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Ποντιακή Εστία

Τα Χριστούγεννα του Μολλά Μουσταφά στην Τραπεζούντα1
Του Φίλωνα Κτενίδη (Τραπεζούντα 1889 – Θεσσαλονίκη 1963)

Δ

εν ήταν ούτε τριάντα χρονών η Δέσποινα όταν
έχασε τον Σάββα, τον άντρα της, και έμεινε
χήρα με το τρίχρονο παιδάκι της, τον Νίκο. Ο
μακαρίτης ήταν καλός άνθρωπος και χρυσός
νοικοκύρης. Με τις δύο λίρες – 216 γρόσια – μισθό που
έπαιρνε, ζούσε τη γυναίκα και το παιδάκι του, χωρίς να
τους στερήσει τίποτε. Οικονόμος ο ίδιος, καλή
νοικοκυρούλα η γυναίκα του τα βόλευαν μια χαρά, σε
βαθμό που η γειτονιά τους έπαιρνε και για πλούσιους.
Είχαν έξι χρόνια παντρεμένοι. Τη βραδιά που θα
γιόρταζαν την επέτειο των γάμων τους, έφεραν νεκρό τον Σάββα στο σπίτι του. Τη
στιγμή που πλήρωνε στον μανάβη τα φρούτα που αγόρασε, γονάτισε ξαφνικά και
ξεψύχησε πάνω στον δρόμο. Τρέξανε οι καλοί άνθρωποι και έφεραν γιατρό. Μα
ήταν περιττό. Είχε πάθει συγκοπή. Ο γιατρός δεν είχε να κάμει τίποτε.
Την άλλη μέρα τον θάψανε στην Ελεούσα.
⃰ ⃰ ⃰
Με τα διακόσια δεκαέξι γρόσια που έπαιρνε ο Σάββας δεν ήταν δυνατόν να
αφήσει τίποτα κατά μέρος. Έπειτα ήταν τόσο νέος και τόσο γερός που δεν
μπορούσε να σκεφτεί τον θάνατο. Κι όπως δεν υπήρχαν τότε οι διάφορες
κοινωνικές ασφαλίσεις, κι όλα τα μικρά αποκούμπια που βρίσκει κανείς σήμερα, η
φτωχή οικογένεια που χάνει τον δουλευτή προστάτη της, η χήρα και το ορφανό
έμειναν αναπάντεχα από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς κανένα πόρο ζωής.
Όταν τελείωσαν όλες οι θλιβερές διατυπώσεις της κηδείας και την νύχτα της
ίδιας μέρας έφυγε από το χαροκαμένο σπίτι και η τελευταία πονόψυχη γειτόνισσα,
η Δέσποινα έμεινε μόνη, κοντά στο παιδάκι της, που είχε αποκοιμηθεί νωρίτερα,
για να σκεφτεί πάνω σε όλη την τραγωδία που άρχιζε για κείνην και για το μικρό
της.
⃰ ⃰ ⃰
Και πράγματι ήταν τραγική η θέση της κακομοίρας. Δεν είχε κανέναν συγγενή,
ούτε δικό της, ούτε από την πλευρά του μακαρίτη στην Τραπεζούντα, όπου
ζούσαν. Ορφανοί κι οι δυο τους άφησαν κι ο ένας και η άλλη το χωριό τους,
κάπου εκεί στην περιφέρεια της Αργυρούπολης, όταν ήταν παιδιά. Με τα χρόνια
τους ξέχασαν κι οι λίγοι μακρινοί συγγενείς των όπως δεν τους θυμούνταν και
αυτοί. Η μοίρα το θέλησε να γνωριστούν μες στη μεγάλη πολιτεία. Αγαπήθηκαν
και πάρθηκαν.
Το κείμενο είναι δημοσιευμένο στην «Ποντιακή Εστία», έτος Ε΄, Νοέμβριος –
Δεκέμβριος 1954, αρ. τεύχ. 11 - 12, σελ. 555 – 558, ενώ η επιλογή, δακτυλογράφηση και
επιμέλειά του έγιναν από τον Στάθη Ταξίδη.
1
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Το αφεντικό του μακαρίτη, από ευσπλαχνία, είχε αναλάβει όλα τα έξοδα της
κηδείας, και η γυναίκα του, σαν επέστρεψαν από το νεκροταφείο, ξεμονάχιασε την
Δέσποινα και της έδωσε τριακόσια γρόσια.
-Αυτά, της είπε, είναι από τους μισθούς του συχωρεμένου. Σου τα στέλνει ο
άντρας μου.
Στην πραγματικότητα ήταν ελεημοσύνη, γιατί ο μισθός εκείνου του μήνα είχε ήδη
πληρωθεί.
⃰ ⃰ ⃰
Η χήρα δεν βγήκε από το σπίτι της, σύμφωνα με το συνήθειο του τόπου, ως
την ημέρα του μνημόσυνου. Σαράντα μέρες! Όλο αυτό το διάστημα την βασάνιζε
η σκέψη πώς να ζήσει το παιδάκι της, πώς να το μεγαλώσει και πώς να το
μορφώσει, όπως το ήθελε και το ονειρευόταν ο πατέρας του, μα και η ίδια.
Μπορούσε βέβαια να ξενοδουλέψει μα σε ποιόν να αφήσει το μωρό;
Ευτυχώς ήξερε «κέντημα», ήξερε και να πλέκει, ακόμα και να ράβει. Είχε και
τη ραπτομηχανή της. Πήρε την απόφαση. Θα δούλευε στο σπίτι της, κοντά στο
παιδί της.
⃰ ⃰ ⃰
Έτσι η χήρα Δέσποινα, δουλεύοντας δεκαπέντε και είκοσι ώρες το μερόνυχτο,
μεγάλωσε τον Νίκο της. Ήταν η χαρά, η περηφάνια της και η παρηγοριά της.
Δεν έλειψαν και οι τύχες και οι ευκαιρίες. Ήταν όμορφη και προκομμένη η
Δέσποινα. Της έγιναν πολλές προξενιές τα πρώτα χρόνια. Μάλιστα ένας χήρος,
που γύρισε από την Ρωσία πολύ πλούσιος, την ζήτησε πολύ επίμονα, μα η
Δέσποινα δεν ήθελε να δώσει πατριό στο παιδί της και δεν μπορούσε να δώσει και
το μικρότερο κομμάτι από την καρδιά και τη ζωή της σε άλλη ύπαρξη. Όλα τα
είχε για το μονάκριβό της.
⃰ ⃰ ⃰
Πέρασαν δέκα χρόνια. Η εντατική και πολύωρη δουλειά, τα ατελείωτα
ξενύχτια και η έλλειψη της πιο στοιχειώδους ανάπαυσης, την γεράσανε πρόωρα τη
Δέσποινα. Πολλές φορές της έφευγε η βελόνα από το χέρι ή σταματούσε η
ραπτομηχανή, γιατί το χέρι δεν είχε τη δύναμη να γυρίζει τον μικρό γυαλιστερό
της τροχό. Τη βοηθούσε ο Νίκος σε αυτό, σαν βρισκόταν κοντά της.
Ανησυχούσε η δύστυχη η μάνα. Έβλεπε πως δεν έβγαζε πια δουλειά όπως
πρώτα. Λιγόστευαν τα έσοδα, ενώ από την άλλη μεριά περίσσευαν τα έξοδα, γιατί
το παιδί μεγάλωνε κι εκείνη δεν ήθελε να του στερήσει τίποτε. Και σαν να μην
ήταν όλα αυτά αρκετά άρχισαν να αδυνατίζουν τα μάτια της. Κάθε μήνα και
χειρότερα.
Έβαλε γυαλιά. Μα δεν την βοηθούσαν κι αυτά όσο έπρεπε στη λεπτή της
δουλειά. Όταν ο Νίκος έγινε δεκάξι χρονών και πήγαινε στην προτελευταία τάξη
του Γυμνασίου, η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Η Δέσποινα δεν μπορούσε
να περάσει την κλωστή στην βελόνα ούτε και με γυαλιά. Θέλησε να ξενοδουλέψει
δούλα, πλύστρα, μα δεν την άκουγαν τα πόδια της. Την σακάτεψαν οι
ρευματισμοί. Γέρασε πρόωρα.
Όταν κάποια καλή της γειτόνισσα τη συμβούλεψε να βγάλει τον Νίκο από το
Γυμνάσιο – κι ας ήταν ο πρώτος σε όλα τα μαθήματα – και να τον βάλει σε
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δουλειά για να τα βολέψουν, η Δέσποινα – που δεν την άκουσε ποτέ κανείς να πει
κακό λόγο κανενός – της μίλησε απότομα και την έδιωξε σχεδόν από το σπίτι της.
Ακούς εκεί, να βγάλει τον Νίκο από το σκολειό!
⃰ ⃰ ⃰
Δεκατρία χρόνια ύστερα από το θάνατο του άντρα της, άρχισε η Δέσποινα να
ξεπουλάει τα λίγα κοσμήματα που είχε. Δαχτυλίδια, βραχιόλια, σταυρό. Ύστερα
ένα δυο χαλιά. Τελευταία τη ραπτομηχανή, που αν και της ήταν άχρηστη δεν
μπορούσε να την αποχωριστεί. Δεν χωρίζεται κανείς έναν σύντροφο είκοσι χρόνων
τόσο εύκολα.
Κάποτε σώθηκαν και τα χρήματα από τη ραπτομηχανή. Πουλήθηκε και το
σαμοβάρι για να αγοραστεί το ύφασμα για τη μαθητική στολή του Νίκου.
Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα και το παιδί δεν είχε «στολή» σαν κι εκείνη την
ομοιόμορφη που είχαν οι συμμαθητές του, κι όλα γενικά τα παιδιά του Γυμνασίου.
Το ύφασμα αγοράστηκε μα έλειπαν τα ραφτικά. Αυτό το ήξερε μόνον η Δέσποινα,
μα δεν ήταν δυνατόν να πικραίνει το παιδί της αφήνοντάς το δίχως νέο κοστούμι
στις γιορτές. Έπρεπε με κάθε τρόπο να βρεθούν τα χρήματα. Έπρεπε δηλαδή να
πουληθεί πάλι κάτι. Μα τι, που δεν είχε απομείνει σχεδόν τίποτε στο σπίτι. Τίποτε;
Και το χρυσό ρολόι του μακαρίτη, με τη χρυσή του καδένα; Α! Όλα κι όλα! Το
ρολόι δεν θα το πουλούσε ποτέ. Όταν το αγόρασε ο Σάββας της είχε πει: «Αυτό
θα το χαρίσω στο γιο μας όταν θα τον αρραβωνιάσουμε».
Πάντως είχαν μείνει λίγες μέρες για τα Χριστούγεννα και το πράγμα δεν
έπαιρνε αναβολή. Πήγε στον ράφτη. Ογδόντα γρόσια ήταν τα ραφτικά. Θα τα
πλήρωνε όταν θα έπαιρνε έτοιμο το κουστούμι. Σε τρεις μέρες έμπαινε στο σπίτι ο
Νίκος χαρούμενος και περήφανος. Έτρεξε και αγκάλιασε τη μάνα του.
-Μητερούλα μου, έκανα πρόβα, είναι έξοχο!
⃰ ⃰ ⃰
Παραμονή Χριστουγέννων! Όλη η Τραπεζούντα σκεπασμένη με χιόνι, που δεν
έπαψε να πέφτει πυκνό. Ο Νίκος κοιμόντανε ακόμα – χόρταινε ύπνο τώρα που
είχαν διακοπές – όταν η Δέσποινα τυλιγμένη στο σάλι της, βγήκε από το σπίτι και
τράβηξε κατά την αγορά, περνώντας από τα στενοσόκακα του Αγίου Βασιλείου.
Βρήκε τον Μολλά Μουσταφά τον ωρολογά στο εργαστήρι του. Ένα
πραγματικό μεγάλο κιβώτιο κολλημένο στο ντουβάρι του τζαμιού που ήταν εκεί
στην άκρη της αγοράς. Στην πρόσοψή του, δίπλα στην πόρτα είχε ένα παράθυρο,
όπου ήταν ακουμπισμένος από μέσα ο πάγκος της δουλειάς του. Ένα τενεκεδένιο
μαγκάλι ζέσταινε όπως όπως το ιδιόρρυθμο εκείνο εργαστήρι.
-Καλώς την κυρά Δέσποινα! Τι κάνει το παλικάρι σου;
⃰ ⃰ ⃰
Κάθισε η Δέσποινα κοντά στο μαγκάλι και ζεσταίνοντας τα παγωμένα χέρια
της, λέει στον Τούρκο:
-Μολλά Μουσταφά, ο μακαρίτης ο άντρας μου, μου ’λεγε πως σε αγαπούσε σαν
πατέρα και συ τον αγαπούσες σαν παιδί σου. Έτσι κι εγώ όπως έμεινα έρμη με το
ορφανό μου χωρίς κανέναν συγγενή, ήρθα σε σένα για μια χάρη, που δεν μπορώ
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να τη ζητήσω από κανέναν χριστιανό, γιατί δεν θα ήθελα να μάθει κανείς το
μυστικό μου.
-Σε ακούω, κυρά Δέσποινα, όπως θα άκουγα την κόρη μου, λέγε!
Η Δέσποινα έβγαλε από τις δίπλες του ζωναριού της το ρολόι με την χρυσή
καδένα και το άπλωσε στον γέρο.
-Είναι το ρολόι του Σάββα, δεν θέλω να το πουλήσω, μα έχω ανάγκη από
χρήματα. Θέλω να στο αφήσω ενέχυρο για μια λίρα, είπε, και του διηγήθηκε την

Γενική άποψη της Τραπεζούντας από τη θάλασσα σε φωτογραφία του 1905

(αρχείο Στάθη Ταξίδη)
ιστορία της «στολής» του Νίκου. Του είπε στο τέλος πως ήταν πρόθυμη να του
δώσει τον τόκο που θα όριζε εκείνος.
Ο Μολλά Μουσταφάς την άκουσε τραβώντας το χοντρό κομπολόι του.
Σηκώθηκε έπειτα, σκάλισε μες στο συρτάρι του πάγκου του και βγάζοντας δυο
λίρες χρυσές τις άπλωσε στην Δέσποινα.
-Το ρολόι αξίζει πολύ περισσότερα. Πάρε δυο λίρες, γιατί δεν θα χρειαστείς μόνο
τα ραφτικά… Όσο για τον τόκο, να μη γίνεται λόγος… Μόνη σου το είπες. Τον
Σάββα τον αγαπούσα σαν παιδί μου… Πήρε το ρολόι με την καδένα και το
έκλεισε στο ίδιο συρτάρι από όπου έβγαλε τις λίρες. Η Δέσποινα τον ευχαρίστησε
κι ετοιμάστηκε να φύγει.
-Μια στιγμή, της λέει ο Μολλά Μουσταφάς. Θα σου ζητήσω κι εγώ μια χάρη.
-Σε ακούω, Μολλά Μουσταφά.
Ο Τούρκος σηκώθηκε και στάθηκε με την πλάτη μπρος στην πόρτα, με τρόπο
που να μην μπορεί να την ανοίξει κανείς από έξω.
-Άκου, κόρη μου! Πρώτα θέλω να μου ορκιστείς στην ψυχή του Σάββα πως θα
κρατήσεις το μυστικό, αυτό που θα σου πω. Μπορείς;
-Στην ψυχή του Σάββα; Ορκίζομαι, είπε κατηγορηματικά η Δέσποινα.
-Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Άκουσε τώρα… Απόψε τη νύχτα… Ίσως τα μεσάνυχτα
θα στείλω στο σπίτι σου μια γυναίκα με το κοριτσάκι της… Πρέπει να πάνε μ’
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εσένα και τον Νίκο μαζί στην εκκλησία… Είναι Χριστούγεννα και πρέπει να
κοινωνήσουν…
-Δεν είναι από ’δώ;
-Μη με ρωτάς… Άφησέ με πρώτα να τελειώσω… Μετά την μετάληψη θα τις
πάρετε μαζί στο σπίτι σου. Θα φύγουν πάλι τη νύχτα. … Όποιος σε ρωτήσει ποιες
είναι θα πεις είναι γνωστές σας από το χωριό, για από κάποια πολιτεία…
-Μα αφού ορκίστηκα, γιατί δεν μου λες ποιες είναι;
Ο Μολλά Μουσταφάς δεν απάντησε αμέσως. Άνοιξε την πόρτα, έριξε μια ματιά
έξω στον δρόμο. Ξανάκλεισε κι ακούμπησε και πάλι με την πλάτη στην πόρτα και
μίλησε.
-Κυρά Δέσποινα, η γυναίκα που θα ’ρθει είναι κόρη μου και το κοριτσάκι της, η
εγγονή μου! Για να καταλάβεις πόσο είναι επικίνδυνο αυτό που θα γίνει, μάθε πως
ο άντρας της, ο γαμπρός μου, είναι ο γιουζ - μπασής1, ο Σελήμ, τούρκος,
μουσουλμάνος. Μένουν στα Πλάτανα. Τις έφερα εδώ για μια βδομάδα στο σπίτι
μου, για τα Χριστούγεννα.
-Θεέ μου! Ξέφυγε σαν κραυγή τρόμου η επίκληση αυτή από το στόμα της
Δέσποινας.
-Αν φοβάσαι να μη σου έρθουν, λέει με χαμηλή φωνή ο Μολλά Μουσταφάς.
-Όχι, όχι, να έρθουν, να έρθουν, φωνάζει η Δέσποινα και τα μάτια της γεμίζουν
δάκρια. Δακρύζει κι ο Μολλάς και ξεκολλάει από την πόρτα, τραβά και κάθεται
δίπλα στο μαγκάλι, χωρίς να πει τίποτε άλλο. Σηκώνεται η Δέσποινα. Προτού ν’
ανοίξει την πόρτα ρωτάει με σιγανή φωνή.
-Πώς είναι τ’ όνομά της;
-Η κόρη μου Μαρία, η κορούλα της Άννα. Εκείνες ας κοινωνήσουν. Εγώ θα κάνω
Χριστούγεννα με το αντίδωρο που θα μου φέρουν…
⃰ ⃰ ⃰
Δύο ώρες από τα ξημερώματα τράβηξαν για την εκκλησία η Δέσποινα με την
Μαρία και την οκτάχρονη Άννα. Ο Νίκος με την καινούρια του στολή τους
συνόδευε. Ήταν ακόμη άδεια η εκκλησία. Η γυναίκες ανέβηκαν στον
«γυναικωνίτη» και έπιασαν την πιο απόμερη σκοτεινή γωνιά. Με το τέλος της
λειτουργίας κατέβηκαν, κοινωνήσανε και επέστρεψαν στο σπίτι κρύβοντας το
πρόσωπο κάτω από τα σάλια τους, όπως έκανε όλος ο κόσμος το παγωμένο εκείνο
πρωινό.
⃰ ⃰ ⃰
Πέρασαν δέκα χρόνια από εκείνα τα Χριστούγεννα. Πέθανε σ’ αυτό το
διάστημα ο Μολλά Μουσταφάς. Πέθανε κι ο Σελήμ ο γαμπρός του. Σκοτώθηκε
σε κάποια μάχη.
Είκοσι τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Σάββα η Δέσποινα έδωσε το χρυσό
ρολόι με την καδένα του στον γιο της τον Νίκο, την ημέρα που τον στεφάνωσε με
την Άννα, την εγγονή του Μολλά Μουσταφά.

1

Χιλίαρχος
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Σε ατμόσφαιρα θρησκευτικής κατάνυξης και με κάθε επισημότητα ο Δήμος
Αμαρουσίου υποδέχθηκε τη θαυματουργή Ιερά Εικόνα της Παναγίας
Σουμελά.
Σε ατμόσφαιρα θρησκευτικής κατάνυξης και με κάθε επισημότητα ο Δήμος
Αμαρουσίου υποδέχθηκε τη θαυματουργή Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά
την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015, στις 17:00 το απόγευμα. Την Ιερά Εικόνα
μετέφερε στην Αθήνα αποστολή από το Ιερό Προσκύνημα και το Σωματείο
«Παναγία Σουμελά» αποτελούμενη από τον Αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Χαλετζή,
τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον ειδικό γραμματέα του Σωματείου κ.κ.
Γιώργο Τανιμανίδη, Κωνσταντίνο Ιωακειμίδη και Αναστάσιο Τσακιρίδη, καθώς
και από τα μέλη της διοικούσας επιτροπής του Ιερού Προσκυνήματος κ.κ.
Κωνσταντίνο Σωτηριάδη και Σάββα Χαριτωνίδη.
Η πάνδημος υποδοχή της Ιεράς Εικόνας πραγματοποιήθηκε στον περίβολο
του Ιερού Μητροπολιτικού Παρεκκλησίου της Παναγίας της Νερατζιώτισσας από

Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης και
ο αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Χαλετζής μεταφέρουν την εικόνα της
Σουμελιώτισσας στον Ναό της Παναγίας της Νερατζίωτισσας.
τον Σεπτό Ποιμενάρχη, Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ.
Κύριλλο, τον Θεοφιλέστατο Επισκόπο Μεθώνης και Αρχιγραμματέα της Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Κλήμεντα, τον Θεοφιλέστατο Επισκόπο
Σαλώνων κ. Αντώνιο, αλλά και τους κληρικούς της Μητροπόλεως. Την εικόνα
υποδέχτηκαν, επίσης, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε κ.
Γιώργος Πατούλης, ενώ τιμές απέδωσαν αγήματα της Πολεμικής Αεροπορίας, της
Φιλαρμονικής του Πολεμικού Ναυτικού και της Δημοτικής Φιλαρμονικής,
εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α), εκπρόσωποι
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του Συλλόγου Ποντίων Αμαρουσίου «Νίκος Καπετανίδης», εκπρόσωποι τοπικών
Αρχών, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς επίσης και πλήθος πιστών.
Στη συνέχεια η λιτανευτική πομπή με επικεφαλής τη Φιλαρμονική του Δήμου
Αμαρουσίου, τη Φιλαρμονική του Πολεμικού Ναυτικού και άγημα της
Πολεμικής Αεροπορίας, μετέφερε την Ιερά Εικόνα στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά
του Αιτωλού Αμαρουσίου, όπου και ετέθη προς προσκύνημα. Στον Ιερό Ναό

Οι Αρχιερείς και ο δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης σε
στιγμιότυπο από την υποδοχή της εικόνας της Παναγίας Σουμελά
τελέστηκε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, ενώ ο Μητροπολίτης Κηφισίας κατά την
προσφώνησή του ευχαρίστησε θερμά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βέροιας,
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, τον πρόεδρο του σωματείου κ.
Γιώργο Τανιμανίδη, καθώς επίσης και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του
Ιερού Προσκυνήματος και του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου «Παναγία
Σουμελά» για τη συναίνεσή τους ως προς την έλευση της θαυματουργής Εικόνας.
«Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για το Μαρούσι. Έχουμε την τιμή και την
ευλογία να υποδεχόμαστε στην πόλη μας την Ιερά και Θαυματουργή Εικόνα της
Παναγίας της Θεοτόκου του Σουμελά. Σύσσωμος ο λαός της πόλης μας, και
κυρίως οι Πόντιοι συμπολίτες μας, αποδίδουν τη δέουσα τιμή σε ένα από τα
σημαντικότερα ιερά προσκυνήματα της Εκκλησίας μας, που αποτελεί πηγή
έμπνευσης, ελπίδας και δύναμης για τον Ορθόδοξο Ελληνισμό. Γνωρίζω καλά τον
ισχυρό και βαθύ συμβολισμό που έχει για τον Ποντιακό Ελληνισμό η Εικόνα της
Παναγίας του Σουμελά. Εξίσου βαθιές είναι και οι ρίζες των Ποντίων μέσα στη
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μακραίωνη ελληνική ιστορία. Γι’ αυτό και δεν αγγίζουν τον Ποντιακό Ελληνισμό
οι ανιστόρητες αναφορές που αμφισβητούν τη γενοκτονία τους» σημείωσε μεταξύ
άλλων ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης στο μήνυμα που απηύθυνε
στο πλαίσιο της τελετής υποδοχής. Ανταπαντώντας στον χαιρετισμό του
δημάρχου ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος
Τανιμανίδης ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή και ευχήθηκε όπως η χάρη και η
ευλογία της Σουμελιώτισσας σκέπει την πόλη και τους κατοίκους της, τους
εγκαρδιώνει και τους δίνει κουράγιο στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η χώρα μας.

Ζιπκοφόρος και ζουπουνοφόρα από τον σύλλογο Ποντίων Αμαρουσίου
«Νίκος Καπετανίδης» τιμητική φρουρά στη Σουμελιώτισσα

Μια ξεχωριστή νότα στην τελετή υποδοχής έδωσαν ποντιακά συγκροτήματα,
τα οποία παρουσίασαν ποντιακούς χορούς προς τιμήν του ιερού συμβόλου του
Ποντιακού Ελληνισμού. Η Ιερή Εικόνα της Παναγίας Σουμελά παρέμεινε στο
Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού έως τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου το πρωί, οπότε
και αναχώρησε για το όρος Βέρμιο όπου βρίσκεται και ο νέος θρόνος της.
Κατά τις ημέρες παραμονής της εικόνας της Παναγίας Σουμελά στο Μαρούσι,
εθελοντές του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής συγκέντρωναν φάρμακα στον Ιερό
Ναό Κοσμά του Αιτωλού στο πλαίσιο της δράσης του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών και του φιλανθρωπικού οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Όλοι μαζί μπορούμε και στην Υγεία».
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Υποδοχή της εικόνας της Παναγίας Σουμελά
στη Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχωνίδος
Στην Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχωνίδος
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 6ης Νοεμβρίου 2015 η
υποδοχή της θαυματουργού και ιστορικής εικόνας της Παναγίας Σουμελά.
Την ιερά Εικόνα μετέφερε από την ιερά μονή Παναγίας Σουμελά Βερμίου ο
εφημέριος της ιεράς μονής αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Χαλετζής, συνοδευόμενος

Τιμητικό άγημα από ζιπκοφόρους του συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας
«Δημήτρης Ψαθάς» μεταφέρει την εικόνα της Παναγίας Σουμελά στο καθολικό της
μονής. Αριστερά διακρίνεται το μέλος του δ.σ. του σωματείου «Παναγία Σουμελά»
και έφορος της μονής κ. Παντελής Ανθρακόπουλος.

από τον αντιπρόεδρο του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Κωνσταντίνο
Ιωακειμίδη, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σάββα Χαριτωνίδη και τον
έφορο της μονής κ. Παντελή Ανθρακόπουλο.
Στην υποδοχή, τη Δοξολογία και τον αρχιερατικό Εσπερινό που ακολούθησαν
προεξήρχε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς.
Κατά την υποδοχή, στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής, ο σεβασμιότατος
παρέδωσε την ιερά Εικόνα στα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας
«Δημήτρης Ψαθάς», τα οποία ήταν ντυμένα με παραδοσιακές ποντιακές στολές,
για να την μεταφέρουν εντός του Καθολικού, όπου τέθηκε σε προσκύνηση.
Στην ομιλία του ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Αιτωλίας κ. Κοσμάς
εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την μεταφορά της θαυματουργού
Εικόνας της Παναγίας Σουμελά στην Ιερά Μονή Μυρτιάς, πλησίον της
θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας της Μυρτιώτισσας.
«Η ιερά εικόνα της Σουμελά έρχεται για να τονώσει την πίστη μας, να μας
στηρίξει, να μας υπενθυμίσει τα θαυμαστά και μεγάλα που έγιναν στην ιστορική
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μονή του Πόντου. Η Παναγία η Σουμελά είναι ένα σύμβολο, μια εικόνα με μια
μοναδική ιστορία. Σκέπει και προστατεύει τους Ποντίους, οι οποίοι υπέφεραν,
εμαρτύρησαν και διώχθηκαν με φοβερό τρόπο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο
σεβασμιότατος και συνέχισε: «Οφείλουμε να κλείσουμε τα αυτιά μας σε αυτές τις

Τ’ εμετέρ’ α σην Αιτωλοακαρνανίαν αναμέν’νε την εικόναν τη Παναΐας
Σουμελά
ανοησίες που ακούγονται και ως Έλληνες να δώσουμε απαντήσεις σε όσους
διαστρεβλώνουν την ιστορία μας. Εμείς θα ζούμε την Ορθοδοξία μας και την
αγάπη μας προς την πατρίδα και ποτέ δε θα λησμονήσουμε τη σκέπη και τα
θαύματα της Παναγίας μας. Και τώρα με την παρουσία της θαυματουργού
Εικόνας οφείλουμε να δυναμώσουμε την πίστη μας, να αγαπήσουμε περισσότερο
την Παναγίας μας, να γίνουμε θερμότεροι χριστιανοί».
Τέλος ο σεβασμιότατος ευχαρίστησε τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα για την άδεια του να μεταφερθεί η
Ιερά Εικόνα, καθώς επίσης τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο του
σωματείου και του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά», τον καθηγούμενο
της ιεράς μονής Μυρτιάς αρχιμανδρίτη Ιωσήφ Ζωγράφο, την αδελφότητα της
Μονής και όλους όσους συνήργησαν στην μεταφορά και την υποδοχή της
θαυματουργού και χαριτοβρύτου εικόνας της Σουμελιώτισσας.
Στην υποδοχή και τον αρχιερατικό εσπερινό παραβρέθηκαν ο δήμαρχος
Θέρμου κ. Σπυρίδων Κωνσταντάρας, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος
Θέρμου κ. Αλέξιος Αντωνίου, κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως, μέλη του
συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθάς», ντυμένα με
παραδοσιακές στολές και πλήθος πιστών. Η ιερά εικόνα παρέμεινε στην Ιερά
Μονή Μυρτιάς μέχρι την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015.
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Η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο σωματείο «Παναγία Σουμελά»
Του Στάθη Ταξίδη

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση πραγματοποίησε το σωματείο «Παναγία
Σουμελά», το Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Φίλων
Κτενίδης» εν όψει των γιορτών των Χριστουγέννων. Στην εκδήλωση τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου του σωματείου και του Ιερού Προσκυνήματος
δεξιώθηκαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συναπαντήματος Νεολαίας
Ποντιακών Συλλόγων, το οποίο ως γνωστόν πραγματοποιείται κάθε χρόνο στους

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συναπαντήματος Νεολαίας
Ποντιακών Συλλόγων με τον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία Σουμελά»
κ. Γιώργο Τανιμανίδη

χώρους της Ιεράς Μονής στα υψώματα του Βερμίου το δεύτερο δεκαήμερο του
Ιουλίου. Είναι οι νέοι μας που αφιλοκερδώς εργάζονται όλο το χρόνο, στο πλαίσιο
των καταστατικών αρχών, στόχων και αξιών του σωματείου, και συνεργάζονται
αρμονικά με τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για να
παρουσιάσουν άρτιες οργανωτικά εκδηλώσεις, αλλά και υψηλού επιπέδου σε ό,τι
αφορά στη θεματολογία και το περιεχόμενό τους. Είναι οι νέοι μας, οι οποίοι
σχηματίζουν εθελοντικές ομάδες εργασίας προσφέροντας τον κόπο τους στη χάρη
της Σουμελιώτισσας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην απρόσκοπτη οργάνωση
της Ιεράς Πανήγυρης του Δεκαπενταύγουστου. Είναι οι συνεχιστές των
παραδόσεων και των αξιών του Ποντιακού Ελληνισμού, οι άξιοι επίγονοι του
Φίλωνα Κτενίδη, του Παναγιώτη Τανιμανίδη, του Ανέστη Τσαπικίδη, του
Παναγιώτη Κολαουζίδη, του Μιχάλη Μεταλλείδη, της Άννας Ραφαηλίδου και
τόσων άλλων. Είναι οι νέοι μας οι οποίοι θα στελεχώσουν τις μελλοντικές
διοικήσεις των ποντιακών σωματείων μας.
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Θερμό καλωσόρισμα προς τους νεολαίους απηύθυνε ο πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος
Τανιμανίδης, εξήρε την από μέρους τους εθελοντική προσφορά εργασίας και τα
θαυμάσια αποτελέσματά της και ευχήθηκε για τις γιορτές των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς. Τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας κ. Παντελεήμονα εκπροσώπησε, μεταφέροντας τις ευχές του, ο
αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Χαλετζής.
Ακολούθησε η προβολή ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τα Ιερά Κειμήλια του Γένους
των Ποντίων» που «γυρίστηκε» με επιμέλεια των ανθρώπων του σωματείου. Το
ντοκιμαντέρ βασίζεται στο γεγονός πως μετά τη Γενοκτονία των προγόνων μας και
τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, από το σύνολο των κειμηλίων, που
φυλάσσονταν στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, στον αλησμόνητο Πόντο,
άλλα συλήθηκαν και άλλα έμειναν «αιχμαλωτισμένα» στην Τουρκία, άλλα
«φιλοξενούμενα» στο Μουσείο της Τραπεζούντας και άλλα σε αποθήκες στην Αγία
Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη. Όμως, μετά από πολύχρονη και επίπονη έρευνα
του Πανελληνίου Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά» με ειδικούς επιστήμονες,
αλλά και με την επιστασία και τον προσωπικό μόχθο των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, τη συνδρομή του τότε Ηγουμένου της Μονής και νυν Μητροπολίτη
Δράμας κ. Παύλου και του τότε διευθυντή των γραφείων του Προσκυνήματος κ.
Βασίλη Φωτιάδη κατορθώθηκε να οργανωθεί και να επιτευχθεί τόσο η συλλεκτική
έκδοση σε επιμελημένο τόμο αρκετών κειμηλίων της Ιεράς Μονής «Παναγία
Σουμελά» και για πρώτη φορά να παρουσιάζονται και να ιστορούνται αυτά τα Ιερά
Κειμήλια του Γένους των Ποντίων, αλλά και η δημιουργία ενός ιστορικού
ντοκιμαντέρ για να έχει τη δυνατότητα το ευρύ κοινό να τα προσεγγίσει.
Συναισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας κυριάρχησαν στην αίθουσα με το
πέρας της προβολής από τη θέαση και τη συναίσθηση του πολιτιστικού πλούτου
που δημιούργησαν οι πρόγονοί μας στις εσχατιές του ελληνισμού, αλλά και από
την τύχη που πολλά από αυτά είχαν.
Ωστόσο έχ’ κ’ «έρθαν τα Χριστούγεννα κι όλια τα γιορτάς μανίτσα μ’» κατά
πως λέει και η αθάνατη ποντιακή Μούσα και η εκδήλωση δεν μπορούσε παρά να
έχει και εορταστικό κλίμα. Τα τραπέζια στρώθηκαν με τα εδέσματα και το κρασί
και οι λυράρηδες και οι τραγουδιστές είχαν τον πρώτο λόγο. Την αρχή έκανε ο
εξαιρετικός μουσικός και λυράρης Γιώργος Πουλαντζακλής με την Μελίνα
Χατζηκαμάνου που μας ταξίδεψαν λυρικά στις αλησμόνητες πατρίδες, ενώ στη
συνέχεια τη σκυτάλη πήραν νεολαίοι – καλλιτέχνες από την Οργανωτική
Επιτροπή του Συναπαντήματος, ο Θεόφιλος Ασλανίδης (λύρα), ο Βαγγέλης
Παραδεισόπουλος (λύρα), ο Σταύρος Χαραλαμπίδης (λύρα – τραγούδι), ο Αλέξης
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Ζουντουρίδης (τραγούδι), ο Μπάμπης Λαζαρίδης (λύρα), ο Χάμπος Ευθυμιάδης
(λύρα – τραγούδι).
Στην εκδήλωση ήταν παρόντα τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων του
σωματείου και του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά», καθώς και πολλά
μέλη επιτροπών του σωματείου και του Ιερού Πρσκυνήματος που διαχρονικά
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην «Παναγία Σουμελά». Ο πρόεδρος, επίσης,
του ποντιακού συλλόγου Νέας Τραπεζούντας Πιερίας κ. Βασίλης
Παραδεισόπουλος ο οποίος συνόδεψε τον λυράρη γιο του.

