Απρίλιος
- Μάιος
- Ιούνιος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
- ∆εκέµβριος
Απρίλιος
--Μάιος
- Ιούνιος
2015
ος
Περίοδος
Περίοδοςβ’
Χρόνος35
35οςος---Τεύχος
Τεύχος169
171
Περίοδος
β’β’---Χρόνος
Χρόνος
38
Τεύχος
185

...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.ΕΙΜΑΣΤΕ
ΟΛΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ,
του Στάθη Ταξίδη …………………………………………………………....83 - 85
του Παναγιώτη
..............................................................................................................................
83
- ΙΔΡΥΣΗ
ΤΟΥΠαπαδόπουλου
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
2.ΤΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ
ΤΗΣ 1603ης
ΤΗΣ
ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
- ΑΠΟ
ΤΙΜΗ
ΣΤΗΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΜΝΗΜΗ
ΤΩΝΕΠΕΤΕΙΟΥ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΘΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΝ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ
ΨΩΜΙΑΔΗ,
του Νίκου
Εμμανουηλίδη ............... 248 - 249
τουΤΟΥ
Παναγιώτη
98
- ΣΟΥΜΕΛΑ,
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΝΤΟ,
του Παναγιώτη……………………………………………………………..……..….86
Παπαδόπουλου
.................................................................
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΟΥΠαπαδόπουλου
ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
....................................................... 25084-- 251
- 85
-- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ
ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
3.ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
ΑΠΟ
ΤΙΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ (1881-1949), του Κώστα Νικολαΐδη ......................................................
86 - 90
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ,
του ΑθανασίουΣΟΥΜΕΛΑ,
Χρυσοχόου ..............................................................
252 -104
- 253
ΣΤΗΝτου
ΠΑΝΑΓΙΑ
του Γιάννη Βιόπουλου……....…….99
-ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ,
Γ.Κ. Χατζόπουλου.........................................................................
91 - 93
- ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ
της Έλσας Γαλανίδου
-ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ
Μπαλφούσια ....................... 254 - 256
4.
ΜΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ,
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟ 17ΟΩΣ
- Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΒΑΖΕΛΩΝΟΣ
ΝΕΩΝ ΠΗΓΩΝ
- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, του Πάνου Καϊσίδη .............................................................. 257 - 259
ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ
τηςτου
Κικής
Ιμιρτζίδου………………….……........…….105
– 118
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝΣΩΜΑΤΕΙΩΝ,
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,
† Γ(ρηγορίου)
Τηλικίδη .....................................
93
- 95
- ΤΟ
1Ο ΣΥΝΑΝΑΠΑΝΤΗΜΑ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ,
5.- ΟΙ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ
17ου
ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑΤΟΣ
…….......................………………………….119
ΤΟ
ΝΕΡΟ
ΣΤΗΝ
ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ,
της
Έλσας
Γαλανίδου
Μπαλφούσια
.......................
95
- 97
της Κασσιανής – Μαρίας Κονταξή .......................................................................................................................... 260--136
261
α)
«Νέοι
και ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Εθελοντισμός»,
της ΘΡΥΛΟΥΣ,
ΒούλαςΠ.
Πατουλίδου……………………………………..............…………….119
– -120
ΑΠΟ
ΤΟΥΣ
ΑΚΡΙΤΙΚΟΥΣ
του Αθανάσιου Παρχαρίδη
....................................................
101
-- Ο
ΟΣΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΔΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
................ 98
β)- του
«Οι
Εμπορικές
και
Πολιτιστικές
ανταλλαγές τωντου
Ελλήνων
της
Μαύρης Θάλασσας
Κώστα
Νικολαΐδη
...............................................................................................................................................
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ,
Δημήτρη
Νικοπολιτίδη
............................................. 262
102--265
104
- Η
ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΩΝ
ΜΟΝΗΣ
ΒΑΖΕΛΩΝΟΣ
ΩΣ ΝΕΩΝ ΠΗΓΩΝ
με
την Μεσόγειο
στηνΚΩΔΙΚΩΝ
Αρχαιότητα»,
Δανάης Τσαπικίδου…………………………………….........……..120
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
(ΠΟΝΤΙΑΚΟ),
Του ΤΗΣ
Α.της
Ι. Αγαθαγγέλου
....................................................................................
104 -124
- 105
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,
του † Γ(ρηγορίου)
Τηλικίδη
.....................................
268
γ)- «Τα
Παρχάρια
του Πόντου»,
Ζωής Καρασαββίδου………………………………….…................………124
’Σ ΣΟΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ
ΝΑτης
’ΙΝΟΥΣΤΟΥΝ
ΓΟΥΡΠΑΝ’
, του Σωκράτη
Παυλίδη
.......................... 266 -- 125
106
- Ο ΑΚΡΙΤΑΣ, του Αθανάσιου Παρχαρίδη ............................................................................................................. 268 - 270
δ)
Αγγείο - Τουλούμ’
ευρύτερη περιοχή του
τουΠάνου
Πόντου»,
του...............................................................
Θεόφιλου Ασλανίδη……………..…125
- «Το
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΓΙΑστην
ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ,
Καϊσίδη
107- -127
108
- ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΚΡΙΤΑΣ, του Γιάννη Δελόγλου .............. 271 - 273
ε)-- «Οι
Μωμόγεροι καιΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ
ηΜΟΥΣΕΙΟ
θεατροποίησή
τους»,
του Γιώργου
Σιαπανίδη………………………......................128
– 129
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ
ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΤΟ
ΠΡΩΤΟ
ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΟ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΤΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΗ
ΑΛΕΞΙΑΔΗ
ΣΤΗΝ
ΚΙΒΩΤΟ,
στ)του
«Μαθήματα
σκίτσου
για
αρχάριους»,Σαββαΐδη
του Δημήτρη
Νικολαΐδη……………………………...................…129
ΤΟΥ
20ΟΥ
ΑΙΩΝΑ,
του Παρασκευά
..............................................................................................
109- -130
117
Πάνου
Καϊσίδη
....................................................................................................................................................
274
ζ)
ποντιακό
μοιρολόι»,
του
Αμπερίδη…………………………………………………................……131
-- «Το
ΣΟΝΙΑ
– ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ
ΕΙΝΑΙ
ΟΙΓιώργου
ΕΛΛΗΝΕΣ,
του Πάνου Καϊσίδη ................................................................ 118--133
123
ΠΡΩΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΡΙΑ,
τουΠΑΝΑΓΙΑ
Γιάννη Δελόγλου
................................................ 275--135
278
η)- Η
«Η
ιστορία
της Προσφυγιάς»,
του
Χαράλαμπου
Ευθυμιάδη……………………………….................…….133
ΕΝΑ
ΣΠΟΥΔΑΙΟ
ΣΙΓΙΛΛΙΟ
ΤΟΥ
1672 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΟΥΜΕΛΑ,
- ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ
του Κων/νου Δάλκου................................................ 279
282
θ)
«Aφιέρωμα
στον ΤΩΝ
Μήτα
Ταυρίδη», τουΠΟΝΤΙΩΝ,
Μπάμπη Καφανταρίδη…………………………...................……..135
του Χρήστου Ανδρεάδη
..............................................................................................................................................
124---136
125
- ΨΗΦΙΣΜΑ
ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ
ΕΚΠΛΗΞΗ
6.
ΤΟΥ
17ου
ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑΤΟΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ
- «Ο ΔΗΜΟΝ Ο ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΣΗΣ», του Ηλία Τσιρκινίδη ................................................................... 126 - 128
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, του Παναγιώτη Παπαδόπουλου ............................................... 283 - 284
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΟΥΜΕΛΑ……………………………………............…………….136
– 138
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ
ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
-- ΕΝΑΣ
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
ΣΤΟ
ΒΟΣΠΟΡΟ…
, ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ…, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ,
7. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΑΠΟ
ΤΟ
17Ο
ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ……………139
ΤΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
του
Αθανασίου
Χρυσοχόου
..................
129
130
του Κ. Αδαμόπουλου .................................................................................................................................... 285 --293
8.
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ
– ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΠΟΝΤΟ,
τουΚΑΡΔΙΑΣ
Γεώργιου Εφραιμίδη
..............................
-- ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΛΕΝΗ
ΑΪΝΑΤΖΗ
– ΜΙΑ 87ΧΡΟΝΗ
ΠΟΙΗΤΡΙΑ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ, 130 - 132
Κικής
Ιμιρτζίδου…………………………………………………………………………………….…………….......….140
του
Γιάννη
Δελόγλου ..................................................................................................................................................
295
-της
ΟΣΙΑ
ΜΑΚΡΙΝΑ,
ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ................................................ 294--141
- ΣΤΗΝ
ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
9.
ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΦΙΕΡΩΝΕΙ
ΤΟ ΧΡΥΣΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΟ
ΤΟΥ
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΠΟΙΗΣΗ,
του Κώστα
Νικολαΐδη ....... 132 - 139
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΣΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,
του Αναστασίου
Τροχόπουλου .............................................................
296
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
-Ο«ΣΤΑ
ΡΕΙΘΡΑ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ», της Σοφίας
ΠιστοφίδουΤΖΙΒΟΠΟΥΛΟΣ…..............................141
- Τσόγκα ....................................................... 140– -142
142
- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ, του Δημήτρη Νικοπολιτίδη ............................................. 297 - 299
10.
ΕΚΘΕΣΗ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
«Η ΠΑΝΑΓΙΑΠΕΡΙΚΛΗ
ΣΟΥΜΕΛΑ
ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ»…….142 – 143
-- ΑΠΟ
Η
ΤΥΧΗ
ΤΟΥ
ΓΙΑΤΡΟΥ
ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ,
ΠΡΙΣΤΑΒΟΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ!, Του Α. Ι. Αγαθαγγέλου ...................................................................... 299 - 300
11.
ΣΤΟΝ
ΚΟΛΩΝΟ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣΣΤΟΝ
Η ΕΙΚΟΝΑ
ΤΗΣ
ΣΟΥΜΕΛΑ…….….144
–--146
του
Σωκράτη
Αγγελίδη
..............................................................................................................................................
142
144
- ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ
– ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ
ΠΟΝΤΟ,
τουΠΑΝΑΓΙΑΣ
Γεώργιου Εφραιμίδη
.............................. 301
302
12.
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΧΑΛΔΙΑΣ,
του
Κώστα
Νικολαΐδη………………………….…...147
–
-- ΠΟΝΤΙΟΙ
Η
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΩΝ
ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΤΗΣ
ΣΑΝΤΑΣ,
του
†
Ευριπίδη
Χειμωνίδη
.......
144
-148
146
ΕΛΛΗΝΕΣ!, του Σωκράτη Παυλίδη .............................................................................................
302
13.
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΨΩΜΙΑΔΗΣ,
Ο ΠΟΝΤΙΟΣ
ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ
ΚΑΙ
-- ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΕΣΤΙΑ
ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ,
του Γιάννη Δελόγλου
.................................................................
303
«ΑΡΧΕΙΟΝ
ΠΟΝΤΟΥ»,
του Παναγιώτη
Παπαδόπουλου
...........................................................................
147--305
148
-- ΕΝΩΣΙΣ
ΠΟΝΤΙΩΝ
ΕΣΛΙΓΚΕΝ,
του Γιάννη Δελόγλου ...........................................................................
305
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ,
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ (1922 – 1935),
«ΠΟΝΤΙΑΚΑ
ΦΥΛΛΑ»
...................................................................................................................................
148--306
149
-- ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΣΤΗ
ΒΕΡΟΙΑ,
του
Παναγιώτη
Παπαδόπουλου
...................................
307
του
Πέτρου
Α.
Γεωργαντζή……………............................................................................……….……………149
ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ .......................................................................................................................... 149- -150
150

14. ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ – «ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΞΕΝΙΤΑ» ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Βιβλιοπαρουσίαση
ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗ, νοηματική προσέγγισηΒιβλιοπαρουσίαση
του ποιήματος από τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο…….….151 - 153
15.
ΠΟΙΟΣ
ΕΙΝΑΙΚΑΤΑ
Ο
ΞΕΝΟΦΩΝ
(ΞΕΝΟΣ
ΞΕΝΙΤΑΣ),
του Στάθη Ταξίδη……..153
«Η
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΤΟ 1821 –ΑΚΟΓΛΟΥ
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΑ
--«ΤΟ
ΣΥΝΑΞΑΡΙ
ΤΗΣ
ΑΓΙΑ-ΦΤΩΧΕΙΑΣ,
τουΙΣΤΟΡΙΑΣ
Βασιλείου Νικοπούλου
.................................................
309–-154
310
16.
ΠΟΝΤΙΑΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ,
«Ο ΠΡΟΕΔΡΟΝ
ΤΗ ΧΩΡΙ’»,
του Δημήτρη
Νικοπολιτίδη……….155
- Η
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΑΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΟΥΡΟΥΖΗ,
του Φλορίν
Μαρινέσκου
.......................... 310--156
311
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
(1821-1830)»,
- «ΤΟ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΛΑΪΚΟ
ΠΑΡΑΜΥΘΙ
ΩΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ
17.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΤΗΣ
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ,
του Δημήτρη –
Νικοπολιτίδη…………………….156
του
Πέτρου Α. Γεωργατζή
.........................................................................................................................................
151
ΤΑ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΤΗΣ ΧΑΛΔΙΑΣ»
του Αλέξανδρου
Ν. Ακριτόπουλου .....................................................
311
18.
ΤΣΙΑΣ
‘Σ ΣΟ
ΠΑΡΑΚΑΜΙΝ,
του Αναστάσιου
Ι. Αγαθαγγέλου……………………….………...……158
– 159
-- «ΠΑΠΠΟΥ,
Ο
ΟΥΡΑΝΟΣ
ΓΕΜΙΣΕ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ»,
του
Νικολάου
Παπαδόπουλου
..........................
152
«ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΡΩΣΙΑΣ (9ΟΣ – 20ΟΣ ΑΙ.),
α).
«Το πορτόσκυλον»………………………………………………………………………………………………...…….158
– 159
- «ΝΕΟΦΥΤΟΣ
Ο ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΛΟΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ
του ΚωνσταντίνουΔΟΥΚΑΣ
Παπουλίδη –................................................................................................................................
312
19.ΚΑΙ
ΠΟΝΤΙΑΚΑ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ,
τουτου
Δημήτρη
Νικοπολιτίδη
………………………………………………....159
- 160
ΤΟ ΕΚΠ/ΚΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟ»
Αριστοφάνη
Ζαμπακίδη
............................................................................
153
- «ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
(ΑΝΟΙΞΗ
1806),
του Φραγκίσκου Πουκεβίλ. ...........
313
20.
ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΠΟΙΗΣΗ
«ΘΑ
ΜΕΡΩΝ’
ΑΛΛΟΜΙΑΝ»,
της
Πόπης
Τσακμακίδου
Κωτίδου…...160
Για αυτούς
που έφυγαν
- ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΤΙΝΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
.........................................................................................
154 - 155
----

ΣΤΗ
ΜΝΗΜΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ,
Πάνου Καϊσίδη.................................................
ΠΟΝΤΙΟΙ
ΑΠΟΤΟΥ
ΤΗΝ
ΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΑΓΙΑτου
ΣΟΥΜΕΛΑ
....................................................... 314 - 315
156
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
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Είμαστε όλοι πρόσφυγες!
Του Στάθη Ταξίδη

«Δός μοι τούτον τον ξένον, Τον εκ βρέφους ως ξένον ξενωθέντα εν κόσμω.
Δος μοι τούτον τον ξένον, ον ομόφυλοι, μισούντες θανατούσιν ως ξένον»
Το ανυπέρβλητο σε λογοτεχνική και πνευματική αξία απόσπασμα από τον
Επιτάφιο Θρήνο που ψάλλεται την Μεγάλη Παρασκευή, μας κάνει να
αναρωτηθούμε όλοι, χριστιανοί και μη, πόσο ξένος είναι στ’ αλήθεια ο
πνευματικός Χριστός από τη ζωή μας, ιδίως τώρα, τη φετινή χρονιά, που τα
καραβάνια των ανέστιων, φερέοικων και πενήτων – τις περισσότερες φορές προσφύγων από τη Συρία σέρνουν μπροστά στα μάτια μας το κολασμένο τους
μαρτύριο.
-Δάσκαλε, κάνω, τι ’ναι αυτό που ακούω; Και ποιοι ’ναι αυτοί που ο πόνος τόσο λιώνει;
-Φήμη γι’ αυτούς στον κόσμο δεν απομένει, η δικαιοσύνη κι η σπλαχνιά τους
διώχνουν,•μιλιά γι’ αυτούς, μόν’ κοίτα τους και πέρνα!1
Και εμείς βυθισμένοι στην απάθειά μας, αμέριμνοι καταβροχθίζουμε τη ματωμένη
μας μπριζόλα βλέποντας στα μεσημεριανά δελτία ειδήσεων να πυορροεί η
χαίνουσα και αιμάσουσα πληγή του «Ανατολικού Ζητήματος» ξεβράζοντας
πτώματα προσφύγων από τα μικρασιατικά παράλια, φέρνοντάς τα στα νησιά του
Αιγαίου, τύπτοντας την εν υπνώσει επιλεκτική μας μνήμη. Οι ζοφερές εικόνες, που
κάνουν τη δαντική κόλαση να ωχριά μπροστά τους, να είναι άραγε από το τραγικό
μας παρελθόν;
Τσ’ είν’ ατοίν ντ’ εγόμωσαν τη Ζύγανας τη στράταν;
κ’ η στράτα εγέντονε ποτάμ’ α σα πολλά τα δάκρα;
Τ’ ελάτα δάκρα έπιαν κ’ εγένταν κυπαρέσσα
και γονατίζ’ η Ζύγανα ’ς ση καμονής το βάρος2
ή ίσως από το ερεβώδες μέλλον που μας επιφυλάσσουν; Λες και η Ιστορία μας
εκδικείται γιατί δεν την αφουγκραστήκαμε, γιατί δεν την εννοήσαμε, γιατί
επιδερμικά κι επιφανειακά για το θεαθήναι την αναλύσαμε και την ερμηνεύσαμε, ή
ίσως δεν είχαμε καιρόν, ήμασταν απασχολημένοι χτίζοντας τους πύργους και τους
καστρότοιχους της έπαρσης, της αλαζονείας, της αδιαφορίας μας.
Λες και η Ιστορία μας μουντζώνει για την αμεριμνησία μας και γυρίζει τον
χρόνο πίσω, πασχίζοντας να επανεντάξει στη μνήμη μας το ιστορικό μας
παρελθόν, που μάλλον σαν τσίχλα αμερικάνικη ασυνείδητα αναμασούμε. Αρχαίο
δράμα, με πόνο άφατο κι ανείπωτο, σε ενεστώτα χρόνο, κι ωιμέ, με μελλοντική
Η Θεία Κωμωδία: Κόλαση, μτφρ. στα ελληνικά από τον Νίκο Καζαντζάκη, Eκδόσεις Ελένη
Καζαντζάκη, Αθήνα 3 1965, σ. 11-15.
2 Φίλων Κτενίδης, Η Καμπάνα του Πόντου, Θεσσαλονίκη 1955.
1
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προοπτική. Λες κι η Ιστορία μας στέλνει επετειακά μηνύματα. Γιατί τι άλλο
μπορεί να είναι αυτό που συνέβη στην ενενηκοστή τρίτη επέτειο του
«συνωστισμού» στη Σμύρνη εκτός από μήνυμα; Τότε οι συμπατριώτες μας για να
γλιτώσουν από το μαχαίρι των τσετών και των νεότουρκων του Μουσταφά Κεμάλ,
ρίχνονταν από το Quai – την περίφημη αποβάθρα της μητρόπολης της Ιωνίας –
στα νερά του Αιγαίου και κολυμπώντας προσπαθούσαν να ανεβούν στα
αγκυροβολημένα πλοία των μεγάλων – και τρομάρα τους χριστιανικών –
δυνάμεων της Δύσης. Αλλά φευ! «Όταν οι βάρκες προσάραζαν στα βρετανικά
πολεμικά πλοία και προσπαθούσαν να δέσουν, οι ναύτες έκοβαν τα σκοινιά.
Μερικές βάρκες καταποντίστηκαν, τους ανθρώπους τους έριχναν στη θάλασσα και
από την προκυμαία άλλοι προτιμούσαν να πνιγούν κι από μόνοι τους. Κάποιοι
προσπαθούσαν να ανέβουν στα πλοία αλλά οι Άγγλοι τους έλουζαν με καυτό
νερό»1. Γέμισε η θάλασσα και τα μικρασιατικά παράλια με σωρούς Ελλήνων…
«Υπό την ένοχον αδιαφορίαν της χριστιανικής Δύσεως εν έτει 1453 έπεσεν η
Κωνσταντινούπολη και εν έτει 1461 η Τραπεζούς και κατεστράφη ολόκληρος
ακμαίος πολιτισμός. Τη ενόχω συνεργία δύο μεγάλων χριστιανικών Δυνάμεων της
Δύσεως, της Γερμανίας και της Αυστρίας κατά τα έτη 1914 - 1918, εσφάγη υπό
των Νεοτούρκων ολόκληρον έθνος, το Αρμενικόν, και εκατοντάδες χιλιάδων
Ελλήνων βιαίως απεσπάσθησαν από των εστιών αυτών και απέθανον εν τη εξορία.
Τη ενόχω συνεργία των συμμάχων χριστιανικών Δυνάμεων της Δύσεως κατά τα
έτη 1919 - 1922 το εθνικόν κίνημα των Τούρκων του Μουσταφά Κεμάλ πασά
συνεπλήρωσε το έργο των Νεοτούρκων και κατά εκατοντάδας απηγχονίζοντο
Έλληνες κληρικοί και πρόκριτοι του Πόντου, εν οις και ο αντιπρόσωπος της
μητροπόλεως Τραπεζούντος αείμνηστος Ματθαίος Κωφίδης, ενώ χιλιάδες άλλαι
στρατευσίμων νέων κατεδικάζοντο εις τον δια της πείνης και των ταλαιπωριών
θάνατον εν τη εξορία. Και επήλθε κατά Αύγουστον του 1922 η Μικρασιατική
Καταστροφή και επηκολούθησεν εν έτει 1923 η ανταλλαγή των πληθυσμών και η
εντεύθεν ερήμωσις Πόντου, Μικράς Ασίας και Θράκης και η καταστροφή
ολοκλήρου χριστιανικού πολιτισμού»2.
Ενενήντα τρία χρόνια μετά το ίδιο, σχεδόν, σκηνικό, στον ίδιο χώρο, σε
«μεταμοντέρνα» εκδοχή με φουσκωτά, κινητά, δημοσιογράφους, τηλεοπτική
κάλυψη και δουλεμπόρους! Οι Σύριοι πρόσφυγες για να σωθούν από τον εμφύλιο
στη χώρα τους αλλά και από τους σύγχρονους τσέτες της ISIS – που κυριολεκτικά
και σε απευθείας τηλεοπτική σύνδεση τους ψήνουν ως άλλους Αθανάσιους Διάκους
1Άρθρο

από
την
Ένωση
Βουρλιωτών
Μικράς
Ασίας.
http://www.delfini1922.gr/mikrasiatika_18.php, 20/9/2015.
2 Χρυσάνθου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών του από Τραπεζούντος, σελ. 782, «Η Εκκλησία
Τραπεζούντος», Αρχείον Πόντου τόμ. 4 – 5, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 1933.
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- πέφτουν στα χέρια δουλεμπόρων και προσκρούοντας οι υπερφορτωμένες βάρκες
τους στους υφάλους και τους σκοπέλους της αδιαφορίας και της υποκρισίας του
«πολιτισμένου» κόσμου καταποντίζονται.
«Το φθινόπωρο του 1923 με το πλοίο “Αρχιπέλαγος” μια ομάδα Τσιμεριτών
από το στρατόπεδο του Αγίου Στεφάνου, μαζί με άλλους πρόσφυγες, αναχωρεί για
την Ελλάδα. Οι αρρώστιες και οι θάνατοι στο καράβι είναι σε ημερήσια διάταξη1.
“Κάθε βράδυ οι επιβάτες του πλοίου άκουγαν έναν θόρυβο, πλουπ, πλουπ, πλουπ. Ήταν ο
θόρυβος που έκαναν οι πεθαμένοι καθώς τους έριχναν στη θάλασσα, βάζοντας τους ένα
σίδερο στο λαιμό. Είναι να απορεί κανείς που έβρισκαν τόσα σίδερα πάνω στο καράβι. Την
αδερφή μου, τη Σοφία, καθώς και το κοριτσάκι της άλλης αδελφής μου της Ποινής, τη
Φωκία, σαν πέθαναν στο πλοίο, η μάνα μου τις τύλιξε στα στρώματα, μην τις πάρουν και τις
πετάξουν στη θάλασσα. Τις έφεραν και τις έθαψαν στο Καραμπουρνάκι”»2.
Ενενήντα τρία χρόνια μετά ακριβώς η φωτογραφία από τη σωρό, του
πνιγμένου στους ωκεανούς της αδιαφορίας της «πολιτισμένης» ανθρωπότητας,
μικρούλη Αϊλάν – όποια κι αν είναι τα ντεσσού της υπόθεσής του – ξεβρασμένη
στα μικρασιατικά παράλια αποτελεί γροθιά στο μαλακό υπογάστριο της
αμεριμνησίας μας, φάντασμα που θα στοιχειώνει τα όνειρα της επίπλαστης
καλοπέρασής μας, Ερινύα που θα τύπτει εσσαεί τις συνειδήσεις των σκεπτόμενων
ανθρώπων. Ενενήντα τρία χρόνια μετά, εμείς οι Έλληνες οι εκ Πόντου
καταγόμενοι, απόγονοι προσφύγων - πολλοί από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους
ή στις καραντίνες της Σελιμιέ, του Αγίου Στεφάνου και του Καβακλή ή πάνω στα
καράβια με προσφυγιά και ρίχτηκαν στη θάλασσα βορά στα ψάρια ή στους
προσφυγικούς καταυλισμούς στο Μακρονήσι και στο Καράπουρουν γαλουχημένοι με το πατροπαράδοτο αξιακό σύστημα των προγόνων μας και με
τις πανανθρώπινες αξίες του οικουμενικού ελληνικού πολιτισμού που μπολιάστηκε
δημιουργικά από την Ορθοδοξία και τις διδαχές των πατέρων της Εκκλησίας – οι
Τρεις Ιεράρχες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν άμεση και στενή σχέση με τον
Πόντο – δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε για το σύγχρονο προσφυγικό δράμα
του λαού της Συρίας, αλλά και κάθε λαού που οδηγείται στην προσφυγιά – ενός
δράματος που επανεντάσσει στη μνήμη μας σκηνές από τα δεινά των προγόνων
μας, δίνοντας νόημα, διάσταση και περιεχόμενο στις επετειακές μας εκδηλώσεις.
Για τους λόγους αυτούς στηρίζουμε τους ξεριζωμένους πρόσφυγες και κάνουμε
έκκληση προς τα εμπλεκόμενα μέρη για ειρήνη στην περιοχή αυτή.
Γιατί είμαστε όλοι πρόσφυγες!
Ευστάθιος Ιωάν. Ταξίδης, Από την Τσιμερά του Πόντου στην Ελλάδα, σελ. 253, Εκδοτικός Οίκος
Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007.
2. Αφήγηση της Χρυσάννας Φουληρά στον Στάθη Ταξίδη, Κομνηνάδες Καστοριάς, Σεπτέμβρης
του 2004.
1
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Το χρονικό της 1603ης επετείου της γιορτής
της Παναγίας Σουμελά
«Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε. Γεθσημανή το χωρίον, κηδεύσαντες μου το
σώμα. και συ υιέ και Θεέ μου παράλαβέ μου το πνεύμα.»
(Από τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας)

Γράφει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος
τριήμερη πανήγυρη της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο στις 15
Αυγούστου με την ευκαιρία της μνήμης της Κοιμήσεως και της
ολόσωμης Μετάστασης στους ουρανούς της Παναγίας αποτελεί για
τους χριστιανούς, ιδιαίτερα για τους Ποντίους, την κορυφαία
θρησκευτική εκδήλωση. Θεωρείται το Πάσχα του καλοκαιριού. Την ημέρα εκείνη
θα σπεύσουν να εκκλησιαστούν και να δεχτούν τη χάρη της.
Για τη ζωή και το θάνατο της Παναγίας, της μητέρας του Θεού και όλων των
ανθρώπων, ελάχιστα στοιχεία υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. Οι πληροφορίες
που έχουμε προέρχονται από διηγήσεις σημαντικών εκκλησιαστικών ανδρών,
όπως του Ιωάννου του Θεολόγου, Διονυσίου του Αεροπαγίτη, του Μόδεστου
Πατριάρχη Ιεροσολύμων, του Ανδρέα Κρήτης, του Ιωάννη του Δαμασκηνού κ.α.
Η γιορτή της Παναγίας τον Δεκαπενταύγουστο δεν έχει πένθιμο χαρακτήρα,
αφού την ημέρα εκείνη οι χριστιανοί γιορτάζουν την ολόσωμη μετάβασή της
στους ουρανούς. Αποτελεί βασικό δόγμα της Oρθοδοξίας για την Κοίμηση και
Μετάστασή της στους ουρανούς.
Στην Ελλάδα γιορτάζεται κάθε χρόνο με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε όλους τους
ναούς από τους χριστιανούς. Σύμφωνα με την παράδοση της χριστιανικής
εκκλησίας, η ίδια η Παναγία διαισθανόμενη το τέλος του επί γης βίου της
παρακάλεσε τους Αποστόλους να προσέλθουν στα Ιεροσόλυμα, στο χωριό της
Γεθσημανής. Πρόκειται για ένα μικρό χωριό έξω από τα Ιεροσόλυμα, κοντά
στους πρόποδες του Όρους των Ελαιών. Είναι ο τόπος όπου πήγαινε τακτικά ο
Ιησούς για να προσευχηθεί. Εκεί συγκεντρώθηκαν με θαυματουργικό τρόπο όλοι
οι Απόστολοι του Χριστού για να κηδεύσουν το σώμα της Παναγίας. Η ακριβής
τοποθεσία αμφισβητείται, ωστόσο μέχρι τον 4ο αιώνα επιδεικνύονταν από τους
κατοίκους και η Αγία Ελένη την επισκέφθηκε το 326 κατά την μετάβασή της στα
Ιεροσόλυμα. Στο σημείο αυτό πιθανόν κατασκευάστηκε ωραιότατος σταυροειδής
ναός από τον Μέγα Θεοδόσιο.
Όλοι οι πατέρες της εκκλησίας μας έγραψαν πολλούς και εγκωμιαστικούς
λόγους «χάριτος και σοφίας για την Παναγία αλλά και λόγους εκφραστικούς της
ευγνωμοσύνης τους για τη συμμετοχή της στη σωτηρία του ανθρώπου». Για τη
ηλικία της Παναγίας κατά την ημέρα της Μετάστασής της στους ουρανούς ο
Άγιος Μόδεστος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, μας πληροφορεί ότι ήταν 59 ετών.

Η
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Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015
Ο χώρος γύρω από τον ιερό ναό, από πολλές ημέρες πριν έχει κατακλυστεί,
όπως κάθε χρόνο, από προσκυνητές. Οι περισσότεροι είναι Πόντιοι της δεύτερης

Ζουπουνοφόρες και ζιπκοφόροι αποτελούν τιμητική φρουρά της σεπτής
εικόνας της Σουμελιώτισσας σε όλη τη διάρκεια της πανήγυρης
και τρίτης γενιάς που ακολουθούν την παράδοση των γονιών τους. Στον Πόντο
συνήθιζαν να πηγαίνουν στην Ιερά Μονή και να διανυχτερεύσουν με τα παιδιά
τους έξω στο ύπαιθρο. Είναι, ίσως, ένα τάμα που φαίνεται ότι αντέχει στις σκληρές
δοκιμασίες και ανατροπές του χρόνου. Σήμερα με τις οικονομικές δυσκολίες που
παρουσιάζονται το έθιμο γίνεται πιο έντονο και επιτακτικό. Η ψυχική ενίσχυση
όλων είναι απαραίτητη.
Όλες τις ημέρες πριν τον Δεκαπενταύγουστο οι χριστιανοί παρακολούθησαν
στους ναούς, στις ενορίες τους, τους παρακλητικούς κανόνες, τους αφιερωμένους
στην Παναγία, που θέσπισαν οι πατέρες της εκκλησίας. Εκεί έψαλαν όλοι μαζί τα
τροπάρια. «Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού φύλαξόν με
υπό την σκέπην σου». Απελπισμένοι από τους δίσεχτους καιρούς που διανύουμε
καταφεύγουν στην Παναγία για να πάρουν κουράγιο και δύναμη. Να ζωντανέψουν
την χαμένη ελπίδα τους. Να ζητήσουν την σκέπη της για τους ίδιους αλλά και για
τα παιδιά τους. Γι αυτό η μετάβασή τους κάθε φορά στο Ιερό Προσκύνημα, στην
Καστανιά Βεροίας, παίρνει ιδιαίτερο νόημα. Με τη συμμετοχή τους στις
θρησκευτικές τελετές αισθάνονται πνευματική ανακούφιση και ψυχική ανάταση.
Συγκινητική είναι η κάθε φορά που το πλήθος των πιστών προσπαθεί να
περάσει κάτω από την εικόνα της Παναγίας κατά την ώρα της λιτανείας. Με πολλή
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συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια θέλουν να ασπαστούν την αγία μορφή της, όπως
την αποτύπωσε ο χρωστήρας του Ευαγγελιστή Λουκά, πριν από δύο χιλιάδες
χρόνια περίπου.

