕΙ
ΤΟΥΣ
ΠΙΣΤΟΥΣ
ΣΤΙΣ
ΣΕΡΡΕΣ,
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ (1881-1949), του Κώστα Νικολαΐδη ......................................................
86 - 90
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ,
του Αθανασίου
Χρυσοχόου .............................................................. 252 - 253
ΣΤΗΝ
ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΙ
ΣΤΗ
ΝΙΚΑΙΑ,
Ταξίδη………………………………..…………………...……9
- ΑΡΓΥΡΟΠΟΛΙΣ
ΤΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ,
τουτου
Γ.Κ.Στάθη
Χατζόπουλου
.........................................................................
91 -12
- 93
- Ο
ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ
ΠΟΝΤΙΑΚΗ
της«ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Έλσας Γαλανίδου ΣΟΥΜΕΛΑ»,
- Μπαλφούσια ....................... 254 - 256
4.
ΖΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΣΤΑΛΑΟΓΡΑΦΙΑ,
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΗΣ
- ΗΡΑΓΚΙΠ
ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΒΑΖΕΛΩΝΟΣ ΩΣ
ΝΕΩΝ ΠΗΓΩΝ
- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, του Πάνου Καϊσίδη .............................................................. 257 - 259
του ΜΕΛΕΤΗΣ
Στάθη Ταξίδη……………………………….……………………………………………………………..……....…………..13
ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,
του † Γ(ρηγορίου) Τηλικίδη .....................................
93– -14
95
- ΤΟ 1Ο ΣΥΝΑΝΑΠΑΝΤΗΜΑ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ,
5.- ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΕΣΤΙΑ,
της
Νόρας
Κωνσταντινίδου……………………………………..………………………….15
ΤΟ
ΝΕΡΟ
ΣΤΗΝ
ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ,
της
Έλσας
Γαλανίδου
Μπαλφούσια
.......................
95
-17
97
της Κασσιανής – Μαρίας Κονταξή .......................................................................................................................... 260 - -261
6.
ΣΤΗ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΚΑΙ
ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ................ 98 - 101
ΑΠΟ
ΤΟΥΣ
ΑΚΡΙΤΙΚΟΥΣ
ΘΡΥΛΟΥΣ,
του Αθανάσιου
Παρχαρίδη
....................................................
-- ΜΠΡΟΣΤΑ
Ο
ΟΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΔΗΣ
Π.
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΤΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ
– ΩΡΕΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ,
του Στέφανου
Τανιμανίδη
…………………..................................18
20
Κώστα
Νικολαΐδη
...............................................................................................................................................
- του
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ,
του Δημήτρη
Νικοπολιτίδη
............................................. 262
102--265
104
- ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ,
Η
ΣΗΜΑΣΙΑ(ΠΟΝΤΙΑΚΟ),
ΤΩΝ
ΤΗΣ
ΜΟΝΗΣ ΒΑΖΕΛΩΝΟΣ
ΩΣ ΝΕΩΝ ΠΗΓΩΝ
7.
τουΚΩΔΙΚΩΝ
ΗρακλήΤου
Μήλλα…………………………………………...……………………..…………..….21
23
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
Α. Ι. Αγαθαγγέλου
....................................................................................
104 –- 105
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,
του †ΤΩΝ
Γ(ρηγορίου)
Τηλικίδη
.....................................
8.- ΕΚΑΤΟΣΤΗ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΤΗΣ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΑΡΜΕΝΙΩΝ,
’Σ ΣΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ
ΝΑ
’ΙΝΟΥΣΤΟΥΝ
ΓΟΥΡΠΑΝ’
, του
Σωκράτη
Παυλίδη
.......................... 266 - 268
106
- Ο ΑΚΡΙΤΑΣ, του Αθανάσιου Παρχαρίδη ............................................................................................................. 268 - 270
της
Ρόζας Παπαζιάν…………………………………………..………………………………………………….…………......…24–
27
- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, του Πάνου Καϊσίδη ............................................................... 107 - 108
- ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΚΡΙΤΑΣ, του Γιάννη Δελόγλου .............. 271 - 273
9.
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ
ΚΑΙ
ΟΙ
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ
-- Η
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΤΟ
ΠΡΩΤΟ
ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ,
ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ,
του Γιώργου
Κ. Χατζόπουλου
………………………………………………………………..……28
30
ΤΟΥ
20ΟΥ
ΑΙΩΝΑ,
του Παρασκευά
Σαββαΐδη ..............................................................................................
109 - 274
117
του
Πάνου
Καϊσίδη
....................................................................................................................................................
10.
ΤΟΑΥΣΤΡΑΛΟΙ
ΧΑΤΣ
‘Η ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΤΗΣ ΧΑΛΔΙΑΣ,
της Βασιλικής
Κομεσίδου ………………………29
33
-- ΣΟΝΙΑ
– ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΟΙ
ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,
του Πάνου Καϊσίδη
................................................................
118 - 123
ΠΡΩΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΡΙΑ,
τουΠΑΝΑΓΙΑ
Γιάννη Δελόγλου
................................................ 275 - 278
11.
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
του
Κώστα
Νικολαΐδη………………….......................34–
38
-Η
ΕΝΑ
ΣΠΟΥΔΑΙΟ
ΣΙΓΙΛΛΙΟ
ΤΟΥΧΑΛΔΙΑΣ,
1672 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΟΥΜΕΛΑ,
- ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝΟ
ΠΟΝΤΙΩΝ,
Κων/νου Δάλκου................................................
279
12.
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΨΩΜΙΑΔΗΣ,
ΠΟΝΤΙΟΣτουΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ
ΚΑΙ
του
Χρήστου Ανδρεάδη
..............................................................................................................................................
124--282
125
- ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ
ΕΚΠΛΗΞΗΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (1922 – 1935),
ΚΟIΝΩΝΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ,
- «Ο ΔΗΜΟΝ Ο ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΣΗΣ», του Ηλία Τσιρκινίδη ................................................................... 126 - 128
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, του Παναγιώτη Παπαδόπουλου ............................................... 283 - 284
του
Πέτρου Α. Γεωργαντζή……………………...................................................................................……….....…….38
- 42
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ
ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
-- ΕΝΑΣ
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
ΣΤΟ
ΒΟΣΠΟΡΟ…
, ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ…, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ,
13.του
ΤΟ
ΑΜΙΛΗΤΟ
ΝΕΡΟ
ΣΤΗ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ
ΣΤΗΝ
ΠΟΝTΙΑΚΗ,
ΤΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
του
Αθανασίου
Χρυσοχόου
..................
129
130
Κ. Αδαμόπουλου .................................................................................................................................... 285 --293
του
ΓεωργίουΑΪΝΑΤΖΗ
Κ. Χατζόπουλου…………..................................................................................................................43
48
ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ
– ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ
ΠΟΝΤΟ,
τουΚΑΡΔΙΑΣ
Γεώργιου Εφραιμίδη
..............................
-- ΕΛΕΝΗ
– ΜΙΑ 87ΧΡΟΝΗΣΤΟΝ
ΠΟΙΗΤΡΙΑ
ΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ, 130–- 132
14.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ,
Ο ΠΟΝΤΙΟΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ................................................
ΜΕ ΤΟ
Γιάννη
Δελόγλου
..................................................................................................................................................
294 - 295
- του
ΟΣΙΑ
ΜΑΚΡΙΝΑ,
ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
- ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΑΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟ
ΡΕΚΟΡ,
του Τάσου ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Κοντογιαννίδη………………………………….……………………….…...49
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, του Κώστα Νικολαΐδη ....... 132–- 51
139
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΣΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,
τουΙΣΤΟΡΙΑ
ΑναστασίουΣΤΑ
Τροχόπουλου
.............................................................
296
15.
ΜΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΠΟΝΤΙΑΚΗ
1920,
του
Παναγιώτη
Μωυσιάδη…............52
- «ΣΤΑ
ΡΕΙΘΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»,
της Σοφίας Πιστοφίδου
- Τσόγκα
.......................................................
140–- 54
142
- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ, του Δημήτρη Νικοπολιτίδη ............................................. 297 - 299
16.
ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.ΓΙΑΤΡΟΥ
ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ,
του ΣτάθηΠΕΡΙΚΛΗ
Ταξίδη……………………………………..…………….………55
– 57
-- ΑΠΟ
Η
ΤΥΧΗ
ΤΟΥ
ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ,
ΠΡΙΣΤΑΒΟΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ!, Του Α. Ι. Αγαθαγγέλου ...................................................................... 299 - 300
17.
ΠΟΝΤΙΑΚΗ
– «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗ,
του
Σωκράτη Αγγελίδη
..............................................................................................................................................
142--302
144
- ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ
–ΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ,
του Γεώργιου
Εφραιμίδη.............................. 301
νοηματική
προσέγγιση
του
ποιήματος
από
τον
Παναγιώτη
Παπαδόπουλο………..………………………….……58
61
-- ΠΟΝΤΙΟΙ
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΩΝ
ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΤΗΣ
ΣΑΝΤΑΣ,
του † Ευριπίδη Χειμωνίδη ....... 144 -302
146
ΕΛΛΗΝΕΣ!, του Σωκράτη Παυλίδη .............................................................................................
18.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΝ
ΤΗΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ,
ΧΩΡΙ,
Δημήτρη
65
-- ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΕΣΤΙΑ
τουΝικοπολιτίδη…….…………………………………….........…….61
Γιάννη Δελόγλου
................................................................. 303
«ΑΡΧΕΙΟΝ
ΠΟΝΤΟΥ»,
του του
Παναγιώτη
Παπαδόπουλου
...........................................................................
147--305
148
-- ΕΝΩΣΙΣ
ΠΟΝΤΙΩΝ
ΕΣΛΙΓΚΕΝ,
του Γιάννη
Δελόγλου ...........................................................................
305
19.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΤΗΣ
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ,
του Δημήτρη Νικοπολιτίδη…………………......65
«ΠΟΝΤΙΑΚΑ
ΦΥΛΛΑ»
...................................................................................................................................
148--306
149
-- ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΣΤΗ
ΒΕΡΟΙΑ,
του
Παναγιώτη
Παπαδόπουλου
...................................
20.
ΤΣΙΑΣ
A
ΣΟ
ΠΑΡΑΚΑΜΙΝ,
του
Αναστάσιου
Ι.
Αγαθαγγέλου……………………..…………………….66
68
ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ .......................................................................................................................... 149–-307
150

α. Τα άσαλγα τα παιδία……………………………………………………………………………………………..……………66 – 67
Βιβλιοπαρουσίαση
β. Εγώ αΐκον δουλείαν κ εποίκα…………………………………………………………..……………………….........…….67
– 68
Βιβλιοπαρουσίαση
21.
ΠΟΝΤΙΑΚΑ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ,
του– Δημήτρη
Νικοπολιτίδη
……………………………………………….………..….68
«Η
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΤΑ
ΤΟ 1821
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΑ
--«ΤΟ
ΣΥΝΑΞΑΡΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑ-ΦΤΩΧΕΙΑΣ,
τουΙΣΤΟΡΙΑΣ
Βασιλείου Νικοπούλου
.................................................
309 - 310
22.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ……………………………………………………………………….............................69
- Η
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΑΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΟΥΡΟΥΖΗ,
του Φλορίν Μαρινέσκου
.......................... 310 - 311
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
(1821-1830)»,
- «ΤΟ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΩΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ –
23.
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ……………………………………....……………………………………………………..70
- 151
77
του Πέτρου Α. Γεωργατζή .........................................................................................................................................
ΤΑΜνήμην,
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΤΗΣ
ΧΑΛΔΙΑΣ»
του Αλέξανδρου
Ν. Ακριτόπουλου
.....................................................
311
α.- «ΠΑΠΠΟΥ,
Εις
της
Έλσας
Γαλανίδου
Μπαλφούσια,
παρουσιάζει
ο
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος……..…...70
71
Ο ΟΥΡΑΝΟΣ
ΓΕΜΙΣΕ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ»,
του Νικολάου
Παπαδόπουλου
..........................
152
- Mνήμες
«ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
–του
ΡΩΣΙΑΣ
(9ΟΣ
– 20ΟΣ
ΑΙ.),
β.
του
Ποντιακού
Έπους
1913
–
1922,
+
Παντελή
Αναστασιάδη
(Παντέλ’
Αγά),
- «ΝΕΟΦΥΤΟΣ
Ο ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΛΟΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ
του ΚωνσταντίνουΔΟΥΚΑΣ
Παπουλίδη –................................................................................................................................
312
παρουσιάζει
Στάθης Ταξίδης…………………………………….………...........................……………......……………...71
- 153
73
ΚΑΙ ΤΟ οΕΚΠ/ΚΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟ»
του Αριστοφάνη
Ζαμπακίδη
............................................................................
- «ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
(ΑΝΟΙΞΗ
1806),
του Φραγκίσκου Πουκεβίλ. ...........
313
γ.- ΟΒΡΑΒΕΥΣΗ
Ελληνισμός του
Δυτικού
Πόντου
του
Θεόδωρου
Παυλίδη,
παρουσιάζει
ο
Στάθης
Ταξίδης
….........….74
–
76
Για αυτούς
που έφυγαν
ΤΗΣ ΝΤΙΝΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
.........................................................................................
154 - 155
δ.-- Κεΐσογλου
Μεζιρεσί,
τουΧΡΗΣΤΟΥ
Βασιλείου
Παπαδόπουλου,
παρουσιάζει
ο Στάθης
Ταξίδης......................……….76
77
ΣΤΗ
ΜΝΗΜΗ
ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ,
του
Πάνου Καϊσίδη.................................................
314 -- 315
ΠΟΝΤΙΟΙ
ΑΠΟΤΟΥ
ΤΗΝ
ΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΟΥΜΕΛΑ
.......................................................
156
24.ΠΟΝΤΙΑΚΑ
ΠΕΝΘΗ………………………………………………………….........................................…………78
80
-- ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
....................................................................................................................
316
ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΛΙΓΚΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, του Γιάννη Δελόγλου ......................
157
--

ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΛΕΒΡΑΣ ..................................................................................................................................
316
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΖΩΡΑ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ, του Παναγιώτη Παπαδόπουλου ................................ 158 - 159
ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ, του Παναγιώτη Παπαδόπουλου ..............................................
317
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ
ΦΕΥΓΟΥΝ,
του Αναστάσιου
Νικ. Τροχόπουλου ....................................................................
160
ΝΕΟΚΛΗΣ
ΣΑΡΡΗΣ,
του Πάνου
Καϊσίδη ......................................................................................................
318

Ποντιακή Εστία

Η άγνοια ισοδυναμεί με έγκλημα
Του Στάθη Ταξίδη

Π

ρόσφατα ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας κ. Γιοαχίμ Γκάου,
σε ομιλία του στο Βερολίνο1, αναγνώρισε τις γενοκτονίες των Αρμενίων,
Αραμαίων – Ασσυρίων, Ποντίων, θίγοντας άμεσα τις ευθύνες της
Καϊζερικής Γερμανίας ως ηθικού αυτουργού αυτών. Για του λόγου το αληθές
παραθέτουμε αποσπάσματα από την ιστορική, πράγματι, ομιλία του κ. Γκάου, η
οποία βάζει «τα δάχτυλα επί των τύπων των ήλων».
«Οι ιδεολογίες περί ενότητας και καθαρότητας κατέληγαν, αλλά όχι σπάνια, σε
αποκλεισμό και απέλαση, με τελευταία συνέπεια τη δολοφονική πράξη. Στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία εξελίχθηκε μία δυναμική γενοκτονίας, στην οποία
θύμα ήταν ο αρμενικός λαός».
……………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................

«Αν πετύχουμε κατανόηση στην διαδικασία αξιολόγησης της ιστορίας, αν
ονομάσουμε με το όνομά της την αδικία, ακόμη και αν την έκανε ο λαός μας, αν
εξίσου μαρτυρούμε με τον ίδιο τρόπο, ναι το ζούμε, μόνο έτσι σεβόμαστε τη
δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε θα διατηρήσουμε την αξιοπρέπεια
των θυμάτων και θα δημιουργήσουμε μια κοινή ανθρώπινη βάση, για να ζούμε
μαζί με άλλους, εντός και εκτός συνόρων».
……………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................

«Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει εμείς επίσης οι Γερμανοί ως σύνολο να
επανεκτιμήσουμε τα γεγονότα, να εξακριβώσουμε εάν πρόκειται για κοινή ευθύνη,
ακόμη υπό ορισμένες περιστάσεις, για συνενοχή στην γενοκτονία των Αρμενίων.
Ανεξαιρέτως απήχθησαν, γυναίκες και άνδρες, παιδιά και γέροντες και στάλθηκαν
σε πορείες θανάτου, εκτεθειμένοι χωρίς καμία προστασία και χωρίς βασική τροφή
στην στέπα και στην έρημο, κάηκαν ζωντανοί, κυνηγήθηκαν μέχρι θανάτου,
ξυλοκοπήθηκαν και πυροβολήθηκαν«
»Ο κλήρος για αυτή την οργανωμένη και σχεδιασμένη εγκληματική πράξη, έπεσε
στους Αρμένιους για ένα και μοναδικό λόγο: επειδή ήταν Αρμένιοι. Τα ίδια
ακριβώς έπαθαν και οι συμπάσχοντές τους, οι Ασσύριοι ή Αραμαίοι και οι
Έλληνες του Πόντου».
……………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................

Πριν λίγες ημέρες επίσης, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα της Βόννης πήρε
θέση το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας του λαού των Ερέρος στη Δυτική
Αφρική από τους Γερμανούς ως φυσικούς αυτουργούς στο διάστημα 1905 - 1908.
Το συγκεκριμένο έγκλημα και η μέθοδός του (λευκές πορείες θανάτου στην έρημο
της Ναμίμπια) αποτέλεσε δοκιμασμένη μέθοδο και πρόκριμα για τη γενοκτονία
1

Για την επέτειο των εκατό χρόνων από τη Γενοκτονία των Αρμενίων.
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των Ποντίων, σύμφωνα με τα ιστορικά τεκμήρια. Με την ασφυκτική πίεση της
«Δύναμης Προστασίας» (Schutztruppe) των Γερμανικών Αποικιακών
Στρατευμάτων αναγκάστηκε ο δυστυχής λαός των εκατόν είκοσι χιλιάδων Ερέρος
να καταφύγει στην έρημο για να σωθεί από τις σφαίρες. Εκεί όμως τον περίμενε ο
βέβαιος θάνατος από την πείνα και τη δίψα με τελικό απολογισμό τις ενενήντα
χιλιάδες νεκρούς1. Με τον τρόπο αυτό οι Γερμανοί δεν ξόδεψαν σφαίρες. Μάλλον
είχε άδικο, ως προς αυτόν που επινόησε τη μέθοδο, ο καθηγητής Πολυχρόνης
Ενεπεκίδης, όταν έγραφε πως οι πορείες του λευκού θανάτου στον Πόντο
αποτέλεσαν μια «φτηνή, αλά τούρκα, Γενοκτονία»2. Την απάνθρωπη μέθοδο είχαν
επινοήσει και «πατεντάρει» νωρίτερα οι Γερμανοί και την παρέδωσαν ως
τεχνογνωσία στους Τούρκους, οι οποίοι πρόθυμα την εφάρμοσαν.
Η Γερμανία βρήκε το θάρρος «να ξεθάψει τους σκελετούς» από τα
χρονοντούλαπα της ιστορίας της, να κοιταχτεί ευθαρσώς στον καθρέφτη και να
απολογηθεί, προσπαθώντας να συμφιλιωθεί με το ιστορικό της παρελθόν – και με
το παρόν της οφείλει να το πράξει και μάλιστα άμεσα. Στο μέλλον, κάποια στιγμή,
νομοτελειακά θα το κάνει - εκούσα άκουσα - και η Τουρκία. Σε αυτήν τη
μελλοντική δίκη της Ιστορίας απαιτούνται μάρτυρες και ένορκοι. Και ως τέτοιοι
θα πρέπει να παρίστανται Έλληνες. Για να είναι ωστόσο εκεί οι επερχόμενες γενιές
μας θα πρέπει να ξέρουν, να γνωρίζουν τα φρικτά δεινοπαθήματα, τη γενοκτονία
και τον ξεριζωμό τον οποίον υπέστησαν οι πρόγονοί τους.
Σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση κινείται η απόφαση του Ελληνικού
Υπουργείου Παιδείας με την οποία αφαιρείται το κεφαλαίο (έκτασης συνολικά 9
σελίδων) με τον τίτλο «Ο παραευξείνιος ελληνισμός κατά τον 19ο και 20ό αιώνα»
από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ Λυκείου, ενός κεφαλαίου που εδώ και αρκετά
χρόνια ανήκε στην εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων. Τώρα
αντικαθίσταται από τα κεφάλαια «Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση»
και «Η οικονομία κατά τον 19ο αιώνα» (31 σελίδες).
Η συγκεκριμένη απόφαση προσβάλλει τις χιλιάδες των νεκρών της Γενοκτονίας
του Ποντιακού Ελληνισμού, τους απογόνους τους και τους αγώνες που
καταβάλλουν εδώ και δεκαετίες για την προώθηση και αναγνώρισή της από την
Τουρκία και τους διεθνείς οργανισμούς, ενώ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την
αλήθεια, την Ιστορία, το Ελληνικό Κοινοβούλιο που ακόμα και πρότινος δια της
προέδρου του διατράνωνε πως «η ελληνική Βουλή δεν θα συμμετέχει απλώς στην
καμπάνια για την αναγνώριση της Γενοκτονίας, αλλά θα αγωνιστεί ενεργά».
1 Αθανάσιος Κωνσταντίνου, «Οι Γερμανικοί αποικιακοί πόλεμοι στην Αφρική», περιοδικό
Στρατιωτική Ιστορία, σσ. 34 - 45. τεύχος 134, Οκτώβριος 2007.
2 Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης, Γενοκτονία στον Εύξεινο Πόντο – Διπλωματικά έγγραφα από τη
Βιέννη (1909 – 1918), σελ. κα΄, Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1996.
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Όπως ήταν αναμενόμενο η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ξεσήκωσε
θύελλα αντιδράσεων από τον οργανωμένο Ποντιακό Ελληνισμό και έντονη
δυσαρέσκεια από τους σκεπτόμενους και νουνεχείς πολίτες. Πάντως καθίσταται
επιτακτική και αναγκαία η άμεση επανεξέταση του θέματος, έτσι ώστε το κεφάλαιο
που αφαιρέθηκε ξαφνικά και χωρίς λόγο να ενταχθεί ξανά στην εξεταστέα ύλη των
Πανελλήνιων Εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου. Γιατί η άγνοια ισοδυναμεί με έγκλημα
και αν δεν επανεντάξουμε στην ιστορική μας μνήμη τον Ελληνισμό της Ανατολής,
θα ναι σα να σβήνουμε τριάντα αιώνες ελληνικής ιστορίας. Τότε πια μιζέρια και
τριτοκοσμικό επαρχιωτισμό θα αποπνέουμε.
Ο τρίτος κύκλος της ζωής της προσφυγιάς έκλεισε. Μαζί του έκλεισε και ο
τρίτος κύκλος της ζωής της νεότερης Ελλάδας. Ας είναι η ιστορία του ενιαίου και
οικουμενικού ελληνικού πολιτισμού αυτό που θα δώσουμε στα παιδιά μας, για να
χουν μια ταυτότητα στο νέο κόσμο που γεννιέται και ας έχουν τα σημάδια της
ιστορίας επάνω τους.

Τιμήθηκε ο πρόεδρος της «Παναγίας Σουμελά»
σε εκδήλωση για τη Γενοκτονία στη Βέροια

Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου
Την Τρίτη 19 Μαΐου το βράδυ διοργανώθηκε στο Χώρο Τεχνών του Δήμου
Βέροιας εκδήλωση, από τον μορφωτικό Σύλλογο Βέροιας «Καλλιθέα»,
αφιερωμένη στα 353.000 θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση

Κύριος ομιλητής και τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο πρόεδρος του
Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης, ο οποίος με απλό αλλά
ουσιαστικό λόγο ανέλυσε τη Γενοκτονία και τους λόγους για τους οποίους δεν
πρέπει να ξεχάσουμε τα θλιβερά εκείνα γεγονότα. Χαιρετισμό απηύθυναν ο
σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
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Παντελεήμων, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης και ο
αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Γεώργιος Σοφιανίδης, ενώ παραβρέθηκαν και οι
διοικητές της Μεραρχίας, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και
πλήθος κόσμου. Στο τέλος της εκδήλωσης ο κ. Τανιμανίδης ανακηρύχθηκε
επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου «Καλλιθέα». Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με
μουσική και χορό από τα τμήματα του συλλόγου.
Ήταν μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της
τουρκικής βαρβαρότητας κατά την περίοδο ανάμεσα στο 1916 - 1923. Στα
θύματα που αφανίστηκαν με ένα προμελετημένο και καλά οργανωμένο σατανικό
σχέδιο εθνοκάθαρσης των λαών της Μικράς Ασίας και του Πόντου, που
εμπνεύστηκε και στην συνέχεια εκτέλεσε το καθεστώς των Νεοτούρκων. Η
εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου ολοκληρώθηκε με την απόβαση του Κεμάλ
στη Σαμψούντα την 19η Μάη του 1919 και στη συνέχεια με την εξόντωση
353.000 Ελλήνων του Πόντου και με τον τελικό ξεριζωμό των υπολοίπων από τις
πατρογονικές τους εστίες το 1923.
Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πριν από 100 περίπου χρόνια
αποτελεί ένα τραγικό γεγονός, όχι μόνο για τους Ποντίους, αλλά για ολόκληρο
τον Ελληνισμό. Η Γενοκτονία ήταν ένα ειδεχθές έγκλημα για το οποίο το
τουρκικό κράτος δεν απολογήθηκε ποτέ ούτε αναγνώρισε την ενοχή του. Δεν
προσπάθησε να συμφιλιωθεί με το ιστορικό του παρελθόν. Οι Τούρκοι σήμερα
οφείλουν την αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στους
απογόνους των θυμάτων αλλά και στην πανανθρώπινη ιστορία.
Οι εκδηλώσεις των Ποντίων κάθε χρόνο αυτήν την αποστολή εξυπηρετούν. Να
αποτίσουν πρώτα φόρο τιμής στους νεκρούς και να διεκδικήσουν την αναγνώριση
της Γενοκτονίας. Μια τέτοια καταπληκτική εκδήλωση διοργάνωσε ο Μορφωτικός
Σύλλογος «Καλλιθέα» της Βέροιας, την Τρίτη, 19 Μάη 2015 και ώρα 8.30 στη
μεγάλη αίθουσα «Χώρος Τεχνών» με αφορμή την 96η επέτειο της Γενοκτονίας του
Ποντιακού Ελληνισμού. Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου και όλοι οι
συνεργάτες του συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην άρτια οργάνωση και επιτυχία.
Πρόσφεραν ένα συγκλονιστικό θέαμα με οπτικοακουστικό υλικό, με ομιλία, με
ποντιακά τραγούδια και χορούς.
Η εκδήλωση άρχισε με προβολή ολιγόλεπτης ταινίας για την εποποιία του
αντάρτικου στον Πόντο. Ήταν το dvd με τίτλο «Η μνήμη του γένους» που
εξέδωσε το Σωματείο «Παναγία Σουμελά». Θέμα του το αντάρτικο στον Πόντο.
Οι αντάρτες κάτω από δύσκολες συνθήκες προστάτεψαν τον άμαχο πληθυσμό και
εξελίχθηκαν στον αυστηρό τιμωρό της εγκληματικής πράξης των Τούρκων
εγκληματιών. Ο ηρωισμός και η αυταπάρνηση ήταν οι αρετές που τους διέκριναν
στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το μίσος και τη τουρκική βαρβαρότητα.

Η ομιλία του κ. Γιώργου Τανιμανίδη

Στη συνέχεια της εκδήλωσης μίλησε ο κ. Γιώργος Τανιμανίδης, πρόεδρος του
Σωματείου «Παναγία Σουμελά». Ήταν μια ομιλία πολυδιάστατη. Ο ομιλητής με
επιχειρήματα μέσα από τη διπλωματική αλληλογραφία απέδειξε την ενοχή της
Τουρκίας και την έθεσε απέναντι στο διεθνές δίκαιο αλλά και τους σημερινούς
Έλληνες απέναντι των ευθυνών τους. Ο ομιλητής έκανε μια σύντομη ιστορική
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αναδρομή της Ελληνικής παρουσίας στον Πόντο από την εποχή της μυθολογίας
στην παρευξείνια περιοχή μέχρι των ημερών μας. Αναφέρθηκε στο πέρασμα των
στρατιωτών του Ξενοφώντα και την φιλοξενία που έτυχαν από τους κατοίκους.

Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης στο βήμα

Αναφέρθηκε με συντομία σε όλες τις περιόδους της ιστορικής παρουσίας του
Ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Παρουσίασε την καταστροφική συμπεριφορά των
Τούρκων μετά την κατάκτηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το 1453, και της
Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1461. Υπογράμμισε τις βαρβαρότητες σε
βάρος των χριστιανών Ελλήνων στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς.
Αναφέρθηκε στη σημασία της μνημοσύνης, της ιστορικής μνήμης για τη ζωή
και την ανθρώπινη ύπαρξη, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Ε, λοιπόν δεν ξεχνάμε για να πάμε μπροστά, όχι δεν ξεχνάμε! Η τουρκική
προκλητικότητα μας υποχρεώνει να διατηρήσουμε, για έναν ακόμη λόγο, την
ιστορική μνήμη, να επαναφέρουμε την μνημοσύνη, όχι την λήθη. Μνημοσύνη που
κατά τον Ησίοδο στη Θεογονία του ήταν μητέρα των μουσών, κόρη της Γης και
του Δία, μνήμη και μούσες, μνήμη και ζωή, μνήμη για ιστορική δικαίωση, μνήμη
για πολιτισμό, μνήμη για ειρηνική πορεία. Ενώ τι λέει ο Ησίοδος για τη λήθη;
Κόρη της Έριδας και αυτή κόρη της Νύχτας και του Χάους. Μαζί δε με τη Λήθη
μας αναφέρει ότι παιδιά της Έριδας είναι και ο Πόνος, ο Λοιμός, οι Μάχες, ο
Φόνος. Τον δρόμο της ευθύνης, τον δρόμο του καθήκοντος τον χάραξαν από
τότε οι πρόγονοί μας. Όχι στη λήθη! Ναι στην μνημοσύνη! Όχι, δεν ξεχνάμε!
»Η γενοκτονία μετά το 1922 συνεχίστηκε, δυστυχώς, ως γενοκτονία μνήμης.
Σκοπιμότητες επέβαλαν μαζί με λάθη δικά μας να παραμείνει στη λήθη ένα
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έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ένα έγκλημα γενοκτονίας, ένα «Άουσβιτς εν
ροή», όπως γράφει ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης.
»Εμείς ως απόγονοι εκείνων των Ελλήνων που παραλάβαμε ιστορία, ήθη, έθιμα,

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων
παραδίδει την τιμητική διάκριση στον κ. Γιώργο Τανιμανίδη υπό το βλέμμα του
προέδρου του Μορφωτικού Συλλόγου «Καλλιθέα» κ. Κωνσταντίνου Τοπαλίδη

πολιτισμό, δεν δεχόμαστε πλέον τη λήθη και μοιρασμένοι εδώ στην
μητροπολιτική Ελλάδα και στη διασπορά ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι οποιαδήποτε
αναφορά στον Ποντιακό Ελληνισμό δεν μπορεί να μην αναφέρει το μεγάλο
αδίκημα σε βάρος μας με αυτουργούς τους Τούρκους. Αυτό το αδίκημα, η
γενοκτονία, πρέπει να αποτελέσει κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας που
θα φθάσει στα σχολεία του ελληνισμού από άκρου εις άκρον και η Τουρκία θα
βρίσκει μπροστά της. όχι ως εκδίκηση, όχι ως εμπόδιο, αλλά ως ευκαιρία
εξομολόγησης και λύτρωσης».
Την ομιλία του προέδρου συνόδευε σε τεράστια οθόνη ένα καταπληκτικό
οπτικοακουστικό υλικό που έκανε πιο ζωντανή την εικόνα των ιστορικών
γεγονότων.
Μετά την ομιλία ο πρόεδρος του συλλόγου «Καλλιθέα» κ. Κωνσταντίνος
Τοπαλίδης ανέβηκε στην εξέδρα και διάβασε το πρακτικό με το οποίο ο σύλλογος
ανακήρυξε τον κ. Γεώργιο Τανιμανίδη ως επίτιμο πρόεδρο του συλλόγου για την
προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό με ομιλίες, συνεντεύξεις και δια της
ενεργού συμμετοχής του σε παγκόσμια συνέδρια, καθώς και για την συμβολή του
στην ανάδειξη και προβολή του έργου του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας
Σουμελά. Την απονομή της τιμητικής διάκρισης έκανε ο σεβασμιότατος
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μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. Ως αντίδωρο ο
κ. Τανιμανίδης προσέφερε στο σύλλογο την καλαίσθητη έκδοση με τα ιερά
κειμήλια της παλαιφάτου και διαλαμψάσης στον Πόντο σταυροπηγιακής μονής
της Παναγίας Σουμελά.
Στη συνέχεια, η χορωδία του Συλλόγου Φίλων της Παράδοσης Πόντου –
Θράκης – Μικράς Ασίας «Αλησμόνητες Πατρίδες», υπό την εμπνευσμένη
καθοδήγηση του χοράρχη κου Βασίλη Φωτιάδη, απέδωσε παραδοσιακά
τραγούδια που ανέσυραν στην μνήμη των παρευρισκομένων τον πόνο και τα
δάκρυα που έχυσαν οι πρόγονοί μας στην ευλογημένη γη του Πόντου. Μετά την
χορωδία, έφηβοι και ενήλικες χορευτές του συλλόγου απέδωσαν με τον δέοντα
σεβασμό τον «Τραντέλλεναν» και τον ηρωικό, δυναμικό πυρρίχιο χορό (σέρρα),
αποδεικνύοντας πως η «Ρωμανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλον».
Για τους συμμετέχοντες και τους παρευρεθέντες στον κατάμεστο Χώρο
Τεχνών η εκδήλωση ήταν ένα αναβάπτισμα. Αποχώρησαν με την υπόσχεση να
θυμούνται πάντοτε τις 353.000 ψυχές των θυμάτων της τουρκικής θηριωδίας και να
«μη επιλάθωνται» ποτέ της πατρίας, ελληνικής γης του Πόντου.

Η Εικόνα της Παναγίας Σουμελά ευλογεί τους πιστούς
στις Σέρρες, στην Πρέβεζα και τη Νίκαια
Στο

πλαίσιο των «επισκέψεων» της Εικόνας της Σουμελιώτισσας, οι οποίες
οργανώνονται από τις κατά τόπους μητροπόλεις, το Ίδρυμα και το Σωματείο
«Παναγία Σουμελά» και τους κατά τόπους ποντιακούς συλλόγους, το
χριστεπώνυμο πλήρωμα των Σερρών, της Πρέβεζας και της Νίκαιας
δέχτηκαν την ευλογία της πανσέπτου εικόνας κατά το διάστημα Απριλίου –
Μαΐου 2015.