Ο παλαίμαχος λυράρης και στιχουργός Νίκος Σοφιανίδης
στα γραφεία της «Παναγίας Σουμελά»
Τα γραφεία του σωματείου «Παναγία Σουμελά» επισκέφτηκε ο παλαίμαχος
λυράρης και στιχουργός κ. Νίκος Σοφιανίδης, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2015,
και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο κ. Γεώργιο Τανιμανίδη.

Ο κ. Νίκος Σοφιανίδης παρουσιάζει την πολυετή δουλειά του στο ποντιακό τραγούδι
στον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργο Τανιμανίδη

Στην συνάντηση αυτή, ο φλογερός Πόντιος και συμπαραστάτης των παιδιών
του Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων που κάθε χρόνο
διοργανώνεται στους χώρους του Ιερού Προσκυνήματος στην Καστανιά του
Βερμίου, μετέφερε στον πρόεδρο του συλλόγου κ. Γιώργο Τανιμανίδη την
πρόθεσή του να αφιερώσει τη διαχρονική δουλειά του των 68 χρόνων στο
ποντιακό τραγούδι, στη λύρα και στον ποντιακό στίχο στο σωματείο «Παναγία
Σουμελά».
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Ο Νίκος Σοφιανίδης, παλιός γνώριμος και ευλαβής προσκυνητής της
θαυματουργής εικόνας της Σουμελιώτισσας, κατέθεσε ένα χειρόγραφο τετράδιο με
στίχους στην ποντιακή διάλεκτο στη βιβλιοθήκη του σωματείου. Ο πρόεδρος τον
ευχαρίστησε εκ μέρους όλου του διοικητικού συμβουλίου και ο αγαπητός φίλος
του σωματείου μας έπιασε τη λύρα του και άρχισε να παίζει τους σκοπούς της
αλησμόνητης πατρίδας μας, του Πόντου.
Σουμέλα λέν’ την Παναγιάν, Σουμέλα λέν’ κ’ εσέναν
θα προσκυνώ την Παναγιάν κ’ έρχουμαι μετ’ εσέναν
Οι στίχοι του τραγουδιού και οι ήχοι της γλυκόλαλης λύρας πλημμύρισαν με
το πρώτο χάδι του δοξαριού του τους χώρους των γραφείων του σωματείου μας,
ψαλμωδία, προσευχή και θυμίαμα στη Χάρη της. Τα μακρόσυρτα λυπητερά
παραδοσιακά τραγούδια που ακολούθησαν ήταν ωδή στη μνήμη των
αδικοχαμένων μας νεκρών, ενώ οι λεβέντικοι και ζωηροί σκοποί με τους οποίους
έκλεισε την αυθόρμητη μα κι ευπρόσδεκτη μουσική του «παράσταση» υποδήλωναν
το ιερό πείσμα και την αποφασιστικότητα του γένους των Ποντίων να συνεχίσουν,
υπό την Σκέπη και προστασία της Σουμελιώτισσας, την αναγεννητική τους πορεία
προς το μέλλον.
Το παραδοσιακό παίξιμο του κ. Νίκου Σοφιανίδη, βίωμα και καρπός εξήντα
οχτώ χρόνων πείρας, σκόρπισε ρίγη συγκίνησης στους παραβρισκόμενους εκείνη
την ώρα στα γραφεία του συλλόγου μας, ταξιδεύοντας τους νοερά στις
αλησμόνητες πατρίδες των προγόνων μας, στον Πόντο της ψυχής και της καρδιάς
μας.

Ο Ιανουάριος (Καλαντάρτς)
Του Παναγιώτη Μωυσιάδη

Ο Ιανουάριος είναι ο πρώτος μήνας του χρόνου και στον Πόντο ονομάστηκε
Καλαντάρτς (Καλαντάρης) από τα κάλαντα, (το Καλαντίασμαν), που έψελναν τα
παιδιά προαναγγέλλοντας την αρχή του νέου χρόνου με τις ευχές και την
προσδοκία για έναν καλύτερο και ευτυχέστερο χρόνο.
Ταυτόχρονα θεωρείται και ο πιο κρύος μήνας, όπου τα πάντα είναι κρύα και
παγωμένα. Τα ζώα αποσύρονται στις υπόγειες τρύπες και οι άνθρωποι κλεισμένοι
στα σπίτια αντιμετωπίζουν την παγωνιά με τη θαλπωρή της σόμπας, που καίει
ασταμάτητα.
Τα παρακάτω δίστιχα επιβεβαιώνουν το παγερό σκηνικό της φύσης και
ταυτόχρονα την ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία:
Εχιόντσεν κ’ εκαπάτεψεν Καλανταρί’ ς σ’ ορμία,
ψύα πουδέν κ’ ευρίουνταν, εκρύφταν ς σα τρυπία
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Ας ση Χριστού ους τα κάλαντα και ως τα φώτα βρέχει
και πώς να εφτάμε μουχαπέτ’, κανείς καρδίαν κ’ έχει.
Καλανταρί’ βρέχ’ και χιονίζ’ και τα πουλόπα κλαίγ’νε,
να έξερες μικρόν αρνί μ’ και για τ’ εμάς, ντο λέγ’νε.
Το μήνα αυτό τα παιδιά έλεγαν τα κάλαντα (εκαλαντίαζαν) και εύχονταν στους
νοικοκύρηδες: «κάλαντα καλός καιρός και πάντα και του χρόνου».
Την πρώτη ημέρα του χρόνου έπρεπε να αγιαστούν και να όλα τα μέρη του
σπιτιού αλλά και οι βοηθητικοί χώροι, οι μάνδρες κτλ. Τα φουντούκια
(λεφτοκάρα) σύμβολο της αφθονίας και της υπερπαραγωγής που βρίσκονταν σε
όλα τα σπίτια σκορπίζονταν απλόχερα σε όλους τους χώρους για το
καλαντίασμαν και το καλό της χρονιάς. Ιδιαίτερα στις παραλιακές πόλεις του
Πόντου τα παιδιά τραγουδούσαν και τα ελληνικά, κάλαντα, που είναι σε όλους
γνωστά: «Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, κι αρχή καλός μας χρόνος» ή το «άγιος
Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία».
Στην περιοχή της Αργυρούπολης τα παιδιά τραγουδούσαν μια σπάνια
παραλλαγή λέγοντας: «Άγιος Βασίλης έρχεται ας ση Λερί’ μερέαν»,
υποδηλώνοντας έτσι και το φυσικό δρομολόγιο, που έκανε εκείνα τα χρόνια ο
πραγματικός Άγιος Βασίλειος, που για να έρθει στον Πόντο έπρεπε να περάσει
από το οροπέδιο των Λερίων.
Στα παιδιά οι νοικοκυρές ανταπέδιδαν με την ευχή «κάλαντα και καλόν
καιρόν, καλόν κ’ ευλο(γ)ημένον» και μετά έδιναν το φιλοδώρημα,
«εκαλαντίαζαν τα παιδία», ή έδιναν το «καλαντάρισμαν», το δώρο έναντι των
καλάντων στα παιδιά. Το σύνολο των δώρων ή των χρημάτων, που συγκέντρωναν
τα παιδιά, τα έλεγαν «Καλαντιάτ’κα ή καλαντέσια».
Το βράδυ της πρωτοχρονιάς «εκαλαντίαζαν και το πεγάδ’». Πήγαιναν
δηλαδή διάφορα δώρα, εδέσματα και κυρίως πίτες, ξηρούς καρπούς και
γαλακτοκομικά για να εξευμενίσουν τη νύμφη του νερού, τη νεράιδα (όλη αυτή η
λαϊκή δοξασία ήταν πράξη βαθύτερα ουμανιστική και αλτρουιστική και απέβλεπε
στην αλληλεγγύη των άπορων και αναξιοπαθούντων οικογενειών).
Μετά έπαιρναν το «καλαντόνερον» από τη βρύση (πεγάδ’), κρυφά και
αθόρυβα χωρίς να γίνουν αντιληπτές από κανέναν. Το καλαντόνερο θεωρούνταν
ευλογημένο και είχε την θέση του αγιασμού.
Το απόγευμα της πρωτοχρονιάς έβαζαν στο τζάκι το πιο μεγάλο κούτσουρο
(καλαντοκούρ’) για να καίει μέχρι την άλλη μέρα.
Πολλές φορές χρησιμοποιούσαν το ρήμα «καλαντάζω» για διάφορες
συνήθειες και συμπεριφορές, όπως το κούρεμα των μαλλιών, που τα έκοβαν στις
άκρες για να μεγαλώσουν (καλαντιάζω τα μαλλία μ’).
Ακόμα προσέδιδαν στο ρήμα και αντίθετη σημασία όπως: «εκαλαντίασα
τον» ή «καλόν καλαντίαμαν εποίκα τον». Τον έδειρα καλά κατά αντίφαση της
καλής πράξης.
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Τα πράγματα, τα ζώα και τα φυτά έπαιρναν και αυτά το όνομα του μήνα:
«Καλανταρέσιν» ή «καλανταρέσ’», λέγονταν τα ζώα που γεννιούνταν μέσα στον
Ιανουάριο, ενώ «καλαντάρα» ή «καλαντίτζα» τα ονόματα αγελάδων.
Καλανταρίτζα ακόμα ήταν και το όνομα θάμνου, που ο καρπός του γλύκαινε και
τρώγονταν το Γενάρη.
Με τη φράση: «Πάντα κάλαντα κ’ έν!» απέτρεπαν τις άκαιρες απαιτήσεις των
ανθρώπων, επεξηγώντας τους ότι δεν υπάρχουν ευνοϊκές περιστάσεις για απολαβές
όπως η πρωτοχρονιά για τα παιδιά. Στη λαϊκή παροιμία: «Αυγουστοκοδέσποινα,
καλανταρογυρεύτρα» επικρίνεται η νοικοκυρά που ξόδευε παράκαιρα τα
αποθέματα τροφίμων της οικογένειας και αναγκαζόταν τον Γενάρη να διακονεύει.
Το μήνα αυτό οι στενές κοινωνικές σχέσεις και η οικογενειακή επικοινωνία των
ανθρώπων δίνει την ευκαιρία στους νέους για περισσότερες ερωτοτροπίες.
Ας ση Χριστού ως τα κάλαντα σιλεύνε και λουκίζ’νε
οι πεκιάρ’ κρύον κι τερούν, το σεβταλούκ’ νουνίζ’νε.
Στα ποντιακά δημοτικά τραγούδια ο Καλαντάρτς είναι ο ιερός μήνας του χρόνου,
όπου οι ερωτευμένοι δίνουν τους όρκους και τις δεσμεύσεις, τους όπως στο
τραγούδι:
Καλαντάρτς και νέον έτος, κόρ’, ανάμνον με οφέτος
Καλαντάρτς και νέος έτος, κόρ’, θα παίρω σε οφέτος.
Και συνεχίζει ο ερωτόληπτος πιο αποκαλυπτικά την εξομολόγησή του.
Καλαντάρτς, καλή χρονία, κόρ’, εσύ εσέν ωρία.
Καλαντάρτς, καλή χρονία, κόρ’, έλ’ ας φιλούμε μίαν.
Η ίδια ερωτική απαίτηση εκφράζεται και στο επόμενο δίστιχο:
Έρθαν, αρνί μ’, τα κάλαντα, έρθεν ο Καλαντάρης,
μενώ σεν και αν κ’ έρχεσαι, να έρται το χαπάρ’ ισ’.
Και συνεχίζει τις ερωτικές του προτροπές προς την όμορφη κόρη:
Καλαντάρτς και καλή ώρα ,κόρ’, εσύ μ’ ακούς την χώραν,
Καλαντάρτς και νέον έτος ,κόρ’, θα παίρω σε οφέτος.
Ακόμα ο λαϊκός ποιητής εκφράζει και το ερωτικό του ενδιαφέρον για την
αγαπημένη του, που κοιμάται μόνη της, τις κρύες νύχτες του χειμώνα.
Τη κεμεντζές – ι - μ’ το τοξάρ’ πάει κι έρται, ερωτά σε
τη Καλανταρί τα νύχτας μανάχον πώς κοιμάσαι;
Οι κορασίδες με τον ερχομό της νέας χρονιάς προσδοκούσαν και την καλοτυχία
τους με τον ερχομό του αγαπημένου τους. Την υπόσχεση αυτήν την διαλαλούσαν
οι αγαπητικοί με τον παρακάτω στίχο.
Καλαντάρτς και νέον έτος κόρ’ ανάμνον με οφέτος.
Το ποντιακό τραγούδι μας αποκαλύπτει ακόμη ότι παλαιότερα τον μήνα αυτό
γίνονταν πολλοί γάμοι.
Κόρη πασκείμ ντο κ’ είδες με, πασκείμ’ ντο κ’ εγνωρίεις με,
πασκείμ ντο κ’ έσ’νε με τ’ εμέν , ς ση Καλαντάρ’ τα νύχτας.
Οι μεγάλες νύχτες του Γενάρη περιγράφονται ως βασανιστικές και ατελείωτες:
Εμέν κ’ εσέν π’ εχώριζαν, ψωμίν να μη χορτάζ’νε,
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τη Καλαντάρι’ τα νύχτας ύπνον να μη χορτάζ’νε.
Στα Σούρμενα του Πόντου όσοι έκαναν ποδαρικό έλεγαν την όμορφη ευχή:
«Κάλαντα, κάλαντα, καλώς τον Καλαντάρη. Αγούρα, παιδία και θελ’κά
μουσκάρα. Έρθεν ο νεόχρονος κ’ εδέβεν ο παλαιόχρονος» έλεγαν, πετώντας
ξηρούς καρπούς μέσα στο σπίτι για το καλό και για αφθονία.

Τα μωμοέρα των Κομνηνών Πτολεμαΐδας σε μεταπολεμικές παραστάσεις τα έσοδα
των οποίων διατέθηκαν για την ανέγερση του Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Η λαϊκή θυμοσοφία χρησιμοποιεί τις ιδιαιτερότητες αυτού του μήνα για να
διδάξει λέγοντας: «Καλανταρί’ βροντέματα και γραίας ομνύσματα μη πιστεύ’ς».
Με τη φράση «Καλανταρί’ αίμαν και μη νερόν» παρότρυναν να μην πίνουμε νερό
τον Γενάρη, γιατί είναι πολύ κρύο, αλλά να προτιμούμε το κρέας που είναι υγιεινό
και έχει πολλές πρωτεΐνες. Ενώ με την φράση «Καλανταρί’ αγγούρα αραεύ’» ή
«Καλανταρί’ αγγούρα πουλεί», υπονοούσαν κάθε τι το παράκαιρο και παράλογο.
Την παραμονή της πρωτοχρονιάς μαζί με τα παιδιά έβγαιναν και οι Μωμόγεροι
έως και τα Θεοφάνια και γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι δραματοποιώντας στις
πλατείες και στα σπίτια το πανάρχαιο λαϊκό θέατρο δρόμου στα γύρω χωριά.
Οι Μωμογέρ’, οι Μωμογέρ’ ς σα πόρτας καλαντάζ’νε,
και με τη λύρας το τοξάρ’, νυφόπα χαντιλάζνε
Την ημέρα των Θεοφανείων στις παραλιακές πόλεις του Πόντου έριχνε ο
παπάς τον σταυρό στη θάλασσα και όλος ο ελληνικός πληθυσμός ήταν παρών στον
καθαγιασμό των υδάτων με την κατάδυση του Αγίου Σταυρού.
Ο Γενάρης στον Πόντο εκχωρεί το ρωμαϊκό του όνομα στο βιωματικό και
θρησκευτικό έθιμο των καλάντων, γιατί η δύναμη της θρησκευτικής παράδοσης
ήταν ταυτισμένη με την ψυχοσύνθεση των Ελλήνων της Ανατολής.
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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)
Κατά ταῦτα ἡ εκλογή τοῦ Πολυκάρπου συνέπεσε μέ τήν πολύκλαυστη
καταστροφή τῆς Μ. Ασίας (τέλη Αὐγούστου - ἀρχές Σεπτεμβρίου 1922) καί τό
βίαιο ξεριζωμό τῶν Ἑλλήνων ἀπό τίς προαιώνιες πατρογονικές αὐτῶν ἑστίες στή
Μ. Ἀσία. Καί ὡς νά μήν έφτανε αυτή η τραγωδία καί καταστροφή, στή συνέχεια
τά δεινά τοῦ ἑλληνισμού ἐπαυξήθηκαν μέ τή σύναψη τῆς επαίσχυντης, ἐρήμην τῆς
Ἑλλάδος, ἀνακωχῆς τῶν Μουδανιῶν (29 Σεπτεμβρίου 1922), μέ τήν ὁποία ὁ
ἑλληνικός στρατός ὑποχρεώθηκε νά ἀποχωρήσει καί από τήν Ἀν. Θράκη, οἱ δέ
τάχα σύμμαχοι τῆς Ἑλλαδός ἐπέτρέψουν νά ἐπιστρέψουν σ΄ αὐτή οἱ αἱμοχαρεῖς
καί ἀνελέητες τουρκικές δυνάμεις τοῦ Κεμάλ μέ τούς βασιβουζούκους καί τούς
τσέτες του. Αὐτό εἶχε ὡς συνέπεια ἑκατοντάδες χιλιάδες τῶν Ἑλλήνων
Ὀρθοδόξων χριστιανων τῆς Μ. Ἀσίας, Πόντου καί Ἀν. Θράκης, ἀλλόφρονες νά
ἐγκαταλείψουν τίς πανάρχαιες, ἐπαναλαμβάνω, πατρογονικές τους ἑστίες καί σέ
ἀλλεπάλληλά κύματα προσφύγων μέ τήν «ψυχή στό στόμα» νά ἀναζητήσουν
καταφύγιο σωτηρίας καί ἐλπίδα ζωῆς στήν κυρίως Ελλάδα, καί μάλιστα στή
Μακεδονία καί στή δυτικά τοῦ Ἕβρου Θράκη.
Σ’ αὐτή λοιπόν τήν κατ’ εξοχή ὁριακή καί δύσκολη στιγμή γιά τόν ἑλληνισμό
καί τή μητρόπολη τῆς Ξάνθης εἰδικώτερα, πού ἦταν ἕνας ἀπό τούς πρώτους
τόπους ὑποδοχῆς καί ἐλπίδας ἀποκαταστάσεως τῶν προσφύγων τοῦ Πόντου, τῆς
Μ. Ασίας ἐν γένει καί μάλιστα τῆς Ἀν. Θράκης κλήθηκε ὁ Πολύκαρπος νά
αναλάβει τόν τιμόνι καί τή διαποίμανση τῆς ἐν λόγω μητροπόλεως.
β. Ο Πολύκαρπος ως μητροπολίτης Ξάνθης.
Ο Πολύκαρπος κατέπλευσε στήν Καβάλα στίς 31 Οκτωβρίου 1922 καί σχεδόν
ἀμέσως ἀνέβηκε στήν Ξάνθη, διότι τά προβλήματα ἀπό τή διάλυση τοῦ ἑλληνικού
στρατοῦ τῆς Μ. Ἀσίας καί Θράκης ἀλλά καί ἀπό τήν ἄφιξη τῶν ἀλλεπαλλήλων
κυμάτων τῶν προσφύγων ἀπό τίς πατρίδες τῆς ἀνατολής ἦταν πάρα πολλά καί
δυσεπίλυτα.
Τή Δημογεροντία τῆς Ξάνθης ἤδη καί πρό τῆς ἐκλογῆς τοῦ Πολυκάρπου, τήν
εἶχαν απασχολήσει τά προβλήματα τῆς ἐγκαταστάσεως τῶν προσφύγων (Ἑλλήνων
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καί Ἀρμενίων) καί ὀρφανῶν στά σχολεῖα καί τό θέμα τῆς ἐκποιήσεως καί τῶν
ἱερῶν σκευῶν χάριν τῆς σωτηρίας ἀπό τοῦ ἐκ πείνης θανάτου τῶν προσφύγων
«ομαιμόνων αδελφών, εὑρισκομένων εἰς τό χεῖλος τοῦ θανάτου».
Κατά ταῦτα τό κύριο πρόβλημα τοῦ Πολύκάρπου ἀπό τῆς ἑπομένης τῆς
ἀφίξεώς του ὑπῆρξε ἡ μέριμνά του γιά τήν εγκατάσταση ὅλων τῶν χιλιάδων

Τελετή εγκαινίων Προσφυγικού Συνοικισμού Ξάνθης
Μάρτιος 1924
προσφύγων πού σέ ἀτέλειωτες οὐρές ἤ καραβάνια ἔρχονταν ἀπό τίς πατρίδες τῆς
Ἀνατολής. Ὅλοι αὐτοί ἔπρεπε νά βροῦν καταφύγιο ἀρχικά γιά νά κουρνιάσουν
καί στή συνέχεια τόπο γιά νά ἐγκατασταθοῦν καί νά ξαναρχίσουν τή ζωή τους.
Οἱ χωρικοί κατέφευγαν στήν ὕπαιθρο γιατί ἐκεῖ θά μποροῦσαν νά συνεχίσουν
νά ἐπιτελοῦν ἐκεῖνο πού ἤξευραν ἀπό τίς πατρίδες τους, νά καλλιεργοῦν καί νά
ζοῦν ἀπό τή γῆ εἴτε ὡς γεωργοί εἴτε ὡς κτηνοτρόφοι. Οἱ ἀστοί συνωστίζονται
στήν πόλη, ἐλπίζοντας νά βροῦν ἤ νά πήξουν κάποια παράγκα γιά νά ξαναστήσουν
τό «κατάστημά» τους.
Ὁ Πολύκαρπος ἀπό τῆς πρώτης ὥρας τῆς ἐδῶ ἐγκαταστάσεώς του ζώσθηκε
καί πάλι τό λέντιον καί φρόντισε μέ ὅση περισσή φροντίδα καί ἀγάπη νά ἁπαλύνει
τόν πόνο καί τή δυστυχία τῶν κατατρεγμένων χριστιανῶν τῆς νέας του
μητροπόλεως. Ὄντας καί ὁ ἴδιος πρόσφυγας ἀντιλαμβανόταν καλύτερα παντός
ἄλλου τό δρᾶμα τῶν προσφύγων καί ἀναλαμβάνει τό ἔργο τῆς ἐξευρέσεως στέγης,
τροφῆς καί στή συνέχεια ἐργασίας στίς χιλιάδες τῶν προσφύγων, πού σπεύδουν
ἀπό τά ἀχυροκάλυβα καί τά τσιρπιά τῶν χωριῶν καί τά ἀντίσκηνα, πού στήθηκαν
στήν πόλη, στή μητρόπολη γιά νά τόν ἐκλιπαρήσουν γιά κάποια ἐργασία ἤ κάποια
ἐνίσχυση. Καθημερινά ἡ πλατεία μητροπόλεως ἦταν γεμάτη ἀπό δυστυχεῖς,
ἄπορους, ἄνεργους και ἀσθενεῖς πρόσφυγες, ἄνδρες καί γυναῖκες μέ τά παιδιά στίς
ἀγκαλιές τους, ἀπείρως περισσότεροι ἀπό ὅσους τά τελευταῖα χρόνια γνώρισε η
ἴδια πλατεία μέ τήν παλιννόστηση καί ἐγκατάσταση στήν Ξάνθη τῶν λεγομένων
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Ρωσοπροσφύγων. Ὅλοι αὐτοί συνωστίζονταν γιά μιά φέτα ψωμί ἤ ἔστω γιά μιά
κούπα νερόβραστο φαγητό.
Ὁ Πολύκαρπος ἔπρεπε παντοῦ νά προφθάσει. Καί ὄχι μόνον νά τούς
ἀναπαύσει, ἔστω ψυχικά, ἀλλά καί νά τούς δώσει ὁράματα καί πίστη, ὅτι τό αὔριον
«ἄμεινον ἔσται». Μαζί μέ τό ὑπό κατάρρευση κράτος ὀργανώνει επιτροπές καί
συνεργεῖα ὑποδοχῆς τῶν προσφύγων καί ἀντίσκηνα διανομῆς συσσιτίων. Σπεύδει
μιά ἐδῶ καί μιά ἐκεῖ. Ἄλλοτε μέ κάποια σαράβαλα στρατιωτικά αὐτοκίνητα,
ἄλλοτε μέ τά ζῶα (γαϊδούρια ἤ ἄλογα ἤ μουλάρια) καί ἄλλοτε μέ τά πόδια,
πεζοπορώντας. Σκαρφαλώνει στά βουνά. Πνίγεται στίς λάσπες τοῦ κάμπου,
άγκομαχᾶ, ἱδρώνει, καί ὅμως ἀπτόητος τρέχει ἀπό οἰκισμό σέ οἰκισμό, ἀπό
καλύβι σέ καλύβι, ἀπό τσαντίρι σέ τσαντίρι. Κοντά ὅμως στίς καλύβες ἤ στούς
ἀχυρῶνες πού φροντίζει νά ἐποικοδομήσουν οἱ πρόσφυγες (στά χωριά ἤ στήν
πόλη), διακαής καί πρωταρχική του μέριμνα ἦταν νά στηθοῦν καί κάποιες καλύβες
ἤ ἀχυρῶνες πού θά χρησιμεύουν ὡς ἐκκλησιά τοῦ χωριοῦ. Καί οἱ χριστιανοί κάθε
χωριοῦ, πού τόν βλέπουν δίπλα τους νά παίρνει ἀκόμη καί τήν ἀξίνα ἤ τό φτυάρι
γιά νά πλάσσει μέ τή λάσπη καί τό ἄχυρο τά ὠμά λασπότουβλα (τά περίφημα
κιρπίτσια) τόν συντρέχουν σ’ αὐτόν τόν ἱερό ἀγώνα του. Πρίν κἄν στήσουν τόν
ἀχυρώνα ἤ τήν καλύβα τους γιά νά στεγάσουν τίς φαμελιές τους, ἀναλαμβάνουν μέ
τήν ἔμπνευση καί τήν παρότρυνση τοῦ δεσπότη τους, πού τόν βλέπουν σάν
πραγματικό στοργικό πατέρα νά κάθεται στό πτωχικό τραπέζι τους καί νά
μοιράζεται τό ξεροκόμματο τους, μέσα σέ φοβερά ἀντίξοες συνθῆκες νά
«στήσουν» τίς ἐκκλησιές τους, γιά νά ἐναποθέσουν τίς εἰκόνες καί τά ἄλλα ἱερά
σκεύη πού ἔχουν μεταφέρει ἀπό τίς πολύκλαυστες ἀλησμόνητες πατρίδες τους καί
νά «λειτουργηθοῦν». Νά ἀποδώσουν στόν Θεό καί τήν Παναγία εὐχαριστήρια γιά
τό ὅτι σώθηκαν ἀπό τό ἀνελέητο φάσγανο τῶν διωκτῶν τους, Τούρκων, καί γιά τό
ὅτι ἐπί τέλους βρῆκαν ἀπάγκιο καταφύγιο, καί νά παρακαλέσουν νά τούς δώσει
δύναμη καί κουράγιο γιά νά συνεχίσουν αὐτοί καί τά παιδιά τους μιά νέα ζωή.
Χαρακτηριστικά γιά τίς τότε εκκλησιές ἕνας λόγιος καί ἐπιστήθιος φίλος, ὁ
μακαριστός Παν. Παπαευαγγέλου, ἔγραφε ἀργότερα κατά τίς διηγήσεις τοῦ
πατέρα του, ἱερέως στό χωριό Σέλινο «Ὅταν χτίσθηκε τό προσφυγικό χωριό
(σ.σ.Σέλινο), στήθηκε καί μιά πρόχειρη ἐκκλησία. Λέω “στήθηκε”, γιατί δέν ἐπρόκειτο γιά
καμιά ἔστω λιτή ἐκκλησία, ἀλλά γιά πραγματική καλύβα στημένη στή πλατεία τοῦ χωριοῦ..»
Τότε λοιπόν ὁ Πολύκαρπος ἀνέλαβε τό τιτάνιο γιά τήν τότε ἐποχή καί τίς τότε
συνθῆκες (χωρίς δρόμους, χωρίς ὑλικά, χωρίς καμμιά βοήθεια ἀπό πουθενά, μέσα
στά τενάγη καί τά ἕλη, μέσα στά κουνούπια καί τίς ἑλονοσίες, νά περιέρχεται
χωριό πρός χωριό καί νά ἐπικοινωνεῖ μέ τούς χριστιανούς του (ἕνα ἀμάλγαμα ἀπό
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Ποντίους, λοιπούς Μικρασιάτες καί Θρακιῶτες, μέ διαφορετικές κουλτοῦρες καί
διαφορετικά γλωσσικά ἰδιώματα) καί νά προσπαθεῖ πρός ὅλους νά εἶναι ἄγγελος
παρηγορίας καί στήριγμα ἐλπίδας. Καί ὁ Πολύκαρπος δέν ἀπαγοήτευσε κανέναν.
Ὑπῆρξε ἀληθινά ὁ παρηγορητής ἐπίσκοπος πού «πάνθ’ ὁρὰ» καί γιά ὅλα
ἐνδιαφέρεται. Γίνεται ὁ ἀγλαόκαρπος καί πολύκαρπος ἱεράρχης πού διέθετε
ἀκόμη καί τήν ψυχή του γιά τούς πρόσφυγες χριστιανούς του. Γίνεται τά πάντα
τοῖς πᾶσι. Ἡ ἐπισύστασή του, ἡ καθημερινή μέριμνα ὑπέρ παντός τοῦ
πληρώματος τῆς μητροπόλεώς του καί ὄχι μόνον. Καί πρός τούς μουσουλμάνους
συγκατοίκους συμπεριφέρεια μέ καλοσύνη καί εὐπρέπεια, μή δίδοντας ἀφορμή
γιά παράπονα καί αἰτιάσεις. Προσπαθεῖ νά ἀπαλύνει καί κατευνάζει καί τήν δίκαιη
καί εὔλογη πικρία, ἄν μή τι ἄλλο, τῶν χριστιανῶν του πρός τούς συγκατοίκους
των μουσουλμάνους. Ἰσορροπεῖ τά πάντα ἐπί ἀκμῆς ξυροῦ. Πολιτεύεται μέ
αξιοθαύμαστη δεξιότητα.
Ἐνδεικτικό τό πόσο πολύ τόν ἐξετίμησαν ὅλοι οἱ Ξανθιῶτες, ἀπό τῆς πρώτης
στιγμῆς, εἶναι ὅτι σχεδόν ἅμα τῇ ἀφίξει του καί πρίν καλά-καλά ἐνσκήψει τό
μεγάλο κῦμα τῶν Ἑλλήνων προσφύγων ἀπό τήν Ἀν. Θράκη, ἀποδέχεται πρόταση
τῶν πάντοτε ἐριστικῶν καπνεργατῶν τῆς Ξάνθης καί αναλαμβάνει πρόεδρος του
νεοσυσταθέντος τότε (1922) ἐθνικοῦ σωματείου των. Παράλληλα ὁ Πολύκαρπος
σπεύδει νά φροντίσει καί γιά τά ὀρφανά παιδιά πού ὁ ἐπικατάρατος πόλεμος καί ἡ
τρισκατάρατη προσφυγιά ἔφεραν στήν ἐπαρχία καί μάλιστα στήν πόλη τῆς
Ξάνθης, ἀναζητώντας τόπο καταφυγῆς, περίθαλψης καί ὁράματα.
Ἔτσι ἡ Ξάνθη πρωτοδέχεται τά ὀρφανά τοῦ ὀρφανοτροφείου τῆς
Ἀδριανουπόλεως πού σάν τά ἀλαφιασμένα πουλιά πού χτυπιοῦνται ἀπό τήν
ἀνεμοζάλη δέν ξέρουν πρός τά ποῦ νά κατευθυνθοῦν. Ὁ Πολύκαρπος ἐπικοινωνεῖ
μέ τόν συνονόματό του Πολύκαρπο Βαρβάκη μητροπολίτη Ἀδριανουπόλεως και
ζητεῖ πρός τήν Ξάνθη νά κατευθυνθοῦν τά ὀρφανά, διαβεβαιώνοντάς τον ὅτι θά
κάνει τό πᾶν γιά νά ἐξεύρει στέγη, θαλπωρή, περίθαλψη καί σίτιση αυτῶν.
Ἀμέσως παραχωρεῖ τή μονή τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν γιά τή διαμονή
αὐτῶν. Ἀλλά δέν εἶναι μόνον τά παιδιά τoῦ ὀρφανοτροφείου τῆς Ἀδριανουπόλεως
πού ἔφθασαν στήν Ξάνθη. Σέ λίγο κατέφθασαν καί πάρα πολλά ἄλλα παιδιά καί
ἀπό τά ὀρφανοτροφεῖα τῶν πόλεων τῆς Μικράς Ἀσίας καί τοῦ Πόντου, ἀγόρια
καί κορίτσια καί ὁ Πολύκαρπος ἐπέτυχε νά πείσει τή Δημογεροντία τῆς πόλεως
«ὅπως ὅλαι αἱ μοναί τῆς πόλεως τεθῶσιν εἰς τήν διάθεσιν τῶν Ἀμερικανῶν διά τήν
περίθαλψιν καί τήν συντήρησιν ἱκανῶν χιλιάδων ὀρφανῶν ἐκ τῶν διαφόρων
ὀρφανοτροφείων τῆς Μ.Ἀσίας»