Ακολουθία του Εσπερινού.
Στις 6 μ. μ. οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα για να σημάνουν την έναρξη της
πανήγυρης. Να στείλουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Μετάστασης της Παναγίας
στους νεκρούς αδελφούς μας στον Πόντο. Να τους μεταφέρουν την ελπίδα της
Παναγίας Σουμελά του Πόντου που τόσο πολύ αγάπησαν και λάτρεψαν.
Στην είσοδο του ναού ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ.
Γεώργιος Τανιμανίδης με μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποδέχονται τους
αρχιερείς. Είναι ο μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και πρόεδρος

Οι αρχιερείς λειτουργούν στον Εσπερινό

του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά» κ. Παντελεήμων. Τον συνοδεύουν
οι μητροπολίτες Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, ο οποίος και
χοροστάτησε, και ο μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου κ.
Δαμασκηνός.
Ο μεγαλοπρεπής ναός της Παναγίας λουσμένος μέσα στο φως είναι ιδιαίτερα
στολισμένος με λουλούδια και τα απαραίτητα για τις θρησκευτικές ανάγκες των
τελετουργιών με την επιμελημένη φροντίδα του Αρχιερατικού Επιτρόπου της
Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτη κ. Αθηναγόρα Μπίρδα.
Η ακολουθία άρχισε με τις αρχιερατικές ευχές και ευλογίες και με τους
θρησκευτικούς ύμνους από την χορωδία των ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του κ.
Αντώνη Πατρώνα, Άρχοντος Πρωτοψάλτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως. Η τελετή ανακαλεί στη μνήμη εικόνες από τη
μεγαλοπρέπεια και δόξα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού ο μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ.
Δαμασκηνός κήρυξε τον λόγο του Θεού. Προηγήθηκε από τον μητροπολίτη
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Βεροίας κ. Παντελεήμονα μια σύντομη αναφορά για τη μεγάλη σημασία της
γιορτής της Παναγίας, που για τους πιστούς αποτελεί το Πάσχα του καλοκαιριού.
Στη συνέχεια μίλησε για την ιστορική σημασία που έχει η ταυτόχρονη τέλεση της
θείας
λειτουργίας
τον
Δεκαπενταύγουστο
από
τον
Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως κ. κ. Βαρθολομαίο στην ιστορική μονή του Πόντου. Ήταν
μια επιθυμία των Ποντίων και χαίρονται που πραγματοποιείται.
Ο κ. Παντελεήμων εξήρε τους αρχιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως
και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομο και της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου,
Ορεστιάδας και Σουφλίου κ. Δαμασκηνό για τη συμμετοχή τους στις λατρευτικές
εκδηλώσεις της πανηγύρεως στη μνήμη της Παναγίας. Και με τις ευχές και
ευλογίες του παραχώρησε το λόγο στον κ. Δαμασκηνό.
Στην αρχή του λόγου του ο σεπτός Ιεράρχης κ. Δαμασκηνός, εξέφρασε τις
ευγνώμονες ευχαριστίες του στο μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
κ. Παντελεήμονα για την τιμητική πρόσκληση που του απηύθυνε να παρευρεθεί
στην πανήγυρη της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο. Αναφέρθηκε στο σημαντικό
έργο που επιτελείται στη Μητρόπολη και στο Ιερό Προσκύνημα με την
προσωπική του παρουσία.
Στη συνέχεια του λόγου του ο κ. Δαμασκηνός με αφορμή τη φράση της θ΄
Ωδής των Καταβασιών της γιορτής «Νενίκηνται της φύσεως οι όροι» είπε ότι
έχουν νικηθεί οι νόμοι της φύσεως με το θάνατο και τη Μετάσταση στο πρόσωπο
της Παναγίας. Για τον λόγο αυτό η ημέρα αυτή χαρακτηρίστηκε ως «Το Πάσχα
του καλοκαιριού των χριστιανών». Η Κοίμηση της Θεοτόκου είναι αφορμή χαράς.
Αλλά και με την Ανάσταση του Χριστού αποδείχτηκε ότι ο τάφος μετά τον
θάνατο για τους χριστιανούς δεν είναι το τέλος του ανθρώπου αλλά η απαρχή της
ζωής που υπερβαίνει τα δεδομένα της πρόσκαιρης ζωής.
Αναφερόμενος ιδιαίτερα στο πρόσωπο της Παναγίας είπε ότι την παρέλαβε ο
Χριστός, γιατί ήταν πρόξενος της ελπίδας και της παρηγοριάς. Είναι η Παναγία
«Κεχαριτωμένη», διότι προσέφερε ευλογία και χάρη σε όλη της τη ζωή
διακονώντας το Θεό. Είναι το κέντρο της ζωής των ανθρώπων, είναι η μητέρα του
μονογενούς υιού του Χριστού με προοπτική την αιωνιότητα.
Στη συνέχεια ο ομιλητής αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση που διανύει η
χώρα μας και μαζί της όλοι οι Έλληνες. «Είναι κρίση των αξιών που οφείλεται
στην απομάκρυνση μας από τον Θεό. Επιδιώξαμε», είπε, «να εξορίσουμε το
Χριστό και να τον βάλουμε στο περιθώριο. Πτωχεύσαμε οικονομικά, γιατί δεν
έχουμε την παρηγοριά της ζωής. Η Παναγία Σουμελά είναι ο φάρος του
Ελληνισμού και τον οδηγεί στην Ανάσταση». Ολοκλήρωσε την ομιλία του με τις
ευχές και την ευλογία του όπως «η Παναγία να σκεπάζει όλους τους Έλληνες του
Πόντου και όλη την Ελλάδα».
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Η Λιτάνευση της εικόνας
Μετά το τέλος του εσπερινού ακολούθησε η καθιερωμένη λιτάνευση της ιερής
εικόνας της Παναγίας. Την εικόνα μεταφέρουν τιμητικά νέοι με τις παραδοσιακές
ενδυμασίες του Πόντου με τη συνοδεία του κλήρου, των επισήμων και του
πλήθους των πιστών. Της θρησκευτικής πομπής προηγείται η στρατιωτική μπάντα
της μουσικής ενώ στρατιωτικό άγημα αποδίδει τιμές.
Σε όλη τη διάρκεια της πορείας της Λιτανείας το πλήθος πιστών με πολλή
συγκίνηση προσπαθεί να περάσει κάτω από την εικόνα της Παναγίας με την
ελπίδα να δεχτεί τη χάρη και την παρηγοριά της.
Μετά τη λιτάνευση της εικόνας το ιερό προσκύνημα δεξιώθηκε τους
καλεσμένους αρχιερείς, τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, και τους προέδρους
και τους εκπροσώπους των ποντιακών σωματείων. Εκεί περίμενε όλους τους

Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης
διαβάζει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την απονομή τιμητικής
διάκρισης στον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο κ. Βασίλη Τελλίδη. Στη μέση ο
σεβασμιότατος μητροπολίτης κ. Παντελεήμων
παρευρισκομένους μια ευχάριστη έκπληξη. Ήταν η τιμητική παρουσία και η
βράβευση του αρχηγού ΓΕΣ, του ποντιακής καταγωγής, στρατηγού κ. Βασιλείου
Τελλίδη. «Ήρθα εδώ ως προσκυνητής και πιστεύω ότι είναι καθήκον κάθε Πόντιου
να το κάνει. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ επίσημα και θέλω να ευχαριστήσω τον κ.
Γιώργο Τανιμανίδη και τον σεβασμιότατο μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα που με
τίμησαν και με την πρόσκλησή τους. Πραγματικά αυτή με συγκίνησε. Ωστόσο,
έχω έρθει κι άλλες φορές ανεπίσημα και ιδιωτικά για προσκύνημα στην Παναγία
Σουμελά», δήλωσε ο Βασίλης Τελλίδης, ο οποίος γεννήθηκε στο Κοκκινόχωμα
Καβάλας από γονείς που έλκουν την καταγωγή τους από το χωριό Κάγιαλαν στην
περιοχή Γουρούχ της Νικοπόλης. Μεγαλωμένος σε μια παραδοσιακή, μεγάλη και
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δεμένη οικογένεια, γαλουχήθηκε με τις παραδόσεις και τις αξίες του ποντιακού
ελληνισμού. Οι ιστορίες που άκουσε από τους Πόντιους παππούδες και τις
γιαγιάδες του για τον Πόντο τον επηρέσαν πάρα πολύ. Ο ενδοοικογενειακός
κώδικας επικοινωνίας τους ήταν η ποντιακή διάλεκτος, την οποία και τώρα
χρησιμοποιεί ο αρχηγός ΓΕΣ όταν μιλάει με τα αδέλφια του. Ο αντιστράτηγος
Τελλίδης ανέβηκε στο Βέρμιο και φέτος όχι μόνον για να πάρει τη χάρη της
Παναγίας Σουμελά, αλλά και για να αποτίσει, όπως μας είπε, φόρο τιμής στους
ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σχεδίου
εξόντωσης των ελληνικών πληθυσμών του Πόντου, πριν από περίπου 100 χρόνια.
Στην δραματική περίοδο αυτή κατά την οποία γενοκτονήθηκε ο ποντιακός
ελληνισμός η οικογένειά του θρήνησε δύο θύματα.

Η Μεγάλη γιορτή
Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής της Μεγαλόχαρης,
πραγματοποιήθηκε Όρθρος και Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο
προεξάρχοντος του σεβασμιοτάτου μητροπολίτου Διδυμότειχου, Ορεστιάδας και
Σουφλίου κ. Δαμασκηνού και στη συνέχεια ακολούθησε επίσημη λιτάνευση της
Αγίας Εικόνας και καταθέσεις στεφάνων στην προτομή του Αλέξανδρου
Υψηλάντη.

Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης
απονέμει την τιμητική διάκριση στη μαθήτρια Παρασκευή Θεοχαροπούλου

Επίσης, στην μνήμη των παιδιών που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο τραγικό
δυστύχημα των Τεμπών, για μια χρονιά ακόμη, δόθηκε από το Ιερό Προσκύνημα
«Παναγία Σουμελά» υποτροφία στην αριστεύσασα μαθήτρια του Γενικού Λυκείου
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Μακροχωρίου Ημαθίας, Παρασκευή Θεοχαροπούλου. Πενήντα νέοι και νέες της
Οργανωτικής Επιτροπής του Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων
στην «Παναγία Σουμελά» έδωσαν και φέτος το δυναμικό τους παρόν, αφού
συμμετείχαν εθελοντικά προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην οργάνωση της
πανήγυρης. Ντυμένοι με τις παραδοσιακές ποντιακές φορεσιές «φύλατταν» και
«φρουρούσαν» τη Σεπτή και Θαυματουργή Εικόνα της Σουμελιώτισσας στις ιερές
ακολουθίες.

Βράβευση του κ. Χαρίλαου Ταλιαδώρου
Τα διοικητικά συμβούλια του ιερού προσκυνήματος και του σωματείου
«Παναγία Σουμελά» τίμησαν τον κ. Χαρίλαο Ταλιαδώρο, Άρχοντα Πρωτοψάλτη
της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, με τον χρυσό σταυρό της
Σουμελιώτισσας για την πολυετή προσφορά του στην Εκκλησία, στο Ιερό
προσκύνημα και στο σωματείο «Παναγία Σουμελά». Επί πολλά χρόνια υπηρέτησε
ως άρχοντας Πρωτοψάλτης τον ιερό ναό της του Θεού Σοφίας της Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» διαβάζει την απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου για την απονομή του Χρυσού Σταυρού της
Σουμελιώτισσας στον κ. Χαρίλαο Ταλιαδώρο
Διηύθυνε πολλές φορές θρησκευτικές μουσικές συναυλίες του Σωματείου
Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης στα «Δημήτρια», συνέγραψε και εξέδωσε πολλά βιβλία
βυζαντινής μουσικής, μελοποίησε το απολυτίκιο και τον παρακλητικό κανόνα της
Παναγίας Σουμελά. Στην ομιλία του για τον βραβευθέντα ο πρόεδρος του
σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης είπε: «Στα εξήντα
τέσσερα χρονιά παρουσίας της Σεπτής και Θαυματουργής Εικόνας της Παναγίας
Σουμελά στα Υψώματα του Βερμίου και στην ιστορία που γράφεται καθημερινά
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εδώ στο νέο θρονί της Παντάνασσας του Πόντου, ως συνέχεια δεκαέξι αιώνων
παρουσίας και προσφοράς στον Αλησμόνητο Πόντο, πολλοί ήταν εκείνοι που
κατά καιρούς συνέβαλαν και στήριξαν αυτή την πορεία.
»Υπάρχουν όμως Έλληνες, πόντιοι και φιλοπόντιοι, που πέρα από την
διαχρονική προσφορά τους στον τόπο μας, αδιάλειπτα αυτά τα χρόνια ήταν κοντά
συμπαραστάτες στην πορεία και την προσπάθεια ώστε να χαιρόμαστε σήμερα το
Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά ως εθνικοθρησκευτικό φάρο του
Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.
»Εσείς
Άρχοντα
Πρωτοψάλτη
της
Αγιοτάτης
Αρχιεπισκοπής
Κωνσταντινουπόλεως, σεβαστέ και αγαπητέ μας κ. Χαρίλαε Ταλιαδώρε, υπήρξατε
από τα πρώτα βήματα υψηλόφρων εθελοντής αυτής της πορείας της Πρόσφυγος
Παναγίας Σουμελά, φίλος αδελφικός, συνεργάτης του αείμνηστου προέδρου
Παναγιώτη Τανιμανίδη και με το ηχηρό και καλλίφωνο παρών σας θέσατε και
εσείς το δικό σας λίθο, στήριγμα σε αυτό το πνευματικό, πατριωτικό,
ελληνοχριστιανικό οικοδόμημα.
»Ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και από την ηλικία των
δεκαέξι χρόνων του διακόνησε την βυζαντινή μουσική και εκόσμησε το αναλόγιο
ως πρωτοψάλτης Ιερών Ναών της Θεσσαλονίκης. Από το 1952 μέχρι σήμερα
κοσμεί το δεξιό αναλόγιο του Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας.
»Απόφοιτος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Σπουδών Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε την πόλη και την Αυτοδιοίκηση μέσα από τον Δήμο
Θεσσαλονίκης, από όπου συνταξιοδοτήθηκε μετά από 36 χρόνια με το βαθμό του
Γενικού Διευθυντή.
»Απόφοιτος της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του Ωδείου Αθηνών, δίδαξε
βυζαντινή μουσική στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ και στη σχολή βυζαντινής
μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης για σαράντα χρόνια και υπήρξε
διευθυντής της σχολής αυτής.
»Ο παππούς του, καλλίφωνος ψάλτης, είχε κύρια απασχόληση την
ξυλογλυπτική. Εκεί αποδίδεται και το επώνυμο σκαλιστής, Ταλιαδώρος. Σμίλευε ο
καλλίφωνος ψάλτης παππούς το ξύλο, σμίλευσε την βυζαντινή μουσική ο εγγονός
Χαρίλαος Ταλιαδώρος και με το μελλοποιητικό έργο του. Το έργο του
περιλαμβάνει πολλά μαθήματα όρθρου, λειτουργίας ακολουθιών, οι αλλεπάλληλες
εκδόσεις των οποίων κοσμούν πλείστα όσα αναλόγια στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Ένα μεγάλο μέρος των έργων του σε προσωπικές ερμηνείες του
άρχοντα πρωτοψάλτη, έχει ηχογραφηθεί σε κασέτες, σε δίσκους βινυλίου και CD,
όπως ο παρακλητικός κανών της Παναγίας Σουμελά, που συχνά τις καθημερινές
ακούγεται στον Ιερό Ναό εδώ στα υψώματα του Βερμίου.
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»Το 1980 ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μακαριστός κυρός Δημήτριος, του
απένειμε το Οφφίκιο του Μουσικολογιώτατου Άρχοντα Πρωτοψάλτου της ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.
»Η Εκκλησία της Ελλάδος το 2002 τον ετίμησε με το μετάλλιο του
Αποστόλου Παύλου. Τιμήθηκε, επίσης, με το χρυσό μετάλλιο της Iεράς
Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, της I. Μητρόπολης Πατρών, της Ι. Μητρόπολης Μ.
Βρετανίας, της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, της I. Μητρόπολης Δημητριάδος.
Τιμήθηκε δε και από πολλές πόλεις της πατρίδας μας, όπως η Κόρινθος, η Ξάνθη,
η Δράμα, η Φλώρινα, η Νάουσα, η Λαμία.
»Το 2006 γιορτάσθηκε στην Θεσσαλονίκη το “Χρυσό Ιωβηλαίο” για τα 65
χρόνια παρουσίας του και προσφοράς στην βυζαντινή μουσική. Η βυζαντινή
μουσική έζησε στιγμές δόξας με την σοβαρότητα και την προσήλωση του
Άρχοντος Πρωτοψάλτου στον παραδοσιακό τρόπο εκτέλεσης των ύμνων και στις
ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Κύπρο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι,
στην Νίκαια, στο Μονακό, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης και
μέσα από τον θεσμό των Δημητρίων, της μεγάλης αυτής εκδήλωσης του δήμου
Θεσσαλονίκης. “Πολλά να λέγω ’κ’ επορώ ολίγα ’κι κανείνταν”, πολλά να πω δεν
μπορώ, λίγα δεν φθάνουν.
»Έτσι το διοικητικό συμβούλιο της «Παναγίας Σουμελά» με απόφασή του
απονέμει σήμερα το Χρυσό Σταυρό της Σουμελιωτίσσης, υψίστη διάκριση με
βάση τον κώδικα του Ιερού Προσκυνήματος, τιμώντας τον Χαρίλαο Ταλιαδώρο
για την προσφορά του στην βυζαντινή μουσική και τις υπηρεσίες του στο Ιερό
Προσκύνημα».
Στη συνέχεια ανέγνωσε την απόφαση με την οποία το διοικητικό συμβούλιο
του απένειμε τη διάκριση και παρεκάλεσε τον σεβασμιότατο μητροπολίτη
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα να επιδώσει το παράσημο.

Λιτάνευση της εικόνας.
Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της
εικόνας στους χώρους του προσκυνήματος με τη συνοδεία του κλήρου, των
πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και του πλήθους των προσκυνητών. Κατά την
διάρκεια της λιτανείας έγινε τρισάγιο στην μνήμη του Αλέξανδρου Υψηλάντη,
αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας και της Ελληνικής Επανάστασης.
Μετά τη λιτάνευση, στους χώρους του Μελισσανίδειου Μελάθρου
προσφέρθηκαν καφές και αναψυκτικά. Ήταν στιγμές ξεκούρασης και
αλληλογνωριμίας. Ακολούθησε το επίσημο γεύμα, στο οποίο ο πρόεδρος του
σωματείου κ. Γεώργιος Τανιμανίδης, καλωσορίζοντας τους καλεσμένους, είπε
μεταξύ άλλων: «Αναπολώντας σήμερα παλαιότερες πανηγύρεις της Παναγίας
Σουμελά, όπου πόντιοι και φιλοπόντιοι ευλαβείς προσκυνητές της σεπτής και
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Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Αμανατίδης, ο Υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας κ. Νικόλαος Τόσκας, ο αρχηγός του ΓΕΣ κ. Βασίλειος Τελλίδης, ο
βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Κώστας Γκιουλέκας, ο βουλευτής Ημαθίας κ.
Γιώργος Βεσυρόπουλος, ο ευρωβουλευτής κ. Νότης Μαριάς και η
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κα Βούλα Πατουλίδου μεταφέρουν
τιμητικά την Εικόνα της Παναγίας Σουμελά
θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Σουμελά έδιναν καθοριστικό παρών στην
ιστορία και στα δρώμενα, εδώ στο φιλόξενο Βέρμιο, έφθασαν οι σκέψεις μου στο
1952 στα πρακτικά του σωματείου “Παναγία Σουμελά” και στις εκδόσεις της
Ποντιακής Εστίας της εποχής εκείνης, όπου ο νοσταλγός της πατρώας γης ο
εμπνευστής και κτήτωρ της Iεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά, ιατρός Φίλων
Κτενίδης, συνέλαβε την ιδέα και οραματίσθηκε το μέλλον και την πορεία αυτού
του Ιερού Προσκυνήματος και την μεγάλη σημασία του όχι μόνο για τους
Έλληνες ποντιακής καταγωγής αλλά για το σύνολο του Ελληνισμού.
»Αλήθεια έχουν περάσει 63 χρόνια από τότε που χτύπησαν για πρώτη φορά οι
καμπάνες της πρόσφυγος Παναγίας και έδωσαν το μήνυμα ότι ο Πόντος ζει, ο
Πόντος ξαναλουλούδιασε και αγκάλιασε την εικόνα του, σύμβολο των απανταχού
Ποντίων. Δικαιώθηκαν οι επιλογές του αοιδήμου κτήτωρος Φίλωνος Κτενίδη μιας
και σήμερα, εδώ στα υψώματα της Καστανιάς, γιορτάζουμε την χιλιοστή
εξακοσιοστή τρίτη πανήγυρη της Κυράς του Πόντου, από ιδρύσεως της
Παλαιφάτου Βασιλικής Σταυροπηγιακής Μονής της Σουμελιώτισσας στον ένδοξο
και μαρτυρικό Πόντο.
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»Συνεχίζουμε έτσι την παράδοση δεκαέξι αιώνων όπου οι Πόντιοι με το
σύνολο του Ελληνισμού εορτάζουν την Κοίμηση της Θεοτόκου, αναβιώνοντας
παράλληλα ήθη, έθιμα και παραδόσεις της ιστορικής μας πατρίδος, του
πολυτραγουδισμένου Πόντου, κρατώντας την ιστορική μνήμη και ενισχύοντας έτσι
την ελληνορθόδοξη ταυτότητα του Ποντιακού Ελληνισμού, αδιάσπαστου μέρους
του Έθνους, που με την τρισχιλιόχρονη παρουσία ενός ατόφιου ελληνικού
πολιτισμού συνεχίζει με πίστη και ελπίδα στον 21° αιώνα.
»Αποτελεί τιμή και ιδιαίτερη χαρά που απευθύνομαι για μια φορά ακόμη με τις
ευλογίες του σεβασμιοτάτου μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμονα στην αγάπη σας και σας ευχαριστώ που ευλαβείς προσκυνητές της
Ιεράς Εικόνος της Παναγίας μας, όχι μόνο συνεορτάζεται μαζί μας, αλλά με την
υψηλή παρουσίας σας και το ενδιαφέρον σας ενισχύετε τις προσπάθειες και το
έργο της Παναγίας Σουμελά.
»Έργο που με τις δύο λέξεις του συμπυκνώνει μια ιστορία αιώνων, παράδοσης,
εθνικής και κοινωνικής παρουσίας, θρησκευτικής και πνευματικής συνέπειας και
προσφοράς ενός διαχρονικού Ελληνορθόδοξου πολιτισμού.
»Δύο λέξεις που θυμίζουν τα μαρτύρια και τους αγώνες του Ποντιακού
Ελληνισμού, τον Γολγοθά του ξεριζωμού και την ανάσταση του στην μητέρα
πατρίδα: “Παναγία Σουμελά”.
»Στην πορεία αυτή των 63 χρόνων η επιστασία της Εκκλησίας μας, η ενίσχυση
του έργου της Σουμελιώτισσας από την Πολιτεία, τον στρατό και τα σώματα
ασφαλείας και τα αδελφά ποντιακά σωματεία, έδεσαν αρμονικά με την προσφορά
των ανώνυμων προσκυνητών ώστε να χαιρόμαστε σήμερα αυτόν τον
εθνικοθρησκευτικό φάρο, που με το άρωμα του Ελληνικού Πολιτισμού και την
εμμονή στην ορθόδοξη πίστη μας ενισχύει, χαράζοντας παράλληλα πρότυπα και
διατυπώνοντας προτάσεις για έναν κόσμο καλύτερο πιο ανθρώπινο.
»Έτσι στηριγμένοι στην παράδοση μας, εμπνευσμένοι από τον ελληνικό λόγο
και την Ευαγγελική αγάπη, στέλνουμε από τα υψώματα του Βερμίου ένα μήνυμα
ενότητας και εθνικής ομοψυχίας, ένα μήνυμα πολιτισμού που οι ρίζες του ξεκινούν
τρεις χιλιάδες χρόνια πριν. Και αυτό σε μια περίοδο δύσκολη, κακοτράχαλη,
δυσοίωνη και επώδυνη για την πατρίδα και τον Ελληνισμό.
»Σε μας τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής στερήθηκε το δικαίωμα να
κατοικούμε στην δική μας πατρίδα, στον τόπο των προγόνων μας, στον
αλησμόνητο Πόντο. Γι’ αυτό μένουμε δεμένοι με ότι ως παράδοση, ήθη και
έθιμα, ιστορία και ορθόδοξη πίστη παραλάβαμε, πιστεύοντας ότι σε ένα μεγάλο
βαθμό αυτές οι αξίες αποτελούν κοινό κτήμα όλων των Ελλήνων και περιουσία
ακατάλυτη και αναπαλλοτρίωτη, ικανή να συμβάλει στην πορεία επανόρθωσης και
επαναπροσδιορισμού των σκοπών και των στόχων του τόπου μας.
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»Είναι μαζί μας στην προσπάθεια αυτή ανύστακτοι φρουροί και μαχητές οι
νέοι και οι νέες του θεσμού του Συναπαντήματος Ποντιακής Νεολαίας στην
Παναγία Σουμελά.
»Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω ότι είναι μαζί μας σήμερα, εδώ,
εκπρόσωποι της Οργανωτικής Επιτροπής του Συναπαντήματος της Ποντιακής
Νεολαίας που εκπροσωπούν τις νέες και τους νέους πολλών ποντιακών σωματείων
και ομοσπονδιών από όλο τον κόσμο, που για δέκατη έβδομη συνεχή χρονιά,
εδώ, γύρω από την Εικόνα της Σουμελιώτισσας, για τέσσερις μέρες στα μέσα
Ιουλίου συναντήθηκαν με 600 εκπροσώπους ποντιακών οργανώσεων, συζήτησαν,
άκουσαν εισηγήσεις, διετύπωσαν προτάσεις και θέσεις, παρουσίασαν ποντιακό
θέατρο και ανάλογα δρώμενα, αναβίωσαν την παράδοση και με την συνοδεία της
ποντιακής λύρας και τους παραδοσιακούς χορούς έδωσαν υπόσχεση για το δέκατο
όγδοο Συναπάντημα του χρόνου, εδώ, πάλι στις πλαγιές του Βερμίου.
»Είναι πανέτοιμοι, μάχιμοι, παρέλαβαν την σκυτάλη και συνεχίζουν. Είναι οι
νέοι μας μέρος της ψυχής και της καρδιάς του Ποντιακού Ελληνισμού και η
καρδιά του Πόντου είναι ζωντανή και χτυπά εδώ στα υψώματα της Καστανιάς,
όπου σε μικρογραφία ανασυστάθηκε ο Πόντος. Αυτό διαλαλούν οι καμπάνες της
Σουμελιώτισσας και στέλνουν το μήνυμά τους και τον ήχο τους στο όρος Μελά
για να ενωθούν και συντονισθούν με τις καμπάνες και τους ήχους της
Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας που τελέσθηκε στο Μοναστήρι Της. Τους νέους
μας τους τιμούμε, τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε.
»Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τις ευλογίες της Εκκλησίας και την
συμπαράσταση όλων σας θα συνεχίσουμε, με το κατά το δυνατόν λιγότερες
ανθρώπινες αδυναμίες, το έργο που παραλάβαμε από τους παλαιότερους, ώστε
μεταλαμπαδεύοντάς το σε συνεργασία με τους νέους μας να το παραδώσουμε σε
αυτούς που έρχονται.
»Θερμές ευχαριστίες από μέσης καρδίας στους Αγίους Αρχιερείς που μας
ευλόγησαν και προσευχήθηκαν για μας, τον Ηγούμενο μας πατέρα Αθηναγόρα
Μπίρδα, τον πατέρα Νεκτάριο, τους Ιερείς και τους πατέρες από το Αγιώνυμο
Όρος τους ευχαριστούμε για όλους τους κόπους τους. Τους Ιεροψάλτες, τα μέλη
των επιτροπών, τους εθελοντές, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και όλους
όσους εργάσθηκαν για την επιτυχία της χιλιοστής εξακοσιοστής τρίτης πανήγυρης
εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες.
»Υψώνουμε το ποτήρι και ευχόμαστε σε όλους καλό κατευόδιο και η Παναγία
μας να χαρίζει υγεία, δύναμη, προκοπή και του χρόνου. Πάντα και του χρόνου».

Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
Μετά την λιτανεία ακολουθούν οι καθιερωμένες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε
ειδική εξέδρα που τοποθετείται κάθε χρόνο στη μεγάλη πλατεία του
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Προσκυνήματος. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα των συλλόγων από όλη
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις φετινές εκδηλώσεις συμμετείχαν τα χορευτικά
τμήματα της «Ευξείνου Λέσχης» Επισκοπής Ναούσης, της «Ευξείνου Λέσχης»
Αξιούπολης Κιλκίς, του Συλλόγου Ομογενών «Οι Ρίζες», του Ποντιακού
Συλλόγου Δυτικού Πέλλας, του Συλλόγου Ποντίων Φυλιριάς, της Αδελφότητας
Κρωμναίων Καλαμαριάς, της Ένωσης Ποντίων Νίκαιας - Κορυδαλού και της
Ένωσης Ποντίων Λαγκαδά και περιχώρων. Με τη συνοδεία της μουσικής της
ποντιακής λύρας παιδιά της τρίτης και της τέταρτης γενιάς επιδίδονται με τον
καλύτερο τρόπο στην παρουσίαση των παραδοσιακών χορών του Πόντου. Ο κ.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπεύθυνος της «Ποντιακής Εστίας», ο οποίος για
αρκετά χρόνια είχε την ευθύνη για τον συντονισμό των χορευτικών, όταν κλήθηκε
να απονείμει τον τιμητικό τίτλο σε ένα χορευτικό συγκρότημα, αφού ευχαρίστησε
και συνεχάρη τα παιδιά του χορευτικού και τους συνοδούς του συλλόγου τους,
τόνισε πως «Το τραγούδι, ο χορός και η λύρα είναι η παράδοσή μας. Είναι η ίδια
η ψυχή μας, είναι η ταυτότητά και η κληρονομιά των προγόνων μας με την οποία
θα πορευτούμε στην ιστορική μας διαδρομή στο παρόν και στο μέλλον με τους
Ευρωπαϊκούς λαούς».
Για αρκετά χρόνια την επιμέλεια και τη φροντίδα για την παρουσίαση με
απόλυτη επιτυχία των χορευτικών έχει ο σύμβουλος του σωματείου «Παναγία
Σουμελά» κ. Γιάννης Βιόπουλος, γιος του αείμνηστου Παναγιώτη.

Το ανδρικό χορευτικό συγκρότημα της «Ευξείνου Λέσχης» Επισκοπής Ναούσης

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο
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Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Αμανατίδης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
κ. Νικόλαος Τόσκας, ο αρχηγός του ΓΕΣ κ. Βασίλειος Τελλίδης, ο βουλευτής
Θεσσαλονίκης κ. Κώστας Γκιουλέκας, ο βουλευτής Ημαθίας κ. Γιώργος
Βεσυρόπουλος, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, η
βουλευτής Θεσσαλονίκης κα Βούλα Τεκτονίδου, ο Δήμαρχος Βεροίας κ. Κώστας
Βοργιαζίδης, ο ευρωβουλευτής κ. Νότης Μαριάς, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας
κ. Κώστας Καλαϊτζίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης,
ο αντιπεριφεριάρχης Σερρών κ. Ιωάννης Μωυσιάδης, η αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλονίκης κα Βούλα Πατουλίδου, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της
Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.
Να σημειωθεί ότι σε όλο το διάστημα των εορταστικών εκδηλώσεων μεγάλη
ήταν η προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας που επιμελήθηκε την τάξη και την
ασφάλεια των προσκυνητών.

Παραλειπόμενα από τις Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις
του Δεκαπενταύγουστου στην Παναγία Σουμελά
Γράφει ο Γιάννης Βιόπουλος

Ανάμεσα στα τόσα σημαντικά και συγκινητικά που συμβαίνουν κάθε χρόνο
στις 14 και 15 Αυγούστου στην Καστανιά, η συμμετοχή των νέων γενιών των
Ποντίων στο πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά αποτελεί ένα ιδιαίτερο γεγονός. Δεν
είναι μονάχα η ομορφιά των νέων ανθρώπων που κατακλύζουν το Προσκύνημα

Σε πείσμα των καιρών η παράδοση συνεχίζεται
αλλά και το ότι τα παιδιά προσέρχονται αυθόρμητα για να προσκυνήσουν την
Κυρά του Πόντου, ως νέα μέλη μιας μεγάλης ελληνικής κοινότητας, αυτής των
«Ποντίων». Το αυθόρμητο στοιχείο της προσέλευσης παραμένει είτε τα παιδιά
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«ανεβαίνουν» στο Βέρμιο με τις οικογένειές τους, είτε με την εκδρομή που
οργανώνει το σωματείο της γειτονιάς τους, διότι η παρουσία και η συμμετοχή στο
πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά αποτελεί, ίσως, την πιο σημαντική εκδήλωση της
«ποντιακής» ταυτότητάς τους.
Το στοιχείο αυτό, της αυθόρμητης και αβίαστης νεολαιΐστικης παρουσίας, τα
διοικητικά συμβούλια καταβάλλουν προσπάθειες να αναδειχθεί παράλληλα με τις
θρησκευτικές τελετές, οι οποίες φυσικά αποτελούν τη βάση των τεκταινομένων.
Την αρμονική αυτή σχέση εκφράζουν οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που έχουν
έντονο «ποντιακό» και νεανικό χρώμα.
Οι φετινές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα και την παραμονή και
ανήμερα, δηλαδή την Παρασκευή 14 Αυγούστου και το Σάββατο 15 Αυγούστου
2015. Το Σωματείο «Παναγία Σουμελά» είχε καλέσει εγγράφως, όπως κάθε
χρόνο, όλους ανεξαιρέτως τους ποντιακούς συλλόγους να συμμετάσχουν με τα
χορευτικά τους συγκροτήματα. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τα οκτώ σωματεία
που ανταποκρίθηκαν, καθώς και με την Οργανωτική Επιτροπή του 17ου
Συναπαντήματος, ώστε να καταρτίσει το πρόγραμμα.

Παραμονή, Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015
Μετά τη λιτάνευση της Σεπτής Εικόνας, στις 20:20, ξεκίνησε το πρόγραμμα
των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και έληξε μετά τα μεσάνυχτα, πριν την αγρυπνία
που τελέστηκε στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Περιελάμβανε δύο μέρη,
το πρώτο μέρος με τα χορευτικά συγκροτήματα που παρουσίασαν - καθένα το
δικό του εικοσάλεπτο πρόγραμμα - και το δεύτερο που δύο νεανικά μουσικά
σχήματα δημιούργησαν ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό γλέντι.