Με την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη η εικόνα της Παναγίας
Σουμελά στις Σέρρες

Τ

ο Σάββατο, 18 Απριλίου 2015, η πάνσεπτος και θαυματουργή Εικόνα
της Παναγίας Σουμελά «κατήλθε» από τον θρόνο της στα υψώματα του
Βερμίου και «συνάντησε» στις Σέρρες τον προκαθήμενο της
Ορθοδοξίας και ηγέτη του γένους των ορθόδοξων χριστιανών, τον Οικουμενικό
Πατριάρχη κκ. Βαρθολομαίο, ο οποίος επισκέφτηκε την μακεδονική πόλη επί τη
ευκαιρία του πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού του Αγίου Νικήτα, χοροστατώντας
μάλιστα στον πανηγυρικό Εσπερινό. Τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν
στην πόλη των Σερρών λάμπρυνε με την παρουσία του και ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
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Πριν την άφιξη του Πατριάρχη για τον Εσπερινό είχε κομιστεί προς τιμήν του
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικήτα η εικόνα της Σουμελιώτισσας με την ευλογία
του σεβασμιότατου μητροπολίτη Βεροίας,
Ναούσης
και
Καμπανίας
κ.
Παντελεήμονος, και συνοδευόμενη από τον
ηγούμενο της μονής, πανοσιολογιότατο
αρχιμανδρίτη και πρωτοσύγκελο της Ιεράς
Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας π. Αθηναγόρα Μπίρδα, τον
πρόεδρο του σωματείου «Παναγία
Σουμελά» κ. Γεώργιο Τανιμανίδη, τον
ειδικό
γραμματέα
κ.
Χαράλαμπο
Αποστολίδη, τον αντιπρόεδρο του
σωματείου κ. Κωνσταντίνο Ιωακειμίδη και
τον έφορο της Μονής κ. Παντελή
Ανθρακόπουλο. Εισερχόμενος στον ναό ο
Οικουμενικός Πατριάρχης προσκύνησε την
πάνσεπτο εικόνα και έτσι συναντήθηκαν, σε
κλίμα κατάνυξης και βαθειάς συγκίνησης, σε
γη όχι αλλότρια, η πρόσφυξ Ποντία Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κκ.
Θεοτόκος και ο προκαθήμενος της Βαρθολομαίος ασπάζεται την εικόνα
της Σουμελιώτισσας
Ορθοδοξίας.
Το γεγονός της «συνάντησης» της εικόνας της Σουμελιώτισσας με τον
Οικουμενικό Πατριάρχη κκ. Βαρθολομαίο συμβαίνει για τρίτη φορά – η πρώτη
το 1998 όταν επισκέφτηκε το προσκύνημα στο Βέρμιο, η δεύτερη προ διετίας στη
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ενώ έχει λειτουργήσει παρουσία της δις –
επισημαίνοντας και υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς και άρρηκτους δεσμούς
ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και στο Ιερό
Ίδρυμα και το Σωματείο «Παναγία Σουμελά». Είναι άλλωστε γνωστό τοις πάσι
πως ο κκ. Βαρθολομαίος ως Οικουμενικός Πατριάρχης λειτουργεί ανελλιπώς τα
τέσσερα τελευταία έτη στο μοναστήρι της Σουμελά στον Πόντο, ότι τον
περασμένο Οκτώβριο επισκέφτηκε - συνοδεία των σεβασμιοτάτων μητροπολιτών
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα και Δράμας κ. Παύλου - τα
ερειπωμένα σεβάσματα του γένους μας στον Πόντο, ενώ κατά το παρελθόν
διοργάνωσε εν πλω το οικολογικό συνέδριο για την προστασία της Μαύρης
Θάλασσας.
Η σεπτή εικόνα της Παναγίας Σουμελά παρέμεινε στην πόλη των Σερρών και
εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τη Δευτέρα, 20 Απριλίου το απόγευμα,
οπότε και επανέκαμψε στο θρόνο της.

Αντίγραφο της Σουμελιώτισσας στην Νέα Κερασούντα Πρέβεζας

Με τις πρέπουσες τιμές και με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 6 Ιουνίου 2015, υπό την αιγίδα του Δήμου Ζηρού, η παράδοση –
παραλαβή της εικόνας της Παναγίας Σουμελά - πιστό αντίγραφο της
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εικόνας - στη Νέα Κερασούντα Πρέβεζας για μόνιμη προσκυνηματική
παραμονή. Πλήθος πιστών, μεταξύ αυτών και πολλοί επίσημοι,
παραβρέθηκαν στην τελετή παράδοσης – παραλαβής, στη λιτάνευση της
εικόνας που ακολούθησε υπό το άγημα μελών τοπικών ποντιακών συλλόγων
και σχολείων, αλλά και στην ειδική εκδήλωση για την γενοκτονία των
Ποντίων με την οποία έκλεισε η εκδήλωση.
Οι διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από την Ιερά

Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης και ο πατήρ
Νεκτάριος Χαλετζής μεταφέρουν την εικόνα της Σουμελιώτισσας, συνοδευόμενοι από
τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου και του ποντιακού συλλόγου Νέας Κερασούντας
κ. Τζίμη Καραβασιλείου και την πρόεδρο της ΠΟΠΣ κα Χριστίνα Σαχινίδου

Μητρόπολη Νικοπόλεως & Πρεβέζης, τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος Νέας Κερασούντας και τον Ποντιακό Σύλλογο Νέας Κερασούντας
Πρέβεζας το Σάββατο και την Κυριακή 6 - 7 Ιουνίου 2015.
Την εικόνα υποδέχτηκε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και
Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, μιλώντας με θερμά λόγια για το έργο του Ιερού
Προσκυνήματος και του σωματείου «Παναγίας Σουμελά». Τον σεβασμιότατο
αντιφώνησε ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος
Τανιμανίδης.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ακόμη ο δήμαρχος Ζηρού κ. Νικολάος
Καλαντζής, οι βουλευτές του νομού Πρέβεζας κ.κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας και
Στέργιος Γιαννάκης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δήμου Ζηρού κ.
Χρήστος Χασίδης, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Παπαβασιλείου και Γκάρτζιος, οι
δημοτικοί σύμβουλοι κυρίες Μαρία Γάλλιου και Αναστασία Καραπάνου,
εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου, της Εκκλησίας, άλλοι επίσημοι και πολύς
κόσμος.
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Η πρώτη μέρα της υποδοχής της εικόνας, ολοκληρώθηκε με εκδήλωση για την
Παναγία Σουμελά και τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία
του χωριού. Την επομένη το πρωί, 7 Ιουνίου 2015 έγινε ο Όρθρος και η
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ ακολούθησε μνημόσυνο για τους
σφαγιασθέντες κατά την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Στη συνέχεια
εψάλη επιμνημόσυνη δέηση και έγινε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των
πεσόντων Ποντίων. Ακολούθως ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ.
Γιώργος Τανιμανίδης έκανε αναφορά στο ιστορικό της ημέρας μνήμης της
Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της
διατήρησης της ιστορικής μνήμης και συνείδησης.
Το απόγευμα τελέστηκε Εσπερινός και Παράκληση μπροστά στην εικόνα της
Παναγίας Σουμελά. Την Εικόνα συνόδεψαν στην Πρέβεζα ο πατήρ Νεκτάριος
Χαλετζής, ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιος
Τανιμανίδης, ο αντιπρόεδρος του σωματείου κ. Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, το
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιερού Προσκυνήματος Παναγία Σουμελά»
κ. Γιώργος Κυριακίδης και η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ποντιακών Σωματείων κα Χριστίνα Σαχινίδου.

Η ευλογία της Εικόνας και στη Νίκαια

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης, συγκίνησης και σεβασμού πλήθη πιστών έσπευσαν,
την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων, στη Νίκαια,
προκειμένου να προσκυνήσουν το αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας της
Παναγίας Σουμελά. Η υποδοχή του ιερού συμβόλου των Ποντίων
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκδηλώσεων που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
διοργανώνει η Ένωση Ποντίων Νίκαιας - Κορυδαλλού. Ακολούθησε Μέγας
Εσπερινός και παράκληση, ενώ το Σάββατο το πρωί τελέστηκε Θεία Λειτουργία.
Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015, μετά τον Εσπερινό, οι πιστοί θα είχαν την
ευκαιρία να ακολουθήσουν τη λιτάνευση της εικόνας στον εξωτερικό χώρο του
Κατράκειου Θεάτρου. Στην επετειακή εκδήλωση της Ένωσης Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλλού που αναδεικνύει την παράδοση και τις αξίες του Ποντιακού
Ελληνισμού, συμμετείχαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, διάφοροι σύλλογοι και φορείς
της Αττικής, καθώς και χορευτικά συγκροτήματα.
Όπως είναι γνωστό στους αναγνώστες της «Ποντιακής Εστίας» το
προπερασμένο έτος και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ένωσης Ποντίων
Νίκαιας - Κορυδαλλού και του οικείου μητροπολίτη προς το Ιερό ίδρυμα και το
σωματείο «Παναγία Σουμελά», αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας της
Παναγίας Σουμελά μεταφέρθηκε στη Νίκαια, στο πλαίσιο της 2ης Επετειακής
Εκδήλωσης του ποντιακού συλλόγου Νικαίας – Κορυδαλλού. Έκτοτε η εικόνα
φυλάσσεται μόνιμα σέ κατάλληλα διαμορφωμένο τόπο, στην Ιερά Μονή των
Αγίων Πατέρων στο όρος Αιγάλεω, προς διηνεκή ευλογία και αγιασμό του πιστού
ποιμνίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας αλλά και των ευλαβών χριστιανών, που
θα προστρέχουν στην Παναγία σε κάθε προσωπική τους ανάγκη και δοκιμασία.
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Ο Ραγκίπ Ζαράκολου στα γραφεία της «Παναγίας Σουμελά»
Γράφει ο Στάθης Ταξίδης

Σ

υνοδευόμενος από τον επιμελητή της «Ποντιακής Εστίας» Στάθη Ταξίδη
επισκέφθηκε τα γραφεία του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» ο τούρκος
διανοούμενος, υπέρμαχος της ελευθερίας του Tύπου και της έκφρασης,
εκδότης, συγγραφέας και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ραγκίπ
Ζαράκολου.

Ο κ. Ραγκίπ Ζαράκολου με τον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ.
Γιώργο Τανιμανίδη στα γραφεία του συλλόγου.

Τον υποδέχτηκαν ο πρόεδρος του σωματείου κ. Γιώργος Τανιμανίδης, το μέλος
της διοικούσας επιτροπής του προσκυνήματος κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης, η
πρόεδρος και η γενική γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών
Σωματείων κα Χριστίνα Σαχινίδου και Βικτωρία Σαββίδου, o πρώην πρόεδρος
της ΠΟΠΣ Κ. Στέφανος Τανιμανίδης και πολλοί φίλοι του σωματείου που ήθελαν
να ακούσουν τις ρηξικέλευθες απόψεις του τούρκου διανοούμενου για τη
Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Στο τεύχος 179 του περιοδικού μας
είχαμε δημοσιεύσει σχετικό άρθρο του κ. Ζαράκολου οποίος είναι υπέρμαχος της
αναγνώρισης των γενοκτονιών που διέπραξε το τουρκικό κράτος σε βάρος των
Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας και των Ασσυρίων –
Χαλδαίων.
Τις ίδιες απόψεις εξέφρασε κατά την συνάντηση, που διήρκεσε μια ώρα, στον
πρόεδρο του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργο Τανιμανίδη και στους
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παρευρισκόμενους, ενώ συζητήθηκαν και τρόποι συνεργασίας για την περαιτέρω
προώθηση και διεθνοποίηση του ζητήματος της αναγνώρισης της γενοκτονίας του
Ποντιακού Ελληνισμού.
Στον εκλεκτό φιλοξενούμενο το σωματείο μας προσέφερε την καλαίσθητη
έκδοση με τα κειμήλια της Παναγίας Σουμελά, ενώ του παρατέθηκε και γεύμα.
Ο κ. Ραγκίπ Ζαράκολου βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη προσκεκλημένος της
Αρμενικής Επιτροπής και ήταν ο κεντρικός ομιλητής στις εκδηλώσεις για την 100η
επέτειο της Αρμενικής Γενοκτονίας.
Να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες ποιος είναι ο Ραγκίπ Ζαράκολου.
Άνθρωπος των γραμμάτων, υπέρμαχος της ελευθερίας του Tύπου και της
έκφρασης. Εκδότης, συγγραφέας και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Δημοσιογράφος ο οποίος φυλακίστηκε από τις τουρκικές αρχές επανειλημμένα για
τις απόψεις του . Για το ψυχικό του σθένος, την υπομονή, την πνευματική διαύγεια
και την διαρκή μάχη για την κατάκτηση της πραγματικής δημοκρατίας, ο ίδιος
έχει λάβει αρκετά βραβεία. Μεταξύ αυτών, το 2010 απέσπασε το Βραβείο της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αρμενίας, ενώ έχει προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης
2012.
Ο Ραγκίπ Ζαράκολου γεννήθηκε το 1948 στην Πρίγκηπο. Μεγάλωσε μεταξύ
Ελλήνων και Αρμενίων και από τα νεανικά του χρόνια έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον
για τους δύο αυτούς λαούς. Είκοσι χρονών άρχισε να αρθρογραφεί σε περιοδικά.
Το 1977 με τη σύζυγό του Ayse Νur ιδρύουν τον εκδοτικό οίκο Belge, ο οποίος
εκτός των άλλων εκδίδει τη «Λωξάντρα» της Μαρίας Ιορδανίδου, τα «Ματωμένα
Χώματα» της Διδώς Σωτηρίου, «Ο Πολιτισμός του Πόντου» του Omer Asan, την
«Ταμάμα» του Γιώργου Ανδρεάδη, βιβλία για τη Γενοκτονία των Αρμενίων και
των Ασσυρίων, βιβλία για το Κουρδικό Ζήτημα. Το 1995 ο εκδοτικός του οίκος
καταστράφηκε από εμπρησμό, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του (της ασκήθηκαν
τριάντα έξι διώξεις μέχρι το θάνατό της το 2002) υφίστανται συνεχείς διώξεις,
συνήθως με κατηγορίες για αποσχιστική προπαγάνδα και για «προσβολή των
οργάνων της Τουρκικής Δημοκρατίας», το γνωστό άρθρο 301 του Τουρκικού
Ποινικού Κώδικα.
Ο κ. Ζαράκολου, χωρίς αμφισβήτηση, είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος
υπερασπιστής του δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου και της ελευθεροτυπίας.
Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο Ραγκίπ Ζαράκολου εργάστηκε σκληρά
για να γκρεμίσει τα όποια εμπόδια της λογοκρισίας στην Τουρκία. Για πολλούς
στην Τουρκία αλλά και στο εξωτερικό, ο Ραγκίπ Ζαράκολου είναι ένας ήρωας
στον αγώνα για την ελευθερία της έκφρασης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα
τελευταία χρόνια, λόγω των συνεχών διώξεων του από το τουρκικό κράτος, ζει με
τη δεύτερη σύζυγό του στη Σουηδία.
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Το πρώτο αναγνωσματάριό μου.
Η πρώτη της αισιοδοξίας πηγή νερού.

Γράφει η Νόρα Κωνσταντινίδου.

Ό

ταν πρωτοκυκλοφόρησε η «Ποντιακή Εστία» ήμουν μαθήτρια στην Δ'
τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
Οι γονείς μου ήταν πρόσφυγες, με διπλή την προσφυγική εμπειρία.
Την πρώτη την απέκτησαν, όταν από τα χωριά της Αργυρούπολης του Πόντου
κατέφυγαν στη Ρωσία, το 1917. Τη δεύτερη τη δοκίμασαν το 1939, όταν η
ορφανεμένη οικογένειά μου από την
Ρωσία κατέληξε στην Ελλάδα και
συγκεκριμένα στον Μαυρότοπο, τη
σημερινή Αργυρούπολη της Δράμας.
Γράμματα, η μάνα μου, η γιαγιά μου, ο
παππούς μου γνώριζαν αρκετά. Βιβλία
ωστόσο δε διάβαζαν. Δεν τους περίσσευε
ο χρόνος. Η καλλιέργεια πολλών
στρεμμάτων καπνού στα καπνοχώραφα
του κάμπου τους απορροφούσε ολότελα.
Ακόμη και οι απλές, καθημερινές
απολαύσεις της ζωής, όπως το διάβασμα,
γινόταν για τους ίδιους ανεξαγόραστη
πολυτέλεια χρόνου.
Ωστόσο η αγάπη τους στα βιβλία και
τα γράμματα γενικότερα δεν ήταν
λιγοστή. Μηχανεύονταν κατάλληλους
τρόπους για να ξεπεράσουν τις κατά
συρροή αντιξοότητες,
όπως, το
στοίχημα
της
επιβίωσης,
την
προσαρμογή στις νέες συνθήκες ζωής και την αποτίναξη από τους ώμους τους το
στίγμα του τουρκόσπορου. Το πρόβλημα της ανάγνωσης εντύπων, (χωρίς να
περνά στη δεύτερη μοίρα) κουτσό - συμπληρώνονταν με την ανάγνωση κάθε
είδους περιτυλίγματος, από αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών του
μπακάλη. Με την έκδοση και την κυκλοφορία το 1950 του περιοδικού «Ποντιακή
Εστία» η πρώτη διψαλέα πηγή αναγνωσμάτων έκανε την εμφάνισή της, σαν από
«μάννα εξ ουρανού».
Από την πρώτη στιγμή μού ανέθεσαν χωρίς παρακάλια και δίχως πολλά λόγια,
να διαβάσω τα γραπτά κείμενα του περιοδικού στη διάρκεια που εκείνοι ήταν
απασχολημένοι με τη χωρική επεξεργασία (παστάλιασμα) των φύλλων του καπνού
το φθινόπωρο (ως και το χειμώνα από καμιά φορά) ή στο μπούρλιασμα το
κατακαλόκαιρο. Έτσι, η «Ποντιακή Εστία» του Φίλωνα Κτενίδη, όπως λέγαμε,
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που ευπρόσδεκτα μπήκε στο σπίτι μας από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας της,
αποτέλεσε το αναγνωσματάριό μου.
Θυμάμαι, τις παιδιάστικες δυσκολίες μου στην αρχή, ως προς την απόδοση των
λέξεων με το ποντιακό ιδίωμα και την ιδιαίτερη εκφορά. Αυτό σημαίνει, πως δε
διάβαζα με ευχέρεια τα κείμενα των Κτενίδη, των Ιασονίδη, του Κανδηλάπτη, του
Παπαδοπούλου, του Ιεροκλέους..! Με τη συχνή επανάληψη όμως τα εμπόδια
υποχωρούσαν. Η γλώσσα μου άνετα γλιστρούσε και καθώς η έννοια των λέξεων
μού ήταν γνωστή, χρωμάτιζα τη φωνή μου κι απέδιδα την ανάγνωση κατά πως οι
αναγνωστικοί κανόνες το απαιτούν. Ένιωθα παράλληλα και μια άλλου είδους
ικανοποίηση, γιατί έβλεπα πλέον τη γλώσσα που μιλούσα από νήπιο, να είναι
γραμμένη στο χαρτί. Δεν ήταν μια «πεθαμένη γλώσσα», όπως έλεγε ο δάσκαλος
στο σχολείο. Συχνά ο παιδαγωγός μας, μάς παρακινούσε να την ξεχάσουμε με
ήπιες συστάσεις στις μέρες τις καλοσύνης του. Άλλοτε πάλι, μας απαγόρευε και
μας φοβέριζε, απαιτώντας να μη βάλουμε στο στόμα μας το ιδίωμα των γονιών
μας.
Όταν προς το τέλος του περιοδικού έφθανα στις σελίδες που φιλοξενούσαν
τετράστιχα ή δίστιχα, δεκατρισύλλαβα ή δεκαπεντασύλλαβα δημοτικά ποιήματα,
τότε δε διάβαζα. Τραγουδούσα. Τα λόγια των στίχων, ο ρυθμός, ο σκοπός, μού
ήταν γνωστοί. Τους άκουγα και είχαν γραφεί στο μυαλό μου ως εύηχα μουσικά
ακούσματα από τους γάμους και τους αρραβώνες, όπου συμμετείχε όλο το χωριό
και από το χοροστάσι που στήνανε οι μεγάλοι στ' αλώνια και στην πλατεία του
χωριού. Γι αυτό και ήταν εύκολο να υποτάξω το μουσικό βίωμα μου στο γραπτό
λόγο και να τον αναστήσω φωνητικά. Τραγουδούσα και μαζί μου τραγουδούσε
όλη η οικογένεια.
Συχνά, και ύστερα από τη μέθεξη του τραγουδιού, ακολουθούσε το
αναπάντεχο. Ο λυράρης του χωριού έκανε την εμφάνισή του με τη λύρα στη
μασχάλη. Η οικογένειά μου τότε, μικροί και μεγάλοι, παρατούσαν τις βελόνες και
το βελόνιασμα του καπνού. Μπαίνανε στο χορό. Τραγουδούσαν και χόρευαν γύρω
από τον μπόγο με τα καπνόφυλλα, εκεί κάτω από τη σκιά της καρυδιάς. Τελευταία
έμπαινε στο χορό η μάνα μου, περισσότερο για να θυμίσει πως ο χορός έπρεπε να
κοπάσει για χάρη της δουλειάς, και λιγότερο γα να χορέψει. Ύστερα από δυο
γύρους σταματούσε. Έβαζε έτσι τάξη στην αταξία της στιγμής χωρίς ιδιαίτερο
κόπο.
Ο παππούς παρατούσε το χορό τελευταίος. Αργά και τρικλίζοντας με πλησίαζε
κατασυγκινημένος. Έπαιρνε την «Ποντιακή Εστία» στα χέρια του, τη
φυλλομετρούσε, τη μύριζε, τη χάιδευε και της μιλούσε. Έκανε ύστερα αναφορά
στη ζωή και το έργο των συνεργατών του περιοδικού. Όλους τους γνώριζε και για
όλους κρατούσε ένα θαυμαστικό στο στόμα. Τους περιέγραφε και στα παιδικά μου
μάτια φάνταζαν αληθινά μεγάλοι, πραγματικά αξιοθαύμαστοι. Γι αυτό κι όταν ο
παππούς με παρακινούσε να ξαναδιαβάσω διπλά και τριπλά τα αγαπημένα του
θέματα, το έκανα με ευχαρίστηση, να τον ευχαριστήσω και κυρίως για να
ευχαριστηθώ.
Με την ίδια διάθεση πήγαινα στα διπλανά σπίτια. Ξαναδιάβαζα στους γείτονες
τα αξεχώριστα γραπτά, γιατί όλα ήταν για τα μέτρα τα δικά μου ξεχωριστά. Από
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τη συχνή επανάληψη, εκτός του ότι έκανα εξάσκηση στην ανάγνωση, καλλιεργούσα
και το θαυμασμό μου στα πάτρια. Το ένιωθα. Πολλά θέματα τα μάθαινα απ' έξω
και ταυτόχρονα έμπαινα κάθε φορά περισσότερα στο νόημα των γραπτών
κειμένων. Επόμενο τότε ήταν να μπει στη χροιά της φωνής μου τόση νοσταλγία,
όση φαντάζομαι να είχαν οι συγγραφείς την ώρα της γραφής. Το κλίμα της
αποθυμίας βάραινε στα κεφάλια όλων μας. Γρήγορα και επιτήδεια, αλλά και για να
μην αρχίσει η γιαγιά το μοιρολόι, όπως έκανε προχθές, κατέφευγα στις τελευταίες
σελίδες, όπου τα ανέκδοτα, τα μικροσυμβάντα και φυσικά τα κατορθώματα τού
Βέβαια και της Στοφορίνας γραμμένα στην Ποντιακή διάλεκτο. Διάβαζα τα μικρά
εκείνα αριστουργήματα του λόγου, με μεγάλη ικανοποίηση δική μου και
περίσσευα την ευαρέσκεια γύρω μου.
Η αίσθηση πως πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την πατρογονική μας
κληρονομιά ήταν ότι καλύτερο κρατώ στη μνήμη μου από τα ταραγμένα, παιδικά
μου χρόνια. Γιατί έβλεπα έμπρακτα πλέον και ξεκάθαρα, πως δεν ήμασταν οι
αλλόγλωσσοι.., πως η ομιλία μας είχε χειροπιαστή υπόσταση. Το ιδίωμά μας με
τη γραφή του, που απλώνονταν μέσα στα φύλλα του περιοδικού ξεπερνούσε την
καταφρόνια που απέδιδαν στους πρόσφυγες και η αισιοδοξία δε ζητούσε πολλά να
επικρατήσει.
Φυσικά και δεν απουσίαζαν οι φωτογραφίες των μεγάλων της ποντιακής
οικογένειας. Οι Πόντιοι εκείνοι ήταν αλλιώτικοι από τους ανθρώπους του χωριού.
Όμορφοι και καθαροί, καλοντυμένοι και καλοστεκούμενοι. Απόπνεαν «μυρωδιά»
από γράμματα, λογιοτατισμό και γνώσεις από τους σοφολογιότατους της
Ανατολής. Οι φωτογραφίες τους συνόδευαν σε καίριες σελίδες τα φύλλα της
«Ποντιακής Εστίας» ή από μόνοι τους ή σε ομαδικές στάσεις με τον ιερέα ή το
Μητροπολίτη πάντα στη μέση. Τότε αναθάρρευα. «Πετούσα» από πάνω μου την
καταφρόνια και πίστευα πως η προσφυγιά θα έμενε μια οδυνηρή παρένθεση και
μόνο στη ζωή μου. Έτσι, το χθες στον Πόντο που χάθηκε, ζούσε με τα
πολιτισμικά του στοιχεία στις σελίδες περισυλλογής του σήμερα. Το αύριο έβγαινε
κερδισμένο, όσο τα ιστορικά γεγονότα δεν τα «κατάπινε» ο χρόνος. Η καταγραφή
των συμβάντων αραδιασμένη σε γραμματοσειρές μάχονταν τη λήθη, σαν ένα
ζώπυρο μνήμης που καιροφυλακτεί σ’ ένα κεράκι αναμμένο. Εξάλλου, «Τι μπορεί
να θυμάται μια φλόγα; Α θυμηθεί λίγο λιγότερο απ' ό,τι χρειάζεται, σβήνει. Να
μπορούσε να μας διδάξει, όσο ανάβει, να θυμόμαστε σωστά!» Αυτό, γράφει ο
ποιητής Γιώργος Σεφέρης, που δοκίμασε τη ζωή του ξεριζωμένου πρόσφυγα. Τη
φλογίτσα της μνήμης την εσώκλεισε στα βιβλία του, απαράλλαχτα, όπως οι
Πόντιοι την εγκλώβισαν μέσα στην Ποντιακή Εστία, παρά δίπλα με την επίκληση
του ελέους της Παναγίας Σουμελά, την οποία ατομικά ή ομαδικά καθημερινά
ευλαβούνται
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Μπροστά στη Γενοκτονία και την Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου
Χρόνος Ευθύνης
Του Στέφανου Τανιμανίδη
χω την τύχη αλλά και την ατυχία να ανήκω στη γενιά εκείνη των
νεοελλήνων που οι γονείς τους γεννήθηκαν στον ιστορικό Πόντο. Οι
ίδιοι όσο και οι συντοπίτες τους, εκτός από τους βίαιους εξισλαμισμούς
ομοθρήσκων τους, από το 1908 μέχρι το 1923 έζησαν τις βιαιότητες, τις εξορίες
και τις πορείες θανάτου στα τάγματα εργασίας, που κορύφωση τους είχαν τη
Γενοκτονία 353.000 συμπατριωτών τους.
Όπως μάλιστα τεκμηριώνεται μέσα από χιλιάδες ντοκουμέντα που βρίσκονται
στα αρχεία Υπουργείων εξωτερικών και Πρεσβειών δεκάδων χωρών και έχουν δει
το φως της δημοσιότητας από ιστορικούς και ερευνητές, ήταν μια καλά
μεθοδευμένα εξόντωση χριστιανικών πληθυσμών, που άρχισε από τους
σοσιαλιστές Νεότουρκους το 1908 μέχρι το 1918 και ολοκληρώθηκε από τους
στρατοκράτες και εθνικιστές του Κεμάλ Μουσταφά Πασά, από το 1919 μέχρι το
1922 και είχε στόχο τη φυσική αλλά και την πολιτιστική τους εξόντωση.
Όσοι από αυτούς επέζησαν, εγκατέλειψαν χωρίς τη θέλησή τους μαζικά τα
μέρη τους για να σωθούν και εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες στην μητροπολιτική
Ελλάδα, αλλά και στην γειτονική και ομόθρησκη Ρωσία, εγκαταλείποντας πίσω
τους βιος και μεγάλες περιουσίες που είχαν δημιουργήσει, που σύμφωνα και με
τον Τούρκο ιστορικό, Αλί Σαΐτ Τσετίνογλου, με ευκολία και χωρίς κόπο
καρπώθηκαν επιτήδειοι Τούρκοι πολίτες.
Στη συνέχεια Ελληνιστικά, Βυζαντινά και Χριστιανικά μνημεία, έπεσαν θύματα
φανατισμένων εθνικιστών Τούρκων, οι οποίοι αφού τα σύλησαν, τα κατέστρεψαν,
γκρεμίζοντας ακόμα και τις στέγες και τα πατώματά και στη συνέχεια τα
πυρπόλησαν, για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος της παρουσίας του
Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού σε αυτές τις περιοχές.
Ενώ μετά τη δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους, στερήθηκε το
δικαίωμα σε χιλιάδες ποντιόφωνους μουσουλμάνους, που λόγω του θρησκεύματός
τους δεν συμπεριλήφθηκαν στην συνθήκη ανταλλαγής των πληθυσμών της
Λοζάνης και συνέχισαν να ζουν στις ιστορικές περιοχές του Πόντου, στην
εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας, αλλά και την προβολή της πολιτιστικής
τους ιδιαιτερότητας.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι πρόσφυγες, στην αγωνιώδη προσπάθειά τους
να επιβιώσουν, δεν πρόσεξαν ότι συστηματικά και μεθοδευμένα το επίσημο
ελληνικό κράτος, με την ένοχη σιωπή του για τα τραγικά εκείνα γεγονότα του
Πόντου και της Μικράς Ασίας, την προσκόλληση του στο νατοϊκό δόγμα της
ακεραιότητας της Τουρκίας και την πολιτική της προσέγγισης της, μέσω δήθεν της

Έ
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«ελληνοτουρκικής φιλίας», διέπραττε ακόμα ένα έγκλημα σε βάρος του. Το
έγκλημα της παραχάραξης της ιστορίας, της σιωπής, της λήθης, αλλά και της
συγκάλυψης της αλήθειας.
Χρειάστηκαν όμως 72 χρόνια, ώσπου το ελληνικό κοινοβούλιο, το 1994, να
αποδεχθεί την πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων
και με νόμο να ορίσει την 19η Μαΐου κάθε χρόνου σαν ημέρα μνήμης της
Ποντιακής Γενοκτονίας.
Ενώ η σύγχρονη Τουρκία, όπως και τότε έτσι και σήμερα, αρνείται να κάνει το
αυτονόητο που έκανε και η Γερμανία για το ολοκαύτωμα των Εβραίων, να
αναγνωρίσει δηλαδή τα όσα έκαναν σε βάρος μας οι πρόγονοί τους και να ζητήσει
συγνώμη, για να μας πείσει ότι σέβεται την ιστορία και δεν θα τα επαναλάβει σε
βάρος και άλλων λαών.
Αντίθετα με τις μέχρι σήμερα παράλογες διεκδικήσεις της από την Ελλάδα, τη
συμπεριφορά της απέναντι στον αγωνιζόμενο κουρδικό λαό, την παράνομη
εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, τις αφόρητες πιέσεις προς το Οικουμενικό
Πατριαρχείο, τη δολοφονία πολιτών της που διεκδικούν την εθνική και
θρησκευτική διαφορετικότητα τους, όπως του Αρμένιου δημοσιογράφου Χράντ
Ντίκ ή και πολιτών που επίσημα διαβιούν στο έδαφός της, όπως του καθολικού
ιερέα Santoro και τη συνεχιζόμενη αλλοίωση της φυσιογνωμίας ιστορικών μας
μνημείων.
Αλλά και με τις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις τους σε βάρος προσώπων
και κρατών, για αναγνωρίσεις γενοκτονιών που έγιναν, όπως αυτές από τον Πάπα
Φραγκίσκο τον Α΄, της γενοκτονίας των Αρμενίων, από το Γερμανό Πρόεδρο κ.
Γιόαχιμ Γκάουκ, που δημόσια ομολόγησε την συνενοχή της Γερμανίας στο
σχεδιασμό της πολιτικής της Γενοκτονίας σε βάρος των Χριστιανικών πληθυσμών
της Ανατολής, δεν διαφαίνεται από πουθενά ότι τουλάχιστον οι «νεοοθωμανοί
Σουλτάνοι» να έχουν την πρόθεση να αλλάξουν την πολιτική τους, στα παραπάνω
θέματα.
Η μνήμη της μεγάλης θυσίας των 353.000 προγόνων μας, για τα 2.000.000 των
όπου γης Ελλήνων ποντιακής καταγωγής εξακολουθεί και παραμένει και σήμερα
άσβεστη. Η ηθική αυτή διάσταση της ατομικής και συλλογικής μνήμης, για όλους
εμάς που αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση της Γενοκτονίας έχει ουσιαστικό
περιεχόμενο, αφού λόγω της διαφορετικότητάς μας, έχουμε νοιώσει στο πετσί μας
το ρατσισμό και την πολιτική της Γενοκτονίας, με την άδικη απώλεια χιλιάδων
συμπατριωτών μας και την εγκατάλειψη χωρίς την θέλησή μας ιστορικών μας
εδαφών όπου οι πρόγονοί μας έζησαν ειρηνικά και δημιουργικά, για 3.000
χιλιάδες χρόνια.
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Και παραμένει η μνήμη αυτή άσβεστη όχι για να καλλιεργήσουμε το μίσος
ανάμεσα στους λαούς μας ,αφού οι πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας παραμένουν ισχυρές στην συνείδηση και την ψυχή μας.
Αλλά για να πληροφορήσουμε τους σύγχρονους Τούρκους πολίτες και τον
πολιτισμένο κόσμο για τα τραγικά αποτελέσματα της πολιτικής της Γενοκτονίας,
που ένα αιώνα πριν εφαρμόστηκε σε βάρος μας.
Για να θωρακίσουμε τις ψυχές των σύγχρονων Ελλήνων ώστε να μην
θρηνήσουμε ποτέ άλλες Γενοκτονίες, να μην ζήσουμε άλλη προσφυγιά, να μην
υπάρχουν και άλλες αλησμόνητες πατρίδες. Όχι για να πάρουμε εκδίκηση, για τα
όσα σε βάρος των προγόνων μας έκαναν οι Νεότουρκοι και οι Κεμαλιστές. Αλλά
για να σπάσουμε το απόστημα της λήθης που δημιουργήθηκε από την σιωπή που
προσπάθησαν να μας επιβάλλουν. Για να υπηρετήσουμε την αλήθεια και την
δικαιοσύνη και να φωτίσουμε αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας. Για να
δώσουμε την ευκαιρία στις σύγχρονες τουρκικές ηγεσίες να ζητήσουν συγνώμη για
τα όσα σε βάρος μας έκαναν στο παρελθόν οι προγονοί τους και να ελευθερωθούν
επιτέλους και οι ίδιοι από τις ενοχές που χρόνια τους ακολουθούν.
Σήμερα μάλιστα ο αγώνας αυτός της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, αλλά
και της αναζήτησης της αλήθειας αποκτά ξεχωριστή σημασία. Αφού η χώρα μας
και ο ελληνικός λαός που διεκδικεί να έχει το ρόλο του υποκειμένου και όχι του
αντικειμένου της ιστορίας, δέχεται ένα ολοκληρωτικό πόλεμο από τους
σταυροφόρους της αριστοκρατίας του χρήματος και δανειστές μας, της Νέας
Τάξης πραγμάτων, αλλά και από αυτούς που σχεδίασαν την πολιτική της
Γενοκτονίας σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών για λογαριασμό των
Νεοτούρκων και των Κεμαλιστών και στη συνέχεια εφάρμοσαν οι ίδιοι, σε βάρος
των Εβραίων.
Η Ελληνική κυβέρνηση, τα κόμματα και τα στελέχη τους οφείλουν ύστερα από
την απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου στις 24.02.1994 και τα όσα δηλώνουν
χρόνια τώρα για την ευθύνη και την καταδίκη της Τουρκίας για τη Γενοκτονία του
Ποντιακού Ελληνισμού, να φέρουν το θέμα της αναγνώρισης της σε Διεθνές
επίπεδο, σε όλα τα παγκόσμια Forum.
Να θέσουν επίσης ως προϋπόθεση συνέχισης των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αναγνώριση από
μέρους της, όσων σε βάρος μας έκαναν οι πρόγονοί τους. Τότε μόνο είναι βέβαιο
ότι οι πληγωμένες ψυχές των χιλιάδων συμπατριωτών μας θα βρουν ηθική
δικαίωση και ανάπαυση.
Έτσι μόνον είναι βέβαιο ότι οι σχέσεις ανάμεσα στους γειτονικούς λαούς
Τουρκίας και Ελλάδας θα μπορούν να βασίζονται πάνω σε στέρεες βάσεις ,προς
όφελος και των δύο.
20

Ποντιακή Εστία

Γενοκτονία1
Του Ηρακλή Μήλλα
πως όλοι, έτσι κι εγώ αυτές τις μέρες διάβασα
αυτά που δεν θα ήθελα να διαβάσω και άκουσα
αυτά που δεν θα ήθελα να ακούσω σχετικά με τη
γενοκτονία. «Φώτισαν» και πάλι την ιστορική και τη
νομική πλευρά του γεγονότος. Παρουσίασαν στοιχεία και
αποδείξεις. Υπερασπίστηκαν θέσεις και εκφράστηκαν
αντιθέσεις. Λιγότεροι ήταν αυτοί που αναφέρθηκαν στην
«οικονομική» πλευρά του θέματος, δηλαδή στην υφαρπαγή περιουσιών. Τώρα όλα
αυτά θα τα ξεχάσουμε· του χρόνου πάλι!
Η δική μου σχέση με τη γενοκτονία είναι διαφορετική. Όχι με τον θάνατο·μού
έρχεται στον νου εκείνο το πρώτο βήμα. Οι πρώτες στιγμές που οι άνθρωποι
εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Κάποια μέρα κάποιοι χτυπάνε την πόρτα σας και
σας λένε «ετοιμαστείτε, αύριο φεύγετε». Φτιάχνετε στα γρήγορα έναν μπόγο. Τι θα
βάζατε μέσα; Κάποια ρούχα, κι αν υπάρχουν χρήματα και κοσμήματα, ή το
κέντημα της γιαγιάς που λέγατε πως πάντοτε θα το έχετε κοντά σας; Τις
οικογενειακές φωτογραφίες, τις κούκλες που παίζατε μικρή κι εκείνη τη σβούρα, τι
θα τα κάνετε; Θα πρέπει να πάρετε οπωσδήποτε και κάτι φαγώσιμο μαζί. Όμως
πόσων ημερών φαγητό μπορεί κανείς να κουβαλήσει!