(συνεχίζεται)
183

Ποντιακή Εστία

Τα αίτια μετανάστευσης των Ελλήνων της Χαλδίας
κατά τον 19ο και 20ο αιώνα
Της Βασιλικής Ι. Κομεσίδου

Η

μετακίνηση Ελλήνων του Πόντου προς τον
Καύκασο και τη Ρωσία χρονολογείται ήδη από
τον 7ο μ.Χ. αιώνα και συνεχίστηκε τον 15ο
αιώνα ως αποτέλεσμα της οθωμανικής κατάκτησης του
Πόντου και ειδικότερα μετά την άλωση της Τραπεζούντας
το 1461. Τον 18ο αιώνα μαρτυρούνται μετακινήσεις
Ελλήνων μεταλλωρύχων από την Αργυρούπολη και τη
Θεοδοσιούπολη (Ερζερούμ) προς τη Γεωργία. Τα μεγάλα κύματα μετακίνησης
αρχίζουν από τον δέκατο όγδοο αιώνα, για να φουντώσουν κυριολεκτικά τον
δέκατο ένατο. Κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821 και των τριών
ρωσσοτουρκικών πολέμων, που ακολούθησαν, παρατηρήθηκε μετοικεσία Ελλήνων
προς τις ρωσικές περιοχές1.
Η μετοίκηση των Ελλήνων του Πόντου, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
προς τον Καύκασο και τη Ρωσία, άρχισε γύρω στο 1864 και υπήρξε φαινόμενο
ευθέως ανάλογο της επέκτασης των Ρώσων προς το Νότο, της συνεπακόλουθης
ανάγκης επάνδρωσης των συνοριακών περιοχών από φιλικό πληθυσμό και
συγχρόνως της οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών, που εγκατέλειψαν οι
μουσουλμάνοι κάτοικοί τους. Μάλιστα η μετανάστευση των μουσουλμάνων από το
Βατούμ είναι τόσο μεγάλη, που ο γενικός διοικητής της Νομαρχίας Τραπεζούντος
Σιρρή πασάς με εγκύκλιό του καλεί όλους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 2.
Τα αίτια αυτής της τεράστιας μετακίνησης πληθυσμών είναι πολλά, όπως η
τουρκική επιθετικότητα και ο φόβος αντεκδικήσεων, ιδιαίτερα μετά το τέλος κάθε
ρωσσοτουρκικού πολέμου, το κλείσιμο των μεταλλείων της περιοχής, η ένδεια σε
τρόφιμα και οικονομικούς πόρους, οι επιδημίες, οι φυσικές καταστροφές κ.λ.π.
Αναφέροντας μόνο ένα παράδειγμα από τα χιλιάδες που υπήρξαν, θα πούμε
για τους οικισμούς Ρακάν, Κωδωνάντων και Ρουσταμάντων της Κρώμνης που το
1866 ερημώθηκαν εξαιτίας των αυθαιρεσιών και καταπιέσεων των μουχτάρηδων
της περιοχής3.
Πριν προχωρήσουμε όμως στα αίτια, ας δούμε μερικά στατιστικά στοιχεία
αυτών των μετακινήσεων.
Αγτζίδης Βλάσης, «Η ιστορική παρουσία των Ελλήνων στον Καύκασο», www.antibaro.gr, σελ 2
Αγτζίδης Βλάσης, ό.π. σελ 3
3 Παρχαρίδης Αθανάσιος Ι., «Η Κρώμνη», Ποντιακά Φύλλα, τεύχος 20, 1937, σελ. 313-316
1
2

184

Ποντιακή Εστία
Μιλούν οι αριθμοί
Το 1752 σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του χωριού Μαντάν της Αργυρούπολης,
αλλά και κάτοικοι των γύρω χωριών, μεταναστεύουν στη σημερινή Αρμενία και
ιδρύουν το ομώνυμο χωριό. Εκεί επιδίδονται στην ανάπτυξη των μεταλλείων της
περιοχής1.
Μετά την Ελληνική επανάσταση του 1821 καταφεύγουν στον Καύκασο περί
τους 90.000 Πόντιοι, κυρίως από την περιοχή της Αργυρούπολης, εξ αιτίας του
φόβου των Τουρκικών ανεκδικήσεων 2.
Οι μαζικές όμως μεταναστεύσεις των Ελλήνων του Πόντου, και ιδιαίτερα της
επαρχίας Χαλδίας, γίνονται σε τρία κύματα.
α) Μετά το ρωσσοτουρκικό πόλεμο του 1828 ολόκληρα χωριά, κυρίως από την
περιοχή της Αργυρούπολης, συρρέουν στην περιοχή της Ν. Ρωσίας και του
Καυκάσου. Εκεί κάτοικοι της Αργυρούπολης αναλαμβάνουν και την
εκμετάλλευση των μεταλλείων μέχρι το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου3. Το
περιοδικό Εύξεινος Πόντος, που εκδιδόταν στην Τραπεζούντα, υπολόγιζε ότι το
1880, 100.000 Έλληνες είχαν ήδη μετοικήσει στην Κριμαία και στον Καύκασο4.
Ο αρθογράφος αναφέρει χαρακτηριστικά «Αι τοιαύται μεταναστεύσεις
χρονολογούνται από του Ρωσσοτουρκικού πολέμου του 1828, οπότε ο κατελθών
ρωσικός στρατός δια της αιφνιδίας συνομολογήσεως της συνθήκης (συνθήκη
Αδριανουπόλεως) επιστρέφων οίκαδε, συνεπήγαγε μεθ’ εαυτού αποικίαν
ολόκληρον εγχωρίων Ελλήνων» και εκφράζει τους φόβους του ότι στη νέα τους
πατρίδα «άφευκτος αναμένει αυτούς εκφυλισμός και απαλλοτρίωση προς τα
προγονικά και και πάτρια». Η προτροπή των προυχόντων (κληρικοί,
δημογέροντες κ.λ.π.) προς την Αυτοκρατορική Κυβέρνηση είναι να μην επιτρέψει
πλέον την μετανάστευση5,6,7, αλλά, οι προσπάθειες δεν απέδωσαν, αφού ο φόβος
των αντιποίνων από τους Τούρκους ήταν πολύ ισχυρός και όχι αδικαιολόγητος.
«Θα πάμε εκεί, έλεγαν, όπου είναι η πίστη μας!».8 Οι χριστιανοί είχαν χαιρετήσει
τους Ρώσους ως απελευθερωτές, αλλά δυστυχώς στην Αργυρούπολη ο στρατηγός
Πάσκεβιτς έμεινε μόνο 3 ημέρες (14 - 16 Αυγούστου)9. Μόλις φύγανε οι Ρώσοι,
Κομεσίδης Μιχαήλ (1889 - 1968), Προφορική μαρτυρία.
Λαυρεντίδης Ισαάκ, «Η κατά το 1895-1907 μετοικεσία Ελλήνων Ποντίων του Καυκάσου εις Ελλάδα»,
Αρχείον του Πόντου, Τόμος 31, σελ.395 – 515.
3 Αγτζίδης Βλάσης, ό.π. σελ 5.
1
2

4

«Αι μεταναστεύσεις», Εύξεινος Πόντος, Τραπεζούντα, τεύχ. 4, 7 Ιουλίου 1880, σελ. 17-19.

5«Εσωτερικά»,

Εύξεινος Πόντος, Τραπεζούντα, τεύχ. 4, 21 Ιουνίου 1880, σελ. 49-53.
«Αι μεταναστέυσεις»,ό. π., σελ. 18.
7«Εσωτερικά», ό. π., σελ. 109.
8 Κωφίδης Σπύρος, «Αι μεταναστεύσεις των Ελληνοποντίων εις Ρωσσίαν κατά τον 19ο αιώνα», Ποντιακή
Εστία, Β' Περίοδος, τεύχος 34, 1980, σελ. 268-271.
9 Λαυρεντίδης Ισαάκ, ό.π. σελ. 408.
6
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μια ορδή από άγριους και αιμοβόρους «βασιβουζούκηδες», με αρχηγό τον
Ουζούνογλου Μουσταφά από την Τρίπολη, μπήκανε μέσα στην πόλη. Αρπαγές,
λεηλασίες, φόνοι και εμπρησμοί σκέπασαν μέσα στους καπνούς το τριήμερο
όνειρο των χριστιανών1. Ο Ιορδάνης Τοψής - Κανονίδης, σε ηλικία μόλις 9 ετών,
αυτόπτης μάρτυρας των σκηνών αυτών σε προφορική του μαρτυρία ανέφερε ότι οι
χριστιανοί έκλεισαν τα σπίτια τους και κρύφτηκαν στα γύρω βουνά, σε σπηλιές και
στα παλιά μεταλλεία. Εκεί έμειναν για αρκετές μέρες2.

Χάρτης με τις μητροπόλεις του Πόντου. Στο ανατολικό τμήμα του Πόντου η
Μητρόλπολη Χαλδίας, Χεροιάνων και Κερασούντος

Το 1829 μετανάστευσαν οι Έλληνες, αλλά και τουρκόφωνοι από την περιοχή
του Ερζερούμ σε τέτοιο βαθμό, ώστε η περιοχή τους ερήμωσε από τους
χριστιανούς γηγενείς3.
Μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο (1856 - 1866) η Τουρκία κάτω από την πίεση των
ευρωπαϊκών δυνάμεων, υποχρεώθηκε να εκδώσει το Χάττι Χουμαγιούν (1856)
δηλαδή Σουλτανικό διάταγμα που αναγνώριζε σ’ όλους τους υποδούλους λαούς
της Τουρκίας, ισότητα, ισονομία, ελευθερία συνείδησης και ελευθερία
θρησκευτικής λατρείας. Λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης προς το καθεστώς, αλλά και
για οικονομικούς λόγους, μετακινήθηκαν περί τους 60.000 – 65.000 Πόντοι, ενώ
Σαλαπασίδης Π. Β., «Οι Ρώσοι στην Αργυρούπολη στα 1828», Ποντιακά Φύλλα, 14 Απριλίου 1937,
σελ. 78.
2 Σαλαπασίδης Π. Β., ό.π. σελ 78.
3 Αγτζίδης Βλάσης, ό.π. σελ 3.
1
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μετά το ρωσσοτουρκικό πόλεμο του 1876 - 78 η μετανάστευση πήρε το
χαρακτήρα της μαζικής φυγής από τον Πόντο. Μετακινήθηκαν κυρίως πληθυσμοί
από τη βορειοανατολική περιοχή της Αργυρούπολης και γενικά από τη Χαλδία.
Μεταξύ των εγκαταστάσεων που δημιουργήθηκαν ήταν τα 50 ελληνικά χωριά της
Τιφλίδας. Εκατό χιλιάδες Πόντιοι εγκαταστάθηκαν στις περιοχές Τέρεκ,
Σταυρούπολη, Σοχούμι και Βατούμι. Τότε δημιουργήθηκαν τα 77 ελληνικά χωριά
του Καρς και του Αρνταχάν1. Τα σπουδαιότερα χωριά που δημιουργήθηκαν από
Πόντιους της Χαλδίας είναι: Αρταχάν ή Αρδαχάν, Αρτός ή Αρδόστ, Ατκόζ,
Βερισιάν, Γαραγούρτ ή Καρακούρτ, Γέϊτζε ή Γέϊτια, Γιαλαγούζ - Τσιάμ ή

Η πόλη και το φρούριο του Καρς σε γκραβούρα
του Joseph Pitton Tournefort (1717)

Γιαλαγούτσιαμ, Γιόλ Κεσμέζ ή Γελκεσμέζ, Γυζίλ, Εμίρ Χαν ή Αμιρχάν,
Ζιάλιατσια, Ιβανπόλ ή Μολαμουσταφά, Ισλαμσόρ, Κάμισλη ή Γάμισλη,
Καράκλησε ή Γαράκλησε, Κάρς, Κιατσιβάν, Κιόρογλη, Κιουλεπέρ ή
Γκιουλεπέρτ, Μαγαρατζίκ, Μασουρτζίκ, Μιάτσιτλη ή Μέτσιτλη, Μουζαράτ,
Μπαγτάτ, Όλουχλη, Όλτυ, Ορτάκιοϊ, Πελίκ - Πάσκικοϊ, Πιαπιαριάκ ή Πεπερέκ,
Σαλούτ, Σαλούτ επαρχίας Σαρήκαμις, Σινδισκόμ, Τùιατάχ, Τιβίκ, Τοροσχώφ ή
Τοροσκώβ, Τουϊγούν, Τσιαπίκ άνω, Τσιαπίκ κάτω, Τσιλλαχανά ή Σιραχανά,

1

Αγτζίδης Βλάσης, ό.π. σελ 4.
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Τσίπλαχλη, Τσιορμίκ άνω, Τσιορμίκ κάτω, Χανάχ ή Γανάχ, Χαραμή Βαρτάν ή
Αράμ Βαρτάν και Χιντζιρίκ.1
γ) Τέλος, το τρίτο κύμα μετανάστευσης προς τον Καύκασο και την Ρωσία ήταν
μετά το 1918 μετά την επελθούσα μεταπολίτευση στη Ρωσία.2
Ο Καύκασος λοιπόν έγινε το καταφύγιο σωτηρίας των Ελλήνων του Πόντου, από
την τυρρανία του Τούρκου δυνάστη3.
Τα αίτια των μεταναστεύσεων
Όπως προαναφέρθηκε ο κυριότερος λόγος μετανάστευσης των Ελλήνων της
επαρχίας Χαλδίας ήταν οι τουρκικές ωμότητες, οι σφαγές, οι εξορίες, οι
καταληστεύσεις αγαθών και ενίοτε ανθρώπων (έχουν γίνει ήδη πολυάριθμες
αναφορές γι αυτά), αλλά σίγουρα συνετέλεσαν και μια σειρά άλλων παραγόντων.
Φυσικές καταστροφές
Οι φυσικές καταστροφές, όταν και όπου συμβαίνουν, επηρεάζουν την
κοινωνική και πολιτιστική ζωή ενός τόπου, αλλά πρωτίστως επηρεάζουν την
οικονομική ζωή του, αφού ως αποτέλεσμα έχουν την καταστροφή των
καλλιεργειών, του ζωικού κεφαλαίου, των οικιών και των υποδομών ενός τόπου,
αλλά ακόμη και την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Στις φυσικές καταστροφές
συγκαταλέγονται οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι εκτεταμένες πυρκαγιές, οι
κατολισθήσεις εδαφών, οι τυφώνες, οι χιονοστιβάδες, αλλά και οι καύσωνες και η
ξηρασία. Επίσης θα μπορούσαμε να εντάξουμε στις φυσικές καταστροφές και τα
επακόλουθά αυτών, όπως είναι η εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών, οι επιδημίες,
η έλλειψη τροφίμων και η πείνα. Πολύ συχνά οι φυσικές καταστροφές είναι η αιτία
εγκατάλειψης ενός τόπου από τους κατοίκους του, ιδιαίτερα αν οι Αρχές του
τόπου δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή δεν θέλουν να στηρίξουν τους
πληγέντες.
(Συνεχίζεται)

1

2
3

Λαυρεντίδης Ισαάκ, ό.π. σελ. 413-450.

Κωφίδης Σπύρος, ό.π. σελ. 271.
Λαυρεντίδης Ισαάκ, ό.π. σελ.410.
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Η αγιογραφία στον Πόντο
Του Παναγιώτη Μωυσιάδη
Ανάθεμα τ’ οσπίτοπο σ’, άναυα1 τα εικόνας
εγώ εθάρ’να τ΄εμόν είσαι, εσύ πώς έσ’νε χώρας!
(ποντιακό δίστιχο)

Τ

ο πιο σημαντικό στοιχείο, που ίσως από μόνο του είναι αρκετό να
προσδώσει σε έναν λαϊκό πολιτισμό υψηλά ιδανικά, είναι η τέχνη. Όταν
μάλιστα αναφερόμαστε στην ύψιστη τέχνη της αγιογραφίας, «την τέχνη
των τεχνών» όπως την χαρακτήρισαν, τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε τις
ιστορικές καταγραφές και δημιουργίες αυτής της τέχνης σε κάθε θρησκευόμενο
κομμάτι του ελληνισμού.
Σε ό,τι αφορά στην αγιογραφία στον ιστορικό Πόντο, δυστυχώς στην Ελλάδα
μετά τη μικρασιατική καταστροφή, δεν έχουμε δείγματα ενδελεχούς έρευνας πάνω
στο θέμα, εκτός από κάποιες περιστασιακές αναφορές σε ορισμένους αγιογράφους.

Εικόνες του Γρηγόριου Συμενού (1719) από την ιερά μονή Τιμίου
Προδρόμου Ίμερας.

Ο αείμνηστος πόντιος δάσκαλος Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης μας άφησε
ορισμένες πληροφορίες για την αγιογραφία και τους αγιογράφους στον Πόντο. Οι
πληροφορίες, που μας καταθέτει, είναι γραμμένες στα βιβλία του: «Το
Προσκυνητάριον ήτοι Ιστορία των κατά την Χαλδίαν Θείων Ιερών και Σεβασμίων
Μονών», εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2002 και «Ο
1

άναυα = εκτός από.

189

Ποντιακή Εστία
Ελληνομνήμων του Πόντου ήτοι Ιστορικόν Χρονικόν της εν Πόντω υπάρξεως,
επεκτάσεως, κινήσεως, δράσεως, και ενεργείας του ελληνικού στοιχείου από της
αλώσεως της Τραπεζούντος (1461) μέχρι της ανταλλαγής των Ελλήνων και
Τούρκων (1923)», εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2006. Στα βιβλία
του αναφέρεται στην ποντιακή αγιογραφία μετά την άλωση της Τραπεζούντας από
τους Τούρκους το 1461.
Η τουρκική κατάκτηση ανέστειλε για μερικά χρόνια την τέχνη της
αγιογράφησης των ναών, αλλά πολύ σύντομα άρχισε να εμφανίζεται η ζωγραφική
εικόνων, που έπρεπε να καλύψουν τις θρησκευτικές ανάγκες των χριστιανών.
Η βυζαντινή αίγλη της αυτοκρατορίας των Κομνηνών της Τραπεζούντας δεν
θα μπορούσε να χαθεί ακόμα και μετά την κατάκτηση των Οθωμανών. Οι
χριστιανοί φυγάδες από την Τραπεζούντα, τον Όφι και τα Σούρμενα, που
μετοίκισαν στις ορεινές περιοχές της Ματσούκας και Αργυρούπολης, έχτισαν
κρυφές και υπόγειες εκκλησίες και τις στόλισαν με τις σεπτές και άγιες εικόνες.
Έτσι η Αργυρούπολη έγινε το νέο θρησκευτικό κέντρο στον Πόντο, όπου από
τις αρχές του 16ου αιώνα άρχισε σιγά - σιγά να αναπτύσσεται η ανάγκη
δημιουργίας διάφορων μεμονωμένων εικόνων στην αρχή και στη συνέχεια η
συνολική αγιογράφηση των μονών και των εκκλησιών, που άρχιζαν πλέον να
χτίζονται ύστερα από δύσκολες και επίπονες παρεμβάσεις προς την οθωμανική
εξουσία. Ιδιαίτερα στις μεγάλες σταυροπηγιακές μονές, που κατόρθωσαν να
ευεργετηθούν με σουλτανικά προνόμια, προέκυψε η ανάγκη αγιογράφησης. Τότε
οι άγιοι μητροπολίτες έστειλαν τους πρώτους ιερείς στην Καππαδοκία και στο
Άγιον Όρος, όπου η τέχνη της αγιογραφίας διδάσκονταν από τους μοναχούς.
Οι πρώτες αγιογραφήσεις στον Πόντο έγιναν στη μονή των αγίου Ιωάννη
Βαζελώνα και στη μονή του αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα. Στα 1350
περίπου εικονογραφήθηκε το τυπικό της μονής του αγίου Ευγενίου της
Τραπεζούντας. Η πρώτη αναφορά αγιογράφησης ανάγεται στο 1663 για τον ιερό
ναό της Θεοτόκου στην Αργυρούπολη του Πόντου, που αγιογραφείται από τον
Ιωάννη Συμενό, πατέρα του ιερέα Γρηγορίου Συμενού. Είναι η περίοδος που στην
Αργυρούπολη λειτουργούν τα μεταλλεία του ασημιού και οι Σουλτάνοι έχουν
παραχωρήσει προνόμια στους κατοίκους της περιοχής. Ένας άλλος λόγος είναι ο
γάμος της ελληνίδας Μαρίας (Γκιούλ- Μπαχάρ) από την Λιβερά της Ματσούκας
με το Σουλτάνο Σελίμ.
Μετά τον θάνατο του Ιωάννη Συμενού τη σκυτάλη της τέχνης παίρνει ο γιος
του Γρηγόριος, που μεταβαίνει στο Άγιο Όρος για σπουδές αγιογραφίας. Ο
Γρηγόριος Συμενός θα εξελιχτεί στον πιο σπουδαίο αγιογράφο στον Πόντο, αφού
από το 1708, με το πέρας των σπουδών, του αγιογραφεί θαυμάσια τον νεόχτιστο
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ναό του Αγίου Ιωάννη στην Αργυρούπολη. Την επόμενη χρονιά φιλοτεχνεί τις
εικόνες στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της ιστορικής μονής Χουτουρά.
Το 1719 χτίζεται στην Ίμερα ο ιστορικός ναός του Αγίου Ιωάννη, τον οποίο
εικονογραφεί επίσης ο ακούραστος Συμενός, ενώ το 1723 ολοκληρώνει την
αγιογράφηση του ναού της Θεοτόκου στην Αργυρούπολη, καθώς και του ναού του
Αγίου Παύλου στην Άτρα. Την ίδια χρονιά διδάσκει την τέχνη της αγιογραφίας
στο φροντιστήριο της Αργυρούπολης και συντάσσει τον πρώτο κώδικα της
εκκλησίας της Θεοτόκου. Ο Γρηγόριος με το πινέλο στο χέρι θα αγιογραφεί
μέχρι το τέλος της ζωής του.

Οι αρχιμεταλλουργοί και οι πρωτομάστορες των μεταλλείων είναι οι
μεγάλοι χρηματοδότες των χριστιανικών συμβόλων.
Το 1730 - 34 ζωγραφίζει τις μεγάλες δεσποτικές εικόνες της μονής Χουτουρά.
Προς το τέλος της ζωής του, το 1744, πραγματοποιεί τη μεγάλη του επιθυμία, να
εργασθεί στο μοναστήρι της Παναγία Σουμελά, αφιερώνοντας τις αγιογραφίες του
στη Μεγαλόχαρη. Σε όλα του τα έργα ο ακούραστος αγιογράφος του Πόντου
προσυπογράφει ως εξής: «Διά χειρός Γρηγορίου Ιερέως Συμενώδη».
Το 1749 πεθαίνει σε βαθειά γεράματα, μαθαίνοντας την θεόπνευστη τέχνη στα
εγγόνια του Γρηγόρη και Δημήτριο. Οι Δημήτρης και ο Γρηγόρης Συμενοί θα
εργαστούν μαζί. Το 1860 φιλοτεχνούν ολόκληρο το
ναό της Θεοτόκου στην Αργυρούπολη, καθώς και
την ιστοριθείσα εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής,
ενώ το 1861 τη μονή του Αγίου Γεωργίου του
Χαλιναρά.
Το 1830 γεννιέται ένας άλλος γόνος από την
οικογένεια των Συμενών, ο Νικόλαος Χ΄΄Σάββα
Συμενός. Ο Νικόλαος είχε εγκατεστημένο το
εργαστήριό του στην Αργυρούπολη και εκεί έπαιρνε
τις παραγγελίες για τους ναούς των περιχώρων της.
Για το Νικόλαο δεν υπάρχουν στοιχεία ακριβούς
συγγενικής σχέσης του με το Γρηγόριο Συμενό. Το σημαντικότερο έργο είναι η
μετά από 90 χρόνια αποκάλυψη του επιβλητικού αγιοβηματικού σταυρού, τον
οποίον διέσωσε ο Κωσταντίνος Θ. Σπυρίδης, μεταφέροντάς τον με ευλάβεια από
το χωριό Καρμούτ (Γοτσά Πινάρ) της Αργυρούπολης του Πόντου στο Ανατολικό
Εορδαίας. Ο ξυλόγλυπτος σταυρός είναι της ίδιας τεχνοτροπίας με αυτούς του
Αγίου Όρους στις μονές Ιβήρων, Λαύρας, Διονυσίου και Κουτλουμουσίου. Στην
πρόσοψή του ο σταυρός είναι ταυτοποιημένος ως εξής: Εν Αργυρουπόλει αωζθ
(1869) Χείρ Νικολάου και υιού Χ/Σάββα (Δεκεμβρίω).
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Ο Νικόλαος Συμενός χρημάτισε και δάσκαλος ζωγραφικής και αγιογραφίας σε
διάφορα σχολεία του Πόντου, όπως στο σχολείο Κορκοτά το 1885. Πέθανε το
1906 στην Αργυρούπολη αφήνοντας συνεχιστή το γιό του Σάββα.
Άλλος ένας σημαντικός αγιογράφος, που εργάστηκε κατά το 1781 και αξίζει να
αναφερθεί είναι ο Θεόφιλος Φυτιάνος από τα Φυτίανα της Αργυρούπολης. Εκτός
των παραπάνω αγιογράφων στα κεφαλοχώρια του Πόντου υπήρχαν πολλοί
ανώνυμοι, που έμαθαν την τέχνη κοντά στους μοναχούς των διάσπαρτων
μοναστηριών, όπως οι αδελφοί Μυρόθεοι από το χωριό Τσίτη.
Μετά το τέλος των ρωσοτουρκικών πολέμων πολλοί Πόντιοι με την επιστροφή
τους στον Πόντο έφεραν μαζί τους πλήθος εικόνων ρωσικής τεχνοτροπίας, τις
οποίες στη συνέχεια μετέφεραν το 1924 στην Ελλάδα ως πρόσφυγες. Οι
περισσότερες εικόνες που έφεραν οι Πόντιοι από την πατρίδα στην Ελλάδα
υφαρπάχθηκαν από επιτήδειους γυρολόγους, που εκμεταλλευόμενοι την
προσφυγική τους ανέχεια τις αντάλλασαν με ευτελή αντικείμενα αντί πινακίου
φακής. Το ελληνικό κράτος επέδειξε αδιαφορία για τη διάσωση αυτών των
θρησκευτικών κειμηλίων, πολλά από τα οποία είχαν ανεκτίμητη ιστορική αξία.
Ενθυμούμαι μικρός μία τρίπτυχη ξυλόγλυπτη εικόνα που την αντάλλαξε η
συγχωρεμένη η γιαγιά μου με μία Παναγία γλυκοφιλούσα από αλουμινόχαρτο.
Σήμερα πολλές από τις εικόνες των αγιογράφων του Πόντου είναι διάσπαρτες
σε σπίτια και άλλες σε εκκλησιές. Είναι ηθικά και ιστορικά αναγκαία η
συγκέντρωσή τους σε ένα βυζαντινό ποντιακό μουσείο. Η πρωτοβουλία αυτή θα
πρέπει να αναληφθεί από τους ποντιακούς συλλόγους και τις ομοσπονδίες, με την
αρωγή και συμπαράσταση της τοπικής και κεντρικής διοίκησης. Μέχρι τότε θα
πρέπει να γίνει μία καταγραφή των εικόνων που έφεραν οι γονείς μας από τις
αλησμόνητες πατρίδες. Οι εικόνες της πατρίδας που διέσωσαν με την ψυχή στο
στόμα οι ευσεβείς πατέρες μας είναι και αυτές πρόσφυγες και ξεριζωμένες, γιατί
πραγματικά ξεριζώθηκαν με το σουβά από την ιερή τους κατοικία. Επόμενα
αποτελεί ντροπή και όνειδος να αποκαλούμε την Παναγία Σουμελά
«ξενιτεμέντσα», όπως την προσαγορεύει, μάλλον ανιστόρητος στιχουργός, σε
πρόσφατο νεοποντιακό τραγούδι. Η λέξη ξενιτεμός σημαίνει την «οικεία
βουλήσει» φυγή από έναν τόπο σε έναν άλλο για λόγους βιοποριστικούς ή
οικογενειακούς και όχι τον βίαιο ξεριζωμό (προσφυγιά) που μας επέβαλαν οι
μεγάλες δυνάμεις και οι Νεότουρκοι για ίδια συμφέροντα. Για τον λόγο αυτόν ο
πόντιος ευπατρίδης Φίλων Κτενίδης αποκαλούσε μετά πάθους την εικόνα της
Σουμελά «Η πρόσφυξ Παναγία».
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Ένα καταπληκτικό ενδεικτικό του 1920
από το Ελληνικό Φροντιστήριο Κερασούντος
Του Χρήστου Ανδρεάδη