Χορευτικά συγκροτήματα την Παραμονή
Στο πρώτο μέρος συμμετείχαν έξι χορευτικά συγκροτήματα σωματείων, από
αυτά τα πέντε σωματεία παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς των Ελλήνων του
Πόντου και ένα παραδοσιακούς γεωργιανικούς χορούς. Είχε προηγηθεί μια
σύντομη καταιγίδα με αποτέλεσμα η εξέδρα που είχε στηθεί στην πλατεία να
βραχεί αρκετά ώστε να δυσκολεύει τους χορευτές. Όμως οι χοροδιδάσκαλοι
μετέφεραν στην «Επιτροπή Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων» τη διάθεση των
χορευτών να αντιπαρέλθουν το πρόβλημα και να χορέψουν κανονικά, προς τιμήν
της Παναγιάς Σουμελά.
Ας δούμε πιο αναλυτικά τα χορευτικά αυτά συγκροτήματα με την σειρά που
εμφανίστηκαν:
Σύλλογος Ομογενών «οι Ρίζες» από τη Θεσσαλονίκη. Η πρόεδρος και
χοροδιδασκάλισσα κα Λίκα Χουτσισβίλι παρουσίασε με μια ομάδα 28 χορευτών
χορούς από τη Γεωργία. Τα παιδιά του συλλόγου παρουσίασαν με απόλυτη
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επιτυχία χορούς της Γεωργίας από την οποία κατάγονται και ενθουσίασαν τους
προσκυνητές.
Ένωση Ποντίων Νίκαιας - Κορυδαλλού από τον Πειραιά. Τα 15 παιδιά της
Ένωσης με τη λύρα του Παναγιώτη Κανονίδη και με το ταούλ’ του Αλέξανδρου
Κανονίδη χόρεψαν τους χορούς: ίσον Ομάλ (Κοτυώρων), Τρυγώνα, Κότσαρι,
μηλόπον (αλματσούκ), εικοσιένα, Σερανίτσα, Άτσαπατ, Σέρρα, και αποχώρησαν
χορεύοντας Ομάλ’ Κερασούντας. Την παράσταση «έκλεψαν» οι πεντάχρονοι
Γιώργος Καλλιφατίδης και Αρτέμης Γεωργίου που χόρεψαν, ως ώριμοι χορευτές,
τα «μαχαίρα» με πολύ ζωντάνια και χάρη. Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο κ.
Νίκος Κοπαλάς, πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος της Ένωσης.
Σύλλογος Ποντίων Δάφνης από την Πέλλα. Τα 15 παιδιά του συλλόγου με τη
λύρα του Σάκη Γιουψάνη και με το ταούλ’ του Γρηγόρη Μπάμπουρα χόρεψαν
τους χορούς: Τρία τη Κότσαρι, Παφράγγα, Κότσαρι, Τικ Τόνγιας τρομαχτόΝ,
Εικοσιένα, Σερανίτσα, Ούτσαϊ, Σαρίκους Μπάφρας, Σαμσόν, Τρυγώνα, Γουρούχ,
Τραπεζουντέτ’κον Ματσούκας, Μηλίτσα, Κιζλάρ καϊτεσί και Σέρρα. Επικεφαλής
της αποστολής ήταν ο πρόεδρος κ. Ιάκωβος Πουτουρίδης και ο χοροδιδάσκαλος
κος Γιώτης Σπυριδόπουλος, ο οποίος ήταν και ο πρωτοχορευτής του
συγκροτήματος.
Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας από το νομό Λάρισας. Οι 25 χορευτές
της Ένωσης με τη λύρα του Θεόδωρου Κυριλλίδη χόρεψαν τους χορούς:
Τρυγώνα, Τρία τη Κότσαρι, Κότσαρι, Διπάτ’ ή Ομάλ’ Τραπεζούντας, Σερανίτσα
ή Εικοασιένα, Τικ διπλόν, Τσουρτούγουζους και αποχώρησαν με το χορό
Εμπροπίσ’ ή Λάχανα. Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο πρόεδρος κ. Κώστας
Κυριλλίδης και η χοροδιδάσκαλος κα Σοφία Κελόγλου -Κυριλλίδου.
Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος «Υψηλάνται» Δυτικού από το νομό Πέλλας.
Οι 20 χορευτές του συλλόγου με τη λύρα του Σάκη Γιουψάνη και το ταούλ’ του
Γρηγόρη Μπάμπουρα χόρεψαν τους χορούς: Εμπροπίσ’, Αρκουλαμάς, Σαρίκους
Μπάφρας, Απάγκαικα, Τίταρα Καρς, Κότσαρι, Σέρρα και αποχώρησαν με
Γιουβαλαντούμ – Κοτσαγγέλ’. Επικεφαλής της αποστολής ήταν οι
χοροδιδάσκαλοι κ. Χρήστος Ανδρέαδης και κ. Γιώργος Παπαδόπουλος καθώς
και ο πρόεδρος κ. Θεόδωρος Ανδρεάδης.
«Εύξεινος Λέσχη» Επισκοπής Ναούσης από το νομό Ημαθίας. Φορώντας τις
θαυμάσιες και παραδοσιακά ραμμένες φορεσιές της η «Εύξεινος Λέσχης» της
Επισκοπής με 35 χορευτές και τη λύρα του Θάνου Διαμαντίδη και με το ταούλ’
του Χάρη Συμεωνίδη χόρεψαν τους χορούς: Τσουρτούγουζους, Τικ τρομαχτόν,
Λέτσι - Λετσίνα, Καλόν Κορίτσ’, Σερανίτσα, Τερς, Τρυγώνα, Σέρρα και
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αποχώρησαν με το Κότσαρι. Επικεφαλής της αποστολής ήταν το μέλος του
διοικητικού συμβουλίου κα Όλγα Παραστατίδου, ο χοροδιδάσκαλος κ.
Κωνσταντίνος Βασιλειάδης καθώς και ο πρόεδρος κ. Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Η
φετινή συμμετοχή της Επισκοπής στο πανηγύρι γέμισε συγκίνηση τα μέλη των
διοικητικών συμβουλίων της «Παναγίας Σουμελά», διότι όλοι θυμηθήκαμε, για
ακόμη μια φορά, την αείμνηστη Βέρα Μιχαηλίδου, φιλολόγο και πρόεδρο της
«Ευξείνου Λέσχης» που στη σύντομη, δυστυχώς, ζωή της, άφησε πίσω της ένα
υπόδειγμα αγάπης και αφοσίωσης στη πολιτιστική ανάπτυξη του χωριού της καθώς
και στη διατήρηση άρρηκτου του δεσμού της Επισκοπής με το συντελούμενο
έργο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» στο Βέρμιο.
Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλυριάς «Η Φιλυριά», από τον νομό Κιλκίς. Οι 20
χορευτές του συλλόγου με τη λύρα του Σάκη Γιουψάνη και το ταούλ’ του Αντώνη
Φωταρίδη παρουσίασαν τους χορούς: Εμπροπίσ’, Κότσαρι, Τρία τη Κότσαρι,
Σερενίτσα, Τρυγώνα Ματσούκας, μονό Τικ Τονγιαλίδικο, Λετσίνα, Τρομαχτόν,
Χαλάι, Γιουβαλάντουμ. Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο πρόεδρος κ. Σπύρος
Τσακρακίδης.
Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης «Τραντέλλενοι» από τοΝ νομό Κιλκίς. Οι 20
χορευτές του χοροδιδασκάλου και πρωτοχορευτή κ. Γιάννη Μουρουζίδη με τη
συνοδεία της λύρας του Παναγιώτη Χαρτοματζίδη και το ταούλ’ του Στέλιου
Παντελίδη παρουσίασαν τους χορούς: Τίταρα, Τρία τη Κότσαρι, Κότσαρι, Λέτσι
- Λετσίνα, Σερανίτσα, Κιζέλα, Καλόν Κορίτσ’, Έταιρε, Τικ μονόν, Τικ διπλόν,
Τικ Τόνγιας, Τικ τρομαχτόν, Τερς, Τρυγώνα και τέλος Σαρίκουζ Πάφρας, Ομάλ
Γαράσαρης, Ούτσαϊ, Σαμψόν.
Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο πρόεδρος κ. Κώστας Ζηλελίδης, ο οποίος
είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ποντιακών Σωματείων (ΠΟΠΣ).

Παραδοσιακό γλέντι την Παραμονή
Στο δεύτερο μέρος δύο νεολαιΐστικα μουσικά σχήματα ταξίδεψαν μουσικά
τους προσκυνητές στον αλησμόνητο Πόντο. Το πρώτο απαρτιζόταν από
καταξιωμένους νέους καλλιτέχνες από τη βόρειο Ελλάδα, που αποτελούν και
βασικά στελέχη εδώ και πολλά χρόνια του καλλιτεχνικού προγράμματος των
Συναπαντημάτων: οι λυράρηδες Θεόφιλος Ασλανίδης, Μπάμπης Λαζαρίδης και
Γιώργος Αμπερίδης, ο ταουλτζής Γιώργος Κωνσταντινίδης και ο τραγουδιστής
Αλέξανδρος Ζουντουρίδης. Ενώ το δεύτερο συγκροτήθηκε από νέα μέλη της
Ένωση Ποντίων Νίκαιας – Κορυδαλλού, τον τραγουδιστή Αλέξανδρο Κοπαλά,
τον αρμονίστα Άκη Κοπαλά και τον λυράρη Γιώργο Παπαδόπουλο.
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Τα νέα αυτά παιδιά πρόσφεραν πραγματικά ένα γνήσια παραδοσιακό γλέντι και
ευχαρίστησαν τόσο τις νέες γενιές των Ποντίων όσο και τις παλαιότερες. Η
προσπάθεια τους δείχνει την βεβαιότητα ότι μπορεί να αναθερμανθεί εκείνο το
όμορφο κλίμα που δημιουργούσαν οι παρέες των συμπατριωτών μας, όταν το
βράδυ της παραμονής γέμιζαν με ποντιακές μελωδίες το Βέρμιο.
Την παρουσία αυτή των παιδιών του «Συναπαντήματος» στο γλέντι της
παραμονής την επιδίωξε ο πρόεδρος κ. Γιώργος Τανιμανίδης, ως μια νέα τονωτική
ένεση στο περιεχόμενο και στον τρόπο οργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων,
αποσκοπώντας με τον τρόπο αυτό στο δέσιμο των νέων με την παράδοση. Ο
πρόεδρος καταβάλλει, εδώ και χρόνια, πολλές προσπάθειες για τη διακριτή
παρουσία στην πανήγυρη των νέων που συμμετέχουν στα «Συναπαντήματα στην
Παναγία Σουμελά».
Τώρα λοιπόν, μπορούμε να δούμε τους καρπούς αυτού του αγώνα. Ήδη τα
«παιδιά του Συναπαντήματος» βοηθούν στην λιτάνευση και στην «φρούρηση» της
Σεπτής Εικόνας και επανδρώνουν σταδιακά όλες τις άλλες Επιτροπές της
Πανήγυρης.
Η σύνδεση των «Συναπαντημάτων» με το Πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου
υλοποιείται με την ίδια πετυχημένη «συνταγή» που συνίσταται από την
εμπιστοσύνη στους νέους και από την ειλικρινή συνεργασία με τα αδελφά ποντιακά
σωματεία. Τα αποτελέσματα της εν λόγω προσπάθειας έγιναν, φέτος πια,
περισσότερο ορατά από ποτέ.

Χορευτικά συγκροτήματα ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15
Αυγούστου 2015
Ανήμερα της Παναγίας από το πρωί επικρατούσε έντονη ηλιοφάνεια και ζέστη.
Όμως οι υπεύθυνοι χοροδιδάσκαλοι και οι χορευτές προσήλθαν κανονικά και οι
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 12:30 το μεσημέρι, συμφώνα με το
πρόγραμμα.
Έλαβαν μέρος τρία από τα έξι χορευτικά της παραμονής τα οποία
παρουσίασαν το δικό τους δεκάλεπτο πρόγραμμα με τους ίδιους χορούς σε πιο
σύντομη απόδοση. Τα συγκροτήματα αυτά ήταν η Ένωση Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλλού, η Ένωση Ποντίων Αξιούπολης «Τραντέλλενοι» και ο Σύλλογος
Ομογενών «οι Ρίζες». Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με το συγκρότημα του αδελφού
σωματείου του Λαγκαδά, της Ένωσης Ποντίων Λαγκαδά και Περιχώρων από τον
νομό Θεσσαλονίκης. Οι 16 χορευτές της Ένωσης με τη λύρα του Χρόνη
Σωτηριάδη και το ταούλ’ του Λευτέρη Μουρουζίδη παρουσίασαν τους χορούς:
Ομάλ’, Εμπροπίσ’, Τικ Ματσούκας, Τικ διπλό, Τονγιαλίδικο, Λετσίνα, Σερανίτσα,
Ούτσαϊ, Σαμσόν, Τρία τη Κότσαρι - Κότσαρι, Τούρι, Τρυγώνα Τραπεζούντας και
Ματσούκας. Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο χοροδιδάσκαλος και
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Το εξαιρετικό χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης Ποντίων Νίκαιας - Κορυδαλλού

πρωτοχορευτής κ. Μπάμπης Καφανταρίδης καθώς και ο πρόεδρος κ. Κώστας
Μουρατίδης.
Όλα τα συγκροτήματα των σωματείων φιλοξενήθηκαν από το Πανελλήνιο
Προσκύνημα και το Σωματείο «Παναγία Σουμελά». Επίσης απονεμήθηκαν σε όλα
τα σωματεία αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής εκ μέρους του προέδρου κ.

Οι «’κοδέσποινες» της της Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής Ναούσης

Γιώργου Τανιμανίδη και από τους κ. Κώστα Ιωακειμίδη, αντιπρόεδρο του
σωματείου, κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της
Ποντιακής Εστίας, κ. Γιώργο Κυριακίδη και κα Δανάη Τσαπικίδου μέλη του Δ.Σ.
του Προσκυνήματος, κ. Κώστα Ζηλελίδη, κ. Βασίλη Καφανταρίδη και κ. Γιάννη
Μουρουζίδη μέλη του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών
Σωματείων και κ. Γιάννη Βιόπουλο γενικό γραμματέα του Σωματείου.
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
το 17 Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων
ο

Γράφει η Κική Ιμιρτζίδου

Από την Πέμπτη 16 Ιουλίου έως την Κυριακή 19 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε
στους χώρους του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά», στην Καστανιά
Ημαθίας το 17ο Συναπάντημα της Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων.
Το Συναπάντημα, το οποίο διοργανώνεται από το Πανελλήνιο Ιερό

Τμήμα των νέων που συμμετείχαν στο 17ο Συναπάντημα Νεολαίας σε αναμνηστική
φωτογραφία μπροστά από τον ναό της Παναγίας Σουμελά.

Προσκύνημα «Παναγία Σουμελά», περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων που στόχο
έχουν την αλληλογνωριμία των ανά τον κόσμο νέων ποντιακής καταγωγής, τη
μεταλαμπάδευση της ιστορικής μνήμης και συνείδησης, τη διατήρηση των ηθών
και εθίμων της πλούσιας ποντιακής παράδοσης.
Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με τις ευλογίες του σεβασμιότατου
μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, περιέχουν
διαλέξεις και εισηγήσεις από επιστήμονες, ιστορικούς και ερευνητές με θέματα που
αφορούν τον ποντιακό ελληνισμό, παρουσιάσεις, δράσεων των νέων του κάθε
σωματείου και ποντιακές παραδοσιακές βραδιές με ποντιακό θέατρο και γνήσιο
ποντιακό γλέντι.
Το φετινό Συναπάντημα παρακολούθησαν περισσότεροι από 700 εκπρόσωποι
ποντιακών σωματείων, εκπρόσωποι ομοσπονδιών, νέοι και νέες, από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε εισηγήσεις από τους, Βούλα
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Πατουλίδου αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, με θέμα «Νέοι και Εθελοντισμός»,
Δημήτρη Νικολαΐδη με την παρουσίαση του βιβλίου του «Βήμαν - Βήμαν
Μαθέματα για Σκεδίασμαν για αμαθέτους», τη Δανάη Τσαπικίδου, καθηγήτρια
Αγγλικών, με θέμα «Οι εμπορικές και Πολιτιστικές Ανταλλαγές των Ελλήνων της
Μαύρης Θάλασσας με την Μεσόγειο στην Αρχαιότητα», τον Γιώργο Σιαπανίδη
ηθοποιό - σκηνοθέτη με θέμα «Οι Μωμόγεροι και η θεατροποίησή τους» και από
νέους, μέλη του Συναπαντήματος. Ο Θεόφιλος Ασλανίδης μίλησε με θέμα
«Αγγείο - Τουλούμ στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου», ο Γιώργος Αμπερίδης
για «το Μοιρολόι του Πόντου», η Ζωή Καρασαββίδου για τα «Παρχάρια του
Πόντου», ο Χαράλαμπος Καφανταρίδης πραγματοποίησε «Αφιέρωμα στον Μήτα
Ταυρίδη», ο Χαράλαμπος Ευθυμιάδης με θέμα «η Ιστορία της Προσφυγιάς».
Η Οργανωτική Επιτροπή του 17ου Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών
Σωματείων, με την ευκαιρία της φετινής διοργάνωσης, απένειμε τιμητική διάκριση
στον Ιβάν Σαββίδη. Κατά τη διάρκεια του συναπαντήματος οι νεολαίοι
παρακολούθησαν στην πράξη παρασκευή ποντιακών εδεσμάτων «Γατμέρ’» από
κυρίες του συλλόγου «Παναγία Σουμελά» Κατερίνης.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Οι νεολαίοι μας πιστοί στα βήματα τις παράδοσης
Κατά τη διάρκεια του Συναπαντήματος δόθηκε θεατρική παράσταση στην
ποντιακή διάλεκτο με το έργο «Τη Νύφες το Κλέψιμον» από την Ένωση Ποντίων
Νικαίας - Κορυδαλλού, ενώ τραγούδησαν και χόρεψαν δημώδη άσματα του
Πόντου και παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς νέοι από την Ένωση Ποντίων
Επαρχίας Ελασσόνας. Επίσης οι νεολαίοι διοργάνωσαν πλούσιες παραδοσιακές
βραδιές με παραδοσιακά όργανα, τραγουδώντας και χορεύοντας σκοπούς και
106

Ποντιακή Εστία
χορούς του αλησμόνητου Πόντου. Λυράρηδες και τραγουδιστές είναι τα ίδια τα
παιδιά του Συναπαντήματος. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η ευκαιρία να
παρουσιαστούν τα νέα ταλέντα της ποντιακής παραδοσιακής μουσικής και του
τραγουδιού και να εκτιμηθεί για πολλοστή φορά το πολύ σημαντικό έργο που
συντελείται στα Ποντιακά Σωματεία, τα οποία αγκαλιάζουν τους νέους.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συναπαντήματος
Όπως δήλωσαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συναπαντήματος,
Φωτεινή Παπαρδέλη, Σοφία Αϊναλή, Μαριαλένα Στεργίου, Έλσα Πουνερίδου και
Κυριακή Ιμιρτζίδου, «οι νέες και οι νέοι έζησαν κορυφαίες στιγμές και είχαν
εξαιρετικά βιώματα στο 17ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων από
την έναρξη έως και την τελετή λήξης του. Εφτακόσιοι συμμετέχοντες βρέθηκαν
στο προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά και έδωσαν το “παρών” σε ένα θεσμό
που τους δίνει τη δυνατότητα να ανταμώνουν και να έρχονται πιο κοντά στην
ιστορία, στα ήθη και στις παραδόσεις της φυλής μας, να ανταλλάσσουν απόψεις, να
ενημερώνονται για την ιστορία και τον πολιτισμό των προγόνων μας. Ως απόγονοι
εκείνων των Ελλήνων, που διεύρυναν τον ελληνισμό στα παράλια του Ευξείνου
Πόντου, ως Ακρίτες και Τραντέλληνες, μαθημένοι στα δύσκολα και εμείς θα
κρατήσουμε την πατρίδα μας όρθια και θα χαράξουμε νέους δρόμους για το
μέλλον. Σήμερα έχουμε Πατρίδα, είμαστε παντού, είμαστε χιλιάδες, αδιάσπαστο
κομμάτι του συνόλου του ελληνισμού, είμαστε παρόντες και συνεχίζουμε την
αδιάλειπτη πορεία προς το αύριο».

«Κρατάει ζωντανή την ψυχή του Πόντου»
Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» Γιώργος Τανιμανίδης δήλωσε
ότι «το Συναπάντημα δεν είναι μόνο ένα προσκύνημα στην εικόνα της Παναγίας
Σουμελά. Εκφράζει την ιστορία, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα και κρατάει
ζωντανή την ψυχή του Πόντου. Οι νέοι Έλληνες ποντιακής καταγωγής,
αδιάσπαστο κομμάτι του σύμπαντος ελληνισμού, δίνουν βροντερό “παρών”,
υπηρετώντας τις αρχές και τις αξίες ενός τρισχιλιόχρονου πολιτισμού,
συσπειρωμένοι γύρω από τη σεπτή εικόνα της Παναγίας Σουμελά, το Σωματείο
και το Ιερό Προσκύνημα “Παναγία Σουμελά”, δίνουν το μήνυμα ότι πήραν τη
σκυτάλη και συνεχίζουν. Εμείς ως διοικητικό συμβούλιο ευχόμαστε, σε μια
δύσκολη στιγμή για την πατρίδα μας, να αποφύγουν οι νέοι και οι νέες τα δικά μας
λάθη και να τα καταφέρουν καλύτερα από εμάς. Όλα αυτά, οι εκδηλώσεις, οι
εισηγήσεις, οι δράσεις, αποτελούν έναν οργασμό πολιτισμού που κρατάει όρθια
αυτά που εμείς, ως Έλληνες ποντιακής καταγωγής, θέλουμε να κρατήσουμε
ζωντανά. Οι νέοι και οι νέες του Συναπαντήματος, ωστόσο, δεν κινούνται με βάση
μόνον το παρελθόν, υπάρχει δέσιμο με το σήμερα και με το αύριο το δικό τους
και του τόπου. Οι νέοι από όλη την Ελλάδα αλλά και από τη διασπορά, οι νέοι
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από τον οργανωμένο ποντιακό χώρο προχωράνε μπροστά έχοντας στο μυαλό
τους την ιστορία, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του Πόντου».

Ο κ. Ιβάν Σαββίδης
Ο κ. Ιβάν Σαββίδης, συνοδευόμενος από τα μέλη της Συντονιστικής
Επιτροπής της 2ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Ποντιακής Νεολαίας, έδωσε το
παρόν στο 17ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων όπου και
βραβεύτηκε για την προσφορά του στον Ποντιακό Ελληνισμό και τη
συμπαράστασή του στο Ιερό Προσκύνημα.
Ο κ. Σαββίδης, αφού ευχαρίστησε την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική
διάκριση, απηύθυνε χαιρετισμό στους συμμετέχοντες στο Συναπάντημα Νεολαίας,
λέγοντας μεταξύ άλλων: «Οι Έλληνες είναι σπουδαίος λαός που έβαλε τα θεμέλια
του δυτικού πολιτισμού, της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας, της επιστήμης και της
τέχνης. Ωστόσο είναι πολύ επικίνδυνο να επαναπαυόμαστε στις δάφνες και να
ζούμε με την αίσθηση ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει τον ιστορικό της ρόλο. Είναι
ιδιαίτερα λυπηρό αν ζείτε με αυτήν την αίσθηση εσείς - η νεότερη γενιά - το
μέλλον του λαού μας.
»Βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι ακριβώς στη νεολαία πέφτουν κυρίως οι επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών - σήμερα το 30% του ελληνικού
πληθυσμού είναι άνεργοι, το 60% των ανέργων είναι νέοι! Η οικονομική κρίση, η
πολιτική αστάθεια και η ανεργία, βεβαίως, ενισχύουν τη μετανάστευση. Και στην
αναζήτηση μιας καλύτερης μοίρας οι νέοι Έλληνες – το πιο μορφωμένο και πολλά
υποσχόμενο τμήμα του Έθνους – φεύγουν από την Ελλάδα.
»Σας ζητώ, σας καλώ - σταματήστε! Φεύγοντας από την πατρίδα, εσείς από τη
μια, την χάνετε για τον εαυτό σας, και από την άλλη, αφήνετε ελεύθερο το πεδίο
για τη δράση ψευδοπατριωτών», είπε και κάλεσε τους νέους να συμμετάσχουν
ενεργά στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας, που θα
πραγματοποιηθεί 2 - 4 Οκτωβρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη.

Η τελετή έναρξης
Ανοίγοντας τις εργασίες του Συναπαντήματος η Κική Ιμιρτζίδου είπε: «Το 17o
Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων στην Παναγία Σουμελά, για
ακόμη μια χρονιά νέοι ποντιακής καταγωγής από όλη την Ελλάδα και το
εξωτερικό δίνουμε βροντερό παρών στο τόπο που αγαπάμε, στον τόπο που μας
εκφράζει και μας θυμίζει τις ρίζες μας, την Παναγία Σουμελά. Θέλουμε να
ευχαριστήσουμε ως Οργανωτική Επιτροπή του 17ου Συναπαντήματος Νεολαίας
Ποντιακών Σωματείων, τις διοικήσεις του Πανελλήνιου Ιερού Προσκυνήματος και
του σωματείου «Παναγία Σουμελά», γιατί χωρίς την υλική αλλά και ηθική τους
συμπαράσταση αυτό το Συναπάντημα, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς και σε
όλα αυτά που περνάει η πατρίδα μας δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί. Μας τιμούν
με την παρουσία τους, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης και
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Καμπανίας κ. Παντελεήμονας, ο αντιδήμαρχος Βεροίας κ. Γιώργος Ορφανίδης
ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Βεροίας, η κα Βούλα Πατουλίδου
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κ. Ιβάν Σαββίδης, από τον Δήμο
Θεσσαλονίκης η κα Στεφανία Τανιμανίδου, από τον Δήμο Θέρμης η πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου κα Αθηνά Παπαδάκη, ο συντονιστής της 2ης
Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Ποντιακής Νεολαίας κ. Άλκης Αναστασιάδης, η
πρόεδρος της ΠΟΠΣ κα Χριστίνα Σαχινίδου, ο κ. Νίκος Διακομιχάλης, μέλος
του συντονιστικού γραφείου της Νεολαίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Επίσης
είναι μέλη της ομοσπονδίας Ουκρανίας, Ρωσίας, της Παγκύπριας ομοσπονδίας,
της Αυστραλίας, της Γεωργίας, της ομοσπονδίας των Παλλινοστούντων, και από
την Αρμενική Εθνική Επιτροπή ο κ. Μπεντρός Χαλατζιάν.
»Να καλέσουμε τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας
κ. Παντελεήμονα να κηρύξει επισήμως την έναρξη του Συναπαντήματος».

Χαιρετισμός του σεβασμιότατου μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

«Επιτρέψτε μου, να προσφωνήσω τον επίσημο προσκεκλημένο τον κ. Ιβάν
Σαββίδη. Κύριε αντιδήμαρχε, κυρία αντιπεριφερειάρχη, εκπρόσωποι φορέων,
συλλόγων, κύριε πρόεδρε του σωματείου,
εντιμότατα μέλη και του σωματείου
“Παναγία Σουμελά” αλλά και του Ιερού
Προσκυνήματος, αγαπητά μου παιδιά, για
άλλη μία φόρα πραγματοποιείτε εδώ
στους χώρους του Ιερού Προσκυνήματος
“Παναγία
Σουμελά”,
το
Μέγα
Συναπάντημα
της Νεολαίας
των
Ποντιακών Σωματείων. Πραγματοποιείτε
η μεγάλη συνάντηση νέων από την
Ελλάδα και όλον τον κόσμο. Νέων που
μοιράζεστε την ίδια αγάπη για την
πατρίδα, για τον Πόντο, για τις
παραδόσεις και τα έθιμα, για την ιστορία
και τον πολιτισμό που μας κληροδότησαν
οι πατέρες μας.
»Πραγματοποιείται
η
μεγάλη
Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης
συνάντηση των νέων μας που μοιράζονται
τις ίδιες ελπίδες και προσδοκίες για ένα Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
κ. Παντελεήμων
καλύτερο μέλλον, για ένα μέλλον
δημιουργικό και ειρηνικό, για ένα μέλλον που θα προσφέρει, προοπτική και
δυνατότητες, για εξέλιξη και πρόοδο, σε όλους τους νέους που την επιδιώκουν.
»Το φετινό Συναπάντημα πραγματοποιείται σε μία δύσκολη συγκυρία για την
πατρίδα μας, σε μία κρίσιμη στιγμή καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
και ως χώρα και ως άτομα είναι πολλά και συχνά φαντάζουν ανυπέρβλητα και
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δυσεπίλυτα. Όμως αυτήν ακριβώς την στιγμή, αυτήν ακριβώς την συγκυρία, στην
συνάντηση σας, τόσων νέων παιδιών στον τόπο αυτό που το παρόν συναντάται με
το παρελθόν, όπου το μέλλον αναβαθμίζεται στην ιστορία και την παράδοση των
πατέρων μας, η συνάντηση σας, το Συναπάντημα της Νεολαίας Ποντιακών
Σωματείων έχει ιδιαίτερη σημασία. Και έχει γιατί μεταδίδει σε όλους μας πολλά
και σημαντικά μηνύματα.
»Αν ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία του γένους μας, στην ιστορία του
ποντιακού ελληνισμού, θα δούμε πολλές στιγμές όπου οι πατέρες μας βρέθηκαν
μπροστά σε καταστροφές και εθνικές συμφορές, αντιμετώπισαν αδυσώπητα
προβλήματα και όμως κατόρθωσαν να τα ξεπεράσουνε και να γράψουνε
καινούργιες σελίδες στην ιστορία. Πιο λαμπρές και πιο ένδοξες γιατί όπως το λέει
και το δημοτικό μας τραγούδι: “Η Ρωμανία αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο”.
»Το δίδαγμα αυτό της ιστορίας μας είναι δίδαγμα για όλους μας, είναι δίδαγμα
για το μέλλον. Εμείς οι Έλληνες, οι Πόντιοι, τα νέα παιδία αυτού του τόπου,
μπορούμε να βγούμε νικητές και από αυτήν την κρίση, να ακολουθήσουμε τον
δρόμο και τα διδάγματα των πατέρων μας. Μπορούμε εάν ενωθούμε όλοι μαζί,
χωρίς διαιρέσεις και διασπάσεις, χωρίς την διχόνοια που πάντοτε ήταν
καταστροφική για το γένος μας, όπως το τονίζει και εθνικός μας ποιητής
Διονύσιος Σολωμός. Μπορούμε και πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί, όπως είστε
ενωμένοι και εσείς αυτές τις μέρες και να μείνουμε ενωμένοι όχι για κάποιες μόνο
ημέρες αλλά για πάντα, αφού κοινά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε,
κοινές και οι αγωνίες, κοινή και η ελπίδα για καλύτερες ημέρες για την πατρίδα
μας, για την νεολαία και το μέλλον της σε έναν σύγχρονο κόσμο. Να μείνουμε
ενωμένοι με βάση τις αρχές και τις αξίες των πατέρων μας, που αγωνίστηκαν και
θυσιάστηκαν για αυτές. Να μείνουμε ενωμένοι με βάση την ιστορία και τον
πολιτισμό μας, όχι απλώς για να καυχιόμαστε για αυτόν, αλλά για να τον
χρησιμοποιούμε ως εφαλτήριο της προόδου μας. Να μείνουμε ενωμένοι με βάση
την πίστη μας στον Θεό, την πίστη μας στην Παναγία Μητέρα, η οποία πάντοτε
έσκυβε στο γένος μας και πάντοτε μας βοηθούσε στις δύσκολες στιγμές μας.
»Είμαι βέβαιος ότι το φετινό συναπάντημα σας εδώ στις πλαγιές του Βερμίου,
όπως σας υποδέχτηκε και φέτος στην φιλόξενη αγκαλιά της η Παναγία Σουμελά
και το ομώνυμο σωματείο, θα είναι μια ευκαιρία να σφυρηλατηθεί αυτή η ενότητα
μεταξύ σας, η ενότητα που θα στηρίζεται στην πίστη στον Θεό, στην ελπίδα στην
Παναγία μας, στις παραδόσεις και στην Ιστορία μας και την κοινή διάθεση για
προσπάθεια με γνώμονα το συμφέρον και την προκοπή της πατρίδος και του
γένους μας. Με αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζω όλους και όλες με πολύ αγάπη
και σας εύχομαι ένα ευχάριστο και δημιουργικό τριήμερο στον όμορφο αυτό
τόπο, κάτω από την σκέπη και την προστασία της Παναγίας, της Παναγίας
Σουμελά, της μητέρας και προστάτιδας όλων των Ποντίων. Εύχομαι με αυτές τις
ταπεινές σκέψεις το συνέδριο σας να έχει λαμπρή επιτυχία».
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Χαιρετισμός του αντιδημάρχου Βεροίας κ. Γιώργου Σοφιανίδη

«Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμονα, πρόεδρε του σωματείου “Παναγία
Σουμελά” κ. Γιώργο Τανιμανίδη και μέλη του διοικητικού
συμβουλίου του Ιδρύματος “Παναγία Σουμελά”,
αντιπεριφερειάρχη κα Βούλα Πατουλίδου, για μας θα είσαι
πάντα η Βούλα της Ολυμπιάδας, κύριε Ιβάν Σαββίδη για
μας είστε ένα ακόμη σημείο αναφοράς του ποντιακού
ελληνισμού, κύριοι εκπρόσωποι των ποντιακών σωματείων,
συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, αγαπητοί φίλες και
φίλοι, εκπροσωπώντας τον δήμαρχο Βέροιας κ. Κώστα
Βοργιαζίδη σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση στην Παναγία
Σουμελά, την καρδιά του ποντιακού ελληνισμού. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή
για τον δήμο της Βέροιας και την περιοχή μας να φιλοξενούμε για 17η συνεχόμενη
χρονιά ποντιακά σωματεία με νέους από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και του
κόσμου. Όσο η προγονική μας μνήμη παραμένει ασβέστη, κρατάμε ισχυρούς
δεσμούς με τις ρίζες, τις παραδόσεις και τις αξίες μας, η πολιτιστική μας
κληρονομιά και η Ιστορία μας θα παραμένουν αναλλοίωτες στον χρόνο. Μάλιστα
η ανάγκη για ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι
ακόμα πιο επιτακτική σήμερα που η χώρα μας διέρχεται μια δύσκολη περίοδο
κατά την οποία δοκιμάζονται σχέσεις, αξίες και αρχές. Για αυτό με γεμίζει με
μεγάλη χαρά και αισιοδοξία η συμμετοχή τόσων πολλών νέων στις εκδηλώσεις του
17ου Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων στην Παναγία Σουμελά.
Θα ήθελα από καρδιάς να συγχαρώ τα μέλη του σωματείου “Παναγία Σουμελά”,
καθώς και όλους όσους εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για την καθιέρωση αυτού
του συναπαντήματος ως του σημαντικότερου Πανελλαδικού θεσμού για την
ποντιακή νεολαία. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι πάντα καλοδεχούμενες από τον δήμο
Βέροιας και την τοπική κοινωνία, γιατί τιμούν με τον καλύτερο τρόπο την
παράδοση των προγόνων μας και αναβαθμίζουν την πολιτιστική και κοινωνική ζωή
της περιοχής μας. Θα ήθελα τέλος να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας
και να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, τους καλλιτέχνες, τους ομιλητές,
αλλά και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής».