Ό

Το θέμα των παιδιών ακόμη δυσκολότερο
Ας πούμε ότι το εξάχρονο θα περπατήσει. Το τρίχρονο όμως και το άλλο που
μόλις έκλεισε χρόνο, δύσκολο. Ο πατέρας τους είναι στρατιώτης. Είστε μια
μοναχή γυναίκα. Ο χρόνος πιέζει και πρέπει να αποφασίσετε ποια παπούτσια θα
φορέσετε. Δεν πρέπει να πανικοβληθείτε. Πρέπει να κρατηθείτε στη ζωή για τα
παιδιά σας. Μπορεί να είναι επικίνδυνο να πάρετε μαζί σας πράγματα αξίας. Στον
δρόμο μπορεί να σας ληστέψουν. Σκέφτεστε να τα θάψετε κάπου στον κήπο μόλις
πέσει το σκοτάδι.
Υπάρχει κι ο παππούς.
Είναι ογδόντα χρονών. Αυτοεξυπηρετείται, μπορεί και πηγαίνει καθημερινά
μέχρι το καφενείο του χωριού. Όμως είναι αδύνατο να περπατήσει πάνω από μια1

Το κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε με αφορμή την επέτειο της 19ης Μαΐου στην τουρκική εφημερίδα
Zaman στις 28 Απριλίου 2014. Ο Ηρακλής Μήλλας γεννήθηκε (1940) και μεγάλωσε στην Τουρκία
και από το 1971 ζει στην Αθήνα. Έχει διδακτορικό πολιτικής επιστήμης από το Πανεπιστήμιο της
Άγκυρας (1998) με θέμα «Η εικόνα του Έλληνα στην τουρκική λογοτεχνία - μια συγκριτική μελέτη
για τον εθνικισμό και την ταυτότητα». Η μεταπτυχιακή διατριβή του (με θέμα τις ιδεολογικές
ζυμώσεις στην Ελλάδα του 19ου αιώνα) εκδόθηκε στα τουρκικά όπως και το διδακτορικό του. Έχει
επίσης πτυχίο πολιτικού μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Ροβερτείου της Κωνσταντινούπολης
(1965). Είναι απόφοιτος του γυμνασίου και του λυκείου του Αμερικανικού Κολεγίου της Πόλης.
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δυο ώρες. Σε τέτοιες πορείες, όσοι δεν τα καταφέρνουν τι γίνονται; Ξέρουμε τι
συμβαίνει με τους αιχμαλώτους: όταν η ομάδα απομακρυνθεί, όσοι έχουν μείνει
πίσω εκτελούνται με ξιφολόγχη. Γίνεται χρήση της ξιφολόγχης διότι δεν θέλουν να
σπαταλώνται σφαίρες. Επιβάλλεται η εκτέλεση διότι αν δεν υπάρχει ο φόβος του
θανάτου, όλη η ομάδα θα καθόταν κάτω. Σιγά μη γινόταν η περισυλλογή των
αρρώστων, των ηλικιωμένων και των γυναικών που εγκυμονούν από τα
νοσοκομειακά που θα ακολουθούν!
Πολύ νωρίς το πρωί η γυναίκα εκείνη, που όλη τη νύχτα δεν είχε κοιμηθεί,
μπήκε στον στάβλο, έλεγξε το νερό και το άχυρο της αγελάδας και μετά την
έλυσε. Σκέφτηκε πως έτσι μπορεί να βγει έξω και να βρει κάτι να φάει. Δεν
μπόρεσε όμως να καταλάβει γιατί της ήρθε, έτσι για πρώτη φορά, να τη φιλήσει.
Λυπήθηκε και την κατσίκα. Εάν μπορούσε να την πάρει μαζί θα εξασφάλιζε και το
γάλα των παιδιών. Ο σκύλος ήταν πρόβλημα. Δεμένο δεν μπορούσε να τον
αφήσει, αν τον έλυνε θα τους ακολουθούσε. Αλήθεια, τι απόγιναν τα σκυλιά;
Έλεγξε για τελευταία φορά όλα τα δωμάτια. Τα πάντα, όπως πάντοτε, ήταν
τακτοποιημένα. Τα κρεβατάκια των παιδιών τα άφησε στρωμένα. Τα πιατικά
πλυμένα·είχαν στεγνώσει. Τα ρούχα τα δίπλωσε και τα ’βαλε στις ντουλάπες.
Σήμερα όμως δεν σκούπισε. Όπως και να ’ναι, αύριο θα σκονίζονταν. Το κλειδί το
έκρυψε στη γλάστρα μπροστά στην πόρτα. Σκέφτηκε πως ο άντρας της ξέρει την
κρυψώνα. Άφησε κι ένα σημείωμα στο τραπέζι για τον άντρα της, για να μην
εκπλαγεί όταν θα επιστρέψει. Έγραψε σ’ ένα χαρτί που το έσκισε από το τετράδιο
της κόρης της: «Μας πηγαίνουν κάπου, στην πρώτη ευκαιρία θα σου γράψω,
είμαστε όλοι καλά, μην ανησυχείς». Τον παππού δύσκολα τον έπεισε. Δεν ήθελε να
έρθει. Πήρε τα δυο της παιδιά στην αγκαλιά. Συμβούλεψε το μικρό να μην
απομακρύνεται από κοντά της. Πήρε τον δρόμο για την πλατεία του χωριού.
Τη συνέχεια αυτής της ιστορίας δεν θέλω ούτε να την ακούσω ούτε και να τη
γράψω. Τα μέχρις εδώ ήδη μου περισσεύουν. Αρκετό πόνο μου προκαλεί η σκέψη
και μόνο των ανθρώπων εκείνων –των εκατοντάδων χιλιάδων– που ένα πρωί
βγήκαν για τελευταία φορά από το σπίτι τους.

Η συγγνώμη
Με θλίβει η σκέψη των ανθρώπων που αποσπάστηκαν βίαια από τα σπίτια τους,
τις γειτονιές τους, τους τάφους των νεκρών τους. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω τη
συγγνώμη. Αυτοί που τα έπραξαν κι εκείνοι που τους διέταξαν να τα πράξουν
έχουν πεθάνει προ πολλού. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους φυσικά και είναι αθώα.
Δεν έχει νόημα η συγγνώμη ανθρώπων που δεν έφταιξαν. Εάν συγγνώμη σημαίνει
μεταμέλεια, θα δηλώσει μεταμέλεια ο αθώος; Έτσι σκεφτόμουν πάντα, λογικά.
Μέχρις ότου…Θα έχουν περάσει περίπου δέκα χρόνια, σε ένα συνέδριο σχετικά
με τις μειονότητες ο Ριντβάν Ακάρ αναφέρθηκε στον Φόρο Περιουσίας του 1942,
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στα Σεπτεμβριανά του 1955 και στις απελάσεις του 1964. Εξήγησε τα γεγονότα με
τη σειρά τους δίχως να τα δραματοποιεί. Κι εγώ για πρώτη φορά στη ζωή μου,
άκουσα έκπληκτος να αφηγούνται αυτά τα γεγονότα στον δημόσιο χώρο δίχως
δικαιολογίες. Δεν ειπώθηκαν τα «όμως», δεν υπήρχαν «οι συνθήκες της εποχής»,
«τα κοινωνιολογικά αίτια», οι «συγκυρίες», η «σύγκριση με άλλα δράματα». Υπήρχε
μονάχα η ξεκάθαρη παραδοχή μιας αδικίας. Δεν υπήρχε ούτε και συγγνώμη,
υπήρχε η παραδοχή.
Τη στιγμή εκείνη σκέφτηκα πως αν ζούσε ο πατέρας μου και ήταν εκεί θα
έμενε έκπληκτος αλλά και θα αισθανόταν πολύ καλά. Κι ύστερα προσπάθησα να
κρύψω τα δάκρυά μου. Διότι βρισκόμουν σε μια κατάσταση που δεν μπορούσα να
καταλάβω, έκλαιγα. Θυμάμαι τρεις φορές να έχω κλάψει στη ζωή μου: η πρώτη
ήταν στα νιάτα μου από έρωτα, η άλλη πολύ αργότερα για έναν θάνατο, και μία σ’
αυτή την ομιλία. Ζούσα στιγμές που η λογική μου δεν παραδεχόταν: τελικά ήθελα
τη δημόσια και δίχως υπεκφυγές παραδοχή μιας αδικίας, σχετικά όχι μεγάλης,
που υπέστη η οικογένειά μου! Το επιθυμούσα ενδόμυχα, παρόλο που συνειδητά
σκεφτόμουν διαφορετικά.
Υπάρχουν τόσο πολλά που δεν μπορώ να καταλάβω σχετικά με τον άνθρωπο!
Γιατί είναι τόσο δύσκολο για κάποιους να ξεστομίσουν δυο λέξεις που θα
σήμαιναν κάτι σαν συγγνώμη; Γιατί αυτή η αντίσταση; Τι θα γίνει αν παραδεχτείς
κάτι που το γνωρίζουν όλοι; Από την άλλη, ό,τι έγινε έγινε, αυτός που το έκανε δεν
υπάρχει πλέον, τι τη θες τη συγγνώμη; Στο μέλλον, όταν θα καταλάβουμε
καλύτερα τον άνθρωπο, θα βρούμε σίγουρα επιστημονικές απαντήσεις σε αυτά τα
ερωτήματα. Για την ώρα, μου αρκεί να ξέρω ότι δεν καταλαβαίνω τη συμπεριφορά
των ανθρώπων. Παραδέχομαι ότι οι αδικημένοι και οι δικοί τους άνθρωποι
περιμένουν ένα είδος συγγνώμης, δίχως όμως να μπορώ να εξηγήσω το γιατί.
Εάν όμως η «παραδοχή» γίνεται κάτω από πίεση, εάν έχει την έννοια ενός
πολιτικού ελιγμού, εάν η σημερινή συγγνώμη αύριο μετατραπεί και πάλι σε
άρνηση, τελικά όλα αυτά πληγώνουν. Ας μας λείπει, καλύτερα να μη συμβούν.
Διότι τότε ο άνθρωπος νιώθει σαν να ξαναζεί τα γεγονότα και την κακία.
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Εκατοστή επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων1

Ε

Της Ρόζας Παπαζιάν

κατό χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που η κυβέρνηση των
Νεοτούρκων –πρόδρομος και δημιουργός της σημερινής Τουρκίας–
έθεσε σε εφαρμογή το προμελετημένο σχέδιο της εξόντωσης του λαού
μας. Ο στόχος ήταν ένας: Να εξολοθρευτεί κατ’ αρχάς η πνευματική ηγεσία των
Αρμενίων το συντομότερο δυνατόν. Και ο τρόπος ήταν ένας: Δολοφονώντας τους
κορυφαίους διανοούμενους, θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέτες, γιατρούς,
καλλιτέχνες, δασκάλους, εμπόρους, τραπεζίτες, οι Νεότουρκοι ήλπιζαν να
σιγήσουν κάθε ικανή και καταξιωμένη φωνή της Αρμενίας.
Η 24η Απριλίου 1915 αποτελεί για το έθνος μας κομβικό γεγονός για τη
Γενοκτονία και μέρος ενός σχεδίου που θα επαναλαμβανόταν με την ίδια μέθοδο
σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Τα καραβάνια θανάτου στις καυτές ερήμους της Μεσοποταμίας, οι εμπρησμοί
των εκκλησιών όπου τα γυναικόπαιδα είχαν βρει καταφύγιο, οι βιασμοί, οι
εξευτελισμοί, οι ακρωτηριασμοί, τα τάγματα εργασίας είναι αναμφισβήτητα
γεγονότα που έχουν καταγραφεί όχι μόνον σε κρατικά δημόσια έγγραφα, αλλά,
κυρίως, έχουν χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη των μεταγενέστερων.
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του επιζήσαντα ιερέα Κρικόρ Μπαλακιάν, στα
απομνημονεύματά του με τίτλο «Ο Γολγοθάς της Αρμενίας»: «Κι έτσι
απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από τους τόπους όπου ζήσαμε, προς μια
περιοχή άγνωστη που δεν είχε όνομα. Για να θαφτούμε εκεί για πάντα.».
Η εξόντωση ενάμισι εκατομμυρίου Αρμενίων από τους Νεότουρκους το 1915,
είναι το πρώτο αρρωστημένο έγκλημα του 20ού αιώνα σε βάρος αθώων, που το
μοναδικό τους «παράπτωμα» ήταν η αρμενική τους καταγωγή. Ένα έγκλημα, που,
δυστυχώς, αποτέλεσε και πρότυπο επανάληψης από ολοκληρωτικά καθεστώτα
αφού υπήρξε ο προάγγελος του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος κατά την διάρκεια του
δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι μέθοδοι των Τούρκων ενέπνευσαν τον Χίτλερ
ο οποίος το 1939 δήλωσε κυνικά «ποιος θυμάται σήμερα την εξόντωση των
Αρμενίων;».
Η Τουρκία, ως διάδοχο κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν
παραδέχτηκε ποτέ τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Αντίθετα, από το 1915 έως
σήμερα, εφαρμόζει διαφορετικές τακτικές για να παραποιήσει την ιστορική
αλήθεια. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οι τουρκικές
κυβερνήσεις προσπάθησαν να αποδώσουν ευθύνες σε εγκληματικές ενέργειες
Κούρδων και κοινών εγκληματιών, με την πρόφαση ότι οι τελευταίοι
εκμεταλλεύτηκαν τις περιστάσεις. Μια άλλη εκδοχή τους υποστηρίζει ότι
επρόκειτο για μία επιχείρηση καταστολής κατά εκείνων των Αρμενίων που είχαν

Αποτελεί κείμενο της εναρκτήριας ομιλίας που εκφωνήθηκε στις 26 Απριλίου 2015 στο
Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην εκδήλωση για την 100η επέτειο της
Γενοκτονίας των Αρμενίων με κεντρικό ομιλητή τον κ. Ραγκίπ Ζαράκολου.
1
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συνεργαστεί με τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής στην ανατολική Τουρκία και ότι οι
νεκροί δεν ξεπερνούσαν τους 300.000.
Όσο όμως η Φωνή της Αρμενικής Διασποράς δυνάμωνε, τόσο δυνάμωνε και η
επιθετική στάση των Τούρκων, παραποιώντας τα ιστορικά γεγονότα και
παρουσιάζοντας τον εαυτό τους, τον θύτη δηλαδή, ως θύμα.
Στις μέρες μας, η τουρκική κυβέρνηση παρεμβαίνει απροκάλυπτα σε
ακαδημαϊκά συνέδρια και δημόσιες συζητήσεις με οργανωμένες προσπάθειες
παραπληροφόρησης, προσπαθώντας μάταια να τεκμηριώσει την ανυπαρξία της
γενοκτονίας. Και τότε, προς τι η δήλωση συγγνώμης στις 23 Απριλίου 2014 του
τούρκου προέδρου Ερντογάν στα εγγόνια των θυμάτων;
Να το εκλάβουμε, όπως αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης, ως ένα
ανθρώπινο καθήκον να συμμεριστούν τη βούληση των Αρμενίων να μνημονεύουν
τα βάσανα που πέρασαν εκείνη την εποχή; ή μήπως είναι μια πρώτη προσπάθεια
αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, στο όνομα της οποίας, μόλις στις 19
Μαρτίου 2015 στην κορύφωση των 100 χρόνων, ο ίδιος ο τούρκος πρόεδρος δεν
παρέλειψε να εξαπολύσει επίθεση στους Αρμενίους της διασποράς καλώντας τους
να παρουσιάσουν έγγραφα που να αποδεικνύουν τη σφαγή, επαναλαμβάνοντας την
πάγια θέση της Τουρκίας ότι ο αριθμός των νεκρών Αρμενίων που σκοτώθηκαν το
1915 και το 1916 συνιστούν θύματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και όχι
θύματα Γενοκτονίας.
Για την Τουρκία, ο όρος «Γενοκτονία» είναι αδόκιμος και αναχρονιστικός,
επειδή ισχυρίζονται ότι δημιουργήθηκε για να περιγράψει το «Ολοκαύτωμα» και
επομένως δεν μπορεί να σχετίζεται με ένα γεγονός που συνέβη 30 χρόνια
νωρίτερα.
Έτσι, σήμερα, η «Νέα Τουρκία», ακολουθεί μια απέλπιδα πολιτική, αυτήν της
άρνησης της Γενοκτονίας. Ενός όρου, τον οποίο επινόησε ο διακεκριμένος
πολωνοεβραίος νομικός και γλωσσολόγος Raphael Lemkin και στον οποίο
αφιέρωσε τη ζωή του, συγκλονισμένος από τις σφαγές των Αρμενίων, για να
αναγνωριστεί ως ένα αξιόποινο διεθνές έγκλημα, κάτι που τελικά κατάφερε.
Η 24η Απριλίου δεν είναι απλά μια ημέρα μνήμης. Αποτελεί και σύμβολο του
συνεχούς αγώνα για την δικαίωση του αρμενικού λαού, γι’ αυτό, όχι μόνον δεν έχει
ξεχαστεί, αλλά έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση κάθε πολιτισμένου ανθρώπου.
Έτσι, σήμερα είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να πούμε ότι ο θύτης, η
Τουρκία, απέτυχε. Έναν αιώνα μετά, η άρνηση του εγκλήματος εις βάρος των
Αρμενίων βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής και της διπλωματίας του
τουρκικού κράτους. Δεν είναι τυχαίο, ότι, φέτος, οι Τούρκοι προγραμμάτισαν στις
24 Απριλίου εκδηλώσεις για την επέτειο της μάχης της Καλλίπολης, σε μια νέα
απεγνωσμένη προσπάθειά τους να επισκιάσουν τις εκδηλώσεις Μνήμης της
Γενοκτονίας των Αρμενίων.
Η Αρμενική Διασπορά αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ανάδειξη και
την επικαιροποίηση του Αρμενικού Ζητήματος. Μέχρι σήμερα, τη Γενοκτονία
των Αρμενίων έχουν αναγνωρίσει η Γαλλία, η Ρωσία, η Ουρουγουάη, η Κύπρος, η
Αργεντινή, η Ελλάδα, ο Λίβανος, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η
Ελβετία, η Σλοβακία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Γερμανία, η Βενεζουέλα, η
25
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Λιθουανία, η Χιλή, το Βατικανό, η Αυστρία ενώ διεθνείς οργανισμοί, όπως η
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) και το Συμβούλιο της Ευρώπης
έχουν απομονώσει την Τουρκία να ζει στο ψέμα, την προπαγάνδα και την άρνηση.

Σταύρωση Αρμενισσών
Τη Γενοκτονία των Αρμενίων έχουν αναγνωρίσει, επίσης, οι 43 από τις 50
πολιτείες των ΗΠΑ, τρεις περιοχές της Ισπανίας, η Σκωτία, η Ουαλία και η
Βόρειος Ιρλανδία από τη Μεγάλη Βρετανία και δύο περιοχές της Αυστραλίας.
Αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση της Γενοκτονίας από τους Τούρκους και
την επιστροφή των τουρκοκρατούμενων αρμενικών εδαφών που παράνομα
κατέχουν, στο νόμιμο δικαιούχο του, τον αρμενικό λαό.
Αγωνιζόμαστε για την άρση του αποκλεισμού του ορεινού Γαραπάγ.
Αγωνιζόμαστε για την προστασία των αρμενικών μνημείων που βρίσκονται στα
κατεχόμενα εδάφη και καταστρέφονται συστηματικά.
Η φετινή χρονιά είναι ιστορικής σημασίας. Στις 25 Μαρτίου το Αρμενικό
Κοινοβούλιο αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και των
Ασσυρίων, από τους Τούρκους, κατά την περίοδο 1912-1923. Ταυτόχρονα, μέσα
σε ένα αντίξοο διεθνές πολιτικό σκηνικό, η Ολομέλεια της Βουλής των
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ψήφισε την ποινικοποίηση της
άρνησης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, εν όψει και της 24ης Απριλίου, που έχει
καθιερωθεί ομόφωνα από τη Βουλή ως Εθνική Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας
του Αρμενικού Έθνους. Ιστορική είναι η ομιλία του Πάπα Φραγκίσκου στον
καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, ανήμερα του εορτασμού του
Πάσχα, ο οποίος χαρακτήρισε τη σφαγή των Αρμενίων ως την πρώτη Γενοκτονία
του 20ού αιώνα. Είναι η πρώτη φορά που ένας ποντίφικας χρησιμοποιεί δημοσίως
τον όρο «γενοκτονία» παρακάμπτοντας την απειλή για ρήγμα στις διπλωματικές
σχέσεις με την Τουρκία. Η δήλωση του Πάπα πυροδότησε την αντίδραση του
Μουφτή της Άγκυρας ο οποίος, διασύνδεσε για πρώτη φορά τη Γενοκτονία των
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Αρμενίων με την Αγιά Σοφιά, δηλώνοντας απειλητικά: «Η δήλωση του Πάπα,
πιστεύω ότι θα επιταχύνει μόνο, το άνοιγμα της Αγιά Σοφιάς για μουσουλμανική
προσευχή».
Πλησιάζοντας προς την 24η Απριλίου, κατατέθηκε ψήφισμα στο Ολλανδικό

Αρμένισσα σκύβει πάνω από το νεκρό παιδί της που δεν άντεξε την πορεία θανάτου

κοινοβούλιο το οποίο με ισχυρή πλειοψηφία αναγνώρισε τις Γενοκτονίες των
Ασσυρίων, των Ελλήνων και των Αρμενίων από τους Οθωμανούς Τούρκους. Το
ψήφισμα καταδίκασαν τα δύο τουρκικής καταγωγής μέλη του Ολλανδικού
Κοινοβουλίου με την απαξιωτική δήλωσή τους «Μας είναι παντελώς αδιάφορο».
Την ίδια στιγμή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με νέο του ψήφισμα, που με
συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε στις 15 Απριλίου 2015, τίμησε την επέτειο της
Γενοκτονίας των Αρμενίων και καταδίκασε κάθε απόπειρα άρνησης του τραγικού
αυτού γεγονότος, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ιστορική πραγματικότητα και
κάλεσε την τουρκική Κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναγνώριση της
γενοκτονίας.
Προκλητική, αν και αναμενόμενη, ήταν η αντίδραση του Τούρκου προέδρου ο
οποίος δήλωσε περιφρονητικά: «Οποιαδήποτε απόφαση κι αν λάβει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, … από το ένα αυτί θα μπει και από το άλλο θα βγει!».
Η ιστορική κίνηση όμως που συγκλόνισε πραγματικά την Άγκυρα, ήταν αυτή
της Γερμανίας, που στις 24 Απριλίου υποστήριξε σχετική απόφαση στο
κοινοβούλιο αναδεικνύοντας την σφαγή των Αρμενίων ως παράδειγμα
Γενοκτονίας.
Τέλος, ιστορικό είναι και το γεγονός, και προσωπικά δεν θα το ξεχάσω ποτέ,
ότι σήμερα, 100 χρόνια μετά, κεντρικός ομιλητής στη σημερινή εκδήλωση είναι ο
τουρκικής καταγωγής εκδότης κ. Ραγκίπ Ζαράκολου, το όνομα του οποίου έχει
συνδεθεί με τους αγώνες για την δικαίωση του αρμενικού ζητήματος.
Ο αγώνας για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων είναι ένας αγώνας
για την προάσπιση του ανθρωπισμού και του δικαίου, που μας πνίγει και για τον
οποίο ζητούμε Δικαίωση εδώ και τώρα!
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Οι Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης
και η Γενοκτονία των Ποντίων
Του Γεωργίου Κ. Χατζόπουλου

Ο

σχεδιαζόμενος από πολλών ετών διαμελισμός της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, τον οποίο είχαν αποτρέψει αρκετές φορές οι Μεγάλες
Δυνάμεις, αποφασίστηκε στις 28 Ιουλίου/10 Αυγούστου του 1920 από
τις Συνασπισμένες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Η.Π.Α., Ελλάδα κ.ά.) στις Σεβρές
της Γαλλίας, προάστειο των Παρισίων στην αριστερή όχθη του ποταμού
Σηκουάνα. Και αυτό, γιατί η Τουρκία είχε χάσει την εμπιστοσύνη των Μεγάλων
Δυνάμεων λόγω της επαμφοτερίζουσας στάσης της.
Με την συνθήκη αυτή των Σεβρών δημιουργούνταν στο έδαφος της παλιάς
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανεξάρτητα κράτη, όπως της Αρμενίας, της Αραβίας,
της Χετζάζ, της Συρίας, της Μεσοποταμίας, της Παλαιστίνης, αλλά και η Μεγάλη
Ελλάδα των πέντε θαλασσών και των δύο ηπείρων, γεγονός, το οποίο πανηγύρισαν
οι Έλληνες χαρακτηρίζοντας Εθνάρχη τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ως πρωτεργάτη
της σύναψης της Συνθήκης.,
Δυστυχώς η Συνθήκη εκείνη, που έμελλε να θέσει τέρμα στον αυταρχισμό,
στην τυραννία και στην καταπίεση των Τούρκων, δεν κατέστη δυνατό να λάβει ,
κυρίως για τους Έλληνες, σάρκα και οστά, Έτσι, το όνειρο των Ελλήνων για
πραγματοποίηση της Μεγάλης Ιδέας υπήρξε θνησιγενές.
Οι ίδιες οι Μεγάλες Δυνάμεις, οι οποίες αποφασίσανε τον διαμελισμό της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετανοήσανε σύντομα για την απόφασή τους αυτή
και αλλάξανε συμπεριφορά. Και αυτό, γιατί η παρουσία των Ελλήνων στον
μικρασιατικό χώρο (παράλια Ιωνίας - ακτές της Μαύρης Θάλασσας – Πόντος)
ανέτρεπε τα σχέδια των Μεγάλων Δυνάμεων για οικονομική επέμβαση στα εδάφη
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τόσο οι Έλληνες, όσο και οι Αρμένιοι ήταν
εκείνοι, που είχαν στα χέρια τους την οικονομία στην οθωμανική επικράτεια,
πράγμα ασύμφορο για ντις Μεγάλες δυνάμεις.
Αν και οι σχέσεις Μεγάλων Δυνάμεων και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν
ήταν σταθερά αγαθές, όμως τα οικονομικά συμφέροντα των πρώτων τους
αναγκάζανε να προσεγγίζουν κάθε τόσο τους Τούρκους. Έτσι, οι Γερμανοί
βλέποντας τη διάλυση, που επικρατούσε στους κόλπους της στρατιωτικής
οργάνωσης των Τούρκων, τους έστειλαν τους στρατηγούς φον Γκολτς και Λίμαν
Σάντερς, τους οποίους οι Τούρκοι αναγορεύσανε σε πασάδες στη συνέχεια.
Οι πιο πάνω στρατηγοί όχι μόνον οργάνωσαν τον τουρκικό στρατό, αλλά και
εισηγηθήκανε την απομάκρυυνση των ελληνικών πληθυσμών από τα παράλια της
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Θράκης, της Προποντίδας και της Μικράς Ασίας ως επικίνδυνους στα άνομα
σχέδιά τους.
Οι Αγγλογάλλοι από την πλευρά τους ενίσχυσαν με δάνειο αρκετών
εκατομμυρίων λιρών τους Τούρκους, ενώ ξεχωριστά οι ίδιοι οι Άγγλοι αναλάβανε
τη διοργάνωση του τουρκικού στόλου. Αλλά και όταν φάνηκε στο στερέωμα το
άστρο του Κεμάλ, οι Μπολσεβίκοι της Ρωσίας βοηθήσανε ενεργά το κίνημά του
στον διμέτωπο αγώνα του εναντίον της σουλτανικής κυβέρνησης, αλλά και
εναντίον των Ελλήνων, που είχαν αποβιβαστεί στα παράλια της Μικράς Ασίας.
Αποστείλανε στον Κεμάλ χρήματα και όπλα, τα οποία κατά χιλιάδες
εκφορτώνονταν από ρωσικά πλοία στο λιμάνι της Αμισού και στη συνέχεια
διοχετεύονταν στο μέτωπο του Κεμάλ. Και το έκαναν αυτό για να δείξουν στους
Τούρκους ότι ακολουθούν αντίθετη πολιτική προς τους Τσάρους, τους οποίους
θεωρούσαν ως ιμπεριαλιστές, αλλά και για να εκδικηθούν τους Έλληνες για την
αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία κι ακόμη, γιατί θεωρούσαν τους Έλληνες
ως πρωτοπόρους της διεισδυτικής οικονομικής πολιτικής των Άγγλων στη Μικρά
Ασία, κάτι που δεν τους συνέφερε.
Η σοβαρή αυτή ενίσχυση τόσο από τις Μεγάλες Δυνάμεις, όσο και από τους
Ρώσους προς τον Κεμάλ, αλλά και ο Εθνικός Διχασμός, που μαινόταν στην
Ελλάδα ανάμεσα στους βενιζελικούς και στους κωνσταντινικούς είχε ως
αποτέλεσμα την πολλαπλή ενίσχυση του κεμαλικού στρατού και του αγώνα του.
Προφασιζόμενος ο Κεμάλ, με την καθοδήγηση πάντοτε των Μεγάλων Δυνάμεων,
ότι το σοβαρότερο εμπόδιο για την επικράτησή του ήταν οι Έλληνες και οι
Αρμένιοι επιδόθηκε σε έναν ανηλεή αγώνα εξόντωσής των μετερχόμενος κάθε
απάνθρωπο μέσο. Τα μέτρα, τα οποία έλαβε εναντίον των Ελλήνων, κυρίως του
Πόντου, ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο όριο. Εκτοπίσεις, και μάλιστα με παντελώς
ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, εξορίες, δημεύσεις περιουσιών, ξυλοδαρμούς,
μαστιγώσεις, λεηλασίες, αρπαγές, ατιμώσεις γυναικών, εγκλήματα ειδεχθή και κάθε
τι, που επινοούσε η φαντασία τους. Τις ομαδικές εκτελέσεις αθώων είχε αναλάβει
το ανθρωπόμορφο τέρας, ο βαρκάρης της Κερασούντας, ο επονομαζόμενος
Τοπάλ Οσμάν, το δεξί χέρι του Κεμάλ στην υλοποίηση της γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου. Είχε καταστεί ο φόβος και ο εφιάλτης των Ελλήνων του
Πόντου.
Παράλληλα τα εικονικά δικαστήρια, στα οποία έσυραν τους εμπόρους,
επιχειρηματίες, γιατρούς, δικηγόρους, επισκόπους, ιερείς, καθηγητές και
δασκάλους, οδηγούσαν στην αγχόνη, χωρίς το δικαίωμα της απολογίας
προσωπικότητες, τις οποίες ενοχοποιούσαν ως δήθεν μετόχους στο σχέδιο της
ίδρυσης Δημοκρατίας του Πόντου.
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Στο ανηλεές αυτό έργο των Τούρκων συμμετοχή εμφανή και αφανή είχαν οι
Μεγάλες Δυνάμεις. Πράκτορες των Γάλλων διέσχιζαν τις πόλεις και την ύπαιθρο
της Τουρκίας και εξεγείρανε τους Τούρκους εναντίον των Ελλήνων. Δεν
υστερούσαν ασφαλώς τόσο οι Γερμανοί, όσο και οι Άγγλοι και οι Ιταλοί, οι οποίοι
δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους για τα δεινοπαθήματα των ομοδόξων τους
Ελλήνων από τους αλλόθρησκους. Και η συμπεριφορά τους, η τόσο
αχαρακτήριστη, δικαιολογούνταν από την προάσπιση των οικονομικών
ωφελημάτων, τα οποία απολαμβάνανε από την παρουσία τους στον μικρασιατικό
χώρο.
Δυστυχώς, η Τουρκία, παρά την επαμφοτερίζουσα θέση της και την άριστη
διπλωματική στάση της, αλλά και την ιδιαίτερης σημασίας γεωγραφική της θέση
υπήρξε και εξακολουθεί να είναι το χαϊδεμένο παιδί των Δυτικών Δυνάμεων, και
ιδιαίτερα της Ευρώπης, βγαίνοντας πάντοτε κερδισμένη, ύστερα από
συνταρακτικά γεγονότα.
Έτσι, ο αγώνας των Ποντίων για αναγνώριση της πρωτάκουστης στην
ανθρώπινη ιστορία Γενοκτονίας είναι μοιραίο να συναντά όχι μόνο την αδιαφορία
των Μεγάλων, αλλά και την έμμεση αντίδρασή τους. Ασφαλώς κάποια δυναμική
θέση τους υπέρ του δικαίου αιτήματος των Ποντίων θα οδηγούσε σε δυσχερή
θέση τα οικονομικά τους συμφέροντα στην πολυπληθή τουρκική αγορά.
Αυτό, όμως, δεν πρέπει να αποτρέπει τους φορείς και τις προσωπικότητες των
Ποντίων να εμμένουν σθεναρά στην αναγνώριση της ανήκουστης στην ανθρώπινη
ιστορία Γενοκτονίας χιλιάδων αθώων Ελλήνων του Πόντου. Οι Αρμένιοι το
επιτύχανε. Εμείς τι κάνουμε;