Α

ναμοχλεύοντας εντελώς τυχαία το ιστορικό μου Αρχείο με πλήθος
παρωχημένων εγγράφων που κρατούσα σ’ αυτό, ως ιστορικά γραπτά
μνημεία του παρελθόντος, όλως τυχαίως, συνάντησα σ’ αυτό ένα
ενδεικτικό από την Κερασούντα του Πόντου του 1920, γραμμένο επ’ ονόματι της

μακαρίτισσας θείας μου Ολυμπίας Σαραλιώτου, παπαδιάς, συζύγου του μακαρίτη
θείου μου ιερέως παπα – Κωνσταντίνου Ανδρεάδη, αδελφού του πατέρα μου
Γεωργίου Ανδρεάδη, το οποίο και παρουσιάζω από τις στήλες της Ποντιακής
Εστίας».
Και μόνο από τους βαθμούς του εξαίρετου αυτού ενδεικτικού της Δ΄ τάξεως
του Ελληνικού Φροντιστηρίου Κερασούντος του σχολικού έτους 1919 – 1920
εξάγουμε το συμπέρασμα πως παρουσιάζεται στα μάτια μας μια κατάσταση
παιδείας εντελώς ασυνήθιστη για τα σημερινά εκπαιδευτικά δεδομένα, κάτι που
σπάνια θα μπορούσαμε να συναντήσουμε στην εποχή μας. Και λέγοντας αυτά,
εννοούμε ότι κάτι τέτοιο σήμερα μπορεί να απαντάται εύκολα, αλλά, αν λάβουμε
υπόψη μας ότι οι συνθήκες της μαθητικής ζωής στον Πόντο στις πρώτες δεκαετίες
του 20ου αιώνα ήταν πολύ πιο δύσκολες από τη σημερινή πραγματικότητα,
αντιλαμβανόμαστε πόσο καλή δουλειά γινόταν στα σχολεία εκείνα και έκθαμβοι
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παραμένουμε από το κύρος και την αξία των σχολείων εκείνων μέσα σ’ εκείνο το
καταθλιπτικό περιβάλλον των υπόδουλων Ποντίων πατέρων μας.
Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η παιδεία ανέκαθεν στον υπόδουλο
ελληνισμό βρισκόταν σε περίοπτη θέση και δεν υπήρχε περιοχή που να υστερεί
στον τομέα αυτό και ιδιαίτερα στον Πόντο, στον οποίο πανταχού διέλαμπε το
όνομα της Ελλάδας, παρ’ όλες τις αντιξοότητες και καταπιέσεις που συναντούσαν
εκεί οι προπάτορές μας.
Αψευδές τεκμήριο, αποδεικτικό της ανθηρής καταστάσεως που επικρατούσε
στο χώρο της παιδείας εκεί, στη μακρινή προγονική μας κοιτίδα, είναι και το
ενδεικτικό αυτό της θείας μου Ολυμπίας Σαραλιώτου που παρουσιάζουμε εδώ, για
να δουν και να παραδειγματίζονται τα σημερινά Ελληνόπουλα ότι, σ’ ένα
καθεστώς δουλείας και χωρίς τις σημερινές ανέσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες
του Πόντου με το ήθος τους, που διαφαίνεται στη διαγωγή που έδειχναν στα
σχολεία και την επίδοσή τους στα μαθήματα, επιδεικνύουν και αποδεικνύουν πόσο
είχαν ενστερνισθεί το μέγεθος της παιδείας που είχαν, μιας αξιοθαύμαστης καθ’
όλα παιδείας.
Παράδειγμα πρόχειρο το ενδεικτικό της μακαρίτισσας θείας μου Ολυμπίας
Σαραλιώτου, συζύγου του θείου μου ιερέως παπα – Κωνσταντίνου Ανδρεάδη με
βαθμούς που σήμερα είναι τόσο σπάνιοι και μετρημένοι στα σημερινά σχολεία.
Και για του λόγου το αληθές τους παρουσιάζουμε κατωτέρω: Θρησκευτικά
άριστα 10, Ελληνικά άριστα 10, Ιστορικά άριστα 10, Γεωγραφία άριστα 10,
Αριθμητική άριστα 10, Φυσική άριστα 10, Γαλλικά λίαν καλώς 9, Εργόχειρα
άριστα 10, Ωδική άριστα 10.
Όσον αφορά στο θέμα της διαγωγής επί λέξει τονίζεται ότι «Διαγωγήν
επεδείξατο αρίστην», με τελικό συμπέρασμα «Διο και εκρίθη αξία προβιβασμού».
Το ενδεικτικό αυτό, εκδομένο στις 15 Ιουνίου του 1920, στην Κερασούντα,
υπογράφεται από την διευθύντρια Π. Λασκαρίδου, και δεν γνωρίζουμε
περισσότερα στοιχεία για την ξεχωριστή ταυτότητά της. Βεβαίως, η οικογένεια
Λασκαρίδου διαδραμάτισε σπουδαιότατο ρόλο στο χώρο της παιδείας, κάτι που
μας είναι γνωστό για την όλη της δράση τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και
στον υπόλοιπο χώρο του υπόδουλου ελληνισμού1.
Παρουσιάζοντας σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, το ενδεικτικό αυτό της
μακαρίτισσας θείας μου Ολυμπίας Σαραλιώτου – Ανδρεάδη, στρέφω το νου μου
στα χρόνια εκείνα, τα ανεκδιήγητα, αξεπέραστα, κοσμογονικά, εκεί στην
προγονική μας κοιτίδα, τον αθάνατο Πόντο, και, αποθαυμάζοντας το μεγαλείο
εκείνο του θαυμάσιου Ποντιακού Ελληνισμού, δεν θα παύσω ποτέ να προβάλλω
το μεγαλείο των Ποντίων πατέρων μας, που κάτω από συνθήκες αφόρητης
κακοδαιμονίας και τουρκικών καταπιέσεων μεγαλουργούσαν σε όλους τους τομείς
του πολιτισμού, τιμώντας το όνομα της Ελλάδας.

Βλέπε τα άρθρα Λασκαρίδου Αικατερίνη, Ειρήνη και Σοφία (Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,
τόμος ΙΕ΄, σελ. 820) όπου στοιχεία αρκετά για το επώνυμο αυτό, χωρίς όμως στοιχεία σχετικά με τη
δική μας εδώ μνημονευόμενη.
1
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Η Ποντιακή Φιλοξενία στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής

Η μαρτυρία της Εβραίας - Πόντιας Στερίνα Πίντο Ταμπώχ
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου

Η

φιλοξενία είναι μια παράδοση που χαρακτηρίζει τους Έλληνες από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο
μεγαλύτερος θεός του Ολύμπου λεγόταν «Ξένιος Ζευς». Η παράδοση
αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα από τους Έλληνες που ζουν στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ζωντανό παράδειγμα της εποχής μας είναι η
αντιμετώπιση των προσφύγων της Συρίας που μέσα από τα κύματα του Αιγαίου με
κίνδυνο της ζωή τους καταφεύγουν πρόσφυγες στ ακριτικά νησιά μας, Λέσβο, Χίο
και άλλα. Οι Έλληνες κάτοικοι όπου τους συναντήσουν προσπαθούν να τους
ανακουφίσουν από την επικίνδυνη ταλαιπωρία τους. Σπεύδουν να τους βοηθήσουν,
να τους σώσουν και στη συνέχεια να τους φιλοξενήσουν. Κάποιοι μάλιστα τους
πήραν και στα σπίτια τους. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στους λαούς αυτούς να
γνωρίσουν την ανθρωπιά που τους προσφέρουμε.
Από τον κανόνα αυτόν της φιλοξενίας και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο
δεν μπορούσαν να λείψουν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον Πόντιο. Από
τα χρόνια της παραμονής τους στον Πόντο και μετά την εγκατάστασή τους, το
1923, στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν έπαψαν να δείχνουν τη φιλοξενία και την
αγάπη τους σε όσους την είχαν ανάγκη. Να θυμίσουμε την αλληλεγγύη που
έδειξαν και τις προσπάθειες που έκαναν οι Πόντιοι να βοηθήσουν τους
συμπατριώτες τους Αρμενίους στα δύσκολα χρόνια των διωγμών. Να θυμίσουμε
τους Έλληνες αρχιερείς στον Πόντο οι οποίοι στα δύσκολα χρόνια του πολέμου
1915 - 1916 προσπαθούσαν να προστατέψουν τα ορφανά των Αρμενίων που οι
γονείς τους έχασαν τη ζωή τους στις θανατηφόρες πορείες των εκτοπισμών από τη
τουρκική βαρβαρότητα.
Στις μέρες μας αποκαλύφθηκε μια ακόμη πράξη ανθρωπιάς από ποντιακή
οικογένεια της Βέροιας στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής. Συγκλονιστική είναι
η ιστορία που διηγείται μια Εβραία Ελληνίδα υπήκοος από τη Θεσσαλονίκη που
γνώρισε τη φιλοξενία και την αγάπη της ποντιακής οικογένειας του Ιωάννη και της
Σοφίας Γρηγοριάδη από τη Βέροια. Με συγκίνηση έμαθε πριν από λίγες μέρες το
πανελλήνιο από την τηλεόραση και τον τύπο, την ιστορία της σωτηρίας της από
μια ποντιακή οικογένεια στα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αφορμή
στάθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε η Μέριμνα Ποντίων Κυριών Θεσσαλονίκης
στις 21 Οκτωβρίου 2015. Η μαρτυρία της υπάρχει στο βιβλίο του Γεωργίου
Λιόλιου με τίτλο «Σκιές της πόλης» που κυκλοφόρησε το 2008. Μέρος της
δημοσιεύτηκε την 31η Οκτωβρίου στην τοπική εφημερίδα «ΛΑΟΣ» της Βέροιας.
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Η ίδια διηγείται ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1932. Οι γονείς της
Ζαχαρίας Πίντο και η Στρέα, το γένος Πιτσιόν, ήταν εβραϊκής καταγωγής και
ζούσαν στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην Αγία Σοφία. Μικρή έκανε παρέα στη

Η Στερίνα Πίντο - Ταμπώχ ή Μαρίκα Γρηγοριάδου

Θεσσαλονίκη με κορίτσια της γειτονιάς της που ήταν φίλες της χριστιανές. Κάποια
μέρα του 1943 δέχτηκαν στο σπίτι τους την επίσκεψη μιας οικογενειακής φίλης
της μητέρας της, της Τζόγκα Γιαφέ, ενώ ο πατέρας της είχε πεθάνει λίγο νωρίτερα
στα χρόνια της Κατοχής. Η μητέρα της ζήτησε από την κόρη της να φύγει στη
Βέροια για λόγους ασφαλείας. Το ταξίδι έγινε, αλλά η μικρή αναζητούσε την
μητέρα της. «Παρά την επιθυμία μου, διηγείται, να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη
στη μητέρα μου, δεν μου το επέτρεψαν. Ύστερα από κάποιο διάστημα φύγαμε
από φόβο σε κάποιο χωριό έξω από τη Βέροια και όλο το διάστημα του πολέμου
φιλοξενήθηκα στο σπίτι της ποντιακής οικογένειας του Ιωάννη και της Σοφίας
Γρηγοριάδη. Όταν σε λίγες μέρες το ζεύγος Γιαφέ αποφάσισε να καταφύγει στο
βουνό διότι έμαθε ότι οι Γερμανοί αναζητούν τους Εβραίους, εμένα με
συμβούλεψαν να παραμείνω με την οικογένεια Γηγοριάδη. Η ζωή, μου είπαν, στο
βουνό θα ήταν πολλή δύσκολη για μένα. Έτσι ένα βράδυ αποχωρίστηκα και τους
γνωστούς μου ανθρώπους. Ήμουν μόλις 10 ετών και ακόμη δεν μπορούσα να
συνειδητοποιήσω τις καταστάσεις που είχαν σχέση με πολέμους».
Όπως η ίδια εξομολογείται, πέρασε πολύ καλά στο σπίτι εκείνο που τη
φιλοξενούσε και όλοι την ήξεραν στο χωριό ως Μαρίκα Γρηγοριάδου.
«Κυκλοφορούσα έξω, χωρίς φόβο, με τις φίλες μου και κανείς δε γνώριζε ότι είμαι
Εβραία». Με την πραγματική της οικογένεια η μικρή Εβραιοπούλα δεν
κατόρθωσε να έχει κάποια πληροφορία και μετά τον πόλεμο. Εκείνο που έμαθε
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και την πλήγωσε ήταν η πληροφορία ότι πολλοί Εβραίοι οδηγήθηκαν από τους
Γερμανούς στην Πολωνία και εκεί γνώρισαν φρικτό θάνατο στους φούρνους μαζί
και η δική της οικογένεια. Όταν τελείωσε ο πόλεμος πήγε στην Εβραϊκή
Κοινότητα στη Θεσσαλονίκη και ζητούσε κάποιες πληροφορίες. Δυστυχώς δεν
έμαθε τίποτα. Άφησε τα πραγματικά της στοιχεία στην Κοινότητα με αποτέλεσμα
ένας Ραβίνος που ήρθε ύστερα από κάποιο διάστημα στη Βέροια να ενδιαφερθεί
να την πάρει στην Αμερική ή στο Ισραήλ, αλλά εκείνη αρνήθηκε. Προτίμησε την
οικογένεια την οποία αγάπησε και στην οποία έζησε τα παιδικά της χρόνια μαζί με
τους θετούς πλέον γονείς της. Το 1954 παντρεύτηκε τον Ισαάκ Ταμπώχ από τη
Βέροια και έζησε με την οικογένεια που δημιούργησε.
«Είμαι η Στερίνα Ταμπώχ ή Μαρίκα Γρηγοριάδου. Έχουν περάσει 60 χρόνια
και ακόμη με φωνάζουν Μαρίκα κάποιοι γνωστοί μου. Έχω δύο ονόματα: Ένα
εβραϊκό και ένα ποντιακό. Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη από την Στρέα και τον
Ζαχαρία Πίντο, εβραϊκής καταγωγής. Από ένα παιχνίδι της τύχης βρέθηκα στην
Βέροια και γλίτωσα από τούς Γερμανούς, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και
επέζησα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρέθηκα στην οικογένεια της
Σοφίας και του Γιάννη Γρηγοριάδη μικρό κοριτσάκι 10, περίπου, χρονών. Στην
αγκαλιά τους κρύφτηκα, με έκαναν παιδί τους, με φρόντισαν, μέχρι και χριστιανική
ταυτότητα μου έβγαλαν για να μπορώ να κυκλοφορώ χωρίς φόβο. Μου έδωσαν
πολύ αγάπη και έγιναν οι γονείς μου στα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής
κατοχής. Και όταν τελείωσε ο πόλεμος θέλησαν να βρουν τους πραγματικούς
γονείς μου, αλλά δυστυχώς δεν επέστρεψε κανείς από τα στρατόπεδα. Για ακόμη
μια φορά άνοιξαν την αγκαλιά τους. Ήμουν 14 χρονών κοπελίτσα πια. Δεν με
άφησαν μόνη και ορφανή. Όλα τα χρόνια δίπλα τους όχι μόνο με αγάπησαν, αλλά
σεβάστηκαν και την εβραϊκή μου ταυτότητα. Αλλά και εγώ έμαθα να είμαι πόντια,
να μιλάω την ποντιακή γλώσσα, να μαγειρεύω ποντιακά φαγητά, και να είμαι
περήφανη για την ποντιακή οικογένεια μου».
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη Μέριμνα Ποντίων Κυριών Θεσσαλονίκης, η
οποία είχε την πρωτοβουλία να διοργανώσει αυτήν την εκδήλωση προς τιμήν της,
με αποτέλεσμα να προβληθεί ελληνική ανθρωπιά, η γενναία πράξη και φιλοξενία
των Ποντίων.
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Ο Άρκον του Σαμοήλ1
Του Χρήστου Σαμουηλίδη

Σ

τα μέσα του Οχτώβρη, το κρύο άρχισε να σφίγγει. Πέρα μακριά, στα
ψηλά βουνά της Άτρας είχε πέσει το πρώτο χιόνι. Οι άντρες του χωριού
Μαναστήρ’ κόντευαν να τελειώσουν το κόψιμο και το κουβάλημα των
καυσόξυλων από το δάσος της Άτρας. Ο Σαμοήλ, τούτη τη
μέρα, θα έκανε τον τελευταίο δρόμο με το ζευγάρι του, για
να συμπληρώσει τα χρειαζούμενα ξύλα του χειμώνα. Έζεψε,
λοιπόν, τα δυο γερά βόδια του και τράβηξε για το
Αρκοφώλ’, το κοντινό δάσος όπου είχαν φωλιές οι
αρκούδες.
Γίγαντας σωστός, με τις φαρδιές πλάτες, τα χοντρά
πόδια και τα σιδερένια μπράτσα, βάδιζε πίσω από τα ζώα.
Κι όταν έφτασε σ’ ένα πλάτωμα, που ξανοιγόταν δίπλα στο ξερό ρέμα του δάσους,
σταμάτησε. Γύρω του οι πυκνοί κορμοί των δέντρων: φτελιές, καραγάτσια, λεύκες,
πανύψηλα πεύκα, πλατάνια και οξιές, σχημάτιζαν θαρρείς ένα τείχος αδιαπέραστο
και ψηλό ως τον ουρανό.
Ξέζεψε τα βόδια και τ’ αμόλησε προς τη ρεματιά να βοσκήσουν. Έστριψε
κατόπιν ένα τσιγάρο και το κάπνισε. Πιάνοντας μετά το τσεκούρι σίμωσε σε μια
χοντρόκορμη οξιά. Στερεώθηκε γερά στα δυο πόδια του και σήκωσε το σιδερικό
ψηλά. Ένα άγριο «χα» βγήκε από το φαρδύ στέρνο του! Την ίδια στιγμή το
τσεκούρι κατέβαινε μ’ ορμή και «δάγκωνε» τον κορμό του δέντρου λοξά,
αφήνοντας έναν ξερό, πνιχτόν ήχο, που αντιλάλησε στο γαλήνιο δάσος! Δευτέρωσε
και τρίτωσε την κατεβασιά. Μετά το πέμπτο χτύπημα, άφησε το τσεκούρι του
καρφωμένο στον κορμό, έβγαλε το γιλέκο του και το πέταξε δίπλα. Έστριψε το
μουστάκι του, έφτυσε μέσα στις χοντρές, ροζιασμένες παλάμες του, κι άρπαξε πάλι
μετά το στειλιάρι. Με μια δυνατή τραβηξιά, ξεκόλλησε το τσεκούρι από τον
κορμό του δέντρου. Το σήκωσε ψηλά κι άρχισε να το ανεβοκατεβάζει χτυπώντας,
μια κάθετα και μια οριζόντια, αδιάκοπα, για πολλήν ώρα!... Τα πελεκούδια κι οι
χοντρές κομμάτες πετάγονταν ακτινωτά τριγύρω και τρυπούσαν τα κιτρινισμένα
φύλλα των δέντρων.
Έπειτα από την πρώτη αυτή εξόρμηση, στάθηκε ν’ ανασάνει. Αρχίζοντας
κατόπι με μεγαλύτερην ορμή και μανία το ανεβοκατέβασμα του τσεκουριού,
Απόσπασμα από το βιβλίο του συγγραφέα «Πέρα στην Ανατολή», εκδόσεις Αδελφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, δεύτερη έκδοση βελτιωμένη. Το βιβλίο απέσπασε το
κρατικό βραβείο διηγήματος το 1980. Η δημοσίευση του παρόντος αποσπάσματος έγινε
με άδεια του συγγραφέα.
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άνοιξε στον κορμό της οξιάς μια βαθιά τομή που έχασκε σαν ανοιχτό στόμα.
Συνέχισε να κατατρώγει το δέντρο με το ακονισμένο σιδερικό, ώσπου του άνοιξε
μια μεγάλη κουφάλα στα πλευρά. Έπειτα από ένα τέταρτο της ώρας σταμάτησε,
έριξε μια ματιά στα βόδια, που είχαν προχωρήσει προς τα κάτω και κάθησε χάμω
να ξεκουραστεί. Έβγαλε από το ταγάρι του ψωμί, τυρί, δυο κρεμμύδια και
κολάτσισε. Κάπνισε άλλο ένα τσιγάρο και μετά από λίγο, σηκώθηκε πάλι.
Πελέκησε στα γρήγορα και το υπόλοιπο μέρος που απόμεινε να στηρίζει το
δέντρο. Λίγες τσεκουριές ακόμα και η γέρικη οξιά θ’ άρχιζε να γέρνει.
Ο Σαμοήλ σταμάτησε. Ήταν η πιο ευχάριστη στιγμή. Πήρε μια βαθιάν ανάσα
και ρίχτηκε στις στερνές απανωτές τσεκουριές!... Το δέντρο άρχισε να λυγάει, να
γέρνει όρθιο, βγάζοντας μερικά αραιά «κραχ», και, τέλος, έπεσε στο ανοιχτό
πλάτωμα!...
Το παλικάρι σκούπισε τον ιδρώτα από το πρόσωπό του, πλησίασε το πεσμένο
δέντρο και με αργές και ράθυμες τσεκουριές, πελέκησε τον κορμό από τα κλαδιά
του, για να μην πιάνουν τόπο και εμποδίζουν το σύρσιμό του στον κατήφορο προς
το χωριό. Αποτελειώνοντας και τούτη τη δουλειά, σήκωσε τα μάτια του να δει που
είναι τα βόδια! Δεν φαίνονταν πουθενά! Ξαφνιάστηκε. Πήρε στον ώμο του το ζυγό
και κατέβηκε στη ρεματιά να βρει τα ζωντανά και να τα ζέψει.
Έψαξε ανάμεσα στις χαράδρες και τα δέντρα, πίσω από τα βράχια και τις
συστάδες των θάμνων, μα δεν τα βρήκε. Έψαξε ανήσυχος λίγην ώρα ακόμα,
ώσπου κατάφερε να ανακαλύψει μόνο το ένα, τον Μπίκο. Άρπαξε από τα κέρατα
το ζώο και πέρασε το κεφάλι του στο ζυγό. Κατέβασε κατόπι το ζευλί στις τρύπες
του ζυγού και κοίταξε ανήσυχος. Μα ο Σαρής δε φαινόταν πουθενά. Μια σκέψη
του πέρασε από το μυαλό. Χτύπησε αμέσως το Μπίκο με το άλλο ζευλί και τον
άφησε να πάει όπου ήθελε. Το ζώο κατέβηκε μόνο του πιο χαμηλά, στο ρέμα. Ο
Σαμοήλ το ακολούθησε.
Φτάνοντας πάνω από μια μικρή στενή χαράδρα, είδε στο βάθος της κάτι, που
τον κατατάραξε: Πάνω στο ξερό χώμα γυάλιζε ένα ματοβαμένο αλωνάκι!...
Κοίταξε γύρω του. Δεν φαινόταν ούτε ακουγόταν τίποτε. Προχώρησε προς το
χείλος της χαράδρας και κοίταξε προς τα κάτω. Αυτό που είδαν τα μάτια του δε
θα το φανταζόταν ποτέ! Μια μεγάλη, άγρια αρκούδα κατασπάραζε ένα
μισοξεσχισμένο ζώο! «Ο Σαρής!», μουρμούρισε θλιμμένος.
Το αίμα του ανέβηκε στο κεφάλι του. Πήρε αμέσως το μονοπάτι και
κατηφόρισε. Φτάνοντας στο μέρος που στένευαν οι δυο πλευρές της χαράδρας,
άρπαξε μια μεγάλη πέτρα και την έριξε κατά πάνω στην αρκούδα. Το άγριο ζώο
αλαφιάστηκε και όρμησε να φύγει. Σκαρφάλωσε ψηλά, μα ξανακύλησε κάτω,
βγάζοντας άγρια μουγκρητά!... Ο Σαμοήλ έριξε κι άλλη πέτρα. Η αρκούδα
ξαναόρμησε στον ανήφορο, μα και πάλι δεν τα κατάφερε να ξεφύγει. Πισωγύρισε
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σηκώνοντας σύννεφο τη σκόνη με τις γαντζωμένες στο χώμα πατούσες της. Μια
τρίτη πετριά έκανε το αγρίμι να ορθωθεί, να κοντοσταθεί για λίγο αναποφάσιστο
και μετά να ριχτεί κατά τη μεριά του ανθρώπου για να ξεφύγει από τη μόνη
διέξοδο που του είχε απομείνει. Όσο σίμωνε, τάχυνε περισσότερο τα βήματά της
και τέλος όρμησε να γλιτώσει. Ο Σαμοήλ την άρπαξε από το λαιμό και
πεδουκλώνοντάς την, την έριξε κάτω, πέφτοντας κι ο ίδιος μαζί της!
«Βρωμοαρκούδα!» φώναξε ο νέος άντρας, «ή θα σε κάνω ζάφτι ή θα με φας κι
εμένα!»
Η αρκούδα μούγκρισε και προσπάθησε να δαγκάσει με τα σουβλερά της
δόντια το Σαμοήλ, που της έσφιγγε μ’ όλη του τη δύναμη τον παχύ λαιμό.
Άνθρωπος και θηρίο έγιναν ένα σώμα και αγωνίζονταν ώρα πολλή. Ξεφυσούσαν

αγριεμένα και κυλιόνταν κάτω στα χαλίκια της ρεματιάς, ώσπου στο τέλος ο
άνθρωπος δάμασε το θηρίο...
«Έφαγες το Σαρή, παλιαρκούδι», είπε λαχανιάζοντας ακόμα ο Σαμοήλ, «αλλά θα
γίνεις τώρα εσύ βόδι!»
Κρατώντας με το δεξί του χέρι, σφιχτά σαν τανάλια, το λαιμό του αγριμιού,
έσυρε την αρκούδα ως πάνω, στο μονοπάτι, που είχε αφήσει τον Μπίκο. Εκεί, είχε
να παλέψει και με τον τρόμο του βοδιού, που τραβούσε προς το μέρος του το
ζυγό. Όμως δεν έχασε το κουράγιο του. Έπειτα από υπεράνθρωπη προσπάθεια
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κατάφερε να περάσει το χοντρό σβέρκο της αρκούδας στο ζυγό! Έμπηξε κατόπιν
γρήγορα - γρήγορα το ζευλί στις τρύπες και πήρε βαθιάν ανάσα, λυτρωμένος, σαν
να είχε ξυπνήσει από κάποιον τρομερόν εφιάλτη. Ένα χαμόγελο χάραξε στα
χοντρά του χείλη και το βλέμμα του πήρε μια φωτεινή και χαρούμενη έκφραση.
Τα δυο ζώα, ωστόσο, χτυπήθηκαν για λίγην ώρα μεταξύ τους, ματώθηκαν,
μούγκρισαν, αγριοκοιτάχτηκαν, μα, στο τέλος, κατάλαβαν ότι ήταν μάταιος ο
αγώνας τους να εξοντώσει το ένα το άλλο και υποτάχτηκαν στην κοινή μοίρα τους.
Ο Σαμοήλ έσυρε με το σκοινί, που ήταν δεμένο στο ζυγό, το παράταιρο
ζευγάρι. Έδεσε το κομμένο δέντρο με την αλυσίδα στο ζυγό και παίρνοντας
κατόπι στον ώμο του το τσεκούρι και το ταγάρι του προχώρησε μπροστά. Τα ζώα
τράβηξαν με δυσκολία τον μακρύ και χοντρό κορμό του δέντρου, γιατί δεν
συντόνιζαν την προσπάθειά τους. Η αρκούδα ήταν ανυπόταχτη και τραβούσε πέρα
- δώθε, παρασέρνοντας και το Μπίκο! Ο Σαμοήλ κουράστηκε και βαρέθηκε να
τραβάει το σκοινί από μπροστά, για να προχωρήσουν τα ζώα, και πέρασε από
πίσω τους. Χτύπησε με οργή την αρκούδα και έμπηξε κάμποσες φορές τη
βουκέντρα του στα πισινά της φωνάζοντας συνάμα άγρια:
«Έϊ, χα! Έϊ, χα! Έϊ, χα!...»
Τα ζώα τεντώθηκαν στο ζυγό και κυρτώνοντας τις ράχες τους προχώρησαν.
Έσυραν αρκετό διάστημα το βάρος τους χωρίς μεγάλες αντιστάσεις. Η βουκέντρα
όμως δούλευε στα πλευρά και στα καπούλια της αρκούδας, κάθε που το αγρίμι
έκανε να ξεστρατίσει ή να σταματήσει, μη θέλοντας να υποκύψει στην ξένη θέληση.
Βγαίνοντας από το δάσος και φτάνοντας στην κορυφή ενός λόφου, φάνηκε από
μακριά το Μαναστήρ’, απλωμένο σε ρέματα, πλαγιές και ισιώματα. Η αρκούδα,
μόλις είδε τα σπίτια του χωριού, έστω και από μακριά, σταμάτησε στον τόπο. Ο
Σαμοήλ ρίχτηκε πάνω της και άρχισε να την ξυλοφορτώνει, μα κείνη δεν έκανε
ούτε βήμα μπροστά! Της ξαναρίχτηκε με μεγαλύτερη μανία, την τρύπησε με τη
βουκέντρα, την περιέλουσε με βρισιές και άγρια χουγιατά και τέλος κατάφερε να
την κάνει να προχωρήσει. Αλλά και πάλι πορευόταν με συχνά σταματήματα και
δυστροπίες.
Πριν ακόμα φτάσει ο θηριοδαμαστής στο χωριό, όλοι σχεδόν οι κάτοικοι του,
μικροί και μεγάλοι, είχαν μάθει το νέο και βγήκαν απ’ τα σπίτια τους. Έπιασαν τις
δυο μεριές του δρόμου και κοίταζαν με θαυμασμό το παλικάρι που δάμασε το
αγρίμι. Μια οχλαγωγία από γέλια αντρών, φωνές γυναικών και κλάματα των
παιδιών, συνόδευαν την θριαμβευτική πομπή. Μερικοί γέροι χαμογελούσαν
περήφανα ενώ οι πιο πολλές γριές σταυροκοπιόνταν σαν να έβλεπαν δαμασμένο
τον ίδιο το σατανά.
(συνεχίζεται)
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Πόντιος ή Πoντικός;
Του Οδυσσέα Λαμψίδη (Τραπεζούντα 1917 - 2006 Αθήνα)
Ασφαλώς θα έχετε όλοι ακούσει τους συνέλληνες να αποκαλούν περιπαικτικά
αυτούς που προέρχονται από τον χώρο του Πόντου «Ποντικούς», συνδυάζοντας
βεβαίως τη λέξη αυτή με το γνωστό τρωκτικό, τον
ποντικό. Το περίπαιγμα αυτό, που τα παλιά χρόνια
πριν από τον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο ήταν πολύ
συχνό, τώρα έχει σχεδόν πάψει να ακούγεται.
Ωστόσο η προσφώνηση αυτή «Ποντικός» για έναν
που κατάγεται από τον χώρο του Πόντου δεν ήταν
καθόλου περιπαικτική στα Αρχαία χρόνια ούτε και
στα νεότερα. Ήταν μια λέξη που αποδιδόταν στον
άνθρωπο ή στο προϊόν που είχε καταγωγή από το
χώρο του Πόντου ή είχε σχέση με αυτόν. Και εννοούμε με τη λέξη «Πόντο» είτε
τη θάλασσα του Ευξείνου Πόντου είτε την περιοχή τού Μικρασιατικού Πόντου.
Έτσι οι αρχαίοι έγραφαν «ποντικόν δένδρεον» (Ηρόδοτος), «ποντικός μυς»
(Αριστοτέλης, από αυτό προήλθε η σημερινή ονομασία του τρωκτικού
«ποντικός»), «ποντικόν κάρυον» (Γαληνός, το φουντούκι), «Ηρακλείδης ο
Ποντικός» (ο γνωστός συγγραφέας και φιλόσοφος) κ.ά. Βλέπουμε λοιπόν ότι το
εθνικό, δηλ. η λέξη που σημαίνει το άτομο ή το αντικείμενο που προέρχεται από
τον συγκεκριμένο χώρο ή που σχετίζεται με αυτόν, και στην περίπτωσή μας με τον
Πόντο, ήταν το επίθετο «ποντικός».
Το εθνικό επίθετο «Πόντιος» είναι πολύ νεότερο. Παράγωγο από αυτό είναι το
χρησιμοποιούμενο σήμερα επίθετο «ποντιακός». Όμως ακόμα και σήμερα
χρησιμοποιείται το επίθετο «ποντικός», όπως «Ποντική Τραπεζούς» (Τρύφων
Ευαγγελίδης 1898), «ποντική διάλεκτος» (Άνθιμος Παπαδόπουλος 1955) κ.α.
Ενώ λοιπόν είναι ορθή, κατά τους γλωσσολογικούς νόμους, η παραγωγή και
χρήση των λέξεων «ποντιακός, ποντιακή» δεν είναι καθόλου σφαλερή και η χρήση
των «ποντικός, ποντική». Βέβαια ένας νόμος της γλωσσολογίας λέει ότι ακόμα και
το σφαλερό, όταν επικρατεί στη γλώσσα, παίρνει το χαρακτηρισμό του ορθού και
του σωστού. Μερικοί επιστήμονες μάλιστα καταμαρτυρούν και κατηγορούν τη
χρησιμοποίηση του επιθέτου «ποντικός», ούτε γιατί είναι αρχαιοπρεπές και ούτε
γιατί δεν είναι στη λαλιά τη σύγχρονη, αλλά γιατί — κατ’ αυτούς — το επίθετο
«ποντικός» δε χρησιμοποιήθηκε ποτέ για να δηλώσει ανθρώπους που ζούσαν και
που βρίσκονταν στο χώρο του Πόντου. Απάντηση όμως σ’ αυτόν τον ισχυρισμό
παρέχει ένα απόσπασμα κειμένου του 3ου μ. Χ. αι., όπου ο επίσκοπος
Νεοκαισαρείας Γρηγόριος αναγράφει ότι για πράξεις κακούργες ήσαν υπαίτιοι και
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ένοχοι «Ποντικοί και Χριστιανοί», δηλ., κάτοικοι του Πόντου, οι οποίοι ήσαν
συμπατριώτες των θυμάτων και οι οποίοι ήσαν χριστιανοί και όχι ειδωλολάτρες
και εθνικοί.
Το επιχείρημα επομένως ότι το εθνικό «Ποντικός» δε χρησιμοποιήθηκε ποτέ
για ανθρώπους που κατάγονταν από τον χώρο του Πόντου ή ζούσαν εκεί δεν είναι
ισχυρό. Οφείλουμε λοιπόν απλώς και μόνο να χρησιμοποιούμε τα «Πόντιος» και
«Ποντιακός», επειδή έχουν επικρατήσει πια στη γλώσσα μας, και να μη
χρησιμοποιούμε, αλλά όχι και να απορρίπτουμε, το εθνικό «Ποντικός». Και τούτο
γιατί η λέξη αυτή είναι λέξη που πάρα πολύ «όζει ελαίου», δηλαδή χρησιμοποιείται
μόνο στη λογία γλώσσα και από λογίους.