Χαιρετισμός της προέδρου της ΠΟΠΣ κας Χριστίνας Σαχινίδου

«Ευλογείτε Σεβασμιότατε. Αξιότιμε κύριε Σαββίδη,
αγαπητέ πρόεδρε του σωματείου “Παναγία Σουμελά”,
επίσημοι προσκεκλημένοι, πρόεδροι σωματείων,
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί νέοι
και νέες, δεκαεφτά χρόνια, δεκαεφτά χρόνια έρχεται η
νεολαία εδώ στην μεγάλη αγκαλιά όχι μόνο της
Παναγίας μας, που αγκαλιάζει όλον τον κόσμο η
Παναγία Σουμελά, αλλά και στην αγκαλιά ενός
διοικητικού συμβουλίου που δεκαεφτά χρόνια τώρα
συνεδριάζετε, συναποφασίζετε, συναντιέστε, δίνετε και παίρνετε και εμείς θωρούμε
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ότι αυτό το οποίο πριν δεκαεφτά χρόνια ξεκινήσατε μπολιάστηκε και απέδωσε
καρπούς. Σεις είστε το αύριο, εσείς είστε αυτοί που στους αγέννητους Έλληνες θα
δώσετε την αγάπη για μία πατρίδα, τον μητροπολιτικό Πόντο, που ποτέ δεν θα
γνωρίζουν. Σε σας στηριζόμαστε, εσείς μας δίνετε δύναμη, και θα ήθελα να πω ότι
επιτελείτε ένα σημαντικό έργο για την διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης και
της πολιτιστικής μας παράδοσης και αποτελείτε αναπόσπαστο κομμάτι της
πολιτιστικής μας παρακαταθήκης στις γενιές που θα έρθουν. Με αυτές τις σκέψεις
εύχομαι καλές εργασίες και να έχετε πάντα στο νου την πολυπόθητη ενότητα.
Μόνο ενωμένοι μπορούμε να συνεχίσουμε ως Έλληνες».

Του προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής της 2ης Παγκόσμιας
Συνδιάσκεψης Ποντιακής Νεολαίας κ. Άλκη Αναστασιάδη

«Ευλογείτε σεβασμιότατε. Αξιότιμε κύριε Σαββίδη, πρόεδρε του σωματείου
“Παναγία Σουμελά” κ. Γιώργο Τανιμανίδη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και
φίλοι, το φετινό Συναπάντημα τόσων νέων Ελλήνων
Ποντίων, εδώ στο Βέρμιο, όπου χτυπάει η καρδιά του
ποντιακού ελληνισμού, καταδεικνύει περίτρανα την
θέληση όλων μας να συμβάλουμε και να
συνδράμουμε, στην διατήρηση της πολιτιστικής και
εθνικής μας ταυτότητας και κληρονομιάς. Να
δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα για την δικαίωση των
προγόνων μας, να εκπληρώσουμε τον, για σχεδόν
εκατό χρόνια, πόθο μας, αλλά και την εθνική επιταγή
τεσσάρων γενιών Ποντίων, που δεν είναι άλλη από την
αναγνώριση ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου από τους Νεότουρκους. Παράλληλα όμως θα πρέπει να
ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Από την Παναγία Σουμελά, εδώ όπου
χτυπάει η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού ας στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας
για τους απανταχού Έλληνες. Γιατί όποτε εμείς οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι
μεγαλουργούμε. Με αυτές τις σκέψεις και με αυτήν την ενότητα από τις κοινές
ιδέες της εθνικής ζωής, το ορθόδοξο πνεύμα, τους κοινούς στόχους, προχωρούμε
όλοι μαζί στην 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας με τη
συμμετοχή όλων των Ομοσπονδιών, στην Θεσσαλονίκη, όπου θα
πραγματοποιηθεί 2 με 4 Οκτωβρίου. Πραγματικά στέλνουμε ένα μήνυμα
ενότητας. Κανείς δεν περισσεύει, όλοι πρέπει να επιστρατευτούμε σε αυτόν τον
δρόμο, στον κοινό μας στόχο, την ενότητα του ποντιακού ελληνισμού. Θα ήθελα
να ευχαριστήσω ιδιαιτέρα τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, αλλά και τον άνθρωπο που πίστεψε στην νεολαία
μας και πάντοτε βρίσκεται αρωγός στην δράση και στις προσπάθειές μας, τον
κύριο Ιβάν Σαββίδη. Να αναφέρω επίσης ότι για όλους εμάς που σήμερα
μαζευτήκαμε εδώ ο Πόντος θα εξακολουθεί να αποτελεί όχι μόνο το όραμα των
μακρινών πατρογονικών εστιών αλλά και την πηγή έμπνευσης για την διατήρηση
την ελληνικής φυσιογνωμίας και την αναθέρμανση την εθνικής μας εγρήγορσης. Σε
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αυτό το σημείο θα ήθελα να προσφέρω ένα αναμνηστικό δώρο στην επιτροπή.
Είναι ένα δώρο που αποτελείται από κάποια αναμνηστικά από όλες τις ηπείρους.

Χαιρετισμός από τον εκπρόσωπο της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής
κ. Μπεντρός Χαλαντζιάν

«Σεβασμιότατε, άγιοι πατέρες, υψηλοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί νέοι και νέες,
σαφώς και ήταν ιερή υποχρέωση να βρίσκεται σήμερα εδώ ένας εκπρόσωπος της
Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος. Εγώ σας
λέω ότι σήμερα βρίσκεται εδώ ένας αδελφός σας1.
Γιατί γυρνώντας βλέπω προσωπικότητες πολύ οικείες
και συναγωνιστές. Δύο πράγματα θα ήθελα μόνο να
σας πω. Φέτος συμπληρώθηκαν εκατό χρόνια από την
Αρμενική Γενοκτονία. Δεν θέλω να μπω σε
λεπτομέρειες ιστορικών στοιχείων, γιατί τα γνωρίζετε
πολύ καλύτερα. Αυτό που θα ήθελα να πω
απευθυνόμενος στους νέους είναι ότι η Αρμενία εκτός
από το 1.500.00 εκατομμύριο θύματα απώλεσε και
μία γενιά, τη γενιά την οποία δεν αναπληρώθηκε. Το 1965 οι νέοι όπως εσείς
σύστησαν την Αρμενική Εθνική Επιτροπή.
»Η Αρμενική Επιτροπή σήμερα είναι υπερήφανη για τις επιτυχίες που έχει
κατακτήσει. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Αρμενικό Ζήτημα, η Αρμενική
Γενοκτονία είναι πάντοτε επίκαιρα. Και είναι επίκαιρα γιατί μέσα από
πειθαρχημένες κινήσεις, κινήσεις αγάπης προς τον συνάνθρωπο, τον συναγωνιστή
και με υψηλό καθήκον και ιερή υποχρέωση απέναντι στους άταφους νεκρούς μας,
κατορθώσαμε να κρατήσουμε επίκαιρο το Αρμενικό Ζήτημα. Και σήμερα στα 4
μήκη και πλάτη της γης, από την Αυστραλία, την Βραζιλία, την Αμερική, την
Φιλανδία, χώρες αμέτρητες μπορώ να σας πω, κατορθώσαμε στα Κοινοβούλια να
πείσουμε όλους αυτούς, που σε πείσμα των Τούρκων που μεθοδεύουν κινήσεις και
παρουσιάζουν τους θύτες ως θύματα, κατορθώσαμε εμείς μια μικρή χώρα, μια
χώρα που ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες της, να πείσουμε για την αλήθεια. Και η
αλήθεια είναι κάτι το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο! Είναι το φως στο σκοτάδι και
επομένως να είστε σίγουροι πως ο αγώνας σας είναι πάρα πολύ καλός, γιατί το
τέλος του είναι η Νίκη.
»Η Αρμενία φέτος ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, αποφάσισε
να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ο κ. Ταξίδης, ο κ.
Τανιμανίδης, ο αδελφός σας, γνωρίζει πολύ καλά ότι συντονισμένες ενέργειες στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφεραν πέρυσι μια εξίσου σημαντική απόφαση, την
αναγνώριση Παγκοσμίως της 19ης Μαΐου ως ημερομηνίας Μνήμης κατά των
Γενοκτονιών. Σας μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς των απανταχού
Αρμενίων. Σας λέω ότι με τις λίγες δυνάμεις μας είμαστε πάντοτε αλληλέγγυοι
στον αγώνα σας και εμείς να ξέρετε ότι τρία πράγματα διεκδικούμε: την
Αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας από τους Τούρκους και την επιστροφή
Ο κ. Χαλατζιάν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και οι σύνεδροι τον
καταχειροκρότησαν, δίνοντάς του «ανάσες».
1
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των αρμενικών εδαφών. Εμείς αγαπητές φίλες και φίλοι δεν μιλάμε για
αλησμόνητες πατρίδες, εμείς μιλάμε για την πατρίδα, τα μνημεία, τις Εκκλησίες,
όλα αυτά που προδίδουν την τρισχιλιετή παρουσία του αρμενικού στοιχείου στην
Δυτική Αρμενία, και διεκδικούμε να σταματήσει η βεβήλωση των μνημείων μας.
Διεκδικούμε να σταματήσει η βαρβαρότητα. Να είστε σίγουροι ότι κάποιοι
νεολαίοι σαν και εσάς το 1965 που δεν είχανε να φάνε, και μιλάμε για κρίση
οικονομική, που είναι κρίση αξιών και κρίση πολλών, φανταστείτε ότι το 1965 η
αρμενική διασπορά ότι το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις στάθηκε στα πόδια της
ήταν να ορθώσει το ανάστημα της. Και πιστέψτε με, σε όλα τα μήκη και πλάτη της
γης εμείς είμαστε ο πολλαπλασιαστής σας. Αν είστε δέκα εμείς σας κάνουμε
είκοσι, αν είστε εκατό σας κάνουμε εκατό χιλιάδες. Να είστε γεροί και να
αγωνίζεστε μέχρι την τελική σας δικαίωση».

Χαιρετισμός του μέλους της Νεολαίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Νίκου Διακομιχάλη

«Σεβασμιότατε μητροπολίτη, κυρία αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, κύριε
Σαββίδη, επίσημοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσω μεταφέροντας
τους θερμότερους χαιρετισμούς τους Προέδρου των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ.
Πάνου Καμμένου.
»Σε αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύουμε τέτοιες
εκδηλώσεις είναι αναγκαίες έτσι ώστε μέσα από τις
παραδόσεις και τις αξίες του Ελληνισμού που με αυτό τον
τρόπο προωθούνται να σταθούν και πάλι οι Έλληνες όρθιοι
και κυρίως οι νέοι να ατενίζουν το μέλλον με περισσότερη
αισιοδοξία και σιγουριά. Άλλωστε έχει αποδειχτεί πως σε
αυτόν τον τόπο η πίστη στην παράδοση και οι ιστορικές αξίες είναι αυτές που μας
βγάζουν από τα δύσκολα αδιέξοδα. Οι μνήμες παραμένουν νωπές, μιας και οι νέοι
δείχνουν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στις παραδόσεις. Δεν ξεχνούν, όπως δεν
ξέχασαν και οι προηγούμενες γενιές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρίως την
Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή που μας κάνει και μας καλεί. Καλή δύναμή
και να διδάξετε σε όλους πως είναι να μην ξεχνάμε».

Χαιρετισμός του προέδρου του σωματείου «Παναγία Σουμελά»
κ. Γιώργου Τανιμανίδη

«Σεβασμιότατε, αξιότιμε κύριε Ιβάν Σαββίδη, αγαπητέ φίλε και
συμπαραστάτη, αγαπητέ εκπρόσωπε του δημάρχου μας,
αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης κα Βούλα Πατουλίδου,
κύριε Κώστα Φωτιάδη, κύριε Καραπαναγιωτίδη, πρόσωπα
αγαπημένα βλέπω γύρω μου, φίλοι του διοικητικού
συμβουλίου, καταφέραμε για 17η χρονιά να ζήσουμε αυτό
το γεγονός, το ότι νέοι ποντιακής καταγωγής, Ελληνόπουλα,
που μέσα στην ψυχή τους επιμένουν στην ενότητα, και δεν
είναι μόνο λόγια η ενότητα, το κάνουν πράξη εδώ κάτω από
την σκέπη της Παντάνασσας του Πόντου. Και θέλω να γνωρίζετε ότι παίρνοντας
δύναμη από τα βουρκωμένα μάτια του αδελφού μας της κοινότητας των Αρμενίων
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λέω πώς αυτά τα δάκρυα εμείς οι Έλληνες ποντιακής καταγωγής, αυτό το
μοιρολόι το κάναμε τραγούδι και αναστήσαμε σε μικρογραφία τον αλησμόνητο
Πόντο, εδώ στα υψώματα του φιλόξενου Βερμίου. Αυτό υπηρετούμε σήμερα, αυτό
έρχεστε εδώ να αγκαλιάσετε και να σας αγκαλιάσει. Και νομίζω πως σήμερα όταν
όλοι είπαν ότι η Ελλάδα περνάει δύσκολες, τραγικές στιγμές, και ίσως έρθουν
ακόμα δυσκολότερες, όμως εάν η ψυχή του Πόντου μπορέσει και ενωθεί, ως
αδιάσπαστο κομμάτι του συνόλου της ψυχής του Ελληνισμού, με όλο το κομμάτι
της πατρίδας μας, πιστεύω ότι θα βγούμε νικητές. Γιατί η ιστορία του Πόντου, οι
παραδόσεις του Πόντου, τα ήθη και τα έθιμα, έχουν μια τέτοια δύναμη που
σήμερα πιστεύω, όταν εδώ τα υπηρετούμε και τα διακονούμε, συνεγείρονται οι
καμπάνες στον αλησμόνητο Πόντο και ακούω και τα καμπαναριά της Παναγίας
Σουμελά να χτυπάνε στην καρδιά μας, γιατί σε εμάς του Έλληνες ποντιακής
καταγωγής στερήθηκε το δικαίωμα να κατοικούμε στην ιστορική μας πατρίδα και
να ακούμε από κοντά τις καμπάνες της, εκεί στον αλησμόνητο και
χιλιοτραγουδισμένο Πόντο. Το έχω πει και άλλη φορά, επιτρέψτε μου να το
επαναλάβω, 353. 000 θύματα έβαλαν την υπογραφή τους σε μια Γενοκτονία ενός
τρισχιλιόχρονου πολιτισμού. Ξεριζώθηκε ένας πολιτισμός από μια γη ειρηνική,
από μια γη φιλοσόφων, από μια γη αγίων. Και εκεί είναι ο νους μας, αυτό
υπηρετούμε, αυτό σημαίνουν οι δύο λέξεις: Παναγία Σουμελά.
»Είπαμε να τιμήσουμε έναν Έλληνα ποντιακής καταγωγής, πως θα την κάνουμε
πράξη με παραδείγματα την ενότητα. Και η σκέψη μας ήρθε σε έναν άνθρωπο που
την υπηρετεί την ενότητα. Άνθρωπο που άνοιξε δρόμους για την “Παναγία
Σουμελά”, άνθρωπο που είναι στην Βόρεια Ελλάδα, είναι στην Θεσσαλονίκη και
δείχνει το παράδειγμα. Και αμέσως η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε: ναι να
απονεμηθεί φέτος η τιμητική πλακέτα στον αξιότιμο κύριο Ιβάν Σαββίδη.
»Να καλέσω την κυρία Αθηνά Παπαδάκη να μας πει δύο λόγια για την
απονομή και να προχωρήσουμε στις διαδικασίες».

Η κα Αθηνά Παπαδάκη

«O Ιβάν Σαββίδης του Ιγνατίου είναι επιχειρηματίας και κοινωνικός
παράγοντας. Μέλος του Συμβουλίου Διεθνοτικών
Σχέσεων του Προέδρου της Ρωσίας, πρόεδρος της
Εθνο - Πολιτιστικής Ομοσπονδίας των Ελλήνων
της Ρωσίας, Συντονιστής του ΣΑΕ Περιφέρειας
χωρών πρώην ΕΣΣΔ, ιδρυτής και πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου του πολυτομεακού ομίλου
επιχειρήσεων «Agrocom», διάσημος μαικήνας και
ευεργέτης.
Ο Ιβάν Σαββίδης, Έλληνας στην καταγωγή,
γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 1959 στο ελληνικό
χωριό Σάντα, της πρώην Σοβιετικής Δημοκρατίας της Γεωργίας και ήταν το
όγδοο παιδί στην αγροτική οικογένειά του. Μετά την αποφοίτησή του από το
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Λύκειο Ντενίσοβσκαγια της περιοχής Μαρτίνοβσκ, της περιφέρειας Ροστόβ,
κατετάγη στο Σοβιετικό Στρατό.
»Το 2003 εκλέχτηκε βουλευτής στη Ρωσική Δούμα. Από τον Απρίλιο του
2004 διετέλεσε αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και
Φόρων της Ρωσίας. Το 2007 επανεκλέχθηκε βουλευτής στη Ρωσική Δούμα, όπου
υπηρέτησε ως μέλος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων, στην οποία ήταν
συντονιστής των σχέσεων με το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώ ήταν και
αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ρωσολευκορωσικής Ένωσης, και μέλος της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει αναπτύξει
έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Είναι προέδρος της Εθνο - Πολιτιστικής
Ομοσπονδίας των Ελλήνων της Ρωσίας και Συντονιστής του ΣΑΕ Περιφέρειας
χωρών πρώην ΕΣΣΔ. Από το 2012 είναι μέλος του Συμβουλίου Διεθνοτικών
Σχέσεων του Προέδρου της Ρωσίας.
»Ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο ιδρυτής ομώνυμου φιλανθρωπικού ιδρύματος, το
οποίο υλοποιεί προγράμματα που αποσκοπούν στην πνευματική αναγέννηση και
αποκατάσταση των ορθόδοξων κειμηλίων, τη δημιουργική ανάπτυξη της νεολαίας,
την προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής, καθώς και πολιτιστικά, εκπαιδευτικά,
επιστημονικά και ερευνητικά έργα. Για τα επιτεύγματα στις δημόσιες, κοινωνικές
και οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και για τη συμβολή του στην κοινωνικο οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας, ο Ιβάν Σαββίδης έχει τιμηθεί με πολλά κρατικά
βραβεία. Για μας ο Ιβάν Σαββίδης, πέρα από όλα τα άλλα, είναι αυτός που άνοιξε
τους δρόμους για την επαναλειτουργία της παλαιφάτου Μονής της Παναγίας
Σουμελά στον μαρτυρικό Πόντο και τώρα με χαρά μαθαίνουμε, και για αυτό
επιλέξαμε να τον τιμήσουμε, ότι συμβάλει στην υλοποίηση, για ακόμη μια φορά,
της ενότητας του ποντιακού ελληνισμού με την χορηγία της διοργάνωσης της
ενωτικής 2ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Ποντιακής Νεολαίας.
»Κύριε Ιβάν Σαββίδη σας καλούμε στο βήμα».
Η ομιλία του κ. Ιβάν Σαββίδη
«Με την ευλογία σας σεβασμιότατε. Θα ήθελα κατ’ αρχήν να σας ευχαριστήσω
για όλη την αγάπη και την προσοχή που έχετε εκφράσει στο πρόσωπο μου. Όλα
όσα θέλω, είναι να προσφέρω σε σας, στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ όλα αυτά που
περιμένετε αυτά τα χρόνια. Αγαπητοί φίλοι, αξιότιμε κύριε πρόεδρε, μέλη του
διοικητικού συμβουλίου, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα τ’ εμετέρ! Πρώτα από όλα
επιτρέψτε μου να σας χαιρετήσω εκ μέρους των πολλών χιλιάδων Ελλήνων της
Ρωσίας, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του
ποντιακού συλλόγου “Παναγία Σουμελά” τον φίλο μου τον κ. Γιώργο Τανιμανίδη
για την πρόσκληση και την τιμητική διάκριση και το δικαίωμα αυτού του λόγου.
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»Οι ιστορικές μονές Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα και στο Βέρμιο
αποτελούν σύμβολα της πίστης του ιστορικού Πόντου. Είναι πολύ σημαντικό το
γεγονός ότι τόσοι πολλοί νέοι ποντιακής καταγωγής συγκεντρώθηκαν εδώ στο

Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης διαβάζει
την απόφαση για την απονομή τιμητικής πλακέτας στον κ. Ιβάν Σαββίδη. Στη μέση ο
σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων

ορθόδοξο κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού. Με αυτό τον τρόπο δείχνετε την
θέληση σας για την ενότητα, αφού ακριβώς στην ενότητα και στην πίστη έγκειται
το αξιοπρεπές μέλλον του λαού μας. Η συνάντηση μας πραγματοποιείται σε μια
πολύ δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα. Η χώρα δεν διανύει απλώς έναν γύρο της
οικονομικής κρίσης, στην πραγματικότητα γινόμαστε μάρτυρες μια νέας ιστορικής
εποχής, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Σήμερα
μπορούμε να δηλώσουμε με λύπη το γεγονός, ότι την χώρα μας την περιμένουν
δύσκολες στιγμές και πιστεύω ότι τα κύρια προβλήματα είναι ακόμα μπροστά μας
δυστυχώς. Ποιος φταίει για όσα έχουν συμβεί; Είναι δύσκολο να πούμε με
σιγουριά. Από την μία είναι οι προφανείς αποτυχίες και τα λάθη των ελλήνων
πολιτικών, από την άλλη οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι αξιολόγησαν λάθος
την ελληνική νοοτροπία. Εμείς έχουμε μεγάλη υπομονή, αλλά δεν δεχόμαστε την
ταπείνωση. Η ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Ελλάδα για πολλά χρόνια είναι
όντως ταπεινωτική. Μπορείς να ζήσεις δύσκολα και χωρίς πολλά εισοδήματα,
αλλά δεν μπορείς να ζήσεις γονατισμένος. Ακριβώς για αυτό το λόγο ο ελληνικός
λαός απάντησε “Όχι” στους Ευρωπαίους, δίνοντας με αυτόν τρόπο ένα πολύ
δυνατό δάνειο εμπιστοσύνης στον νέο και ελπιδοφόρο Πρωθυπουργό. Αλλά
δυστυχώς στο παλλαϊκό “Όχι” η αντίδραση της Ευρώπης ήταν εξίσου
προσβλητική, και σήμερα μπορούμε πλέον να λέμε ότι η Ελλάδα οριστικά έχει
απολέσει την αυτοτέλεια της. Εγώ σας λέω τα δικά μου συναισθήματα και την δική
μου κατανόηση των πραγμάτων.
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»Παρακολουθώντας τα γεγονότα των τελευταίων ετών τα οποία συμβαίνουν
γύρω από την Ελλάδα, μιλώντας σε διάφορα φόρουμ και συνέδρια έχω τονίσει
ιδιαίτερα ότι μόνο η νεότερη γενιά, μόνο εσείς, το λεγόμενο φρέσκο αίμα, θα
μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από το τέλμα στο οποίο είναι βυθισμένη η χώρα,
διχασμένη από ιστορικές διαμάχες, διαφθορά και κακοδιαχείριση. Οι Έλληνες
είναι ένας σπουδαίος λαός που έβαλε τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού, της
παγκόσμιας δημοκρατίας, της φιλοσοφίας, τις επιστήμης και της τέχνης, ωστόσο
είναι πολύ επικίνδυνο να επαναπαυόμαστε στις δάφνες και να λέμε ότι η Ελλάδα
έχει εκπληρώσει τον ιστορικό της ρόλο. Ιδιαίτερα λυπηρό είναι εάν ζείτε με αυτήν
την αίσθηση. Εσείς, η νέα γενιά, θα διαμορφώσει το μέλλον του λαού μας.
Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι στην νεολαία πέφτουν κυρίως οι επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών. Σήμερα το 30% του ελληνικού
πληθυσμού είναι άνεργοι. Πάνω από 60% είναι νέοι. Αυτό είναι καταστροφή! Εγώ
σε όλη αυτήν την συγκυρία θα σας πω: σταματήσετε, μην φεύγετε, μην
εγκαταλείπετε την πατρίδα, μην αφήνετε ελεύθερο το πεδίο στους ψευτοπατριώτες.
Γιατί εσείς δεν μπορείτε και δεν έχετε κανένα δικαίωμα να αποδεχτείτε τα
γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, γιατί έτσι θα διαγράψετε το δικό σας μέλλον.
Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό το σημαντικό θέμα πρέπει να γίνει το επίκεντρο στην
2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας τον Οκτώβριο στην
Θεσσαλονίκη. Οι αποφάσεις του συνεδρίου θα αποτελέσουν την συνέχεια του
ποντιακού Ελληνισμού.
»Θέλω να σας παρακαλέσω και να συμβάλετε, να συμμετέχει όλη η νεολαία
στον οργανωμένο ποντιακό χώρο. Εμείς οι Πόντιοι ακόμα στις πιο τραγικές
περιόδους της ιστορία μας έχουμε διατηρήσει την πίστη στο μέλλον και σε καμία
περίπτωση δεν χάσαμε την αξιοπρέπεια μας. Εμείς πάντα είμαστε πιστοί στις
παραδόσεις μας. H ποντιακή απάντηση απέναντι στην κρίση θα είναι η παγκόσμια
ενότητα του ποντιακού ελληνισμού και αυτό εσείς θα πρέπει να το αναλάβετε, η
ποντιακή νεολαία. Το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της νεολαίας, η
δημιουργία ενός θεσμού από νέους ανθρώπους και με αλλά λόγια η ανανέωση του
ποντιακού ελληνισμού.
»Είμαι πεπεισμένος ακριβώς ότι αυτό το σημαντικό θέμα πρέπει να μπει στο
επίκεντρο της 2η Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Ποντιακής Νεολαίας, το οποίο έχει
προγραμματιστεί για τις αρχές Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη. Ειλικρινά και
θερμότατα σας προσκαλώ να λάβετε μέρος σε αυτό το παγκόσμιο γεγονός. Οι
αποφάσεις που θα ληφθούν στην συνδιάσκεψη, θα πρέπει όχι μόνο να αποτελέσουν
τη βάση και την περαιτέρω ανάπτυξη του ποντιακού ελληνισμού, αλλά να έχουν
οπωσδήποτε πανελλαδικό χαρακτήρα. Εάν θα κάνουμε ανάλυση τι έχει συμβεί τα
προηγούμενα είκοσι χρόνια, τότε θα μπορέσουμε να πούμε ότι ενισχύονται οι
επιθετικές δυνάμεις οι οποίες σε μεγαλύτερο βαθμό πλήττουν τις ορθόδοξες αξίες.
»Συμπατριώτες μου σας παρακαλώ να είστε πάντα αγαπημένοι, ευλογημένοι
και ενωμένοι. Δεν πρέπει σήμερα να λέμε και αύριο το πρωί να ξεχνάμε αυτά που
είπαμε. Από εδώ και μπρος είναι χρήσιμο να κάνουμε αυτό που λέμε. Πιστεύω σε
σας. Ολίγον είμες περισάν’. ’Κ’ είμες ορφανοί. Παρακαλώ σας, όλ’ εντάμαν. Εμάς
αναμέν’ η Ελλάδα».
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«Νέοι και Εθελοντισμός»

Βούλα Πατουλίδου, αντιπεριφερειάρχης
«Πάντα από τους Ποντίους θα περιμένει αυτή η Ελλάδα. Το 1992 ήμουν η
πρώτη γυναίκα ελληνίδα ολυμπιονίκης και λεγόμουνα
Πατουλίδου. Όταν γύρισα στο σπίτι, ο άντρας μου παρόλο που έχει ποντιακό επίθετο αλλά δεν είναι Πόντιος
αν και αγαπάει πάρα πολύ τους Πόντιους - γνωρίζοντας
όλο το παρασκήνιο του να μην πιστεύουν οι Έλληνες στον
Έλληνα ότι μπορεί να κάνει την διαφορά, μου λέει: «αν δεν
κυλούσε στις φλέβες σου έστω και μια σταγόνα αίμα
ποντιακό», συγχωρέστε με, «σκατά ολυμπιακό μετάλλιο θα
έπαιρνες». Είχε δίκιο, και ξέρετε το γιατί φαντάζομαι.
»Ήταν Ιούνιος του 1995 όταν ένα κομμάτι της Ελλάδας στο Αίγιο δέχθηκε τον
σεισμό των 6,1 ρίχτερ που συντάραξε την πόλη. Άνθρωποι χάθηκαν στα
χαλάσματα, σπίτια κατέρρευσαν και ζωές σκορπίστηκαν στον βωμό του
Εγκέλαδου. Ένας Εγκέλαδος που άφησε τα αποτυπώματά του στην
καθημερινότητα αυτής της πόλης και που για πολλά χρόνια αποτελούσε εφιάλτη
τους. Μια ολόκληρη πολυκατοικία σωριάστηκε συστήνοντας τον τρόμο στους
κατοίκους του Αιγίου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα που παρακολουθούσε με
κομμένη την ανάσα την ανάσυρση νεκρών και ζωντανών από τα ερείπια της.
»Υπήρξε όμως μια επιχείρηση που έμεινε στις καρδιές όλων. Μια επιχείρηση
ελπίδας που σηματοδότησε την νίκη της ζωής επί της οργής. Σίγουρα ήταν εκεί οι
πυροσβέστες, που πάντα δίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις το παρόν τους αυτοί οι
άνθρωποι και που τους εύχομαι να έχουν δύναμη. Εκτός όμως από τους
πυροσβέστες υπήρχαν και άλλοι, εκεί στον τόπο της καταστροφής, και χάρη σε
αυτούς τους εθελοντές της διάσωσης σώθηκε ένα πιτσιρίκι, ένα 8χρονο πιτσιρίκι.
Σήμερα είναι 28 χρόνων. Ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 44 ώρες εγκλωβισμού.
Η διάσωση έγινε σε ζωντανή μετάδοση, σκόρπισε ρίγη συγκίνησης και έδωσε
πολλές ανάσες. Είχε προηγηθεί το θρίλερ με την προσπάθεια εντοπισμού σημείων
ζωής κάτω από τα συντρίμμια, η αγωνία του «ακούω φωνές», «κάποιος μου μιλάει»,
των ανδρών της ΕΜΑΚ, οι τραγικές εικόνες με τις κούκλες μέσα στους τόνους
μπετόν, τα πετάμενα τετράδια, τα σκισμένα στρώματα και ο ήχος από τα τρυπάνια
που προσπαθούσαν να σπάσουν το μπετόν και να τραβήξουν στο φως της ζωής τις
ανάσες.
»Ο τρόμος έγινε πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες, ελληνικές και ξένες. Το
παιδάκι απεγκλωβίστηκε μετά από μια επιχείρηση που διήρκησε 44 ώρες.
Αξέχαστες είναι οι συνομιλίες αυτού του τολμηρού παιδιού με τους διασώστες και
ιδίως με έναν, τον Παναγιώτη Νίκα. Έναν εθελοντή που εντόπισε και έδινε
1