Το Χατς ή Ωραιόκαστρο της Χαλδίας
Της Βασιλικής Κομεσίδου

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

Σ

ε ότι αφορά την εκπαιδευτική κίνηση του Χάτς κατά τα
τελευταία χρόνια προ του 1910, ο Αλέξανδρος
Πολυχρονίδης (δισέγγονος του Κοσμά Βέη και
τροφοδότης της 127 μεραρχίας) αναφέρει. «Εν εποχή καθ ην
πολλά των χωρίων της επαρχίας Χαλδίας δεν είχον το
ευτύχημα να αξιωθώσι των φώτων της παιδείας ως εκ των
αντιξόων περιστάσεων υφ’ ας διετέλη σύμπας ο δούλος
Ελληνισμός, η Χάτση χάρις εις τα το ελληνικό όνομα τιμήσαντα τέκνα της
(Κοσμάς Βέης Πολυχρονίδης) συνετήρει λαμπράν σχολήν, ήτις εχρησίμευε ως
τηλαυγής φάρος δια τους περιοίκους, οίτινες εκ των εθνικών ακτίνων του
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πνευματικού της Χάτσης φυτωρίου εδιδάσκοντο μαζί με τα ελληνικά γράμματα
και την προς την πατρίδα και την πίστην αφοσίωσιν» 1. Ο Κοσμάς Βέης απέκτησε
πολύ μεγάλη περιουσία κατά την περίοδο του Κριμαϊκού πολέμου, αφού ήταν
γενικός τροφοδότης όλων των Οθωμανικών στρατευμάτων που βρίσκονταν στην
Ανατολή. Δυστυχώς μετά τον πόλεμο η Οθωμανική κυβέρνηση, μη
αναγνωρίζοντας όσα του όφειλε, τον έσυρε σε πολυετείς δίκες και τελικά οι εχθροί
του τον δολοφόνησαν στην Κωσταντινούπολη 2.
Από τον Αλέξανδρο Πολυχρονίδη μαθαίνουμε ότι: «Επί των ημερών του
Κοσμά Βέη, ιδίαις δαπάναις, ο αείμνηστος ούτος μέγας της Μουζένης ευεργέτης
οικοδόμησεν εις κεντρικόν δι’ όλας τας ενορίας Μουζένης μέρος καλλιπρεπές
σχολείον επί σειρά ετών ευδοκίμως λειτουργήσαν» 3. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο
ίδιος ο Κοσμάς Βέης Πολυχρονίδης ήταν αγράμματος, αλλά αναγνωρίζοντας την
αξία της εκπαίδευσης, δαπάνησε μεγάλο μέρος της περιουσίας του όχι μόνο για
την δημιουργία και συντήρηση του Ελληνοδιδακτικού σχολείου του Χατς, αλλά
«δαψιλώς μεν εις πολλά προσήνεγκεν της περιχώρου σχολεία, δαψιλωτέρας δε
υποσχέσεις εις πάντας τους υπέρ σχολείων και ναών αιτούντας υπέσχετο και τας
υποσχέσεις ταύτας ασμένως να εκληρώσει έμελλε» 4.
Και όντως φαίνεται ότι από το σχολείο αυτό αποφοίτησαν πολλά παιδιά που
αργότερα συνέχισαν τις σπουδές τους είτε στην Τραπεζούντα, είτε στην
Αργυρούπολη, είτε στη Ρωσία. Ο Παύλος Πολυχρονίδης αναφέρει ότι: «Ο
παππούς μου ο Παύλος πήγε στο τουρκικό Πανεπιστήμιο στην Ιατρική. Αυτό που
είχε μάθει καλά ήταν τα εμβόλια και γι’ αυτό τον έλεγαν ο Παύλον ο
κοτσακευτής» 5. Τις σπουδές του στο Φροντιστήριο Αργυρούπολης συνέχισε και ο
Κωσταντίνος Νεοφυτίδης 6, αλλά και ο Παύλος Εξαδάτυλος. Αλλά και ο ίδιος ο
Αλέξανδρος Πολυχρονίδης που είχε σπουδάσει στην Ρωσία, τελικά όταν
εντάθηκαν οι τουρκικές πιέσεις αναγκάστηκε να καταφύγει στο εσωτερικό της
Ρωσίας 7. Αργότερα επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου
και πολιτεύτηκε με τη Δημοκρατική Ένωση του Παπαναστασίου. Δυστυχώς
εκτελέστηκε από τους Γερμανούς το 1944. Στη Ρωσία επίσης πήγε στο
Πανεπιστήμιο ο Σπύρος Εξαδάκτυλος 8
Και συνεχίζει: «Αποθανόντος όμως του Κοσμά Βέη, ήρχισαν να μαστίζουν την
Χάτσιν κομματισμοί και φατρίαι διήρουν την μικράν του Ωραιοκάστρου
κοινότητα, εκείνο δε το οποίο δεν κατόρθωσε εν Χάτση να επιτύχει ο κατακτητής
δια του κνούτου και της μαχαίρας του, κατηργάσθησαν οι ίδιοι οι κάτοικοι δια των

Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, ό. π., σελ. 2
Περικλής Τριανταφυλλίδης, ό. π., σελ. 103
3 Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, ό. π., σελ. 2
4 Περικλής Τριανταφυλλίδης, ό. π., σελ. 103
5 Θεοδώρα Μοσχπούλου, "Ο κ. Παύλος Πολυχρονίδης θυμάται". www.Oraman.eu.
6 Μιχάλης Νεοφυτίδης, Προφορική μαρτυρία
7 Γεώργιος Χρηματόπουλος, Η Άρδασσα του Πόντου 1916-24, Εκδόσεις Κυριακίδη, Ανατύπωση 1996, σελ. 35 36.
8 Θεοδώρα Μοσχοπούλου, "Χρυσούλα Εξαδακτύλου". www.Oraman.eu
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κομματικών καταλιπόντες εις την τύχην του το σχολείον και ουδόλως δια την
πνευματικήν του χωρίου κίνησιν φροντίσαντες» 1.
«Ευτυχώς προ δεκαπενταετίας (1895 περίπου) οι κάτοικοι συνησθάνθησαν τας εκ
των κομματικών ολεθρίας συνεπείας, ομονοήσαντες δε και μεταγνώντες ήρχισαν
από κοινού να εργάζονται μετά ζήλου αξιεπαίνου προς θεραπείαν των κοινοτικών
και σχολικών αναγκών του Ωραιοκάστρου» 2.
Αποφάσισαν λοιπόν και ίδρυσαν μια αδελφότητα με το όνομα «Αγάπη» και
όπως αναφέρει ο Αλέξανδρος Πολυχρονίδης: «Πενταετής εθνοπρεπής και
φιλότιμος των κατοίκων της Χάτσης εργασία έφερεν ως καρπόν την ίδρυσιν της
αδελφότητος ″Αγάπη″ του λαμπρού και αξιολόγου τούτου σωματείου του τόσον
λαμπρώς από δεκαετίας εξυπηρετούντος τα κατά το Μεσοχάλδιον εθνικά
συμφέροντα. Εις ολίγον χρονικόν διάστημα η αδελφότης κατόρθωσε να
σχηματίσει καφάλαιον 200 περίπου Οθωμανικών λιρών, κατατεθειμένων εις
ασφαλή εν Τραπεζούντι τραπεζικόν οίκον, η ύπαρξη δε και η προϊόντος του
χρόνου βεβαία και ασφαλής αύξησις του κεφαλαίου τούτου εγγυάται την
απρόσκοπτον εν τω μέλλοντι λειτουργία του σωματείου τούτου, όπερ φυσικώς
είναι το στήριγμα και ο στύλος της συντηρήσεως αξιοπρεπώς τελείας δημοτικής
σχολής, ικανώς θεραπευούσης την πνευματικήν ανάγκην της Χάτσης». «Λέγοντες
τούτο δεν εννοούμε ότι η Χάτση και τα πέριξ χωρία δέον να περιοριστούν εις τας
ας κέκτηνται σχολάς, τουναντίον συμφωνούμε με τον μητροπολίτη Χαλδείας κ.
Λαυρέντιο ότι η Μούζενα και όλα τα γύρω χωριά έχουν απόλυτον ανάγκην μιας
Κεντρικής Σχολής με ανωτέρας τάξεις» 3. Όταν κηρύχτηκε ο Α΄ Παγκόσμιος
πόλεμος (1914) υπήρχαν στο ταμείο του συλλόγου 320 περίπου χρυσές λίρες,
κατατεθειμένες στην Τράπεζα του Φωστηρόπουλου, οι οποίες διανεμήθηκαν
μεταξύ των απόρων και στρατευμένων του χωριού 4.
Η κύρια ασχολία των κατοίκων του Χάτς ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία,
υπήρχαν όμως και έμποροι όπως ο Κοσμάς Νεοφυτίδης που μαζί με τον αδελφό
του Γιώργο είχαν στο Τσεβιζλούκ της Ματσούκας χάνι, φούρνο, παντοπωλείο και
ίσως και άλλα μαγαζιά. Εκεί στάθμευαν και καραβάνια προερχόμενα από την
Ανατολή. Γύρω στο 1900 κάποιος Τούρκος που περνούσε με το καραβάνι του,
τους έδωσε μια κάλπικη λίρα. Μέσα στη φασαρία που έγινε, αφού την αναγνώρισαν
τον χτύπησαν με μια ζυγαριά στο κεφάλι και τον σκότωσαν, οπότε αναγκάστηκαν
να κλείσουν τα μαγαζιά, να γυρίσουν πίσω στο Χατς και να ασχοληθούν με
γεωργικές εργασίες. Από την ιστορία αυτή προέκυψε το δίστιχο:

Τρία χρόνια ς σο Τσεβιζλούκ εγώ καλοκαιρίζω,
ατώρα ς σο Ωραιόκαστρον κανέναν ’κι γνωρίζω

Ο Κωνσταντίνος Νεοφυτίδης πατέρας των προαναφερόμενων, έκανε και άλλες
ψιλοδουλειές στο χωριό, έφτιαχνε σόμπες, παπούτσια, έραβε 5.
Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, ό. π., σελ. 2
Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, ό. π., σελ. 2
3 Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, ό. π., σελ. 2
4 Παύλος Εξαδάκτυλος, ό. π., σελ. 4570
5 Μιχάλης Νεοφυτίδης, Προφορική μαρτυρία
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Υπήρχε όμως και μπακάλικο στο Χατς. Όπως αναφέρει η Σουζάνα
Μαχαιροπούλου - Χρυσοπούλου "Ο παππούς μου λεγόταν Γιάννης
Μαχαιρόπουλος (Χαντζάρτς) και γεννήθηκε το 1876 στο Χάτς. Ήταν ορφανός
από πατέρα και μάλιστα «κοιλορφάνιστος» και είχε δύο αδέλφια. Τα δύσκολα
εκείνα χρόνια περνούσαν από τα χωριά οι χωροφύλακες (τζανταρμάδες) και τους
ενοχλούσαν, έτσι τα μεγαλύτερα αδέλφια του έφυγαν στα βουνά και έκτοτε
χάθηκαν. Ο Χαντζάρτς στα 18 του χρόνια έκανε τον αγωγιάτη (γαρτιτζής).
Μετέφερε τα δέματα, τα γράμματα των ξενιτεμένων και αγόραζε τις παραγγελίες
των χωρικών από την πόλη, ζάχαρη, αλάτι, σκούπες, παστά χαψία κι έτσι άνοιξε
ένα μικρό μπακάλικο δίνοντας και βερεσέ σ’ όλο το χωριό. Και ακόμη, επειδή
είχε άλογο, ήταν αυτός που μετέφερε τις νύφες και τις προίκες τους από το ένα
χωριό στο άλλο" 1.
Το εκπληκτικό είναι πως ο άνθρωπος αυτός φύλαξε ένα μικρό κιτάπι του 1912,
στο οποίο κατέγραφε όλα τα βερεσέδια και τις παραγγελίες των χωριανών του.
«Στο τεφτέρι αυτό του μπακάλη Γιάννη Μαχαιρόπουλου από το Ωραιόκαστρο
του Πόντου, είναι καταγεγραμμένα τα χρέη των συγχωριανών του καθώς και οι
ημερομηνίες εξόφλησης κάποιων οφειλετών. Οι περισσότερες καταγραφές είναι
από το έτος 1912. Μπορούμε στις σελίδες αυτές να διακρίνουμε ξεκάθαρα τα
πράγματα που αγόραζαν οι πρόγονοί μας (κερί, ζαχαρωτά, ρακί, λουλάκι, καρφιά,
λεπτοκάρυα κ. α.) καθώς και τα ονόματά τους. Πολλά από αυτά τα ονόματα
ανήκουν στους παππούδες και τις γιαγιάδες γνωστών οικογενειών του
Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπως για παράδειγμα ο Κωνσταντίνος
Χαραβόπουλος ή η Δόμνα Σιταρίδου. Βλέπουμε ακόμη στην 27η σελίδα προς το
τέλος, ότι ο δέσκαλον (πρόκειται μάλλον για τον Ιωάννη Σιταρίδη), που αγόραζε
και ρακί, καρφιά και κερί, ξόφλησε το χρέος του» 2. Το έτος 1917 - 18, όταν έγινε
ο ρωσοτουρκικός πόλεμος, έφυγε με την οικογένειά του και πήγε στη Ρωσία, στο
Μπακού. Εκεί, μετά από ένα χρόνο πέθανε σε ηλικία 42 ετών.
Και ας κλείσουμε αυτό το σύντομο αφιέρωμα με μια ιστορία του Χαντζάρ’
όπως την διηγείται η εγγονή του Σουζάνα Μαχαιροπούλου - Χρυσοπούλου
«Κάποτε ο παππούς μου πήγε για προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά. Πρόσεξε
ότι ένας καλόγερος έγραφε ονόματα για παράκληση. Πλησίασε κι ο παππούς μου
και λέει στον καλόγερο να γράψει τα ονόματα. ″Γράψε″, του λέει, ″Γιάννες, Πίλον,
Πιλίκον, Χαντζάρ″ και δίνει στον καλόγερο έναν παράν. Τότε εκείνος λέει: ″Τόσα
ονόματα έγραψα κι εσύ μου δίνεις μόνον έναν παρά;″ Και ο παππούς μου του
απαντά: ″Όλα αυτά τα ονόματα που έγραψες, ένα είναι. Όλα δικά μου είναι και δεν
ξέρω με ποιο από αυτά με ξέρει ο Θεός!» 3.
Μετά τον ξεριζωμό οι περισσότεροι κάτοικοι του Χατς εγκαταστάθηκαν στο
χωριό Νταούτ - Μπαλί της Θεσσαλονίκης και μετονόμασαν το νέο τους χωριό σε

Δημήτρης Σταυριώτης, "Οικογένεια Χρυσοπούλου". www.Oraman.eu
Δημήτρης Σταυριώτης, ό. π.
3 Δημήτρης Σταυριώτης, ό. π.
1
2
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Ωραιόκαστρο. Η οικογένεια Νεοφυτίδη αποδεκατισμένη από τον τύφο και τις
ταλαιπωρίες εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Δράμας.
Σήμερα το Χατς της Μούζενας έχει περίπου 20 σπίτια, από τα οποία μόνο 5 6 είναι καινούργια ή αναπαλαιωμένα. Τα υπόλοιπα παραμένουν έτσι όπως τα
άφησαν οι πρόγονοί μας, με τη φυσική φθορά του χρόνου φυσικά. Η εκκλησία
έχει μετατραπεί σε τζαμί. Οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού είναι μόνο 3, ενώ το
καλοκαίρι οι προσωρινοί κάτοικοι φτάνουν τους 100'' 1.

Επισκοπικός Κατάλογος Χαλδίας
Γράφει ο Κώστας Νικολαΐδης
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Α

ρχιεπίσκοπος Χαλδίας Ιγνάτιος Α΄(1717-1734)
Ιγνάτιος Φυτιάνος – Σκρίβας του Κωνσταντίνου και
της Χατούνας. Γεννήθηκε στα Φυτίανα όπου και
διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα. Αργότερα φοίτησε στην
ονομαστή Ακαδημία του Βουκουρεστίου, όπου τότε δίδασκε
ο ιδρυτής του Φροντιστηρίου Τραπεζούντος Σεβαστός
Κυμινήτης.
Το μοναχικό σχήμα το ενδύθηκε στην Ιερά Μονή
Σοναγώβου Ρουμανίας. Επιμελήθηκε την έκδοση του
Εορτολογίου του Σεβαστού Κυμινήτη, που τυπώθηκε το 1710 στο Μοναστήρι
αυτό.Χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Χαλδίας στις 12 Σεπτεμβρίου 1717 από τον
Οικουμενικό Πατριάρχη Ιερεμία Γ΄, τον από Καισαρείας, κατά την πρώτη
πατριαρχία του (1716-1726).
Ήταν εγγονός του Ευθυμίου Φυτιάνου, αρχιεπισκόπου Χαλδίας, και ανεψιός
του επίσης αρχιεπισκόπου Χαλδίας Γρηγορίου Α΄ από το γένος του πατέρα του.
Επίσης και ανεψιός του μητροπολίτη Τραπεζούντος Παϊσίου (1706-1722) από το
γένος της μητέρας του. Ο πατέρας του Κωνσταντίνος χρημάτισε
αρχιμεταλλουργός των τοπικών μεταλλείων.
Επί των ημερών του αρκετοί αρχιερείς άλλων Εκκλησιών επισκέφτηκαν τη
Χαλδία για να ενισχυθούν οικονομικά. Κατανοώντας ο ίδιος τη δύσκολη θέση
τους και όντας ο δεσπότης ίσως της πιο πλούσιας επαρχίας του Οικουμενικού
Θρόνου, έκανε το παν για να τους βοηθά. Παρότρυνε τους μεν ιερείς να τους

1

Μιχάλης Νεοφυτίδης, Προφορική μαρτυρία
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υποδέχονται με αγάπη, σεβασμό και ευλάβεια κατά τις περιοδείας τους, τους δε
πανίσχυρους αρχιμεταλλουργούς να τους ενισχύουν γενναία.
Αναφέρουμε συνοπτικά ότι ήρθαν στη Χαλδία για τη λεγόμενη ζητεία: τον
Δεκέμβριο του 1718 ο μητροπολίτης Αμίδης (Ντιγιάρμπεκίρ) Παρθένιος, τον
Αύγουστο του 1720 ο μητροπολίτης Αμασείας Διονύσιος, το 1728 ο
μητροπολίτης Νεοκαισαρείας Μεθόδιος και ο μητροπολίτης Γοτθίας και Καφά1
κύριος Γεδεών, το 1729 ο μητροπολίτης Τραπεζούντος Ανανίας (1722- 1736) ως
έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την ενίσχυση του Ι. Ναού
Θεοτόκου Σούδας της Κωνσταντινουπόλεως (σε μικρή απόσταση από τα
ανάκτορα των Βλαχερνών), το 1730 ο αρχιεπίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου,
το 1733Πατριαρχική Συνοδική Αποστολή από την Κωνσταντινούπολη, η οποία
συγκέντρωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό για τις ανάγκες του Οικουμενικού
Πατριαρχείου2.
Ιδιαίτερα συμπαραστάθηκε στο Ιεροσολυμιτικό Πατριαρχείο, συνεργαζόμενος
με τους πανίσχυρους οικονομικά ουσταμπασήδες, που πάντοτε ανταποκρίνονταν
πρόθυμα σε κάθε αίτημα της Αγιοταφικής Κοινότητας, ενώ και το Πατριαρχείο
Αντιοχείας επίσης βοηθήθηκε από τις πρωτοβουλίες του Ιγνάτιου.
Ο Ιγνάτιος εμπνεύστηκε την ίδρυση και πρωτοστάτησε στη συγκρότηση,
οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Ελληνικών Μαθημάτων, που αργότερα
μετονομάστηκε σε «Φροντιστήριον ’Αργυροπόλεως». Ακόμα, όπως
πληροφορούμαστε από τον Κώδικα του Ι.Μ. Ναού Χαλδίας, ανακαίνισε εκ
βάθρων το Μητροπολιτικό Ναό, έργο που ολοκληρώθηκε το 1723 και
εγκαινιάστηκε το 1726: «Μετὰ δὲ τρία ἔτη τῆς οἰκοδομῆς, κατὰ τὸ χιλιοστὸν
ἑπτακοσιοστὸν ἕκτον ἔτος, μηνὸς σεπτεμβρίου εἰκοστῇ ὀγδόῃ, ἐγκαινιάσθη λαμπρῶς
ὁπερικαλλὴς θεῖος οὗτος ναὸς παρὰ τοῦ πανιερωτάτου καὶ σοφολογιωτάτου ἁγίου
Χαλδίας κυρίου Ἰγνατίου τοῦ Φυτιάνου...»3. Για την υλοποίηση των δύο αυτών
μεγάλης σπουδαιότητος στόχων είχε την αμέριστη συμπαράσταση όλου του
κόσμου, και ιδίως του Γενικού Αρχιμεταλλουργού Ιγνατίου Σαρασίτη.
Στη σελίδα 64 του Κώδικα του πανσέπτου, περιβλέπτου και ευαγούς Ιερού
Ναού του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, αναφέρονται και τα εξής για τη
δημιουργία της Σχολής: «Ἀρχιερατεύοντος του πανιερωτάτου και σοφολογιωτάτου ἁγίου
Χαλδίας κυρίου Ἰγνατίου τοῦ Φυτιάνου, θείῳ ζήλῳ κινουμένου, τῇ παρακινήσει καὶ

1Κάφα

ή Καφά ή Θεοδοσία ή Αρδάβα (Επτάθεος). Η μητρόπολη Γοτθίας και Καφά βρισκόταν
στην Κριμαία, απέναντι από την Τραπεζούντα).
2Το μετέφερε στην Πόλη «ο λογιώτατος ιερομόναχος Ανανίας», εφημέριος τότε της Μεγάλης
Εκκλησίας.
3Χρύσανθος Φιλιππίδης, «Η Εκκλησία Τραπεζούντος», Αρχείον Πόντου, τόμ. 4ος και 5ος, σελ. 593 594.
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συνδρομῇ αὐτοῦ, σύνοδον ποιήσας ἐν τῇ ἀρχιεπισκοπῇ αὐτοῦ, παρόντων τῶν ἐντιμοτάτων
κληρικῶν, εὐλαβεστάτων ἱερέων καὶ χρησιμοτάτων προεστότων τῆ ςαὐτῆ ςἐπαρχίας,
ἐκρίθη εὔλογον, εἰς τὸ νὰ ἀποκαταστήσουν καὶ θεμελιώσουν σχολεῖον τῶν ἑλληνικῶν
μαθημάτων, τοῦ μανθάνεινπάντας τοὺς προσφοιτόντας ἐν αὐτῷ, τὴν ἕλληνικὴν Διάλεκτον
καὶ σπουδὴν τῶν γραμμάτων, ἐπειδὴ ἡ τῶν γραμμάτων σοφία ὑπάρχει εὐπρεπεστέρα
ἡλίου...»1.
Άξια αναφοράς είναι και η δωρεά 150 βιβλίων που έκανε προς τη βιβλιοθήκη
του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Αργυρουπόλεως, για τη
μόρφωση των Ελληνοπαίδων, όπως καταγράφεται στη σελίδα 66 του Κώδικα της
Μητρόπολης Χαλδίας.
Ως επίλογο μεταφέρω από τον Κώδικα Μητροπόλεως Χαλδίας: «Εἰς τοὺς
ᾳψιζ΄ σεπτεμβρίου ιβ΄ ἐχειροτονήθη ἀρχιεπίσκοπος Χαλδία ὁ πανιερώτατος καὶ
σοφολογιώτατος κύριος Ἰγνάτιος Φυτιάνος καὶ φωτίσας τὸ ποίμνιόν του τῇ τῶν ἑλληνικῶν
μαθημάτων σπουδῇ ἀνεπαύθη τῷ ᾳψλδ΄ ἀπριλλίῳ ιζ΄, μνήσθητι Κύριε καὶ ἀνάπαυσον τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ».
10. Ιγνάτιος Β΄Κουθούρης ή Καρατζάς (1734 - 1749, του παπα - Δημήτρη
και της Ευγενίας, από την Αργυρούπολη). Γεννήθηκε στην Γκιουμουσχανέ όπου
και έλαβε την εγκύκλια μόρφωση. Νεαρός εισήλθε στη Μονή Σουμελά όπου και
ενδύθηκε το μοναχικό σχήμα. Όπως μας πληροφορεί ο Γ. Θ. Κανδηλάπτης, όταν
το 1685 ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος Νοταράς επέστρεφε στην έδρα του
μετά από περιοδεία του στη Χαλδία «χάριν ἐλέους», μεταξύ των άλλων τον
ακολούθησαν και οι γονείς του Ιγνάτιου, που τον Ιγνάτιο, νεαρό τότε μοναχό, τον
πήραν μαζί τους στους Αγίους Τόπους. Εκεί ο Ιγνάτιος αναδείχτηκε σε ηγούμενο
ενός Μοναστηριού, όπου και παρέμεινε ασκούμενος μέχρι την εκλογή του σε
αρχιεπίσκοπο Χαλδίας και Χεριάνων, σε διαδοχή του μεγάλου Ιγνατίου του Α΄.
Η χειροτονία του έγινε από τον οικουμενικό πατριάρχη Σεραφείμ (1733-1734)
τον από Νικομηδείας στην Κωνσταντινούπολη, όπως προκύπτει από χειρόγραφη
περγαμηνή που φυλάσσεται στα Αρχεία της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών.
Κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του επισκέφτηκαν τη Χαλδία για να
ενισχυθούν οικονομικά:
- το 1735 ο πατριάρχης Αντιοχείας Σίλβεστρος, που έγινε δεκτός με εξαιρετικές
τιμές από τον κλήρο και το λαό της Μητρόπολης. Στην Γκιουμουσχανέ έφτασε
στις 24 – 12-1735 και την επομένη λειτούργησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
του Αγ. Γεωργίου. Η περιοδεία του στην περιοχή παρατάθηκε για μεγάλο
διάστημα, αφού μαρτυρείται η παρουσία του στη Χαλδία και τον Ιούνιο του 1737.
Πιθανόν όμως να πρόκειται για νέα επίσκεψη, «...εὐλογήσας καὶ ἁγιάσας πάντας, καὶ
1«Αρχείον

Πόντου», τόμος Η΄, σελ. 39.
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καθεξῆς ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἐνοριῶν, καὶ εἰς τὰ μαντένια ὅλα καὶ ἠλεήθη
πλουσιοπαρόχως»1.
«…ὁ μητροπολίτης Τραπεζοῦντος Ἀνανίας Β΄ καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Χαλδίας Ἰγνάτιος
ἐχειροτόνησαν μετὰ τοῦ πατριάρχου Ἀντιοχείας Σιλβέστρου ἀρχερέα τῆς ὑποκειμένης τῷ
πατριαρχείῳ Ἀντιοχείας μητροπόλεως Ἀχίσκας (ἐν Γεωργίᾳ) ὡς δειννύει ἡ ἐπὶ τούτῳ
γενομένη ἔκδοσις ἀδείας τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Νεοφύτου ΣΤ΄, ὑπὸ ἡμερομηνίαν
21 Ἰουνίου 1737...»2.
- το 1747, ο μητροπολίτης Αμασείας Βενιαμίν «καὶ ἐβοηθήθη καὶ ἠλεήθη παρὰ
πάντων τῶν Χριστιανῶν»3.
Το Πατριαρχεῖο Ιεροσολύμων είχε στην Γκιουμουσχανέ από δωρεές των
οικογενειών Σαρασίτη και Ζαβεριώτη 15 εργαστήρια και 2 μαγαζιά4. Η
Μητρόπολη Χαλδίας φρόντιζε για την καλύτερη αξιοποίησή τους και έστελνε κάθε
τόσο τα μισθώματα με ανθρώπους της εμπιστοσύνης της στα Ιεροσόλυμα. Με τον
ίδιο τρόπο έφταναν εκεί και οι εισφορές των πιστών τις οποίες συλλέγανε σε
ξεχωριστά κουτιά-κουμπαράδες του Πατριαρχείου που υπήρχαν μέσα στην
εκκλησία. Πέντε τέτοια εμβάσματα που αφορούν τα χρόνια του Ιγνατίου Β΄, έχουν
καταγραφεί στον Κώδικα του Αγ. Γεωργίου Χαλδίας (σελ. 74 - 76).
Επί των ημερών του Ιγνατίου οικοδομήθηκε νέο Επισκοπείο και
μητροπολιτική κατοικία από το προσωπικό του ταμείο. Το 1744 ανακαίνισε με
δική του δαπάνη το Άγιο Βήμα και τον προαύλιο χώρο της Ι.Μ. Σουμελά5.
Κατά το μέτρο των δυνάμεών του ακολούθησε την πολιτική του σοφού
προκατόχου του για τη στήριξη της Παιδείας και την εξασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας του Σχολείου της Κοινότητας. Ο Άνθιμος Παπαδόπουλος (Αρχείον
Πόντου, τ. 8, Ιστορικός Κώδικας Επαρχίας Χαλδίας) δημοσίευσε μεταξύ πολλών
άλλων στοιχείων και το από 1 – 5 - 1747 Πατριαρχικό Γράμμα του Παΐσιου Β΄
υπογραφόμενο και από 12 συνοδικούς μητροπολίτες για τους όρους σύστασης και
λειτουργίας του Σχολείου στην έδρα της Μητρόπολης Χαλδίας. Μεταξύ των
πολλών χορηγών και δωρητών αναφέρονται και τα ονόματα των Ιγνατίου Α΄ και
Ιγνατίου Β΄. Μάλιστα διαβάζουμε για την συνεισφορά του Ιγνατίου Β΄: «...ὡς
τίμιος καὶ ἄξιος καὶ φιλέλλην καὶ πεπαιδευμένος ἀρχιερεύς, προσέθετο τούτοις καὶ
διωρίσατο καὶ ὑπέσχετο διδόναι κατ᾿ ἔτος ἐξ ἰδίων ἀνὰ ἄσπρα δύο χιλιάδας καὶ τετρακόσια
ἐφ᾿ ὅρῳ ζωῆς αὐτοῦ...».

1Κώδικας,

Αγ. Γεωργίου Χαλδίας, σελ. 7
Φιλιππίδης, «Η Εκκλησία Τραπεζούντος», Αρχείον Πόντου, τόμ. 4ος και 5ος, σελ. 596.
3Κώδικας, Αγ. Γεωργίου Χαλδίας, σελ. 7
4 Σελίδες 227 και 228 του Κώδικα Αγ. Γεωργίου Χαλδίας και Αρχείον Πόντου, τόμ. 8, σελ. 36.
5Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΧΑΛΔΙΑΣ, σελ. 73-74.
2Χρύσανθος
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Ως δάσκαλοι εκείνων των χρόνων αναφέρονται στον κώδικα ο Δαβίδ και ο
Θεόδωρος, υιός του Παύλου Φυτιάνου που δώρισε και ένα ποσό (20 γρόσια) για
την ανέγερση ναού. Όταν ο Θεόδωρος απεβίωσε (Οκτώβριος του 1738) οι οικείοι
του (σύζυγος Αγάθη και παιδιά Χατούνα και Χριστίνα) δώρισαν στο Σχολείο την
πλούσια βιβλιοθήκη του (σελ. 49 του Κώδικα).
(συνεχίζεται)

Πολύκαρπος Ψωμιάδης
ο Πόντιος ευπατρίδης και κοινωνικός αγωνιστής
Μητροπολίτης Ξάνθης (1922 – 1935)
Του δρ. Πέτρου Α. Γεωργαντζή

Ἀ

(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

ναζωσάμενος τό λέντιον τῆς διακονίας τοῦ
ποιμνίου του ἀφοσιώνεται με ζήλο και
ενθουσιασμό στο νέο του ὑψηλό ἔργο. Με
στήν συμπαράσταση - συνδρομή τόσο τόῦ
Ἀριστείδη Γεωργαντζόγλου - πασᾶ, βοηθοῦ τοῦ
Βαλῆ τῆς Σεβαστείας ἀλλά καί τοῦ φιλέλληνα Βαλῆ
τῆς Τραπεζοῦντος Καντρῆ - μπέη, παρά τίς ποικίλες
δυσκολίες καί ἀντιξοότητες τοῦ φυσικοῦ κλίματος
καί περιβάλλοντος ἀλλά καί παρά τό ἐχθρικό κλῖμα
ἀπό μέρος τῶν λοιπῶν κρατούντων, οἱ ὁποῖοι μετά τή σφαγή τῶν Ἀρμενίων τῆς
περιοχῆς ἐκείνης κατά τό 1895 ὑπέβλεπαν καί τούς Ρωμιούς αὐτῆς, ὁ
Πολύκαρπος ἀπτόητος καί ἀνυποχώρητος, ὡς ἄκμων ἀνήλατος, περιήρχετο τά
χωριά καί τίς κωμοπόλεις τῆς ἐπαρχίας του κηρύττων, στηρίζων, παρηγορῶν καί
κατά τό ἐφικτόν περιθάλπων ἀσθενεῖς, και μάλιστα τά ὀρφανά καί τούς
ἀνήμπορους, ἀκόμη καί μετά τό περίφημο Συνταγμα των Νεοτούρκων
εθνικιστών.
Κατόρθωσε να προστατέψει ἀποτελεσματικά και να ἀνακουφίσει ἀπό τις
δοκιμασίες του τό δεινῶς χειμαζόμενο ως τότε ποίμνιό του. Ἐποίμανε τήν ἐν
λόγῳ ἐπαρχία ἐπί 12ετίαν καί ἐπέτυχε νά ἐμφυσήσει στούς χριστανούς, καί τήν
ἐπαρχία του ἐν γένει, πνεῦμα ζωῆς, ἐλπίδος, κινήσεως, προόδου καί ἀναπτύξεως.
Ἰδιαίτερα δέ μερίμνησε γιά τή ριζική ἀναδιοργάνωση τῶν ἑλληνικῶν σχολείων
τῆς ἐπαρχίας του καί κατόρθωσε μέσα σέ μιά δεκαετία νά δημιουργήσει μιά
38

Ποντιακή Εστία
σοβαρή ἐκπαιδευτική ἀναγέννηση, ἄγνωστη ἕως τότε στά μεσόγαια καί
δυσπρόσιτα ἐκεῖνα διαμερίσματα τόῦ Πόντου, ἱδρύσας, σύν τοῖς ἄλλοις, καί τό
«Εὐανθίειον Παρθεναγωγεῖον», ὥστε νά μορφώνονται καί τά κορίτσια καί νά μή
μένουν ἀμόρφωτα. Σέ ὅσους δέ νέους διέβλεπε τό χάρισμα τῆς γνώσης καί τήν
ἔφεση τῆς μάθησης φρόντιζε νά τούς στέλνει μέ ὑποτροφίες πού ἐξασφάλιζε ἀπό
φιλογενεῖς συμπατριῶτές του σέ ἀνώτερα ἐκπαιδευτήρια, ὅπως τό Φροντιστήριο
τῆς Τραπεζοῦντος, τό Ἱεροδιδασκαλεῖο τῆς Σάμου, στή Σχολή τῆς Πάτμου καί
τή Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, γιά νά ἀναδειχθοῦν στή συνέχεια ὡς κληρικοί
καί δάσκαλοι καί γενικά ἐπίλεκτα ἡγετικά στελέχη τοῦ Γένους καί τῆς Ἐκκλησίας.
Ὄντας συνοδικός τό 1911 στίς 28 Ἀπριλίου τοῦ ἔτους ἐκείνου, ἡ Πατριαρχική
Σύνοδος ἐκτιμώσα το καθόλου ἐκκλησιαστικό, εκπαιδευτικό καί ἐθνικό ἔργο καί
την σφριγηλότητα τόῦ Πολυκάρπου τον μετέθεσε στήν ἄλλη ἔπαλξη του Πόντου,
και τον ἀνέδειξε ὡς μητρόπολη Νεοκαισαρείας καί Κοτυώρων, της γενέτειράς
του, σέ διαδοχή τοῦ Ἀμβροσίου, πού προήχθη σέ Καισαρείας. Ἔτσι
ἐνθρονίσθηκε καί ἐγκαταστάθηκε σέ μιά πανηγυρική ἀτμόσφαιρα, σε φρενίτιδα
ἐνθουσιασμοῦ και ὑψηλοῦ παλμοῦ εθνικῆς και θρησκευτικῆς ἀνατάσεως μέσα
στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του, τά Κοτύωρα, καθώς οι συμπατριῶτες του στό
πρόσωπό του ἔβλεπαν ἕνα κυριολεκτικά Μεσσία λυτρωτή, ἕναν εθνάρχη, που θα
τους ἀνακουφίσει, ἐάν δεν τους ἀπαλλάξει, ἀπό το φοβερό ζυγό τῶν Νεοτούρκων
που καθημερινά γίνεται πιο ἀσφυκτικός γύρω τους.
Ὁ Πολύκαρπος καί ἐδῶ ἀπό τῆς πρώτης ἡμέρας ἐπιδόθηκε μέ τόν
διακρίνοντα αὐτόν ζῆλο καί πάθος περί τά θέματα τῆς Ἐκκλησίας, τῆς παιδείας
καί μάλιστα τῆς νεότητος. Ἡ ἐδῶ δράση του εἶχε χαρακτηρισθεῖ ὡς
ὑποδειγματική. Μάλιστα στά Κοτύωρα, μέ χρήματα δικά του καί τῶν συγγενῶν
του, ἵδρυσε καλλιπρεπές παρθεναγωγεῖο, τό ὁποῖον πρός τιμήν του ἀπεκλήθη
«Πολυκάρπειον», γιά τό ὁποῖον ἐξασφάλισε καί τούς πόρους τῆς συντηρήσεώς
του.
Στην ἀρκετά προοδευτική κοινότητα τῶν Κοτυώρων δίνει νέα πνοή.
Καταστρώνει εὐρύτατο πρόγραμμα ἀναδημιουργικό καί πρίν παρέλθει ἑξάμηνο
ἀπό τῆς ἐγκαταστάσεώς του συγκαλεῖ τήν κοινότητα καί ψηφίζεται σέ γενική
συνέλευση στίς 27 Νοεμβρίου 1911 ὁ «Κανονισμός τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου
κοινότητος Κοτυώρων (Ορντοῦ)».
Μέ βάση καί πλοηγό τόν ἐν λόγῳ κανονισμό ἐπιδίδεται στήν ἀναδιοργάνωση
καί ὅλων τῶν ἄλλων ἐλληνικῶν κοινοτήτων τῆς ἐκτεταμένης νέας ἐπαρχίας του.
Σύν τοῖς ἄλλοις ἱδρύει χωριστά σχολεῖα, ἀρρεναγωγεῖα καί παρθεναγωγεῖα, (κατά
τά κρατοῦντα τήν ἐποχή ἐκείνη) καί στίς ἄλλες πόλεις καί κωμοπόλεις τῆς
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ἐπαρχίας του, ὅπως στήν Ἐρμπαά, Λαντίκ, Τοκάτ, Ὀρντοῦ, Κελί Χισάρ κ.λπ.
παρά τις δυσφορίες, καχυποψίες, ταλαιπωρίες καί καταδιώξεις ἀπό μέρους τῶν
κρατούντων, πού, ἄν μή τι ἄλλο, ὑπέβλεπαν τόν πυρφόρο μητροπολίτη, νά