Επισκοπικός Κατάλογος Χαλδίας
Γράφει ο Κώστας Νικολαΐδης

Π

(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

ολλά ήταν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της
αρχιερατείας του με τους μητροπολίτες Νεοκαισαρείας και Αμίδης, για
το θέμα της διαποίμανσης των αποίκων
μεταλλωρύχων με καταγωγή από την Γκιουμουσχανέ και την
περιφέρειά της.
Η Χαρά Λιουδάκη - Κυπραίου1 γράφει ότι το 1744
επανεκδόθηκε φιρμάνι του Μαχμούτ Α΄ (1730 - 1754) με το
οποίο απαγορεύεται στο μητροπολίτη Τοκάτης (sic
Νεοκαισαρείας) να επεμβαίνει στα δικαιώματα είσπραξης του
Χαλδίας Παΐσιου, διαδόχου του Ιγνάτιου Β΄. Η συγγραφέας
δε μας δίνει λεπτομέρειες για τους οικισμούς στους οποίους αναφέρεται το
φιρμάνι. Αλλά και κάτι ακόμα, το 1744 αρχιεπίσκοπος Χαλδίας ήταν ο Ιγνάτιος
Β΄ και όχι ο Παΐσιος, στοιχεία που δυσκολεύουν την αξιολόγηση της πληροφορίας
από κάθε ερευνητή των πραγμάτων.
Το βέβαιο όμως είναι ότι τον Οκτώβριο του 1745 με σιγιλλιώδες Πατριαρχικό
Γράμμα του οικουμενικού πατριάρχη Παΐσιου Β΄ στη γ΄ πατριαρχία του (1744 1748), αναγνωρίζονται τα ενοριακά δικαιώματα της Μητρόπολης Νεοκαισαρείας
πάνω στα χωριά της Γαράσαρης που τα διεκδικούσε ο Ιγνάτιος Β΄2.
Χαράς Λιουδάκη – Κυπραίου, Μεταλλεία της Μικρασίας και του Πόντου: η συμβολή τους
στην επιβίωση και ανάπτυξη του Μικρασιατικού Eλληνισμού, σελ. 100, Αθήνα 1982, χ. ε.
2 Γαβριήλ Πρεμετίδη, Η Μητρόπολη Κολωνείας, διδακτορική διατριβή υποβληθείσα εις το
τμήμα της Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α. Π Θ., σελ. 118, Θεσσαλονίκη 1987,
χ. ε.
1
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Συνεχίζοντας η Χαρά Λιουδάκη (σελ. 100) γράφει ότι το 1749 κατόπιν
σχετικής αναφοράς του οικουμενικού πατριάρχη Κύριλλου Ε΄ (α΄ πατριαρχία
1748 - 1751), ο Σουλτάνος Μαχμούτ Α΄ «ἐκδίδει φιρμάνι ἀνανεωτικὸ καὶ διατάσσει
τοὺς καντήδες τῆς Τσάνιτσας, Σιλβάν, Γκιουμουσχανέ καὶ Καραχισὰρ Σαρκῆ νὰ
φροντίσουν νὰ μὴν ἐπεμβαίνει τρίτος (εννοεί τον Τοκάτης) στὴν εἴσπραξη τῶν
δικαιωμάτων τοῦ Μητροπολίτη Τσάντζας (Γκιουμουσχανέ Παΐσιου). Ἀλλιώς, ἡ ὑπόθεση
νὰ παραπεμφθεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη».
Η συγγραφέας δε δίνει ακριβή ημερομηνία του φιρμανιού και αυτό μας
δυσκολεύει στην κατανόηση της συγκεκριμένης πληροφορίας. Γνωστού όντος ότι

Η Νικόπολη ή Γαράσαρη (Sebin Karahisar) σε φωτογραφία των αρχών
του περασμένου αιώνα
ο Παΐσιος Χαλδίας χειροτονήθηκε 4 – 12 - 1749 και λογικά ανέλαβε καθήκοντα
λίγο αργότερα, πότε πρόλαβαν τόσο το Πατριαρχείο, όσο και το Παλάτι να
αποφανθούν για μια τόσο μεγάλης σημασίας υπόθεση! Εκτός και αν πρόκειται για
τη συνήθη επιβεβαίωση της πράξης εκλογής ενός αρχιεπισκόπου, οπότε δυνατόν
να γίνεται και χωρογραφικός καθορισμός των ζωνών ευθύνης του. Πιθανότατα
επομένως να ήταν ένα τυπικό βεράτιο σουλτανικής αναγνώρισης της εκλογής του
Παΐσιου, με μνεία των περιφερειών άσκησης της αρχιεπισκοπικής εξουσίας του.
Στην ΕΠΜ (Χγρφ 2) φυλάσσεται χειρόγραφη περγαμηνή έτους 1752,
αρχιερατεύοντος στη Χαλδία του Παΐσιου. Πρόκειται για επιβεβαίωση
προγενέστερων προνομίων, βάσει των οποίων ο δεσπότης Χαλδίας και Χεριάνων
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έχει το δικαίωμα να διοικεί και να ποιμαίνει τους ξενιτεμένους μεταλλωρύχους
τους καταγόμενους από την επαρχίαν του, ασχέτως του πού είναι εγκατεστημένοι
προς εργασίαν.
Η Χαρά Λιουδάκη στις σελίδες 105 - 115 του βιβλίου της, δημοσιεύει 11
φιρμάνια, από τα οποία 6 των ετών 1749 - 1754 του Μαχμούτ Α΄που αφορούν τα
Μεταλλεία Καπάν και Άργονης, περιοχών της Μητρόπολης Αμίδης
(Ντιγιαρμπεκίρ) του Πατριαρχείου Αντιοχείας. Αντίδικοι ο αρχιεπίσκοπος
Χαλδίας Παΐσιος και ο μητροπολίτης Αμίδης Αγαθάγγελος, που καθένας τα ήθελε
στη δικαιοδοσία του. Όλες οι σουλτανικές αποφάσεις δίνουν τα πλούσια εκείνα
μεταλλεία στον αρχιεπίσκοπο Χαλδίας και Χεριάνων.
Στα χρόνια του Παΐσιου επισκέφτηκαν χάριν ελέους την Αρχιεπισκοπή
Χαλδίας και Χεριάνων:
- Το 1752, μήνα Σεπτέμβριο, ο πατριαρχικός έξαρχος της Μεγάλης Εκκλησίας
μητροπολίτης Πισιδίας Παΐσιος, για λογαριασμό του Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως1
- Το 1754 ο μητροπολίτης Ερζερούμ Μακάριος2
- Το 1755 ο μητροπολίτης Τύρου και Σιδώνος3
Επίσης εμβάστηκαν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων το 1752, 1075 γρόσια και
το 1755, 400 γρόσια (ό.π. σελ. 2304).
Ο Παΐσιος εργάστηκε για την πρόοδο των Κοινοτήτων της Επαρχίας του σε
όλους τους τομείς, ιδίως δε για την εδραίωση και ανάπτυξη της σχολικής παιδείας.
Ο Γ. Θ. Κανδηλάπτης5 αναφέρει και το όνομα ενός άξιου δασκάλου, του Βασ.
Κυριακού από την Άδυσσα, που ανέλαβε διευθυντής της Σχολής Ελληνικών
Μαθημάτων Χαλδίας εκείνα τα χρόνια.
Ο Παΐσιος απεβίωσε στην Αργυρούπολη 6 Αυγούστου του 1757. «Τῷ ᾳψμθ
(1749) ἔτει, δεκεμβρίου δ΄ (4) ἐχειροτονήθη ἀρχιεπίσκοπος ὁ πανιερώτατος κὺρ παΐσιος
φυτιάνος καὶ ἀνεπαύθη τῷ ᾳψνζ΄ (1757) αὐγούστου στ΄ (6)6.
(συνεχίζεται)

Κώδ. Αγ. Γεωργίου Χαλδίας, σελ. 7.
Ό. π., σελ., 8.
3 Ό. π., σελ., 8.
4 Ό. π. σελ. 230
5 Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτη, Τα Φυτίανα, σελ. 37, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη 2000.
6 Κώδ. Αγ. Γεωργίου Χαλδίας, σελ. 8.
1
2
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Τεκ – Καϊτέ, ένας χορός με ιστορία
Γράφει ο Γεώργιος Θ. Αντωνιάδης1

Ο

λαός που δεν έχει ιστορική μνήμη δεν έχει
μέλλον. Γιατί η ιστορική μνήμη είναι αυτή που
στηρίζει την συγκρότηση της ταυτότητας του
κοινωνικού συνόλου, δίνοντας του τα απαραίτητα στο να
ατενίσει με αισιοδοξία το μέλλον. Έχοντας αυτό στο μυαλό
τους οι Παφραίοι φροντίζουν να διατηρούν άσβεστη τη
φλόγα την ενθύμησης των πατρογονικών εστιών μέσω
ιστορικών, λαογραφικών αλλά και πολιτιστικών στοιχείων.
Μέσα στην παράδοση ενός τόπου, συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι χοροί
που έχει κληρονομήσει. Έτσι λοιπόν έχουμε χορούς οι οποίοι είναι πολύ όμορφοι
με ωραίες φιγούρες, που προκαλούν συναισθήματα ευφορίας και διασκέδασης.
Υπάρχουν όμως και χοροί οι οποίοι έχουν να μας διηγηθούν μία μικρή ή μεγάλη
ιστορία. Τέτοιοι είναι οι περισσότεροι χοροί των Παφραίων. Χοροί βγαλμένοι
μέσα από τον πόνο, όχι μόνο της προσφυγιάς, αλλά κυρίως από τις κακουχίες που
βίωσαν όταν ακόμα βρίσκονταν στον Πόντο.
Ένας από αυτούς τους χορούς, που κληρονομήσαμε από τους παππούδες μας,
είναι και ο χορός Τεκ - Καϊτέ ή Μονός Χορός. Δεν έχει βήματα δύσκολα ούτε
περίτεχνα, δεν χρειάζεται καν στοιχειώδεις γνώσεις ή ταλέντο για να μπει κανείς
στον κύκλο, χρειάζεται κάτι πιο σημαντικό, ΜΝΗΜΗ και ΣΕΒΑΣΜΟ. Σεβασμό
στον Επίσκοπο της εκκλησίας των Παφραίων, που σέρνει κάθε φορά νοητά τον
χορό και Μνήμη των 12.000 ανταρτών που ακολουθούσαν. Ας πάρουμε όμως τα
πράγματα με τη σειρά.
Βρισκόμαστε στο 1919, την χρονιά που ο Κεμάλ αποβιβάστηκε στο λιμάνι της
Σαμψούντας. Το ποντιακό αντάρτικο ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Καθημερινά στα
βουνά του Πόντου, ιδιαιτέρως δε του Δυτικού, γράφονταν νέες ένδοξες σελίδες της
ιστορίας του Γένους. Μέσα σε αυτό το κλίμα συνεδριάζουν οι οπλαρχηγοί και οι
καπεταναίοι της Πάφρας για να οργανώσουν την επόμενή τους κίνηση.
Αποφάσισαν να περικυκλώσουν την αμιγώς τουρκική κωμόπολη Τσασούρ (σήμερα
Ο Γεώργιος Θ. Αντωνιάδης είναι εγγονός του αείμνηστου Γεωργίου Θ. Αντωνιάδη
συνεργάτη της Ποντιακής Εστίας, ο οποίος απεβίωσε στις 26 Απριλίου του 2014
(νεκρολογία του δημοσιεύσαμε στο τεύχος 179). Ο εκλιπών, κατά πως δείχνουν τα
πράγματα, γαλούχησε τα παιδιά και τα εγγόνια του με τα νάματα της ποντιακής
παράδοσης. Με χαρά δημοσιεύουμε τη συνεργασία του Γεωργίου Θ. Αντωνιάδη του
νεότερου, φοιτητή πληροφορικής και εγγονού του προειρημένου, αναμένοντας τις
επόμενες και ευχόμενοι το παράδειγμά του να βρει μιμητές.

1

206

Ποντιακή Εστία
Esençay) και να την καταστρέψουν. Οι λόγοι που ώθησαν τους αντάρτες να
πάρουν μία τέτοια απόφαση ήσαν πολλοί. Ένας βασικός λόγος είναι ότι οι
κάτοικοι της κωμόπολης αυτής με επικεφαλής τον Κελ Μπαΐρ, βοήθησαν τους
τούρκους στρατιώτες να κατασφάξουν τα γυναικόπαιδα, που είχαν καταφύγει στο
μοναστήρι της Παναγίας της Μά’αρα στο Οτ - Καγιά. Τη φοβερή εκείνη μέρα

Η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Πάφρα

της 21ης Απριλίου 1917 οΚελ Μπαΐρ αποτελείωσε τους τραυματίες με τσεκούρι
μήπως έχει μείνει κανένας ζωντανός. Όταν περίπου 600 γυναίκες και παιδιά
συνελήφθησαν, μεταφέρθηκαν στο Τσασούρ και εκεί έγιναν τρομερές
βαρβαρότητες σε βάρος τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα περίπου 200 άνθρωποι
την επομένη να είναι νεκροί. Επιπλέον το Τσασούρ ήταν νησίδα αλλά και κέντρο
ανεφοδιασμού του τουρκικού στρατού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν
οι αντάρτες να κινούνται χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Επιπλέον η εκεί παρουσία
τμήματος στρατού, ενθάρρυνε του ντόπιους τούρκους κατοίκους και δρούσαν και
αυτοί εναντίον των ανταρτών.
Προ αυτής, λοιπόν, της καταστάσεως οι αντάρτες της περιοχής έστειλαν
μηνύματα σε όλους τους καπεταναίους των γύρω περιοχών με σκοπό την
περικύκλωση του Τσασούρ ανήμερα της Παναγίας, την 15η Αυγούστου 1919. Η
επιλογή της ημέρας δεν ήταν τυχαία. Την ημέρα αυτή γιόρταζε η Παναγία του
Μά’αρα (η Παναγία που κάνει τον τυφλό να βλέπει - Παχατσάχ Παναγιασί) και
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γινόταν πανηγύρι και μαζεύονταν χιλιάδες προσκυνητές από τις περιοχές Πάφρας,
Σαμψούντας, Άλατσαμ, κάτι που γνώριζαν οι Τούρκοι. Αμέσως μετά ακολουθούσε
μεγάλο πανηγύρι που διαρκούσε τρεις μέρες. Επίσης οι Τούρκοι γνώριζαν ότι
αυτήν την ημέρα οι Έλληνες δεν έσφαζαν ούτε κότα και ότι το μόνο που τους
ενδιέφερε ήταν να προσκυνήσουν την Παναγία. Στην πραγματικότητα όμως στα
άλογα που κουβαλούσαν τα παιδιά μέχρι το
μοναστήρι, είχαν κρυμμένα όπλα και πυρομαχικά.
Μόλις άρχισε να νυχτώνει έφυγαν τα γυναικόπαιδα
από το μοναστήρι και έμειναν μόνο οι
ετοιμοπόλεμοι αντάρτες. Να σημειωθεί ότι από το
σημείο που ήταν συγκεντρωμένοι οι αντάρτες είχαν
πολύ καλή θέα των γύρω υψωμάτων αλλά και της
κωμοπόλεως. Η δύναμη των ανταρτών υπολογίζεται
περίπου σε 12.000 και ήταν από τις περιοχές
Σαμψούντας, Γάβζας, Κιοπρού, Άλατζαμ, Έρπαα,
Μερζιφούντα κ.α. Καταρτίστηκε, λοιπόν, το τελικό
σχέδιο επίθεσης υπό την καθοδήγηση και του
Επισκόπου Πάφρας Ευθυμίου. Έγινε ιδιαίτερη
Ο επίσκοπος Ζήλων
πρόβλεψη για το πως θα φύγουν τα γυναικόπαιδα
Ευθύμιος Αγριτέλλης
από το πεδίο της μάχης. Ο Ευθύμιος υπέδειξε για γενικό υπεύθυνο της
επιχείρησης τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και η πρόταση έγινε αποδεκτή από
όλους. Αφού πλύθηκαν οι αντάρτες, μία συνήθεια που κρατούσαν από πολύ παλιά,
έφυγαν γύρω στις 3:00 τα μεσάνυχτα οι πρώτοι, προκειμένου να εξολοθρεύσουν
τους σκοπούς και τους φύλακες. Στις 5:00 το πρωί ξεκίνησε η μάχη. Οι κάτοικοι
αλλά και ο στρατός και οι χωροφύλακες πανικοβλήθηκαν. Τα σπίτια άρχισαν να
πυρπολούνται. Πολλοί άμαχοι πήγαιναν προς τον στρατό να προστατευτούν αλλά
οι αντάρτες τους ωθούσαν προς το ρέμα της κωμόπολης προκειμένου να μην είναι
στο πεδίο της μάχης και να γίνει η αναίμακτη έξοδός τους από την κωμόπολη. Η
μάχη κράτησε 5 ώρες και οι καπνοί από τα φλεγόμενα σπίτια διακρίνονταν από
χιλιόμετρα μακριά. Οι αντάρτες που είχαν κάνει κλοιό μερικά χιλιόμετρα έξω από
την πόλη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν ενισχύσεις του τουρκικού στρατού
ζητωκραύγαζαν και πανηγύριζαν. Μετά το τέλος της μάχης, λοιπόν, όλοι μαζί
πιάστηκαν σε κύκλο και χόρευαν. Τον χορό έσυρε ο Επίσκοπος Ευθύμιος. Ο
χορός είναι φυσικά ο μονός χορός ή Τεκ - καϊτέ. Ο απολογισμός της μάχης ήταν
140 νεκροί Έλληνες αντάρτες και πάνω από 1000 Τούρκοι. Επίσης σε αφηγήσεις
έχει αναφερθεί ότι σκοτώθηκαν αρκετά γυναικόπαιδα, επειδή βρέθηκαν ανάμεσα
στα πυρά των ανταρτών και των Τούρκων.
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Ποντιακή Ποίηση
Ηλίας Τσιρκινίδης

Τ’ όρωμαν1
Μάννα, ’ς ση νύχτας τ’ αραιόν το φεγγοφώς
απ’ αντικρύ εβούρτσιξεν κι απ’ αντικρύ εφάνθεν,
έρχουτον το νυφέπαρμαν κι απ’ αντικρύ ζουρνάδες
κι απ’ αντικρύ η κεμεντσέ και τη χαράς τραγώδα
απ’ αντικρύ κι Αμάραντον ’ς σ’ άλογον καθισμένος
εφώταζεν, ξάι ’κ’ έλλαξεν μακρά ’ς σην ξενιτείαν.
Τ’ ομάλ’ επήραν κ’ έρχουσαν και το ρακάν’ εκλώσταν,
έρχουσαν, μάννα, έρχουσαν κ’ η στράτα ’κ’ εκοντύν’νεν,
έρχουσαν και ’κ’ εσίμωναν - αγνόν τ’ όρωμαν, μάννα!
Είπεν και ’κ’ είπεν τ’ όρωμαν, η κόρ’ επεκοιμέθεν.
’Σ σ’ ημέρας το ξημέρωμαν, σβησμένον φως τ’ ομμάτα ’τ’ς
Λεξιλόγιο
όρωμαν, το= όνειρο. εβούρτσιξεν= ξεπρόβαλε, ξεγλίστρησε (ρ. βουρτσίζω).
εφάνθεν= φάνηκε (ρ. φαίνομαι). έρχουτον= ερχόταν (ρ. έρχουμαι).
νυφέπαρμαν= η διαδικασία της γαμήλιας πομπής που πάει να πάρει τη νύφη για το
στεφάνωμα. τραγώδα, τα= τραγούδια. εφώταζεν= έλαμπε, φεγγοβολούσε (ρ.
φωτάζω). ξάι ’κ’ έλλαξεν= καθόλου δεν άλλαξε. τ’ ομάλ’= ο ίσιος δρόμος, το
ισιάδι. ρακάν’, το= ραχούλα, βουναλάκι. εκλώσταν= έστριψαν (ρ. κλώθω,
κλώσκουμαι). ’κ’ εκοντύν’νεν= δεν μίκραινε, δεν λιγόστευε. (ρ. κοντύνω). αγνόν,
το= περίεργο, αλλόκοτο. επεκοιμέθεν= αποκοιμήθηκε (ρ. αποκοιμούμαι).
ομμάτα, τα= τα μάτια.

Η μάννα2
Ποίος έν’ που ασ’ σα μακρά στράταν εκλώστεν κ’ έρ’ται;
Ξένος αν έν’, ας έρχεται, καλώς έρ’ται και πάει·
και συγγενός αν έρχεται, παρατιμώ και στείλω·
και το παιδί μ’ αν έρχεται, πουλίν ξενιτεμένον,
’ς σην απαντήν ατ’ έρχουμαι, ’ς ση στράταν ατ’ εβγαίνω.
Νια ξένος έρ’ται και δαβαίν’, νια συγγενός εφάνθεν,
νια το αρνί μ’ το μαναχόν ασ’ σα μακρά εκλώστεν.
Από το βιβλίο «Ποντιακή Ποίηση» του Ηλία Τσιρκινίδη, εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη,
σελ. 18.
2 Στο ίδιο, σελ. 19.
1
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Τα ξένα και η ξενιτά και η αροθυμία,
πικρόν νερόν τρεχούμενον, έπα κ’ εφαρμακώθα
κ’ εκάεν το καρδόπο μ’, γυιε μ’, κ’ εκόπεν η λαλία μ’
και τ’ ομματόπα μ’ ’θόλωσαν κ’ επέμ’ναν δακρωμένα και δακρωμένα ’τέρεσαν κ’ εσέναν επαρείδαν.
Λεξιλόγιο
εκλώστεν= γύρισε (ρ. κλώθω). έρ’ται= έρχεται (ρ. έρχουμαι). παρατιμώ= τιμώ
με το παραπάνω. νια= ούτε. δαβαίν’= περνάει, διαβαίνει (ρ. δαβαίνω). ’ς σην
απαντήν ατ’ έρχουμαι= θα βγω να τον προϋπαντήσω. νια συγγενός εφάνθεν=
ούτε συγγενής φάνηκε (ρ. φαίνομαι και φαίνουμαι). αροθυμία, η= η αποθυμία.
έπα= ήπια (ρ. πίνω) εφαρμακώθα= δηλητηριάστηκα (ρ. φαρμακώνω και
φαρμακούμαι). εκάεν= κάηκε (ρ. καίω και καίουμαι). εκόπεν= κόπηκε (ρ.
κόφτω και κόφκουμαι). τ’ ομματόπα μ’= τα ματάκια μου. επέμ’ναν= απόμειναν
(ρ. απομένω). δακρωμένα= δακρυσμένα. (ε)’τέρεσαν= κοίταξαν (ρ. τερώ).
επαρείδαν= είδαν με την φαντασία, παρέβλεψαν.
Εισαγωγή
Είναι δυο ποιήματα του Ηλία Τσιρκινίδη από το βιβλίο «Ποντιακή Ποίηση»
που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια από τις εκδόσεις των Αδελφών
Κυριακίδη. Συμπεριλαμβάνονται μαζί με άλλα δεκατρία (13) ποιήματα στη
συλλογή το «Γήτεμαν». Έχουν δημοσιευτεί για πρώτη φορά στο παρελθόν, το
1958, όπως και τα άλλα ποιήματα του ποιητή στην «Ποντιακή Εστία» της πρώτης
περιόδου του Φίλωνα Κτενίδη. Και τα δύο ως επίκεντρο έχουν το προσφιλές
πρόσωπο της οικογένειας, τη μάνα, για την οποία πολλά έχουν γραφτεί από τους
λογοτέχνες. Ο Τσιρκινίδης πρόσφυγας κατά την παιδική του ηλικία στη Ρωσία και
μετά στην Ελλάδα θα ένιωθε ασφάλεια και στοργή, όπως όλα τα παιδιά, μόνο στην
αγκαλιά της μητέρας του. Με τα ποιήματά του αυτά θέλει να εκφράσει την αγάπη
και την ευγνωμοσύνη του μέσα από τις αναμνήσεις του και την παράδοση. Οι
πόλεμοι που έζησε του άφησαν δυσάρεστες εμπειρίες.
Να θυμίσουμε ότι για τους Ποντίους στην πατρίδα τους, στον Πόντο, η μάνα
ήταν η ψυχή και ο προστάτης της οικογένειας. Ήταν ο πρωταγωνιστής όλων των
δραστηριοτήτων μέσα στο σπίτι. Η αγροτική ζωή είχε πολλές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις από τη μάνα. Την ήθελε μητέρα που είχε την φροντίδα και την
ανατροφή των παιδιών, νοικοκυρά για όλες τις δουλειές του σπιτιού και αγρότισσα
στο χωράφι στις αγροτικές εργασίες. Ήταν ακούραστη και προσπαθούσε να τα
προλάβει όλα. Ακόμη και στην επιλογή της νύφης για το γιο της είχε τον πρώτο
λόγο. Αυτή έκανε την επιλογή και κατά τη συνήθεια εκείνη μεσολαβούσε για
λογαριασμό του γιου της. Οι υποχρεώσεις της γίνονταν περισσότερες την περίοδο
του χειμώνα, όταν οι άντρες έφευγαν να για δουλειές στη Ρωσία και επέστρεφαν
ύστερα από κάποιους μήνες. Αν λάβουμε υπ’ όψη μας και την πολυμελή
οικογένεια σε ένα σπίτι στον Πόντο με γαμπρούς και νύφες, τότε η ζωή της
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γυναίκας γινόταν πιο δύσκολη. Είχε την επιμέλεια ακόμα και για τη μόρφωση των
παιδιών της που είχαν πάντα προτεραιότητα.
Ανάπτυξη - σχόλια
Το πρώτο ποίημα έχει τον τίτλο «Τ’ όρωμαν». Αποτελείται από έντεκα
ιαμβικούς δεκαπεντασύλλαβους στίχους και αναφέρεται σε ένα έθιμο «Το
νυφέπαρμαν» που επικρατούσε στον Πόντο. Ήταν μια ξεχωριστή τελετή την
ημέρα που θα γινόταν ο γάμος.Oι Πόντιοι τηρούσαν το έθιμο αυτό και έδιναν
πανηγυρικό χαρακτήρα.
Στο εν λόγω ποίημα η κόρη αφηγείται στη μητέρα της το όνειρο που είδε.
Ήταν λοιπόν, μια νύχτα με φεγγάρι. Άκουσε την μουσική και τα τραγούδια. Είδε
να έρχεται ο γαμπρός μαζί με τον κουμπάρο και τη συνοδεία όλων των συγγενών.
Ξεκίνησαν να έρθουν στο σπίτι της νύφης και να τη μεταφέρουν κατά το έθιμο στο
δικό τους σπίτι, στου γαμπρού. Στο βάθος του χωριού φάνηκε η πομπή να έρχεται
σπίτι της. Πιστεύει ότι ο γαμπρός έρχεται να την πάρει. Ο γαμπρός είναι λεβέντης
και έρχεται επάνω στο άσπρο άλογο. Φαίνεται χαρούμενος και ευτυχισμένος. Τον
συνοδεύουν οι συγγενείς και φίλοι με τραγούδια και με τη συνοδεία της λύρας. Στη
συνέχεια γίνεται η περιγραφή της διαδρομής και ο γαμπρός μαζί με τον κουμπάρο
και τους συνοδεύοντες αυτόν, κατά το έθιμο, πλησιάζουν και η αγωνία της κόρης
κορυφώνεται. Παίρνει τέλος το όνειρο. Η κόρη το βρίσκει παράξενο. Είπε τα
λόγια αυτά και κοιμήθηκε. Όταν ξημέρωσε έσβησε το φως της ζωής και έκλεισε
για πάντα τα μάτια της. Όλα αυτά ήταν ένα όνειρο νοσταλγίας του ποιητή για τη
ζωή και τις παραδόσεις του Πόντου.
Η Μάννα
Το επόμενο ποίημα έχει τίτλο «Η μάννα». Στους έντεκα στίχους του
ποιήματος αυτού, πάντα στο ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο μέτρο, εξυμνείται η
φιλοξενία της ποντιακής οικογένειας. Η φιλοξενία ήταν μέρος και απαράβατος
κανόνας της καθημερινής ζωής. Το απαιτούσαν και οι δύσκολες καταστάσεις που
ζούσαν με φόβο κάτω από το βλέμμα των Τούρκων. Περισσότερο όμως στο
ποίημα τονίζεται και προβάλλεται η αγωνία και η αφοσίωση της μάνας στο
ξενιτεμένο παιδί της, η οποία για αυτό και υποφέρει με την απουσία του. Όταν την
πληροφορούν ότι έρχεται από μακριά κάποιος άγνωστος ξένος, λέει ότι τον
δέχεται με ευχαρίστηση στο σπίτι της. Το ίδιο θα έκανε και στην περίπτωση που ο
ξένος θα ήταν συγγενής της. Αν πρόκειται όμως για το παιδί της, είναι πρόθυμη να
σπεύσει στη συνάντηση και στην υποδοχή του. Πιστεύει ότι στην ξενιτιά η ζωή
είναι δύσκολη, γιατί και η ίδια τη γνώρισε. Απευθύνεται με νοσταλγία στο παιδί
της. Η απουσία του προκαλεί πόνο στην καρδιά της. Κόπηκε η φωνή της και τα
δάκρυα θόλωσαν τα μάτια της. Έτσι όπως παρατηρούσε στο δρόμο με τα
δακρυσμένα μάτια θλίβεται μέσα από την καρδιά της που δεν τον είδε την ώρα
που πέρασε. Πάντα στους τελευταίους στίχους ο ποιητής κρύβει το μεγάλο
μυστικό που τον βοήθησε να αποτυπώσει επάνω στο χαρτί τον πόνο της ψυχής
του. Αφήνει στον αναγνώστη του να αποκωδικοποιήσει το μυστικό του. Στο
ποίημα αυτό δεν μας λέει τι έκανε όταν η μάνα προσπέρασε το γιο της.

Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
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ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Ο πρόεδρον τη χωρί’
Του Δημήτρη Νικοπολιτίδη
Πρόσωπα του έργου
ΘΟΔΩΡΟΣ, ΘΥΜΙΑ σύζυγος του Θόδωρου, ΣΤΥΛΟΣ
δάσκαλος του χωριού, ΤΑΣΙΑ σύζυγος του Στύλου,
ΚΩΣΤΗΣ, ΤΟΤΟΣ, ΣΤΑΘΟΣ, ΓΙΩΡΙΚΑΣ, ΛΕΥΤΕΡΤΣ,
ΓΑΡΑ ΚΟΣΜΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΕΛΕΓΚΩ χήρα,
ΣΤΟΦΟΡΟΣ λυράρης, ΚΟΥΡΤΟΝ ΓΙΑΝΝΕΣ πρώην
πρόεδρος, ΣΤΕΦΑΝΟΣ εξάδελφος του Θόδωρου,
νομάρχης, αστυνόμος και χωρικοί.
Περίληψη του έργου
Ο δάσκαλος ενός μικρού χωριού προτείνει, από συμπάθεια, έναν απλό
χωρικό, τον Θόδωρο, για την προεδρία στις προσεχείς εκλογές. Ο Θόδωρος
αναλαμβάνει την προεδρία, αλλά διάφορα συμβάντα και αλλεπάληλες
απαιτήσεις από τους συγχωριανούς του, φέρνουν τα πάνω κάτω στην ήσυχη
μέχρι τότε ζωή του. Όταν ξαφνικά έρχεται για επίσκεψη στο χωριό ο
νομάρχης, μπαίνουν μεν όλα σε μια τάξη, αλλά η τυπική πολιτική επίσκεψη
μετατρέπεται τελικά σε ποντιακό γλέντι.

ΠΡΑΞΗ Γ΄
Σκηνικό
(Το χωριό στο βάθος. Ένα ζευγάρι βόδια, ζεμένα στο αλέτρι να οργώνουν, δέντρα κλπ.
Ένα δέντρο στο οποίο θα κρεμάσει το ταγάρι με την τροφή του, και θα τοποθετήσει τη
στάμνα με νερό.)
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Ακούγεται δυνατά η φωνή του από τα παρασκήνια) Οχά, Μίσκα,
οχά Μπόζο. Άιτε, γιαβρόπα μ’, ολίγον κι άλλο και θα φάζω σας. (Ύστερα από λίγο
παρουσιάζεται στη σκηνή. Κρεμάει το ταγάρι του και τοποθετεί στη ρίζα του
δέντρου τη στάμνα. Μετά λέει) Εγώ ατόσα ημέρας πώς επέμ’να οπίσ’ ας σην
δουλεία μ’; Ατώρα ας πάνε σην Κοινότηταν, και, αν ευρήκ’νε με, ας ψαλαφούν
χωράφα αφκά ση βάλταν (σον κάμπον), οσπίτα καλά, γαϊδίρα, γεφύρα και
στράτας. Αβουτείν’ οι χωρέτ’ εμουν ή παλαλοί είναι ή εποίκαν τον λόγον έναν να
ζαντύν’νε με. Άμα εγώ πα θα μαθίζ’ ατ’ς ποίος έν’ ο Θόδωρον. Ευλογημένον
δέντρον, γι ας κάθουμαι σην εβόρα σ’ ν’ αναπάουμαι ολίγον. Αδαφκά ενεπάουσον
κι ο σ’χωρεμένον ο κύρη μ’. Ο Γαρά Κοσμάς πώς ’κ’ έρθεν εψαλάφεσεν τιδέν;
(Δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει κι ακούεται η φωνή του Γ. Κοσμά)
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Γ.ΚΟΣΜΑΣ: (Φωνάζει από μακριά) Θόδωρε, ε ε ε Θόδωρε...
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Τα έχει, κυριολεκτικά, χαμένα) Τη σκυλίτσι μ’ τον υιόν, ακομάν ’κι
ονομάτ’ σα τον κι αχάτοχας. Ντο θα ευτά(γ)ω ατώρα μετ’ ατόν;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Θόδωρε, ε ε ε ε, εσέν λέγω ’κι ακούς;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Τσόρ’, αφορισμένε, εσύ επέμ’νες λειφτός και τα τραγωδίας-ι-σ’.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Θόδωρε, ε ε ε
ΘΟΔΩΡΟΣ: Γουρζουλάν, αφορισμένε.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Θόδωρε, εσέν λέγω, ’κι ακούς;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ύλαξον, αφορισμένε, όσον το θελτς, εθαρείς εγουτούρουψες.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Κύριε πρόεδρε, δος λαλίαν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Θα παλαλούμαι. Ατός τη σκύλ’ ο γιον ’κ’ έχ’ σκοπόν να πάει χάται.
Πούκεσ’ θα κρύφκουμαι, άλλο να μη ελέπ’ με; (Βάζει το χέρι του στο μέτωπο του
και κοιτάζει προς το μέρος που είναι ο Γαρά Κοσμάς και μετά λέγει) Ο
γαβρανοκέφαλον αδακέσ’ έρται. Ποίος ακούει ατον, ποίος ακούει τα παλαλά ’τ’.
Ατός πα, χωρίς άλλο, θα λέει με εγώ για τ’ εσέν εποίκα προπαγάνταν και έδωκα σε
και 30 ψήφους. Σουμών’ και στέκ’, ν’ αϊλί εμεν, μανίτσα. Ατός φογούμαι θα λέει
εψόφεσεν το χτήνο μ’ και θέλω χτήνον. Αν ’κι ψαλαφά και μαλτέζικον.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: (Μόλις παρουσιάζεται στη σκηνή λέγει) Εσύ, αφορισμένε, κωφός ’κ’
έσ’νε, γιατί ’κ’ εδίνες λαλίαν όντες εκούιζα σε;
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Στους θεατές) Θόδωρε, άτùαπαν θα επορείς ’κ’ ευτάς υπομονήν;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Επιάστεν η λαλία μ’ όσον εγαραλάιξα.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κανείς ’κι είπε σε να γαραλαΐεις.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Θόδωρε, γιατί ’κ’ εδίνες λαλίαν;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Και γιατί να εδίνα λαλίαν;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Η δουλεία σ’, φαίνεται, ετράνυνεν κι άλλο ’κι θέλτς να καλατσεύ’ς
μας. Αέτσ’ εγροικώ.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εσάς ’κι πρέπ’ να καλατσεύ’ σας κανείς.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Γιατί, κύριε πρόεδρε;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ευρήκ’ την πελάν ατ’.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Θόδωρε, ντο είν’ ατά ντο λες;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εγώ εξέρω ντο λέγω. Για το καλόν κανείς ’κ’ έρται. Εσύ πα, τσ’
εξέρ’, ντο αγνά και ντο παλαλά θα λες με.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Όσον τώρα καλός έμ’νε, άμον εμέν κανείς ’κ’ έτον. Ατώρα θα ευτάς
με και παλαλόν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κόσμα, χάσον τα παλαλά ντο λές και πέει με ντο θέλ’, ντο σύρ’ και
τ’ εσόν το ψόπον;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Θόδωρε, κάτ’ θα ψαλαφώ.
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ΘΟΔΩΡΟΣ: Ατό εξέρ’ ατο, ντο λες ατο;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Κι απόθεν κέσ’ εξέρτς ατο; Εγώ ακομάν το στόμα μ’ ’κ’ ένοιξα.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Έλα μη χάνουμ’ καιρόν.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Ντό θα ψαλαφώ;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Χωράφα αφκά σην βάλταν.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Τα χωράφα ντο έχω κανείνταν εμε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ατότε θα λες με τ’ οσπίτι σ’ χαραπάν’ έν’.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Τ’ οσπίτι μ’ πα καλόν έν’, δόξα τον μεγαλοδύναμον. Οπέρτς
έσταζεν ολίγον, άμα εδιόρθωσα το.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Γιάμ’ θα λες με τα πεγάδα σο χωρίον ετσουρώθαν και πρέπ’ να
φέρουμ’ νερόν ας σο Μπέλες;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Ατό σο νου μ’ ξάι ’κ’ εδέβεν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Το γαϊδίρι σ’ ’κι πιστεύω να έφαεν ατο ο λύκον σο γιαζίν; (ορμάν)
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Εγώ γαϊδίρ’ καμίαν ’κι είχα, πώς θα έτρωεν ατο ο λύκον;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Σωστά, εσύ γαϊδίρ’ καμίαν ’κι είχες. Ατότε θα λες με, πως πρέπ’ να
χτίεται το γεφύρ’ που εκρεμίεν οπέρτς έμπρ’ χρόνον και η στράτα που πάει σο
Μαλεζοχώρ’ (Πασκιτανοχώρ’), να μη πατούμε τσαμούρα όντες βρέχ’.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ΅: Ούτε ατά εδέβαν’ ας σο νου μ’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κιάμ’ άλλο ντο θέλτς, κ ό π ρ ο ν; Πέει με, αφορισμένε,
απυστερναίας ντο θέλτς, να ησυχάζω κι ας εσέν.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Εγώ, Θόδωρε, χτήνον θέλω, χτήνον.
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Στους θεατές) Θα θέλτς’ ατο και μαλτέζικον (Στο Γαρά Κοσμά)
Ντο χτήνον, Κόσμα;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Κια το χτήνο μ’ εψόφεσεν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Και γιατί εφέκες ατο και εψόφεσεν;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Και μάρ’ σο χέρι μ’ έτον;
ΘΟΔΩΡΟΣ Το πόστ’ν αθες τολά(χ)ιστον επέρες;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Σ’ εσέν θα εφήνα το; Μετ’ εκείνο θα ευτά(γ)ω τα τσαρούχα μουν
για όλεν τον χρόνον.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Σ’ ατό, επε(γ)ί έκοψεν ο νους-ι-σ’.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Ατόσον ατόσον ο νους-ι-μ’ κόφτ’.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Τεμάκ’ χτήνον θελτς;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Ναι, Θόδωρε, αλμεγάδ’ χτήνον. Τα μωρά μ’, νε ξύγαλαν έχ’ νε να
τρώνε και νε γάλαν. (Κοιτάζοντας λοξά το Θόδωρο λέγει). Τα καημένα τσιπ’
επεγιαβανώθαν.
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ΘΟΔΩΡΟΣ: Τα καημένα τσιπ’ επεγιαβανώθαν. (Στους θεατές) Ας τερούμ’ πού
θα πάει κι αβούτος;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Θόδωρε, τ’ αλμεγάδ’ το χτήνον, να έν’ μαλτέζικον. Να δι’ πολλά
γάλαν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Ειρωνικά) Να έν’ μαλτέζικον και να δι’ και πολλά γάλαν.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Ναι, Θόδωρε, να αλμέει ατο η Κερεκή και να γομών’ όλα τ’ εκέσ’
γάλαν. Να ευτάει ξύγαλαν, να λαΐζ’ το ξυλάγγ’, να ευτάει βούτορον και να τρώ(γ)νε
τα μωρά. Τα καημένα τα χάταλα μ’, είπα σε, τσιπ’ επεγιαβανώθαν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Όλα καλά, Κόσμα, άμα σ’ εμέν γιατί έρθες;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Κιάμ’ σίναν θα επένα; Eσύ είσαι ο πρόεδρον.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κόσμα, έκ’σες καμίαν πως ο πρόεδρον μοιράζ’ χτήνα;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Όχι, Θόδωρε, αΐκον πράμαν ’κ’ έκ’σα.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Γιάμ’ θα λες με, κ’ εσύ να πάω σον Νομάρχην;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Ναι, Θόδωρε, πρέπ’ να πας σον Νομάρχην.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κανείται, κανείται, σον Νομάρχην εσύ να πας.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Θόδωρε, ξαν ντο έπαθες;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Σον Νομάρχην, είπα, εσύ να πας.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Θόδωρε…
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Διακόπτοντας) Χάθ’ ας σο κιφάλι μ’.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Κύριε πρόεδρε...
ΘΟΔΩΡΟΣ: Σον Νομάρχην, είπα, εσύ να πας.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Αν έτον να επένα εγώ σον Νομάρχην σα ποδάρα σ’ ’κ’ έρχουμ’νε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ιλακί εγώ πρέπ’ να πάω σον Νομάρχην;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Ναι, Θόδωρε, εσύ πρέπ’ να πας.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Γιατί πρέπ’ να πάω εγώ;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Κια ο πρόεδρον εσύ είσαι. Και μη χαλάντς το χατίρι μ’. Είδες ντο
εποίκα εγώ για τ’ εσέν και ντο τραγωδίαν εξέγκα.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εποίκες και προπαγάνταν, εκείνο ’κι είπες.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Σωστά λες, εποίκα και προπαγάνταν κ’ εδώκα σε και σεράντα
ψήφους. Ατό να μη ανασπάλτς ατο.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Εδώκες με ατόσα ψήφους, Κόσμα;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Κι αλπα εδώκα σε. Μετ’ εμά τα ψήφους εξέβες πρόεδρος. Αν
’κ’εψήφιζα εσέν κ’ εψήφιζα τον Κούρτον τον Γιάννεν, προεδρίαν, Θόδωρε, ’κ’
έλεπες. Ατό, είπα σε, να μη άνασπάλτς ατο.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Σωστά λες, πρέπ’ να μη ανασπάλλω το κακόν ντ’ εποίκες με.
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Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Κακόν εποίκα σε; Εγώ εξέρω ντο έσυρα ώσνα γομώνω τα κιφάλα
τοι χωρετίων να ψηφίζ’νε σε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κακόν είπα, εποίκες με;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Κιάμ’ ντο είπες;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Να σ’χωράς με, Κόσμα, εσασίρεψα. Το καλόν ντ’ εποίκες με, ’κι
πρέπ’ ν’ ανασπάλ’ ατο.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Εμείς, Θόδωρε, μετ’ εσέν σον κόσμον ’κ’ εχωρούμε, εσύ πα μη
χαλάντς την καρδίαν εμουν.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Καλά, Κόσμα, ατώρα δέβα σο καλόν, ας ευτά(γ)ω κ’ εγώ ολίγον
δουλείαν. Και ξάι μη στεναχωρεύκεσαι, το αλμεγάδ’ το χτήνον αγλήγορα θα έρται
σο μαντρί σ’. Ν’ αλμέει ατο η Κερεκή και να γομών’ όλα τ’ εκέσ’ γάλαν. Να
ευτάει ξύγαλαν, να λαΐζ’ το ξυλάγγ’ και να ευτάει βούτορον. Να τρώ(γ)νε τα μωρά,
γιατί, τα καημένα, τσιπ’ επεγιαβανώθαν.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Θόδωρε μ’, να είσαι καλά (Τον αγκαλιάζει και τον φιλάει). Ο θεόν
να δι’ σε την ύα σ’. Κι ατώρα ας πάω.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Κόσμα, το χτήνον αν ’κ’ έν’ μαλτέζικον, ντο θα ευτάμε;
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: ’Κι θέλ’ ατο, ντο να ευτάγ’ ατο;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Καλά, δέβα ατώρα και ετοίμασον την παθενίν, πούκαικα θα δέντς
το μαλτέζικον το χτήνον.
Γ.ΚΟΣΜΑΣ: Ας πάω στυχαράζω την Κερεκήν, πολλά θα χάρεται (Φεύγει).
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ησύχασαμ’ κι ας σον τραγωδάνον εμουν, τον Γαρά Κοσμάν.
Μαλτέζικον χτήνον θέλ’ ο έξυπνον, αν ’κ’ έν’ μαλτέζικον, ’κι θελ’ ατο. Θα πάω,
είπεν να στυχαράζω και την Κερεκήν για το μαλτέζικον το χτήνον. (Σκέφτεται
λίγο και μετά βλέπει να έρχεται κάποιος άλλος προς αυτόν) Παναΐα, Παναΐα, ξαν
ντο ελέπω; Όποιος έν’ αδακέσ’ έρται. Εγώ καλά είπα, ατείν’ εποίκαν τον λόγον
έναν να ζαντύνε με. Άμον τον εξάδελφο μ’ τον Στέφανον ομάζ’. Ατός πα ντο θελ’,
ας όλα έχ’. Τη μάνα σ’ και το θάμα σ’, ’κι θ’ αφήνε με να ευτά(γ)ω κι ολίγον
δουλείαν. Σο χωράφ’ πα έρθαν εύραν εμε. Σουμών’ και στέκ’. Ύλαξαν εμας τη
χώρας τα σκυλία, ατώρα θα υλάζ’νε μας και τ’ εμέτερα. Ας τερούμε τ’ εμέτερα τα
σκυλία ντο ύλαγμαν θα ευτάνε μας.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Καλημέρα, εξάδελφε.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Καλημέρα τ’ εμέτερον τον Στέφανον.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Ντο ευτάς, πώς είσαι;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Πώς να είμαι, ας λέμε καλά.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Με την προεδρίαν πώς πας;
216

Ποντιακή Εστία
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Παίρνει αναπνοή και αφήνει βαθιά εκπνοή) Ωφ ωφ, και ξαν ωφ και
ξαν ωφ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Ντο έεις, Θόδωρε, και ωφλαεύς;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Επουγαλεύτα, εξάδελφε, επουγαλεύτα.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Γιατί, Θόδωρε;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ο ένας πάει και ο άλλος έρται. Εγίλεψεν τ’ ομμάτι μ’.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Υπομονήν, Θόδωρε, υπομονήν και τίποτα άλλο.
ΘΟΔΩΡΟΣ: (Στους θεατές) Ο ξάδελφο μ’ πα, υπομονήν λέει με να ευτά(γ)ω.
Φαίνεται ατός πα κάτ’ εξέρ’ και κάτ’ θα ψαλαφά. Ας τερούμ’ τ’ εμέτερον το σκυλίν
ντο ύλαγμαν θα ευτάει;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Θόδωρε, ντο μουρδουλίεις, ντο λες απέσ’ στο στόμα σ’;
ΘΟΔΩΡΟΣ: Ντο να λέγω κ’ εγώ ο μαυράχαρον, ερχίνεσα και μαναχός-ι-μ’
καλατσεύω. Φογούμαι θα ταγκεύ’ ο νους-ι-μ’. (Δειλά δειλά λέει). Εσύ πώς αέτσ’
απαδακέσ’;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Κάτ’ παράδας έχω να παίρω.
ΘΟΔΩΡΟΣ: Παράδας είπες; Ντο πα πα ρά δας;
Λεξιλόγιο
οχά= προτρεπτικό στα βόδια. Μίσκα, Πόζο= ονόματα βοδιών. γιαβρόπα=
χαϊδευτικά. ας ψαλαφούν= ας ζητήσουν (ρ. ψαλαφώ). αβουτείν’ οι χωρέτ’
εμουν= αυτοί οι συγχωριανοί μας. εποίκαν τον λόγον έναν= συνενώθηκαν
μεταξύ τους. εποίκαν= έκαναν (εποίκα= αόρ. του ρ. ποιώ – από το αρχ. ποιώ).
άμα εγώ πα θα μαθίζ’ ατ’ς = αλλά κ’ εγώ θα τους μάθω (ρ. μαθίζω). εβόρα=
τόπος δροσερός. αδαφκά ενεπάουσον= εδώ κάτω αναπαυόταν (ξεκουραζόταν).
πώς ’κ’ έρθεν εψαλάφεσεν τιδέν= πώς δεν ήρθε να ζητήσει κάτι. σκυλίτσιν=
σκύλος. ’κι ονομάτ’σα τον= δεν ανάφερα το όνομά του. κι αχάτοχας= και νάτος.
μετ’ ατον= με αυτόν. τσόρ’= σκασμός. εσύ επέμ’νες λειφτός= εσύ μου έλειπες
(επέμ’νες= αόρ. του ρ. απομένω). γουρζουλάν= πανούκλα. ύλαξον= γάβγισε (ρ.
υλάζω). εγουτούρεψες= λύσσαξες (ρ. γουτουρεύω). θα παλαλούμαι= θα
τρελαθώ (ρ. παλαλώνω, παθητ. παλαλούμαι). πούκεσ’= προς τα πού. ο
γαβρανοκέφαλον αδακέσ’ έρται= ο χοντροκέφαλος προς τα δω έρχεται.
σουμών’ και στέκ’= πλησιάζει (ρ. σουμώνω – σιμώνω= πλησιάζω). όι να αϊλί
εμέν’, μανίτσα= αλίμονο σ’ εμένα, μανούλα. χτήνον= αγελάδα. όντες εκούιζα
σε= όταν σε φώναζα= ρ. κουίζω). άτùαπαν= άραγες. εγαραλάιξα= φώναξα
γοερά (ρ. γαραλαΐζω). ’κι θέλτς να καλατσεύς μας= δεν θέλεις να μας μιλήσεις
(ρ. καλατùεύω). ντο αγνά= τι παράξενα. τ’ εσόν το ψόπον= η ψυχούλα σου. κι
απόθεν κέσ’ εξέρτς ατο= κι από πού κι ως πού το ξέρεις. κανείνταν εμε= μου
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φτάνουν, μου είναι αρκετά. (ρ. κανείμαι). χαραπάν έν’= είναι ερείπιο. γιάμ’=
μήπως. ετσουρώθαν= στέρεψαν (ρ. τσουρώνω, παθητ. τσουρούμαι). ατό σο νου
μ’ ξάι ’κ’ εδέβεν= αυτό δεν πέρασε καθόλου από το μυαλό μου, δεν το σκέφτηκα
καθόλου. (ρ. εδέβεν= αόρ. του ρ. δαβαίνω). σο γιαζίν= στον κάμπο. οπέρτς
έμπρ’ χρόνον= πρόπερσι. τσαμούρα= λάσπες. κιάμ’ άλλο ντο θέλτς= μα τι
άλλο θέλεις. απυστεραίας= τέλος πάντων, επιτέλους. και το χτήνον μ’= μα η
αγελάδα μου. και γιατί εφέκες ατο= και γιατί το άφησες (εφέκες= αόρ. ρ.
αφήνω). και μάρ= και μήπως. πόστ’= δέρμα. μετ’ εκείνο θα ευτάγω τα
τσαρούχα μουν= μ’ εκείνο θα φτιάξω τα τσαρούχια μου. έπε(γ)ί= αρκετά.
τεμάκ= δηλαδή. αλμεγάδ’ χτήνον= αγελάδα που να αρμέγεται (δηλ. να δίνει
γάλα). ξύγαλαν= γιαούρτι. τσιπ’ επεγιαβανώθαν= πολύ αδυνάτισαν (ρ.
απογιαβανούμαι). όλα τ’ εκέσ’= παντού, όλα τα μέρη. να λαΐζ’= να κουνάει (ρ.
λαΐζω). χάταλα= παιδιά. κιαμ’ σίναν θα επέ(γ)να= μα σε ποιον θα πήγαινα
[επέ(γ)να = παρατ. του ρ. πάγω]. έκ’σες= άκουσες (ρ. ακούω). αΐκον= τέτοιο.
γιάμ’= μήπως. χάθ’= χάσου (ρ. χάμαι). ιλακί= οπωσδήποτε. ντο τραγωδίαν
εξέγκα= τι τραγούδι έβγαλα (εξέγκα= αόρ. ρ. εβγάλλω). ατό να μη ανασπάλτς
ατο= αυτό να μην το ξεχάσεις (ανασπάλτς= ενεστ. του ρ. ανασπάλλω). κι άλπα=
και βέβαια. μετ’ εμά τα ψήφους εξέβες πρόεδρος (εξέβες= αόρ. του ρ.
εβγαίνω). ώσνα γομώνω τα κιφάλα τοι χωρετίων= ώσπου να γεμίσω τα κεφάλια
των συγχωριανών (γομώνω= γεμίζω). μη χαλάντς την καρδίαν εμούν= μη
χαλνάς την καρδιά μας (ρ. χαλάνω). δέβα= πήγαινε (δέβα= προστακτ. του ρ.
δαβαίνω). ντο θα ευτάμε= τι θα κάνουμε [ρ. ευτά(γ)ω]. ας πάγω στυχαράζω=
ας πάω να συγχαρώ (συχαράζω και στυχαράζω). τραγωδάνος= τραγουδιστής. αν
’κ’ έν’= αν δεν είναι. εποίκαν τον λόγον έναν= συνεννοήθηκαν. παθενή= παχνί.
να ζαντύνε με= να με τρελάνουν. (ρ. ζαντύνω). ομάζ’= μοιάζει (ρ. ομάζω).
ύλαγμαν= γάβγισμα. οφλαεύς= αναστενάζεις (ρ. οφλαεύω). επουγαλεύτα=
βαρέθηκα, αγανάχτησα (ρ. πουγαλεύκουμαι). ε(γ)ίλεψεν= δείλιασε. ντο
μουρδουλίεις= τι μουρμουρίζεις (ρ. μουρδουλίζω). μαυράχαρος= ο πολύ
δυστυχισμένος. θα ταγκεύ’ ο νους –ι-μ’= θα φύγει ο νους μου από τη θέση του,
θα τρελαθώ (ρ. ταγκεύω).
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Κλίση του ρήματος τσαμμώνω= κλείνω τα μάτια μου

Ενεργητική Φωνή

Ενεστώς
τσαμμώνω
τσαμμώντς
τσαμμών’
τσαμμώνουμε
τσαμμώνετε
τσαμμών’νε

Παρατατικός
ετσάμμωνα
ετσάμμωνες
ετσάμμωνεν
ετσάμμωναμε
ετσάμμωνετε
ετσάμμωναν

Αόριστος
ετσάμμωσα
ετσάμμωσες
ετσάμμωσεν
ετσάμμωσαμε
ετσάμμωσετε
ετσάμμωσαν

Προστακτική
τσάμμωσον

τσαμμώσ’τε






τσαμμούσα= αυτή που έχει τα μάτια κλειστά.
τσαμμωχτά ή τσαμμωτά (επίρ)= με τα μάτια κλειστά.
τσαμμωχτόν (το)= το παιχνίδι τυφλόμυγα
τσάμπουρας= 1. αυτός που έχει τα μάτια του κλειστά, 2. Μεταφορ.
βλάκας.
Φράσεις
 Ετσάμμωσεν τ’ ομμάτα τ’= πέθανε.


Ετσάμμωσεν και χονίζ’= χιονίζει ασταμάτητα, χιονίζει πολύ.

Κλίση του ρήματος ριγώ= κρυώνω, αισθάνομαι ρίγος από τοκρύω
 Ενεργητική Φωνή
Ενεστώς
ριγώ
ριγάς
ριγά
ριγούμε
ριγάτε
ριγούν(ε)

Παρατατικός
ερίγανα
ερίγανες
ερίγανεν
ερίγναμε
ερίγανετε
ερίγαναν

Αόριστος
ερίγασα
ερίγασες
ερίγασεν
ερίγασαμε
ερίγασετε
ερίγασαν

Τραγωδία

Σο Κιλκίς εχόντσεν, γιαβρί μ’, κ’ εσύ ’κ’ ερίγασες
τη δουλείας –ι- σ’ το κέρδος ’κ’ ελογαρίασες
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ΤΣΙΑΣ Α’ ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΜΙΝ
Του Αναστάσιου Ι. Αγαθαγγέλου

Δαρμενείας
Του Αναστάσιου Ι. Αγαθαγγέλου

Ο

Γιάννες ο απέσικον κάθεται κούκουβα ς ση περβολί’ τον κώλον και με
τ’ έναν τσουπίν σύρ’ κουτουρού τσουζούα ς σο χώμαν και δί’(ει)
δαρμενείας ς σον ανεψόν ατ’ τον Χάμπον, π’
εκιαμουλάεψεν κι ακόμαν κι τερεί να γυναικίζ’. Τα συνέλ’κα τ’
πότεκιαν’ εσυνορθάγαν κι ετίζεψαν έναν σιρίν μωρά ο καθαείνας.
-Ντ’ εγροίκ’σες, Χάμπο, και σιρινεύκεσαι; Ντ’ αναμέντς άλλο;
Εύρηκον έναν έμορφον κορτσόπον, ς σ’ εσέν κιοράν, τίμιον,
δουλευτάρκον και ο νους αθε να έν’ ς σ’ οσπίτ’. Να μη έν’
εξωκιφαλία. Π’ εξωκιφαλούν οι γαρήδες, δεβάζ’νε ς σ’ έναν ς σ’ άλλο τ’ οσπίτ’.
Ασ’ άλλο το μερέαν παλαλών΄νε τον άγουρον, ευκαιρών’νε την κιασάν ατ’ και
αποτσαρακών’ν ατον. Έμπρα σ’ τέρεν, μη κομπίεσαι!
Αΐκα έλεεν ο Γιάννες και ο ανεψός ατ’ ο Χάμπον, εδέκεν τ ωμίν ς σο περβόλ’
κιάν’ ολόρθος, έκλισεν κά’ ενάξα το κιφάλ’, ετσάμμωσεν εναξαΐτσα τ ομμάτα τ’
και ενούνιζεν: «Αβούτος ο θείο μ’ τεΐ δαρμενεύ’ με. Τ ατεινού εσόχρεψεν και τα
άλλ’ τ’ς μαθίζ’ αχούλα. Ενέσπαλεν τα οσινέσα τη θείας – ι –μ’ ς σα νεότητα τ’ς
και τα σαλαχαλαέματα τ’ς, ούντες εγέντον γοτζά γαρή. Άμον ντο λέν’ οι χωρέτ’
εμουν, η θεία μ’ έτον ς σα νεότητα ατ’ς είνας κουστούλα, άμα τα παιδία τη χωρί’
ερούζ’ναν αποπίσ’ ατ’ς και ατέ πα χατίρα τουν κ’ εχάλανεν.
Το δεκαπέντε τη χρονίας, ούντες έρθαν οι Καζάκ’ ς σο Πεπερέκ’, η θεία μ’
εποίνεν ατ΄ς τσαλούμα και εκείν’ πα πολλά ετέρναν ς σο κατσίν ατ’ς. Τρεις την
ώραν εκουβάλναν ατεν κοσόκια ζάχαρην με τα βούρας και ατέ πα για ιστάν εφήνεν
ατ’ς κι έπλωναν τα χέρα τουν όμερ’ έρχουντον εράστα. Σ σ’ οσπίτ’ ζατί ορθά
δουλείας κ’ εποίνεν. Άντζαμ επαίρνεν τα στράτας ς σο χέρ’ και ενεσπάλ’νεν να
κλώσκεται οπίσ’. Κι άλλα, κι άλλα… Ατά ούλα κ’ εστάθαν έμπρα τ και τεΐ
ερέχτεν κουτσήν και εγυναίκ’σεν. Ούφ, κι τελέν’ πα!»
Ο Γιάννες λέει λέει και τελεμονήν κ’ έχ’. Τ έναν αφήν’ και τ άλλο πϊάν’. Ο
Χάμπον άμον επέζεψεν ατον. Άμα κι φέρ’ ας σην λογαρίαν να αφήν’ τον θείον
ατ’ εσέκ κι απέσ’ ς ση μέσ’ και να δαβαίν’ πλαν.
Αλλομίαν τα ρωθώνα τη Γιάννε «επήραν αέραν» και ερχίνεσεν να εξορκίζ’ τον
Χάμπον να γυναικίζ’ και να μη ανασπάλ’ ατα ντο λέει ατον.
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-Εγώ, Χάμπο, λογαράζω σε άμον τα εμόν κιαντί παιδίν και δεξίζω σε τ ορθόν την
στράταν. Όσον να έν’ δαβαίνω σε πολλά χρόνα και πολλά πράματα, ντ’ εξέρω εγώ,
εσύ χαπάρ’ κ’ έ’εις. Τα ηξέρματα τ εμά μανάχον ς σ’ εσέν χαλαλίζω!
Ο Χάμπον άλλο κ’ εταγιάνεψεν.
-Ιλαζούμ’ κ’ είν’! είπεν και εσ’κώθεν εδάβεν πλάν’.
Λεξιλόγιο
απέσικος= δασοφύλακας. κούκουβα= καθισμένος με λυγισμένα γόνατα,
οκλαδόν.ς ση περβολί’= στου τοίχου [περβόλ’(ιν)]. τσουπίν= μυτερό ξυλάκι.
τσουζούα και τσιζία= γραμμές. δί(ει)= δίνει (ρ. δίγω). Χάμπος= Χαράλαμπος.
εκιαμουλάεψεν= ωρίμασε νοητικά (ρ. κιαμουλαεύω). κι τερεί να γυναικίζ’= δεν
κοιτάζει να παντρευτεί (ρ. γυναικίζω). πότεκιαν’= από πότε. εσυνορθάγαν=
τακτοποιήθηκαν. ετίζεψαν= αράδιασαν (ρ. τιζεύω). σιρίν= σωρό. καθαείνας=
καθένας. σιρινεύκεσαι= καθυστερείς (ρ. σιρινεύω, μέσ. σιρινεύκουμαι). ς σ’ εσέν
κιοράν= που να σου ταιριάζει. να μην έν’ εξωκιφαλία= να μην είναι το κεφάλι
της έξω. δεβάζ’νε ς σ’ έναν ς σ’ άλλο τ’ οσπίτ’= να διαλύσουν το σπίτι (ρ.
δεβάζω). παλαλών’νε= τρελαίνουν (ρ. παλαλώνω). άγουρον= άντρας.
ευκαιρών’νε= αδειάζουν (ρ. ευκαιρώνω). κιασά= πορτοφόλι. αποτσαρακών’νε=
ξεπαραδιάζουν (ρ. αποτσαρακώνω). έμπρα σ’ τέρεν= κοίταξε μπροστά σου. μη
κομπίεσαι= μη ξεγελαστείς (ρ. κομπίουμαι). εδέκεν τ’ ωμίν= ακούμπησε τον
ώμο (ρ. δίγω). έκλισεν κά’ εναξά = έσκυψε λίγο (ρ. κλίνω, μέσ. κλίσκουμαι).
ετσάμμωσεν εναξαΐτσα τ ομμάτα τ’ = έκλεισε λίγο τα μάτια του (ρ. τσαμμώνω).
τεΐ δαρμενεύ’ με = τάχα με συμβουλεύει (ρ. δαρμενεύω). τ΄ατεινού εσόχρεψεν=
τα κατάφερε για τον εαυτό του (σοχρεύω). μαθίζ’ αχούλα= νουθετεί. οσινέσα=
ντροπές. σαλαχλαέματα= εξωπορτίσματα. ούντες εγέντον γοτζά γαρή = όταν
έγινε μεγάλη γυναίκα [ρ. γίνο(υ)μαι]. άμον ντο λέν’ οι χωρέτ’ εμουν= όπως λένε
οι συγχωριανοί μας. κουστούλα= μικροκαμωμένη. ερούζ’ναν αποπίσ’ ατ’ς=
έτρεχαν ξοπίσω της (ρ. ροΐζω, ρούζω). Καζάκ’= οι Κοζάκοι. εποίνεν ατ΄ς
τσαλούμα= τους έκαμνε κόλπα, τσαλιμάκια, κόρτε. ετέρναν ς σο κατσίν ατ’ς=
την πρόσεχαν (ρ. τερώ). κοσόκια= κυβάκια ζάχαρης. με τα βούρας= με τις
χούφτες. ιστάν= τα ρέστα, ανταμοιβή. εράστα= τυχαία, όπου τύχαινε. άντζαμ=
μόνο, μόλις. ενεσπάλ’νεν= ξεχνούσε (ρ. ανασπάλλω). εκλώσκουτον= γυρνούσε
(ρ. κλώσκουμαι). κ’ εστάθαν έμπρα τ= δεν εκτιμήθηκαν (ρ. στέκω, μέσ.
στέκουμαι). ερέχτεν= ορέχτηκε, άρεσε. τελεμονήν= τελειωμό. επέζεψεν =
βαρέθηκε (ρ. πεζεύω). εσέκ κι απέσ’ ς ση μέσ’=σύξυλο, εγκαταλελειμμένο.
δαβαίν’ πλαν= φεύγει (ρ. δαβαίνω). αλλομίαν= έξαφνα. λογαράζω σε= σε
υπολογίζω, σε θεωρώ (ρ. λογαράζω). κιαντί= γνήσιο. ηξέρματα= γνώσεις.
ιλαζούμ’ κ’ είν’= ανεπιθύμητα, να λείπουν.
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Αν εφόρνα σαπόκια
Του Αναστάσιου Ι. Αγαθαγγέλου