Δημοσιεύονται περιλήψεις των εισηγήσεων.
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κουράγιο, και φώναζε σε αυτές τις 44 ώρες στον πιτσιρίκο να μην κοιμηθεί, να μην
γονατίσει, να μην λυγίσει, αλλά να τους περιμένει γιατί θα τον έφταναν. Αυτόν τον
άνθρωπο που κατάφερε να φέρει στο φως τον μικρό Ανδρέα. “Φέρτε μου
επιτέλους κόκα κόλα και ένα σουβλάκι”, φώναζε το πιτσιρίκι. Πιστεύετε ότι μετά
από 44 ώρες αν δεν υπήρχε κάποιος να του δίνει κουράγιο θα άντεχε να θυμηθεί
ότι πεινάει;
»Τέτοιες σκηνές σίγουρα δεν θα τις ζούσαμε, γιατί οι πυροσβέστες κάνουν
πάρα πολύ καλά την δουλειά τους, άλλα τα χέρια είναι λίγα. Σε τέτοιες
περιπτώσεις η αγωνία και τα χέρια πρέπει να διπλασιάζονται.
»Πολλές φορές γονατίζουμε, ίσως γιατί δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και από πού
να αντλήσουμε επιχειρήματα. Η γλώσσα μας είναι απίστευτη, επιβάλει τον
εθελοντισμό στο πρόσωπο. Και αν αναρωτιόμαστε τι είναι ο εθελοντισμός; Τελικά
είναι μια επιμορφωτική λειτουργία και συνδυάζει τον έρωτα του ερασιτέχνη, την
συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη, και πάνω από όλα την
ανιδιοτέλεια ενός ανώτερου ανθρώπου. Με τέτοιους ανθρώπους έχω να κάνω
σήμερα. Ανισότητες στη ζωή πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν πλούσιοι
και φτωχοί. Πάντα θα υπάρχουν υγιείς και άρρωστοι, κακοί και καλοί. Σε ποια
μεριά θέλουμε να είμαστε;
»Μιλήσαμε πριν για την διχόνοια. Ξέρετε εσείς κανένα άλλον πολιτισμό που να
έχει θεοποιήσει την Έριδα; Είχαμε θεά Έριδα. Αλλά όσο εμείς της δίνουμε χώρο,
τόσο αυτή απλώνει τα φτερά. Σας λέω ευθαρσώς. χωρίς να κάνω πολιτική
συζήτηση. Τα “ναι” δεν με πήγαν πολύ μακριά. Τα “όχι” με ανέβασαν στο
ολυμπιακό βάθρο, αλλά ένα “όχι” που όμως από πίσω είχε πάρα πολύ δουλειά,
είχε συνεργασίες, δύναμη ψυχής να αντισταθείς σε αυτό που σου έλεγε “δεν
μπορείς να ζήσεις όπως θες, εγώ θα σου πω”. Τότε είναι που οργανώνεσαι για να
μπορείς να διεκδικήσεις τα δίκαια σου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα τηλεγράφημα της
Μελίνας Μερκούρη: “Πέτα στα πέρατα της γης και διαλάλησε τα δίκαια της
Ελλάδας”.
»Είμαστε σε έναν ευλογημένο τόπο, κάτω από το βλέμμα της Παναγίας
Σουμελά. Βέβαια την Παναγίτσα μας με πολλούς τρόπους την αποκαλούμε. Πέρα
από το “Παναγία Σουμελά” υπάρχει και ένα ακόμη κοσμητικό επίθετο, που εμένα
ειδικά, σε αυτούς του δύσκολους καιρούς προσπαθώ να μην το ξεχνώ και να είναι
οδηγός μου: “η Παναγία η Ονειροτόκος”. Αλίμονο εάν εμείς πάψουμε να γεννάμε
όνειρα. Θεωρώ όσα συναπαντήματα και να κάνουμε, εάν δεν γίνονται με το
σκεπτικό της ομόνοιας δεν θα είναι πετυχημένα. Γιατί τα πέντε δάχτυλα δεν τα
ανοίγει κάνεις εύκολα. Με πέντε ανθρώπους πήγα εκεί, ένας φαίνονταν. Αλλά αυτοί
οι πέντε ήταν μια γροθιά. Αυτή η “Ονειροτόκος Παναγίτσα” ας βοηθήσει και το
17ο συναπάντημα να βγάλει τέτοια συνθήματα και τέτοια συναισθήματα που
κάποιοι που επιβουλεύονται μόνο προεδρικές καρέκλες να ντραπούν. Και επειδή
κάποιοι λένε “τόπο στα νιάτα”, σας το λέω έγκυρα και έγκαιρα ότι κανένας
μεγάλος δεν αφήνει εύκολα τα ηνία άμα δεν τα αρπάξετε. Στο χέρι σας είναι».
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Οι Εμπορικές και Πολιτιστικές ανταλλαγές των Ελλήνων της
Μαύρης Θάλασσας με την Μεσόγειο στην Αρχαιότητα
Της Δανάης Τσαπικίδου, καθηγήτριας Αγγλικών

«Κατά τους πρώτους αιώνες της αποικιοκρατίας, οι αποικίες διατηρούσαν
σταθερά την κοινωνική και πολιτική οργάνωση της μητροπολιτικής προέλευσης.
Διατηρούσαν τις παραδόσεις, τα ήθη τα έθιμα, και τους
κρατικούς θεσμούς που είχαν φέρει από τη μητρόπολη. Οι
πόλεις διατήρησαν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Πολιτιστικές
ανταλλαγές μεταξύ των ελληνικών αποικιών με τις
μητρόπολεις αλλά και άλλους λαούς υπήρξαν σε ολόκληρη
τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τους ιστορικούς αμέτρητοι
άνθρωποι μετακινούνται από τη μία κοινότητα στην άλλη. Η
κινητικότητα των ιδεών και των τεχνολογιών κατέστη δυνατή
κυρίως μέσω της ανταλλαγής των μεταποιημένων υλικών και κατασκευασμένων
προϊόντων. Για παράδειγμα, η μεταφορά του ελληνικού εθίμου του «Συμποσίου»
και τα τελετουργικά των ελληνικών αποικιών της Μαύρης Θάλασσας είναι
συνδεδεμένα με την εισαγωγή των ελληνικών κρασιών και κεραμικών σε περιοχές
όπου δεν υπήρχε καλλιέργεια της αμπέλου στο παρελθόν.
»Επιπλέον, μέσα από αυτά τα επικοινωνιακά δίκτυα κυκλοφορούν ειδήσεις,
πληροφορίες, ιστορίες και παραμύθια σε όλη τη Μεσόγειο. Ο μύθος ενήργησε ως
πολιτιστικός παράγοντας που δημιούργησε μια κοινή ελληνική ταυτότητα για
όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από το πού ζούσαν. Οι μύθοι του Ιάσονα και των
Αργοναυτών, οι περιπλανήσεις του Ορέστη στη Θοανία, στον Πόντο και ο
Οδυσσέας στη χώρα των Κιμμερίων, η εξορία του Προμηθέα στον Καύκασο και
το ταξίδι του Ηρακλή στον Πόντο, έμειναν ζωντανοί στη συνείδηση των Ελλήνων
μέσα από τους καλλιτέχνες που τους μετέφεραν από το ένα μέρος στο άλλο.
»Οι ελληνικές αποικίες της Μαύρης Θάλασσας ζούσαν σε έναν κόσμο
αλληλεπίδρασης με τους βαρβάρους, όπου συνυπήρχαν και η συνεργασία και η
σύγκρουση. Οι συναντήσεις με άλλους πληθυσμούς δημιούργησαν τοπικές
ποικιλίες του ελληνικού πολιτισμού, όπου οι δύο κοινότητες συνειδητοποίησαν τι
είχαν κοινό. Για παράδειγμα, στην Κύρου Ανάβαση, ο Ξενοφών περιγράφει τον
τρόπο με τον οποίο ο ελληνικός στρατός υποδέχθηκε Παφλαγόνες πρεσβευτές
στα Κοτύωρα και κατάφερε να αποφύγει τον πόλεμο με φαγητό, ποτό και χορό.
Ταυτόχρονα, οι ελληνικές αποικίες είχαν συνείδηση του ότι είναι ελληνικές
κοινότητες και αποτελούν μέρος του Πανελλήνιου κόσμου. Ένα άλλο παράδειγμα
των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Αθήνας είναι
η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες. Αθλητές από τη Μαύρη Θάλασσα
διαγωνίστηκαν στους Πανελλήνιους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σύμφωνα
με τον Robinson, ένας Σινωπεύς πήρε το βραβείο για την πυγμαχία στα Αμφιάρια
στον Ωρωπό, περίπου το 350 π.Χ. Μια αττική επιγραφή μας δίνει τον κατάλογο
με τις νίκες που κέρδισε ο Σινωπεύς Βαλέριος Eclectus στο 248 μ.Χ. Ακόμη ένας
Δαμόστρατος, κέρδισε έξι αγώνες πάλης στα Ίσθμια. Ας θυμηθούμε και ότι ο
διάσημος φιλόσοφος Διογένης (412 - 323) καταγόταν από τη Σινώπη.
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»Υπήρχαν ορισμένοι τρόποι μέσω των οποίων η διαπολιτισμική επικοινωνία
εδραιώθηκε μεταξύ των αποικιών και των μητροπόλεων. Μια μέθοδος ήταν η
φιλοξενία - φιλία, η πρακτική που συνδέει διαφορετικές κοινότητες μέσω της
ανταλλαγής δώρων, φιλοξενίας και υπηρεσιών. Στα ελληνικά λέγεται ξενία. Επίσης,
οι γάμοι, η ονοματοδοσία και τα συμπόσια ήταν επίσης ισχυρά μέσα με τα οποία
καλλιεργήθηκαν πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων.
»Οι αποικίες στον Εύξεινο Πόντο ήταν αυτοδιοικούμενες και πολιτικά
ανεξάρτητες κοινότητες. Ωστόσο, διατήρησαν ισχυρούς δεσμούς με τις μητέρες πόλεις μέσω της διπλωματίας. Οι τοπικές αυτές αρχές ήταν ενεργές στις ελληνικές
αποικίες της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και στα άλλα κράτη - μέλη της Αθηναϊκής
Συμμαχίας. Η στρατηγική σημασία που η Αθήνα έδινε σε αυτή την περιοχή
αποδεικνύεται από την επίσκεψη του Περικλή στο 453 π.Χ.. Το γεγονός ότι η
Σινώπη διατήρησε στενούς δεσμούς με τη μητέρα Ελλάδα αποδεικνύεται από την
αττική διάσωση της Σινώπης από τους Κιμμερίους και την ενίσχυση με
εξακόσιους νέους άποικους από τον Περικλή. Από τον 5ο αιώνα π.Χ., η περιοχή
της Κριμαίας ήταν ο κύριος προμηθευτής του σιταριού για την Αθήνα. Η
αθηναϊκή πολιτεία για να προστατεύσει τα εμπορικά συμφέροντά της σε αυτή την
πλούσια χώρα, δημιούργησε στρατιωτικές αποικίες, όπου είχαν εγκατασταθεί 600
Αθηναίοι. Επιπλέον, ο Όμηρος αναφέρει τη συμβολή των πόλεων της Μαύρης
Θάλασσας στον Τρωικό Πόλεμο, με τους Παφλαγόνες και τους Χαλύζονες με την
πλευρά των Τρώων και των Κοτυώρων, της Σεσάμου, της Κρώμνης, του Αιγιαλού,
των Ερυθινών, και του Κρομπίαλου με την πλευρά των Ελλήνων.
»Οι Έλληνες που ζούσαν στη Μαύρη Θάλασσα δεν ήταν απρόσβλητοι από
επιρροές από άλλους πολιτισμούς. Αντί να απομονωθούν, ως Έλληνες
αλληλεπίδρασαν με άλλα έθνη και δημιούργησαν μικτούς πληθυσμούς με
υβριδικές ταυτότητες. Θεωρούμε ότι οι Έλληνες και οι Σκύθες νομάδες
ενδιαφέρονταν εξίσου για τη δημιουργία επαφών μεταξύ τους. Οι δεσμοί τους
αναπτύχθηκαν βάσει της έλξης για τον ελληνικό τρόπο ζωής, όπως είναι η
συνήθεια της κατανάλωσης κρασιού. Η σχέση τους παρέμεινε γενικά μη
αντιπαράθεσης και ειρηνική. Η στρατηγική συνύπαρξη αυτών των δύο
διαφορετικών πολιτισμών για σχεδόν χίλια χρόνια βασίζεται στις πολιτισμικές
σχέσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ αυτών των λαών.
»Μια πηγή πληροφοριών σχετικά με την πολιτιστική αλληλεπίδραση μεταξύ
των Ελλήνων της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου είναι τα αρχαιολογικά
ευρήματα από τους τάφους που δείχνουν τα έθιμα ταφής. Στα τέλη της Κλασικής
και Ελληνιστικής περιόδου, η καλύτερη επιτραπέζια κεραμική που
χρησιμοποιούνταν στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και της ενδοχώρας της
προερχόταν από εργαστήρια που βρίσκονταν στη Μεσόγειο. Τα αντικείμενα αυτά,
βέβαια, που καταναλώνονταν από τους Έλληνες, αλλά και από τους Σκύθες και τις
άλλες μη ελληνικές κοινότητες με τις οποίες οι Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας
έκαναν εμπόριο. Από και μετά τον 4ο αιώνα παρατηρούμε τη δημιουργία
αντικειμένων, σύμφωνα με τις επιταγές της ελληνικής τεχνοτροπίας, αλλά με
παραστάσεις της σκυθικής ζωής. Στο γνωστό Σολόχα Kurgan, μια παγκοσμίως
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γνωστή χρυσή χτένα που βρέθηκε, απεικονίζεται μια μάχη μεταξύ ενός Έλληνα
και δύο Σκυθών.
»Πολυάριθμα αντικείμενα αποδεικνύουν τη λεγόμενη ελληνοσκυθική τέχνη:
ελληνικά καλλιτεχνικές τεχνοτροπίες δημιουργούν μια εικονογραφία που
εκπροσωπεί τη ζωή και την ταυτότητα των Σκυθών. Επιπλέον, νομίσματα στην
Όλβια φέρουν τα ονόματα Σκυθών βασιλέων, ενώ νομίσματα της ελληνικής
αποικίας της Νικονίας φέρει το όνομα του Σκύλου. Ένα χρυσό δαχτυλίδι που
είναι χαραγμένο στα ελληνικά με το όνομα του βασιλιά Σκύλες, δείχνει την
αλληλεπίδραση μεταξύ Ελλήνων καλλιτεχνών και των Σκυθών βασιλιάδων.
»Κατά τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ, τα ζωγραφισμένα κεραμικά απέκτησαν μεγάλη
σημασία στην καλλιτεχνική ζωή της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Τα
διάσημα αγγεία του Κερτς ήταν υπέροχα αττικά ερυθρόμορφα αγγεία με ζωντανή
πολυχρωμία και πολύ περίπλοκη πλούσια διακόσμηση. Είχαν εισαχθεί σε μεγάλες
ποσότητες στο βασίλειο του Βοσπόρου. Η αττική καλλιτεχνική παραγωγή είχε
κατά τη διάρκεια αρκετών δεκαετιών μεταμορφωθεί υπό την επίδραση των
τοπικών επιδράσεων των Βοσπόρου, όπως φαίνεται από τα αγγεία του Κερτς. Ένα
από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι δύο λήκυθοι από τον
Ξενόφαντο, έναν Αθηναίο ζωγράφο, με παράσταση κυνηγιού στο οποίο
συμμετέχουν οι Έλληνες, Πέρσες και Σκύθες. Τέλος, στη νεκρόπολη της
Φαναγορίας, έχει αποκαλυφθεί μια ομάδα αττικών αγγείων που απεικονίζουν την
Αφροδίτη να αναδύεται μέσα από ένα κέλυφος, μια Σφίγγα, μια σειρήνα, ένα
φτερωτό θεό, τον Διόνυσο και δύο γυναίκες. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν την
απόδειξη της συνύπαρξης των διαφόρων πολιτιστικών μορφών που προέρχονται
από την Ελλάδα και την Αίγυπτο και τις τοπικές παραδόσεις στην περιοχή της
Μαύρης Θάλασσας.
»Η θρησκεία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ταυτότητας στις
ελληνική αποικίες. Ο πολιτιστικός αποικισμός της Μαύρης Θάλασσας από τη
Μίλητο επιτεύχθηκε με τη μεταφορά των λατρειών από τη μητέρα - πόλη στις
αποικίες. Οι Ίωνες κατείχαν τη μεγαλύτερη αίσθηση ενότητας με βάση τις
θρησκευτικές τους καταβολές, συμπτύσσοντας το Πανιώνιο, έναν συνασπισμό από
τις δώδεκα μεγαλύτερες πόλεις που μοιράζονταν τις τελετές του Απόλλωνα,
σύμφωνα με τον Ηρόδοτο. Σύμφωνα με τον Greaves, το μέσο που διευκόλυνε
αυτήν την μεταβίβαση των λατρειών ήταν το μαντείο. Οι Μιλήσιοι
συμβουλεύονταν το μαντείο των Διδύμων πριν ξεκινήσουν μια νέα αποικία στη
Μαύρη Θάλασσα με σκοπό να παρέχουν θρησκευτική νομιμοποίηση για το
εγχείρημα, όπως ήταν ο κανόνας στην ελληνική θρησκευτική παράδοση. Οι
δώδεκα θεοί του ελληνικού πανθέου λατρεύονταν στις αποικίες, μαζί με άλλες
θεότητες αιγυπτιακής προέλευσης.
»Εκτός από τη λατρεία του Απόλλωνα, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν η κύρια
θεότητα σε όλες τις αποικίες της Μαύρης Θάλασσας, λατρεύονταν κι άλλοι θεοί: ο
Δίας, η Άρτεμη, Αφροδίτη, η Δήμητρα και η Κόρη, η Αθηνά, ο Ερμής, ο Άρης,
ο Ποσειδώνας. Μετέπειτα εισάγεται η λατρεία του Διονύσου, του Ασκληπιού, των
Διόσκουρων, του Σέραπι και της Ίσιδος καθώς και των μυθικών ηρώων. Σε γενικές
γραμμές, η συνύπαρξη διαφορετικών λατρευτικών παραδόσεων αφομοιώνει τα
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τοπικά στοιχεία, ενώ η ελληνική θρησκεία λειτουργεί ως σημαντικός σύνδεσμος
μεταξύ των αποικιών.
»Η συνύπαρξη των διαφόρων λατρευτικών παραδόσεων είναι ένα
χαρακτηριστικό γνώρισμα της θρησκευτικής ιστορίας της Μαύρης Θάλασσας. Για
παράδειγμα, μια εξέχουσα ξένη θεότητα που λατρευόταν στην περιοχή της
Μαύρης Θάλασσας, ιδιαίτερα στη Σινώπη, ήταν ο Σέραπις. Ο Σέραπις ήταν
αρχικά ένας Αιγύπτιος θεός. Σύμφωνα με έναν αρχαίο μύθο, ο Πτολεμαίος έλαβε
παραγγελία σε ένα όνειρο να μεταφέρει το λατρευτικό άγαλμα του Πλούτωνα από
τη Σινώπη της Μαύρης Θάλασσας στην Αίγυπτο. Μερικοί ερευνητές ερμηνεύουν
την ιστορία ως μια σκόπιμη κίνηση του Πτολεμαίου με σκοπό τη συνένωση των
Αιγυπτίων και των Ελλήνων που ζουν στην Αίγυπτο με μια θρησκεία. Η λατρεία
του Σέραπι στη Σινώπη ξεκίνησε σε ένδειξη ευχαριστίας για τη βοήθεια του θεού
για τη διασφάλιση των σιτηρών από την Αίγυπτο κατά τη διάρκεια ενός λιμού στο
280 - 279 π.Χ. Μαζί με τη λατρεία του Σέραπι πηγαίνει και της Ίσιδας. Αρκετά
αρχαιολογικά ευρήματα, που χρονολογούνται από την Ελληνιστική περίοδο και
δηλώνουν τις σχέσεις μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και του πτολεμαϊκού
βασιλείου της Αιγύπτου, παρέχουν απόδειξη της λατρείας των αιγυπτιακών
θεοτήτων στη βόρεια παρευξείνια περιοχή στις αρχές του 2ου αιώνα.
»Στο δεύτερο αιώνα π.Χ., ιδρύθηκε το βασίλειο του Πόντου, το οποίο γνώρισε
μεγάλη φήμη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της δυναστείας του Μιθριδάτη.
Η ελληνική γλώσσα στη συνέχεια καθιερώθηκε ως επίσημη γλώσσα επικοινωνίας
των πολυάριθμων και πολύγλωσσων εθνών της Μικράς Ασίας. Επίσης, υπήρχε
ένας θρησκευτικός συγκρητισμός μεταξύ των δώδεκα θεών του Ολύμπου και των
θεών της Ανατολής, όπως φαίνεται από τα αρχαιολογικά λείψανα των ναών που
χτίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου γύρω από τον Εύξεινο Πόντο.
Ένα τυπικό παράδειγμα αυτού του συγκρητισμού είναι η λατρεία του περσικού
θεού Μίθρα, η οποία, χωρίς ποτέ να εξαφανιστεί, σταδιακά εξελληνίστηκε και
συγχωνεύτηκε με τη λατρεία των θεών Ήλιου, Απόλλωνα και Ερμή. Παράλληλη
λατρεία των αυτόχθονων και ελληνικών θεοτήτων οδήγησε στην σύνθεση του
ελληνικού πολιτισμού με τη σοφία της Ανατολής, ένα βασικό χαρακτηριστικό του
Μιθριδατικού βασιλείου και του πολιτισμού».

Τα Παρχάρια του Πόντου
Της Ζωής Καρασαββίδου αποφοίτου Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

«Παρχάρια ονόμαζαν οι Έλληνες του Πόντου τα θερινά βοσκοτόπια που
εκτείνονταν στα οροπέδια και στις πλαγιές των Ποντικών Άλπεων σε υψόμετρο
1.500 - 2.500 μέτρων. Ήταν μια μορφή οργανωμένης κτηνοτροφίας (βοοειδών και
αιγοπροβάτων) πού αναλάμβαναν κατά βάση οι γυναίκες. Αποτελούσαν και
αποτελούν πολύτιμα φυσικά οικοσυστήματα για τους κτηνοτρόφους. Επιπλέον
αποτελούσαν και εξοχικές κατοικίες. Είναι γνωστό ότι μέλη της αυτοκρατορικής
οικογένειας των Κομνηνών, τους καλοκαιρινούς μήνες μετοίκιζαν στα
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αυτοκρατορικά θέρετρα της Ματσούκας. Κάθε χωριό είχε το δικό του παρχάρι.
Η άνοδος στα παρχάρια ξεκινούσε αρχές Μαΐου και η κάθοδος τον Σεπτέμβριο.
Η μετακίνηση αυτή είχε πανηγυρικό χαρακτήρα και
συνεπάγεται από έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Η
επιλογή του παρχαριού δεν ήταν τυχαία καθώς οι
“παρχαρέτ’” επέλεγαν για την εγκατάσταση τους
προσήλια σημεία των βουνών που διέθεταν αρκετό νερό
και μέρη προφυλαγμένα από δυνατούς ανέμους. Βασικές
ασχολίες στα παρχάρια ήταν η βόσκηση και η
περιποίηση των ζώων, το άρμεγμα και η επεξεργασία
του γάλακτος. Στα παρχάρια διέμεναν: ο τσομπάνος, η
παρχαρομάνα, οι ρωμάνες και τα παρχαρόπουλα. Η Ζωή Καρασαββίδου
παρχαρομάνα ήταν η πιο ηλικιωμένη, η οποία συντόνιζε τις εργασίες. Ήταν
πρόσωπο θρυλικό και η γνώμη της ήταν πάντα σεβαστή λόγω της εμπειρίας που
είχε αποκτήσει. Ήταν μεγάλη τιμή για τις απογόνους της να κληρονομήσουν την
ιδιότητα της ως παρχαρομάνα καθώς η συμμετοχή μιας γυναίκας στα παρχάρια
διαμόρφωνε προϋποθέσεις καταξίωσης στην τοπική κοινωνία.
»Τα παρχάρια έχουν ένα πολυλειτουργικό χαρακτήρα καθώς επιτελούν
περιβαλλοντικές, κοινωνικές - πολιτιστικές αλλά και οικονομικές λειτουργίες. Οι
περιβαλλοντικές λειτουργίες έχουν να κάνουν με την καλύτερη αξιοποίηση των
ορεινών βοσκοτόπων καθώς και με τη φυσική ανανέωση της βλάστησης. Οι
κοινωνικές - πολιτιστικές λειτουργίες αφορούν πολιτιστικά στοιχεία όπως ήθη και
έθιμα, θρύλους, δοξασίες και τραγούδια. Κάποιες από τις οικονομικές λειτουργίες
πού επιτελούν τα παρχάρια είναι η χαμηλή εξάρτηση από πάγιο κεφάλαιο
(επενδύσεις σε κτίρια και εξοπλισμό) και μειωμένες δαπάνες για τη διατροφή των
ζώων. Επιπλέον τα ζώα είχαν τριπλάσια απόδοση σε γάλα και βούτυρο τα οποία
και εμπορεύονταν οι «παρχαρέτ’».
»Ακόμα και στις μέρες μας, τα παρχάρια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
οικονομικής δραστηριότητας και του τρόπου ζωής των σημερινών κατοίκων του
Πόντου. Τα πιο γνωστά παρχάρια του Πόντου είναι τα παρχάρια της Τόγιας και
τα παρχάρια της Κερασούντας, ενώ τα πιο γνωστά παρχάρια της Ελλάδας
βρίσκονται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, στα Κομνηνά Πτολεμαΐδας και στη
Φύσκα Κιλκίς. Παρόλα αυτά σήμερα δεν μετακινείται όλη η οικογένεια καθώς τα
ζώα μετακινούνται με φορτηγά. Πλέον δεν μιλάμε για νομαδική κτηνοτροφία
αλλά για μετακινούμενη κτηνοτροφία».
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Το Αγγείο - Τουλούμ’ στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου

Του μουσικού Θεόφιλου Ασλανίδη
«Η λαϊκή μουσική με την ποικιλία των μουσικών της οργάνων, αποτελεί, όπως
είναι γνωστό, σπουδαίο μέρος του πολιτισμού και της παράδοσης ενός λαού. Δεν
είναι δυνατό να εξετασθεί και να αναλυθεί η δημοτική μας
μουσική χωρίς να μελετηθούν αντιστοίχως και τα μουσικά
μας όργανα με τα οποία εκφράζεται ο λαός, είτε
συνοδεύοντας τα τραγούδια στις διάφορες κοινωνικές του
εκδηλώσεις, είτε χορεύοντας τους τόσο πολλούς και
ποικίλους χορούς.
»Κατά το παρελθόν ο οργανοπαίχτης ήταν συνήθως
και ο κατασκευαστής του οργάνου του. Γνώριζε όλα τα
μυστικά της κατασκευής του και έβαζε σε αυτό τη σφραγίδα της προσωπικότητάς
του. Όπως ακριβώς και τα ίδια τα όργανα έδιναν αντίστοιχα στον κάθε λαό
προσωπικότητα και ύφος και γίνονταν αναπόσπαστο κομμάτι του και μέσον για να
πουν τις λύπες τους αλλά και τις χαρές τους. Ο κεμεντζές, το ταούλ’ (νταούλι), το
χειλιαύρι (γαβάλ’) ο ζουρνάς αλλά και το αγγείον (τουλούμ’) κοσμούν το πάνθεον
της ποντιακής μουσικής και μαζί με όλα τα χαρακτηριστικά που μας ακολουθούν
ως λαό ζωγραφίζουν με τα ζωηρότερα χρώματα την ταυτότητα του Ποντίου.
»Μιλώντας όμως για τα μουσικά μας όργανα θα ήθελα να κάνω λόγο για ένα
ιδιαίτερο και από πολλούς Πόντιους παρεξηγημένο όργανο – το αγγείον.
Αφήνοντας το συγκεκριμένο όργανο τελευταίο, μου δίνετε η ευκαιρία να
αναφερθώ σε αυτό μιας και η παρουσία του στον μουσικό ποντιακό χορό τείνει να
εκλείψει.
»Και να αναφέρω τον κύριο λόγο που αποφάσισα να γράψω τούτο το κείμενο,
που δεν είναι άλλος, από την διάθεση που βλέπω πως έχουν πολλοί Πόντιοι να
διχάσουν, να χλευάσουν αλλά και να καβγαδίσουν με αφορμή το κατά πόσο αυτό
το μουσικό όργανο, το αγγείο, ταιριάζει στα ακούσματα όλων των περιοχών του
Πόντου.
»Έχω ακούσει κι έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές, πολλούς να λένε πως το
αγγείο είναι ταυτισμένο με μουσικές συγκεκριμένων περιοχών του Πόντου.
Προσωπικά διαφωνώ, διότι η Ιστορία αλλά και οι αναμνήσεις των παλαιών
μπορούν να μας διδάξουν πότε τα όσα λέμε είναι σωστά ή όχι, εάν έχουμε την
διάθεση να ακούσουμε και να μάθουμε για να μην μένουμε αμέτοχοι σε όλα όσα
μας λένε.
»Το αγγείον ήταν όργανο ιδιαίτερα αγαπητό και γνωστό στον ευρύτερο Πόντο,
όχι μόνο γιατί υπήρχαν αξιόλογοι τουλουμτζήδες, αλλά και γιατί η μουσική δεν
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κάνει τέτοιου είδους διακρίσεις, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ανθρώπους με κοινές
καταβολές.
»Συνεχίζοντας την μουσική πορεία του αγγείου, μετά τα γεγονότα του ’22,
κατέφτασαν στην Ελλάδα αρκετοί οργανοπαίχτες (τουλουμτζήδες) που
μεταλαμπάδευσαν την παράδοση αυτή και στην επόμενη γενιά. Από την δεκαετία
του ’70 όμως, μέχρι και το τέλος του προηγούμενου αιώνα, το όργανο αυτό
βρέθηκε στη μεγαλύτερη ίσως κάμψη της μέχρι τώρα πορείας του στον χρόνο,
καθώς οι εναπομείναντες μουσικοί ήταν ελάχιστοι και οι περισσότεροι από αυτούς
μεγάλης ηλικίας. Η φθίνουσα αυτή πορεία συνεχίστηκε έτσι ώστε κατά την
δεκαετία του ’90 περιορίζονταν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό.
»Σημαντικός παράγοντας γι’ αυτήν την κατηφορική πορεία ενδεχομένως να
ήταν και το ίδιο το όργανο μιας και είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και ιδιόρρυθμο,
αλλά σίγουρα έπαιξε τεράστιο ρόλο το ότι οι ενεργοί κατασκευαστές ήταν
ελάχιστοι, καθώς το όργανο αυτό κατασκευαζόταν ως επί το πλείστον από τον ίδιο
τον οργανοπαίχτη. Βλέπουμε, λοιπόν, πως το αγγείο στο πέρασμα των χρόνων
βρέθηκε από την δόξα, σχεδόν στην αφάνεια, και όσο για κάποιες περιοχές, δεν
έχει μείνει πλέον κανένας κληρονόμος της μουσικής του κληρονομιάς.
»Αυτό που θέλω να μείνει σε όποιον διαβάσει αυτό το κείμενο είναι πως χρέος
όλων των Ποντίων που ασχολούνται με την ιστορία και τον πολιτισμό μας είναι να
δημιουργήσουν την γέφυρα που θα αποτελέσει τον ενωτικό κρίκο του τότε με το
τώρα.
»Αγγείο υπήρχε σε όλες τις μουσικές της πατρίδας. Στόχος μας είναι να
ακούγεται και στις μελωδίες του σήμερα. Στους σκοπούς μας, στα γλέντια μας
αλλά και στις νοσταλγικές μας στιγμές. Γι’ αυτό, λοιπόν, την επόμενη φορά που
κάποιος θα πει χωρίς να σκεφτεί πως το αγγείο δεν ταιριάζει στα ακούσματα των
απανταχού Ποντίων, ας λειτουργήσει η γνώση αλλά και η ιστορική μνήμη των
παλαιότερων και ας πούμε ξεκάθαρα πως αυτό δεν ισχύει. Άξιοι και ικανοί
τουλουμτζήδες υπήρχαν στην πατρίδα, ήρθαν στη Ελλάδα αλλά για κάποιους
λόγους το όργανο παραμελήθηκε. Είναι η ώρα να αναβιώσουμε το άκουσμα και
τις μελωδίες του».
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Οι Μωμόγεροι και η θεατροποίησή τους1
Του ηθοποιού – σκηνοθέτη Γιώργου Σιαπανίδη

«Οι μωμόεροι - τα Κοτùιαμάνια, τα Κόσια, Οι Χούσποι, Κοτùιαμάνον - Οι
Καρακοτùιάδες - Τ’ αγραιδόπον - Τ’ αλογόπα –Τα μαϊμούνια - ο Αράπς - οι
Πορδαλάντ’, Αράπ’ άγασης, ο Τοσπαγάς κ.α. είναι μερικές από τις ονομασίες
της εθιμικής παράστασης των Ποντίων, που προέρχονται από παραλλαγές των
περιοχών Τραπεζούντας, Παιπούρτης, Σουρμένων, Άγουρσας – Αργυρούπολης –
Åαιρίανας – Αλισάρ – Τσενεκίας - Ακν-ταγ-Μαντέν – Ερέστιζι - ΑντρεάντωνΚαράπερτζιν – Πάφρας - Καπήκιοι κ.τ.λ.

«Τι είναι οι Mωμόγεροι;»

»Είναι ένα πολιτιστικό δημιούργημα του Ποντιακού Λαϊκού Πολιτισμού που
έφεραν οι Πόντιοι της πρώτης γενιάς. Ανήκουν σε εκείνη την κατηγορία των
ευετηριακών, εθιμικών τελετών, που με μαγικό,
θρησκευτικό και τελετουργικό χαρακτήρα,
αποσκοπούν στην πρόκληση της γονιμοποιού
δύναμης της φύσης, στην παραγωγή της
βλάστησης και της καρποφορίας.
»Η ιδέα των ανθρώπων, ότι με τη συμμετοχή
τους στις παραπάνω τελετές, βοηθούσαν τη φύση
στον αγώνα της, να εκδιώξει το χειμώνα, να φέρει
την άνοιξη και την καρποφορία, είναι μια πίστη
που διαπερνά όλους τους πρωτόγονους λαούς.
»Ο πατέρας της λαογραφίας μας, ο Νίκος Πολίτης, πιστεύει ότι οι ευετηριακές
τελετές (όπως οι Μωμόγεροι) είναι παλαιότεροι από τη Διονυσιακή λατρεία, το
διθύραμβο και το αττικό δράμα. Ο δε Χρήστος Σαμουηλίδης φιλόλογος,
συγγραφέας και λαογράφος, πιστεύει πως οι Μωμόγεροι αποτελούν θεατρική
κατάληξη τελετουργικών δρώμενων σε “Θεσπική” ή “μεταθεσπική μορφή”. Και
ίσως με την ελευθερία τους στον αυτοσχεδιασμό, καθώς και με την αποδέσμευση
τους από τα τυποποιημένα πλαίσια να μπορούν να μας δώσουν μια ιδέα για το πως
περίπου ήταν το αρχαίο αττικό δράμα στη σκοτεινή φάση της μετάβασης του από
το Θέσπη στους κλασσικούς δραματουργούς.
»Στο αρχαϊκό τους στάδιο οι μωμόγεροι διακρίνονται για τον ευετηριακό –
μαγικό σκοπό και τον τελετουργικό χαρακτήρα των δρώμενων. Στο μεσαιωνικό βυζαντινό στάδιο, διατηρούν τον ευετηριακό σκοπό, αλλά αρχίζει η εξαφάνιση του
τελετουργικού χαρακτήρα των δρώμενων, και ενσωματώνονται στοιχεία θεατρικά
από τη χριστιανική και μεσαιωνική – βυζαντινή λαϊκή θεατρική παράδοση
(θαυματοποιοί και λαϊκή Μίμοι). Στο νεωτεριστικό στάδιο: Από την τουρκοκρατία
μέχρι σήμερα, οι μωμόγεροι είναι σχεδόν θεατροποιημένοι. Ο σκοπός της
παράστασης είναι κυρίως ψυχαγωγικός. Η τελετουργία είναι ανύπαρκτη και η
πορεία των μωμόγερων προς την ολοκληρωτική θεατροποίησή τους ανεμπόδιστη.
1Το

κείμενο αποτελεί περίληψη της ομιλίας.
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»Από τις πενήντα παραλλαγές των μωμόγερων διαπιστώνει κανείς ότι:
1)Παντού υπάρχει το πρόσωπο της νύφης, που απάγεται και αναζητείται ο
δράστης.
2)Υπάρχει ένας άντρας, είτε ως αγαπητικός, είτε ως γαμπρός.
3)Υπάρχει σχεδόν παντού πρόσωπο που παριστάνει τον άρχοντα, δοιηκητικό ή
στρατιωτικό.
4)Υπάρχει πάντα σύγκρουση, τραυματισμός ή θάνατος και νεκρανάσταση.
5)Το πρόσωπό του μάγου με τις μαγικές του ιδιότητες ή του γιατρού που
θεραπεύει και ανασταίνει.
»Ο βασικός πυρήνας των μωμόγερων είναι η σύγκρουση μεταξύ δυο ανδρών
για τη γυναίκα - νύφη, ο τραυματισμός του ενός ή ο θάνατος του άλλου και τέλος
η ίαση ή η νεκρανάστασή του. Οι ηθοποιοί των μωμόγερων είναι αυτοσχέδιοι, και
οι περισσότεροι φορούν ανάλογες μάσκες, ενώ σεναριογράφος δεν υπάρχει».