Μαθήτριες του Πολυκάρπειου Παρθεναγωγείου Κοτυώρων

ἀναγεννᾶ τόν ἑλληνισμό μέσα στήν καρδιά τῆς Τουρκίας. Χαρακτηριστικά θα
πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι τόσο πολύ ἄνθησε ὁ χριστιανισμός καί ὁ ἑλληνισμός στήν
ἐπαρχία του ἐπί τῆς ἀρχιερατείας τοῦ Πολυκάρπου, ὥστε κατά τό 1919 ὑπῆρχαν
116 ἐκκλησίες καί παρεκκλήσια καί σχολεῖα μέ 3.390 μαθητές καί μαθήτριες, ἐνῶ
παρέλαβε 64 ἐκκλησίες καί 1200 περίπου μαθητές - μαθήτριες. Ταυτόχρονα
ὕψωνε τό ἀνάστημά του σέ κάθε εἴδους αὐθαιρεσιῶν καί καταπιέσεων ἐκ μέρους
τῶν Τούρκων.
Ὁ Κ. Βοβολίνης ἔγραφε ἀργότερα«Ο Πολύκαρπος Ψωμιάδης ως Μητροπολίτης
Νεοκαισαρείας καί Κοτυώρων προσέφερε πλείστας ὑπηρεσίας τόσον ἐκπαιδευτικάς, ὅσον
καί μορφωτικάς. Εἰς τοῦτον δέ ὠφείλετο καί ἡ ἵδρυσις τοῦ «Πολυκαρπείου
παρθεναγωγείου» εἰς Κοτύωρα».1

1 Ἐδῶ θά πρέπει να σημειωθεῖ, ἔστω ὡς παραπομπή, ὅτι, ὅπως μοῦ εἶπε ὁ συντοπίτης διδάσκαλος κ.
Βασίλειος Καραπαναγιωτίδης, οἱ Πόντιοι εἶχαν τό ἔθιμο στόν πρωτότοκο γιό κάθε οἰκογένειας νά
δίδουν τό ὄνομα τοῦ ἑκάστοτε μητροπολίτου τους, θέλοντας ἔτσι νά τιμήσουν τόν μητροπολίτη
τους. Ἔτσι π.χ. λίγο πρό τοῦ ξερριζωμοῦ των στά Κοτύωρα ἔδιδαν τό ὄνομα Πολύκαρπος, (πρός
τιμήν τοῦ μητροπολίτου Πολυκάρπου Ψωμιάδη), στήν Τραπεζοῦντα τό ὄνομα Χρύσανθος (πρός
τιμήν τοῦ μητροπολίτου τους Χρυσάνθου Φιλιππίδη) καί στήν Ἀμάσεια τό ὄνομα Γερμανός (πρός
τιμήν τοῦ μητροπολίτου τους Γερμανοῦ Καραβαγγέλη). Γιά τόν λόγο αὐτό καί τόν, μακαριστό ἤδη,
πατέρα του (πού καταγόταν ἀπό τά Κοτύωρα) τόν όνόμασαν Πολύκαρπο, καί βέβαια σήμερα τόν
γιό του τόν ὀνόμασαν Πολύκαρπο, τυπικά μέν πρός τιμήν τοῦ παπποῦ του, οὐσιαστικά ὅμως πρός
τιμήν καί σέ μνήμη τοῦ ἀλήστου μνήμης μητροπολίτου Κοτυώρων Πολυκάρπου Ψωμιάδη.
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Δυστυχῶς ἡ ἔκρηξη τοῦ Α΄παγκοσμίου πολέμου ὄχι μόνον ἀνακόπτει τό
δημιουργικό ἔργο τοῦ Πολυκάρπου ἀλλά εἶναι μιά ἀρχή ὀδυνῶν γιά τόν
Πολύκαρπο καί τόν ἑλληνισμό τοῦ Πόντου γενικώτερα. Συγκεκριμένα τό 1916
ἐκδιώχθηκε υπό τῶν Τούρκων ἀπό τήν επαρχία του, γιά νά επανέλθει σ΄αὐτήν
μόνον μετά τό πέρας του πολέμου καί τήν ανακωχή τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1918,
ὁπότε αφιέρωσε καί πάλι τόν ἑαυτόν του, μέ τόν διακρίνοντα αὐτόν πυρφόρο ζῆλο
στά προβλήματα τοῦ ποιμνίου του.
Μετ’ὀλίγον ὅμως, συγκεκριμένα μετά ἀπό 18 μῆνες, κατά Μάρτιο τοῦ 1920,
ἀπό τούς κεμαλικούς Τούρκους θεωρηθείς ὡς ὕποπτος αντιτουρκικών ενεργειών
καί κινήσεων. Γιά τόν λόγον αὐτόν ὄχι μόνον ἐμποδίσθηκε νά μεταβεῖ στήν
Ὀρντού ἀλλά καί ἀπόμακρύνθηκε καί πάλιν ἀκούσια, ἀπό τήν ἐπαρχία του ὡς
ἀνεπιθύμητος στούς Τούρκους. Στή συνέχεια μάλιστα τουρκικό στρατοδικεῖο
κατεδίκασε τόν Πολύκαρπο, ἐρήμην, στόν δι΄ ἀγχόνης θάνατον καί κατεζητεῖτο,
προκηρυχθείς ἔναντι ἁδροτάτης ἀμοιβῆς.
Γιά τό λόγο αὐτόν ὁ Πολύκαρπος κατέφυγε κακοῖν κακῶς στήν
Κωνσταντινούπολη, ἡ ὁποία εὑρίσκετο τότε ὑπό διασυμμαχική (καί ἑλληνική)
κατοχή, ὅπου τοῦ ἀνατέθηκε ἡ τοποτηρητεία τῆς Μεγ. Πρωτοσυγκελλίας, ἐνῶ
στή μητρόπολή του δημεύθηκε καί διηρπάγη καί ἡ ὅποια περιουσία του.
Στή θέση τῆς τοποτηρητείας τῆς Μεγ. Πρωτοσυγκελλίας παρέμεινε ἐπί
δυόμιση ἔτη, ὁπότε στίς 13 Οκτωβρίου τοῦ 1922, σέ διαδοχή τοῦ «πρός Κύριον
εκδημήσαντος (την 3ην Σεπτεμβρίου) «καί εἰς τάς οὐρανίους μονάς μεταστᾶντος»
μητροπολίτου Ξάνθης καί Καβάλας Ἀνθίμου, ἡ Πατριαρχική Σύνοδος, μέσα σ’
ἐκεῖνον τόν χαλασμό τῆς Μικρασιατικῆς καί Θρακικῆς καταστροφῆς ἐξέλεξε, ὡς
μητροπολίτη Ξάνθης καί Καβάλας τόν μέχρι τότε μητροπολίτη Νεοκαισαρείας
καί Ορντούς (Κοτυώρων) Πολύκαρπο Ψωμιάδη, τότε δέ επιτελοῦντα χρέη
μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου τῶν Πατριαρχείων. Ἰδού τό υπόμνημα ἐκλογῆς του:
«+Τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ξάνθης ἀπροστατεύτου διαμεινάσης, ἅτε δή τοῦ ἐν αὐτῇ
ἀρχιερατεύοντος κυρίου Ἀνθίμου πρός Κύριον ἐκδημήσαντος καί εἰς τάς οὐρανίους μονάς
μεταστᾶντος, ἡμεῖς οἱ τήν ἱεράν Σύνοδον ἀποτελοῦντες ἀρχιερεῖς, μετά τήν γενομένην
συνοδικῶς πρότασιν καί προβολήν τριῶν ὑποψηφίων τῶν μᾶλλον καταλλήλων εἰς τοῦτο,
ἤτοι τῶν Πανιερωτάτων Μητροπολιτῶν Νεοκαισαρείας καί Κοτυώρων κ. Πολυκάρπου,
Περγάμου κ. Ἀλεξάνδρου καί Βριούλων κ. Διονυσίου, κατελθόντες ἐν τῷ πανσέπτῳ
Πατριαρχικῷ ναῷ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου,
προτροπῇ καί ἀδείᾳ τοῦ Παναγιωτάτου καί σεβασμιωτάτου ἡμῶν Αὐθέντου καί
Δεσπότου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Μελετίου καί ψήφους κανονικάς
προβαλόμενοι, τῇ ἐπικλήσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἰς ἐκλογήν τοῦ ἀξίου ἐκ τῶν
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τεθέντων τριῶν ὑποψηφίων, προσώπου, προεκρίναμεν τόν πανιερώτατον Μητροπολίτην
Νεοκαισαρείας καί Κοτυώρων κ. Πολύκαρπον. Ἐφ΄ ὧ εἰς διηνεκῇ ἔνδειξιν καί μόνιμον
παράστασιν κατεστρώθη τά ὀνόματα αὐτῶν ἐν τῷδε τῷ ἱερῷ κώδικι τῆς ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,α/ κ β΄ κατά μῆνα Ὀκτώβριον (ιγ΄)
ἐπινεμήσεως ς΄»

Μερική άποψη των Κοτυώρων (Ορντού)

Κατά ταῦτα ἡ εκλογή τοῦ Πολυκάρπου συνέπεσε μέ τήν πολύκλαυστη
καταστροφή τῆς Μ. Ασίας (τέλη Αὐγούστου - ἀρχές Σεπτεμβρίου 1922) καί τό
βίαιο ξεριζωμό τῶν Ἑλλήνων ἀπό τίς προαιώνιες πατρογονικές αὐτῶν ἑστίες στή
Μικρά Ἀσία. Καί ὡς νά μήν έφτανε αυτή η τραγωδία καί καταστροφή, στή
συνέχεια τά δεινά τοῦ ἑλληνισμού ἐπαυξήθηκαν μέ τή σύναψη τῆς επαίσχυντης,
ἐρήμην τῆς Ἑλλάδος, ἀνακωχῆς τῶν Μουδανιῶν (29 Σεπτεμβρίου 1922), μέ τήν
ὁποία ὁ ἑλληνικός στρατός ὑποχρεώθηκε νά ἀποχωρήσει καί από τήν Ἀνατολική
Θράκη, οἱ δέ τάχα σύμμαχοι τῆς Ἑλλαδός ἐπέτρέψουν νά ἐπιστρέψουν σ΄ αὐτή οἱ
αἱμοχαρεῖς καί ἀνελέητες τουρκικές δυνάμεις τοῦ Κεμάλ μέ τούς βασιβουζούκους
καί τούς τσέτες του. Αὐτό εἶχε ὡς συνέπεια ἑκατοντάδες χιλιάδες τῶν Ἑλλήνων
Ὀρθοδόξων χριστιανων τῆς Μικράς Ἀσίας, Πόντου καί Ἀνατολικής Θράκης,
ἀλλόφρονες νά ἐγκαταλείψουν τίς πανάρχαιες πατρογονικές τους ἑστίες καί σέ
ἀλλεπάλληλά κύματα προσφύγων μέ τήν «ψυχή στό στόμα» νά ἀναζητήσουν
καταφύγιο σωτηρίας καί ἐλπίδα ζωῆς στήν κυρίως Ελλάδα, καί μάλιστα στή
Μακεδονία καί στή δυτικά τοῦ Ἕβρου Θράκη.
Σ΄ αὐτή λοιπόν τήν κατ΄ εξοχή ὁριακή καί δύσκολη στιγμή γιά τόν ἑλληνισμό
καί τή μητρόπολη τῆς Ξάνθης εἰδικώτερα, πού ἦταν ἕνας ἀπό τούς πρώτους
τόπους ὑποδοχῆς καί ἐλπίδας ἀποκαταστάσεως τῶν προσφύγων τοῦ Πόντου, τῆς
Μικράς Ασίας ἐν γένει καί μάλιστα τῆς Ἀνατολικής Θράκης κλήθηκε ὁ
Πολύκαρπος νά αναλάβει τόν τιμόνι καί τή διαποίμανση τῆς ἐν λόγω
μητροπόλεως.
(συνεχίζεται)
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Το «αμίλητο νερό» στην Ελληνική Λαογραφία
και ιδιαιτέρως στην Ποντιακή
Γράφει ο Γ. Κ. Χατζόπουλος
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)
ασική αρχή της ζωής αποτελεί η αντίληψη ότι κάθε τι
που αυτόβουλα κινείται, έχει ανάγκη να αναπαυθεί1, και
μάλιστα η ανάπαυση αυτή πρέπει να συμβαίνει, για να
είναι πιο αποτελεσματική, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ασφαλώς
η αντίληψη αυτή έχει την αρχή της στον δικό του βιολογικό
κύκλο, αλλά και σε άλλων εμβίων όντων.
Συνεπώς, αφού το νερό συγκαταλέγεται, κατά την αντίληψη
του λαού μας στους ζώντες οργανισμούς, και ορθά συγκαταλέγεται, έχει ανάγκη
από ανάπαυση. Έχει ανάγκη από ύπνο, ο οποίος αναζωογονεί τα κύτταρα του
οργανισμού. Βέβαια, κατά την αντίληψη του ποντιακού λαού, δεν έχει ανάγκη από
ύπνο μόνο το νερό. Την ίδια ανάγκη αισθάνονται και τα δέντρα2. Και αυτά
χρειάζονται ύπνο για να επιβιώσουν, να ανανεωθούν και να καρποφορήσουν.
Καθόλου άλογη λογική αντίληψη.
Έτσι την παραμονή της πρωτοχρονιάς3, λίγο «προτού γυρίσει» ο χρόνος4, ένα
μέλος από την ποντιακή οικογένεια, συνήθως το νεώτερο, πήγαινε στη βρύση, την
τσεσμέ, για να πάρει το καινούργιο νερό. Το νερό που θα ανανέωνε τη ζωή τους
για μια ολόκληρη χρονιά. Ήταν το καθαρτήριο νερό, με το οποίο θα βρέχονταν
όλα τα μέλη συμβολικά για να απαλλαγούν από τα αμαρτήματα μιας ολόκληρης
χρονιάς. Μ’ αυτό θα ράντιζαν και όλο το σπίτι, γιατί κι αυτό χρειαζόταν την
κάθαρση από τα ανομήματα και τις βλαπτικές δυνάμεις μιας ολόκληρης χρονιάς.
Δίδανε ιδιαίτερη σημασία στην αρχή της νέας χρονιάς5. Η υποδοχή της έπρεπε να
γίνει όχι μόνο με προσοχή, αλλά και με τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων, τα
οποία θα διασφαλίζανε όχι μόνο την ομαλή της πορεία, αλλά και την υγεία των
ανθρώπων και των ζωντανών, την ευετηρία, την καλή σοδειά, την ευημερία.
Ιδιαίτερα στις αγροτοποιμενικές κοινωνίες, όπως ήταν πολλές του Πόντου, η
διασφάλιση της ομαλής πορείας τόσο στη σπορά και στη συγκομιδή των
γεωργικών αγαθών, όσο και στην αναπαραγωγή των ζωντανών, ήταν αναγκαία,
αφού αυτή θα διασφάλιζε και τη σίγουρη επιβίωση των ανθρώπων του λαού.

Β

Δες δημιουργία του κόσμου (ανάπαυση Θεού, καθιέρωση Κυριακής).
Κ. Χατζόπουλος, Πρωτοχρονιάτικα έθιμα..., ό.π.
3 Γ. Κ. Χατζόπουλος, Πρωτοχρονιάτικα έθιμα..., ό.π.
4 Ο ίδιος, ό.π.
5 Ο ίδιος, ό.π.
1
2
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Η επίσκεψη στη βρύση δεν απέβλεπε ασφαλώς στη μονόδρομη λήψη του
αγαθού. Ήταν μια διττή σχέση. Ήταν η σχέση του «δίνω και παίρνω»1, αρχή που
διέπει κάθε σοβαρή ενέργεια του ανθρώπου του λαού. Πριν τη λήψη του νερού
προηγείτο η αναίμακτη θυσία στο στοιχείο της βρύσης, στη «μάισοα», τη νεράιδα
των άλλων Ελλήνων. Και την αναίμακτη θυσία τη συνέθεταν ξηροί δημητριακοί
καρποί (κοκκία, κορκότα), αλλά και κομμάτια ζυμωτού ψωμιού2, θεωρούνταν
επιβεβλημένο το καλόπιασμα του στοιχείου. Άλλωστε στη ζωή κερδίζεις τα πάντα
με το λόγο τον καλό3. Κι ο λόγος ο καλός ήταν ο συμβολικός ευχετήριος στίχος:
«Κάλαντα και καλός καιρός, πάντα και το χρόνον». Και τότε γεμάτη ικανοποίηση η
υπνώττουσα «μάισσα» αντάμειβε τον γεμάτο δέος επισκέπτη της, προσφέροντάς
του ισόστομα του δοχείου λίρες. Αν όμως ο επισκέπτης ήταν απρόσεκτος και με
την παρουσία του ενοχλούσε την προστάτιδα, την επιδιδόμενη ποιος ξέρει σε
ποιες ολονύκτιες δραστηριότητες «μάισσα», τότε η απέχθειά της για την αγενή
συμπεριφορά του εκφραζόταν με απλόχερη αγκαλιά κάρβουνων4. Πάλι καλά!
Γιατί σε άλλα μέρη της Ελλάδος η οργή της Νεράιδας για την ενόχληση
εκδηλωνόταν είτε με το πάρσιμο του νου (νεραϊδοπαρμένος)5 είτε και με σίγουρο
θάνατο6. Ευτυχώς κάτι τέτοιο οδυνηρότατο δε συνέβαινε στον Πόντο. Ούτε και
ακούστηκε ποτέ στο διάβα των αιώνων να πάρει κανενός τη λαλιά στον Πόντο η
«μάισσα».
Στο σημείο αυτό έχουν τη θέση τους τα ακόλουθα σχόλια. Η ευγενής
συμπεριφορά του επισκέπτη προς την προστάτιδα θεότητα της βρύσης (τσεσμές)
είχε ως ανταμοιβή την απλόχερη προσφορά χρυσών νομισμάτων. Και μάλιστα
νομισμάτων με τη μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Συμβολική η κατονόμαση της
ανταμοιβής, που εξέφραζε και εκφράζει τον αιώνιο πόθο του ανθρώπου για την
απόκτηση του ευγενούς μετάλλου, το οποίο κατά τον τραγικό ποιητή της κλασικής
αρχαιότητας Σοφοκλή διαφθείρει συνειδήσεις αρχόντων και καταστρέφει πόλεις7,
αλλά και κατά τους βυζαντινούς θυμοσόφους «κατεβάζει τ’ άστρα, γκρεμίζει
κάστρα»8, δεν υποκρύπτει τον διακαή πόθο της ευτυχίας, αφού ο λαϊκός
θυμόσοφος λόγος «ό,τι πιάνεις, να γίνεται χρυσάφι»9 δεν είναι και ο οραματισμός
του ανθρώπου του λαού, του οποίου ο βίος είναι πολύπλαγκτος μιας και βρίσκει

1 Η πανανθρώπινη αρχή του «do ut des» και Γ. Κ. Χατζόπουλος, Αγιάννης ο Πρόδρομος της Πλατανιάς, Δράμα
2005.
2 Γ. Κ. Χατζόπουλος, Πρωτοχρονιάτικα έθιμα...,ό.π.
3 Ο ίδιος, ό.π.
4 Ο ίδιος, ό.π. και Α. Φωστηρόπουλός, «Λαογραφικά Ιμέρας», Αρχείον Πόντου, τόμ. 19 (1954).
5 Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις, ό.π.
6 Θ. Αθανασόπουλος, «Το νερό που κοιμάται», Λαογραφία, τόμ. 3, Αθήναι 1911,
7 Σοφοκλής, Αντιγόνη, στίχ. 295, 322.
8 Βυζαντινή παροιμία: «Τ’ άσπρα (=το χρήμα) κατεβάζουν τ’ άστρα, γκρεμίζουν κάστρα».
9 Ευχή λαϊκή προς ευεργετήσαντα.
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κάθε τόσο στις προσπάθειές του αντιμέτωπους εμφανείς και αφανείς χαιρέκακους
αντιπάλους;
Αναγκαίος νομίζουμε ότι θεωρείται και ο σχολιασμός της σιωπής, την οποία
πρέπει να τηρεί ο επισκέπτης κατά την προσέλευση του στη βρύση. Ανατρέχοντας
κανείς στην αχλύ της ελληνικής παράδοσης, συναντά παρούσα τη σιωπή, την οποία

Με τα κουκούμα και τα κοβλάκα κουβαλούν το νερόν ασό κρενίν
ο σκηνικός φιλόσοφος τραγικός ποιητής της κλασικής αρχαιότητας Ευριπίδης
χαρακτηρίζει δια στόματος της Ιφιγένειας «ιερή», την ώρα που εντέχνως επιχειρεί
να αποκαθάρει το μιανθέν ξόανον της θεάς Αρτεμης1, εξυφαίνοντας το
παραπλανητικό σχέδιο της απόδρασής της με τον αδελφό της Ορέστη από τη
βάρβαρη χώρα των Ταύρων. Η σιωπή αυτή αποτελούσε και για πολλά χρόνια
εξακολουθούσε να αποτελεί όρο επιβεβλημένο σε λατρευτικές τελετές, μαγικές
πράξεις (πρόγνωση μοίρας, κ.ά.), ποικίλες δεισιδαίμονες ενέργειες, που
συντελούνται σε διάφορες βιοτικές στιγμές, στη λαϊκή ιατρική (ξεμάτιασμα ), κ.ά.
Η παρουσία του αμίλητου νερού δεν είναι εμφανής στον Πόντο μόνο κατά την
παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Απαντάται και στη μαντική πράξη, που τελείται την
παραμονή της γιορτής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στις 24 Ιουνίου, τη γνωστή
στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο ως ημέρα τ’ Αη Γιαννιού του Κλήδονα ή του
Φανιστή ή του Λαμπροφόρου ή του Λιοτροπιού. Στον Πόντο ήταν γνωστή ως «ο
κλήδονας, τ’ Αη - Γιάννε το κουτίν»2.
Κατά τη μαντική αυτή πράξη νέοι και νέες, άγαμοι, τοποθετούσαν κατά τρόπο
τελετουργικό μέσα σε σταμνί ευρύστομο διάφορα σημάδια, όπως κοσμήματα,
Ευριπίδης, Ιφιγένεια η εν Ταύροις.
Φίλωνας Κτενίδης (θεατρικό έργο). Γ. Α. Μέγας, Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας, Αθήναι 1963, και
Π. Α. Μπιμπελά, Λαογραφικά Κυδωνιών, Αθήνα 1956.
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μήλα κ.ά. Με την πράξη αυτή επιχειρούσαν να μαντεύσουν τον ή τη σύντροφο της
ζωής. Πριν από την τοποθέτηση των «σημείων» στο σταμνί, φρόντιζαν να το
γεμίζουν με ποσότητα νερού, το οποίο μεταφέρανε από κάποιο πηγάδι ή βρύση
αμίλητα. Μετά την τοποθέτηση των σημείων, το στόμιο του αγγείου καλυπτόταν
επιμελώς με κόκκινο ύφασμα, χρώμα σκόπιμα επιλεγμένο. Μετά την αποσφράγιση
του αγγείου ακολουθούσε η εξαγωγή των μαντειών συνοδευόμενη από την
εύγλωττη αγωνία.
Θα κλείσω την παράθεση των σχολίων με την αναφορά στο χρόνο λήψης και
χρήσης του αμίλητου νερού. Οι ζώντες νομαδικό βίο κάποτε Σαρακατσάνοι1
έστελναν πολύ πρωί την ημέρα των Χριστουγέννων τα μικρά αγόρια τους σε
παρακείμενα ποτάμια ή πηγές ή βρύσες για να πιουν το καθαρό νερό και να
προσφέρουν αναίμακτη θυσία, η οποία αποτελούνταν από τυρί και βούτυρο. Είναι
εμφανές ότι το είδος της προσφερόμενης αναίμακτης θυσίας σχετίζεται
αναπόφευκτα με το είδος των παραγόμενων αγαθών από κάθε κοινωνική ομάδα.
Μάλιστα αυτήν την προσέλευσή τους στους υδάτινους χώρους τη θεωρούσαν ως
καλό οιωνό για το βιο τους. Επικρατούσε μάλιστα μεταξύ των νεανίσκων και
συναγωνισμός για το ποιος θα φτάσει πρώτος στην πηγή για να πιει το αμίλητο
νερό και να προσφέρει στο στοιχείο της τα δώρα, για να έρχονται στην καλύβα
μπόλικα σαν το νερό τα γάλ’τα2.
Αλλά και στα Τζουμέρκα3, μόλις το γλυκοχάραμα λαλήσουν τα ορνίθια, οι
Τζουμερκιώτες οδεύουν κρυφά στις βρύσες του χωριού τους για να κλέψουν το
ιαματικό και ευεργετικό νερό των Χριστουγέννων. Και ασφαλώς δεν πάνε με άδεια
χέρια. Από νωρίς έχουν γεμίσει το σακκούλι με κρασί, τυρί, αλεύρι, σπόρους και
φέτες ψωμιού. Αφού προσέλθει στη βρύση ο επισκέπτης, κάνει τρεις φορές το
σταυρό του και τρεις μετάνοιες κι ύστερα βάζει το σκεύος του (την καρδάρα) κάτω
από τον κρουνό. Κι όσην ώρα γεμίζει το σκεύος, εκείνος διατυπώνει την ευχή:
«Βρύση χρυσή μου, το νερό σου είναι πηγή ζωής, που με γεμίζει με ευτυχία και μου χαρίζει
ζωή έναν ολάκερο χρόνο. Καθώς πηγάζει αστείρευτο το δροσερό σου νεράκι, έτσι να τρέχει
ο θησαυρός κι εμένα στο κονάκι». Κι αφού γεμίσει το σκεύος με το πολύτιμο αγαθό θησαυρό, θα το μεταφέρει κρυφά στο σπίτι του καβάλα στο γρίβα του. Νιώθει
στην κυριολεξία ότι κλέβει το θησαυρό της βρύσης. Και δεν έχει άδικο. Και μ’
εκείνο το κλεμμένο και άγιο των Χριστουγέννων νερό θα πλυθούν όλα τα Μέλη
της οικογένειας. Ύστερα θα καταβρέξει τα ζωντανά του για να είναι γερά και
παραγωγικά, θα ραντίσει όλο το σπίτι. Την κάθε γωνιά του. Θα ραντίσει και τα
σπαρμένα κτήματα, τους κήπους και τ’ αμπέλια για να έχουν άφθονη παραγωγή, η
Αγγελική Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, τόμ. Α', Μέρος Α', Αθήνα 1957. Γεώργ. Ν. Αικατερινίδης. ό.π., σ. 54.
Ό.π., σ. 54.
3 Μήτρος Παππάς, ό.π.
1
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οποία θα του επιτρέψει όχι μόνο την επιβίωση για μια ολόκληρη χρονιά, αλλά θα
του παράσχει και τη δυνατότητα να φιλέψει φτωχούς κι ανήμπορους, μα και
ξένους1. Αλλά και τούτη, μεγαλειώδης αρετή του λαού μας, που έχοντας ανοιχτή
την ψυχή του, επιτελεί χωρίς τυμπανοκρουσίες έργο κοινωνικό, όπως του το
υπαγορεύει η ορθόδοξη πίστη του και η καθάρια και ανυστερόβουλη ανθρωπιά
του.
Κι η ευχή του γέροντα με τη λαγαρή ψυχή κι αθώα ωσάν μικρού παιδιού
εισακούσθηκε από το Θεό2, που άγιασε το δροσερό νεράκι, την πηγή της ζωής, κι
όλη η φαμίλια έζησε έναν ολάκερο χρόνο «χωρίς
αρρώστια και κακό, χωρίς σφαγιό και πόνο και τα σπαρτά
και τα αμπέλια και τα λαχανικά όλα καλά επήγαν απ’ το
κλεμμένο κι άγιο νερό των Χριστουγέννων»3. Στα
Τζουμέρκα και πάλι. Μετά τη γέννα πήγαινε μια
γυναίκα στη βρύση να πάρει νερό χωρίς να
μιλήσει. Το νερό αυτό το πήγαινε στην εκκλησία
για να το διαβάσει ο παπάς. Ήταν το ευχόνερο
για τη χρήση από τη λεχώ, που θα την
προστάτευε από το κακό μάτι, αλλά και από
κάθε κακό4.
Αλήθεια μπορούν και σήμερα να
αγιασθούν τα δροσερά νεράκια των ποταμών
και των πηγών, των λιμνών και των ρυακιών κι
αυτής ακόμη της θάλασσας, που τόσο
απλόχερα μας χάρισε στη Μεγαλοψυχία του
Εσκοτώθεν να κουβαλεί νερόν
ο θείος Δημιουργός και να εξακολουθούν να
είναι πηγή ζωής και ευτυχίας; Με δυσκολία θα μπορούσε κανείς να αποφανθεί
θετικά. Γιατί, δυστυχώς, αλαζονικός και κατατρυχόμενος ο σύγχρονος άνθρωπος
από το σύμπλεγμα της εγωπάθειας και του εξωλογικού ανταγωνισμού προς τη
μητέρα Φύση, της οποίας τους σοφούς νόμους επιχειρεί καθημερινά με κομπασμό
να ανατρέψει αυτοχριόμενος σε μικρό Θεό, μετατρέπει κάθε τόσο τις πηγές ζωής
σε πηγές συμφοράς και θανάτου διοχετεύοντας απερίσκεπτα τα απόβλητα των
βιομηχανιών και των εργοστασίων στις κοίτες τους. Κι όλα αυτά για χάρη της
πρόσκτησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου κέρδους από τη διάθεση των
παραγόμενων αγαθών. Κι ύστερα, ανειλικρινής ως συνήθως, εκπέμπει S.Ο.S. για τη
σωτηρία της γης και του αέρα του. Αλήθεια, γιατί τόσο περίσσιος φαρισαϊσμός;
Γ. Κ. Χατζόπουλος, Λαογραφικά Αντοεάντων Αμισού, ό.π.
Ό. π.
3 Μήτρος Παππάς, ό. π.
4 Αντιγόνη Λένη, «Η μαμή του χωριού», περ. Τζουμερκιώτικα Χρονικά, τεύχ. 40, σ. 11.
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Γιατί περίσσεψε ο παραλογισμός; Γιατί η σύνεση κατάντησε πανάκεια; Γιατί τα
ολοφάνερα και χειροπιαστά παραδείγματα δε μας γίνονται μαθήματα;
Οριοθετήσαμε σε αδρές γραμμές την τεράστια σημασία της ύπαρξης του
νερού στη ζωή του ανθρώπου και γενικά κάθε εμβίου όντος. Θα κλείσουμε με την,
κατά την κρίση μας, ερμηνεία της καθιέρωσης στη συνείδηση του λαού μιας του
χαρακτηρισμού του νερού μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, Πρωτοχρονιάς
ή Χριστουγέννων, ως «αμίλητου». Ποια λοιπόν ήταν η σκέψη που οδήγησε τον
άνθρωπο του λαού σ’ έναν τέτοιο χαρακτηρισμό;
Ανατρέχοντας κανείς και περιδιαβάζοντας στο χώρο των ψυχικών εκδηλώσεων
του ανθρώπου, και ιδιαίτερα εκείνου, που συγκροτεί τα αγαθά και ανεξίκακα λαϊκά
στρώματα, διαπιστώνει με ευκρίνεια πως προσπαθεί να κρατήσει μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας κάθε τι ευχάριστο, που του συμβαίνει, από το φόβο
μήπως και κάποιος ή κάποιοι κακόβουλα του «κλέψουν τη χαρά». Από έναν τέτοιο
φόβο δεν κυριαρχείται και η Ιφιγένεια του μύθου στην ομώνυμη τραγωδία του
Ευριπίδη, όταν επιχειρεί να ανακοινώσει το όνειρο της μήπως και δεν
επαληθευθεί1;
Κάθε τι πολύτιμο, κατά την αντίληψη του λαού μας, είναι ευπρόσβλητο από
χαιρέκακα βλέμματα και κακόβουλες σκέψεις. Γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η
προστασία του μέχρι την πλήρη διασφάλισή του. Έτσι ο Πόντιος έπαιρνε όχι
μόνο αμίλητος το νερό από τη βρύση λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, αλλά και
αμίλητος το μετέφερε μέχρι το σπίτι έως ότου αυτό χρησιμοποιηθεί από τα μέλη
της οικογένειας του, αλλά και μ’ αυτό να ραντίσει τα ζωντανά του καθώς και την
κατοικία του2.
Τι λοιπόν πιο πολύτιμο για τον άνθρωπο στοιχείο από το νερό; Το νερό
βέβαια το καθάριο και το υγιεινό και ασφαλώς όχι αυτό το εμπλουτισμένο πέρα
από τα όρια τα επιτρεπτά με τόννους λυμάτων και κιλά φυτοφαρμάκων και
εντομοκτόνου. Είναι αλήθεια ότι εκδηλώνουμε κάθε τόσο την επιθυμία μας για
χρήση «αμίλητου νερού» (=καθάριου). Πόσο συνειδητά όμως το κάνουμε; Γι’ αυτό
και πληρώνουμε βαρύτατο το τίμημα της αφροσύνης. Και κατά πώς πάμε μήπως
ούτε κι αυτό θα είμαστε σε θέση να πληρώσουμε. Κάτι τέτοιο όμως το
απευχόμαστε. Ίσως βάλουμε κάποτε μυαλό.