Ε

κείνα τα χρόνα έτον να εσάευες τον τσαμπάζον. Σο κιφάλ’ δίκοκον
παπάχ’, ποστένεν πιντζάκ’ και αποπέσ’ το τζουζουλούν το γιαλάκ’ με τα
ασημένα τα κουμπόπα και τα τέσσερα τσόπας. Το χρυσόν ζαντζίρ’

ερχίνανεν ας σ’ απάν’ τ’ αριστερόν την τσόπαν τη γιαλακί, εκαγκελάγουτον έμπρα
τ’ και με το χρυσόν τ’ ωρολόι ς σην άκραν έμπαινεν ς σο δεξόν τ’ αφκά την
τσόπαν. Το ζωνάρ’ ς σα μέσα εσκέπαζεν το γαΐσ’ τη σαρβαλί’ και το κιαμάρ’
κιαμάρ’. Το σαρβάλ’, στρατιωτικόν κιλόταν, έμπαινεν σα δύο παρλάχα σαπόκια.
Σα μέσα τ’ έτον περασμένον έναν τατάρ’κον μαχαίρ’, αέτσ’ να φαίνεται σον
κόσμον. Κι ξέρω αν σ’ οπίσ’ το μέρος, αφκά ας σο πιντζάκ’, εκρεμάγουντον το
λεβόρ’.
Το πουγιούχ’ ζουλιγμένον από καθενκιάν’ και το σουφάτ’ν ατ’ πάντα
τσουλωμένον, λες κ’ εσύ τα παπόρα ατ’ επατούρεψαν. Ο λόγος ατ’ γαρσουλάεμαν
κ’ έσ’κωνεν, βαρύς άμον τα παράδας ντ’ εζώσκουτον. Για τ’ ατό οι χωρέτ’
εζέλευαν και εκαλεύκουνταν τον τσαμπάζον, πάκιας παίρ’ με καλόν τιμήν το ζων
ντ’ εθέλ’ναν να επούλ’ναν ατον.
Ο τσαμπάζον απάν’ σ’ έναν μερακλήν άλογον και το κοντόν η γαμψή σο χέρ’.
Ολόερα τ’ τρει τεσσάρ’ παραγιοί να λαλούν τα ζα ντ’ εγόραζεν.
Τα παιδία τη χωρί’ εζέλευαν τον τσαμπάζον και ίλαμ εκείνα τα σαπόκια τ’, τσίνκις
ατά εφόρναν πάντα γρασμένα λαστιχένα παπούτσα και πη κ’ είχαν κι ατά εφόρναν
τσαρούχα και από καμίαν επεμείναν και ξυπόλ’τα. Έχαναν το στόμαν κι εθάμαζαν

τον τσαμπάζον σίτα ελογαρίαζεν την αξίαν τη ζου, με τ’ έναν ομματέαν. «Αυτό στο
πόδι φτάνει τις …(τόσες) οκάδες. Σφαγμένο θα πιάσει τις …(τόσες) οκάδες.
Αΐκον λογαρίαν οι χωρέτ’ ταΐμά κι επόρναν να εποίναν.
Ατότε έτον που ο Πάνον τη Παντελάντων εθέλεσεν να πουλεί έναν γαρκόν.
Άμα ξάι κι έσ’κωνεν τα κομπώματα ντ’ εποίναν οι τζαμπάζ’ και τ’ εκεινέτερων οι
ανθρώπ’.
Ενούντσεν ποίος έν’ εμπισοσύνης άνθρωπον να πάει ερωτά τον και να παίρ’
και τ’ εκεινού την γνώμην. Με τα πολλά έρθεν σο νουν ατ’ ο Γιάννες ο γαμπρός
ατ’, α σην θεγατέραν ατ’ μερέαν. Έστειλεν κ’ εκούιξεν ατον ας σο περαγκέσ’ την
μαχαλάν.
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-Παίδι μ’, Γιάννε, οσήμερον θα έρται ο «Σκουλαρικάς» - ο τζαμπάζον είχεν έναν
χαλκάν κρεμαμένον σ’ ωτίν ατ’ - και θέλω να πουλώ – γ – ατον αούτο το γαρκόν.
Εσύ νέος είσαι κι ηξέρτς απ’ ατα. Αούτο πόσα οκάδας λες να έρται;
Ο Γιάννες ετέρεσεν απ’ αδά, ετέρεσεν απ’ εκεί το γαρκόν, άμα κ’ επόρεσεν να
δί’ ορθόν τσογάπ’. Πασκείμ ντ’ εποίκεν καμίαν ατό τη δουλείαν; Άμα για να μη
κρούει κά’ σ’ ομμάτα τη πεθερού ατ’, είπεν: «Κια, πάτερα, ντο να λέγω σε ατώρα:
Αν εφόρνα σαπόκια, πάλκιας θα εύρηκα την ορθίαν και θα έλεγα σα».
Λεξιλόγιο
εφόρνα= φορούσα. σαπόκια= μπότες. εσάευες= σεβόσουν (ρ. σαεύω). τη ζου=
του ζώου. δίκοκο= δίκωχο (είδος στρατιωτικού καπέλου). παπάχ’= γούνινος
σκούφος. ποστένεν= πέτσινο. πιντζάκ’= σακάκι. αποπέσ’= από μέσα.
τζουζουλούν=

ριγέ.

γιαλάκ’=

γιλέκο.

ζαντζίρ=

χοντρή

αλυσίδα.

εκαγκελάγουτον= έστριβε (ρ. καγκελάγουμαι). έμπρα τ’= μπροστά του. γαΐσ=
ζώνη. σαρβαλί’= παντελονιού (σαρβάλιν, το). κιαμάρ= είδος πορτοφολιού.
παρλάχα= λαμπερά, γυαλιστερά. τατάρ’κον= τατάρικο (μαχαίρι, κάμα
τατάρικη). λεβόρ’= πιστόλι (ρεβόλ’). πουγιούχ’= μουστάκι. ζουλιμένον= στριφτό.
σουφάτ’= πρόσωπο. τσουλωμένον= κατσούφικο, σκυθρωπό. επατούρεψαν=
πήγαν στον πάτο, βούλιαξαν (ρ. πατουρεύω). γαρσουλάεμαν= ανταπάντηση.
εκαλεύκουνταν= προσπαθούσαν να κάνουν τον καλό [ρ. καλεύκο(υ)μαι].
πάλκιας= μήπως και. γαμψί= καμουτσίκι. ίλαμ= προπαντός. τσίνκις= διότι,
επειδή. γρασμένα= φθαρμένα. έχαναν το στόμαν= έχασκαν (ρ. αχάνω). σίτα=
ενώ, καθώς. ταϊμά= δύσκολα. κομπωτήματα= ξεγελάσματα. εκούιξεν= κάλεσε,
φώναξε (ρ. κουΐζω). περαγκέσ’= παραπέρα, στα απέναντι μέρη. τσογάπ’=
απάντηση, απολογία. πασκείμ= σάμπως, μήπως. κρούει κα= υποτιμά [ρ.
κρού(γ)ω]
•••

Ποντιακά Ανέκδοτα
Επιμέλεια: Δημήτριος Σ. Νικοπολιτίδης

Εγώ είμαι ψεύτικος ποπάς

Ο

Πίτσον τη Κουταλακίνας, σην εκδήλωσην για την Γενοκτονίαν των
Ποντίων, εποίκεν τον ποπάν. Εφόρεσεν, τεμάκ’ έναν ράσον, εκόλτσεν κι
ένα δύο μαλλοτρίχαρα σο κατσίν κι άλλο ποίος να εγνωρίζ’ ατον.
Έγέντον σωστός ποπάς.
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Είδεν ατον ο δεσπότς τη Κιλκιζί’ κ’ ερώτεσεν να μαθάν’ σ’ όποιον εγκλεσίαν
εν’ ποπάς, πολλά αδύνατον (ζαΐφ’) ελέπ’ ατον. Πρέπ’ να τρώει καλά, να μη ευτάει
δίαιταν και την εβδομάδαν μίαν να τρώει οψάρα.
Αστό ετελείωσεν η εκδήλωση, ο Πίτσον επήεν σουμά σον δεσπότ’, εφίλεσεν το
χέρ’ν ατ’ κ’ εψαλάφεσεν την ευχή ν ατ’.
-Αγαπητόν μου τέκνον, είπεν ατον ο δεσπότς, σ’ όποιον ενορίαν είσαι ποπάς;
Πολλά ζαΐφ’ ελέπω σε.
-Δέσποτα, εγώ είμαι ψεύτικος ποπάς.
Ο δεσπότς άλλο ’κ’ ετέρεσεν σα κατσία τ’
Λεξιλόγιο
εποίκεν τον ποπάν= έκανε τον παπά. τεμάκ’=δηλαδή. μαλλοτρίχαρα=τρίχες
κατσίκας. αστό= όταν. σουμά= κοντά. εψαλάφεσεν= ζήτησε. σ’ όποιον= σε
ποια. ’κ’ ετέρεσεν σα κατσία τ’= δεν κοίταξε στα μούτρα του.
⃰ ⃰ ⃰

Το ψωμί σ’ τρώγω ναλάτ τ’ αφορισμένον

Η

Κερεκή τη Σουρουμίνας (Πολόχ Μαρίας), αστό εγέρασεν, άμον
εχάσεν ατα ολίγον. Όπουκαικα έστεκεν και όπουκαικά εκάθουσον
άλλο δεν κ’ έξερεν να λέει, μαναχόν, Θεέ μ’, έπαρ’ την ψη μ’, ας
αποθάνω και ησυχάζω. Μίαν δύο επέρεν ατεν χαπάρ’ ο Αλέξης τη
Ταλατέλαλα και έναν ημέραν, για να πειράζ’ ατεν, λέει ατεν.
- Θεία Κερεκή, αφού επέζεψες ατόσον πολλά τη ζωή σ’, ας πάω λέγω τον
Χάρον και έρται παίρ’ την ψη σ’.
-Η θεία Κερεκή εγέντον παρότ’ ας σην χολήν ατ’ς. Χάθ’ απαδακέσ’αγλήγορα
κι άλλο (αδακέσ’) να μη πατείς, τα ποδάρα σ’ να τσακούνταν. Το ψωμί σ’
τρώγω και θα πας λες τον Χάρον να έρται παίρ’ την ψη μ’, ναλάτ’ τ’
αφορισμένον!
Ο Αλέξης έρθεν κ’ επέμ’νεν, άλλο το στόμαν ατ’ ’κ’ ένοιξεν.
Λεξιλόγιο
αστό= όταν. άμον εχάσεν ατα= σαν να τα έχασε. όπουκαικά= σ’ όποιο μέρος,
όπου. επέζεψες= βαρέθηκες (ρ. πεζεύω). ψη= ψυχή. για να πειράζ’ ατεν= για να
την πειράξει. εγέντον παρότ’=έγινε μπαρούτι (θύμωσε πολύ). χολή= θυμός,
οργή. χάθ’ απαδακέσ’= χάσου από εδώ (χάθ’= προστακτ. του ρ. χάμαι).
αδακεσ’= προς τα εδώ. να τσακούνταν= να σπάσουν (ρ. τσακώνω= σπάζω) να
έρται= να έρθει (ρ. έρχομαι, γ΄ πρόσωπο ρ. έρται) ναλάτ’= σίχαμα. έρθεν κ’
επέμ’νεν= ήρθε κι έμεινε, βουβάθηκε. Κερεκή= Κυριακή κύρ. γυναικείο όνομα.
⃰ ⃰ ⃰
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Ό

Θα τρανύνω και τα ταφία

λ’ οι χωρέτ’ τη Μεσοχωρί’ εσερεύταν σην πλατέαν τη χωρί’ και
ενεμείναν τον Χάμπον τη Πατσομύτ’ ντο θα λέει ατ’ς άμον υποψήφιος
πρόεδρος. Πολλά ’κ’ επήεν, έρθεν κι αμάν εξέβεν απάν’ σ’ έναν τραπέζ’.
Ερχίνεσεν να λαΐζ’ τα χέρα τ’ και να λέει τ’ έναν απαδά και τ’ άλλο επεκεί και τ’
οπίσ’ να μη έρται. Οι χωρέτ’ ας έναν το μέρος κρούγ’νε τσάπας κι ας άλλο
κρατούνε τα κοιλίας ατουν ας σα πολλά τα γέλ’τα. Σα τελευταία είπεν κ’ έναν
τρανόν στρογγυλόν.· Θα τρανύνω, είπεν, και τα ταφία. Ατό ντο είπα σας κανείς
πρόεδρος ’κ’ ενούντζεν ατο όσον τώρα, εγώ μαναχόν. Αρ’ εγροίξετε ντο θα
ευτάτε.· Εγώ ολίγα είπα σας, εσείς πολλά να εγροικάτε, τεμάκ’ τίναν θα ψηφίζετε.
Λεξιλόγιο
χωρέτ’= συγχωριανοί. εσερεύταν= μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν (ρ. σερεύω και
σωρεύω). Χάμπον= Χαράλαμπος. Πατσομύτ’ς= αυτός που έχει μύτη
πλακουτσωτή. εξέβεν= ανέβηκε (ρ. εβγαίνω και εβγώνω). να λαΐζ’= να κουνάει
(ρ. λαΐζω). τ’ έναν απαδά και τ’ άλλο επεκεί= άλλα αντ’ άλλων. τ’ οπίσ’ να μη
έρται= δεν τελειώνει. κρούγ’νε τσάπας= χειροκροτούν. γέλ’τα= γέλια.
στρογγυλόν = ανοησία. θα τρανύνω τα ταφία = θα μεγαλώσω τα μνήματα. ’κ’
ενούντζεν ατο = δεν το σκέφτηκε·(ρ. νουνίζω)

⃰ ⃰ ⃰

Δ

Πατριώτ’

εκατέσσερα χρόνα πριν, τη Χρυσόστομονος ο Γιάννες, αστ’ εσ’κώθεν κ’
επούλτσεν το είχεν και το κι είχεν και είπεν θα πάω ς σην Μακεδονίαν.
Η χώρα εγέλασεν και οι γειτονάδες ατ’ έκλαψαν πώς θ’ αφήν’ την
πατρίδαν ατ’ και θα πάει. Ύστερα άμα, αστ’ εξέβεν το σεφερπερλίκ’, η
εξορία ς σην Αμάσειαν, ς σο Τοκάτ’ και άλλο ύστερα ς σο Τιαρπεκίρ’, Αργανή
Ματέν, Σεβάζ’, Ερζερούμ, και έρχουντον το μαύρον το χαπάρ’, ο τάδες επέθανεν
και έθαψαν ατον άκλαυτον κι αλειτούργητον, ς σ’ ολωνών τον νουν έρχουντουν ο
Γιάννες τη Χρυσόστομου. Και ντ’ έμορφα εποίκεν, και πριν να έλεπεν τ’ ασκερλίκ’
και τα εξορίας, έφυ(γ)εν κ’ εγλίτωσεν.
Ύστερα έρθαμε κ’ εμείς κ’ ερούξαμε ο ένας αδά κι ο άλλος ακεί, ς σην
Παλαιάν Ελλάδαν, ς σην Κέρκυραν, ς σα Δράμας και ς σην Μακεδονίαν όλον.
Όλ’ ενεσπάλθαν, ς σο στρατιωτικόν και ς σην εξορίαν π’ επέθαναν. Το
Πουλαντζάκ’, τη Κεσάπογλη τ’ αγιάσματα, το σπέλος, η Παναΐα, το Πεκτέσ’1 κι
ανασπάλκουνταν.
Τ’ ολωνών εμουν τ’ ομμάτα εσκοτείνεψαν ασ σην αροθυμίαν και κ επορούμε
να πάμε, γοκ πως εχιόντζεν κ’ εκαπλάεψεν, άμα...

1

παρχάρι της Πουλαντζάκης.
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Εγώ καπτάνος, κι είμαι γατουρτζής χέτσ’, εσ’κώθα ς σο ποδάρ’ να παίρω σας και
πάω σο Πουλαντζάκ’.
Πώς; Δεβάστε.
Τη Γιασονίδη ο Γιώργον.
Θεσσαλονίκη, Καλανταρί’ τα είκοσι,χίλα εννεακόσα είκοσι εφτά.
Λεξιλόγιο
αστό (ασσό) = αφότου. το είχεν και το κ είχεν = ό,τι είχε και ό,τι δεν είχε.
χώρα= οι ξένοι (περιληπτ.). άμα= αλλά, όμως. εξέβεν το σεφερπερλίκ’=
παρουσιάσθηκε η εμπόλεμη κατάσταση (ρ. εγβαίνω, εβγαίνω). ερούξαμε=
πέσαμε, σκορπισθήκαμε (ρ. ροΐζω, ρούζω). αδά...ακεί= εδώ...εκεί. ενέσπαλθαν=
ξεχάστηκαν [ρ. ανασπάλλω, ανασπάλκο(υ)μαι]. σπέλος= σπηλιά. εχόντζεν=
χιόνισε. εκαπάτεψεν= σκέπασε (ρ. καπλαεύω). γατουρτζης χέτσ’ = αγωγιάτης
καθόλου.
⃰ ⃰ ⃰

Π

Εγώ μήλα ’κι τρώγω

ριν κάμποσα χρόνα ο Ζούλης ο δέσκαλον ερώτεσεν την Πελα(γ)ίαν,
την θαγατέραν τη Ταλαχάν’(ονος), που κ’ έκοφτεν και πολλά ο νους
ατ’ς.
-Πέλα(γ)ια, αν δίγω σε τρία μήλα ας σα οχτώ ντο έχω, πόσα θ’
απεμέν’νε με;
Η Πελα(γ)ία εστάθεν ολίγον κ’ επεκεί είπεν:
-Δέσκαλε, εγώ μήλα ’κ’ ελέπω.
-Νέκουτση, μ’ ευτάς με και χολάσκουμαι.· Πέει πόσα θ’ απομέν’νε με;
-Δέσκαλε, εγώ μήλα ’κι τρώγω, ίλαμ’ αν είναι στύπα. Ας είναι όλα τ’ εσά. Αν έτανε
ζερτελίδα το χατίρι σ’ ’κι θα εχάλανα. Όχι τρία, δεκατρία πα να εδίνες με όχι ’κι
θα έλεγα.
Λεξιλόγιο
ταλαχάντς= ατίθασος (εδώ παρατσούκλι). πόσα θ’απομέν’νε με= πόσα θα μου
μείνουν (ρ. απομένω). ’κ’ έκοφτεν πολλά ο νους ατ’ς= δεν έκοβε πολύ το μυαλό
της (ρ. κόφτω). επεκεί= μετά. ’κ’ ελέπω= δεν βλέπω νέκουτση= καλέ. μ’ ευτάς
με= μη με κάνεις χολάσκουμαι= θυμώνω. πέει= πες (πέει=προστακτ. του ρ.
λέγω). ίλαμ’ = προπάντων. στύπα= ξινά. ζερτελίδα= βερίκοκα.

Τ

⃰ ⃰ ⃰
Τίναν είναν πρώτα να κλαίω

ην ημέραν που επέθανεν ο Τραντάφυλλον, ο αντράδελφον τη Αργυρώς τη
Μαντζακίνας, εψόφεσεν και ο σκύλον και ο γάιδαρος ατ’ς.
Η χιλάκλερος η Αργυρώ έκλαιεν και έλεεν, άφεντα, σκύλε, γάιδαρε, τίναν
είναν πρώτα να κλαίγω.
Λεξιλόγιο
άφεντα= κουνιάδε. ατ’ς= της.
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Εσέγκανε μας το δουκάλ’
Του Χρήστου Ακριτίδη

Τρώγω την ψη μ’ ρινίουμαι, κρίμαν ’ς σ’ εμά τ’ αμάκια
εμέναν επατούρεψαν, χρέητα και γαραμάτα.
Εσέγκανε μας το δουκάλ’ κι όθεν κεσ’ θέλ’νε σύρ’νε
κι απέσ’ ’ς σην τùόπαν τα’ ανθρωπί’ ατείν’ παράν ’κι αφήν’νε.
Άλλος χάν’ τ’ οσπιτόπον ατ’ κι άλλος δουλείαν ’κ’ έχει
κι ατείν’ τερούνε μας σεΐρ’ και λένε πέραν βρέχει.
Κλαίω κ’ η ψή μ’ μανίεται νουνίζω για τον τόπο μ’
τρανόν πελάν ετσάτεψαμ’ άδικον έν’ ο κόπο μ’.
Το καπαέτ’ τ’ εμέτερον τρανόν το κουσουρόπον
που στείλομε ανάξιους να κυβερνούν τον τόπον.
Εύκαιρα ξάν’ εβρέθαμε, ’ς σο είπαν τα μεσέλα
ο κόσμον ’ς σα χοσέτα αραύ’ κι ατείν’ τρώγ’νε τα μέλα.
Τεά το μέλ’ να έτονε, το παλαλόν μελόπον
να έτρωγαν’ ατο ατείν’ κ’ ησύχαζεν ο τόπον.
Κ’ ήντζαν λέει πως έφαγαμ’ εντάμαν τα παράδες
’ς σο στόμαν ατ’ ατός να εβγάλ’, σεράβα και γεράδες.
Λεξιλόγιο
ρινίουμαι= φθείρομαι. κρίμαν= άδικα. αμάκια (τα)= οι κόποι. επατούρεψαν=
καταπλάκωσαν, με έβαλαν κάτω, με έστειλαν στον πάτο (ρ. πατουρεύω).
γαραμάτα (τα)= φόροι δημοσίου. εσέγκανε= βάλανε. δουκάλ’ (το)= το
καπίστρι. όθεν κεσ’ θέλ’νε= όπου θέλουν. σύρ’νε= τραβάνε. απέσ’= μέσα.
τùόπα (η)= η τσέπη. παρά (η) = τα χρήματα. σεΐρ’ (το)= η θέα, ο περίγελως.
μανίεται= καίγεται (ρ. μανίουμαι). νουνίζω = σκέπτομαι. τρανόν πελάν
ετσάτεψαμ’= μεγάλος μπελάς μας βρήκε. καπαέτ’= φταίξιμο. τ’ εμέτερον= δικό
μας. κουσουρόπον= σφάλμα. εύκαιρα ξάν’ εβρέθαμε= δίχως να το σκεφτούμε
πολύ. μεσέλα (τα) = τα παραμύθια. χοσέτα (τα) = τα σκουπίδια. αραύ’ = ψάχνει
(ρ. αραεύω). μέλα (τα) = τα μέλια. τεά= τάχα. έτονε = ήτανε. παλαλόν
μελόπον= το μέλι που προκαλούσε ζαλάδα, ακόμα και νεκροφάνεια, μέλι αζαλέας
(τζιφίν), (αζαλέα η Ποντική), το «μαινόμενον μέλι» του Ξενοφώντα, το «παλαλόν
το μέλ’»1. ήντζαν= όποιος. εβγάλ’= βγάζει. σεράβα (τα) σεράβιν (το)= το πύον.
γεράδες (τα), (γερά, η) = οι πληγές.
1 Σ.τ.ε. έτσι το αποκαλούσε ο παππούς μου Γεώργιος Ταξίδης (Όλασα Τραπεζούντος
1907 – Πύργοι Πτολεμαΐδας 1988).
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Τραπεζούς 1921: το ανέσπερο έτος
Της Παρυσάτιδος Παπαδοπούλου – Συμεωνίδου
Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη
Για μια φορά ακόμη, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια η Παρύσατις
Παπαδοπούλου – Συμεωνίδου, αρχιτέκτων – πολεοδόμος, ομότιμη καθηγήτρια
του τμήματος αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, μας εξέπληξε ευχάριστα με την έκδοση
του νέου της βιβλίου «Τραπεζούς
1921:το ανέσπερο φως από τον
εκδοτικό οίκο Κ. & Μ. Αντ.
Σταμούλη.
Η Παρύσατις Παπαδοπούλου –
Συμεωνίδου
γεννήθηκε
στη
Θεσσαλονίκη από γονείς που
κατάγονταν από τον αλησμόνητο
Πόντο.
Απόφοιτος
της
Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί
και επί δέκα χρόνια μαθήτρια του
Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης,
συνέχισε σπουδές αρχιτεκτονικής,
μουσικής,
ακουστικής
και
πολεοδομίας - χωροταξίας στην
Αυστρία
και
Γερμανία.
Παρακολούθησε,
επίσης
στη
Γερμανία, «Σπουδές Ανατολικής Ευρώπης». Στα άμεσα ενδιαφέροντά της
εντάσσονται ζητήματα ανάπτυξης και πολιτικής, ζητήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, καθώς και έρευνα αρχείων. Μέλος επιτροπών
(στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) επιστημονικών εκδόσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων
κ.λπ. καθώς και επιτροπών στα πλαίσια της Παγκόσμιας Συνέλευσης του
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Μέλος συλλόγων σωματείων και άλλων
φορέων.
Η αστείρευτη αγάπη της για τον Πόντο και η επιστημονική της κατάρτιση την
οδηγούν στον γενέθλιο τόπο των γονέων της όχι μόνον για προσκυνηματικούς
λόγους, αλλά και για επιτόπια έρευνα. Αγλαοί καρποί των κόπων της τα βιβλία της
για τον Πόντο, γενικότερα (Πόντος - Ανάμεσα στο χθες και στο αύριο το 2000, η
ίδια έκδοση και στα αγγλικά με τίτλο Pontos Between Yesterday and Tomorrow
το 2001, Πόντος - Εθνογραφικές και κοινωνικές ψηφίδες πολιτισμού το 2013, Ο
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Ελληνισμός της Κριμαίας - Κοινωνικά άγνωστος και πολιτικά λησμονημένος μετά
την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 2002, όλα από τις εκδόσεις των Αδελφών
Κυριακίδη) και για την Τραπεζούντα ειδικότερα (Τραπεζούς - Η πόλη στο φως
του πολιτισμού της: Ιστορία, κοινωνία, μνημεία αρχιτεκτονική από τις εκδόσεις
University Studio Press το 2011) και το ανά χείρας Τραπεζούς, 1921: Το
ανέσπερο έτος - Η πόλη και η ευρύτερη περιοχή της ως πλαίσιο ζωής δύο αστικών
οικογενειών.
Η συγγραφέας εκπληρώνοντας ένα προσωπικό – ίσως και οικογενειακό – ένα
χρέος τιμής και μνημοσύνης προς εκείνους που χάθηκαν στις εσχατιές εκείνες του
ελληνισμού, σε εκείνους που μαρτύρησαν για τις αρχές, τις πεποιθήσεις, τις αξίες,
για τη δράση τους στον προσφιλή τους (μας) Πόντο, σε εκείνους που τους διέκρινε
η συνέπεια και η τιμή προς την πατρίδα, σε εκείνους που ξεριζώθηκαν από τις
πατρογονικές τους εστίες λόγω ξένων πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, σε
εκείνους που η πηγαία προσφορά προς την πρόοδο και τον πολιτισμό αποτέλεσαν
το έναυσμα για τον χαμό τους, σε όλους εκείνους που έζησαν και πέθαναν ως
ήρωες, προβαίνει στην παρούσα έκδοση.
Αλλά και στους ήρωες πρόσφυγες της πρώτης γενιάς αποτελεί απότιση φόρου
τιμής και μνήμης το βιβλίο. Σε αυτούς που ήταν επιφορτισμένοι από την τραγική
τους μοίρα να διασώσουν και να μεταλαμπαδεύσουν στις επερχόμενες γενιές όχι
μόνον τον πολιτισμό της αλησμόνητης και βιαίως αποστερηθείσας πατρίδας, αλλά
και «ἅ ἀκηκόασιν τὰ ὦτα αὐτῶν, ἅ ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί των, και ἅ
ἐπεπόνθασιν». Στη γενιά εκείνη που διατήρησε στο αίμα της τα μέταλλα από το
έδαφος του Πόντου, στα σπλάχνα της τους χυμούς από τα φυτά του, την αιθρία
του μέσα στην ψυχή της, στο ήθος της την αρχοντιά, την γενναιοφροσύνη, την
απαράμιλλη εργατικότητα και το ιερό της πείσμα για επιβίωση.
Η συγγραφέας ως απόγονος της πρώτης προσφυγικής γενιάς είναι κοινωνός των
«αχράντων μυστηρίων» που συγκροτούν την έννοια του όρου «Αλησμόνητη
Πατρίδα». Διαφύλαξε ως κόρην οφθαλμού τα τιμαλφή της μνήμης, εμπνεόμενη
από το αδάμαστο ψυχικό σθένος και το όραμα των ανθρώπων της ξεριζωμένης
γενιάς, την οποία θεωρεί ότι είχε την «εύνοια» της ιστορίας, λόγω της
«πύκνωσης/πυκνότητας της ζωής και της τραγικότητας που ανεμπόδιστα οδηγεί
στην αποκάλυψη της φυσικής και ψυχικής δύναμης», όρος που αποδίδει ρητορικά
«την αθανασία των ευνοημένων». Αυτήν, λοιπόν, την «εύνοια της ιστορίας», με όλες
τις αρνητικές και θετικές της πλευρές θέλησε να απαθανατίσει, παρουσιάζοντας τη
ζωή και τη δράση δυο προσφιλών της οικογενειών, δύο αστικών οικογενειών της
Τραπεζούντος με ευρεία κοινωνική εμβέλεια, της οικογένειας Ακριτίδου
(οικογένειας της μητέρας της από την πλευρά του πατέρα της) και της οικογένειας
Κοντοζή (οικογένειας της μητέρας της από την πλευρά της μητέρας της).
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Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ιστορίας η συγγραφέας παρουσιάζει τους τόπους
καταγωγής των οικογενειών Ακριτίδου και Κοντοζή, το Λυκάστ’, την
Αργυρούπολη και την Κρώμνη. Την εγκατάλειψη της Τραπεζούντος από τους
κατοίκους της μετά την Άλωσή της το 1461 από τον Μωάμεθ τον Β΄. Την
Ελληνικότητα της ενδοχώρας της Τραπεζούντος και της παράκτιας ζώνης. Τις
μετακινήσεις και τους τόπους καταφυγής των δύο οικογενειών. Την Τραπεζούντα
των αρχών του περασμένου αιώνα και τις κατοικίες των δύο οικογενειών. Τα
τραγικά γεγονότα και η σύλληψη των Τραπεζουντίων προυχόντων. Το κλίμα των
συλλήψεων στην πόλη. Τη σύλληψη των Αλεξάνδρου και Αλεξίου Ακριτίδη και του
Ματθαίου Κωφίδη. Την ιστορία της πόλης της Αμάσειας και την επιλογή της για
την μεταφορά των συλληφθέντων. Τις φυλακίσεις, τα «Δικαστήρια Ανεξαρτησίας»,
τις καταδίκες και τις εκτελέσεις. Το ξερίζωμα των οικογενειών και την
εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, ενώ σε ιδιαίτερο κεφάλαιο πραγματεύεται θέματα
όπως η κοινοτική και ιδιωτική ιδιοκτησία στην Τραπεζούντα.
H Παρύσατις Παπαδοπούλου – Συμεωνίδου αξιοποίησε και ανέδειξε, κατά τον
πλέον κατάλληλο και ελκυστικό τρόπο, έγγραφα και φωτογραφίες από το πλούσιο
οικογενειακό αρχείο, αλλά και αυτά των συγγενών της. Ωστόσο δεν επαναπαύθηκε
μόνο σε αυτά. Ακάματη ερευνήτρια, κατέφυγε σε κρατικά αρχεία, αρχεία
ιδρυμάτων και συλλόγων, έκανε μακροχρόνια επιτόπια έρευνα, ανέτρεξε στην
ελληνόγλωσση και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Το αποτέλεσμα τέρπει τον
αναγνώστη, ικανοποιώντας τους κόπους της.