«Μαθήματα σκίτσου για αρχάριους»
Δημήτρης Νικολαΐδης, σκιτσογράφος
«Πριν ξεκινήσω για να σας παρουσιάσω την τέχνη του σκίτσου, με αφορμή το νέο μου
βιβλίο - εγχειρίδιο “ΒΗΜΑΝ ΒΗΜΑΝ ΜΑΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΕΔΙΑΣΜΑΝ ΓΙΑ
ΑΜΑΘΕΤΟΥΣ” (στην ποντιακή διάλεκτο), θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα της
“Παναγίας Σουμελά”, τα μέλη του ιδρύματος
και τον πρόεδρό της για την φιλοξενία και την
τιμή που μου κάνουνε να βρίσκομαι με τη
νεολαία μας στο 17ο Συναπάντημα Νεολαίας
Ποντιακών Σωματείων, εδώ στην Παναγία
μας τη Σουμελά, που για εμάς τους Πόντιους
είναι η μητέρα και η προστάτιδα μας.
»Με αφορμή το νέο μου βιβλίο
“ΒΗΜΑΝ ΒΗΜΑΝ ΜΑΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΣΚΕΔΙΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΑΜΑΘΕΤΟΥΣ”, θα
σας παρουσιάσω την τέχνη του σκίτσου μέσα από τις σελίδες του. Εδώ θα μπορούσατε να
μου πείτε τι διαφορά έχει αυτό το βιβλίο από το βιβλίο “ΚΑΡΕ ΚΑΡΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΚΙΤΣΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ”, που είναι το πρώτο βιβλίο εκμάθησης σκίτσου από
έλληνα σκιτσογράφο. Αλλά ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Είμαι Πόντιος
από τον πατέρα και από την μάνα και σαν ένα τάμα - ας το πούμε κι έτσι - ήθελα εδώ και
χρόνια να κάνω κάτι για να τιμήσω – σαν άναμμα ενός κεριού – για τους χιλιάδες
πατριώτες μας που χάθηκαν στον Πόντο, για αυτούς που έμειναν εκεί, για όλους εμάς που
ξενιτευτήκαμε και ζούμε μακριά από τον Πόντο. Ο πατέρας του πατέρα μου (ο παππούς
μου Αβραάμ Νικολαΐδης – Κουρτίδης) ήταν αδελφός των ανταρτών Ευκλείδη Κουρτίδη
και Κώστα Κουρτίδη. Έτσι από μικρό παιδί μεγάλωσα με ιστορίες για τα κατορθώματα
τους στην πατρίδα. Μεγαλώνοντας, διάβασα την δράση τους στον Πόντο και πάντα μέσα
μου είχα μία επιθυμία να κάνω κι εγώ κάτι για την γενοκτονία, για τον Πόντο και τους
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προγόνους μας. Εγώ δεν έχω όπλα και δεν μπορώ να πολεμήσω, όμως, για τον
σκιτσογράφο το πενάκι του και τα σκίτσα του είναι το όπλο του. Έτσι λοιπόν, αφού το
2011 (μετά από 17 χρόνια διδασκαλίας της τέχνης του σκίτσου) ήρθε η ώρα να εκδώσω το
πρώτο βιβλίο – εγχειρίδιο εκμάθησης σκίτσου, με τίτλο “ΚΑΡΕ ΚΑΡΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΚΙΤΣΟΥ Νο1”, το πρώτο από έλληνα σκιτσογράφο, και αφού την επόμενη χρονιά
εξέδωσα το “ΚΑΡΕ ΚΑΡΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΙΤΣΟΥ Νο2” (2012) και τη μεθεπόμενη
το “ΚΑΡΕ ΚΑΡΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΙΤΣΟΥ Νο3” (2013), ενώ την ίδια χρονιά
επανέκδοσα τα νο1 και νο2. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τις αρχές του 2012
παρουσιάζεται στην ελληνική τηλεόραση η πρώτη από έλληνα σκιτσογράφο εκπομπή
εκμάθησης σκίτσου, με τίτλο “ΚΑΡΕ ΚΑΡΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΙΤΣΟΥ ΣΤΗΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ”, σε 12 τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.
»Μετά από όλη αυτή τη σειρά, ήρθε η ώρα να κάνω πράξη αυτό που είχα στο μυαλό
μου εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή τι; Να εκδώσω ένα βιβλίο εκμάθησης σκίτσου στην
ποντιακή διάλεκτο για δύο απλούς λόγους. Πρώτον γιατί η διάλεκτος (και γενικά οι
γλώσσες) δεν χάνεται και υπάρχει όταν ομιλείται και όταν είναι σε γραπτή μορφή. Και
πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας να αγωνιστούμε όλοι μας για την ύπαρξη και συνέχιση
της πατρικής μας διαλέκτου. Και δεύτερον, για να ανάψω κι εγώ από μεριάς μου ένα
κεράκι στους χιλιάδες των προγόνων μας που αφήσανε τα κόκκαλά τους στην πατρίδα.
Έτσι νιώθω ότι έκανα κι εγώ, από την μεριά μου, το ελάχιστο.
»Σε αυτό το σημείο θα μπορούσατε να μου πείτε σε τι διαφέρει αυτό το βιβλίο από τα
άλλα βιβλία που έχουν γραφτεί στην ποντιακή διάλεκτο, γιατί έχουν γραφτεί και όλα αυτά
βοηθάνε σε αυτό που σας ανάφερα. Η διαφορά αυτού του βιβλίου από όλα τα άλλα βιβλία
(θεατρικά, μυθιστορήματα, βιβλία μαγειρική, παραμύθια) είναι μία και μοναδική, αλλά και
ουσιαστική. Είναι το πρώτο και μοναδικό βιβλίο εκμάθησης σκίτσου στην ποντιακή
διάλεκτο, δηλαδή δεν υπάρχει αντίστοιχο βιβλίο στη ποντιακή διάλεκτο που να ασχολείται
με την τέχνη του σκίτσου. Αυτό και μόνο το κατατάσσει μοναδικό και ασχολείται από
αυτή την πλευρά με λέξεις, εκφράσεις, ορολογίες που δεν έχουν παρουσιαστεί από άλλο
βιβλίο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αλκμήνη Θεοδωρίδου δασκάλα
της ποντιακής διαλέκτου, που η βοήθεια της ήταν ουσιαστική, αφού αυτή ήταν που έκανε
την μεταφορά από την ελληνική γλώσσα στην ποντιακή διάλεκτο το “ΚΑΡΕ ΚΑΡΕ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΙΤΣΟΥ Νο1”. Έτσι λοιπόν, μικροί και μεγάλοι, θέλοντας να μάθουν
ή και να πολλαπλασιάσουν λέξεις και εκφράσεις της ποντιακής διαλέκτου, έχοντας το
“ΚΑΡΕ ΚΑΡΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΙΤΣΟΥ Νο1” και το “ΒΗΜΑΝ ΒΗΜΑΝ
ΜΑΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΕΔΙΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΑΜΑΘΕΤΟΥΣ Νο1”, μπορούν
συνδυάζοντας το σκίτσο και διαβάζοντας το κείμενο μία στην ελληνική γλώσσα και μία
στην ποντιακή διάλεκτο, μέσα από αυτή τη διαδικασία και αυτό το παιγνίδι, να μάθουμε
και να διατηρήσουμε την μητρική μας διάλεκτο».
Στη συνέχεια ο σκιτσογράφος μαζί με την δασκάλα της ποντιακής διαλέκτου
παρουσίασε ασκήσεις σκίτσου. Ο σκιτσογράφος Δημήτρης Νικολαΐδης εξηγούσε στην
ελληνική γλώσσα βήμα βήμα την άσκηση και η Αλκμήνη Θεοδωρίδου μετέφερε τις
οδηγίες στην ποντιακή διάλεκτο.

130

Ποντιακή Εστία

Το ποντιακό μοιρολόι
Του Γιώργου Αμπερίδη1
«Στην σημερινή παρουσίαση θα ασχοληθούμε με μια ιδιαίτερη κατηγορία των
ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, τα μοιρολόγια, και συγκεκριμένα για το μοιρολόι του
Πόντου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ιδιαίτερα τον
προηγούμενο αιώνα είχαν ασχοληθεί πολλοί ερευνητές
διαφορετικών επιστημονικών κλάδων με τα ελληνικά
δημοτικά τραγούδια και γενικά με την ελληνική παράδοση,
γεγονός που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Μέσα από μια
ανασκόπηση των ερευνών που έχουν γίνει παρατηρείται ότι
το μοιρολόι αντιμετωπίζεται είτε ως ποιητικό και μουσικό
κείμενο είτε ως δρώμενο. Από τις μελέτες αυτές φαίνεται η
διπλή υπόσταση του μοιρολογιού. Δεν είναι απλά στίχοι τους
οποίους τραγουδάμε, αλλά είναι μια διαδικασία με ισχυρή
δομή μέσα στον τελετουργικό θρήνο της ελληνικής παράδοσης. Τα μοιρολόγια της
ελληνικής παράδοσης έλκουν την καταγωγή τους από την αρχαιότητα. Οι θρήνοι που
αναφέρονται στα ομηρικά έπη παρουσιάζουν ομοιότητα με τα μοιρολόγια των νεότερων
εποχών τόσο τελετουργικά όσο και στο περιεχόμενο.
»Η σημερινή παρουσίαση χωρίζεται σε δυο ενότητες. Στην 1η ενότητα θα ορίσουμε το
μοιρολόι, θα μιλήσουμε για την σύνθεσή του, την μουσική, αναφέροντας τέλος τα κοινά
στοιχεία που παρουσιάζει με άλλες κατηγορίες δημοτικών τραγουδιών. Αυτά τα στοιχεία
δίνονται έτσι ώστε να δομήσουμε ως ένα βαθμό το μοιρολόι θεωρητικά. Στην 2η ενότητα
θα μιλήσουμε για το μοιρολόι ως δρώμενο στον Πόντο, ουσιαστικά θα δούμε το μοιρολόι
στην πράξη. Το Power Point που θα τρέχει κατά την διάρκεια της παρουσίασης λειτουργεί
συμπληρωματικά. Περιέχει αυτά τα οποία θα ειπωθούν.
»Μοιρολόι λοιπόν! Η λέξη προέρχεται από το ρήμα μοιρολογώ (μοίραν + λέγω)
δηλαδή λέω την μοίρα, το μοιραίο κακό. Και τα δύο συνθετικά έχουν αρχαία προέλευση.
Ως ορισμό για το μοιρολόι μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για δημοτικό τραγούδι το
οποίο ανήκει στην κατηγορία των θρηνητικών τραγουδιών. Το μοιρολόι τραγουδιέται
σχεδόν πάντα από γυναίκες, συγγενείς συνήθως του νεκρού, καλώντας ακόμη και
επαγγελματίες μοιρολογίστρες. Εκφράζει την θλίψη και τον πόνο των ζωντανών, πάντα σε
σχέση με το ανεξήγητο του θανάτου.
»Η σύνθεση του μοιρολογιού είναι αυτοσχέδια, δηλαδή είναι αποτέλεσμα μιας
στιγμιαίας έμπνευσης και προσαρμόζεται σύμφωνα με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται
ο λαϊκός δημιουργός (μοιρολογίστρα). Αν δηλαδή είναι μάνα, πατέρας, σύζυγος, αδελφός,
παιδί. Έτσι προκύπτουν και διάφορα επιφωνήματα όπως: ″ήλε μ’″, ″ρίζα μ’″, ″υιέ μ’″,
″αρνόπο μ’″, ″πουλί μ’″ κτλ. Γενικά μέσα από την μελέτη των μοιρολογιών φαίνεται ότι
χρησιμοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις καθιερωμένα θέματα και μοτίβα (φράσεις) τα

1

Φοιτητής του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στοΤΕΙ Ηπείρου.
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οποία αναπροσαρμόζονται στην κάθε περίπτωση. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν
νεκρώσιμο ποιητικό αυτοσχεδιασμό εμπνευσμένο από τον πόνο.
»Από τις έρευνες που έχουν γίνει παρατηρήθηκε ότι τα μοιρολόγια παρουσιάζουν
κοινά στοιχεία με άλλες κατηγορίες δημοτικών τραγουδιών. Τα γαμήλια τραγούδια και τα
τραγούδια της ξενιτιάς. Τα κοινά στοιχεία που έχουν είναι τα εξής:
Α) Το αντικείμενο της αφήγησης είναι ο χωρισμός.
Β) Έχουν έναν ατομικό κεντρικό ήρωα (τον νεκρό, την νύφη ή τον γαμπρό, τον
ξενιτεμένο).
Γ) Αντλούν θέματα από τον μύθο, την φύση και την κοινωνική ζωή.
Το στοιχείο στην ουσία που διαφοροποιεί ένα μοιρολόι είναι ότι ο στίχος είναι νεκρικός.
Είναι λογικό να υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσα σε αυτές τις κατηγορίες. Αυτό
προκύπτει αν αναλογιστεί κανείς ότι η οικογένεια παλαιότερα αποτελούσε ένα ισχυρό
κύτταρο. Έτσι η περίπτωση χωρισμού ενός μέλους από την οικογένεια ισοδυναμούσε
ψυχικά με θάνατο.
»Σε ό,τι αφορά στην μουσική των μοιρολογιών του Πόντου, προκύπτει ότι δυο είναι τα
κύρια χαρακτηριστικά τους: 1ον είναι μακρόσυρτα τραγούδια και 2ον είναι κατά κύριο
λόγο φωνητικά, δηλαδή χωρίς την συνοδεία οργάνου. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από
τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που υπάρχουν.
»Περνώντας στην 2η ενότητα της παρουσίασης θα μιλήσουμε για το μοιρολόι ως
δρώμενο στο χωριό Σταυρίν στην περιοχή Κρώμνη του Πόντου. Η περιγραφή αυτή
γίνεται από τον Δημήτριο Παπαδόπουλο στο «Αρχείον Πόντου», στον τόμο 16 με τίτλο
“ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΣΤΑΥΡΙΝ”.
Τα νεκρικά έθιμα στο χωριό Σταυρίν είχαν ως εξής:
•Προγνωστικά Θανάτου: Φωνές ζώων, φωνές πτηνών, βόμβος εντόμων, βούισμα του
αυτιού, όνειρα.
•Προθανάτια έθιμα: εξομολογούνταν σε συγγενείς, φίλους και τέλος στον ιερέα για να
λυτρωθεί η ψυχή τους.
•Ψυχομάχεμαν (τρόπος θανάτου): καλοθάνατα ή κακοθάνατα.
•Τα «μετά» του θανάτου: Αγγελία του θανάτου, σαβάνωμαν, ένδυση του νεκρού, θανατικόν
κρεβάτ’
•Μοιρολόγια
•Ταφή
•Μνημόσυνα
»Το μοιρολόι θεωρούνταν απαραίτητο. Εφόσον οι γυναίκες της οικογένειας
καθόντουσαν στα γόνατα ή σε χαμηλά σκαμνιά τότε ξεκινούσε το “μοιρολόεμαν”. Τον
πρώτο λόγο είχε η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα της οικογενείας και στην συνέχεια
ακολουθούσαν οι νεότερες. Το “μοιρολόεμαν” διαρκούσε πολλή ώρα. Κατά την διάρκεια
που συνέβαινε συνοδεύονταν από στηθοκτυπήματα, τράβηγμα μαλλιών, παρατεταμένο
φίλημα του νεκρού. Ενίοτε το “μοιρολόεμαν” ήταν τόσο έντονο και συνεχές ώστε να
προκαλεί εξάντληση και λιποθυμία των γυναικών που μοιρολογούσαν. Αναφέρεται ότι οι
γυναίκες που μοιρολογούσαν κρατούσαν ένα μαντήλι από τις δυο άκρες το οποίο είχε
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σκούρο χρώμα και το κινούσαν σταυροειδώς. Κατά το ξενύχτισμα του νεκρού στο χωριό
Σταυρίν είχαν την συνήθεια να λένε αστεία και να γελούν, λέγοντας “Λείμψανον χωρίς
χαράν και χαρά χωρίς κλαίη ’κ’ γίνεται”. Επίσης αναφέρεται ότι κατά την εκφορά του
νεκρού περνούσαν από κεντρικά σημεία του τόπου στον οποίο ζούσε.
»Κύριο χαρακτηριστικό στην περιοχή Σταυρίν του Πόντου είναι το “μέγαν
μοιρολόεμαν”. Ήταν ένας θρήνος ο οποίος γινόταν πριν την εκφορά, έχοντας μαζευτεί
όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Σε αυτήν την διαδικασία καθόντουσαν όλοι στα γόνατα γύρω
από τον νεκρό και ξεκινούσαν οι γυναίκες να μοιρολογούν από την μεγαλύτερη στην
μικρότερη. Και σε αυτήν την τελετουργία υπήρχε το τράβηγμα μαλλιών, τα
στηθοκτυπήματα, χτυπήματα χεριών και του κεφαλιού, σπάσιμο τζαμιών κ.α.
»Σε αυτό το σημείο είναι άξιο να αναφερθούμε στο ρόλο της γυναίκας στον θρήνο. Ο
θρήνος θεωρείται προνόμιο της γυναίκας. Η γυναίκα αναλάμβανε κατά κύριο λόγο το
“μοιρολόεμαν”. Οι γυναίκες παίρνουν την αρμοδιότητα της μοιρολογίστρας σύμφωνα με
το προσωπικό τους πένθος και όχι σύμφωνα με την πείρα, δηλαδή τα χρόνια εμπειρίας στο
μοιρολόι. Οι πιο αρμόδιες μοιρολογίστρες είναι σύμφωνα με τα κείμενα οι γυναίκες που
μαυροφορούν, οι πονεμένες, οι πικραμένες, γυναίκες που έχουν χάσει κάποιο δικό τους
άνθρωπο.
»Έχοντας φτάσει στο τέλος της παρουσίασης θα ακούσουμε δυο μοιρολόγια. Το
πρώτο μοιρολόι είναι από μια γιαγιά, την Ελένη Δημητριάδου με καταγωγή από το
Κουνάκαλ Ματσούκας. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το 1967 στον Διπόταμο
Καβάλας. Το δεύτερο μοιρολόι είναι ένα βίντεο το οποίο ανέβηκε στο διαδίκτυο, σχεδόν
πριν ένα μήνα. Κάποιος τολμηρός τράβηξε βίντεο την στιγμή που μοιρολογούσαν τον
νεκρό. Θα δούμε γύρω γύρω γιαγιάδες να κλαίνε τον νεκρό. Θα παρατηρήσετε ότι η
μεγαλύτερη γιαγιά που μπορεί προφανώς να είναι επαγγελματίας μοιρολογίστρα έχει τον
κύριο ρόλο. Οι υπόλοιπες γιαγιάδες κλαίνε ενισχύοντας την αίσθηση του πένθους.
Πρόκειται για τονιαλίδικο μοιρολόι».

Η ιστορία της Προσφυγιάς
Του Χαράλαμπου Ευθυμιάδη1
«Ένα χειμωνιάτικο βράδυ, ο εγγονός βλέπει τα μάτια της γιαγιάς του να αρχίζουν να
βουρκώνουν και δάκρυα να αυλακώνουν τα γεμάτα ρυτίδες
μάγουλα. Την πλησιάζει, της πιάνει το χέρι και κοιτώντας βαθιά
μέσα στα μάτια της ψάχνει να βρει το λόγο. Κι εκεί αρχίζει η
πονεμένη ιστορία της προσφυγιάς.
“-Στα 1923 ήρθε το μαύρο χαπέρ’. Οι τρανοί αποφάσισαν την
«ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ». Το μεγαλύτερο σκλαβοπάζαρο του 20ου
αιώνα. Ο πάππος σ’ από το 1914 ήταν στην Κωνσταντινούπολη,
λιποτάκτης από τα «αμελέ ταπουρού». Το χωριό μας το
Σενέτς Μενή της επαρχίας Απεσίου σε υψόμετρο 1450μ. και
ζούσαμε 40 ελληνικές οικογένειες μαζί με 20 κουρδικές. Είχαμε εγκλεσίαν, σχόλειον και
1

Μαθητής της Γ΄Γυμνασίου.
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δέσκαλον. Εσκώθεν το χωρίον σο ποδάρ’. Φύγαμε νύχτα. Το βράδυ περπατούσαμε και
την ημέρα κρυβόμασταν στα καλάμια του κόκκινου ποταμού. Μ’ εμέν’ εντάμαν είχα την
πεθερά μ’. Την τρίτη ημέρα ήρθαν και μας βρήκανε οι Κούρδοι του χωριού μας. «Μη
φεύγετε. Καθίστε μαζί μας. Κανείς δε θα σας πειράξει!» Από πολλές μέρες μετά φτάσαμε
στην Κερασούντα. Εσέγκαν εμάς σο παπόρ’. Μέσα στη θάλασσα πολλοί πέθαιναν κι
άλλους τους έριχναν στη θάλασσα κι άλλους στον καυστήρα του πλοίου! Ήρθαμε στο
Καραμπουρνάκι. Μας έβαλαν καραντίνα μέσα στο βαπόρι. Από εκεί μας πήγανε στο
Γύθειο, στη Σπάρτη. Χιλιάκλεροι, άμον τα φύλλα σον άνεμον. Εκεί έπιασα δουλειά σε
ένα αντρόγυνο μαζεύοντας ελιές και πορτοκάλια. Μ’ εμάς εντάμαν έσαν και το σόι τοι
πάππος σ’. Εκάτσαμε έναν χειμώνα. Όλοι οι Ευθυμιαδαίοι μαζί εσκώθαμε και πήγαμε
στον Πειραιά. Ένα πρωί πήγα στον Ερυθρό Σταυρό, να αραεύω νέα ασόν κύρη σ’.
Εψαλάφεσα από τον υπάλληλο αν έχω γράμμα από τον παππού σου. Αυτός με έβγαλε από
το κτήριο, μου έδωσε μια κλωτσιά και έπεσα κάτω από τις σκάλες. Εκάτσα αφκά κι
έκλαιγα… Ήρθε ένας κύριος ψηλός, με φράγκικα ρούχα και ψηλό καπέλο και με ρώτησε
γιατί κλαίω. Μισά ποντιακά, μισά ελληνικά τον έδωσα να καταλάβει. Πήγε μέσα και βρήκε
τρία γράμματα από τον κύρη σ’. Εκείνον τον υπάλληλο εποίκεν ατόν έναν παράν. Μετ’
ατό έρθαμε σην Σκύδραν και ενταμώθαμε με τον πάππο σ’ α σα δέκα χρόνια επεκεί.
Εκάτσαμε σο Ριζό με τους άλλους χωριανούς. Παλέψαμε με τα χώματα. Ποτίσαμε τη γη
με ιδρώτα και αίμα. Σπείραμε τα όνειρά μας. Στην αρχή αργά και μετά σταθερά
προοδεύσαμε. Τραγουδήσαμε τη ζωή και το θάνατο. Χορέψαμε παρέα με το Χάρο. Εμείς
που ήμασταν άρχοντες στα σπιτικά μας, ήρθαμε επαίτες στη νέα πατρίδα και συνάμα τόσο
παλαιά. Οι ντόπιοι δε μας είδαν στην αρχή με καλό μάτι. Ρώτησαν την Πυθία και αυτή
είπε: ″Έλληνες, Τραντέλληνες είναι″. Γνωριστήκαμε και συμπορευόμαστε. Άκου ρίζα μ’.
Η ζωή έναν ομάλ’ έν’ που αργά αργά τελείται. Νασάν εκείνον τον άνθρωπον που κι
ξεριζούται α σην πατρίδαν ατ’. Τ’ εμέτερον η χαλαμονή σ’ εσάς ευλοΐαν να ’ίνεται.
Η πρόσφυγας ήταν η Αναστασία Ευθυμιάδου, η οποία γεννήθηκε το 1898 στο χωριό
Μοναστήρι ή Παναΐας χωρίον της περιοχής Απέσ’ της μητρόπολης Νικοπόλεως Κολωνείας (Γαράσαρης) του Πόντου”».
Λεξιλόγιο
χαπέρ’= είδηση. τρανοί= μεγάλες δυνάμεις. ο πάππος σ’= ο παππούς σου. αμελέ
ταπουρού= τάγματα εργασίας. εγκλεσίαν, σχόλειον και δέσκαλον= εκκλησία, σχολείο
και δάσκαλο. εσκώθεν το χωρίον σο ποδάρ= ξεσηκώθηκαν οι χωριανοί να φύγουν.
κόκκινου ποταμού= Άλυς ποταμός. μ’ εμέν’ εντάμαν είχα την πεθερά μ’= μαζί μου
είχα και την πεθερά μου. εσέγκαν εμας σο παπόρ’= μας έβαλαν στο καράβι.
χιλιάκλεροι, άμον τα φύλλα σον άνεμον= κατατρεγμένοι, σαν τα φύλλα στον άνεμο. μ’
εμάς εντάμαν έσον και το σόι τοι πάππος σ’= μαζί με εμάς ήταν και το σοι του παππού
σου. εκάτσαμε έναν χειμώναν= κάτσαμε ένα χειμώνα. εσκώθαμε= σηκωθήκαμε. αραεύω
νέα ασόν κύρη σ’= να ψάξω νέα από τον κύρη σου (= νοικοκύρης = ο άνδρας του
σπιτιού). εψαλάφεσα= ζήτησα. εκάτσα αφκά κι’ έκλαιγ= έκατσα κάτω και έκλαιγα.
εκείνον τον υπάλληλο εποίκεν ατόν έναν παράν= εκείνον τον υπάλληλο τον ρεζίλεψε.
μετ’ ατό έρθαμε σην Σκύδραν και ενταμώθαμε με τον πάππο σ’ α σα δέκα χρόνια
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επεκεί= εξαιτίας του γεγονότος, ήρθαμε στη Σκύδρα, ενωθήκαμε με τον παππού σου,
μετά από χωρισμό δέκα χρόνων. εκάτσαμε σο Ριζό= εγκατασταθήκαμε στο Ριζό
Έδεσσας. η ζωή έναν ομάλ έν’ που αργά αργά τελείται= η ζωή είναι ένας ομαλός χορός
που σιγά σιγά τελειώνει. νασάν εκείνον τον άνθρωπον που κι ξεριζούται α σην πατρίδαν
ατ’= χαρά σε εκείνον τον άνθρωπο που δεν ξεριζώνεται από την πατρίδα του. τ’ εμέτερον
η χαλαμόνη σ’ εσάς ευλοΐαν να ίνεται= ο δικός μας χαλασμός σε εσάς ευλογία να γίνει

Aφιέρωμα στον Μήτα Ταυρίδη
Του Μπάμπη Καφανταρίδη
«Ο Δημήτρης Ταυρίδης γεννήθηκε το 1927 στο Σοχούμι της Ρωσίας,
συγκεκριμένα στο χωριό Λίνταβα, ήταν όμως γνήσιο τέκνο της Τραπεζούντας,
καθώς ο πατέρας του Γιάννης καταγόταν από το χωριό Αργαλί και η μητέρα του
Χαρίκλεια από το χωριό Πολίτα, τα όποια ήταν
ομοχώρια της Τραπεζούντος. Η οικογένεια Ταυρίδη
είχε 8 τέκνα με τον Μήτα να είναι ο μικρότερος. Το
οδοιπορικό του ξεκινάει το 1938 όταν σε ηλικία 11 ετών
η οικογένειά του έρχεται στην Ελλάδα. Πρώτη στάση ο
Πειραιάς όπου διέμειναν 2 μήνες. Στη συνέχεια
εγκαθίστανται στη Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολης όπου
εργάστηκαν οικογενειακά στα χωράφια. Μετά από
επίθεση των Βουλγάρων στο χωριό η οικογένεια
μετακομίζει μόνιμα στον Λαγκάδα Θεσσαλονίκης. Ο
Μήτας στην εφηβική του ηλικία δούλευε ως λούστρος. Ο πατέρας του Ιωάννης, ο
οποίος ήταν πολύ καλός λυράρης, ανοίγει και λειτουργεί για πρώτη φορά στην
πλατεία του Λαγκαδά καφενείο με τίτλο: «Καφεζυθοπωλείο “Ο ΠΟΝΤΟΣ”». Ο
Μήτας παίρνει τη σκυτάλη από τον πατέρα του, μαθαίνει λύρα και αναλαμβάνει το
καφενείο. Σε ηλικία 23 ετών παντρεύεται την Ελένη Αποστολίδου, δημιουργώντας
την δική του οικογένεια και αποκτά τρεις κόρες, την Παρασκευή, την Χαρίκλεια
και την Μαρία. Ο Μήτας ήταν υπόδειγμα οικογενειάρχη. Τίμιος και πολύ
εργατικός δούλευε στο καφενείο και παράλληλα καλλιεργούσε και τα χωράφια του.
Απόδειξη του πόσο τίμιος και αγαπητός άνθρωπος ήταν είναι το γεγονός του ότι
είχε τα κλειδιά των γειτονικών καταστημάτων, του χασάπη και του παντοπώλη, και
όταν ξέμενε από κρέας ή κάτι άλλο, άνοιγε τα καταστήματα, έπαιρνε τα
χρειαζούμενα προϊόντα, τα ζύγιζε και την επόμενη μέρα τα πλήρωνε.
»Το καφενείο του Μήτα έγινε γνωστό στέκι και σύχναζαν σε αυτό μεγάλοι και
επώνυμοι λυράρηδες και τραγουδιστές της εποχής. Ανάμεσά τους ο πατριάρχης
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της λύρας Γώγος Πετρίδης, το αηδόνι του Πόντου ο Χρύσανθος, ο θρυλικός
Αϊβάζ’, ο μπαρμπα - Γιάννης ο Μωυσής και πολλοί άλλοι. Πόντιοι από όλη την
Ελλάδα έρχονταν να ακούσουν το ιδιαίτερο ηχόχρωμα
από τα σιμοχώρια της Τραπεζούντας που τόσο πιστά
απέδιδε η λύρα του καθώς και την ιδιαίτερη και βραχνή
φωνή του. Γλέντια χωρίς τελειωμό. Το καφενείο γέμιζε, η
πλατεία έπαιρνε ζωή. Ακόμη και όταν το καφενείο ήταν
κλειστό κανείς δεν δίσταζε να πάει από το σπίτι,
οποιαδήποτε ώρα και να ήταν, και να τον έπαιρνε για να
γλεντήσουν, γνωρίζοντας ότι ο Μήτας δεν χαλούσε το
χατίρι κανενός. Το 1976 ο Μήτας συμμετέχει ενεργά
στην ίδρυση της Ένωσης Ποντίων Λαγκαδά &
Περιχώρων, αποτελεί ιδρυτικό της μέλος και είναι ο
πρώτος της λυράρης. Το 1979 ο Μήτας Ταυρίδης
Μήτας Ταυρίδης
αρρωσταίνει και δυόμισι χρόνια αργότερα, στις 22
Νοεμβρίου του 1982, η λύρα του σωπαίνει για πάντα. Το καφενείο κλείνει, η
πλατεία σκοτεινιάζει και όλοι θρηνούν για τον χαμό του εξαίσιου λυράρη που
“έφυγε” σε ηλικία 55 ετών».