Ευριπίδης, Ιφιγένεια η εν Ταύροις, στίχ. 53 - 71.
Γ. Κ. Χατζόπουλος, Πρωτοχρονιάτικα έθιμα, ό.π. Γεώργ. Ν. Αικατερινίδης, ό.π., σ. 44 και I. Σαλαπασίδης,
«Έθιμα και προλήψεις εν Πόντο», Ποντιακά Φύλλα, έτος Β', τεύχ. 15, Αθήνα 1937 - 38.
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Περικλής Χριστοφορίδης
Ο Πόντιος ηθοποιός με το ακατάρριπτο ρεκόρ!
Του Τάσου Κοντογιαννίδη

Έ

παιξε σε 200 ταινίες και όλη η οικογένειά του ήταν
ηθοποιοί. Ο Περικλής Χριστοφορίδης ήταν ένας
ταλαντούχος ηθοποιός και κατέχει ένα ακατάρριπτο
ρεκόρ: Έπαιξε σε 200 ταινίες, τις περισσότερες από κάθε άλλον
ηθοποιό στην Ελλάδα! Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα του
Πόντου το 1907 και ανήκε σε καλλιτεχνική θεατρική οικογένεια
Τάσος
αφού τόσο ο πατέρας του όσο και ο παππούς του Περικλής Κοντογιαννίδης
υπήρξαν μεγάλοι ηθοποιοί που έπαιζαν στο θέατρο της
Τραπεζούντας. Όταν το 1893 είχε πάει από την Αθήνα στην Τραπεζούντα ο
θίασος «Πρόοδος» (Παρασκευοπούλου) έπαιξαν και μαζί του σε μικρούς ρόλους.
Αργότερα στην Αθήνα διέπρεψαν ως ηθοποιοί ο ίδιος ο Περικλής, η αδελφή του
Στέλλα και ο εξάδελφός του Τάκης.
Το 1922 ο Περικλής Χριστοφορίδης και η οικογένειά του, κυνηγημένοι από
τους Τούρκους, φεύγουν από την Τραπεζούντα όπως όλες οι ποντιακές

Ο Περικλής Χριστοφορίδης στο κέντρο, δίπλα στον Μίμη Φωτόπουλο, στην
ταινία Η άγνωστος.
οικογένειες, κι εγκαθίστανται στην Αθήνα. Ο Περικλής συνέχισε τις σπουδές του
μαζί με τον συνομήλικό του Δημήτρη Ψαθά, που κι αυτός ήλθε από την
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Τραπεζούντα. Τον έναν τον κέρδισε το θέατρο, τον άλλον η δημοσιογραφία και η
συγγραφή θεατρικών έργων.
Η συνεργασία με τον Παύλο Νιρβάνα
Ήταν άριστος μαθητής ο Περικλής, και πάντα πρωταγωνιστούσε στις σχολικές
θεατρικές παραστάσεις. Το ταλέντο του
αυτό θέλησε να το αξιοποιήσει και
επαγγελματικά. Πήρε στην αρχή μικρούς
ρόλους στο θέατρο, η τύχη του ωστόσο
του χαμογέλασε το 1929, όταν στο δρόμο
του βρέθηκε ο μεγάλος συγγραφέας και
ποιητής Παύλος Νιρβάνας. Την εποχή
εκείνη (1928 - 29) έκανε δειλά τα πρώτα
του βήματα ο ελληνικός κινηματογράφος.
Γυρίστηκε στην αρχή η ταινία Αστέρω
και μετά ετοίμασαν την ταινία Η μπόρα,
ένα δραματικό βουκολικό έργο του
Νιρβάνα. Στην αναζήτηση των ηθοποιών
έλαχε ο κλήρος να επιλεγεί ο Περικλής,
αφού πρώτα τον φώναξε και μίλησε
ιδιαιτέρως μαζί του ο Νιρβάνας. Η μπόρα
Ο Περικλής Χριστοφορίδης
γυρίστηκε στον Όλυμπο, στα Τέμπη και
τη Σμύρνη, και πρωταγωνιστούσαν οι ηθοποιοί Εδμόνδος Φύρστ, Αλίκη
Ιερωνύμου, Περικλής Χριστοφορίδης και Επαμεινώνδας Χέλμης, ενώ ως
κομπάρσοι συμμετείχαν τριακόσια άτομα.
Εκείνο το διάστημα η αδελφή του Περικλή, η 16χρονη Στέλλα
Χριστοφορίδου, είχε καταπλήξει θεατές και κριτικούς με την ερμηνεία της στο
θεατρικό έργο Η Βαβυλωνία και την επόμενη σεζόν το 1929 στην επιθεώρηση.
Πρωταγωνίστησε και σε μια πολύ γνωστή ταινία το 1950 με τίτλο Οι απάχηδες των
Αθηνών δίπλα στον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
Ο Χριστοφορίδης ήταν αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους του. Ο Νίκος
Ξανθόπουλος, «το παιδί του λαού», έτρεφε μεγάλη συμπάθεια για το πρόσωπό
του: «Ο Περικλής ήταν έντιμος άνθρωπος, πολύ καλός επαγγελματίας και συνεπής
στις υποχρεώσεις του. Εξαίρετος ηθοποιός, παίξαμε σε μερικές ταινίες μαζί κι
ερμήνευε με μοναδική ακρίβεια το ρόλο που του ανέθεταν».
Ο Χριστοφορίδης έπαιξε για πενήντα χρόνια (1929 - 79) στο θέατρο,
συνεργάστηκε με πολλούς θιάσους, ίδρυσε δικούς του, έγραψε θεατρικά έργα,
περιόδευσε στον ελληνισμό του εξωτερικού κι έκανε πλούσια κινηματογραφική
καριέρα παίζοντας σε 200 ταινίες. Ιδού μερικές από αυτές: Το ποντικάκι, Η
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καφετζού, Η άγνωστος, Κλοτσοσκούφι, Μια ζωή την έχουμε, Μανταλένα, Το
δόλωμα, Ο κατήφορος, Ζητείται ψεύτης, Σκλάβοι της μοίρας, Γαμπρός από το
Λονδίνο, Μαχαραγιάς, Ξεριζωμένη γενιά, Η τύχη μου τρελάθηκε, Ο Μικές
παντρεύεται, κ.ά.
Με τον Δημήτρη Χορν ποντιακά αστεία στο πλατό
Το 1958 ο Χριστοφορίδης συμπρωταγωνιστεί με τον Δημήτρη Χορν στην ταινία
Μια ζωή την έχουμε. Είναι λογιστής σε τράπεζα κι ανακαλύπτει την κατάχρηση που
έκανε ο Χορν. Σε κάποιο διάλειμμα των γυρισμάτων, του λέει ο Χορν πειραχτικά:

-Νέπε

αφορισμένε, με τ’ όποιον χέρ’ επέρες τα παράδες;
-Με αούτο

-Βρε... αφώτιστε, πώς εύρες την κατάχρησην;
Έκπληκτος ο Χριστοφορίδης, απαντά στα ποντιακά:
-Νέπε αφορισμένε, με τ’ όποιον χέρ’ επέρες τα παράδας;
-Με αούτο! απαντά ο Χορν, δείχνοντας το δεξί του χέρι, και ξέσπασαν στα γέλια
οι δυο συμπατριώτες (ο Χορν ήταν Πόντιος εκ μητρός, της Ευτέρπης
Αποστολίδου, κόρης Τραπεζούντιου εμπόρου).
Ο Περικλής Χριστοφορίδης πέθανε το 1983 στη Θεσσαλονίκη. Η σορός του
μεταφέρθηκε στην Αθήνα και ετάφη στο Γ΄ Νεκροταφείο, στη Νίκαια.
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Μια δραματική Ποντιακή Ιστορία στα 1920
Του Παναγιώτη Μωυσιάδη
α γράμματα αποτελούσαν πάντοτε για
τους ιστορικούς σημαντικά ντοκουμέντα,
αφού κατέγραφαν με σαφήνεια τα
κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της κάθε
εποχής.
Ο Γιάννης Γαβριηλίδης μετανάστευσε μετά το
1914 από τον Πόντο στη Γιάλτα της Κριμαίας
και εξελίχθηκε σε πλοιοκτήτη και έμπορο
προϊόντων από τις πόλεις της Κριμαίας στην
Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αθήνα, Τεργέστη,
Μασσαλία.
Το 1920 στέλνει ένα γράμμα μέσα στο οποίο
καταθέτει τα βιώματα, τις σκέψεις και τα
συναισθήματα που τον διακατέχουν εκείνη την
αβέβαιη περίοδο, δύο χρόνια πριν τον ξεριζωμό.
Με το γράμμα αυτό προσπαθεί να πείσει την Ο Γιάννης Γαβριηλίδης
στη Γιάλτα
οικογένειά του να συνοδεύσει την γυναίκα του στην
Πόλη, από όπου θα τους παραλάβει, προκειμένου να εγκατασταθούν όλοι μαζί
στην Ελλάδα.
Το περιεχόμενο του γράμματος αποκαλύπτει την αγωνία των Ελλήνων αστών,
που δραστηριοποιούνταν στην μπολσεβίκικη Ρωσία και μετέφεραν τις
δραστηριότητες τους στην Πόλη, που βρίσκονταν κάτω από την συμμαχική
επιτροπεία. Είχαν την μεγάλη αγωνία για την εξέλιξη του ελληνοτουρκικού
πολέμου και διέβλεπαν το αδιέξοδό τέλος του, αναζητώντας τρόπους διαφυγής
από την τουρκική επικράτεια.
Ο Γιάννης Γαβριηλίδης με την επιστολή του αυτή ζητάει από τους γονείς του,
που διαμένουν στο χωριό Καρμούτ της Αργυρούπολης του Πόντου και έχουν την
κηδεμονία της γυναίκας του, να την συνοδεύσουν στην Κωνσταντινούπολη,
προκειμένου να την πάρει μαζί του στη Γιάλτα. Ομολογεί ότι δεν θέλει να ζήσει
στην σκλαβωμένη πατρίδα του, το Καρμούτ. Όταν όμως θα τελειώσει ο πόλεμος,
λέει, και υπονοεί ότι θα νικήσει η Ελλάδα τότε «όλη την Ρωσία να μου δώσουν δε
μένω». Είναι ο καταγεγραμμένος πόθος όλων των Ελλήνων για να ελευθερωθεί η
Σμύρνη, η Πόλη και η Τραπεζούντα.
Στην επιστολή αυτή διαφαίνεται έντονα ο φόβος της τουρκικής λογοκρισίας
και ο μεγάλος πόθος του πόντιου Οδυσσέα να συναντήσει το γρηγορότερο την
Πηνελόπη του. Δυστυχώς η συνάντηση αυτή δεν ήταν τυχερό να γίνει ποτέ. Τον

Τ
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Γιάννης Γαβριηλίδη τον σκότωσαν οι Τούρκοι στο επόμενο και τελευταίο ταξίδι
που πραγματοποιούσε από την Γιάλτα της Κριμαίας στην Πόλη, με σκοπό να
πάρει τη γυναίκα του Μαρία στη Γιάλτα. Μόλις το καράβι του μπήκε στα
τουρκικά νερά τον συνέλαβαν τούρκοι ναυτικοί και αφού σκότωσαν τα 12 μέλη του

Έγχρωμη «σοβιετική» καρτποστάλ του 1919 σταλμένη από τον Ιωάννη
Γαβριηλίδη που διαμένει στη Γιάλτα στην οικογένειά του στο Καρμούτ

πληρώματος και τον ίδιο, το οδήγησαν στην Κωνσταντινούπολη και πήραν το
εμπόρευμα, που αποτελούνταν από χρυσό τοποθετημένο μέσα σε σαπούνια.
Η επιστολή αυτή ίσως να ήταν η τελευταία. Τη διέσωσε η γυναίκα του Μαρία
και μου την εμπιστεύτηκε ο γιος της, Νίκος Νικολαΐδης που ζει στη Φλώρινα. Το
γλωσσικό ιδίωμα του γράμματος έχει έναν σύνθετο λόγο με ποντιακές και
ελληνικές λέξεις στην καθαρεύουσα. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι κοινότυπες
επιστολικές εκφράσεις της εποχής, όπως το «γλυκυτάτους και εγκαρδίους
ασπασμούς». Καταγράφει ακόμα τον παροιμιώδη ποντιακό λόγο όπως το «Ο
Θεός τα χαϊρλία να αξιών’» και «το ποίσον μουράτ’ αβούτ’ ο κόσμον έν’ πολλά
μικρός», σαν να διαισθανόταν το τραγικό τέλος του.
Η επιστολή του Ιωάννη Γαβριηλίδη του Γαβριήλ προς την γυναίκα του
Μαρία Κωνσταντίνου Λαμπριανίδου.
Εν Κωσταντινουπόλει τη 23η Μαΐου 1920
Αγαπητή μου Μαρία, τους γλυκυτάτους, εγκαρδίους ασπασμούς μου
(χαιρετίας εις χωρίον Καρμούτ).
Μετά τους γλυκυτάτους ασπασμούς μου μάθετε ως περί ημών δόξα τω υψίστω
Θεώ καλά είμαι. Μόνον τυραννίζομαι για εσάς. Όσον και αν έγραψα τον πατέρα
και τον παρακάλεσα να σας φέρει, όμως αδιαφορεί, δεν γνωρίζω τι το αίτιον.
Αυτήν την φοράν ήλθον εδώ με σκοπόν να τηλεγραφήσω να σας φέρει εδώ και από
εδώ μαζί να πάμε ενωμένοι. Τώρα από εδώ, επειδή τηλεγραφική συγκοινωνία δεν
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είναι, το γράμμα έως να έλθει θα χάσω το ταξίδι μου. Αν θα ημπορώ, θα
περιμένω. Αλλά επειδή το εμπόρευμα το αγόρασα, πρέπει να πάγω. Αλλά έως 25
ημέρας εδώ θα είμαι, δεν θα φύγω. Παρακαλώ, άμα λάβετε την παρούσαν μου, να
μου γράψετε τα της υγείας σας, ως ημπορεί να προκάνει το γράμμα σας.
Αλλά τώρα, καθώς ως έγραψα τον πατέρα, σας περιμένω…
Εάν ο πατέρας δεν έχει σκοπόν να σας φέρει (και για ποίαν αιτίαν δεν σας
φέρνει), ή εσύ δεν θέλεις να έρχεσαι, γράψε μου, σε παρακαλώ, μην εντρέπεσαι
από αυτό, εντροπή δεν είναι. Εγώ με κάθε τρόπο θα προσπαθήσω να σε φέρει,
επειδή η εργασία μου είναι εις την Γιάλταν και εκεί εσυνήθισα και εκεί ησυχάζω.
Δια τούτο και συ μαζί μου πρέπει να είσαι εκεί.
Εάν ο πατέρα μ’ έως ένα μήνα ή το πολύ δύο μήνας, ας λέγομε, δεν σου
φέρνει, τότε αναγκαζόμενος θα αφήσω την εργασία μου και θα έρχουμαι να σε
πάρω και επιστρέψω. Όμως εις τοιούτον βαθμόν δεν πρέπει να το αφήνουν.
Πιστεύω εις αυτό η μητέρα σου δεν θα αντισταθεί και καλύτερον έναν ημέραν
εμπρός το θα έρχεσθε. Εγώ για να έρχουμαι τώρα ς σο Καρμούτ να ζω, δεν θα
έλθω. Όμως ύστερα άμα και ησυχάσει ο κόσμος τότε την Ρωσίαν όλην να μου
δίδουν δεν μένω.
Περί της εργασίας μου, αν ερωτάς, πολύ λαμπρά είναι. Ας σο ήλπιζα πα
καλύτερον έγινεν, Όμως δεν ηξεύρω τίνος τύχη ήτανε, τ’ εμόν ή τ’ εσόν και έτσι
γλήγορα επροόδεψεν. Δόξα τω Υψίστω Θεώ. Η εργασία μου εις την Γιάλταν
εξακολουθά. Εδώ έφερα 1500 λίρας για το πράγμαν. Είμαι σύντροφος με τον
Τσακιρίδη του Ισαάκ τον γυναικάδελφον. Τα κέρδη από τα κεφάλαιά μας είναι εξ’
ίσου, «ο Θεός τα χαϊρλία να αξιών’».
Η Κυριακή, η Μαγδαληνή με τα τέκνα των ευρίσκονται εις την
Καπαρτίγκα……….. εις δουλείαν 4 ώρες μακριά εις έναν φούρνον εργάζεται.
Είναι καλά. Εγώ εκεί έναν ημέραν δεν ημπορώ να ησυχάσω και οφέτος εγύρισα
σχεδόν όλα τα πολιτείας της Ρωσίας, με ταξίδια μεταφοράν πραγμάτων από μίαν
πολιτείαν εις άλλην πολιτείαν και ωφελήθηκα καλά. Βολικά όμως ήλθεν η εργασία.
Ναι και εγώ εκοπίασα, αλλά και από μένα και περισσότερον που πολεμούν
(κοπιάζουν) πα πολλοί είναι, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Ο μόνος πόθος μου τώρα
είναι να ανταμώσεις με …
Και ποίσον μουράτ’, αβούτ’ ο κόσμος έν’ πολλά μικρός…
Ευχόμενος δε εις τον Ύψιστον εντός μηνών να ανταμώνομεν.
Την μητέρα πες της να δώσει ευχές στους γείτονες και να τους πει τα καλά της
υγείας μου.
Ο αγαπημένος σου Ιωάννης Γαβ. Γαβριηλίδης
Καλή νύχτα, Μαρία μου, έκλεισαν τα μάτια μου, θέλω να κοιμηθώ.!!!
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Iωάννης Α. Παρχαρίδης (1858 – 1910)
Γράφει ο Στάθης Ιωάν. Ταξίδης
το εξαιρετικό περιοδικό σύγγραμμα
ΛΟΓΡΑΦΙΑ1, δελτίον της Ελληνικής
Λαογραφικής Εταιρείας, τόμος Θ΄ τεύχος
Α΄και Β΄, εν Αθήναις, Τυπογραφείον «ΕΛΛΑΣ»,
1926, ανιχνεύσαμε μια εξαιρετική εργασία «Περί των
εν Όφει Ασμάτων» του μεγάλου πνευματικού ανδρός
της Τραπεζούντος του προπερασμένου αιώνα, του
Ιωάννη Παρχαρίδη – καθηγητή, διευθυντή κατά
καιρούς του Φροντιστηρίου Τραπεζούντος,
συνεκδότη και συντάκτη του περιοδικού «Αστήρ του
Πόντου» της Τραπεζούντος.
Στο εισαγωγικό σημείωμα ο συντάκτης του Ιωάννης Α. Παρχαρίδης
περιοδικού «Λαογραφία», το 1926, αναφέρεται
στον τρόπο με τον οποίο η καταπληκτική αυτή εργασία έφτασε στα χέρια του,
μιας και ο Ιωάννης Παρχαρίδης απεβίωσε το 1910. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον
ανώνυμο συντάκτη του εκλεκτού αυτού περιοδικού, την εν λόγω μελέτη του
παραχώρησε ο δρ. Μιχαήλ Δέφνερ2, ο οποίος μάλιστα με επιστολή του παρέχει
στο περιοδικό και βιογραφικές πληροφορίες για τον συντάκτη της μελέτης. Στη
σκιαγράφηση του βιογραφικού πορτρέτου του Ιωάννη Παρχαρίδη συνδράμει και
ο γιος του Αθανάσιος.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Iωάννης Παρχαρίδης γεννήθηκε στην
Τραπεζούντα το 1858 από γονείς Κρωμναίους. Ο πατέρας του ήταν έμπορος και
ταξίδευε στο Κερτς. Δυστυχώς σε ηλικία έξι ετών μένει ορφανός από πατέρα. Την
ανατροφή του ανέλαβαν η μητέρα και ο μεγαλύτερος αδελφός του. Τις σπουδές
του μέχρι την Β΄ τάξη του Γυμνασίου, έκαμε στο περίφημο «Φροντιστήριον» της

Σ

Ευχαριστώ θερμότατα τον εν Θεσσαλονίκη φιλόμουσο και φιλοπρόοδο, αλλά και εκλεκτό φίλο,
παλαιοπώλη - συλλέκτη Λεωνίδα Φιλίππου για την παραχώρηση του εν λόγω – και όχι μόνον –
περιοδικού.
2 Μιχαήλ Δέφνερ (1848 Ντόναβερντ Βαυαρίας – Αθήνα 1934) Γερμανός φιλόλογος, γλωσσολόγος,
νεοελληνιστής και αρχαιολόγος. Σπούδασε στο Μόναχο και στη συνέχεια στη Λειψία.
Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1871 και έλαβε την ελληνική υπηκοότητα. Διορίστηκε ως καθηγητής
της Λατινικής και της Γερμανικής Γλώσσας. Στη συνέχεια διορίστηκε υφηγητής της Συγκριτικής
Γλωσσολογίας και της Λατινικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποδιευθυντής της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Το επιστημονικό του έργο αναφέρεται κυρίως στη μελέτη της
Τσακωνικής διαλέκτου, της οποίας απέδειξε την αρχαιότητα και την καταγωγή από την αρχαία
λακωνική διάλεκτο. Δημοσίευσε την «Τσακώνικη Γραμματική» (Α΄ μέρος, Βερολίνο 1881. Το Β΄
μέρος δε δημοσιεύθηκε ποτέ), πολλά άρθρα λαογραφικού και γλωσσολογικού περιεχομένου σχετικά
με τους Τσάκωνες και την Τσακωνική και τέλος το «Λεξικό της Τσακώνικης Διαλέκτου» (Αθήνα
1923). Το «Λεξικό της Τραπεζουντιακής Διαλέκτου» που συνέταξε παραμένει ανέκδοτο.
1
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Τραπεζούντος, το οποίον δεν ήταν τότε πλήρες γυμνάσιο, μετά δε την αποφοίτηση
του εργάστηκε ως δάσκαλος στο χριστιανικό χωριό Ζησινώ της επαρχίας Όφεως.
Οι Οφίτες, γνήσια ελληνική φυλή, αν και σχεδόν όλα τα χωριά προ 200 περίπου
ετών εξισλαμίσθηκαν1, κατοικούν παρά τις όχθες του ποταμού Όφεως, 14 ώρας
ανατολικά της Τραπεζούντος και μιλούν ελληνική διάλεκτο πολύ αρχαιοπρεπή, η
οποία διατήρησε και τα απαρέμφατα της αρχαίας. Εκεί ο Ιωάννης Παρχαρίδης
έμεινε δυο έτη ως δάσκαλος.
Τον Μάιο του 1876 ο Μιχαήλ Δέφνερ μετέβη, με εντολή της Ακαδημίας του
Βερολίνου, στην Τραπεζούντα για να μελετήσει τις
ελληνικές διαλέκτους του Πόντου. Όπως αναφέρει ο
γερμανός γλωσσολόγος, «περί τα τέλη Ιουλίου ήλθε μίαν
πρωία στην εν Τραπεζούντα κατοικία μου ένας. νέος, 17
- 18 ετών, φτωχικά ντυμένος αλλά πολύ συμπαθής και
σεμνός, και μου είπε, ότι έμαθε πώς ήλθα εις την
Τραπεζούντα, για να σπουδάσω την διάλεκτο του τόπου:
″Εγώ, είπε, είμαι απ’ εδώ, αλλά τώρα έρχομαι από την
Μιχαήλ Δέφνερ
Όφιν, όπου δυο χρόνια έκαμα τον δάσκαλο και ξέρω
καλά την διάλεκτο εκείνου του μέρους″. Μου παρουσίασε τότε ένα φύλλο χάρτου,
στο οποίον είχε σημειώσει ως εκατόν λέξεις της οφιτικής διαλέκτου και μου είπε:
″Δεν έχω τώρα εργασία και θα μπορούσα να έρχομαι κάθε μέρα 2-3 ώρες και να
σας λέγω λέξεις και φράσεις τραπεζουντιακάς και οφιτικάς, και ό,τι θέλετε, δώσατέ
μου″. Του είπα λοιπόν να έρχεται κάθε ήμερα και ή θα εργαζόμαστε ει στο σπίτι ή
θα κάμνωμεν εκδρομή, συμφωνήσαμε δε και την αμοιβή του. Τοιουτοτρόπως επί
τρεις μήνας εργαζόμασταν κατ’ οίκον στη συλλογή λέξεων της Τραπεζούντος και
του Όφεως ή κάναμε εκδρομές ανά τα παράλια του Πόντου».
Όταν μετά από πέντε μήνες διαμονή στον Πόντο ο Μιχαήλ Δέφνερ επρόκειτο
να αναχωρήσει για την Αθήνα, ο Ιωάννης Παρχαρίδης, ο οποίος – όπως
προαναφέραμε ήταν ορφανός από πατέρα και είχε μόνον μητέρα και μεγαλύτερο
αδελφό, στερούμενος πόρους – τον παρακάλεσε θερμά και επίμονα να τον πάρει
μαζί του στην Αθήνα, για να τελειώσει εκεί το γυμνάσιο. Κατά τις αρχές
Νοεμβρίου ο Μιχαήλ Δέφνερ αναχώρησε από την Τραπεζούντα, παίρνοντας μαζί
του τον νεαρό Παρχαρίδη. Κατά την πενταετή, σχεδόν, παραμονή του στην
Αθήνα ο Παρχαρίδης διέμενε στην οικία του Δέφνερ. Ολοκλήρωσε τότε τις
σπουδές του στο γυμνάσιο και τα δυο πρώτα έτη στο πανεπιστήμιο, έμαθε δε και
να μιλάει αλάνθαστα τα γερμανικά. Η υποχρέωσή του προς τον Δέφνερ ήταν να
τον βοηθά δύο ώρες κάθε μέρα στη συγγραφή των λεξικών του, της
Το περιοδικό εκδόθηκε το 1926. Οι κάτοικοι του Όφη στην πλειονότητά τους, με επικεφαλής το
μητροπολίτη τους Αλέξανδρο, μετεστράφησαν στο Ισλάμ το 1670.
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τραπεζουντιακής και οφιτικής διαλέκτου. Το θέρος του 1881, παρά τις συμβουλές
του προστάτη του να παραμείνει στην Αθήνα και να τελειώσει τις πανεπιστημιακές
του σπουδές, αναχώρησε για την αγαπημένη του πατρίδα, την Τραπεζούντα, όπου
του ανατέθηκε η διοργάνωση της δημοτικής εκπαιδεύσης των σχολείων της. Από
τις επιστολές που έστελνε από την Τραπεζούντα στον Μιχαήλ Δέφνερ τον
αποκαλούσε «πνευματικόν του πατέρα» και αργότερα πολλές φορές του εξέφραζε,
πόσον μετανοούσε για το ότι δεν άκουσε τις συμβουλές του και έφυγε τότε, χωρίς
να τελειώσει τις πανεπιστημιακές του σπουδές. Τις τελείωσε όμως αργότερα.
Στην Τραπεζούντα ευρισκόμενος ο Ιωάννης Παρχαρίδης εξέδωσε το 1884
μαζί με τον Θ. Γραμματικόπουλον τον «Αστέρα του Πόντου», εβδομαδιαίο
περιοδικό, όπου δημοσίευσε αρκετά δημώδη κείμενα στην ποντιακή διάλεκτο.
Κατά το 1886 ήλθε στην Αθήνα και έδωσε εξετάσεις, μετέβη δε ακολούθως ως
διευθυντής του εν Ρόδω σχολείου; όπου έμεινε επί ένα έτος. Από τη Ρόδο
επανήλθε στην Τραπεζούντα, από όπου μετά ένα χρόνο, λόγω των κομματικών
διενέξεων έφυγε και πήγε στις Σέρρες ως διευθυντής του διδασκαλείου Μαρούλη.
Στη συνέχεια βρίσκεται στη Λάρνακα της Κύπρου ως καθηγητής, το δε 1894
επανήλθε και πάλι στην Τραπεζούντα ως καθηγητής του Φροντιστηρίου, του
οποίου μετά ένα έτος ανέλαβε την διεύθυνση. Μετά από τρία έτη παραιτήθηκε
από τη διεύθυνση (βλ. το σχετικό ανέκδοτο) του Φροντιστηρίου Τραπεζούντος,
παραμένοντας ωστόσο ως καθηγητής μέχρι το 1910. Επιστημονικά ασχολήθηκε
με τη διαλέκτου του Πόντου, η δε γραμματική του (ανέκδοτη) βραβεύτηκε από
τον Φιλολογικό Σύλλογο της Κωνσταντινουπόλεως. Εκτός από την επιστημονική
δράση εργάστηκε πολύ και κοινωνικά ως πρόεδρος διαφόρων συλλόγων για τα
σχολεία της επαρχίας Τραπεζούντος και της ιδιαίτερης πατρίδας του Κρώμνης.
Πέθανε το 1910.

Καθηγητής και σταθερός1
Όταν ο Ιωάννης Παρχαρίδης αντικαταστάθηκε από τον Ματθαίο Παρανίκα
στη διεύθυνση του Φροντιστηρίου Τραπεζούντος, o Νικόλας Μωυσιάδης - ο
Ματσουκέτες παιδονόμος του Φροντιστηρίου - ήταν ο κομιστής του
επαναδιορισμού του ως καθηγητού πλέον στο περίφημο εκείνο σχολείο του
Πόντου. Ο Νικόλας κρατώντας την σχετική επιστολή και πριν την εγχειρήσει στον
Παρχαρίδη του λέει για να τον παρηγορήσει:
-Κάτ’ ας λέγω σε κύριε Παρχαρίδη. Ντ’ έχασες εσύ με το διευφυντιλούκ’, κ α θ η
γ η τ ή ς και σ τ α θ ε ρ ό ς. Χα και το γράμμαν!
Η φράση αυτή έμεινε από τότε παροιμιώδης στην Τραπεζούντα και λεγόταν σε
περιπτώσεις που πρέπει κανείς να αρκείται στα λίγα και ασφαλή.
Το ανέκδοτο είναι δημοσιευμένο στην Ποντιακή Εστία, έτος Α΄, Δεκέμβριος 1950, τεύχος 12, με
επιμέλεια του Ιωάννη Αβραμάντη.
1
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Ποντιακή Ποίηση
Ηλίας Τσιρκινίδης

Η Πολιτεία1
“Καλώς καί - ν έρθαν άρχοντοι, καλώς τ’ άρχοντοπούλια!»
τη χέρας τον υιόν κάνεις κι λέει το καλώς έρθες.
Όλ’ κάθουνταν πρωτόθρονοι και παρατιμεμένοι,
τη χέρας και το μαναχόν κάθεται ς ση μερέαν.
Φορούν μετάξα λώματα και κόκκινον τσαρκούλιν,
τη χέρας τ’ ορφανόν φορεί ζίπκας δίχα γαϊτάνιν.
Κρατούν στουράκ’ κοκκύμελον, κρατούν ραβδίν έλαίαν,
τη χέρας το παιδίν κρατεί βουκέντριν καφουλίτσιν.
Εσ’κώθεν ο μειζότερον, καλόν αρχήν εποίκεν:
«Ποίον έν’ κοσμολάλετον, ένδοξον πολιτείαν ;»
Κανείς, κάνεις κ’ ελάλεσεν. Κανείς κι απολογάται,
τη χέρας και το μαναχόν σ’κούται κι απολογάται:
«Αθήνας λέγ’νε τ’ έμορφον το κοσμοξακουσμένον,
την πολιτείαν ντο φωτάζ’ όλεν την οικουμένην!
Εκεί μαστόρ’ χρυσόχεροι τεχνίτ’ πιδεξασμένοι,
τον τόπον όλεν μάρμαρον χιλέμορφον εποίκαν!
Εκεί τα λόγια ντο λαλούν καλοσυνορθαγμένα
Κ’ εκεί πάντα καλόγνωμοι και με την καλωσύνιαν!
Στοχάσκουνταν βαθυστικά και, νουστερεωμένοι,
λέν’ την ορθίαν και κριταί δίκαιοι παραστέκ’νε!
Κάθεσαι και θαμάσκεσαι, ντο λέει είνας τον άλλον,
τη ζελεμάτ’ νουνίγματα, τη ψής εγνωριμίαν,
ντ πρέπ’ και ντο χαρεντερίζ’ τ’ έρημον την καρδίαν,
δί’ και ς σο νουν τη δύναμην να χαίρεται τον κόσμον!

Από το βιβλίο «Ποντιακή Ποίηση» του Ηλία Τσιρκινίδη, εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη,
σελ. 43.
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Άμποτε και ς σ’ έμέτερα τα καλολαλεμένα
τη νου τα φανερώματα και τα καλά τα λόγια,
των τιμεμένων η τιμή, μάλαμαν άκαμάτιν!».
Το λόγον κ’ ετελείωσεν και την απολογίαν,
ατόν έρθαν εφίλεσαν, ατόν έρθαν ευκέθαν:
«Να κάθεται πρωτόθρονος και παρατιμεμένος,
να έχ’ μετάξα λώματα και κόκκινον τσαρκούλιν!
Ατόν στουράκ’ πρέπ’ αργυρόν, ραβδίν μαλαματένεν
κι ατόν κόρασον έμορφον, ξανθέσσα άρχοντοπούλα!»