Στάθης Ταξίδης
Το Καράουργαν του Καρς και η ζωή μου
Θεοχάρης Κ. Χάρης
Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη
Ο δάσκαλος Θεοχάρης Κ. Χάρης (πρώην Παπαδόπουλος) ήταν συνάδελφος
και φίλος του πατέρα μου. Σαν μνημόσυνο και για τους δυο που χάθηκαν πια,
αφού είχαν προσφέρει στην εκπαίδευση ό,τι καλύτερο διέθεταν, ανέλαβα να
διαβάσω και να επιμεληθώ το παρόν κείμενο που μου παρέδωσε ο γιος του
συγγραφέα, Σοφοκλής Θ. Χάρης. Το έκανα ευχαρίστως, σ’ ό,τι αφορά μόνο τη
γλώσσα, γιατί δεν έπρεπε να θιγεί καθόλου το περιεχόμενο, το οποίο αποτελεί ένα
ιερό κειμήλιο για την οικογένεια του αείμνηστου και φωτισμένου δασκάλου.
Δε χρειάστηκε, ωστόσο, να επέμβω πολύ ούτε στο ζήτημα της γλώσσας. γιατί
ο Θεοχάρης Χάρης ήταν από τους καλύτερους χειριστές της, και μάλιστα της πιο
καθαρής και σωστής δημοτικής. Πιστεύω ακόμα πως, αν δεν είχε πάθει
εγκεφαλικό τρία – τέσσερα χρόνια πριν από τη συγγραφή του κειμένου, ίσως οι
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σελίδες του να ήταν απόλυτα άψογες. Αλλά και τώρα διαπιστώνει κανείς, από τις
πρώτες αράδες, ότι ο συγγραφέας ήταν ανώτερου επιπέδου δάσκαλος και
διανοητής, γλαφυρός χειριστής του καλάμου και δεν είχε να ζηλέψει κανενός
λογοτέχνη το ταλέντο, στην περιγραφικότητα και την παραστατικότητα, ή κανενός
επιστήμονα τη μεθοδικότητα, την
ακρίβεια και τη σαφήνεια. Ο λόγος του
έχει τη δύναμη να αποδώσει τις λεπτές
αποχρώσεις των πραγμάτων και το
βάθος του στοχασμού.
Μέσα από τις γεμάτες θαυμασμό
γραμμές του βιβλίου αναδεικνύεται η
σεμνά επιβλητική και γνήσια φωτεινή
μορφή του Πρωθιερέα, δασκάλου και
επιθεωρητή δημοτικών σχολείων του
Καρς Καυκάσου, παπα – Χαρίτοφ,
(Γεωργίου Χαριτίδη), στον οποίο, σαν
δάσκαλο του και οδηγό, ο συγγραφέας
αφιερώνει κεφάλαια ολόκληρα.
Ο Θεοχάρης Κ. Χάρης έγραφε,
γενικά, αυτό το βιβλίο με βαθιάν αγάπη
για το δάσκαλο του, πρώτα, για το χωριό του Καράουργαν του Καρς, την πατρίδα
του, κατόπιν, για τη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς, στη συνέχεια, και για την προσωπική
διδασκαλική και κοινωνική δράση του. Το κείμενο είναι πολύτιμο για τις
πληροφορίες που μας δίνει, για τις μαρτυρίες και τις εμπειρίες κάθε λογής που μας
παραθέτει: ιστορικές, λαογραφικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτικές.
Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας μας μιλάει για τους Έλληνες του χωριού του
Καράουργαν του Καρς, για τα άλλα χωριά του Καρς, για την παιδεία και την
αλληλεγγύη των Ποντίων του Καυκάσου, για τις ασχολίες των κατοίκων της
μακρινής πατρίδας του, για τον τόπο διαμονής και δράσης του παπα - Χαρίτοφ,
για την εκπληκτική πρόοδο των συγχωριανών του, για τα γεγονότα του πολέμου
1914 - 1918 στην περιοχή των συνόρων, όπου βρισκόταν το Καράουργαν,
γεγονότα που περιγράφονται με θαυμαστή ζωντάνια, για την Ρωσική Επανάσταση
του 1917 και τις συνέπειές της στον τόπο, για τη συμπεριφορά των Αρμενίων
συντοπιτών του απέναντι στους Έλληνες, για το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε, για
τον αναγκαστικό ξεριζωμό των Ποντοκαυκασίων, για τη μετανάστευση των
προσφύγων του Καράουργαν στην Ελλάδα και την εγκατάστασή τους στη Μεγάλη
Βρύση του Κιλκίς και για τη ζωή και τη δράση των συγχωριανών του, με κεφαλή
τον παπα-Χαρίτοφ στη νέα πατρίδα κλπ.
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Ο Θεοχάρης Κ. Χάρης συχνά γενικεύει, ηθικολογεί, αναλύει, φιλοσοφεί, μιλάει
για όλα τα ζητήματα της ζωής, την υγεία, την καθαριότητα, την παιδεία τις
μαθητικές κοινότητες κλπ. Κάνει συγκρίσεις ανάμεσα σε παλιά και νέα έθιμα, σε
θεσμούς, συνήθειες, νοοτροπίες, συμπεριφορές, και δίνει συμβουλές με το
δικαίωμα που έχει ένας έμπειρος και σπάνιος δάσκαλος, προοδευτικός, αγωνιστής
και πολύπαθος. Όλα όσα γράφει έχουν τη γοητεία της αγνότητας, της
χρησιμότητας και της αλήθειας, που δεν θα αφήσουν αδιάφορο κανέναν και πιο
πολύ εκείνον ο οποίος αναζητάει ουσιαστικές πηγές γνώσης και ενημέρωσης,
ανόθευτα αισθήματα και ιδέες. Το βιβλίο καταλήγει με την αναφορά της
προσωπικής πολιτικής περιπέτειας του Θεοχάρη Κ. Χάρη, λόγω της συμμετοχής
του στην Εθνική Αντίσταση, πράγμα που τον παρασύρει σε μια διάσπαση του
ειρμού και σε παρεκβάσεις, και κλείνει με έναν σύντομο επίλογο.
Θα ήταν ευχής έργο, αν το παράδειγμα του Θεοχάρη Κ. Χάρη το μιμούνταν
και άλλοι δάσκαλοι, Πόντιοι και Μικρασιάτες, για να μας δώσουν τις πολύτιμες
μαρτυρίες τους από τις παλιές πατρίδες.
Χρήστος Σαμουηλίδης

•••
Η Καλαμαριά όπως τη ζήσαμε
Του Σταμάτη Παραρά
Εκδοτικός Οίκος Δέσποινας Κυριακίδη
Η έκδοση αυτή, με θέμα «Η Καλαμαριά όπως τη ζήσαμε», είναι η συνέχεια
μιας περιορισμένης συνοπτικής και απλούστερης περιγραφής που έγινε πριν λίγα
χρόνια με τη συνεργασία του Δήμου Καλαμαριάς. Τώρα επεκτείνεται σε μια
πλουσιότερη έκδοση, με περισσότερες σελίδες, για να συμπληρώσει και να
εξιστορήσει πληρέστερα τον τρόπο ζωής των κατοίκων της Καλαμαριάς πριν και
γύρω από τη δεκαετία του 1950. Περιγράφονται καθημερινά γεγονότα μιας
περασμένης διαδρομής, από αυτά που μένουν ζωντανά στη θύμηση, που οι
νεότεροι τα άκουσαν από τους πατεράδες και τους παππούδες και οι πρεσβύτεροι
τα βίωσαν.
Επιπλέον, εκτός μνήμης και βιωμάτων, υπήρξε σχετική πληροφόρηση ύστερα
από τη σταχυολόγηση στοιχείων που βρέθηκαν σε παλιά έντυπα και έγγραφα.
Συμπλήρωσαν με το περιεχόμενο τους τις σελίδες του κειμένου και βοήθησαν
στην εκτενέστερη απεικόνιση της προσφυγικής ζωής της Καλαμαριάς, κυρίως κατά
τις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.
Η διατύπωση, δοσμένη με χειροπιαστή παραστατικότητα, διευκολύνει τον
καθένα στην προσέγγιση του κειμένου. Χωρίς λογοτεχνικές περιφράσεις και
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προσωπικές τοποθετήσεις, το παρόν πόνημα είναι μια εικόνα εκείνης της εποχής
και μία αναφορά στους χρόνους και στους χώρους που έπαιξαν και ανδρωθήκαν οι
μεγαλύτεροι συμπολίτες μας. Είναι οι έντονες
εντυπώσεις μιας δύσκολης εποχής που η
μνήμη τους αναπλάθει και διατηρεί.
Στο βιβλίο αυτό ο Σταμάτης Παραράς
καταγράφει την πρόσφατη ιστορία της
προσφυγομάνας Καλαμαριάς, παραθέτοντας
γεγονότα, αναφέροντας χαρακτηριστικά
πρόσωπα, παρουσιάζοντας γειτονιές και έθιμα
που έσβησαν ή σβήνουν. Εκτός των άλλων το
βιβλίο περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό
υλικό, διασώζοντας και μεταλαμπαδεύοντας
στη μνήμη των επερχόμενων γενεών
στιγμιότυπα από την καθημερινότητα της
πόλης, αλλά και την αλληλεγγύη των
παλαιότερων κατοίκων της Καλαμαριάς, επικεντρώνοντας κυρίως στη
μεταπολεμική περίοδο. Η παντελής έλλειψη έργων υποδομής – γνωστή είναι
άλλωστε για τον λόγο αυτό και η προσαγόρευση «τσαμούρια», η αγορά και τα
διάφορα επαγγέλματα, πολλά από τα οποία σήμερα έχουν χαθεί, παρουσιάζονται
από τον συγγραφέα με γλαφυρότητα. Μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα
παρουσιάζονται στον αναγνώστη οι προσπάθειες και οι αγώνες των ανθρώπων της
δεύτερης προσφυγικής γενιάς να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής, να ανυψώσουν
το βιοτικό επίπεδό τους, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να συντρέξουν τον
γείτονα, τον συμπολίτη. Τα ελάχιστα μέσα συγκοινωνίας, οι πλημμελείς συνθήκες
υγιεινής, τα ελάχιστα σκεύη και έπιπλα που συνθέτουν τον οικιακό και
επαγγελματικό εξοπλισμό εκείνης της εποχής επισημαίνουν εμφατικά τις
δυσκολίες της ζωής των κατοίκων, την υπομονή αλλά και τη θέλησή τους να
αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Η παρουσία συλλόγων, σωματείων και
ιδρυμάτων που συνέβαλαν αποφασιστικά – με τη συνδρομή πολλών κατοίκων της
πόλης - στην ανάπτυξη της κοινωνικής και πνευματικής ζωής, καταδεικνύει πως η
Καλαμαριά δεν υπολείποταν από καμία άλλη πόλη. Ο συγγραφέας, έχοντας από
παιδί τα σχετικά βιώματα, περιγράφει αναλυτικά κάποια από τα κατοχικά και
μετακατοχικά γεγονότα, την καθημερινότητα των παιδιών και τα παιχνίδια των, τις
κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο Σταμάτης Παραράς δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα για την
Καλαμαριά, προσδοκώντας σε καλύτερες μέρες για την Καλαμαριά, σε ένα
ευοίωνο μέλλον, παρά την παρατεταμένη κρίση που περνάει η χώρα μας.
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Η Άτρα του Πόντου
Της Μαρίας Προκοπίδου
Εκδόσεις ινφογνώμων

Ένα πανέμορφο βιβλίο για την Άτρα, ένα από τα σημαντικότερα χωριά της
Χαλδίας, μας χάρισε η νεαρή Μαρία Προκοπίδου, η οποία αποφοίτησε από την
Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας, ενώ τώρα παρακολουθεί το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών του τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας
στις Ανθρωπιστικές Σπουδές και τις
Νέες Τεχνολογίες.
Το βιβλίο αποτελεί χρονικό
αναμνήσεων από την ιστορική Άτρα,
πατρίδα της σπουδαίας βυζαντινής
οικογένειας των Γαβράδων, αλλά και
τόπο καταγωγής των προγόνων της
συγγραφέως. Η ιστορική αναδρομή
πραγματοποιήθηκε με βάση τις πηγές,
στις οποίες ανέτρεξε η συγγραφέας.
Χειρόγραφα
και
συνεντεύξεις,
αποθησαυρισμένο ακουστικό υλικό
από
ανθρώπους
της
πρώτης
προσφυγικής
γενιάς
αλλά
και
αναμνήσεις προσφύγων της δεύτερης
γενιάς, οι οποίοι μίλησαν μέσα από την
καρδιά τους για τις δραματικές
ιστορίες των οικογενειών τους
αποτέλεσαν το θαυμάσιο υλικό, την
πρώτη ύλη για τη συγκρότηση του βιβλίου. Η σύνδεση όλων αυτών των στοιχείων
με την υπάρχουσα για τον Πόντο και την περιοχή της Χαλδίας βιβλιογραφία
έδωσε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Μέσα από τα επιμέρους κεφάλαια του βιβλίου – Γεωγραφικά στοιχεία,
Κάτοικοι, Ασχολίες, Εκπαίδευση στην Άτρα, Λαογραφία, Πολιτισμός, Ήθη, Η
φυγή από την Άτρα, Εγκατάσταση στην Αριδαία, Συνθήκες στο νέο τόπο, οι
Ατρενοί στην Αριδαία, Η εκπαίδευση των προσφύγων στη νέα τους πατρίδα, Ο
πολιτισμός των Ατρενών στην Αριδαία - δίνονται στοιχεία για τη ζωή στην
αλησμόνητη ιδιαίτερη πατρίδα, τον ξεριζωμό, τη Γενοκτονία και την ανταλλαγή
των πληθυσμών, την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων στην Αριδαία – και
στην Παναγίτσα Πέλλας – όπου θα μεταφέρουν τον πολιτισμό τους, διατηρώντας
άσβεστη την ανάμνηση της καταγωγής και της ιστορίας των, μεταλαμπαδεύοντάς
τες στις επερχόμενες γενιές.
Σκοπός της συγγραφέως – τον οποίο θεωρούμε πως τελικά πετυχαίνει και με
την παράθεση, στο τελευταίο μέρος του βιβλίου, παλιών φωτογραφιών και
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εγγράφων - είναι «να φωτιστεί η ιστορία του χωριού μέσα κυρίως από την
περιγραφή της καθημερινής ζωής, αλλά και να διασωθούν οι αναμνήσεις των
προσφύγων δεύτερης γενιάς, ως φορείς πολιτισμικής κληρονομιάς».
Είθε το παράδειγμα της Μαρίας Προκοπίδου να βρει και άλλους μιμητές
ανάμεσα στους νέους ποντιακής καταγωγής επιστήμονες, δίνοντάς μας και άλλες
τέτοιου είδους εργασίες, οι οποίες θα συγκροτήσουν το μωσαϊκό της ιστορικής
μας συνείδησης και μνήμης.
Στάθης Ταξίδης
•••

Ο Θόδωρον και το κοκκύμελον

Παραμύθι στην ποντιακή διάλεκτο για μικρά και μεγάλα παιδιά
Του Κοσμά Τσίναλη
Αφοί Κυριακίδη εκδόσεις Α.Ε.
Ευχόμενος στο πρόλογό του το παραμύθι που έγραψε «να γίνει ένα κίνητρο
για τους μικρούς φίλους, αλλά και για τους ενήλικες που θα το διαβάσουν, να
αρχίσουν να “προβληματίζονται” περισσότερο για το μέλλον της ποντιακής
διαλέκτου», ο Κοσμάς Τσίναλης, δάσκαλος και εκπαιδευτής της διαλέκτου μας,
επανεντάσσει στη μνήμη μας «ήχους από την πρώτη
ποίηση της ζωής μας». Μια τρυφερή ιστοριούλα όπου
ο ήρωάς του, «ο Θόδωρον», «είνας μικρός παιδάς»,
που «γονιδιακά» ανακαλύπτει τις ρίζες του και την
παράδοση των προγόνων του. Η ενασχόληση του
συγγραφέα με τη διδασκαλία της ποντιακής
εμπλούτισε τον δικό του ποντιακό λόγο και του έδωσε
τη δυνατότητα να διαπιστώσει τον πλούτο της, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει στον πρόλογό του.
Η μεγάλη εμπειρία του, ως εμπνευσμένος
δάσκαλος, του έδωσε τα εφόδια να υπηρετήσει τους
στόχους που έθεσε με τη συγγραφή του παραμυθιού
με εξαιρετική επιτυχία. Γνώστης της παιδικής
ψυχολογίας, της δύναμης των συμβόλων, συνδύασε καταπληκτικά λόγο και εικόνες
– πάρα πολύ κοντά στον κόσμο των παιδιών οι ωραιότατες ζωγραφιές με τις
οποίες εικονογράφησε το βιβλίο η Σοφία Τσοπλακτσόγλου – ώστε να περάσει με
ευχέρεια τον λόγο και τα μηνύματά του στα μικρά παιδιά, αλλά και στους
μεγάλους. Εκτός από απαραίτητο γλωσσάρι στο τέλος του παραμυθιού, ο
συγγραφέας, πρόσθεσε και ένα δεύτερο εικονογραφημένο γλωσσάρι για να έχουν
οι μικροί αναγνώστες την ευκαιρία να δουν, κυρίως, εργαλεία και σκεύη μιας άλλης
εποχής. Η πολυαισθητηριακή ωστόσο επαφή των αναγνωστών με το παραμύθι δεν
σταματά εδώ, αφού υπάρχει η δυνατότητα να το ακούσουν και από το CD, το
οποίο συνοδεύει την έκδοση. Την αφήγηση κάνει ο συγγραφέας και η
ογδονταοχτάχρονη Σοφία Αϊνατζή με τη συνοδεία της λύρας του Διογένη
Αϊνατζή.
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ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΠΕΝΘΗ
Ρούλα (Ελευθερία) Μουρατίδου 1944 - 2015
Μεγάλη θλίψη προκάλεσε στην Ποντιακή
Αδελφότητα η είδηση πως η Ελευθερία (Ρούλα)
Μουρατίδου έφυγε πρόωρα από τη ζωή το
πρωινό της 15ης Σεπτεμβρίου 2015, έχοντας
δώσει άνιση μάχη με το θάνατο.
Γεννημένη στη Βέροια στις 19 Φεβρουαρίου
1944 από Πόντιους στην καταγωγή γονείς. Οι
πρόγονοί της ήταν μέτοικοι στα Κοτύωρα
(Ορντού) προερχόμενοι από την Αργυρούπολη του Πόντου. Αποφοίτησε από το
εξατάξιο Γυμνάσιο της Βέροιας, όπου και γνώρισε τον επί πενήντα ένα συναπτά
έτη αγαπημένο σύζυγό της Μιχάλη Μουρατίδη, με τον οποίο παντρεύτηκε το έτος
1964.
Μετανάστες πρώτης γενιάς με το σύζυγό της Μιχάλη στο Τορόντο από τα
τέλη της δεκαετίας του '60. Ευτύχησε και έζησε το μεγαλείο της μητρότητας 3
φορές. Με όρεξη θυσίες και ζήλο βοήθησε τα παιδιά της να σπουδάσουν,
υλοποιώντας τα παιδικά της όνειρα. Καμάρωσε και τους 3 γιους της ως
επιστήμονες. Τον Κοσμά, τον Άγγελο ο οποίος της χάρισε 2 εγγόνια το Μιχάλη
και την Ελευθερία. Από τον τρίτο γιό της Δημήτρη ευτύχησε να δει επίσης 2
εγγόνια το Μιχάλη και την Ελευθερία.
Το Τορόντο αποτέλεσε για τη Ρούλα τη γη της επαγγελίας και της ανάδειξης
του πολύπλευρου καλλιτεχνικού της ταλέντου. Η αγάπη της για τα γράμματα και
τον πολιτισμό διαφαίνεται σε όλη την πορεία της. Η «Ρούλα» από τη φύση της
ήταν πολυπράγμων, ανήσυχη, φιλότιμη, ακούραστη!
Η συμμετοχή της στα κοινά όχι μόνο της Ποντιακής Αδελφότητας αλλά και όλης
της παροικίας του Τορόντο ήταν μοναδική.
Μέλος από το 1970 της Αδελφότητάς μας, υπηρέτησε όσο λίγοι το ποντιακό
ιδεώδες! Φανατική εθελόντρια, με συγγραφικό ταλέντο, η Ρούλα μας, αποτελούσε
για χρόνια το μεγάλο «κεφάλαιο» της Ποντιακής. Τα πρώτα «πέτρινα» χρόνια
αλλά και μετέπειτα, εργάστηκε για την ανάδειξη του πολιτισμού του Πόντου, είτε
ως πρόεδρος του Γυναικείου Τμήματος, είτε ως απλό μέλος ήταν πάντα εκεί να
«καταγράφει» με το δικό της μοναδικό και γλαφυρό τρόπο την ιστορία της
Αδελφότητας.
Πολλές καλλιγραφημένες σελίδες γραμμένες από την πένα της, αποτυπώνουν
την ιστορία του συλλόγου μας και η οποία απομένει παρακαταθήκη στις επόμενες
γενιές. Οι πρωτότυπες ιδέες της, οι εκδηλώσεις τις οποίες στήριξε με το έργο της
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και την προσφορά της αμέτρητες. Το 1975 πρωτοτύπησε με την παρουσίαση της
ποντιακής ραδιοφωνικής εκπομπής «Ποντιακοί Αντίλαλοι» η οποία συνεχίστηκε
και κατά τα έτη 1976-1977. Το ίδιο πάθος και μεράκι επέδειξε και στην
ραδιοφωνική εκπομπή των «Παμμακεδονικών αντίλαλων» του Οντάριο. Μέλος
ενεργό της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Αρθρογραφούσε τακτικά για κοινωνικά θέματα στην ομογενειακή εφημερίδα
«ΕΒΔΟΜΑΔΑ» και στα «ΧΡΟΝΙΚΑ». Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου
«ΒΕΡΓΙΝΑ» του Νομού Ημαθίας επί 25 χρόνια υπηρέτησε και από τη θέση της
προέδρου αλλά και από άλλες διοικητικές θέσεις. Διοργανώτρια, αφηγήτρια και
«ψυχή» πάμπολλων εκδηλώσεων για την προώθηση της Ελληνικής και Ποντιακής
ιστορίας και του λαμπρού μας πολιτισμού.
Το κενό που αφήνει πίσω της στην παροικία αλλά και στην οικογένειά της,
είναι δυσαναπλήρωτο. Στον λατρευτό της σύζυγο Μιχάλη Μουρατίδη, όπως
επίσης και στα παιδιά της, στις νύφες, στα εγγόνια, στους συγγενείς της, σύσσωμο
το διοικητικό μας συμβούλιο εύχεται δύναμη, να σταθούν στα πόδια τους, να
προσεύχονται για να αναπαυτεί η ψυχή της «εν ειρήνη». Μεταβιβάζουμε τα θερμά
μας συλλυπητήρια στους οικείους της, στους φίλους της και στην ελληνική
παροικία την οποία υπηρέτησε!
Η Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά» και ο ποντιακός
Ελληνισμός του Τορόντο πενθεί την πολυαγαπημένη «Πόντια αγωνίστρια». Καλό
παράδεισο Ρούλα, ευχόμαστε να περάσεις στη γειτονιά των αγγέλων!
Για τον ποντιακό σύλλογο «Παναγία Σουμελά» Τορόντο ο πρόεδρος Χρήστος
Κοτσαμποϊκίδης και η γενική γραμματέας Παναγιώτα Αμμανατίδου.
•••

Πέτρος Προκοπίδης 1933 – 2015
Η Θεσσαλονίκη είναι φτωχότερη, για να το γράψουμε, με την επανάληψη της
κλασικής πια έκφρασης, που έχει αντίβαρό της το ειδικό βάρος εκείνου που
φεύγει. Ο Πέτρος Προκοπίδης, ο ευπατρίδης δικηγόρος και για πάρα πολλά
χρόνια εκπρόσωπος των Ελλήνων με ρίζες στον ελληνικό Πόντο, με την ιδιότητα
του προέδρου της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης επί 15 συνεχόμενα χρόνια και
εθελοντής στην υπηρεσία των αναγκών των προσφύγων από την πρώην Σοβιετική
Ένωση στα πρώτα δύσκολα χρόνια, έχασε τη μάχη που έδινε να ξαναβρεί την
υγεία του, όταν μια επιδείνωση της κατάστασής του επέφερε το μοιραίο τη
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
Το όνομα του Πέτρου Προκοπίδη και αυτό της Ευξείνου Λέσχης
Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια της θητείας του, είχαν γίνει συνώνυμα της
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…Ελλάδας, για τους Ελληνοπόντιους πρόσφυγες από την πρώην Σοβιετική
Ένωση, οι οποίοι ερχόντουσαν στην Ελλάδα ρημαγμένοι και είχαν ανάγκη μιας
άλλης, καθόλου γραφειοκρατικής, υποδοχής, την οποία έβρισκαν στην αγκαλιά
της Ευξείνου Λέσχης και στο κύρος του συγκέντρωνε
στο πρόσωπό του ο πρόεδρός της, Πέτρος
Προκοπίδης.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η ίδια η
κατάσταση είχε μετατρέψει σε πρότυπο «παράγοντα –
εθελοντή» τον Πέτρο Προκοπίδη, ο οποίος δεν
περιορίστηκε να διαθέτει όλα τα μέσα για την
υποδοχή και πρώτη εγκατάσταση των προσφύγων,
Πέτρος Προκοπίδης
αλλά οργάνωσε και αποστολές, με τον ίδιο
επικεφαλής, στη Ρωσία, στην Ουκρανία και στη Γεωργία, αναπτερώνοντας το
ηθικό των Ελλήνων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που ήταν δυο φορές θύματα
της κατάρρευσης του καθεστώτος.
Δυστυχώς, όλα αυτά, αλλά και η ιστορία της Ευξείνου Λέσχης, ως κορυφαίας
οργάνωσης του ποντιακού Ελληνισμού, που ιδρύθηκε το 1932 από σπουδαίες
προσωπικότητες του Πόντου, δεν στάθηκε δυνατό να συγκρατήσουν κάποιους και
ο Πέτρος Προκοπίδης υποχρεώθηκε να αντιμετωπίσει κατηγορίες σε προσωπικό
επίπεδο, μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν και κατέστησαν υποχρεωτική τη
δικαστική εξακρίβωση της αλήθειας των κατηγοριών που του αποδίδονταν, με
συνέπεια η πολύχρονη δικαστική διαμάχη και ο διασυρμός του ονόματός του να
κλονίσουν την υγεία του και ο οργανισμός του να εξασθενίσει σε τέτοιο βαθμό,
ώστε να μην είναι δυνατόν να αποφύγει το μοιραίο, που επήλθε χθες το πρωί.
Ο Πέτρος Προκοπίδης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ήταν άτομο που
συγκέντρωνε στο πρόσωπό του τα χαρίσματα της καταγωγής του και τις αρετές
του αυτοδημιούργητου, με κύριο χαρακτηριστικό την κοινωνικότητα και το
ενδιαφέρον του για τις κοινές υποθέσεις. Υπήρξε πολιτευτής και υποψήφιος
βουλευτής, με υγιές πατριωτικό φρόνημα Γεννήθηκε το 1933 στην Πτολεμαΐδα.
Σπούδασε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει τιμηθεί
για την κοινωνική και πολιτιστική προσφορά του, με μετάλλια και διακρίσεις σε
παγκόσμια συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήταν παντρεμένος με την
Κυριακή Παπούλια – Προκοπίδου, συμβολαιογράφο, με την οποία απέκτησε δύο
κόρες.

Γαβριήλ Λαμψίδης
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Γιάννης Τσαρδακλίδης (1954 - 2015)
Εγκατέλειψε απροσδόκητα τον μάταιο τούτο κόσμο στις 8 Αυγούστου του
2015 ο γιατρός Γιάννης Τσαρδακλίδης,
πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Πτολεμαΐδας
από το 2002 και πρώην αντινομάρχης Κοζάνης.
Ο Γιάννης Τσαρδακλίδης γεννήθηκε στο
Βατερό Κοζάνης και σπούδασε Ιατρική στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ασχολήθηκε ενεργά με το φοιτητικό κίνημα,
ανέπτυξε πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση.
Εκλέχτηκε νομαρχιακός σύμβουλος Κοζάνης τις περιόδους 1998 - 2002 και 2002
– 2006, ενώ διετέλεσε και αντινομάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης.
Έπαιξε κεντρικό ρόλο τo 2002 στη συνένωση των δύο ποντιακών σωματείων
της Πτολεμαΐδας, της Ένωσης Ποντίων και της Ευξείνου Λέσχης και υπήρξε ο
πρώτος πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαΐδας, διατηρώντας το
αξίωμα αυτό μέχρι το 2009 και αφού έβαλε τα θεμέλια για την ανέγερση της
στέγης του, αποχώρησε από την προεδρία.
Στο άκουσμα του θανάτου του, όλοι όσοι τον γνώριζαν, ένιωσαν ένα σφίξιμο
στην καρδιά τους. Ήταν ο άνθρωπος στον οποίο φώλιαζε η ανατολίτικη ρωμαίικη
λεβεντιά. Πρόσχαρος, ευπροσήγορος, καταδεχτικός, επικοινωνιακός, ανθρωπιστής
και ευσυγκίνητος, υπεύθυνος και συνεπής και ιδιαίτερα δίκαιος μα πάνω απ’ όλα
αλτρουιστής και πονόψυχος. Ο Γιάννης πρότασσε τελευταία την επαγγελματική
του ιδιότητα του γιατρού, όπως θα έκανε κάθε σεμνός και ταπεινός άνθρωπος.
Η συμμετοχή του στα κοινά ήταν συνυφασμένη με την προσπάθειά του να
συμβάλει στην κοινωνική και πνευματική πρόοδο του τόπου και της πατρίδας. Το
ασυμβίβαστο του χαρακτήρα του με το ψέμα και την υποκρισία τον έκανε
ιδιαίτερα συμπαθή σε εχθρούς και φίλους. Η ενασχόλησή του με τα ποντιακά
δρώμενα ήταν η ψυχή και η ζωή του. Ο Γιάννης συμβάλλοντας στη διατήρηση του
ποντιακού πολιτισμού ένιωθε, πως εκπληρώνει ένα ηθικό τάμα στην πατρίδα και
τον ελληνισμό.
Στην Ελλάδα της κρίσης αποσύρθηκε απογοητευμένος από την πολιτική,
χαρακτηρίζοντας το κομματικό κράτος υπεύθυνο για τα δεινά του λαού και του
τόπου. Πίστευε, πως η πολιτική ήταν το εφαλτήριο, όπου δοκιμάζεται η ηθική και
διοικητική ανιδιοτέλεια καθενός, προσπαθώντας να το κάνει πράξη. Ήταν
ευθυκρινής και είχε το θάρρος της γνώμης του διατυπώνοντας ελεύθερα και
ανεπηρέαστα τις απόψεις του. Λαφρύν το χώμαν ντο σκεπάζ’ ατον.

Παναγιώτης Μωυσιάδης
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ΑΝΑΣΤΟΡΩ
Πόντος

Εσωτερικό του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου Τραπεζούντος
(φωτογραφία του 1913)
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