Το Ψήφισμα

17ου

Οι εργασίες του
Συναπαντήματος Ποντιακής Νεολαίας ολοκληρώθηκαν
με την έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος που έχει ως ακολούθως:
Συγκεντρωθήκαμε και φέτος, εδώ στα υψώματα του Βερμίου, στο
Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, εμείς, νέες και νέοι εκπρόσωποι Ποντιακών
Σωματείων από την Ελλάδα και τη Διασπορά, από τις 16 έως και τις 19 Ιουλίου
2015 για το 17° Συναπάντημα Ποντιακής Νεολαίας.
Για ακόμη μία φορά παρακολουθήσαμε εισηγήσεις και παρουσιάσεις για την
παράδοσή μας, για τα ήθη και τα έθιμά μας, για τον πολιτισμό μέσα από τα λαϊκά
δρώμενα, τη μουσική και τα τραγούδια μας, για τη διατήρηση της ιστορικής
μνήμης, αλλά κυρίως μέσω του δημοκρατικού διαλόγου, της γόνιμης ανταλλαγής
απόψεων με κατάθεση απόψεων και προβληματισμών, οδηγηθήκαμε και
καταλήξαμε ομόφωνα στα παρακάτω:

Η ευρωπαϊκή διάσταση της διεκδίκησης για την αναγνώριση της Γενοκτονίας
Η καλή συνεργασία των κρατών, όπως και η φιλία των λαών δεν μπορούν να
στηρίζονται στην άρνηση ή στην αντιστροφή ή ακόμη αποσιώπηση των
γεγονότων, αλλά στην αντιμετώπιση του παρελθόντος με ειλικρίνεια. Γι’ αυτό
καλούμε την Τουρκία να αναγνωρίσει την μαζική εξόντωση των Ελλήνων του
Πόντου, ως Γενοκτονία. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως επιβεβαιώθηκε
πρόσφατα με την ιστορική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου με την οποία
προτάθηκε η καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Αρμενική Γενοκτονία.
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Ακριβώς επειδή επιθυμούμε την φιλία με τον τουρκικό λαό, ζητούμε τη γειτονική
χώρα να αναγνωρίσει η ίδια αυτή το έγκλημα που διέπραξε εις βάρος των
Ελλήνων αλλά και όλων των χριστιανικών λαών της Μικράς Ασίας. Όσο η
Τουρκία δεν εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και διατηρεί αυτήν την
εκκρεμότητα, τόσο θα ελλοχεύει ο κίνδυνος για την ανάδειξη ακραίων ιδεολογιών
που θα ακυρώνουν την προσέγγισή της και με την Ελλάδα αλλά και τη
δημοκρατική Ευρώπη.

Η ενότητα του Ποντιακού χώρου
Θεωρούμε πως η επιτυχία των «Συναπαντημάτων» στην «Παναγία Σουμελά»
αποδεικνύουν με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι τα μέλη των αδελφών ποντιακών
σωματείων και ιδιαιτέρως η νεολαία τους δεν είναι διαιρεμένα αλλά αντιθέτως
συνεργάζονται με αγάπη για την μεταλαμπάδευση της κληρονομιάς των Ποντίων
στις νεότερες γενιές. Καλούμε τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες οργανώσεις
να διδαχθούν από το παράδειγμα των «Συναπαντημάτων» μας που στηρίζεται στην
ιστορία της «Παναγίας Σουμελά» ως σωματείου και ως Προσκυνήματος και στη
δημιουργική του συνεργασία με όλα ανεξαιρέτως τα σωματεία μας. Αν
πρυτανεύσει αυτή η λογική, η λογική που «κοιτάει το μέλλον», τότε μόνον ο
ποντιακός ελληνισμός ενωμένος και αδιάσπαστος θα μπορέσει να προοδεύσει και
να συμβάλει, από τη μεριά του, σε ένα καλύτερο αύριο, σε μία περίοδο δύσκολη
για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αυτήν την ενότητα ζητάει ο «απλός Πόντιος»
από τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις του για να τις εμπιστευτεί και να τις
ακολουθήσει. Τώρα μάλιστα, που πολλοί αδικαιολόγητα βεβαίως, αμφιβάλλουν
για την αξιοπιστία της πατρίδας μας, τώρα που η αξιοπρέπεια των Ελλήνων
δοκιμάζεται, ας πορευθούμε ενωμένοι σε όλα τα επίπεδα. Ας παραμεριστούν οι
διαιρέσεις ώστε να ξαναχτίσουμε μία κοινωνία αντάξια των προσδοκιών μας. Ας
δείξουμε πρώτοι εμείς οι Πόντιοι τον δρόμο της ενότητας και όχι τον δρόμο του
διχασμού.

Η 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας
Χαιρετίζουμε την πραγματοποίηση, τον ερχόμενο Οκτώβριο στη
Θεσσαλονίκη, της 2ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Ποντιακής Νεολαίας καθώς και
τις προσυνεδριακές του διαδικασίες. Δηλώνουμε και εμείς παρόντες και
αλληλέγγυοι στην προσπάθεια για την επιτυχία του. Θεωρούμε αυτήν την
πρωτοβουλία ως μια αρχή, αφού για πρώτη φορά διοργανώνεται από δέκα
δευτεροβάθμιες οργανώσεις του ποντιακού χώρου. Με χαρά υποδεχθήκαμε τους
εκπροσώπους της Οργανωτικής Επιτροπής αυτού του πρώτου νεολαιΐστικου
συνεδρίου και συγκεκριμένα τους νεολαίους από την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ποντιακών Σωματείων (ΠΟΠΣ), την Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων
Αυστραλίας, την Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων Γεωργίας, την Παμποντιακή
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Ομοσπονδία ΗΠΑ - Καναδά, την Παγκύπρια Ομοσπονδία Ελληνοποντιακών
Συλλόγων, την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας και την
Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ρωσίας.

Η διάλεκτος των Ελλήνων του Πόντου
Θα δώσουμε και εμείς τον αγώνα ώστε η διάλεκτος μας, που διαφυλάττει και
διατηρεί ζωντανή τη γλώσσα των Ιώνων, να μη σβήσει. Διατηρώντας την στα
τραγούδια, στη λογοτεχνία, στο θέατρο και τις καθημερινές ανάγκες για
επικοινωνία μεταξύ μας, μένουμε δεμένοι με την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα και
τον πολιτισμό μας. Η μείωση των ατόμων που την χρησιμοποιούν δεν είναι
δραματική, διότι η έλευση των νεοπροσφύγων από την πρ. ΕΣΣΔ τη δεκαετία του
’90 αύξησε τους γνώστες της στην Ελλάδα. Αξίζει λοιπόν να προσπαθήσουμε και
να δοκιμάσουμε τη χρήση της σε μια σειρά νέων πεδίων, όπως οι νέες τεχνολογίες,
που καταργούν τα σύνορα και μας δίνουν τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με
ομιλητές της σε όλες τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας.

Η ενίσχυση του έργου στο Βέρμιο
Καλούμε όλους τους φορείς, από την κεντρική πολιτική ηγεσία έως και τις
τοπικές αρχές, να συνεχίσουν να στέκονται αρωγοί στο έργο που επιτελείται στο
όρος Βέρμιο. Το έργο αυτό συνεχίζεται με κόπο και αγώνα από όλες τις
διοικήσεις, με εκατοντάδες εθελοντές του προσέφεραν διαχρονικά, διακονώντας
την «Παναγία μας», την «Κυρά του Πόντου». Τέλος, εμείς οι ίδιοι, οι νέοι,
δηλώνουμε πως υποστηρίζουμε και προάγουμε το έργο που συντελείται στο
Προσκύνημα της «Παναγίας Σουμελά», με τη συνεχή παρουσία και δράση μας
στα υψώματα του όρους Βέρμιο, αποτρέποντας κάθε προσπάθεια διάσπασης και
καπήλευσής του. Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε όλους με αγάπη να συμπορευτούν.
Καστανιά, 19 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Συσπειρωμένοι γύρω από το Προσκύνημα της "Παναγίας Σουμελά"
Γαντζωμένοι στις Ρίζες του Πολιτισμού και της Παράδοσης μας.
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Φωτογραφικά Στιγμιότυπα από το 17ο Συναπάντημα

Ακρίτες και Τραντέλλενοι σον κόσμον ξακουσμένοι

Εμείς είμες, εμείς είμες τη Σουμελάς παιδία
Κάθαν χρόνον θα έρχουμες να ευτάμε συντροφίαν
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Συνέδριο Κατηχητικών Σχολείων της Εκκλησίας της Ελλάδος
Γράφει η Κική Ιμιρτζίδου
Στην Παναγία Σουμελά, στο όρος Βέρμιο, βρέθηκαν όλοι οι υπεύθυνοι των
γραφείων νεότητας των μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και
πραγματοποίησαν από την Τρίτη 25 έως την Παρασκευή 28 Αυγούστου το 4ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ιερέων Νεότητος και Κατηχητών των Ιερών Μητροπόλεων,
που διοργανώθηκε από την αρμόδια Συνοδική Επιτροπή και είχε πλούσια και

Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κκ. Ιερώνυμος
με τους αρχιερείς, τον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ.
Γιώργο Τανιμανίδη και τους νεολαίους – συνέδρους σε αναμνηστική
φωτογραφία στην είσοδο του ναού.
επίκαιρη θεματολογία. Οι σύνεδροι φιλοξενήθηκαν στους χώρους του Ιερού
Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά», στα υψώματα της Καστανιάς, στο Βέρμιο.
Την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, το συνέδριο επισκέφτηκε ο μακαριότατος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κκ. Ιερώνυμος. Τον μακαριότατο,
που συνόδευε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
κ. Παντελεήμων, υποδέχθηκαν στην είσοδο του ιερού ναού της Παναγίας
Σουμελά οι σεβασμιότατοι μητροπολίτες Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ.
Ιωήλ, Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος και
Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος. Παρόντες στην υποδοχή από
την πλευρά του σωματείου «Παναγία Σουμελά» ο πρόεδρος κ. Γιώργος
Τανιμανίδης, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου και έφορος της μονής κ.
Παντελής Ανθρακόπουλος, ο επιμελητής της «Ποντιακής Εστίας» κ. Στάθης
Ταξίδης και ο διευθυντής των γραφείων του Ιερού Ιδρύματος κ. Αντώνης Δάλλας,
καθώς επίσης και οι σύνεδροι. Στη συνέχεια ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος
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εισήλθε στον ναό όπου είχε την ευκαιρία να προσκυνήσει την θαυματουργό εικόνα
της Σουμελιώτισσας και αμέσως μετά ακολούθησε δέηση.
Ακολούθησαν οι εργασίες της τρίτης ημέρας του συνεδρίου με χαιρετισμό που
απηύθυνε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων και στη συνέχεια η ανακοίνωση των πορισμάτων και των προτάσεων
των πέντε ομάδων εργασίας του συνεδρίου, ενώ ο μακαριότατος είχε την ευκαιρία
να απευθύνει πατρικούς λόγους και να ενισχύσει τους νέους εργάτες του
Ευαγγελίου στο θεάρεστο έργο που επιτελούν. Οι εργασίες του συνεδρίου
συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή με πολυαρχιερατικό
συλλείτουργο και στη συνέχεια στρογγυλή τράπεζα.
Στον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία Σουμελά», εκ μέρους των συνέδρων οι
οποίοι τον ευχαρίστησαν για την φιλοξενία, δόθηκε η εικόνα του Απόστολου
Παύλου. Εκ μέρους δε των διοικητικών συμβουλίων, του σωματείου και του Ιερού
Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά», ο πρόεδρος του σωματείου κ. Γιώργος
Τανιμανίδης προσέφερε στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, εις ανάμνηση της επισκέψεως του στο Ιερό Προσκύνημα,
ένα αρχιερατικό εγκόλπιο. Να επισημάνουμε πως το σύνολο των παρισταμένων
ιερέων και κατηχητών ήταν εκατόν εξήντα σύνεδροι.

Στην Παναγία Σουμελά αφιερώνει το χρυσό μετάλλιό του
ο παγκόσμιος πρωταθλητής Στέφανος Τζιβόπουλος
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής υγρού στίβου κ. Στέφανος Τζιβόπουλος
συναντήθηκε με τον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργο

Τανιμανίδη στα γραφεία του σωματείου, την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου. Στη
συνάντηση ήταν παρών και ο αντιπρόεδρος του σωματείου κ. Κωνσταντίνος
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Ιωακειμίδης. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Στέφανος Τζιβόπουλος δήλωσε
ότι είναι θερμός φίλος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» και αποφάσισε να
αφιερώσει το χρυσό μετάλλιό του από την ανάδειξη του ως παγκόσμιος
πρωταθλητής καταδύσεων στην Παναγία, στην «Κυρά του Πόντου». Ο κ.
Στέφανος Τζιβόπουλος πιστεύει ακράδαντα ότι σκέπει και ενισχύει τις
προσπάθειές του η Σουμελιώτισσα.

Έκθεση ζωγραφικής
«Η Παναγία Σουμελά ευλογεί την τέχνη»
Τα έργα 13 ζωγράφων που συμμετείχαν, πέρσι τον Ιούνιο, στο 23ο Διεθνές
Συμπόσιο Ζωγραφικής, στις εγκαταστάσεις του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία
Σουμελά», στην Καστανιά Ημαθίας, φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής

Οι νεολαίοι από την Οργανωτική Επιτροπή του Συναπαντήματος Νεολαίας
Ποντιακών Συλλόγων Μαριαλένα Στεργίου, Γιώργος Αμπερίδης και Κική
Ιμιρτζίδου ξεναγούνται από τον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία Σουμελά»
κ. Γιώργου Τανιμανίδη στην έκθεση

του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έκθεσης «Η Παναγία Σουμελά ευλογεί
την τέχνη». Η έκθεση οργανώθηκε από το σωματείο «Παναγία Σουμελά» υπό την
αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκη και διήρκεσε από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 2
Οκτωβρίου.
Όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι αναγνώστες του περιοδικού μας, πέρσι ο
πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά», κ. Γεώργιος Τανιμανίδης, πρότεινε
στο διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του δεν αρνήθηκαν την χορηγία της
πατροπαράδοτης ποντιακής φιλοξενίας σε δεκατρείς κορυφαίους καλλιτέχνες,
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ελληνικής καταγωγής αλλά και ξένους, στους ξενώνες του μοναστηριού, στα
υψώματα της Καστανιάς του Βερμίου. Έτσι πήρε «σάρκα και οστά» το 23ο Διεθνές
Καλλιτεχνικό Συμπόσιο Ζωγραφικής που πραγματοποιήθηκε στο μοναστήρι της
Παναγίας Σουμελά από 26 Μαΐου έως 18 Ιουνίου του 2014. Το θέμα του:
«Εντυπώσεις από την Ελλάδα – Η Παναγία Σουμελά ευλογεί την Τέχνη». Οι
καλλιτέχνες άκουσαν την ιστορία του μοναστηριού, περιηγήθηκαν στην Ημαθία
και με τα πινέλα τους φιλοτέχνησαν πάνω από 80 έργα που απεικονίζουν την
Παναγία, το μοναστήρι και την φύση της περιοχής.
Φέτος, σε συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η
έκθεση των πιο αντιπροσωπευτικών έργων που δημιουργήθηκαν στο 23ο
συμπόσιο. Όπως επισήμανε στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση των εγκαινίων
της έκθεσης ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά», κ. Γιώργος
Τανιμανίδης, οι καλλιτέχνες πρόσφεραν 25 από τα έργα τους στο Ιερό
Προσκύνημα. Να επισημάνουμε πως στα εγκαίνια παρέστη ο κ. Μάρκος
Μπόλαρης, ο οποίος τις επόμενες μέρες υπουργοποιήθηκε, αναλαμβάνοντας τη
θέση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παρόντα
ήταν επίσης και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου «Παναγία
Σουμελά», μέλη και φίλοι του συλλόγου.
Την έκθεση επισκέφτηκαν και θαύμασαν τα έργα – πολλά από τα οποία
αγοράστηκαν από το φιλότεχνο κοινό – όχι μόνον τα μέλη του σωματείου μας
αλλά και πολλοί φιλότεχνοι της πόλης. Οι καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν στο
23ο συμπόσιο και με τα έργα τους συμμετείχαν στην έκθεση είναι οι εξής: Έλενα
Ζαντρέικο - Ελλάδα/Πολωνία - «καρδιά και ψυχή» του συμποσίου από την
πλευρά των καλλιτεχνών - Ναταλία Πιλιτσίδη – Ελλάδα/Πολωνία, Ηρακλής
Παρχαρίδης - Ελλάδα, Τηλέμαχος Πιλιτσίδης – Ελλάδα/Πολωνία, Μιχάλης
Χρυσουλίδης - Ελλάδα/Πολωνία, Ναταλία Καζιλέροβα – Ελλάδα, Peter Pollag Σλοβενία, Antrey Shipokov - Ρωσία, Anita Pilat De Santis - Ιταλία, Victoria
Troshina - Ουζμπεκιστάν, Benedykt Kroplewski - Πολωνία, Daniel Atanassov Βουλγαρία, Nikolai Yanakiev- Βουλγαρία.
Εν τω μεταξύ και φέτος πραγματοποιήθηκε το 24ο Διεθνές Καλλιτεχνικό
Συμπόσιο Ζωγραφικής στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά από 10 έως 30
Σεπτεμβρίου, δημιουργίες του οποίου θα έχουμε την τύχη να θαυμάσουμε σε
έκθεση που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς. Για την ιστορία να αναφέρουμε τα
ονόματα των καλλιτεχνών που συμμετείχαν σε αυτό το συμπόσιο και είναι: Έλενα
Ζαντρέικο, Μαργαρίτα Πεταλίδου, Δημήτρης Σιδεράς, Μιχάλης Χρυσουλίδης,
Κύριλ Ντάτσουκ, Πάβελ Ρουμπίνσκι, Νικολάι Αλεξίεβ, Τσβέταν Στογιάνοβ,
Ανίτα Πιλάτ ντε Σάντις, Μαρία Μπερεζνίτσκα, Ρωξάνη Ρουμελίδη.
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Στον Κολωνό της Αθήνας
η εικόνα της Παναγίας Σουμελά
Το απόγευμα της 5ης Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στον Κολωνό Αθηνών η
υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά που μετέφερε ο
σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο και Ηγούμενο της
Σουμελά αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Μπίρδα καθώς επίσης τον πρόεδρο του

Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης και
ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
Παντελεήμων μεταφέρουν την σεπτή εικόνα της Σουμελιώτισσας.
Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιο Τανιμανίδη, τον αντιπρόεδρο κ.
Κωνσταντίνο Ιωακειμίδη και τον έφορο της Ιεράς Μονής κ. Παντελή
Ανθρακόπουλο.
Την Εικόνα υποδέχθηκαν οι σεβασμιότατοι μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ.
Μακάριος και Μαραθώνος κ. Μελίτων καθώς επίσης κληρικοί και μεγάλος
αριθμός πιστών.
Ύστερα από σύντομη λιτανευτική πομπή η ιερά εικόνα τέθηκε σε προσκύνηση
των πιστών και παρέμεινε στην Αθήνα μέχρι και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
Ακολούθησε εσπερινός κατά τον οποίο χοροστάτησε ο σεβασμιότατος
μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων.
Τον σεβασμιότατο προσφώνησε ο προϊστάμενος της ενορίας αρχιμανδρίτης
Κλήμης Φιλίππου, ενώ στην αντιφώνησή του ο σεβασμιότατος τόνισε: «Με πολλή
συγκίνηση ευθρισκόμεθα σήμερα εδώ, η ελαχιστότης μου, ο καθηγούμενος της
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Παναγίας Σουμελά αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας, ο πρόεδρος του σωματείου
«Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιος Τανιμανίδης και δύο μέλη του συμβουλίου, στον
ιερό ναό των αγίων θεοστέπτων βασιλέων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου και
Ελένης, στην παλαιά και ιστορική αυτή περιοχή των Αθηνών, μεταφέροντας
κατόπιν ευγενούς παρακλήσεως του ιερατικώς προϊσταμένου της ενορίας σας, του
πανοσιολογιοτάτου αρχιμανδρίτου π. Κλήμη Φιλίππου, και αδείας του
μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου, την
θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Σουμελά, το θησαύρισμα και το κλέος του
ποντιακού ελληνισμού. Η ιστορική αυτή και χαριτόβρυτη εικόνα της Παναγίας
μας, έργο κατά την παράδοση του χρωστήρος του ευαγγελιστού Λουκά, που

Πλήθη πιστών συγκεντρώθηκαν για να προσκυνήσουν την εικόνα της
Παναγίας Σουμελά
φυλάσσεται ως κειμήλιο ιερό και πολύτιμο θησαύρισμα στο νέο κατοικητήριό της,
στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο, σπανίως
εξέρχεται του ιερού τεμένους της. Όμως είναι τόσο μεγάλη η ευλάβεια και τόσο
βαθειά η αγάπη του π. Κλήμεντος προς την Υπεραγία Θεοτόκο, είναι τόση
απέραντη η αγάπη και η πατρική μέριμνά του προς το ευσεβές πλήρωμα αυτής
της ενορίας, την οποία θεοφιλώς ποιμαίνει επί πολλά έτη, ώστε επιτυγχάνει και τα
ακατόρθωτα·ώστε κάνει και αποφάσεις να μεταβάλλονται και περιορισμοί να
αίρονται και προγράμματα να αλλάζουν. Και ιδού η ιερά και θαυματουργός
εικόνα της Παναγίας Σουμελά ήρθε στην πόλη σας, ήρθε στην ενορία σας, ήρθε
για να μεταφέρει σε όλους τους ευσεβείς προσκυνητές και αφοσιωμένους λάτρεις
145

Ποντιακή Εστία
της την ευλογία και τη χάρη του ουρανού ήρθε για να προσφέρει σε όλους σας τη
μητρική στοργή και αγάπη της ήρθε για να γίνει η παρηγορία και η καταφυγή
όλων όσων θλίβονται και πονούν ήρθε για να ακούσει ως φιλόστοργη μητέρα τα
αιτήματα των καρδιών της και να τα μεταφέρει στον Υιό και Θεό της. Ήρθε η
χαριτόβρυτος και ιστορική εικόνα της Παναγίας Σουμελά και πάλι στον τόπο της,
στην Αθήνα, γιατί από εδώ ξεκίνησε πριν από πολλούς αιώνες το μεγάλο και
θαυμαστό ταξίδι της προς την Τραπεζούντα του Πόντου. Αθηνιώτισσα ήταν, αλλά
η ίδια επέλεξε να ταξιδεύσει εναέρια από την Αθήνα στις ακτές του Εύξεινου
Πόντου και να καλέσει κοντά της δύο ευσεβείς Αθηναίους, τους μετέπειτα
μοναχούς Σωφρόνιο και Βαρνάβα, με την εντολή να οικοδομήσουν στα βουνά της
Τραπεζούντος, στο όρος Μελά, τον πανσεβάσμιο οίκο της και να αφοσιωθούν
στην τιμή και τη λατρεία της. Και μπορεί να έγινε από τότε η σκέπη και η
προστασία και η καταφυγή των Ελλήνων του Πόντου,·μπορεί να έγινε η
φιλόστοργη μητέρα τους που στάθηκε δίπλα τους σε όλες τις χαρές και τις θλίψεις
τους, μπορεί να ήταν αυτή που για αιώνες τους συγκέντρωνε στον πανευκλεή οίκο
της και τους ενίσχυε στις δύσκολες ώρες του ξεριζωμού και της προσφυγιάς, αλλά
ποτέ δεν έπαυσε να θυμάται και να μεσιτεύει στον Υιό της και για την πόλη της
Αθήνας και τους ευλαβείς κατοίκους της, ποτέ δεν έπαυσε να πρεσβεύει για όσους
την σέβονται και την τιμούν σε αυτή την πόλη. Και ασφαλώς ικετεύει και σήμερα
ιδιαίτερα στον θρόνο της Χάριτος για τον αίτιο της επισκέψεως της αυτής στην
Αθήνα, τον σεβάσμιο και ευλαβή προϊστάμενο του ιερού αυτού ναού που φιλοξενεί
την ιερά εικόνα της, τον εκλεκτό και παλιό διάκονο του Υιού της, τον γλυκύτατο
και προσφιλέστατο σε όλους μας πνευματικό σας πατέρα, τον π. Κλήμη.
»Και έχουμε όλοι, αδελφοί μου, ανάγκη από τις ικεσίες και τις μεσιτείες της
Παναγίας μας. Έχουμε όλοι από τη μητρική της φροντίδα και μέριμνα και από τη
στοργική προστασία και σκέπη της, τόσο ως άτομα όσο και ως Έθνος, διότι
διερχόμαστε “εν μέσω παγίδων πολλών”, και η Παναγία μας είναι η μόνη μετά
Θεόν προστασία μας. Και τείνει πάντοτε ευήκοο ους στα αιτήματά μας, αρκεί να
προστρέχουμε σε Αυτήν, να την τιμούμε και να την ευλαβούμεθα, αλλά και να
ρυθμίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημα και τις εντολές του Υιού της. Και
τότε μας προσφέρει πλούσια τη χάρη της και την ευλογία της. Αυτήν εύχομαι από
καρδίας να επιδαψιλεύει και στον καθένα σας προσωπικά και στην ενορία σας, και
εκφράζω τις θερμότατες ευχαριστίες μου για την πρόσκλησή σας, αγαπητέ π.
Κλήμη, την εγκάρδια υποδοχή σας και τους γεμάτους αγάπη τιμητικούς για την
ελαχιστότητά μου λόγους σας».
Στο τέλος του εσπερινού ο σεβασμιότατος τίμησε τον αρχιμανδρίτη Κλήμη
Φιλίππου με τον χρυσό σταυρό του απαστόλου Παύλου.
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Επισκοπικός Κατάλογος Χαλδίας
Γράφει ο Κώστας Νικολαΐδης
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

- Το 1747, ο μητροπολίτης Αμασείας Βενιαμίν «καὶ ἐβοηθήθη καὶ ἠλεήθη
παρὰ πάντων τῶν Χριστιανῶν».1
Το Πατριαρχεῖο Ιεροσολύμων είχε στην Γκιουμουσχανέ από δωρεές των
οικογενειών Σαρασίτη και Ζαβεριώτη 15 εργαστήρια και 2
μαγαζιά.2 Η Μητρόπολη Χαλδίας φρόντιζε για την καλύτερη
αξιοποίησή τους και έστελνε κάθε τόσο τα μισθώματα με
ανθρώπους της εμπιστοσύνης τους στα Ιεροσόλυμα. Με τον
ίδιο τρόπο έφταναν εκεί και οι εισφορές των πιστών τις
οποίες τις 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 Χαλδίας3. 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 Ιεράς Μονής Σουμελά4. 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 Α. Παπαδόπουλος5 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 ἀρχερεύς, προσέθετο τούτοις καὶ
διωρίσατο καὶ ὑπέσχετο διδόναι κατ᾿ ἔτος ἐξ ἰδίων ἀνὰ ἄσπρα δύο χιλιάδας καὶ τετρακόσια
ἐφ᾿ ὅρῳ ζωῆς αὐτοῦ...».
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 (Οκτώβριο του 1738) οι οικείοι
1Κώδικας,

Αγ. Γεωργίου Χαλδίας, σελ. 7
Σελίδες 227 και 228 του Κώδικα Αγ. Γεωργίου Χαλδίας και Αρχείον Πόντου, τόμ. 8, σελ. 36,
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔ. ΕΠΑΡΧ. ΧΑΛΔΙΑΣ.
3 Κώδικας, Αγ. Γεωργίου Χαλδίας, 74 - 76.
4 Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΧΑΛΔΙΑΣ, σελ. 73 - 74.
5 Άνθιμος Παπαδόπουλος, ΙΣΤΟΡ. ΚΩΔ. ΕΠΑΡΧ. ΧΑΛΔΙΑΣ, Αρχείον Πόντου, τόμ. 8.
2
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του (σύζυγος Αγάθη και παιδιά Χατούνα και Χριστίνα) δώρισαν στο Σχολείο την
πλούσια βιβλιοθήκη του1.

Οι Μεταλλουργικές Κοινότητες
α) Το 1734 επί πατριαρχίας Σεραφείμ (1733-1734) προσαρτήθηκε η
Κερασούντα στη Μητρόπολη Χαλδίας.
β) Το 1744 (Ιούνιο μήνα) ο πατριάρχης Παΐσιος Β΄ απέδωσε την εξαρχία
Κερασούντος στην Τραπεζούντα (Χρύσανθος Φιλιππίδης, ό.π. σελ. 598).
γ) Τον Οκτώβριο του 1745 επί γ΄ πατριαρχίας Παΐσιου Β΄, τα χωριά της
Γαράσαρης προσαρτήθηκαν στη Μητρόπολη Νεοκαισαρείας (Γ. Πρεμετίδης, ό.π.
σελ. 118).
Ο Ιγνάτιος αγνόησε την πατριαρχική απόφαση για την εξαρχία Κερασούντος,
όπως και προηγούμενη του Ιουνίου του 1731, του Παΐσιου επίσης, για τα χωριά
του Κιουρτουνίου και συνέχισε με την ισχύ των συμμάχων των αρχιμεταλλουργών
να διοικεί και ποιμαίνει τις πιο πάνω περιφέρειες. Απεβίωσε 26 Οκτωβρίου του
1749 στην Γκιουμουσχανέ.
α) «Εἰς τοὺς ᾳψλδ΄ (δηλ. 1734) μαΐου κα΄ (21) ἐχειροτονήθη ἀρχιεπίσκοπος ὁ
πανιερώτατος κὺρ ἰγνάτιος Κουθούρις καὶ ἀνεπαύθη τῷ ᾳψμθ (1749) ἔτει ὀκτωβρίου
κστ΄ (26)»2
β) «Ἐν τῷ ᾳψμθ (1749) κατὰ μῆνα Ὀκτώβριον κε΄ (25) ἐμακαρίστηκεν ὁ
πανιερώτατος ἡμῶν αὐθέντης κὺρ Ἰγνάτιος καὶ εὔγαλαν οἱ συγγενεῖς αὐτοῦ διὰ
μνημόσυνόν του γρόσια διακόσια διὰ νὰ ἀνάπτουν ἀκοίμητα κανδήλια διὰ τὴν ψυχήν του
καὶ ὁ Θεὸς μακαρίσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Γένοιτο, Χριστὲ ἄναξ». Παρατηρούμε ότι
μεταξύ των 2 Κωδίκων υπάρχει διαφορά 1 ημέρας για την κοίμηση του Ιγνάτιου
(26 και 25 Οκτωβρίου)3.
11. Παΐσιος Φυτιάνος, από τα Φυτίανα Γκιουμουσχανές (1749-1757)
Προερχόμενος από την τότε υπό καθεστώς Σταυροπηγίας διοικούμενη Ι. Μονή
Αγ. Γεωργίου Χουτουρά, όπου διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα στη Σχολή που
λειτουργούσε μέσα στο Μοναστήρι, συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή
Ελληνικών Μαθημάτων Αργυροπόλεως και επανήλθε στου Χουτουρά, όπου το
1734 ανέλαβε την ηγουμενία του. Με τη συμπλήρωση 15 χρόνων ευδόκιμης
υπηρεσίας του ως ηγουμένου, προκρίθηκε για τη θέση του αρχιεπισκόπου Χαλδίας
και Χεριάνων το 1749. Χειροτονήθηκε επίσκοπος στις 4 Δεκεμβρίου 1749, από
τον οικουμενικό πατριάρχη Κύριλλο Ε΄, τον από Νικομηδείας, στην α΄
πατριαρχία του (1748-1751).
(συνεχίζεται)
Κώδικας Αγ. Γεωργίου Χαλδίας, σελ. 49.
Κώδικας Αγ. Γεωργίου Χαλδίας, σελ. 22.
3 ΚώδικαςΝαού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, σελ. 31 και Αρχείον Πόντου, τόμ. 14 ος, σελ. 143..
1
2
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Πολύκαρπος Ψωμιάδης
ο Πόντιος ευπατρίδης και κοινωνικός αγωνιστής
Μητροπολίτης Ξάνθης (1922 – 1935)
Του δρ. Πέτρου Α. Γεωργαντζή
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

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
ἐπαρχίας του, ὅπως στό 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
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 τόῦτον δέ ὠφείλετο καί ἡ ἵδρυσις
τοῦ «Πολυκαρπείου παρθεναγωγείου » εἰς Κοτύωρα».1
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
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 τό 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 τό 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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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 Νέοκαισαρείας
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 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΄».
(Συνεχίζεται)
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Ποντιακή Ποίηση
Ηλίας Τσιρκινίδης

Στο θάνατο του Ξένου Ξενίτα1

Εφέκες τα γραψίματα σ’ και το χρυσόν κοντύλιν
κ’ επήρες το στρατίν - στρατίν ντο φέρ’ και πάει ’ς σον Άδην,
’ς σον Άδην το μαυράχαρον, τον καταδακρωμένον.
’Κ’ ενούνιξες τίναν αφήντς και τίναν φαρμακώνεις;
Τη καμονής τη βάϊνασην και τη μοιρολοΐαν;
Έτονε κ’ η καρδία σου και τ’ ευλογίας τόπος,
λιβάδα καταπράσινα κι άθα ντο σκουττουλίζ’νε
κι ολόερα δέντρα χλωρά και πυκνοφυλλωμένα
κι ολόερα τη παρχαρί’ τρεχούμενα νερόπα,
νερόπα κάι - ν - αγιάσματα και ’ς σα ψηλά ραχία
κ’ έναν κλαδόπον τη χαράς, κλαδίν τη καλωσύνιας
’ς ατόν τον κόσμον ντο δαβαίν’, ’ς σον ψεύτικον τον κόσμον.
Κι ατώρα ’πέ μας πού θα πας; ’Σ σον τόπον όθεν είσαι
τα δέβας είναι αδέβατα, τα πέραν φωταγμένα
κι από μακρά τη γαβαλί’ λαλόπον ακουσκάται
κ’ εσύ κρατείς ’ς σα χέρα σου τα’ έμορφα τα χαρτία σ’
κι απέσ’ ’ς ση μέσ’ ’ταγιάνεψες κι απέσ’ ’ς ση μέσ’ εστάθες.
Η στράτα σ’ δίχος έντονε κι ο δρόμος εχωρίεν.
Ξένε μ’! Είδες τα μάραντα και στέκεις νουνιγμένος;
Ορωματίας χώματα τ’ ομμάτα σ’ αραεύ’νε;
Κι αν εν’ και ντο στοχάσκεσαι τη χωρισίας δάκρα
κι όσα καρδίας θλίφκουνταν ας’ σην αροθυμίαν,
εκείν’ τη στράταν έπαρον, ’ς εκείν’ τη στράταν έμπα.
Η κάρδα ’κ’ έν’ ψηλόν ραχίν ντο φέρ’ άθα και χλόην,
λιβάδιν και να πρασινίζ’, δεντρίν να φέρει φύλλα.
Καίεται και μανίεται χωρίς παρηγορίαν ...
Λεξιλόγιο
μαυράχαρος, ο= ο μαύρος κι άχαρος. καταδακρωμένος, ο= καταδακρυσμένος.
ενούνιξες= σκέφτηκες (ρ. νουνίζω). καμονή, η= καημός. βάϊναση, η (λ. τ. vay)=
θρηνητικός κοπετός. άθα, τα= λουλούδια, άνθη. σκουττουλίζ’νε= ευωδιάζουν (ρ.
σκουττουλίζω και σκουντουλίζω). παρχάρ’, το= εξοχή στο βουνό με
Από το βιβλίο «Ποντιακή Ποίηση» του Ηλία Τσιρκινίδη, εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη,
σελ. 43.