Λεξιλόγιο
χέρα= η χήρα. λώματα, τα= ρούχα. τσαρκούλιν, το= λοφίο, κάλυμμα του
κεφαλιού. στουράκ’, το= ραβδί. καφουλίτσιν = από θάμνο. πιδεξασμένοι=
επιδέξιοι, δεξιοτέχνες. καλοσυνορθαγμένα = καλά ταιριασμένα. μειζότερος, ο=
προεστός, γενικά πρόσωπο ηλικιωμένο και σεβαστό. νουστερεωμένα= λογικά. τη
ζηλεμάτ’= αξιοζήλευτα. νουνίγματα = σκέψεις. χαρεντερίζω= χαροποιώ.
καλολαλεμένοι= καλοπροσκαλεσμένοι. πρωτολάλετος= πρωτοκαλεσμένος.
παρατιμεμένοι= ιδιαίτερα τιμημένοι
Εισαγωγή
Όταν οι Πόντιοι, μετά το ξεριζωμό, κατέφυγαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα
έφεραν μαζί τους, μαζί με τις ευχάριστες και τις δυσάρεστες αναμνήσεις το
γλωσσικό τους ιδίωμα, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, Έφεραν τη μουσική
τους, και τα τραγούδια με τη λύρα τους. Αυτήν την πλούσια παράδοση που
κληρονόμησαν, ήθελαν να μείνει ζωντανή. Να μεταφερθεί ,ως πολύτιμος θησαυρός
στις επόμενες γενιές που ακολουθούσαν. Αυτήν την παράδοση προσπαθεί ο
μεγάλος πόντιος ποιητής Ηλίας Τσιρκινίδης να καλλιεργήσει στη νέα γόνιμη γη
της πόλης της Αθήνας με το ποίημά του Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
Ανάλυση του ποιήματος
Από τον πρώτο στίχο έχουμε την προσφώνηση σε πρώτο πρόσωπο η οποία
μας εισάγει στο θέμα μας που είναι η υποδοχή που γίνεται από τον οικοδεσπότη
στα αρχοντόπουλα τα οποία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του. Το γιο της
χήρας δεν τον καλωσορίζει κανείς. Ίσως να μη ήταν και καλεσμένος. Ίσως έρχεται
στο νου του ποιητή η εικόνα των ορφανών παιδιών που έκλαιγαν στους έρημους
δρόμους στα χωριά και στις πόλεις του Πόντου, αναζητώντας, μάταια τους γονείς
τους που χάθηκαν.
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Ακολουθεί στον πλάγιο λόγο η περιγραφή της ενδυμασίας των καλεσμένων που
κάθισαν στις θέσεις τους. Είναι οι πρόκριτοι, οι μειζετέρ’, προς τους οποίους ο
σεβασμός από τους νεότερους θεωρούνταν δεδομένος. Όμως ο γιος της χήρας
κάθεται σε μια γωνιά μόνος του χωρίς να τον προσέξει κανείς. Οι προύχοντες
φορούν ρούχα μεταξωτά, ενώ της χήρας το ορφανό είναι φτωχικά ντυμένο. Είναι
με την παραδοσιακή ενδυμασία της ζίπκας χωρίς να έχει τα διακριτικά κορδόνια.
Οι προύχοντες κρατούν στα χέρια τους ένα ραβδί από ξύλο δαμασκηνιάς ή ελιάς
και το ορφανό κρατάει ένα ξύλινο ραβδί που κεντρίζουν τα ζώα στο λιβάδι για να
υπακούουν στις εντολές του ανθρώπου.
Από τον στίχο 9 το σκηνικό αλλάζει. Ξαφνικά σηκώθηκε ο πιο σεβάσμιος από
τους προεστούς και ρώτησε τους παρευρισκομένους αν γνωρίζει κανείς ποια
πολιτεία είναι ένδοξη και ξακουστή στον κόσμο. Δυστυχώς κανείς από τους
άρχοντες δεν ήταν σε θέση να απαντήσει παρά μόνο ο γιος της χήρας.
Από το στίχο 13 αρχίζει ο γιος της χήρας την περιγραφή της καλύτερης πόλης
που είναι ένας ύμνος της Αθήνας. «Είναι μια πόλη ξακουσμένη σε όλο τον κόσμο,
με ένδοξο ιστορικό παρελθόν. Σε αυτήν έζησαν ικανότατοι τεχνίτες που
κατασκεύασαν πολύ όμορφα μαρμάρινα αγάλματα που η φήμη τους παραμένει
ζωντανή μέχρι σήμερα. Σε αυτήν έζησαν ρήτορες που με το λόγο τους
διατύπωσαν και εξέφρασαν τις απορίες τους για τη ζωή και για την ανθρώπινη
καλοσύνη. Με τις φιλοσοφικές τους ανησυχίες έγραψαν και διαμόρφωσαν τους
κανόνες της λογικής και της δικαιοσύνης.» Και το ορφανό συνεχίζει να μιλάει «για
το θαυμασμό που αισθάνεται μέσα από την ψυχή του για το διάλογο που είχαν οι
κάτοικοι της α αρχαίας Αθήνας μέσα από τον οποίο, όταν τον διαβάζεις
πλημμυρίζει χαρά η πονεμένη καρδιά σου. Αυτή η χαρά σου δίνει τη δυνατότητα
να χαρείς ολόκληρο τον κόσμο. Μακάρι να μιλούσαμε με τόσο ωραία λόγια και
για τους προσκαλεσμένους και για την τιμή που τους οφείλουμε.»
Με τα λόγια αυτά του στίχου 26, ο μοναχογιός της χήρας απάντησε στον
τιμημένο οικοδεσπότη για την ένδοξη πολιτεία της Αθήνας. Αμέσως μετά
έσπευσαν όλοι οι καλεσμένοι να εκφράσουν τα αισθήματα της φιλοξενίας και των
θερμών ευχών τους. Αμέσως μετά ο οικοδεσπότης κάλεσε τον γιο της χήρας να
καθίσει μαζί με τα τιμώμενα πρόσωπα. Να φοράει και αυτός τα μεταξωτά ρούχα
που φορούσαν και οι φιλοξενούμενοι και να φέρει κατάλληλο κάλυμμα στο κεφάλι
του. Πρόσθεσε, ακόμη, ότι μπορεί να κρατάει στα χέρια του στο χέρι του ραβδί
από άργυρο και μαλαματένιο. Του ταιριάζει, μάλιστα, και μια πολύ όμορφη
γυναίκα αρχοντοπούλα. Με αυτά τα λόγια ο οικοδεσπότης αποκατέστησε την
κοινωνική αδικία του ορφανού παιδιού.
Ο ποιητής μας αισθάνεται υπερήφανος για την Ελληνική του καταγωγή για τη
δόξα και τη μεγάλη φήμη της Αθήνας στην οποία τώρα ζει. Αυτό, όμως, δεν αρκεί
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να γεμίσει το εσωτερικό της ψυχής του. Πολύ θα ήθελε να γίνουν γνωστά με καλά
λόγια οι πρόγονοί του από τον Πόντο. Θέλει και τους δικούς ανθρώπους από τον
Πόντο εξ ίσου δοξασμένους. Είναι ένας καημός και ασίγαστος πόθος.
Στο ποίημα αυτό θίγει και ένα σοβαρό θέμα σχετικά με τη στάση των
μεγαλυτέρων απέναντι στα ορφανά. Επιθυμία του είναι όλοι οι μεγάλοι να
απονέμουν την οφειλόμενη τιμή στα ορφανά. Γνωρίζει για την τύχη εκείνων που
είχαν στον Πόντο. Πάρα πολλά εξοντώθηκαν κατά τις θανατηφόρες και
εξοντωτικές πορείες των εκτοπισμών, ενώ άλλα χάθηκαν στους έρημους δρόμους.
Πιστεύει, ακόμη, ότι αξίζει η τιμή και ο σεβασμός στα ορφανά γιατί κανείς δεν
μπορεί να αποκλείσει το γεγονός ότι μέσα από αυτά να προκύψουν
προσωπικότητες που θα τιμήσουν τον ελληνισμό της νεότερης Ελλάδας.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

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.
ΤΟΤΟΣ: Εμείς έξεραμ’ τήναν εψήφιζαμ’ και άδικα κ’ εποίκαμε την προπαγάνταν
για τον Θόδωρον. (Φεύγει σιγά σιγά).
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Στους θεατές) Τρανόν κόπρον έφαετε.
ΤΟΤΟΣ: (Δεν προλαβαίνει να βγει καλά καλά από την πόρτα και ο Θόδωρος
τρέχει από πίσω του).
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ΘΟΔΩΡΟΣ: (Θυμήθηκε την αίτηση του Κώστη. Τον κρατάει από το χέρι και
τον φέρνει μέσα) Είπες είπες, αφορισμένε, κ’ επέρες τ’ αχούλα μ’.
ΤΟΤΟΣ: Ντο εγέντον, Θόδωρε, για πέει με;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Α ί τ η σ η ν έγκες;
ΤΟΤΟΣ (Που δείχνει μεγάλη απορία, λέγει) Ντο α ί τ η σ η ν;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Α ί τ η σ η ν πα κ εξέρτς ντο έν’;
ΤΟΤΟΣ: Απόθεν κέσ’ θελτς να εξέρω; Ντο πράμαν έν’ ατό;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αφορισμένε κακάτσο, ς σον Νομάρχην εξέρτς και στειλτς με,
αίτησην ντο έν’ κ’ εξέρτς.
ΤΟΤΟΣ Κύριε πρόεδρε, κ εξέρω, πέει με κι ας μαθάνω.
ΘΟΔΩΡΟ: Αρ’ άκ’σον καλά ντο θα λέγω σε και βάλεν ατα ς σο τσιμίδι σ’.
ΤΟΤΟΣ: (Κοιτάζοντας τον Θόδωρο στα μάτια λέγει) Εσύ πέει κ’ εγώ ακούω.
ΘΟΔΩΡΟΣ Αίτησην έν’ έναν χαρτίν.·Σ σ’ ατό το χαρτίν απάν’ γραφ’ς εκείνο
ντο σύρ’ η ψη σ’. 'Οχι, όχι εκείνο ντο σύρ’ η ψη σ’, άμα εκείνο ντο έεις ανάγκην.
ΤΟΤΟΣ: Τ’ εμόν η ανάγκη έν’ να χτίεται τ’ οσπίτι μ’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Μ’ απαρπάεις με και σασιρεύω ντο θα λέγω σε. Ατό το χαρτίν,
τεμάκ’ την αίτησην, θα παίρ’ ατο και πάω ς σον Νομάρχην για να ίνεται η
δουλεία σ’. (Στο αυτί του Τότου) Τότο, εγροίκ’σες;
ΤΟΤΟΣ: (Που όσο μιλούσε ο Θόδωρος έκανε παράξενους μορφασμούς λέγει)
Όλα καλά, κύριε πρόεδρε, άμα εγώ γράμματα κ’ εξέρω. Πώς θα ευτά(γ)ω ατό την
αίτησην ντο λες με;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Α α α! Τότο, όλα κι όλα, σ’ ατό κι ταράγουμαι.·Ας εμαθάνες, εγώ
πώς έμαθα; ΤΟΤΟΣ: Κ’ έμαθα πώς θα ίνεται;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Σ σ’ αβούτον τον κόσμον, Τότο, γράμματα πη κ’ εξέρ’, έν’ άμον
έναν στραβόν κοσάρ’.·Εσύ, ο κύρης όντες εστείλνε σε ς σο σχολείον, εφύαζες τον
κώλο σ’ απαδά κ’ επεκεί.
ΤΟΤΟΣ: Ατώρα, κύριε πρόεδρε, παλαιά αχύρα μ’ ιβορίεις. Πέει με, ντο πρέπ’ να
ευτά(γ)ω;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Είπα σε, άλλο ντο θελτς να λέγω σε;
ΤΟΤΟΣ: Πέει με μίαν κι άλλο ντο πρέπ’ να ευτά(γ)ω.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Να, έπαρ’ αβούτο την αίτησην τη Κώστη (του τη δίνει), και σ’ ατό
απάν’ τέρεν και γράπ’σον πως τ’ οσπίτι σ’ έν’ χαραπάν και πρέπ’ να χτίεται, για να
κάθεσαι απέσ’ έμορφα. Και, να μη ανάσπάλτς, απάν’ να κρους έναν πούλ’
(γραμματόσημον) για να έχ’ ισχύν. Αποφκά πα θα σύρτς έναν τσιζίν, θα βαλτς
τεμάκ’ την υπογραφή σ’.·Υπογραφήν χοσ’ εξέρτς και βαλτς.
ΤΟΤΟΣ: Ατόσον ατόσον υπογραφήν έμαθα και βάλλω, άμα εξέρτς ντο λέγω,
κύριε πρόεδρε;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Χα, ντο εντώκεν ς σο νους;
ΤΟΤΟΣ: Ατό την αίτησην, ντο λες με, να γραφ’ς ατο εσύ.
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ΘΟΔΩΡΟΣ: (Που γίνεται έκτος εαυτού, λέγει) Δέβα χάθ’ ας σο κιφάλι μ’,
αφορισμένε Γιαχουτί.
ΤΟΤΟΣ: Θόδωρε, γιατί χολάσκεσαι;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κι κανείται ντο εδείξα σε πώς θα ευτάς την αίτησην, θελτς να
γράφτ’ ατο πα.·
ΤΟΤΟΣ: Κύριε πρόεδρε ...
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εγώ άλλο δουλείαν κ’ έχω, αιτήσεις θα κάθουμαι και γράφτω.·Ατό
έν’ η δουλεία μ’;
ΤΟΤΟΣ: (Νευριασμένα) Ας ση σπάσης, θα πάω ς σον Κούρτον τον Γιάννεν, να
γράφτ’ ατο εκείνος.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Δέβα όπου θελτς, μαναχόν μη χολάσκεσαι.·Ατά τα δουλείας αΐκα
είν’, υπομονήν θέλ’νε, τρανόν υπομονήν. Εμέν πα κ’ ελέπ’ς;
ΤΟΤΟΣ: Εσέν ντο να ελέπω, εσύ ντο ανάγκην έεις;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Χάσον ντο λες. Δέβα ποίσον την αίτησην και φέρον ατο αγλήγορα.
ΤΟΤΟΣ: Πάω κι αγλήγορα θα κλώσκουμαι. Τη γιαχά σ’ κι θ’ αφήνω, επίασε με
το ινάτ' (Φεύγοντας λέγει) Εποίκαμ’ προπαγάνταν κι ατός ο κύριον έναν αίτησην
κι γράφτ’ μας.
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Στους θεατές) Εγώ πολλά ηξέρω να γράφτω, θα γράφτω και για τ’
ατόν τον τρίχειλον·(Μονολογεί) Αβούτο ντο έτον σ’ εμόν το κιφάλ’; Αέτσ’ αν πάει
αβούτο η δουλεία, εχάθα. Φογούμαι θ’ αρρωσταίνω και ρούζω ς σα κρεβάτα. Οι
αφορισμέν’ κι θ' αφήνε με να ησυχάζω κι ολίγον. Θα ευτάνε με και φογούμαι και
ας σην ισκιά μ’. (Πηγαίνει να καθήσει, αλλά δεν προλαβαίνει).
ΣΤΑΘΟΣ (Μπαίνοντας) Κ α λ η μ.........
ΘΟΔΩΡΟΣ: ('Εξαλλος από το κακό του λέγει) θα ζαντύνω, θα παλαλούμαι, άλλο
δεν κ επέμ’νεν.
ΣΤΑΘΟΣ: Θόδωρε.......
ΘΟΔΩΡΟΣ Αβούτο ντο πράμαν έν’ και ο ένας εμπαίν’ και ο άλλος εβγαίν’; Σκύλ’
και γαϊδάρ’ παιδία, συνεννοημέν’ ήστουν; Εξέγκετε με πρόεδρον να εβγάλετε την
ψη μ’;
ΣΤΑΘΟΣ: (Απορημένος,) Θόδωρε.....
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ανάσαν πα κι αφήνετε με να παίρω.
ΣΤΑΘΟΣ: Θόδωρε, ντο έπαθες;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Σ ση γούλα σ’ κ ερούξεν, αφορισμένε πιζτιλίκο.
ΣΤΑΘΟΣ: Θόδωρε, γιάμ’ εσέβανε σε οι μάισσες;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Οι μάισσες, αφορισμένε τσιχρίτο, ς σ’ εσέν εσέβανε.
ΣΤΑΘΟΣ: Ντο άνθρωπος είσαι εσύ, καλημέρα πα κ εφέκες με να λέγω σε;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ήμαρτα, θα έλεγα κ’ εσέν και την καλημέρα σ’. Μαχανάν αραεύ’ς κ’
εσύ; Καλημέρα ο ένας, καλημέρα ο άλλος, ύας και χαιρετίας, κύριε πρόεδρε, κ’
επεκεί αρχινάτε και το στόμαν εσουν άλλο απάν’ κ’ έρται. Εγώ χωράφα θέλω
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αφκά ς σην βάλταν (ς σον κάμπον), ο άλλος τ’ οσπίτ’ν ατ’ χαραπάν έν’, όντες
βρεχ’ κιολαεύ’ τ’ απέσ’, Γαλλικός ποταμός (Λουδίας, Αξιός, Στρυμώνας, Νέστος)

ίνεται, κ’ εσύ ο μαλεζόστομον τσ’ εξέρ’ ντο παλαλά κ’ εύκαιρα θα λες με.
ΣΤΑΘΟΣ: Θόδωρε, κ’ ελέπω σε καλά.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Θα τουρκίζω, άλλο δεν κ επέμνεν. Εγώ καλά είμαι, εσύ κι είσαι
καλά.
ΣΤΑΘΟΣ: Θόδωρε, άμον κατ’ αγνόν ελέπω σε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Χάσον, χάσον ντο λες και πέει με ντο σύρ’ το ψόπο σ’;
ΣΤΑΘΟΣ: Θόδωρε, θα λέγω σε, ποίσον ολίγον υπομονήν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Γίνεται εκτός εαυτού, όταν ακούει τη φράση, ποίσον ολίγον
υπομονή) Ατόν τον λόγον άλλο κι θέλω ν’ ακούγ’ ατο, ς σο στομάχι μ’ κάθεται.
ΣΤΑΘΟΣ: Γιατί, κύριε πρόεδρε;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ο δέσκαλον υπομονήν, Θόδωρε, ο Κούρτον ο Γιάννες, υπομονήν,
Θόδωρε, ατώρα έχουμ’ και τον βεελζεβούλ’, υπομονήν, κύριε πρόεδρε. Ατόν τον
λόγον, όντες ακούγ’ ατον, Τούρκος ίνουμαι.
ΣΤΑΘΟΣ:Θ’ αφήντς με και καλατσεύω ή θα σ’κούμαι και φέγω;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Πέει πέει ας ακούγω τα παραστράγκαλα σ’ κ’ επεκεί φέεις.
ΣΤΑΘΟΣ: Αρ χύτωσον τ’ ωτία σ’ κι άκ’σον.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Τ’ ωτία μ’, δόξα τον θεόν, τρανά κι άμον λαβάσα είν’, τιδέν κι
φυάζ’νε. Ας σην κάταν κι άλλο πολλά ακούω.
ΣΤΑΘΟΣ Εγώ, Θόδωρε, νε χωράφα θέλω αφκά ς σην βάλταν (σον κάμπον) και
νε τ’ οσπίτι μ’ έν’ χαραπάν.

(συνεχίζεται)

Λεξιλόγιο
κακάτσον, ο= κοντός. ς σο τσιμίδι σ’= στο μυαλό σου. μ’ απαρπάεις με= μη
με διακόπτεις (ρ. απαρπάζω). σασιρεύω= κάνω λάθος. ς σ’ ατό κι ταράουμαι=
σ’ αυτό δεν ανακατεύομαι [ρ. ταράζω, μέσ. ταρά(γ)ουμαι]. στραβόν κοσσάρ’=
στραβή κότα. εφύαζες= φυγάδευες (ρ. φυγιάζω, φυάζω). μ’ ιβορίεις= μη
λιχνίζεις, μην αναφέρεσαι σε παλιές και ξεχασμένες υποθέσεις. (ρ. βορίζω,
εβορίζω, ιβορίζω). ς σ’ ατό απάν’= πάνω σ’ αυτό (βλέποντας αυτό). να μη
ανασπάλτς= να μην ξεχάσεις (ρ. ανασπάλλω). απάν’ να κρους έναν πούλ’= πάνω
να βάλεις (να κολλήσεις) ένα χαρτόσημο. αποφκά πα θα σύρτς έναν τζιζίν= και
από κάτω θα τραβήξεις μια γραμμή, δηλ. θα βάλεις την υπογραφή σου. χόσ’=
φυσικά. χα, ντο εντώκεν ς σο νου σ’= τι χτύπησε στο μυαλό σου, τι θυμήθηκες
[εντώκεν= αόρ. του ρ. κρού(γ)ω]. δέβα χάθ’= πάνε χάσου (ρ. δαβαίνω, χάμαι).
Γιαχουτή= Εβραίε. χολάσκεσαι= θυμώνεις (ρ. χολάζω, μέσ. χολάσκουμαι). κι
κανείται= δεν φτάνει (ρ. ικανώ, μέσ. κανείμαι). ντο έδειξα σε= που σου έδειξα.
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τρίχειλος= αυτός που δεν μιλάει καθαρά (μεταφορικά πανούργος). θα ζαντύνω,
θα παλαλούμαι= θα τρελαθώ, θα τρελαθώ. ο ένας εμπαίν’ και ο άλλος εβγαίν’=
ο ένας μπαίνει και ο άλλος βγαίνει (ρ. εμπαίνω, εβγαίνω). ς. ση γούλας κ’
ερούξεν= μετ. μη σε νοιάζει. πιζτιλίκο= μικροκαμωμένε, ψεύτικε. γιάμ’ εσέβανε
σε οι μάϊσσες= (μεταφορικά) μήπως τρελάθηκες. τσιχρίτος= ακρίδα. μαχανάν
αραεύς κ’ εσύ= αφορμή ζητάς κι εσύ. υίας και χαιρετίας= υγείες και
χαιρετίσματα. κ’ επεκεί= και μετά. το στόμαν εσουν άλλο απάν’ κ’ έρται= το
στόμα σας άλλο επάνω δεν έρχεται, δηλ. δεν το κλείνετε. μαλεζόστομος=
(μεταφορικά) χαζός. τσ’ εξέρ’= ποιος ξέρει. εύκαιρα= άδεια, ανοησίες. θ’ αφήντς
με και καλατσεύω= θα μ’αφήσεις να μιλήσω (ρ. αφήνω, καλατσεύω).
παραστράγκαλα= ανοησίες. αρ’ χύτωσον = λοιπόν τέντωσε(ρ. χυτώνω).
λαβάσα= λαγάνες. τιδέν κι φυάζ’νε= τίποτε δεν φευγατίζουν (ρ. φυγιάζω,
φυάζω).
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Κλίση του ρήματος φυάζω= διευκολύνω κάποιον να δραπετεύσει, τρέπω
κάποιον σε φυγή, απάγω: εφύαξαν το κορίτσ’.

Ενεργητική Φωνή

Ενεστώς
φυάζω
φυάεις
φυάζ’(ει)
φυάζουμε
φυάζετε
φυάζνε

Παρατατικός
εφύαζα
εφύαζες
εφύαζεν
εφύαζαμε
εφύαζετε
εφύαζαν

Αόριστος
εφύαξα
εφύαξες
εφύαξεν
εφύαξαμε
εφύαξετε
εφύαξαν

Προστακτική
φύαξον

φυάξ’τε

Φράσεις
 Ο Τότον τη Μαργούλ’ εφύαξεν με την παρέαν ατ’ την Ελέγκων ας Άνθεν
το χωρίον.
Σημ. Την ίδια σημασία με το ρ. φυάζω έχουν και τα ρήματα φυγαδάζω και
κλέφτω.
Φρ. Εφυγαδίασαν (έκλεψαν) το κορίτσ’.
Τραγωδίας
 Ε, παιδία, ντο λέτε, πάμε ση χαμαίλετεν
Κλέφτομε έναν κορίτσ’ κάναν τιδέν μη λέτεν
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ΤΣΙΑΣ Α’ ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΜΙΝ
Του Αναστάσιου Ι. Αγαθαγγέλου

Η

Τα άσαλγα τα παιδία
Νάστα, η χέρα, ασ’ σο Κιλκίς και τα δύο
γετιμόπα τ’ς, με τα δυσκολίας εψευτοζήναν. Η
καημέντσα κ’ έτον μαναχόν εφτωχέσσα, έτον
και άπορεσσα. Κ επόρ’νεν να επένεν εδούλευεν

ς σα καπνομάγαζα τη Κιλκιζί’, άμον ντ’ εποίναν έναν σιρίν
γαρήδες, τσίνκις η τύχη ατ’ς είχεν α’ και έτον αμ κοντεσίτσα χαμ παχυμέντσα, με
το παραπάν’. Εγίλευεν τα στράτας και πολλά ενούνιζεν α’ να λαταρίζ’ ασ’ σον
τόπον ατ’ς.
Ντο να ευτάει; Επεφάσισεν να νοικιάζ’ τ’ έναν ασ’ σα δύο δωμάτια τ’ οσπιτί’
ατ’ς, με τα λαμαρίνας, ς σα σχολόπαιδα ντ’ έρχουνταν α σα χωρία να πάνε ς σο
Γυμνάσιον τη Κιλκιζί’.
Άρ’ ευρέθαν τέσσερα παιδία, συγγενά αναμεταξύ ατουν, ασ’ σο Αβράτχισάρ
και ενοικίασαν το δωμάτιον ντ’ έτον ς σην στράταν μερέαν.
Ασ’ σα παιδία, τα δύο τα τρανά έταν φρόνιμα και εκοπίαζαν απάν’ ς σα
γράμματα. Άμα τα δύο τ’ αδέλφα τουν τα μικρά πολλά παρταπάσκα, μαζαράτ’κα,
άσαλγα και ζϊαγκιάρα, άμον ντο λέγ’νε μερικοί Πόντιοι. Εγροίκα, ασ’ σο
παράθυρον ντο ετέρνεν ς σην στράταν μερέαν έμπαιναν κι έβγαιναν και κ εποίναν
τον κόπον να γουλανεύκουν την πόρταν τ’ οσπιτί’ άμον ανθρώπ’. Τη ελαίας πα τα
κουκούτσα εδίναν ατα την λάχταν και εβγάλναν ατα ασ’ σο παράθυρον οξωκά. Ασ’
σα λόγια πα κ επαίρναν. Και κ’ εκανείντον ατό, επαρωνυμίαζαν την μάρσαν την
Νάσταν κι εγέλαναν.
Άμα, την ορθίαν πα να λέγομ’. Ούνταν καλόν φαγώσιμον εστείλναν τα κυρουκά
τουν, ς σ’ όνομαν τη εφτωχέσσας τη Νάστας, εδίναν ατο κει. Χέρ’ κ έπλωναν ς
σ ατά κι ας εσύρναν οι ίδιοι τον έρημον.
Σαπαπί τ’ ατεινεθί’ η Νάστα ασ’ σ’ έναν τη μερέαν εφτουλάκιζεν, άμα ασ’ σ’
άλλο ελογαρίαζεν ντο κ είχεν να εποίνεν με τα κακόψυχα παιδία. Τσαχάλα έταν
και η ψη ατουν απέσ’ ατουν κ’ εχώρ’νεν.
Τη Θεού έναν καλόν ημέραν η Νάστα εγιαγουλεύτεν και εξέβεν ασ’ σ’ οσπίτ’,
να πορπατεί ενάξα ς σην γειτονίαν. Βαρέσσα άμον ντο έτον, ελαΐστεν κι
έρχουντον, ούντες είδεν τ’ ελαίας τα κουκούτσα τσαεμένα εμπροστά ασ’ σο
παράθυρον, απάν’ ς σην στράταν. Χαμάν η ταπά τ’ς ετινάεν.
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-Νε, να χέζω π’ εποίνε σας! Εσείς πα μάρ παιδία είστουν; Τ’ α’ εγένανεν εσάς η
μάνα σουν, ας εγέννανεν οφίδα! Κι έγκεν και ετάραξεν και ντο κ ίγευαν.
Το έναν ασ’ σα δύο τα μικρά τα παιδία (ο μακαρίτης οσήμερον Αζαρίας)
πεσιντζής άμον ντ’ έτον, εγαρσουλάεψεν ατεν.
-Κιάμ’ τ’ εσόν πα η μάνα, ντο θα εγέννανεν εσέν’ ας εγέννανεν τοσπαγούδα!
Ατό έτον. Εκλώσαν α’ τεΐ ς σην μασχαρήν και ο καθαείνας επέμ΄νεν με τα χούγια
τ’.
Λεξιλόγιο
χέρα= χήρα. γετιμόπα= ορφανά. κ επόρ’νεν= δεν μπορούσε (ρ. επορώ).
σιρίν= σωρός. τσίνκις= επειδή. χαμ… χαμ= και …και. κοντεσίτσα= κοντούλα.
παχυμέντσα= παχιά. εγίλευεν= δίσταζε (ρ. γιλεύω). να λαταρίζ’= να κουνηθεί
(ρ. λαταρίζω). ντο να ευτάει= τι να κάνει [ρ. ευτά(γ)ω]. άρ’= άρα, λοιπόν.
παρταπάσκα= άτακτα. μαζαράτ’κα= ζημιάρικα. άσαλγα= άτακτα, ατίθασα.
ζϊαγκιάρα= ανήσυχα. εγροίκα= να καταλάβεις (ρ. εγροικώ). να γουλανεύκουν=
να χρησιμοποιήσουν (ρ. γουλανεύκουμαι). οξωκά= έξω. και κ’ εκανείντον
ατό= και δεν έφτανε αυτό ( ρ. ικανώ, μέσ. κανείμαι). μάρσα= καημένη. την
ορθίαν= το σωστό. ούνταν= ό,τι. κι ας εσύρναν οι ίδιοι τον έρημον= κι ας
πεινούσαν οι ίδιοι. σαπαπί τ’ ατεινεθί’= εξαιτίας αυτού. εφτουλάκιζεν=
στεναχωριόταν (ρ. φτουλακίζω). τσαχάλα= ανώριμα. η ψη ατουν απέσ’ ατουν κ’
εχώρ’νεν= η ψυχή τους μέσα τους δεν χωρούσε (ρ. εχωρώ και χωρώ).
εγιαγουλεύτεν= αποτόλμησε (ρ. γιαγουλεύκουμαι). ενάξα= λίγο. ελαΐστεν=
κουνήθηκε (ρ. λαΐσκουμαι). χαμάν= αμέσως. ταπά= κορυφή (του κεφαλιού της).
π’ εποίνεν σας= που σας έκανε (ρ. ποιώ). κι έγκεν και ετάραξεν= και έφερε και
ανακάτεψε (ρ. φέρω, ταράζω). ντο κ’ ίγευαν= που δεν ταίριαζαν (ρ.
ιγεύω).πεσιντζής=

ετοιμόλογος.

εγαρσουλάεψεν

ατεν=

την

αντιμίλησε

(γαρσουλαεύω). τοσπαγούδα= χελωνίτσες. τεΐ= τάχα, δήθεν. ς σην μασχαρήν=
στο αστείο. χούγια= ιδιοτροπίες.

Εγώ αΐκον δουλείαν κ εποίκα
Η Παρέσα, δοικοκύρα γαρή, γουβρανεύκεται όλεν την ημέραν με τα δουλείας
τ’ οσπιτί’. Ανάσμαν κι παίρ’. Με τ’ ατόσα ψυχάς πώς θα κρούει πέραν; Φάσον,
πλύσον, συνορθίασον.
Κουπιμέν’τσα απάν’ ς σο τανακένεν το σκαφίδ’ τρίφτ’ τα λερωμένα τα λώματα με
τ’ άσπρον το σαπών’ και νουνίζ’: «Μίαν να έρχουτον κι αβούτος ο Γιορδάμ’ς με τα
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“είδη προικός” και επαίρνα καινούρα βρακία για τα μωρά. Αβούτα τσιπ
επελινώθαν.
Σίτα πλύν’ δίει ωτίν να ακούει τη λαλίαν τη Γιορδάμ’ ας σο χωνίν τ’ αυτοκινητί’.
Αΐκον ώραν πάντα δαβαίν’ ας σο χωρίον.
Ο Γιορδάμ’ς έρθεν και ασό εδέβεν το βαθύν το γιαλάχ’, ντο χωρίζ’ τα δύο
μαχαλάδας τη χωρί’, άντσαμ ετσάιξεν. Η Παρέσα ερούξεν έξ’ μερέαν με τα ζωμία
να στάζ’νε ασ’ σα χέρα τ’ς και ελέπ’ τ’ αυτοκίνητον. Κ έν’ μακρά, άμα χωρίζ’
ατεν εκείν’ το γιαλάχ’ και αέτσ’ νεγκασμέντσα πώς να πάει ους ακεί; Απαδά μερέαν
τσαΐζ’: «Έι, ντ’ εγ…..ς με Γιορδάμ’! Ους ατού πώς θα έρχουμαι;»
Και ο Γιορδάμ’ς, σοβαρά σοβαρά, λέει ατεν: «Γιοχ τσάνουμ’, εγώ αΐκον δουλείαν
κ’ εποίκα!»
Λεξιλόγιο
δοικοκύρα= νοικοκυρά. γουβρανεύκεται= ταλαιπωρείται (ρ. γουβρανεύκουμαι).
ανάσμαν= αναπνοή. συνορθίασον= τακτοποίησε (ρ. συνορθάζω).
κουπιμέν’τσα= σκυμμένη. επελινώθαν= πάλιωσαν (ρ. πελινούμαι). δίει ωτίν=
ακούει. γιαλάχ’, το= χαντάκι. άντσαμ= μόλις. ετσάιξεν = φώναξε (ρ. τσαΐζω).
ερούξεν έξ’= πετάχτηκε έξω. τσάνουμ= ψυχή μου. αΐκον= τέτοιο.

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Του Δημήτρη Συμ. Νικολιτίδη

Εκείνος κι θέλ’ να ελέπ’ σε

Ο Χάρον εκατήβεν ας σο κονάκ’ν ατ’ κ’ επήεν ίσα ς σ’ οσπίτ’ τη Γιάνναγα.
Κ’ εύρεν τον ίδιον, εύρεν την γαρήν ατ’ την Ποινήν.
-Νέκουτση Ποίνη, ερώτεσεν ατεν, πού έν’ ο Γιάνναγας;
-Χαπάρ’ κ’ έχω. Το πρωί ετάβιξαμ’ και χολασμένος όπως έτον εσ’κώθεν κ’ έφυεν.
-Να λες ατον πως ύστερα απ’ έναν χρόνον θα έρχουμαι ξάν’ ελέπ’ ατον. Πολλά
εροθύμεσα τον.
-Ξάι μ’ έρχεσαι, εκείνος κι θέλ’ να ελέπ’ σε και καμίαν πα κι αροθυμά σε.
-Εκείνος πολλά πα κι θέλ’, άμα εγώ θα έρχουμαι.
Λεξιλόγιο
ίσα= κατευθείαν. ετάβιξαμ’= μαλώσαμε (ρ. ταβίζω). χολασμένος= θυμωμένος
(ρ. χολάσκουμαι). εκείνος κι θέλ’ να ελέπ’ σε= εκείνος δεν θέλει να σε δει (ρ.
ελέπω)
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Ατός ο Ανέστης ο πορτάρτς έν’

Είνας καλογραία, η Μαγδαληνή, εζωγράφ’σεν κάποτε τον Χριστόν. Όντες
είδεν την ζωγραφίαν η ηγουμέντσα, εξεραχώθεν ας σα γέλ’τα.
-Αγαπητόν μου τέκνον, είπεν ατεν, ο Χριστόν άγουρος έτον, κ έτον γυναίκα.
Πρέπ’ να διορθώντς ατο.
Και πώς να εδιόρθωνεν ατο η καημέντσα η Μαγδαληνή. Καμίαν κι είδεν
άγουρον τσάτσαλον. Η ηγουμέντσα καιρόν κ εχάσεν. Επήεν έγκεν τον Ανέστην
τον πορτάρ’ κ’ ετσατσάλωσεν ατον ας ση μέσ’ κι αφκά. Εζαροτέρεσεν ατον η
Μαγδαληνή κ’ εποίκεν την διόρθωσην.
Όντες είδαν την ζωγραφίαν οι καλογραιάδες τη μοναστηρί’, μετ’ έναν στόμαν
ετσάιξαν και είπαν:
«Ατός ντο Χριστός έν’, ατός ο Ανέστης ο πορτάρτς έν’!»
Λεξιλόγιο
εξεραχώθεν ας σα γέλ’τα= ξεκαρδίστηκε από τα γέλια (ρ. ξεραχώνω, μέσ.
ξεραχούμαι, αόρ. εξεραχώθα). άγουρος έτον= άνδρας ήταν (έτον= παρατατ.
του ρ. είμαι). τσάτσαλον= γυμνό. έγκεν= έφερε. ετσατσάλωσεν ατον= τον
ξεγύμνωσε (ρ. τσατσαλώνω, μέσ. τσατσαλούμαι). ας ση μέσ’ κι αφκά= από τη
μέση και κάτω. εζαροτέρεσεν ατον= τον στραβοκοίταξε (ρ. ζαροτερώ).
ετσάιξαν= φώναξαν (ρ. τσαΐζω)

Ευχαριστήρια Επιστολή

Δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο τεύχος ένα καταπληκτικό κειμενάκι – στο
οφίτικο ιδίωμα όπως μιλιέται σήμερα - της κας Αϊσέ Τουρσούν από την
Τσαΐκαρα του Όφη. Παραθέτουμε την ευχαριστήριο επιστολή που μας
έστειλε.
Σήμερα έλαβα το περιοδικό «Ποντιακή Εστία» στο οποίο έχω ένα μικρό
κειμενάκι. Η τιμή που μου χάρισε ο κ. Στάθης Ταξίδης, δημοσιεύοντας αυτό το
κειμενάκι μου, δεν περιγράφεται. Επειδή δεν μπορώ να σας περιγράψω την χαρά
και την τιμή που νιώθω στα νέα ελληνικά, να σας τις περιγράψω στη μητρική μου
γλώσσα στα ποντιακά με λίγα λόγια.
Ασήν χαρά μ’ επέταξα και επαλαλώθα. Το αίμαν ντο κυλίεται απέσ’ σα φλέβας
– ασού ποδαρί μ’ τα νύχα ους το κοφάλι μ’ το τσουγκόπον – αρ κυλίεται
περηφανότερα. Ουκ έχω λόγια να ευχαριστώ σας! Να είστε πάντα καλά, γεροί και
δυνατοί, άμον τα ραχία του Πόντου!
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Εις Μνήμην

Της Έλσας Γαλανίδου - Μπαλφούσια
Με τον τίτλο αυτόν κυκλοφόρησε πρόσφατα η εργασία της κ. Έλσας
Γαλανίδου - Μπαλφούσια, φιλολόγου και συγγραφέως από τις εκδόσεις της
Επιτροπής Ποντιακών Μελετών.
Είναι μια αξιόλογη εργασία που αναφέρεται στις βιογραφίες και το έργο των
προσωπικοτήτων του Πόντου, τους περισσότερους από τους οποίους γνώρισε η
συγγραφέας και εμπνεύσθηκε από αυτούς. Αποτελούσαν
την πνευματική και εθνική ταυτότητα του ποντιακού
Ελληνισμού. Είναι οι μορφές εκείνες που προέρχονται
από τον επιστημονικό, πολιτιστικό και πολιτικό χώρο
που έδρασαν στον Πόντο και που τον εγκατέλειψαν βίαια
για να εγκατασταθούν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα. Είναι
αυτοί που έφεραν μαζί με την ιστορία και τον πολιτισμό
τους, τις ευχάριστες και δυσάρεστες αναμνήσεις,
εμπλούτισαν την ελληνική ιστορία με τη ζωή και τη
δράση τους.
Δεν ήθελε η συγγραφέας της ποντιακής παράδοσης,
όλοι εκείνοι οι αγώνες και οι θυσίες των πρωταγωνιστών
της ελληνικής ιστορίας στον Πόντο να αφήσει να
ξεθωριάσουν και να συνθλιβούν από τις μυλόπετρες του χρόνου. Δεν ήθελε «μήτε
τα γενόμενα εξ ανθρώπων τω χρόνω ανεξίτηλα γένηται μήτε έργα μεγάλα τε και
θωμαστά άκλεα γένηται» κατά την εκτίμηση του πατέρα της Ελληνικής ιστορίας,
Ηροδότου. Έπρεπε το πλούσιο πνευματικό τους έργο, οι πολύτιμες γνώσεις και
εμπειρίες τους να μείνουν και από αυτές να διδάσκονται οι επόμενες γενιές.
Όσοι συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο, αποτελούν την πρώτη γενιά των προσφύγων
που γνώρισαν δυο πατρίδες, τον Πόντο, που γεννήθηκαν για τον οποίο πόνεσαν
και έκλαψαν αλλά και την Ελλάδα στην οποία εγκαταστάθηκαν και που αγάπησαν.
Η αναφορά στο έργο τους και η περιγραφή είναι λιτή χωρίς τα περιττά στολίδια
που τραυματίζουν την ψυχή.
Στο βιβλίο γίνεται λόγος για τα βιογραφικά τους στοιχεία αλλά και εκτενής
αναφορά στο επιστημονικό και συγγραφικό τους έργο. Είναι οι άνθρωποι που
ανάλαβαν να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης της προστασίας ενός ολόκληρου
λαού στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου(1914-1918) και τις δύσκολες
διπλωματικές διαβουλεύσεις προς τους ηγέτες των ευρωπαϊκών Δυνάμεων για τη
δημιουργία της Δημοκρατίας του Πόντου.
Η δεύτερη γενιά που ευτύχησε να ζήσει κοντά τους στην Ελλάδα, γνώρισε τον
Πόντο μέσα από τις διηγήσεις, το κλάμα και τα δάκρυα του ξεριζωμού. Ο
Ποντιακός Ελληνισμός σήμερα αισθάνεται υπερήφανος για τους προγόνους του
και σεμνύνεται με απεριόριστη αγάπη και σεβασμό στη μνήμη τους. Τους
υπόσχεται ότι το έργο τους θα αποτελέσει την αφετηρία για μεγαλύτερους αγώνες
μέσα από τους σύγχρονους ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς. Αγώνες για τη
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δικαίωσή τους και την αναγνώριση της γενοκτονίας από τους ενόχους και τους
διεθνείς οργανισμούς. Το έργο τους θα παραμείνει στη συνείδηση όλων ως μια
ιερή παρακαταθήκη και θα κληρονομείται από γενιά σε γενιά.
Ανήκουν θερμά συγχαρητήρια στη συγγραφέα αλλά και στον κ. Χρήστο
Γαλανίδη, πρόεδρο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών για τον εμπεριστατωμένο
πρόλογό του και με τη χορηγία του οποίου πραγματοποιήθηκε η πολυτελής
έκδοση.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Mνήμες του Ποντιακού Έπους 1913 – 1922
Του Παντελή Αναστασιάδη (Παντέλ’ αγά)
Εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη
Μπορεί εκατοντάδες σελίδες ελληνικής ιστορίας
να απουσιάζουν από τις επίσημες δέλτους, ωστόσο
φιλοπάτριδες και φιλίστορες άνθρωποι θα υπάρχουν
πάντοτε και θα διασώζουν λαμπρές σελίδες ηρωικών
κατορθωμάτων – αλλά και των δεινοπαθημάτων –
των προγόνων μας. Προσπάθειες που μας
εκπλήσσουν ευχάριστα, πετράδια πολύτιμα που
συγκροτούν την ιστορική μας ταυτότητα, τιμαλφή
του γένους μας που μας ενώνουν με τον βιαίως
αποκοπέντα ομφάλιο λώρο της ύπαρξής μας το 1922,
ψηφίδες που συμπληρώνουν συν τω χρόνω το
μωσαϊκό της εθνικής μας μνήμης και συνείδησης.
Μια τέτοια προσπάθεια αποτελεί και η έκδοση
του ημερολογίου του καπετάνιου του αντάρτικου στον Πόντο Παντελή
Αναστασιάδη (Παντέλ’ - αγά). Ημερολόγιο που διαφύλαξε ως κόρη οφθαλμού ο
γιος του Ιερεμίας Αναστασιάδης και με τη συνδρομή και προτροπή των
θυγατέρων του, των διδασκαλισσών Φωτεινής και Μαρίας1 Αναστασιάδη,
παρέδωσαν για έκδοση στην «Ενωμένη Ρωμηοσύνη».
Σύμφωνα με το βιβλίο – που προλόγισε και επιμελήθηκε ο δρ. Θεοφάνης
Μαλκίδης - ο Παντελής Αναστασιάδης γεννήθηκε το 1896 στον Δυτικό Πόντο,
στο χωριό Τσιμενλί νοτιοδυτικά της Σαμψούντας, περίπου 12 χιλιόμετρα από
αυτήν. Ο πατέρας του ήταν ο Λάζαρος Αναστασιάδης και η οικογένειά του είχε
έξι αγόρια, τον Ισαάκ, το Σταύρο, τον Παναγιώτη - που απαγχονίστηκε στην
Το βιβλίο μου το χάρισε η εκλεκτή συνάδελφος και φίλη, γραμματέας του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, Μαρία Αναστασιάδου. Την ευχαριστώ θερμά από τα βάθη της καρδιάς μου.
1
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Αμάσεια το 1921 - τον Αριστόβουλο, τον Ιερεμία και τον Παντελή. Ο Παντελής
Αναστασιάδης πήγε στο δημοτικό σχολείο του Τσιμενλή και στη συνέχεια μέχρι
την 5η Γυμνασίου στο Τσινέκειο Γυμνάσιο της Σαμψούντας, όπου ζούσε μαζί με
τον αδελφό του Παναγιώτη. Το γυμνάσιο δεν το τελείωσε γιατί το 1914 μαζί με
τέσσερις άλλους φίλους του κάνοντας βόλτες με τα άλογά τους έξω από το
δικαστήριο της πόλης, ενόχλησαν τους δικαστές, οι οποίοι διέταξαν να
εκτελεστούν τα μέχρι το πρωί τα πέντε παιδιά. Οι οικογένειες των τριών παιδιών
ειδοποιήθηκαν και σώθηκαν, δεν έγινε όμως το ίδιο και με τα άλλα δύο τα οποία
βρήκαν και τα σκότωσαν οι Τούρκοι. Κατά τη διάρκειά της συμμετοχής του στο
αντάρτικο, ο αδελφός του Παντελή Αναστασιάδη Ιερεμίας μαζί με άλλους 27
νέους πήγε στη Σαμψούντα για να αγοράσουν αλεύρι και αλάτι, ωστόσο
σκοτώθηκαν και το κεφάλι του Ιερεμία καρφώθηκε από τους Τούρκους, όπως
συνηθιζόταν, σε ένα πάσσαλο πιστεύοντας ότι ήταν ο Παντελής, αφού τα δύο
αδέλφια έμοιαζαν πολύ. Από την ομάδα των νέων σώθηκαν μόνο τρεις, μεταξύ των
οποίων και ο Σάββας Χατζηιωαννίδης, ο οποίος μετά την Γενοκτονία και τον
ξεριζωμό έζησε στο Ποντολίβαδο Καβάλας.
Το χειρόγραφό του αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα
απομνημονεύματα των ανταρτών του Πόντου, στα οποία καταγράφονται οι
κινήσεις, οι μάχες, οι αγώνες των υπερασπιστών των βωμών και των εστιών, της
τιμής, της υπόληψης και της ζωής. Των ηρώων που κατόρθωσαν τελικά να σώσουν
τις ζωές ανυπεράσπιστων γυναικόπαιδων. Προηγήθηκε, το 2007, η έκδοση, από
τον εκδοτικό οίκο των αδελφών Κυριακίδη, του Ημερολόγιου της δράσεως των
Ελλήνων ανταρτών της Σάντας (1916-1924), του Κωνσταντίνου Κουρτίδη,
αδελφού και συμπολεμιστή του καπετάνιο των ανταρτών της Σάντας, του
Ευκλείδη Κουρτίδη.
Η έκδοση του ημερολογίου του Παντελή Αναστασιάδη αναδεικνύει την
δυναμική αντίσταση – αιώνιο και διαχρονικό χαρακτηριστικό του γένους των
Ελλήνων όταν βρίσκονται υπό το κράτος ζυγού» - που προέβαλαν οι πρόγονοί
μας. Το γεγονός δηλ. ότι δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια όταν αντιλήφθηκαν τα
γενοκτονικά σχέδια των Νεότουρκων. Αντιστάθηκαν γενναία, με ηρωισμό και
αυταπάρνηση, δίνοντας τη δυνατότητα και την ευκαιρία στο άμαχο πληθυσμό να
σωθεί από τον ολοσχερή αφανισμό.
Είναι σημαντικότατη η αξία των κειμένων – μαρτυριών του Παντελή
Αναστασιάδη γιατί έχουν ιστορική αξία, αφού διασώζονται από τον ίδιο τον
αυτόπτη μάρτυρα και πρωταγωνιστή. Γιατί όπως γράφει, «Η αφήγησις αύτη
δυνατόν να μην έχει γραφεί εις λογοτεχνικόν ή ιστορικόν ύφος νομίζω, πλην όμως
έχει ιστορικήν αξίαν καθ’ όσον πληροί τον μεγαλύτερον όρον των ιστορικών
γεγονότων. Είναι αυθεντική. Καθ’ όσον των περιγραφόμενων συμβάντων δεν
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είμεθα ακροαταί ή απλοί θεαταί αλλά ήρωες». Είναι σημαντικές οι μαρτυρίες του
Παντέλ’ αγά γιατί αποτελούν αυθεντική μαρτυρία για το αντάρτικο στον Δυτικό
Πόντο, τις περιοχές δηλ. της Σαμψούντας, Πάφρας, Έρπαας Αμάσειας.
Είναι όμως σημαντική και για άλλους λόγους η μαρτυρία του καπετάνιου
αυτού του Δυτικού Πόντου, αφού αποτελεί την κατάθεση της ψυχής και της
δράσης ενός νέου παλικαριού, μιας και όταν βγήκε στο βουνό ο Παντελής
Αναστασιάδης ήταν μόλις 18 ετών, αμούστακο μειράκιον. Η διαχρονική
αντίδραση του Ρωμιού. Ίδια σε όλες τις εποχές. Μήπως με παρόμοιο τρόπο δεν
αντιδρούσαν και τα ελληνόπουλα στην ηπειρωτική Ελλάδα. «Μάνα σου λέω δεν
μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, δεν ημπορώ, δεν δύναμαι, εμάλλιασε η καρδιά
μου, θα πάρω το ντουφέκι μου να πάω να γίνω κλέφτης». Σε νεαρότατη, λοιπόν,
ηλικία απειλήθηκε η ζωή του οπότε παίρνει την απόφαση να ανεβεί στο βουνό για
να αγωνιστεί μαζί με άλλους υπερασπιστές των δικαίων του ελληνισμού, να
πολεμήσει, να διασώσει ανήμπορους και ανυπεράσπιστους και τελικά να έρθει
στην Ελλάδα μέσω Ρωσίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας. Εδώ, στην κοινή των
Πανελλήνων μητέρα – πατρίδα, θα δώσει τον αγώνα της επιβίωσης και της
«ανοικοδόμησης των τειχών» της, αλλά και τη μάχη της διάσωσης της ταυτότητάς
του και της συλλογικής μνήμης, πριν ο πανδαμάτωρ και ολετήρας χρόνος
διαγράψει υπερπολύτιμα στοιχεία που τις συγκροτούν.
Το βιβλίο καλεί τον αναγνώστη σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στα ψηλά βουνά
του Πόντου, στα οποία κατέφυγαν κυνηγημένοι οι ρωμιοί αναζητώντας σωτηρία,
να γνωρίσεις τους αγώνες και τα ηρωικά τους κατορθώματα, να αντισταθείς στη
βία, να πλεύσεις μαζί τους προς την Ελλάδα και την ελευθερία. Η αξία του βιβλίου
έγκειται και στο γεγονός πως αποτελεί μαρτυρία ενός ανθρώπου που έζησε,
δημιούργησε και διέσωσε ένα μέρος του έπους του ποντιακού αντάρτικου.
Η γλώσσα των κειμένων απλή και κατανοητή. Με σαφήνεια, συντομία και
ακρίβεια ο Παντελής Αναστασιάδης παραθέτει τα στοιχεία για πτυχές της
αντίστασης των Ελλήνων του Πόντου και της Ιστορίας τους γενικότερα. Παρόλη
όμως την απλότητα του λόγου και πίσω από αυτήν ο προσεχτικός αναγνώστης
αναγνωρίζει τον άνθρωπο που έτυχε παιδείας, και μάλιστα υψηλού επιπέδου, αφού
τέτοια παρείχαν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πόντου. Και ο Παντελής
Αναστασιάδης τέτοιας παιδείας ήταν κοινωνός, μέχρι την ημέρα που η απόφαση
για τη δολοφονία του, τον οδήγησε στο αντάρτικο.
Τέλος, ο Παντέλ’ αγάς δίνει μέσα από τις σελίδες του ακόμα μια μάχη, την
ύστατη, εκφράζοντας την ευχή να αναδειχθούν και άλλες τέτοιες μαρτυρίες: «θα
ηθέλαμεν αισθανθή μεγάλην ηθικήν ικανοποίησιν αν παρουσιασθούν άλλοι οίτινες
ασχολούμενοι με το θέμα τούτο προσφέρουν κάτι το τελειότερον».
Στάθης Ταξίδης
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Ο Ελληνισμός του Δυτικού Πόντου
Του Θεόδωρου Ε. Παυλίδη
Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη
ο 1998 συγγράψαμε με τον αδελφικό φίλο Δημήτρη Λαμπρόπουλο,
πρόεδρο σήμερα του ποντιακού συλλόγου της Νυρεμβέργης, το ιστορικό
λεύκωμα ημερολόγιο «Αναστορώ – Πόντος Πατρίς Πεφιλημένη»,
αγιοκέρι στη μνήμη των προγόνων μας. Θεωρήσαμε πως είχαμε ανεκπλήρωτο
χρέος τιμής απέναντι σε μια πολύ παρεξηγημένη, λοιδορούμενη πολλές φορές,
μερίδα συμπατριωτών μας, στην οποία και αφιερώσαμε
εκείνη την έκδοση με τα εξής λόγια: «Στους
Δυτικοπόντιους της πρώτης προσφυγικής γενιάς που
κατατρεγμένοι και απόκληροι, εισέπραξαν, με τον
ερχομό τους στην Ελλάδα, εκτός των προβλημάτων
ένταξης, δυστυχώς και ένα επίθετο που τους κυνηγάει
ακόμα… ″Τουρκόφωνοι″».
Και η προσαγόρευσή τους ως ″Τουρκόφωνοι″ δεν
προσδιόριζε τη γλωσσική τους ιδιαιτερότητα, αλλά
τους αποδίδονταν απαξιωτικά. Και ας έπαθαν του
Χριστού τα Πάθη στον αγώνα τους να υπερασπιστούν
εστίες και βωμούς. Και ας φιλιώθηκαν με τον Χάροντα που τους έγινε καθημερινό
κακό. ″Τουρκόφωνοι″ και ας πλήρωσαν βαρύτατο το φόρο του αίματος – αυτοί
περισσότερο από τους υπόλοιπους συνέλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας
– κατά τα γεγονότα της Γενοκτονίας. ″Τουρκόφωνοι″ και ας έγραψαν λαμπρές
σελίδες ηρωισμού στα βουνά του Δυτικού Πόντου, στο Νεμυάν και στο Γιούνταγ,
αγνοημένες ωστόσο από την επίσημη ελληνική ιστορία αλλά και από τους
υπόλοιπους πρόσφυγες. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και ο δεύτερος
παγκόσμιος πόλεμος, η κατοχή και ο εμφύλιος. Το πώς κατάφεραν οι κατακτητές
να προσεταιριστούν και να εντάξουν στις τάξεις τους πολλούς από ηρωικούς
αντάρτες των ποντιακών βουνών είναι θέμα που η σύγχρονη ελληνική
ιστοριογραφία καλείται να διερευνήσει1. Το γεγονός όμως αυτό επέτεινε την
απαξιωτική στάση των συνελλήνων συλλήβδην προς όλους τους Δυτικοπόντιους
και η προσαγόρευση ″Τουρκόφωνοι″ νοηματοδοτήθηκε επί τα χείρω.
Ο Θεόδωρος Ε. Παυλίδης, δικηγόρος, δυτικοπόντιος δεύτερης γενιάς,
ασχολείται την τελευταία τριακονταετία με την ιστορική έρευνα για τις

Τ

Αξιόλογες μελέτες και έρευνες είδαν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια: «Γιασασίν
Μιλέτ» του Νικόλαου Μαραντζίδη, «Έλληνες εναντίον Ελλήνων» του Στράτου Δορδανά, «Αντάρτες
και Καπεταναίοι» του Τάσου Χατζηαναστασίου, «Οι άλλοι Καπεταναίοι» των Δορδανά, Καλογριά,
Καλλιανιώτη, Χατζηαναστασίου, Τζούκα.
1
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αλησμόνητες πατρίδες της Ανατολής. Η άριστη γνώση της τουρκικής γλώσσας
από μέρους του, τα δεκάδες ταξίδια του στον Δυτικό Πόντο, η πολύ καλή γνώση
της ελληνικής και τουρκικής βιβλιογραφίας για το θέμα, η εντρύφησή του σε
αρχεία και οι δεκάδες συνεντεύξεις του με ανθρώπους της πρώτης προσφυγικής
γενιάς, τον καθιστούν ειδικό επί του θέματος. Με το βιβλίο του «Ο Ελληνισμός
του Δυτικού Πόντου» επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στο πώς και στο γιατί της
τουρκοφωνίας των Ελλήνων του Δυτικού Πόντου, οι οποίοι με τη ζωή και τη
δράση τους υπερασπίστηκαν τον ελληνισμό και την ορθόδοξη πίστη τους
καταθέτοντας στον αγώνα τους αυτόν εκατόμβες νεκρών.
Οι απόγονοι – και όχι μόνον - του πιο τυραννισμένου και
καταταλαιπωρημένου τμήματος του Ποντιακού Ελληνισμού, ανατρέχοντας στις
408 σελίδες του εξαιρετικού αυτού βιβλίου, θα βρουν απαντήσεις για τα αίτια, την
περίοδο της τουρκοφωνίας, καθώς και σημαντικές πληροφορίες για τον αριθμό,
την εκπαιδευτική, εκκλησιαστική και οικονομική ζωή των προγόνων τους, με
αποκορύφωμα τις λαμπρές σελίδες ηρωισμού για το φοβερό αντάρτικο στα βουνά
του δυτικού Πόντου. Για πρώτη φορά στα χρόνια ύπαρξης του τουρκικού
οθωμανισμού και της κυριαρχίας του, που ξεπερνά τη μισή χιλιετία, απειλήθηκαν
οι Τούρκοι στην καρδιά της αυτοκρατορίας τους. Τόσος ήταν ο φόβος που
ενέπνευσαν οι εκδικητές της σφαγής του ελληνισμού και οι υπερασπιστές των
δικαίων του, δηλ. τα αντάρτικα σώματα, ώστε οι Τούρκοι έντρομοι πολλές φορές
εγκατέλειπαν τις θέσεις τους με το επιφώνημα «Γιουνάν γκελίορ»1. Τρισένδοξες
σελίδες ηρωισμού απουσιάζουν από τις επίσημες δέλτους της ελληνικής ιστορίας
για να απαθανατίσουν τα ηρωικά κατορθώματα των γενναίων οπλαρχηγών, του
Αναστάσιου Παπαδόπουλου (Κοτσά Αναστάς, του Παντελή Αναστασιάδη
(Παντέλ’ αγά), του Στυλιανού Κοσμίδη (Ιστύλ αγά) και πολλών άλλων.
Σημαντικότατες πληροφορίες, εκτός των άλλων, μας παρέχουν και τα κεφάλαια
του βιβλίου για την κατανομή του τουρκόφωνου πληθυσμού στην Ελλάδα, μετά τη
Γενοκτονία και τον ξεριζωμό με την Ανταλλαγή των πληθυσμών, για το πώς ήρθαν
και πού εγκαταστάθηκαν οι Δυτικοπόντιοι, για το πώς οι εμμονές του Μουσταφά
Κεμάλ για το κράτος – έθνος έσωσαν του Δυτικοπόντιους από την ενσωμάτωσή
τους στον τουρκικό πληθυσμό με συνακόλουθό της τον ολοσχερή αφανισμό2.

Έρχονται οι Έλληνες.
Ο λόρδος Κώρζον και οι Ισμέτ Ινονού και Ελευθέριος Βενιζέλος φαίνεται πως αποφάσισαν στις
12/12/ 1922 στη Λωζάννη ότι σε «κάθε περίπτωση οι Τουρκόφωνοι Ορθόδοξοι θα παρέμεναν στην
Τουρκία», ενώ με την άποψη αυτή διαφώνησε ο Κεμάλ, η άποψη του οποίου και τελικά υπερίσχυσε.
Αν συνέβαινε το αντίθετο και εξαιρούνταν οι Τουρκόφωνοι Έλληνες του Δυτικού Πόντου,
παραμένοντας στην Τουρκία, η τύχη των θα ήτανε μαθηματικά προδιαγεγραμμένη. Θα ήταν
παρόμοια με αυτή των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου, της Τενέδου.
1
2
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Μεγάλο μέρος του βιβλίου καταλαμβάνουν – έχοντας εξαιρετικά ενδιαφέροντα
στοιχεία και πληροφορίες - οι συνεντεύξεις των γερόντων της πρώτης προσφυγικής
γενιάς, που πήρε ο συγγραφέας, όπως και οι συνεντεύξεις που έκανε ο αείμνηστος
Γεώργιος Θ. Αντωνιάδης, συνεργάτης της Ποντιακής Εστίας για πολλά χρόνια.
Διαφωτιστικοί και χρήσιμοι για τον ερευνητή οι πίνακες των ελληνορθόδοξων
κοινοτήτων του Δυτικού Πόντου μέχρι την Ανταλλαγή, στοιχεία που με επιμονή
και υπομονή άντλησε ο συγγραφέας από τα αρχεία του Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών, αλλά και από το βιβλίο του Χρήστου Σαμουηλίδη «Ιστορία του
Ποντιακού Ελληνισμού», εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991.
Τέλος ο συγγραφέας, στην περιήγησή του για τη συγκέντρωση υλικού ανά τη
Ελλάδα, κατέγραψε, φωτογράφησε και δημοσιεύει σε ειδικό κεφάλαιο του βιβλίου
τους τάφους των καπεταναίων του Δυτικού Πόντου, παραθέτοντας τα βιογραφικά
τους στοιχεία.

Στάθης Ταξίδης

Κεΐσογλου Μεζιρεσί
Πρώην χωριό στον νότιο Πόντο
Του Βασιλείου Αγαθονίκου Παπαδόπουλου
Το βιβλίο αυτό προέκυψε κατ’ αρχάς, επειδή ο συγγραφέας ήθελε να τιμήσει
τη μνήμη του πατέρα του, αλλά και των προγόνων του. Ερευνώντας την καταγωγή
του, συγκέντρωσε πολύτιμα στοιχεία και υλικό με το
οποίο στοιχειοθετούσε τη βάση για να γραφτεί η
ιστορία του χωριού του Ποταμοί Δράμας.
Ο αγώνας του κάθε ερευνητή είναι επίπονος και
μοναχικός. Οι δυσκολίες πάρα πολλές, ιδίως όταν
πρόκειται γι έναν μικρό τόπο, αφού τα στοιχεία είναι
λιγοστά, οι πληροφορητές ελάχιστοι, η βιβλιογραφία
ανύπαρκτη. Ωστόσο οι αντιξοότητες αυτές δεν
στάθηκαν εμπόδιο στον συγγραφέα, πτυχιούχο του
τμήματος Κλασσικής και Αγγλικής Φιλολογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ευδόκιμη υπηρεσία στη μέση
εκπαίδευση ως καθηγητής και διευθυντής Λυκείου, συνταξιούχο πλέον.
Για τη συγκέντρωση του υλικού του προσφέρθηκαν είκοσι πληροφορητές.
Αναζητήθηκαν επί πλέον και γραπτές πηγές. Με επίμονη έρευνα βρέθηκαν
κάποιες. Θα τις δει ο αναγνώστης στο κείμενο. Αλλά το υλικό παρόλα αυτά ήταν
λίγο και παρέμεινε λίγο μέχρι το τέλος, κατά τον συγγραφέα.
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Λόγω της ιδιότητάς του ως φιλολόγου αναζήτησε βοήθεια στη γλώσσα, στην
επιστήμη της γλωσσολογίας, αποκομίζοντας πολύτιμα στοιχεία. Τελικά η έρευνα
ασχολήθηκε με την ονοματολογία, η οποία του αποκάλυψε πως ο φορέας του το
είχε το όνομα ως οδηγό για το πώς να ζήσει, πως ενθάρρυνε τον φορέα, πως του
έδινε ελπίδα. Με την έρευνα τα ονόματα αποκάλυψαν τον κόσμο που περιέχουν.
Πολύτιμα στοιχεία και ενδιαφέροντα για τους απογόνους των κατοίκων του
χωριού Κεΐσογλου Μεσιρεζί του Πόντου που έφτασαν ως πρόσφυγες στους
Ποταμούς της Δράμας. Επειδή αυτοί που είχαν τα ονόματα δεν ζουν, οι απόγονοι
τους μπορούν να δουν την ιστορία και το περιεχόμενο και του δικού του
ονόματος ο καθένας, αν διατηρούν την πατροπαράδοτη συνήθεια να δίνουν στα
παιδιά τους τα ονόματα των παππούδων τους.
Ωστόσο σύμφωνα με την εκπεφρασμένη στο βιβλίο άποψη του συγγραφέα
λείπει η πλήρης εικόνα της ζωής των ανθρώπων. Ποιες ήταν οι σχέσεις τους με
διπλανά ελληνικά χωριά, ποιες ήταν με τους Τούρκους, ποιες ήταν οι δυσκολίες
της ζωής τους, τι ήξεραν για Ελλάδα. Αυτά κατά την εκτίμησή του ίσως να μη τα
μάθουμε ποτέ.
Στάθηκε αδύνατο κατά την έρευνα να βρεθεί η κατάσταση που πρέπει να
έγραψαν οι κάτοικοι του χωριού Κεΐσογλου Μεσιρεζί με τα ονόματα και την
περιουσία των, την οποία πρέπει να παρέδωσαν στην επιτροπή ανταλλαγής
πληθυσμών λίγο πριν φύγουν. Είναι πολύ πιθανόν να κρύβεται ιστορικό υλικό για
το χωριό στα αρχεία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ήταν αδύνατον,
όπως ομολογεί ο συγγραφέας να αναζητήσει αρχεία, που οπωσδήποτε υπάρχουν
στις υπηρεσίες του τουρκικού κράτους, επειδή πρέπει ο ερευνητής να γραφτεί
Τούρκος υπήκοος, για να του επιτραπεί η έρευνα και αυτή υπό επιτήρηση, ενώ
κρίνει πως η παρούσα εργασία δεν θα είναι η μόνη για το χωριό των προγόνων
του, εκφράζοντας την ευχή και την ελπίδα πως θα υπάρξουν και άλλοι που θα
ενδιαφερθούν να γράψουν ως ελάχιστο φόρο τιμής στους πολυβασανισμένους
προγόνους.
Το βιβλίο εκτιμούμε πως αποτελεί παρακαταθήκη για τους απογόνους των
ξεριζωμένων κατοίκων του χωριού Κεΐσογλου Μεσιρεζί και πολύτιμη συμβολή
στον αγώνα ενάντια στη λήθη και στη συγκέντρωση υλικού για τον αλησμόνητο
Πόντο της καρδιάς και της ψυχής μας.
Τέλος να επισημάνουμε πως ο συγγραφέας πραγματοποίησε την έκδοση του
συγκεκριμένου καλαίσθητου βιβλίου, που αποτελείται από 184 σελίδες, εξ ιδίων,
προσφέροντάς το ως αγιοκέρι στη μνήμη των προγόνων του.
Στάθης Ταξίδης
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ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΠΕΝΘΗ
Σπύρος Αγαθαγγελίδης (1924 - 2015)
Σε βαρύ πένθος βύθισε τον χώρο του ποντιακού θεάτρου
η απώλεια του Σπύρου Αγαθαγγελίδη του Κιλκισιώτη λάτρη
και μύστη της μακραίωνης θεατρικής παράδοσης του
ποντιακού Ελληνισμού. Του ανθρώπου, που ως στέλεχος της
θεατρικής σκηνής της Στέγης Ποντίων καλλιτεχνών επί
μακρόν αλλά και στο πλαίσιο συμμετοχής του σε μέγα
πλήθος πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων άφησε τη δική του προσωπική
«σφραγίδα» σε ότι αφορά στην προσέγγιση των έργων και των ρόλων επιδιδόμενος
με την ίδια ξεχωριστή επιτυχία σε όλα τα είδη ποντιακού θεάτρου, αλλά και του
θεάτρου γενικότερα, καθώς αυτός το λάτρευε και το υπηρετούσε στο σύνολό του.
Ως ηθοποιός ενσάρκωσε στο έπακρο την ετυμολογία της λέξης: Ποιούσε ήθος
σε όλα τα επίπεδα, υπηρετώντας με συνέπεια την θεατρική Τέχνη, φέρνοντας μέσω
αυτής πιο κοντά τους ανθρώπους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των ανθρώπινων
σχέσεων και των κοινωνικών δεσμών. Για αυτό με το «πέσιμο» της «αυλαίας» της
ζωής του δημιουργείται ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στο χώρο του ποντιακού
θεάτρου όσο και στην κοινωνία του νομού στην οποία μέσω αυτού είχε
καταξιωθεί. Ακριβώς όμως λόγω του ότι άφησε ανεξίτηλη την «σφραγίδα» του σε
αυτόν τον χώρο, η μορφή του θα παραμείνει ανεξίτηλη στην συλλογική συνείδηση
και η μνήμη του θα είναι αιώνια.
Ο Σπύρος Αγαθαγγελίδης γεννήθηκε στις 2/3/1924 στο Κιλκίς από γονείς
ποντίους με καταγωγή από το Πεπερέκ του Αρνταχάν του Καυκάσου. Τελείωσε
το 1ο Δημοτικό σχολείο της γενέτειράς του και στη συνέχεια ήρθε στη
Θεσσαλονίκη και σπούδασε στην Τεχνική Σχολή του Ευκλείδη. Στην πρωτεύουσα
του προσφυγικού ελληνισμού εγκαταστάθηκε μόνιμα, αποκαταστάθηκε
επαγγελματικά ανοίγοντας καφεζαχαροπλαστείο και έκανε οικογένεια με τη
Βικτωρία, αποκτώντας τρεις κόρες, έξι εγγόνια και εννιά δισέγγονα.
Η μεγάλη του αγάπη για το ποντιακό θέατρο και η συνάντησή του με τον
μεγάλο λαογράφο του ποντιακού ελληνισμού και συμπατριώτη του Στάθη
Ευσταθιάδη υπήρξαν καταλυτικοί παράγοντες για την καλλιτεχνική του διαδρομή.
Συμμετέχει και πρωταγωνιστεί με τον δικό του απαράμιλλο τρόπο σε όλα τα έργα
του Ευσταθιάδη. Όπως επίσης και σε αμέτρητες θεατρικές παραστάσεις από το
1948 μέχρι το 2008, χαρίζοντας συγκίνηση, χαρά και γέλιο με το μεγάλο ταλέντο
που διέθετε.
Ο αείμνηστος Σπύρος Αγαθαγγελίδης εκτός από χαρισματικός καλλιτέχνης
ήταν και εξαιρετικός οικογενειάρχης, πατέρας και παππούς. Άνθρωπος με «Α»
κεφαλαίο. Έφυγε πλήρης ημερών στις 18/4/2015 αφήνοντας μας ως
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παρακαταθήκη το έργο του και τις αξίες που υπηρέτησε. Ελαφρύ ας είναι το χώμα
που τον σκεπάζει.
Η μεγάλη οικογένεια του σωματείου «Παναγία Σουμελά» εκφράζει τα θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον αδελφό του, τον επί χρόνια συνεργάτη
της «Ποντιακής Εστίας» Αναστάσιο Αγαθαγγέλου.

Γεώργιος Ελευθεριάδης (1956 – 2015)
Έφυγε ξαφνικά την Πέμπτη, στις 25 του Ιούνη από κοντά
μας ο αγαπητός φίλος και πατριώτης μας Γιώργος
Ελευθεριάδης, ο οποίος επί σειρά ετών διετέλεσε πρόεδρος
του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαΐδας.
Ο θάνατός του προκάλεσε μεγάλη θλίψη και στεναχώρια
σε όσους γνώριζαν τον ευγενή και χαμογελαστό πρόεδρο
των Ποντίων. Ο πρόεδρος του ποντιακού συλλόγου υπήρξε
ένθερμος και άοκνος πατριώτης από την πρώτη ημέρα, που ανέλαβε τον ποντιακό
σύλλογο και με την εμπειρία του ως πολιτικός μηχανικός, έβαλε στόχο του την
χρηματοδότηση για την αποπεράτωση του νέου εντευκτηρίου του ποντιακού
συλλόγου της Πτολεμαΐδας. Μεθοδικός, φιλεργατικός και ευσυνείδητος, μετά από
πολλούς αγώνες και προσπάθειες μπόρεσε να φέρει σε πέρας το μεγάλο του όραμα
και να μας αφήσει ολοκληρωμένο το ποντιακό σπίτι, έτοιμο προς λειτουργία.
Υπήρξε στη ζωή του πρότυπο εργαζόμενου (τομεάρχης στη Δ.Ε.Η.),
οικογενειάρχη, συζύγου και πατέρα. Πέθανε ξαφνικά από ανεύρυσμα αορτής
αφήνοντάς μας το πατρικό του ενδιαφέρον για τον ποντιακό πολιτισμό και την
ποντιακή ιδέα.
Από την πρώτη στιγμή, που ανέλαβε τον ενωμένο ποντιακό σύλλογο της πόλης
μας, συνεργάστηκε με ανιδιοτέλεια για την πρόοδο του συλλόγου, όντας ανοιχτός
πάντοτε σε ιδέες και προτάσεις. Ο εκλιπών πρόεδρος μετά την αποπεράτωση του
κτηρίου σε μια συνομιλία, που είχε μαζί μου, μου εκμυστηρεύθηκε:
«Παναγιώτη, τώρα μπορώ να αποχωρήσω ικανοποιημένος, διότι επιτέλεσα το
χρέος μου απέναντι στους Ποντίους της Πτολεμαΐδας. Δεν προσδοκώ καμία
αναγνώριση και επευφημία. Τώρα θα πρέπει να αναλάβουν νέα παιδιά, που θα
αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο το καινούριο κτήριο. Να ξέρεις, όμως, ότι
σ’ αυτή την προσπάθεια έβαλα ένα κομμάτι από την ψυχή μου».
Ο Γιώργος κατέδειξε με την αποχώρησή του από τη διοίκηση του συλλόγου
τον ταπεινό και ανιδιοτελή του χαρακτήρα, την πατριωτική και παραγωγική του
σκέψη. Έκανε αυτό που του επέβαλε η ποντιακή του σεμνότητα και η γνώση για
τη δημιουργική συμμετοχή και ανανέωση. Ταπεινός, εργασιομανής, υπεύθυνος,
ευπροσήγορος, καταδεκτικός, ήταν ένας ευπατρίδης του πολιτισμού και
αλτρουιστής στον πόνο και τη δυστυχία.
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Μαζί με τη σύντροφό του τη Σοφία υπήρξαν η ψυχή και το πνεύμα του
ποντιακού συλλόγου της πόλης μας. Όλοι οι συνάδελφοι, οι φίλοι και πατριώτες,
που είχαν τη χαρά να τον γνωρίσουν, με βαθειά αισθήματα συμπόνιας και πίκρας
τον αποχαιρετούν στο μεγάλο του ταξίδι, ευχόμενοι στην οικογένειά του τα
βαθύτερα συλλυπητήρια.

Παναγιώτης Μωυσιάδης

ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ
Αν αποθάνω, θάψτε με ψηλά σ’ έναν ραχόπον,
ν’ ακούω θάλασσας βοήν και καραβί λαλόπον,
ν’ ακούω βουκόλ’ σύριγμαν και γαβαλί ηχόπον.
Όνταν φυσά από θάλασσας, μυρίζει θαλασσέαν
Κι όνταν φυσά από παραχαρί’, μυρίζ’ μανουσακέαν.
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