1
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βοσκοτόπους. ραχία, τα= βουνά. δαβαίν’= διαβαίνει, περνάει (ρ. δαβαίνω).
όθεν= όπου. δέβας, τα= οι δίοδοι, τα περάσματα. αδέβατα, τα= αδιάβατα.
γαβάλ’, το (λ. τ. kaval)= η φλογέρα. λαλόπον, το= φωνούλα, γλυκιά λαλιά.
ακουσκάται= ακούγεται (ρ. ακουσκεύκουμαι). απέσ’= μέσα. ’ταγιάνεψες (λ. τ.
dayanmak)= άντεξες, εξαντλήθηκες (ρ. ταγιανεύω). δίχος= διακλάδωση.
εχωρίεν= χωρίστηκε (ρ. χωρίουμαι). μάραντα, τα= αμάραντα (άνθη).
νουνιγμένος, ο= σκεφτικός. ορωματία, η= όνειρο, όραμα. ομμάτα, τα= μάτια.
αραεύ’νε (λ. τ. aramak)= γυρεύουν (ρ. αραεύω). αροθυμία, η= αποθυμιά,
νοσταλγία. έπαρον= πάρε. μανίεται= φλέγεται, κατακαίγεται (ρ. μανίουμαι).

Εισαγωγικά
Στο επίκεντρο όλων των ποιημάτων του Ηλία Τσιρκινίδη βρίσκονται οι
ομορφιές της φύσης και η ειδυλλιακή εικόνα της ποιμενικής ζωής του Πόντου.
Στον Πόντο είναι πάντα άνοιξη και τα ανθισμένα λουλούδια έρχονται σε μεγάλη
αντίθεση με την οδυνηρή εικόνα που παρουσιάζει ο θάνατος. Δεν παραλείπει ο
ποιητής κάθε φορά να του δίνει την ίδια ονομασία με τους αρχαίους Έλληνες. Ο
Άδης, λοιπόν, είναι ο κάτω κόσμος. Αυτό συμβαίνει και με το ποίημα που έχει
τίτλο «Στο θάνατο του Ξένου Ξενίτα»1
Ανάλυση του ποιήματος.
Το ποίημα αποτελείται από είκοσι έξι δεκαπεντασύλλαβους ιαμβικούς στίχους.
Το λεξιλόγιο ανήκει, όπως, όλα τα ποιήματά του στη λόγια ποντιακή γλώσσα.
Αυτήν που ελάχιστοι γνωρίζουν σήμερα. Έχει για κεντρικό θέμα του τον οδυνηρό
χωρισμό των ανθρώπων. Πρόκειται για τον χωρισμό του νεκρού από τους
συγγενείς και φίλους μέσα από ένα νεκρικό διάλογο. Μόνο που στην
πραγματικότητα πρόκειται για μονόλογο, αφού ο νεκρός δεν μπορεί να
δικαιολογήσει την αιτία και το λόγο του ταξιδίου του. Βαρύς ο πόνος για όλους
τους συγγενείς και φίλους που μένουν.
Στους τρεις πρώτους στίχους ο ποιητής εκφράζει το παράπονό του που
κάποιος δικός του άνθρωπος πήρε το δρόμο που οδηγεί στον Άδη. Από τον
πρώτο στίχο μαθαίνουμε ότι ο αποθανών ήταν άνθρωπος των γραμμάτων γιατί
άφησε τα γραψίματα και το «κοντύλι».
Από τον επόμενο τέταρτο στίχο ο ποιητής παραθέτει τη δυσάρεστη εικόνα που
δημιούργησε η απουσία του ο νεκρός και το ταξίδι χωρίς να το σκεφτεί. Γίνεται
λόγος για όλα εκείνα τα οποία ο νεκρός εγκατέλειψε στη ζωή. Στη συνέχεια γίνεται
μια αναπαράσταση της θλιβερής εικόνας των συγγενών του την ημέρα της κηδείας
που θρηνούν και μοιρολογούν το θάνατό του. Υπάρχει, όμως, και η αντίθετη
1

Σημείωση του επιμελητή της «Ποντιακής Εστίας». Με το ψευδώνυμο Ξένος Ξενίτας είναι γνωστό
πως υπέγραφε κάποια από τα κείμενά του ο Ξενοφών Άκογλου.
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εικόνα που παρουσιάζει ο Πόντος την ημέρα εκείνη που φεύγει. Είναι τα
καταπράσινα λιβάδια με τα κρύα νερά και την πλούσια βλάστηση όμοια με την
καλή του καρδιά. Ακόμη του θυμίζει ότι εγκατέλειψε και τα «αγιάσματα», τις
εκκλησίες και μοναστήρια του Πόντου πάνω στα βουνά.
Από τον δέκατο τρίτο στίχο ο ποιητής ελέγχει και παρατηρεί τον νεκρό για
τον προορισμό του ταξιδίου που αποφάσισε να κάνει. Του θέτει το ερώτημα. «Πού
πρόκειται να ταξιδέψει αφού όλα του είναι άγνωστα» Τον πληροφορεί ότι στον
τόπο που θα πάει δεν υπάρχει γυρισμός παρά μόνο θρήνος. Πιο πέρα στον άλλο
κόσμο (στον Πόντο) όλα θα είναι φωταγωγημένα και στο βάθος θα ακούγεται η
γλυκιά φωνή της φλογέρας. Ο μεγάλος δημιουργός της ποντιακής ποίησης της
εποχής μας, ο Ηλίας Τσιρκινίδης, πιστεύει στην ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία
και παράδοση και αποδέχεται τη σημασία που έχουν για τον άνθρωπο οι αγαθές
πράξεις (τ’ έμορφα τα χαρτία) της παρούσης ζωής του για την πέραν του τάφου
ζωή. Με την φαντασία του κάποια στιγμή διαπίστωσε ότι ο νεκρός άντεξε το
μαρτύριο του θρήνου και τώρα βρίσκεται σε κάποιο σταυροδρόμι με δύο
κατευθύνσεις.
Από τον δέκατο ένατο στίχο αλλάζει το σκηνικό. Ο ποιητής προσφωνεί τον
νεκρό. Τον ρωτάει αν είδε πριν φύγει τα «μάραντα». Είναι τα λουλούδια εκείνα του
Πόντου που είναι θυσανωτά και έχουν κίτρινο χρώμα και που ξερά διατηρούν το
έντονο χρώμα και την εμφάνισή τους. Με αυτά συνήθως οι Έλληνες του Πόντου
στόλιζαν τα εικονοστάσιά τους. Δίνεται η αίσθηση ότι ακούει και τώρα είναι πολύ
σκεφτικός για την επιλογή του ταξιδίου που έκανε. Τον ρωτάει «Αν, λοιπόν,
σκέφτεσαι τα δάκρυα του χωρισμού και για όσα η καρδιά σου θλίβεται από τη
νοσταλγία. Τότε διάλεξε τον άλλο δρόμο, τον δρόμο της καρδιάς σου. Η καρδιά
δεν είναι σαν τα άψυχα τα βουνά, τα άνθη και τα χόρτα και όλα εκείνα που μας
περιβάλλουν. Η καρδιά θλίβεται και υποφέρει χωρίς παρηγοριά για τον χωρισμό
από τους δικούς της».
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
Ποιος είναι ο Ξενοφών Άκογλου (Ξένος Ξενίτας)
(Αμισός 1895 – Αθήνα 1961)
Του Στάθη Ταξίδη
Μια από τις μεγάλες πνευματικές και ηρωικές μορφές του ποντιακού
ελληνισμού. Ιστορικός, λογοτέχνης και λαογράφος. Η οικογένειά του καταγόταν
από την Αμισό (Σαμψούντα) όπου και γεννήθηκε ο Ξενοφών, αλλά σύντομα
μετεγκαταστάθηκε στα Κοτύωρα (Ορντού) στην οποία και έμαθε τα πρώτα του
γράμματα. Στη συνέχεια φοίτησε στο περίφημο «Τσινέκειο» Γυμνάσιο της
Αμισού. Με την επιστράτευση του 1914 στην Τουρκία και τα γεγονότα που
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εκτυλίσσονταν καθημερινά, κυρίως στον Δυτικό Πόντο, ο Ξενοφών Άκογλου
κατέφυγε στις απέναντι βορειονατολικές ακτές του Ευξείνου Πόντου, στην
Κριμαία και εκείθεν το 1915 στη Θεσσαλονίκη. Το
1916 κατατάσσεται στον στρατό της Εθνικής
Άμυνας και τραυματίζεται στη μάχη του Σκρα.
Μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου φοιτά
στη σχολή υπαξιωματικών και το 1919 μετατίθεται
στο τάγμα εθελοντών του Πόντου με το βαθμό του
εφέδρου
υπολοχαγού.
Συμμετέχει
στη
μικρασιατική εκστρατεία και στους πολέμους στο
μικρασιατικό μέτωπο. Μετά την ήττα του
ελληνικού στρατού επιστρέφει στην Ελλάδα και
φοιτά στη Σχολή Πολέμου από την οποία και
αποφοιτά ως ανθυπολοχαγός. Συμμετέχει ενεργά
στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, στον
Ο Ξενοφών Άκογλου
τομέα της Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή των
Καϊλλαρίων (Πτολεμαΐδας). Στην Καστράνιτσα1 (Πύργοι Πτολεμαΐδας) με τη
βοήθεια του Χρήστου Παπαδόπουλου (Αρμενού Μισαηλάντων Ροδοπόλεως 1903
– Πύργοι Πτολεμαΐδας 1980), που μαθήτευσε στο Φροντιστήριο Τραπεζούντος,
αποτρέπουν νοθεία στη διανομή των χωραφιών σε βάρος των προσφύγων.
Μετά την αποστράτευσή του ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία και με τη συλλογή
και καταγραφή ιστορικού και λαογραφικού υλικού από τον αλησμόνητο Πόντο.
Το 1939 δημοσιεύει τα «Λαογραφικά Κοτυώρων» (βραβείο Ακαδημίας Αθηνών),
την ίδια χρονιά επίσης τα «Διηγήματα Ηθογραφικά». Πρωτοστατεί στην έκδοση και
διευθύνει το λαογραφικό και ιστορικό περιοδικό «Χρονικά του Πόντου» την
περίοδο 1943 - 1946. Το 1945 εκδίδει «Το θαύμα της Αλβανίας από τη σκοπιά της ΙΙΙ
Μεραρχίας», το 1955 το τρίπρακτο δράμα στο ποντιακό ιδίωμα με τίτλο «Ο
Ακρίτας», ενώ μετά τον θάνατό και με επιμέλεια του Γεωργίου Ζερζελίδη και
Ιωακείμ Σαλτσή εκδόθηκε ο δεύτερος τόμος από τα «Λαογραφικά Κοτυώρων».
Πολυγραφότατος θεράπευε τον ίμερο για την αλησμόνητη πατρίδα του σε πλήθος
δημοσιεύσεων σε διάφορα ποντιακά έντυπα (Αρχείον Πόντου, Ποντιακή Εστία).
Ανάμεσά τους διακρίνουμε τα «Τέσσερα παραμύθια του χωριού Τσαγκράκ
Πόντου», τα «Παραμύθια Κοτυώρων», τα «Ανέκδοτα Κοτυώρων», τα «Εννέα
παραμύθια του χωριού Κόλντερε», «Το τάγμα εθελοντών του Πόντου», το «Ένα
ταξίδι στη Μακεδονία», «Βυζαντινή Μουσική», «Εντυπώσεις και στοχασμοί από
ένα ταξίδι στη Βήσσανη».
1

Μαρτυρία του πατέρα μου, Ιωάννη Γεωργ. Ταξίδη.
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ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Ο πρόεδρον τη χωρί’
Του Δημήτρη Νικοπολιτίδη
Πρόσωπα του έργου
ΘΟΔΩΡΟΣ, ΘΥΜΙΑ σύζυγος του Θόδωρου, ΣΤΥΛΟΣ
δάσκαλος του χωριού, ΤΑΣΙΑ σύζυγος του Στύλου,
ΚΩΣΤΗΣ, ΤΟΤΟΣ, ΣΤΑΘΟΣ, ΓΙΩΡΙΚΑΣ, ΛΕΥΤΕΡΤΣ,
ΓΑΡΑ ΚΟΣΜΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΕΛΕΓΚΩ χήρα,
ΣΤΟΦΟΡΟΣ λυράρης, ΚΟΥΡΤΟΝ ΓΙΑΝΝΕΣ πρώην
πρόεδρος, ΣΤΕΦΑΝΟΣ εξάδελφος του Θόδωρου,
νομάρχης, αστυνόμος και χωρικοί.
Περίληψη του έργου
Ο δάσκαλος ενός μικρού χωριού προτείνει, από συμπάθεια, έναν απλό
χωρικό, τον Θόδωρο, για την προεδρία στις προσεχείς εκλογές. Ο Θόδωρος
αναλαμβάνει την προεδρία, αλλά διάφορα συμβάντα και αλλεπάληλες
απαιτήσεις από τους συγχωριανούς του, φέρνουν τα πάνω κάτω στην ήσυχη
μέχρι τότε ζωή του. Όταν ξαφνικά έρχεται για επίσκεψη στο χωριό ο
νομάρχης, μπαίνουν μεν όλα σε μια τάξη, αλλά η τυπική πολιτική επίσκεψη
μετατρέπεται τελικά σε ποντιακό γλέντι.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εσύ, αέτσ’ όπως λες, Στάθο, δεν κι θελτς.
ΣΤΑΘΟΣ: Εγώ για άλλο δουλείαν έρθα.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Για τ’ όποιον, Στάθο, για πέει με κι ας ακού(γ)ω.
ΣΤΑΘΟΣ: Χοσ’ εξέρτς πως τον γάιδαρο μ’ έφαεν ατον ο λύκον ς σο γιαζίν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Γιαμ’ έρθες να ψαλαφάς με γάιδαρον;
ΣΤΑΘΟΣ: Ναι, Θόδωρε, για τ’ ατό έρθα, να ψαλαφώ γάιδαρον.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ο λύκον εσέν έπρεπεν να έτρωεν και όχι τον γάιδαρο σ’.
ΣΤΑΘΟΣ: Θόδωρε, γιατί καλατσεύ’ς αέτσ’ σάρτα;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Για τ’ εκείνο ντο κ’ εξέρτς.
ΣΤΑΘΟΣ: Εγώ για τ’ εσέν, Θόδωρε, εποίκα προπαγάνταν και εδώκα σε και 30
ψήφους. Ατό έν’ το ευχαριστώ τ’ εσόν;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Τεμάκ’ εσύ ατώρα θελτς γάιδαρον;
ΣΤΑΘΟΣ: Ναι, Θόδωρε, να έχ’ και κουρίκ’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Αίτησην έγκες; Αίτησην χοσ’ εξέρτς κ’ ευτάς;
ΣΤΑΘΟΣ: Εξέρω κ’ ευτά(γ)ω, άμα αύριον θα φέρ’ ατο. Σ σην αίτησην απάν’ θα
κρού(γ)ω κ’ έναν πούλ’ (γραμματόσημον) κι αποφκά θα σύρω έναν τσιζίν, θα βάλω
τεμάκ’ την υπογραφή μ’. ΘΟΔΩΡΟΣ: Αέτσ’ άμον το λες θα ευτάς.
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ΣΤΑΘΟΣ; Κι ατώρα, Θόδωρε, ας πάω ευτά(γ)ω την αίτησην και αύριον φέρ’ ατο.
Αύριον ξαν λέμ’ ατα.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Άλλο μη στεκ’ς, δέβα. Δέβα ποίσον την αίτησην.
ΣΤΑΘΟΣ: Καλά καλά (Φεύγει).
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Μονολογεί) Ατός τη σκυλ’ ο γιον απόθεν κέσ’ έμαθεν κ’ ευτάει
αίτησην;
ΣΤΑΘΟΣ: (Επιστρέφοντας λέγει) Εγώ, Θόδωρε, ξαν έρθα, γιατί ενέσπαλα να
λέγω σε και κάτ’ κι άλλο.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ξαν ντο εντώκεν ς σο νου σ’;
ΣΤΑΘΟΣ: Θόδωρε, χοσ’ εξέρτς πως τα πεγάδα τη χωρί’ εμουν ετσουρώθαν;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Έλα και η ταπά μ’ μη παίρ’ άψιμον. Εγώ ο Κούρτον ο Γιάννες είμαι
για να μη ηξέρω;
ΣΤΑΘΟΣ: Ελέπ’ς από πόσον μακρά πάνε και φέρ’νε νερόν οι γαρήδες (γυναίκ’).
ΘΟΔΩΡΟΣ: Και μάρ’ εσύ κ’ ελέπ’ς;
ΣΤΑΘΟΣ Πρέπ’ να πας ς σον Νομάρχην. Να πας λες ατον να φέρ’ μας νερόν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Απόθεν θα φέρ’ μας το νερόν;
ΣΤΑΘΟΣ: Ας σο Μπέλες.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Πέει ότι έγκεν ατο. Άλλο δεν έεις να λες;
ΣΤΑΘΟΣ: Να χτίζ’ μας και την στράταν ντο πάει σο Μαλεζοχώρ’
(Πασκιτανοχώρ’) για να μη πατούμε τσαμούρα.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Πέει ότι εγέντον κι ατό. Άλλο ντο να ευτάει μας ο Νομάρχης;
ΣΤΑΘΟΣ: Να χτίζ’ μας και το γεφύρ’ ντο εκρεμίεν οπέρτς.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Να χτίζ’ μας και τη Τρίχας το γεφύρ’ που πάντα χαλάεται.·
ΣΤΑΘΟΣ: Έργα, πέει εκείνον τον Περεκεντίδην, θέλουμε. Κανείται ντο εποίκαμε
υπομονήν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ατό, Στάθο, πολλά καλά και πολλά έμορφα είπες ατο. Εγώ
μαναχόν κι θα ευτάγω υπομονήν.
ΣΤΑΘΟΣ: Εμείς ατόσον καιρόν πώς κ’ επέραμε σε χαπάρ’ κ’ εψήφιζαμ’ εκείνον
τον Κούρτον τον Γιάννεν, εκείνον τον ψεύτεν. Ας έν’ καλά ο δέσκαλον που ένοιξεν
τ’ ομμάτα μουν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εσύ, αέτσ’, όπως λες, αν κ’ έτον ο δέσκαλον, ακομάν κι θα ένοιγετ’
ατα.
ΣΤΑΘΟΣ: Κι ατώρα ας πάω, γιατί πολλά ενέγκασα σε (Φεύγει).
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Μονολογεί) Εγλύτωσα κι ας ατόν τον ξεροκέφαλον (Στους θεατές)
Αΐκον πράμαν πα είδετε; Άμον τα γαρτάλα ερούξαν απάν’ - ι-μ’ να τρώγ’νε με·.
'Ολα τα ναλάτα έρθαν είπαν τα παλαλά τουν κ’ επήγαν εχάθαν. 'Εικιτι, Θυμία, να
έσ’νε από κάπου και να έλεπες τον Θόδωρο σ,’ θα έκλαι(γ)ες ατον. Καημέντσα,
έρθες εποίκες με και χαβάσ’, είπες με και Θοδωρίκα (Θοδωράκη). Ατώρα να
ελέπ’ς πώς εκρέμασα τ’ ωτία μ’.·Τα γουτουρεμένα τα σκυλία έρθαν ύλαξαν κ’
επήγαν εχάθαν. Με το κοντόν τ’ αχούλ’ν ατουν, θ’ αφήνω εγώ τ’ εμά τα δουλείας
και θα τρέχω ας εκεινέτερα οπίσ’. Όσον τώρα γιατί κ’ ενούνιζαν ατα; Εμέν
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ενεμείναν ναίνουμαι πρόεδρος και να ευτάγ’ ατα; Άμα εγώ πα θα μαθίζ’ ατ’ς πώς
είν’ τα πράματα.·Απ’ αύριον ς σο χωράφ’ και ήνταν θελτς ας ίνεται. Κι ατώρα
καιρός έν’ να φέγω, να μη έρται και κανένας άλλος σποταλεμένος κι ακούω τα
παλαλά τ. (Φεύγει και κλείνει η αυλαία).
Λεξιλόγιο
γιαζίν= πεδιάδα. να έχ’ και κουρίκ’= να έχει και γαϊδουράκι, πουλαράκι.
ετσουρώθαν= βούλωσαν, στέρεψαν (ρ. τσουρώνω, τσουρούμαι). έλα και η ταπά
μ’ μη παίρ’ άψιμον= έλα και η κορυφή του κεφαλιού μου μην παίρνει φωτιά (μην
γίνομαι έξαλλος από οργή). και μάρ’ εσύ κ’ ελέπ’ς= και μήπως εσύ δεν βλέπεις
(ρ. ελέπω). τσαμούρα= λάσπες. ενέγκασα σε= σε κούρασα (ρ. νεγκάζω,
αναγκάζω). άμον τα γαρτάλα ερούξαν απάν’ - ι – μ’= σαν τα καρτάλια έπεσαν
επάνω μου. ναλάτα= σιχάματα. γουτουρεμένα= λυσσασμένα. και ήνταν θέλτς ας
ίνεται= και ό,τι θέλεις ας γίνει.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Κλίση του ρήματος φορώ= ντύνομαι, είμαι ντυμένος.

Ενεργητική Φωνή

Ενεστώς
φορώ
φορείς
φορεί
φορούμε
φορείτε
φορούνε

Παρατατικός
εφόρ’να
εφόρ’νες
εφόρ’νεν
εφόρ’ναμε
εφόρ’νετε
εφόρ’ναν

Αόριστος
εφόρεσα
εφόρεσες
εφόρεσεν
εφόρεσαμε
εφόρεσετε
εφόρεσαν

Προστακτική
φόρ’

φορέσ’τε

Φράσεις
 Εφόρεσεν κ’ εσκεπάεν.
 Φόρ’ καλά να μη ριγάς
 Έγδαρεν κ’ εφόρεσέ σε (σου μοιάζει πάρα πολύ).
Τραγωδίας
 Φορίστ’ ατεν, σκεπάστ’ ατεν κ’ επάρτ’ ατεν κι ας πάμε
τ’ οσπίτ’ν ατ’ς έν’ πολλά μικρόν κι απέσ’ πα ’κ’ εχωρούμε.


Αδέλφ’, αν έρθες για χαράν, ας φορώ τα χρυσά μου
κι αν έρθες για την θλιβερήν, ας φορεθώ τα μαύρα.
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ΤΣΙΑΣ Α’ ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΜΙΝ
Του Αναστάσιου Ι. Αγαθαγγέλου

«Το πορτόσκυλον»
Κάθαν θεού ημέραν αβούτο η γαϊτά: Η Παρέσα αγληγορεί
να ευτάει έναν – δύο πρωισνά ψευτοδουλείας τ’ οσπιτί’ κι επεκεί
με τα ναλία ς σα ποδάρα και ς σα χέρα την τασήν και το
μαλλίν δαβαίν’ ς σα σοχάχα τη μαχαλάς. ’Σ σα πέντε πόρτας
«έναν δαβρίν κρούει», ους να ευρήκ’ άλλ’ είναν άμον ατέν και να
δίν’ α’ ς σην καλατσήν, με τη χώρας το λάφ’ς. Χαμ άνθρωπον
κι αφήνε, για τ’ ούλτς κάτ’ έχ’νε να ποσπογαζλαεύνε, τ’ ουλωνών το τσογάπ’ θα
δίνε.
Οι γειτονάδες έμαθαν ατεν και σαουσεύνε ούντες ελέπ’ν ατεν. Πολλοί γαρήδες
ικράχ’ ευτάν’ κι αγληγορούν να ασπαλούν τα πόρτας, για να μη τοχτασεύ’ και
ευτάει ατ’ς μεσάτ’ ασ’ σα δουλείας ατουν. Κι θέλ’νε να γαρσουλαεύν’ ατεν πα,
γιάμ’ χολάζ’νε τον άντραν ατ’ς τον Μωυσήν, π’ έν’ τη Θεού το μουμούλ’ και
ανέτερα ασ’ σην δουλείαν ατ’ κ’ εξέρ’ άλλο τιδέν. Άνθρωπον οπίσ’ κι κλώθ’ ούντες
έρται ς σο μασλαχάτ’ και τρέχ’ ς σο βοηθός όμερ έχ’νε την ανάγκην ατ’.
Ο ζαβαλούς κ’ έν’ και άνθρωπος τη ταβής, να τογατσάζ’ ατεν την Παρέσαν.
Ατόσον καιρόν επουγαλεύτεν ατεν κι αέτσ’ πα επιδέβεν ατεν, το ναμουσουσλούχ’
τ’ ατεινές να έν’. Μανάχος πολεμά με τ’ οσπιτί τα δουλείας, έξ’ απέσ’.
Έναν ημέραν ξάν’ η Παρέσα ασ’ σο πρωί κιάν’ εγέντον ταπτίλ’. Ο Μωυσής
επερσίεν με τ’ οσπιτί’ τα δουλείας και τη κάκου αναμέν’ έναν ευλοΐαν ασ’ σην
Παρέσαν. Σ σην κιντήν απάν’, σίτα τινάζ’ την κουρελούν ς σ’ αυλαγούς την
πόρταν καικά, ελέπ’ την Παρέσαν να στέκ’ από ράχας γαρσού ς ση γειτόντσας
την φραχτήν κιάν’ και να γονουσεύ’ μετ’ ατέν. Άλλο κ’ επόρεσεν. Εξέγκεν άντζα
την λαλίαν ατ’.
-Νέκουτση Πάρεσα! Εσέν’ λέγω. Ούλα εποίκες και επέμνεν να τικλαεύκεσαι ς ση
χώρας τα πόρτας και να γονουσεύ’ς. Όλαν μίαν πα γιαγουλεύτ’ και ογράεψον ς σ’
εμέτερα πα!

Λεξιλόγιο

κάθαν= κάθε. γαϊτά= σκοπός, συνήθεια. ναλία= ξυλοπέδιλα, τσόκαρα. τασή=
αδράχτι. σοχάχα= σοκάκια. «έναν δαβρίν κρούει»= μια γρήγορη επίσκεψη. να
δίν’ α’ ς σην καλατσήν= να αφοσιωθούν στο κουβεντολόι. λάφ’= σχολιασμός,
κουτσομπολιό. χαμ= άθικτο. ποσπογαζλαεύνε= κουτσομπολεύουν (ρ.
ποσπογαζλαεύω). τσογάπ’= η απολογία. σαουσεύνε=αποφεύγουν, παραμερίζουν
(ρ. σαουσεύω). ικράχ’ ευτάν’= αποστρέφονται. ασπαλούν= κλείνουν (ρ.
ασπαλώ). τοχτασεύ’= τολμά (ρ. τοχτασεύω). μεσάτ’= εμπόδιο. γιάμ’= μήπως
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και. γαρσουλαεύν’ ατεν= να την αποπάρουν (ρ. γαρσουλαεύω). χολάζ’νε=
κακοκαρδίσουν (ρ. χολάζω). τη θεού το μουμούλ’= ένα άκακο ζωύφιο.
ανέτερα= ανώτερα, παραπάνω. μασλαχάτ’= δανεικό. ς σο βοηθός= σε βοήθεια.
ζαβαλούς= ταλαίπωρος. άνθρωπος τη ταβής= εριστικός. τογατσάζ’= δέρνει (ρ.
τογατσάζω). ναμουσουσλούχ’= ντροπή. εγέντον ταπτίλ’= εξαφανίστηκε.
επερσίεν= κατακουράστηκε (ρ. περσίγουμαι). τη κάκου= μάταια. κιντήν=
απόγευμα. από ράχας= πισώπλατα. γαρσού= απέναντι. γονουσεύ’= συζητά (ρ.
γονουσεύω και κονουσεύω). άντζα= μόλις τότε. όλαν= επιτέλους. γιαγουλεύτ’=
φιλοτιμήσου (ρ. γιαγουλεύκουμαι). ογράεψον= σίμωσε, επισκέψου (ρ. ογραεύω).

Ποντιακά Ανέκδοτα
Πρέπ’ να ευτάς δίαιταν
Τη Πολόχ η Μαρία πολλά εστεναχωρεύκουσον ντο έτον πολλά παχυμέντσα.
Επήεν σον διατρόν, τον Τάσον τον Αμανατίδην, να λέει ατεν ντο πρέπ’ να ευτάει
για να αδυνατίζ’.
-Μάρια, είπεν ατεν ο διατρόν, για να αδυνατίεις πρέπ’ να ευτάς δίαιταν και όντες
φέρ’νε εμπροστά σ’ το φαΐν να λαΐεις το κιφάλι σ’ μίαν αδά και μίαν εκεί, μίαν δεξά
και μίαν αριστερά. Ατό θα ευτάς ατό τρία μήνας ώσνα αδυνατίεις. Ασού αδυνατίεις
κι ύστερα θα μαθάντς να τρως ολίγον, αν κ έν’ ξαν θα παχύντς.

Λεξιλόγιο
παχυμέντσα= παχιά, χοντρή. να λέει ατεν= να της πει. ντο πρέπ’ να ευτάει= τι
πρέπει να κάνει. να λαΐεις= να κουνάς (ρ. λαΐζω). ώσνα= ώσπου. ασού αδυνατίεις
κι ύστερα= μετά που θα αδυνατίσεις. αν κ έν’ ξαν θα παχύντς= διαφορετικά θα
ξαναπαχύνεις.

Ας έν’ και η Μελπομένη τ’ εσέτερον
Τον Στοφόρον τη Κατακάλ’, που έτον πολλά ζεγκίντς, εμέντζαν ατον δύ’
εσκιάδες πως επίασαν και κρατούν τη γαρήν ατ’, την Μελπομένην και για ν’ αφήν’
ατεν θέλ’νε είκοσ’ χιλιάδες δραχμάς.
Ευλοημέν’, εμέντζεν ατ’ς κι ο Στοφόρον, ευτάτε κι ευτάτε το καλόν, κρατέστεν και
την Μελπομένην, ας έν’ τ’ εσέτερον κι εγώ όχι είκοσ’ χιλιάδες μαναχόν, σεράντα
πα θα στείλω σας.

Λεξιλόγιο
Στοφόρον= Χριστόφορος. έτον= ήταν. πολλά ζεγκίντς= πολύ πλούσιος.
εμέντζαν ατον= του μήνυσαν, τον ειδοποίησαν (ρ. μενώ). τη γαρήν ατ’= τη
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γυναίκα του. ευτάτε κι ευτάτε= κάνετε που κάνετε. ας έν’ τ’ εσέτερον= ας είναι
δική σας.

Εγώ ντο διευθυντής είμαι
ΙΙρίν κάμποσα χρόνα τον Νάστον τη Σινώπ’. που έτον καθηγητής σ’ έναν
Γυμνάσιον τη Κιλκιζί’, έστειλαν ατον ως διευθυντήν σο Γυμνασιακόν
Παράρτημαν τη Χέρσοβας. Τρανόν χαράν είχεν ο ζαβαλής, γιατί εκεί έσαν
πολλοί Πόντιοι.
Αστό επέρασαν 15 - 20 ημέρας και κανείς δεν ’κ’ έγκεν ατον εκλώστεν είπεν
σα παιδία.
-Äκύλ’ και γαϊδάρ’ παιδία (ατό είπεν ατο απέσ’ ατ’), εγώ ντο διευθυντής είμαι κι
ατόσα ημέρας ’κ’ ενούντζετε να φέρετε σον διευθυντήν ένα δύο ωβά, ολίγον
βούτορον, έναν πιλιτσ’, έναν έμνοστον κοσσάραν, κ’ έγλειψεν ο καημένον τα
χείλα τ’. Κοσσάραν έχω πολλά καιρόν να τρώγω, είπεν, και ξάν’ έγλειψεν τα
χείλα τ’.
Λεξιλόγιο
Νάστος= Αναστάσιος. ζαβαλής= άκακος, κακομοίρης. αστό= αφού, όταν. δεν
’κ’ έγκεν ατον= δεν του έφερε τίποτε (έγκεν= αόρ. του ρ. φέρω). κ’ ενούντζετε=
δεν σκεφτήκατε (ρ. νουνίζω = σκέπτομαι). ωβά= αυγά. πιλίτσ’ = κοτοπουλάκι.
έναν έμνοστον κοσσάραν=νόστιμη κότα. ξαν= πάλι

Δημήτρης Συμ. Νικοπολιτίδης

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Θα μερών’ αλλομίαν

Εμέρωσεν κι οσήμερον, χα τη Θεού ημέραν!
’Ξέβεν ο ήλεν ο χρυσόν και φωτολούζ’ τον κόσμον.
Τερώ ατον, μαεύκουμαι, και ορωματαγμέντσα,
’ς σα λίβια απάν’ κάθουμαι, ’ς σου ουρανού τα παλγόνια
και χαίρουμαι και τραβωδώ με τ’ ουρανού τ’ αηδόνια,
πουλόπα γλυκολάλετα, Θεού τα κοσμοδόνια.
Τραβωδώ και λέω σας, εγώ την αληθείαν,
ο άρθωπον όνταν γερά ’κι γερά η καρδία.
Εγώ θα ορωματάουμαι να χαίρεται η καρδία μ’
να χαίρεται και ν’ αναμέν’ θα μερών’ αλλομίαν.

Πόπη Τσακμακίδου – Κωτίδου

Λεξιλόγιο
Θα μερών’= θα ξημερώσει. αλλομίαν= για άλλη μια φορά, πάλι. εμέρωσεν=
ξημέρωσε. ’ξέβεν= βγήκε. μαεύκουμαι= μαγεύομαι. τα κοσμοδόνια= μουσικά
όργανα, η μουσική του Θεού. οραματάουμαι= ονειρεύομαι. λίβια= τα σύννεφα.
παλγόνια= μπαλκόνια. αναμέν’= περιμένει.
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